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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
التنوع والتعدُّ د ،واملجتمع املستقر
غالبية املجتمعات اإلنسانية تعيش حالة من ُّ
تنوعه وتعدُّ ده ،ويعمل عىل توفري كل رشوط
بشكل عميق هو ذلك املجتمع الذي حيرتم ُّ
تنوع يعيشه املجتمع،
نقر ونعرتف بكل ُّ
مستلزمات مشاركته يف احلياة العامة .بمعنى أننا ُّ
ويف الوقت ذاته نرفض كل أشكال التفتُّت والتمزُّق .وتُع ِّلمنا جتارب العديد من األمم
التنوع
واملجتمعات أن استقرارها العميق وصالبتها الداخلية هي وليدة االعرتاف بكل ُّ
تنوعه،
الذي يعيشه املجتمع ،بحيث ُيعَبرِّ عرب الوسائل القانونية واإلعالمية عن كل ُّ
ؤسس للوحدة الداخلية الصلبة يف كل
ولكن هذا ُّ
ؤسس للفوىض ،وإنام ُي ِّ
التنوع ال ُي ِّ
جمتمع عريب وإسالمي.
بالتنوع املفتوح عىل كل قيم الوحدة
ووحدة هذه املجتمعات هي وليد االعرتاف
ُّ
واالئتالف الداخيل.
تنوعه ووحدته ،هو املجتمع
واملجتمع القادر عىل نسج عالقات حيوية ونقدية بني ُّ
الذي يتمكَّن من التغ ُّلب عىل كل عيوبه ومشاكله وأزماته الداخلية.
وتُع ِّلمنا التجارب السياسية للعديد من األمم واملجتمعات أن االعرتاف القانوين
التنوع والتعدُّ د الذي يعيشه املجتمع ،هو الذي خُيرج املجتمع وعالقاته الداخلية من
بكل ُّ
ُدمر اجلميع ،وال تُوصل إىل أي نتيجة إجيابية.
كل حاالت االحرتاب التي ت ِّ
ومواد هذا العدد -عزيزي القارئ -تُؤكِّد هذه احلقيقة ،وتعمل عىل إبرازها يف كل
جماالت احلياة اإلنسانية.
نأمل أن يكون هذا العدد إضافة نوعية يف مرشوع االستقرار العميق يف كل
جمتمعاتنا.
واهلل املوفق..

الكلمة األولى

ة ت ن ُّ ث ق ف
س ؤ� ا ل ا لهو ي�� و ا ل��و ع ا ل��ا ي��
حممد حمفوظ

ﷺ مفتتح

التنوع اإلنساين.
ثمة عالقة عميقة تربط بني مفهوم اهلوية وحقيقة ُّ
َّ
التنوع الثقايف،
وال يمكن إدراك هذه احلقيقة اإلنسانية بدون تظهري قيمة ُّ
ثمة رضورة
فاإلنسان ال يمكن فهم ذاته بدون فهم وإدراك اآلخر؛ لذلك َّ
لفهم قيمة اهلوية بوصفها شاملة لكل اخلصائص الثقافية واالجتامعية
ويطئ من يتعامل مع مفهوم
والنفسية املتو ّفرة لدى كل اجلامعات البرشية .خُ
وخاصا بفئة دون أخرى .وعليه فإن مفهوم
اهلوية بوصفه مفهو ًما اصطفائ ًّيا
ًّ
اهلوية ال يمكن اختزاله أو جتفيف روافده اإلنسانية ،وأية حماولة لالختزال
أو التجفيف فإن مآهلا األخري هو الفشل واإلخفاق.

ﷺ اكتشاف الذات

هل يمكن لإلنسان الفرد أو اجلامعة ،أن يفهم نفسه بدون اآلخر؟ وهل
يستطيع اإلنسان أن يستغني عن اآلخر؟ أم العالقة بني الذات واآلخر من
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العالقات املركَّبة عىل املستويني الفردي واجلامعي ،بحيث إنه ال يمكن فهم الذات إلاَّ بفهم
اآلخر؟ وبالتايل فإن العالقة بني الذات -مهام كان عنوان تعريفها -هي بحاجة إىل اآلخر
مهام كان عنوانه و تعريفه.

فإذا كان عنوان الذات دين ًّيا ،فإن هذه الذات بحاجة ماسة لفهم ذاهتا وللعيش
اإلنساين السليم مع اآلخر الديني .وإذا كان عنوان الذات قوم ًّيا أو عرق ًّيا أو مذهب ًّيا ،فإنه
ال يمكن هلذه الذات من إدراك حقائق احلياة بدون نسج عالقات سوية مع اآلخر .فاآلخر
بكل دوائره هو مرآة الذات بكل دوائرها .ومن يبحث عن ذاته ال يمكن القبض عىل
حقيقتها وجوهرها بدون استيعاب اآلخر وفهمه وإدراك حاجاته ومتطلباته .فاآلخر هو
مرآة الذات ،وال ذات حقيقية بدون آخر حقيقي؛ لذلك فإننا نعتقد -ومن منطلق فلسفي
ومعريف -أن كل دعوات االستغناء عن اآلخرين -مهام كانت مربراهتا ومسوغاهتا أو
عناوينها -هي دعوات ال تنسجم ونواميس احلياة اإلنسانية.
فدعوات نفي اآلخر واستئصاله مل ِ
تؤد ولن تؤدي إلاَّ إىل تش ُّبت الذات بكل
خصوصياهتا وحيثياهتا املبارشة وغري املبارشة؛ لذلك فإننا نرى أن كل األيديولوجيات
والنزعات االصطفائية والتطهريية ،مل ت ِ
ُفض إلاَّ إىل املزيد من بروز اهلويات الفرعية
واخلصوصيات املراد طمسها وتغييبها.

وعليه فإن اآلخر الديني هو رضورة وجودية للذات الدينية ،كام أن اآلخر املذهبي
هو رضورة وجودية ومعرفية للذات املذهبية ،وهكذا بقية العناوين ودوائر االنتامء التي
حتدّ د معنى الذات واآلخر .فالذات التي مل تتجاوز حدودها -عىل حدّ تعبري الكاتب
املرصي سمري مرقص -مهام كان ثراء هذه الذات ومهام محلت من خربات ،تظل يف حاجة
ُعب هذه احلدود انطال ًقا من احتاملية أن اآلخر قد حيمل ثراء وخربه مل
كيانية ماسة إىل أن ت رِّ
تعرفها أو قد تدركها الذات من جهة ،وإن استمرار الذات يف الوجود يعتمد إىل حدّ كبري
عىل اختبار ما لدى هذه الذات من غنى وخربة بالتفاعل أو باكتشاف -عىل األقل -ما لدى
اآلخر من جهة أخرى.
واآلخر -بحكم التعريف -هو مغاير للذات ،ويظل منطقة حتتاج إىل اإلدراك.

والذات يف عملية خروجها إىل اآلخر -اكتشا ًفا -إنام تُعيد اكتشاف نفسها ،وربام تبدأ
يف إدراكها .والذات ال يمكن أن تكون ذاتًا إلاَّ بوجود اآلخر.

سؤال اهلوية والتنوُّع الثقايف
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فمن يبحث عن اكتشاف ذاته ،ومعرفة منظومته القيمية والثقافية ،فعليه بالتواصل
مع قيم اآلخرين ومنظوماهتم الثقافية.

خيارا
فالعزلة واالنكفاء ال يقودان إىل اكتشاف الذات ،حتى ولو كان خيار العزلة ً
أيديولوج ًّيا.

والنظرة النرجسية إىل الذات وقيمها وما متلك من مبادئ ومعارف ،فإهنا ال تؤ ّدي
أيضا إىل إدراك وفهم حقيقة الذات الثقافية والقيمية؛ وذلك ألن النزعة النرجسية لدى
ً
اإلنسان تقوده إىل شعور ومهي باالستغناء عن اآلخرين بكل معارفهم ومكاسبهم العلمية
واحلضارية .فال العزلة تقود إىل الفهم واكتشاف الذات ،كام أن االستغناء عن اآلخرين،
والتمحور حول الذات ،ال ُيفيض إىل اكتشافها ،وإنام ُيفيض إىل بناء صورة نمطية
والتكور
ُّ
ُّ
حول الذات ،ليست قادرة عىل استنهاض اإلنسان واكتشاف قدراته وطاقاته الكامنة.
وحده التواصل واالنفتاح هو الذي يقود إىل اكتشاف الذات .من هنا نصل إىل حقيقة
اجتامعية وحضارية مهمة ،وهي أن العزلة واالنكفاء ليست هي وسيلة الدفاع احلضارية
والثقافية عن الذات ،بل هي تعترب وسيلة للهروب من استحقاقات الراهن .ومل يسجل
لنا التاريخ جتربة إنسانية عن جمتمع ،متكَّن من حفظ ثوابته وصيانة مكتسباته من خالل
االنكفاء واالنعزال .ويبقى االنفتاح الرشيد والتواصل العلمي والثقايف واالجتامعي ،بني
خمتلف التعبريات واملكونات ،هو وسيلة الدفاع عن الذات .فالتمسك بالثوابت والدفاع
عن اخلصوصيات ال يمكن أن يتحقق بانغالق الذات ،وإنام بانفتاحها وتواصلها املستديم
ربر حقيقي لالنكفاء واالنعزال..
مع اآلخر .ومهام كانت التباينات ونقاط االختالف ال م ّ
بل عىل العكس من ذلك متا ًما .وال يمكن إدارة االختالفات الدينية واملذهبية والفكرية
بدون تواصل املختلفني بعضهم مع بعض.

هلذا كله فإننا نعتقد وبشكل عميق أن اكتشاف الذات يتط ّلب االهتامم باألمور التالية:

 -1إن اإلنسان مهام امتلك من إمكانات وكفاءات وطاقات ،ال يستطيع أن حي ّقق ذاته
ويعزز مكاسبها العامة ،بدون نسج عالقات طبيعية وسوية مع حميطه االجتامعي والثقايف
ّ
والوطني.

فاإلنسان السوي ال يمكنه االستغناء عن اآلخرين ،وإنام من الرضوري أن ينسج
عالقات سوية معهم .وال ريب يف أن بوابة هذه العملية هو االنفتاح والتواصل والتعاون
مع اآلخرين.
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فالعالقة رشطية وجدلية يف آن واحد (عىل حدّ تعبري الكاتب سمري مرقص) بني
لتحرر الذات
الذات واآلخر .وهذه العالقة غاية يف التعقيد ،حيث يصبح اآلخر رش ًطا
ُّ
من ذاتية عمياء ال ترى إلاَّ نفسها –وربام ال تراها– ومن ثم حتمل هناية لصريورهتا ،وهنا
حترر الذات من حدودها واخلروج
يكمن البعد الرشطي يف العالقة .ويف الوقت نفسه فإن ُّ
إىل اآلخر ،إنام يعني التجدُّ د بإدراك نقاط القوة لدى اآلخر ،والتي تعني نقاط الضعف
لدى الذات ،ما يعني حت ّقق البعد اجلديل يف العالقة ،والعكس صحيح بطبيعة احلال .هذا
باإلضافة إىل تصحيح الصور النمطية أو الرؤى سابقة التجهيز التي يشكّلها كل طرف من
الطرفني –الذات واآلخر– بعضهام عن بعض.

 -2إن اآلخر املختلف ليس موضو ًعا للنبذ واإلقصاء والسباب والشتيمة ،وإنام هو
موضوع للحوار والتواصل والتعارف .وإن االختالفات والتباينات مهام عال شأهنا ،ال
ترشع ألحد ممارسة احليف والظلم بحق اآلخر املختلف.
فاملطلوب من كل األطراف ،ليس التنابز باأللقاب ،وممارسة سوء الظن املتبادل،
بعضا.
وإنام املطلوب هو ممارسة العدل جتاه بعضنا ً

وال يمكن أن نح ّقق مفهوم العدل يف العالقة مع املختلف بعيدً ا عن قيم احلوار
والتواصل والتعاون.
فليس عي ًبا أن نختلف؛ ألن ذلك من لوازم احلياة اإلنسانية ،ولكن العيب كل العيب
حينام يقودنا هذا االختالف إىل اخلصام والعداء املتبادل.

فتعالوا مجي ًعا من مواقعنا الفكرية والثقافية واالجتامعية املتعدّ دة
واملتنوعة ،لنمدَّ
ّ
أيدينا بعضنا لبعض ،ونطرد من واقعنا كل أسباب اإلحن والبغضاء ،ونتعاون بعضنا مع
بعض إلرساء معامل وحقائق االحرتام املتبادل وصيانة احلقوق واحلفاظ عىل أسباب الوئام
وموجبات االستقرار والتضامن.

 -3حني احلديث عن رضورة نسج عالقات إجيابية بني الذات واآلخر ،وأن مجيع
مكونات وتعبريات املجتمع الواحد ،من الرضوري أن تنفتح عىل بعضها ،وتتواصل
ّ
اجتامع ًّيا ومعرف ًّيا ..فإننا ندرك وبعمق أن التوجيهات األخالقية بوحدها ال تصنع هذه
احلقائق ،وال تبني العالقات اإلجيابية بني خمتلف األطياف والتعبريات.
املكونات والتعبريات،
لذلك فإننا نعتقد أن تنمية فضاء املصالح املشرتكة بني خمتلف ّ
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هو الذي يساهم مسامهة رئيسية يف تعزيز التواصل والعالقة.

فحينام تكون مصالح الناس متباعدة فإن التوجيهات األخالقية ستعالج يف احلدود
القصوى بعض احلاالت الفردية .أما إذا كانت شبكة املصالح اليومية بني الناس متداخلة،
فإن هذه الشبكة بمتوالياهتا ومقتضياهتا املتعدّ دة ،ستفرض واق ًعا جديدً ا عىل صعيد
العالقات الداخلية يف املجتمع الواحد .وتأيت التوجيهات األخالقية لتضيف إىل هذا الواقع
نزعة أخالقية – روحية ،تساهم يف ضبط العالقة اليومية ،وخترجها من دائرة العالقة بني
األجساد والعقول ،وتدخلها يف رحاب الروح وااللتزامات األخالقية.
إننا نشعر بأمهية أن تكون العالقة بني تعبريات املجتمع إجيابية وحسنة ،ومتجاوزة
إلرث القطيعة واالنفصال .وال سبيل حيوي وفاعل لذلك إلاَّ بتوسيع شبكة املصالح
املشرتكة بني خمتلف األطراف.

بحيث يشعر اجلميع أن مصلحة اجلميع تقتيض التمسك بكل أسباب االنسجام
االجتامعي والتضامن الوطني.
وصفوة القول :إننا ينبغي َألاَّ ن ُْذ ِع َن إىل إكراهات القطيعة ومناخات املفاصلة
واجلفاء بني أطياف املجتمع والوطن ،ونعمل من مواقعنا املتعدّ دة عىل إشاعة أجواء التفاهم
والتواصل ،ونو ّفر كل األسباب املؤدية إىل بناء عالقة إجيابية وحيوية ومتضامنة بني مجيع
املكونات والتعبريات.

ﷺ يف سياقات اهلوية

التطورات احلديثة بأشكاهلا املختلفة ومؤسساهتا
ال نجانب الصواب إذا قلنا :إن
ّ
املتنوعة وآفاقها الرحبة ،ال تلغي رضورة االنتامء إىل هوية واضحة املعامل ،ضاربة بجذورها
ّ
يف عمق التاريخ واملجتمع.

وال يمكن -بأي حال من األحوال -أن تكون مؤسسات العلم احلديث هي البديل
عن االنتامء إىل تلك اهلوية .كام يطالب (جوزيف شرتاير) حينام يقول« :لقد أصبح ممكنًا
شخصا بدون
االستغناء عن الطرق القديمة ،لعثور املرء عىل هويته داخل جمتمع ما .إن
ً
عائلة ،وبدون مسكن ثابت ،وبدون انتامء ديني ،يمكن أن يعيش حياة مكتملة بصورة
كافية».
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إن هذه النظرة وأمثاهلا ،التي تنظر إىل عملية االنتامء إىل هوية وطنية ثابتة ،وعىل صلة
عميقة باجلذور التارخيية والدينية مسألة ثانوية ،أو بإمكان اإلنسان أن يستبدهلا هبوية أخرى
متحركة .ال شك يف أن هذه النظرة تدفع باجتاه إلغاء الضوابط األخالقية واالجتامعية،
وتقيض عىل عملية االستقرار النفيس التي توفرها اهلوية املنسجمة واملعربة عن التكوين
العقدي للناس.

نتمسك هبا بشكل إجيايب وواعٍ ،ونرتجم قيمها ومبادئها إىل خطط
إن اهلوية حينام ّ
التطورات واألشكال املؤسسية احلديثة .وال يمكننا
عمل وبرامج حضارية ،هي التي تصنع
ّ
بأي شكل من األشكال أن نعتقد أن األشكال املؤسسية احلديثة ،اخلاضعة للتحول والتطور،
هي التي ختلق لنا هوية وثابتًا وطن ًّيا نسري عليه.

فاهلوية هي التي تصنع العمران االجتامعي واحلضاري ،وليس العكس .فليس
صوا ًبا أن َّ
حتل التكنولوجيا حمل اهلوية ورضورة االنتامء احلضاري؛ هلذا نجد أن عمليات
املسخ والتبديل احلضاري التي مارسها االستعامر بحق الشعوب املستعمرة ذات التاريخ
واحلضارة ،مل ِ
تؤد إىل يّ
ختل تلك الشعوب عن هويتها .بل كان لتلك العمليات اخلارجية
الدور األساس يف تكريس اهلوية يف نفوس الناس وتش ُّبثهم هبا .هلذا كانت دائماً اهلوية
عنرصا أساس ًّيا لتوازن الكيان املجتمعي ،بحيث إن
بعنارصها العقدية والثقافية تشكِّل
ً
وجود أي خلل يف هذه املسألة يعني عىل املستوى العميل بداية الرتاجع احلضاري.

فوظيفة اهلوية األساس هي صياغة الكيان املجتمعي ،بام يتناغم واملنطق العقدي
مر هبا اإلنسان عىل وجه
والتارخيي لتلك اجلامعة البرشية .ويف كل احلقب التارخيية التي َّ
هذه البسيطة ،كان لغياب اهلوية أو ضمورها الدور اجلوهري يف دخول الكائن البرشي
يف نفق الالتوازن والال استقرار النفيس واالجتامعي ..ويف املقابل كان االستقرار النفيس
واالجتامعي ،كقاعدة لتطوير اإلنتاج وحتسني ظروف املعيشة املادية واملعنوية ،رهينًا بحسن
العالقة التي تربط تلك املجموعة البرشية هبويتها وعنارصها العقدية واحلضارية.
فالتاريخ احلقيقي الذي يتَّجه إىل صنع املنجز احلضاري ألي جمتمع ،يبدأ منذ اتساق
جمسدة لعنارص اهلوية
العالقة بني احلركة االجتامعية واهلوية ،بحيث تكون احلركة االجتامعية ّ
يقربنا من املفهوم االجتامعي للزمن؛ بحيث إن حركة الناس
الذاتية للمجتمع ..وهذا ما ّ
العشوائية تبقى خارج التاريخ وعىل هامشه .بمعنى أن هذه احلركة ال تقود إىل توظيف كل
الطاقات والقدرات يف سبيل بناء الواقع احلضاري ،وإنام هي حركة يف أحسن الظروف
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تقليدية ،الهثة وراء منجزات الغري القتنائها ،دون مت ُّثل القيم األصلية التي أوجدهتا ،وكأن
احلضارة سلعة تباع وتشرتى .إن اهلوية بعنارصها العقدية واحلضارية بمثابة القدرة اخللاَّ قة
املستمرة ،التي متدّ الكيان االجتامعي بأسباب وعوامل حتقيق التوازن بني احلاجات املادية
واملعنوية ،الروح واجلسد ،املصلحة الفردية واجلامعية ،الدولة واملجتمع ،الداخل و اخلارج.

وهكذا تكون اهلوية هي صانعة التضامن بني أبناء املجتمع ،وهبا يسعى أبناء املجتمع
مجي ًعا إىل حتصيل الكامالت اإلنسانية ،والدخول يف غامر منافسة األمم والشعوب ،عىل بلوغ
سبل العلم واملدنية واحلضارة .وإن أفول نجم اهلوية أو التخيل عنها يورث املجتمع نم ًطا
تصويرا
من التقليد األعمى لشعوب العامل وطرائقهم يف احلياة .وكتب (إدريس رشايبي)
ً
ابيض بني ليلة وضحاها ،ولكن بقي
رائ ًعا إىل هذه احلالة يقول فيها« :تصور أن زنج ًّيا َّ
أنفه أسود ،بسبب إمهال القدر .كنت أرتدي سرتة وبنطالاً  ،ويف قدمي زوج من اجلوارب
فخورا ،كنت مثل أورويب صغري،
وقميصا وحزا ًما عىل اخلرص ومنديل يف جيبي .كنت
ً
ً
ولكني وجدت نفيس مضحكًا عندما وقفت بني أصدقائي ،ولقد كنت مضحكًا فعلاً ».
فاملنظور الذي ينبغي أن ننظر من خالله إىل مسألة اهلوية ،ليس بوصفها معادلاً موضوع ًّيا
للتقليدية واملاضوية ،كام أن احلداثة ليست معادلاً موضوع ًّيا للغرب والنموذج احلداثي
األورويب .إننا ينبغي أن ننظر إىل اهلوية ،بوصفها تنمية رسيعة ومتينة لكل طاقات األمة يف
سبيل البناء والتطور.

بمعنى أن خيارات النهوض الثقايف واحلضاري ،وجتاوز املآزق الراهنة التي تعاين
منها األمة ،ال تتم إال عىل قاعدة انسجام هذه اخليارات مع هوية األمة ومعادلتها الذاتية،
أو منبثقة من مضمون اهلوية والذات احلضارية .ودائماً حسن العالقة مع اهلوية بمكوناهتا
ويقوي من إمكانات قيامها بدورها
األصلية كفيل بأن يعيد لألمة حيويتها احلضارية،
ّ
التارخيي جتاه العامل.
ويكفي أمتنا عرشات السنني وضخامة اإلمكانات والطاقات التي ُبذلت يف سبيل
النهوض اعتام ًدا عىل خيارات ومشاريع هنضوية ليست منسجمة وهوية األمة .فكانت
املحصلة النهائية لكل تلك اخليارات واملشاريع ،هي املزيد من الرتاجع احلضاري واستفحال
املآزق الداخلية ،بحيث إن األمة أصبحت ُمك َّبلة بمجموعة من القيود الداخلية واخلارجية
التي متنع -عىل املستويني النظري والعميل -من انطالقة األمة حضار ًّيا.
فالتطور العلمي والتكنولوجي اهلائل ،الذي أسقط احلدود وأوصل مناطق العامل
ّ
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والتوسع املعلومايت
بعضها ببعض حتى أضحى «قرية كبرية» حسب تعبري (ماك لوهان)،
ّ
التطورات قد جترف اإلنسان إىل ٍ
مهاو سحيقة ،أو يف أحسن التقادير حتوله
اهلائل ،كل هذه
ّ
إىل الهث وراء اجلديد من التكنولوجيا وصناعة املعلومات.
هلذا فإن القاعدة األساسية للتعامل مع هذه التطورات ،هي تأسيس حالة من التوازن
التطورات دون إضاعة الذات.
املجتمعي ،حتى يتمكّن املجتمع من مالحقة
ّ

وال شك يف أن تأسيس عملية التوازن املجتمعي ال تتم إلاَّ عىل قاعدة اهلوية وتفعيل
عنارصها يف الوجود االجتامعي الشامل .وهذا ال يعني أن اهلوية التي نطالب بإحيائها يف
الوسط االجتامعي ،تؤ ّدي إىل نظام مغلق ،موغل يف العزلة واالبتعاد عن حركة احلياة.

يتضمن جمموعة من القيم واملبادئ ،التي
التمسك بالنظام الثقايف الذي
إننا ندعو إىل
َّ
ُّ
متسكنا هبا ،وعملنا عىل إحيائها يف مسريتنا ،إلاَّ وتشبثنا بأسباب التحضرُّ وعوامل
ما أن َّ
التمدُّ ن يف خمتلف احلقول واملجاالت؛ ألن هذه القيم تستنفذ يف اإلنسان كل الطاقات
واإلمكانات لوصل املسرية التارخيية لألمة ،وجتاوز كل عنارص القطيعة مع األمة حضار ًّيا.
وال شك يف أن عملية الوصل واالتصال بني راهننا وحضارتنا ،تشكّل الوعاء احلاضن،
واحلقل املناسب الذي تنمو فيه كل عمليات التجديد واإلبداع الثقايف.
أمرا مستحيلاً يف
ومجاع القول :أن من يطلب هوية واحدة بعيدة عن ّ
التنوع ،يطلب ً
الفطرة والناموس االجتامعي {و َلو َشاء رب َك لجَ ع َل النَّاس ُأم ًة و ِ
احدَ ةً}.
َ َّ َ
ََ
َ ْ َ َ ُّ

ﷺ اهلويات املركبة

وتوجه كل
عديدة هي املرشوعات األيدولوجية والفكرية والسياسية ،التي تعمل
ّ
طاقاهتا وإمكاناهتا ،من أجل إنجاز هويتها البسيطة ،أي اهلوية أو العنوان العام الذي يشكّل
ركيزة املرشوع األيديولوجي أو الفكري أو السيايس.

َ
تتوان هذه املرشوعات الشمولية عن استخدام القوة والقهر ،لتعميم أيديولوجيتها
ومل
وهويتها ،والعمل عىل إفناء وطمس كل اهلويات والعنارص الثقافية واأليديولوجية املغايرة
هلا.
هلذا نستطيع القول :إن هذه املرشوعات -بشكل أو بآخر -مارست القهر جتاه
وتوسلت بوسائل السلطة من أجل دحر بعض اخلصوصيات ،وإبراز
مكونات جمتمعها،
ّ
ّ
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وإظهار خصوصيات أخرى .ويبدو أن هذا النهج هو أحد املسؤولني األساسيني عن
العديد من األزمات والتوترات العمودية واألفقية ،التي تعاين منها بعض جمتمعاتنا العربية
واإلسالمية؛ وذلك ألنه وبفعل عوامل وأسباب ذاتية وموضوعية عديدة ،ال توجد هويات
بسيطة يف حياة اجلامعات البرشية ،وإنام مجيع اهلويات املوجودة ،والتي تعرف اجلامعات
اإلنسانية نفسها ،هي هويات مركبة ..بمعنى أهنا نتيجة روافد وقنوات عديدة ،سامهت يف
صياغة الوضع أو الصورة الثقافية واأليديولوجية الراهنة لكل األفراد واجلامعات البرشية.

يتصورها أصحاب
فالعالقة بني األنا واآلخر ليست هبذه احلدية والقطعية التي
ّ
الرؤى الشمولية واملرشوعات األيديولوجية ذات الطابع املانوي إما مع أو ضد .فبعض
اآلخر الثقايف واالجتامعي هو من الذات الثقافية واالجتامعية ،كام أن بعض الذات الثقافية
و االجتامعية هي من اآلخر الثقايف واالجتامعي .وهبذه العملية تتداخل القنوات والروافد،
وتصبح كل اهلويات العامة للمجموعات البرشية هي هويات مركبة ،اشرتكت عوامل
ورافد عديدة يف صنعها وبلورهتا .ومن يبحث عن اهلوية اخلالصة والصافية فهو ال جيدها
إلاَّ يف ذهنه ونظرياته األيديولوجية.

أما الوقائع اإلنسانية واالجتامعية ،فهي تثبت بشكل ال لبس فيه أن هويات الناس
أضحت مركبة ،بمعنى التداخل الثقايف واالجتامعي والنفيس بني األنا بكل مستوياهتا،
واآلخر بكل مستوياته ودوائره؛ لذلك فإن كل جهد فردي أو مؤسيس ،يستهدف اهلوية
تعصبي ،ألنه سيعمل عىل معاداة بعض اجلوانب أو املجاالت الثقافية أو
اخلالصة ،هو جهد ُّ
االجتامعية املوجودة يف الفضاء العام.

والتعصب يف أحد وجوهه ،يعني كل عمل نظري أو عميل ،يستهدف تعميم رؤية أو
ُّ
ويتوسل يف سبيل ذلك بوسائل عنفية أو قهرية أو مها م ًعا.
موقف
َّ
كام أن الشعور باالستغناء عن اآلخرين ،أو االعتقاد بأن ما عند الذات أرقى وأصفى
أيضا لنزعة اصطفائية  -طوباوية ،ال تنسجم ومقتضيات الوقائع
ممَّا لدى اآلخر ،هو يؤسس ً
اإلنسانية واالجتامعية.

فالنرجسية يف النظر إىل الذات وكل مقتضياهتا ولوازمها ،يقود إىل الشعور باخلصومة
والعداوة مع كل ما حيمله اآلخر من تاريخ وثقافة وسياقات حضارية واجتامعية .هلذا فإن
املوازنة يف النظرة بني الذات واآلخر ،واالنفتاح والتواصل مع اآلخر ،هو الذي يساهم يف
خروج الناس من أناهم الضيقة والنرجسية ،وتدفعهم نحو نسج عالقات إجيابية وسوية مع
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كل األطراف املختلفة معه ،بكل درجات االختالف والتباين .فانتامءات اإلنسان املعارص،
ليست بسيطة ،وإنام هي مركَّبة ومتداخلة بعضها مع بعض.
فأغلب األفراد اليوم -إن مل يكن كلهم -حيتضنوا يف عقوهلم ونفوسهم جمموعة دوائر
من االنتامء والروافد التي تُغدِّ ي نفسه وعقله يف آن.

هلذا فإن قرس الناس عىل دائرة واحدة ،أو شكل واحد للهويةُ ،يفيض إىل تش ُّبث هؤالء
الناس بكل خصوصياهتم ودوائر انتامءاهتم املتعدِّ دة وعنارص هويتهم املركبة.

تؤسس للكثري من عنارص
ولعل عملية القرس والقهر عىل هذا الصعيد ،هي التي ِّ
التأزم والتوتُّر يف جمالنا العريب واإلسالمي .ولقد أجاد األديب الفرانكفوين (أمني معلوف)
ُ
التعسفي والقهري مع الروافد
يف كتابه (اهلويات القاتلة) يف بيان هذه احلقيقة .فالتعامل
ُّ
حيول يف املحصلة النهائية هذه اهلوية ،إىل
املتعدِّ دة هلوية اإلنسان فر ًدا و مجاع ًة ،هو الذي ِّ
هوية قاتلة؛ إذ يقول« :تتكون هوية كل من األفراد من جمموعة كبرية من العنارص ال تقترص
بالطبع عىل تلك املدونة عىل السجالت الرسمية ،فبالنسبة إىل الغالبية العظمي هنالك
االنتامء إىل دين أو جنسية وأحيانًا إىل جنسيتني ،أو إىل جمموعة إثنية أو لغوية ،إىل عائلة
أيضا
ضيقة أو موسعة ،إىل مهنة أو مؤسسة كام إىل بيئة اجتامعية .لكن الالئحة قد تطول ً
ويمكن االفرتاض أهنا ال تقف عند حد إذ يمكن الشعور بانتامء نسبي إىل مقاطعة أو قرية أو
حي ،إىل عشرية أو فريق ريايض ومهني أو زمرة من األصدقاء ،إىل نقابة أو رشكة أو مجعية
أو أبرشية ،وإىل رابطة من األشخاص جتمعهم أهواء مشرتكة .بالطبع ،إن هذه االنتامءات
ليست عىل درجة متساوية من األمهية ،يف الوقت نفسه عىل األقل ،لكن ال يمكن إغفال أي
منها إغفالاً تا ًّما فهي العنارص املكونة للشخصية أو ما يمكن تسميته (جينات النفس) رشط
التأكيد أن أغلبها ليس غريز ًّيا».
وطبيعة العالقة مع هذه العنارص من قبل الواقع اخلارجي ،أي املحيط بكل دوائره،
هو الذي حيدّ د نوعية العالقة التي تربط اإلنسان بعنارص هويته املتعدّ دة.
ومتعسفة ،وقهرية ،فإن هذا اإلنسان سيندفع عقل ًّيا ونفس ًّيا
فإذا كانت عالقة صادمة،
ِّ
للتمسك التام بتلك العنارص املستهدفة.
ُّ

أما إذا كانت العالقة مرنة ،ومتساحمة ،ومتفامهة  ،فإن هذا اإلنسان سيعمل عىل
ترتيب عالقة إجيابية وحيوية ومثمرة مع كل عنارص هويته.
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والتوترات الدينية أو املذهبية أو القومية أو العرقية ،هي يف أحد جوانبها وليدة
التعسفي يف التعامل مع بعض روافد أو دوائر انتامء اإلنسان فر ًدا ومجاع ًة .من
السعي
ُّ
هنا فإن املطلوب -وذلك من أجل التعايش السلمي بني خمتلف املكونات والتعبريات،
واالستقرار السيايس واالجتامعي ألوطاننا وجمتمعاتنا -هو التعامل اإلجيايب واملنفتح مع
كل هذه العنارص والروافد التي تتشكَّل منها كل هذه املكونات واألطياف.
املستقرة سياس ًّيا واجتامع ًّيا ،هي تلك املجتمعات ،التي تعاملت بمرونة
فاملجتمعات
ّ
وتسامح مع خصوصيات أطرافها ومكوناهتا ..ومن يبحث عن االستقرار بعيدً ا عن ذلك،
فإنه لن جيني إلاَّ املزيد من الفوىض واالضطراب والتوتّر عىل أكثر من صعيد؛ وذلك
التعسف جتاه خصوصيات اجلامعات البرشية يقود هذه اجلامعات إىل
وببساطة شديدة ألن
ُّ
اإلرصار عىل الفروقات والتاميزات واالختالفات .وهذه هي النواة األوىل للعديد من صور
التوتر والتأزم بني خمتلف األطياف والتعبريات.
هلذا فإن اخلطوة األوىل يف مرشوع األمن االجتامعي واالستقرار السيايس ،هي إعادة
بناء العالقة بني اهلويات الفرعية عىل أسس احلوار واالحرتام املتبادل ،وصولاً إىل مبدأ
املواطنة الذي حيتضن اجلميع ،وجيعلهم عىل حدٍّ سواء يف كل احلقوق والواجبات.

ﷺ التعدُّ دية واالحرتام املتبادل

رسا من األرسار ،حني نقول :إن جمتمعنا كبقية املجتمعات اإلنسانية حيتوي
ليس ًّ
تتحول إىل مصدر
وتنوعات عديدة ،وإن هذه التعدُّ ديات إذا ُأحسن التعامل معها َّ
تعدُّ ديات ُّ
إثراء وحيوية ملجتمعنا ووطننا ،وإن وجود هذه احلقيقة يف أي جمتمع إنساين ليس عي ًبا جيب
إخفاؤه ،أو ً
خطأ ينبغي تصحيحه ،وإنام هو جزء طبيعي من حياة املجتمعات اإلنسانية ،بل
هو أحد نواميس الوجود اإلنساين .فاألصل يف املجتمعات اإلنسانية أهنا جمتمعات متعدِّ دة
ومتنوعة ،وإن شقاء املجتمعات ال ينبع من وجود هذه احلقيقة ،وإنام من العجز عن صياغة
ِّ
وتعسف.
أنظمة اجتامعية وثقافية وسياسية وقانونية قادرة عىل إدارة هذه احلقيقة دون افتئات ُّ
وعليه فإن أي حماولة لطمس هذه احلقيقة ،أو التعدِّ ي عليها ،هو إرضار باستقرار املجتمع،
ترض باألمن االجتامعي والسيايس.
وإدخال اجلميع يف أتون املامحكات والسجاالت التي ّ
وقبولنا بحقيقة التعدُّ دية ال يعني أن املطلوب هو أن تتطابق وجهات النظر والرؤية
يف كل يشء .فمن حق أي طرف ديني أو مذهبي أو قومي أن خيتلف يف رؤيته عن الطرف
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اآلخر ،ولكنه االختالف الذي ال يقود إىل اإلساءة أو التعدِّ ي عىل اخلصوصيات والرموز.
من هنا فإننا ندعو مجيع تعبريات املجتمع وأطيافه املختلفة للعمل عىل صياغة ميثاق وطني
التنوع والتعدُّ دية ،و ُيثبت مبدأ االحرتام املتبادل عىل مستوى الوجود
يقر بحقيقة ُّ
متكاملُّ ،
ِ
والرأي والرموز .فليس مطلو ُبا منَّا مجي ًعا ،من خمتلف مواقعنا الدينية أو املذهبية أو الفكرية،
أن تتَّحد نظرتنا إىل كل القضايا واألمور أو تتطابق وجهات نظرنا يف كل أحداث التاريخ أو
بعضا ،و َألاَّ نسمح ألنفسنا
شخوصه .ولكن املطلوب ِمنَّا مجي ًعا هو أن نحرتم قناعات بعضنا ً
بأن نامرس اإلساءة لقناعات أو أفكار األطراف األخرى.

إننا نرفض هنج السب والشتيمة وإطالق األحكام القيمية اجلاهزة ،وإننا نعرتف
باختالفنا الفكري أو تعدُّ دنا الديني أو املذهبي ،ولكن هذا االعرتاف يلزمنا صيانة حق
اإلنسان اآلخر يف االعتقاد واالنتامء .فالتعدُّ دية بكل مستوياهتا ال يمكن أن تُدار عىل نحو
إجيايب ،إلاَّ بمبدأ االحرتام املتبادل .بمعنى أن من حق أي إنسان أن يعتز بقناعاته الذاتية،
ولكن ينبغي َألاَّ يقوده هذا االعتزاز إىل اإلساءة إىل اآلخرين .فبمقدار اعتزازه بذاته
وقناعاهتا بالقدر ذاته ينبغي أن حيرتم قناعات املختلف واعتزازاته.

وهبذه الكيفية نخرج طبيعة العالقة بني املختلفني من دائرة السجال واالهتام وسوء
الظن والبحث عن املثالب والقراءات النمطية ،إىل دائرة العالقة اإلنسانية واملوضوعية،
القائمة عىل االعرتاف بحق اجلميع باالختالف ورضورات االحرتام املتبادل بكل صوره
وأشكاله.
ويف سياق العمل عىل ضبط حقيقة التعدُّ دية بكل مستوياهتا بمبدأ االحرتام املتبادل،
التطرق إىل النقاط التالية:
أود
ُّ

 -1إن كل الناس عىل وجه هذه البسيطة ،يعيشون انتامءات متعدِّ دة ،وإن العنرص
احليوي الذي ُيؤ ِّدي إىل تكامل هذه االنتامءات بدل تناقضها أو تضادها هو االحرتام املتبادل.

فكل الناس ينتمون إىل عوائل وعشائر وقوميات وأديان ومذاهب ،وبإمكان كل هذه
الدوائر يف حياة األفراد واجلامعات ،أن تكون متكاملة وال تناقض بينها .والبوابة احلقيقية
هلذا هو االلتزام بمقتضيات االحرتام املتبادل ،بحيث حيرتم كل واحد منا دين اآلخر أو
مذهبة ،كام حيرتم عائلته أو عشريته أو قبيلته .واعتزاز الناس بدوائر انتامئهم ال يعني اإلساءة
تناقضا
إىل انتامءات اآلخرين بكل دوائرها ومستوياهتا .فالتناقض بني هذه االنتامءات ليس
ً
ذات ًّيا وإنام عرض ًّيا .بمعنى حني تغيب قيمة االحرتام املتبادل تنمو الوقائع واملناخات املضادة
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لتكامل دوائر االنتامء .أما إذا أساد االحرتام املتبادل فإن تكامل هذه الدوائر يضحى طبيع ًّيا
ومثمرا.
ً
فاالعتزاز بالدين أو العائلة أو أية دائرة من دوائر االنتامء الطبيعية يف حياة اإلنسان،
ليس جريمة ،ما دام ال يؤ ِّدي إىل رفض املشرتك أو جتاوز مقتضيات االحرتام املتبادل.

وجتمعات
فالعرب مجي ًعا اليوم ينتمون إىل أوطان متعدّ دة ،وبيئات اجتامعية خمتلفةُّ ،
متنوعة ،إلاَّ أهنم مجي ًعا يعتزون بعروبتهم وبكل عنارصهم املشرتكة.
إقليمية ّ
وال يرى املواطن العريب -سواء يف املرشق أو املغرب -أي تناقض بني اعتزازه بوطنه
ومنطقته ،وبني اعتزازه بعروبته وقوميته.

وما يصح عىل املواطن العريب عىل الصعيد القومي يصح عليه يف خمتلف دوائر
االنتامء...
 -2نعيش مجي ًعا والعتبارات عديدة حلظة تارخيية حساسة ،يمكن أن نطلق عليها
حلظة انفجاريات اهلويات الفرعية يف حياة الناس واملجتمعات .وهذه اللحظة إذا مل يتم
التعامل معها بحكمة وعقلية تسووية  ،فإهنا تنذر بالكثري من املخاطر والتحديات.

لذلك فإن تعزيز خيار االحرتام املتبادل ،بني خمتلف االنتامءات والتعدديات ،سيساهم
يف ضبط تداعيات ومتواليات انفجار اهلويات الفرعية .بمعنى إن غياب االحرتام املتبادل،
أو التعامل مع هويات الناس واملجتمعات الفرعية بعقلية اإلقصاء واالستفزاز والتحقري،
سيؤ ّدي إىل املزيد من التشظي والتوتُّرات االجتامعية والسياسية واألمنية ،وال يمكن وقف
هذا االنحدار إلاَّ بتعزيز خيار االحرتام املتبادل بكل حقائقه ومقتضياته ومتطلباته.

فليس مطلو ًبا عىل الصعيد االجتامعي والوطني ،أن ينحبس الناس يف هوياهتم
الفرعية؛ ألن هذه االنحباس والتوتر املرتتِّب عليه يقود إىل املزيد من األزمات؛ لذلك
فإن املطلوب هو التعامل بوعي وحضارية مع هويات الناس الفرعية ،بحيث تتو َّفر جلميع
املواطنني األقنية املناسبة واألطر القادرة الستيعاهبم وإزالة االلتباسات واهلواجس ،حتى ال
التحرر منها.
يتم التعامل مع هذه اهلويات بوصفها أطر هنائية ،ال يمكن
ُّ
تتضمن املوقف اإلجيايب من اآلخر املختلف واملغاير،
 -3إن مقولة االحرتام املتبادل
َّ
والكلمة الطيبة وعدم االكتفاء بأدنى الفهم فها يتع َّلق والرؤية ومعرفة اآلخر ،وسن القوانني
الناظمة للعالقة بني خمتلف التعدُّ ديات .فنحن حينام نتحدَّ ث عن عدم االحرتام املتبادل
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ال نتحدَّ ث فقط عن اجلوانب األخالقية ،وإنام نحن نتحدَّ ث عن كل مقتضيات االحرتام
املتبادل سواء عىل صعيد السلوك الشخيص أو الرؤية الثقافية واالجتامعية وااللتزام السيايس
واحلامية القانونية .إننا نتحدَّ ث عن رضورة محاية حقيقة التعدُّ دية بكل مستوياهتا يف جمتمعنا
من خالل بوابة االحرتام املتبادل.
تتحول هذه احلقيقة املجتمعية إىل مصدر للتوتر
ومجاع القول :إننا نعتقد أنه لكيال
َّ
تنوعنا
واألزمات ،نحن بحاجة إىل تعزيز خيار االحرتام املتبادل ،حتى نتمكَّن من صيانة ُّ
واملحافظة عىل استقرارنا االجتامعي والسيايس.

ﷺ احلوار اإلسالمي وتفكيك الرؤية النمطية

يف إطار العالقة الداخلية بني املسلمني ،بمختلف مذاهبهم ومدارسهم الفقهية
ثمة مشاكل وعقبات عديدة حتول دون تطوير هذه العالقة ،وإيصاهلا
والفلسفية والفكريةَّ ،
إىل مصاف العالقات املتميزة عىل كل األصعدة واملستويات.

ففي كل البلدان العربية واإلسالمية ،حيث تتواجد املذاهب اإلسالمية املختلفة،
واملدارس الفقهية املتعدِّ دة ،هناك مشاكل وحساسيات ،تعرقل مرشوع التفاهم والتعاون
والوحدة بني املسلمني.

مما جيعل اجلفاء والترشذم وسوء الظن وغياب التواصل احليوي والف َّعال ،هي سمة
وأدون هذا الكالم ،ليس
العالقة الداخلية بني املسلمني يف كل البلدان واملناطق .وأقول
ّ
من أجل جلد الذات ،أو تربير وتسويغ الواقع القائم ،وإنام من أجل التفكري يف بناء مقاربة
ورؤية جديدة تساهم يف تطوير العالقة الداخلية بني املسلمني.

فليس قدرنا أن نعيش متباعدين ومتجافني ،كام أن مشاكلنا سواء التارخيية أو
الراهنة ،ليست مستحيلة املعاجلة .وإنام نحن نحتاج إىل وعي جديد وإرادة جمتمعية جديدة،
تعطي األولوية إلصالح حقل العالقات اإلسالمية الداخلية؛ ألننا نعتقد أن الكثري من
املشاكل واألزمات الداخلية يف كل بلداننا ومناطقنا ،ال يمكن التغ ُّلب عليها دون ترتيب
رب ًرا
البيت الداخيل للمسلمنيُّ .
فتوزع املسلمني بني مذاهب ومدارس فقهية متعدِّ دة ،ليس م ِّ
رشع ألي
الستمرار القطيعة والتباعد ،كام أن وجود آراء وقناعات خمتلفة بني املسلمني ال ُي ِّ
طرف إعالن اخلصومة والعداوة بني املسلمني.
قرر يف كتابه احلكيم أن طبيعة العالقة الداخلية بني املسلمني
فالباري عز وجل ُي ِّ
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بمختلف ألواهنم ومناطقهم ومدارسهم هو الرمحة ،امتثالاُ لقوله تعاىل{ :رُحمَ َا ُء َب ْين َُه ْم}.

فاملطلوب هو أن تكون قيمة الرمحة هي السائدة واحلاكمة يف عالقة املسلمني بعضهم
رب ًرا لتجاوز
مع بعض .واالختالفات املذهبية أو الفكرية أو القومية بني املسلمني ليست م ِّ
مقتضيات الرمحة.
وما جيري اليوم يف العديد من البلدان بني املسلمني سنة وشيعة ،حيث القتل املجاين
وحروب اإللغاء والتمييز والتكفري والتضليل ،ال تنسجم والدعوة القرآنية إىل أن تكون
العالقة بني املسلمني جتسيدً ا واقع ًّيا لقيمة {رُحمَ َا ُء َب ْين َُه ْم}.
فليس من الرمحة قتل املختلف معك مذهب ًّيا أو اإلساءة إىل معتقداته ومقدَّ ساته ،أو
التعدِّ ي عىل حقوقه املادية واملعنوية.

إن مقتىض الرمحة هو محاية املختلف واالعرتاف يف ح ِّقه يف الوجود والتعبري واحرتام
رموزه ومقدَّ ساته.
فال يليق بأي إنسان مسلم أن ييسء إىل أخيه املسلم ،أو ينتهك حقوقه ومقدّ ساته،
مهام كانت حجم االختالفات والتباينات.

ُرشع ألحد إطالق األحكام جزا ًفا ،أو امتهان
فاالختالفات بكل مستوياهتا ال ت ِّ
ُرشع لرضورة احلوار والتواصل والبحث العلمي واملوضوعي
كرامات الناس ،وإنام هي ت ِّ
يف اآلراء والقناعات بعيدً ا عن اآلراء واملواقف املنمطة السابقة.

ويف سياق رضورة العمل لتنقية األجواء اإلسالمية الداخلية من كل األشياء التي
تُعكِّر صفو العالقة اإلجيابية ،أود التأكيد عىل النقاط التالية:

 -1إننا كمسلمني -بمختلف مذاهبنا ومدارسنا -ال يمكن أن نُعيد عقارب الساعة
وتطوراته املختلفة ال يمكن إعادهتا جمد ًدا؛ هلذا فإن إحياء هذه
للوراء .وأحداث التاريخ
ُّ
املشاكل يفاقم من أزمات العالقة الراهنة .واملطلوب من اجلميع هو بلورة وعي جديد من
أحداث التاريخ.

وقوام الوعي اجلديد هو قراءة أحداث التاريخ قراءة علمية وموضوعية ،مع احرتام
رشع
تام لكل الرموز التارخيية للمسلمني .فوجود تقييامت تارخيية خمتلفة بني املسلمني ال ُي ِّ
ألي طرف اإلساءة إىل رموز الطرف اآلخر ومقدّ ساته؛ هلذا فإننا نرفض والعتبارات دينية
وأخالقية وإنسانية هنج الشتائم والسب ،ونعتقد أن هذا النهج ال ينسجم وأخالق اإلسالم
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ومثله العليا ،كام أنه ال يتناغم ومقتضيات األخوة والرشاكة.

 -2يف تقديرنا ،إن التعايش هو مصرينا كعرب ومسلمني ،وإن علينا أن نفتح عقولنا
وكياننا عىل آفاق هذه العملية ،ليست ألهنا تنسجم وقيم اإلسالم فحسب ،بل ألهنا تفاعل
وانفتاح عىل املصري.

وهذا يعني أن نخرج من التناحر واالقتتال ،وأوهام التم ُّيز و الفرادة ،ونعلن بعقل
ناضج رضورة جتاوز معاناتنا الطويلة ،بالوعي الكامل لتحديات راهننا وآمال مستقبلنا.
فالتعايش االجتامعي جهد متواصل ضد الالمقبول عىل خمتلف األصعدة واملستويات.
وقوامه تسامل اإلرادات الوطنية ،وانصهار مصاحلها يف الكيان االجتامعي الوطني.
 -3إن البداية الفعلية للتغ ُّلب عىل الكثري من النوازع والغرائز ،التي مت ّيز وتفصل
بني اإلنسان وأخيه اإلنسان ،وتزرع الشقاق ،وتؤكّد اخلصام ،هو طغيان حب الذات
وتضخيمها بحيث ال يرى اإلنسان إلاَّ ذاته ومصاحلها.

أما التوجيهات اإلسالمية ،فتؤكّد عىل رضورة أن يتم التعامل مع اآلخرين ،وفق
القاعدة النفسية واالجتامعية ،الذي حيب اإلنسان نفسه أن يعامل وينظر إليه من خالهلا.
فـ«ما كرهته لنفسك فاكره لغريك ،وما أحببته لنفسك فأحببه ألخيك ،تكن عادلاً يف
حكمك ،مقس ًطا يف عدلك».

من منا ال حيب أن حيرتمه اآلخرون ،ويتعاملوا معه بإنسانية راقية ،وأخالق
حضارية؟ من منا ال يشعر باالشمئزاز حينام ال تكون عالقة اآلخرين معه سوية وسليمة،
وذلك لدواعي ليست من كسبه؟
إن بوابة تصحيح كل هذا االعوجاج يبدأ بتعاميل مع اآلخرين .فإن مساواة اآلخر مع
الذات هو الذي خيلق النسيج االجتامعي املتداخل واملتواصل واملنسجم يف حركته وعالقاته
املتعدِّ دة.

وال شك أن مساواة اآلخر مع الذات س ُيعيل من شأن القيم املشرتكة ،وسيجعلها
حارضة باستمرار يف الوسط االجتامعي ،كام أهنا تزيد من حالة اإلحساس باملسؤولية املشرتكة
ٍ
مرتاص ومستديم.
بعضنا جتاه بعض .وكل هذه العنارص رضورية لبناء سلم اجتامعي

 -4إن صياغة العالقة بني خمتلف املذاهب اإلسالمية ،عىل أسس جديدة ،يتط َّلب
من مجيع األطراف العمل اجلاد لتفكيك الصور النمطية القائمة بني أتباع املذاهب اإلسالمية
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ُعمق احلواجز النفسية
بعضهم جتاه بعض؛ حيث إن الصور النمطية السائدة هي التي ت ِّ
بني املسلمني ،وهي التي حتول دون تطوير مستوى التفاهم والتعاون بني أتباع املذاهب
اإلسالمية.

فاملذاهب اإلسالمية ليست رأ ًيا واحدً ا ،أو حز ًبا واحدً ا ،وإنام هي جمموعة من
االجتهادات واآلراء ،التي تعتمد عىل قيم وثوابت عليا حمدَّ دة .وإن مستوى التباين عىل
صعيد هذه القيم والثوابت العليا بني املذاهب اإلسالمية حمدود وضئيل ،كام أن ُسنَّة اليوم
كسنَّة األمس ،وشيعة اليوم عىل الصعيد ذاته
كمجتمع وحراك ثقايف واجتامعي ليست ُ
ليست كشيعة األمس ،والتعامل مع هذه العناوين وكأهنا أقانيم ثابتة وهنائية ،وال يصيبها
عمق الفجوات بني املسلمني.
ُّ
والتحول ،هو الذي ُي ِّ
التغيرُّ
هلذا كله فإننا نعتقد أن تطوير العالقات الداخلية بني املسلمني ،يتط َّلب العمل عىل
تفكيك الصور النمطية املتبادلة بني املسلمني ،وصياغة العالقة عىل أسس الراهن وقناعات
املعارصين بعيدً ا عن إرث التاريخ وحقب الصدام األعمى...

ﷺ املواطنة هي احلل

تتعدَّ د انتامءات اإلنسان وميوالته والتزاماته األيديولوجية والفكرية والسياسية.
حيث إننا من الصعوبة بمكان عىل املستوى اإلنساين أن نجد كتلة برشية متجانسة يف كل
يشء .فإذا كانت هذه الكتلة البرشية متجانسة دين ًّيا فهي متعدِّ دة مذهب ًّيا ،وإذا كانت متجانسة
مذهب ًّيا ،فهي متعدِّ دة عرق ًّيا أو قوم ًّيا ،وإذا كانت متجانسة عرق ًّيا أو قوم ًّيا ،فهي متعدِّ دة دين ًّيا
أو مذهب ًّيا أو مناطق ًّيا.

والتنوع من لوازم احلياة اإلنسانية ،وال يمكن أن نحصل
فعىل كل حال فإن التعدُّ د
ُّ
عىل حياة اجتامعية واحدة متجانسة يف كل يشء.
وعدم التجانس يف بعض دوائر االنتامء واحلياة ال يعني أن تسود حاالت اجلفاء
والتباعد بني الناس ،وإنام عىل العكس من ذلك متا ًما .فإن تعدُّ د دوائر انتامئهم ينبغي أن
يقودهم إىل احلوار والتواصل وتنمية املشرتكات .فالناس مجي ًعا برصف النظر عن منابتهم
األيديولوجية يعتزون بخصوصياهتم الذاتية ،ولكن هذا االعتزاز ليس استغناء عن
اآلخرين أو اخلصومة معهم أو االنغالق واالنكفاء يف الدوائر اخلاصة .فاحلكمة الربانية
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ومتنوعني يف دوائر وأنحاء خمتلفة ،ولكن
اقتضت -العتبارات عديدة -أن نكون ُمتعدِّ دين
ِّ
التنوع ليس من أجل االنغالق واالنطواء ،أو اخلصومة والعداء ،وإنام من أجل التعارف
هذا ُّ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر
الذي يقود إىل البناء والعمران .إذ يقول تبارك وتعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا الن ُ
َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا}(((.
فالباري عز وجل جعلنا يف دوائر متعددة (شعو ًبا وقبائل ليس من أجل أن نتخاصم
بعضا ،وإنام من أجل (لتعارفوا) ،وأول التعارف االعرتاف بحق
ونتعادى ونقتل بعضنا ً
الوجود والتعبري عن الرأي ،وتنمية املشرتكات ،وتنظيم عنارص وموضوعات االختالف
والتباين.
تنوعنا،
وتنوعنا ،وأية حماولة قرسية لتوحيدنا أو إللغاء ُّ
فجاملنا اإلنساين يف تعدُّ دنا ُّ
هي حماولة مناقضة لناموس اخلالق عز وجل يف هذه احلياة.

بتنوعنا ،حيمل اجلميع مسؤولية العمل عىل صيانة ومحاية هذا التنوع.
واالعرتاف ُّ
وال محاية هلذا التنوع إلاَّ باالحرتام املتبادل والتواصل املبارش وكرس كل احلواجز التي حتول
دون التضامن والتعاون .فنحن ينبغي لنا مجي ًعا ،ومن هذا املنطلق جيب علينا أن نرفض
إساءة بعضنا إىل بعض ،سواء كانت هذه اإلساءة مبارشة أو غري مبارشة .قد تتباين آراؤنا
ومواقفنا ،ولكن هذا التباين ال يرشع ألحد ممارسة اإلساءة .بل عىل العكس من ذلك متا ًما
حيث إن التباين يف الرأي واملوقف ينبغي أن يقود إىل االحرتام املتبادل.

كام أن وجود إساءة هنا أو هناك ،ينبغي َألاَّ يدفعنا إىل إطالق األحكام واملواقف
التعميمية .فاإلساءة مرفوضة مهام كان شكلها ،وقيام البعض هبا ال يرشع ألحد التعميم أو
التشنيع عىل الكل؛ فآفة العدالة التعميم ،ومن أراد االلتزام بمقتضيات العدالة فعليه توخي
احلذر وعدم االنجرار وراء املواقف واآلراء التعميمية ،التي تأخذ اجلميع بجريرة البعض.
{ولاَ يجَ ْ ِر َمنَّك ُْم َشنَ َآ ُن َق ْو ٍم َعلىَ َألاَّ َت ْع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب
يقول تبارك وتعاىلَ :
لِل َّت ْق َوى}(((.

فحينام تتباين اآلراء وتتعدَّ د املواقف والقناعات واالنتامءات ،هذا ليس مدعاة
لتجاوز حدود العدالة يف التقويم وصناعة الرأي واملوقف.

((( سورة احلجرات ،آية .13
((( سورة املائدة ،آية .8
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فاالنتامءات الفرعية املتعدّ دة ال تُدار بحروب التشنيع املتبادل ،وال تدار بعقلية
االستئصال والتشويه املتبادل ،وإنام تدار باحلوار والتواصل واإلعذار املتبادل وتنمية
املشرتكات.

والفكر القانوين والدستوري واحلضاري احلديث أبدع رؤية قانونية متكاملة يف
ترتيب العالقات الداخلية بني مكونات وتعبريات املجتمع الواحد ،وهذه الرؤية تتك َّثف
يف مقولة (املواطنة).

فاالنتامءات املتعدّ دة ينبغي َألاَّ تقود إىل االنطواء واالنكفاء ،كام أهنا ينبغي َألاَّ تقود
إىل اخليارات السياسية والثقافية التي تهُ دِّ د االستقرار واألوطان ،وإنام من الرضوري أن
تقود إىل بناء العالقة عىل أسس مشرتكة ،تتجاوز حدود اهلويات الفرعية .وعىل رأس
األسس املشرتكة (املواطنة) ،فهي القاعدة القانونية والسياسية التي تضبط العالقة بني مجيع
املواطنني ،وهي التي تحُ دِّ د املسؤوليات و ُتعينِّ احلقوق و الواجبات.

ويف زمن انفجار اهلويات الفرعية ،العتبارات عديدة ،من الرضوري العمل إلبراز
مفهوم املواطنة ،فهي احلل ،الذي تنقل اجلميع من دائرة اهلويات الفرعية إىل رحاب املواطنة
املتساوية واملجتمع والوطن الواحد .ويف سياق تعزيز خيار املواطنة نو ُّد التأكيد عىل النقاط
التالية:
 -1إن الوقائع الطائفية التي جتري اليوم يف أكثر من بلد عريب ،ليست مدعاة
لالصطفافات الطائفية والتمرتسات املذهبية ،وإنام هي مدعاة للوحدة الوطنية وبناء حقائق
االئتالف والتالقي بني خمتلف التكوينات املذهبية ،وخلق اإلرادة العامة واجلامعية ملعاجلة
تلك الوقائع الطائفية املقيتة.
فليس مطلو ًبا من النخب الثقافية والعلمية والسياسية -يف ظل هذه الظروف
احلساسة -التمرتس املذهبي والتخندق الطائفي ،وإنام املطلوب هو العمل عىل معاجلة كل
الوقائع الطائفية ،التي ترض اجلميع وال يربح فيها أحد.

فاملشاكل الطائفية واملذهبية -يف أي بيئة اجتامعية -ينبغي َألاَّ تقود العلامء والكتاب
تعمق الرشخ
واملثقفني إىل االصطفافات الطائفية الضيقة ،وتزخيمها عرب مقاالت وأبحاث ّ
يف الوطن واملجتمع ،وإنام ينبغي أن ينطلق مجيع هؤالء ومن موقع املسؤولية الدينية والثقافية
والوطنية ،إىل البحث عن حلول ومعاجلات هلذه املشكلة ،والعمل عىل تطويق هذه املشاكل
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التي ترض اجلميع وال يربح فيها أحد.

فالتوترات املذهبية اليوم ال تُعالج بالتعبئة الطائفية ،وال بشحن النفوس ضد اآلخر
املختلف واملغاير املذهبي ،وإنام بتعزيز خيار املواطنة ،وتشجيع اجلميع عرب رؤية متكاملة
ومرشوع وطني شامل ،جلعل املواطنة هي حجر الزاوية يف مرشوع العالقات البينية بني
مجيع املواطنني واملكونات والتعبريات.
واملواطنة كمرشوع حل ومعاجلة للتوترات الطائفية واملذهبية يف املجال العريب
وناجزا ،وإنام هي البوابة السياسية واحلقوقية والثقافية،
واإلسالمي ،ليست حلاًّ سحر ًّيا
ً
إلنجاز الوحدة الداخلية يف املجتمعات املتعدّ دة دين ًّيا أم مذهب ًّيا أم قوم ًّيا وعرق ًّيا.

املكونات املتعدِّ دة يف الدائرة الوطنية
وحدها املواطنة هي التي ختلق الوحدة بني
ِّ
الواحدة.

مكونات الوطن الواحد ،عىل أسس طائفية
 -2إن ثقافة االستئصال والفصل بني ِّ
حيرر املجتمعات من عقدها وتوتراهتا التارخيية واملعارصة،
ومذهبية ،ال يبني
استقرارا ،وال ِّ
ً
وإنام يزيد من أوار التوتر ،ويفاقم من مشكالت املجتمع والوطن.

وتنوعات ،مل ُي ْب َن
وأحداث التاريخ تُع ِّلمنا أن املجتمع الذي حيتضن تعدُّ ديات ُّ
استقراره بمنهج االستئصال وبناء الكانتونات املنعزلة ،وإنام تم بناء االستقرار بثقافة
االستيعاب واملرونة السياسية ،وتنمية اجلوامع املشرتكة ،وبناء العالقة عىل أساس املواطنة
الواحدة.
واملنطقة اليوم حيث تكثر فيها العناوين املذهبية ،وتتزايد التوترات السنية  -الشيعية
يف أكثر من موقع عريب وإسالمي ،أحوج ما تكون إىل ثقافة الوصل واالستيعاب ،وتفكيك
والتطرف وحماوالت املفاصلة الشعورية والعملية بني أبناء الوطن الواحد عىل
نزعات الغلو
ُّ
أسس طائفية ومذهبية.

فاملسألة الطائفية يف املنطقة العربية واإلسالمية ال تعالج باالنكفاء والعزلة ،وال
تعالج بتويرت األجواء وخلق اخلطابات املتشنجة التي تزيد املشكلة اشتعالاً  ،وإنام تعالج
بالوعي واحلكمة واإلرادة العامة التي تفكّك املشكلة ،من موقع التعايل عىل االصطفافات
الضيقة .فالنخب العلمية والثقافية يف املجال العريب ينبغي أن تكون جز ًءا من احلل ،وليس
جز ًءا من املشكلة.

سؤال اهلوية والتنوُّع الثقايف
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وإننا مهام كان الوضع عىل هذا الصعيد صع ًبا ومتوت ًِّرا ،ينبغي أن نستمر يف محل
مشعل الوحدة والتفاهم والتالقي والتسامح واالحرتام املتبادل.

رب ًرا
ووجود قناعات أو ممارسات س ِّيئة وسلبية من أي طرف ،ينبغي َّأال يكون م ِّ
ربر احلقيقي لرضورة اخلروج من هذا السياق الض ِّيق،
للتمرتس الطائفي ،وإنام هو امل ِّ
والعمل عىل معاجلة كل الظواهر السلبية من خالل احلوار والتواصل والنقد البناء.

التعصب املذهبي بكل مستوياته هو أحد العوامل املضا َّدة ملفهوم املواطنة..
 -3إن
ُ
التعصب حيول دون أن تكون املواطنة هي قاعدة العالقة ،وتكون بدل ذلك
بمعنى أن
ُّ
العالقة املذهبية.

لذلك فإن تعزيز خيار املواطنة يتط َّلب بناء كتله اجتامعية معتدلة ووسطية ،عابرة
للمذاهب ومتجاوزة لكل عناوين اهلويات الفرعية بدون هذه الكتلة االجتامعية ،ستبقى
العصبية تنخر يف جسم املجتمع ،وسيهدد التعصب املذهبي االستقرار االجتامعي والسيايس
للوطن.
فال يكفي اليوم أن نلعن الطائفية ،أو نحذر من التمرتس املذهبي ،وإنام املطلوب هو
العمل عىل خلق حقائق وطنية واجتامعية مضادة للنزعات الطائفية .ويبقى العمل عىل خلق
الكتلة االجتامعية املتجاوزة لكل العناوين اخلاصة ،لصالح العنوان الوطني العام واجلامع،
هو اجلواب عن كل حماوالت التخندق الطائفي واملذهبي.
ومهمة هذه الكتلة هي محل مشعل الوحدة واملواطنة ،وصياغة العالقة بني خمتلف
املكونات عىل أسس املواطنة املتساوية.

تتحول املواطنة كقيمة ومتطلبات ومسؤوليات ،إىل حل لكل نزعات
هبذه الكيفية
َّ
التوتر الطائفي بكل مستوياته.

تنوعه ال يمكنه تظهري هويته؛ لذلك فإن
ومجاع القول :إن املجتمع الذي حيارب ُّ
تنوعه
الرشط الرضوري لتظهري اهلوية عىل نحو كامل واجيايب ،هو املجتمع الذي حيرتم ُّ
وحيميها من كل املخاطر والتحديات.

دراسات وأبحاث
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-1نظرية ابن خلدون ..األهلية والشوكة

يف الفصل الثالثني من كتاب املقدمة ،وعند حديثه عن
مسألة والية العهد ،تطرق املؤرخ الشهري عبدالرمحن بن خلدون
(808-732هـ1406-1332/هـ) وبشكل مقتضب حلادثة مقتل اإلمام
مكونًا له يف هذا الشأن نظرية أقامها عىل ركنني مها :األهلية
احلسني ِّ C
والشوكة ،راب ًطا األهلية بالفضائل الفردية ،وراب ًطا الشوكة بالعصبية
االجتامعية ،جام ًعا بني التحليل الديني والتحليل االجتامعيُ ،م َص ِّو ُبا
احلسني من جهة األهلية ،خُ
وم َ ِّط ًئا له من جهة الشوكة.

وحسب حتليله االجتامعي ،وجد ابن خلدون أن العصبية االجتامعية
قد تغيرَّ ت صورهتا ،وعادت إىل الظهور بعد فرتة من الضمور واالنكامش،
مم ّي ًزا يف هذا املورد بني نوعني من العصبيات ،مطل ًقا عىل النوع األول تسمية
العصبية اجلاهلية التي ذهبت مع أول ظهور اإلسالم ،ملا شغل الناس من
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الذهول باخلوارق وأمر الوحي ،والنوع الثاين مطل ًقا عليه تسمية العصبية الطبيعية التي
بقيت مع ظهور اإلسالم ،وانتفع هبا يف إقامة الدين وجهاد املرشكني.

وبتأثري هذا التحول الديني واالجتامعي ،رأى ابن خلدون أن العصبية قد عادت
شارحا ذلك بقوله« :وأما الشوكة فغلط يرمحه اهلل فيها؛
كام كانت وملن كانت من قبل،
ً
ألن عصبية مرض كانت يف قريش وعصبية قريش يف عبد مناف ،وعصبية عبد مناف إنام
كانت يف بني أمية ،تعرف ذلك هلم قريش وسائر الناس ،وال ينكرونه وإنام نيس ذلك
أول اإلسالم ملا شغل الناس من الذهول باخلوارق ،وأمر الوحي وتردد املالئكة لنرصة
يبق
املسلمني ،فأغفلوا أمور عوائدهم وذهبت عصبية اجلاهلية ومنازعها ونسيت ،ومل َ
إلاَّ العصبية الطبيعية يف احلامية والدفاع ينتفع هبا يف إقامة الدين وجهاد املرشكني ،والدين
فيها حمكم والعادة معزولة ،حتى إذا انقطع أمر النبوة واخلوارق املهولة تراجع احلكم
بعض اليشء للعوائد؛ فعادت العصبية كام كانت وملن كانت ،وأصبحت مرض أطوع
لبني أمية من سواهم بام كان هلم من ذلك قبل»(((.

وبعد أن غ َّلط ابن خلدون احلسني يف أمر الشوكة ،عاد مستدركًا واض ًعا هذا
ومصو ًبا احلسني من ناحية احلكم الرشعي
الغلط يف إطار أمر دنيوي ال يرض الغلط فيه،
ِّ
ربا أنه مل يغلط فيه ألنه منوط بظنه ،وحسب قوله« :فقد تبني لك غلط احلسني؛ إلاَّ
معت ً
أنه يف أمر دنيوي ال يرضه الغلط فيه ،وأما احلكم الرشعي فلم يغلط فيه ألنه منوط بظنه،
وكان ظنه القدرة عىل ذلك»(((.

وتأكيدً ا لرأيه يف تغليط موقف احلسني ،حاول ابن خلدون أن ياميز بني موقفه
 Cوموقف غريه من الصحابة الذين رأوا عدم جواز اخلروج عىل يزيد وإن كان
فاس ًقا ملا ينشأ عنه من اهلرج والدماء ،فأقرصوا عن ذلك ومل يتابعوا احلسني ،لكنهم
مل ينكروا عليه ،وال أ َّثموه ،ونص كالمه« :وأما غري احلسني من الصحابة الذين كانوا
باحلجاز ومع يزيد بالشام والعراق ومن التابعني هلم ،فرأوا أن اخلروج عىل يزيد وإن
كان فاس ًقا ال جيوز ملا ينشأ عنه من اهلرج والدماء فأقرصوا عن ذلك ومل يتابعوا احلسني،
وال أنكروا عليه ،وال أ َّثموه ،ألنه جمتهد وهو أسوة املجتهدين»(((.
((( عبدالرمحن بن خلدون ،مقدمة تاريخ ابن خلدون ،بريوت :دار الكتب العلمية2003 ،م ،ص.228
((( عبدالرمحن بن خلدون ،املصدر نفسه ،ص.228
((( عبدالرمحن بن خلدون ،املصدر نفسه ،ص.229
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ولضبط رأيه حول موقف الصحابة الذين استند إليهم يف تغليط موقف احلسني،
رأى ابن خلدون من جهة عدم تغليط موقف هؤالء الصحابة ألهنم خالفوا احلسني
وقعدوا عن نرصته ،ومن جهة أخرى عدم تصويب قتل احلسني.

يف اجلهة األوىل ،ارتكز ابن خلدون عىل أمرين يف عدم تغليط موقف الصحابة،
األول يتصل بالصحابة الذين مل يروا اخلروج عىل يزيد ،والثاين يتصل باحلسني الذي مل
ينكر عىل هؤالء الصحابة قعودهم عن نرصته ،واستشهد هبم يف تأكيد حقه وفضله وهو
يقاتل بكربالء ،ونص كالمه« :وال يذهب بك الغلط أن تقول بتأثيم هؤالء بمخالفة
احلسني وقعودهم عن نرصه؛ فإهنم أكثر الصحابة وكانوا مع يزيد ومل يروا اخلروج عليه،
وكان احلسني يستشهد هبم وهو يقاتل بكربالء عىل فضله وحقه ،ويقول :سلوا جابر بن
عبداهلل ،وأبا سعيد اخلدري ،وأنس بن مالك ،وسهل بن سعيد ،وزيد بن أرقم وأمثاهلم،
تعرض لذلك ،لعلمه أنه عن اجتهاد منهم كام
ومل ينكر عليهم قعودهم عن نرصه وال َّ
كان فعله عن اجتهاد منه»(((.

يف اجلهة الثانية ،يرى ابن خلدون أن تصويب موقف الصحابة ال يعني تصويب
مقتل احلسني ،كام ال يعني يف نظره تصويب أفعال يزيد الذي يراه فاس ًقا فال جيوز معه
قتال احلسني ،واحلسني عنده يف هذا القتال كان شهيدً ا ُمثا ًبا ،ونص كالمه« :وكذلك ال
يذهب بك الغلط أن تقول بتصويب قتله ملا كان عن اجتهاد وإن كان هو عىل اجتهاد،...
واعلم أن األمر ليس كذلك وقتاله مل يكن عن اجتهاد هؤالء وإن كان خالفه عن
اجتهادهم؛ وإنام انفرد بقتاله يزيد وأصحابه .وال تقولن :إن يزيد وإن كان فاس ًقا ومل يجُ ز
هؤالء اخلروج عليه فأفعاله عندهم صحيحة ،واعلم أنه إنام ينفذ من أعامل الفاسق ما
مرشوعا .وقتال البغاة عندهم من رشطه أن يكون مع اإلمام العادل ،وهو مفقود
كان
ً
يف مسألتنا ،فال جيوز قتال احلسني مع يزيد وال ليزيد ،بل هي من فعالته املؤكِّدة لفسقه،
واحلسني فيها شهيد ُمثاب ،وهو عىل حق واجتهاد ،والصحابة الذين كانوا مع يزيد عىل
أيضا واجتهاد»(((.
حق ً

وتتمة ملوقفه غلط ابن خلدون وبصورة باردة جدًّ ا ،موقف القايض األندليس أيب
بكر بن العريب (543-468هـ) صاحب كتاب (العواصم من القواصم) الذي أثار فيه

((( عبدالرمحن بن خلدون ،املصدر نفسه ،ص.229
((( عبدالرمحن بن خلدون ،املصدر نفسه ،ص.229
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صور أن احلسني
سجله تاريخ الكتابة حول احلسني ،حني َّ
أشنع وأفدح وأقبح موقف َّ
قتل برشع َجدِّ ه ،املوقف الذي ع َلق عليه الباحث املوريتاين الدكتور حممد بن املختار
الشنقيطي قائلاً « :ال نعلم من علامء أهل السنة من سبق ابن العريب إليه أو حلقه فيه»(((.

جمرد غلط حصل نتيجة غفلة عن اشرتاط
لكنه الكالم الذي وجد فيه ابن خلدون َّ
اإلمام العادل ،ونص كالمه« :وقد غلط القايض أبو بكر بن العريب املالكي يف هذا فقال
يف كتابه الذي سامه بالعواصم والقواصم ما معناه أن احلسني قتل برشع َجدِّ ه؛ وهو غلط
محلته عليه الغفلة عن اشرتاط اإلمام العادل؛ ومن أعدل من احلسني يف زمانه يف إمامته
وعدالته يف قتال أهل اآلراء؟!»(((.

هذه هي تقري ًبا صورة قول ابن خلدون أو نظريته يف تفسري حادثة مقتل اإلمام
احلسني .C

-2نظرية ابن خلدون ..مواقف نقدية

حصلت مفارقة غريبة عند ابن خلدون أثارت دهشة من تن َّبه هلا ،ظهرت ما بني
املدون يف كتاب التاريخ ،فنص املقدمة وصل إلينا
املدون يف كتاب املقدمة والنص َّ
النص َّ
مبتورا ليس من أحد وإنام من ابن
دونه ابن خلدون بخالف النص الثاين الذي وصلنا
كام َّ
ً
خلدون نفسه ،فقد برت كالمه ومل يكمل رسده التارخيي حلادثة مقتل اإلمام احلسني C
دونًا مقدار صفحة واحدة ،ثم ترك ً
فراغا عىل هيئة صفحات بيضاء عرفت يف الطبعات
ُم ِّ
القديمة ،وطويت الح ًقا يف الطبعات احلديثة.

