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صاحبها.
تعتذر املجلة عن نشر املواد اليت فيها مساس بالقيم اإلسالمية أو
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وجهة نظر املجلة.
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نلفت أنظار السادة الكتّاب والباحثني إىل أفضلية إرسال إسهاماهتم
على بريد جملة الكلمة اإللكتروين ،وهو kalema@kalema.net
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هـــذا الــعــدد
ثمة حاجة عربية مستديمة لتعزيز خيار احلرية والديمقراطية يف العامل العريب.
َّ
ونعتقد أن أغلب مشاكل الواقع العريب تعود إىل غياب الديمقراطية ،وأن السبيل للخروج

هذه األزمة هو يف تعزيز خيار الديمقراطية ،وأن ما ينقص كل دول العامل العريب هو غياب
الديمقراطية.

إن املنطقة العربية بحاجة إىل هنضة فعلية إلهناء أزمات الواقع العريب .وال هنضة يف
سوءا
الواقع العريب إلاَّ بخيار اإلصالح والديمقراطية .وإن أزمات الواقع العريب تزداد ً

جراء غياب اإلصالح والديمقراطية.
وعم ًقا من ّ

ويشاركنا يف هذا العدد جمموعة من الكتّاب العرب بأبحاث نوعية .فقد شاركنا

مشكور ًا األكاديمي اجلزائري الدكتور عبداحلليم مهورباشا بشهادة نعتز هبا حول
«الكلمة» بعد مرور ربع قرن عىل مسريهتا ،كام شاركنا من تونس األكاديمي الدكتور

العريب ..مقاربة
اإلصالحي
امبارك حامدي بدراسة بعنوان« :الدولة وإشكالياهتا يف الفكر
ّ
ّ
حتليل ّية نقد ّية» ،ومن العراق شاركنا األكاديمي الدكتور حسن األسدي بدراسة بعنوان:

«املحدّ دات املعرفية واملنهجية للنقد يف بنية االجتهاد الفقهي» .كام يشاركنا األستاذ إدريس

هاين بدراسة حتت عنوان« :تدبري االحتضار من املوت البيولوجي إىل املوت السيايس».
بنص مرتجم بعنوان« :فكرة املساواة».
ويشاركنا الدكتور توفيق السيف ٍّ

املتنوعة.
إضافة إىل الدراسات األخرى التي توزّعت يف أبواب املجلة ّ

نسأل اهلل أن تكون مواد هذا العدد إضافة نوعية للوعي واملعرفة لدى ّقراء املجلة.
ومن اهلل نستمد العون ،وباهلل التوفيق.

الكلمة األولى
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الدكتور عبد احلليم مهورباشة*

طلب مني األستاذ زكي امليالد كتابة شهادة فكرية يف حق جملة «الكلمة»،
فأحببت أن أستهل هذه الشهادة بالتعريج عىل الدالالت واملعاين التي تشري هلا
مفردة الشهادة ،فإذا أتينا إىل الداللة اللغوية لكلمة الشهادة ،نجد أهنا تشري
{ولاَ َن ْكت ُُم َش َها َد َة اللهَِّ إِنَّا إِ ًذا لمَِ َن
إىل اإلفصاح عن الرأي ،مع إقرار العلم بهَ ،
ني}((( ،هنا مجع بني اإلخبار بالرأي والعلم به.
آْالَثِ ِم َ
أما داللة الشهادة يف القانون ،فيقصد هبا إثبات واقعة معينة من خالل
عم شاهده بحواسه من هذه الواقعة بطريقة مبارشة،
ما يقوله أحد األشخاص ،اّ
عم نخرب به.
حتمل املسؤولية اّ
وهنا تتعدّ ى الداللة مستوى اإلخبار عن احلدث إىل ّ
وأما داللة الشهادة التارخيية بلغة املؤرخني ،فهي إبداء فاعل إنساين لرأيه
حارضا حلظة وقوع احلدث
أو موقفه من حدث تارخيي ما ،رشط أن يكون
ً
التارخيي ،وهنا قرنية الشهادة بمعايشة احلدث.
أما الشهادة الفكرية فهي مجاع الدالالت السابقة ،فأن يكون الباحث
* دكتوراه يف علم االجتامع ،أستاذ حمارض بقسم علم االجتامع ،جامعة سطيف ،2اجلزائر.
الربيد اإللكرتوينhalim-bacha@hotmail.fr :
((( املائدة ،آية106 :
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تؤسس له شواهد فكرية ،وأن يكون م ّطل ًعا
شاهدً ا عىل الفكر ،معناه أن خيرب برأي فكري ّ
عىل األحداث الفكرية ودروهبا ،وكذلك ما يرتتب عىل هذه الشهادة الفكرية من مسؤولية
أخالقية؛ ألن الشهادة الفكرية هي شهادة عىل املنتجات املعرفية للعقل اإلنساين ،وما تفتحه
من إمكانات للتفكّر يف أوضاع املجتمعات اإلنسانية ومآالهتا.

إذا أتينا لكتابة شهادة فكرية حول جملة عريقة مثل جملة «الكلمة» ،علينا أن نكون
مس ّلحني بتلك الدالالت التي وسمنا هبا مفردة الشهادة ،مستحرضين يف الوقت نفسه
السياقات التارخيية والثقافية التي زامنتها املجلة ،منطلقني من مس ّلمة معرفية مفادها أن
مكوناهتا) التي ينوجد فيها.
الفكر اإلنساين يقع يف عالقة جدلية مع البيئة (بمختلف ّ
فقد ولدت املجلة يف حلظة تارخيية فارقة (صدر أول عدد سنة  ،)1993وواكبت
عرب مسريهتا ثالثة حلظات تارخيية متتالية ،أوهلا حلظة اهنيار املعسكر الرشقي بكل رمزيته
وأيديولوجيته يف مطلع التسعينات ،وما تبعها من تد ّفق ملوجات عاتية من ظاهرة العوملة.
واللحظة الثانية ،يف بداية األلفية الثالثة ،مم ّثلة يف الغزو األمريكي ألجزاء من العامل العريب.
واللحظة الثالثة ،يف العقد الثاين من األلفية الثالثة ،مم ّثلة يف موجات احلراك االجتامعي
واالحتجاجي يف عدة دول عربية ،وما تبعها من خراب ودمار.

لذلك نعتقد أن هذه السياقات التارخيية التي خربهتا املجتمعات العربية كان هلا أثر
غري مبارش عىل مضامني املقاالت والدراسات املنشورة يف املجلة ،فتبينّ القراءة الفاحصة
لعناوينها الرئيسية انعكاسية هذه السياقات التارخيية عىل موضوعاهتا ومفاهيمها ومقارباهتا،
لعل كلامهتا املفتاحية تيش بذلك ،نذكر منها :العوملة ،حوار احلضارات ،الديمقراطية ،الفكر
العريب ،النهضة ،الثقافة ،الرتاث ،الثورة ،احلداثة ...،إلخ.
تعترب جملة «الكلمة» اإلطار الفني الذي تفتّقت فيه عقول الباحثني العرب ،حيث
عم
كتب كل واحد منهم ،وهو معتقد أنه ممسك بزمنية اللحظة التارخيية وراهنيتها ،ومعرب اّ
محى معرفية .وهنا ،لسنا يف مقام احلكم
خيالج الذات من آالم وآمال ،وما ينتاب العقل من ّ
عىل مضامني األوراق البحثية والدراسات التي نرشهتا املجلة ،وإنام نكتب حول ما بدا لنا
ضمتها بني دفتيها ،وما شكّلته من رصيد معريف لدى القارئ
من أطروحات فكرية أصيلة ّ
العريب ،وما فتحته من ورشات فكرية يف قضايا جتديد الفكر العريب واإلسالمي.
فكام نعلم ،يدير رئاسة حترير هذه املجلة األستاذ زكي امليالد ،وما ذكرناه ألننا
نعتقد أن هناك صلة فكرية قبل أن تكون صلة تقنية بني املجلة ورئيس حتررهيا ،فيعبرّ اخلط
االفتتاحي للمجلة عن رؤية معرفية يتبنّاها زكي امليالد وزمالؤه ،تتمثل يف فتح باب احلوار
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بني مرشق ومغرب العامل العريب ،وبني خمتلف نخبه الفكرية والثقافية ،غايتهم يف ذلك بلورة
رؤية معرفية حول األزمة احلضارية التي تعيشها املجتمعات العربية.

جرسا فكر ًّيا بني خمتلف الرؤى املنهجية والنامذج املعرفية
لذلك أقامت املجلة
ً
واملفاهيمية .وبنا ًء عىل هذا ،نطرح السؤال املركزي :ماذا قدّ مت هذه املجلة للساحة الفكرية
والثقافية يف العامل العريب واإلسالمي؟
نعتقد من وجهة نظرنا ،أن جملة «الكلمة» فتحت نافذة للحوار بني الباحثني واملفكرين
العرب ،فتعرفنا من خالل األبحاث واملقاالت املنشورة يف هذه املجلة إىل العديد من النامذج
رواد الفكر العريب ،كطه عبد
الفكرية العربية ،وقرأنا عرب صفحاهتا أطروحات ومشاريع لبعض ّ
الرمحن ،وحممد عابد اجلابري ،ومالك بن نبي ،حسن حنفي ،أبو يعرب املرزوقي ،وغريهم،
مدركني تلك االختالفات املنهجية واملفاهيمية بني أطروحات هؤالء املفكرين والباحثني.

مع أننا وجدنا أعامهلم حيكمها خيط ناظم؛ يتمثل يف كيفية إعادة العقل العريب إىل
ساحة اإلبداع الفكري ،ليسهم يف صياغة رؤى معرفية متكّننا من تفتيت املشكالت احلضارية
واالقتصادية والسياسية.

لذلك نعتقد أن املجلة أسست لنموذج حواري فكري ،يؤسس من وجهة نظرنا
ملبدأ نفتقده يف الساحة الثقافية العربية ،مم ّثلاً يف نسبية احلقيقة حول قضايا الثقافة واحلضارة
واحلداثة والرتاث ،ويؤسس هذا احلوار لتقاليد املحاججة العلمية ،وبناء الرأي العلمي عىل
العقالنية املنفتحة ،وليس عىل املنافحة األيديولوجية.

فقد قرأنا يف املجلة ملفكرين ينتمون إىل اليسار ،كام قرأنا ملفكرين ينتمون إىل اليمن،
واستنتجنا كام يستنتج كل قارئ لبيب أن اخلالف بني هذه التيارات الفكرية ،ليس إلاَّ خالف
ظاهري حول بعض اجلزئيات والتفاصيل املنهجية ،أما املشرتك بينها فهو مساحة معرفية واسعة.

دورا تقريب ًّيا بني وجهات النظر والتدبري والتفكري ،ففي عدد
هلذا لعبت جملة «الكلمة» ً
واحد مثلاً نقرأ للجابري صاحب نقد العقل العريب ،كام نقرأ لطه عبد الرمحن صاحب جتديد
املنهج يف تقويم الرتاث ،فتسهم هذه املنشورات البحثية يف نزع القداسة عن األشخاص،
وتدخل القارئ إىل حلبة األفكار ملناقشتها وحماورهتا.

املتنوعة والثرية يف التعريف بمشاريع
سامهت جملة «الكلمة» من خالل مقاالهتا ّ
فكرية ظ ّلت مطمورة يف الفضاءات العربية املحلية ،فعىل األقل أسهمت يف تعريف نخب
ورشائح اجتامعية ببعض املفكرين العرب .فعىل سبيل التمثيل ال احلرص ،يعترب مالك بن
نبي من الشخصيات الفكرية اجلزائرية ،التي أسهمت املجلة يف نقل أفكاره إىل فئات واسعة
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من القراء العرب واملسلمني ،ونقلت أفكاره من الفضاء املحيل إىل الفضاء اإلقليمي.

كام أن املجلة كانت بداية مو ّفقة لبعض الباحثني العرب ،قبل أن يسطع نجمهم يف
العامل العريب ،ويصبحوا أصحاب مشاريع فكرية وازنة يف الساحة الثقافية العربية ،وال نريد
هنا أن نذكر أسامء بعينها حتى ال نتّهم باإلقصاء واالنتقائية.

تد ّلل مضامني املقاالت التي تصدرها املجلة عىل انفتاحها عىل كل التيارات الفكرية
فتحررت نسب ًّيا من سلطة الرقيب املعريف الذايت ،وهذه نقطة
والثقافية يف العامل العريب،
ّ
مهم للولوج إىل احلرية السياسية ،ومبد ًأ
مضيئة يف مسريهتا؛ ألننا نرى احلرية الفكرية مدخلاً اًّ
مؤسسا للنقاش العلمي بني النخب الفكرية.
ً
ختصصات
سجلنا مالحظة حول املقاالت املنشورة ،حيث تبينّ لنا أهنا ّ
موزعة عىل ّ
كام أننا ّ
معرفية عديدة ،تضم أربع دوائر معرفية كربى :الفلسفة ،العلوم االجتامعية واإلنسانية ،والعلوم
اإلسالمية ،وعلوم اللغة وبياهنا ،وداخل كل دائرة حترض ختصصاهتا وخمتلف فروعها ،فيسهم
برأينا تعدّ د ختصصات املقاالت املنشورة يف املجلة يف التأسيس العميل للتكامل املعريف بني
تتوزع عىل ختصصات معرفية عديدة ،فإن هذا األمر
العلوم ،فعندما نقرأ يف عدد واحد مقاالت ّ
كقراء عىل اال ّطالع عىل بعض املقاالت التي تقع خارج دائرة ختصصنا ،فنتجاوز النزعة
حي ّفزنا ّ
التخصصية للمعرفة اإلنسانية ،التي من سلبياهتا أهنا جتعل املشتغلني داخل الدائرة التخصصية
الواحدة يعتقدون أهنم حيوزون املعرفة بأكملها ،وأهنم أقدر من غريهم عىل اإلبداع واالبتكار.
يف األخري ،فقد سامهت املجلة من خالل مقاالهتا وأبحاثها املنشورة يف التقريب
اجلغرايف بني الباحثني العرب ،فتكشف قراءة خاطفة لالنتامءات اجلغرافية للباحثني عن
التنوع والتعدّ د اجلغرايف لكتاهبا ،فيسهم هذا التآنس الفكري عىل مستوى املجلة يف تعرف
ّ
بعضا ،كام يسهم يف ترحال املفاهيم من فضاء جغرايف عريب إىل
الباحثني إىل أفكار بعضهم ً
آخر ،ما يتوالد عنه من تالحق فكري ومنهجي.

