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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
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واملراجع بذكر البيانات كاملة .مع حتقق املوضوعية واملنهجية واملعاجلة
العلمية.
ختضع املادة املرسلة للنشر ملراجعة إدارة التحرير.
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تلتزم املجلة إبداء أسباب عدم النشر.
للمجلة حق إعادة نشر املواد املنشورة منفصلة أو ضمن كتاب ،بلغته
األصلية أو مترمجًا إىل لغة أخرى ،من غري احلاجة إىل استئذان
صاحبها.
تعتذر املجلة عن نشر املواد اليت فيها مساس بالقيم اإلسالمية أو
إثارة النعرات الطائفية أو العصبية أو الفئوية وكل ما ميس الوحدة
والتضامن اإلسالمي.
عبر بالضرورة عن
عبر عن وجهة نظر صاحبه وال ُي ِّ
ما تنشره املجلة ُي ِّ
وجهة نظر املجلة.
تستقبل املجلة املواد يف خمتلف أبواهبا ،الدراسات ومراجعات الكتب
وتغطية الندوات ومناقشات األفكار املنشورة.
نلفت أنظار السادة الكتّاب والباحثني إىل أفضلية إرسال إسهاماهتم
على بريد جملة الكلمة اإللكتروين ،وهو kalema@kalema.net
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هـــذا الــعــدد
ثمة حتديات كربى تواجه املشهد اإلنساين واإلسالمي اليوم ،ولعل من أبرز هذه
َّ
التحديات هو كورونا ،هذا الفريوس الذي انترش يف كل دول العامل بال استثناء ،وفتك
بشكل متواصل بكل املناطق والدول التي انترش فيها ،وتع َّطلت كل املصالح ،وأصيبت
جراء انتشار هذا املرض يف كل
دورة اإلنتاج االقتصادي بالكثري من الرتاجع والعطب من َّ
القطاعات الشعبية واالجتامعية.
وجملة الكلمة تنرش يف هذا العدد دارسة تعالج العالقة التكنو-اجتامعية التي تنامت
خالل فرتة اإلجراءات االحرتازية من وباء كورونا ،وتأثرياهتا االقتصادية وانعكاساهتا
عىل اهلوية ،للباحث السعودي الدكتور أحد اللويمي بعنوان« :املجتمع البرشي و الدفع
املتسارع نحو جمتمع الشبكة».
وتشاركنا يف هذا العدد مشكورة الباحثة اجلزائرية الدكتورة نعيمة إدريس بتقديم
شهادة عن الكلمة .ويشاركنا من العراق الباحث ليث العتايب بدراسة عن القرآن
بعنوان« :الكليات القرآنية ..دراسة يف أمهيتها وفوائد معرفتها» ،ومن اجلزائر الباحث
الدكتور الدكتور عبد احلكيم صايم بعنوان« :الرتاث والتواصل الفلسفي عند حممد
عيل الكبيس» ،ومن املغرب يشاركنا األستاذ إدريس هاين بدراسة بعنوان« :العلم بني
مبدأ البساطة ومبدأ التعقيد يف نقد احلاجه إىل شفرة األوكامي» ،كام يشاركنا من املغرب
كذلك الباحث الدكتور عبد الرحيم احلسناوي بدراسة نعرض هلا يف زاوية رأي ونقاش
نموذجا».
وهي بعنوان« :التاريخ وعامل املرئيات ..السينام
ً
إضافة إىل املشاركات األخرى ،التي توزَّعت عىل أبواب املجلة الثابتة.
ونسأل الباري أن نكون قد ُو َّفقنا يف هذا العدد إىل تقديم ما هو جدير بالقراءة
والتأمل.

الكلمة األولى
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الدكتورة نعيمة إدريس*

بعمن عاصمة األردن ،كان لقائي األول باألستاذ الفاضل
ذات يوم اَّ
زكي امليالد يف مؤمتر( :الفلسفة يف الفكر اإلسالمي ..قراءة منهجية ومعرفية»
الذي نظمه يف أكتوبر 2008م ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،وأرشف عليه
األستاذ الرائع الدكتور فتحي امللكاوي.
وقد سبق يل أن تعرفت عىل اسم املفكر زكي امليالد ،فقد قرأت له بعض
ما كتب خاصة عن األستاذ مالك بن نبي هللا همحر ،ومن تبادل احلديث معه أدركت
كثريا.
أننا نشرتك يف تقدير مفكرنا الكبري ابن نبي األمر الذي أسعدين ً

باألردن كان لقائي األول والذي مل يتكرر بالفاضل زكي امليالد ،وهو
حيمل معه أعدا ًدا من جملة (الكلمة) والتي أهداين ً
نسخا منها ،كان الرجل عندما
يتحدث حتس أنه يزن كل كلمة كانت تصدر عنه ،كل كلمة حتمل معنى وقصدً ا
كبريين ،انتقاء قصدي ،أدركت حينها أن املجلة ورئيس حتريرها يشكالن موق ًفا
اً
مسؤول ،وأهنا تنتهج طريقها بخطى حمددة األهداف واملقاصد.
منسجم
فكر ًّيا
اً
* باحثة من اجلزائر ،املدرسة العليا لألساتذة قسنطينة ،نرشت عدة بحوث يف جملة الكلمة،
الربيد اإللكرتوينdris_naima@yahoo.fr :
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الكلمة األوىل

لذا مل أتفاجأ وأنا أتلقى اخلرب السار عىل نيل (الكلمة) اليوبيل الفيض بعد ميض ربع
قرن من الصدور املنتظم ألعدادها ،وبكفاءة عالية عىل مجيع املستويات ،رغم الظروف
الصعبة والعراقيل والطوارئ التي تعيق االلتزام بالنرش يف مواعيده ،لكن إرادة الفريق
العامل كانت يف مستوى التحديات ،فهني ًئا للكلمة ولطاقمها العامل كل باسمه ومكانته
هبذا النجاح املستحق.

وجدت نفيس وأنا أخط شهاديت ملجلة (الكلمة) أستعيد هذه الذكريات اجلميلة التي
مجعتني بمفكرين أمثال الدكتور طه عبد الرمحن الذي كان ضيف رشف املؤمتر املذكور،
والدكتور حسن حنفي وغريهم ،حيث دار احلديث حول مواضيع شتى هتم الشأن العريب
مميزا بدأت منه أوارص عالقتي
اإلسالمي ،وكنت أستمع وأستفيد وأديل برأيي ،كان لقاء ً
تتشكل وتقوى مع جملة (الكلمة).
الكلمة هذا العنوان امللفت جدًّ ا ،املشحون بالداللة واملعنى والقيمة ،أصغر وحدة
تبنى عليها اللغة هي الكلمة ،ومع ذلك ال يمكن أن نتخيل ما مدى قوة كلمة واحدة ،خلق
اهلل سبحانه وتعاىل الكون بكلمة منه فقال :كن ،فكان العامل واإلنسان وكل اخللق.
كام رشف اهلل اإلنسان وخصه بالكالم العاقلَ { :ف َت َل َّقى آدم ِمن رب ِه ك َِلم ٍ
ت} ،كلامتنا
َ ُ ْ َ ِّ اَ
َّ
نحن البرش كلامت ذات مفعول وأثر قد يكون ط ّي ًبا ،وقد يكون غري ذلك.
اهلل ،الدين ،اإليامن ،الوطن ،األب ،األم ،احلب ،الرسالة ،احلياة ،األمل ،احلرية،
الشهادة ،احلقيقة ،الصدق ...كلامت مفردة ولكن معانيها حتمل من القوة والعمق والعاطفة
ما يقهر قوة السالح ،هلذا نحن مطالبون أن ننتقي كلامتنا بكل عناية ودقة فائقتني حتى ال
يفهمنا اآلخر خطأ أو نجرح أو نتأمل.

بلسم شاف ًيا،
فالكلمة ليست حرو ًفا جوفاء ،فكم هدأت الكلامت من روعنا وكانت اً
وكم جرحتنا وهوت بنا ،لذا مل خيطئ من قال :إن الكلمة هي أقوى يشء يف العامل ،وإن الكلمة
سالح العرص ونحن نعيش أقوى وأرسع وسائط االتصال واإلعالم والتأثري اجلامهريي.

هذا ما أدركه -حسب اعتقادي املتواضع -الطاقم املسؤول عن (الكلمة) عندما اختار
جسدت سرية معنى
ملجلته هذا العنوان املخترص واملعرب جدًّ ا .لكن هل ترى أن جملة (الكلمة) ّ
الكلمة ،وقدّ مت عرب تارخيها ما تستحقه أمتنا من كلامت تسهم يف النهوض هبا من غفلتها،
وبعث وعيها من خالل مئات املقاالت والدراسات التي ظلت تنرشها ملدة جتاوزت ربع القرن؟

لسنوات وأنا عىل تواصل باملجلة وأعدادها ،إن القارئ واملتأمل يف سلسلة هذا
املنتوج الفكري ملجلة (الكلمة) يقف عىل املالحظات التالية:
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أول :يوجد خط فكري واضح يميز جملة (الكلمة) ،خط واضح املعامل ،يتسم
بالوسطية واالنفتاح ،وباألصالة والتمسك بثوابت ديننا احلنيف ،يف توليفة مجيلة بعيدً ا عن
أي تعصب مذهبي أو فكري.
شجعت الكتّاب واملثقفني من كل بلدان
ثان ًيا :هذا اخلط الفكري من أهم األسباب التي ّ
عاملنا اإلسالمي وعىل اختالف توجهاهتم الفكرية إىل أن يتوجهوا بنرش أبحاثهم يف (الكلمة)
لثقتهم يف وصول كلامهتم للقارئ بكل أمانة دون زيادة أو نقصان ،وهذا أمر بالغ األمهية.
ثال ًثا :نسجل كذلك حرص املجلة عىل مستوى ٍ
راق من الكتابة مضمونًا ،واإلخراج

شكلاً  ،مستوى يسري نحو اجلودة والتميز بام يضمن هلا مقروئية نوعية دائمة ،وهذا الذي
حتقق فعلاً  ،حيث نجد كفاءات كثرية وأسامء مرموقة بني أعداد الكلمة باتت تستقطب
املثقف والقارئ العريب.

راب ًعا :ضمنت (الكلمة) للنارشين هبا احلرية يف النرش والتعبري عن آرائهم ،ما دامت
اآلراء واملواقف يعرب عنها بكلامت مهذبة وبمناهج أكاديمية معتمدة عىل األدلة واحلجج
جوا تسوده كلامت االحرتام املتبادل
بعيدً ا عن اإلشهار والتشهري والتجريح ،بل اشرتطت ًّ
بني اجلميع وللجميع ،لذا ال نستغرب أن نجد أقال ًما تنرش يف نفس املجلة (الكلمة) رغم
تنوعها الفكري واأليديولوجي واملذهبي ،وهذا دليل قوي عىل انفتاحها وعدم تعصبها
حتى جتاه املواقف التي ال تتفق (الكلمة) معها فكر ًّيا.

خامسا :ال بد من كلمة حق للتاريخ ،لقد فتحت (الكلمة) أبواب النرش للجميع
ً
ودون حماباة أو وساطة ،لكل األقالم اجلادة لتعرب عن آرائها بمنهجية علمية عالية ،حتى
أصبحت قبلة للمفكرين واملثقفني ،مما أعطاها سمعة واسعة طيبة طيب الكالم الذي تنرشه.

سادسا :مؤكد أن رس نجاح املجلة يعود الهتاممها املحوري بقضايا األمة ورصد
ً
كل التطورات ،نلمس هذا يف عناوين املقاالت واالفتتاحيات التي ختصص للراهن العريب
اإلسالمي .وهذا يدل عىل انخراط (الكلمة) يف قضايا األمة ،وأهنا حتاول من خالل قوة
وتأثري كلمة الصواب واحلق أن تسهم يف إجياد حل للمعاناة وللتخلف ولكل ظواهر
التطرف املؤملة وقلة الوعي التي نعاين منها ،وبالتايل تسهم يف النهوض احلضاري املأمول.
ساب ًعا :إن الرسالة التي اضطلعت هبا املجلة تنسجم بشكل كبري مع تطلعات األمة
اإلسالمية ،لكنها ال تقف عند حدود العامل العريب اإلسالمي ،فاآلخر املختلف عنا لغة ودينا
وثقافة ،له وجود ومكان ضمن الدراسات املنشورة ،أي إن البعد اإلنساين له حضوره،
والفكر العاملي له مقارباته الفكرية معنا ،وهذا دليل االنفتاح الذي نتمنى أن يسود بيننا
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اً
أول ،ومع اآلخر ثان ًيا ضمن أطر العقالنية واالحرتام املتبادل.

ثامنًا :والذي أركز عليه يف شهاديت هذه أن اآلخر الذي جيهل اإلسالم أو املسلم املشحون
باملغالطات واألفكار التي ال عالقة هلا بديننا ،إذا متكن وقرأ وطالع منشورات جملة (الكلمة)
سيخرج بالفهم األصح واألقرب لإلسالم الذي هو رمحة لإلنسانية ،إسالم الكلمة الطيبة ،األخالق
احلميدة ،احلوار اهلادئ ،إسالم التفكري ال التكفري ،اإلسالم الذي يؤكد أن االختالف رمحة ،وأن
ومنهاجا ،وأن حكمة ذلك عند اهلل سبحانه وتعاىل وال سلطان ألحد عىل آخر.
لكل أمة رشعة
ً

ما أحوجنا أن نرتقي بوعينا ونطور لغتنا ،ونرتقي بكلامتنا ونسمو بمواقفنا وسلوكنا،
ما أحوجنا أن نبدأ يومنا بابتسامة ،تتلوها كلمة طيبة ،متدنا عز ًما وأملاً  ،جمتمعاتنا م ّلت من
اإلخفاقات واإلحباطات ،هي بحاجة ماسة إىل كلامت جتدد الثقة وتبعث الوعي ،ربام هي
مسؤولية اجلميع ،لكن تتضاعف عىل املثقف وعىل الكاتب منتج املقال والكتاب ،وعىل من
يرشف عىل إصدار جملة ،والبون شاسع بني كلمة وأخرى ،كام جاء يف القرآن
الكريم{ :أَلمَ ْ
ِ
ٍ ٍ
ِ
الس اَمء * ت ُْؤتيِ
َت َر َك ْي َ
ض َب ال َّل ُه َمثَلاً َكل َم ًة َط ِّي َب ًة َك َش َج َرة َط ِّي َبة َأ ْص ُل َها َثابِ ٌت َو َف ْر ُع َها فيِ َّ
ف رََ
ِ
ون * وم َث ُل َك ِلم ٍة َخبِي َثةٍ
ِ
ِ
ٍ
ُأ ُك َل َها ك َُّل حني بِإِ ْذن رَبهَِّا َو َي رْ ِ
ض ُب ال َّل ُه الأَْ ْم َث َال للن ِ
َ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ َ َ
ٍ
ٍ
اج ُت َّث ْت ِم ْن َف ْو ِق الأَْ ْر ِ
ض َما لهََا ِم ْن َق َر ٍار}.
ك ََش َج َرة َخبِي َثة ْ
واحلق أقول وهذه شهادة للتاريخ أن جملة (الكلمة) اختارت الكلمة الطيبة بكل
دالالهتا عن وعي ومسؤولية ،وقد وفقت يف ذلك إىل حد بعيد.

لقد تعرفنا عىل بعضنا البعض كأساتذة ومثقفني وكتّاب كلمة ،عرب صفحات
(الكلمة) ،حتاورت عقولنا ،جتادلت آرائنا بالتي هي أحسن ،ننتمي إىل بلدان خمتلفة ومن
ختصصات متعددة ،نتبنى آراء ومواقف متقاربة ومتباعدة ،ومع ذلك متكنَّا من احلوار ،ومن
االستامع إىل بعضنا البعض يف جو مفعم من االحرتام أساسه الكلمة الطيبة.
عرفتنا عىل أسامء مهمة يف عامل املعرفة والفكر قرصنا
يعود الفضل ملجلة (الكلمة) أهنا ّ
يف معرفتنا هبم ،فوسعت بذلك مداركنا وأضافت لنا اجلديد ،دفعت بالشباب قد ًما بمنحها
فرصة النرش ألسامء غري معروفة بعد أن توسمت فيهم الكفاءة واجلدية ،فاحتة هلم صفحاهتا
دون قيد أو رشط غري االلتزام العلمي الرصني ،وهذا حيسب هلا.

أخريا أجدد التهاين متمنية لكم دوام التقدم والنجاح ،آملة أن تبقى (الكلمة) وفية
ً
دائم هي ونحن مجي ًعا لنرش الكلمة
تسعى
وأن
بداية،
لنفسها
رسمته
الذي
املستقيم
للخط
اً
التي تؤلف القلوب ،وتنرش الوعي ،وتصحح املفاهيم ،وتغرس القيم النبيلة ،التي خترج
أمتنا إىل نور احلكمة والفضيلة.

دراسات وأبحاث

قف
ن ة
فة
ا لم ث��� و �إ ن�ت�ا ج� ا لمعر�� ا لد �ي�ي��
الشيخ حسن الصفار

ﷺ مقدمة

مفهوم املثقف من املفاهيم احلديثة يقصد به تارة من تكون وظيفته
العمل الفكري يف قبال األعامل اليدوية ،بام يشمل أهل االختصاص وغريهم
من ذوي االهتامم بالقضايا املعرفية .وهناك من يرى أن املثقف من له درجة
علمية أكاديمية واطالع معريف عام .ونقصد نحن باملثقف من له اطالع وافر
عىل معارف متعددة ليست بمعزل عن قضايا املجتمع العامة.
أما املعرفة الدينية فنقصد هبا :األفهام واملعارف املنتسبة للدين ،فيام يتصل
باجلانب الفكري من املعتقدات واملفاهيم واآلراء ،أو اجلانب العميل السلوكي من
األحكام واألخالق واملامرسات الشعائرية .هذه األفهام هلا تأثري عىل رؤية معتنقيها
للحياة ،وأنامط سلوكهم فيها ،وعىل مواقفهم من األحداث واستجابتهم للتحديات،
وهلذا يمكن القول :إن واقع املجتمعات املتدينة يتأثر بطريقة فهمها للدين.

ﷺ املؤسسة الدينية وإنتاج املعرفة

الفهم الديني يف جمتمعاتنا تنتجه املؤسسة الدينية ،من الفقهاء ،والعلامء،
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واخلطباء ،والدعاة ،واملتصدين للحالة الدينية يف املجتمع ،وهلذه املؤسسة الدينية سامت
وخصائص ،من أبرزها ما ييل:

 -1تنطلق هذه املؤسسة من مناهج تعليمية تتمحور حول النص الديني ،وغال ًبا ما
تكون هذه املناهج تقليدية متوارثة.
 -2تبالغ املؤسسة الدينية غال ًبا يف احلرص عىل األصالة واملوروث الديني ،فيكون
انفتاحها حمدو ًدا عىل تطورات احلياة ،ومعطيات العلوم احلديثة.

 -3هتتم هذه املؤسسة بمراعاة األعراف ،والتقاليد السائدة يف جمتمعات املتدينني
نظرا لصلتها الوثيقة باحلالة الشعبية.
ً

ومن الطبيعي أن تنعكس هذه السامت عىل ما تنتجه هذه املؤسسة من معرفة دينية،
فتكون يف معظمها ضمن مهوم املجتمعات القديمة ،وبلغة العصور السابقة ،وغري معنية
بمواكبة تطورات احلياة ،ومستجدات الفكر واملجتمع اإلنساين احلديث .كام تغض الطرف
عن أعراف وتقاليد يف جمتمعاهتا ،قد ال يكون هلا منشأ ديني ،وال تتفق مع مقاصد الدين،
وقد متنحها الرشعية والتأييد استجابة للعواطف السائدة .وهناك يف املؤسسة الدينية من
جتاوز هذه احلالة ،وانطلق يف أفق التغيري والتطوير ،لكنه يواجه العوائق التي تفرضها احلالة
العامة الغالبة.

ﷺ بروز رشحية املثقفني

يف املايض مل يكن هناك مزاحم ومنافس للمؤسسة الدينية يف االهتامم باملعرفة وإنتاجها
بشكل عام ،فاأل ّمية كانت سائدة ،والناس منشغلون بشؤون حياهتم اليومية ،وإذا كان هناك
من هيتم بالثقافة واملعرفة ،فهم أفراد من األدباء والكتّاب ال يطمحون إىل تأثري اجتامعي ،أو
هم غري قادرين عىل إنجازه.
أما اليوم فقد ساد التعليم ،وأنشئت اجلامعات ،وتوفرت الكتب واملطبوعات
ووسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي ،وأتيحت فرص الوصول إىل املعلومات
واملعارف ،يف خمتلف جماالت احلياة .فتشكّلت يف جمتمعاتنا رشحية من األكاديميني يف خمتلف
التخصصات العلمية ،ومن محلة املعارف ،واملهتمني بقضايا الثقافة واملجتمع ،وهي رشحية
متنامية.
وألن هذه الرشحية ختتلف عن أبناء املؤسسة الدينية يف التكوين العلمي والثقايف ،ويف
طبيعة األجواء التي تنتمي إليها ،من حيث االنفتاح عىل املجتمعات واحلضارات املختلفة،
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عرب البعثات التعليمية ،واملؤمترات الدولية ،والتواصل املعريف مع مراكز التطور والتقدم يف
العامل ..فمن الطبيعي أن تكون هذه الرشحية يف موقف ناقد وغري منسجم مع دور املؤسسة
الدينية ،وإنتاجها املعريف.

وهنا جيد املثقف نفسه أما أحد اخليارين :أما االبتعاد عن االهتامم بالشأن الديني،
وتركه ألهله ،والتفرغ لعمله الوظيفي وشؤونه اخلاصة ،وقد يامرس نشا ًطا معرف ًّيا ثقاف ًّيا
بعيدً ا عن الوسط والشأن الديني .أو التصدي إلنتاج ثقافة دينية خمتلفة ،وممارسة دور النقد
للمؤسسة الدينية ،ونتاجها املعريف ،مما يدخله يف صدام مع مجهورها العريض ،وقد يأخذ
هذا الصدام منحى حا ًّدا ،يدفع املثقف إىل اختاذ ر ّد فعل جتاه الدين واحلالة الدينية بمجملها.
كام قد تتخذ بعض أطراف املؤسسة الدينية موقف احلكم عليه بالتمرد عىل الدين والضالل
عنه.

ﷺ املنافسة اإلجيابية

إنني أعتقد أن املوقف املطلوب من املثقف ،هو املنافسة اإلجيابية مع املؤسسة الدينية،
يف ميدان إنتاج املعرفة والثقافة الدينية ،وذلك عرب املنهجية التالية:

اً
أول :االنفتاح عىل مصادر املعرفة الدينية

ال ينبغي للمثقف أن يكتفي بالقراءة العابرة ،واالطالع السطحي املحدود عىل
القضايا الدينية ،فهناك ثروة عظيمة من العلم واملعرفة يف الرتاث الديني ،ال يصح جتاهلها،
والتنكر هلا ،واالستهانة هبا .إن بعض املثقفني قد يترسع يف تكوين انطباع سلبي جتاه املعرفة
الدينية ،قبل أن يرصف جهدً ا يف الدراسة والبحث ،وقد يأخذ موق ًفا من بعض القضايا
الدينية دون أن ي ّطلع عىل خلفياهتا وأدلتها ،وقد يكون الرأي الديني الذي ينتقده املثقف
ليس جمم ًعا عليه دين ًّيا ،وإنام يمثل رأ ًيا من اآلراء.

إن عىل املثقف أن يتعرف عىل الدين من داخله ،وضمن املنهجية العلمية ،وهذا ما
أشار اليه املفكر حممد أركون يف كتابه (من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي) حيث قال:
«وهلذا ينبغي عىل املفكر املسلم احلديث أن حيتاط لنفسه جيدً ا وجيهز نفسه علم ًّيا بشكل ال
غبار عليه ،في ّطلع عىل كل ما خيص معرفة النصوص القديمة أو الرشوط التقنية لالجتهاد
الكالسيكي ،ينبغي أن يمتلك كل ذلك اً
أول ،فال يعتربه حتصيل حاصل ،أو شي ًئا تراث ًّيا ال
قيمة له .ذلك أن االنتقال من مرحلة االجتهاد الكالسيكي إىل مرحلة نقد العقل اإلسالمي،
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ويصور عىل أساس أنه امتداد لالجتهاد الكالسيكي وإنضاج له»(((.
ينبغي أن ُي َص َّمم
ّ

إن من املؤسف أن نرى اهتامم املسترشقني والباحثني الغربيني بدراسة مصادر الرتاث
اإلسالمي وقضاياه بجدية ودقة ،بينام يعرض عن ذلك بعض مثقفي جمتمعاتنا اإلسالمية،
إما لفقدهم الثقة يف تراثهم ،وانبهارهم بثقافة اآلخر ،أو خضو ًعا حلالة الكسل ،وفقدان
اجلدّ ية يف البحث العلمي.

وقد تيرست يف هذا العرص سبل الوصول إىل العلوم الرشعية الدينية ،فهناك صياغات
جديدة لبعض هذه العلوم كالفلسفة ،والفقه ،وعلم أصول الفقه ،وعلم احلديث ،بجهود
بعض األعالم املجددين كالسيد حممد باقر الصدر ،والشيخ حممد جواد مغنية ،والسيد حممد
تقي احلكيم ،والشيخ عبداهلادي الفضيل ،والشيخ حيدر حب اهلل ،والدكتور مهدي فضل
اهلل ،وآخرين.
إن دراسة مصادر املعرفة الدينية جتعل املثقف أكثر عم ًقا يف إحاطته بالفكر الديني،
وأقرب إىل املوضوعية يف تقويمه ونقده ،وأقدر عىل املشاركة واملنافسة يف انتاجه وعرضه.

ثان ًيا :التواصل مع املؤسسة الدينية

إنه ال مربر للقطيعة والتباعد بني املثقف واملؤسسة الدينية ،فاملؤسسة الدينية مطالبة
باالنفتاح عىل املثقفني لالستفادة من خربهتم وكفاءهتم ،واملثقف مطالب باملبادرة للتواصل
مع جهات هذه املؤسسة يف جمتمعه ،ومع املرجعيات الدينية يف املراكز الرئيسة ،إذا كان هيمه
شأن الدين الذي ينتمي إليه ،ومصلحة األمة واملجتمع.
وعرب التواصل يقدم املثقف نقده وتقويمه ومقرتحاته ،ويضع اجلهات الدينية يف
صورة الواقع الذي يعيشه العامل واملجتمع ،ويلفتهم إىل خطورة التحديات التي يدركها،
فقد يكون اطالع اجلهات الدينية غري كاف عىل هذا الصعيد.

إن املؤسسة الدينية متجذرة يف جمتمعاتنا ،وذات تأثري كبري عىل واقع هذه املجتمعات
الفكري والسلوكي ،وال يمكن إلغاء دورها يف املجتمعات املنتمية للدين ،وأي جهد ُيرصف
يف ترشيد مسار هذه املؤسسة ،وإصالح نقاط الضعف واخللل فيها ،سينعكس إجيا ًبا عىل
أداء دورها ،وستكون رافعة هنوض وتقدم يف املجتمعات واألوطان ،أكثر من أي رشحية
أخرى.
(((حممد أركون ،من االجتهاد إىل نقد العقل اإلسالمي ،ترمجة :هاشم صالح ،ص.11
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ثال ًثا :التصدّ ي إلنتاج املعرفة الدينية

حني يتصدى املثقف إلنتاج املعرفة الدينية ،من خالل البحث والدراسة ملنابعها
ومصادرها ،فإن نتاجه سيكون إضافة نوعية مهمة للساحة الفكرية واالجتامعية .ذلك أن
املثقف يستمد معارفه من العلوم احلديثة ،ومن مواكبته لواقع احلياة ،ونشأته األكاديمية،
متاس مبارش مع التحديات الفكرية واالجتامعية ،ولديه تواصل مع طبقات
وهو عىل ّ
قياسا بحال
واجتاهات خمتلفة .كام أنه أقل خضو ًعا لتأثري واقع األعراف والتقاليد الشعبيةً ،
أعضاء املؤسسة الدينية ،فهو أكثر جرأة عىل النقد والتجديد يف جمال املعرفة الدينية.
ويتواجد املثقف يف ساحات قد ال تكون ضمن ساحات تواجد املؤسسة الدينية ،مما
فرصا جديدة النتشار املعرفة الدينية.
يضيف ً

ويف تارخينا املعارص ملعت أسامء ملثقفني مسلمني من خارج املؤسسة الدينية كان
هلم عطاء مميز يف رفد املعرفة الدينية ،مثل عباس حممود العقاد ،وحممد إقبال الالهوري،
ومالك بن نبي ،ويف إيران هناك عدد من املفكرين الذين كان هلم دور يف حركة الفكر
اإلسالمي والنهضة املعارصة ،كاملهندس مهدي بازركان ،وجالل آل أمحد والدكتور عيل
رشيعتي.
ويمكن للمثقف أن يتناول أي موضوع يف املعرفة الدينية جيتهد يف بحثه ،وبإمكانه أن
يكون فيه ناقدً ا آلراء العلامء ،ضمن منهجية النقد العلمي ،وسيكون نقده حم ّف ًزا لعلامء الدين
للمناقشة والبحث ،مما يعالج حالة الركود والسكون ،وستكون النتيجة ملصلحة العلم
واملعرفة ،فقد تستجيب املؤسسة الدينية لتعديل وتغيري بعض اآلراء ،أو تثبت للمثقف
جانب اخللل فيام طرحه.

وقد أشار الشيخ مرتىض مطهري إىل أن طرح األسئلة واإلشكاالت عىل الفكر الديني
هو عامل تقوية للفكر الديني ،يقول هللا همحر« :إنني عىل العكس من الكثريين ال أغضب من
الشكوك والشبهات التي تثار حول اإلسالم -وبالرغم من حبي هلذا الدين واعتقادي به-
بل أفرح من أعامق قلبي ،ألنني أعتقد -وقد علمتني التجربة -أن اهلجوم عىل هذا الدين
الساموي املقدس ،كلام كان أقسى وأشد يف أي جهة من اجلهات ،ازداد جالء وهباء ،وبدا
مرفوع اهلام قو ًّيا»(((.
وليس هناك جمال من جماالت املعرفة الدينية حيظر عىل املثقف بحثه وإبداء النظر فيه
ضمن اإلطار العلمي ،اَّإل يف جمال إصدار الفتوى ،فإن إصدارها يستلزم امتالك أدوات
((( مرتىض مطهري ،نظام حقوق املرأة يف اإلسالم ،ص.37
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وقد يواجه املثقف اعرتاضات من بعض علامء الدين عىل ما يطرح من فكر ورأي
يرتبط باملسألة الدينية ،لكن مثل هذه االعرتاضات حتصل يف داخل املؤسسة الدينية بني
حتمل املثقف املسلم
أطرافها واجتاهاهتا املختلفة ،وال ينبغي أن تكون مان ًعا وعائ ًقا عن ّ
املسؤولية جتاه دينه وجمتمعه .كام ال ينبغي أن يكون رد فعله انسحاب ًّيا وال عدائ ًّيا ،بل ضمن
إطار احلوار العلمي ،والتزام أخالق االختالف املرشوع.

دراسات وأبحاث

نة
ط��
ت�ع�ز �ي�ز ا لمو ا

تق
ق
ق
طري�� ا لا س��را را لسي�ا �سي� ا لعمي��
حممد حمفوظ

ﷺ يف معنى املواطنة

حيتل مفهوم املواطنة موق ًعا مركز ًّيا يف الفكر القانوين والدستوري
املعارص؛ إذ إن املواطنة -بام تشكل من شخصية اعتبارية -هلا حقوق وواجبات،
وهي أحد األعمدة الرئيسة للنظريات الدستورية والسياسية املعارصة .إذ
إن الفكر السيايس احلديث يعتمد يف البناء القانوين للوطن عىل هذا املفهوم،
وحيدد له مجلة من اإلجراءات واالعتبارات .لذلك فإننا نعتقد أن تطوير واقعنا
السيايس والقانوين اليوم مرهون إىل حد بعيد عىل قدرتنا عىل املستويني النظري
والعميل لبلورة هذا املفهوم ،وتوفري املناخ السيايس والقانوين والثقايف لكي
يتبلور هذا املفهوم كحقوق وواجبات يف الفضاء االجتامعي والوطني.
ومن الطبيعي القول يف هذا اإلطار :إن املجال العريب اليوم ال يمكن
أن خيرج من أزماته وتوتراته الداخلية اَّإل بإعادة االعتبار يف السياسات
واإلجراءات والتشكيالت إىل مفهوم املواطنة ،والعمل عىل صياغة فضاء
وطني جديد ،قوامه األساس ومرتكزه الرئيس هو املواطنة برصف النظر عن
املنابت األيديولوجية أو القومية أو العرقية .إذ إن التنوع املتوفر يف هذا الفضاء
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بعناوين متعددة وخمتلفة ،ال يمكن أن يتوحد يف الفضاء الوطني ،اَّإل بمواطنة حقيقية،
يامرس كل مواطن حقه ويلتزم بواجبه دون مواربة أو خماتلة .فاملواطنة بكل ما حتتضن من
متطلبات وآليات هي حجر األساس يف مرشوع البناء الوطني اجلديد.
وذلك ألن الكثري من األزمات والتوترات املتوفرة يف العديد من البلدان العربية ،هي
يف املحصلة النهائية من جراء تغييب مفهوم املواطنة واإلعالء من شأن عناوين خاصة عىل
حساب اإلطار الوطني العام .إن هذا النهج الذي غ ّيب أو ألغى املواطنة لصالح والءات
خاصة ،هو الذي -عربه وعرب متوالياته وتأثرياته -فاقم التوترات ،وزاد من االحتقان
السيايس ،وأدى إىل هشاشة االستقرار االجتامعي يف العديد من الدول ،وأفىض إىل خلق
ُجزر اجتامعية معزولة بعضها عن بعض ،ال جيمعها اَّإل االسم والعنوان العام.

من هنا فإن اخلطوة األوىل يف مرشوع احلل واإلصالح هي تأسيس العالقة بني
مكونات املجتمع والدولة عىل أسس وطنية تتجاوز كل األطر والعناوين الضيقة .بحيث
يكون اجلامع العام لكل املكونات والتعبريات واألطياف هو املواطنة التي ال تعني فقط
ّ
أيضا -مجلة الواجبات واملسؤولياتمجلة احلقوق واملكاسب الوطنية
املتوخاة ،وإنام تعني ً
العامة امللقاة عىل عاتق كل مواطن.
وهذا بطبيعة احلال ال يعني أن تكون رابطة املواطنية رابطة قرسية  -قهرية ،وإنام هي
رابطة طوعية  -اختيارية قائمة عىل االختيار احلر والتعايش السلمي بني مجيع املكونات
والتعبريات .وتأخذ هذه الرابطة فعالياهتا وقدسيتها من طبيعة العقد الوطني واملضامني
السياسية والثقافية االجتامعية التي يتضمنها وحيتضنها.
فإطار املواطنة يف املنظور احلضاري ،يقوم عىل مفهوم اجلامعات احلرة واملتوافقة
واملتعايشة بالرتايض والوئام والرشاكة .والتجارب السياسية يف العديد من املناطق واملجاالت
احلضارية أثبتت أن دحر اخلصوصيات الذاتية أو اجلامعات الفرعية لصالح اإلطار العام ،ال
يفيض إىل وحدة ومواطنة سليمة ،بل تدفع حماوالت اإلقصاء والدحر إىل تش ّبث كل مجاعة
بذاهتا وخصوصياهتا وتنعزل نفس ًّيا وشعور ًّيا وثقاف ًّيا عن اجلامعات األخرى.
لذلك فإننا نعتقد أن خلق مفهوم املواطنة اجلامع واحلاضن لكل اجلامعات
والتعبريات ،ال يتأتى بإفناء اخلصوصيات الثقافية أو إقصائها وهتميشها ،وإنام عرب توفري
النظام القانوين واملناخ االجتامعي  -الثقايف الذي يسمح لكل التعبريات واحلقائق الثقافية
من املشاركة يف إثراء الوطن واملواطنة .وهذا ال يعني الترشيع للفوىض أو امليوعة جتاه
اجلوامع املشرتكة .وإنام يعني وبعمق أن االلتزام باجلوامع واملشرتكات الوطنية ومقتضياهتا،
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ال يتأتَّى اَّإل باحلرية والعدالة ومتوالياهتا التي تنعكس يف السياق الوطني ومستوى التزام
اجلميع بالوحدة واالندماج الوطني.

ومن خالل هذه املامرسات املنضبطة بضوابط العدل واحلرية ،يتم تطوير قواعد
املسمى تارخي ًّيا بصحيفة املدينة التي صاغ بنودها
الوحدة واإلمجاع الوطني .ودستور املدينة
ّ
رسول اإلسالم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،هي عبارة عن معاهدة قانونية مجعت كل األطراف وتعبريات
املجتمع عىل أساس دستوري لكل طرف حقوق وواجبات ومسؤوليات .إذ حددت
الصحيفة جمموع املبادئ والقواعد واملسؤوليات التي عىل أساسها قامت هذه الرابطة ويتم
مفرحا بينهم ،وأن يعطوه باملعروف يف
الدفاع عنها .إذ جاء فيها «وإن املؤمنني ال يرتكون
ً
فداء أو عقل ،وال حيالف مؤمن موىل مؤمن دونه .وإن املؤمنني املتقني أيدهيم عىل كل من
بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم وإثم ،أو عدوان ،أو فساد بني املؤمنني .وإن أيدهيم عليه
كافرا عىل مؤمن .وإن
مجي ًعا ولو كان ولد أحدهم .وال يقتل مؤمن مؤمنًا يف كافر ،وال ينرص ً
ذمة اهلل واحدة ،جيري عليهم أدناهم .وإن املؤمنني بعضهم موايل بعض دون الناس».
فالنموذج الذي تُريس دعائمه صحيفة املدينة يتّجه إىل تأسيس الوحدة عىل قاعدة
االختيار احلر والرابطة الطوعية القانونية بني تعبريات وقوى جمتمعية تتساوى يف احلقوق
والواجبات وتتعاون عىل محاية حرياهتا ومكاسبها الوطنية واالجتامعية.
فليس من رشوط املواطنة االتفاق يف الرأي أو االشرتاك يف الدين أو املذهب أو
القومية .إن مفهوم املواطنة يستوعب كل هذه التعدديات والتنوعات ،وجيعل املناخ السيايس
والثقايف واالجتامعي مؤات ًيا لكي متارس كل هذه التعدديات دورها ووظيفتها احلضارية
والوطنية يف إثراء الواقع الوطني ومده بأسباب االستقرار واالنسجام االجتامعي.
وترتكب جريمة كربى بحق الوطن (أي وطن) ،حينام يتم التعامل مع مفهوم املواطنة
عىل مقاس واحد ويف حدود االشرتاك يف أحد العناوين السالفة.

إن املواطنة ال تُبنى بدحر خصوصيات املواطنني أو هتميش بعضهم لدواعي
ومربرات معينة ،وإنام هذا املفهوم يبنى كحقيقة واقعية باحرتام اخلصوصيات وفسح املجال
القانوين والثقايف لكل التعدديات والتعبريات للمشاركة يف بناء الوطن وتعزيز قوته ،وإنجاز
مرشوعه التنموي واحلضاري .وكل ثقافة تؤسس للتاميز أو التفريق بني أبناء الوطن الواحد
عىل أسس تارخيية أو فكرية وسياسية ،هي ثقافة تساهم بشكل أو بآخر يف تقويض أركان
الوحدة الوطنية ،وتدق إسفينًا يف مرشوع الوطن واملواطنة.
فاملواطنة كمفهوم وإجراءات وحقائق ،هي اإلبداع اإلنساين الدستوري الذي
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يضمن جلميع املكونات والتعبريات املشاركة يف إدارة الشأن العام وإثراء الوطن عىل خمتلف
الصعد واملستويات.
فالوطن الذي تتعدد انتامءات مواطنيه ،ال خيار أمامه لضامن الوحدة واالستقرار اَّإل
تأسيس األوضاع القانونية والسياسية عىل مبدأ املواطنة ومقتضياهتا الدستورية والسياسية.
بحيث تكون مؤسسة الدولة حمايدة جتاه انتامءات مواطنيها ..بمعنى أن انتامء املواطن الديني
أو القومي أو العرقي ،ال يزيد من فرصه ومكاسبه وامتيازاته ،كام أنه ليس سب ًبا النتقاص
حقوقه أو فرصه يف املشاركة يف احلياة العامة.

فالتعدد ال يمكن أن يدار يف اإلطار الوطني اَّإل بمواطنة تضمن للجميع حقوقهم،
وتفسح املجال أمامهم لاللتزام بواجباهتم والقيام بمسؤولياهتم.
وإرساء مبدأ املواطنة يف نظام العالقات بني أبناء الوطن الواحد وبينهم وبني مؤسسة
الدولة ،ال يلغي الروابط واملشرتكات األخرى ،وإنام يصوهنا وحيرتمها ويوفر هلا قنوات
املشاركة يف إثراء الوطن وتنمية املضامني احلضارية واألخالقية لدى املواطنني.
فااللتزام بمقتضيات املواطنة ال يناقض االلتزام الديني أو القومي ،بل هو الفضاء
االجتامعي الذي نتمكن فيه من ترمجة التزاماتنا الدينية والقومية.

فالتطلع الديني يتّجه إىل التعاون والتضامن وإشاعة الوئام واالستقرار وحتمل
املسؤولية العامة ،وال ريب أن مبدأ املواطنة يتضمن هذه التطلعات ويعمل عىل إنجازها يف
الواقع اخلارجي .كام أننا اليوم ال يمكن أن نلتزم بمقتضيات انتامئنا القومي اَّإل ببناء أوطاننا
عىل أسس احلرية والعدالة واملساواة .وبوابتنا لذلك هي املواطنة بكل حقائقها ومضامينها
الدستورية والسياسية واحلقوقية .فهي جرس التزامنا الديني والقومي يف حدود اإلطار
البرشي الذي جيمعنا يف دائرة الوطن الواحد.

والثالوث القيمي الذي يستند إليه مبدأ املواطنة ،هو العدالة واحلرية واملساواة .إذ
إن املواطنة تقتيض أن مجيع املواطنني عىل حد سواء يف الفرص واملكاسب واملسؤوليات،
كام أن النظام اإلداري والتنفيذي واإلجرائي ،يستهدف حتقيق العدالة بني اجلميع بدون
حتيز مسبق .وهذا يقتيض أن يكون اجلميع حتت سلطان القانون .إذ إن سيادة القانون هي
التي حتقق معنى العدالة يف احلياة العامة .ويبقى احلاضن األكرب ملبدأ املواطنة هو احلرية.
حيث ينعم املواطن -برصف النظر عن أصله ومنبته -بكل احلقوق واآلفاق التي يبلورها
ويمنحها نظام احلرية يف الواقع االجتامعي.
شعارا جمر ًدا عن
وهبذا املنظور تتجىل حقيقة ال لبس فيها وهي :إن املواطنة ليست
ً
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حقائق ووقائع احلياة .وإنام هي منظومة قيمية وإدارية وسياسية ،تتّجه بكل إمكاناهتا ملنح
املواطن كل حقوقه ،وحت ّفزه لاللتزام بكل واجباته ومسؤولياته.
فالثالوث القيمي (العدالة  -احلرية  -املساواة) هو الذي يمنح مفهوم املواطنة
معناه احلقيقي ،وخيرج املواطن من حالته السلبية املجردة إىل مشارك حقيقي وف ّعال يف كل
األنشطة الوطنية.
وهبذا يتّضح أن املواطنة هي حقوق وواجبات ،منهج وممارسة ،آفاق وتطلعات،
وحقائق دستورية وسياسية ،ووقائع اجتامعية وثقافية.

والتقدم الوطني املأمول اليوم ،ينطلق من إرساء حقائق املواطنة القانونية والسياسية
والثقافية يف الفضاء الوطني.
وذلك ألنه سبيل االستقرار واخلروج من حمن الواقع وأزماته املتالحقة .ولكي نصل
إىل هذا الواقع الذي تكون عالقاتنا القانونية االجتامعية والسياسية عىل قاعدة مبدأ املواطنة
الذي نتجاوز من خالله كل عناوين االستقطاب األخرى التي ال تصل يف استيعاهبا ومجعها
إىل مستوى املواطنة ،نحن بحاجة إىل التأكيد عىل العنارص التالية:

 -1ال يمكن أن ننجز مبدأ املواطنة يف فضائنا االجتامعي والوطني ،اَّإل بتوسيع رقعة
ومساحة املشاركة يف الشأن العام ،وتوفر استعدادات حقيقية عند مجيع الرشائح والفئات
لتحمل مسؤوليتها ودورها يف احلياة العامة .وذلك ألنه كلام توسعت دائرة القاعدة
دورا ووظيفة يف احلياة العامة ،اقرتبنا أكثر من دائرة املواطنة يف
االجتامعية التي متارس ً
عالقاتنا الداخلية.

وهذا بطبيعة احلال ،يتطلب إزالة كل املعوقات التي حتول دون املامرسة وحتمل
املسؤولية يف احلياة العامة .فحينام تكون احلياة العامة بكل جماالهتا وحقوهلا ،متاحة لكل
كفاءات الوطن وطاقاته ،ويتم التنافس النوعي واحلقيقي يف هذا املضامر ،فإن هذا يطور
احلياة العامة ،ويؤسس ملؤسسات أهلية  -مدنية فاعلة ،وتساهم بشكل أسايس يف تنمية
وتطوير األوضاع العامة .وعىل هذا نقول :إن تشجيع املشاركة يف احلياة العامة ،وتذليل
املعوقات اخلاصة والعامة التي حتول دون ذلك ،سيقود إىل بناء مؤسسات جمتمعية متينة
وقادرة عىل القيام بأدوار حيوية يف الشأن العام.
سيعمق يف الفضاء االجتامعي مبدأ املواطنة ،وسيوفر اإلمكانية الفعلية
وهذا بدوره
ّ
لالنعتاق من أرس العناوين الضيقة .حيث إن دينامية املشاركة وفعالية املؤسسات األهلية
سيؤسس لوقائع اجتامعية وثقافية جديدة ،تنضج مجيع الظروف والرشوط التي
 املدنية،ّ
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تؤدي إىل إرساء معامل املواطنة يف الفضاء االجتامعي.

فحيوية الفضاء االجتامعي وفعالية النخب االجتامعية واالقتصادية والثقافية ،كل
هذا يساهم يف بناء واقع اجتامعي ينشد التطور باستمرار ومتجاوز لكل العقبات التي حتول
دون إقرار مبدأ املواطنة يف النظام االجتامعي والسيايس.

 -2إن تطوير نظام العالقات االجتامعية والثقافية بني مجيع مكونات وتعبريات
وحقائق املجتمع ،من أهم الرشوط والروافد التي تفيض إىل إرساء مبدأ املواطنة يف واقعنا
بكل مستوياته .إذ إن أي نزعة إقصائية أو عدائية ،ستساهم يف هدم الكثري من العنارص
املشرتكة التي جتمع بني أبناء الوطن واملجتمع الواحد.
لذلك من الرضوري أن نويل مجي ًعا اهتام ًما فائ ًقا بنظام العالقات والتواصل بني
مكونات املجتمع ،والعمل عىل تنقيته من كل عنارص اإلقصاء والتهميش وسوء الظن
وغياب أشكال االحرتام املتبادل .فاملجتمع القادر عىل بناء مواطنة حقيقية ،هو ذلك
يتكون من مواطنني حيرتم كل فرد منهم الفرد اآلخر ،ويتحلون بقيم التسامح
املجتمع الذي ّ
واحرتام التعدد والتنوع وحقوق اإلنسان ،ويعملون م ًعا لتوطيد أركان الفهم والتفاهم،
والتالقي والتعاون ،واألمن واالستقرار.

فـ«فكرة املواطنة كتحالف وتضامن بني ناس أحرار بكل ما تعنيه هذه الكلمة من
معنى ،أي بني ناس متساوين يف القرار والدور واملكانة ،ومن رفض التمييز بينهم عىل
مستوى درجة مواطنيتهم وأهليتهم العميقة ملامرسة حقوقهم املواطنية برصف النظر عن
درجة إيامهنم التي ال يمكن قياسها ،وقدرهتم عىل استلهام املبادئ والتفسريات الدينية،
وكذلك ممارسة التفكري واختاذ القرارات الفردية واجلامعية ،سوف تولد السياسة بمفهومها
اجلديد»(((.
فتمدُّ ن عالقاتنا الداخلية ،وتطوير مستوى التواصل والتعارف بني مكونات املجتمع،
حتررنا مجي ًعا من كل أشكال االنكفاء واملواقف اجلاهزة واملع َّلبة من اآلخر.
يفيض إىل ُّ

 -3تفعيل سلطة القانون وجتاوز كل حاالت وحماوالت التحايل عىل القانون .وذلك
ألنه ال مواطنة دون قانون ين ّظم العالقة واملسؤوليات ،وحيدّ د احلقوق والواجبات ،ويردع
كل حماوالت التجاوز واالستهتار .فـ«من أجل جتسيد املواطنة يف الواقع ،عىل القانون أن
ويعزز معاملة كل الذين يعتربون بحكم الواقع أعضاء يف املجتمع ،عىل قدم املساواة
يعامل ّ
برصف النظر عن انتامئهم القومي أو طبقتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو ثقافتهم أو أي
((( برهان غليون ،نقد السياسة :الدين والدولة ،ص .146
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يعزز كرامة
وجه من أوجه التنوع بني األفراد واجلامعات .وعىل القانون أن حيمي وأن ّ
واستقالل واحرتام األفراد ،وأن يقدم الضامنات القانونية ملنع أي تعدّ يات عىل احلقوق
أيضا -ضامن قيام الرشوط االجتامعية واالقتصادية لتحقيقاملدنية والسياسية ،وعليه
ً
اإلنصاف»(((.
دائم أن االختالف الديني أو املذهبي أو القومي والعرقي ،ال حيول دون
ولنتذكر اً
االنتساب إىل مواطنة مشرتكة ،فهي مصدر احلقوق ومناط الواجبات واملسؤوليات.

ﷺ الرتبية عىل املواطنة

إن الرتبية عىل املواطنة تتطلب باستمرار استعدا ًدا نفس ًّيا للتضحية يف سبيل صيانة
حق املواطنة املتساوية ،وممارسة جمتمعية واعية لتوطيد أوارص العالقة بني تنوعاتنا األفقية
مستديم ،ومن اجلميع لطرد كل العنارص التي تفيض وتؤدي إىل
وكفاحا وطن ًّيا
والعمودية،
ً
اً
توتري العالقة بني أبناء الوطن الواحد.
ثمة رضورات ذاتية وموضوعية عديدة يف جمالنا الوطني والعريب ،تدعو إىل اإلرساع
َّ
يف بناء مواطنة متساوية يف احلقوق والواجبات؛ ألهنا جرس العبور نحو املستقبل ،بعيدً ا عن
نزعات التش ِّظي واالنقسام عىل أسس طائفية وقومية ،التي بدأت بالربوز يف أكثر من بلد
عريب .فتعزيز خيار املواطنة كمرجعية وقيمة عليا ،هو الذي يضمن عدم التشظي والدخول
يف متاهات االنتامءات الفرعية التي ال تنتهي.
فاملواطنة ال تلغي حقيقة التنوع والتعدد األفقي والعمودي املوجود يف املجتمع ،وإنام
هي تعمل عىل عدم االنحباس فيها لصالح انتامء أعىل من االنتامءات التقليدية.
هلذا فإن الوحدة الوطنية الصلبة يف كل بلد مرهونة إىل حد بعيد بقدرة هذا البلد
بمكوناته االجتامعية والفكرية والسياسية عىل بناء حقائق املواطنة يف الفضاء الوطني
واالجتامعي.

فهذه احلقائق هي التي تعزز الوحدة ،ومتنع التش ِّظي ،وتصيغ عالقة إجيابية ودينامية
بني تعبريات املجتمع والوطن الواحد .ومن يبحث عن الوحدة بعيدً ا عن قيمة املواطنة فإنه
لن جيني اَّإل املزيد من االهرتاء الداخيل والبعد العميل عن مقتضيات االئتالف والوحدة.
ويف سياق إبراز أمهية وسبل تطوير الرتبية عىل املواطنة نذكر النقاط التالية:

(((راجع :املواطنة والديمقراطية يف البلدان العربية ،ص .31
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 -1إن إبراز مضمون ومقتضيات املواطنة ،بوصفها هي العنوان العريض الذي
يربط بني مجيع املواطنني ،برصف النظر عن مناطقهم وقبائلهم ومذاهبهم ،يقتيض االنفتاح
والتواصل املستديم مع مجيع تعبريات وأطياف املجتمع .ألن الوطن بكل حقائقه يسع
ويستوعب مجيع هذه التعبريات ،وإن أي حماولة لالنكفاء أو االنحصار ،فإهنا تفيض إىل
هدم بعض أسس ومقتضيات املواطنة .فالتحاجز النفيس واالجتامعي والعميل بني تعبريات
الوطن الواحد هو بالرضورة ال ينسجم ومفهوم الرتبية عىل املواطنة؛ ألن املواطنة الواحدة
واجلامعة ،تعني فيام تعني إزالة كل احلواجز واجلدُ ر التي حتول دون التفاعل والتواصل
الدائم بني أبناء الوطن الواحد ،برصف النظر عن هوياهتم وعناوينهم الفرعية.
هلذا فإننا نعتقد أن الرتبية عىل املواطنة تقتيض تشجيع حالة االنفتاح والتواصل الدائم
بني مجيع أبناء الوطن ،والعمل املستديم إلزالة املوانع التي حتول دون االنفتاح والتواصل.

 -2إن املواطنة تعني فيام تعني أن تكون عالقة املواطنة كعقد اجتامعي  -سيايس ،ال
تزحزحه إكراهات الواقع ورصاعاته املتعددة.

بمعنى أن كل جمتمعاتنا متعددة ومتنوعة أفق ًّيا وعمود ًّيا ،وال عاصم للعالقة اإلجيابية
بينهام اَّإل بقيمة املواطنة ،بحيث تكون هي حجر األساس الذي حيدد نمط العالقة ونظام
احلقوق والواجبات.

ولكن حينام تفشل املجتمعات األخرى املتنوعة ألي سبب من األسباب من بناء
العالقة بني مكوناهتا عىل أساس املواطنة ،فتتحول العالقة بينهام ،إىل عالقة رصاع وسوء
ظن وحروب رصحية وكامنة ،فإن هذا الواقع السيئ ينبغي َأ اَّل ينعكس عىل الواقع ويوتر
العالقة بني مكوناتنا وتعبرياتنا.
إننا مجي ًعا -وبعمق معريف والتزام نفيس وأخالقي -ينبغي أن نؤمن بنظام العالقة
القائم واملستند إىل قيمة املواطنة.

فحينام تتوتر عالقات اآلخرين مع بعضهم ،ينبغي أن تتأكد احلاجة إىل تعميق حس
الوفاق واملواطنة بيننا .وال يصح بأي شكل من األشكال أن نخرب عالقاتنا الوطنية؛ ألن
جمتمعات أخرى قريبة أو بعيدة خربت عالقتها.
إننا مجي ًعا ينبغي أن نتمسك بكل أسباب وعوامل بناء عالقة إجيابية بني مكوناتنا
وتعبرياتنا برصف النظر عن اجتاهات األحداث يف خارج حدودنا.
وعليه فإن الرتبية عىل املواطنة تتطلب باستمرار استعدا ًدا نفس ًّيا للتضحية يف سبيل
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صيانة حق املواطنة املتساوية ،وممارسة جمتمعية واعية لتوطيد أوارص العالقة بني تنوعاتنا
مستديم ،ومن اجلميع لطرد كل العنارص التي تفيض
وكفاحا وطن ًّيا
األفقية والعمودية،
ً
اً
وتؤدي إىل توتري العالقة بني أبناء الوطن الواحد.
وعليه فإن كل املقوالت األيديولوجية واالجتامعية ،التي تربر أو تدعو إىل اجلفاء
بني أبناء الوطن الواحد ،هي مقوالت مناقضة ملفهوم املواطنة ،وتساهم يف هتديد االستقرار
االجتامعي بني املواطنني.

والرتبية عىل املواطنة حتتاج إىل خطاب ديني وثقايفُ ،يعيل من نظام عالقات املواطنة،
ويدافع عن مقتضيات هذه العالقة ،ويرفع الغطاء عن كل املامرسات التي تساهم بشكل أو
بآخر يف توتري العالقة بني أبناء الوطن الواحد.
 -3إن إنجاز مفهوم الرتبية عىل املواطنة يف الواقع االجتامعي والوطني ،يتطلب
سياسات ثقافية وإعالمية واجتامعية ،تؤكد قيمة املساواة ،وترفض ممارسة كل أشكال
التمييز بني املواطنني.

فالوطن للجميع ،واملواطنون جيب أن تُصان مواطنيتهم ..ومؤسسات التوجيه
والتنشئة الوطنية تتحمل مسؤولية كربى يف هذا السبيل؛ حيث إهنا معنية بإجياد برامج وأنشطة
متواصلة لتعميق قيمة املواطنة يف النفوس والعقول ،وحماربة كل الظواهر واملامرسات التي
ال تنسجم ومقتضيات املواطنة الواحدة واجلامعة.

ﷺ بناء املواطنة

تفجر
لعل من الطبيعي القول -ووفق التسلسل املنطقي :-إن املسؤول األول عن ُّ
األوضاع السياسية واألمنية يف أكثر من بلد عريب هو غياب املواطن ،وبام حيمل هذا املفهوم
تفجرت فيها األوضاع عىل نحو غري
من محولة قانونية وحقوقية ..فاملجتمعات العربية التي َّ
مسبوق ،هي املجتمعات التي يغيب فيها مفهوم املواطن وحقائقه ،أو يتم االنتقاص اليومي
سديم
من حقوقه وامتهان كرامته .فأبناء املجتمع وفق الرؤية القانونية واحلقوقية ليسوا
اً
برش ًّيا ،وإنام هم كيان اجتامعي متضامن ومتكامل وفق رؤية أو منظومة قانونية وحقوقية
متكاملة .وإن استمرار هذا الكيان يعود إىل استمرار هذه املنظومة القانونية التي تعطي لنمط
العالقة القائم بني جمموع أفراد املجتمع صفة مواطن بكل مضموهنا احلقوقي عىل املستويني
املعنوي واملادي.
وإن اإلنسان حينام يفقد هذه الصفة أو احلقيقة ،فهو خيرس كل يشء ،ويصبح ريشة
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يف مهب الريح ..فحينام يفقد ابن املجتمع والوطن ،صفة وحقيقة أنه مواطن ،فهو يفقد يف
حقيقة األمر كل يشء ،وحينام يفقد اإلنسان كل يشء فهو يعمل عىل خماصمة واقعه ومعاندة
األسباب التي أوصلته إىل هذا احلضيض ..وحينام تكون هذه العملية (أي عملية افتقاد
اإلنسان صفة أنه مواطن) عامة ويشعر هبا غالبية الشعب ،فإن موجبات الفعل املعارض
واملطالب بتغيري كل املعادالت القائمة هي احلاكمة واملسيطرة.
إن املواطنة ليست هوية جامدة ،وإنام هي حيوية ومفتوحة عىل مجيع الروافد،
وتستفيد من كل االجتهادات واآلراء ،وذلك إلثراء مضموهنا وتوسيع قاعدهتا االجتامعية
واإلنسانية.

وأعتقد أن الشعوب العربية التي خرجت إىل الشوارع تطالب بحقوقها ،وتعمل
بوسائلها السلمية واحلضارية لرفع الظلم واحليف عنها ،هي شعوب عانت إما من غياب
حالة املواطنة يف عالقتها وحقوقها مع مؤسسات الدولة ،أو كانت تعاين بشكل يومي من
انتقاص حقوقها وامتهان كرامتها ،وأنه ال نصيب حقيق ًّيا هلا من قيمة املواطنة ..هلذا فهي
تتحرك يف الشارع وتطالب بإصالح أوضاعها ،لكي تعود إىل مواطنتها ،وحتى تنتقل من
حالة السديم البرشي إىل الكيان االجتامعي املسيج بحقوق وواجبات املواطنة.
من هنا فإن الشعوب العربية التي خرجت يف بعض الدول العربية باملاليني للمطالبة
بحقوقها وكرامتها ،فهي مل خترج من أجل تدمري اقتصاد بلدها ،ومل خترج من أجل االقتتال
الداخيل بني مكوناهتا وتعبرياهتا ،ومل تطالب بحقوقها من أجل إفشال دولتها أو لتوفري املناخ
اإلقليمي والدويل ملضاعفة الضغوط عىل دولتها ،وإنام خرجت لكي تقبض عىل حقيقة
املواطنة التي انتزعت منها ،وتطالب بحقوقها من أجل أن تكون العالقة بني كل الشعب
ودولته قائمة عىل املواطنة املرتكزة عىل منظومة متكاملة من احلقوق والواجبات ،وحترك
الشعب وقدم التضحيات اجلسام من أجل اَّأل تستمر عالقة االستزالم؛ ألهنا عالقة تدمر
األوطان واملجتمعات.

وعليه فإن املجتمع الذي تتوفر فيها كل حقائق ومتطلبات املواطنة ،فهو يعيش
االستقرار العميق ،ويشعر بانسجام كامل يف خياراته بينه وبني الدولة التي ينتمي إليها.

أما املجتمع الذي مل تتوفر فيه ألي سبب من األسباب حقائق ومتطلبات املواطنة،
فإنه يعيش القلق واالضطراب وترتاكم فيه عنارص ومقتضيات الفجوة بينه وبني الدولة
بكل مؤسساهتا وهياكلها.
هلذا فإن طريق االستقرار احلقيقي والعميق لكل جمتمعاتنا ودولنا ،هو الذي يمر عرب
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حتقيق وإنجاز مفهوم املواطنة ،يف نمط العالقة ،ويف حتديد منظومة احلقوق والواجبات..
معرضة لالهتزاز واالضطراب ..وإن إنجاز مفهوم املواطنة هو
ودون ذلك ستبقى األمور َّ
الذي يعطي اهليبة والعزة للدولة دون اضطرار الستخدم آليات القهر والقمع.

وحينام ينجز مفهوم املواطن تتمكن جمتمعاتنا من إنجاز وحتقيق جمتمع املواطنني،
الذي حيرتم كل اخلصوصيات الفرعية ،دون أن يوصله هذا االحرتام إىل االنغالق واالنكفاء
واالنحباس .وحينام تكون العالقة بني املجموعات البرشية التي يتشكل منها املجتمع،
قائمة ومستندة إىل مفهوم املواطنة دون افتئات عىل دوائر االنتامء األخرى ،حينذاك نستطيع
القول :إن هذا املجتمع متكن من التغلب وقهر كل نقاط ضعفه الداخلية ،وأنه خطا اخلطوة
األوىل يف مرشوع بناء تقدمه وازدهاره عىل أسس صلبة ومتينة.
وعىل هذا األساس -كام يقرر املفكر الفرنيس (جورج بوردو) -تفرتق الديمقراطية
املحكومة عن الديمقراطية احلاكمة ..األوىل قائمة عىل أساس شعب من املواطنني فتكون
عم يريده الشعب
غايتها أن حتكمه
حكم مناس ًبا للمجتمع القائم فعلاً برصف النظر اَّ
اً
احلقيقي .أما الديمقراطية القائمة عىل أساس الشعب احلقيقي فتكون غايتها خلق عامل
متحرر بديل عن الواقع تشبع فيه االحتياجات الفعلية للشعب ..ديمقراطية
جديد ..عامل
ّ
تكون القرارات فيها خاضعة لتلك االحتياجات.

هلذا فإننا نرى أن األولوية يف كل بلدان العامل العريب يف هذه اللحظة الزمنية ،هي يف
بناء املواطنة ،بحيث تكون هي أساس احلقوق والواجبات.

فهي خط الدفاع وهي مصدر االستقرار احلقيقي يف كل املجتمعات واألوطان ،ومن
دوهنا لن تتمكن كل األسلحة العسكرية من محاية األمن واالستقرار .وإن مفارقات املواطنة
يف واقعنا العريب العام كاالستبداد والتعصب والتطرف ،هي املسؤولة بشكل أو بآخر عن
األوضاع احلالية التي يعيشها العرب وتشهدها العديد من الدول العربية .وال خيار أمامنا
إذا أردنا األمن واالستقرار اَّإل االلتزام بمقتضيات املواطنة ،وصيانة كل احلقوق املرتتبة
عىل ذلك .فإعادة االعتبار إىل إنساننا ،عرب االعرتاف بمواطنيته الكاملة بدون نقيصة ،هي
البداية احلقيقية إلصالح األوضاع يف العامل العريب.
وإن بناء املواطنة وصياغة العالقات الداخلية للمجتمع والوطن الواحد ،عىل أسس
املساواة والعدالة ،هو الذي يساهم بشكل كبري يف ضبط االختالفات والتباينات ،ويف جعل
احلوار والتواصل متجها صوب القضايا احليوية والنوعية.
وإن املواطنة ليست هوية جامدة ،وإنام هي حيوية ومفتوحة عىل مجيع الروافد،
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وتستفيد من كل االجتهادات واآلراء وذلك إلثراء مضموهنا وتوسيع قاعدهتا االجتامعية
واإلنسانية .وإن املواطنة بقيمها وحقوقها وواجباهتا ومسؤولياهتا ،هي حجر األساس
لتطوير األوضاع السياسية والقانونية وجتديد احلياة السياسية والثقافية ،وتنمية مقومات
وعوامل السلم االجتامعي وتعزيز الوحدة الداخلية.
ومن الرضوري يف هذا السياق ،أن نويل مجي ًعا اهتام ًما فائ ًقا بنظام العالقات والتواصل
بني مكونات املجتمع ،والعمل عىل تنقيته من كل عنارص اإلقصاء والتهميش وسوء الظن
وغياب أشكال االحرتام املتبادل .فاملجتمع القادر عىل بناء مواطنة حقيقية هو ذلك املجتمع
يتكون من مواطنني حيرتم كل فرد منهم الفرد اآلخر ،ويتحلون بقيم التسامح واحرتام
الذي ّ
التعدد والتنوع وحقوق اإلنسان ،ويعملون م ًعا لتوطيد أركان الفهم والتفاهم ،والتالقي
والتعاون ،واألمن واالستقرار.

ﷺ املواطنة والثقافة الوطنية

ثمة عالقة يف املضمون بني مفهومي املواطن واملواطنة .حيث إننا ال يمكن أن نحقق
َّ
وحتمل املسؤولية النوعية يف الشؤون العامة ،من دون مواطن يشعر
مواطنة بمعنى املشاركة ّ
بعمق بحقوقه وواجباته يف الفضاء االجتامعي والوطني .فال مواطنة دون مواطن ،وال
مواطن اَّإل بمشاركة حقيقية يف شؤون الوطن عىل خمتلف املستويات .لذلك فإن بوابة إنجاز
حقيقة املواطنة يف املجالني العريب واإلسالمي ،هي العمل عىل إنجاز مفهوم املواطن الذي
حيررنا عىل املستويني الثقايف واالجتامعي من حالة السديم البرشي الذي ال شأن له يف أمور
حياته الكربى ،وال يتدخل يف بناء حارضه وصياغة مستقبله.

ومن دون الدخول يف جدل لغوي أو سجاالت أيديولوجية وسياسية حول مصطلح
(املواطن) ومدى توافره يف الفضاء الثقايف العريب واإلسالمي ،فإننا نعتقد أن املضمون
يقرها اإلسالم
السيايس واحلقوقي الذي حيتضنه هذا املفهوم ،هو املضامني ذاهتا التي ّ
لألفراد وآحاد املسلمني .فاإلنسان املسلم يف التجربة السياسية اإلسالمية بحقوقه ومكاسبه
وواجباته ومسؤولياته هو ما نصطلح عليه اليوم مفهوم املواطن .فاملضمون واحلقائق
الكربى واحدة بني هذين املفهومني.
لذلك نجد أن التوجيهات اإلسالمية تؤكد حقوق اإلنسان املسلم ،ورضورة صيانة
حقوقه واحرتام خصوصياته ،وأنه عىل عالقة عضوية بني مجيع أفراد املجتمع.
فقد جاء يف احلديث الرشيف« :يا أهيا الناس ،إن أباكم واحد ،وأمكم واحدة ،كلكم
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آلدم وآدم من تراب .ال فضل لعريب عىل أعجمي ،وال ألعجمي عىل عريب ،وال ألمحر
عىل أسود وال ألسود عىل أمحر إال بالتقوى» ..و«املسلمون إخوة ،تتكافأ دماؤهم ،ويسعى
بذمتهم أدناهم» ..فهذه احلقوق التي تؤكدها النصوص اإلسالمية ،هي ذاهتا احلقوق التي
يتضمنها مفهوم املواطنة املعارص.
ّ

وبمقدار ما ينتقص من هذه يربز اخللل السيايس واالجتامعي .فحينام يتطابق املثال
والواقع عىل هذا الصعيد ،يكون االستقرار السيايس احلقيقي ،وتنتهي كل موجبات
االهتزاز واالنحراف .أما حينام يتفارق الواقع مع املثال وتتسع الفجوة بينهام ،فإنه بمقدار
هذه الفجوة ،تربز املشكالت وتتضخم التوترات واملآزق .من هنا فإن االستقرار السيايس
واألمن الشامل ،ال يتحققان عىل الصعيد الواقعي اَّإل بحصول املواطن عىل كل حقوقه،
وبإمكانه الفعيل يف ممارسة دوره الكامل يف احلياة العامة .فحيثام كانت هناك ديمقراطية
حقيقية ومشاركة سياسية نوعية ،كان هناك األمن واالستقرار .وبغياب الديمقراطية
واملشاركة السياسية ،تغيب الكثري من العوامل التي تساهم بشكل مبارش يف االستقرار
السيايس واألمن االجتامعي .وعليه فإن اإلصالح السيايس املتواصل ،الذي يطرد معوقات
التقدم ،ويزيل كوابح التطور ،وحيفز مجيع رشائح املجتمع للمشاركة الف ّعالة ،هو الضامن
احلقيقي لألمن واالستقرار.

واستقرار املجتمعات متعددة األيديولوجيات والثقافات ،ال يتحقق اَّإل من خالل
مواطنة متساوية ،تسمح للجميع دون استثناء باملشاركة احلقيقية يف احلياة السياسية والعامة.
يتوجه فقط إىل األقلية يف مقابل األكثرية ،بل هو
ص أو ال ّ
لذلك فإن مفهوم املواطنة ال يخُ ّ
يستوعب اجلميع ،فهو حيافظ عىل حقوق األقلية واألكثرية يف نطاق مفهوم املواطنة اجلامعة.

وذلك ألن املواطنة يف أحد جتلياهتا تعني :املساواة بني املواطنني برصف النظر عن
املعطيات الدينية أو املذهبية أو القبلية أو العرقية .فكل مواطن له كامل احلقوق وعليه كل
الواجبات.
وعىل ضوء هذا بإمكاننا القول :إن املواطنة بقيمها وحقوقها ،وواجباهتا ومسؤولياهتا،
هي احلجر األساس لتطوير النظام السيايس وصيانة حقوق اإلنسان وجتديد احلياة السياسية
والثقافية وتنمية مقومات السلم االجتامعي وعوامله وتعزيز الوحدة الداخلية.

واملواطنة وفق هذا املنظور ال تبنى اَّإل يف بيئة سياسية ديمقراطية  -قانونية ،تتجاوز
كل أشكال االستفراد بالسلطة والقرار أو االستهتار بقدرات املواطنني وإمكاناهتم العقلية
والعملية.
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والقاعدة العريضة التي حتتضن مفهوم املواطنة يف الفضاء السيايس واالجتامعي ،هي
قاعدة العدالة واملساواة .فكلام التزم املجتمع هبذه القيم ومتطلباهتا ،أدى ذلك عىل املستوى
العميل إىل بروز حقائق إجيابية يف طبيعة العالقة التي تربط بني مكونات الوطن الواحد
وتعبرياته.
فمقتىض العدالة االعرتاف بوجود التعددية يف الفضاء االجتامعي والسيايس وتنظيم
العالقة بني هذه التعدديات عىل أسس املواطنة املتساوية.

فاملواطنة احلقيقية ال تتعاىل عىل حقائق الرتكيبة الثقافية واالجتامعية والسياسية ،وال
متارس تزيي ًفا للواقع ،وإنام تتعامل مع هذا الواقع من منطلق حقائقه الثابتة ،وتعمل عىل فتح
املجال للحرية واالنفتاح والتعددية يف الفضاء الوطني .فاألمن واالستقرار والتحديث،
كل ذلك مرهون إىل حد بعيد إىل وجود مواطنة متساوية مصانة بنظام وقانون حيول دون
التعدي عىل مقتضيات املواطنة الواحدة املتساوية ومتطلباهتا.
والثقافة الوطنية تتشكل يف خطوطها الرئيسة وآفاقها وأولوياهتا من الثوابت وطبيعة
التفاعل واملثاقفة التي تكون بني جمموع التعدديات املتوافرة يف الفضاء الوطني .وعىل هذا
تعبريا عن حالة التنوع والتعدد املوجودة يف الوطن.
فإن الثقافة الوطنية هي التي تكون
ً
فليست ثقافة فئة أو جمموعة ،وإنام هي ثقافة الوطن بكل تنوعاته وأطيافه وتعبرياته .وبكون
دور الدولة ومؤسساهتا يف هذا اإلطار هو توفري املناخ القانوين واالجتامعي وبناء األطر
واملؤسسات القادرة عىل احتضان مجيع التعبريات لكي تشارك يف صياغة مفهوم الثقافة
الوطنية وإثراء مضامينها بقيم املجتمع والعرص.
تعبريا عن حقيقة واقعة بالفعل،
«فاملعنى البدهي لتعبري الثقافة الوطنية يأيت من كونه ً
أي عن حقيقة اجتامعية  -تارخيية قائمة وشاهدة ..بمعنى أنه ما من جمتمع له خصائص
املجتمع التارخيية اَّإل وهو ينتج ثقافته الوطنية ،أي ثقافته املرتبطة واملتأثرة بمجمل خصائصه
التارخيية تلك .فهذه مسألة قد ال يكون فيها خالف لفرط وضوحها .أما اإلشكاليات التي
يتوقف عىل حلها حتديد املفهوم العلمي للثقافة الوطنية ،فهي آتية من التشابك والتداخل
بني مجلة من العالقات املوضوعية التي يتضمنها هذا التعبري يف ما يتضمنه من الدالالت.

