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قواعد النشر في المجلة
ترحب جملة الكلمة بإسهامات الكتاب والباحثني يف جماالت
الفكر اإلسالمي ،واملعارف اإلسالمية ،والعلوم اإلنسانية واالجتماعية .مع
االهتمام بقضايا الثقافة ومشكالهتا يف العامل العريب واإلسالمي ،والتجدد
والبناء احلضاري ،وكذلك قضايا اإلمناء التربوي والتعليمي ،ومستقبليات
املشروع الثقايف  -احلضاري  -اإلسالمي املعاصر ،مع اإلميان بقيم احلرية
واحلوار واالنفتاح والتسامح.
يشترط يف املادة املرسلة الشروط التالية:
اَّأل تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر يف جمالت أخرى.
أن تلتزم قواعد البحث العلمي واألعراف األكادميية بتوثيق املصادر
واملراجع بذكر البيانات كاملة .مع حتقق املوضوعية واملنهجية واملعاجلة
العلمية.
ختضع املادة املرسلة للنشر ملراجعة إدارة التحرير.
ال تعاد املواد اليت ترسل إىل املجلة وال تسترد ،نشرت أم مل تنشر .وال
تلتزم املجلة إبداء أسباب عدم النشر.
للمجلة حق إعادة نشر املواد املنشورة منفصلة أو ضمن كتاب ،بلغته
األصلية أو مترمجًا إىل لغة أخرى ،من غري احلاجة إىل استئذان
صاحبها.
تعتذر املجلة عن نشر املواد اليت فيها مساس بالقيم اإلسالمية أو
إثارة النعرات الطائفية أو العصبية أو الفئوية وكل ما ميس الوحدة
والتضامن اإلسالمي.
عبر بالضرورة عن
عبر عن وجهة نظر صاحبه وال ُي ِّ
ما تنشره املجلة ُي ِّ
وجهة نظر املجلة.
تستقبل املجلة املواد يف خمتلف أبواهبا ،الدراسات ومراجعات الكتب
وتغطية الندوات ومناقشات األفكار املنشورة.
نلفت أنظار السادة الكتّاب والباحثني إىل أفضلية إرسال إسهاماهتم
على بريد جملة الكلمة اإللكتروين ،وهو kalema@kalema.net
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هـــذا الــعــدد
ثمة حاجة قصوى يف كل جمتمعاتنا العربية واإلسالمية إلرساء معامل وحقائق
َّ
الدولة املدنية؛ وذلك ألن االنعتاق من الدولة االستبدادية والشمولية يعدُّ من أبرز
اخلطوات لالنطالق العام يف مرشوع النهضة والتخ ُّلص من كل رواسب التخ َّلف.
ونعتقد -عىل هذا املستوى -أن النشاط الثقايف الذي ال يقود إىل هذا اخليار ال
قرب إىل هذا التط ُّلع احلضاري يف كل فضائنا العريب واإلسالمي.
يؤ ِّدي دوره املأمول وا ُمل ِّ
ومواد هذا العدد تأيت يف هذا السياق ،وختدم هذا التط ُّلع احلضاري يف كل واقعنا
العريب واإلسالمي ..والكلمة األوىل التي كتبها رئيس التحرير جاءت بعنوان« :االجتهاد
منبع احلداثة يف الفكر االسالمي» ،وكتب السيد مدير التحرير دراسة بعنوان« :مفهوم
التنوع الثقايف يف الواقع العريب املعارص» .ويشاركنا يف هذا العدد األستاذ عيل بن مبارك
ُّ
وتضمن
وتأمالت»،
بدراسة بعنوان:
َّ
«التطرف الديني ومسألة اهلوية الثقافية -مراجعات ُّ
ُّ
العدد دراسة لألستاذ حممد النارصي بعنوان« :سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلسالمي
نموذجا» ،ويشاركنا األستاذ عيل مزيان بدراسة بعنوان:
املعارص  -أبو القاسم حاج محد
ً
«نقد متن السرية النبوية  -نظرات يف هتذيب ابن هشام» ،وتشاركنا األستاذة رفيعة
بو كراع بدراسة لتحرير مصطلح املفكّر واملث ّقف بعنون« :جدلية العالقة بني املفكّر
واملث ّقف» ،واألستاذة سعيدة الفقري تقرأ كتاب األستاذ رئيس التحرير بعنوان« :حفريات
يف سؤال النهضة».
إضافة إىل الدراسات واألبحاث األخرى التي توزَّعت عىل أبواب املجلة الثابتة..
نأمل أن يكون هذا العدد إضافة نوعية عىل صعيد خلق اإلرادة املستديمة لدى
شعوبنا العربية واإلسالمية جِّ
باتاه مرشوع اإلصالح وبناء القوة احلضارية يف األمة..
واهلل املوفق..

الكلمة األولى

ث ة ف� ف
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ت
ا
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ا لا ج��ها د م��بع ا لحد ا �� ي� ا ل�كرا لإ سل ي�
زكي امليالد

-1احلداثة واالجتهاد ..مقاربة جا َّدة

املقاربة بني احلداثة واالجتهاد من املقاربات الفكرية واملعرفية اجلا َّدة
واملهمة ،وأظن أهنا تتّسم بقدر من اإلثارة والدهشة وال ختلو من طرافة ،وهي
َّ
بالتأكيد ليست من نمط املقاربات العادية والعابرة ،كام أهنا ليست من نمط
ّ
واهلشة.
املقاربات السهلة والبسيطة ،وال من نمط املقاربات الضحلة

وعىل ما أعلم فإن هذه املقاربة هي من املقاربات اجلديدة التي مل تُطرق
عرب ًّيا يف حقل الدراسات الفكرية والنقدية ،ويصدق عليها من هذه اجلهة
أهنا من املقاربات الالمفكر فيها؛ لذا فهي بحاجة إىل مزيد من البحث والنظر
املنهجي واملعريف ،وإىل مزيد من التذاكر والتفاكر بني املشتغلني يف البحث
الفكري واملعريف.

ونحن بحاجة إىل هذا النمط من املقاربات الفكرية ،التي نكتشفها
وتعب عن قدرتنا عىل االجتهاد الفكري ،وتدفع
بأنفسنا ،ونبتكرها من داخلنا ،رّ
بنا نحو اليقظة الفكرية ،بدل االنشغال واالفتتان باملقاربات الوافدة علينا من
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خارج جمالنا الفكري والتارخيي ،والتي تشعرنا بالضعف والتبعية والكسل الفكري واملعريف.

ولعل ما يعرتضنا يف هذه املقاربة ،أننا أمام مفهوم يكاد يكون منطف ًئا هو مفهوم
االجتهاد ،أو هكذا يبدو ،فهو املفهوم الذي ُأعلن إغالق بابه منذ وقت مبكر يف سرية
املدرسة اإلسالمية السنية ،يف مقابل مفهوم متَّقد وحيوي وف ّعال هو مفهوم احلداثة ،كام أننا
أمام مفهوم ينتمي إىل حضارة مغلوبة هي احلضارة اإلسالمية ،يف مقابل مفهوم ينتمي إىل
حضارة غالبة هي احلضارة الغربية.
هلذا من الصعب علينا ،ويف مثل حالتنا الفكرية واحلضارية الراهنة خت ُّيل هذه املقاربة،
أيضا لفت
وإعامل اخليال فيها ،وجعلها يف دائرة البحث والنظر ،ولعل من الصعب علينا ً
انتباه اآلخرين من خارج جمالنا الفكري واحلضاري إىل مثل هذه املقاربة ،وتقريبها إىل دائرة
البحث والنظر عندهم ،ويف ساحتهم الفكرية واملعرفية.

ّ
واملتأخر،
هذه هي عادة سرية العالقة بني الغالب واملغلوب ،التابع واملتبوع ،املتقدّ م
بالتفوق فإنه ال يتواضع للمغلوب ،ويصعب عليه االعرتاف
فالغالب وبتأثري اإلحساس
ُّ
التفوق عليه ،وأما املغلوب وحسب القاعدة اخللدونية التي ما زالت سارية
له بالتقدّ م أو ّ
املفعول ،فإنه ال يتبع الغالب فحسب ،وإنام قد يصل به احلال إىل أن يكون مول ًعا باتِّباعه،
والولع حيصل عن تق ُّبل ورغبة ،ظنًّا بأن هذا السلوك يامهي بني املغلوب والغالب ،ويضع
املغلوب يف طريق الغالب ،بوصفه طريق التقدّ م والتمدّ ن.
تتكون من ثالثة عنارص أساسية
وتستند هذه املقاربة يف إطارها الكيل ،إىل أن احلداثة َّ
وجوهرية ومرتابطة ال تقبل التجزئة والتفكّك ،وهي :العقل والعلم والزمن ،وهذه العنارص الثالثة
املكونة ملفهوم االجتهاد ،بالشكل الذي جاز لنا القول بأن مفهوم االجتهاد يف
بتاممها هي العنارص ِّ
املجال اإلسالمي ،هو املفهوم الذي يعادل أو بإمكانه أن يعادل مفهوم احلداثة يف املجال الغريب.
وما يعرتضنا يف هذه الشأن ،أن هذه العنارص الثالثة هي عنارص واضحة ومتج ِّلية
ومنكشفة يف مفهوم احلداثة ،لكنها يف مفهوم االجتهاد ليست بذلك الوضوح والتجليِّ
واالنكشاف ،وهي بحاجة إىل برهنة وإثبات ،وهذا ما سنقوم به ،وقبل ذلك نحن بحاجة
إىل استجالء هذه العنارص يف مفهوم احلداثة.

-2احلداثة ..والعنارص الثالثة

يم ّثل مفهوم احلداثة مفهو ًما مرجع ًّيا ومركز ًّيا يف نظام الفكر الغريب احلديث واملعارص،

االجتهاد منبع احلداثة يف الفكر اإلسالمي
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وهذا ما يفرس اجلانب الكمي والنوعي من الكتابات والدراسات املمتدة واملرتاكمة حول
وتنوع حقول وميادين هذه الكتابات والدراسات ،التي جعلت
هذا املفهوم ،وعىل تعدّ د ّ
هذا املفهوم يصبح مفهو ًما ثر ًّيا يف حقله الداليل ،ومنكش ًفا يف حكمته وفلسفته ،عنارصه
ومكوناته ،مالحمه وسامته ،عالئقه وتداخالته.

هلذا من السهل الكشف عن عالقة احلداثة بتلك العنارص الثالثة ،فمن جهة العالقة
مكون هلا
بالعقل فهي عالقة بجوهر ثابت فيها ،علماً أن أكرب فاعل يف احلداثة وأعظم ّ
هو العقل ،فقد بدأت احلداثة من مبدأ االنتصار للعقل ،وسيادة العقل ،وتنصب العقل
كمحكمة عليا حسب قول الفيلسوف األملاين إيامنويل كانت (1804-1724م) ،وجاءت
لتعلن االنتصار النهائي واحلاسم واحلتمي للعقل يف ساحة الفكر األورويب احلديث
واملعارص.

هذه العالقة بني احلداثة والعقل ،أوضحها بدرجة كبرية ودافع عنها عامل االجتامع
الفرنيس آالن تورين يف كتابه (نقد احلداثة) ،فقد ظل يعرف احلداثة ويناقشها ويقلب
صورها ،كل ذلك من جهة عالقتها بالعقل والعقلنة.
فحني تساءل يف السطر األول من مقدمة كتابه :ما احلداثة؟

أمام هذا السؤال املركزي وجد تورين أن تعريف فكرة احلداثة لن يكون بعيدً ا عن
ربا أن «العقل هو الذي يبعث احلياة يف العلم
فكرة االنتصار للعقل ،مربهنًا عىل ذلك ومعت ً
أيضا تك ّيف احلياة االجتامعية احلاجات الفردية أو اجلامعية،
وتطبيقاته ،وهو الذي حيكم ً
التعسف والعنف ،وحني تترصف اإلنسانية
وهو الذي حيل دول القانون والسوق حمل
ُّ
بحسب قوانينه تتقدّ م يف آن واحد نحو الوفرة واحلرية والسعادة»(((.

التصور الذي تقرتن فيه احلداثة
تصور غريب للحداثة ،هو
ّ
ويرى تورين أن أقوى ّ
التصور الذي كان له أعمق اآلثار،
تصور غريب للحداثة،
ّ
بالعقلنة ،وحسب قوله« :إن أقوى ّ
قد أكد أن العقلنة تفرض هدم العالقات االجتامعية والعواطف واألعراف واملعتقدات
التي تُدعى تقليدية ،وأن عامل التحديث ليس فئة أو طبقة اجتامعية خاصة ،وإنام هو العقل
مكون ال بد منه
متهد النتصاره ،وهكذا فإن العقلنة وهي ّ
نفسه والرضورة التارخيية التي ِّ
(((
للحداثة ،تصبح فضلاً عن ذلك آلية تلقائية ورضورية للتحديث» .

واستنا ًدا إىل هذا الرأي ،يرى تورين أن فكرة احلداثة مقرتنة اقرتانًا وثي ًقا بفكرة

((( آالن تورين ،نقد احلداثة ،ترمجة :صياح اجلهيم ،دمشق :وزارة الثقافة1998 ،م ،ج ،1ص.3
((( آالن تورين ،املصدر نفسه ،ص.17
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العقلنة ،والعدول عن إحدى الفكرتني نبذ لألخرى.

وتاريخ فكرة احلداثة عند الغربيني هو تاريخ تقدّ م العقل ،الذي هنض به الفالسفة
واملفكرون األوروبيون منذ القرن السابع عرش امليالدي ،وم ّثل فيه الفيلسوف الفرنيس
ديكارت (1680-1096م) حمطته الرئيسية ،وعرف بالعقالنية الذاتية ،إىل القرن الثامن
عرش وحمطته الرئيسية مثلها الفيلسوف األملاين كانت (1804-1724م) الذي عرف
مرورا بالقرن التاسع عرش الذي م ّثل فيه الفيلسوف األملاين هيغل
بالعقالنية النقدية،
ً
(1831-1770م) حمطة رئيسية وعرف بالعقالنية التارخيية ،وصولاً إىل القرن العرشين
وكانت فيه حمطات عدة ،م ّثل فيها الفيلسوف األملاين ماكس فيرب (1920-1864م) حمطة
أيضا الفيلسوف اإلنجليزي كارل بوبر
رئيسية وعرف بالعقالنية االجتامعية ،وم ّثل فيها ً
(1994-1902م) حمطة رئيسية وعرف بالعقالنية العلمية ،وليس انتهاء بالفيلسوف
األملاين يورغن هابرماس الذي عرف بالعقالنية التواصلية.

تطور الفكر األورويب احلديث،
وعن عالقة احلداثة بالعلم ،يكفي معرفة أن تاريخ ّ
تطور العلم ،فإىل جانب املفكرين والفالسفة كان هناك علامء الفلك والفيزياء
ارتبط بحركة ّ
هزات عنيفة غيرّ ت جمرى تاريخ العلم ،ووضعوا الفكر
والرياضيات الذين أحدثوا َّ
تطور يف الفكر.
التطور
األورويب عىل طريق
تطور يف العلم أعقبه ّ
والتحول ،فمع كل ُّ
ُّ
ُّ

ولعل من السهولة تت ُّبع أثر وتأثري بعض العلامء الذين غيرّ وا وجهة العلم ،وأثروا يف
تطور الفكر األورويب احلديث ،ففي القرن السادس عرش ارتبط اسم عامل الفلك البولوين
ّ
كوبر نيكوس (1543-1473م) بعرص النهضة ،ويف القرن السابع عرش عرص اإلصالح
الديني برز اسم العامل اإليطايل غاليلو (1642-1564م) ،الذي دافع عن رأي كوبر
هزة عنيفة يف
نيكوس ،وجاهر برأيه العلمي يف دوران األرض حول الشمس وأحدث به ّ
ساحتي العلم والفكر م ًعا ،وأثار به غضب سلطة الكنيسة التي عرفت آنذاك بقوة البطش.

ويف القرن الثامن عرش عرص األنوار برز اسم عامل الفيزياء اإلنجليزي إسحاق نيوتن
(1727-1643م) الذي أحدث أعظم ثورة يف تاريخ العلم يف عرصه ،وعدّ ه البعض أنه
م ّثل أعظم شخصية علمية عرفها القرن الثامن عرش ،بل وأكرب شخصية عرفها تاريخ العلم
تطور حركة الفكر األورويب ،املقولة التي
الكالسيكي كله ،وما له من داللة ألثر نيوتن عىل ّ
اشتهرت عند األوروبيني (لوال نيوتن ملا وجد كانْت) ،املقولة التي جعلت من املمكن االقرتان
بني ما أحدثه نيوتن من ثورة يف ساحة العلم ،وما أحدثه كانْت من ثورة يف ساحة الفكر.

وأما عالقة احلداثة بالزمن ،فال يمكن اإلحاطة بمفهوم احلداثة بعيدً ا عن فكرة
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الزمن ،هذه احلقيقة وهذه العالقة ال بد من إدراكها عند النظر والتأ ُّمل يف مفهوم احلداثة،
فهناك اتصال واقرتان ال ينفصل وال ينقطع أبدً ا بني احلداثة والزمن ،ومتى ما حصل هذا
الفصل وهذا القطع اختل تكوين املعرفة بمفهوم احلداثة.

ومنقوصا
ناقصا
ً
ً
ناظرا لفكرة الزمن ،ال يعطي إلاَّ فهماً
وكل فهم للحداثة ال يكون ً
ملفهوم احلداثة ،املفهوم الذي ال يتحدّ د وال يكتمل بدون فكرة الزمن ،فاحلداثة بدون فكرة
الزمن هي حداثة ناقصة ،أو حداثة غري مكتملة ،أو أهنا حداثة مَّ
متوهة ،وهي ليست حداثة
إلاَّ عىل سبيل املجاز ،وليس سبيل احلقيقة.
هذا التأكيد الذي يصل إىل حدِّ اليقني يف العالقة بني احلداثة والزمن ،نابع من كون أن
مفهوم احلداثة يف فلسفته وحكمته ،ماهيته وهويته ،بيانه ولسانيته ،هو مفهوم زمني ،مشتق
وقابضا عليه ،ومت ً
عابرا به ومن
ّخذا منه وجهة
من الزمن ،وجاء متل ّب ًسا بالزمن،
ً
ومساراً ،
ً
حتوالهتا وتغيرّ اهتا املتقادمة واملتالحقة.
خالله درب احلياة يف ّ

احلداثة هي مفهوم زمني هذه حقيقة ال ريب فيها ،وذلك باعتبار أن احلداثة ناظرة إىل ما
هو حديث الذي هو خالف القديم ،فاحلداثة تتّصل باحلديث من جهة وتقطع مع القديم من
جهة أخرى ،وتعطي األمهية والقيمة واالعتبار لكل ما هو حديث ،وتسلب األمهية والقيمة
واالعتبار عن كل ما هو قديم ،فهي تفاضل بني ما هو حديث وما هو قديم وال تساوي بينهام.

واالتصال باحلديث يف احلداثة حيصل عىل طول اخلط ،بال تو ُّقف أو انقطاع ،مالحق ًة
وتع ُّق ًبا لكل حديث ،ومتى ما حصل تو ّقف أو انقطاع عن هذه املالحقة ،وهذا التع ّقب،
تكون احلداثة قد فقدت صفتها ومصداقيتها ،وانقلبت عىل ذاهتا.

هذا عن عالقة احلداثة بالعنارص الثالثة املكونة له هوية وماهية ،بني ًة ونظا ًما ،وال
خالف وال نزاع عىل هذه العالقة املوصوفة بالتجليِّ والوضوح واالنكشاف.

-3االجتهاد ..والعنارص الثالثة

قبل الكشف عن عالقة االجتهاد بالعنارص الثالثة (العقل والعلم والزمن) ،والربهنة
املمهدة هلذا الغرض ،وهذه املقدمات هي:
عليها ،ال بد من اإلشارة إىل بعض املقدّ مات الفكرية ّ
أول :مفهوم احلداثة هل هو مفهوم خاص أم هو مفهوم عام؟

بمعنى هل أن مفهوم احلداثة هو مفهوم خاص بالغرب يتأ ّطر بثقافته وتراثه وتارخيه،
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املخول باحلديث عن هذا املفهوم دون
ويتحدّ د به ،وينحرص عليه ،وال يتعداه إىل غريه ،فهو
ّ
املعني بتحديد ماهية هذا املفهوم وهويته ،مادته وصورته ،وجهته ومساره!
سواه ،وهو
ّ

وعبت عنه خمتلف
أم هو مفهوم عام ظهر يف كل احلضارات ،وعرفته مجيع املدنيات ،رّ
مرت عىل التاريخ اإلنساين يف أزمنته القديمة واحلديثة ،ومن ثم
التجارب احلضارية التي ّ
فهو مفهوم عام ال حيق للغرب أن حيتكره لنفسه ،ويعلن مت ُّلكه ،ويكون وص ًّيا عليه ،وإنام
حيق للحضارات واملدنيات األخرى أن تكون رشيكة يف التعبري عن هذا املفهوم ،وبال
ّ
وصاية أو احتكار من أحد!
أمام هذا السؤال اجلديل واإلشكايل ،يمكن القول :إن مفهوم احلداثة هو مفهوم
خاص من جهة ،ومفهوم عام من جهة أخرى ،بال تناقض أو تعارض ،مفهوم خاص من
ناحية املبنى ،ومفهوم عام من ناحية املعنى.

من ناحية املبنى ،فإن احلداثة هبذا الرسم للكلمة ،وهبذا النطق اللساين هي من ابتكار
الغرب ،وحتسب من هذه اجلهة عىل األدب األورويب احلديث ،ويف هذا النطاق حتدّ د املعنى
يعب من جهة عن طبيعة جتربته الفكرية
اخلاص لفكرة احلداثة ،الذي أراد منه الغرب أن رّ
والتارخيية ،التي هي بال شك تعدّ واحدة من أضخم التجارب الفكرية يف التاريخ اإلنساين
ويعب من جهة أخرى عن طبيعة رؤيته لفلسفة التقدّ م والتمدّ ن.
احلديث واملعارص ،رّ
وعبت عن روحه
ومن ناحية املعنى واملفهوم العام ،فإن مفهوم احلداثة قد مت ّثلته رّ
مرت عىل التاريخ اإلنساين ،فهذه التجارب هي
وجوهره مجيع التجارب احلضارية التي ّ
ومعبة عن روح التقدّ م وفلسفته ،وهذا هو جوهر احلداثة
حاالت وأنامط من التقدّ م،
رّ
وروحه.

ومعبة عن احلداثة يف
وما من حضارة ظهرت إلاَّ وكانت حضارة حديثة وحداثية،
رّ
أهبا صورها ،وأرفع درجاهتا ،وأعىل مراتبها ،وليست هناك حضارة ال تعدّ حديثة وحداثية،
ومعبة عن احلداثة يف معناها العام ،وكل حضارة يف عرصها هي حضارة رائدة يف احلداثة،
رّ
ومعبة عن مركز احلداثة يف عرصها ،احلداثة بمعنى فلسفة التقدّ م.
رّ
مرت عليه وبال تو ّقف حضارات عدّ ة ،قبل
وما هو ثابت أن التاريخ اإلنساين قد ّ
أيضا ،األمر الذي
الغرب كانت هناك حضارات ،وبعد الغرب ستكون هناك حضارات ً
مرت عىل كل هذه احلضارات التي كانت قبل حضارة الغرب ،وستمر
يعني أن احلداثة قد ّ
عىل احلضارات القادمة بعد حضارة الغرب.

مرت عىل احلضارات
مرت عىل احلضارة اإلسالمية كام ّ
وهبذا اللحاظ فإن احلداثة قد ّ
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األخرى ،وأن احلضارة اإلسالمية م ّثلت حمطة من حمطات احلداثة ،ورافدً ا من روافدها،
ومسارا من مساراهتا.
ً
لكن الذي خيتلف بني هذه احلضارات هو نوعية احلداثة التي تتّصل هبا ودرجتها،
فاحلضارة الصينية مثلاً هلا حداثتها نو ًعا ودرجة ،واحلضارة اهلندية كذلك هلا حداثتها
نو ًعا ودرجة ،وهكذا احلال مع احلضارات اليابانية واألمريكية واإلسالمية وغريها من
احلضارات األخرى ،بام يف ذلك احلضارة الغربية.

واالختالف يف احلداثة نو ًعا ودرجة ناشئ من تأثريات عوامل املكان والزمان
وظروف البيئة من جهة ،وعامل األفكار ونظام القيم واألخالق من جهة ثانية ،وطبيعة
وتكون
التجربة واخلربة من جهة ثالثة ،وهي التأثريات التي تؤثر يف مجيع احلضارات
ّ
طبيعتها ومزاجها وبنيتها وروحها العامة.

هذه هي صورة احلداثة بني املعنى العام واملعنى اخلاص ،ويتّصل هبذا املنحى النقاش
الفكري والنقدي العابر بني األمم واملتمحور حول هل توجد حداثة أم حداثات؟ فهناك
ميل لتق ُّبل فكرة احلداثات املتعدّ دة واملختلفة ،األمر الذي يفك عالقة االرتباط بني الغرب
واحلداثة ،وجيعل طرق احلداثة متعدّ دة ال تنحرص يف طريق واحدة هي طريق الغرب ،ويفتح
املجال أمام تبلور نامذج من احلداثات املختلفة عن حداثة الغرب.

ثان ًيا :عند النظر يف مفهوم االجتهاد يمكن اعتباره أنه يم ّثل أحد أهم املفاهيم الذي
وتطور يف اإلطار
ابتكرته الثقافة اإلسالمية ،وانفردت به احلضارة اإلسالمية ،فقد نشأ
ّ
مكوناهتا
تأثريا مهماًّ يف منظومة الثقافة اإلسالمية ،يف ّ
الزمني والتارخيي هلذه احلضارة ،وترك ً
وتشكُّالهتا ،ويف حركتها ومساراهتا.
هذا املفهوم بحاجة إىل حفريات معرفية جديدة ،الستظهار مدلوالته ،والكشف عن
مكوناته العميقة واملتجدّ دة والفاعلة ،وبوصفه املفهوم الذي يقارب مفهوم احلداثة.
ّ

وتتأكّد قيمة مفهوم االجتهاد وحيويته عند معرفة أن مجيع املنجزات الفكرية والعلمية
واحلضارية التي حصلت وحت ّققت يف ساحة احلضارة اإلسالمية ،كانت بتأثري هذا املفهوم،
فهذه املنجزات هي ثمرة من ثمرات االجتهاد ،فهو الذي بعث الروح ،وأهلم الثقة ،وأكسب
وحرض عىل الفعل واملبادرة.
الشجاعة ،وح ّفز عىل املعرفةّ ،

كام أن االجتهاد هو الذي أنجب لنا أئمة يف التفسري أمثال :الطويس أبو جعفر حممد بن
احلسن (460-385هـ) ،والطربيس الفضل بن احلسن (548-468هـ) ،والرازي فخر
الدين حممد بن عمر (606-543هـ) وغريهم ،وأئمة يف الكالم أمثال :املفيد حممد بن حممد
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بن النعامن (413-336هـ) ،واملرتىض عيل بن احلسني (436-355هـ) ،والغزايل أبو حامد
(505-450هـ) وغريهم ،وأئمة يف الفلسفة أمثال :الفارايب أبو نرص حممد (339-260هـ)
وابن سينا أبو عيل احلسني بن عبداهلل (427-370هـ) ،وابن رشد أبو الوليد حممد بن أمحد
(595-520هـ) وغريهم ،وأئمة يف اللغة أمثال :اجلرجاين عبدالقاهر (471-400هـ)،
والزخمرشي أبو القاسم حممود بن عمر (538-467هـ) ،وابن منظور أبو الفضل حممد بن
مكرم (711-630هـ) وغريهم ،وأئمة يف التاريخ أمثال :الطربي حممد بن جرير (-224
310هـ) ،واليعقويب أمحد بن أيب يعقوب (ت 284أو 298هـ) ،واملسعودي أبو احلسن عيل
بن احلسني (346-283هـ) وغريهم ،وأئمة يف العلم أمثال :اخلوارزمي حممد بن موسى
(235-164هـ) ،وابن اهليثم احلسن بن احلسن (430-354هـ) ،وابن النفيس أبو احلسن
عيل بن أيب احلزم (687-607هـ) وغريهم ،وهكذا يف باقي العلوم األخرى.

فاالجتهاد هو الذي ارتقى هبؤالء إىل هذه املراتب العلمية العالية ،وجعل منهم أئمة
يف جماالهتم العلمية ،فهو الذي ح ّفزهم ألن يبذلوا أقىص طاقاهتم يف حتصيل العلم وتكوين
املعرفة من جهة ،ويف تقديم العلم وإنتاج املعرفة من جهة أخرى ،ولوال االجتهاد وحكمته
ودافعيته ،ملا وصل هؤالء إىل ما وصلوا إليه من درجات علمية جعلت منهم أئمة يف جماالهتم.

ثال ًثا :إذا كان االجتهاد يف تاريخ الثقافة اإلسالمية قد ارتبط بالفقه ،فألنه احلقل الذي
ارتبطت به احلضارة اإلسالمية ،وأولته أكرب االهتامم ،حتى عرفت ووصفت بحضارة الفقه،
ومت ّيزت من هذه اجلهة عن احلضارات األخرى ،وبات من الدارج يف الدراسات العربية
اإلشارة إىل أن احلضارة اليونانية يف األزمنة القديمة عرفت بحضارة الفلسفة ،واحلضارة
اإلسالمية يف األزمنة الوسيطة عرفت بحضارة الفقه ،وعرفت احلضارة األوروبية يف
األزمنة احلديثة بحضارة العلم.
إن وصف احلضارة اإلسالمية بحضارة الفقه ،يعني من وجه آخر وصفها بحضارة
االجتهاد ،وذلك بلحاظ العالقة الوثيقة بني الفقه واالجتهاد يف تاريخ الثقافة اإلسالمية،
ويعدّ هذا األمر من صور ومداخل العالقة بني احلضارة اإلسالمية وفكرة االجتهاد.

راب ًعا :يف كتابه الشهر (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم) الصادر باللغة اإلنجليزية
سنة 1930م ،أطلق الدكتور حممد إقبال (1357-1294هـ1938-1877 /م) مقولة
مهمة اعترب فيها أن االجتهاد هو مبدأ احلركة يف اإلسالم((( ،واكتسبت هذا املقولة شهرة

((( حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني يف اإلسالم ،ترمجة :عباس حممود ،القاهرة :مطبعة جلنة التأليف والرتمجة
والنرش1968 ،م.168 ،
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بني الكتّاب والباحثني العرب واملسلمني وحتى عند بعض املسترشقني األوروبيني ،الذين
وردت وترددت يف كتاباهتم ودراساهتم.

تقرب العالقة بني احلداثة واالجتهاد،
وعند النظر يف هذه املقولة ،يمكن القول :إهنا ّ
فاحلداثة هي مبدأ احلركة يف الثقافة األوروبية الغربية ،يف حني أن االجتهاد هو مبدأ احلركة
يف الثقافة اإلسالمية ،والبحث عن احلداثة يف الثقافة اإلسالمية هو بحث عن مبدأ احلركة
يف اإلسالم ،والذي حدّ ده إقبال يف االجتهاد.

وحني تو ّقف الشيخ مرتىض املطهري ( ،)1979-1920أمام هذه املقولة التي أثارت
أساسا للحديث عن االجتهاد يف
انتباهه بشدة ،وتر ّددت يف كتاباته وحمارضاته ،واتخّ ذ منها
ً
حمارضة له بعنوان (االجتهاد والتف ُّقه يف الدين) ،فبعد أن افتتح احلديث عن هذه املقولة،
وتطرق إىل أمهية موضوع االجتهاد ،خلص يف هناية احلديث إىل اعتبار أن االجتهاد من
ّ
قادرا عىل مواصلة دربه ،وديمومة حركته من دون
معجزات اإلسالم؛ ألنه جعل اإلسالم ً
أن يكون هناك تعارض أو تضارب مع قوانينه وقواعده الثابتة(((.

ما بني مقولة إقبال يف اعتبار أن االجتهاد هو مبدأ احلركة يف اإلسالم ،ومقولة
املطهري يف اعتبار أن االجتهاد من معجزات اإلسالم ،ومقولتي يف اعتبار أن االجتهاد هو
املفهوم الذي يعادل أو بإمكاهنا أن يعادل مفهوم احلداثة ،هذه املقوالت وغريها تكشف
وتعب عن منظور
عن تأ ُّمالت جديدة تفتح آفاق النظر يف مفهوم االجتهاد وحقله الداليل ،رّ
فكري حديث ملفهوم االجتهاد يف ساحة الفكر اإلسالمي املعارص.

نصا
خامسا :من جهة العالقة بالنص ،فمنطق االجتهاد يتعامل مع النص بوصفه ًّ
ً
مفتوحا عىل املعنى ،وغري قابل لالنسداد واالنغالق يف كل زمان ومكان وحال ،ويتح َّقق
ً
َّ
ذلك لكون أن االجتهاد يتطلب شدّ ة الفحص ،وعمق البحث ،وإعامل النظر بصورة دائمة
ومستمرة ،والتخليِّ عن ذهنية التبعية والتقليد.
الطريقة التي جتعل النص َّ
نصا يتَّسم باحليوية والدينامية
يتكشف منه املعنى ،ويصبح ًّ
والتجدُّ د ،كام يتَّسم بالنسبية وعدم اإلطالقية ،بمعنى أنه قابل للمراجعة يف أي وقت من
جهة ،وليست له صفة الثبات باملطلق من جهة أخرى.
واملعنى الذي َّ
يكتشف منه هو املعنى الدقيق والعميق والصلب ،وليس املعنى الباهت
أو اهلزيل أو املربك.

((( مرتىض مطهري ،اإلسالم ومتطلبات العرص ،ترمجة :عيل هاشم ،بريوت :دار األمري1992 ،م ،ص.199
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كام أن االجتهاد هبذه الطريقة الف َّعالة ،ال يقبل وال يسمح بوجود إكراهات أو
مفتوحا
نصا
ً
ضغوطات أو تقييدات تعرقل أو حتجب أو تق ِّلص النظر إىل النص بوصفه ًّ
عىل املعنى ،والطريقة التي تتأ َّثر باإلكراهات أو الضغوطات أو التقييدات هي طريقة غري
اجتهادية ،وعىل الضد من منطق االجتهاد وطريقته.
وال شك أن هذه الطريقة من التعامل مع النص ،هي طريقة حداثية بامتياز ،وليست
هناك حداثة أكثر من هذه احلداثة.

التحرر من سلطة وضغط وتأثري اآلخرين
سادسا :من مقتضيات منطق االجتهاد،
ُّ
ً
سابقني وحارضين عند التعامل مع النص فهماً وتنزيلاً  ،مهام كان هؤالء الرجال فضلهم
ومنزلتهم العلمية واملعنوية ،هلم االحرتام والتقدير ،وآلرائهم القيمة واالعتبار ،لكن ال
سلطة هلم وال إكراه.

وهذا ال يعني عىل اإلطالق هتميش هذه اآلراء أو االنقطاع عنها وعدم االكرتاث هبا،
وتعمد نسياهنا ،وال أي صورة من هذه الصور
وال التقليل من أمهيتها وقيمتها ،وال إمهاهلا
ُّ
وغريها التي ال يرتضيها املنطق العلمي ،وإنام ال بد من االنفتاح عىل هذه اآلراء وتكوين
فحصا
املعرفة هبا ،والتواصل معها ،واالنطالق منها ،والبناء عليها ،وإعطائها حقها الكامل ً
ونظرا ونقدً ا.
ً
أساسا ،يرجع إليه ويتواصل
واالجتهاد هبذا املنطق ال يركن إىل املايض ،وال يتّخذ منه ً
معه ،يأخذ من معارفه ،ويتّعظ من عربه ،لكنه ال ينحبس به وينغلق عليه.
أساسا ،يرجع إليه
واالجتهاد هبذا املنطق كذلك ال يركن إىل الرتاث ،وال يتّخذ منه
ً
ويتواصل معه ،من دون أن ينحبس به وينغلق عليه ،وبالتأكيد فإن هذا املنطق هو منطق
ويعب عن جوهر روح احلداثة.
حداثي ،يتم ّثل رّ

هذه املقدمات التمهيدية ال شك أهنا تفتح جمال املقاربة الفكرية واملعرفية بني احلداثة
واالجتهاد ،وجتعل من املمكن أن يكون االجتهاد املفهوم الذي يعادل مفهوم احلداثة.
اآليت:

ّ
فيتكشف عىل النحو
املكونة ملفهوم احلداثة،
أما عن عالقة االجتهاد بالعنارص الثالثة ّ

أولاً  :عنرص العقلَّ ،
يتكشف هذا العنرص بوضوح كبري يف كون أن االجتهاد يعني
إعطاء العقل أقىص درجات الفاعلية ،من جهة الفحص والنظر ،وإعامل الفكر ومجيع
العمليات الذهنية واالستنباطية األخرى ،وال يتح َّقق فعل االجتهاد وال يصدق إذا عمل
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العقل بطاقة منخفضة ،أو بجهد ضئيل أو بعمل بسيط.

وهذا ما يدل عليه و ُيشري إليه حتى املعنى اللغوي الذي ُيعطى لكلمة االجتهاد يف
معاجم اللغة العربية ،فهي افتعال من اجلهد بفتح اجليم وتعني املشقة ،وبضم اجليم وتعني
الطاقة ،فاألمر الذي ال يستلزم وال يتح َّقق فيه فعل املشقة والطاقة ،ال يقال له وال يصدق
عليه صفة االجتهاد.

وليست هناك كلمة أخرى غري كلمة االجتهاد أو أبلغ داللة من كلمة االجتهاد يف
التصور الغريب
الداللة عىل إعطاء العقل أقىص درجات الفاعلية ،وإذا كانت احلداثة يف
ّ
التصور
تعني إعامل العقل والعمل بمقوالت العقل وحت ُّقق فعل العقالنية ،فإن االجتهاد يف
ّ
اإلسالمي ال يعني فقط إعامل العقل ،وإنام إعامل العقل بأقىص درجات الفاعلية ،وبالشكل
الذي يتح ّقق فعل العقالنية بال ريب.

فال جدال وال نزاع يف عالقة مفهوم االجتهاد بعنرص العقل ،فاالجتهاد يقرتن بالعقل
ويتالزم معه ،وال ينفصل أو ينقطع عنه يف أي حال من األحوال ،ومتى ما حصل االنفصال
أو االنقطاع فقد االجتهاد هويته وماهيته.
وهلذا نجد أن األشخاص الذين وصلوا إىل درجة االجتهاد من األزمنة القديمة إىل
هذه األزمنة احلديثة واملعارصة ،وعرفوا هبذا الدرجة يف ميادين املعرفة املختلفة كانوا من
أصحاب العقول التي يمكن وصفها بالعظيمة واجلبارة.

َّ
أيضا يف كون أن االجتهاد
ثان ًيا :عنرص العلم،
يتكشف هذا العنرص بوضوح كبري ً
جماله يتّصل بالعلم ،وعالقته بالعلم هي أوثق من أية عالقة أخرى ،والعلم هو أقرب ما يدل
عليه ،فاالجتهاد يتح ّقق بالعلم وال يتح ّقق بغريه ،واملجتهد يعرف بالعلم والعلم الواسع
والعايل ،وال يعرف من دونه ،وكل جمتهد عامل ،لكن ليس كل عامل جمتهد.

والعالقة بني االجتهاد والعلم هي عالقة تفاعلية ،كس ًبا وعطا ًء ،فهماً وتنزيلاً  ،فالعلم
من جهة هو الذي حي ّقق صفة االجتهاد ،ويرفع اإلنسان إىل درجة االجتهاد كس ًبا وفهماً ،
واالجتهاد من جهة أخرى هو الذي يف ّعل العلم عطا ًء وتنزيلاً  ،ويعطي العلم أعىل درجات
الفاعلية يف ساحة العطاء والتنزيل.
من جانب آخر ،فإن العلم الذي يأيت عن طريق االجتهاد ،يفرتض أن تكون له طبيعة
خمتلفة من جهة النوع واجلودة ،بخالف العلم الذي يأيت عن غري طريق االجتهاد ،وذلك
باعتبار أن االجتهاد يوجب استفراغ الوسع ،وبذل أقىص اجلهد ،وثمرة هذا الطريق يفرتض
أن تكون ثمرة ناضجة ،أو من نوع تتح ّقق فيه اجلودة ،وتظهر عليه أثار اجلهد اجلهيد واملشقة
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والطاقة.

ومجيع علامء املسلمني الكبار يف خمتلف األزمنة القديمة واحلديثة واملعارص ،هم
ثمرة من ثمرات االجتهاد ،وحصيلة مسار طويل من االجتهاد يف حتصيل املعرفة وطلب
العلم ،وهذا ما يعرفه هؤالء العلامء عن أنفسهم ،وما يعرفه اآلخرون عنهم ،وما و ّثقته كتب
الرتاجم والتاريخ عن سريهم.

ثال ًثا :عنرص الزمن ،ال ّ
يقل هذا العنرص ُّ
ووضوحا عن العنرصين السابقني،
تكش ًفا
ً
لكون أن فلسفة االجتهاد تتّصل بشكل وثيق بفكرة الزمن ،إىل درجة يمكن القول :إن
االجتهاد ال يكون إلاَّ
ناظرا إىل الزمن يف كل آن وبال تو ُّقف ،وبوصفه زمنًا متغيرِّ ً ا ومتجدِّ ًدا
ً
وس َّيالاً  ،فال يمكن فصل االجتهاد عن فكرة الزمن ،ومتى ما حصل مثل هذا الفصل عىل
ٍ
عندئذ صفة
افرتاضه ،يتع َّطل دور االجتهاد ويفقد فاعليته وديناميته ،وال يصدق عليه
االجتهاد حقيقة.
ويتَّصل هبذا املعنى مقولة إقبال التي اعترب فيها أن االجتهاد هو مبدأ احلركة يف
اإلسالم ،فهذه املقولة ناظرة بشكل أسايس إىل عالقة االجتهاد بالزمن ،لكون أن الزمن هو
حركة وحركة مستمرة ،واالجتهاد هو مبدأ هذه احلركة.

وبحسب هذه املقولة ،فإن هناك عالقة بني االجتهاد واحلركة ،فاالجتهاد هو مبدأ
يتأخر عنها أو ينقطع وينفصل ،و َألاَّ
هذه احلركة ،بمعنى أن يتقدّ م االجتهاد عىل احلركة وال ّ
تتقدّ م احلركة عىل االجتهاد وال تسبقه أو تنقطع عنه وتنفصل ،فال اجتهاد بال حركة ،وال
حركة بال اجتهاد.

وال قيمة الجتهاد بال حركة ،وال قيمة حلركة بال اجتهاد ،فاالجتهاد بال حركة هو
اجتهاد بال أثر أو تأثري يف الواقع اخلارجي ،فهو أشبه بعلم بال عمل ،ويمكن اعتباره اجتها ًدا
جممدً ا أو جامدً ا أو معا ًقا إىل غري ذلك من أوصاف تتّصل هبذا املعنى.
معطّلاً أو اجتها ًدا ّ

وحركة بال اجتهاد هي حركة من دون مبدأ يعطي صفة املعنى للحركة وصفة
املضمون والغاية واحلكمة ،فهي أشبه بعمل بال علم ،ويمكن اعتبارها حركة بال معنى،
ومآهلا ومصريها أقرب إىل الفوىض والفشل.

املتحرك يف مقابل االجتهاد اجلامد أو
ومن هذا املعنى ،يتو ّلد مفهوم االجتهاد
ّ
متحركًا ،وال معنى الجتهاد جامد أو ساكن أو
الساكن ،واألصل يف االجتهاد أن يكون
ّ
متحرك.
غري
ّ
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ويرتبط هبذا املعنى يف املجال الفقهي ،ما يراه البعض من أن االجتهاد احلقيقي جماالته
هي القضايا واملوضوعات اجلديدة واحلديثة ،وهذا هو املجال احليوي لالجتهاد ،وال معنى
لالجتهاد يف االنشغال بالقضايا واملوضوعات القديمة واملاضية ،أو القضايا واملوضوعات
استقر عليها
ونظرا ،وال حتى القضايا واملوضوعات الباردة واجلامدة التي
املستهلكة بح ًثا
ّ
ً
الرأي وثبت.

ويرتبط هبذا املعنى كذلك ،ما حتدّ د يف املجال الفقهي عند املسلمني الشيعة من عدم
جواز تقليد امليت ابتدا ًء عىل رأي املشهور ،ورشطية جواز البقاء عىل تقليد امليت برخصة من
جمتهد حي ،ومن عَدَ َل عن املجتهد امليت إىل املجتهد احلي ال جيوز له الرجوع بعد ذلك إىل
املجتهد امليت ،فهذا املوقف يرتبط بعالقة االجتهاد بالزمن ،و ُيثبت هذه العالقة ويؤكّدها
و ُيشري إليها.
واحلكمة من هذا الطرح إنام هو لتأكيد أن بناء احلداثة ال يتح ّقق إلاَّ من خالل تأسيس
داخيل ،وليس عن طريق جلب خارجي ،وبإمكاننا أن نكتشف حداثتنا املستق ّلة عن طريق
مفهوم االجتهاد ،مع رشط التواصل املعريف والنقدي مع احلداثة يف أفقها اإلنساين العام،
وليس عىل أساس االنقطاع عنها.
وأخريا لست هنا بصدد خلق ثنائية جديدة ،إىل جانب الثنائيات القلقة والسجالية يف
ً
اخلطابات العربية واإلسالمية املعارصة ،وهي ثنائية احلداثة واالجتهاد ،وإنام قصدت إعادة
االعتبار ملفهوم ال ّ
يقل قيمة وفاعلية عن مفهوم احلداثة ،وهو مفهوم االجتهاد.

دراسات وأبحاث

ت ن ُّ ث ق ف
م ف�هو م ا ل��و ع ا ل��ا ي��
ف
ق

�ي� ا لو ا �ع ا لعر ب�ي� ا لمعا �صر
حممد حمفوظ

التنوع الثقايف
ﷺ يف إدارة ُّ

ربام يتَّضح يف مقبل األيام ،أن جذور ما تعيشه العديد من بلدان العامل
تطرف وفوىض وأشكال عديدة من االحرتاب األهيل بيافطات دينية
العريب من ُّ
ومذهبية وقومية وعرقية ،تعود إىل حلظة االستقالل عن االستعامر واهليمنة
األجنبية.

ألن الكثري من الدول العربية بعد حلظة االستقالل ،تشكَّلت بنزعة
عصبوية ضيقة ،احتضنت بعض التعبريات وأعطتها ما تستحق وما ال
تستحق ،ومارست النبذ والتهميش واالستئصال بمكونات أخرى ،ومنعت
عنها حقوقها وما تستحقه انطال ًقا من إنسانيتها وآدميتها ولكوهنا رشيكًا أصيلاً
يف الوطن واملواطنة.

واستمرت الكثري من دول العامل العريب تعيش وفق هذه املفارقة ،بحيث
غالبية املواطنني ،ال يعرفون من الدولة إلاَّ أجهزهتا األمنية واإلجرائية ،وفئة
قليلة حتكم باسم حزب تقدّ مي أو مرشوع سيايس يستهدف -كام تدعي
أدبياته -إخراج أبناء املجتمع والوطن من الظالم والظالمية والتخلف املقيم
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يف كل أروقة املجتمع.

إن األمن العميق يف جمتمعاتنا العربية اليوم ،يتط َّلب العمل اجلاد يف بناء رؤية وطنية
التنوع بعيدً ا عن نزعات االختزال وعبء التاريخ والراهن.
متكاملة إلدارة ُّ

ومارست الدول العربية يف سبيل حتقيق أهدافها كل ألوان الظلم واحليف بحق أبناء
شعبها .ولكن والعتبارات بنيوية متع ّلقة من حلظة تشكيل الدولة احلديثة يف العامل العريب ،كانت
التنوع.
النتائج كارثية وعىل النقيض متا ًما من الشعارات واليافطات املرفوعة عىل صعيد إدارة ّ

حتول عىل املستوى العميل إىل استمرار مرشوع التش ِّظي
فشعار الوحدة املرفوع َّ
االجتامعي العمودي واألفقي ،وبقي اجلميع حمبوسني يف دوائر انتامئهم الضيقة التي أقل ما
يقال عنها انتامءات ما دون املواطنة وبناء الدولة احلديثة .باسم االشرتاكية يف بناء االقتصاد
تم التدمري املمنهج واملنظم لكل الصناعات الوطنية التقليدية واحلرفية ،وأصبحت أسواق
َّ
هذه البلدان مفتوحة عىل مرصاعيها لكل املنتجات األجنبية .فأضحت املعادلة التالية:
مجة حتول دون استمرار أصحاب الصنع اليدوية واحلرفية من العمل ألسباب
صعوبات َّ
ُمتع ِّلقة باجلدوى وسياسات احلامية ،وتسهيالت مالية ومجركية السترياد كل يشء ،فكانت
النتيجة اهنيار متسارع للصناعات الوطنية وغزو متعاظم للبضائع والصناعات األجنبية.
وعىل املستوى االجتامعي والسيايس حيث شعار احلرية ،تفاقمت من جراء هذه السياسات
القرسية التناقضات األفقية والعمودية ،وأضحت خالفات الناس اجلوهرية  -التقليدية
تدار بيافطات حديثة .فلم تتمكَّن هذه الدولة من بناء مرشوع وطني ،ينقل أبناء الوطن عىل
مستوى عالئقهم الداخلية وطريقة نظرهتم بعضهم إىل بعض من احلالة التقليدية املوغلة
يف التباينات والرصاعات ذات البعد التارخيي ،إىل حالة حديثة قائمة عىل العقد االجتامعي
ومنظومة دستورية  -قانونية حتدّ د الواجبات واحلقوق انطال ًقا من قيمة املواطنة بعيدً ا عن
دوائر االنتامء التقليدية.
وهكذا نستطيع القول :إن ما جيري اليوم يف العديد من دول العامل العريب ،هو
نتاج طبيعي إىل بنية الدولة العربية احلديثة وطبيعة اخليارات السياسية السائدة منذ حلظة
االستقالل الوطني إىل اآلن .فكانت النتيجة وجود حتت سقف وطني واحد ،جمتمعات
متخاصمة بعضها مع بعض ،وكل طرف يتحينَّ الفرصة لالنقضاض عىل الطرف اآلخر،
خف منسوب اخلوف لدى
مع غياب شبه تام لقانون قادر عىل ضبط هذه النزعات .وحينام َّ
الناس ،أو سقطت هيبة الدولة يف نفوسهم ،كان حاصل ذلك الفوىض واالنفالش الداخيل
عىل أكثر من صعيد.
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فأضحى املجتمع الواحد جمتمعات ،واالنتامء الوطني انتامءات تارخيية وتقليدية
متصارعة ومتحاربة ،والذاكرة التارخيية الواحدة ،جمموعة ذاكرات تارخيية كلها ملغومة
وحتمل يف طياهتا قنابل موقوتة بحق اآلخر الذي كان قبل أيام رشيكًا وطن ًّيا.
وتع ّلمنا هذه التجربة املريرة ،والتي نشهد نتائجها الكارثية يف العديد من الدول
العربية أنه حينام يغيب الوطن الواحد اجلامع واحلاضن للجميع ،فإن النتيجة املبارشة لذلك
ربرات ال تنتمي
هو دخول اجلميع يف حروب باردة وساخنة ضد اجلميع حتت يافطات وم ّ
إىل العرص ومكاسب احلضارة احلديثة .وحينام تنهار أسس العيش املشرتك ولو يف حدودها
الدنيا ،فإن النتيجة الفعلية لذلك االستمرار يف االهنيار االجتامعي واألمني بشكل متسارع
وبعيدً ا عن القدرة عىل الضبط واإلدارة.
وحينام ال تتمكّن الدولة من رعاية شعبها ومحايته ،فإن النتيجة املبارشة لذلك أن أبناء
الوطن سيكونون فضاء للثأر واالنتقام واخلصومات املفتوحة عىل كل االحتامالت.

وكل هذا يوصلنا إىل النتيجة التالية :إن غالبية الدول العربية احلديثة وبالذات التي
تنوعها الديني واملذهبي واإلثني بشكل
ُحكمت بيافطات ثورية وتقدمية ،فشلت يف إدارة ّ
صحيح ،وإن ما نشهده من حروب وكانتونات مغلقة هو نتاج هذا الفشل واإلخفاق.
وإن املطلوب االستفادة من هذه التجربة ،لبناء مقاربة جديدة تقطع مع تلك
املامرسات التي أفضت إىل تلك النتائج اخلاطئة واخلطرية .ويف سياق تظهري أهم الدروس
التنوع نذكر النقاط التالية:
والعرب خللق رؤية جديدة إلدارة ّ

التنوع الثقايف يف كل األوطان واملجتمعات ،هو أسلم اخليارات
 -1إن إدارة ّ
وأسهلها ،والذي جينب األوطان مآزق وأزمات كربى .فمن يبحث عن استقرار سيايس
ومتنوعة ،ال سبيل لديه إلاَّ تطوير نظام اإلدارة
واجتامعي عميق يف ظل جمتمعات متعدّ دة
ّ
التنوع املوجودة يف املجتمع.
واالستيعاب حلقائق ّ

 -2تطوير درجة الوعي األخالقي وااللتزام باملناقبيات األخالقية يف املجتمع؛ ألنه
التنوع إدارة حكيمة يف ظل أخالق متدهورة أو بعيدة عن مسارها الصحيح.
ال يمكن إدارة ّ
لذلك حيثام وجدت أخالق عملية فاضلة ،سيحظى اجلميع وهم خمتلفون باحرتام متبادل.
ستتحول
أما إذا ساءت األخالق وتدهور السلوك األخالقي العميل ،فإن مجيع االختالفات
ّ
إىل مصدر إىل التوتر الدائم يف املجتمع.

 -3رضورة أن تتعاىل املؤسسات الوطنية عن االنقسامات االجتامعية ،بحيث ال
تكون طر ًفا سلب ًّيا تغذي االختالفات وحتمي بعض أطرافه .واملقصود بالتعايل هنا هو أن
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تؤ ّدي هذه املؤسسات وظيفتها الوطنية للجميع عىل قاعدة املواطنة اجلامعة ،و َألاَّ تكون
انتامءات املواطنني هلا مدخليته يف إعطائه أكثر مما يستحق أو منعه مما يستحق.

التنوع الثقايف واالجتامعي ،يف ظل مؤسسات وطنية خاضعة
فال يمكن إدارة ّ
ملقتضيات ومتواليات االنقسام االجتامعي؛ ألن هذه املؤسسات ولكوهنا طر ًفا يف هذه
االنقسامات فإهنا ستغذي التباينات بني املواطنني من موقع القدرة والسلطة .أما إذا مارست
هذه املؤسسات تعاليها عىل انقسامات جمتمعها ،فإهنا ستحظى باحرتام وتقدير اجلميع،
وستعب بصدق عن وعي وطني عميق وجامع حيول دون تفاقم االختالفات والتباينات بني
رّ
أبناء املجتمع والوطن الواحد.
 -4رضورة العمل عىل بناء مرشوع وطني ثقايف واجتامعي متكامل ،بحيث تكون
مبادئ وقيم وأولويات هذا املرشوع هي التي تغذي مجيع أبناء الوطن ،بعيدً ا عن التصنيفات
واالنتامءات الفرعية.

تنوعها من حولنا ،سنكتشف أن
ولع ّلنا لو تأ ّملنا يف التجارب التي أخفقت يف إدارة ّ
أحد األسباب املهمة لذلك هو غياب مرشوع وطني جامع ،يعمل عىل دمج كل التعبريات
وتعب عن ذاته الفردية واجلمعية.
يف إطار رؤية مت ّثله رّ

متسك كل مجاعة فرعية
أما إذا غابت هذه الرؤية فإن اليشء الطبيعي لذلك هو ّ
التنوع الثقايف عىل نحو إجيايب وحضاري.
بانتامئها اخلاص ،مما ُيفيض إىل اإلخفاق يف إدارة ّ
ومجاع القول :إن األمن العميق يف جمتمعاتنا العربية اليوم يتط ّلب العمل اجلاد يف بناء رؤية
التنوع بعيدً ا عن نزعات االختزال وعبء التاريخ والراهن.
وطنية متكاملة إلدارة ّ

والتنوع الثقايف
ﷺ حقوق اإلنسان
ّ

ثمة حقائق ثابتة وشاخصة ال يمكن النظر إىل
عىل املستوى اإلنساين واالجتامعيّ ،
والتنوع الثقايف املوجودة
الواقع اإلنساين بدوهنا ..ولعل من أبرزها هي حقيقة االختالف
ّ
يف احلياة اإلنسانية.

التنوع الثقايف والديني
ونظرة واحدة إىل األطلس األنثروبولوجي ،نكتشف فيه أن ّ
والقومي واإلثني من احلقائق التي ال يمكن جتاوزها أو التغافل عنها ..وعىل ضوء هذه
التنوع والتعدّ د عىل خمتلف الصعد
احلقيقة فإن مجيع املجتمعات اإلنسانية تعيش حالة ّ
واملستويات.
فاملجتمعات املتحدة دين ًّيا ،بمعنى أن مجيع أبناء املجتمع ينتمون إىل دين ساموي
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متنوع مذهب ًّيا وقوم ًّيا وإثن ًّيا .وإذا كان املجتمع متحدً ا
واحد ،فإن هذا املجتمع املتحد دين ًّياّ ،
التنوع يف حياة املجتمعات اإلنسانية من
متنوع دين ًّيا أو مذهب ًّيا أو إثن ًّيا .وعليه فإن ّ
قوم ًّيا فهو ّ
احلقائق الثابتة ،التي ال يمكن جتاوزها أو التغافل عنها.

التنوع املوجودة
وكل الوحدات االجتامعية والوطنية ال تُبنى عىل أنقاض دحر حقائق ّ
التنوع .فالوحدة القائمة عىل احرتام حقائق
يف احلياة االجتامعية ،وإنام تُبنى باحرتام حقائق ّ
التنوعات هي الوحدة القادرة عىل استيعاب كل اخلصوصيات وجتاوز نزعات اإللغاء
لبعض التنوعات.
التنوع يف كل الدوائر ليست حقيقة مناقضة لوحدة املجتمع أو الوطن ،وإنام
فحقائق ّ
تنوعها.
كل األوطان واملجتمعات اإلنسانية ،مل تقبض عىل وحدهتا إلاَّ حينام احرتمت حقائق ّ

املتنوعة ،هو احرتام كل حقائق
وعليه ،فإن طريق وحدة األوطان واملجتمعات
ّ
التنوع دون االنحباس فيها ،وعىل قاعدة هذا االحرتام يتم بناء حقائق الوحدة الوطنية
ّ
واالجتامعية.

ثمة
ويف اإلطار العريب -وبفعل عوامل عديدة ثقافية واجتامعية وسياسية -نجد أن ّ
التنوع وبني صيانة حقوق
سلوكًا غري قويم يف طريقة التعامل مع االختالفات وحقائق ّ
التنوع مدعاة إىل
املختلف
واملتنوع ويف أغلب احليان يكون االختالف يف أي دائرة من دوائر ّ
ّ
عدم االهتامم والعناية باحلقوق املادية واملعنوية ..بحيث يكون االختالف الديني أو املذهبي
أو القومي أو اإلثني مدعاة إىل جتاوز حقوق هذا املختلف ،سواء كانت هذه احلقوق مادية
التنوع يف املجتمعات العربية ليست من عالمات القوة واملنعة،
أو معنوية؛ لذلك فإن حقائق ّ
وإنام هي من عالمات وجود مشاكل وأزمات تتع ّلق بطبيعة التعامل مع املجموعات البرشية
التي تنتمي دين ًّيا أو مذهب ًّيا أو قوم ًّيا أو إثن ًّيا غري ما تنتمي إليه أكثرية أهل املجتمع أو الوطن.

ودون الدخول يف مضاربات فكرية أو أيديولوجية فإننا نرى أن املجتمعات العربية
التنوع املوجودة فيها .وهذه املقاربة
معنية ببناء مقاربة جديدة يف طريقة تعاملها مع حقائق ّ
بتنوعها الذي هو من احلقائق الثابتة
تضحي بعزهتا ووحدهتا ،ويف الوقت نفسه ال
ال
تضحي ّ
ّ
ّ
املتنوعة التي بنت وحدهتا الوطنية ،مل تتمكن
يف جمتمعها ووطنها .ونحن نرى أن املجتمعات ّ
تنوعها ،وإنام بنت تلك الوحدة عىل قاعدة
من بناء وحدهتا الوطنية بالتضحية بحقائق ّ
التنوعات بعيدً ا عن السياق الوطني
التنوع دون أن ينحبس أهل هذه ّ
احرتام كل حقائق ّ
الواحد واجلامع لكل التنوعات .ودائماً الدول الوطنية قادرة عىل بناء جتربتها الوطنية وعىل
أساس هذه القناعة الراسخة يتم صيانة حقوق كل املجموعات البرشية يف السياق الوطني
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الواحد واجلامع لكل املواطنني.

بحيث ال يكون االختالف يف أي دائرة من دوائر االختالف مدعاة إىل عدم العناية
بحقوقه املادية أو املعنوية ،وإن الوحدة الوطنية أو االجتامعية ،ال تُبنى عىل أنقاض حقائق
التنوع ،وإنام تُبنى باحرتام هذه احلقائق ،وكل املجتمعات الراسخة يف وحدهتا الوطنية ،مل
ّ
التنوع املوجودة يف جمتمعها ووطنها.
تكن احلالة من الرسوخ إلاَّ باحرتام كل حقائق ّ
وعىل ضوء هذه احلقيقة نصل إىل قناعة فكرية أخرى ،نابعة من كل التجارب
التنوع،
الوحدوية عىل مستوى األوطان واملجتمعات ،وهي أن الذي يقف ضد حقائق ّ
التنوع،
هو ذاته الذي يقف ضد وحدة األوطان واملجتمعات؛ ألن الذي يقف ضد حقائق ّ
يريد الوطن بمقاسه االجتامعي واأليديولوجي ،واألوطان ال تُبنى بمقاس واحد من أبناء
التنوع لن تكون إضافة
الوطن ،وإنام تُبنى بمقاس اجلميع .وعليه ،فإن الذي حيارب حقائق ّ
نوعية يف مرشوع الوحدة الوطنية؛ لذا نرى أن األولوية بالنسبة جلميع أبناء الوطن الواحد،
هي تعزيز الوحدة الوطنية وتصليبها أمام كل املخاطر والتحديات وال يتم ذلك إلاَّ بمقاربة
التنوع املوجودة يف املجتمع ،فإن التعامل احلسن ينعكس
فكرية واجتامعية وسياسية لظاهرة ّ
إجيا ًبا عىل مستوى صالبة ومتانة الوحدة الوطنية واالجتامعية.
نعزز وحدتنا الوطنية عن طريق التعامل احلضاري مع
لذلك كله ،تعالوا مجي ًعا ّ
التنوع يف جمتمعنا .والتعامل احلضاري ليس مقولة هالمية ،وإنام تعني االحرتام
حقائق ّ
التعصب ّ
وبث
وفسخ املجال القانوين للتعبري عن ذاهتا ،وبناء السياق الوطني بعيدً ا عن
ّ
الكراهية ،حتى يشعر اجلميع بالطمأنينة واالستقرار النفيس واالجتامعي.

ﷺ يف الوعي بحقوق اإلنسان

توضح حقوق اإلنسان،
تعدّ دت النصوص واملواثيق الدولية واإلقليمية ،التي ّ
وتتالت اإلعالنات من خمتلف املواقع األيديولوجية والثقافية والسياسية ،التي تربز رؤيتها
وتصورها لرشعة حقوق اإلنسان .ولكن ويف مقابل هذا التعدّ د والتتايل ازدادت طرق انتهاك
وتنوعت صور جتاوز هذه احلقوق سواء من قبل األفراد أو املؤسسات.
حقوق اإلنسانّ ،
وأضحت جمتمعاتنا من جراء ذلك تعيش مفارقة مذهلة هذا الصعيد .نصوص راقية
توضح حقوق اإلنسان ،ووقائع وصور سياسية واجتامعية يندى هلا اجلبني،
ورائعة ومجيلة ّ
تنتهك فيها كل هذه املواثيق واإلعالنات املنادية بصيانة حقوق اإلنسان .وجلوؤنا إىل مجال
النصوص وروعة املواثيق ال يغيرّ من الواقع الس ِّيئ عىل هذا الصعيد.
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تتوجه إلينا مجي ًعا هي كيف نردم اهلوة والفجوة بني
لذلك فإن املؤسسة الكربى التي َّ
النص والواقع ،بني املواثيق والوقائع ،بني األقوال واألفعال ،بني املقوالت األيديولوجية
والثقافية ،واملامرسات السياسية واإلدارية.
وبإمكاننا أن نحدّ د اخلطوات التي تساهم يف ردم الفجوة يف النقاط التالية:

يتحرك أبناء املجتمع
 -1طالب بحقوقك :فال يمكن أن تردم الفجوة ،إلاَّ بأن
ّ
وامللحة بحقوقه ،فإن قدرة
للمطالبة بحقوقهم .فلو عمل كل إنسان عىل املطالبة الدائمة
ّ
املجتمع عىل ردم الفجوة ،ستكون أقوى وأكثر فعالية؛ لذلك نجد أن املسافة تكون طويلة
بني القول والفعل عىل مستوى حقوق اإلنسان ،يف تلك املجتمعات التي ال تطالب بحقوقها،
أو ال تسعى لتطوير آليات حفظ مكاسبها وحقوقها.

ويلح عرب الوسائل املدنية واملرشوعة
إننا نعتقد أن املجتمع الذي يطالب بحقوقه،
ّ
للمطالبة هبا ،هو الذي يقبض عىل حقوقه ،ويعيش يف رحاهبا وبركاهتا .أما املجتمع
الصامت واخلامل الذي ال يطالب بحقوقه ،فهو سيعيش القهقرى ،ولن يتمكّن من القبض
عىل حقوقه.
فاحلقوق بكل مستوياهتا بحاجة إىل وعي دائم هبا ،ويقظة مستمرة للحفاظ عليها
وتطويرها .من هنا أمهية نرش الوعي احلقوقي بني أفراد املجتمع بكل فئاهتم ورشائحهم،
حتى تتو ّفر لدهيم إمكانية املطالبة بحقوقهم العامة ،وحيافظوا عىل كل مكاسبهم عىل هذا
الصعيد.

فاملجتمعات احلية والفاعلة هي القادرة عىل نيل حقوقها أو احلفاظ عليها .أما
املجتمعات امليتة والراكدة فإهنا لن تتمكّن من احلفاظ عىل حقوقها فضلاً عن املطالبة هبا
وتذليل العقبات أمام امتالكها .فاملجتمعات التي نالت حقوقها العامة هي تلك املجتمعات
التي طالبت بحقوقها وعملت من أجلها ،ونرشت الوعي احلقوقي بني أفرادها للحفاظ
عليها.

فالوعي باحلقوق هو الذي يقود إىل نرصة هذه احلقوق .وبالوعي والنرصة تتطور
مفاهيم وحقائق حقوق اإلنسان يف املجتمعات اإلنسانية .وينقل التاريخ أنه قبل البعثة
النبوية الرشيفة بعرشين عا ًما دخل رجل من قبيلة زبيد مكة ،وعرض بضاعته للبيع فاشرتاها
منه العاص بن وائل ،وحبس عنه ح ّقه فاستعدى عليه الزبيدي بعض بطون قريش فأبوا أن
ُيعينوه ،فأوىف عىل جبل أيب قبيس املرشف عىل الكعبة ،فصاح بأعىل صوته:
يا آل فهر ملظلوم بضاعته
ببطن مكة نائي الدار والنفر
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ِ
يقض عمرته
وحمرم أشعث مل
يا للرجال وبني احلجر واحلجر
إن احلرام ملن متت كرامته
وال حرام لثوب العاجز القذر
فأثارت هذه األبيات محية رجال قريش ،فقام الزبري بن عبد املطلب ،وعزم عىل
نرصته ،وأ َّيده يف ذلك آخرون ،فاجتمعوا يف دار عبد اهلل بن جدعان فتعاقدوا ،وتعاهدوا
عىل َألاَّ جيدوا بمكة مظلو ًما من أهلها وغريهم ،ممن دخلها من سائر الناس ،إلاَّ قاموا معه
وكانوا عىل من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته .ثم مشوا إىل العاص بن وائل فانتزعوا منه
سلعة الزبيدي وردوها إليه.

وسمت قريش هذا احللف بحلف الفضول ،وشارك النبي األكرم  Kفيه ،وروي
َّ
عنه قوله« :لقد شهدت يف دار عبد اهلل بن جدعان حل ًفا ما أحب أن يل به محر النعم ،ولو
ُدعيت به يف اإلسالم ألجبت».
لتعمم الظلم
فلو صمت الزبيدي لضاعت حقوقه .ولو خت ّلف الواعون عن نرصته َّ
واالضطهاد؛ هلذا فإن املطالبة الدائمة باحلقوق هي طريق نيلها والقبض عليها.

«وال شك يف أن مشاركة الرسول  Kيف هذا احللف ،وقوله املأثور يف مدحه،
عبان عن تأييد اإلسالم لكل سلوك قويم يامرسه البرش انطال ًقا من فطرهتم التي فطرهم
ُي رِّ
ّ
وتتمخض عنها جتربتهم؛ ألن اإلسالم
اهلل عليها ،وتبنيه لكل قيمة خرية تكتشفها عقوهلم،
يف الواقع مل ِ
يأت إلاَّ لتدعيم كرامة اإلنسان التي أودعها اهلل فيه ولضامن حقوقه ،ودعوته إىل
ممارستها ،ومحايتها من جتاوز الغاشمني وظلم املستكربين الذين يريدون العلو عىل الناس
والفساد يف األرض»(((.

والتجارب التارخيية لكل األمم والشعوب تثبت لنا أن صيانة حقوق اإلنسان ،وبناء
املجال العام وفق مقتضياته ،مل ُيب َن أو تصل إليه املجتمعات املتقدّ مة إلاَّ بالتأصيل والوعي
واملطالبة املستديمة ،وحمارصة كل بؤر التعدّ ي عىل احلقوق ،وحتفيز الناس للدفاع عن
حقوقهم وجتسيدها يف املجالني اخلاص والعام.
 -2الرتبية الديمقراطية :فسيادة حقوق اإلنسان يف املجال العام ليس ادعا ًء ُيدَّ عى،
وإنام هي مرحلة تبلغها األمم واملجتمعات بعملها وكفاحها وسعيها احلثيث يف هذا السياق.
وال ريب يف أن الرتبية الديمقراطية ،وإشاعة ثقافة احلرية واحلقوق ،من الروافد
األساسية لبلوغ مرحلة سيادة قيم حقوق اإلنسان يف املجال العام .من هنا تنبع أمهية أن

((( راجع :كتاب املنهاج ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،تأصيل ومقارنة ،جمموعة من الباحثني ،ص .45
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تسود هذه الرتبية وآلياهتا كل مؤسسات وأنشطة املجتمع ،وذلك حتى يتش ّبع أبناء املجتمع
ويتدرب اجلميع عىل أسس احلوار والتعدّ دية وصيانة حقوق اإلنسان.
هبذه القيم،
ّ
والرتبية الديمقراطية بحاجة إىل جهود مرتاكمة ،حتى تُفيض يف املحصلة النهائية،
إىل أن تصبح هذه القيمة جز ًءا من النسيج االجتامعي والثقايف .وذلك ألنه عىل حدِّ تعبري
حيق لنا اعتبارمها أصعب االكتشافات :فن حكم
(عامنوئيل كانت) :ثمة اكتشافان إنسانيان ّ
الناس ،وفن تربيتهم.
فالطريق إىل الرتبية الديمقراطية ليس ُمع َّبدً ا أو سهلاً  ،وإنام هو ميلء بالصعوبات
والعقبات واملشاكل .وإرصار أبناء املجتمع عىل هذا اخليار ،وسعيهم احلثيث لتجاوز كل
الصعاب ،هو السبيل إلنجاز هذا املفهوم يف الفضاء االجتامعي .وعليه فإن كل واحد فينا،
يتحمل مسؤولية مبارشة يف هذا املرشوع ،بحيث ُيث ِّقف نفسه ثقافة ديمقراطية ،ويتعامل يف
ّ
كل دوائر حميطه وفق مقتضيات ثقافة احلرية واحلقوق ،ويشيع أجواءمها يف دوائر حركته
املتعدّ دة.

التنوع اإلنساين
ﷺ إدارة ّ

متنوعون
ثمة حقيقة إنسانية ثابتة وراسخة يف الوجود اإلنساين ،وهي أهنم ّ
ّ
ومتعدّ دون ،وال يمكن أن يكون اإلنسان نسخة كاملة من اإلنسان اآلخر ،فالباري عز وجل
خلق اإلنسان وأوجد فيه هذه ِ
اجلبِ َّلة اإلنسانية.
وأي سعي لتجاوز هذه اجلبلة اإلنسانية أو خماصمتها ،فإنه (أي السعي) ال ينتج إلاَّ
املزيد من االستبداد وكل متوالياته الكارثية.

والتنوع اإلنساين يف القناعات وامليوالت واألهواء واألولويات،
ولكن هذا التعدّ د
ّ
ليس مدعاة للفوىض أو االنعزال واالنكفاء عن اجلامعات اإلنسانية .فالناموس الرباين
التنوع عىل املستوى العقيل والنفيس ،هو
الذي أودع يف كل إنسان قابلية االختالف وحقائق ّ
ذاته الذي دعانا مجي ًعا إىل بناء حياة إنسانية مشرتكة قائمة عىل هذه احلقائق وصياغة أنظمة
اجتامعية وأخالقية ال متارس العسف بحق مقتضيات اجلبلة اإلنسانية.

ربر لنا أن
ومتنوعون ،ولكن هذا االختالف
فنحن مجي ًعا كبرش خمتلفون
ّ
ّ
والتنوع ،ال ي ّ
نعيش وحدنا أو ننعزل عن حميطنا االجتامعي أو هنرب إىل الكهوف رافضني املسامهة يف بناء
حياة إنسانية واجتامعية عىل أسس متينة ومنسجمة ونواميس اخلالق عز وجل يف الوجود
اإلنساين.
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متنوعون ،واهلل سبحانه وتعاىل خلقنا
فاملطلوب يف هذا السياق هو إدراك إننا كبرش ّ
عىل هذه اجلبلة ،ولكن يف الوقت ذاته جاءت التوجيهات الربانية لتدعونا إىل التعارف
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم
واالنفتاح والتواصل مع اإلنسان اآلخر ،إذ يقول تبارك وتعاىلَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم
م ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عنْدَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
َخبِ ٌري}(((.
ُؤصل ملبدأ الكرامة اإلنسانية الذاتية ،وإن الفضل بني
فاآلية القرآنية الكريمة تُريس وت ِّ
البرش ليس وليد شكل اإلنسان أو لونه أو قومه ،وإنام هو وليد كسبه الذايت الذي تُشري إليه
اآلية القرآنية بأن { َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم} ،فالتقوى ليست إر ًثا حيصل عليه اإلنسان،
صنوا لقوم معينّ أو مجاعة برشية حمدّ دة ،وإنام هي قيمة أخالقية وسلوكية
كام أهنا ليست ً
حيصل عليها أي إنسان برصف النظر عن قومه وبيئته ،هذا إذا َّ
هذب نفسه وسيطر عىل
جراء كسبهم الذايت وليس ليشء
شهواته وأهوائه .فالبرش يتفاضلون بعضهم مع بعض من ّ
آخر.

فالتنوع اإلنساين حقيقة راسخة يف الوجود اإلنساين ،ومجيع البرش جتاه هذه احلقيقة
ّ
سواء .بمعنى ال يوجد عرق أفضل من عرق آخر ،وال يوجد شعب أفضل ذات ًّيا مع شعب
آخر ،فاجلميع متساوون ،ووسيلة التفاضل الوحيدة بني البرش هي وسيلة كسبية ومرهونة
بقدرة كل فرد أو جمتمع عىل بناء واقعه عىل أسس صلبة متكّنه من التقدّ م وحيازة الصفوف
األوىل يف السباق البرشي.
التنوع اإلنساين إىل سبب للفوىض أو الرصاع املد ّمر بني املجتمعات
يتحول ّ
وحتى ال ّ
التنوع وتديرها عىل أسس صحيحة ،وهاتان القيمتان
هناك قيمتان مركزيتان تضبط حقيقة ّ
مها:

يتحول إىل مصدر للجامل والثراء
التنوع اإلنساين بكل مستوياته،
ّ
 -1العدل :إن ّ
املعريف واألخالقي ،حينام يدار وفق قيمة العدل .فاالختالفات اإلنسانية ال ترشع ألي أحد
لالفتئات عىل أخيه اإلنسان.

وإنام االختالف ينبغي أن ُيدار ويضبط بقيمة العدالة ومقتضياهتا األخالقية
ني لِ َّل ِه ُش َهدَ ا َء
والسلوكية؛ لذلك يقول تبارك وتعاىلَ { :يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا كُونُوا َق َّو ِام َ
بِا ْل ِقس ِ
طَ ،ولاَ يجَ ْ ِر َمنَّك ُْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم َعلىَ َألاَّ َت ْع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوىَ ،وا َّت ُقوا ال َّل َه إِ َّن
ْ
((( سورة احلجرات ،آية .13
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ال َّل َه َخبِ ٌري بِماَ َت ْع َم ُل َ
ون}(((.
وجاء يف تفسري هذه اآلية أن العدل شعار اإلسالم يف احلياة .وينطلق القرآن يف
التأكيد عليه يف بناء شخصية اإلنسان املسلم بمختلف األساليب ،من أجل إلغاء كل النوازع
واألفكار واملشاعر املنحرفة من تكوينه الذايت ،لئلاَّ حتول بينه وبني االنسجام مع حركة اخلط
املستقيم يف احلياة.
فتعالوا مجي ًعا من خمتلف مواقعنا الفكرية واالجتامعية َألاَّ خيرجنا تباين قناعاتنا
واختالف مواقفنا يف أي أمر أو موضوع عن العدالة ومقتضياهتا؛ ألننا مجي ًعا مأمورون
ربر األخالقي لعدم االلتزام باألمر الرباين .فاهلل
بااللتزام بالعدالة ،و َألاَّ تكون اختالفاتنا امل ّ
سبحانه وتعاىل خلقنا خمتلفني وأمرنا بالعدالة يف القول والفعل.

وأعتقد أن الكثري من املشكالت القائمة بني املختلفني سواء كانوا أفرا ًدا أو مجاعات
جراء عدم االلتزام بمقتضيات العدالة .فاالختالف مهام كان حجمه ال يرشع للظلم
هو من ّ
ونحن مجي ًعا مطالبون بااللتزام بالعدالة.