والتفسري الوارد يف هذا الشأن الذي وصل إلينا ،هو ما ذكره ابن حجر العسقالين
(852-773هـ1449-1375/م) حني و َّثق لقضاة مرص ما بني القرن األول إىل
منتصف القرن التاسع اهلجري يف كتابه (رفع اإلرص عن قضاة مرص) ،متحد ًثا فيه عن
سرية ابن خلدون الذي توىل يف مرص عىل فرتات منصب قايض قضاة املالكية ،وقبل أن
خيتم سريته ذكر العسقالين حادثة عىل لسان شيخه أيب احلسن بن أيب بكر ،قائلاً « :وقد

((( حممد بن املختار الشنقيطي ،اخلالفات السياسية بني الصحابة ،جدة :مركز الراية املعرفية2007 ،م،
ص.265
((( عبدالرمحن بن خلدون ،املقدمة ،ص.229
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كان شيخنا احلافظ أبو احلسن بن أيب بكر يبالغ يف الغض منه -يقصد ابن خلدون ،-فلام
سألته عن سبب ذلك ،ذكر يل أنه بلغه أنه ذكر احلسني بن عيل  Hيف تارخيه فقال :قتل
بسيف جده ،وملا نطق شيخنا هبذه اللفظة ،أردفها بلعن ابن خلدون وس ِّبه وهو يبكي.
قلت :ومل توجد هذه الكلمة يف التاريخ املوجود اآلن ،وكان ذكرها يف النسخة التي رجع
عنها»(((.

وبعد أن ذكر العسقالين هذه احلادثة ،ع َّقب عليها مبارشة باإلشارة إىل حادثة
أخرى نسبها لصاحبه الشيخ تقي الدين املقريزي (845-766هـ)ُ ،يفهم منها تأكيدٌ من
ربا أن ابن خلدون لديه موقف
العسقالين لرواية شيخه أيب احلسن وموافقته عليها ،معت ً
ليس من احلسني فحسب وإنام من آل عيل ،ويرى فيه -بحسب عبارته -االنحراف عن
آل عيل.

ونص احلادثة كام رواها العسقالين هي« :والعجب أن صاحبنا املقريزي كان
يفرط يف تعظيم ابن خلدون لكونه كان جيزم بصحة نسب بني عبيد ،الذين كانوا خلفاء
بمرص ،وشهروا بالفاطميني ،إىل عيل وخيالف غريه يف ذلك ،ويدفع ما نقل عن األئمة يف
الطعن يف نسبهم ويقول :إنام كتبوا ذلك املحرض مراعاة للخليفة العبايس ،وكان صاحبنا
ينتمي إىل الفاطميني ،فأحب ابن خلدون لكونه أثبت نسبتهم ،وغفل عن مراد ابن
خلدون ،فإنه كان النحرافه عن آل عيل يثبت نسبة الفاطميني إليهم ،ملا اشتهر من سوء
معتقد الفاطميني ،وكون بعضهم نسب إىل الزندقة ،وا َّدعى األلوهية كاحلاكم ،وبعضهم
يف الغاية من التعصب ملذهب الرفض ،حتى قتل يف زماهنم مجع من أهل السنة .وكانوا
يرصحون بسب الصحابة يف جوامعهم وجمامعهم ،فإذا كانوا هبذه املثابة وصح أهنم
من آل عيل حقيقة ،التصق بآل عيل العيب ،وكان ذلك من أسباب النفرة عنهم واهلل
املستعان»(((.
تكمن أمهية هذه الرواية أهنا حصلت يف وقت مبكر ،وجاءت عىل لسان العسقالين
الذي عارص ابن خلدون وتتلمذ عليه يف القاهرة ،وكشفت هذه الرواية عن أن موقف
ابن خلدون من حركة اإلمام احلسني ترتب عليه احتجاج واعرتاض حاد ،حصل يف

((( ابن حجر العسقالين ،رفع اإلرص عن قضاة مرص ،حتقيق :حامد عبداملجيد ،القاهرة :وزارة الثقافة
واإلرشاد القومي1961 ،م ،ج ،2ص .348نقلاً عن :عزيز العظمة ،ابن خلدون ،بريوت :رياض
الريس2000 ،م ،ص  ،268علماً أن عزيز العظمة نقل كامل ما ذكره العقسالين من سرية ابن خلدون.
((( ابن حجر العسقالين ،املصدر نفسه ،ص.348
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عرصه ،وعلم به ،وأجربه عىل تبني تعديالت عليه ،اخلطوة التي ما كان بإمكانه أن يقدم
عليها لو مل تكن مرص من املحطات التي استوطنها يف الشطر األخري من حياته ،حتى أنه
تويف ودفن فيها.

السنَّة ويف مقدمتهم املرصيون هم أول
األمر الذي يعني أن ً
بعضا من علامء الدين ُّ
من تن َّبه هلذه القضية املحزنة واملثرية للجدل ،ومل يصمتوا عليها ،أو يتغافلوا عنها ،بل
كانوا يف مقدمة املعرتضني والرافضني ،وهو موقف يذكر هلم ،ويؤرخ يف سريهتم ،وسرية
تاريخ تطور الكتابة حول احلسني وحركته وهنضته .C
وأشار هلذه القضية من املعارصين ،عامل االجتامع العراقي الدكتور عيل الوردي
(1995-1913م) الذي يعدُّ أحد أبرز الدارسني البن خلدون ،فقد نال القسط األوىف
يف الرسالة التي نال هبا شهادة الدكتوراه من جامعة تكساس سنة 1950م ،وبقي مول ًعا
به ،حيرص عىل اقتناء كل ما يظهر حوله من كتب ومقاالت ،وحاول مجع املعلومات عنه
من بطون املؤلفات العربية القديمة(.((1

وحني تطرق لرواية العسقالين نقلاً عن الدكتور عبدالرمحن بدوي (-1917
2002م) التي وردت يف كتابه اجلمعي (مؤلفات ابن خلدون) ،ع َّقب الدكتور الوردي
صحت هذه الرواية ،فهي
عليها معر ًفا عن وجهة نظره النقدية والتقويمية قائلاً « :إن َّ
دليل عىل أن ابن خلدون كان له يف أول أمره رأي يف ثورة احلسني يشبه رأيه يف مجيع
ٍ
بعدئذ خو ًفا من الناس ،فمحاه من
الثورات الفاشلة ،ولكنه تراجع عن هذا الرأي
مقدمته ،ووضع مكانه الرأي –املذكور.((1(»-

وقد ثبت عند الوردي أن ابن خلدون قرأ كتاب ابن عريب (العواصم من
كثريا ،ووجده ينحو منحى ابن عريب عند مناقشته يف املقدمة
القواصم) ،ويرى أنه تأ َّثر به ً
لتلك الفتن التي حدثت يف صدر اإلسالم ،وهي الفتن التي اعتنى هبا ابن عريب وبحثها
باهتامم كبري يف كتابه املذكور.
وبشأن املفارقة التي حصلت يف كتاب التاريخ ،فقد حتدث عنها الدكتور الوردي
بقوله« :مما يلفت النظر أن ابن خلدون مل يذكر شي ًئا عن ثورة احلسني يف تارخيه العام،
بل ترك مكاهنا ً
فارغا ،والغريب أن الذين قرؤوا تاريخ ابن خلدون ،والذين اشتغلوا يف
( ((1عيل الوردي ،منطق ابن خلدون ،لندن :دار كوفان ،1994 ،ص.12
( ((1عيل الوردي ،املصدر نفسه ،ص.220
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طبعه ،مل يفطنوا إىل علة هذا الفراغ األبيض يف صفحات الكتاب»(.((1

وأمام هذه املالحظة ،قدم الدكتور الوردي رأ ًيا ال جيزم به رشحه قائلاً « :خييل يل
أن ابن خلدون عندما أراد أن يكتب عن ثورة احلسني يف تارخيه ،متلكته احلرية وتوقف
عن الكتابة ،فهو ال يدري أيكتب الرأي الذي يؤمن به يف قرارة نفسه ،أم يكتب الرأي
الذي يريده الناس منه ،والظاهر أنه خصص حلادثة احلسني صفحات من تارخيه ،وتركها
بيضاء لكي يعود إليها فيمألها بعد أن يستقر يف أمر احلسني عىل رأي معني ،ثم مرت
به األيام فنسى أمر تلك الصفحات البيضاء ،حيث بقيت عىل حاهلا إىل يومنا هذا»(.((1

مع ذلك رأى الدكتور الوردي أن ابن خلدون أسهب يف الدفاع عن احلسني يف
مقدمته ،بخالف االنطباع العام الذي تشكَّل حوله يف ساحة املسلمني الشيعة الذين
صنَّفوه يف عداد أصحاب املواقف التي خ َّطأت اإلمام احلسني وغ َّلطت حركته وثورته.

ولعل أوضح من أشار ملثل هذا االنطباع ،الباحث اإليراين الدكتور محيد عنايت
(1982-1932م) الذي َعدَّ ابن خلدون الناقد الثاين حلركة اإلمام احلسني بعد ابن
ربا أن ابن عريب جاهد يف جتريد ثورة اإلمام
عريب ،مع تفريق له ما بني النقدين ،معت ً
احلسني من أي اعتبار ،يف حني رأى أن مناقد ابن خلدون هي من نوع آخرُ ،مذك ًِّرا
بموقفه الذي يرى فيه حسب عبارته «أن احلسني قد أخطأ عندما خلط بني أحقيته
واستطاعته»(.((1

ويتَّصل هبذا املنحى ما ذكره الباحث اإليراين الشيخ حممد صحتي رسدرودي
الذي اتخَّ ذ من ابن خلدون مثالاً ملا سماَّ ه التحريف التربيري عند حديثه عن (التحريف
ربا أن رواية ابن خلدون هلذا
يف السرية احلسينية ..دراسة يف املظاهر واألشكال) ،معت ً
احلدث التارخيي قد طفحت بالتحريف ،وقتلت احلقيقة التارخيية ،ووقعت يف اشتباهات
وتناقضات عديدة(.((1
هت إليه ومل يكن معرو ًفا وال متداولاً يف هذا
وهناك نقد مهم البن خلدون ،تن َّب ُ

( ((1عيل الوردي ،املصدر نفسه ،ص.220
( ((1عيل الوردي ،املصدر نفسه ،ص.220
( ((1محيد عنايت ،الفكر السيايس اإلسالمي املعارص ،ترمجة :إبراهيم الدسوقي شتا ،القاهرة :مكتبة مدبويل،
ص.361
( ((1حممد صحتي رسدرودي ،التحريف يف السرية احلسينية ..دراسة يف املظاهر واألشكال ،ترمجة :حيدر حب
اهلل ،بريوت :جملة نصوص معارصة ،السنة الثانية ،العدد الثامن ،خريف 2006م 1427-هـ ،ص.63
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الشأن ،وتكمن أمهيته ألنه جاء من أحد أبرز رجاالت اإلصالح الديني احلديث ،ونعني
وجه
به الشيخ عبدالرمحن الكواكبي (1320-1270هـ1902-1854/م) ،الذي َّ
الذعا البن خلدون عند حديثه عن االستبداد واملجد ،مداف ًعا عن املجد مهام ترتَّبت
نقدً ا ً
عليه من خماطر تصل لطلب املوت كرامة وجمدً ا.

ومع أن الكواكبي مل يرش إىل اسم اإلمام احلسني بالعنوان اخلاص ،لكنه أشار
إىل أئمة أهل البيت  Aبالعنوان العام ،وأوضح مصدا ًقا لكالمه جيري عىل اإلمام
ورفضا حلياة الذل ،ونص كالمه« :وقد
احلسني الذي قدم عىل املوت طل ًبا حلياة املجد
ً
أي احلُرصني أقوى؟ حرص احلياة أم حرص املجد ،واحلقيقة
أشكل عىل بعض الباحثني ّ
عول عليها املتأخرون وم َّيزوا هبا ختليط ابن خلدون هي التفضيل؛ وذلك املجد
التي َّ
وحب احلياة
فضل عىل احلياة عند امللوك والقواد وظيفة ،وعند النجباء واألحرار مح َّية،
ُم َّ
ّ
ممتاز عىل املجد عند األُسرَ َ اء واألذلاَّ ء طبيعة وعند اجلبناء والنساء رضورة ،وعىل هذه
القاعدة يكون أئمة آل البيت  Aمعذورين يف إلقائهم بأنفسهم يف تلك املهالك ألهنم
فضلون املوت ِكرا ًما عىل حياة ٍّ
ذل مثل حياة
ملا كانوا نجباء
أحرارا فحم ُّيتهم جعلتهم ُي ِّ
ً
ابن خلدون الذي خ َّطأ أجماد البرش يف إقدامهم عىل اخلطر إذا هدَّ د جمدهم»(.((1
تعرضت لرؤية ابن خلدون جتاه
هذه بعض النامذج النقدية القديمة واحلديثة التي َّ
حركة اإلمام احلسني وثورته.

-3نظرية ابن خلدون ..مالحظات ونقد

تكونت
إىل جانب تلك املواقف النقدية ،هناك بعض املالحظات األخرى التي َّ
عندي حول نظرية ابن خلدون ،وهذه املالحظات هي:

أول :إن الرؤية التي قدَّ مها ابن خلدون ونسبها لنفسه يف تفسري وحتليل حركة
اإلمام احلسني  Cهي رؤية ناقصة أو هكذا يمكن وصفها؛ ألهنا ال تحُ يط بأبعاد
القضية ،وال تتفهمها من جوانبها كافة ،وال تستويف رشوط الرؤية الناضجة أو الرؤية
املكتملة.
واألقرب أن ابن خلدون مل يكن بصدد تكوين رؤية متكاملة أو مكتملة حول هذه

( ((1عبدالرمحن الكواكبي ،طبائع االستبداد ومصارع االستعباد ،دمشق :دار املدى2002 ،م ،ص.49
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القضية ،بل ومل يكن راغبا -عىل ما يبدو -يف أن ي ِ
قدم ما َّد ًة تارخيية وافية هلذه القضية،
ُ
ً
وفضل برتها بالصورة املنقوصة التي ظهرت عليها يف تارخيه العام.
َّ

ويكفي معرفة أن املادة التي عرض هلا الطربي يف تارخيه يف أكثر من ثالثني صفحة
من الصفحات املضغوطة يف الطبعة التي مجعت تارخيه يف جملدين فقط ،واملادة التي
عرض هلا ابن األثري يف تارخيه الكامل يف أكثر من ستني صفحة ،هذه املادة عرض هلا ابن
ٍ
لسبب تكتَّم عليه ،ومل ُيفصح
خلدون يف تارخيه العام بام يعادل صفحة واحدة ال غري،
حتا عىل نفسه باب التأويالت التي ذهبت مذاهب
عنه ال يف مقدمته وال يف تارخيه ،فا ً
شتى.

وما دامت املادة التارخيية غري مكتملة ،فإن الرؤية املتو ّلدة منها يصعب بطبيعة
احلال أن مت ّثل رؤية مكتملة ،والقضية يف جوهرها وحقيقتها ال تتحدد وال تدور ما
بني األهلية والشوكة ،وال ختتزل يف ظهور الفسق من يزيد ،وال يف دعوة أهل الكوفة
للحسني أن يأتيهم فيقوموا بأمره ،وإنام القضية أوسع أف ًقا من ذلك ،وأبعد مدى ،وهذا
ما مل يتن َّبه له ابن خلدون فظ َّلت رؤيته ناقصة ،وال يمكن النظر هلا إلاَّ هبذه الصفة الناقصة
أو غري الناضجة وال املكتملة.

ثان ًيا :يظهر أن ابن خلدون مل يبذل جهدً ا جا ًّدا يف تكوين املعرفة بحركة اإلمام
احلسني وهنضته ،وما طرحه هو أقرب إىل االنطباع العام الذي يالمس ظاهر القضية
َّ
يتكشفها عىل حقيقتها ،أو يتف َّطن حلكمتها ويقرتب من جوهرها ،وأشار إىل ما هو
وال
متصور عند احلسني  ،Cفهناك فارق كبري بني ما
تصور عنده ،ومل ُيرش إىل ما هو
َّ
ُم َّ
وانطباعا ،وبني ما ذهب إليه احلسني حركة وهنضة.
ً
ذهب إليه ابن خلدون فهماً

والشاهد عىل هذا األمر ،أن ابن خلدون مل يرجع إىل أقوال احلسني ونصوصه،
ومل ِ
يأت عىل ذكرها قط ال يف مقدمته وال يف تارخيه العام ،وكأنه ال علم له هبا وال دارية،
وهي األقوال والنصوص التي رشح فيها اإلمام احلسني حقيقة حركته وهنضته ،وبدوهنا
ال يتح َّقق الفهم ،وال يكتمل العلم.
ويأيت يف مقدمة هذه األقول قول احلسني« :وأين مل أخرج َأشرِ ً ا وال َبطِ ُرا وال
خرجت لطلب اإلصالح يف أمة َجدِّ ي ،أريد أن آمر باملعروف
ُم ْف ِسدً ا وال ظا ًملا ،وإنام
ُ
وأهنى عن املنكر ،وأسري بسرية َجدِّ ي وأيب عيل بن أيب طالب ،فمن قبلني بقبول احلق
عيل هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم باحلق وهو خري
فاهلل أوىل باحلق ،ومن ر َّد َّ
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احلاكمني»(.((1

وليس هناك أبلع من هذا القول وال أفصح منه ملعرفة حقيقة حركة احلسني وجوهر
كونه ابن خلدون،
هنضته ،وال شك أن هذا القول يقلب صورة الفهم واالنطباع الذي َّ
صوبه ،يفارقه وال ُيؤالفه ،وكل فهم أو انطباع ال يرجع
يعارضه وال يوافقه ،خُي ِّطئه وال ُي ِّ
ناقصا أو خاط ًئا ،ولن يكون بالتأكيد
ً
وانطباعا ً
هلذا القول وال يستند إليه ال يكون إلاَّ فهماً
ناضجا أو مكتملاً  ،وما هذا إلاَّ ٌ
قول من قائمة أقوال ونصوص عدة و َّثقتها كتب السرية
ً
والتاريخ واحلديث.

تحر ًجا يف إبداء وجهة نظره جتاه احلسني من جهة،
ثال ًثا :يبدو أن ابن خلدون كان ُم ِّ
يصطف إىل جانبه و ُيصوب
وجتاه يزيد من جهة أخرى ،جتاه احلسني فهو ال يريد أن
َّ
حركته و ُيعرف عند اآلخرين ويف وسطه هبذا املوقف ،كام أنه ال يريد أن يذ َّم احلسني
وي ِ
ضلل حركته و ُيعرف هبذا املوقف كذلك ،فقد غ َّلط حركته لكنه حرص غلطه يف أمر
ُ
دنيوي ال يرض الغلط فيه حسب قوله ،ويف الوقت نفسه امتدحه قائلاً عنه :ومن أعدل
من احلسني يف زمانه يف إمامته وعدالته ،وعدَّ ه شهيدً ا ُمثا ًبا ،لكنه مل يسهب يف الدفاع عنه
كام قال الدكتور الوردي.

أما بشأن يزيد فقد ذ َّمه ابن خلدون من جهة فسقه فقط ،لكنه ال يرى جواز
ومتحصنًا بموقف نفر من الصحابة ومن التابعني هلم الذين كانوا
اخلروج عليه ،متبنِّ ًيا
ِّ
شارحا موقفهم بعدم جواز اخلروج عىل يزيد وإن
باحلجاز ومع يزيد بالشام والعراق،
ً
يصطف إىل جانب يزيد
كان فاس ًقا ملا ينشأ عنه من اهلرج والدماء ،كام أنه ال يريد أن
َّ
و ُي ِ
صوب فعلته يف قتل احلسني.

واألظهر أن ابن خلدون كان مع احلسني يف أهل َّيته لكنه ليس معه يف شوكته ،ومع
يصطف إىل جانب
يزيد يف شوكته وليس معه يف أهل َّيته ،فام كان ابن خلدون يريد أن
َّ
صوب فعلته فهي عنده من
صوب حركته ،وال أن
َّ
يصطف إىل جانب يزيد و ُي ِّ
احلسني و ُي ِّ
فعالته املؤكِّدة لفسقه ،واحلسني فيها شهيد ُمثاب ،وهو عىل حق واجتهاد.
ِ
يكتف ابن خلدون هبذا القدر من الكالم الذي يظهر فيه قر ًبا من احلسني،
ومل
أيضا
فرسعان ما خ َّفف منه ُمع ِّق ًبا عليه بقوله« :والصحابة الذين كانوا مع يزيد عىل حق ً
واجتهاد».
( ((1حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،قم :مؤسسة أهل البيت1989 ،م ،ج ،44ص.229
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راب ًعا :حاول ابن خلدون النظر لقضية احلسني من زاوية الغلط واالجتهادُ ،مت ً
َّخذا
فضلها وظل
من كلمة الغلط
نموذجا تفسري ًّيا ،وبيانًا حلكمه التقويمي ،فهي الكلمة التي َّ
ً
كررها ويرجع هلا يف سياق بيان حكمه التقويمي جتاه املواقف احلاصلة القولية والفعلية
ُي ِّ
التي تباعدت بني أطراف القضية وتفارقت ،وكان قاصدً ا -وبعناية شديدة -اختيار هذه
الكلمة ،ومفضِّلاً هلا لتكون كاشفة عن حقيقة موقفه يف هذا الشأن.
عت استعامالت هذه الكلمة ،فوجدت أهنا جاءت بوصفها حكماً تقويم ًّيا
وقد تت َّب ُ
يف مخس حاالت ،م َثلت مجيع مفاصل القضية ،وبحسب تتابعها يف االستعامل هي:

احلالة األوىل :عند حديثه عن خروج احلسني عىل يزيد ،رأى ابن خلدون أن
احلسني ظن يف نفسه األهلية والشوكة ،وقد غ َّلطه من جهة الشوكة قائلاً « :وأما الشوكة
فغلط -يرمحه اهلل -فيها».

احلالة الثانية :عند حديثه عن التفريق بني األمر الدنيوي واحلكم الرشعي ،رأى
ابن خلدون أن احلسني قد غلط يف أمر دنيوي ومل يغلط يف احلكم الرشعي ،وحسب
قوله« :فقد تبينَّ لك غلط احلسني ،إلاَّ أنه يف أمر دنيوي ال يرض الغلط فيه ،وأما احلكم
الرشعي فلم يغلط فيه».

احلالة الثالثة :عند حديثه عن موقف نفر من الصحابة الذين مل يتابعوا احلسني يف
اخلروج عىل يزيد وال أنكروا عليه ،رأى ابن خلدون عدم جواز تأثيم هؤالء بناء عىل
تغليطهم للحسني وحسب قوله« :وال يذهب بك الغلط أن تقول بتأثيم هؤالء بمخالفة
احلسني وقعودهم عن نرصه».
احلالة الرابعة :عند حديثه عن اجتهاد احلسني يف اخلروج عىل يزيد ،فكونه اجتها ًدا
ال يعني -يف نظر ابن خلدون -تصويب قتله ،وحسب قوله« :وكذلك ال يذهب بك
الغلط أن تقول بتصويب قتله ملا كان عن اجتهاد ،وإن كان هو عىل اجتهاد».

احلالة اخلامسة :عند حديثه عن موقف القايض أيب بكر بن العريب من خروج
احلسني ،غ َّلط ابن خلدون هذا املوقف قائلاً « :وقد غلط القايض أبو بكر بن العريب
املالكي يف هذا فقال يف كتابه الذي سماَّ ه بالعواصم والقواصم ما معناه :إن احلسني ُقتل
برشع َجدِّ ه ،وهو غلط محلته عليه الغفلة عن اشرتاط اإلمام العادل».
د َّلت هذه احلاالت اخلمس عىل تعدُّ د صورها ،أن قضية احلسني -يف نظر ابن
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تفسريا وتقويماً  ،وليس
خلدون -إنام تدور يف دائرة الغلط ،وتتحدَّ د هبذا احلكم وتتق َّيد به
ً
هناك ما هو أسهل من هذا املوقف وال أبسط منه.

ومن ناحية املوازين العلمية واألخالقية ُي َعدُّ هذا املوقف موق ًفا خفي ًفا وخم َّف ًفا،
باعتبار أن الغلط أمر عادي ،حيصل من اإلنسان عادة ،وجيري جمرى العادات اليومية،
ويألفه الناس يف حياهتم العامة ،ولسان حاهلم أن الغلط فعل يصدر من مجيع البرش يف
مجيع األمكنة ومجيع األزمنة وبني امللل والنحل كافة.
وحقيقة احلال أن قضية احلسني ليست كذلك عىل اإلطالق ،فهي ال تدور مدار
الغلط واالجتهاد ،وإنام تدور فعلاً وحقيقة مدار احلق والباطل ،العدل والظلم ،العزة
والذلة ،احلرية والعبودية ،وهذا ما كشفه احلسني يف أقواله ونصوصه العظيمة واخلالدة.
فمن جهة مدار احلق والباطلُ ،روي عن احلسني قوله« :أال ترون أن احلق ال
يعمل به ،وأن الباطل ال ُيتناهى عنه ،لِيرَ ْ َغ ِ
ب املؤمن يف لقاء اهلل محُ ِ ًّقا»(.((1

ومن جهة مدار العدل والظلمُ ،روي عنه قوله« :أهيا الناس ،إن رسول اهلل K
ِ
مستحلاًّ حلرم اهلل ،ناك ًثا لعهد اهلل ،خمال ًفا لسنة رسول اهلل
جائرا
قال :من رأى سلطانًا
ً
غي ما عليه بفعل وال قول كان ح ًّقا عىل اهلل أن
يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان فلم ُي رِّ
يدخله مدخله ،أال وإن هؤالء قد لزموا طاعة الشيطان ،وتركوا طاعة الرمحن ،وأظهروا
وحرموا حالله»(.((1
الفساد ،وع َّطلوا احلدود ،واستأثروا بالفيء ،وأح ُّلوا حرام اهللَّ ،

ومن جهة مدار العزة والذلةُ ،روي عنه قوله« :أال وإن الدَّ عي ابن الدَّ عي قد َرك ََز
السلة ِّ
والذلة ،وهيهات منا الذلة ،يأبى اهلل ذلك لنا ورسوله واملؤمنون،
بني اثنتني بني ِّ
وحجور طابت وطهرت ،وأنوف مح َّية ،ونفوس أب َّية من أن تؤثر طاعة اللئام عىل مصارع
الكرام»(.((2

ومن جهة مدار احلرية والعبوديةُ ،روي عنه قوله« :ال واهلل ال أعطيهم بيدي

( ((1حممد بن جرير الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ،صيدا – بريوت :املكتبة العرصية2017 ،م ،ج،1
ص.1262
( ((1ابن األثري عيل بن أيب الكرم الشيباين ،الكامل يف التاريخ ،حتقيق :أيب الفداء عبداهلل القايض ،بريوت :دار
الكتب العلمية2003 ،م ،ج ،3ص.408
( ((2ابن طاووس عيل بن موسى احلسني ،اللهوف يف قتل الطفوف ،قم :مطبعة مهر1417 ،هـ ،ص.59
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(((2
وروي عنه قوله« :إن مل يكن لكم دين وكنتم ال
إعطاء الذليل ،وال أقر إقرار العبيد» ُ ،
ختافون املعاد فكونوا
أحرارا يف دنياكم»(.((2
ً

منظورا حلركة
ال شك أن هذه األقوال والنصوص تقلب صورة املوقف ،وتُقدِّ م
ً
كثريا ويتباعد عن منظور ابن خلدون ،ويكشف كيف أن ابن
احلسني وهنضته يتفارق ً
ومعكوسا ال يجُ اري احلق وال يطابق احلقيقة.
منقوصا
وانطباعا
ً
ً
ً
خلدون قدَّ م فهماً

تقصد ابن خلدون اإلشارة إىل الصحابة لكي يماُ يز بني موقفهم وموقف
خامساَّ :
ً
احلسني ،يف حماولة منه إلظهار أن الصحابة ما كانوا مع احلسني يف موقفه من اخلروج عىل
وظل ُي ِ
يزيدَّ ،
صور أن أكثر الصحابة كانوا مع يزيد ،فحني أشار ملوقف هؤالء مداف ًعا
التقول بتأثيمهم ملخالفة احلسني وقعودهم عن نرصه ،ع َّقب قائلاً « :فإهنم
عنهمً ،
رافضا ُّ
أكثر الصحابة وكانوا مع يزيد ومل يروا اخلروج عليه»(.((2

هذا اإلهيام من ابن خلدون أقل ما ُيقال عنه أنه ليس دقي ًقا وال علم ًّيا وال
ويفي ميلاً إن مل يكن جتاه يزيد
املتعمد أو غري
موضوع ًّيا ،وال خيلو من التضليل
املتعمد ،خُ
َّ
َّ
فتجاه احلكم األموي.
وحقيقة احلال أن الصحابة هبذا العنوان ،ال يمكن القول عنهم :إهنم كانوا مع
بعضا آخر كان مع احلسني قاتل واستشهد معه
يزيد حتى لو كان بعضهم معه؛ ألن ً
مثل :حبيب بن مظاهر األسدي ،وأنس بن احلارث الكاهيل ،ومسلم بن عوسجة
وبعضا آخر كان مع احلسني قبل املعركة وبعدها مثل :جابر بن
األسدي وغريهم،
ً
عبداهلل األنصاري ،وسليامن بن رصد اخلزاعي ،وعبداهلل بن عفيف األزدي وغريهم،
إىل جانب آخرين ما كانوا مع يزيد قط ًعا ،بعضهم يف املدينة ،وبعضهم يف مكة ،وبعضهم
يف أصقاع أخرى ،األمر الذي يعني أن تعويم موقف الصحابة بالطريقة التي أشار إليها
ابن خلدون مل يكن سليماً ال من الناحية العلمية ،وال من الناحية املوضوعية ،وال حتى
من الناحية األخالقية.
هذه حماولة لدراسة وحتليل رؤية ابن خلدون جتاه حركة احلسني وهنضته ،ولع َّلها
األوىل حتى هذه اللحظة هبذا القدر من االتساع الكمي ،فعند البحث مل أجد مادة مستقلة

( ((2حممد بن جرير الطربي ،تاريخ األمم وامللوك ،مصدر سابق ،ص.1272
( ((2حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،45ص.51
( ((2عبدالرمحن بن خلدون ،املقدمة ،ص.229
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جمرد فقرات صغرية
عىل صورة مقالة أو دراسة تناولت هذه القضية ،وما وجدته كان َّ
خصصها الدكتور عيل الوردي يف كتابه (منطق ابن خلدون)،
عىل طريقة الفقرة التي َّ
وجاءت بعنوان (ابن خلدون واحلسني).
وخالصة القول أن ابن خلدون مل يكن علم ًّيا وال موضوع ًّيا وال عادلاً يف موقفه
جتاه حركة احلسني وهنضته.
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�ت� و �يل �ص� ا ل ل ق� � �مو � ج�ا
الدكتور رمزي بن حليمة*

ﷺ مقدمة

كان اإلطار التكويني لفعل التّأويل حتتضنه حركة التاريخ عرب
النص
صريورهتا املبارشة ،وقد ارتبط الفعل التّأوييل منذ النّشأة بمشكلة تأويل ّ
والرش التي
الديني وحماولة إجياد فهم لنشأة اخللق أو إجياد تفسري جلوانب اخلري
ّ
متسك
يكتنزها السلوك
اإلنساين ،ومع هذا مل يستطع الفعل التأوييل أن ّ
يقوض ّ
ّ
الالّهوتيني املسيحيني باملنهج احلريف لقراءة النّصوص.
ّ
التكون للتأويل هو خلق
إن من النتائج املبارشة التي أفرزهتا حركة
ّ
مسارات دالل ّية جديدة ،وإعادة التنظيم والتبويب لبعض اآلل ّيات واملفاهيم
يتقوم هبا ،والعدول عن االحتفاء بالدالالت اجلاهزة واملعاين املس ّلم هبا
التي ّ
قبل فعل القراءة ،ويف هذا السياق يرى قادمري (ّ ((()Gadamer
احلق
أن القراءة ّ
النص ،وإنّام تفهمه فهماً خُمال ًفا.
ال تفهم ّ
* باحث يف احلضارة العربية من تونس .الربيد اإللكرتوينramzi.benhalima@yahoo.fr :

((( راجع:

Gadamer.H.G, vérité et méthode, les grandes lignes d’une herméneutique
philosophique. Traduction: Pierre fruchon, édition seuil, paris 1995.
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ّ
النص ذاته :أي فهم
ّأوييل كان ممارسة فكر ّية اتّصلت من جهة بعامل ّ
إن الفعل الت ّ
مكوناته والعالقات القائمة يف مضانه ،وحتديد خصائصه التمييزية ّ
ألن للنّصوص
ّ
وللنص احلجاجي هويته الشكل ّية وجهازه االصطالحي
املقدّ سة سامهتا اخلاصة هبا،
ّ
وللنص الرسدي عالمات هبا يتم ّيز عن غريه.
اخلاص به،
ّ
أ ّما من جهة ثانية ّ
النص الذي يعمل عىل
فإن الفعل
التأوييل يو ّثق صلته بقارئ ّ
ّ
فهم طرق إنتاجه ،وتوليده للمعنى من مسارات إنتاجه.
ومكوناته شكل ًّيا وبِنيو ًّيا،
النص
ناهضا بتحديد مواطن
مل يكن الفعل التّأوييل
ً
ّ
ّ
وإنّام أقىص ما كان يسعى إليه هو أن يقوم بصياغة جديدة للحدود القيمية ّ
وكل ما ُيشري
اإلنساين.
إىل العالقات املحدّ دة للرتابط
ّ
ٍ
ذلك ّ
ومعان
النص ،وإغنائه بمضامني
أن غائ ّية الفعل التأوييل يف إعادة اكتشاف ّ
النص يف
جديدة ،وخلق مسارات دالل ّية لبعض األجزاء واملضامني التي قد حيجبها
ّ
شمول ّيته وكل ّيته عىل حدّ عبارة عيل حرب(((.
أن ّ
لقد تو ّلد اعتقاد راسخ عند الباحثني ّ
كل مشاكل الفهم والتأويل متأتّية من
النصّ ،
متنزل يف التاريخ من
تكون
وأن التفسري ملا حواه
نظام
مستمر ألنّه ّ
النص يف ّ
ّ
ّ
ّ
مقوماهتا الواسمة هلا .وحني كان االعتقاد عىل هذه احلال،
ناحية ،ومتّصل بجهة علم هلا ّ
إن ّ
أمكننا القول عن صوابّ ،
كل أشكال االختالف والتباين يف العديد من املسائل
النص املقدّ س.
تأول ّ
مبني عىل أصل مشرتك هو ّ
والقضايا ّ
ليس القصد يف هذا البحث تناول كافة جوانب اإلشكالية املتّصلة بتجديد التفكري
حممد إقبال ،وما يرتبط هبا من قضايا ،فهذا املطمح يضيق عنده املجال،
الديني يف اإلسالم عند ّ
مطولة ترصد ّ
تتضمن البحث يف
كل إشكالية عىل حدة وهي كثرية
ويتّسع لدراسة مستفيضة ّ
ّ
مسائل عىل عالقة باملعرفة الفلسفية ّأولاً  ،والتجربة الدينية ثان ًيا ،والثقافة اإلسالمية ثال ًثا.
ّ
إن اهلدف املراد الذي نروم بلوغه هو توضيح بعض جوانب اإلشكالية كام
حممد إقبال من جهة ،وفهم التحديث ومحله عىل معنى جتديد النظر ،وإعادة
واجهها ّ
القراءة يف املسائل والقضايا من جهة أخرى.
بناء عىل هذه الضوابطّ ،
حممد إقبال((( -يف اعتقادنا-
فإن حت ّقق فهم التحديث يف فكر ّ

((( راجع :عيل حرب ،نقد النص ،املركز الثقايف العريب ،ط.1993 ،1
((( اعتمدنا يف هذه الدراسة عىل كتاب حممد إقبال «جتديد التفكري الديني يف اإلسالم» ،الذي ترمجه ع ّباس
حممود ،الصادر عن دار اجلنوب للنرش بتونس سنة 2006م ،ضمن سلسلة معامل احلداثة.
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يتط ّلب النظر يف مسألتني جامعتني مهاّ :أوال :رصد الدواعي امللجئة إىل نقد املعرفة اإلسالمية
أنموذجا.
بمكوناهتا الناظمة هلا ،وثان ًيا :حتديد مواضع التحديث من خالل اختاذ تأويل قصة اخللق
ً
ّ

ويتّصل هباتني املسألتني ،مسألة ثالثة تُعنى بتقويم هذه املقاربة يف أبعادها املختلفة.

ﷺ ّأولاً  :الدّ واعي امللجئة إىل نقد املعرفة واخلطاب الديني

حممد إقبال الدوافع امللجئة إىل نقد اخلطاب الديني ،والتي يمكن مجعها يف سببني:
تت ّبع ّ

األول يف اختزال الدين يف مستوى أبعاده الدنيوية ،حتى أمسى مفهوم
يتم ّثل السبب ّ
التد ّين بمثابة جمموعة توصيفات وتعليامت ترتبط بالشأن الدنيوي حلياة اإلنسان ،وتركّزت
املجهودات عىل التنقيب عن املضمون العلمي االجتامعي للدين واملعتقدات ،وتأويل
النصوص تأويلاً دنيو ًّيا.
ووقع بذلك متديد مفهوم الدين ،وجعله مفهو ًما شمول ًّيا يستوعب كافة جماالت
احلياة .وتزامن هذا مع تقويض املعاين الرمزية للدين وتقليص أبعاده امليتافيزيقية،
وحتويل الدين إىل أيديولوجيا ختتزله يف تفسري اسمي سطحي مبسط وض ّيق.

ّ
الروحي،
إن أدجلة الدين والتشديد عىل ُدنيويته ُيفضيان إىل تفريغه من مضمونه ّ
ويستغرقانه يف جماالت بعيدة عن العوامل الباطنية والوجدانية لإلنسان .وبدالً من أن
يتحول إىل
يعمل الدين عىل ترسيخ النزعة اإلنسانية واملعنوية وتربية الذوق الفني،
ّ
وسيلة للكراهية وأداة للرصاع.

والسبب الثاين يتم ّثل يف طبيعة عالقة الفكر اإلسالمي بالفلسفة ،وهذه العالقة
يمكن فهمها من خالل األمور التالية:

 -1يرى إقبال ّ
املعوقات ع ّطلت مسريته
أن الفكر اإلسالمي أصيب بجملة من ّ
قوة ثقافية هائلة يف التاريخ
اإلبداعية من خالل عالقته بالفلسفة اليونانية التي شكّلت ّ
وسعت آفاق النظر العقيل عند مفكّري اإلسالم ،إلاَّ أهنا عملت يف
اإلسالمي .ومع أنهّ ا ّ
اآلن نفسه عىل تشكيل غشاوات أعمت البرص عن فهم القرآن ،فيقول يف هذا السياق:
«ّ ...
كل ذلك انتهى بمفكري اإلسالم إىل مناقضة الفكر اليوناين بعد أن أقبلوا يف باكورة
أول األمر إىل أن
حياهتم العقلية عىل دراسة آثاره يف شغف شديد ،ذلك أهنم مل يتف َّطنوا ّ
روح القرآن تتعارض يف جوهرها مع هذه النظريات الفلسف ّية القديمة ،وبام أهنم كانوا
قد وثقوا بفالسفة اليونان أقبلوا عىل فهم القرآن يف ضوء الفلسفة اليونانية ،وكان ال

أمنوذجا
قراءة يف حتديث التفكري الديين عند حممد إقبال ..تأويل قصة اخللق
ً

43

بدّ من إخفاقهم يف هذا السبيل؛ ألن روح القرآن تتجىل فيها النظرة الواقعية ،عىل حني
املجرد وإغفال الواقع املحسوس»(((.
امتازت الفلسفة اليونانية بالتفكري النظري
ّ
ّ
ربرات ال
هلذا خ ّطأ الغزايل حني عمل عىل إقامة الدين عىل دعائم
الشك الفلسفي بم ّ
تسوغها روح القرآن ،وكذلك خ ّطأ ابن رشد حني تأ ّثر بأرسطو يف اصطناع القول بخلود
جمرد نسق من املعاين املنطق ّية.
العقل الف ّعال ،وخ ّطأ املعتزلة حني أرجعوا العقائد إىل ّ

ثمة فرق بني الدين والفلسفة يكمن يف ّ
أن الدين هيدف إىل
 -2يرى إقبال أنه َّ
اتصال باحلقيقة أقرب وأوثق؛ ألن اهلدف الرئييس للقرآن هو أن يوقظ يف نفس اإلنسان
شعورا أسمى بام بينه وبني اخلالق وبينه وبني الكون من عالقات متعددة((( ،فالفلسفة
ً
نظريات أ ّما الدين فتجربة ح ّية ومشاركة واتصال.
ّ
احلس الشاهد والتجربة.
إن العقل اإلسالمي يف القرآن جيب أن يقوم عىل دعامة ّ
أقره علامء اإلسالم من خالل الثورة عىل الفلسفة اليونانية فيذكر إقبال:
ذلك املنهج الذي ّ
ّ
«أن املعرفة جيب أن تبدأ باملحسوس ،وقدرة العقل عىل حتصيل املحسوس وسلطانه عليه
هو الذي ييسرّ له االنتقال من املحسوس إىل غري املحسوس»(((.
ّ
إن هذه الدوافع جمتمعة تدفع بإقبال إىل املطالبة بأمرين:

األول :رضورة دحض األفكار القائلة بفضل الفكر اليوناين عىل احلضارة
األمر ّ
املعوقات يف تقدّ م مسرية العقل اإلسالمي ،فظهور منهج
أهم ّ
اإلسالمية ،ألنه يعتربها ّ
املالحظة والتجربة يف اإلسالم مل ينشأ من توافق بني العقل اإلسالمي والعقل اليوناين
خضم رصاع عقيل طويل املدى.
بل نشأ يف
ّ
األمر الثاينّ :
إن تشكيل معرفة دينية موائمة للعرص يتو ّقف عىل إعادة بناء الهوت
جديد أو فلسفة دينية حتدّ د لنا مكانة اإلنسان يف العامل ونمط العالقة بينه وبني اهلل،
وحقيقة الدين وح ِ
دوده ،وجماالت التد ّين وطبيعة الظاهرة الدينية .وهذا املطلب يتط ّلب
َ ُ
التحرر من اإلبستيمولوجيا الكالسيك ّية ،وتوظيف معطيات اإلبستيمولوجيا والعلوم
ّ
اإلنسانية احلديثة يف الدراسات الالّهوتية.
((( حممد إقبال ،املرجع السابق ،ص.134
((( املرجع نفسه ،ص.24
((( حممد إقبال ،املرجع السابق ،ص.137
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ﷺ ثان ًيا :مواضع التحديث ..تأويل قصة اخللق

(((

ّ
حممد إقبال تستفاد من خالل جتديده النظر يف العديد
إن مواطن التحديث يف فكر ّ
من العلوم الدينية ،منها ما هو متّصل بعلوم القرآن ،ومنها ما هو متع ّلق بالفقه وأصوله،
ومنها ما هو مرتبط بعلم الكالم والفلسفة.

وقد ختيرّ نا من هذه املسائل املتعدّ دة النظر يف إشكالية تأويل قصة اخللق .فنقول:
ّ
أهم املشاغل التي أشكلت عىل العلامء فظهر فيها االختالف.
إن قصة اخللق اعتربت من ّ
هيمنا منه ما يتّصل بكيف ّية قراءة إقبال هلا.
وهذا االختالف له مراتب متعدّ دة ّ

ّ
ملحمد إقبال هو حسن استيعابه للرتاث الديني بتقاطعاته املختلفة
إن ما يحُ سب ّ
املشكّلة له ،وحسن مت ّثله ملختلف التجارب صوف ّية كانت أو شيع ّية أو سن ّية .وكذلك
ا ّطالعه اجل ّيد عىل الفلسفة والعلوم اإلنسانية احلديثة.

هذا ك ّله أفىض إىل تشكّل وجه جديد يف تأويل القرآن ،والتعاطي مع لغته باعتبارها
ٍ
معان ال تتّسع هلا قوالب األلفاظ .وقد أتاح
لغة رمز ّية خاطب اهلل هبا اإلنسان لإلشارة إىل
ّ
الباطني
ويتوغل يف مضمونه
النص اخلف ّية،
له هذا األسلوب أن يغوص يف مدلوالت ّ
ّ
رموزا وإشارات وشفرات حلقائق تضيق عنها العبارات.
باعتباره
ً
ّ
إن حت ّقق عملية التحديث يف تأويل القرآن من قبل حممد إقبال يمكن رصده يف
قصة هبوط آدم إىل األرض وصورة اجلنة.
مسألتني مهاّ :

قصة هبوط آدم إىل األرض
 -1املسألة األوىلّ :

يالحظ إقبال ّ
أن هذه القصة جاءت يف آداب العامل القديم عىل صورة خمتلفة،
نموها أو تقصيّ خمتلف اهلموم والبواعث اإلنسانية التي
هلذا فإنه يصعب حتديد مراحل ّ
ك ّيفت عملية تشكّلها .ويذكر إقبال ّ
أن هذه القصة نشأت عند الساميني كنتاج لرغبة
اإلنسان البدائي «يف أن يفسرّ لنفسه تعاسته البالغة ،وسوء حاله يف بيئة غري مؤاتية له،
تفيض باملرض واملوت ،وتعوقه من كل ناحية يف سعيه الستبقاء حياته»(((.

((( ملزيد التوسع حول جدل ّية العالقة بني التفسري والتأويل والقراءة ،راجع :كامل عمران والباجي القمريت،
النص واملنهج ،آيات منسورة لقامن ضمن سلسلة موافقات الصادرة عن الدار التونسية للنرش،
جدلية ّ
نموذجا ،ضمن ندوة
أيضأ :حممد نجيب النويري ،املعنى عند املفرسين الطربي
ديسمرب 1989م .انظر ً
ً
صناعةاملعنى وتأويل النص ،جامعة تونس كلية اآلداب بمنوبة .1992
((( حممدإقبال ،املرجع السابق ،ص .93
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ّ
إن صورة هذه القصة يف املرجع السامي ،حتدّ دت معاملها هبذه النظرة التشاؤمية
لإلنسان جتاه احلياة ،وإحساسه بالعجز عن مقاومة القوى الطبيعية.

وقد اكتسبت هذه الصورة داللة أخرى يف املرجع البابيل ،فمن خالل نقش قديم
يتضمن ثعبانًا (رمز عضو الذكورة) وشجرة وامرأة تقدّ م إىل رجل تفاحة (رمز البكارة)،
ّ
يوضح إقبال ّ
أن املعنى املستفاد من هذه األسطورة أن سبب سقوط الرجل من حال
ّ
مرة(((.
مفرتضة من حاالت السعادة كان سببه االختالط اجلنيس بني الرجل واملرأة ألول ّ

النص التورايت والنص
ثم ما لبثت أن اكتسبت هذه القصة دالالت أخرى يف ّ
القرآين .ويمكن بيان مستويات االختالف بني النصني يف اجلدول التايل:
العهد القديم

عنارص القصة مواطن ذكر هذه العنارص
احلديث
عن اجلنة أو
الشجرة

عنارص
القصة

احلديث
الرب اإلله من
«وأنبت ّ
األرض ّ
عن اجلنة أو
كل شجرة شهية
للنظر وج ّيدة لألكل وشجرة الشجرة
احلياة يف وسط اجلنة وشجرة
والرش» سفر
معرفة اخلري
ّ
التكوين (.)9/2
الرب اإلله :هو ذا
«وقال ّ
اإلنسان قد صار كواحد منا
عار ًفا اخلري والرش .واآلن
لعله يمدّ يده ويأخذ من
أيضا ويأكل
شجرة احلياة ً
وحييا إىل األبد» سفر التكوين
(.)24/3

((( حممد إقبال،املرجع نفسه ،ص .93

القرآن

مواطن ذكر هذه
العنارص
ْت
اس ُك ْن َأن َ
َ
{و َيا َآ َد ُم ْ
ِ
َو َز ْو ُج َك الجْ َنَّ َة َفكُلاَ م ْن
َح ْي ُث ِش ْئتُماَ َولاَ َت ْق َر َبا
َه ِذ ِه َّ
الش َج َر َة َف َتكُونَا ِم َن
ني} (األعراف
ال َّظالمِِ َ
.)19/7
َّات عَدْ ٍن تجَ ْ ِري ِم ْن
{جن ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
يها
تحَ ْ ت َها الأْ نهْ َ ُار َخالدي َن ف َ
َو َذلِ َك َج َزا ُء َم ْن ت ََزكَّى}
(طه .)76/20
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العهد القديم

عنارص القصة مواطن ذكر هذه العنارص
احلديث عن
احلية

«و كانت احلية أحيل
مجيع حيوان الربية الذي
الرب اإلله .فقالت
صنعه ّ
للمرأة :أيقينا .قال اهلل:
ال تأكال من مجيع شجرة
اجلنة؟ فقالت املرأة للح ّية:
من ثمر شجر اجلنة نأكل.
وأما ثمر الشجرة التي يف
وسط اجلنة فقال اهلل :ال
متساه .كيال
تأكال منه وال َّ
متوتا .فقالت احلية للمرأة:
لن متوتا إنّام اهلل عامل أنّكام
يف يوم تأكالن منه تنفتح
أعينكام وتصريان كآهلة
والرش .ورأت
عاريف اخلري
ّ
املرأة أن الشجرة طيبة
للمأكل وشهية للعيون.
وأن الشجرة منية للعقل
فأخذت من ثمرها وأكلت
أيضا معها،
وأعطت بعلها ً
فأكل» سفر التكوين (-2
.)7-3 .25

عنارص
القصة

احلديث عن
احلية

القرآن

مواطن ذكر هذه
العنارص

-
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العهد القديم

عنارص القصة مواطن ذكر هذه العنارص
جاء يف سفر التكوين:
ذكر حادثة
املرة عظم من
خلق حواء «هاهذه ّ
من ضلع آدم عظامي وحلم من حلمي.
تسمى امرأة ألهنا من
هذه ّ
امرئ أخذت» (.)23/2

عنارص
القصة
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ذكر حادثة
خلق حواء -
من ضلع آدم

مواطن ذكر هذه
العنارص

الش ْي َط ُ
ذكر هبوط { َف َو ْس َو َس لهَُماَ َّ
وقال آلدم« :إذ سمعت
ذكر هبوط
ان
آدم من اجلنة ل ِ ُي ْب ِد َي لهَُماَ َما ُو ِ
آدم من اجلنة لصوت امرأتك فأكلت
ور َي
ِ
َعنْهُماَ م ْن َس ْو َآتهِ ِماَ َو َق َال
إىل األرض من الشجرة التي هنيتك
إىل األرض
ما اك ربك َعن ه ِذهِ
قائلاً  :ال تأكل منها،
َ نهَ َ ُماَ َ ُّ ُماَ ْ َ
ِ
َّ
الش َج َرة إِلاَّ َأ ْن َتكُونَا
فملعونة األرض بسببك
ِ
َم َل َكينْ ِ َأ ْو َتكُونَا م َن
بمش ّقة تأكل منها طول
ِِ
ين» األعراف
أيام حياتك وتأكل عشب
الخْ َالد َ
الصحراء بعرق وجهك
(.)20/7
خبزا ،حتى تعود إىل
تأكل ً
األرض التي أخذت منها.
ألنك تراب ،وإىل الرتاب
تعود» سفر التكوين (/3
.)19-14
ّ
إن ما يمكن اخلروج به من مالحظات من النصني القرآين والتورايت ما ييل:

ّ -1
يقسم القصة إىل حادثتني متاميزتني :إحدامها تتع ّلق بام يصفه
إن القرآن ّ
بالشجرة فقط ،واألخرى خاصة بشجرة اخللد وملك ال يبىل .و ُيضاف إىل هذا ّ
أن
الفرضية التي ساقها القرآن تتم ّثل يف ّ
أن الشيطان هو الذي قام بإغواء آدم وزوجه.

ّ –2
إن األدب ّيات اليهودية حتدّ ثت عن جنة عدن تقع يف وسطها شجرة عالية
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عظيمة ُس ّميت «بشجرة احلياة»ّ ،
وكل من يأكل من ثمرها يكتب له اخللود .وقد ذكرت
مرات يف العهد القديم من الكتاب املقدّ س يف سياق رسد حياة آدم بجنة عدن.
ثالث ّ
تفسريا حلقيقة موت اإلنسان ّ
ويرى البعض(ّ ((1
ألن آدم لو مل
أن هذه الشجرة و ّفرت
ً
ِ
يعص أمر اهلل باألكل من شجرة املعرفة وأكل من شجرة احلياة حل ّقق اخللود.
ّ -3
إن رواية العهد القديم تقوم عىل بيان أمرين :أوهلام ،أن اإلنسان طرد من
الرب اإلله خيلق املرأة من أحد أضالع
األول .وثانيهام ،بيان أن
ّ
جنة عدن فور عصيانه ّ
اإلنسان بعد إيقاعه يف سبات عميق.

والذي نخرج به ،بعد عقد هذه املقارنة بني النصني مالحظتني مها:
املالحظة األوىلّ :
إن القرآن يسقط إسقا ًطا تا ًّما ذكر احلية وحكاية خلق حواء من
ضلع من ضلوع آدم .وحذف حكاية احل ّية جتريد للقصة من طابعها اجلنيس ،وما توحي
به أصلاً من النظر إىل احلياة نظرة متشائمة .وحذف حكاية الضلع يقصد به اإلشارة إىل
ّ
أن غرض القرآن من رواية القصة ليس الرسد التارخيي ،كام هو احلال يف كتاب العهد
القديم الذي يعطينا وص ًفا ألصل الرجل واملرأة متهيدً ا لبيان تاريخ إرسائيل.

املالحظة الثانية :رصد بعض الفوارق بني النصني ،من ذلك مثلاً أن سبب نزول
آدم من اجلنة إىل األرض كان بسبب غواية الشيطان يف النص القرآين .يف حني كان
السبب يف العهد القديم عصيانه األول للرب اإلله ممّا ترتّب عليه طرده من جنة عدن.

ّ
للنصني القرآين والعهد القديم ثالث
إن ما ينتهي إليه إقبال بعد هذا االستقراء ّ
دالالت رمزية ُمستحدثة لقصة اهلبوط وهي:
ّأولّ :
األول
إن قصة هبوط آدم كام جاءت يف القرآن ال صلة هلا بظهور اإلنسان ّ
هبذا الكوكب ،وإنّام أريد هبا بيان ارتقاء اإلنسان من بدائية الشهوة الغريز ّية إىل الشعور
ّ
ّ
الشك والعصيان.
حرة قادرة عىل
نفسا ّ
بأن له ً
ثان ًياّ :
إن عملية اهلبوط ال تعني أي فساد أخالقي ،بل هو انتقال اإلنسان من
أول بارقة من بوارق الشعور بالنفس .وهو نوع من اليقظة
الشعور البسيط إىل ظهور ّ
من حلم الطبيعة أحدثتها خفقة من الشعور ّ
بأن لإلنسان صلة عل ّية شخص ّية بوجوده،

)(10) dictionnaire encyclopédique du juddisme (publié sous la direction de Geoffrey urigoder
Les éditions du Cerf, Paris 1993, p1159.
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أول فعل له تتم ّثل فيه حرية االختيار وهلذا تاب اهلل عىل
فاملعصية األوىل لإلنسان كانت ّ
آدم كام جاء يف القرآن وغفر لهّ .
قرسا بل هو خضوع عن
إن عمل اخلري ال يمكن أن يكون ً
طواعية للمثل األخالقي األعىل ينشأ عن تعاون الذوات احلرة املختارة عن رغبة ورضا.

ثال ًثاّ :
إن الفكرة األساسية املستفادة من قصة اهلبوط من اجلنة كام جاء ذكرها يف
القرآن (سورة طه /آية  )122-120تشري إىل ّ
أن رغبة احلياة رغبة ال تقاوم ،وسعي
اإلنسان إىل احلصول عىل مسلك ال هنائي من حيث هو فرد ذو وجود متح ّقق .ولكن ملا
كان اإلنسان كائنًا فان ًيا خيشى انقضاء سريته بموته ،مل يكن أمامه من سبيل إلاَّ ْ
أن يحُ ّقق
نوعا من اخللود اجلامعي بالتكاثر والتوالد ،لذلك يرى إقبال «أن أكل الثمرة املحرمة من
ً
شجرة اخللد كان الوسيلة التي جلأ إليها للتمييز بني الذكر واألنثى ،وهو التمييز الذي به
يتكاثر لكي ينجو من الفناء
الكيل»(.((1
ّ

ثم خيلص إقبال إىل تأويل مستحدث عند مقارنته بني التمثال البابيل القديم والنص
القرآين فيذكر« :إن القرآن يستبعد الرمز لعضو التذكري الذي جاء يف الفن القديم ،ولكنه
يشري إىل أول اختالط جنيس بام اعرتى آدم من اخلجل الذي يبدو يف حرصه عىل سرت
عريه .وبعد ،فإن احلياة معناها أن يكون لإلنسان شكل معني وفرد ّية متحققة الوجود يف
اخلارج ،وهذه الفردية املتحققة مشاهدة فيام ال حيىص من خمتلف الصور احلية هي التي
يتكشف فيها ما هلل من وجود غري متناه»(.((1

 -2املسألة الثانية :صورة اجلنة

وهي مسألة متصلة اتصالاً وثي ًقا باملسألة األوىل ،ينتهي إقبال إىل تأويل مستحدث
فيه ،ويرى ّ
أن اجلنة التي ورد ذكرها يف القرآن واملتعلقة بقصة آدم وحواء ال يمكن أن
يقصد هبا اجلنة التي جعلها اهلل مقا ًما خالدً ا للمتقني لسببني:
األولّ :
ومتاعا لإلنسان ينبغي أن يشكر
مستقرا
أن القرآن جيعل األرض
ً
السبب ّ
ًّ
اهلل عليه يف حني يلعن العهد القديم األرض لعصيان آدم .بذا فليس هناك من سبب
الفرتاض ّ
أن كلمة جنة (أي حديقة) استعملت يف هذا السياق للداللة عىل جنة وراء
احلس ،يفرتض أن اإلنسان هبط منها إىل هذه األرض.
ّ

( ((1حممدإقبال ،املرجع السابق ،ص.93
( ((1املرجع نفسه ،ص.97
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وطب ًقا للقرآن ليس اإلنسان غري ًبا عن هذه األرض ،لذلك يمكن ترجيح أن
مستقرا
اجلنة التي ورد ذكرها يف القصة ال يقصد هبا إطال ًقا اجلنة التي ه ّيأها اهلل لتكون
ًّ
للمتقني.

السبب الثاين :أن اجلنة التي وعد اهلل هبا املتقني وصفها القرآن بقولهَ { :ي َتن ََاز ُع َ
ون
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َو َما ُه ْم ِمن َْها
يها ك َْأ ًسا لاَ َل ْغ ٌو ف َ
ف َ
يها ن ََص ٌ
يم}( ،((1أو بقوله{ :لاَ َي َم ُّس ُه ْم ف َ
يها َولاَ ت َْأث ٌ
بِ ُم ْ
أول ما وقع فيها معصية
خ َر ِج َ
ني}( .((1يف حني أن اجلنة التي ورد ذكرها يف القصة كان ّ
اإلنسان لربه ثم خروجه من اجلنة .والقرآن يصف مالمح هذه اجلنة بالقول{ :إِ َّن َل َك
ِ
َألاَّ تجَُ ِ
يها َولاَ َت ْع َرى َو َأن َ
يها َولاَ ت َْض َحى}(.((1
َّك لاَ َت ْظ َم ُأ ف َ
وع ف َ
َ

اعتبارا مفاده أن اجلنة التي جاء ذكرها يف القرآن ما هي
يرجح إقبال
هلذين السببني ّ
ً
إلاَّ تصوير حلالة بدائية يكاد يكون اإلنسان فيها مقطوع الصلة بالبيئة التي يعيش فيها.
حيس بلدغة املطالب البرشية التي حتدّ د نشأهتا دون سواها من العوامل
ومن ثم فإنه ال ّ
(((1
بداية الثقافة اإلنسانية .

هبذه الطريقة يف التأويل لقصة هبوط آدم من اجلنة إىل األرض وصورة اجلنة،
استقر يف أدبيات الفكر اإلسالمي .واستفاد أ ّيام استفادة من الدرس
فارق إقبال ما
ّ
الرمزي الذي اتخّ ذ من دراسة املعنى يف حياة اإلنسان االجتامعية
األنثروبولوجي ّ
ثم تصبح الثقافة يف داللتها
وتتم هذه الدراسة من خالل الرموز ومن ّ
رئيسا لهّ ،
هد ًفا ً
النص الرمزي القابل للفهم والتأويل.
األنثروبولوجية بمثابة ّ

إن إقبالاً يعتقد ّ
ّ
أن أ ّية حماولة لتحديث التفكري ال تنفتح عىل رؤية خمتلفة يف حتديد
مدلول لغة الدين ،ال تستطيع أن ختطو أ ّية خطوة جريئة إىل األمام تبلور اجتها ًدا بديلاً
تصور يواكب العرص للدين والتّد ّينّ .
إن القعود عند فهم حريف وسطحي
يسهم يف بناء ّ
يكرر دائماً ما قاله القدماء وينتهي إىل مواقف
ّ
للنص ال يمكن أن يقدّ م لنا فهماً جديدً ا ،بل ّ
ُسكون ّية قارة.
وإنّه لفي اعتقادنا ّ
أن بمثل هذه اآلراء ،نخرج من مأزق لنسقط يف آخر .فالفكر

( ((1سورة الطور .23/52
( ((1سورة احلجر .48/15
( ((1سورة طه .119-118/20
( ((1حممد إقبال املرجع نفسه ،ص.95
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الديني اإلسالمي ما زال يعاين من تبعات مشغل قراءات القرآن واملشاكل املختلفة التي
اتّصلت به ،لنسقط من جديد يف شكل جديد من القراءة وما تثريه من قضايا.

ﷺ ثال ًثا :يف تقويم جتربة حممد إقبال

إن تقويم عملية جتديد التفكري الديني يف اإلسالم عند حممد إقبال متّصلة اتّصالاً
ّ
أي حدّ ترتقي هذه التجربة لتشكّل جهدً ا حتديث ًّيا
وثي ًقا باإلجابة عن السؤال التايل :إىل ّ
يف املعرفة الدينية وعلومها؟

ّ
يتم بالنظر يف الوجهني الناظمني هلذه املقاربة:
إن حت ّقق اإلجابة عن هذا السؤال ّ
األول إجيايب والثاين سلبي.
ّ

 -1الوجه اإلجيايب

متأت من ّ
حممد إقبال
أولاً  :إن مبحث الفضل
ٍّ
نقول ّ
أن عمل ّية التحديث عند ّ
انطلقت من موقع يالمس اهلياكل األساسية واجلذور ومصادر اإلهلام التي تشكّل
ّ
وتتغذى منها املفاهيم االعتقادية واألفكار الكالمية .فالرجل أجاز
الرؤية الكونية،
إمكانية استخدام املنهج العقيل الفلسفي يف حتليل الدين وجوهره .وفهم اجلذور العميقة
لإليامن وما ينطوي عليه.
وقد قاده هذا املنحى إىل االستعانة بآراء مجاعة من الفالسفة واملفكّرين الغربيني يف
تفسري الدين كظاهرة وجدانية وإيامنية واجتامعية .وبموازاة ذلك حرص عىل استنطاق
املتصوفة والعرفاء والفالسفة ...وقد هت ّيأ له بفضل هذا
املوروث اإلسالمي خاصة آراء
ّ
خمصوصا للدراسات الالهوتية يف اإلسالم تتحدّ د فيه أولويات
إطارا منهج ًّيا
ًّ
أن يصوغ ً
البحث ونقطة البداية واملنطلقات األساسية ،وأدوات التعاطي مع اإلبستيمولوجيا
والعلوم اإلنسانية احلديثة واكتشاف البقع املضيئة يف الرتاث ،ومدى اإلفادة من عنارصه
احل ّية ودجمها بمكاسب املعارف اجلديدة وتوليفها يف هندسة معرفية متناسقة األجزاء.
ففي استقراء رسيع يطالع القارئ آراء فالسفة ومفكرين وعلامء غربيني مثل هيوم
وبرغسون وفرويد وديكارت ونيوتن ورسل وبراديل وهيغل ...وغريهم كثريونّ .
إن
عول عليه إقبال يف عملية تفكيك الرتاث وغربلته ،وتأويل
هذا احلشد وهذا التجميع ّ
ّ
والتوغل يف الظاهرة واستجالء كوامنها يف النفس،
النص ومعرفة جماالته التداولية
ّ
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وحقلها وحدودها يف االجتامع البرشي.

متأت ثان ًيا ،عند مالحظة إقبال تعطيلية املنطق اليوناين حاول
ومبحث الفضل
ٍّ
اخلروج بقراءة جديدة تعيد ملنطق التت ّبع احلسيّ واالستقرائي موقعه ومكانته يف التفكري
الديني؛ إذ من دون ذلك لن يستطيع الفكر اإلسالمي مواكبة الراهن.
متأت ٍ
أخريا من أن إقبال فتح املجال إلعادة قراءة بعض القضايا
ومبحث الفضل
ٍّ

املطهري رأيه يف كون
النبوة ،كام استثمر مرتىض ّ
طور نظرته يف ختم ّ
اهلامة .ففضل الرمحن ّ
واملتحول ،ودور
موس ًعا ملعنى الثابت
أس احلركة يف اإلسالم ليقدّ م
ّ
االجتهاد هو ّ
تفسريا ّ
ً
االجتهاد يف الفكر الديني ،ويضاف إىل هذه القائمة املفكر اإليراين عبد الكريم رسوش
املهتمة بالتمييز بني املعرفة الدينية
الذي و ّظف آراء حممد إقبال لتطوير بعض الدراسات
ّ
والدين ومسألة القبض والبسط يف التجربة النبوية.

 -2الوجه السلبي

أولاً ّ :
إن مسألة التحديث يف سياقها العام والرئييس أصبحت بمثابة مسألة
نقول ّ
بمقوماته ّ
النص الديني ّ
اجتامعية بني الباحثني .ورأوا يف إعادة قراءة ّ
املتنوعة مدخلاً مهماًّ
لتحقيق هذه الغاية .واحلال ّ
أن إعادة إحياء مفاهيم دينية مع ّينة أو إجياد إصالح يف التطبيق
لن ّ
املهم معه إصالح وتقويم هذا
املهم هو التحديث بل
حيل بمفرده املشكلة .فليس
ّ
ّ
أولاً  :اإلنسان
الذي نقوم بتحديثه .فلسائل أن يتساءل :ما الذي يفرتض االشتغال عليه ّ
ثم الدين أم الفهم الديني ثم اإلنسان؟ّ .
أي عمل حتديثي -يف اعتقادنا -جيب
إن منظومة ّ
ِّ
النص وكيفيات التعامل معه بام يكفل لنا
أن تقرتن بحركتني :األوىل منبثقة من
مضان ّ
التجدّ د والتقدّ م نحو األفضل .واحلركة الثانية من خارج النص متم ّثلة خاصة يف ترشيد
وتطوير األجهزة املعرفية وحتسني مستوى التق ّبل والدراسة من طرف الباحثّ .
إن حت ُّقق
هاتني احلركتني يسمحان لنا بقراءة موضوعية للدين ونصوصه ويفرزان فهو ًما سليمة
ومتطورة للمشاغل والقضايا املطروحة.

ونقول ثان ًياّ :
إن مرشوع حتديث اخلطاب الديني ال ينطلق من الثقافة الدينية
وحدهاَ .ف ْ
إن رأى إقبال يف جتديد التفكري الديني حلاًّ وحيدً ا به يتح ّقق التحديث ،نقول
إن هذا التجديد الذي ناديت به ليس سوى ٍ
لهّ :
ركن من أركان منظومة التجديد وال
يكفي وحده .وإنّام ال بدّ من جتديد أجهزتنا ومنظومتنا املعرفية وأوضاعنا السياسية
واالجتامعية والعلمية...
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إ ًذا فهناك عالقة جدلية بني التجديد الديني والتجديد اإلنساين حيث يؤ ّثر ّ
كل
منهام عىل اآلخر ويلحقه ،وهنا حصل «وهم التحديث» عندما أوقعنا القطيعة بني هذين
ّ
وكأن إصالح الفقه أو علوم القرآن أو علم الكالم كفيل لوحده بإصالح
املسارين.
الفكر اإلسالمي.
ونقول ثال ًثا :مل ِ
منهجا علم ًّيا متكاملاً قوامه نقض
لتؤسس
ً
ترتق أفكار حممد إقبال ّ

معرفة مرفوضة واستبداهلا بأخرى مستحدثة ،وتوفري ّ
املقومات لنجاحها وانتشارها،
كل ّ
واالرتقاء هبا لتكون مرجع ّية يعتدّ هبا لتفسري ّ
كل الظواهر ،وجتاوز االختالفات
والتناقضات داخل الفكر اإلسالمي.

فبالرغم من جدّ ية اإلسهام الذي قام به إقبال لدفع حركة جتديد التفكري الديني
يف اإلسالم إلاَّ أن دعوته ظ ّلت حمدودة االنتشار رغم فرادهتا وجدّ هتا يف جمال العناية
بمفهوم العمل يف اإلسالم وجتديد الفلسفة الدينية اإلسالمية.

ﷺ اخلامتة

ّ
إن أبرز ما يسرتعي االنتباه يف دراسة حممد إقبال للفكر الديني عدم إعراضه عن
بعض املحاور التقليدية التي تع ّلق هبا سابقوه من الباحثني والدارسني عندما تناولوا
قضايا الفكر اإلسالمي بالدرس واملراجعة ،فانشغل بمباحث ومسائل خمتلفة منها ما
هو متصل بالكالم ومنها ما هو متصل بالفقه وأصوله.

كام جعل إقبال عملية جتديد التفكري الديني تتجاوز مدار الداللة اللغوية اللفظية،
وتوصل إىل نتيجة ق ّيمة ،وهي أن إعادة قراءة الفكر
أو السقوط يف الدراسة التارخيية،
ّ
الديني بفضل املناهج املستحدثة جيب أن يرافقه عمل انتقائي لتوظيف ما يفيد هذه
املعرفة الدينية ألهنا ليست وصفة جامدة بل هي جتربة ح ّية متجددة.

و قد تبينَّ لنا أن عمل إقبال -إذا ما تق َّيدنا بإشكالية التأويل مثلاً  -إن عدّ حماولة
لتحديث طرائق وكيفيات التفكري فإنه يفيض -لزا ًما -إىل الوقوع يف مجلة من اإلحراجات
واملزالق التي تثري العديد من القضايا واإلشكاليات.

دراسات وأبحاث

�أ ة
ل�ا � خ
ل� ا ت
مس
ري َّ�
ت أ ق

ن
ع�د ا لدك�ور � ب�ي� ا ل�ا سم سعد ا لله
الدكتور مولود عومير*

ﷺ مدخل

تطمح هذه املطالعة إىل دراسة موضوع مسألة التاريخ عند أيب القاسم
سعد اهلل (2013 - 1927م) ،وهي أحد القضايا التي اهتم هبا مؤرخنا
أفكارا كثرية
خيصص هلا كتا ًبا مستقلاًّ  ،فإن
الكبري .وعىل الرغم من أنه مل ِّ
ً
يف هذا املجال املعريف نجدها مبثوثة يف ثنايا كتاباته املتعدِّ دة ،بخاصة يف كتبه
الثالثة« :أبحاث وآراء يف تاريخ اجلزائر» (اجلزء الرابع) ،و«حوارات»
و«حصاد اخلريف».

التخصص يف
ملاذا انتقل الدكتور سعد اهلل من دراسة األدب إىل
ُّ
اهتم سعد اهلل بالتنظري التارخيي أم اكتفى فقط بالكتابة
التاريخ؟ هل
َّ
التارخيية؟ ما هي رشوط الكتابة التارخيية يف نظره؟ ما هي نظرته للمدارس
التارخيية احلديثة؟ ماذا يقصد بقوله :ال «وجود للمؤرخ العمالق إلاَّ يف أمة
عمالقة»؟ ماذا يقصد بمقولته« :اخلوف من التاريخ»؟ ما هو رأيه يف جتديد
* أستاذ تاريخ الفكر املعارص بجامعة اجلزائر  .2الربيد اإللكرتوينmouloud1968@yahoo.fr :
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التاريخ العريب وإعادة كتابته؟ ما هو موقفه من املدارس الغربية يف كتابة تاريخ اجلزائر؟
ما هي نظرته ملستقبل التاريخ يف ظل حتديات العوملة؟

ﷺ من األدب إىل التاريخ

بدأ أبو القاسم سعد اهلل مشواره الدرايس طال ًبا يف العلوم اإلسالمية يف جامع
التخصص يف التاريخ ملا
الزيتونة ،ثم طال ًبا لألدب يف كلية دار العلوم بالقاهرة ،واختار
ُّ
سافر إىل الواليات املتحدة األمريكية يف عام 1961م وسجل إلعداد رسالة الدكتوراه.
التحول يف كتابه «مسار قلم» ،ورشح يف أماكن
وقد حتدَّ ث سعد اهلل بالتفصيل عن هذا
ّ
والتفرغ لدراسته ثم االشتغال بالبحث
تطور عنده هذا الشغف بالتاريخ
أخرى((( كيف ّ
ُّ
التارخيي لعقود من الزمن.

وال بأس أن أنقل هنا بلسانه واحدة من هذه الشهادات حول هذا املوضوع بقوله:
«وقد وجدت من خالل دراستي سيام وقد حللت بأمريكا ،تلك البالد املادية والصناعية
الكربى ،أن التاريخ هو أفضل ما يشبع هنمي العلمي وتطلعايت العقلية ،ففيه الشك قبل
اليقني ،وفيه الرت ُّيث والتث ُّبت قبل إصدار األحكام ،وفيه املوضوعية واالحتكام إىل العلم
والضمري .وكل هذه املعايري تستجيب لنوازعي األوىل ...أما ثورة اجلزائر فقد أرغمتني
عىل البحث وتطبيق التاريخ ،أي جعلتني أدرس تاريخ بالدي الذي مل أدرسه من قبل
وأحترق إىل معرفة إنجازات األجداد واآلباء ،وأقارن بني ما
يف أي مدرسة أو جامعة،
َّ
(((
قدموا به وما أنجزه اآلخرون يف احلروب والعلوم واحلضارة عىل العموم. »...

درس التاريخ يف اجلامعة األمريكية ،واستفاد من حمارضات كبار املؤرخني
املعارصين الذين التقى هبم يف الواليات املتحدة األمريكية أمثال :املؤرخ الربيطاين
أرنولد توينبي ( ((()1975-1889واملؤرخ اللبناين  -األمريكي فيليب حتي (-1886
 ...((()1978إلخ.

وعىل الرغم من أن الدكتور سعد اهلل غاص يف بحر التاريخ وارتقى يف سامء

((( أبو القاسم سعد اهلل ،حوارات ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،2005 ،ص  ،155-154قضايا شائكة،
بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،2005 ،ص .131-130
((( سعد اهلل ،حوارات ،ص .155-154
((( سعد اهلل ،مسار قلم ،يوميات ،اجلزائر :عامل املعرفة ،2009 ،ج  ،3ص .68
((( مصدر سابق ،ص .68-67
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أيضا إىل األسلوب
املؤرخني ،إلاَّ أنه ظل متمسكًا بذوقه األديب مؤمنًا أن املؤرخ حيتاج ً
اجلميل واخليال اخلصب ،كحاجته إىل املعارف األخرى ،والوسائل املتعدِّ دة ألداء مهنته
عىل أحسن وجه.

ﷺ التنظري للتاريخ

تصور واضح املعامل واألهداف ،ومل حيد
لقد كتب الدكتور سعد اهلل التاريخ وفق ّ
عنه طوال مشواره العلمي ،حتى وإن انتقل من اشتغاله بالتاريخ السيايس للجزائر إىل
االهتامم بتارخيها الثقايف.

فهل يستطيع الباحث أن يستخلص منها نظرية يف التاريخ أو احلضارة؟ بالنسبة
تصو ًرا ملسرية التاريخ من
للدكتور سعد اهلل وحسب قوله« :يمكن للمؤرخ أن يضع
ّ
وجهة نظره بناء عىل معطيات درسها وظروف عاشها ومالحظات بدت له ،ثم يرتك
تصوره لآلخرين الذين ليسوا بالرضورة معارصين له ،ليستخرجوا نظريته ويبلوروها
ّ
ويقيسوها بغريها وحيكموا عىل أصالتها أو زيفها .ولكن ال يعلن هو ذلك بنفسه ألن
(((
املؤرخ ليس كالعامل الطبيعي له معادالت ثابتة ينطلق منها».