أيضا بقدر تنامي الروابط
إن هذه العالقات تؤلف مر ّك ًبا متشابكًا معقدً ا ،ومتنام ًيا ً
يف عرصنا ،بني الثقافة وسائر جماالت النشاط البرشي االجتامعي دون استثناء .وذلك بناء
عىل أن الثقافة ليست هي بذاهتا تتحرك وتنمو وتتطور ،بل بام هي نشاط اجتامعي ،أي بام
هي مرتبطة عضو ًّيا وديناميك ًّيا بكل قوى احلياة التي تنتج تاريخ نمو املجتمع وتطوره املادي
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والروحي»(((.

وهذا االرتباط والتفاعل احليوي بني الثقافة واحلياة ،يتواصل مع احلراك االجتامعي
والثقايف والعلمي والسيايس املتوافر خارج نطاق الوطن .إذ إننا اليوم ويف ظل ثورة
وتقنيات اإلعالم والتواصل ،ال يمكن أن ننفصل عن نشاط املجتمعات واألمم املنتجة
لتاريخ التطور والتقدم املعارص .لذلك فإن التفاعل الدينامي بني الثقافة واحلياة ،يتجاوز
حدود املجتمع اخلاص ويتفاعل ويتواصل من نتاج اآلخرين وإبداعاهتم يف عامل النشاط
اإلنساين  -االجتامعي.
بالتصحر والضمور تلك الثقافة الوطنية التي تقبل بخيار العزلة ،ومتنع عن
وتصاب
ُّ
نفسها هنر التواصل اإلنساين واحلضاري.

فالتفاعل واحليوية اللذان تبدهيام اليوم بعض الثقافات الوطنية جتاه الثقافات اإلنسانية
األخرى ،مها اللذان يسامهان يف محل عنارص احليوية واخلصوبة من جتارب تلك الثقافات
واملجتمعات إىل ثقافاتنا وجمتمعاتنا.
تؤسس للعزلة واخلروج من حركة
فالثقافة الوطنية املطلوبة اليوم هي التي ال ّ
تؤسس للتواصل واإلبداع واإلنتاج .فاملطلوب هو تلك الثقافة احلية
التاريخ ،بل هي التي ّ
املتواصلة بحيوية مع كل التجارب واإلبداعات اإلنسانية.
وهذا ال يتأتَّى عىل الصعيد العميل اَّإل بمواطنة متساوية ،تتجاوز كل عقد االنفتاح
والتواصل مع املختلف واملغاير يف الدائرة الواحدة.

فاملواطنة بام تشكّل من قيم العدالة واملساواة وسلطة القانون ،هي التي توفر املناخ
والبيئة املناسبني النطالق املجتمع اخلاص بكل مكوناته لالنفتاح والتواصل الف ّعال والرشيد
مع إبداعات احلضارة ومكاسب العرص.

ومن هنا تتضح طبيعة العالقة بني مفهومي املواطنة والثقافة الوطنية .فثراء الثقافة
الوطنية مرهون إىل حد بعيد عىل توافر حقائق املواطنة يف الفضاء االجتامعي .فالثقافة
الوطنية تستمد حيويتها وفعاليتها الداخلية من حقائق املواطنة .كام أن الثقافة الوطنية هي
التي متنح املواطنة املدى احليوي الذي تتحرك فيه عىل املستويات كافة.

فإذا أردنا ثقافة وطنية وحدوية ومتواصلة مع العرص واحلضارة ،فعلينا تأسيس
مفهوم املواطنة يف واقعنا االجتامعي والوطني.
((( جملة قضايا وشهادات ،العدد  ،4خريف 1991م ،ص .40
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فالعالقة جدُّ عميقة بني هذين املفهومني ،وال يمكننا بأي حال من األحوال التخيل
عن حقائقهام ومتطلباهتام؛ وذلك ألن التحام مفهوم املواطنة بحقائق الثقافة الوطنية
املستوعبة لكل العنارص والتعبريات ،هو الذي يمنح املجتمع القدرة عىل التميز ومواجهة
حتديات اللحظة التارخيية.

فالعالقة بني مفهوم املواطنة ومفهوم الثقافة الوطنية ،هي عالقة مشاركة إبداعية يف
خلق فضاء وطني جديد متجدد ،يتجنّب العزلة واالنكفاء ،وحيارب التعصب والشوفينية،
ويؤسس لالندماج والوحدة عىل قاعدة الديمقراطية واحرتام التعدد وصيانة حقوق
ّ
اإلنسان.

ﷺ املواطنة والفضاء السيايس

إن املواطنة ال تنجز اَّإل يف ظل نظام سيايس ديمقراطي  -تعددي ،حيرتم حقوق
اإلنسان ويصون كرامته ويوفر رضورات العيش الكريم.

ثمة عالقة عميقة وجوهرية ،بني مفهوم املواطنة واألوضاع السياسية واالقتصادية
َّ
والثقافية السائدة؛ وذلك ألن الكثري من مضامني املواطنة عىل الصعيدين الذايت واملوضوعي،
هو بحاجة إىل فضاء سيايس جديد ،يأخذ عىل عاتقه حتريك الساحة بقواها ومكوناهتا
املتعددة باجتاه القبض عىل املفردات والعنارص الرضورية هلذا املفهوم.
فاملواطنة كمبدأ ومرجعية دستورية وسياسية ،ال تلغي عملية التدافع والتنافس يف
الفضاء االجتامعي ،بل تضبطها بضوابط الوطن ووحدته القائمة عىل احرتام التنوع وليس
عىل نفيه ،وتسعى بوسائل قانونية وسلمية لإلفادة من هذا التنوع يف متتني قاعدة الوحدة
الوطنية .بحيث يشعر اجلميع بأن مستقبلهم مرهون هبا ،وأهنا ال تشكل نف ًيا خلصوصياهتم،
وإنام هي جمال للتعبري عنها بوسائل منسجمة وناموس االختالف وآفاق العرص ومكتسبات
احلضارة .وال يكتمل مفهوم املواطنة عىل الصعيد الواقعي ،اَّإل بنشوء دولة اإلنسان .تلك
الدولة املدنية التي متارس احلياد اإلجيايب جتاه قناعات ومعتقدات وأيديولوجيات مواطنيها.
بمعنى َأ اَّل متارس اإلقصاء والتهميش والتمييز جتاه مواطن بسبب معتقداته أو أصوله
القومية أو العرقية .كام أهنا ال متنح احلظوة ملواطن بفضل معتقداته أو أصوله القومية أو
العرقية .فهي مؤسسة جامعة لكل املواطنني ،وهي مت ّثل يف املحصلة األخرية جمموع إرادات
املواطنني.
لذلك فإن مفهوم املواطنة ال ينجز يف ظل أنظمة شمولية  -استبدادية؛ ألن هذه
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حتول مؤسسة الدولة إىل مزرعة خاصة ،متارس اإلقصاء
األنظمة ببنيتها الضيقة واخلاصةّ ،
والتهميش ،كام متنح االمتيازات بمربرات دون مفهوم الوطن واملواطنية.

فالدولة املدنية التي حترتم اإلنسان وتصون كرامته ،ومتنحه حرياته األساسية ،هي
احلقيقة املوضوعية الوحيدة ،التي تبلور مفهوم املواطنة ،وخترجه من إطاره النظري املجرد
إىل حقيقة سياسية وجمتمعية راسخة وثابتة .فدولة اإلكراه واالستبداد وممارسة القمع
والتعسف ،جتهض مفهوم املواطنة وخترجه من مضامينه السياسية املتجهة صوب املوازنة
ُّ
الفذة بني رضورات النظام والسلطة ومتطلبات الكرامة والديمقراطية .وكل الشعارات
واملرشوعات ذات الطابع التقدمي التي حتملها بعض السلط والدول ،تبقى جمردة ويف دائرة
االستهالك اإلعالمي والسيايس دون املواطنة التي متارس حقوقها غري منقوصة وتلتزم
بواجباهتا دون مواربة .وعليه فإن مراعاة مصالح املواطنني والعمل عىل ضامن حقوقهم
واحرتام حرياهتم وصيانة كراماهتم ،هو الذي يضمن االستقرار السيايس ،ويطور مستوى
التفاهم واالنسجام بني السلطة واملجتمع ،وتتبلور اإلرادة الوطنية صوب القضايا الكربى
للوطن واألمة.
لذلك فإن املواطنة وفق هذا املنظور ،هي قوام احلياة السياسية الفاعلة والسليمة.
تتحول إىل حياة مليئة
جترد احلياة السياسية من مقتضيات ومتطلبات املواطنة،
ّ
وحينام ّ
بالنزاعات واالنقسامات وتكريس مضامني التخلف واالنحطاط املجتمعي.

وذلك ألن املنابر اإلعالمية ووسائط الثقافة يف املجتمع ،تشرتك يف عملية تفتيت
مضمون املواطنة ،عن طريق نرش ثقافة الكراهية والدعوة إىل املفاصلة والقطيعة مع بعض
رشائح املجتمع .فينترش التمزيق ،وتتعاظم مظاهر التهميش وأشكال التمييز ،وهتدد الوحدة
الوطنية يف أهم مقوماهتا ومرتكزاهتا أال وهي املواطن .حيث إن تسميم املناخ الوطني العام
بثقافة التمييز والكراهية ،ودعوات املفاصلة والتحريض الطائفي والقومي ،تق ّلص إمكانية
االستقرار ،وحتول دون توفر متطلبات الوحدة الوطنية .فالدولة التسلطية برصف النظر عن
وتفرغه من مضامينه
أيديولوجيتها والشعارات التي ترفعها ،هي التي ّ
جتوف مفهوم املواطنة ّ
السياسية واملجتمعية .لذلك هناك عالقة وطيدة بني مفهومي الدولة املدنية واملواطنة .إذ ال
دولة مدنية من دون مواطنة كاملة متارس كل حقوقها ،وتقدم بكل واجباهتا الوطنية .كام أنه
ال مواطنة مستديمة من دون دولة مدنية تس ّن القوانني التي حتمي قانون املواطنة ومتطلباته،
وترفده باملزيد من اآلفاق وأدوات الفعالية املجتمعية .فال يمكن أن تتحقق مواطنة يف ظل
دولة تسلطية  -استبدادية؛ ألن هذه الدولة ببنيتها القمعية تلغي دور املواطن يف عملية البناء
وتسيري أمور الوطن .كام أنه ال يمكن أن ينجز مفهوم الدولة املدنية يف جمالنا اإلسالمي ،من
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دون احرتام مفهوم املواطنة وتوفري كل مستلزماته الذاتية واملوضوعية.

فالعالقة جدُّ وطيدة بني مفهومي املواطنة والدولة املدنية ،إذ كل مفهوم يستند إىل
اآلخر الستمراره ّ
وجتذره يف املحيط االجتامعي .وهذا بطبيعة احلال يتطلب «ترسيع االجتاه
نحو الديمقراطية احلقيقية والتعددية الفعلية والتنمية الشاملة يف الدولة وبالدولة إن أمكن،
جن ًبا إىل جنب ،حمو األميات املتك ّثرة ،وحترير األبنية الثقافية السائدة من عقد االتّباع والتقليد،
وتثوير الوعي االجتامعي .بام يؤكد معاين احلراك واملغايرة وحق االختالف ،وتدعيم أسس
املجتمع املدين بام يؤكد مفهوم املواطنة بكل لوازمه احلديثة ورشوطه اإلنسانية التي ال تفارق
حرية الرأي واالجتهاد وحق اخلطأ يف الوقت نفسه»((( .وبالتايل هناك منظومة متكاملة
تكرس مفهوم املواطنة يف الواقع االجتامعي .ومن هذه املنظومة
من القيم واملبادئ ،التي ّ
الديمقراطية واحلوار والتسامح وحقوق اإلنسان وحرية التعبري واالنتامء .فكلها قيم
رضورية إلرساء مضامني املواطنة .أي إن توفر هذه القيم ،هو الذي يؤدي إىل إنجاز مفهوم
املواطنة .وبمقدار غياب هذه القيم أو بعضها ،باملقدار ذاته يتم انتهاك مفهوم املواطنة.
وهذا يدفعنا إىل القول :إن املواطنة ال تنجز اَّإل يف ظل نظام سيايس ديمقراطي -
تعددي ،حيرتم حقوق اإلنسان ويصون كرامته ويوفر رضورات العيش الكريم.

وعليه فإن االستقرار السيايس واملجتمعي يف املجالني العريب واإلسالمي بحاجة إىل
توفر العنارص التالية:
 -1املواطنة التي متارس دورها يف الشأن العام دون خوف أو تر ّدد.

 -2مؤسسات املجتمع املدين ،التي تأخذ عىل عاتقها استيعاب طاقات املجتمع
وتبلور كفاءاته وقدراته ،وتساهم يف معاجلة املشكالت التي يمر هبا املجتمع.
جتسد إرادة املواطنني مجي ًعا ،وال متيز بني املواطنني لدواعي
 -3الدولة املدنية التي ّ
ومربرات ليست قانونية وإنسانية .فهي دولة جامعة وحاضنة لكل املواطنني وتدافع عنهم،
وتعمل عىل توفري رضورات معيشتهم وحياهتم.
فاألوضاع العربية واإلسالمية ،دون هذه العنارص ،تعود القهقرى واملزيد من
الرتاجع واالهنيار عىل الصعد كافة.

لذلك فإن اجلهود العربية واإلسالمية اليوم ،ينبغي أن تتّجه إىل توفري كل مستلزمات
جتسيد هذه القيم والوقائع يف املجالني العريب واإلسالمي.
((( راجع كتاب :جابر عصفور ،ضد التعصب ،املركز الثقايف العريب ،ص .242
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ولعلنا ال نبالغ حني القول :إن غياب مبدأ املواطنة ومؤسسات املجتمع املدين والدولة
املدنية عن واقعنا العريب واإلسالمي ،ينذر بتطورات كارثية عىل املستويات كافة .وال خيار
أمام النخب السياسية السائدة ،إذا أرادت االستقرار ألوطاهنا ،اَّإل االنخراط يف مرشوع
اإلصالحات السياسية والوطنية ،املتّجهة صوب إرساء دعائم املواطنة ومؤسسات املجتمع
املدين والدولة املدنية امللتحمة يف خياراهتا االسرتاتيجية مع خيارات جمتمعها ،والساعية
نحو إزالة كل رواسب الدولة التسلطية من واقعها ومؤسساهتا وهياكلها املختلفة .وحده
اإلصالح السيايس احلقيقي هو الذي يوقف الكوارث القادمة وعىل الصعد كافة.

ﷺ املواطنة والوحدة الوطنية

العتبارات سياسية واجتامعية عديدة ،مرت عىل دول املنطقة وبالذات تلك الدول
واملجتمعات التي تعيش التعدد املذهبي ،فرتة من الزمن ،كانت تعتقد أن خالصها الواقعي
يف توزيع احلقوق السياسية والثقافية واالقتصادية بني الطوائف واملكونات التي يتشكل
منها املجتمع العريب هذا أو ذاك ،ودخل اجلميع -يف سياق هذه الرؤية وزمخها -يف أتون
الرصاعات والنزاعات املفتوحة عىل كل االحتامالت سواء عىل مستوى األفراد أو عىل
مستوى املجموعات البرشية.
ال خيار أمام اجلميع اَّإل بالعودة إىل الوطن واملواطنة ،ومهام كانت الصعوبات
يفرق وال جيمع ،يغرس اإلحن
واملشكالت ،ال يمكن اهلروب منها إىل داء الطائفية ،الذي ّ
واألحقاد بني الناس ،ويض ّيع عىل اجلميع فرص العيش بوئام يف دائرة الوطن الواحد
واملواطنة املتساوية يف احلقوق والواجبات.
ولكن شعر اجلميع أن ما نسميه املحاصصة الطائفية ،سيض ّيع الوطن ،وسيدخل
اجلميع يف انقسامات ال تنتهي .تبدأ باالنقسام الطائفي ،ولكن هذا ومتوالياته يفيض إىل
انقسامات فرعية متالحقة ومتواصلة .لذلك فالذي يريد أن حيافظ عىل وطنه ويصون
وحدته الوطنية وانسجامه االجتامعي ،عليه أن يطرد -من واقعه وقبل ذلك عقله -كل
نزعات املحاصصة الطائفية؛ ألن هذه املحاصصة ستضيع األوطان ،كام أهنا ليست هي
السبيل األفضل لنيل احلقوق وإنجاز معنى اإلنصاف بني مجيع املكونات والتعبريات.
وعليه فإننا نعتقد أن الطائفية ليست حلاًّ ألي طرف ،وإنام هي جوهر املشكلة التي
يعاين منها العديد من املجتمعات العربية واإلسالمية.
وال خيار أمام اجلميع اَّإل بالعودة إىل الوطن واملواطنة ،ومهام كانت الصعوبات
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يفرق وال جيمع ،يغرس اإلحن
واملشكالت ،ال يمكن اهلروب منها إىل داء الطائفية ،الذي ّ
واألحقاد بني الناس ،ويضيع عىل اجلميع فرص العيش بوئام يف دائرة الوطن الواحد
واملواطنة املتساوية يف احلقوق والواجبات .وعليه نصل إىل قناعة مركزية ال لبس فيها،
أن فتح املجال إلبراز التعبريات الطائفية بوصفها هي عنوان اإلنصاف ونيل احلقوق ،من
األوهام التي تضيع احلقوق وتبعد اجلميع عن اإلنصاف وتبعثر وحدة الناس الوطنية.

وهذا بطبيعة احلال ال يعني أن األوطان خالية من العيوب واألمراض ،ولكن ال
ورضرا باإلنسان عىل
هيرب الناس من مرض حتى يقع يف مرض أشد من األول فتكًا
ً
املستويني املادي واملعنوي.

ولنا يف التجربة السياسية العراقية خري مثال وبرهان .مع العلم أن يف الشعب العراقي
ثمة حقائق تقلل من إمكانية االنقسام الطائفي احلاد ،اَّإل أن احلرب الطائفية املستعرة منذ
َّ
سنوات يف العراق ،ض ّيعت حقائق الوحدة واالنسجام التي يعيشها الشعب العراقي أو
بعض فئاته عىل األقل ،وأدخلت اجلميع يف أتون القتل والقتل املضاد ،وأضحى العراق
نموذجا لتلك احلروب الطائفية العبثية .فالعنف يستدعي العنف ،والدم املسفوك يقابل بدم
ً
مسفوك آخر ،وهكذا دخل العراق يف لعبة املوت واملوت املضاد يف سياق دائرة جهنمية ال
تقف ،د ّمرت كل يش مجيل يف العراق ،ورجع العراق يف عالقاته والنظر إىل رشيكه الوطني
إىل زمن احلروب الطائفية التي تدمي القلب ،وال تبحث اَّإل عن القتل ،وكأن القتل سينهي
رشيكك الوطني ويدخله يف طي النسيان .فاحلقائق الطائفية يف أي جمتمع ال يمكن إدارهتا
والتعامل معها بعقلية االستئصال ،وكأن القتل ينهي احلقائق ويفني معطيات الوجود
واخلصائص الثقافية واالجتامعية .فمن يقتل رشيكه الوطني بعنوانه املذهبي والطائفي
سيدفع من يقف وراء املقتول إىل التش ّبث بطائفيته بوصفها هي خط الدفاع األول عن
الوجود واملصالح.

التحصن قيم الوطن
يتحصن بطائفيته لصيانة حقوقه ستضيع من جراء هذا
ومن
ُّ
ّ
التحصن وراء طوائفهم ،من املصلحة الوطنية صيانة
واملواطنة .وحتى ال يندفع الناس إىل
ُّ
حقوقهم ومصاحلهم عىل قاعدة وطنية راسخة ،تعيد كل االنتامءات ما دون الدولة احلديثة إىل
حجمها الطبيعي .ولكن حينام تتضخم هذه االنتامءات ستكون عىل حساب املواطنة املتساوية،
ما يض ّيع فرص الوحدة بني املواطنني الذين ينتمون مذهب ًّيا وطائف ًّيا إىل مذاهب وطوائف
متنوعة .بمعنى أننا يف الدائرة العربية واإلسالمية ال نود أن نعيد جتربة العراق يف أي دولة
عربية وإسالمية .نريد جلميع دولنا أن حترتم انتامءات املواطنني الدينية واملذهبية ،وعىل قاعدة
هذا االحرتام تكون املواطنة بكل محولتها الرمزية والقانونية هي مصدر احلقوق والواجبات.
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وعىل ضوء هذه احلقائق نتمكن من القول :إن كل انتامءات ما دون الوطنية احلديثة
واملواطنة املتساوية ،هي تساهم يف إدخال كل املجموعات البرشية يف كانتونات مغلقة تض ّيع
حقائق ومقتضيات الوطن الواحد واملواطنة املتساوية .فهي عناوين تش ّظي أبناء املجتمع
مكون حيرص شبكة عالقاته ومصاحله مع من يشبهه يف االنتامء املذهبي.
الواحد ،وجتعل كل ّ
ونحن هنا ال ندعو إىل حماربة هذه االنتامءات ،وإنام ندعو إىل احرتامها وتقديرها وصيانتها،
وعليه فإن ما ندعو إليه أن يرتفع اجلميع إىل مستوى الوطن الواحد ،بحيث يكون االنتامء
الوطني هو قاعدة احلقوق والواجبات .بحيث كل مواطن ينتمي إىل هذا الوطن برصف
النظر عن دينه أو مذهبه أو قبيلته له احلقوق ذاهتا وعليه الواجبات ذاهتا ،بحيث ال يمنع
االنتامء الديني أو املذهبي أو القبيل أي مواطن من نيل حقوقه كمواطن.
وحينام يرتفع اجلميع إىل مستوى االلتزام بكل مقتضيات االنتامء الوطني ،سيتمكن
هذا املجتمع من التخ ّلص من أمراض الطائفية والقبلية وكل األمراض األخرى املرافقة
وتتحول هذه االنتامءات إىل حالة اجتامعية طبيعية،
النتامءات ما قبل املواطنة احلديثة.
ّ
دون نزعة عصبوية ،تثري الفروقات والتاميزات مع بقية االنتامءات .فالوطن يتسع جلميع
املدارس الفقهية ،وال يضري هذا بوحدهتا وحلمتها الداخلية؛ ألن هذه الوحدة تبنى عىل
احرتام التعدد والتنوع ،االحرتام الذي ينزع كل نزعات اخلصومة والعداوة بني املكونات
ثمة رضورة
االجتامعية املذهبية .وخالصة األمر آن األوان وعىل ضوء تطورات املرحلةَّ ،
فائقة لالعتصام بالوطن واملواطنة املتساوية ،والتعايل عىل كل االنقسامات التي هتدد وحدة
الوطن وانسجام أهله االجتامعي .فالوطن وحده هو القادر عىل مجع اجلميع ،وتوحيد كل
التوجهات عىل قاعدة الوطن الواحد الذي يعزز وحدته الداخلية بمواطنة متساوية يف
احلقوق والواجبات.

ﷺ املواطنة هي احلل

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

واالعرتاف بتنوعنا حيمل اجلميع مسؤولية العمل عىل صيانة ومحاية هذا التنوع .وال
محاية هلذا التنوع اَّإل 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 َأ اَّل يدفعنا إىل إطالق األحكام واملواقف
يرشع ألحد التعميم
التعميمية .فاإلساءة مرفوضة مهام كان شكلها ،وقيام البعض هبا ال ّ
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.
{و اَل يجَ ْ ِر َمنَّك ُْم َشنَ َآ ُن َق ْو ٍم عَلىَ َأ اَّل َت ْع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب
يقول تبارك وتعاىلَ :
لِل َّت ْق َوى}.

تعزيز املواطنة طريق االستقرار السياسي العميق

37

فحينام تتباين اآلراء وتتعدد املواقف والقناعات واالنتامءات ،هذا ليس مدعاة
لتجاوز حدود العدالة يف التقويم وصناعة الرأي واملوقف.
فاالنتامءات الفرعية املتعددة ال تدار 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
مكونات وتعبريات املجتمع الواحد ..وهذه الرؤية تتك ّثف
ترتيب العالقات الداخلية بني ّ
يف مقولة (املواطنة).
فاالنتامءات املتعددة ينبغي اَّأل تقود إىل االنطواء واالنكفاء ،كام أهنا ينبغي اَّأل تقود
إىل اخليارات السياسية والثقافية التي هتدد 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 حتدّ د املسؤوليات وتعينّ احلقوق والواجبات.
ويف زمن انفجار اهلويات الفرعية ،العتبارات عديدة ،من الرضوري العمل إلبراز
مفهوم املواطنة؛ ألن املواطنة هي احلل ،التي تنقل اجلميع من دائرة اهلويات الفرعية ،إىل
رحاب املواطنة املتساوية واملجتمع والوطن الواحد.
ويف سياق تعزيز خيار املواطنة ،نود 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 اَّأل تقود العلامء والكتّاب
واملثقفني .وإنام ينبغي أن ينطلق مجيع هؤالء ومن موقع املسؤولية الدينية والثقافية والوطنية،
إىل البحث عن حلول ومعاجلات هلذه املشكلة ،والعمل عىل تطويق هذه املشاكل التي ترض
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اجلميع وال يربح فيها أحد.

فالتوترات املذهبية اليوم ال تعالج 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 املتعددة دين ًّيا أو مذهب ًّيا أو قوم ًّيا وعرق ًّيا.

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

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

وأحداث التاريخ تع ّلمنا أن املجتمع الذي حيتضن تعدديات وتنوعات ،مل ِ
يبن
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
نزعات الغلو والتطرف وحماوالت املفاصلة الشعورية والعملية بني أبناء الوطن الواحد عىل
أسس طائفية ومذهبية.

فاملسألة الطائفية يف املنطقة العربية واإلسالمية ال تعالج باالنكفاء والعزلة ،وال
اً
اشتعال .وإنام تعالج
تعالج بتويرت األجواء وخلق اخلطابات املتشنّجة التي تزيد املشكلة
بالوعي واحلكمة واإلرادة العامة التي تفكّك املشكلة ،من موقع التعايل عن االصطفافات
الضيقة .فالنخب العلمية والثقافية يف املجال العريب ينبغي أن تكون جز ًءا من احلل ،وليس
جز ًءا من املشكلة.
ومتوترا ،ينبغي أن نستمر يف محل
وإننا مهام كان الوضع عىل هذا الصعيد صع ًبا
ً
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مشعل الوحدة والتفاهم والتالقي والتسامح واالحرتام املتبادل.

مربرا
ووجود قناعات أو ممارسات سيئة وسلبية من أي طرف ،ينبغي َأ اَّل يكون ً
للتمرتس الطائفي ،وإنام هو املربر احلقيقي لرضورة اخلروج من هذا السياق الضيق ،والعمل
عىل معاجلة كل الظواهر السلبية من خالل احلوار والتواصل والنقد البناء.

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

لذلك فإن تعزيز خيار املواطنة ،يتطلب بناء كتلة اجتامعية  -معتدلة ووسطية ،عابرة
للمذاهب ومتجاوزة لكل عناوين اهلويات الفرعية ،ومن دون هذه الكتلة االجتامعية
ستبقى العصبية تنخر يف جسم املجتمع ،وسيهدّ د 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.

ﷺ الرتبية عىل املواطنة جمد ًدا

انطال ًقا من قناعة رئيسة ،إننا باستمرار بحاجة -أفرا ًدا وجمموعات -أن نرتبى عىل
املواطنة؛ ألن هذا املفهوم من املفاهيم املركّبة التي تتطلب التزا ًما قيم ًّيا وسلوك ًّيا ،مما جيعل
من وسيلة الرتبية هي السبيل إلنجاز مفهوم املواطنة.

وأرى أن هذا املوضوع بحاجة إىل املزيد من املقاالت والعطاءات الثقافية والفكرية،
التي تظهر حقائق هذا املفهوم ،وهت ّيئ األرضية االجتامعية لاللتزام بكل احلمولة املعرفية
والسلوكية حلقيقة املواطنة .فاملجتمعات اإلنسانية هي املعنية بالتقدم باجتاه املواطنة ،بمعنى
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أننا مجي ًعا بحاجة إىل جهود نفسية ومعرفية وسلوكية للوصول إىل رتبة املواطنة؛ ألهنا ليست
مقولة جمردة تقال ،أو مزايدة عاطفية بني خمتلفني ،وإنام هي سعي وكفاح ،وعي وبناء ،تعليم
وتنشئة ،ممارسة عقلية واعية ،مسنودة بعاطفة ج ّياشة جتاه الوطن واملواطنني؛ ألن األوطان
دون مواطنني ال قيمة هلا ،وال يمكن صيانة األوطان اَّإل بصيانة حياة املواطنني.

ومفهوم املواطنة بحمولته الدستورية والقانونية واألخالقية ال يتشكل يف البيئات
االجتامعية صدفة أو فجأة ،وإنام هو بحاجة إىل جهد وعمل وكفاح وتربية لتحويل هذه
القيم التي يتضمنها مفهوم املواطنة إىل حقائق شاخصة يف البيئات االجتامعية والوطنية؛
ألن الكثري من البيئات االجتامعية ال تدرك املعنى اجلوهري لقيمة املواطنة ،أو تتعامل معها
وكأهنا هي املرادف ملفهوم الوطن.
ثمة رضورة للرتبية عىل املواطنة ،وإخراج طبيعة العالقة بني اإلنسان وأرضه
لذلك َّ
وترابه ووطنه من احل ّيز العاطفي املجرد إىل ح ّيز املسؤولية ومنظومة احلقوق والواجبات.

ألنه ال وطن باملعنى احلقيقي ملفهوم الوطن دون مواطنة .فهذا املفهوم بمضمونه
احلقوقي والدستوري هو الذي يمنح مفهوم الوطن معناه السيايس واإلنساين.
لذلك فإن السبيل لتعزيز قيمة الوطن ،لدى أي بيئة اجتامعية ،هو يف إبراز وتظهري
قيم املواطنة .فالسديم البرشي ال يدافع عن وطن ،وال يضيف إىل أرضه منجزات إنسانية
خالدة.
وال سبيل لنقل املجموعة البرشية من حالة السديم إىل حالة املواطنة اَّإل باملضمون
احلقوقي والسيايس ملفهوم وحقيقة املواطنة.
تتحول أجيال الوطن الواحد إىل
من هنا فإن املواطنة بحاجة إىل تأهيل وتربية ،حتى ّ
مواطنني ملتزمني بكل مقتضيات املواطنة .فام هو الطريق إىل الرتبية عىل املواطنة؟

 -1الرتبية عىل املواطنة تتطلب وجود مرشوع ثقايف وتربوي وطني جيمع مجيع فئات
ويتوسل بكل وسائل التنشئة والتثقيف والتوعية من أجل إقناع الشعب
ورشائح الوطن،
ّ
بعنارص وحقائق املرشوع الثقايف والرتبوي الوطني.
وحينام يغيب املرشوع الثقايف الوطني بالرضورة ستغيب إمكانية تربية الناس عىل
املواطنة بحقوقها وواجباهتا والتزاماهتا النفسية والسلوكية.

لذلك نجد أن املجتمعات التي متكّنت من تربية أبنائها عىل املواطنة ،هي تلك
املجتمعات التي متتلك مرشو ًعا ثقاف ًّيا ،وتعمل عرب وسائط الثقافة ومنابر اإلعالم وقاعات
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الدرس والتحصيل العلمي عىل تروجيه وتربية األجيال الطالعة عىل هداه ومقتضياته.

تتحول قيمة املواطنة إىل القيمة املركزية التي حتدد منظومة احلقوق
 -2حينام
ّ
والواجبات يف الوطن .ألن املجتمعات املتنوعة التي ال تُعيل من قيمة املواطنة جتعل من
مربرا للمنح أو للمنع .وبالتايل فإن أجيال
انتامءات أبناء املجتمع الطبيعية أو التقليدية ً
املجتمع عىل طريقة أن الوصول إىل حقوقه الوطنية ،ال يمكن أن تتحقق بعيدً ا عن انتامئه
للتمسك التام هبذا االنتامء؛ ألنه هو سبيله
التقليدي والطبيعي .وهذا بطبيعة احلال سيدفعه
ّ
للحصول عىل حاجاته العامة .ولكون املجتمع تتعدد فيه االنتامءات فإن املؤدى العميل
لذلك هو وجود جمتمعات عديدة تعيش فعل ًّيا بمسمى واحد ،وهي بعيدة كل البعد عن
هذه احلقيقة.

أما إذا كان االنتامء الوطني هو وحده بعيدً ا عن األصول وانتامءات ما قبل الدولة
احلديثة ،هو مرتكز منظومة احلقوق والواجبات ،فإن اجلميع سيحرتم هذه القيمة وسيعمل
عىل االلتفات إليها وتعظيم لوازمها يف الواقع االجتامعي.
من هنا فإن الرتبية عىل املواطنة تقتيض أن يكون االنتامء الوطني وحده هو مصدر
احلقوق والواجبات.
 -3هتذيب نزعات االنتامء الفرعية لدى مجيع املواطنني .فمن حق اجلميع أن يعتز
ماسة لدى األفراد واملجموعات.
بمختلف دوائر انتامئه؛ ألن هذه الدوائر تل ّبي حاجة َّ

ولكن االعتزاز يشء ،والتفاخر وخلق العصبيات بعناوين هذه االنتامءات مسألة
أخرى؛ ألن تضخيم هذه االنتامءات سيرض باملفهوم اجلامع الذي يضم كل هذه التنوعات
أال وهو مفهوم املواطنة.

واملجتمعات اإلنسانية التي متكنت من اإلعالء من قيمة املواطنة ،مل متارس اإللغاء
والنبذ النتامءات مواطنيها الفرعية ،وإنام عملت عىل هتذيبها يف سياق قانوين ثقايف ،بحيث
تتحول هذه االنتامءات إىل رافد ثقايف واجتامعي عميق يثري الواقع الوطني ،دون أن يلغيه.
ّ

وتوجهات وأنظمة وإجراءات ،جتعل من االنتامء
ثمة سياسات
ّ
ويف الوقت ذاته َّ
الوطني واملواطنة هو النظام الذي حيكم العالقة بني مجيع املتنوعني يف السياق الوطني
الواحد.
فاالنتامءات الفرعية لدى اآلحاد واملجموعات ليست بديلاً عن االنتامء الوطني
اجلامع للجميع .وعملية تثبيت هذا اجلامع تتطلب بشكل طبيعي ضبط كل االنتامءات
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الفرعية بقانون عادل ،ال ُيغري عىل هذه االنتامءات أو يعمل عىل طمسها وتغييبها ،وإنام
يعمل عىل محاية هذه االنتامءات وجعلها يف سياق وطني متناغم ،أو يف أقل التقادير غري ٍ
معاد
لالنتامءات الفرعية لبقية املواطنني.

ثمة خللاً أو
هبذه اآللية يتم الرتبية عىل املواطنة ،بحيث ال يشعر أي مواطن أن َّ
تعارضا بني خمتلف دوائر انتامئه التقليدية واملعارصة ،الدينية واملدنية ،ما قبل الدولة احلديثة
ً
ومع الدولة احلديثة.

فالرتبية عىل املواطنة رؤية تعمل عىل استيعاب مجيع دوائر االنتامء لدى مجيع املواطنني
وجعلها يف حالة تكامل وليس تضا ًّدا وخمالفة.
هبذه الطرق تتمكن األنظمة السياسية التي تدير جمتمعات متنوعة ومتعددة ،من إدارة
تعزز دور هذه التنوعات يف إثراء احلياة الوطنية ،وجعل
هذا التنوع االجتامعي ،بطريقة ّ
املواطنة هي املعيار ،وهي العنوان الذي حيتضن اجلميع برصف النظر عن أصوهلم أو
ذاكرهتم التارخيية.
واألوطان املستقرة ال تعادي انتامءات مواطنيها الفرعية ،بل تعمل عىل استيعاهبا
ودجمها الناعم يف البناء الوطني الواحد.

دراسات وأبحاث
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-1مدخل :اإلشكالية واملنهج

ارتبط القرآن الكريم بحضارة عُدَّ ت من احلضارات العظيمة يف التاريخ
اإلنساين ،هي احلضارة اإلسالمية التي غيرّ ت وجهة احلضارات وجمرى الفكر
عم
اإلنساين ،وأصبح تاريخ احلضارات ما بعد احلضارة اإلسالمية خيتلف اَّ
قبلها ،هذه حقيقة تارخيية ال جدال فيها وال نزاع ،ثابتة عند املؤرخني والباحثني
املنصفني يف تاريخ احلضارات وتاريخ احلضارات املقارن ،مسلمني وغري
قديم وحدي ًثا.
مسلمني ،اً
ويعلم املؤرخون والباحثون أن دراسة احلضارة اإلسالمية وفهمها نشأة
وهنضة وعمرانًا ،ال يمكن أن يكون بعيدً ا عن القرآن الكريم ،بوصفه الكتاب
روحا هلذه احلضارة ،وهبذا الروح انبعثت احلضارة اإلسالمية ،وال
الذي خلق ً
((( ورقة مقدمة للمؤمتر العلمي الدويل األول عن( :القرآن الكريم يف الدراسات االسترشاقية
املعارصة  -مقاربات نقدية ملوسوعة القرآن ليدن) ،عقد عن بعد يف الفرتة ما بني 24 - 23
سبتمرب 2020م.
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قيام حلضارة من احلضارات وال ملدنية من املدنيات ،من دون وجود روح منبعث ومتوهج
يعرف يف أدبيات احلضارات بروح احلضارة وروح املدنية.

األمر الذي يعني أن القرآن الكريم مل يكن جمرد تعاليم أخالقية مرنة تستهدف إصالح
اإلنسان وهتذيبه جوان ًّيا عىل طريقة ما سعت إليه املسيحية ،كام مل يكن جمرد ترشيعات دينية
صارمة تستهدف ضبط حياة اإلنسان وتدبريها عىل طريقة ما سعت إليه اليهودية ،فالقرآن
الكريم الذي جاء مصدّ ًقا ملا قبله من الكتب خامتًا هلا ومهيمنًا ،مل يقف عند حدود التعاليم
عم سواها ،وإنام إىل جانب ذلك
األخالقية أو الترشيعات الدينية مكتف ًيا هبا ،ومنرص ًفا اَّ
اعتنى بقضايا احلضارة والعمران.
من وجه آخر ،مل يكن القرآن الكريم كتا ًبا يعنى بعامل اآلخرة والعيش الرغيد فيها
من دون االلتفات إىل عامل الدنيا وعمراهنا ،كام مل يكن كتا ًبا يوجه اإلنسان نحو عامل الغيب
وما بعد الطبيعة من دون االلتفات إىل عامل الشهادة وواجباته العمرانية ،ومل يكن القرآن
الكريم كذلك كتا ًبا يعنى بشؤون اإلنسان الفرد ومصاحله ،أو يويل االهتامم بقضايا األرسة
أيضا -بمسائل املجتمعومنحرصا فيهام ،فقد اعتنى
ومتطلباهتا ،مكتف ًيا هباتني الدائرتني
ً
ً
واألمة ،واجته إىل ما هو أبعد من ذلك اً
جمال وأف ًقا كمسائل احلضارة والعمران.
وعند النظر يف العالقة بني القرآن الكريم ومسائل احلضارة والعمران ،يمكن القول:
إهنا حتددت من ناحية املنهج يف ثالثة اجتاهات ،هي:

االجتاه األول :يتحدد يف اجلانب التارخيي التطبيقي ،ونعني به أن القرآن الكريم جاء
متواك ًبا مع انبثاق حضارة تكونت لبناهتا األوىل يف اجلزيرة العربية يف القرن السابع امليالدي،
وظلت متتد يف جغرافيتها وتتسع حتى وصلت إىل أرجاء بعيدة من آسيا وإفريقيا وأوروبا،
هذه احلضارة التي عرفت باحلضارة اإلسالمية أقامت عالقة وثيقة ال تنفك بني القرآن
الكريم ومسألة احلضارة والعمران.
االجتاه الثاين :يتحدد يف اجلانب التارخيي النيص ،ونعني به أن القرآن الكريم حدثنا
كثريا عن أقوام وجمتمعات وأمم ينتمون إىل أمكنة متعددة وأزمنة متنوعة يف التاريخ اإلنساين
ً
القديم ،حاك ًيا عن أسباب تدهور أحواهلم وهناية مدنياهتم ،مقد ًما بيانًا تارخي ًّيا له عالقة
بمسائل احلضارة والعمران.

االجتاه الثالث :يتحدد يف اجلانب احلضاري السنني ،ونعني به أن القرآن الكريم تطرق
إىل ما يمكن تسميته بقواعد احلضارات وقوانينها وسننها قيا ًما وسقو ًطا ،كاش ًفا عن أن قيام
احلضارات وسقوطها له عالقة بسنن ثابتة ومطردة ال تتبدل وال تتغري ،عرفت يف الدراسات
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احلضارية احلديثة بالسنن التارخيية للحضارات ،الكشف الذي جعل القرآن الكريم وثيق
الصلة بمسائل احلضارة والعمران ،وهذا ما سوف يتأكد بيانه يف خامتة البحث.

وقوهتا بني القرآن الكريم ومسائل احلضارة والعمران ،اَّإل
مع صدقية هذه العالقة ّ
حتض بعناية املسترشقني األوروبيني عىل اتساع اهتامماهتم التفصيلية بحقل
أن هذه القضية مل َ
الدراسات القرآنية ،وكأهنم مل جيدوا يف هذه القضية ما يثري دهشتهم ،وظهروا كام لو أهنم
تعمدوا التغافل عنها ،أو السكوت عليها ،أو عدم االقرتاب منها ،وجعلها يف خانة القضايا
املهملة ،مع ذلك يبقى أن هناك غموضا يف هذا الشأن ،وليست لدينا تفسريات واضحة
وجازمة.
وتربز هذه اإلشكالية بقوة ووضوح وتتأكد عند الفحص النقدي ملوضوعات
املوسوعة القرآنية التي احتوت عىل ( )694عنوانًا ومدخلاً شملت العديد من القضايا
واملسائل العامة واخلاصة ،واتصلت بمختلف اجلوانب واألبعاد ،وتفاوتت من حيث
األمهية والقيمة يف حقل الدراسات القرآنية ،كام تفاوتت من جهة القرب والبعد.
ومع هذه السعة التفصيلية يف العناوين واملداخل كان من الالفت غياب عنواين
احلضارة والعمران ،فلم يكونا مشمولني يف قائمة عناوين املوسوعة عىل وفرهتا وكثرهتا.
وال نعلم عىل وجه التحديد هل حدث هذا األمر عن قصد أم عن غري قصد! بإدراك أو من
فادحا يف املوسوعة ،وترك فرا ًغا،
نقصا ً
دون إدراك! وعىل كال احلالتني فقد م َّثل هذا األمر ً
وسجل عليها مالحظة هلا عالقة باجلانب املعريف من جهة ،وباجلانب املنهجي من جهة
ّ
أخرى.
ومع أن املقاالت املدرجة يف هذا البحث ال حتمل يف عناوينها تسميات احلضارة
والعمران ،اَّإل أهنا ُت َعدُّ من أقرب املوضوعات إىل هذا الشأن ،كام سوف يتضح الح ًقا
فحصا وحتليلاً ونقدً ا .وجاء اختيار هذا املوضوع -احلضارة
عند النظر يف هذه املقاالت
ً
والعمران -لقرب هذه املقاالت من جهة ،وكونه يمثل مدخلاً نقد ًّيا هلذه املوسوعة القرآنية
من جهة أخرى.

-2وتطور الدراسات القرآنية
االسترشاق
َّ

م َّثل القرآن الكريم حقلاً دراس ًّيا واس ًعا يف منظومة املعارف االسترشاقية ،ظل هذا
عابرا بني أزمنة
احلقل حماف ًظا عىل ديناميته وتراكمه بح ًثا وحتقي ًقا وتنقي ًبا وتصني ًفا وترمجةً ،
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بارزا يف
طويلة يف أوروبا ،متعاق ًبا بني أجيال متتالية ،ممتدًّ ا بني جمتمعات خمتلفة،
أثرا ً
ّ
مسجلاً ً
املدارس االسترشاقية املتعدّ دة بحسب بلداهنا :األملانية والفرنسية واإلنجليزية واإليطالية
واهلولندية واإلسبانية وغريها.
ارتبط هذا احلقل من ناحية األشخاص بأسامء المعة وكبرية ظ ّلت حارضة ومؤ ّثرة يف
ساحة املسترشقني املشتغلني هبذا احلقل ،يربز من هؤالء ويتقدّ م األملانيون الثالثة:

األول :جوستاف فلوجل (1870-1802م) الذي صنّف أول معجم لفهرسة ألفاظ
خصه
القرآن الكريم صدر سنة 1842م بعنوان( :نجوم الفرقان يف أطراف القرآن) ،وقد ّ
واسم الكتاب
الدكتور عبدالرمحن بدوي (2002-1917م) يف موسوعته بثناء وتبجيل،
اً
مادحا صاحبه قائلاً « :وقد أسدى فلوجل هبذا الفهرس للقرآن خدمة
بالدقة واالستيعابً ،
(((
جلىّ للجميع من الباحثني وعامة الناس» .

الثاين :الدكتور تيودور نولدكه (1930-1836م) الذي اشتهر بكتابه عن تاريخ
القرآن الكريم ،مقدّ ًما رسالة للدكتوراه يف هذا املوضوع ناقشها سنة 1856م بعنوان( :أصل
وطورها الح ًقا
وتركيب سور القرآن) ،نال عليها مرتبة الرشف األوىل يف جامعة جوتنجنّ ،
يؤرخ
ونرشها يف كتاب سنة 1860م بعنوان( :تاريخ النص القرآين)،
ّ
أثرا بات ّ
مسجلاً به ً
تطور الدراسات التارخيية للقرآن يف الفكر األورويب ،ويف ساحة املسترشقني
له يف تاريخ ّ
بصورة خاصة.
الثالث :رودي بارت (1983-1901م) الذي عرف برتمجته األملانية الكاملة للقرآن
الكريم ،صدرت هذه الرتمجة يف جم ّلد ،وع ّلق عليها يف جملد ٍ
ثان ،ظهرت خالل الفرتة ما
بني (1966-1963م) ،جاءت حسب قول بارت« :ثمرة اشتغال عميق بالنص القرآين
استمرت سنوات طويلة»((( ،قاصدً ا منها املساعدة عىل فهم القرآن فه اًم تارخي ًّيا.
ويربز من هؤالء األشخاص كذلك ،املسترشق املجري أجناتس جولدتسهري
(1921-1850م) صاحب كتاب (مذاهب التفسري اإلسالمي) الصادر سنة 1920م،
الكتاب الذي عدّ ه مؤ ّلفه بأنه فلذة كبده ،وم ّيزه املرتجم املرصي عبداحلليم النجار
(ت 1383هـ1964 /م) يف ترمجته العربية للكتاب الصادرة سنة 1955م ،قائلاً يف املقدمة:
((( عبدالرمحن بدوي ،موسوعة املسترشقني ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش2003 ،م،
ص.412
((( رودي بارت ،الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية ،ترمجة :مصطفى ماهر ،القاهرة :دار
الكتاب العريب1967 ،م ،ص.119
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«وكتاب (مذاهب التفسري اإلسالمي) عمل مبتكر من حيث املنهج وأسلوب البحث،
طريف يف عرض مناحي الدراسات القرآنية»(((.

وختم املسترشق األملاين يوهان فوك (1974-1894م) احلديث عن جولدتسهري
عظيم أكثر
تأثريا اً
كاش ًفا عن أثره وتأثريه قائلاً « :لقد مارس عىل درب الدراسات اإلسالمية ً
وتطور البحث العلمي بصورة حاسمة»(((.
أي معارص له ،كام رسم مسار
ّ
ممّا أ ّثر ُّ
يضاف إىل هؤالء األشخاص األسرتايل آرثر جفري (1959-1892م) ،والفرنيس
رجييس بالشري (1973-1900م) ،إىل جانب آخرين كذلك.

أسهم هؤالء األعالم يف ترسيخ حقل الدراسات القرآنية وتدعيمه يف اجلامعات
األوروبية ويف منظومة املعارف االسترشاقية ،متم ّثلني موقعية األعالم األوروبيني الكبار
هلذا احلقل وقد أكسبه جدّ ية وتتاب ًعا ،بخالف الوضع لو كان هذا احلقل بال أعالم كبار من
األوروبيني أنفسهم ،فاالرتباط هبذا احلقل يسهم يف تأكيد االرتباط هبؤالء األشخاص،
كام أن االرتباط هبؤالء األشخاص يسهم كذلك يف تأكيد االرتباط هبذا احلقل ،وذلك من
خالل عالقة تفاعلية تبادلية.
من جانب آخر ،إن ما تركه هؤالء األشخاص من تراث مرتاكم ومم ّيز أسهم كذلك
يف ترسيخ هذا احلقل وتدعيمه ،فلم يكن حقلاً بال سند من تراث ،أو يفتقر إىل تراث مم ّيز
من داخله ،ولو كان هذا احلقل بال هذا الرتاث لكانت له وضعية أدبية ومعرفية خمتلفة
أي جمال من جماالت املعرفة عىل أقسامها االجتامعية
ومغايرة ملا هي عليه ،فاحلقل املعريف يف ِّ
واإلنسانية والطبيعية ،يزداد قوة وتأ ُّل ًقا بقوة الرتاث املتّصل به.

وقد برزت أمهية هذا احلقل وانكشفت يف منظومة املعارف االسترشاقية متج ّل ًيا
تنوع موضوعاته التي غ ّطت وشملت مجيع أو معظم جوانبه تقري ًبا ،وبقي هذا
ذلك يف ُّ
متميزا هبذه السمة اجلادة ومتفر ًدا هبا ،فقد غ ّطت هذه املوضوعات وشملت اجلوانب
احلقل
ً
التارخيية والكالمية واللغوية والبالغية ،وامتدّ ت إىل جوانب فنية وتطبيقية تع ّلقت بالرتمجة
والتصنيف والتبويب والفهرسة ،وبات كل جانب من هذه اجلوانب يم ّثل حقلاً دراس ًّيا
ومرتاكم ،له أزمنته وأطواره وحتقيباته من جهة ،وله أعالمه ورجاله ورموزه
واس ًعا وممتدً ا
اً
((( أجناتس جولدتسيهر ،مذاهب التفسري اإلسالمي ،ترمجة :عبداحلليم النجار ،القاهرة :اهليئة املرصية
العامة للكتاب2013 ،م ،ص.3
((( يوهان فوك ،تاريخ حركة االسترشاق الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا حتى بداية القرن العرشين،
تعريب :عمر لطفي العامل ،دمشق :دار قتيبة1996 ،م ،ص.248
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من جهة ثانية ،وله تأليفاته ومصنفاته ومصادره من جهة ثالثة.

ويكفي أن نأخذ اجلانب التارخيي اً
مثال عىل ذلك وبرهانًا ،فقد استقطب هذا اجلانب
ومثريا ،امتدَّ يف أزمنته
اهتامم املسترشقني وعنايتهم وفضوهلم ،وم َّثل هلم حقلاً دراس ًّيا جا ًّدا
ً
(((
وأطواره وحتقيباته من أوائل القرن التاسع عرش إىل املنتصف الثاين من القرن العرشين ،
عابرا إىل القرن احلادي والعرشين.
وجتدّ د بعد ذلك وامتدَّ ً
و ُعرف هذا احلقل الدرايس التارخيي للقرآن بأعالم ورجال يربز منهم :املسترشق
الفرنيس بوتيه (1873-1800م) صاحب كتاب (تاريخ القرآن) ،واملسترشق اإلنجليزي
(التطور التارخيي للقرآن) ،واملسترشق األملاين جوستاف فايل
إدوارد سيل صاحب كتاب
ّ
(1889-1808م) صاحب كتاب (مدخل تارخيي نقدي إىل القرآن) ،وهكذا املسترشق
األملاين تيودور نولدكه صاحب كتاب (تاريخ النص القرآين) ،واملسترشق األملاين جوهتلف
برجشرتيرس (1933-1886م) صاحب كتاب (تاريخ القرآن) ،إىل جانب آخرين.
وازدهارا
تطورا
مع مطلع القرن احلادي والعرشين جتدّ د االهتامم هبذا احلقل وشهد
ً
ً
مهم ،جاء مستفيدً ا من حصيلة الرتاكامت املعرفية املمتدّ ة لسنوات طويلة تزيد عىل قرن من
اًّ
لاً
ّ
ّ
الزمان يف املجال األورويب ،ومتأث ًرا بعامل موضوعي خارجي متمث يف ديناميات الظواهر
اإلسالمية بأنامطها املختلفة املعتدلة واملت ّطرفة التي أثارت انتباه العامل بشدّ ة ،خاصة تلك
الظواهر التي شغلت اهتامم املجتمعات الغربية وظ ّلت حمتكة هبا يف داخلها متحسسة منها
ومنفعلة ،مصوبة النظر عىل ما بات يعرف بالظاهر اإلسالمية األوروبية.

تطور معريف يف
ومتثل (موسوعة القرآن) املنسوبة مكان ًّيا إىل مدينة ليدن اهلولندية أهم ّ
حقل الدراسات القرآنية حدث يف العامل الغريب مع بداية األلفية الثالثة اجلديدة ،حد ًثا سوف
تطور هذه الدراسات القرآنية هناك ،فقد م ّثلت أول موسوعة من نوعها
يؤرخ له يف تاريخ ّ
ّ
متخصصة يف املعارف القرآنية ،تكونت من ستة أجزاء ،شملت ( )694مادة ،صدر اجلزء
ّ
األول سنة 2001م ،واكتملت أجزاؤها سنة 2006م.
املحرر العام املسترشقة األمريكية
انطلقت فكرة املوسوعة -كام جاء يف مقدّ مة
ّ
الدكتورة جني أوليف(((« -من الرغبة يف تقويم حقل الدراسات القرآنية يف مطلع القرن،
واإلسهام يف ازدهار هذا احلقل يف األلفية اجلديدة ،ناظرة إىل الوراء من جهة ،وناظرة إىل

((( انظر :حممد حسني الصغري ،املسترشقون والدراسات القرآنية ،بريوت :دار احلكمة2018 ،م ،ص.21
((( اعتمدنا يف كل ما نقلناه من املوسوعة عىل الرتمجة العربية التي أنجزهتا إدارة املؤمتر ،بام يف ذلك املقاالت
الثالث املناقشة يف هذه الورقة.
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األمام من جهة أخرى ،وهبذه النظرة املزدوجة متّت صياغة بنية هذه املوسوعة ومعارفها».

بالعودة إىل الوراء فارقت املوسوعة نفسها عن بعض االجتاهات بداعي االنفصال،
وقاربت نفسها مع بعض االجتاهات األخرى بداعي االتصال .فارقت نفسها عن اجتاهات
املعرفة بالقرآن يف أوروبا القرون الوسطى ،تلك التي تشكّلت عىل خلفية ترمجات القرآن
وما أثارت من ردود من املؤ ّلفني اليهود واملسيحيني إذ كانوا متح ّيزين إىل اجتاهني وصفتهام
املوسوعة باجلديل والدفاعي.
وبداعي االتّصال قاربت املوسوعة نفسها مع اتجّ اه الدراسات االسترشاقية الذي ظهر
متميزا عىل حدِّ وصف املوسوعة ،وهبذا اللحاظ
بعد عرص التنوير بوصفه حقلاً أكاديم ًّيا
ً
اعتربت املوسوعة أن أكثر ما ورد فيها يبتني عىل العمل الذي بدأ يف املراكز األكاديمية التي
تصدَّ ت بالدراسة العلمية للثقافات واألديان غري الغربية.

يف هذا الكالم ما يدعو إىل النقاش النقدي يف ُبعدين ،األول يتع ّلق باملعرفة
االسترشاقية وتصويبها كل ًّيا وإعطائها صفة احلقل األكاديمي املتميز ،الثاين ويتع ّلق بإعالن
املوسوعة انتساهبا إىل املعرفة االسترشاقية بذريعة الصفة األكاديمية.

بشأن األمر األول ،إذا كانت املعرفة االسترشاقية بعد عرص التنوير قد متايزت عن
نظريهتا املعرفة الدينية اليهودية واملسيحية الوسيطية -نسبة إىل العصور الوسطى -اَّإل أن
هذه املعرفة االسترشاقية بكليتها ال يمكن إعطاؤها صفة األكاديمية وإضافة صفة التم ّيز
إليها ،بمعنى تق ّيد هذه املعرفة والتزامها بمعايري وضوابط البحث العلمي الصارم ،فقد ظهر
والتعصب بدل اإلنصاف ،والتعايل بدل
التجرد،
عىل قسم كبري منها مالمح التح ّيز بدل
ّ
ّ
التواضع ،واإلجحاف بدل اإلخالص إىل احلقيقة.

بأي وجه من الوجوه إىل
وبشأن األمر الثاين ،كان من املثري إعالن املوسوعة انتساهبا ِّ
املعرفة االسترشاقية ،لكوهنا معرفة أحاطت هبا إشكاليات والتباسات ،وانقسمت حوهلا
وتباينت وجهات النظر ،وم ّثلت حمطة خالف ونزاع بني العاملني اإلسالمي والغريب ،وكان
من األجدى للموسوعة واألسلم هلا إما أن تنأى بنفسها عن هذا األمر ،أو تتَّخذ موقف
الصمت جتاه هذه املعرفة ،أو اإلعالن عن جتاوزها والقطيعة معها ملا هلا من سرية ملتبسة
مع التبشري الديني الصدامي من جهة ،ومع االستعامر اإلمربيايل من جهة أخرى ،ومع نزعة
التفوق احلضاري الغريب من جهة ثالثة.
ّ
من جانب آخر ،أراد القائمون عىل هذه املوسوعة أن ترتقي ملستوى الكتاب املرجعي
مشدّ دين عىل هذه الصفة ومؤكّدين عليها ،قاصدين إنتاج كتاب مرجعي حيتوي -يف
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نظرهم -عىل أفضل إنجازات القرن يف جمال الدراسات القرآنية ،متأ ّملني من هذا العمل
أن يستثري مزيدً ا من اجلهد البحثي حول القرآن خالل العقود اآلتية ،ليكون عامل الدراسات
والقراء املث ّقفني ،وطالب العلم
متاحا ملجموعة واسعة من الباحثني األكاديميني،
القرآنية ً
ّ
املتخصصني يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،معتربين أن املؤ ّلفات املرجعية املتع ّلقة بالقرآن
ّ
املكتوبة باللغات األوروبية قليلة للغاية ،وأغلب املعلومات املتاحة إما منحازة أو غري كاملة
أو خمفية يف مصادر يصعب الوصول إليها.

عرفت املوسوعة نفسها
هناك جانب آخر جدير بااللتفات يتع ّلق برمزية املكان ،فقد ّ
قاصدة اإلشارة إىل جهة املكان ،منتسبة إىل مدينة ليدن الواقعة عىل ضفاف الراين جنوب
هولندا ،املدينة التي هلا سرية وإرث يف تاريخ حركة االسترشاق ،فمن جهة تعدُّ جامعة ليدن
تأسست فيها
من أقدم جامعات أوروبا ،وجاءت املوسوعة عىل ذكرها بوصفها املدينة التي ّ
أسبق الكليات املعنية بدراسة الثقافات واألديان غري الغربية ،فك ّليتها ترجع يف تأسيسها إىل
سنة 1593م ،متقدّ مة عىل روما 1627م ،وعىل أوكسفورد 1638م.
من جهة أخرى عرفت ليدن بوفرة املخطوطات العربية ،وأشار إىل ذلك عبدالرمحن
بدوي عند ترمجته لتيودور نولدكه الذي أقام يف ليدن ما بني خريف 1857م إىل ربيع
1858م ،وحتدّ ث قائلاً « :وهنا يف ليدن حيث املخطوطات العربية الوفرية ،واألساتذة
املسترشقون املمتازون :دوزيويونبول ودي فريس وكونن ،عقد نولدكه الشاب أوارص
صداقة قوية مع هؤالء املسترشقني ،وعكف عىل قراءة املخطوطات العربية الثمينة»(((.
ويذكر يف سرية املسترشق املجري جولدتسيهر أن ليدن م ّثلت حم ّطة يف سريته
الفكرية ،فقد قصد «جامعة ليدن وحرض حمارضات أبراهام كونن ،واكتشف هناك
املخطوطات الرشقية باجلامعة التي بنى عليها عمله األول عن الظاهرية سنة 1884م ،ويف
كون صداقته التي دامت طويلاً مع األستاذين املسترشقني اهلولنديني:
مدينة ليدن ً
أيضاّ -(((
رينهارتدوزي وميشيل يان دي خويه» .

يضاف إىل ذلك أن أول دائرة معارف إسالمية استرشاقية ظهرت يف ليدن خالل الفرتة
ما بني 1938-1913م ،وصدرت من دار نرش بريل وهي الدار نفسها التي أصدرت هذه
املوسوعة القرآنية ،وليس مستبعدً ا أن يكون هذا األمر مقصو ًدا ،فالدار التي عرفت بدائرة
املعارف اإلسالمية الشهرية يقع االختيار عليها إلصدار أول موسوعة قرآنية استرشاقية!
((( عبدالرمحن بدوي ،موسوعة املسترشقني ،مصدر سابق ،ص.596
((( أجناتس جولدتسيهر ،مذاهب التفسري اإلسالمي ،مصدر سابق ،ص.10
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لتطورات حقل الدراسات القرآنية وديناميته يف املجال الغريب ،فقد صدرت
وتتاب ًعا ّ
تكونت من جملد واحد
يف الواليات املتحدة األمريكية سنة 2005م موسوعة قرآنية أخرىّ ،
فقط ،أرشف عىل حتريرها الدكتور أوليفر ليمن أستاذ الدراسات الفلسفية يف جامعة كنتاكي
األمريكية.

تأسست
ويف سياق هذه
التطورات ً
ّ
أيضا ،أعلنت هيئة األبحاث األوروبية التي ّ
سنة 2007م عن إطالق مرشوع حول القرآن الكريم بعنوان( :القرآن األورويب :الكتاب
اإلسالمي املقدّ س يف الدين والثقافة األوروبية 1850-1150م) ،هيدف املرشوع -بحسب
إعالن اهليئة« -إىل إجراء أبحاث حول نمط ترمجة القرآن وتفسريه واقتباسه يف أوروبا
مرورا بمطلع العرص احلديث ،من أجل فهم تأثري هذا
املسيحية خالل القرون الوسطى،
ً
الكتاب املقدّ س عىل الثقافة والدين يف أوروبا ،ويتناول املرشوع دور القرآن يف التفاعالت
املوجه إىل
املتبادلة مع اإلسالم ،واجلداالت بني املسيحيني من ذوي العقائد املختلفة ،والنقد ّ
الدين املسيحي خالل عهد التنوير»(.((1
حدّ دت مدّ ة إنجاز املرشوع بست سنوات ،يرشف عليه أربعة باحثني ينتمون ألربع
جامعات أوروبية ،هم :جوهان توالن من جامعة نانت الفرنسية ،جان لوب من جامعة
كنت الربيطانية ،روبرتو توتويل من جامعة نابويل الرشقية اإليطالية ،مرسيدس غارسيا
آرينال من مركز العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف العاصمة اإلسبانية مدريد.
تطورات حقل الدراسات القرآنية عند املسترشقني ويف
هذه ملحة موجزة عن بعض ّ
التطورات عن جتدُّ د االهتامم هبذا احلقل الذي
املجال الغريب بصورة عامة ،وقد كشفت هذه
ّ
احتفظ بنشاطه وديناميته إىل ما بعد الولوج إىل القرن احلادي والعرشين.

-3املعرفة االسترشاقية والقرآن ..إشكاليات والتباسات

يؤرخ لتاريخ الدراسات العربية
أوضح املسترشق األملاين يوهان فوك وهو ّ
واإلسالمية يف أوروبا ،كيف أن بدايات املعرفة األوروبية بالقرآن الكريم كانت متأ ّثرة
بذهنية الصدام الديني املسيحي  -اإلسالمي زمن احلروب الصليبية ،ومتح ّفزة بدافع التبشري
فحصا وتأ ّملاً ملن
نصا تارخي ًّيا صاف ًيا ومو ّث ًقا ،ال بد من التو ّقف عنده ً
الديني املسيحي ،مقدّ ًما ًّ
( ((1انظر :مرشوع القرآن األورويب ،نرشة القرآن واالسترشاق املعارص ،بريوت :املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجية ،العدد األول ،السنة األوىل ،شتاء 2019م ،ص.56
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تطور املعرفة االسترشاقية جتاه القرآن ،أو ملن يريد أن يستكشف أوىل
يريد أن يتت ّبع تاريخ ّ
تطور هذه املعرفة األوروبية واالسترشاقية.
املح ّطات يف تاريخ ّ

ألمهية هذا النص من الناحيتني الفكرية والتارخيية ،وكونه يم ّثل مدخلاً للحديث
عن بدايات املعرفة األوروبية واالسترشاقية جتاه القرآن ،سنعرض له كاملاً  ،فقد أورده
فوك قائلاً « :ولقد كانت فكرة التبشري هي الدافع احلقيقي خلف انشغال الكنيسة برتمجة
واضحا
القرآن واللغة العربية ،فكلام تالشى األمل يف حتقيق نرص هنائي بقوة السالح ،بدا
ً
أن احتالل البقاع املقدّ سة مل يؤ ِّد إىل ثني املسلمني عن دينهم ،بقدر ما أ ّدى إىل عكس ذلك،
وهو تأ ّثر املقاتلني الصليبيني بحضارة املسلمني وتقاليدهم ومعيشتهم يف حلبات الفكر.
وقبل حدوث واقعة إيديساس يف شهر ديسمرب من سنة  ،1143وهي السنة التي ر ّد فيها
الصليبيون عىل أعقاهبم ،ظهرت أول ترمجة التينية للقرآن يف سنة  .1143وقد نسبت إىل
املبجل ،رئيس دير كالين الذي ولد يف سنة  1092أو  1094ومات
مؤ ّلفها األب بطرس ّ
يف سنة  .1157وكان بطرس هذا قد أقلته رحلة عمل إىل إسبانيا يف سنة  ،1141حيث
ِ
والتوسط الستتباب السلم بني ألفون الثاين ملك
يكتف باإلرشاف عىل أتباع طائفته
مل
ّ
للتعرف عىل احلوار القائم بني
قشتالة وألفون األول األراجوين ،بل وجدها فرصة سانحة
ّ
اإلسالم واملسيحية ،واملعارك الدائرة بني املسلمني واإلسبان ،والشعار املرفوع السرتداد
املوحدين الدينية الذين شنوا هجامهتم عىل
بيت املقدس كام جاء يف أحد األناشيد ،وسياسة ّ
إسبانيا يف تلك السنوات .وقد خرج من ذلك ك ّله بقناعة ،بأن ال سبيل إىل مكافحة هرطقة
حممد بعنف السالح األعمى ،وإنام بقوة الكلمة ،ودحضها بروح املنطق احلكيم للمحبة
املتعمقة برأي اخلصم اً
أول ،وهكذا
املسيحية .لكن حتقيق هذا املطلب كان يشرتط املعرفة
ّ
وضع خطة للعمل عىل ترمجة القرآن إىل الالتينية ،وحدث أن تقابل يف إحدى ضواحي شبه
اجلزيرة اإليربية مع راهبني ،أحدمها إنجليزي ُيدعى روبرتوسكيتينيسيس ،واآلخر ُيدعى
ملمني باللغة العربية ،ويعكفان عىل دراسة مؤ ّلفات عربية فلكية،
هريمان الداملايت ،كانا ّ
واف ًقا عىل ترمجة الكتاب مقابل مبلع ٍ
مغر من املال ،وبحسب ما جاء يف مقدّ مة الرتمجة ،فقد
اً
مسؤول عن ترمجة القرآن ،يف حني قام اآلخر برتمجة النبذ املخترصة»(.((1
كان روبرتوس
فوك الذي عدَّ ه الباحث اللبناين الدكتور ميشال جحا أنه آخر املسترشقني األملان
الكبار الذين ولدوا قبل بداية القرن العرشين( ،((1كشف يف النص املذكور عن نمط من

( ((1يوهان فوك ،تاريخ حركة االسترشاق ،مصدر سابق ،ص.14
( ((1ميشال جحا ،الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا ،بريوت :معهد اإلنامء العريب1982 ،م،
ص.214
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تكونت له بنيته املفاهيمية ،ونظمه املناهجية،
أنامط املعرفة املتشكل جتاه القرآن الكريم ،نمط ّ
وحتدّ دت له غاياته ومقاصده.
بقي هذا النمط سائدً ا يف املعرفة األوروبية ومهيمنًا طيلة العصور الوسطى تقري ًبا،
يف ّ
ظل سيطرة رجال الدين املسيحيني ،وحتكم الكنيسة عىل املعرفة األوروبية ،ومعظم
التغيرّ ات التي حدثت بعد ذلك من قبيل تعدُّ د ترمجات القرآن مل خترج عن نسقية هذا النمط
من املعرفة امللتبسة.

حتوالت املعرفة يف أوروبا بعد العصور الوسطى ،تشكّل نم ًطا معرف ًّيا جديدً ا جتاه
ومع ّ
ً
متخذا من النقدين
مرتكزا بصورة رئيسة عىل البحثني اللغوي والتارخيي،
القرآن الكريم،
ً
متأثرا بحقل دراسات الكتاب املقدّ س بعهديه القديم واجلديد.
األديب والتارخيي
ً
منهجاً ،
وعن هذا التأ ّثر ذكرت جني أوليف يف مقدّ مة املوسوعة قائلة« :وقد تأ ّثرت الدراسة
غري اإلسالمية للقرآن أو الغربية ،بشكل كبري بنظريها حقل الدراسات اإلنجيلية ،حيث
إن النقد اإلنجييل يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش عىل األقل ،ذاك النقد الذي انتقل
من املحيط احلاخامي أو الرهباين إىل املحيط اجلامعي ،قد وضع االعتقاد بالطابع اإلهلي
للكتابني املقدسني اليهودي واملسيحي بني قوسني ،كام اتّسع االستعداد الذي برز يف عرص
النهضة لتطبيق مبادئ النقد األديب والتارخيي عىل النصوص اليونانية والالتينية القديمة،
ليشمل أحد النصوص القديمة األخرى؛ أي اإلنجيل .وقد تبنّى بعض الباحثني نظرة
عقلية؛ فسعى إىل التوفيق بني التعليامت اإلنجيلية واألوامر العقلية ،بينام ركّز آخرون عىل
التناقضات بني اإلنجيل وقوانني االستقامة العلمية .كام تضاعفت التحقيقات السياقية مع
قيام العلامء بالتنقيب يف اخللفية الثقافية والتارخيية للنصوص اإلنجيلية ،ومع تتبعهم للرتاث
األديب الذي نمت منه هذه النصوص ،مضا ًفا إىل عملية الصياغة التي أخرجت النصوص
واملتعمقني بالدراسة
توجه العلامء املختّصني بفقه اللغة السامية،
يف شكلها النهائي .ومع ّ
ّ
التارخيية  -النقدية للكتاب املقدّ س العربي والعهد اجلديد إىل كتاب قديم آخر -القرآن-
فقد أمهلوا االفرتاضات العقدية ،معتربين أهنا غري مرتبطة بمهام البحث العلمي ،وعليه
تعرض الباحثون يف القرآن كام اإلنجيل للتحليل النيص واللغوي».
ّ
يف النمط القديم كان دافع التعامل مع القرآن دين ًّيا يف املقام األول ،مندف ًعا بذهنية
مؤثرا عىل
التبشري واملواجهة ،منطل ًقا من اعتبار أن اإلسالم م ّثل هتديدً ا حقيق ًّيا للمسيحية ً
وجودها يف الرشق ،وعىل امتدادها يف العامل.
أما يف النمط احلديث فدافع التعامل مع القرآن كان بحث ًّيا ونقد ًّيا يف املقام األول،
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مندجمًا يف حقل دراسات الكتب املقدّ سة إىل جانب التوراة واإلنجيل ،مطب ًقا عليه منهجيات
وتطوره
النقد األديب والتارخيي ،بوصفه -كام ذكرت مقدّ مة املوسوعة -حمور هوية اإلسالم
ّ
التارخيي ،وكونه أوثق مصدر إلعادة بيان حياة حممد وتاريخ املجتمع اإلسالمي األول.