التنوع والتعدّ د بكل أشكاله ،فإن
 -2التعارف :لكوننا عىل املستوى اإلنساين نعيش ّ
املطلوب دائماً ليس خلق احلواجز بيننا ،وإنام فتح آفاق التعارف وإطالق مرشوعات للتواصل
فالتنوع
لكرس حاجز اجلهل املتبادل وتطوير مستوى الفهم والتفاهم بني األفراد واجلامعات.
ّ
الديني أو املذهبي أو القومي أو اإلثني ،ال يرشع ألحد االنغالق واالنزواء وبناء جمتمعات
خاصة مغلقة ،وإنام هي مدعاة لنا مجي ًعا لالنفتاح والتواصل وتعزيز قيم التعارف.

وال بد أن ندرك يف هذا السياق أن التعارف ليس هدفه إهناء االختالفات والتباينات،
وإنام إدارهتا عىل أسس مشرتكة تضمن للجميع حقوقهم املادية واملعنوية؛ هلذا -ومن منطلق
قيمة العدالة والتعارف -فإننا نرفض كل أشكال التحريض بني املختلفني وندعو اجلميع
من موقع املحبة إىل االلتزام بمقتضيات العدالة والتعارف .والتحريض بكل أشكاله ضد
يؤسس ملناخات نفسية واجتامعية تد ّمر املشرتكات وتطلق غرائز
العدالة والتعارف وهو ّ
التدمري واحلروب وتفكك أسس النسيج االجتامعي.

هلذا كله فإننا يف الوقت الذي نقر فيه بحقيقة التعدد والتنوع اإلنساين ،وندرك أن هذا
التنوع ،سيقودنا لقناعات ومواقف خمتلفة يف شؤون احلياة املختلفة .ولكن هذا االختالف
ّ
يف القناعات واملواقف ،ينبغي أن حيكم بقيمتي العدالة والتعارف ،حتى نتمكن مجي ًعا من
صيانة استقرار جمتمعاتنا واحلفاظ عىل أسس العيش املشرتك أو الواحد.
((( سورة املائدة ،آية .8
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ﷺ االختالف ورضورات العدالة

يتورط هبا الكثريون .ومفاد
ثمة مشكلة فكرية  -سلوكية ّ
عىل املستوى الواقعي ّ
ربر
هذه املشكلة أن االختالف سواء كان فكر ًّيا أو اجتامع ًّيا أو سياس ًّيا ،يف غالب األحيان ي ّ
ويسوغ ألحد طريف االختالف والتباين أن يامرس التسقيط واالغتيال املعنوي للمختلف
والتعدّ ي عىل بعض حقوقه سواء كانت مادية أو معنوية.
وحني التأمل يف هذا السلوك نجده وفق املعايري الرشعية واألخالقية ،مما ال ينبغي
ربر ألحد طريف االختالف التعدّ ي
الوقوع فيه .بمعنى ال توجد ّ
مسوغات رشعية تغ ّطي أو ت ّ
رب ًرا كاف ًيا
عىل حقوق الطرف اآلخر سواء كانت املادية أو املعنوية .وإن االختالف ليس م ّ
للتعدّ ي عىل حقوق املختلف.

ثمة وقائع عديدة تثبت أن االختالف سواء يف دائرته
ولكن عىل املستوى الواقعي ّ
الفكرية أو يف دائرته السياسية يقود إىل انتهاك حقوق املختلف سواء كانت املادية أو املعنوية.
ولكي تتّضح الرؤية لطبيعة العالقة بني االختالف والعدالة نذكر النقاط التالية:

 -1االختالف يف كل دوائره ومستوياته حالة طبيعية ،ال يمكن أن ختلو أية ساحة
اجتامعية منها .ولكن غري الطبيعي يف هذا السياق هو أن يدفعك هذا االختالف بأي مستوى
من مستوياته ،إىل التعدّ ي املادي أو املعنوي عىل حقوق من اختلف معك.
ومعاجلة هذا املسألة ال يمكن أن تكون بإفناء عنارص االختالف ،ألنه من لوازم احلياة
االجتامعية ،بمعنى حيث تكون هناك حياة اجتامعية ،ستكون هناك اختالفات وتباينات يف
وجهات النظر ،وإن هذه االختالفات ستقود من يتخلىّ عن أخالقه أو معايريه الرشعية إىل
التعدّ ي عىل حقوق من خيتلف معه.

ولو تأ ّملنا يف طبيعة اإلساءات التي تصدر يف جمتمعنا فيام يتع ّلق وظاهرة االختالف،
نجد حني التأ ّمل العميق أن أحد أطراف االختالف يدفعه االختالف حقيقة أو ا ّدعاء إىل
تبنّي مواقف عدائية من الطرف اآلخر املختلف معه.
وهذا يعني أن االختالف الفكري أو السيايس يفيض عىل املستوى الواقعي إىل انتهاك
احلقوق املادية أو املعنوية.

 -2مع أن االختالف بمختلف دوائره ومستوياته ،حالة طبيعية يف حياة اإلنسان
فر ًدا ومجاعة ،إلاَّ أننا مجي ًعا مقصرّ ون يف فقه االختالف .وهذا التقصري يساعد عىل أن يقودك
االختالف إىل انتهاك حقوق من ختتلف معه .هلذا فإن من األمور املطلوبة يف حياتنا اإلنسانية
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واالجتامعية هو فقه االختالف بشكل جوهري وحقيقي.

ألننا نعتقد أن فقه االختالف سيقود إىل فك االرتباط بني االختالف بمختلف
دوائره ومستوياته وانتهاك حقوق املختلف ،بحيث يتم التعامل مع االختالف يف سياق
حدوده الطبيعية التي ال تتعداه إىل أي يشء آخر.

واملجتمع الذي يتمكّن من فك االرتباط واالشتباك ،هو املجتمع القادر عىل إدارة
اختالفاته بشكل صحيح وإجيايب.

وأغلب املجتمعات التي تُعاين من أزمات ومآزق يف عالئقها االجتامعية سواء كانوا
أفرا ًدا أو مكونات ،يعود يف أحد جوانبه إىل هذه العالقة الشائكة بني االختالف وانتهاك
احلقوق .فمن خيتلف معك ليس ساحة مكشوفة النتهاك حقوقه أو التعدّ ي عليها.
الفصل بني االختالف والتعدي عىل احلقوق ،هو احلل األمثل لكل األطراف.

والديمقراطية يف التجربة احلضارية الغربية ،هي يف أحد جوانبها ،حماولة مؤسسية
مسوغ للتعدّ ي عىل احلقوق.
ربر أو ّ
لضبط االختالف وعدم استخدامه كم ّ

التطور احلضاري ،كانت تعاين من هذه اإلشكالية،
واملجتمعات الغربية قبل حلظة
ّ
التي سامهت يف إدخال املجتمعات الغربية يف حروب دينية وغري دينية بعضها مع بعض.
وبداية اللحظة التي متكّنت فيها املجتمعات الغربية من االنتصار عىل واقعها املرير ،هي
تلك اللحظة التي فكَّت االرتباط فيها بني االختالف بمختلف دوائره ومستوياته ،وأشكال
انتهاك احلقوق .والديمقراطية يف أبعادها االجتامعية السياسية ،هي التي جنَّبت املجتمعات
الغربية الدخول يف معارك دائمة عىل خلفية االختالف الفكري والسيايس.
ونحن يف الدائرتني العربية واإلسالمية ،ومن أجل التخ ّلص من الكثري من األزمات
يتحول
واملآزق الداخلية ،أحوج ما نكون لبناء العالقة بني االختالف والعدالة .بحيث ال
ّ
ربر للتعدّ ي عىل احلقوق أو عدم االلتزام بمقتضيات العدالة.
االختالف إىل م ّ

 -3العدالة االجتامعية والسياسية تتجاوز يف جوهرها ،البعد األخالقي والوعظي.
بمعنى أن املطلوب من اجلميع سواء كنا نعيش حلظة اختالف أو حلظة رصاع ،املطلوب هو
االلتزام بكل مقتضيات العدالة .وإن أحد األسباب املبارشة لتجاوز حدود ومعايري العدالة،
هو حينام تربز ظاهرة االختالف بني البرش سواء بعنوان سيايس أو حتت يافطة فكرية ،بحيث
يقود االختالف الفكري والسيايس إىل جتاوز حدود العدالة وممارسة العدوان املعنوي أو
املادي مع من خيتلف معنا سواء كان فر ًدا أو مجاع ًة.
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ثمة رضورة قصوى لسيطرة قيم العدالة عىل كل أطراف االختالف .بحث ال
لذلك َّ
ربر إىل انتهاك احلقوق أو التعدِّ ي عىل مقتضيات العدالة.
َّ
يتحول هذا االختالف إىل م ّ

فمن ح ّقنا مجي ًعا أن خيتلف بعضنا مع بعض ،ولكن ليس من حق أحد أن ينتهك
حقوق من خيتلف معه.
فاإلنسان بطبعه َّنزاع إىل جعل اآلخرين مثله يف القناعات والسلوك ،ولكن دون
هذا خرط القتاد .وحينام ال ينضبط اإلنسان بضوابط العدالة فإن هذه النزعة التي تتحكّم
ربر له تدفيعه ثمن االختالف معي أو التباين
يف حياة اإلنسان ومسريته ّ
املتنوعة ،هي التي ت ّ
مع وجهات نظري.
وعىل كل حال ،ما نود أن نقوله يف هذا السياق :أن ّ
فك االرتباط واالشتباك بني
االختالف والتعدِّ ي عىل حقوق املختلف املعنوية واملادية ،هو أحد املداخل األساسية
ملعاجلة األزمات واملآزق التي تُعاين منها جمتمعاتنا.

مسوغات رشعية أو أخالقية ،للتعدِّ ي عىل حقوق املختلف .وإن
ثمة ّ
وإنه ليس ّ
املطلوب دائماً صيانة حقوق املختلف .فمن حق اجلميع أن خيتلف مع اجلميع ،ومن حق
اجلميع أن يصون حقوقه ويمنع التعدِّ ي عليها ،وإن التباين يف األفكار واآلراء واملواقف،
يسوغ ألي طرف التعدِّ ي عىل حقوق الطرف اآلخر سواء كانت هذه احلقوق مادية أو
ال ّ
معنوية.
التعصب املذهبي نحن أحوج ما نكون إىل رضورة إبراز هذه القيم التي متنع
ويف زمن
ُّ
التعدّ ي عىل حقوق املختلف معه .وإن االختالف املذهبي ال يرشع ألي طرف التعدِّ ي عىل
حقوق الطرف اآلخر.
هبذا نصون جمتمعاتنا من الكثري من املخاطر التي هتدّ د استقرار املجتمعات ووحدهتا
الداخلية.

ﷺ إرادة العيش املشرتك

التنوع واالختالف يف اآلراء
عىل املستوى االجتامعي واإلنساين ،تربز حقيقة
ّ
وامليوالت واألهواء بني الناس مجي ًعا .فام حت ّبه أنت قد يكرهه الطرف اآلخر ،وما تراه
فالتنوع حقيقة قائمة وراسخة
رضور ًّيا قد يكون لدى اآلخر غري رضوري وهكذا دواليك.
ّ
يف كل املجتمعات ،وال يمكن آلي طرف مهام أويت من سطوة أو قوة ،أن ُينهي هذه احلقيقة.
فهذه احلقيقة تأبى االندثار والتاليش لكوهنا جز ًءا من الناموس الرباين ،فالباري عز وجل
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خلقنا خمتلفني وجعل من هذا االختالف آية من آيات الوجود اإلنساين .ودعانا مجي ًعا
-وعىل قاعدة االختالف ذاهتا -إىل التعارف.

فاالختالف وفق الرؤية الربانية ،ليس مدعاة للتحاجز أو لشن العدوان واالنخراط
يف حروب معنوية أو مادية ضد من خيتلف معنا .بل هذا االختالف بكل خمزونه هو مدعاة
للتعارف .فالعالقة بني االختالف والتعارف عالقة صميمية .بمعنى أننا مجي ًعا ندرك
اختالفنا بعضنا مع بعض ،ولكن هذا اإلدراك ينبغي َألاَّ يقودنا إىل التجاهل املتبادل أو
العداء املتبادل ،وإنام إىل التعارف واالنفتاح الكامل عىل املختلف معنا من أجل استكشافه
وتوسيع املساحات املشرتكة بينه.

أيضا قيمة التعايش ،والتي
ويف سياق طبيعة العالقة بني االختالف والتعارف ،تأيت ً
هي ضد السكون أو التحاجز النفيس واالجتامعي بني املختلفني.

فاإلقرار باالختالف هو حجر الزاوية يف مرشوع التعارف .وال يمكن أن ينجز
التعارف بني املختلفني آحا ًدا أو مجاعات بدون قيمة التعايش .فالتعايش هو الصيغة
االجتامعية والعملية إلدامة التعارف ولضبط االختالفات بني املجموعات البرشية.
والتعايش هنا ليس قيمة سلبية أو حمايدة ،وإنام هو رؤية عميقة وممارسة سلوكية من
اجلميع تتَّجه صوب أننا مجي ًعا مهام اختلفنا بحاجة إىل أن نتعايش.
فاألوطان ال تُبنى وال تستقر إلاَّ بقيمة التعايش بني مجيع األفرقاء واألطياف.

وأي طرف يشعر أنه يف غنى عن قيمة التعايش ،فهو يبذر البذرة األوىل يف مرشوع
ختريب االستقرار االجتامعي والسيايس يف الوطن واملجتمع الواحد.

وما نود أن نُثريه يف هذا السياق :هو أن اجلميع يتحدَّ ث عن التعايش ورضورته
املتنوع إليه ،إلاَّ أن املشكلة هي غياب إرادة العيش الواحد بني املختلفني
وحاجة املجتمع ّ
واملتعدّ دين .بمعنى ليس مطلو ًبا احلديث عن التعايش وممارسة السلوك املضاد للتعايش.
يعب اجلميع عملاً عن إرادة العيش املشرتك أو الواحد.
وإنام املطلوب دائماً أن رّ

ولعلنا هنا ال نبالغ حني القول :إن األزمة احلقيقية التي تعاين منها الكثري من املجتمعات
املتنوعة هي غياب أو ضعف إرادة العيش املشرتك .فاجلميع يتحدّ ث عن التعايش وحي ّببه
ّ
إىل سامعيه ،ولكن القليل من لديه االستعداد النفيس واالجتامعي إلرادة العيش املشرتك.
املجردة إليها ،وإنام بتوفري االستعداد التام إلرادة
والتعايش كحقيقة جمتمعية ال تُبنى بالدعوة ّ
يسع
العيش بني األفرقاء مجي ًعا يف سياق متّحد وطني يتجاوز كل املن ّغصات واملوانع .فإذا مل َ
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اجلميع صوب توفري إرادة العيش املشرتك ،لن ينجز مرشوع التعايش السلمي بني مجيع
املكونات.
فالتعدّ د األفقي والعمودي يف املجتمعات اإلنسانية ،ال ُيصان إلاَّ بتعزيز إرادة العيش
املشرتك .فيخرج اجلميع من حالة اخلوف أو الرهاب من اآلخر ،بحيث يشعر اجلميع أن يف
العيش املشرتك كل اخلري واألرباح والربكات للمجموع االجتامعي ،وليس لفئة خاصة أو
رشحية اجتامعية حمدّ دة.

فإرادة العيش هي سعي متواصل لتنمية املشرتكات واملساحات الواحدة ،وتغييب
قابليات اخلصومة بني املختلفني وإثراء متواصل للساحة االجتامعية بثقافة التعاون
والتعاضد عىل قاعدة الوطن الواحد ،مهام كانت الظروف واألحوال ،وصولاً إلنضاج بيئة
وطنية  -اجتامعية تُعيل من إنسانية اإلنسان وتتعامل مع اجلميع بإجيابية تامة مهام كانت
املنابت واألصول.

املجردة ،وإنام بابتكار صيغة نظام أو قانون
ومجيع هذه العنارص ،لن تأيت باملوعظة
َّ
حيمي حياة العيش املشرتك ويدافع عن كل متط ّلباهتا ،ويمنع وفق سلطة القانون كل أشكال
التعدِّ ي عىل مقتضيات العيش املشرتك.
بمعنى أن مطلب العيش الواحد أو املشرتك يف اإلطار الوطني الواحد ،بحاجة إىل
قانون ومحاية هذا املنجز التعاييش.

جمردة ،وإنام هو واقع اجتامعي  -وطني ال بد من
فالتعايش ليس رغبة أخالقية َّ
محايته من كل خصومه .واحلامية هنا تتط ّلب منظومة قانونية متكاملة جترم كل من ييسء إىل
العيش املشرتك ،وتستخدم وسائل التثقيف العام للرتويج والدعوة إىل العيش الواحد لكل
واملتنوعني يف الدائرة الوطنية الواحدة.
املختلفني
ّ
التالية:

ويف سياق العمل عىل تعزيز إرادة العيش املشرتك يف جمتمعاتنا نو ّد التأكيد عىل األفكار

 -1رضورة بناء وصياغة ميثاق وطني متكامل ،يرتكز عىل قيمة العيش املشرتك،
وأن الوطن بكل آفاقه وخرياته هو جلميع املواطنني ،وأن اجلهات العليا يف الدولة والوطن
يدعون إىل وحدة الصف الوطني ،وحياربون كل أشكال التباغض والتباعد بني أبناء الوطن
الواحد ،وأن قوة الوطن يف وحدة املواطنني ،وأن الوحدة احلقيقية للمواطنني مجي ًعا ال تُبنى
إلاَّ بإرادة العيش الواحد مهام تعدَّ دت أو تباعدت مناطقنا ومدننا وقرانا .و«من ا ُملس َّلم به أن
إرادة العيش املشرتك هي اللبنة األساس يف قيام األوطان واستمرارها.
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فاألوطان ليست حقيقة أزلية ،قائمة يف ذاهتا ،وليست يف حاجة إىل براهني
واجتهادات ،ألهنا ببساطة فعل إرادة جلامعات تعاقدت فيام بينها عىل مرشوع مستقبيل يف
وطن ويف دولة جتسد سياسيا هذا الوطن»(((.

التنوع هي بحاجة إىل نظام أو ميثاق وطني،
فجميع األوطان واملجتمعات التي تعيش ّ
تنوعها األفقي والعمودي.
حيمي وحدهتا الداخلية من خالل محاية ّ

وهبذه الطريقة نخرج مفهوم العيش املشرتك من سجن التفسريات املتضاربة التي قد
تُعيق إنجاز هذا املفهوم يف الواقع الوطني واالجتامعي.

ثمة حاجة معرفية واجتامعية ووطنية اليوم ،لتظهري الصيغ العملية املقرتحة
َّ -2
والتنوع الذي يعيشه جمتمعنا.
واملناسبة إلنجاز مفهوم العيش املشرتك يف ظل واقع التعدّ د
ّ

جمرد ،ال ُيعفينا مجي ًعا من رضورة البحث عن آلية أو
ألن طرح قيمة التعايش بشكل َّ
صيغة إنجاز هذه القيمة يف الواقع اخلارجي.
وما أتصوره يف هذا السياق هو اآليت:

يفرق بني املواطنني العتباراهتم
املستوى األوىل رضورة تظهري جمال وطني واحد ،ال ّ
الدينية أو املذهبية أو القبلية ،ويتعامل مع اجلميع عىل قاعدة املواطنة املتساوية برصف
النظر عن االنتامءات التارخيية للمواطنني .وهذا بطبيعة احلال يتط ّلب مرشو ًعا لالندماج
يتوسل بالتعليم واإلعالم والثقافة واملامرسة السياسية واإلدارية لتعزيز وإنجاز هذا
الوطني ّ
املرشوع.
واملستوى الثاين طمأنة واحرتام عناوين االنتامء املتو ّفرة يف اإلطار الوطني .بحيث ال
يشعر أي طرف أن ذاته الدينية أو املذهبية أو القبلية مهدّ دة باالندثار أو السحق .أحسب أن
والتنوع
هذه التوليفة هي سبيل إنجاز مرشوع العيش املشرتك أو الواحد يف ظل حالة التعدّ د
ّ
الذي يزخر به جمتمعنا.

وهبذه اآللية نُنهي التحاجز بني املواطنني ،ونبني واقع وطني يستوعب اجلميع
ويتعامل معهم عىل قاعدة وطنية واحدة.
وهبذا تتشكّل ثقافة وطنية نابذة للعصبيات وداعمة لالندماج الوطني.

فالرت ُّفع عىل العصبيات واملخاوف واهلواجس ،بحاجة إىل عمل متواصل ،تشرتك فيه
((( راجع كتاب مقاربات يف الدولة املدنية ،ص .152 - 151
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أجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات املجتمع املدين.

فإلغاء التمييز العنرصي -مثلاً  -يف جنوب أفريقيا تط َّلب جهدً ا متكاملاً بني املجتمع
ومؤسساته والدولة وأجهزهتا .وكان للجان املصاحلة الدور األسايس ،يف منع نزعات
يفرق بني املواطنني
االنتقام وفتح أفق االنتقال من واقع عنرصي إىل واقع مدين جديد ال ّ
عىل أساس عرقي أو لوين.
املتنوعة ،ليس معطى طبيع ًّيا ،بل تُبنى هذه
املتنوعة وغري ّ
 -3وحدة املجتمعات ّ
الوحدة مع الزمن ،ومن خالل التجارب واملبادرات واملامرسات السياسية واالجتامعية
واالتفاقيات املكتوبة وغري املكتوبة ومن خالل التضحيات التي يقدّ مها أبناء الشعب
إلنجاز وحدته وصيانة تالمحه الداخيل.
من خالل كل هذه العنارص مع عنرص الوعي واإلرادة ،تتشكّل وحدة املجتمعات.

لذلك من الرضوري االلتفات إىل أن هذه الوحدة ،بحاجة باستمرار إىل عطاء معنوي
تتعزز يف الفضاء االجتامعي والثقايف.
ومادي ،حتى ّ
وعىل ضوء هذه احلقيقة نتمكن من القول:

إن إرادة العيش املشرتك هي اليوم بوابة صيانة وتعزيز وحدة األوطان ،وإن أي
تراجع أو تراخٍ يف إرادة العيش املشرتك ،ينعكس سل ًبا عىل وحدة األوطان واملجتمعات.

من هنا فإن الوحدة الوطنية ،تتط َّلب اليوم العمل عىل تظهري إرادة العيش املشرتك
لدى مجيع املكونات والتعبريات.

التنوع
ﷺ احلوار وإدارة ّ

ثمة معطيات وحقائق عديدة يف االجتامع الثقايف والسيايس العريب ،جتعلنا نعتقد أن
ّ
ومكوناهتا الدينية والقومية واألثنية ،ال زالت بحاجة
الساحة العربية بكل دوهلا وشعوهبا
ّ
وملحة إىل احلوار بعضها مع بعض .فاالجتامع العريب -كغريه من املجتمعات اإلنسانية-
ماسة
ّ
ّ
حيتضن العديد من املكونات والتعبريات واألطياف ،وإن استمرار اجلفاء والتباعد بني هذه
املكونات ،يرض باالجتامع العريب يف أمنه واستقراره واحلفاظ عىل مكاسبه املختلفة؛ هلذا
مكوناهتا وأطيافها ،بحاجة وفق خصوصياهتا الوطنية
فإننا نعتقد أن املنطقة العربية بكل ّ
واالجتامعية ،أن تطلق مرشو ًعا متكاملاً للحوار بني خمتلف أطيافها؛ ألن استمرار اجلفاء
والتباعد ،أو غياب التفاهم العميق بني مجيع األطرافُ ،ينذر بمشكالت بنيوية وهيكلية
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خطرية عىل مستوى االستقرار السيايس واألمن االجتامعي.

فاملنطقة كلها حبىل بالكثري من التطورات والتحوالت املتسارعة ،واستمرار سوء
التفاهم أو التباعد النفيس واالجتامعي والعميل بني خمتلف أطياف املجتمع يهُ ِّيئ األرضية
واملناخ للكثري من األزمات واملشاكل .وإن األطلس األنثروبولوجي للمجتمعات العربية
يقتيض اإلرساع يف مرشوع احلوار وخلق التفامهات العميقة بني خمتلف األطراف واملكونات.
والذي يدفعنا إىل اإلحلاح عىل رضورة اإلرساع إلطالق حوارات وطنية – عربية – إسالمية
عميقة بني خمتلف العناوين واألطراف أن الدولة العربية احلديثة والعتبارات أيديولوجية
تنوعها وتعدّ ديتها عىل نحو إجيايب وصحيح ،مما فاقم
وسياسية عديدة ،مل تتمكّن من إدارة ّ
من سوء التفاهم بني هذه األطراف ،فدخل اجلميع بوعي وبدون وعي يف أتون الرصاعات
والنزاعات واالنقسامات االجتامعية عىل أسس واعتبارات ما قبل املواطنة والدولة احلديثة.
ّ
ونحث عليه وعىل اإلرساع يف االنخراط فيه من قبل كل األطراف،
وحني ندعو إىل احلوار
كوسيلة حضارية وإنسانية لتنظيم االختالفات وإدارة التباينات ،فإننا ندرك أن احلوار ليس
حلاًّ سحر ًّيا لكل املشاكل ،بل هو الوسيلة املتاحة ،التي متكّن اجلميع من ضبط نزعات
االستئصال وحروب اإللغاء ،كام أهنا هي املنسجمة وثوابت األمة والوطن واملجتمع.
فاحلوار ال يستهدف زحزحة القناعات األيديولوجية أو الفكرية ،وإنام إعادة قراءهتا عىل
ضوء املصلحة وجتارب املجتمعات اإلنسانية املتعددة.
فال أحد -مهام أويت من قدرة وسلطة -يستطيع أن يلغي اآلخر أو يستأصل وجوده أو
ّ
ومتجذرة يف الوجدان والتاريخ
ُينهيه من الواقع؛ ألن مجيع هذه احلقائق مركوزة يف املجتمع
والثقافة .هلذا فإن خيار االستئصال والزحزحة ال جيدي نف ًعا ،وكل التجارب -مهام كانت
يف عنفها ودمويتها -مل تستطع أن تجُرب جمتم ًعا أو طائفة من الناس عىل تغيري ثوابتها أو نقل
موقعها األيديولوجي إىل موقع آخر .فالتحول نحو دين جديد أو مذهب جديد أو منظومة
فكرية جديدة ،ال يتم بالقهر والقوة واستخدام العنف ،وإن كل هذه الوسائل توصل إىل
يعزز القناعات ،والقهر يزيد من تص ّلب
نتائج عكسية عىل الصعيد الواقعي .فالعنف ّ
اإلنسان ،والقوة تفقد وظيفتها أمام إنسان مؤمن بفكرته متش ّبث بخياره.

ربرات التي تدفع إليه ،فإنه لن
هلذا فإن مسلك العنف مهام كانت اإلغراءات أو امل ّ
سجل
التنوع عىل نحو صحيح وإجيايب .وكل التجارب تُثبت ذلك ،ومل ُي ّ
يتمكّن من إدارة ّ
تنوع جمتمعها عىل نحو يريض
لنا التاريخ أن فئة من الناس ،استطاعت عرب العنف أن تدير ّ
اجلميع وحي ّقق االستقرار العميق يف املجتمع .والتجارب القديمة والراهنة تثبت بشكل ال
لبس فيه أن العنف بكل قسوته وسطوته ُيساهم يف تنمية الفروقات والتباينات واألحقاد،
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ويعمقها يف الرتبة االجتامعية.
جيذرها
ّ
وإن القهر ّ

فالتنوع االجتامعي بكل عناوينه ال يدار بالقهر والعنف والقسوة ،بل يدار بالتفاهم
ّ
واملداراة وتدوير الزوايا واحلوار العميق واملفتوح عىل كل احللول واملعاجلات بعيدً ا عن
نزعات الغلبة والسجاالت التي تُبقي اجلميع يف املربع األول.
التنوع يف املجتمعات العربية
فاحلوار بكل ديناميته وفعاليته هو الوسيلة املتاحة إلدارة ّ
عىل أسس خلق الرضا والتفاهم العميق بني خمتلف األطراف واملكونات.

وحتى ال يكون هنج احلوار ،وكأنه ملهاة أو حماولة لكسب الوقت ،وتقطيع الظروف
امللحة واستيعاب االندفاعات املجتمعية يف أطر وأقنية ،ال تستهدف اإلصالح أو املعاجلة،
من املهم التأكيد عىل النقاط التالية:

 -1املعرفة قبل الرأي :لعل من أهم الظواهر املرضية التي تساهم يف جتويف احلوار
من الداخل ،أو حتويله إىل لعبة للسجال والرصاخ والعويل الذي ال يفيض إىل أي يشء
إجيايب ..أننا حينام نتحاور بعضنا مع بعض حتت أي عنوان كان ،ننطلق من الرأي الذي
نمتلكه عن الطرف اآلخر ،دون أن نسمح ألنفسنا أن نفهمه ونعرفه بشكل صحيح ودقيق.

تتأسس من اآلراء املسبقة التي حيملها بعضنا عن بعض ،ويف
فاحلوارات املثمرة ال ّ
كثري من األحيان فإن هذه اآلراء تشكّلت يف حقب زمنية أو ظروف اجتامعية ملتبسة ،مما
بعضا ،ليست دقيقة أو مطابقة إىل واقع اإلنسان احلايل.
جيعل آراءنا جتاه بعضنا ً

هلذا فإن احلوارات املطلوبة واملجدية ،هي التي تنطلق من قاعدة املعرفة قبل الرأي..
فكلنا حيمل رأ ًيا عن الطرف اآلخر ،ولكننا مل نفحص هذا الرأي ومدى صوابيته ود ّقته عىل
قاعدة املعرفة العميقة باآلخر .فاآلخر الديني أو املذهبي ليس هو اآلراء الشاذة التي تنقلها
كتب املساجالت الدينية واملذهبية ،هلذا فإننا ندعو اجلميع ومن خمتلف املواقع ،إىل رضورة
بعضا ،بعيدً ا عن اآلراء التي تشكّلت يف زمن الفتن واحلروب الطائفية
أن نعرف بعضنا ً
واملذهبية.

بعضا ،فنخرج من
واحلوار بكل أطره وآفاقه ال يستهدف تسجيل النقاط جتاه بعضنا ً
بعضا حق املعرفة الدقيقة والتفصيلية .من هنا
كل جولة حوارية دون أن نُعطي لبعضنا ً
فإننا نرى أن احلوارات املثمرة ،هي التي تنطلق من معرفة دقيقة وواقعية باآلخر ،حتى ولو
كانت هذه املعرفة ،مفارقة لرأينا الذي تشكّل يف حلظة ملتبسة أو غري مطابقة لوقائع األمور.
والتنوع ،بل يستهدف خلق املناخ واألطر
فاحلوار ال يستهدف نفي فكرة أو واقع التعدّ د
ّ
واألساليب املناسبة ،إلدارته عىل نحو ُيثري املجتمع والوطن ،ويقطع الطريق عىل كل من

38

دراسات وأحباث

يتص ّيد لزرع الفتنة وتعميمها يف واقعنا العريب واإلسالمي.

 -2إن االندفاع املتسارع يف أكثر من بلد عريب وإسالمي نحو الفتن املذهبية
والطائفية ،جيعلنا نعتقد وبعمق أن املجتمعات العربية أحوج ما تكون اليوم إىل كتلة وطنية
وتنوعها إىل مواجهة هذه الفتن،
– اجتامعية تُعيل من قيمة املواطنة ،وتعمل عرب تعدّ ديتها ّ
باإلرساع يف خلق احلقائق الوحدوية املستندة إىل احرتام التعدّ دية لوقف حالة االنحدار
والتسارع نحو االنقسامات االجتامعية عىل أسس طائفية ومذهبية .فاحلروب الطائفية ال
رابح منها إلاَّ أعداء األمة؛ هلذا ومن منطلق احلرص عىل الوحدة الوطنية يف كل املجتمعات
العربية والسلم األهيل ،ندعو إىل مراكمة اجلهود وزيادة وترية التعاون والتضامن بني خمتلف
األطراف التي تؤمن بالوحدة وتدعو إىل بناء مواطنة متساوية حترتم اخلصوصيات الثقافية
واملذهبية دون االنحباس فيها.
وعليه فإن احلوارات املثمرة هي التي تتَّجه إىل اإلجابة عن أسئلة الراهن ومآزق
الواقع ،دون االستغراق يف النقاشات التارخيية أو العقدية.

فاملطلوب أن نعيش احلارض عىل أسس صحيحة ،وهذا يتط َّلب احلوار والنقاش
حول احلارض وسبل بناء عالقات إجيابية بني خمتلف األطراف.
فاحلوار الذي ال يزيدك معرفة حقيقية باآلخر ،هو سجال ومماحكة ،تزيد من
االلتباسات واهلواجس بني املختلفني.

واحلوار الذي ال ُيفيض إىل اكتشاف اجلوامع املشرتكة واملساحات الواحدة ،هو
تعصب اإلنسان لرأيه وقناعاته ،دون أن يسمح لعقله بفحصهام ومساءلتهام.
نقاش يزيد من ّ
واحلوار الذي ال جيمع املختلف واملتعدّ د يف سياق وحدوي ومتّحد اجتامعي ،هو
حوار طرشان؛ ألنه يدور يف حلقة مفرغة ،وبداياته كنهاياته عىل مستوى النفس والشعور
والقناعات واملواقف .فتعالوا مجي ًعا ندخل إىل حواراتنا ونقاشاتنا وجمادالتنا ،بروح املسجد
الذي حيتضن املختلفني وجيمع املتباعدين وجي ّلل اجلميع بروحية االئتالف والوحدة.
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التطرف ..اإلشكالية والطبيعة
ﷺ مدخل:
ّ

«التطرف» عدّ ة إشكاليات تتع ّلق بدالالت هذا املصطلح
تثري مسألة
ّ
ّ
ولعل ما زاد يف
وسياقاته الثقاف ّية والسياس ّية وخلفياته الرصحية والضمنية،
ضباب ّية هذا املفهوم كثرة استعامله وندرة ما كُتب فيه من بحوث علمية دقيقة،
فكثرة االستعامل قد تفقد املصطلح دالالته ومعانيه املخصوصة ،فمنذ عقود
التطرف ،ويقرتحون التعاريف،
الزمن والنّاس غر ًبا ورش ًقا يتحدّ ثون عن
من ّ
ّ
ّ
وحيذرون منه ،ويبحثون عن حلول لتجاوزه
ويصنّفونه إىل أنواع وأقسام
بالتطرف؟
وتذليل الصعوبات املتع ّلقة به ،ولكن ما املقصود
ّ
عندما نتابع ما كتب يف هذا املوضوع منذ عرشين سنة أو تكاد ،نجد
بالتطرف ،متباينة أحيانًا ومتناقضة أحايني
فوىض من املعاين والدالالت املتع ّلقة
ّ
أخرى ،فاملعنى يتغيرّ بتغيرّ مقام التل ّفظ وسياق اخلطاب واخللفيات السياس ّية
متطرف ،وأنّه
واأليديولوجية املتحكّمة فيه ،فقد ُيوصف الطرف نفسه بأنّه
ّ
غري ذلك من قبل جهات خمتلفة وأحيانًا من اجلهة نفسها ،فيتغيرّ الوصف
* جامعة قرطاج ،تونس .الربيد اإللكرتوينbenmbarek.alii@yahoo.fr :
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والتوصيف بتغيرّ املصالح وجتدّ د السياق ،حتّى ّ
والتحرر أصبح
إن النضال من أجل احلرية
ّ
رموزا
املتطرفني يف عرف آخرين
يمس باألمن والسالم ،وأصبح بعض
ً
تطر ًفا ّ
ّ
عند البعض ّ
اإلنساين.
للسلم والعطاء
ّ

التطرف ّ
واصطالحاّ ،
رخوا ط ّي ًعا
فإن معنى
ومهام حاولنا تدقيق املصطلح لغ ًة
يظل ً
ً
ّ
بالذكر ّ
يمكن توظيفه بعدّ ة أشكال ،وجدير ّ
الساعة ،ال خيلو
أن
«التطرف» صار حديث ّ
ّ
خطاب من ذكره أو التلميح إليه أو التعليق عليه ،يتنافس اإلعالميون يف بيان مواضع
املتطرفني عىل سبيل احلقيقة حينًا واملجاز أحيانًا ،بل ر ّبام طغى املجاز
التطرف وأخبار
ّ
ّ
والتطرف
غامضا ،وبات احلديث عن اإلرهاب
وهيمنت االستعارات ،فأصبح املشهد
ً
ّ
ساذجا يستخف بعقول الناس.
ً

الراهنة ،فبعد قيام ثورة جانفي 2011م
وهذا ما نالحظه بجالء يف التجربة التونسية ّ
واملتطرفني يف اجلبال واملدن واملساجد ،ولكن
التطرف
دخلت البالد يف حرب رضوس مع
ّ
ّ
التطرف ،وأصبح املواطن يشعر بأنّه أمام صور رسمت
ال أحد إىل اليوم يفهم املقصود من
ّ
ال يفقه كنهها إلاَّ ق ّلة قليلة من أصحاب القرار.

اإلعالمي فحسب ،بل أسهم السياس ّيون
ومل يكن هذا االضطراب مرتب ًطا باخلطاب
ّ
توجهاهتم ينتقدون
يف تزكيته وتفعيله ،فرجال السياسة يف عاملنا اإلسالمي عىل خمتلف ّ
ّ
نادرا ما يتم ّثلون هذه املسألة يف
التطرف ويندّ دون به
وحيذرون من تداعياته ،ولكنّهم ً
ّ
سياقاهتا املختلفة.

التطرف إلاَّ حدي ًثا وظيف ًّيا براغامت ًّيا ،بل قد هيدفون أحيانًا
الساسة عن ّ
ومل يكن حديث ّ
التكسب من خالل هذه القضية أو التز ّين هبا يف املحافل الدولية،
من خالل خطاباهتم إىل
ّ
التطرف ،ولك ّن
وجيد املواطن نفسه أمام خطابات سياس ّية رنّانة تدغدغ العواطف وتلعن
ّ
املفارقة ّ
املتطرفني ويمدّ هم
التطرف ويامرسه بطريقة أو بأخرى ،وحيارب
أن بعضهم ينتقد
ّ
ّ
بالعون والدعم.
وال نبالغ إذا قلنا ّ
كثريا وال نفهمه إلاًّ قليلاً ،
التطرف صار ً
بأن ّ
لغزا حميرّ ً ا ،نتحدّ ث عنه ً
التطرف ،تزيد هيمنته وتتضاعف
وبقدر ما جتابه احلكومات واملنظامت واجلمعيات واألفراد ّ
التطرف أموال طائلة ،وتعقد من أجل احلدّ منه ملتقيات
خطورته ،تنفق من أجل حماربة
ّ
تطور هذه الظاهرة وانتشارها يف أشكال
ومؤمترات وندوات ،ولكن ذلك مل حيل دون ّ
متجدّ دة.
يب أن حتسم هذا األمر ،وأن
ومل تستطع مراكز البحوث يف العاملني اإلسالمي والعر ّ
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التطرف وثقافتهّ ،
وكل ما نجده حماوالت مبعثرة هنا
تقدّ م لنا دراسات شافية كافية عن
ّ
وهناك دون تنسيق.

ندرك من خالل هذه املقدّ مة التأليف ّية املوجزة ّ
التطرف ما زالت
أن البحث يف مسألة
ّ
احلقيقي ،نح ّلق يف
تنقصه اجلرأة والشجاعة ،وما زلنا نتحاشى وضع إصبعنا عىل الداء
ّ
مدارات الظاهرة دون أن نلج إليها ،ولكن هل يمكن أن نتبينّ الع ّلة ونبحث عن شفاء
حقيقي هلا؟
صاحبها دون تشخيص
ّ
من العبث جتاوز مرحلة التشخيص والتفكيك ،فهذا اإلجراء يسهم يف فهم الظاهرة
ومت ّثلها واإلحاطة بخلفياهتا وسياقاهتا ،ومن املضحكات املبكيات ّ
كثريا
أن
ّ
التطرف استفاد ً
قوة
يب ،فاألفكار املريضة تستثمر حالة الفوىض ،وجتعل منها مصدر ّ
من هذا الوضع الضبا ّ
هلا.
ال ندّ عي اإلملام بمختلف جوانب هذا املوضوع املع ّقد الشائك ،فهذا طموح يتجاوز
بالتطرف ،وسنحاول
طبيعة هذا املقام ،وقصارى جهدنا أن نقف عند املسائل املحورية املتع ّلقة
ّ
اإلجابة عن جمموعة من اإلشكاليات األساسية ،ستكون بمثابة حماور اهتامم نعتمدها يف بناء
حف به من اضطرابات وتشوهيات؟ ما
ّ
التطرف بعيدً ا عماّ
هذه املطالعة :كيف يمكن أن نفهم ّ
للتطرف؟ وما خلفياته السيكولوجية واالجتامعية والثقافية والسياسية؟
الدالالت املمكنة
ّ
التطرف من زاوية ثقافية؟ وما درجاته؟ وكيف نفكّك خطابه؟ وما املسائل
كيف نفهم
ّ
التطرف بثقافة االعتدال
املتفرعة عنه واملتع ّلقة به؟ كيف السبيل إىل استبدال ثقافة
ّ
األخرى ّ
والتنوع؟
واالختالف
ّ

التطرف واهلو ّيات القاتلة :الدالالت واخللفيات الثقاف ّية
ﷺ ّأولاً :
ّ

وتطرف يف أفكاره
التطرف يف عرف اللغة الوقوف يف طرف الطريق واالبتعاد عنه،
ّ
ّ
التوسط ،وهذا نالحظه يف قول الشاعر:
بالغ فيها ،ويقابله يف هذا املستوى من الداللة
ّ
املحمي فاكتفت
كانت هي الوسط
هبا احلوادث حتّى أصبحت طرفا
ّ
اللغوي ّ
التطرف اتخّ اذ ملوضع واختيار ملوقع يكون
بأن
ونفهم من خالل هذا الشاهد
ّ
ّ
فالتطرف موقف انفعا ّيل من الثقافة
نقيض ما يتّخذه الناس وضديد ما يعتقده اجلمهور،
ّ
واجلامعات واألفراد ،وهذا املوقف غال ًبا ما يكون عدائ ًّيا.

التطرف ،ال بدّ أن نتحدّ ث عن املستويات
نتعمق أكثر يف دالالت
ّ
ولكن قبل أن ّ
للتطرف ،فقد يشمل هذا السلوك األفراد واجلامعات واملؤسسات واحلكومات ،كام
املمكنة
ّ
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يشمل عدّ ة جماالت تتع ّلق بالدّ ين والفكر والسياسة واالقتصادّ ،
أهم هذه املجاالت
ولعل ّ
الديني أصبح
فالتطرف
الديني وما ارتبط به من خلفيات ثقافية،
بالتطرف
ما تع ّلق منها
ّ
ّ
ّ
ّ
وحتول إىل شبح مفزع خييف املسلمني وغريهم عىل حدّ سواء.
حديث الساعةّ ،

يب وما حلقها من
الديني شيو ًعا
التطرف
وازداد
وانتشارا بعد ثورات الربيع العر ّ
ً
ّ
ّ
تغيرّ ات اجتامعية وسياس ّية وما نتج عنها من فوىض ،وانتهى األمر بظهور حركات دين ّية
متطرفة يف تونس وليبيا وسوريا والعراق ،تقتّل النّاس وتد ّمر العمران واملعامر ،وحترق
ّ
املزارع ،وتق ّطع الرؤوس.

الراهن يف تشكيل صورة قامتة عن اإلسالم واملسلمني
التطرف
وساهم
الديني ّ
ّ
ّ
يب ،واستُغ ّلت هذه الصورة من قبل أطراف سياسية
أساسا يف وسائل اإلعالم الغر ّ
انعكست ً
متطرفة يف أوروبا وأمريكا لتشويه صورة اإلسالم وتنفري الناس منه.
ّ
ولنا أن نعرتف منذ البداية ّ
الديني يعكس أزمة خطرية عاشها الفكر
التطرف
أن
ّ
ّ
اإلسالمي (وما زال) ،وآية ذلك ّ
التطرف ال يأيت من فراغ بل هو نتيجة خلل ما
أن «نشوء
ّ
ّ
(((
يصيب منظومة القيم واملبادئ التي حتكم العالقة اإلنسانية يف بعض وجوهها» .

وهذا يعني ّ
يوجه ثقافة الشعوب
مترد عىل «املنوال النموذجي» الذي ّ
التطرف حركة ّ
أن ّ
وجهة متوازنة ومطمئنة ،ولئن كانت املجتمعات املتقدّ مة راسخة يف مناويلها املرجع ّية ،فإن
وحتوالت اجتامعية وسياسية عصيبة ،وهذا األمر
املجتمعات اإلسالمية تعيش ً
خماضا ثقاف ًّيا ّ
املرجعي ًّ
غامضا قابلاً لعدّ ة تأويالت ،وجيعل من اهلوية املنبثقة عنه
هشا
جيعل من املنوال
ً
ّ
هوية مضطربة وعنيفة ور ّبام قاتلة يف بعض األحايني.

«التطرف» وإشكالية اهلوية ،وما
وعىل هذا األساس ال يمكن الفصل بني مسألة
ّ
حتولت من هوية مبدعة تبحث عن
حتول يف طبيعة اهلوية ذاهتا ،إذ ّ
التطرف يف حقيقته إلاَّ ّ
ّ
سبل احلياة إىل هوية قاتلة جتلب الدمار واخلراب ،وآية ذلك ّ
أيضا أن تقتل
«أن اهلوية يمكن ً
إقصائي وعنف رهيب،
دموي وخطاب
وبال رمحة»((( ،إذ قد ينتج عن بعض اهلويات فكر
ّ
ّ
و«النزاعات الوحشية قد ّ
تتغذى من وهم اهلوية»(((.
التطرف ويف كيفية التعاطي معها ،رسالة التقريب ،العدد  ،83ص
((( مصطفى ملص ،قراءة يف واقع ظاهرة
ّ
.32
((( أمارتيا صن ،اهلوية والعنف ،ترمجة :سحر توفيق ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت،
سلسلة كتاب عامل املعرفة ،العدد  ،352يوليو  ،2008ص .18
((( املرجع نفسه ،ص .11
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ولكن كيف تستحيل اهلوية جمالاً
حتولت هذه الثقافة من ثقافة حياة
للتطرف؟ وكيف ّ
ّ
وإبداع إىل ثقافة موت وشقاء؟

رواد علم االجتامع الثقايف
يسميه ّ
التطرف يف الثقافة اإلسالم ّية قديماً وحدي ًثا بام ّ
اقرتن ّ
بالتخ ّلف الثقايف الذي يعني ّ
ثم
أن «البناء
الثقايف مل يعد متامسكًا كام كان من قبل ،ومن ّ
ّ
تنعكس آثاره عىل كفاءة تأديته لوظيفته يف إشباع حاجيات أفراد املجتمع»((( ،وتصبح ثقافة
املجتمع معت ّلة وخمت ّلة.

دخلت احلضارة اإلسالمية يف دائرة مغلقة ،إذ أقفلت أبواب االجتهاد ،وأحكمت
غلقهاَ ،ف َسا َد االتِّباع الساذج والتقليد األعمى ،وهيمن اجلهل والتخ ّلف ،وانقطع التواصل،
فانغلقت ّ
ً
ورشحا
تلخيصا
كل جمموعة دينية عىل نفسها ،تعيد صياغة مقوالهتا
و«هتميشا»(((،
ً
ً
كل جمموعة تعتقد أنهّ ا مت ّثل احلق ّ
دون تطوير أو هتذيب ،وأصبحت ّ
احلق ،وأنهّ ا الفرقة
كل ّ
الناجية دون غريها من أهل اإليامنّ ،
وأن غريها من املسلمني يف الدرك األسفل من النار.

ّ
أخص ،يالحظ
إن املتت ّبع لتاريخ األديان بصفة عا ّمة وتاريخ األديان التوحيدية بصفة ّ
خيص ّ
ّ
كل املنظومات الدينية ،فاليهود زمن األرس وبعد سقوط
أن هذا التوصيف الثقايف ّ
ثم انقسموا بدورهم إىل جمموعات
ملكهم انغلقوا عىل ذاهتم واكتفوا بتقاليدهم الشفويةّ ،
دينية ،تلعن ّ
حتولوا يف القرون
كل واحدة منها غريها ،وكذلك حال املسيحيني عندما ّ
والتنوع.
الوسطى إىل جمموعات منغلقة حتاكم العلم والعقل واإلبداع وترفض االختالف
ّ

ثقايف ( ،)Retard culturelويعترب
ويعترب االنغالق عىل الذات دليلاً عىل وجود خت ّلف ّ
قوة وعلم إىل وضع ضعف
هذا الرضب من التخ ّلف نتيجة طبيعية
لتحول األ ّمة من حالة ّ
ّ
توصل علم اجتامع الثقافة إىل ّ
أن «النتيجة احلتمية لظهور التخ ّلف الثقايف
وجهل ،ولقد ّ
واالنحالل أو التفكك االجتامعي ،هو ّ
أن البناء ال ّثقايف مل يعد متامسكًا كام كان من قبل ،ومن
ثم تنعكس آثاره عىل كفاءة تأديته لوظيفته يف إشباع حاجيات أفراد املجتمع وتوجيههم
ّ
ثم يصبح املجتمع يف حالة «مرضية»
التوجيه املحكم يف تفكريهم واتجّ اههم وسلوكهم ومن ّ
(((
يظهر فيها الكثري ممّا يعرف يف علم االجتامع باملشكالت االجتامعية» .
واملالحظ ّ
أن البناء الثقايف اإلسالمي أصبح خمتلاًّ مضطر ًبا ال يفي بحاجيات معتنقيه

حممد السويدي ،مفاهيم علم االجتامع الثقايف ومصطلحاته ،الدار التونسية للكتاب ،تونس،1991 ،
((( ّ
ص.136
((( نقصد بذلك وضع احلوايش واهلوامش.
((( حممد السويدي ،مصدر سابق ،ص.136
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املؤسسات
التمرد عىل ّ
من أبناء خمتلف املجموعات اإلسالمية ،وهذا ما يفسرّ شيوع حاالت ّ
الرسمية الدينية والسياسة.
ّ
هذا التحليل املبدئي قد يساعدنا عىل اإلجابة عن سؤال ينتابنا دائماً يتع ّلق بوجود
مفارقة غريبة بني إمجاع علامء املسلمني ومراجعهم عىل حرمة تكفري أهل القبلة وانتشار
ثقافة التكفري بوترية تصاعدية تدعو إىل احلرية والرهبة.
وجها من وجوه هذه األزمة الثقافية،
وعىل هذا األساس يكون خطاب التكفري
ً
وعالمة من عالمات األمراض االجتامعية املطروحة عىل الساحة اإلسالمية ،بل لع ّله أخطر
هذه األمراض وأشدّ ها فتكًا ،ألنّه يد ّمر املجتمع من الداخل ويعزله عن حميطه اخلارجي يف
اآلن ذاته.
فتحولت من ثقافة تقوم عىل االختالف
خطريا،
انزياحا
شهدت الثقافة اإلسالمية
ّ
ً
ً
متوحشة ترفض اآلخرين وال تؤمن إلاَّ بطريق
والتنوع واحرتام اآلخر ،إىل ثقافة
والتعدّ د
ّ
ّ
واحد للخالص وحتصيل الثواب ،وزعم ّ
كل فريق أنه الفرقة الناجية التي اختارها اهلل دون
بقية اخللق لتم ّثل احلقيقة املطلقة وظفر اجلنّة وحسن املآب.

أكد بعض الباحثني أسطورة الفرقة النّاجية وارتباطها فحسب ّ
بالذاكرة الدين ّية
(((
حممد أبو زهرة حديث((( «الفرقة النّاجية» أشدّ انتقاد ،وحتدّ ث عن
املذهب ّية  .ولقد انتقد ّ
الصعيدي يف دحض
تداعياته السلب ّية يف خمتلف العصور اإلسالم ّية((( ،واجتهد عبد املتعال ّ
أن ّ
ربا ّ
كل الفرق اإلسالم ّية ناج ّية ومعن ّية باخلالص(.((1
هذه املقولة وتصحيحها معت ً

((( انظر :عمر بن محادي ،حول حديث افرتاق األ ّمة إىل بضع وسبعني فرقة ،كراسات تونس ّية ،جملد  ،24عدد
 ،116-115ثالث ّية  ،2-1سنة  ،1981ص ص .358-287
((( «افرتقت اليهود عىل إحدى وسبعني فرقة فواحدة يف اجلنّة وسبعون يف النّار ،وافرتقت الن ّّصارى عىل اثنتني
حممد بيده لتفرتق ّن أ ّمتي عىل ثالث
وسبعني فرقة ،فإحدى وسبعون يف النّار وواحدة يف اجلنّة ،والذي نفس ّ
حممد بن ماجه ،السنن ،كتاب
وسبعني فرقة واحدة يف اجلنّة واثنتان وسبعون يف النّار» ،أخرجه :أبو عبداهلل ّ
الفتن ،باب افرتاق األ ّمة ،حديث رقم  ،3992دار إحياء الرتاث العريب[ ،د.ت] ،ج ،2ص .1322
قوض شمل اإلسالم وجعل بأس
حممد أبو زهرة« :ولقد حفظ التّاريخ من أثر ذلك يف املايض ما ّ
((( يقول ّ
ألن كلتيهام تعتقد ّ
املؤمنني بينهم شديدً ا ،حتى لقد وجدنا املذابح تقام بني فريقنيّ ،
أن األخرى عىل ضالل،
ولقد حدث والتتار غري املسلمني يد ّقون أسوار بغداد د ًّقا ويذبحون املسلمني عىل طريقتهم ....واملذابح
بني السنيني ّ
حممد أبو زهرة ،الوحدة
والشيع ّيني حتى لقد ذكر املؤرخون يف ذلك أقوالاً وأقاويل»ّ ،
اإلسالم ّية ،رسالة اإلسالم ،العدد  ،38ص .139
( ((1عبد املتعال الصعيدي ،التّقريب بني املذاهب اإلسالم ّية ودراسة علم التوحيد ،رسالة اإلسالم ،العدد
 ،11ص .312
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كام أكّد القرضاوي ّ
مهية موضوعه
أي من ّ
أن «احلديث مل يرد يف ّ
الصحيحني برغم أ ّ
يصح عىل رشط واحد منهام»( ،((1ورأى القرضاوي يف هذا احلديث «متزي ًقا
داللة عىل أنّه مل ّ
(((1
عدوها عليها و ُيغريه به»  ،وبناء
ويقوي ّ
لألمة وطعن بعضها يف بعض ،ممّا ُيضعفها مجي ًعاّ ،
عىل ذلك ال يمكن الوثوق هبذا احلديث والتسليم بمعانيه(.((1
ّ
املذهبي
التعصب
الغلو يف
ولعل من أخطر تداعيات هذا احلديث ،ظهور ظاهرة
ّ
ّ
ّ
وال ّطائفي ،وانتشار ثقافة التكفري والتفسيق والتبديع ،ولك ّن املشكلة ّ
التعصب مل يكن
أن
ّ
تعصب لرجاالت املذهب وأصحابه ،وهو ما يعني ّ
تعصب
أن
«التعصب للمذهب هو ُّ
ّ
غري ّ
تعصب لصاحب املذهب ّ
تعصب لإلسالم ،وال ملبدأ من مبادئه»(.((1
بالذات ال ّ
للفردّ ،

التعصب عصب ّية و«الدّ عوة إىل العصب ّية أ ًّيا كان شك ّلها ومظهرها هي
وقد يستحيل
ّ
(((1
الدّ اء الدّ فني الذي ذهب بوحدة اإلسالم»  ،دخلت األ ّمة منذ غلق باب االجتهاد يف
دائرة مغلقة تقوم عىل التقليد واالتّباع وترفض ّ
كل تفكري وإبداع ،وأصبح كالم الرجال ال
ّ
ووجهت
يقل قدسية عن كتاب التنزيل ،وانترشت الفتاوى( ،((1وهيمنت عىل عقول النّاس ّ
والغلو فيه ،واستفادت هذه
التطرف
سلوكهم وجهة مريبة أ ّدت يف أغلب األحيان إىل
ّ
ّ
الفتاوى من ثورة االتصال يف العرص احلديث ،إذ هيمنت الفضائيات واملواقع الدين ّية التي
التطرف وتدعو إىل الكره والقطيعة بني املذاهب واألديان واجلامعات.
تشجع عىل
ّ
ّ
وال نبالغ اليوم إذا قلناّ :
دورا أساس ًّيا يف تكريس
إن الفضائيات ومواقع الواب تلعب ً
التطرف الديني وتزكيته ،والطريف ّ
وتطر ًفا وخت ّل ًفا
الراهن أصبح أكثر تشدّ ًدا ّ
أن الزمن ّ
ثقافة ّ
فكر ًّيا من العصور اإلسالم ّية األوىل ،وأصبح قصارى طموحنا اليوم أمام هيمنة التشدّ د
الديني أن نعود إىل سامحة اإلسالم وعدالته وعقالنيته كام كان سائدً ا يف عصوره األوىل،
ّ
( ((1يوسف القرضاوي ،مبادئ أساس ّية فكرية وعملية يف التّقريب بني املذاهب اإلسالم ّية ،إيسيسكو
 ،1996ص .170
( ((1يوسف القرضاوي ،املصدر نفسه ،ص .171
( ((1إسامعيل الدفتار ،حديث افرتاق األ ّمة يف ميزان القبول والر ّد ،مؤمتر الدوحة حلوار األديان ،الدوحة،
 22-21يناير 2007م.
حممد جواد مغنية ،الفرق بني الدّ ين واملذهب ،رسالة اإلسالم ،السنة  ،8العدد  ،29/1يناير ،1956
(ّ ((1
مجادي اآلخرة ،1375 ،ص .50
حممد أبو زهره ،املجتمع القرآين ،رسالة اإلسالم ،العدد  ،31ذو احلجة 1375هـ ،يوليو  ،1956ص
(ّ ((1
.248
التطرف يف مقالنا :عيل بن مبارك ،دور اإلفتاء يف التقريب بني املذاهب
صناعة
يف
الفتاوى
دور
درسنا
(((1
ّ
اإلسالمية ،جملة احلياة ،مجعية الرتاث ،غرداية اجلزائر ،العدد  ،18جويلية  ،2014ص ص .52-38
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إذ دعا القرآن إىل االختالف واستعامل العقل ،واحرتام اآلخرين مهام كانت معتقداهتم
وأفكارهم.

الثقايف ،استبدلوا ّ
كل ذلك بقيم
وحينام دخل املسلمون يف غياهب التقليد والرتاجع
ّ
جديدة تقوم عىل تعطيل العقل وحتريم التفكري وحماربة االختالف وإقصاء اآلخر ،وأصبح
ّ
كافرا زندي ًقا جيوز قتله والتشنيع به.
كل من خيالف أقوال هذه اجلامعة أو تلك ً
الديني بالتكفري ،ولذلك عرفت عدّ ة حركات دين ّية بأنهّ ا حركات
التطرف
ارتبط
ّ
ّ
متطرفة وحركات تكفريية ،وليس من اليسري تناول مسألة التكفري يف هذا املقام املخصوص،
ّ
فهذا املبحث متداخل ومتعدّ د املداخل ،وعرف هو بدوره جمموعة من االنزياحات اخلطرية
وصلت حدّ تكفري املسلم امللتزم بتعاليم دينه بع ّلة التباين يف الفكر والطرح.
جدير بالذكر ّ
أن اسرتاتيجية التقريب بني املذاهب اإلسالمية( ((1الصادرة عن
اإليسيسكو سنة 2004م ن ّبهت إىل خماطر انتشار خطاب التكفري ،وأكّدت أنّه ال يوجد «أثر
للتكفري أو التفسيق أو التبديع يف مذاهب الفقه اإلسالم ّية»( ،((1ولئن اقرتحت اسرتاتيج ّية
اإليسيسكو «البحث عن صيغ فكر ّية تنتقل بمسائل اخلالف من «خانة األصول» التي يؤ ّدي
اخلالف حوهلا إىل «كفر وإيامن» إىل «خانة الفروع» التي معايري االختالف فيها هي «اخلطأ
والصواب» ميدان أساس للتقريب»(.((1

فإن تشخصيها للع ّلة (األزمة) مل يكن دقي ًقا؛ إذ ّ
ّ
إن ثنائية اخلطأ والصواب ثنائية
التطرف ،فاالعتقاد بوجود رأي خاطئ وآخر
سجال ّية بامتياز ال تساعد عىل جتاوز ثقافة
ّ
نتوهم ّ
أن احل ّقيقة واحدة تكمن عند طرف خمصوص وعىل الطرف الثاين أن
مصيب جيعلنا ّ
يقبلها ويس ّلم بدالئلها وحججها.
وهذا رضب من الوهم واإلهيام ،فاحل ّقيقة املطلقة ال يعرفها إلاَّ اهلل ،وما اجتهادات
تصور احل ّقائق وتيسرّ فهم النّاس هلا ،ولذلك وجب االختالف
البرش إلاَّ مت ّثالت حتاول أن ّ
فيها واالعتدال يف طرحها.

الديني وما ارتبط به من تكفري ،وانتاهبم
التطرف
أدرك املسلمون اليوم فضاعة
ّ
ّ

( ((1تعرضنا إىل هذه االسرتاتيجية يف كتابنا :عيل بن مبارك ،احلوار التقريبي بني املذاهب اإلسالمية:
التجارب واإلشكاليات واآلفاق ،الرباط :مؤمنون بال حدود للدراسات والبحوث ،2017 ،ص ص
.140-131
( ((1أعامل «اسرتاتيجية التقريب بني املذاهب اإلسالم ّية» ،الرباط :منشورات املنظمة اإلسالم ّية للرتبية
والعلوم والثقافة ،إيسيسكو ،2004 ،ص .21
( ((1اإليسيسكو  ،2004املصدر نفسه ،ص .21

وتأمالت
التط ّرف الديين ومسألة اهلوية الثقافية ..مراجعات ّ

47

فزع وهم يشاهدون عىل شاشات التلفزيون أشخاص يذبحون بطرق بشعة بع ّلة خمالفتهم
اإلسالم ،ونذكّر ّ
إنذارا خمي ًفا
أن اإلسيسكو أصدرت من خالل إحدى ندواهتا سنة 1996م ً
(((2
ّ
حيذر من «طاعون التكفري» املقبل عىل العامل
اإلسالمي .
ّ
(((2
فالساحة
ولذلك كان ال بدّ من البحث عن حلول عمل ّية لتجاوز «حمنة التكفري» ّ ،
الثقاف ّية اإلسالم ّية مزروعة بألغام التكفري ،وعىل رجل الفكر أن حيسن «حتديد نطاق هذه
األلغام الفكر ّية – التكفريية»(.((2

ويتط ّلب هذا العمل «اعتامد منهاج التدرج يف تطبيق خطة إزالة هذه األلغام الفكر ّية
وخاصة الذي يدرس منها يف احلوزات العلم ّية واجلامعات
– التكفريية من الكتب الرتاثية،
ّ
اإلسالم ّية ،وذلك بحذفها من الطبعات اجلديدة»(.((2

التعليمي ،ولذلك دعا إىل مراجعة
املعريف
حممد عامرة حيرص التكفري يف اجلانب
ّ
ّ
ويكاد ّ
الربامج الدراس ّية واملحتويات التعليم ّية املعتمدة يف املدارس الدين ّية السن ّية ّ
والشيع ّية ،وهذا
نظرا إىل خت ّلف الربامج التعليم ّية املعتمدة وعدم استجابتها لرهانات
املنشود الت
ّقريبي مفيد ً
ّ
(وخاصة علم الكالم) دون مراعاة
اإلنساين ،وإحياء العلوم اإلسالم ّية
العرص والتّواصل
ّ
ّ
تنزلت فيها.
سياقاهتا احلضار ّية التي ّ

أمرا ه ّينًا ّ
ّ
ألن املسألة مع ّقدة يتقاطع فيها
إن حماولة ضبط سيكولوجيا التكفري ليس ً
الذايت مع املوضوعي ،وعىل هذا األساس ّ
يايس مع الدّ يني ،ويتشابك فيها ّ
فإن دراسة
ّ
الس ّ
واملتعمق يساهم
الديني حتتاج مزيدً ا من البحث اجلدّ ي
بالتطرف
ظاهرة التكفري يف عالقته
ّ
ّ
ّ
( ((2املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة بالرباط ،أبحاث الندوة الثانية :التّقريب بني املذاهب
اإلسالمية ،من  27إىل  29أغسطس  ،1996منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،
إيسيسكو ،1997 ،ص 192
حممد عامرة ،التّقريب بني املذاهب اإلسالم ّية رأي وتعقيب ،رسالة التّقريب ،العدد  ،36ص ص -285
(ّ ((2
.296
يتفجر يف ّ
كل حني
مغروسا يف جسد األ ّمة اإلسالم ّية يمكن له أن ّ
ً
حممد عامرة التكفري لغماً
واعترب ّ
وك ّلام سنحت الظروف بذلك ،وعىل هذا األساس اعترب عامرة التّقريب بني املذاهب اإلسالم ّية عمل ّية نزع
لأللغام الفكر ّية – التكفريية «التي تقصم وحدة األمة بالتكفري لفريق من الفرقاء أو مذهب من املذاهب،
ألن التكفري هو نفي لآلخر ،يقصم وحدة األمة ..وهو خطر ال عالقة به بالفقه ،الذي هو علم الفروع،
وال باالجتهادات واألختالفات الفقه ّية ،التي هي ظاهرة صحية ،تثمر الغنى والثراء يف األحكام ،واليرس
حممد عامرة ،املصدر نفسه ،ص .293
والسعة لألمة كلها يف تطبيق هذه األحكام» ّ
حممد عامرة ،املصدر نفسه ،ص .294
(ّ ((2
حممد عامرة ،املصدر نفسه ،ص .294
(ّ ((2
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فيه عامل الدّ ين واملفكّر وعامل النفس وعامل االجتامع واألنثروبولوجي وخرباء الرتبية
وأخصائ ّيو اإلعالم والتّواصل...

ولقد الحظنا ّ
أن تناول بعض الباحثني املعارصين( ((2ملسألة التكفري يف اخلطابات
املعارصة ،كان تناولاً عاطف ًّيا عقد ًّيا باألساس ال يقف عند األسباب احل ّقيقية ،وحيرصها يف
بعد خمصوص دون
التعمق يف بقية األبعاد(.((2
ّ
يايس قديماً وحدي ًثا خلطاب التكفري ّ
ألن التكفري يو ّلد
الرافد ّ
وال يمكن إنكار ّ
الس ّ
التعسف
الفرقة ،والفرقة قد تدفع النّاس عن التفكري يف أمور احلكم واحلاكم ،ولك ّن من
ّ
لتتحول إىل مسألة
يايس أو الدّ يني( ،((2بل هي تتجاوز ذلك
ّ
أن نحرص املسألة يف بعدها ّ
الس ّ
ثقاف ّية مع ّقدة نحتاج من أجل مت ّثلها إىل تفكيك بنية املجتمع وحتليل نفسيته ،وإخضاعه إىل
دراسة إجرائية جادة نرى إرهاصاهتا عند بعض املفكرين املعارصين.

لقد أصبحت الثقافة اإلسالمية بعد منع التفكري واالجتهاد ثقافة مأزومة كحال
ّ
كل الثقافات املنغلقة عىل نفسها ،ومن سامت الثقافات املأزومة املبالغة يف تقديس الذات،
والتعصب آلراء اجلامعة ورحاالهتا ،والنزع نحو استعامل العنف ّ
بكل
واحتقار اآلخرين،
ّ
أصنافهّ ،
التعصب.
وكل هذه الصفات تتع ّلق بطريقة أو بأخرى بمظاهر
ّ

التطرف
ﷺ ثان ًيا :مظاهر
ّ

التطرف عن بيان مظاهره وجت ّلياته ،فاألمران متداخالن
ال يمكن بحال فصل تعريف ّ
التطرف يف بعده الد ّيني ،ولنا أن نتساءل يف
ُيسهامن بطريقة أو بأخرى يف إبراز دالالت
ّ
املتطرف عن غريه؟ ما معامله الرصحية
التطرف؟ وكيف نم ّيز
هذا املستوى :كيف يبدو
ّ
ّ
والضمنية؟ وما الظواهر األخرى املتع ّلقة به واملتشابكة معه؟
طبيعي ّ
لكل ثقافة منغلقة ترفض التفكري والتجديد،
التطرف نتاج
ذكرنا ساب ًقا أن
ّ
ّ
متطر ًفا يعتقد ّ
أن طريق اخلالص
فكرا دين ًّيا
ّ
أنتجت الثقافة اإلسالمية القائمة عىل التقليد ً

حممد عبد احلكيم حامد ،أئمة التكفري :ظاهرة التكفري يف العرص احلارض أصوهلا
( ((2انظر عىل سبيل املثالّ :
الفكر ّية وطرق العالج ،القاهرة :دار الفاروق للنرش والتوزيع.
الغلو يف التكفري» إذ حرص السبب الرئييس
( ((2من ذلك ما ذهب إليه يوسف القرضاوي يف كتابه «ظاهرة
ّ
الغلو يف التكفري تكمن يف معاملة احلكومات القاسية والعنيفة للشباب املسلم ،عابدين ،مرص:
لظاهرة
ّ
طبعة مكتبة وهبة.1990 ،
ملحمد يونس ،مركز القاهرة لدراسات حقوق
ياسة»
والس
ين
بني
«التكفري
كتاب
( ((2يمكن االستفادة من
الدّ
ّ
ّ
اإلنسان( 1999 ،سلسلة مبادرات فكرية).
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واحد ال يتعدّ د ،واحلال ّ
أن اإلسالم واحد ومتعدّ د ،ومن سلك ذلك الطريق ظفر باإلسالم
طرحا دين ًّيا
الرسل والصاحلني ،ومن اختذ طري ًقا آخر وتبنّى
ً
مقر ًبا من ّ
وفاز باجلنة وكان ّ
خمال ًفا ،فقد ّ
ظل سواء السبيل وخرج عن الدين ،وأبيح ماله وعرضه.
وتصل إىل مسامعنا اليوم صيحات من هنا وهناك حترص الدين يف هذا املذهب أو
تلك اجلامعة أو ذلك األمري ،وتفرض عىل الناس ذلك املسلك ،ونسيت ّ
أن الطرق إىل اهلل
بعدد أنفاس اخلالئقّ ،
وأن رمحة اهلل تشمل خلقه ك ّلهم ،فهو الرحيم الرمحن والغفور املنّان.

تعتقد الثقافة املأزومة ّ
رش ك ّله ،فهو املتآمر دو ًما احلاقد دون ملل أو كلل،
أن اآلخر ّ
العدو اخلالد املرت ّبص بنا.
وال بدّ أن ندافع عن هويتنا الثقافية والعقدية ضدّ هذا
ّ
أمراضا عويصة تتع ّلق بالذات
وعىل هذا األساس عاشت الثقافات املأزومة
ً
سياجا نار ًّيا ملغماً باحلقد والسخط
واآلخر يف اآلن نفسه ،إذ صنعت هذه الثقافات لنفسها
ً
ثم صنعت ّ
لكل خمالف يف
والكراهية ،وأومهت نفسها بتشكيل هوية هلا ال ّ
ختص غريهاّ ،
الدين أو املذهب أو الفكر صورة نمطية سلبية ال تعكس حقيقته وال تيسرّ التواصل معه،
فكانت القطيعة وكان وهم التواصل ووهم اهلوية.

املتطرفة إىل اآلخر ّ
بكل أصنافه نظرة خوف وتر ّدد وتشكّك وحتقري
تنظر الثقافة
ّ
احلق ّ
احلق ّ
وأن غريه يم ّثل الباطل
واستهزاء ،فصاحب الفكر
كل ّ
املتطرف يعتقد أنّه يم ّثل ّ
ّ
ّ
كل الباطل ،وال توجد منطقة وسطى بني الوضعني ،ولذلك يصنّف النّاس إىل قسمني:
مؤمن وغري مؤمن ،فاملؤمن من قبل بأفكار اجلامعة وآراء رجاالهتا ،بينام ينتفي اإليامن عن
ّ
كل من رفض فكر اجلامعة وإن كان مسلماً حمسنًا.
الغلو يف التكفري» ،إذ
وهذا ما رصده بجالء يوسف القرضاوي يف كتابه «ظاهرة
ّ
املتطرف ،فقد وصل
نقل لنا بأمل احلال الذي وصل إليه بعض الشباب ممّن حيملون الفكر
ّ
هبم احلال إىل «حدّ جعلهم يرفضون الصالة مع إخواهنم يف العقيدة والفكر ،ورشكائهم يف
االضطهاد واملحنة ،وأساتذهتم يف الدعوة واحلركة»(.((2

وإذا كان هذا حال املسلم مع أخيه املسلم ،فكيف سيكون األمر مع من ال يلتزم
شك فيه ّ
بالدّ ين أو يعتنق دينًا آخر ،ممّا ال ّ
أن األمر سيكون كارث ًّيا ،وهذا ما رصده العامل
بأرسه من خالل ما اقرتفه من ينتمون إىل ما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية يف الشام والعراق
من جرائم ضدّ املسيحيني واليزيديني وغريهم ما أبناء الديانات األخرى.

الغلو يف التكفري ،مرجع سابق ،ص ص .4-3
( ((2يوسف القرضاوي ،ظاهرة
ّ
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التطرف عىل نفسيه معتنقه ،فيظهر عن قصد أو دونه خو ًفا مبال ًغا فيه من
ينعكس
ّ
اآلخر ،ورغبة ال توصف يف االنتقام منه ،كام يظهر تشدّ ًدا يف مواقفه وألفاظه وسلوكه،
ويفسق ويبدّ ع ويك ّفر ،وجيحد فضائل اآلخرين
يقزم اآلخر ،فيلعن
وخيتار من األلفاظ ما ّ
ّ
وجرح يف كالمه غضب غض ًبا شديدً ا ،وأظهر
فال يذكرها أو يستهني هبا ،وإذا انتقده منتقد ّ
متآمرا عىل اإلسالم.
عدوا
خشونة يف التعامل وفظاظة وأساء الظ ّن به واعتربه ًّ
ً

غلوا ّ
حذرنا من خماطره الرسول األعظم ،إذ جاء يف حديثه:
ويعكس هذا السلوك ًّ
بغلو يف الدين» ،وفسرّ ابن
«يا أيهّ ا الناس ،إ ّياكم
والغلو يف الدّ ين ،فإنّه ُأهلك من كان قبلكم ّ
ّ
منظور
الغلو يف الدّ ين بأنّه «التشدّ د فيه وجتاوز احلدّ »(.((2
ّ
حتول رمحة الدين إىل نقمة،
ويعنى
عرسا ،وأن ّ
ّ
الغلو هبذا املعنى أن جتعل من اليرس ً
وأن يقرتن الدين فالفزع واخلوف والكراهية والقتل والتعنيف ،بعد أن كان يزرع بذور
األمل واألمن والسعادة والطمأنينة.

التطرف أن جتعل من الفروع أصولاً  ،وأن ّ
ترشح فروع الفروع،
الغلو يف
كام يعني
ّ
ّ
فكرا إسالم ًّيا رسم ًّيا ،ال يمكن التشكيك فيه أو
فتسموا هبا إىل مكانة مقدّ سة ،وتعتمدها ً
التقليل من أمهيته ،ويف هذا اإلطار تندرج هيمنة «العقل الفقهي» يف الثقافة اإلسالمية،
أساسا عىل االختالف والتعدّ د ،ولكنّه أصبح يم ّثل الدّ ين
فالفقه علم الفروع ،ويقوم
ً
وينافسه أحيانًا.

تعصبهم للدين يف حدّ ذاته،
يتعصبون للمذهب الفقهي أكثر من ّ
وأصبح املؤمنون ّ
الديني ،وآية ذلك ّ
أن أصول الدّ ين
التعصب
أسهم هذا االهتامم بالفروع وفروعها يف نشوء
ّ
ّ
ومقاصده الكربى واضحة ويكاد يتّفق عليها املسلمون ك ّلهم ،ال نبالغ إذا قلناّ :
إن مقاصد
اإلسالم تعكس قيماً كونية ال اختالف فيها ،فاإلنسان مطل ًقا يبحث عن العدل واألمن
واحلرية ،ويرغب يف العلم والعمل ،ويتوق إىل حفظ النفس والعرض واملال.

وك ّلام ابتعدنا عن األصول واملقاصد التأسيس ّية واهتممنا بالفروع واهلوامش فتعصبنا
فالتطرف يرتعرع يف بيئة فكرية ال أصول فيها وال
الديني،
التطرف
هلا ،ازددنا اقرتا ًبا من
ّ
ّ
ّ
هتتم بالكونية ،وتئد نفسها يف منظومة فكرية حملية خم ّلقة تستنفر
قيم ،ويزدهر يف ثقافة ال ّ
ّ
وتتلذذ بأحاديث العجائب واخلرافات.
الذاكرات
التطرف بمجموعة من الظواهر األخرى ،ارتبطت به ،ود ّلت عليه ،استفادت
اقرتن
ّ

( ((2ابن منظور(مجال الدّ ين حممد بن مكرم) ،لسان ال ّلسان :هتذيب لسان العرب ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،1993 ،ج ،2ص .279

وتأمالت
التط ّرف الديين ومسألة اهلوية الثقافية ..مراجعات ّ

51

بالتعصب والعنف واإلرهاب
التطرف
منه وأ ّثرت فيه ،وأصبحت جز ًءا منه ،ارتبط
ّ
ّ
(((2
واجلهل والظلم،
الرجل إىل نرصة
ّ
فالتعصب لغة «املحاماة واملدافعة» بمعنى «أن يدعو ّ
عصب ّيته»(.((3

فالتعصب
بالتطرف،
وال يعكس هذا املعنى اللغوي حقيقة الظاهرة التي ترتبط
ّ
ّ
طبيعي يف عرف األديان واحلضارات ،فـ{ك ُُّل ِح ْز ٍ
ب بِماَ َلدَ يهْ ِ ْم
للدين والدفاع عنه أمر
ّ
َف ِر ُح َ
ون}(.((3

حممد الطاهر بن عاشور يف تفسري هذه اآلية مذه ًبا طري ًفا جاء فيه:
وذهب الشيخ ّ
«الفرح :الرضا واالبتهاج ،وهذه حالة ذميمة من أحوال أهل الرشك ،يراد حتذير املسلمني
من الوقوع يف مثلها ،فإذا اختلفوا يف أمور الدين االختالف الذي يقتضيه اختالف االجتهاد،
جيرهم ذلك االختالف
أو اختلفوا يف اآلراء والسياسات الختالف العوائد ،فليحذروا أن ّ
(((3
متفرقني يلعن بعضهم بعض ًا و ُيذيق بعضهم بأس بعض» .
إىل أن يكونوا شي ًعا متعادين ّ
تخُ في هذه اآلية الكريمة عربة ،مفادها ّ
التعصب للفكرة ورفض آراء اآلخرين
أن
ّ
فالتعصب هبذا املعنى حيجب الرؤية أمام
مطل ًقا ،يؤ ّدي إىل دمار اجلامعات وانقراضها،
ّ
والتعرف عليهم والتواصل معهم ،إذ «يميل
املؤمنني ،ويمنعهم من النظر إىل اآلخرين
ّ
(((3
املتعصب إىل العنف وتتّسم شخصيته بالعدوان وعدم تق ّبل العزلة االجتامع ّية» .
ّ
التعصب من زاوية نفسية فردية ومجاعية ،فالثقافات
ويبدو من املفيد فهم ظاهرة
ّ
فالتعصب وضع غري طبيعي يتناقض مع
املأزومة تنتج نفسيات مصدومة وغري سوية،
ّ
العقل وخياراته الكربى ،ولذلك ّ
التعصب ،ألنّه يؤ ّدي بالرضورة إىل
كل الثقافات تنتقد
ّ
والغلو.
التطرف
ّ
ّ
ويبدو ّ
التعصب واملرض العقيل ،فاملريض ببعض االضطرابات
أن هناك عالقة بني
ّ
فالتعصب مرض ،ومن السهل
بي كتربير لسلوكه املريض،
ّ
العقلية ،قد ينمو لديه اجتاه ّ
تعص ّ
(((3
أن يقع صاحبه بني براثن األيديولوجيات العنيفة التي تنزع إىل الكراهية والقتل .