فإذا كان هذا الكالم عا ًّما يصلح لكل املؤرخني والعلامء ،فام هي صلتها املبارشة
بالدكتور سعد اهلل؟ جييب قائلاً « :أنا ال أ َّدعي أنني وضعت نظرية يف التاريخ أو احلضارة،
سواء بالنسبة لتاريخ اجلزائريني أو تاريخ العرب واملسلمني أو غريهم .ومن أراد أن
ً
خطأ ،فله أن يفعل
صحيحا أو
منقوصا،
يستنج شي ًئا من ذلك من كتابتي ،كاملاً أو
ً
ً
ذلك ،وله أن ينتقد ما شاء مؤلفايت ووجهة نظري»(((.

ُوضح هذا املعنى ما ذهب إليه كارل ماركس الذي كتب
ومن األمثلة التي ت ِّ
عن دور العامل االقتصادي يف حركة التاريخ ،واكتفى بذلك ثم جاء تالمذته فبلوروا
النظرية املاركسية يف التفسري املادي للتاريخ ونرشوها يف اآلفاق بكل الوسائل ،ودافعوا
عنها بقوة يف كتاباهتم وحمارضاهتم ...إلخ.
أيضا تالمذة فريدريك هيغل (1831-1770م) ،وشارل داروين
وهكذا فعل ً
(1882-1809م) ،ومالك بن نبي (1973-1905م) ،أخذوا الفكرة واستوحوا منها

((( حوارات ،مصدر سابق ،ص .212
((( مصدر سابق.
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أفكارا يف جماالت خمتلفة.
ً

وحيق لنا أن نتساءل اآلن :ما هي أسس التنظري التي تقوم عليها إنشاء نظرية يف
ُّ
التاريخ واحلضارة؟
جييب الدكتور سعد اهلل قائلاً « :يف تصوري أن كل تنظري ال بد له من مقدمات،
ومنها جرأة طرح الفكرة ،ومواتاة ظروف العرص ،كاخللدونية وعرصها ،ونظرية
والتعمق يف دراسة الظاهرة أو
صاحب هناية التاريخ وعرصه ،...ومنطقية االستنتاج،
ُّ
الظواهر املرصودة»(((.

تفسريا منطق ًّيا لغياب التحليل الفلسفي يف
لقد قدَّ م الدكتور نارص الدين سعيدوين
ً
أعامل الدكتور سعد اهللُ ،معلِّلاً ذلك بإضافة رشوط أخرى مل يذكرها األستاذ سعد اهلل،
قائلاً « :فسعد اهلل شأن كل أديب أصيل وباحث متقن لعمله ،يشعر قبل أن يفكر ،و ُيد ِّقق
قبل أن حي ِّلل ،فضلاً عىل أن الروافد الثقافية التي هنل منها وحدود الوثائق التارخيية
التي استعملها ،والواقعية التي حاول االرتباط هبا يف معاجلة املسائل ،وعدم اطمئنانه
للفرضيات ،كلها عوامل حدَّ ت من تكوين النظرة الفلسفية الكفيلة بإعطاء نسق
لألحداث يسمح بتشكل املفهوم التارخيي الذي يربط بني املواقف واآلراء الشخصية
لعطاء سعد اهلل األديب ومسامهته التارخيية»(((.

ﷺ تفسري التاريخ

درس سعد اهلل الفكر التارخيي من خالل أعالمه املشهورين أمثال :ابن خلدون
( ،)1406-1332وآدم سميث ( ،)1790-1723وهيغل ( ،)1831-1770وكارل
ماركس ( ،)1883-1818وفريدريك نيتشه ( )1900-1844وأسوالد شبنغلر
( ،)1936-1880وأرنولد وتوينبي ( )1975-1889وغريهم.

درس الدكتور سعد اهلل املدارس التارخيية املختلفة لطلبته يف العديد من
كام ّ
اجلامعات دون أن يتأ َّثر بواحدة منها .بل يرى أن تفسري التاريخ ال يكتمل إذا اعتمد
وتطوره ،بل املؤرخ مطالب بكشف
املؤرخ عىل زاوية واحدة للنظر إىل احلدث التارخيي
ّ
األسباب العميقة والعوامل املؤثرة واملحطات املختلفة ملسار احلدث.

((( املصدر نفسه ،ص .213-212
((( نارص الدين سعيدوين ،أبو القاسم سعد اهلل كلمة وفاء ،دار البصائر اجلديدة ،د.ت ،ص .40-39
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غري أن اجلدل املثار حول كتابة التاريخ سواء عىل املستوى القطري أو عىل املستوى
انعكاسا فكر ًّيا للرصاع األيديولوجي املستمر بني خمتلف التيارات
ً
القومي ،كان دائماً
تفسريا ماد ًّيا أو ليربال ًّيا.
فسون التاريخ
القائمة .وهكذا ينتقد سعد اهلل الغربيني الذين ُي رِّ
ً

تفسريا
فسون بدورهم التاريخ
وينتقد كذلك املؤرخني العرب واملسلمني الذين ُي رِّ
ً
دين ًّيا أو قوم ًّيا .وإذا كان ال بد من الرتكيز عىل عامل واحد فذلك يكون مقبولاً إذا كان
فقط من باب األولوية وليس من باب احلرص((( .لذلك صار التاريخ يف حاجة ماسة إىل
حتريره من قيود األيديولوجية و«ربقة املفاهيم اجلاهزة».

ﷺ التاريخ عربة

هل يف التاريخ دروس وعرب أم أن ذلك هو من صميم خيال ووهم املؤرخني كام
يرى بعض الفالسفة الغربيني مثل الفيلسوف الشهري كارل بوبر؟

يرى الدكتور سعد اهلل أن الدرس التارخيي له مستويان :الفرد واألمة ،فلكل
طرف قدرة عىل االستلهام واالستنباط ،وتكتمل الصورة يف حركة املجتمع كله لبناء
هنضة ،يقول يف هذا الشأن« :عىل مستوى األمة ،عليها أن تعمل عىل التع ُّلم العميق
واملستمر للوصول إىل الفهم اجلمعي للتاريخ وتأخذ ح َّظها الوافر بني األمم .وعىل
مستوى الفرد ،عليه بالتواضع العلمي واإلخالص يف العمل واإليامن بأن { َف ْو َق ك ُِّل
ِ ِ
ِ
يم}»(.((1
ذي ع ْل ٍم َعل ٌ

واملجتمع أو الفرد الذي ال ُيراجع نفسه وال يستفيد من األخطاء التي وقع فيها
يف املايض ينتابه الندم يف وقت ال ينفع فيه الندم ،بل يستمر يف اخلطأ دون شعور بذلك
أو بإرصار عىل اخلطأ عمدً ا؛ ألنه مل يتعظ من التاريخ يف الوقت املناسب ،فيصبح التاريخ
خطريا قد يرتتَّب عنه االنزالق.
سالحا
ً
ً
وقد رضب الدكتور سعد اهلل مثالاً عىل ذلك ،مت َّثل يف الردة الثقافية التي وقعت
يف اجلزائر بعد االستقالل ،وتع ُّثر مسرية بناء املرشوع احلضاري الذي كان حيلم به قادة

((( حوارات ،ص .215-214
( ((1سعد اهلل ،أبحاث وآراء يف تاريخ اجلزائر ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،2005 ،ج  ،4ص 7؛
حوارات ،ص .197
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احلركة الوطنية والثورة اجلزائرية( ،((1واخلالص -يف نظره -ال يكون إلاَّ يف تصحيح
مسار التاريخ ،واملصاحلة بني كل أفراد املجتمع والتعايل عن املصالح الفردية ،واالعرتاف
باآلخر بغض النظر عن آرائه وأفكاره املختلفة(.((1

ال شك أن دراسة التاريخ تساعد عىل «تثبيت الذات وحفظ اهلوية وبعث الفخر
واالعتزاز؛ ألن تاريخ كل شعب ما هو يف احلقيقة إلاَّ حجمه يف التاريخ اإلنساين»(.((1

مرارا تأليف «الكتب املدرسية
وحتقي ًقا هلذا املقصد ،اقرتح الدكتور سعد اهلل
ً
اجلديدة ،التي تحُ ِّبب التاريخ للناشئة وتحُ ِّبب هلم الوطن واالنتامء احلضاري لإلسالم
والعروبة ،من خالل املواقف والبطوالت وحب الدين واللغة»( .((1إهنا ح ًّقا أمنية علمية
املتمسك بثقافته
نبيلة ما زالت تنتظر دائماً رجلاً رشيدً ا ل ُيح ِّققها يف حياة هذا املجتمع
ِّ
ومتفتح عىل عرصه.

ﷺ جتديد التاريخ

تعبريا عن حقيقة مبنية عىل دراسة للوثائق وفق منهج
تكون الكتابة التارخيية
ً
معينَّ  ،وإذا ظهرت وثائق جديدة استمرت جهود املؤرخ ليصل إىل حقائق أخرى مل
قادرا عىل الوصول إليها من قبل .وهكذا تبقى عملية الكتابة التارخيية مستمرة
يكن ً
املؤرخ إىل األحداث من
ومفتوحةُ ،ي َّ
صحح اخلطأ و ُيضاف اجلديد إىل القديم .وينظر ِّ
ويفسها وفق مؤثرات مغايرة .هذا بالنسبة للمؤرخ.
زوايا أخرى،
رِّ
أما غريه من املؤرخني فهم كذلك يبقون يف بحث دؤوب للوصول إىل احلقيقة
التارخيية عن طريق السري يف دروب مغايرة ،أو إعادة قراءة النصوص املوجودة عىل
ضوء ثقافة العرص وأدوات البحث اجلديدة والوثائق املكتشفة.

وخالصة القول هي أن «عملية التجديد واالجتهاد يف التاريخ ال تتو َّقف ،وإعادة
واملؤرخ يف حاجة
القراءة تؤ ِّدي إىل إعادة الفهم الذي يؤ ِّدي بدوره إىل إعادة الكتابة...
ِّ
إىل إعادة قراءة إنتاجه ولو بعد طبعه مرة أو أكثر؛ ذلك ألنه كلام أعاد قراءة ما كتب
( ((1سعد اهلل ،حصاد اخلريف ،اجلزائر :عامل املعرفة ،2011 ،ص .90-88
( ((1املصدر نفسه ،ص .90
( ((1حوارات ،ص .157
( ((1نفسه ،ص .142
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سيكتشف أنه يف حاجة إىل توثيق رأي أو تدعيم مصدر ،أو هتذيب معنى أو حذف
املؤرخ يكتشف مصادر جديدة من حني
عبارة .وليس يف ذلك أي حرج أو مأخذ ألن ِّ
آلخر ،وقد هيتدي إىل حكم أكثر توازنًا من احلكم الذي أصدره ساب ًقا وهكذا ،وذلك
أيضا تصحيح القديم
هو معنى البحث الذي ال يعني اكتشاف اجلديد فقط بل يعني ً
وإقامته عىل سوقه»(.((1

املؤرخ ال حيتكر احلقيقة املطلقة ،ووجهة نظر الدكتور سعد اهلل يف هذه املسألة
ِّ
وتعهده
واضحة ال غبار عليها إذ يقول« :ال بد من مراجعة تاريخ الشعب اجلزائري
ُّ
بالتنقيح بواسطة كل جيل بام يملك من ثقافة ووثائق وقدرات عىل التحليل والبحث.
وذلك ما يسميه البعض بإعادة كتابة التاريخ ،وهي تسمية غري صحيحة عىل ِعلاَّ هتا،
فاإلعادة هنا ال تعني يف بعض األذهان النقص الكيل أو الرفض الشامل للتاريخ السابق
والبدء من الصفر ...والصحيح أن نقول :مراجعة التاريخ وتنقيحه عىل ضوء املعطيات
والثقافات اجلديدة»(.((1

ليحرر تارخيه
وهكذا يظهر جل ًّيا أن الكتابة التارخيية جهد متواصل يبذله كل جيل ِّ
من الرواسب والشوائب ليس بطريقة عشوائية أو انتقامية لعنرص من عنرص آخر ،وإنام
يكون التصحيح أو الزيادة بناء عىل معطيات جديدة تو َّفرت لدى املؤرخ ،يقرؤها بعني
العرص وأدواته لكن يف سياق تارخيي حمدَّ د للحادثة أو الشخصية التي صارت حمل إعادة
الدراسة ،وجتديد النظر إىل الوثائق التي كانت حمرمة ألسباب سياسية أو غريها أو كانت
جمهولة متا ًما من قبل(.((1
ويم ّيز سعد اهلل بني إعادة الكتابة يف كل جيل وبني رفض كل يشء باسم التجديد،
ذلك أن إعادة الكتابة «ال تعني رفض املكتوب السابق أو الطعن فيه كلية ولكن تعني
وتطور األفكار ،بناء عىل املعطيات
إعطاء تفسري جديد ملسرية األحداث ومواقف الرجال
ّ
املعرفية اجلديدة ،واستعامل تقنيات البحث واستغالل الوثائق التي كانت من قبل جمهولة
أو ممنوعة الخ»(.((1

( ((1نفسه ،ص .213
( ((1نفسه ،ص .135
( ((1نفسه ،ص 142؛ أبحاث وآراء ،ج  ،4ص .10
( ((1سعد اهلل ،قضايا شائكة ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،2005 ،ص .104
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ﷺ بني املوضوعية والتح ّيز

متر الكتابة التارخيية عرب مرحلتينْ أساسيتينْ  ،فاملرحلة األوىل هتتم بجمع املادة
ُّ
العلمية برصامة وترتبيها بدقة وقراءهتا بتم ُّعن .أما املرحلة الثانية فتتم َّثل يف تفسري
وتصورات ومنهج واضح املعامل .وربام يف هذه املرحلة
األحداث بناء عىل معطيات
ُّ
ومتأثرا بعرصه فيتخذ مواقف ويتبنى
املؤرخ باعتباره ابن بيئته،
ً
الثانية تتدخل عواطف ِّ
آراء توافق األفكار السائدة يف عرصه.

املؤرخ
مؤرخ إىل آخر ،وبناء عىل هذه القاعدة حيكم ِّ
غري أن حجم التأثري خيتلف من ِّ
عىل كتابات غريه من املؤرخني بنظرة نقدية بعيدة عن أي تقديس ،لكن عليه أن يأخذ يف
احلسبان تلك املؤ ِّثرات حتى ال يتهم غريه بـ«االختالق والتزوير والتجريح»( .((1ويرى
والتجرد من االنحياز
املؤرخ أن يتحلىَّ بـ«الضمري احلي والثقافة العميقة...
ُّ
سعد اهلل عىل ِّ
إىل أي جهة أو حزب أو فرد»(.((2
املؤرخ عىل بلورة نظرة دقيقة وشاملة؛ ألن االبتعاد
واالنسحاب من الزمن يساعد ِّ
املؤرخ عن عرص ازداد اقرتا ًبا من احلقيقة ،ومن
يزيل الغشاوة عن األبصار« ،فكلام ابتعد ِّ
احلكم املوضوعي ألن املعارصة حجاب ،كام يقولون»(.((2

وهكذا يدعو الدكتور سعد كل جيل إىل مراجعة كتابات األجيال السابقة حتى
ربر أو أخطاء ،فقال يف هذا السياق« :مراجعة
ُيزيل عنها كل ما تع ّلق هبا من حت ُّيز غري م ِّ
التاريخ بشقيه القومي والقطري عملية صحية رضورية ،وهي تشبه إجراءات الفحوص
الدورية جلسم اإلنسان ملعرفة ما قد يطرأ عليه من أمراض والتخ ُّلص منها إن كانت»(.((2

ﷺ اخلوف من التاريخ

لقد استخدم الدكتور سعد اهلل هذه العبارة نتيجة جهود بحث عميق يف تاريخ
احلركة الوطنية اجلزائرية .وقد استعملها ألول مرة يف حمارضة يف مبنى جامعة اجلزائر
يوم  29ديسمرب  .1987وقد أعطاها مغزى عاطف ًّيا تشاؤم ًّيا منذ الكلامت األوىل.
( ((1حوارات ،ص .213
( ((2قضايا شائكة ،ص .81-80
( ((2حوارات ،ص .142
( ((2قضايا شائكة ،ص 104
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وقد اعتمد يف حمارضته عىل كلامت قاسية تُربز مدى حريته من مخول احلس
التارخيي ،فال يوجد سوى القليل من األشخاص الذين هيتمون بالتاريخ ،و ُيقدِّ رون
أبطاله ،وهيتدون برموزه.

وتتجلىَّ ظاهرة اخلوف من التاريخ يف «الترشذم الثقايف وحتطيم األبطال والرموز،
وأمام غياب املركزية الواعية املوجهة وفقدان احلرية الفكرية ،وغياب احلوافز كيف
املؤرخ ويامرس نشاطه وجتديد لتاريخ شعبه؟»(.((2
ّ
نتصور أن يولد ِّ
وبرصف النظر عن أمهية العنارص السابقة ،فإن اإلحساس باخلوف من التاريخ
نوعا من حماولة دفن آثار اجلريمة
يو ّلد سلوكًا مرض ًّيا
خطريا حيث « ُيصبح إمهال التاريخ ً
ً
اجلامعية»(.((2

املؤرخ أمام هذه الظاهرة ،فيقول« :إهنا مأساة
ويصف الدكتور سعد اهلل حرية ِّ
مزقوا أوراقهم
املؤرخ املعارص أن يرث تركة خطايا األجداد الذين فقدوا ذاكرهتم أو َّ
ِّ
ورموا هبا يف النار يف حلظة الغضب ،أو أمهلوا تداوي حياهتم فلم يعرف عنها األحفاد
سوى
مشوهة من رسم أعدائهم!»(.((2
صورا ّ
ً

املؤرخ مهنته برصامة علمية يستنطق الشواهد
هنا نطرح السؤال التايل :هل يواصل ِّ
«نوعا
والوثائق ،ويستفيد من املعطيات املستخلصة أم حييد عن هذا املسلك فيصري عمله
ً
من األدبيات اخلرافية واألساطري»؟( ،((2فإذا كان ذلك عي ًبا يف البحث العلمي فإنه
يتمسك باحلقائق التارخيية
يتمسك باألساطري أكثر ممَّا َّ
مقبول يف الوجدان الشعبي الذي َّ
كثريا ما كانت ُمرة.
التي ً

املؤرخ العمالق
ﷺ ِّ

ينطلق الدكتور سعد اهلل من التاريخ العريب اإلسالمي وتواريخ األمم األخرى
املؤرخ العمالق .ويرضب عىل ذلك أمثلة عديدة كاملسعودي والطربي
ليصل إىل فكرة ِّ
وابن خلدون يف احلضارة اإلسالمية ،وهريودوت وبوليبياس وتاسيتس يف احلضارة
(((2أبحاث وآراء ،ج  ،4ص .9
( ((2نفسه ،ص .7
( ((2نفسه ،ص .11
( ((2نفسه ،ص .7
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اإلغريقية ،وأرنولد توينبي وفرناند برودل يف احلضارة األوروبية املعارصة ...إلخ.

املؤرخ
وقد رشح فكرته يف هذا املوضوع بتفصيل أكثر قائلاً « :إن هناك جدلية بني ِّ
ٍ
العمالق واألمة العمالقة ...إن كبار املؤرخني ظهروا يف ٍّ
مواز مع نضج دوهلم
خط
وحضارهتم ...ولعل أسوأ أنواع املؤرخني هم الذين يرضعون أثداء النظم القائمة أو
متر هبم األيام وال
يمتصون أصابع احلكام ،أعني أولئك املؤرخني ّ
ُّ
املعوقني دائماً الذين ُّ
ينضجون بل يظ ّلون طوال حياهتم يف مرحلة احلضانة ،وبالتايل ال تنضج النظم وال
احلكام الذين يرضعوهنم أو يمدّ وهنم بأصابع»(.((2
املؤرخ
املؤرخ وأمته ،فال يكون -يف نظر سعد اهللِّ -
هناك إذن عالقة قوية بني ِّ
(((2
املؤرخ العظيم ،أما األمة
عمال ًقا إلاَّ يف أمة عمالقة  .فاألمة العظيمة هي فقط التي تلد ِّ
القزمة فال تلد إلاَّ
املؤرخ القزم(.((2
ِّ

لكن أحيانًا نجد الدكتور سعد اهلل ُيغايل يف دور البيئة يف صناعة األبطال والعظامء،
ثمة
املؤرخ هو ابن بيئته وظروفه وأسري ثقافته ووثائقه ،ومن َّ
فيقول عىل سبيل املثال« :إن ِّ
فهو مرآة شعبه ،إن تع َّلق بالعظائم عظم ،وإن تس ّفل للصغائر صغر!»(.((3

وربام كان للعظمة معنيان :املعنى األول أن يستفيد اإلنسان من فرص املجتمع
فريتقي يف س ّلمه حتى يصري عظيماً  .فالعظمة تكون يف هذا املثال هي التك ّيف وحسن
استغالل الفرص املتاحة واإلقدام لتحقيق النجاح .أما املعنى الثاين فهو أن الفرد يصنع
املعوقات ،وينترص عليها
بنفسه فرص العظمة ،ويكافح يف سبيل حتقيق أهدافه رغم كل ّ
يف النهاية ،هذا هو املعنى األبلغ للعظمة.

ﷺ الكتابة التارخيية

املؤرخ كغريه من العلامء والباحثني مق ّيد بمجموعة من املواصفات تضبط
إن ِّ
عمله حتى يستويف الرشوط الالزمة للبحث العلمي ،وإنتاج املعرفة .والدكتور سعد
اهلل مدرك متا ًما هلذه املسألة وأمهيتها؛ لذلك يقول بكل وضوح« :عىل الباحث أن يكون
متزو ًدا بالروح العلمية التي تعني التسامح وقبول اآلخر ،والقدرة عىل الفهم والتحليل،
ّ

( ((2نفسه ،ج  ،3ص .14
( ((2قضايا شائكة ،ص .126
( ((2أبحاث وآراء ،ج  ،4ص .9
( ((3نفسه ،ص .10
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واالستفادة من منهج البحث احلديث ،مع التواضع»(.((3

«املؤرخ أوىل الناس بالتزام املنهج
و ُيويل املنهج العلمي مكانة خاصة ذلك أن
ِّ
العلمي ألن حقائق الكون ثابتة ،وهي قائمة عىل قوانني ال تتخ َّلف ،هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى فإن العقل اإلنساين ينتج ويبدع بنا ًء عىل جتارب وبراهني علمية .والتاريخ
ال ينفي ظاهرة التخ ُّلف ولكنه ير ُّدها إىل أسباب وعلل منطقية»( .((3فال بد أن تكون عند
املؤرخ القدرة عىل التمحيص والتحليل واالستنتاج والبناء.
ِّ

املؤرخ قبل الرشوع يف الكتابة،
وهناك رشوط أخرى ال بد من مراعاهتا من جانب ِّ
وهي« :الثقافة العالية واملناخ احلر واملح ّفزات وبطوالت الشعب ،كلها تساعد عىل
صوت اجليل الذي يعيش فيه يف تدوين أو جتديد عملية الكتابة
املؤرخ الذي يكون ْ
خلق ِّ
التارخيية»(.((3
املؤرخ عن قناعاته بكل
املؤرخ إىل
ٍّ
حر يعبرّ فيه ِّ
«جو ديمقراطي أو ٍّ
كام حيتاج ِّ
فاملؤرخ حيتاج يف كل وقت إىل الظروف املواتية
حرية» ،أو بمعنى آخر« :ومهام كان األمر،
ِّ
للبحث وحرية التعبري عن رأيه ،ولو خالف املتعارف عليه واملعتاد عند الناس»(.((3

غري أن ذلك ال يعني أن احلرية هي مفتاح لكل األبواب املوصدة ،فاحلرية هي
نسبية دائماً وتتَّسع حدودها وتتق َّلص حسب الظروف واألحوال ،فربام «هي آخر ما
املؤرخ لكي يبوح بآرائه ونتائجه التي توصل إليها (بعد) البحث والثقافة
حيتاج إليه ِّ
والتوثيق»(.((3

املؤرخ إىل وسائل اإلبالغ واإلقناع والنرش حتى يساهم يف تعميم القيم
كام حيتاج ِّ
ومزدهرا.
ً
السامية يف جمتمعه ليكون سليماً

وتأيت الشواهد التارخيية لتؤكِّد أن هذه الظروف املساعدة كانت دائماً غائبة يف
اجلزائر عرب عصورها ،فالثقافة كانت دائماً حمدودة ،واجلو احلر غائب ،واملح ّفزات
نادرة ،وحتطيم األبطال سلوك دائم .وما من شك أن الدكتور سعد اهلل قد جتاوز كل هذه
( ((3حوارات ،ص .215
( ((3نفسه ،ص .97
( ((3أبحاث وآراء ،ج  ،4ص .8
( ((3حوارات ،ص .142
( ((3نفسه ،ص .103
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املعوقات ،وكتب الكثري عن تارخينا عرب العصور.
ّ

أيضا رشوط أخرى حيتاجها
ال ريب أن كل الرشوط السابقة مهمة لكن هناك ً
يِّ
والتحل بالصرب ،ومجال األسلوب ،والتمتّع
املؤرخ لتأدية مهنته كالتم ّيز بعقلية التنظيم،
ِّ
املؤرخ املرصي حممد شفيق غربال
باحلس النقدي ،وسعة اخليال ...إلخ .وقد صدق ِّ
املؤرخ وبحثه جيدان احلقيقة ،وخياله وفنه
( F )1961-1894حني قال« :إن عمل ِّ
يوضحان مدلوهلا».
ّ
حكرا عىل املؤرخني وحدهم ،فالدولة تشارك بمؤسساهتا
وكتابة التاريخ ليس
ً
يف كتابة التاريخ الوطني الرسمي ،بينام يساهم الصحفيون واألدباء يف كتابة التاريخ
الشعبي أو احلفاظ عىل الذاكرة اجلامعية ،مع االلتزام «باملوضوعية ورشوط النقد الداخيل
واخلارجي للوثائق»( .((3ويتك َّفل املؤرخون األكاديميون بكتابة التاريخ العلمي(.((3

ﷺ نقد املدرسة التارخيية االستعامرية

كانت املدرسة التارخيية االستعامرية هتدف إىل هدفني أساسني :تشويه تارخينا
الوطني والتشكيك يف انتامئنا احلضاري .وهذه النظرة تشمل كل املؤرخني االستعامريني
التفوق العرقي
اإلنجليز واألمريكان واألسبان والفرنسيني ،فقد كانوا يؤمنون بنظرية
ّ
للرجل األبيض حتى صاروا جمحفني جتاه العرب واملسلمني وكل ما له هبم صلة من دين
ولغة وثقافة وحضارة(.((3

وإن خدموا تراثنا باحلفاظ عىل املخطوط من االندثار والتلف وحتقيقه بشكل
علمي فإهنم سامهوا «يف تشويه حقيقة املسار الذي اتَّبعه التاريخ اإلسالمي» يف العامل.
وال شك أن اجلزائريني الذين ينتقدون املدرسة الفرنسية هم محُ ِ ُّقون يف ذلك،

لكنههم يكتفون بالقول ،وال يجُ ِّسدون ما يقولونه عىل أرض الواقع بالعمل واإلنتاج
العلمي الرصني لتجاوز كتابات املؤرخني االستعامريني وإعطاء البديل .إن رواج
الكتابات االستعامرية كان سببه بالدرجة األوىل «الفراغ املخيف الذي مأله الغري،
( ((3حوارات ،ص .113
( ((3قضايا شائكة ،ص .145-144
( ((3مصدر سابق ،ص .135-134
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نتفرج كاألطالل»(.((3
ونحن ...عرب العصورَّ ،

تفوقه
تفوق الباحث الغريب متصلاً بعرقه أو بجغرافيته ...وإنام يعود ُّ
ومل يكن ّ
إىل تو ُّفر رشوط العمل األكاديمي واإلمكانات املادية واملعنوية التي تسمح له بالتقدُّ م
والتخ ِّطي خطوات عمالقة يف ميدان البحث العلمي( ،((4بينام حيرم منها الباحث
اجلزائري أو العريب فيتع َّثر عمله باستمرار ،و ال يتقدَّ م مسافات نحو األمام إلاَّ بمشقة.
ولقد اهتم الدكتور سعد اهلل بكتابات املؤرخني األمريكيني( ((4والفرنسيني
حول تاريخ اجلزائر ،وترجم إىل اللغة العربية العديد من دراساهتم ،فأشاد باألعامل
لتحرف
املنصفة( ،((4وانتقد الدراسات التي استعملت كل وسائل البحث والنرش
ّ
وتشوه تراثنا.
تارخينا
ّ

(((4

املؤرخ اجلزائري تطهري تارخينا من الشوائب التي حلقت
لذلك صار من مسؤولية ِّ
به من جراء تلك الكتابات ،وإزالة الرواسب التي استقرت يف األذهان لكيال تفسد
املحصن بالشكل الكايف .وربام هذا اجلهد الذي يم ّيز الدكتور سعد اهلل عن
جمتمعنا غري
ّ
كبريا لتقديم
سواه من املنتقدين للمدرسة الفرنسية فال يكتفي بالنقد فهو يبذل جهدً ا ً
البديل.
وسيبقى تأثري املدرسة االستعامرية الفرنسية قائماً ما دامت الكتابات اجلزائرية
قليلة وضعيفة ،أو بعيدة عن الرصامة العلمية ،وجتديد الرؤية ،واالرتقاء بأدوات
البحث ،والتنقيب عن املغمور ،والنقد العلمي ،والبناء املرصوص.

واخللل ليس عند املؤرخني الغربيني وحدهم ،فإن العديد من تالمذهتم العرب
يقومون بأدوار ال ختتلف عن أدوار أساتذهتم يف حتطيم الذات العربية اإلسالمية
واالنخراط يف مرشوع التغريب .وربام هنا يكمن اخلطر األكرب ،وهو االنتقاص من
مؤرخي احلضارة اإلسالمية ،والتقليل من إبداعاهتم العلمية ،واجلري وراء كل ما ينتجه
العقل الغريب يف جمال تارخينا بدون متحيص.
( ((3أبحاث وآراء ،ج  ،3ص .11
( ((4نفسه ،ج  ،5ص 5؛ قضايا شائكة ،ص .106
( ((4أبحاث وآراء ،ج  ،3ص .172-161
( ((4نفسه ،ح  ،1ص .37-13
( ((4قضايا شائكة ،ص .139
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لذلك أصبحت أعامل العديد من املؤرخني الغربيني املعارصين عمدة يف تارخينا،
بينام أمهلت أسامء املؤرخني العرب واملسلمني الذين كانوا بحق مؤرخني عاملقة ،وكانت
مؤلفاهتم أجدر من غريها يف االعتامد عليها يف كتابة تارخينا عرب العصور(.((4

ﷺ مستقبل التاريخ يف زمن العوملة

شغل مستقبل التاريخ ومصريه يف ظل حتديات العوملة الزاحفة التي تستمر
موجاهتا برسعة ،فتؤ ِّثر سل ًبا وإجيا ًبا يف الفكر اإلنساين .وصار البحث عن أفضل طرق
ؤرق العلامء واملفكِّرين خاصة املشتغلني منهم
التعامل مع هذه الظاهرة اجلديدة
هاجسا ُي ِّ
ً
بالعلوم االجتامعية التي تعترب أضعف حلقة يف سلسلة البحث العلمي ،ومن ثم أقل
مناعة من غريها من العلوم .والسؤال امللح اآلن هو :ما هو رأي الدكتور سعد اهلل يف
تأثرياهتا عىل التاريخ العريب واإلسالمي؟

أجاب الدكتور سعد اهلل عن هذا السؤال قائلاً « :من املتو َّقع أن يشن املسترشقون
واألصوليون اجلدد ،أمريكيون ومن واالهم ،محلة من النقد عىل تاريخ اإلسالم حتت
ذريعة جتريده من اخلرافة والتح ّيز وإخضاعه للمنهج العقيل والتفكري املنطقي ،وختليصه
من الروح العربية ،ومن فكريت (اخلالفة يف قريش) وتقديس النصوص الرشعية،
والدعوة إىل تأويل هذه النصوص بام يتالءم ومصلحة اإلنسان والعرص ،مع الرتكيز
عىل دور األقليات والطوائف العرقية واملذهبية التي طاملا عانت من اضطهاد األغلبية
يف دعواهم ،وكذلك التخ ُّلص من سيطرة آراء أهل السنة واجلامعة القائمة عىل تكريم
الصحابة والتحفظ من لومهم عىل اجتهادهم السيايس»(.((4

خطرا عىل مستقبل الثقافة العربية
كان الدكتور سعد اهلل من الذين اعتربوا العوملة ً
اإلسالمية؛ ألن أهلها ما زالوا غارقني يف سباهتم العميق ،ومل ُي ِعدُّ وا حلد اآلن العدَّ ة
لالستفادة من حماسنها ،ومواجهة سلبياهتا.

وبخصوص التاريخ ،يرى الدكتور سعد اهلل أن املعركة القائمة حول اهلوية
املتطرفون ثقو ًبا يف جدران قلعة التاريخ للولوج
ستزداد رشاسة ،وسيحفر أنصار العوملة
ِّ
( ((4حصاد اخلريف ،ص .84
( ((4أبو القاسم سعد اهلل ،التاريخ والعوملة ،أعامل امللتقى الدويل «العوملة وأثرها يف الثقافة اإلسالمية»،
اجلزائر :منشورات املجلس اإلسالمي األعىل ،2005 ،ص  ،98-97خارج الرسب ،ص .36
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إىل شخصيتنا وذاتيتنا إلضعافنا وفرض ثقافتهم للهيمنة علينا والتحكُّم يف مستقبلنا.

هل نكتفي بوصف هذه املشاهد ،فنتأمل من وضعنا القائم ونبكي عىل غدنا القادم،
املعوقات ،ونعمل جاهدين من أجل مستقبل أفضل؟
أم نستجيب للتحديات ونتجاوز ّ

وقد يفهم مما سبق أن سعد اهلل يعرتض عىل االستفادة من حماسن العوملة مثل
طرق البحث احلديثة التي يشرتك فيها كل الباحثني يف العامل بغض النظر عن انتامءاهتم
الدينية والعرقية والقومية ،...غري أن هذا االعتقاد بعيد عن مقصده إذ هو يعرتض فقط
عىل األيديولوجية التي تفسرّ األحداث التارخيية وفق خلفيات فكرية وليس بناء عىل
قراءات علمية رصفة.

وحتدَّ ث يف هذا السياق قائلاً « :ال أرى مان ًعا أن يستفيد املؤرخون اجلزائريون من
مناهج البحث العلمي املعمول هبا يف فرنسا وغريها وتطبيقها عىل قضايانا التارخيية.
أما «النقل» احلريف آلراء اآلخرين يف تارخينا أو إفساح املجال هلم ليقولوا فينا ما شاؤوا
ويفسرّ وا مواقفنا بطريقتهم فذلك ما نرفضه».

للتطور التكنولوجي احلديث الذي ه ّيأ للباحث
وقد ُأضيف أنه كان من املقدِّ رين
ّ
املعارص وسائل البحث والنرش واالتصال والتنقل ،وو ّفر عليه اجلهد والوقت والصحة
واملال .وقد استفاد الدكتور سعد اهلل من كل ذلك خاصة يف سنواته العرش األخرية وهو
ويصحح فصوهلا
وحيرر صفحاهتا
ّ
جيمع مادته العلمية ملوسوعته «تاريخ اجلزائر الثقايف»ّ ،
ويطبع أجزاءها وينرش جم ّلداهتا.

املؤرخ العمالق الذي انتظره اجلزائريون منذ
الدكتور سعد اهلل هو إذن ذلك ِّ
بضعة قرون ،ليكتب تارخيهم الكامل ،فبدأ بكتابة تاريخ اجلزائر السيايس ،وانتهى بكتابة
مبكرا عىل التنافس
تارخيها الثقايف .وقد أ َّثرت فيه هذه املسؤولية الثقيلة التي استشعر هبا ً
كبريا من هذا املرشوع الضخم
مع الزمن والرصاع مع ّ
املعوقات من أجل أن حي ّقق جز ًءا ً
يف حياته.

كثريا يف أعامله
وقد نجح الدكتور سعد اهلل يف ذلك إىل حدٍّ بعيد ،إلاَّ أنه ركَّز ً
تعرض قليلاً يف كتبه إىل اجلانب
عىل الرسد واستحضار الوثائق ونرش املخطوطات ،بينام َّ
تطوراته.
التنظريي والفلسفي للتاريخ اجلزائري وحتليل إشكالياته وتفسري ّ
وحلسن احلظ كان الدكتور سعد اهلل يفتح قلبه للصحفيني الذين كانوا دائماً يسألونه
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وجدت يف إجاباته عن أسئلة
عن آرائه يف التاريخ ومساراته وقضاياه املتعدِّ دة ،لذلك
ُ
الصحفيني ما سدَّ فضويل العلمي ،وساعدين عىل اإلجابة عن األسئلة التي طرحتُها يف
بداية هذه الدراسة.

ح ًّقا ،إنه مل ُيكتب كتا ًبا يف جمال فلسفة التاريخ لكنه حرص دو ًما عىل استنطاق
التاريخ بالنظرة الثاقبة لدراسة التجارب السابقة ،والنظر العميق لألحداث املتسلسلة
يف سجل األمم والشعوب من أجل استلهام العرب ،واالستفادة من دروسها للنهوض
والتقدم واالزدهار.
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الدكتور صالح الدِّين العامري*

ﷺ مدخل

املهم اإلقرار بداية ّ
بأن البحث يف «حقوق اإلنسان يف األديان»
من
ّ
مسألة مع ّقدة إىل حدّ كبريّ ،
وأن احلاجة إىل إعادة التفكري فيها يف سياق عاملي
مضطرب قد يساعد يف ختفيف التوتّرات املتنامية والرصاعات املنفلتةّ ،
وأن
األطروحات القديمة التي ِصيغت يف ظروف تارخي ّية خمتلفة عن الراهن
نسف اجلدار الفاصل بني
باتت قارصة عن تلبية حاجيات اإلنسان ّية بعد ْ
وحتول مفهوم اإلنسان واإلنسان ّية إىل مشغل
اإلنسان الدّ يني وغري الدّ ينيّ ،
حضاري وعامل مركزي يف بناء االجتامع البرشي املعارص.
وقد زاد االهتامم باملفهومني عىل مفاهيم تارخي ّية مثل الدّ ين والعرق
واجلغرافيا وغريها من املحدّ دات التقليد ّية للهو ّية ،بل وضعها موضع
املهتمون هبذا املبحث القسم األكرب
ويوجه
االستفهام واملراجعة واالتهّ ام.
ّ
ّ
من االتهّ ام إىل املوروث الدّ يني بدرجات متفاوتة.
* كاتب وباحث من تونس ،الربيد اإللكرتوينslaheddine.alamri17@gmail.com :
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تفرق وال
واقترُ حت القيم اإلنسان ّية املشرتكة بديلاً من ّ
املقومات اخلصوص ّية التي ّ
جتمع ،ويف مقدّ متها الفكر الدّ يني املوروث.
ّ

وهلذه األسباب املوجزة وغريها اقرتحنا اإلسهام يف إعادة التّفكري يف مسألة حقوق
وحتوالهتا الدالل ّيةّ ،
وبأن اإلنسان ّية مرتبة يبلغها
اإلنسان يف األديان إيامنًا منّا بتارخي ّية املفاهيم ُّ
بتطور وعيه يف التاريخ وليست عقيدة منغلقة خاضعة ملجموعة من املحدّ دات.
اإلنسان ّ

ﷺ أولاً  :حقوق اإلنسان يف التّاريخ

املهم التّمييز بني مستويني يف مقاربة حقوق اإلنسان يف األديان :مها املامرسة
من ّ
والتنظري .فمامرسة هذه احلقوق بالدعوة إليها أو الدّ فاع عنها قد سبق التنظري هلا باملعنى
الفكري النّسقي .ومثلام هو معلوم كافح اإلنسان من أجل جمموعة من احلقوق األساس ّية
احلق يف احلياة منذ املراحل األوىل لتشكّل وعيه بالوجود .وقد تناسب اجلهد احلقوقي
مثل ّ
للـ«حقوقيني» مع درجة وعيهم وطبيعة سياقهم.

وينتمي احلديث عن احلقوق يف األديان إىل املرحلة األوىل التي غلبت عليها الفطرة
كررهتا األديان وتوارثتها عن بعضها ،ونادت هبا بعض الوثائق
وبعض التعاليم العا ّمة التي ّ
مثل رشيعة أورنمو ،ورشيعة لبت عشتار ،ورشيعة إيشنونا ،ورشيعة أوركاجينا ،ورشيعة
الرافدين .وقد مت ّثلت وثيقة محورايب الرشائع
ّ
محورايب ( 1790 -1793ق.م) يف بالد ّ
السابقة وأعادت إنتاج نص أكثر
نضجا وتنظيماً من النصوص السابقة(((.
ً

ويف مستوى التنظري يمكن التّأريخ إلرهاصات التفكري يف حقوق اإلنسان باملعنى
(((
الفكري النّسقي مع الرئيس الثالث للواليات املتحدة األمريك ّية توماس جيفرسون
يف مسو ّدة الدستور األمريكي سنة  .1776وقد أشار جيفرسون إىل حقوق اإلنسان
باملعنى احلديث يف فقرة مستق ّلة يف املسو ّدة األوىل للدستور ،ثم عدّ ل بعض عباراهتا
بدعوى التالؤم مع طبيعة املرحلة التي بلغها العقل البرشي .وجاء يف الصيغة األوىل:

الوراق للنرش،
((( ُينظر :رشيعة محورايب ،ترمجة :حممود األمني ،تقديم :األب سهيل قاشا ،2007 ،لندن :دار ّ
ط ،1ص.7
((( ولد توماس جيفرسون  Thomas Jeffersonسنة  1743يف والية فرجينيا األمريك ّية ،ودرس يف معهد وليام
درس القانون،
وماري الذي خترج فيه العديد من الرؤساء األمركيني ،واشتغل بالتدريس يف املعهد نفسه ،ثم َ
ويعترب من واضعي الدستور األمريكي وكاتب مسودته ،ومؤسس جامعة فريجينيا ،وهو الرئيس الثالث
دون إعالن استقالهلا الذي أقره كونغرس عموم الواليات سنة .1776
للواليات املتحدة األمريك ّية و بيده ّ
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«نحن نعترب هذه احلقائق من املقدّ سات التي ال جمال إلنكارها ،وأن مجيع الناس ُخلقوا
متساوين ومستقلني ،وأنهّ م يستمدّ ون من هذا اخللق املتساوي حقو ًقا متأصلة ثابتة ،من
والسعي لتحقيق السعادة»((( .وغيرّ يف الصياغة الثانية عبارة
بينها ّ
حق محاية احلياة واحلر ّية ّ
«من املقدّ سات» بعبارة تتناسب مع سياق التحديث احلضاري وهي «من البدهييات».
املهمة يف مسار الترشيع حلقوق اإلنسان بعد ثالث عرشة سنة
وكانت اخلطوة الثان ّية ّ
من قبل الفرنسيني .ففي سنة  1789حاولت ث ّلة من التنويريني الفرنسيني حترير وثيقة تبشرّ
بمرحلة جديدة عنواهنا حترير اإلنسان من املك ّبالت التي أحاط هبا نفسه عرب تارخيه.
وتذكر املصادر التارخي ّية ّ
أن هذه احلركة تزامنت مع زيارة جيفرسون إىل فرنسا
تلبية لدعوة من صديقه ماركيز دي الفاييات  Marquis de Lafayetteالذي شارك يف
حرب االستقالل األمريك ّية(((.

وبعد نقاشات صعبة اتَّفق املجتمعون عىل صياغة وثيقة تتجاهل مث ّلث السيطرة
املكون من امللك والنبالء والكنيسة ،ونادت بأن تكون «حقوق اإلنسان الطبيعية
القديم ّ
الثابتة واملقدسة»
أساسا للنظام السيايس الفرنيس اجلديد(((.
ً

واتَّسعت دائرة املناداة هبذه املنظومة احلقوق ّية إىل اململكة املتحدة بمباركة الفيلسوف
ريتشارد برايس ( Richard Priceت  .)1791وقال هذا الثيولوجي املتفلسف يف إحدى
االجتامعات« :قد عشت حتى رأيت حقوق اإلنسان مفهومة للناس أكثر من أي وقت
مىض واألمم اجلديدة تلهث وراء احلرية ،التي بدا وكأهنا نسيت داللتها ومعناها»(((.

وباعتبارنا نقارب مسألة حقوق اإلنسان من منظور األديان ّ
فإن ما ورد يف
الصياغة األوىل التي خ ّطها توماس جيفرسون يف مسو ّدة الدستور األمريكي سنة 1776
وما ذكره الفيلسوف والثيولوجي اإلنجليزي ريتشارد برايس يمثالن مدخلاً لدراسة
املوضوع .فجيفرسون عدّ حقوق اإلنسان من «املقدّ سات» وبرايس تك ّلم دون أن ينزع
عباءة رجل الدّ ين وال ّثيولوجي رغم ميوالته الفلسف ّية يف مرحلة تقدّ م فيها العقل عىل

((( لني هانت ،نشأة حقوق اإلنسان ،ترمجة :فايقة جرجس حنّا ،مراجعة :حممد إبراهيم اجلندي،2013 ،
القاهرة :كلامت عربية للرتمجة والنرش ،ط ،1ص.15

(4) Gregory Payan, Marquis de Lafayette: French Hero of the American Revolution,
Brillance, Paris, 2003.

((( لني هانت ،نشأة حقوق اإلنسان ،ص.16
((( م.ن ،ص .16
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مرجعيات أخرى مثل الدّ ين.

ويف اخلطابني أثر للذاكرة الدين ّية التي بنت جز ًءا مهماًّ من أطروحاهتا عىل معنى
حترير اإلنسان وتكريمه .ففي التوراة جعل اهلل اإلنسان عىل صورته تكريماً له وتفضيلاً
عن باقي املخلوقات(((.

وخالصا
بنبوته نعمة من اهلل
ويف األناجيل كان ْ
ً
محل مريم بيسوع والتّبشري ّ
(((
للمؤمنني وفدا ًء هلم من اخلطيئة
والرش  .ويف القرآن حتدّ ث اهلل عن تكريم بني آدم
ّ
الرش يف
وامتدح استخالفهم يف األرض من دون سائر املخلوقات وعاقب إبليس رمز ّ
األديان ألنه مل يسجد لإلنسان اعرتا ًفا بتم ّيزه(((.

ﷺ ثان ًيا :حقوق اإلنسان يف الترّ اث الدّ يني الكتايب

أن مقاربتنا حلقوق اإلنسان يف األديان ستكون نقد ّيةّ ،
أرشنا ّ
وأن املسألة حتتاج
إىل إعادة تفكري يف مس ّلامهتا .واملقصود باملس ّلامت هو جمموعة من التم ّثالت التي حدّ دها
املؤسسون يف الديانات الكتاب ّية الثالث.
اآلباء ّ

وال نجاح هلذه املبادرة دون القيام بمجموعة من املراجعات منها فهم النصوص

ورتِنَا ك ََش َب ِهنَاَ ،ف َيت ََس َّل ُط َ
«و َق َال اهللَُ « :ن ْع َم ُل ِاإلن َْس َ
ون َعلىَ َس َم ِك ا ْل َب ْح ِر َو َعىل
((( جاء يف سفر التكوينَ :
ان َعلىَ ُص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َّ
ِّ
السماَ ِء َو َعلىَ ا ْل َب َه ِائ ِمَ ،و َعلىَ كُل األ ْرضَ ،و َعلىَ جمَ ي ِع الدَّ َّبا َبات التي تَد ُّب َعلىَ األ ْرض»َ .ف َخل َق اهللُ
َطيرْ ِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلن َْس َ
ورة اهللِ َخ َل َق ُهَ .ذك ًَرا َو ُأ ْن َثى َخ َل َق ُه ْمَ .و َب َارك َُه ُم اهللُ َو َق َال لهَُ ْمَ « :أ ْثم ُروا َوا ْك ُث ُروا
ورتهَ .علىَ ُص َ
ان َعلىَ ُص َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
السماَ ء َو َعلىَ ك ُِّل َح َي َوان َيد ُّب َعلىَ
َوا ْم ُ
لؤوا األَ ْر َضَ ،و َأ ْخض ُع َ
وهاَ ،وت ََس َّل ُطوا َعلىَ َس َمك ا ْل َب ْح ِر َو َعلىَ َطيرْ ِ َّ
ضَ ،و ُك َّل َش َج ٍر فِ ِيه َث َم ُر َش َجرٍ
ض»َ .و َق َال اهللُ« :إِنيِّ َقدْ َأ ْع َط ْي ُت ُك ْم ُك َّل َب ْقل ُي ْب ِز ُر بِ ْز ًرا َعلىَ َو ْج ِه ُك ِّل األَ ْر ِ
األَ ْر ِ
ون َطعاما .ولِ ُك ِّل حيو ِ
السماَ ِء َوك ُِّل َد َّبا َب ٍة َعلىَ األَ ْر ِ
ان األَ ْر ِ
ض فِ َيها َن ْف ٌس َح َّي ٌة،
َ ََ
ُي ْب ِز ُر بِ ْز ًرا َل ُك ْم َي ُك ُ َ ً َ
ض َوك ُِّل َطيرْ ِ َّ
ِ
َأ ْع َط ْي ُت ك َُّل ُع ْش ٍ
ب َأ ْخضرَ َ َط َعا ًما»َ .وك َ
َان كَذل َك.)30 ،26( 1 :
ِ
ِ
ِ
وح ا ْل ُقدُ ِ
الر ِ
الر ُّب إِل ُه إِ َسرْ ائ َيل َأل َّن ُه ا ْف َت َقدَ
((( جاء يف سفر لوقا َ
سَ ،و َتنَ َّب َأ َقائلاًُ « :م َب َار ٌك َّ
«وا ْمت ََأل َزك َِر َّيا َأ ُبو ُه م َن ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيِ
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
ني ا َّلذي َن ُه ْم ُمن ُْذ
َو َصن ََع فِدَ ا ًء لِ َش ْعبِ ِهَ ،وأ َقا َم َلنَا َق ْر َن َخالَص َب ْيت َد ُاو َد َفتَا ُهَ .كماَ َت َك َّل َم ب َف ِم أنْب َيائه ا ْلقدِّ يس َ
الدَّ ْه ِرَ ،خال ٍ
َص ِم ْن َأعْدَ ِائنَا َو ِم ْن َأ ْي ِدي جمَ ِي ِع ُم ْب ِغ ِضينَا .لِ َي ْصن ََع َرحمْ َ ًة َم َع آ َب ِائنَا َو َي ْذك َُر َع ْهدَ ُه ا ُمل َقدَّ َس ،ا ْل َق َس َم
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ف ِ
يم َأبِينَاَ :أ ْن ُي ْعط َينَا إِ َّننَا بِ َ
اسة َوبِ ّر ُقدَّ ا َم ُه
ا َّل ِذي َح َل َ
ال َخ ْوفُ ،منْ َقذي َن م ْن َأ ْيدي َأعْدَ ائنَاَ ،ن ْع ُبدُ ُه بِ َقدَ َ
إل ْب َراه َ
ِ
ِ
الر ِّب لِت ُِعدَّ ُط ُر َق ُه .لِ ُت ْعطِ َي
يع َأ َّيا ِم َح َياتِنَاَ .و َأن َ
ْت َأ هُّ َيا َّ
جمَ َ
الصبِ ُّي نَبِ َّي ا ْل َع يِِّل ُتدْ َعى ،ألَن ََّك َت َت َقدَّ ُم َأ َما َم َو ْجه َّ
َص بِم ْغ ِفر ِة َخ َطاياهم ،بِ َأح َش ِ
اء َرحمْ َ ِة إِ ِهلنَا ا َّلتِي بهِ َا ا ْف َت َقدَ نَا المُْشرْ َ ُق ِم َن ا ْل َعال َِء .لِيُضيِ َء َعلىَ
َ ُ ْ ْ
َش ْع َب ُه َم ْع ِر َف َة الخْ َال ِ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
الس َ
ال ِم».)79 ،67( 1 :
الجْ َالِ ِس َ
ني فيِ ال ُّظ ْل َمة َوظالَل المَْ ْوت ،لك َْي هَ ْيد َي َأ ْقدَ ا َمنَا فيِ َط ِر ِيق َّ
ِ
ِ
َاه ْم َعىل
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنى آ َد َم َو َحمَ ْلن َُه ْم فىِ ا ْلبرَِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق ُنهم ِّم َن ال َّط ِّي َبـت َو َف َّض ْلن ُ
((( جاء يف سورة اإلرساء َ
كَثِري ممِّ َّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِضيلاً }( :اآلية .)70
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دراسات وأحباث

املهم اإلقرار ببرش ّية فهم
وتوضيح احلدود بني البرشي واإلهلي يف احلدّ األدنى .فمن
ّ
الرساالت السامو ّية( ((1يف هذه األديانّ ،
تارخيي خيضع يف صياغته إىل
وبأن الفكر البرشي
ّ
السياقات احلافة بتشكُّلهّ ،
وأن تغيرُّ هذه السياقات يفرتض رضورة حتيني الفكر ليواكب
عرصه ويكون فاعلاً .

املهمة يف بناء ّ
الذاكرات
وسنطرح يف هذه املطالعة البحث ّية جمموعة من النقاط
ّ
الدين ّية واملؤثرة يف صياغة املنظومات احلقوق ّية يف الرشائع الدين ّية.

 -1مقولة «االختيار» بني احلرص عىل إثبات ّ
الذات واإلرصار عىل نفي اآلخر

ّ
إن مقاربتنا ملسألة حقوق اإلنسان يف الديانات الكتاب ّية الثالث ،أي اليهود ّية
واملسيح ّية واإلسالم ،ال تعني ّ
أن عمل ّية التمركز الدّ يني التي مارستها أغلب اجلامعات
الدّ ين ّية يف العامل بدأت مع هذه الديانات.

واملقصود بـ«االختيار» يف هذا السياق هو مت ّيز جمموعة برش ّية عن باقي املجموعات
متييزا مطل ًقا .و ُيستمدّ هذا التمييز من مرجعيات غيب ّية عادة ما تكون «اإلله» .وإذا عدنا
ً
إىل تاريخ الظاهرة الدّ ين ّية الكتاب ّية نجد ّ
أن اليهود قد بنوا اجتامعهم عىل مقولة االختيار
اإلهلي هلم دون غريهم .ويثبتون هذا األمر يف النّصوص التورات ّية والتلمود ّية حتت عبارة
«الشعب املختار»( .((1ومصطلح «الشعب املختار» هو ترمجة للعبارة العرب ّية القديمة
«ه َعم حنبهار» העם הנבחר.
َ
وتوجد عبارات أخرى يف العرب ّية تعبرّ عن معنى االختيار اإلهلي لبني إرسائيل
و«ع ْم َس ُجواله» وتعني الشعب اخلالصة.
منها «أتا بحرتانو» ومعناها اخرتتنا أنتَ ،

( ((1يؤكّد الترّ اث الدّ يني اليهودي ّ
أن املشنا ،وهو املصدر الثاين املقدس عند اليهود ،تعود إىل النبي موسى.
ويعتقد اليهود أنّه تل ّقى رشيعتني إحدامها مكتوبة وهي التوراة واألخرى شفو ّية وهي املشنا .واحلال أنهّ ا
جمموعة من الرشوحات للنصوص التورات ّية مع رشوح عىل هذه الرشوح ويصطلح عليها «غامره» ،وهي
مأخوذة من تلمو َد ْي بابل وأورشليم .وهذا هو حال املسلمني مثلاً حني يربطون رب ًطا وثي ًقا بني القرآن
والسنّة ويقدموهنا عىل القرآن أحيانًا ،ويضعون مصنّفات فقه ّية وتُعترب الفهم النهائي لإلسالم .ومتتّعت
رسائل بولس يف املسيحية باملكانة نفسها من األناجيل .ويف احلاالت الثالث اختلط اإلهلي بالبرشي
وصار التمميز بينهام صع ًبا يف مستوى املامرسة.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ُم َقدَّ ٌس ل َّلر ِّب إهل َك .إ َّي َ
( ((1جاء يف سفر التثنيةَ :
الر ُّب إ ُهل َك ل َتك َ
اك َقد ْ
ُون َل ُه َش ْع ًبا
«ألن ََّك َأن َ
ْت َش ْع ٌ
اخت ََار َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َّ
الش ُعوب الذي َن َعلىَ َو ْجه األ ْرض ،ل ْي َس م ْن ك َْونك ُْم أ ْك َث َر م ْن َسائر ُّ
ص ِم ْن جمَ ِي ِع ُّ
الش ُعوب ،الت ََص َق
َأ َخ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش ُع ِ
الر ُّب بِك ُْم َو ْ
اخت ََارك ُْم ،ألَ َّنك ُْم َأ َق ُّل م ْن َسائ ِر ُّ
الر ِّب إِ َّياك ُْمَ ،وح ْفظه ا ْل َق َس َم ا َّلذي َأ ْق َس َم
وبَ .ب ْل م ْن محَ َ َّبة َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
آلب ِ
ِ
َ
ْ
الر ُّب بِ َيد َشديدَ ة َو َفدَ اك ُْم م ْن َب ْيت ا ْل ُع ُبود َّية م ْن َيد ف ْر َع ْو َن َملك مصرْ َ ».)8 ،6(7 :
ُم
ك
ج
ر
خ
أ
،
ُم
ك
ائ
َ َ ُ َّ
َ ْ
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وتؤمن غالب ّية اليهود ّ
وبجلهم ليكونوا
بأن
وكرمهم ّ
ّ
الرب قد اختارهم من باقي األمم ّ
املكون من
ّ
خاصته( .((1وصارت عبارة الشعب املختار ضل ًعا يف املث ّلث العقدي اليهودي ّ
(((1
الرب واألرض ّ
والشعب .
ّ

ومل ُ
خيل اللاَّ هوت املسيحي من فكرة االختيار املوروثة عن اليهود ّية ،وارتبط
فالرب هو من اختار يسوع ليخ ّلص املؤمنني
أساسا بمقولة اخلالص.
االختيار
ّ
ً
ويفدهيم .وقد درج استعامل عبارة االختيار ومشتقاهتا لوصف تالمذة املسيح( ((1باعتبار
ّ
أن املسيح ّية جاءت لتقويم ما انزاح من اليهود ّية ومواصلة النهج املوسوي يف صيغته
السليمة(.((1

وقد اعتمد بولس عبارة االختيار يف أكثر من موضع يف رسائله ،ومن بينها أن اهلل
«باركنا بكل بركة روحية يف الساموات يف املسيح كام اختارنا فيه قبل تأسيس العامل» (أفسس
 .)4 ،3 :1وإن اهلل خ ّلصنا ودعانا« ...بمقتىض القصد والنعمة» (تيموثاوس .)9 :1

وتعبرّ املشتقات املرتبطة بكلمة «اختيار» عن فئة خمصوصة دون غريها من هيود
تلك املرحلة التارخي ّية ،وتستبطن رضورة معنى إقصاء البق ّية.

ومل حيد املسلمون يف تق ّبلهم ملعاين القرآن عن حماولة التمركز الدّ يني ،فركّزوا
ت لِلن ِ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ
ون
عىل مضمون اآلية  110من سورة آل عمران {كُنت ُْم َخيرْ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
ُون بِال َّل ِه و َلو آمن َأه ُل ا ْل ِ
بِا َملعر ِ
كت ِ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُملنك َِر َوت ُْؤ ِمن َ
َاب َلك َ
َان َخيرْ ً ا لهَُّم ِّمن ُْه ُم
َ ْ َ َ ْ
ُْ
ِ
ُون َو َأ ْك َث ُر ُه ُم ا ْل َفاس ُق َ
ا ُمل ْؤ ِمن َ
وأصلوها يف السنّة
ون} .وبنوا عليها جمموعة من الفرضيات ّ
«األئمة من قريش» املجمع عليه سنّ ًّيا وشيع ًّيا.
النبو ّية .ومنها حديث
ّ
ولو تفكّرنا قليلاً يف مضمونه لوجدناه يتعارض مع مقولة العدل اإلهلي التي

( ((1عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهود ّية والصهيون ّية ،مرص :دار الرشوق ،ط1999 ،1م ،ص
.182
( ((1عبد الوهاب املسريي ،موسوعة اليهود واليهود ّية ،ج ،5ص.191
ِ
ِ
َ
َّ
َان الن ََّه ُار َد َعا ت ََال ِم َ
«و َّملا ك َ
يذ ُهَ ،و ْ
«رسُلاً »:
( ((1جاء يف إنجيل لوقاَ :
اخت ََار من ُْه ُم ا ْثن َْي َعشرََ  ،الذي َن َسماَّ ُه ْم أ ْي ًضا ُ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ْ
َ
ُ
لمَ
لمَ
ُ
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َّ ُ ْ خَ ْ َ َ دٌ َ ْ ْ
َ ْ ْ ُ صرَّ ْ
َ ُ صرَُّ
تِ ْل َك األَ َّيا ُم».)22( 24 :
( ((1يقول القمص ميخائيل مينا« :احلمد هلل الذي أضاء بمعرفته عقل بني اإلنسان ،وأقام األد ّلة الناطقة
بوجوده يف ّ
نرباسا
كل زمان ومكان ،وأنزل كتابه األقدس عىل فم أنبيائه الكرام ورسله األعالم ،ليكون
ً
لعقول األنام ،وحارسها هلم من التيه يف بيداء ّ
الشبه واألوهام» ،علم اللاَّ هوت ،القاهرة :مكتبة املحبة
القبطية1424 ،ش1948/م ،مج ،1ط ،4ص.11
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ال مت ّيز بني أعريب أو أعجمي إلاَّ بالتقوى والعمل الصالح .فاإلسالم جاء للناس كا ّفة
واجلميع يتساوى فيه ح ًّقا وواج ًبا وال معنى للتمييز بني املسلمني عرق ًّيا؛ ّ
ألن الدّ ين ال
ورث.
ُيم َّلك وال ُي َّ
ونعتقد ّ
أن تكريس هذا التفاضل يف مستوى العرق ترشيع للتم ُّيز العنرصي
بمصطلحات هذا العرص .فتقديرنا ّ
أن األصلح هو األفضل بقطع النظر عن لونه
ومكانته االجتامعية والقبلية والعرق ّية .ومن اليسري أن يالحظ الدّ ارس ّ
أن احلديث خيدم
التمركز القريش الذي ُأريد له أن يتواصل بعد اإلسالم.

وحتمل فكرة االختيار يف األدبيات الدين ّية معنى االنفصال عن اآلخر واالنعزال
ويتحول تقديس هذا املعنى يف التاريخ إىل عقائد
عنه ورفضه بسب االصطفاء املقدّ س.
ّ
تصعب مراجعتها من قبل األجيال الالحقة.

والتوسع فيها إىل
وقد أمعن رجال الدّ ين يف الديانات الثالث يف تدقيق هذه املسائل،
ّ
حدّ إخراجها من الزمان وجعلها مفاهيم مطلقة وأزل ّية ،ونفي أية إمكان ّية ألن تكون مقوالت
مرحل ّية احتاجت إليها اجلامعة يف مرحلة تارخي ّية مع ّينة ألجل تثبيت أسسها ووحدهتا.

احلق يف مجاعة برش ّية واحدة وبشكل مطلق وغري قابل للمراجعة
فأن حترص ّ
والتعديل حسب السياق ،معناه أنّك تقيص األغلب ّية وخترجها من دائرة اإلنسان ّية وتع ّقد
«احلق».
التواصل معها ودعوهتا إىل ما تعتربه مجاعة ما
ّ

فاليهود ّية مثلاً ظهرت يف مجاعة برش ّية صغرية وتقوقعت حول ما ُيفرتض ّ
أن
موسى قد تركه يف كتاب مقدّ س هو التوراة .وأضاف األحبار جمموعة من الرشوح
مسمى املشنا ورفعوا من مكانتها لتصبح يف الذاكرة اجلمع ّية
لنصوص التوراة حتت
ّ
يتجزأ من املنظومة املقدّ سة .وبالغوا يف تكريس العزلة عن اآلخر
اليهود ّية جزءا ال
ّ
داخل ًّيا وخارج ًّيا استنا ًدا إىل مقولتي االختيار وامتالك احلقيقة النهائ ّية للديانة املوسو ّية.

أساسا يف املشنا أو الرشيعة الشفو ّية التي مجعت
وقد تركّزت الرشيعة اليهود ّية
ً
تكرس
يف كتاب من عدّ ة أجزاء( .((1وحتوي املشنا
ً
نصوصا ترشيع ّية حا ّدة وصارمة ّ
تتكون املشنا من ستّة أقسام هي الزروع ويتناول األحكام الرشع ّية بالزراعة ،واألعياد ويعرض ألحكام
(ّ ((1
السبوت واألعياد ،والنّساء ويتناول األحكام املتعلقة باألرسة والعالقات الزوج ّية ،واألرضار ويشمل
األحكام املتعلقة باألرضار والتعويضات ،واملقدّ سات وهيتم بموضوعات القرابني واألضاحي املتعلقة
باهليكل ،والطهارات وهيتم بأحكام النجاسات وال ّطهارات.
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االنقسام بني البرش وال تساعد يف حتقيق املساواة بينهم ،رغم اإلشارة إىل هذا املعنى يف
وصايا التوراة العرش.

ومن بني التفاصيل التي تعرقل احلديث عن اإلنسان بام هو عليه اليوم حكم الفناء
املشرتك مع غري اليهودي .وجاء يف قسم األعياد ّ
أن من يقطن من اليهود مع الغريب
يقر بحكم دمج األفنية فعىل اليهودي االمتناع عن التنقل يف الفناء
يف الفناء نفسه وال ّ
حسب فتوى احلرب رايب مئري.

وقد تتسع دائرة داللة «األغيار» لتشمل هيود املذاهب األخرى وتعدم التواصل
وروي عن احلرب ربان مجلئيل أنّه سكن معهم أحد الصدوقيني
معها واالعرتاف هباُ .
كان يسكن معهم يف املدخل نفسه يف أورشليم ،فطلب حربهم األكرب اإلرساع بإخراج
األمتعة الرضورية إىل املدخل قبل أن خيرج إليه الصدوق أمتعته فيحرم عليهم السري
فيه(.((1

وقد وقع فقهاء اإلسالم يف التجاوزات نفسها حني جعلوا العرب أوصياء عىل
ووجهوا تفسريهم القرآن وتأويل نصوصه إىل صالح
الدعوة املحمدية رغم كونيتها.
َّ
املسلمني دون االهتامم بأثر هذا الفهم يف نفوس غري املسلمني وغري العرب .فرسول
أي أساس ،ومارس
توجه إىل الناس عامة ومل يم ّيز عىل ّ
اإلسالم ﷺ حني أظهر دعوته ّ
السياق.
احلكمة يف دعوته ٍّ
برتو وواقع ّية تراعي ّ

ّ
كل هذه العوامل الراسخة تعرقل تبنِّي حقوق اإلنسان املبنية عىل اإلنساين
املشرتك .ومنها احلق يف احلياة والعمل والصحة والتعليم وحرية االعتقاد والتعبري
وغريها من القيم التي تشرتك فيها اإلنسانية بقطع النظر عن لوهنا وعرقها وجنسها
ودينها ولغتها ومكانتها االجتامع ّية .كيف يمكن احلديث عن حقوق ضمنها اهلل لعباده
يف ّ
ملجرد اختالفه.
ظل متركز ديني عرقي ُيقيص اآلخر ّ

فإذا كان املتد ّين يؤمن ّ
بأن اهلل خالق الناس مجي ًعا ورازقهم كافة ،وبيده حياهتم
ومماهتم فكيف ال يفكّر يف سبب خلقهم وإطعامهم وضامن وصول أرزاقهم ومتتيعهم
كرمه واستخلفه؟ أمل يكن من السهل
ّ
بالصحة والعافية وإعطائهم صورة اإلنسان الذي ّ
عىل هذا اإلله َألاَّ خيلق من ال يؤمنون به وال يمتّعهم بام متّع به املؤمنني؟ أمل يكن من

( ((1ترمجة متن التلمود (املشنا) ،القسم الثاين :موعيد (مواعيد) ،ترمجة :مصطفى عبد املعبود سيد منصور،
مرص ،دار طيبة2009 ،م ،ط ،1ص.113
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يسهل
السهل عليه خلقهم عىل غري هيئة املؤمنني أم أنّه خلقهم عىل هيئة اإلنسان كي ّ
خدمة املختارين مثلام تعتقد بعض اجلامعات اليهودية مثلاً ؟

وما نخلص إليه يف خامتة هذا القسم من املبحث هو ّ
أن مقولة االختيار يف األديان
و ّظفت بشكل سلبي يف تصنيف البرش وخلقت حالة من العداء واالقتتال .وسامهت
بشكل أسايس يف تعطيل ظهور منظومات حقوق ّية كون ّية تشتغل عىل املشرتك اإلنساين
السلمينْ  :االجتامعي الداخيل
وحترتم اخلصوص ّية .وهي مسألة مهمة بالنسبة إىل ّ
واإلنساين الكوين.

 -2التكفري

اصطالحا هو نقيض اإليامن ،والتكفري تصنيف للبرش يف موقفهم من
الكفر
ً
الديانة وفهمها .واإلشكال حاصل يف هذا املعنى بعدم التمييز بني اإلهلي والبرشي وال
يف تبادل املراتب بينهام .ولطاملا مثل هذا التصنيف وسيلة للتميز بني البرش بمعايري برش ّية
سالحا للرضر باإلنسان بدل تكريمه والرفع من مكانته.
وبلبوس ديني ،أي إنه كان
ً
والتكريم مطلب أسايس ورد يف الكتب الساموية الثالثة .وجاءت صيغه يف التوراة
واألناجيل والقرآن عا ّمة تتحدّ ث عن اإلنسان ،ومل تفاضل يف معانيها العامة بني الذكر
واألنثى وال الغني والفقري وال غريمها من مصنّفات التقسيم.

 -1تكفري اآلخر الدّ يني

متر الديانات بحالة من التامسك الداخيل بني أتباعها يف املراحل األوىل
عادة ما ّ
لظهورها ،ويفرز هذا الوضع البسيكولوجي تناغماً وتناس ًقا بني األفراد .ويسهم يف
حتويل األنظار إىل اخلارج لرصد العدو والتصدّ ي له.

ومن بني األسلحة املستعملة يف مواجهة اآلخر العقدي هو تكفريه واستحالل
مسميات خمتلفة ومصطلحات عدّ ة .و ّملا كانت هذه املامرسة قاعدة يف
دمه ورزقه حتت ّ
تنوعهم
التعامل بني أتباع األديان استحال التفكري يف قواعد مشرتكة بني البرش تراعي ّ
وحترتم اختالفاهتم التي خلقهم اهلل عليها.
كفرا .وتقوقع أتباعها حول
فحني ظهرت اليهود ّية أبطلت ما سبقها واعتربته ً
املحرمة للتواصل معهم .وقد
تعاليم التوراة واملشنا وعادوا األغيار وكدّ سوا األحكام
ّ
جاء عدد من نصوص التلمود قاس ًيا جتاه اآلخر الدّ يني .ومن ذلك ّ
أن اخلارج عن دين
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اليهود حيوان عىل العموم ،وال يعترب باقي األمم أقارب لليهود ّ
ألن احليوان ال يمكن أن
يكون قريب اإلنسان .وأكّد احلاخام أباربانيل أنّه ال جتوز الرأفة والعدل مع غري اليهود،
وغريها من النصوص املعارضة حلقوق اإلنسان يف كونيتها وشموهلا(.((1
ونذكّر يف هذا اإلطار ّ
بأن رسد هذه األمثلة ال يندرج ضمن التحامل عىل ديانة
لصالح أخرى ،بل جلعل التحليل دقي ًقا ومتامسكًا .ونحن نم ّيز بني الدّ ين اإلهلي والفكر
الديني البرشي الذي يتأثر بالسياق الذي ُح ّرر فيه .فحالة العداء والشتات التي عاشها
نصوصا مشحون ًة ضدّ اآلخر مثل التي نطالعها يف التلمود .فرشوح التوراة
اليهود تنتج
ً
ورشوح الرشوح من صنع أحبار غري معصومني من اخلطأ والتأثر االجتامعي والسيايس
والنفيس ،ومع ذلك تعالت وتقدّ ست وجتاوزت مكانة املقدّ س األصيل غال ًبا.

ونسجت املسيح ّية عىل منوال اليهود ّية يف من سبقها ،وا َّدعت نصوصها الالهوت ّية
ومقو ًما
اكتامل الوحي يف شخص يسوع بن مريم .وأعلنته إهلًا فاد ًيا للخطيئة األوىل
ّ
النحراف اليهود ّية( .((1وهبذا التصنيف أقصت من مل يؤمن به َّ
ومهشت موقعه.
ت
وبعدها جاء اإلسالم
فتمسك املسلمون بظاهر عبارة { ُكنْت ُْم َخيرْ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
ّ
لِلن ِ
َّاس} وتغافلوا عن حتيني املعنى استنا ًدا إىل موقع املسلمني وحاهلم ودورهم
احلضاري ،ومجعوا من األحاديث ما ال يتفق مع أخالق الرسول ودوره.
ومن بني األحاديث املن ّظمة لعالقة املسلم بغريه «ال تبدؤوا اليهود وال النصارى
بالسالم فإذا لقيتم أحدهم يف طريق فاضطروه إىل أضيقه» .وخت ّيلوا ّ
أن تفضيل املسلمني

( ((1الكنز املرصود يف قواعد التلمود ،ترمجه من الفرنسية :يوسف نرص اهلل ،مرص :مطبعة املعارف1899 ،م،
ط ،1ص ص .45-44
( ((1جاء يف إنجيل لوقا« :)44 ،43( 11 :وي ٌل َلكُم َأيا ا ْل َفر ِ
ون! َأل َّنك ُْم تحُِ ُّب َ
يس ُّي َ
ون ا َمل ْج ِل َس َاأل َّو َل فيِ ا َمل َج ِامعِ،
َْ
ْ َ هُّ ِّ
ات فيِ األَسو ِاق 44 .وي ٌل َلكُم َأيا ا ْل َك َتب ُة وا ْل َفر ِ
َّحي ِ
ِ
ون! ألَ َّنك ُْم ِم ْث ُل ا ْل ُق ُب ِ
ون ا ُمل َر ُاؤ َ
يس ُّي َ
ور ا ُمل ْخت َِف َي ِة،
َْ
ْ َ
َوالت َّ
َ َ ِّ
ْ هُّ َ
ون َع َل ْي َها الَ َي ْع َل ُم َ
َوا َّل ِذي َن َي ْم ُش َ
ون!».
ِ
ون! ألَ َّنك ُْم تحُ َ ِّم ُل َ
«:و َو ْي ٌل َلك ُْم َأ ْنت ُْم َأ هُّ َيا النَّا ُموس ُّي َ
َّاس
ون الن َ
وخاطب يسوع أحد الفريسيني قائلاً َ
ون ُقبور األَنْبِياءِ،
ِ
ِ
َ
َ
َ
ٌ
َ
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ْ
ِ
وه ْم َو َأ ْنت ُْم َت ْبن َ
وه ْم 48 .إِ ًذا ت َْش َهدُ َ
ور ُه ْم49 .
َوآ َب ُ
ون َوت َْر َض ْو َن بِ َأ ْعماَ ِل آ َبائك ُْم ،ألَنهَُّ ْم ُه ْم َق َت ُل ُ
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ون من ُْه ْم َو َي ْط ُر ُد َ
لِذلِ َك أ ْي ًضا َقا َل ْت حك َْم ُة ال َّله :إنيِّ أ ْرس ُل إ َل ْيه ْم أنْب َيا َء َو ُرسُلاً َ ،ف َي ْق ُت ُل َ
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ِ
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َ
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المَْ ْع ِر َف ِةَ .ما َد َخ ْلت ُْم َأ ْنت ُْمَ ،والدَّ اخ ُل َ
وه ْم» .لوقا.)52 ،46( 11 :
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مطلق وثابت ال يتغيرّ مهام فعلوا وكيفام فهموا اإلسالم وط ّبقوا تعاليمه .وقد م ّثل هذا
اخلطاب معرقلاً خللق منظومة حقوق ّية مثل التي تم إعالهنا سنة 1945م يتساوى فيها
والتنوع واحلر ّية.
الناس عىل أساس برشيتهم التي بناها اهلل عىل االختالف
ُّ

 -2تكفري اآلخر املذهبي

أرشنا ساب ًقا إىل ّ
أن األديان الناشئة تعرف غال ًبا حالة من االحتاد الدّ اخيل يمتّن
موحدة إىل خلق
عدو خارجي حيمل املواصفات نفسها .وبعد أن تتَّجه اهلمم ّ
عراها إجياد ّ
وتستقر هياكلها وتنمو مداخيلها وتتسع رقعتها .فتنشأ
حالة من االحتاد تقوى اجلامعة
ّ
وتتنوع الرصاعات وتتعدّ د بني أقطاب الديانة ،وتبدأ الوحدة يف االنفراط
اخلالفات
ّ
لتظهر مجاعات جديدة من رحم اجلامعة األصل ّية .ويكون السالح األحدّ يف الرصاعات
الدين ّية االهتام باخلروج عن «الدّ ين» وهو ما يعني التكفري للطائفة واملذهب.