لذلك فمجلة «الكلمة» هلا سبق معريف يف تأسيس هلذا االنفتاح الفكري اجلغرايف ،الذي
مهم يف عملية االنفتاح السيايس والثقايف بني املجتمعات العربية ،فيدرك مجهور القراء
يكون مدخلاً اًّ
معيارا للحكم عىل صوابية الفكرة ،بل الصواب يشتق من جمموعة الدالئل
أن اجلغرافيا ال تعترب
ً
صحتها املعرفية ،فاكتشف قراء املرشق ما يف املغرب من طاقات وذخائر
والقرائن التي تثبت مدى ّ
فكرية ،فتارخي ًّيا ّ
ظل املرشق له حضوره يف املغرب بحكم السبق املعريف وتأسيس احلوارض املدنية.

لكننا نشاهد اليوم ،أن املغرب العريب بدأ يمسك بزمام املبادرة الفكرية ،وكأن املرياث
الرشدي بدأ يمتد إليه من جديد.
ُّ

دراسات وأبحاث
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تت ّفق مجيع النظريات واملذاهب االقتصادية حول رضورة توفري مجيع
الرضورات االقتصادية ،للمستهلك (الفرد واملجتمع) وصولاً إىل حتقيق
مرحلة اإلشباع املادي عن طريق اخلدمات والسلع التي تنتجها الدولة أو
تستوردها إىل املواطنني.

ولكن هذه النظريات واملذاهب ختتلف يف وسائل حتقيق هذه الرضورات،
فكل النظريات تسعى إىل الوصول -عىل املستوى العميل -إىل جمتمع الوفرة أو
الرفاهية ،ولكنها ختتلف يف طرق الوصول إىل هذا املجتمع املثايل (اليوتيويب).
وما نريد قوله يف هذا املجال هو يف استخدام املؤرشات الكمية ،لقياس مدى
أي جمتمع برشي.
التطور االقتصادي الذي حصل يف ّ
ّ

وحتى تتّضح هذه املسألة نقول :إنه مع بداية االستقالل الذي حصلت
عليه بلدان العامل العريب واإلسالمي بدأت الدوائر األكاديمية الغربية يف تطوير
حقل التنمية ،وهتدف هذه الدوائر من هذا التطوير الرتويج للمفاهيم والطرائق
الغربية يف البناء االقتصادي والتنمية .وخالصة هذه املفاهيم والطرائق أن
حتقيق التنمية يف البلدان العربية واإلسالمية ،ال يمكن أن يتأتَّى أو يتحقق إلاَّ
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إذا حذت هذه البلدان حذو الدول الغربية واتّبعت نموذجها التنموي .وبتعبري آخر :إن
النهج الوحيد للدخول يف عامل التنمية ال يمكن أن يكون إلاَّ غرب ًّيا ،ممّا يعني أن رشط التنمية
هو االقتداء وااللتزام بالوصفات الغربية يف املشاريع اإلنامئية املختلفة.
وهبذا حتاول الدول الغربية اإلبقاء عىل الدول النامية نامية إىل األبد؛ حيث تعتمد يف
تنمية هياكل الدولة ومؤسساهتا املختلفة عىل النموذج التنموي الغريب ،مما يربط مصري هذه
العملية بام متنحه إياها الدول الغربية ،وبالطبع لن متنحها هذه إلاَّ بالقدر الذي حيافظ عىل
تبعيتها االقتصادية وإحلاقها احلضاري هبا.

ويف اإلطار العريب واإلسالمي بدأت النخب السياسية واالقتصادية بمامرسة هذه
العملية ،واستعارت نفس األدوات واملعايري واملؤرشات املستخدمة يف النموذج التنموي
الغريب ،فبدت التنمية وكأهنا عملية ميكانيكية بحتة ،وجت ّلت هذه احلقيقة يف مؤرشات التنمية
املستخدمة حتى أضحت املتغيرّ ات الكمية هي املقياس واملعيار من قبيل نسبة سكان املدن
للريف وعدد املدن التي يزيد عدد سكاهنا عىل حدٍّ معينّ  ،ونسبة العامل الصناعيني للعدد
اإلمجايل للقوة العاملة ومستوى دخل الفرد وما أشبه .وللتوضيح دعنا نلتفت إىل الكثري من
ً
يوضح عدم فعالية املؤرشات
نموذجا
بلدان العامل العريب واإلسالمي التي تعطينا
صارخا ّ
ً
املستعملة يف قياس عملية التنمية ،فقد متكنت هذه الدول وبفضل متغيرّ ات اقتصادية ليست
ثابتة أن تبتاع نتائج التنمية ومظاهر التطور االقتصادي ،وهبذا أصبحت هذه الدول اعتام ًدا
عىل املؤرشات الكمية اآلنفة الذكر عرصية ومتطورة ،أو عىل األقل يف درهبا لتصبح عرصية
وحديثة ،ولكن إذا أخذنا جوهر العملية التنموية ومضموهنا بعني االعتبار نجد أن غالبية
هذه الدول مازالت تعيش يف العامل النامي.
وتأسيسا عىل هذا نقول :إن عملية التنمية السليمة ال تبدأ باملظاهر واملؤرشات
ً
الكمية ،وإنام تبدأ باملضمون واجلوهر وهو اإلنسان .فبدون أن يتطور اإلنسان يف ثقافته
ونظرته وعقليته تبقى عملية التنمية ظاهرية شكلية مزيفة ال تعكس الواقع بأمانة.

فمربط الفرس يف مرشوع التنمية هو اإلنسان والنظام القيمي الذي يتحكم فيه عىل
املستوى الشخيص واالجتامعي .وهذا يعني أن البداية احلقيقية ملرشوع التنمية تبدأ وتعتمد
عىل تفعيل القدرات الذاتية للمواطنني وتوظيفها بام خيدم التطلعات التنموية للمجتمع.
فال تنمية شاملة ومستدامة من دون فك القيود أمام املواهب والطاقات والكفاءات
الوطنية للمشاركة يف هذا املرشوع املفتوح عىل كل التعبريات واإلمكانات .وال يمكن أن
ننجز هذا من دون الديمقراطية واإلصالحات السياسية النوعية التي تُرشك مجيع املواطنني

التنمية وجدليات احلرية
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برصف النظر عن منابتهم العرقية والقومية والدينية يف مرشوع البناء والعمران.

التعسفي عىل القوى الوطنية
وال ريب أن حبس احلريات وتقييدها ،والتضييق
ُّ
والتعبريات املجتمعية ،يساهم بشكل كبري يف ضياع االستقرار السيايس واالجتامعي ،وال
بأي حال من األحوال أن تنجح مرشوعات التنمية يف ظل غياب االستقرار السيايس
يمكن ِّ
واالجتامعي .فاالستقرار رشط التنمية ،وال استقرار (باملعنى احلضاري والدائم) من دون
احلرية والديمقراطية؛ لذلك ك ّله فإن رشط التنمية توفر احلريات العامة ،وتوفر الظروف
الذاتية واملوضوعية لكي متارس كل قوى الوطن وتعبرياته دورها ووظيفتها يف مرشوعات
دائم إىل جرعات كبرية من احلرية ،حتى يتم تقويم
البناء والتنمية .والتنمية الشاملة بحاجة اً
االعوجاج ،ومراقبة األداء ،وحماسبة املقصرّ ين ،وحتفيز اهلمم صوب التط ّلعات العليا،
ّ
بأي مفردة من
وكفاح دائم الجتثاث أسباب الضعف والرتاجع
أي تفريط ِّ
والتأخر .وإن َّ
مفردات الديمقراطية سينعكس سلبا عىل مسرية التنمية .فالديمقراطية هي الرشط العميق
واجلوهري ،الذي ينبغي أن يتوفر (ثقافة وآليات عمل ومراقبة وحماسبة) لنجاح مرشوعات
التعسف الداخيل وشيوع حالة االستبداد والديكتاتورية ،يقيض عىل
التنمية؛ وذلك ألن
ّ
كل احلوافز التي تدفع األفراد واجلامعات إىل تطوير أدائهم االقتصادي والعميل ،وتربز من
جراء ذلك مجلة من الكوابح واملوانع التي تشتّت الطاقات وتبعثر اجلهود .وهلذا نجد أن
هناك عالقة طردية بني احلالة السياسية وهجرة العقول املفكرة؛ إذ إن الدول واألمم التي
تسودها أنظمة ديكتاتورية واستبدادية تزداد لدهيا ظاهرة هجرة العقول واألدمغة املفكرة،
مستقرا عىل قاعدة الديمقراطية وصيانة
كام أن الدول الديمقراطية التي تعيش وض ًعا سياس ًّيا
ً
تتحول إىل دولة مستقطبة وجاذبة إىل الطاقات واملواهب والقدرات بكل
حقوق اإلنسان،
ّ
مستوياهتا وختصصاهتا.

فاملرشوعات السياسية التي تُقيص الديمقراطية من فضائها ،وحتارب آليات التداول
يتجسد
السلمي للسلطة ،ومتتهن كرامة اإلنسان وحقوقه األساسية ،فإن دورها التارخيي
َّ
يف وأد الطاقات والقدرات وحماربة اإلبداعات اإلنسانية ،والتامهي مع كل أشكال احلكم
الديكتاتوري واالستفراد بالرأي والقوة ،حتى ولو محلت هذه املرشوعات يافطات
ديمقراطية ،وتنادي يف شعاراهتا ومنابرها اإلعالمية والسياسية بقيم تقدّ مية وحضارية.
فاملرشوع السيايس الذي ال يثق بخيارات شعبه ،وحيتقر مضامني الديمقراطية السياسية،
فإن مآله األخري ،هو ممارسة كل أشكال القمع واالستبداد والعنف الستمرار حكمه
مشو ًها ومرتب ًطا عىل نحو هيكيل بمراكز
نموا ّ
وسلطته .فاالستبداد ال خيلق تنمية ،وإنام ُيشئ ًّ
قوى دولية تزيد من فرص التبعية واهليمنة .لذلك فال تنمية مستديمة وشاملة من دون
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ديمقراطية ،تدفع اجلميع إىل ممارسة أدوارهم ووظائفهم يف هذه امللحمة الوطنية املقدسة.
فاملجتمع املسلوب اإلرادة ،الذي ال يامرس أي دور إلاَّ بأمر ،وال ينتهي عن يشء إلاَّ بنهي،
حر،
ال يمكنه أن ينجز تنمية مستدامة؛ ألن التنمية -كمرشوع جمتمعي -بحاجة إىل جمتمع ّ
حيوي ،يعتز بكرامته ويدافع عنها .ويامرس حريته ،ويشعر برضورة حضوره وشهوده.
وبكلمة :إن الديمقراطية هي مو ّلد تارخيي للتنمية والتطور والتقدم الشامل.

كام ينبغي القول يف هذا الصدد :إن املؤرشات الكمية لقياس درجة التطور والتنمية
االقتصادية يف جمتمع ما ،ال تعكس حقائق االقتصاد بشكل سليم .هلذا من الرضوري
تأسيس مؤرشات نوعية لقياس درجة التطور االقتصادي .ويف تقديرنا ،إن اإلنسان هو
ألي عملية تنموية واقتصادية؛ لذلك من املناسب أن يكون مؤرش قياس
الرأسامل احلقيقي ِّ
التنمية ودرجة التطور االقتصادي يف املجتمعات اإلنسانية هو التنمية البرشية بعنارصها
الكاملة ومتطلباهتا الرضورية .وهبذا نتمكن -ونحن يف بداية األلفية الثالثة -من تأسيس
قياسات نوعية وكيفية لقياس مدى التطور االقتصادي يف جمتمعاتنا حتى نبدأ مشوار البناء
تدب
االقتصادي القائم عىل احلقائق النوعية الدامغة ال الكمية الوامهة .وال يمكن أن ّ
احلياة يف مرشوعات التنمية ومؤسسات الفعل االقتصادي من دون إصالح سيايس ،يعيد
االعتبار للقواعد االجتامعية الواسعة ،عرب توسيع دائرة مشاركتها واحرتام وصيانة حقوقها
حكرا عىل فئة أو رشحية أو نخبة .حينام تبدأ عجلة
ومأسسة اإلدارة السياسية ،بحيث ال تكون ً
تدب احلياة يف أوصال احلقل االقتصادي
اإلصالح السيايس بالدوران ،حينذاك ستبدأ ً
أيضا ّ
يف املجتمع .فال هنوض اقتصادي من دون إصالحات سياسية ،فهي بوابة اإلصالحات
االقتصادية واملالية والتجارية .فالعديد من الظواهر املرضية يف اجلسم االقتصادي للكثري
من بلداننا العربية واإلسالمية ،ناجتة من غياب احلريات السياسية ،التي تسمح لألحزاب
والنقابات والقوى احلية يف املجتمع ،بمراقبة األداء وحماسبة املقصرّ ين أو املس ّببني لتلك
الظواهر املرضية واملعرقلة للتطور االقتصادي.
ويبدأ اإلصالح السيايس بمحاربة كل أشكال الفساد السيايس ،وتوسيع القاعدة
االجتامعية للسلطة السياسية ،وتطوير أطر املشاركة السياسية ومستوياهتا ،وتنظيم العالقة
بني السلطة السياسية واملجتمع بمؤسساته املدنية والسياسية والثقافية واالقتصادية .هذه
هي اخلطوات الرضورية أل ّية عملية إصالح سيايس .ويف تقديرنا ،إن القيام هبذه اخلطوات
سيعزز من ثقة املجتمع بسلطته السياسية ،وسيسمح جلميع القوى باملشاركة الفاعلة يف البناء
والتطوير ،وهذا بحدّ ذاته سينعكس إجيا ًبا عىل كل مرشوعات وخطوات التنمية الوطنية.
إن التنمية الشاملة يف جمالنا العريب واإلسالمي ،ال يمكن أن تتح ّقق عىل أكمل
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متتص احتقانات الواقع ،وتستوعب بطريقة
وجه ،وتؤيت ثامرها من دون حريات سياسيةّ ،
حضارية تناقض احلياة السياسية الوطنية وتبايناهتا .وإن النظام السيايس الذي يقفز عىل هذا
الواقع عىل أمل أن حي ّقق مكاسب اقتصادية وتنموية ،دون أن يدفع ثمنها السيايس ،فإنه يف
هناية املطاف سيصطدم بالعديد من العقبات واملشاكل التي ستعرقل من مرشوع التنمية
أيضا نستطيع القول :إن الديمقراطية بكل مؤسساهتا وجماالهتا وآلياهتا،
وحتبطه .ويف املقابل ً
ال يمكنها أن تتطور وتتجذر يف املحيط االجتامعي ،إلاَّ إذا أسندت بتنمية اقتصادية متطورة،
ومتتص إشكاليات الواقع االجتامعي واالقتصادي ،وتوفر
تستوعب كل الرشائح والفئات،
ّ
نظا ًما تضامن ًّيا مع كل الفئات الضعيفة يف املجتمع .وقد قيل :إن الذين ال يملكون خبزهم
ال يملكون أصواهتم.
فال تنمية موصولة من دون ديمقراطية ،كام أنه ال ديمقراطية حقيقية وف ّعالة من دون
تنمية اقتصادية مستديمة ومقتدرة.