( ((2ابن منظور ،املرجع نفسه ،ص .181
( ((3ابن منظور ،املرجع نفسه ،ج ،2ص.180
( ((3الروم.32 :
( ((3انظر تفسريه يف موقع التفاسريwww.altafsir.com :
( ((3حامد عبد السالم زهران ،علم النفس االجتامعي ،القاهرة :عامل الكتب ،1984 ،ص .189
( ((3رتشارد مكلفني ،مدخل إىل علم النفس االجتامعي ، ،ترمجة :ياسمني حداد ،موفق احلمداين ،فارس
احللمي ،عماّ ن :دار وائل للطباعة والنرش ،2002 ،ص.256
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وهكذا ندرك ّ
التعصب
والغلو يف
الديني،
التطرف
التعصب أحد أبرز مظاهر
أن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نارا حاقدة حترق اجلميع بدون استثناء وال تأبه باحلياة.
جيعل
املتطرف ً
ّ
والتعصب لرجاالته ال يتجاوز ح ّيز الفكرّ ،
فإن
الديني
التحمس للفكر
وإذا كان
ّ
ّ
ّ
التطرف ما زالت ممكنة ،فاألفكار املريضة يمكن معاجلتها بالفكر والوعي
السيطرة عىل
ّ
حتول األفكار املريضة إىل ممارسات غري مسؤولة،
والثقافة البنّاءة ،ولك ّن املشكلة تكمن يف ّ
التطرف إرها ًبا وعن ًفا،
ترعب الناس ،وتد ّمر البلدان ،وتفسد طعم احلياة ،عندها يستحيل
ّ
وتتحول األفكار إىل دماء وأحزان ،ويصبح الدّ ين مصدر رعب بعد أن كان رمز األمن
ّ
واحلياة.
ومن العبث أن نعتقد ّ
شخص ال عالقة له بثقافة اجلامعة،
فردي
أن العنف سلوك
ّ
يّ
(((3
كل جمتمع وينقله وينرشه»  ،فالعنف ليس أفعالاً
اجتامعي ،يتلقنه ّ
فالعنف «تراث
ّ
يسميها اللسانيون.
أساسا خطاب يؤ ّدي إىل أفعال ،هو أقوال فعلية كام ّ
فحسب ،بل هو ً
التطرف خطاب قبل ّ
وهذا يعني ّ
كل يشء ،يمكن رصده يف اخلطاب الديني فوق
أن
ّ
التطرف يف اخلطابات السياس ّية
املنابر ويف الفضائيات الدينية ،كام يمكن رصد خطاب
ّ
والنصوص الصحفية والربامج اإلذاع ّية السمعية البرصية والربامج الدراسية واإلبداعات
الفنية...

جمرد موقف عدائي جتاه دين أو فكر أو شخص ،بل هو رصح
فالتطرف
الديني ليس ّ
ّ
ّ
ثقايف تتآزر عدّ ة عوامل يف بنائه وتوجيهه الوجهة املنشودة ،وهذا يعني ّ
التطرف
أن ظاهرة
ّ
ّ
ظاهرة مركّبة ال يمكن فهمها ّ
وحل ألغازها إلاَّ من خالل عدّ ة مداخل.

أس احلضارات وأساس التواصل
ركّز القرآن الكريم عىل مبدأ «التعارف» باعتباره ّ
بينها ،ولك ّن املسلمني استبدلوا يف عصور االنحطاط ثقافة التعارف بطبقات مظلمة من
اجلهل والتجاهل والتجهيل ،إذ عاش املسلمون قرنًا من الزمن يف عزلة ،ال تعرف طوائف
بعضا ،وال تتواصل فيام بينها ،وساد التطارح والتناظر ،وانترشت الفتن واحلروب،
بعضها ً
وتشتّت املسلمون حتّى أصبحوا لقمة سائغة يف فم االستعامر ،وعانت الذل والقهر بسبب
تشتُّتها وجهل أهلها.

التطرف مسألة ثقافية معرفية بامتياز ،وال يمكن أن هنمل البعد
ولذلك اعتربنا
ّ
والتعصب ،ومر ّد ذلك ّ
الثقايف
التعصب
أن «الصلة بني
السيايس يف بناء ثقافة التطرف
ّ
ّ
ّ

( ((3جمموعة مؤلفني ،املجتمع والعنف  ،ترمجة :الياس زحالوي وأنطوان مقديس ،بريوت :املؤسسة اجلامعية
للدراسات والنرش والتوزيع ،1993 ،ص .84
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القوة بني احلاكم
األعمى والطغيان
السيايس يمكن أن تكون وثيقة جدًّ ا ،وعدم متاثل ّ
ّ
واملحكوم»(.((3

الديني ،وأساس اخللفيات
التطرف
ونجد أنفسنا نتحدّ ث بالرضورة عن خلفيات
ّ
ّ
اإلسالمي بمختلف حقباته دور رجال السياسة
السياس ّية ،وندرك من خالل قراءة التاريخ
ّ
والتعصب
الغلو
يف تشويه معامل الثقافة اإلسالم ّية وتوجيهها وجهة جديدة تقوم عىل
ّ
ّ
وعم
يكرسوا اجلهل وينرشوا اخلرافات ويفتّنوا بني النّاسّ ،
الساسة أن ّ
والعنف .استطاع ّ
االستبداد والقهر ،فزاد تذ ّمر النّاس وسخطهم.
بالذكر ّ
وجدير ّ
اإلسالمي ،عىل
التطرف ما زال ينشط يف أغلب أرجاء العامل
أن
ّ
ّ
مستوى الفكر دون املامرسة ،فباستثناء بعض املامرسات اإلرهابية يف بعض الدول العربية
ّ
الفكري عىل
التطرف
التطرف ما زال فكرة ،ولذلك من اخلطأ أن نقترص يف حماربتنا
فإن
ّ
ّ
ّ
القوة والقمعّ ،
«ألن الفكرة ال تقاوم إالّ بالفكرة ...واستخدام العنف يف مقاومتها ال يزيدها
ّ
(((3
إلاًّ
توس ًعا» .
ّ
واألخصائيني النفسيني يف دراسة
يتنزل دور علامء الدين والباحثني اجلامعيني
وهنا ّ
ّ
التطرف ،وتذليل الصعوبات املتعلقة هبا.
ظاهرة
ّ

التطرف إىل ثقافة االعتدال :مراجعات
ثال ًثا :من ثقافة
ّ

توجه سلوكنا
من املفيد أن نراجع أنفسنا ونسائل ذواتنا ونمحص ثقافتنا التي ّ
ديني يف ّ
وخاصة يف
كل أرجاء املعمورة
ّ
وتشكّل ّ
تطرف ّ
تصوراتنا ومت ّثالتنا ،ال ننكر وجود ّ
اإلسالمي.
دول العامل
ّ
التطرف وأشكاله من خالل الفتن القائمة هنا وهناك،
ونستطيع أن نتابع مظاهر هذا
ّ
وحروب الكالمية التي نرصدها يف وسائل اإلعالم ومنابر السياسة ،ولك ّن املشكلة ال تكمن
التطرف -عىل خطورهتا -فحسب ،تكمن اخلطورة
حسب رأيي يف املامرسات الناجتة عىل
ّ
التطرف ّ
تربيرا
التعصب وتربز
األعظم يف املنظومة الثقافية التي تنتج
ّ
ربره ً
بكل أصنافه ،وت ّ
ّ
دين ًّيا من خالل تأويل النصوص وتطويعها.
التطرف ونحافظ عىل الثقافة التي حتتضنه وترعاهّ ،
نحذر الناس وأنفسنا من
نحارب
ّ
التطرف ،وما زلنا نمنع التفكري ورفض اآلخر ،ونتغنّى بفرقة ناجية وم ّلة فائزة تظفر
أهل
ّ
( ((3أمارتيا صن ،مرجع سابق ،ص .111
( ((3يوسف القرضاوي ،مرجع سابق ،ص .21
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مشوه حي ّقر
باخلالص والنجاة دون بقية اخللق ،ننتقد
ديني ّ
التطرف ومازلنا نحافظ عىل فكر ّ
ّ
وخيص قو ًما برمحة اهلل ولطفه دون بقية اخللق.
املخالف ويتَّهمه بالكفر،
ّ

وال ندّ عي يف هذا العمل املقتضب أن نقدّ م ثقافة بديلة ،وهذا عمل أنجزه غرينا
رواد اإلصالح والفكر املستنري يف العرص احلديث ،ولكن قصارى جهدنا أن نقرتح
من ّ
التحرر من وهم املركزية العقدية واإلقرار بمرشوعية
جمموعة من املداخل تتع ّلق برضورة
ّ
االختالف ،ووجوبه دون رشوط أو قيود.
كام تتع ّلق هذه املداخل بسيادة احلرية ورفع شعار «ال إكراه يف الدّ ين» باعتبار ّ
أن
اإلسالم واحد ومتعدّ د يف آن عىل مستوى املدارس الفكرية ،نختم هذه املداخل اإلصالحية
بحديثنا عن املن ّظامت التي تعنى بالثقافة وأمهية تفعيل دورها.

التحرر من وهم املركزية العقدية
 -1رضورة
ّ

انتقد القرآن ظاهرة االستعالء الديني ،ووهم امتالك احلقيقة املطلقة دون بقية اخللق،
فاحلقيقة هلا عدّ ة وجوه ،تعكس ك ّلها رمحة اهلل ولطفه وهذا املعنى تؤكّده اآلية الكريمة { ُق ْل
من ير ُز ُقكُم من الس و ِ
ض ُق ِل ال َّل ُه َوإِنَّا َأ ْو إِ َّياك ُْم َل َعلىَ ُهدً ى َأ ْو فيِ َضال ٍَل ُّمبِ ٍ
ات َواألَ ْر ِ
ني}(.((3
ْ ِّ َ َّ ماَ َ
َ َْ
أساسا عىل قناعة مفادها ّ
ّ
تصورات
تصوراتنا كام هو حال ّ
أن ّ
إن ثقافة االعتدال تقوم ً
غرينا صحيحة ولكنّها حتتمل اخلطأ .وهذا السلوك الثقايف ال بدّ أن يرتبط بالرتبية يف ّ
كل
التعصب واالعرتاف باخلطأ واحرتام آراء
مستوياهتا إذ علينا أن نربيّ النّاشئة عىل عدم
ّ
الرسول عىل
اآلخرين واألخذ هبا عند ال ّلزوم .ولذلك عمل الوحي اإلسالمي عىل تربية ّ
ِ
ِ
احلكمة واالعتدال فخاطبه{ :ا ْد ُع إِىل َسبِ ِ
يل َر ِّب َك بِالحِْ ك َْم ِة َوالمَْ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َسن َِة َو َجادلهْ ُم بِا َّلتي
ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َمن َض َّل َعن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِالمُْ ْهت َِدين}(.((3
إسالمي ،فاحلوار الناضج واملسؤول
وتؤسس هذه اآلية لثقافة احلوار من منظور
ّ
ّ
ال بدّ أن يعتمد «احلكمة» بام هي علم تتّفق ّ
كل الثقافات عىل منهجه ورصامة أدائه ،كام
تتس ّلح احلكمة بحسن النية والنصيحة الصادقة القائمة عىل املح ّبة.

الديني واملذهبي ،وتنفق يف سبيله أموال طائلة،
كبريا اليوم باحلوار
ّ
نجد اهتام ًما ً
وتعقد من أجله ندوات ومؤمترات وملتقيات ،ولكن ال فائدة من حوار ال حي ّقق سعادة
والتطرف.
التعصب
اإلنسان وال ينفع البرش وال ينقص من وترية
ّ
ّ

( ((3سورة سبأ.24 :
( ((3سورة النحل.125 :
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وهذه يعني ّ
والتعصب والتهكّم يؤ ّدي حتام إىل القطيعة ويو ّلد البغض
أن التشدّ د
ّ
ِ
ِ
ِ
يظ ا ْل َق ْل ِ
{و َل ْو ُكن َْت َف ّظ ًا َغل َ
ب الَ ْن َف ُّضو ْا م ْن َح ْول َك}(.((4
واخلصام ولذلك ن ّبه القرآن الرسول َ

 -2مرشوعية االختالف وحق املؤمن يف التفكري

يعترب القرآن االختالف حقيقة إنسانية وحاجة طبيعية ،ال يمكن قمعها أو جتاهلها،
وعىل هذا األساس خلق اهلل البرش يف ألسن وثقافات وجنسيات خمتلفة ،ويف هذا اإلطار
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر َو ُأ ْن َث ٰى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعوب ًا َو َق َب ِائ َل
ّ
تتنزل دعوة القرآن {يا َأيهُّ َا الن ُ
ِ
ِ
ِ
(((4
يم َخبِ ٌري} .
ل َت َع َارفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عَندَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
ولذلك بينّ القرآن ّ
أن اإلنسان أدرك منذ أن أوجده اهلل عىل وجه األرض ،أمهية
احلوار مع اآلخرين من أبناء امل ّلة اإلسالمية أو غريهم من أتباع امللل األخرى إذ {ك َ
َان
ِ
ِ
النَّاس ُأم ًة و ِ
َاب بِالحْ َ ِّق لِ َي ْحك َُم
احدَ ًة َف َب َع َث ال َّل ُه النَّبِ ِّي َ
ني ُم َبشرِّ ِ ي َن َو ُمنذ ِري َن َو َأ َنز َل َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
ُ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ (((4
َبينْ َ الن ِ
اخ َت َل ُفو ْا فيه َو َما ْ
َّاس فِيماَ ْ
ف فيه إِلاَّ ا َّلذي َن ُأوتُو ُه من َب ْعد} .
اخ َت َل َ
ونستنتج من خالل هذه اآلية القرآنية ّ
أن البرش وإن اختلفت معتقداهتم وثقافاهتم
ومذاهبهم ،فإهنم متقاربون يف األسس الرمزية والقيم اإلنسانية النبيلة.

وهذا يعني ّ
أساسا
أن مرشوعية التواصل بني املجموعات اإلسالمية املتعدّ دة ،تكمن ً
التطرف واإلقصاء البحث عن القيم الدينية األصيلة التي أرسلها اهلل رمحة
يف جتاوز ثقافة
ّ
للعباد ،فهجرها البعض تش ُّب ًثا بالفروع ور ّبام بفروع الفروع ،فاملنشود الثقايف الذي نبتغيه
والرجوع إىل ينابيع الدّ ين األصيلة.
يكمن يف البحث يف األصول املغ ّيبة ّ
وهذا يعني ّ
أن االختالف يف املذهب والرأي واملوقف ال يلغي الوحدة بني املسلمني،
بل ر ّبام يد ّعمها إذ ّ
وتوحدهم يف اختالفهم ،ولذلك اعترب
توحدهم،
ّ
إن اختالف املسلمني يف ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السماَ َوات َواألَ ْر ِ
ض َو ْ
َف
اختال ُ
القرآن االختالف آية من آيات اخلالقَ ،
{وم ْن آ َياته َخ ْل ُق َّ
َأ ْل ِسنَتِكُم و َأ ْلوانِكُم إِ َّن فيِ ٰذلِ َك آلي ٍ
ني}(.((4
ات ِّل ْل َعالمَِ َ
َ
ْ َ َ ْ
ِ
(((4
مربر أن نرفض
وإذا كان القرآن قد ّ
أقر بأنّه {لك ٍُّل ِو ْج َه ٌة ُه َو ُم َو ِّل َيها} فإنّه ال ّ
نرص عىل امتالك احلقيقة الدينية دون غرينا من املنظومات واملقاربات
حق االختالف ،وأن ّ
( ((4سورة آل العمران.159 :
( ((4سورة احلجرات.13 :
( ((4سورة البقرة.213 :
( ((4سورة الروم.22 :
( ((4سورة البقرة.148 :
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{و َلو َشآء رب َك لجَ ع َل النَّاس ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َوالَ َي َزا ُل َ
ني}(.((4
ون مخُ ْت َِل ِف َ
َ َّ َ
ََ
َ ْ َ َ ُّ

نص اآلية الكريمة
ولذلك خلقهم اهلل متباينني يف رؤاهم
جيسده ّ
ّ
وتصوراهتم ،وهو ما ّ
ِ
ِ
{لِك ٍُّل َج َع ْلنَا ِمنك ُْم شرِ ْ َع ًة َو ِمن َْهاج ًا َو َل ْو َشآ َء ال َّل ُه لجَ َ َع َلك ُْم ُأ َّم ًة َواحدَ ًة َو َلـٰكن ِّل َي ْب ُل َوك ُْم فيِ َما
آتَاكُم َفاستَبِ ُقوا اخل ِ
ات إِلىَ اهلل َم ْر ِج ُعك ُْم جمَ ِيع ًا َف ُينَ ِّب ُئكُم بِماَ كُنت ُْم فِ ِيه تخَ ْت َِل ُف َ
ون}(.((4
ْ
َيرْ َ
ّ
إن تأكيد القرآن عىل مرشوعية االختالف ووجوبه ،باعتباره سنّة من سنن الكون،
وآية من آيات اخلالق ،جعل من مقولة احلقيقة الدينية املطلقة مقولة ّ
هشة ال تستجيب
خلطاب القرآن ،وال تعكس تارخيية املعتقدات الدينية ونسب ّيتها.

وعىل هذا األساس بينّ القرآن ّ
أن احلقيقة املطلقة ال يعلمها إلاَّ اهلل ،وعىل اإلنسان أن
جيتهد يف مت ّثل هذه احلقيقة بحسب وضعه التارخيي وسياقه الثقاف ،وال يقدر عىل حسم هذه
االختالفات غري اهلل فهو فقط من حيكم بني املختلفني من بعد اختالفهم(.((4

هذا التأكيد عىل نسبية احلقيقة الدينية ومرشوعية االختالف ،قابله عىل مستوى
التطبيق والترشيع حرص للحقيقة يف فكر واحد ،ووصاية مارسها بعض املفسرّ ين والفقهاء
كل ِ
{ح ْز ٍ
والساسة فأصبح ّ
ب بِماَ َلدَ يهْ ِ ْم َف ِر ُح َ
ون}( ،((4بل أصبح
واألصوليني واملتك ّلمني ّ
االنتامء إىل املذهب يف بعض مراحل التاريخ اإلسالمي أقوى أنواع االنتامء وأقدسها ،ممّا نتج
أرضت باخللق والعمران بحسب االصطالح اخللدوين.
عنه رصاعات دامية وفتن ّ

« -3ال إكراه يف الدّ ين» وسيادة احلريات

واضحا «لاَ
حرية املعتقد ،ولذلك كان بيان القرآن
ً
أكّدت الثقافة اإلسالمية األصيلة ّ
(((4
إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي. }...
ين َقد َّت َبينَّ َ ُّ
وهذا يعني أن اهلل مل ِ
جير «أمر اإليامن عىل اإلجبار والقرس ،ولكن عىل التمكني

( ((4سورة هود.118 :
( ((4سورة املائدة.48 :
( ((4وهذا ما تؤكّده اآليات التالية:
 سورة آل عمرانُ { 55 :ث َّم إِليَ َّ َم ْر ِج ُعك ُْم َف َأ ْحك ُُم َب ْينَك ُْم فِيماَ كُنت ُْم فِ ِيه تخَ ْت َِل ُف َون}.
 سورة املائدة{ 48 :إىل اهلل َم ْر ِج ُعك ُْم جمَ ِيع ًا َف ُينَ ِّب ُئكُم بِماَ كُنت ُْم فِ ِيه تخَ ْت َِل ُف َون}.
 سورة األنعامُ { 164 :ث َّم إىل َر ِّبك ُْم َّم ْر ِج ُعك ُْم َف ُينَ ِّب ُئك ُْم بِماَ ُكنْت ُْم فِ ِيه تخَ ْت َِل ُف َون}.
احلج{ 69 :ال َّل ُه يحَ ْ ك ُُم َب ْينَك ُْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة فِيماَ كُنت ُْم فِ ِيه تخَ ْت َِل ُف َ
ون}.
 سورة ّ( ((4سورة املؤمنون.53 :
( ((4سورة البقرة.256 :
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واالختيار»(.((5

ولئن حاول بعض املفسرّ ين واألصوليني والفقهاء إثبات نسخ( ((5هذه اآلية بآية
بديلة هلا تدعو إىل اجلهاد والقتالّ ،
فإن دعوة القرآن إىل احرتام معتقدات الغري وعدم
إلزامهم بتغيري معتقداهتم ّ
تظل ثابتة يف آي القرآن.

ولقد قرأ حممد السماّ ك هذه اآلية قراءة طريفة ذهب فيها ّ
أن «الـ«ال» هنا نافية وليست
ناهية ،أي إنهّ ا ال تعني ال تكرهوا يف الدّ ين ولكنّها تعني ال يكون أصلاً باإلكراه»(.((5

النبي وضبطت جماالت ّ
فالرسول
تدخلهّ ،
تم حتديد مهام ّ
واستجابة هلذا اخليار القرآينّ ،
ِ
ِ
{و ُق ِل الحْ َ ُّق من َّر ِّبك ُْم َف َمن َشآ َء َف ْل ُي ْؤمن}(.((5
معني هبداية اخللق وإدخاهلم إىل احلق َ
غري ّ

األولني
حممد  Kيف الدعوة والتبليغ والتذكري بتجارب ّ
الرسول ّ
مهمة ّ
وحدّ دت ّ
(((5
وعىل اهلل اجلزاء واحلساب واملصري ،وهذا ما تؤكده عدّ ة آيات من قبيل { َفإِ َّنماَ َع َل ْي َك
ِ
ا ْل َب َ
اب}(.((5
ال ُغ َو َع َل ْينَا الحْ َس ُ

ولقد أكّد القرآن يف أكثر من موضع رضورة االختالف والتباين بني البرش ،كام بينّ
{و َل ْو َشا َء َر ُّب َك آل َم َن َمن فيِ األَ ْر ِ
أن اهلل ال يرغب يف املامثلة بني ّ
الوحي ّ
ض ُك ُّل ُه ْم
كل الناس َ
ِ
ِ
(((5
ني} .
جمَ ِيع ًا َأ َف َأ َ
َّاس َحت َّٰى َيكُونُو ْا ُم ْؤمن َ
نت ُتك ِْر ُه الن َ

ونالحظ ّ
أن الوحي القرآين خاطب الرسول يف أسلوب استنكاري ينتقد اإلكراه
ويؤكّد أن {لاَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين} .وال نبالغ إذا اعتربنا اإلكراه يف الدين حتري ًفا للوحي
عب عنه القرآن يف قوله:
اإلسالمي وجهلاً بحقيقة اهلل ومقاصده من خلق اخللق ،وهذا ما رّ

( ((5حسب تفسري الزخمرشي (ت  538هـ) «الكشاف» عن موقع http://www.altafsir.com/Tafasir

يرض منهم
( ((5قالوا بأنهّ ا منسوخة «ألن رسول اهلل  Kقد أكره العرب عىل دين اإلسالم ،وقاتلهم ،ومل َ
إلاَّ باإلسالم ،والناسخ هلا قوله تعاىل{ :يا َأ ا النَّبِي ج ِ
ني} عن تفسري الشوكاين (ت
اه ِد ا ْل ُك َّف َار َوا ُملنَافِ ِق َ
ُّ َ
يهُّ َ
1250هـ« )1834 /فتح القدير» (ن ،املوقع).
( ((5حممد السامك ،مقدمة إىل احلوار اإلسالمي املسيحي ،بريوت :دار النفائس ،1998 ،ط ،1ص .14-13
( ((5سورة الكهف.29 :
ّ
نستدل باآلية  20من سورة آل عمران {َ ...فإِ ْن َأ ْس َل ُمو ْا َف َق ِد ْاهتَدَ و ْا َّوإِن ت ََو َّل ْو ْا َفإِ َّ ماَن
( ((5كذلك يمكن أن
ِ
ِ
ِ
ِ
آخ َر الَ
{و َمن َيدْ ُع َم َع ال َّله إِلهَ َا َ
َع َل ْي َك ا ْل َب َ
ال ُغ َوال َّل ُه َبص ٌري بِا ْلع َباد} ،واآلية  117من سورة «املؤمنون»َ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َل ُه بِ ِه َفإ َّنماَ ح َسا ُب ُه عندَ َر ِّبه إ َّن ُه الَ ُي ْفل ُح ا ْلكَاف ُر َ
ُب ْر َه َ
{و َل ْو َشا َء ال َّل ُه
ون} ،واآلية  107من سورة األنعامَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٍ
َ
َ
َ
ْ
نت َعل ْيهم ب َوكيل.}...
َما َأشرْ َ كُو ْا َو َما َج َعلنَاك َعل ْيه ْم َحفيظ ًا َو َما أ َ
( ((5سورة الرعد.40 :
( ((5سورة يونس.99 :
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ال َتكُو َنن ِمن الجْ ِ
{و َل ْو َشا َء ال َّل ُه لجَ َ َم َع ُه ْم َعلىَ الهْ ُدَ ى َف َ
ني}(.((5
اه ِل َ
َ
َّ َ َ
وهكذا نالحظ ّ
أن القرآن أكّد عىل حرية املعتقد وأنكر عىل الرسول وغريه من
املؤمنني اإلكراه يف الدين وفرض األفكار الدينية املخصوصة عىل اآلخرين ،ولك ّن هذه
املعاين اإلنسانية كادت ختتفي ّ
ألن القرآن ال يتك ّلم بل نطق به الرجال كام يقول اإلمام
وأولوا آي القرآن تأويالت غريبة وعجيبة تدعو إىل
فحرفوا وغيرّ وا ّ
عيل بن أيب طالبّ ،
الكراهية والعنف(.((5
واستعامله ضدّ املخالف وإن كان مؤمنًا مسل  ،ومهشوا آيات ِ
احللم والتسامح بام هي
ّ
ماً
آيات تنفتح عىل مشاغل اإلنسان يف تعدّ ده وإطالقيته.

التطرف
الرفق مناعة ضدّ
ّ
ّ -4

الرفق إىل درجة تشدّ االنتباه وتثري يف الباحث الفضول
أكّد القرآن عىل مسألة ّ
والتساؤلّ ،
ولعل املدخل ال ّلغوي املعجمي ييسرّ لنا مت ّثل هذا احلضور إذ ّ
إن «أصل الرفق يف
اللغة هو النفع ،ومنه قوهلم :أرفق فالن فالن ًا إذا مكّنه مما يرتفق به ،ورفيق الرجل :من ينتفع
بصحبته ،ومرافق البيت :املواضع التي ينتفع هبا ،ونحو ذلك»(.((5

ّ
ولعل التأكيد عىل الرفق يف املعامالت بني البرش بام يف ذلك املسلمني أفرا ًدا ومجاعات،
يرجح مقولة املصلحة بام هي منفعة الناس ومقصد الترشيع.
ّ

وحمورا أساس ًّيا يف العالقات
خيارا اسرتاتيج ًّيا
ً
وعىل هذا األساس اعترب القرآن الرفق ً
ٍ
اإلسالمية – اإلسالمية ،ويف هذا اإلطار تندرج خماطبة الوحي الرسول { َفبِماَ َرحمْ َة ِّم َن
يظ ا ْل َق ْل ِ
نت لهَ ُ ْم َو َل ْو ُكن َْت َف ًّظا َغ ِل َ
اس َت ْغ ِف ْر لهَ ُ ْم
ب ال ْن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْولِ َك َفا ْع ُ
ال َّل ِه لِ َ
ف َعن ُْه ْم َو ْ
ِ
ِ
َو َش ِ
ني}(.((6
ب ا ُملت ََوك ِِّل َ
او ْر ُه ْم فيِ األَ ْم ِر َفإِ َذا َع َز ْم َت َفت ََوك َّْل َعلىَ ال َّله إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ

لتؤسس لنمط من
فاقرتنت يف هذه اآلية الرمحة بالعفو واالستغفار والشورى
ّ

( ((5سورة األنعام.35 :
( ((5يمكن االستفادة يف هذا اإلطار من مداخلة عبد املجيد الرشيف «اإلسالم و العنف» يف امللتقى اإلسالمي
األول (ص ،)206-187وكتاب حممد احلداد ،اإلسالم :نزوات العنف واسرتاتيجيات
املسيحي ّ
اإلصالح ،بريوت :دار الطليعة.2006 ،
( ((5حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار الصحاح ،بريوت :دار املعرفة للطباعة والنرش،2005 ،
ص.251
( ((6سورة آل عمران.159 :

وتأمالت
التط ّرف الديين ومسألة اهلوية الثقافية ..مراجعات ّ
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أساسا عىل احرتام اآلخر وتقديره وخفض اجلناح( ((6بام هو «كناية عن
العالقات يقوم
ً
والصفح( ((6عنه إن أخطأ أو ّ
زل.
اللني والرفق والتواضع»(ّ ((6

حموري يتع ّلق بالتذ ّلل ويذكّرنا
ولقد ربط القرآن هذه املفاهيم التأسيسية بمفهوم آخر
ّ
املحب أمام حمبوبه ،وعىل هذا األساس خاطب القرآن املؤمنني ّ
حمذ ًرا إ ّياهم من
بتذ ّلل
ّ
املؤمنني ِ
{أذ َّل ٍة عىل ِ
االرتداد عن الدين متوعّدً ا بتبديلهم بقوم ِ
أع َّز ٍة عىل الكَافِري َن}(.((6
وقد بحثنا يف فهم بعض املفرسين ملقصد الوحي بأذ ّلة فإذا هي عند البغوي تعني
«أر ّقاء رمحاء»( ،((6وعند ابن عطية «معناه متذ ّللني من قبل أنفسهم غري متكربين}( ،((6أ ّما
عيل إىل
عيل بن أيب طالب والزجاج إذ ذهب اإلمام ّ
ابن اجلوزي فقد نقل لنا تفسريي اإلمام ّ
أن اآلية تصف املسلمني بأنهّ م «أهل ِر َّقة عىل أهل دينهم» ،بينام يذهب الثاين ّ
ّ
بأن «جانبهم
(((6
لينّ عىل املؤمنني» ،وهذه املعاين ذاهتا نجدها عند غريهم من املفرسين .

شك فيه ّ
وممّا ال ّ
الرفق والتسامح واحللم والتّضامن والتآزر بني
فإن الرتكيز عىل ّ
انفتاحا
سيقرهبم أكثر من بعضهم ،وجيعلهم أكثر
املسلمني مهام كانت مذاهبهم وأفكارهم
ً
ّ
عىل اآلخر ،هذه القيم التقريبية يف حقيقتها قيم إنسانية عا ّمة ،بتح ّققها يرتاجع الرصاع
والتعصب
الغلو
العقدي واحلضاري وختفت أصوات التكفري والتبديع وخطابات أهل
ّ
ّ
والتطرف.
ّ

ﷺ خامتة

ندرك من خالل هذه اجلولة الثقافية خطورة ما وقع من انزياحات يف احلضارة
التطرف
اإلسالم ّية ،فاملركزية العقد ّية أصبحت أساس تفكري اجلامعات الدين ّية ،وأصبح
ّ
يني يعكس نظرة إقصائ ّية وتقزيم ّية لآلخرين ،وأصبح احلديث عن االختالف يثري
الدّ ّ
كبريا من املحافظني ،فهم يعتقدون ّ
أن وحدة املسلمني تكمن يف
الشبهات ،ويغضب عد ًدا ً
توحيد مواقفهم وأطروحاهتم وآرائهم الفقهية والكالم ّية ،والطرق إىل اهلل مضبوطة وحمدّ دة

ِ
للمؤمنِ َني}.
( ((6سورة القلم{ 4 :واخف ْض َجن َ
َاح َك ُ
( ((6تفسري الرازي :عن موقع www.altafsir.com
فح َ
اجل ِميل}.
الص َ
( ((6سورة احلجر{ 85 :فاص َف ِح ّ
( ((6سورة املائدة.54 :
( ((6البغوي (ت 516هـ) ،تفسري معامل التنزيل www.altafsir.com
( ((6ابن عطية (ت 546هـ) ،تفسري املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزwww.altafsir.com :
( ((6من قبيل :الطويس (ت 460هـ )1067 /يف «تفسري التبيان اجلامع لعلوم القرآن» ابن عبد السالم (ت
660هـ) يف تفسريه ،والنسفي (ت 710هـ) يف «تفسري مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ،وغريهم...
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من حاد عنها حاد عن الصرّ اط املستقيم ،وجيب خماصمته وتفسيقه وربام تبديعه وتكفريه.
ويف ّ
التطرف ويرتعرع ،ولكنّنا عىل يقني ّ
التطرف
بأن
ظل هذه الثقافة احلاقدة ينشأ
ّ
ّ
فالتطرف حدث
وبأسا،
الديني بصفة
والتطرف
عمو ًما
أخص ،لن يدوم وإن أظهر ّ
ّ
ّ
قوة ً
ّ
ّ
عريض يناقض طبيعة اإلنسان ويعارض تعاليم األديان عىل اختالفها وتباينها ،فاإلنسان
ّ
اجتامعي بطبعه ،والعمران يقتيض اعتدالاً يف الفكر والسلوك.
ّ
والغلو ،ورأى يف هذا السلوك خراب للعمران،
التطرف
ولذلك حارب اإلسالم
ّ
ّ
تتحرر الثقافة اإلسالمية من شوائبها؟
فمتى يستفيق املسلمون من سباهتم العميق؟ ومتى ّ
التطرف وذهنية اإلقصاء لتسود قيم اإلسالم السمحة الدّ اعية دو ًما إىل
ومتى ختتفي ثقافة
ّ
الرفق والتسامح واالعتدال.

دراسات وأبحاث
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الدكتور حممد الناصري*

ﷺ مدخل

تعسف يف القول :إن مشكلة احلرية هي بال شك من أقدم املشكالت
ال ُّ
وأعقدها ،ح ًّقا ،إن مشكلة احلرية هي قفل امليتافيزيقا الذي عاله الصدأ من كل
جانب عىل حدّ تعبري الفيلسوف اإلنجليزي بني « ،»Bainولكنها قد اكتسبت
أمهية جديدة يف الفلسفة املعارصة بحيث قد يكون من املمكن أن نعدّ ها مفتاح
املشكالت مجي ًعا(((.

وعليه؛ فاحلرية هي واحدة من أكثر املفاهيم الفلسفية أمهية يف التطور
العام للتاريخ البرشي؛ إذ ال يكاد يوازهيا يف األمهية واخلطورة مفهوم آخر.
وخلطورة املفهوم وأمهيته فقد صار البحث فيه مع ّقدً ا حلدود قصوى ،وذلك
راجع باألساس الختالف أنظار الفالسفة عرب التاريخ اإلنساين الطويل حول
* أستاذ التعليم العايل مؤهل ،جامعة السلطان موالي سليامن ،املغرب .الربيد اإللكرتوين:

mohammedennassiri@gmail.com

((( إبراهيم زكريا ،مشكلة احلرية ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،ط األوىل2010 ،م،
ص.14
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حدِّ ه وتعريفه وتعيني مستوياته وجماالته وضوابطه وصوره املختلفة.

فلقد طرحت مسألة احلرية عرب مسار التاريخ وما زالت ،ولكن مفهومها كان خيتلف
يف كل مرحلة ،ومن جمتمع آلخر ،فكان طبيع ًّيا أن يأيت التعبري العريب واإلسالمي عن احلرية
ُمتَّس ًقا مع اخلصوصية الثقافية واحلضارية العربية اإلسالمية ،ومستندً ا للمرجعية الفكرية
العربية واإلسالمية التي يصدر عنها ،كام كان من الطبيعي احلديث عن تعدّ دية يف االجتهاد
والنظر يف هذه املسألة داخل التيارات العربية اإلسالمية(((.

حرصا عىل التم ّيز يف التعامل مع مفهوم احلرية ،وتقديم
لقد أبدى التيار اإلسالمي
ً
فهم خيتلف عنه يف املجال التداويل اآلخر ،عنينا الغريب؛ فبينام يسعى هذا األخري ملفصلة
مفهوم احلرية يف ضوء قوانني الطبيعة وإكراهاهتا ،وقوانني التاريخ والبحث عن مساره
والتساؤل عن احلتمية والتقدّ م واهلادفية ،والعالقة بني الفرد واملجتمع والبحث يف عالقات
السلطة.
ُّ
ينظر ا ُملسلم ملفهوم احلرية اإلنسانية وهو يأخذ يف اعتباره –إضافة هلذه املعاين-
الفعالية اإلهلية يف الكون ،فحتّى اخلالف الشهري بني املعتزلة واألشاعرة يف قضية خلق
األفعال مل ُيل ِغ فيه أي من الطرفني الفعالية اإلهلية يف الكون ،كام أكدت مجيع الفرق الكالمية
عىل أمهية هذه النقطة.

والسؤال هنا :كيف سيكون وضع احلرية يف إطار املرجعية اإلسالمية؟ وهل جلوء
قادرا عىل التك ّيف
اخلطاب اإلسالمي للمواءمة مع الواقع اخلاضع للمؤثرات الغربية ،جيعله ً
مع املفاهيم العرصية املطروحة يف مسألة احلريات؟

أسئلة تكتسب رشعيتها بالنظر لعديد اإلشكاالت التي يعاين منها الرتاث اإلسالمي
يف جمال احلريات من جهة ،كمسألة الر ّدة وحق التعبري واحلرية الفكرية ،وااللتباس التارخيي
والثقايف عندنا ملا نضع مسألة احلرية يف سياق وجوب تطبيق الرشيعة ،ولنا يف األخذ بحكم
الردة قديماً وحدي ًثا خري شاهد عىل صحة القول.
وتلك التي يعاين منها تارخينا السيايس من جهة ثانية ،كاأليديولوجيا اجلربية التي
سعى املنظرون هلا إىل سلب اإلنسان من كل قدرة عىل االختيار ،وأنه بالتايل مسري يف كل
يشء ،وال بد أن يطيع كل صاحب سلطان ،ذلك أن مشيئته هي من مشيئة اهلل.
((( بسام عبد السالم البطوش ،احلرية يف اخلطاب اإلسالمي احلديث ،م .إسالمية املعرفة ،السنة الثامنة،
ع ،32-31شتاء 2002م2003 /م ،ص 201بترصف يسري.

أمنوذجا
سؤال احلرية يف الفكر العريب واإلسالمي املعاصر ..أبو القاسم حاج محد
ً
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تأيت هذه الدراسة هبدف تتبع تطور اخلطاب اإلسالمي يف مسألة احلرية ،متخذين من
أنموذجا ،حماولني من خالهلا سد فراغ ظل تراثنا املدون
احلرية يف فكر أيب القاسم حاج محد
ً
بالعربية يعانيه؛ إذ ال نلمس اهتام ًما بدراسة تطور اخلطاب اإلسالمي يف مسألة احلرية فهناك
واملتخصصة.
املعمقة
جمرد حديث عام َّ
ّ
وجمزأ حوهلا ،وتكاد تنعدم الدراسات ّ
ّ
مع أن هذا ال يعني عدم ورود إشارات حوهلا يف بعض دراسات تاريخ الفكر العريب
احلديث ،لكنها تتحدَّ ث عن املسألة يف سياق احلديث عن أسباب التأخر أو التقدم مثلاً  ،أو
يف سياق احلديث عن العالقة بالغرب ،أو غري ذلك.

إضافة إىل بعض الدراسات األكاديمية التي درست املسألة بشكل يكتنفه الكثري
من التعميم وتنقصه الروح العلمية املنصفة ،أو يغلب عليها الطابع الصحفي ،فبقيت
تلك الدراسات أسرية ملواقف أيديولوجية مسبقة ،أو أسرية آلراء متح ّيزة جيري تداوهلا
كمسلامت(((.

لقد وجدنا يف تناول أيب القاسم حاج محد ملشكلة احلرية فهماً جديدً ا ،يطرح وجهة نظر
متم ِّيزة ومثرية عهدناها يف كتاباته السابقة((( .مما آثرنا معه تناوهلا بالدراسة والتحليل واملناقشة،
متّخذين من صورة احلرية يف اخلطاب العريب واإلسالمي احلديث واملعارص أف ًقا للتجاوز.

ﷺ اإلصالحية العربية اإلسالمية وسؤال احلرية

مما ال شك أن مشكلة احلرية شغلت العديد من رواد اإلصالحية العربية اإلسالمية،
وظهرت دراسات تناقش اإلشكال؛ فدعوة احلرية يف الوطن العريب منذ عرص النهضة
ملحة مدوية عند كثري من الكتاب واملفكرين العرب واإلسالميني عمو ًما،
األوىل دعوة ّ
ومنشؤها -يف نظري -دعوة خري الدين التونيس وقبلها بقليل دعوة الطهطاوي ،دعوة
كانت هتدف إىل نرش احلرية يف املجتمعات العربية بعد أن عانت قرونًا طويلة من الظلم
ملموسا
والتعسف واالستبداد والقهر والتسلط ،فجاء خري الدين التونيس ،فأظهر اعتناء
ً
((( بسام البطوش ،احلرية يف اخلطاب اإلسالمي احلديث ،م.س ،ص .216
((( حتمل كتب أيب القاسم حاج محد رؤية جتديدية معارصة ،تقوم عىل استيعاب املوروث الديني والثقايف والسعي
لتجاوزه بتقديم رؤية بديلة وقراءة معارصة ،تستعني بأدوات ومناهج العلوم احلديثة لفهم النص الديني.
يظهر ذلك من خالل آرائه اجلريئة يف مقاربة النص الديني واملوضوعات املرتبطة به .فقد ناقش
العاملية اإلسالمية الثانية ،واألزمة الفكرية واحلضارية للعامل العريب واإلسالمي ،ومنهجية القرآن
املعرفية ،وإستمولوجيا املعرفية الكونية ،واحلاكمية ،وجذور املأزق األصويل ،القرآن وإشكالية املتغريات
االجتامعية والتارخيية ،وغريها من اإلشكاالت التي صاغها عناوين ملؤلفاته العديدة.
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بمسألة احلرية ،وذلك يف متن كتابه الشهري« :أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك».

يرى ألربت حوراين أن الدافع لدى خري الدين التونيس إىل كتابة مؤلفه هو حماولة
إلثبات «أن السبيل الوحيد يف العرص احلارض لتقوية الدول اإلسالمية إنام هو اقتباس
األفكار واملؤسسات عن أوروبا ،وإقناع املسلمني املحافظني بأن ذلك ليس خمال ًفا للرشيعة
(((
معتربا احلرية فطرة وأن النفس
بل منسجماً مع روحها»  ،ويف مقدمة ذلك مفهوم احلرية؛ ً
البرشية جمبولة عىل احلرية(((.

فاملالحظ أن خري الدين متي ّقن أن احلرية دعامة أساسية من دعائم ازدهار أوربا
احلديثة؛ إذ يعترب احلرية «منشأ سعة نطاق العرفان والتمدُّ ن باملاملك األوربية»((( ،وإذا
كانت احلرية يف الفكر الغريب تعني -بحسب خري الدين« -إطالق ترصف اإلنسان يف ذاته
وكسبه مع أمنه عىل نفسه وعرضه وماله ،ومساواته لبني جنسه لدى احلكم ،بحيث إن
اإلنسان ال خيشى هضيمة يف ذاته وال يف سائر حقوقه ،وباجلملة فالقوانني تق ِّيد الرعاة كام
تق ِّيد الرعية»(((.

اعرتاضا عىل فهمهم هذا؛ بل دافع خري الدين يف مقدمة كتابه عن مفهوم
فإنه ال ُيبدي
ً
احلرية هبذا الوجه الليربايل الرصيح ضد خصومها يف املجتمع التقليدي اإلسالمي عندما أكَّد
بوضوح كامل أن اإلسالم يف صميمه دعوة حارة إىل احلرية هبذا املفهوم احلديث املتداول يف
الغرب قائلاً « :إن احلرية واهلمة اإلنسانية اللتني مها منشأ كل صنع غريب غريزتان يف أهل
اإلسالم مستمدتان مما تكسبه رشيعتهم من فنون التهذيب»(((.
كام كانت قضية احلرية يف بداية القرن العرشين من القضايا احليوية لدى تيار
التحديث الليربايل ،ولن نجانب الصواب إذا اعتربناها شعارهم األساس ،حيث اعتربوها
مفتاح النهضة واإلصالح .ومن أشهر أعالم هذا التيار أمحد لطفي السيد ،الذي يعد يف نظر
العديد من الباحثني «صحفي الدعوة إىل احلرية»( .((1ولعل ما يؤكّد اهتامم لطفي السيد

((( ألربت حوراين ،الفكر العريب يف عرص النهضة ( ،)1939-1798بريوت :دار النهار ،ط الرابعة،
1986م ،ص.114
((( خري الدين التونيس ،أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك ،حتقيق :منصف الشنويف ،تونس :الدار
التونسية للنرش ،ط الثانية1972 ،م.158 ،
((( نفسه ،ص.210
((( نفسه ،ص.212
((( نفسه ،ص.213
( ((1عزت قرين ،العدالة واحلرية يف فجر النهضة العربية احلديثة ،الكويت :سلسلة عامل املعرفة ،ع الثالثون،
ط األوىل1980 ،م ،ص.98
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نحسها
بقضية احلرية ،هو وعيه بأن حريتنا بحسب تعبريه «ليست مذه ًبا نستورده ،بل حاجة ّ
وختصنا»(.((1
ّ
لقد دافع عن احلرية دفا ًعا جميدً ا ،إذ اعتربها يف كتابه« :تأ ّمالت يف الفلسفة واألدب
والسياسة واالجتامع» أهم من اخلبز واملاء ،حيث يقول« :لو كنا نعيش باخلبز واملاء لكانت
عيشتنا راضية .ولكن غذاءنا احلقيقي الذي به نحيا ومن أجله نحب احلياة ليس هو
إشباع البطون اجلائعة ،بل هو غذاء إرضاء العقول والقلوب ،عقولنا وقلوبنا ال ترىض إلاَّ
باحلرية»(.((1

لقد ترك أمحد لطفي السيد الكثري من الكتابات واآلراء التي مجعت يف كتب عديدة
هي« :املنتخبات» و«تأمالت يف الفلسفة واألدب والسياسة واالجتامع» و«صفحات مطوية
من تاريخ احلركة االستقاللية يف مرص» ،إلاَّ أن أهم مؤلفاته املهتمة بفكرة احلرية كتابه:
«احلريات».

خيصص لطفي السيد جمموعة مقاالت «احلريات» لتشخيص مظاهر اليأس السائدة
ّ
يف أحوال عرصه ،سواء يف املستوى السيايس أو يف املستوى االقتصادي ،ويركب بدائلها
يف دعواته إىل «احلريات» أي يف دعوته إىل الليربالية التي ترد يف نصوصه بعبارة «مذهب
تصورا عا ًّما لإلنسان واملعرفة واملجتمع.
احلر ِّيني» ،وإذا كانت الليربالية يف أصوهلا تقدم
ً
فقد جعل لطفي السيد ع ّلة ترمجة جوانب من هذا التصور يف نصوصه هبدف رسم
معامل الطريق األقرب إىل حتقيق النهضة العربية( ،((1حيث يقول السيد يف تعريفه للحرية:
«خلقت نفوسنا حرة ،طبعها اهلل عل احلرية ،فحريتنا هي نحن ..هي ذاتنا ومقوم ذاتنا هي
معنى أن اإلنسان إنسان ،وما حريتنا إلاَّ وجودنا وما وجودنا إلاَّ احلرية»(.((1
حيرض يف نصوص لطفي السيد املتعلقة باحلرية؛ اإلقرار بأمهية املنظومة السياسية
الليربالية يف عقلنة املجتمع وعقلنة املؤسسات ،بل إن كل ذلك حيصل يف سياق نظرة
وضوحا باخلاصيات
رومانسية تطابق احلرية باحلياة واحلياة باحلرية ،وتزداد معاين الكلامت
ً

( ((1نفسه ،ص.98 ،
( ((1عاطف العراقي ،دور الفكر املستنري يف معركة احلرية ،الكويت :م ،عامل الفكر ،م ،الثالث والثالثون،
عالثالث2005 ،م ،ص .167
( ((1كامل عبد اللطيف ،من احلريات إىل باب احلرية ،الكويت :م ،عامل الفكر ،م ،الثالث والثالثون ،ع
الثالث2005 ،م ،ص.97
( ((1أمحد لطفي السيد ،مبادئ يف السياسة واألدب واالجتامع ، ،القاهرة :دار اهلالل ،ع  ،149ط األوىل،
1963م ،ص.138
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األسلوبية املتم ّيزة بقاموسها وسالستها ،التي كانت تتمتع هبا نصوص لطفي السيد وكتاباته
عىل وجه العموم(.((1
لقد مثلت كتابات لطفي السيد عن «احلرية» العنوان األبرز يف الليربالية العربية ،كام
مثلت الصورة النموذجية خلطاب سيايس يف الدعوة إىل احلريات بمختلف أشكاهلا« :احلرية
الشخصية- ،املدنية -وهي أن تعمل ما تشاء برشط عدم اإلرضار بالغري ،وحرية الرأي
والتعبري ،واحلرية السياسية»(.((1

باالنعطاف نحو تيار اإلصالحية اإلسالمية ،فإننا نجد حممد الطاهر بن عاشور
خري من تناول مسألة احلرية من رموز اإلصالحية اإلسالمية املعارصين ،وذلك يف كتابيه:
«أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم» و«مقاصد الرشيعة» .ففي الكتاب األول اعترب
احلرية هي إحدى املصالح األساسية والرضورية التي يقوم عليها املجتمع وجيب عىل والة
األمور حتقيقها وصيانتها.
وبعد استعراضه ملفهوم احلرية الذي يتضمن معنيني مها :حرية الرقبة ،وحرية
الترصف ،قال« :واحلرية بكال املعنيني وصف فطري نشأ عليه البرش ،وبه ترصفوا يف أول
وجودهم عىل األرض حتى حدثت بينهم املزامحة فحدث التحجري»(.((1

فطرية احلرية أكدها الطاهر بن عاشور يف مرات عديدة إذ يقول« :إن احلرية خاطر
غريزي يف النفوس البرشية ،فيها (أي احلرية) نامء القوى اإلنسانية من تفكري وقول وعمل،
وهبا تنطلق املواهب العقلية متسابقة يف ميادين االبتكار والتدقيق ،فال حيق أن تسام بقيد إلاَّ
قيدً ا يدفع به عن صاحبها رض ثابت أو جيلب به نفع»(.((1

ويؤكد أصالة احلرية وفطريتها يف موضع آخر بقوله« :واحلرية هبذا املعنى حق للبرش
عىل اجلملة ،ألن اهلل ملا خلق لإلنسان العقل واإلرادة وأودع فيه القدرة عىل العمل ،فقد أك َّن
فيه حقيقة احلرية وخوله استخدامها باإلذن التكويني املستقر يف اخللقة»(.((1

فابن عاشور يتجاوز ذلك النقاش والتأرجح الذي عرفه فالسفة احلرية الغربيون
حول أصل احلرية ومصدرها ،هل هو اخللقة األوىل لألفراد وما فيها من نزوع إىل حرية

( ((1كامل عبد اللطيف ،م.س ،ص.98
( ((1نفسه ،ص.146-132
( ((1أمحد الريسوين ،احلرية يف أصالتها وأصوهلا ،م .إسالمية املعرفة ،السنة الثامنة ،العدد  ،32-31شتاء
2002م ،ص.11
( ((1نفسه ،ص.11
( ((1نفسه ،ص.12-11
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الترصف واتّباع هوى النفس وميوهلا ،أم العقل والنظر العقيل ،والعمل بمقتضامها؟
ّ

(((2

الرؤية اإلسالمية البن عاشور تتجاوز هذا التجاذب الثنائي يف مرجعية احلرية
ومعيارها ،فكون احلرية صفة فطرية غريزية تلقائية ،ال ينفي اعتامدها –تأصيلاً وممارس ًة-
عىل العقل والنظر العقيل.

أيضا ولدت مق َّيدة من
وهذا ما يفسرّ لنا كون احلرية ولدت مع اإلنسان ،ولكنها ً
اللحظة األوىل ،ولو أن تقييدها جاء يف البداية رمز ًّيا واستثنائ ًّيا .يقول ابن عاشور« :وقد
دخل التحجري يف بني البرش يف حريته من أول وجوده ،إذ أذن اهلل آلدم وزوجه –حني ُخلقا
اس ُك ْن
و ُأسكنا اجلنة -االنتفاع بام يف اجلنة ،إلاَّ شجرة من أشجارها ،قال تعاىلَ :
{و َيا آ َد ُم ْ
لمِ
ِ
ْت َو َز ْو ُج َك الجْ َنَّ َة َف ُكلاَ ِم ْن َح ْي ُث ِش ْئ ُتماَ َولاَ َت ْق َر َبا َه ِذ ِه َّ
ني}(.((2
َأن َ
الش َج َر َة َف َتكُونَا ِم َن ال َّظا َ
ثم مل يزل يدخل عليه التحجري يف استعامل حريته بام رشع له من الرشائع والتعاليم ا ُملراعى
فيها صالح حاله يف ذاهتن ومعارشهين بتمييز حقوق اجلميع ومراعاة إيفاء كل بحقه»(.((2
تتأسس رؤية ابن عاشور إىل احلرية عىل أصالة مزدوجة متكاملة فيها :أصالة
وهكذا ّ
فطريتها املالزمة لكل فرد يف خلقته ،وأصالة مبدأ تقييدها وعقلنتها ،باعتباره الشكل الوحيد
املمكن لتحقيقها وإنجاحها.

يقسم الطاهر بن عاشور «احلرية» إىل حرية اعتقاد ،وحرية تفكري ،وحرية قول،
ّ
(((2
مشريا إىل أن هذه احلريات األربع حمدودة يف النظام االجتامعي اإلسالمي
وحرية فعل ً ،
ترصفاهتم الفردية واجلامعية يف داخل
بام حدّ دت به رشيعة اإلسالم أعامل األمة اإلسالمية يف ّ
البالد ومع األمم املجاورة(.((2
وهلذا شدّ د الطاهر بن عاشور عىل أمهية محاية هذه احلريات باعتبارها حلية اإلنسان
تنمى القوى وتنطلق املواهب وتتالقح األفكار وتُورق أفنان العلوم(.((2
وزينة املدنية ،فيها ّ

إمجالاً فالشيخ الطاهر بن عاشور يم ّثل أحد الرموز الفكرية التي انفردت باإلحلاح
الفكري عىل دور احلرية يف تنمية اإلنسان ،وحتقيق رسالته االستخالفية .ومع أن الطاهر بن

( ((2نفسه ص.13
( ((2سورة األعراف ،اآلية .19
( ((2أمحد الريسوين ،م.س ،ص.13-12
( ((2الطاهر بن عاشور ،أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم ،تونس :الرشكة التونسية للتوزيع ،د.ط ،د.ت،
ص.170
( ((2نفسه ،ص.170
( ((2نفسه ص.170
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نظرا لثقل
يعمق البحث يف احلرية بوصفها مبح ًثا وجود ًّيا وإنسان ًّيا واجتامع ًّياً ،
عاشور مل ّ
الثقافة التارخيية ومالبساهتا التي كان حيملها يف ذهنه كفقيه تقليدي ،فإنه كان بحق جري ًئا يف
طرح موضوع احلرية واإلحلاح عليه(.((2

يتبني لنا بوضوح أن التيار اإلصالحي العريب اإلسالمي يف القرن التاسع عرش
أسسا وقواعدُ ،بني عليها اخلطاب اإلسالمي املعارص يف
ومطلع القرن العرشين ،قد وضع ً
ربا يف الدعوة
مسالة احلرية .وأنجز بعض املهامت األساسية يف هذا امليدان ،وقدّ م إسها ًما معت ً
إىل فكرة احلرية والدفاع عنها ومنحها مكانة مهمة يف مرشوعه النهضوي.

مؤرخي الفكر العريب احلديث،
ومن هنا فليس من اإلنصاف االنسياق وراء مقوالت ّ
حول غياب َه ِّم احلرية يف الفكر اإلسالمي ،أو ا ِّدعاء البعض بريادته يف الدعوة للحرية يف
الفكر العريب ،أو حماولته احتكار الدفاع عنها واالنتساب هلا كالتيار الليربايل ومعه التيار
اليساري(.((2

نريد أن نؤكّد أنه -وبالنظر إىل سياق وهدف البحث -ارتأينا تقديم النامذج
اإلصالحية الثالثة ومناقشتها .وال نريد أن ُيفهم من ذلك أننا نتّجه لرتكيب مقارنة بني
تطور جمال
املشاريع الفكرية املقرتحة ،بل إننا نتّجه إلنجاز مقاربة تروم معرفة كيفيات ّ
التفكري يف احلرية يف الفكر العريب اإلسالمي احلديث واملعارص ،بام يسمح بإمكان مراقبة
حياة مفهوم من أهم املفاهيم يف فكرنا اإلسالمي من جهة ،ونوع اإلضافة التي أسهم هبا أبو
القاسم حاج محد من خالل كتابه «احلرية يف اإلسالم» من جهة ثانية.

ﷺ احلرية يف فكر أيب القاسم حاج محد

إنّنا نعي جيدً ا –ومن خالل ما سبق -أن متظهرات مفهوم احلرية يف فكرنا العريب
اإلسالمي اتخّ ذت جت ِّليات متعدِّ دة ،بل وتبلورت من خالل مفاهيم أخرى موصولة بنسيج
املتنوع يف منتوج الفكر العريب اإلسالمي املعارص يمنحها
الكتابة السياسية ،ولعل حضورها ّ
املاسة إليها ،سواء تع ّلق األمر بصيغتها الشعارية الربناجمية والنضالية،
وزنًا دالاًّ عىل حاجتنا َّ
تصورات يف الفكر ،قادرة عىل إسناد تيارات فكرنا
أو يف صيغتها النظرية الرامية إىل بناء ّ
السيايس.
( ((2حممد مهام ،نقد مقصد احلرية يف فكر حممد الطاهر بن عاشور ،ضمن أعامل املؤمتر العاملي :قضايا
اإلصالح يف فكر الشيخ الطاهر بن عاشور ،األردن :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط األوىل2011 ،م،
ص.298
( ((2بسام البطوش ،م.س ،ص.216
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اخرتنا التو ُّقف املبارش أمام نص نعتربه من أهم النصوص التي تتيح لنا معاينة أفضل
حتول شعار احلرية يف فكرنا العريب اإلسالمي املعارص ،وهو كتاب« :حرية اإلنسان يف
ملسار ّ
اإلسالم» ملحمد أيب القاسم حاج محد.
ربرات التي دفعتنا إىل اختيار هذا
وبقي أن نشري إىل أمر يقتيض التوضيح ،يتع ّلق بامل ّ
النص دون غريه ،يف بحث ُيعنى برسم املعامل العامة لتج ِّليات مفهوم احلرية وإشكاالته
النظرية يف فكرنا اإلسالمي املعارص.

ربرات اصطباغ املتن الفكري أليب القاسم حاج محد بالبعد املنهجي يف
من بني هذه امل ّ
تناوله للقضايا املعرفية التي اشتغل عليها ،فاملتن الفكري أليب القاسم من الدراسات املنهجية
يف الصميم ،ففي سائر جوانب دراساته جتد حماولة متم ّيزة ملعاجلة مشكالت املنهج ال يف
منهجا،
العلوم االجتامعية واإلنسانية فحسب ،بل ملعاجلة قضية املنهج بذاته ومن حيث كونه
ً
بل جاوزت ذلك بفضل القرآن الكريم لتقدّ م املنهج القرآين البديل عن سائر املناهج املعروفة،
وهي يف الوقت ذاته دراسات فلسفية يف أبعادها ومراميها وطرائق تناوهلا ملا تناوله(.((2

( ((2لقد كان أبو القاسم حاج محد عىل وعي بخطورة قضية املنهج ،وأن هذه القضية من األبعاد الغائبة يف
تفكري املسلمني يف زمننا املعارص ،وأكد عىل رضورة األخذ باملنهج ألنه يساعد عىل ضبط الفكر وتقنينه،
يقول« :إن الضابط املنهجي يعني القانون الفلسفي أو املبادئ الفلسفية الناظمة بتحديد واضح لألفكار،
فاملنهجية تقنني للفكر ،ودون هذا التقنني يتحول الفكر إىل تأمالت وخطرات انتقائية قد تكون عبقرية
ومرشقة جدًّ ا وذات جدوى يف كثري من األحيان و صلح للمواعظ واملجادلة احلسنة ولكنها ال تكون
منهجية.
فمنهجية األفكار أو تقنينها باملنهج متاثل حالة توليد القوانني من الطبيعة ،فإذا مل تستند أسلمة املعرفة
تتحول فعلاً إىل خطرات تأملية انتقائية .فلكل فكر يف حارضنا العاملي
إىل منهج ،إىل ضابط قانوين للفكر ّ
أفكارا ال تكون إلاَّ
املعارص منهجه الضابط واملنظم ،فإذا كان هذا املنهج ماد ًّيا يف تصوره للكون ،ينتج
ً
مادية تغلق الوجود وحركته عىل قانون الرتكيب عرب وحدة املتضادات بشكل جديل مادي ،ويف كل
يتصور
االجتاهات العلمية من الطبيعة وإىل اإلنسان ،وإذا كان هذا املنهج الهوت ًّيا –و ال أقول دين ًّيا–
ّ
يتفوه
أن
الوجود وحركته يف إطار اجلربية الغيبية املطلقة ،وال حيق له –ضمن منهجه هذا ولو أراد–
َّ
بكلمة عن احلرية أو االختيار وإلاَّ فارق املنهج املحدَّ د والناظم لألفكار وأصبح انتقائ ًّيا وتلفيق ًّيا وليس
من سامت املنهج أن يتقبل أي توفيقية أو انتقائية متا ًما كالقانون يف الظاهرات الطبيعية ،فال يمكن أن نقول:
إن احلرارة متدّ د األجسام ثم نقول بالوقت ذاته إن األجسام تتمدّ د بذاهتا ،و هذه هي أزمة الفكر االنتقائي
يف كل أشكاله بام يشمل أولئك الوضعيني الذين قبلوا األخذ بفلسفة العلوم الطبيعة ثم رفضوا نتائجها
املادية يف التاريخ واملجتمع واألخالق .وكذلك هي أزمة كثري من مدارس املتك ِّلمني اإلسالميني الذين
قالوا باجلربية واضطربوا يف حتديد مسؤولية اإلنسان عن أعامله أو الذين قالوا باالختيار واضطربوا يف
مطلق اهليمنة اإلهلية ،أو الذين قالوا باالثنني م ًعا.
التوسط ،فهي قانون حمدّ د إلنتاج األفكار ،وحني نقول باألسلمة
إن املنهجية ال تقبل التوفيق و ال
ُّ
أيضا– ذلك
املنهجية للمعرفة فإننا ال نُغفل هذا القانون الصارم ،ونسد أمامنا –منذ البداية وأمام الباحثني ً
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شجعنا عىل اختيار هذا النص ،هو نوعية التجاوز الذي ح ّققه مقارن ًة
هناك عامل آخر ّ
اهتمت بمسألة احلرية يف اإلسالم .فقد جاء كتاب «احلرية يف اإلسالم»
مع نصوص أخرى ّ
ومتجاوزا هلا النفتاحه عىل
أليب القاسم حاج محد مستوع ًبا لكثري من أفكار هذه النصوص،
ً
أسئلة جديدة غري واردة فيها.

بناء عىل ما سبق نمنح نصوص أيب القاسم احلاج محد امتياز تدشني مراجعات نقدية
لالنحرافات التي عرفها الرتاث اإلسالمي يف تعامله مع منهجية القرآن العظيم ،مراجعات
نقدية النحرافات شملت مجلة من املفاهيم اخلطرية التي ترتّبت عنها انحرافات فكرية
هائلة ،أمهها مفهوم احلرية.
ينفتح نص «احلرية يف اإلسالم» عىل أفق العاملية اإلسالمية الثانية ،التي يسعى من
خالله أبو القاسم حاج محد تقديم مرشوع فكري حيمل يف طياته قراءة معارصة للنص
الديني وفق ضوابط وحمدّ دات ،مت ّثل منطل ًقا الخرتاق السقف النظري الذي تبنّته أدبيات
الدعوة إىل احلرية ،خالل القرن العرشين.

آمن احلاج محد منذ اللحظة األوىل بكون اإلسالم دين احلرية ،بل يذهب أكثر من
يشجع عىل احلرية ألجل احلرية فقط ،بل ينظر إليها باعتبارها سبيلاً
ذلك إىل أن اإلسالم ال ّ
للتطور واإلبداع اإلنسانيني ،إهنا باختصار السبيل لتحقيق إنسانية اإلنسان.
ّ
نكتشف يف ثنايا نص« :احلرية يف اإلسالم» أننا أمام متن ُيعلن بوضوح تام عدم

متعارضا بانتقائية واضحة.
النمط من (الراحة العقلية) التي تأخذ من األمور أوسطها وتوفق بني ما يبدو
ً
متناقضا
يبدو
ما
يستوعب
إن املنهجية ال تعني (األحادية) يف التفكري ،بمعنى أن قانون األفكار ال
ً
ثمة فارق كبري بني معاجلة ما
ً
ومتعارضا ،كمثال اجلرب واالختيار ،أو املادية والوضعية االنتقائية ،ولكن َّ
ومتعارضا يف إطار الضابط املنهجي نفسه لقانون األفكار ودون توفيقية ،وبني معاجلة ما
متناقضا
يبدو
ً
ً
ومتعارضا دون منهج ومن خالل التأمل العقيل فقط .وهذا هو معنى املنهجية كناظم مقنِّن
متناقضا
يبدو
ً
ً
إلنتاج األفكار ذات النسق الواحد ،فكل فكر تتعدَّ د مقوالته وتتضارب إنام هو فكر غري منهجي ولو
التزم يف إنتاجه الذهني بإطار مرجعي أرقى منه ،فالقرآن الكريم –مثلاً  -حيمل ضمن وحدته الكتابية
العضوية منهجية كاملة ،غري أن اجلهد البرشي املبذول يف التفسري انطال ًقا من النصوص املجزأة وتب ًعا
للمقاصد املوقوفة عىل أحكام بعينها ال يمنح املفرسين صفة املنهجية ،وينطبق القول نفسه عىل إعامل
وقياسا أو استداللاً منطق ًّيا يف موضوعات خمتلفة لتوليد مفاهيم ال تشكّل يف اختبار ك ّليتها
مبادئ عقلية
ً
نس ًقا واحدً ا ،فاملنهجية التي نعنيها هي خروج العقل من حالة التوليد الذايت للمفاهيم إىل اكتشاف النسق
املرجعي الذي حياكم هذه املفاهيم نفسها ويؤ ّطر إلنتاجها بحيث حيكم التطبيقات يف خمتلف احلقول
جمرد
حتولت إىل نظرياتّ ،
األخرى ،فاملنهج هو خالصة قوانني ّ
حتولت بدورها إىل إطار مرجعي وليس ّ
صياغة موضوعية للتفكري» .أبو القاسم حاج محد ،منهجية القرآن املعرفية :أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية
واإلنسانية ،بريوت :دار اهلادي ،ط األوىل2008 ،م ،ص.33-32
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جدوى مواقف املقاربة أو املقارنة التي تبلورت يف كتابات عديدة عن موضوع احلرية،
إذ يغيب يف متن «احلرية يف اإلسالم» التلعثم الذي ظل سمة مالزمة لكثري من النصوص
الفكرية التي تناولت موضوع احلرية ،إما بتأثري أفكار املقاربة التجديدية التي اجتهت إىل
حمايثة «حرية اإلسالم باحلرية الديموقراطية الليربالية األوروبية الغربية الصناعية»( ،((2وإما
بتأثري منطق «املقارنات» املنطلق من «مثالية» املبادئ املجرتحة من اإلسالم عىل نحو مت ّيزه
بعدالة إنسانية اجتامعية ال هي بالرأساملية واالشرتاكية(.((3

يشري أبو القاسم حاج محد إىل أن اختالف املنهجني كان سب ًبا يف نشأة اخلصام ما بني
فريق التجديد املقارب عىل املحايثة الليربالية ،وفريق املقارنات ،وإن كان يف داخل الفريقني
من حياول إجياد جسور للتفاهم لكنها رسعان ما تنقطع وتنهار(.((3

فلكي تؤ ّدي املقاربات فعلها ،فإهنا مضطرة إلعادة قراءة وتأويل النصوص الدينية
يف القرآن والسنة والرتاث ،وبطرق ومداخل معرفية خمتلفة ،غال ًبا ما متتد إىل إعامل اجلوانب
النقدية بتوجيه االهتام إىل ثقافات املجتمعات اإلسالمية التي فرضت نفسها عىل النص
القرآين والنبوي وصادرته .أما هنج املقارنات ،فإنه ينطلق من تأصيل املوروث ال زحزحته،
ما جعل التأصيل مراد ًفا للسلفية.

وهكذا يتجدّ د يف احلارض اخلالف التارخيي املايض بني مدارس الرأي من جهة والنقل
من جهة ثانية ،ولكن بخالف يف اخلطاب والرباهني تب ًعا ملقتضيات العرص .وكام اهتمت
معظم مدارس الرأي يف املايض بأهنا تتساوق مع الثقافة اليونانية ونتاجها الفلسفي العقيل،
كذلك تتّهم مدرسة املقاربات املعارصة بالتساوق مع الثقافة الغربية ونتاجها الفلسفي.

ﷺ احلرية يف اإلسالم ثمرة لوعي اإلنسان وإلطالق عقله كون ًّيا

معارصا ،قد وضع
يشري أبو القاسم حاج محد إىل أن كل مذهب يف العامل ،قديماً كان أو
ً
مفهومه حلرية اإلنسان من زاوية عالقات اإلنسان بغريه .وجاء القرآن بأخطر قاعدة حني ر ّد
{وال َّل ُه
مفهوم احلرية إىل تكوين اإلنسان نفسه ،باعتباره الكائن املركّب عىل مقومات احلرية َ
َأ ْخرجكُم ِمن ب ُط ِ
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم لاَ َت ْع َل ُم َ
الس ْم َع َوالأْ َ ْب َص َار َوالأْ َ ْف ِئدَ َة َل َع َّلك ُْم
َ َ ْ ْ ُ
ون َش ْي ًئا َو َج َع َل َلك ُُم َّ
(((3
ت َْشك ُُر َ
َّ
مضخة يف الصدر ،أي جعل
سمع ال أذن ،وبرص ال عني ،وفؤاد ال
ون}  .فهنا ْ
( ((2أبو القاسم حاج محد ،احلرية يف اإلسالم ،بريوت :دار الساقي ،ط األوىل2012 ،م ،ص.19
( ((3أبو القاسم حاج محد ،ترشيعات العائلة يف اإلسالم ،بريوت :دار الساقي ،ط األوىل2011 ،م ،ص.15
( ((3أبو القاسم حاج محد ،احلرية يف اإلسالم ،م.س ،ص.20
( ((3سورة النحل ،اآلية .78
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مقومات الوعي التي جتعل اإلنسان يف حالة تدامج وتواجد .وما السمع والبرص والفؤاد
إلاَّ أجنحة حي ِّلق هبا اإلنسان يف جو السامء ،ليستحوذ عىل الكون كله ،وقد خلق اهلل له ما يف
األرض مجي ًعا منه ،فيندمج به ،فقوة احلرية يف اإلنسان ،إنام تكمن يف ذاته بمقومات التفاعل
مع الكون كله ،واحلرية هي املدى الذي يبلغه اإلنسان يف القدرة عىل التفاعل ،ثم سهل
ٍ
اهلل املعنى ،ورضب مثلاً
السماَ ِء َما
ّ
ليوضح هذا املعنى { َألمَ ْ َي َر ْوا إِلىَ ال َّطيرْ ِ ُم َس َّخ َرات فيِ َج ِّو َّ
يم ِسكُهن إِلاَّ ال َّله إِ َّن فيِ َذلِ َك لآَ ي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
ُون}(.((3
َ
ُ
ُ ْ ُ َّ

مثال الطري يف جو السامء ،داللة احلرية يف أرقى مناظرها املرئية بالعني الناظرة ،الطائر
بجناحني ،واإلنسان بثالثة أجنحة ،السمع والبرص والفؤاد ويف الكون كله ،وليعلم اإلنسان
من بعد أن أخرجه اهلل من بطن أمه ال يعلم شي ًئا ،والطائر رمز احلرية يف أدبنا املعارص ،فمن
ذا الذي يفرتي عىل اهلل كذ ًبا ويق ّيد معنى احلرية عند هذا اإلنسان؟(.((3
حرا طلي ًقا ،ليتدامج بقوة السمع
قد أطلق اهلل كائنه (اإلنسان) الذي خلقه بيديهًّ ،
والبرص والفؤاد مع الكون ك ّله بحركته ومظاهره وآياته كام هي حالة الطري يف جو السامء ،مل
حيس وهو
خيلقه
حجرا مق ّيدً ا إىل املكان ال ينفعل إلاَّ بآلية احلرارة والربودة .ومل خيلقه نباتًا ّ
ً
مأسور يف املكان .ومل خيلقه هبيمة تسعى يف كل ما حوهلا من األرض ،فإن تغيرّ ت البيئة
مزو ًدا بقوة السمع والبرص والفؤاد ،ثم َما َث َل آفاق
الطبيعية انقرضت ،لكن جعله إنسانًا َّ
حريته بحركة الطري يف جو السامء.
مقوماته الوعي الذي يسبح يف فلك الكتاب املسطور والكتاب
واإلنسان هو كائن ّ
الكوين الطبيعي كام حالة الطري يف جو السامء ،فاحلرية ،قمة احلرية ،أن يتجىل اإلنسان بالوعي
حرا يف هذا كله ،فإن حجب نفسه وأرس نفسه ،فإن اهلل يسأله(.((3
ًّ
فيام ورد َّ
يتلخص مفهوم احلرية اإلسالمية عند أيب القاسم حاج محد ،احلرية القائمة
–بحسبه -عىل قدرات الوعي لدى اإلنسان والتي تطلق عقله كون ًّيا.

هنا يرد اإلسالم «قيمة احلرية» إىل «قيمة اإلنسان» ،فيعادل بينهام ،فاحلرية واإلنسان
يقره اإلنسان بسمعه
مها صنوان يف املفهوم الديني ،وهي حرية ترفض االتّباعية إال فيام ّ
وبرصه وفؤاده ،فكل أولئك كان عنه مسؤولاً .

( ((3سورة النحل ،اآلية .79
( ((3أبو القاسم حاج محد ،احلرية يف اإلسالم ،م.س ،ص.23
( ((3نفسه.40-39 ،
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ﷺ احلرية اإلسالمية حرية روحية

يؤكّد أبو القاسم حاج محد أن احلرية يف اإلسالم ،ترجع إىل اإلنسان ،غري أن هذا
التعريف ال يكفي ،ويصبح مضلِّلاً يف بعض األحيان ،فاحلرية يف النموذج الليربايل ،هي
أيضا حرية اإلنسان ،فام هو الذي يم ّيز حرية اإلنسان املسلم عن حرية الفرد يف املجتمع
ً
الليربايل الديموقراطي؟.

كان أبو القاسم حاج محد واع ًيا بخطورة هذا اإلشكال ،وحاول تقديم إجابة شافية
عنه بقوله« :يف املجتمع الليربايل ،تق ّيد حرية الفرد إىل أخالق املنفعة الذاتية ،فاإلنسان هو
ويتطور بدافع اإلشباع املادي ،فليس لدى هذا النوع من
كائن منتج ثم مستهلك فقط،
ّ
املجتمعات سوى منع التعارض مع حرية الغري بنفس املعادلة.

احلرية اإلسالمية مق ّيدة إىل أخالق الروح ال إىل امتدادات اجلسد احليس باملنفعة
الليربالية .ففي اإلسالم يلتزم اإلنسان بحرية «البعد الرابع» يف تكوين اإلنسان نفسه،
التطور من اجلامد
فالبعد األول هو البدن (وشبيهه اجلامد) ،والبعد الثاين هو النبات (وفيه
ّ
التطور من احلواس إىل النفس).
إىل احلواس) ،والبعد الثالث هو البهيمة واألنعام (وفيه
ّ
ٍ
أما البعد الرابع فهو الروح .فالروح سلطة فوق النفس واحلواس والبدن ،هي ناه للنفس
حترك فيها احلواس دوافع املنفعة واللذة الفردية ،فتق ّيدها إىل منظور آخر يف التعامل.
التي ّ
فاإلسالم ال يبيح لك أن تستجيب للمنفعة واللذة حيثام اتَّفق أو حيثام وجدهتا ،ولو كانت
مرشوعة بالعرف الليربايل.
إ ًذا فاحلرية اإلسالمية هي حرية روحية أساسها السلم وليس تقنني الرصاع بوجهه
تتقوم بحدود املنفعة،
الديموقراطي الليربايل ،ألن عالقات الناس يف املجتمع املسلم ال ّ
وإنام ختضع لضوابط الترشيع االقتصادي واالجتامعي التي تعامل اإلنسان كإنسان وتربطه
وبرصا وفؤا ًدا -بالكتاب –اإلمام -وتنتهي لديه إىل قاعدة اجتامعية
بمسؤولية الرأي -سم ًعا
ً
غري متناحرة طبق ًّيا»(.((3

جوابه هذا قاده لطرح إشكال أخطر مفاده :إن القضية اجلوهرية املاثلة أمام
احلضارات العاملية برمتها اآلن هي :ملاذا تتعارض رشعة احلرية الروحية مع رشعة احلرية
الليربالية الفردية ،وبالذات يف اجلوانب الشخصية؟ فإذا جلأ الفقهاء ملدارات املسألة احتكا ًما
لنصوص الدين ،فإن التساؤل يبقى قائماً حول ملاذا يكون التعارض بني سنة الدين وسنة
الطبيعة؟ فإن ّبرر الفقهاء رشعة الدين بعاديات الطبيعة نفسها يف حالة الشذوذ ،فإهنم
( ((3نفسه ،ص.41
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يفارقون جوهر ثقافتهم الدينية يف االستدالل به ،كام أن االحتكام إىل اإلخالل باملبادئ
الطبيعية تقابله حجة الطبيعيني بإمكانية معاجلة أمورها(.((3
إن اإلجابة احلاسمة -حسب أبو القاسم حاج محد -تكمن يف أمر واضح مل حتاول
األفهام الدينية اكتشافه يف نصوصها ،فاإلنسان -يف النصوص الدينية -ال يرشع له من زاوية
أبعاده الثالثة (بدن /حواس /نفس) وإنام من زاوية بعد رابع هو الروح.