وقد عرفت الدّ يانات ال ّثالث حالة من الرصاعات الدمو ّية حتت راية التكفري
وقسموا املجتمع
الفريسيون والصدوقيون يف اهليكل ّ
املتبادل .ففي اليهود ّية تصادم ّ
اليهودي بني تابع هلام وتابع لفرق أخرى .ويف املسيحية تقاتل الربوتيستانت والكاثوليك.
احلق
ويف اإلسالم تقاتلت اجلامعة باسم السنّة والشيعة واخلوارج .تقاتل اجلميع باسم ّ
وبدعوى تكفري املخالف خلروجه عن الدّ ين مثلام توحي بذلك تسمية «خوارج» يف
األدبيات اإلسالم ّية(.((2

وقد أسهم هذا املعطى التارخيي يف نسف أ ّية إمكان ّية لبناء منظومة حقوق ّية
تستوعب اجلميع بتنوعهم واختالفاهتم ،وتسهم يف وضع حدّ لرصاعات مل ِ
تنته .فإذا
ّ
كان الطائفي ال يعرتف لرشيكه يف الوطن ور ّبام يف العرق واللون واجلغرافيا باحلق يف
والصحة ،فكيف سيعرتف هبا ملن ال يلتقي معه يف أحد هذه العوامل
احلياة والعمل
ّ

( ((2يمكن االستفادة من مقاربة الباحث راغب الرسجاين يف بحث له بعنوان :الفتنة الطائف ّية يف مرص:
اجلذور الواقع املستقبل1432 ،هـ2011 /م ،القاهرة ،ط.1
 جالل الدّ ين بن حممد صالح ،الطائف ّية الدين ّية :بواعثها ..واقعها ..مكافحتها1437 ،هـ2017 /م،الرياض ،ط.1

- Vassilis Sarglou, Sectes ou Religions; quelles différences? L’essentiel ,n°20,20142015/,
p79.
- Paul Hennequin, Croyances religieuses? diveres sectaires?, femmes en milieu rural, France,
2008.
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بحقوقه ،وأمهها احلق يف احلياة.

فالطائف ّية سجن نفيس وحضاري يمنع االلتقاء بني املختلفني عىل قاعدة اإلنساين
املشرتك ،وتع ّطل احرتام االختالف الطبيعي أو الثقايف احلضاري .وال غرابة يف أن نجد
أكثر اجلامعات البرشية التي ال حترتم حقوق اإلنسان يف املناطق التي تكثر فيها الرصاعات
الطائف ّية.

 -3املراجعة عىل أساس القيم بدلاً من األحكام

ال غرابة يف أن يركّز أهل الديانات الناشئة عىل األحكام املن ّظمة لسلوك أتباعهم.
أن ّ
وهذا طبيعي باعتبار ّ
أساسا إىل تغيري الواقع هبياكله .ومن
كل فكرة جامعة هتدف
ً
أجل ضبط أنموذج جديد حيتاج الدعاة إىل استثامر القوانني الواردة يف نصوص ديانتهم.

مكونًا
ولكن االستمرار طويلاً يف تكرار األحكام والقوانني جيعل الديانة تفقد ّ
ّ
مكوناهتا وهو القيم اجلمعية التي ال ّ
تقل أمهيتها عن دور األحكام يف بناء اجلامعة
مهماًّ من ّ
وتنظيم معامالهتا .فلو عدنا إىل الديانات الكتاب ّية الثالث لوجدنا بينها قيماً مشرتكة
تصلح ألن تكون أرض ّية تُبنى عليها منظومة حقوق اإلنسان يف معناها الشامل .فام ورد
تتكرر معانيها يف األناجيل والقرآن(.((2
يف الوصايا العرش ملوسى ّ

حق احلياة واألمن والسعادة
فانطال ًقا من هذه النصوص يمكن احلديث عن ّ
ٍ
معان مثل احرتام اخلصوص ّية واالختالف
والتفكري واالعتقاد .وباإلمكان البحث عن
والتنوع .ففي األناجيل إمجاع عىل املح ّبة واعتبارها ُأ ًّسا من أسس املسيح ّية .وقوامها حم ّبة
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب إِهل َ َك م ْن ك ُِّل َق ْلبِ َكَ ،وم ْن ك ُِّل َن ْفس َكَ ،وم ْن ك ُِّل ُقدْ َرت َك،
الر َّ
اهلل وحمبة األقارب« :تحُ ُّ
ب َّ
َو ِم ْن ك ُِّل فِك ِْر َكَ ،و َق ِري َب َك ِم ْث َل َن ْف ِس َك»(.((2

( ((2من بني الوصايا املكررة يف الديانتني املسيحية واإلسالمية:
ِ
ِ
ول َأ َّيا ُم َك َعلىَ األَ ْر ِ
َ .1أك ِْر ْم َأ َب َ
اك َو ُأ َّم َك لِك َْي َت ُط َ
ض ا َّلتِي ُي ْعط َ
الر ُّب إهل ُ َك.
يك َّ
 .2الَ َت ْقت ُْل.
 .3الَ ت َْز ِن.
 .4الَ َتسرْ ِ ْق.
 .5الَ ت َْش َهدْ َعلىَ َق ِريبِ َك َش َها َد َة ُزورٍ.
 .6الَ ت َْشت َِه َب ْي َت َق ِريبِ َك .الَ ت َْشت َِه ا ْم َر َأ َة َق ِريبِ َكَ ،والَ َع ْبدَ ُهَ ،والَ َأ َم َت ُهَ ،والَ َث ْو َر ُهَ ،والَ حمِ َ َار ُهَ ،والَ َش ْي ًئا ممِ َّا
لِ َق ِريبِ َك.
( ((2لوقا.)27( 10 :
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ووردت يف القرآن آيات عدّ ة تدعو إىل املح ّبة والرمحة والتسامح واحلكمة يف دعوة
غري املسلم .وجعلت بعض اآليات اهلداية-وفهمها املسلمون عىل أهنا اعتناق اإلسالم-
حتسن العالقة باآلخر الديني واملذهبي قوله
من أمر اهلل .ومن بني اآليات التي يمكن أن ّ
هم َو َل ْو َشٓا َء َر ُّب َك لآَ َم َن َمن فىِ الأْ َ ْر ِ
ض
تعاىلَ :
{و َل ْو َشا َء َر ّبك لآَ َم َن َم ْن فيِ الأْ َ ْرض ُك ّل ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((2
َان لنَ ْف ٍ
و{و َما ك َ
س َأ ْن ت ُْؤمن
ني} ،
َّاس َحت َّٰى َيكُونُو ْا ُم ْؤمن َ
ُك ُّل ُه ْم جمَ ي ًعا أفأنت ُتك ِْر ُه الن َ
َ
إِلاَّ بِإِ ْذ ِن ال َّله}(.((2
فمن خالل هذه اآليات وغريها يف الكتب الثالثة يمكن استخراج أرضية صاحلة
ملنظومة حقوق ّية إنسانية تُبني عىل املشرتك وحترتم املختلف .من خالل هذه اآليات يمكن
احلديث عن اإلنسان عا ّمة دون التفتيش يف نواياه وخصوصياته التي يتك ّفل هبا اخلالق.

ﷺ اخلامتة

تناولنا يف هذه املطالعة مقاربة نقد ّية لعالقة الفكر الديني بمنظومة حقوق اإلنسان
املعارصة .وب ّينّا ّ
أن الفهم البرشي لألديان الثالثة ليس بإمكانه مواكبة مكتسبات احلداثة
الفكر ّية والثقاف ّية إذا مل يراجع أدبياته األوىل التي ظهرت يف سياق خمصوص ،وإذا مل
متحول ّ
يقتنع رجال الدّ ين يف هذه الدّ يانات ّ
وأن دورهم هو جعل النصوص
بأن التاريخ
ّ
أن القرآن صالح ّ
وكثريا ما نسمع يف أدبيات املسلمني مثلاً ّ
لكل زمان
تواكب واقعها.
ً
والسبيل
ومكان .وما عىل املهتمينّ بالشأن الدّ يني إلاَّ ترمجة هذا املقوالت إىل أفعالّ .
إىل ذلك جتديد فهم النّصوص حتى ال يعيش املؤمن اليوم مفارقة بني عقل مشدود إىل
املايض وجسد يعيش زمن العوملة وسقوط التقسيامت القديمة لالجتامع البرشي.

( ((2يونس.)99( 10 :
( ((2يونس.)100( 10 :
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ﷺ مدخل :جدلية العلم والرسد والرسم اخليايل

تبحث هذه املقالة يف العالقة اجلدلية للتناسب العكيس بني اتساع اخليال
وضيق القوانني العلمية ،ليكون الناتج هو جملدات رسدية سواء باملرويات
األدبية أو بالنظريات العلمية ،مما يستوجب االسرتشاد والتوجيه بمراجع
كونية علوية هي النصوص املحكمة.
ذكر جيلرب ترايل ( )Gilbert Ryleيف حمفل فلسفي حكاية الفالحني
الذين أذهلتهم صافرة القطار البخاري وهو يتحرك ألول مرة يشاهدونه فيها،
وكيف أن مطران كنيستهم مجعهم يف حمارضة رشح هلم فيها كيف تعمل اآللة
البخارية ،فقام أحد الفالحني وقال« :نعم سيدي املطران ،نحن قد فهمنا متا ًما
كل ما قلته عن اآللة البخارية ،ولكن بالفعل هنالك حصان ما داخل تلك
اآللة ،أليس كذلك؟»(((.

* كاتب وباحث وأستاذ جامعي من السودان .الربيد اإللكرتوينwailahkhkordi@gmail.com :
(1) Gilbert Ryle - Philosophical symposium (The physical basis of Mind) – Basil
Blackwell,Oxford , 1957, p. 75.
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إن هذا الفالح البسيط مل يتيرس له نشأته وبيئته من حوله أن يتصور قط أن تتحرك آلة
جترها خيل ،ومن ثم فكل ما قد عناه تطور اآللة البخارية لديه فقط أن احلصان مل
من غري أن َّ
يعد يقود القاطرة من اخلارج وإنام من الداخل ،هذا منتهى ما وصل إليه عقله يف االستدالل.

وبالرغم مما يبدو من سذاجة الفكرة ألول وهلة إلاَّ أنه لو حدث األمر كام تصوره
فتحا يف تاريخ الكشوفات العلمية أعظم ربام من
الفالح فعل ًّيا ،عندها كان سيكون هذا ً
اخرتاع الطائرة دون طيار؛ إذ إن ذلك سوف يعني أن العلم  Scienceقد بلغ درجة إىل احلد
الذي أمكن فيه تطوير عقل احلصان ليحل حمل اإلنسان يف قيادة القطار فيكون هو وحده
القائد واملتحكم فيه .هكذا تكمن خطورة اإلبداع اإلنساين فيام يسمى (اخليال).

ولو أننا أعطينا كل فرد يف العامل يف وقت واحد ورقة بيضاء ،وطلبنا منهم أن يرسموا
كائنًا خراف ًّيا أو أسطور ًّيا بمحض اخليال املجرد ،ثم مجعنا كلها وأخضعناها للمقارنة الدقيقة
أي منها ،ولكنها كلها برغم هذا التباين مل خترج عن حدود مفردات
أي تطابق بني ٍّ
ملا وجدنا َّ
الواقع املشرتكة بينهم من طول وعرض وارتفاع وعمق ودائرة ومثلث ومربع ومتوازي
واخلط املستقيم واخلط املتعرج واملنحني ومبدأ العني ومبدأ األنف والفم واليد واألرجل.
وهكذا هي فقط إعادة تشكيل وتركيب وترتيب أوضاع بتصورات فردية لنفس
املفردات الواقعية املشرتكة بني اجلميع ،والتي تشكل سقف أو حدود اخلربة لدهيم ودون
أن يأيت أحد بمفردة أو عنرص خارج عن هذا العامل الذي نعيش فيه ،مما يعني أن احتامالت
تكوين وإعادة تكوين األشكال من هذه العنارص أو املفردات وفق اخليال اإلنساين املجرد
هي احتامالت مفتوحة أو ال هنائية.
ويف جممل األمر ،حياول اإلنسان دائماً اخلروج من حدود أو إطار الواقع املفروض
أمامه إىل آفاق اخليال املرسوم يف ذهنه عن هذا الواقع .وعىل هذا يمكن القول :إن كل
اإلبداعات العلمية النظرية قد ظهرت عىل أساس من افرتاضات أملتها هذه املخيلة
اإلنسانية كتفسري حلقيقة الوجود الذي نعيش فيه.

وما يدعم هذا القول هو الكشف عن طبيعة مسألة الفرضية العلمية يف ذاهتا ومن
أين تأيت وكيف تتكون يف ذهن العامل؟ فإذا علمنا أن أكثر ما يتصل بنشأة الفرضيات العلمية
هو العامل الباطني –هذا بخالف العوامل اخلارجية التي تنتج الفرضية بناء عىل مقدمات
مسبقة ترتتب عليها نشأة الفرضية منطق ًّيا -لتأكد لدينا دور املخيلة التجريدية املهم يف
البناءات العلمية.

االنسان احلائر بني احلقيقة واخليال

85

فهذا عبدالرمحن بدوي يؤكد -عىل لسان الطبيب وفيلسوف العلم الفرنيس كلود
برنارد ( )C. Bernardيف كتابه الشهري (مدخل إىل دراسة الطب التجريبي) -أن أكثر
الظواهر التي شاهدها كبار العلامء وأقاموا عليها افرتاضاهتم العلمية هي نفسها التي
يشاهدها الناس كل يوم دون أن يثري ذلك أدنى انتباه لدهيم ،فظاهرة سقوط األجسام مثلاً
هي ظاهرة مشاهدة يف كل وقت وعند كل إنسان ومع ذلك مل يصل أحد قبل نيوتن (I.
 )Newtonإىل وضع قانون اجلاذبية.
فاألمر يتوقف يف هذه احلالة عىل العوامل الباطنة ،أي األفكار التي تثريها الظواهر
اخلارجية يف نفس املشاهد ،وهذه العوامل الباطنة هي ما جتعلنا نفرتض -بنوع من الوجدان
أو العيان احلديس -ما عسى أن يكون القانون الذي عليه جتري الظاهرة ،وبحيث إننا ال
نستطيع أن نضع قواعد لالخرتاع يف العلم ،وال أن نعلم القواعد التي يمكن أن تُراعى يف
إنشاء الفرضيات اجليدة أو املنتجة؛ ألن هذه مسألة فردية خالصة ،إنام القواعد التي نستطيع
أن نضعها هي تلك املتصلة بام يتلو وضع الفرضية ،أما قبل وضع الفرضية فاألمر يتعلق
بيشء ذايت((( ،وهو ليس شي ًئا غري ما نسميه باملخيلة واخليال.

إن تكوين االفرتاض العلمي يف ذهن العامل يتبع متا ًما رهان (بيضة كوملبوس) ،فعندما
عاد كريستوفر كوملبوس ( )Ch. Columbusمن رحلة استكشافه ألمريكا غانماً استخف
حساده بكشفه ،وق َّللوا من شأن إنجازه يف حفل تكريم ملك إسبانيا له ،حتى أن
بعض َّ
أحدهم قال :إنه لو أطلق سفينة رشاعية بال ربان فحتماً ستصل إىل ما وصل إليه ،فاستمع
إليهم كوملبوس ثم استأذن امللك يف الرد عليهم ،فأخذ بيضة من السلة وحتدَّ اهم أن يستطيع
أحدهم أن يوقف البيضة عىل رأسها املدبب ،فهذه حتماً أسهل من اكتشاف أمريكا ،فعجز
صغريا
اجلميع عن ذلك ،أما كوملبوس فقد نقر قمة البيضة املدببة فأحدث يف قرشهتا جتوي ًفا
ً
فكان أن أمكن للبيضة أن تستقر واقفة عليها.

كلهم كان من املمكن أن يفعلوا ما فعله كولومبوس ،ولكنهم كانوا ال يمتلكون
خميلته نفسها ،فضاقت أبصارهم عن رؤية الفرضية الكامنة وراء حجته .وكذلك سقطت
املاليني من ثامر األشجار عىل رؤوس ماليني العلامء أو ما نحو ذلك دون أن يستنبط أحد
منهم فكرة اجلاذبية ،وحده نيوتن فعل.

((( عبد الرمحن بدوي ،مناهج البحث العلمي ،الكويت :وكالة املطبوعات ،الطبعة الثالثة1977 ،م ،ص
.148 - 147
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ثم رأينا كيف أدى العامل الباطني يف تكوين الفرضية العلمية إىل إدخال مفاهيم
جديدة يف العلم مثل :دور املالحظ ( )role of observerوسقوط السببية (collapse of
 )causalityوحرية إرادة اإللكرتون ( )free well of Electronحيث لوحظ أن اإللكرتون
مسارا
يف مداره حول نواة الذرة خيرج عنه دون سابق إنذار ودون مسوغ معلوم ،ليبدأ
ً
جديدً ا مما يدل عىل عدم خضوع اجلسيامت الدقيقة لقانون سببي(((.

ولقد ترتب عىل هذه املفاهيم التصور بانفالت املادة بفعل االنعكاسات املتبادلة بني
(الكون – الوعي) األمر الذي أفرز ما ُس ِّمي بظاهرة الشذوذ السببي ()causal anomalies
والتي تتجاوز القياس االستقرائي التقليدي ويفقد بسببها عنرص التنبؤ العلمي(((.

ومن ثم أصبحنا نستطيع أن نتصور عىل غرار مبدأ الال هنايتني لدي بليز باسكال عوامل
عىل مدى الكون الكبري (نسبية أينشتاين) والكون الصغري (الكوانتم) يكون من املستحيل
فيها فيزيائ ًّيا تطبيق أ ًّيا من منهجي التحقق ( )Verificationوالتكذيب ( )Falsificationعىل
قضايا جتريبية معينة إلاَّ عىل نحو احتاميل فقط((( ،وهو ما متثل فيام عرف يف األدبيات فيزياء
الكوانتم ( )Quantum physicsبمبدأ االرتياب أو الاليقني ()uncertainty principle
لدى هايزنبريج ( )Heisenbergويفيد عدم قدرتنا عىل احلكم بامهية اجلسيم لكم الطاقة
نسبة لعالقته بالضوء املسلط عليه معمل ًّيا ،فاجلسيم أصلاً يف حالة حركة فإذا أسقط عليه
الضوء من مصدر بعيد تشتت تركيز األشعة الضوئية املنترشة ومل ِ
تكف إلدراكه ،وإذا أسقط
أيضا(((.
من قريب زاد تركيز األشعة الضوئية من رسعة حركة اجلسيم فلم يمكننا تعيينه ً

وانحسب هذا األمر إىل ميدان الرياضيات كذلك ،حيث برز العامل األملاين كورت
جودل ( )K. Goedelبمربهنة عدم االكتامل ( )incompleteفحتى الرياضيات يف شكلها
الصوري الرصف القائم عىل البدهييات تنفلت من حتت يدها قضايا سوف تبقى بالنسبة
لإلنسان إىل األبد غري قابلة للفصل فيها ألنه ال يمكن إثباهتا وال دحضها ،إذن فالرياضيات

(3) Dictionary of philosophy – edited by; I. Frolor, Progress publication, 1984, p. 348.
(4) Robert Ackermann – An introduction to many-valued logic – Rutledge& Kagan Paul,
London, 1967.p. 24.
(5) Hans Reichenbach – philosophic foundation of Quantum mechanics – University of
California, 1944, p. 29 - 30.

((( ستيفن هوكينج ،موجز يف تاريخ الزمان ،ترمجة :عبد اهلل حيدر ،بريوت :أكاديميا ،الطبعة األوىل1990 ،م،
ص .75 - 74
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التي تفرس هبا قوانني العامل ليست دائماً مكتملة(((.

وهكذا تذوب األحكام املنطقية الصارمة عىل كل القضايا بالصدق والكذب
وحدمها ،وصار االجتاه نحو تكوين وإحالل (منطق القيم – املتعددة) (Many – valued
 )logicحيث إثبات اشتامل احلساب املنطقي عىل قيم غري حمددة أو غري متعينة بني طريف
الصدق والكذب ،فالقضايا يمكن أن تقع يف حالة ظرفية معينة من أحوال حدوثها وال
يكون يف مقدورنا وقتها القطع بأحكام الصدق أو الكذب عليها(((.

وكان هذا هو املنطق الذي أدى ببعض علامء الفيزياء املعارصين ممن اتسعت لدهيم
مساحة اخليال فتواضعوا عىل نظرية فيزيائية تضم كافة نتائج الفيزياء احلديثة (الكوانتم
والنسبية) تعرف بنظرية (األوتار الفائقة) ( )Superstring theoryوالتي تم التعبري عنها
بنحو آخر بنظرية ( )M M Theoryليخلصوا فيها إىل أن هذا الكون هو أكوان متعددة
متوازية قد تتحقق فيها كل االحتامالت الساقطة ،أو التي تم استبعادها عن كوننا هذا الذي
نعيش فيه ،من خالل متدد جسيامت الطاقة ونفاذها إىل تلك املتوازيات الوترية الكونية ،فال
يصدر –كام نتوقع واحلال هكذا– خيال بإعادة تشكيل مفردات عىل غري الواقع يف الكون
صممت هذه النظرية بطموح أن حتوي
وجتسد يف كون آخر ،فقد ّ
الراهن إلاَّ ولزم له صدى ُّ
كل يشء.

وعندما سئل الفيزيائي النظري يف املركز األورويب للبحوث النووية يف سويرسا جون
إليس ( )J. Ellisعن نظرية األوتار الفائقة ،قال بأنه يعتقد أن من اخلري أن نفكر يف صورة
األوتار التقليدية التي نعرفها ونألفها كأوتار آلة الكامن عىل سبيل املثال ،فنحن إن قرنَّا وتر
بالكامن أمكنه أن هيتز بوترات عديدة وعىل مستويات خمتلفة ،والوتر الفائق عىل هذا املنوال،
فأنواع اجلسيامت األولية املختلفة تقابل فيام يبدو األشكال املختلفة الهتزازات تلك احللقة
املنتجة لألنغام املختلفة الصادرة عن وتر كامين واحد ،فهناك يف احلقيقة عدد غري حمدود من
األساليب االهتزازية التي يمكن أن يتّخذها الوتر الفائق ،واجلسيامت األساسية التي نعرفها
حتى اليوم واألشياء التي يتكون منها كل ما حولنا تقابل بالضبط السلم املنخفض يف البناء
النغمي ملا يمكن أن يصدر من وتر واحد معني(((.

((( روالن أومنيس ،فلسفة الكوانتم فهم العلم املعارص وتأويله ،ترمجة :أمحد فؤاد باشا ويمنى طريف اخلويل،
الكويت :سلسلة عامل املعرفة ،العدد 2008 ،350م ،ص .151

(8) Robert Ackermann – An introduction to many-valued logic – p. 23.

((( بول ديفيس وجوليان براون ،األوتار الفائقة نظرية كل يشء ،ترمجة :أدهم السامن ،دمشق :دار طالس

88

دراسات وأحباث

إذن ليس بغريب أن يسعى اخليال الرسدي لدى الروائي اإلسباين ثري فانتس أن يبدع
ضمن أشهر روائع األدب العاملي لشخصية خالقة بنحو دون كيشوت ()Don Quishott
فيجعله يغرق يف أدب الفروسية وقصص الفرسان يف زمان النبل والنبالء ،الذي أفل منذ
سنوات بعيدة حتى مت ّثلها كلية واختلطت بشخصيته وتصوراته ،وطغت عىل عينه فال يعود
يرى احلارض الذي يعيش فيه ،وال يرى نفسه إلاَّ
فارسا يعيد أسطورة رشف الفرسان وعهد
ً
النبالء بكل تقاليد النبل والفروسية حتى ولو كان ذلك حمض خيال رمى به إىل مبارزة
مرض ًجا بالدماء واجلراح تنزف.
طواحني اهلواء عىل أهنا عاملقة أرشار فيسقط عىل األرض َّ

ولكن ما جيعلنا نفرس األمل الذي كان دافعة للقيام وامليض يف طريقه الذي عزم كان
أن يكون هذا اخليال قد جرى ح ًّقا عىل وتر كوين آخر يف حلظة ما ولو بشكل ضمني يف عقل
الكاتب.
ولكن الشاهد يف هذه الرسدية الرتاجيدية الساخرة لدون كيشوت أن يستحرض
ٍ
ماض سحيق ومل تعد ،أو أهنا
بخياله آفا ًقا غري متحققة بالواقع الراهن ،أو أهنا ُأنجزت يف
تكمن يف مستقبل بعيد.

كل هذا يمثل رس ًدا كون ًّيا ملحاوالت اإلنسان أن يؤكد قدرته عىل وضع يده عىل العامل
بأرسه ،بأن يبني من حصيلة الشواهد حوله افرتاضات لرؤى كونية شاملة world-view
تفسريا مستسا ًغا للعامل ،وربام ظن أنه كلام تطورت خربته ،وازدادت
من أجل أن يعطي هبا
ً
حصيلة هذه الشواهد املدركة لديه ،واتسعت هبا عنده حجم االفرتاضات التفسريية،
ضاقت اهلوة بني نسبة احلقيقة ونسبة اخليال يف الواقع ويف وعي اإلنسان ،ولكنه يف كل مرة
جيدها تتسع أكثر.

فإذا كان البطل اإلغريقي األسطوري سيزيف قد حكم عليه بأن يصعد بالصخرة إىل
قمة اجلبل العايل ،وعندما يبلغها تسقط الصخرة إىل سفح اجلبل ،ليعود سيزيف ليحملها
مرة أخرى إىل القمة وهكذا إىل األبد ،فإن العلم يف بحوث العلامء يفعل نفس ما يفعله
سيزيف بالصخرة ،حيث إن العلامء يف كل مرة حيققون كش ًفا يبلغون به قمة العلم رسعان ما
يتبني هلم أن هنالك قمماً أخرى أعىل وراءها عليهم بلوغها ،لدرجة يظهر أن جهل اإلنسان
{و َما ُأوتِيت ُْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِلاَّ َق ِليلاً }(.((1
هو الذي يتسع وليس علمه فسبحان القائلَ :
للدراسات والرتمجة والنرش ،الطبعة الثانية1997 ،م ،ص .142
( ((1سورة اإلرساء.85 :
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ولكن اإلنسان يف هناية األمر جيد لزا ًما عليه أن يتحرك يف الوجود حوله وال مفر،
اجتاها للحركة
وينشئ هبذه احلركة رضو ًبا يف االجتامع والسياسة واالقتصاد ،وهو ما يتطلب ً
وغاية هلا ،وهذا بدوره يفرض أمام اإلنسان قيمة ما تد ّله عىل املعنى.

أثرا وإما َألاَّ يكون؛
واملغذي الذي اختاره لوجوده يف العامل واحلياة ،فإما أن يكون ً
ولذلك فكام أن الغالف اجلوي حييط بالكرة األرضية يف مدارها الكوين ،كذلك حييط اخليال
بالعلم ،ويلتف العقل اإلنساين حول احلقائق الثابتة والقوانني العلمية يف معرض تأويلها
وتوظيفها بحسب ما لديه من رؤية كونية شاملة.

كثريا ما ينشئ اإلنسان جملدً ا رسد ًّيا يضع فيه ظواهر وأحوال وقوانني
وألجل هذا ً
ونظريات الوجود ،وكل جملد رسدي هو ملف معني بقضية حمدَّ دة تصنف فيه كل املحاوالت
التخيلية جتاه هذه القضية ،وهذا التصنيف هو مما يفيد ويغذي النقد .Criticism

وهكذا فإن الرسد هو القالب التداويل يف التعبري الرضوري عن الفكرة العلمية يف
مجلة املحيط العقيل اخليايل ،كام أنه الناقل للخربات املرتاكمة بني أجيال اإلنسان ،يف رسائل
منطقية عىل مستوى الفهم ،ويف رسائل أدبية عىل مستوى الشعور ،لتؤدي دورها األسايس
تطورا ،يف كل مرة بالقدر نفسه الذي
وهو إعادة بناء وتصور الواقع والعامل عىل نحو أكثر
ً
قياسا عىل ما ثبت من هذا التاريخ.
جيسد فيه الرسد ً
أيضا ما خفي عىل مدونات التاريخ ً
ّ
يدون فيه اإلنسان ما يقع لديه من الكون إنام يمثل عىل
كام أن املجلد الرسدي الذي ّ
األرجح املسافة أو فضاء اجلدال بني احلقيقة الواقعة املعلوم ثبوهتا ،واألفق اخليايل عىل غرار
اللوحة التشكيلية املتكاملة العنارص واألبعاد.

ولذلك كان النقد  criticismيفرض عىل الرسديات رشطي البناء النسقي
 systematicsوالرتاتب والتكامل واالتساق السياقي  coherence of contextللعنارص
املروية أو القصة ،فالرسد إذن هو أداة اخليال ومطيته.

أما عىل صعيد التأثري الرسدي يف رسم مقوالت العدم واملصري واملجهول القادم،
ضمنها دان
تعبريا عنه يف ذلك القلق الناشئ عن تلك الفكرة الرسدية التي َّ
فيمكن أن نجد ً
براون ( )Dan Brawnبالنص الالفت لالنتباه يف روايته (األصل)  Originالتي صدرت
مؤخرا« :تذكر النغدون أن اختبار تورينغكان حتد ًيا اقرتحه مفكك الرموز آالنتورينغ،
ً
لتقييم قدرة اآللة عىل الترصف بطريقة ال يمكن متييزها عن سلوك اإلنسان .يف األساس،
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يقوم َحكَم برشي باإلصغاء إىل حديث بني آلة وإنسان .ويف حال مل يتمكن من معرفة أي من
املشاركني هو اإلنسان ،تعترب اآللة ناجحة يف االختبار .تم اجتياز حتدي تورينج يف االختبار
الشهري الذي ُأجري عام 2014م يف اجلمعية امللكية يف لندن ،ومنذ ذلك احلني تقدمت
تكنولوجيا الذكاء الصناعي بوترية رسيعة للغاية»(.((1

هكذا يعكس هذا النص جدلية تطور الذكاء االصطناعي يف االنتقال من حالة العقل
احلسايب  Reasonالذي ال يتجاوز عمليات حتصيل احلاصل املنطقية الرياضية tautology
يف معاجلة املعلومات املعطاة عىل نظام التغذية الراجعة  ،feed backوهو ما جعل اآللة حتى
اآلن رهن حتكم اإلنسان وسيطرته ،إىل حالة العقل االنفعايل  Mindوالذي يتجاوز حدود
التفكري الريايض استقرا ًء واستنبا ًطا ليبلغ العمليات الشعورية اآلدمية ومهارة إرساهلا
بالطبقات الصوتية للغة ،مما ال خيضع ألي وظائف حسابية أو صياغات علمية ابتدا ًء.

وهذا العقل االنفعايل حيتوي العقل احلسايب ويسيطر عليه يف التوظيف واالستخدام
برشا .واآلن وبعد اختبار تورينج ودخول
التداويل يف احلياة العامة ،وهو ما جيعل البرش ً
الذكاء االصطناعي بقدراته الفائقة فضاء العقل االنفعايل فام مظان أحوال اإلنسان يف
الوجود بعدها ،وكيف سيعيد رسم أدواره املستقبلية يف خضم ما أوكت يداه وبام كسبت.

إن دخول هذا األمر إىل األنامط الرسدية عىل هذا النحو الذي يثري املخاوف عىل
مكانة اإلنسان يف العامل من حيث بقاؤه ومت ُّيزه إنام يعيد السؤال حول اخلصوصية العقلية
لإلنسان بكونه يملك املخيلة الفريدة ،التي مكنته دو ًما من ممارسة حياته يف هيئة شعوب
وقبائل خيتلفون يف ثقافاهتم وعاداهتم وتقاليدهم وطرق وأنامط حياهتم ،ثم بالدرجة األعىل
أهنم عبرَّ وا عن هذا كله بكيفيات متعدّ دة حتى يف استخدام اللغة الواحدة( ،((1فكان التعبري
عن طريقة ما يف احلياة يتناسب وكيفية معينة يف استخدام اللغة العادية ،األمر الذي قد ال
يتصور أن يسمح به تطور الذكاء االصطناعي فيام يتعلق باملستوى اخلاص لكل طريقة حياة
عىل حدة ،وإن كان من املمكن تصوره بالنسبة لصور االنفعال البرشي عىل وجه العموم
أي يف كلياته املبدئية وليس يف خصوصيته لدى كل طريقة يف احلياة لشعب أو قبيلة ويف
صياغات وأشكال التعبري عنها.
( ((1دان براون ،األصل ،ترمجة :زينة إدريس ،بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ،الطبعة األوىل،2018 ،
ص .50

(12) Ray monk – Wittgenstein and the two cultures – BBC radio, 66 prospect, July 1999 ,pp.
1 - 2.
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وهذا إذا سلمنا ابتداء بأن تعدد واختالف ومتايز بني اإلنسان الذي جيعل منهم شعو ًبا
ٍ
{و َج َع ْلنَاك ُْم
وقبائل إنام هو خلق رباين
ماض بال تبديل ،ما دامت الساموات واألرض َ
ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا}(.((1
مكونًا الز ًما لكل طريقة
وليس هذا فحسب ،فإن التعبري اللغوي التداويل الذي يعدُّ ِّ
يف احلياة ليس فقط يمثل النسيج الرابط لعقول األفراد املنتمني لشعب معني أو قبيلة ،وإنام
أيضا هو الناقل لكافة حمموالت ومضامني اخلربة لدى الشعوب األخرى إىل داخل الشعب
ً
املعني ،ليتم إعادة التفاعل معه ،وهو ما جيعل جممل اخلربات احلياتية لدى كافة الشعوب مما
يمكن نقله إىل العاملية من خالل الوسيط والقوالب الرسدية.

وهذا ما يمكن أن يكون قد دعا علامء وفقه اللغات وفالسفة اللغة إىل افرتاض
تصوري للغة املتداولة عرفوه
اصطالحا (اللغة الفوقية) ( )Meta-languageفتكون هذه
ً
اللغة الفوقية لغة شارحة عىل لغة املوضوع ( )Object-languageالتي هي نمط اللغة
املحكية املستعملة تداول ًّيا لدى شعب أو قبيلة تب ًعا لطريقتهم يف احلياة ،واختالفها عن غريها
حرصا عىل الفهم والتفسري الكامل للوسيط
من طرق احلياة األخرى ،وكان ذلك التقسيم
ً
اللغوي وما حيويه.

وألجل هذا هناك من املناطقة من جعل (اللغة الفوقية) هذه عىل ثالث مراتب،
فاملرتبة األوىل ( )disjointهي اللغة الفوقية املنفصلة عن لغة املوضوع وتدرس العنارص
واملضامني والدالالت التي حتوهيا لغة املوضوع ،فهي بمثابة رشح هلذه املضامني والدالالت
مبارشا لسياقات اللغة نفسها.
رشحا
وليس ً
ً

واملرتبة الثانية ( )overlapsهي اللغة الفوقية املتداخلة يف لغة املوضوع لتُعنى برشح
مكوناهتا النحوية والرتكيبية يف سياقاهتا ،واملرتبة الثالثة ( )containsهي اللغة الفوقية التي
حتتوي لغة املوضوع وحتيط هبا ،من حيث إهنا ترشح األطر الصورية الرياضية والقواعد
املنطقية العامة يف بناء كل لغات املوضوع(.((1

ولكن بالرغم من افرتاض لغة رشح فوقية كانت من أجل اإلحاطة الكاملة بفعالية
اللغة والتحكم يف أدائها التداويل والنقيل للخربة ،يظل السؤال قائماً (إذا كانت لغات
املوضوع تتجىل إبداع ًّيا يف التكييف الرسدي التخييل لسامت امللكة العقلية والتصورية
( ((1سورة احلجرات.13 :

(14) Michael Fisher – Language, Meta-language – J. of the IGPL, vol. 4, no 2, p. 260.
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والوجدانية لشعب ما ،وأهنا تظل تتسع عىل مر الزمان من حيث ارتباط فكرة العقل باللغة
عنرصا تكوين ًّيا يف طريقة حياة
ليس بكوهنا فقط وسيلة للتعبري واالتصال ،وإنام بكوهنا
ً
يتوافق مع كل العنارص األخرى فيها لتشكل وع ًيا حضار ًّيا معينًا ،فكيف إذن للغة الفوقية
أو لغة الرشح أن تلحق هبذا االتساع املستمر للغة املوضوع وتقوم باإلحاطة والتداخل
والتخارج بصددها؟) ،إن األمر يف هذا ألشبه بمحاولة علامء فيزياء الكوانتم باإلحاطة
والسيطرة عىل جسيم الطاقة وتفسري ماهيته برغم حالته يف مبدأ االرتياب أو الاليقني لدى
هايز نبريج.

ﷺ النظرية العامة للزومية النص املحكم

عندما يواجه اإلنسان الكون بعقل مكشوف أعزل من املراجع والنصوص ،فإنه
قياسا عىل ما كتبه كارل بوبر ( )K. Popperفيام حيدث الطفرات يف
يمكن وصف حاله ً
داخل البنية اجلينية الوراثية لدى الكائن« :إن الطفرات عىل املستوى اجليني ليست فقط
أيضا عمياء متا ًما ،إهنا عمياء بمغذيني فأولاً  ،ليس هناك أي تعقب هلدف حمدد.
عشوائية ،بل ً
وثان ًيا ،بقاء طفرة ال يمكنه أن حيكم الطفرات األبعد وال ترددات واحتامالت حدوثها»(.((1

وكذلك «عىل املستوى العلمي ،نجد أن اختاذ حدس افرتايض أو نظرية جديدة قد
حيل مشكلة أو مشكلتني ،لكنه دائماً يفسح املجال للعديد من املشكالت اجلديدة ،ولنظرية
عضوا جديدً ا ف َّعالاً من أعضاء اإلحساس،
ثورية جديدة متارس فعلها متا ًما كام لو كانت
ً
وإذا كان التقدم الفتًا فسوف ختتلف املشكالت اجلديدة عن املشكالت القديمة ،سوف
تكون املشكالت اجلديدة عىل درجة من العمق ختتلف اختال ًفا جذر ًّيا ،وعىل سبيل املثال
حدث هذا مع نظرية النسبية وحدث مع ميكانيكا الكوانتم ،ويتحقق اآلن بشكل مذهل مع
البيولوجيا اجلزيئية .يف كل حالة من هذه احلاالت تفتح النظرية اجلديدة آفا ًقا جديدة مرتامية
من املشكالت غري املتوقعة»(.((1
إن ما تشمله داللة اخليال واملتخيل ليس فقط كافة املمكنات غري املحدودة يف تأليف
أيضا احليز املتسع
وإعادة التأليف ملفردات اخلربة يف مركبات ذهنية جديدة يف كل مرة ،وإنام ً
من املتغريات غري املحدودة أمام كل ثابت علمي ،عىل منوال استشهادات كارل بوبرٌّ ،
وكل

( ((1كارل بوبر ،أسطورة اإلطار يف دفاع عن العلم والعقالنية ،ترمجة :يمنى طريف اخلويل ،الكويت :عامل
املعرفة ،العدد 2003 ،292م ،ص .38
( ((1كارل بوبر ،أسطورة اإلطار ،ص .37
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منهام يغذيان التصور الرسدي للعامل لدى اإلنسان.

جمرد حالة رسدية
ولكن الفرق أن منها ما يتحقق يف وجود عيني ف َّعال ،ومنها ما يظل َّ
ال تتحقق .وبقول آخر :من الرسد املتخيل ما يكون فرضية تتحقق كاكتشاف علمي أو
اخرتاع صناعي ،ومنها ما يظل دو ًما يف ح ِّيزه كفرضية ال تقبل التحقق.

واملشكلة ليست يف املخيلة بذاهتا ،وإنام املشكلة هي أن املجتمع اإلنساين حيتاج إىل
طريق يسري عليه بثبات مهام تغريت الصور املتخيلة من حوله حتى ال يضيع .واملقصود هو
حاجة اإلنسان لثوابت قيمية برغم كل املتغريات ،وهذه الثوابت هي ما يضمن لديه احلق
الواحد والعدل الواحد واالستفادة اإلجيابية من كل متغري علمي واالستخدام السليم لكل
ثابت علمي.

فاألمر متا ًما كالدستور بالنسبة للدولة ،فالدولة بال دستور حتماً زائلة وبرسعة .ولكن
هذه الثوابت للقيمة اإلرشادية لإلنسان يف الكون حتماً ال بد من اشتامهلا عىل الوصف الكيل
للكون ما علمنا منه وما مل نعلم ،وال يكون هذا ممكنًا إلاَّ إذا نظرنا إىل األمر وفق حجة
الساعة كام قدَّ مها وليم بييل ( )W. Paleyيف كتابه املشهور (الالهوت الطبيعي) (Natural
 )Theologyر ًّدا عىل اإلحلادية الداروينية ،حيث إنه يف أثناء سريه يف الطريق اخللوي تع َّثرت
قدمه بحجر ومل يكن من املستغرب وجود هذا احلجر يف هذا املكان فهو ضمن السياق
الفطري للطبيعة ،ولكن عندما اصطدمت قدمه يف ذات الطريق بساعة كانت ملقاة ،هنا
يثور العجب والدهشة والسؤال ،فالساعة بام فيها من عقارب وتروس ليست من قبيل
احلجر وال يشء من أشياء الفطرة يف الطبيعة احلرة ،فهي صنعة هلا صانع هو من له الفصل
يف أمرها وسميت تلك بحجة الساعة.
فللوجود صانع عنده احلل والعقد يف أمره ،أم نعود فنقول :إن احلل هو أن يرضب
ٍّ
ولكل أن يعتقد فيام يشاء ويمضيه عىل احلياة بأرسها يف كل ما
كل إنسان يف مرماه هبواه،
يلحق هبا من قيم وأخالق وسلوك.

ولذلك جعل اهلل تعاىل من القرآن اآليات املحكامت عىل ظاهر نصوصها بام ال يمثل
ِ
ِ
ات
َاب ِمنْ ُه َآ َي ٌ
شبهة وال حيتاج لتأويل ،وهو أغلب آي القرآنُ ،
{ه َو ا َّلذي َأن َْز َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
محُ ْ َكماَ ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
ات َف َأ َّما ا َّل ِذي َن فيِ ُق ُلوبهِ ِ ْم َز ْي ٌغ َف َيتَّبِ ُع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنْ ُه
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََشابهِ َ ٌ
ا ْبتِ َغا َء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْبتِ َغا َء ت َْأ ِو ِيل ِه}(.((1

( ((1سورة آل عمران.7 :
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دورا فيها بذاهتا ،وال يملك
والتي هي تريس الثوابت التي ال يؤدي اخليال اإلنساين ً
اإلنسان إلاَّ اتباعها دون فحص العلة الربانية منها ،عىل نحو سؤال العلامء للسببية يف
الطبيعة ،وربام صح يف ذلك مذهب ابن حزم الظاهري عندما قال« :لسنا نقول :إن الرشائع
كلها ألسباب ،بل نقول :ليس منها لسبب إلاَّ ما نص عليه منها أنه لسبب ،وما عدا ذلك
فإنام هو يشء أراده اهلل تعاىل الذي يفعل ما شاء»(.((1

أيضا عىل منوال ذلك .وإنام للخيال الرسدي أن يدور كام
واحلديث النبوي الصحيح ً
يشاء وكيفام شاء حول هذه الثوابت املطلقة املعطاة بالنص املحكم ولكن ليس يف تأويلها
بذاهتا ،ثم لعل أن النص املحكم يكون هو العامل الوحيد الذي يسمح ألصحاب النظريات
العلمية – نظرية داروين ( )Ch. Darwinيف تطور اجلنس البرشي مثلاً – أن يكون هلا من
الفائدة يف فهم احلقائق الراهنة بني أيدينا ،أي يف جماالهتا وتطبيقاهتا الفعلية القريبة يف الوجود
الفعيل لإلنسان أمام الطبيعة يف العامل ممن خضع بصورة حية إىل إجراءات املالحظة العلمية
والتجربة.

أما أن جتعل مثل هذه النظرية من نفسها رش ًطا لتفسري األصول البعيدة وأحوال
وتفرعاهتا ،فهذا مما ال يمكن قبوله نظر ًّيا أو عمل ًّيا بحال بكون ذاك أمر مل
النشأة األوىل ُّ
يزل يف ح ِّيز االفرتاضات التي ال تتحقق برغم كل التقدم العلمي الراهن ،فإن اهلل تعاىل قد
ض ولاَ َخ ْل َق َأ ْن ُف ِس ِهم وما ُكن ُْت مت ِ
ِ
َّخ َذ
السماَ َوات َوالأْ َ ْر ِ َ
ُ
ْ َ َ
حسم فيه القولَ { :ما َأ ْش َهدْ تهُُ ْم َخ ْل َق َّ
ني َع ُضدً ا}(.((1
ا ُمل ِض ِّل َ

فاإلشهاد هنا ال يعني فقط الرؤية البرصية ،حيث ال دليل يف النص عىل قرصه عليها؛
لذلك يمكن أخذ اإلشهاد عىل معناه املطلق بام يفيد كل ما يدل عىل التثبت اليقيني .واملطالبة
بتو ُّقف العملية التخيلية االفرتاضية يف هذا األمر يكون بسبب أن التخييل ال يكون إلاَّ عىل
مفردات وردت إىل ح ِّيز اخلربة عرب املنافذ اإلدراكية احلسية أولاً  ،ثم يتم تركيبها يف أشكال
وهيئات متخيلة ،ولكن عملية اخللق األول مل ترد إىل املنافذ اإلدراكية احلسية أصلاً لتكون
عنرصا من عنارص اخلربة لدى اإلنسان.
ً
إذن فالنص املحكم يف القرآن الكريم هو حمدَّ د الثوابت يف توجيه حركة اإلنسان
يف الوجود والقيم التي عليه أن حيملها يف إدارة احلياة .وعموم آيات القرآن الكريم هي

( ((1حممد أبو زهرة ،ابن حزم ،حياته وعرصه آراؤه وفقهه ،دار الفكر العريب ،ص .436
( ((1سورة الكهف.51 :
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اللغة الفوقية الشارحة والضابطة الوحيدة املمكنة ليس عىل لغات املوضوع التداولية بني
الشعوب والقبائل ،وإنام عىل مفردات وتأليفات املخيلة اإلنسانية وجملداهتا الرسدية حول
األسئلة الكلية عىل ماهية الوجود والعدم والغاية واملبتدأ واملنتهى مما مل نشهد خلقه يف هذا
الكون.

ﷺ خالصة

إن اإلنسان حيمل العامل يف رأسه ويعيد بنائه فيه مرات ومرات ربام بال منتهى ،ثم يضع
ما تصوره برسم خياله يف حكايات وصور وفرضيات تفسريية ،فاخليال املجرد كالدائرة
التي ال تبدأ لتنتهي بل تستمر ،فإن مل يكن هناك عقال رابط للخيال الدائر بحد من الثوابت
األخالقية واملعرفية يركن إليها اإلنسان كمنطلق ومرشد وغاية يف ممارسته الذهنية تلك
لظل يدور بال غاية وربام ينتج علماً وعمرانًا ولكنه لن ينتج حضارة جمتمعية وقيم إنسانية
وكونية عليا ،ولربام أضاع اإلنسان نفسه.
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ﷺ مقدمة

تتمحور هذه املطالعة حول طبيعة اخلطاب اجلاميل يف القرآن الكريم
وأثره اإلجيايب يف بناء احلضارة والعمران ،وفق ما يتامشى ويتكامل مع النظرة
التوحيدية اإليامنية ومقاصد الرشيعة اإلسالمية الساعية واهلادفة لتحقيق
املصالح واملنافع العامة لإلنسان وإبعاد الرضر والفساد.

وترجع أمهية هذه الورقة البحثية إىل كوهنا حماولة لبيان النظرة
الشمولية هلذ الدين العظيم ،الذي مل ُيغفل اجلانب اجلاميل يف بِنْ َيتِه وترشيعاته،
وما أسداه اإلسالم من توجيه عظيم لإلنسانية لبناء احلياة ونظمها عىل نوع
من اجلامل يتَّفق مع روعة اخلَ ْل ِق والكون ،وما خلقه اهلل عليه من مجال تعجز
أمامه عقول البرش وقدراهتم عن اإلتيان بمثله ،قال اهلل سبحانه وتعاىل:
َّاها َو َما لهَ َا ِم ْن ُف ُر ٍ
وج
السماَ ِء َف ْو َق ُه ْم َك ْي َ
َاها َو َز َّين َ
ف َبنَ ْين َ
{ َأ َف َل ْم َينْ ُظ ُروا إِلىَ َّ
* أستاذة باحثة يف الفلسفة اإلسالمية «القيم إسالمية» ،قسم الفلسفة جامعة اجلزائر (.)2
الربيد اإللكرتوينfarida0808@gmail.com :
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ِ
سيِ
ِ
يها ِم ْن ك ُِّل َز ْو ٍج بهَ ِ ٍ
يج (َ )7ت ْبصرِ َ ًة
(َ )6والأْ َ ْر َض َمدَ ْدن َ
يها َر َوا َ َو َأ ْن َب ْتنَا ف َ
َاها َو َأ ْل َق ْينَا ف َ
َّات وحب الحْ ِص ِ
يب ( )8ون ََّز ْلنَا ِمن الس ِء ماء مباركًا َف َأ ْنب ْتنَا بِ ِه جن ٍ
َو ِذك َْرى ل ِ ُك ِّل َع ْب ٍد ُمن ِ ٍ
يد
َ
َ
َ
َ َ َّ َ
َ َّ ماَ َ ً ُ َ َ
اس َق ٍ
َّخ َل ب ِ
ات لهَ ا َط ْلع ن َِضيدٌ (ِ )10ر ْز ًقا ل ِ ْل ِعب ِ
اد َو َأ ْح َي ْينَا بِ ِه َب ْلدَ ًة َم ْيتًا ك ََذل ِ َك
(َ )9والن ْ َ
َ
ٌ
َ
وج}(((.
الخُْ ُر ُ
ان إِلىَ َطع ِ
وقال تعاىل يف موضع آخر من القرآن الكريمَ { :ف ْل َينْ ُظ ِر الإْ ِ ن َْس ُ
ام ِه ()24
َ
ِ
يها َح ًّبا (َ )27و ِعنَ ًبا
َأنَّا َص َب ْبنَا ا َملا َء َص ًّبا (ُ )25ث َّم َش َق ْقنَا الأْ َ ْر َض َش ًّقا (َ )26ف َأ ْن َب ْتنَا ف َ
َخلاً ( )29وحدَ ِائ َق ُغ ْلبا ( )30و َف ِ
َو َق ْض ًبا (َ )28و َز ْيتُونًا َون ْ
َاعا َلك ُْم
اك َه ًة َو َأ ًّبا (َ )31مت ً
َ
ً
َ َ
ولأِ َ ْنع ِ
امك ُْم}(((.
َ َ
ونلمس يف عديد السور واآليات القرآنية دعوة اهلل َّ
جل جالله إىل التأ ُّمل والتم ُّعن
والتد ُّبر يف هذا الكون العجيب ،إن إدراك اجلامل واالنتباه إليه مطلب إسالمي ،ونعمة
تستحق الشكر ،فلم ِ
تأت األوامر اإلهلية كلها بطلب العبادة والذكر وترك ما ُجبل عليه
اإلنسان من أشواق روحية وتط ّلعات نفسية ورغبات إنسانية ،بل جاءت األوامر كذلك
بإمعان النظر للتمتع بالكون ومجاله وربط ذلك بأعظم رباط وأوثقه وهو رباط العقيدة
عندما جعل اجلامل صفة للخالق حيبها ،وحيب َم ْن يتم َّث ُل َها ،وذلك يف قول النبي :K
«إن اهلل مجيل حيب اجلامل»(((.

ويتَّضح هذا األمر يف إشارة القرآن الكريم ولفته االنتباه إىل مجال األنعام يف منظرها
البديع عندما ترجع إىل أصحاهبا من الرعي حاملة اخلري هلم ِ
بس َمنِها وألباهنا ،وعندما
تنساح يف األرض راسمة أبدع الصور عىل ساحة واسعة من األرض ساعة رعيها ،إنه
ِ
يها جمَ َ ٌال
اجلامل الذي جيذب النظر ويسلب اللب ويدهش الفكر ،قال تعاىلَ :
{و َلك ُْم ف َ
ني َتسرْ َ ُح َ
حي َ
ون}((( ،ويف تفسريها وتوضيح معنى اجلامل يقول الزخمرشي:
ون َو ِح َ
ِح َ
ني ت ُِر ُ
« َم ّن اهلل بالت ََج ُّمل هبا كام َم ّن باالنتفاع هبا ،ألنه من أغراض أصحاب املوايش ،بل هو
ورسحوها بالغداة ،فزينَّت بإراحتها
من معاظمها ،ألن الرعيان إذا ّ
روحوها بالعيش ّ
وفرحت أرباهبا ،وأجلتهم يف
والرغاء آنست أهلها َّ
وترسحيها األفنية وجتاوب فيها ال ُّثغاء ُّ
((( سورة ق ،آية .11-06
((( سورة عبس ،آية .32-24
((( أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني ،حتقيق:
مصطفي عبد القادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 1411 ،1هـ1990 /م ،ج ،1ص.87
((( سورة النحل ،آية .6
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عيون الناظرين إليها ،وأكسبتهم اجلاه واحلرمة عند الناس»(((.

فجامل البيئة واملحيط مرهون باملصلحة العامة للبالد والعباد ،وقد وصفها عز
وجل بقولهَ { :ألمَ تَر َأ َّن ال َّله َأن َْز َل ِمن الس ِء ماء َف َأ ْخرجنَا بِ ِه َثمر ٍ
ات خُمْت َِل ًفا َأ ْل َوانهُ َا َو ِم َن
َ ْ
َ
ََ
َ َّ ماَ َ ً
ْ َ
ِ
ِ
الجِْ َب ِ
ِ
يب ُسو ٌد (َ )27وم َن الن ِ
اب
يض َوحمُ ْ ٌر خُمْتَل ٌ
ال ُجدَ ٌد بِ ٌ
َّاس َوالدَّ َو ِّ
ف َأ ْل َوانهُ َا َو َغ َراب ُ
ِ
ِ ِ ِِ
ور}(((،
َوالأْ َ ْن َعا ِم خُمْت َِل ٌ
ف َأ ْل َوا ُن ُه ك ََذل َك إِ َّنماَ خَي َْشى ال َّل َه م ْن ع َباده ا ْل ُع َلماَ ُء إِ َّن ال َّل َه َع ِز ٌيز َغ ُف ٌ
وكذلك قوله تعاىل{ :و َل َقدْ جع ْلنَا فيِ الس ِء بروجا و َزين ِ ِ
ين}(((.
َّ ماَ ُ ُ ً َ َّ َ
َّاها للنَّاظ ِر َ
َ َ
َ

وإذا الحظنا تفسري هذه اآلية وما شاهبهام نكتشف رس لفظة «الزينة» والتي ذكرت
يف القرآن الكريم  46مرة ،كام فصل فيها القرآن الكريم حيث بلغت عددها إىل مخسة
وعرشين موض ًعا يف القرآن استداللاً عىل القضايا واملعاين املادية يف الكون والوجود،
تسعة عرش منها يف االستعامل االسمي وستة يف االستعامل الفعيل فهل هذا التكرار وهذه
املواضع الكثرية جاءت هكذا صدفة أم عب ًثا؟ ،أم ذكرت هذه األسامء واألفعال لغاية
وتنبيها للعباد وللعربة واالعتبار؟
أرادها اهلل
ً
لكن اإلشكال الذي ُيطرح هو :إىل أي مدى يتوافق اخلطاب اجلاميل ومقاصد
الرشيعة اإلسالمية يف النص القرآين؟
التطور العمراين واحلضاري؟
وهل يتح َّقق هذا التوافق عمل ًّيا وماد ًّيا ممَّا يؤ ّدي إىل
ُّ

وهل يمكن أن يكون للنص اجلاميل تأثري فعيل وإجيايب يف ضبط السلوك البرشي
واحلفاظ عىل الكرامة اإلنسانية اإلسالمية؟

إن حديث اإلسالم عن اجلامل ليس حديث الرتف الفكري ،ولكنه حديث عن
ِّف علامء اإلسالم اجلامل ضمن الكامليات من حيث
طبيعة البناء والتصميم ،وعندما ُي َصن ُ
االحتياج للمسلم ،فإن هذا ال يتأتَّى إلاَّ بعد استكامل الرضورات واحلاجيات ،وهذه
هي النظرة الشاملة هلذا الدين.

ومن األمثلة عىل أن اجلامل موجود يف بِنْ َية هذا الدين النظر إىل العالقة بني اخلالق
خ ِر وا ُمل َس َّ
خ ِر وا ُمل َس َّ
املس ِّ
خ ِر له ،وكيف يبدو التناغم بني اإلرادة اإلهلية
واملخلوق ،بني َ

((( أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمرشي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،بريوت :دار
الكتاب العريب ،ط 1407 ،3هـ ،ج  ،2ص.594
((( سورة فاطر اآلية28 – 27 :
((( سورة احلجر ،آية .16
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العليا ،واإلرادة الكسبية لإلنسان؛ لتُخرج لنا اإلنسان املك َّلف يف صورة مرشقة تُظهر
قدرة اهلل وسطوته ،وتكريم اإلنسان وإرادته ،والكون البديع وروعته ،وهذا ما سنحاول
اإلجابة عنه يف هذا البحث املتواضع.

وعليه هتدف هذه الورقة إىل اجلمع بني النظرة اجلاملية يف القرآن الكريم وبني
مقاصد الرشيعة من حيث املامرسة والتطبيق العميل يف جمال البيئة والعمران ،والسعي
إىل حتقيق الذوق واحلس اجلاميل الذوقي يف البناء والتشييد والرقي العمراين ،تواف ًقا مع
أحكام الرشيعة التي جاءت لتحقيق مصالح العباد؛ إذ تكمن غايتها يف حتقيق الكليات
الرضوريات اخلمس :حفظ الدين ،حفظ النفس ،حفظ العقل ،حفظ العرض ،حفظ
أثرا مهماًّ يف خلق بيئة سليمة حت ّقق اخلالفة التي
املال ،وحتقيق هذه الرضوريات يحُ دث ً
خلق اهلل اإلنسان ألجلها.

تتأسس يف اإلسالم عقيد ًة ورشيع ًة وأخال ًقا
فإذا اتَّفقت النظرة اجلاملية التي َّ
مع مقاصد القرآن يف حفظ كرامة اإلنسان حت ّقق الرقي احلضاري والعمراين يف البالد
اإلسالمية؛ فمن مجال املعتقد َألاَّ
َّ
ينحط ذوق اإلنسان فيخضع ملخلوق عاجز بدلاً من
التصور ،وتلك بشاعة
أن يؤمن برب قوي ظاهر ،ففي هذا االجتاه فساد الفكر وانحطاط
ُّ
تأباها الفطرة النقية والذوق السليم يف تأ ُّملنا وتد ُّبرنا وسعينا لتحقيق الرخاء ،والتمدُّ ن
والتحضرُّ .

كام هتدف إىل الدفاع عن الرشيعة اإلسالمية وإىل لفت األنظار إىل مجال الصنعة
اإلهلية وإبداعها مدعا ٌة للفكر فيها ،وإرشا ٌد إىل مبدعها ،واحلث عىل االعرتاف به
وبقدرته ،وقد رضب القرآن الكريم أمثلة كثرية من أجل حتقيق هذا اهلدف السامي
سيِ
{خ َل َق الس و ِ
ات بِ َغيرْ ِ َع َم ٍد ت ََر ْونهَ َا َو َأ ْل َقى فيِ الأْ َ ْر ِ
ومنها قوله تعاىلَ :
َّ ماَ َ
ض َر َوا َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َأ ْن تمَ ِيدَ بِكُم وب َّ ِ
يها م ْن ك ُِّل َز ْو ٍج
السماَ ء َما ًء َف َأ ْن َب ْتنَا ف َ
ثف َ
ْ ََ
يها م ْن ك ُِّل َدا َّبة َو َأن َْز ْلنَا م َن َّ
ك َِر ٍ
يم}(((.
ُيعد االرتقاء بإنسانية اإلنسان وذوقه من أهداف اجلامل يف اإلسالم ،ويتأتَّى
ذلك برتبية املسلم تربية مجالية تعمل عىل «تكوين اإلنسان العابد الصالح من مجيع
جوانبه ومنها اجلانب اجلاميل ،وإدراك العالقات بني الكائنات أو اخلالئق بعضها
بعضا ،والتمييز بني األشكال واألحجام واأللوان والطعوم والروائح واملسموعات،
ً

((( سورة لقامن ،آية .10
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متميزا عن طريق تنمية
واستغالل اإلمكانيات البرشية يف اإلنسان لكي جتعل منه إنسانًا
ً
تذوقه ،وإنامء عاطفة اجلامل الكامنة يف نفسه ،وتنمية قدرته عىل تقدير اجلامل ،فتنشئة
الفرد عىل التذوق واجلامل رضورة عرصية تسعى األمم املتقدمة لتثقيف أبنائها عليها من
أجل األخذ بأسباب احلضارة»(((.

ومن جهة املنهجية فقد اعتمدنا عىل القراءة التحليلية االستقرائية لآليات القرآنية
الداعية إىل التأ ُّمل اجلاميل اهلادف إىل نرش رسالة التوحيد ،وهبذا فقد اعتمدنا عىل املنهج
التحلييل الوصفي ،وعىل تقنية حتليل املضمون واملنهج املقارن لالستئناس واالستدالل
أحيانًا أخرى؛ كام حاولنا جاهدين ربط اجلانب الروحي القيمي بالواقع الدويل للعامل
اإلسالمي وبالراهن امليداين.

ﷺ أولاً  :اخلطاب اجلاميل يف القرآن الكريم ..مفهومه وغاياته

إن القرآن الكريم حني يعرض ماهية اإلنسان وأهم خصائصه الفطرية ،وحينام
املكرم فهو يعمل عىل «بعث احلياة يف اإلنسان
يؤكِّد مبدأ احلرية واملسؤولية هلذا املخلوق َّ
واملجتمع والبرشية ،وذلك بإحياء العالقة بني اإلنسان وذاته ،وبني اإلنسان وبيئته
الطبيعية واالجتامعية ،وذلك بجعلها عالقة مجالية بحيث يصبح اإلنسان ذاتًا وجودية
وعيها هو اإلحساس باجلامل ،وعقلها هو التفكري يف آيات اجلامل»(.((1

تتوج اإلعجاز البياين
ويرى نذير محدان أن «الظاهرة القرآنية ...ربانية املصدر ّ
الذي حتدَّ ى العرب بيانًا ،وحتدَّ ى الناس رشيعة ونظا ًما ،وهي تتحدَّ ى اجلامليني يف
روائعه ومجالياته وجاللياته.((1(»...

كام أن املعرفة بجامليات القرآن هلا أثر فاعل يف تطبيق كالم اهلل يف احلياة اليومية،
وتثقف القارئ وتقربه من القرآن ومفاهيمه مهام كان مستواه العلمي والفكري ومدی
ختصصه القرآين.
ُّ
((( زياد عيل اجلرجاوي ،معايري قيم الرتبية اجلاملية يف الفكر اإلسالمي والفكر الغريب دراسة مقارنة ،برنامج
الرتبية ومدير منطقة غزة التعليمية بجامعة القدس املفتوحة 2011م.
( ((1حممد عبد الواحد حجازي ،اإلحساس باجلامل يف ضوء القرآن الكريم ،مرص :دار الوفاء ،ط2007 ،1م،
ص.29
( ((1نذير محدان .الظاهرة اجلاملية يف القرآن الكريم ،السعودية  -جدة :دار املنابرة ،ط1991 ،1م ،ص.6
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ودراسة اجلاملية يف القرآن الكريم حسبه ذات جوانب متشابكة(:((1

* فهي منطلق ووجود حضاري ألقدس وأعظم سجل حضاري يف الوجود.

* وهي اجتاه أديب وفني رائد ُيغني املوضوعات الكونية واإلهلية بأهبى الصور
األدبية والفنية الرائعة.

* وهي منحى تربوي ُيل ِّبي حاجات اإلنسان اجلاملية ويصبغه بالشخصية املسلمة
عىل نمط فريد متم ّيز.

وإن أعظم مقصد هلذه اجلامالت املبثوثة يف هذا الكون ،هو لفت النظر إىل أن خالق
«فيحس بالصلة بني
هذا اجلامل له من املحاسن واجلامل ما يسوق النفس إليه رضا وحمبة
ُّ
ٍ
حيس؛ ألنه يرى حينئذ من ورائه مجال
املبدع وما أبدع فيزيد شعوره بجامل ما يرى وما ّ
ااهلل وجالله»(.((1

ويشاهد كذلك أن «يف كل يشء صنعة متقنة وحكمة دقيقة وزينة رفيعة وترتي ًبا
حلوا ،الستجالب اإلعجاب إىل الصنعة ولفت األنظار إليها وإرضاء
ذا شفقة ووض ًعا ً
املشاهدين مما يفهم بداهة أن وراء حجاب الغيب صان ًعا بدي ًعا يريد أن يعرف نفسه
إىل ذوي الشعور ،ويحُ ِّبب نفسه إليهم ويسوقهم إىل الثناء عليه بإبراز كثري من إبداعاته
وكامالته يف كل صنعة من مصنوعاته»(.((1

ومن األلفاظ اجلاملية التي تُن ِّبهنا وتشدُّ نا إىل اجلانب املادي واحلضاري وكذا
العمراين ،بعض ما جاء يف اآليات القرآنية كلفظتي الزينة والزخرف ،وقد جاء ذكر الزينة
السماَ َء الدُّ ْن َيا بِ ِزين ٍَة
يف ست وأربعني مرة يف كتاب اهلل تعاىل ،منها قوله تعاىل{ :إِنَّا َز َّينَّا َّ
ا ْلكَو ِ
اك ِ
أيضا أن الزينة هنا منها املعنوي مثل تزيني القلب باإليامن،
ب}( ،((1ويالحظ ً
َ
ومنها احليس مثل تزيني السامء بالكواكب.

ً
داللة ختتلف عن كلمة اجلامل ،فالزينة ُح ْس ٌن زائد عىل أصل اليشء
إلاَّ أن للزينة
مل يكن موجو ًدا قبل ذلك ،وأما اجلامل فهو ُح ْس ٌن قائم بذات اليشء وأصله ،أو مضا ًفا

( ((1املصدر السابق ،ص.6
( ((1سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،مرص :دار الرشوق ،ط 1425 ،34هـ ،2004 /ج ،4ص.2808
( ((1بديع الزمان النوريس ،الشعاعات ،ترمجة :إحسان قاسم الصاحلي ،القاهرة :دار النيل ،ط1430 ،1هـ/
2009م ،ص.87
( ((1سورة الصافات ،آية .6
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إليه .وعليه فتزيني اليشء جتميله وحتسينه بمواد إضافية زائدة عن الفطرة واألصل
كتزيني البيت بالزرايب واألواين واألثاث ،وتزيني املرأة باحلُيل واملجوهرات وما شابه
ذلك.

ومثل الزينة يف قرهبا من كلمة اجلامل كلمة الزخرف ،وقد وردت يف أربعة مواضع
يف كتاب اهلل تعاىل ،وكانت دليل اهتامم املسلمني واخلطاطني واملهندسني األوائل يف
احلضارة اإلسالمية يف بناء القصور وتعمريها بالزينة والزخرف من النقوش واملعادن
النفيسة ،وكذلك بناء املساجد التي جتتمع فيها مقاصد الرشيعة من حفظ للدين والتمتع
باجلامل الفني من زخارف نباتية وخطوط عربية متداخلة ومتناظرة.

التنوع يف مظاهر الكون مدعاة للرتبية اجلاملية والذوقية مصدا ًقا ملا جاء يف
كام أن ُّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات ك ُِّل شيَ ْ ء َف َأ ْخ َر ْجنَا منْ ُه
السماَ ء َما ًء َف َأ ْخ َر ْجنَا بِه َن َب َ
سورة األنعام َ
{و ُه َو ا َّلذ ْي َأن َْز َل م َن َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان َدان َي ٌة َو َجنَّات م ْن َأ ْعن ٍ
َّخ ِل م ْن َط ْلع َها قن َْو ٌ
خ ِر ُج ِمنْ ُه َح ًّبا مُترَ َ اك ًبا َوم َن الن ْ
َخضرِ ً ا ُن ْ
َاب
الر َّم َ
ان ُم ْشتَبِ ًها َو َغيرْ َ ُمت ََشابِ ٍه ا ْن ُظ ُر ْوا إِلىَ َث َم ِر ِه إِ َذا َأ ْث َم َر َو َين ِْع ِه إِ َّن فيِ ْ َذلِك ُْم
َو َّ
الز ْي ُت ْو َن َو ُّ
اة الدُّ ْنيا َك ٍء َأنْز ْلنَاه ِمن الس ءِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
(((1
آل َيات ل َق ْو ٍم ُي ْؤمنُ ْو َن}  .ويقول سبحانه{ :إِ َّنماَ َم َث ُل الحَْ َي
َ ماَ َ ُ َ َّ ماَ
ض ممِ ا ي ْأك ُُل النَّاس والأْ َ ْنعام حتَّى إِ َذا َأ َخ َذ ِ
اخ َت َل َ
َف ْ
ت الأْ َ ْر ُض ُز ْخ ُر َف َها
ط بِ ِه َن َب ُ
ُ َ َ ُ َ
ات الأْ َ ْر ِ َّ َ
َت}(.((1
َو َّاز َّين ْ
{وفيِ
وأحيانًا تشري اآليات إىل زينة النباتات دون ترصيح مبارش كقوله تعاىلَ :
ِ
ان و َغ ِصنْو ٍ
ِ
ض ِق َط ٌع ُمت ََج ِ
الأْ َ ْر ِ
َّات ِم ْن َأ ْعن ٍ
ان ُي ْس َقى
ات َو َجن ٌ
او َر ٌ
َ
َاب َو َز ْر ٌع َونَخ ٌيل صن َْو ٌ َ يرُْ
ُل إِ َّن فيِ َذل ِ َك لآَ َي ٍ
بِ ٍء و ِ
اح ٍد َو ُن َف ِّض ُل َب ْع َض َها َعلىَ َب ْع ٍ
ض فيِ الأُْك ِ
ات ل ِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
ون}(.((1
َ
ماَ َ

فبساتني العنب وأنواع الزروع والنخيل والرطب يف قطع متجاورات وتفضيل
بعضها عىل بعض يف الطعم واللون مع أن الكل ُيسقى بامء واحد وتربة واحدة وعملية
التمثيل الضوئي الواحد داللة ضمنية عىل متام االنبهار واإلعجاب والروعة يف اجلامل؛
وكلها آيات للتم ُّعن والتد ُّبر والتع ُّلم.
يقول سيد قطب« :إن عنرص اجلامل يبدو مقصو ًدا قصدً ا يف تصميم هذا الكون
وتنسيقه ،ومن كامل هذا اجلامل أن وظائف األشياء تؤ ِّدي عن طريق مجاهلا ،هذه األلوان

( ((1سورة األنعام ،آية .99
( ((1سورة يونس ،آية .24
( ((1سورة الرعد ،آية .4
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اجلميلة العجيبة يف األزهار جتذب النحل والفراش مع الرائحة اخلاصة التي تفوح،
وظيفة النحل والفراش بالقياس إىل الزهرة هي القيام بنقل اللقاح لتنشأ الثامر ،وهكذا
تؤ ِّدي الزهرة وظيفتها عن طريق مجاهلا ...واجلامل يف اجلنس هو الوسيلة جلذب اجلنس
اآلخر إليه ،وهكذا تتم الطريقة عن طريق اجلامل.((1(»...

وإن آيات كثرية كانت مصدر إهلام يف التصميم األويل للحدائق اإلسالمية يف
وع ِّمرت فيها املباين واملساجد
األندلس ويف البالد اإلسالمية التي ُش ِّيدت القصور ُ
واضحا جل ًّيا.
والطرقات واألحياء التي كان البعد اإليامين والعقدي فيها
ً

وهنا التساؤل :ملاذا هذا الرتاجع يف جمال العمران؟ ملاذا خت َّلينا عن التصميم
ركضا وراء التقليد األوريب؟ ملاذا التقليد اهلدَّ ام الذي ُيفقدنا األصالة
اإلسالمي وسعينا ً
يِّ
التخل عن القيم الدينية يف حياتنا اليومية والبحث عن قيم غربية
واهلوية والثوابت؟ ملاذا
بديلة نسميها قيماً حضارية؟ وهي يف احلقيقة قيم تدمريية تغريبية.
ومن موارد اجلامل حديث جابر بن عبد اهلل قال :قال رسول اهلل « :Kأهيا
نفسا لن متوت حتى تستويف رزقها وإن أبطأ
الناس ،اتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب ،فإن ً
عنها ،فاتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب ،خذوا ما َّ
حل ودعوا ما حرم»(.((2

يقول األنصاري  :Fواحلقيقة اجلاملية نفسها التي نراها يف الطبيعة واجلبال
والبحار والنجوم؛ ما هي -رغم الترصيح القرآين بجامليتها يف مقاصد اخللق -إلاَّ
وتقديرا ورعاي ًة.
خملوقات تؤ ِّدي وظائف يف سياق التدبري اإلهلي للكون؛ خل ًقا
ً
ومن ذلك قوله تعاىل عىل سبيل املثالَ { :ي ْس َأ ُلون َ
يت
َك َع ِن األَ ِه َّل ِة ُق ْل ِه َي َم َو ِاق ُ
ِ
لِلن ِ
{ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َّ
ُورا َو َقدَّ َر ُه
َّاس َوالحْ َ ِّج}( ،((2وقوله تعاىلُ :
الش ْم َس ض َيا ًء َوا ْل َق َم َر ن ً
َاز َل ل ِ َتع َلموا َعدَ د السن ِ َ ِ
َمن ِ
اب}(.((2
ني َوالحْ َس َ
َ ِّ
ْ ُ
مشريا بذلك إىل أن وظيفة األقامر واألفالك إنام هي إنتاج مفهوم الزمان؛ لتنظيم
ً

( ((1سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،بريوت – القاهرة :دار الرشوق ،الطبعة السابعة عرش1412 ،هـ ،ج،5
ص.2943
( ((2القزويني ،حممد بن يزيد أبو عبد اهلل ،سنن ابن ماجة ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،بريوت :دار الفكر،
د ت.كتاب التجارات ،باب االقتصاد يف طلب املعيشة ،رقم  .725 /2 :2144وصححه األلباين.
( ((2سورة البقرة ،آية .189
( ((2سورة يونس ،آية .5
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احلياة الكونية واإلنسانية يف أمور املعاش واملعاد م ًعا ،أي جمال العادات والعبادات عىل
السواء .وكذلك ما ذكره اهلل من الوظيفة اجليولوجية والتسخريية للجبال واألهنار
{و َأ ْل َقى فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َر َواسيِ َ َأ ْن تمَ ِيدَ بِك ُْم َو َأنهْ َ ًارا َو ُس ُبال
واملسالك ،يف مثل قوله تعاىلَ :
ون و َعالم ٍ
ات َوبِالن َّْج ِم ُه ْم هَ ْيتَدُ َ
ون}(.((2
َّل َع َّلك ُْم تهَ ْ تَدُ َ َ
َ
ت ِمن ُز ْخر ٍ
ف َأ ْو ت َْر َقى فيِ
وقوله سبحانهَ { :أ ْو َيك َ
السماَ ِء َو َل ْن ن ُْؤ ِم َن
ُون َل َك َب ْي ٌ ْ
َّ
ُ
ل ِ ُر ِق ِّي َك َحتَّى ُتن َِّز َل َع َل ْينَا ِكتَا ًبا َن ْق َر ُؤ ُه ُق ْل ُس ْب َح َ
ْت إِلاَّ َبشرَ ً ا َر ُسولاً }(،((2
ان َربيِّ َه ْل ُكن ُ
وقال سبحانه{ :ولِبيوتهِ ِم َأبوابا و را َع َليها يت ِ
َّك ُئ َ
ون (َ )34و ُز ْخ ُر ًفا َوإِ ْن ُك ُّل َذل ِ َك َّملا
َْ َ
َ ُ ُ ْ ْ َ ً َ سرُُ ً
ِ
متَاع الحْ ي ِ
ني}(.((2
اة الدُّ ْن َيا َوالآْ َ ِخ َر ُة ِعنْدَ َر ِّب َك ل ِ ْل ُمتَّق َ
َ ُ ََ
يقول القرطبي  :Fالزخرف هنا الذهب ،قاله ابن عباس وغريه .وقال ابن زيد:
هو ما يتَّخذه الناس يف منازهلم من األمتعة واألثاث .وقال احلسن :النقوش ،وأصله
الزينة .يقال :زخرفت الدار ،أي :ز َّينتها .وتزخرف فالن ،أي :تز َّين»(.((2

معبة عن معدن ونحوه أو نقوش
وهي بذلك تفرتق عن كلمة اجلامل يف كوهنا رِّ
زائدة عىل أصل اليشء للتز ُّين .والنباتات بأشكاهلا وأنواعها وأصنافها هي مظهر
من مظاهر اجلامل الذي يبعث يف النفس الفرح واألمن والكامل خلالقها والتكريم
ملخلوقها(.((2
وتدل هذه اآليات داللة رصحية يف زينة النباتات{ :إِنَّا َج َع ْلنَا َما َعلىَ الأْ َ ْر ِ
ض ِزينَ ًة
لهَ َا لِنَ ْب ُل َو ُه ْم َأ هُُّي ْم َأ ْح َس ُن َع َملاً }(.((2

وقد ُذكرت الزينة املادية يف القرآن الكريم لالستدالل هبا يف السلوك العميل ويف
احلياة املدنية واحلرضية وهي عبارة عن زينة ظاهرة يدل مدلوهلا عىل القضايا املادية
وبلغت عددها إىل مخس وعرشين موض ًعا يف القرآن ،تسعة عرش منها يف االستعامل
االسمي وستة يف االستعامل الفعيل.