ّ
واهلش ال يفيض إىل ديمقراطية؛ وذلك
من هنا فإن التحديث االقتصادي السطحي
ّ
وجيذر التفاوت
فيعمق الفروقات بدل أن يردمها،
ألن هذا التحديث سطحي وقرسيّ ،
بدل أن يستوعبه .كام أن الديمقراطية الشكلية والفوقية ال تفيض إىل تنمية موصولة ،بل
تزيد التجاذبات واملساجالت السياسية يف الدائرة املغلقة التي ال تؤ ّدي إلاَّ إىل املزيد من
املامحكات والسجاالت ،كام أهنا ال ختلق تفاعلاً خلاّ ًقا وتواصلاً دينام ًّيا بني املجتمع بقواه
ومؤسساته ومرشوعات التنمية والتطوير االقتصادي .وبالتايل فإن العالقة بني التنمية
والديمقراطية عالقة جدلية ومع ّقدة ومتشابكة ،وكل طرف حيتاج إىل الطرف اآلخر
ّ
دائم
ويغذيه ،وال يمكن أن تنجز انطالقة حضارية جدية من دوهنام م ًعا .فإن املجتمعات اً
حتتاج إىل األمن االقتصادي واملعييش ،وهذا ال يتح ّقق من دون تنمية اقتصادية موصولة.
كام أن املجتمعات بحاجة إىل أمن سيايس وجمتمعي ،وهذا ال ينجز من دون احلريات العامة
والديمقراطية بكل آفاقها وآلياهتا .وهذه العملية املتكاملة بني الديمقراطية والتنمية بحاجة
إىل كتلة تارخيية وحلف اجتامعي كبري ،يأخذ عىل عاتقه توفري عوامل التكامل وأسباب
القدرة عىل جتاوز كل العقبات التي حتول دون التكامل« .وإن التجربة اإلنسانية أثبتت أن
الديمقراطية هي اإلطار الصحيح للتنمية .وأن ما زعم بأنك ال تستطيع أن حتصل عىل خبز
إلاَّ إذا كان عندك نظام غري ديمقراطي ثبت فشله؛ ألن -يف الواقع -األنظمة السلطوية مل
تستخدم خالل اخلمسني سنة األخرية لتحقيق التنمية وإلعطاء الناس اخلبز ،إنام استخدمت
هربت إىل سويرسا .انظر إىل كل األنظمة التي
مللء جيوب احلكام بماليني املاليني ،التي ّ
استعملت هذه احلجة ،كلها انتهت -يف النهاية -ليس إىل إعطاء اخلبز للشعب ولكن إىل
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رفضا باتًّا التفرقة بني احلقوق»(((.
إعطاء املاليني للسلطة احلاكمة ،وعىل ذلك أنا أرفض ً

فاحلقوق تتكامل مع بعضها وتتداخل ،بحيث إنه ال يمكن استخدام سياسة
وأي خلل أو انتهاك حلق من احلقوق األساسية
املقايضة .فكل ّ
حق مسنود من احلق اآلخرّ ،
فإنه يؤ ّدي إىل خلل يف النظام احلقوقي بأرسه ،وهذا ينعكس بدوره عىل جممل النظام
السيايس واالجتامعي .فالتنمية بحاجة إىل استقرار سيايس وأمني واجتامعي ،وتبقى
الديمقراطية هي سبيل نيل هذا االستقرار .لذلك فالتنمية بحاجة إىل الديمقراطية ،حيث
أهنا توفر املناخات املالئمة النطالق مرشوعات التنمية والحتضاهنا من قبل قوى املجتمع
ومؤسساته السياسية واالقتصادية واملدنية .وإن إعطاء األولوية لبناء البنية التحتية للتنمية،
وإرجاء عملية اإلصالح السيايس ،ال يؤ ّدي إىل نتائج إجيابية كبرية؛ وذلك ألن البنية التحتية
ملرشوعات التنمية حتتاج منذ اللحظة األوىل لبناء سيايس مفتوح عىل طاقات الشعب
ربر عدم
ويتفاعل مع حاجاته وطموحاته السياسية .لذلك فإن تأجيل الديمقراطية حتت م ّ
ألي مرشوع اقتصادي أو اجتامعي
استعداد الشعب إىل الديمقراطية أو إعطاء األولوية ّ
آخر ،يفاقم من األزمة واالحتقانات السياسية واالجتامعية اخلطرية .فـ«مسألة تأجيل احلرية
السياسية واالقتصادية فهي قضية تتع ّلق بالرشف اإلنساين أكثر ممّا تتع ّلق بالسياسة ،فعندما
ختتلط مياه الرشب بمياه املجاري ،فهل نرى تأجيل إجياد ٍّ
وألي
أي شعار
ّ
حل لذلك حتت ّ
سبب حتى ولو لدقيقة واحدة؟ إن تأجيل إعطاء الفرد حقوقه السياسية واالقتصادية لعدة
ساعات تعني يف املقابل إعطاء بعض الناس الوقت نفسه لرسقة حقوقه وحتويله لعدو رشس
أو إضافة برشية تعسة»(((.
وإن تنمية بال حريات منطق سيايس ُيفيض إىل املزيد من األزمات االجتامعية
والسياسية؛ ألنه منطق أشبه بوضع البقرة خلف املحراث ،فال تنمية حقيقية من دون
وتعزز فرص التسامح واملشاركة النوعية،
حريات تكفل للجميع حقوقهم وكرامتهم،
ّ
وتزيل الكثري من االلتباسات واهلواجس ،التي حتول دون مشاركة مجيع القطاعات والفئات
يف مرشوعات التنمية والبناء الوطني .فالديمقراطية هي البوابة الكربى للتنمية واالستقرار
السيايس واملجتمعي .فال يمكن أن تتح ّقق األهداف الوطنية يف التنمية الشاملة والعدالة
واألمن من دون ديمقراطية تفسح املجال لكل القوى والتعبريات يف املشاركة يف اجرتاح
التجربة الوطنية وبلورة خياراهتا العملية للوصول إىل تلك األهداف الوطنية .ولقد أثبتت
((( عمرو عبد السميع ،أحاديث احلرب والسالم والديمقراطية ،كتاب (الديمقراطية) ،القاهرة :الدار
املرصية اللبنانية ،الطبعة األوىل1998 ،م ،ص .162
((( املصدر السابق ،ص .207 - 206
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التجارب والدول الديمقراطية« ،قدرهتا عىل التطور والتكيف مع طموحات الشعوب
تعبريا عن قدرهتا النسبية عىل استمرار عملية التنمية الشاملة املستدامة
وحاجاهتا املتجدّ دةً ،
واحرتامها لثوابت الشعوب ،بسبب متثيلها آلراء مواطنيها ومصاحلهم بشكل متجدّ د عرب
العصور واألجيال .ويعود تقدم الدولة الديمقراطية واستمرارها بالدرجة األوىل إىل جتديد
الدولة الديمقراطية لقياداهتا السياسية واملهنية واالجتامعية ،وجتديد رؤيتها وتوسيع خياراهتا
بسبب وجود احلرية وبفضل احلراك السيايس واالجتامعي وتداول السلطة ،ونتيجة لوجود
املشاركة السياسية الف ّعالة يف اختاذ القرارات العامة امللزمة»(((.

فالديمقراطية بام تعني من ثقافة وآليات انتخابية ودستورية وقوى جمتمعية منتظمة
يف إطار دستور ديمقراطي ،هي رشط الزم لنجاح املرشوعات التنموية يف جمالنا العريب
واإلسالمي .ويف هذا اإلطار ال بد من اإلدراك أن وجود رؤية تنموية سليمة ،من دون إرادة
سياسية ترتجم هذه الرؤية إىل إسرتاتيجيات للعمل واملامرسة ،ال يعالج الواقع بل يزيده
وتأز ًما .وال ريب أن توفر اإلرادة السياسية الف ّعالة مرهون إىل حدٍّ بعيد إىل وجود
تدهورا ّ
ً
نظام سيايس واجتامعي ديمقراطي ،حي ّفز اجلميع للمشاركة ،ويضمن هلم حقوقهم ،ويصون
مكتسباهتم .فال تنمية مستديمة من دون ديمقراطية حت ّقق اإلرادة السياسية النزهية املتجهة
صوب توفري كل مستلزمات ومتطلبات النجاح يف مرشوعات التنمية الشاملة.
خيارا ذا نزعة واحدية ،بل هي مرشوع متكامل
وإن التنمية ليست مرشو ًعا أحاد ًّيا أو ً
وسياق متامسك ،يسعى بخططه وبراجمه املختلفة ،إىل تنمية مجيع املصادر والثروات والعناية
بجميع اجلوانب واحلقول.

خاصا باالقتصاد أو السياسة فحسب ،بل هو مرشوع يتّجه
فاملرشوع التنموي ليس ًّ
إىل مجيع جوانب احلياة االجتامعية لتنميتها وتطويرها وفق اخلطة املرسومة .فال يمكن
مثلاً  -الفصل بني اقتصاد املجتمع ومستوى التعليم فيه ،كام ال يمكن الفصل بني السياسةالتنموية وقضية توزيع الدخل القومي مثلاً  .كام أن مرشوع التنمية ليس مرشو ًعا اقتصاد ًّيا
ّجها ملصلحة النخبة االقتصادية واملالية فحسب ،بل هو مرشوع كامل ُيل ّبي
أو جتار ًّيا مت ً
متط ّلبات كل القطاعات والرشائح االجتامعية .وهبذا فإن هدف التنمية األسايس ليس
مراكمة اآلالت واملعدّ ات التكنولوجية أو تكوين رأسامل ضخم خارج الدورة اإلنتاجية
يتجسد يف بناء اإلنسان وبلورة طاقاته وصقل مواهبه ،وإنضاج
الوطنية .إن هدف التنمية
ّ
إمكاناته الذهنية والفنية .فكل اخلطط واملشاريع التنموية بحاجة إىل اإلنسان عملاً وعقلاً .
لذلك من الطبيعي أن تتّجه هذه املشاريع إىل اإلنسان ،وهذا التوجه التنموي هو ما ينسجم
((( جملة املستقبل العريب ،العدد  ،267ص .)2001 /5( 12
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ومنظومتنا العقد ّية ونظرتنا إىل األشياء واإلنسان.

وينبغي القول يف هذا املجال :إن القوى الغربية تسعى جاهدة إىل حتويل عاملنا العريب
واإلسالمي ،إىل بؤرة حمكومة تارخي ًّيا بالتخ ّلف والتقهقر احلضاري ،وذلك بالرتويج
للمشاريع واخلطط املنسجمة وبيئات تلك القوى ،والسعي إىل ربط العامل العريب واإلسالمي
هيكل ًّيا هبذه األنامط واملشاريع ذات اجلذور واملصلحة الغربية.

إن النمط التنموي الذي يسعى الغرب إىل تعميمه ،ال حيمل استحقا ًقا واحدً ا من
التجربة؛ ذلك أنه مل يكن يو ًما نظرية سابقة للتطور االقتصادي الغريب .إن نظرية التنمية
االقتصادية مل تكن سابقة عن التطور الفعيل يف الواليات املتحدة األمريكية ،فهي توصيف
الحق.
وهكذا يف إطار تعميم النظريات التنموية الغربية ،ينسى التاريخ وينسى اإلنسان
لتبقى املسألة -حبكًا عىل نظريات الغرب املجهولة -حلولاً ألزماتنا التنموية واالقتصادية.
فليس قدر العامل العريب واإلسالمي أن يبقى متخ ّل ًفا اقتصاد ًّيا ،اله ًثا وراء احللول الومهية
حيث الضياع الكامل يف شتات من املدارس كلها تنظر إىل اقتصادات األطراف عىل أساس
اجلربية التارخيية.