الروح -يف كافة النصوص الدينية -من «أمر» اهلل ،أي يأيت هبا اهلل من خارج عامل
التكوين الطبيعي ،فلو كانت الروح من أصل املوجود يف املادة الطبيعية ألصبحت بالرضورة
جز ًءا من تكوين كل املوجودات املادية الطبيعية .ولكن ألن الروح هي من «أمر» اهلل ،فهي
خارج سنة التكوين الطبيعي ،أي إهنا من اهلل(.((3

إلزالة أي لبس يستطرد أبو القاسم حاج محد يف رشح ما ذهب إليه ،قائلاً « :قد أوضح
برشا
اهلل -اخللاَّ ق العليم -هذا املعنى جيدً ا يف العالقة مع آدم حني َّ
سواه خل ًقا ماد ًّيا وعدله ً
ِ ِ
ِ ِ ِ
الس ْم َع َوالأْ َ ْب َص َار َوالأْ َ ْف ِئدَ َة
ثم نفخ فيه من روحه { ُث َّم َس َّوا ُه َو َن َف َخ فيه م ْن ُروحه َو َج َع َل َلك ُُم َّ
َق ِليلاً َما ت َْشك ُُر َ
ون}( ،((3فالروح من خارج التكوين الطبيعي .ثم ربط اهلل بني السمع
والبرص واألفئدة ونفخ الروح ،فجعلت مسؤولية اإلنسان يف الرت ّقي بقوى اإلدراك هذه
ليعلو عىل سنة الطبيعة املادية التي «تش َّيأت» فيها نفسه وحواسه وبدنه ،فالبهيمة تشارك
اإلنسان تكوينه النفيس ،ولكن ألهنا ال تشاركه تكوينه الروحي ،فقد أحل اهلل له ذبحها
مقومات البرص وإن
مقومات السمع وإن استمعت بإذهنا ،وليست هلا ّ
وأكلها ،إذ ليست هلا ّ
أحست بحواسها ،فالفرق بني نفس اإلنسان
نظرت بعينها ،وليست هلا ّ
مقومات الوعي وإن ّ
ونفس البهيمة أن هناك ما يعلو عىل نفس اإلنسان وهي الروح أو «البعد الرابع» ،وهلذا مل
ّ
حيل اهلل ذبح اإلنسان وال أكله.
متجاوزا يف تكوينه
القيمة الروحية لإلنسان ،مع ترقيه بقوى اإلدراك ،جتعل اإلنسان
ً
خصائص املادة الطبيعية وحركتها ،وبالتايل فقد طلب إىل اإلنسان أن خيضع الطبيعة له ال أن
خيضع هلا هو ،وهذا هو مضمون «االستخالف» ،ومن هنا تأيت الترشيعات الروحية املفارقة
لنوازع اإلنسان الطبيعية ،إذ تصبح الروح هي الناهية للنفس الطبيعية األ َّمارة بالسوء(.((4

( ((3نفسه ،ص.43
( ((3نفسه.44 ،
( ((3سورة السجدة ،اآلية .9
( ((4أبو القاسم حاج محد ،احلرية يف اإلسالم ،م.س ،ص.45
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واضحا أن احلرية يف اإلسالم -كام ذهب إىل ذلك أبو القاسم حاج محد -تنطلق
أصبح
ً
عب عنها القرآن املجيد
يف مفهومها من قيمة اإلنسان بوصفه كائنًا يملك ّ
مقومات الوعي كام رّ
يف السمع والبرص والفؤاد .وهكذا تكون حقيقة احلرية الروحية ،مبتدئة بالسمع والبرص
والفؤاد ،بقيمة اإلنسان التي تعلو بالروح عىل النفس ،وبالنفس عىل احلواس ،وباحلواس
عىل البدن ،لينتهي إىل الروح ،وهبا يتم ّيز مفهوم اإلسالم للحرية عن مماثلة الفردي الليربايل.

ﷺ حدود احلرية يف اإلسالم

كان أبو القاسم حاج محد عىل وعي بخطورة اإلشكاالت املرتبطة بمفهوم احلرية يف
اإلسالم ،من قبيل حرية االعتقاد ،وقتل املرتدّ  ،انطال ًقا من إقرار فقهاء اإلسالم حلدِّ الر َّدة،
أرص عىل عدم الرجوع إليه،
القايض بإجبار املرتدّ بالقوة عىل العودة إىل اإلسالم أو قتله إذا َّ
محاية للدين من أية حماولة لالستهانة به ،مما جيعلنا أمام تعارض بني االعرتاف بحرية التدين
وأنه ال إكراه يف الدين ،وبني االعرتاف برشعية حد الردة؟.

وتأيت هذه اإلشكاالت لتم ّثل حلقة ضعف يف اخلطاب اإلسالمي املتع ِّلق باحلرية،
عىل اعتبار أن يف القول بحدِّ الر َّدة نسف لكل مقومات احلرية يف اإلسالم.

مل ّ
يظل أبو القاسم حاج محد مسدو ًدا إىل نصوص تارخيية ملتبسة بأحداث سياسية
ورصاعات مذهبية ،بل عمل عىل فرزها ومتييز سياقاهتا بعضها عن بعض .فرفض ترتيب
مستنتجا أن القرآن الكريم واملكنون يأيت بنقيض ما
الر َّدة،
ً
أية عقوبة جسدية أو بدنية عن ِّ
قومها البعض بأهنا «منحرفة» أو حتى
يتصوره الفقهاء فيام خيتص باملوقف من األفكار التي ُي ِّ
ّ
«مرتدة» عن الدين؛ مؤكدً ا أن «اهلل تعاىل الذي أطلق احلرية لإلنسان ملز ًما إياه استخدام
السمع والبرص والفؤاد ،قد رشع ألن تنال هذه احلرية أقىص مدى ،وبام يفوق حدود وسقف
احلرية الليربالية الديمقراطية نفسها يف جمال إبداء الرأي ،فام حدَّ اهلل حرية احلواس إلاَّ ل ُيعطي
اإلنسان حرية الوعي»(.((4

وعن عالقة املسلم بغريه ممن يناقضه بأفكاره فهي عالقة تذكري ،أي حماورة وجمادلة
ْت ُم َذك ٌِّر (َ )21ل ْس َت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َس ْيطِ ٍر ( )22إِلاَّ
حسنة من منطلق قوله تعاىلَ { :ف َذك ِّْر إِ َّنماَ َأن َ
ْب}(.((4
َم ْن ت ََولىَّ َو َك َف َر (َ )23ف ُي َع ِّذ ُب ُه ال َّل ُه ا ْل َع َذ َ
اب الأْ َك رَ َ
املتطرفة بمشاعر الناس
هبذا الفهم يستنكر أبو القاسم استخفاف احلركات الدينية
ّ
( ((4نفسه ،ص.50
( ((4سورة الغاشية ،اآليات .24-21
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لتستعيل هبم يف السلطة ،مد ّمرة ملفهوم احلرية يف اإلسالم وناسفة لقاعدة السلم كافة ،و ُمع ِّطلة
ومتحولة باإلسالم إىل وجهة حماكم التفتيش واإلرهاب ضد
لقوى السمع والبرص والفؤاد،
ِّ
أسسه الكونية ،وموقع اإلنسان يف هذه الكونية .وبام أن هذا املنحى الال إسالمي قائم عىل
تعطيل السمع والبرص والفؤاد ،فليس غري ًبا أن تكون هذه احلركات اتِّباعية النهج ألهنا
عمياء(.((4

ربا قول هذه احلركات يف احلرية «قولاً برهن حتى اآلن عىل استهالكيته ونفعيته
معت ً
يوضحوا لنا حتى اآلن موقع احلرية اإلسالمية إزاء احلرية الليربالية
القصرية النَّ َفس؛ إذ مل ِّ
يوضحوا
يوضحوا لنا حدود املواطنة املتكافئة يف دولة متباينة دين ًّيا ،ومل ِّ
واحلرية الطبقية .ومل ِّ
لنا نوعية النظام الدستوري يف اإلسالم عرب دراسة ملا ينبغي أن يكون عليه املجتمع اإلسالمي
نفسه»(.((4

كونه
إن هؤالء الناس –حسب أيب القاسم حاج محد -حياولون رسقة رصيد إنساين ّ
اهلل عرب أربعة عرش قرنًا وعانى فيه النبي األمي ثال ًثا وعرشين سنة ،واستشهد فيه املاليني،
ثم جاء هؤالء للقطاف مستغ ّلني استجابة الناس الدينية ،وحتت طائلة التهديد باحلرمان من
اآلخرة ،فأوقعوا الناس يف تناقض بني رمحة رهبم الكامنة يف أعامقهم وبني حكم الالهوتيني
الذي ال عالقة له هبذه الرمحة اإلهلية املتسامية .هؤالء يقولون للناس كال ًما ط ّي ًبا لكنهم
يضعون اخلناجر خلف ظهورهم حتى إذا ما تو ّلوا أمور الناس باستالمهم السلطة سعوا يف
األرض إهالكًا للحرث والنسل وبكلامت اهلل(.((4

إمجالاً  :إن احلرية يف اإلسالم -عند أيب القاسم حاج محد -تنطلق يف مفهومها من
عب عنها القرآن املجيد يف السمع
قيمة اإلنسان بوصفه كائنًا يملك ّ
مقومات الوعي كام رّ
جسد اهلل حالة احلرية يف شخصية الطائر املح ّلق يف «جو السامء».
والبرص والفؤاد ،وكام َّ
وعىل الرغم من تأسيسه ملفهوم احلرية من منطلق ديني ،فهو حييل ذلك إىل تكوين
اإلنسان ،ولكن ليس تكوينه املادي فقط؛ وهنا يأيت دور القرآن الذي ُيشري إىل البعد الروحي
يف تكوين اإلنسان ،واحلرية يف اإلسالم برأيه «مق ّيدة إىل أخالق الروح» ال إىل امتدادات
اجلسد احليس باملنفعة الليربالية.
من خالل ربط حاج محد احلرية بنفخة الروح بإطالق الوعي اإلنساين كون ًّيا يتحدَّ د

( ((4أبو القاسم حاج محد ،احلرية يف اإلسالم ،م.س ،ص.22
( ((4نفسه ،ص .23
( ((4نفسه ،ص.24
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العمود الفقري ملسألة احلرية يف اإلسالم عنده .وهذه احلرية غري مق ّيدة ألي ضوابط تُعيق
ملقومات وعيه ،وإنام هي مق ّيدة من النواحي األخالقية التي مت ّثل مساحة
استخدام اإلنسان ّ
مشرتكة كبرية بني خمتلف األديان والفلسفات.

يؤكّد أبو القاسم حاج محد أنه ال يمكن بأي حال من األحوال إبطال أو تعطيل حالة
احلرية اإلنسانية يف اإلسالم ،محُ ِّذ ًرا من نوعني من اإلبطال أو التعطيل:
بمقومات الوعي لديه
يستخف
اإلبطال الذايت :الذي يقوم به اإلنسان نفسه حني
ّ
ّ
مقومات وعيه ،فاإلنسان مسؤول عن
من سمع وبرص وفؤاد فيتَّبع (يقفو) ما مل حيكم فيه ّ
املوقف يف كل صغرية وكبرية.

اإلبطال املوضوعي :الذي يجُ هض القيمة الذاتية حلرية اإلنسان حني تربط مفهوم ًّيا
إىل القيود الفلسفية للنظام االجتامعي يف شكل املفهوم «الطبقي» للحرية أو مفهوم «النظام-
الدولة» ،فهذه األشكال االجتامعية تقولب –من قالب – حرية النشاط الذهني الواعي
لإلنسان وتجُ هض قيمة وعيه الذاتية .علماً بأن هذه األنظمة السياسية هي يف النهاية نتيجة
لنشاط اإلنسان االقتصادي واالجتامعي تارخي ًّيا(.((4

وقد ش َّبه أبو القاسم حالة اإلبطال املوضوعي هذه بفعل االستخفاف الوارد يف
ف َقومه َف َأ َطا ُعوه إِ م كَانُوا َقوما َف ِ
است َ
ني}( .((4فاالستخفاف
اس ِق َ
َخ َّ ْ َ ُ
ْ ً
ُ نهَّ ُ ْ
قوله تعاىلَ { :ف ْ
ملقومات وعي اإلنسان ،إذ يقول« :وقد ربط اهلل ما بني
هنا -بحسب حاج محد -تعطيل ّ
يستخف بعقله هو الفاسق .وخطورة هذه اآلية
االستخفاف والفسق ،بمعنى أن القابل ألن
ّ
أيضا تؤكّد عىل رضورة ألاَّ خيضع املسلم يف
أهنا ال تؤكّد عىل لزوم ممارسة احلرية فقط ،لكنها ً
اختاذ قراره ملوحيات أو مؤ ّثرات ال حتتكم إىل الوعي .و تدخل هنا مجلة من العوامل الكثرية
املعروفة التي جتتذب الناس التخّ اذ قرارات غري موضوعية ،ومنها ما هو يف حالتنا التارخيية
يمس االجتذاب بالتأثري االتِّباعي فيقفو اإلنسان (يتبع) ما يقال له
األيديولوجية الراهنة ما ّ
باستناده إىل سلف صالح من دون أن يستوثق منه بقدرات ومقومات وعيه»(.((4
بمثل هذه االجتهادات فإننا ال نبالغ عندما نصف «احلرية يف اإلسالم» بالدراسة
املنهجية املتم ّيزة واملثرية ،فنحن عىل وعي بنوعية احلضور الفكري الذي يتمتَّع به الرجل يف
فضاء فكرنا املعارص ،وكيف كان أبو القاسم ُيغامر ببحث إشكاالت وقضايا فكرية ذات

( ((4نفسه ،ص.49
( ((4سورة الزخرف اآلية .45
( ((4أبو القاسم حاج محد ،احلرية يف اإلسالم ،م.س ،ص.50
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ارتباط عميق بأسئلة التاريخ والسياسة والفلسفة ،مع يقظة فكرية متنح إنتاجه النظري قوة
وفاعلية ،وسط فضاء ممتلئ بكثري من التشويه والصخب واللغط والغلط ،وقليل من النظر
النقدي اهلادئ والفاحص.
صحيح أن «احلرية يف اإلسالم» مسبوق بنصوص أخرى ملفكرين وباحثني تناولوا
مسألة احلرية يف فكرنا العريب واإلسالمي بكثري من الرتكيب العقالين والنقدي ،إلاَّ أن كل
تؤهله للصفة
هذا ال ينفي املزايا املنهجية التي يتمتّع هبا نص أيب القاسم حاج محد ،والتي ّ
التمثيلية التي منحناها له يف هذا العمل.

قد نختلف مع أيب القاسم يف رأي أو أكثر من اآلراء التي يقول هبا وبعض النقاط
التي أثارها ،فيام يتع ّلق باحلرية يف اإلسالم ،ولكن هذا االختالف يعدّ دليلاً عىل ثراء فكره
وتعبريا عن أمهية اآلراء التي تركها لنا حاج محد يف متنه «احلرية يف اإلسالم».
وعمق اتجّ اهه،
ً

ﷺ عو ًدا عىل بدء

عمو ًما؛ فلقد شكّلت احلرية مطل ًبا حيو ًّيا بالعامل العريب واإلسالمي ،وأن الدعوة إىل
دوية منذ عقود يف الوطن العريب( ،((4وأن اإلسالم دين احلرية ،وكثرية هي
احلرية دعوة ُم ِّ
الضامنات التي أحاطها اإلسالم باحلرية لضامن سريورهتا الفعلية يف املجتمع واحليلولة دون
إهدارها واق ًعا بأي سبب من األسباب وأي تأويل من التأويالت.

إذا كان األمر كذلك -وهو مما ال شك فيه– فكيف يمكن فهم دواعي التنايف والتضاد
بني سمو املرجعية القرآنية املؤكّدة لتلك الضامنات والقواعد .وتدنيِّ الواقع املشخص يف
متكررة وحاالت سلبية
وحارضا ،والذي يعكس موجات ّ
التاريخ السيايس لإلسالم قديماً
ً
ونكوصا عنها،
شائنة من االرتداد ا ُملزري عن تلك الضوابط والقواعد بمرجعيتها القرآنية،
ً
وتر ِّد ًيا يف ظلامت القهر واهليمنة والقرس واإلكراه والعبث بكرامة اإلنسان وهدر ستار
حرماته حدَّ االستعباد؟ .بتعبري آخر :كيف يمكن جتاوز حالة التنافر البغيض والتضاد
املنكر بني ا ُمل ُثل العليا القرآنية يف جمال احلريات ،وبني الواقع املضاد حدَّ املنافاة لتلك املثل
السامية؟(.((5

( ((4عبد اهلل العروي ،م.س ،ص.105
( ((5عبد املجيد النجار ،حرية التفكري واالعتقاد يف املسلم :األبعاد واحللول ،م.إسالمية املعرفة ،م.س،
ع.32-31
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ﷺ املولج

تستلزم جدلية العالقة بني املفكِّر واملث َّقف ،الوقوف عند احلدود الفاصلة
بينهام ،وذلك انطال ًقا من احلديث عن رؤيتني يف ساحة الفكر العريب املعارص،
نعني هبام رؤية اللبناين عيل حرب ،ورؤية السعودي زكي امليالد ،وما يبلور
إشكال هذه الدراسة ،هو استحداث نظرة تسعى إىل الكشف عن الرؤيتني من
حيث املنطلقات واملناهج والرؤى.

قدَّ م املفكِّران انشغالاً متباينًا حول العالقة القائمة بني املفكِّر واملث َّقف،
ترتسم مالمح هذا االنشغال يف ذلك اجلدل القائم بني املفكِّر واملث َّقف ،خاصة
وأن االهتامم بمنظومة املفاهيم واستحداث عدة مفهومية هو االسرتاتيجية
األساسية التي يعتمدها كل من يؤ ِّطر لرؤية معرفية جديدة تُغني توجهاته.
االشتغال عىل جدلية هذه العالقة هو اهلاجس الذي رسم مالمح
هذه القضية ،واستنا ًدا إىل هذا االنشغال يمكن طرح الكثري من التساؤالت
* باحثة دكتوراه فلسفة ،كلية العلوم االجتامعية ،جامعة مستغانم ،اجلزائر.
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مستفرسة عن احلدود التي تقارب وتباعد رؤية كل من عيل حرب وزكي امليالد ملفهومي
مهمة املفكّر؟ وما هي
املفكِّر واملث ِّقف؟ فكيف أ َّطر كل منهام هلذين املفهومني؟ وما هي ّ
مهمة املث ّقف؟ وما العالقة التي تربط بينهام ضمن مقاربتي حرب وامليالد؟

تتط ّلب عملية رصد احلدود الفاصلة بني رؤية عيل حرب ورؤية زكي امليالد
التصورات التي تؤ ِّطر كل رؤية عىل حدة.
للموضوع ،الوقوف عند الكثري من
ّ

التصورات املؤ ِّطرة لرؤية عيل حرب
ﷺ أولاً :
ُّ

التوجه النقدي لعيل حرب،
يشكّل التفكيك املرجعية النظرية التي يعتمدها
ُّ
واالعتامد عىل التفكيك يؤ ِّطر املنظومة املفاهيمية التي حتيلنا إىل فكر نقدي منفتح ،ينادي
بنقد جذري يستوجب وضع شبكة من املفاهيم ،وعدة من املصطلحات ّ
تغذي تط ُّلعاته
املعرفية واملنهجية.

ولسنا يف حدود هذه الدراسة ومقتضياهتا املنهجية ،معنيني إلاَّ بالوقوف عند مفهومي
«املفكّر» و«املث ّقف» ،والعالقة التي تربطهام .لكن وقبل هذا ،ال بأس من توضيح األرضية
والتوجه العام الذي شكَّل رؤيته.
النظرية التي بلورت االسرتاتيجية النقدية هلذا املفكّر،
ُّ
التصورات التي تبنَّاها ،سنحاول البحث عن مفهومي املفكّر واملث ّقف
وانطال ًقا من
ّ
كام قدَّ مهام لنا عيل حرب ،ثم التساؤل عن طبيعة العالقة التي تربطهام؟ لكن قبل مناقشة هذا
التصور العام للفكر النقدي لعيل حرب.
املوضوع ،يتعينَّ علينا أولاً أن نرصد
ّ

لقد أوىل عيل حرب عناية خاصة بالنقد القائم عىل التفكيك ،وباالعتامد عىل هذا املنهج،
بحث يف صيغة جديدة لقراءة النصوص خاصة الرتاثية والنقدية .ومن بني األسس التي يرتكز
عليها يف فكره النقدي النظر يف مناطق كانت مستبعدة عن التفكري أو ممنوع التفكري فيها.

وهبذا النقد القائم عىل التفكيك حاول حرب أن يسائل هذا النمط من التفكري،
مستهد ًفا النصوص ومساءلتها واستنطاقها عماَّ تخُ فيه أو حتجبه ،هلذا يذهب لتعريف خريطة
مرشوعه النقدي بأنه نقد النصوص ،أو بتعبري أدق :نقد النصوص النقدية واملشاريع املعرفية
الكربى خاصة تلك التي أنتجها ُر َّواد الفكر العريب املعارص ،الذين ارتبطت ممارساهتم
النقدية يف حدود النص وما حيمله من معارف وأفكار.
هكذا إذن نجد أنفسنا أمام مرشوع نقدي عريب يرتبط اشتغاله برتسيخ أسلوب معريف
جديد ،يتغيرّ معه عمل الفكر عىل كثري من املستويات ،عىل مستوى املفاهيم والرؤية واملنهج.
لقد وضع حرب املشاريع النقدية السائدة موضع املساءلة والبحث والتأ ُّمل ،هبدف إعادة

جدلية العالقة بني املفكر واملثقف مقاربات بني علي حرب وزكي امليالد
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تؤسسها.
بلورة أساليب نقدية تتجاوز تلك النصوص النقدية ،وتلك األنساق املغلقة التي ِّ

هبذا املعنى حاول حرب -حسب منطقه -أن يتجاوز األنظمة املعرفية التي تفرض
هيمنتها ،فاألساس الذي ينبني عليه النقد اجلديد هو -يف نظره -أن النص حيتمل قراءات
عديدة ،وبالفحص والنقد ينكشف املحتوى األيديولوجي الذي يخُ فيه النص املقروء.
تتأسس عىل قراءة النص
فاسرتاتيجية التفكيك النقدي -عند مفكّرنا -هي اسرتاتيجية َّ
قراءة نقدية خمتلفة تفكِّك األصول والثوابت التي بقيت عالقة يف الذهن.

كام حاول حرب أن ُيك ِّيف رؤيته النقدية اجلديدة ،والتي ال يمكن إنكار أمهيتها وال
غزارة منتوجها يف إضفاء دفعة قوية عىل املستوى االجرائي للنقد ،وبشكل خاص نقده
للمشاريع النقدية العربية الكربى ،أن ُيك ِّيف هذه الرؤية مع الفكر التفكيكي يف حماولة منه
لن ُقد تلك املشاريع الفكرية الكربى ،متخط ًيا آراء أولئك املفكّرين واملث ّقفني.
هبذا املعنى يحُ يلنا حرب اىل مؤشرّ للجدل يربط املفكّر بوصفه يامرس النقد التفكيكي،
باملث ّقف بوصفه يتبنَّى أسلو ًبا يف اخلطاب يدَّ عي به امتالك احلقيقة.

لقد استقطب حرب التفكيك ليسائل به الفكر السائد ،ويقيس عىل ضوئه النامذج الفكرية
كرس مهامه ملناهضة أنظمة الفكر
التي مت ّثل سلطة وهيمنة عىل الفكر العريب املعارص ،وأراد أن ُي ِّ
(((
السائدة ليس ألجل املناهضة ،وإنام من أجل «الكشف عن آليات اخلطاب وقواعده» .

من هنا فإن املامرسة النقدية التي تناوهلا حرب تنبني عىل حماولة التخ ُّلص من
سلطة األفكار ،وحسب قوله« :أعني بالنقد ،نقد الفكر لذاته بتساؤله عن فاعلية نامذجه
التفسريية وأجهزته املفهومية ،ووضعه موضع الفحص ،هلذا ال يتع ّلق النقد عندنا بمناهضة
هذا االجتاه الفكري أو ذاك ،إنام يتع ّلق األمر بام يامرسه الفكر نفسه من عمليات التنظري
جمرد
والتأصيل والقولية ،وهي عمليات ّ
حتول الفكر من كونه أداة فهم أو قوة كشف ،إىل ّ
بنيات عقائدية ،وتركيبات أيديولوجية ،متارس آلياهتا يف اخلداع والتزييف والتعمية»(((.

فاالسرتاتيجية القرائية البديلة عند حرب تتم ّيز بالتحليّ بمنهجية نقدية ،قائمة عىل
الرتسبات األيديولوجية العالقة يف الذهن ،ويرى أن السؤال املقرتن بتع ُّثر
أساس تفكيك
ُّ
املشاريع التنموية العربية ِّ
يشخص األزمة بالتمركز العقائدي واخلطاب الشمويل ،سواء كان
ربا أن اإلشكال مرتبط بإبداع عقالنية قادرة عىل
باسم الدين أو العرف أو السياسة ،معت ً
((( عيل حرب ،نقد النص ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،الطبعة الرابعة ،2005 ،ص.13
((( عيل حرب ،أسئلة احلقيقة ورهانات الفكر مقاربات نقدية سجالية ،دارالطليعة للطباعة والنرش ،الطبعة
األوىل ،1994 ،ص.90
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جتاوز هذا الفكر الدغامئي سواء كان دين ًّيا أو سياس ًّيا(((.

فاهلدف األسايس للفكر االختاليف لعيل حرب هو زرع القلق يف الثقافة املطلقة
واألحادية ،وهذا لن يتأتَّى إلاَّ بكرس احلاجز الداليل للمطلق بني العقل والنقل ،وبني
املعقول والالمعقول ،واملنطق املعريف اجلديد لن يكون إلاَّ بكرس احلقائق ،وجتاوز املنطق
األرسطي الذي َّ
ظل مهيمنًا عىل العقل العريب ،ما ك َّبل اخلطاب العريب ،وأنتج االستبداد
بعد أن استحال إىل سلطة فقهية ال تراعي رشوط التنوير(((.
هبذا ترتكز الرؤية النقدية لعيل حرب ،عىل جتاوز فكرة عبادة النصوص الرتاثية
وتقديسها ،بوصفها تقدّ م حلولاً هنائية ،يف حماولة منه لتخ ِّطي هذا االنغالق الفكري ،بتبنّي
منهج التفكيك ،ويعني به االشتغال عىل املعنى ّ
بفك بنياته ،وفضح سلطته ،للكشف عماَّ
يامرسه الكالم من احلجب واخلداع(((.
التوجه النقدي لعيل حرب ،ملعرفة
إن غرضنا من هذه االلتفاتة املعرفية ،حماولة فهم
ًّ
طريقة مناقشته لفكرة العالقة التي تربط ما بني املفكر واملثقف ،خاصة وأن حرب يقدّ م
مرشوعه يف إطار جدل قائم بني طرفني ،نقد تقليدي من جهة ،وآخر تفكيكي من جهة
أخرى ،وعىل هذا األساس سنقدّ م رؤية حرب للجدل القائم بني املفكر واملثقف.

التعارض اجلديل بني املفكّر واملث ّقف

تصوراته حول املفكّر
من خالل األطروحة النقدية التي تبنَّاها حرب يمكن رصد ّ
واملث ّقف ،وترتسم هذه األطروحة باعتامد املنهج التفكيكي ،والذي به يقوم بفحص طبيعة
العقل ،وطريقة اشتغاله ضمن املنظومة الفكرية السائدة.

تتوضح رؤية حرب للمفكّر واجلدل الذي يربطه باملث ّقف ،من خالل املهام التي
ّ
خيوهلا للمفكّر ،واملتم ّثلة عنده «بانتهاك منطقة املسكوت عنه يف خطابات املث ّقفني ومواقفهم،
ِّ
(((
لتعرية مسبقات التفكري» .

تتوضح االسرتاتيجية النقدية التي يامرسها املفكّر عىل املث ّقف ،إهنا اسرتاتيجية
هبذا املعنى َّ

((( املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
((( املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
((( عيل حرب ،هكذا أقرأ ما بعد التفكيك ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل،2005 ،
ص.26
((( عيل حرب ،أوهام النخبة أو نقد املثقف ،الدارالبيضاء :املركز الثقايف العريب ،الطبعة الثالثة،2004 ،
ص.48
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تعتمد عىل إعادة النظر يف الفعل القرائي الشائع الذي يامرسه املث ّقف .فاملث ّقف يصنع قراءة
تسهم يف قتل النص األصيل ألهنا قراءة تدَّ عي امتالك حقيقة ما كان يقوهلا النص املقروء.

ويف الوجهة املقابلة ،فإن املفكّر يسعى إىل استبدال هذه القراءة بأخرى ،تكون أكثر
منهجية ،وختلو من تقديس النصوص وا ِّدعاء امتالك احلقيقة ،وحتفل بأدوات البحث
العلمي ،هلذا فإن املفكّر حياول «استعامل سياسة جديدة ،تتعامل مع األفكار ال كأصول
ونامذج ثابتة ومقدَّ سة ،بل بوصفها شبكات حتويلية نتغيرّ هبا و ُنغيرِّ ها»(((.

وهكذا فنحن إزاء طريقتني يف التعامل مع قضايا الفكر يف رأي حرب ،طريقة املفكّر
وهو من يتعامل مع األفكار من منظور أنطولوجي ،برصف النظر عن هوية منتجيها أو
أصحاهبا ،أي بوصفها جتارب وجودية غنية ،تتيح لنا فهم العامل عىل نحو مغاير(((.
يف املقابل هناك طريقة املث ّقف الذي يتعامل مع املسألة من منظور أنثروبولوجي ،فيعمد
اىل خلع جنسيته عىل األفكار والنصوص ،لكي حيدّ ثنا عن فكر عريب أو عن عقل إسالمي أو
عن فلسفة غربية ،عىل ما يفعل أغلب املث ّقفني العرب واملسترشقني عىل حدٍّ سواء(((.

يرسخ
هبذا املعنى فاالشتغال عىل خصوصية األفكار وانتامءاهتا ومطلقاهتا ،هو الذي ِّ
ترسبات األيديولوجيات يف الفكر ،واستبداهلا بتفكري حر منفتح عىل املعرفة ،وبعيدً ا
كشف ُّ
عن االنتامءات واألحكام املسبقة.

أما بالنسبة ملوقفه من الفكر األصويل ،فقد ّ
ظل عيل حرب ينادي يف مناسبات عديدة
بالتعامل مع النصوص بوصفها معطيات للقراءة والتأويل ،وليس بوصفها مرجعيات
مطلقة ،ويرى أن تقديس النصوص والرتاث ،واإليامن بالقوالب اجلاهزة لالستهالك،
هو مبعث األزمة ،وإن تقديس وعبادة األصول والتع ُّلق هبا واستبعاد اآلخر ،هو الذي
َّ
شل التفكري العريب ،فتع َّثر يف إنجاز مرشوعه النقدي الذي طال غيابه ،فاخلط األصويل هو
اجلامع ألكثر اآلفات :املنزع القديس ،عبادة األسامء ،املعتقد االصطفائي ،اهلوام النرجيس،
العقل الدغامئي(.((1

((( عيل حرب ،حديث النهايات فتوحات العوملة ومأزق اهلوية ،الدار البيضاء  -بريوت :املركز القايف العريب،
الطبعة الثانية ،2004 ،ص.57
((( عيل حرب ،املاهية والعالقة نحو منطق حتوييل ،الدار البيضاء -بريوت :املركز الثقايف العريب ،الطبعة
األوىل ،1998 ،ص.98
((( عيل حرب ،املاهية والعالقة نحو منطق حتوييل ،مصدر سابق ،ص .98
( ((1عيل حرب ،املصالح واملصائر صناعة احلياة املشرتكة ،اجلزائر  -بريوت :منشورات االختالف ،الدار
العربية للعلوم نارشون ،الطبعة األوىل،2010 ،ص.21
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ويروج
وقر ًبا من هذا املعنى يرى حرب أن املثقف هو الذي يدَّ عي امتالك احلقيقةِّ ،
ألنساق فكرية مغلقة ،تقدّ م تفسريات هنائية للعامل ،وحسب قوله« :فاملث ّقف يجُ ابه املستجدات
بلغة املحافظة والتقليد ،أو بلغة التهويم والتهويل ...أو بمنطق الثبات
والتحجر»(« ،((1فام
ُّ
حدث من انفجارات معرفية ،واهنيارات أيديولوجية أو سياسية ،يدعو إىل تفكيك الصورة
التي رسمها املث ّقف لنفسه كصاحب دور تارخيي تنويري حتريري أو نقدي»(.((1

أما االسرتاتيجية النقدية التي يراها حرب للمفكّر ،فهي تتحدَّ د يف البحث فيام كان
مستبعدً ا من قبل ،أو ممنوع التفكري فيه ،أو املمتنع عن التفكري ،واخلروج من حدود األطر
اجلامدة والراسخة والثابتة ،أو خرق عادات الذهن القديمة ،وتغيري السلوك الفكري،
وعىل املفكّر أن يفحص األسس التي تقوم عليها املعرفة ،واآلليات التي يعتمدها التفكري،
كل ذلك هبدف الوصول إىل أساليب جديدة يف التفكري ،هبذا فإن املفكّر يقدّ م أداة مالئمة
حتجر من تفكرينا ،أو ّ
فك ما انغلق من عقولنا(.((1
للكشف عماَّ َّ
من جانب آخر ،يقوم املفكّر -يف نظر حرب -بمراجعة نقدية ملا حيمله املث ّقف من
تصورات وقناعات ،يقوم بفحصها ،ويفكِّك نمط التفكري الذي أنتجها ،و ُيبدِّ د املفاهيم التي
ُّ
يت َّبناها ،وذلك ال حيصل إلاَّ «بالتخليِّ عن مبدأ التعامل مع العامل والعرص بعقلية أصولية ،أو
مفاهيم قديمة أو بلغة شبه منقرضة األجدى َألاَّ تنفي الوقائع ،بل نعيد التفكري يف الديمقراطية
واملجتمع والدولة ،فضلاً عن الثقافة واهلوية يف ضوء وقائع العامل وجمرياته»(.((1

التصورات الفلسفية واملنطقية
هبذا التفكيك يمكن الكشف عن منزلقات الكثري من
ُّ
التي حكمت تاريخ األفكار( ،((1ووحدها القراءة النقدية ال االصطالحية لتاريخ املنطق،
قوته يف تأزيم ماضيه(.((1
تع ِّلمنا أنه تاريخ أزمات ومآزق ،فالفكر اجلديد تتم ّثل ّ
األمر الذي جعل املفكّر -حسب تصور حرب -ينتقد الفعل القرائي الذي يامرسه
املث ّقف ،فقراءة هذا األخري قراءة تسهم يف قتل النص األصيل ،واختزاله إىل جمموعة مقوالت
جاهزة قابلة للتصديق والتكذيب .أما املفكّر فيقوم بقراءة منهجية حتفل بأدوات البحث

( ((1عيل حرب ،أزمة احلداثة الفائقة اإلصالح اإلرهاب الرشاكة ،الدارالبيضاء  -بريوت :املركز الثقايف
العريب ،الطبعة األوىل ،2005 ،ص.173
( ((1عيل حرب ،نقد النص ،مصدرسابق ،ص .91
( ((1عيل حرب ،املاهية والعالقة نحو منطق حتوييل ،مصدر سابق ،ص.258
( ((1عيل حرب ،أوهام النخبة أو نقد املثقف ،بريوت :داراحلداثة ،الطبعةاألوىل ،1984 ،ص.71
( ((1عبد اللطيف اخلمييس ،من أجل فلسفة اختالفية نقدية عربية معارصة ،ملتقى ابن خلدون للعلوم االنسانية
واألدب.Récupéré sur http://www.ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=1991 ،
( ((1املرجع نفسه.
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العلمي الرصني.

وخيوله للمفكّر ،ويناضل من أجله يف معاركه
ولكن الفعل القرائي الذي يلتزمه حربّ ،
النقدية املعارضة ملختلف القراءات السائدة ،قراءة الكشف واخللق ،وهي قراءة تعارض
القراءة الرائجة تب ًعا للمنهج والفكر والظروف ،وتطور املفهوم ذاته ،وهي بمجملها قراءات
مل تستطع أن تكشف دالالت النص الباطنية ،وإنام اعتمدت عىل أسلوب الفهم والتفسري(.((1

يتوضح الفعل
يتوضح االسلوب القرائي الذي يامرسه املث ّقف ،كام
هبذه الرؤية
ّ
ّ
القرائي الذي يامرسه املفكّر الذي يأخذ بعدً ا نقد ًّيا آخر ،فهو فعل واسع املهام والداللة؛ ألنه
يتصدّ ر مفردات اخلطاب املتع ّلقة بالفهم والتشخيص ،وبذلك تكون هذه القراءة مرهونة
تطور أدواته ومفاهيمه وذاته(.((1
باسرتاتيجيته ،ويعتمد عليها يف ّ

لقد ظل الفكر بالرتسبات األيديولوجية العالقة به معتقلاً  ،ويعطي للحقيقة بعدً ا
ثابتًا ،وهذا املعطى اجلاهز هو ما ينتقده عيل حرب كمفكّر نقدي يسعى إىل خلخلة أنظمة
الفكر السائدة ،وفضح أالعيبها بالتفكيك .فاألسلوب الذي يعتمده حرب يف مساءلة
األصول بلغته التفكيكية ،يتَّصل بنقده اجلذري ألفكار املث ّقفني ،وهم أصحاب املشاريع
يترصفون بوصفهم ُملاَّ ك احلقيقة ،ويندرج هؤالء املث ّقفون عىل أصنافهم يف سياق
الذين
ّ
اخلطاب السيايس واخلطاب األيديولوجي واخلطاب الثقايف واخلطاب التارخيي.

أما من حيث اإلجراءات النقدية فاملفكّر -يف نظر حرب -هو من «يشتغل بصياغة
(((1
مهمته بعيدة عن إصالح أوضاع اجتامعية أو سياسية،
األفكار وإنتاج املفاهيم»  ،ويرى أن َّ
أو الثورة عىل أوضاع قائمة ،إهنا مهام أثبتت أهنا فاشلة(.((2

ويضيف حرب :إن املفكّر ال يفكّر يف أوضاع بل يفتح أف ًقا للتفكري ،وال ّ
حيل املشاكل
حتل إلاَّ
بقدر ما ُيثريها( ،((2ومشكلة املفكّر -يف نظره -ال مع أفكاره ،ومشكالت الفكر ال ّ
فكر ًّيا ،وإن األزمات واالهنيارات هي التي تكون داف ًعا ألن يعيد املفكّر النظر يف أسلوب
تفكريه ،أما املث ّقف فريمي مشاكل عرصه إىل الدين والسلطة ،يف حني أن اخللل يكمن يف
أوهامه الفكرية( ،((2كام أن املفكّر هو صانع أفكاره ،وصناعة الفكر هي فاعلية فكرية

( ((1املرجع نفسه
( ((1املرجع نفسه.
( ((1عيل حرب ،املاهية والعالقة نحو منطق حتوييل ،مصدر سابق ،ص88-87
( ((2املرجع نفسه ،ص.88
( ((2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
( ((2املرجع نفسه ،ص.89
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بالدرجة األوىل(.((2

وتتمة لرأيه يقول حرب :إن عىل املفكّر أن يفكّر بطريقة مغايرة عىل ما كان يفكّر فيه،
ّ
(((2
(((2
بل ويفكّر فيام كان يستبعده من التفكري  ،من هنا فهو يتعامل مع فكره بصورة نقدية ،
أما املث ّقف فيتعامل مع قضايا الفكر تعامال خيتلف عن املفكر ،الن املفكر يتعامل مع اعامل
الفكر من منظور انطولوجي ،واملثقف يتعامل مع األفكار من منظور أنثروبولوجي فيعمد
إىل خلع جنسيته عىل األفكار والنصوص(.((2
حتسن األحوال
وتأكيدً ا هلذه املفارقات
ً
وتعزيزا هلا ُيضيف حرب :إن املث ّقف ينتظر ّ
(((2
االجتامعية ،وإطالق احلريات السياسية لكي يفكّر بصورة منتجة  ،لكنه اعتقاد خاطئ يف
رأيه ألن املفكّر ينتج يف أسوأ الظروف(.((2

عىل ضوء هذا الطرح َّ
التوجه العام للفكر النقدي التفكيكي للعيل حرب،
يتكشف
ُّ
والذي جتلىَّ يف طريقة معاجلته جلدلية العالقة بني املفكّر باملث ّقف ،ونرى أن سياق البحث ال
يكون متكاملاً إلاَّ بعرض مقاربة أخرى ،تلك هي مقاربة زكي امليالد.

التصورات املؤ ِّطرة لرؤية زكي امليالد
ﷺ ثان ًيا:
ُّ

مدونة فكرية ترتكز
تربز أمهية أعامل زكي امليالد املتع ّلقة هبذا املوضوع من خالل َّ
عىل َم ْع َل َمينْ  ،أحدمها يتع ّلق باملراجعة النقدية التي أجراها لرؤية حرب حول مسألة املفكّر
تصوره اخلاص حول هذه املسألة.
واملث ّقف ،ويتع َّلق اآلخر باملحدِّ دات املعرفية التي تشكّل ُّ
التصور املنهجي للميالد من خالل مقاربتني اثنتني،
من هنا يمكن أن نُعالج هذا
ُّ
مقاربة تبحث يف املراجعة النقدية التي أجراها امليالد عىل تصور حرب للموضوع ،وهنا
نتساءل :كيف قرأ امليالد نصوص عيل حرب املتع ّلقة باملث ّقف واملفكّر؟

أما املقاربة الثانية فهي معرفية ،تتع ّلق بالقاعدة الفكرية التي اعتمدها امليالد يف
تصوره ملسألة العالقة بني املفكّر واملث ّقف.
ُّ
( ((2املرجع نفسه ،ص.92
( ((2املرجع نفسه ،ص.95
( ((2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
( ((2املرجع نفسه ،ص.99
( ((2عيل حرب ،املاهية والعالقة نحو منطق حتوييل ،مصدرسابق ،ص.89
( ((2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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 -1املقاربة النقدية

إن املناقشات التي انشغلت باملهام املنوطة باملفكّر واملث ّقف أخذت ح ّي ًزا مهماًّ يف ساحة
الفكر العريب املعارص ،ويف هذا النطاق قدَّ م زكي امليالد مطالعة ملا سماَّ ه نظرية عيل حرب يف
العالقة بني املث ّقف واملفكّر ،والتي رشحها حرب يف عدد من مؤلفاته منها :كتاب (املمنوع
واملمتنع ..نقد الذات املفكرة) الصادر سنة 1995م ،وكتاب (أوهام النخبة أو نقد املث ّقف)
الصادر سنة 1996م ،وهكذا كتاب (املاهية والعالقة ..نحو منطق حتوييل) الصادر سنة
1998م ،وغريها.

شارحا نظرية حرب ،يقول امليالد« :يرى حرب أن املث ّقف بوصفه
عن هذه املقاربة
ً
يدافع عن احلقوق ،ويناضل من أجل احلريات ،فإنه يامرس نقده عىل ما سماَّ ه «جبهة املمنوع»،
املحرمات والضغوطات
خارجا يف الواقع املوضوعي ،سواء بسبب
ويقصد به ما يمنع
ً
َّ
االجتامعية ،أو من قبل السلطات املختلفة السياسية أو الدينية ،وحتى األكاديمية يف بعض
األحيان»(.((2

وهنا ُيبدي املثقف دور املصلح االجتامعي ،الذي يقوم بمهام ذات طابع أنثروبولوجي.

وتتم ًة هلذه املقاربة من زاوية أخرى يقول امليالد« :من وجه آخر ،يرى حرب أن
ّ
املروج ،ويف حالة
املث ّقف بوصفه داعي ًة أو مناضلاً فإنه يتعامل مع أفكاره تعامل املبشرّ أو ِّ
أخرى يتعامل مع األفكار بوصفها صورة عن الواقع ،أو بوصفها ختلق الواقع عىل طريقة
كن فيكون ،وهلذا فهو ال يحُ سن التعاطي مع الواقع»(.((3

وهنا أراد حرب من املث ّقف أن يكون متهم( ،((3لكن الالفت يف األمر أن حرب يرى
يف هذا النقد القايس حسب وصف امليالد دفا ًعا عن املثقف( ،((3ويرى امليالد أن النقد الذي
س ّطره حرب للمثقف أثار حفيظة رشحية من املث ّقفني ،فهناك من وجد يف هذا النقد إعالنًا
هلزيمة املث ّقف ،وهناك من وجد فيه إعالنًا ملوت املث ّقف أو هنايته وهناك من وجد فيه نقدً ا
جذر ًّيا غري مسبوق(.((3
( ((2زكي امليالد ،بني املث ّقف واملفكّر مقاربتان ومناقشة ،صحيفة اليوم ،السعودية 24 ،يوليو 2016م ،العدد
.15745
( ((3املرجع نفسه.
( ((3زكي امليالد ،هل املثقفون يف أزمة؟ ،بريوت :مؤسسة االنتشار العريب ،الطبعة األوىل ،ص.144
( ((3املرجع نفسه ،ص.146
( ((3املرجع نفسه ،ص.144-143
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أما املفكّر يف نظر حرب وبخالف املث ّقف ،فهو ُيركِّز نقده عىل ما أسامه «جبهة املمتنع»
هيتم املفكّر بتفكيك العوائق الذاتية للفكر،
ويقصد به ما يتّصل بعامل الفكر والتفكري ،وهلذا ّ
كام تتم ّثل يف عادات الذهن ،وقوالب الفهم ،وأنظمة املعرفة ،وآليات اخلطاب ،واملفكّر يف
مهمة املفكّر
النهاية هو صانع أفكار ،أو مبتكر مفاهيم ،أو خالق بيئات مفهومية ،هذه هي ّ
ملهمة املث ّقف(.((3
املفارقة ّ

يالحظ امليالد أن املقاربة النقدية عند حرب وضعت املفكّر واملث ّقف يف موقعني
متعارضني متصارعني ،أحدمها يسائل واآلخر ُيسا َءل ،ومن هذه اجلهة يقول امليالد:
«بقصد أو بدون قصد وضع حرب املفكّر يف صدام مع املث ّقف ويف تناقض وختاصم ،فهام
بالنسبة إليه يم ّثالن صورتني متغايرتني ،يفرتقان من جهة املرشوعية ويتعارضان ،فكل منهام
له مرشوعيته املغايرة»(.((3

وهنا نالحظ أن امليالد يتعارض مع حرب يف عالقة الصدام التي أحدثها بني املفكّر
يصور حرب أن مرشوعية املفكّر تتحدَّ د يف نقد
ربا عن معارضته قائلاً « :وحني ّ
واملث ّقف ،مع ً
املث ّقف ،فكأنه يضع املفكّر يف صدام مع املث ّقف أو أنه يفتعل صدا ًما بينهام ،وال خيلو األمر
من حتريض وحتريض مستمر تُوحي به فكرة املرشوعية ،فال مرشوعية للمفكّر إذا مل ينهض
بنقد املث ّقف»(.((3

ومن جانب آخر يرى امليالد أن «الفارق الذي وضعه حرب يف الفصل بني املث ّقف
واملفكّر ،ال يم ّثل حدًّ ا مقن ًعا يمكن االتِّفاق عليه ،وال يصدق عليه وصف احلدّ املنطقي
الكاشف عن هوية اليشء بحدِّ ه وحدوده ،فليس املث ّقف مث َّق ًفا ألنه يدافع عن احلقوق
املفكر مفك ًِّرا ألنه ُيركِّز اهتاممه
ويناضل من أجل احلريات ويقف يف جبهة املمنوع ،كام ليس
ّ
(((3
عىل املمتنعات داخل الفكر ويتَّجه نحو أفكاره بالنقد والفحص»! .

التصور الذي ُيبديه امليالد للجدل القائم بني املفكِّر واملث َّقف،
وبخالف حرب فإن
ُّ
التفوق اإلبستمولوجي واملعريف ،الذي جيعل لكل طرف حق
يكون قائماً عىل أساس
ُّ
اخلوض يف املشاكل اإلبستمولوجية واألنثروبولوجية بمستويات معرفية متفاوتة ،ويف هذا
مهه ويصدق
الشأن يرى امليالد «أن هناك من يشتغل عىل جبهة الفكر ويكون الفكر شاغله و َّ

( ((3زكي امليالد ،بني املثقف واملفكر مقاربتان ومناقشة ،مرجع سابق.
( ((3زكي امليالد ،املثقف واملفكر بني املمنوع واملمتنع ،صحيفة الرياض ،السعودية 27 ،يوليو 2017م،
العدد .17930
( ((3املرجع نفسه.
( ((3املرجع نفسه.
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عليه وصف املث ّقف ،وال يصدق عليه وصف املفكّر ،وهناك من يصدق عليه وصف
ً
وراسخا وينخرط يف الشأن العام ويدافع عن احلقوق ويناضل من أجل
املفكّر وص ًفا ثابتًا
وتتنوع املفارقات الكاشفة عن اختالل الفارق يف الفصل
احلريات ،وهكذا تتعدَّ د احلاالت،
ّ
بني املث ّقف واملفكّر»(.((3

 -2املقاربة املعرفية

إذا رجعنا إىل فكر زكي امليالد ،نجد أنه انشغل بالكثري من القضايا املطروحة عىل
تتوضح
الساحة الفكرية العربية واإلسالمي ،وهتدف أعامله الفكرية إىل بلورة مرشوع ثقايف ّ
مهمة يف التحليل والنقد
أبعاده ومعامله باالهتامم بقيمة الثقافة ،واعتبارها اسرتاتيجية ّ
واالسترشاف.
ومثل هذا االهتامم نجده يف الكثري من مؤلفاته ،نذكر منها ،كتاب «مالك بن نبي
ومشكالت احلضارة» الصادر سنة 1992م ،وكتاب «املسألة الثقافية ..من أجل بناء
نظرية يف الثقافة» الصادر سنة 2005م ،وكتاب (نحن والثقافة ..تأمالت يف جمالنا الثقايف
ومستقبلياته) الصادر سنة 2009م ،وغريها.

موجهة نحو هذا اهلاجس املعريف ،وقد أخذ الفكر
تعترب مؤلفات امليالد ومقاالته ّ
اإلسالمي وقضاياه مساحة كبرية من انشغاالته ،مؤكدً ا عىل رضورة التواصل مع العرص،
ربا أن «الفكر اإلسالمي -بوصفه منظومة ثقافية وحضارية-
ومواكبة العلوم واملعارف معت ً
يم ّثل مادة حيوية يف االشتغال عىل النطاق العاملي»(.((3

ويرى امليالد أن اإلشكاليات والتحديات الفكرية واملعرفية التي أفرزها التحدي
الغريب ،دفعت بالفكر اإلسالمي املعارص نحو االهتامم بتلك القضايا التي تشغل اهتامم
العامل .حيث شكَّلت أهم البواعث الذاتية واملوضوعية ،اإلسالمية والعاملية ،الراهنة
واملستقبلية التي ح َّفزت الفكر اإلسالمي املعارص نحو مشاغل فكرية معارصة ،ودفعت به
نحو البحث عن مسارات جديدة(.((4

وضمن إشكالية العالقات بني احلضارات ،حاول امليالد بتجربة فكرية خمتلفة أن
ملحة
يرسخ لفكرة اللحاق بركب احلضارة ،مدفو ًعا برغبة فكرية ّ
يستكشف أف ًقا جديدً ا ِّ
( ((3زكي امليالد ،املرجع نفسه.
( ((3زكي امليالد ،تطورات الفكر االسالمي ومساراته املعارصة ،جملة الكلمة ،لبنان ،السنة اخلامسة ،ربيع
1998م – 1419هـ ،ص.9
( ((4زكي امليالد ،املرجع نفسه ،ص.15

90

دراسات وأحباث

لبناء أفضل العالقات بني احلضارات ،وتوسيع دائرة التواصل فيام بينها ،وإزالة كافة صور
يكرس
اجلهل ،والتخ ُّلص من كل رواسب القطيعة ،والوصول إىل تواصل حضاري وكوين ّ
االنفتاح العاملي.

تبلورت هذه الرؤية يف إطار نظرية أطلق عليها امليالد تسمية «تعارف احلضارات»،
وهي هتدف لتأسيس مفهوم التعارف يف سياق خطاب نقدي يتَّصل بجملة املقوالت الرائجة
عامل ًّيا واملتم ّثلة يف نظريات «صدام احلضارات» و«حوار احلضارات» وغريمها.

وقد طرح امليالد نظرية تعارف احلضارات يف أول إعالن هلا يف مقالة نرشها هبذا
تطورت الح ًقا ،وحرضت هذه النظرية يف كتاب
العنوان يف جملة الكلمة سنة 1997م ،ثم ّ
امليالد املوسوم بعنوان «املسألة احلضارية ..كيف نبتكر مستقبلنا يف عامل متغيرِّ ؟» ،ويف سنة
ضمنه الكتابات واملقاالت التي
2006م أعدَّ امليالد كتا ًبا محل عنوان «تعارف احلضارات» َّ
نرشت حول هذه النظرية.

للتصور اإلسالمي رؤي ًة أو مفهو ًما حيدِّ د شكل
وحسب اعتقاد امليالد ال بد أن يكون
ُّ
توصل إليه يف
العالقات مع األمم واملجتمعات واحلضارات األخرى ،واملفهوم الذي َّ
هذا املجال هو تعارف احلضارات ،وازداد ثق ًة هبذا املفهوم ،وبقيمته املعرفية واألخالقية
واإلنسانية لكونه مستنب ًطا من القرآن الكريم الذي خاطب الناس كافة ،وجاء رمحة للعاملني،
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم
وكشفت عنه آية التعارف يف قوله تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا}(.((4
توجه عملنا يف حتديد إشكالية
هذه بعض عنارص األطروحة الفكرية للميالد التي ّ
العالقة بني املفكّر واملث ّقف.

 -3املث ّقف واملث ّقف الديني

ناقش امليالد موضوع املث ّقف الديني يف كتابه «حمنة املث ّقف الديني مع العرص» الصادر
سنة 2000م ،وفيه تساءل :هل يمنع الدين االنسان من أن يكون مث ّق ًفا؟ وجاء هذا السؤال
لكي يواجه الرؤية التي تشكَّلت حول املث ّقف ،وهي الرؤية التي اكتسبت صورهتا متا ًما من
تصور بأن املث ّقف ينتسب إىل ما هو إنساين ألنه ال يتق َّيد يف
صورة املث ّقف األوريب ،والتي ّ
(((4
تفكريه وتأ ُّمالته ونظراته بعقيدة أو دين يفرض عليه قيدً ا أو رش ًطا حيدُّ من فكره .
( ((4سورة احلجرات ،آية .13
( ((4عيل عبود املحمداوي ،الفكر الشيعي املعارص رؤية يف التجديد واإلبداع الفلسفي ،دمشق :صفحات
للدراسات والنرش ،2009 ،ص.63
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تتوسع
مهمة ،ومل َّ
ويف نظر امليالد أن الكتابات اإلسالمية املعارصة مل تقدّ م معاجلات َّ
يف دراسة قضية املث ّقف ،واملث ّقف الديني بوجه خاص( ،((4والسبب راجع -يف نظره -إىل
التباس يف مفهوم املث ّقف ،وجتدُّ د االهتامم هبذه القضية نتيجة «جتدُّ د االشتغاالت الفكرية
واتِّساعها عىل نطاق عاملي حول املث ّقف وأدواره وعالئقه ،ما جعل من األمهية أن يتَّجه
املشتغلون بالفكر اإلسالمي واملرشوع اإلسالمي ،وبمزيد من احلوافز واملعطيات ،نحو
جتديد النظر ملفهوم املث ّقف واملث ّقف الديني باخلصوص ،الذي بإمكانه أن يسهم بدور مهم،
يف زمن تتّجه فيه أنظار العامل بصورة ملفتة نحو اإلسالم ،وبطريقة مل يسبق أن حصلت يف
التاريخ احلديث»(.((4
إن رؤية امليالد للمث ّقف قائمة عىل أساس العالقة بالدين ،وهو بذلك يعارض الثقافة
نموذجا للمث ّقف ال يكون دين ًّيا يف طبعه وطبيعته ،ويف ماهيته وهويته،
األوربية التي فرضت
ً
حتولت إىل حمنة ،بني إثبات وجوده وعدم
الوضع الذي فرض غربة عىل املث ّقف الدينيّ ،
االعرتاف بوجوده(.((4

هلذا دعا امليالد املث ّقف لتصحيح رؤيته جتاه الدين ،فعىل املث ّقف -حسب رأيه -أن
«يعيد النظر إىل رؤيته للدين وأن ُيصحح هذه الرؤية ...وكل املحاوالت الفكرية التي
حاولت أن تُغ ّيب الدين ،وتعزله عن أطروحتها التنويرية والنهضوية ،مل تستطع النفاذ
متسكًا
إىل عقول الناس ،واصطدمت بواقع اجتامعي يرفض بشدة إقصاء الدين ،بل يزداد ُّ
وإرصارا عىل االهتامم به»(.((4
ً
ويف نظر الباحث العراقي الدكتور عيل املحمداوي أن أهم ما يم ّيز فكر زكي امليالد
هو حماولة اإلبداع ألفكار ورؤى إسالمية ،يمكن أن توصف بالفلسفية ،لتناوهلا موضوعات
شغلت تفكري الذهن اإلنساين املعارص ،وحاكت حاجياته الفكرية والثقافية واالجتامعية...
كونت مرشوعه الثقايف واملعريف(.((4
جاء ذلك من خالل أطروحاته التي َّ
املرشوع قائم عىل تأكيد قيمة الثقافة واإلعالء من شأهنا ،وإعطائها درجة عالية
من األولوية ،واالستلهام منها ،والتخ ُّلق هبا ،واعتامدها كمنظور يف التحليل والنقد

( ((4زكي امليالد ،حمنة املثقف الديني مع العرص ،بريوت :املركز اإلسالمي الثقايف ،2012 ،ص.22
( ((4زكي امليالد ،املصدر نفسه ،ص.33
( ((4املرجع نفسه ،ص.09
( ((4املرجع نفسه ،ص109
( ((4عيل عبود املحمداوي ،الفكر الشيعي املعارص رؤية يف التجديد واإلبداع الفلسفي ،مصدر سابق،
ص.59
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واالسترشاف ،فالثقافة يف نظر امليالد هي تلك الطاقة والقوة التي تبعث عىل التجدُّ د
والتقدُّ م والنهوض ،مع تركيزه عىل اجلوهر اإلسالمي للثقافة ،واالهتامم بأبعادها اإلنسانية
واألخالقية واحلضارية(.((4

 -4من هو املفكر يف رأي امليالد

يف مقالة له تساءل امليالد «من هو املفكّر؟» وأجاب تفصيلاً بقوله :ال يكون الشخص
مفك ًِّرا إلاَّ بعد أن يتخ َّطى وضعية املث ّقف ،حمدِّ ًدا ثالثة أمور أساسية تكشف عن صورة
املفكّر ،هي:

األمر األول :يتحدَّ د عىل أساس عنرص التجربة ،فاملفكّر هو صاحب جتربة فكرية
عادة ما تكون طويلة من ناحية الزمن ،وجا َّدة من ناحية التعامل ،وثرية من املعرفة ،ومم َّيزة
املتفردة هبذه
من ناحية التقاليد ،وما اكتسب املفكّر هذا الوصف إلاَّ بفضل هذه التجربة ِّ
املالمح والسامت ،وليس هناك مفكّر من دون أن تكون يف رصيده جتربة فكرية توصف
غال ًبا بالتخ ُّلق(.((4

األمر الثاين :ويتحدّ د عىل أساس عنرص الذاتية ،بمعنى أن املفكّر هو من يتحدَّ ث
عن ذاتيته ال عن ذاتية اآلخرين ،عن ذاتيته ليس بمعنى إبراز هذه الذاتية والتباهي هبا،
واإلعالء من شأهنا ،أو التمحور حوهلا ،كام ليس بمعنى التنكُّر إىل اآلخرين ،وتغافلهم
وعدم االكرتاث هبم ،واإلجحاف بح ّقهم ،وإنام بمعنى من يشعر بذاتيته الفكرية عىل سبيل
الفعل وليس عىل سبيل القوة ،من يشعر بذاتيته الفكرية وليس بذاتيته النفسية أو االجتامعية
أو االقتصادية أو غريها من الذاتيات األخرى .الذاتية التي جتعل املفكّر صاحب هوية
يستقل هبا عن اآلخرين ويتاميز ،وتكسبه قوة ذاتية وثقة وشجاعة ،تظهر وتتجلىّ يف خطابه
وفكره ،يف شخصه وسلوكه(.((5

تتكون يف دفعة واحدة،
وهذه الذاتية ال تنشأ رغبة ومتن ًيا ،وال تظهر قولاً وا ِّدعاء ،وال ّ
وال بطريقة طفرة رسيعة ،وإنام تنشأ متدرجة وبصورة بطيئة ،وتظل تتنامى حتى تتجلىَّ
راسخة يف ظهورها وحضورها.
ّ
وتظل
وحيس هبا لكن بصورة أولية وبسيطة،
وتنشأ هذه الذاتية ابتداء عند املث ّقف،
ّ
يف حالة نمو وتقدُّ م إىل أن تصل لدرجة تكسب اإلنسان صفة املفكّر ،وتصل هذه الذاتية إىل
( ((4املرجع نفسه ،ص.60-59
( ((4زكي امليالد ،من هو املفكر؟ صحيفة اليوم ،السعودية ،الثالثاء  16يونيو 2015م ،العدد .15341
( ((5زكي امليالد ،املصدر نفسه.
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أعىل درجاهتا عند الفيلسوف(.((5

تفرد املفكّر هبوية مت ّيز أفكاره وخطاباته ،كان امليالد
لعل هذه الذاتية التي تشكّل ُّ
قد أشار إليها يف مقدمة الطبعة األوىل لكتابه «حمنة املث ّقف الديني» عندما اعترب حممد إقبال
املفكّر الذي دعا منذ وقت مبكر إىل جتديد الفكر الديني يف اإلسالم وقدّ م هذا املفكّر نقدً ا
فلسف ًّيا للثقافة األوربية ،اتّسم يف رأي امليالد بالعمق وجرى عىل أسس من الفهم العلمي.
ابتكارا بالفعل ،عىل
األمر الثالث :عنرص االبتكار ،بمعنى أن املفكّر هو الذي حي ّقق
ً
مستوى األفكار أو النظريات أو املفاهيم أو املناهج ،وعرف عند اآلخرين ،ويف ساحة الفكر
واملعرفة هبذا االبتكار ،واملفكّر ما قبل االبتكار ،هو مفكّر عىل سبيل القوة ،وبعد االبتكار
هو مفكّر عىل سبيل الفعل ،كام أن املفكّر ما قبل االبتكار هو مفكّر عىل سبيل املجاز والشك،
وبعد االبتكار هو مفكّر عىل سبيل احلقيقة واليقني(.((5

ونرى أن مفهوم «تعارف احلضارات» الذي جاء به امليالد قد م َّثل عنرص ابتكار
يف املجال الفكري واحلضاري ،يحُ سب له ،و ُيعرف به ،بام حيمله من ِجدة يف ساحة الفكر
اإلسالمي.
ضمن هذه الروابط املتالزمة واملتكاملة حدَّ د امليالد رؤيته إىل املفكّر.

وبعد توضيح رؤية كل من عيل حرب وزكي امليالد جلدلية العالقة بني املفكّر
واملث ّقف ،جدير بنا الوقوف عند بعض املالمح التي تُقارب بني الرؤيتني.

ﷺ ثال ًثا :التالقي والتقاطع بني مقاربتي حرب وامليالد

بالتحوالت
التجديد فكرة مشرتكة تقارب الرؤيتني ،وتنبعث هذه الفكرة متأ ّثرة
ّ
موحد ،هو االندماج
العاملية املتسارعة ،فجدلية العالقة بني املفكّر واملث ّقف أفرزها هاجس ّ
يف احلراك املعريف الذي يزخر به العامل.

كام أن املشاركة والتعارف ،واالنخراط يف قضايا العرص والعامل ،وعدم التعامل
أيضا يف حاجة املث ّقف إىل
املتفرج او املراقب أو الالمسؤول(،((5
ويتوضح التقارب ً
ّ
بمنطق ّ
رصح به امليالد قائلاً « :نتّفق مع حرب يف حاجة املث ّقف اىل النقد الذايت وأن
النقد ،وهذا ما ّ

( ((5املرجع نفسه.
( ((5املرجع نفسه.
( ((5زكي امليالد ،املسألة احلضارية كيف نبتكر مستقبلنا يف عامل متغيرّ ؟ ،بريوت :مركز احلضارة لتنمية
الفكراالسالمي ،بريوت ،ص.182
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يكون موضوع ًّيا»(.((5

ولقد حاول كل منهام أن ّ
تشخيصا خمتل ًفا،
يشخص العالقة التي جتمع املث ّقف باملفكّر
ً
ولكن الطابع الذي يربطهام هو ضبط مهام النخب املعرفية ،وتفعيل تواجدها لتحقيق
وجها لوجه أمام التحديات،
االندماج يف الواقع واالرتباط بالعرص ،وهنا يقف عيل حرب ً
يشتبك مع املهامت املطروحة ،ويتعامل معها عىل أهنا إشكاالت يمكن مواجهتها بتغيري
نمط يف التفكري(.((5

ولعل هذا ما يعنيه حرب حني يقول« :إن العرص الذي نعيش فيه ال يبقي شي ًئا كام هو
عليه ،ال الدين وال احلداثة وال املجتمع وال الدولة ،ال األصويل وال العثامين ،ال اإلسالمي،
ال اليساري ،ال الداعية وال املثقف ،بل كل يشء أكان ذاتًا أم فعلاً حيتاج مفهومه ومعناه إىل
أن يوضع عىل طاولة الدرس والترشيح ،من أجل إعادة التجميع والرتكيب أو التوظيف
والتشغيل»(.((5

وهبذا تتجدَّ د الرؤى للمفاهيم ،وانطال ًقا من هذه اإلشكالية التي جتمع املفكّر
باملث ّقف يف سياق جديل ف ّعال ،نجد أن مقاربتي امليالد وحرب وضعت مهام كل طرف يف
خانة مع ّينة ،وأكدت احلاجة إىل أعادت بناء املفاهيم.

تصورات جدلية حول العالقة بني املفكّر واملث ّقف،
نستنتج من كل ما سبق ،أننا أمام ّ
ووقفنا أمام مقاربتني فارقت بني امليالد وحرب ،ورغم اختالف مهام املفكّر عن املث ّقف يف
التوجه املعريف والوجودي ،لكن الوظائف التي جتمعهام يف مقاربتي امليالد وحرب مت ّثل بنية
ُّ
يوضح كل رؤية عىل
متكاملة وف ّعالة ،ولكنها يف هناية املطاف تتحدَّ د بالطابع املعريف الذي ّ
حدة.

( ((5زكي امليالد ،هل املثقفون يف أزمة؟ ،مرجع سابق ،ص.147
( ((5عيل حرب ،أزمة احلداثة الفائقة :اإلصالح ،اإلرهاب ،الرشاكة ،مرجع سابق ،ص.29
( ((5عيل حرب ،املصالح واملصائر صناعة احلياة املشرتكة ،مرجع سابق ،ص.123
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ف
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ن
س�غم� ا ل�ص ا لصو �ي�
ن ا ة
ة ش ة ِّ ة

م� ب�ل � ا لصور� �إ لى �عر�ي� ا لسم�
الدكتور عبد القادر فيدوح*

ﷺ أولاً  :مبلغ املطلوب يف سم ِ
ت النص ونوعه
َ ْ

 -1تباريق جتليّ املطلوب

تبدو القصيدة املعارصة يف حتدِّ هيا الواقع ،عبارة عن إشارات دالة،
بوصفها عالمة تدفع باملتلقي إىل خلق دالالت متجدِّ دة بتجدُّ د مؤوهلا؛ ألن من
أحد مكونات الشعر العارص استبدال الرؤيا بالصور البيانية؛ بالنظر إىل أن رؤيا
اخللق اإلبداعي تستمد طاقتها من اكتناه عامل اللغة والفكر ،رغبة يف اكتشاف
جوهر العامل بعد استبطان مضمرات جزئياته وكلياته ،بعيدً ا عن النسق الدارج
بمرجعياته املستنفدة.

وإذا كانت الرؤيا الشعرية املعارصة تتجاوز التصوير باملجاز
واالستعارات؛ فألن عامل اليوم بات يتخ َّفى وراء الكلامت إىل أن أصبح املعنى
ملغزا ،وإسقاطه من دائرة املنطق ،بعد أن تفكّكت املفاهيم والقيم؛ األمر
فيه ً
الذي غ َّيب املعنى احلقيقي؛ األمر الذي جعل الوعي -برمته بام فيه اإلبداع -غري
* كلية اآلداب ،جامعة قطر ،من اجلزائر .الربيد اإللكرتوينafidouh@hotmail.com :
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قادر عىل الفهم ،وهو ما أطلقنا عليه يف كتابنا (دالئلية النص األديب) بـ«القصيدة السمة»؛
أي بتحويل الرؤيا الشعرية من «الصورة» إىل «السمة»؛ حني انتقلت القصيدة يف نظرنا من
النمطية املشار إليها يف املرجعية اإلبداعية يف قصيدة الصورة ،بمحموالهتا الداللية ،إىل
السمة التي تقوم بالكشف عن أنظمة العالمات ،وهي أنظمة قوامها اإلبانة عن
القصيدة ِّ
اجلنوح الذي متارسه الذات ،وتسهم يف تشكيل املعنى عرب القيمة الداللية املرتبطة بالكلمة
التي تستمد رشعية سامهتا من العبارة اللغوية ،أو البياض الباين.
يتفرد بالنزعة
ولقد أصبح الفكر البرشي مع بداية األلفية الثالثة يتيح حلركيته أن ّ
توسع النشاط غري
الذاتية يف تنظيم عامله املستقل ،ولعل االستقاللية املقصودة هنا «هو ّ
املرشوط يف حدوده الالمتناهية واملرنة لرؤيته املعرفية والسلوكية».

توجه املامرسة التلقائية،
السمة األساسية التي تمُ ِّيز الفكر اإلنساين يف ُّ
ومن هنا سادت ِّ
توحدها مع مجيع حساسية املناهج ،وهو ما يتيح للنص األديب -كغريه من املعارف
ضمن ّ
األخرى -أن يتش َّعب ،انطال ًقا من فكرة «خلية النص الرمحية».

تقمص حماولة اهلرب من املشهد اخلارجي
ولذلك فإن هوى حلم اإلنسان املعارص َّ
البهيج ،والدخول يف عامل ملكوت الفيض الداخيل ،إىل حيث عامل املمكن يف ال حمدودية
رغباته ،والتط ُّلع إىل ما وراء حدوده املعرفية بتكسري كل املنهجيات يف إجراءاهتا الرتيبة،
والتي كان من شأهنا أن غربت كيان الذات املسترشفة عىل ما تتوق إليه يف عاملها املثايل الذي
أقصيت منه.

مكوناته ،كانت حتكمه روابط سببية وفق نظام اجتامعي ينبغي احرتامه،
والنص يف ّ
يصب يف صريورة املوضوعات اخلارجية يف صورهتا
ويشء طبيعي أن يكون التفكري عمو ًما
ّ
الشكلية ،ما دام القانون العريف ثابتًا ،لذلك كانت حدوده ضاربة يف مسار نمط القواعد
التقليدية.

غري أن مدلوالت واقع سيمياء النص ترفض هذه الرؤية اخلارجية بحكم اعتامدها
خولت لإلنسان
التصور
ِّ
تطور الطبيعة البرشية التي ّ
املتحزب للفكر .وهو ما تؤكّده بنية ّ
ّ
دوره الف ّعال يف اإلبداع الذي يشرتط فيه توافر حرية التخ ّيل ،بالقدر الذي تنتج من خالله
أساليب تتعارض مع السائد املق ّيد بقانون السبب والنتيجة؛ لذلك مل يعد للدراسات األدبية
بمفاهيمها القديمة تلك الرؤية املرشدة يف صياغة الرتاكيب األسلوبية؛ ألن األمر عىل النحو
شأوا بعيدً ا أظهر عجزه يف حقل املناحي املعرفية التي
الذي بقيت عليه القصيدة الصورة ً
تأ ّثرت هي األخرى بالدورات االقتصادية ،والسياسية ،واالجتامعية.

َس ْم ُت النص الصويف من بالغة الصورة إىل شعرية
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تطور مستمر ،تب ًعا لتعقيدات روح
وهو ما جعل هذه املفاهيم آخذة يف الزوال ،أو يف ّ
العرص ،من منظور أن املجتمع اليوم كيان متشابك العالقات ومتداخل األجزاء ،ولعل هذا
ما جعل نسيج املجتمعات احلديثة تفقد الروابط والقيم االنضباطية ،وحتى مركز اجلامعة
التوجه الرقيب عىل سلوك الناس يف واقعنا
الذي كان ُيسيرِّ الضمري اجلمعي مل يعد له ذلك
ُّ
تنوع يف العضوية التي ينتمي إليها كل فرد تب ًعا للتغيرُّ ات
املعارص ،وهو املآل الذي أ َّدى إىل ُّ
الطارئة عىل املجتمعات.

ولذلك ،تزايدت حرية اإلنسان من خالل إثبات شخصيته ،التي كانت يف يوم ما
تسري نحو ضغط معني ،ويف ذلك انعكاس لطبيعة الرؤية املوضوعية يف الشؤون الفكرية
أساسا -يف افرتاضاتنا عىل األقل-
التي حتدّ د البناء التصوري يف خياالت الناس املرتبطة
ً
باملعرفة السوقية التي تتَّخذ عنوانًا هلا تبا ًعا يف املعرفة الفكرية .ولكن ،فوق ذلك كله ،فإن
اسرتداد املسؤولية عىل عاتق الفرد -لتحديد شخصيته -قائمة عىل األخذ باملنافسة التي
حرة جديدة ،يف كل مرة تتناسب
ت ِّ
ُؤهل صاحبها يف استخدامها إىل التعامل مع مقاييس ّ
واختياراته يف أوسع جماالهتا.
السمة يف صورهتا السيميائية التي
ضمن هذا اإلطار ،ومن هذا
ُّ
التوجه ،يمكن عدّ ِّ
متحررة يف حركة تفاعلها مع النص األديب ،بفعل
نطرحها بديلاً للصورة عىل أهنا أداة
ِّ
متركزها عىل معطى الظاهر والباطن ،من حيث كوهنا تشغل كل فضاءات النص احلاصل،
وإعادة بنائه ،وفق ما يرتبط بفاعلية االستنباط الذي يعتمد عىل واقع القراءة يف إجراءاهتا
غري املرشوطة للفهم التأوييل.
ومن هنا ،يمكن تقدير «القصيدة السمة» عىل أهنا ال متلك الصفة املطلقة يف
أدواهتا اإلجرائية لتأكيد الغاية ،أو إظهار احلقيقة التي يربزها النص يف معطاه اخلارجي،
وإنام ابتعادها عن املعنى املطابق صفة مم ّيزة هلا ،سواء تع ّلق األمر بمظاهرها الداللية ،أو
بمخططاهتا البيانية ،ضمن عالقات جتمع بعضها ببعض وحدات متاميزة مستقلة.

وإذا أضفنا إىل ذلك أن احللم املرشئب لكل فنّان يعدُّ صورة يانعة يف حقل خواطر
الذهنية اإلبداعية يف مراهناهتا عىل استرشاف املستقبل ،فمن باب أوىل أن تكون الدراسات
النقدية فاحتة عىل الفرضيات ،من منظور أن كل فرضية احتاملية نزعة لوجود الذات ،أو
فض
السمة ،بوصفها تستند إىل مبادئ ِّ
للتعبري عن الذات ،ومن هناّ ،
تتعزز فكرة القصيدة ِّ
التجربة الذاتية يف واقعها االفرتايض ،ويف مالبساهتا التي تكتنفها ،لذلك تستأهل الفحص
للتصورات املرتقبة.
الدقيق
ّ
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وهذا جيعل من امليسور التسليم بأن األمر عىل هذا النحو إنام يدفعنا إىل ترجيح
السمة بديلاً للصورة ،ظنًّا منا أن النص بدأ ينحو يف اتجّ اه الالحمور ،أو
استعامل مصطلح ِّ
تطوره.
حرا عىل غري الوجهة القصدية التي وسمته عرب مراحل ّ
قل يف ذلك :إنه ُو ِّجه ّ
توج ًها ًّ

السمة ،أهنا تتوازى مع القصيدة
ومن هنا ،فاملبدأ الذي بمقتضاه تلوح القصيدة ِّ
الصورة يف توافقها اخلفي بني ظاهر اليشء وشعور الفنّان ،غري أن القصيدة الصورة تتعامل
توجه األخيلة الشعورية ،بفضل قوة إدراك الرؤية
مع املجاز من حيث كونه جمموعة عالئقّ ،
املتغذية من املناحي العاطفية التي جيلوها تأ ُّمل الفنَّان.
التصور اخليايل
السمة التي تتجاوز حدود
ّ
يف حني أن األمر خيتلف نسب ًّيا مع القصيدة ِّ
يف قوته اإلدراكية إىل برادجيم جديد ،بسياقات مستحدثة بصفتها عالمات يف آلية نزوات ال
واعية ،تفسرِّ النص عىل أنه ممارسة متغايرة جذر ًّيا مع كل ما سبقها ،وكل ما سوف يلحق
هبا ،إنه اختزال مجايل لنزوات بيولوجية أوبيو–كيامئية ،وممارسة ثورية تكرس القواسم التي
تساوم عليها السلطة السياسية؛ أي اللغة.
وكل هذه املنظومة من التضادات تتع ّلق هباجس جتاوز البنية الرمزية «اللغة ،الشفرة،
الرشائع» عرب سياقات معقدة ،ونفي منهجي قادر عىل تأمني احتامالت حلرية الكاتب أو
القارئ(((.