( ((2سورة النحل ،آية .16-15
( ((2سورة اإلرساء ،آية .93
( ((2سورة الزخرف ،آية .35-34
( -((2أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي ،اجلامع
ألحكام القرآن ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ط 1384 ،2هـ1964 -م ،ج  ،16ص ،87
( ((2وفاء حممد عزت رشيف ،الزينة مفهومها وأحكامها الدنيوية يف القرآن الكريم ،ص.121
( ((2سورة الكهف ،آية .7
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الصيغ التي جاءت يف االستعامل االسمي للداللة املادية مع عدد تكرارها يف
القرآن هي:
 الزينة أو زينة؛  11مرة :النحل  ،8الكهف  ،7طه  ،59النور  ،60الصافات ،6يونس  ،88الكهف  ،28طه  ،87احلديد  ،20الكهف  ،46األعراف .32

 زينتها؛  3مرات :هود  ،16-15القصص  ،60األحزاب .29-28 زينتهن؛  3مرات يف آية واحدة :النور .31 زينتكم؛ مرة واحدة :األعراف .31 -زينته؛ مرة واحدة :القصص .79

والصيغ التي جاءت يف االستعامل الفعيل للداللة املادية هي:

 -ز ّينّا؛  3مرات :الصافات  ،6فصلت  ،12امللك .5

 -ز ّينّاها؛ مرتني :احلجر  ،16ق .6

ّ -از ّينت؛ مرة واحدة :يونس .24

ﷺ ثان ًيا :أسس اخلطاب اجلاميل القرآين يف احلضارة والعمران

يف سياق احلديث عن الزينة يف الكون يبدأ حديثنا عن العمران وعن البناء والتشييد
وعن احلضارة ،فنظرة «واحدة إىل السامء كافية لرؤية هذه الزينة؛ وإلدراك أن اجلامل
عنرص مقصود يف بناء هذا الكون؛ وأن صنعة الصانع فيه بديعة التكوين مجيلة التنسيق؛
وأن اجلامل فيه فطرة عميقة ال عرض سطحي؛ وأن تصميمه قائم عىل مجال التكوين
كام هو قائم عىل كامل الوظيفة سواء بسواء .فكل يشء فيه بقدر ،وكل يشء فيه ُيؤ ِّدي
وظيفته بدقة؛ وهو يف جمموعه مجيل .والسامء وتناثر الكواكب فيها ،أمجل مشهد تقع عليه
العني ،وال متل طول النظر إليه .وكل نجمة توصوص بضوئها وكل كوكب يوصوص
بنوره؛ وكأنه عني حمبة ختالسك النظر؛ فإذا أنت حدَّ قت فيها أغمضت وتوارت؛ وإذا
أنت التفت عنها أبرقت وملعت ،وتتبع مواقعها وتغيرّ منازهلا ليلة بعد ليلة وآنًا بعد آن
متعة نفسية ال متلها النفس أبدً ا»(.((2
( ((2عوض حممد يوسف أبو عليان ،موارد الزينة يف القرآن الكريم وبيان معناها وأقسامها والفرق بني
تزيني اهلل -عز وجل -وتزيني الشيطان الرجيم.

https://forum.islamacademy.net/showthread.

php?t=54839
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فالطبيعة بجاملياهتا والكون بروعته ،والوجود بتناسقه وتناغمه والعبد املؤمن
وتفردها بني
بتع ُّقله وتد ُّبره وحكمته ،هذه هي كنوز احلضارة اإلسالمية ورس مت ُّيزها
ُّ
خمتلف احلضارات.
ومن مظاهر قوة حضارتنا اإلسالمية ،التي تعترب الثقافة اإلسالمية أحد روافدها،
أهنا امتزجت بحضارات وثقافات األقدمني ممن سبقوها إىل الوجود ،فأخذت منها ما
وكونت من مجاع ما أخذت ومما أبدعت حضارة سامية متميزة أثبتت
يتالءم مع مبادئهاّ ،
مقدرهتا عىل الصمود أمام احلضارات األخرى عىل اختالف مشارهبا ،والتأثري فيها عرب
القرون الطويلة.

جمرد زخرفة ،بل كان له وظيفة
يقول املسترشق قرابار« :ليس الرقش العريب َّ
رمزية ،ففي مجيع أشكال الرقش يف قرص احلري الرشقي والغريب أو يف قرص املشتى أو
خربة املفجر ،يتبينَّ أن هذا سواء أكان هندس ًّيا أو نبات ًّيا قد ُأخضع كل ًّيا ملبادئ جتريدية
متحركة
هي يف قمة مجيع مراتب التعبري اجلاميل اإلسالمي ،وهذا يعني أننا نقف أمام بنية
ِّ
وليست ساكنة ،وأمام قالب يولد مجلة تكوينات متآلفة ،فالعنارص الزخرفية ال يمكن
وصفها كوحدات منفصلة أو كيانات طبيعية خافية عىل أبصارنا»(.((3

وجاء يف كتاب «احلضارة العربية اإلسالمية وموجز عن احلضارات السابقة»
للمفكر السوري شوقي أبو خليل أن« :احلضارة :هي حماوالت اإلنسان؛ االستكشاف،
واالخرتاع ،والتفكري ،والتنظيم ،والعمل عىل استغالل الطبيعة؛ للوصول إىل مستوى
حياة أفضل ،وهي حصيلة جهود األمم ك ِّلها»(.((3
أما ابن خلدون فقد اعترب العمران لونًا من ألوان احلضارة ،وهو تابع للرتف الذي
يأيت منها ،حسب قوله« :البناء ،واختطاط املنازل إنام هو من منازع احلضارة التي يدعو
إليها الرتف ،والدّ عة».

وفضل باحثون آخرون وصف احلضارة بـ«الصورة احلارضة التي يبدعها اإلنسان
َّ
ملا يعتقده يف الكون ،واحلياة» ،وما آثارنا يف هذا التعريف هو لفظتا (إبداع واعتقاد) ،فام
هو اإلبداع؟ وملاذا ُقورن باالعتقاد؟ وكيف يمكننا االنتقال من احلالة اإليامنية الوجدانية
( ((3عفيف هبنيس ،الفن العريب اإلسالمي ،ط ،1دار الفكر ،ص.119
( ((3انظر :شوقي أبو خليل ،احلضارة العربية اإلسالمية وموجز عن احلضارات السابقة ،بريوت :دار الفكر
املعارص -دمشـق :دار الفكر ،ط1417 ،2هـ1996 /م ،مج.1
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إىل اإلبداع امليداين؟

جاء يف القرآن الكريم الوصف اجلاميل حتبي ًبا وهتذي ًبا بشأن الزخارف والفرش
تصويرا ماد ًّيا وحس ًّيا،
صور القرآن
واملباين ،وتعترب سورة الرمحن من أبدع وأروع ما َّ
ً
{و َنماَ ِر ُق َم ْص ُفو َف ٌة} ،ووجود
كذلك احلدائق والساحات الرتفيهية مصدا ًقا لقولهَ :
اجلنان ،وهي احلدائق واملزروعات بعد البيوت ،وذلك لتوفري املأكل ألهل البلدة
وسهولة نقلها ل ِ ِقصرَ املسافة بني البلدة واحلدائق ،وهذا األساس مأخوذ من أن اهلل
َان ل ِ َس َبإٍ فيِ
جعل من نعمه عىل أهل سبأ وجود احلدائق بعد بيوهتم قال تعاىلَ { :ل َقدْ ك َ
مسكَن ِ ِهم آي ٌة جنَّت ِ
َان َع ْن َي ِم ٍ
اش ُك ُروا َل ُه َب ْلدَ ٌة َ
ني َو ِشماَ ٍل ُك ُلوا ِم ْن ِر ْز ِق َر ِّب ُك ْم َو ْ
ب
ط ِّي َب ٌة َو َر ٌّ
ْ َ َ
َ ْ
(((3
ور} .
َغ ُف ٌ

سمى اهلل البيت سكنًا للداللة عىل أنه بعيد عن كل ما ُيس ِّبب لإلنسان
وقد َّ
الرضر واألذى مثل الضوضاء واحلرشات ،وللداللة عىل تواجد وسائل الراحة له من
مكونات البيت البنائية والفرشية،
مأكل ومرشب وخمدع للنوم ،وقد وردت يف القرآن ّ
«ومن املعلوم عند األطباء أن الضوء والشمس رضوريان للسكن الصحي ،وقد تنبه
السادة الفقهاء لذلك قديماً وأجازوا إحداث الك َُّوات والنوافذ يف املنازل لدخول الضوء
والشمس برشط عدم اإلرضار باجلريان»(.((3

وقد استلهم منها الفنانون والبناؤون واملهندسون رسوماهتم وتصاميمهم ،يقول
روجيه غارودي يف كتابه (وعود اإلسالم)« :إن الفن يف اإلسالم ليس القصد والغاية
منه العمل واهلروب من الواقع ،بقدر ما هو اإلشارة إىل الواقع الوحيد ،املتعال ،وليس
بالتأكيد إسقا ًطا فردان ًّيا؛ ألن الفرد ال يعيش إلاَّ يف اجلامعة ،وال الوصول إىل مستوى من
الواقع ،بل استدعاء الواقع الوحيد الذي ال يمكن الوصول إليه اعتام ًدا عىل اإلدراك
احليس ،إن الغاية من الفن اإلسالمي هو الشهادة عىل وجود اهلل ،»...ويتجلىَّ يف استلهام
فن تنسيق احلدائق والبساتني من النموذج القرآين لتصور اجلنة ووصفها ،وقد كشفت
عن هذه احلقيقة دراسة للمفكرة األملانية الشهرية عاشقة اجلامليات اإلسالمية آن ماري
شيمل بعنوان« :جنة اآلخرة يف اإلسالم» ،بقوهلا :تتحدَّ ث الدراسة املهمة واجلميلة عن
لتصور اجلنة وأهنارها األربعة،
فن تنسيق احلدائق ،وكيف أنه حيتذي النموذج القرآين
ُّ

( ((3سورة سبأ ،آية .15
( ((3عيسى بن موسى التطييل ،القضاء باملرفق يف املباين ونفي الرضر ،حتقيق :حممد النمينج ،منشورات
املنظمة اإلسالمية إسيسكو1999 ،م ،ص.108
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تصور القنوات املائية التي نشهدها يف حدائق فارس
التي أهلمت املهندسني فيام بعد يف ُّ
واهلند اإلسالمية .ومتتلئ الدراسة بالتفسريات الصوفية للرموز املرئية يف احلديقة مثل
دورة احلياة حيث تعود األرض مع الربيع لإلنبات من بعد موهتا ،وكيف أهنا دليل عىل
البعث والنشور ،ومثل رمز الوردة األمحر القاين املامثل للهب ،وكيف يمكن ربطه بنار
وتتجول بنا ماري شيمل عرب هذه الرموز
إبراهيم التي كانت بر ًدا وسال ًما عىل اخلليل.
َّ
ُوضح كيف أدرك
وتفسرياهتا وتارخيها يف رؤية تارخيية فلسفية لغوية ذات عبق تصويف ،لت ِّ
املسلمون اجلامل كطريق نحو العبادة وكمفهوم متجاوز يقود ملعرفة جالل اهلل سبحانه
وتعاىل(.((3

وقد استطاع اإلسالم أن خُيرج الفن من دور العبادة إىل الطبيعة الرحبة والكون
وحوله من خدمة اآلهلة إىل خدمة اإلله الواحد ،إن الكائنات يف نظر املسلم
الفسيح،
َّ
كلها موجودة بالنسبة هلل ،ألهنا من صنعه وتقديره وخلقه وليس وجودها قائماً بالنسبة
لإلنسان ،فاملشاهد واألشياء كلها ترى من خالل عني اهلل املطلقة التي ال حتدُّ ها زاوية
برص ضيقة ،عىل عكس املفهوم الغريب الذي جعل اإلنسان هو املركز الذي ترى من
خالله األشياء واملشاهد.

قال أبو حامد الغزايل« :كل يشء مجاله وحسنه يف أن حيرض كامله الالئق به ،املمكن
له ،فإذا كان مجيع كامالته املمكنة حارضة ،فهو يف غاية اجلامل ،وإذا كان احلارض بعضها،
فله من احلسن واجلامل بقدر ما حرض؛ فال َف َر ُس احلسن هو الذي مجع كل ما يليق بالفرس
وفر عليه ،واخلَ ُّ
ط احلسن كل ما مجع ما
كر ٍّ
من هيئة وشكل ولون وحسن عدو وتيرس ٍّ
يليق باخلط من تناسب احلروف وتوازهنا واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها ،ولكل يشء
فح ْسن كل يشء يف كامله الذي يليق به ،فال حيسن اإلنسان بام حيسن به
كامل يليق بهُ ،
الفرس ،وال حيسن اخلط بام حيسن به الصوت ،وال حتسن األواين بام حتسن به الثياب،
وكذلك يف سائر األشياء»(.((3
التصورات الوثنية
( ((3يرى األستاذ عيل القضاة أن الفنون غري اإلسالمية قامت« :عىل التعبري عن
ُّ
تصور اآلهلة عىل اللوحات أو مت ّثلها يف التمثيليات أو ختاطبها يف حلن
واالنفعاالت اخلاطئة وأخذت ُّ
موسيقي وكالم غنائي ،وكذلك تُنصب تلك املبادئ عرب فنوهنا أبطالاً يصارعون اآلهلة مع وضعها آهلة
لكل يشء يف حياتنا؛ فللخمرة إله ،وللرش إله ،وللخري إله ،وللخصب إله ،وهكذا .ثم إن القصة أو
تصورهم جيب أن ترتجم الرصاع بني اإلنسان والقضاء والقدر .والفنان
التمثيلية أو اللوحة
املصورة يف ُّ
َّ
إنام هو إله أو نصف إله ألنه يكمل يف فنه ما خفي من الكون» الرشيعة اإلسالمية والفنون ،ص  34و .35
( ((3أبو حامد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية ،ج،4ص .396
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ويف موضع آخر يقول الغزايل« :واعلم أن احلسن والقبح موجود يف غري
املحسوسات إذ يقال :هذا خلق حسن ،وهذا علم حسن ،وهذه سرية حسنة ،وهذه
أخالق مجيلة .ومجال املعاين املدركة بالعقل أعظم من مجال الصور الظاهرة لألبصار»(.((3

فاإلسالم غرس يف نفوس أتباعه الدافع إىل اإلتقان واإلحسان يف كل يشء،
وجعل من أهداف املسلم أن يجُ َ ِّمل كل ما يصنعه؛ ليبدو عىل أحسن ما يكون ،ورضب
اهلل املثل يف ذلك لإلنسان باإلنسان ذاته فقال تعاىل{ :ا َّل ِذي َأ ْح َس َن ك َُّل شيَ ْ ٍء َخ َل َق ُه
وبدَ َأ َخ ْل َق الإْ ِ نْس ِ
ان ِم ْن طِ ٍ
{و َل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِ ن َْس َ
ان ِم ْن سُلاَ َل ٍة ِم ْن
ََ
ني}( .((3وقوله تعاىلَ :
َ
ِ
ني * ُث َّم َج َع ْلنَا ُه ُن ْط َف ًة فيِ َق َر ٍار َمك ٍ
طِ ٍ
ني * ُث َّم َخ َل ْقنَا النُّ ْط َف َة َع َل َق ًة َف َ
خ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة
ِ
ِ
ام لحَ ْماً ُث َّم َأن َْش ْأنَا ُه َخ ْل ًقا َ
َف َ
ار َك ال َّل ُه َأ ْح َس ُن
آخ َر َف َت َب َ
خ َل ْقنَا ا ُمل ْض َغ َة ع َظا ًما َفك ََس ْونَا ا ْلع َظ َ
ني}(.((3
الخْ َال ِ ِق َ

قال الطربي« :أحكمه وأتقن صنعته»( ،((3فمن أمارات اإلتقان التي مت َّيز هبا
سواه
اجلامل خلق اإلنسان يف أحسن صورة ،فكام خلق اإلنسان يف أحسن صورة وكام َّ
اهلل يف أحسن تسوية عليه إتقان عمله وحتسينه وجتميله ليصل إىل مرضاة اهلل َّ
جل
وعال.
ٍ ِ
ِ
الرحمْ َ ِن
وعن السامء قال تعاىل{ :ا َّلذي َخ َل َق َس ْب َع َسماَ َوات ط َبا ًقا َما ت ََرى فيِ َخ ْل ِق َّ
ِمن َت َفاو ٍ
ِ
ت َف ْار ِج ِع ا ْل َبصرَ َه ْل ت ََرى ِم ْن ُف ُط ٍ
ب إِ َل ْي َك
ور * ُث َّم ْار ِج ِع ا ْل َبصرَ َ ك ََّر َتينْ ِ َينْ َقل ْ
ْ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
(((4
ف
السماَ ء َف ْو َق ُه ْم َك ْي َ
ا ْل َبصرَُ َخاس ًئا َو ُه َو َحس ٌري}  ،وقوله تعاىلَ { :أ َف َل ْم َينْ ُظ ُروا إِلىَ َّ
ِ
سيِ
ِ
َّاها َو َما لهَ َا ِم ْن ُف ُر ٍ
يها ِم ْن
َاها َو َز َّين َ
َبنَ ْين َ
وج * َوالأْ َ ْر َض َمدَ ْدن َ
يها َر َوا َ َو َأ ْن َب ْتنَا ف َ
َاها َو َأ ْل َق ْينَا ف َ
يج * َت ْبصرِ َ ًة َو ِذك َْرى لِك ُِّل َع ْب ٍد ُمن ِ ٍ
ك ُِّل َز ْو ٍج بهَ ِ ٍ
يب}(.((4
قال القرطبي« :ما ترى يف خلق الرمحن من اعوجاج وال تناقض وال تباين ،بل
هي مستقيمة مستوية دالة عىل خالقها ،وإن اختلفت صوره وصفاته»( ((4وهذه دعوة

( ((3املرجع نفسه ،ج  ،4ص .299
( ((3سورة السجدة ،آية .7
( ((3سورة املؤمنون ،آية .14
( ((3تفسري الطربي ،ج  ،20ص .171
( ((4سورة امللك ،آية .4-3
( ((4سورة ق ،آية .8 - 6
( ((4القرطبي ،ج  ،18ص  .208مرجع سابق.
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لحة إىل اإلتقان وعدم ّ
الغش يف األعامل.
ُم َّ

أيضا حديث أيب هريرة  Eقال :قال النبي َ « :Kم َث يِل َو َم َث ُل
ومن ذلك ً
األَنْبِي ِ
اء ِم ْن َق ْب يِل ك ََم َث ِل َر ُج ٍل ا ْب َتنَى ُب ُيوتًاَ ،ف َأ ْح َسن ََها َو َأجمْ َ َل َها َو َأك َْم َل َها ،إِلاَّ َم ْو ِض َع َلبِن ٍَة ِم ْن
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َز ِ
انَ ،ف َي ُقو ُل َ
ون َو ُي ْعج ُب ُه ُم ا ْل ُبنْ َي ُ
َّاس َي ُطو ُف َ
اهنَا
ونَ :أال ُوض َع ْ
ت َه ُ
او َية م ْن َز َوا َي َ
اهاَ ،ف َج َع َل الن ُ
َاؤ ُهَ ،ف َق َال محُ َ َّمدٌ َ :Kف َأنَا ال َّلبِنَ ُة َو َأنَا َخات َُم ا ْلنَّبِ ِّيني»(.((4
َلبِنَ ٌة َفت ََّم بِن ُ

يقول ابن حجر« :ويف احلديث رضب لألمثال للتقريب لإلفهام ،وفضل النبي
 Kعىل سائر النبيني ،وأن اهلل ختم به املرسلني وأكمل به رشائع الدين»(.((4

فالبعد عن النقص والعيوب من معايري اجلامل يف اإلسالم ،ومن معايري تطبيق هذا
اجلامل عىل املباين والعمران يف عصور ازدهار املباين اإلسالمية.

أيضا ،عدم متييز اجلامليات اإلسالمية بني الديني
ومن معايري اجلامل يف اإلسالم ً
والدنيوي ،وقيامها عىل املزاوجة الدائمة بني األبعاد املادية والروحية للجامل ،لذلك «ال
حافزا ال واع ًيا نحو دمج الساموات دجمًا رمز ًّيا يف بيت العبادة ،هو الذي قاد
ريب يف أن
ً
املسلمني إىل تبني القبة وإىل إتقاهنا حتى الكامل؛ فقبة املسجد هنا رغم مجاهلا الظاهر،
وتناسق شكلها ،إلاَّ أهنا نداء إىل مجيع الربية بأن دين اإلسالم يرفض فصل الروح عن
اجلسد ،والسامء عن األرض ،والدين عن الدولة؛ ترفع برصك عال ًيا تتأ َّمل مجاهلا فتجد
روحك تحُ ِّلق يف ملكوت اهلل الواسع»(.((4

ﷺ ثال ًثا :اخلطاب اجلاميل والعمران البرشي تطبي ًقا وعمل

خصوصا ،من أصدق أنباء التاريخ ،وهو واحد
يعترب الفن عمو ًما ،واملعامري منه
ً
سموا ورق ًّيا؛ ذلك ألنه قادر ،كموسوعة
من أهم علوم هندسة الروح واجلسد وأكثرها
ًّ
وقوة خازنة خليال األمم ،عىل حتقيق التواصل والتفاعل احلضاري ،والفن املعامري أقدر
كبريا يف
من غريه عىل التواصل مع اآلخر ،وقد لعب الفن املعامري اإلسالمي ً
دورا ً
( ((4رواه البخاري يف صحيحه ،املناقب ،باب خاتم النبيني  ،Kج  ،4ص .186
( ((4أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،بريوت :دار
املعرفة ،ج  ،6ص .559
( ((4هذا القول نسبه الباحث املوريتاين حممد املهدي ولد حممد البشري ،لعامل غريب اسمه :روم الندو؛ يف مقاله
حول« :الفن واجلامل يف اإلسالم» ،نرشه باملوقع اإللكرتوين الذي حيمل اسمه  ،mohamedelmehdiيوم
اخلميس  15نوفمرب.2007 ،
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خلق حوار فني حضاري متميز؛ ألنه انطلق من هويته ،وحافظ عىل خصوصيته الثقافية،
فاستطاع من خالل مجالية إبداعه الفني تقديم الوجه احلقيقي حلضارته(.((4

لقد أصبحت عامرة الرتاث اإلسالمي واملتعارف عليها بالعامرة اإلسالمية هي
املرجع ومصدر اإلهلام عند بعض املعامريني لربط األصالة باملعارصة ،وقد فرضت
مفرداهتا املعامرية عىل النسق املعامري لتحقيق هذه الغاية مثل استعامل املرشبيات
والعقود والقباب.
مع ذلك ال ينبغي حرص عامرة املسلمني يف هذه القوالب التقليدية ،مع أن هذه
املفردات املعامرية هي إفرازات حمليه ملواجهة عوامل مناخية أو أغراض إنشائية أو
حرفية أو ثقافية مل يعد هلا وجود يف احلياة املعارصة ،بعد أن توصلت علوم البناء احلديثة
إىل بدائل عنها يمكن إنتاجها حمل ًّيا.

نصا من الرتاث
كام ال ينبغي حرص الفكر املعامري يف الطابع الشكيل املستمد ًّ
الذي ظهر بإبداعاته وابتكاراته يف فرتات تارخيية حمدَّ دة ُعرفت بالعصور اإلسالمية،
وىف أقاليم حمددة تقع ما بني املرشق واملغرب العريب واإلسالمي .ويف خضم هذا الطرح
تناسينا إشكالية العامرة يف اإلسالم ،فاإلسالم ال حيدُّ ه زمان أو حيرصه مكان سواء كان
هذا اإلسالم يف الصني أو يف أفريقيا أو يف الصحراء؛ إذ إن تعاليمه وقيمه ثابتة ال تتغري
وال تتبدل حتى يرث اهلل األرض ومن عليها ،ولكن الشكل هو الذي يتغري بتغري املكان
والزمان ،األمر الذي جيعل من املضمون الفكري للعامرة يف اإلسالم النظرية العاملية التي
تستوعب اإلقليمية واملحلية ،ومنه يستوجب ربطه بمفهوم البيئة الذي ذكر ما يرادفه
ويقوم مقامه ومقام العامرة واملسكن يف القرآن الكريم.

نظرا لذكر اشتقاقاته يف عدة سور من
إن مصطلح البيئة هو مصطلح إسالمي ً
القرآن الكريم ،قال تعاىل{ :و َأوحينَا إِلىَ موسى و َأ ِخ ِ
يه َأ ْن َت َب َّوآ ل ِ َق ْو ِمكُماَ بِ ِمصرْ َ ُب ُيوتًا}(،((4
ُ َ َ
َ ْ َ ْ
أي اختذ هلم بيوتًا للصالة والعبادة.
فكلمة البيئة مل يرد ذكرها لف ًظا يف القرآن الكريم والسنة النبوية املرشفة ،إلاَّ إذا
أخذ مفهوم البيئة بأهنا األرض وما تتضمنه من مكونات غري حية متمثلة يف مظاهر

( ((4مريم آيت أمحد ،فن املعامر اإلسالمي جرس للتواصل احلضاري اإلنساين ،جملة حراء ،العدد ،21 :أكتوبر
 ديسمرب  ،2010ص .40( ((4سورة يونس ،آية .87
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سطح األرض من جبال وهضاب وسهول وصخور ومعادن وتربة ...إلخ ،ومكونات
حية متمثلة يف اإلنسان والنبات واحليوان سواء أكانت عىل اليابسة أو يف املاء.

جتد أن البيئة هبذا املفهوم قد وردت يف القرآن يف  199آية يف سور خمتلفة ،يقول
الدكتور يوسف القرضاوي يف كتابه (رعاية البيئة يف رشيعة اإلسالم)« :البيئة هي
املحيط الذي يعيش فيه اإلنسان ويبوء إليه إذا سافر واغرتب بعيدً ا عنه فهو مرجعه يف
النهاية»(.((4
قال سبحانه وتعاىل{ :وا ْذكُرو ْا إِ ْذ جع َلكُم ُخ َل َفاء ِمن بع ِد َع ٍ
اد َو َب َّو َأك ُْم فيِ األَ ْر ِ
ض
َْ
َ َ ْ
َ ُ
ون ِمن سهولهِ ا ُقصورا و َتن ِ
َتت ِ
ُون الجِْ َب َال ُب ُيوتًا َفا ْذك ُُرو ْا آالء ال ّل ِه َوالَ َت ْع َث ْوا فيِ األَ ْرضِ
ْحت َ
َّخ ُذ َ
ُ ُ َ ُ ً َ
ِ ِ
ين}(.((4
ُم ْفسد َ

ولفظة القرص هنا داللة عىل العمران والبناء وصبغة اجلاملية واملتعة فيها ،ومن هذه
اآلية نستخلص أن العامرة جزء من البيئة التي ذكرت بكل حمتوياهتا الكونية والوجودية
تكرارا
حية وجامدة
{و َخ َل َق ك َُّل شيَ ْ ٍء َف َقدَّ َر ُه َت ْق ِد ًيرا}(،((5
ومرارا مثل قوله تعاىلَ :
ً
ً
ِ
ٍ
{الش ْم ُس َوا ْل َق َم ُر بِ ُح ْس َبان (َ )5والن َّْج ُم َو َّ
َّ
السماَ َء
وقوله سبحانه:
الش َج ُر َي ْس ُجدَ ان (َ )6و َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َر َف َع َها َو َو َض َع المْ َيز َ
يموا ا ْل َو ْز َن بِا ْلق ْسط َولاَ خُ ْ
تسرُِ وا
ان (َ )7ألاَّ َت ْط َغ ْوا فيِ المْ َيزان (َ )8و َأق ُ
المْ ِ َيز َ
ان}(.((5

كلها إشارات إىل البيئة والعمران ،واملطلوب من اإلنسان العدل واالعتدال يف
التنوع احليوي الذي
معاملته مع البيئة وعنارصها ،ويدخل يف هذا اإلطار املحافظة عىل ُّ
يوفر القاعدة األساسية للحياة عىل األرض ،كام أن احلياة الفطرية تعدُّ املصدر الرئييس
لتزويد اإلنسان بالغذاء واملواد اخلام الالزمة لصناعة مالبسه ،وتتيح له املجال ملامرسة
هواياته يف الصيد أو الرتويح عن النفس.

دورا أساس ًّيا يف استقرار
ولعل ما هو أهم من ذلك أن لكثري من األنواع احلية ً
املناخ ومحاية موارد املياه والرتبة .كام أن كثرة األنواع احلية تو ّفر خمزونًا للمعلومات
عن السامت الوراثية التي ترشد إىل اختيار حماصيل جديدة وتساعد عىل حتسني األنواع

( ((4يوسف القرضاوي ،رعاية البيئة يف رشيعة اإلسالم ،دار الرشوق ،ص.12
( ((4سورة األعراف ،آية .74
( ((5سورة الفرقان ،آية .2
( ((5سورة الرمحن ،آية .9 - 5

اخلطاب اجلمايل يف القرآن الكرمي وأثره يف بناء احلضارة والعمران

113

املوجودة حال ًّيا.

وهذا لن يتم إلاَّ باجتهاد اإلنسان وبوعيه الكبري يف رضورة النهوض احلضاري
اإلسالمي وعليه ال بد لنا كمسلمني العناية بام ييل:

 -1االهتامم والتأسيس لعلم بيئة إسالمي ،فعلم البيئة هو العلم الذي يدرس
األنظمة والطرائق واألدوات التي تساعد عىل رصد املشكالت البيئية وحتليلها ،وتقصيّ
تبعاهتا االجتامعية والصحية واجلاملية واالقتصادية واالسرتاتيجية وغريها ،ومن ثم
حولت إىل برامج
إجياد احللول املناسبة ملواجهتها وترتأس القوانني الوعي البيئي إذا ما َّ
تطبيقية سارية املفعول ال جمرد اتِّفاقيات خمزنة يف أرشيف املصالح اخلاصة ،لذا يكاد
يتَّفق األكاديميون عىل أن الوعي البيئي« :هو اإلدراك القائم عىل اإلحساس بالعالقات
واملشكالت البيئية ،من حيث أسباهبا وآثارها ووسائل حلها ،إدراك الفرد لدوره يف
مواجهة البيئة»(.((5

 -2تأسيس مدارس ونوادي لتوعية وتدريس اجلامليات البيئية :إن اجلامل يشء
مالزم للشعور اإلنساين إىل درجة أنه غدا علماً يراد به اإلدراك احليس لألشياء أو علم
املعرفة احلسية أو علم احلساسية ،وغري ذلك .وإن الذوق ،امللكة أو احلاسة املركزية
لتذوق اجلامل وإنتاجه ،تتفاعل يف تكوينه عوامل متعدِّ دة :لغوية واجتامعية وفكرية
ونفسية وتربوية وغريها وعليه ،مل يكن غري ًبا أن ألفينا املسامهات اجلاملية ألسالفنا
تتوزع الكثري من املجاالت املعرفية لرتاثنا الثقايف كالفلسفة والبالغة وعلم الكالم
َّ
توجهت املدارس اجلاملية املعارصة يف القرن املايض ليشمل
والطب واملوسيقى ،وقد َّ
علم اجلامل :اجلامليات البيئية( ،)Environnement Aesthetics( ((5ويقصد هبا توجيه
احلكم اجلاميل يف اجتاه البيئة بام حتمله من خصائص ذكرناها يف البداية.

وألن مفهوم اجلامليات البيئية يف اإلسالم يتجاوز األبعاد الزمانية واملكانية
واإلنسانية ،فهو شامل لكل املوارد الكونية والتي تنتظم يف إطار العالقة التي حدَّ دهتا
الرشيعة اإلسالمية لتنظيم أصول التعامل اإلنساين مع املكونات البيئية ومع اخلالق،
التذوق اجلاميل اجلامعي فينصهر
وكيف يرت َّقى الذوق اجلاميل من الذوق احليس الفردي إىل
ُّ

( ((5عبد اهلادي النجار ،اإلسالم واالقتصاد ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون ،ط ،1ص.666
( ((5شاكر عبد احلميد ،التفضيل اجلاميل دراسة يف سيكولوجية التذوق اجلاميل ،الكويت :مطابع الوطن،
سلسلة عامل املعرفة ،عدد  ،2001 ،267ص .72 - 59بترصف.
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يف بوتقة األخالقيات التطبيقية ومنظومة القيم العملية التي حتدّ د سلوكيات األفراد اجتاه
البيئة وتقرب اإلنسان من اهلل ،من اخلالق احلق.

فقد ذكرت األرض يف القرآن الكريم ( )390مرة يف مناسبات خمتلفة ،ركَّز فيها
عىل جمموعة من ِ
احلكَم والغايات ،وأن اهلل َّ
سخرها لإلنسان ،لينتفع هبا ،ويصلحها،
ولذلك هنى فيها عن اإلفساد فيها ،واإلرضار هبا ،وأن اهلل تعاىل خلقها يف أهبى صور
مجاهلا وكامهلا وصالحها ،وه َّيأها لإلنسان ليعمرها بكل ما ينفع الناس يف دينهم
ودنياهم.

أما السامء ،والساموات ،ذكرها القرآن الكريم ( )311مرة ن َّبه فيها عىل أمهية
السامء ،وما تنزل منها من اخلريات ،والغيث والربكات ،وأن اهلل تعاىل جعل ما فيها
َّ
وسخرها مع األرض وما بينهام لينتفع هبا اإلنسان ،ويشكره تعاىل عليها ،وإلاَّ فإن اهلل
تعاىل قادر عىل أن ينزل من السامء بدل اخلريات العذاب والرجز ،وأن يمطرهم األحجار،
واآليات العجيبة ،وغري ذلك.

 -3عدم اإلفساد يف األرض :إن محاية البيئة يف الرشيعة اإلسالمية أمانة ومسؤولية
يتطلبها اإليامن ،وتقتضيها عقيدة االستخالف يف األرض ،وإذا كان من ثمرات اإليامن
أيضا القيام
الصادق وآثاره اإلخبات هلل تعاىل ،وإخالص العبادة إليه ،فإن من ثمراهتا ً
بالتكاليف الرشعية كام أمر اهلل تعاىل ورعاية البيئة واملحافظة عليها كام خلقها اهلل رمحة
باملخلوقات(.((5

واعتبار مظاهر البيئة من دالئل وجود اهلل وقدرته عىل اخللق ،فالقرآن يعدّ د
مكونات البيئة من أرض وسامء ورياح وماء وبحار ونبات ،فاهلل سبحانه وتعاىل يمتن
عىل اإلنسان هبذه املكونات البيئية ،ويرشده إىل االلتفات إىل خالقها ،كام ينّبهه إىل التوازن
الكوين املوجود فيها ،وهو من النعم الكربى التي تستوجب الشكر ،ومن الشكر أن
حيافظ اإلنسان عىل هذا التوازن ،فال يتدخل بالفساد واإلفساد.
إشارة القرآن إىل قضية الفساد يف الكون ،هذا الفساد الذي يؤدي إىل االختالل
﴿وإِ َذا ت ََولىَّ َس َعى
الكوين والبيئي ،وقد يمتد هذا الفساد ليشمل هالك احلرث والنسل َ

حممد مريس ،اإلسالم والبيئة ،الرياض ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية1420 ،هـ1999 /م،
(َّ ((5
ص.65 - 64
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فيِ األرض ل ِ ُي ْف ِسدَ فِ ِي َها َو هُ ْي ِل َك الحْ َ ْر َ
ث َوالن َّْس َل﴾(((5؛ أي هيلك الزرع وما تناسل من
اإلنسان واحليوان ،ومعناه أن فساده عام يشمل احلارض والبادي ،فاحلرث حمل نامء
الزروع والثامر ،والنسل هو نتاج احليوانات التي ال قوام للناس إلاَّ هبا ،فإفسادها
تدمري(.((5
أما يف جمال املباين واملنشآت واملساكن فعلينا اتِّباع الدراسات اإلسالمية العلمية،
فالرتاث اإلسالمي يزخر بمؤ ّلفات عديدة حول البيئة وسالمتها من جوانب خمتلفة،
فعىل سبيل املثال أ ّلف الكندي «رسالة يف األبخرة املصلحة للجو من األوباء ،ورسالة يف
األدوية املشفية من الروائح املؤذية» ،ووضع ابن املربد كتا ًبا أسامه «فنون املنون يف الوباء
تلوث املياه بشكل عام
والطاعون» ،وتك َّلم ابن سينا بالتفصيل يف كتابه «القانون» عن ّ
التلوث لتصبح املياه صاحلة لالستعامل ،كام أنه وضع رشوطا تتعلق
وكيفية معاجلة هذا ّ
بطبيعة املاء واهلواء املؤثرين يف املكان عند اختيار موقع ما للسكنى.

أما الرازي فقد نشد سالمة البيئة عندما استشاره عضد الدولة يف اختيار موقع
ملستشفى ببغداد ،فاختار الناحية التي مل يفسد فيها اللحم برسعة .وكانت املستشفيات
بصورة عامة تتمتع بموقع تتوافر فيه كل رشوط الصحة واجلامل ،فعندما أراد السلطان
صالح الدين أن ينشئ مستشفى يف القاهرة اختار له أحد قصوره الفخمة البعيدة عن
الضوضاء وحوله إىل مستشفى ضخم كبري هو املستشفى النارصي.

وقد ألف الرازي «رسالة يف تأثري فصل الربيع وتغيرُّ اهلواء تبعا لذلك» ،بينام حتدث
أبو مروان األندليس يف كتابه «التيسري يف املداواة والتدبري» عن فساد اهلواء الذي هيب من
املستنقعات والربك ذات املاء الراكد .وجاء يف كتاب «بستان األطباء وروضة األلباء»
البن املطران الدمشقي ،ما يؤكد رضورة مراعاة تأثري البيئة عند تشخيص املرض ،فقال:
«ينبغي للطبيب إذا قدم عىل مداواة قوم يف بلد ،أن ينظر يف وضع املدينة ،ومزاج اهلواء
املحيط هبا ،واملياه اجلارية فيها ،والتدبري اخلاص الذي يستعمله قوم دون قوم ،فإن هذه
هي األصول ،ثم بعدها النظر يف سائر الرشائط»( ،((5وهذه رؤية متقدمة يف «علم الطب
( ((5سورة البقرة ،آية .203
( ((5حممد عيل الصابوين ،صفوة التفاسري بعد جتريده من البيان ،جتريد الشيخ عبد اهلل إبراهيم األنصاري ،ج:
 ،1دار الصابوين  15صفر 1400هـ 3 /يناير  ،)1980ص.68
( ((5راجع مقال :عصام الدين مصطفى الشعار ،البيئة واحلفاظ عليها يف الرشيعة اإلسالمية ،عىل املوقع
اإللكرتوينhttp://www.startimes.com/?t=32344961 :
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البيئي»(.((5

وكتب ابن قيم اجلوزية يف كتابه «الطب النبوي» فصلاً عن األوبئة التي تنترش
التلوث اهلوائي ،واالحرتاز منها ،وقد خلص ذلك الفصل بقوله« :واملقصود
بسبب
ّ
أن فساد اهلواء جزء من أجزاء السبب التام والعلة الفاعلة للطاعون ،وأن فساد جوهر
اهلواء هو املوجب حلدوث الوباء ،وفساده يكون الستحالة جوهره إىل الرداءة ،لغلبة
إحدى الكيفيات الرديئة عليه ،كالعفونة والنتن والسمية ،يف أي وقت كان من أوقات
السنة ،وإن كان أكثر حدوثه يف أواخر فصل الصيف ،وىف اخلريف غال ًبا ،لكثرة اجتامع
الفضالت املرارية احلادة وغريها يف فصل الصيف ،وعدم حتللها يف آخره .ويف اخلريف
اجلو وردغة األبخرة والفضالت التي كانت تتحلل يف فصل الصيف ،فتنحرص
لربد ّ
فتسخن وتتعفن ،فتحدث األمراض العفنة ،وال سيام إذا صادفت البدن مستعدً ا قابلاً ،
رهلاً  ،قليل احلركة ،كثري املواد ،فهذا ال يكاد يفلت من العطب»(.((5
وقد تناول علامء احلضارة اإلسالمية املشكالت البيئية يف أجزاء أو فصول من
مؤلفاهتم .ومل يقف األمر عن هذا احلد ،حيث نجد من بني علامء املسلمني من رأى
رضورة معاجلة املوضوع يف كتاب مستقل ليؤكد أمهيته يف حياة الناس عىل مر العصور،
حممد بن أمحد التميمي يف القرن الرابع اهلجري (العارش امليالدي) كتا ًبا كاملاً
فقد صنف َّ
التلوث البيئي وأسبابه وآثاره وطرق مكافحته والوقاية منه ،وفصل احلديث فيه عن
عن ّ
التلوث بني عنارصها ،وجعل عنوانه« :مادة البقاء يف
ثالثية اهلواء واملاء والرتبة ،وتبادل ّ
إصالح فساد اهلواء والتحرز من رضر األوباء» ،وأوضح يف مقدمته الغرض من تأليفه
بقوله« :وكان الباعث يل عىل تأليف هذا الكتاب والعناية هبذا األمر ،أين نظرت حال
علامء األطباء ،الساكنني باألمصار الفاسدة األهويه والبلدان املشهورة باألوبئة ،الكثرية
األمراض ،التي حيدث هبا عند انقالبات فصول السنة األمراض القاتلة والطواعني
املهلكة ألجل فساد أهويتها بمجاورة األهنار الكثرية املدود ،واملدائن التي حتدق هبا
الغدران ،ومناقع املياه اآلسنة ،واملشارب الكدرة ،التي تتصاعد أبخرهتا إىل اجلو فتفسده
وتغلظه ،مع ما يعضد ذلك ويقويه من أبخرة الزبول وجماري مياه احلاممات هبا ،وأبخرة
اجليف من احليوانات امليتة امللقاة يف أقنيتها وظواهرها وعىل ممر سالك طرقاهتا ،كأرض
مرص ودمشق ،واملدن التي تيل سواحل البحار ويعظم هبا مدود األهنار ،مثل بغداد،

( ((5املرجع نفسه.
( ((5املرجع نفسه.
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والبرصة ،واألهواز ،وفارس ،وسواحل بحر اهلند ،وسرياف ،وعدن ،وما جرى جمرى
هذه األمصار العظام التي جتاور البحار ،وخترتقها األهنار ،وحتدق هبا مناقع املياه الراكدة
واجلارية ،وبخاص ما كان منها منكشفا ملهب ريح اجلنوب مكتفلاً باجلبال ،وبأقوار
الرمال عن مهب ريح الشامل ،فكان األوىل بالذين يتولون منهم عالج ملوكها ،وخاصة
رؤسائها ،وعامة أهلها ،أن تكون عنايتهم بمداواة اهلواء الفاسد ،املحدث لوقوع األوبئة
هبا ،اجلالب الطواعني عىل سكاهنا ،أوىل وأوجب من عنايتهم بمداواة ما يتحصل
بذلك من األمراض املخوفة يف أجساد أهلها .وأن يرصفوا مههم إىل ذلك ويفرغوا له
نفوسهم.((6(...
ومل يستعرض التميمي يف كتابه أسباب ملوثات اهلواء فقط بل طرح حلولاً لكيفية
معاجلة فساد اهلواء ،وذلك عن طريق إيقاد النريان وإحراق املواد ذات الروائح العطرية،
تيارا هوائ ًّيا يسمح بتبديل اهلواء يصاحبه طرد اهلواء امللوث وإيصال هواء
فالنار تُولد ً
جديد ،والنار بدرجة احلرارة العالية التي تسببها يف اجلو كفيلة بقتل اجلراثيم املوجودة
يف هذا اجلو املحيط هبا ،ويرى أن من طرق الوقاية إعطاء األصدقاء بعض األدوية التي
تقوي املناعة ملنع إصابتهم باألمراض .واتخّ اذ تدابري خاصة بمراقبة أماكن انتقال العدوى
كاحلاممات العامة(.((6
ونخلص إىل رضورة دخول الفنون يف مقاصد الترشيع وانسجامه مع شموهلا،
فالفن تأكيد حلفظ النفس ومشاعرها وكرامتها وهتذيب الوجدان من القبح والقلق
واألخالق الفاسدة ،والفن ينبغي أن يعود عىل بقية املقاصد باحلفظ وليس بالنقص
أو العدوان ،وخري جتسيد هلذا مسجد الرسول  Kيف املدينة أراد الرسول K
أن يتوسط املسجد املدينة لكي يكون نواة العاصمة واحلارضة اجلديدة للدولة العربية
اإلسالمية ،وأن يكون بمثابة القلب للمدينة املنورة ،وجاء املسجد بسي ًطا يف ختطيطه،
عبارة عن مساحة مستطيلة مكشوفة حتدها أربعة جدران تتمثل يف جدار القبلة الذي
يمتد الرشق إىل الغرب يف اجتاه بيت املقدس ،يقابله ويوازيه جدار أخر يامثله أما
اجلداران الرشقي والغريب فيمتدان من اجلنوب إىل الشامل هبيئة متعامدة عىل طريف
جدار القبلة.

( ((6املرجع نفسه.
( ((6عصام الدين مصطفى الشعار ،املرجع السابق.
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لقد ّ
حققت عامرة املسجد النبوي ذلك التوازن الدقيق والصعب بني كونه حمي ًطا
ومؤولاً للذاكرة أي بني وجوده املعامري والفعيل ووجوده املعنوي واإليامين والرمزي،
وقد عرف ،بسبب من بساطة وعمق عامرته عىل آفاق للمعنى تسمح لكل فرد يتعامل
معه أن ينسج عالقته اخلاصة به من خالل تركيب ذكرى صلته عن بيته ومأواه هو
بالدرجة األوىل ومها بالتايل قد سمحا لكل فرد بحكم صلته احلمية من دون أن يفقد
ربا معامر ًّيا ،ألنه يسمح بكرم
ولو ذرة من قوة إحيائهام املعنوية والعقائدية وكان مع ً
وتواضع لكل إنسان بان جيعل منه فضاء ينتقل فيه ببرصه بني الذاكرة اجلمعية التي
تعطيه اإلحساس باالنتامء باألمة وبني الذاكرة الفردية التي جتعل عالقته بالعامرة عالقة
خاصة(.((6
وليكتمل حفظ املقاصد ال بد وأن يتو َّفر يف العامرة والعمران ثالثة عنارص أساسية:

 -1املتانة يف البناء :ال غش وال تدليس وال تالعب يف معايري ومواد البناء وأن
يكون التصميم مالئماً للبيئة واملناخ والعادات والقيم املتعارف عليها.

 -2املنفعة :وهو رشط أسايس يف كل منشأة أو مبنى ،جيب أن تتسم باخلصوصية
التي أنشأت ألجلها ،فالسكن يتحلىَّ بجاملية وكامليات ومساحة خاصة مغايرة متا ًما
للمبنى اإلداري أو احلدائق أو أماكن العبادة؛ إذ ال بد من مراعاة جهة الرطوبة وإرشاقة
الشمس ومتازج األلوان وغريها مما ذكر وص ًفا حلدائق اجلنات ولألرائك واألهنار
واملساجد واملساكن والبيوت التي تكرر ذكرها يف القرآن الكريم وبمواصفات خمتلفة.

 -3اجلاملية :وهو الرشط األسايس وقد ذكرنا يف املباحث السابقة كيف أن اهلل
سبحانه وتعاىل وصف لنا بناء الساموات واألرض ،ووصف لنا اجلنان وكل موجودات
هذا الكون بألفاظ مجالية كالزينة واحلسن واجلامل والبهجة وغريها ،ورشط هذه
األوصاف والسامت أهنا ترس وتبهج الناظرين وتطرب احلواس سم ًعا ورؤية
ومهسا
ً
مباركًا يف النفوس.

ﷺ راب ًعا :النتائج والتوصيات

اجلامل جزء أصيل يف منظومة األوامر الربانية كام هو جزء أصيل يف إبداع الكون
( ((6نارص الرباط ،ثقافة البناء وبناء الثفافة ،بحوث ومقاالت يف نقد وتاريخ العامرة ،رياض الريس للكتب
والنرش ،ط ،2002 ،1ص.24
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ونشأته ونظامه وحركته ،فالقرآن الكريم مل يشرتط اإلسالم أو اإليامن يف إدراك اجلامل،
بل اشرتط سالمة اآللة قال تعاىل{ :إِ َّن فيِ َذل ِ َك َل ِذك َْرى َلمِ ْن ك َ
الس ْم َع
َان َل ُه َق ْل ٌ
ب َأ ْو َأ ْل َقى َّ
َو ُه َو َش ِهيدٌ }( ،((6فاألعمى ال حيكم عىل األلوان ،واجلاهل ال حيكم عىل قيمة العامل،
واألصم ال حيكم عىل األحلان ،والكافر ال حيكم عىل اإليامن .ويف تفسري قوله تعاىل:
ِ
ِ
{ َق َال إِ َّن ُه َي ُق ُ
ين}( ((6مصداق لذلك؛ فاحلكم
ول إِنهَّ َا َب َق َر ٌة َص ْف َرا ُء َفاق ٌع َّل ْونهُ َا َتسرُ ُّ النَّاظ ِر َ
بجامل البقرة مجع بني مجال البقرة بلوهنا األصفر ،وهذا مجال ذايت فيها ،وبني صحة
أهلت للحكم
النظر؛ ألن هذا اجلامل ال يراه األعمى ،فسالمة اآللة هنا -وهي النظرَّ -
عليها باجلامل.
وعىل ضوء ذلك نحرج بالنتائج والتوصيات اآلتية:

 -1وضعت السنة النبوية معايري للجامل مت َّثلت يف ثالثة هي :شامئل النبي C
باعتباره أكمل الناس َخل ًقا ُ
وخل ًقا ،األحكام الرشعية وجو ًبا أو ند ًبا أو هن ًيا ،عقيدة
اإلنسان واستقامة نيته ،وهو املعرب عنه باجلامل الباطني.

 -2بني البحث أن اجلامل يف الرشع نوعان ظاهري وباطني ،وأن الظاهري ال
تكون له قيمة إلاَّ إذا اجتمع إليه اجلامل الباطني ،بخالف مجال الباطن الذي ال يؤثر فيه
غياب مجال الظاهر من حيث الديانة والرشع.
 -3قصدت السنة النبوية من خالل األمر بالتجمل إىل حتقيق حكم عظيمة مت َّثلت
يف حفظ مقاصد الرشع ال سيام الدين ،والعرض ،وحث املسلم عىل القيام بالتكاليف
الرشعية من خالل تزيني صورهتا يف نفسه وذهنه ،وإظهار حماسن اإلسالم وفضله عىل
غريه ،إظهار نعمة اهلل تعاىل عىل عباده.
ويف جمال احلضارة والعمران ال بد من لفت االنتباه إىل العنرص األخالقي والروحي
فهو الذي ختلد به احلضارات ،وتؤدي به رسالتها وتواصل به النهوض ،فاملادة بال روح
بناء بال أسس ،وأسس حضارة املسلمني مت ّثلت باإلسالم إمجالاً وتفصيلاً .

وهنا نستشهد برأي توينبي الذي رأى يف السمة الدينية أهم صفة يمكن أن
توصف هبا احلضارة؛ لذلك نجده يسمي احلضارة باسم الدين الذي نشأت يف ظالله أو

( ((6سورة األحقاف ،آية .37
( ((6سورة البقرة ،آية .69
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باألحرى كانت إحدى ثمراته؛ ألن الدين برأيه يشكل االستجابة الناجحة للروح عىل
حتدٍّ خارجي ،ينتقل بفضلها جمتمع ما من حالة الركود إىل حالة احلركة.
ومقومات كثرية سامهت يف بلوغها هذه
إن للحضارة اإلسالمية ركائز ودعامات
ّ
مقومات احلضارة اإلسالمية أهنا
املرتبة العظيمة بني حضارات العامل .ولعل أهم ما ُيم ِّيز ّ
والتمسك بالقرآن الكريم
عاملية وذات بعد إنساين ،ولن يتجدَّ د رق ُّيها إلاَّ بالعودة إىل اهلل
ُّ
وبمبادئ الدين اإلسالمي األخالقية والروحية.
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ع�د طه ب
بدر احلمري*

ال ريب يف ّ
أن طه عبد الرمحن ُيعدُّ من كبار املناطقة العرب يف
العرص املعارص؛ لذلك فقد مت َّيز فكره بقوة يف حماججة اخلطابات الفلسفية
القارئ ملرشوعه منذ كتابه (العمل
الكالسيكية واملعارصة ،وهذا ما يلمسه
ُ
الديني وجتديد العقل) الذي بني بناء استدالل ًّيا حمكماً ال مثيل له حتى يف
مؤلفاته الفكرية األخرى ،فضلاً عن مت ّيز طه عبد الرمحن بقوة قراءة املفهوم
وتأثيله عىل أسس ائتامنية نابعة من رح ِم جمالنا التداويل العريب واإلسالمي.
يمكن أن نذكر عىل سبيل املثال :الرتاث ،احلداثة ،العقل،
ومن تلك املفاهيم
ُ
الدهرانية ،العنف ،الدين ...إلخ.

ونظرا لتش ُّعب البحث يف اخلطاب احلجاجي عند طه عبد الرمحن
ً
واحلديث حوله ،ارتأيت أن أتو َّقف يف هذا املسري عند آليات نقده األخالقي
ملفهوم العنف منطلقنا من السؤال اآليت :ما هي اآلليات التبليغية احلجاجية
التي يتضمنها اخلطاب األخالقي عند طه عبد الرمحن من خالل سؤال
العنف؟
* أستاذ فلسفة ،أكاديمية تطوان  -املغرب.
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مسمى االستدالل احلجاجي،
ﷺ
املحور َّ
األول :يف داللة احلجاج ،وما ّ
ُ
وما معنى احلجاج يف اخلطاب؟

ما دام اخلطاب الفلسفي خطاب طبيعي فمن البدهيي أن يميل البحث إىل منهج
االستدالل الطبيعي احلجاجي ،من منطلق أن البحث يف منطق احلجاج يف اخلطاب
الفلسفي هيتم باآلليات االستداللية التي يو ِّظفها الفيلسوف من أجل بناء خطابه.
وملزيد من التفصيل ال بأس من طرح السؤالني اآلتيني:
* ما املقصود بـ«احلجاج»؟
* وما مسمى «االستدالل احلجاجي»؟

ُ
يشمل :الربهان ،والدّ ليل،
من املعلوم أن احلجاج ينتمي إىل جمال معريف واسع
حاجه
واجلدل ...وقيل عن احلجاج يف لسان العرب البن منظور ما ييل :يقال حاججته ُأ ّ
واحلجة الربهان ،وقيل:
حجاجا حتى حاججته أي غلبته باحلجج التّي أدليت هبا []....
ّ
ً
احلجة هو الوجه ّ
الذي يكون به ال َّظ َفر عند
احلجة ما دافع به اخلصم .وقال األزهري:
ّ
ّ
ِ
حجته.
اخلصومة ،وهو رجل حمجاج أي َجدل،
حجا :غلبه عىل ّ
حيجه ًّ
وحجه ّ
ّ

ومن اإلشارات اللغوية يف تراثنا أن العسكري انتبه للفروق اللغوية بني احلجاج
والربهان عندما قال« :واحلجة هي االستقامة يف النظر وامليض فيه عىل َسنَن مستقيم من
رد الفرع إىل األصل ،وهي مأخوذة من املحجة وهي الطريق املستقيم ،وهذا هو فعله
ّ
املستدل وليس من الدّ اللة يف يشء ،وتأثري احلجة يف النفس كتأثري الربهان فيها وإنام
حيج
تنفصل احلجة عن الربهان؛ ألن احلجة مشتقة من معنى االستقامة يف القصد حج ُّ
إذا استقام يف قصده ،والربهان ال يعرف له اشتقاق وينبغي أن يكون لغة مفردة»(((.

أما مفهوم احلجاج عند الفالسفة واللغويني فهو كل ما اشتمل عليه اخلطاب
من آليات أو اسرتاتيجيات بغرض اإلقناع واالنتصار ،وأن ا ُملتك ّلم يتك َّلم عامة بغرض
التأثري واإلفحام .ومن أشهر من تك ّلم يف احلجاج ون ّظر له ،نذكر أولربخيت تيتيكا
وشاييم بريملان سواء يف أعامهلام املشرتكة أو الفردية((( ،اللذين اعتربا احلجاج بالغة

((( أبو هالل العسكري ،الفروق اللغوية ،القاهرة  -مرص :دار العلم للثقافة والتوزيع ،اجلزء  ،1ص.70 :
((( من األعامل املشرتكة بينهام نذكر عىل سبيل املثال ال احلرص ما ييل:

France, Paris, 1952: «Rhétorique et philosophie.›› Presses Universitaires de
«Traité de l›argumentation: La nouvelle rhétorique.›› Presses Universitaires de France, Paris,
1958. English: «The new rhetoric: A treatise on argumentation.›› (J. Wilkinson and P.
Weaver, Trans). Notre Dame: University of Notre Dame Press.
* «Le Comique du Discours››, Brussels Press, 1974.
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جديدة هتتم بدراسة تقنيات اخلطاب التي من شأهنا أن تؤ ِّدي باألذهان إىل التسليم بام
يعرض عليها من أطروحات ،أو أن تزيد يف درجة ذلك التسليم((( .ثم يأيت بعد ذلك
نظرية احلجاج مع اللغويني الفرنسيني أ .ديكرو وأنسكومرب فيام سيعرف عندمها بنظرية
احلجاج يف اللغة ((( L'Argumentation dans la langueوهي حصيلة نتائج كل تلك
أساسا بالوسائل واإلمكانات اللغوية (الظواهر الصوتية ،والرصفية،
النظريات ،هتتم
ً
واملعجمية ،والرتكيبية ،والداللية) التي متدُّ نا هبا اللغة الطبيعية لتحقيق بعض األهداف
والغايات احلجاجية ،من منطلق أننا نتكلم هبدف التأثري ،وأن اللغة حتمل بصفة ذاتية
وجوهرية وظيفة حجاجية؛ بعبارة أخرى :إن احلجاج هو تقديم احلجج واألدلة املؤ ِّدية
إىل نتيجة معينة ،وهو يتمثل يف إنجاز تسلسالت استنتاجيه داخل اخلطاب [بمعنى]
إنجاز متواليات من األقوال ،بعضها هو بمثابة احلجج اللغوية ،وبعضها اآلخر هو
بمثابة النتائج التي تستنتج منها .وعليه ،فام حقيقة «االستدالل» يف اخلطاب؟

حقيقة االستدالل يف اخلطاب أن يكون حجاج ًّيا ال برهان ًّيا ،فام دام احلجاج يف
يستهدف اإلقناع واإلفهام؛ أما اإلقناع فألن بلوغه قائم عىل
جوهره فعالية ِخطابية فهو
ُ
التزام صور استداللية أوسع وأغنى من البنيات الربهانية الضيقة ،وأما اإلفهام فألنه
ُي ِ
فهم املتكلم املخاطب معاين غري تلك التي نطق هبا(((.

من ثمة ،فإن االستدالل الربهاين ينبني عىل قواعد مضبوطة ختتلف عن االستدالل
احلجاجي؛ فإذا كان األول مرتبط باالستدالالت املنطقية والرياضية الصورية ،فإن
الثاين فعالية مرتبطة باخلطاب الطبيعي ألن طابع ُه مقامي تداويل ،وجديل ،وحواري،

((( عبد اهلل صولة ،يف نظرية احلجاج ،دراسات وتطبيقات ،تونس :مسكيلياين للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل،
 ،2011ص.13 :
((( ملزيد من التوضيح راجع :د .أبو بكر العزاوي ،اللغة واحلجاج ،الدار البيضاء :العمدة يف الطبع ،الطبعة
األوىل.2006 ،
((( وعىل هذا يقول طه عبد الرمحن« :ال تكون الصفة الربهانية يف القول رش ًطا كاف ًيا لتحصيل االقتناع العميل
الذي هيدف إليه احلجاج ،فقد تستوىف برهانية الدليل وال حيصل معها اقتناع املخاطب ،إذ ال يشء يمنعه
من أن يستمر عىل اعتقاده السابق ولو َّ
دل عىل سبيل برهاين مستقيم؛ فليس كل ما حيصله النظر يتحول
إىل عمل ،وال هي –أي الصفة الربهانية -تشكل رش ًطا رضور ًّيا لبلوغ االقتناع .فقد حيصل هذا االقتناع
بدليل فيه من الفساد الصوري ما ال خفاء فيه ،ألن هذا الفساد تسرته إن مل متحه قوة املضمون الداليل يف
اخلطاب الطبيعي» .عبد الرمحن ،طه ،يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،الدار البيضاء :املركز الثقايف
العريب ،الطبعة الثالثة ،2007 ،ص.65 :
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وتفاضيل ،يرمي إىل اإلقناع واإلفهام بعيدً ا عن الربهانية الضيقة((( ،فكل ما ينتمي إىل
االستدالل الصوري له طابع مغلق!

بل إن املنطقي السويرسي جان بليز غريز  J. P. Grizeيرى أن الربهنة الصورية
جمرد حساب يمكن أن تقوم به اآللة،
ليست استداللاً باملعنى الدقيق للكلمة؛ ألهنا َّ
بينام اخلطاب الطبيعي –أو املنطق الطبيعي– هو نسق من العمليات الذهنية التي متكن
فاعلاً  -متكلِّماً  ،يوجدُ يف سياق ما من اقرتاح متثيالته عىل مستمع ما ،وذلك بواسطة
اخلطاب(((.

ُ
حاصل القول :إن املنطق الصوري ال يمكنه أن ينفعنا يف دراسة احلجاج ،بل
تصور وجوده من دون ذوات أو لغة يتواصل هبا .وعىل هذا األساس قامت
ال يمكن ُّ
دراسات معرفية ومنهجية حديثة ،جتاوزت منطق الربهان الصناعي ،وسعت إىل تأصيل
خطاب تداويل طبيعي ،استثمر ما يزخر به الرتاث اإلسالمي القديم من أساليب البحث
يف آليات اخلطاب ،وطرق التدليل((( .من مجلتها أعامل طه عبد الرمحن سواء يف أصول
احلوار وجتديد علم الكالم ،أو يف اللسان وامليزان ،أو يف املنطق والنحور الصوري ،أو
يف أعامل أخرى شكَّلت تطبيقات عملية لألوىل .فام داللة االستدالل احلجاجي عند طه
عبد الرمحن؟ وما هي معامله املنطقية املنهجية؟

((( وحدّ احلجاج أنه فعالية تداولية جدلية ،فهو تداويل ألن طابعه الفكري مقامي واجتامعي ،إذ يأخذ بعني
االعتبار مقتضيات احلال من معارف مشرتكة ومطالب إخبارية وتوجيهات ظرفية ،وهيدف إىل االشرتاك
أيضا جديل ألن هدفه إقناعي قائم بلوغه
مجاع ًّيا يف إنشاء معرفة عملية ،إنشاء
موجها بقدر احلاجة ،وهو ً
ً
عىل التزام صور استداللية أوسع وأغنى من البنيات الربهانية الضيقة ،كأن تُبنى االنتقاالت فيه ،ال عىل
صور القضايا وحدها كام هو شأن الربهان ،بل عىل هذه الصور جمتمعة إىل مضامينها أيام اجتامع ،وأن
تُطوى يف هذه االنتقاالت الكثري من املقدمات والكثري من النتائج ،وأن ُيفهم املتكلم املخاطب معاين غري
إنكارا كلام انتسب إىل جمال تداويل
تلك التي نطق هبا ،تعويلاً عىل قدرة املخاطب عىل استحضارها إثباتًا أو
ً
مشرتك مع املتكلم ،وكأن يعتمد فيها عىل صور استداللية تأخذ بمبدأ التفاضل و«الرتاتب» ،وجتنح أحيانًا
خروجا عن حدود املعقول .عبد الرمحن ،طه ،مرجع سابق ،ص.65 :
إىل التناقض الذي ال حتس فيه
ً
((( راجع يف هذا الصدد :الفصل األول من الدراسة املركزة التي أعدها :أبو بكر العزاوي يف كتابه :اللغة
واملنطق ،الرباط :طوب بريس ،الطبعة.2014 ،1
((( ينظر :محو النقاري ،املنهج يف إنشاء املعارف الكالمية ويف حفظها يف الفكر اإلسالمي العريب القديم،
أطروحة دكتوراه ،إرشاف الدكتور طه عبد الرمحن ،جامعة حممد اخلامس ،حممد مهام ،املنهج واالستدالل
يف الفكر اإلسالمي ،دار اهلادي ،ط األوىل ،2003 ،ص .137 :كام نشري هنا إىل أن املناظرة تعترب النموذج
الفعيل لألسلوب احلجاجي يف تراثنا العريب اإلسالمي ،ونحن –اليوم -يف مسيس احلاجة إىل بعث أدب
املناظرة ،وسلوك مسالكها االستداللية يف احلوار واإلبداع ،رف ًعا لكل غمة فكرية عن أمتنا اإلسالمية.
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تبدو الدراسات اللغوية املنطقية الطهائية التي اشتغلت بالبحث يف احلجاجيات،
والتي قدمت من خالهلا مفهو ًما للحجاج وآلياته ،من أهم املفاهيم اللغوية احلجاجية
اإلبداعية يف جمالنا التداويل اإلسالمي العريب املعارص(((؛ فاملتأ ِّمل يف أعامل طه عبد
تصب يف جمال دراسة البنية االستداللية للنّص الرتاثي
الرمحن األوىل سيلحظ أهنا
ُّ
الكالمي ،وذلك َبينِّ ٌ مثلاً يف مؤلفاته اآلتية« :يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم،
ط ،»1987 ،1و«اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل ،ط »1998 ،1و«جتديد املنهج يف
تقويم الرتاث ،ط ،»1994 ،1و«سؤال املنهج :يف أفق التأسيس ألُنموذج فكري جديد،
الر ُ
جل أحدث النظريات الفلسفية األخالقية
ط .»2015 ،1هذه الدراسات أبدع فيها ّ
القائمة عىل أسس حتليل اخلطابات الفلسفية ونقدها أو مقارنتها أو تقويمها مع منظور
احلجاج القيمي كام ن َّظر له .كيف ذلك؟

منذ البدايات الفكرية األوىل دافع طه عبد الرمحن عن إمكانية بناء نموذج خطايب
حجاجي علمي عريب ،أي نموذج يو ِّظف يف استفادته من نظريات التحليل اخلطايب
احلجاجي احلديثة ،اإلمكانات التبليغية ،والبيانية للغة العربية ،مع ِ
نقد هذه النظريات
يناسب اإلمكانات البيانية املميزة للسان العريب .حتى إذا اكتملت
اخلطابية ،واحلجاجية،
ُ
كانت مناسبة لالجتاه إىل وضع ال ّلبنات النظرية التي تؤسس املنهجية اإلسالمية اآلخذة
بجملة من األسباب من مجلتها أسباب البيان العريب(.((1
وهذا النقد لنظريات اخلطابية الغربية مل يكن تقليدً ا آللياته وتطبيقاته النظرية

((( إىل جانب مشاريع أخرى مثل اجتهادات حممد العمري يف اخلطابة العربية ،واجتهادات املرحوم عبد اهلل
صولة يف جمال حجاجية القرآن الكريم ،واجتهادات الدكتور أبو بكر العزاوي يف احلجاج اللغوي .غري
ّ
أن السؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السياق :هل هذه الدراسات العربية يف جمال احلجاجيات وحتليل
اخلطاب توقفت عند حدود العرض والتفسري ،أم جتاوزته إىل اإلبداع والتأسيس؟
( ((1طه عبد الرمحن ،سؤال اللغة واملنطق حوار مع طه عبد الرمحن ،سلسلة رسائل مؤسسة طابة ،رقم ،1
اإلمارات ،2010 ،ص .05 :مل أذكر هنا مؤلفه بالفرنسية الذي هو يف األصل بحث دكتوراه مل ينرش بعدُ ،
الذي نقله حتت اسم  ،Essai sur les logiaues des raisonnements argumentatifs et naturelsسنة
 .1985وكتابه «املنطق والنحو الصوري ،دار الطليعة ،بريوت ،ط .»1983 ،1باإلضافة إىل مؤلفات
أخرى يف مبحث فلسفة الدين ،كمؤلفه «روح الدين ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط»2012 ،1
و«بؤس الدهرانية ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،ط ،»2014 ،1و«سؤال العمل :بحث
يف األصول العملية يف الفكر والعلم ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط »2012 ،1التي يرسي عليها ما
يرسي عىل كتبه املذكورة ،بمعنى تطبيق نظرية حتليل اخلطاب واالستدالل احلجاجي.
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والعملية ،بل هو خروج من مرتبة االستنساخ من تراث آخر إىل مرتبة االستقالل يف
املنهج بالقدرة عىل اإلبداع واستنباط نظريه عند النظر يف تراثنا.

للتدليل عىل ذلك ،نذكر يف هذا السياق القواعد الثالثة التي اختذها طه عبد
أسسا لتجديد النظر يف مرشوعية املنطق احلجاجي ،قواعد استخرجها من
الرمحن
ً
«املجال التداويل اإلسالمي العريب العام» تعدُّ بمثابة املبادئ العامة التي متيز املامرسة
اإلسالمية العربية .قسمها إىل ثالثة أقسام:
* القسم العقدي ،يتكون من القاعدتني التاليتني:

 -1قاعدة التوحيد التنزهييُ :س ِّلم بأن اهلل واحد مستحق للعبادة والتعظيم بوجه
ال يشاركه فيه غريه.

 -2قاعدة التخليقُ :س ِّلم بأن كل ما سوى اهلل ال يكون إلاَّ بمشيئة اهلل وإجياده
وجوده.
* القسم اللغوي ،فيتشكَّل من القاعدتني اآلتيتني:

 -1قاعدة التبيني :ال تأيت من القول إلاَّ ما كان عىل أساليب العرب يف التعبري عىل
مذاهبهم يف التبليغ.

 -2قاعدة اإلجياز :ليكن االختصار يف العبارة طريقك يف أداء املعاين الطبيعية
والتداولية.
* القسم العقيل ،فيتكون من القاعدتني التاليتني:

 -1قاعدة العمل ،ال تتك َّلم يف أمور الدين إلاَّ فيام كان حتته عمل ووراؤه منفعة.

 -2قاعدة اإلتباع ،ليكن إدراكك ألمور الغيب ليس بمجرد العقل ،وإنام
باالستناد إىل أصول الرشع(.((1
طريق أخرى جيب التأكيد عليها يف مسري حديثنا عن منطق حجاجية اخلطاب عند
طه عبد الرمحن ،وهي طريق قائمة عىل استلهام مسالك التوفيق بني درس اللسانيات

( ((1طه عبد الرمحن ،مرشوعية علم املنطق  ،-1-جملة املناظرة ،العدد األول ،شوال  1409يونيه ،1989
ص.115 :
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ودرس املنطق( ((1عىل حدٍّ سواء ،وهي الطريق إىل حقائق «التخاطب» ،يسلك ُه كل من
اقتنع بأن «التخاطب» فيه ما ليس يف غريه من شعب اللغة .ففيه «التبليغ» وتبليغه تنشأ
فيه املعاين مشرتكة بني ذوات خمتلفة؛ وفيه «الدليل» وتدليله جيعل من كل قول «دليل»
عىل «مدلول» يطلبه الغري يف نفسه أو يف أفقه .وفيه «التوجيه» وتوجيهه َي ُب ُّ
ث يف األقوال
تستنهض مهة الغري للعمل(.((1
ُ
قيماً
أ ّما احلجاج فيعرفه طه عبد الرمحن باعتباره« :كل منطوق به موجه إىل الغري
إلفهامه دعوى خمصوصة حيق له االعرتاض عليها»(.((1

يتَّضح من خالل هذا التعريف أن طه عبد الرمحن ينهل من عني اللسان الطبيعي
موج ًها إىل الغري ،وهو املسمى «محَ ُجوج» ،يقول ابن
يف تعريفه للحجاج بوصفه منطو ًقا َّ
( ((1أ ّما درس اللسانيات فكان ذلك من خالل مبحث التداوليات  -الذي خيتص بوصف وتفسري العالقات
بني الدوال ومدلوالهتا وبني الدّ الني هبا – يف أبوابه الثالثة باب أغراض الكالم ،وباب مقاصد املتكلمني،
وباب قواعد التخاطب .مع اإلشارة أن طه عبد الرمحن يعترب ّأول من وضع مصطلح (املجال التداويل)
الذي أصبح متداولاً يف اجتهادات الباحثني اليوم ،و َيقصدُ به طه عبد الرمحن« :كل املقتضيات العقدية
واملقومة الستعامل املتكلم
واملعرفية واللغوية –القريب منها والبعيد – املشرتكة بني املتكلم واملخاطب
ّ
لقول من األقوال بوجه من الوجوه» .ينظر :جتديد املنهج يف تقويم الرتاث ،بريوت :املركز الثقايف العريب،
ط ،2ص .272-243 :أما استفادة طه عبد الرمحن من درس املنطق خاصة يف اجلانب الذي هيتم
بصحة االستدالل وحتصيل طريقة مرشوعة بني املتحاورين ،بمعنى وصفه للخطاب الطبيعي ،حيث
تتوثق الصلة بين ُه وبني الدرس اللساين ومبحث اخلطابة .وعليه ،يقول طه عبد الرمحن« :سنتوسل باآللة
املنطقية حيث نعلم صالحيتها وكفايتها ،ونستبعدها حيث نعلم عدم مناسبتها أو رضورة تكميلها إىل
حني تصنيعها ألساليب أخرى أوسع وأشمل» .ينظر :يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،ص.31 :
وقد يسأل سائل :ملاذا املنطق؟ واجلواب كام يقدّ مه طه عبد الرمحن بكل بساطة هو «أن كل يشء تفكّر فيه
أو تعبرّ عنه حتتاج فيه إىل طريقة يتم هبا هذا التفكري وهذا التعبري ،وهذه الطريقة هلا قوانني تضبطها حتى
معوجا ،بحيث يكون تع ّلمنا
املتوس ُل ،جاء تفكريه أو تعبريه مستقيماً  ،وإذا خرج عنها ،جاء
توسل هبا
ً
ّ
إذا ّ
فرض عني ال فرض كفاية ،حتى يكون العقل سليماً ومصي ًبا ،وإلاَّ ال سالمة يف العقل وال إصابة؛ وهذه
الطريقة يف التفكري والتعبري هي بالذات ما ندعوه باملنطق» .ينظر :طه عبد الرمحن ،حوارات من أجل
املستقبل ،منشورات الزمن ،الطبعة الثانية ،2008 ،ص.63 :
( ((1طه عبد الرمحن ،يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،ص .27 :مع العلم أن طه عبد الرمحن ينظر إىل
«التبليغ» باعتباره ُ
نقل فائدة القول الطبيعي نقلاً يزدوج فيه اإلظهار واإلضامر؛ فيتبينُّ أن املتكلم ليس
ذاتًا ناقلة ،حتى جتوز مماثلته بـ«جهاز لإلرسال» أو قل «املرسل» ،وإنام هو ذات مب ّلغة ،أي ذات ال تقصد
ما تظهر من الكالم فقط ،بل جتاوزه إىل قصد ما تُبطن فيه ،معتمدة عىل ما أوردت يف متنه من قرائن وما
ورد منها خارجه .ينظر :عبد الرمحن ،طه ،اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل ،مرجع مذكور ،ص.216 :
( ((1طه عبد الرمحن ،اللسان وامليزان ،الدار البيضاء  -املغرب :املركز الثقايف العريب ،ط ،1998 ،1ص.226:

128

دراسات وأحباث

ِ
ٌ
ت
حل ُّج :القصدُ َ .ح َّج إِلينا
وح َج ْج ُ
وح َّجه يحَُ ُّجه َح ًّجا :قصدهَ .
فالن َأي َقد َم؛ َ
منظور« :ا َ
ٌ
ورجل
فالنًا واعت ََمدْ تُه َأي قصدته.
حمجوج َأي مقصود»(.((1
ٌ
الرمحن وجهني ختتص هبام احلجة
ويف مقارنته بني احلجة والدليل ،أورد طه عبد ّ
عن الدّ ليل:

«حج»؛ ومن
الرجوع أو القصدُ  ،ذلك أن احلجة مشتقة من الفعل:
ّ
 -1إفادة ّ
أمرا نرجع إليه أو نقصده ،وال نرجع إليه
معاين هذا الفعل معنى «رجع» ،فتكون احلجة ً
الرجوع
أو نقصده ،إلاَّ حلاجتنا إىل العمل به ،فاحلجة هبذا املعنى هي الدليل الذي جيب ّ
إليه للعمل به.
أيضا عىل معنى «غلب» ،فيكون
 -2إفادة الغلبة :ذلك أن الفعل:
«حج» يدل ً
َّ
مدلوله هو إلزام الغري باحلجة ،فيصري بذلك مغلو ًبا؛ ويتبينَّ من هذا املعنى أن احلجة ترد
يف سياق اجلدل واملناظرة ،إلاَّ أن ورودها يف هذا السياق قد يكون بقصدين :إما بقصد
طلب العلم ونرصة احلق ،وقد ينتج عن هذه النرصة غلبة اخلصم ،وإما بقصد طلب
الغلبة ونرصة الشبهة ،من غري أن ينتج عن حصول الغلبة حصول العلم(.((1
نالحظ يف املعنيني السابقني للحجة اجتامع أربعة من املفاهيم املتقاربة معرف ًّيا:
ُ
العمل:
احلجة واجلدل والدليل واملناظرة ،مع العلم أن اخليط الناظم بينها هو
* فال حاجة إىل احلجة إال للعمل هبا.
* واحلجة هي الدليل الذي نعمل به.