بقي هذا النمط احلديث سائدً ا ومؤ ّث ًرا إىل اليوم يف حقل الدراسات القرآنية الغربية،
عابرا القرن العرشين ،ممتدً ا إىل القرن احلادي
منبع ًثا من القرن التاسع عرش امليالديً ،
والعرشين ،فقد م ّثل رجاالت هذا النمط جيل الرواد الكبار ،وعدّ ت تأليفاهتم من املصادر
املهمة وامللهمة.
ّ
وأشارت إىل هذا املعنى مقدمة املوسوعة قائلة« :وألفت يف القرن التاسع عرش بعض
املهمة التي ما زالت تؤ ّثر يف ميدان البحث القرآين املعارص ،فربزت أسامء من قبيل:
الكتب ّ
كوستاف ويل ( ،)Gustav Weilتيودور نولدكه ( ،)Theodor Noldkeأبراهام جاجير
( ،)Abraham Geigerهارتويغ هارشفيلد ( ،)Hartwig Hirschfeldورسعان ما انضمت
إليها أسامء أقراهنم يف القرن العرشين من أمثال :أجناتس جولدتسيهر (،)Ignaz Goldziher
غوستاف برجسرتارس ( ،)GotthelfBergstrasserأوتو بريتزل ( ،)Otto Pretzlريتشارد
بيل ( ،)Richard Belآرثر جيفري ( ،)Arthur Jefferyرودي بارت (.»)Rudi Paret

مع ظالل هذا النمط احلديث وانعكاساته وتأثرياته املمتدة واملتطاولة زمنًا ومكانًا يف
املجال الغريب ،مع ذلك حاولت املوسوعة القرآنية أن مت ّيز نفسها معلنة متسكها باألكاديمية
الصارمة ،جاعلة من كلمتي «صارمة» و«أكاديمية» كلمتني مفتاحيتني هلا وللدراسات التي
تضمها.
وأرادت من هذه الرصامة األكاديمية تأكيد ثالثة أمور هي:

األمر األول :له عالقة بمحتوى املوسوعة ،ويراد من الرصامة األكاديمية هنا -حسب
تنوع يف اآلراء واالفرتاضات.
رؤية املوسوعة -أن تنبثق الدراسات من ّ
األمر الثاين :له عالقة بالرتاثني املاضيني اإلسالمي والغريب يف جمال األبحاث القرآنية،
ويراد من الرصامة األكاديمية هنا خت ّطي هذين الرتاثني املختلفني خللومها من الدّ قة ،وعدم
متتعهام بمنهجية فريدة ،وحسب رأي املوسوعة« :فال يوجد تراث أكاديمي واحد يف جمال
مسارا زمن ًّيا
األبحاث القرآنية ،وإنام تشكّل القرون املتامدية من الدراسة اإلسالمية للقرآن
ً
يتداخل مع أجيال الدراسة الغربية للنص ،وال تشكّل أي واحدة من هاتني الفئتني اللتني
ختلوان من الدقة ،مقاربة موحدة أو منهجية فريدة تتمتع باألفضلية».
األمر الثالث :له عالقة بعاملي الدراسات القرآنية اإلسالمية والغربية املعارصة،
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ويراد من الرصامة األكاديمية هنا خت ّطي اجلداالت احلا ّدة حسب وصف املوسوعة ،وذلك
التنوع
يف ظل تزايد التداخل اجلغرايف والفكري بني العاملني املذكورين ،واالستفادة من هذا ّ
وثرائه بعيدً ا عن االستقطاب احلاد .وهذا ما عبرّ ت عنه املوسوعة قائلة« :يف عاملي الدراسة
القرآنية اإلسالمية والغربية يمكن أن نجد جداالت حا ّدة ،حيث يتداخل هذان العاملان
عىل نحو متزايد م ًعا جغراف ًّيا وفكر ًّيا ،ومع النمو الرسيع للسكان املسلمني يف أوروبا وشامل
أمريكا واملناطق األخرى من العامل ،فإن القطبية احلا ّدة لإلسالمي والغريب تصبح ضبابية
ترسع هذا االجتاه ...وأخذت األبحاث ذات
أكثر ،وعوملة األبحاث واحلياة األكاديمية ّ
حمررو موسوعة القرآن إىل
اجلودة باالزدهار يف هذه البيئة ّ
املتنوعة بثراء ،وعليه فقد سعى ّ
التنوع ضمن صفحات املوسوعة ،هادفني إىل أن يشكّل هذا الكتاب أكرب نطاق
التقاط هذا ّ
ممكن من الدراسة األكاديمية الصارمة حول القرآن».
هذا ما سعت إليه املوسوعة حسب تقديرها لنفسها ،لكنها مل تسلم من اجلدل
والتح ُّفظ وإثارة القلق ،وقد تن ّبهت سل ًفا إلمكانية حدوث مثل هذا األمر اجلديل واإلشكايل،
وتطرقت املوسوعة عىل لسان جني أوليف يف خامتة مقدّ مة املوسوعة هلذا الشأن قائلة :أريد
ّ
التطرق إىل موضوع «هو احتاملية وقوع اجلدل حول املرشوع ،فمنذ أن محلت مسؤولية
ّ
عم إذا كنت أشعر بالقلق أو
مرارا اَّ
موسوعة القرآن ،سألني الصحفيون والزمالء واملعارف ً
اخلطر بسبب انخراطي يف هذا املرشوع .كان جوايب عىل الدوام هو ال ،وغال ًبا ما ترافق مع
املتكرر ملشاعر املسلمني قد يثري هذا السؤال ،ومع ذلك
تعبريي عن األسف بأن التحريف
ّ
فإن دراسة نص يعتربه املاليني مقدّ ًسا هو وظيفة حساسة ...هناك بعض الزمالء املسلمني
فضلوا عدم املشاركة ،خو ًفا من أن يتس ّبب ارتباطهم بموسوعة القرآن بتعريض
الذين ّ
نزاهتهم للخطر ،وهناك بعض الزمالء غري املسلمني الذين رفضوا املشاركة للسبب نفسه.
جمرد استثناءات ،وقد وافق أغلب الباحثني الذين
ولكن مع غض النظر عن ذلك ،فهذه ّ
يعزز النمو املستمر يف ميدان
دعوا إىل املشاركة بحامس ونشاط ،فرحني برؤية كتاب مرجعي ّ
الدراسات القرآنية».
هذه بصورة عامة هي وضعيات املعرفة االسترشاقية املتشكّلة حول القرآن الكريم،
كانت وما زالت منذ بدايتها إىل اليوم معرفة تثري احلساسية والقلق ،وحتيط هبا اإلشكالية
وااللتباس ،وجيري التعامل معها بنوع من الريبة والشك ،هذا ما حدث عند املسلمني يف
مجيع أجياهلم وأزمنتهم وأمكنتهم ،وعىل اختالف طبقاهتم ودرجاهتم العلمية والفكرية.
علم أن هذا املوقف من املسلمني علامء وأدباء ومفكّرين ومؤرخني ومف ين مل ِ
يأت
سرّ
ّ
اً
من فراغ أو بدافع العناد ،وال نتيجة وهم وانفعال ،وال بضغط اخلصومة واملواجهات ،وال
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ّ
والتأخر ،وإنام جاء مستندً ا
بتأثري االختالف يف الثقافة والدين ،وال عالقة له بمعايري التقدّ م
والتهجامت
إىل إرث طويل وتاريخ وسرية من إثارة الطعون والشبهات والتشكيكات
ّ
واملغالطات التي طالت اإلسالم دينًا ونب ًّيا وكتا ًبا وتارخيًا وحضارة.
يسجل هلذه املعرفة االسترشاقية أهنا ح ّفزت املسلمني عىل
لكن ومن وجه آخر،
ّ
البحث والتحقيق والتنقيب الديني والفكري والتارخيي ويف باقي امليادين األخرى،
وجعلتهم يقفون عىل مسائل وقضايا ما كان باإلمكان التنبه هلا ،وااللتفات إليها ،واالقرتاب
منها ،واالشتغال عليها ،لوال هذه املعرفة االسترشاقية الصادمة واملستفزة بطعوهنا وشبهاهتا
وإشكالياهتا.

مرتاكم لسنني طويلة،
كبريا بقي
اً
وإذا كانت املعرفة االسترشاقية قد خ ّلفت إر ًثا معرف ًّيا ً
مرتاكم ،ولوال ذلك
فإن املعرفة اإلسالمية خ ّلفت كذلك إر ًثا معرف ًّيا مواز ًيا بقي وما زال
اً
اإلرث االسترشاقي ملا كان هلذا اإلرث اإلسالمي املصاحب من وجود وبقاء وديمومة،
مع ما بينهام من فارق يضع املعرفة االسترشاقية يف موقعية الفعل ومنزلة السبق ،بينام يضع
املعرفة اإلسالمية يف موقعية رد الفعل ومنزلة متابعة السابق!

-4احلضارة والعمران ..ثالث مطالعات استرشاقية

حتدّ دت يف حمور احلضارة والعمران ثالث مقاالت منتخبة من مقاالت املوسوعة
القرآنية ،هي:
 -1اجلامعة واملجتمع يف القرآن ،إعداد الباحث األمريكي فريدريك ماثيوسون
ديني ،وردت يف املجلد األول ،الصادر سنة 2001م.

 -2احلياة اليومية يف القرآن ،إعداد الباحث املرصي الدكتور نرص حامد أبو زيد
(2010-1943م) وردت يف املجلد الثاين ،الصادر سنة 2002م.
 -3الفن واهلندسة يف القرآن ،إعداد الباحث األمريكي من أصل فرنيس الدكتور
أوليغ غرابار (2011-1929م) ،وردت يف املجلد األول.
موحدة من جهة املنهج ،متحدّ دة يف املنهج
اتّبعت هذه املقاالت الثالث طريقة ّ
املزدوج الوصفي والتحلييل اللذين يقوم عملهام عىل تت ّبع الظواهر املندرجة يف موضوع
البحث وتناوهلا بالوصف والتحليل ،الوصف الذي يتناول الظاهرة ضب ًطا وحتديدً ا من
تفسريا وحتليلاً من جهة املحتوى
جهة الشكل والظاهر ،والتحليل الذي يتناول الظاهرة
ً
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واملفضالن
والباطن ،ومها املنهجان املتّبعان عادة يف املوسوعات العلمية واألكاديمية،
ّ
كذلك يف هذا النمط من األعامل املوسوعية.

ومن ناحية التصنيف ،فقد تعدّ دت انتامءات هذه املقاالت الثالثة من جهة احلقل
املعريف ،فاملقالة األوىل( :اجلامعة واملجتمع يف القرآن) تنتمي إىل حقل الدراسات االجتامعية،
وحتديدً ا إىل علم االجتامع الديني ،واملقالة الثانية( :احلياة اليومية يف القرآن) تنتمي إىل حقل
الدراسات األنثروبولوجية ،وحتديدً ا إىل األنثروبولوجية الدينية ،أما املقالة الثالثة( :الفن
واهلندسة يف القرآن) فتنتمي إىل حقل الدراسات الفنية ،وحتديدً ا إىل الفن الديني أو الفن
اإلسالمي.
ومن ناحية اإلطار املوضوعي ،فإن هذه املقاالت الثالثة يمكن أن تندرج ضمن إطار
متّحد ،متحد ًدا يف موضوع احلضارة والعمران يف القرآن الكريم ،متناولة هذا املوضوع من
ثالثة مداخل هي:
املدخل االجتامعي ،وتع ّلقت به املقالة األوىل التي حاولت دراسة مفاهيم اجلامعة
حتو اًل جوهر ًّيا يف بنية هذه
واملجتمع واألمة يف القرآن ،ومعرفة ما إذا كان القرآن قد أحدث ّ
املفاهيم ،إىل جانب العناية بمعرفة أثر القرآن يف تغيري وجهة األمة اإلسالمية!

ثان ًيا :املدخل األنثروبولوجي ،وتع ّلقت به املقالة الثانية التي حاولت دراسة عالقة
الناس العاديني يف حياهتم اليومية بالقرآن ،وهل تكشف هذه العالقة عن أثر القرآن يف
ازدهار احلياة اليومية للناس يف املجتمعات اإلسالمية!

ثال ًثا :املدخل الفني ،وتع ّلقت به املقالة الثالثة التي حاولت دراسة عالقة الفن
وازدهارا.
واهلندسة بالقرآن عمرانًا
ً
هذا فيام يتع ّلق بجانب الرتكيب هلذه املقاالت الثالث وما بينها من اتصال ،أما جانب
التحليل فيتع ّلق بفحص هذه املقاالت الثالث بطريقة مفكّكة كل واحدة عىل حدة ،باعتبار
أن كل واحدة منها هلا بنيتها ونسقها وحكمتها وحقلها الداليل.

املقالة األوىل :اجلامعة واملجتمع يف القرآن

يرى فريدريك ديني أن مقالته غ ّطت األبعاد األساسية لوجهات نظر القرآن بشأن
اجلامعة واملجتمع ،وحاولت وضعهام يف السياق االجتامعي والثقايف جلزيرة العرب قبل
اإلسالم ،مع أن القرآن -يف نظر الباحث -ليس كتا ًبا يفسرّ علم االجتامع جلزيرة العرب
ربا أن هذا املوضوع حتتاج دراسته العودة إىل مصادر أدبية عدّ ة من بينها القرآن،
القديمة ،معت ً
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متطر ًقا إىل سبعة أعامل أدبية معارصة ،من بينها كتاب الباحث اللبناين الدكتور رضوان
ّ
السيد (مفاهيم اجلامعات يف اإلسالم) الصادر سنة 1985م ،واص ًفا له أنه يم ّثل دراسة
شاملة يف موضوعهّ .نوهت هبذا الكتاب لكونه الكتاب العريب من بني األعامل السبعة التي
أشار إليها الباحث.
افتتح ديني مقالته الفتًا االنتباه إىل مفارقتني ،املفارقة األوىل رأى فيها أن القرآن
مصدرا توجيه ًّيا يف
أيضا -يم ّثلبوصفه
بارزا للحقائق واملعلومات حول اهلل ،فإنه ً
مصدرا ً
ً
ً
تكوين اجلامعة واملجتمع التقيني وذلك عىل الصعيدين النظري والعميل.
املفارقة الثانية رأى فيها ديني أن غاية اخلطاب القرآين بشأن األبعاد االجتامعية
للتجربة اإلنسانية مع أهنا تنطوي بشكل أسايس عىل توجيه املسلمني وإهلامهم وتنظيمهم
املتنوعة حول
نحو التقرب من اهلل وخدمته ،اَّإل أنه
ً
أيضا -يقدّ م وفرة من املعلومات ّاملجموعات اإلنسانية التي ينظر إليها من منظورات دينية.
تكونت املقالة من ثالثة حماور أساسية هي:
ّ

 -1السياق العريب القديم لألفكار واملؤسسات الدينية القرآنية.
 -2املصطلحات واألفكار الدينية  -املجتمعية يف القرآن.
 -3تشكيل الفئة ذات الشأن يف القرآن.

املحور األول هو أشبه بمدخل تارخيي متهيدي تو ّقف فيه الباحث وص ًفا وحتليلاً
لتكوين املعرفة بام أطلق عليه السياق العريب القديم لألفكار والتشكّالت االجتامعية ما قبل
اإلسالم وتزامنًا مع ظهوره ،استند فيه بصورة رئيسة إىل ثالث دراسات هي:

 -1يف التحليل التارخيي ملرحلة ما قبل اإلسالم ،استند الباحث إىل املسترشق
اإلنجليزي مونتجمري وات (2006-1909م) بالعودة إىل كتابيه( :حممد يف مكة) الصادر
سنة 1953م ،و(حممد يف املدينة) الصادر سنة 1956م ،واص ًفا هلام بالدراسة املثرية واملؤ ّثرة،
مفصلة عن القبائل والعشائر العربية التي كان هلا دور يف املراحل
وأهنا و ّفرت حتليالت ّ
لتطور األمة اإلسالمية.
التأسيسية ّ
 -2ويف التحليل التارخيي ملرحلة اإلسالم استند إىل الكاتب ريد أم .دونر.

لتطور األفكار بشأن األمة واملجتمع ما قبل اإلسالم وعند
 -3ويف التحليل التارخيي ّ
ظهوره ،استند إىل الدكتور رضوان السيد بالعودة إىل كتابه( :األمة واجلامعة والسلطة..
دراسات يف الفكر السيايس العريب واإلسالمي) الصادر سنة 1984م ،وقد وصف الباحث
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هذا الكتاب بالدراسة الغنية ،وعدّ ه اً
مثال الفتًا لالنتباه لعلم االجتامع املرتكز عىل أرضية
أيضا-الهوتية؛ إذ ال يلجأ إىل القرآن والوثائق املعارصة األخرى وحسب ،بل يستشهد
ً
باألحاديث والتفسري القرآين والشعر والتاريخ والسرية النبوية ،إضافة إىل العلوم القرآنية
تطورت مع الوقت إىل مجاعة كاريزماتية متعدّ دة
ونقاشات التفسري إلظهار كيف أن األمة ّ
األبعاد.
وبشأن املحور الثاين( :املصطلحات واألفكار الدينية  -املجتمعية يف القرآن) ،فقد
م َّثل جوهر موضوع البحث ول ّبه ،تت ّبع فيه الباحث وص ًفا وحتليلاً املفاهيم واملصطلحات
التي تتّصل باجلامعة واملجتمع يف القرآن ،متو ّق ًفا عند مفاهيم :األمة ،امللة ،حنيف ،املسلمني
تطو ًرا للتعبري
واملؤمنني ،عباد اهلل ،مرك ًّزا عىل مفهوم األمة باعتباره املفهوم القرآين األكثر ّ
عن مجاعة املسلمني.
بتتمة للبحث
أما املحور الثالث( :تشكيل الفئة ذات الشأن يف القرآن) ،فهو أشبه ّ
عدّ ه الباحث استطرا ًدا ،تت ّبع فيه بعض املفاهيم واملصطلحات مثل :أهل الكتاب اليهود
ربا أن انتقاد القرآن
واملسيحيني األسالف الفوريني لإلسالم من ناحية التوحيد الديني ،معت ً
لليهود وعىل نحو أقل املسيحيني يكشف عن مسعى لإلسالم املبكر لتحديد نفسه أعىل
شأنًا من أخويه السابقني يف املعتقد اإلبراهيمي ،مع تأكيده عىل أن اخلالفات بني اإلسالم
ثمة أسس مشرتكة
والديانتني اليهودية واملسيحية ال تُشبه اجلدل األسايس مع املرشكني؛ ألن ّ
تطرق الباحث لقضية الزواج
رئيسة يف املعتقدات التوحيدية ،ويف القسم األخري من املقالة ّ
عم أطلق عليه املجتمع الكامل ،ويقصد به نموذج جمتمع
والعائلة ،وختمها باحلديث اَّ
اآلخرة.
هذا من جهة التوصيف ،أما من جهة التقويم فيمكن تسجيل املالحظات اآلتية:

أول :من ناحية اخلطاب ،اتّسمت املقالة اً
إمجال باالعتدال والطرح اهلادئ ،وجاءت
خالية من التشنُّجات واملواقف احلا َّدة ،متجنِّبة إثارة الشبهات واإلشكاليات املتح ِّيزة
كبريا يف منظومة املعرفة االسترشاقية ،لكنها بقيت متّصلة هبذه
واملؤدجلة التي م ّيزت نس ًقا ً
املعرفة االسترشاقية مل خترج عليها أو تتجاوزها ،منتظمة يف نسقها ،منسجمة مع روحها،
مستندة إىل أعالمها ومراجعها ،فهي من هذه اجلهة تنتمي إىل ما يمكن تسميته باالسترشاق
املعتدل.

ثان ًيا :من ناحية املنهج ،بدا يل أن املقالة ال تتَّسم بالقدر الكايف من اإلحكام املنهجي،
ومل تكن بذلك الرتابط واالتِّساق يف تناول القضايا واملوضوعات ،ومل تقدّ م ضب ًطا معرف ًّيا
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للمفاهيم األساسية املعاجلة كمفاهيم :اجلامعة واملجتمع واألمة ،ومل تكن بذلك الرتكيز،
فقد اعتنت ببعض القضايا واملفاهيم التي مل تكن أساسية بالنسبة للموضوع مثل احلديث
عن «احلنيف» و«عباد اهلل» ،وأمهلت يف املقابل بعض القضايا واملفاهيم األساسية مثل كلمة
املهمة يف القرآن ،الدا ّلة عىل اجلانب اإلنساين العام
«الناس» التي تعدّ من الكلامت البالغية ّ
الذي يتّسع إىل الناس كافة بغض النظر عن مللهم وأدياهنم ،كام أمهلت احلديث عن فكرة
كبريا يف بنية اخلطاب القرآين.
اجلامعات متم ّثلة يف أقوام األنبياء التي أخذت ح ّي ًزا ً

ثال ًثا :من ناحية املعرفة ،مل تقدّ م املقالة جديدً ا عىل مستوى املعرفة بالنسبة إىل املوضوع
املعالج ،ومل تتَّسم باالبتكار والتجديد ،وكل ما ورد فيها هو من نمط املعرفة املتداولة يف
دراسات وتأليفات اآلخرين عر ًبا ومسلمني ،والتي من السهولة الوصول إليها ،والقبض
أي وجه من
عليها ،واحلديث عنها ،وهذا ال يعني عىل اإلطالق أن ال قيمة هلذه املقالة من ِّ
الوجوه.
منهجا بديلاً يف
راب ًعا :من ناحية البدائل عىل مستوى املنهج ،من املمكن أن نقدّ م
ً
دراسة مفاهيم اجلامعة واملجتمع واألمة يف القرآن الكريم ،وهناك منهجان يف هذا الصدد،
منهج يتَّصل باملجال اإلسالمي اخلاص ،ومنهج يتَّصل باملجال اإلنساين العام.

بشأن املجال األول :من املمكن احلديث عن املفاهيم الثالثة املذكورة يف إطار ثالثة
أطوار اجتامعية وتارخيية حدثت يف االجتامع اإلسالمي:

الطور األول :املرحلة املكية وانبثاق مفهوم اجلامعة ،يف هذا الطور جاء اخلطاب
القرآين واملسلمون متشكّلون يف مجاعة صغرية هي أول مجاعة مسلمة ظهرت هبذا العنوان
يف تاريخ اإلسالم.
الطور الثاين :املرحلة املدنية وانبثاق مفهوم املجتمع ،يف هذا الطور جاء اخلطاب
القرآين واملسلمون متشكّلون يف جمتمع هو أول جمتمع مسلم ظهر هبذا العنوان يف تاريخ
اإلسالم.

الطور الثالث :املرحلة املكية واملدنية وانبثاق مفهوم األمة ،يف هذا الطور جاء
اخلطاب القرآين واملسلمون متشكّلون يف أمة هي أول أمة مسلمة ظهرت هبذا العنوان يف
تاريخ اإلسالم.
وبشأن املجال الثاين ،من املمكن احلديث عن االجتامع اإلنساين العام يف القرآن
الكريم من خالل ثالثة أطوار كربى هي:
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الطور األول :ويتّصل بعامل الفرد ،باعتبار أن االجتامع اإلنساين بدأ يف صورة فرد
تقصد القرآن لفت
متمثلاً يف خلق آدم ومل يبدأ يف صورة مجاعة أو جمتمع ،ويف هذا الطور َّ
االنتباه إىل ثالث خطيئات مؤ ّثرة بقوة عىل اإلنسان داخل ًّيا ،وتظل تصاحبه يف مجيع أطوار
حياته ،وهي:
{وإِ ْذ
أول :خطيئة التكبرُّ متم ّثلة يف خطيئة إبليس التي جعلته من الكافرين ،قال تعاىلَ :
لآِ
ُق ْلنَا لِ ْل اَ ِ ِ
ِ
اس َت ْكبرََ َوك َ
َان ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن}(.((1
اس ُجدُ وا َد َم َف َس َجدُ وا إِ اَّل إِ ْبل َ
يس َأ َبى َو ْ
مَلئكَة ْ
األمر الذي يعني أن التكرب كان أول سبب يف حصول أول خطيئة حدثت بعد خلق آدم،
إذ أخرجت إبليس عن عبادة اهلل ،ونزلت به من طبقة املالئكة وأصبح موصو ًفا بالشيطان
الرجيم ،والتكرب هو اجلذر النفيس العميق الذي يقود اإلنسان إىل اإلعراض عن عبادة اهلل
سبحانه.

ثان ًيا :خطيئة حس التملك واخللود متم ّثلة يف خطيئة آدم وهي التي تقود اإلنسان
ْت َو َز ْو ُج َك الجَْنَّ َة َوك اَُل ِمن َْها َر َغدً ا
اس ُك ْن َأن َ
ألن يكون من الظاملني ،قال تعاىلَ :
{و ُق ْلنَا َيا آ َد ُم ْ
لمِ
ِ
ِ
الش ْي َط ُ
َح ْي ُث ِش ْئت اَُم َو اَل َت ْق َر َبا َه ِذ ِه َّ
ني * َف َأزَلهَّ ُ اَم َّ
ان َعن َْها َف َأ ْخ َر َج ُه اَم ممَِّا
الش َج َر َة َف َتكُونَا م َن ال َّظا َ
اع إِلىَ ِح ٍ
ض عَدُ ٌّو َو َلك ُْم فيِ الأَْ ْر ِ
كَانَا فِ ِيه َو ُق ْلنَا ْاهبِ ُطوا َب ْع ُضك ُْم لِ َب ْع ٍ
ني}(.((1
ض ُم ْس َت َق ٌّر َو َم َت ٌ
وهذه كانت أول خطيئة ظهرت مع اإلنسان وقادته إىل اهلبوط من اجلنة إىل األرض ،وتظل
تقود اإلنسان إىل منحدرات جتعله يكون من الظاملني لنفسه ولغريه.

ثال ًثا :خطيئة احلسد متم ّثلة يف خطيئة قابيل التي قادته إىل قتل أخيه هابيل فأصبح من
ِ َ ِ
ِ
ِ
ِ َ
اخلارسين ،قال تعاىلَ :
{وات ُْل َع َل ْيه ْم َن َبأ ا ْبن َْي َآ َد َم بالحَْ ِّق إ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبانًا َف ُت ُق ِّب َل م ْن أ َحدهمَِ ا وَلمَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني * َلئ ْن َب َس ْط َت إِليََّ َيدَ َك ل َت ْق ُت َلني َما
ُي َت َق َّب ْل ِم َن الآْ َخ ِر َق َال لأََ ْق ُت َلنَّ َك َق َال إِ َّن اَم َي َت َق َّب ُل ال َّل ُه م َن ا ُملتَّق َ
اس ٍ
َأ َنا بِب ِ
ني * إِنيِّ ُأ ِريدُ َأ ْن َت ُبو َء بِإِ ْث ِمي َوإِ ْث ِم َك
ط َي ِد َي إِ َل ْي َك لأَِ ْق ُت َل َك إِنيِّ َأ َخ ُ
اف ال َّل َه َر َّب ا ْل َعالمَِ َ
َ
ِ
ِ
لمِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
َ
َف َتك َ
ني * َف َط َّو َع ْت َل ُه َن ْف ُس ُه َقت َْل أخيه َف َق َت َل ُه َفأ ْص َب َح
ُون م ْن أ ْص َحاب النَّار َو َذل َك َج َزا ُء ال َّظا َ
سرِ
(((1
ِم َن الخَْا ِ ي َن} .
أراد القرآن الكريم من هذه الواقعة أن يكشف عن أول خطيئة حدثت يف العالقة بني
اإلنسان واإلنسان ،متمثلة يف خطيئة احلسد التي تصل إىل وضع تقود إىل ارتكاب جريمة
القتل.
( ((1سورة البقرة ،اآلية.34 :
( ((1سورة البقرة ،اآلية.36-35 :
( ((1سورة املائدة ،اآلية.30-27 :
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الطور الثاين :ويتَّصل بعامل اجلامعة ،وحتدّ د باستخدام القرآن الكريم لفظ القوم،
منتقلاً من عامل الفرد إىل عامل اجلامعة ،متحدّ ًثا عن أقوام األنبياء ،قاصدً ا لفت االنتباه إىل
مهمة ومتعدّ دة تتَّصل بحال اجلامعة واجلامعات ،فمع قوم شعيب حتدّ ث
قضايا ومشكالت ّ
القرآن عن مشكلة اقتصادية متم ّثلة يف نقصان املكيال وامليزان ،وقوم لوط حتدّ ث القرآن عن
مشكلة أخالقية متم ّثلة يف إتيان الفاحشة ،وقوم إبراهيم حتدّ ث القرآن عن مشكلة عقائدية
متم ّثلة يف عبادة األصنام ،وقوم موسى حتدّ ث القرآن عن مشكلة سياسية متم ّثلة يف طغيان
فرعون ،وهكذا يف باقي األقوام األخرى.

الطور الثالث :ويتّصل بعامل األمة وجاء مع نزول القرآن الكريم بوصفه خامتة الكتب
الساموية ،وظهور اإلسالم بوصفه خاتم الديانات التوحيدية ،ومع النبي األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بوصفه
ونص
خاتم األنبياء والرسل .يف هذا الطور انبثق مفهوم األمة وجاء متصلاً بعامل اإلسالمَّ ،
ون بِا َملعروفِ
القرآن الكريم عىل ذلك يف قوله تعاىلُ { :كنْت ُْم خَيرَْ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
{وك ََذلِ َك َج َع ْلنَاك ُْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا لِ َتكُونُوا ُش َهدَ ا َء عَلىَ
َو َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُملنْ َك ِر}( ،((1وقوله تعاىلَ :
الن ِ
الر ُس ُ
َّاس َو َيك َ
ول َع َل ْيك ُْم َش ِهيدً ا}(.((1
ُون َّ

وجدير باإلشارة أن مفهوم األمة الذي حتدّ ث عنه القرآن الكريم يف هذا الطور خيتلف
عن باقي االستعامالت األخرى ملفهوم األمة التي وردت يف العديد من اآليات القرآنية،
ويراد هبذا املفهوم تلك الكتلة البرشية الكبرية التي حتدّ دت هويتها وشخصيتها ورسالتها،
وحتملت تبليغ دين اإلسالم إىل الناس كافة.
ّ

املقالة الثانية :القرآن يف احلياة اليومية

افتتح الدكتور نرص حامد أبو زيد مقالته من ّب ًها إىل مفارقة يرى فيها أن موضوع الدين
املؤرخني والباحثني االجتامعيني ،بينام مل خيضع
يف احلياة اليومية حظي باهتامم متزايد من قبل ّ
منو ًها أن احلياة اليومية ال يمكن
نادراّ ،
دور النص املقدّ س يف احلياة اليومية للدراسة اَّإل ً
املتصور ،لكوهنا تغ ّطي طي ًفا واس ًعا من النشاطات
استيعاهبا بذلك املستوى من الوضوح
ّ
اً
مقبول عن
الفردية واالجتامعية املع ّقدة ضمن نطاق ثقايف حمدّ د ،مستندً ا إىل تعريف عدَّ ه
احلياة اليومية متحدّ ًدا يف :نشاطات الناس العاديني اليومية غري العبادية ،قاصدً ا أولئك
األفراد الذين ال يتمتعون بأمهية أو شهرة ،وال يتبوؤون مناصب يف جمتمعهم.
من ناحية املنهج ،يرى الباحث أن مسألة تصنيف ظواهر احلياة اليومية أو توثيقها

( ((1سورة آل عمران ،اآلية.110 :
( ((1سورة البقرة ،اآلية.143 :
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منهج ًّيا ستواجه مشكلة تتم ّثل يف ق ّلة املعلومات املستحصلة بشكل عام حول عامة املسلمني
أو نمط حياهتم اليومية من خالل دراسة كم هائل من املراجع التارخيية والدينية ،إذ متيل
الدراسات األنثروبولوجية -يف نظره -ملقاربة تلك املجموعة من النشاطات الدينية ذات
الصلة بالبنى واهلياكل االجتامعية واجلمعية ،من قبيل الشعائر واملناسك ،السلوكيات
العبادية ،االحتفاالت باألولياء ،املواعظ واخلطب وأمثاهلا ،أكثر من التعامل مع مضامينها،
ما جيعل من النادر اهتامم تلك الدراسات بدور القرآن أو وظيفته يف أمثال تلك النشاطات
الدينية.
ومن ناحية فكرة املوضوع ،يرى الباحث أن القرآن انربى منذ البداية إلعادة بلورة
حياة النبي وأتباعه وتشكيلها من جديد ،ما يفرض رضورة االهتامم بجوانب احلياة اليومية
التي ن ّظمت حسب تعاليم القرآن ،ومن جهة أخرى زاد دور القرآن يف احلياة اليومية
بالتدرج يف أعقاب وفاة النبي ،واتّسعت مكانته مع انتشار اإلسالم يف املناطق التي كانت
فتطورت وظيفته ومها ُّمه ،وأصبحت أكرب بكثري
تتمتع بتقاليد تارخيية ودينية وثقافية خمتلفة ّ
مما كانت عليه يف عهد املجتمع اإلسالمي األول ،األمر الذي يستدعي يف نظر الباحث فهم
دور القرآن يف بلورة حياة املسلمني األوائل كأرضية الزمة الستيعاب وظيفته املشاهبة يف
العهود املتأخرة.

ومن ناحية السياق ،تت ّبع الباحث كيف نفذ القرآن وأعاد تشكيل احلياة اليومية
خصوصا من خالل نظام العبادات ،ابتداء من الصالة باعتبارها فريضة يومية
للمسلمني
ً
تُؤ َّدى مخس مرات يف اليوم ،وحيرض فيها القرآن تالوة ،لذا فهي من أكثر الفرائض التي
حارضا يف حياة املسلمني اليومية ،وهكذا من خالل فريضة الصيام يف شهر
جعلت القرآن
ً
رمضان الذي يعتني فيه املسلمون بتالوة القرآن ،يضاف إىل ذلك فريضة احلج ومعها العمرة
حيث حيرض فيهام القرآن تالوة وتع ُّل ًقا.

تعززت يف احلياة اليومية
وتتم ًة هلذا السياق ،يضيف الباحث أن مكانة القرآن قد ّ
ّ
مصدرا لكافة املعارف الدينية
للمسلمني وذلك بعد أن أصبح القرآن إىل جانب السنة النبوية
ً
أيضا-والدنيوية للفرد واملجتمع ،وهذا ما أكّده الفقهاء أمثال الشافعي وغريه ،وأذعن له ً
املتكلمون وفالسفة املسلمني يف سعيهم العقالين للعثور عىل مرتكزات املعرفة احل َّقة.
ومع تعدّ د صور حضور القرآن يف احلياة اليومية للمسلمني ،يبقى يف نظر الباحث
املتكررة التي تتّخذ من تالوة
بعضا من املشاهد
أن أبرز حضور له يتم ّثل يف تالوته ،متت ّب ًعا ً
ّ
طقسا وتقليدً ا مثل مناسبات إحياء مراسيم املوتى ،ومناسبات عقود الزواج ،إىل
القرآن ً
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عاكسا فيها خربته الذاتية ومشاهداته اليومية.
تطرق هلا الباحث
ً
جانب مناسبات أخرىّ ،

وختم الباحث مقالته ّ
ملخ ًصا مطالعته قائلاً  :إن القرآن استطاع النفوذ لكافة أبعاد
احلياة اليومية من خالل تنظيم وإعادة بلورة حياة جمتمع املسلمني األوائل اليومية ماد ًّيا
ومعنو ًّيا ،وأ َّدى انتشار اإلسالم خالل فرتة قصرية من الزمن لتقديم القرآن إىل بيئات خمتلفة
ثقاف ًّيا واجتامع ًّيا ليصار إىل َت َب ُّوؤ ذلك الكتاب الساموي مكانة مم ّيزة يف تلك البيئات ،وكام
نفذ القرآن بالتدريج يف نسيج اللغة العربية وأمثاهلا ،استطاع أن يرتك تأثريه يف كافة اللغات
األخرى التي ينطق هبا املسلمون من غري العرب ،وكان التأثري األوسع للقرآن يف كافة أبعاد
احلياة اليومية للمسلمني عىل مستوى اللغة التي تشكّل حجر أساس الفكر واملجتمع ،سواء
كانت واسطة اللغة ذات جانب مادي أو سمعي-برصي ،وسواء عىل شكل قراءة القرآن أو
إسقاط جتلياهتا عىل احلرف اليدوية.
هذا من ناحية التوصيف ،أما من ناحية التقويم فيمكن تسجيل املالحظات اآلتية:

أول :من ناحية اخلطاب ،اتّسمت هذه املقالة كذلك باالعتدال والطرح اهلادئ،
انسجا ًما عىل ما يبدو بنهج املوسوعة والتزا ًما بضوابطها ومعايريها .وتتأكَّد هذه املالحظة
عند معرفة أن الباحث كانت له سرية يف إثارة اجلدل حول النص القرآين ،وطاملا لقيت
آراؤوه معارضة شديدة يف األوساط الدينية ،انتهت به ألن يكون الج ًئا خارج بلده.

ثان ًيا :من ناحية املعرفة ،مل تقدّ م املقالة كذلك جديدً ا عىل مستوى املعرفة ،قد يكون
خصوصا من جهة املقارنة الفارقة بني مكانة الكتاب املقدّ س يف
فيها ما يثري انتباه الغربيني
ً
حياهتم اليومية الذي شهد تق ُّل ًصا وتراج ًعا إن مل يكن غيا ًبا ،وبني مكانة القرآن الكريم عند
حضورا واتّسا ًعا .فإذا كان يف املقالة ما يثري انتباه
املسلمني يف حياهتم اليومية الذي شهد
ً
الغربيني ودهشتهم ،فليس فيها ما يثري انتباه املسلمني ودهشتهم؛ ألهنا من املعرفة املألوفة
هلم واملشاهدة يف حياهتم العامة.
ثال ًثا :من ناحية املصادر ،استند الباحث ك ّل ًّيا إىل مصادر املدرسة اإلسالمية السنية يف
ميادين احلديث والتفسري والفقه ،وأغفل ك ّل ًّيا العودة إىل مصادر املدرسة اإلسالمية الشيعية
مدوناهتا واجتهاداهتا املؤتلفة واملختلفة مع غريها من املدارس اإلسالمية األخرى.
التي هلا َّ
وهذا ما يعرفه الباحث قبل غريه ،ويدرك ما هلذه املالحظة من تأثري واعتبار يف الدراسات
العلمية واألكاديمية.
كان بإمكان الباحث أن يتجاوز هذه املالحظة ويتخ ّطاها ،لو أنه أشار من ّبها سل ًفا
بتق ُّيده بإطار املدرسة اإلسالمية السنية لرضورات وحيثيات منهجية أو العتبارات أخرى،
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ومعرت ًفا يف الوقت نفسه للمدرسة اإلسالمية الشيعية باجتهاداهتا املقدَّ رة ،لكنه مل ين ِّبه هبذه
سهوا أم تغافلاً ! األمر الذي
املالحظة ،وال أدري إن كان متن ّب ًها هلا أم ال ،وهل سقطت ً
اقتىض تسجيل هذه املالحظة والتنويه هبا.
املتفرقة التي تعدّ دت فيها
وتربز هذه املالحظة وتتأكّد عند اإلشارة إىل بعض املسائل ّ
وتباينت وجهات النظر بني املدرستني اإلسالميتني ،وبعيدً ا عن االستغراق يف هذا اخلالف
سنكتفي باإلشارة إىل مسألتني مها:
 -1أشار الباحث إىل صالة الرتاويح ،ناقلاً رأي املسلمني السنة يف استحباب إقامتها
مجاعة كل ليلة يف شهر رمضان ،يف حني أن هذه الصالة هبذه التسمية وبتلك اهليئة والكيفية
يف األداء مل تثبت عند املسلمني الشيعة ،ومل يثبت لدهيم أن الصلوات املستح ّبة تقام مجاعة.

 -2أشار الباحث إىل ليلة القدر ،ناقلاً كذلك رأي املسلمني السنة قائلاً  :إن عامة
املسلمني يعتقدون بأن ليلة القدر هي ليلة السابع والعرشين من شهر رمضان ،متغافلاً عن
رأي املسلمني الشيعة الذين يتّفقون مع باقي مدارس املسلمني يف تع ُّينها يف العرش األواخر
من شهر رمضان ،لكنهم -استنا ًدا إىل مروياهتم عن أئمة أهل البيت مالسلا مهيلع يلتمسوهنا
مرجحة ليلة الثالث والعرشين ،مع االلتفات كذلك إىل ليلتني مها ليلة التاسع عرش واحلادي
َّ
والعرشين.

املقالة الثالثة :الفن واهلندسة يف القرآن

ناقشت مقالة الباحث األمريكي من أصل فرنيس الدكتور أوليغ غرابار ثالثة حماور
أساسية هي:

أول :اإلشارات أو التلميحات القرآنية إىل الفن واهلندسة ،إذ يرى الباحث أن دراسة
الفن واهلندسة يف القرآن ال يؤ ّدي إىل نتيجة كلية بل إىل سلسلة من املالحظات املنفصلة،
قسمها إىل جمموعتني األوىل :اإلشارات املبارشة إىل األشياء املصنوعة أو األبنية ،الثانية:
ّ
الدالالت غري املبارشة املرتبطة بصناعة األشياء وهندسة املساحات ،وقد تو ّقف الباحث
قصهام القرآن ،وكيف
بشأن املجموعة األوىل عند قصة النبي سليامن وقصة ملكة سبأ كام ّ
أهنام حتمالن العديد من الدالالت املتع ّلقة بالفنون.
بشأن املجموعة الثانية :تو ّقف الباحث ملتفتًا إىل بعض املفردات القرآنية التي تتّصل
التجمعات العمرانية مثل كلامت( :قرية،
بالفنون أو تنطبق عليها ،منها الكلامت الدا ّلة عىل
ّ
مدينة ،مساكن ،البلد األمني ،بيت ،دار ،قرص ،مثوى ،مصانع ،مسجد ،حمراب) ،من بني
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هذه الكلامت اعترب الباحث أن املسجد واملحراب أصبحا مصطلحني يدالن عىل أمرين
بالغي األمهية يف اهلندسة اإلسالمية.

ويرى الباحث كذلك أن يف القرآن توجد فئة من اإلشارات إىل األشياء القابلة للرؤية
لكنها مل تشاهد مع االعتقاد بوجودها ،قاصدً ا بذلك البيانات املتعدّ دة عن اجلنة وما فيها من
إشارات تقع يف خانة اهلندسة والتصميم ،وكيف أهنا أ ّثرت -يف نظر الباحث -يف تصميم
خصوصا يف اهلند املغولية كام يف رضيح السلطان أكرب يف سيكاندارا وتاج حمل يف
احلدائق
ً
أغرا.
مصدرا لالقتباسات يف عملية صناعة األعامل الفنية وزخرفتها،
ثان ًيا :استخدم القرآن
ً
إذ يرى الباحث أن عىل خالف الوصية الثانية يف العهد القديم ،ليس هناك يف القرآن أ َّية
معارضة جتاه الفن أو التصوير ،كام أنه ليس هناك دعوة إىل صناعة األعامل الفنية أو تأسيس
ثقافة مادية ذات طابع إسالمي ،هذا عىل املستوى النظري.

أما عىل املستوى التطبيقي فريى الباحث أن الثقافة اإلسالمية حينام امتدَّ ت عىل
واملتنوعة للثقافات األجنبية التي
أراض شاسعة اضطرت للتعامل مع التقاليد الفنية الغنية
ّ
قابلتها ،ومن ثم جلأت إىل القرآن بقصد احلصول عىل أجوبة مبارشة عن رشعية األنشطة
الفنية أو عىل األقل إشارات يمكن أن تقود إىل هذه األجوبة .وليس هناك شك -يف نظر
الباحث -من تواصل التنقيب يف القرآن للعثور عىل أجوبة عن احلاجات اجلاملية واالجتامعية
تطورها مع الوقت.
للمجتمعات والثقافات اإلسالمية أثناء ّ
تعزز يف جمتمعات املسلمني
ثال ًثا :تعزيز القرآن عرب الفن ،إذ يرى الباحث أن القرآن ّ
التنوع يف أنواع
منذ األزمنة القديمة إىل هذه األزمنة احلديثة عرب الفن ،وذلك من خالل ُّ
كتابة املصحف ،ويف إضافة معامل صغرية مزخرفة يف منتصف النص أو يف احلوايش ،وغال ًبا
جمردة أو عىل هيئة األزهار ،كام وضعت عناوين كبرية بني السور واكتسب بعضها
ما تكون ّ
التنوع يف أحجام املصحف الصغرية والكبرية ،ويف أنواع
تصاميم تزيينية ،وهكذا من خالل ُّ
التجليد الفني والفاخر.
هذا من ناحية التوصيف ،أما من ناحية التقويم فقد جاءت هذه املقالة متامسكة
وحمكمة من جهة املنهج ،متمكّنة ومتض ّلعة من جهة املعرفة ،عكس فيها الباحث خربته
واملتخصصني يف جمال
ودرايته الواسعة والناضجة هبذا احلقل ،فهو يعدّ من كبار اخلرباء
ّ
تدريسا وتألي ًفا وتنقي ًبا،
الفن والعامرة اإلسالمية ،وله سرية طويلة وحافلة يف هذا الشأن
ً
جام ًعا بني املعرفة النظرية واخلربة التطبيقية.
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عىل مستوى التدريس ،عرف غرابار بسريته األكاديمية يف أعرق اجلامعات األمريكية،
فقد كان أستاذ العامرة والفن اإلسالمي يف جامعة هارفارد طيلة عرش سنوات تقري ًبا امتدت
خالل الفرتة ما بني (1990-1980م).

املتخصصة عدّ ت من
وعىل مستوى التأليف ،نرش غرابار جمموعة من املؤ ّلفات
ّ
املهمة يف حقل الفن والعامرة اإلسالمية ،يربز منها( :التفكري يف الفن اإلسالمي..
املراجع ّ
مجالية الزخرفة)( ،تكوين الفن اإلسالمي)( ،الزخرفة ..األشكال والوظائف يف الفن
اإلسالمي)( ،بناء ودراسة الفن اإلسالمي) تكون هذا الكتاب من أربعة أجزاء مجعت ثال ًثا
وثامنني مقالة ،إىل جانب تأليفات أخرى.
عىل مستوى التنقيب ،فقد كان غرابار -كام وصف -رجلاً ميدان ًّيا ،أدار وشارك يف
متفرقة من البلدان العربية واإلسالمية.
العديد من البعثات األثرية التنقيبية شملت مناطق ّ

-5خامتة :القرآن ومسألة احلضارة والعمران ..إضاءات معرفية

تتم ًة وجتلي ًة للحديث عن مسألة
يف اخلامتة نشري لبعض املالحظات واإلضاءات ّ
احلضارة والعمران يف القرآن الكريم ،لكون هذه املسألة بحاجة فعلية الستظهار واستجالء،
والعناية هبا بح ًثا ودراسة ،من هذه املالحظات واإلضاءات املعرفية:

أول :إن القرآن الكريم هو الذي كشف للفكر اإلنساين نظرية السنن والقوانني
التارخيية واالجتامعية الكلية والثابتة واملطردة ،التي حتكم حركة التاريخ بكليته يف كل أزمنته
وتوجه سري املجتمعات واحلضارات تقدّ ًما وتراج ًعا ،صعو ًدا وهبو ًطا.
وعصوره،
ّ
وحني تو ّقف الشيخ حممد عبده (1323-1266هـ1905-1849 /م) ،أمام أول
آية جاءت عىل ذكر السنن اإلهلية ،يف قوله تعاىلَ { :قدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْب ِلك ُْم ُسنَ ٌن َف ِسريوا فيِ
ُ
َان َع ِ
الأَْ ْر ِ
فك َ
ني}( ،((1اعترب الشيخ حممد عبده أن هذه اإلشارة
ض َفا ْن ُظروا َك ْي َ
اق َب ُة ا ُملك َِّذبِ َ
من القرآن الكريم لفكرة السنن هي «إرشاد إهلي ،مل يعهد يف كتاب ساموي ،ولعله ُأرجئ
إىل أن يبلغ اإلنسان كامل استعداده االجتامعي ،فلم يرد اَّإل يف القرآن الذي ختم اهلل به
األديان»(.((1
وعىل ضوء هذا البيان اإلهلي دعا الشيخ حممد عبده حتويل هذه السنن إىل علم يمكن

( ((1سورة آل عمران ،اآلية.137 :
( ((1حممد رشيد رضا ،تفسري املنار ،بريوت :دار الكتب العلمية1999 ،م ،ج ،4ص.115
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تسميته -حسب قوله -علم السنن اإلهلية ،أو علم االجتامع ،أو علم السياسة الدينية ،أو
ربا «أن إرشاد اهلل إيانا إىل أن له يف خلقه ُسنَنًا،
أ َّية تسمية أخرى ال ضري عنده يف ذلك ،معت ً
علم من العلوم ،لنستديم ما فيها من اهلداية واملوعظة عىل
السنَن اً
يوجب علينا أن نجعل هذه ُّ
أكمل وجه ...والعلم بسنن اهلل تعاىل من أهم العلوم وأنفعها»(.((2
وهبذا الكشف يكون القرآن الكريم قد قدَّ م أعظم فتح علمي وحضاري وعمراين
السنن تستطيع األمم املجتمعات أن تتقدّ م أو ّ
تتأخر ،ويكون بإمكاهنا
للمجتمعات ،وهبذه ُّ
أن تدرك وتفسرّ تقدُّ مها أو ُّ
السنن ملا استطاعت األمم واملجتمعات أن
تأخرها ،ولوال هذه ُّ
تنجز خطوة واحدة نحو احلضارة والعمران ،وليس بإمكان األمم واملجتمعات أن خترج
وتتحرك بدوهنا ،كام ليس بإمكاهنا مقاومتها أو التخليّ عنها ،وتبديلها أو
السنن
ّ
عىل هذه ُّ
حتويلها ،وهذا ما نص عليه القرآن يف قوله تعاىلَ { :ف َلن تجَ ِدَ لِسن َِّة ال َّل ِه َتب ِديلاً و َلن تجَ ِدَ لِسنَّةِ
َ ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
ُ
ال َّل ِه تحَ ْ ِويلاً }(.((2

ثان ًيا :جاء القرآن الكريم لتأكيد الطبيعة املدنية واحلرضية لالجتامع اإلسالمي ،معلنًا
كفرا عىل
ذ َّمه الشديد ورفضه الصارم لظاهرة األعراب
ّ
كفرا ونفا ًقاً ،
مصو ًرا هلم أهنم أشد ً
لأَْ
اب َأ َشدُّ ُك ْف ًرا
الصعيد العقيدي ،ونفا ًقا عىل الصعيد االجتامعي ،كام يف قوله تعاىل{ :ا ْع َر ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يم * َو ِم َن الأَْ ْع َر ِ
اب
يم َحك ٌ
َون َفا ًقا َو َأ ْجدَ ُر َأ اَّل َي ْع َل ُموا ُحدُ و َد َما َأن َْز َل ال َّل ُه عَلىَ َر ُسوله َوال َّل ُه َعل ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم}(.((2
الس ْوء َوال َّل ُه َسم ٌ
َم ْن َيتَّخ ُذ َما ُينْف ُق َم ْغ َر ًما َويَترََ َّب ُ
يع َعل ٌ
ص بِك ُُم الدَّ َوائ َر َع َل ْي ِه ْم َدائ َر ُة َّ
وقد أتاحت هذه اآليات اً
جمال للمفسرّ ين والعلامء لتكوين حتليالت مقارنة من
جهات متعدّ دة بني نمط أهل البدو ونمط أهل احلرض ،ومن هذه التحليالت املبكرة ما ذكره
كفرا ونفا ًقا
الفخر الرازي (604-544هـ) يف تفسريه الكبري،
ً
شارحا ملاذا األعراب أشد ً
كفرا ونفا ًقا ،والسبب فيه وجوه :األول :أن أهل البدو يشبهون
معلّلاً ذلك قائلاً « :إهنم أشد ً
الوحوش .والثاين :استيالء اهلواء احلار اليابس عليهم ،وذلك يوجب مزيد التيه والتكبرّ
والنخوة والفخر والطيش عليهم .والثالث :أهنم ما كانوا حتت سياسة سائس ،وال تأديب
مؤ ّدب ،وال ضبط ضابط ،فنشؤوا كام شاؤوا ،ومن كان كذلك خرج عىل أشد اجلهات
فسا ًدا .والرابع :أن من أصبح وأمسى مشاهدً ا لوعظ رسول اهلل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وبياناته الشافية
وتأديباته الكاملة ،كيف يكون مساو ًيا ملن مل يؤاثر هذا اخلري ،ومل يسمع خربه .واخلامس:
( ((2حممد رشيد رضا ،املصدر نفسه ،ج ،4ص.114
( ((2سورة فاطر ،اآلية.43 :
( ((2سورة التوبة ،اآلية.98-97 :
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قابل الفواكه اجلبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بني أهل احلرض والبادية»(.((2

ثال ًثا :إن حديث القرآن الكريم الواسع واملتعدّ د عن األقوام السابقة عىل اختالف
وتنوع قضاياها ومشكالهتا ،هو حديث يف صلب مسألة احلضارة
أزمنتها وعصورهاّ ،
والعمران ،ألنه يتّصل بالكشف عن سنن قيام احلضارات وسقوطها.

وحني تو ّقف الدكتور حممد إقبال (1357-1294هـ1938-1877 /م) متأ ّملاً
{ولِك ُِّل ُأ َّم ٍة َأ َج ٌل}( ((2ذكر قائلاً « :وهذه اآلية َم َثل من أمثلة األحكام
أمام قوله تعاىلَ :
التارخيية العامة يتجلىّ فيه التعيني والتحديد ،وهي يف صيغتها البالغة اإلجياز توحي بإمكان
دراسة حياة اجلامعات البرشية دراسة علمية باعتبارها كائنات عضوية ،وعىل هذا فمن
يزعم أن القرآن خيلو من بذور املذهب التارخيي يكون عىل ضالل مبني»(.((2
وقد اعترب إقبال أن مقدّ مة ابن خلدون تدين باجلانب األكرب من روحها إىل ما
استوحاه املؤ ّلف من القرآن ،وهي املقدّ مة التي تعدّ من أسبق املحاوالت يف بناء املعرفة
املن ّظمة لعلم االجتامع أو علم العمران البرشي كام أسامه ابن خلدون.

املهمة التي تُتمم احلديث عن مسألة احلضارة والعمران يف
هذه بعض اإلضاءات ّ
القرآن الكريم ،وتؤكد هذه العالقة وتثبتها ،كام تؤكد من جهة أخرى صحة مالحظتنا
املنهجية واملعرفية املسجلة عىل املوسوعة القرآنية التي مل تقرتب من هذه املسألة هبذا العنوان.

( ((2الفخر الرازي ،التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب ،بريوت :دار الكتب العلمية2004 ،م ،ج ،16ص.132
( ((2سورة األعراف ،اآلية.34 :
( ((2حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني يف اإلسالم ،دمشق :دار وحي القلم2015 ،م ،ص.176
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ﷺ مدخل

ٍ
بشكل خاص يعد
إن البحث يف الكليات عمو ًما ،ويف الكليات القرآنية
كثريا يف هذا املورد ،وأعني به (الكليات
من أهم البحوث وأقلها ،إذ مل ُيبحث ً
القرآنية) ،وهذا يتطلب توضيحها ،وما يراد هبا ،وكل ما يتعلق بذلك .يقول
مساعد بن سليامن الطيار« :املراد بكليات القرآن ما يطلقه بعض املفرسين
عىل لفظ أو أسلوب بأنه يأيت يف القرآن عىل معنى م ّطرد .وهذه اإلطالقات
الكُلية تبينّ مصطلحات القرآن يف األلفاظ واألساليب ،فيكون اللفظ الكيل
خاصا .وال تكون هذه اإلطالقات اَّإل بعد استقراء للقرآن،
مصطلحا قرآن ًّيا ًّ
ً
وهذه األحكام بعد االستقراء إما أن تكون كلية ال تنخرم ،وعليه فهي قاعدة
رجحة عند االختالف؛ ألن االستقراء التام حجة ،أو تكون منخرمة بأمثلة
ُم ِّ
فيبينّ املفرس هذه األمثلة ،وعىل هذا تكون األحكام أغلبية ،ويمكن االستفادة
منها يف الرتجيح»(((.
* كاتب وباحث من العراق.
((( مساعد بن سليامن الطيار ،فصول يف اصول التفسري ،الرياض :دار النرش الدويل للنرش
والتوزيع ،ط1413 ،1هـ ،ص.122
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إن الكليات القرآنية سواء أكانت كليات ألفاظ أو أسلوب ،ال بدّ من استقرائها،
ومعرفة هل هي كلية أو أغلبية ،بعد ذلك توضع يف حملها البحثي اخلاص هبا.

قال حممد الطاهر بن عاشور« :إن علم التفسري ال خيلو من قواعد كلية يف أثنائه مثل
ِ ٍ
{و َما
تقرير قواعد النسخ عند تفسري { َما َنن َْس ْخ م ْن آ َية} ،وتقرير قواعد التأويل عند تقرير َ
يع َلم ت َْأ ِوي َله} ،وقواعد املحكم عند تقرير ِ
فسمي جمموع ذلك وما
{منْ ُه َآ َي ٌ
ُ
ات محُ ْك اََم ٌت}ِّ ،
َْ ُ
علم تغلي ًبا ،وقد اعتنى العلامء بإحصاء كليات تتعلق بالقرآن ،ومجعها ابن فارس،
معه اً
وذكرها عنه يف اإلتقان ،وعني هبا أبو البقاء الكفوي يف كلياته ،فال بدع أن تزاد تلك يف
وجوه شبه مسائل التفسري بالقواعد الكلية»(((.

وقد كان للراغب يف مفرداته اهتامم هبذه الكليات ،وقد مجعها يف الفهرس حمقق
املفردات صفوان داوودي .وأليب البقاء يف كلياته عناية هبذه الكليات ،حيث ذكر حتت كل
ٍ
بمبحث يف مقدمة كتابه العالمة الطاهر بن عاشور
خصها
لفظة قرآنية كلياهتا إن وجد .وقد ّ
وسمه عادات القرآن.
اّ
واهتم العلامء واملختصون هبذه الكليات ،فإن «للمفرسين اً
أقوال متناثرة يف تفاسريهم،
وقد تتبع ذلك :أمحد بن فارس اإلمام اللغوي املتوىف سنة 395هـ يف كتابه (األفراد) ،ونقل
أجزاء منه بدر الدين الزركيش يف كتابه (الربهان) ،وجالل الدين السيوطي يف كتابيه( :اإلتقان
يف علوم القرآن) ،و(معرتك األقران يف إعجاز القرآن) ،وابن عقيلة املكي املتوىف سنة 1150هـ
يف كتابه (الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن) ...إن معرفة الكليات واألفراد يف ألفاظ القرآن
الكريم وأساليبه مفيدة جدًّ ا يف القرآن ،كام س ُيعرف ما يستثنى منها ،سواء فر ًدا أو أفرا ًدا»(((.
إن كليات القرآن وسائر مضامينه تأيت وفق أغراضه وحكمته ومراميه ،يف خماطبة
الكيان البرشي والواقع البرشي جمتم ًعا متداخلاً متفاعلاً  ،ألجل هدايته وتزكيته وترشيده.

أ -كليات منصوصة

ﷺ اً
أول :أنواع الكليات القرآنية

إن الكليات منها ما هو منصوص بعبارات جامعة ،يف آية واحدة ،أو يف جزء من آية،

((( حممد الطاهر ابن عاشور ،تفسريالتحريروالتنوير ،تونس :الدار التونسية للنرش ،ط1984 ،1م ،اجلزء
األول ،الكتاب األول ،املقدمة األوىل ،ص.13 :1
((( عيل بن سليامن العبيد ،تفسري القرآن أصوله وضوابطه ،الرياض :مكتبة التوبة ،ط1430 ،2هـ ،ص120
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ٍ
معان وأحكام كلية ،أو جتمع كليات
ومنها ما يأيت ضمن جمموعة من اآليات املتضمنة عدة
نص
وجزئيات يف سياق واحد ،فسواء أكان يراد بالنص مطلق اللفظ ،أو اللفظ الذي هو ٌّ
يف معناه ،فإن املقصود واملراد منه ما ُيعينّ معناه بام ال حيتمل داللته عىل غريه .فالكليات
ٍ
وبشكل مبارش ،ذلك أن العبارات الواضحة
نص معني
املنصوصة ،أي التي ُأشري إليها يف ٍّ
دالة عليها من دون إعامل فكر أو إمعان نظر فيها.

ب -كليات استقرائية

هناك كليات تم التوصل إليها واستنتاجها ،باستقراء واسع لألحكام اجلزئية املبثوثة
يف الكتاب والسنة ،وهذه حال الرضوريات اخلمس ،أو الكليات اخلمس ،وغريها من
الكليات االستقرائية.

إن استخدام االستقراء يف التعميامت ،ويف إحصاء اجلزئيات املوجودة الستخراج
خاص هبا ،ومن ثم تعميمها إىل احلاالت املشاهبة هو أساس االستقراء يف املنطق
حك ٍم
ٍّ
األرسطي(((.
فإن الكليات االستقرائية حتتاج إىل تت ّبع وتركيز يف النصوص من أجل استخراجها،
فتحتاج إىل متخصص مضا ًفا إىل اجلهد يف استخراجها.

ﷺ ثان ًيا :املعرفة والعلم يف الكليات القرآنية

ال بدّ هنا من التأكيد عىل أمهية مصطلحي املعرفة والعلم من جانب ،وكذلك التأكيد
عىل إظهار دور وأمهية مرجعية القرآن املعرفية.

يقول األستاذ مريزائي« :إن عدم االعرتاف رسم ًّيا بالدور املرجعي للقرآن ،ووظيفته
والتعجب ،بني البنى
املتعددة األبعاد يف هندسة بناء املعرفة ،أ ّدى إىل انفصال مثري للحَيرْ ة
ُّ
التحتية للمعرفة الدينية ،هذه البنى التي كانت يف احلقيقة أطراف ساحة واحدة ،وجتليات
ملعرفة كربى ،تبدلت إىل جزر متباعدة ،وأحيانًا إىل جبهات متناحرة»(((.
حضورا باملبارشة
وقد ُعرف العلم أنه هو« :عبارة عن حضور املعلوم لدى العامل ،إما
ً
أو بغريها»((( .مع العلم بأن هناك آراء قد ُذكرت يف شأن تعريف العلم من عدمه أوردهتا

((( انظر :حممد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء ،طبعة املؤمتر العاملي لإلمام الصدر ،قم  -إيران:
مطبعة رشيعت ،ط1427 ،2هـ ،ص.48 - 47
((( نجف عيل مريزائي ،فلسفة مرجعية القرآن املعرفية ،ص.11
((( جعفر السبحاين ،نظريةاملعرفة ،ص .34
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الكتب املختصة بذلك(((.

أما املعرفة فهي «إدراك اليشء باحلواس أو بغريها ،أو إدراك األشياء وتصورها»(((.

إن العلم واملعرفة كالمها موجودان يف القرآن الكريم ،وكذلك مستعمالن يف آياته
املباركة ،لكن ال بدّ من متييز ما لكل واحدة منهام من وجود ،وما لكل واحدة منهام من ح ّيز
خاص هبا ،وأهيام هي األكثر هيمنة ،وأهيام األكثر مدخلية يف بناء القواعد عمو ًما ،وقواعد
ٍ
بشكل خاص.
التفسري
إهنا تساؤالت سيحاول البحث اإلجابة عنها وفق منهج متسلسل يضمن حتقق
اجلدوى منها.

إن األساس يف التعرض إىل العلم هو ملعرفة التصورات الكلية ،ملا لذلك من أمهية يف
مبحث الكليات.

إن إدراك الكيل هو أمر غري مادي ،ذلك أن املفاهيم العامة الكلية التي ال تأبى الصدق
عىل كثريين ،كمفاهيم اإلنسان والشجرة واحلجر ،التي ُيعبرّ عنها يف الفلسفة بـ(املفاهيم
رسلة) ،يمتنع أن تكون مادية .وذلك أن املوجود املادي موجود شخيص ،مقيد بقيود
ا ُمل َ
ٍ
مصاديق كثرية ،مع أن املفاهيم
الزمان واملكان .واملق ّيد هبا يستحيل أن ي ّطرد صدقه عىل
الذهنية نقيض ذلك ،فإهنا تصدق عىل مصاديق وجدت يف األزمان الغابرة وتوجد يف
املستقبلية وموجودة يف احلال ،وعىل ذلك يصح لنا أن نقول :إن املفهوم الكيل -كاإلنسان-
املوجود يف العقلٍ ،
عار عن شوائب املادية .فهو -بام أنه يصدق عىل كثريينُ -م ْر َس ٌل من
كل قيد ،و ُم ْطلق من حيث الزمان واملكان ،وال يشء من املاديات يمت إىل املطلق واملرسل
بصلة.
ٍ
ٍ
بظرف
بزمان وال بعل ٍم وال
إن أساس تقوم الكليات هو كوهنا مفاهيم ذهنية ال تتق ّيد
ٍ
واحد ،فتلك املفاهيم الذهنية تصدق عىل مجيع األزمان ،كوهنا مفاهيم حملها العقل.

ﷺ ثال ًثا :القرآن الكريم وتأسيس الكليات

إن القرآن الكريم قد أسس قواعد كلية ليأيت دور الفقيه واملفَسرِّ -عىل سبيل املثال-
ليطبق تلك القواعد بام يتالءم مع الزمان واملكان .وإن كليات القرآن هي (قضية حقيقية)؛
((( انظر :عيل جابر ،نظرية املعرفة عند الفالسفة املسلمني ،بريوت  -لبنان :دار اهلادي ،ط2004 ،1م،
ص.15 - 14
((( مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي ،بريوت  -لبنان :دار الكتاب اللبناين ،ط1982 ،1م ،ج ،1ص.392
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والتي يكون مالك احلكم فيها جام ًعا ،وعنواهنا عا ًّما ،ينطبق عىل مجيع األفراد يف كل زمان؛
ٍ
كيل كعنوان العامل ،بينام يف القضية
ذلك أن احلكم «يف القضية احلقيقية ينصب اً
دائم عىل عنوان ّ
(((
الكيل ،بل عىل الذوات اخلارجية» .
اخلارجية ال ينصب عىل العنوان
ّ

إن ما كان داخلاً يف القضية احلقيقية يكون شاملاً للجميع ،وما كان داخلاً يف القضية
خاصا بمن عارص نزول النص .بسبب ذلك كان اتفاق علامء التفسري وعلامء
اخلارجية يكون ًّ
األصول عىل قاعدة مهمة يف الضبط وهي :العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب ،أو:
خيصص الوارد.
املورد ال ّ
إن اللفظ العام إذا ورد بنا ًء عىل سبب خاص ،جيري عىل عمومه عند عامة العلامء،
سواء أكان السبب سؤال سائل ،أو وقوع حادثة ،كام وأن ورود العام عىل سبب خاص ال
ُيسقط دعوى العموم ،فإن كل هذا قائم عىل فهم قضايا :السنن ،األمثال ،النامذج .وبذلك
يراد بالكليات القرآنية هي« :األلفاظ أو األساليب الواردة يف القرآن الكريم عىل معنى
مطرد»(.((1

إن هذه الكليات التي وردت يف القرآن الكريم تعطينا أجىل مثال عىل كيفية التعامل
مع العلوم واملعارف من جانب ،ولفهم األساسيات القرآنية من جانب آخر ،ألن البناء وفق
الشق والطرح الكيل أسهل يف احلفظ والتعامل ،أما البناء وفق الشق اجلزئي فهو صعب
جدًّ ا ،بسبب تك ُّثر اجلزئيات ،وبالتايل صعوبة إحصائها.

ﷺ راب ًعا :القرآن الكريم واأللفاظ اجلامعة

إن من عادة وأنساق القرآن الكريم؛ تعبريه عن املعاين املتكثرة واملتعددة بواسطة
ألفاظ كلية جامعة ،يصعب عىل البرش التفكري فيها ،وتلك من أبرز إعجازاته العظيمة.
ٍ
ٍ
ألفاظ جامعة ال يستطيع البرش التعبري
معان كبرية يف
لقد مت ّيز القرآن بعادة التعبري عن
بمثلها لتحقيق املعنى املراد نفسه .فاختار القرآن األلفاظ السهلة اجلامعة بني الدقة يف حتديد
املراد ،والشمول يف الداللة عىل املعاين .وهذا مما اختص به كتاب اهلل تعاىل ،فكل من حافظ
عىل اختصار اللفظ مل يستطع التعبري عن مراده دون حيف يف املعنى ،ومن حافظ عىل شمول
املعنى وحتليله -وأنى ألحد أن يأيت بمثل معاين القرآن يف كامهلا -فال بدّ له من كثرة األلفاظ
((( باقر اإليرواين ،احللقة الثالثة بأسلوهبا اجلديد ،قم  -إيران :دار املحبني للطباعة والنرش ،ط1427 ،1هـ،
ص.100
( ((1عيل بن سليامن العبيد ،تفسري القرآن الكريم أصوله وضوابطه ،مصدر سابق ،ص.120
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ل ُيكمل مراده فيقع يف احلشو والزيادة واإلمالل مما يفرق املعنى و ُينيس أوله آخره .فهذا
كتاب اهلل قد مجع األمرين ،فأوصل املعاين الكبرية بألفاظ قليلة .فهو لفظ جامع ٍ
ملعان كثرية
ٍ
معان اَّإل بدليل.
كام ذكر املفرسون ،وال يصح استثناء ما يشمله من
قال فخر الدين الرازي (ت606هـ) «اعلم أنه تعاىل ملا بينَّ أنه َف َص َل املحرمات ،أتبعه
بام يوجب تركها بالكلية بقوله{ :و َذروا َظ ِ
اه َر الإْ ِ ْث ِم َو َباطِنَ ُه} ،واملراد :من اإلثم ما يوجب
َ ُ
اإلثم ،وذكروا يف ظاهر اإلثم وباطنه وجهني:
األول :أن ظاهر اإلثم :اإلعالن بالزنا ،وباطنه :االسترسار به.

الثاين :أن هذا النهي عام يف مجيع املحرمات ،وهو األصح؛ ألن ختصيص اللفظ العام
بصورة معينة من غري دليل غري جائز»(.((1

إن الدليل عىل األلفاظ اجلامعة القرآنية أجىل وأوضح من أن ُينكر ،ومنكره أشبه بمن
يغ ّطي الشمس بالغربال ،بل إن ديدن القرآن كذلك ،وهذا هو أساس إعجازه.
بذلك يتوضح من خالل البحث مدى الرتابط املعريف ما بني الكليات والقواعد
ٍ
ٍ
بشكل خاص ،وذلك من خالل املطالب
بشكل عام ،وما بني الكليات والقواعد القرآنية
التي تناوهلا هذا املبحث ،من ٍ
دور للكليات يف التقعيد ،وكون الكلية رشط من رشوط
بناء القاعدة ،مضا ًفا إىل ديدن القرآن الكريم يف التأسيس للبناء الكيل ،إذ إن هذا أحد أهم
خصوصيات وخصائص القرآن الكريم.
إن الكليات القرآنية قد تك ّفلت بإرساء األساس املرجعي الذي ينبثق منه الترشيع
تأصلت أصوهلا
اإلسالمي ،وأن الرشيعة اإلسالمية قد تفصلت فروعها وجزئياهتا ،بعدما ّ
وكلياهتا.

ومما جيدر التنبيه عليه ،كون هذه الكليات ليست عىل درجة واحدة ،ال من حيث
كليتها وعمومها ،وال من حيث رتبتها وأولويتها ،بل بعضها أوىل وأعىل ،وبعضها دون
مندرجا يف بعض،
ذلك ،وبعضها أعم وأشمل ،وبعضها دون ذلك .وقد يكون بعضها
ً
متفر ًعا عن بعض .وكذلك يقال يف اجلزئيات ،فمنها جزئيات كربى تنطوي عىل
وبعضها ّ
غريها ،ومنها جزئيات صغرى تنطوي يف غريها .فاجلزئيات الكربى قد تكون بمثابة كليات
لعدد كبري من اجلزئيات الصغرى ،املتفرعة عنها أو املتعلقة هبا.
( ((1فخر الدين الرازي ،التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب ،دمشق  -سوريا :دار الفكر للنرش والتوزيع ،ط،1
1401هـ ،ج  ،13ص .137
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إن للقرآن أساليبه املتميزة يف عرض مضامينه وأداء وظائفه ،ذلك أنه خياطب ويعالج
الكيان البرشي بكل مكوناته وبكل متطلباته دفعة واحدة ،ولذلك متتزج فيه -يف املوضع
الواحد -عنارص متعددة للخطاب ،أو عنارص متعددة للمعاجلة ،فتجد أسس العقيدة مع
جزئيات الترشيع ،وجتد القصص مع املواعظ ،وجتد ِ
احل َجاج املنطقي مع ذكر اجلنة والنار،
وجتد مشاهد الطبيعة مع تكاليف العبادة ،وهكذا .فاملراد بالكليات القرآنية هو األحكام
العامة التي تنطبق عىل جماالت وأبواب متعددة وعىل جزئيات غري منحرصة.

لقد وردت ضمن هذه الكليات بعض األحكام األساسية يف الترشيع اإلسالمي،
وأيضا ألن بعض العلامء يسموهنا أحكا ًما كلية
لكوهنا ممتزجة مع بعض الكليات العامةً ،
نظرا ألمهيتها وسبقها يف نزول الترشيعات اإلسالمية.
ً
إن األصل يف األحكام العامة بشكل عام واألحكام الرشعية بشكل خاص املذكورة
يف القرآن الكريم أهنا جاءت للعموم ،إذ إن التخصيص حيتاج إىل مؤنة زائدة .وإن املقصود
بكليات القرآن تلك التي تتحدث عن أمور كلية ،تتعلق بجانب التصور واالعتقاد
واألخالق والسلوك .أو بعبارة أخرى :هي املعاين واملبادئ والقواعد العامة املجردة التي
أساسا ومنب ًعا ملا ينبثق عنها ويبنى عليها من ترشيعات تفصيلية ،وتكاليف عملية،
تشكل
ً
وأحكام وضوابط تطبيقية.
تصورا عا ًّما للكون واحلياة،
وقد جاءت كليات القرآن كي حتدد القيم واملثل ،وتُنشئ
ً
و ُتبينّ الغايات واملقاصد العامة التي يسعى الترشيع لتحقيقها يف حياة الناس ،ويف الوقت
نفسه وضحت تلك اآليات أمهات املفاسد ،وأصول االنحرافات التي تهُ دد حياة اإلنسان،
من َعقدية وفكرية ونفسية وسلوكية.

خامسا :أساليب عرض الكليات القرآنية
ﷺ
ً

إن للقرآن الكريم أساليب متميزة يف عرض مضامينه ،وأداء وظائفه ،وتوصيل
رسائله؛ ذلك أنه خياطب ويعالج ومتتزج يف املوضع الواحد واملوضوع الواحد عنارص
متعددة للخطاب وللمعاجلة ،والكليات القرآنية يعرضها القرآن الكريم ضمن أساليب
متنوعة منها:

أ -من الكليات القرآنية ما جاء عىل لسان الرسل واألنبياء ،أو ضمن صفاهتم
عم يف كتبهم ورشائعهم .ومجيع هذه الصيغ واألساليب
ومواقفهم ،أو جاء حكاية اَّ
والعبارات كان هدفها هو التعليم والتوجيه والترشيع.
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ب -من الكليات القرآنية ما جاء يف صيغ وصفية ألحوال ونامذج من الناس .وهي
عم سواها؛ ألجل
تذكر صفاهتم املحمودة واملمدوحة؛ ألجل االتّباع واالقتداء ،وتنهى اَّ
االجتناب واالنتهاء.
جـ -قد تأيت الكليات القرآنية بصيغ خربية تقريرية ،عىل شكل مبادئ وقواعد.

د  -قد تأيت الكليات القرآنية بالصيغ الرصحية لألمر والنهي ،عىل شكل أوامر كلية،
ٍ
ونواه كلية.
هـ -قد تأيت الكليات القرآنية عىل شكل تقرير للمعاين الكلية ،مضمنة يف األدعية
القرآنية يف السور واآليات القرآنية.

آليات فهم الكليات القرآنية

نصل -هنا -إىل إيراد آليات فهم كليات القرآن الكريم ،أي مصادر تلك الكليات،
إذ ال بدّ من ذكر تلك اآلليات املهمة ،والتي هلا الدور الكبري عىل فهم واستيعاب كليات
القرآن ،ومن تلك اآلليات:

أولاً  :القرآن الكريم

إن القرآن الكريم هو املصدر األول يف الترشيع ،ويف البناء املعريف اإلسالمي يف
إطاره العام ،فـ«القرآن قد استوعب األحكام بطريقة كلية ...فالنصوص حمدودة غري أهنا
تستوعب مجيع التطورات الالحمدودة متى نظر إليها املجتهد ...فالقرآن الكريم -إ ًذا-
متثلت فيه القواعد العامة ،والكليات اجلامعة التي ال تتعرض للتفريع اكتفاء بام تقرره من
مبادئ عامة يف ترشيع األحكام العملية سواء يف األحكام املدنية والدستورية واجلنائية
واالقتصادية»(.((1
وهذه هي أهم دالالت حمورية كلامت القرآن الكريم ،ليتم الربط بأصل واحد أال
وهو القرآن الكريم .وإن كل من أرشف عىل مراحل وأطوار تاريخ الرشيعة اإلسالمية،
جيد أن املبادئ الكلية واألصول العامة من القرآن ،هي أول ما نزل ،وكان ذلك بمكة،
عفوا أن تكون هذه القواعد هي األوىل يف التنزيل؛ وإنام كان ذلك لبيان وزهنا وقدرها
وليس ً
يف جمال الترشيع ،وبيان أهنا أساسه الذي يش َّيدُ عليه فيام بعد باملدينة البناء الترشيعي بكل
جزئياته وتفاريعه ،فالقرآن الكريم هو اآللية األوىل لفهم الكليات القرآنية املوجودة فيه،
( ((1احلسن حريفي ،الكليات الرشعية يف القرآن الكريم ،القاهرة :دار ابن عفان للنرش والتوزيع ،والدمام:
دار ابن القيم للنرش والتوزيع ،ط1423 ،1هـ ،ج ،1ص .12
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فهو األوىل عىل بياهنا وفهمها ،وكيفية االستفادة منها.