وهنا ،ينبغي أن نبذل كل ما يف وسعنا لتوظيف مؤهالتنا وخرباتنا الثقافية يف تلقيحاهتا
املتساوقة ،حتى نقرتب من ذات مستوى املبدع ،املفتِّت لالنفعاالت الباطنية التي تغيب عن
تصوراتنا نحن يف كيفياهتا املعرفية.
ّ
السمة يف استخراج مالمح الرؤية الشعرية ال تربهن بأدواهتا
ومن ثم ،فإن استعامل ِّ
اإلجرائية -املستخدمة يف حتليل النص -عىل استدعاء النتيجة ،أو االحتكام إىل الرأي
توضح سبل املالبسات ،وطرح اإلشكاالت؛ ضمن طرائق معرفية
الفصل ،بقدر ما ّ
متداخلة ،وفق ما يس ّطره منهجها احلر للتوغل يف البنيات اإلشارية للمكونات احلضارية،
ووفق ما يرتبط بعالمات النص وشفراته املفتوحة يف إسقاطاته املتعدّ دة.

ومن هنا ،يكون الرتكيز «عىل صوغ علم عالمات حتلييل ،أو التحليل الداليل (La

 )sémanalyseالذي ال يتمحور فقط حول استنطاق مدلول اللغة ،إنام يتوكأ عىل معطيات
نستقيها من علم النفس التحلييل والرياضات ،وجممل املفاهيم الرضورية للقبض عىل النص
كمامرسة ذات تعبريية هادفة».
((( فؤاد أبو منصور ،النقد البنيوي احلديث ،ص .334-326
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السمة االنشغال بمعرفة احلقيقة ،أو االحتفاظ
ولذلك ليس من غرض القصيدة ِّ
باملرجعية ،وإنام تكسري املنهجيات ،واعتامد الرغبة يف نشوة التق ُّبل من الرشوط الرضورية
الستكشاف املفاهيم اجلاملية ،اعتقا ًدا منا أن هذه املفاهيم اجلاملية تسري يف خطوط متوازية
السمة ،وليس بالرضورة أن تكون متقاربة أو متساوية الفهم ،بقدر
يف تعاملها مع القصيدة ِّ
ما ينبغي أن تكون صورة الفهم اجلاميل يف مضموهنا الداليل قائمة عىل الذائقة الالمتناهية
بالدخول يف نص الحق مفتوح.
السمة أهنا حتاول التس ُّلط عىل املعنى من حيث هو
ومن ثم يمكن تعداد القصيدة ِّ
يف مجيع جماالته ،التشاكيل ،والتبايني ،واالنزياحي ،والتقايني ،والرمزي ،أو نحو ذلك من
املصطلحات التي تأخذ ح ّيزها يف القصيدة من سلطة اللغة.

وإذا كان فهم النص باللغة قاد إىل ما أسامه بعض النقاد((( بـ«أيديولوجيا اللغة؛
من منظور أن مذهب اللغة ،ال اللغة نفسها ،استطاع عرب صياغته املتامسكة أن جيعل العامل
فتحول النص ،وتال ًيا العامل ،إىل بحرية من الوحدات الصغرى
جترها أحصنة اللغة،
ّ
قاطرة ّ
وحتول اخلطاب حول اللغة إىل أن يكون هو اللغة نفسها ،إذا كان األمر كذلك
والكربىّ ،
مع من تبنّى أيديولوجية اللغة ،فإن هيدغر عدَّ اللغة بيت الوجود ،ما يعني عزل اللغة عن
أيديوجليتها .وما ربط هيدغر اللغة بالشعر سوى دليل عىل أن معنى اللغة لديه هو معنى
اإلنشاء الكتايب للوجود ،وليس معنى حلوهلا َّ
حمل الوجود((( يف رؤاه التي ختاطب القوة
املفكرة والقوة املتخيلة.

ويف اعتقادنا ،إن القصيدة املعارصة هي نسيج بني هاتني القوتني يف ضوء نسيج من
السبك حتكمه الرؤيا وسكب اإلشارات باللغة؛ ألن كلاًّ من الرؤيا واإلشارة يصدران عن
التأ ّمل.
السمة صفة التضايف مع منزع الكشف
ويف ضوء هذا
ّ
التصور تكتسب القصيدة ِّ
الصويف ،وحالة التجاور بني الشاعر واملتصوف يف ضفرية النسيج املشرتك باحلدس عن
أسئلة الكون ،رغبة يف احتواء سمة الوجود أمام غياب اليقني ،بمناقبه ومثالبه بدالئل
العبارة.
يتشوف كينونة الرؤيا التي تنهل من املعني الفكري
ولعل نبض اللغة يف بنية النصّ ،
والنبع الوجداين ،ومن الرؤية الفنية واإلرشاق الصويف ،حيث اجتامع العقل واحلس/

((( ينظر :خرض اآلغا ،ما بعد الكتابة نقد أيديولوجيا اللغة ،دار النايا ،ط ،2008 ،1ص  180وما بعدها.
((( ينظر :املرجع نفسه ،ص .181
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اليقني والتط ّلع ،يف كل ما يكتب من رؤيا كشفية تشكّل املنحى الباطني ِس َمتَه األساس،
الس َم ِة التي اقرتحناها
وال يقف عىل معناه إلاَّ من وقف عىل أرسار اإلشارات الدالة بمنظور ِّ
بديال للصورة.
ٍ
معان دالة من
السمة نابع من كوهنا وسي ًطا دالل ًّيا إلنتاج
ولعل استنادنا إىل وظيفة ِّ
إسنادات الصورة املجازية التي من شأهنا أن تسهم يف استثارة املتلقي ،ومحله عىل الرتوي يف
املتصوفة،
التأمل باستنتاج أنواع الدالالت املستنبطة ،وليس أدل عىل ذلك من روائع كتابات
ّ
أو من سار يف فلكهم من الشعراء املعارصين الذين يسبحون يف دالالهتم داخل اللغة ،ومن
خالل ابتداع العبارة املوحية ببهاء اإلشارة التي تستهوي رغائب املتلقي؛ بالنظر إىل ما نجده
من انزياح  displacementوتكاثف  ،condensationبعمق دالالهتا ،وفيض معانيها.

من منظور أن الرؤيا الشعرية جاءت لتصوير حس الفجيعة واملحتوى املأساوي
وتعبريا عن رصخة القلب ،وأنَّة الروح،
جلدلية الذات يف رصاعها املحتوم مع الكون،
ً
يف مواجهة مشكالهتا املصريية ،وقلقها الوجودي يف ثنائية تقابلية تتأرجح بني الطموح
واالنكسار.

السمة الشعرية ،وبديعها ،لدى بعض الشعراء املعارصين
واحلال ،أن مورد فيض ِّ
هو من قبيل جتاوز الصيغة الصورية النهائية التي رسمها الواقع بوصفه نمط حياة ،يف
السكون النهائي باالغرتاب ،إىل مرضب اعتناق الالهنائي يف املطلق ،حيث االنجذاب إىل
تعب عنه رؤى الشاعر من عنارص متكافئة بني حتسس حقائق القيم
األنس بالروح ،فيام رّ
املغ َّيبة والرغبة يف السمو بإنسانيته الرفيعة ،وما بني حماولة التربير لغياب اليقني والبحث
املتوهج
املتصوف عامل الرؤيا الكشفية ،بوصفها الوامض
عن جوهر احلقيقة ،يكتنه الشاعر
ّ
ّ
الستجالء عالقته بالكون.

 -2املدرك الباطني

لقد د ّلت نقلة اإلنسان من «التك ُّيفات البيولوجية الفطرية» إىل «التك ُّيفات احلضارية
الواعية» عن جتربة الذات يف حماولة جتاوز غريزهتا ،والتط ُّلع إىل مداعبة أرسارها الباطنية يف
رصاعها املرير مع مقتضيات البيئة االجتامعية .وال شك يف أن الذات الشاعرة يف إيقاعاهتا
اجلوهرية قد مت ّثلت مقولة الصوفية يف يقينها العميق ،وذلك عرب وجود املعنى اإلنساين
امللتحم باحلقيقة العليا ،التي تستلهمها املدركات الباطنية يف مقرهبا من املمكن وحتويله إىل
معتقد أصيل.
خمرجا هلا من مأزقها .والواضح «أن هذا
ولعل الذات هنا ،قد جتد يف املعتقد الصويف ً
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امليدان خري ميدان تتفتح فيه ذاتية الشاعر وفرديته ،فهو ينفصل عن املجتمع ظاهر ًّيا ،ليعيش
التصوف
آالمه -التي هي نفسها آالم املجتمع -بوجود مأساوي ،ثم إن هذا النوع من
ّ
حماولة للتعويض عن العالقات الروحية ،والصالت احلسية التي فقدها الشاعر ،وتلطي ًفا
من حدّ املادية الصلب اخلشن»(((.

وهذا شعور طبيعي تستلطفه الذوات الظمأى ملعانقة الكيل ،واحتضان املجهول،
ومت ّثل املعنى ،مقابل شعورها باإلحباط ،وإحساسها الدائم بالغربة النفسية ،والنفي
الوجودي.

والشاعر ال يرى ،وإنام يدرك بإحساسه املفعم َم َرا َمه بارتقائه إىل املبادئ العليا،
وحيدس الوقائع بام يمتلك من حس ،ال يشرتك فيه مع غريه الذي ينظر إىل األمور بطريق
املعرفة االستداللية يف ظاهرها ،وهو ال يبرص وإنام يتبصرَّ باطن اليشء الذي تتَّحد به،
أيضا-ثم نجده
ً
ولذلك غال ًبا ما تبدو له األشياء عىل غري ما هي عليه يف العيان ،ومن ّ
يوغل ببصريته فيام وراء اليشء ليستبطن مكنوناته ،وهي املقولة التي استطاع ابن عريب أن
«أرواحا لطيفة غريبة فيها استجابة مودعة ملا يراد منها،
يرى من خالهلا يف داخل األشياء
ً
هي رس حياهتا ،وتلك األرواح أمانة عند تلك األشياء ،حمبوسة يف تلك الصور ،تؤ ّدهيا إىل
هذا الروح اإلنساين الذي قدرت له»(((.

فاألشياء ،إ ًذا ،متتلك جوهريتها فيام يكتنفها من جدل مجايل تقيمه ضمن عالئقها
الداخلية ،ولذلك فهي ال تبدو للشاعر كام هي يف الظاهر ،بل بام هي إسقاط لوجدانيته
نقيضا دائماً  ،مالز ًما لواقعها ،بام هو واقع مرئي
وانفعاالته ،ولذلك ك ّله ظ ّلت الذات املبدعة ً
ثابت ،ال يتغيرّ  ،مما ضاعف لدهيا الشعور بالقصور وضيق الرؤيا؛ األمر الذي أفىض هبا إىل
البحث عن مالذ روحي تعوض به إحباطاهتا ،واهنزاماهتا ،وفشلها يف وصل عاملها األريض
بام ينتج منه.
ثم ،يمكن عدّ الرؤية الصوفية يف الشعر العريب بوجه عام هي بحث مستمر عن
ومن ّ
الرمز اإلنساين يف معناه األسمى ،وحماولة وصل الذات هبذا املعنى لتأصيل جوهر إنسانية
اإلنسان -من صفة ،وخلق ،وعمل -بوصفه امتدا ًدا روح ًّيا ألصالة الذات يف نشداهنا
العليائي ،واملثال ،عرب جدهلا الدائم مع الواقع القائم عىل العيان ،واالستبصار ،والتأمل.

املتصوف ،كليهام يرفض التعامل مع تلك التأثريات العيانية
واحلقيقة أن الشاعر ،أو
ّ

((( إحسان عباس ،اجتاهات الشعر العريب املعارص ،عامل املعرفة ،ص .208
((( ينظر :يوسف اليوسف ،ما الشعر العظيم ،ص  .146والنص مقتبس من الفتوحات املكية.
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التي تنزعها حواسنا من حيث املظهر اخلارجي؛ ألهنا تغرق صاحبها يف النظرة النفعية،
وكأن العمل اإلبداعي يف هذه احلالة يدرك من أجل العمل ،يف حني ينبغي التعامل مع
حركية اإلبداع -بحسب منظورها -من حيث التأمل بام ينطوي عليه العيان واالستبصار،
وجتاوز االستجالء إىل الرؤيا الكشفية ،من منظور أن الفن يف تذوقه اجلاميل قائم عىل
«االنتقال من اإلرادة إىل املشاهدة» ،أو من الرغبة إىل التأمل بحسب الرؤية احلدسية
( )intuitionismالربغسونية ،نسبة إىل ( )Bergsonالتي تستثري نار الوجدان عىل حني فجأة
يف دقة خصائصها ،وعمق داللتها.

وأن كلاًّ من الشاعر واملتصوف يتعامل مع الباطن ،واملضمر ،واخلفي عندما يتحد
مع املوضوع الذي يشغل باله ،وذلك حتى تتم عملية متاثل الرؤية االنفعالية التي من شأهنا
أن تتسبب يف دفقة املشهد الشعوري؛ حينذاك يستجيب كل من الشاعر واملتصوف للملكة
احلدسية ،بعد حماوالت مريرة للتخ ّلص من اجلسد؛ أي االنفالت من عامل املحسوسات،
واالحتفاء بعامل املثل ،املمكن االنكشاف.

إن ارتباط الشعر بالرؤيا الكشفية ،هو -بحسب رونيه شار ( -)CharRenéكشف عن
عامل يظل يف حاجة إىل الكشف .وهنا تقع الصوفية يف متاس مع الشعر؛ ألهنا استبطان منظم
لتجربة روحية ،وحماولة للكشف عن احلقيقة ،والتجاوز عن الوجود الفعيل لألشياء(((.
ومن هنا وجد الشعراء ً
منفذا إىل عامل الصوفية املمتلئ ،حماولني اهلروب من عواملهم
املحيطة هبم ،أملاً يف اخلالص ،وبح ًثا عن املعادل الوجداين لكياناهتم املفعمة بالسمو
أيضا -املالذ الروحي هلا« ،فالواقع املوجود يف العامل اخلارجيواالمتالء ،وبوصفها
ً
املحيط بنا يصبح يف أناة ذاتيتنا وأخطائنا ،وبقوة هذا األمل والعمل املبذولني يف اخلربة فإننا
نصل إىل لذة من احلقيقة بالنسبية؛ أي إننا نصبح واقعيني نسب ًّيا»(((.

املتكررة ،حني
هذه املرارة التي تعتمل يف كيان الشاعر هي نصيبه من خيبات العامل
ّ
يتم إحباط األنا يف مواجهة انكسارها الناتج من أي عجز ،أو تراجع عن املواجهة ،لكن
الذات هي وحدها التي تقاوم وترفض أن تستسلم ،فهي متتلك وع ًيا عمي ًقا بذاهتا وبالعامل.
ثم ،فالشاعر -مثله مثل الصويف -يلج األعمق ،واألسمى ،واألنبل ،يف حماولة ختطيه
ومن َّ
عوامل احلس املتدنية ،واعتالئه عوامل األبدية املتعالية ،حيث تنبجس حقائق الروح املثىل بكل
معانيها وجتلياهتا.

((( حممد مصطفى هدارة ،النزعة الصوفية يف الشعر العريب املعارص ،جملة فصول ،ع .1981/ 4
((( وليام أرنست هونكونج ،معنى اخللود يف اخلربات اإلنسانية ،ص .163
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وال شك يف أن هذا الوعي غري ُمن َْحبِس ،بل هو منفتح عىل الدوام عىل الالمتناهي،
«واإلنسان العارف ،الكامل ،كامن يف وعيه هذه الالهنائية .فليس هناك يشء خارج الذات.
العامل كله يف الذات ،ووعي الذات هو وعي العامل ،فالذات والعامل وحدة ،وليس لوعي
الذات حدود ،فهي ال تعي املنتهى وحسب ،وإنام تعي كذلك الالمتناهي»(((.

متوجها إىل البحث عن الوجه اآلخر املوجود ،انطال ًقا
ومن هنا ،كان إدراك الشاعر
ً
من مبدأ اهلوية املتغايرة الذي يقول به أدونيس ،والذي ال يفصل بني الثنائيات مثل:
الصورة /اهلوية ،الوجود /املاهية ،الذات /املوضوع ،بوصفها قيماً حتمل مركب الكينونة
الباطنية حلقيقة الذات .انطال ًقا من أن الذات ال تدرك حقيقتها إلاَّ بنقيضها ،ونقيضها هو
ٍ
الوجه اآلخر لذاهتا ،ولذلك يقوم مبدأ اهلوية بالالنفصال،
وحينئذ يكون «الشكل الصحيح
للوجود ليس يف املعنى منفصلاً عن الصورة ،أو يف الصورة منفصلة عن املعنى ،وإنام هو
مركب املعنى والصورة ،ووحدهتام»(((.
ينمي مقولة «الالمتناهي»،
وتبدو هذه الفكرة أكثر تأصيلاً عند ابن عريب الذي ِّ
بوصفها «االسم اآلخر ملقولة وحدة الوجود» ،وهي فكرة فلسفية يبني عليها ابن عريب
تصوره حول وحدة الوجود التي تعني تالحم املتضادات يف كيان موحد ،ونحن نُلفي
انعكاس ذلك عىل النص األديب بوصفه كونًا قائماً بذاته ،حيث يشكل اإلنسان جز ًءا من هذا
الكون بمسعى االنتقال من القوة إىل الفعل ،ومن الغيبة إىل املشهد.

إن الرؤية بالوجدان والقلب -دون عدّ ذلك متاه ًيا عاطف ًّيا سلب ًّيا -هي املعادل
الكشفي لدى الصوفية لكيان الذات الشاعرة يف حماولتها املريرة؛ ملعانقة العامل وقواه الباطنية
التمرد ،واملغايرة ،ومالحقة املضمرات اخلفية ،بوصفها تشكيلاً
املثىل ،واقرتاهنا بمبادئ
ّ
جوهر ًّيا حلقيقة مثالية ضائعة.
ثم ،يمكن تصنيف مظاهر الصوفية الوجودية إىل أنامط ،أوهلا يتم ّثل يف الصوفية
ومن ّ
الوجودية التي تعمل عىل مترس الذات بقصد متردها عىل واقع يتكرر باستمرار ،وذلك عن
طريق التسامي .بينام يتمثل النمط الثاين يف الصوفية الرسيالية ،أو البحث عن حقيقة كبرية
ضائعة ،يف حني تكمن الصوفية الثورية يف امتزاج روح التمرد ،بأبعاد ثورية ،من أجل إعادة
خلق الواقع.
وتستمد الصوفية مصدر طاقتها من التسامي الروحي عن طريق تاليش الوجدان

((( أدونيس ،الثابت واملتحول  -األصول ،دار العودة ،ص .97
(((املرجع السابق ،ص .98
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البرشي يف الكينونة اإلهلية املطلقة ،بينام تستمد الوجودية طاقتها من ينبوع الذات البرشية
ثم يكون اإلنسان خالق نفسه،
يف حد ذاهتا ،عىل اعتبار أهنا مصدر الطاقات برمتها .ومن ّ
أو إله ذاته ،كام يزعم الوجوديون ،غري أن كلاًّ من الصوفية والوجودية تشرتكان يف سعيهام،
بتجاوز وجودمها ،إىل الوجود املطلق ،ولذلك ظل يف يقني الوجوديني أن «التعايل شعور
صادر عن جتاوز اإلنسان لوجوده نحو وجود اآلخرين ،ويؤكد كريكجارد (Kierkegaard,
 )sorenأن اإلنسان يتعاىل -هو كذلك -بغية التوصل إىل ذات اخلالق ،وجتاوز عامله ،وعامل
وجوده الذايت ،عرب جتربة ذاتية ممكنة»(.((1
ويف ذلك تأكيد عىل قدرة اإلنسان ويقينه بام حيصل لتحقيق ذاتيته ،وحينذاك يكون
اإلنسان يف نظر الوجودية قوة عظيمة متتلك مصريها وفق مبدأي احلرية واالختيار .ومن
هنا كان رفضها للواقع مبن ًّيا عىل أساس «إرادة القوة» التي ال يتمتع هبا إلاَّ الرجل العظيم
الذي تبناه نيتشه ( )Nietzscheيف مرشوعه الفلسفي.
جمرد
والوجودي يتسامى عندما تكتمل فيه روح هذه اإلرادة ،وما عدا ذلك فهو ّ
عبث ،لكن الصويف يقتبس من بواطن األشياء هليبها ،ويقتنص أرسارها ،ويالمس كوامنها،
وال يقنع أبدً ا بظواهرها ،بغية استرشاف اتساع مداها «املابعدية».

والتوغل يف العمق صفة مم ّيزة للصوفية ،ليس ملجرد إشباع نزوة (املاوراء  -مادي)
وحسب ،بل هي نزوة (ميتافيزيقا  -الروح) ،وقد يعني ذلك أن «اإلنسان يف الفكر الصويف
ال يعيش حالة من الالوعي ،أو السلبية ،بل إن اإلنسان هو احلقيقة األكثر حياة يف هذا
الوجود»(.((1

لقد أراد اخلطاب الصويف أن يتوغل بالوعي اإلنساين نحو أعمق معاين السمو عىل
تفاهة احلياة وماديتها وح ّطتها ،وأن خيلص «األنا» من سجنه ،وخيرجه من هشاشة الواقع،
وحي ّلق به يف ساموات املطلق الالمتناهي ،بغية جتديد النبض الروحي ،وارتقاء أعىل درجات
الصعود نحو املتعايل.
ِ
وقوة عزيمتها -هي قبس من روحه
وال شك يف أن جتربة «األنا» املريرة -يف َشدِّ َفتْلها ّ
املستخلص ،ومن فيض املطلق اإلهلي يف انبثاقه الذي من شأنه أن يبثها أرساره ،وذلك حينام
يبارش الكشف عن استرسارية عظمة الكون األعىل ،حلظة مداعبة الروح يف صمته.
وإذا كان التملص من الذات هو نتيجة حلرماهنا من موطنها األبدي ،وإقصائها من

( ((1غازي األمحدي ،الوجودية فلسفة الواقع اإلنساين ،مكتبة احلياة ،ص .55
( ((1حممد مصطفى هدارة ،النزعة الصوفية يف الشعر العريب املعارص ،جملة فصول ،ع .1981 /4
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رسمديتها ،فإن وعي الذات لذاهتا قد أفرز نزعة وجودية تُعنى بالنزوع إىل قيمة اإلنسان،
وتفرده ،ومعايشة الواقع وجدان ًّيا.

ولعل من سامهتا «إدراك التجربة املعاشة» من حيث كون الذات وحدها هي من
يملك الوجود ألجل ذاته ،وأن سعيها مرشوع ال هناية له .بيد أن تأكيد الذات من خالل
املبادئ ،والقيم ،حيتم عليها اخلوض يف البحث عن معنى احلياة ،واألمثلة عىل ذلك يف
عب عن
شعرنا العريب -قديمه وحديثه -كثرية جدًّ ا ،نكتفي هبذا املقطع ألمل دنقل الذي رّ
مرارة جتربته يف عالقتها بالوعي الوجودي ،يف قوله:
وأنا كنت بني الشوارع ...وحدي!
وبني املصابيح ...وحدي!

أتصبب باحلزن بني قمييص وجلدي.

قطرة ...قطرة؛ كان حبي يموت!
وأنا خارج من فراديسه...
ِ
(((1
ورقة توت!
دون

واملقطع من قصيدة ِ
«سفر ألف دال» الشجية ،سواء من حيث عالقتها بالزمان
أو الوجود ،وكأهنا صورة لسريته يف وقعها املرير ،واملس َّيجة باملآيس حدَّ املوت ،ويمكن
اعتبار هذه القصيدة أهنا سلكت مسالك اإلبداع الوجودي ،وعكست جوهر كينونة
الواقع ،انطال ًقا من «أن الفن العظيم ،أو الفلسفة العظيمة هي حماولة للتعبري عن حقيقة
يستطيع اإلنسان استيعاهبا ،أو ملحها عىل األقل ،هنالك قيم أبعد من احلدود الضيقة للوعي
اإلنساين ،ومن املمكن أن نعي هذه القيم يف الومضات الصوفية»(.((1

لقد برهن الشعر العريب منذ ابن الفارض ،وابن عريب ،وأدونيس ،وصالح
عبدالصبور ،عن وعيه العميق لدروب الوعي الالمتناهية والتي ال يمكن رصدها،
ٍ
جتليات ال ندركها إلاَّ بالعقل الباطن ،وال نعيها إلاَّ
ولكن يمكن تصورها من حيث كوهنا
بالوجدان.

هذا اهلُيام الوجداين املنبثق من كيان مفعم بالشوق األزيل الذي ال ينضب ،واملتدفق
بحرارة املتعايل األبدي الذي حيتضن كل وجدان العامل املثىل ،هو طريق الصويف العريب ابن

( ((1أمل دنقل ،األعامل الشعرية الكاملة ،ص .297
( ((1كولون ولسون ،الشعر والصوفية ،دار اآلداب ،ص .199

دراسات وأحباث

106

الفارض مثال العلو الروحي والذي جيد متعته يف متابعة احلقيقة الكلية اخلبيئة ،بام هي
انسجام يدغم روحه يف رحاب املطلق ،ويغمرها:
مِ
ِ
ُ
وه ُت هبا يف عاملِ
حيث ال
األمر
ظهور وكانت نشويت قبل َنشأيت
ْ
ٌ
ِ
ِ (((1
وما ِ
غرم ًا،
فيهأمست
احلسن
من
أصبحت
أص َب ُ
أمس ُ
ْ
يت ْ
حت ُم َ
هبا مث َلام َ
فهو مل يصبح ليجد نفسه يف معانقة األبدي الالمرئي ،وإنام هي نشوة أصيلة ما قبلية
ُجبلت عليها النفس.

ويبدو أن التجربة الصوفية يف الشعر العريب املعارص بكل حمموالهتا هي فعالية الواقع
وفجة ،ومنغلقة،
وجماهدته ،وقد ّ
فضل الشاعر إقصاء ذاته من جماالته التي تبدو له متناهيةّ ،
ومما يبدو أن هذا اإلقصاء من العامل ناتج من صدمة وجودية ،أفرزهتا صدمة احلضارة
ّ
ويتهشم ،راح خيلق من
اجلديدة ،بخاصة حضارة العوملة ،ولكن عوض أن يتش َّيأ الشاعر،
يتوحد به يف سكون اخللق ،ولعل يف قول أدونيس ما يربهن عىل قمة احلس
َّ
ذاته كونًا عظيماً
الصويف املتعايل عن هشاشة الواقع:
ُ
الكون فأجفا ُن ُه
ُو ّحدَ يب
تلبس أجفاين؛

ُ
بحريتي
ُو ّحدَ يب
الكون ّ
فأينا يبتكر الثاين؟

(((1

ويبدو أن هناك حدو ًدا فاصلة بني عامله الداخيل [الباطن] وعامله اخلارجي [الظاهر]،
فالداخل الذي يضيق ويتق ّلص مل جيد كامله ومتامه ،وإشباعه يف اخلارج الذي يتك ّلس
ويرتاجع ،فاتّسعت اهلوة بني العاملني ،وتفاقمت أزمة الذات أمام ت ْيهها ،وفقدان توازهنا،
ثم جاءت دعوهتا لالنسحاب من احلياة ،ونشدان املوت يف عامل يقدّ س املحسوسات
ومن ّ
ويغ ّيب الروحيات.

إن الشاعر منهك باحلزن عىل الدوام ،وكأنه درامي بطبعه ،وبام أنه مل يكن بإرادته
امتالك قدره ،فهو يجُ ابه مصريه إما بالتملص ،أو بالتسامي ،عن طريق اإلبداع ،بح ًثا عن قيم
جديدة تبحث فيها الذات عن معادهلا الفكري ،والروحي ،والوجداين ،أو للتخفيف من

( ((1ابن الفارض ،الديوان ،بريوت :دار صادر ،ص  ،61وما بعدها.
( ((1أدونيس ،قصائد أوىل [قصيدة ال تنتهي] وحدة ،اآلثار الكاملة ،املجلد األول ،دار العودة،1971 ،
ص.46
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حدة املعاناة التي تس ّببها غريزة التط ُّلع يف اإلنسان الرابضة يف ال وعيه ،و«أناه البدئي» ،ومما
يضاعف إحساسه باملرارة إدراكه اليقيني بـ«أن يف النظام البدئي لوجودنا احليوي يقع وريد
املتعة ،ووريد املعاناة جن ًبا إىل جنب ،ويربطنا كل منهام باحلياة ربا ًطا أقوى بسبب وجود
اآلخر»(.((1

تعمق فيها أدركها أكثر ،وسام بكيانه إىل
وكلام اقرتب الصويف من ذاته تنكّر هلا ،وكلام َّ
مواطن ال يصلها احلس ،وال يالمسها ،حتى تنال حظها من الدهشة يف جتربة التعايل العسرية،
أيضا فوق الفراغ والعدم ،واالرتفاع والعلو
«فنحن حني نرتفع فوق كل يشء ،فإنام نرتفع ً
بمعنامها األصيل ،ارتفاع وعلو عىل اليشء وضده ،أو عىل الكل والعدم ،عىل السواء»(.((1

وذلك أن التعايل هو نقيض العدمية التي تعمل عىل جتريد ا ُملثل من مثاليتها ،وختلع
عنها قيمها العليا ،وال شك أن يف اإلنسان نزو ًعا إىل املثال ،وليس ّ
أدل عىل ذلك من قول
نيتشه ( « )Nietzscheأنا أنظر إىل األسفل ألنني باألعىل ،وأنتم تنظرون بطاقة ال متناهية
من االكتفاء الذي ال ينضب» .وبذلك ينتزع اإلنسان قيم السمو والتعايل من إرادة الذات
يف جتاوز ذاتيتها وذوات اآلخرين.

وكام كانت الوجودية قوة من أجل احلقيقة ،فإن الصوفية هي خوض يف احلقيقة،
ولذلك تلتقي كل منهام يف مبدأ املواجهة ،مواجهة الواقع ،وخت ّطيه ،من حيث كونه رض ًبا
من السخف والتدين ،وأن بإمكان الذات التسامي عىل حطته والقدرة عىل الرصاع بـ«ال»
بام فيها من إمكانات مذهلة يستوعبها الالوعي الباطني لتكون مالذها وخالصها املنتظر،
يقينًا منها أن «التعايل هو يف جوهره انفتاح للفكر ،واتّساع آلفاقه ،وجتاوز لكل احلدود»(.((1
شعورا بالالتناهي والالحمدودية.
وعىل الرغم من حمدودية الكائن إلاَّ أنه يمتلك
ً

وإن دهشة املتعايل نفسها ال تنفصل عن جزئيات الواقع ،حتى وإن تواصلت مع
كليات املطلق ،وقد أكد أفلوطني ( )Plotinusأن جتربة املتعايل هي انطالق من الذات
وعودة إليها عىل حد ما جاء يف قوله« :أما إذا وصلت بملكة املعرفة عندك إىل الالحمدود،
ألنه ليس من هذه األشياء ،فاستند إىل هذه األشياء نفسها ،ومنها شاهد»(.((1
ذلك أن الفيلسوف يدرك اليشء من نقيضه ،وهو بذلك يدعونا إىل معرفة الكيل

( ((1وليام أرنست هونكونج ،معنى اخللود واخلربات اإلنسانية ،ص .167
( ((1عبد الغفار مكاوي ،مدرسة احلكمة ،دار الكتاب العريب ،ص .69
( ((1املرجع نفسه ،ص .70
( ((1املرجع نفسه ،ص .54
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من خالل اجلزئي ،ومعرفة الالواقع عن طريق الواقع؛ أي خت ُّيل اليشء ليس بام هو ،إنام بام
يوحي به من نقائض ،وهو إذ جيعل من األشياء الواقعة حتت البرص كأساس للتبصرُّ فمعنى
ذلك أنه «ال يتسنَّى لإلنسان أن يرى الرؤية احلقة حتى يغوص بكليته يف هذه األرض،
ويمأل عينيه من هذا الواقع املحسوس»( ((2بكل جتلياته ،وتناقضاته ،واحتامالته ،وتوقعاته،
ومهام حاول اإلنسان التعبري عن نفسه فهو يظل رهني الثالوث األزيل ،املتعايل؛ أو الفوق Le
 ،Dessusأو الداخل  ،le Dedanأو اخلارج .Le Dehors

ﷺ ثان ًيا :وقفة السالك وأرسار املقام

 -1نور الرس يف اإلشارة والعبارة

استوعب الشاعر التجربة الصوفية يف رؤاها املتسامية ،بعد معاناة شديدة من رفض
احلياة الدنيا ،وما حييط هبا ،فام كان منه إلاَّ دفع دواعي الذات إىل البحث عن البديل يف أفق
آخر ،مل جيد له مسو ًغا يف غري نور الرس يف اإلشارة -بالتعيني والتضمني -بوصفها مركز
الكشف ضمن نسق املطلوب عن رؤيا األحوال ،وسياق املقصود يف معامالهتا التي تُفصح
عن مكامن األجواء النفسية ،وترنو إليه األحوال ،فيام تستوجبه االستعدادات الحتضان
املرتقب املأمول ،وبحسب ما يعطيه األمل من أفق مالئم للحياة املرجوة.

تصويرا تأمل ًّيا يتجاوز به الواقع ،بح ًثا عن
ويف ضوء ذلك يعدّ شعر أديب كامل الدين
ً
جوهر اليقني يف جتلياته الروحانية ،واألنس بام جييل عنه الشجن ،واإليناس فيام احتوته معاين
احلروف املتبصرّ ة بأمور احلق يف صفاته ،ولو بصورة رمزية ،قد ال ترقى إىل مطالب حروفية
احللاّ ج عىل سبيل املثال.
والفرق بني الشاعر واملتصوف يف هذا املقام ،يكمن يف الداللة االحتاملية ،ففي حني
يعتمد أديب كامل الدين عىل ترميز احلرف الصويف يف صورته التضمينية الداعية إىل القدرة
اإلحيائية بالتامثل الصويف ،تأيت حروفية املتصوفة بوجه عام لتشكّل داللة ما خياطب به
املتصوف احلق؛ ليصبح مقصود العبارة بينه وبني ذات احلق حقائق ثابتة ،وكأهنام م ًعا «علم
احلق» ،وهو ما مل تسوغه رؤيا العبارة يف شعر أديب كامل الدين الذي ينطلق من وضعية
احلرية املؤدية إىل إماطة اللثام عن املعنى الكامن بطريقة رمزية يف حروفه.
ولعل يف هذه الرؤية الكشفية؛ للعبارة الصوفية -التي نتوخاها يف شعر أديب كامل
الدين -ما يومئ إىل اإلشارة املتبصرّ ة بالتوهج املستعر يف دواخله ،ومل يكن ذلك كذلك لوال

( ((2نفسه ،ص .55
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مسوغات مشاعر احلرمان من اآلخر -بجميع تفريعاته -الذي قسا عليه ،وزرع فيه بواعث
الغربة؛ مما خلق لديه غربة الذات وهجر املقام ،فلم يكن له من بدٍّ  ،واحلال هذه ،إلاَّ أن
يسرتشد بإرشاقاته التنويرية املستقاة من خفايا احلرف يف مدلوالته الصوفية.

ما يعني أن جتربة الشاعر بغربتها املرتامية األطراف أ َّدت إىل اهنيار مظاهر كيانه
الوجودي ،يف مقابل أهنا أسهمت يف بسط صورة احلق بخياله الكشفي ،أملاً يف اخلالص،
وبح ًثا عن املعادل الوجداين لكيانه املفعم بالسمو واالمتالء ،من خالل امللكة احلدسية
للتخلص من مرارة الواقع املوبوء.

هذه املرارة التي تعتمل يف كيان الشاعر هي ما َأوى نصيبه من خيبات العامل املتكررة،
ولن يثبت ذلك إلاَّ حني يتم إحباط األنا يف مواجهة انكسارها؛ األمر الذي ينتج منه العجز
أو الرتاجع عن املواجهة ،لكن الذات هي وحدها التي تقاوم وترفض أن تستسلم ،فهي
متتلك وع ًيا عمي ًقا بذاهتا وبالعامل( ،((2كام يف قوله:
ليس ك َِمثيل ْ
إن أرا َد البكا ْء
َ
بحر ُأ ِ
أهنار ٍ
ئت يف رما ْد
طف ْ
ُ
ِ
ِ
الناضج قد
بالثمر
ممتلئ
أو
شجر ٌ
ٌ
ُض ّيع َو ْس َط الوها ْد

ب قد ُأ ْح ِر َق ْت
حل ّ
أو ورد ٌة موعود ٌة با ُ

ورصت
أو ُق ْبل ٌة قد ُح
ْ
ٍ
بريء ُيقا ْد
مثل
ِ
احلراب.
صهيل
بني
ْ
الر ْ
ليس ك َِمثيل ْ
حيل
َ
إن أرا َد ّ
كثبان ٍ
ُ
رياح(.((2
رمل ختتفي يف ْ

يبدأ املقطع بفعل النفي «ليس» يف صيغة املايض الدالة عىل احلال ،امللحق به أداة

( ((2ينظر :كتابنا الرؤيا والتأويل مدخل لقراءة القصيدة اجلزائرية املعارصة ،دار الوصال ،ط،1994 ،1
ص 53وما بعدها.
( ((2أديب كامل الدين ،قصيدة إرشات التوحيدي ،املجموعة الكاملة ،بريوت :منشورات ضفاف2015 ،
ص .198
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التشبيه باملامثلة ،حيث يكون املش ّبه واملش ّبه به متعدّ ًدا ،وهو ما يطلق عليه بتشبيه اجلمع،
وكأن يف إظهار صفات التعدّ د -من غري حال الشاعر مع جواز الكل -جاء لتأكيد نفي
احلالة النفسية التي مل يعد فيها البكاء واحلرسة يفيد من اتساع تعاظم اجلور ،واسترشاء
الفساد والتعسف.

وإذا أضيف إىل هذا املستفتح الشاق من الصفات الداللية يف باقي اجلمل الشعرية،
املعبة عن األسى يف صور« :البكاء/
تبينّ اجتثاث التواصل مع احللم ،وهي الصفات رّ
الوهاد /املحارصة /االنقيادِ /
الرماد /الضياعِ /
احلراب /الرحيل /كثبان رمل ختتفي يف
رياح» .كله صور دفعته للبكاء فيام أهاجه من كآبة أثارت فيه دافعة إجياد البديل.
وكأن هذه الصفات حتدّ من نيل املطلوب ،أو من احتواء فضاء الرؤيا ،أو من مت ّلك
اتساع احللم ،ومع ذلك يبقى املسعى من دون جدوى بالنظر إىل امتالء الشاعر باحلس الصويف
الذي غمر به حياته بالكشف عن عامل يظل دو ًما يف حاجة إىل كشف؛ ولذلك فالشاعر
مثله مثل الصويف يلج األعمق ،واألسمى ،واألنبل يف حماولة ختطيه عوامل احلس املتدنية،
واعتالئه عوامل األبدية املتعالية ،حيث تنبجس حقائق الروح املثىل بكل معانيها وجتلياهتا،
وال شك يف أن هذا الوعي غري منحبس ،بل هو منفتح عىل الالمتناهي ،باستمرار( ((2كام يف
قصيدة «حماولة يف أنا النقطة»:
أنا النقطة

ِ
سيف األصلع البطني
بريق
أنا ُ
ِ
ُالثورات وثورات اخلرافة
أنا خرافة

أنا معنى الالمعنى وجدوى الالجدوى

أنا دم أخذته السامء ومل تعطه األرض
أنا بقية من ال بقية له

أنا الفرات قتي ً
ال ودجلة مدججة باإلثم

أنا ألف جريح

دب.
ونون
ْ
هب و ّ
فتحت ل ّبها ملن ّ
الحظ،

( ((2ينظر :عبد القادر فيدوح ،الرؤيا والتأويل ،ص .54
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.....

ّيف احتوى العامل ُ األكرب
وهي الزمن املتمرد:

ّيف جتمهر املايض

وخرج باجتاه املستقبل يف مظاهرة حاشدة.

......

أنا النقطة

عرفت احلقيقة وعجنتها بيدي.
ُ

آ...

ما أشدّ حزين

وسعت آال َم البرش
ما أعمق دمعتي التي
ْ
ما أفدح خطيئتي :خطيئة املعرفة

ما أعظم زلزايل وخرايب الكبري

أنا النقطة(.((2

بالتوحد مع
والضمري ،هاهنا ،مشحون بدالالت مكونات النفس والروح ،ومفعم
ُّ
رؤيا الشاعر الكونية؛ وما تركيزه عىل ضمريه إلاَّ بباعث اإلحاطة بالضمري اجلمعي ،وبأصل
يتفرع من جمازات التعظيم هلذا الوعي اجلامعي ،أضف إىل ذلك أن توظيف الضمري
كل ما ّ
هبذه اإلفاضة حيمل مكانة رفيعة يف أعامل الشاعر -عىل وجه العموم -األمر الذي يعكس
قيمة الضمري املشرتك ألصالته ،بوصفه عايل الكعب ،وعظيم القدر.

تصوره،
وهو شأن كل مبدع خلاَّ ق ُيرشق بجالل أفكاره وعنفوان رؤاه ،واستعالء ّ
وليس ذلك بعزيز من شاعر منفتح عىل إبداع املجازات ،وأوسع اآلفاق ،كونه موصول
الرحم بأصله ،وثقافته الدينية ،وليس أدل عىل ذلك من تعظيم قدر الضمري اجلمعي يف هذا
املقطع ،من منظور أن الضمري «أنا» يمتاز من الناحية السيميائية بعالقة ارتباطية عضوية مع
الذات املتك ّلمة الفاعلة واملنتجة للفعل ،مش ِّكلاً بنية كربى تتأ ّلف من حمورين أساسيني يف
( ((2أديب كامل الدين ،املجموعة الكاملة ،ص .24
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العملية التخاطبية  /أنا /الذات املتك ّلمة ،واآلخر الذي يأيت يف درجة تراتبية أقل من ذات
مصدر اخلطاب.

ّ
ولعل وظيفة «الضمري أنا» تتداخل مع الوظيفة اإلحيائية التي تشري إىل املحتوى
كقطب يم ّثل نواة داللية رئيسية متعالية بعلو ألف املدّ «أنـ(ـا) ،فشكل الضمري حييل إىل
صاحبه كذات موازية هلذا األلف الواقف واملعانق للسامء .فالضمري يعلن عن صاحبه،
والعلو ،والغلبة،
وتستند إليه الذات املتك ّلمة؛ لتشكّل يف جمموعها ظاهرة إشارية للرفعة،
ّ
والبقاء»(.((2
يا حرويف ومالبيس وأصابعي

....

أنا املسافر الذي سرُ ق حلمه
....
أنا الذي عرفت احلقيقة

قبل ْ
أن تبيع نقا َطها يف السوق الكبري
وعرفت الظنون
ُ

قبل ْ
أن تشرتي نونهَ ا من أصباغ املكياج.

ُ
سيحدث يل ولكم يا أصدقائي
أعرف ما
أنا الذي
ُ

فلم ال تعرتفون بأخطائكم يل
َ
ِ
بإيامءة الرأس اجلميلة
وتكتفون

حني أصطفي لكم النبوءات؟

(((2

ولعل السمة الدالة يف هذا املقطع تعرب عن الشعور باالستالب ،واختطاف احللم،
حممل بأثقال سلب
نفيس /روحي أضفى عىل وعي الشاعر
ويف ذلك إدراك
َ
االنطباع بأنه ّ
ٌّ
اإلرادة ،التي يمكن أن يشرتك فيها الوعي املخلص ،لذلك يشعره بوخز الضمري ،وكأنه
يقدم صوب املراد فيام آثره هلذا الوعي من ترقب مأمول.

( ((2ينظر :ابن السائح األخرض ،سيميائية الضمري (أنا) يف الداللة ونامء التأويل ،جملة سامت ،مركز النرش
العلمي ،البحرين ،املجلد الثاين ،العدد األول ،2014 ،ص .132
( ((2أديب كامل الدين ،املجموعة الشعرية الكاملة ،ص .74
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توجه املصري ،وهتدي
ويف هذا وعي باملسؤولية يف بناء ذات الضمري بالقيم التي ِّ
اخلطيئة التي ختالف جلبة اإلنسانية وراحة الضمري ،عىل أمل الوصول إىل سواء السبيل،
ومن هذا القبيل كان الشاعر ساع ًيا إىل البحث عن الوجه اآلخر للوجود األسمى( :أنا
الذي عرفت احلقيقة) بوصفها جوهر الوجود ،يف مقابل مالحقة املضمرات اخلفية بوصفها
تشكيلاً جوهر ًّيا حلقيقة مثالية ضائعة:
واأللف :أنا :جمهول يف هيئة شاعر،
ُ

احلوت.
ضاعت يف دائرة
والبا ُء حبيب ُة قلبي
ْ
ْ

.....

ال معنى يل إلاَّ يف حريف.

مرت عرشون.
مر ْت سنة عارية من عمريّ ،
ّ
ِ
ِ
صهيل األلف..
احلرف أنا :متهم بجنون الراء،
ُ

نزيف ِ
بكاء ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صمود العني ..انتبهوا
احلاء،
الكاف،
الباء ،ربي ِع

ُ
النون إىل عريي اليومي ،أضيع وأفنى
إذ ترسقني

ُ
يبحث عن معنى!
انتبهوا رأيس فوق الرمح إله

(((2

بالتنسك بحرف األلف ،وهو ليس حر ًفا عاد ًّيا ،ولكنه
يبدأ الشاعر يف هذا املقطع
ُّ
ِ
«نفهم الوجو َد،
يم ّثل -يف نظر الشاعر -قيمة رمزية مستمدة من كونه « َق ُّيوم احلُروف» به
ُ
واحلرف وجودَ ،فه معا ي َت َهي ِ
ان ،ومها م ًعا
حرف،
ونكتشف ُم َع َّم َياتِه و ُمالبساتِه ،فالوجو ُد
ُ
ٌ
ٌ ُ ماَ َ ً َ ماَ َ
ِ
واملخيال ،ويف فضاء الرتميز
األدوار يف مرآة احلياة والذاكرة والدين واألسطورة
يتبادالن
َ
ِ
ِ
لق كتابة،
بالقوة ال َق َو ِو َّية والتجريد املتعايل ...فالوجود
حرف ال تكون الكتاب ُة إلاَّ به ،واخلَ ُ
ٌ
والنفس وجو ٌد ،وهكذا تبتدئ دائرة الوجود باحلرف
والغرس ن ْف ٌس،
غرس،
والكتاب ُة
ُ
ُ
ٌ
وتنتهي به وإليه(.((2

املتصوفة لتعزيز رؤاهم باحلرف ودالالته الرمزية التي
جسدها
ّ
وهي املساحة التي َّ
الرمز ّية التي تتّخذ احلرف رابطة وجود ّية
تُشري إىل ع ْلم البدء كله« .واملنظومة الصوف ّية ّ
( ((2املصدر نفسه ،ص .153
( ((2أمحد بلحاج آية وارهام ،أبجدية الوجود دراسة يف مراتب احلروف ومراتب الوجود عند ابن عريب،
املغرب :منشورات أفروديت ،ط ( 2013 ،1مقدمة الكتاب).
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والرب ،ومنظومة اإلبداع ّ
الشعري الذي يستثمر املساحات
ومسلكًا للتقريب بني العبد ّ
الرمز ّية الالمتناهية حتّى يتّخذ احلرف رابطة تصل بني إنسان وإنسان ،ذلك ّ
أن اإلنسان هو
ّ
«احلقيقة األساس ّية التي نستطيع إدراكها يف العالمَ  ،فهو يتّصف باحلضور والقرب واالمتالء
واحلياة ،ويف اإلنسان وبه وحده يصبح ّ
كل ممكن واق ًعا ،هلذا ّ
اإلنساين أو
فإن إمهال الوجود
ّ
تغافله معناه الغرق يف العدم»(.((2

نقر بوجود تداخل يف
وال بد من اإلشارة هنا إىل أن معنى احلرف يف هذا املقام جتعلنا ُّ
املتصوفة ،وكأهنام وجهان
سامته ،بني رمزيته يف شعر أديب كامل الدين ،وأيقونته يف مفهوم
ّ
لعملة واحدة إلاَّ فيام ذكرناه ساب ًقا من حيث االختالف بني املعنى والرتبة ،أو املقام ،ما يعني
أن احلدود بني توظيف داللة احلرف تكاد تكون مشرتكة ،نسب ًّيا ،من حيث إن احلرف عند
الشاعر تندمج فيه الذات ،ليكون احلرف هنا مط َّية لسريته التي حتاول أن تتجاوز الواقع،
وبام حتمله دالالت التط ُّلع واحللم باالنعتاق ،وبحدود املعنى الذي ُيستثنى منه احللول
يف ذاته تعاىل ،وفيام ال يمكن للعقل جتاوزه ،إلاَّ من حيث استعامل احلرف مط َّية ،يف حني
يتامهى احلرف مع الذات املتك ّلم عنها -وهي هنا ذاته تعاىل يف صفاته -فيام يمكن أن يتجاوز
حدود العقل ،ومنزلة اخلليقة ،إىل املطلق يف ذاته تعاىل ،وهو ما يطلق عليه باحللول يف وحدة
التنسك والتامثل يف حدّ احللول ،صفات
الوجود ،كام عند
املتصوفة ،وما بني املط َّية يف حدّ
ّ
ُّ
مشرتكة ،يف الوسيلة بالتضمني ،وخمتلفة يف القصد بالتضاد.
ولعل يف استعارات املقطع السابق ما يفي بتوضيح الرؤيا احلسية من أجل البحث
عن األكوان املمكنة ،وحرضة الوجوب يف حقيقة الرؤية الروحية العلوية ،التي تسعى إىل
االطمئنان بالنفس يف الكون املطلق باملشايعة ،ففي حني جاءت رؤية واجب الواقع املمكن
صهيلِ /
ِ
ِ
ِ
نزيف/
بكاء/
بجنون/
بع ّلته يف هذه املفردات( :ال معنى /سنة عارية /متهم
ِ
صمود /عريي /أضيع) عىل وجه االستعارة بني العزم عىل سلوك طريق واجب املمكن،
بام يف الواقع من علل التجايف واالستالب ،جاءت العبارة الصوفية يف استعاراهتا ،بخاصة
يف احلروف املاثلة؛ للداللة عىل واجب الوجود يف ذاته تعاىل بنور بصرية احلرف ،وعىل
وجه التحديد يف هذا املقطع ،ففي االستعارات األوىل صور تشبيهية ،يف حني هي يف الثانية
رمزا لصفات ذات اجلالل عىل حدّ قول ابن عريب:
تنزهيية ،تأيت يف العبارة الصوفية ً
ْت َم ْعنَا ُه
َو َل ْي َس ليِ َأ َم ٌل فيِ ٌا ْلك َْو ِن إِالَّ ُهو
إِ َّن ا ْل ُو ُجو َد لحَ َ ْر ٌ
ف َأن َ
( ((2ينظر :حياة خياريَ ،
أيضا :عبد الرمحن بدوي ،موسوعة
مزي .وينظر ً
الر ّ
احل ْرف شكل من أشكال التّعبري ّ
الفلسفة ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط ،1984 ،1ج ،2ص .634
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فس ِ
ِ
وما ت َُش ِ
اكنُ ُه
اهدُ َعينْ ٌ َغيرْ َ َم ْعنَا ُه
الحْ َ ْر ُ
ف َم ْعنًى َو َم ْعنَى الحْ َ ْر َ
َ َ
وقد استعمل الشاعر أديب كامل الدين احلرف هنا ملا له من قدسية دالة عىل السمو،
وليس عىل التامثل الذي به صورة احلق ،كام هي عليه احلروف عند الصوفية التي تعني
توضحه هذه الرسمة البيانية التي
عندهم رس الوجود الذي حتتويه احلروف ،عىل نحو ما ّ
ختتزل صورة احلروف يف سياقه الصويف املحض؛ إلعادة توازنه النفيس ،وتوثيق سامته
الروحية ،كام ورد يف املقطع السابق:
(((3

رقم

1

صفة احلرف

الداللة القدسية

الضمري يف (حريف)

وسلطة
قوة ُ

3

األلف

وهي سلطان احلق

5

احلاء

2

4
6

الراء

وهي دولة احلق

الكاف

وهي كاتب احلق

العني

وهي رؤيا الباطن

وهي حافظ احلق

أضف إىل ذلك ،يأخذ احلرف مساره القديس النسبي يف شعر أديب كامل الدين؛
إلظهار كيفية تبصرُّ ه الكون ،وتأ ُّمله املستقبل فيام يطلبه االستعداد الواعد؛ لكي ينبلج
الوجود عىل الوجه األمثل ،بام تستدعيه رفعة احلياة ،بح ًثا عن مالحقة األفق كام يف رأي
نتنسمه ونستبصرِ فيه .وإذ نَكتب عنه ،نكتب
أدونيس« :نحن ال نَقبض عىل األفق ،بل ّ
تنس َمنا
واستبصارنا ،ال املعنى ذاتَه»(.((3
َ
ُّ
وغال ًبا ما نجد يف شعره اجلمع بني االرتباط بالسمو لرسم إنسانية اإلنسان يف واقعه،
والتعاهد مع القدسية التي تتّصف بالصفات الروحانية للخليفة اإلنساين ﴿إِنيِّ ج ِ
اع ٌل فيِ
ُ
َ
ِ
الأْ َ ْر ِ
ض َخلي َف ًة﴾ املكمون يف الرس ،حتى يكون وقاية للظاهر والباطن ،وعربة حممودة.
الرمحن
ِ
َ
األرض وبايعني.
مفتاح
األكوان وس ّلمني
َخ َل َق
َ
لك ْن ّ
عذبني اجلندْ

( ((3ابن عريب ،الفتوحات املكية.330/2 ،
النص القرآين وآفاق الكتابة ،بريوت :دار اآلداب ،ط  ،1993 ،1ص .41
(((3أدونيسّ ،
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ِ
ْ
إذ آملني ُ
السلطان.
فرشدين
أرق
الليل املطعونّ ،

أقرتح الليل َة معراجي..
فبأي
ُ
ّ

وأقو ُد مماليكي ،شميس وغيومي نحو اهلل؟
الرمحن

ْ
اإلنسان
َخ َل َق

َ
والبلبل واهلدهدْ .
آتا ُه احلكم َة ط ّيع ًة

وتعر ْت
انذهلت واملأساة
األرض
لك ّن
ْ
ْ
َ
اتسعت ّ
كربت.
والغربة قد
ْ

ِ
الرمحة..
فأشريي يا كلامت

بح ْ
َ
ّ
إن
سبان(.((3
اإلنسان ُ

 -2شفرات الربزخ

هناك مضامني وجدانية وروحانية تستلهم كيان الصويف ،وتقع يف متاس مع مدلوالت
جتربة الشاعر اإلبداعية ،ومتدُّ ه باليخضور .وهذه املضامني الذاتية هي املشرتك «املعنوي/
الرؤيوي» بني الشاعر والصويف ،عىل اعتبار أن كليهام مولع باقتناص املطلقات ،ووعي
الكليات واستيعاهبا.

األمر الذي جعل من الصوفية أن تكون بـ« ُم ْقترَ َ ب (من) الوجود واحلياة ،أو منهج
شمويل حياول (استيعاب) كل ما هو كائن عىل اإلطالق .فالصوفية نمط حياة ،أو شكل من
أشكال انكشاف اإلنسان يف الزمان»( ((3الذي باستطاعته أن يدرك مأزق الذات والوجود
م ًعا.
غري أن هناك جوانب أخرى تشرتك فيها الصوفية -بوصفها خطا ًبا منهج ًّيا لتحليل
النصوص وتأويلها -مع القراءة احلداثية التي تطمح إىل مقاربة النص استنا ًدا إىل شفرات
املنهج الصويف ،وأهم هذه الشفرات:

( ((3أديب كامل الدين ،األعامل الشعرية الكاملة ،ص .98
( ((3يوسف اليوسف ،الصوفية والنقد األديب ،جملة الناقد ،ع  8عام .1989
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أ -فيض الربهان /كشف الكشف

إن القصيدة ال تُفصح عن ذاهتا ،بل هي تتوارى خلف أستار وحجب ،وال تتجلىَّ
مجة،
إلاَّ يف شكل احتامل ،أما الوارد فيها فهو حمض عالمات دالة ،ختتبئ وراءها مدلوالت َّ
وحمموالت متعدِّ دة ،ومن ثم كان النفاذ إىل مستوياهتا العميقة يتط َّلب ،بالرضورة ،سبلاً
وتصوراهتا ،وفرضياهتا ،وحسب،
متنوعة ،ال ختتلف من حيث إمكاناهتا،
ُّ
ملتوية ،وطرائق ّ
والتنوع
التحول ،يف اهليئة والشكل،
أيضا من حيث كوهنا أشكالاً غري ثابتة تنزع إىل
ولكن ً
ّ
ّ
والتلون يف الدالالت ،فكام تتعدَّ د مستويات النص ،كذلك تتعدَّ د مستويات
يف الصور،
ُّ
التقبل والتحليل.

وال شك يف أن فيض الربهان ،أو كشف الكشف ،هو أحد السبل املؤدية إىل فضاءات
النص ،وفجواته ،والتواءاته؛ ألنه كام هو معلوم يف خطاب الصوفية «يشاهد من اليشء
جوهره الصايف .فهو نظرة باطنية َم َلكية ،تخُ ِّلص األشياء من أعراضها وشوائبها وما فضل
َ
(((3
عن صميمها ،ابتغاء البلوغ إىل نواهتا األوىل ،أو ينبوعها األصيل» .

فإذا كانت القصيدة رؤيا ،فإن الوصول إىل مضمراهتا اخلفية حيتاج إىل مثل هذه
التصورات والرؤى ،بحيث يبدو
الطاقات الكشفية ،ويقرتن الكشف بالتفكيك يف كثري من
ُّ
أن كلتيهام تدعوان إىل ترشيح البنى العميقة للنص الستخالص املعنى الضمني ،فالتفكيك
إدراك ضمن النص ،دون التق ُّيد بنامذج ثابتة يف التعاطي معه ،ودون أن يبقى أسري املتون
اخلارجية ،وكام يقول جاك دريدا ( :)Jacques Derridaإن حركات التفكيك ال تتناول
البنى واهلياكل الراسخة من اخلارج ،وال يمكن أن تصبح ممكنة وف ّعالة ،وترضب رضبات
صائبة ،إلاَّ إذا سكنت هذه البنى من الداخل وتلبستها(.((3

إنه حفر يف اجلوف ،وخوض يف املنطق األكثر عم ًقا ،وبذلك فهو يرتبط من املنظور
وتصور ،وليس بام ُيمليه العقل الذي ال يتوافر إلاَّ عىل
الصويف بام يمتلكه احلس من إدراك
ُّ
احتياط أقل.

ويعمل الكشف عىل تنشيط القوى حلركية الذهن يف القدرة عىل اإلحساس بالظواهر
النفسية املختلفة ،وتفعيل طاقة الذاكرة بدافع االحتفاظ عىل التجارب السابقة «فالكشف،
استنفارا للطاقة االحتياطية اجلاثمة يف الذهن البرشي .إن
يف احلق ال يقل أبدً ا عن كونه
ً
اجلهد الربهاين ،أو العلمي ،ال يملك أن يستهلك مجلة الطاقة النفسية أو الدماغية؛ بل هو ال

( ((3املرجع السابق ،الصوفية والنقد األديب ،مرجع سابق ،جملة الناقد ،ع  ،8عام .1989
( ((3ينظر :هاشم صالح ،التأويل والتفكيك ،جملة الفكر العريب املعارص ،ع .55/54

دراسات وأحباث

118

اجلواين الشديد ْ
الزخم والغزارة»(.((3
يكاد أن يفيد إلاَّ من جزء يسري من طاقة العامل َّ

اجلوانية للوجدان البرشي ،يظل يلهم الذات عىل الدوام،
هناك ،إذ ًا ،فائض يف الطاقة َّ
رباين للظواهر ،وكأن النص -يف نظر الصوفية-
أما البذل الربهاين فهو لصيق باجلانب ال َّ
مترس عىل
قطعة من وجدان ال دخل لسلطان العلم فيها ،بحيث ال يلج أعامقه إلاَّ من َّ
التعامل مع املعنى اإلنساين ،النابع من جوهره اخلبيء« ،أما النقد العميل أو التطبيقي فيصري
نو ًعا من كشف الكشف؛ أي هو
استبار للنص وشهادة عليه»(.((3
ٌ

ينبغي إذ ًا عىل القارئ أن يكشف عن مضامني النص الباطنية التي تنقلنا إىل عامل
الالتناهي يف تفتُّحه املطل عىل مبدأ التجليِّ  ،وجتعلنا نتَّحد بصفاته ضمن وثبات كشف
املضمرات ،واملستورات ،عن طريق التذوق «بالعمق امليتافيزيقي» ،ووفق آليات احلدس،
واالستبصار ،واملوقف ،وهي من املوضوعات الصوفية التي جتمع يف مضامينها «الشوق،
والذوق ،وصقل النفس ،والتنقيب عن األلطاف والنشوات ،وكل ما هو مجيل ونبيل.
(املتصوفة) ذوقهم وشوقهم إىل
عشق اجلامل قنطر ٌة إىل اهلل .ولقد دفعهم
وقد قال أحدهمُ :
ِّ
الولع باللغة العالية ،من جهة ،وإىل التو ُّله بالسفر والرتحال ،من جهة أخرى ،وذلك ابتغاء
جل َلف إىل اهل َ َيف،
مهها األول واألخري أن
َّ
تتحول من ا َ
االلتقاء بكل ما يصلح غذا ًء لنفوس ُّ
ال قصدَ هلا إلاَّ أن تصري جديرة بمجاورة اهلل»(.((3

ب -اللغة /الرمز

يستند املنهج الصويف إىل مقولتي «اللغة» و«الرمز» بوصفهام مقولتني فلسفيتني
وذهنيتني يشرتكان يف أداء الوظيفة الرامزة ،وتوصيلها وفق شفرات دالة حتتمل التأويل
واالحتامل .ولذلك سلكت الصوفية مسلك الرمز ملا حيمله من طاقات الغموض ،واإلهبام،
واإلحياء ،بقصد استلهام عواملها الغامضة بوصفها مؤرشات عىل الباطن اخلفي ،والداخل
املسترت الذي ال تستوعبه إلاَّ الطاقات الكشفية.

رسا ال يبوح به
أضف إىل ذلك أنه «كيان مفتوح ال تستهلكه الرشوح؛ أي إنه يكتم ًّ
وبالتدرج ،كام أنه ال يبوح به إلاَّ عن طريق الكشف ،ال عن طريق الربهان ،ما دام
إلاَّ جزئ ًّيا،
ُّ
(((3
يشع فحواه إلاَّ وف ًقا ملبدأ التلويح»  ،فالربهان سبيل العقل ،ودليل العلم ،أما
الرمز ال ُّ
( ((3يوسف اليوسف ،الصوفية والنقد األديب ،جملة الناقد ،ع .8
( ((3املرجع السابق ،ع .8
( ((3يوسف سامي اليوسف ،الصوفية إمداد للنقد األديب.
( ((3يوسف اليوسف ،الصوفية والنقد األديب ،جملة الناقد ،ع  ،8عام .1989
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الكشف فهو سبيل التأ ُّمل والوجدان.

نموذجا هلذا التفكري -نظريته عىل أساس
يؤسس أدونيس -بوصفه
ً
ويف هذا املجال ّ
«املاوراء نص» وكأن الرمز لديه هو الوجه اآلخر للنص ،أو هو النص الالمرئي ،أو املحتمل،
أو اخلفي ،ولذلك فهو يقول« :الرمز هو ما يتيح لنا أن نتأ َّمل شي ًئا آخر وراء النص ،فالرمز
هو قبل كل يشء معنى خفي ،وإحياء .إنه اللغة التي تبدأ حني تنتهي لغة القصيدة ،أو هو
تتكون يف وعيك بعد قراءة القصيدة ،إنه الربق الذي يتيح للوعي أن يستشف
القصيدة التي َّ
(((4
عا ًملا ال حدود له ،لذلك هو إضاءة للوجود املعتم ،اندفاع نحو اجلوهر» .

فالنص عىل هذا النحو غري قادر عىل الوجود؛ ألن حركيته منعدمة ،ووجوده جمهول،
لكنه ينبعث فور مداعبة القارئ «لراموزه» الصموت .وقد كان أدونيس رائد الرتميز ،حني
يلغم نصوصه الشعرية بكومة من أيقونات ذات دالالت متعدِّ دة ،ال يمكن أن تستوعب
مترست عىل مداعبة اللغة( ،((4ومساءلة مكوناهتا
حمموالهتا كاملة إلاَّ الذات املبدعة التي َّ
األصيلة:

		

يف اجلرح أبراج ومالئكة

هنر يغلق أبوابه ،وأعشاب متيش
يتعرى،
رجل َّ

يابسا ويملل
يفتت رحيانًا ً

ثم ينقط املاء فوق رأسه

(((4

يكف النص عن كونه استجابة لواقع أو رضورة ،ويستغني الشاعر عن
وهكذا
ُّ
الفكرة أو الصورة يف سبيل احلصول عىل «الكونية الشعرية» .فكام يتَّحد الشكل واملضمون
احتا ًّدا كل ًّيا يف املوسيقى ،كذلك متتلك القصيدة نشوة االحتاد من حيث كوهنا رؤيا للكون
جمزأة ،بل هي كلية ،وعليها أن متتنع عن كوهنا «حلظة انفعالية» وتسمو إىل أن
وللحياة ،غري َّ
تكون «حلظة كونية».
( ((4أدونيس ،زمن الشعر ،دار العودة ،ص .160
( ((4تروي لنا هدباء ابنة نزار قباين ُم ْل َح ًة مما جرى يف بعض جوانب لقاءات الشاعرين نزار قباين وأدونيس،
تقول :ذات يوم قال والدي ألدونيس" :يا أدونيس ُأجهد نفيس حتى أفهمك ،أنت -برشفك -هل تفهم
حالك ..ملن تكتب يا أدونيس؟!» ،ثم يضحكون.
( ((4أدونيس ،األعامل الشعرية الكاملة.529/1 ،
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وال شك يف أن هذا السمو إىل الكونية ال تستوعبه إلاَّ لغة تسعى إىل احتواء املطلقات
اجلاملية ،والروحية ،والفكرية ،والوجدانية ،بكل َّياهتا «لاَ ألن اللغة ماهية العقل البرشي،
وحسب ،بل ألهنا األنا الوحيد الذي يسعى اإلنسان بواسطته من أجل احتواء هذا االتساع
الالمتناهي ،أو املفتوح عىل املطلق،
واملرسح والالحمدود»(.((4
َّ

وكذلك من أجل جتسيد أعظم لتأمالته ،وحدوسه ،وتط ُّلعاته ،ورؤاه .واللغة هنا
شأهنا شأن الرمز ،تعلو وال ُيعىل عليها ،فهي ليست خاصية فنية أو مجالية وحسب ،ولكنها
ميدان للتجاوز والتخ ِّطي من جهة ،وجمال لالحتامل واملمكن من جهة أخرى« ،وكام ح َّطم
الصويف احلواجز واحلدود التي تفصل بني األشياء ،فجعل منها عا ًملا واحدً ا يذوب بعضه
يف بعض ،وي ْغني بعضه عن بعض ،كذلك كان شأنه مع اللغة ومدلوالت ألفاظها ،حيث
تتحول مجيعها إىل نغم واحد»(.((4
تنزاح قوالب األلفاظ ،ويتداخل بعضها يف بعض وتكاد َّ
والشاعر ليس أقل ح ًّظا من الصويف يف استخدام الرموز اللغوية يف كل حمموالهتا،
وشحناهتا ،وكثافتها لإلحياء بجملة األفكار التي تراوده ،واملعاين التي هيجس هبا ،والقيم
يتفجر هبا املعنى الباطني .اللغة إذ ًا ،مؤشرِّ عىل الظاهر ،واملسترت،
التعبريية ،والوجدانية ،التي َّ
واملمكن ،واملحتمل ،واملعلوم ،واملجهول ،إهنا -إىل جانب ذلك -احتواء للكون يف «ال
تناهيه»؛ ألن «اتساع املمكنات ال يقبل التناهي».

واللغة الصوفية هي ذلك «الالمعقول املمكن» يف تعاطيها مع «األكوان املمكنة»،
حتليلاً وتركي ًبا بحسب مفهوم ( )David lewisوالتي ال تتعارض مع «املستحيل املمكن»
عب عنه العامل الفيزيائي .Michio Kaku
كام رَّ
ولعل هذا ما جيعل اللغة الصوفية استثنائية حني تنفلت من املعقوالت برمتها
لتعب عن وجودها يف سياقه املبهم ،كام أهنا ال تتمظهر إلاَّ يف شكل «التجيل» ،وهذه هي
رِّ
املتصوفة« ،ثم إن تو ّله الصوفيني باللغة
اللغة الرامزة ،أو اللغة الرمز ،التي ختلب قلوب
ِّ
االستثنائية ،وصالدة األسلوب العاري ،وجودة التعبري الرفيع ،هو أساس رصني لكتابة
عربية كثيفة أو مركبة ،أو قل :كتابة عميقة الغور من جهة ،ومشحونة بالقدرة عىل املباغتة
واخللب ،من جهة أخرى»(.((4
وقد رافق الشعراء مثل هذا الوله منذ الرومانسية إىل الرمزية ،والرسيالية ،ويزداد

( ((4يوسف اليوسف ،املرجع السابق.
( ((4عامر النجار ،التصوف النفيس ،دار املعارف ،ص .145
( ((4يوسف اليوسف ،املرجع السابق.
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وهلًا واستغرا ًقا ونشوة بجاملية الرمز ،وسحره ،وسلطانه ،عىل احلس ،والفكر ،والشعور.
وهكذا ظ ّلت اللغة بمثابة احلامل األسمى ملعنى الوجود بكل متناقضاته التي تشكّل جوهر
كل مجالية يف احلياة.

ج ـ اخليال  /الربزخ

ليس الربزخ يف مصطلح الصوفية َح ْيد ًا بالذات ،أو غ ًّيا هبا ،أو متاه ًيا عاطف ًّيا منها،
تتفجر باملدهش والالمنظور ،وتطفح باملحسوس واملعقول.
بقدر ما هو طاقة وجدانية َّ

فيجرده من فعاليته
والربزخ يف مثل هذه احلال ال هيبط إىل درك العامل السفيل
ِّ
«حس باطن بني
وينعدم ،وال يرتفع إىل درجة الواقع األسمى فيفقد معقوليته ،وإنام
ّ
التلون ،والتغيرُّ  ،والتبدل ،بحسب أحوال
تصوره ابن عريب .سامته ُّ
املعقول واملحسوس» كام َّ
النفس عرب ترحاهلا ،وتن ُّقلها ،وسفرها ،وهذا ما يمنح النصوص األدبية اإلرشاق ،ويمدّ ها
باليخضور ،وينفي عنها صفات الثبات والرتابة .وهو إذ يستحرض الغائب ويبتكر املجهول
«يصور ما ليس بكائن» إنه جمال مفتوح عىل فضاءات ال متناهية من احلرية.

لقد أراد ابن عريب أن ينفي عن اخليال صفة التجريد املطلق ،وكذا احلسية املطلقة،
وهو ما جعله يضعه بني املنزلتني ،عىل اعتبار أن «علم اخليال هو علم الربزخ» ،ذلك أن
غريزة التذوق اإلنساين ال تصل إىل عمقها الوجداين إلاَّ بام تقتنصه املخيلة من الواقع،
وحتوله الطاقة اجلوانية ،يف تأملها الباطني ،للذات املبدعة إىل فيض من العالمات املتعالقة،
واملتشاكلة ،كوهنا متعدِّ دة املعاين والدالالت.
ليمتاح منه نظرية جلاملية اخليال،
وعىل النقد األديب أن يغوص يف مفهوم الربزخ أكثر
َ
ويوسع من مقدرته الكشفية حتى تدركه األذواق ،واألسامع ،واألذهان ،ويصل إىل أقايص
ّ
الوجد ،وينفتح عىل مجيع املمكنات .فإذا متكَّن الناقد املعارص من مت ّثل مقولة اخليال لدى
َ
الصوفية مت ُّثلاً واع ًيا ،يكون بوسعه حينها مقاربة النصوص مقاربة واعية ومتمكنة.

د -احلامل السيميائي /التأوييل

تتجسد فاعلية الفهم التأوييل -ضمن مستويات نظرية القراءة -يف رصف الظاهر،
ّ
ُّ
ومتكني الباطن ،بالتقلب يف األحوال إىل االستقرار ،باعتباره مؤشرِّ ً ا عليه ،واعتامد مبادئ
احلدس والرؤيا التأ ُّملية يف فهم النصوص وفق دالالهتا املختزنة.
تتجسد هذه الفاعلية أكثر يف إسهام املتلقي يف حتليل معادلة التأويل ،ليس بوصفه
كام
َّ
أيضا «أنا فاعلة» توحي بمقدرهتا عىل تفكيك النصوص
«أنا متقبلة» وحسب ،ولكن بصفة ً
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بام متتلكه من رؤى بحيث تُعلن كل قراءة جديدة عن والدة جديدة للمعنى ،أو الداللة
املتضمنة ،أو التي تم إسقاطها عىل النص «فالرشط اجلوهري ملعادلة التأويل هو معرفة حياة
العمل يف وعي أجيال متعددة من القراء»(((4؛ مما يكسب املعنى الواحد دالالت متباينة،
وجيعله غري منغلق ،ولكنه مفتوح عىل إمكانات تأويلية ممكنة وحمتملة ،بإمكاهنا فسح املجال
ٍ
ومتنوعة.
معان متعدِّ دة
لظهور
ِّ
وقد اتخَّ ذ مفهوم التأويل قديماً مأخذ اجلد ،حيث فكرة الرصاع بني الظاهر والباطن
املتصوفة ،ويمكن اعتبار ابن عريب أحد
شائعة يف حقل معارف القدامى ،بخاصة عند
ّ
خمرجا عىل املستوى الوجودي
األقطاب البارزين الذين اهتموا بقضايا التأويل ،وجعلوا له ً
بفكرة الربزخ ،وعىل املستوى اإلنساين برحلة املعارف اخليالية من أجل الكشف عن جوهر
املعرفة.

إن خصوصية «التأويلية» تكمن يف البحث عن األنساق العامة التي تتجلىَّ يف اكتناه
تصور نتاج الضمري اجلمعي يف
الذات املبدعة ،بوصفها الكيان املرجعي الستحضار
ُّ
تعامله اليومي؛ ذلك أن التأويلية ال ترتبط «باملاحدث» كإطار مرجعي ثابت ،وإنام نزوعها
إىل شبكة االحتامالت صفة متداولة «للامحيدث» الستكشاف البعد التأميل ،بحيث خيلق
نصا ثان ًيا ،يتش َّظى يف النص اآلخر ،فتقرتب النصوص فيام بينها لتشكّل
من النص األول ًّ
جمريات التناص ،من خالل تفكيك الصورة الكلية إىل وحدات جزئية ،يكون التأويل فيها
املحصالت اخلربية املتساوقة،
متساو ًقا مع وحدة الرؤيا املمكنة ،ووحدة نتاج تفاعالت
ِّ
واملتصارعة؛ لتوليد أشكال جديدة من التأويالت.
ومن ثم ،فإن سياق التأويل ال حيكمه مقياس «الرؤيا» املوجهة ملعرفة احلقيقة ،وإنام
يعتمد باألساس عىل سياق منطق الباطن ،هذا املنطق يف ُط ُرق استنباطه ال حتدُّ ه مفاهيم
مسبقة وال حتيط باملتلقي دوافع خارجية لتؤ ّثر فيه ،بل غياب «النهج الضابط» يصبح رش ًطا
أساس ًّيا للمعرفة غري املتح ِّيزة ،ومن هنا يسلم القارئ سلطانه للعامل املجهول يف أثناء عملية
القراءة التي هي يف عداد «التأويل التوليدي» من أجل خلق التأليف الثاين(.((4

هناك مستويات خبيئة وال مرئية ،متنحها التأويلية لفاعلية االستنباط ،بام حتمله من
سامت االنجالء ،وتواظب عىل استحضار غيبيات دالالهتا ،فيام خفي من معاين الصور
وتصوراته
ومستورها ،بوصفها األسلوب األوحد الستقراء منهجي له خصوصياته
ُّ
( ((4ف ،ي ،خاليزيف ،التأويل ،جملة الفكر العريب املعارص ،ع.55/54
( ((4ملزيد من التوسع انظر كتابينا :دالئلية النص األديب ،ص  .30 ،24و «إراءة التأويل» يف فصوله األوىل.
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يف منظور «نظرية القراءة» ،ولذلك يكون االستنباط التأوييل ذا «فعالية شديدة الصلة
ّ
املطل عىل الغياب ،والذي من شأنه أن ينادي
بمقوالت الالتناهي ،والتفتُّح ،واخليال
النائيات واملتباينات ،بل قل :إن التأويل تطبيق إجرائي ملبدأ التجليِّ الذي هو التفتُّح إياه،
عىل وجه الدقة والتامهي»(.((4
وحتى نفيد من جوانب شتى من التجربة الصوفية سواء ما تع ّلق «باملوضوعات
الذاتية بكل ما حتمله من مظاهر االغرتاب ،والقلق ،أو ظاهرة االنسحاب من الوجود ،أو
التمرد عىل الواقع إىل واقع أسمى ،أو البحث عن اجلوهر املفقود ،أو نشدان املثل املطلقة،
ُّ
أو ما يتع ّلق كذلك «باملوضوعات املنهجية» مثل الكشف ،والرمز ،والتأويل.»...

حتى نفيد من ذلك ينبغي اتخّ اذ -هذه التجربة -كإجراء عميل وتطبيقي يف الدراسات
التحليلية .فقد اتّضح أنه بإمكان الصوفية أن تصبح منهلاً يترشب منه النقد العريب احلديث،
من حيث مفاهيمه وأدواته اإلجرائية ،ورافدً ا يهُ تَدى إليه ،ويسرتشد به ،ويستقي من هذا
كثريا من القضايا املتع ّلقة باملعنى واملبنى ،أو ما يعرف يف املفاهيم احلداثية
املوروث العظيم ً
بالبنى العميقة ،والبنى السطحية.

تصوراته وأدواته ،ورؤاه ،وما يشرتك فيها مع
وعىل النقد العريب أن ُيعيد النظر يف ُّ
الصوفية ،فيتجنَّب بعضها اجتنا ًبا واع ًيا ومرك ًّزا .ويأخذ ببعضها مأخذ اجلد لتنمية املرشوع،
واملساءلة لبلوغ الغاية ،والوعي لبعث الفهم وسالمة اإلدراك.