هلذا فإننا بحاجة إىل وقفة نستنهض فيها وعينا الذايت وننظر إىل التنمية من منظار
حتم
ينسجم وخصائصنا الذاتية وظروفنا االقتصادية .ومن دون هذه الوقفة ستنطبق علينا اً
الدائرة املفرغة يف حتليل املشكل التنموي لعاملنا العريب واإلسالمي .وال يمكن لإلنسان
الفرد واجلامعة -أن ينخرط عىل نحو إجيايب يف مرشوعات التنمية والعمران ،إلاَّ إذا تغيرّ تثقافته ومفاهيمه وتصوراته .لذلك فإن التغيري الثقايف -بمعنى العمل عىل تصحيح مفاهيم
اإلنسان وتصوراته عن الوجود واحلياة والتقدم والعمران -هو اخلطوة األوىل يف مشوار
التنمية وإصالح املامرسات القائمة عىل الصعيدين الفردي واجلمعي .لذلك فال تنمية شاملة
وحتمله مسؤولية
ومستدامة -من دون ثقافة مسؤولة -تصيغ تصورات اإلنسان وقناعاتهّ ،
مهته صوب النشاطات البنّاءة واخللاّ قة .هلذا نجد يف
نوعية يف مسرية احلياة واملجتمع ،وحت ّفز ّ
كل التجارب اإلنسانية -التي استطاعت أن حت ّقق قفزات نوعية يف التنمية والتطور -أن هذه
القفزات سبقتها عملية تصحيح وإصالح ديني واجتامعي وثقايف .بحيث يعاد تشكيل وعي
مؤهلاً لالنخراط الف ّعال يف مرشوعات البناء والتنمية.
اإلنسان الفرد واجلامعة ،حتى يبقى ّ
فال يمكن -عىل مستوى التجربة الغربية -أن نفصل بني حركة اإلصالح الديني والتطور
اهلائل الذي شهدته هذه التجربة عىل املستويات املادية والعلمية والتكنولوجية .فجذور
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التقدم اهلائل الذي أنجزته التجربة الغربية نجدها يف حركة اإلصالح الديني يف غرب أوروبا.
فعملية االزدهار والرخاء والرفاه جتد جذورها يف تلك املفاهيم والقيم والتصورات ،التي
أخرجت اإلنسان من متاهات ودهاليز الضياع والرتدد والعبثية ،وأدخلته يف مضامر اجلدية
والبناء واملشاركة اإلجيابية والف ّعالة يف عمليات التنمية والتطور والتقدم .فتنامي القدرات
أي جمتمع مرتبط ارتبا ًطا وثي ًقا بنوعية الثقافة السائدة.
اإلنتاجية والتنظيمية والعلمية يف ِّ
لذلك فإن التط ّلع إىل التقدم ،يتطلب ممارسة إصالح اجتامعي  -ثقايف ،بحيث تسود ثقافة
العمل واحلرية واملسؤولية ،بدل ثقافة الكسل واخلمول واجلربية والقدرية.
إن مشوار التنمية الشاملة يبدأ حينام نستطيع جتاوز كل القواعد الفكرية والثقافية
املسؤولة عن إدامة كل حاالت السكون والرتاجع والتخ ّلف.

لذلك نستطيع القول :إن الرتاجع احلضاري يبدأ حينام تضمحل الثقافة املسؤولة،
وتتالشى قيم العمل والكسب احلضاري .فبمقدار هذا االضمحالل والتاليش يتم الرتاجع
ّ
والتأخر .فكلام تقلصت الثقافة املسؤولة تق ّلصت إمكانية التقدم ،وبدأت مسرية الرتاجع
تتضمن من قيم ومبادئ وآليات عمل هي املهاد
والتقهقر احلضاري .من هنا فإن الثقافة بام
ّ
الرضوري النطالق مرشوعات التنمية الشاملة .والعالقة جدّ عميقة بني الثقافة والتنمية؛
إذ إنه ال تنمية بدون ثقافة جديدة تسود يف املجتمع وحتركه نحو تط ّلعات التنمية ،كام أنه ال
ثقافة ح ّية من دون حميط جمتمعي فاعل ودينامي.
فالتنمية ال تأخذ معناها وأبعادها احلقيقية إلاَّ بحضور العنرص البرشي يف السياسات
أيضا .فال تنمية بال إنسان ،كام أن اإلنسان هو وسيلتنا الف ّعالة إلنجاز
واألهداف والوسائل ً
الغايات وتنفيذ املرشوعات .وإن اإلنسان هو بؤرة االهتامم يف املرشوعات التنموية،
وأي جتاوز هلذه احلقيقة فإنه يعني -عىل املستوى
وهو صانعها وغايتها ووسيلتها يف آنّ .
الفعيل -بذل ورصف الكثري من اإلمكانات والطاقات دون إحداث نقلة نوعية وحقيقية يف
الفضاء العريب واإلسالمي؛ وذلك ألهنا مرشوعات أقصت اإلنسان من ختطيطها وبرامج
عملها؛ لذلك فإهنا قد تنجح يف تطوير اجلوانب املادية والفنية يف هذه الدول ،إلاَّ أنه تطوير
سيعتمد يف كل يشء عىل األيدي األجنبية ،دون أن تتمكن األيدي الوطنية من تشغيلها
أو االستفادة منها عىل املستويني االقتصادي والفني .والتنمية هي عبارة عن عملية تطوير
لكل حقول احلياة ،بحيث تشمل القيم االجتامعية وأساليب اإلنتاج واألنظمة السياسية
واالقتصادية .وبالتايل فإن التنمية هي عبارة عن عمليات مستديمة لبلورة الطاقات اخللاّ قة
وتفجري كفاءات املواطنني والعمل عىل توفري كل أسباب التقدّ م وعوامل احلياة األفضل.
فالتنمية ال تقترص عىل اجلوانب االقتصادية واملادية فحسب ،بل هي تستوعب كل جماالت
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معوقات التقدم يف كل هذه املجاالت .لذلك فإن التجدّ د الذايت
احلياة ،وتتط ّلع إىل إزالة ّ
وتشجيع حركة اإلبداع واالجتهاد واملبادرات اخللاّ قة ،وحماربة اجلهل واألمية والعوز
معوقات التجديد واالجتهاد .كل هذا من صميم عملية التنمية
والفقر ،وحترير الفكر من ّ
وفق املنظور احلضاري.

لذلك نستطيع القول :إذا كانت التنمية هنج حياة وعملية بعث حضاري شامل ،فإن
الديمقراطية واحلريات السياسية تأيت يف طليعة الرشوط التي ينبغي أن تتوفر حتى تُؤيت
املرجوة وحت ّقق آفاقها املنشودة؛ وذلك ألن عملية
عمليات التنمية ومرشوعاهتا ثامرها
ّ
التنمية إذا فقدت رشط احلرية ،أي إذا كان مرشوع التنمية يقاد من قبل نخبة سياسية
سيتحول
وهتمش كفاءات الوطن ،فإن مآل هذا املرشوع هو أنه
ّ
مستبدة ،تُقيص اآلخرينّ ،
يف أحسن الفروض -إىل مرشوع لإلنامء وليس للتنمية؛ وذلك ألن النظام االجتامعيواالقتصادي والسيايس الذي تدافع عنه هذه النخبة وتعتربه نموذجها النهائي ،ال ُيفيض
إىل اإلبداع وفسح املجال القانوين والسيايس ،لكي تساهم كل طاقات الوطن يف هذه
املرشوعات .وبالتايل فإن هذه النخبة املستبدة حتاول عزل هذه املرشوعات عن القاعدة
االجتامعية الواسعة ،حتى ال تلتزم بتوفري متطلبات هذا املرشوع السياسية والثقافية .لذلك
فإننا نجد يف العديد من البلدان ذات األنظمة املستبدة ،أن مرشوعات التنمية ،كأهنا جزر
معزولة عن الواقع السيايس واالقتصادي واالجتامعي العام .فاإلخفاقات العديدة التي
ُمنيت هبا الكثري من مرشوعات التنمية يف املجالني العريب واإلسالمي ،نابع يف تقديرنا من
غياب احلريات ،الذي يؤ ّدي إىل غياب البعد السيايس واالجتامعي الداعم هلذه املرشوعات.
فأضحت املرشوعات التنموية بمثابة األفكار والقرارات املفروضة من أعىل ،دون أن تكون
هلا جذور حقيقية يف املجتمع.
وإقصاء اإلنسان من العملية التنموية يعني االستمرار يف احلاجة إىل األجنبي يف كل
يشء .وليس من التنمية يف يشء تطوير حاجاتنا إىل األجنبي ،أو أن تكون كل املرشوعات
واملؤسسات واملصانع تُدار بأيدي غري وطنية؛ وذلك ألهنا ستبقى مرشوعات أجنبية يف كل
يشء ما عدا التمويل واألرض.
والبعد البرشي يف التنمية يعني األمور التالية:

( )1إعادة االعتبار إىل اإلنسان ومتط ّلباته وحاجاته للمرشوعات التنموية .فهو
املقياس الوحيد يف سالمة املرشوع ،كام أنه معيار حتديد س ّلم األولويات ،وهو الذي حيدّ د
املضامني الثابتة هلذه املرشوعات واخلطط التنموية .فمرشوعات التنمية كام تلحظ األبعاد
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أيضا أن تلحظ األبعاد اإلنسانية والعلمية واالقتصادية واالجتامعية
املادية والفنية ،ينبغي هلا ً
وما أشبه.

باملكونات اخللفية ملرشوعات التنمية :فالثقافة واملستوى احلضاري
( )2العناية
ّ
وأي قفزة يف
مكونات إنسانية هلا تأثري مبارش يف العملية التنمويةّ .
والتعليمي ،كلها ّ
املرشوعات املادية أو االقتصادية البحتة ،دون سبقها بتطوير يف العملية التعليمية واملستوى
الثقايف واحلضاري ،فإهنا ستكون قفزة غري حمسوبة النتائج ،وقد تك ّلف البلد الذي يقدم عىل
هذا الترصف الكثري من إمكاناته املادية؛ لذلك نجد أن املرشوعات التنموية التي تتبنّاها
آثارا اجتامعية وثقافية خطرية ،كالتفكك األرسي واملزيد من االغرتاب
بعض الدول تسبب ً
النفيس واالجتامعي ،وذلك كله يرجع -يف تقديرنا -إىل أن هذه الدولة أقدمت عىل تأسيس
باملكونات الثقافية واحلضارية والتعليمية
بعض املرشوعات من دون النظر أو العناية
ّ
للمجتمع .فالتنمية ال تتح ّقق دفعة واحدة ،وإنام هي عمل إنساين متواصل ،يرتاكم بعضه
واملكونات إىل املستوى التنموي املنشود.
مع بعض ،حتى يصل بجهود كل األطراف
ّ
والتنمية قبل أن تكون مصانع ومنشآت اقتصادية ضخمة ،هي سياسات وإسرتاتيجيات
مكون،
واضحة ،ترشك كل املواطنني (كل من موقعه) يف هذه العملية .وتغييب أي قطاع أو ّ
فإنه ستكون له آثاره السلبية الواضحة عىل املرشوعات التنموية .وذلك بفعل غياب بعض
األبعاد الفعلية التي ينبغي أن تلحظها اخلطط أو املرشوعات التنموية.
فالتنمية الشاملة ال يمكن أن تنجز عىل الصعيد الواقعي إلاَّ بتطوير خطط ومرشوعات
تنمية املوارد البرشية ،حتى يتوفر الكادر البرشي القادر عىل إنجاز مقولة التنمية الشاملة يف
الواقع اخلارجي.

( )3إن مقياس التطور والتقدم ليس امتالك املوارد الطبيعية فقط ،أو استرياد أحدث
تقنيات العرص ،وإنام املقياس احلقيقي هو مقدار البناء العلمي واألخالقي لإلنسان .فكلام
تطورت أساليب تنمية قدرات اإلنسان وطاقاته ،أصبح املجتمع أقرب إىل التطور والتقدم.
فالبناء اإلنساين هو الذي حيدّ د مستوى التقدم يف املجتمع.

وخيطئ من يعتقد أن سبيل التقدم هو استرياد التكنولوجيا ،والتغافل عن مرشوعات
التنمية البرشية؛ ألن هذا السبيل يزيد من حاالت التبعية ،ويقيض عىل كل اإلمكانات
واملبادرات املتجهة صوب البناء واالكتفاء الذايت .وإن اإلرباكات املنهجية والعملية التي
تعانيها العديد من التجارب التنموية يف البلدان العربية واإلسالمية ،ترجع إىل غياب
املعايري الواضحة اخلاصة بنسق أو أنساق التطور االجتامعي واالقتصادي .وال ريب أن
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تنمية املوارد البرشية من املعايري التي نتعرف من خالهلا إىل مستوى التطور وجتاهه ومساره.
فال بناء اقتصادي وتطوير اجتامعي ،إلاَّ بتنمية برشية ،فهي اجلرس الوحيد والف ّعال ،الذي
يؤهلنا كمجتمعات لتحقيق البناء االقتصادي والتطوير االجتامعي .وأي بناء اقتصادي دون
ّ
تنمية برشية فإن مآله األخري هو االعتامد الكيل عىل اآلخرين سواء يف املواد واملسائل الفنية
أو اإلدارة .وهذا ال شك يسبب اإلرهاق مليزانية الدول ،وجيعلها ترصف األموال الطائلة
عىل منشآت ومؤسسات اقتصادية ،ال تستفيد منها استفادة فعلية يف مسارها االقتصادي
واالجتامعي.