ثان ًيا :السنة املباركة

لقد عرفها الشيخ عبد اهلل املامقاين (ت1351:هـ) بأهنا« :قول من ال جيوز عليه
ربا،
الكذب واخلطأ ،وفعله وتقريره ،غري قرآن وال عادي ،وما حيكي أحد الثالثة يسمى :خ ً
وحدي ًثا»(.((1

إن املراد هبا -هنا -هي (السنة القطعية) ،فقد ذكر علامء املسلمني وال سيام علامء
األصول أهنا ما صدر عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير فقالوا :ثبت هذا احلكم بالسنة
ال بالكتاب وعليه فإن السنة عند األصوليني دليل من أدلة األحكام ،وعند الفقهاء حكم
رشعي يثبت للفعل بالدليل(.((1
وقوهلم« :قوله أو فعله أو تقريره» يراد به حني صدور الكالم يف ذلك الوقت ،إذ
كان إما بقول ،أو بفعل أو بإقرار ،فالتقسيم موضوع لطبيعة احلديث أو الفعل الصادر عن
النبي األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،أما اليوم فام عندنا هو (قوله) فقط ،فكل األحاديث واألفعال حتولت
إىل (أقوال) مبثوثة يف كتب احلديث ،لذلك جيب التن ُّبه إىل هذا األمر جيدً ا ،أما من قال:
إن هناك فر ًقا ما بني (السنة القولية) و(السنة العملية) فقوله أشد خللاً  ،ذلك أن ما لدينا
يف كتب احلديث هو (األقوال) ،والعمل يقتيض املعايشة ،ومع عدم املعايشة فال يبقى اَّإل
األقوال فقط ،فليتن َّبه لذلك.
لذا فإن السنة هي اآللية الثانية للفهم أو لتحقيق الفهم من خالل استعراض آليات
فهم كليات القرآن الكريم ،ويتم ذلك من خالل كون السنة شارحة وموضحة للقرآن
الكريم.

ثال ًثا :العقل

يصل البحث إىل املورد الثالث من آليات الفهم ،وهو (العقل) ودوره يف فهم الكليات
القرآنية ،وهذه اآللية من اآلليات املهمة ،والتي أكدت عليها النصوص القرآنية واحلديثية
عىل حدٍّ سواء ،وذلك ملا للعقل من أمهية يف الفهم.
( ((1عبد اهلل املامقاين ،مقباس اهلداية يف علم الدراية ،حتقيق :حممد املامقاين ،قم  -إيران :مطبعة نكارش،
ط1393 ،2هـ ،ج ،1ص .59
( ((1انظر :حسن الربيعي ،املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية ،النجف األرشف  -العراق :املكتبة القانونية،
ط2009 ،1م ،ص.40
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إن البحث عن العقل بمالحظة حجية مدركاته ،وكون أحكامه من أدلة استنباط
احلكم الرشعي تارة ،ويف كونه مرج ًعا عمل ًّيا عند فقد اإلمارات األخرى يكون وفق
صورتني مفرتضتني مها:
األوىل :أحكامه االستقاللية التي تقع يف طريق استنباط األحكام الرشعية؛ فيكون
معذرا.
دليلاً عقل ًّيا وإمارة أو
ً
اً
وأصول عملية يرجع إليها عند
الثانية :أحكامه االستقاللية التي تعد أحكا ًما ظاهرية
فقد اإلمارات العقلية والقواعد النقلية؛ كحكم قبح العقاب بال البيان ،ونحوها(.((1

هلذا فإن العقل حاكم بفائدة التقعيد ،ومنه :تقعيد الكليات لنستفيد منها حكم كيل
فورا باملفهوم الكيل ،مثل املفهوم
يشكل ويبني (قاعدة) حاكمة ،ومن ثم فإن العقل يظفر ً
الكيل لـ(البياض) الذي ُينتزع بعد رؤية يشء أو عدة أشياء تتميز باللون األبيض ،أو املفهوم
الكيل لـ(اخلوف) الذي حيصل من ظهور ذلك اإلحساس اخلاص مرة واحدة أو عدة مرات.

ولقد أشري إىل أن مشكلة الكليات نشأت من البحث يف معاين الكلامت العامة سواء
ما يدل منها عىل أشياء مثل إنسان وجبل ،وما يدل منها عىل كيفيات أو خصائص مثل
بياض وحالوة وخشونة ،وما يدل منها عىل عالقات مثل فوق وحتت ،وهكذا.

وبذلك يتبني أن لدينا جمموعة من املفاهيم التي ليس هلا مصداق خارجي إطال ًقا،
ومصاديقها تتحقق يف الذهن فحسب ،مثل مفهوم (الكيل) الذي ينطبق عىل املفاهيم الذهنية
األخرى ،وال يوجد أبدً ا خارج الذهن يشء يمكن تسميته بـ(الكيل) ،أي بمعنى ذلك
املفهوم القابل للصدق عىل أفراد كثرية.
فللعقل أمهية كبرية يف فهم الكليات القرآنية؛ كونه األساس واملنطلق لبناء هذه
الكليات ،ذلك الذي يسمى بالبناء الذهني العقيل املفاهيمي ،وتربز قيمة العقل من نواح
عدة منها:

أ -قيمة العقل كدليل

عن صالحية العقل كدليل يقول السيد عيل حسن مطر« :إن القول بجواز الرجوع
اجتاها لدى بعض فقهاء أهل السنة ،يفسح املجال
إىل العقل بوصفه
مصدرا للترشيع يمثل ً
ً
لتدخل العقل يف الترشيع ،بذريعة عدم بيان الرشيعة ألحكام مجيع املوضوعات ،وهذا
( ((1انظر :عيل املشكيني ،اصطالحات األصول ومعظم أبحاثها ،قم  -إيران :مطبعة اهلادي ،ط1423 ،8هـ،
ص.171 - 170
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االجتاه هو املعروف بـ(اجتهاد الرأي) ،يف قبال التعبد بالنصوص وعدم االنسياق وراء
الرأي والتقدير الشخيص يف جمال حتديد األحكام ،الذي كان عليه أئمة أهل البيت مالسلا مهيلع
والسائرون عىل هداهم»(.((1

إن هذا جزء بسيط من املناقشات التي دارت ما بني من يقول بدليل (العقل) ،ومن
يرفض ذلك ألنه يقول للقول بالرأي .إن تناول مبحث (العقل) وعدم القبول به يمكن
تصوره من خالل عدة نقاط هي:

 -1إن القرآن الكريم هو كتاب موجود ،مكتوب وحمفوظ بني الدفتني ،وآياته قابلة
للقراءة ،وقع االختالف -بنسب مع ّينة -يف املراد بألفاظه ،اَّإل أن أكثره أو أغلبه بني وواضح.

 -2إن السنة النبوية أو سنة األئمة املعصومني مالسلا مهيلع موجودة ومكتوبة ،ولقد جمُ عت
سميت باملجامع احلديثية ،أو كتب احلديث ،أو ما شاكل ذلك ،ولقد وقع االختالف
يف كتب ّ
يف أمور معينة وحمددة ومشخصة فيها هي:
أ  -نسبة األحاديث إىل النبي األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أو اإلمام للمعصوم مالسلا هيلع ،ولقد
وضعت مجلة من املعاجلات لذلك أوردهتا الكتب املختصة.
ب -أن هناك إشارة من ِقبل النبي واإلمام املعصوم إىل وجود من كذب أو سيكذب
عليهم يف صنع األحاديث ،وكذلك قد وضعت مجلة من املعاجلات لذلك،
فصلت فيها الكتب املختصة.
جـ -أن هناك ألفاظ وعبارات غري واضحة ،أو مرددة بني كثري يف األحاديث،
كذلك فقد قام أصحاب االختصاص بتوضيحها ووضع املعاجلات املالئمة
هلا.
 -3إن العقل كدليل يشء فضفاض وهالمي ،ال يمكن إمساكه أو اإلحاطة به ،فلم
نسمع أو نقرأ يف موضوع عن بحث أو كتاب أو آلية معينة لتحديد حدود العقل كدليل ،أو
بيان رشوطه ،أو توضيح أسسه ،سوى التعكُّز عىل القول بالبداهة ،وهو كذلك يتعكَّز عىل
غريه ،أن القول بـ(العقل) كدليل -عىل هذه الشاكلة -هو أقرب للقول بـ(الرأي) ،والذي
يرتاءى للبعض بأنه (العقل) ،بسبب ذلك جاءت اإلشكاالت عىل دليلية العقل يف مواضع
فكثريا ما نجد اإلشارة إىل
ومواضيع كثرية ،بل إن هذا األمر -بالتشكيك -يشمل اإلمجاع،
ً
اإلمجاع دليل ،وعند البحث والتحقيق نجد خالف ذلك ،فال نجد إي إمجاع يذكر.

( ((1عيل حسن مطر،علم أصول الفقه ،قم  -إيران :مطبعة ستاره ،ط 1432 ،1هـ ،ص.114 -113
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ب -إشكاالت ومؤاخذات عىل العقل

إن مسألة العقل من املسائل التي اختُلف فيها ،فام املراد بالعقل؟ وهل هو عقل واحد
أم عدة عقول؟
هذه أسئلة مهمة جدًّ ا ،وحتتاج إىل إجابات حقيقية ورصينة ،وعىل املختصني واملتبنني
لنظرية نقد العقل اإلجابة عنها ،ولن نقبل بإجابة أي متأثر باملشاريع أو متعاطف معها ،أو
شخصا من ال ُكتّاب إىل درجة اإليامن بكل ما قال .بل إننا نريد إجابة حقيقية تنبع
من أحب
ً
عن عقل حقيقي ومن خمتص حقيقي ال غري.

ً
واضحا يف مفهوم العقل
تشويشا
إننا وبمراجعتنا لكلامت الباحثني واملفكرين نجد
ً
لدهيم ،وهذا خالف قديم جدًّ ا .فعىل سبيل املثال يقول املاوردي (ت450 :هـ) يف العقل:
«واختلف الناس يف (العقل) ويف صفته عىل مذاهب شتى ،فقال قوم :هو جوهر لطيف
يفصل به بني حقائق املعلومات .ومن قال هبذا القول اختلفوا يف حمله ،فقالت طائفة منهم:
حمله الدماغ؛ ألن الدماغ حمل احلس .وقالت طائفة أخرى منهم :حمله القلب؛ ألن القلب
معدن احلياة ومادة احلواس ...وقال آخرون :العقل هو املدرك لألشياء عىل ما هي عليه
من حقائق املعنى ...وقال آخرون من املتكلمني :العقل هو مجلة علوم رضورية ...وقال
آخرون وهو القول الصحيح :إن العقل هو العلم باملدركات الرضورية.((1(»...
إن املاوردي هنا يذكر أربعة أقوال للعقل هي :جوهر لطيف ،املدرك لألشياء ،مجلة
علوم رضورية ،العلم باملدركات الرضورية .وعىل الرغم من هذا التعدد اَّإل أن ر ّدها إىل
ٍ
واحد ممكن ،وذلك من خالل القول بأن ما أورده املاوردي ُيعدّ من معاين وحقائق
مورد
وجتليات العقل.
وعن حجية العقل يقول األستاذ حممد هتامي دكري« :وقع االختالف بني الفقهاء
حول حجية العقل ،فمنهم من رفضه مطل ًقا ،ورفض أي تدخل له يف الترشيع ،وتش ّبث
بنصوص الوحي ،والسنة النبوية ،واألخبار املنقولة ،فيام اعرتف آخرون هبذه احلجية
خصوصا يف أصول االعتقادات «إثبات اخلالق واملبدأ والتوحيد والنبوة» ،واعتربوا أن نفي
ً
االعتبار واحلجية عن العقل يف أصول الدين إنام هو بمثابة إسقاط العتبار الدين؛ ألن هذه
األصول ال تثبت اَّإل بالعقل .أما يف جمال استنباط األحكام ،فهناك إمجاع عىل مدخلية للعقل
يف هذا االستنباط مع تفاوت بني املجتهدين يف حجية العقل يف هذا االستنباط ،باستثناء
اإلخباريني وأهل الظاهر الذين ال يعرتفون بالعقل ،ويقدّ مون األخبار عليه ،انطال ًقا من

( ((1أبو احلسن املاوردي ،أدب الدنيا والدين ،ص .21 - 20
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حترم الرأي يف الدين.((1(»...
بعض النصوص احلديثية التي ّ

أيضا ،وهي :عدم حجيته مطل ًقا ،االعرتاف
أما عن حجية العقل فإن هناك أقوال ً
بحجيته ،عدم االعرتاف.

أما عن العقل كمصطلح يستخدم يف الفكر احلديث فيقول األستاذ برهان غليون« :لعل
ً
تشويشا اليوم هو مصطلح العقل نفسه الذي نريد أن نستخدمه كأداة رئيسية
أكثر املصطلحات
انغامسا يف هذا التشويش هم املثقفون
يف أعادة تنظيم ساحتنا الفكرية والعقائدية ،وأكثر الناس
ً
أنفسهم .لألسف لقد أصبحت كلمة العقل تستخدم بكل املعاين كرديف لكلمة الثقافة أحيانًا،
والفكر أحيانًا أخرى ،واالثنني م ًعا ،أو ببساطة لكلمة املنطق أحيانًا ثالثة ،وغال ًبا ما يكون اهلدف
من استخدامها يف العديد من الكتابات اليوم إضفاء طابع اجلدة والتجديد عىل أفكار قديمة.
وقد أ ّدى هذا التشويش احلاصل يف اللغة املفهومية إىل إعاقة التقدّ م يف البحث العلمي ،وتع ّثر
التجربة النظرية ،وليس من قبيل الصدفة أن الفكر مل يستطع يف العقود األخرية أن يكون ردي ًفا
قو ًّيا للتجربة االجتامعية يف التنبيه إىل املشاكل التي كانت تفيض املزيد من التعمق والتدقيق،
وبقي من أجل ذلك كله االعتامد عىل املعارف واملناهج الغربية التي يطبقها عىل واقع خمتلف،
وهذا أبعد ما يكون عن التقدم ،أو حتقيق رشوطه ،بل هو عكس التقدم متا ًما»(.((1
هنا كذلك حصل اختالف يف املراد بالعقل يف الفكر احلديث عىل آراء منها :الثقافة،
الفكر ،الثقافة والفكر ،املنطق ،التجديد ،ليتجلىّ لنا مقدار اإلشكالية املوجودة يف مسألة
العقل وما يراد هبا ،فاألوىل ّ
حل اإلشكالية ،ومن ثم االتفاق عىل مراد واحد للعقل ،أقلها
يف كل علم ،من ثم يشار للمقصود منها.

راب ًعا :اإلمجاع:

يصل البحث إىل املورد الرابع من موارد فهم الكليات القرآنية واآلليات اخلاصة
بذلك ،وهو :اإلمجاع .إن اإلمجاع يطلق “تارة ويراد به اتفاق مجيع علامء اإلسالم أو التشيع
حتى اإلمام مالسلا هيلع ولو يف عرص واحد عىل أمر من األمور الدينية .ويطلق أخرى ويراد به
اتفاق عدة من العلامء فيهم اإلمام ولو كانوا فئة قليلة .ويطلق ثالثة ويراد به اتفاق اجلميع غري
اإلمام ولو يف عرص واحد .ويطلق رابعة عىل قول اإلمام مالسلا هيلع وحده ...أما القسم األول
( ((1حممد هتامي دكري ،علم اجتامع املعرفة تاريخ وإشكاليات ،ضمن كتاب :سوسيولوجيا املعرفة ،كتاب
املنهاج ،بريوت  -لبنان :مركز الغدير ،ط2014 ،1م ،ص .11
( ((1برهان غليون ،مقالة :العقالنية ونقد العقل مالحظات منهجية ،العقالنية العربية واملرشوع احلضاري،
سلسلة الندوات.)6( :
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فيسمى كل منهام إمجا ًعا دخول ًّيا؛ لدخول اإلمام يف املجمعني ...وأما القسم الثالث:
والثاين:
ّ
حصله أو من نُقل إليه اختالف بني األعالم ...وأما القسم
ففي حجيته بالنسبة إىل من َّ
(((2
الرابع :فقد يتّفق فيام إذا وصل أوحدي من الناس يف زمان الغيبة إىل حرضة اإلمام” .

وقرآن ًّيا نقول :قد أمجع العلامء وأهل االختصاص عىل وضع القواعد والكليات ملا هبا
من فائدة ،فاستقصوا الكليات ليضعوها ضمن أبواب من ّظمة ومرتّبةُ ،أطلق عليها مصطلح
(الكليات) ،أو (ألفاظ العموم) ،وما شاكل ذلك.
يقول القرايف :إن “اإلمجاع ،وصورته :أن يكون اللفظ استعمل يف جمازه دون حقيقته،
وينعقد اإلمجاع عىل أن املراد جمازه؛ فيقع العموم يف ذلك املجاز إذا كان اللفظ يف نفسه عا ًّما
ُوضع للعموم ،ولكن إنام يتناول بمفهومه حقيقته دون جمازه ،فحصول العموم يف املجاز إنام
حصل من جهة أمرين:
أحدمها :كون الصيغة صيغة عموم.
وثانيهام :انعقاد اإلمجاع عىل إرادة املجاز دون احلقيقة.
فمجموع األمرين اقتىض العموم يف املجاز ال أحدمها”(.((2

وهنا يراد باإلمجاع :هو إمجاع املفرسين ،أو علامء التفسري ،يف حتديد اآلراء الصحيحة
لتفسري آيات القرآن الكريم ،وفق منهج ال خيالف األساسيات ،وال يذهب إىل التفسري
بالرأي ،واإلمجاع هنا يف توجيه التفسري ،أي :اجتهاد يف التفسري ،وليس اجتهاد يف النص؛
نص معصوم.
ألن النص القرآين ٌّ
إن ملعرفة إمجاعات املفرسين طريقني:

األول :أن ينص أحد املحققني عىل حكاية اإلمجاع.

الثاين :أن تستقرئ أقوال املفرسين وتستنبط اإلمجاع من أقواهلم إذا مل يكن بينهم
خالف يف اآلية.
ثم إن اإلمجاع يف التفسري قد يكون إمجا ًعا عىل لفظ ،أو إمجا ًعا عىل معنى( .((2وبذلك
حيتاج الباحث إىل استخدام اآلليات املناسبة يف الفهم لذلك.

( ((2عيل املشكيني ،اصطالحات األصول ومعظم أبحاثها ،مصدر سابق ،ص.24 - 23
( ((2شهاب الدين القرايف ،العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم ،ص .164 - 163
( ((2انظر :مساعد بن سليامن الطيار ،فصول يف أصول التفسري ،الرياض  -اململكة العربية السعودية :دار
النرش الدويل ،ط1413 ،1هـ ،ص .71 - 70

دراسات وأحباث

84

أ -قيمة اإلمجاع كدليل

إن اإلمجاع اصطالح فقهي يعني اتفاق الفقهاء يف مسألة رشعية مع ّينة عىل رأي واحد،
وله أمهية كبرية يف الفقه السني ،وهلذا فهو أحد مصادر االستنباط عندهم ،ويدخل اإلمجاع
أيضا -مثل إمجاع أهل احلل والعقد ،إذ اعتمدوا عليها يفعندهم يف املسائل السياسية
ً
إثبات خالفة أيب بكر وتسويغها .ويرى الشيعة ّ
أن اإلمجاع ال يصلح أن يكون دليلاً بنفسه،
وليس له اعتبار رشعي اَّإل إذا كان كاش ًفا عن رأي املعصوم ،أي ّ
إن اإلمجاع عندهم حجة
ألنّه يدل عىل رأي املعصوم ،ال لكونه حجة بنفسه.

لقد أثريت الكثري من اإلشكاالت عىل اإلمجاع ،وباخلصوص كـ(دليل) مستقل
بحد ذاته ،ولقد رفضت استقالليته ،وباخلصوص إن كان هناك دليل سابق عليه ،يف القرآن
(حسن
كثريا من اإلمجاعات قد نُقلت بواسطة ُ
الكريم ،أو يف السنة املباركة ،مضا ًفا إىل أن ً
نسمي اإلمجاع بـ(حسن الظن) اً
بدل من اسمه.
الظن) ،وصار لزا ًما أن ّ

ب -إشكاالت ومؤاخذات عىل اإلمجاع

يقول السيد عيل حسن مطر“ :إن األدلة عىل حجية اإلمجاع ليست تامة ،ال عىل القول
بكونه حجة بذاته ،وال عىل القول بأنه حجة من باب كشفه عن قول املعصوم .ولكن ينبغي
العود إىل أصل مفروض هذه املسألة إلثبات بطالنه وقيام البحث عىل أساس غري صحيح؛
ذلك أهنم افرتضوا الرجوع إىل اإلمجاع بوصفه دليلاً عىل حكم ال دليل عليه من الكتاب
أمرا مفرو ًغا منه ،عىل الرغم من تضافر
والسنة ،فكأهنم يأخذون نقص األدلة الرشعية ً
حكم رشع ًّيا مب ّينًا
النصوص من الكتاب والسنة عىل إكامل الدين وحفظه ،وأن لكل واقعة اً
بدليل واصل إلينا وحمفوظ لدينا من الضياع .وال أدل عىل بطالن هذه الدعوى من أننا ال
نجد حتى شاهدً ا واحدً ا عىل حكم أمجعت عليه األمة أو الطائفة دون أن يكون عليه دليل
رشعي ،ليكون اإلمجاع هو الدليل الوحيد عليه”(.((2
فإن كان هناك أدلة رشعية عىل األحكام ،فام الداعي إىل جميء اإلمجاع؟ فضلاً عن
جعله دليلاً مستقلاًّ ؟! بل ُجعل يف قبال القرآن الكريم والسنة املباركة! وما ذلك اَّإل ترك
للقرآن الكريم والسنة املباركة ،والذهاب نحو اإلمجاع وحده فقط ،رغم ما أثري حوله من
إشكاالت ومالحظات .يقول الشيخ يوسف البحراين“ :ليس يف عدّ اإلمجاع يف األدلة اَّإل
جمرد تكثري العدد وإطالة الطريق”(.((2

( ((2عيل حسن مطر ،علم أصول الفقه ،قم  -إيران :مطبعة ستاره ،ط1432 ،1هـ ،ص.111
( ((2يوسف البحراين ،احلدائق النارضة ،املقدمة الثالثة ،املقام الثاين ،ج ،1ص .36
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فإن كان اإلمجاع قد جيء به من أجل تكثري األدلة من جانب ،وإطالة الطريق من جانب
آخر ،فإن هذا خالف التسهيل الذي أراده اهلل سبحانه وتعاىل من رشيعته ،بل هو ذهاب نحو
حكرا عىل مجاعة دون غريهم.
التشفري يف العلوم ،وباخلصوص العلوم الرشعية لتكون ً
ومن اإلشكاالت التي أثريت عىل اإلمجاع ما ييل:
 -1أن مبناه موافق ملبنى املدارس املخالفة.
 -2أنه مبني عىل احلدس والظن.
 -3أنه مبني عىل (حسن الظن)؛ من خالل النقل من غري حتقيق.
 -4أنه يشء يف قبال القرآن الكريم ،ويف قبال السنة املباركة.
 -5أنه مبنى فقهاء ،وليس دليلاً رشع ًّيا إهل ًّيا.

آلية القرآن الكريم يف بيان الكليات

إن للقرآن الكريم آليه يف بيان الكليات ،ويمكن أن نفهم ذلك من خالل:
أول :عن طريق اآليات القرآنية التي وردت فيها ألفاظ العموم ،أي القاعدة الكلية
اجلامعة ،وهي التي يثبت فيها القرآن هذه الصفة عن طريق ألفاظ العموم والشمول،
فنالحظ تكرار عبارة (كل يشء) يف القرآن الكريم مع ألفاظ عموم أخرى تؤكد عمومها
وهي :السعة ،والشهادة ،واإلحاطة ،مما يعطي (قاعدة كلية) تفيد شمول العلم اإلهلي جلميع
األمور الكلية واجلزئية(.((2

إن القرآن الكريم كتاب شامل ،ومنهاج حياة متكامل ،وله مهمة واقعية مطردة،
وطبيعة حركية حية ،ورسالة حضارية عاملة ،ووجود وتأثري مستمرين إىل أن يرث اهلل
األرض ومن عليها ،كام وإن النظرة الكلية الشاملة للقرآن الكريم هي املفتاح األول للتعامل
معه ،وهي املنطلق األسايس لفهمه وتدبره والتلقي عنه ،وسيجد فيه هذا الناظر البصري ما
يبحث عنه اآلخرون من موضوعات وأمور جزئية جانبية ،جيدها يف أثناء التعامل معه،
فتكون نظرات ثانوية مكملة هلذه النظرة ،ومتممة هلا ،تزيدها مكاسب وعلو ًما ومعارف.
إن القرآن الكريم كتاب اهلل اخلالد ،الصالح لكل زمان ومكان ،وإن نصوصه العظيمة
تعطي توجيهاهتا لكل بني اإلنسان ،وهذه النظرة أو (النظر) القرآين وفق الطرح الكيل هي
من أهم ميزات القرآن الكريم ،ومن األدلة عىل صالحيته لكل زمان ومكان .يقول األستاذ
عبد األمري زاهد“ :إن اللفظ املفيد للعموم إما أن تكون إفادته له من جهة الوضع اللغوي،
( ((2انظر :عبد الستار فتح اهلل ،املدخل إىل التفسري املوضوعي ،بورسعيد  -مرص :دار التوزيع والنرش
اإلسالمية ،ط1411 ،2هـ ،ص .198
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أو من جهات أخرى كالعرف والعقل ،واألخريان ليسا من القضايا اللغوية املحضة ،إنام من
عموم قوانني االستنباط وقضايا االجتهاد”(.((2
لكل ٍ
فمثلاً  ،إن خطاب املفرد يف القرآن هو خطاب ِّ
فرد يصلح للخطاب ،وهو أسلوب
من أساليب التعميم الذي هو بمثابة النص عىل العموم وتأكيده ،بخالف ألفاظ العموم
فإهنا حتتمل أن يراد هبا اخلصوص ،وحني يراد هبا العموم ف ُيالحظ فيه توجيه اخلطاب لكل
ٍ
ٍ
مكلف ضمن خطاب اجلامعة.
فرد
بذلك يتوضح جمملاً الفهم العام للبناء املعريف للكليات القرآنية ،ومعرفة دور تلك
الكليات ،وأثرها يف بناء قواعد التفسري ،وهذا هو األساس املهم علم ًّيا ومعرف ًّيا يف حتقق
اجلدوى واجلودة العلمية.

ثان ًيا :عن طريق اآليات التي اشتملت عىل األوامر والنواهي ،يقول القرايف“ :صيغ
النواهي والصحيح من املذاهب أهنا للتكرار؛ وإذا كانت للتكرار كانت الستغراق األزمنة
املستقبلة كلها ،وهي غري متناهية؛ فيكون اللفظ اًّ
دال عىل شمول الرتك هلا ،وهو حقيقة
العموم ،غري أن داللة لفظ النهي عىل استغراق األزمنة داللة تضمن؛ بسبب أن لفظ النهي
يدل مع الزمان عىل الرتك؛ فالرتك جزء مسمى صيغة العموم ،واستغراق األزمنة اجلزء
اآلخر؛ فيكون اللفظ اًّ
دال عىل كل واحد منهام داللة تضمن ،وعىل جمموعها مطابقة ،وهذا
بخالف ما تقدم من صيغ العموم؛ فإهنا تدل عىل العموم مطابقة ،ولكن املطلوب حاصل
من التضمن؛ فإن الدال عىل العموم :إما مطابقة ،أو تضمنًا ،أو التزا ًما”(.((2
مستمرا من خالل القطع باستمراريته وحاكميته التي انطلقت من
أي بقاء العدم
ً
املنع والنهي عنه .كام ويقول القرايف :أما “صيغ األوامر إذا قلنا بأهنا للتكرار ،فإهنا تدل عىل
استغراق األزمنة التي يمكن إيقاع الفعل فيها يف االستقبال ،وهي غري حمصورة؛ فتكون
الصيغة دالة عليها تضمنًا؛ ألن طلب الفعل هو جزء مسامها مع استغراق الزمان؛ فهي دالة
عليه تضمنًا ،كصيغ النواهي.
ومتتاز عن صيغ النواهي بوصفني:

أحدمها :أن القائلني بأن النهي للتكرار أكثر.

والثاين :أنَّا نشرتط األزمنة املمكنة فيها دون صيغ النواهي؛ بسبب أن استغراق

( ((2عبد األمري زاهد ،قضايا لغوية قرآنية ،ص .155
( ((2شهاب الدين القرايف ،العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم ،مصدر سابق ،ص .469

الكليات القرآنية ..دراسة يف أمهيتها وفوائد معرفتها

87

األزمنة بالرتك؛ أما استغراقه بالفعل فغري ممكن ،بل ال بدّ من قضاء حاجة اإلنسان وغريها
مخرا فهذا يمكن
من رضوريات احلياة التي متنع مبارشة الفعل .أما كون اإلنسان ال يرشب ً
املداومة عليه من غري مشقة؛ فلذلك مل نشرتط اإلمكان فيها”(.((2

ثال ًثا :عن طريق العموم الذايت القرآين؛ ذلك أن القرآن أصل األصول مجي ًعا ،فهو
حلكَم عند التنازع يف القواعد والفروع،
احلاكم عىل غريه ،وهو املهيمن عىل ما سبقه ،وهو ا َ
وهو األصل الذي ينبغي أن تقاس عليه أصول العلوم مجي ًعا :يف اللغة واألدب ،والفقه
واألصول ،والسري والتاريخ ،والقوانني والرشائع ،والقصص والغيب ،وسائر فنون الناس.
فإذا قال القرآن من هذا فقوله الفصل ،وحكمه األصل ،وتقريره احلق والصدق ،وإن
خالفته أوهام الناس ،أو فرحوا بام عندهم من العلم املحدود.

حكم كل ًّيا
لقد أسس القرآن بعض التعميامت الكلية ،وأراد منها أن يكون
اً
الش َياطِ ِ
لالستنساخ ،فقوله تعاىل{ :إِ َّن ا ُمل َب ِّذ ِري َن كَانُوا إِ ْخ َو َ
ان َّ
رب
ني} ،وإن كان ُيتوهم إهنا خ ٌ
ال قضية يالزمها حكم ،ولكن املتأمل يرى أنه حكم يحُ ّرم التبذير من خالل ذم ّ
املبذرين ،ثم
الشي َط ُ ِ ِ
ورا} ،ل ُيدخل القضيتني بقياس َ
{وك َ
ترك نتيجته
َان َّ ْ
ع ّقب يف اآلية نفسهاَ :
ان ل َر ِّبه َك ُف ً
لالستنساخ ،وهي :إن املبذرين إخوان الكافرين ،واهلل أعلم.
الش َياطِ ِ
بقي لنا أن نعرف أن هذا احلكم الكيل{ :إِ َّن ا ُمل َب ِّذ ِري َن كَانُوا إِ ْخ َو َ
ان َّ
ني}،
موضوعها من املوضوعات الشاملة التي ال حرص جلزئياهتا وال يمكن حرصها اَّإل من
أحاط علمه بكل يشء ،لذا تولىَّ الباري إيضاح مثل هذه الكليات والقواعد ،وهذه القواعد
والكليات قطعية ألهنا قرآنية.
إن هناك مجلة أدلة تؤكد عىل كلية القرآن الكريم ،والتي هي:

أول :النصوص القرآنية الرصحية التي تؤكد شمولية القرآن الكريم يف معاجلته لكل
يشء ،وعنايته بكل يشء ،وعدم تفريطه بيشء من األشياء.
ثان ًيا :التأكيدات التي وردت يف القرآن الكريم عىل أنه -أي القرآن -جاء ل ُيخرج
الناس مجي ًعا من الظلامت إىل النور ،ومن الظلم والتظامل إىل العدل والرتاحم ،ومن الفوىض
والتداعي إىل النظام والتامسك.
ثال ًثا :التحذيرات الشديدة من خمالفة األحكام واألوامر اإلهلية .والزم هذا أن يكون
اهلل تعاىل قد أنزل هذه األحكام ،وأن تكون مثل هذه األحكام مستوعبة كل جماالت احلياة،

( ((2شهاب الدين القرايف ،العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم ،ص .469
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وكل الشؤون التي هتم البرش.

إن القرآن الكريم كتاب جامع ،حيتوي عىل الكليات واجلوامع ،وحيتوي عىل الطرح
الكيل الشامل والعام .وإن جممل الدين ورشيعته مؤسس عىل هذه املحكامت الكليات ونابع
منها .والقرآن الكريم باعتباره األصل األول واملرجع األعىل لإلسالم ورشيعته ،ال بدّ وأن
يكون هو مستودع هذه الكليات األساسية ومنجمها ،وال بدّ أن تكون هذه الكليات مقدمة
يف الرتتيب واالعتبار.
يقول حممد الطاهر بن عاشور“ :صنف املحكامت يتنزل من الكتاب منزلة أ َِّمه ،أي
أصله ومرجعه الذي ُيرجع إليه يف فهم الكتاب ومقاصده”(.((2
فالقرآن الكريم وباحتوائه عىل الكليات واجلوامع يم ّثل (املنبع) و(املنجم) لكل
أساس كيل ،وإىل ذلك قد أشارت آياته املباركة بطرحها مصطلح (املحكامت) لتكون (أ ًّما)
لكل الكتاب ،و(مرج ًعا) ُيرجع إليه يف آياته ،وباخلصوص (املتشابه) منها.

لذا فإن القرآن الكريم قد حفل بكثري من التعميامت الكلية لإلنتاج املعريف الشامل،
وهذه التعميامت عبارة عن قواعد حاكمة عىل صنفني من املعارف الكلية :صنف يتعلق
بقوانني وقواعد حتكم الوجود وبضمنه اإلنسان ،وصنف منها ما حيكم اإلنسان يف األمور
االجتامعية.
إن خصوصية العموم الذايت يف القرآن الكريم ،مضا ًفا إىل العموم القائم عىل وفق
أدوات العموم ،هو ما ُيمكّننا من معرفة واستخراج الكليات يف القرآن الكريم ،وكذلك
احلال -ممك ٌن -بالتعدية إىل العلوم األخرى.

راب ًعا :عن طريق أسلوب القرآن الكريم يف املخاطبة والترشيع .إن أسلوب القرآن
الكريم يف خطاباته وترشيعاته كانت وفق الطرح الكيل العام .يقول الشاطبي (ت790هـ):
“اعلم أن القواعد الكلية هي املوضوعة اً
أول ،والذي نزل به القرآن عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بمكة...
وإنام كانت اجلزئيات املرشوعات بمكة قليلة ،واألصول الكلية يف النزول والترشيع أكثر،
ثم ملا خرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة واتسعت خطة اإلسالم ،كملت هناك األصول الكلية
عىل تدريج ...كله تكميلاً لألصول الكلية”(.((3
إن الطرح التدرجيي للقرآن الكريم مل يكن منفكًّا أو غري ملتفت للطرح الكيل القائم

( ((2حممد الطاهر ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،تفسري اآلية 7 :من سورة آل عمران ،نقلاً عن كتاب :كليات
الرشيعة ،أمحد الريسوين ،ص .29
( ((3أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات ،ج ،3ص .63 - 62
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عىل التتابع شي ًئا فشي ًئا يف قضايا العقائد واألخالق والترشيعات .لقد كان أسلوب القرآن
ٍ
قائم عىل الطرح (الكيل)
الكريم يف املخاطبات عمو ًما ،ويف الترشيعات
بشكل خاص؛ اً
بصورة مبارشة أو غري مبارشة.

خامسا :من طريق أنساق القرآن الكريم .إن عادة القرآن الكريم وفق أنساقه هي
ً
“تكرار ورود لفظ أو تركيب أو أسلوب يف القرآن ليدل غال ًبا عىل معنى معينّ  .وقولنا:
(غال ًبا) يشري إىل أن خمالفة العادة مرة أو مرتني ال يقدح فيها ،لكن هذه املخالفة ال تعترب اَّإل
إذا دل عليها دليل أو كانت من الوضوح بحيث ال حتتاج إىل دليل”(.((3
فتلك العادات واألنساق هي ما كرره القرآن عىل طريقة واحدة أو أغلبية لداللة
خاصة ،ال بل إنه يدخل يف هذا املصطلح عادات القرآن يف حروفه وألفاظه وتراكيبه
وأحكامه ومعانيه ،كلية أو أغلبية ،علمنا داللتها أو مل نعلم ،فهو مصطلح واسع وكبري ،وال
يمكن حرصه يف بحث بل وال يف بحوث ،وإن عادات القرآن األسلوبية يراد هبا :ما كرره
القرآن من أساليبه عىل طريقة واحدة أو أغلبية لداللة خاصة.
تعرض بعض
إن عىل املفرس أن يتعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه .وقد ّ
السلف ليشء منها ،فعن ابن عباس :كل كأس يف القرآن فاملراد هبا اخلمر ،واملطر ُيذكر
ويراد به العذاب ،والنداء بـ(أهيا الناس) يراد به املرشكون من أهل مكة .فإن “عادة هذا
الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنوا ًعا كثرية من الرشائع والتكاليف أتبعها إما باإلهليات ،وإما
برشح أحوال األنبياء ،وأحوال القيامة ،ليصري ذلك مؤكدً ا ملا تقدم ذكره من التكاليف
والرشائع”(.((3

إن هذا النسق القرآين ،والذي يسميه البعض بـ(عادات القرآن) يعترب من أساسيات
فهم القرآن الكريم ،وباخلصوص خطاباته الكلية .وقد اهتم كثري من العلامء يف مقدمات
كتبهم ،أو يف أواخرها بذكر تلك العادات القرآنية ،وباخلصوص (كليات القرآن) ،والتي
من خالهلا استخرجت قواعد مهمة كانت األساس يف الفهم والتفسري ،وعىل وفقها قامت
الكثري من قواعد التفسري.
إن فهم كليات القرآن الكريم من خالل توضيح آليات فهمها؛ هلو األساس يف حتقيق
فهم كيفية بناء قواعد التفسري ،وبالتايل التقدم خطوة إىل األمام يف تفسري القرآن الكريم.

( ((3سعيد اخلطيب ،مفاتيح التفسري ،ص .581
( ((3حممد الطاهر ابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،مصدر سابق ،ج ،1ص.125
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آلية السنة املباركة يف فهم الكليات

إن طرق فهم الكليات يف السنة املباركة تتم من خالل:

أول :عن طريق األحاديث الواردة عن النبي األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص :قال رسول اهلل“ :أوتيت
جوامع الكلم”(.((3
ٍ
ملعان كثرية”( .((3قال ابن األثري
إن “املراد بجوامع الكلم :األلفاظ القليلة اجلامعة

(ت606 :هـ) “أي :إنه كان كثري املعاين قليل األلفاظ”( .((3وقال ابن حجر العسقالين
(ت852 :هـ) “وجزم غري الزهري بأن املراد بجوامع الكلم :القرآن ،بقرينة قوله( :بعثت)،
والقرآن هو الغاية يف إجياز اللفظ واتساع املعاين”(.((3

يقول الندوي“ :وجوامع الكلم تندرج حتتها آيات وأحاديث تنطوي عىل أحكام
ٍ
ومعان كثرية يف ألفاظها ونصوصها اجلامعة الوجيزة ...قال اإلمام الشهاب اخلفاجي يف
رشح (جوامع الكلم) :جمَ ّع جامعة جلمعها ِ
احلكم واملنافع يف لفظ قليل؛ والكلم اسم جنس
األصح .وهو إضافة الصفة للموصوف ،و ُفرست
جمَ عي للكلمة ال مجع وال اسم مجع عىل
ّ
بالقرآن ملا يف مجعه من املعاين يف ألفاظه املوجزة .وقيل :املراد به كلامته املوجزة املتضمنة
ِ
للحكَم واملنافع ...ويف صفته ملسو هيلع هللا ىلص :أنه كان يتكلم بجوامع الكلم ،أي إنه
كان كثري املعاين ،قليل األلفاظ”(.((3
إن الكلمة التي ُيبدهيا رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تشتمل عىل منظومات بيانية إىل ما شاء اهلل،
اَّإل أهنا حتتاج إىل ُمفرس إهلي منتخب من ِقبل اهلل تعاىل حتّى ُيفرس هذه الكلمة التي أطلقها
أت جامع أو جمموعة من الكلم وإنام أويت جوامع الكلم،
رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص؛ ألن الرسول مل ُي َ

( ((3حممد بن إسامعيل البخاري ،اجلامع الصحيح (صحيح البخاري) ،حتقيق :مصطفى ديب البغا ،بريوت
 دمشق :دار ابن كثري ،ط1414 ،5هـ ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول النبي :بعثتبجوامع الكلم ،ص .)7273( 113
( ((3راشد بن محود الثنيان ،عادات القرآن األسلوبية ،الرياض  -اململكة العربية السعودية :دار التدمرية،
ط1432 ،1هـ ،ص.134
( ((3جمد الدين أبو السعادات ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي وحممود
حممد الطناحي ،بريوت  -لبنان :املكتبة العلمية ،ط1399 ،1هـ ،ج ،1ص 195
( ((3ابن حجر العسقالين ،فتح الباري يف رشح صحيح البخاري ،تصحيح وأرشاف :حمب الدين اخلطيب،
بريوت  -لبنان :دار املعرفة ،ط1379 ،1هـ ،ج ،13ص .247
( ((3عيل أمحد الندوي ،القواعد والضوابط الفقهية الواردة يف التحرير رشح اجلامع الكبري لإلمام مجال الدين
احلصريي ،رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،اململكة
العربية السعودية1409 ،هـ ،ص .178
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أي حديث نبوي يصدر عنه له ما شاء اهلل من التفاسري،
واجلوامع جنس الكلم ،ولذا نالحظ َّ
وتنبثق منه قواعد عديدة بمثابة أسس تنطلق منها تلك القواعد والضوابط.

إن الرسول األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قد أبدى مالحظته للمستوى الفكري والثقايف ألمته
املعارصين له ،وسبك األلفاظ يف إطار مفهومي يتناسب ومستواهم املعريف ،اَّإل أن تلك
املفاهيم املنتجة يف زمان ومكان حمددين ال تنحرص هبام ،وال تتحدد ضمن اإلطار واألفق
اخلاص هبؤالء الناس ،بل من شأهنا أن تأخذ طريقها مع املخاطبني اآلخرين ،ويف عصور
وأمصار خمتلفة.

وبذلك يكون االنطباق غري منحرص يف املخاطبني عرص النزول فقط ،أو عرص النبي
األكرم ،بل اخلطاب عام وشامل هلم ولغريهم وإىل يوم القيامة ،غري حمصور ال بزمان وال
بمكان مطل ًقا.

ثان ًيا :عن طريق أحاديث األئمة املعصومني مالسلا مهيلع .إن أحاديث األئمة املعصومني
مكملة ألحاديث النبي األكرم ،وكلها تندرج ضمن كيل (املعصوم) وفق النظرية الشيعية
ّ
اإلمامية ،والتي تشمل النبي األكرم واألئمة االثني عرش املعصومني من بعده .قال اإلمام
ٍ
ٌ
وهنيّ ،
حالل
يشء يكون فيه
وكل
أمر
ٌ
الصادق مالسلا هيلع“ :األشياء مطلقة ما مل يرد عليك ٌ
(((3
ٌ
حالل أبدً ا ما مل تعرف احلرام منه فتدعه”  .وقال مالسلا هيلع “إنام علينا أن
وحرا ٌم فهو لك
تفرعوا”(.((3
نُلقي عليكم األصول وعليكم أن ّ

ٌ
أصول وحدوية
إن األصول التي ث ّبتها أئمة أهل البيت هي أصول هلا منظومة خاصة،
بينها ُألفة ووحدة ،وهذه الوحدة ليست نفسية فقط ،بل وحدة فكرية وعملية ومنهجية ،إذا
سار عليها اإلنسان الناشد للوحدة خت ّلص من التمزق والتبعثر والتشتّت .قال اإلمام عيل بن
تفرعوا”(.((4
موسى الرضا مالسلا هيلع“ :إنام علينا أن نُلقي إليكم األصول وعليكم أن ّ

تسمى هذه األصول بـ(األصول املتل َّقاة عن األئمة مالسلا مهيلع) ،وقد تبعهم
وقد كانت ّ
عليها أصحاهبم.
( ((3حممد باقر املجليس ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار (البحار) ،حتقيق :جلنة من العلامء
واملحققني واألخصائيني ،بريوت  -لبنان :مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ط2008 ،1م ،ج ،2ص.274
( ((3احلر العاميل ،وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة ،حتقيق :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم -
إيران ،ط1429 ،4هـ ،40 :18 ،ح ،51وحممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،45 :2 ،ح.2
( ((4احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،مصدرسابق ،62 :27 ،واحليل ،ابن إدريس،الرسائر ،قم  -إيران :مؤسسة
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،ط1410 ،2هـ ،ج ،3ص  ،575وحممد باقر املجليس ،بحار
األنوار ،مصدر سابق ،ج ،2ص .245

92

دراسات وأحباث

إن من الالفت أننا نشهد يف أقوال األئمة املعصومني عبارات مثل« :علينا إلقاء
األصول وعليكم التفريع» ،و«أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاين كالمنا ،إن كالمنا يترصف
وجها،
وجها» ،ونُقل عن اإلمام الصادق قوله« :إنا لنتكلم بالكلمة هلا سبعون ً
عىل سبعني ً
يل من كلها املخرج» ،وبالتمعن يف كالمهم بمعظمه ،ندرك عىل نحو قاطع أن مهمتهم
العامة الالزمانية والالتارخيية ،بحسب تعريفهم هلا ،هي عرض األصول والقواعد العامة
لفهم الرشيعة ورشحها يف ضوء أشعة القرآن وسنة النبي ،وأن القرآن كان إمام األئمة(.((4
إذن هذه األُسس التي ّ
ْ
جذرهتا مدرسة أهل البيت ،وفتحت أبواهبا وأرسارها هي
حصون منيعة ال تستطيع البرشية أن تتس ّلق وتقفز عليها من دون تطبيق وجمازات هلذه
األصول العلمية واملعادالت ،وهذا هو السرِّ ُ يف بقائها وديمومتها بعد ميض أكثر من أربعة
عرش قرنًا عىل تأسيسها .إن مهمة األئمة املعصومني الالزمانية والالمكانية هي عرض
الكليات واألصول والقواعد العامة؛ لتكون األساس واملنطلق يف رشح وفهم النصوص
الرشعية ،وباخلصوص النص القرآين.

( ((4انظر :نجف عيل مريزائي ،فلسفة مرجعية القرآن املعرفية ،مصدر سابق ،ص .73
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ﷺ مدخل

ال يقتيض االقتصاد يف العلم تبسيطه وإن كانت البساطة رهان قديم
للفلسفة الوسيطية كحالقة األوكّامي ( )OckhamRazorوللعرص احلديث
السياق،
كخطاب املنهج الديكاريت ،لكن بات من الرضوري أن نعود إىل سلطة ّ
(((
فاالنتقال من السكوالستيكية وعرص ازدهار املعارف الزائفة وا ُملالوغة
واجلدل كان يتط ّلب هذا امليل .نحن إزاء حماولة لتصفية احلساب مع هذا
التجريد املرتاكم للعلم الوسيطي الذي أقىص التجربة ،وهي إذ سارعت
أيضا-((( وضعت هذا املصطلح وأقصد به ا ُملغالطة باستعامل ال ّلغة ،فهو مفهوم صناعي
ً
وأيضا هو تطوير ملصطلح وضعته ساب ًقا يف سياق نقدي
يأخذ وزن كلمة مغالطة،
ً
للمرشوع التداويل لطه عبد الرمحن حتت عنوان «ال ّلغونة» ،وحدث ّ
أن أحدً ا من تالمذته
سطا عليه يف سياق ر ّد االعتبار ألستاذه حتى نيس أنه يستعمل مفهو ًما من صنع «منقوده»،
وكان ذلك فرصة إجيابية لكي أختلىّ عنه -لنتذكّر دعويت إىل مفهوم آخر وضعته لتدبري
املفاهيم وأقصد املفهوم املستعمل ( -)conceptjetableوأضع بديلاً عنه :ا ُملالوغة .وعادة
ما تأخذ املالوغة شكلاً منطق ًّيا وتستند إىل اجلدل ،وهذا ّ
الشكل من ا ُملالوغة هو ما يعزز
ماسة إىل حالقة األوكامي.
القناعة ً
-أيضا -بوجود حاجة َّ
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لتقويض هذا التعقيد أنتجت معضلة البساطة التي انتهت إىل جتزيء العلم والتّسامح مع
الفرضية واجلنوح إىل أقىص النسبوية.
لعل إحدى أهم ما م ّيز السكوالستيك هو الرغبة يف احلسم املسبق للمعرفة ولو عرب
ال ّلغة ،لقد كانوا يفكّرون بصوت ٍ
قوضوا القلق الذي شكّل داف ًعا إلنجاز
عال ولغة رتيبة ،كام ّ
كربى االنقالبات العلمية الكربى ،والتفكري الصامت الذي خيرق املألوف ،لع َّلنا نجد يف
السكوالستيك معامل هذا التكرار الذي ينتهي بإفساد الفكر ،وستستمر روح السكوالستيك
مرصا عىل جتاهل النقاش التارخيي حول أزمة العلم
حتى داخل العرص احلديث الذي ال زال ًّ
واملناهج واملعرفة ،فحني يقاوم إدغار موران استنا ًدا إىل رعيل من النُّ َّقاد هذا الوضع القائم
عىل االختزال -ر ّد معرفة املجموع إىل معرفة أجزائه  -والفصل((( -فصل املعارف عن
أيضاّ -أن هذا ليس سمة متو ّلدة فقط يف احلداثة ،بل هي موروث
بعضها -فإنام يتجاهل ً
قديم يعكس استمرار األثر الوسيطي يف الثقافة العلمية احلديثة.
أذكّر بالتصنيف الثالثي الذي يسم مستويات التفكري واملعرفة يف تاريخ األفراد وكذا
يف تاريخ األمم((( ،فال زلنا حتى يف العرص احلديث عاجزين عن تقويض ال ّثباتية والعجز
عن بلوغ اللحظة األنطولوجية من خالل االختامر اإلبستيمولوجي الذي من املفرتض
(هتجي املعرفة خارج استحقاقاهتا األنطولوجية)،
أن متهد له املرحلتان :السكوالئية
ّ
والسكوالستيكية (التحاذق باجلدل وسلطة اللغة لتربير وضعية إبستيمولوجية مز ّيفة).
فعىل املستوى التارخيي ّ
فإن بروز السكوالستيكية ال يربح املالمح املذكورة ،وهي
خاصية أنامط حمددة من التفكري تتجاوز احلقب ،و ُتعبرّ عن روح السكوالستيكية حيث
تكمن وظيفة النّسق يف التربير ال يف البحث واالكتشاف .وبام ّ
أن السكوالستيكية ارتبطت
باإلرث املدريس واجلامعي خالل القرن الثالث عرش بأوربا وتستند إىل العلوم الثالثة
( :)triviumالنحو /البالغة /اجلدل ،حيث يرت ّبع القديس أونسيلم الذي يعترب اجلدل
املنهج األسايس يف التفكري الذي هيدف إىل حتقيقه هو مهارة االعتقاد(((.
((( إدغار موران ،هل نسري إىل اهلاوية ،ترمجة :عبد الرحيم حزل ،املغرب :أفريقيا الرشق ،ط ،2012 ،1ص
.26
((( أعني املراحل الثالث :السكوالئية /السكوالستيكية /العرب-سكوالستيكية ،وأرصد من خالل هذا
التصنيف السري الطبيعي الذي حيدد معامل التفكري ،فالعجز عن جتاوز املرحلتني يوقف التفكري يف أنامطه
أيضا -بالعقدة السكوالستيكية.الثباتية ،وهو ما يمكن أن نسميه ً
((( جاك لو كوف ،هل ولدت أوربا يف العرص الوسيط ،ترمجة :حممد حناوي ويوسف نكادي ،ط،2015 ،1
جدة /املغرب :مطبعة مفكر ،ص .137
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ثم ال زلنا نتحدّ ث عن احلداثة كمنعطف وقطيعة صارمة مع هياكل القرن الوسيط،
غري أنّنا نجد روح هذا القرن ينبعث يف صلب هذه القطيعة ،فحتى ديكارت الذي قد نعتربه
ً
اللحظة التي ّ
«تلميذا الم ًعا
دشنت هذا العهد فهو يبقى -عىل حدّ تعبري جاك لو كوف-
لسكوالستيكية العرص الوسيط»(((.

ربام بدا أن السكوالستيك كانت مرحلة توافقية ال سيام يف حلظة أونسيلم حسب
جاك لوكوف ،غري ّ
أن هذا التوفيق سابق يف كل الفلسفات الوسيطية ال سيام يف اإلنتاج
الفلسفي الوسيطي األوسطي (الرشق األوسط واألندلس) ،بل سنجد ّ
امليض
أن حماوالت
ّ
هبذا التوفيق إىل حدود التناقض التّام بني اخلطاب العلمي اجلديد واخلطاب الكنيس ،انتهى
بالقطيعة ،وكان الفصل هو الثمن عن العجز التارخيي عن التوافق ،يعيدنا دومينيك لوكور
لرسم املشهد البدائي هلذه احلداثة مع غالييل يف تشخيص مرسحي لدى برخيت حيث ما كان
ّ
أبدً ا موضع ّ
مشخصا غالييل« :إن اخلوف
أيضا
شك فإننا نشك فيه اليوم ،كام يف تعبري برخيت ً
(((
من املوت يشء برشي ،والضعف البرشي ال عالقة له بالعلم» .
سنجد ومن خالل ما نحاوله هنا إظهار رؤيتني للعامل واملعرفة يف منتهى التناقض،
ولكنه تناقض سيتبدد حني ندرك وضع األشياء يف سياقاهتا ،وهو اليشء الذي ال زلنا
عاجزين عن فعله أو عىل األقل عن فعله باستمرار ،وأعني بذلك كلاًّ من النظرة التبسيطية
للفكر والعامل والنظرة التعقيدية.

ﷺ إشكالية سوء استعامل

بني دعوى البساطة عند األوكامي ودعوى التعقيد عند املتأخرين كإدغار موران
ّطرفات،
زعيم الفكر املركّب -تاريخ وجب القبض عليه خارج امليل الذي تفرضه الت ّوها نحن بتنا نعيش أقىص التبسيط حتى ّ
ملحة.
أن احلنني للتعقيد بات غواية ّ
مبدأ البساطة أو العلم البسيط قد يتناقض مع البنيات املركبة للعلوم واملعرفة
عمو ًما ،يدرك دعاة التعقيد مقولة غاستون باشالر حول عدم وجود يشء بسيط ولكن
خمرجا وحيدً ا إلعادة اكتشاف إنسان
ليس هناك سوى أشياء تبسيطية .يصبح التعقيد
ً
متعدد األبعاد ،وسنرتك إلدغار موران أن يعبرّ عن ذلك بنفسه كام فعل لوران ناتنيال
( ،)NATHANAELLAURENTحيث اعترب إدغار موران ّ
أن تغاضينا عن التعقيد وعن
((( م ،ن ،ص.140
((( دومينيك لوكور ،فيم تفيد الفلسفة إذن ،ترمجة :حممد هشام ،املغرب :أفريقيا الرشق ،ط2011 ،1م ،ص
.46-45
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ذلك النقاش واخلالف بني بوبر ،كون ،الكاتوس ،فيريابيند ،هو بمثابة التجاهل الذي يعبرّ
عن مهجيتنا ،فلكي نخرج من اهلمجية إىل احلضارة وجب القبض عىل الفكر املع ّقد(((.

هناك يف احلقيقة نقف عىل أخطاء كبرية تراكمت نتيجة سوء تدبري مفهوم بساطة العلم
ّ
سنأخر احلديث عن فكرة التعقيد وأمهيتها إىل املرحلة
كام توحي به حالقة األوكامي ،وعليه
الثانية من هذه املحاولة ،لنتناول مسألة البساطة وحتديدً ا يف منشئها املنهجي الوسيطي مع
غيوم األوكامي ،وسأنطلق هنا من -يف تناص مع -معاجلة الطريقة اخلاطئة حلالقة األوكامي
كام تناوهلا ديرت جرينريت ( )DieterGernertأستاذ يف جامعة ميونيخ التقنية(((.
يعالج ديرت جرينريت الطريقة اخلاطئة يف فهم وتطبيق حالقة األوكامي ،باعتبار
أنهّ ا يف األصل منهج قايض بعدم اللجوء إىل إنشاء مصطلح جديد من دون احلاجة إليه أو
يف غياب أي مربر فلسفي لذلك .وهنا ال خالف عىل ّ
أن الزيادة غري املربرة لن تكون يف
أيضا ،يقول املثل املغريب:
خدمة العلم وربام أ ّدت إىل مزيد من اللبس حيث املفاهيم حجاب ً
«الزيادة من رأس األمحق» ،فالقضية هنا مل تقف عند كيفية إدارة املصطلح بل يف تربير أصل
نشأته واحلاجة إليه.

يف نظر ديرت جرينريت ال يمكن هلذا املبدأ أن يفيدنا يف اختاذ املوقف العقالين بني جممل
التفسريات املتضاربة حول احلقائق التجريبية نفسها ،ولذا فهو يرى ّ
أن االستعامل اخلاطئ
يكرس الرضر القائم ،ذلك ألنّه قد يستعمل املبدأ نفسه يف التخ ّلص من
للمبدأ املذكور قد ّ
املفاهيم التي ال نرغب فيها ،وهذا ما تتيحه العبارات الرئيسة حلالقة األوكامي :االقتصاد
يف الفكر ،مبدأ البساطة ،اآلراء الشاذة وعدم كفاية املصطلح الناشئ لالضطالع بوظيفة
التفسري هلذا املبدأ يف نظر ديرت جرينريت حدو ًدا وقيو ًدا لالستعامل ،فاألصل يف هذا املبدأ
املبدئي هو إجياد أقل املفاهيم للنهوض بمهام التفسري.
ويؤكد ديرت جرينريت هنا عىل مسألة السياق ،ويفرتض أن فهم املبدأ املذكور ال
ٍ
حينئذ ال سيام ما يتّصل بمشكلة األكوان .لقد
يتم اَّإل يف سياق اجلدل الفلسفي والالهويت
عارض أوكام حسب الكاتب املصطلحات الزائفة تلك التي ال مربر لوجودها.
أيضا مالحظة النوايا األصلية والتي تقوضها التعديالت الالحقة املناقضة
وجب ً
)(7

NATHANAELLAURENT:Qu’est-cequelacomplexité? Revuedes Questions
Scientifiques, 2011, 182 (3): 253; 272, Facultés Universitaires Notre2 Damedela
Paix, Namuret Université Catholiquede Louvain, Louvain2La2Neuve, Belgique.
(8) Durasoird Ockhametdesonusageinadéquat: Dieter Gernert ; Traduitde: Journalof
Scientific Exploration, vol. 21, n° 1, pp. 135-140, 2007
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لألصل ويصنفها الكاتب يف ثالث أنامط هي مبدأ التحليل ويراه أقرب إىل املرجع األصيل،
حيث يقتيض التأنيّ يف صناعة مفهوم جديد اَّإل بتقدير دقيق ،وهناك مبدأ البساطة الذي
يميل إىل االقتصاد يف التفكري كام يذهب إرنست ماخ ،وهو التفسري بأبسط ما يمكن ،وأما
املبدأ الثالث فهو استبعاد ما ليس رضور ًّيا من االفرتاضات.

حييل ديرت جرينريت إىل باور وهو يتحدى الرأي الشائع حول انفتاح العلامء عىل
اجلديد ،بل يرى ّ
انفتاحا عىل اجلديد ال يظهر اَّإل إزاء األشياء اجلديدة التي ليست
أن ما يبدو
ً
جديدة ح ًّقا .ويبدو ّ
أن ما يثريه باور هنا بالغ األمهية ،ربام هنا يعطي عم ًقا آخر لفهم ما يمكن
أن يقوم به الفكر وهو يتحرك عىل مستويني :أحدمها أعمق من اآلخر.

وسأميض بعيدً ا للتأكيد عىل ّ
أن هذا سيكون خري داعم لآلنارشيا يف جمال االكتشاف،
وأعني ما ال يمكن تصنيفه يف خانة احلقائق اجلديدة واجلديدة بالفعل ،وهذا يستفاد من
األول هو
سمه «املجهول املعروف» و«املجهول املجهول»ّ :
التمييز الذي فرضه باور بني ما اّ
جمهول يمكن استخالصه مما نعرفه ،والثاين الذي ال يمكن تو ّقعه انطال ًقا مما نعرفه ،ومن
خالل عدد من األمثل جعلنا الكاتب نقف أمام ما يسميه بالنمط املتكرر لـ«االكتشاف
كثريا ضد مصاحلهم اخلاصة ،واألمثلة تدور
قبل االكتشاف» ،معت ً
ربا أن العلامء ترصفوا ً
تفسريا خاط ًئا ،كاكتشاف ثالثة من الكيميائيني
حول االكتشافات السابقة والتي منحت
ً
لألوكسيجني قبل الفوازيي ،غري أهنم صنفوه تصني ًفا خاط ًئا ،وهلذا أمثلة يف اكتشافات
أخرى فلكية.
بتشوه القرب الذي يفرس تكرار أنامط التفسري اخلاطئ
هناك إذن ما يسميه الكاتب ّ
لكن يف املقابل هناك ما ينشأ عن الترسع يف االفرتاض الذي يؤدي إىل االستنتاج املستحيل.

تفرتض حالقة أو شفرة أوكام وجود حلية مهملة من جراء انعدام احلذر ،فلتكن
أي حلية ،يتحدّ ث إيريك لووين عن حلية حالقة أوكام ،حيث يف إحدى حمارضاته يتناول
نقد االستعامل املزيف حلالقة األوكامي((( ،ويتساءل ماذا لو كانت حالقة األوكامي عقيدة
علم؟
وليست اً
هناك من خيفف من فوبيا حالقة األوكامي حيث ال خوف من شفرته ،فهي ال تزيل
الزائفة ،دون أن نقف طويلاً عىل من يعترب االفرتاض نفسه غري رضوري ذر ًءا
سوى األفكار ّ
للزيف :نحن أمام سدّ باب ّ
الذرائع ،ولعل الشاطبي كان عىل منهج احلالقة إياها حني دعا
(9) LABARBEDURASOIRD’ OCKHAM! LeçonN°4: critiquedel’ utilisationpseudorationalistedurasoird’ Ockham Conférenced’ ÉricLowendonnéele 07/09/2016.

98

دراسات وأحباث

إىل عدم التعمق يف العلوم ،وجعل ذلك بخالف مقاصد الرشيعة ،وذلك حني ذ ّم السؤال يف
والتعمق» وكذا دعوته لرتك االعرتاض عىل هل العلم
مورد يبلغ فيه السؤال حدّ «التك ّلف
ّ
(((1
سواء أكان املعرتض فيه مما يفهم أو ال يفهم كام جاء يف املوافقات .

ﷺ ال بدّ من احلذر

وجب التّأين إزاء املفاهيم ،فالبساطة أحيانًا قد تناقض الدّ قة ،سيحيلنا األمر إىل شكل
من العبادة وأسطورة البساطة يف هذا االستعامل الذي يضع مبدأ احلالقة من دون قيود .حييل
ديرت جرينرت مرة أخرى إىل بانج ( )MarioBungeيف واجب احلذر يف العلم ،بل واجب
التعاطي ،فالعلم كام عند احللاّ ق حيث يصبح من األفضل اخلروج ح ًّيا وملتح ًيا اً
بدل من
اخلروج ميتًا بحالقة جيدة (Enscience, commechezlebarbier, mieuxvautsortirviva
 .)ntetbarbuquebienraséetmortهنا يصبح مفهوم البساط شخص ًّيا جدًّ ا وأداة للتحامل
ومرآة مشوهة ،يف عامل متعدد وجب إنجاز تعديل أو تكملة حلالقة األوكامي بام يسميه
واالش وشميدت ( )WalachetSchmidtقارب نجاة أفالطون ،وذلك نابع من رضورة أن
تكون النظرية وافية إلمكان تفسري الظواهر يف عامل متعدد.

ﷺ ال بدّ من تنسيب املفهوم

هناك تفاصيل أخرى غري ّ
أن إيرادي هلذا النقاش بخصوص االستعامل اخلاطئ ملبدأ
البساطة وحالقة األوكامي سيضعنا أمام تعقيد آخر ،لنقل إهنا عقدة البساطة نفسها يف عامل
يفرتض مبدأ البساطة نفسه التعاطي معه كام هو متعد ًدا ويف حالة تعقيد.

سأعود إىل اجلدلية التي سبق أن تناولتها وهي بكل بساطة :حينام نتعاطى مع
الظواهر بتبسيط ننتهي إىل تعقيد الظاهرة ،وحينام نتعاطى معها بالتعقيد الذي يفرضه عامل
معقد ننتهي إىل تبسيط النظرية ،هبذا املعنى ّ
أمرا
فإن جدل التبسيط والتعقيد سيغدو بالفعل ً
ودائم أن ننعت ما ال نرغب فيه بالبساطة كام نستطيع
شخصيا ،نستطيع كام حيدث اليوم
اً
أمرا آخر بالتعقيد ،ونحن يف كل هذا نتجنّب ما يفرضه الواقع والظاهراتّ ،
وأن
أن ننعت ً
خيارا شخص ًّيا.
مسألة البساطة ال سيام يف اقتصاد املعرفة ليس ً
وإذا أردنا بالفعل أن نقرأ األمور يف سياقاهتا ّ
فإن العرص السكوالستيكي مل ينظر
( ((1انظر تفصيل ذلك يف :املعرفة واالعتقاد :مقاربة عرب  -مناهجية يف نساق الفكر اإلسالمي ،إدريس هاين،
ط ،1بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي2012 ،م ،ص .359
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بسط العامل وع ّقد النّظرية ،لكننا سنجد أنفسنا أمام مستويات من التعقيد
للعامل يف تعقيده بل ّ
ليست كلها مرغوبة ،فالتعقيد الناجم عن جتاهل التجربة هو جمرد التفاف عىل تعقيد الواقع
نفسه ،فلقد كان التجريد يتجاوز الواقع واالستنتاج والترسع يف االفرتاض واالندماج يف
قوالب التفسري السابق ،يتجاوز ما ينطق به الواقع ،كان الرهان عىل البساطة ثورة ضدّ
التشويش ،فالتجربة تفرض حسن اإلنصات والتّأ ّمل أبعد مما يتيحه مسلسل االفرتاضات
التي متيل إىل إنشاء واقع موازي ال عالقة له بالواقع احلقيقي ،كان للحقيقة واملنهج واملعرفة
والفكر معنى آخر ال يمكن الفكاك عنه يف استقبال الظاهرات التي ال نحسن سوى أن نكرر
حوهلا استنتاجاتنا.

ال يقتيض اخلروج من السكوالستيكية األدوات نفسها للخروج من التبسيط
املمنهج للعلم وأغراضه ،فالعرص يعاين من وباء التبسيط الذي ال يقهره اَّإل إعادة جدل
شك ّ
البساطة والتعقيد إىل أصله يف الواقع نفسه ،وال ّ
أن العرص وإن مال إىل هذه األنامط من
االقتصاد اخلادع اَّإل أنّه بالغ يف االستعامل اخلاطئ بالفعل حلالقة األوكامي وأخرجها من
السابقة.
سياقها التّارخيي وسار عىل الطريق نفسه من االرهتان للجامعة العلمية ّ
ّ
إن العامل عاجز حتى عن السري يف طريق الفوىض من دون الرضوخ للتقاليد القديمة،
إنه رهينة مل يتحسس بعد خمرجه من تاريخ بات يرتنّح بني أقىص التعقيد وأقىص التبسيط يف
انتظار التواسط اخللاّ ق الذي يصبح فيه كل من البساطة والتعقيد وظائف يفرضها الواقع
عىل النظرية وليس العكس.

يتعلق بتدبريها يف حقول
لقد طرحت مشكلة جديدة عىل صناعة املفاهيم وهو ما
ّ
داللية تفتقر إىل سعة األفق والتنسيب واإلقناع ،هناك تبسيط يتجاهل تعقيد الواقع ،كام هناك
هتريب للمفاهيم ينتهك أصوهلا وخيرجها من سياقها التّارخيي ،وهذا ما حصل مع حالقة
جردت عن حاجتها التّارخيية وقرئت يف سياق حمكوم
األوكامي ومع نظريات ومفاهيم ّ
بالتجاهل املفرط للهيكل املع ّقد للواقع .وأصبح ذلك ظاهرة يف شتّى احلقول واملجاالت
التي تتع ّلق بالتفكري والعلم.
من قال ّ
آثارا واضحة
إن املعرفة تقتيض قمع االفرتاض؟ وسنجد هذا امليل قد ترك ً
يف الثقافة العلمية ،ولعل النقاش احلقيقي بني نظرية الدّ حض املستمر للنظرية وفكرة
الباراديغم هي يف صلب هذا اجلدل ،فاملحافظة تقتيض االقتصاد يف الفرضية واالكتفاء
يشق طريقه بقليل من الوفاء للقواعد
بالقواعد ذاهتا للجامعة العلمية ،ومع ذلك كان العلم ّ
بينام تلك املنعطفات التي حيفظها التاريخ للعلم كانت هلا صلة بخرق القواعد واالفرتاض
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واملغامرة والتجربة ،لكن تصلح شفرة غيوم األوكامي حللق حلى كثرية يف العلوم واألفكار
والسياسة والقيم ،ال يمكن النظر إليها بعني اإلطالق.
لقد تو ّقف العلم وكان ال بدّ من التحليل واحلذر والدقة وإنجاز بدايات بديلة،
فالبساطة كانت اسرتاتيجيا حتررية ،ولقد نشأ فيام بعد شكل آخر من التعقيد ،لعله التعقيد
مهمتها التّارخيية ،وأصبحت اً
وبال عىل
نفسه الذي آلت إليه فكرة البساطة حني أنجزت ّ
عامل يتط ّلب حالقة جديدة مفادهاّ :
أن ما ال يمكن فهمه اَّإل بناء عىل تعقيد الواقع ال يمكن
خضوعه للبساطة التي مل تعد جمرد أسطورة فاقدة ملعناها التّارخيي فحسب ،بل أصبحت
أيضا -جز ًءا من تقويض سريورة العلم وشكلاً من اقتصاد النّذالة.ً

ﷺ االقتصاد يف العلم ونزعة االنتقاء اإلمربيايل

ّ
إن حالقة األوكامي ليست جديدة ،بل هي نزعة ال تقف عند ذلك املرياث األرسطي
نفسه الذي يبدو أوكام مدينًا له يف حالقته ،فالنزعة إىل االقتصاد يف العلم هي يف صلب
نظرية املقاصد ّ
الغزايل ،وهي إحدى أهم سامت
الشاطبية ،وهي
أيضا -يف صلب فكرة ًّ
الرشدية ،وكذلك هي الدافع الكبري لنقض ابن تيمية عىل املنطقيني.
ّ
ال ّ
وبغض النظر عن االختالف الكبري بينهم مجي ًعا -كانوا ينزعون إىل البساطةشك
ّ
واالقتصاد يف العلم والفرضية ،وهم مدينون للنموذج األرسطي يف العلم ،حتى بالنسبة
لن ّقاده -وكأنهّ ا حالقة تستهدف حلية أفالطون فحسب -وقد بات من الصعوبة خت ّيل إمكانية
التّقدّ م واالكتشاف من دون وفاء لألورغانون.
الصلبة يف جمال العلم ،وكل
ففي كل عرص توجد حالقة للتخفيف من حلية األنساق ُّ
ناقد علم حيتفظ له بشفرات ّ
يشذب هبا شوارب املعرفة ،لكنها يف مثال غيوم األوكامي
وضوحا ومنهجية وأكثر تأثري يف الثقافة العلمية
كانت فكرة االقتصاد والبساطة أكثر
ً
لعرصنا ،غري أهنا مل ِ
بعضا من اللحى من دون تشذيب ،ألهنا
تأت عىل كل يشء بل تركت ً
سيتم هتريبها كمبدأ وتوظيفه توظي ًفا إمربيال ًّيا لتقويض كل االفرتاضات غري املرغوب فيها
ومتكني افرتاضات أخرى من الربوز ،وهي عملية منهجية تعززها املركزية يف الفكر والثقافة
والسياسات ،إهنا حالقة تصنيفية ،حالقة املركزية الغربية التي ال تقف عند فعل احلالقة بل
لقد استطاعت أن تنتج أدوات أكثر ذكاء إلخصاء الفرضية.
وجب الذهاب بالنقد إىل أقصاه ،فحتى فكر التجاوز بات من الصعوبة عليه جتاوز
هذه املركزية ،ويمكن بحث آثار املركزية الغربية حتى يف أكثر النصوص ما بعد-حداثية،
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ّ
ذلك ّ
متجذرة إبستيمولوج ًّيا وأنطولوج ًّيا ،يف الوعي واللاّ وعي.
ألن املركزية

وسنجد يف املقابلة التي يرشح فيها إدغار موران كيفية تدبري اجلمع والكومبليكسوس
املعريف ّ
بأن مثل هذا يرشح كيفية انصهار املرياث اليهودي واملسيحي ،اليوناين والروماين يف
الثقافة الغربية ،ومع ّ
أن إدغار موران بالغ احلساسية ضد املركزية الغربية ويبيل أقىص البالء
احلسن يف تبديد التناقض اَّإل أنّه ال يستحرض فكر التعقيد يف هذا االنصهار بني مرياثني،
وجتاهل دور السكوالستيكية اإلسالمية ومرياث األندلس ،وإرادة استبعاد أي حوار بني
الثقافات خارج االنصهار املذكور الذي انعقدت حوله فكرة هناية التاريخ ،مل نكن أمام
انصهار تلقائي بل أمام موقف تارخيي ال ّ
يقل خطورة من حيث فعل التجاهل عن كل
مستويات اخلالف.