ﷺ ثال ًثا :االستبطان الداليل

إن أي عمل أديب ال تكتمل فعاليته إلاَّ بمشاركة ف ّعالة من قارئ مطلع ،وذلك عرب
ّ
حل الشفرات املستخلصة ،والتي غال ًبا ما تو ّظف يف النصوص بقصد التمويه واالنحراف
عن املعنى احلريف هلا ،وهو ما يتوافق مع القراءة الداللية االستبطانية املفتوحة ،كوهنا ال تنتهي
إىل معنى حمدَّ د ،ولكنها تعكف عىل مالحقة املضمر الداليل يف مجيع متظهراته ومستوياته
الرتميزية والتشفريية.

للتحول أو
وهكذا فإن سبل الكشف عن صيغ معارج املعنى غري حمدّ دة ،كام أهنا قابلة
ّ
متصور ذهني غائب ،أو ومهي يف وعي املتلقي ،يتشكل
اإلخفاق ،عىل اعتبار أن كل نص له
ّ
لديه من تراكم اخلربات القرائية ،واملخزون الذاكري ،وما تضيفه قدراته اإلبداعية من خلق
وابتكار.

( ((4يوسف اليوسف ،املرجع السابق.
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وتنوعت معارج معناه ،تبقي ثمة مفاهيم قابلة
ومهام تعدّ دت الرؤيا التحليلية للنصّ ،
لتمرس القارئ السيميائي عىل التعامل معها ،منها ما يرتبط بالسياق
لالستيعاب ،وقابلة ُّ
التداويل أو النحوي ،ومنها ما يرتبط بالسياق البنيوي الداليل للنص.

ثم فإن «هذه التحاليل الداللية بال شك ليست إلاَّ طريقة توضيح ،وبناء،
ومن َّ
وتنظيم ،للحس الداخيل اللغوي الذي ُي ِ
فهمنا املساحة األسلوبية لرسالة لفظية عىل مستوى
الكلامت .وهكذا فإهنا تسمح بقياس مجهور العمليات الذهنية عىل أساس من التقريبات
والتمييزات التي نقوم هبا بالالوعي عند فك النصوص»( ،((4سع ًيا ِمنَّا إىل رصد التباينات
الداللية ،واإلحيائية ،والعالئق الداخلية ،ومالحقة املتناهيات ،وضبط املتباعدات ،وتقريب
النائيات ،بقصد متابعة األيقونة الشعرية التي ال يقذف هبا النص خارج ختومه ،وإنام داخل
أغواره.

حسا ماورائ ًّيا متتزج فيه الرؤيا بالقلب؛ أي باملدركات الباطنية
متتلك الذات الشاعرة ًّ
وتعب عن هذا احلدس بانفعاالهتا الوجدانية النابعة من
يف أشد حاالهتا هدو ًءا وسكين ًة،
رّ
حيرك فيها
كيان يذوب يف مسافات ال متناهية من الالوعي ،كلام طرأ عليها طارئ جواينّ ،
دوافع الرغبة يف اإلمساك بلحظات اخللود الرسمدية ،وجتريد العامل من حسيته.
وفيام تصل كياهنا بوجدان العامل الكيل تنفصل عن عاملها اجلزئي «األصغر» ،حماولة
وحسها املأساوي ،يف عامل يضيق باستمرار ،وال يتّسع هلاجس
منها إلجياد منفذ لتعاستها،
ّ
للمتصوفة ،وخمرج وجداين للذات الشاعرة من مأزقها
املتعايل املطلق الذي هو صفة مم ّيزة
ّ
الوجودي.
وملا كان الشعر حالة من حاالت الوجد ،وشكلاً من أشكال العاطفة ،فإن إحساس
الشاعر بالوجود يتجاوز «أناه» لريتقي دائماً نحو األسمى .وهذا اإلحساس تصعده
االنفعاالت الوجدانية وليس االنفعاالت الوجودية أو الواقعية ،ففي حني يكون االنفعال
الواقعي ً
معيشا َبو َساطة «األنا» ،بوصفه واحدً ا من حاالته الباطنية ،فإن االنفعال الشعري
يكون حمسو ًبا عىل اليشء.

إن احلزن الواقعي تعيشه الذات عىل طريقة «أنا أوجد» باعتبار هذا حتويلاً للذات
نفسها ،ويكون العامل اخلارجي السبب الرئيس هلذا التحويل ،وعىل العكس من ذلك فإن
احلزن الشعري يدرك كصفة للعامل(.((5
( ((4آن إينو ،مراهنات دراسة الداللة اللغوية ،دمشق ،ص .77
( ((5ينظر :جون كوهن ،بنية اللغة الشعرية ،ص .197
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والتغزل هبا أوفر ،وأكثر ح ًّظا ،بيد أن آالء إفراط
االحتفاء باملرأة يف اإلبداع وافر،
ُّ
روحا ،والولع هبا عش ًقا سام ًيا ،كان من خاصة الشعراء العظامء من أمثال :احللاّ ج،
احلب هبا ً
وسعد الدين الشريازي ،وسنائي غزنوي ،وفريدِ
ِ
وابن عريبِ ،
ِ
وابن الفارض ،واملقديس،
ِ
وجالل الدين الرومي ،وغريهم كثري من الذين جاوزوا احلدَّ يف وصف
الدين العطار،
لوازم احلب إىل وصفه بام يشبه متعة النجوى ،ولذة القرب إىل الورع ،وجالل املشاهدة
بالتقوى.

ومن ثم كان ولعهم باملرأة -من قبيل املجاز -من الصفات املائزة لبلوغ املراد يف
احلب األزيل؛ لذا تعدّ صفات املرأة يف جوهرها الروحي وسيلة الستبدال كيان النشوة
بكيان اجلسد احليس ،ولذلك أولوها االهتامم البالغ ،والواصل إىل غايته يف الوحدة الدائمة
للفناء ،واالنشغاف بعظمة اخلالق ،كام رأوا فيها الوجد املحض ،املنقدح يف القلب ،وإذكاء
عب عنه -مثلاً  -احلارث بن أسد بن عبد اهلل املحاسبي البرصي يف
جذوة اإلهلام ،وهو ما رّ
قوله« :املحبة ميلك إىل املحبوب بكليتك ،ثم إيثار له عىل نفسك وزوجك ومالك ،ثم
موافقتك له رس َا وجهر َا ،ثم علمك بتقصريك يف حبه».

لقد أفاض الدارسون احلديث يف هذا الشأن بام يوفيِّ الغرض؛ ولكن حسبنا هنا أن
نقف عند «جتليات صوفية» لنزار قباين ،هذا النص الذي استطاع أن يستلهم صورة املرأة يف
التصوف ،اآلخذ بشقيه القديم واحلديث ،بكل ما حتمله األنظمة الداللية داخل النسق
شعر
ُّ
الصويف يف تركيبته الروحية .نجتزئ بقوله منها(:((5
عندما تسطع عيناك كقنديل نحايس،
عىل باب ويل من دمشق

أفرش السجادة التربيز يف األرض وأدعو للصالةْ..

وأنادي ،ودموعي فوق خدي :مدد

يا وحيدً ا ..يا أحد..

أعطني القوة كي أفنى بمحبويب،
وخذ كل حيايت..

( ((5نزار قباين ،ديوان ،أحبك والبقية تأيت ،ط ،1993 ،7ص.8
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عندما أدخل يف مملكة اإليقاع ،والنعناع ،واملاء،

فال تسعجليني..

ْ
الطبول
فلقد تأخذين احلال ،فأهتز كدرويش عىل قرع

ْ
الرسول..
مستجريا برضيح السيد اخلرض وأسامء
ً
عندما حيدث هذا..

فبحق اهلل ،يا سيديت ،ال توقظيني.

واتركيني..

ِ
الياسمني
نائماً بني البساتني التي أسكرها الشعر ،وما ُء
علني أح ُلم يف الليل بأين..
رصت قنديلاً عىل باب ويل من دمشق..

«جتليات صوفية» ليست صوفية السالك الذي يسلب صفاته من احلياة ،اعتزالاً  ،أو
انطوا ًء بالوسائل الطرقية يف أداء الشعائر (كالراية ،والعصا ،واملسبحة ،والدف ،والطبل ،وما
شابه) عىل العكس من ذلك ،إهنا صوفية ا ُملفيض يف جتليات فضائل احلق بقدر استطاعته،
مأخو ًذا بطاقة روح حمبوبه ،اهلائم به ،من ُ
قبل ومن بعدُ  ،سواء يف الوجود احليس (الظاهر)
أو يف الوجود الروحي (الباطن) ،ويف كلتا احلالتني م ًعا كانت صاحبته متج ِّلية يف صورة
املقصود ،ففي احلالة األوىل ارتقى هبا إىل مقصود اإلعالء من شأهنا ،بينام يف احلالة الثانية،
أراد هلا أن تكون إجابة لسؤاله باالستقامة واالنحناء إىل الطاعة يف ذات احلق ،وتسامي
الروح.
كان تأ ُّلق نزار يف مجيع دواوينه عن املرأة يمثل «فيلوصوفيا احلب» ،حني كانت حبيبة
«الواحد» مع نفسه يف االرتقاء هبا إىل مصاف املرأة النموذج يف كل يشء ،بدء ًا من َز َغب
تبسم ثغرها إىل تبلسم
خدّ ها إىل بِ ّزة َقوامها ،ومن َفتْل قدّ ها إىل رضاهبا «املسك» ،ومن ُّ
وجهها ،حيث جت َّلت فيها حكمة املحبة يف خصائص تبعيضاهتا ،بينام كان ح ُّبه هلا يف جتليات
صوفية مستمدً ا من الـ«فيلوصوفيا التقوى» ،املسكون هبا بقرينة احلكمة النورانية يف معاملها
الروحية ،وأرقى مستوياهتا املعنوية.

لقد رفع نزار من سمو مكانة املرأة إىل ما يعتوره من وجد داخل «مملكة اإليقاع»،
إشارة إىل انجذابه -يف االتصالِ -
بسرت وهج احلال ،وغياب القلب عن اخلَلق ،وكأن طلب
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االستجارة من حال الشاعر املجذوب يم ّثل طلب الصلة الروحية بني اخللق يف ذات املريد
بالوجد ،واحلق يف ذات صفاته تعاىل يف حرضة «رضيح السيد اخلرض وأسامء الرسول» وهي
احلق أزر املستجري ،واألخذ بيده إىل حالة التقوى بال كلفة.
خاصية كل ُمغيث يف أن يشد ُّ
وإذا كانت املرأة -دوما -حارضة يف قاموس نزار بوصفها «أنثى» جمدولة ِ
القوام،
ً
وسمها «بنظرة األنوثة» ،أو نس ًقا معرف ًّيا كام
وهبا ًء متأ ّلق ًا ،كام حيلو للكثري من الدارسني
َ
نتصوره ،فإهنا هنا يف هذا النص مت ّثل املرأة النموذج يف التجليّ  ،واملرآة العاكسة لرؤيا نزار،
ُّ
يبحر بصفاهتا يف فضاء الكون ،وبجوهرها يعرف حضوره األكمل ،إهنا يف «جتليات صوفية»
فتح َّ
لتتحول من شوق
فك به أسرْ ها
َّ
فتح آخر غري الصورة السابقة هلا يف عامل األدرانٌ ،
اجلسد إىل شوق الورع ،من البحث عن الصنع يف اخلَلق ،إىل البحث عن الكشف يف احلق،
حيث املحل األرفع ،واألسمى؛ وإذ ذاك فهي مرآة عاكسة لوجوده اآلخر ،العامل األكرب.

إنه ٌ
حتول يف موقف نزار -من رفع مكانة املرأة -إىل اإلعالء من شأهنا بالرغبة يف
ِ
الكشف عن املظاهر املوصوفة باإلمكان يف صورة احلق ،كام حول ال ُبوص َل َة -من ُ
قبل -من
إمكان احلديث عن نفسها إىل احلديث عىل لساهنا ،ومن غريزة اجلسد ،إىل توشيح مفهوم
األنوثة بوسام الصفاء.

أما يف جت ّليات صوفية فإنه حول اتجّ اهها من رواسب تصنيف سلطة َّ
الذكَر إىل التأمل
ِ
بمعاول ِّ
الذكْر ،واملجاهدة باألوراد القلبية .وكام قادها ،شعر ًّيا ،إىل املحافل والقصور،
ها هو يتم ّثلها ،يف طلب السؤال عن احلقيقة التي تشمل مراتب املقامات ،بعد أن اتخّ ذها
التوجه إىل تقوى اهلل واالقتصاد يف
مثالاً لصفاء الروح ،ورشيكًا له يف تفريغ القلب حلسن
ُّ
أمره.

«وجد حبيبته» منبثقة من التعاليم اإلنسانية يف جوهرها اجلاميل ،الشبيهة
صوفية نزار يف ْ
بـ«احلبيبة الكونية» عند ابن عريب ،أو احلبيبة اإلرشاقية املطلقة إىل السامء كام هو الشأن عند
الشريازي .كام أن حبيبة نزار ،يف هذا املقام ،ليست هي «عزة كثري» وال هي «ليىل األخيلية
صاحبة نوبة» ،بل هي تلك احلبيبة التي تواشجت فيها ُخلوص احلب اإلنساين ،واحلب
العذري ،واحلب اإلهلي ،ومن ثم فهي ليست احلبيبة املشحونة بالوجد املطلق ،السابح يف
عامل اجلسد ،بل هي تلك احلبيبة املمشوجة بكيان احلقيقة يف صفات احلق املحض ،واملتَّحد
بام أطلق عليه املتصوفة بثالثية (املعرفة /املحبة /املشاهدة) أو ثالثية ( القلب /الروح/
الرس) من منظور أن القلب دنو املعرفة ،واعتناق الروح بعد املجاهدة باملحبة للوصول إىل
يتدرج إىل الروح ،ويف ارتقائه يرتقي إىل الرس ،فتق ُّلب
املقام ،والرس هو املشاهدة .ويف تق ّلبه ّ
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القلب بني أصابع الرمحن يؤ ِّدي إىل معرفة الوجود ،وحم َّبة كل ما فيه ،ويكشف عن املعنى يف
جزئياته املتناهية(.((5
ويظهر ذلك جل ًّيا حني نقرأ هذه الصورة:
وأنادي ،ودموعي فوق خدي :مدد

يا وحيدً ا ..يا أحد..

أعطني القوة كي أفنى بمحبويب،
وخذ كل حيايت..

إنه نداء صويف حللم يؤثر فيه لوعة الروح يف حمصول الفناء باملحبوب؛ وإذ يطلب
نزار استبدال القوة باحلياة فكأنام يطلب قوة اإلرادة التي تدفع به إىل االتحّ اد مع املجاهدات
بتضوع رائحة الفناء
الروحية املنداحة -بجذهبا -إىل روح الطهر ،وهو بديل مشفوع
ُّ
[الصويف] ،واالستغراق يف عظمة الباري ،وكأننا بالشاعر يهُ ِّيئ نفسه ليسكن سكون اليقني،
املفيض إىل السعادة الروحية.

إننا أمام نص يطرح حالة من التجليّ الروحي ،والوجد الذوقي ،يف مقام الكشف
فيام تستبرصه رؤيا املرام .ولعل الذوق يف هذا املقام مستمد مما يراه من مدد فيض القانتني،
الدائمني عىل طاعة الباري ،أو من ذوق ابن عريب يف «فتوحاته» حني وصفه بأنه «أول مبادئ
التجليِّ  ،وهو حال ي ْف َجأ العبد يف قلبه؛ فإن أقام َن َف َسينْ فصاعدً ا كان شرُ ًبا»( ،((5وهو ما تعرب
عنه ملكة إحساس نزار املتعالية يف عامل اخليال املطلق ،واملقيد ،يف آن ،ويظهر ذلك جل ًّيا حني
نقرأ هذه الصور:
تعرتيني حالة نادرةٌ..

هي بني الصحو واإلغامء ،بني الوحي واإلرساء،
بني الكشف واإليامء ،بني املوت وامليالد،

بني الورق املشتاق للحب ..وبني الكلامت..

أيضا بساتني،
وتناديني البساتني التي من خلفها ً

( ((5ميثم اجلنايب ،حكمة الروح الصويف ،دار املدى ،ط ،2010 ،1ص .310
( ((5سعاد احلكيم ،املعجم الصويف ،احلكمة يف حدود الكلمة ،بريوت :دندره للطباعة والنرش،1981 ،
ص.493
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أيضا فراديس
الفراديس التي من خلفها ً

يسعى الشاعر هنا إىل أن يكون واحدً ا مع ذاته الكاشفة -بام يؤ ّديه إليه نظره يف جتليات
احلق يف كل يشء -متكاملاً مع كيان حمبوبه بالروح املتح ّققة يف البساتني ،والفراديس،
نزارا يصف حالة الرغبة يف انتقاله من احلكمة الصوفية التي يطلق عليها
والفوانيس ،وكأن ً
بـ«الفيلوصوفيا» إىل الصوفية الكونية /النورانية ،املشفوعة باألحوال الربانية ،وذلك بعد
أن ترجى حمبوبه بإيثار مطلوب التمني يف الغفلة والنوم ،رغبة يف جتليِّ الشعور األسمى يف
«احللم» بتكامل الوجود الكوين ،وتأكيد ما يرنو إليه يف قنديل حمرابه الذي ينادمه ليلاً .

إن حالة الصحو يف الربط باملعراج الروحي هنا مت ّثل كامل املحو يف اللوح املسطور يف
احلياة الدنيا ،بينام مت ّثل حالة تبدل املواقع بني األمر املخصوص من (وحي السامء واإلرساء،
التحول يف الوضع،
والكشف واإليامء ،واملوت وامليالد ،والورق والكلامت) ،موطن
ّ
كاالنتقال من عامل حياة الدنيا إىل عامل حياة الروح ،واالستعداد لالستمداد.
إهنا ثنائية الرتادف يف الوحدة بتناظر األحوال ،واإلحاطة بالوسائل الروحية التي
تأخذ بالسالك إىل بعض املقامات؛ ألخذ ِ
الورد املأذون ،واالستقبال يف حرضة األفق األعىل.

لقد عانق نزار احلب السرَّ ْ َمد الذي أصبح حقيقته األوىل يف حياته األخرية ،وكأنه يف
ذلك يتجاوب مع أمنية احللاَّ ج حني قال:
متنت ُسليمى أن أموت بحبها
وأهون يشء عندنا ما متنت
يتّفق نزار مع احللاَّ ج يف مطلب الكون اجلامع مع حقائق الوجود يف القوة ،وهو
مطلب ال يتح ّقق إلاَّ ملن ركبت السجية الصاحلة فيه:
أعطني القوة كي أفنى بمحبويب،
وخذ كل حيايت

...

عندها..

خيطفني الوجد إىل سبع ساموات..

هلا سبعة أبواب

أيضا -بإمدادهوإذ يطلب «قوة» التأ ُّمل يف خزائن فضائله تعاىل ،فإنام يطلب اإلغاثة ً
رس التفاين يف املحبوب ،حتى يسكن يف فيض رمحة بديع الساموات.
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أمام هذه الشمولية التي تتجلىَّ يف مرآة الروح الطاهرة ينظر الشاعر إىل الكلية فيام بني
احلق واخللق ،وإن مل يكن هلا وجود يف َع ْينِها ،عىل حدّ رأي ابن عريب« :هذه األمور الكلية
وإن كانت معقولة فإهنا معدومة العني موجودة احلكم ،كام هي حمكوم عليها إذا نُسبت إىل
املوجود العيني ،فتقبل احلكم يف األعيان املوجودة وال تقبل التفصيل وال التجزيء فإن
ذلك حمال عليها ،فإهنا بذاهتا يف كل موصوف هبا كاإلنسانية يف كل شخص من هذا النوع
تتفصل ،ومل تتعدَّ د بتعدُّ د األشخاص ،وال برحت معقولة»(.((5
اخلاص ،مل َّ
ْ
الطبول
فأهتز كدرويش عىل قرع
فلقد تأخذين احلال،
ُّ
ْ
الرسول..
مستجريا برضيح السيد اخلرض وأسامء
ً
عندما حيدث هذا..

فبحق اهلل ،يا سيديت ،ال توقظيني.

واتركيني..

ِ
الياسمني
نائماً بني البساتني التي أسكرها الشعر ،وما ُء
ع َّلني أح ُلم يف الليل بأين..
رصت قنديلاً عىل باب ويل من دمشق..

(((5ابن عريب ،فصوص احلكم ،ص .53 – 51
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ﷺ مقدمة

يرى ميشال فوكو أن عرصنا كله ،سواء من خالل املنطق أو من خالل
اإلبستمولوجيا ،وسواء من خالل ماركس أو من خالل نيتشه ،عرص حياول أن
يفلت من هيغل((( ،كذلك فالبقاء ضمن دائرة الفلسفة الديكارتية واهليغيلية
هو ما كان يرفضه الفيلسوف جيل دولوز ،خاصة بعد احلرب العاملية الثانية؛
ألنه كان يرى فيه تقوق ًعا داخل تاريخ الفلسفة ،حيث إن الفلسفة كانت تكتفي
بمداخل إىل ديكارت ( )Descartesوكانط ( ،)Kantوهيغل ،وهورسل
( )Husserlوهيدغر ( ،)Heideggerوهبؤالء كان تاريخ الفلسفة قد شكّل
سلطة داخل الفلسفة والفكر عامة؛ إذ ما كان ُيمكن التفكري دون قراءهتم،
لكن –حسب دولوز« -من حسن احلظ كان هناك سارتر ( ،)Sartreلقد كان
يم ّثل اخلارج بالنسبة لنا ،كان بالفعل التيار اهلوائي اخلارجي ،كان شي ًئا من
* خمرب الفلسفة والعلوم اإلنسانية ،جامعة مستغانم  -اجلزائر.
((( ميشال فوكو ،نظام اخلطاب ،ترمجة :حممد سبيال ،بريوت :دار التنوير ،ط ،1984 ،1
ص.46
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اهلواء اخلارجي»((( الصايف.

ويرى دولوز أن برغسون شكّل قطيعة كاملة مع الرتاث الفلسفي عامة والظواهرية
بشكل خاص ،حيث مل يعد الوعي بمثابة حزمة ضوئية تنتزع األشياء من ظلمتها الفطرية،
كمصباح كهربائي جيعل الوعي وع ًّيا بيشء ما((( ،بل هو -حسب برغسون -نور داخيل
وليس خارج ًّيا ،أي إن األشياء مضيئة بذاهتا ،وكل وعي هو يشء ،ممتزج به ،وبصورة
الضوء وهو ما جيعل برغسون أول من أشار إىل السينام.

ﷺ الثقافة :من التمثيل إىل اإلرغام

عىل الفلسفة من منظور دولوز أن «تبدع أشكالاً من التفكري تكون جديدة كل ًّيا ،وأن
تستثمر الثورات التي جتري يف امليادين األخرى وعىل املسطحات األخرى ،لصاحلها»(((.
خاصة مع دي سوسري ،والثورة اإلبستيمولوجية مع باشالر ،والتحليل
كالثورة اللغوية
ّ
النفيس الفرويدي ،وكذلك الثورة التارخيية مم ّثلة يف جهود مدرسة احلوليات خاصة مع
بروديل ،واجلينيالوجيا لدى نيتشه.

فقد ّ
دشن نيتشه قطيعة مع فكر عرص األنوار ،من خالل نقده للحقيقة والعقل،
ومقوالت امليتافيزيقا ،وكانت اللغة وسيلة نيتشه يف هذه الرؤية اجلديدة للفكر الفلسفي،
«فنيتشه يعترب أول من ّقرب املهمة الفلسفية من حدود التفكري اجلذري يف اللغة»((( ،بل
بالتمرد والثورة ،فرتسو
إن نيتشه قد «انغمس يف تيار اللغة ينحت منه ما يشفي قلبه املتو ّقد
ّ
قالعه األخرية عىل اسم زرادشت يحُ ِّمله ما يف قلبه من طموح ،ويشحذه باللهب بعيدً ا عن
الناس يف جبال األلب»(((.
نيتشه كان يدرك أن إحراجه اجلديد للفكر الفلسفي ،وتناوله غري املعهود ملقوالت

((( جيل دولوز  -كلري بارين ،حوارات يف الفلسفة واألدب والتحليل النفيس والسياسة ،ترمجة :عبد احلي
أزرقان وأمحد العلمي ،الدار البيضاء  -املغرب :إفريقيا الرشق ،1999 ،ص .22
((( جيل دولوز ،سينام الصورة  -احلركة ،ترمجة :مجال شحيد ،بريوت  -لبنان :املنظمة العربية للرتمجة ،ط ،1
 ،2014ج  ،1ص .125

(4) Gilles Deleuze:L’ile déserte et autre textes. Textes et entretiens 1953-1974. (Édition et
préparée par David Lapoujade, éditions de Minuit. Paris, 2002. P191.

((( ميشال فوكو ،الكلامت واألشياء ،ترمجة :مطاع صفدي وسامل يفوت وآخرون ،بريوت  -لبنان :مركز
اإلنامء القومي( ،د ط).1990 ،ص .259
((( مهيبل عمر ،اخلطاب الفلسفي للحداثة ،جملة اللغة واألدب ،جامعة اجلزائر ،العدد  ،10ديسمرب .1996
ص.50
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ومفاهيم امليتافيزيقا لن يفهم يف عرصه ،بل يف املستقبل (احلقبة املعارصة)؛ لذا يقول« :إن تأوييل
اجلديد سيضمن لفالسفة املستقبل ،الذين سيكونون سادة األرض ،الوقاحة الرضورية»(((.

ذلك أن فلسفة االختالف املعارصة ارتادت حقولاً مل تكن معهودة يف إطار احلقل
الفلسفي التقليدي ،من هنا تبدو وقاحتها ،أي خروجها عن العقل والوعي الرسمي
وطرقها ألبواب وحقول ظلت إىل عهد قريب بمنأى عن التناول الفكري واالشتغال
الفلسفي ،وخارج عامل امليتافيزيقا.

ما ينقده دولوز هو مس ّلامت صورة الفكر التقليدية القائمة عىل التم ّثل ومبدأ اهلوية،
ومنها املس ّلمة الثامنة؛ مس ّلمة النهاية أو النتيجة واملعرفة ،والتي تعمل عىل إخضاع التع ّلم
للمعرفة والفكر للمنهج والثقافة للطريقة ،وترى أن التع ّلم ال ُيسهم يف مغامرة الفكر،
بمعنى املطابقة «بني صورة الفكر واملعرفة ،فالفكر معرفة وليس تع ّلام لكن ،حسب هذا
جمرد حلظة
املفرتض ال يعدو التع ّلم سوى مهزة وصل بني اجلهل واملعرفة .والتع ّلم هو ّ
وجمرد رشط من حلظات ومن رشوط املعرفة»((( .حيث يكون التفكري نتاج انغالق الذات
ّ
عىل نفسها ال انفتاحها عىل قوى اخلارج.

لكن األفكار من وجهة نظر دولوز «ترتتّب عن عنف تل ّقاه الفكر ...لن تنغلق يف
وتتكون من خالل
التعرف وإنام تنفتح عىل لقاءات وتتحدّ د دائماً يف عالقات باخلارج»(((،
ّ
ّ
حركة التع ّلم وليس كنتيجة للمعرفة واليقني والتم ّثل .ذلك أن اليقينيات ال تدفعنا للتفكري
مثلام تدفعنا إليه الدهشة والشك والريبة ،بل والعنف ،فاليقني اجلامد عاجز عن توليد فعل
التفكري يف الفكر ،وفعل التفكري هو ما خيلق صورة جديدة له ،حيث إن الفكر ال يفكر إلاَّ
مكرها ومرغماً .
ً

وال يسعى التفكري إىل جتنُّب اخلطأ ،بل حماربة البالدة والبالهة واالبتذال ،أي ما
يهُ ِد ُد ُه عىل احلقيقة ،وهذا ال يتأتَّى دون نقد مفهوم التم ّثل الذي تقوم عليه صورة التقليدية
للفكر ،لقد كان «اجلهد األكرب للفلسفة قائماً عىل جعل التم ّثل ال متناه ًيا ،باخرتاع التقنيات
الالهوتية والعلمية واجلاملية التي تسمح بدمج عمق االختالف يف ذاته وبالعمل عىل أن
يستويل التم ّثل عىل الغامض وبأن يتالشى االختالف الصغري ،يتع ّلق األمر بإسالة القليل

((( ذكره :السيد ولد أباه ،احلقيقة والتاريخ لدى ميشال فوكو ،بريوت :دار املنتخب ،ط ،1994 ،1ص .18
((( البعزازي بشري ،الفرق واإلبداع يف الكتابة الدولوزية :من صورة الفكر إىل فكر بدون صورة ،ضمن :جيل
دولوز ،سياسات الرغبة ،سلسلة أوراق فلسفية ،الفكر املعارص ،بريوت :دار الفارايب ،ط1.2011م ص
ص.334-333:
((( جيل دولوز وكلريبارين ،حوارات يف الفلسفة واألدب والتحليل النفيس والسياسة ،مصدر سابق ،ص.35
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من دم ديونيزوس يف رشايني أبولون(.((1(»((1

إن الفكر -حسب دولوز -ليس ممارسة مألوفة طبيعية لطاقة ما ،بل هو حدث طارئ
يجُرب الفكر عىل أن يكون فاعلاً  ،إلثبات قوى احلياة ،ولن يكون كذلك ما مل متارس عليه
يسميه
إكراها كهذا،
هذه القوى عن ًفا ،لينخرط يف صريورة فاعلة« ،إن
ً
ً
ترويضا كهذا ،هو ما ّ
تعب عن عنف
نيتشه ثقافة ،فالثقافة -وف ًقا لنيتشه -هي يف جوهرها ترويض وانتقاء ،إهنا رّ
القوى التي تستويل عىل الفكر لتجعل منه شي ًئا فاعلاً  ،إثبات ًّيا ولن نفهم مفهوم الثقافة هذا
إلاَّ إذا أدركنا كل الطرق التي يعارض هبا الطريقة»(.((1
ألن الطريقة تفرتض دائماً إرادة حسنة للمفكّر ،فاملفكّر يريد احلقيقة بالفطرة ،وذلك
من أجل أن يفكّر بشكل مستقيم وجيد وشامل ،جتعلنا نتفادى اخلطأ والوهم وكل القوى
شخصا بالغ التهذيب
اخلارجية« ،من كانط إىل هيغل ،رأينا الفيلسوف يبقى ،يف املحصلة،
ً
(((1
وشديد الورع ،حيب أن خيلط بني غايات الثقافة وخري الدين ،أو األخالق أو الدولة» .

التعرف يعمل عىل التوفيق بني كل امللكات حول موضوع يفرتض أنه هو
فإذا كان ّ
(عينه  ،)Le Mêmeويبقى ُهو ُهو ،أي املوضوع عينه الذي يمكن رؤيته وملسه وتذكّره
نتعرف عىل يشء ما ،فإن الثقافة هي تع ّلم وليس معرفة ،تكوين
وخت ّيله ،أي إننا نفكّر عندما ّ
اجلارة وراءها احلساسية
وليس ذاكرة« ،الثقافة هي حركة التع ّلم ومغامرة الالإرادي،
َّ
والذاكرة ثم الفكر ،مع كل العنف والقسوة الرضوريني ،كام قال نيتشه بالضبط من أجل
ترويض شعب مفكّر وإعطاء ترويض للروح»(.((1
الثقافة هي مغامرة ال إرادية ،حيث ملكاتنا ال متارس فاعليتها بتناغم ،كاحلس
املشرتك الذي هو بمثابة توافق امللكات يف النظر إىل موضوع معينّ حيث الواحدة تأخذ
مكان األخرى ،يعطينا دولوز مثالاً عىل ذلك يف توافق ملكات التخ ُّيل والذاكرة والبرص
واللمس حول قطعة الشمع يف مثال ديكارت ،والتي ال تكون إلاَّ بعد اتّفاق امللكات مجي ًعا
حول تعيني هذا املوضوع بعينه ،االتّفاق يعني أن يظهر هذا اليشء مطاب ًقا بالنسبة جلميع

( ((1ديونيزوس وأبولون ( )Apollon) (Dionysosإهلني يف امليثولوجيا اليونانية.
( ((1جيل دولوز ،االختالف والتكرار ،ترمجة :وفاء شعبان ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة،2009 ،
ص.486
( ((1جيل دولوز ،نيتشه والفلسفة ،ترمجة :أسامة احلاج ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط ،1
 ،1993ص.138
( ((1جيل دولوز ،نيتشه والفلسفة ،مصدر سابق ،ص .133
( ((1جيل دولوز ،االختالف والتكرار ،مصدر سابق ،ص .325-327
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واحلس السليم هو ما حيدّ د إسهام كل ملكة يف هذا االتّفاق ،بل إىل أي موضوع
امللكات،
ّ
معينّ « ،فالثقافة هي عنف خيضع له الفكر ،تكوين للفكر حتت تأثري قوى انتقائية ،ترويض
يرشك كل ال وعي املفكّر»( ((1بشكل ال إرادي.
تعوض
فالشكل ال إرادي هو أن تعمل امللكات ضمن رضورهتا اخلاصة حيث ال ّ
يسميه دولوز ممارسة ترانسدنتالية،
بغريها وال تتبادل األدوار مع امللكات األخرى ،هذا ما ّ
ُؤول وتفسرّ كل ملكة نو ًعا من العالمات التي متارس عليها إرغا ًما وعن ًفا ،وهي
حيث ت ّ
موضوع لقاء أسايس وليس موضوع حت ّقق.
فليس من سامت الفكر البداهة والوثوق والتلقائية –كام يرى الكوجيتو الديكاريت-
بل من سامته تصادم قوى «مناوئة بعضها لبعض ،هذه القوى التي تدفع بالفكر إىل
تصو ًرا أو فكرة يف الذهن ،إنام
التفكري ما هي سوى العالمات ،فالعالمة ليست مت ّثلاً أو ّ
العالمة نلتقيها ،أو بتعبري أدق نصطدم هبا ...هي ما حيدّ د شي ًئا فيصبح مستعص ًيا ،مشتبكًا،
ومضفورا ،ومثن ًّيا ،خمف ًّيا ومطو ًّيا ،شي ًئا ليس يف حوزة إدراكنا املبارش ،شي ًئا ملفو ًفا ومظرو ًفا
ً
(((1
ومغلو ًفا؛ ولذلك فالعالمة القرتاهنا به ترغمنا عىل
حترك،
ّ
التوجه نحوه»  ،فالعالمات ّ
وترغم كل واحدة من ملكاتنا عىل االنفعال ،عىل البحث عن احلقيقة.
لقد كان مرشوع نيشته يتم ّثل يف إدخال مفهومي القيمة واملعنى إىل الفلسفة كام يرى
ذلك دولوز ،املعنى باعتباره مقرونًا بالقوة التي تقف وراءه ،واألخالق مقرتنة بقيمتها
ّ
املتوخاة منها ،حيث ال يمكن معرفة معنى يشء ما ،سواء كان ظاهرة إنسانية أو بيولوجية
أو حتى فيزيائية حسب دولوز ما مل نعرف القوة التي متتلك هذا اليشء وتستغ ّله ،أو تستويل
وتعب عن نفسها فيه« ،فالظاهرة ليست مظهرا ،بل هي عالمة جتد معناها يف قوة حالية،
عليه رّ
(((1
فالفلسفة بكاملها علم أعراض ( )Symptomatologieوسيميولوجيا (. »)Sémiologie
أي إن الظواهر هي العالمات والفلسفة هي سيميولوجيا ،بل ال يكفي -حسب
دولوز -أن تكون الفلسفة تشخيص أعراض وعالمات فقط ،بل إن العالمات نفسها حتيل
عىل أنامط حياة وإمكانات وجود ،فاحلياة متد ّفقة ونابضة ،أي «إذا كان اليشء هو عالمة عىل
نفسه وإذا كانت العالمة ال تنفصل عن وجودها ،هذا يعني أن الكل حياة ،الكل عالمات»(.((1
( ((1جيل دولوز ،نيتشه والفلسفة ،مصدر سابق ،ص ص.139-138
( ((1مانع فيليب ،جيل دولوز أو نسق املتعدّ د ،ترمجة :عبد العزيز بن عرفة ،دمشق  -بريوت :مركز اإلنامء
احلضاري ،ط ،2002 ،1ص.178
( ((1جيل دولوز ،نيتشه والفلسفة ،مصدر سابق ،ص .07
(18) Gilles Deleuze:Immanence et Vie.in revu Rue Descartes, éd P.U.F,.Paris 1ere édition,
1998. P. 33.
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ﷺ العالمة :مالقــاة وإبداع

ربر اشتغال دولوز عىل مفكرين مغمورين ،هو أهنم ُيغيرّ ون من طبيعة صورة
ما ي ّ
الفكر من خالل توجيه النقد ملس ّلامهتا التي مل َيط ْلها النقد من قبل ،حيث « ُيش ِّيد بروست
صورة للفكر يف الفلسفة ،ينتقد ما هو جوهري يف الفلسفة الكالسيكية العقالنية ،أي
مفرتضات هذه الفلسفة ،حيث يفرتض الفيلسوف وبِطيبة أن املفكّر يريد احلق وحيبه
ويرغب فيه ،ويبحث عنه بصورة طبيعية»(.((1

فالعقل اخلالص بالنسبة لربوست ال يميل بطبيعته نحو احلقيقي ،وال يتمتّع بإرادة
نتعرض لنوع من العنف
للحقيقة بل يبحث عن احلقيقة بإرصار نتيجة موقف حمدّ د ،أي حينام ّ
يدفعه نحو ذلك« .من الذي يبحث عن احلقيقة؟ الغيور ،حتت ضغط أكاذيب املحبوب،
فهناك دائماً عنف عالمة ترغمنا عىل البحث ،وحترمنا من االستقرار .ذلك ألن احلقيقة غري
قائمة بالتوافق ،وال باإلرادة احلسنة ،لكنها تفضح نفسها عرب عالمات ال إرادية ...اليشء
الوحيد العميق هو املعنى املغ ّلف ،والذي
تتضمنه عالمة خارجية»(.((2
ّ
ورغم أن العالمات تتم ّيز بعضها عن بعض ،إلاَّ أهنا هي ما يشكّل عنارص ومادة
هذا العامل؛ ألن كل يشء منتظم ضمن العالمات تتمظهر يف شكل أشخاص أو مواد ،أو
مواضيع ،حيث ال يمكننا أن نكتشف أية حقيقة ،وال نستطيع تع ّلم أي يشء ،ما مل ّ
نفك
رموز هذه العالمات والعمل عىل تأويلها.
وهنا يقلب بروست «ترتيب االنفعاالت ،فنحن عادة ما نعترب الغرية نتيجة سيئة
للحب ،أما بنظر بروست فإن الغرية هي غاية ومقصد ،فإذا كان اإلنسان يضطر ألن حيب
غيورا؛ إذ إن الغرية هنا هي علم دالالت األعراض»(.((2
فذلك لكي يستطيع أن يكون ً
ربا للقبض عىل عالمة مرسومة عىل وجه املحبوب تكون
فالغيور يبحث مرغماً وجم ً
حاسمة لتبينّ كذبه أو صدقه.
يف عمله حول رواية مارسيل بروست «البحث عن الزمن الضائع» يويل دولوز أمهية
للعالمة بدلاً من الكلمة ،فالنص ميلء بالكلامت وما يغيب هو العالمات؛ لذا جيب البحث

(19) Gilles Deleuze: Proust et Les Signes, 3ème éditions, Quadrige- P.U.F, Paris, 2006. P.
115.
(20) Gilles Deleuze: Proust et Les Signes Op.cit, P-P:25. 23.24.

( ((2بوعيل مخيس ،جيل دولوز ،صورة الفيلسوف ،بريوت :منشورات ضفاف ،دار األمان ،منشورات
االختالف ،ط  ،2014 ،1ص .264
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عنها بغية تأويلها وتفسريها ،فالعالمات هي أكثر مرونة من الكلامت وهي ما ُيمكّن من فتح
النص عىل آفاق جديدة ّ
تظل الكلامت تعجز عن بلوغها ،بل ينبغي التع ّلم من العالمات،
نج ًارا ما مل يكن له إحساس جتاه
ألهنا هي مدار اإلبداع ،حيث «ال يستطيع اإلنسان أن يكون ّ
إحساسا بعالمات املرض،
عالمات اخلشب ،وال يستطيع أن يكون طبي ًبا ما مل يكن يملك
ً
إن املوهبة استعداد ّأويل اجتاه العالمات»(.((2

نج ًارا
أي أن يكون
حساسا اجتاه العالمات ،وهذا يقتيض وجود موهبة ،أي أن تكون ً
ً
منفتحا للقائها وعنفها وموهو ًبا لتتقن تل ّقي العالمات
ماهرا جيب أن تكون
ً
مبد ًعا أو طبي ًبا ً
ثمة تأويلها ،وبدون هذه اللقاءات ّ
تظل تلك املوهبة مدفونة يف دواخل املرء متنعه
ومن ّ
من أن يصري ،أن يبدع ،وعليه ينبغي للمرء تعميق هذه اللقاءات حتى ال يسقط يف سهولة
نتعرف عىل األشياء ،لكننا ال نعرفها أبدً ا Nous reconnaissons les
التعرفات« ،فنحن ّ
ّ
(((2
. »choses, mais nous ne les connaissons jamais
إن ما يدفعنا للتفكري هو العالمة ،والعالمة موضوع لقاء ،واخلاصية العابرة للقاء هي
تضمن رضورة ما نفكّر به ،فام «هو أكثر أمهية من الفكر هو ما جيعلنا نفكّر»(.((2
التي ّ
وكذلك كانت قراءة دولوز لربوست بمثابة لقاء ،وأحسن تل ّقي ،وميض عالمة
بروست األديب الذي صار فيلسو ًفا من خالل هذا اللقاء املبدع.

يعطينا دولوز مثالاّ عن العنكبوت الذي وإن وضعنا أمامه ذبابة فهو ال يتفاعل معها
وال تتو ّلد لديه أ ّية ر ّدة فعل ،لكن ما أن هتتز زاوية صغرية من نسيجه ،حتى نرى جسده
يتحرك ،فالعنكبوت ال يتمتّع بقوى إدراك وال إحساس ،بل كل ما يف األمر أنه يستجيب إىل
ّ
اإلشارات واإليامءات ،وتلك فاعلية كل من جيد نفسه يف تلك احلالة ،حيث ال يمكنه سوى
الر ّد عىل اإلشارات واإليامءات.

وضد «فكرة املنهج الفلسفية ،يطرح بروست فكرة اإلرغام ()Le Contrainte
والصدفة ،فاحلقيقة هي نتاج لقاء مع يشء ما يرغمنا عىل التفكري ،والبحث عماَّ هو حقيقي،
فصدفة اللقاءات ،وضغط اإلرغام مها موضوعا بروست اهلامان ،والعالمة هي ما يشكّل
موضوع اللقاء ،وما يامرس علينا ذلك العنف ،كذلك فإن صدفة اللقاء هي ما يضمن
(22) Gilles Deleuze: Proust et Les Signes Op.cit, P.10
(23) Ibid., P.37
(24) Ibid. P.118 - 41
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يتم التفكري به»(.((2
رضورة ما ّ

وهو يأيت صدفة وال يمكن جتنّبه ،إن اإلنسان الذي يبحث عن احلقيقة ال يفعل ذلك
ربا ،وال يبحث عنها إلاَّ من خالل لقاء ما ،وارتباطها بعالمة ما ،فام يسعى إليه
إلاَّ مرغماً وجم ً
هو :تأويلّ ،
فك رموز ،ترمجة ،ومن َث َّم العثور عىل معنى العالمة ،فالعالمة حدث يف العامل،
وهي موضوع مالقاة وليس متثيلاً .

لذلك يبينّ لنا بروست سبب اندهاشنا من وقوع املثقفني يف حب امرأة تافهة أو
متواضعة ،ذلك ألهنا ثرية بام حتمله من عالمات أكثر من املرأة املتو ّقدة الذهن ،عميقة
تعوض عن قصورها الفكري ومستواها الضحل بالعالمات ،والتي قد
التفكري ،ألهنا ّ
تفضحها أحيانًا رغم حرصها عىل تبيان متاسك مواقفها ،حيث يتيح لنا لقاء هذه املرأة
العودة إىل «أصل اإلنسانية ،تلك األوقات التي تتغ ّلب فيها العالمات عىل املضمون اجليل
والواضح ،واهلريوغلوفيات عىل احلروف»(.((2

يكف أن يومض بعالمات علينا ّ
فك
فهذا النوع من النساء ال يقدّ م لنا شي ًئا ولكنه ال ّ
رموزها ،فعطر هذه املرأة نتلقاه بعيدً ا عن قوانني املادة ومقوالت العقل ،ال نعود فيزيائيني
وال ميتافيزيقني؛ بل علينا أن نكون مفسرّ ين للكتابة املرصية القديمة ،أي هريوغليفيني.

الثقافة كمالقاة للعالمة ،كتع ّلم ،هي كذلك ما خي ّلصنا من تاريخ الفلسفة لكي
نكتب يف الفلسفة ،هذا التاريخ القمعي والشمويل ،جيهد يف سبيل أن يكون فكرنا منسجماً
هيتم به هذا التاريخ؛ كاألنساق الفلسفية الكربى واملقوالت امليتافيزيقية ،املذاهب
مع ما ّ
واأليديولوجيات ...إلخ.

فمفهوم الثقافة لدى دولوز ّ
حيتل ح ّي ًزا مهام يف بنائه الفلسفي ،الثقافة كمالقاة ،املالقاة
بوصفها تع ّلماً وليس تعليماً  ،فالعامل من حولنا يتقدّ م إلينا يف شكل عالمات حمملة بالعنف
الربي ،العنف ليس من أجل اإلرضار بنا ،بل عنف يف شكل إرغام ،ملالقاة «العالمات
وتع ّلم ما تريد قوله من خالل التواصل والتثاقف معها بوصفها أحداث يف العامل»(،((2
وليس ماهيات كام يراها تاريخ الفلسفة ،حيث يقول –حسب دولوز :-دعوين أفكر من
أجلكم ،من خالل قواعد وتقاليد وصور أمنحها لكم.

(25) Ibid., P.25.
(26) Gilles Deleuze: Proust et Les Signes Op.cit, P.25

( ((2رسول حممد رسول ،مالقاة العالمة قراءة يف سيميائيات جيل دولوز ،جملة الكوفة ،جامعة الكوفة،
العراق ،العدد األول ،السنة الثانية ،شتاء ،ص ،ص .139
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أن تكتب يف الفلسفة؛ يعني هذا -حسب دولوز -أن تكون ُمبد ُعا ،ال يعني هذا
إبداع األفكار الصحيحة ،بل األفكار اجلديدة ،حيث ال ينبغي أن نبحث عماَّ إذا كانت فكرة
يمر بني
ما صحيحة أو خاطئة ،بل ينبغي البحث عن األفكار املختلفة واجلديدة ،كيشء ّ
االثنني ال يكون يف األوىل وال يف الثانية(.((2
التعرف
نتوصل إليها يف عزله وال عن انفراد ،وال عن طريق
وهذه األفكار لن
ّ
ّ
واحلكم والقواعد واملنهج والتمثيل بل يف التع ّلم ،يف لقاءات ،يف صريورات «إن املهم هو
التعرف هو عكس االلتقاء...
التعرف واحلكم ،ذلك ألن ّ
العثور وااللتقاء وليس التقعيد ّ
(((2
ّاسا بدلاً من أن يكون قاض ًيا»  .أن يكون متع ّلماً خري من
من األفضل أن يكون اإلنسان كن ً
دروسا للناس.
أن يعطي
ً
فالعالمات هي مدار اإلبداع لدى دولوز ،فإن اإلبداع هو حالة يشرتك فيها كل حسب
نج ًارا ...إلخ ،هذه احلالة تتع ّلق بحسن
اختصاصه سواء كان املرء كات ًبا أو فنّانًا أو طبي ًبا أو ّ
تل ّقي العالمة ّ
ربر بقاء الفلسفة والفن ومقاومتهام ألشكال
وفك رموزها ،إن اإلبداع هو م ّ
الفكر األخرى التي تدّ عي اإلبداع ،هو فكر االختالف ما يمكننا من جتاوز امليتافيزيقا عن
طريق إثبات للحياة ال نفيها كام يقول نيتشه.
والثقافة عكس الطريقة واملالقاة عكس التم ّثل ،عنف يدفع الفكر ألن يفكّر حتت
ضغط قوى اخلارج وقوى الداخل (الالوعي)؛ ذلك ألن الفكر ال يعارض احلياة ،ال ينفيها
بل يثبتها ،الثقافة هي ما جيعل الفكر يتجاوز حدود احلياة ،ويتو ّقف عن عقلنة احلياة ،بحيث
ال تصري احلياة بمثابة ر ّد للفعل ،بل يغدو الفكر فاعلاً واحلياة إثباتًا.
التفكري هو باملحصلة بحث عن إمكانات جديدة للحياة ،إبداعها اخرتاعها،
اكتشافها ،ليغدو الوجود ظاهرة مجالية وفنية «لقد وضعت فكرة املالقاة جيل دولوز عند
عتبة السيمياء كفعل وحركة وصريورة من غري أي وسائط عىل طريقة فردناند دي سوسري،
فال اللغة وال التمثيل كوسيط للمعرفة ،وال ثنائية الدال واملدلول كفيلة بمالقاة العالمات؛
يتعرف إليها اإلنسان
ولذلك ال تبدو سيمياء دولوز يف العالمات «معرفة» بقدر ما هي ثقافة ّ
من خالل عالقته باألشياء ،...ينظر إىل تلك الفراغات املوجودة يف زخرف ما تناظر أشكاله
يكرس االختالف»(.((3
متكرر وهو ّ
عىل نحو ّ
واللغة حسب دولوز ليست صورة عن األشياء ،بل هي نفسها يشء من العامل
( ((2جيل دولوز وكلريبارين ،حوارات يف الفلسفة واألدب والتحليل النفيس والسياسة ،مصدر سابق ،ص.19
( ((2املصدر نفسه ،ص .18
( ((3رسول حممد رسول ،مالقاة العالمة .مرجع سابق ،ص .142
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وأشيائه ،وكل هو عبارة عن سلسلة عالمات؛ ليست اللغة َّ
دوال ،بل هي تنسيق أو تركيب
أو توليف ظريف يتح ّقق باألشياء ،فهي ليست ٍ
متاه قبيل بني الفكر والدوال ،بل مها فقط تالقٍ
ٍّ
جمردة» هي عينها اللغة،
عابر وإحلاق ظريف يتواطأ فيه املعنى مع العالمة الصطناع «آلة ّ
حتول العالمة(.((3
تتحول فيها الذات نفسها بقدر ّ
تكون العالمات موضوع مالقاة ّ
ويشري دولوز هنا إىل مارسيل بروست يف استعارة الشحرية والنحلة الربية
( )La guêpe et l’orchidéeالتي يبينّ من خالهلا كيف تالقي النحلة الوردة للبحث عن
يسميه االقتناص
الرحيق فيام هي تعمل –دون أن تدري – عىل تلقيح هذه الوردة ،أو ما ّ
املزدوج (.)Une double Capture

بالنسبة لربوست -حسب دولوز -العالمات ليست وسائل لتمثيل الواقع بل كيانات
تُع ّلمنا شي ًئا ما ،فالبحث عن الزمن الضائع هو يف الواقع بحث عن احلقيقة ،فاحلقيقة هي ما
يتم البحث عنها سواء يف احلب والطبيعة ،أو الفن« ،الفن هو عامل العالمات النهائي؛ حيث
ّ
ّ (((3
حيوي مجيع العالمات األخرى بام يف ذلك عملية التعلم» .
لذة الوصول إىل احلقيقةّ ،
اللذة ما نبحث عنهّ ،
احلقيقة وليس ّ
لذة الغيور يف ّ
فك
طالسم كذب حمبوبه ،وكشف حقيقته ،أو ّ
نص فلسفي
لذة املرتجم يف الوصول إىل ترمجة ّ
النص ،هل يفرح بمحتواه أو حيزن؟.
بغض النظر عن رأيه يف ذلك ّ

يف الفن يرى دولوز أن العالقة بني الذات واملوضوع عالقة تبادلية؛ حيث ال يستطيع
يعب عن موضوع ما دون أن يدخل يف عالقة مع هذا املوضوع فيام يشبه الصريورة،
الفنان أن رّ
يعب
التي ترى العامل يف تغيرّ مستمر ،حيث جيب عىل الفنان أن يصري ذلك املوضوع الذي رّ
عنه ،وأن يصري هذا األخري شي ًئا أخر غري ما كان عليه ،وذلك بفعل العالقة التبادلية بينهام،
«فليس الفن انعزالاً عن الواقع أو استدعاء لذكرى ،بل هو نتاج احتكاك الفنان بالعامل ،كام
أيضا ،أن الفنان ال خيتار موضوعاته بطريقة عشوائية ،بل إن األشياء ذاهتا
يرتتّب عىل ذلك ً
ثمة تنافس بني األشياء للدخول يف العملية التعبريية للفنان ،واكتساب
تسعى للفوز بنظرتهّ ،
رس تع ّلق بعض الفنانني بموضوعات خارجية مع ّينة ،تكون
معنى مجايل .وهذا ما يفسرّ لنا ّ
(((3
متكر ًرا إلبداعاهتم الفنية» .
موضو ًعا ّ
( ((3حدجامي عادل ،فلسفة جيل دولوز عن الوجود واالختالف ،الدار البيضاء  -املغرب :دار توبقال
للنرش ،ط  ،2012 ،1ص .240-237

(32) Gilles Deleuze: Proust et Les Signes ,Op.cit,P21 - 22.

( ((3بدر الدين مصطفى أمحد ،دولوز الفن صريورة وإبداع للحياة ،ضمن :جيل دولوز ،سياسات الرغبة،
سلسلة أوراق فلسفية ،بريوت  -لبنان :الفكر املعارص ،دار الفارايب ،ط2011 ،1م ،ص .227
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والعمل الفني يف النهاية ليس نتاج متثيل ،وال فاعلية للذات السيدة العارفة ،بل هو
نتاج لقاء بينها وبني العالمة التي تومض من هذه األشياء.

ﷺ العالمة السينامئية

مل يقترص اهتامم دولوز بالعالمات عىل دراسته حول بروست ،بل امتد كذلك إىل
جمال الفن من خالل السينام ،فالعالمات السينامئية هي التي تُنبئ عن الشخصيات السينامئية
حتركها أو حتى من اللباس وكذلك الديكور ،فالفن هو
سواء من خالل مالحمها أو طريقة ّ
النوع األسمى من العالمات ،كام يرى دولوز ،وهو علم العالمات النهائي ،فهو يؤ ّثر يف
تتوجه مجيع العالمات نحو الفن؛
مجيع العالمات األخرى الباقية ،ويعطيها مجالية؛ «لذا
ّ
وكذلك عملية التع ّلم ،بل هي كانت منذ البداية عمليات تع ّلم ال واعية للفن نفسه ،إن
عالمات الفن هي ما يشكّل اجلوهري يف ذلك»(.((3
يعلن دولوز يف بداية كتابه االختالف والتكرار ،أنه حان الوقت لتأليف كتاب يف الفلسفة
كام كنا نفعل منذ زمن بعيد ،وذلك خالل البحث عن طرائق جديدة للتفكري الفلسفي ،هذا
الدرب الذي سبق أن ّ
تطور بعض الفنون األخرى كاملرسح
دشنه نيتشه ،جيب أن يتواصل مع ّ
والسينام« ،ما أثار اهتاممي يف السينام هو أن الشاشة يمكن أن تكون دما ًغا ...وصورة خفية
وحتوالهتا برضورة خلق مفاهيم جديدة دائماً  ،ليس
وتفرعاهتا ّ
للفكر توحي عن طريق ّ
نموها ّ
(((3
هذا راج ًعا إىل رضورة خارجية ،بل تب ًعا لصريورة صورة الفكر وإشكالياهتا» .
جمرد وسيلة للرتفيه والتسلية ،بل مصدر للمعرفة وأداة من أدوات
فالسينام ليست ّ
دورا يف تشكيل ثقافة الفرد ال ّ
يقل أمهية عن األدوار التي تلعبها
الثقافة واملعرفة ،تلعب ً
الوسائل األخرى التقليدية للمعرفة والثقافة« ،فالصورة السينامئية عالمة سيميائية بامتياز،
وأيقون برصي ينقل الواقع حرف ًّيا أو خيال ًّيا ،ويعني هذا أن الصورة قد تكون متخ ّيلاً فنِّ ًّيا
ومجال ًّيا ،ومن َث َّم ال يتح ّقق سيميوزيس الصورة السينامئية إلاَّ بفعل التل ّقي أو التق ُّبل؛ ألن
الراصد هو الذي يعيد بناء الصورة فيلم ًّيا ،ويعطي للصورة املتلقاة دالالهتا احلقيقية أو
تتحول الصورة السينامئية إىل عالمات لفظية وبرصية وأيقونية
املحتملة أو املمكنة ...وعليه ّ
خمتلفة ،تنقل لنا العامل املرصود تعيينًا أو تضمينًا ،وبالتايل تستلزم التفكيك والرتكيب ،يف
ضوء سياقاهتا الداخلية من جهة ،ومعطياهتا اإلحالة واملرجعية من جهة أخرى»(.((3
(34) Gilles Deleuze: Proust et Les Signes, Op.cit,PP:21 - 22.
(35) Gilles Deleuze: Pourparlers.1972 - 1990, éditions Minuit, Paris, 2003, P.205.

( ((3مجيل محداوي ،سيميوطيقا الصورة السينامئية:

mail.almothaqaf.com/index.php/qadaya2014884309/.htm
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أ ّلف دولوز كتابني حول السينام ومها« :سينام  ..1الصورة حركة» يف 1983م،
هيتم
و«سينام  ..2الصورة زمنًا» يف 1985م ،ويعترب الكتابان مهمني من حيث إنه ألول مرة ّ
وخيصص هلا دراسة منفردة هبذا احلجم.
فيلسوف بالسينام،
ّ

لقد حاول دولوز تناول السينام من وجهة نظر فلسفية ،لذلك أبدع املفاهيم املناسبة
للحقل السينامئي بغية البحث عن صورة الفكر التي يش ّيدها الفن السابع .فمع دولوز
« ُيدرس الفن كأفعال للظواهر التقنية واملادية ،والالمتخيلة واالجتامعية ،التي تتفاعل مع
النامذج الذاتية الثقافية ،إنه طريق خصب للفلسفة والفن م ًعا»(.((3
لكن دولوز يف دراسته عن السينام ال يسعى إىل التفكري بدلاً عنها ،وال البحث يف
طرق اشتغاهلا وعملها ،وال التاريخ هلا حسب قوله« :ليست هذه الدراسة تارخيًا للسينام ،إهنا
ٍ
عملية تبويب
صور وإشارات وحماولة لتصنيفها»( ،((3بل العمل من خالل االستقالل عنها
والبحث عن املفاهيم التي تقارب التجربة السينامئية ،وتراعي خصوصيتها واتّساع جماهلا.

هذه املفاهيم ليست جاهزة هناك يف انتظارنا ،بل جيب نحتها وإبداعها ،حيث يعارض
التحليل النفيس واللسانيات ،وكل نظرية جاهزة للتطبيق عىل التجربة السينامئية ،فهي أوسع
من أن حيتوهيا أي فرع معريف أو فني ،ذلك أنه –حسب دولوز -أن نفهم مفهو ًما ليس أكثر
وال أقل سهولة من أن نشاهد فيلماً  ،حيث إن «السينام ختلق فِينا إمكانية التفكري وتعطينا
يسميها دولوز بـ،)noochoc( :
الفرصة لذلك ،وتضع تفكرينا يف حالة ارجتاج واهتزازّ ،
السينام خمتلفة عن الفنون األخرى خاصة حينام تضع تفكرينا يف حركة عن طريق الصورة -
صورا بدون حركة وعىل الروح أن تضيف
حركة ،ذلك أهنا عكس فن الرسم الذي يعطينا
ً
هلا احلركة»(.((3
السينام اليوم أصبحت ال تنافس أشكال الفن األخرى ومصادر املعلومات فقط ،بل
هي كذلك تعمل عىل تغيري الواقع وخلق أوضاع جديدة ،فكثري من احلروب التي وقعت
يف هناية القرن العرشين وبداية القرن الواحد والعرشين ،هي حماكاة ،بل إعادة إنتاج ألعامل
سينامئية سابقة ،إن «السينام يف عرص ما بعد احلداثة مل تعد تتّخذ من التعبري عن الواقع هد ًفا
هلا ،بل استبدلته بمبدأ خلق عامل من الصور مل نشاهده يف أي واقع»(.((4
(37) Anne Sauvagnargues: Deleuze et L’Art, éditions, Puf, Paris,2009,P. 268.

( ((3جيل دولوز ،سينام الصورة  -احلركة ،مرجع سابق ،ج  ،1ص .13

(39) Hème De Lacotte Suzanna: Deleuze: philosophie et Cinéma. Éditions L’Harmattan,
Paris, 2001.P.71.

( ((4مبارك سلمى ،من احلداثة إىل ما بعد احلداثة يف السينام ،جملة أوراق فلسفية ،العدد  ،2006 ،15ص.246
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ثم يعيد السياسيون إخراج هذا العامل االفرتايض من الصور ،يعيدونه بشكل راهن،
نالحظ ذلك يف األفالم التي سبقت حرب اخلليج الثانية وكذلك أحداث سبتمرب 2001م،
وكذلك ما تشهده شبكة اإلعالم اآليل اليوم« ،فاإلنرتنيت متكّن من اكتشاف إبداعات فنية
افرتاضية ولكن ذات فعالية واقعية»(.((4
والف ّن ينتج بشكل خاص ،تأثريات حقيقية ،وليست ُم َ
تخ َّي َلة فقط؛ لذلك «فإن
الصورة ليست معطى ذهن ًّيا فقط ،بل واقع موجود»(.((4

لذلك فالفنانون السينامئيون هم مفكرون كبار ،مبدعون عظامء من خالل إبداعهم
تعب عن األفكار وإن كانت يف صورة مشاهد وألوان
للصور السينامئية ،هاته الصور رّ
وخطوط رسم وأصوات موسيقية« ،لقد بدا لنا أن كبار كتّاب السينام يمكن مقارنتهم ال
أيضا ،ذلك أهنم يفكّرون من
بالرسامني واملعامريني واملوسيقيني فحسب ،بل باملفكّرين ً
خالل الصور /احلركة والصورة /الزمن ،بدل أن يسوقوا املفاهيم ،فليست السينام أقل
إسها ًما يف تاريخ الفن والفكر ،ويف ّ
ظل األشكال املستق ّلة الفريدة التي استحدثها هؤالء
(((4
السينامئيون ونرشوها عىل الرغم من مجيع العقبات» .

وهم يقدّ مون كذلك عرب السينام وسائل فريدة وجديدة للتعبري ،كطريقة ُمبتكرة
يف التفكري ،فإذا كان السينامئيون يفكّرون عرب الصور ،فإنه عىل الفالسفة أن يبحثوا عن
املفاهيم املناسبة هلذا الفكر السينامئي ،ما حياوله ليس البحث عن الصور التي يبدعها الفن
السينامئي ،بل جعلها تتك ّلم عن نفسها ،كطريقة جديدة يف التفكري.

«تتضمن احلركة كواقع ذهني والصورة كواقع فيزيائي،
فلسفة السينام لدى دولوز
ّ
والتحوالت
هذا ما جيعل السينام كفن خاص بعرصنا هي األجدر عىل مراقبة العالقات
ّ
واحلركات التي ت َِسم عرصنا الراهن ،الصورة ليست مسندً ا ،بل عالقة قوى وأفعال
وتفاعالت ،هي بالرضورة جمموع ،ال توجد صورة معزولة وحيدة ،ألهنا يف عالقة قوى،
هناك دو ًما جمموع أو متعدّ د ،تعدّ ديات للصور»(.((4
(41) Antonioli Manola: Géophilosophie de Deleuze et Guattari. Éditions Harmattan.
Paris.2003.P, Op cit,P 178.
(42) Anne Sauvagnargues: Deleuze et L’Art, Op cit,P.88.

( ((4جيل دولوز ،سينام الصورة  -احلركة ،مرجع سابق ،ج  ،1ص.04

(44) Anne Sauvagnargues: Cinéma, in Aux Sources de la Pensée de Gilles Deleuze.2005.
PP:46 - 47.
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ﷺ السيميوطيقا :منطق السينام

يرى دولوز أن اللسانيات وسائر العلوم األخرى غري كافية ،وغري مناسبة لدراسة
للفن السينامئي ،من هنا أمهية منطق بريس( ((4وتصنيفه للعالمات الذي كان مستقلاًّ عن
النموذج األلسني ،حيث عمل دولوز عىل إجياد منطق للسينام اعتام ًدا عليه« ،هبذا املعنى
حاولت أن أؤلف منط ًقا ،منط ًقا للسينام»(.((4
ذلك أن دولوز جيعل من علم العالمات -اعتام ًدا عىل بريس -ميدانًا أكثر اتّسا ًعا
يستوعب ما هو سينامئي دون ر ّده إىل ما هو لغوي ،انطال ًقا من أن السينام تعمل من خالل
مفاهيم تتجاوز حدود اللغة.

وال يعنى هذا أن التحليل اللغوي قد فشل أو عجز يف تطبيق منهجه عىل األفالم،
فقد قدّ م ميتز ولومتان حتليالت دقيقة للعديد من األفالم ،لكنهم يف الوقت الذي فعلوا فيه
جمرد ،يف حني أن
كمي ّ
جردوا السينام من خصائصها الفريدة ،وتعاملوا معها بأسلوب ّ
هذا ّ
(((4
كمي .
احلركة والزمن يتجاوزان ما هو لغوي وما هو ّ
فاإلبداع هو الذي يمكّننا من البحث عن النشاط الفكري يف الفلسفة والفن
وااللتقاءات املمكنة بينهام ،ومها بصدد االنفتاح عىل التجارب احليوية اإلنسانية من خالل
مهمشة ومقصية من التناول النظري.
تناول أنواع التفكري والفنون التي ظ ّلت ّ
فالفنان والفيلسوف يمنحان التعبري ملن ال يملك القدرة عىل ذلك ،فالذهاب إىل
السينام أو قاعات عرض الرسومات الفنية هو حلظة حاسمة من أجل لقاء مفهوم معينّ ،
يكون نتيجة لقاء مع األشياء وليس مع األشخاص؛ لقاء مع لوحة فنية أو فيلم سينامئي أو
مقطوعة موسيقية ،وهذا ما مكّن دولوز يف النهاية من اخلروج عن الفلسفة بواسطة اللقاء
مع الالفلسفي.

عىل أن بعض ممّن هلم موقف مناهض لعالقة الفلسفة بالسينام ،يرجعون موقفهم
ّ
التدخل الفلسفي يف العمل السينامئي ،ربام يؤ ّدي إىل إفساد عملية التل ّقي اجلاميل
هذا إىل أن
توجه فلسفي ،طبعه
جمرد مضمون ،حياول من هلم ّ
للصورة السينامئية ،وحيرص الفيلم يف ّ
بالصبغة الفلسفية.
( ((4شارل ساندز پريس  )1914-1339( Charles Sanders Peirceسيميائي وفيلسوف أمريكي.

(46) Gilles Deleuze: Pourparlers ,Op.cit,P.68.

( ((4بدر الدين مصطفى ،التعبري السينامئي تعبري ّأويل سابق عىل التعبري اللغوي:

life-in-cinema.blogspot.com/201007//blog-post

العالمة والثقافة عند جيل دولوز

145

وهذا يشكّل مصدر قلق للسينامئيني خاصة وأن «الفن ليس جعبة لعرض األفكار كام
يقول مريلوبونتي( ،((4ألنه كان يكفي السينام حينها االقتصار عىل السيناريو املكتوب وتوفري
امليزانيات الضخمة للتصوير.

يتم عرب املكتوب بالرضورة ،بل عرب
لكن فهم الفيلم -كام يرى حممد اشويكة -ال ّ
أساسا يف جتسيد املفكّر فيه عىل الشاشة ،أي يف
املشاهدة ،وأن العالقة بني املجالني تكمن
ً
االنتقال من الفكرة إىل الصورة.

فالفلسفة تسعى إىل استيعاب العامل عرب اللغة ،والسينام من خالل الصورة ،ويضيف
حممد اشويكة :إن السينام هي جمال للفكر ،وليس للتسلية ،وهو ما يدفع كبار الفالسفة إىل
جعل التصوير جمالاً خلطاب التفكري ،ألن السينام مارست برأيه نو ًعا من التفكري الفلسفي
داخل السينام ذاهتا ،مستدلاًّ عىل ذلك بفيلم «األزمنة احلديثة» لشاريل شابالن ،الذي قدّ م
طرحا فلسف ًّيا للواقع الرأساميل اجلديد ُبعيد احلرب العاملية األوىل ،واألزمة االقتصادية
ً
(((4
موض ًحا أن السينام استطاعت أن ترتجم أسئلة العامل عىل الشاشة .
الكربىّ ،

ﷺ خامتة

يرى دولوز أنه ليس مث ّق ًفا حيث ال يملك ثقافة جاهزة ،فهو يرفض ،بل يشعر
بالذعر من كلمة مث ّقف ألهنا حتيل إىل إنسان بإمكانه التك ّلم يف كل اليشء وتوجيه الناس
نحو الصحيح من األمور ،وهذا ما يرفضه؛ ألن ما يكتبه يكون نتيجة لرضورة راهنة.

وإذا عاد إىل األمر نفسه يتع ّلمه من جديد ،كمث ّقف خالص بالنسبة له هو مارسيل
املصوبة إىل اخلارج فإذا
بروست ،هذا األخري يدعونا إىل التعامل مع كتبه مثل النظرات
ّ
مل تساعدنا ،علينا استعامل نظرات أخرى؛ أي علينا أن نجد بأنفسنا عدّ تنا ،حيث «تقاس
بالتصورات التي ختلقها أو جتدّ د معناها والتي تفرض تقطي ًعا جديدً ا لألشياء
قوة فلسفة ما
ّ
ّ
التصورات وأن تكون مشحونة بمعنى مجاعي
واألفعال ،ويتّفق أن يستدعي الزمن هذه
ّ
مطابق ملقتضيات عرص ،وأن يكتشفها أو خيلقها أو يعيد خلقها عدة مؤ ّلفني يف وقت واحد...

( ((4بدر الدين مصطفى ،حالة ما بعد احلداثة :الفلسفة والفن ،القاهرة :اهليئة العامة لقصور الثقافة،2013 ،
ص .175
( ((4انظر أعامل ندوة :الفلسفة والسينام :أية عالقة؟ ،املنظمة من طرف :جمموعة البحث يف حتليل اخلطاب
وخمترب الفلسفة والشأن العام املنتميني لكلية اآلداب بنمسيك بتعاون مع مؤسسة عبد العزيز آل سعود
بمقر هذه األخرية يف الدار البيضاء.
للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية ّ

www.qabaqaosayn.com29 mai 2014
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وقوهتا ،إعادة خلق للمنطق واألنطولوجيا»( .((5مثلام
وهو يستلزم إعادة اكتشاف الطبيعة ّ
كان سارتر هوا ًء صاف ًيا وليس مثالاً
نموذجا ،تيار هواء يغيرّ باخلصوص من
ومنهجا أو
ً
ً
وضعية املثقف.
لنحرر احلياة من سجنها ،كتابة تتعامل مع
ّ
فنحن نكتب –حسب دولوز -دائماً
احلروف باعتبارها امتدا ًدا للرموز؛ حيث ال وجود للوغوس ،كل ما هناك هو هريوغلوفيات،
قوهتا وحيويتها تتمظهر
عالمات ،تستدعي صدفة اللقاءات ورضورة التفكري ،فللحياة ّ
يف أي عمل فكري وفني كالرسم واملوسيقى واألدب ،تتقدّ م إلينا يف شكل عالمات ،بل
أحداث.

حترر
لذلك تكون الكتابة بصفتها تد ّف ًقا ( ،)Fluxوليس باعتبارها شفرة (ّ )code
(((5
قوة اإلبداع واحليوية ،ذلك ما فعله بروست ،
احلياة ممّا يسجنها ،وت ُف ّك القيود التي تأرس ّ
من خالل معارضة الفلسفة بالفكر واملراقبة ،وباحليوية والتأ ّمل بالرتمجة والكلامت
باألسامء ،والدالئل املكشوفة بالعالمات الضمنية ،واالستعامل املنطقي واملرتابط جلميع
ملكاتنا بشكل ال منطقي ،وال ترابطي يظهر وكأننا ال نتمتّع بكل ملكاتنا يف وقت واحد بل
ّ
تتدخل املوهبة يف النهاية دائماً ؛ أي اإلبداع.

( ((5جيل دولوز ،سبينوزا والتعبري ،ترمجة :أنطوان محيص ،دمشق  -سوريا :أطلس للنرش والتوزيع ،ط ،1
،2004ص .269

(51) Gilles Deleuze: Pourparlers ,Op.cit,P P.128 - 129.
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ﷺ مقدمة

شكَّل النقد الداخيل من خالل النظر يف املتون ،الدعامة األساس لبيان
هيتم باألسانيد؛ من حيث
صحة النصوص يف مقابل النقد اخلارجي الذي ُّ
تعديل الرواة أو جترحيهم.

ولعل الدافع إىل اقتحام هذا األمر وتت ُّبع بعض نصوص السرية النبوية ،أن
العناية بنقد املتون تمُ ليها خصوصية املنهج التارخيي الذي نشأت السرية النبوية يف
سياقه ،فلم تكن تفاصيل حياة النبي ﷺ عند املؤرخني ،إلاَّ حلقة من جمموع حلقات
التاريخ اإلنساين -برصف النظر عن اجلانب التع ُّبدي اجليل فيها -لذلك عمد مؤرخو
اإلسالم القدامى إىل االشتغال باملبتدأ أولاً  ،ثم باملبعث ثان ًيا ،ثم باملغازي ثال ًثا.

ربر عىل االحتفاظ
كام أن نقد املتون ُيمليه كذلك ،ذلك اإلرصار غري امل َّ
ببعض األخبار يف كتب السرية بدعوى ورودها يف كتب احلديث؛ ألن املحدِّ ثني
اختلفوا يف النظر إىل أسانيدها بني مو ّثق هلا ومض ّعف .هلذا فإن القصد هو النظر
يف حماولة رائدة رامت تنقية مصنف السرية ممَّا علق به من القصص الباطلة
* كاتب وباحث من املغرب ،الربيد اإللكرتوينMazyan72@hotmail.com :

147

148

رأي ونـقــــاش

يتجزأ
والوقائع املل َّفقة؛ وقائع نقدها القدامى وب َّينوا عللها وردوها ،لكنها ما زالت جز ًءا ال َّ
تصور املسلمني حلياة النبي ﷺ.
من ُّ

فنقد املتون هبذا االعتبار داعم لنقد األسانيد ،وهو منهج أصيل يف التاريخ اإلسالمي،
َّ
تتضخم فيه سلسلة السند التي
ن َّبه إليه النبي ﷺ ،ومارسه الصحابة من بعده ،يف وقت مل
اهتمت بنقد املتون،
حتمل عىل نقد الرجال فيها .بل إن أول حماولة لتهذيب سرية النبي ﷺ َّ
والعناية هبا كام كان الشأن يف هتذيب ابن هشام لسرية ابن إسحاق.

ﷺ جتليات نقد املتن يف هتذيب ابن هشام

لقد نشأت السرية النبوية نشأ ًة تارخيي ًة ،وكان التأليف يف السرية حلقة من حلقات
هيتم
التصنيف التارخيي ،لذلك اختلف أسلوب مجعها وكتابتها ،فإذا كان احلديث النبوي ُّ
بواقعة معينة حيتاج فيها شهادة تنهض عىل ثبوت تلك الواقعة ،من غري أن حيتاج إىل سياق
«قصيص» ،فإن السرية النبوية تعتني بسياق احلوادث وتعمل عىل مجع شتات الوقائع لتشكِّل
مسارا «تارخي ًّيا» يسهل تت ُّبع أحداثه.
ً
لذلك فإن «التاريخ ُي ْبقي عىل احلديث ولكن غرضه اإلخبار عن احلكاية التارخيية
كقصة مرتابطة كاملة ،بدون إثقال الكالم بتكرار األسانيد وتكرار البيانات»((( ،وهو املنهج
ذاته الذي سلكه ابن إسحاق يف تصنيف سريته املسامة «املبتدأ واملبعث واملغازي» ،غري أن
ابن هشام أعمل فيها منهجه اخلاص وزعم أنه بصدد هتذيب مؤ َّلف ابن إسحاق.

إىل جانب هذه النشأة التارخيية لتصنيف كتب السرية ،فإن كتب السرية واملغازي
املعتمدة ،كان لنقد املتن أثر واضح يف نشأهتا ،فموسى بن عقبة((( (تويف 135هـ) أ َّلف
مغازيه بعد أن أعمل معايري النقد يف متون تصنيف شرُ َ ْحبِيل بن سعد املدين((( ا ُملكنى بـ«أيب
سعد» حني قام عليه الناس «فاتهَّ موه أن يكون جيعل ملن ال سابقة له سابقة»((( ،وهو األعىل
إسنا ًدا بحيث كان يروي عن أيب رافع موىل رسول اهلل ﷺ((( ،لكن علو إسناده مل يكن يشفع

((( حممد بن إسحاق بن يسار ،مقدمة املبتدأ واملبعث واملغازي ،حتقيق :حممد محيد اهلل ،املغرب :معهد
الدراسات واألبحاث والتعريب.1976 – 1396 ،
((( صاحب املغازي ،ثقة حجة ،من صغار التابعني ،الذهبي ،ميزان االعتدال.214 /4 ،
((( تويف بني 121هـ و 130هـ ،انظر :تاريخ اإلسالم ،حتقيق :بشار عواد معروف.430/3 ،
((( الذهبي ،سري أعالم النبالء267 /6 ،
((( ابن كثري ،التكميل يف اجلرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء واملجاهيل ،حتقيق :شادي بن سامل آل
نعامن ،اليمن :مركز النعامن للبحوث والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة ،ط1432 ،1هـ -
2011م.206 /3 ،
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لهُ ،فر َّدت مغازيه بسبب اضطراب ضبطه((( وليس التهِّا ٍم يف عدالته.

ﷺ ثان ًيا :عدم مراعاة مقصد ابن إسحاق يف تصنيفه

لقد تعامل ابن هشام مع سرية ابن إسحاق ،وحدَّ د معامل منهجه يف تعاطيه مع
نصوصها وبينّ ذلك بنفسه يف مستهل هتذيبه .غري أن املتأ ِّمل فيام أورده ابن هشام من معايري
النقد التي طبقها عىل سرية ابن إسحاق ،سيلحظ رسي ًعا أهنا تتع َّلق يف معظمها باملتون ،وقد
فصل تلك املعايري بداية ،وبينَّ أسباب إعراضه عن «بعض ما ذكره ابن إسحاق يف هذا
َّ
(((
الكتاب» .