* واحلجة ترد يف سياق اجلدل واملناظرة من أجل حتصيل الغلبة عىل اخلصم.

ومن املثري لالنتباه يف هذا السياق ّ
أن طه عبد الرمحن ال يفوته أن يرادف بني احلجاج
واجلدل يف قول آخر عن احلجاج كونه« :فعالية تداولية جدلية؛ فهو تداويل ألن طابعه
الفكري مقامي واجتامعي؛ إذ يأخذ بعني االعتبار مقتضيات احلال من معارف مشرتكة
موج ًها بقدر
ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية ،وهيدف إىل االشرتاك مجاع ًّيا يف إنشاء ّ
أيضا جديل؛ ألن هدفه إقناعي قائم بلوغه عىل التزام صور استداللية أوسع
احلاجة ،وهو ً
والتحاج،
وأغنى من البنيات الربهانية الضيقة»؛ لذلك فهو يم ِّيز بني الربهان واحلجاج
ّ
( ((1لسان العرب ،دار صادر ،مرجع مذكور ،ج  ،4ص.37 :
( ((1املرجع السابق ،ص.137 :
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أيضا(.((1
كل له مقام خمصوص ومعرفة خاصة ً

ويف عالقة اخلطاب باحلجاج ،يؤكدُ طه عبد الرمحن ،أن احلجاج صفة اخلطاب،
حيث يؤكدّ :
ُ
«أن األصل يف تكوثر اخلطاب هو صفته احلجاجية ،بناء عىل أنه ال خطاب
بغري حجاج»(((1؛ بصيغة أخرى فإن ماهية اخلطاب هي الدخول يف عالقة استداللية مع
الغري ،فيها مدع (املخاطِب) ومعرتض (املخا َطب).
ّف احلجاج إىل ثالثة أنواع ،هي:
ويصن ُ

* احلجاج التجريدي :هو اإلتيان بالدليل عىل الدعوى عىل طريقة أهل الربهان،
علماً بأن الربهان هو االستدالل الذي يعنى برتتيب صور العبارات بعضها عىل بعض
برصف النظر عن مضامينها واستعامالهتا(.((1
( ((1طه عبد الرمحن ،يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم ،الدار البيضاء  -املغرب :املركز الثقايف العريب،
ط ،1ص .65 :ويعدّ طه عبد الرمحن الربهان مرتبة أوىل من مراتب منهج االستدالل إىل جانب املرتبة
الثانية التي هي «احلجاج» واملرتبة الثالثة التي هي «التحاج» ،وتفصيل ذلك عىل الشكل التايل:
 املنهج االستداليل« :الربهان»« :يتميز بخصائص صورية من جتريد وتدقيق وترتيب ،ومن بسطللقواعد ومتايز للمستويات واستيفاء للرشوط واستقصاء للعنارص ،هذه اخلصائص التي جتعلنا
جمردة شبيهة باحلاسوب ،تطيع برناجمًا من عدد
نتصوره آلة تقوم بحساب االستدالل الربهاين ،آلة ّ
متناه من األوامر ،ومتتلك ذاكرة ختضع حمتوياهتا للعمليات ،وتقوم هبذه العمليات يف خطوات متتالية،
كل خطوة الحقة فيها حمددة حتديدً ا كاملاً هبذا الربنامج وبام استوعبته الذاكرة يف اخلطوة السابقة»،
املرجع نفسه ،ص.41 :
ُ
ويسلك من سبل «االستدالل ما هو أوسع
 املنهج االستداليل« :احلجاج» :يستندُ إىل املجال التداويل،وأغنى من بنيات الربهان الضيقة ،كأن يعتمد (املحاور) يف بناء نصه الصور االستداللية جمتمعة
مضامينها أوثق اجتامع ،وكأن يطوي الكثري من املقدمات والنتائج ،و ُي ِ
أمورا غري تلك
فه َم من قوله ً
التي نطق هبا ،وكأن يذكر دليلاً
صحيحا عىل قوله من غري أن يقصد التدليل به ،وأن يسوق الدليل
ً
عىل قضية بدهيية أو مشهورة هي يف غنى عن دليل للتسليم هبا ،كل ذلك ألنه يأخذ بمقتضيات احلال
من معارف مشرتكة ومعتقدات موجهة ومطالب إخبارية وأغراض عملية .وكل سبيل استداليل
ويرجح فيه العمل عىل النظر».
هذا وصفه ،فهو سبيل احتجاجي ال برهاين ،يق ّيد فيه املقا ُم الرتاكيب
ّ
املرجع نفسه ،ص.46 :
«التحاج» :يتسع لصور وأساليب استداللية ،تلتزم مبدأ املراتب وجتنح إىل التناقض
 املنهج االستدالل:ّ
[ ]..ويقصدُ طه بطرق التحاج ما ييل« :أن يثبت (املتحاور) قولاً من أقاويله بدليل ثم يعو ُد إليه ليثبته
بدليل أقوى ،وأن يثبت قوله بدليل ثم ينتقل إلثبات نقيضه بدليل آخر أو أن يثبت قولاً بدليل ويثبت
نقيضه بعني الدليل» ،املرجع نفسه ،ص.51 :
( ((1طه عبد الرمحن ،اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل ،مرجع مذكور ،ص.213 :
«جمرد حجة» ال تستحرض التفاعل بني «املستدل» و«املستدل
( ((1نفسه ،ص .226 :يصفها محو النقاري كبوهنا ّ
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* احلجاج التوجيهي :هو إقامة الدليل عىل الدعوى بالبناء عىل فعل التوجيه الذي
خيتص به املستدل ،علماً بأن التوجيه هو هنا فعل إيصال املستدل حلجته إىل غريه(،((2
بمعنى ّ
أن َ
املخاطِب (املستدل) ينشغل بقصوده وأفعاله أكثر من انشغاله بتلقي األقوال
من املخا َطب (املستدل له) ناس ًيا بذلك أن احلجاج هو عالقة استداللية ،بالتايل إلغاء ر ّد
فعل املخا َطب.

جيرد
* احلجاج التقويمي :هو
ُ
أثبات الدعوى باالستناد إىل قدرة املستدل عىل أن ّ
ِ
أول
من نفسه ذاتًا ثانية ينزهلا منزلة املعرتض عىل دعواه(((2؛ فيصبح بذلك املخاطب هو ّ
ٍ
متلق ومعرتض ،يستبق استدالالت واستفسارات املخا َطب ،ويستكشف قوة حجاجه.
تلحق باحلجاج حسب طه عبد الرمحن وهي «االلتباس» ،واألصل
صفة أخرى
ُ
يف االلتباس احلجاجي هو اعتبار الواقع واعتبار القيمة؛ «فإذا كان الربهان ينبني عىل
مبدأ االستدالل عىل حقائق األشياء للعلم هبا ،فإن احلجاج ينبني عىل مبدأ االستدالل
عىل حقائق األشياء جمتمعة إىل مقاصدها للعلم باحلقائق والعمل باملقاصد»( ،((2وهنا
يتَّضح لنا بجالء الصفة العملية األخالقية لالستدالل احلجاجي عند طه عبد الرمحن،

له» ال هيم من احتج هبا ،كام ال هيم من ُو ِّجهب إليه وخوطب هبا ،كام ال هيم السياق الذي وردت فيها
واستدعى صوغها؛ إهنا بمثابة عبارة خربية ينظر إليها «بوصفها بنا ًء استدالل ًّيا مستقلاً بنفسه» .ينظر:
محو النقاري ،منطق تدبري االختالف من خالل أعامل طه عبد الرمحن ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث
والنرش ،الطبعة األوىل ،2014 ،ص.77 :
خاصة عند (نظرية أفعال الكالم).
( ((2نفسه ،ص .227 :هذا النوع من احلجاج نجدُ ه ّ
( ((2نفسه ،ص .228 :غري ّ
أن طه عبد الرمحن ويف مناسبة أخرى يتحدَّ ث عن أنواع متعدِّ دة من الدليل ال
يصح أن ننكرها ،ومل َ
حتظ بالبحث الكايف يف الدرس املنطقي واملعريف ،أحدها «خرب النقل ،وهو اخلرب الذي
ّ
ينقله الفرد الواحد أو اجلامعة الواحدة أو ينقله األفراد ،الواحد بعد اآلخر ،أو اجلامعات ،الواحدة بعد
األخرى ،عن قائل أصيل معينّ  ،قد يكون إهلًا أو نب ًّيا أو إنسانًا عاد ًّيا؛ والثاين شهادة العدل ،وهي اإلخبار
عن اليشء مع ا ِّدعاء العلم به والصدق يف قوله ( ،لقد رشع فالسفة املعرفة املحدثون يف العناية بأدلة
الشهادة ،مربزين دورها األسايس يف كل جماالت املعرفة اإلنسانية ،عىل اختالف موضوعاهتا وجماالهتا؛
ينظر ،)C. A. J. COADY: Testimony, A PHilosophical Study( :والثالث شعور القلب ،وهو
أحوال املعرفة التي جيدها اإلنسان يف باطنه؛ ولئن كان صاحب هذا الشعور ال يستطيع نقلها إىل غريه
عىل الوجه الذي خربها يف نفسه ،فال يمكن أن ننفي بالقطع أن له إدراكًا ما بمضامينها ومراتبها ،وأن
اختالف األدلة يوجبه اختالف املسائل التي يستدل
حديثه عنها حديث صادق ولو أنكرناه؛ واملالحظ أن
َ
ّ
يستدل عليه بغريه .»..وهنا يتَّضح النظر
عليها ،نو ًعا ورتبة؛ فام يستدل عليه بدليل بعينه قد ال يصلح أن
التجديدي لدى د .طه عبد الرمحن ملفهومي (احلجة) و(الدليل) .ينظر :طه عبد الرمحن ،روح الدين :من
ضيق العلامنية إىل سعة االئتامنية ،ص.61-60 :
( ((2نفسه ،ص.230 :
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فال يتو َّقف عند حدود العلم بل يتجاوزه إىل مستوى العمل بقيمته.

وال حجاج بغري جماز؛ وال ّ
أدل عىل ذلك ،أن احلجاج املجازي يف اللسان العريب هو
«االعتبار» ،ومقتضاه هو «االستدالل بالعبارة عىل «العربة» التي حتتها ،أي االستدالل
باملقصود عىل املقصد»( .((2وال «حمتج من غري أن تكون له وظيفة «العامل العامل بعلمه»
أي احلجة ،جيمع بني معنى «االستدالل النظري» ومعنى «السلوك العميل» م ًعا ،فال
يكون حجة إلاَّ من صدق فع ُله قو َله»(.((2

وال ّ
شك يف أن أنموذج العالقة املجازية هو العالقة االستعارية ،ومادامت العالقة
االستداللية احلجاجية قائمة عىل العالقة املجازية ،وأنه ال جماز بغري استعارة ،فيلزم عنه
متأصلة يف االستعارة.
أن العالقة االستداللية احلجاجية ّ
بناء عىل ما سبق ،يتَّضح لنا اآليت:

* ّ
يتوسل
أن العالقة االستداللية هي أصل تكوثر اخلطابّ ،ملا كان املستدل قد ّ
املقومة).
بمرتبة من مراتب احلجاج (احلجة
املجردة ،أو احلجة املوجهة ،أو احلجة ّ
ّ

* أن احلجاج تفاعل؛ واحلجة التي تنهض بام ينطوي عليه اخلطاب الطبيعي
املحصلة لقصدي :اال ِّدعاء
واملتح ّقق واقع ًّيا واملثمن نظر ًّيا هي احلجة ا ُمل َق َّومة،
ّ
واالعرتاض؛ ألن هذا احلجاج هو الذي يعرف حضور التفاعل االتصايل ،يف مقام
ومقوم احلجة ومنتقدها وهو «املستدل له».
االحتجاج ،بني باين احلجة وهو «املستدل»
ِّ
ومعلوم ّ
أن مسألة كيف يكون تقويم احلجج وانتقادها ،وكيف يكون االعرتاض عليها
ومعارضتها ،وكيف يكون التخ ُّلص من االعرتاضات واملعارضات ،وكيف يكون
االلتزام واالنقطاع هي املسألة األساس يف نظريات احلجاج وآداب البحث واملناظرة(.((2

ُ
والعمل القيمي؛ بمعنى أن االحتجاج احلي
العلم النظري
* أن احلجاج غرضه
ُ
ال يغفل العمل األخالقي (االعتبار) ،وهو توسيع ملدارك العقالنية حتى تصبح عقالنية
مع ّللة ُم ِ
نهضة للعمل.

( ((2نفسه ،ص.232 :
( ((2نفسه .فيصبح اال ِّدعاء ا ِّدعاءان« :أحدمها ا ِّدعاء املعنى الواقعي والثاين ا ِّدعاء املعنى القيمي ،واالعرتاض
أيضا اعرتاضان :أحدمها اعرتاض عىل املعنى الواقعي واآلخر اعرتاض عىل املعنى القيمي» .نفسه.
هو ً
( ((2محو النقاري ،منطق تدبري االختالف ،ص.78 :
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* أن العالقة االستعارية بانية حلقيقة احلجاج(.((2

* «إبداع احلجج بأشكال خمتلفة وداخل صور ال حرص هلا من آليات إنتاج
األطاريح التي يعرض هلا»(.((2
صفوة القول ،ما داللة «منهج االستدالل»؟

السبل النظرية واملسالك احلجاجية
يقصد بمنهج االستدالل يف اخلطاب الفلسفي ُّ
التي يسلكها الفيلسوف يف ممارسته الفلسفية؛ فبعد التفكري الفلسفي له منطوق هو
«اخلطاب» فكل منطوق يتضمن مسكوتًا عنه ،ويقصدُ به مجلة املبادئ املنهجية التي تؤ ِّطر
لغوي ،هو خطاب الفلسفة ،كان
النظر الفلسفي .وملا كان االستدالل ينطلق من خطاب
ٍّ

( ((2لقد شكَّلت االستعارة جمال بحث الكثري من البالغيني واألسلوبيني ،ومل حتظ باهتامم اللغويني واملناطقة
رغم اعتبارها من أكثر املباحث التي خترق العديد من القوانني املنطقية (ثنائي القيمة ،يمكن خرقمبدأ اهلوية بالقول بأن اليشء ليس هو ،كام يمكننا خرق بمبدأ عدم التناقض بتصورنا لعامل يكون فيه
القول ونقيضه صادقني يف اآلن نفسه ،وكذا خرق مبدأ الثالث املرفوع بتخيل عامل ال تكون فيه العبارة
ونقيضها صادقني) ،وعرب هذا اخلرق يظهر الفرق بني اخلطاب الصوري واخلطاب الطبيعي -إلاَّ مع
خصوصا مع النتائج التي حققتها البحوث يف احلقل التداويل عامة .وبالتايل نظر إليها
بداية الستينيات،
ً
يف جانبها التبليغي اإلقناعي ،باعتبارها أداة ف َّعالة قادرة عىل إيصال اخلطاب بشكل مقنع وخمتلف ومؤثر.
«فبواسطتها ال ننقل فقط كلمة عن معناها ،وإنام ندَّ عي معناها ملعنى كلمة أخرى عىل سبيل املبالغة يف أداء
املعنى باملطابقة بني كلمتني .وهي مطابقة ُن َث ِّبت هبا يف ذهن املتل ّقي املعنى الذي نقصد إليه .وتب ًعا لذلك
اعتربت مبح ًثا ُيبنى عىل تطابق خيايل ومؤ َّقت لدا َّلني يدالن يف األصل عىل مدلولني خمتلفني ،القصد
منه اإلهيام بوحدة املعنى .وإن الغرض من كل هذا هو التأكيد عىل أمهية االستعارة وبيان خروجها من
االستعامالت العادية واملألوفة للخطاب ،بام يدفع باملتلقي إىل البحث عن تلك العالقة االستعارية بني
املستعار واملستعار له» .احلوار ومنهجية التفكري النقدي ،ص .103-104 :وباجلملة ،يمكننا أن نتحدَّ ث
املقومات التي نتحدّ ث عنها يف سياق البحث ،وهي:
عن حجاجية القول االستعاري ،تو ّفر عىل األقل ّ
الفهم واإلفهام والتبليغ والتأثر واإلقناع.
التوسع يرجى من القارئ الكريم العودة إىل:
ملزيد من
ُّ
 طه عبد الرمحن ،اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب.1998 ، جملة املناظرة ،ملف خاص حول االستعارة ،السنة الثانية ،العدد.1991 ،4 حممد الويل ،مقالة حتت عنوان« :االستعارة احلجاجية بني أرسطو وشايم بريملان» عىل الرابط التايل:http://www.aljabriabed.net/n61_07alwali.htm

 عبد السالم عشري ،عندما نتواصل نغري ،مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج ،أفريقاالرشق ،الطبعة الثانية.2012 ،
 أبو بكر العزاوي ،اللغة واخلطاب ،بريوت – لبنان :مؤسسة الرحاب احلديثة.2009 ،( ((2عباس أرحيلة ،فيلسوف يف املواجهة :قراءة يف فكر طه عبد الرمحن ،الدار البيضاء  -املغرب :املركز
الثقايف العريب ،الطبعة األوىل ،2013 ،ص.30 :
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«االنتقال من املنطوق به إىل املسكوت عنه استداللاً طبيع ًّيا»( .((2وعليه ،فمنهجية االستدالل
هي نظرية لسانية منطقية حجاجية ،تد ّل ُل كيفية االنتقال من املنطوق إىل املسكوت.

وطلب حتديد هذه املعاين املفهومية ،يستلزم النظر يف طريقة بناء طه عبد الرمحن
ُ
ملفاهيم فلسفية ،ومنها مفهوم العنف مثلاً  ،رشيطة أن نطرح بخصوصه السؤال الذي
يبحث يف بنياته النقدية املنهجية االستداللية ويكشف احلجب حول مظاهر التجديد
الفكري يف إبداعه ،عىل سبيل املثال السؤال الضمني اآليت :ما هي معامل جتديد النظر يف
مفهوم العنف عند طه عبد الرمحن؟

نموذجا
ﷺ املحور الثاين :آليات النظر االستداليل يف مفهوم العنف
ً

لتأسيس فلسفة مبدعة قائمة عىل روح التدين وروح التفلسف ،سلك طه عبد
الرمحن جمموعة من املسالك احلجاجية تمُ كِّنه من إعادة بناء املفاهيم وتقويمها؛ ففي
تناوله لسؤال العنف ،وتفكيك مغالطات عقل العنيف مثلاً  ،يتَّخذ طريقني حجاجيني
يشكالن
أنموذجا ح ًّيا للتفلسف املنطقي احلي( ،((2ومها:
ً
* طريق التعريف الفلسفي للمفاهيم؛

* وطريق البناء االستداليل احلجاجي للقول الفلسفي؛

ويمكن تلخيصهام يف قول واحدّ :
إن طه عبد الرمحن يستثمر آليات النظر
ُ
االستداليل يف تعريف املفهوم الفلسفي ،وهو النظر القائم عىل االستدالل أي التعليل
يتوصل هبا إىل بناء صور القول الفلسفي؛ أي إن النظر يتع َّلق
الذي يتع َّلق باآلليات التي
َّ
بآليات إنتاج القول الفلسفي وأدواته ،الذي تندرج فيه الدراسات البالغية واملنطقية
واللسانية واحلجاجية والكالمية واألصولية للقول الفلسفي(.((3

لذلك ،سيكون مسعى البحث حماولة تبينّ الطريقتني السابقتني يف التفلسف ،وإىل
نموذجا ح ًّيا للتفلسف املبدع يف
صح النظر إىل هذا االجتهاد الفلسفي بوصفه
ً
أي مدى ّ
( ((2محو النقاري ،املنهجية األصولية واملنطق اليوناين ،ص.21 :
( ((2يقصد بالتفلسف املنطقي احلي كل فعل فلسفي استداليل يعتمد اجلرأة يف االستشكال والتعريف
واملحاججة ،دون تقليد أو تشويه أو لعب بالكلامت.
يسمى ،يف الرتاث ،بعلوم اآلالت .ملزيد من التوضيح بخصوص التعليل
تتوسل بام ّ
( ((3أي األبحاث التي َّ
اآليل ضمن ما يسميه طه عبد الرمحن بفقه القول الفلسفي ،ينظر :من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر،
ص.85-72:
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جمالنا التداويل العريب اإلسالمي؟!

وقد اتخُّ ذ هلذا املسعى ،مجلة من املبادئ النظرية ،يسمو هبا البحث إىل مستوى
املقتضيات التي متى تو َّفرت عنارصها كان البحث عىل طريق النظر يف «تعريف مفهوم
العنف» واملفاهيم التي تدور يف فلكه كام هو احلال بالنسبة إىل مفهوم احلوار ،والنظر يف
أيضا.
«بنائه االستداليل» من أجل جتاوز العنف نفسه ً
يمكن حرص هذه املقتضيات يف مقتضيات ثالثة ،هي:
ُ

األول :النظر يف «مفهوم العنف»؛ حتديد داللته وأنواعه ،والوقوف عند اآلليات
املنهجية التي يسلكها طه يف بناء استدالالته وطبيعتها املنهجية.

الثاين :النظر يف مفهوم «احلوار»؛ حتديد داللته وأنواعه ،والوقوف عند اآلليات
املنهجية التي سلكها طه يف بناء استدالالته وطبيعتها.
الثالث :النظر يف إشكاالت العنف ،وطرق جتاوزه ،وذلك من خالل ربطه باحلوار
القائم عىل الفلسفة االئتامنية.

والوقوف عىل جواهر التحديدات السابقة ،ال يكون إلاَّ بالتبصرّ يف النسق
الفلسفي املنطقي لطه عبد الرمحن ،وهذا بالذات مقصود عنوان البحث يف فرعه «عند
طه عبدالرمحن» .وهي عىل العموم حتديدات تستشكَّل سؤال اإلبداع امللتزم بمضامني
املجال املعريف التداول العريب اإلسالمي.

ِ
بعقل املسالك
حيكم مضامني املرشوع الطهائي،
هبذه الطريقة ،يمكن للناظر أن
َ
احلجاجية التي يسلكها يف نحت مفاهيمه ،أو قل يف صناعته الفلسفية احلية ،حتى تف َّقه
وترسخ املنقول يف باب املعقول ،املفيد الفريد؛ فـ«إنتاج أي نص تفلسفي أو
وتف ّعل،
ّ
إنشاؤه أو تأليفه أو حتريره ال يكون إلاَّ دعوة للغري جلعله يس ّل ُم ويقبل الدعاوى التي
يمكن حتقيق هذا التسليم وهذا القبول إلاَّ بذكر مجلة
نصه ،وال
ُ
يدَّ عيها املتفلسف يف ِّ
من األحكام والتقريرات تكون من جهة مما يفرتض يف هذا الغري احلكم به واإلقرار به
وتكون من جهة أخرى قائدة وهادية ومرشدة وموصلة وناقلة إىل الدعاوى التي يدَّ عيها
نصه بوجه رضوري وقطعي ويقيني أو بوجه راجح وغالب عىل الظن
املتفلسف يف ِّ
فقط؛ وذكر هذه األحكام والتقريرات هو ما يسمى بـ(نصب األدلة)»(.((3
( ((3محو النقاري ،روح التفلسف ،مرجع سابق ،ص.81:
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 -1طريق تعريف املفهوم

لكل طريق معامل يسرتشد هبا السائر بغية الوصول إىل مقاصده ،يف هذا السياق
الحظنا ّ
احلي
أن تفلسف طه عبد الرمحن يلجأ إىل «آلية التعريف» يف تفلسفه املنطقي ّ
حتى يبلغ مقاصده السنية التي ارتضاها من مضامني خطابه الفلسفي ،وهو إنشاء فلسفة
عربية إسالمية حرة ومبدعة ،ال مق ّلدة أو تابعة؛ فإىل أي حدّ استطاعت آلية التعريف يف
حت ُّقق ذلك من داخل جمالنا التداويل العريب اإلسالمي؟

ُ
مما ال شك فيه ّ
يدرك أن الرجل يعمل من أجل
أن قارئ مرشوع طه عبد الرمحن
حتقيق هدفه األوحد -عىل األقل منذ كتابه (يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم)-
املتم ّثل يف تقديم أنموذج تطبيقي لكيفية حترير القول الفلسفي من التقليد ،ومن سائر
هذا القول :املفهوم الفلسفي ،سواء يف جانبه الداليل أو االستداليل؛ فالقول الفلسفي
العريب اليوم «مستغرق يف التقليد» ال يصوغ من املفاهيم إلاَّ ما صاغه غريه ،وال يستعمل
من التعاريف إلاَّ ما استعمله غريه ،وهذا دليل عىل ضيق فكره وضعف إبداعه ،كام لو
ّ
حارضا.
أن الفكر ليس واس ًعا ،واإلبداع ليس
ً

ثمة ،أصيب الفكر الفلسفي العريب بسوء التفلسف ،لفقدانه وضع مفاهيمه
من َّ
من تلقاء ذاته( .((3فكان من واجب الفيلسوف العريب أن ُيبدع مفاهيمه اخلاصة به،
احلر ،ويستشكلها بالقدر الذي يستشكل
فيعرفها أحسن تعرف ،توافق فعله الفلسفي ّ
اآلخر مفاهيمه ...بل أفضل منه ،قوة وإحكا ًما ،فيستحق بذلك رتبة الفيلسوف
املبدع.
وعليه ،ال بأس من فحص هذه الدعوى يف متن طه عبد الرمحن التفلسفي املنطقي،
مع بيان أوجه اإلبداع يف آلية تعريف املفهوم وخصائصه .ونرى هل استطاع إزالة القيد
عن فكره من خالل كتابة تفلسف مأصول يورث االستقالل يف الفكر والعمل ،كتابة
تبتعد عن عني الرق لتتغلغل يف عني احلرية .ومن هذه املفاهيم :العنف ،واحلوار،
ّ
ويستدل عليها ؟
احلوارية ،فكيف ي ّعرفها،

( ((3ينظر تفصيل ذلك يف :طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة  -2-القول الفلسفي ،كتاب املفهوم والتأثيل،
وبخاصة املقدمة.
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 -2تقنيات تأثيل مفهوم العنف

نقرتح بداية التعريفني التاليني ملفهوم «العنف»:

 -األول صار إليه املفكِّر طه عبد الرمحن بشكل مبارش،

أساسا بمفهوم
 والثاين تو ّلد عن التعريف األول ،واستنبط منه ،وهو مرتبطً
«التسلط».
* أما األول ،فيقول فيه طه عبد الرمحن ما ييل:

«ليس عج ًبا أن هيتم الفالسفة بـ«العنف» اهتاممهم بـ«العقل»؛ ألن من هيتم
باليشء هو يف حكم املهتم بضده؛ والعنف ضده الدليل؛ فحيثام ُوجد العنف ،فال دليل؛
وحيثام ُوجد الدليل ،فال عنف؛ ولمّا كان احلوار عبارة عن مجلة من األدلة ،كان العنف
ضدًّ ا له ،هو كذلك؛ فحيثام ُوجد العنف فال حوار؛ وحيثام ُوجد احلوار ،فال عنف؛
والدليل هو خاصية العقل ،فال عقل إلاَّ حيث يوجد الدليل؛ فيلزم ّ
أن العنف والعقل
ضدان ال جيتمعان؛ و ّملا كان العقل هو ،بدوره ،خاصية الفلسفة ،لزم أن يضا ّد العنف
ُ
الفلسفة؛ فال فلسفة حيث يوجد العنف ،وال عنف
حيث تُوجد الفلسفة»(.((3

من خالل هذا النص يمكن استخراج مجلة من اآلليات التقنية املستعملة يف
تعريف مفهوم العنف ،ومنها:

 -1-2آلية اجلمع بني الكونية واخلصوصية

يبدو للوهلة األوىل أن طه عبد الرمحن يصنع مفهوم «العنف» عىل طريقة اللسانيني
املناطقة الكبار يف تعاملهم اإلبداعي مع املصطلحات ،بوصفها ظواهر لغوية؛ وهذا
الرجل بـ«تأثيل املفهوم» ضمن
الرضب من التعامل النظري مع املفاهيم يدخل فيام يسميه ّ
مرشوع عام هو «علم الفلسفة»(((3؛ ألنه يدور عىل اجلانب التقني يف التفلسف ،متمثلاً
خول له اجلمع بني الكونية املقصدية واخلصوصية
يف آليات النظر وكيفيات العمل .مما َّ
خاصة يف مطلعه
التداولية؛ أما «الكونية املقصدية» فهي ظاهرة من خالل النّص األولّ ،
الذي يقول فيه «ليس عج ًبا أن هيتم الفالسفة بـ«العنف» اهتاممهم بـ«العقل»؛ ألن من
( ((3طه عبد الرمحن ،سؤال العنف ،ص.09 :
( ((3ملزيد من التفصيل ينظر :عبد الرمحن ،طه ،من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،منشورات إبداع،
ط.2016 ،1
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هيتم باليشء هو يف حكم املهتم بضده؛ .((3(»..وتظهر الكونية هنا يف لفظ «الفالسفة»
أي عامة الفالسفة ،وليس الفالسفة العرب –فقط -مثلاً ! وهذا يعني أن ما سيقدمه طه
عبد الرمحن من حتديد ملفهوم العنف ،مسامهة منه يف التفلسف الكوين ،بشكل وا ٍع وحر
ومسؤول ،من باب احلق العريب يف االختالف الفلسفي.

 -2-2آلية التقابل الضدي

كام ّ
أن حتديد املدلول الفلسفي ملفهوم العنف يلجأ إىل آلية االستدالل بالتقابل
الضدي ،سواء تع َّلق األمر يف النص األول أو الثاين؛ فاالستدالل بالتقابل الضدّ ي إقامة
ّ
ويستدل هبذا التقابل
عالقة تقابلية تواجهية بني ضدين« ،كانا مفهومني أم كانا حكمني؛
الضدي ،الواقعي أو املفرتض ،يف إبطال الدعوى واألحكام وذلك من خالل االستدالل
عىل ثبوت أحد الضدين لينتقل إىل احلكم ببطالن الضد املقابل واملواجه»(.((3
ومن هذا النوع االستداليل التقابيل الضدي يف النص األول األمثلة اآلتية:

* «العنف ضده الدليل».

* العنف ضد احلوار ،من خالل قوله« :ولمّا كان احلوار عبارة عن مجلة من األدلة،
كان العنف ضدًّ ا له ،هو كذلك».
* العنف ضد العقل ،من خالل قولهّ :
«إن العنف والعقل ضدان ال جيتمعان».

* العنف ضد الفلسفة ،من خالل قوله« :لزم أن يضا ّد العنف الفلسفة؛ فال فلسفة
ُ
حيث تُوجد الفلسفة».
حيث يوجد العنف ،وال عنف

من هذه البنيات اللغوية الفلسفية الصغرى يتَّضح أن طه عبد الرمحن قد بينَّ
أن املتقابالن الضدان ال يثبتان قط ًعا ،لنستخلص أن العنف يفيد إبطال «الدليل»،
و«احلوار» ،و«العقل» ،و«الفلسفة» ،و العكس صحيح؛ أي إن كل دليل أو حوار أو
( ((3وبالتايل فإن السؤال األهم الذي يواجه املتفلسف العريب يف هذا السياق هو :كيف يمكن النظر يف
نصوص اآلخر مع احلفاظ عىل مقومات فطرة الذات ؟ ،يبدو أن اجلواب لن خيرج عن األهداف التي
وضع من أجلها هذا الكتاب وهو حتقيق قوتني عقليتني أساسيتني فقدمها خطاب األمة منذ أمد بعيد،
ومها :القوة املفهومية التي جتعله يستقل بمفاهيمه وتصوراته ،والقوة االستداللية التي جتعله يستقل بأدلته
ونصوصه [مع جعل] األصل يف جتديد األمة هو جتديد اإلنسان ...واألصل يف جتديد اإلنسان هو جتديد
الروح .ينظر :طه عبد الرمحن ،من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،ص.111 :
( ((3طه عبد الرمحن ،روح التفلسف ،ص.86-85 :
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وبذلك يكون طه عبد الرمحن قد عمل عىل توجيه الكالم إىل املخا َ
طب ،حتى
يصيب غرضه من جهة ،كام أفاد التقابل الضدي هنا ترتيب الكالم وتوريث عنارصه
االلتحام وااللتئام Cohésion؛ فلم يعرف املعنى من «العنف» إلاَّ بمقابله الضدي،
كام لو ّ
نظرا ألن
أن ماهيته التبليغية احلجاجية مل تستكمل إلاَّ بتلك املقابالت الضدية؛ ً
املقابلة «قانون خطايب يتم به توجيه الكالم ووصل أطرافه بعضها ببعض ،وأهنا ثان ًيا
قانون أصيل ينفذ يف طبيعة الفكر واللغة وينبني عليه سواه من ضوابط حتديد املعنى
وتعليله ،وأهنا ثال ًثا قانون شمويل حييط باللفظ من خمتلف جهاته ويوجه املعرفة يف
خمتلف جماالهتا»(.((3

خاصية أخرى نخرج هبا من خالل النظر يف آلية تعريف مفهوم «العنف»؛ وهي
أن االستدالل بالتقابل الضدي يرفع اخلطاب الفلسفي هنا إىل مقام احلوارية؛ فتوجيه
الكالم وترتيبه وضم بعضه إىل بعض ،تضفي عىل النص الفلسفي االستداليل خاصية
احلوارية ،تفيد يف جانب وضع املفاهيم الفلسفية واستثامرها( ،((3ويف جانب آخر تفيد
التعارض بني املتحاورين؛ فـ«حوارية املفهوم الفلسفي تقتيض أن يكون وضعه مقرونًا
بوجود تعارض يف مسألة من املسائل التي ينظر فيها املتفلسف ووجود إرادة من هذا
املتفلسف يف رفع التعارض احلارص»( .((3كام هو داللة العنف يف مقابل احلوار مثلاً ،
حيث جلأ طه عبد الرمحن إىل التضاد لكي يرفع عن العنف صفته احلوارية ،فكل عنف
نفي ألي فعل حواري أو خطاب يقوم عىل بنية حوارية تواصلية تدليلية عقلية فلسفية
مع اآلخر.

( ((3طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة  -2-القول الفلسفي ،كتاب املفهوم والتأثيل ،ص.257:
ّص،
( ((3يف هذا السياق يقول طه عبد الرمحن« :مما جيري التسليم به أن احلوار والدليل ال يكونان إلاَّ يف الن ّ
صحيحا ،فإنه ال يعني ّ
أن اللفظ الواحد  -أو اجلملة الواحدة – ال
أي يف متوالية من اجلمل ،وإذا كان هذا
ً
يكون حوار ًّيا أو تدليل ًّيا ،فقد يكون جز ًءا من حوار أو من تدليل ،إن وسيلة فيه أو مقصدً ا إليه؛ هذا
إذا أخذنا بالتمييز املعلوم بني هذه األقسام الثالثة يف الكالم ،أي اللفظ واجلملة والنص ،وإلاَّ فإن هذه
األقسام قد يقوم بعضها مقام بعض ،فيجوز أن يكون اللفظ الواحد جام ًعا ملضمون نص بكامله أو ،عىل
العكس ،أن يكون النص تفصيلاً ملا أمجله اللفظ ،وهكذا بصدد اللفظ يف عالقته باجلملة وبصدد اجلملة
يف عالقتها بالنص» .نفسه ،ص.258 :
( ((3نفسه.
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 -3-2آلية التفريق

تفرق
وملا كان املفهوم من العنف مقرونًا بالتعارض ،فقد لزم عن ذلك آلية أخرى ّ
بني هذا التعارض وخترج تعريف املفهوم منه ،وهي «آلية التفريق» املتأصلة يف التفكري
فرق بني العرض
فرق بني املثال والواقع ،وأرسطو الذي َّ
الفلسفي منذ أفالطون الذي ّ
فرق بني واجب الوجود وممكن الوجود ،وكذلك مع طه عبد
واجلوهر ،والفارايب الذي َّ
فرق بني التقليد واإلبداع ،والعنف والدليل ،أو العنف واحلوار ،أو العنف
الرمحن الذي َّ
وتفرعه
والعقل ،أو العنف والتفلسف؛ فكانت آلية التفريق تصل الكالم بعضه ببعض ّ
وتوسعه وتزيد يف قوته التبليغية اإلقناعية؛ فينتقل من بينة خطابية أوىل إىل بنية خطابية
ِّ
(((4
أوسع ،وبيان ذلك من خالل اجلدول اآليت :
*
-

*
-

*
-

*
-

*
-

بنية أوىل ← «ليس عج ًبا أن هيتم الفالسفة بـ«العنف» اهتاممهم بـ«العقل»،
توسع أول ← ألن من هيتم باليشء هو يف حكم املهتم بضده؛

بنية ثانية ← والعنف ضده الدليل؛
توسع ثاين ← فحيثام ُوجد العنف ،فال دليل؛ وحيثام ُوجد الدليل ،فال عنف؛

بنية ثالثة ← ولمّا كان احلوار عبارة عن مجلة من األدلة ،كان العنف ضدًّ ا له ،هو
كذلك؛
توسع ثالث ← فحيثام ُوجد العنف فال حوار؛ وحيثام ُوجد احلوار ،فال عنف؛
بنية رابعة ← والدليل هو خاصية العقل ،فال عقل إلاَّ حيث يوجد الدليل؛
توسع رابع ← فيلزم ّ
أن العنف والعقل ضدان ال جيتمعان؛
بنية خامسة ← و ّملا كان العقل هو ،بدوره ،خاصية الفلسفة ،لزم أن يضا ّد العنف
الفلسفة؛
ُ
حيث تُوجد
توسع خامس ← فال فلسفة حيث يوجد العنف ،وال عنف
الفلسفة».

وتفرق وجتمع بنيات أخرى ،تشمل الدليل واحلوار
تتفرع ّ
ثمة ،فإن كل بنية َّ
من َّ
والعقل والفلسفة؛ ألن اهلدف من حتديد مفهوم «العنف» هو إدماجه يف عالقات خطابية
استداللية تقابلية تنفتح بدورها عىل إمكانات االجتامع بسواها من البنى واالفرتاق عن
( ((4سؤال العنف بني االئتامنية واحلوارية ،ص.09 :
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تتوسع وتتمدَّ د من دون
أخرى؛ فتنشأ من ذلك آفاق داللية فلسفية مفهومية جديدةَّ ،
حجب آفاقها التدليلية.

صح أن التقابل الضدي من اآلليات االستداللية التي بنى هبا طه عبد
ثمةَّ ،
من َّ
تأسيسا لعالقة الفكر باللغة ،وإحاطة بجوانب الكلمة
تصوره ملفهوم «العنف»،
الرمحن ُّ
ً
ومدلوالهتا املعرفية الضدية ،وتفري ًقا لكل مبهم يف مفهوم العنف عن مقابالته.

 -4-2آلية اللزوم

يف النص األول يبدو جل ًّيا أن طه عبد الرمحن جلأ إىل آلية التعريف باللزوم يف
حتديده ملفهوم العنف ،بل إنه قام بتكرار هذه اآللية لف ًظا يف مناسبتني اثنتني مها:
(فيلزم)( ...لزم) .فام معنى اللزوم؟ وكيف و ّظف يف حتديد مفهوم العنف؟

ال شك يف أن اللزوم من املصطلحات املنطقية التي تف َّطن إليها ُن َّظار املسلمني
ومنطقيوهم ،ويقصد به «(االنتقال) ،إذ نقول« :لزم يشء من يشء» ،أي تولد منه بنقلة
خمصوصة؛ كام أنه يستعمل بصدد (األقوال) فيقال« :لزم عن قوله كذا» ،ويسمى القول
الذي لزم منه قول آخر بـ(امللزوم) ويسمى هذا القول اآلخر بـ(الالزم)؛ ويفيد اللزوم
كذلك معنى (االقتضاء) الذي يتضمن مدلول (الطلب) ،فإذا لزم يشء من يشء ،فقد
اقتضاه هذا اليشء وطلبه»(.((4

لذلك كان املنطق علم يبحث يف قوانني اللزوم ،أو قل باختصار« :املنطق علم
اللزوم»( .((4وكل قول طبيعي له قوة لزومية ،قد تكون واسعة إىل احلد الذي ال يستطيع
املخا ًطب أن حييط هبا.
وتب ًعا لرضوب اللزوم املقرتحة من طرف طه عبد الرمحن( ،((4يمكن الوقوف
يف القوة اللزومية للقول الطبيعي يف النص السابق ،عىل ما يسمى بـ«االستلزام الداليل
األوسع»؛ وحدّ ه «يستلزم القول ب استلزا ًما دالل ًّيا أوسع القول جـ متى صدق مدلول
جـ يف كل حالة يصدق فيها مدلول ب وجاز أن يصدق مدلول ب يف كل حالة يصدق

( ((4طه عبد الرمحن ،اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل ،ص.88 :
( ((4نفسه.
( ((4أ -االستلزامات املتولدة من معاين املفردات التي يرتكب منها القول الطبيعي.
ب -االستلزامات املتولدة من البنية الداللية للقول الطبيعي.
ج -االستلزامات املتولدة من سياق القول الطبيعي واملبادئ العامة للتخاطب .نفسه ،ص.90 :
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فيها جـ؛ أو قل باختصارّ :
إن االستلزام الداليل األوسع هو عبارة عن االستلزام الداليل
مع جواز صحة عكسه الثبويت»(.((4
ّص اآليت:
لننظر إىل الن ّ

« -1الدليل هو خاصية العقل،

[أ ]1-فال عقل إلاَّ حيث يوجد الدليل؛

[أ ]2-فيلزم ّ
أن العنف والعقل ضدان ال جيتمعان».
« -2و ّملا كان العقل هو ،بدوره ،خاصية الفلسفة،
[ب ]1 -لزم أن يضا ّد العنف الفلسفة؛

[ب ]2-فال فلسفة حيث يوجد العنف،

ُ
حيث تُوجد الفلسفة».
[ب ]3-وال عنف

هذا االستنتاج جاء مرتت ًبا عن املقدمة األوىل يف اخلطاب املتضمن ملفهومي العنف
والدليل ،وهي املقدمة التي يقول فيها طه عبد الرمحن« :العنف ضد الدليل؛ »..وهو
مضمر يف القضية (أ).
دليل
ٌ
ماذا يتبينّ إ ًذا؟

 مركّب من عدد من األقوال تتلخص يف( :أ) و (ب). -كل قول يفيد الصدق أو الكذب ،وهو بالتايل قضية.

نصا واحدً ا.
 -إن كلاًّ من (أ) و (ب) يرتابطان فيام بينها حتى وكأهنا يشكالن ًّ

 من مظاهر هذا الرتابط تكرار حرف االستتباع (فـ) ،وأداة النفي (ال) ،وحروفالربط (الواو).
 إهنام بمنزلة االنتقال من املقدمة إىل النتيجة ،بحيث أن القول (ب) يرتتب عنالقول (أ) ،مصاحب له ومتصل به ،وهو الذي يطلق عليه اسم امللزوم .وهذه العالقة
بني املقدمة والنتيجة تسمى العالقة اللزومية.

( ((4نفسه ،ص.93 :
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بناء عىل ما سبق يتَّضح ّ
أن تعريف العنف ارتبط بتالزم األقوال الطبيعية ،بحيث
موج ًها إىل التأكيد عىل ّ
ّ
أن :العنف ضد
إن كل قضية تعدّ بمثابة دليل مرتّب ترتي ًبا
ّ
دل عىل يشء فإنام ّ
الفلسفية .وهذا إن ّ
يدل عىل ّ
أن طه عبد الرمحن يشتغل باحرتافية
شديدة القوة ،وعىل اطالع واسع بخصوصية املجال التداويل العريب اإلسالمي ،وإلاَّ
ما كان قد نحت مفهومه للعنف والفلسفة هبذه الرباعة املنطقية واللغوية واحلجاجية
الشديدة.

 -5-2آلية النقلة /التعليل

النقلة أو التعليل طابع استداليل يف القول الفلسفي الطاهائي ،يؤ ِّدي إىل قبول
ُ
«بيان أمر من األمور من خالل ر ّده إىل أمور أخرى
املخاطب باألدلة التي يدَّ عيها؛ يعني
تكون سندً ا له»(.((4
صورا»
خمصوصا من النقلة يطلق عليه اسم «النقلة
نوعا
ويتضمن النص األول ً
ً
ً
َّ
إذ اعتمد عىل صورة منطقية تتَّخذ من االستدالل بالتقابل الضدي مسلكًا هلا إلثبات
دعوى «تعريف املفهوم من العنف».
فمن :العنف ضد الدليل؛

إىل العنف ضد احلوار؛

إىل العنف ضد العقل؛

إىل العنف ضد الفلسفة؛

فقد جاز لطه عبد الرمحن االنتقال من مستوى داليل إىل آخر ،ما دام ليس هناك
مانع تدلييل أو داليل ،أو استثناء يمنع هذا االنتقال؛ وال شك يف أن هذا النقل ساهم يف
مواصلة الكالم حتى حت ّقق اإلقناع واإلبداع واالتساع.

 -6-2آلية التكرار
 -1الكلامت:

مثال يف النص األول تكررت فيه عدة كلامت ،وبيان ذلك من خالل اجلدول اآليت:

( - ((4روح التفلسف ،ص.82 :
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عدد تكرارها يف النص

الدليل

11
06

الوجودُ ،وجــد

06

الفلسفة

04

اهتم

04

ضد

العقل

احلوار

05
04
03

من خالل تأملنا يف اجلدول السابق نخلص إىل ما ييل:
 -عدد الكلامت املكرورة هو 08 :كلامت.

 -مرات التكرار 43 :مرة ،من أصل  94كلمة هي جممل كلامت النص األول.

املتكررة تشكّل الكلامت الفلسفية القوية يف النص ،بحيث إذا
 إن الكلامتّ
حذفنا أي واحدة منها سيبدو النص ً
ناقصا ال دليل عليه؛
فارغا ال معنى له ،والتعريف ً
عىل سبيل املثال الكلمة التي جاءت يف الرتبة األوىل يف التكرار هي كلمة العنف؛
فهي مدار التعريف يف النص ،ومفهومه املركزي ،لذلك فال غرابة أن تكون يف الرتبة
األوىل.

ومن املالحظ أن النص السابق تبوأت فيه كلمة احلوار الرتبة الدنيا مقارنة مع
خصصت لكلمة (عنف) ،ويف هذا إشارة إىل أنه كلام كثر العنف َّ
قل احلوار،
املكانة التي ّ
والعكس صحيح بالرضورة.

 -2تَكرار العوامل احلجاجية

باإلضافة إىل تكرار الكلامت ،نجد يف النص السابق تَكرار للعوامل احلجاجية،

دراسات وأحباث

144
وبيان ذلك من خالل اجلدول اآليت:
العامل احلجاجي

الفاء

مرات تكراره
10

حرف النفي (ال)

08

حيث

07

وملا كان..

02

وظيفته

تسلسل اخلطاب وترابطه
تقوية التوجيه

ترابط األفكار

ترشيد آليات اخلطاب

وعليه ،إن الوقوف عىل هذه العوامل احلجاجية من شأنه أن يبينِّ الرتابطات
الداخلية التي يقوم عليها النص الطاهائي ،تلك التي حتكم رؤيته إىل مفهوم العنف،
ومنطق فكره ،ومتاسكه ،وترابطه ،وأفقه املنسجم مع مرشوعه الفلسفي املنطقي عامة،
وتصوره ملفهوم العنف خاصة ،بمعنى أنه يقوم هبدف رفع الغموض وتقريب الفهم
الذي يروم إقناع املخاطبني بداللة املفهوم من (العنف) ،فهي التي ترسم املسالك
التبليغية احلجاجية يف سيبل الوصول إىل اإلقناع.

 -3خصوصية املجال التداويل :التأثيل
تطبيقات حول النص الثاين،

* أما النص الثاين ،فيقول فيه طه عبد الرمحن:

«فالتسلط قائم يف اإلنسان منذ أن تسلط «قابيل» عىل «هابيل» ،فسفك دمه بغري
ٌ
تسلط يف إثره تسلط وعنف يف عقبه عنف؛ ولكن من ينظر إىل
حق ،حتى كأن التاريخ
اإلمكان ،ال حييل أي يشء ،حتى ولو أثبت التاريخ استحالته؛ فقدرة اإلنسان أوسع من
التاريخ ،وإلاَّ ما كان ليشهد ،هو نفسه ،بأن اإلنسان ما فتئ يغيرّ جمراه»(.((4
أرشنا يف بداية هذه الدراسة ،أن طه عبد الرمحن يغوص يف عمق حتليل املفاهيم
الكونية الفلسفية ،مثل مفهوم العنف؛ لكن بدل تقليد الفالسفة يف تصوراهتم الفكرية،
وبالتايل نقل مفاهيم «الكونية املقصدية» وتعريفاهتا وحتويلها إىل جمالنا التداويل الفلسفي،
دون فحصها أو نقدها وتبيان مالءمتها ملجالنا التداويل العريب اإلسالمي ،ليس انفصالاً

( ((4طه عبد الرمحن ،سؤال العنف ،ص.11 :
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عن الفكر العاملي ولكن اتصالاً به ،من جهة ّ
أن األمم باختالف ثقافاهتا وحضاراهتا
تصوراهتا الفلسفية للوجود واملعرفة والقيم ،إنام تساهم يف فلسفة
وعقائدها وبالتايل
ُّ
كونية قوامها احلق والعدل والسالم.

وهذا بالضبط ،ما قام طه عبد الرمحن من خالل استثامره لتعريف يوافق
«اخلصوصية التداولية»(((4؛ ويظهر ذلك –مثلاً  -يف النص الثاين السابق ،خاصة عند
حديثه عن قابيل وهابيل ،وكيف ّ
أن األول سفك دم أخيه هابيل «بغري حق» ،ثم يعود
ٌ
تسلط يف إثره تسلط وعنف
طه لإلشارة إىل الكونية املقصدية عندما يقول «كأن التاريخ
يف عقبه عنف» !
إن هذا االستثامر التارخيي لقصة مقتل هابيل ،بسبب احلمولة التي حيملها مفهوم
العنف ومنه مفهوم التسلط ،مع اإلشارة إىل القدرة اإلنسانية عىل تغيري جمرى بداية تاريخ
العنف عنده ،لكن هل يستطيع ذلك ،أم ّ
أن األمر ال يعدو أن يكون سوى يوطوبيا ،حلم
خارج عن منطق التاريخ نفسه ؟

بينّ طه عبد الرمحن ّ
أن الوضع االصطالحي للمفهوم الفلسفي قد يوهم بأنه
مفهوم عباري خالص ،واحلال أنه ال يصفو إالّ بداللته اإلشارية ،من ثمة استخرجت
أنواع خمتلفة من التأثيل ،وهي ( :((4التأثيل املضموين ،ويندرج حتته «التأثيل اللغوي» و
«التأثيل االستعاميل» و«التأثيل النقيل» وهناك «التأثيل البنيوي» ،ويندرج فيه «التأثيل
يستثمر هذه
االشتقاقي» و«التأثيل التقابيل» و«التأثيل احلقيل»؛ والفيلسوف ال يفتأ
ُ
األنواع املختلفة من التأثيل يف تأصيل املدلوالت االصطالحية ملفاهيمه وتوسيع جمال
حتا فيها آفا ًقا استشكالية واستداللية غري مسبوقة مل تكن لتنفتح له بدوهنا.
إجرائيتها ،فا ً
والكالم اإلشاري ال ينضبط بالعقل املجرد كام ينضبط الكالم العباري ،بل إنه
كالم دال عىل املجاز ،مضمر لفظه أو مشتبه معناه ،ينفتح عىل رحاب اخليال املجسد،
متصل باملجال التداويل الذي تنتمي إليه اللغة الفلسفية؛ فشأهنا «كشأن غريها ،ففيها من
مظاهر العبارة العقلية نصيب وفيها من االشارة اخليالية نصيب»(.((4

( ((4لطه عبد الرمحن مفهوم يصف من خالله األرسار التقنية للقول الفلسفي والفعل الفلسفي ،وهو مفهوم
مسلمة تداولية الفلسفة ،ويقصد به« :أن الفلسفة ،قولاً كانت أو فعلاً  ،ال تنفك تتأثر بمقومات املجال
التداويل للفيلسوف» .من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،ص.78 :
( ((4نفسه ،ص.82 :
( ((4احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص.89 :
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مثال آلية التعريف باإلشارة ،يقول طه عبد الرمحن يف معرض حديثه عن إمكانية
تغيري جمرى اإلنسان يف العنف ،اآليت:

«فهذا اإلمكان هو الذي تريد «الفلسفة االئتامنية» أن تقتحم فضاءه ،فتنظر هل
خيف ،عسى أن يتوقف مسلسل
باإلمكان أن يزول التسلط من النفوس ،أو عىل األقل ،أن َّ
املسعر الذي
مآيس العنف التي تتواىل عىل اإلنسانية؛ وقد صار املسلمون اليوم وقودها
َّ
ال ييش بأنه سوف ينطفئ عن قريب؛ فإذا كانت أدنى صور التسلط هو التسلط التجاري
أو «التبضع» ،فإن أقصاها هو التسلط السيايس أو «التس ّيد» ،ألن السياسة ،عىل خالف
االعتقاد السائد ،هي الصورة القصوى للامدة؛ فاملادة ليست يف الظهور بالكثافة ،وإنام يف
الشعور هبذه الكثافة؛ والسياسة بلغت غاية التل ُّبس هبذا الشعور ،حتى فيام ال مادة فيه،
ّ
خارجا عن أصله؛
فينحط من عليائه،
إذ إهنا ،بفضله ،تستطيع أن تكسوه بلباس املادة،
ً
«حب الدنيا» ولو تد َّثرت بأهبى الشعارات وتز َّينت بأسمى املبادئ؛
فجوهرها هو
ّ
و«حب الدنيا» ما هو إلاَّ ظاهر باطنه رش منه ،وهو «كراهية اآلخرة» فالسيايس املتس ّلط
حمب للدنيا
ظاهرا وكاره لآلخرة باطنًا»(.((5
ً

يالحظ يف هذا النص أنه قد تضمن اجلانب اإلشاري يف تعريف املفهوم؛ حيث
صاحبه مجلة من العنارص التمثيلية (تشبيهات أو أمثلة أو
إن تعريف مفهوم «العنف»
َ
جمازات أو استعارات أو القصص) .أو ما يسميه طه بالفعالية التأثيلية( ،((5التي جدّ دت
الطاقة الداللية للمفاهيم العربية ،وسامهت يف تقوية اخلطاب ومتاسكه دالل ًّيا وتدليل ًّيا.

ﷺ خالصات

بعد التفكري يف آفق النظر يف سؤال العنف :استشكالاً  ،وتفهم ًّيا ،واستداللاً .
نخلص إىل النتاج اآلتية:
 -1متديد احلقل الداليل للمفهوم أو توسيعه أو تفريعه« ،الفعالية التأثيلية».

 -2األجرأة :أجرأة املفاهيم التي افتقدت يف لساننا الفلسفي العريب املعارص،
والتي ليست تقليدً ا لطريقة يف التفكري أبدً ا ،ال يف املايض وال يف احلارض ،وإنام هي إبداع
مقرر يف
حي مستقيم نابع من جمالنا التداويل العريب ،بل قد ال يكون لبعضها مقابل ّ
ّ
( ((5سؤال العنف ،ص12-11 :
( ((5احلق العريب يف االختالف الفلسفي ،ص.95 :
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اللغات األخرى.

 -3التفاعل ،يبني طه مفاهيمه من خالل ربط بعضها ببعض.

 -4موافقة اخلصوصية النظرية والعملية ملجالنا التداويل العريب اإلسالمي،
وبالتايل فإن تفلسف طه عبد الرمحن تفلسف منطقي ال ينفك يتأثر بمقومات التداول،
نصه الذي حترض فيه مقومات احلضارة اإلسالمية يف
عقيدة ولغة
وفكرا ،وذلك بني يف ّ
ً
بعدها األخالقي بشقيها السلوكي والروحي.
متوحد جريء،
التحرر من قيود التقليد ،الداخلية أو اخلارجية ،فهو نظر
-5
ّ
ُّ
(((5
تتح ّقق فيه مبدأ اإلرادة .

 -6بينَّ لنا طه عبد الرمحن ،كيف يمكن االنطالق من واقع العنف يف العامل،
إلنشاء فلسفة ائتامنية بديلة تتصدى للتطرف وكل أشكال اهلمجية والقوة ،وما تفرزه
من انحرافات خلقية وما تصنعه من أزمات روحية.

 -7التنسيق بني املفاهيم «نص ًبا وإقامة هلا يف صورة تتجامع وترتاتب فيها
عنارصها»(.((5
إن التمديد والتفاعل والتنسيق بنيات نظرية منتظمة للفعل التفلسفي ،تنتهي بنا
إىل فحص مقاصد نظرية «الفلسفة االئتامنية» التي يقارب من خالهلا طه عبد الرمحن
ويكشف هتافت مغالطات العنيف.
سؤال العنف
ُ
 -8لكن ،هل يمكن املزج بني أنواع االستدالل املختلفة داخل حقل حمدَّ د له
آلياته االستداللية اخلاصة به؟ هل يمكن استخدام االستدالل يف احلقل املعريف العلمي
كام نستخدمه يف احلقل التخيييل؟ أم تنجم عن ذلك معضالت نظرية وإجرائية ؟ فال
يمكن لالستدالل اخلطايب أن يستعمل يف جمال الرياضيات ،وحتى إذا ما قبلنا بإمكان أن
نجري قواعد االستدالالت فإن ما هييمن منها هو املتع ّلق باحلقل الذي نستعملها فيه.

إذن ال يمكن إلاَّ اعتبار االستدالل املهمني وجعله األساس لكل بناء عقيل أو
منطقي بأي حقل معريف ،فسيكون من العبث جعل االستدالل غري املهمني مهيمنًا ،وإذا
كان األمر كذلك فينبغي فهم طبيعة التفاعل بني االستدالل يف هذا اإلطار ...ال غريه.
( ((5ينظر :محو النقاري ،روح التفلسف ،ص.17 :
( ((5نفسه ،ص.36 :
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بن هالل وليد*

ﷺ استهالل

نتطرق يف هذه املطالعة إىل أحد أهم األسئلة الراهنة واملقلقة يف الوقت
ذاته ،إنه سؤال العنف بام هو سؤال أنثروبولوجي مع َّقد خيص اإلنسان وحده،
كونه مصدر العنف ومنبعه ،وبوصفه الضحية واملتعرض األول واألخري؛
ولذلك يبقى «العنف وص ًفا أخالق ًّيا خيص اإلنسان ،وال يقوم باحليوان عىل
توحشه ،وال الطبيعة عىل قوهتا التدمريية»(((.

وألن مفهوم العنف هو مفهوم متعدد األبعاد ،ومتقلب بشكل كبري عرب
جتلياته ،ومثقل باختالف دالالته املتنوعة و املرتاكمة عرب مساره التارخيي ،بات
من الرضوري الوعي واالنتباه إىل حضوره وهتديده حلياة البرشية برمتها وعىل
مدى تارخيها.

* باحث أكاديمي يف الفلسفة املعارصة ،وطالب دكتوراه يف فلسفة القيم وإبستمولوجية
العلوم اإلنسانية بجامعة سطيف  - 2اجلزائر.
((( طه عبد الرمحن ،سؤال العنف بني االئتامنية واحلوارية ،بريوت :املؤسسة العربية للفكر
واإلبداع ،الطبعة األوىل ( ،)2017ص .33
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ال يوجد أي جمتمع أو شعب يف التاريخ مل يرافقه العنف ويصاحبه يف تطوره الزمني
واحلضاري؛ إذ غدت ظاهرة العنف مالزمة ومصاحبة لتاريخ األمم والشعوب.

نظرا
ليست هذه الدراسة ً
قبضا ملفهوم العنف واإلحاطة بمستوياته وأشكالهً ،
للتشعب الكثيف يف حمتوى العنف وتركيبه ،عند الباحثة األنثروبولوجية كارين آرمسرتونغ
( ،((()karen Armstrongبقدر ما هي جهد متواضع يبحث عن كيفية إجياد طريقة سليمة
للوصول للفهم اإلبستمولوجي الرتكيبي ملوضوعة العنف من جهة ،وتبيان مدى هشاشة
األطروحة االختزالية التقليدية العلامنية ،التي ال زلت بذورها ترسي إىل اليوم ،والقائلة بأن
مصدر كل الشرّ ور (كل عنف) يعود باألساس إىل املنبع الديني وحده.
والسؤال أو األسئلة :كيف تستعيد كارين آرمسرتونغ مقاربتها ألسئلة العنف،
والتاريخ ،والدين؟ وهل بات لنا من الرضوري االستناد إىل رؤية تارخيية وفلسفية معمقة
لتفسري ظاهرة العنف املركبة؟ وما عالقة العنف بالدين؟ ما هي أهم التحوالت املفاهيمية
التي طرأت عىل الرؤية الغربية احلديثة يف تصورها ملفهوم الدين؟
كبريا يف القرن العرشين ،أال جيعلنا
إذا كان الزحف املتصاعد واخلطري للعنف يبدو ً
ندق ناقوس اخلطر؟ وهل يقتيض منا البحث يف جتليات العنف ،النظر إليه بام هو واقع
مركب تلفه وحتكمه عدة أسباب ودوافع خمتلفة ومعقدة يف اآلن ذاته؟

ﷺ أولاً  :وجهة العنف ..رؤية تارخيية مغايرة

تعود كارين آرمسرتونغ بدرجة كبرية إىل حركة التاريخ اإلنساين أو تاريخ الشعوب
لفهم منحى ومسار العنف وتوجهاته ،إذ يبقى تتبع السياق التارخيي للعنف عاملاً أساس ًّيا
يف فك شفرة العنف ذاته ،عىل اعتبار أن حتليل ورسد رحلة اإلنسان منذ بداياهتا األوىل
مع مراحل الصيد والزراعة إىل العصور الوسطى ووصولاً إىل عرص احلداثة والعوملة ،قد
يمدنا بدعامة فكرية ومنهجية يف التعامل مع االرتباك املوجود يف حماولة تفسري و فهم تعقيد
العنف ومالبساته.
ولذلك جاء كتاهبا «حقول الدم»((( بمثابة القصة التارخيية واألنثربولوجية التي ترمي

((( مؤلفة وباحثة بريطانية متخصصة يف األنثروبولوجيا الدينية ،كام تشتغل يف جمال مقارنة األديان وأنظمة
االعتقاد يف العامل ،ولدت يف  14نوفمرب 1944م يف والية وايلدمور ناحية وسرتشري بإنجلرتا ،من أهم
مؤلفاهتا املرتمجة للعربية :سرية النبي حممد (ترمجة :فاطمة نرص وحممد عناين ،)1998 ،تاريخ األسطورة
(ترمجة :وجيه قانصو ،)2008 ،حقول الدم الدين وتاريخ والعنف ( -ترمجة :أسامة غاوجي.)2016 ،
((( الكتاب يف طبعته اإلنجليزية األصلية جاء حتت عنوانFIELDS OF blood Religion and of :
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إىل البحث يف التعاقب الزمني لتاريخ وجود العنف األول ابتداء من اللحظة الفاصلة يف
تاريخ اإلنسانية ،أي حلظة «قتل قابيل ألخيه هابيل»((( والذي مثل حقيقة العنف األوىل.

كام تقف آرمسرتونغ عىل حتليل العديد من الوقائع التطبيقية للعنف ورصدها من
احلمالت الصليبية وحماكم التفتيش واحلروب الدينية يف أوربا إىل هجامت تنظيم القاعدة،
بغية الكشف عن مدى الرتكيب الذي خيضع له موضوع العنف والبحث يف مدى التحوالت
التي طرأت عىل مفهوم الدين.

لقد اتسع نطاق استعامل مفردة العنف بشكل كبري ،وقد زاد يف اتساعه تناول النظريات
القانونية والسياسية واالجتامعية والتارخيية له بالتحليل والتنظري ،فضلاً عن حرص وسائل
اإلعالم املختلفة عىل تعقب مظاهره يف كل مكان من العامل ،فصار العنف أشكالاً كادت ال
وأقدارا كادت ال تنحدّ ((( ،ليصبح من العسري الوصول إىل معنى واحد ملفهوم العنف
تنعدّ
ً
ورصد تطوراته وتغرياته عرب التاريخ ،ولو أن كارين آرمسرتونغ تنبهنا إىل مرور حياة البرش
بثالث مراحل وأطوار أساسية مر به العنف عرب تقلباته مع العصور واألزمنة وهي كاأليت:

أ -ظهور العنف البنيوي أو املؤسيس عرب تاريخ املجتمعات القديمة

عنف كان يامرسه املجتمع،
العنف البنيوي أو املرشوع((( -حسب آرمسرتونغ -هو ُ

 ،Violenceوله ترمجتني باللغة العربية :األوىل ألسامة غاوجي والصادرة عن الشبكة العربية لألبحاث
والنرش (وهي الرتمجة التي تعاملنا معها يف هذا املقال) ،كام توجد ترمجة أخرى للباحثة فاطمة نرص جاءت
حتت عنوان :حقول من الدماء ..الدين وتاريخ العنف ،دار سطور للبحث والنرش.
((( يتفق العديد من الباحثني واملشتغلني بظاهرة العنف يف حقول األنثروبولوجيا والتحليل النفيس والفلسفة
أن القصة الدينية «قصة قتل قابيل ألخيه هابيل» تعد بمثابة املنطلق واملبعث األول لوجود العنف يف تاريخ
حارضا يف مفتتح كتاب «حقول الدم ،الدين وتاريخ العنف» ،لكارين آرمسرتونغ
اإلنسان ،وهو ما نجده
ً
أيضا عند طه عبدالرمحن يف بداية حواره حول مسألة العنف وتضاده مع
يف الصفحة  ،07كام نجده ً
الفلسفة االئتامنية ،انظر :سؤال العنف بني االئتامنية واحلوارية ،الصفحة .34
((( طه عبد الرمحن ،سؤال العنف بني االئتامنية واحلوارية ،مرجع السابق ،ص.35
((( ما يالحظ يف دراسة مفهوم العنف أننا نقف عىل حالة الالتعريف التي تشوبه ،وهي احلالة التي تورق
العديد من املنظرين كون أن نطاق استعامل مفهوم العنف اتسع جماله وتعددت أشكاله ،ليغدو من
الصعب عىل املرء إجياد وصف جامع له ،ولذلك وعند حدود دراستنا قد نقف عىل متييز أصناف خمتلفة
للعنف ،تتباين فيام بينها عىل حسب املجال الواقع فيه ،فمثلاً هناك «العنف الديني» كام هناك «العنف
القانوين» و«العنف السيايس» و«العنف االجتامعي» ،كام أننا قد نصل إىل التمييز بني صنفني أساسني
للعنف ومها :العنف املرشوع أو املؤسس أي املقبول واملعقول (عنف الدولة اجتاه الدفاع عن مصاحلها)،
وهنالك العنف غري املرشوع أي غري املقبول (عنف اإلنسان جتاه أخيه اإلنسان) .انظر :طه عبد الرمحن،
سؤال العنف بني االئتامنية واحلوارية ،ص( 36-35بترصف).
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ليجرب أفراده عىل العيش يف حالة من اليأس والتعاسة ،وجيعلهم خاضعني بشكل كبري
للعيش يف حياة ليس يف مقدورهم تغيريها ،وال تغيري نمط التعامل معها(((.

إنه الشكل األكثر نعومة و رقة من أنواع العنف؛ إذ أضحى واقع أساس ًّيا مرشو ًعا يف
املجتمع اإلنساين ،ابتد ًءا من احلضارات الزراعية األوىل ،يف إمرباطوريات الرشق األوسط
أمرا أساس ًّيا
القديم أو يف الصني ويف اهلند وأوربا ،إن هذه املجتمعات البدائية قد جعلت منه ً
ومتجذرا فيها ،لتصبغ عليه صفة الواقعية ،وهذا العنف بالذات أملته الرضورة واحلاجة
ً
االقتصادية يف طبيعة اإلنسان الزراعية األوىل ،لقد ظل أسري حياة البرش كوجود حمايث أينام
وجدوا ،ويف كامل أطوار البرشية املتالحقة.

إن ميالد اللحظة األوىل للعنف كان وليد وجود تفاوت طبقي يف املجتمع ،فرضته
معطيات اقتصادية بحتة ،فبعد أن كان املجتمع األصيل األول أو جمتمع الصيد والزراعة
يعيش يف حالة من االستقرار واملساواة بسبب التشارك املوجود بينهم يف املأكل والطعام،
ما فتئ احلال أن تغري بشكل معاكس؛ إذ إن حاجة هذه املجتمعات يف زيادة من إنتاجها
ودخلها الزراعي ،قد أثر وبشكل سلبي عىل طريقة تعاملها مع أفرادها ،لتصنع نو ًعا من
الطبقية ،استغلته جمموعات صغرية لتفرض هيمنتها وقوهتا ،انطال ًقا من استعامل فائض
اإلنتاج كقوة لزيادة ثرائها وبسط نفوذها ،وكذا احتكار العنف يف ضامن هذه الطبقية(((.

ب -اجتياح العنف للمجتمعات املا قبل حديثة

لقد اجتاح العنف بنية احلضارات الزراعية األوىل بسبب اختالل توزيع املوارد
واملنتجات؛ إذ َّظفرت هبا قلة من املجتمع ،استعملته يف زيادة ميزان قوهتا والتسلط عىل باقي
طبقات املجتمع األخرى ،ليظهر العنف هنا وكأنه الضامن والرادع ألي رد فعل ثوري اجتاه
مؤسسا
هذا السلم الطبقي أو اجتاه القلة احلاكمة من أي طرف آخر؛ ولذلك يصبح العنف
ً
وبنيو ًّيا بقدر ما يكون مراد ًفا وخاض ًعا للسلطة ،ليغدو أداة يف إمرهتا ووسيلة ط ِّيعة يف يدها.
أساسا يف احلروب؛ إذ أخذت هذه
يتجىل العنف يف املجتمعات املا قبل احلديثة
ً
املجتمعات حماولة االستمرار واحلفاظ عىل بقائها من استمدادها بالقوة العسكرية،
واستخدام هذه القوة يف احتالل أقاليم أخرى من شأهنا زيادة دخل الدولة و املسامهة يف

((( كارين آرمسرتونغ ،حقول الدم ،الدين وتاريخ العنف ،ترمجة :أسامة غاوجي ،بريوت ،الشبكة العربية
لألبحاث والنرش ،الطبعة األوىل2016 ،م ،ص.43
((( كارين آرمسرتونغ ،حقول الدم الدين وتاريخ العنف ،مرجع سابق ،ص.35
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رفع نتاجها االقتصادي(((؛ لذلك فإن هذا العنف بالذات َم َّثل رش ًطا رضور ًّيا لقيام الدول
واإلمرباطوريات العظمى ،وال ضري أن يعترب املؤرخون النزعة العسكرية عىل أهنا العالمة
التي متيز احلضارة ،فمن دون االنضباط واجليوش املطيعة للقانون ،تبقى املجتمعات البرشية
يف حالة من البدائية؛ ولذلك أصبحت احلروب يف نظر آرمسرتونغ إحدى احلقائق الراسخة
يف احلياة اإلنسانية ،وأضحت مركزية للديناميكيات السياسية واالجتامعية واالقتصادية.

وكام هو احلال مع كافة األنشطة اإلنسانية يف املجتمعات القديمة ،محلت احلروب
يف ثناياها -عرب التاريخ -دوافع دينية ،بل احتاجت الدولة دائماً ويف كثري من األوقات
إىل عنارص مقدسة كي تربر حروهبا؛ ولذلك قد نصل مع كارين آرمسرتونغ عرب قراءتنا
ألحداث وجمريات التاريخ ،إىل القول بأن الدين يمكن أن يفعل أشياء عديدة وخمتلفة
يف حياة البرش ،واال ِّدعاء بأن الدين جوهر واحد ،ثابت ،عنيف بطبيعته غري دقيق؛ ألننا
–خصوصا يف هذه الفرتة -عىل تقاليد دينية صنعت يف خضم كيانات
وببساطة سنقف
ً
وشؤون سياسية بحتة؛ إذ ال يوجد تقليد ديني أصبح «دينًا عامل ًّيا» من دون رعاية من قوة
عسكرية إمرباطورية ،وكل تقليد ديني كان عليه أن يطور أيديولوجية لإلمرباطورية(.((1

ج -النمط اجلديد للعنف يف العصور احلديثة

تُن ِّبهنا كارين آرمسرتونغ إىل أن الدين –يف املجتمعات املا قبل احلديثة -مل يكن
منفصلاً عن مجيع جوانب مناحي احلياة ،حتى السياسية واحلرب ،ليس بسبب وجود خلط
يف نشاطني خمتلفني ومنفصلني ،بل ألن البرش أرادوا أن يمنحوا وجودهم وأفعاهلم القيمة
واملعنى ،ومن ثم كانت أيديولوجيا الدولة دينية بحتة وعامة ،كام دعت كل إمرباطورية
مهمة إهلية ،وبأن أعداءها أرشارَّ ،ضالون وطغاة ،وبأهنا ستجلب النفع
ناجحة بأهنا حتمل ّ
لإلنسانية ،وألن مجيع هذه الدول واإلمرباطوريات كانت قد أنشئت واستمرت بالقوة فإن
الدين كان متور ًطا يف عنفها(.((1
حارضا يف كامل أطوار احلياة االجتامعية والسياسية للمجتمع الغريب،
لقد ظل الدين
ً
حتى القرنني السابع والثامن عرش؛ إذ عرف العامل حتولاً جذر ًّيا يف نمط التفكري ،بأن ا َّدعى
البرش أن الدين كان املسؤول األكرب عن االضطهاد واملعاناة من بني سائر املؤسسات
البرشية ،وبأنه هو املوصل واملؤدي الكبري النبعاث العنف وصدوره ،وبالتايل متت الدعوة

((( املرجع السابق ،ص.38
( ((1كارين آرمسرتونغ ،حقول الدم الدين وتاريخ العنف ،مرجع سابق ،ص.587
( ((1املرجع سابق ،ص.588
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من قبل الفالسفة( ((1واملفكرين إىل رضورة الفصل بني الكنيسة بوصفها الراعي األسمى
للدين وبني الدولة كوهنا احلامي القانوين لل َعلامنية.