ﷺ جوهر الفكر التعقيدي

مع ّ
أن هناك حماوالت جا ّدة إلقرار أمهية تعقيد الفكر كتعبري عن التعقيد
الذي يعكسه الواقع واألبعاد املتعددة للظاهرات ونشوء كريس للفكر التعقيدي
( )EssecbusinessschooL/laChaireEdgar Morindelacomplexitéاَّإل ّ
أن هناك سوء
فهم ال زال خي ّيم عىل طريقة فهم معنى التعقيد .وقد يكون من املتيسرّ لو تناولنا مفهوم
التعقيد من خالل منظور «االستيعابية» التي نقصد هبا احتواء حركة البندول لكل املساحة
الرتددية بني األقصيني ،فالتعقيد هبذا املعنى لن يكون هو املقابل للبساطة بل هو مستوعب
للبساطة ومقاصدها ،لكنه التعقيد وحده يمكننا من اجتياز اختبار الظاهرات املجزوءة ّ
ألن
اجلامعية هنا تتيح لنا إمكانية العبور.
كيف نحقق القفزة العرب-مناهجية من الوعي بالظاهرة إىل الوعي بالوجود إن كنا
سنبقي عىل جمال االشتغال منفصلاً  ،جمزو ًءا ،متش ّظ ًيا.
ّ
إن «العرب-مناهجيون» -وأنا منهم -لن يرضوا هبذا التّش ّظي للجسد العلمي ،بل
ّ
إن حلظة العبور تقتيض مجع شتات أحياز االشتغال لصالح هذه اإلنثربولوجيا التي تس ّلمنا
طو ًعا للمنعطف األنطولوجي ،حيث ّ
إن مقتىض وحدة املعرفة والوجود يفرض أن يكون أي
ٍّ
نتحمله يف سياق األجرأة
تشظ يف املعرفة هو تعبري آخر عن تش ّظي الوجود ،األمر الذي قد
ّ
النظرية لكنه لن يساهم يف الفذلكة الرضورية التي تضعنا أمام مسؤوليتنا األنطولوجية بعد
االنتهاء من هذا املخاض السكوالستيكي.
تظهر عملية التعقيد املنهجي للمعرفة بشكل أكثر عند إدغار موران ،ليس من حيث
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هو بدع يف هذه الدعوة ،بل من حيث أمكنه أن ينشئ حوهلا خطا ًبا جا ًّدا يستحق أن يوصف
بميتا-خطاب «عرب-مناهجي» لفكرة التعقيد وتعقيد الفكر ،وهو هنا ال يعني أن نع ّقد
الفكر باملعنى الذي ال تعكسه عبارة تعقيد الشائعة ،بل باملعنى الذي يفيد الرتكيب واجلمع،
أو بتعبري ّ
أيضا -باالستيعابيةأدق معنى النسيج ،أي نسج املعارف والعلوم ،وهو ما أسميه ً
التي تنتهي بالعرب-سكوالستيكية ،الرحيق املختوم ملجمل العلوم واملناهج.
إن فكرة النسيج هي نفسها العبارة التي سيستعملها إدغار موران لتقريب مفهوم
هم دائم إلعادة بناء النسيج املشرتك ،كام عبرّ عن
الـ( )complexusأو املجمع حيث عبرّ عن ّ
رغبته يف إجياد األدوات املفهومية لربطها ،إهنا مشكلة تقسيم املعرفة(.((1
تدخل هذه الرؤية يف صميم االستيعابية ،وهي مضطرة أن تقف موق ًفا خمتل ًفا من
أيضا -العالقة بني ّالكل واجلزء التي يسوس
الظواهر خارج منطق التجزيء ،وتأيت هنا
ً
من خالهلا التعقيد موقفه من املعرفةّ ،
إن الرؤية التي نتشارك فيها هنا هو اعتقادي الدّ ائم
والقائم عىل صريورة األشياء حني تصبح متّحدة يف نظام بنيوي ،فشخصية ّ
بعضا
الكل متنح ً
من اخلصوصية ال يمكن أن توجد يف األجزاء يف حالة انفصال.
شك ّ
وال ّ
أسميه بمكر البنية
أن إغفالنا هلذه احلقيقة هو ما جيعلنا أبعد عن استيعاب ما ّ
يف معاكسة مكشوفة ملكر التاريخ اهليغيل ،إن موران ال يقول هنا شي ًئا خمال ًفا للعلم ،ولكنه
حياول إجياد وسائل للربط ،فالنظام حيتوي عىل أجزاء وعنارص فيزيائية وكيميائية لكنه
أيضا -حيتوي عىل خصائص ال متلكها تلك العنارص واألجزاء ،بل قد يمنع هذا النظامً
اخلصائص التي حتدد العنارص املكونة للنظام نفسه ،فالكل هو أكثر وأقل من جمموع أجزائه،
ففكر التعقيد جيعلنا يف مواجهة التناقض الذي يتعني القبول به كام جيب خمالفة األسلوب
الكالسيكي يف العمل وذلك بعد إظهار اسرتاتيجياتنا التي من املمكن أن تتغري باستمرار
كلام وقفنا عىل معطيات جديدة(.((1
وال ّ
شك أن إدغار موران ليس -كام قلنا -بد ًعا يف هذا امليل ،وحسنًا فعل ناتانييل
لورونت حني تتبع نامذج التفكري املع ّقد عند عدد من املفكرين ،ففي اعتقاده -وهذا
واضح -أن إدغار ليس الوحيد يف جمال التفكري يف التعقيد بوضوح ،بل يشري إىل أكثر من
مثال باإلضافة إىل غاستون باشالر ولوكاس ،هذا األخري الذي يؤكد عىل اعتبار املجمع
(11) Edgar Morinoul’ élogedelapenséecomplexe, entretienpar Francis Lecompte,
numéro 4 delarevue Carnetsdescience, Datedeparution: 01/05/2018.

( - ((1م ،ن.
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عنرصا أساس ًّيا ومنه وجب املرور إىل عنارصه املكونة(.((1
ً

وتستند اآلنارشية عىل القناعة نفسها :تعدد املقاربات ،االفرتاض النقيض حتى مع
حيا ضدّ الروح التي
استقرار العمل بموجب االفرتاض القديم ،يقف «ضدّ املنهج» هنا رص ً
تتضمنها حالقة األوكامي ،فحسب بول فريابند يتحقق كل انتصار علمي بفضل استعامل
أسلحة متنوعة يف شكل أدوات وبراهني ومفاهيم وفرضيات ،وهذه األسلحة تتغري بتغري
تطور املعرفة(.((1
جيد فكر التعقيد نفسه مضطرا لتقويض البدايات ،كام يذكرنا إدغار موران نفسه يف
املقولة األثرية لنيتشه حول أزمة األسس( .((1وهنا مل يعد باإلمكان اخلضوع إىل التصنيف
االختزايل ملفهوم الربهان نفسه ،هذا األخري ليس نتاج عهد أو حقبة ما بل كان الربهان
دورا أساس ًّيا يف كل
موجو ًدا يف كل العصور ،فعملية االستدالل حسب فريآبند لعبت ً
أشكال التبادل الثقايف ،ومل تكن من ابتكار العقالنيني الغربيني(.((1

وقد يكون خلاصية تعقيد الواقع وتعدّ د أبعاده إىل التساؤل الذي أثره فريآبند فيام لو
كان ضدّ  -االستقراء ال ّ
يقل أمهية عن االستقراء ،وهل ثمة سياقات ورشوط جتعل من
خيارا مهم(((1؟
األوىل ً

ﷺ املفاهيم صناعة لالستعامل

تؤهلنا
حني نضع الغاية من املعرفة وهي اإلمساك بالقدر املمكن من احلقيقة التي ّ
ملعانقة أنطولوجيا متقدّ مة ،سندرك ّ
أن موضوع التناقض هو نفسه موضوع استحالة،
فالظاهرات والسياقات جتعلنا أمام استنتاجات خمتلفة ،وهنا يبدو دور األدوات املعرفية
وسيلة قابلة للتجديد وباألحرى قابلة لالستحالة .فاحلديث عن هناية أدوات املعرفة
والتلويح بحالقة األوكامي قبل احتواء الظاهرة بالتأ ّمل والتجربة واالستنتاج هو موقف
مناهض لروح العلم.
(13) NATHANAELLAURENT: Qu’est-cequelacomplexité? Revuedes Questions
Scientifiques, 2011, 182 (3): 253;272,Facultés Universitaires Notre2 Damedela
Paix, NamuretUniversité CatholiquedeLouvain, Louvain2La2 Neuve, Belgique.
(14) paulfeyrabend: adieularaison,p42-43,tr:baudouinjurdant,editionduseuil,1989.

( ((1ادغار موران ،هل نسري إىل اهلاوية ،ص .27
( ((1فريابند ،م،ن ،ص .104

schlumberger,

b,judanteta,

; p ;26,tr

(17) paulfeyrabend; contrelamethode,
editionseuil-1979 .
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ّ
كبريا عىل الظواهر وعىل املفاهيم
إن االقتصاد يف العلم والبساطة تضفي مجو ًدا ً
واملناهج وعموم املعرفة ،إنهّ ا تع ّطل فعل العبور إىل اخلربة الوجودية نفسها من خالل
تراكم الوعي .فاألدوات املعرفية ال تنفك متارس سلطتها عىل الفكر وهي تتجاوز حدودها
ويتحول اإلجراء إىل حمدّ د للمعرفة ولروح
كأدوات حني ختتزل العامل والعلم يف إجراءات،
ّ
األشياء.

وحينام نستحرض احلاجة األنطولوجية ونضعها أمام هذا التجزيء املزمن للمعرفة
حتم أمام معضلة وجودية حقيقيةّ ،
إن إدارتنا اإلبستيمولوجية تساهم يف تش ّظي
فسنكون اً
الوجود كام ّ
أن هذا التّش ّظي الوجودي يفرض هذا الشكل من التّش ّظي اإلبستيمولوجي.
وهذا ما جيعلنا نعترب ّ
أن املشكلة املعرفية واألنطولوجيا هي مشكلة واحدة إذ حييل التّش ّظي
املعريف عىل التشظي األنطولوجي ،ذلك ألنّنا هبذا التجزيء اإلبستيمولوجي لن نصل إىل
القضية الوجودية ،فالتجزئ قد يصبح هنا وفقط أداة ليس لتجزئ املعرفة عن الوجود ومها
من سنخ واحد بل جتعل من الصعوبة اإلمساك بالوجود اجلامع من خالل املعرفة التجزيئية.

دراسات وأبحاث

ف ف
ت ث ت
ا ل�را � و ا ل�و ا صل ا ل�لس�ي�
ن

ع�د محمد علي� ا ب
لك��سي�

الدكتور عبد احلكيم صامي*

-1-

يقدم املفكر التونيس املعارص حممد عيل الكبيس إضافة جديدة ملرشوعه
النقدي للحداثة عندما يقرهنا بتهذيب األخالق ،وبرضورة مراجعة سؤال
كثريا ما أمهل بحجج اهلامش أو النص
السياسة يف تراثنا؛ ألن هذا األخري ً
املبتور أو سلطة العرص .وهذا السياق املعريف يفرض علينا منهجيات جديدة
يف قراءة هذا الرتاث ،لعلنا نحقق تواصلاً فلسف ًّيا يسهم بطريقة أو أخرى يف
حتريرنا من أوهام احلداثة ،ومعرفة أسباب اخلجل من إدراك حقيقتها.
ونجد يف املشهد الفلسفي العريب املعارص الكاتب واملرتجم املرصي
درسا يف طريقة صناعة الكتب الرسمية ألرسطو،
عبدالغفار مكاوي يقدم لنا ً
عندما حيدثنا عن كتاب« :دعوة للفلسفة» أو «بروتيبيقوس» ،ورحلة ضياعه
كغريها من مؤلفات الشباب ،إذ «ظل أكثر من ثالثة وعرشين قرنًا يف عداد

* باحث وأستاذ جامعي ،جامعة وهران ( - )2اجلزائر .الربيد اإللكرتوين:
saimabdelhakim@yahoo.fr
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املفقودات»(((.

وهذا ما يفرس لنا رشعية تساؤالت الباحث التونيس الدكتور حممد عىل الكبيس يف
كتابه« :احلداثة اخلجولة»؛ ألن أدعياء التفلسف يتجاهلون جذورها وأصوهلا ،ويرتبطون
بأغصاهنا التي قد تقطع وتنتهي عىل طريقة «رسعة سقوط حجر رماه غاليلو ..فتومهوا يف
أنفسهم الرياسة»(((.
بينام وجدنا عبدالرمحن بدوي يف «أرسطو عند العرب» يف هناية األربعينات يلمح
ألخطار ما هو شائع ،ويدعونا إلعادة اكتشاف النصوص املفقودة أو املسامة باملنحولة،
ألهنا يف النهاية هي جزء من إبيستمية العرص ،إذ يقول« :ولسنا نزعم هنا يف يشء أننا رسنا
عليها بالدقة املطلوبة ،فهيهات ..هيهات ،إنام بذلنا الوسع يف االقرتاب منها ،وكلنا أمل يف
ا ّطراد هذه األعامل النرشية نحو التدقيق وزيادة العناية ،حتى نضع هبذه لبنات األساس
للنزعة اإلنسانية ذات األصول العربية القديمة ،التي نسرتسل بأمانينا إىل إجيادها استهاللاً
للحضارة اجلديدة التي نرجيها»(((.

نصا أرسط ًّيا ،وحتليل أسلوب استقباله
وهذا األمل قد يعود بقراءة حممد عيل الكبيس ًّ
عند ابن سينا وابن اهليثم وابن رشد وابن خلدون ،وكأن هوامش الفلسفة تتجاوز نسق
املعلم الثاين آلراء من خارج مدينته الفاضلة.
إن «احلداثة اخلجولة» ال تنفصل عن مرشوع املفكر التونيس الكبيس ،وهذا ما يشري
إليه رصاحة بقوله« :وبالنسبة إىل العرب واملسلمني وجب تر ّقب عرص ما يسمى برواد
النهضة وما تبعه من إنتاج فكري وأديب حتدثنا عنه يف كتابنا النهضة واحلداثة ،لندرك أننا مل
نضع األسئلة الصحيحة لقراءة احلداثة»(((.

ولعل من تلك األسئلة ما أشار إليه الكبيس يف مقدمة كتابه قائلاً  :إن «صعوبة تع ّقل
الثقافة العربية اإلسالمية لذاهتا ما تزال قائمة ،إن وجهة النظر هذه تكتسب أمهية استثنائية
بالنسبة إىل حتليل مسألة االجتامع العريب ،فكل الذين تناولوا ...املؤلفات الكالسيكية
اإلسالمية قد منعتهم مقولة السلطة من االلتفاف عىل ما يمكن أن يوجد وراء التاريخ
((( أرسطو ،دعوة للفلسفة ،تعريب وتقديم :عبدالغفار مكاوي ،بريوت :دار التنوير ،ص .9
((( حممد عيل الكبيس ،احلداثة اخلجولة ،تونس :منشورات جممع األطرش للكتاب املختص2016 ،م ،ص
.15
((( عبدالرمحن بدوي ،أرسطو عند العرب ،الكويت :وكالة املطبوعات ،الطبعة الثانية1978 ،م ،ص .66
((( حممد عيل الكبيس ،احلداثة اخلجولة ،مرجع سابق ،ص .177
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العريب اإلسالمي ووراء اللغة واملفاهيم»(((.

ولعل هذا الوعي الغائب يتجىل يف جتاهل نصوص بعينها أو التمييز بني نصوص
الشباب ونصوص الشيخوخة ،أو بني املتون الرسمية واملتون املنحولة عند هذا الفيلسوف
أو ذاك ،وألن «نقد الكتابة مدخل لنقد السلطة»((( ،كام يبدو من قراءة أقوال سلطتني مها:
اخلليفة املنصور الذي اقرتن اسمه ببناء بغداد وبيت احلكمة ،وخري الدين التونيس رئيس
وزراء تونس خالل الفرتة ( )1877-1873الذي ارتبط اسمه باإلصالح ومدرسة
الصادقية.
ويف ضوء حقائق العصور أو ما سماّ ه حممد عىل الكبيس بنور االنطالق ،لعله يتجاوز
ربر الوجود السيايس كام هو الشأن عند حممد عابد اجلابري ،وبالرغم
القراءات الثابتة التي ت ّ
من ا ّدعائها االنتصار اإلبستمولوجي واالنسحاب من األيديولوجيا ،وقد أعلنتها رصاحة
أي األيديولوجيا؛ ألن رفضها يقتيض أيديولوجيا يف «اخلطاب العريب املعارص» ،وكذلك
يف «نحن والرتاث» عندما اعرتف بأن اليشء الوحيد الذي كان يتغيرّ فهو االستغالل
األيديولوجي لتلك املادة املعرفية يف قراءة الفلسفة اإلسالمية ،وحجته بأهنا مل تكن «قراءة
متواصلة وجمددة لتارخيها اخلاص ...إذن ،جيب أن نبحث للفلسفة اإلسالمية عن معنى عن
تاريخ»(((.
وهذا املعنى أدركه حممد عيل الكبيس من خالل جتسيد ُم ُثل املايض عىل طريقة فالسفة
األنوار يف إعادة االعتبار الستعامل العقل يف صريورته التارخيية ،مع احلرص بعدم تكرار
معربة عن
التاريخ باالستعانة بلغة العرص أو إسقاطه يف زمن مغاير ،كام تقول أطروحات ّ
املدارس الغربية أو تلك املكتوبة بلغاهتا بأن «أزمة الوعي اإلسالمي مع نفسه ومع احلداثة
الفكرية والفلسفية ،ال ختتلف يف يشء عن أزمة الوعي املسيحي األورويب مع ذاته ونفس
احلداثة»(((.
ألن أحادية الرؤية البارنميديسية للتاريخ مل تصنع اَّإل خطا ًبا متعال ًيا عىل الواقع،
استبدل رهبان اآلخر بكهنوت رشقي يتألمَّ بوجوده عندما يعرتف بأن «الفرق الوحيد بني

((( حممد عيل الكبيس ،يف النهضة واحلداثة :حفريات يف مفهوم الكتابة والدولة والوطنية والرشعية الدولية،
دمشق :دار الفرقد ،الطبعة الثانية2007 ،م ،ص.17
((( حممد عيل الكبيس ،املرجع نفسه ،ص .25
((( حممد عابد اجلابري ،نحن والرتاث قراءات معارصة يف تراثنا الفلسفي ،الدار البيضاء :املركز الثقايف
العريب ،الطبعة اخلامسة1986 ،م ،ص.33
((( هاشم صالح ،مدخل اىل التنوير األورويب ،دار الطليعة ،بريوت ،ص .9
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التنويريني األوروبيني والتنويريني العرب أو املسلمني ،هو أن األولني نجحوا يف املعركة
وحسموها ،يف حني أن الثانني ،أي نحن مجي ًعا ،ال نزال نتخبط فيها»(((.

وال يعرض لنا صاحب هذا الرأي سرية أولئك الفالسفة التي ارتبطت بمجتمعاهتم،
وسريته الذاتية وجمموعته التي استقرت يف باريس أو لندن لتنظر بعيوهنام لتارخيها ،ومل َ
ترق
إىل جيل عبد الرمحن بدوي ،وزكي نجيب حممود ،وحممد عزيز احلبايب ،وربيع نبهاين،
والشيخ بوعمران ،ومجيع من اقرتب من أسوار السوربون وأكسفورد ،أو أولئك الذين
ذكر بعضهم مثل طه حسني الذي كتب «قادة الفكر» ،ولكنه مل يتجاهل أن األفكار املهاجرة
جيب أن تعود إىل تراثها عندما ألف «مرآة اإلسالم» وغريمها من النصوص ،التي انترصت
لرمزيته احلضارية كمسامهة لإلنسانية بوصفها ما تزال تلهم املبدعني.
وهذا ما أكده املفكر اللبناين جورج قرم بقوله« :نرش الطهطاوي يف هذا السياق
أسميه الرغبة يف احلداثة يف سائر املجتمعات العربية وليس يف مرص فقط ...خلفه يف
ما ّ
مرص علامء بارزون ،منهم :حممد عبده وأمحد أمني وعيل عبد الرازق وطه حسني ،ومل َير
تناقضا بني احلداثة واإلسالم ..وكذلك كان عليه احلال يف
أي من هؤالء املفكرين العظام
ً
ٌّ
املجتمعات العربية األخرى من أمثال :خري الدين التونيس واألمري عبد القادر اجلزائري
وعبد احلميد بن باديس»(.((1

هلذا السبب أو ذاك وجدنا حممد عيل الكبيس يقرن احلداثة بمفهوم إتيقي هو اخلجل؛
ألن الرغبة كمعطى نفيس قد يصعب حتقيق ما تريد ،فينعكس ذلك عىل أعامهلا ،وهذا ما قد
ِ
تستح فافعل ما شئت» ،فاملنظومة األخالقية هي التي حتكم
يفهم من احلديث النبوي «إذا مل
ومتهد للفعل السيايس.
السلوك ّ

وقد يفرس هذا املنهج بأن ثقافة اللباس تناقض ثقافة اخلطيئة ،يف حني وجدنا أرسطو
يتحدث عن احلياء كانفعال وليس كفضيلة ،فهو «ال ينطبق اَّإل عىل األفعال العمدية،
والرجل العدل ال يأيت البتة عمدً ا فعلة خمجلة ..حق عدم احلياء الذي جيعل املرء ال يعرتيه
خجل إنام هو رذيلة ،وأن الذي ال حيمر البتة مما أتاه من السوء هو ساقط ،غري أن املرء ال
يرشف بمجرد كونه خيجل بعد أن أتى من اآلثام ما أتى»(.((1
((( هاشم صالح ،املرجع نفسه ،ص .10
( ((1جورج قرم ،الفكر السيايس العريب املعارص :علامين أم ديني؟ بريوت ،جملة املستقبل العريب ،املوقع
اإللكرتوين:

http://www.georgescorm.com/personal/download.php?file=mustaqbal_444_georges_corm.pdf

( ((1أرسطو طاليس ،علم األخالق إىل نيقوماخوس ،ترمجه من اليونانية إىل الفرنسية :بارتلمي سانتهلري،
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ويف هذا السياق الفلسفي راجع حممد عيل الكبيس رسالة السياسة ألرسطو وبحث
عن حقيقتها يف الفكر العريب القديم ،وبالتحديد عند الفيلسوف الكندي الذي اشتغل
ببيت احلكمة ببغداد ،ومدى حضورها لدى املؤرخني القفطي وابن النديم ،ثم واصل
هذا التدقيق الفلسفي بأسلوب «املذاهب اليونانية الفلسفية يف العامل اإلسالمي» ،التي قال
عنها حمقق خمطوط املسترشق اإليطايل دافيد سانتالنا بأن «كيفية انتقال الرتاث اليوناين إىل
املسلمني ،والطريقة التي تناول هبا فالسفة اإلسالم هذا الرتاث ،وحركة النقل والرتمجة
التي مكنت املسلمني من هذه املعرفة وتقييمها ،وغري هذه املسائل ،ما زالت تشغل بال
الباحثني إىل يومنا هذا»(.((1
أيضا -عبدالرمحن بدوي يف كتابه« :انتقال الفلسفة اليونانية إىلومن هؤالء
ً
وأيضا عبد الرمحن مرحبا يف تأليفه« :من الفلسفة
العامل العريب» الصادر باللغة الفرنسيةً ،
اليونانية إىل الفلسفة اإلسالمية» ،وكذلك «مقاالت فلسفية ملشاهري فالسفة عرب :مسلمني
ونصارى» لألب لويس شيخو وآخرين ،الذي أراد النارش من إعادة طباعته يف منتصف
السبعينات نرش ثقافة «التعايش عن طريق العلم واملعرفة ..واحرتام اجلنس البرشي بغض
النظر عن اللون أو اجلنس أو الدين أو التقاليد»(.((1

واعتامد حممد عيل الكبيس هلذا املتن يف قراءة السياسة عند أرسطو ،مع مقارنتها
بمخطوطني مها :نسخة حنني بن إسحاق ،ونسخة الفاتيكان ،هيدف أول ما هيدف إىل إعادة
اكتشاف الالمفكر فيه يف هذا اجلهد املعريف من خالل تأويل إتيقا أرسطو؛ ألن «التدبري
ال يراد به ذات التدبري املؤدي إىل التمكن من زمام النفس فحسب ،إنام التدبري املؤدي إىل
التمكن من زمام الرعية السياسة»(.((1
إن هذا التأويل لعالقة النظري بالعميل أو األخالق بالسياسية ،يستمر عند قراء
املعلم األول لكتاب «أخالق نيقوماخوس حني انتقل من احلديث عن الفضائل إىل احلديث
عن السياسة من جهة ما هي املرشع الذي يسبق كل إصالح .ومن ثمة تظهر قيمة رسالة

نقله إىل العربية :أمحد لطفي السيد ،اجلزء الثاين ،القاهرة :دارالكتب املرصية1924 ،م ،ص.54
( ((1دافيد سانتالنا ،املذاهب اليونانية الفلسفية يف العامل اإلسالمي ،حتقيق وتقديم وتعليق :حممد جالل
رشف ،بريوت :دار النهضة العربية1981 ،م ،ص.7
( ((1لويس شيخو وآخرين ،مقاالت فلسفية ملشاهري فالسفة العرب :مسلمني ونصارى ،القاهرة :دار
العرب للبستاين ،الطبعة الثالثة1985 ،م ،كلمة النارش.
( ((1حممد عيل الكبيس ،احلداثة اخلجولة ،مرجع سابق ،ص .49
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السياسة عىل أهنا ليست رسالة لإلسكندر بقدر ما هي رسالة يف تدبري نفوس اجلامعة.
ورسالة يف مركزة السلطة وحفظها وإدامتها لدى احلاكم ،وذاك لعمري فن السياسة يف
التصور اإلرسطي»(.((1
ووفق هذا التحليل خيتار حممد عىل الكبيس مهنة عامل اآلثار ليبحث يف امتدادات
الفكر اإلرسطي يف الفكر العريب  -اإلسالمي ،لعله يكتشف عالمات احلداثة يف هذا الرتاث
من خالل الرتكيز عىل روح اإلبداع عند الفيسلوف العريب واملسلم؛ ألن «القول باالستقالل
إحدى سامت احلداثة ،أو قل عىل األقل أحد سامت األنوار ..ذاك هو اإلطار الذي ستندرج
فيه مسامهتنا الباحثة عن احلداثة بعيدً ا عن تصورها حقبة تارخيية».

وهذا ما قد يفرس دفاع حممد عىل الكبيس عن التفلسف يف احلضارة العربية اإلسالمية
بأسلوب العقاد أحيانًا عندما كتب «التفكري فريضة إسالمية» ،وباملامرسة النقدية أحيانًا
مستحرضا صورة ابن سينا التي تتجاوزت الفلسفة عنده «جمرد وقوع معاين أرسطية
أخرى
ً
يف قوله ،أو ملجرد ذكره للتصوف أو حضوره جمالس اإلسامعلية أيام صباه»( ،((1ليصبح ابن
محالاً آلرائه وفلسفته كام
سينا يف تصنيف ما ،وهو الذي أراد «أن يكون ندًّ ا ألرسطو وليس ّ
يفعل عوام املتفلسفة»(.((1

هذا املوقف حركنا يف ملتقى( :أرسطو وامتداداته يف الفلسفة اإلسالمية) املنعقد
بمدينة قسنطينة رشق اجلزائر عام 2001م ،عندما بحثنا «املفاهيم األرسطية يف فلسفة
ابن باجة» بتأكيد القول بأن« :املعاين التي قصدها فالسفة اإلسالم مل تكن دائماً هي املعاين
كونوا
اليونانية ،وقد أثار كل متكلمي اإلسالم وفالسفته مشكالت ووصلوا إىل حلول ،بل ّ
مفهومات مل يعرفها اليونان»( ،((1فاستنتجنا أن «مفاهيم ابن باجة وإن كانت قائمة عىل
روح أرسطية ممزوجة برشوح أفالطونية وهرياقليطية ،وفاربية ،وتؤطرها استشهادات أدبية
ودينية ،وال يمكن عزهلا عن تارخيها اخلاص ،ونقصد ارتباطها بالواقع السيايس واالجتامعي
واالقتصادي الذي ساهم يف إنتاجها؛ ألن املذهب الفلسفي -كام ذكر الفيلسوف الفرنيس
برغسون -يستحق أن يسمى مذه ًبا فلسف ًّيا ،إنام هو جمموعة من املفاهيم تبلغ من التجريد،
وتبلغ من االتساع تبعا لذلك ،إذ من املمكن أن يوضع فيها املمكن كله ،بل يشء من
( ((1حممد عيل الكبيس ،املرجع نفسه ،ص .55
( ((1حممد عيل الكبيس ،املرجع نفسه ،ص .64
( ((1حممد عيل الكبيس ،املرجع نفسه ،ص .72
( ((1دافيد سانتالنا ،املذاهب اليونانية الفلسفية يف العامل اإلسالمي ،مرجع سابق ،يف هامش املتن ،ص.26
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املستحيل عىل جانب الواقع»(.((1

ومن صور هذا املستحيل ما سماّ ه حممد عيل الكبيس بالثاوي أو اهلامش الذي يدرك
سمي بعرص
بأن نقد تصورات أرسطو وبطليموس «بدأ منذ القرون الوسطى وليس مع ما ّ
احلداثة والنقد»( .((2و«فهم العوائق اإلبستيمولوجية التي منعت ابن رشد وقبله ابن سينا
من اللجوء إىل القبول بكتاب السياسات ألرسطو ،فأجروا عليه تعديالت تطلبها الواقع
لتجاوز وهنه يف تفسري إبستيمية امل ّلة»( .((2والبحث «خارج ابن خلدون الرسمي عسى أن
تنزاح أقىص املواقف إيغالاً يف توصيفه ،وينزاح كذلك ذاك االصطفاف حول خمتلف الصور
التي يراد وضعه فيها .فرتتفع بعض طقوس األسطرة عن الدالالت ،وختفت بعض املفاهيم
واملرجعيات ،وينسلخ التعايش بني النقائض»(.((2

-3-

يبدو مرشوع «احلداثة اخلجولة» كمخطط عمل ملراجعة أسباب التخلف ،ودعوة
ملراجعة الذات؛ ألن االهتامم بالفلسفة العملية قد يساهم يف حتقيق قيم هنضوية ال جتعل
رسائل التوحيد املكررة منذ حممد عبده هي األساس ،بل صناعة العقود االجتامعية وروح
القوانني كام جتسدت يف الدول احلديثة ،وهذا ما قد يفهم من مسكويه الذي عاش يف رعاية
الدولة البوهيية؛ ألن املعلم الثالث جيمع بني «ترتيب السعادة ومنازل العلوم» ،و«هتذيب
األخالق وتطهري األعراق» من جهة ،ومن جهة أخرى بني «اهلوامل والشوامل» و«جتارب
األمم وتعاقب اهلمم» ،ومع ذلك وجدنا املفكر اللبناين عيل زيعور «مل َير يف ابن سينا سوى
فيلسوف أخالقي عىل شاكلة مسكويه»( ،((2وهو الذي اشتغل بالعلم املدين وباحلكمة
العملية وميادينها يف الفلسفة اإلسالمية.
وهذا ما يرشح لنا أن «كل فهم للكتابة بعيدً ا عن ذاك البحث عن األثر كام فعل عب ًثا
دريدا ،وإنام يكون بتعقب تبعيتها ،وهلاثها املتواصل للسيايس الذي أنشأها ،أي األفق الذي
حدّ د هلا وجهتها فانشدت إليه»(.((2

( ((1هنري برغسون ،الفكر والواقع املتحرك ،ترمجة :سامي الدرويب ،دمشق :األوابد ،ص.2
( ((2حممد عيل الكبيس ،احلداثة اخلجولة ،ص.120
( ((2حممد عيل الكبيس ،املرجع نفسه ،ص.157
( ((2حممد عيل الكبيس ،املرجع نفسه ،ص .163
( ((2حممد عيل الكبيس ،املرجع نفسه ،ص .74
( ((2حممد عيل الكبيس ،يف النهضة واحلداثة :حفريات يف مفهوم الكتابة والدولة والوطنية والرشعية الدولية،
مرجع سابق ،ص .236
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ومثل هذه الرؤية ال جتعل النص الفلسفي بري ًئا سواء أكان معرت ًفا به أو غري معرتف
به ،بحجة شكوك االنتساب أو الفقدان أو االنتحال ،ألن «غموض العبارة» قد يكون يف
املتن الرسمي أكثر منه يف متن غري رسمي ،كام يبدو من لقاء الفيلسوف بالسيايس الذي
يرويه املؤرخ« :استدعاين أبو بكر بن طفيل يوما فقال يل :سمعت أمري املؤمنني يشتكي من
قلق عبارة أرسطو طاليس أو عبارة املرتمجني عنه ،ويذكر غموض أغراضه ويقول لو وقعت
ويقرب أغراضها ،بعد أن يفهمها فهام ج ّيدً ا لقرب مأخذها عىل
هلذه الكتب من يلخصها ّ
الناس»(.((2

وهذا ما خيول لنا القول بأن مفهوم السلطة هو الذي حيدد رشعية هذا أو ذاك ،فابن
يتحول إىل ظاهرة كونية يف الفرتة التي فضل ابن مرسة املنفى يف صومعته،
رشد ما كان
ّ
وابن حزم ال يفصح عن جرح نفسه الدفني ،والبطليويس يظل كتابه الذي يؤهله للدخول
يف مصاف الفالسفة جمهولاً  ،لوال احلصانة السياسية التي منحها إياه اخلليفة املوحدي أيب
يعقوب يوسف.
وهذا اإلطار الفلسفي والسيايس حيدد هوية الفكر العريب بقيم هي :السلطة واإلنسان،
وليس الطبيعة كام أراد البعض يف تأويل ثنائية اليونان القائمة عىل الطبيعة واإلنسان ،وثالثية
تأول سيايس
الفكر العريب التي ترتكز عىل اهلل والطبيعة واإلنسان ،ألن االخرتاع هو ذاته ّ
يكتسب رشعيته من التوظيف الرمزي  -األلوهية عند اليونان من صناعة البرش.

ويف هذا السياق ال نظل يف حمور الرتاث وحتديات العرص ،بل يف معركة فهم هذا
الرتاث حسب األيديولوجيات وفرضيات القراءة ،وهذا ما اشتغل عليه حممد عيل الكبيس
عندما وقف بني النقد واالنفتاح عىل تنوع القراءات ألنه ليس املطلوب أن نكون علامنيني
أو تارخيانيني أو سلفيني بقدر ما يطلب منا أن نكون ذوي مصداقية ،مسكونني هباجس
عارضا،
الكتابة ،والكتابة النقدية والكتابة املصداقة ،وكأن االلتزام األخالقي مل يكن عنوانًا
ً
بل رسالة قد تبدأ بحكمة قديمة ،وال تنتهي عند شخصيات معارصة خيتارها املثقف؛ ألن
«التمييز بني النقد غري النقدي والنقد املصداقي يرسم مسافة بني الكتابة اجلسورة ،السجالية
ال بمعناها السلبي املهدمة للصنمية ،والكتابة اخلجولة ،املتذحلقة واملتمسحة الباحثة عن
موقع قدم يف ركب الوالءات»(.((2
فهو ّ
حيذرنا من تعميم املفاهيم كام هو احلال بالنسبة ملفهوم الفلسفة العربية؛ ألنه من

( ((2حممد عيل الكبيس ،احلداثة اخلجولة ،ص .147
( ((2حممد عيل الكبيس ،قراءات يف الفكر الفلسفي املعارص ،دمشق :دار الفرقد ،الطبعة الثانية2007 ،م،
ص .8
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جهة «ال يوجد نسق عريب متميز مقارنة بام عرفته الفلسفة الغربية من أنساق» ،ومن جهة
أخرى «غموض هذا املفهوم ،فام يسمى فلسفة عربية ال يشري إىل منهجيات خاصة به أو إىل
فعاليات ذهنية وأشكال تطبيقها ،وإنام يشري -يف األغلب -إىل مواقف دفاعية»(.((2
ويف هذا السياق النقدي وجدنا حممد عيل الكبيس يفكر يف حقيقة تيارات الفكر العريب
املعارص ،وهي تبحث عن «نموذج يالئم حلظة الذات العربية اإلسالمية» ،فمنهم من اختار
الرتاث لتجديده ،ومنهم من اشتغل بمناهج غربية كاملادية التارخيية والفينومينولوجيا.
ليثري إشكالية املصطلح ونقله وترمجته؛ ألنه ال «معنى ملصطلح دون مناخه الذي يستمد
منه رشعيته ..فتأصيل املصطلح ال يمر عرب الرتاث إلبراز هذا اجلانب أو ذاك فيه ،وال يمر
عرب استعامل منهجيات ليس بإمكاهنا التعايش مع النصوص التي تقرؤها» ،ويف ضوء هذه
الرؤية التحليلية لعالقة املفهوم بالوجود يقرتح مرحلة للعبور باملفاهيم إلجياد املنهجية أو
«املنهجيات اخلاصة واخلصوصية باحلركة الفلسفية العربية القادمة»(.((2
تلك الفلسفة التي جتعلنا «نبدو أكثر حتضرّ ً ا طاملا أن احلضارة هي التحرر من العدوانية
والرضورات واألهواء نحو االنفتاح عىل الغري ،ونحو ما حيقق التواصل ،وما يؤسس جمال
مشرتك بني البرش»(.((2

ولتحقيق هذه العالقة احلضارية يعود إىل تساؤالت جوهرية« :فامذا عن هذا النقد؟
وماذا عن النقد الفلسفي القديم؟ ماذا أضاف النقد املعارص من جدّ ة؟»( .((3ليخلص إىل أن
النقد الفلسفي املعارص «لن يبحث عن املعنى البكر واحلقيقة األولية والصواب املستعيص
إال عىل األذهان املتعملقة ،بل سيبحث أو سيحفر عن مستندات خفية للمامرسات أي احلفر
عن املقيص واملبعد والالمفكر فيه واملسكوت عنه»(.((3

يتحرر املثقف من «التضليالت األيديولوجية التي
ووفق هذا املسار الفكري قد
ّ
تفيض به مبارشة إىل أن يقع ضحية رؤية معينة لألشياء ،متنعه من أن يرى األشياء عىل ما
هي عليه»( ،((3ويتجاوز بمثل هذا الوعي املفاهيم القديمة؛ ألن «حمرك التاريخ مل يعد العرق
( ((2حممد عيل الكبيس ،يف نقد فلسفة االختالف ،بريوت :الدار العربية للموسوعات ،الطبعة األوىل،
2012م ،ص .9
( ((2حممد عيل الكبيس ،املرجع نفسه ،ص.10
( ((2حممد عيل الكبيس ،املرجع نفسه ،ص.11
( ((3حممد عيل الكبيس ،املرجع نفسه ،ص.15
( ((3حممد عيل الكبيس ،املرجع نفسه ،ص.18
( ((3حممد عيل الكبيس ،املرجع نفسه ،ص.49
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أو الدين أو الطبقة ،وإنام السوق أو قل الدخول إىل السوق العاملي ..فهل يقدر املثقف عىل
أن يربهن عىل قدرة فائقة عىل برجمة حضارة بأكملها كام برهن عىل قدرة يف صنع أو رتق
األيديولوجيا سابقا؟» ،وعليه تكمن مهام املثقف يف جتاوز «سجن االنفعاالت واألحكام
العفوية ليتمكن من املشاركة ،فيصنع األلفية الثالثة ويقرؤها عوضا أن هتمله»(((3؛ ألن «كل
تدخل يف التصدي لكل رشعنة ولكل نمطية وتعرية لذلك الصمت ،اَّ
قراءة إنام هي ّ
وإل
أضحت قراءة باهتة مكررة ،شارحة تابعة وعادية ،تقف عند حدود معينة ال تتخطاها»(.((3
فطبيعة القراءة قد تكون سب ًبا يف إثارة روح اإلبداع الرتاثي؛ ألن «دقة وحساسية املرشوع
الثقايف الذي يرتقب النهوض به يف صيغة داخلية تنظمه ال تستطيع اإلحراز عىل التأثري
الكامل عىل أجهزة ُبنى املجتمع دون العودة إىل الرتاث ،باعتباره ظاهرة غري معزولة عن
التحول املنشودة»( ،((3ولكن أي تراث يستحق االهتامم ،ألنه ليس جمرد «قضايا
عملية
ّ
(((3
يتنازع عليها مفكرون ،بل هو مرشوع ثقايف حيمل وع ًيا جديدً ا ألبنائه» .
ولعل هذا الوعي اجلديد يمكن أن يظهر من خالل التمييز بني القراءة الداخلية أو
قراءة األنا وتعود إىل عرص النهضة ،والقراءة اخلارجية أو قراءة اآلخر ومتتد جذورها إىل
القرون الوسطى ،وما جيمع بينهام هو «مزية الغرب علينا ،إشعاره لنا بتخلفنا وإفهامنا أننا
لسنا خري أمة أخرجت للناس» ،بل كانت مشكلة التأخر احلضاري «قاسماً مشرتكًا لكل
القراءات الداخلية غري أهنا مل تستطع أن تكون قراءة كلية ..ألهنا انصبت عىل معاجلة بعض
األجزاء مثل املرأة ،التعليم ،اللغة العربية ،الدين ...إلخ باعتبارها إصالحات ال تتم النهضة
بدوهنا»(.((3
وهنا نتساءل عن قيمة هذه القراءات التي مكنتنا من «إجياد ما اصطلح عىل تسميته
بالرواد»( ،((3سواء تعلق األمر بمن اشتغل بفكرة اإلحياء أو ارتبط بالنزعة العرصانية أو
من حاول اجلمع بينهام أي بني ثقافتنا املوروثة وثقافة هذا العرص الذي نحياه ،فقد سامهت
مجيعها «يف خلق حركة ثقافية داخل هذا املجتمع وساعدت عىل تفجري اجلبهة الثقافية التي
ظلت هادئة زمنًا طويلاً »(.((3

( ((3حممد عيل الكبيس ،ملرجع نفسه ،ص .60
( ((3حممد عيل الكبيس ،قراءات يف الفكر الفلسفي املعارص ،مرجع سابق ،ص .210
( ((3حممد عيل الكبيس ،املرجع نفسه ،ص .125
( ((3املرجع نفسه ،ص .128
( ((3املرجع نفسه ،ص .135
( ((3املرجع نفسه ،ص .137
( ((3املرجع نفسه ،ص.143
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لينتهي حممد عيل الكبيس بأن قراءة الرتاث جيب أن متر بمرحلتني« :مرحلة نقد
القراءات السابقة ألن قراءة الرتاث تستوجب أسبقية نقد قراءاته ،ثم مرحلة التخطيط
لقراءته قراءة خمالفة»( ،((4وقد حدد رشوط هذه القراءة بأربع خطوات هي عىل النحو التايل:
 -1أن «تكون هذه القراءة تارخيية ،ألن تراثنا ليس فر ًقا ومللاً معلقة بال جذور.
 -2جيب توظيف هذه القراءة كإسهام يف بلورة الوعي الثوري برضورة التغيري.

 -3جيب اَّأل تقترص هذه القراءة عىل الرتاث بل متتد لتبحث قنواته ونعنى هبا املثقفني.
 -4كل هذه العنارص الثالثة جيب تكون وحدة النظرية ،فتصبح لدينا نظرية
تراثية»(.((4

( ((4املرجع نفسه ،ص .144
( ((4املرجع نفسه ،ص .145
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الدكتور أمحد حممد اللوميي*

ﷺ مدخل

تواجه املجتمعات البرشية بشكل متزايد قلق اضمحالل اهلوية يف ظل
الدفع املتزايد نحو االندماج ،وسقوط احلواجز اإلثنية والثقافية والذاتية التي
مت ّثل مظهرها وشخصيتها املعبرّ ة عن وجودها املتم ّيز الذي يستمد وجوده
ومت ّيزه بام يعرف بمفهوم اهلوية.

فالسامت واخلصائص املم ّيزة ألي مجاعة ،وما يؤطرها من لغة وعقيدة
وحضارة وتاريخ وعرق وغريه ،مت ّثل األركان التي حوهلا تتمحور عنارص اهلوية،
فاهلوية هي الشيفرة التي هبا تعرف سامت أي مجاعة ،ويميز ذاهتا عن أي مجاعة أخرى.

وتعمل التقنية احلارضة -التي متثل أهم معاملها تقنية التواصل
اإللكرتوين عرب الشبكات املمتدة بني خمتلف أقطار العامل وأصقاعها -عىل
توفري بيئة اندماج للمجتمع البرشي ،والذي يتن َّبأ عىل أثر هذا االندماج اختفاء
التنوع احلضاري والثقايف لتنوع اهلويات البرشية .إن ذوبان اهلويات الضعيفة
* كاتب وأستاذ جامعي من السعودية.
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والعاجزة عن مواكبة التحوالت التقنية يف التيار التقني اإللكرتوين يف كيان القوى التي
متتلك زمام هذه التقنية هو من أكثر ما هيدد هذا التنوع.

لقد دفع هذا القلق الباحثني واملفكرين إىل السعي احلثيث يف تتبع آثار هذه اهليمنة
التقنية املهددة للهويات من خالل نرش الكثري من الدراسات واألبحاث .وقد أنجب هذا
احلراك العلمي ابتكار حقول علمية متخصصة غنية بمصطلحات معربة عن عمق ما تركته
وترتكه تقنية التواصل اإللكرتوين عىل املجتمعات البرشية.

ومن أهم املصطلحات التي ظهرت معربة عن هذا االندماج اإلنساين التقني يف عامل
الشبكات اإللكرتونية هو مصطلح (جمتمع الشبكة) ( )Network societyالذي ق َّعد له كل
من العاملني اهلولندي جان فان ديك ( )John Van Dijkيف كتابه (جمتمع الشبكة) الصادر
عام ١٩٩١م ،ومانويل كاستليس ( )Manuel Castellsيف كتابه (عرص املعلومات) الصادر
يف العام نفسه.

وتتمحور شدة املخاوف والقلق حول هذه التسارع نحو جمتمع الشبكة يف اجلذب
الذي ختلقه الشبكات اإللكرتونية من التطبيقات املهمة لتسيري وتطوير حياة اإلنسان
واملجتمعات ،كالتعليم اإللكرتوين الذي يو ّفر فرص التعليم املستمر ،والتدريب للماليني
من البرش بكل يرس وسهولة ،ومن دون أعباء مالية باهظة.
كام عمل النظام اإللكرتوين عىل خلق بيئات حم ّفزة وجاذبة للتبادل التجاري بني
خمتلف الدول ،وأتاح الفرصة للعديد من احلكومات يف العامل إلنشاء التطبيقات املختلفة
لتقديم اخلدمات احلكومية للمواطنني بكل يرس وسهولة ،الذي أضحى اليوم معرو ًفا
باحلكومة اإللكرتونية .حيث عملت احلكومة اإللكرتونية عىل توفري امليزانيات الباهظة
يف تقديم هذه اخلدمات ،وحتسني ورفع مستوى أداء الرصد واملتابعة األمنية واإلدارية
للحكومات يف متابعة قضايا التزوير وغسل األموال وجتارة املخدرات واإلرهاب وغريه.

لقد خلقت التعليامت الصحية التي دعت هلا منظمة الصحة العاملية ،وما تبنته
اجلهات الصحية يف خمتلف دول العامل من إجراءات احرتازية ،لتخفيف انتشار فريوس
كورونا املستجد  )COVID-19( ٢٠١٩ -والذي تغري اسمه فيام بعد إىل سارس  -كوف ٢
( ،)SARS-CoV2خلقت بيئة حمفزة وظر ًفا مساعدً ا لالستخدام املك ّثف للشبكة اإللكرتونية
إلمضاء شتى شؤون احلياة ،كالتعليم والتجارة والتواصل االجتامعي واخلدمات احلكومية
والتوجيهات الصحية.
وقد شهدت شبكات الدول املختلفة ضغ ًطا متزايدً ا يف حجم االستخدام ،ودفعت
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إجراءات التباعد االجتامعي ،واالحرتازات الصحية ،املجتمع البرشي دف ًعا ال مفر منه إىل
استخدام الشبكة اإللكرتونية العاملية ،مما جعل من خماطر االندماج يف جمتمع الشبكة أقرب
مما كان متو ّق ًعا.
ونتيجة هلذا االستخدام املكثف ظهر مدى املنافع التي قد حتققه الشبكة عىل مستوى
التعليم والعمل عن بعد ،وسهولة إنجاز اخلدمات احلكومية ،والتسوق اإللكرتوين ،مما
يدفع باملزيد من االندفاع نحو الشبكة بعد ارتفاع خماطر جائحة هذا الوباء العاملي.

وستنشغل هذه الدراسة بتسليط الضوء عىل حجم ما و ّلدته اإلجراءات االحرتازية
من اهنامك يف استخدام الشبكة ،وما أظهره هذا االهنامك من سلوك افرتايض وواقعي .كام
ستعمل الدراسة عىل رسم رؤية مستقبلية آلثاره يف املدى القريب والبعيد مع تسارع وترية
االندماج بمجتمع الشبكة.
إن اجلانب األهم الذي ستنشغل به هذه الدراسة ،هو األثر الذي تركه االستخدام
املكثف حيث بلغ حد اإلدمان للشبكات ،وقد ظهرت مالحمه خالل فرتة اإلجراءات
االحرتازية من وباء كورونا املستجد ،ويف ظل التباعد االجتامعي املفروض ،والذي ُينبئ
بتحقق اضمحالل عرى واقع املجتمعات احلقيقية وتسارع تشكل جمتمعات الشبكة.

ومن أهم اجلوانب التي تسرتعي االنتباه ،ويتطلب التأكيد عليه هو العالقة املتبادلة
بني تقنية الشبكات واالستخدام االجتامعي هلا ،والذي أضحى معرو ًفا بالعالقة التكنو-
اجتامعية ،وما يتولد من آثار عىل اهلوية االجتامعية ،وبالذات مع ما أصبح معرو ًفا بتشكل
اهلوية االفرتاضية .فالعالقة التكنو-اجتامعية هي عالقة تزاحم بني الفضاء االجتامعي
الواقعي ،والفضاء الذي يعرف بالفضاء السيرباين .وإن اإلرادة اإلنسانية يف هذا السياق بني
الفضاءين ترجع بالدرجة األساس إىل تقدير أهيام أوىل ،الثقافة يف خدمة التقنية أو التقنية يف
خدمة الثقافة.
وقد تن ّبه إىل خماطر االهنامك واالندماج الالواعي يف جمتمع الشبكة ،مجلة من املفكرين،
وعىل رأسهم املفكر األملاين هربرت كارل ماركوز (-١٨٩٨( )Herbert K. Markcuse
 ،)١٩٧٩والرعيل الذي تاله من املدرسة النقدية الفرنكفورتية ،ويف طليعتهم املفكر األملاين
يورغن هابرماس يف كتابه( :العلم والتقنية كأيديولوجيا) ،والذي أكد من خالل نظريته
املعروفة «العقالنية التواصلية» عىل خطورة استثامر العلم والتقنية إلخضاع الشعوب عرب
التالعب بثقافتها وإرادهتا الفكرية ،الذي ينجم من خالله ما يعرف بالعبودية الطوعية.
إن هذه الدراسة تبحث يف احلركة الطوعية املتسارعة نحو جمتمع الشبكة ،وما هلا من
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مجة عىل الواقع الثقايف واحلضاري للمجتمعات اإلنسانية ،ولعل من أهم وأعظم
خماطر ّ
خماطرها الواضحة يف األفق اضمحالل التنوع الثقايف واحلضاري البرشي ،واستحالة
حضورا
اإلنسان إىل كائن آيل تقني منزوع اإلرادة احلرة يف التعبري واحلقوق والوجود ،اَّإل
ً
جماز ًّيا يف الفضاء السيرباين.
من خالل هذا النظر يمكن حتقيق مجلة من األهداف والغايات من أمهها:

أول :حتديد ما هي االشرتاطات الثقافية والفكرية الالزمة الواقية من تبعات االهنامك
املتزايد يف جمتمع الشبكة.

ثان ًيا :السبيل إىل ترشيد استهالك املجتمعات املستهلكة للمنتج التقني كمجتمعاتنا
يف العامل العريب واإلسالمي ،وما يرتتب عليه من ثقافات وعادات مصاحبة ،وتشخيص
اآلليات املناسبة لتخفيف انشدادها للعوامل التقنية.
ثال ًثا :توضيح السبل التي يمكن من خالهلا رسم معامل حدود التشخيص بني اهلوية
الواقعية وهوية جمتمع الشبكة.
راب ًعا :بلورة األدوات والوسائل الفعالة يف رفع املستوى املناعي الواقي للهوية
الثقافية واحلضارية للمجتمعات من السقوط يف براثن العامل االفرتايض ،من دون املخاطرة
باملصالح الكبرية واملنافع اجلمة التي حتققها التطبيقات اإللكرتونية.

خامسا :التأكيد عىل املؤسسات املحلية واملنظامت العاملية املهمة التي تضطلع بحامية
ً
الثقافة العاملية من االضمحالل كاليونسكو واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
ومنظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة بسن القوانني والنظم ،وتأسيس اجلمعيات
املتخصصة ،وتشجيع التبادل الثقايف بني املجتمعات لتعزيز التنوع والتعدد الثقايف ،ومقاومة
الدفع القرسي أو االختياري للتنازل عن اهلوية أو أحد مكوناهتا املحورية ومن أمهها اللغة.

ﷺ مصطلحات ومفاهيم

ال خيلو هذا البحث من الكثري من املصطلحات املتخصصة التي قد ختلق إرباكًا
توضيحا من خالل تبيان معانيها خارج اإلطار
للقارئ خالل متابعته للبحث ،مما يتطلب
ً
األكاديمي التخصيص ،ومن أهم هذه املصطلحات:

اً
أول :جمتمع الشبكة ()Network Society

يرجع مصطلح جمتمع الشبكة إىل العامل اهلولندي جان فان ديك ()John Van Dijk
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يف كتابه (جمتمع الشبكة) الصادر عام ١٩٩١م ،وإىل مانويل كاستليس ()Manuel Castells
يف كتابه (عرص املعلومات) الصادر يف نفس العام((( .ويعرف فان ديك جمتمع الشبكة بأنه
«جمتمع مكون من الشبكات اإلعالمية واالجتامعية التي هي هيئته األساسية».

املفصل ملجتمع الشبكة يشري له مانويل كاستليس وأخرون يف كتابه
وأما التعريف ّ
(جمتمع الشبكة من املعلومات للتنظيم) (،)Network society from Knowledgeto Policy
أن «جمتمع الشبكة بمصطلح بسيط هو تنظيم اجتامعي قائم عىل شبكة تدار بواسطة البيانات
واالتصاالت يف شبكة أجهزة احلاسوب أو األنظمة اإللكرتونية القيقة الرقمية ،والتي
تو ّلد وحت ّلل وتنرش املعلومات املتولدة من املعرفة املرتاكمة يف وصالت الشبكة»« ،ويقصد
بوصالت الشبكة احلواسيب أو اهلواتف التي تربط أجزاء الشبكة الواسعة والتي ترتاكم
فيها املعلومات والبيانات».
ويؤكد كاستليس أن جمتمع الشبكة ال يعني بأي شكل من األشكال اختفاء النظام
االجتامعي الواقعي ،واستبداله باملجتمع االفرتايض ،بل هو تعاظم العالقات االجتامعية
اإلنسانية لتجاوز حدود املجتمع املحيل إىل جمتمع عاملي أكرب ،عرفه كاستليس قائلاً « :جمتمع
الشبكة هو املجتمع االجتامعي األكرب» (.)The network society ishypersocial society

هذا االندماج يف هذه الشبكة املجتمعية الضخمة ال يعني بأي شكل من األشكال
اضمحالل املجتمعات ،بل إن جمتمع الشبكة نمط من أنامط التعبري يف سلوك التعاطي
االجتامعي يف العالقات والصالت بني أفراده .يف جمتمع الشبكة املهم ليس انقراض
العالقات التقليدية املتعارفة يف املجتمعات الواقعية ،بل ما سيطرأ عليه من حتوالت يف هذه
العالقات ،من دخول أنامط جديدة من التواصل ،كظهور مصطلح شخصية «فرد الشبكة»
( )Network Individualismكمرادف للفرد يف املجتمع الواقعي.
اً
وإمجال ،إن ما يشكل ثقافة جمتمع الشبكة هو بشكل كبري الرسائل املتبادلة بصيغ
النظام اإللكرتوين املركب يف فضاء الشبكة .وقد أكدت الباحثة اجلزائرية مريم نريامن
تومار يف بحثها عن مستخدمي الفيس بوك((( ( )Facebookحول العالقات االجتامعية
وأثر الوعي القبيل والدوافع الذاتية عىل مستخدم الشبكة ،إن الشبكة بالتأكيد توفر بيئات
اجتامعية وعالقات تواصلية ذات تأثري عميق وأبعاد واسعة من التواصل.

((( موسوعة الويكيبيديا مادة جمتمع الشبكة.
((( مريم نريامن نومار ،استخدام مواقع الشبكات االجتامعية وتأثريه يف العالقات االجتامعية :دراسة عينة من
مستخدمي الفيس بوك يف اجلزائر ،رسالة ماجستري مقدمة لقسم العلوم اإلنسانية بجامعة احلاج خلرض/
اجلزائر.
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ثان ًيا :اهلوية االفرتاضية ()Virtual Identity

يف معرض احلديث عن جمتمع الشبكة تطور مصطلح أو مفهوم الفرد يف جمتمع
الشبكة ،ويشري إىل أن املجتمع الفاعل يف داخل الشبكة اإللكرتونية يتكون من األفراد الذين
يتواصلون فيام بينهم يف داخل هذا املجتمع االفرتايض .ويف موازاة ما قدمه الباحثون من
انشغال واهتامم حول اهلوية االجتامعية ظهر اهتامم كبري حول طبيعة هوية الفرد املنتمي
ملجتمع الشبكة.

ويف هذا النطاق ظهرت تعاريف متعددة هلوية الفرد يف جمتمع الشبكة املعروفة باهلوية
االفرتاضية ،فمن جهة عرفت الباحثتان تومي فضيلة ونبيلة بوخيزة اهلوية االفرتاضية أهنا:
جمموعة املعلومات والبيانات التي ختص الفرد عىل وجه التحديد ،كوهنا الرابط التكنولوجي
بني الكيان احلقيقي «الشخص» و«االفرتايض» ،واجهة امللف الشخيص « »Profileأو
الصفحة الرقمية(((.
ويف تعريف آخر :إن اهلوية االفرتاضية هي هوية متحركة دينامية يكوهنا الفرد البرشي
يف جمتمع اإلنرتنت ،تتسم بجملة من السامت واملالمح ،من أمهها حرية اختيار متظهرها عىل
صفحات الشبكة مع عدم ثبات صفاهتا .فهي دائمة التبدل والتغري إما بحسب إرادة الفرد
أو تأثرها بشخصيات أخرى حتب أن تتقمصها عىل صفحات اإلنرتنت.

اً
وإمجال ،تعد الشخصية االفرتاضية ذات هوية هالمية متذبذبة ومتلونة ومتعددة
الوجوه ،اَّإل أن ذلك ال يعني صفة شاملة لكافة اهلويات االفرتاضية ألفراد جمتمع الشبكة،
بل متثل صفة غالبة يف جمتمع الشبكة(((.

ثال ًثا :الفضاء السيرباين ()Cyberspace

كلمة (سيرب) كلمة يونانية تعني «املقود» والفضاء السيربي يعني الفضاء الذي فيه
تتم معاجلة وعرض املعلومات والبيانات يف عامل الشبكة((( .ويعرف الدكتور إسامعيل
زروقة الفضاء السيربي أنه «جمال افرتايض من صنع اإلنسان ،يعتمد عىل نظم الكمبيوتر

((( تومي فضيلة ونبيلة بوخيزة ،اهلويات يف مواجهة تقانة املجتمع الشبكي املخلعة :حسابات مستخدمي فيس
أنموذجا ،دراسة استكشافية ،جملة العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،العدد ٢٠١٥ ،٢١م ،الصفحات
بوك
ً
.٢٥٦-٢٤١
((( حممد رحومة ،اإلنرتنت واملنظومة التكنو-اجتامعية ،بحث حتلييل يف اآللية التقنية لإلنرتنت ونمذجة
منظومتها االجتامعية ،مركز دراسات الوحدة العربية٢٠٠٥ ،م ،صفحة .٢٨٥
((( غسان حسني النارص ،عاملنا اجلديد ذلك املجهول٢٠١٨ ،م ،ص .٩٦
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وشبكات اإلنرتنت وكم هائل من البيانات واملعلومات واألجهزة»(((.

ويعترب الفضاء السيرباين من أهم البيئات التي يمكن للجامعات أو املنظامت أو الدول
إجراء خططها وبراجمها .ويتعاظم أثر هذه اجلهات بقدر ما متتلك من أدوات وقدرات تقنية،
وحضورا مهيمنًا يف جمتمع الشبكة ،وتعد القدرة عىل التأثري يف الفضاء السيرباين ولعب دور
ً
املؤثر فيه ،من أحد أهم أسلحة القوة الناعمة التي توظف يف حتقيق األثر املطلوب.

راب ًعا :فريوس كورونا املستجد )COVID-19( ٢٠١٩ -أو سارس-كوف٢
()SARS-CoV2

فريوسات كورونا تنتمي لعائلة كورونا ( )Coronaviridaeالتي تصنف حسب
االختالف يف مركبها الوراثي ،وحسب احليوانات التي تصيبها إىل ثالث جمموعات .ومن
أمهها جمموعة الفريوسات التي تصيب اإلنسان ،حيث توجد سبع فريوسات كورونا
تصيب اإلنسان والذي يمثل ثالثة منها نسبة  ٪٣٠من إصابات نزالت الربد يف اإلنسان.

ومل يكن يعرف عن فريوسات كورونا أي إصابات هتدد احلياة ،أو تسبب
أعراض خطرية جدًّ ا حتى ظهور مرض متالزمة االلتهاب التنفيس احلاد (سارس)
 )SARS) Severe acute respiratory syndromeيف عام  ٢٠٠٣يف الصني ،الذي تسبب
بـ( )٨٠٠٠إصابة يف العامل ،بنسبة وفيات  ٪١٥حسب تقرير منظمة الصحة العاملية يف عام
.((( 2003
ويف عام ٢٠١٢م ظهر فريوس جديد من جمموعة كورونا تسبب يف جائحة حمدودة
ليعم بعد ذلك دول عديدة من دول اخلليج
انترشت ابتدا ًء يف اململكة العربية السعودية َّ
والعامل العريب وبعض دول آسيا .عرف املرض بمتالزمة الرشق األوسط التنفسية لفريوس
كورونا ( ،)Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirus) (MERS-CoVوقد
اعترب اجلمل احليوان الوسيط لتطور هذا الفريوس وانتشاره.
ويعترب فريوس كورونا املستجد  ٢٠١٩ -أحد أخطر فريوسات كورونا التي ظهرت

((( إسامعيل زروقة ،الفضاء السيرباين والتحول يف مفاهيم القوة والرصاع ،جملة العلوم القانونية والسياسية،
جملد ٢٠١٩ ،١٠م ،الصفحات .١٠٣١-١٠١٦
(7) World Health Organization. Consensus document on the epidemiology of severe
acute respiratory syndrome (SARS) Consensus document on the epidemiology of
severe acute respiratory syndrome (SARS) 2003. https://www.who.int/csr/sars/
en/WHOconsensus.pdf?ua=1
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مؤخرا يف إصابة اإلنسان .بدأت اجلائحة يف مدينة وهان ( )Wuhanالصينية يف أواخر عام
ً
٢٠١٩م ،ومن ثم بدأ الفريوس باالنتشار تدرجي ًّيا إىل خمتلف أنحاء العامل ليتحول مع شهر
مارس من عام ٢٠٢٠م إىل جائحة عاملية حسب إعالن منظمة الصحة العاملية(((.
وقد عملت اللجنة العاملية لتسمية الفريوسات إىل تغيري اسم فريوس كورونا املستجد
إىل فريوس سارس-كوف ،((( ٢وذلك للتشابه الكبري هلذا الفريوس مع فريوس سارس يف
الرتكيب الوراثي ،فكالمها نشأ من فريوس كورونا للخفاش ،وقد تطور فريوس سارس يف
القطط الربية لينتقل بعد ذلك لإلنسان.

وبالرغم من عدم إثبات أصل ومنشأ فريوس سارس-كوف ٢بشكل قاطع ،اَّإل أن
الدراسات تشري إىل أن أصل هذا الفريوس أحد فريوسات كورونا التي تتخذ من اخلفاش
املعروف بحذوة الفرس موطنًا للتكاثر ،وقد تطور فيام بعد يف حيوان آكل النمل احلرشفي
فريوسا برش ًّيا بامتياز(.((1
( )Pangolinsلينتقل بعد ذلك لإلنسان ليصبح
ً
يتميز فريوس سارس-كوف ٢بقدرته عىل االنتشار الواسع عن طريق الرذاذ
الصادر من املصاب ،واستبعدت منظمة الصحة العاملية انتشار الفريوس عن طريق اهلواء.
وألجل احلد من انتشار اإلصابات أكدت املنظمة عىل توقف كافة األنشطة التجارية واملهنية
واالجتامعية ،ونصحت بشكل مؤكد عىل ما أضحى يعرف بمفهوم التباعد االجتامعي
ليصبح الشعار «خلك بالبيت» ( )Stay at homeشعار الوقاية من اإلصابة من هذا املرض،
ليدفع باملاليني من البرش إلنجاز أعامهلم عن طريق الشبكة العاملية.
وبالرغم من اإلجراءات الوقائية التي قامت هبا دول العامل ،اَّإل أن عدد اإلصابات
ظلت يف حالة ارتفاع عىل مستوى مجيع بلدان عامل تقري ًبا.
فريوس كورونا هو من جمموعة الفريوسات التي حتمل مورث الرايبوكيس أحادي

(8) Cucinotta, D.Vanelli, M., WHO Declares COVID-19 a Pandemic. Acta Biomed
(2020) 91: 157- 60. doi:10.23750/abm.v91i1.9397.
(9) Coronaviridae StudyGroup of the International Committee on Taxonomy of
Viruses.The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus:
)classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nature Microbiology (2020
5: 536.doi: 10.1038/s41564- 020 -0695 -z.
(10) Tang, X., Wu, C., Li, X., Song, Y., Yao, X., Wu, X.,et al. Lu, J., On the origin and
continuing evolution of SARS-CoV-2. National Science Review (2020) 7: 101223. 10.1093/nsr/nwaa036.
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الرشيط موجب الصفة )Single positive RNA strand( .أي قادر عىل إنتاج رشيط
الرايبوكيس املرسال (.)messenger RNA

ويعترب حجم املركب الوراثي لفريوسات كورونا من أكرب املركبات الوراثية هلذا
النوع من املورثات ،حيث يبلغ  ٣٢-٢٦وحدة وراثية ( .)kilobaseويتمتع أسلوب
تكاثر الفريوس وأنشطته احليوية التي متكّنه من صناعة الربوتينات واإلنزيامت من إمكانية
إدخال طفرات وراثية منظمة وحمكمة ،كام يتمكن الفريوس من إدخال مركبات وراثية من
فريوسات شبيهة بمركبه الوراثي ( )Recombinationخالل عملية التكاثر ،وهذا ما يمكن
الفريوس من التنوع والتوسع يف إنتاج أنواع خمتلفة قادرة عىل إصابة أجناس جديدة ،كام
حدث مع فريوس سارس-كوف.٢-

ﷺ اً
أول :الشبكة العاملية يف ظل جائحة كورونا سارس-كوف٢

أظهرت الدراسات العديدة للهيئات املتخصصة يف جمال االتصاالت يف خمتلف
العامل ،مدى التصاعد الكبري يف استخدام الشبكة يف بدايات تطبيق سياسة التباعد االجتامعي
يف خمتلف أنحاء العامل .فقد بني الباحث ديفيد بيلسون ( )David Belsonيف مقاله (كيف
أثر فريوس كورونا املستجد عىل االستقبال يف الشبكة)( ،((1كيف أظهرت اإلحصاءات
يف الفرتة ما بني أواخر شهر فرباير وشهر مارس تغري كبري يف استخدام الشبكة يف أغلب
دول العامل .وقد لوحظ أن حركة البيانات يف الواليات املتحدة شهدت اً
كبريا ،مما
تبدل ً
س ّبب ضغ ًطا متزايدً ا عىل الشبكة ،حيث بلغت نسبة البيانات املرسلة upstream traffic
 ٪٣٠ونسبة  ٪٢٠يف البيانات املستقبلة  .downstream trafficوأشارت رشكة االتصاالت
األمريكية العمالقة ( )AT&Tأن استخدام الشبكة الرئيس الذي يشمل األعامل وشبكات
املنازل وشبكة اهلاتف املحمول شهد صعو ًدا يف االستخدام  .٪٢٢ويف أوروبا أكدت اهليئة
الوطنية لالتصاالت تصاعدً ا يف استخدام الشبكة عىل احلواسيب واهلواتف املحمولة خالل
فرتة أزمة كورونا املستجد .وهكذا كان احلال يف كثري من الدول كأسرتاليا وجنوب أفريقيا،
ويف لبنان تصاعدت احلاجة لزيادة الرسعة .٪١٢٧
ويف دراسة أخرى ملعرفة حجم التحوالت يف استخدام الشبكة العاملية خالل فرتة

(11) David Belson, How has COVId-19 impacted last mile? Network Society, May
2020.
https://www.internetsociety.org/blog/2020/05/how-has-covid-19-impactedlast-mile-networks/networks
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أزمة كورونا ،أظهر الباحثان بريمجان ولينجر ( )Bergman and Lyengarيف مقاهلام( :كيف
تأثر أداء اإلنرتنت بفريوس كورونا املستجد؟) (How COVID-19 is affecting internet
 ،((1()performanceكيف أظهرت املتابعة ألداء اإلنرتنت يف فرتة أزمة فريوس كورونا
املستجد ،فمثلاً يف إيطاليا (الشكل رقم  )١-عند بلوغ إجراءات اإلغالق حده األعىل
لوحظ هبوط رسعة اإلنرتنت ٪ 9,2مع تزايد استخدام الشبكة من املنزل.

الشكل رقم ()١

يوضح الشكل استخدام اإلنرتنت يف إيطاليا من الفرتة  ٢٩فرباير وحتى هناية مارس
2020م التي متثل ذروة التباعد االجتامعي .حيث يبني اخلط األخرض اهلبوط املتزايد لرسعة
(12) Begman, A. and Lyengar, J. How COVID-19 is affecting internet performance.
Fastly, April 2020 https://www.fastly.com/blog/how-covid-19-is-affectinginternet-performance
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استقبال املعلومات والذي بلغ  ٪٣٥مع تزايد االستخدام  ٪١٠٩اخلط األمحر يبني عدد
حاالت اإلصابة بكورونا ،وأما اخلط األزرق يمثل التزايد يف نسبة االستخدام للشبكة.
(بترصف من مقال املرجع رقم .)١٤
ويشري الشكل ( )٢إىل التحول الكبري يف استخدام الشبكة حيث تشري األرقام إىل
تصاعد نسبة االستخدام للشبكة مع هبوط قدرة االستقبال .ففي والية نيويورك عىل سبيل
املثال لوحظ صعودا بلغ  %44,6من املستخدمني ،وهبوط رسعة االستقبال  %5,5بينام
والية كاليفورنيا متكنت من امتصاص الضغط لتعزز استقبال الشبكة %1,2

الشكل رقم ()٢

يوضح هذا الشكل وضع الشبكة يف والية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة خالل
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أزمة كورونا ،ويبينّ اخلط األزرق تعزيز رسعة استقبال البيانات من الفرتة مايو (١٧مقتبس
من املرجع .)١٤

وهكذا احلال يف اليابان حيث متكنت من تعزيز الشبكة بنسبة  %9,7لتبلغ نسبة الزيادة
اً
إمجال فقد أظهرت الشبكة تدنيّ يف استقبال البيانات ،فالبيانات التي هلا رسعة
.%31,5
استقبال  ١٠٠ميغابايت هبطت الرسعة بنسبة  .٪٣٥وصنفت الدراسة التطبيقات واملواقع
األكثر استخدا ًما عىل الشبكة (شكل رقم .)٣-حيث تبني أن مواقع التواصل االجتامعي
شهدت زيادة بلغت  ٪40,88حسب معيار الطلب بالدقيقة ( .)request per secondكام
أظهر استخدام املواقع التعليمية والتدريب زيادة  .٪ 34,55وشهد النرش الرقمي واألخبار
استخدا ًما كثي ًفا حيث بلغ .٪70,16

الشكل رقم ()٣

يبينّ هذا الشكل التطبيقات واملواقع األكثر استخدا ًما خالل فرتة تطبيق إجراءات
التباعد االجتامعي ،اللون األزرق حيدد التغريات يف الفرتة  ١٢-١من شهر يناير إىل الفرتة
١٦ -١٠من شهر فرباير ،واخلط األمحر حيدد التغري يف الفرتة  ١٦-١٠فرباير إىل ٢٩-٢٣
مارس .٢٠٢٠
تظهر نسب تصاعد اإلقبال عىل الشبكة واهلبوط امللحوظ يف رسعة استقبال البيانات
عىل الشبكة ،أن فرتة اإلغالق وااللتزام بالبقاء يف البيت خالل جائحة كورونا يف معظم
مهم لإلنسان يف التواصل ،وإنجاز األعامل والتعليم
دول العامل ،إن اإلنرتنت م ّثل
متنفسا اًّ
ً

128

دراسات وأحباث

عن بعد ،والتواصل االجتامعي يف ظل الضغوط النفسية الكبرية التي خلقها مرض كورونا
املستجد.

ﷺ ثان ًيا :التطبيقات عىل الشبكة اإللكرتونية :الدوافع واحلاجة واملنافع

متثل الشبكة العاملية عصب احلياة املعارصة والعمود الفقري للحضارة الراهنة ،وكام
أوضحنا يف القسم السابق حجم اإلقبال غري املتوقع عىل استخدام الشبكة خالل فرتة التباعد
االجتامعي .نحاول يف هذا القسم بيان الدوافع التي جتعل من الشبكة العاملية موضع جذب
للمجتمعات ،وحتديد احلاجات األساسية التي خلقت هذا اجلذب والتدافع نحو الشبكة.