لذلك عمد إىل إسقاط أزيد من ثلث مصنف ابن إسحاق مرة واحدة دون أن ُيعمل
فيه شي ًئا من هتذيبه ،بدعوى أنه «ليس لرسول اهلل  Kفيه ذكر»((( فكان «املبتدأ» أول
ما فرط فيه املهذب ،ألنه مل جيد -يف نظره -عالقة بني بداية اخللق ومبعث األنبياء وتتابع
رساالهتم ،وبني سرية املصطفى ﷺ ،وهذه أوىل خماطر عدم مراعاة خصوصية منهج املؤلف
التارخيي.

حركه املنهج التارخيي الذي يفرتض
إن ابن إسحاق وهو يصنّف السرية ،إنام َّ
وضع سرية النبي ﷺ ضمن سياق برشي عام يبتدئ بظهور آدم ،ويستوعب بقية األنبياء
والرسل ،ألن احلديث عن سرية املصطفى حديث عن رسالة اإلسالم التي يشكّل األنبياء
كلهم حلقات متّصلة ضمن سريورة هذا الدين ،ومل يكن اإلسالم جزيرة منفصلة عن سائر
الرساالت السابقة ،ومل يكن النبي ﷺ معزولاً عن سابقيه من األنبياء ،وليس املقام مقام
استدالل واستقصاء لألدلة املؤكِّدة هلذا األمر(((.

جير عليه بعض
جترؤه يف تعامله مع نص ابن إسحاق ،قد ُّ
لقد أدرك ابن هشام أن ُّ
(((1
النقد ،لذلك سارع إىل تعليل فعله ،فحمله «عىل هذه اجلهة لالختصار» .

((( سري أعالم النبالء.267 /6 ،
((( سرية ابن هشام4 /1 ،
((( نفسه.
ِ
ِ
((( عن أيب هريرة  ،Eأن رسول اهلل ﷺ ،قال« :إِ َّن َمثَليِ َو َم َث َل َاألنْبِ َياء م ْن َق ْبليِ  ،ك ََم َث ِل َر ُج ٍل َبنَى َب ْيتًا َف َأ ْح َسنَ ُه
ٍ
ٍ ِ
ِ
ون َل ُهَ ،و َي ُقو ُل َ
ون بِ ِهَ ،و َي ْع َج ُب َ
َّاس َي ُطو ُف َ
ون َهلاَّ ُو ِض َع ْت َه ِذ ِه
َو َأجمْ َ َل ُه ،إِلاَّ َم ْوض َع َلبِنَة م ْن َز ِاو َيةَ ،ف َج َع َل الن ُ
ِ
ني» .صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب خاتم النبيني  ،Kح:
ال َّلبِنَ ُة؟ َق َالَ :ف َأنَا ال َّلبِنَ ُة َو َأنَا َخات ُم النَّبِ ِّي َ
.3535
( ((1سرية ابن هشام.4 /1 ،
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يتم إسقاط أزيد من ثلث الكتاب؟ أمل يكن حر ًّيا بابن
لكن هل من االختصار أن َّ
هشام أن يعمد إىل هتذيب «املبتدأ» كذلك؟ فيورد منه بعض املحطات املفصلية من تاريخ
«اإلسالم» لينسجم بذلك مع منهجه يف «التهذيب».
فالطربي حني وجد بني يديه مادة تارخيية عظيمة بحيث يكون «االستقصاء يف ذلك
يقرص عنه العمر ،وتطول به الكتب»( ((1مل ُيغفلها و ُيلقي هبا جان ُبا ،بل سعى إىل اختصارها،
استهله باعتذار إىل من سيقرأ مؤ َّلفه ،يع ّلل به إعراضه عن الكثري من األخبار.

التطرق لتاريخ النبي  ،Kإنام يفرتض رضورة التمهيد له بـ«ما
فتن َّبه الطربي إىل أن ُّ
(((1
تقديمه بنا أوىل ،واالبتداء به قبله أحجى» فـ«خلص» املبتدأ فيام يناهز تسعامئة صفحة،
بينام َّ
هذب اليعقويب «مبتدأ» ابن إسحاق يف ثامنني صفحة فقط!

ومما جتدر اإلشارة إليه ،أن ابن هشام مل يدرك -ربام -أن ما عزم عىل هتذيبه ،إنام هو
تلخيص قد ال حيتاج إىل هتذيب؛ ألن ابن إسحاق قد كفى من بعده عناء اختصار سريته،
فعجل بذلك يف حياته بعد أن اقرتح عليه املنصور( ((1تلخيص مصنَّفه ،حني رأى
وهتذيبهاَّ .
فيه تطويلاً وتفصيلاً قد ال حي ِّقق املقصد من تأليفه .فكان ابن هشام بتهذيبه إنام ِّ
يلخص
تلخيص ابن إسحاق لسريته ،فأوىل بعمل ابن هشام أن ُيدْ عى «هتذيب التهذيب».

ربر به إسقاط جزء كبري من كتاب
لقد أدرك ابن هشام أن ما ساقه من تعليل ل ُي ِّ
عزز هذا التعليل وهو يذكّر برغبته يف تأصيل
ابن إسحاق قد ال يكون مستسا ًغا ،لذلك َّ
«السرية» ،واستبعاد كل ما مل ينزل «فيه من القرآن يشء»(.((1

وهذا معيار آخر أعمله املهذب يف سرية ابن إسحاق ،غري أن كل ما أبقاه من تلك
السرية ليس مما نزل فيه القرآن ،أو حتى أشار إليه إشارة بعيدة! بل إن املنهج القرآين يف
املتكرر إىل ذكر مواقف
تعامله مع سرية النبي ﷺ ُيالحظ فيه نوع من «العبور الزمني»
ِّ
األنبياء والرسل مما يتوافق وسياق احلديث عن النبي ﷺ.
لذلك فإن املبتدأ جزء أصيل من سرية اإلسالم وقصة مبعث النبي ﷺ ،فالربط قائم
ووثيق بني مايض اإلسالم عند أنبياء األمم السابقة ،وبني حارضه عند خاتم األنبياء.

( ((1الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك.6 /1 ،
( ((1نفسه.
( ((1طلب املنصور من ابن إسحاق أن ُيصنِّف كتا ًبا من آدم إىل زمنه ،فلام صنَّف له ابن إسحاق الكتاب،
طولاً  ،فذهب ابن إسحاق «فاخترصه ،فهو هذا الكتاب املخترص» تاريخ بغداد.16 /2 ،
وجده املنصور ُم َّ
( ((1سرية ابن هشام.4 /1 ،
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كام أن من دوافع كتابة السرية عند املصنفني -وابن إسحاق منهم -ذلك «النسق
القصيص» القرآين يف سوق مواقف الرسل واألنبياء مع أقوامهم( .((1نسق أهلم أوائل ُكتّاب
السرية إخراج «قصة اإلسالم» التي ابتدأت بآدم  Cوتعاقبت مع توايل األنبياء والرسل،
ليدونوا حلقتها األخرية مع مبعث النبي ﷺ.

وإذا جتاوزنا مسألة «املبتدأ» نجد أن ابن هشام حذف أحدا ًثا مفصلية يف سرية النبي
حيا كخرب يوم «اإلنذار» حيث ب ّلغ النبي ﷺ دعوته إىل
ﷺ أصلها القرآن الكريم ترص ً
(((1
عشريته( ((1مما أثبته الطربي يف تارخيه .

ﷺ ثال ًثا :االنتقائية يف قبول الشعر أو رده

إن ابن هشام اقتحم من العقبات أعقدها ،وأدخل نفسه مداخل ما كان له ليقرهبا،
ِ
«ج َّبة»
إذ مل يكْفه أنه تك َّلم يف املؤرخني بغري لغتهم وتعامل معهم بغري منهجهم ،بل انتحل ُ
الناقد العامل بالشعر وبحوره ،الضابط ألراجيزه وقوافيهَّ ،
فسل سيفه وأطلق لسانه يو ِّثق ما
حيلو له مما أورده ابن إسحاق من أشعار ،فيقبل منها ويرد ،ومنتهى معرفته يف الشعر أنه رأى
أشعارا ذكرها ابن إسحاق ،ملري املهذب «أحد امنأه ال لعلم بالشعر يعرفها»(.((1
ً
إن ابن هشام اللغوي املتمكِّن استثمر ثقافته اللغوية ،وتض ُّلعه يف النحو( ،((1وجعلهام
جيز هبا أشعار ابن إسحاق يف سريته ،دون أن يلتفت إىل أن خصائص التصنيف
مقصلة ُّ
التارخيي خالل هذه املرحلة كان امتدا ًدا لنهج «أيام العرب» ومالمحهم حيث يتامزج الشعر
مقو ًما هلذا اللون من التأليف -والوقائع واألحداث التارخيية ،من غري أن يشرتط
بوصفه ّأحد صحة الشعر من عدمها.
ومل ّ
يشذ التأليف يف السرية عن هذا النهج ،فسرية عروة بن الزبري ،من أقدم وأوثق
مصنفات السري ،يستعمل فيها املؤ ّلف األشعار ،مع اعتامد قليل عىل األسانيد( ،((2وكذلك

( ((1املبتدأ يف قصص األنبياء ،ص.45 :
{و َأن ِْذ ْر َع ِش َريت َ
َك األ ْق َربِ َني} الشعراء.214 :
(َ ((1
( ((1نقل هذه الرواية الطربي عن حممد بن إسحاق يف تارخيه .تاريخ الرسل وامللوك.319 /2 ،
( ((1سرية ابن هشام.4 /1 ،
( ((1ينعت عبد امللك بن هشام يف كتب الطبقات بكونه «النحوي» سري أعالم النبالء ،464 /8 ،وأضاف
صاحب طبقات النسابني «كان عا ًملا باألنساب واللغة وأخبار العرب» ص ،51 :وهو «متقدّ م ىف علم
النّسب والنحو» إنباه الرواة عىل أنباه النحاة ،مجال الدين القفطي.211 /2 ،
( ((2حممد بن صامل السلمي ،منهج كتابة التاريخ ،السعودية :دار ابن اجلوزي ،ط  1429 ،1هـ ،ص.298
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فعل شيخ ابن إسحاق عبد اهلل بن أيب بكر املدين( ((2الذي كان ُيدخل «يف احلوادث األشعار
عىل أفواه أولئك الذين كان هلم أثر ظاهر منه»(.((2

أيضا ابن إسحاق فيام ساقه من الشعر
وإذا قيل :إن ابن سلاّ م اجلمحي( ((2قد انتقد ً
واعتربه «ممن أفسد الشعر
وهجنه ومحل كل غثاء منه»( ((2فهذا انتقاد مقبول من رجل
ّ
وجهه إىل الشعر خاصة.
ختصص يف الشعر وفنونه ،حني ّ
ّ
أما جترؤ ابن هشام عىل التصدِّ ي لنقد الشعر فقد كان خماطرة ،ال سيام وأن التدمري قد
أشار يف مقدّ مة حتقيق سرية ابن هشام إىل أن املهذب أبقى عىل الكثري من الشعر الفاسد(.((2

لذلك ،فابن هشام مل يكن منسجماً مع مبدئه القائم عىل استبعاد كل الشعر الذي ُينكره
أقر بنفسه ،يف مواضع من هتذيبه -وهو يع ّلق عىل ما يورده من األشعار -بأهنا
املح ّققون ،إذ َّ
مردودة عندهم ومع ذلك أثبتها ،فقد قال يف ختام قصيدة نسبها إىل أيب طالب يستعطف فيها
ً
قريشا« :بعضه ال لعلم بالشعر ينكر أكثرها»(.((2

ولعل من املنطق ألاَّ ُيثبتها ابن هشام قياسا عىل قول أهل العلم ،وانسجا ًما مع قصده
ّ
يستهل إيراد معظم األشعار بقوله:
إىل استبعاد ما استبعده املح ّققون .علماً أن ابن هشام
سم أحدً ا منهم ،وقد ساق هذه العبارة يف هتذيبه
«حدَّ ثني بعض أهل العلم بالشعر» ومل ُي ِّ
أكثر من عرش مرات.

يتفهم إقدام ابن هشام عىل إقصاء «أشياء بعضها يشنع
إذا كان قارئ السرية املسلم قد َّ
(((2
تنزهيا للنبي ﷺ من بعض ما قذف به يف نفسه وأهله من طعن
احلديث به» باعتبار ذلك ً
ال يليق بمقام النبوة ،رغم أن القرآن الكريم نقل بعض تلك االفرتاءات ،فإن القارئ قد ال
(((2
يتفهم حذف ابن هشام ما قد «يسوء بعض الناس ذكره»
مقياسا جديدً ا
ليؤسس بذلك
َّ
ً
ّ
للنظر يف متون السرية النبوية ينبني عىل حذف ما ال ُيريض أطرا ًفا بعينها ذكره من أخبار
( ((2تويف حوايل 135هـ .تاريخ اإلسالم ،الذهبي.676 /3 ،
( ((2يوسف هوروفنتس ،املغازي األوىل ومؤلفوها ،ترمجة :حسني نصار ،القاهرة :مكتبة اخلانجي ،ط2
 ،2001ص.60 :
( ((2تويف سنة 231هـ ،سري أعالم النبالء.652 /10 ،
( ((2حممد بن سالم اجلمحي ،طبقات فحول الشعراء ،حتقيق :حممود حممد شاكر ،دار املدين ،جدة7/1 ،
( ((2السرية النبوية ،ابن هشام ،حتقيق :تدمري ،ص7:
( ((2السرية النبوية ،ابن هشام.280 /1 ،
( ((2نفسه.4 /1 ،
( ((2نفسه.
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املصطفى ﷺ.

التوجس من السياق السيايس العام الذي عاش فيه ّ
املهذب دفعه إىل إقحام
ولعل
ُّ
َّ
ستتضخم يف قابل األيام لتصري حاكمة عىل كتابة
معايري لنقد املتون بعيدة عن النظر العلمي،
التاريخ اإلسالمي بشكل عام.

وهذا االعتبار هو ما دفع ابن هشام إىل عدم ذكر يوم «اإلنذار» السالف الذكر ،ملا فيه
من تعزيز موقع العلوين من «شيعة» عيل  Eوهم املنافسون آلل العباس ،ال سيام وأن
تقوي طرف الشيعة عىل حساب
يف خرب اإلنذار ما يشري إىل مز َّية «الوصية» لعيل  Eالتي ِّ
آل العباس(.((2

ومما يزيد هذه الرواية خطورة فضلاً عن مضموهنا ،الراوي نفسه؛ الشاهد عىل
تفاصيل أحداثها ،وهو عبد اهلل بن عباس الذي يرى فيه آل العباس شاهدً ا منهم عىل
«رشعية» العلويني خصومهم السياسيني.
كام أن مالبسات عرص ابن هشام السياسية كانت حارضة بقوة ،حيث آثر ابن هشام
اعتامد رواية البكائي يف نقله لسرية ابن إسحاق دون رواية يونس بن بكري الذي كان ُم َّتهماً
قوة ثبوهتا وصدقها.
بالتش ُّيع( ،((3وهي هتمة كفيلة بأن تُقيص روايته رغم ّ

كام يضاف إىل أسباب استبعاد ابن بكري ،عالقته بالربامكة الذين نكبهم الرشيد .فإذا
كان أهل الطبقات يعدُّ ون يون َُس صدو ًقا إلاَّ أهنم يذكرون عالقته بيحيى الربمكي ،فبعد
أن نقل الذهبي ثقته وصدقه استدرك قائلاً « :إلاَّ أنه كان مع جعفر بن حييى الربمكي»(،((3
جرت عليه
فكان من سوء طالع ابن بكري أن ُيرمى بتهمتني قصمتا مسريته العلمية ،بعد أن ّ
غضب السلطة السياسية القائمة؛ هتمة التش ُّيع ،وهتمة مواالة من كان يكيد لبني العباس من
الربامكة.

غري أن ابن هشام ،ورغم أخذه برواية البكائي ،إلاَّ أن شيخه هذا مل يأذن له بنقل
رصح بذلك ابن
روايته كاملة ،بل أذن له يف نقل بعضها فقط ،ألن بعضها اآلخر -كام َّ
ّ
املهذب األحداث التي مل يسلم له
يقر لنا البكائي بروايته» ،من غري أن يبينِّ
هشام« -ما ّ
البكائي بروايتها ،وهو أمر ستنشأ عنه فراغات ستُلجئ ّ
املهذب إىل ملئها اعتام ًدا عىل غريه،

( ((2ينظر تفاصيل هذه احلادثة :الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك.319 /2 ،
( ((3قال فيه الذهبي« :ومما ينقم عليه التشيع» تاريخ اإلسالم ،حتقيق :بشار عواد معروف .1259 /4 ،رقم
الرتمجة.368 :
( ((3سري أعالم النبالء ط احلديث.27 /8 :
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جراء عدم اإلقرار
أو إسقاطها بالكلية ،من غري أن ُيك ِّلف نفسه عناء إمتام النقص احلاصل ّ
بالرواية.

هلذا ّ
ظل هذا األمر مع ّل ًقا ،فال يكاد الباحث يستبني مواضع السقط التي أمهلها ،وال
مواضع اإلكامل التي أمتَّها .ولعل حشد التهذيب بألفاظ من قبيل «زعموا» و«يزعمون» من
جت ِّليات هذه املفارقة.

بناء عىل ما سبق فإن ما أقدم عليه ابن هشام يتجاوز حدود التهذيب .لقد غيرّ مالمح
حتول -بعد التهذيب -إىل مرجع يف دقة اللغة ،وسالمة
كتاب السرية البن إسحاق .فقد ّ
الرتكيب ،وجودة اللفظ ،وصار ضمن دائرة اختصاص اللغويني ،بعد أن سلك ابن هشام
وحسنها.
منهج هتذيب الكالم يف السرية حني ز ّي َن نص ابن إسحاق ،وأصلح عبارته
َّ
لذلك ضمر يف هذا التهذيب البعد التارخيي الذي عىل أساسه صنَّف ابن إسحاق،
تم إسقاط حيثيات
وغاب عنه الكثري من سياق األحداث ،وق َّلت فيه الفوائد التارخيية حني َّ
األخبار وظروف الوقائع .لذلك غلبت تسمية «سرية ابن هشام» عىل الكتاب ،ألن القارئ
جيد نفسه ،ببساطة ،أمام مؤ َّلف غري الذي أراده ابن إسحاق ،وإلاَّ لكان من األوىل تسميته
«سرية ابن إسحاق بتهذيب ابن هشام» لو مل يتعدَّ عمل ابن هشام حدود التهذيب.

كام أن ابن هشام مل يلتزم بمعايري موضوعية يف تعامله مع متن ابن إسحاق ،حني
استحرض ما ُرمي به ابن إسحاق من قبل بعض معارصيه كاإلمام مالك وهشام بن عروة،
أيضا
يف بناء مواقف مسبقة كان هلا األثر البارز يف هتذيبه لسرية ابن إسحاق ،كام محله ذلك ً
عىل أن ُيؤثر رواية البكائي عىل ما نقله ابن بكري.

لقد كان بني يدي ابن هشام مادة علمية تتيح له تأسيس منهج علمي يف نقد املتون لو
أنه انسجم مع ما أفصح عنه يف مقدّ مة هتذيبه .غري أن ضمور القيمة التارخيية هلذا التهذيب،
وحتوله إىل مؤ َّلف يف التدقيق اللغوي وغلبة فوائد الرتكيب ،أوقعه يف معضلة مل يتمكَّن من
ُّ
حترجه من رشط شيخه البكائي عليه ،ال سيام وأن ابن هشام قد ألزم
جتاوزها ،انضافت إىل ُّ
نفسه باستقصاء كل السرية «منه بمبلغ الرواية له»( ((3فض َّيق عليه الدائرة ،فلم يلتزم بمنهج
اإلسناد هذا ،حيث نجده ينقل الروايات بعد أن يستهلها بعبارة «حدثني بعض أهل العلم»
التي ترد بشكل كبري يف ثنايا الكتاب.
إن من صنَّف بعد ابن هشام يف التاريخ والسرية ال يكادون يذكرون هتذيبه إلاَّ
نادرا ،وإن فعلوا فلرشح لفظة أو لضبط كلمة ،بينام َّ
ظل كتاب ابن إسحاق عمدة من رام
ً

( ((3سرية ابن هشام.4 /1 ،
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التأليف يف التاريخ والسرية ،وبقي مصنَّفه معرو ًفا متداولاً إىل حدود مراحل ِّ
متأخرة من
وطول
القرن التاسع اهلجري عىل األقل ،فالذهبي يتعامل مع سرية ابن إسحاق الذي «ك ّثر ّ
(((3
بأنساب مستوفاة اختصارها أملح»( ((3وحشدها «بأشعار غري طائلة ،حذفها أرجح»
تصحح».
ومألها «بآثار مل
ّ

ومع ذلك يرى أن ابن إسحاق قد «فاته يشء كثري من الصحيح مل يكن عنده»(،((3
مؤاخذات مل حتمل الذهبي عىل اعتامد هتذيب ابن هشام إلاَّ يف مواضع نادرة .فبعد أزيد من
مخسامئة عام من هذا التهذيب ما زال الذهبي ينظر إىل أن مصنَّف ابن إسحاق «حمتاج إىل
تنقيح وتصحيح ،ورواية ما فاته»(.((3

فإذا كان هذا موقف الذهبي فلامذا هذا اإلعراض عماَّ أقدم عليه ابن هشام يف هتذيبه؟
علماً أن دعوة الذهبي ،إىل تنقيح مصنَّف ابن إسحاق وتصحيحه ،وإمتامه بام فاته من
الصحيح ،إنام كانت بعد أن ا َّطلع عىل هتذيب ابن هشام(.((3
رصح بذلك يف مقدّ مة هتذيبه،
رغم أن دعوة الذهبي تلك ،رام حتقيقها ابن هشام كام َّ
إلاَّ أن الذهبي ما زال يدعو إىل هتذيب آخر بعد مرور أزيد من مخسامئة عام ،فام حقيقة ما
أقدم عليه ابن هشام؟ وما حقيقة ما ينادي به الذهبي؟

ﷺ خامتة

لعل ما سبق التنبيه عليه أعاله ،قد يدفع يف اجتاه التو ُّقف مل ًّيا عند الكثري من املس َّلامت
التي ظ َّلت الثقافة اإلسالمية حتتفظ هبا ،وعىل رأسها «موسوعية» القدامى ،من غري حتقيق
للمراد من ذلك.

وتنوع االهتامم ،لكن من غري أن يقصد
فمن اجلدير أن يكون املقصود سعة اال ِّطالعُّ ،
ختصصهم يف كل الفنون والعلوم .وقد بدا جل ًّيا من خالل ما سبق ،أن ابن هشام
بذلك ُّ
ختصصه يف سرية ابن إسحاق أبدع وأجاد ،ال سيام وأن متكُّنه من علوم العربية؛
حينام أعمل ُّ
نحوا ولغ ًة ،أسعفه يف تدقيق الكثري من األلفاظ ،ببيان املبهم منها ،ورشح املستغلق فيها.
ً
( ((3سري أعالم النبالء.267 /6 ،
( ((3نفسه.
( ((3نفسه.
( ((3نفسه.
ِ
األبرقوهي .قرأهتا
املعايل
أبو
هبا
فأخربنا
روايته،
من
«السرية»
ت
ع
م
س
«وقد
هشام:
ابن
عن
الذهبي
( ((3قال
َ ْ ُ
ّ
يف ستّة أ ّيام يف النهار الطويل» تاريخ اإلسالم.387 /5 ،
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حتى صار هتذيبه قبلة من رام جتلية معاين عبارات ابن إسحاق ،فلو أنه اقترص عىل ذلك يف
جممل هتذيبه ،وسحبه عىل كل كتاب ابن إسحاق لكان عملاً يكاد يقرتب يف بعض جوانبه
من عمل «املح ّققني» باملفهوم املعارص.

إلاَّ أنه حني ألزم نفسه بمعايري استقاها من حقول معرفية أخرى ،وقصد هبا جمال
السرية النبوية ،التي نشأت نشأة تارخيية ،حتى صارت منطلق علم التاريخ عند املسلمني ،بل
وجد ابن هشام نفسه أمام نصوص متحت من أسلوب أيام العرب الكثري من خصائصها،
فالثلث األول من كتاب ابن إسحاق خصه «للمبدأ» ينقل فيه أخبار األولني من األنبياء
واملرسلني واحلضارات البائدة ،وهي أخبار ال تنضبط لقواعد املحدِّ ثني من حيث اتصال
قصه القرآن الكريم.
األسانيد والضبط والعدالة ،وإن كان جزء من تلك األخبار مما َّ

تعذر عىل ّ
لذلك ّ
املهذب النظر فيها وتنقيتها وترجيح بعض األخبار عىل األخرى،
مل جيد بدًّ ا من إسقاطها مجلة واحدة ،فضاع ثلث الكتاب .وملا كان بقية الكتاب يف املبعث
رئيسا من
تتأسس عىل رواية األشعار بوصفها ِّ
مكونًا ً
واملغازي عىل هنج «املالحم» التي َّ
بنائها التارخيي ،أعمل فيها معايري املحدِّ ثني الصارمة فحذف من تلك األشعار الكثري منها،
بدعوى عدم إمكان وصوهلا إلينا من العهود الغابرة.
سريا عىل منهجه-فام بقي بني يدي ابن هشام إلاَّ روايات حتتاج إىل تنقية وحتقيق
ً
فأدرك بعد إسقاط العديد منها ،أنه سائر نحو إسقاط الكتاب بأكمله؛ إذ إن ابن إسحاق
وهو يصنِّف ،مل يعتمد منهج املحدِّ ثني حتى يلزم به ،بل قصد مواقع األحداث ،وساحات
املعارك يعاينها ،ويأخذ رواية من عاشها ،وحرض تفاصيلها ،دون أن ينظر يف أحوال الشهود
لكثرهتم واتِّفاق رواياهتم ،ال سيام وأن ابن إسحاق استعان بأجيال ِّ
متأخرة من أبناء هيود
املدينة الذين احتفظوا بتفاصيل خيرب وأخبار بني النضري وغريها ،رواية عن آبائهم.

املؤرخني .لكنه يف املقابل منهج ال يستقيم مع ما معايري ابن
وهذا منهج أصيل عند ِّ
يتنصل من تلك املعايري التي أفصح عنها يف مقدّ مة
هشام .فاضطر ابن هشام -نفسه -أن َّ
كتابه ،يف الكثري من مواضع كتابه ،فأورد املنقطع من األخبار واملع ّلق ،وغري املسند.
لقد خلَّص ابن إسحاق مصنَّفه بنفسه ،وكفى ِّ
املهذبني عامة عناء ذلك ،لذلك فإن ابن
هشام أخرج يف حقيقة األمر هتذيب التهذيب ،وبشكل مل يقصده ابن إسحاق ،بسبب تباين
املؤرخني.
املنطلق ،واختالف املنهج؛ فابن إسحاق صنَّف يف التاريخ وفق منهج ِّ

كتب  -مراجعة ونقد
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الكاتب :زكي امليالد.

النارش :النادي األديب بالرياض باالشرتاك مع املركز الثقايف العريب – بريوت.
سنة النرش1437 :هـ2016 /م.

الصفحات.220 :

-1-

لعل ما ُيم ِّيز هذا الكتاب الفريد هو عبور السؤال العريض فيه من سياق
تشكُّل خطاب النهضة املوسوم بعنوان استفهامي مضمر «كيفية االنبثاق» إىل
آليات تشكيله لبداية الوعي العريب بالعالقة بني األنا واآلخر ،مما سمح -عىل
* باحثة يف الفكر اإلسالمي واحلوار الديني ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بني مالل،
املغرب.
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امتداد مساحة العبور -بطرح أسئلة أخرى موازية بانية ألطروحة الكتاب ككل ،من قبيل
سؤال :نقد إخفاق الذات أمام تقدُّ م اآلخر.

حب من كتب ومقاالت
كام سمح الكتاب -وفق التفكري املسبق لتنزيله واملخالف ملا رّ
استنفذت الوسع والطاقات -بوقوف زكي امليالد عند هذا الكم الزاخم من قراءات غربية
مهتجسا
استرشاقية ،وأخرى عربية قاربت موضوع النهضة من زوايا وبرؤى خمتلفة،
ً
بتمحيص التدافع واجلدل الفكريني للحسم يف سؤال غري حمسوم َّبرره الباحث بالقضايا
ُؤرق الفكر العريب إىل اآلن.
واإلشكاالت املوروثة التي ال زالت ت ِّ
ولعل هذا يساوق ما ذهب إليه الدكتور عبداإلله بلقزيز وهو يتحدَّ ث عن «الصدمة
احلا َّدة التي خ َّلفها يف الوعي العريب اكتشاف الغرب ،واكتشاف الفجوة التي تفصلنا عنه
ثقاف ًّيا وحضار ًّيا ،واحلصيلة هي غياب إمكانية صوغ نظريات معزولة عن سياق املقدّ مات
تعرض الوعي العريب لصدمة
الثقافية لإلخفاق ،التي حتكّمت يف مسار املثاقفة ،وتبعات ُّ
الغرب»(((.

من هنا ينطلق زكي امليالد برؤية مغايرة باس ًطا للمناقشة األطروحات الرئيسة
املفسرِّ ة لالنبثاق ،واسماً املقاربات الواصلة لسؤال النهضة بعامل خارجي (محلة بونابرت)
بـ«النزعة الليربالية املستبطنة حلرج نفيس وأخالقي ال يطاق»؛ إذ من الصعب أخالق ًّيا أن
نو ِّثقه ألجيالنا يف خانة حوافز للنهضة ،واالنبثاق عىل الرغم مما استبطنته من صدمة علمية
إجيابية مت ّثلت فيام تالها من انفتاح علمي .وقد مجع البحث يف هذا االجتاه -عىل علاّ ته -كبار
املفكرين واملنظرين العرب أمثال :اجلابري وفهمي جدعان وألربت حوراين الذي اعترب
احلملة بوابة دخول الرشق اإلسالمي حداثة الغرب.

وعىل خالف احلرج النفيس الذي يضعنا فيه تفكري من هذا القبيلُ ،يشكِّل االعتداد
بالذات واالنتصار ملنجزها الفكري السابق ألي تفاعل خارجي ،أطروحة تبدو وجيهة
حتصل للباحث حممود شاكر من نامذج ألعالم وع ِّينات علوم وإرشاقات أدب
من باب ما َّ
وفنون ،تؤشرِّ عىل هتافت فكرة وصل النهضة باخلارج ،وهو التهافت الذي زكَّاه شاهد من
أهله وهو املؤرخ بيرت جران ،إلاَّ أن من املؤاخذات التي جتعل هذه األطروحة مهزوزة نقدً ا،
أن النهضة ال تقاس انطال ًقا بصحوات ثقافية معزولة بل بسياق حضاري مؤطر.

متجاوزا مساحة اجلدل بني بداية القرن
املفارقة أن يذهب طرح آخر بعيدً ا يف الزمن،
ً

((( عبد اإلله بلقزيز ،العرب واحلداثة ..دراسة يف مقاالت احلداثيني ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
الطبعة األوىل2007 ،م ،ص.12
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الثامن عرش (النهوض الذايت) وهناية القرن الثامن عرش (محلة بونابرت وصدمة احلداثة)،
بإرجاع الزمن احلداثي إىل أثر ابن خلدون يف هنوض ذايت قبيل (القرن الرابع عرش) ،مما يعني
أرضا خالء؛ فاألمة التي أنجبت
أن الغازي حني وطئت قدمه مرص مل جيد الفكر العريب ً
ابن خلدون مل تتو َّقف آلتها العلمية عند مقدّ مته ،بل كانت فاحتة لنهضة فكرية قبل األوان،
ترشبوا درس ابن خلدون حول قيام احلضارات وأفوهلا.
انخرط فيها مفكّرون َّ

وعىل خالف الق َّلة الذين انترصوا للنهضة اخللدونية ،أمجع لفيف من الباحثني من
عيار مالك بن نبي وحممود قاسم وحسن حنفي وعبد الرمحن الرافعي ،عىل أن رائد اليقظة
ليس إلاَّ األفغاين الذي لن ينازعه غريه -من منظورهم -عىل مستوى الريادة يف بعث
هنضة فكرية مبكِّرة هاجسها اإلصالح ،فارتبط اسمه عندهم بألقاب ح َّلوه هبا ،فهو باعث
احلركة اإلصالحية ورائدها ،وبطلها األسطوري يف العرص احلديث ،وهو حكيم الرشق،
ورجل اإلصالح الديني والسيايس واالجتامعي يف بالد املسلمني كافة ،وهو باعث النهضة
اإلسالمية أو هنضة الرشق أو باعث النهضة الفكرية يف الرشق ،بل انتزع من املسترشقني
االعرتاف بكونه الرائد الكبري للنهضة اإلسالمية احلديثة يف القرن التاسع عرش.
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عط ًفا عىل هذا ،ينخرط زكي امليالد يف الفصل الثاين فيام يشبه احلفر األركيولوجي
يف أزمنة التمدُّ ن ،مقتف ًيا إحداثيات هذه األزمنة انطال ًقا من القرن التاسع عرش والعرشينات
من القرن العرشين ،وهي املرحلة املوسومة بعرص النهضة ،أو بمرحلة الفكر اإلسالمي
احلديث ،كام ذهبت إىل ذلك الكتابات والتآليف التي َّأرخت لفكرة املدنية وناقشت عالقتها
بالدين ،ليسفر احلفر عن ثالثة أزمنة:

األول :يلتقي فيه َع َلامن يتقاسامن الفكرة ذاهتا بتفاوت واختالف يف التعبري عنها،
مها :رفاعة الطهطاوي وخري الدين التونيس ،وأما الفكرة فمدارها تبئري العالقة بني الدين
واالقتباس من مدن َّية الغري يف انفتاحية مرشعة ،ابتدرها الطهطاوي عرب حتديد مفهوم
التمدُّ ن ،ليخلص من خالل تصنيفه إىل مادي ومعنوي ،وإىل جواز بل ورضورة جتاوز
احلساسيات التي متنع اإلفادة مما سامه «املنافع العمومية»؛ وقصد هبا الصناعات واملهارات
الزراعية والتجارية ...والتي وقف عىل جدواها من خالل مشاهداته يف رحلته إىل فرنسا،
وضمنها كتابه «ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز» ،الكتاب الذي اعتربه الدكتور حممد عامرة
َّ
(((
أول نافذة َّ
أطل منها العقل العريب عىل احلضارة األوروبية احلديثة»  ،وأثناء دعوته هذه

((( زكي امليالد ،عرص النهضة ،كيف انبثق؟ وملاذا أخفق؟ ،ص . 58
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حيرص الطهطاوي عىل التهدئة والطمأنة من أن ال خوف عىل القيم واألخالق من االنتهاك
باالقتباس من الغري ،فهي حمفوظة بحفظ الدين الذي هو مرجعها الذي ال تعدل عنه إىل
غريه.
تعبريا مكاف ًئا «للمنافع
بينام خيتار خري الدين التونيس مفهوم «التنظيامت الدنيوية»
ً
العمومية» لدى الطهطاوي يف تشديده عىل أمهية االستفادة من أسباب التمدُّ ن األوروبية ،يف
جانبها الدنيوي املرتبط بالعلوم والزراعة والتجارة والصناعات وإصالح التدبري والتسيري
مواجها اعرتاضات وشبهات من سماَّ هم بذوي الغفلة من عوام املسلمني الذين
والسياسة،
ً
يقاومون االقتباس محاية للدين ،بأن هذا األخري ال يامنع األخذ مما يوافق الرشع من املنافع.

ومت َّيزت دعوة التونيس بكثري من اجلرأة ،وهو يزعم أن األمة مهدَّ دة بالغرق
واالستئصال إن هي خت َّلفت عن االستفادة من أسباب التمدُّ ن التي ملكها الغرب ،واض ًعا
مفهو ًما جديدً ا للتمدُّ ن -كام أملح إىل ذلك فهمي جدعان -بقطعه مع فكرة ابن خلدون
حول احلضارة وهناية العمران ،مثبتًا للتمدُّ ن قدرته عىل االستمرار والغلبة.

ويورد زكي امليالد بعد تنوهيه بتوافق رفاعة الطهطاوي وخري الدين التونيس
تنبيها أللربت حوراين إىل اختالف الرجلني يف
حول اجلزم باملصاحلة بني الدين واملدنيةً ،
املنطلقات ،فاألول ينطلق من األمة القومية بينام الثاين ينطلق من األمة اإلسالمية ،ويضيف
نضجا ،وأقرب إىل املحيط العريب ،وأكثر حز ًما مع
فهمي جدعان أن موقف الثاين كان أكثر
ً
الثقافة األجنبية.

وجدير بالذكر أن ما أورده زكي امليالد من مواقف الزمن األول جتاه التمدُّ ن ،قد لقي
الكثري من التأييد والرتحيب يف الفكر املعارص ،من ذلك ما جاء يف مداخلة للدكتور حممد
عابد اجلابري حتت عنوان« :املثقف العريب وإشكالية النهضة ،رؤية مستقبيلة» أنه قال« :وإذا
اهلم الذي حيمله املث َّقف النهضوي يف كلمة واحدة ،فلعله ليس هناك
أردنا أن نلخص هذا ّ
عب هبا رواد النهضة يف القرن املايض عن مرشوعهم النهضوي.
أفضل من تلك الكلمة التي رَّ
نقصد كلمة «التمدًّ ن» أن ننهض ،معناه أن نتمدن ،وأن نتمدن معناه أن نواكب عرصنا ،أن
نساير تطوره وتقدُّ مه ،أن نقتبس من منجزاته الفكرية واملادية ...التمدُّ ن هبذا املعنى عنرص
أسايس من العنارص املحدِّ دة ملفهوم النهضة يف فكر املث ّقفني العرب يف القرن املايض ،وأعتقد
أن هذا التحديد يصدق يف جوهره عىل مفهوم النهضة لدى املث ّقفني العرب املعارصين»(((.

((( جمموعة كتاب ،املثقف العريب دوره وعالقته بالسلطة واملجتمع ،املجلس القومي للثقافة العربية ،وقائع
حلقة الرباط الدراسية ،1985 ،ص .120
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عرف الزمن الثاين اتجّ اها ينفي ترحيب الدين باملدنية ،وآخر يميض إىل أبعد من ذلك؛
فيعترب الدين عائ ًقا وحجر عثرة يف طريق األمة إىل الرقي والتقدُّ م ،ومن ثم فالتمدُّ ن عىل
الطريقة األوروبية هو احلل ..وهي األطروحة التي انتقدها الشيخ حممد عبده عندما رافع
عن الدين ليثبت عدم التعارض بينه وبني املدن َّية ،ولئن كان يقصد بذلك التأكيد عىل التناغم
بينهام ،وتفنيد مقولة« :الدين العائق»؛ إذ بقدر القرب من الدين فهماً ومت ُّثلاً ؛ يكون اإلقدام
عىل علوم الدنيا ،وبقدر البعد يكون اإلحجام ،فإنه قط ًعا يرفض ومعه رفاعة الطهطاوي
وخري الدين التونيس الوالء ملظاهر التمدُّ ن دون روحه وجوهره ،الوالء الذي يفيض إىل
االستالب والتهجني.

أما الزمن الثالث والذي حدّ ده الباحث امليالد يف بدايات القرن العرشين فقد محل
اجلدّ ة يف عالقة الفكر باملدنية مع تالميذ حممد عبده واملتأثرين به ،أمثال حممد فريد وجدي
قمة املدن َّية وروحها ،فأي ارتقاء يف مدارج
الذي ارتفع اخلطاب يف طرحه إىل جعل اإلسالم ّ
املدنية هو يف احلقيقة إدراك واع ملبادئ اإلسالم وفلسفته ،وأن أصول الدين ومبادئه السامية
هي عينها أصول املدنية الصحيحة ،فكل تقدُّ م يف التمدُّ ن أثر من آثار األصول الدينية ،وأن
األمة حتى يف أحلك أحواهلا متتعض مما هي فيه وتتوق إىل التغيري ،فال بد أهنا صائرة إليه
وسائرة إىل الكامل ُقد ًما حتى تبلغه.
وهي الفكرة التي حت َّفظ عليها زكي امليالد ملا رأى فيها من طغيان التمنِّي والرغبة عىل
الواقعية واملوضوعية ،ويغيب فيه استصحاب التاريخ وسننه ،ووقف عندها فهمي جدعان
متفح ًصا ومستقص ًيا ليلحظ حتوهلا عند فريد وجدي يف وقت الحق بنقده املدنية الغربية
ِّ
احلافلة بالعيوب نعم ،لكنها غري مهدّ دة هبا ألهنا متلك أسباب التقويم واملعاجلة.
ويميض زكي امليالد يف حفره الزمني ،ليكشف عن تراجع فكرة املدنية من أجندة
الفكر اإلسالمي ،إلاَّ ما كان من استئناف مالك بن نبي مع بعض التعديل ،إذ سيعنى
بمصطلح احلضارة بديلاً عن املدنية ،ليحدث زمنًا جديدً ا يف الفكر اإلسالمي املعارص.

واهلوة
وبني الفكر احلديث واملعارص ينربي رضوان السيد لقراءة عوامل القطيعة
َّ
السحيقة بني زمن النهوض احلديث ،وزمن اهلوية املعارص ،ليسم األول بالتم ُّيز والثاين
بالنكوص ،ويرجع أسباب األول إىل ما ذهب إليه بعض الباحثني من أن الثقافة األوروبية
ول ّية النعمة ومصدر التألق بام أفاضت عىل الفكر اإلسالمي من أسباب االرتقاء ثمرة
أنموذجا).
الحتكاكه هبا (رفاعة الطهطاوي
ً

األمر الذي سريفضه الدكتور فهمي جدعان ،إذ ما كان آلراء فالسفة التنوير أن جتد
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هلا صدى لو مل ت ِع الذات ضعفها وقصورها أمام اآلخر ،ولو مل تستفد مما قدّ مت مقدّ مة ابن
خلدون من إشكاليات حضارية أفاد منها مفكرو عرص اإلصالح أمثال :الطهطاوي وخري
الدين التونيس والشيخ حممد عبده...
حتول من املسلك
وسيحمل مسؤولية الوضع الثاين ملحمد رشيد رضا ألنه ّ
اإلصالحي ألستاذه حممد عبده إىل مسلك سلفي مغاير ،وهو الرأي الذي ذهب إليه كل
من ألربت حوراين وفهمي جدعان ورضوان السيد وحممد عامرة ،هذا األخري قد أقال حممد
رشيد رضا من خط التيار اإلصالحي الذي رسمه األفغاين وحممد عبده.

كام ربط امليالد ارتداد الفكر اإلسالمي املعارص عن مرحلته احلديثة ،بظهور الدولة
ومؤسسات وقوانني وترشيعات،
القطرية التي تشكّلت عىل الطريقة األوروبية نظا ًما
ّ
وقطعها مع الصيغة اإلسالمية مؤسسات وجامعات ومعاهد وأوقا ًفا ،مما أجهز عىل ألق
اجلامعات العربية العريقة بدعوى خت ُّلف نظامها عن مواكبة العرص ،ثم يذكر عىل لسان
برهان غليون أن الدولة احلديثة مسؤولة عن تراجع قيمة الدين ومؤسساته وعلامئه ،وهكذا
ما عاد يعني الفكر اإلسالمي املعارص إلاَّ أمر اهلوية ،وال شأن له بالفكر والنهوض والتقدّ م
واملدنية.

-3-

يف الفصل الثالث يعود امليالد إىل ميالد سؤال النهضة( :ملاذا تأخر املسلمون؟ وملاذا
تقدم غريهم؟) ،لصاحبه شكيب أرسالن ،ليبحث يف املنشأ والصيغة واألمهية والشهرة
واألثر ،وقبل أن يفصل يف البدايات ،يلفت انتباه القارئ إىل مالحظات تتع َّلق بسؤال
السؤال:

األوىل :تنوي ٌه بقيمة السؤال ،وقد صار حلية خلطاب النهضة العريب اإلسالمي يعرف
هبا ،ومنه تنبعث اإلشكاليات واملطالب واملقاصد ،وإشاد ٌة بكونه ابنا رشع ًّيا أنجبه اخلطاب
جمرد ترف لغوي بياين أو فكري سجايل ،فقد كان
النهضوي ساحة وحركة وواق ًعا ،ال ّ
صادرا عن قامة علمية إصالحية وازنة ،وصوتًا ظل رجع صداه مرت ّد ًدا يف الفكر
استفها ًما
ً
واألدب احلديثني.
سؤال أقر العديد من املفكرين تأثريه ويف مقدّ متهم مالك بن نبي وحممد عابد اجلابري
وهشام جعيط وراشد الغنويش ،فهو السؤال احلارض دو ًما يف املناسبات اإلسالمية حسب
ابن نبي ،وهو اإلشكالية التي شغلت النهضويني واإلصالحيني حسب حممد عابد اجلابري،
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املؤرق عند راشد الغنويش ،وهو صانع إشكالية اإلصالح السيايس
وهو السؤال احلارق ِّ
واحلضاري بالنسبة هلشام جعيط ،بينام خيالفهم سيد قطب حني ذهب إىل بعد السؤال عن
االستقامة واجلدوى ألن املسلمني ما خت َّلفوا إلاَّ بسبب بعدهم عن اإلسالم ،وأن غريهم مل
يتقدّ م بل هو يف جاهلية وأن احلضارة هي اإلسالم.

املالحظة الثانية :يضيف زكي امليالد أن السؤال األرسالين أفرز صي ًغا وتعبريات
عن سؤال النهضة تجُ اري األصل يف بعض البناء وبعض املعنى ،وال تبتعد عن مفردات
التخ ُّلف والتقدّ م ،فروجيه جارودي سأل «ملاذا احلضارة األوروبية استمرت واحلضارة
اإلسالمية انقطعت؟» ،وهو السؤال الذي أجاب عنه مالك بن نبي بأن احلضارات تؤ ّدي
دورها ودورهتا يف مدى وزمن كافيني وف ًقا للسنن اإلهلية ،...واختار حممد سعيد رمضان
حتجرت احلضارة اإلسالمية وازدهرت احلضارة الغربية؟» ،متوسلاً
البوطي سؤال« :ملاذا َّ
رمزا للجمود يف مقابل النمو ،وإن ق ّلل من قيمة السؤال واإلجابات التي قدّ مت
باحلجر ً
عر ًضا حسب ما يراه امليالد ،فهو ال يعدو كونه
له ،وترد صيغة ثالثة للسؤال هلشام جعيط َ
حتري ًفا غري مقصود لألصل األرسالين يف سياق احلديث عنه ليصري« :ملاذا متدَّ ن اآلخرون
وخت َّلفنا نحن؟» فيضيف بذلك صيغة جديدة يعوزها القصد نعم ،ولكنها وجدت هلا مكانًا
أيضا استفهام هاشم صالح« :ملاذا تقدَّ مت أوروبا وتأخر
يف ريربتوار السؤال الذي يضم ً
غريها؟»...
ويف مقارنة بني بنيات الصيغ ،يرى امليالد أن أقرهبا إىل املقاربة املقارنة بني حال
ّ
والتأخر ،وهو الرشط الذي
احلضارتني اإلسالمية واألوروبية ،هي احلامل للفظي التقدّ م
حت ّقق يف صيغة كل من شكيب أرسالن وهاشم صالح.
املالحظة الثالثة :إملاع بالنجومية واأللق اللذين حازمها السؤال القلق وهو يتصدّ ر
أسئلة اإلصالح والتغيري يف الفكر العريب احلديث واملعارص ،بدليل صموده وحضوره
وتأثريه وثباته ومعارصته وحداثته ،عىل الرغم من مرور أكثر من ثامنية عقود عىل طرحه،
وبدليل خصوبته بام تناسل منه من أسئلة كام تقدّ م ،وشبابه وهو حيتفظ بجدته ما دامت
األجوبة غري حمسومة إىل اآلن كام أكد ذلك كل من مالك بن نبي وهاشم صالح ،إىل جانب
كونه يشكّل قضية األمة وهاجسها األعظم.

يتتبع امليالد كرونولوجيا فكرة السؤال واإلجابة ،منطل ًقا من االستفهام األرسالين
وظروف وروده كام أوردها حممد رشيد رضا لريبطها برحلة أرسالن إىل أسبانيا وتأ ُّثره
بمشاهد احلضارة العربية يف األندلس واملغرب األقىص ،واالنحطاط الذي آلت إليه،

كتب  -مراجعة ونقد

164

ليرشع يف وقت الحق وبعد اإلملاع حلالة التدهور التي يعيشها العامل اإلسالمي مع تفاوت
يف درجته.
الرقي األول ويرجعه إىل
يف اإلجابة عن سؤاله النجمِّ ،
يستهل أرسالن بذكر أسباب ُّ
اإلسالم وما محل من وحدة وتوحيد ،نقل معتنقيه إىل الريادة والسيادة واملجد ،ثم بالنبش
يف عوامل االرتداد والتقهقر ليرُ جعها إىل اجلهل وفساد األخالق وضعف العزائم والسلبية
املتم ِّثلة يف مقاومة التغيري ،ثم الوهن واإلحساس بالدَّ نِ َّية أمام اآلخر الذي ال يقهر ،واليأس
من إمكانية منافسته فيام أويت من علوم وصناعات وسائر مظاهر التقدُّ م.

وليخلص إىل أن ال سبيل لنهضة املسلمني إلاَّ بأن جيودوا بأمواهلم وأنفسهم ،فإن هم
الرقي التي وصلت إليها أوروبا وأمريكا واليابان،
فعلوا أتتهم العلوم طائعة ،وبلغوا مراتب ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
ني} .
اهدُ وا فِينَا َلن َْهد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا َوإِ َّن ال َّل َه لمََ َع المُْ ْحسن َ
{وا َّلذي َن َج َ
مستدلاً بقوله تعاىلَ :

ويعرض امليالد حلجم تأثري رسالة أرسالن وتر ُّدد صداها يف البالد اإلسالمية،
وتناوهلا بالرتمجة والطبع والضبط والتوزيع واملدارسة ،حتى ِخيف من حتريضها وتأليبها
فتم حظرها من قبل املستعمر يف كل من أندونيسيا واجلزائر.
َّ
ويف املقابل مل يسلم الكتاب من النقد سؤالاً ومضمونًا ،ويورد امليالد من الن ّقاد َم ْن
تناول مضمونه دون عتبته كام فعل حممد رشيد رضا وفهمي جدعان ،فرشيد رضا يؤاخذ
أرسالن عىل تقصريه يف الدفاع عن أجماد احلضارة اإلسالمية وريادهتا وإفادهتا لغريها
التورط يف
من احلضارات ،ومبالغته يف تربئة الديانة النرصانية -كتا ًبا حمر ًفا ورجالاً  -من
ُّ
إضعاف بل والقضاء عىل مدن َّية اليونان والرومان ،ثم تقصريه يف حتديد هوية النهضة أهي
مقومات النهضة تنطلق
دينية أم قومية ،فيعمد حممد رشيد رضا إىل ما ُيشبه االستدراك بأن ّ
نصا رشع ًّيا وفهماً وعلماً  ،ثم من األخذ بام ينفع الناس يف أمور الدنيا حتى يقع
من الدين ًّ
اجلمع بني النهضتني.

وأرسالن يف تقدير جدعان معني أكثر باملسائل السياسية ،إذ ظل يرت ّدد بني الفكر
السيايس والفكر الديني والفكر األخالقي ،وقد ر ّد االنحطاط الذي صار عليه املسلمون
إىل أزمة أخالقية سحبتهم إىل اهلاوية ،غري أنه حت َّفظ من أسباب ُّ
التأخر األرسالنية فاعتربها
جمرد أعراض لعلل حقيقية؛ إذ ال يمكن اختزال أمراض األمة يف األعراض األخالقية ،فهذا
َّ
ٍ
تعليل أحادي غري كاف.

ومن الن َّقاد من َن َظ َر يف السؤال دون ما َّدته ،وم َّثل امليالد هلؤالء ٍّ
بكل من مالك بن نبي
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وحممد عابد اجلابري وهشام جعيط وهاشم صالح ،فاملك بن نبي يراه قد استعىص عىل
اإلجابة رغم مرور السنني وحضوره وتردده يف الكثري من املناسبات والسياقات ،ويتح َّفظ
من بنيته ومحولته وعدم استقامته ،إليامنه بأن سقوط احلضارات ُسنَّة من سنن اهلل التي جتري
فيها متى أ َّدت دورهتا.

وم َّيز اجلابري بني مفهوم النهضة يف التداول الغريب الذي يحُ يل عىل امليالد اجلديد،
وهو تعريف يستحرض الزمان ،بينام يفيد يف السياق العريب القيام واالرتفاع ،لذلك يرجع
سبب ُّ
تعذر اجلواب الصواب إىل غياب عنرص الزمان يف حتديد مفهوم النهضة ،اليشء الذي
ربرات التخ ُّلف وتقدُّ م الغرب بني ترك سرية السلف ،وبني إلغاء املايض
أثمر تر ُّد ًدا يف م ّ
العريب واملايض األورويب ،وطلب التقدُّ م يف اللحظة الراهنة .وال يستقيم السؤال بالصيغة
والقصد األرسالنيني يف نظر هشام جعيط ،ألن «املتقدّ م» يف لفظه هو «اآلخر» األورويب،
وهو هكذا يغفل حضارات امتلكت تارخيًا قديماً ووع ًيا بالذات مثل الصني واليابان.

أما هاشم صالح فيصف السؤال بالشهري ،ويلتقي مع مالك بن نبي يف مالحظة تمَ َنُّعه
عن اجلواب ،ويرجع اإلخفاق إىل غياب اجلرأة يف اقتحام األشياء ،وغياب الكفاءة العلمية
والفلسفية التي امتلكتها أوروبا املتقدّ مة.

ويجَ َمع آخرون بني نقد السؤال واملضمون ،ومنهم الدكتور رضوان السيد الذي
تشخيصا ألزمة موضو ِع كتابات النهضويني واإلصالحيني أمثال حممد
اعترب السؤال
ً
وعزز
عبده واألفغاين والكواكبي ،فأرجعوا أسباهبا إىل غياب عنرصي املعرفة والتنظيمَّ ،
املحافظون العنرصين بثالث وهو التخليِّ عن الدين ومقتضياته ،فاحلل إذن يف التدارك
واالستئناف ...وأما مالحظاته حول مادة الكتاب فمؤاخذات عىل ما فات أرسالن وهو
يف مدينة لوزان ،من أن يالحظ اضطراب األوضاع الدولية التي كانت تهُ دِّ د احلضارة
األوروبية ،ثم تقصريه يف إعادة النظر يف رسالته بعد اندالع احلرب العاملية الثانية ،وعدم
استحضاره ابن خلدون وشبنجلر يف اإلملاع إىل مصائر احلضارات.

بدوره ُيديل امليالد بدلوه ويضيف رأيه حول الكتاب ،فيشيد بخلود سؤاله وديناميته
وحضوره وقدرته عىل إثارة اجلدل يف ساحة املفكّرين واملث ّقفني عىل اختالف مشارهبم
وأزمنتهم ،و ُيع ِّلق عىل مادة الكتاب أهنا ابنة بيئتها وتارخيها وأسباب ورودها ،بدليل
استنادها إىل وقائع وأحداث ومواقف زمنها ...ويرجع رس خلود السؤال إىل بنيته وتركيبته،
أو «طبيعته املركَّبة وطابعه املقارن»؛ إذ ما كان له أن يتأ َّلق لو اكتفى بشق سؤال ُّ
التأخر الذي
تسهل اإلجابة عنه دون أن ُيثري الدهشة والتشويق ،ثم إنه لن تتح َّقق له اجلدوى إلاَّ بسؤال
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السننية ففي ارتباطها
السننية واملوضوعية يف اإلجابة عنه ،فأما ُّ
تقدُّ م اآلخر ليستدعي مطلب ُّ
ُّ
والتأخر ،وأما املوضوعية فحارضة فيام يشاهد عىل الواقع من مظاهر التخ ُّلف
بقوانني التقدُّ م
التي تيش بحجم اهلوة التي تفصلنا عن اآلخر املتقدِّ م ،ومن ثم فالسؤال يامرس سلطته فينا
وتوجيها إىل نقد الذات ومساءلتها ومحلها عىل االنفتاح ،وتوسعة أفق النظر فيام عند
تنبيها
ً
ً
اآلخر ،والتقاط احلكمة واملعرفة والتجربة أنَّى ُوجدت.

هم األمة قبل أن يستدعي سؤال
هكذا يشارك امليالد وعيه واهتجاسه وانخراطه يف ِّ
الندوي« :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟» ،والذي ال يراه مكاف ًئا لسؤال أرسالن،
فمع أنه يلمح إىل فضل احلضارة العربية اإلسالمية عىل الغرب ،و ُيذكِّر املسلمني بام تركوه
وحتفيزا عىل
من الدور احلضاري العاملي ،فإن السؤال األرسالين أكثر مساءلة وحماسبة
ً
حتول املسلمني إىل السؤال
النهوض ،األمر الذي أكَّده الدكتور رضوان السيد عندما اعترب ُّ
حتولاً انكامش ًّيا.
الندوي ُّ

ويبقى السؤاالن -يف نظر امليالد -خيارين واردين يف الفكر اإلسالمي املعارص
يضعانه أمام شكلني من أشكال التناول واملقاربة.

-4-

يف الفصل الرابع ،ووفا ًء للعنوان الواسم للكتاب ،ولشقي سؤاله الرصيح :عرص
ً
مناقشا
النهضة كيف انبثق وملاذا أخفق؟ ينتقل امليالد من األطروحات املقاربة لالنبثاق،
حوراين ورشايب وجدعان ،إىل األطروحات الثالث املعنية باحلفر يف سؤال اإلخفاق،
ً
ومناقشا أطروحات حسن حنفي ورضوان السيد وعبد اإلله بلقزيز.
متو ّق ًفا

ويبدو امليالد وهو ينتخب مما تراكم من منجز نقدي ملرشوع النهضة أسامء وازنة
ٍ
مكتف بام راكمه هو عىل امتداد الكتاب من نقد وفحص ملطبات
من املرشق واملغرب ،غري
االنبثاق ،فهو يرى أن أطروحة الكتاب ال يمكن أن تكتمل إلاَّ بام ارتضاه هلا من احتدام
لألفكار واحلجاج ،حتى يضع قارئه املفرتض إزاء موضوع غري مدموغ بح ًثا باالنحياز ،بل
وحماججا بني الرأي والرأي املضاد.
مناظرا
ً
ً

مسوغات هذا اخلطاب املنذور للنكسة وإشكاالت اإلخفاق ،ما طبع
ولعل من ِّ
املنجز البحثي لألكاديميني الثالثة من إمجاع مشرتك عىل رسم بياين نازل للخطاب الفكري
لإلصالح ،والذي ابتدأ ً
باذخا بأسئلة عابرة نحو االنفتاح ،ليؤول إىل خطاب مستطيب
وممجد لالنغالق.
لإلقامة يف املايض ِّ
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َّ
اعتمل عىل امتداد مسار
وسيفتح حسن حنفي قوس جتليات هذا االنتكاس ،بام
النهضة من كبوات ،تواترت بشكل جيل يف كتاباته مذ كانت مقالاً إىل أن استوت يف كتاب
«اإلصالح واملجتمع املغريب يف القرن التاسع عرش» الصادر باملغرب سنة 1986م إىل كتابه
«حصار الزمن احلارض ..مفكرون» سنة 2004م.

وحسب هذا التواتر الزمني الذي يزيد عن ربع قرن ،تكون أطروحة حنفي -من
تطور األفكار ،ويف
منظور امليالد -قد كسبت ذاكرة تارخيية يقتيض التعامل معها بمنطق ُّ
ومتسكه بام ذهب إليه من مقاربات متغيرِّ ة حتت عنوان ثابت يتحدَّ د
داللة ً
أيضا عىل قناعته ُّ
يف نظرية «كبوة اإلصالح» ،الواسم ملسار اإلجهاض املستمر لكل جتربة ،حيث تبدأ لتنتهي
دون أن تسمح بمراكمة خربة تبني عليها األجيال الالحقة لتستلم املشعل وتستأنف العمل،
النتيجة التي خلص إليها باملنهج الظاهرايت «الذي يعتمد حتليل اخلربات الفردية واالجتامعية
من أجل إعادة بناء املوقف التارخيي ،بعد ُّ
تكشف أبعاده يف املوقف احلايل.(((»...
ويسري الباحث اللبناين الدكتور رضوان السيد مسار حنفي بتوصيف مأزم خطاب
اإلصالح ،التوصيف الذي مؤ َّداها أننا خمتلفون عن العامل لكون األمور تسري عندنا باجتاه
معاكس ،بانحدار بينّ يف اخلطاب الثقايف والسيايس ،مربهنًا عىل ذلك يف اعتبار أن حممد
عبده أقل ثقافة من األفغاين ،وحممد رشيد رضا أقل ثقافة من حممد عبده ...وهي أطروحة
ضمها كتابه «سياسيات اإلسالم املعارص »...الذي م َّيز فيه بني إشكالية النهوض والتقدُّ م
َّ
املؤ ّطرتني للفكر اإلسالمي احلديث يف تقابل مع إشكالية اهلوية احلاكمة للفكر اإلسالمي
املعارص ،وهي األطروحة التي ظ َّلت حارضة بقوة يف معظم كتاباته املتصلة بحقل
اإلسالميات املعارصة ،إيامنًا منه بأمهية امتالك أطروحة ،وهو الباعث عىل مؤاخذة دراسة
الدكتور فهمي جدعان حول الفكر العريب النهضوي التي تفتقر -يف تقديره -إىل حس
األطروحة بالرغم من عمق الدراسة وتفصيلها.

حتصل لديه من ا ِّطالع عىل األنثروبولوجيا
وقد خدم الدكتور السيد أطروحته بام َّ
التصورات الصحيحة حول
توسل هبام يف امتالك آليات الوصول إىل
ُّ
والسوسيولوجيا ،حني َّ
الكون والوجود ليقارب هبا مسلك اإلصالحيني املسلمني وأطرهم املرجعية يف اإلصالح.
وعىل منوال املفكّرين حنفي والسيد ،شكَّلت أطروحة املغريب الدكتور عبد اإلله
بلقزيز «القطيعة الفكرية من اإلصالحية إىل السلفية» ،انشغاله واشتغاله املركزي عىل امتداد
عقود ،سواء كمقاالت أو حوارات أو كتب خاض فيها وقارب بعمق مسألة اإلصالح،
((( عرص النهضة ،ص.134 :
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مفر ًقا
مرك ًّزا عىل غرار رضوان السيد عىل قطيعة أخرى بني خطاب اإلصالح اإلسالمي ّ
بني خطاب مجال الدين األفغاين وحممد عبده والكواكبي ورشيد رضا وحممد احلجوي...
وخطاب الصحوة من حسن البنا يف مرص إىل عبد السالم ياسني يف املغرب ،حيث ال جيد
أقطاب هذا اخلطاب احلاجة يف نظر بلقزيز إىل من ِّبه خارجي للنهوض ،عىل خالف اخلطاب
النهضوي اإلصالحي الذي بدا غري مرت ِّدد يف االنتهال من الغرب واملصاحلة مع العلم ومع
النظام السيايس احلديث.
كام مت َّيز اخلطاب اإلصالحي بكونه دعوة فكرية هدفها التجديد وقوامها حترير
الوعي ،مقابل خطاب الصحوة كدعوة سياسية معنية يف األساس بصوغ نظام سيايس قوامه
استالم السلطة وتطبيق الرشيعة ،حيث مل تكن نخبها من املثقفني (كام اإلصالحيون) ،بل
ً
املتمسكني بالفكرة السياسية.
جيشا من املناضلني
ّ
وإن كان اجتهاد رضوان السيد قد ّ
ظل مرهونًا بعنوان مل يتغيرَّ  ،فأطروحة بلقزيز
راوحت بني مفاهيم وتوصيفات غري مستقرة ،من الصحوة إىل اإلحيائية ،ومن اإلصالحية
العربية إىل الليربالية والسلفية املتفتِّحة ،ويعني هبا سلفية عبده والكواكبي ورشيد رضا؛
خمرجا
مفصلاً بني اإلصالحية والسلفية،
ً
ليعود يف كتاب «العرب واحلداثة» سنه 2007م ّ
ومدرجا إياه يف إطار السلفية ،وهو ما
للفكر اإلصالحي اإلسالمي من دائرة العقالنية،
ً
سبق أن فسرَّ ه يف كتاب «أسئلة الفكر العريب املعارص» سنة 2001م ،بظاهرة الرتاجع الذايت
وحتول الدعوة اإلصالحية إىل خطاب صحوي إسالمي مع سيد قطب ومالك بن نبي
ُّ
وعبد السالم ياسني وحسن الرتايب ،ليصل إىل فكرة اجلامعة اإلسالمية واجلهاد اإلسالمي
والتكفري واهلجرة...

إلاَّ أن بلقزيز يف كتابه «اإلسالم والسياسة» وهو يالحظ أن عمر الفكرة اإلصالحية
أنموذجا ملا سماَّ ه اإلصالحية
يف املغرب امتدَّ لفرتة أطول من املرشق ،يورد مالك بن نبي
ً
املستأنفة ،بعدما صنَّفه يف خانة اخلطاب الصحوي اإلسالمي.
يتوسل امليالد
ويف سياق االسرتاتيجية النقدية التي سلكها عىل امتداد الكتابَّ ،
بردود حماججة ومعرتضة لألطروحات الثالث ،قبل االنتقال إىل مستوى نقد النقد ،مشيدً ا
تارة بإرشاقات الكتب املعنية ،ومصو ًبا أخرى ما بدا منها من مط ّبات....

وفق هذه االسرتاتيجية ،يستحرض امليالد أهم ما انتخبه من املنجز النقدي املخطئ
ألطروحة حسن حنفي الذي بدا األوفر نقدً ا؛ فالشيخ القرضاوي سار يف اجتاه خمالف ملا
سار إليه حنفي من رسم بياين نازل للخط اإلصالحي املوسوم بكبوة اإلصالح ،حيث
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املسرية -يف تقديره -مل تنتكس بل بدأت رجراجة ثم رشعت يف االنضباط ،مم ّثلاً لذلك
بكون الشيخ حممد عبده كان أقرب إىل االنضباط بمحكامت الرشع من شيخه األفغاين
املتعمقة ،ورشيد رضا أقرب إىل االنضباط بمحكامت الرشع
بحكم ثقافته األزهرية
ِّ
من شيخه األستاذ اإلمام ،بام له من سعة ا ِّطالع عىل كتب السنة واآلثار ...من هنا فمن
اإلنصاف وضع هذه الشخصيات يف سياقها التارخيي بدل احلكم عليهم من خارج ،ومن
خالل زماننا...

املوقف الثاين املغاير ،ويتع َّلق بالدكتور حممد عامرة الذي يرى بدوره أن السياق الذي
ظهر فيه عبده خمالف للسياقات التي تلت مرحلته ،والتي مت َّيزت بنخب متجاوبة مع طرح
عبده اجلريء ،كام يرى عامرة أن مرحلة األفغاين وعبده كان الرتكيز فيها عىل نقد الرتاث
أكثر من الرتكيز عىل الغرب؛ ألن الغرب كان عىل األبواب عىل عكس مرحلة رشيد رضا
وحسن البنا التي أصبحت فيها حتديات الغرب أكثر جالء.

أما املوقف الثالث فكان هلاين نسرية يف كتابه «أزمة النهضة العربية وحرب األفكار»
تأزم املرشوع النهضوي
منتقدً ا بشدة مقولة كبوة اإلصالح الذي حيبس إشكالية فشل أو ُّ
داخله ،مع جتاهل سياقاته ...ويف نقده لتوصيف الكبوة يرى نسرية أهنا قافزة للمخرجات
دون قراءة علمية وموضوعية للسياقات واملدخالت.

بعد فحص هذه األطروحات ،يأيت نقد امليالد منص ًفا ما ذهبت إليه من مرام قابلة
للتصويب واخلطأ ،منتظمة رغم انتامئها إىل ثالث بيئات ثقافية خمتلفة ،مالح ًظا تشا ًهبا
ب ّينًا بينها إىل حدِّ اعتبارها أطروحة واحدة حيث يطرح امليالد سؤالاً  :من ينسب إليه سبق
فيقر اآلخرون بسبق االكتشاف؟ ثم هل من املصادفة أن يتحدَّ ث هؤالء الثالثة
األطروحة ّ
عن أطروحة واحدة؟ حيث يرى امليالد أن اجلواب عن السؤال ال يعني املتلقي بقدر ما
يعني املفكّرين الثالثة :حنفي ورضوان السيد وبلقزيز.

املسألة الثانية ،ما طبع هذه األطروحات من تكرار تعدَّ ى عقدً ا من الزمن ،دون
أن يطرح أي منها حجم تأبيد هذه األطروحة خارج الزمن الذي تستحقه لالنتقال إىل
أطروحة أخرى باجتهاد آخر ،فقد َّ
ظل الثالثة -يف نظر امليالد -يلوكون الكالم نفسه دون
طرح السؤال حول جدوى هذا التكرار ،كام مل يشريوا ملا عرفته أطروحاهتم من تغيرّ ات
وتطورات ،وقد حصل هذا مع رضوان السيد الذي مل يرش إىل كيف ارتقت أطروحته من
ُّ
خاطرة إىل فرضية إىل أطروحة ،يف حني استند بلقزيز إىل مفهومني مفتاحني مها اإلصالحية
والصحوية لينتقل بعدها إىل ثالثة مفاهيم هي اإلصالحية واإلحيائية والصحوية مما يكشف
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عن تغيرُّ مل يذكره.

ثم وهذا يبدو سؤالاً
حمرجا أكثر ،ملاذا مل يتحدَّ ث هؤالء عن أطروحات بعضهم
ً
بعضا مع ما بينهم من تشابه ،لقطع الطريق أمام التأويالت؟ هل التشابه حصل بصورة
ً
تلقائية أم هو تثاقف بصورة عفوية؟ علماً أن درجة التشابه حاصلة بني أطروحتي رضوان
السيد وعبداإلله بلقزيز أكثر من درجة التشابه مع أطروحة الدكتور حسن حنفي.
من هنا يرى امليالد أن ما يعاب عىل هذه األطروحات هو غياب هذا النقاش النقدي
الذي كان يفرتض أن يضع هذه األطروحات موضع املساءلة البينية.

مسوغات عدم تربئة امليالد للمفكّرين الثالثة من التشابه امللغوم ،أن األسامء
ومن ِّ
التي تبدأ من األفغاين وتنتهي مع عمر عبد الرمحن عند حسن حنفي ورضوان السيد ،هي
األسامء ذاهتا عند عبد اإلله بلقزيز مع إضافة أسامء مغاربية من بيئته كبلحسن احلجوي
وعبدالسالم ياسني ...ينضاف إىل هذا ما طبع األطروحات الثالث من إمجاع عىل خط
االنحدار الذي يمكن دحضه باإلقرار بوجود حاالت من النهوض والتقدُّ م مع وجود
حاالت من الفشل والرتاجع ،مما يعني خ ًّطا متباينًا صاعدً ا تارة ونازلاً تارة أخرى.

ويبقى اجلانب األساس املغ َّيب يف هذه األطروحات هو الفكر الشيعي ،الذي يعزى
لغياب ولنقص املعرفة والدراية واخلربة بالسياق التداويل الشيعي واالعتياد عىل أسامء أكثر
شهرة ،ومما يؤكّد عىل هذا اجلهل أن مجال الدين األفغاين الذي بالغت األدبيات العربية
املعارصة يف وصفه بموقظ الرشق هو شيعي األصل.

-5-

ومن بني إرشاقات هذا الكتاب ،ما تال افتحاص املنجز الفكري املتّصل بموضوع
النهضة من فرز ٍّ
متأن بناء عىل منهج مقارن ألهم األطروحات العلمية التي حصل عليها
اإلمجاع ملنزلتها املرجعية ،ولريادهتا يف استشكال موضوع النهضة ،بناء عىل مقاربات
ضمت خانة االنتقاء ثالثة كتب وازنة ُرتِّبت
للموضوع برؤى خمتلفة وأسئلة مثرية ،حيث َّ
زمن ًّيا وفق ما ييل:
 -كتاب «الفكر العريب يف عرص النهضة» أللربت حوراين؛ الصادر سنة 1962م.

 -كتاب «املثقفون العرب والغرب ..عرص النهضة» هلشام رشايب؛ الصادر سنة 1970م.

 -كتاب «أسس التقدُّ م عند مفكري اإلسالم يف العامل العريب احلديث» لفهمي
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جدعان الصادر سنة 1979م.

وفق منظور زكي امليالد ،شغل كتاب حوراين ح ِّي ًزا ها ًّما يف الفكر العريب يف عالقته
أيضا من املسح التارخيي
بموضوع النهضة ،ليس فقط من زاوية ريادته الزمنية ،بل انطال ًقا ً
متفح ًصا وحم ّق ًبا املنجز الفكري العريب املتصل باملوضوع ،انطال ًقا
الذي ركن إليه وهو يق ِّلب
ِّ
مما أوجده االحتكاك األول باألجنبي من انبهار بالتقني.

ثم ما تاله من حقبة أعيدت عىل ضوئها قراءة اإلسالم يف توافق مع روح العرص
احلديث كام حصل مع حممد عبده ،ثم املرحلة الثالثة التي دخل فيها الفكر العريب يف جتاذب
بني التيار السلفي والعلامين الذي راهن حممد عبده فيام قبل عىل مصاحلتهام ،وانتهاء بمرحلة
ما بعد احلرب العاملية الثانية ،وهي الفرتة التي أهنت الصعود األورويب بفتح الطريق أمام
أمريكا وروسيا وأثر هذا املتغيرّ يف اتّساع مساحة قبول الفكر السيايس الوافد....
وبعيدً ا عن التاريخ وقري ًبا من األيديولوجيا ،يتموقع كتاب هشام رشايب مشب ًعا
بسؤال النكسة ووقع صدمتها عىل جيله من املث ّقفني الذين أرقتهم تداعياهتا ،حيث مىض
عىل امتداد الكتاب مراهنًا عىل تقديم تاريخ لألفكار وملواقف املث ّقفني العرب مسيحيني
والتحرر من الغرب.
ومسلمني ما بني اإلذعان
ّ
يف حني يضعنا جدعان من خالل كتابه «أسس التقدُّ م عند مفكّري اإلسالم يف العامل
العريب احلديث» يف خانة واصلة للنهضة العربية باألصول بدل القطع معها كام هو متداول،
متجاوزا العرص احلديث
وذلك من خالل استيعاب مبادئ الفكر العريب السلفي ومقدّ ماته،
ً
إىل الكالم عن أزمنة حديثة عرب ًّيا بد ًءا من ابن خلدون ال مع بونابرت؛ ناقدً ا كل من قارب
مقرا بالقطيعة.
عرص النهضة ًّ
مؤرشا عىل تلقي الكتاب
تطرق امليالد إىل تقديم الطبعة الثالثة ملؤلف جدعان
وشكَّل ُّ
ً
وثقل وزنه ودوائر تأثريه ،وذلك انطال ًقا مما قرص قراؤه ومؤولوه يف تد ّبر ما رامه يف الكتاب
من ملء فجوة عميقة يف تارخينا الفكري واإلسهام يف بناء الوعي العريب ،حيث من جاوز
املرصح به فلعمى أيديولوجي صارخ موصول «بامركسية آفلة أو بإهاب داعية
هذا املرمى
ّ
قصارى أمره الوعظ أو لعدمية قاتلة.»...
وتشكّل مرحلة ما بعد إعامل املنهج املقارن عصب هذا البحث ،وذلك بفعل الفرز
املتفحصة بطروحاهتا الثالث بغربال امليالد حسب املناحي التي نحاها
الذي آلت إليه املادة
ّ
وحس األيديولوجيا عند رشايب ،وذهنية
أقطاهبا ،انطال ًقا من ذهنية التاريخ عند حوراين،
ّ
الباحث عند جدعان.

172

كتب  -مراجعة ونقد

بالتوجه
وامليالد -وفق هذا الفرز -مل يفرق الوسوم عىل العواهن ،بل وصلها
ّ
التوجه،
األكاديمي للمفكّرين من جهة ،ثم بام جتلىَّ يف خطاباهتم من مقاربات مدموغة هبذا
ّ
وقد مجع من الدالئل واملؤرشات يف هذا الباب ما يزكي هذا التصنيف ،منها ما سلكه
خصوصا
حوراين يف التحقيب للمنجز الفكري وتركيزه عىل املفكّرين الفاعلني يف كل حقبة
ً
عىل مستوى االحتكاك بالغرب ،أما رشايب فقد كان معن ًّيا باملثقفني انطال ًقا مما شكّلوه عىل
ضوء رؤية جراميش من طبقة مستقلة ومنسلخة عن والءاهتا الطبقية ،وعىل خالف اهتامم
حوراين ورشايب بالشخوص ،اهتم جدعان بالنصوص.

ويشكّل االنتقال إىل خانة النقد قيمة مضافة إىل الكتاب ،وإىل الباحث وهو ينتقل
مما جتلىَّ إىل ما ووري من مضمر ،ومن ذلك ما وقف عليه الباحث من انحيازات يف بناء
كل أطروحة عىل حدة ،فمقابل ما عاب مرشوع حوراين من انحياز للمفكرين املسيحيني،
انحاز جدعان لفريق من املفكّرين املسلمني الذين تصدَّ وا يف نظره حلملة التغريب والعلمنة
التي قادها املسيحيون ،يف حني تناغم رشايب مع منحى حوراين متامه ًيا مع التم ُّيز العقالين
واأليديولوجي للمث ّقفني املسيحيني عىل مستوى تفاعلهم مع الغرب ،وهو الطرح الذي
قرأه جدعان تغري ًبا ومسامه ًة يف عرصنة ال دور للدين اإلسالمي فيها ،مما شكّل أحد الدوافع
الرئيسة وراء تأليف كتابه للر ِّد عىل الطريقة التي َّأرخ حوراين هبا.

يف انتقال زكي امليالد إىل اخلانة األخرية املتصلة بالنقد واملوسومة بمالحظات
ونقد ،يبدو الباحث كان منشغلاً بوصل الظاهر من خطاب املفكّرين الثالثة باملضمر ،أو
منترصا
املسكوت عنه يف مقارباهتم لعرص النهضة ،من هذا املنظور فإن بدا ألربت حوراين
ً
لدور النخب املسيحية كرافعة للنهضة من خالل وصلها السلس بني الغرب والرشق يف
مسوغات وصل النخب املسلمة (حممد عبده)
مبحث سابق ،يف املقابل يكشف امليالد عن ّ
باالسترشاق الغريب ،ثم ما تبع هذه اخلطوة من جعل الفكر العريب اإلسالمي يف موقع التابع
والفكر الغريب يف موقع املؤثر ،ينضاف إىل هذا طمس اإلرشاقات الفكرية هلذه النخب
(سعد زغلول) ،باالستغراق يف تفاصيل اخلطاب السيايس.
يف املقابل وإنصا ًفا حلوراين ،يعرتض امليالد عىل اإلرسال يف قول عبد اإلله بلقزيز
بإخراج ألربت حوراين اإلصالح اإلسالمي من دائرة العقالنية والتنوير وإدخاله يف دائرة
رب ًرا هذا الدحض بغياب الشواهد.
الفكر السلفي ،م ّ

وعىل خالف حوراين ،أفىض افتحاص امليالد لدراسة رشايب إىل إقراره بغلبة
األيديولوجي ،حيث نحا رشايب ناحية هذا املوقف شكلاً ومضمونًا من خالل تواتر
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توسل بالتحليل األيديولوجي الذي وصل من خالله اإلصالح
املفاهيم األيديولوجية ،ثم َّ
اإلسالمي بتفسريات مفكّريه األيديولوجية التي حالت دوهنم ورؤية احلقائق ،مستندً ا يف
ذلك إىل مقولة كارل ماهنايم الذي يرى أن العجز عن مواجهة احلقائق يو ّلد أيديولوجية
خاصة.