من هنا ينبغي أن نُحجم مجي ًعا عن القيام باملامرسات والسلوكيات التي تبعدنا عن
اإلنسان يف العملية التنموية ،ونعيد االعتبار إىل مفهوم التنمية البرشية ،ونبحث يف تارخينا
مكوناته ووسائله وروافده ،ونعمل عىل تنشيطها ّ
وبث الروح يف
وتقاليدنا وواقعنا عن ّ
أوصاهلا ،حتى تشرتك مجيع القطاعات يف احرتام القيم االجتامعية واالقتصادية احلاضنة هلذا
املفهوم وروافده اإلنسانية .واحلرية هي التي هت ِّيئ األرضية والظروف السياسية واملجتمعية،
لكي متارس كل القوى والتعبريات وظائفها وأدوارها يف البناء والتنمية .وأخطاء املسرية
واملامرسة تُعالج باملزيد من تأكيد قيم احلرية والديمقراطية يف الفضاء االجتامعي ومفردات
ّ
وتتضخم
مرشوعات التنمية الشاملة ،ومن دوهنا تتكالب املشاكل ،وتتفاقم األزمات،
السلبيات ،دون وجود إرادة احلل واملعاجلة .و«لعله من النافل القول :إن املحروم من احلرية
هو -بالذات -من ال يستطيع احرتام حرية اآلخرين ،فهو إذ ينتهكها يعبرّ عن واقع موضوعي
متا ًما :فقدانه الشعور باحلرية .وعليه ،كلام أمكنه أن يتمتع بحرية الرأي ،كلام مال إىل احرتام
حق اآلخرين يف الرأي واالختالف .وظني أن ذلك إنام حيصل متى قام االجتامع السيايس
احلر غري
واملدين عىل قواعد الديمقراطية ومتى نجحت هذه يف محاية حق اجلميع يف القول ّ
يسمى يف لغة السياسة باخلطوط احلمراء»((( .فالتنمية يف جوهرها هي البحث عن
املقيد بام ّ
كيفيات مناسبة للتطور الثقايف واالجتامعي واالقتصادي ،ومساءلة السائد ونقده وصولاً
إىل الرؤية الصائبة والربنامج املناسب واملنسجم وخصوصيات اللحظة والواقع املجتمعي.
وكل هذه األمور ال تتأتّى وتستقيم إلاَّ باحلرية والديمقراطية ،فهي بوابة التنمية وإحدى
غاياهتا يف آن« .وإن حركة التنمية تتو ّقف عىل توفر جمموعة من الرشوط النفسية والثقافية:
نفس ًّيا ،جيب توفر رشوط ثالثة لكي يتأتَّى توجيه الطاقة االجتامعية نحو تطوير املحيط
توجه سلوك أفراد املجتمع نحو اإلنتاج ،بنوعيه الفكري واملادي.
االجتامعي واملاديّ )1( :
((( عبداإلله بلقزيز ،يف البدء كانت الثقافة ..نحو وعي عريب متجدّ د باملسألة الثقافية ،بريوت :أفريقيا الرشق،
الطبعة األوىل1998 ،م ،ص .56
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و ( )2قدرة األفراد عىل تأجيل وكبح مجاح الرغبة يف االستمتاع الفوري بالوفرة املادية
بحيث يتم إعادة استثامر جزء من الثروة الناجتة لترسيع عملية التنمية ،وحتسني مهارات
وإمكانيات اإلنتاج .و ( )3االعتقاد الراسخ بالقيمة اإلجيابية للقدرات اإلبداعية واخللاّ قة.
ثقاف ًيا ،ال بد من توفر عدد من الرشوط الثقافية االجتامعية لكي تتاح الفرصة للقدرات
النفسية لتأخذ مداها ،ويف مقدمتها )1( :قيام احرتام متبادل بني أفراد املجتمع ،متم ّثل
بموقف األفراد املتسامح جتاه االختالفات يف التفسريات النظرية واألولويات العملية .و
( )2وجود نظام سيايس يسمح باملشاركة السياسية والنقد البناء ويوفر آليات للتصحيح
الذايت .و ( )3تطوير منظومة قانونية ف ّعالة وعادلة ،تكتسب احرتام األفراد ،و ( )4ظهور
حركة فكرية وعلمية ناشطة»((( .فالتنمية -وفق هذا املنظور -ال تتم بمعزل عن اجلوانب
املجتمعية األخرى .وإنام هي بحاجة إىل مشاركة مجيع اجلوانب والطاقات يف هذا املرشوع
احلضاري واإلنساين .وجهود التطوير والتنمية التي تغفل اجلوانب الثقافية واالجتامعية ،ال
تكديسا واستهالكًا لسلع احلضارة وأشيائها املادية.
تنجز تقد ًما حقيق ًّيا وإنام
ً
وال تنمية قابلة لالستمرار إلاَّ باملزيد من إبداع وتطوير وسائل تنمية املوارد البرشية،
فهي خيارنا الذي ينبغي أن نعمل مجي ًعا من أجل اجرتاح وسائل جديدة إلنجازه.

((( جملة منرب احلوار ،فصلية حلوار األفكار والثقافات ،العدد ( ،)34السنة التاسعة ،خريف 1994م ،ص.97
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حفل األدب املرصي احلديث بالعديد من الكتابات والتأليفات الفكرية
املدونة حول اإلمام عيل بن أيب طالب  ،Cومن أشهر هذه التأليفات
والتارخيية ّ
حضورا يف النطاقني املرصي والعريب ثالثة ،وبحسب تعاقبها الزمني يف
وأكثرها
ً
الصدور هي :كتاب األديب عباس حممود العقاد (1383-1306هـ-1899 /
1964م) املوسوم بعنوان( :عبقرية اإلمام) الصادر سنة 1949م ،الثاين كتاب
األديب الدكتور طه حسني (1393-1306هـ1973-1899 /م) املوسوم
بعنوان( :عيل وبنوه) الصادر سنة 1953م ،والثالث كتاب األديب عبدالرمحن
الرشقاوي (1987-1920م) املوسوم بعنوان( :عيل إمام املتقني) الصادر يف
جزأين خالل منتصف ثامنينات القرن العرشين.

إىل جانب هذه التأليفات الثالثة ،هناك تأليفات أخرى جادة ومهمة،
يأيت يف مقدمتها موسوعة األديب عبدالفتاح عبداملقصود املوسومة بعنوان:
املكونة من تسعة أجزاء ،الصادرة خالل النصف
(اإلمام عيل بن أيب طالب) ّ
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تدون حول اإلمام يف تاريخ تطور
األول من القرن العرشين ،ولعلها أول وأكرب موسوعة ّ
األدب املرصي احلديث ،وعدها الدكتور طه حسني يف قائمة مراجعه القليلة لكتابه (عيل
وبنوه) التي وثقها يف هناية الكتاب ،ومن هذه التأليفات كذلك ،كتاب الشيخ عبدالكريم
اخلطيب (1406-1328هـ1985-1910 /م) املوسوم بعنوان( :عيل بقية النبوة وخاتم
اخلالفة) الصادر سنة 1966م ،إىل جانب تأليفات أخرى.
اكتسبت التأليفات الثالثة املذكورة أمهية من ثالث جهات متصلة ومتشابكة هي:

أول :الشهرة الفائقة ألصحاهبا الذين ال ينازعهم عليها أحد ،ويعرتف هلم هبا كل
أحد تقري ًبا ،سواء من املعارصين هلم أو من املتأخرين عنهم ،ودلت عىل ذلك األلقاب املميزة
التي أطلقت عليهم ،وظلوا يعرفون هبا ،مثل عمالق األدب العريب اللقب الذي تفرد به
العقاد ،وعميد األدب العريب اللقب الذي تفرد به طه حسني ،ورائد املرسح الشعري اللقب
الذي متيز به الرشقاوي.
أسهمت هذه الشهرة الفائقة يف جعل تأليفات هؤالء األدباء تتخطى وضعية الغفلة
والنسيان ،وتصبح يف دائرة الضوء والتذكر دو ًما ،متقدمة عىل تأليفات اآلخرين ،وتكون
سابقة عليها عادة ،الوضع الذي جعل مجيع تأليفات العقاد عىل كثرهتا تكون معروفة تقري ًبا
مع تفاوت يف شهرهتا ،وهكذا احلال حصل مع تأليفات طه حسني والرشقاوي.

ثان ًيا :النزعة احلرة واملستقلة التي ميزت تأليفات هؤالء األدباء الثالثة ،وكانت
سمة ظاهرة يف هذه التأليفات ومتجلية ،رفعت من منزلتها الفكرية ،وفارقت بينها وبني
التأليفات األخرى التي تراجعت فيها هذه النزعة وتقلصت ،ويف الدراسات التارخيية تتأكد
احلاجة ملثل هذه النزعة التي ال يقوى عليها إلاَّ أصحاب العقول الكبرية الذين ينترصون
للحقيقة قدر استطاعتهم.
وقد عرب العقاد عن هذه النزعة ،حني اعترب نفسه صاحب مذهب يف هذا النسق من
مربزا هلا بعنوان العبقريات التي عرف هبا ،وأصبحت لق ًبا له،
التأليف حول الشخصياتً ،
وبات يكنى بصاحب العبقريات.
هنجا تارخي ًّيا أراد منه أن يكون
وهكذا احلال حصل مع طه حسني الذي اختط لنفسه ً
متجر ًدا عن األهواء وبعيدً ا عن التحيزات ،ومل يكن الرشقاوي أقل شأنًا يف التعبري عن هذه
النزعة وااللتزام هبا ،وقد عرف هبذه النزعة كذلك عبدالفتاح عبداملقصود.
حضورا بقي ممتدً ا مل ينقطع
ثال ًثا :احلضور املمتد ،فقد عرفت هذه التأليفات الثالثة
ً
عابرا األزمنة واألمكنة ،متخط ًّيا املذاهب والطوائف ،وظلت هذه التأليفات
أو يتوقفً ،
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حمتفظة هبذه السمة ،متميزة هبا عىل بقية التأليفات األخرى.

ومن العالمات الدالة عىل ذلك ،طبعاهتا التي ظلت متوالية بال توقف ،ومن
خصوصا كتايب العقاد وطه
أيضا اإلشارة املستمرة إليها يف تأليفات اآلخرين،
العالمات ً
ً
متأخرا عنهام بام يزيد عىل ثالثة عقود ،إىل جانب
حسني ،باعتبار أن كتاب الرشقاوي جاء
ً
عالمات أخرى دالة عىل هذا احلضور املمتد هلذه التأليفات الثالثة.
هلذه االعتبارات وغريها ،يأيت هذا الرتكيز عىل هذه التأليفات الثالثة بوجه خاص.

-2عبقرية اإلمام

كشف العقاد يف مقدمة كتابه (فاطمة الزهراء والفاطميون) الصادر سنة 1953م عام
أسامه أثر عامل الوراثة يف عنايته بالكتابة عن املوضوعات اإلسالمية وما اتصل منها بالعرتة
النبوية عىل التخصيص ،فقد فتح أذنه كام فتح عينه عىل عبارات احلب الشديد للنبي عليه
السالم وآله ،فمولد النبي كان حفلة سنوية تقام يف بيتهم ،ويرتقبها مع بقية الصغار يف سنه
ويفرحون هبا ،ألهنم القائمون باخلدمة فيها.

ويذكر العقاد أن أسامء النبي وآله كانت ترتدد بني جوانب بيتهم ليلاً
وهنارا ،ألهنا
ً
أسامء إخوته مجي ًعا ،معدّ ًدا هلم هبذا النحو :حممد وإبراهيم واملختار ومصطفى وأمحد
والطاهر وياسني ،وفاطمة وهي شقيقته الوحيدة ،ومل يكن ألبيه أخوة وكانت له شقيقتان
واحدة اسمها نفيسة والثانية اسمها زينب ،وأما اسمه فهو منسوب إىل العباس عم النبي ،ال
إىل عباس حلمي الثاين كام كان يتوهم بعض معارفه.

وقد وصف العقاد ما ورثه من أرسته باحلب الشديد للنبي وآله عليهم سالم اهلل
ورضوانه ،وليس من املستغرب يف نظره هذا احلب الشديد من أهل السنة ،ولكنه كان يف
كثريا يف دراسة
بيتهم أشبه بالعاطفة النفسية منه باآلداب املذهبية ،معت ً
ربا أنه استفاد منه ً
تاريخ اإلسالم ،وجعله شديد الرتيث يف سامع كل دعوى من دعاوى السياسة القديمة التي
كانت تقوم عىل إنكار حق ،أو إنكار فضل ،أو إنكار نسب ،أو ما أشبه من رضوب األفكار
التي متس تواريخ أهل البيت النبوي وسريهم من بعيد أو قريب(((.
ويندرج يف هذا النطاق كتاب (عبقرية اإلمام) ،الذي جاء متصلاً بام قبله من كتب
العبقريات من ناحية املنهج ،العبقريات التي أراد منها العقاد أن يكون صاحب أدب متفرد،

((( انظر :عباس حممود العقاد ،فاطمة الزهراء والفاطميون ،القاهرة :دار هنضة مرص2014 ،م ،ص.6
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إنجازا بات يؤرخ له ليس يف تاريخ تطور
يصك باسمه ،ويتفارق به عن غريه ويتاميز ،حمق ًقا
ً
أيضا.
األدب املرصي احلديث فحسب ،وإنام يف تاريخ تطور األدب العريب احلديث ً

ومنهجا ،االلتزام بأمرين
يفهم من نصوص العقاد أنه أراد من العبقريات فكر ًة
ً
متالزمني مها:
األمر األول :له عالقة باملنهج ،ويتحدد باملفارقة ما بني املنهج التاريخ واملنهج
النفيس ،فحسب رؤية العقاد أنه ليس بصدد اتباع املنهج التارخيي القائم عىل الرسديات
واحلوليات ،وتعقب احلوادث واألخبار ،وإنام هو بصدد اتباع منهج آخر يعرف يف األدب
باملنهج النفيس ،ويراد منه رسم صورة نفسية لصاحب السرية ،جتلو من خالهلا اخلالئق
والصفات وبواعث األعامل ،وليس كتابة تاريخ جيري يف رسد احلوادث وتعقب الوقائع بام
هي وقائع ،وتتبع األخبار بام هي أخبار.
وقد ّفرق العقاد يف كتاباته بني الدراسات التارخيية التي يعنى هبا املؤرخ ،وبني
الدراسات النفسية مثل دراساته التي يعنى فيها بخالئق صاحب السرية وصفاته.