وسيتم استعراض بعض التطبيقات التي حققت أمهية كبرية ،وكانت هلا أمهية يف
حركة التطور والتحول العاملي من حيث صناعة جمتمع الشبكة ،وتأثرياهتا عىل اهلوية
اإلنسانية والعالقات االجتامعية.

الدوافع االجتامعية الستخدام الشبكة اإللكرتونية

خلّص األستاذ غسان النارص يف كتابه( :عاملنا اجلديد ذلك املجهول)( ((1النظريات
التي وضعت لتفسري الدوافع االجتامعية يف استخدام الشبكة يف نظريتني أساسيتني مها:

 -1نظرية االستخدامات واإلشباعات لكاتز وبلوملر :ويمكن تلخيص مفهوم هذه
النظرية يف أن هلا وجهني ،وجه االستخدام ووجه احلاجة املشبعة من االستخدام .ومن
احلاجات التي تدفع املستخدم للدخول إىل الشبكة احلاجات املعرفية والعاطفية واالندماج
االجتامعي كالتواصل مع األصدقاء والتكافل االجتامعي ،وحتقق هذه احلاجات بعض
اإلشباعات املهمة كفضول املعرفة ،وإشباع اجلوانب العاطفية والنفسية من خالل التبادل
يف العالقات اإلنسانية للتنفيس النفيس واالندماج االجتامعي.
 -2نظرية االعتامد لبول روكيش ودفلور :تستند هذه النظرية عىل وجود حاجة كامنة
للجمهور يف استخدام وسائل التقنية اإللكرتونية ،وذلك هليمنتها عىل مصادر املعلومات
التي ال مناص للجامعات واألفراد اَّإل من االستفادة منها واللجوء إليها .وبالتايل تتخذ
النظرية من مفهوم االعتامد كشكل من أشكال احلاجة املاسة لالستعانة هبذه القنوات يف
احلصول عىل املعلومات ومتكينها من التواصل.

( ((1انظر :غسان حسني النارص ،عاملنا اجلديد ذلك املجهول.٢٠١٨ ،
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احلاجة االجتامعية الستخدام الشبكة

حدد الباحث الليبي عيل حممد رحومة يف رسالته للدكتوراه( ((1أن هناك ثالث
حاجات قديمة لدى اإلنسان يف تطوير الشبكة واالستفادة املكثفة منها ،هي:

 -1دافعية احلاجة احلسابية والتجارية :حاجة البرش إلجراء العمليات احلسابية
قديمة وتطورت مع تطور التمدن اإلنساين ،واحلاجة إلجراء العملية احلسابية املعقدة تزداد
مع تطور احلاجة إلجراء عمليات حسابية معقدة ومركبة .وقد كانت أوىل بوادر ظهور
حاسوب يقوم بعمل حسايب يف عام  ١٩٤٤باخرتاع حاسوب «إيكني» ( )Aikenللقيام
بالعمليات احلسابية األساسية ،ومن ثم تطوير حاسوب متقدم يف عام  ١٩٤٩يف جامعة
كمربدج .ومع بداية اخلمسينيات ظهرت األجيال اجلديدة من احلواسيب لتبلغ ذروهتا يف
التطور واألداء حتى يومنا احلارض .وال شك أن القدرة الفائقة للحواسيب يف أداء العمليات
احلسابية ،وختزين وبرجمة البيانات ،له األثر الكبري يف تطور استخدامات اإلنسان ،وحسب
قول الباحث رحومة فإن «ظهور املؤسسات التجارية الكبرية القادرة عىل أداء العمليات
خصوصا»(.((1
االقتصادية الضخمة باآلليات التقنية املعتمدة عىل احلاسوب
ً

 -2دافعية األمن واحلامية :يمثل أمن املجتمع والفرد ومحاية منشآت الدولة من أي
انتهاك من القضايا احليوية ،ولذلك عمل العلامء عىل تعزيز مفهوم الرتابط الشبكي إلبقاء
األجهزة -وبالذات األجهزة العسكرية واألمنية -عىل تواصل لضامن إدارة األمن وصد أي
هتديدات عسكرية ،وقد دعت الدوافع األمنية إىل االهتامم البليغ بالبحث العلمي يف جمال
الشبكة من خالل االستفادة من تطبيقاهتا وتعزيز أمن الشبكة وسبل محايتها.
 -3دافعية التنظيم والتبني القيادي والقانوين :إن احلركة املنظمة التي حتقق للحركة
اإلنسانية التطور واالرتقاء تستلزم النظام ووضع التعليامت واألنظمة والقوانني الضامنة
لتحقيق أهداف وغايات التطور ،وقد ظهر بشكل جيل منذ أن تطورت شبكة اإلنرتنت
الدور املحوري الذي حتققه هذه التقنية يف ضبط وتنظيم املسار نحو حتقيق األهداف .ومن
جتليات ذلك الدور الذي تلعبه اجلامعات وحرصها عىل تطوير هذه التقنيات .لقد أثبت
تاريخ تطور تقنية احلاسوب والشبكة اإللكرتونية الدور املحوري للجامعات يف حتقيق
إنجازات وفتوحات كبرية يف الكشف عن اآلفاق الذي ممكن أن تصل آلية تقنية التواصل

( ((1انظر :حممد رحومة ،اإلنرتنت واملنظومة التكنو-اجتامعية ،بحث حتلييل يف اآللية التقنية لإلنرتنت
ونمذجة منظومتها االجتامعية ،مركز دراسات الوحدة العربية٢٠٠٥ ،م.
( ((1حممد رحومة ،اإلنرتنت واملنظومة التكنو-اجتامعية ،بحث حتلييل يف اآللية التقنية لإلنرتنت ونمذجة
منظومتها االجتامعية ،مركز دراسات الوحدة العربية٢٠٠٥ ،م ،صفحة .٥٩
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اإللكرتوين .ولعل من أهم ما حققه البحث العلمي التطور الكبري يف وضع األنظمة
والقوانني والتطبيقات التي تضمن للشبكة رسية البيانات ومحايتها.

تطبيقات الشبكة اإللكرتونية
اآلتية:

تعددت تطبيقات الشبكة اإللكرتونية وشملت العديد من املجاالت ،منها املجاالت

 -1التعليم اإللكرتوين ( :)Online Educationال يعترب التعليم عن بعد وليد
الساعة ،ومل يكن مصاح ًبا لتطور وانتشار الشبكة العاملية لألنرتنت ،لقد قدمت الكثري من
اجلامعات فيام مىض الكثري من برامج التعليم عن بعد ،ومن أوائل املبادرين يف هذا املجال
اجلامعة الربيطانية املفتوحة التي أنشئت عام ١٩٦٩م ،وقد خترج منذ نشأهتا أكثر من مليوين
ونصف املليون طالب( .((1حيث متنح اجلامعة شهادة يف التعليم اجلامعي والدراسات
العليا ،وتعد من اجلامعات املفتوحة الرائدة .وهناك أيضا جامعة نيويورك للتعليم عن بعد،
باإلضافة إىل عرشات من اجلامعات التي تقدم التعليم عن بعد يف فرنسا وأملانيا ،وهكذا
جامعة العلوم التطبيقية عن بعد يف موسكو.

ومع تطور الشبكة العاملية وانتشارها يف دول العامل ،أصبح التعليم عن بعد مس ّل ًحا
بنظام التعليم اإللكرتوين الذي يضمن التواصل املستمر مع اجلامعة .ويعرف الدكتور
رمزي عبد احلي التعليم اإللكرتوين أنه «ذلك النوع من التعليم القائم عىل شبكة احلاسب
اآليل ( )world webwideوفيه تقوم املؤسسة التعليمية بتصميم موقع هلا أو برامج معينة هلا.
ويتعلم املتعلم عن طريق حاسب آيل وفيه يتمكن من احلصول عىل التغذية الراجعة»(.((1
ويف تعريف آخر للتعليم اإللكرتوين قيل« :وسيلة للتعلم تتضمن آليات اتصال
جديدة :شبكات احلواسيب ،منافذ املحتويات ،أدوات البحث ،املكتبات اإللكرتونية،
التعلم عن بعد ،وفصول تعليمية عرب الويب .إن التعليم اإللكرتوين يتميز بالرسعة
والتحويالت التكنولوجية وتفاعالت إنسانية وسائطية»(.((1

( ((1انظر :رمزي امحد عبد احلي ،التعليم عن بعد يف الوطن العريب وحتديات القرن احلادي والعرشين ،مكتبة
االنجلو مرصية ،القاهرة.٢٠١٠ ،
( ((1املصدر السابق.
(18) Iker Koksal, The rise of online learning, Forbes May 2020.
 https :// www . forbes . com / sites / ilkerkoksal /2020/ 05 /02 the - rise - of - onlinelearning/#5c654e0272f3
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ويشهد العامل اً
إقبال شديدً ا عىل التعليم اإللكرتوين ،حيث قدرت جملة عامل التقنية
الصادرة يف  ٢٠١٥حجم االستثامر يف سوق التعليم اإللكرتوين  8.5مليار دوالر يف عام
 .٢٠٢٠وعزت السبب يف تصاعد االستثامر يف هذا املجال إىل نمو احلاجة املتزايدة للتعليم
يف عرص املعرفة ،وانخفاض الطاقة االستيعابية للجامعات الحتضان أعداد كبرية من
الطالب.
وتعاظمت أمهية التعليم اإللكرتوين وظهرت أمهيته جلية واضحة يف ظل اإلجراءات
الوقائية والتباعد االجتامعي من اإلصابة بفريوس كورونا املستجد .وقد بني الكاتب
املتخصص إكهر كوكسال ( )Ikher Koksalيف جملة فوربس ( )Forbesأن االستطالعات يف
أبحاث السوق أكدت أن القيمة السوقية للتعليم اإللكرتوين سيبلغ  ٣٥٠مليار دوالر بعام
(((1
تقييم عا ًما للتعليم اإللكرتوين أثناء
 . ٢٠٢٥وقد عرض موقع منتدى االقتصاد العاملي اً
موضحا التصاعد الكبري يف املقررات الدراسية املعروضة
تطبيق التباعد االجتامعي للجائحة
ً
عىل الشبكة ،وتصاعد أعداد الطالب الذين يتواصلون مع مدارسهم عرب الشبكة.
ومن أهم مظاهر كثافة استخدام التعليم اإللكرتوين دعوة احلكومة الصينية بوقف
التعليم املبارش ،وتوجيه طلبة املدارس الصينية لالستعانة بالشبكة الستمرار التعليم ،فمثلاً
يف مدينة وهان ( )Wuhanتم توجيه  ٧٣٠ألف طالب ألخذ دروسهم عرب الشبكة فرتة
التباعد االجتامعي.

وبالرغم من قدرة الشبكة يف إجياد البديل الستمرار التعليم اَّإل أن التعليم اإللكرتوين
يواجه حتد ًيا يف إمكانية الكثري من االستفادة من هذه اخلدمة املتاحة نتيجة انعدام االتصال
بالشبكة ،أو عدم توفر األجهزة التي متكّن الطالب من استمرار العملية التعليمية .فبالرغم
من إمكانية  ٪٩٠من طلبة سويرسا والنرويج والنمسا من امتالكهم أجهزة احلاسوب بينام
أيضا -يف إمكانيةيبلغ نسبة من لديه حاسوب من الطالب يف أندونيسيا  .٪٣٤واحلال
ً
امتالك احلاسوب يف الطبقات االجتامعية املحرومة والفقرية يف الواليات املتحدة التي تصل
نسبة من لديه أجهزة .((2(٪٢٥
لذا فإن التعليم اإللكرتوين يمثل نافذة مهمة تتيح إمكانات ملاليني املستفيدين ،اَّإل أن

( ((1املصدر السابق نفسه.

(20) World Economic Forum: The COVID-19 pandemic has changed education
forever, this is how. 29/4/2020
 https :// www . weforum . org / agenda /2020 /04/ coronavirus - education - globalcovid19-online-digital-learning/
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إمكانية توفري شبكة فاعلة ،وذات إمكانات تقنية عالية مهم وحيوي ،باإلضافة إىل إمكانية
الطالب إىل امتالك أجهزة احلاسب لالستفادة من خدمات التعليم اإللكرتوين.

 -2التسوق اإللكرتوين :وهو شكل من أشكال التجارة اإللكرتونية ،يمكن
للعميل من خالهلا رشاء البضائع أو احلصول عىل اخلدمات من املورد أو البائع بشكل
مبارش باستخدام شبكة اإلنرتنت ،وعرب تطبيقات خاصة( .((2للتسوق اإللكرتوين جذب
للمتبضعني عىل الشبكة العاملية ،وذلك لسهولة البحث عن السلع ،ومعرفة جودهتا
متزايد
ّ
ومواصفاهتا ،وسهولة مقارنة األسعار ،والبحث عن اخلصومات ،ورأي املستخدمني عنها،
وتقييمها من حيث اجلودة واألداء وغريه .بلغ حجم البيع يف منصات التسوق اإللكرتوين
يف الواليات املتحدة عام  59.8 ٢٠١٥مليار دوالر م ّثل قطاع املركبات وقطع الغيار،
وبلغت مبيعات املطاعم واألغذية  ٪١٢من املبيعات يف املنصات اإللكرتونية(.((2

وقد حقق التسوق اإللكرتوين أكرب حصة سوقية من البيع يف مجيع اجلهات التجارية
العاملية املعروفة .وأما التسوق اإللكرتوين أثناء اجلائحة فقد شهد تصاعدً ا ملحو ًظا يف توجه
مستخدمي الشبكة للتسوق عرب اإلنرتنت ،وامتد التسوق اإللكرتوين إىل بضائع مل يكن
املتسوقون يلتفتون إليها من قبل .كام شهد التسوق أثناء اجلائحة حتول يف الكثري من عادات
التسوق ،ومن أمهها مرونة املتسوقني يف استخدام الدفع اإللكرتوين ألسعار البضائع.
أظهرت أرقام التسوق اإللكرتوين يف كندا يف فرتة التباعد االجتامعي زيادة بلغت ٪١٢٠
يف نفس الشهور من عام  ٢٠١٩بزيادة بلغت  3.4مليار دوالر .وقد لوحظ أن أغلب
البضائع التي تم ابتياعها عرب التسوق اإللكرتوين تركز عىل األثاث املنزيل كبديل ملصاريف
السفر(.((2

 -3احلكومة اإللكرتونية :تعرف موسوعة (موضوع) احلكومة اإللكرتونية أهنا
مهدت
«تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل الوظائف ،واإلجراءات احلكومية ّ
زيادة الكفاءة والشفافية وتعزيز مشاركة املواطنني» .والغرض األساس من احلكومة
( ((2موسوعة الويكيبيديا مادة التسوق اإللكرتوين.

(22) Kate Rooney, Online shopping overtakes a major part of retail for the first time
ever, CNBC, 2/ 4 /2019.
 https :// www . cnbc . com /2019/ 04 /02/ online - shopping - officially - overtakesbrick-and-mortar-retail-for-the-first-time-ever.html
(23) Peter Evans, Retail sales plunged, but online shopping soared as COVID-19
settled in in April,CBC news 19/6/2020.https://www.cbc.ca/news/business/
retail-sales-april-1.5618839.
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اإللكرتونية توفر أدوات فعالة ورسيعة إلنجاز التعامالت اخلاصة باملواطنني ،والتي من
خالهلا حتقق الشفافية ،وتقلل من احتامالت الفساد ،والتسيب والقضاء عىل البريوقراطية.

تعترب الواليات املتحدة واليابان من أوائل الدول التي تبنت مشاريع احلكومة
اإللكرتونية منذ عام ١٩٧٢م ،وتبعتها فرنسا يف عام  ١٩٧٨حيث استثمرت يف هذ املجال
 ٩٥مليار فرنك فرنيس بني عامي  .٢٠٠٠ - ١٩٩٨وتبنت حكومة اإلمارات العربية
املتحدة احلكومة اإللكرتونية يف عام ٢٠٠٢م ،وسبقتها دولة قطر عام ٢٠٠٠م ،وانضمت
اململكة العربية السعودية لربامج احلكومة اإللكرتونية يف عام  ،٢٠٠٣وهلا منصة متطورة
ومتكاملة لتقديم خدمات احلكومة اإللكرتونية بعنوان (املنصة الوطنية املوحدة) وتعرف
اختصارا بتسمية «أبرش».
ً
أظهر التقرير املنشور يف منصة موقع البنك الدويل( ((2أن الدول التي استثمرت
يف البنية التحتية للشبكة ،استطاعت وبشكل فعال من االستجابة لتقديم اخلدمات
احلكومية أثناء اجلائحة .وقد تم اإلشادة بخدمات التأمينات االجتامعية والبنوك وخدمات
التحويالت ودفع األجور وغريه .وأكدت جائحة كورونا أمهية االستثامر يف البنية التحتية
للشبكة وتعزيز مفهوم الرقمنة يف اخلدمات احلكومية.

ﷺ ثال ًثا :التفاعل التكنو  -اجتامعي يف جمتمع الشبكة

تبني فيام مىض الدوافع واملحركات التي تسوق املجتمع البرشي نحو استخدام
الشبكة العاملية ،والتطبيقات التي تم استعراضها يف معرض توضيح الدوافع التي تستند
ملحا
إىل حاجة املجتمع اإلنساين إىل املعرفة كمحرك أساس للتطور والرقي .وقد أصبح ًّ
يف مرحلة احلداثة وما بعدها أن التقنية باتت متثل أداة حمورية ومفصلية يف حركة التطور
اإلنساين.
ولعل يف غمرة االنشغال يف إنتاج وتطور تقنية املعرفة أن يغفل معاجلة سؤال
األولوية ،وقبل الرشوع يف بيان مفهوم التكنو-اجتامعي والعنارص الفاعلة يف نمذجة
املجتمعات احلديثة يف العامل االفرتايض ،ال بد من مقدمة تلقي الضوء عىل غايات حركة
اإلنسان ،وحتديد وجهة التطور وآثاره املرحلية والغائية عىل اإلنسان.

(24) World Bank blogs, Digital services help governments deliver solutions during
COVID-19, May 26, 2020. https://blogs.worldbank.org/governance/digitalservices-help-governments-deliver-solutions-during-covid-19.
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إن حركة العوملة وتطور احلداثة يف احلضارة الراهنة ،جعلت من التطور وهيمنة
اإلنسان عىل الوجود هد ًفا غائ ًّيا ،وباتت املعرفة يف صناعة التطور ويف حتقيق الغايات
الالهنائية لصناع احلداثة وما بعدها ينحرص يف ذات احلركة وديمومتها ،ال يف مصائر احلركة
ونتائجها اجلوهرية عىل الوجود البرشي يف هذا الكون.
ويتجىل هذا األمر يف اعتبار أن التطور هو حصاد األرباح ،وتعظيم اهليمنة من دون
وجود معايري أخالقية أو نموذج املثل األعىل للحركة .فالعامل اليوم يتعامل بنسبية األخالق،
ومن هنا تربز القضية كأزمة بني حركة احلضارة التي تقودها التقنية متخذة من اإلنسان أداة
منهجا هلا ،ومتفارقة
يف ضامن دوران عجلة احلضارة ،والتي تتخذ من املعرفة املعززة بالتقنية
ً
عن حضارة الوحي التي تتخذ من املعرفة أداة يف صناعة اإلنسان لتأهيل حركته نحو اهلل.

ترسا من تروس التقنية ،وإنسان ّ
سخر املعرفة وهيمن عليها
فشتّان بني إنسان يم ّثل ً
عنرصا فاعلاً
لالنصهار يف قيم الوحي ومدرسة العبودية هلل .فاألخالق يف هذه املدرسة مت ّثل
ً
يف تدفق املعرفة وتوجيهها .ويف هذا املضامر أوضح كل من املفكر السيد حممد باقر الصدر
واملفكر اجلزائري مالك بن نبي ،مسار ودور املعرفة يف حركة التطور والتغيري.
يشري السيد الصدر إىل ثالث عنارص أساسية يف البناء االجتامعي هي :اإلنسان +
الطبيعة  +الشبكة االجتامعية ،وعالقة اإلنسان مع الطبيعة ،والرابط املنظم هلذه العالقات
هو االستخالف ،الذي يعرفه الصدر أن «االستخالف وهو املستخلف إذ ال استخالف
بدون مستخلف ،فاملستخلف هو اهلل سبحانه وتعاىل ،واملستخلف هو اإلنسان وأخوه
اإلنسان ،أي اإلنسانية ككل ومن عليها ،واملستخلف عليه هو األرض وما عليها»(.((2
ويؤكد الصدر عىل أمهية املحتوى الداخيل لإلنسان ،ومها الفكر واإلرادة قائلاً :
«إن املحتوى الداخيل الشعوري لإلنسان يتمثل يف هذين الركنني األساسني ومها :الفكر
واإلرادة»(.((2
ويرى السيد الصدر أن «الوجود الذهني هو احلافز واملحرك واملدار حلركة التاريخ...
هذا الوجود الذهني الذي جيسد املستقبل املحرك ،ويعرب بجانب منه عن الفكر ،ويف جانب
آخر منه عن اإلرادة ،وباالمتزاج بني الفكر واإلرادة تتحقق فاعلية املستقبل ،وحمركيته
للنشاط التارخيي عىل الساحة االجتامعية»(.((2

( ((2انظر :حممد باقر الصدر ،املدرسة القرآنية ،دار التعارف للمطبوعات.1981 ،
( ((2املصدر السابق.
( ((2املصدر السابق.
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ويؤكد الصدر عىل أمهية البناء الروحي لإلنسان بجانب الفكر قائلاً « :وهلذا سمى
سمها باجلهاد األكرب ،وسمى
اإلسالم عملية بناء املحتوى الداخيل إذا اجتهت ً
اجتاها صاحلًا اّ
حلا بعملية اجلهاد األصغر ،وربط اجلهاد األصغر
عملية البناء اخلارجي إذا اجتهت ً
اجتاها صا ً
باجلهاد األكرب ،واعترب أن اجلهاد األصغر إذا فصل عن اجلهاد األكرب فقد حمتواه وفقد
مضمونه ،وفقد قدرته عىل التغري احلقيقي عىل الساحة التارخيية واالجتامعية»(.((2
وأما أسس احلضارة عند مالك بن نبي فهي تتأسس عىل ثالثة أركان هي(:((2
اإلنسان  +الرتاب  +الزمن ،واإلنسان كي يصنع التاريخ عند ابن نبي يكون حتت تأثري :عامل
األشخاص  +عامل األفكار  +عامل األشياء.
من االهتاممات األساسية التي أوالها ابن نبي حول بناء عنرص اإلنسان هي أن
اإلنسان املنتج للحضارة هو اإلنسان الذي يمتلك الطاقة الروحية ،ويقصد هبذه الطاقة
ربا «أن
القابلية التي تكسب اإلنسان القدرة عىل التوازن بني احتياجاته املعنوية واملادية ،معت ً
اهلل خلق اإلنسان بدوافعه ،وخلق له ضوابط تن ّظم ممارسته ،وهنا تربز العملية التعادلية
الدقيقة يف معاجلة اإلسالم للدوافع»(.((3
إن اإلصالح الروحي للفرد هو بحاجة للفكرة الدينية املربية لعامل التوازن عند
اإلنسان ،يقول ابن نبي« :لكي يغري ال جيب أن يبقى فرد بل عليه أن يتحول إىل شخص حتى
يقوم بعملية التغيري ،وشحذ امللكات ولن يتأتَّى ذلك اَّإل عندما يغري اجلانب الذايت فيه ،من
ٍ
حينئذ يمكنه أن يغري الواقع املحيط به»(.((3
حالة الطني إىل حالة العقل،

والعامل اآلخر الذي يؤسس عليه ابن نبي هو بناء الشبكة االجتامعية املتينة ،التي
تستند إىل الفرد ذو الطاقة الروحية ،فهي يف نظره «عالقة كونية تارخيية ،إذ إن املجتمع خيلق
االنعكاس الفردي ،واالنعكاس الفردي يقود تطوره ...كلام حدث إخالل بالقانون اخللقي
يف جمتمع معني حدث متزق يف شبكة العالقات التي تتيح له أن يصنع تارخيه»(.((3
ويؤكد ابن نبي عىل عامل األفكار وتأثريه يف صناعة الشبكة االجتامعية قائلاً « :ففي

( ((2املصدر السابق.
( ((2مشكلة التغري عند مالك بن نبي ،رسالة ماجستري .٢٠٠٤
_ http :// biblio . univ - alger . dz / jspui / bitstream /1635/7607/1/ HAMIDI
LAKHDAR.pdf
( ((3انظر :مالك بن نبي ،ميالد جمتمع شبكة العالقات االجتامعية ،دمشق :دار الفكر.1986 ،
( ((3املصدر السابق.
( ((3املصدر السابق.
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عامل األفكار ختضع إذن لشبكة العالقات ،أي إننا ال يمكن أن نتصور عملاً
متجانسا من
ً
األشخاص واألفكار واألشياء دون هذه العالقات الرضورية ،وكلام كانت شبكة العالقات
أوثق كان العمل ف ّع اًال مؤ ّث ًرا»(.((3
ويمكن أن نستنتج مما طرحه كل من السيد الصدر ومالك بن نبي ،أن صناعة اإلنسان
الذي يقود التغيري هو:
 -1أن اإلنسان الفرد هو املحور األساس يف حركة التغري ،وهو العنرص املحرك يف
إنتاج عملية التحول.
 -2الفرد الذي يستند إىل الطاقة الروحية التي تسهم يف بناء البعد املعنوي والبنية
األخالقية لإلنسان.
 -3البنية األخالقية هي العامل املهم يف صناعة شبكة العالقات االجتامعية املشرتكة
يف اهلدف واالجتاه.
 -4عملية التغيري يف جمملها هي :فرد بطاقة روحية معنوية يتبنى فكرة رائدة وحمفزة
لصناعة جمتمع رائد ،ومتحفز هلدف أعىل .العناية اإلهلية املتمثلة بترشيعاته
واملوجه ملسرية التغري نحو اهلدف األسمى.
وتعاليمه هي العنرص املسدّ د
ّ

تشكل مفهوم التكنو-اجتامعي

شكّلت املراحل األوىل لتطور احلداثة الغربية بداية لظهور نظريات جديدة ،حول
مفهوم التطور والتغيري االجتامعي ،والعوامل والعنارص املحركة له .ومع الثورة الصناعية
وما شهدته الدول الصناعية من قفزات نوعية يف اإلمكانات والقدرات املادية واملعرفية،
تطورت فكرة مفادها أن التطور البرشي وحتول املجتمعات مرهون بل وقف عىل التحوالت
التقنية التي تنتج األدوات واآلالت والوسائل والطرق التي متكّن اإلنسان من التوسع يف
بناء قدراته املادية واملعرفية.
وقد أطلق عىل هذا التوجه يف تفسري التغيري االجتامعي «احلتمية التقنية»( ،((3ويعترب
عامل االجتامع األمريكي ثورستاين فبلن ( )١٩٢٩-١٨٥٧( )Thorsthien Veblenمن
الرواد املؤسسني للحتمية التقنية .وقد اعترب عامل االجتامع األملاين كارل ماركس أن التطور
التقني هو احلل األساس خلروج املجتمع من التخلف ،والتقنية هي املسار نحو بناء التطور

( ((3املصدر السابق.
( ((3انظر :حممد عيل رحومة ،اإلنرتنت واملنظومة التكنو-اجتامعية ،بحث حتلييل يف اآللية التقنية لإلنرتنت
ونمذجة منظومتها االجتامعية ،مركز دراسات الوحدة العربية.
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والتحول للمجتمع.

وزاد عىل ذلك يف احلتمية التقنية كعامل يف التغيري والتطور عامل االجتامع األمريكي
وليام أوجربن ( )١٩٠٩-١٨٨٦( )William Ogburnالذي ذهب إىل أن التحول يف البعد
املعنوي للمجتمع هو تب ًعا للتحوالت التقنية التي يشهدها املجتمع ،وأن أي حتول تقني
يفرض عىل املجتمع إعادة تشكيل مفاهيمه الثقافية واملعنوية تب ًعا لذلك.
وجذبت احلتمية التقنية كعامل أساس للتغيري االجتامعي رعيلاً ال يستهان به من
علامء االجتامع مثل مايرنمكوف ( )Mayer Nemkovالذي كانت له دراسة عن تأثري
التقنية عىل األرسة وعالقته بتطور بنى اإلنتاج يف املجتمع .ودعم مفهوم احلتمية التقنية عامل
االجتامع املشهور ماكس فيرب ( ،)١٩٢٠-١٨٦٤( )Max Weberواألمريكي موريسون
ماكيفر الذي جعل من التغيري التكنولوجي العنرص األساس يف التحول الثقايف(.((3

وقد واجهت نظريات احلتمية التقنية معارضة شديدة من قبل طبقة واسعة من علامء
االجتامع ،الذين طرحوا نظرية بديلة بعنوان «احلتمية االجتامعية»( ،((3التي جعلت من
الثقافة ومفاهيمها وابعادها هي املحرك األساس للتطور البرشي ،وأن الثقافة هي منتج
التقنية واملحفز هلا وليس العكس.
ويعترب العامل األمريكي لزيل وايت ( )١٩٧٥-١٩٠٠( )Lesli Whiteمن واضعي
أساس نظرية احلتمية االجتامعية من خالل دراساته الواسعة التي أسست لعلم تطور الثقافة
( .)Culturologyويف معرض املواجهة مع احلتمية التقنية شن العامل األملاين هربرت ماركوز
كاسحا عىل احلتمية التقنية ،يعترب ماركوز
( )١٩٧٩-١٨٩٨( )Herbert Marcuseهجو ًما
ً
من املؤسسني ملكافحة مفهوم العقل األدايت الذي خيضع للتقنية يف توجهاهتا السلطوية
الستغالل اإلنسان(.((3
وقد كان ماركوز من املناهضني لنموذج التطور الذي يتبناه الغرب ،مطل ًقا عليه
نموذج البعد الواحد ،داع ًيا إىل «رضورة حترير الناس من االقتصاد املهيمن ،الذي حيدد
هلم حاجاهتم اخلاطئة ،وهذه اخليارات اخلاطئة بدورها تقوي النامذج االجتامعية املوجودة
وبالتايل ال يوجد خيار حقيقي»( .((3وقد تبنّى فكر ماركوز ومنهجه املفكر األمريكي أندرو

( ((3املصدر السابق.
( ((3املصدر السابق.
( ((3املصدر السابق.
( ((3املصدر السابق.
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فينربج ( )Andrew Feenbergوعمل عىل تطوير نظريته ،وبالذات األبعاد التي حترر اإلنسان
من العقل األدايت الذي يسخر اإلنسان ألبعاد سلطوية ،والعمل عىل دمقرطة التقنية التي
من خالهلا يتمكن اجلميع من استثامر منافعها.

يورغن هابرماس ونقد العقالنية األداتية

تعترب الرسالة التي سطرها الفيلسوف األملاين الكبري يورغن هابرماس (Habermas
( )Jürgenمن مواليد عام  )١٩٢٩يف التعليق عىل ما كتبه الفيلسوف األملاين ماركوز حول
اً
استكامل للدراسات التي أنجزها فينربج ،وقد مجع مرئياته يف كتاب بعنوان:
هيمنة التقنية،
(العلم والتقنية كأيديولوجيا) .وملخص املفهوم الذي أراده هابرماس هو «أن ربط العلوم
باملصلحة لتحرير نظرية املعرفة من سيطرة العلوم التجريبية ،وتبنى هذه النظرية عىل أساس
أن مشكلة وسائل احلياة من تقنية وإعالم وعالقات اقتصادية .إهنا حولت اإلنسان من غاية
ورقم يف
للحياة إىل وسيلة لتحقيق أكرب قدر ممكن من الربح واملنفعة ،إذ أصبح اإلنسان وسيلة اً
حسابات الرشكات الكربى حتى حرية هذا اإلنسان ،وأخالقه ،وعقله ناهلا التسلع ،بحيث
حولت تلك املؤسسات الكربى اإلنسان إىل يشء خيضع مثله مثل أي يشء آخر للقوانني
االقتصادية ،وحسابات السوق .وأكثر ما يثري سخط هابرماس أن املجتمع احلايل أصبح
يربر ،ويتفهم ،ويعقلن تلك التجاوزات كلها عىل حياة اإلنسان ،وعقله ،وحريته؛ األمر
الذي يعني أن املؤسسات الكربى ،وما متلكه من تقنية ،ووسائل إعالم ،ومؤسسات علمية،
وإمكانيات اقتصادية أصبحت هي التي تشكّل النظام القيمي واأليديولوجي للمجتمع.
إِذ أصبح النموذج التكنولوجي هو النموذج األمثل حلياة املجتمعات ومستقبلها ،لدرجة
أن متييع الوجود اإلنساين وتشيؤه مل يعد ينظر إليه عىل أنه واقعة ال عقالنية تسلب اإلنسان
حريته ،وحتول عقله إىل أداة ،بل أخذ ينظر إىل ذلك التمييع ،والتشيؤ عىل أهنام ثمن من
الطبيعي أن ندفعه مقابل امليزات الكثرية التي حيصل عليها اإلنسان نتيجة دخول العلم/
التقنية إىل حياته ،ومتتعه برغد العيش ،ورفاهية التكنولوجيا»(.((3

التكنو-اجتامعية ،مالحمها وأبعادها

إن التطور املذهل الذي حققته الشبكة العاملية يف الدفع املستمر والضاغط للمجتمع
البرشي ،لالندماج يف جمتمع افرتايض عرب التطبيقات والتواصل احلواري الذي توفره
خدمات الشبكة ،يعرب عن واقع ال مفر منه .إن املجتمع االفرتايض العاملي قد ولد ويف اجتاه

أنموذجا ،جملة جامعة دمشق ،املجلد
(((3رشيد احلاج صالح ،العلم ازمة املجتمع الغريب املعارص هابرماس
ً
 ،٣العدد ٢٠١٤ ،٤ + ٣م ،صفحة .٤٦٦
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متسارع نحو األمر الواقع ،واندماج اآللة /اإلنسان يفرض حقيقة الواقع التكنو-اجتامعي.
إذ «يتشكل االجتامع اجلديد عرب شبكة اإلنرتنت كاجتامع له سامته وخصائصه املنوطة به
دون غريه من اجتامعات البرش املعروفة عىل مر التاريخ اإلنساين»(.((4
إن التحوالت احلضارية التي شهدهتا البرشية يف خمتلف مراحل التاريخ لعبت اآللة
حمركًا ،وأداة حتول مفصيل يف متكني اإلنسان من حتقيق الكثري من تطلعاته وحتقيق
دورا ّ
ً
طموحه .ربام جيعل من حمورية اآللة يف احلركة احلضارية سب ًبا يف اندفاع البعض نحو نظرية
احلتمية التقنية التي سلف اإلسهاب يف مفاهيمها وأبعادها ،وهكذا احلال مع ما أثارته
تقنية الشبكة العاملية ،والتي تعد سطوهتا وتأثرياهتا احلضارية ،وما جتلب من تطبيقات أبعد
بكثري من التقنيات السابقة التي حققتها البرشية .إذ يعترب املفكر الكندي مارشال مكلوهان
( )١٩٨٠-١٩١١( )Marshal Mcluhanيف كتابه (جمرة غوتنربغ) ،تقنية الشبكة بمثابة
مطبعة غوتنربغ التي خلقت الطفرة احلضارية املعرفية الكربى.

وبعيدً ا عن حتميات مكلوهان التقنية ،فقد اعتربت تن ّبأته حول متدُّ د تقنية الشبكة
العاملية من أهم النظريات التي مهدت ملا يعرف اليوم بمجتمع الشبكة ،حيث نظر يف كتابه
(القرية الكونية) إىل جممل ما يشهده العامل اليوم من الواقع التكنو-اجتامعي حيث بينّ «أنه
اجتامع املركب اإلنساين اآليل ،ولعله من هذه النقطة يطرح مكلوهان الرؤية اجلامعية لرتكيبة
اإلنسان يف الوسط اإللكرتوين اجلديد ،والذي حتقق بفعل اإلنرتنت فهي مضمون جيعل
اإلنسان الفرد يتفاعل مع كل اجلامعات -األفراد اآلخرين -باستمرار ،وتدرجي ًّيا سيكون
هناك اإلنسان اجلامعة ،ذلك اإلنسان الذي يعيش مع مجاعته يف أغلب أوقاته اليومية
وبخاصة حني تتقدم وسائل االتصال اإللكرتوين ،وتصبح اإلنرتنت الشكل واملضمون م ًعا
جتسد التفاعل البرشي أفرا ًدا كجامعات متزامنة متشابكة بشتى أنواع االتصال املتقدم»(.((4
إن حقيقة التكنو-اجتامعية هو االندفاع املتزايد لإلنسان نحو اآللة ،والغوص
الالواعي يف العوامل االفرتاضية ،لتمتعها بقدرات انعدام الزمكان التي جتعل من حضور
أمرا سحر ًّيا يف التعبري واحلضور.
اإلنسان ومت ُّثالته ً
ويلقي الضوء عىل هذا اجلانب الباحث رحومة قائلاً « :إن جمتمع اإلنرتنت هبذه
الصورة هو جمتمع الالحتقق يف كثري من مت ُّثالته ،وجمتمع التعامل بقدر االنتفاع مع التحلل من
التجسد اجلسامين وال يبقى يف املجتمع اإلنرتنتي
كثري من قيود طبيعية معروفة ،حيث ينتفي
ُّ
( ((4املصدر نفسه ،صفحة .٢٨١
( ((4املصدر السابق ،صفحة .٢٢٢
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اَّإل األفراد االفرتاضيون ( .)Virtual Individualsوال يتمثل الفرد اَّإل بقدرته االستخدامية
وحواسه ،وصوره املرقمنة واملعلومات التي يقدمها فقط بينام الصورة اجلسدية الفيزيقية
امللموسة لإلنسان غائبة متا ًما .وحتل حملها احلوارات التي يقدمها األفراد واملعلومات التي
يتشكلون هبا ،وال يبقى يف حقيقة األمر اَّإل أجهزة احلواسيب يف كل مكان متثل األفراد
البرشيني بشكل أو بآخر ،وكآهنم جمرد اللحم والدم ملجتمع آيل جديد»(.((4

وللكشف عن مزيد من مالمح الظاهرة التكنو-اجتامعية أو كام اختذ هذا البحث
عنوان جمتمع الشبكة ،ال بد من التطرق إىل ثالث عنارص تشكل مالمح هذا املفهوم ،وهو
فرد الشبكة ،وشخصيته وسلوكه اإلنرتنتي ،والثاين العقل اجلمعي املتحكم بأفراد الشبكة
وبالتايل صناعة ما يعرف بمجتمع الشبكة ،والثالث هي األنظمة والقوانني الضابطة
واملتحكمة بمجتمع الشبكة ،والتي متثل اهليئة التكنوقراطية االفرتاضية املتحكمة باألمن
والنظام يف عامل الشبكة.

 -1الفرد يف جمتمع الشبكة:

املالمح العامة للفرد يف جمتمع الشبكة ومت ُّثالته االفرتاضية وما تستوجبه النمذجة
اإللكرتونية من اشرتاطات ،وما توفره من فضاءات للتمثل واحلضور ،يمكن حرصها يف
األمور التالية:
* أن مت ُّثالت الفرد يف جمتمع الشبكة من حيث الدوافع والغايات ال ختتلف عن
مت ُّثالته يف املجتمع الواقعي ،فاملجتمع يف جممل ما يعرب عنه هو التدافع والتنوع
والتواصل الذي يشكله أفراده.
ٍ
* أن فرد الشبكة يتميز عن فرد الواقع يف أنه مركب جديد متامه ومندمج باآللة ،فهو
ليس ذلك الفرد املجرد ،بل هو املركب اإلنسان /اآللة .ليصبح هذا الفرد يف كل
عم توفره اآللة من آفاق مفتوحة.
تعبريا ال ينفك اَّ
متثالته وتطلعاته ً
ظهورا جديد للفرد /اجلامعة االفرتاضية.
* الفرد /األلة يف متازجه وإفرازاته يعترب
ً
* أن اهلوية االفرتاضية للفرد يف جمتمع الشبكة تتسع للتعبري والتعريف ومحالة
وجوه ،وقادرة عىل التلون والتمظهر بشتى العناوين ،ملا تنتج الشبكة الفرد من
حريات واسعة ،وقنوات ال حرص هلا للتواصل مع أفراد الشبكة عىل سعة ما تتيح
الشبكة من تواصل.
اهلوية االفرتاضية للفرد يف الشبكة يف وجهها الواقعي عزلة وانقطاع عن الواقع

( ((4املصدر السابق ،صفحة .٢٨٦
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االجتامعي ،وما يفرضه االنتامء للمجتمع من واجبات وفروض ،ومن طرف آخر مفتوح
بسعة اآلفاق التي حتققها الشبكة من اتصال اَّإل أنه اتصال هالمي غري ملموس فيه يسبح
الفرد يف عوامل االتصال ،وينشغل بالتعبري عن ذاته االجتامعية ،اَّإل أنه ال حيقق اَّإل بقدر ما
يستهلك من البيانات املتاحة يف الشبكة وال ينال اَّإل بقدر ما حيسن من استخدام تطبيقات
الشبكة.

 -2العقل اجلمعي اإللكرتوين

يصف الباحث حممد عيل رحومة احلراك االجتامعي االفرتايض يف الشبكة أنه
حمكوم بعقل مجعي من نسيج ما تنتجه الشبكة من إمكانات وفضاءات للتفاعل بني أفراد
الشبكة ،والعقل اجلمعي هو تعبري عن املشرتكات الفكرية والعقائدية والثقافية التي تولدت
وتأسست عرب الوقت(.((4
إن العقل اجلمعي اإللكرتوين يتميز عن الواقعي يف أن التفاعل ليس برش ًّيا بحتًا ،بل
هو متازج تفاعل العقول البرشية مع العامل السيرباين بكل ما يوفر من فضاءات وتقنيات ،وما
تشكل أنظمته من رقابة ومحاية وأمن.

ويتمتع العقل اجلمعي اإللكرتوين ببعض املواصفات من أمهها خضوع املستخدم
للنظام اآليل التقني املتحكم يف حركة البيانات يف الشبكة ،كام يعترب العقل اجلمعي
اإللكرتوين عقلاً عامل ًّيا متولدً ا من مزيج من الثقافات واألعراف واللغات مما ينتج التعقيد
لتنوع املشاركني.
ويمكن أن يكون للعقل اجلمعي اإللكرتوين دور فيام يعرف بالتنشئة االجتامعية ،التي
تعرف «باهنا عملية االهتامم بالنظم االجتامعية التي من خالهلا يتحول اإلنسان لفرد اجتامعي
يستطيع االندماج والتفاعل بشكل ميرس وسهل مع املجتمع املحيط به»( .((4ويلعب العقل
دورا ال يستهان به يف التنشئة االجتامعية ملجتمع الشبكة ،وذلك من خالل ما
اإللكرتوين ً
يفرضه الفضاء االفرتايض من أنظمة ونامذج صارمة عىل مستخدمي الشبكة لالندماج فيها
والتأقلم معها .وعىل الرغم من الرصامة التقنية التي تفرضها األنظمة التكنوقراطية ،فإن
فضا ًء واس ًعا من التفاعل اإلنساين احلواري والتبادل الفكري والثقايف يعترب وس ًطا جاذ ًبا
وحمفزا ملجتمع الشبكة.
ً
( ((4املصدر السابق.
( ((4موسوعة (موضوع) مادة التنشئة االجتامعية /https://mawdoo3.comأساليب_التنشئة_
االجتامعية.
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ويشكل الفضاء احلواري واالنفتاح الواسع ملستخدمي الشبكة جذ ًبا لكثري من
املؤسسات واهليئات العاملية للقيام بعمليات تنشئة موجهة ،من وجه آخر يعد عامل اإلنرتنت
مرت ًعا ملن يريد مترير خمططاته الرتبوية وتوجهه االجتامعي سل ًبا أو إجيا ًبا ،كام تقوم به الكثري
من املؤسسات واملواقع الدينية التي منها من يعمل عىل بناء توجهات وانتامءات خاصة سع ًيا
حلضور فاعل ومؤثر يف جمتمع الشبكة.
وللعقل اجلمعي اإللكرتوين دور بارز يف الرتويج واإلبداع الذي يشكل أحد
الفضاءات التي تتيح لكثري من مستخدمي الشبكة التعبري عن إبداعاهتم وإنتاجهم املعريف.
وإن تقويض العقبات التقليدية يف النرش والتعبري التي حتكم العامل الواقعي من خالل عامل
الشبكة ،يعترب أحد أهم العوامل املحفزة ملستخدمي الشبكة للتعبري بشكل واسع عن
منتجهم املعريف ،كام أن االبتكار واإلبداع يف جمتمع الشبكة التي تتغذى به وتتطور بفضله،
يعد أحد املسلامت للعقل اجلمعي اإللكرتوين.

 -3التكنوقراطية احلاكمة يف جمتمع الشبكة

تتميز الشبكة عن الواقع أن احلاكم يف فرض النظام وتسيري شؤوهنا ،هو جمموع
األنظمة التقنية التي تتحكم بالسري العام لنظام الشبكة ،وتتحكم بالشبكة أنظمة وقوانني
تضبط األمن ملستخدميها .هذا النظام األمني اإلداري للشبكة عرف بالنظام التكنوقراطي
اإللكرتوين الذي عىل عكس الطبقة التكنوقراطية التي تضع وتسري األنظمة الضامنة
للعالقات املتوازنة بني الدوائر اإلدارية املختلفة ،فالتكنوقراطية اإللكرتونية هي نتاج جهد
بذلته العديد من املنظامت ،ومنظمي الشبكة وعلامء االتصاالت عىل ضامن استخدام الشبكة
اآلمن الذي ال يتيرس اَّإل عرب وضع القوانني التقنية الضامنة لسري العمل اإللكرتوين الذايت
للشبكة.
من جهة أخرى هناك قوانني جزائية متكن اجلهات األمنية املختصة من معاقبة اجلرائم
التي تتم عرب الشبكة ،وتعترب التكنوقراطية اإللكرتونية من أهم املزايا اخلاصة املتعلقة
بمجتمع الشبكة والشبكة اإللكرتونية نفسها.

ﷺ راب ًعا :متثالتنا االفرتاضية يف جمتمع الشبكة

ونحن نقرتب من هناية املطاف يف البحث حول جمتمع الشبكة وخصائصه واألعراف
احلاكمة فيه ،ال بد لنا من أن نعرج عىل حضورنا يف هذا املجتمع الذي أضحى واق ًعا ال
مفر منه يف هذا العامل الراهن .نحاول بقدر اإلمكان يف بيان جانبني مهمني يف رسم صورة
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حضورنا االفرتايض يف جمتمع الشبكة.

اجلانب األول قياس وحتديد حجم املسامهات التي يقدمها املجتمع العريب
واإلسالمي يف بناء هذه الشبكة ،وإسهامات هذا املجتمع يف جعل الشبكة أكثر موائمة مع
تطلعاته ومفاهيمه وقيمه .واجلانب اآلخر متثلنا الديني يف الشبكة كأحد أهم األدوات املعربة
عن حضورنا العلمي ،وإسهاماتنا اإلنسانية للبرشية عرب قيم الوحي يف القرآن ،وما جسده
املصطفى -هلآو هيلع هللا ىلص -وأهل بيته والصحابة والتابعني وعلامء اإلسالم عىل مر العصور من قيم
ومبادئ إنسانية ،سامهت يف إرساء قواعد عالقات التعايش والوئام بني خمتلف أنواع اجلنس
البرشي ،وحددت مسار صناعة اإلنسان الكامل ،والتزاوج املدين واألخالقي.

 -1متثالت اإلبداع واالبتكار للشباب العريب واإلسالمي يف جمتمع الشبكة

يمثل احلضور يف الشبكة عىل هيئتني ،اهليئة األوىل مستخدم مستهلك للمعلومات
والبيانات املتاحة ،وال مسامهات له يف أي إضافة أو تطوير ملجتمع الشبكة ،وليس له
حضور فاعل يف إنتاج املعرفة .واهليئة األخرى هو التطوير واالبتكار واإلبداع إما من خالل
إضافات لتقنيات الشبكة وتطويرها ،ومنحها القدرة عىل التوسع لتكون األداء األفضل،
سواء يف تقنية التواصل أو يف أنظمة احلامية والوقاية من االخرتاقات ،وتوفري البيئة التقنية
لتنمية وتطوير االبتكار واإلبداع.

واجلانب األهم من اإلضافات يف جمال اإلبداع واالبتكار هي اإلسهامات الفكرية
احلضارية الذي تقدم عرب عرض الثقافة والفنون واملرياث احلضاري ،ومعاجلة القضايا
اإلنسانية العالقة ،واجرتاح احللول للقضايا االجتامعية  -االقتصادية كمشكلة الفقر وغياب
العدالة االجتامعية والتمييز العنرصي وغريه من قضايا اإلنسان الراهن ،التي تشكل قلب
أزمة احلضارة الراهنة.

وقد أشارت اإلحصاءات يف عام ٢٠١٢م أن عدد الصفحات العربية عىل شبكة
اإلنرتنت بلغت  ٢مليار صفحة ،أي ما يمثل  ٪٢من إمجايل الصفحات عىل شبكة اإلنرتنت
يف ذلك العام .كام مثل املحتوى العريب ملوسوعة الويكيبيديا ،التي تعترب موسوعة حرة عىل
الشبكة ،والذي بإمكان أي شخص إضافة مواد عليها ،مثل يف عام ٢٠١٢م  ٪٣٤أي
 4,059,432مقال يف املوسوعة(.((4
( ((4انظر :تقرير :مشهد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكات التواصل االجتامعي يف العامل العريب،
يف عامل التقنية:
https://www.tech-wd.com/wd/2012/12/22/arab-ict-use-report-2012/amp/
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وتعترب اللغة أحد أهم األدوات املهمة يف التعبري عن احلضور يف جمتمع الشبكة ،وإن
سيطرة اللغة يرجع بالدرجة األساس لدورها يف صياغة لغة الربجمة واألنظمة والتطبيقات
التي من خالهلا يمكن إدارة الشبكة وتوجيها التقني .وهذا أحد أهم األسباب الذي جعل
من اللغة اإلنجليزية لغة الشبكة املهيمنة ،لغلبة استخدامها من قبل الدول الناطقة هبا يف
النظام التكنوقراطي اإللكرتوين الذي يدير الشبكة .كام تعاين املشاركات العربية من ضعف
يف احلضور اجلاذب يف التعبري الثقايف واحلضاري للعامل العريب واإلسالمي.
ال شك أن فقر املادة العلمية باللغة العربية يف الشبكة جتعل من احلضور العريب أقل
جذ ًبا يف أن يتمكن من جانب يف ربط الناطقني بالعربية للتعرف عىل مرياثهم احلضاري،
ومن جهة أخرى متكني القارئ العريب من االطالع عىل اجلديد من املنتج العلمي والثقايف يف
الشبكة ،إما بالرتمجة أو املشاركة يف توسيع املادة العلمية اجلديدة.

إن متثلنا اإلسالمي والعريب يف جمتمع الشبكة مازال متواض ًعا ،وبحاجة ملزيد
من احلضور ،ومن أجل أن يساهم عقل الشباب العريب بام يمتلك من إمكانات متميزة
وقدرات ذهنية مبدعة لزيادة متثيل حضوره يف هذا املجتمع االفرتايض ،للخروج من دائرة
املستخدمني إىل دائرة املنظمني الذين يسامهوا مع الالعبني يف جمتمع الشبكة يف اقتطاع حصة
حلضورنا الفاعل فيها.
ولعل من أهم العوامل التي تعرقل احلضور الفاعل لإلبداع واالبتكار العريب هو
ضعف أو انعدام البيئات احلاضنة املشجعة لتبني االبتكار واإلبداع كمفهوم للمجتمعات
احلارضة ،فام زال التعليم العام واجلامعي يف جممله تلقيني ال يعتمد التحفيز لإلبداع واإلنتاج
املعريف ،وتعاين املجتمعات العربية من غياب أو ضعف املنظامت والنوادي التي تعمل عىل
حتفيز وتشجيع االبتكار من خالل الدعم املادي ،وإجياد املنافسات واجلوائز التي تكافئ
ذوي اإلبداع املتميز.
وتبقى أفكار وبراءات االخرتاع ،وحقوق امللكية حبيسة السجالت ال ترتقي إىل
مستويات التبني من قبل مؤسسات تقنية ،بل يف معظمها تصطاد من قبل منظامت أجنبية
إلدراكها لقيمتها التطويرية ،حيث أحىص مكتب دول جملس التعاون اخلليجي لرباءات
االخرتاع إىل  ١١من شهر أغسطس ٢٠٢٠م عدد براءات االخرتاع  ١١٣٧٣طلب براءة
معظمها يف الكيمياء واهلندسة الكيميائية( .((4بينام سجلت املنظمة العاملية للملكية الفكرية

(((4مكتب براءة االخرتاع ملجلس دول التعاون للخليج العريب https://www.gccpo.org
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عدد براءات االخرتاع من الصني  ٥٩ألف طلب لعام .((4( ٢٠١٩

ومن املحاوالت املهمة التي جيدر اإلشارة هلا يف توفري بيئة حمفزة للتطوير واالبتكار
للشباب العريب ،ما قامت به منظمة تطوير يف ابتكار برنامج تلفزيوين بعنوان (نجوم العلوم
 ،((4()stars of Scienceوالذي يمثل شكلاً من الربامج الرتفيهية العلمية الذي يبث فيهاالبتكارات واملنافسات العلمية .ويستهدف الربنامج الذي ُب ّث عىل مدى سبع سنوات
عىل  ١٧قناة عربية إلهلام املبدعني واملبتكرين العرب من األجيال القادمة إلنتاج ابتكارات
منافسة عىل الصعيد العاملي ،وإجياد السبل التسويقية لألفكار اإلبداعية كمنتج له جدوى
اقتصادية ،والرتويج لثقافة العلم واملعرفة بأسلوب جذاب وتروحيي لألجيال الشابة وغريه
من األهداف األخرى .ويبقى أن رقم املشاركة الواسعة للشباب العريب يف الشبكة العاملية
والتفاعل عىل منصات التواصل االجتامعي بحاجة لتسجيل املزيد من احلضور الفاعل
واملبدع.

 -2مت ُّثالتنا الدينية يف جمتمع الشبكة

وسجل تزايدً ا مضطر ًدا مع توايل
حضورا مبك ًّرا يف جمتمع الشبكة،
سجل الدين
ّ
ً
السنوات ،مما أ ّدى إىل ظهور اهتاممات بالغة يف علم االجتامع لدراسة احلضور الديني يف
الشبكة وتأثرياته وأبعاده .وقد قام الباحث املغريب عبداإلله فرح يف مقاله (اإلنرتنت الديني:
عرض ببليوغرايف ملؤلفات وكتب تتناول سوسيولوجيا اإلنرتنت والدين)( ،((4برصد
االهتاممات الواسعة بدراسة ظاهرة الدين الكثيفة يف اإلنرتنت .ومن أهم املؤلفات التي
رصدها الباحث هي:
( ((4سكاي نيوز العربية ،الصني تزيح الواليات املتحدة عن عرش براءات االخرتاع.٢٠٢٠/٤/٧ ،
https :// www . skynewsarabia . com / technology /1334819الصني-تزيح-الواليات-املتحدة-عرش-براءات-االخرتاع
(48) Arab Youth innovation: The Stars of Science television program.
نرشة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتنمية يف املنطقة العربية العدد  /٢٢األمم املتحدة .٢٠١٥
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2
ahUKEwjDndSZuJPrAhUpxYUKHTsHB00QFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2
Fdigitallibrary.un.org%2Frecord%2F1324417%2Ffiles%2FE_ESCWA_TDD_2015_2AR.pdf&usg=AOvVaw2JwmBN_U_KgVg7yOdQr3R6
( ((4عبد اإلله فرح ،اإلنرتنت الديني :عرض بيبليوغرايف ملؤلفات وكتب تتناول سوسيولوجيا اإلنرتنت
والدين ،جملة الفيصل ،العدد مايو .٢٠٢٠ ١
https://www.alfaisalmag.com/?p=18298
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* الدين عىل شبكة اإلنرتنت:

)Religion on Internet, Cowan E. Douglas and Jeffrey K. Hadden, (2000

يستعرض الكتاب الذي حيتوي عىل جمموعة من الفصول ملجموعة من الباحثني يف
علم االجتامع ،أشكال التعبري الديني يف اإلنرتنت ،واألدوات التي يتم توظيفها.
* اإلسالم االفرتايض :التواصل عرب احلاسوب والفضاء السايربي اإلسالمي.

Virtually Islamic computer-mediated communication and cyber Islamic
environment. Gary R Bunt (2000).

يدرس الكتاب احلضور اإلسالمي يف اإلنرتنت ،ومتكني وتطويع تقنيات الشبكة
للتطبيقات الدينية من اخلطب وغريها .واستخدام الشبكة العاملية من قبل املنظامت
اإلسالمية للتواصل وتبادل املعلومات ،وأثر اإلنرتنت عىل عكس اهلوية الدينية اإلسالمية.
* الدين الرقمي وفهم ممارسة الدين يف اإلعالم اجلديد:

Digital religion: understanding religious practice in new media worlds,
Campbell, H. (2013).

يعترب هذا الكتاب من الكتب املهمة يف إماطة اللثام عن أدوات التعاطي مع الدين يف
وسائل اإلعالم اجلديدة من خالل التطبيقات الواسعة عىل الشبكة ،ويتناول الكتاب دراسة
حتليلية عن القضايا النظرية واألخالقية والالهوتية.

إن احلضور الديني الواسع يف جمتمع الشبكة ،يرجع لدوافع عدة منها دوافع داخلية
تتصل باتباع الدين نفسه ،وأخرى ذات طابع تبشريي أو دعوي .فالدواعي الداخلية للدين
ترجع إىل اهتامم الدعاة واملتدينني واملنظامت الدينية برعاية ومتابعة اتباعهم ،وتوفري املصادر
الدينية التي تضمن لالتباع التطبيق الصحيح للدين حسب كل جهة .وقد تعاظم هذا
النوع من االستخدام للدين عىل اإلنرتنت مع تعاظم اهلجرة للشعوب اإلسالمية إىل دول
غري مسلمة كأمريكا وأوروبا وجنوب رشق آسيا ،وحاجة هذه الشعوب للتثقيف الديني
والتوجيه واإلرشاد لقضاياه الدينية اليومية من املعامالت والعبادات يف الفقه.
ويرجع التصاعد الكبري للمواقع الدينية يف الشبكة ،إىل ما يعرف بالصحوة اإلسالمية
بشكل خاص والدينية بشكل عام ،التي جاءت كردة فعل للضغط احلضاري الذي أنتجته
العوملة .ولعل من اهم املالمح العامة التي تغلب عىل الظاهرة الدينية يف الشبكة هو متثالت
العنف واإلرهاب التي تفرزه خمتلف اجلامعات املتطرفة من اغلب األديان يف العامل.
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كام يغلب عىل الظاهرة الدينية يف الشبكة ،طغيان املادة اإلعالمية للطقوس ،واالستغراق
يف التوجيه الديني الن ُُّسكي ،والتغييب عن الواقع يف معرض تقديم املعاجلات للقضايا الراهنة،
وهناك رضورة ملحة إلبراز نمط التعاطي الديني مع أزمة كورونا يف الشبكة.

خامسا :متثلنا الديني االفرتايض يف أزمة كورونا
ﷺ
ً

لقد عبرّ أتباع األديان بشكل عام واملسلمني بشكل خاص من خالل تفاعلهم مع
جائحة كورونا بشكل مثري لالنتباه ،معبرّ ً ا عن أزمة فكرية دينية أخالقية وفكرية كبرية ،ومن
أهم الظواهر الدينية التي ظهرت يف اإلنرتنت رفض وجود هذا العامل املريض (الفريوس)
أو رفض األساليب واإلجراءات الوقائية من خالل االستعانة التامة بالغيبيات ،والركون
إىل األذكار والنسك الدينية ،أو اعتبار املواقع الدينية املقدسة لوحدها واقية حامية من
اإلصابة باملرض لوحدها دون اعتبار لإلجراءات التي أوصت هبا املنظامت واجلهات
العاملية املختصة.

وقد رصد الدكتور صالح بوحليقة يف مقاله (وباء املعلومات يف زمن كورونا)(،((5
مجلة من التوجهات واألفكار الدينية التي أطلقها بعض رجال الدين يف مكافحة كورونا
بعيدً ا عن اإلجراءات االحرتازية املعتمدة لدى اجلهات الصحية ،كاستخدام تراب دور
العبادة كعالج ،واستخدام الرقية الرشعية ،أو االتصال باجلن ،أو االعتقاد بأن أتباع ديانة
غصت منصات التواصل االجتامعي
حمصن من اإلصابة باملرض ،وقد َّ
معينة أو مذهب معني ّ
ومقاطع.
نصا وصور ًة
َ
هبذه الدعوات ًّ
ال شك أن هذا الطغيان الشعبي عىل صفحات الشبكة ،قابله ر ّدة فعل من اخلطاب
الديني العقالين الذي صدر من علامء ومرجعيات دينية إلبطال مثل هذه األقاويل ،ودعوة
الناس برضورة االنضباط وااللتزام بالتعليامت الصحية .ويشكل التمثل الديني الشعبي يف
ً
صارخا
تعبريا
جمتمع الشبكة معضلة كربى لطغيان ظواهر الطقوس والنسكيات التي تشكل ً
للهروب من واقع احلياة ،ومواجهة األزمات والتحديات باملناهج العلمية والتخطيط
االسرتاتيجي البعيد املدى.
إن االنطباع العام حول املوجة الدينية العامية يف الشبكة هو استخدام الدين للهروب
من الواقع ،والقفز عىل السنن الطبيعية ،وجتاوز نظام العلة واملعلول .فكم من قصص

( ((5صالح بوحليقة ،وباء املعلومات يف زمن كورونا ،صحيفة جهينة اإلخبارية اإللكرتونية ٩ ،مايو .٢٠٢٠
https://nabd.com/t/72807894-dca116
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تطفح هبا الشبكة من مرىض ومصابني نالوا العالج بقرب لويل ،أو دعوة بدعاء دون احلاجة
للوسائل الطبيعية .واملؤسف أن تغيب األبعاد اإلنسانية التي من أجلها بعث الوحي،
وجاءت لرقي وكامل بناء اإلنسان ليتمتع بتوازن االنتامء لواجباته الدينية اإليامنية والتزاماته
البرشية األرضية يف إصالح األرض وإعامرها ،ونرش العدل والسالم واحلب.

ويرتجم هذه األبعاد املفكر الدكتور عبد اجلبار الرفاعي عرب مقابلته مع مؤسسة
(مؤمنون بال حدود) ،حول مفهوم النزعة اإلنسانية يف الدين ،حيث يقول يف هذا الصدد:
«اإلنسانية يف الدين عدم التنكيل باجلسد ،والتضحية بمتطلباته الرضورية وحاجاته الغريزية
حلساب األيديولوجيا ،والفهم املبسط للرتبية الروحية ،الذي يفيض إىل جتاهل طبيعة جسد
اإلنسان وقمعه وتعذيبه ،بمحاربة الغرائز والعمل عىل اجتثاثها .وأعني باإلنسانية يف
الدين :الدعوة للسالم ،واحرتام كرامة الكائن البرشي ،وإشاعة السالم بني املجتمعات
البرشية ،عرب دراسة األديان ومقارنتها ،والغوص يف أعامقها الكتشاف جوهرها املشرتك،
ومنابع السالم الكامنة يف نصوصها وتراثاهتا الدينية ،واحلوار بني اخلرباء واملختصني فيها،
خارج إطار املجامالت ،وعبارات التبجيل والعالقات العامة .وهكذا تعني اإلنسانية يف
الدين :استلهام املرياث املعنوي العميق ،واستدعاء التجارب الروحية التطهريية التنزهيية
حتررنا من التفسريات التعسفية القمعية
السامية يف التاريخ ،وبناء إهليات عقالنية مستنريةّ ،
للنصوص .وحتديث اإلهليات يتط ّلب اخلروج من السياقات الكالسيكية للتفكري الديني،
وعدم التو ُّقف عن طرح تساؤالت بديلة ،والتوكؤ عىل منهجيات ومفاهيم مستوحاة من
املكاسب اجلديدة لفلسفة الدين وعلوم التأويل وفتوحات املعارف البرشية ،تفيض إىل
التحرر من الصورة النمطية ،التي تشكَّلت يف سياق الرصاعات الدامية ،والفتن واحلروب
ُّ
العديدة بني الفرق واملذاهب ،والسعي لرتسيخ صورة رمحانية لإلله ،تستلهم ما يتحلىَّ به
من صفاته اجلاملية ،وأسامئه احلسنى ،ورمحته التي وسعت كل يشء .وأعني باإلنسانية يف
الدين :إنجاز مصاحلة بني املتدين وحميطه والعرص الذي يعيش فيه ،واإلصغاء إليقاع احلياة
تكف عن مفاجأتنا كل يوم بجديد،
متسارعة التغيري ،ووترية العلوم والتكنولوجيا التي ال
ُّ
تتبدل معه صورة العامل ،وختتلف تب ًعا هلا أساليب تعاطينا مع الواقع ،وتتيح لنا وسائل
تكنولوجيا املعلومات والنانو واهلندسة اجلينية مغامرات وعي ،توقظ عقولنا وخترجها
من احلالة السكونية ،وتقدّ م لنا سلسلة معطيات ومعارف وأدوات ،تصوغ لنا تصورات
وأفكارا ،تتبدل معها رؤيتنا للكون واحلياة»(.((5
وإدراكات
ً
( ((5موالي أمحد صابر ،حوار مع املفكر العراقي عبد اجلبار الرفاعي ،أوهام اهلوية واخلصوصية ..ع ّطلتنا
عن احلضور يف العرص ،مؤسسة مؤمنون بال حدود ١٧ ،يوليو .٢٠٢٠
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ﷺ اخلامتة

عاجلت هذه املطالعة جمتمع الشبكة ،واملخاطر التي يمكن أن تنتج من اهنامك املجتمع
يف العامل االفرتايض ،اَّإل أن هذا احلضور مرهون بني القدرة والقابلية للتأثري يف جمتمع
الشبكة ،أو احلضور الباهت الذي يغلب عليه استهالك ما هو متاح يف الشبكة.

ال يمكن التغايض عن اجلهود العربية واإلسالمية للحضور الفاعل يف جمتمع الشبكة
اَّإل أن ذلك احلضور مازال باهتًا متواض ًعا الفتقاره ملرشوع بعيد املدى .إن التلكؤ يف االندفاع
نحو احلضور الفاعل يف جمتمع الشبكة يرجع من جهة إىل الضعف التقني والعلمي الذي
يدعم هذا احلضور ،ومن جهة أخرى إىل الوهم الذي مازال مهيمنًا عىل الكثري من القوى
املؤثرة التي ترتدد يف متكني احلضور بعناوين خمتلفة ،من أمهها اخلوف عىل اهلوية ،وخطورة
االنفتاح الكامل عىل الشبكة ،وحماولة التضييق وفرض العوائق أمام االنفتاح ملا يولد من
فضاء له حرية التعبري يف املطالب السياسية ،أو توجيه النقد نحو الطبقات التقليدية التي
تتحكم بمفاصل املجتمع.
إن التم ُّثل يف جمتمع الشبكة كام يستلزم اهليمنة واإلدارة العميقة لتقنية الشبكة ،يتطلب
عم ًقا ثقاف ًّيا باهلوية ،للمامزجة بني التقني والثقايف واحلضاري يف احلضور الفاعل واملؤثر يف
جمتمع الشبكة .إن التأثري مرشوط بالقدرة عىل اإلدارة واحلضور الفاعل يف التكنوقراطية
اإللكرتونية.

وحتقيق ذلك يتطلب تطوير الكفاءات العلمية الفنية التقنية من خالل الوعي بالذات،
ورسم مالمح احلضور ،والتحضري اجليد ألدوات التأثري .أي تسخري التقنية خلدمة الثقافة
تعزز هيمنة التقنية لدعم مفهوم العقل األدايت السائد
ال الثقافة كأداة من األدوات التي ّ
اليوم يف املجتمع املعارص.
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الدكتور عبد الرحيم احلسناوي*

ﷺ مقدمة

خرج التاريخ من سيطرة الكلامت والتدوين إىل دائرة التح ُّقق البرصي،
املصورة سينامئ ًّيا
إىل كونه متع ّينًا ومتح ّق ًقا كصورة أمام أعيننا .صارت الوثيقة
ّ
دليلاً
التطور ،وهي ترمز للعالقة املفرتضة التي جتمع بني حقل
ورمزا لذلك
ً
ّ
التاريخ وعامل املرئيات ،إذ من خالهلا يمكن التأريخ بواسطة الصورة.
ومثلام ينهل التاريخ من عامل السينام أو املرئيات ،فإن هذا األخري بدوره
ينهل من معني التاريخ واحلضارة ،ويعالج قضايا واقعية تارخيية باالعتامد
عىل تقنيات احلكي والرسد يف الغالب ،وعىل ما ختتزنه األرشيفات من وثائق
وصور(((.

* كاتب وباحث ،جامعة حممد اخلامس -الرباط /املغرب ،الربيد اإللكرتوين:
lhasnaoui@hotmail.com
((( رجييس دوبري ،حياة الصورة وموهتا ،ترمجة :فريد الزاهي ،الدار البيضاء :أفريقيا الرشق،
 ،2000ص .282
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تزداد أمهية التاريخ والسينام كثنائية جتمع اجلوانب الفكرية باجلاملية ليس فقط بالنسبة
للمؤرخني .كام أن العالقة
أيضا بالنسبة
للدراسات املرتبطة بالسينام ووسائل اإلعالم ،بل ً
ّ
بني اخلطاب السينامئي واخلطاب التارخيي تستجيب إىل عدد من املتغيرّ ات وتنهل من عدّ ة
مرجعيات ،حيث يمكن للخطابني أن يرتبطا بتاريخ السينام ،وتاريخ أنامط تناول السينام
املؤرخني أو العكس.
للواقع أو األسئلة التي يمكن أن تطرحها السينام عىل ّ

هبذا هذا الفهم األويل للعالقة بني التاريخ والسينام ،يمكن أن نطرح التساؤالت
التالية :كيف يتم تناول التاريخ يف اخلطاب السينامئي؟ وكيف تساهم السينام يف النقاش
التارخيي؟ وهل يمكن اعتامد السينام كوثيقة تارخيية؟ وما هي حدود ومنهجية توظيف
السينام يف البحث التارخيي؟.

-1التاريخ يف مرآة الفن السابع

إن مسألة قراءة التاريخ يف السينام ليست بدعة نظرية ،فمن املعروف أن التاريخ
املفضلة للسينام والتي
دائم أحد املواضيع واآلفاق املرجعية ّ
وأحداثه وانعطافاته وأزماته كان اً
مل تتو ّقف ،منذ اكتشافها عىل يد األخوين الفرنسيني لوميري ( )Lumièreيف أواخر القرن
التاسع عرش ،عن عملية سرب أغوار التاريخ ،سواء أكان تاريخ األمم واألحداث الكربى،
اً
سمي بأفالم
أو تاريخ النخب أو الناس العاديني
وصول إىل تاريخ السري أو الذات عرب ما ّ
السرية.

لقد أدرك السينامئيون ومنذ وقت مبكر أمهية املواضيع التارخيية يف السينام كمواضيع
أساسية قادرة عىل جلب وحتقيق فرجة سينامئية مجاهريية من جهة ،ولبناء الوعي التارخيي
والوطني ،وبالتايل التأثري يف األحداث عن طريق تعبئة اجلامهري للمسامهة يف صنع التاريخ
من جهة أخرى.

إن االهتامم بأمهية التاريخ يف جمال السينام سيتزايد يف اآلونة األخرية ،وذلك من خالل
وأساسا عىل مستوى التلفزيون .ولعل يف هذا
الربامج الوثائقية اخلاصة بالتاريخ والرتاث،
ً
األمر دليل عىل وعي الفاعلني يف جمال اإلنتاج السينامئي والتلفزي بأفضلية االستفادة من
املعطيات التارخيية واحلضارية حيث أصبحت املجاالت التارخيية تستقطب اهتامم هؤالء؛
ذلك أن املزج بني املعرفة التارخيية وفضاء الصورة يمكّن ال حمالة من إغناء املشهد السينامئي،
كام سيساهم يف دعم اإلنتاج السمعي-البرصي.
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وإذا كان التاريخ قد أثبت خصوبته وثراءه بالنسبة لألعامل السينامئية((( ،فكيف
يكون احلال معه؟ وما هي اإلضافات املمكنة التي يمكن للسينام أن تقدّ مها للتاريخ؟ وهل
يمكن اعتبار السينام وثيق ًة تارخيي ًة ال تقل أمهيتها عن باقي املصادر األخرى؟

-2السينام كوثيقة تارخيية مرئية

بخالف السينام التي استطاعت أن تو ّظف التاريخ يف إنتاجها سواء يف مرحلة السينام
املصورة
املؤرخني بمجال الوثيقة السينامئية
ّ
الصامتة أو مرحلة السينام الناطقة ،فإن اهتامم ّ
ّ
ظل ضعي ًفا ،ومل يتن ّبه هؤالء إىل أمهية السينام بالنسبة للكتابة التارخيية اَّإل يف فرتة ّ
متأخرة
جدًّ ا.
ويفسرّ مارك فريو ( )Marc Ferroوهو أحد الرواد املعارصين يف جمال توظيف السينام
يف ميدان الكتابة التارخيية سبب هذا ّ
املؤرخ الذي اعتاد االستناد يف عمله إىل
التأخر يف كون ّ
وثائق مو ّقعة ومضبوطة اهلوية مل يكن مه ّي ًأ الستعامل الفيلم وهو وثيقة ال يعرف صاحبها.
رشع
ففي بداية القرن العرشين كان الفيلم ينسب إىل اآللة التي ّ
صورته ،ومل يكن ا ُمل ّ
املرشع ملدة طويلة يعترب
يعرتف بأن للفيلم مؤل ًفا حتق نسبته إليه .ففي فرنسا -مثلاً  -ظل ّ
كاتب السيناريو هو صاحب الفيلم متجاهلاً بذلك دور املخرج.
املؤرخ يف هذه الفرتة كان متش ّب ًعا بثقافة عرصه،
باإلضافة إىل ذلك يمكن القول بأن ّ
وهي ثقافة كتابية ال تعرتف اَّإل بالوثيقة املكتوبة وال تعري كبري اهتامم للصورة ،وهي حتى
يومنا هذا الزالت كام هو احلال يف نرشات األخبار ،تنسب إىل الرشكات التي متلكها دون
((( كثرية هي األعامل السينامئية األجنبية والعربية التي اتخّذت من التاريخ موضو ًعا هلا ،من ذلك نذكر -عىل
سبيل املثال ال احلرص -األفالم التارخيية التالية :أبل جانس يف فيلم «نابليون» 1935 – 1926م ،وأندريه
فايدا يف فيلم «دانتون»  1981الذي يبقى أفضل تعبري عن الثورة الفرنسية .فيلم «من قتل كنيدي»،
للمخرج أوليفر أستون ،وفيلم «الرسالة» للعقاد ،و«النارص صالح الدين» و«املصري» ليوسف شاهني،
وفيلم «نارص  »56ملحمد فاضل ،وفيلم «أنور السادات» ملخرجه حممد خان ...إلخ.
ويف املغرب يمكن أن نذكر فيلم «جارات أيب موسى» للمخرج عبد الرمحن التازي  ،2003و«درب
أيضا
موالي عيل الرشيف» حلسن بنجلون  ...2004وإىل جانب هذه األعامل السينامئية التارخيية هناك ً
تتضمن بعدً ا تارخي ًّيا من ذلك -مثلاً  -أرشيفهم وتارخينا ،وهو برنامج
بعض الربامج الوثائقية التلفزية التي
ّ
وثائقي تعرضه قناة اجلزيرة القطرية .ويعود أصل الفكرة إىل حماولة قراءة التاريخ العريب املعارص وخاصة
يف العهد االستعامري وكل ما له صلة بتأسيس الدول العربية احلديثة انطال ًقا من الوثائق واألرشيف
الغريب القابع يف املؤسسات األوروبية.
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أصحاهبا الفعليني.