احلس األيديولوجي لرشايب حال
ويبدو أن مأخذ امليالد عىل رشايب هو يف كون
ّ
مصدرا للحكم قبل إثبات الواقعة عىل خالف املنهج العلمي الذي يقدّ م
ً
بينه وبني التبصرّ
الواقعة قبل استصدار احلكم.

يرصح منذ
وعىل غرار ترصيح رشايب
ّ
بتوجهه األيديولوجي يف بحثه ،فجدعان ّ
البداية بالدافع الرئيس وراء كتابة مرشوعه أسس التقدُّ م ،وهو الرد عىل تلميع صورة
النخب املسيحية عىل حساب النخب اإلسالمية التي انتهجها حوراين ،وهو املرشوع الذي
بدا للميالد عىل علميته مستغر ًقا يف النصوص التي احت َّلت مساحات شاسعة من الفضاء
النيص للكتاب.

ربر للمفكّرين السنة
كام أن من املط َّبات التي أساءت ألطروحة الكتاب ،التح ُّيز الالم ّ
املسوغة للكتاب ،ورغم ذلك يبقى
دون الشيعة ،وهو التح ُّيز الذي يدحض نية اإلنصاف
ّ
الكتاب يف جممله كتا ًبا ذا أطروحة علمية ترتفع يف متاسكها وعلميتها عن مرشوعي حوراين
حسها النقدي املغاير والداحض
ورشايب وذلك ملستوى الوعي بفكرة األطروحة ،وبدافع ّ
لدراسات اآلخرين املحسوبة عىل املنحى الليربايل والعلامين؛ إن وعي جدعان جعل امليالد
التفوق عىل باقي الباحثني.
ُي ِّبوئه يف خامتة كتابه مرتبة ُّ
ماذا بعد؟

-6-

وجيها من منظور القارئ ،وهو يطوي كتاب األستاذ امليالد الذي
يبدو هذا السؤال
ً
َّ
سفرا مضن ًيا يف أرخبيل أطروحات ،استدعت منه جهدً ا مكل ًفا للتجسري بني ما
جتشم عربه ً
ٍ
ماض ال يبدو سحي ًقا يرتد إىل القرن الثامن عرش ،وإن
بدا بينها من تباعد ،عىل امتداد زمن
كان الرتداداته من القوة ما جيعل الته ّيب من صدماهتا أقوى اآلن ،وذلك عىل خلفية رصد
علمي مل يكن عىل اقرتاب ٍ
كاف من منطلق إقالع سؤال النهضة ،مما جعل من املسارات التي
اجرتحها البحث ،واسبطنته األطروحات تؤول إىل إخفاق كجواب منطقي عىل مقدمات
اإلخفاق.
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حتصل لديه من منطلقات االنبثاق ومآالته
يتفحص ما ّ
ذلك هو رهان امليالد وهو ّ
ومساره وارحتاله وحلوله يف أنامط التفكري واأليديولوجيات املختلفة ،دون أن يفقد قدرته
يلح ويقيم الدليل عىل
عىل االحتفاظ باجلدة واجلدية ،وهو األمر الذي ما فتئ زكي امليالد ّ
أنه مل يفقد ُّ
قط عنرص الدهشة فيه« ،فليست هناك إجابة واحدة عن هذا السؤال ،وإنام هناك
(((
إجابات ،اختلفت وتعدّ دت كانت وما زالت ،عىل كيفية ظهور هذا العرص وتشكُّله. »...

األمر الذي تُصدِّ قه أجندات املؤمترات وامللتقيات كام شهدت به أطروحات الكتاب.

ولعل من املفيد هنا أن نورد دليلاً آخر عىل عدم انقطاع شغب السؤال من خالل
إجابة منطلقة من خلفية مفارقة ملا تقدّ م املشاريع النهضوية ،وهي للفيلسوف املغريب
الدكتور طه عبد الرمحن إذ يقول« :وما أن وضع السائل سؤاله الفاصل :ملاذا ّ
تأخرنا وتقدّ م
غرينا حتى تداعت األجوبة ،وتكاثرت وتضاربت فيام بينها بقوة ،حتى كأن أصحاهبا ليسوا
تفرق الثقافات األجنبية التي هنلوا منها ،وربام سامهت
متفرقني ُّ
من أبناء األمة الواحدةّ ،
التفرق الشنيع صيغة السؤال نفسه ،إذ جاءت مبهمة بحيث جيوز أن يفهم منها أن
يف هذا ُّ
تقدّ منا ينبغي أن يأيت عىل الوجه الذي تقدّ م به اآلخرون سواء بسواء ،كام لو كانت أسباب
تأخرنا عني أسباب ّ
ّ
تقرر يف األذهان أن تقدّ منا ال
التأخر الذي خرج منه هؤالء ،وهكذا ّ
يتح ّقق إلاَّ بأن نحذو حذوهم ،فال أقل من أن نقتفي أثرهم مرتكبني مفارقة عجيبة وهي أن
ال تقدّ م إلاَّ مع وجود االستالب ...وذهب آخرون إىل أنه ال يمكن أن نتقدّ م إلاَّ إذا انتقينا
من تراثنا ما جيعلنا نتش َّبه بغرينا آتني بمفارقة ال تقل عج ًبا عن سابقتها وهي أن ال تقدُّ م إلاَّ
(((.
مع وجود التش ُّبه»

((( عرص النهضة ،زكي امليالد ،ص.16
((( طه عبد الرمحن ،يف مقدمة كتاب أشغال املنتدى الفكري السادس ملنظمة التجديد الطاليب  ،2012الطبعة
 ،2013ص .14
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حممد هتامي دكري

للتعرف إىل أمهية األدب والفن يف صناعة احلياة ،وكيف يمكن أن
تساهم األعامل األدبية والفنية يف نرش ثقافة التسامح والتعايش وقبول اآلخر،
التطرف واالنغالق والتشدُّ د وكراهية اآلخر املخالف
وبالتايل مواجهة ظاهرة
ُّ
املذهبي والديني والسيايس ..إلخ ،ن َّظمت مكتبة اإلسكندرية مؤمترها الرابع
التطرف» وذلك يف
التطرف حتت عنوان« :الفن واألدب يف مواجهة
ملواجهة
ُّ
ُّ
مدينة اإلسكندرية (مجهورية مرص العربية) بني  30 - 28كانون الثاين (يناير)
2018م.
شارك يف فعاليات املؤمتر عدد كبري من املفكّرين والباحثني والكتَّاب
واإلعالميني ورجال السياسة ،من مرص والعامل العريب وأوروبا.

ﷺ اجللسة االفتتاحية

يف اجللسة االفتتاحية حتدَّ ث يف البداية د .مصطفى الفقي (مدير مكتبة
اإلسكندرية) ،فأشار إىل قرار املكتبة بأن يكون عام 2018م هو عام مواجهة
ستوجه كل طاقاهتا لالهتامم بالشباب،
التطرف بجدٍّ وفاعلية ،وأن املكتبة
ِّ
ُّ
كام ستتواصل مع املؤسسات الدينية لتفعيل برنامج زيارة الشباب للمكتبة
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تشجع
للمشاركة يف برامج ثقافية وتنويرية تكشف عن خماطر
التطرف وآثاره السلبية ،كام ّ
ُّ
عىل ثقافة التسامح وقبول اآلخر واحلرص عىل حقوق املواطنة.
أما الدكتور حممد سلطان (حمافظ اإلسكندرية) فقد أكَّد يف كلمته أمهية الفن واألدب
يف احلياة العامة وقدرهتا عىل التأثري يف الوجدان الشعبي؛ لذلك طالب برضورة تعزيز
وتفعيل التبادل الثقايف بني األمم والشعوب وخاصة عىل املستوى الشبايب ،لنرش وترسيخ
قيم األخوة اإلنسانية والتسامح والسالم.

من جهته أشار د .ماريو جايت (مدير اجلامعة الكاثوليكية يف ميالنو  -إيطاليا) إىل
والتعرف إىل قيم اجلامل واإلبداع األديب
أمهية املؤمتر يف نرش ثقافة االنفتاح عىل اآلخر
ُّ
والفني؛ ألن ذلك من شأنه أن يساعد عىل االنفتاح اإلجيايب بني خمتلف الثقافات ،وهذا ما
تقوم به اجلامعة الكاثوليكية من خالل تنظيم «احتفالية الثقافة العربية» والعروض املرسحية
واملوسيقية.

وزير الثقافة السابق د .جابر عصفور ،أشار إىل دور مدينة اإلسكندرية يف نرش قيم
االستنارة والتسامح؛ ألهنا كانت موطن صدور عدد من املجالت الشهرية مثل( :الفتاة)
و(األهرام) ،وجملة ( اجلامعة) .كام أشار إىل دور أدباء وكتَّاب هذه املدينة يف التصدي
لظاهرة اإلرهاب الذي يشكّل حتد ًيا جيب عىل اجلميع التصدي له بالتأكيد عىل القيم واملعاين
العظيمة لإلنسانية.

أما د .حممد الرميحي (مفكر وكاتب كويتي) فقد أشار إىل ما ح ّققته التنظيامت
املتطرفة من أهداف يف ظل املخاطر املتعاظمة للعوملة ،كام طرح جمموعة من األسئلة حول
ّ
التطرف ،وما هي الرسالة التي جيب أن يقدّ مها.
ما يمكن أن يقدّ مه األدب والفن ملواجهة
ّ

وأخريا حتدَّ ث كل من الصحفي اللبناين جهاد اخلازن والفنان املرصي أرشف زكي،
ً
عن دور مرص يف مواجهة اإلرهاب وأمهية املرسح والتلفزيون والسينام يف تفعيل النشاط
الثقايف لدى الفئات الشبابية ما ينعكس إجيا ًبا عىل احليلولة دون تأ ّثرها بظواهر التشدّ د
والتطرف واإلرهاب.
ّ

ﷺ فعاليات اليوم الثاين

ُن ّظمت يف هذا اليوم جمموعة من اجللسات ملناقشة حمور« :دور اإلعالم والقانون
التطرف» ،فتحت عنوان« :جدليات القوة الناعمة
واألمن واملسارح واملتاحف يف جماهبة
ّ
واألمن» ،عقدت جلسة حوارية ترأسها الدكتور حممد جماهد الزيات ،وحتدَّ ث فيها كل من:
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اللواء حممد إبراهيم ،والدكتورة بدرة قعلول من تونس ،والعميد خالد عكاشة ،والباحث
الطاهر سعود من اجلزائر ،والدكتور عيل جالل معوض.

الدكتور حممد جماهد الزيات (مستشار املركز القومي لدراسات الرشق األوسط)
أكّد أن القوة الناعمة هي عملية توظيف القدرات الثقافية والسياسية للتأثري يف اإلدراك
لدى األشخاص متهيدً ا لتغيري سلوكهم ،وال يتو ّقف استخدامها من قبل الدول عىل املستوى
اخلارجي فقط ،بل تستخدمه األنظمة لتغيري سلوك واتجّ اهات مواطنيها .ويف نظره بعض
واملختصني الذين يعتقدون أن مفهوم القوة الناعمة باعتبارها من أدوات الدولة
الباحثني
ّ
وجها سي ًئا آخر تستخدمه التنظيامت اإلرهابية والقوى
ملواجهة اإلرهاب ،يغفلون أن هلا
ً
املتطرفة لفرض سيطرهتا وكسب أتباع جدد ،وبالتايل فهذه القوة من أهم أدوات احلروب
ّ
وتدمري الدول ،أو اهليمنة عليها كام تفعل الواليات املتحدّ ة األمريكية اليوم.

وخصوصا
اللواء حممد إبراهيم حتدَّ ث عن التحديات الداخلية التي تواجهها مرص
ً
فيام يتع ّلق باإلرهاب ،متسائلاً عن مدى قدرة الدولة املرصية عىل اإلصالح ودمج
الشباب يف منظومة الدولة وعجلة التقدُّ م ،كام أكَّد أمهية أن يشارك اإلعالم يف حتقيق هذه
االسرتاتيجية.

أما الدكتور عيل جالل معوض (مدرس العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم
توسع عىل
السياسية جامعة القاهرة) فقد حتدَّ ث بالتفصيل عن مفهوم القوة الناعمة ،وكيف ّ
املستوى العاملي ،وتزايد االهتامم به بحيث جتاوز العالقات الدولية ليستخدم داخل الدول
نفسها.
ويف كلمتها يف هذه اجللسة أشارت الدكتورة بدرة قعلول (رئيسة املركز الدويل
للدراسات االسرتاتيجية والعسكرية ومدرسة باألكاديمية العسكرية يف تونس) إىل معاناة
التنوع األيديولوجي
الوطن العريب من ظاهرة العنف األيديولوجي ،التي أرجعتها إىل ُّ
واالنغالق ،وحماولة البعض فرض رؤيته بالقوة والعنف اللفظي واجلسدي ،داعية علامء
االجتامع إليالء هذه الظاهرة ما تستحقه من دراسة وحتليل.
الباحث اجلزائري يف احلركات اإلسالمية ،الطاهر سعود ،أكد عىل االهتامم بالبعد
والتطرف ،عن طريق مراجعة اإلرث الثقايف القديم،
الثقايف ملواجهة خطر اإلرهاب
ُّ
والتشجيع عىل إجياد أنساق ثقافية جديدة ومتجدّ دة قادرة عىل مواجهة ظاهرة العنف
وجذوره الفكرية وآثاره السلبية.

التطرف ،وحتدَّ ث
املخصصة ملناقشة دور وسائل اإلعالم يف مواجهة
اجللسة الثانية
ّ
ُّ
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فيها عدد من املشاركني ،منهم الدكتور لوري فيليبس (أستاذ العلوم السياسية باجلامعة
التطرف البرصي ،الذي بدأ يشكّل العقول
الربيطانية بالقاهرة) أشار إىل خماطر خطاب
ُّ
املتطرفة لتوصيل أفكارها
واملعتقدات من خالل الصورة ،وهذا ما استفادت منه اجلامعات
ِّ
وحتقيق أهدافها ..كام عقد مقارنة بني اإلعالم األمريكي وإعالم داعش ،ومدى استخدام
الصورة لتحقيق أهدافهام ،مؤكدً ا أن داعش حرصت عىل الرتويج ملشاهد تكشف عن مدى
القوة والعنف لدهيا ،وبالتايل تستفيد من ذلك الستقطاب املنارصين اجلدد.

اإلعالمية اجلزائرية لبنى شطاب ،قدَّ مت توصي ًفا حلالة اإلعالم العريب ،متّهمة إياه
بعدم التوازن واالفتقار إىل البعد األخالقي وعدم وضوح الرسالة ،ما جعله يقدّ م خطا ًبا
مغال ًيا يف الكراهية وال حيرتم عقل املتلقي من الشباب عىل وجه اخلصوص ،كام أشارت إىل
املتطرفة عىل استخدام مجيع الوسائل التقليدية واحلديثة ،واملضامني الدينية
قدرة احلركات
ّ
الستقطاب الشباب .ويف األخري انتقدت شطاب غياب اسرتاتيجية إعالمية عربية ملواجهة
تروج له بدل مواجهته.
اإلرهاب ،األمر الذي جعل بعض الوسائل ّ
من جانبها ،أكَّدت الدكتورة وسام باسندوه (باحثة يف العلوم السياسية وناشطة
فالتطرف فكر والعنف سلوك .وأن يعيد
التطرف والعنف،
يمنية) عىل أمهية التفريق بني
ُّ
ُّ
التطرف بإجياد اسرتاتيجية مدروسة
اإلعالم العريب التنظر يف كيفية تعاطيه مع ظاهرة
ُّ
املتطرف.
ملواجهة اإلعالم
ِّ

أما الصحفي األردين مفلح العدوان ،فأكد عىل أمهية أن تبدأ املواجهة من األطفال؛
ويرسخ ثقافة الرصاع ،وأن
ألن املحتوى الذي يقدّ م هلم اليوم يف معظمه ّ
يشجع عىل العنف ّ
يتم الرتكيز بدل ذلك عىل املوسيقى والفن واألدب والتسامح ،والتشجيع عىل قبول اآلخر
املختلف.
األستاذ عزت إبراهيم (رئيس حترير األهرام ويكيل) ،أشار إىل االرتباك الشديد الذي
يسود التعامل مع مصطلح اإلرهاب عىل املستوى الدويل ،وعدم االتّفاق عىل رؤية واضحة
أو موحدة الختالف املرجعيات الثقافية والسياسية والدينية ،وهذا ما ينعكس سلبا عىل
كيفية التعاطي مع هذه الظاهرة ،وحماوالت القضاء عليها أو اجتثات جذورها.

عقدت يف هذا اليوم كذلك ،جلسة خاصة ملناقشة حمور« :الوعي القانوين ملواجهة
اإلرهاب» ،وقد أدارهتا املستشارة هتاين اجلبايل (نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا
التطرف ،فهناك تطرف فكري واقتصادي أو
تنوع مظاهر
ساب ًقا) التي أشارت إىل ُّ
ُّ
معنوي ..وبام أن تطبيق القانون يرتبط بثقافة املجتمع ،لذلك ال بد من إدراك وفهم طبيعة
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البنيان القانوين ،فهناك قوانني وجدت للحظات تارخيية ولفرتة زمنية حمدّ دة ،وهناك
ملب حلاجات املجتمع هنا حتدث
ً
أيضا قوانني معطلة وحني يكون القانون فاسدً ا وغري ٍّ
املشكلة.

من جهته حتدَّ ث الدكتور سليامن عبد املنعم (أستاذ القانون اجلنائي يف جامعة
للتطرف واإلرهاب يف
اإلسكندرية) عن أمهية الوعي القانوين ،لوضع املواجهة القانونية
ُّ
إطارها الصحيح ،مع مراعاة بعض املحاذير خالل هذه املواجهة.

أما بالنسبة للدكتور سليامن عبد النعم (أستاذ القانون اجلنائي) ،فقد أكَّد يف كلمته
والتطرف مواجهة قانونية ألهنا ظاهرة اجتامعية،
عىل أن تكون املواجهة لظاهرة اإلرهاب
ُّ
وأن توضع يف إطارها العام واألشمل ،وإذا كانت اجلريمة من اإلفرازات الطبيعية ألي
جمتمع فاملواجهة جيب أن تكون من خالل الرتبية أولاً  .أما بخصوص املواجهة القانونية فإن
جترم شتى صور العنف
الدكتور عبد املنعم يرى «أننا لدينا ما يكفي من الترشيعات التي ِّ
والتحريض عىل الكراهية ،ولكن هذا مسار تقليدي» ،وعلينا أن هنتم باملسارات األخرى
التي تستخدمها الكثري من دول العامل ،مثل إعطاء الفرصة لفكرة التصاحلية والصفقات
القضائية التي تُعطي حتفيزات للمنظامت اإلرهابية يف مقابل االعرتاف باجلرائم والرتاجع
عنها .أما بخصوص املحاذير اخلمسة التي جيب مراعاهتا فهي :احرتام حقوق اإلنسان،
التجريم عىل األفعال ال الشبهات والنوايا ،مواجهة خماطر الفضاء اإللكرتوين ،مواجهة
التحريض عىل الكراهية ،فض ً
تطر ًفا
ال عن مواجهة
التطرف عىل كل الضفاف سواء كان ُّ
ُّ
اقتصاد ًّيا أو فكر ًّيا أو معنو ًّيا.

الدكتور حافظ أبو سعدة (عضو املجلس القومي حلقوق اإلنسان) ،حتدَّ ث عن
معاناة األقباط مع اإلرهاب الذي طاهلم بشكل مبارش خالل السنوات املاضية .كام أشار
عزز من مبادئ حقوق اإلنسان يف
إىل الدستور املرصي الذي رغم هذه الظروف إلاَّ أنه َّ
عززت مبادئ حقوق
دستور  ،2014ما جعله –يف نظره -من أهم الدساتري املرصية التي َّ
اإلنسان وزادت عليه ،لكن هناك حماوالت -وبحجة اإلرهاب أو اإلحلاد -لوضع قيود
للحقوق املمنوحة يف هذا الدستور من خالل مرشوعات قانون مقدّ مة للربملان ،وهذا ما
يخُ الف نصوص الدستور باإلضافة إىل خمالفته للمواثيق العاملية التي تكفل حرية الفكر
واالعتقاد .كام حتدَّ ث عن مرشوع قانون تنظيم الدخول عىل مواقع التواصل االجتامعي،
التطرف العنيف ،وأن الترشيعات املوجودة يف مرص كافية ملواجهة
مؤكدً ا عىل املحظور هو
ُّ
هذه الظاهرة .لذلك ال بدّ من التمسك بسيادة القانون فيام يتع ّلق باملتهمني بالقضايا التي
تتع َّلق باإلرهاب؛ ألن اإلجراءات االستثنائية خمالفة للمواثيق والدساتري.
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أما الدكتور جهاد احلرازين (أستاذ القانون الدويل والقيادي بحركة فتح الفلسطينية)
فقط أكّد كلمته عىل كون الرشعية الدولية متارس فقط عىل الدول النامية دون النظر إىل ما
ُيامرس يف حق الشعب الفلسطيني من احتالل وجرائم وعنرصية وخمالفة لقانون حمكمة
يتحرك املجتمع
العدل الدولية .لذلك يرى احلزازين أن القانون الدويل يف خطر ما مل
ّ
الدويل لوقف هذه االنتهاكات التي يامرسها االحتالل اإلرسائييل بدعم الواليات املتحدة
تشجعه مثل الفقر واجلهل.
األمريكية أما فيام يتعلق باإلرهاب فقد أكد أن هناك عوامل ّ
لذلك فاملواجهة أو العالج جيب أن يأخذ بعني االعتبار االهتامم باملجال الرتبوي الذي
يعتمد عىل تنشئة أجيال مؤمنة بالوطن والدولة وليس بجامعات وأحزاب ،ثم االهتامم
بال ُبعد الدويل من خالل مبادرات دولية والنظر ومراقبة رشكات غسيل األموال والفضاء
اإللكرتوين الذي أصبح يشكّل خطورة بالغة يف الوقت الراهن.

من جانبه أكد األستاذ عصام شيحة (املحامي بالنقض) عىل أمهية مراجعة القوانني
التي ختالف االتفاقيات الدولية والدستور .وأن يكون هناك توزان فيام يتع ّلق بإجراءات
التقايض وألاَّ يكون عرضة لضغوط الرأي العام .باإلضافة إىل رضورة وضع اسرتاتيجية
أثناء وضع القانون يكون وراءها حمرتفون.
رئيس املنظمة العربية للمتاحف ،الدكتور أسامة عبد الوارث ،وخالل جلسة مناقشة
التطرف؛ ألن دراسة مقتنياهتا
حمور« :املتاحف» اعترب املتاحف من أهم املنابر ملواجهة
ُّ
تكشف كيف أهنا كانت مت ّثل روح التعاون والتسامح بني الناس وتقبل اآلخر .لذلك ال بد
–يف نظره– من تطويرها ،ونرش التاريخ والقيم التي حتتضنها مقتنياهتا.

كمل لدور السينام يف
وأخريا حتدَّ ث الدكتور رؤوف بن يغالن عن أمهية املرسح ا ُمل ّ
ً
التطرف ،وإحداث التغيري املطلوب يف الواقع االجتامعي.
مواجهة ظاهرة
ُّ

استمر بالتوازي يف هذا اليوم كذلك عقد جمموعة من اجللسات احلوارية ،حيث
«التطرف :رؤى سياسية» ،ترأسها الدكتور أسامة الغزايل حرب،
ُعقدت جلسة بعنوان:
ُّ
(الكاتب وخبري العلوم السياسية) بحضور ريكاردو ريدايل (من إيطاليا) ،وتورستني
برونشتاين (من أملانيا) ،والدكتورة أم العز الفاريس (أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني
غازي) ،وأمحد يوسف أمحد ،والدكتورة إيامن رجب (الباحثة بمركز األهرام للدراسات
السياسية واالسرتاتيجية).

الباحث ريكاردو ريدايل أكَّد أن قضايا حماربة اإلرهاب واملشاكل الطائفية تشكِّل
متطرفة وإرهابية كثرية خاصة يف الرشق
نواحي كثرية نعيشها اليوم ،ونحن نرى حركات ِّ

مؤمتر« :الفن واألدب يف مواجهة التطرف»

181

األوسط والوطن العريب شديدة االستقطاب واخلطورة .وأضاف :إن الرصاعات تنشأ
بسبب الرصاعات العرقية ،وأن هناك استخدا ًّما للعنف الديني ،حيث تستخدم تلك
اجلامعات األديان كأداة لتحقيق مكاسب من خالل معتقدات دينية ضيقة ..لكن ال
التطرف ..ويف نظره،
بد من أن يكون هناك توازن بني احلريات الشخصية ومواجهة
ُّ
جيب أن ننمي جذور تنمية حقوق اإلنسان واملجتمع املدين ،وأن تدعم املدارس يف
كافة املستويات ،وأن تنهض بثقافة التعايش والسالم وحتارب اجلهل والتح ُّيز وسوء
استخدام الدين.

أما وتورستني بونشتاين فقد استعرض بعض اإلحصائيات واملقارنات بني اجلامعات
املتطرفة وبالتحديد بني داعش وتنظيم القاعدة .وقال :إن داعش ليست بالرضورة متتلك
ِّ
متطورة للغاية ولكنها تستخدم التكنولوجيا ،ولو نظرنا إىل الدعاية التي يستخدموهنا
أسلحة ِّ
فسنجد أهنا تقوم يف األصل عىل التكنولوجيا املعارصة .وأضاف :إن داعش تتحدَّ ث بأدوات
فج وكبري ،عكس تنظيم القاعدة الذي يركّز عىل األمور
عرصية وتستخدم العنف بشكل ٍّ
الداخلية ،فيام تقوم باستهداف املتاحف واملناطق األثرية وتكره احلضارة.

التطرف السيايس له عدة سامت تتم َّثل
من جانبها أكَّدت الدكتورة أم العز الفاريس أن ُّ
يف غياب األهداف وعدم التنازل ورفض التسويات ،باإلضافة إىل استهداف األقليات
وشيطنة اخلصوم ،وهجرة العقول إىل اخلارج ،فضلاً عن زيادة خطاب الكراهية ..وفيام
يتعلق بمعاجلته ،أشارت إىل أن الفكر املستنري هو أول األدوات حيث يقوم عىل قواعد
فكرية منها االحتكام إىل قيم املواطنة واحلوار وقبول اآلخر ،فضلاً عن فتح حوار جمتمعي
وسيايس ملناقشة القضايا املتع ّلقة باإلسالم والعلامنية.

بدوره أشار الدكتور أمحد يوسف أمحد إىل وجود ثالثة مداخل ملواجهة الفكر
اإلرهايب ،وهي املدخل السيايس الذي حيتاج إىل بنية سياسية وحزبية قوية ،واملدخل
الديني القائم عىل جتديد اخلطاب الديني ،مب ّينًا أن احلديث املثار حال ًّيا عن جتديد اخلطاب
الديني يصفه البعض بأنه خطاب نخبوي ،ولكنه يتحدَّ ث عن اخلطاب العميل الذي
يستهدف خطباء املساجد واملفتي اخلاص واملع ّلم ،أما املدخل األخري فيتعلق بالثقافة
التنويرية.

وتوجه الدولة السيايس ،مؤكدً ا
أما الدكتور لؤي عبد الباري فقد ربط بني اإلرهاب
ّ
«التطرف له جانبني مها
التوجه السيايس للدولة .ويف نظره
أن املشكلة الرئيسية تكمن يف
ُّ
ُّ
لتطرف
تطرف دولة وتطرف جمتمع» ،الفتًا إىل أن
التطرف املجتمعي يكون ر ّد فعل ونتيجة ُّ
ُّ
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مستعرضا التجربة اليمنية يف هذا الشأن ،والتي قامت عىل كبت احلريات ومنع دور
الدولة،
ً
السينام والثقافة خالل فرتة التسعينات من القرن املايض ما أ َّدى إىل ظهور تيارات ومجاعات
إرهابية.

من جهتها أكَّدت الدكتورة إيامن رجب ،عىل أمهية االتفاق عىل وثيقة وطنية شاملة
ملكافحة اإلرهاب تقوم عىل الرشاكة بني الدولة واملجتمع املدين واملواطن ،ويكون من
خالل إطار مؤسيس ،مشرية إىل أمهية وجود مرشوع سيايس واضح واإلرساع بعمل قوانني
تضع تعري ًفا للضحية الناتج عن العملية اإلرهابية.
«التطرف :مواجهة فكرية» ترأسها الكاتب
ويف جلسة حوارية أخرى بعنوان:
ُّ
الصحفي صالح منترص ،حتدَّ ث فيها كل من :خمتار بن نرص (من تونس) ،وأيمن بكر وكامل
مغيث (من مرص) ،ومي هاشم (من السودان) ،ووائل فاروق (من مرص).

التطرف هو
الكاتب والصحفي صالح منترص أكد يف كلمته أن البعض يعتقد أن
ُّ
فالتطرف فكر أما اإلرهاب فعمل ،وال يمكن لإلرهايب
اإلرهاب ،وهذا مفهوم خاطئ متا ًما،
ُّ
مشريا إىل أنه قبل مواجهة أي
املتطرف،
يتحول إىل العمل اإلرهايب دون أن يعتنق الفكر
أن َّ
ِّ
ً
عدو ال بدّ من معرفته بصورة جيدة حتى يمكن االنتصار عليه.

تعرضت
الباحث كامل مغيث (اخلبري يف جمال الدراسات الرتبوية) ،أشار إىل أن مرص َّ
خالل اخلمسني عا ًما املاضية إىل عملية ممنهجة لتغذية اإلرهاب ،وأن العودة للثقافة
واحلضارة املرصية يكون عن طريق التعليم ،فال بد أن يكون جز ًءا من املرشوع الوطني،
معبا عن اهلوية املرصية ،واهلدف األسايس له نرش املواطنة واالنتامء الوطني،
وأن يكون رّ ً
وحيذر فيها الدعاية السياسية والدينية ،وأن يعود الوجه النبيل للمدرسة بالفنون واآلداب
والعلوم واملواطنة.

بدورها أكّدت مي هاشم (مديرة التطوير واملرشوعات بمركز الفيصل الثقايف يف
التطرف املتم ّثل يف اجلانب الديني فقط ،وهذا خاطئ؛ ألن
اخلرطوم) أن اجلميع يركّز عىل أن ُّ
املتطرف به صفات معينة ،فعىل املستوى
التطرف منترش يف خمتلف املجاالت ،مشرية إىل أن
ِّ
ُّ
العقيل ليس لديه القدرة عىل التفكري يف الرأي اآلخر ،ويف املستوى العاطفي هو اندفاعي بال
وأخريا العنف بال تع ُّقل يف السلوك.
إنسانية،
ً

ومن جهته رأى الباحث خمتار بن نرص (رئيس املجلس التونيس لدراسات األمن
املتطرف فكرة جاهزة ،فهو ال يبذل أي جمهود يف التفكري،
الشامل) أن اإلرهابيني يمنحون
ِّ
املهمش يقع بني أيدي مجاعات تصنع منه بطلاً بعد السيطرة عليه فكر ًّيا،
ً
موضحا أن الشباب َّ
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وتبدأ بفصله عن حميطه وأصدقائه ثم عن أرسته ودولته وحتى نفسه.

وبدوره أكد وائل فاروق (أستاذ علم االجتامع بإيطاليا) أن اإلرهاب ليس جديدً ا
عىل املجتمعات األوروبية ،فمنذ احلرب العاملية الثانية مل يمر عام بدون حادثة إرهاب أو
عنف ،بسبب إقصاء األيديولوجيات الكربى من تلك املجتمعات ،والعامل اآلن يعيش يف
عرص يجُ ِّرد املعرفة والعلم من اخلربة اإلنسانية ،وهو ما يمثل إقصاء للبعد اإلنساين الذي
ينتج معني للحياة.

التطرف هو اإليامن بمعتقد سواء كان ديني أو سيايس
أما أيمن بكر فأشار كذلك أن
ُّ
يف أقىص درجاته ،وهو الوجه اآلخر لعملة اليقني املطلق غري القابل للنقاش ،إلاَّ أن الوضع
مشريا إىل أن االستعامر كان له
األصعب واألخطر اآلن أن اليقني السيايس اقرتن بالعنف،
ً
التطرف ،فهو ال ينمو إلاَّ من خالل استخدام أدوات حملية الصنع
العامل األكرب يف نرش
ُّ
لضامن وجودة واستمراره.

عقدت يف هذا اليوم كذلك جلسة بعنوان« :النقد األديب والفني» ،أدارها الناقد
السينامئي املرصي طارق الشناوي ،وحتدَّ ث فيها كل من :الكاتب األردين األستاذ حسني
دعسه ،والباحث يف جمال احلركات اإلسالمية األستاذ سعيد شحاته ،والكاتب الصحفي
املرصي الدكتور يرسي عبد اهلل ،والنارشة اللبنانية رشا األمري .ومتحورت مجيع الكلامت
حول أمهية تنشيط املجال األديب والفني عىل نطاق مجاهريي ،مع الرتكيز عىل نرش قيم
التسامح والسالم وقبول اآلخر ضمن هذه األعامل.

ﷺ فعاليات اليوم الثالث

يف هذا اليوم ناقشت جلساته حمور« :دور األدب واملؤسسات الثقافية يف جماهبة
التطرف» ،أدارها اإلعالمي
التطرف» .حيث ُعقدت جلسة بعنوان« :األدب يف مواجهة
ُّ
حممود الورواري ،وشارك فيها سيد حممود (صحفي وكاتب مرصي) ،وإنعام كجه جي
(كاتبة صحفية وروائية عراقية) ،ومبارك الساملني (رئيس اتحِّ اد أدباء وكتاب اليمن).

اإلعالمي حممود الورواري أكّد أن املعاجلة األمنية لإلرهاب تقع عىل عاتق احلكومات
سالحا يتساوى يف القوة لتفكيك اإلرهاب
واألنظمة ،ولكن األدباء واملفكّرين يمتلكون
ً
مشريا إىل أن األدب ابن بيئته ،فإذا كان الواقع يف حالة ارتباك فكري
والتطرف من املنبع،
ُّ
ً
ينتج عنه ظهور اإلرهابيني ،فإن األدب سيحمل أوجاع واقعه.
أما الصحفية إنعام كجه جي ،فقد أشارت يف كلمتها إىل أن أغلب األحاديث عن
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والتطرف تطرح احللول العسكرية وسط تغافل دور األدب ،عىل الرغم
مواجهة اإلرهاب
ُّ
من كوهنا حرب ضد الظالم والعتمة ،وحتتاج إىل مواجهة عقلية وفكرية وليس السالح.
وأوضحت أهنا بدأت يف الكتابة الروائية عقب سنوات من الكتابة الصحفية وهي حتمل
آمال إنقاذ العراق ممن قاموا بتشوهيه دين ًّيا واجتامع ًّيا وثقاف ًّيا ،مضيفة أهنا نشأت يف بالد
الرافدين ومل يكن يطرح أحد تساؤالت حول انتامئها الديني ،ولكن بعد أن أصبحت الجئة
البعض صار يتساءل عن مذهبها وليس االنتامء فقط.
يمر اآلن بلحظة حرجة،
بدوره أكد سيد حممود أن األدب يف عدد من الدول العربية ّ
وذلك ألن البيئة االجتامعية تعاين من األمية ،ما جيعل حضور األدب هامش ًّيا وتأثريه ضعي ًفا
بصورة كبرية.

أما مبارك الساملني فقد أشار إىل دور املكتبة يف اليمن وأهنا كادت أن تنقرض،
فمع بداية سنوات احلرب أصبحت املكتبات واملسارح جز ًءا من املايض وبالكاد يستطيع
أمس احلاجة إىل ترويض
اليمنيون املحافظة عىل اجلامعات .وأوضح أن العامل العريب يف ِّ
النفس حل ِّثها عىل املحاسن يف ظل األحداث الدامية التي يعيشها ،مضي ًفا« :اليوم ال نستطيع
نتخوف من إرهابه ،مما يقتيض برضورة تع ُّلم
حتى أن نتحدَّ ث مع أحد يف مقهى عام ألننا
َّ
مشاعر املحبة والقرب التي تآكلت».
التطرف» ،وحتدَّ ث
اجللسة الثانية عقدت حتت عنوان« :املؤسسات الثقافية يف مواجهة ُّ
فيها كل من :األستاذ موفق ملكاوي ،ممثلاً عن مؤسسة عبد احلميد شومان باألردن،
واألستاذ عبد اهلل عيل ،ممثلاً عن مركز الفيصل الثقايف بالسودان ،والدكتور مدحت العدل
ممثلاً عن «العدل جروب» .وأدار اجللسة الدكتور عبد اللطيف عبيد.
الدكتور مدحت العدل أكّد أن األعامل الفنية هي من أهم أدوات حماربة الفكر
املتطرف ،وأن هتميش دور الثقافة من سينام ومرسح ومهرجانات فنية يف العديد من الدول
ِّ
التطرف ال تقترص عىل األدب
التطرف .ويف نظره أن حماربة
العربية هو شكل من أشكال
ُّ
ُّ
والثقافة فقط ،بل تبدأ بتقويم الفكر الذي يقوم عىل التمييز ورفض اآلخر.

من جانبه ،قال األستاذ موفق ملكاوي :إن ما نحتاج إليه اليوم هو نرش املزيد من
التطرف،
الثقافة واملعرفة ،وأن يكون لدينا رؤية لدعم التعليم الذي يعدّ أساس حماربة
ُّ
للتطرف واإلرهاب .وأكّد أننا ال زلنا نعاين من خمرجات نظام
فاألميون هم لقمة سائغة
ُّ
تعليمي بائس يعتمد عىل التلقني ،وينبغي مواجهة هذا اخلراب بالرجوع للثقافة التي تعترب
منجاة للشعوب.

مؤمتر« :الفن واألدب يف مواجهة التطرف»
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بدوره حتدث األستاذ عبد اهلل عيل عماَّ يقوم به مركز الفيصل الثقايف بالسودان ،وهو
إحدى مبادرات بنك فيصل اإلسالمي يف إطار املسؤولية االجتامعية للبنك ،حيث يسعى
موجهة للشباب ،وبرامج خاصة الستغالل طاقاهتم.
لتقديم حمارضات وندوات وفعاليات َّ
كام يقوم املركز بعقد عدة رشاكات مع احتادات ومراكز تعليمية حملية ودولية لتحقيق أهدافه.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة

عصر التحوالت
الكاتب :توفيق السيف.
النارش :مؤسسة االنتشار العريب – بريوت.
الصفحات 332 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2016 – 1م.
ُس�مي ه�ذه األوراق كتا ًبا أو تس�ميها قصاصات .وأظنها أق�رب إىل املعنى
ق�د ت ّ
الث�اين .ه�ي عىل أي حال نوع من سيرة ثقافي�ة حتكي مهوم الناس وانش�غاالهتم يف هذه
يعب الناس عن انش�غاالهتم بلغة
األيام -كام يقول املؤلف -ويضيف قائلاً  :يف العادة ال رّ
حمكم�ة .فضب�ط الكالم ه�و حرفة الكاتب .ول�ذا فقد يظن قارئ ه�ذه القصاصات أهنا
حتك�ي مه�وم رشحية حمدَّ دة من الن�اس ،أو نخبة خاصة مهمومة بالش�أن العام وجداالته
املزمنة.
التح�والت» ،ألن األس�ئلة تولد ع�ادة يف ظروف
وق�د أسماها املؤلف «عصر
ُّ
أيضا
التح�ول أو قبيلها .فقد ي�أيت
التحول االجتامعي أو الثقايف جوا ًبا عن أس�ئلة ،لكنه ً
ُّ
ُّ
ُيو ِّلد أسئلة جديدة تفتح الطريق إىل مراحل أكثر تقد ًما يف احلياة االجتامعية والثقافية.
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يتأل�ف ه�ذا الكت�اب من مخس�ة فصول،
خصص األول منها لألس�ئلة التي أثارها احلراك
اجلامهريي العظيم يف البلدان العربية ،بني 2010
  .2014وي�دور الفص�ل الث�اين ح�ول عالق�ةاملث ّقفين باملجتم�ع وأدواره�م في�ه .أم�ا الفصل
الثال�ث فه�و ح�ول احلري�ة وقيمته�ا وحمدّ داهتا،
وخص�ص الفصل
وعالقته�ا بالقان�ون والدين.
َّ
الرابع للنقاش�ات املتع ّلقة بتجديد الفكر الديني.
وقدّ م فيه املؤلف رؤيته ملفهوم التجديد وما يواجه
تطرق
من حتديات وعقبات .ويف الفصل اخلامس ّ
لفكرة احلكم الديني وإسالمية الدولة ،ومقاربتها
مع فكرة الدولة املدنية الديمقراطية.

عقدها النضي�د إىل أختها ،وتتَّخذ ّ
كل لبنة مكاهنا
املناس�ب م�ع البن�اء الع�ام والص�ورة املتكامل�ة،
يبدأ باإلخالص ،وحض�ور القلب ،ثم الطهارة،
واألذان ،والقيام ،فتكبرية اإلحرام ،واالستعاذة،
والقراءة وهكذا وصولاً إىل الركوع ،والس�جود،
والتشهد ،والتسبيحات ،واالستغفار ،والتسليم،
ّ
ثم منافيات الصالة.
وختا ًما بتعقيبات الصالةّ ،
وبعب�ارة مجيل�ة يق�ول آل موس�ى :إن
الش�بيب ينطل�ق يف ه�ذا الكت�اب الفري�د ،م�ن
الصالة قاعدة راس�خة ّ
حلل املشكالت :العقدية،
والفقهية ،والفكرية ،والس�لوكية ،ف�إذا بالصالة
كن�ز مليء بالذخائر يف ش�تى اجلوانب ،وليس�ت
طقس�ا خاو ًي�ا ،أو عب�ادة منفصل�ة ع�ن الواق�ع،
ً
وعن البناء العام الذي تستهدفه السامء لشخصية
اإلنسان وأبعاده.

الكاتب :عبداللطيف الشبيب.
حترير وصياغة :عيل عيل آل موسى.
النارش :دار املحجة البيضاء – بريوت.
الصفحات 629 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 – 1م.
ه�ذا الكت�اب عب�ارة ع�ن سلس�لة م�ن
املح�ارضات الت�ي كان ُيلقيه�ا املرح�وم الش�يخ
عبداللطي�ف الش�بيب  Fعىل نخب�ة من طالبه
وأحدهم محُ ِّرر الكتاب الشيخ عيل عيل آل موسى
الذي كتب دراس�ة وافية وبديعة تناول فيها سرية
شيخه الشبيب.
يقول آل موسى :إن إحدى مكامن اجلامل
يف هذا الكتاب أنّه يعرض مطالبه بمنهجية سلسة
عذب�ة ،فه�و يرتّ�ب آداب الصلاة ترتي ًب�ا طول ًّي�ا
متواش�جا ،بحي�ث تُ�ؤ ِّدي ّ
كل لؤل�ؤة يف
متوال ًي�ا
ً

مدخل إىل الفلسفة..

صالة املتقني..

حمارضات يف آداب الصالة وأرسارها

كيف نواجه معضلة الفلسفة؟
الكاتب :زكي امليالد.
الن�ارش :الدار العربية للعلوم نارشون – بريوت،
نادي جازان األديب -جازان.
الصفحات 174 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
يف مخس�ة فصول يناق�ش املؤ ِّلف موضوع
الفلس�فة ،وينطل�ق يف حديث�ه م�ن رؤي�ة يق�ول
فيه�ا :إن الفلس�فة هي من أق�دم العلوم يف تاريخ
الفك�ر اإلنس�اين ،وما زالت احلاج�ة إليها تتجدَّ د
إىل الي�وم ،وم�ا زالت حتتف�ظ بجد ّيته�ا وهيبتها،
وتطورت
تفرع�ت منها ،ونم�ت
َّ
والعل�وم الت�ي َّ
متسكًا
وتكاملت بعيدة عنها ،بقيت عىل صلة هباُّ ،
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بقاع�دة إىل جانب كل علم هناك فلس�فة ،وليس
هناك علم بال فلسفة.
وع�ن ه�ذه الصلة بين العلم والفلس�فة
يتج�دَّ د احلدي�ث ويس�تمر ح�ول فلس�فة العلم،
وفلس�فة التاري�خ ،وفلس�فة الرتبي�ة ،وفلس�فة
الثقافة ،إىل باقي املجاالت األخرى ،يف إشارة إىل
بقاء الفلسفة وحضورها ،وتأكيد احلاجة إليها.
ويضي�ف امليالد :إن الفلس�فة التي بدأت
م�ن الدهش�ة يف الفك�ر اإلنس�اين القدي�م ،ظ َّلت
وما زالت تثري الدهش�ة بوصفها تأ ُّملاً يتعاىل عىل
ع�امل احل�س ،ويرتفع بالذه�ن إىل ع�امل التجريد،
ويدفع باخليال إىل ما وراء الطبيعة.
وم�ا دام الك�ون والعامل واحلياة واإلنس�ان
أش�ياء تثير الدهش�ة ،وه�ي الع�وامل الت�ي كان�ت
وما زالت وستظل تثري الدهشة يف كل آن ،هلذا بقيت
الفلسفة وثيقة الصلة بالدهشة ،ألهنا ال تتو َّقف عن
النظر إىل الكون والعامل واحلياة واإلنسان.

بؤس الربيع العريب..

مقاربة فلسفية وجيو-سرتاتيجية
الكاتب :إدريس هاين.
النارش :دار روافد – لبنان.
الصفحات 620 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
ال ينطب�ق ه�ذا الكتاب عىل ه�ذه املقاربة
كما يق�ول املؤل�ف -حكاي�ة بوم�ة منريف�ا كامي�رى هيغ�ل ،التي ال خت�رج إلاَّ ليًل�اً  ،لكي تفسرِّ
األحداث .بل هي ثمرة معايش�ة ونقاش عمومي
يف أروق�ة التفكير وس�احات االحتج�اج بليلها
وهنارها مل يغمض هلا جفن وال غفل عنها جنان.

ويؤكّد هاين أن األفكار التي يطرحها هنا
هي نفس�ها التي واكبت موقفه مما جرى يف سياق
م�ا ع�رف بالربي�ع الع�ريب ...وتتع�دّ د مقاربات
املؤلف للحركات التي ُسم ّيت بكثري من التلبيس
واخليال بالربيع العريب ،وإذ نستعمل هذه العبارة
فنحن غري مقتنعني بمحتواها التارخيي والفلسفي
والس�يايس .وبتعبري هاين :إنه ش�كل من املسايرة
ملفهوم قذف به يف املجال العريب ليكون قرشة موز
حتت أقدام احلاملني.
احتجاجا
وي�رى هاين أن الث�ورة ليس�ت
ً
مت�رد فحس�ب .إهن�ا نقي�ض
فحس�ب وال ه�ي ّ
الف�وىض .يمكن أن تأخذ الث�ورة نصيبها الكامل
م�ن العنف ،كام يمكن للثورة أن تأكل أبناءها كام
تس�تقر على وجهتها األثرية.
فعل�ت دائماً قبل أن
ّ
لكنه�ا ال تقب�ل بالنهاي�ات املبت�ورة .إهنا ليس�ت
هد ًما للنظام إلاَّ لبناء نظام بديل .هي بحث ٍ
مظن
ّ
متجذرة املعنى يف علم الفلك
ع�ن النّظام .الثورة
أيضا
كام التفتت حنا أرندت وكام التفت إىل ذلك ً
بتعبري أوضح ألبري كامو .بتعبري أوضح من كامو،
ه�ي حركة تقف�ل احلركة ،انتقال م�ن حكومة إىل
أخ�رى .فما ال يك�ون كذلك هو إصلاح وليس
ثورة.
توزع�ت صفحات�ه يف
يذك�ر أن الكت�اب ّ
أربعة أقسام وعدة فصول إضافة مللحقني.
وأقسامه جاءت عىل النحو التايل:
القس�م األول :املقارب�ة املفهومي�ة
والفلسفية للثورات العربية.
القس�م الثاين :يف جيوستراجتيا الثورات
العربية.
القسم الثالث :ما بعد الربيع العريب.
القسم الرابع :ربيع اإلرهاب.
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التلقائي..
عبقرية االهتمام
ِّ
الكاتب :إبراهيم البليهي.
النارش :دار التنوير للطباعة والنرش– بريوت.
الصفحات 390 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
إن ه�ذا الكت�اب -حس�ب البليهي -هو
األول م�ن ُكتُ�ب أخ�رى ع�ن (عبقري�ة االهتامم
ّ
التلقائ�ي) ،وه�ي ك ّلها ت�أيت لتأكيد أن (اإلنس�ان
ّ
القرسي مضا ٌّد لطبيعة
التعليم
تلقائي) ،وأن
كائن
َّ
َ
ٌّ
اإلنسان التلقائ ّية ،وأن قابليات اإلنسان ال تنفتح
فالكتاب يقدّ ُم شواهد
إلاَّ بدوافع من داخل ذاته.
ُ
م�ن كل املج�االت على خصوب�ة التع ُّل�م ،رغب ًة
واضط�رارا .إنه
واندفا ًع�ا ،و ُعق�م التع ُّل�م ك ُْر ًها
ً
احتجاج ض�د تضييع األعامر واألم�وال والزمن
ٌ
يضط�ر إلي�ه الدارس�ون ،لكي
قسري
يف تعلي�م
ٍّ
ّ
يفتح�وا ألنفس�هم أبواب العم�ل ،ولكي يعرتف
واضطرارا
هبم املجتمع الذي فرض التع ُّلم ك ُْر ًها
ً
إكراهي ٍ
منفر وعقيم.
بأسلوب
ٍّ
وي�رى البليه�ي أن كتاب�ه بمثاب�ة مرافعة
فكر ّية ،ض�دَّ التعليم القائم عىل االمتثال وطمس
النزع�ة الفردية ،واخللط بني املعلومات واملعرفة،
فاملعلوم�ات موا ّد لبن�اء املعرفة وليس�ت معرف ًة.
املعرف�ة احلقيق ّي�ة هي الت�ي جيري مت ُّثلها بواس�طة
التلقائي بالش�غف العميق ،واملامرس�ة
االندف�اع
ّ
احل ّي�ة ،واملعايش�ة احلميمي�ة ،فتم�زج يف ال�ذات
التلقائي ،فتكون
وتصري جز ًءا من عتاده�ا الذايت
ّ
دائمة اجلاهز ّية وتلقائ ّية االستجابة.
يتك�ون من
وجدي�ر بالذك�ر أن الكت�اب
َّ
ثامني�ة أقس�ام ،القس�م األول منه�ا :مدخ�ل عام
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اس�تعرض فيه املؤلف أسامء أطباء خت َّلوا عن مهنة
الطب ،وأخذهت�م اهتامماهتم التلقائية إىل جماالت
التنوع واالختالف ،فل�م ُيعرفوا يف العامل
ش�ديدة ّ
تفرغوا له واشتُهروا به...
إلاَّ بام َّ
ويف باق�ي أقس�ام الكت�اب عق�د املؤل�ف
مقارن�ات بين جمموعة م�ن العلامء مث�ل الطبيب
الفيلس�وف ولي�م جيم�س والطبي�ب اإلره�ايب
غولدش�تاين ..تش�اهبا يف التخص�ص ،تضادا يف
االجتاه ..وقس عىل ذلك بقية األقسام.

الدولة العربية واالستقرار السياسي
الكاتب :حممد حمفوط.
النارش :منشورات ضفاف – بريوت ،دار أطياف
 القطيف.الصفحات 214 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
تُن ِّبهنا جتارب الكثري من الدول اإلنس�انية
عىل أن االس�تقرار السيايس العميق ،من العوامل
األساسية لألمن الوطني والقومي.
ألن هذه التجارب تؤكِّد أن ضياع االستقرار
السيايس العميق يف أي جمتمع من املجتمعاتُ ،يفيض
إىل خلخل�ة يف األم�ن االجتامع�ي والوطن�ي ،وه�ذا
ب�دوره يفيض إىل نتائج أقل ما يق�ال عنها هو ضعف
مس�توى األم�ن وش�يوع حال�ة أو ب�وادر حال�ة م�ن
الفوىض االجتامعية.
ألن كل االختالف�ات والتناقض�ات
االجتامعي�ة واالقتصادي�ة والسياس�ية س�تنفجر
يف ظ�ل ه�ذه الف�وىض ،وهي توس�يع م�ن دائرة
الف�وىض .هلذا ف�إن صيانة االس�تقرار الس�يايس
العمي�ق ،ه�و الس�بيل الوحي�د ملنع انتش�ار حالة
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الف�وىض وضع�ف أس�باب األم�ن االجتامع�ي
والوطني العميق.
والتجارب ذاهتا تثبت أن إعطاء األولوية
يتم يف غال�ب األحيان ،حينما يفقد هذا
لألم�نُّ ،
املجتمع أو ذاك حالة االستقرار السيايس العميق.
يترضر
يترضر االستقرار السيايس َّ
فحينام َّ
تب ًع�ا لذل�ك األم�ن االجتامعي والوطن�ي ،وهذا
يؤ ِّدي إىل بوادر شيوع حالة الفوىض أو الالنظام،
مما جيعل اجلميع يعتقد أن عودة األمن واالستقرار
السيايس ،هي من األولويات للحفاظ عىل معاش
املتنوعة.
الناس ومصاحلهم ِّ
هل�ذا ف�إن كل ال�دول الت�ي حتاف�ظ على
اس�تقرارها الس�يايس العمي�ق ،هي حم ِّق�ة يف هذه
املس�ألة؛ ألن كل التج�ارب تق�ول :إن ضع�ف
االستقرار السيايس هو الذي ينتج ظواهر سياسية
وأمنية واجتامعية ليس م�ن أولوياهتا احلفاظ عىل
أمن الناس ورضورات حياهتم املختلفة.
يتكون الكتاب من فصلني:
األول منهام بعنوان :الدين وأسئلة الواقع
والسياسية ،ومباحثه هي:
 الع�رب واملس�ألة الديني�ة ..حتدي�اتراهنة وآفاق معارصة يف معنى املعرفة الدينية.
 األقلي�ات الديني�ة والدول�ة يف الع�املالعريب ..قراءة من منظور خمتلف.
 العرب وسؤال التحدِّ ي املدين.والث�اين بعن�وان :الواق�ع االجتامع�ي
واإلصالح السيايس ،ومباحثه هي:
حت�والت الربي�ع العريب..
 على ض�وء ُّكيف ُيبنى االستقرار السيايس يف الدول العربية؟
 الدول�ة العربي�ة وجدليات االس�تقرارواإلصالح.

 اإلره�اب واالس�تقرار الس�يايس يفاملجتمعات اإلسالمية املعارصة.

اإلسالم
الكاتب :فضل الرمحن.
حس�ون السراي ،مراجع�ة وتقدي�م:
ترمج�ةّ :
عبداجلبار الرفاعي.
الن�ارش :الش�بكة العربي�ة لألبح�اث – بيروت،
مركز دراسات فلسفة الدين -بغداد.
الصفحات 416 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
حس�ون
يق�ول مرتجم الكت�اب الدكتور ّ
الرساي :م�ن الصائب أن نعدَّ كتاب «اإلسلام»
واح�دً ا م�ن النص�وص الت�ي تصل�ح ألن تكون
س�مى اآلن «علم
مث�الاً رائ ًع�ا بنظ�ري على م�ا ُي َّ
ال�كالم اجلدي�د» يف الفك�ر اإلسلامي املعارص،
م�ن دون أن يذك�ر ه�ذا االس�م يف كتاب�ه بر َّمته.
ف�إذا كان «املتك ّلم» القديم قد انبرى للدفاع عن
عقائ�د امل َّلة وتزيي�ف كل ما خالفه�ا باألقوال أو
باألدل�ة العقلية ض�د البعض من منظ�ري اليهود
والنص�ارى القدام�ى ،فه�ا ه�و «متك ّل�م» كتاب
«اإلسلام» ينربي هو اآلخر لرفع الشبهات التي
أثاره�ا املس�ترشقون الغربي�ون وم�ن يف طبقتهم
وعلى مذهبهم بخص�وص معتق�دات روحية يف
اإلسلام ،الرس�الة اهلادي�ة ا ُملوح�ى هب�ا ،وذلك
تفسيرا معقولاً يرفع عنه�ا ما حلق هبا
لتفسيرها
ً
من غرائب وإضافات غ َّطت عىل حقيقتها.
و ُيشير الدكتور عب�د اجلب�ار الرفاعي يف
تقديم�ه للكت�اب إىل أن فض�ل الرمح�ن باح�ث
ف كتابه
أخالقي فريد يف تكوينه ومنهجه ،وقد أ ّل َ

إصدارات حديثة

عرضا حتليل ًّي�ا مك َّث ًفا ،ال
ع�ام  ،1965وق�دّ م فيه ً
خيل�و من نقد ،لنش�أة مع�ارف الدين اإلسلامي
وتطورها ،وكيفية مت ُّثل املس�لمني هلذه املعارف يف
أربع�ة عرش قرنًا ،واآلثار التي َّ
متخضت عن ذلك
يف ثقافتهم وأنامط تد ُّينهم.
وبعب�ارة خمتصرة -حس�ب الرفاع�ي:-
يرس�م لنا ه�ذا الكت�اب خريطة ترش�دنا إىل عامل
مفاهي�م فضل الرمحن وج�ذوره وأفكاره ونواهتا
اجلنينة التي جت ّلت بوضوح يف مؤ ّلفاته الالحقة.
ويشير مؤلف الكتاب فض�ل الرمحن إىل
أن هذا الكتاب على الرغم من أنه كتاب وصفي
من حيث املبدأ ،ومن َث َّم يس�عى بالرضورة إىل أن
يك�ون موضوع ًّيا ،إلاَّ أنه يعدُّ يف أج�زاء منه كتا ًبا
تأويل ًّيا ،ال باملعنى التارخيي وحس�ب وإنام باملعنى
اإلسلامي؛ ويصدق هذا على نحو خاص ،عىل
الفصلني األولني منه ،اللذين يبحثان يف شخصية
النب�ي  Kوالق�رآن الكري�م ،وكذلك الفصل
األخير م�ن الكتاب .ولذل�ك فإن ه�ذا الكتاب
يعني القراء الغربيني واملس�لمني عىل حدٍّ س�واء؛
وجيب عىل املسلم أن ينظر إىل تارخيه الديني بأكرب
ق�در م�ن املوضوعية وبخاص�ة إىل الكيفي�ة التي
وصل اإلسلام هبا ِ
إليه؛ وأما القارئ غري املس�لم
ِ
علي�ه أن يكون على علم بأثر اإلسلام عىل
ف�إن
املسلم من الداخل.
توزع�ت يف
علًم�اً أن صفح�ات الكت�اب َّ
أربع�ة عشر فصًل�اً ه�ي :حمم�د  ،Kالقرآن،
وتط�وره ،بني�ة الفق�ه ،عىل
أص�ل على احلدي�ث
ُّ
وتط�وره ،الرشيع�ة ،احلرك�ة
ال�كالم اجل�ديل
ُّ
والتصوف ،التنظيامت
الفلس�فية ،النظر والعم�ل
ُّ
الصوفي�ة ،الفرق اإلسلامية ،الرتبي�ة والتعليم،
حركة اإلصالح الس�ابقة للحركات اإلصالحية

191

التط�ورات احلديث�ة ،التراث
احلداثوي�ة،
ُّ
واملنظورات املستقبلية.

مقاالت يف إسالمية املعرفة
الكاتب :فتحي حسن ملكاوي.
النارش :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي – األردن.
الصفحات 256 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
كُتب�ت م�ادة ه�ذا الكت�اب -كما ُيشير
املؤل�ف -ألغ�راض ع�دّ ة يف أزم�ان خمتلف�ة عىل
م�دى يصل إىل ربع ق�رن ،ومعظمها س�بق نرشه
وج ّ�ل م�ا فيه كان ق�د نُرش يف
يف زمان�ه لغرض�هُ .
جملة «إسالمية املعرفة» ،حيث كان املؤلف ضمن
فريق حتريرها.
وقد حوى هذا الكتاب مخسة فصول عىل
النحو التايل:
فف�ي الفص�ل األول حماول�ة لتوضي�ح
يتضمنها «مرشوع إسلامية
املفاهيم الثالثة التي
ّ
املعرفة»؛ املعرفة ،واإلسالمية ،واملرشوع.
ويف الفصل الثاين عودة إىل مفهوم املعرفة
البرشي�ة يف ُبعدها الزمن�ي ،وحدودها املمكنة يف
اخلربة البرشية ،وموقعها يف جهود العقل املس�لم
وسع ْيه لإلسهام احلضاري.
َ
واش�تمل الفص�ل الثال�ث على ع�رض
وحتلي�ل ملواق�ف ع�دد م�ن املعارضين ملشروع
إسلامية املعرفة ،ممن ينطلق�ون من رؤى خمتلفة؛
علامني�ة ال ديني�ة ،ودينية س�لفية ،ودينية مذهبية،
وفلس�فية ،مع التأكيد عىل أن ما ورد يف الفصل مل
وتوضيحا.
نقضا أو ر ًّدا بقدر ما كان مناقش ًة
يكن ً
ً
وجاء الفص�ل الرابع ليقدِّ م طريقة أخرى

إصدارات حديثة
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لفهم مرشوع إسالمية املعرفة ،انطال ًقا من مفهوم
إط�ارا مرجع ًّي�ا جلهود
التكام�ل املع�ريف بوصف�ه
ً
اإلصلاح الفك�ري الذي جاء مرشوع إسلامية
املعرفة من أجله.
تضمنت مقاالته
أما الفصل اخلامس فقد َّ
إش�ارات مبارشة إىل عدة م�ن املحطات التارخيية
ملشروع إسلامية املعرف�ة يف جانب�ه الفك�ري
والعميل ،بصورة تتجاوز العرض التارخيي لتتيح
املجال للنقد والتوجيه والرتشيد.

مواجهة السلطة..

قلق اهليمنة عرب الثقافات
الكاتب :سعد البازعي.
النارش :املركز الثقايف العريب – املغرب.
الصفحات 480 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
ما يس�عى إليه ه�ذا الكتاب ه�و اقرتاح
رؤي�ة ومقارب�ة للعالق�ة بين الس�لطة والثقافة

م�ن خلال أمثل�ة مس�تمدة م�ن تاري�خ الفك�ر
واإلب�داع يف ع�دد م�ن اللغ�ات أو الس�ياقات
الثقافية .الرؤية التي تش�كّل جز ًءا من أطروحة
البحث ،هي أن التأثري املش�ار إليه يس�تفز ردود
فعل تتضمن مواقف وإجراءات تتيح لصاحب
النص جماهبة القوة املاثلة أمامه أو املتخ ّيلة والتي
ّ
النص من دالالت
يتوقع أن
ّ
يس�تفزها ما حيمله ّ
وإحي�اءات .تل�ك املواق�ف واإلج�راءات ه�ي
بتعبري آخر :استراتيجيات وأس�اليب تكتيكية
توضح طريقته
تعب عن موقف ُمنشئ النص أو ّ
رّ
يف تف�ادي آث�ار الس�لطة أو نتائج جماهبت�ه هلا ،أو
تربز أس�لوبه يف الر ّد عليها بمراوغتها والتحايل
على هيمنته�ا لق�ول م�ا يري�د قول�ه .واللغات
والس�ياقات الثقافي�ة هن�ا رشقية وغربي�ة تتأبى
يف كثافته�ا وتعقيداهت�ا على التبس�يط واملفاهيم
اجلاهزة لتس�تدعي حتليلاً أكثر إصغا ًء لالشتباك
الدائ�م واخلاف�ت غال ًبا بين متطلبات الس�لطة
واحتياجات احلرية.

دعوة للمشاركة
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ﷺ املقدمة
منذ إنشاء املعهد العاملي للفكر اإلسالمي عام 1401هـ (1981م)،
وهدفه األساس هو بناء رؤية إسالمية شاملة قادرة عىل صوغ نظام معريف
إسالمي ،وتطوير منهجية للتعامل مع األصول التأسيسية (القرآن الكريم
والسنة النبوية) ،ومع الرتاث اإلسالمي واإلنساين ،لتنزيل هداية الوحي
عىل الواقع وترشيد الطبائع ،وتطوير منهجية علمية لفهم واقع األمة والعامل
املعارص يف ضوء املقاصد العليا لإلسالم؛ أملاً يف تكوين شخصية قادرة
عىل التفاعل واإلسهام احلضاري .وانطال ًقا من إيامن املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي بأمهية العمل البحثي ورضورته احلضارية بوصفه وسيلة مهمة من
وحرصا عىل اإلفادة من
الوسائل التي استخدمها املعهد للتعبري عن أهدافه،
ً
التخصص العلمي الذي ينشغلون
جهود الباحثني يف تطوير أفكارهم ضمن
ُّ
به ،فقد ارتأى املعهد أن يخُ ِّصص جائزة سنوية ألحسن مؤ َّلف يف احلقول
املعرفية التي ركّز عليها املعهد منذ نشأته .وال سيام حقول علوم الرشيعة
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والعلوم االجتامعية واإلنسانية.

وتخُ صص اجلائزة لعام  2019 - 2018حلقلني معرفيني مهمني :أحسن كتاب يف
نظرا لألمهية اخلاصة هلذين احلقلني ،إضاف ًة
علم االجتامع ،وأحسن كتاب يف علم النفس؛ ً
إىل اهليمنة املعرفية الغربية الضاربة أطناهبا يف صوغ النظريات ويف مصادر املعرفة وأدواهتا
املتصلة هبذين ِ
الع ْلمني.

ويأمل املعهد العاملي للفكر اإلسالمي من خالل هذه اجلائزة ،وباجلهود البحثية
املتواصلة ،أن يسهم يف تطوير النظريات املتصلة هبذين ِ
الع ْلمني ،انطال ًقا من الرؤية
احلضارية ،يف حماولة لإلسهام يف الفعل احلضاري والعطاء اإلنساين.

ﷺ طبيعة اجلائزة وأهدافها

أول :تخُ صص اجلائزة تكريماً للدراسات والبحوث واملؤلفات الفكرية ذات اإلضافة
املعرفية النوعية اجلديدة ،املتميزة يف إغناء الفكر اإلسالمي القائم :أولاً عىل القيم العليا
احلضارية من حيث البنية املعرفية ،وثان ًيا عىل قيم اإلصالح والتنوير والتجديد من حيث
األهداف ،وثال ًثا عىل قيم الوسطية واالعتدال واحلوار احلضاري من حيث املنهج.

ثان ًيا :هتدف اجلائزة إىل استثارة التفكري املعريف بوصفه فريضة إسالمية عند أهل العلم
واملعرفة والنظر والنقد والتأليف ،وتشجيعهم عىل املسامهة الفكرية النوعية يف بناء املعرفة
اإلنسانية املعارصة واملستقبلية عىل القيم اإلسالمية العليا.

ثال ًثا :تسهم اجلائزة يف إحداث الرتاكم املعريف يف العلوم واملعارف التي حتتاج إىل
الرؤية اإلسالمية ،بوصفها رؤية تستمد ماهيتها من الوحي اإلهلي واهلدي النبوي.

راب ًعا :اإلسهام يف تفعيل املناهج املناسبة للتعامل مع التفكري اإلنساين املعارص
وال سيام الغريب منه.

ﷺ رشوط التقديم لنيل اجلائزة

 -1أن يكون الكتاب املرسل إىل اجلائزة غري منشور ورق ًّيا أو إلكرتون ًّيا.

 -2أن تتوفر يف البحث رشوط البحث العلمي من حيث التوثيق واالقتباس وتقسيم
الفصول  ...إلخ( .مرفق تصور املعهد).

جائزة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ألحسن كتاب يف حقلي علم االجتماع وعلم النفس
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 -3يمكن مشاركة الرسائل اجلامعية عىل أن يتم تكييف هذه الرسالة وتطوير فكرهتا
لتتسق مع أهداف اجلائزة ورؤيتها ،مع التق ُّيد بالرشط األول.
 -4أن يكون الكتاب مؤ َّل ًفا باللغة العربية وغري مرتجم إليها.

 -5أن تتسق رؤية الكتاب مع الرؤية الكُل ّية اإلسالمية (رؤية العامل) يف تأصيل
العلوم واملعارف ،أملاً يف وضع نظريات إسالمية يف املجاالت املعرفية.

 -6ال يقل حجم الكتاب عن ( )350صفحة ( 100ألف كلمة) ،بخط (Traditional

 )Arabicبحجم (.)16

 -7جيوز كتابة الكتاب بصورة فردية أو مجاعية.

ّ
للمرشح أن يتقدّ م للجائزة بصورة فردية أو برتشيح من مؤسسته.
 -8يمكن

 -9تُسحب قيمة اجلائزة ،إذا اكتشف أن الكتاب ّ
أخل بأحد رشوط اجلائزة أو بأحد
أخالقيات البحث العلمي.

حيق للجنة العلمية أن حتجب اجلائزة يف حال عدم ارتقاء ا ُملقدَّ م إىل املستوى
ُّ -10
املطلوب.
يزود إدارة اجلائزة بسرية ذاتية وعلمية حمدّ ثة.
 -11عىل املؤلف أن ّ

ﷺ قيمة اجلائزة

 -1اجلائزة األوىل :مخسة عرش ألف دوالر أمريكي (.)$15000
 -2اجلائزة الثانية :عرشة آالف دوالر أمريكي (.)$10000

 -3اجلائزة الثالثة :مخسة آالف دوالر أمريكي (.)$5000

ﷺ آليات التقديم

 -1ملء نموذج املشاركة ،وإرفاق السرية الذاتية للمؤ ِّلف ،وصورة شخصية حديثة،
ونسختني من الكتاب املؤ َّلف (نسخة بنظام  ،wordونسخة بنظام .)pdf

 -2يتم إرسال الكتاب إىل العنوان اآليتarabicbookaward@iiit.org :
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باسم األمني العام للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي.

 -3آخر موعد لتس ُّلم الكتاب هو .2018 - 12 - 31
 -4اإلعالن عن النتائج .2019 - 3 - 1

 -5سيتم توزيع اجلوائز يف حفل خاص ُيقيمه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بتاريخ
.2019 - 4 - 15

 -6تنظر إدارة النرش يف املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف إمكانية نرش األعامل
الفائزة.
 -7تنظر إدارة الرتمجة يف املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف ترمجة األعامل أو
انتشارا يف العامل.
خمترصاهتا إىل اللغات احلية األكثر
ً

ﷺ مقرتحات حول الكتاب املقدَّ م للجائزة

 -1ملا كان املعهد العاملي للفكر اإلسالمي هو الذي يقدّ م هذه اجلائزة ،فإن من
املتو َّقع أن تأيت الكتب املقدَّ مة إىل اجلائزة ضمن اهتاممات املعهد يف اإلصالح الفكري لواقع
األمة اإلسالمية ،لتأكيد قدرة هذه األمة عىل احلضور العلمي يف ساحة العامل عن طريق
اإلسهام الفاعل يف تطوير املعرفة العلمية يف حقوهلا املختلفة وترشيدها .وهذا يعني إعامل
رؤية العامل اإلسالمي يف التحليل النقدي للمعرفة والتقويم املوضوعي هلا ،واالشتباك مع
الرؤى املرجعية التي تنطلق منها املعرفة وتطوير البديل حيث يلزم.

 -2نتو َّقع أن يكون الكتاب مادة جديدة ختتلف عماَّ هو متداول من الكتب يف علم
وتطورها
االجتامع أو يف علم النفس من حيث املوضوع واملنهج .ويتناول نشأة املعرفة
ُّ
وحالتها الراهنة ،عىل املستوى العاملي .ومع أن األصل فيه أن يكون كتا ًبا علم ًّيا (أكاديم ًّيا
متخص ًصا) ،فإننا نأمل أن تتجلىَّ األمهية العلمية ملادة الكتاب يف دعمها للجهود العلمية
ِّ
الرامية إىل حتقيق النهوض احلضاري للمجتمعات اإلسالمية املعارصة.

 -3إننا نأمل أن تأيت الكتب الفائزة باجلائزة يف املستوى العلمي الذي جيعل الكتاب
املختصة يف موضوعه.
بارزا لدى اجلامعة العلمية
أو ترمجته إىل اللغات األخرى حد ًثا علم ًّيا ً
َّ
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ﷺ املالحظات العامة يف رقن املادة وتدقيقها
 -1يكون لكل كتاب مقدمة وخامتة؛ ويكون حجم املقدمة :يف حدود (2500
وتتضمن حتديد موضوع الكتاب ،وأهدافه ،وأمهيته ،وطبيعة األدبيات املتوفرة
كلمة)،
َّ
حوله ،ومنهجية البحث التي سيسلكها الباحث .أما اخلامتة :فيكون حجمها يف حدود
تتضمن خالصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياهتا .واملقصود باخلالصة:
( 2500كلمة)
َّ
األفكار األساسية التي يو ُّد الباحث أن يتّجه تفكري القارئ إليها ،واملقصود بالنتائج:
اإلضافة املعرفية التي مت ّثل قمة الدراسة ،واملقصود بالتوصيات :كيفية توظيف األفكار التي
قاد إليها البحث يف تطوير الواقع ،وبيان األسئلة التي أثارها البحث وحاجتها إىل إجابات
عن طريق مزيد من البحوث.
 -2تقسيم اجلسم الرئييس للكتاب إىل عدد مناسب من األبواب والفصول واألقسام
الفرعية ،تتَّسق مع حجم الكتاب ،بعناوين مناسبة تتاميز فيها الفصول من بعضها ،وترتبط
كلها بعنوان الكتاب.

 -3يستعمل يف رقن املادة (أي ص ّفها عىل الكمبيوتر) برنامج  ،Ms wordsحرف
 ،Traditional Arabicحجم  ،16ويستعمل احلرف نفسه نو ًعا وحجماً بلون أسود للعناوين
اجلانبية.

ويتم
يتم توثيق اآليات القرآنية بعد نص اآلية مبارشة يف املتن ،وليس يف اهلامشّ .
ّ -4
ذلك بني قوسني مع وضع اسم السورة تليها نقطتان رأسيتان ثم رقم اآلية أو اآليات .مثال:
(البقرة ،)79-78:دون مسافة قبل الشارحة أو بعدها.

 -5إذا لزم وجود مادة باللغة اإلنجليزية ،فإهنا توضع من دون أقواس ،وبحرف من
نوع  ،Times New Romanحجم  ،13بحروف صغرية ما عدا أسامء األعالم فتبدأ بحرف
كبري وتكون باقي احلروف صغرية.

فضل أن تُؤخذ اآليات القرآنية من نص مربمج ومشكول ،وإذا ّ
تعذر فإن
ُ -6ي َّ
اآليات تطبع ويفصل بني اآلية واألخرى نقطة ،وال مانع من وضع فاصلة بني فكرتني يف
اآلية الواحدة عندما تكون اآلية طويلة .ومت َّيز اآليات بإشارة اآلية أو اآليات املقتبسة قبلها
وبعدها {}.
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موضوع التوثيق

ﷺ نظام التوثيق املعتمد

توثيق الكتب

مثال

العلواين ،طه جابر .من أدب االختالف إىل
نبذ اخلالف ،هريندن-واشنطن :املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي2017 ،م ،ص.95

حالة وجود أكثر من جزء للكتاب

ابن قدامة ،موفق الدين .املغني ،بريوت :دار
الفكر1405 ،هـ ،ج ،2ص.229

توثيق مقاالت الدوريات

حوى ،حممد سعيد" .منهج التعامل مع أحاديث
الفتن واملستقبل" ،جملة إسالمية املعرفة ،عدد
 85صيف (1437هـ2016/م) ،ص.20

حالة إذا مل يعرف تاريخ النرش

التفتازاين ،سعد الدين .رشح التلويح عىل
التوضيح ،بريوت :دار الكتب العلمية،
د.ت ،.ج ،2ص.118

توثيق بحوث املؤمترات والندوات

النبهان ،حممد فاروق" .مفهوم الصحة النفسية
لدى كل من مسكويه والغزايل" ،املؤمتر العاملي
الرابع للفكر اإلسالمي عن املنهجية اإلسالمية
والعلوم السلوكية والرتبوية ،اخلرطوم،
1987م ،ص.14

توثيق املقاالت اإلنجليزية

Harold, Linstone. “What I Have
Learned: The Need for Multiple Perspectives.” Futures Research Quar-

terly 5, Spring 1985, p. 47-61.

توثيق الكتب اإلنجليزية

Wayne, Boucher. (ed.). The Study of

the Future: An Agenda for Research.
Washington, DC: National Science
Foundation, 1977, p. 55
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حمرر
توثيق فصل ضمن كتاب ّ
N. Denzin And Y. Lincoln (Eds.),
باإلنجليزية
Charmaz, Kathy. Ground Theory, In:

Handbook Of Qualitative Research,
)2nd Ed., (pp.509-536

توثيق اآليات القرآنية

ني}
{ ُق ْل إِ َّنماَ ا ْل ِع ْل ُم ِعنْدَ ال َّل ِه َوإِ َّنماَ َأنَا ن َِذ ٌير ُمبِ ٌ
(امللك)26:
توثيق يف املتن وليس يف اهلامش

توثيق احلديث النبوي الرشيف

الرتمذي ،حممد بن عيسى .اجلامع الكبري
(جامع الرتمذي) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،
وهيثم عبد الغفور ،دمشق :دار الرسالة
العاملية2009 ،م ،كتاب :أبواب العلم عن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،باب :ما جاء
السامعِ ،ج ،4حديث رقم
يف احلَ ِّث عىل َت ْبليغ َّ
 ،2849ص.597

حالة تكرار املرجع مبارشة

املرجع السابق ،ص.312-311

حالة تكرار املرجع بعد ذكر مراجع الشوربجي ،التسعري يف اإلسالم ،مرجع سابق،
ص.104
أخرى
مبارشة

Ibid., p. 94.

حالة تكرار
باإلنجليزية

املرجع

تكرار املرجع بعد مراجع أخرى
باإلنجليزية

Hamilton, Academic ethics, 55.
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