األمر الثاين :له عالقة باخلطاب ،ويتحدد باملفارقة بني اخلطاب الذي يتجه إىل إنسان بعينه
كاإلنسان املسلم ،وبني اخلطاب الذي يتجه إىل كل إنسان ،فحسب رؤية العقاد أنه أراد أن يقدم
أد ًبا ال خياطب به املسلم وال يتجه إليه فحسب ،وإنام خياطب به كل إنسان باالحرتام والتقدير
واإلعجاب للعبقريات أينام ظهرت يف أي جمتمع ويف أي زمان ومكان ،بام متثله هذه العبقريات
وتقديرا.
من مناقب وفضائل ومثل يتوق إليها الناس كافة ،ويتعلقون هبا ح ًّبا وإعجا ًبا
ً
وجتىل هذا األمر بوضوح حني حتدث العقاد عن كتابه (عبقرية حممد) الذي هو من
شارحا منهجه قائلاً  :إن «عبقرية حممد عنوان يؤدي معناه يف
بواكري أدبه يف العبقريات،
ً
حدوده املقصودة وال يتعداها ،فليس الكتاب سرية نبوية جديدة تضاف إىل السري العربية
واإلفرنجية ...إنام الكتاب تقدير لعبقرية حممد باملقدار الذي يدين به كل إنسان وال يدين
به املسلم وكفى ،وباحلق الذي يثبت له احلب يف قلب كل إنسان ،وليس يف قلب كل مسلم
وكفى ،فمحمد هنا عظيم ألنه قدوة املقتدين يف املناقب التي يتمناها املخلصون جلميع
الناس ،عظيم ألنه عىل خلق عظيم»(((.
والح ًقا اعترب العقاد أنه صاحب مذهب يف هذا اللون من األدبُ ،مطل ًقا صفة
املذهب منسوبة إىل ذاته ،الفتًا االنتباه هلذا املعنى عند حديثه عام يتوخاه من العبقريات
قائلاً « :ومذهبنا الذي نتوخاه يف الكتابة عن العظامء الذين حسنت نياهتم يف خدمة اإلنسان،

((( عباس حممود العقاد ،عبقرية حممد ،الرياض :كتاب املجلة العربية2013 ،م ،ص.11
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أن نوفيهم حقهم من التوقري ،وأن نرفع صورهم إىل مكان التجلة»(((.

ويف زمنه كان العقاد حيسب أن االلتزام هبذا املذهب أوجب مما كان يف األزمان
الغابرة ،وذلك بعد أن تكاثرت يف نظره األسباب التي تغض من وقار العظمة منذ القرن
عفوا ،وقصدً ا يف أحيان أخرى ،الوضع الذي وجد
الثامن عرش ،وحتدث يف بعض األحيان ً
فيه العقاد أن العظمة يف حاجة إىل ما يسمى يف لغة القانون برد االعتبار.
تنبها لفكرة
هبذا يتكشف لنا أن العقاد يعد من أكثر األدباء العرب املعارصين ً
واستثامرا ،وحتديدً ا يف أدب السري والرتاجم،
العبقرية ،وأكثرهم كذلك توظي ًفا هلا يف األدب
ً
نموذجا تفسري ًّيا هلذا النسق من الكتابات ،واكتسبت صفة العالمة
كام أهنا الفكرة التي مثلت
ً
الدالة ثقاف ًّيا يف أدبه ،وجاء اختياره هلا كوهنا من الكلامت املحتفى هبا عىل املستوى اإلنساين،
باعتبارها تربز جوانب العظمة والتفوق ،وتثري الدهشة واإلعجاب ،وأراد منها العقاد أن
تكون مدخلاً لتقديم بعض الشخصيات اإلسالمية إىل األدب اإلنساين عامة.

هذا موجز القول حول مقولة العبقرية عند العقاد ،توقفنا عندها بيانًا ألدبه الذي
ينتسب إليه من ناحية املنهج كتاب (عبقرية اإلمام) ،وكون أن هذه املقولة متثل الكلمة
األوىل يف عنوان الكتاب فهي مفتاح الولوج إليه ،بقيت اإلشارة إىل الكلمة الثانية يف العنوان
وناظرا إىل أهنا
وهي كلمة (اإلمام) التي اختارها العقاد قاصدً ا ،ومدركًا حلقلها الداليل،
ً
أحق باالنتساب لعيل بن أيب طالب الذي كان متفر ًدا هبا عىل سواه.
يرى العقاد أن لقب اإلمام قد اختص به عيل ،وإذا أطلق فال ينرصف إىل أحد غريه
بني مجيع األئمة الذين وسمو هبذه السمة من سابقيه والحقيه ،فاإلمام أحق لقب به ،وهو
أحق األئمة بلقب اإلمام.

فقد كانت لإلمام عيل -يف نظر العقاد -من خواص اإلمامة ما ينفرد هبا ،وال جياريه
فيها إمام غريه ،معد ًدا بعض هذه اخلواص ،منها اتصاله بكل مذهب من مذاهب الفرق
اإلسالمية منذ وجدت يف صدر اإلسالم ،كام اتصلت احللقات بينه وبني علامء الكالم
والتوحيد ،وكذا احللقات بينه وبني علامء الفقه والرشيعة وعلامء األدب والبالغة ،فهو
أستاذ هؤالء مجي ًعا بالسند املوصول(((.

ومن خواص اإلمامة التي ينفرد هبا عيل بن أيب طالب كذلك -يف نظر العقاد -انتساب
العلوم اإلسالمية إليه ،وحسب قولهَّ :
«فقل أن سمعنا بعلم من العلوم اإلسالمية أو العلوم

((( عباس حممود العقاد ،عبقرية الصديق ،الدوحة :كتاب الدوحة2012 ،م ،ص.16
((( انظر :عباس حممود العقاد ،عبقرية اإلمام ،القاهرة :دار هنضة مرص2014 ،م ،ص.162-160
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القديمة مل ينسب إليهَّ ...
توجه الثناء بالعلم إىل أحد من األوائل إلاَّ كانت له مسامهة فيه...
وقل أن َّ
له اهلداية األوىل يف التوحيد اإلسالمي والقضاء اإلسالمي والفقه اإلسالمي ،وعلم النحو العريب،
حلا ملوسوعة املعارف اإلسالمية يف مجيع
أساسا صا ً
وفن الكتابة العريب ،مما جيوز لنا أن نسميه ً
العصور ،أو جيوز لنا أن نسميه موسوعة املعارف اإلسالمية كلها يف الصدر األول من اإلسالم»(((.

هلذه اخلواص وغريها ،انفرد اإلمام عيل -يف تصور العقاد -بلقب اإلمام وحازه دون
سواه ،ومن هنا جاء عنوان كتابه( :عبقرية اإلمام).
أشار العقاد يف كتابه إىل العديد من النظرات واالنطباعات الدالة يف نظره والكاشفة
عن عبقرية اإلمام ،من هذه النظرات واالنطباعات ما دلت عليه الوالدة التي انفرد هبا
اإلمام ،وعدت من الكرامات التي ذكرت له وعرفت ،وامتاز هبا عىل غريه رش ًفا وفضيل ًة،
وأشار العقاد هلذا األمر قائلاً « :ولد عيل يف داخل الكعبة ،وكرم اهلل وجهه عن السجود
ثمة إيذانًا بعهد جديد للكعبة وللعبادة فيها ،وكاد عيل أن
ألصنامها ،فكأنام كان ميالده ّ
مسلم عىل التحقيق إذا نحن نظرنا إىل ميالد العقيدة والروح؛ ألنه
مسلم ،بل لقد ولد
يولد
اً
اً
فتح عينيه عىل اإلسالم ،ومل يعرف قط عبادة األصنام ...فبحق ما يقال :إن عل ًّيا كان املسلم
اخلالص عىل سجيته املثىل ،وإن الدين اجلديد مل يعرف قط أصدق إسال ًما منه ،وال أعمق
نفا ًذا فيه ،كان املسلم حق املسلم يف عبادته ويف علمه وعمله ،ويف قلبه وعقله ،حتى ليصح
أن يقال :إنه طبع عىل اإلسالم فلم تزده املعرفة إلاَّ ما يزيد التعليم عىل الطباع»(((.

ومن هذه النظرات واالنطباعات ما دلت عليه سرية اإلمام ،إذ يرى العقاد أن يف كل
ناحية من نواحي النفوس اإلنسانية ملتقى هبذه السرية ،لكوهنا ملتقى بالعاطفة وباخليال
وبالفكر وبالذوق األديب ،وحسب قوله« :يف كل ناحية من نواحي النفوس اإلنسانية،
ملتقى بسرية عيل بن أيب طالب رضوان اهلل عليه؛ ألن هذه السرية ختاطب اإلنسان حيثام اجته
إليه اخلطاب البليغ من سري األبطال والعظامء ،وتثري فيه أقوى ما يثريه التاريخ البرشي من
رضوب العطف ومواقع العربة والتأمل»(((.

وعن ملتقى السرية بالعاطفة ،حتدث العقاد قائلاً « :يف سرية ابن أيب طالب ملتقى
بالعاطفة املشبوبة واإلحساس املتطلع إىل الرمحة واإلكبار ،ألنه الشهيد أبو الشهداء ،جيري
تارخيه وتاريخ أبنائه يف سلسلة طويلة من مصارع اجلهاد واهلزيمة ،ويرتاءون للمتتبع من
ً
شيوخا ج ّللهم وقار الشيب ثم ج ّللهم السيف الذي ال يرحم ،أو
بعيد واحدً ا بعد واحد
((( عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.167-163
((( عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.36-34
((( عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.3
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فتيانًا عوجلوا وهم يف نرضة العمر حيال بينهم وبني متاع احلياة ،بل حيال بينهم أحيانًا وبني
الزاد واملاء ،وهم عىل حياض املنية جياع ظامء ،وأوشك األمل ملرصعهم أن يصبغ ظواهر
الكون بصبغتهم وصبغة دمائهم ،حتى قال شاعر فيلسوف كأيب العالء ال يظن به التشيع،
بل ظنت بإسالمه الظنون:
وعىل األفق من دماء الشهيدين
ع��ل�ي ون���ج���ل���ه ش���اه���دان
فهام يف أواخ���ر الليل فجران
ويف أول���ي���ات���ه ش��ف��ق��ان
وكثريا
وهذه غاية من امتزاج العاطفة بتلك السرية ق ّلام تبلغها يف سري الشهداء غاية،
ً
ما تتعطش إليها رسائر األمم يف قصص الفداء التي عمرت هبا تواريخ األديان»(((.
وعن ملتقى السرية باخليال ،حتدث العقاد قائلاً « :ويف سرية ابن أيب طالب ملتقى
باخليال حيث حتلق الشاعرية اإلنسانية يف األجواء أو تغوص يف األغوار ،فهو الشجاع الذي
نزعت به الشاعرية اإلنسانية منزع احلقيقة ومنزع التخيل ،واشرتك يف تعظيمه شهود العيان
وعشاق األعاجيب ...أمل يوشك من وصفوه ووصفوا وقعاته وفتكاته أن يلحقوه بأبطال
األساطري ،وهو هو أصدق األبطال يف أصدق جمال»(((.

وعن ملتقى السرية بالفكر ،قال العقاد« :وتلتقي سريته عليه رضوان اهلل ،بالفكر كام
تلتقي باخليال والعاطفة؛ ألنه صاحب آراء يف التصوف والرشيعة واألخالق سبقت مجيع
اآلراء يف الثقافة اإلسالمية ،وألنه أحجى اخللفاء الراشدين أن يعد من أصحاب املذاهب
احلكيمة بني حكامء العصور ،وألنه أويت من الذكاء ما هو أشبه بذكاء الباحثني املنقبني منه
بذكاء الساسة املتغلبني ،فهو الذكاء الذي حتسه يف الفكرة واخلاطرة قبل أن حتسه يف نتيجة
العمل وجمرى األمور»(.((1
وعن ملتقى السرية بالذوق األديب ،قال العقاد« :وللذوق األديب أو الذوق الفني،
ملتقى بسريته كملتقى الفكر واخليال والعاطفة؛ ألنه رضوان اهلل عليه ،كان أدي ًبا بلي ًغا له
هنج من األدب والبالغة يقتدي به املقتدون ،وقسط من الذوق مطبوع حيمده املتذوقون،
وإن تطاولت بينه وبينهم السنون ،فهو احلكيم األديب ،واخلطيب املبني ،واملنشئ الذي
يتصل إنشاؤه بالعربية ما اتصلت آيات الناثرين والناظمني»(.((1

ومن نظرات العقاد وانطباعاته ما تعلق بالصفات الشخصية التي ميزت اإلمام وعرف

((( عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.4-3
((( عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.5-4
( ((1عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.5
( ((1عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.5
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هبا ،ومنها الشجاعة النادرة ،وعنها قال العقاد« :فكانت شجاعته من الشجاعات النادرة التي
يرشف هبا من يصيب هبا ومن يصاب ،ويزيدها ترشيفا أهنا ازدانت بأمجل الصفات التي تزين
شجاعة الشجعان األقوياء ،فال يعرف الناس حلية للشجاعة أمجل من تلك الصفات التي
طبع عليها عيل بغري كلفة وال جماهدة رأي ،وهي التورع عن البغي ،واملروءة مع اخلصم قو ًّيا
أو ضعي ًفا عىل السواء ،وسالمة الصدر من الضغن عىل العدو بعد الفراغ من القتال»(.((1
ومن الصفات األخرى التي امتاز هبا اإلمام وعرف ،صفة الزهد ،وعنها قال العقاد« :فلم
يعرف أحد من اخللفاء أزهد منه يف لذة دنيا أو سيب دولة ،وكان وهو أمري للمؤمنني يأكل الشعري
وتطحنه امرأته بيدهيا ،وكان خيتم عىل اجلراب الذي فيه دقيق الشعري فيقول :ال أحب أن يدخل
بطني ما ال أعلم ،قال عمر بن عبدالعزيز وهو من أرسة أمية التي تبغض عل ًّيا وختلق له السيئات
وختفي ما توافر له من احلسنات :أزهد الناس يف الدنيا عيل بن أيب طالب .وقال سفيان :إن عل ًّيا مل
يبن آجرة عىل آجرة وال لبنة عىل لبنة وال قصبة عىل قصبة ،وقد أبى أن ينزل القرص األبيض بالكوفة
إيثارا للخصائص التي يسكنها الفقراء ،وربام باع سيفه ليشرتي بثمنه الكساء والطعام ...وعىل هذا
ً
(((1
الزهد الشديد كان عيل  Eأبعد الناس من كزازة طبع وضيق حظرية وجفاء عرشة» .