لكن ما مل يكن يف احلسبان –حسب آرمسرتونغ  -أن العنف احلديث مل يرتبط فقط
بالدين ،بل ُولد من رحم الدولة القومية التي ا َّدعت حفظ اإلنسان ومحايته ،وما احلربني
األوىل والثانية إال أكرب دليل عىل تصاعد عنف جديد صنعته النزعة القومية يف الدول ،فبدل
أن خيرج البرش من حالة العدوانية األوىل عن طريق املخرج العلامين للدولة سقطوا يف بربرية
ومهجية أخطر من األوىل و أقصاها شدة.
وبدل أن يتم احتواء العنف عن طريق الدولة و أجهزهتا ،أضحت املشكلة معقدة ،بأن
أصبحت الدولة يف ذاهتا تبحث عن الكيفية املثىل لكيفية إطالقه (العنف) خدمة ملصاحلها
وحتقي ًقا ملآرهبا« ،إن كان بإمكاننا أن نعرف املقدس عىل أنه ذلك اليشء الذي يقبل البرش
التضحية بحياهتم من أجله ،فإن األمة القومية ،قد أصبحت بكل تأكيد جتسيدً ا هلذا املقدس
والقيمة العليا له»(.((1

ولو أن هذه املسلمة املعروفة يف الفلسفة السياسية والتي تتبناها آرمسرتونغ يف
تسليطها الضوء عىل الدولة باملفهوم احلديث باعتبارها جتم ًعا سياس ًّيا حيق هلا االستئثار
بالعنف املرشوع خدمة ملصاحلها ودفعا للرضر عنها( ،((1تبقى حمصورة وغري دقيقة -يف
( ((1تأخذ كارين مثاهلا البارز من دعوة جون لوك عرب كتابه رسالة يف التسامح وتوماس هوبز من خالل
كتابه اللفياثان ..األصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة الرصحية إىل الفصل بني الكنيسة والدولة،
عىل اعتبار أن هذا الفصل هو مفتاح السالم وأكثر األشياء رضورة خللق انسجام بني فئات املجتمع،
وأن اخللط بينهام قد يؤدي إىل انحراف كبري ،لقد مثلت هذه الدعوى إىل الفصل ميالد «أسطورة العنف
الديني» التي ستصبح يف ما بعد متأصلة يف الروح األوروبية .لالستزادة انظر :آرمسرتونغ ،حقول الدم
الدين وتاريخ العنف ،من ص 390إىل ص.394
( ((1كارين آرمسرتونغ ،حقول الدم الدين وتاريخ العنف ،مرجع سابق ،ص.454
( ((1تعد الدعوى القائلة بأن «الدولة بوصفها جتم ًعا سياس ًّيا حيق هلا االستئثار باالستعامل املرشوع عىل أرضها»
إحدى املسلامت األساسية يف الفلسفة السياسية وفلسفة القانون ،والتي أوردها ماكس فيرب ضمن كتابه
قارصا من عدة أوجه :أولاً من
«العامل والسيايس» إلاَّ أن طه عبد الرمحن يرى أن تفسري ماكس فيرب يبدوا
ً
أمرا حمفو ًظا وإجياب ًّيا وبني استخدامه للعنف الذي حيمل
جهة عدم متييز فيرب بني قوة الدولة الذي يبقى ً
مقدوحا وسلب ًّيا من الناحية األخالقية ولو أضيف إليه صفة املرشوعية؛ ولذلك ال يمكن بأي حال
معنى
ً
من األحوال أن نضع القوة كمرادف للعنف ،ثان ًيا :من ناحية أن نسبة العنف للدولة قد يفيض إىل ترشيع
العنف و تقنينه ،وهو ما ال يمكن حدوثه؛ إذ ال يمكن ألي دولة أن جيتمع فيه العدل والظلم دون ترجيح
كفة الظلم ،ثال ًثا :إن استعامل لفظ «العنف» يف حق الدولة له رضر أكرب من نفعه ،فسلطة الدولة يف قوهتا
ال يف عنفها .انظر :طه عبد الرمحن ،سؤال العنف بني االئتامنية واحلوارية ،مرجع سابق ص.39-38
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نظر طه عبد الرمحن -من الناحية العملية؛ ألن الدولة هاهنا ليست كيانًا معصو ًما ،إذ إن
استخدامها للقوة (وليس العنف) يف ضبط األمن أو حفظ النظام سيكون حتت دافع القيام
بالعدل ودفع الظلم.

ﷺ ثان ًيا :إشكالية العالقة بني العنف والدين ..يف نقد العلامنية االختزالية

تركز آرمسرتونغ بشكل أسايس يف فحصها للعالقة بني العنف والدين ،انطال ًقا من
نظرا
زاوية الديانات اإلبراهيمية أي الساموية ،وبالتحديد اليهودية واملسيحية واإلسالمً ،
ملدى شيوعها وامتداداهتا يف العامل من جهة ،ولكثرة احلديث عن وجود أفكار شائعة مفادها
أن هذه الديانات التوحيدية واملؤمنة بإله واحد هي ديانات يف أصلها عنيفة وغري متساحمة
من جهة أخرى.
ولذلك جاءت حاجة آرمسرتونغ إىل البحث يف األسس التارخيية التي حتوي عالقة
العنف والدين ،أو أن الدين هو املسبب األسايس والرئييس للعنف ،ومن ثم حاولت
تفكيك هذه املتتالية وفق منطق الرد عىل رؤى العلامنية التي ختتزل العنف يف بعد واحد ،كام
أهنا ال تعطينا رؤية واضحة حول الدين.

أ -حتميل خطايا العنف يف القرن العرشين للعامل الديني

يرى األنثروبولوجي الفرنيس رونيه جريار يف أطروحته «العنف واملقدس»(،((1
أن القضاء عىل العنف األعمى واملدمر بني املجتمعات البدائية القديمة ال يتحقق فعل ًّيا
إلاَّ يف حالة واحدة هي وجود أضحية بديلة يف شكل قربان من حيوانات ،لتقدم كبدائل
لألضحية األوىل (اإلنسان) ولتكفر عن خطايا املجتمع وذنوبه ،فيتم حتميل هذا احليوان
كل املسؤولية ،ولذلك يتعني عىل رئيس الكهنة أو ملك القبيلة إرسال هذا احليوان الضحية
حمملاً بكل خطاياه خارج املدينة ،هكذا وفقط تحُ َّ ل معضلة العنف حسب –جريار -وتنتفي
( ((1يشري رونيه جريار يف كتابه «العنف واملقدس» إىل أن الطبيعة اإلنسانية هي عبارة عن رغبة حماكتية ،أي
إن «اإلنسان هو عبارة عن كائن راغب أو يرغب» يف يشء قصد امتالكه ،لكن هذه الرغبة ليس مطلوبة يف
ذاهتا ،بل ألن هناك إنسان آخر يرغب فيها ،و هذه الرغبة املشرتكة بالذات بيني وبني اآلخر هي من تصنع
العداوة والرصاع والعنف ،وهذا الرصاع هو من يؤدي إىل عنف مؤسيس بني جمتمعني يقوم بينهام نوع من
الثأر نتيجة الرصاع والتناطح حول يشء مرغوب (مال ،أرض ،سالح) ،وخو ًفا من هناية هذه العداوة إىل
هناية هذه اجلامعات أو ما يعرف عنده بـ«األزمة التضحوية» تتفق العشائر فيام بينها عىل تقديم حيوانات
عىل شكل طقوس تقوم مهام الضحية البديلة ،حف ًظا للسلم ودف ًعا للحرب( .من كتاب رونيه جريار:
العنف واملقدس ،ترمجة :سمري ريشا ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،الطبعة األوىل ،2009 ،بترصف).
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حالة من السالم يف القبيلة(.((1

من املفارقة العجيبة أن يغدو الدين يف القرن العرشين ،تلك الضحية البديلة التي
متارس وظيفتها يف هذا العامل بتحميلها كل اخلطايا واالدعاءات ،أن تتحول إىل جمرد رضب
من االعتقاد املتطرف احلامل لكل رشور.

لقد أضحت الفكرة القائلة بأن الدين عنيف يف طبيعته فكرة رائجة ومقولة مشهورة،
بل ويف الكثري من األحيان غدت متداولة عىل نطاق واسع وشاسع بني العديد من املنظرين
والكتاب ،وحتى األشخاص العاديني؛ إذ ظهر هلم «أن الدين هو السبب احلقيقي يف مجيع
احلروب الكربى يف التاريخ».
قد يقول قائل منهمَ :أ َوليست «احلروب الصليبية وحماكم التفتيش واحلروب
الدينية يف القرنني السادس عرش والسابع عرش ،والتصاعد احلايل لإلرهاب املرتبط بالدين
خصوصا اإلسالم» ،سوى أمارات تطبيقية للعالقة احلميمية بني العنف والدين؟ أال يكفينا
جذورا عدوانية وعنيفة يف الدين؟ هل العنف كائنًا ما كان
هذا إلثبات القول بأن هناك
ً
متأصلاً يف الدين ،يستمد دعمه املعنوي وقوته منه؟

يرى األنثروبولوجي طالل أسد أن األشكال والظروف االجتامعية ملا عرف بالدين
يف العصور الوسطى ،كانت ختتلف ال حمالة عن األشكال والظروف واآلثار االجتامعية
للدين يف املجتمع احلديث ،كام كانت القوة الدينية موزعة عىل نحو خمتلف ونحو هدف
خمتلف ،وحتت طرق خمتلفة منشأة بذاهتا مؤسسات قانونية وأصنا ًفا من املعرفة أجازهتا
وأتاحت تداوهلا ،ومع ذلك فإن ما يعرقل الباحث يف أثر الدين ،ولو أنه أمام تراكم معريف
من العنارص والعمليات التي يصدق أن نضعها حتت مسمى «الدين» ،من الصعب بام كان
أن نتوصل إىل تعريف شمويل دقيق للدين ،ليس ألن مكوناته وعالقاته معينة تارخي ًّيا فقط،
(((1
ناتج تارخيي ل ُطرق ُمعينة يف اخلطاب.
بل ألن التعريف ذاته ُ

ب -الطابع االختزايل التبسيطي يف حماولة القبض عىل مفهوم الدين

ماذا بقي للدين إذن ،هل نحمله كل خطايا العنف الذي متر به البرشية ،ومن ثم نتجه
إىل استبعاده من املدينة (الفضاء العمومي)؟ جتيب آرمسرتونغ عن هذا السؤال :بنعم ،هذا
ما حولت الرؤية العلامنية االختزالية يف َّطبعها السيايس متريره عن طريق خطاباهتا ،وتصوير

( ((1رونيه جريار ،العنف واملقدس ،املرجع السابق( ،ص.)26-25
( ((1طالل أسد ،جينيالوجيا الدين الضبط وأسباب القوة يف املسيحية واإلسالم ،ترمجة :حممد عصفور،
طرابلس  -ليبيا :دار املدار اإلسالمي ،الطبعة األوىل  ،2017ص.54-53
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الدين بصورة سلبية.

إن املشكل حسب –مؤلفة حقول الدم -ال يعود باألساس للدين يف جوهره بقدر
ما يعود لكيفية فهمنا ومتثلنا ورؤيتنا ملفهوم الدين ،إنه ملن الطبيعي ،بل من املفروض أن
ورفضا
تشوهيا
حتدد أي نظرية تطبيقية وتفسريية ألي ظاهرة إنسانية مفاهيمها وإلاَّ أضحت
ً
ً
ألي قيمة من املوضوعية فيها ،إننا أمام غياب واضح لوجود رؤية عامة وكونية متفق عليها
لتحديد مفهوم الدين.
مل تدرك املؤسسات األكاديمية وما تفرزه من دراسات علمية حول موضوع الدين،
خصوصا يف اخلمسني سنة األخرية انعدام تعريف دقيق وجامع للدين ،بل من الغرابة أن
ً
نشهد يف التعريفات املتعددة واملقدمة له (الدين) نو ًعا من االختزال والتحيز والتبسيط.

كام أننا قد نقف عىل مدى اختالف فهم الرؤية الغربية للدين مع الرؤى األخرى
خاص من العيش،
املختلفة؛ إذ إن الكلمة العربية «دين» بكوهنا طريقة شاملة للحياة ونمط
ِّ
ويدل الدين عىل شبكة شاملة من املقاصد الكلية حلفظ أصوله وحفظ النفس والنسل
والعقل واملال .كام أن املفردة السنسكريتية «دارما» ( )Dharmaتعني هي األخرى «فكرة
كلية» لتغطي مساحات القانون والعدالة والقيم األخالقية واحلياة االجتامعية ،كان الدين
يف العلم ما قبل احلديث يتخلل كل جوانب احلياة( ،((1فجميع األنشطة التي ننظر إليها اآلن
عىل أهنا أنشطة دنيوية كانت تُعاش عىل أهنا جتارب مقدسة.
لقد استحال عىل القدماء أن جيدوا اخلط الفاصل بني هناية «الدين» وبداية «السياسة»،
نظرا لزماهنم التارخيي القديم ،وإنام ألن نظرهتم أو
ليس ألهنم مل يدركوا بعد اخلط الفاصل ً
رؤيتهم للعامل كانت حتمل يف طياهتا مفهو ًما شاملاً للدين ال يكاد ينفصل عن مجيع جوانب
احلياة.

إن درس التاريخ قد يفرض علينا االنتباه إىل مسألة رضورية ،وهي أن إنسان ما قبل
احلداثة كان يامرس السياسة وهو يفكر بمفاهيم دينية ،كام أن إيامنه الديني كان يمأل رصاعه
ليعطي معنى ومغزى للعامل بطريقة تبدو غريبة اليوم ،ألننا –حسب كارين آرمسرتونغ-
«بتنا نفكر وفق نموذج علامين ال يشتغل إلاَّ بمنطق الفصل والقطع؛ إذ أضحت فكرة
«الدين» جمرد وعي شخيص وسعي فردي»( ،((1نحن اليوم أمام مأزق منهجي يف قراءتنا
الرجعية للتاريخ الذي يمكن من خالله فهم أطوار الدين وتشكالته.
( ((1كارين آرمسرتونغ ،حقول الدم الدين وتاريخ العنف ،مرجع سابق ،ص.20-19
( ((1كارين آرمسرتونغ ،حقول الدم الدين وتاريخ العنف ،مرجع سابق ،ص.21
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إنه ملن غري املنطقي –حسب خوسيه كازانوفا -دراسة أثر الدين وتشكله يف بنية
العامل احلديث نظر ًّيا وحتليل ًّيا وعمل ًّيا من دون إعادة التفكري بشكل منهجي ونقدي للنموذج
العلامين ونظرته لتفسري الدين من جهة ،وبني األنامط املحتملة لنموذج العلمنة يف النطاق
العام للمجتمعات احلديثة ،والتي قد تتألف يف الواقع عرب ثالث مستويات أو اقرتاحات
أساسية :أوالها العلمنة بمعنى متايز النطاقات العلامنية عن املؤسسات واملعايري الدينية،
والعلمنة بمعنى أفول املعتقدات واملامرسات الدينية ،وكذا العلمنة بمعنى هتميش الدين
وحتجيمه يف نطاق خمصوص أو خمصخص(.((2
هذه املستويات اخلاصة بالنموذج العلامين قد تتعامل مع الدين يف العامل احلديث
انطالقا من تفسريين اثنني ،فمن جهة ،ثمة التفسريات التي ختتزل الظاهرة إما كتعبئة
وسائلية ذرائعية للمقدرات الدينية املتاحة من أجل أغراض غري دينية ،وإما إىل تكييف
وسائيل للمؤسسات الدينية مع املحيط العلامين اجلديد.
ومن جهة أخرى ثمة التفسريات العلامنية ذات النزعة اإلنسانوية التي متيل إىل تأويل
التعبئة الدينية عىل أهنا استجابات أصولية مضادة للحداثة ،أو كتعبئة رجعية جلامعات
تقليدية تقاوم التحديث وتلجأ للعنف املؤسس واملقدس لتمرير خطاهبا ورسائلها(.((2

ﷺ ثال ًثا :موضوع العنف بام هو واقع مركب

إن فرضية أن الدولة ال حتافظ عىل قوهتا واستقرارها ،إلاَّ متى استعملت العنف
والقوة واإلكراه يف بث سلطتها ،قد ألقت بظالهلا عىل الفلسفات السياسية واالجتامعية
يف القرن العرشين ،إننا اليوم أمام زحف للدولة ،ليس عىل املقدّ س الديني فقط –عىل حد
تعبري سيف الدين عبد الفتاح« -بل أمام تأمي ِم لكل جوانب احلياة لتصبح َعلامنية» ،إن هذه
احلقيقة املؤسفة لطبيعة االجتامع البرشي والسيايس هي من طوعت الدين الداعي إىل قيم
الرمحة والعدل إىل حالة من النبذ والتطرف والتشدد ،إذ لوثته يف كثري من األحيان بمظاهر
العنف وجتلياته(.((2
( ((2خوسيه كازانوفا ،األديان العامة يف العامل احلديث ،ترمجة :قسم اللغات احلية والرتمجة يف جامعة البلمند،
مراجعة :األب بولس وهبة ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،الطبعة األوىل ( ،)2005ص .322
( ((2املرجع السابق ،ص .324
( ((2سيف الدين الفتاح ،الزحف غري املقدس :تأميم الدولة للدِّ ين ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث
والنرش ،الطبعة األوىل ( ،)2016ص.37
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أ -االستناد إىل رؤية تفسريية وتركيبية لتفسري ظاهرة العنف يف متظهراهتا السياسية واالجتامعية

تؤكد آرمسرتونغ عىل أن هناك العديد من الدوافع املركبة من عوامل سياسية
واقتصادية واجتامعية قد تتشابك فيام بينها مؤسسة بذلك حالة من القابلية للعنف( ،((2التي
كنا نعتقد يف البدء أن مصدرها ديني.

وتربر آرمسرتونغ هذه الرؤية عرب العودة الكثيفة ملجريات التاريخ ،ابتداء من تاريخ
الصني القديمة ووصولاً ألحداث  11سبتمرب  2001أو أيلول األسود ،وما تبعه من ظهور
نمط جديد من العنف املسمى باإلرهاب املقدس ،الذي يصعب تعريفه ،ويصعب تطويقه
وحرصه –كام هو احلال نفسه مع العنف-؛ إذ ال يمكن رده إىل سبب جوهري واحد ،بل
قد تلتقي فيه العديد من الدوافع االقتصادية واالجتامعية والدينية ،كام قد جتتمع حتت
ناظم واحد هو االنطواء السيايس (اإلرهاب سيايس بطبيعته وليس ديني) ،عىل اعتبار أن
اإلرهاب يتعلق بمسألة احلصول عىل السلطة السياسية أو احلفاظ عليها(.((2

لقد أضحى العنف املتمثل يف اإلرهاب اهلاجس األكرب الذي هيدد البرشية مجعاء،
تقول آرمسرتونغ« :نحن اليوم نعيش املشكل ذاته يف عامل مرتابط أصبحنا مسؤولني وبشكل
غري مألوف عن مآيس اآلخرين وتارخيهم ،فكام نُدين اإلرهابيني الذين يقتلون األبرياء،
أيضا أن نجد طري ًقا نحو االعرتاف بمسؤوليتنا[ ....إزاء] اآلالف من املدنيني الذين
علينا ً
قتلوا أو شوهوا يف حروبنا احلديثة فقط ألهنم مل يفعلوا شي ًئا سوى أهنم كانوا يف املكان اخلطأ
ويف الوقت اخلطأ»(.((2

ب -هتافت أسطورة العنف الديني

تعتمد أي دولة من دول العامل ،عىل أساطري تربر وجودها وحتفظ نزوعها ،إن
األساطري حسب –كارين -تعبرّ عن حقائق أبدية تكمن يف وجودنا اليومي بدلاً من احلقائق
التارخيية املؤقتة ،وتقدم خمط ًطا ملا جيب عمله يف احلارض(.((2
( ((2نستخدم مصطلح –وهو من ابتداع طه عبد الرمحن« -القابلية للعنف» هنا للداللة عىل احلالة املنترشة
وسط الفئات الشبابية املتدينة والتي أضحت وقودا حلركة اإلرهاب املعارص اليوم يف كامل أرجاء
املعمورة ،وهذه القابلية هي التي جيب التخطيط ملواجهتها والعمل عىل اجتثاثها من النفوس .انظر :طه
عبد الرمحن ،سؤال العنف بني االئتامنية واحلوارية ،ص.128
( ((2كارين آرمسرتونغ ،حقول الدم الدين وتاريخ العنف ،مرجع سابق ،ص.515-514
( ((2املرجع السابق ،ص.585
( ((2كارين آرمسرتونغ ،تاريخ األسطورة ،ترمجة :وجيه قانصو ،بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون،
الطبعة األوىل ( ،)2008ص.12-11
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إن أسطورة العنف الديني -عىل سبيل املثال -التي تدعي أن «الدين كان هو السبب
يف مجيع احلروب الكربى يف التاريخ» تكاد تكون أسطورة مؤسسة ترتفع مقام العلمية يف
نظر املحللني والسوسيولوجيني اليوم يف جمال الدراسات االجتامعية والدينية ،إننا أمام
مقاربة سطحية ألثر الدين وجوهره اختزلته الرؤى ال َعلامنية السياسية يف بعد سلبي ،مع
إمهال مسامهة الدين يف حفظ مقاصد اإلنسان وقيمته ،عرب حمطات تارخيية عدة كان فيها
(الدين) موجه أسايس وفاعل هام يف نبذ العنف وتقويضه.

يقول ريتشارد دوكينز (« :)Richard Dawkinsإن اإليامن الديني وحده من يمتلك
القوى الكافية ليكون داف ًعا ملثل هذا اجلنون املطلق حتى لدى البرش العقالء واملهذبني»(.((2
أساسا
هذا التبسيط االختزايل اخلطري للتعقيد املوجود يف موضوع العنف وربطه
ً
بالدين -حسب آرمسرتونغ -قد حتول إىل عائق إبستمولوجي حيول دون فهم جوهر الدين
وكنهه ،وقد حيجبنا عن تفسري ظاهرة العنف اإلرهايب.
إن هذه الصيغة هي تعبري مشابه عىل مدى االنحياز العلامين احلديث ،الذي ينظر إىل
الدين كقوة عنيفة وغري عقالنية ينبغي استبعادها من دائرة السياسة يف األمم املتحرضة،
فبطريقة أو أخرى قد تفشل هذه الرؤية يف إدراك املضامني احلقيقة للتقاليد الدينية يف العامل،
كون الدين يتمركز عىل خاصية إنسانية حقيقية هي معاملة اآلخرين كام نحب أن نعامل
أنفسنا(.((2

قد تقتيض مواجهة العنف -ليس باستئصاله هنائيا عن هذا العامل ،ألن هذا األمر
مستحيل ،بل بإبقائه يف حدوده الدنيا القصوى -البحث عن طرق جديدة للتفكر يف احلقائق
املؤملة للحياة احلديثة ،وبشكل ما علينا أن نجد طريقة لفعل ما كان الدين يفعله عرب قرون
ممتدة ،ومسامهته يف بناء شعور باملجتمع اإلنساين ومكافحته ألنواع العنف وتشكالته.

ﷺ خامتة

قد نصل يف اخلتام إىل رضورة القول بأن موضوع العنف -عىل حد تعبري حنة أرندت-
نادرا ما كان موضع حتليل أو دراسة خاصة ،بل بقي
يبقى عص ًّيا عىل الطرح عرب التاريخ؛ إذ ً
رواجا للبحث فيه ،وتقديم األسئلة حوله ،وحتى الذين بحثوا يف فعل
مستبعدً ا ال يلقى
ً
( ((2نقلاً عن :كارين آرمسرتونغ ،حقول الدم الدين وتاريخ العنف ،مرجع سابق ،ص.516
( ((2املرجع السابق ،ص.517
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دراسات وأحباث

العنف وأطواره عرب مسار الفلسفة احلديثة (احلديث هنا عن فريدرك إنجلز بالتحديد( )((2مل
ينظروا له سوى باعتباره جمرد ظاهرة هامشية أو أداة وسيلة يف يد البنية االقتصادية املسيطرة.
يقول إنجلز« :يف كل مكان تتناقض فيه بنية السلطة لبلد ما ،مع النمو االقتصادي
هلذا البلد ،تكون اهلزيمة من نصيب السلطة وأدوات العنف التي تلجأ إليها»(.((3

أمرا عاد ًّيا ،بحيث ال يلقى
ومن هنا نرى إىل مدى بقي العنف ،والتعسف املرتبط بهً ،
أية أمهية وال عناية يف نظر املفكرين ،ولذلك ال يتم طرح أسئلة جوهرية إزائه ،بل يبدو
العنف وكأنه مرشوع بل بدهيي للجميع.

لقد جعلت الرؤية السياسية ال َعلامنية احلديثة -حسب آرمسرتونغ -من الدين كبش
فداء لكل خطايا الدولة القومية اليوم ،إن هذه املعضلة بالذات قد أفرزت لنا مشكلتني
واقعيتني :األوىل أن هذا اخللل يف الرؤية ،قد أدى إىل خلل مفاهيمي ملوضوع الدين ،بعد
أن كان مفهو ًما تفسري ًّيا شاملاً لكل جوانب احلياة يف املجتمعات املا قبل حديثة ،أضحى
بعدً ا أفق ًّيا فرد ًّيا بني اهلل واإلنسان يف املجتمعات احلديثة ،وأدى اختزاله يف هذا التصور إىل
استبعاده من منظومة احلياة.

أما من الناحية الثانية فهي مبثوثة يف الرؤية التبسيطية املبارشة من زاوية التعاطي مع
موضوع العنف باختزاله يف بعد واحد هو البعد الديني ،والذي ظل من املعتذر القبض
عليه مفهوم ًّيا يف الدراسات احلديثة ،ولذلك وقعنا -حسب آرمسرتونغ -كضحايا هلذا
اخللط واخللل يف الفهم والتفسري ،ولينعكس هذا اخللط عىل جوهر فهمنا للعالقة املوجودة
واملتباينة بني العنف والدين.

تعود آرمسرتونغ إىل التاريخ اإلنساين للبحث يف املفارقة املوجودة بني الدين والعنف؛
ومصدرا للعنف اليوم وهو الذي كان عرب تاريخ الشعوب
إذ كيف للدين أن يكون باع ًثا
ً
ولفرتات متالحقة حاف ًظا للسالم وراد ًعا للعنف ،قد تقودنا اإلجابة عن أصل هذه املفارقة
إىل البحث عن مستوى التعقيد الذي يلف ظواهر العنف يف احلياة االجتامعية ،من ناحية
نظرا لتعدد أشكال العنف ومستوياته وتداخل عوامل تكوهنا ،ومن ناحية أخرى ،يف
أوىلً ،
أن كل حماولة لتفسري ظاهرة العنف بإرجاعها إىل سبب واحد هو جمرد تعميم و حتليل زائف
بلغة ماركس ،ال يروم البحث عن احلقيقة بقدر االنزياح واالنحراف عنها.
( ((2لالستزادة انظر كتاب :فريدريك إنجلز ،دور العنف يف التاريخ ،ترمجه للغة العربية :فؤاد أيوب ،دمشق:
دار دمشق للطباعة والنرش1997 ،م.
( ((3حنة أرندت ،يف العنف ،ترمجة :إبراهيم العريس ،بريوت :دار الساقي ،الطبعة الثانية2015 ،م ،ص.10
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من بني النتائج التي قد نظفر هبا من خالل دراستنا ملحاولة آرمسرتونغ اجلادة يف
تكوين زاوية نظر ومقاربة فكرية جلوهر العنف ولفهم العالقة املوجودة بينه وبني الدين من
تكون املجتمع عرب التاريخ من جهة أخرى ،قد نصل إىل تبيان النقاط التالية:
جهة ،وبني ّ

مبتكرا يف
 -1مل يكن العنف البنيوي املرشوع املالزم للدولة مفهو ًما جديدً ا وال
ً
األزمنة احلديثة ،بل ظل مصاح ًبا لإلنسان عرب تارخيه املتواصل؛ إذ جعلت من احلضارات
مؤسسا ومرشو ًعا مسلماً به يف تاريخ البرشية.
الزراعية واق ًعا
ً

 -2إن البحث يف األسس التارخيية التي حتتوي عالقة العنف بالدين هو أمر رضوري
وهام من أجل تفكيك املتتالية التي تقر وتعتقد بأن الدين هو املسبب األول يف العنف،
مناهضا لرؤية
وبالتايل فنحن ال نجد أي حرج يف القول بأن موقف آرمسرتونغ كان موق ًفا
ً
العديد من الباحثني ممن يرون بأن الدين هو سبب املآيس واحلروب.
 -3لقد أدى الطابع االختزايل والتحيزي ملفهوم الدين الضيق يف الرؤية العلامنية
الغربية احلديثة ،والتي ال تشتغل إلاَّ بمنطق القطع والفصل إىل غياب طريقة عامة يف تعريف
الدين ،مقارنة مع أغلب الرؤى الكونية األخرى.

 -4االستناد إىل رؤية معمقة لتفسري ظاهرة العنف يف متظهراهتا السياسية واالجتامعية
واالقتصادية ،قد جيعلنا أمام حتمية القول بأن سؤال العنف قد أضحى واقع مركب حتكمه
العديد من األسباب والعوامل املركبة واملعقدة التي ما فتئت من حال إىل حال؛ ولذلك ال
يمكن للباحث أن يرد أصل العنف يف بعد واحد هو البعد الدين.

رأي ونـقــــاش
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الدكتور عبدالفضيل إدراوي*

ﷺ مقدمة

ال خيرج العرفان يف املدرسة اإلسالمية عن كونه سع ًيا نحو صنع
البيئة التي يتكامل فيها اإلنسان لتحقيق العبودية احلقة هلل تعاىل يف هذه
موجهات غيبية تك َّفل الوحي
الدنيا ،وحيث إن هذه العبودية تتأسس عىل ّ
ببياهنا للبرشية ،أمكننا أن نُتبعها بمس َّلمة مفادها أن التكامل احلق ال يمكن
أن يتح َّقق إلاَّ برشط إمامة أئمة أهل البيت  Aيف املعارف الدينية؛ إذ ال
إمكانية للحديث عن عرفان إسالمي من دون االستناد إىل إمامة رشعية،
ومن دون التسليم بالوالية املطلقة لإلمامة التي ارتضاها اهلل تعاىل للبرشية
يف هذه احلياة.
بالنظر إىل حاجة اإلنسان يف سعيه نحو الكامل إىل قادة ومرشدين

* كاتب وباحث ،كلية اآلداب ،تطوان – املغرب ،الربيد اإللكرتوين:

d_abdelfdil2006@hotmail.com
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يوجهونه ويع ّلمونه وي َق ِّومون ترصفاته ويدلونه عىل عوامل وأرسار السري والسلوك .وهذا
ّ
ال يتح ّقق إلاَّ فيمن ارتضاهم اهلل تعاىل أمناء عىل الوحي ومعارفه ،وأطلعهم عىل علومه
وتفاصيله ،لكي يرجع إليهم الناس وهيتدون هبداهم.

اختيارا ذات ًّيا أو ممارسة فردية وشعرية
ورغم أن العرفان قد يبدو للوهلة األوىل
ً
عينية تنطلق من الذات اخلاصة لصاحبها ،إلاَّ أن حقيقته متتد نحو إنجاز الفعل يف
وتتحول إىل سلوك متعدٍّ قوامه التأثري يف املحيط والعمل عىل إفادة اآلخرين
املجتمع،
َّ
والتحرك من أجلهم ،ومراقبة تفاصيل الذات ملنع كل رش أو أذى قد يصدر يف حق
ّ
الغري ،بل واالنتباه إىل كل تقصري قد يصدر من الذات يف مسؤوليتها ورسالتها نحو
الغري.

ثمة أمهية بالغة حيت ّلها العرفان يف املنظومة الفكرية والعقدية للمدرسة
لذا فإن َّ
وعنرصا مركز ًّيا يف البناء
اإلمامية ،فهو رضورة من رضوريات حياة الفرد يف املجتمع،
ً
السليم للمجتمع .فبه قوام الفرد واملجتمع اخلاليني من العاهات النفسية والروحية.

تتزود عربه وبه الذات ،روح ًّيا وماد ًّيا ،ومنه تأخذ ما به
فالعرفان مصدر طاقة ّ
تغدو مستحقة صفة اإلنسانية ،فهو مظهر من مظاهر التع ُّبد الذي يعبرّ عنه الدكتور أ.
كاريل بكونه «أشبه ما يكون بعملية التنفس عند اإلنسان ..،يعترب عاملاً رضور ًّيا ال غنى
عنه لتوثيق الوشائج والصالت الطبيعية بني الوعي وبني بيئته اخلاصة ..،ويعترب وظيفة
طبيعية للروح واجلسد يف آن واحد ،بحيث ال يمكن االستغناء عنها أبدً ا»(((.

املحمدي
ﷺ أولاً  :يف تالزم العرفان احلق بالتّد ّين
ّ

إذا نحن تت َّبعنا األصول احلقيقية واجلوهرية التي يؤول إليها العرفان ،فال ريب
أن أسسه ،عقلاً وفطر ًة وقل ًبا ،جيب أن ترجع إىل املدرسة اإلسالمية األصيلة ،أي
«املدرسة املحمدية عىل صاحبها وآله أفضل الصالة والسالم ،بكل املعاين والدرجات
واألبعاد»((( ،بالنظر إىل كون الغاية األساس من العرفان إنام هي الدفع باإلنسان نحو
املعنويُ .روي عن الرسول األعظم  Kأنه قال« :إنام العلم
حاالت الكامل والطهر
ّ

((( ألكسيس كاريل ،اإلنسان ذلك املجهول ،تعريب :شفيق أسعد فريد ،بريوت :مكتبة املعارف1993 ،م،
ص.81
((( روح اهلل املوسوي اخلميني ،اجلهاد األكرب أو جهاد النفس ،طهران :مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام ،ط
 ،2004 ،6ص .9
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ثالثة :آية حمكمة ،أو فريضة عادلة ،أو سنة قائمة ،وما خالهن فهو فضل»(((.

بل إن احلياة بر َّمتها ،والوجود عىل امتداده ،ال معنى له وال قيمة حقيقية له ،إلاَّ يف
وتتوحد يف
جوهره اإلهلي ويف ماهيته التوحيدية .فالديانات الساموية مجيعها إنام تتّحد
ّ
هذا املسعى ،وهو «إعادة مجيع املحسوسات وكل العامل إىل مرتبة التوحيد ،تلك املرتبة
وجوارح أن ال ملجأ وال منجى وال غاية إلاَّ اهلل
التي يتي َّقن فيها العبد ويقتنع عقلاً وقل ًبا
َ
أيضا هو منه ...فكل ما هو
تعاىل ،وأن كل ما هو موجود فهو منه تعاىل ،وكل ما سيأيت ً
موجود هو اهلل»(((.

وال خيفى أن املدرسة اإلهلية؛ مم َّثلة يف األنبياء والرسل واألئمة األوصياء ،A
تتحدَّ د رسالتها األساس منذ البدء وإىل هناية هذا العامل ،وتسري يف خدمة عقيدة التوحيد
يتصور عرفان وال تربية وال ختليق وال طهر إلاَّ
وحتقيق العبودية احلقيقية هلل تعاىل .فال
َّ
بمرجعية مصاديق الطهارة والكامل احلقيقي ،مم َّثلاً يف مدرسة أهل البيت  ،Aوحتديدً ا يف
رسول اهلل  ،Kوأوصيائه األئمة األطهار  .Aالذين هلم ارتباط ن ََسبِي بالبيت النبوي،
وكان هلم تب ًعا لذلك مسؤوليات ترشيدية وختليقية شبيهة إىل حد كبري بمسؤوليات الرسول
 .Kفهم من يضمن «سالمة اهلداية الدينية لألمة اإلسالمية من الناحية الروحية»(((.
وهم وحدهم الذين هلم األسبقية ومركزية القدوة ،وهلم املرجعية يف كل األمور،
أمري
مطهرون أورثهم اهلل علم الكتاب ،الذي هو روح
ّ
وصفوا بأهنم «عباد مصطفون َّ
ِ
(((
من عامل األمر وعامل اإلبداع كن فيكون»  ،بل هم عدل القرآن وقرناؤه ،وهم مصادي ُقه
واألد ّلة عليه والقادة إىل حقيقته والعارفون ح ًّقا به .ويكفي لكل عارف أو طالب عرفان
عز ّ
وجل ،وعرتيت أهل بيتي،
يب ّ
هذا البيان اخلالد منه « :Kأال إنيّ خم ّلف فيكم كتاب ر ّ
عيل ال يفرتقان حتى
عيل مع القرآن والقرآن مع ّ
عيل  Cفرفعها فقال :هذا ّ
ثم أخذ بيد ّ
عيل احلوض ،فاسألومها ما خلفت فيهام»(((.
يردا ّ

((( الكليني ،أصول الكايف ،ج  ،1باب :صفة العلم وفضله.
((( روح اهلل املوسوي اخلميني ،اجلهاد األكرب ،مصدر سابق ،ص .233
((( ألفرد بل ،الفرق اإلسالمية يف الشامل اإلفريقي من الفتح العريب حتى اليوم ،ترمجه عن الفرنسية:
عبدالرمحن بدوي ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1987 ،3م ،ص .154-153
ً
منسلخا عن احلديث ،قم :منشورات دار
((( الشيخ حممد السند البحراين ،إسالم معية الثقلني ال إسالم
التفسري ،ط  ،1ص .32
((( ابن حجر العسقالين ،الصواعق املحرقة ،ص  ،75نقلاً عن :السيد الفريوزأبادي مرتىض احلسيني ،فضائل
اخلمسة من الصحاح الستة ،بريوت :مؤسسة األعلمي ،1982 ،ج  ،2ص .127
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املؤهلون لإلحاطة بالعوامل املعرفية والعرفانية ذات الصلة
فهم إذن وحدهم
َّ
بمحورية القرآن الذي ال يمكن اإلحاطة بكل مراتبه الغيبية وبمعانيه العميقة من لدن
بني البرش ،الذين ال يمكن أن يصلوا أي كامل بقدراهتم احلسية ،وال بد هلم تب ًعا لذلك
تتجسد يف األئمة املعينني بالوحي.
من «قدرة وحيانية»
َّ

بل إن مفارقة هؤالء واالستغناء عنهم من شأهنا أن تقود صاحبها إىل مرديات الزيغ
واالنحراف .ولعل ما يالحظ عىل مدارس التصوف والزهد يف العامل اإلسالمي من خت ُّبط،
وما شاب ويشوب عديدً ا من التجارب من انحرافات وأخطاء وتشويه ،إنام مر ُّده إىل هتميش
مرجعية أئمة أهل البيت  ،Aالذين هم وحدهم دون سواهم ،ضامن وأمان األمة من الزيغ
واالنحراف ..« ،وأهل بيتي أمان ألمتي ،فإذا ذهب أهل بيتي أتى أمتي ما يوعدون»(((.

فال يمكن حتصيل معارف غيبية وال إدراك حقائق عامل الروح واملعنى ،إلاَّ
بمرجعية أهل البيت بوصفهم خزان مجيع العلوم وأبواب مجيع املعارف ،والعارفني
بأرسارها وتفاصيلها ،وفيهم «حرص القرآن الكريم الوصول إىل املكنون من حقائقه
العلوية الغيبية ،ألهنم وحدهم املشهود هلم بالتّطهري اإلهلي»(((.
ِ
السالم عىل ّ
السالم عىل
حمال َمعرفة اهللّ ،
وما نقرأ يف الزيارة اجلامعة الصغرية «ّ ..
الذين من واالهم فقد واىل اهلل ،ومن عاداهم فقد عادى اهلل ،ومن عرفهم فقد عرف اهلل،
ومن جهلهم فقد جهل اهلل عز وجل»(.((1

يعضد هذه احلقيقة ،فيجعل املعرفة احلقيقية باهلل تعاىل وبشؤون الغيب وبتفاصيل
املعنوي ،كّل ذلك متو ِّق ًفا ومرشو ًطا بمعرفة األئمة األطهار ذوي
الكامل وال ّطهر
ّ
والتفرد باملعرفة احلقة ،وحفظة الرشع ،والقوامون عليه هلداية البرش
االختصاص
ُّ
وحفظ مصاحلهم« .وما ترك رسول اهلل  Kعلماً علمه اهلل من حالل وال حرام ،وال
أنس حر ًفا واحدً ا منه.((1(»..
أمر وال هني كان أو يكون ..إلاَّ ع ّلمنيه وحفظته ،ومل َ
((( مستدرك الصحيحني ،ج  ،3ص  ،140نقلاً عن :فضائل اخلمسة من الصحاح الستة للسيد الفريوزأبادي،
ج  ،2ص .68
((( الشيخ حممد السند ،إسالم معية الثقلني ،مرجع سايق ،ص .18
( ((1الشيخ عباس القمي ،مفاتيح اجلنان ،ويليه الباقيات الصاحلات ،ترمجة :حممد رضا النوري ،دار الثقلني،
ط  ،1998 ،2ص .617
( ((1كام يرصح سيدنا عيل بن أيب طالب  ،Cينظر :هنج البالغة ،اخلطبة رقم.210 :
وهذا ما شهد به عدد غري قليل من العلامء وكبار الصحابة األجالء ،ويكفي أن نذكر من ذلك قول
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لذا نجد أن األنبياء والرسل واألئمة من أهل البيت قد ُعدّ وا املؤسسني األوائل
لتيار الزهد والعرفان والتصوف يف الثقافة العربية اإلسالمية ،الذي كان يف حقيقته
تطويرا واستلها ًما لفلسفة الزهد ،وجتسيدً ا ملبادئ مدرسة هؤالء الرواد يف العرفان
ً
والرياضة النفسية.

جمرد
ثمة من الدارسني من يرى أن رموز املدارس الصوفية وكرباءها ،هم َّ
بل إن َّ
متع ِّلمني ملبادئ التصوف والزهد ،تتلمذوا عىل أيدي هؤالء الرواد من األصحاب .يقول
زهري غزاوي ُم َب ّينًا مكان َة اإلمام عيل بن أيب طالب لدى بعض رموز التصوف« :فهذا
التيار اهلائل من النظرية الصوفية برموزه املعروفة بد ًءا من احلسن البرصي وصولاً إىل
والكيالين
فاعي
مرورا بمحي الدين بن عريب
رابعة العدوية،
ّ
والر ّ
والسهروردي واجلُنيد ّ
ً
ّ
وغريهم كثري ،قد اعتربوا اإلمام عل ًّيا بن أيب طالب أستاذهم األوحد ،واختذه العرفاء
واملرتاضون وأقطاب التصوف بطلاً وقدوة
ورمزا»(.((1
ً
وعىل هدي علومه ومعارفه «أثروا احلضارة العربية اإلسالمية بفيض من
الفلسفات والكالم والشعر ،مل يعرف مثله يف أية حضارة أخرى»(.((1

ويف السياق نفسه يقول أحد الباحثني يف فلسفة الزهد والتصوف« :اإلمام عيل بن
أيب طالب باب مدينة العلوم( ((1واملواهب ،كان مز َّينًا بالزهد والورع ،كُشف له الغطاء،
وفضت عنه األستار ،وفتحت له كنوز العلم ،فنهل منها ما شاء بدون حساب ،قدو َة
املتقني،
وقطب العارفني»(.((1
َ

الصحايب اجلليل ابن مسعود« :إن القرآن أنزل عىل سبعة أحرف ،ما منها حرف إلاَّ وله ظهر وبطن ،وإن
عيل بن أيب طالب عنده من الظاهر والباطن.»...
ّ
ينظر :اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ،ج  ،4ص  ،233نقلاً عن حممد باقر الصدر ،نشأة الشيعة
والتشيع ،منشورات الغدير ،ط  ،1999 ،4ص .113
( ((1عيل رشيعتي ،اإلمام عيل يف حمنه الثالث؛ ترمجة :عيل احلسيني ،بريوت :دار األمري ،ط ،2001 ،1ص
.156
( ((1زهري حسني غزاوي ،اإلمام عيل بن أيب طالب إنسان للمستقبل (القلب والسيف) ،بريوت :دار اهلادي،
ط1424 ،1هـ 2003 -م ،ص.152
ِ
( ((1تب ًعا للحديث املشهور عن الرسول « :Kأنا مدينة العلم وعيل باهبا ،فمن أراد املدينة فليأت الباب،»..
أورده صاحب املستدرك ج  ،126 ،3نقلاً عن :السيد الفريوزأبادي ،فضائل اخلمسة من الصحاح الستة،
مرجع مذكور ،ج  ،2ص .281
( ((1عيد الدرويش ،فلسفة التصوف يف األديان ،دمشق :دار الفرقد ،ط ،2006 ،1ص.165

العرفان اإلسالمي بني شرط الكمال وهدف ّية ال ّتكامل

167

فنحن إذن أمام رواد وصفوا بأهنم سابقون يف العرفان والتصوف ومؤسسون
الفعيل واملصداق
لبنائه ،ومن معينهم اغرتف الصوفية معارفهم ونظرياهتم .فهم النموذج
ّ
الروحي بني الناس يف هذا العامل.
املعنوي
السلوكي ملظاهر الكامل
العميل والتجسيد
ّ
ّ
ّ
ّ

وقد د َّلت الروايات الرشيفة وتوصيات الوحي عىل رضورة التأيس هبم واالئتامم
والتامسا للخالص
هبم واقتفاء آثارهم يف كل صغرية وكبرية ،جتنُّ ًبا للزيغ واالنحراف
ً
يلح عىل األمة اإلسالمية طيلة حياته الدّ عوية،
واألمن .فعندما كان رسول اهلل ّ K
وإىل آخر حلظة من حياته الرشيفة بأن تتولىَّ أوصياءه من أهل بيته الرشيف ،قائلاً :
متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدً ا»« ،اهلل اهلل يف أهل بيتي »..فهو إنام
«تركت فيكم ما إن َّ
كان يشري إىل رضورة االحرتاز من الغرور واالغرتار بالعلم واملعرفة ودعوى الكامل
الروحي ،بعيدً ا عن هنجهم ورصاطهم القويم ،ما قد جيعل من صاحبه متوهمِّ ً ا امتالك
ّ
والويل أو
احلقيقة لوحده ،ووصوله إىل جوهر الدين والتد ّين واستغناؤه عن املرشد
ّ
اإلمام املعصوم ،وبأنه ال يضعف وال َي ْع َيا ،مكتف ًيا بمنهج (حسبنا أنفسنا وعقولنا عن
الوحي)( ،حسبنا كتاب اهلل عن العرتة)(.((1

إنه تنبيه ُمبكِّر منه  ،Kوحتذير من الوقوع يف حالة من االستغناء عن اإلرشاد
الوحياين ،الذي ال يمكن أن يتخ ّلله النقص أو التناقض أو املصلحة اخلاصة ،والذي
يضمن وحده عدم التّوه والضالل أو االنسياق مع موجات التأويل ومتاهات التناقضات
وتوهم الزعامة والقطبية بعد أشواط من
البرشية ،التي منشؤها تس ُّلط األنانيات الفردية
ُّ
ّ
الشط عن متاركة األئمة املعصومني
السري والسلوك يف عوامل الرياضة الروحية لكن مع
واالستبداد بالرأي واالغرتار بالقدرة الذاتية والثقة يف العقل والنفس حتت مسمى شعار
(حسبنا كتاب اهلل).
يتصور عرفان قويم ما مل يتق َّيد هبداية الوحي اإلهلي ،واملتم ّثل يف الكتاب
فال
َّ
والسنة الصحيحة التي مت ّثلها العرتة الطاهرة ،فهام م ًعا طريق اهلداية والنور واحلق ،ومها
وحدمها سبيل حتقيق الغايات الكاملية التي ارتضاها اهلل تعاىل للعباد ،مصدا ًقا للحديث
متسكتم به لن تضلوا بعدي أبدً ا ،كتاب اهلل وعرتيت أهل
املشهور« :تركت فيكم ما إن َّ
بيتي»(.((1

( ((1الشيخ حممد السند البحراين ،الغلو والفرق الباطنية ،رواة املعارف بني الغالة واملقرصة ،حترير :حسن
الكاشاين وجمتبى األسكن ،منشورات باقيات ،ط2011 ،1م ،،ص .331
( ((1حديث مشهور ترويه جل كتب احلديث املتداولة بني املسلمني من خمتلف املذاهب والفرق اإلسالمية.
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فقد يكون العرفان والتصوف طري ًقا إىل أنواع من العلوم واملعارف التي قد خترج
عن حد الشهود واحلسية ،فهي ٍ
آنئذ -حتماً ومنط ًقا وعقلاً  -حتتاج من صاحبها ومن
ُّ
الروحي
وتدخل من معصوم ،وإلاَّ قادته إىل اهللكة والضياع
السالك طريقها إىل ترشيد
ّ
تصب يف الكامل املرجو.
واملعنوي ،ولن يكن مأمونًا وال متيقنًا أن
ّ
ّ
ٍ
كثريا من العلوم واملعارف الروحية واألرسار الغيبية التي قد ال
وغري خاف أن ً
يطيق حتملها اإلنسان العادي ،وقد ال يدرك حمتواها وال حقيقتها وال كيفية الترصف
ثمة من احلقائق
حياهلا ،إلاَّ إذا استند إىل معارف أهل البيت وتوجيهاهتم .بل إن َّ
املقرب من املالئكة ،كام جاء
واملعارف والدرجات املعرفية العرفانية ما ال
يتحمله حتى َّ
َّ
عىل لسان جربئيل للنبي  Kليلة املعراج ،ملا بلغ إىل سدرة املنتهى وانتهى إىل احلجب،
فقال :تقدَّ م يا رسول اهلل ،ليس يل أن أجوز هذا املكان ولو دنوت أنملة الحرتقت!!(.((1
فكيف لإلنسان العادي أن يدَّ عي االستقاللية واالعتامد عىل ذاته يف السري إىل
اهلل وسلوك طريق العرفان اخلاص من دون هداية وترشيد دقيق وواضح من األئمة
كثريا من العلوم واملعارف املادية نبغ فيها
العارفني العاملني بأرسار ذلك؟! مثلام أن ً
اإلنسان وأعطى فيها اليشء الكثري وح َّقق إنجازات مل تكن متو َّقعة وال حمتملة ،لكنها مل
تصب سوى يف طريق النقيصة والرشور املنافيني حلقيقة الكامل وغاياته املرجوة.
َّ

مؤسسا
لذا فإن سلوك طريق املعرفة الروحية وطريق العرفان جيب أن يكون
ً
وحمكو ًما ومستندً ا يف تفاصيله إىل معارف الوحي بام هو قرآن وسنة املعصومني ،السبيل
األوحد الذي حي ّقق «اإلحاطة بتامم التكامل لإلنسانية واآلفاق املمكنة هلا ،وهو أمر ال
حييط به وبتفاصيله العقل البرشي الفطري املحدود ،وال العقل التجريبي وال العقول
األخرى»(.((1

ﷺ ثان ًيا :العرفان وهتذيب النفس

يمكن أن نختزل مجيع معاين العرفان وكل مدلوالته وأبعاده ،ومجيع تفاصيله،
مهام اختلفت املنطلقات والدراسات املنظور منها إليه ،سيان إن كانت مدرسية تعريفية
( ((1ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب  ،Aج  ،1ص  ،179نقلاً عن :الشيخ السند ،إسالم معية
ً
منسلخا عن احلديث ،مرجع مذكور ،ص .130
الثقلني ال إسالم
( ((1الشيح حممد السند البحراين ،الغلو والفرق الباطنية ،مرجع مذكور ،ص .43
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وختصصية ،تبحث يف تفاصيل العرفان ومصاديقه.
معمقة
ُّ
تبسيطية ،أو كانت أكاديمية ّ
فجميع املعاين يمكن أن تؤول إىل حقيقة «معرفة اهلل التي تتو َّفر يف ظ ِّلها سعادة الدنيا
واآلخرة»(.((2

إن الغاية التي من أجلها سعى وجاهد مجيع األنبياء والرسل ،وكذا األولياء
واألوصياء والصاحلون ،ال خترج يف حقيقتها عن هدفية واحدة «تربية اإلنسان وهدايته
يف مسريته من عامل الرتاب إىل عامل امللكوت األعىل هبدف يتم َّثل يف تشكيل املجتمع
أنوار العبودية واإلخالص واإليامن
وإعداد بيئة ال يعبد فيها غري اهلل تعاىل ،فتزيل
ُ
أنظار البرشية بنور مجال
بالغيب ،ظلم َة األهواء النفسانية والشهوات الدنيوية ،وتيضء
َ
احلق يف عامل الوجود ،وتعيد حاكمية التوحيد وأبعاده املتعالية يف خمتلف العالقات
ّ
والنشاطات اإلنسانية .ومثل هذا ال يتيسرَّ إلاَّ بتزكية النفس ،اليشء الذي جيهله حكام
متحركًا
الرشق والغرب ،ويتع َّطش إليه عامل اليوم املنهك»( ،((2حيث يكون اإلنسان
ّ
حتركًا عمود ًّيا يف طريق السري والسلوك إىل احلق تعاىل ،بغاية «الوصول إىل مقام ال يرى
ُّ
(((2
يف الوجود غريه تعاىل» .

التحرر
إن العرفان ليس إلاَّ ذلك السعي املخلص من العبد يف دنياه من أجل
ُّ
من صنم ّية ّ
الذات وقهرية النفس ،أو ما يسميه السيد روح اهلل املوسوي اخلميني
باهلجرة من النفس إىل اهلل ،حيث يعزم اإلنسان عىل اخلروج من بيت النفس وظلامنيتها،
متحر ًرا من أرس الدّ نيا والطبيعة وسيطرة النفس
مهاجرا إىل اهلل ورسوله،
وينطلق صاد ًقا
ّ
ً
والشهوات والغرائز ،ومن أنانيته الضيقة ،إىل مراتب ما يعرف عند العرفانيني بـ«املوت
املطلق» التي «ال يعود فيها يشء من أنفسهم»(.((2

ويتح َّقق االبتعاد عن بيت النفس أو بئرها العميقة التي جتعل اإلنسان ال يرى إلاَّ
نفسه ،وال يقيم وزنًا إلاَّ هلا ،وال يفكر إلاَّ فيها .بام جيعل منها «أعدى األعداء وهي أسوأ
من كل األعداء وأكرب من كل األوثان بل هي أم األوثان؛ ألن اإلنسان يعبدها أكثر من
ويتوجه إليها أكثر من سائر األوثان ،وما مل حيطم هذا الوثن فال يستطيع
سائر األوثان
َّ

( ((2روح اهلل املوسوي اخلميني ،رشحات ملكوتية ،بريوت :مركز باء للدراسات ،ط  ،2008 ،2ص .143
( ((2روح اهلل املوسوي اخلميني ،اجلهاد األكرب ،مرجع مذكور ،ص .10
( ((2السيد كامل احليدري ،العرفان الشيعي ،ص .25
( ((2روح اهلل املوسوي اخلميني ،تفسري آية البسملة ،ترمجة :عرفان حممود ،بريوت :دار اهلادي ،ط،2
2000م ،ص .44
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أن يصبح إهل ًّيا؛ إذ ال يمكن اجلمع بني اهلل وبني الوثن ،وال يمكن اجلمع بني األنانية
واإلهلية»(.((2

لذا وجدنا السيد اخلميني يف حركته النهضوية اإلصالحية ،يركّز عىل رضورة
االنتباه إىل هذا اخلطر الكبري ،ورضورة املعرفة الدقيقة والواعية بأقرب األعداء إىل
املتنوعة
اإلنسان ،وهي النفس التي بني اجلنب ،والعمل عىل مراقبتها وتت ّبع أساليبها
ِّ
يف اإليقاع باإلنسان والسقوط به يف مدارك اجلهالة والظلامنية والغفلة عن احلق .يقول
يف إحدى توصياته العرفانية« :واعلم أن مجيع ما حيل ببني آدم من مصائب ناشئ من
ِ
وه ْم َحتَّى لاَ َتك َ
ُون
{و َقات ُل ُ
اإلرث الشيطاين .فهو أصل الفتنة ،وربام تشري اآلية الكريمة َ
فِ ْتنَ ٌة َو َيك َ
ين ل ِ َّل ِه} ،يف بعض مراحلها ومستوياهتا إىل اجلهاد األكرب ،وقتال أساس
ُون الدِّ ُ
الفتنة وهو الشيطان وجنوده .وهلؤالء فروع وجذور يف أعامق قلوب بني اإلنسان كافة،
وعىل كل إنسان أن جياهد حتى ال تكون فتنة داخل نفسه وخارجها ،فإذا ح َّقق هذا
اجلها ُد
النرص؛ صلحت األمور كافة وصلح اجلميع»(.((2
َ
فتكون حقيقة العرفان إذن ماثل ًة يف السعي املخلص واالجتهاد الواعي نحو
حتقيق النرص ولو يف بعض مستوياته ،عىل جبهة النفس ،عرب التمكُّن من احلدّ من األهواء
النفسانية التي ال حد ال تنتهي .هذه املرحلة تعدُّ رشط كل سلوك عرفاين وبداية كل
تطو ًرا عىل
حركة نحو إصالح احلال .فال يمكن ألي كان أن يدَّ عي إمكانية أن حي ّقق ُّ
مستوى السري إىل اهلل واالرتقاء يف مدارج الكامل ،ما مل ينجح يف حتقيق مستويات من
هذا االنتصار األويل ،وهو يف احلقيقة ليس أول ًّيا بل هو اهلدف والغاية من العرفان ،ألن
يعب
جوهر هذا األخري أن حي ّقق العبد
التحرر من حب النفس والعجب واالنطالق فيام رِّ
ُّ
عنه العرفاء «بالسفر من اخللق إىل احلق تعاىل ،ومن الكثرة إىل الوحدة ،ومن الناسوت
إىل ما فوق اجلربوت»(.((2

إن حقيقة العرفان هي جوهر ختليقي هتذيبي حمدّ د ومرشوط بضوابط دينية
عقدية ،تتجاوز الضوابط العرفية أو االجتامعية التي قد تكون يف ذاهتا هتذيبية ،لكنها
خارجة عن ضوابط التدين واالعتقاد الوحياين .والعرفان معرفة عملية سلوكية تتجاوز

( ((2روح اهلل املوسوي اخلميني ،تفسري البسملة ،مرجع مذكور ،ص .46 - 45
( ((2روح اهلل املوسوي اخلميني ،وصايا عرفانية ،إعداد :عباس نور الدين ،بريوت :مركز بقية اهلل ،ط،1 .
 ،1998ص .85
( ((2روح اهلل املوسوي اخلميني ،وصايا عرفانية ،مرجع سابق ،ص .84
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املستوى املعريف التنظريي اخلالص ،وهو ذو غاية هتذيبية قوامه العمل عىل إصالح
املعنوي ،بام هي
النفس وتطويعها واالرتقاء هبا نحو مدارك الكامل والصالح والطهر
ّ
حالة فطرية يف الطبيعة اإلنسانية .ألن الغاية العظمى واهلدف األسمى من هذا الوجود
إنام هو حتصيل املعرفة الشهودية التي ال يرى العارف فيها أي يشء يف الوجود سوى
احلق تعاىل وأسامئه وصفاته(.((2

ﷺ ثال ًثا :العرفان والعمل

يف مدرسة األئمة من أهل البيت  Aال ينفصل العرفان عن العمل ،وال يمكن
والتفرغ للرياضة النفسية بعيدً ا عن مقتضيات احلياة ومتطلبات
اعتبار ممارسة العرفان
ُّ
اليومي ممارسة عرفان ّية ،بل إن االكتفاء باخللوة واالنعزال للتع ّبد ،وإعالن
الكدح
ّ
االستقالة الطوع ّية عن مهام احلياة ومتطلبات الكدح ليعدّ من صميم االنحراف،
ووجها من وجوه الزيغ عن سواء السبيل.
ً
إن التهذيب احلقيقي للنفس ،والتطويع احلق يف سبيل السري السلوكي العرفاين
التام ،ال يتم وال يتح َّقق ،إلاَّ بكدح حقيقي وصرب وجهاد ومثابرة ،وباقتحام جماالت
احلياة ومواجهة مشاكلها واملسامهة الفاعلة والدؤوبة واجلادة يف بناء احلضارة وخدمة
اإلنسانية ،أي إن العرفان حيوز قيمته ،إضافة إىل امتالك احلاالت وحتصيل امللكات
النفسانية ومت ّثل األفكار العقلية واحلاالت الروحية العالية ،من سمته العميل ومن أفعال ّية

قرب إىل األفهام هذه املراتب
( ((2حياول الشيخ الطويس-كام ينقل عنه الشيخ حسن حسن زاده آميل -أن ُي ِّ
ممُ ِّثال هلا بمراتب معرفة النار؛ فإن أدناها من سمع أن يف الوجود شي ًئا يعدم كل يشء يالقيه ،ويظهر أثره يف
نارا ،ونظري هذه املرتبة يف
كل يشء حياذيه ،وأي يشء أخذ منه مل ينقص منه يشء،
ويسمى ذلك املوجود ً
َّ
معرفة اهلل تعاىل معرفة املقلدين الذين صدقوا بالدين من غري معرفة باحلجة .وأعىل منها مرتبة من وصل
إليه دخان النّار وعلم أنه ال بد من مؤثر ،فحكم بذات هلا أثر هو الدخان ،ونظري هذه املرتبة يف معرفة
اهلل تعاىل معرفة أهل النظر واالستدالل ،الذين حكموا بالرباهني القاطعة عىل وجود الصانع ،وأعىل منها
مرتبة من أحس بحرارة النار بسبب جماورهتا ،وشاهد املوجودات بنورها وانتفع بذلك األثر ،ونظري هذه
املرتبة يف معرفة اهلل تعاىل سبحانه معرفة املؤمنني اخل ّلص الذين اطمأنت قلوهبم باهلل وتيقنوا أن (اهلل نور
الساموات واألرض) كام وصف به نفسه.
وأعىل منها مرتبة من احرتق بالنار بكليته وتالشى فيها بجملته .ونظري هذه املرتبة يف معرفة اهلل تعاىل
معرفة أهل الشهود والفناء يف اهلل ،وهي الدرجة العليا واملرتبة القصوى رزقنا اهلل الوصول إليها والوقوف
عليها بمنه وكرمه.
ينظر :الشيخ حسن زاده آميل ،السري إىل اهلل ،بريوت :دار املحجة البيضاء ،ودار الرسول األكرم ،ط
 ،2001 ،1ص .22
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الفردي املحض ،وإنام من جانب بعدها
يت
ّ
اإلنسان الداخل ّية واخلارج ّية ،ال يف بعدها الذا ّ
ّ
مشاق املواجهة وليس الفرار أو الركون إىل
احلركي يف املجتمع .والصرب عىل
االجتامعي
ّ
ّ
التي هي أخف وأسهل.

اخلميني ،وهو أحد أبرز رواد النهضة الذين أعادوا
يقول السيد روح اهلل املوسوي
ّ
احلقيقي ،وأعطوه دفع ًة جديدةً ،أخرجته
للعرفان يف الفكر اإلسالمي املعارص مفهومه
ّ
ِ
من دائرة املعارف النظرية واالصطالحات امل ْلغزة ،التي تراد لذاهتا ويتيه الباحث بني
املجردة ،إىل حقيقة عملية سلوكية ،حتوز قيمتها احلقيقية من
مصطلحاهتا ومفهوماهتا
ّ
شخصا تكامل ًّيا،
جانب وظيفتها السلوكية ،ومن جانب دورها يف توجيه الفرد ،ليكون
ً
روحي
معنوي
التجرد من أنان ّيته وإ ّن ّيته الض ّيقة واملهلكة ،ويسري يف اجتاه طهر
يسعى نحو
ّ
ّ
ّ
يتخ ّلص فيه من نقائص األخالق وذميم الفعال يف كل حركاته وسكانه.

حيوز العرفان قيمته إذن من جانب فاعليته االجتامعية ،بالنظر إىل كونه يصبح
وجرسا إلرشاكه يف حاجاهتم ومعاناهتم ،وكل
طري ًقا موصلاً أمل َ الفرد بآالم اآلخرين،
ً
ُمن ِّغصات عيشهم .فهو بعبارة الدكتور عيل رشيعتي «وسيلة لتلقني النفس ،كيف تظل
عىل تط ّلع دائم إىل األهداف والطموحات اإلنسانية السامية»(.((2

ولقد تن َّبه السيد اخلميني إىل انحراف العرفان يف ممارسة الكثريين عن معناه ،حينام
أشار إىل أن «هناك فئة من الناس ظنوا أن معنى العرفان هو أن جيد اإلنسان حملاًّ
ويتلو
َ
رأسا ويتاميل وغري ذلك هذا هو معنى العرفان .إن أعىل مراتب العرفان
وحيرك ً
ذكراّ ،
ً
عيل  ،Cومل يكن ملثل هذه األشياء من وجود يف سلوكه .لقد خت ّيلوا
كان حيوزها اإلمام ّ
ذكرا ويتغنى حينًا ثم
أن الشخص العارف جيب أن يعتزل كل يشء
ّ
ويتنحى جان ًبا ويتلو ً
يفتح دكانًا!! ..إن أمري املؤمنني  Cيف الوقت نفسه الذي كان فيه أعرف اخللق بعد
يتنح جان ًبا ومل
رسول اهلل يف هذه األمة ،وأعرف خلق اهلل باحلق تعاىل ،مع ذلك فإنه مل ّ
يفعل شي ًئا عب ًثا ،مل يكن له يف أي وقت حلقة ذكر ...كان مشغولاً بأعامله .ولكن ُيت َ
َخ َّيل
أن أهل السلوك ال شأن هلم بالناس اآلخرين ،كل ما جيري يف املدينة فليجر فأنا من أهل
السلوك ...ألذهب وأجلس يف زاوية وأتلو ِور ًدا !..وهذا هو السلوك بحسب قوهلم.
إن السري والسلوك كان يف األنبياء أكثر من غريهم ،ويف األولياء أكثر من غريهم ،لكنهم

( ((2عيل رشيعتي ،الدعاء ،ترمجة :سعيد عيل ،دار األمري للثقافة والعلوم ،ط1426 ،1هـ 2006 -م ،ص
.53
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-األنبياء واألولياء -مل يذهبوا إىل بيوهتم ليجلسوا ويقولوا :نحن أهل السلوك»(.((2

عىل عكس هذا الفهم والتطبيق غري السليمني ،فالعرفان احلق يم ّثله األئمة
األطهار  ،Aفهم مجيعهم أمثلة ونامذج وقادة يف كل مناحي احلياة اخلاصة والعامة
والتمسك بالعدالة .لقد كان زهدهم زهدً ا
جيسدون العرفان ال ّثوري أو عرفان العبادة
ُّ
ِّ
تتحمل الفقر ملكافحة الفقر وتصرب عىل اجلوع
ثور ًّيا وزهدً ا علو ًّيا ،من أبرز معانيه «أن
َّ
لتكافح اجلوع ،والتنازل عن اخلبز الشخيص من أجل توفري خبز الناس والتنازل عن
اللذات واحلياة الشخصية وختفيف املعيشة والبساطة واالستغناء واالكتفاء بلقمة اخلبز
وامللح وسد جوعه وجوع عائلته بالقليل من أجل إشباع جياع الناس ،وختفيف احلمل
لكي ينطلق يف خدمة املجتمع دونام إحساس بقيود احلياة الشخصية»(.((3

وهذا يشري إىل رضورة إدراج العرفان سلوكًا عمل ًّيا يف املامرسة اليوم ّية للفرد،
يترصف وفق مقتضيات
حتركاته الدنيوية بني الناس يف املجتمع .فهو
وجعله من ضمن ُّ
َّ
املوجهة
االستحضار الدائم للحق تعاىل واملراقبة الدقيقة لكل حركاته وسكناته واملعاينة ِّ
لكيانه وعقله وجوارحه.
األبطحي يف تقديمه للصحيفة السجادية ،إىل أن أدعية
يشري السيد حممد الباقر
ّ
اإلمام زين العابدين السجاد « Cكانت ذات وجهني غاية يف االرتباط والتكامل:
وجها عباد ًّيا ،وآخر اجتامع ًّيا يتَّسق مع مسار احلركة اإلصالحية التي قادها اإلمام يف
ً
ذلك الظرف الصعب .فاستطاع بقدرته الفائقة املسدّ دة أن يمنح أدعيته -إىل جانب
ضمنها من مفاهيم خصبة
روحها التعبدية املعطاء-
ً
حمتوى اجتامع ًّيا متعدّ د اجلوانب ،بام َّ
وأفكار نابضة باحلياة»(.((3

فاإلمام رغم املحن الشديدة التي كان يمر هبا ،ورغم حالة املضايقة والتهميش
التي فرضت عليه ،ورغم إبعاده عن الناس وإبعاد الناس عنه ،ورغم حيلولة السلطة
السياسية األمو ّية دون القيام بدوره كامال يف املجتمع ،رغم ذلك نجد أنه يستغل
هامش الدعاء والتوسل واملناجاة ،لينخرط يف شؤون املجتمع ويساهم يف تربية الناس

( ((2السيد روح اهلل املوسوي اخلميني ،رشحات ملكوتية ،بريوت :مركز باء للدراسات ،ط2008 ،2م،
ص .227 -226
( ((3عيل رشيعتي ،اإلمام عيل يف حمنه الثالث ،مرجع مذكور ،ص .158
( ((3حممد الباقر األبطحي ،مقدمة الصحيفة السجادية اجلامعة ،لإلمام زين العابدين ،بريوت :دار الصفوة،
 ،1992ص .12
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وتوجيههم وترشيد حركتهم يف احلياة ،للسري هبم نحو التكامل املطلوب .فكانت
الصحيفة السجادية (زبور آل حممد) من أبرز الوثائق التي تثبت حيوية وفاعلية العرفان
اإلسالمي ،وتؤكد مدى ارتباطه باحلياة وهبموم الناس واملجتمع ،فهي أسلوب مبتكر
(((3
يف إيصال الفكر اإلسالمي واملفاهيم اإلسالمية األصيلة إىل القلوب»

وهذا يؤكد أن العرفان وحركة الذكر والدعاء وسلوك املناجاة والتوسل العرفانيّ ،
أمورا حمدودة قيمتها ووظيفتها يف نطاق ما هو فردي وخاص ،بل هي ممتدة إىل حتقيق
ليست ً
هدف اجتامعي أوسع ،هو تعليم املرء كيف يكون إنسانًا ،فعربه يتم تلقني الفرد النشيد
الروحي املوحي بالعمل اإلجيايب وباحلركة نحو اآلخرين»( .((3ولعلها املرتبة التي تسعى كل
احلركات اإلصالحية التي تقوم يف املجتمعات من أجل الوصول باإلنسان إليها.

ﷺ راب ًعا :العرفان والعلم

إن االشتغال بأي نوع من أنواع العلوم ،ال يمكن أن ينفصل عن جوهرية العرفان،
مثلام أن حالة العرفان ّية ال يمكن أن تنال باالنتساب أو االدعاء أو املعرفة النظرية ،فمهام
تكن دقة املطالب العرفانية التي قد يبحث فيها الفرد وقد يتعمق يف تعريفها وتبيينها
واالستدالل عليها ،كل ذلك ال يمكن أن يوجد حقيقة اإلنسان العارف ،ما مل تتجسد فيه
معاين العرفان احلق ،وما مل حي ّق ْقها سلوك ًيا يف حياته اخلاصة والعامة ،الظاهرة والباطنة.

بل إن كثريا من املفاهيم واملصطلحات إذا ابتغاها الفرد لذاهتا ومل جيعل منها
وسيلة إىل إصالح نفسه وحتقيق العبودية احل ّقة هلل يف حياته ،قد تغدو وباال عليه ،وال
تزيد إال من ظلامن ّيته وبعده عن العرفان احلق.

لقد رأى اإلمام اخلميني أن االنشغال بالعلوم «حتى العرفان والتوحيد ،إذا كان
الكتناز االصطالحات -وهو حاصل -أو ألجل تلك العلوم فإنه ال يقرب السالك من
اهلدف ،بل يبعده هو (العلم هو احلجاب األكرب)»(.((3

هذا األمر نفسه هو ما ُيويص به اإلمام إحدى الطالبات العارفات ،حني سألته
أن يرشدها إىل أهم الكتب العرفانية املساعدة يف سبيل السري والسلوك ،فأجاهبا:

( ((3السيد حممد الباقر األبطحي ،مقدمة الصحيفة السجادية اجلامعة ،مرجع مذكور ،ص .13
( ((3حممد فتحي عثامن ،الفكر اإلسالمي والتطور ،تونس :دار الرباق للنرش ،ط1990 ،1م ،ص .186
اخلميني ،وصايا عرفانية ،مرجع سابق ،ص .110
( ((3السيد روح اهلل املوسوي
ّ
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«ابنتي ،اهتمي برفع احلجب ال بجمع الكتب( ..،قويل يل) إذا نقلت الكتب العرفانية
والفلسفية من السوق إىل املنزل ،من مكان إىل مكان ،أو جعلت نفسك خمزنًا لأللفاظ
حل َّضار
واالصطالحات ،وعرضت يف املجالس واملحافل ما يف جرابك وخدعت ا ُ
بمعلوماتك ،وزدت ثقل محلك بخداع الشيطان والنفس األ ّمارة األخبث من الشيطان،
وأصبحت بلعبة إبليس زينة املجالس ،وتبعك –ال سمح اهلل – غرور العلم والعرفان،
وسيفعل ،فهل هبذه املحموالت الكثرية زدت احلجب أم خففته!»(.((3

حني ندرك حقيقة العرفان ،ونتم ّثل جوهر ّيته يف منظومة التفكري اإلمامية ،فإننا
نلفي أنه جيمع بني كونه حالة سلوكي ًة وجتسيدً ا تربو ًّيا قول ًّيا وفعل ًّيا وعقد ًّيا ملقتضيات
وسريا واع ًيا ودقي ًقا نحو غايات الرشيعة ومقاصدها ،وهو تب ًعا لذلك ،ال
الوحي،
ً
فرعا من فروع احلياة ،وال يمكن أن ُيفتقد أو يستغنى عنه يف أي حركة
يمكن أن يغادر ً
من حركات اإلنسان ،علني ًة كانت أم رسي ًة.

إن من مقتضيات شمولية العرفان وهيامن ّيته ،أنه يف جماالت العلم واملعرفة ،ومهام
ْ
حمسوسا وجتريب ًّيا،
منحى
العلمي
تتخذ املعرفة والبحث
وختصصها ،ومهام
يكن نوعها
ّ
ْ
ً
ً
ّ
املادي املحض ،فإهنا من منظور العرفان جيب أن تظل مؤ ّطرة
ختصصها
ّ
تكن دقة ّ
ومهام ْ
ضمن دائرة التوحيد ،وخادمة غايات الكامل والرقي املعنوي ،وسب ًبا للوصول إىل مراتب
الطهر واخلالص الروحي ،مثلام وجب أن تكون وسيلة خلدمة مرشوع احلكومة اإلهلية
يف األرض ،وطري ًقا نحو تأمني سعادة البرشية واملوجودات ك ّلها ،يف الدنيا واآلخرة.