وهلذا يرى مارك فريو أن الفيلم مل يكن بإمكانه يف ظل هذا املناخ االجتامعي والثقايف
فاملؤرخون -وال سيام
املؤرخ كمصدر من مصادر املعرفة التارخيية(((.
ّ
أن يفرض نفسه عىل ّ
أولئك الذين دأبوا عىل تقديس الوثيقة املكتوبة واألرشيفات -مل يتق ّبلوا واقع احلوامل
يتحمسوا لتبنّيها بوصفها
اجلديدة من أفالم سينامئية ومواد سمعية برصية ...إلخ ،ومل
ّ
مصادر ال تقل قيمة وأمهية عن الوثائق األرشيفية أو املصادر الشفوية.

أمرا حمدو ًدا
وحتى وإن أدركوا أمهيتها ،فإن توظيفها بالنسبة للبحث التارخيي بقي ً
املصورة ،ويف أفضل األحوال ،سوى جمرد أداة
وناقصا جدًّ ا ،ومل تعد الصورة أو الوثيقة
ّ
ً
بيداغوجية وإيضاحية ،ووسط خطاب تارخيي مؤسس عىل املكتوب وقائم عليه.

ربره ،ذلك أن التعاطي مع الصورة
واحلق أنه كان هلذا االحرتاز عىل املكتوب ما ي ّ
(((
يفرتض كرشط مسبق ألي توظيف تع ّلم لغة جدّ خمالفة للمكتوب .

املؤرخني
إن الرفض والتجاهل اللذين قوبلت هبام الوثيقة السينامئية
ّ
املصورة من قبل ّ
الكالسيكيني ،رسعان ما سيبدأ بالرتاجع ،وبالتدريج بدأت نظرهتم إىل الصورة السينامئية
املهمة للصورة
تتغيرّ حيث أصبح هؤالء أكثر اقتنا ًعا أكثر من أي وقت مىض باإلضافات ّ
بشكل عام والسينام بشكل خاص يف كتابة التاريخ احلارض(((.
ناهيك عن مسامهتها يف ترويج املعرفة التارخيية وبناء الوعي التارخيي ،فالفيلم هو
اً
مصورة يف جمايل الذاكرة والتاريخ(((.
أول وقبل كل يشء شهادات
ّ

جمرد فن شعبي يستقطب اجلامهري ،وإنام أضحت خطا ًبا مرئ ًّيا حيمل
ليست السينام ّ
يف طياته صناعة تارخيية بفلسفة الواقع؛ فالسينام كام يراها املخرج السينامئي الفرنيس جون
نسجل من خالهلا حركة التاريخ واملجتمع(((.
كوكتو ( )Jean Cocteauهي كتابة عىل الشاشة ّ

(3) Marc Ferro, Cinéma et histoire, Paris, Gallimard, 1993, p. 31-32.
(4) Ibid., p. 32.
((( يف فرنسا مثلاً تم تأسيس «اجلمعية الفرنسية للبحث يف تاريخ السينام» ()AFRHC؛ وهي مجعية تضم
معظم الباحثني يف تاريخ السينام بفرنسا وبعض الباحثني األجانب ،وتُعنى بنرش الدراسات واألبحاث
التي هتتم بكل ما له عالقة بتاريخ السينام واملناهج اجلديدة يف هذا املجال.
(6) Annie Dupart, «Histoire et image», in Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia,
et Nicolas Offenstadt, (dir.), Historiographies, volumes 1, Concepts et débats, Paris,
Gallimard, 2010, p. 309.
((( عبد اهلل ساورة ،السينام باملغرب :تأمالت أولية ،جملة فكر ونقد ،عدد مزدوج  ،50-49مايو-يونيو
 ،2002مقال عىل اخلطhttp://www.aljabriabed.net/n49_11saora.htm :
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وال تقف أمهية الصورة السينامئية بالنسبة للتاريخ عند هذا احلد ،بل إهنا قد تصبح
دليل إثبات اليشء من عدمه .ولعل هذا هو ما حدث بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ودحر
احللفاء بزعامة الواليات املتحدة األمريكية لدول املحور بزعامة أملانيا النازية(((.

فقد قام القايض األمريكي املك ّلف بمحاكمة زعامء النازية وألول مرة بعرض
جمموعة من األفالم الوثائقية عن احلرب وقع تصويرها من الطرفني ،ويف مناطق خمتلفة من
ساحات تلك احلرب الكونية الدامية .ولقد اعتربت العديد من تلك األفالم بمثابة وثائق
كام ذهب إىل ذلك «املح ّلفون» أو اخلرباء ،أي إهنا عبارة عن حجة إثبات التهّ ام قادة النازية.
هكذا أصبحت الصورة الفيلمية الوثائقية ليس فقط وثيقة ،بل أداة للتقصيّ واملحاكمة يف
جرائم احلرب.

للمؤرخني الكالسيكيني الذين أغفلوا قيمة اخلطاب السينامئي ،ينهل
وخال ًفا
ّ
املؤرخون املعارصون من هذا اخلطاب باعتباره وسيلة لتم ّثل الواقع؛ وحماولة إلعادة
ّ
أيضا -لرتى رأي العني حد ًثا ظلاستقراء وقائع تارخيية حدثت بالفعل ،وهي فرصة
ً
عم يمكن تسميته
حبيس كتب التاريخ أو ّ
تصورات درامية موجهة .إذن يمكن احلديث اَّ
التاريخ املرئي أو املنظور بكل ما يعنيه ذلك من هاجس املوضوعية يف إعادة رسم األحداث
كام كانت ،عملاً بمقولة :إن الصورة قد تغني عن آالف التعاليق والنصوص(((.
تم االنتباه منذ وقت مبكر ،إىل األمهية البالغة التي يمكن أن توفرها الصورة كمصدر
تارخيي .ففي سنة 1898م رصح بوليسالس ماتيزوسكي ()Boleslas Matuzewski
مصدرا جديدً ا للتاريخ .فالرشيط
املتحركة ينبغي أن تفرض نفسها
أن الصورة السينامئية
ً
ّ
(((1
السينامئي ومعه التجربة السينامئية ال يم ّثالن فقط وثيقة تارخيية ،بل قطعة من التاريخ .

حيث تعترب عنارص الفيلم نو ًعا من املعطيات التارخيية هلا القيمة نفسها التي تُعطى
للمعطيات التارخيية املوجودة يف األرشيفات املعروفة( .((1فالتم ّثالت واملعتقدات هي
توجه سلوك األفراد واجلامعات ،فال يكفي وجود اليشء ،بل جيب
كذلك معطيات تارخيية ّ
(8) Annie Kriegel, Marc Ferro & Alain Besançon, «Histoire et cinéma: L’expérience de la
Grande Guerre», Annales, 20ème année, n°2, 1965, p. 327-336.
((( جواد بشارة ،مراجعات يف السينام التارخيية :التحول من نصوص التاريخ إىل اخلطاب املرئي ،احلوار
املتمدن ،العدد  ،1041تاريخ  18ديسمرب .2004
(10) Boleslas Matuzewski, Ecrits cinématographiques. Une nouvelle source de l’histoire. La
photographie animée. Paris, AFRHC/ Cinémathèque française, 2006, p. 216.
(11) Jean-François Soulet , L’Histoire immédiate, L’histoire immédiate historiographie,
sources et méthodes, Paris, Armand Colin, Collection U, 2009, p. 163.
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االعتقاد بوجوده ،واالعتقاد بوجوده يكون أحيانًا أهم من وجوده الفعيل(.((1

تعدّ مدرسة «احلوليات» ( ((1()Les Annalesأول من بادر إىل التنبيه حول األمهية
للمؤرخ ،ومن الطريف أن تكون تلك املبادرة قد صدرت
التي قد مت ّثلها السينام بالنسبة
ّ
عن مارك بلوك ( )Marc Blochمنذ 1935م ،فقد كتب إىل زميله لوسيان فيفر (Lucien
 )Febvreيف  20ديسمرب من السنة نفسها« :إن السينام هي من أطرف الظواهر يف زمننا هذا،
وهي من أعجب البارومرتات الثقافية واالجتامعية التي نملكها اليوم ...إهنا ح ًّقا ذو فائدة
كبرية بالنسبة لنا»(.((1

وموازاة مع ذلك تدعم االجتاه الرامي إىل لفت األنظار إىل السينام وأمهيتها بالنسبة
للمؤرخ روبري ماندرو (Robert
للمؤرخني وخاصة يف سنة  1958من خالل مقال جدُّ هام
ّ
ّ
(((1
 )Mandronوالذي صدر باحلوليات  ،وفيه إبراز لإلضافات التي يمكن للسينام أن
للمتخصصني يف تاريخ العقليات؛ فالفيلم يمكن اعتباره كيفام كان نوعه شهادة
تقدّ مها
ّ
يؤرخ
عىل عقلية منتجيه ومستهلكيه
ّ
وتصورات جمتمعهام أكثر ممّا هو إعادة بناء واقع الذين ّ
أيضا -أداة ف ّعالة لنرش التصورات التارخيية؛ واملقصود بتلك التصورات النظرةهلم .وهو ً
العامة التي حيملها كل جمتمع عن ماضيه وعن أهم مراحل تارخيه ،وهي تصورات نجدها
منترشة عند غالبية الرشائح االجتامعية.
إن مسألة لفت االنتباه إىل أمهية توظيف السينام يف البحث التارخيي ستتواصل عرب

(12) Marc Ferro, «Le film: une contre analyse de la société», in Jacques Le Goff & Pierre Nora
(dir.), Faire de l’histoire t. III: Nouveaux Problèmes, Paris, Gallimard, 1974, p. 321.
( ((1نشأت مدرسة احلوليات ( )L’école des Annalesيف إطار ثورة عىل التاريخ الوضعاين
( )Histoire positivisteالذي كان سمة القرن التاسع عرش .لقد أراد رواد هذه املدرسة
أيضا -يف(احلوليات) أن يكون التاريخ إبدا ًعا عىل مستوى املناهج واألفكار واملواضيع ،وإبدا ًعا
ً
املؤرخني اعتامد أنواع جديدة من املصادر وتسليط الضوء
مستوى األسلوب .وهو األمر الذي فرض عىل ّ
عليها من زوايا جديدة ترتبط بنوعية التساؤالت املطروحة ونوعية القضايا املتناولة ،إذ مل يعد تاريخ األمة
املؤرخني ،بل أقحم التاريخ كل
هيم ّ
الذي يم ّثله تاريخ اجلنراالت والشخصيات الذائعة الصيت هو الذي ّ
املغ ّيبني واهلامشيني من خالل دراسة املرتوك من املصادر واملغ ّيب من الفئات االجتامعية :تاريخ املجانني،
وتاريخ الرعاة والرشائح االجتامعية الغائبة يف أكثر احلاالت من النصوص املصدرية ،كاحلوليات والسري
والرتاجم ،حتى أهنا أصبحت من أولوياته .للمزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع راجع:
- Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historique, Paris, Seuil, 1983.
(14) Christian Delage, «L’histoire au cinéma», in Christian Delacroix, François Dosse, Patrick
Garcia, et Nicolas Offenstadt, (dir.), Historiographies. Volumes 1 Concepts et débats, Paris,
Gallimard, 2010, p. 323.
(15) Robert Mandron, «Histoire et cinéma», Annales E.S.C, janvier- mars, 1958, p. 140-149.
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الزمن ،وهذه املرة من خالل ما جاء يف الكتاب اجلامعي املعنون« :التاريخ ومناهجه»
( )L’histoire et ses méthodesعام  ،1961والذي أكد بدوره األمهية نفسها التي ينبغي
إيالؤها مستقبلاً إىل الصورة والسينام يف كتابة التاريخ وحماولة فهمه.
ومما قاله جورج صادول ( )Sadoul Georgesيف هذا اخلصوص« :مهام كان جنس
متس التاريخ بصفة عامة فضلاً عن
األفالم فإهنا تشكّل يف املستقبل ً
كنوزا ال تُضاهى ،وهي ّ
التقاليد واللباس والفنون بام فيها السينام واللغة والتقنية»(.((1

للمؤرخني إىل رضورة
وبالرغم من كل تلك النداءات التي محلت بني ثناياها دعوة
ّ
توظيف السينام يف البحث التارخيي ،فإن إدراك هؤالء هلذه املسألة بقي جدّ حمدود وضعيف.

وكان ال بد من انتظار أعامل كل من مارك فريو وبيري سورالن ()Pierre Sorlin
ملؤرخ املجتمعات املعارصة
ليتكرس القبول هنائ ًّيا بالرشيط السينامئي كمصدر رئيس بالنسبة ّ
الذي أصبح يكتب التاريخ باللغة السمعية البرصية .وهو ما ح ّفزهم وجعلهم يقبلون عىل
املتفرد من املصادر ،والتي ما َّ
انفك حجمها يزداد
تع ّلم مناهج تفكيك رموز هذا النوع
ّ
ويتعاظم(.((1

حتول إىل سينامئي خمتص يف استعامل الوثيقة املرئية،
املؤرخ الذي ّ
أكد مارك فريو وهو ّ
أمهية السينام بالنسبة للكتابة التارخيية املعارصة .ومما قاله يف هذا اخلصوص« :جيب اَّأل ُينظر
ٍ
معان
منتوجا وصور ًة موضو ًعا ليست هلا
إىل الفيلم بوصفه عملاً إبداع ًّيا ،ولكن بوصفه
ً
سينامتوغرافية فحسب.((1(»...

أيضا -الفيلم كوسيلة إلدراك الوجه اآلخر للمجتمع وإسقاطاعترب مارك فريو
ً
جمموعة من األقنعة عنه .فتحليل أرشطة األخبار التي حتكي تظاهرات بيرتوغراد
( )Petrogradبني فرباير وأكتوبر سنة  ،1917يبدو مثلاً  ،وحسب مارك فريو أهنا تبينّ أن
عمل( .((1ويذهب بيري سورالن إىل اعتبار الفيلم
املتظاهرين كانوا غال ًبا جنو ًدا أكثر مما كانوا اّ
(((2
خمصوصا ووسيل ًة لتمرير مت ّثالت اجتامعية» .
«تعبريا أيديولوج ًّيا
ً
ً
(16) Georges Sadoul, «Photographie et cinéma», in Charles Samaran (dir.), L’histoire et ses
méthodes, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1961, p. 771-782
(17) François Garçon, «Le film, une source historique dans l’antichambre», Bulletin de l’IHTP,
n°12, 1983, p. 30-56.
(18) Jean-François Soulet L’Histoire immédiate, op.cit, p. 163.
(19) Marc Ferro, «Le film: une contre analyse de la société», op.cit., p. 336-256 et 315-319.
(20) Pierre Sorlin, Sociologie du cinéma, Paris, Aubier, 1977, p.23-25.
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إن التفاعل بني السينام والتاريخ يتم بشكل طبيعي ألن الفن السابع ينهل مواضيعه
(((2
جنسا سينامئ ًّيا ،ينهل من معني التاريخ
من الوقائع التارخيية  .فالفيلم الوثائقي باعتباره ً
أساسا عىل رسد يروي أحدا ًثا تارخيية مستوحاة من واقع شعب أو شخصية
وهو يقوم
ً
تارخيية أو حدث ما.

املؤرخ
ومثلام تنهل السينام من التاريخ ،فإن السينام بدورها تغني التاريخ ،وهي تدفع ّ
إىل حتسني تعامله مع الرسد والزمن ،فال رسد من دون زمن ،وألن الزمن هو الرسد بالفعل،
فالزمن هو موضوع كل رسد ،كيفام كان نوعه ،تارخي ًّيا أو سينامئ ًّيا أو أدب ًّيا .بحيث ال يمكن
أن نرسد اَّإل إذا كان هناك زمن ،وكأن الزمن هو الصورة القبلية التي من دوهنا ليس هناك
رسد(.((2

وإذا كانت السينام هي رسد للواقع نفسه عن طريق مقتطفات خمتارة من هذا الواقع
ومرتبة ،بينام التاريخ هو رسد للواقع بكلامت ،أمكننا القول بأن كل فيلم ما هو اَّإل تاريخ
لوقائع مرتبة ،أي يعاد ترتيبها.
أيضا -جوهر االختالف بني املقاربتني السينامئيةومن هذه الزاوية يمكن أن نفهم ً
وفهم للحدث
والتارخيية للحدث .فالتاريخ وبخالف السينام يسعى إىل أن يكون
تفسريا اً
ً
وليس رس ًدا له ،ويتم ذلك من خالل فهم وبناء الزمن الواقعي عرب الزمن السينامئي.

-3حدود ومنهجية توظيف السينام يف البحث التارخيي

تعترب السينام وثيقة الصلة بالتاريخ منذ نشأهتا إىل يومنا هذا ،فوالدهتا كانت ّ
تتغذى
من التاريخ ووقائعه وأحداثه وأصبحت بدورها تارخيًا يروى ،أي إهنا أصبحت تارخيًا يف
الوقت الذي ظهرت فيه قبل قرن من الزمن(.((2
لكن هذا التدوين ليس بري ًئا ،فالوثيقة السينامئية يمكن أن ختضع العتبارات

( ((2قاسم عبده قاسم ،هل هناك أفالم تارخيية عربية ،ضمن كتاب :إعادة قراءة التاريخ ،الكويت ،جملة
العريب ،2009 ،ص .89
( ((2نور الدين الصايل ،حكي الزمن ،ضمن كتاب :التاريخ والسينام ،منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بنمسيك ،الدار البيضاء ،1993 ،ص .18
(23) Mohamed Dahane, «Cinéma et recherche socio-historique», in Cinéma, histoire et société,
(sous la direction) Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat,
1995, p. 11.
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أيديولوجية أو عرقية أو دينية أو حلسابات سياسية أو مصالح اقتصادية وعسكرية ...بمعنى
أن السينام قد تو ّظف خلدمة تيار سيايس معينّ أو قضية مع ّينة أو لتربير اهليمنة االستعامرية
وإضفاء طابع املرشوعية عليها(.((2
وهو ما قد يبعدها عن احلقيقة ويسقطها يف متاهات التأويل والتزييف .وكمثال عىل
ذلك يمكن أن نشري إىل الوظيفة الدعائية والتضليلية للسينام النازية والفاشية خالل احلرب
العاملية الثانية.
إن الصورة السينامئية مل تكن أبدً ا حمايدة يف تعاملها مع أحداث وشخصيات التاريخ
املعارص ،ومن هنا نفهم إنتاجها خلطابات متعدّ دة ختتلف باختالف مواقع أصحاهبا
وباختالف قناعاهتم الفكرية والفنية ،فاحلدث الواحد قد خيتلف تناوله من سينامئي إىل آخر
التصور الوثائقي عىل جوانب
حتركه وجتعله يركز أثناء
ّ
باختالف اخللفية األيديولوجية التي ّ
(((2
مع ّينة بينام قد خيفي أو يتغاىض عن جوانب أخرى .
ولعل هذا األمر هو جوهر االختالف بني اخلطابني السينامئي والتارخيي ،هذا
األخري يطرح نفسه كونه علمي النزعة وليس استعرايض النزعة كام هو احلال مع اخلطاب
السينامئي(.((2

إن التأكيد جمدّ ًدا عىل أمهية السينام بالنسبة للبحث التارخيي ال ينبغي أن حيجب عنا
توجهها عدسات
الصعوبات واإلشكاليات التي تثريها الوثيقة السينامئية كوثيقة مرئية قد ّ
الكامريا وفق ما يراه صنّاع الفيلم .ولذلك وجب ّ
توخي احلذر أثناء التعامل معها والتسلح
بعدة منهجية متكن من قراءهتا(.((2

إن دراسة املصادر اإليقونوغرافية (السينامئية) وحتليلها من زاوية ورؤية
بتخصصات معرفية أخرى كالفنون واللسانيات
تارخيية ،يتط ّلبان يف واقع األمر اإلملام
ّ
واألنثروبولوجيا ،وبصفة خاصة السيميولوجيا التي فرضت نفسها كحقل معريف ُيعنى
(24) Voir à ce propos l’ouvrage, publié en 1998 à Paris, d’Abdelkader Benali, Ed Le Cerf, Le
cinéma colonial (préface de Benjamin Stora) qui a sélectionné 44 films muets et parlants,
tournés dans les trois pays du Maghreb, entre les années 1920 et 1940.
( ((2حممد العيادي ،إمكانات توظيف السينام يف البحث التارخيي ،ضمن كتاب :التاريخ والسينام ،منشورات
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ،الدار البيضاء ،1993 ،ص.63 :
(26) François Garçon & Pierre Sorlin, «L’historien et les archives filmiques», Revue d’histoire
moderne et contemporaine (RHMC), n°38, 1981, p. 344-357.
(27) Georges Duby, «L’historien devant le cinéma», Le Débat, n°30, mai 1984, p. 81- 86.
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بدارسة الصورة( ((2بشكل خاص واخلطاب البرصي بشكل عام.

إن املقاربة املنهجية للمواد السمعية البرصية وال سيام السينامئية منها ،تقتيض
التقيد بعدد من القواعد األساسية ،منها ما يسبق أي حماولة حتليل للمحمل السمعي
أخريا ما هيم نقد املنتوج موضوع
البرصي ،ومنها ما يتع ّلق بعملية التحليل ذاهتا ،ومنها ً
الفحص.

إن حتليل أي منتوج سمعي برصي سينامئي يتط ّلب اً
املؤرخ
أول وقبل كل يشء من ّ
حتديد السياق ،أي جتميع كل املعطيات املرتبطة باحلقبة موضوع املنتوج املذكور .وثان ًيا
يتعينّ عليه معرفة هيكلة اإلنتاج واملسار السينامتوغرايف للمخرج ،ومصادر إهلامه والتيار
الذي ينتمي إليه ،وكذا ظروف إنتاج الرشيط .أما إذا كان الرشيط مر ّك ًبا فإنه يصبح من
األمهية بمكان حتديد مصادر الوثائق املستعملة وطبيعتها.

أما ثالث هذه املراحل فتتم ّثل يف جتزئة الفيلم إىل وحدات مقطعية تكون حمدّ دة من
وتتضمن كل وحدة تدوينًا للمدة التي تستغرقها
حيث مضموهنا وصفاهتا املرئية والسمعية.
ّ
وأخريا التعليقات الشخصية يف عالقة
واألماكن والتيمة واملواصفات الفنية وأهم احلوارات
ً
مبارشة باإلشكالية(.((2

املؤرخ إىل حتليل الرشيط ،من خالل تنزيل الوثيقة يف
وعىل إثر ذلك ينتقل الباحث أو ّ
تأسيسا عىل إشكالية بحثه ،أي إن تلك الشبكة
سياقها التارخيي العام ،وصياغة شبكة حتليل
ً
ينبغي أن تكون مغايرة متا ًما للتصميم الذي ّ
توخاه خمرج الرشيط(.((3
وخيتم الباحث هذا العمل املضني بنقد عام للمنتوج املدروس ،نقد حياول فيه إبراز
تعزز املعرفة التارخيية دون أن يغفل عن
املهمة التي ّ
نقاط الضعف وكذلك اإلضافات ّ
ختص األوىل معرفة باملوضوع والثانية
( ((2عادة ما تنشطر مقاربة الصورة إىل رؤيتني متعارضتني يف الظاهرّ ،
معرفة عن املوضوع .فغال ًبا ما يطرح سؤال املقاربة حول :ماذا تقول الصورة؟ بينام يقع جتاهل بعد رئيس
التنصل النسبي من السؤال األول استبعا ًدا
يف هدفية الصورة وهو :كيف انبنت الصورة؟ وال يعني
ُّ
ألحقية بحث املشاهد عن املعنى ،بل عىل العكس فإن املقاربة السيميائية هي بحث دؤوب عن املعنى،
تطرق إليه الفيلسوف أو عامل االجتامع
وهي تنشغل بكيفيات إنتاج املعنى ،فال هيتم الباحث السيميائي بام ّ
أو اإلثنولوجي يف توفري معرفة بالظواهر الطبيعية أو األشياء أو الوضعيات .إنه هيتم بالبحث يف طبقات
العالمات فينظر يف أنواعها وعالقاهتا والقوانني املتحكمة فيها واملنتجة للمعنى .فالسيميائيات هي ليست
علماً للعالمات ،إهنا دراسة للتمفصالت املمكنة للمعنى .للمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع
راجع :سعيد بنكراد ،السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا ،منشورات الزمن  -الدار البيضاء.2003 ،
(29) Jean-François Soulet, L’Histoire immédiate, op.cit., p. 203.
(30) Ibid., p. 203.
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التو ّقف عن أصداء الرشيط لدى املستقبلني واملشاهدين بصفة عامة.

شكل رقم ( )1منهجية دراسة واستثامر الفيلم الوثائقي يف البحث التارخيي
اخلطوات

اإلجراءات املنهجية

* حتديد نوعية الفيلم (وثائقي ،سينامئي.)...
التعريف بموضوع الفيلم * حتديد موضوع الفيلم وإطاره الزمني.
* وضع موضوع الفيلم يف سياقها التارخيي (مكان حدث
الوثائقي
الفيلم ،احلدث ،التاريخ.)..
تفسري موضوع الفيلم

مكونات الفيلم (األشخاص والرموز والدالالت
* إبراز ّ
املتم ّثلة يف الصورة).
* رشح لألعالم واملواقع الواردة يف الفيلم.
* البحث عن عوامل أو أسباب تفسريية للحدث موضوع
الفيلم اعتام ًدا عىل وثائق أخرى.

يؤرخ
الرتكيب بإبراز األمهية * استخالص السياق العام للمرحلة أو األحداث التي ّ
هلا الفيلم.
التارخيية ملوضوع الفيلم
()1
* االستدالل بصور أو معطيات سابقة للخروج بخالصات .

ﷺ عىل سبيل اخلتام

يف هناية حتليل هذه املطالعة البحثية نستطيع أن ندرك العالقة أو االرتباط الوثيق بني
احلقلني التارخيي والسينامئي .ومثلام ّ
تتغذى السينام من التاريخ ووقائعه وأحداثه ،التاريخ
أيضا -يمكن له أن ينهل من معني السينام ،فاألفالم التارخيية تشكّل يف الواقع إحدىً
كبريا يف تشكيل الذاكرة واهلوية اجلامعية ،وبطريقة تعكس
أهم املصادر التي تلعب ً
دورا ً
حقيقة ّ
معارصا من خالل إعادة متثيله وتصويره
أن احلدث التارخيي يمكن أن يصبح حد ًثا
ً
يف األفالم.
( )1املصدر (بترصف):
Jean Cherasse, «Le film documentaire historique: vérités et mensonges», conférence
prononcée devant l’Académie des sciences morales et politiques, 6 mai 2005, URL:http://
www.canalacademie.com/ida155-Le-film-documentaire-historique-verites
[site
consulté le 11 août 2011].

منوذجا
التاريخ وعامل املرئيات ..السينما
ً
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ّ
بتوخي احلذر واالحرتاس املنهجي
املؤرخ مطالب هنا
بيد أن التاريخ أو
ّ
واإلبستيمولوجي والتق ّيد بقواعد الصنعة التارخيية يف هذا الباب .فاألفالم التارخيية ال تقوم
بتزييف بعض األحداث أو احلقائق وحسب ،بل يتعدّ ى األمر ليصل إىل كوهنا قد تعمل
ٍ
وبشكل مضمر عىل خلق ذاكرة جمَ عية تُرسم يف عقول اجلامعات واألفراد الذين يستسلمون
ٍ
الفعيل ورواياهتم الرسدية واملنقولة.
بشكل ال وا ٍع جز ًءا من تارخيهم
هلا مع األيام وجيعلوهنا
ّ

كتب  -مراجعة ونقد
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حممد هتامي دكري

الكتاب :فلسفة العدالة وإشكالية الدين والدولة واالجتامع.
املؤلف :الدكتور حممد شقري.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي  -بريوت.
سنة النرش :الطبعة األوىل 2019م.
«إذا أردنا ترتيب األولويات التي تُعاين
منها البرشية اليوم ،بحسب اخلطورة واألمهية
واألولوية ،فسوف تأيت أزمة العدالة وفقدها
عىل رأس س ّلم األولويات.»..
املؤلف

ﷺ توطئة :العدالة عرب التاريخ

تُعترب العدالة من أهم املطالب يف تاريخ اإلنسانية ،وذلك لعالقتها بحياة
اإلنسان وطبيعة عيشه وعالقته باملجتمع الذي يعيش فيه ،وطبيعة النظام
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السيايس واالقتصادي الذي خيتاره أو يفرض عليه .وبالتايل ،عالقتها بمفاهيم كربى مثل:
السعادة ،واخلالص ،والرفاه واحلرية ..إلخ.

وقد خاضت البرشية من أجل العدالة ،رصاعات طويلة ،فردية وقبلية وطبقية
ومجاهرييةُ ،دمرت خالهلا جمتمعات وحضارات ،و ُأزهقت خالهلا أرواح كثرية.

األديان الساموية كان شعار الوحي فيها «احلكم بالقسط» لتحقيق العدالة يف األرض
وبني بني البرش ،واالعتدال وعدم الشطط يف املعتقدات ،وعبادة من يستحق العبادة ،أي
اخلالق واملد ّبر هلذا الكون .احلركات اخلالصية واملسيحانية واملهدوية ،كلها متحورت حول
تعم العدالة األرض واملجتمعات يف قادم األيام .أيديولوجيات
حتقيق حلم البرشية يف أن َّ
وحركات شعبية وثورات كثرية عرب التاريخ رفعت شعار العدالة كهدف و ُمبتغى وأمل.

عرب التاريخ كانت العدالة هي شعار كل مظلوم أو مقهور ،أو مستعمر منتهكة
حقوقه ،فر ًدا كان أو مجاعة أو أمة .كام أخذ مصطلح العدالة من حيث املفهوم واملاهية
كبريا يف التفكري البرشي ،بحيث يمكن أن
والفلسفة واإلشكاالت الفكرية املرتبطة بهً ،
حيزا ً
كبريا من الفالسفة واملفكرين
ندّ عي أن مفهوم العدالة من املفاهيم التي أرهقت تفكري عد ًدا ً
عىل طول التاريخ ،وإىل يوم الناس هذا.

خصوصا يف اآلونة
ويشع بريقه،
من هنا يكتسب احلديث عن العدالة أمهيته،
ً
ّ
األخرية يف العاملني العريب واإلسالمي ،حيث بلغ املخاض االجتامعي والسيايس ذروته ،يف
رصاع مرير من أجل حتقيق العدالة عىل مجيع املستويات :السياسية واالجتامعية والدينية...
إلخ .رصاع مع ّقد و ُمتعدد األوجه واالجتاهات ،ختوضه بعض النخب إىل جانب الشعوب،
حيث تدور معارك طاحنة بني ثنائيات عنيدة ،منها ما هو راسخ اجلذور يف التاريخ والرتاث
واحلضارة والدين والوعي اجلمعي العام ،وبني ما هو طارئ يخُ اتل كي يفرض نفسه كبديل
واقعي ،استجابة لصريورة الزمنُ .ثنائيات من قبيل :املايض واحلارض ،الرتاث واحلداثة،
التقليد والتجديد ،االستبداد واحلرية ،االستعامر واالستقالل ،التخلف والتنمية ...إلخ.

يف خضم هذه الثنائيات املتصارعة ،يرتفع شعار العدالة كمطلب فردي ُملح وآين،
وحلم يدغدغ أفئدة وقلوب اجلامهري العربية واملسلمة ،وهدف يسعى اجلميع لتحقيق جتلياته
يف كافة األصعدة واملستويات .لكن التحديات كثرية ومعقدة والصورة الواقعية تكاد تكون
غض الطرف عن
سوداوية قامتة إىل حدّ بعيد ،لكن ذلك ،ال يربر االستكانة للواقع ،أو ّ
البحث ومعاجلة قضايا العدل والعدالة ،عىل املستويني النظري وحتديات الواقع.
الكتاب الذي بني أيدينا «فلسفة العدالة وإشكالية الدين والدولة واالجتامع اإلنساين»
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للدكتور اللبناين حممد شقري (أستاذ يف اجلامعة اللبنانية) ،هو حماولة جا َّدة للمشاركة يف
مناقشة موضوع العدالة ،وتسليط الضوء عىل بعض جتلياته يف أمهات القضايا املعارصة،
والتي هلا عالقة مبارشة بمفهوم العدالة ،وذلك من خالل مخسة فصول وعناوين رئيسة
هي :ماهية العدالة ،وعالقة العدالة بالدين واملجتمع والدولة ،ومن أجل بناء علوم إنسانية
عىل أساس العدالة الوحيانية.

فيام ييل قراءة حتليلية هلذه العناوين ،ومناقشة نقدية لعدد من اآلراء التي قدمها املؤلف
يف إطار معاجلاته هلذه القضايا واإلشكاليات.

ﷺ ماهية العدالة واجلوهر األخالقي

يرى الكاتب ّ
أن حتديد جوهر العدالة وماهيتها ،سيساعد عىل تشخيص الرؤية التي
جيب أن تُعتمد إلقامة العدالة يف أي جمتمع ،فإذا كانت ماهية العدالة معرفية بالدرجة األوىل،
ّ
عم إذا كانت ماهيتها قيمية.
فإن النتائج التي سترتتب عن هذه الرؤية ستختلف اَّ
وإذا كانت العدالة يف جوهرها تتصف بالفطرية واإلنسانية والشمولية واألخالقية
التجريدية والعملية ،فإن النصوص الدينية قد كشفت عن ال ُبعد األخالقي للعدالة ،بالرتكيز
عىل مفاهيم مثل اإلنصاف والتعامل مع اآلخر وفق مبدأ «أحب ألخيك ما حتب لنفسك»،
حمضا ،يمكن للعقل النظري املجرد
أمرا معرف ًّيا ً
وبالتايل ،فالعدالة -حسب الكاتب -ليست ً
عن القلب والوجدان والضمري أن يتلمسه ،أو يلتزم به ،ويعمل بفحواه ،وإنام ترى فيه
معطى له منبعه النظري ،لكن جوهره ُيستحصل بالفعل األخالقي والتكامل املعنوي
والرتبوي( .الكتاب ،ص.)28

وبناء عىل ذلك ،فإن هذه املقاربة تقتيض لبناء جمتمع العدالة أو حضارة العدالة،
الرتكيز عىل البناء املعنوي والتكامل الروحي ،إىل جانب الفعل األخالقي والعمل الرتبوي،
حتول العدالة إىل قيم تربوية ،يتم
أي الرتبية عىل العدالة وإجياد سياسات تربوية وبرامج ّ
تسييلها يف املناهج الدراسية ،لتنتقل بعد ذلك إىل ميادين السياسة واالجتامع واالقتصاد..
إلخ .ومن ثم الوصول إىل ما ُيسميه الكاتب ،بصرية العدالة ،أو بصرية أخالقيات العدالة.

ﷺ اخلطاب الديني وإشكالية العدالة

يرى الكاتب ّ
أن العدالة هي من أهم مرتكزات الفكر الديني بشكل عام واإلسالم
عىل وجه اخلصوص ،بل إن العدالة تقف إىل جانب اإليامن يف حتقيق مقاصد الفكر الديني

إشكالية العدالة يف االجتماع اإلنساين ..مقاربات فكرية ونقدية

165

وأهدافه وقيمه .وإذا كان األمر كذلك ،فأين تكمن املشكلة أو اإلشكالية؟ يف نظر الكاتب
هناك مفارقة واضحة بني ال ُبعدين النظري والعميل ،فعرب التاريخ مل يكن هناك بالنسبة ملقولة
العدالة مشكل يف البعد النظري ،أو تشكيك يف أمهية العدالة ،ولكن املشكل كان وال يزال يف
«تسييل تلك املقولة وتطبيقها وحتويلها إىل برامج وسياسات ومشاريع عملية» (ص.)36
لقد كشفت التطبيقات الدينية للعدالة ،يف معظم احلقب التارخيية املاضية عن
انحرافات يف املامرسة ،وتشوهات يف التطبيق ،ومما زاد الطني ب ّلة ،هو حتول هذه التطبيقات
إىل مرجعيات فكرية  -دينية متعالية عن النقد واملساءلة ،وقد أصبحت جز ًءا من الرتاث
ومن الوعي الديني ،وهذا ما أ ّدى إىل الكثري من التشوهات واالنحرافات ا ُملزمنة هلذا
الوعي ،انعكست أزمة يف السلوك واملامرسة .أزمة يرى الكاتب أهنا أصبحت «عصية عىل
املعاجلة إىل حدٍّ بعيد» (ص.)36
واحلل يف نظره ،يكمن يف إعادة تفكيك هذا الرتابط الذي بني البعدين النظري
والتجربة الواقعية ،وإزاحة القداسة عن التطبيقات الرتاثية للعدالة ،وذلك بالعودة من
جديد إىل نصوص الكتاب والسنة ،للتعرف عىل مفهوم العدالة يف اإلسالم ،بعيدً ا عن أي
تأويل فرضه الواقع أو تفسري خاطئ أو منحرف ،خيدم مصلحة شخصية أو فئوية.

وقد قام الكاتب باستعراض عدد من اآليات واألحاديث عن العدالة يف هذا الصدد،
َات و َأن َْز ْلنَا معهم ا ْل ِكتَاب والمِْ َيز َ ِ
منها قوله تعاىلَ { :ل َقدْ َأرس ْلنَا رس َلنَا بِا ْلبين ِ
َّاس
ان ل َي ُقو َم الن ُ
َ َ
َ
َ ِّ
ََُ ُ
ْ َ ُ ُ
بِا ْل ِقس ِ
ط} [احلديد .]25:والقسط يعني العدل .وعن رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قال« :عدل
ْ
ساعة خري من عبادة ستني سنة قيام ليلها وصيام هنارها» ،وعن اإلمام عيل قال« :إن العدل
ميزان اهلل الذي وضعه يف اخللق».
والعدالة يف النصوص الدينية الكثرية ،هلا أبعاد تستوعب خمتلف جماالت احلياة
اإلنسانية« ،هلا أبعاد معنوية ترتبط بالقرب من اهلل تعاىل العادل ،وهلا أبعاد تربوية ،تتصل
برتبية النفس عىل العدالة ،وهلا أبعاد أرسية واجتامعية هتدف إىل قيام االجتامع اإلنساين يف
مجيع مفاصله وشؤونه عىل العدالة ،كام هلا أبعاد اقتصادية وثقافية وأخالقية وفكرية وفقهية
وكالمية ...إلخ (ص.)39
وبشكل عامُ ،يمكن القول من خالل النصوص الدينية :إن اهلل لجو زع قد منح اإلنسان
عامل االختيار هبدف بناء االجتامع اإلنساين عىل أساس مقولة العدالة ،وكذلك هناك توأمة
واضحة بني اإليامن والعدالة ،لكن البرشية أخفقت يف اختبار إقامة العدالة عىل أرض
الواقع .والسبب -يف نظر الكاتب -يكمن يف الرصاع والتنافس عىل املصالح والثروات
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الذي دفع ما ُيسميهم الكاتب باملرتفني واملفسدين إىل «مواجهة اإليامن بالتأويل ومقولة
العدالة بالتعطيل» (ص.)40

حتول الدين إىل مقوالت طقوسية ميتة وغري فاعلة يف الواقع ،أما العدالة فقد
فقد ّ
وتم حبسها إىل حدّ بعيد
أصبحت مقولة شبه جتريدية تُدرس يف علم الكالم أو الفلسفةّ ،
يف الطبقات العليا يف الفكر اإلسالمي ،وقد عمل عىل إنتاج تراث السلطة كنقيض لرتاث
العدالة يف النصوص املقدسة ،وقد ُح ّول هذا الرتاث إىل مرجعية فقهية ودينية وثقافية
متعالية عىل النقد والتمحيص( »..ص.)41

تم تعطيل قدرة مقولة العدالة عىل الفعل واإلنتاج والتنزل بسبب عامل
والنتيجة ّ
ال ُعقم الرتاثي الذي زرعته يف الرتاث مرجعيات التجارب السلطانية يف التاريخ اإلسالمي،
وهذا اخللل حتول إىل خلل بنيوي أصاب املنهج والفكر وأدوات املعرفة والتفكري( .ص.)41

وهكذا ،فاألزمة -يف نظر الكاتب -جتاوزت اخلطاب الديني؛ ألهنا أزمة بنيوية
وشاملة ،وقد أفقدت هذا اخلطاب قدرته عىل تسييل مقولة العدالة أو تطبيقها واجرتاح
جتلياهتا ومصاديقها ،لذلك ،فاالجتامع الديني -كام يالحظ الكاتب -يستطيع أن حيقق
النجاح يف العمل الدعوى والتدافع اجلهادي العسكري ،لكنه ُيعاين من الفشل وقلة النجاح
يف إقامة االجتامع اإلنساين عىل أساس العدالة ،وبناء الدول واملجتمعات بشكل عادل.
(ص.)43

ومع أن ُعمق هذه األزمة وكوهنا مزمنة ،وتطال جممل املنظومة املعرفية الدينية ،اَّإل
أن هناك -حسب الكاتب -ما يمكن االعتامد عليه إلعطاء مقولة العدالة حقها يف احلضور
والفعل والتطبيق ،الستعادة حموريتها يف الوعي والفكر والثقافة (ص.)44
وذلك بالعودة إىل املصادر األم للدين ،وجتاوز جممل مساحات الرتاث السلطاين،
وإعادة بناء أصالة املنهج وأدواته املعرفية بعيدً ا عن هذا الرتاث ،وإعادة إنتاج فهم جديد يف
الوعي والفكر ،وإحياء مقولة العدالة ،وإعداد مناهج تربوية للرتبية عىل العدالة.

من اإلشكاليات التي تناوهلا املؤلف حتت عنوان «الدين والعدالة» قضية استغناء
العدالة عن البيان الديني ،حيث أكد عىل أمهية دور الدين يف صناعة العدالة ،بل ورضورته
ملا يقدمه من قيم وأخالق ومقاصد ومفاهيم ،وكذلك ملا يرتتب عن إقصاء الدين وهتميشه
من سلبيات ومفاسد.
أما قضية العالقة بني العدالة واملهدوية ،فإن حتليل جوهر املهدوية -يف نظر الكاتب-
وحقيقتها ،تكمن بالدرجة األوىل يف مقولة العدالة ،فلسف ًة وهد ًفا ومرشو ًعا ورؤي ًة كوني ًة،
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وفعلاً يف السياسة واالقتصاد والرتبية ويف مجيع املجاالت ،وهذا ما تتط ّلع إليه البرشية منذ
فجر التاريخ ،وبالتايل ،فجوهر املرشوع املهدوي هو العدالة يف أبعادها النظرية واملعنوية
واألخالقية والواقعية ...إلخ.

ﷺ املجتمع والعدالة

حتت هذا العنوان ،تناول املؤلف قضيتني أساسيتني مها :نظرية العدالة والصناعة
اهلوياتية ،والعدالة وإشكالية الوحدة والتقريب واالختالف .بالنسبة للقضية أو اإلشكالية
األوىل ،فقد أكد الكاتب عىل أمهية أن تصبح العدالة كفلسفة وفكر وقيم وثقافة ووعي،
األساس واملرتكز يف صناعة اهلوية يف أي جمتمع ،واملنطلق لتحديد االنتامء والوالء؛ ألن
االرتكاز يف صناعة اهلويات عادة ما قام عىل أسس عرقية ومناطقية ولغوية وقبلية ومذهبية.

وبالنسبة للكاتب فقد استُبعدت العدالة يف صناعة اهلوية يف خمتلف أبعادها ،وتم
إقصاؤها عرب التاريخ ،والنتيجة ،ظهور عامل يقوم عىل أساس الالعدالة يف جممل العالقات
االقتصادية والسياسية ...إلخ .عامل يفتقر -كام يقول الكاتب -إىل الكثري من معاين العدالة
يف خمتلف املجاالت اإلنسانية وميادين االجتامع البرشي ،حتى األديان الساموية التي كان
هدفها املركزي واألساس إقامة العدل يف األرض فقد جرى االنقالب عليها الح ًقا من
خالل أدوات التأويل والكتامن والتحريف ،حيث استهدفت العدالة بالدرجة األوىل،
فعمل عىل تعطيلها وتشويه معانيها ،ما أدى إىل إقصائها من جديد لصالح قوى التمييز
واملال والرتف والالعدالة( ..ص.)67
وهنا يطرح سؤال مهم ،وهو :هل يمكن للعدالة كنظرية وكمعطى نظري أن تصل
إىل مدى تستطيع فيه أن تشكل هوية عابرة جلميع اهلويات األخرى ،وجامعة هلا ومتقدمة
عليها ،لتصبح األساس يف االنتامء واهلوية واملعيار يف التاميز اهلويايت االجتامعي؟

وأيضا دينية ،أن
بالنسبة للكاتب نعم ،تستطيع العدالة كقيمة إنسانية أخالقية،
ً
تشكل هوية صلبة عابرة للطوائف واملذاهب واألقوام واألعراف ،وجلميع بني اإلنسان،
لتصبح هي األساس يف الوالء واالنتامء ،والفعل والسياسة ،ويمكن لتلك املنظومة القيمية
أن تؤسس لبناء هويايت قيمي مغاير ملختلف البناءات واهلويات القائمة( .ص.)69
وال يمكن أن يتحقق ذلك ،اَّإل بإجياد بناء جمتمعي يكرس العدالة كقيمة حمورية يف
الرتبية والثقافة والوجدان والوعي ،وأن تتحول العدالة من قيمة نظرية إىل طرح فكري،
ومرشوع عميل يمتلك رؤية وبرامج يف خمتلف املجاالت ،أي أن تتحول العدالة اىل ثقافة
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جمتمعية عامة وأخالق جمتمعية عامة ،عصية عىل التجاوز ،واالنكفاء ،وهذا بدوره حيتاج
كذلك ،إىل إعادة بناء الوعي والثقافة والفهم للدين واملجتمع واإلنسان ،عىل أساس العدالة
وقيمها ومعانيها.

أما بالنسبة إلشكالية الوحدة والتقريب واالختالف ،وكيف يمكن حتقيق العدالة
يف ظل الرصاع املذهبي والطائفي ،فقد استعرض الكاتب املقرتحات املعروضة يف هذا
املجال ،وما حققته من نتائج إجيابية متواضعة ،مثل مرشوع التقريب أو مرشوع االعرتاف
باالختالف والعمل عىل تنظيمه باحلوار والتعارف العلمي ،فإن الكاتب يرى أن معاجلة هذا
املوضوع تنطلق من جتاوز السلبيات والثغرات يف املشاريع السابقة ،واالستفادة من بعض
املشاريع الناجحة يف هذا املجال ،والعمل عىل التشخيص الصحيح للمشكلة.
وهنا ال بد من اإلشارة إىل ّ
أن املشكلة ليست يف الدين ،كام يدّ عي البعض ،بل يف
التأويالت اخلاطئة واملجافية جلوهره وحقيقته ،واملعمية عليها واملنافية هلا ،واملشوهة
ملعانيها ،واملنحرفة عىل أهدافها واملخالفة لوظائفها( ..ص.)77
وذلك ألن جوهر مجيع األديان هو إقامة القسط (العدل) ،يف مجيع املجاالت ،وبالتايل،
يمكن االنطالق من هذا املعطى ملواجهة مجيع املسببات املنتجة للعصبيات واالنقسامات،
وحتويلها إىل بيئة منتجة للتعاون والتقارب واحللول.

وهذا يتحقق كام يقول الكاتب ،عن طريق ختصيب تأويل العدالة وتعزيز حضورها
فيه ،وهنا يصبح لدينا مرشوع جديد ،هو مرشوع العدالة ،وخطاب جديد هو خطاب
العدالة ،وفكر جديد هو فكر العدالة ،وثقافة جديدة هي ثقافة العدالة ،إنه مرشوع التجديد
لفهم الدين يقوم عىل العدالة وجوهريتها واعتامدها كأساس وهدف .ويف هذا نحن نحاكي
جوهر القرآن الكريم ،واهلدف األسمى جلميع الرساالت اإلهلية عىل اإلطالق( .ص.)79
وهذا املرشوع -بحسب املؤلف -ال يتعارض مع املشاريع السابقة ،بل يتكامل معها.

ﷺ إشكالية العدالة والدولة

يمكن اعتبار هذه اإلشكالية ،من أهم وأخطر اإلشكاليات املتعلقة بموضوع العدالة،
عىل املستويني النظري والعميل ،وأبعادها وعواقبها عىل مجيع املستويات واألصعدة .من
اً
سؤال مها هو :هل إقامة العدالة حيتاج بشكل أساس
صميم هذه اإلشكالية ،يطرح املؤلف
إىل سلطة عادلة؟ أم إىل قانون عدالة؟ بمعنى آخر :هل الوصول إىل جمتمع العدالة ودولة
العدل جيب أن تكون أولويته القانون أم السلطة التي جيب أن تتمسك بذلك القانون العادل،
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وتسعى إىل تطبيقه؟

بالنسبة للكاتب ،اجلواب عىل هذا السؤال- ،ومن خالل التجارب التارخيية -يرجح
ك ّفة وأولوية وجود سلطة عادلة قبل القانون العادل؛ ألن السلطة العادلة ستبحث عن
قانون عدالة وستهتدي إليه ،بخالف السلطة الفاسدة ،فإهنا بسوء إدارهتا وتوظيفها للقانون
العادل ،بطريقة خاطئة ومنحرفة ستنتج جتارب غري عادلة.
وهذا واضح يف جتارب االجتامع الديني عرب التاريخ ،حيث وجدت الرشائع اإلهلية
العادلة لكنها مل حتقق غاياهتا يف نرش العدالة يف املجتمع .والسبب يف هذه املفارقة -حسب
املؤلف -هو أن حتقيق العدالة له بعد برشي قيمي ،قبل أن يكون ذا ُبعد قانوين حقوقي.
(ص .)86وبالتايل ،فالعدالة هنا مرشوع تربوي وثقايف يتطلب صناعة إنسان العدالة ،ثم
جمتمع العدالة ،قبل إنتاج كتب العدالة وأبحاث العدالة( .ص.)87
بمعنى أن تكون الفئة احلاكمة ورجال السلطة التنفيذية عىل قدر كبري من العدالة،
تربية ووع ًيا والتزا ًما وإيامنًا بقيم العدالة .ومن ثم فاملطلوب تغيري شامل يف الرؤية والربامج
واخلطط واألولويات يف خمتلف املجاالت ،ليصبح اهلدف هو إنتاج إنسان العدالة ،وأحزاب
العدالة ،وسلطة العدالة ،وجمتمع العدالة بشكل عام.

ومن تداعيات هذه اإلشكاليةُ ،يشري الكاتب إىل االنحراف الذي وقع يف الرتاث
السيايس العريب واإلسالمي ،عندما تم الرتكيز عىل فقه السلطة بدل فقه العدالة ،وما تبعه
من استبدال حمورية العدالة بمحورية السلطة ،ما أحدث خللاً يف البنية الفكرية ،وكان له
تأثري سلبي عىل العالقة بني السلطة والعدالة.

لذلك طالب املؤلف ،لتصحيح هذا اخللل برضورة إعطاء األولوية يف مرشوع
التغيري والبناء للعدالة وليس للسلطة ،وأن تكون العدالة مطلوبة اً
أول وبالذات ،والسلطة
تابعة وخادمة( .ص .)91أي إن تكون العدالة هي القيمة واهلدف ،والسلطة جمرد وسيلة
للوصول إىل هذا اهلدف.

وهناك نقطة مهمة أشار إليها الكاتب ،وهي أن مرشوع حتقيق العدالة جيب أن يكون
هدف اجلميع من السلطة ،من داخل مؤسساهتا ،ومن خارجها ،اَّ
وأل حتتكر أي جهة هذا
املرشوع واهلدف .وأن تصبح ثقافة العدالة بديلاً عن ثقافة السلطة ،وبالتايل ،التأسيس
فهم استعالئ ًّيا( .ص .)95وأن تبنى فكرة الدولة ومرشوعها
لفهم وظيفي للسلطة وليس اً
ومؤسساهتا عىل أساس قيمي .وبذلك نتمكن -كام يقول املؤلف -من كنس ثقافة السلطة من
وعي الناس وثقافتهم ،وتطهري عقوهلم منها ،وإزالة مجيع رواسبها من وجداهنم( .ص.)102
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وهذه مسؤولية اخلطاب الديني اجلديد واملعارص ،بام يملكه من قدرات وأدوات
ووسائل وأساليب ،متكنه من القيام بدور مؤثر وفاعل للوصول بمرشوع العدالة إىل مدياته،
وبلوغ جممل أهدافه وغاياته.
أما بخصوص اجلدل القائم حول االختيار بني الدولة الدينية أو دولة العدالة ،فإن
املشكل -حسب املؤلف ،-ينطلق من رسوخ فكرة الدولة الدينية بنموذجها التارخيي
السلطاين ،الذي مارس فعلاً مفار ًقا وجماف ًيا للدين يف أهدافه وقيمه .وبالتايل ،فاملطلوب
هو دولة تقوم عىل أساس العدالة يف أهدافها ووظائفها ومرشوعها السيايس واالقتصادي،
وهذا ينسجم مع جوهر الدين ويستجيب للفطرة اإلنسانية ،وحيقق آمال البرشية يف إقامة
دولة وجمتمع العدالة.

يتم الرد عىل األطروحات العلامنية املتطرفة ،التي تدّ عي أن احلل جلميع
وبذلك ّ
األزمات واملشاكل التي تعاين منها جمتمعاتنا ،هو إقصاء الدين عن الدولة واالجتامع
السيايس ،كام حصل يف الغرب ،وهذا الرأي ينطلق من فرضية أن جوهر أزماتنا ومشاكلنا
ٍ
جماف للحقيقة ،وخطأ يف التشخيص
يكمن يف الدين ،وهذا االدعاء -حسب املؤلف-
والعالج م ًعا .وموقف غري موضوعي وغري علمي ،من التجارب الدينية عرب التاريخ.
كام أن تبني البديل العلامين الغريب وتقديمه باعتباره النموذج والقدوة ،هو نوع من
التقليد غري العقالين ،وغض للطرف عن عيوب وعورات هذا النموذج ،وحماولة للتبعية
وااللتحاق باآلخر الغريب ،وتأكيد عىل مركزية احلضارة الغربية.

ببنام املوقف العلمي الصحيح -يف نظر املؤلف -يقتيض أن يامرس النقد للتجارب
والقراءات املشوهة للدين ،حيث سقط الدين ضحية ،وتسليط الضوء عىل النامذج املرشقة
يف التجربة الدينية ،التي قد تلتقي مع قيم العلامنية ،بخصوص موضوع العدالة واحلقوق
واحلريات الشخصية.

وهناك مسألة مهمة أشار إليها املؤلف ،وهو يعالج هذا املوضوع ،وتتعلق بالتجارب
العلامنية إلقامة العدالة يف العاملني العريب واإلسالمي ،هذه التجارب حفلت بالكثري من
املظاهر واملواقف والسلوكيات املخالفة لقيم العدالة ،وال يمكن اعتبارها جتارب ناجحة
يف هذا املجال.
ولذلك يدعو املؤلف االجتاهات العلامنية إىل اقرتاح علامنية مرشقية ،ال تقطع مع
الدين ،وتقوم عىل تعزيز ال ُبعد اإلنساين ،والعلمي واحلداثوي ،والعقالين والقيمي ،علامنية
ال تعاين من أحادية يف الرؤية أو مأزومة يف املوقف ،لتكون قادرة عىل مد جسور التعاون
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واحلوار ،والعمل املشرتك من أجل بناء دولة العدالة ،وجمتمع العدالة( ..ص.)128

سمى اليوم باإلسالم السيايس
وإذا كان هذا هو املوقف من العلامنية ،فإن ما ُي ّ
ومرشوعه لتطبيق الرشيعة وإقامة العدالةُ ،مطالب هو اآلخر بعدم السقوط يف جتربة العالقة
بني الرشيعة والعدالة ،وأن يبلور رؤية تنطلق من الدائرة الواسعة للعدالة ،رؤية تأخذ بعني
االعتبار مقاصد الرشيعة واألحكام التدبريية ،وأن تُوازن بني العدالة وتطبيق الرشيعة،
ومعرفة الواقع واحتياجاته .كل ذلك ،يف إطار فهم عميق ومتكامل ومتوازن للدين،
ومراعاة لألبعاد األخالقية والرتبوية .وهكذا يصبح مرشوع اإلسالم السيايس مرشوع
عدالة قائم عىل قيم دينية وإنسانية ،جامعة وعابرة للمذاهب والطوائف واأليديولوجيات.

ﷺ من أجل بناء علوم إنسانية عىل أساس العدالة الوحيانية

هذه من أهم اإلشكاليات التي تناوهلا الكاتب ،وختم هبا بحوث ودراسات هذا
الكتاب عن العدالة ،وهي إشكالية كربى استحوذت عىل اهتامم الفكر اإلسالمي املعارص،
واحتلت مساحة كبرية يف سجاالته مع الفكر الغريب ،ونظرياته وأيديولوجياته املنبثقة عن
هذه النظريات التي وصفها بالعلمية ،والتيارات املتغربة يف العاملني العريب واإلسالمي،
خصوصا حول مدى العلمية ا ُملدّ عاة للعلوم اإلنسانية الغربية ومناهجها ونتائجها ،والتي
ً
حاولت العوملة ،وقبلها الغزو الفكري ،الرتويج هلا ونرشها باعتبارها مسلامت علمية،
وغض الطرف عن جذورها الفلسفية والدينية واالجتامعية ،وعالقتها بالتطور الفكري
واحلضاري العام للمجتمعات الغربية ،ورصاعها عىل وجه اخلصوص مع الكنيسة
والالهوت اليهودي  -املسيحي.

طب ًعا ،ركّز املؤلف يف معاجلته هلذه اإلشكالية عىل ُبعد العدالة يف جمال العلوم
اإلنسانية ،وكيفية جعلها يف خدمة مرشوع العدالة ،وليس عىل ال ُبعد املرتبط بالعلمية
واحلقيقة ،وما تُنتجه هذه العلوم من نظريات ،وما ينبثق عنها من أيديولوجيات فكرية
وسياسية واقتصادية ...إلخ ،ورؤية للكون بشكل عام.

وما يقرتحه املؤلف يف هذا الصدد ،هو عدم إقصاء املعرفة الوحيانية يف بناء علوم
إنسانية عادلة .انطال ًقا من إيامنه بأن الرؤية الكوينة اإلسالمية واإليامنية هي رؤية عدالة،
وفلسفة التاريخ وهنايته يف املنظور اإلسالمي واإليامين ،هي فلسفة عدالة( ..ص.)148
وبالتايلُ ،يمكن للعلوم اإلنسانية -يف نظره -أن تساهم يف تشخيص الواقع بدقة علمية
وموضوعية ،وأن تساهم يف اجرتاح احللول للمشاكل واألزمات الواقعية املزمنة ،انطال ًقا
من القيم الوحيانية واإلنسانية.
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كتب  -مراجعة ونقد

ﷺ وقفات ومناقشات نقدية

عرضا وحتليلاً ومناقشة ألهم العناوين
وأخريا ،وبعد هذه اجلولة الرسيعة،
ً
ً
واإلشكاليات التي تناوهلا هذا الكتاب ،وناقشها املؤلف وأبدى رأيه فيها ،ال يمكن أن
ندّ عي اإلحاطة بكل ما جاء فيه أو احتضنه ،من مواقف وحتليالت مهمة إلشكاليات كربى
ومتعددة ،فهذا غري متيرس يف هذه القراءة الرسيعة ،لكن ما أثارنا يف هذا الكتاب ،هو كثرة
اإلشكاليات وما يتفرع عنها ،املعروضة فيه ،وأمهيتها ،لكوهنا مرتبطة بموضوع يف غاية
احلساسية واألمهية وهو العدالة.

لكن هذا العرض ا ُملكثف ،هلذا العدد الكبري من اإلشكاليات ،رغم أمهيته ومسامهته
النظرية يف معاجلة هذا املوضوع ،اَّإل ّ
أن ذلك كان عىل حساب املعاجلة التفصيلية لبعض
اإلشكاليات املهمة ،والتي كانت يف نظرنا بحاجة لتفصيل ومناقشة ومعاجلة أعمق.

لذلك فقد جاءت املناقشات واآلراء املقرتحة كحلول أو بدائل مجُ ملة وعبارة عن
عناوين ،هي نفسها يف حاجة للنقاش والتفصيل والبيان ،كي ال تسقط يف ما ن ّبه إليه املؤلف
يف أكثر من مكان يف الكتاب ،ويتعلق األمر بالبحث النظري التجريدي ،الذي وقعت فيه
مسألة العدالة ،عىل املستوى النظري ،وكان سببا يف إبعادها وإقصائها املتعمد عن الواقع
والفعل اإلنساين.
وهنا نشري إىل قضية نراها مهمة أشار إليها الكاتب بطريقة عابرة وجمملة ،يف الوقت
الذي تستحق فيه أن تُعالج ب ُعمق وتوسع ،يف إطار إعادة النظر يف مرشوع العدالة والعوائق
التي تقف يف وجهه .لقد أشار املؤلف إىل أن العدالة -يف املرشوع السيايس الديني -كانت
ضحية التأويالت اخلاطئة للدين واالنحراف عن قيمه اجلوهرية ،وهذه التأويالت ستصبح
مرجعيات دينية متعالية عىل النقد والتمحيص ،بفضل استغالل السلطة هلا ودفاعها عنها
وحراستها؟! لتربير الظلم واإلجحاف يف حق الرعية ،والسلوكيات املنافية للعدالة.

وهنا نتساءل :أمل يكن جمد ًّيا تسليط الضوء بشكل تفصييل حول هذه القضية املهمة،
ملعرفة جتليات هذه التأويالت املنحرفة واخلاطئة للدين ،وكيف متَّت؟ وما عالقة علامء
الدين برجال السلطة واحلكم؟ وكيف أثرت هذه العالقة املشؤومة عىل مرشوع العدالة؟
وكيف يمكن اآلن معاجلة هذه اإلشكالية كي ال تتكرر ،وتستمر مأساة العدالة؟
السبل ،لتنزيه الدين وقيمه ا ُملتعالية ،وتربئته من التجارب التارخيية املسيئة
وما هي ُّ
ستعمق مسامهة
لإليامن وللرشيعة وللعدالة؟ نعتقد أن اإلجابة عن هذه األسئلة ،كانت
ّ
الكتاب النظرية يف توجيه األنظار إىل أهم العوائق والتحديات التي وقفت وال تزال يف وجه
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تنزيل مرشوع العدالة عىل أرض الواقع يف العامل اإلسالمي.

كذلك ،الحظنا أن الكاتب مل يرش إىل دور السياسة يف صناعة االختالف بني املكونات
االجتامعية واملذهبية والطائفية ،أو استثامره وتفجريه ،واإلبقاء عىل شعلة الرصاع مشتعلة بني
هذه املكونات ،وهو يتحدث عن موضوع الوحدة واالختالف ،وفشل مشاريع التقريب يف
حتقيق الوحدة ،ما نراه يف أكثر من دولة يف العاملني العريب واإلسالمي ،أن الرصاع الدموي
بني املذاهب والطوائف واإلثنياتُ ،مرتبط ارتبا ًطا وثي ًقا بالرصاع السيايس املحيل والعاملي،
وهو جمرد أداة بيد هذه القوى املتصارعة عىل النفوذ السيايس واهليمنة عىل الثروات ،حتركه
حينًا ،فتشتعل املنابر والفضائيات بدعوات التكفري والتضليل والرفض لآلخر ،وجتمده
حينا آخر ،فال نكاد نسمع عن وجود تعددية مذهبية أو طائفية أو إثنية يف منطقة ما.
لذلك ،نعتقد ّ
أن من األمهية بمكان أن يتم توجيه األنظار إىل هذا العامل الرئيس يف
الرصاع؛ ألن مرشوعية االجتهاد العقلية والنقلية ،قد أوجدت االختالف والتعدد حتى
داخل املذهب الواحد ،واملتعصبون يف كل مذهب ال يمكنهم تفجري الرصاع وإعطاءه ال ُبعد
االجتامعي ،اَّإل بمساعدة العامل السيايس ،الذي قد يستغل هذا التعصب ،فيذكي نار ال ُفرقة
فيجرمه ويحُ ارصه وجيعله حبيس صدور أصحابه.
والتحارب ،أو يقمعه يف مهدهِّ ،
هذه بعض املالحظات النقدية ،التي ال تُقلل من شأن ما جاء يف هذا الكتاب ،من
ُجهد تنظريي مهم وكبريُ ،بذل يف معاجلة أهم وأخطر قضية فكرية وفلسفية ودينية ،هلا
أبعاد وجتليات ،وتداعياهتا متس بشكل مبارش واقع اإلنسان واملجتمع ،يف املايض واحلارض
واملستقبل.
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ﷺ مدخل :االسترشاق والقرآن الكريم

ُمنذ أن ظهرت الكتابات والدراسات االسترشاقية ،مواكبة للغزو
العسكري للرشق بشكل عام ،والعاملني العريب واإلسالمي عىل وجه
واضحا من جانب جمموعة من املسترشقني بالكتاب
اخلصوص ،كان االهتامم
ً
ا ُملقدس للدين اإلسالمي ،أي القرآن الكريم ،وهذا االهتامم ،مل تكن له خلفيات
حركته أهداف سياسية وأيديولوجية ودينية كذلك.
علمية بحتة ،بل ّ
تفجرت
فالقرآن ُيعترب روح احلضارة اإلسالمية وقلبها النابض ،الذي ّ
منه املعارف اإلسالمية عرب التاريخ وال تزال ،وهو احلامي واحلاضن للغة
العربية والضامن الستمراريتها ،كام ُيعترب العنرص الفاعل واحلي الذي جيعل
املسلمني يتشبثون هبويتهم الدينية واحلضارية ،ويدافعون عن وحدهتم
وهنضتهم ،يف مواجهة االستعامر الغريب وقوى اهليمنة األخرى.

وجه االسترشاق -اليد الفكرية لالستعامر -سهامه السامة
لذلك ،فقد ّ
للنّيل منه ،والطعن يف قداسته وقوته ومتيزه ،وإثارة الشبهات والشكوك حول
تعرض القرآن الكريم
تاريخ تدوينه ولغته ومضمونه وتفاسريه ...إلخ ،كام ّ
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للتحريف عن طريق الرتمجات السيئة والرديئة للغات األوروبية ،من أجل رسم صورة
مزيفة وسلبية له يف الفكر الغريب ،للحيلولة دون وقوع أي تأثري إجيايب عند اال ّطالع
خصوصا وقد ظهرت موجة
عليه ،من طرف الطلبة والباحثني وعامة الناس يف الغرب،
ً
من اعتناق اإلسالم يف أوروبا وبني املستعمرين ،بعد الغزو العسكري للعديد من املناطق
والدول العربية واإلسالمية.

لذلك ،فأغلب الدراسات االسترشاقية التي أنجزت عن القرآن ،خالل القرنني
املاضيني ،كانت تُعاين من غياب العلمية واملوضوعية ،وسقطت يف التح ّيز والتهافت
وكثرة املغالطات والشبهات الكثرية ،مثل حماوالت الرتويج ألفكار كنسية قديمة ،تدّ عي
أن القرآن ما هو اَّإل رسقات مشوهة ملا ورد يف الرتاث الديني اليهودي واملسيحي ،صاغه
نبي اإلسالم باللغة العربية .وكذلك حماوالت التشكيك يف تل ّقي رسول اإلسالم للوحي
اإلهلي ،والرتويج لفكرة تارخيية القرآن وأحكامه والترشيعات الواردة فيه.

لكن إىل جانب هذه الدراسات املتحاملة عىل القرآن الكريم ،كانت هناك استثناءات
التعرف العلمي إىل القرآن ،كام أسفرت جهود
قليلة ،حيث ظهرت كتابات حاول أصحاهبا ُّ
بعض املسترشقني عن اكتشاف عدد من املخطوطات النادرة للقرآن ،والعناية هبا وحفظها
من الضياع ،وكذلك إنجاز عدد من البيبلوغرافيات اخلاصة باملفرسين ،وكتب التفسري
القديمة ،باإلضافة إىل حماوالت لرتمجة معاين القرآن بأمانة وموضوعية .كام أن األسئلة التي
طرحوها كانت مفيدة للبحث العلمي ،وليس للتشكيك وإثارة الشبهات إلبعاد املسلمني
عن قرآهنم ،وزعزعة إيامهنم بقداسته وعلو مكانته شكلاً ومضمونًا.
وهذان االجتاهان يف التعاطي مع كتاب اإلسالم املقدّ س ،ال يزاالن يهُ يمنان عىل
الدراسات االسترشاقية الغربية ،ومن أهم هذه الدراسات املعارصة التي نالت الكثري من
االهتامم يف أوروبا والعامل ،وكانت حمل نقاش وجدل داخل العامل اإلسالمي ،موسوعة
(ليدن) .حيث قام عدد من املسترشقني الغرب ِّيني املعارصين ،من أوروبا والواليات املتحدة
درسون يف
األمريكية ،وبالتعاون مع عدد من املستشارين العرب واملسلمني ،الذين ُي ِّ
متخصصة أطلق عليها أسم «موسوعة
اجلامعات األوروبية ،بتأليف موسوعة قرآن ّية معارصة
ّ
القرآن  -ليدن» ( ،)Encyclopaedia of the Quranنسبة إىل مدينة ليدن اهلولندية.

ضمت املوسوعة جمموع ًة من البحوث والدراسات املتمحورة حول القرآن وتفسريه
ّ
وعلومه ،وقد حظيت هذه املوسوعة القرآن َّية بدع ٍم من دار نرش بريل اهلولند َّية .وقد بدأ
املحرر العام :جني دمن ماك أوليف
العمل فيها سنة 1993م ،حيث تشكَّل فريق العمل من ِّ
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( ،)Jane Dammen Mc Auliffeأمريك َّية /أستاذة يف جامعة جورج تاون بواشنطن ،وعدد
املحررين هم:
من ِّ
فرنيس /أستاذ يف جامعة إيكسأونربوفانس.
 كلود جيليوت (:)Claude Gilliotّ
أمريكي/جامعة هارفرد.
 وليام جراهام (:)William Grahamّ
 وداد قايض :لبنان َّية أمريك َّية/جامعة شيكاغو. أندريو ريبني ( :)Rippin Andrewكندا /جامعة فكتوريا.ومحُ ِّررون مساعدون هم:
 مونيك برنارد ( :)Monique Bernardsهولند َّية /جامعة فليجمن.بلجيكي /جامعة لوفان الكاثوليك ّية.
 جوهان نافاس (:)John Nawasّ
وفريق من املستشارين هم:
مرصي /جامعة ليدن  -هولندا.
 نرص حامد أبو زيد:ّ
جزائري /جامعة السوربون  -فرنسا.
حممد أركون:
ّ
 َّ:)Gerhardأملاين /جامعة ييل.
 جريهارد بورينغ (Boweringّ
:)GeraldR.بريطاين /جامعة لندن.
 جريالد هاوتنج (Hawtingّ
هولندي /جامعة غروننغن.
 فريديريك ليمهاوس (:)Frederik Leemhuisّ
 أنجيليكا نويفريت ( :)Angelika Neuwirthأملان َّية /جامعة برلني.إرسائييل /جامعة تل أبيب.
 أوري روبني (:)UriRubinّ

وقد صدرت هذه املوسوعة يف ستَّة جم َّلدات بني (2006-2001م) ،وتشتمل عىل
 690مدخلاً مرتَّبة عىل أساس احلروف اهلجائ َّية اإلنكليز َّية ،وهي عىل نوعني:
 مداخل األشخاص واملفاهيم واألماكن والقيم واألعامل والوقائع ،املوجودة يفالقرآين.
بالنص
القرآين ،أو هلا ارتباط وثيق
النص
ِّ
ِّ
ّ
ّ
 مداخل الدراسات واألبحاث القرآن َّية املوضوع َّية.وإذا كانت هذه املوسوعة قد القت استحسانًا وإعجا ًبا من ِق َبل بعض الباحثني
قسم آخر من الباحثني مل يكن راض ًيا عن اخللل املنهجي
يف الغرب والعامل العريب ،اَّإل أن اً
واإلشكاالت املضمونية الواردة فيها ،لذلك فقد كُتبت عنها جمموعة من الدراسات النقدية
والتحليلية والتقويمية ملا ورد فيها.
لنقد األبحاث والدراسات االسترشاق َّية للقرآن الكريم ،الواردة يف هذه املوسوعة،
وحتليلها وتقويمها ،وللمسامهة يف احلدِّ من التأثريات السلب َّية التي تركتها بعض األبحاث
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واملؤسسات
والدراسات الواردة يف هذه املوسوعة ،عىل عدد من املفكِّرين واملراكز البحث َّية
َّ
متخصصني لتعزيز البحث
واإلسالمي .والستقطاب باحثني
يب
ِّ
التعليم َّية يف العالمََني الغر ّ
ّ
النقدي ملوسوعة القرآن (ليدن) وغريها من الدراسات االسترشاق َّية للقرآن الكريم...
ّ
ن ّظمت العتبة العباسية يف مدينة كربالء املقدّ سة ،عرب املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجية يف بريوت ،ودار الرسول األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف كربالء ،حتت شعار{ :إِ ْن ُه َو إِ اَّل
ِذك ٌْر َو ُق ْر ٌ
ني} [يس ،]69 :املؤمتر العلمي الدويل األول بعنوان« :القرآن الكريم يف
آن ُمبِ ٌ
الدراسات االسترشاقية املعارصة :مقاربات نقدية ملوسوعة القرآن  -ليدن».
انعقد املؤمتر يومي األربعاء واخلميس ،يف  24-23أيلول (سبتمرب) 2020م،
مستفيدً ا من تقنية العامل االفرتايض ،عرب تطبيق ( ،)zoomشارك يف املؤمتر باحثون من دول
عربية عدة ومن إيران ،وقد قدّ مت فيه  15دراسة خالل مخس جلسات علمية.