ومن هذه الصفات كذلك التي امتاز هبا اإلمام وعرف ،صفة الفطنة النافذة ،وعنها
قال العقاد« :واحلق الذي ال مراء فيه أنه كان عىل نصيب من الفطنة النافذة ال ينكره منصف،
وأنه أشار عىل عمر وعثامن أحسن املشورة يف مشكالت احلكم والقضاء ،وأنه كان أشبه
اخللفاء بالباحثني واملنقبني أصحاب احلكمة ومذاهب التفكري ،وعنه أخذ احلكامء الذين
رشعوا علم الكالم قبل أن يتطرق إليه علم فارس أو علم يونان ،وكان يفهم أخالق الناس
فهم العامل املراقب خلفايا الصدور ،ويرشحها يف عظاته وخطبه رشح األديب اللبيب»(.((1
كام امتاز اإلمام بصفة النخوة ،وعنها قال العقاد« :وقد كانت النخوة طب ًعا يف عيل
فطر عليها ،وأد ًبا من آداب األرسة اهلاشمية نشأ فيه ،وعادة من عادات الفروسية العملية
التي يتعودها كل فارس شجاع متغلب عىل األقران ،وإن مل يطبع عليها وينشأ يف حجرها؛
ألن للغلبة يف الشجاع أنفة تأبى عليه أن يسف إىل ما خيجله ويشينه ،وال تزال به حتى تعلمه
تعلم ،ومتنعه أن يعمل يف الرس ما يزري به يف العالنية .وهكذا كان عيل  Eعنه يف
النخوة اً
مجيع أحواله وأعامله ،بلغت به نخوة الفروسية غايتها املثىل ،وال سيام يف معاملة الضعفاء من
ينس الرشف قط ليغتنم الفرصة ،ومل يساوره الريب قط يف الرشف،
الرجال والنساء ،فلم َ
( ((1عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.14
( ((1عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.24
( ((1عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.26

30

دراسات وأحباث

واحلق أهنام قائامن دائامن كأهنام مودعان يف طبائع األشياء ،فإذا صنع ما وجب عليه فلينس
كثريا وباء هو باخلسار»(.((1
من شاؤوا ما وجب عليهم ،وإن أفادوا ً
وبعد أن أشار العقاد إىل هذه الصفات التي عرف هبا اإلمام ،وجد أهنا تنتظم يف نسق
موصول ،وحسب قوله« :هذه صفات تنتظم يف نسق موصول ،رجل شجاع ألنه قوي ،وصادق
ألنه شجاع ،وزاهد مستقيم ألنه صادق ،ومثار للخالف ألن الصدق ال يدور بصاحبه مع
الرضا والسخط والقبول والنفور ،وأصدق الشهادات هلذا الرجل الصادق أن الناس قد أثبتوا
له يف حياته أمجل صفاته املثىل ،فلم خيتلفوا عىل يشء منها إلاَّ الذي اصطدم باملطامع وتفرقت
حوله الشبهات ،وما من رجل تتعسف املطامع أسباب الطعن فيه ثم تنفذ منه إىل صميم»(.((1

ومن نظرات العقاد وانطباعاته ما تعلق بحب النبي إىل اإلمام ،وحسب قوله« :إن عل ًّيا
كان من أحب الناس إىل النبي ،إن مل يكن أحبهم إليه عىل اإلطالق ...حب النبي هلذا اإلنسان
حقيقة ال حاجة هبا إىل تأويل الرواة وال إىل تفسري النصوص؛ ألهنا حقيقة طبيعية ،أو حقيقة
بدهيية قائمة من وراء كل خالف ،ومما ال خالف فيه كذلك أنه  Cكان ال يكتفي بحبه إياه ،بل
كان يرسه ويرضيه أن حيببه إىل الناس ،وكان يسوؤه ويغضبه أن يسمع من يكرهه وجيفوه»(.((1

ومن نظرات العقاد وانطباعاته ما تعلق بسياسات اإلمام وإدارته ،إذ يرى أن اإلمام
اتبع «من اليوم األول يف خالفته أحسن السياسات التي كان له أن يتبعها ،فال نعرف سياسة
أخرى أشار هبا ناقدوه أو مؤرخوه ثم أقاموا الدليل عىل أهنا خري من سياسته يف صدق الرأي
وأمان العاقبة ،أو أهنا كانت كفيلة باجتناب املآزق التي ساقته احلوادث إليها ،فمن اللحظة
األوىل ،أخذ يف جتنيد قوى اخلالفة الدينية التي ال قوة له بغريها ...فكل ما صنع فهو احلكمة
كأحسن ما تُراض له احلكمة ،وهو السداد كأقرب ما يتاح له السداد ...وأن أحدً ا مل يثبت
قط أن العمل باآلراء األخرى كان أجدى وأنجح يف فض املشكالت من العمل برأي اإلمام،
خريا من ترصيفه ،لو وضعوا
وإن أحدً ا مل يثبت قط أن خصوم اإلمام كانوا يرصفون األمور ً
يف موضعه واصطلحت عليهم املتاعب التي اصطلحت عليه ...فام استطاع أحد قط أن
حييص عليه كلمة خالف فيها احلق الرصاح يف سلمه وحربه ،وبني صحبه أو بني أعدائه»(.((1

هذه لعلها أبرز مالمح الصورة النفسية التي حاول العقاد رسمها لإلمام يف إظهار
شخصا وسرية.
خالئقه ومناقبه وما تفرد به
ً
( ((1عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.28
( ((1عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.27
( ((1عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.150
( ((1عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.24-27-78-77
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-3عيل وبنوه

افتتح الدكتور طه حسني كتابه (عيل وبنوه) من دون اإلشارة إىل طبيعة منهجه ،لكونه
أشار إليه يف كتابه السابق الذي م ّثل اجلزء األول من كتاب (الفتنة الكربى) ،ومحل عنوان
خاصا احلديث فيه عن اإلمام عيل وبنيه.
متمم له ،ومتصلاً بهًّ ،
(عثامن) ،وجاء هذا الكتاب اً
يف اجلزء األول أفصح طه حسني بوضوح كبري عن منهجه ،معلنًا متسكه الصارم هبذا
املنهج ،متحر ًيا الصواب مستطاع ،ومتجر ًدا من نزعات العواطف واألهواء ،حاملاً نفسه
عىل اإلنصاف ،مفضلاً احلياد بال مشايعة ألحد.
مبارشة وبال مقدمات ،ومن السطر األول ولج طه حسني يف احلديث عن موقفه
وطريقته وما يريد االلتزام به ،والسري عليه ،قائلاً « :هذا حديث أريد أن أخلصه للحق ما
وسعني إخالصه للحق وحده ،وأن أحترى فيه الصواب ما استطعت إىل حتري الصواب
سبيلاً  ،وأن أمحل نفيس فيه عىل اإلنصاف ال أحيد عنه ،وال أمالئ فيه حز ًبا من أحزاب
املسلمني عىل حزب ...وأنا أريد أن أنظر إىل هذه القضية نظرة خالصة جمردة ،ال تصدر عن
عاطفة وال هوى ،وال تتأثر باإليامن وال بالدين ،وإنام هي نظرة املؤرخ الذي جيرد نفسه جتريدً ا
كاملاً من النزعات والعواطف واألهواء مهام ختتلف مظاهرها ومصادرها وغاياهتا»(.((1

متقمصا نظرة
بخالف العقاد ومنهجه النفيس ،اختار طه حسني املنهج التارخيي،
ً
مازجا بني الرسد والتحليل ،وبني التوثيق
متفحصا األخبار،
املؤرخ ،متقص ًيا الوقائع،
ً
ً
ً
مناقشا األقوال وجمادلاً  ،معلنًا موقفه بال خشية وبال مواربة ،مقد ًما نفسه بوصفه
والنقد،
متحررا من الضغوط ،متعال ًيا عىل احلساسيات،
صاحب رأي يف دراسة التاريخ اإلسالمي،
ً
منفكًا من اإلكراهات ،واث ًقا بنفسه ثقته املعهودة بذاتيته.
ليس من غرضنا تتبع احلوادث التارخيية التي رسدها بطريقته طه حسني ألهنا ال
حرص هلا ،لكننا سوف نتتبع نظراته املتعددة حول اإلمام ،وما سجل من انطباعات عنه ،عىل
الطريقة التي سلكناها من قبل مع العقاد.

من هذه النظرات واالنطباعات ما تعلق بالسرية العامة لإلمام ،فقد حتدث عنه طه حسني
قائلاً « :وسريته التي مل تعرف العوج قط ،وشدته يف الدين ،وفقهه بالكتاب والسنة ،واستقامة
رأيه يف كل ما عرض من املشكالت ...وقد عاش عيل قبل الفتوح كام عاش بعد الفتوح ،عيشة

( ((1طه حسني ،عثامن ،القاهرة :دار املعارف2014 ،م ،ص.4
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هي إىل اخلشونة والشظف أقرب منها إىل الرقة واللني ،فلم يتّجر ومل يتّسع ،وإنام اقترص عىل
حتص تركته باأللوف فضلاً عن عرشاهتا أو مئاهتا
عطائه بعيش منه ويرزق أهله ...وملا مات مل َ
(((2
أو املاليني ،وإنام كانت تركته كام قال احلسن ابنه يف خطبة له :سبعامئة درهم» .

ومن نظرات طه حسني وانطباعاته ،ما أشار إليه حني اضطربت األحوال بعد مقتل
مميزا احلال الذي كان عليه اإلمام ،قائلاً « :أمام هذه األمور العظام ،ويف قلب هذه
عثامنً ،
ونصحا
الفتنة املظلمة الغليظة ،وجد عيل نفسه كأحسن ما جيد الرجل نفسه ،صدق إيامن باهلل،
ً
للدين ،وقيا ًما باحلق ،واستقامة عىل الطريق املستقيمة ،ال ينحرف وال يميل ،وال يدهن من
أمر اإلسالم يف قليل وال كثري ،وإنام يرى احلق فيميض إليه ال يلوي عىل يشء ،وال حيفل
نجحا أو إخفا ًقا ،وال أن جيد يف آخر طريقه حياة أو
بالعاقبة ،وال يعنيه أن جيد يف آخر طريقه ً
(((2
موتًا ،وإنام يعنيه كل العناية أن جيد أثناء طريقه ويف آخرها رضا ضمريه ورضا اهلل» .

ومن نظرات طه حسني وانطباعاته كذلك ،ما أشار إليه حني توىل اإلمام اخلالفة
بوصفه أجدر الناس إليها ،قائلاً « :فقد كان خليفتهم اجلديد ،أجدر الناس بأن يمأل قلوهبم
طمأنينة ،وضامئرهم رضا ،ونفوسهم أملاً  ،فهو ابن عم النبي ،وأسبق الناس إىل اإلسالم
بعد خدجية ،وأول من صلىّ مع النبي من الرجال ،وهو ربيب النبي قبل أن يظهر دعوته
ويصدع بأمر اهلل ...وأخذ النبي عل ًّيا فكفله وقام عىل تنشئته وتربيته ،فلام آثره اهلل بالنبوة كان
عيل يف كنفه مل جياوز العارشة من عمره إلاَّ قليلاً  ،فنستطيع أن نقول :إنه نشأ مع اإلسالم،
وكان النبي حيبه أشد احلب ،ويؤثره أعظم اإليثار ،استخلفه حني هاجر عىل ما كان عنده من
ودائع حتى ردها إىل أصحاهبا ،وأمره فنام يف مضجعه ليلة ائتمرت قريش بقتله ،ثم هاجر
زوجه ابنته فاطمة ،ثم شهد مع
حتى حلق بالنبي يف املدينة ،فآخى النبي بينه وبني نفسه ،ثم ّ
النبي مشاهده كلها ،وكان صاحب رايته يف أيام البأس ،وقال النبي يوم خيرب« :ألعطني
الراية غدً ا رجلاً حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله» ،فلام أصبح دفع الراية إىل عيل ،وقال
النبي له حني استخلفه عىل املدينة يوم سار إىل غزوة تبوك« :أنت مني بمنزلة هارون من
موسى إلاّ أنه ال نبي بعدي» ،وقال للمسلمني يف طريقه إىل حجة الوداع« :من كنت مواله
فعيل مواله ،اللهم ِ
وال من وااله وعاد من عاداه»»(.((2
أيضا ،ما أشار إليه حني حتدث عن عناية اإلمام
ومن نظرات طه حسني وانطباعاته ً
قائم ،وكان جيلس هلم
بوعظ املسلمني وتعليمهم ،قائلاً « :وكان يعظهم
جالسا عىل املنرب أو اً
ً