التخصص ّية الدقيقة يف الطبيعيات والرياضيات والطب واهلندسة
إن املعارف
ّ
وغريها من العلوم التي ال تكاد حتد ،ليست مدروسة ال مطلوبة لذاهتا ،بل إن «اإلسالم
يؤطرها بالتوحيد ،ويرجع الطبيعة بأرسها وكل الظالل الظلامنية إىل ذلك املقام النوراين
األخري الذي هو مقام األلوهية» .فليس لإلسالم نظر استقاليل للعلوم الطبيعية ألن كل
العلوم ،ويف أي مرتبة كانت ،يريد هلا اإلسالم أن ختدم التوحيد فـ«ما هي إلاَّ ورقة يف
هذا العامل ،بل هي أرق األوراق فيه .إن العامل من مبدأ اخلري املطلق حتى هنايته موجود
ح ّظه الطبيعي نازل جدًّ ا ،وكل العلوم الطبيعية نازلة جدًّ ا إزاء العلوم اإلهلية»(.((3
( ((3السيد روح اهلل املوسوي اخلميني ،وصايا عرفانية ،مرجع سابق ،ص  .117من وصيته إىل السيدة فاطمة
الطباطبائي املعنونة بـ(وقود احلب) ،من الصفحة  108إىل الصفحة .130
( ((3روح اهلل املوسوي اخلميني ،صحيفة النور ،ص  ،7- 6نقلاً عن :حسن عيل املحمود ،املعرفة وف ًقا
للمنهج العرفاين ،مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام ،ط  ،2000 ،1ص .10 - 9
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التخصص يف فروع الدين
ومهام يكن االقرتاب من الدين ،أو يكن االشتغال أو
ّ
ّحرك وفق غايات التهذيب والسري يف طريق الكامل الروحي والطهر
والعقيدة ،فإن الت ُّ
املعنوي ،يبقى يف مقدمة االهتاممات ،بل هو احلاكم العام واملهيمن عىل كيان وتفكري
ّ
طالب العلم واملعرفة ،مهام تكن دقة ختصصيته.

يف كلمة للسيد اخلميني لطلبة العلم يف احلوزات العلمية وللطلبة اجلامعيني
العلمي الذي أحرزمتوه ،وحجم املعارف التي
خياطبهم« :فأنتم عىل علم بمدى التّقدم
ّ
الدرايس .ولكن ما الذي فعلتموه بالنسبة لتهذيب األخالق
اكتسبتموها يف هذا العام
ّ
وتزكية النفس وحتصيل اآلداب الرشعية واملعارف اإلهلية؟ أية خطوة إجيابية خطوتم؟
هل كان لكم برنامج لذلك؟»(.((3
بل إن اإلمام ،ومن موقع خربته ومعاينته الواقع الفعيل للناس ،ليسارع إىل اإلجابة
الرصحية الواضحة قائلاً « :لألسف ،ال بدّ يل من القول بأنكم مل تُنجزوا عملاً يستحق
ّ
الذكر ،ومل تقطعوا شو ًطا ُيذكر عىل طريق إصالح نفوسكم وهتذيبها»(.((3

فيتضح كيف أن اإلمام يم ِّيز حقيقة بني فعل حتصيل العلم واالجتهاد يف ذلك،
العرفاين لطلب العلم،
وبني املراتب التي يمكن أن حيوزها اإلنسان يف ذلك ،وبني البعد
ّ
التكاميل يف سلم
وهو أن يكون وسيلة لتهذيب النفس وحتصيل الصالح واالرتقاء
ّ
املعنوي .فطلب العلم يف حدِّ ذاته ال يمكن أن يكون غاية عرفانية ،مهام تكن
الطهر
ّ
أنواع العلوم املدروسة ،ومهام تكن تسمياهتا ومستوى قرهبا من العلوم الرشعية.

فاملدرسة واجلامعة واحلوزة العلمية وغريها من جماالت حتصيل املعرفة والعلوم،
مجيعها مطالبة بأن تكون يف صميم السلوك العرفانيّ  ،وأن تكون مهمتها تعليم وتع ُّلم
املسائل األخالقية والعلوم املعنوية وهتذيب النفوس وتطهري الروح ،لرتبية وختريج
ومهذبني متّقني ور ّبان ّيني ،أي عرفاء أو عرفان ّينيُ ،ي َ
ّ
طمأ ُّن إليهم يف
علامء أخالق ومر ّبني
الفضيلة واألخالق والصالح ،ويمكن التعويل عليهم يف هداية اآلخرين وترشيدهم،
وجسدها األئمة .A
وفق الطريقة املثىل التي رسمها الوحي،
َّ
إن واجب العامل وطالب العلم أن يبتغي من فعله حتصيل آثار العلم وحتقيق
صفات احلق يف النفس ،فاملعارف والعلوم ،مهام سميت فقهية أو عقدية أو أصولية

( ((3اجلهاد األكرب أو جهاد النفس ،مرجع سابق ،ص .13
( ((3املرجع نفسه ،ص .13
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وحتّى حديث ّية أو قرآنية تفسري ّية ،إذا بقيت يف مستوى االصطالحات واملفاهيم السطحية
احلاجبة صاحبها عن احلق ،والتي ال يرجى منها تغيري يف النفس وال يف أحوال صاحبها،
هي يف حقيقتها ليست بمعارف ،فحقيقة املعرفة وحقيقة العلم أن يكون عرفانًا «حييل
القلب إىل ّ
حمل تتجىل فيه أسامء اهلل وصفاته ،وينزل فيه السلطان احلقيقي الذي يمحو
(((3
التلوث( ..و) جيعل القلب أحد ًّيا أمحد ًّيا» .
آثار ّ

إن حقيقة أي علم وأي فرع من فروع املعرفة أن ُيرى مرتب ًطا بالعمل ،وأن ُيصلح
وجه األفعال والسلوكات .يتساوى يف
وي ِّذب النفوس والعقول ،و ُي ِّ
املفاسد األخالقية هُ
املتخصص
اجلامعي
املتخصص يف العلوم الرشع ّية والطالب أو األستاذ
ذلك عامل الدين
ّ
ّ
ّ
يف قضايا فكرية ،واملنشغل بفروع بحث أكاديمية ،قد تبدو دنيو ّية وعرص ّية وتقن ّية حمضة.
إن جوهر العلم بميزان العرفان أن تكون معرفة العبد واجتهاده فيه هلل ويف سبيل
تتحرك نفسه وجوارحه يف هذا السبيل ،وأن خيضع نفسه ملراقبة وتت ّبع دقيقني،
اهلل ،وأن َّ
الرمحانية،
بام يضمن للنفس خت ِّطي احلجب ال ّظلامنية وحتصيل األهلية للدخول يف ساحة ّ
وإلاَّ فال فائدة من العلوم التي يحُ ِّصلها الفرد ،وال قيمة ملعارفه ومصطلحاته وكتبه مهام
كثرت وتعدَّ دت عناوينها ومضامينها ،فـ«إذا مل يتخ َّلص اإلنسان من اخلبائث ،فإنه مهام
مرضا .فالعلم
درس وتع َّلم لن يكون علمه مفيدً ا ،وليس هذا فحسب ،بل سيكون
ًّ
أرضا خبيث ًة ،سوف ينبت نبتًا خبي ًثا ويصبح شجرة خبيثة .وكلام تكدَّ ست
عندما يرد ً
هذه املفاهيم يف القلب املظلم غري املهذب ازدادت احلجب أكثر فأكثر؛ فالعلم يف النفس
التي مل َّ
رش العامل
تتهذب يكون حجا ًبا مظلماً (العلم هو احلجاب األكرب) ،وهلذا كان ّ
الفاسد بالنسبة لإلسالم أخطر وأعظم من كل الرشور»(.((4

خامسا :العرفان والبعد االجتامعي
ﷺ
ً

للعرفان يف املدرسة اإلسالم ّية األصيلة ،ويف مدرسة أهل البيت  Aحتديدً ا،
االجتامعي الرضوري ،بالنظر إىل أن جوهر التهذيب املراد للنفس له جانبان؛
بعده
ّ
وشعائر فردي ًّة (صالة
وتنسكًا واعتقا ًدا
َ
جانب الزم ذو علقة بذات الفرد يف خلوهتا تعبدً ا ُّ
وصوم وذكر ودعاء ...إلخ) ،يكمله جانب آخر ذو بعد متعدٍّ  ،من حيث إن حقيقة كامل
الفرد ال يمكن أن تتح َّقق ما مل حيز كاملاً من جانب حركته يف املجتمع ،ومن جانب

( ((3السيد روح اهلل املوسوي اخلميني ،رشحات ملكوتية ،مرجع مذكور ،ص .44
اخلميني ،رشحات ملكوت ّية ،مرجع مذكور ،ص .186
( ((4السيد روح اهلل املوسوي
ّ
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عالقته باآلخرين ،فـ«فعالقة املسلم بغريه عالقة عضو ّية تنشد التكامل»(.((4

احلق تبدو أوىل ثمراته عىل مستوى الذات حني تصبح مقتنعة
إن العرفان ّ
بأن قيمتها احلقيقية تكمن يف االنشغال بالواقع وبحاجيات الناس وهبمومهم ،ويف
مشاركتهم نوائب الدهر ومكاره العيش .كام تؤمن أن الغاية اإلنسانية الكربى ليست
يف عزلتها وال يف متتيع الذات الفردية بام تطلب وترغب فيه ،بل يف جتسيد قيم اخلري
والصالح يف املجتمع ،ويف القدرة عىل اخلروج من سجن الذات الضيق واالنفتاح عىل
اآلخرين .وحتقيق املجتمع املتآلف السائر نحو الوحدة املجسدة ملظاهر التوحيد .وهي
العالقة التي يتوجب أن يأمن فيها اآلخر من مجيع رشور الذات ونقائصها ،وباملقابل
يتحصل منها املنفعة واخلري واملساعدة والنفع بجميع أصنافه.

هكذا يكون العرفان يف بعده االجتامعي منضو ًّيا حتت حقيقة (املسلم من سلم
الناس من يده ولسانه) ،ال يتم َّلكه ال ُعجب وال التكبرُّ وال يفرح بمديح وال يبخل
بمعروف وال يؤذي أحدً ا يف حضور أو غياب ،فحقيقة العرفان االجتامعي أن ُيرى
ُ
اإلنسان إنسانًا حقيق ًّياَ ،يرى الناس كلهم أحباءه ويبادر إىل حسن التواصل معهم ،ألهنم
عيال اهلل «واخللق كلهم عيالك»(.((4
معني بشؤون
يف نظام اإلسالم األصيل ال يوجد أحد يمكن أن يدعي أنه غري
ّ
اخلامنئي يف بعض كلامته« :جيب عىل اجلميع أن يشعروا بأهنم
املجتمع ،وكام يشري السيد
ّ
(((4
مكلفون بالنسبة ملصري املجتمع وأن يبحثوا عن تكليفهم»  ،فال يمكن للمجتمع أن
والفكري ،وال يمكن حتقيق السعادة اإلنسان ّية،
الروحي
يرتقي نحو مدارج الكامل
ّ
ّ
االجتامعي يف األمة سالكًا َ
سبل
وال تو ّفر أجواء من األمن واألمان ،ما مل يكن اجلانب
ّ
النهوض األخال ّقي والرتبية الروح ّية املتكاملة.

بل إن ممارسة الشعائر التعبدية عىل صورهتا الصحيحة ،ووفق فلسفتها العميقة
احلق ،ومع مراميه احلضارية اخلالدة وأغراضه اإلنسانية
املتواشجة مع فلسفة الدين ّ
الرحبة ،تغدو من أهم مقومات وعنارص البناء السليم للمجتمع القويم.

( ((4عبد الرزاق حممد حممود فضل ،يف بالغة الدعاء النبوي ،منشورات دعوة احلق ،العدد  1 ،181حمرم
1418هـ  8 -مايو 1987م ،ص .62
( ((4كام يف دعاء أيب محزة ّ
الثاميل املروي عن اإلمام عيل .C
( ((4السيد ّ
اخلامنئي ،أنوار الوالية ،بريوت :مركز بقية اهلل األعظم ،ط ،1999 ،1ص .58
عيل
ّ
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إن العبادات مجيعها ،ال تنفصل عن غاياهتا االجتامعية ومراميها البانية .فمثلام
ً
ترسيخا ملبدأ التواصل والتالقي املستمر
أن الصالة مطلوبة يف املساجد مع اجلامعة
بني املصلني ،وتفعيلاً ملبادئ التساوي والتكافؤ بني األفراد ،ودر ًءا ألحاسيس الفوقية
والتكرب ومشاعر العلو ،وكذلك الزكاة فهي فريضة تؤخذ من األغنياء وترد إىل الفقراء،
واحلج يعد مهرجانًا سنو ًّيا وعامل ًّيا للمسلمني ،يتشاورون فيام بينهم ويتدارسون شؤون
إشعارا بتساوهيم وتشاهبهم يف حقيقة
موحد
دينهم ودنياهم ،ويامرسون طقوسه بشكل َّ
ً
إنسانيتهم ،والصوم عبادة جوهرها حتقيق التواصل بني األفراد وتنمية روح اإلحساس
باجلائعني واملحرومني من أبناء ملجتمع.
ِ لمِ
ِ
ولل َم ْظ ُلوم
يقول عيل بن أيب طالب يف وصيته البنيهَ ..« :وكُونَا لل َّظا َخ ْصماً
َعونًاُ ...أ ِ
وصيكُماَ  ،وجمَ ِيع ُو ْل ِدي و َأ ْهيل و َمن َب َل َغه ِك َتابيِ  ،بِ َت ْقوى اهلل ون ْظم َأ ْمركُم،
ات بينكُم ،فإين سمعت جدّ كام  Kيقول« :صالَح َذ ِ
ِ
ات ال َبينْ َأ ْف َضل ِمن
َ
َ
وصالَح َذ َ ْ
َ
َ
ِ
ِ
َ
الصيام» .اهلل اهلل يف األ ْيتَام َف َ
اههم ،والَ َيضي ُعوا ب َحضرْ َ تكُم،
ال تَغ ُّبوا َأ ْف َو َ
الصالة َو ِّ
َعا ّمة َّ
اصل وال َّت َباذل ،وإِ َياكُم و التَّدَ ابر
واهلل اهلل يف ِج َريانِكُم ،فإِنهَُّم َو ِص َّية نَبِ ّيكُمَ ..
وع َل ْيكُم بالت ََّو ُ
وال َّت َقا ُطع»(.((4
وها هو اإلمام السجاد  Cمن خالل مقطع دعائي خمترص يوجهنا إىل هذا
العمق االجتامعي للتعبد والذكر والعرفان ،أن يدرك اإلنسان واجباته اإلنسانية جتاه
َذر
اآلخرين ،ويدرك حجم مسؤوليته ضمن املحيط الذي يتواجد فيه« :ال ّلهم إِين َأعت ُ
سدي إيل َفلم َأشكُرهِ ،
وف ُأ ِ
ومن معر ٍ
إِليك ِمن مظ ُلو ٍم ُظلم بِحضرْتيِ فلم َأن هِ ،
ومن
ْ
ْ
َ َّ ْ
ُْ
َ
صرُ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُسيِ
َذر إِ َّيل فلم َأ ُ
حق لزمني
حق ذي ٍّ
عذ ْره ،ومن ذي َفاقة سأ َلني ف َلم ُأوث ْره ،ومن ِّ
م ء اعت َ
(((4
ملؤمن فلم ُأ َو ِّف ْره ،ومن َع ٍ
فلم َأ ْسترُ ْ ه» .
يب َ
ظهر ليِ ْ
فهو يضعنا أمام صور رائعة من صور النموذجية ،ونكران الذات مطلوب أن
يتح َّقق يف الفرد العادي ويف املسؤول أو القدوة جتاه الغري؛ نرصته إن ظلم ،وشكره عىل
املعروف ،والتامس العذر إليه يف اخلطأ ،وقضاء حاجاته وتأدية احلقوق إليه.

أقرها اإلسالم وحاول
وهذه يف احلقيقة أخالق تستمد من األخالق الرفيعة ،التي َّ
األئمة اهلاشميون ترسيخها قولاً وسلوكًا .فاإلنسان يف حقيقته مطالب بأن يكون جت ّل ًيا

( ((4هنج البالغة ،ص .512 - 511
( ((4الصحيفة السجادية ،مرجع مذكور ،ص .166
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من جتليات الرمحة اإلهلية يف األرض ،حيث يرتقي الفردي إىل مستوى اإلنسان النموذج،
أو (اإلنسان الرباين) أو (اإلنسان الكامل)(.((4

وحائزا سمته االجتامعي
وفق هذه االمتدادات يغدو العرفان هنجا تواصل ًّيا فاعلاً ،
ً
الواضح ،بوصفه مدرسة تعلم الناس أسس العالقة التكاملية بني بعضهم البعض ،يف
طريق بناء املجتمع السليم والقوي واملتآلف ،ألن أساسه ترسيخ العقيدة يف نفوس
الناس ،وتوجيه اهتاممات اإلنسان نحو إصالح العالقة بينه وبني اهلل أولاً  ،ثم االنطالق
إلقامة عالقات متميزة ومتينة بني أفراد املجتمع.
ثمة إمكانية احلديث عن فرص النجاح والتميز يف كل املجاالت واألصعدة؛
ومن َّ
ألن اإلنسان الصالح يبقى هو املحور وقطب الرحى يف كل ذلك.

سادسا :العرفان والبعد السيايس
ﷺ
ً

ُي ِعدُّ املجال السيايس من أهم املجاالت متتدُّ إليها دالالت العرفان يف املدرسة
املحمدية األصيلة ،بل إن السياسة لتتموضع يف مقدمة القضايا التي تستوجب جتسيد
حقيقة العرفان وتطبيق مبادئه الصحيحة ،فال جمال ملقولة :إن (السياسة هي فن
الكذب) ،وال مقولة( :يف السياسة ،إن الغاية تربر الوسيلة) ،وال مقولة( :السياسة
أم املصالح تدور معها حيث دارت سل ًبا أو إجيا ًبا) ،وغريها من املقوالت التي هي يف
جمرد إفراز من إفرازات االحتكام إىل إمالءات املناهج الوضعية العلامنية يف
احلقيقة َّ
تدبري الشأن العام.

وعىل العكس من ذلك متا ًما ،فإن السياسة من املنظور املنهج العرفاين هي من
وحتمل مسؤولية الناس يف
أكثر املجاالت حاجة إىل التخليق ،وتعاطي الشأن العام
ّ
املجتمع والسهر عىل قضاء حاجاهتم ،ومتكينهم من حقوقهم ،وقيادهتم نحو سبل
تنفيذ واجباهتم ،جتاه أنفسهم وجتاه اآلخرين وجمتمعهم ،وتعريفهم بواجباهتم جتاه
خالقهم.
( ((4السيد بحر العلوم مهدي بن السيد مرتىض الطباطبائي ،رسالة السري والسلوك ،تعريب :عبد الرحيم
مبارك ،بريوت  -لبنان :دار املحجة البيضاء( ،د .ت .ط) ،ص .37
 السيد حممد حسني الطباطبائي ،عرفان النفس ،مجع وحتقيق :الشيخ قاسم اهلاشمي ،بريوت  -لبنان:األعلمي للمطبوعات ،ط1423 ،1هـ 2002 -م ،ص  112و .153
مؤسسة
ّ
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يتفرع عنها ،هلي بحق أحوج ما تكون إىل رؤية عرفانية دقيقة
كل هذه األمور ،وما َّ
وحقيقية ،حتى تؤيت السياسة أكلها وثمر نتائج إجيابية يف املجتمع البرشي ،وإلاَّ كانت
وبالاً عىل العباد ،وقادهتم نحو متاهات االنحراف والفساد والتيه عىل مجيع األصعدة.

وتأسيسا له وجدنا أن السيد روح اهلل اخلميني
تب ًعا هلذا املدلول اإلجيايب للعرفان
ً
والتوجهات التي كانت تؤمن بوجود مسافة ما بني العرفان
ينتقد بشدة تلكم الفئات
ُّ
والسياسة ،وترى إمكانية االعتزال والبعد عن الواقع السيايس ملامرسة التع ُّبد ،وتنفيذ
الربامج الرتويضية للنفس ،طل ًبا للكامل الروحي .فقد رأى أن العرفان احلقيقي ال
ربر لصاحبه ومدعيه االبتعاد عن االنخراط يف السياسة والدخول يف شؤون
يناقض وال ي ّ
املجتمع وحتمل املسؤوليات السياسية واالجتامعية ،فاعترب أنه «ال االعتزال الصويف
دليل االرتباط باحلق وال الدخول يف املجتمع وتشكيل احلكومة شاهد االنفصال عن
احلق»(.((4

ويف هذا الصدد يمكن أن نعترب هذا املنظور املؤسس لعرفان حضاري إجيايب
مشارك يف احلياة وممارس لدوره بني الناس ،بمثابة رد عىل منظورات سلبية تبنتها كثري
من التوجهات يف العامل العريب واإلسالمي ،اعتقدت أن العرفان «هو يف جانب منه
ووجودي ،ال بل موقف عام من العامل ،يشمل
وفكري
نفيس
موقف من العامل ،موقف
ّ
ّ
ّ
احلياة والسلوك واملصري .والطابع العام الذي يسم هذا املوقف هو االنزواء واهلروب
ّشكي من وضعية اإلنسان فيه»(.((4
من العامل والت ّ
ورأت أن املوقف العرفاين كان دائماً موقف هروب من عامل الواقع إىل عامل العقل
املستقيل ،كلام اشتدَّ ت وطأة الواقع عىل الفرد الذي ال يعرف كيف يتجاوز فرديته،
وجيعل من قضيته الشخصية قضية مجاعية وإن لزم األمر قضية إنسانية(.((4

مثل هذا املوقف السلبي من العرفان راجع إىل تطبيقاته اخلاطئة يف جتارب عديدة
يف املجتمع العريب اإلسالمي؛ لذلك فإن ما طرحه اإلمام اخلميني إنام كان هبدف تصحيح
ختليقي
هذه النظرة وإعادة العرفان إىل سكته الصحيحة ،بوصفه مسامهة تربو ّية وجوهر
ّ
غايته ضبط السلوك العام للفرد يف احلياة .وهو النهج الذي حتكّم يف األنبياء والرسل

( ((4السيد روح اهلل املوسوي اخلميني ،بلسم الروح ،ترمجة :الشيخ حسني كوراين ،بريوت :دار التعارف
للمطبوعات ،1991 ،ص .17
( ((4حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب دراسة حتليلية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية ،ص .255
( ((4حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب ،مرجع سابق ،ص .259

182

رأي ونـقــــاش

برشا يأكلون الطعام ويمشون يف األسواق،
والعرفاء الصاحلني عرب التاريخ ،فقد كانوا ً
ويتزوجون وينجبون ،وينظمون أحوال الناس يف املجتمع ،ويقيمون أسسه ويقودون
اجليوش ...إلخ.

العرفاين ،واإلنسان يف هناية املطاف معني
ففي جمال السياسة تزداد حتمية السلوك
ّ
ومطالب بتجسيد حقيقة العبودية هلل تعاىل يف أي جمال من جماالت احلياة ،بام فيها احلياة
السياسية و«إذا أراد السالك أن تكون تسميته حقيقية ،فال بد له أن يوصل مراحم احلق
والرحيم ّية ،وعالمة ذلك حصول نموذج منها يف
بالرمحان ّية ّ
تعاىل إىل قلبه ،ويتح ّقق ّ
القلب أنه ينظر إىل عباد اهلل بنظر العناية والتلطيف ،ويطلب اخلري والصالح للجميع،
وهذا هو نظر األنبياء العظام واألولياء والك ُّمل .((5(»A

وهذا ما يستفاد من كتاب أمري املؤمنني إىل أحد أمرائه ووالته عىل األمصارَ « :أ َما
الواليِ َألاَّ ُي َغيرّ َ ه َعىل َر ِعيتِه َف ْض ٌل نَا َلهَ ،والَ ٌ
ص بِه ،و َأ ْن َي ِزيدَ ه
طول ُخ َّ
َب ْعدَ ،فإِن َح ًّقا َعلىَ َ
ما َقسم اهلل َله ِمن نِع ِمه دنُوا من ِع ِ
وع ْط ًفا َعىل إِ ْخوانِه»(.((5
باده َ
ُ ْ َ ُ ً
َ َ
فالعرفان حقيقة عملية ،وهو يف هذا السياق اخلاص ،عمل سيايس يقتيض
التجسيد الفعيل يف مؤسسات ونظم مدنية ،ويف ممارسات وتطبيقات الناس.

ثمة ال تبقى حقيقة كلمة (عرفاين) أو (ديني) أو (وحياين) وما اشتق منها أو
ومن َّ
ارتبط هبا حمصورة فيام هو غيبي روحاين معنوي حمض ،بل إهنا تتَّسع ليصبح العرفان ذا
املدين كله ،يف السياسة واالقتصاد والثقافة وغريها من املجاالت،
مدلول يبلوره االجتامع
ّ
واملادي،
الفكري
اإلنساين
روحا جديدة بام هو إطار يستوعب االجتهاد
ّ
ّ
ويصبح مكتس ًبا ً
ّ
وحي وعقل ،روح ومدنية ،تربية وحضارة.
بام هو دين ودنياْ ،

مظهرا عمل ًّيا
فيغدو العرفان مدرسة بانية لإلنسان واملجتمع املدين ،ويغدو
ً
للمدرسة اإلسالمية األصيلة القائمة عىل اجلمع بني املظهرين املادي واملعنوي ،الديني
والدنيوي ،خادمة ملرشوع إقامة احلكومة اإلهلية املنشودة بوصفها -وفق تعبري اإلمام
اخلميني« -ظاهرة إهليةُ ،ي َؤ ِّمن العمل هبا سعادة أبنائها يف الدنيا واآلخرة ،بأفضل
عربه عن الفارسية ورشحه وع ّلق عليه :السيد أمحد
( ((5روح اهلل املوسوي اخلميني ،اآلداب املعنوية للصالةّ ،
الفهري ،قم  -إيران :مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي (،د.ت) ،ص .390
( ((5هنج البالغة ،مصدر سابق ص .514
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وجه»(.((5

واإلسالم مدرسة عىل خالف املدارس غري التوحيدية؛ حيث يتدخل يف مجيع
الشؤون الفردية واالجتامعية ،واملادية واملعنوية ،والثقافية والسياسية والعسكرية
واالقتصادية ،ويرشف عليها ،ومل هيمل أية نقطة ولو كانت صغرية جدًّ ا مما له دخل
واملعنوي ،ونبه عىل املوانع واملشكالت
املادي
يف تربية اإلنسان واملجتمع ،وتقدمه،
ّ
ّ
التي تعرتض طريق التكامل يف املجتمع والفرد وعمل عىل رفعها»( ((5فمعنى العرفان
ِ
وتوجد املجتمع اإلسالمي احلقيقي الذي جيسد
وحقيقته تقود اىل بناء الدولة اإلهلية
العدالة اإلهلية ويؤسس الرمحة واملحبة بني الناس.

ﷺ خامتة

لقد بدا العرفان يف املدرسة اإلسالمية إذن ،مرشو ًطا بمرجعيته اإلمامية ،بوصفها
وسيل ًة للحفاظ عىل الرسالة أو التجربة اإلسالمية ،وطري ًقا لتحصينها ضدّ متاهات
والرسايل يف
العقائدي
الرت ّدي واالنحراف .وهو هنج ومدرسة للحفاظ عىل «املقياس
ّ
ّ
املجتمع اإلسالمي(.((5

يوجه اإلنسان من
فهو يف حقيقته توجيه ومتابعة تفصيلية ومتواصلة مستمرةِّ ،
حلا يف املجتمع ،ويسوقه نحو بناء املجتمع الصالح ،استنا ًدا إىل
أجل أن يكون فر ًدا صا ً
ٍ
تعميق الرسالة فكر ًّيا وعقد ًّيا وسياس ًّيا يف األمة نفسها« ،بغية إجياد حتصني كاف يف
صفوفها ،لكي يؤ ّثر هذا التحصني يف مناعتها ،ويف عدم اهنيارها»(.((5

فردي واختيار
إن العرفان -وفق ما سبق -يغدو ممارسة ،بقدر ما هو سلوك
ّ
أيضا ،ممارسة
أحادي أو الزم ،يم ّثل حال ًة ختليقي ًة تعبد َّي ًة ،يؤ ِّطر الفر ُد نفسه داخلها ،هو ً
ّ
مها يف بناء املجتمع القويم واملتامسك ،له آثاره
اجتامعية نافع ًة وفعلاً تربو ًّيا بان ًيا ومسا ً
اخلارجية التي تساهم يف نفع الناس وحتصيل الصالح العام وترفع لواء اهلل ،والوالء
املطلق ألوامره ،من أجل عالقة نموذجية بني الناس يف املجتمع.

( ((5روح اهلل املوسوي اخلميني ،الوصية اخلالدة ،الرتمجة العربية ،بريوت ،ص .21
( ((5املرجع نفسه ،ص .22
( ((5السيد حممد باقر الصدر ،أهل البيت ،تنوع أدوار ووحدة هدف ،بريوت :دار التعارف( ،د.ت) ،ص .144
( ((5املرجع نفسه ،ص .131
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وذلك أبرز مظهر من مظاهر الفاعلية االجتامعية ألي شعرية عبادية يف املدرسة
اإلسالمية األصيلة .فهو ينهض برسالة خارجية متعدّ دة األوجه والتج ِّليات ،فاستوعب
والثقايفَّ ،
وكل ما ُيساهم يف إقامة املجتمع،
والعلمي
واالجتامعي
السيايس
يف مضمونه
َّ
َّ
َّ
َّ
املعنوي .ويكون له دوره الف َّعال يف
الذي تُصان فيه إنسانية اإلنسان وحيقق تكامله
ّ
حتسيس الفرد بحقيقة إنسانيته وسوقه إلدراك نظام العامل ماد ًّيا ومعنو ًّيا.
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من أجل بحث العالقة بني الفقه والقانون والواقع االجتامعي،
وإمكانية تعزيز دور الفقه ملساندة القانون يف حتقيق أهداف الترشيع ،ومعاجلة
القضايا املعارصة ،وتقنني األحكام الرشعية بام ينسجم مع متطلبات الواقع
املتغي ،ومن أجل البحث يف ُسبل التعاون والتكافل بني رجال القانون
رِّ
الوضعي وفقهاء الرشيعة ،بام خيدم تقدم املجتمعات العربية واإلسالمية،..
ن ّظم مركز التحقيقات اإلسالمي التابع ملجليس الشورى اإلسالمي يف
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،املؤمتر الدويل الثالث للفقه والقانون،
حتت عنوان« :الفقه والقانون والواقع االجتامعي» ،بني  28شباط و 1آذار
2018م.

شارك يف فعاليات املؤمتر عدد كبري من الفقهاء والعلامء ورجال القانون
واألكاديميني من إيران والعاملني العريب واإلسالمي ،حيث ُعقدت أربع
جلسات علمية باإلضافة إىل جلستي االفتتاح واخلتام ،قدمت فيها قرابة 40
ورقة وكلمة ومداخلة.

يف اجللسة االفتتاحية ،وبعد قراءة آليات من الذكر احلكيمُ ،قرئت
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رسالة املرجع الديني آية اهلل مكارم الشريازي للمؤمتر ،بعدها عرض األمني العلمي
خاصا عن املؤمتر ،ثم حتدث بعده رئيس املؤمتر الشيخ الدكتور أمحد مبلغي،
للمؤمتر
تقريرا ًّ
ً
تلته كلامت كل من د .عبد اهلل بن راشد السيايب (رئيس املحكمة العليا يف سلطنة عامن)،
ود .أكرم كليش (رئيس املجلس األعىل للشؤون الدينية يف تركيا) ،ود .يوسف حممود
الصديقي (عميد كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر) ،ود .آناتويل كفلر
(رئيس مركز القوانني احلقوقية األجنبية والقانون املقارن من روسيا االحتادية) ،والشيخ
د .مصطفى ملص( عضو جتمع علامء املسلمني يف لبنان) ،ود .جابر القفيص (أستاذ علم
االجتامع من تونس).
وقد أمجعت الكلامت واملداخالت عىل أمهية موضوع املؤمتر ،واآلثار اإلجيابية التي
ُيمكن أن تتحقق نتيجة التعاون والتفاعل بني الفقه والقانون ،مع الدعوة إىل حتويل نتائج
البحوث املقدمة يف املؤمتر اىل توصيات وبنود ُيعمل عىل تطبيقها عىل أرض الواقع.
فيام ييل قراءة رسيعة يف عدد من األوراق املقدمة هلذا املؤمتر.

ﷺ اجللسة األوىل

ملناقشة املحور األول« :الفقه والقانون والواقع االجتامعي» ،حتدث يف هذه اجللسة
عدد من الباحثني ،د .عبد اهلل بن راشد السيايب (نائب رئيس املحكمة العليا بسلطنة
عامن) عن« :أزمة اهلوية وبيان دور الفقه جتاهها» ،حيث كشف عن أمهية ما يمكن أن
يقوم به االجتهاد الفقهي املعارص ملعاجلة القضايا املرتبطة باهلوية باعتبارها من القضايا
املطروحة عامل ًّيا من حيث التشخيص وحتدي اإلشكالية وتداعياهتا عىل مستوى حتدي
ثم إعطاء الرأي الفقهي املنسجم مع
املواطنة يف الدولة اإلسالمية وما يرتتب عليها ،ومن ّ
تطور املفاهيم املعارصة املتعلقة بالدولة واهلوية وكيفية الدفاع عنها واحلرص عليها يف ظل
العوملة.
الورقة الثانية يف هذه اجللسة كانت للباحث الشيخ عليدوست بعنوان« :من الفقه
إىل القانون :الواقع واألرضار» ،وقد ركز فيها عىل أمهية حتويل كتب الفقه وموسوعاته
إىل كتابات قانونية مقننة من حيث الصياغة والتبويب واللغة القانونية ،كي يتم االستفادة
منها من طرف رجال القانون واحلكم ،لكن هذه العملية ليست سهلة بل دوهنا الكثري
من املصاعب والتحديات ،وقد كشفت الورقة عن بعض من هذه الصعوبات وكذلك
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إجيابيات املحاولة وما يمكن أن ينجم عنها من تقدم باجتاه توطيد العالقة بني الفقه
والواقع ،والفقه والقانون الدويل.

من األوراق املقدمة يف هذا املحور كذلك ورقة الباحثني د .الشيخ خالد الغفوري

ود .مصطفى الغفوري ،وجاءت حتت عنوان« :حقائق احلياة املعارصة ومستلزمات

التقنني» ،وقد أكد فيها الباحثان عىل أمهية ورضورة أن يواكب الترشيع -يف أي دولة
أو أمة -التطورات احلضارية واملتغريات االجتامعية؛ ألن وظيفة القانون هي ضامن
االستقرار النفيس واألمن االجتامعي ،لذلك فأي تأخر عن مواكبة هذه املتغريات قانون ًّيا

وترشيع ًّيا فسينعكس سل ًبا عىل الوظيفة األساسية للقانون ،من هنا تأيت أمهية ورضورة

تقنني الرشيعة وأحكامها بام ينسجم مع أساليب احلياة املعارصة واألوضاع العاملية،
وبذلك يتحقق التعايش بني املحيط االجتامعي ألي أمة واملحيط العاملي وجينبها الصدمة

احلضارية ويمكنها من صيانة أصوهلا الثقافية واالجتامعية.

أيضا يف هذه اجللسة وملناقشة املحور األول ،ورقة بعنوان:
ومن األوراق املقدمة ً

«العالقة بني القيم ،القواعد والواقع» يف عملية احلصول عىل القاعدة احلقوقية ،الدكتور
حامد كهوند (إيران) ،يف البداية أشار الباحث إىل أن «التقعيد» يف عملية إنتاج القواعد

احلقوقية ،يعد من نتائج الرؤية الوضعية للقانون ،ومن مقدمات (الشكلية) احلقوقية،

كام أن الواقعية احلقوقية ،تعترب من ضمن األساليب النقدية للقانون حيث تنتقد التقعيد
والشكلية الوضعية احلقوقية املتطرفة .ويف هذا املجال ال تكتفي النظرية احلديثة للوضعية
احلقوقية بإنكار دور القيم والقواعد العليا يف عملية إنتاج القاعدة احلقوقية ،بل تعترب

احلقوق االجتامعية .من هنا يؤكد الباحث عىل أن القانون املستند إىل الرشيعة هو نظام

من القواعد القيمية الذي ال يقبل التقعيد املحض من جهة ،ومن جهة أخرى ال يتمحور
حول الواقع االجتامعي فحسب ،بل نعتمد مسرية إنتاج القاعدة احلقوقية يف هذا النظام

احلقوقي عىل العالقة بني القيم والقواعد والواقع.

أيضا« ،بحث مدى إمكان قياس
ومن األوراق التي ُقدِّ مت يف هذه اجللسة ً
األولويات يف استنباط أحكام الواقع االجتامعي» للدكتور جابر القفيص من تونس،

و«التجربة الشامية وأثرها يف الواقع االجتامعي» للدكتور جواد حممود يونس من األردن.

188

نــــــــــــدوات

ﷺ اجللسة الثانية

وملناقشة حمور« :احللول املنهجية لتقوية دعم الفقه للقانون جتاه الواقع االجتامعي»
قدَّ مت جمموعة من البحوث والدراسات منها :ورقة للباحثني د .جليل حم ّبي ود .إحسان
رفيعي علوي (من إيران) بعنوان« :جدل الواقع والفقه :دراسة قواعد الثابت واملتغري
كنموذج بناء نظام يف األمر االجتامعي» ،يف البداية أكد الباحثان عىل أمهية االلتفات إىل
قاعدة الثابت واملتغري باعتبارها من القواعد الفقهية واألصولية التي جتري فيها اجتاهات
كالمية واجتامعية استثنائية ،ثم رشعا يف احلديث عن كيفية بناء نظام من داخل هذه القاعدة
متغريا ،واالجتهاد املرتكز عىل األصول والدائر حول
عىل ضوء الواقع االجتامعي بوصفه
ً
حمور الغايات بوصفه ثابتًا ،ويف هذه اهلندسة ُيعد الواقع االجتامعي دائماً موضو ًعا ألحكام
وأعامل املكلفني يف حال التعاطي مع املصادر والرتاث الفقهي يف إطار الزمان واملكان.
فقها متحركًا
ويف حال تكريس هذه العملية عىل نحو صحيح ستكون ثمرة هذا التعاطي ً
وتوث ًبا فاعلاً من معظم األنظمة القانونية ،ولبناء هذه النظرية طرحت الورقة جمموعة من
األسئلة عىل هذه القاعدة ،بحيث تشكل اإلجابة عنها ،الكشف عن نظام الثابت واملتغري
يف كل من الفقة والقانون.
كام حتدث يف هذه اجللسة د .حسني مهربور (أستاذ بكلية القانون يف جامعة الشهيد
هبشتي  -إيران) عن «الفقه الواقعي والتمهيد لسن قوانني أكثر عرصية» ،وفيها أكد
الباحث يف البداية أمهية أن تكون األحكام الفقهية املستنبطة منسجمة مع احتياجات
املجتمع ومتطلباته ،لذلك ال بدّ من إعادة النظر يف عدد من املباحث الفقهية وطرق
االجتهاد والتصدي للقضايا املعارصة مثل :املعامالت اإللكرتونية ،والعقود التي تربم
يف الفضاء االفرتايض ،وكذلك طالب االجتهاد الفقهي باخلوض يف قضايا املعامالت
واملعاهدات عىل املستويني الداخيل والدويل ،وبالتايل فكلام أبدى الفقه حراكًا أكثر وتفهماً
للواقع والحتياجاته ،استنبط أحكا ًما منسجمة ومتناسبة مع العرص ،وبالتايل س ّن قوانني
أكثر تقدمية وعرصية وفائدة.

«القانون الوضعي والفقه اإلسالمي :تكامل االجتهاد للدفاع االجتامعي ضد
نموذجا» ،هو عنوان ورقة الباحث املغريب األستاذ حممد
اجلريمة «التدابري االحرتازية
ً
دكري ،وفيها حاول تقديم نموذج التدابري االحرتازية كموضوع للتكامل والتعاون بني
الفقه والقانون ،فالتدابري االحرتازية أو الوقائية ،أصبحت من صور اجلزاء اجلنائي املعتمدة
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يف القوانني العقابية الوضعية ،لكنها تعاين من قصور ،يف املقابل نجد أن النظام العقايب
أخريا؛
تدبريا
اإلسالمي يستند إىل منظومة من التدابري الوقائية أصبحت معها العقوبة
ً
ً
لذلك طالب الباحث برضورة النظر االجتهادي إلدخال التدابري االحرتازية القضائية
ضمن نظام العقوبات اإلسالمية و تقنينها ،ويف املقابل أن يستفيد القانون من شمولية
التدابري اإلسالمية الجتثاث اجلريمة من جذورها ،وبذلك يتحقق التعاون والتكامل بني
رجال القانون وفقهاء الرشيعة بام خيدم مرشوع الدفاع االجتامعي ضد ظاهرة اجلريمة
اجلريمة املستفحلة يف العامل.
الدكتور يوسف الصديقي (عميد كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة
قطر) ،قدم ورقة بعنوان« :أمهية استنباط أحكام الواقع من خالل القواعد الفكرية القائمة
عىل قياس األولوية واالرتكاز العقالين وأحكام العقل العميل والنظري» ،وفيها أكد
الباحث عىل رضورة وأمهية االستفادة من املنهج العقيل يف قراءة الواقع العريب واإلسالمي،
ومن ثم الوصول إىل وضع احللول املناسبة له ،وقد حتدثت الورقة عىل إشكالية هنوض
األمة العربية واإلسالمية ،وكيف تتحقق النهضة من خالل قياس األولوية واالرتكاز
العقالين وأحكام العقل.

ومن األوراق التي قدمت يف هذه اجللسة كذلك« ،إمكانية استنباط أحكام الواقع
االجتامعي يف ضوء القواعد» للدكتور حممد هادي مفتح (أستاذ علوم القرآن واحلديث
بجامعات مدينة قم – إيران) ،و«سيادة القانون ضامن لالستقرار والتوازن االجتامعي»
للدكتور منري بن احلبيب القبطني (من تونس) ،ود .السيد جواد ورعي (من إيران) عن:
«العالقة بني الفقه والقانون من وجهة نظر علامء الدين».

ﷺ اجللسة الثالثة

وملناقشة حمور« :معاجلعة فقهية وحقوقية للمشاكل االجتامعية» ُعقدت اجللسة
األوىل يف اليوم الثاين ،وقد حتدث فيها عدد من الباحثني منهم :د .عبد اهلل بن مبارك
العربي (أستاذ االقتصاد اإلسالمي بكلية احلقوق  -جامعة السلطان قابوس يف ُعامن)
عن« :الرضورة االقتصادية وتطبيقاهتا املعارصة» ،وقد أكد فيها يف البداية عىل ما يتميز
به الفقه اإلسالمي من جتدُّ د وحياة وتفاعل مع متطلبات احلياة االجتامعية ،وف ًقا ملقاصد
جسده الفقهاء واملجتهدون عرب التاريخ .بعد ذلك كشف عن
الرشيعة الغراء ،وهذا ما َّ
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وخصوصا يف املباحث
املرونة التي تتميز هبا الرشيعة اإلسالمية يف باب الرضورات،
ً
املتعلقة باالقتصاد باعتباره عصب احلياة ،األمر الذي جيعل العقل االجتهادي اليوم
مطالب باالطالع عىل هذا اجلانب املعريف والواقعي املهم بشكل شامل ،كي يتمكن من
خصوصا أمام ما تعانيه البرشية
اجلواب عن الكثري من األسئلة التي تطرح يف هذا املجال،
ً
من معضالت تواجهها األنظمة االقتصادية الوضعية ،وبذلك يقدم الفقه اإلسالمي
مسامهته يف إثراء البحث يف هذا املجال وتقديم احللول التي تنتظرها البرشية.
أما الدكتور أمحد مؤمني راد (أستاذ مساعد يف كلية القانون بجامعة طهران)
فقد قدم ورقة بعنوان« :تربير نقض املعاهدات الدولية بحجة االضطرار من منظاري
قوانني مسؤولية الدولة وفقه الشيعة» ،وقد حتدث فيها يف البداية عن عامل االضطرار
يف االلتزامات الدولية والقانون الدويل ،ثم كشف عن رأي الفقه الشيعي وما تستند
إليه الدولة اإلسالمية يف موقفها من هذه املسألة ،ليصل بعد املقارنة إىل تأكيد أن الدولة
اإلسالمية هي األخرى يمكنها أن تستند إىل هذا العامل -أي االضطرار -لتربير عدم
تتجرد من مسؤوليتها ،لكن ضمن تفصيالت فقهية وترشيعية
التزامها بتعهداهتا وبالتايل َّ
باعتبار االضطرار أحد املستثنيات يف مباحث املسؤولية.

من جهته حتدث الباحث الرتكي املتخصص يف الفقه والقانون اإلسالمي ،عن
«القانون العثامين لألحوال الشخصية سنة 1917م ،وعالقته بالواقع االجتامعي» ،حيث
أكد أن تأثري الواقع ظهر يف عدم االكتفاء باملذهب احلنفي عند تقنني األحوال الشخصية
يف الدولة العثامنية ،وإنام تم االنفتاح واالستفادة من مجيع املذاهب واألقوال باإلضافة
إىل مراعاة املتغريات االجتامعية واحلضارية ،وبذلك ظهر تأثري الواقع عىل هذا التقنني
احلديث يف الفقه اإلسالمي بداية القرن املايض.

أيضا قدم يف هذا املحور األستاذ املشارك يف كلية القانون بجامعة املفيد (إيران) حممد
ً
مهدي مقدادي ورقة بعنوان« :دور الفقه يف مواجهة املشاكل االجتامعية» ،وفيها أشار يف
البداية إىل أن املشاكل واملعضالت التي هتدد احلياة االجتامعية مثل الفقر والبطالة والفساد
واإلدمان واالنحرافات السلوكية ...إلخ ،إنام تظهر عند وجود اخللل يف عالقات اإلنسان
األربع ،عالقته باهلل ،وببني جنسه ،ومع الطبيعة من حوله ومع نفسه ،وهنا يمكن للفقه
دورا مهماًّ يف تشخيص هذه املشاكل ،وتقديم العالجات واحللول
اإلسالمي أن يلعب ً
هلا بل منع وقوعها من األساس .من هنا تربز أمهية الفقه يف احلفاظ عىل املجتمع ،ودور
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االجتهاد الفقهي يف تقنني األحكام اخلاصة هبذه املشاكل ،ونرش الوعي هبا وبمخاطرها
وكيفية معاجلتها .وهذه من أهم مسؤوليات الفقه جتاه الواقع.
ومن األوراق التي قدمت يف هذه اجللسة كذلك ،ورقة د .جميد كايف (إيران) عن
«الوظائف االجتامعية للفقه والقانون» ،و«الفهم االجتامعي للنص وعملية االجتهاد:
رؤية الشهيد الصدر» للدكتور السيد عيل املوسوي (لبنان) ،و«دراسة فقهية قانونية
عن اآلثار املخربة للفساد اإلداري عىل املجتمع» للدكتور حممد إبراهيم شمس ناتري
(إيران).

ﷺ اجللسة الرابعة

عقدت هذا اجللسة ملناقشة حمور« :معاجلة فقهية وحقوقية للمشاكل االجتامعية»،
وقد ترأسها د .سامل بن هالل اخلرويص (من سلطنة ُعامن) ،وقدمت فيها جمموعة من
األوراق والكلامت ،منها:

الدكتور سيد حممود مريخلييل (إيران) قدم ورقة بعنوان« :السياسة اجلنائية املبتنية
عىل الفقه املتحرك ودورها يف أداء القوانني عىل أساس الواقعيات االجتامعية» ،وفيها
حاول التأكيد عىل شمولية السياسة اجلنائية اإلسالمية يف مواجهة اجلرائم ،من خالل
جتاوز الفعل ورد الفعل عليه ،وإنام التأكيد فقه ًّيا عىل النواحي الفاعلة وغري اجلزائية
يف خمتلف األبواب الفقهية مثل العقود ،والنكاح والطالق ،واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،والزكاة واخلمس ،واحلجاب والعفاف ،وقواعد مثل «ال رضر وال رضار»،
وبذلك يساهم ما يصفه بالفقه املتحرك واملتوثب ،يف االهتامم باألسباب واملقتضيات
والظروف الداخلية واخلارجية ،ما يؤدي إىل سعة يف األحكام املراعية للواقع واملتفاعلة
معه إجيا ًبا ،كام وقع يف السرية زمن احلكم النبوي الرشيف .والنتيجة -حسب الباحث-
ستتمثل يف إجياد سياسة جنائية كفوءة وقادرة عىل حفظ املجتمع من مجيع اآلفات
واالختالالت.

من جهته حتدث عضو اهليئة العلمية يف املعهد العايل للثقافة والفكر اإلسالمي
(إيران) عن« :التحديات التي جتابه مبدأ حمورية العائلة يف الفقه ونظام التقنني اإليراين»،
حيث استعرض يف البداية جمموعة من النصوص القانونية التي تؤكد أمهية وحمورية
العائلة يف قوانني اجلمهورية اإلسالمية ،واملستلزمات القانونية الرضورية لتحقيق هذا
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املبدأ ،وكيفية تدعيم وترسيخ كيان العائلة عىل املستوى القانوين واحلقوقي ،وأثناء ترشيع
القوانني والربامج والسياسات التنفيذية ،وكافة األنظمة التعليمية والثقافية واالجتامعية
واالقتصادية ،ونظام اإلسكان والتخطيط العمراين ...إلخ .من هنا تطالب الورقة برضورة
الرتكيز -يف أي عملية تقنني -عىل املصالح العليا للعائلة وحقوق أفرادها ،وأن تتناغم
مجيع الترشيعات مع احتياجات العائلة ومصاحلها األساسية .وبام أن التقنني يف اجلمهورية
اإلسالمية يستند إىل الرشيعة ،فإن من مسؤولية الفقه واالجتهاد الفقهي أن ينخرط يف
عملية التقنني بام ينسجم مع األصول العامة للرشيعة ،ويف الوقت نفسه يراعي مصلحة
حمورية العائلة يف ظل املتغريات االجتامعية والتحديات املعارصة التي تواجه األرسة وبناء
العائلة اليوم.

أما الباحثان أمحد حبيب نجاد وعيل بكديل (من جامعة طهران) فقد قدَّ ما
ورقة مشرتكة بعنوان« :القضاء عىل الفقر يف إطار نظرية التمييز اإلجيايب يف النظام
القانوين اإلسالمي» ،يرى الباحثان أن اخلطط الوطنية للتنمية والسياسات االقتصادية
واالجتامعية الكربى التي ُوضعت هبدف القضاء عىل الفقر والتوزيع العادل للثروة
عىل أمهيتها -مل تتمكن من القضاء عىل ظاهرة الفقر يف املجتمعات؛ ألن هذهالسياسيات تفتقر إىل األهداف املحددة واملتناسبة مع األوضاع املختلفة لألشخاص
يف كل جمتمع .ثم رشعا يف عرض واحدة من األهداف العادلة واملعتمدة بصورة
واسعة يف األنظمة احلقوقية املتعارفة ،أي سياسة التمييز اإلجيايب يف سياق املباين
الفقهية واحلقوقية ،بغية االستفادة من هذا العامل املهم يف حماربة الفقر والقضاء عليه،
وهو ما يسهم يف حتديد املفهوم ضمن املؤرشات املفهومية للتمييز اإلجيايب يف النظام
الفقهي واحلقوقي( :إثبات احلقوق ،تكافؤ الفرص ،التعويض عن احلرمان) فضلاً
عن إمكان كسب بعض االمتيازات لنظام الفقه اإلسالمي يف عدد من هذه املؤرشات
املفهومية نحو رعاية االختالفات والفوارق .ويف األخري دعا الباحثان لالستفادة من
هذه الورقة لتدوين سياسات التمييز اإلجيايب يف منظومة احلقوق اإلسالمية واالعتامد
عليها ملواجهة ظاهرة الفقر.

ومن األوراق والكلامت يف هذه اجللسة ،كلمة للدكتور يوسف حوري من
اجلزائر ،وكلمة للدكتور أوغوزخان تان من تركيا ،ود .والديسالف أرمتوف من روسيا
االحتادية.
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وقد انتهت فعاليات املؤمتر بجلسة ختامية تُليت فيها جمموعة من الكلامت
والتوصيات ،شدَّ دت مجيعها عىل رضورة أن تتم االستفادة من الدراسات والبحوث
املهمة التي ألقيت يف هذا املؤمتر ،لتفعيل التعاون والتكامل بني رجال القانون والفقهاء
ملعاجلة القضايا االجتامعية ،بام خيدم أمن واستقرار ورفاهية املجتمعات اإلسالمية.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة

مسارات يف ثقافة التنمية واإلصالح
الكاتب :الشيخ حسن الصفار.
النارش :أطياف للنرش والتوزيع – القطيف ،دار املحجة البيضاء  -بريوت.
الصفحات 568 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
يف مستهل حديثه يقول الشيخ حسن الصفار :كلام ازداد وضع األمة سو ًءا يف هذا
ٍ
ورموزا ،بتحميلها
س�ات
ومؤس
فكرا
ً
ّ
العصر ،ارتفعت حدّ ة النقد للحال�ة الدينية فيهاً ،
املسؤولية أو اجلزء األكرب منها ،عماّ وصلت إليه األمة من خت ّلف وانحدار.
ففي املجتمعات األخرى –خارج األمة -تتصاعد موجات االتهّ ام لإلسالم بأنه
دين ختلف وإرهاب ،و ُينظر إىل مظاهر التد ّين اإلسلامي كمؤرشات س�لبية مريبة ،وإىل
املراكز واملؤسسات اإلسالمية كمبعث قلق وخطر عىل األمن الوطني.
وداخ�ل األم�ة تتعامل الس�لطات السياس�ية يف معظ�م البلدان اإلسلامية ،مع
التوجه�ات واجلامع�ات الدينية بحذر وقلق بال�غ ،وختوض املواجه�ة العنيفة مع بعض
أجنحتها وأطرافها.
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ومن اإلنصاف أن نشري -بتعبري الصفار-
إىل أنّ�ه حت�ى يف داخ�ل احلال�ة الديني�ة تتصاع�د
ظاه�رة النق�د ال�ذايت ،حي�ث ظه�رت اعرتافات
وإق�رارات بوج�ود أخط�اء يف املناه�ج واآلراء
واملواقف واملامرسات.
ويؤك�د املؤل�ف أن احلالة الدينية ليس�ت
كتل�ة واح�دة ،يف اآلراء والتوجه�ات والصفات
الره�ان عىل إبع�اد األمة
والسمات ،وال يمك�ن ّ
عن انتامئه�ا الديني ،فقد فش�لت ّ
كل املحاوالت
الت�ي تبنّ�ت ه�ذا االجت�اه ،واخلي�ار الصحيح هو
ترش�يد احلال�ة الدينية ،باملس�اعدة عىل إصالحها
وتطويره�ا م�ن داخله�ا ،وتوفير األج�واء لنمو
التوجهات التغيريية واإلصالحية فيها.
جدي�ر بالذكر أن هذا الكتاب يمثل اجلزء
الثام�ن م�ن كت�اب (مس�ارات يف ثقاف�ة التنمي�ة
واإلصلاح) ال�ذي تضم�نُ :خط�ب اجلمع�ة،
وكتاب�ات ،ومتابع�ات ،ون�دوات وحم�ارضات،
وحوارات ،وه�ي بمجملها متثل أنش�طته خالل
العام اهلجري 1437هـ.

أثر النص القرآين يف التعددية الدينية
دراسة يف متطلبات احلوار الديني املعارص

الكاتب :نور الساعدي.
الن�ارش :الرافدي�ن للطباع�ة والنشر والتوزيع –
بريوت.
الصفحات 319 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
ع�ن أمهي�ة ه�ذه الدراس�ة تق�ول ن�ور
الس�اعدي :إن الوض�ع املع�ارص يش�هد رصا ًع�ا
على أس�اس دين�ي وإن كان بصورته السياس�ية،
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ف�كل أتب�اع دي�ن يس�عون لف�رض هيمنتهم عىل
أتب�اع األديان األخرى ،ألهن�م عىل حق وغريهم
عىل باطل ،مستمدة الرؤية من فكر ديني أ َّدى إىل
ظهور حركات متطرفة ،تُش�هر السيف بوجه كل
من خيالفها ،بمرشوعية استقتها من فهمها للنص
أيضا ،الذي فهمت منه أنه يمنع التعدد يف
الديني ً
الدين وحيرص اإليامن بدين واحد.
وتطرح الس�اعدي مجلة من التس�اؤالت
ضمن مشكلة الدراسة نقتطف منها التايل:
 -1هل هناك نص قرآين يمنح أي إنس�ان
رشعي�ة االعتق�اد بأنه ينفرد بمعرفة احلق بش�كل
جيعل�ه يف�رض طريقت�ه ومعرفت�ه على «اآلخر»
املخالف له يف املعرفة؟
 -2هل االختالف يف االعتقاد سبب من
أس�باب الصراع الديني ،أو أنه س�نة إهلي�ة الغاية
منها التبادل املعريف والقيمي؟
 -3م�ا هي احلل�ول واملعاجل�ات القرآنية
الت�ي يمكن أن يقدمه�ا القرآن الكري�م يف تنظيم
العالق�ة بيتن أتباع األدي�ان املتعددة يف حال عدم
إقراره بالتعددية الدينية؟
 -4ه�ل الق�رآن الكريم يدع�و إىل فرض
اإلسلام عىل اآلخ�ر ،وكل من مل يمتث�ل فدواؤه
السيف؟
 -5إذا كان�ت التعددي�ة الديني�ة بداي�ة
احل�وار ،فام ه�ي متطلبات احلوار الديني ال س�يام
املع�ارص من�ه لتحقي�ق أه�داف احل�وار وتفعي�ل
متبنياته الدينية الفكرية؟
يذك�ر أن الدراس�ة تكون�ت م�ن مقدم�ة
ومتهي�د وثالثة فصول وخامت�ة ،وجاءت فصوهلا
كالتايل:
الفصل األول :قبول التعددية الدينية من
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منظور قرآين.
الفصل الثاين :رفض التعددية الدينية من
منظور قرآين.
الفص�ل الثال�ث :مقتضي�ات التعددي�ة
الدينية من منظور قرآين.

إشكالية فهم النص الديين
عند املسترشقني

الكاتب :عادل عباس النرصاوي.
الن�ارش :الرافدي�ن للطباع�ة والنشر والتوزيع –
بريوت.
الصفحات 286 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2016 – 1م.
يب�دأ الدكت�ور النصراوي حديث�ه قائًل�اً :
لق�د ش�غلني م�ا كتب� ُه املس�ترشقون ح�ول القرآن
الكريم والردود الت�ي حاولت احلدَّ من غلوائهم،
ِ
حتام�ل ِّ
كل طرف عىل اآلخر ،وقد كان
لمِ�ا فيها من
بعضه�م ق�د خرج ع�ن لياق�ات البح�ث العلمي
وأصول�ه الت�ي تأخذ بأي�دي الباحثين إىل الطريق
الصواب ،فتامهت بني أس�طرهم احلقيقة ِ
وغشيها
م�ا ِ
مرجع ذل�ك إىل طبيع�ة املنهج
غش� َيها ،ولع�ل
َ
ال�ذي اس�تعمله املس�ترشقون يف دراس�ة التراث
اإلسالمي الذي اعتمد عىل مفردات البيئة الغربية
كثيرا عن جمري�ات املجتم�ع العريب
الت�ي ختتل�ف ً
خاص ًة واإلسلامية عام� ًة وطبيعتهما التي جرت
وف�ق تعاليم اإلسلام احلني�ف ،فيام كان�ت طبيعة
املجتم�ع الغريب بعد عرص التنوي�ر الذي انبثق من
بين مفرداته وطروحاته طبق ُة املس�ترشقني ،كانت
طبيعة تعادي الدين بس�بب من ترصفات الكنيسة
التي س�يطرت عىل كل مقدرات الشعوب الغربية

املس�يحية باخلراف�ة والدج�ل وغريها م�ن الطرق
امللتوي�ة ،فه�اج الناس عىل تعاليمه�ا ونبذوا فكرة
فتحول املجتم�ع الغ�ريب إىل جمتمع ال
االنتماء هل�ا
ّ
ديني يف أغل�ب طبقاته ومكوناته العرقية واجته إىل
البحث عن ٍ
فكر يستطيع أن ينقذ هذه الشعوب من
تل�ك األوهام التي س�يطرت عليه�م زمنًا طويلاً ،
فظه�ر املصلحون ليق�ودوا ث�ور ًة فكري�ة وعقدية
واقتصادية ش�املة ،تارك ًة وراءها الدين والكنيسة
أثر الكنيسة
إلاّ يف بعض مواقع يف أوربا ،فر ّبام كان ُ
ٍ
فيها غري ٍ
حركات
مؤذ لش�عوهبا بس�بب من وجود
إصالحية دينية فيها ،كام يف أملانيا مثلاً .
وقد جاءت دراس�ة الباحث ضمن متهيد
وثالثة فصول ،وهي:
الن�ص
الفص�ل األول :أساس�يات فه�م
ّ
القرآين ومصادر دراسته عند املسترشقني.
الن�ص القرآين يف
الفص�ل الث�اين :حمتوى
ّ
َف ْه ِم املسترشقني.
الفص�ل الثال�ث :لغ�ة الق�رآن يف فه�م
املسترشقني.

الدين

بني معطيات العلم وإثارات اإلحلاد
الكاتب :السيد منري اخلباز.
النارش :شبكة املنري  -القطيف.
الصفحات 265 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
ه�ل الدي�ن إيامن أعم�ى اعتنقه اإلنس�ان
البدائ�ي نتيج�ة خ�وف أو جه�ل؟ أم أن�ه إيمان
عقالين يستند إىل أدلة وبراهني حمكمة؟
العلم الدي َن وس�حب البس�اط
ه�ل هدَّ د
ُ
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م�ن حتت�ه؟ أم ّ
أن االكتش�افات العلمي�ة -على
العكس -قد أ َّيدت الدين ودعمت موقفه؟
ه�ل الدين وباء يد ّمر احلضارة اإلنس�انية
ويمنعه�ا م�ن التق�دم؟ أم أنّ�ه عنرص أس�ايس يف
احلياة ال غنى لإلنسان من دونه؟
هذه بعض األس�ئلة الرئيس�ة التي يسعى
الكتاب لإلجابة عنها ،ضمن ثالثة فصول وهي:
الفصل األول :دالئل وجود اهلل يف العلم
والفلسفة.
الفصل الث�اين :رضورة الدين وأمهيته يف
بناء اإلنسان.
الفصل الثالث :وقف�ات نقدية مع كتاب
وهم اإلله.
والكت�اب يف أصل�ه حي�وي إضامم�ة م�ن
حم�ارضات الس�يد اخلباز الت�ي ألقاه�ا يف :لندن،
والكوي�ت ،وأمري�كا ،إضاف�ة لبع�ض البحوث
احلوزو ّية ،وقد كتبها عبداهلل الدبوس.

حتى تواصًل�اً
وجتاوزا من جه�ة رابعة ،هذه هي
ً
حلقات تط�ور عملي�ات تكامل الفه�م واملعرفة
جتاه مجيع اللحظات الفكرية املهمة يف التاريخ.
ويرى امليالد أن إقبالاً قدّ م أنضج وأعمق
حماولة يف جتديد التفكري الديني يف اإلسلام ،هذه
القضي�ة وبعدما يزيد عىل ثامنية عقود من الزمان،
قطعن�ا فيه�ا هناية الق�رن العرشي�ن ،ووجلنا معها
القرن احلادي والعرشي�ن ،هذه القضية نرى فيها
اليوم قضية القضايا ،وش�غلنا الشاغل يف عرصنا
الراه�ن ،كأن حلظ�ة إقب�ال مل مت�ر علينا م�ن قبل،
وواقع احلال أهنا مرت ومضت ،ومل متثل لنا حلظة
ال باملعن�ى الفكري وال باملعن�ى التارخيي ،وباتت
قضية إقب�ال باألمس هي قضيتن�ا الكربى اليوم،
وهذه املفارقة.
و ُيع�دّ هذا الكتاب العم�ل الثاين للميالد
ال�ذي ُينج�زه ح�ول إقب�ال ،فق�د س�بقه بكتاب
ص�در بعنوان« :حمم�د إقب�ال والتجدي�د الديني
والفلسفي» ،نرش عام 2008م.

كيف نقرأ إقبالاً اليوم؟

التربية اليابانية

الكاتب :زكي امليالد.
النارش :جملة الفيصل  -الرياض.
الصفحات 143 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
ضمن أربع�ة فصول يتن�اول زكي امليالد
حمطات مضيئة من سرية إقبال الفكرية ،ويقول يف
مقدمته :لعلنا اليوم بأمس احلاجة الستعادة حلظة
إقب�ال الفكري�ة والتارخيي�ة ،والتوق�ف عند هذه
فحصا وحتليلاً من جه�ة ،وفهماً وتبصرُّ ً ا
اللحظ�ة ًّ
م�ن جهة أخ�رى ،وبن�ا ًء وتراكماً من جه�ة ثالثة،

الكاتب :زكريا حممد هيبة وصالح صالح معامر.
النارش :الدار العربية للعلوم نارشون  -بريوت.
الصفحات 181 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
ج�اءت مقدم�ة الطبع�ة الثاني�ة للكت�اب
بعنوان :ش�جرة اليابان (البذور واجلذور والثامر)
فيام توزعت فصوله ضمن مخسة فصول ،وهي:
الفصل األول :البذور (التاريخ واجلغرافيا).
الفصل الثاين اجلذور (قواعد االنطالق).

نقد إقبال..

البذور ،واجلذور ،والثامر ثم اخلريف
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الفص�ل الثالث :تعميق اجل�ذور (الرتبية
اليابانية).
الفصل الرابع :الثامر (نتاج احلصاد).
الفص�ل اخلام�س( :اخلري�ف) حتدي�ات
تواجه اليابان.
ويس�تهدف الكتاب الوص�ول إىل مرحلة
بناء مثل تلك الش�جرة اليابانية القوية التي تواجه
ً
استنساخا
اخلريف بقوة داخل بالدنا العربية ،ليس
كامًل�اً للتجرب�ة الياباني�ة وإنما حم�اكاة ملراحله�ا
كثيرا يف وطننا الع�ريب ،ألنه حتى
الت�ي نفتقده�ا
ً
عندم�ا نريد التغيير نبحث عن التغيير الرسيع،
وحت�ى عندما نريد جلب جت�ارب الدول املتقدمة
نجل�ب الثامر كام هي فتم�وت رسي ًعا ،ألننا مل ِ
نبن
بيئ�ة صاحل�ة ومتكاملة لبن�اء ش�جرة قوية تعيش
يف اخلري�ف .ولألس�ف ه�ذا واقعنا م�ع كثري من
التجارب الناجحة س�واء مع الش�جرة األمريكية
أو الربيطاني�ة أو الفنلندي�ة! ولي�س جل�ب الثامر
ً
فادحا بل حتى لو جلبنا الش�جرة كاملة إىل
خط�أ ً
ثامرا مشوهة!
بيئتنا لن تعيش أو ربام س�تخرج لنا ً
لذا جيب أن نزرع بأنفسنا ش�جرتنا املناسبة لبيئتنا
من خالل الفهم العميق ملراحل وطرق وأس�باب
نجاح أشجار الدول الناجحة.

التربية على احلرية
الكاتب :حممد حمفوظ.
الن�ارش :أطي�اف للنشر والتوزي�ع  -القطي�ف،
منشورات ضفاف  -بريوت.
الصفحات 168 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
يش�دد حمف�وظ يف كتاب�ه ه�ذا على أن

احلري�ة كمامرس�ة ،ليس�ت خطا ًب�ا يلق�ى ،أو
ا ِّدع�ا ًء ُيدَّ ع�ى ،وإنام ه�ي إرادة إنس�انية صلبة
تتج�ه نح�و التمس�ك باحلري�ة ومقتضياهت�ا.
وحيث تتوفر اإلرادة اإلنسانية املتجهة صوب
احلري�ة ،تتحق�ق بالق�در ذات�ه حقائ�ق احلرية.
فحج�ر الزاوية يف مرشوع احلري�ة ،هو اإلرادة
اإلنس�انية .م�ن هن�ا ينبغ�ي االهتمام بمفهوم
(الرتبية عىل احلرية)؛ إذ إن املهمة العامة امللقاة
على كاه�ل مجي�ع النخ�ب ه�ي تربي�ة رشائح
املجتمع عىل احلرية.
والرتبي�ة على احلري�ة حتت�اج -كما ي�رى
حمفوظ -إىل:
 -1اس�تعداد نفسي ت�ام للقب�ول ب�كل
مقتضيات احلرية.
 -2االطالع والتواصل الثقايف مع املنجز
الثقايف اإلنساين الذي يؤسس خليار احلرية ويبلور
مضامينها.
 -3املوازن�ة الواعي�ة بين ثقاف�ة الطاع�ة
وثقافة املسؤولية.
وق�د توزع�ت صفحات الكت�اب ضمن
فصلني مها:
الفص�ل األول :اإليمان واحلري�ة ..أي�ة
عالق�ة ،ومباحثه هي :يف معنى احلرية ،اإلسلام
وجدلي�ة اإليمان واحلري�ة واملس�ؤولية ،مفه�وم
الكرام�ة يف الق�رآن الكري�م ،اإلسلام والتجربة
املدنية ..مقاربة أولية.
الفصل الثاين :احلرية وآفاقها الس�لوكية،
ومباحث�ه ه�ي :احل�وار الدين�ي وأس�س التفاهم
امل�دين ،التنمية وجدليات احلري�ة ،تأمالت حول
مفهوم حرية التعبري يف املنظور اإلسالمي.
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املرأة البحرينية يف القرن العشرين
مرحلة ما قبل االستقالل 1970-1900

الكاتب :سبيكة النجار وفوزية مطر.
النارش :مسعى للنرش والتوزيع  -كندا.
الصفحات 751 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
يبحث هذا الكتاب -كام جاء يف املقدمة-
أوض�اع امل�رأة البحريني�ة وإرهاص�ات هنوضه�ا
خلال الفرتة م�ن بداية القرن العرشي�ن إىل هناية
العق�د الس�ادس من�ه أي املرحل�ة الت�ي انته�ت
بانته�اء احلامية الربيطانية وإعلان البحرين دولة
مه�دت النطالق�ة امل�رأة
مس�تقلة .وه�ي حقب�ة َّ
البحريني�ة يف العق�ود الالحق�ة وأسس�ت للدور
الكبير ال�ذي لعبت�ه يف نماء وتق�دم املجتمع عىل
خمتلف األصعدة .وبرغم أمهية مرحلة التأس�يس
تل�ك تن�در الكتاب�ات الت�ي تناولت واق�ع املرأة
البحرينية خالل املرحل�ة التارخيية املذكورة .وإن
ُوج�د يش ٌء منه�ا فهو يتناول جان ًب�ا معينًا يف حياة
امل�رأة كالتعلي�م أو ال�زواج أو ين�زع نحو البحث
األنثروبولوج�ي يف الثقافة التقليدية ويف العادات
والتقالي�د .أوضاع املرأة وبدء مسيرة هنوضها يف
احلقب�ة املذك�ورة جدي�رة بتس�ليط الض�وء عليها
ودراستها ،فالوقوف عىل واقع املرحلة التأسيسية
يمدنا بعنارص فهم وضع ودور املرأة البحرينية يف
العقود الالحقة.
ونظ�را لن�درة م�ا كُت�ب ح�ول املوضوع
ً
ِ
وص�دورا عن اهتامم ش�خيص من قب�ل املؤلفتني
ً
بقضاي�ا امل�رأة البحريني�ة ودوره�ا األس�اس يف
التنمي�ة االجتامعية ،وضعتا عىل عاتقهام التصدي
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هلذه املهمة.
الفصل األول محل عنوان :املرأة البحرينية
خلال النص�ف األول من الق�رن العرشين كتبته
فوزية مطر.
والفص�ل الث�اين مح�ل عن�وان :امل�رأة
البحريني�ة يف مخس�ينيات الق�رن العرشي�ن كتبت�ه
الدكتورة سبيكة حممد النجار.

أنبياء البدو

احلراك الثقايف والسيايس
يف املجتمع العريب قبل اإلسالم
الكاتب :حممد سعيد.
النارش :دار الساقي  -بريوت.
الصفحات 287 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
يق�ول الدكت�ور عزيز العظم�ة يف تقديمه
للكت�اب :إن حممد س�عيد يقدِّ م دراس�ة نموذجية
ّح�ري التارخيي ،ويف إدخال الزمان واملكان
يف الت ّ
والواق�ع يف النّظ�ر إىل امل�ايض الع�ريب البعي�د،
كالتحول والتغاير وما خال ذلك
ُمدخًل�اً مفاهيم
ّ
من مس�تلزمات الصناع�ة التأرخي ّية :ذلك املايض
البعيد الذي ال يتجاوز معارفنا به األخبار املرسلة
غير املنضبِطة إلاّ برضورات التنميط اإلسلام ّية
والرتاث ّي�ة عىل ص�ورة عامة ...لك�ن كتاب حممد
س�عيد يفت�ح صفح�ة جدي�دة يف فهمن�ا تل�ك
املرحلة .لس�نا ُملزمني عىل املوافقة عىل ما جاء يف
هذا الكتاب من اس�تنتاجات ،ولكنّه كتاب فريد
ونموذجي ،ويفتح ش�ه ّيتنا على الغوص يف أمور
أخ�رى عسيرة الدراس�ة :إن�ه يفتح ش�هيتنا عىل
النظر يف ش�أن سجاح ومسلمة بني حبيب ودحية
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الكلب�ي وابن ص ّي�اد وغريهم ،ويفتح ش�هيتنا يف
هناي�ة املرم�ى إىل النّظر العقيل التفصييل إىل سيرة
الرسول.
وزعها
أم�ا ع�ن حمتوي�ات الكت�اب فق�د َّ
املؤلف ضمن أربعة فصول ،هي:
الفصل األول :مشكالت التاريخ اجلاهيل.
الفصل الثاين :خالد بن سنان العبيس.
الفصل الثالثُ :ق ّس بن ساعدة اإليادي.
الفصل الرابع :رئاب بن الرباء الشنّي.

إغالق عقل املسلم

كيف خلق االنتحار الفكري األزمة الراهنة
الكاتب :روبرت ر .راييل.
النارش :منشورات اجلمل  -بريوت.
الصفحات 293 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
يق�ول جم�دي النعيم -مرتج�م الكتاب-
يف تقديم�ه :إن أمهي�ة ه�ذا الكت�اب تنب�ع م�ن
تفسيرا لي�س
أوج�ه ع�دة ،فه�و حي�اول أن جي�د
ً
فق�ط لصع�ود التي�ارات اإلسلامية الراديكالية
أيض�ا لرتاج�ع إنج�از
يف العق�ود األخيرة ،ب�ل ً
املجتمع�ات املس�لمة بع�د فترات االزده�ار يف
أيضا من
املرشق واألندلس .وتنبع أمهية الكتاب ً
النتيجة الرئيسة التي توصل هلا فيام يتعلق بانتصار
األش�عرية وهزيمة املعتزلة ،ومن ثم إغالق عقل
املسلم.

وتصدر هذه الرتمجة العربية يف فرتة تتسم
بتصاعد العنف يف املنطقة .واجلامعات اإلسالمية
ه�ي الالعب الرئي�س يف هذه اجلول�ة من العنف
مس�تخدمة مس�تويات غري مس�بوقة من القس�وة
ضد كافة من ُصنّفوا يف خانة األعداء ،بام يف ذلك
الطوائف الدينية املسلمة.
لذل�ك ،فبس�بب م�ادة الكتاب وبس�بب
التط�ورات منذ هجمات  11س�بتمرب ،أتوقع أن
يثير الكت�اب نقاش�ات واس�عة ح�ول الفلس�فة
اإلسلامية ،وت�راث عل�م ال�كالم واإلهلي�ات،
والعالق�ة بين اإلسلام والغ�رب ،وكذل�ك
هنوض /تأخر املجتمعات املسلمة.
أم�ا فص�ول الكتاب فق�د توزعت ضمن
تسعة فصول ،وهي:
الفص�ل األول :االنفت�اح :اإلسلام
يكشف الفكر اهليليني.
الفص�ل الث�اين :اإلطاح�ة باملعتزل�ة:
اإلغالق يبدأ.
الفصل الثالث :ميتافيزيقا اإلرادة.
الفصل الرابع :غلبة األشعرية.
الفصل اخلامس :انتصار الغزايل املؤسف
وفصل اهليلينية عن اإلسالم.
الفصل السادس :االنحدار وتبعاته.
الفص�ل الس�ابع :احلط�ام ،ش�هادات
مسلمني.
الفصل الثامن :مصادر اإلسالموية.
الفصل التاسع :األزمة.