ﷺ اجللسة االفتتاحية

انطلقت أعامل املؤمتر ،بكلمتني لكل من مدير املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجية يف بريوت الشيخ حسن اهلادي ،واألستاذ عادل نذير بريي ،مدير دار الرسول
األعظم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف كربالء املقدّ سة (العراق) ،وقد حتدثا عن أهداف املؤمتر ،وأمهية رصد
وتتبع كل ما يصدر يف الغرب من دراسات وبحوث وكتب وموسوعات تتعلق بالقرآن
الكريم ،ملعرفة ما تضمنته من آراء وأفكار وتوجهات ومواقف ،للتعرف عليها ونقدها،
وتصويب ما تضمنته من خلل منهجي أو مضموين يف دراساهتا وبحوثها ،التي تُقدم للطلبة
والباحثني يف اجلامعات الغربية باعتبارها دراسات أكاديمية علمية ،متحررة من أي حتيز
أيديولوجي مناهض للدين اإلسالمي وكتابه املقدس.

ﷺ اجللسة العلمية األوىل

حتت عنوان« :موسوعة القرآن  -ليدن مقاربات نقدية يف منهجيتها ومساراهتا
وتنفيذها» ،انطلقت أعامل املؤمتر باجللسة العلمية األوىل ،التي ترأسها الشيخ لبنان الزين
(من لبنان) ،وقد حتدث يف البداية د .مجيل محداوي (باحث من املغرب) عن« :القرآن الكريم
يف الدراسات االسترشاقية املعارصة :موسوعة ليدن القرآنية يف ضوء حتليل املضمون» ،قدم
خمترصا للموسوعة ،واستعرض التفاسري االسترشاقية للقرآن
الباحث يف البداية تعري ًفا
ً
الكريم ،كام وردت يف هذه املوسوعة ،كاش ًفا عن املنهجيات واآلليات التي استخدمها
ومميزا بني املنصف منها واملتحامل وغري املوضوعي.
املسترشقون يف دراساهتم للقرآنً ،
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وقد استعرض الباحث محداوي عد ًدا من اآلراء الواردة يف دراسات املوسوعة،
والتي كانت حمل نقاش وجدل بني الباحثني ،حيث ناقشها وحاجج أصحاهبا ور ّد عىل ما
أثاروه من شبهات باألدلة والرباهني العلمية.

الكلمة الثانية يف هذه اجللسة ،كانت للدكتور حسني لطيفي (من إيران) عن «االختيار
االنتقائي والالمتوازن للمعلومات يف موسوعة القرآن  -ليدن» ،أكد الباحث فيها وجود
خلل منهجي كبري يف هذه املوسوعة ،مت ّثل يف االختيار االنتقائي ،والبيان غري املتوازن
للمعطيات .وهذا ما انعكس سل ًبا عىل القيمة العلمية هلذا املنتوج املعريف الكبري ،وأدى إىل
متت إىل احلقيقة العلمية أو الواقع بصلة.
ظهور أخطاء فادحة ومفاهيم ومواقف وآراء ال ُّ
من جهته قدّ م الدكتور الشيخ فيصل العوامي (من السعودية) ورقة بعنوان:
(املوسوعة القرآنية  -ليدن مالحظات يف الضبط العلمي والتث ُّبت املصدري :وقفات يف
زوايا العرض القصيص القرآين» ،وفيها أشار الباحث إىل أمهية الدراسات االسترشاقية
يتجرأ الباحث
اخلاصة بالقرآن الكريم ،جلهة طرحها عد ًدا من األسئلة احلرجة التي قد ال َّ
املسلم عىل طرحها ،وهذا ُيمكن أن يكون له انعكاس إجيايب من حيث الدفع باجتاه البحث
واملناقشة والتحليل والنقد والتقويم ...إلخ.

األمر الذي قد يؤدي -يف تصور الباحث العوامي -إىل تنشيط البحث العلمي يف
جمال الدراسات القرآنية ،وبالتايل ،فالعقل اإلسالمي قادر عىل التعاطي بإجيابية موضوعية
مع هذه األسئلة ،والرد عليها ومناقشتها ،وإجياد األجوبة والردود العلمية املتقنة واملنطقية
عىل الكثري من اآلراء والشبهات التي تروج هلا الدراسات االسترشاقية .كام أشار الباحث
نبها إىل ما شاب
إىل بعض اإلجيابيات املنهجية الواردة يف هذه الدراسات االسترشاقيةُ ،م ً
بعض التفاسري اإلسالمية من خلل ،عند اعتامد املفرسين عىل أخبار وقصص خمتلقة ،وهذا
ما ظهر بوضوح يف تفسري القصص القرآين وسري األنبياء ،فهناك الكثري من اآلراء واملواقف
التي جيب التح ّفظ عليها ونقدها ،وعدم إتاحة الفرصة لالسترشاق الغريب الستغالهلا أو
االنطالق منها الختاذ مواقف ُمشكّكة أو متحاملة عىل القرآن الكريم.
الورقة الرابعة ،كانت بعنوان« :التح ّيز املعريف يف موسوعة القرآن  -ليدن :مداخل
أنموذجا» ،قدمها السيد بريد امليايل (من العراق) ،وفيها أكد ّ
أن الباحث الغريب يف
األنبياء
ً
تعاطيه مع الثقافة والرتاث الفكري املرشقي عمو ًما والرتاث الفكري اإلسالمي عىل وجه
اخلصوص ،مل يكن موضوع ًّيا يف الغالب األعم ،بل سقط يف التح ّيز وعدم اإلنصاف ،بسبب
حترره من خلفياته الفكرية والدينية واحلضارية ومواقفه املسبقة من الرشق وحضارته،
عدم ّ
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والتي تأ ّثرت بطابع الرصاع التارخيي الطويل ..وهذا ما يظهر بوضوح -حسب الباحث-
يف موقفه من القرآن الكريم عىل وجه اخلصوص .وموسوعة ليدن القرآنية مل تُشكل استثناء
علم ًّيا ،بل سقطت بحوثها ودراساهتا يف التح ّيز يف الكثري من املوارد ،وقد رضب الباحث
عىل ذلك بعض األمثلة ،ما انعكس سل ًبا عىل ا ّدعاء العلمية واملوضوعية األكاديمية يف هذه
املوسوعة.

ﷺ اجللسة العلمية الثانية

حتت عنوان« :علوم القرآن والدراسات القرآنية يف موسوعة القرآن  -ليدن :مقاربات
نقدية» انعقدت اجللسة العلمية الثانية ،التي ترأسها السيد مصطفى مكة (من لبنان) ،وقد
حتدث فيها يف البداية الشيخ الدكتور حممود رسائب (من لبنان) ،عن« :مدخل هيئة القرآن
وبنيته :دراسة نقدية آلراء املسترشقة األملانية أنجليكا نويفريت» ،حيث أشار يف البداية إىل
ما تعتقده هذه املسترشقة من آراء ونظريات تتعلق بالقرآن الكريم مثل :إيامهنا بتطور بنية
السور القرآنية ،وأن بعض السور قد صيغت عدة مرات ،وكذلك ا ّدعائها باقتباس القرآن
من الكتب املقدسة السابقة عليه ..ثم قام الباحث بتحليل هذه اآلراء ونقدها ،حيث تناول
مسألة املصادر واملنهجية املتبعة يف دراسة القرآن ،وكذلك تقويم بعض ما توصلت إليه من
نتائج.

الكلمة الثانية ،قدّ مها الشيخ الدكتور حتسني عبد الرمحن البدري (من العراق)،
وجاءت حتت عنوان« :اضطراب النص القرآين يف كلامت أنجليكا نويفريت» ،وفيها
روج هلا املسترشقون بخصوص القرآن الكريم ،وتبنّتها هذه
عرض الباحث للشبهات التي ّ
املسترشقة التي كان هلا نصيب وافر يف بحوث موسوعة (ليدن) .وقد أثبت الباحث باألدلة
العلمية املوضوعية ،هتافت ا ّدعاء االضطراب يف النص القرآين ،بل عىل العكس متا ًما ،فأهم
ما ُيميز القرآن الكريم ،هو انسجام آياته وخلوه من التناقض .أما سبب هذا اال ّدعاء ،فهو
حسب الباحث ،وجود تفاسري مضطربة لبعض اآليات ،واالختالف يف حتديد مواقع بعض
اآليات األخرى ،وكذلك مسألة حماكاة القرآن لألساليب العربية يف اخلطابات الشفهية.
من جهته ،قدّ م السيد حسني إبراهيم (من لبنان) ورقة بعنوان« :الوحي واإلهلام:
دراسة نقدية ملسامهة دايفيد ماديغن يف موسوعة القرآن» ،وفيها استعرض جمموعة من النقاط،
تناول فيها آراء هذا املسترشق بالنقد والتحليل ،مثل :رأيه يف الوحي ،وا ّدعائه بأنه جتربة نبوية،
تقويم
وكذلك مسألة ألفاظ القرآن هل هي من اهلل أم من صياغة نبوية .ويف األخري ،قدم
اً
شاملاً ملا ورد يف دراسته ،بخصوص املوسوعة ،وموضوع الوحي فيها عىل وجه اخلصوص.

180

نــــــــــــدوات

ﷺ اجللسة العلمية الثالثة

تابع املؤمتر أعامله يف اليوم الثاين ،بجلسة علمية ثالثة ،حتت عنوان« :علم التفسري
ومناهجه يف موسوعة القرآن  -ليدن :مقاربات نقدية» ،وقد ترأسها الدكتور حممد مرتىض
(من لبنان) ،وقدّ م فيها يف البداية الشيخ حممد زراقط (من لبنان) مداخلة بعنوان« :مناهج
التفسري عند املسلمني :حضورها وغياهبا يف موسوعة ليدن :دراسة نقدية» ،يف البداية حتدث
عم صدر من كتابات غربية عن القرآن الكريم ،كام
الباحث عن أمهية املوسوعة ،ومتايزها اّ
كشف عن النقاط اإلجيابية والسلبية يف هذه املوسوعة ،وكيف تعامل املسترشقون مع القرآن
بشكل عام.
الدكتور أمحد عطية (من مرص) ،قدّ م ورقة بعنوان« :نقد مقالة تفسري القرآن يف مطلع
العرص احلديث واملعارص لراترود ويالنت» ،وفيها كشف عن االضطراب الذي ميز آراء
هذا املسترشق كام وردت يف موسوعة ليدن ،وقد ظهر ذلك بوضوح -حسب الباحث-
يف اخللط الذي وقع فيه ،يف فهمه للتفسري العقيل للقرآن الكريم ،وكذلك اخللل يف فهم
اجتاهات التفسري العلمي .وقد بني الباحث مواطن هذا اخللل ،ور ّد عىل النتائج املضطربة
التي توصل إليها هذا املسترشق.
الكلمة الثالثة يف هذه اجللسة ،جاءت بعنوان« :لغة القرآن وأسلوبه يف موسوعة
وجه فيها
القرآن :عرض ونقد» ،وقدّ مها الدكتور عبد الرمحن صالح عيل (من مرص) ،وقد ّ
متهم إيامها بعدم الدراسة للغة
الباحث نقدً ا الذ ًعا ملا كتبه كل من كلود جيليو وبيري الرشري ،اً
القرآن مبارشة ،وإنام اعتمدا عىل ما كتبه املسترشقون من قبل ،ولذلك جاءت آراؤمها حول
لغة القرآن متهافتة ،وكذلك ربطهم لغة القرآن باللغة الرسيالية .وقد ر ّد الباحث عىل مجيع
الشبهات التي أثارها هذان املسترشقان وفنّدها ،وكشف عن اخللل الذي وقعا فيه ،عىل
مستوى املصادر املعتمدة لدهيام.

ﷺ اجللسة العلمية الرابعة

حتت عنوان« :الدراسات الكالمية يف موسوعة القرآن  -ليدن :مقاربات نقدية»ُ ،عقدت
هذه اجللسة برئاسة الدكتور شعالن عبد عيل سلطان (من دار الرسول األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
يف كربالء) ،وقد حتدث فيها يف البداية الشيخ األسعد بن عيل قيدارة (من تونس) عن:
«األديان يف موسوعة القرآن ليدن :التعدّ دية الدينية» ،بعد اإلشارة إىل فن تأليف املوسوعات
عرضا حتليل ًّيا نقد ًّيا للمقوالت
يف الغرب ،والتعريف بموسوعة ليدن ،قدّ م الباحث
ً
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االسترشاقية الواردة يف املوسوعة ،كام حتدث عن مفهوم الدين والتعددية الدينية يف الرؤية
القرآنية.

أما الدكتور نور الدين أبو حلية (من اجلزائر) فقد قدّ م مداخلة بعنوان« :االعتقادات
نموذجا» ،استعرض فيها -بالتحليل
يف موسوعة القرآن  -ليدن :مدخل اإليامن والكفر
ً
والنقد -ما ورد يف املوسوعة بخصوص االعتقادات وما تضمنته من شبهات ومغالطات،
عىل مستويات عدة ،حيث متيز التلخيص االنتقائي لبعض املسائل باخللل ،والسقوط يف
بعض األخطاء املتعلقة بام يسميه املسترشقون بتارخيية القرآن ،ومتييزهم بني القرآن املكي
واملدين ،وكذلك الحظ الباحث اخللل املنهجي والقصور العلمي ،الظاهر يف حماولة الرتكيز
عىل إثارة اخلالفات املذهبية .أما عىل مستوى املضمون فقد كشف الباحث حجم املغالطات
التي وقعت فيها املوسوعة ،يف قضايا اجلرب واالختيار ،التسامح ،اجلهاد يف سبيل اهلل،
والوالء والرباء.

ﷺ اجللسة العلمية اخلامسة

ترأسها الدكتور ليث قابل الوائيل (من دار الرسول األعظم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف كربالء) ،وقد
قدمت فيها ثالث ُمداخالت ،األوىل للدكتور سعد الغنامي (من العراق) الذي حتدث عن:
«الترشيعات العبادية يف موسوعة القرآن  -ليدن :مقاربات نقدية» ،وقد ناقش فيها الباحث
جمموعة من الشبهات واملغالطات ،الواردة يف املوسوعة ،واخلاصة بمجال العبادات
واألحكام والترشيعات ،وقد تناول الباحث املداخل التالية :مدخل البلوغ للكاتب
تشارلزج آدمز ،ومدخل املباح واحلرام ،للكاتب جوزيف إ .لوري ،ومدخل األمر والنهي
للكاتب مايكل كوك ،مدخل رمضان للكاتبة أنجليكا نوفريت.
وحتت عنوان« :القرآن والنساء يف موسوعة ليدن القرآنية :قراءة تقويمية» حتدث
األستاذ عامد عشاموي (من مرص) ،حيث استعرض النامذج التي عرضتها هذه املوسوعة،
واملتعلقة بنساء النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وعىل اخلصوص السيدتني خدجية وعائشة ،وابنته السيدة فاطمة
موجها النقد لكيفية هذا العرض ومضمونه والنتائج التي توصل إليها ،ويف األخري
الزهراء،
ً
كشف عن الرؤية القرآنية للمرأة.
املداخلة األخرية يف هذه اجللسة ،قدمها األستاذ زكي امليالد (من السعودية)،
وجاءت حتت عنوان« :احلضارة والعمران يف موسوعة  -ليدن :قراءة تقويمية» ،يف البداية،
حتدث الباحث عن أمهية احلضارة اإلسالمية ومكانتها بني احلضارات ،ودور القرآن يف
نشوء هذه احلضارة وتطورها ومتيزها .كام حتدث عن الدراسات القرآنية يف الغرب ،وما
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مشريا إىل غياب االهتامم بموضوع احلضارة اإلسالمية
ُيميزها من إجيابيات وسلبيات،
ً
والعمران اإلسالمي ،يف موسوعة ليدن ،رغم أمهيتهام.
ومن املقاالت التي تناولتها مداخلة الباحث امليالد :مقالة «اجلامعة واملجتمع يف
القرآن» للكاتب فريديك ديني ،ومقالة «القرآن واحلياة اليومية» للدكتور نرص حامد أبو
زيد ،ومقالة «الفن واهلندسة يف القرآن» للكاتب أوليغ غرابار .وقد استعرض الباحث ما
جاء يف هذه املقاالت ،مع التحليل والتقويم والنقد.

ﷺ توصيات املؤمتر

اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج َّية
وقد ُختمت فعاليات املؤمتر بكلمة ملدير املركز
ّ
الشيخ حسن اهلادي ،وبعدها ،تُليت التوصيات العامة التي خرج هبا املؤمتر وهي:

خاص باللغة العرب َّية ،وترمجة
أول :إصدار البحوث املقدَّ مة يف املؤمتر ،ضمن كتاب
ّ
ما َّدة علم َّية مركَّزة منها إىل اللغة اإلنكليز َّية ،وإرساهلا إىل املعن ِّيني بموسوعة القرآن (ليدن)،
لي َّطلعوا عىل وجهة نظر الباحثني املسلمني يف أطروحاهتم.
واملؤسسات التعليم َّية اجلامع َّية واحلوزو َّية،
ثان ًيا :توجيه الباحثني ومراكز البحث
َّ
النقدي للموضوعات القرآن َّية املطروحة يف موسوعة القرآن (ليدن) ،والعمل
نحو البحث
ّ
عىل إصدارها يف سلسلة أبحاث ودراسات نقد َّية ،وترمجتها إىل اللغات األخرى ،والسيَّام
اإلنجليز َّية لغة املوسوعة نفسها.
ثال ًثاُ :مكاتبة رئيسة حترير املوسوعة الس ِّيدة جن ماك أوليف ،وعرض املالحظات
سجلها الباحثون املشاركون يف املؤمتر ،مع
العلم َّية (املضمون َّية واملنهج َّية والفنِّ َّية) التي َّ
الدعوة لاللتزام بام التزمت به يف مقدِّ مة املوسوعة من استعدادها الدائ ٍم للتطوير واملراجعة
متاحا للفهم الصحيح من ِق َبل
يف الطبعات الالحقة ،لع َّلها حت ِّقق هدفها يف جعل القرآن ً
اإلنسان ،رشق ًّيا كان أم غرب ًّيا.

راب ًعا :تفعيل املشاريع البحث َّية املوسوع َّية التأصيل َّية اإلسالم َّية ،املرتبطة بتفسري القرآن
املتخصصني ،ودعمهم
الكريم وعلومه والدراسات القرآن ّية ،وتشجيع الباحثني املسلمني
ِّ
لالنخراط يف هذه املشاريع ،وإصدارها ضمن سلسلة أعامل مشرتكة باللغة العرب َّية وبلغات
أوروب َّية أخرى ،وال سيَّام اإلنجليز َّية والفرنس َّية واألملان َّية.
خامساُ :متابعة ما ُيثريه الغرب واالسترشاق من أبحاث ودراسات وأنشطة بحث ّية
ً
راهنة ترتبط بالقرآن ،ورصدها ونقدها ،وتقويمها.
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سادسا :تركيز االهتامم عىل رصد احلركة العلم َّية والبحث َّية يف جمال الدراسات
ً
وتطوراهتا يف العقود األربعة األخرية.
االسترشاق َّية للقرآن الكريم وعلومه
ُّ
ساب ًعا :حتديد األولو َّيات يف جمال رصد الدراسات االسترشاق َّية للقرآن الكريم،
والبحث فيها ،ونقدها ،وتقويمها ،وترمجة اإلصدارات النقد َّية إىل اللغات األوروب َّية.

ثامنًا :ترمجة ما حيتاج إىل ترمجة ،من دراسات وكتب وأبحاث استرشاق َّية عن القرآن
الكريم ،من اللغات األوروب َّية األ ّم ،وال سيَّام األملان َّية والفرنس َّية واإلنجليز َّية ،هبدف إتاحتها
للنقد والتقويم أمام الباحثني العرب.
واملؤسسات التعليم َّية
والبحثي مع املراكز البحث َّية
العلمي
تاس ًعا :تفعيل التواصل
َّ
ّ
ّ
اجلامع َّية الغرب َّية ،بصدد توجيهها نحو املرجع َّيات اإلسالم َّية األصيلة يف تفسري القرآن
الكريم وعلومه ،واملنهج َّيات واآلل َّيات املعتمدة يف دراسة القرآن وفهمه ،ورفدها بأسامء
املتخصصني يف جمال تفسري القرآن وعلومه.
الباحثني املسلمني املعارصين
ِّ
دوري ،تتناول تقويم ما
عارشا :متابعة عقد مؤمترات أخرى وندوات علم َّية ،بشكل
ّ
ً
ُينتجه الغرب املعارص ،من دراسات ترتبط بالقرآن الكريم.

ومؤسسات تعليم َّية جامع َّية وحوزو َّية ،يف
احلادي عرش :التعاون مع مراكز بحث َّية
َّ
تعزيز البحث يف جماالت الدراسات االسترشاق ّية للقرآن الكريم وتطويره ،من خالل إقامة
وو َر ٍ
ش تأهيل َّية
أنشطة بحث َّية وعلم َّية مشرتكة معها ،من مؤمترات ،وندوات ،ومهرجاناتُ ،
للباحثني ،وحلقات بحث َّية ،ومؤ َّلفات ،تتناول موضوعات وحتدِّ يات معارصة وحديثة ،هلا
ارتباط بمجاالت البحث يف الدراسات االسترشاق َّية للقرآن الكريم.
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ﷺ مدخل

إن املتأمل يف هذا العامل جيد نفسه أمام عدة متغريات شهدها العرص
مست خمتلف املفاهيم العلمية والفلسفية والتقنية ،بعد أن سادت
الراهن ،قد ّ
أيديولوجيات وسياسيات العوملة ،وتأثريها يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة،
جتسدت آثارها عىل واقعنا
وأحداث احلادي عرش من سبتمرب 2001م ،ولذا ّ
االجتامعي واالقتصادي والثقايف.

عمقت الرصاعات بني احلضارات ،وطرحت مشاكل
هذه التغيرّ ات ّ
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مشرتكة ،وقضايا جتاوزت حدود اإلقليم الواحد ،خاصة بعد طغيان املركزية الغربية عىل
خمتلف الفضاءات ،وهذا ما دعا إىل فهم فلسفة احلضارة ودراستها بصورة أعمق ،ألهنا
الوعاء الذي حيتضن مثل هذه القضايا واملشاكل ويسعى إىل إعادة تنظيم العامل.
وهذا ما دعا إىل طرح عدة أطروحات فلسفية ،ولعل أبرزها أطروحة ِ
«صدام

روجت ملفاهيم وتصورات عدوانية يف إطار حتديد
احلضارات» لصمويل هنتنغتون التي ّ
عالقتها مع اآلخر وبالتحديد مع املسلمني ،وأطروحة «حوار احلضارات» لروجيه غارودي
باعتبارها مرشوع نقدي تقويمي للحضارة الغربية ،وتسعى إلنقاذ اإلنسان من خماطرها،
لكن مع غياب رشوط احلوار الف ّعال وضع فكرة احلوار عىل املحك.
ويف ظل هذه املتغيرّ ات التي شهدها العرص الراهن بزغت أطروحة «تعارف
احلضارات» للمفكّر السعودي زكي امليالد ،وجاءت عىل ضوء نقد واقع العالقة بني
احلضارات ،ونقد املفاهيم السائدة ،حيث يطرح فيها رؤية كونية إسالمية جديدة كخيار
ثالث بني الرصاع واحلوار ،فهي حماولة إلعادة احلياة للفكر السيايس العريب اإلسالمي
املعارص وجتديده.

والتعرف إىل عنارص بنائه ،يف حماولة
من هنا بدأت احلاجة لفهم هذا املوضوع،
ُّ
استرشاف مستقبل العالقات ،والبحث عن متطلبات حتقيقه من أجل الوصول إىل رشاكة
حضارية يتم فيها استنهاض كافة احلضارات ،وتفعيل دور احلضارات خاصة الضعيفة
لتتأصل ثقافة التعارف والتسامح والتقارب كقيم عاملية ،ثم ترتجم إجرائ ًّيا يف واقع
ماد ًّيا،
َّ
الناس إىل ثقافة سلوكية ليتح ّقق السالم العاملي يف زمن القرية العاملية الواحدة.

هبذا األفق جاءت نظرية «تعارف احلضارات» املستنبطة من القرآن الكريم يف قوله
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن
تعاىلَ ﴿ :يا أَيهَُّا الن ُ
ِ
ِ
ِ
(((
ِ
يم َخبِ ٌري﴾  ،ونحن بحاجة إىل طرح نظرية «تعارف
َأك َْر َمك ُْم عنْدَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إ َّن ال َّل َه َعل ٌ
احلضارات» عىل مرشحة البحث والتحليل ،واالهتامم ملعرفة حمدداهتا وجتلياهتا ،ومن ثم
فإن بحثنا يندرج ضمن هذا املسعى ،فهو حماولة لفهم تراثنا الفكري واحلضاري اإلسالمي،
وتوضيح رؤية زكي امليالد احلضارية ،ويتجىل بحثنا املوسوم بعنوان« :قراءة فلسفية يف
نظرية تعارف احلضارات عند زكي امليالد».
ومن هنا يمكن أن نبلور اإلشكالية التالية :هل تعدّ مقولة «تعارف احلضارات»
عاملاً جوهر ًّيا يف حتديد العالقات اإلنسانية اخلارجية بني الوحدات الدولية؟ وبديلاً

((( سورة احلجرات ،اآلية.13 :
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جوهر ًّيا لتجنُّب الرصاعات الدولية؟

ومن خالل هذه اإلشكالية الرئيسة يمكن أن نطرح إشكاليات وتساؤالت جزئية،
ستناقش يف كل فصل ومبحث يف هذه الدراسة ،من هذه التساؤالت:
 هل يمكن اعتبار فكرة الصدام حتمية سياسية حتكم العالقات بني الدول؟ هل يعدّ احلوار اخلالص النهائي للبرشية من فكرة الصدام؟ ملاذا بدأ االهتامم بفكرة التعارف بني احلضارات يف عامل العالقات الدولية؟ كيف يمكن إقامة تعارف بني احلضارات اإلسالمية واحلضارة الغربية مع العلمتصورات عدائية بني أطراف العالقة؟
أن كل من األنا واآلخر حيمل ّ

إن هذه التساؤالت التي تؤطر هذه الدراسة ،والتي سوف نحاول اإلجابة عنها
ومناقشتها ،وحتليل األفكار الواردة فيها بالتفصيل ،وهلذا وضعت هيكل عام يقوم عىل
مقدمة ،وثالث فصول ،وخامتة.

حمتويات الدراسة

املقدمة :وهي عبارة عن مدخل نعرف فيها باملوضوع وأمهية دراسته ،واهلدف منه،
ثم البحث عن تشخيص إشكالية الدراسة.
الفصل األول :جاء بعنوان« :التأسيس الفلسفي ملفهوم احلضارة» تناولت فيه
مبحثني ،تعرضت يف املبحث األول املوسوم بعنوان« :مفهوم احلضارة» إىل ضبط مفهوم
احلضارة من الناحية اللغوية واالصطالحية سواء يف الفكر العريب أو الفكر الغريب .أما
املبحث الثاين املوسوم بعنوان« :نظريات يف العالقات بني احلضارات» فقد تطرقت إىل
إشكالية العالقات بني الدول واحلضارات ،موضحة يف ذلك أطروحة الصدام التي تعكس
النزعة املركزية للنموذج احلضاري الغريب ،وكذا أطروحة حوار احلضارات التي تعكس
املوقف النقدي للحضارة الغربية ،باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل بعض الردود جتاه هاتني
األطروحتني سواء من طرف بعض املفكرين بصفة عامة ،وبصفة خاصة من طرف زكي
امليالد.
ومحل الفصل الثاين عنوان« :نظرية تعارف احلضارات» التي كانت احلل البديل
بالنسبة إىل زكي امليالد ،والوسيط بني نظريتي الصدام واحلوار ،الذي يمكن أن يعيد بناء
متجاوزا مجلة األزمات التي خلفتها احلضارة الغربية ،فقد ضمنته مبحثني
اإلنسان واحلضارة
ً
كذلك تناولت يف املبحث األول املوسوم بعنوان« :تعارف احلضارات وزكي امليالد» نبذة
عن سرية زكي امليالد ومساره الفكري ،وأرشت كيف قام امليالد بنحت هذا املفهوم اجلديد،
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وهلذا قدمت تعري ًفا بمفهوم التعارف عند زكي امليالد ،ثم احلديث عن أبرز املرتكزات
واألسس التي استند إليها يف طرح هذه النظرية .أما املبحث الثاين املوسوم بعنوان« :نظرية
تعارف احلضارات ..األمهية واألهداف» فقد خصصته إلبراز القيمة الداللية التي تقدمها
لنا نظرية تعارف احلضارات واألهداف التي تسعى إليها.
أما الفصل الثالث واألخري فقد محل عنوان« :جتليات نظرية تعارف احلضارات»،
واحتوى عىل مبحثني ،حتدثت يف املبحث األول املوسوم بعنوان« :نظرية تعارف احلضارات..
املرشوع والتحديات» عن املرشوع احلضاري اإلسالمي املعارص الذي جاء به امليالد ليالئم
وقائع وظروف العرص الراهن ،لذا فقد بينّ لنا كيفية صياغته وعالقته بنظرية التعارف،
كونه يعمل عىل استنهاض احلضارة اإلسالمية ،ثم التطرق إىل انعكاسات هذه النظرية مع
اإلشارة إىل التحديات والصعوبات التي واجهتها واعرتضت طريقها.

وبام أن النقد هو ميزة كل عمل فلسفي ،فقد جاء املبحث الثاين املوسوم بعنوان:
خمصصا للحديث عن أبرز النقاشات التي
«نظرية تعارف احلضارات ..التقويم والنقد»
ً
تداولت فكرة تعارف احلضارات يف األوساط الفكرية والسياسية ،حيث متيزت بني التأييد
والرفض.
واخلامتة :وقد شملت أهم النتائج التي حتصلت عليها من خالل هذه الدراسة.

وأخريا ذيلت هذه الدراسة بقائمة من املصادر راعيت فيها الرتتيب الزمني ،أما
ً
املراجع املعتمدة فقد رتبتها حسب الرتتيب اهلجائي حلروف اللغة العربية ،كام وضعت
فهرست للعناوين واملوضوعات التي شملتها هذه الدراسة.

مناهج الدراسة

مما ال شك فيه أن كل دراسة علمية أكاديمية ال بد أن ترتكز عىل مناهج علمية
لتقديم نتائج صحيحة ،وهذه الدراسة ال خترج عن هذا السياق العلمي ،فقد استثمرت
املناهج البحثية التي تتطلبها هذه الدراسة .وارتكزت يف األعم األغلب عىل املنهج التحلييل
االستقرائي لتحليل ما ورد من أفكار ورؤى من جهة ،كام ارتكزت عىل املنهج املقارن من
أجل مقارنة األفكار بغريها من أفكار املفكرين اآلخرين من جهة أخرى ،ومن جهة ثالثة
استعنت باملنهج التارخيي كلام دعت احلاجة إىل ذلك ،لكون أن بعض املواضيع ال تفهم اَّإل
يف إطارها التارخيي ،مع استثامر املنهج النقدي الذي يعكس سمة كل بحث فلسفي يسعى
لتحقيق املوضوعية التي تنشدها العلوم اإلنسانية يف البحث العلمي ،لذا قمت بنقد معظم
األفكار واألطروحات بغية تصحيحها ،ولبناء مفاهيم وأفكار جديدة.
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من هنا فإن البحث يف أطروحة تعارف احلضارات لزكي امليالد يكتيس أمهية كبرية،
لكونه يندرج ضمن إطار الفكر اإلسالمي ،ويتسم بطابع اجلدة والتواصل مع الرتاث
اإلسالمي.
كام أن التعارف هو قيمة من القيم املستنبطة من القرآن الكريم ،حيث يعمل عىل إعادة
تقييم الواقع الراهن ،ويساعد عىل جتاوز مشكلة الرصاع ،واخلروج من األزمات التي سببها
مركزية النموذج الغريب ،ويسهل عملية التقارب والتسامح بني الثقافات واحلضارات.

تعد نظرية تعارف احلضارات بح ًثا يف الرتاث اإلسالمي ،فهي نوع من البحث
والتنقيب يف ثقافة احلضارة اإلسالمية املعارصة ،لذا فإن هذا املوضوع له عالقة كبرية
بواقعنا وبحياتنا الثقافية واالجتامعية واحلضارية باعتبارنا جز ًءا من هذه احلضارة.

وتزداد أمهية البحث يف هذا املوضوع عندما يتعلق األمر بفكر زكي امليالد ،املتميز
بثراء معارفه التي استقاها من القرآن الكريم ومن جتاربه الفكرية ،وسعة اطالعه عىل ثقافة
الشعوب واحلضارات سواء اإلسالمية والغربية ،والعناية بالدفاع عن حضارتنا اإلسالمية
وال سيام يف ظل احلمالت الرشسة التي شنّتها وسائل اإلعالم والدعاية املعادية لإلسالم.

أهداف الدراسة

أما أهداف هذه الدراسة فيمكن تلخيصها بام ييل:

التطرق إىل موضوع ما زال خص ًبا يف جمال البحث ،فهذه الدراسة تعد حماولة
أول:
ّ
إلبراز ُب ْعد مهم من أبعاد شخصية املفكر زكي امليالد ،وألهم أفكاره حول العالقة بني
احلضارات ،ومدى إسهاماته يف إثراء الفكر البرشي بصفة عامة والفكر العريب اإلسالمي
بصفة خاصة.
ثان ًيا :التأكيد عىل إمكانية هتذيب التناقضات (رصاع /حوار) التي تتسم هبا طبيعة
العالقة بني الثقافات واحلضارات ،من أجل الوصول إىل رشاكة حضارية يتم فيها استنهاض
احلضارات وبالتحديد احلضارة اإلسالمية.

ثال ًثا :توسيع دائرة الفهم لعامل احلضارات ،والسعي للكشف عن آفاق جديدة تسهم
يف بناء العالقات بني الدول وتقوية أوارص التواصل.
راب ًعا :السعي نحو إزالة الصورة النمطية ،والتخلص من الرواسب الفكرية املرتاكمة
عرب التاريخ ،وحتقيق التعايش السلمي بدون رصاعات يف ظل العوملة.
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خامسا :التأكيد عىل انتساب هذا املفهوم إىل حقل املعرفة اإلنسانية ،وأن بإمكان
ً
تتحول إىل نظرية عاملية ال تقل أمهية وقيمة يف املحتوى الفكري
فكرة تعارف احلضارات أن ّ
واألخالقي واإلنساين عن نظرية التواصل للمفكر األملاين هابرماس ،خاصة أن فكرة
التعارف تستند إىل أصل متني يرجع إىل القرآن الكريم .ولكي تنتقل هذه الفكرة وتتحول
إىل نظرية فهي بحاجة إىل إنامء معريف متجدد ومرتاكم ،وإىل مزيد من النقاش العلمي حوهلا،
وهذه هي الغاية اجلوهرية من بحثنا هذا.

دوافع اختيار موضوع الدراسة

أما عن الدوافع التي كانت وراء اختياري هلذا املوضوع ،فيمكن تقسيمها إىل دوافع
ذاتية ،وأخرى موضوعية.
بالنسبة للدوافع الذاتية تكمن يف:
* امليل إىل التعمق يف فهم احلضارات وفلسفتها خاصة العالقات فيام بينها.
* التأكيد عىل أن كل الشعوب قد شاركت يف بناء احلضارة اإلنسانية ويف السلم
مصاف التقدم واالزدهار ،وتفكيك أطروحة صدام
الذي ارتقت به البرشية إىل
ّ
احلضارات ،ولذا نؤكد أن الصدام حالة عرضية وليست حتمية.
* التخفيف من هجامت احلضارة الغربية عىل العامل اإلسالمي واهتام اإلسالم بأنه
دين عدواين وأن حدوده دموية ،ويف املقابل تبيان أن اإلسالم دين يؤمن بالسالم
ويدعو إىل التعارف والتسامح والتفاهم.
أما بالنسبة إىل الدوافع املوضوعية فيمكن حرصها فيام ييل:
* حماولة تدعيم املسار الذي دعت إليه وزارة التعليم العلمي والبحث العلمي
برضورة االهتامم بالفكر السيايس احلضاري.
* إثراء الدراسات حول تعارف احلضارات ،وتدعيم جهود الدراسات احلضارية
يف الفكر العريب اإلسالمي ،خاصة وأن زكي امليالد من األسامء اجلديدة التي
بزغت يف سامء أقطار الدول العربية اإلسالمية.
* قلة البحوث حول نظرية تعارف احلضارات ،ونقصد بذلك ندرة البحوث
األكاديمية التي تتعلق بجانب الفكر اإلسالمي املعارص لزكي امليالد ،وما وقع
بني أيدينا من كتابات مل تتعدَّ دراسة نتاج الرجل يف حدود الدراسة السياسية
واحلضارية ،وخاصة عدم وجود أي بحث أو رسالة خترج حول هذا املوضوع يف
قسم الفلسفة بجامعة بوزريعة اجلزائر.
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مصادر الدراسة

وبالنسبة إىل املصادر التي اعتمدت عليها يف هذا ،فقد تم توظيف أغلب مؤلفات
زكي امليالد املتصلة هبذا السياق ،وأمهها املؤلفات اآلتية« :تعارف احلضارات»« ،املسألة
احلضارية»« ،نحن والعامل».

باإلضافة إىل بعض املراجع والدراسات التي ختدم املوضوع كبعض مؤلفات
أيضا :كتاب ابن خلدون
مالك بن نبي مثل «رشوط النهضة ،تأمالت» ،ومن هذه املراجع ً
«كتاب العرب ،»...وكتاب هنتنغتون «صدام احلضارات» ،وبعض كتب روجيه غارودي
مثل« :يف سبيل حوار احلضارات ،مرشوع األمل» ...وغريها.

الدراسات السابقة

من أبرز الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع بحثنا هي:

 رسالة ماجستري يف الفلسفة بعنوان« :تعارف احلضارات ..األطروحة البديل يفالتعامل مع اآلخر» ،من إعداد الباحث العراقي عيل عبود املحمداوي ،كلية اآلداب ،جامعة
بغداد ،إرشاف :الدكتور نبيل رشاد سعيد ،نوقشت بتاريخ  07أكتوبر 2007م .طرحت
هذه الرسالة العوائق واملشاكل التي تعرتض تطبيق نظرية تعارف احلضارات عىل أرض
الواقع ،ومن أبرز هذه العوائق العوملة واألصولية ،وتكريس مركزية النموذج احلضاري
الغريب.

 رسالة ماجستري يف فلسفة احلضارة بعنوان« :إشكالية مستقبل العالقة بنينموذجا» ،من إعداد الباحثة شبيل هجرية ،إرشاف :الدكتور
احلضارات ..زكي امليالد
ً
عمراين عبد املجيد ،جامعة احلاج خلرض ،كلية العلوم اإلنسانية شعبة الفلسفة ،نوقشت
بتاريخ  17يونيو 2013م .تعد هذه الرسالة إحدى املحاوالت التي رشحت إشكالية
العالقة بني احلضارات وأسسها ،وأشارت إىل تعدد النظريات التي فرست طبيعة هذه
العالقة يف مرحلة ما بعد حرب الباردة.
 رسالة ماجستري يف الفلسفة بعنوان« :الرؤية اإلسالمية ملشكلة احلضارة ..زكيأنموذجا» ،من إعداد الطالبني اجلزائريني أمحد عالل ورشيد بن السني ،حتت إرشاف:
امليالد
ً
عيل أرفيس ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،قسم الفلسفة ،جامعة بوضياف ،مسيلة،
نوقشت بتاريخ  24يونيو 2018م .حاولت هذه الرسالة الكشف عن مستقبل العالقة
ومعززة لقيم حوار
بني احلضارات ،وجاءت معارضة ومندّ دة لقيم صدام احلضارات،
ّ
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احلضارات عن طريق قيم التعارف ،انطال ًقا من املسألة احلضارية التي نادى هبا زكي امليالد.

ونحن بدورنا من وراء هذه الدراسة املقدمة التي تعترب تكملة للجهود العلمية
السابقة ،نسعى لفتح آفاق جمال البحث حول نظرية التعارف واالستفادة منها ،وهذا ما
دفعني أكثر للبحث والتقيص واالجتهاد يف طلب املعرفة إليضاح القيمة الفكرية واحلضارية
هلذه النظرية ،حتى يتسنى لنا تفعيل اآلليات التي تنقل لنا نظرية تعارف احلضارات من حيز
التنظري العقيل إىل حيز التطبيق الواقعي العميل.

صعوبات الدراسة

ننوه إىل أن رحلة البحث ال ختلو من الصعوبات ،ال سيام أن هذا املوضوع
بقي أن ّ
يعالج قضايا مستوحاة من واقعنا االجتامعي والثقايف واحلضاري ،وجرى تناوله عىل
الصعيد العريب والصعيد الغريب ،بحكم حداثة النموذج الفكري لزكي امليالد ،من هنا فإن
العراقيل التي واجهتني حتددت يف غياب الدراسات السابقة والكتب املتخصصة حول زكي
امليالد ونظريته يف تعارف احلضارات سواء عىل مستوى املكتبات اجلامعية وحتى املكتبات
تكرر نفس
الوطنية ،باستثناء بعض البحوث واملقاالت املنشورة عىل اإلنرتنت والتي ّ
املضامني تقري ًبا ،ولذا حاولت خت ّطي هذه الصعوبة من خالل االتصال مع زكي امليالد عرب
عيل بإرسال كتبه القيمة التي ختدم هذا البحث.
بريده اإللكرتوين اخلاص ،والذي مل يبخل َّ
إضافة إىل صعوبة حتميل الكتب بسبب ثقل شبكة اإلنرتنت ،وما زاد الطني بلة جائحة
كورونا  -كوفيد  ،19التي أثرت عىل احلالة النفسية .ولكن بفضل من اهلل لجو زع ،وبتوجيه
من األستاذة املرشفة ،قد متكنت من جتاوز هذه الصعوبات.

نتائج الدراسة

وضح حالة
ويف ختام هذه الدراسة يمكننا القول :إن عامل ما بعد احلرب الباردة قد ّ
العالقات الدولية ،ويف ظل هذا الوضع ظهرت نامذج وافرتاضات حاولت تفسري أحداث
العامل عرب مداخل خمتلفة تراوحت بني رصاع وحوار.
ويف مقابل هذه األطروحات يربز اجتاه تنظريي مضاد من داخل الفكر اإلسالمي
املعارص يعيد من خالله رسم صورة جديدة لسياسة العامل ،وتقويم التحوالت العاملية،
واسترشاف املستقبل ،أال وهو أطروحة «تعارف احلضارات» ،التي تنهض بالدعوة إىل
التعايش والتواصل بني القيم عىل مستوى احلضارات واالنسجام بينها ،وإبراز العنارص
التي تعزز تنوع البرشية ،وترفض مركزية احلضارات ،وتعارض القيم الغربية التي ترفض
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التعامل والتواصل مع غريها من القيم غري الغربية وخاصة جتاه احلضارة اإلسالمية.

لقد مر اإلنسان يف تارخيه بعدة مراحل إىل أن وصل إىل ما وصل إليه اليوم من رقي
وتطور ،وبات يتعامل مع معطى ينمو ويزدهر ويموت يف التاريخ متمثلاً يف احلضارة ،ونتج
ذلك عن الفعل الرتاكمي؛ ألن كل الشعوب واألمم واحلضارات أسهمت يف بناء احلضارة
اإلنسانية ،وقد أكد التاريخ أن احلضارات عرفت عدة عالقات من تفاعل وتواصل إىل
صدام ثم إىل حوار وتعارف ،ويف هذا اإلطار نؤكد أن األطروحات الثالث قد عربت عن
قلق الفكر العاملي وسريورته التارخيية.
من هنا يمكن القول :إن هذه الدراسة املتعلقة بدور مقولة تعارف احلضارات ،قد
خلصت بعد متكني املقاربة بني العالقات الدولية إىل تبيان النتائج التالية:

أول :اختالف املفكرين والفالسفة يف ضبط مفهوم واحد للحضارة ،ما جعلنا
نقف عند نامذج خمتلفة سواء من داخل الفكر العريب اإلسالمي أو من داخل الفكر الغريب
بمختلف احلقب الزمانية ،وهذا ما يكشف لنا عن تنوع يف النظريات التي تندرج يف إطار
فلسفة احلضارة ،والتي تطرقت إىل مفهومها ،ومراحلها وأدوارها ،وأسباب نشوئها
وتطورها ،ثم أسباب أفوهلا واندثارها.
ثان ًيا :الكشف عن طبيعة التفاعالت بني الدول التي تقوم عىل أساس العالقة بني األنا
(احلضارة الالغربية) واآلخر (احلضارة الغربية) ،حيث حظيت هذه القضية باهتامم واسع
من قبل العلامء والباحثني عىل املستويني العريب والغريب ،وقد متخضت عدة أطروحات
تفرس هذه العالقة ،إما بعنوان الرصاع والصدام ،أو بعنوان احلوار ،أو بعنوان التعارف،
ولذا تبلورت أطروحة الصدام احلضاري لصمويل هنتغتون ،وأطروحة حوار احلضارات
لروجيه غارودي ،وأطروحة تعارف احلضارات لزكي امليالد.

ثال ًثا :تبيان أن معظم النزاعات التي تلت هناية احلرب الباردة كانت ذات طابع قومي
متناقض ،وذلك بسبب أحداث احلادي عرش من سبتمرب ،واحلرب األمريكية عىل اإلرهاب.

راب ًعا :معاجلة نظريتا صدام احلضارات هلنتنغتون ،وحوار احلضارات لغارودي
بطريقة حتليلية نقدية من طرف عديد املفكرين بصفة عامة ،ومن طرف املفكر زكي امليالد
بصفة خاصة ،وقد اتضح لنا أن هنتنغتون يرى أن احلضارة الغربية املعارصة تقوم عىل
فكرة مركزية الذات التي جتعلها ترفض االعرتاف باآلخر الالغريب وحضارته وثقافته.
أما غارودي فقد حاول تقديم مرشوع حضاري نقدي بديل ذي وجه إنساين أطلق عليه
والتعرف إليه ومن
اسم «مرشوع األمل» دعا فيه الغرب إىل رضورة االنفتاح عىل اآلخر
ُّ
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ثم االعرتاف به ،يتفق معه يف هذا الطرح حممد خامتي .اَّإل أن هذه املساعي مل تتحقق واقع ًّيا
الستناد هذه النظرية عىل أسس معرفية ّ
هشة ،أمهها عدم التكافؤ بني األطراف ،أي بني األنا
نحن املسلمني واآلخر الغرب.

خامسا :بروز نظرية جديدة يف األفق من وحي الفكر اإلسالمي املعارص عىل يد
ً
املفكر السعودي زكي امليالد الذي نادي برضورة تعارف احلضارات ،فهي نظرية موازية
ملا طرحه الفالسفة واملفكرون الغرب يف جمال الدراسات الفلسفية احلضارية ،وتتقاطع مع
النظرية التواصلية هلابرماس ،ومن خالهلا حاول امليالد أبراز املفاهيم اجلوهرية للمنظومة
الفكرية اإلسالمية األصيلة يف كيفية التعامل ومع اآلخر ،وإزالة تلك الصورة النمطية.

سادسا :تعدّ أطروحة تعارف احلضارات أطروحة تقويمية بني الرصاع واحلوار ،فهي
ً
ذات طابع إسالمي أصيل مستوحاة من القرآن الكريم من آية التعارف ،لذا فهي أطروحة
ومنهجا ،أكد زكي امليالد من خالهلا عىل قيمة ودور اإلرث الثقايف
واصطالحا
عربية لغة
ً
ً
واحلضاري اإلسالمي يف بناء عالقات تواصلية مع باقي احلضارات.

ساب ًعا :دعوة زكي امليالد إىل ترسيخ قيم التعارف يف أذهان البرشية مع ما حيمله
من قيم إجيابية؛ ألن التعارف سنة كونية سنّها اهلل لجو زع بفعل اختالف ألواننا وألسنتنا،
من أجل التعاون وتأكيد القواسم املشرتكة بني البرش ،وذلك يف إطار تصحيح املفاهيم
والشعارات اخلاطئة واملعادية لإلسالم واملسلمني ،التي ترسخت يف أذهان الغرب ،كمفهوم
اإلسالموفوبيا وغريها ،والتقليص من سطوهتا وال سيام عىل اجلالية املسلمة يف بالد املهجر.
ثامنًا :الكشف عن إسهامات زكي امليالد سواء من خالل أطروحته أو مرشوعه
احلضاري املعارص ،حيث ارتأى يف هذه اإلسهامات أهنا هي احلل األجدى للمشاكل التي
تتخبط فيها احلضارة اإلسالمية ،وأبرزها مشاكل التخلف والتخلص من تبعية الغرب
وهيمنته ،لذا فقد وضع لنا الكيفية التي يكون فيه هذا املرشوع مرشو ًعا واقع ًّيا (بمعنى
الواقع احليايت املعاش) ال ومه ًّيا (وهم اإلمكان).

تاس ًعا :اإلشارة إىل أهم العقبات الواقعية التي اعرتضت نظرية تعارف احلضارات،
ويف هذا الصدد حاول امليالد التصدي هلا ،والتغلب عليها ،ونفهم ذلك من خالل املقرتحات
التي تقدم هبا.
عارشا :استظهار اهتامم الباحثني والكتاب األكاديميني يف العامل العريب بصفة عامة،
ً
ويف العامل اإلسالمي بصفة خاصة جتاه نظرية تعارف احلضارات وتأييدها ،ويتضح ذلك
من خالل نرش الكثري من املقاالت والدراسات ،وعقد الندوات واحلوارات واملؤمترات ،يف
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إطار إجياد حلول لعلها جتدي نف ًعا ملعاجلة املآزق العاملية من الرصاعات ،وتقريب املسافات
بني الشعوب.

احلادي عرش :إدراك موقعية العامل اإلسالمي جتاه عملية التعارف احلضاري ،وهل
هو يف موضع قادر عىل التعارف أم أنه يف وضعية أدنى وليس بإمكانه التحاور ،وال جييد
لغة احلوار ،وبالتايل فالتعارف لن يتم بني الغالب (اآلخر) أي الغرب ،واملغلوب (األنا) أي
نحن املسلمني ،لذا جيب علينا أن نكون يف موقع املحاور احلقيقي ،أي موقع الكيان الذي
تسمع كلمته يف هذا العامل الذي تسوده القوة ،فمن الناحية التارخيية نحن الضحايا وهم
املجرمون ،نحن القتىل وهم القتلة ،نحن املصابون وهم من أشهروا السالح ضدنا .وعليه
فنحن لسنا بحاجة لتحسني صورتنا أمامهم بل هم مدينون بذلك؛ ألن صورهتم هي األكثر
بشاعة وفظاعة .وال بد من توجيه دعوة إلجياد أبعاد جديدة حلل مشاكل األمة اإلسالمية
والعمل عىل هنضتها ،واسرتجاع جمدها ،باالهتامم بالرتبية والتعليم ،حتى نكون يف موضع
االعرتاف احلقيقي بحضارتنا ،وهذا ما دعا إليه زكي امليالد وكل باحث أكاديمي.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة*

الرشد االجتماعي..
رؤية قرآنية

الكاتب :الشيخ حسن الصفار.
الن�ارش :دراي�ة للنشر والتوزي�ع –
السعودية.
الصفحات 187 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 – 1م.
ي�رى الش�يخ حس�ن الصف�ار
أن الق�رآن الكري�م لي�س كتا ًب�ا أكاديم ًّي�ا
ختصص ًّيا تقترص االستفادة منه عىل العلامء
واملتخصصين ،ب�ل ه�و كت�اب أنزل�ه اهلل
للناس.

فالقرآن خطاب لكل الناس ،فعىل
كل إنسان أن يستقبل هذا اخلطاب اإلهلي
موج ًه�ا إليه ،ويتعام�ل معه عىل
باعتب�اره َّ
هذا األس�اس ،فيجتهد يف فهمه ،وهيتدي
به يف حياته وسلوكه.
ويس�تدرك ب�أن كل إنس�ان يمكنه
أن يس�تفيد م�ن الق�رآن بق�در اس�تعداده
وإدراك�ه ،وكلما كان أكث�ر اس�تعدا ًدا
وكفاءة ،كان أكثر استفادة وحتصيلاً .
إن آي�ات الق�رآن ختاط�ب فط�رة
اإلنس�ان ،وتس�تثري عقل�ه ،وتعال�ج م�ا
يعرض عىل نفس�ه من ح�االت وتق ّلبات،
وتق�وم م�ا يص�در عن�ه م�ن ممارس�ات
ّ
وترصفات ،ليختار طريقه ،ويتخذ قراره،

* تويرت@hasanhamadah :
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ببصرية ووعي.
وألن أهم حتدٍّ يواجهه اإلنسان هو حتدي
التعام�ل م�ع أبن�اء جنس�ه ،والعالق�ة م�ع حميطه
االجتامع�ي؛ لذلك اتّس�ع نطاق اآلي�ات القرآنية
املهتمة بمعاجلة هذا البعد يف حياة اإلنسان.
وه�ذا الكتاب ال�ذي توز ّع�ت صفحاته
يف أربع�ة فصول يضم ش�ي ًئا م�ن التأمالت حول
بع�ض آيات القرآن الكريم ،مما يتصل بالعالقات
االجتامعي�ة ،من أجل ترش�يدها واالرتقاء هبا إىل
مستوى النضج والرشد ،وجتاوز تأثريات النوازع
األنانية والتعصبية واالنفعالية.

لتعارفوا..

مقالة يف التحارض اإلسالمي
الكاتب :حممد جربون.
النارش :املجلة العربية – الرياض.
الصفحات 128 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
إن ه�ذه الدراس�ة بالنظ�ر إىل امتداداهت�ا
املعرفي�ة وغاياهت�ا الثقافي�ة س�تضطرنا -كام يقول
املؤلف -من الناحية املنهجية إىل توظيف مفردات
ومفاهيم من حقول خمتلفة ،فمن جهة سنس�تعمل
مجلة م�ن املف�ردات الرشعية الفقهي�ة واألصولية
يف اس�تخالص ه�دى اإلسلام وقيم�ه املعياري�ة
الضابط�ة للعالق�ة م�ع اآلخ�ر احلض�اري؛ ومن
جهة ثانية سنستعمل املنهاج التارخيي يف تشخيص
اخلصوصي�ة احلضاري�ة يف امل�ايض ،واحلدي�ث يف
ديناميته�ا ،وبص�ورة تركيبي�ة؛ وم�ن جه�ة ثالث�ة
قدرا من التفلسف يف احلديث عن األداء
سنامرس ً
(التحارضي) للمس�لمني وغريهم ،وبحث آفاق

التواصل احلضاري بني املسلمني وغريهم.
إن س�ؤال العالق�ة بني احلض�ارات ،أو ما
نس�ميه يف هذا العمل -والكالم للمؤلف -بتعقل
فع�ل (التح�ارض) يف العصر احلدي�ث يف املج�ال
اإلسلامي ،ال يمك�ن رده إىل حتوالت تس�عينيات
الق�رن املايض ،وبروز أطروحة صدام احلضارات،
كام يتصور الكثريون ،بل يرجع إىل زمن بعيد نسب ًّيا،
إىل أوائ�ل القرن العرشين ...فالكثري من الكيانات
احلضارية يف عامل اليوم ،وألس�باب متعددة ،تسعى
جاهدة للتخف�ف من العوائق واملوان�ع التي تبطئ
خطاه�ا باجتاه حتقيق مزيد م�ن االندماج يف الوعاء
احلضاري العاملي والتأثري اإلجيايب فيه ،ومن املؤكد
أن مث�ل هذا املس�عى يقوم باألس�اس عىل مراجعة
مفه�وم ال�ذات ،وإع�ادة تعري�ف اخلصوصي�ة
احلضاري�ة ،وتقديمه�ا ،بص�ورة تس�هل عملي�ة
التواصل واالندماج يف نادي احلضارات احل َّية.
إن الوض�ع احلض�اري املعقد ال�ذي توجد
علي�ه احلض�ارة اإلسلامية إزاء باق�ي احلض�ارات
يطرح عىل املنتس�بني للحضارة اإلسلامية مجلة من
التحدي�ات ،يمك�ن صوغه�ا يف ش�كل أس�ئلة عىل
النح�و الت�ايل :كي�ف يمك�ن تدبري عالق�ة احلضارة
اإلسلامية م�ع غريه�ا م�ن احلض�ارات يف الق�رن
احلايل؟ وما هي املرجعية الضابطة هلذا التعالق؟ وما
مفه�وم اخلصوصي�ة احلضارية اإلسلامية يف ضوء
التح�والت التارخيية التي ش�هدها الع�امل مع مطلع
العصر احلدي�ث؟ م�ا ه�ي اإلضاف�ة النوعي�ة التي
يمكن أن تضيفها احلضارة اإلسالمية لإلنسانية .ما
املكانة التي يمكن أن يسهم فيها الدين اإلسالمي يف
التفاعل اإلجيايب مع الكيانات احلضارية األخرى؟
جدي�ر بالذك�ر أن صفح�ات الكت�اب
جاءت يف ثالثة فصول وخامتة.

إصدارات حديثة

أحسن احلديث..

تفسري موجز لسورة البقرة
الكاتب :فيصل العوامي.
النارش :بسطة حسن – القطيف.
الصفحات 210 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 – 1م.
ضمن اهتامم الشيخ فيصل العوامي البارز
بالدراس�ات القرآنية ،حيث كتب مسب ًقا عدة كتب
ودراس�ات يف علوم القرآن ومناهج التفسير ،يأيت
كتاب�ه اجلديد املاثل بني أيدينا وه�و الكتاب األول
يف مرشوعه اجلديد لتقديم تفسري للقرآن الكريم.
ارتأي�ت أن أق�دِّ م
ويق�ول يف مقدمت�ه:
ُ
بتفسير موج�ز إليض�اح اللغة القرآنية يف س�ورة
تتضمنها وتيسيرها
البق�رة ،وإب�راز املعاين الت�ي
ّ
ووضعه�ا يف س�ياقها ،ليك�ون مدخًل�اً متهيد ًّي�ا
للتفسير املفصَّ�ل هل�ذه الس�ورة ،وأصًل�اً يمكن
الرجوع إلي�ه عند مطالعة البح�ث العلمي الذي
وس�يكرر املنهج نفسه مع بقية
املفصل،
يتك ّفل به َّ
ّ
سور القرآن الكريم.

الفكر التربوي اإلسالمي املعاصر

مفاهيمه ومصادره وخصائصه وسبل إصالحه
الكاتب :فتحي حسن ملكاوي.
النارش :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  -األردن.
الصفحات 664 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 - 1م.
معظم م�ا هو مكت�وب عن الفك�ر الرتبوي
اإلسلامي والرتبية اإلسالمية واإلسالم والرتبية أو
أية إضافات إىل هذه العناوين ال يكاد يتجاوز أمرين:

197

أحدمه�ا التوجيه�ات الرتبوي�ة يف الق�رآن الكري�م
والسنة النبوية ،وثانيهام الرتاث الرتبوي اإلسالمي،
ومها مص�دران عظيامن ال جمال للتقليل من ش�أهنام،
لك� َّن قليلاً م�ن ه�ذه الكتابات تن�اول حضور تلك
التوجيه�ات ،أو كيفية حضورها ،أو القيمة احلقيقية
لذل�ك التراث ،يف الفك�ر الرتب�وي واملامرس�ات
الرتبوية يف الواقع املعارص .ومعظم السائد من الفكر
الرتبوي واملامرس�ات الرتبوية املعارصة يف جمتمعاتنا
العربية واإلسلامية حم�ض صدى للخبرة الرتبوية
التي نش�أت وتطورت ،وال تزال تتط�ور ،بعيدً ا عن
حض�ور الرؤي�ة اإلسلامية؛ األم�ر الذي يس�تدعي
إعمال هذه الرؤية يف التحلي�ل النقدي هلذه اخلربات
ومتييز ما يصلح منه ملجتمعاتنا اإلسلامية ،ويس�هم
يف إغناء احلضارة املعارصة وترشيدها.
وه�ذا الواقع ه�و ما حاول ه�ذا الكتاب
أن يس�هم يف معاجلت�ه ،معتمدً ا منهجي�ة التكامل
املع�ريف يف بناء صورة للفكر الرتبوي اإلسلامي
املع�ارص ،يف مفاهيم�ه ومص�ادره وخصائص�ه
وموضوعاته ومشكالته وسبل إصالحه.

أكادمييون ومفكرون عرفتهم:
قراءات وحماورات وانطباعات

الكاتب :عبداهلل العليان.
النارش :منتدى املعارف – لبنان.
الصفحات 424 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
هذا الكتاب هو عبارة تطواف لفكر نخبة
من املفكرين واألكاديميني والباحثني عرب القراءة
ملؤلفاهتم ،كام حتدث عنهم يف هذا اإلصدار ،ومن
أيضا -اللقاءات الش�خصية واحلواراتخالل ً
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الفكرية مع بعضهم.
يق�ول العلي�ان يف مقدمت�ه :يف الواقع ،إن
القراءة املس�تمرة منذ بداية السبعينيات من القرن
امل�ايض ،ه�ي الت�ي جعلتن�ي أتعرف على الكثري
م�ن املفكري�ن والباحثين الع�رب وغريه�م من
كل االجتاه�ات الفكرية ،وكنا نقرأ -جمموعة من
الش�باب وبع�ض النخب املتعلم�ة ،التي عادت،
أو الذين خرجوا من الس�جن بعد التغيري يف ُعامن
 ،1970وكلما وجدت الفرصة مواتية للقراءة يف
هذه املكتبة العامة يف ظفار بجنوب ُعامن -نطالع
كل جديد يف عامل املعرفة.
تعرفت يف ذل�ك الوقت ،عىل كبار
وفعلاً ّ
الكتَّ�اب الع�رب الذي�ن أصب�ح صيته�م معرو ًفا
وب�ارزا يف الس�احة الفكري�ة والثقافي�ة العربي�ة،
ً
م�ن :أمثال عب�اس حمم�ود العقاد ،وطه حسين،
ومصطف�ى ص�ادق الرافع�ي ،وميخائي�ل نعيمة،
وأمحد حس�ن الزيات ،وعلى الطنطاوي ،وتوفيق
احلكي�م ،وأنيس منص�ور وغريهم م�ن الكتّاب،
ومن خالل قراءايت ومتابعايت ملؤلفاهتم ،فكّرت يف
عمل قراءة لبعض ما كتبوه من آراء وأفكار ،بغض
النظ�ر عن اتّفاقي ،أو اختلايف معهم فكر ًّيا ،لكن
رغبتي يف التعرف عىل هؤالء املفكرين ،ومناقش�ة
وأيضا إبراز اختالفاهتم
أفكارهم وأطروحاهت�مً ،
الفكرية بين بعضهم البع�ض ،والتناقضات التي
طرحه�ا بعضه�م يف مؤلفاته ،ومن ه�ؤالء الذين
تعرف�ت عليه�م والتقي�ت ببعضه�م يف مصر،
الفيلسوف د .زكي نجيب حممود ،د .عبد الوهاب
املسيري ،األستاذ فهمي هويدي ،د .حممد عامرة،
د .مصطف�ى حمم�ود ،وه�ذه املعرفة مت�ت بعد أن
ق�رأت هل�م ،وأعجب�ت بما طرح�وه ،م�ن أفكار
وقضاي�ا فكري�ة وسياس�ية ،وبعد انتهاء دراس�تي

يف مصر ،ومتابعت�ي ل�كل جديد يف ع�امل الكتب
أيضا -عىلوالكتّاب ورؤيتهم الفكرية ،تعرفت ً
بعض املفكرين ،من الوط�ن العريب ،من أمثال د.
حممد عابد اجلابري ،د .طه عبد الرمحن ،د .فهمي
جدع�ان ،د .حمم�د حام�د األمح�ري ،والعالم�ة
وحي�د الدين خ�ان ،ود .برهان غلي�ون ،د .حممد
جابر األنصاري ،وأمحد الفالحي ،واألستاذ زكي
امليالد ،ود .عبد الكريم بكار ،ود .تركي احلمد.

نظرية املعرفة
وتطبيقاهتا يف التعليم
الكاتب :زينه الشهري.
النارش :دار الرائدية للنرش والتوزيع – اخلفجي.
الصفحات 298 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
بام أن هذا الكتاب هو يف أصله هو رسالة
دكتوراه يف فلس�فة الرتبية ،فإنه حيوي عدة فصول
تنه�ج يف ترتيبها منهج فصول الرس�ائل العلمية،
وعلي�ه فق�د ُضمن�ت نتائ�ج الدراس�ة يف الفصل
األخري ليقف القارئ عىل الواقع الرتبوي املرتبط
بل�ب الكت�اب وتن�اول الفص�ل األول مدخ�ل
الدراس�ة ،فيام تن�اول الفصل الث�اين رس ًدا تارخي ًّيا
لتطور نظرية املعرفة ،وأعقبه مفهوم نظرية املعرفة
وعالقاهت�ا بفلس�فة الرتبي�ة ،ث�م تاله�ا مناقش�ة
ملباح�ث نظري�ة املعرف�ة املتمثلة يف طبيع�ة املعرفة
وإمكاهن�ا ومصادره�ا وطرقها ،وتن�اول الفصل
الثالث أربع تطبيق�ات لنظرية املعرفة يف التعليم،
ُ
وختم الكتاب بنتائج الدراسة امليدانية ونتائجها.
وتشير املؤلف�ة إىل أن فص�ول الكت�اب
تس�عى إىل تس�ليط الضوء عىل اجلوانب الفلسفية
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فهم
لبعض املامرس�ات الرتبوي�ة ،ومنح الق�ارئ اً
أعمق للسياسة الرتبوية القائمة ،وإرشاع األبواب
لنقد املعرفة املقدمة يف مؤسسات التعليم احلالية.

الوجود والعزاء..

الفلسفة يف مواجهة خيبات األمل
الكاتب :سعيد ناشيد.
النارش :دار التنوير للطباعة والنرش – بريوت.
الصفحات 285 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
وح�ده املش�عوذ م�ن يع�دك بالتفسير
الرسي�ع ،واحل�ل الف�وري والنهائي ،على منوال
الوصفات السحرية ،وتلك نقطة قوته يف الدعاية
والتس�ويق .غري أن املش�عوذين يف عامل السياس�ة
كثريون .لك�ن يف املقابل ،مش�كلة الكثريين أهنم
ينتظ�رون م�ن القائ�د ،وم�ن الطبي�ب ،نف�س ما
ينتظرون�ه م�ن املش�عوذ :وصف�ة للح�ل النهائي
والرسي�ع ،اَّ
وإل رسع�ان م�ا يصيبه�م الس�خط
والتذم�ر ،ور ّبام يع�اودون البح�ث عن اخلالص
الف�وري والنهائ�ي ل�دى م�ن يتقن�ون مه�ارات
كثريا
الشعوذة السياس�ية أو الطبية.
ّ
واحلق يقالً ،
ما حيدث مثل هذا النوع من االنتكاسات.
فالفيلس�وف لي�س دوره أن يزيل الفكرة
الت�ي يف عقلك ويضع مكاهنا فك�رة خمتلفة متا ًما،
لي�س دوره أن يزي�ل العقي�دة الت�ي يف وجدانك
ويض�ع مكاهن�ا عقي�دة مغاي�رة ،ب�ل دوره أن
يس�اعدك عىل إع�ادة صباغة الفك�رة التي لديك
بنح�و خي�دم قدرتك على التفكير وقدرتك عىل
احلي�اة؛ ألن األه�م م�ن احلقيق�ة هو الق�درة عىل
التفكري ،واألهم م�ن معنى احلياة هو القدرة عىل

199

احلي�اة .هن�ا بالذات يكمن دور فالس�فة العيش.
لذل�ك -وه�ذا م�ن ب�اب إع�ادة التدوي�ر -فإن
الفيلسوف قبل أن يتك ّلم عنك فهو يتك ّلم معك.
يأيت هذا الكتاب ضمن اهتاممات الباحث
ناش�يد يف تقريب التفكري الفلسفي للقارئ ضمن
إص�دارات أخ�رى س�بق هبا ه�ذا الكت�اب الذي
توزع�ت مقاالت�ه ضم�ن س�بعة فص�ول وخامتة،
ّ
حرضت فيها جائحة كوفيد  ،19التي جعلتنا ننتبه
إىل قيم�ة احلياة العادية والبس�يطة التي كانت لدينا
وافتقدناها بسبب احلظر والتباعد االجتامعي.

العقل املؤمن ..وهل يلحد القلب؟!
الكاتب :عبداهلل الغذامي.
النارش :مكتبة العبيكان – السعودية.
الصفحات 214 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
اعتمد الكتاب نظرية (االس�تدالل العقيل
الوجداين) من قصص حياتنا التي ختتارنا وتتش ّبث
بن�ا لنق�ف عليه�ا متبصرّ ي�ن ،وه�ي ختتل�ف ع�ن
قصص سيرتنا رحلة التع�رف الفطرية ،وهذا هو
نوع من األس�ئلة التي تطرح األس�ئلة يف األس�ئلة
واألجوب�ة ،واألس�ئلة الش�ائعة ومراح�ل ط�رح
األسئلة يف مراحل العمر واتّساع املدارك ،وتتحرك
ع�ادة بفع�ل أحداث تق�ع دون ختطيط من�ا ،وهي
جتربنا على التفكّر يف مغزاها وع�ن ماهيتها ،وهنا
ت�أيت احلاجة لالس�تدالل م�ن األفكار الش�عورية
ومصدره�ا القل�ب ،ولك�ن العق�ل ق�د يتجاهلها
أو يتع�اىل عليها ،أما إن اس�تجاب العقل لدواعي
األف�كار ولفها م ًعا فستنش�أ هنا اً
ح�ال من التوازن
بني العقل والقلب وميله األويل ،احلالة التي جتعل

إصدارات حديثة
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اإليامن ينبثق وجدان ًّيا ،انتقلت يف ش�كل استداليل
متوازن من غرور العقل ومن مجوح العاطفة.

االمتالك أو الوجود..

األسس النفسية ملجتمع جديد
الكاتب :إيريك فروم.
النارش :جداول للنرش والتوزيع والرتمجة – بريوت.
الصفحات 301 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
كان (االمتلاك والوج�ود) ه�و آخ�ر ما
كتبه إيريك فروم قب�ل وفاته ،ويعدّ ُعصارة فكره
رواجا قياس ًّيا منذ نرشه أول
عىل اإلطالق .عرف
ً
م�رة ،و ُأعيد نشره بانتظام بمع�دّ ل مرتني يف كل
نجاحا
أريع س�نوات إىل يومنا ه�ذا .وال ُيعد هذا
ً
ماد ًّيا للكتاب فقط ،بل يرتجم حاجة باطنية ملحة
لدى اإلنس�ان الغريب يف البحث عن بديل ،ولربام
بدائل ،ملا وصلت إليه احلضارة الغربية املعارصة،
املش�جعة ملب�دأ االمتالك على مب�دأ الوجود .أي
دعم فكر هنب اإلنسان ألخيه اإلنسان وللمحيط
الطبيع�ي الذي يعيش يف أحضان�ه ،بح ًثا عن كل
سبل هدم اإلنسان لذاته بذاته.
ال يدع�و ف�روم يف كتاب�ه ه�ذا إىل التخليّ
النهائ�ي ع�ن «االمتلاك» ،والعي�ش يف «زه�د»
ّ
و«تقش�ف» ،بق�در م�ا ُين ّب�ه إىل رضورة وعين�ا
باملبدأي�ن م ًعا ،ورضورة إجياد التوازن الرضوري
بينهام ،س�واء عىل املس�توى الف�ردي أو اجلامعي،
من أجل املحافظة عىل الكرامة اإلنسانية بالدرجة
األوىل وكرام�ة البيئ�ة الطبيعية حي�ث يعيش ،إذا
كان املرء يريد العيش يف كون حيافظ عىل اإلنسان.
وحترر من
إذا وعى اإلنس�ان هذا األم�رّ ،

للمنتجات
االس�تهالك األعمى وغري الرضوري ُ
الصناعي�ة ،بما يف ذل�ك وس�ائل الرتفي�ه ،ومنها
باخلص�وص الت�ي تُس�اهم يف «تبليد» اإلنس�ان،
التحرر م�ن كل اإلكراهات البدنية
فإنه يس�تطيع
ّ
والنفس�ية واالجتامعي�ة للمجتم�ع الصناع�ي
تطوره،
االمتالكي ،واملرور إىل مرحلة جديدة يف ّ
ل ُيصب�ح إنس�انًا عاقًل�اً بالفعل ،وليس مس�تهلكًا
ومالكًا ألشياء متلكه وتستعبده بطرق شتّى.

ُمدمن ُ
كُتب..

عاما بني الكتب
ثامنون ً
الكاتب :وضاح بن هادي
النارش :دار احلضارة للنرش والتوزيع – السعودية
الصفحات 181 :من القطع الوسط
سنة النرش :ط2020 – 1م
ٌ
حدي�ث خمتل�ف ع�ن
يف ه�ذا الكت�اب
ش�خصية خمتلف�ةُ ،عرف�ت بحصب�ة الكت�ب،
واإلدمان عىل املطالعة والقراءة ،طاملا حتدّ َث ْت عن
حياهتا مع الكتب واملكتبات منذ مراحلها األوىل.
مج�ع م�ن بين س�طور
يف ه�ذا الكت�اب ٌ
مقاالته وكتبه وذكرياته؛ ح�ول حياته مع القراءة
والكتب عىل مدار ثامين س�نة ،نستلهم من خالهلا
الدروس ،ونرسم املنهجية ،ونستتبع اخلُطى لِ َع َل ٍم
من أعالم األمة املعارصين.
إنه عيل الطنطاوي ق�ارئ املليونُ ..ملهم
ال ُقراء ..عاشق الكتب ..م ِ
دمن القراءة.
ُ
َ
هك�ذا كان متهي�د املؤل�ف لكتاب�ه ال�ذي
جاء يف فصلين ،مها :حياة الطنطاوي بني الكتب
وحديثه عن الكتب وال ُكتّاب.
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