( ((2طه حسني ،املصدر نفسه ،ص.154-153
( ((2طه حسني ،عيل وبنوه ،القاهرة :دار املعارف2014 ،م ،ص.16
( ((2طه حسني ،املصدر نفسه ،ص.15
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عم هيمه من أمر دينه أو أمر دنياه،
يف املسجد فيسأهلم عن أمورهم ،وجييب من سأله منهم اَّ
ثم مل يكن يعظهم ويع ّلمهم بام كان يقول هلم حني خيطبهم أو حياورهم فحسب ،وإنام كان
معلم ،وكان هلم قدوة وأسوة...
يع ّلمهم ويعظهم بسريته فيهم ،كان هلم إما ًما ،وكان هلم اً
وكان خيالطهم حني كانوا يضطربون يف حياهتم ،فكان يميش يف األسواق ويأمر الناس
بتقوى اهلل ويذكّرهم احلساب واملعاد»(.((2
ومن نظرات طه حسني وانطباعاته ،ما أشار إليه متحد ًثا عن املساواة بني الناس يف
سرية اإلمام ،قائلاً « :وكان شديد احلرص عىل أن حي ّقق املساواة بني الناس يف قوله وعمله
ويف وجهه ،ويف قسمته ملا كان يقسم فيهم من املال ،بل كان حيرص عىل هذه املساواة حني
يعطي الناس إذا سألوه .جاءته امرأتان ذات يوم تسأالنه وتب ّينان فقرمها ،فعرف هلام حقهام،
يفضلها عىل
وأمر من اشرتى هلام ثيا ًبا وطعا ًما وأعطامها مالاً  ،ولكن إحدامها سألته أن ّ
صاحبتها ألهنا امرأة من العرب وصاحبتها من املوايل ،فأخذ شي ًئا من تراب فنظر فيه ثم
قال :ما أعلم أن اهلل فضل أحدً ا من الناس عىل أحد إلاَّ بالطاعة والتقوى»(.((2

يضاف إىل هذه النظرات واالنطباعات ،ما أشار إليه طه حسني متحد ًثا عن تر ّفع اإلمام
مكرا وال كيدً ا وال دهاء،
وعدم استباحته للمكر والدهاء ،قائلاً « :مل يكن عيل يستبيح لنفسه ً
كان يؤثر الدين اخلالص عىل هذا كله ،وكان حيتمل احلق مهام تثقل مؤونته ،ال يعطي يف غري
موضع للعطاء ،وال يشرتي الطاعة باملال ،وال حيب أن يقيم أمر املسلمني عىل الرشوة ،ولو
شاء عيل ملكر وكاد ،ولكنه آثر دينه ،وأبى إلاَّ أن يميض يف طريقه إىل ُمثله العليا من الرصاحة
واحلق واإلخالص والنصح هلل واملسلمني ،عن رضا واستقامة ال عن كيد والتواء»(.((2

هذه ملحة عن بعض نظرات طه حسني وانطباعاته حول اإلمام وسريته قبل تويل
اخلالفة وبعد توليتها.

-4عيل إمام املتقني

عرف الرشقاوي كتابه (عيل إمام املتقني) إىل القراء بصورة متدرجة ومتاولية من
ّ
خالل نرشه يف حلقات أسبوعية يف صحيفة األهرام املرصية ،حصل ذلك بعد انضاممه إليها
مطولة تغطي صفحة كاملة ،كانت تنرش يوم األربعاء من كل أسبوع يف
كات ًبا ملتز ًما بمقالة ّ
( ((2طه حسني ،املصدر نفسه ،ص.144
( ((2طه حسني ،املصدر نفسه ،ص.145
( ((2طه حسني ،املصدر نفسه ،ص.111
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منتصف ثامنينات القرن العرشين.

ونقل الكاتب املرصي حممد شمروخ أن حلقات الرشقاوي يف األهرام لقيت
عظيم بني القراء الذين كانوا حيجزون نسخهم لدى الباعة ،ليطالعوا بشغف ما
ذيو ًعا
اً
يس ّطره الرشقاوي ،أما حلقاته عن اإلمام عيل فكان يتابعها القراء متابعة ّ
عشاق الدراما
للمسلسالت التلفزيونية(.((2
ويف وقت الحق مجع الرشقاوي هذه احللقات ،وأصدرها يف كتاب محل العنوان
مكونًا من جزأين ،أراد يف البداية أن يفارق بينهام من جهة العنوان ،واعدً ا يف هناية
املذكورَّ ،
الطبعة األوىل من اجلزء األول ،أن يكون اجلزء الثاين بعنوان (عيل إمام املساكني) ،لكنه
فضلت العدول عن هذا العنوان ،خشية تأويله تأويلاً
قبيحا
تل ّقى نصائح وصفها بالصادقةّ ،
ً
منكرا ،إما عن جهل بمعنى املساكني ،وإما عن سوء قصد ،وإما عن غفلة الكريم.
ً
عندها نظر الرشقاوي يف هذا األمر ،مستم ًعا للنصح عسى أن يستنقذ كتابه مما قد يثار
عليه من غبار ينبغي أن تتنزه عنه حياتنا الفكرية والثقافية ،فارتأى البقاء يف اجلزء الثاين عىل
عنوان اجلزء األول من دون تغيري أو تبديل.

وعن فكرة الكتاب ومنهجه ،حتدث الرشقاوي يف مفتتح مقدمته قائلاً  :إن هذا الكتاب
ليس بح ًثا تارخي ًّيا ،وال هو كتاب سرية ،وال هو مفاضلة بني الصحابة ،وال هو دفاع عن حق
أحد يف اخلالفة قبل اآلخر ،فمن يلتمس يف هذا الكتاب شي ًئا من ذلك فليعدل عنه إىل غريه.

وما أراده الرشقاوي هو أن يصنع شكلاً فن ًّيا يكون أقرب إىل الفن القصيص اعتام ًدا
عىل حقائق التاريخ الثابتة ،وسع ًيا منه لعرض مبادئ اإلسالم وقيمه ،من خالل تصوير فني
عظيم ،كان يواجه
وحكيم وعا ًملا وزاهدً ا ،وإنسانًا
ومفكرا
لإلمام عيل بوصفه بطلاً خار ًقا،
اً
اً
ً
بنبالة الفروسية ،وبعظمة الزهد ،وبسمو الفكر كل ما طالعته به احلياة اجلديدة من أطامع
وجحود ودسائس وحيل وأباطيل.
هذا الربط بني قيم اإلسالم واإلمام عيل ،أوضحه الرشقاوي قائلاً « :ذلك أن اإلمام
عل ًّيا جتسدت فيه أخالق اإلسالم ومثله ،فقد تعهده الرسول طفلاً  ،ور ّباه صب ًّيا ،وثقفه فتى،
كرم اهلل وجهه مل يسجد لغري اهلل تعاىل،
وقال عنه :أنا مدينة العلم وعيل باهبا ،ثم إن عل ًّيا قد َّ
وما دخل قلبه منذ الطفولة يشء غري اإلسالم ،ثم كان هو املجاهد العظيم يف سبيل اهلل ،وما
صارع أحدً ا إلاَّ رصعه ،وقد علم الصحابة  ،Gمكانة عيل عند الرسول  Kوأهنم

( ((2حممد شمروخ ،الرشقاوي املفكر والشاعر الثائر عىل صفحات األهرام ،صحيفة األهرام ،األربعاء 6
يناير 2016م ،العدد  ،47147ص.21
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ومعهم املسلمون يف كل مكان وزمان ليقولون يف كل صالة :اللهم ِّ
صل عىل حممد وعىل آل
حممد ،وبارك عىل حممد وعىل آل حممد»(.((2

ما بني اجلزء األول واجلزء الثاين ،أشار الرشقاوي إىل مفارقة هلا عالقة باألقوال
والتوثيقات ،هي الوحيدة التي تقصد لفت االنتباه إليها بنوع من االهتامم ،وقد حددها قائلاً :
عم ألفته من قبل كلام رسمت
«ثم إين يف هذا اجلزء الثاين من كتاب عيل إمام املتقني ،قد خرجت اَّ
صورة قلمية فنية من تراثنا اجلليل معتمدة عىل احلقائق الثابتة يف التاريخ ،خرجت يف هذا الكتاب
وعم تعوده القراء مني ،ذلك أين أوردت من الوقائع واألقوال ما قد يصدم بعض
عم ألفته اَّ
اَّ
العقول ،فأثبت أوثق املراجع من كتب أئمة أهل السنة ،وعذري يف ذلك أن من الناس من حتداين
أن أذكر املراجع التي تثبت ما مل يقبله ألنه يف احلق يناقض مصاحله! ثم ألن من الناس من يتهم
بدلاً من أن يفكر ويبحث ويتعلم ،ومن الناس من جيادل بغري علم وال هدى وال رساج منري»(.((2

وسريا عىل الطريقة املتبعة ،سوف نقتبس من الرشقاوي بعض نظراته عن اإلمام،
ً
دون حوله من انطباعات تواكب سريته الطاهرة ،من هذه النظرات واالنطباعات ما
وما ّ
تعلق بنشأة اإلمام ،إذ يرى الرشقاوي أن عل ًّيا مل يكن ِ
حين وجهه لصنم أو وثن قط ،فقد كرم
اهلل وجهه ،فلم حينه لغري اهلل تعاىل ،وانفرد هبذه اخلصلة إذ كان أول من أسلم من الذكور،
وأول من صىل منهم خلف رسول اهلل  ...Kوألنه أسلم وهو صبي مل يبلغ احللم ،وألنه
لزم الرسول  Kفقد كان يشعر إىل أغوار قلبه بكرامة اإلنسان الذي عال عىل الشهوات،
عمن ظلمه ،ووصل من قطعه ،وأعطى من حرمه،
والتزم مكارم األخالقَ ...و َلكَم عفا َّ
جيف عرقهم،
َو َلكَم كظم من غيظَ ،و َلكَم ناضل لكي يويف األُجراء أجورهم ،قبل أن َّ
رشسا تنهار
عرصا ً
وواجه بكل هذه الفضائل التي تعلمها من النبي عليه الصالة والسالم ً
فيه قيم لتسود قيم جديدة(.((2

ومن نظرات الرشقاوي وانطباعاته ما تعلق بزهد اإلمام ،إذ يرى قائلاً « :وما كان
زهد عيل يف الدنيا زهد هارب منها ،ولكنه زهد املنشغل عن إسعاد نفسه بمتاعها إىل إسعاد
اآلخرين ،من أجل ذلك أحب من اللباس أخشنه وهو الصوف ،وإنه يف أغوار نفسه ليشعر
خريا،
بالرضا كلام أمكنه أن يسد حاجة ملحتاج ،ولو بكل ما عنده ،واث ًقا يف أن اهلل سيعوضه ً
فام هو زهد العازف عن احلياة ولكنها تقوى العارف باهلل»(.((3
( ((2عبدالرمحن الرشقاوي ،عيل إمام املتقني ،بريوت  -بغداد :دار القارئ2018 ،م ،ص.9
( ((2عبدالرمحن الرشقاوي ،املصدر نفسه ،ص.342
( ((2عبدالرمحن الرشقاوي ،املصدر نفسه ،ص.15-20-19
( ((3عبدالرمحن الرشقاوي ،املصدر نفسه ،ص.44
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ومن نظرات الرشقاوي وانطباعاته ما تعلق برعاية اإلمام إىل املحتاجني ،إذ يرى
قائلاً « :وما كان عيل لينتظر حتى يسأله سائل ،بل كان يبحث هو نفسه عن صاحب احلاجة،
واملسكني واليتيم والفقري واملحروم ،يميض إليهم هو ويعطيهم من ماله ما يعتقد أنه حق هلم
معلوم ،وكان يقول :السخاء ما كان ابتداء أما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم –فرار من
الندم ...-ولشدَّ ما كان يرىض إذ يسعد اآلخرين ،وكان عند ربه مرض ًّيا»(.((3

ومن هذه النظرات واالنطباعات ما تعلق بذكاء اإلمام ،إذ يرى الرشقاوي قائلاً :
اللمح النفاذ الذي يمكنه من استقراء أعامق القلوب ،وقراءة
«وكان عيل يملك هذا الذكاء اّ
صفحات الوجوه ،وتقصيّ فلتات األلسنة ،وكان هذا الذكاء -مع علمه الغزير العميق-
أداته يف االجتهاد والفتيا والقضاء ،من أجل ذلك كان ال حيكم بظاهر األشياء وال ينظر
هلا ،وإنام يتحرى ما وراء الظاهر ،ويعمد إىل جوهر احلقيقة نفسها ،وكم ثبت له أن الباطن
خيالف الظاهر ،وأن من الظواهر ما خيدع»(.((3
بحض اإلمام عىل التعقل
ومن نظرات الرشقاوي وانطباعاته كذلك ،ما تعلق
ّ
حيض الناس عىل التفكري والتدبر ،وعىل
والتفكر ،إذ يرى قائلاً « :وكان من هم اإلمام أن ّ
صم وعميانًا ،وإلاَّ
خيروا عىل آيات اهلل إذا ذكّروا هبا اًّ
ألاَّ يطيعوا بال فهم كاألنعام ،وألاَّ ّ
كانوا رش الدواب ،إن اهلل خلق هلم احلواس واملشاعر والعقل لريوا ويسمعوا ويتدبروا،
فيعرفوا احلسن والقبيح بذاته وبالعقل ،وهو هكذا يعرف قبل أن حيدده الرشع ،فاإلمام مهه
أن يرتفع بمستوى العقل واإلرادة يف اإلنسان»(.((3

يضاف إىل هذه النظرات واالنطباعات ،ما أشار إليه الرشقاوي يف خامتة الكتاب
متحد ًثا عن اإلمام بعد شهادته قائلاً « :وهكذا ووري الرتاب جسده النبيل ،جسد رجل
حاكم ابتيل بمثل ما ابتيل به من فتن ،عىل الرغم من حرصه عىل إسعاد
مل تعرف اإلنسانية
اً
اآلخرين ،ومحاية العدل ،وإقامة احلق ،ودفع الباطل! ُقبض الشهيد ،واستقر يف وعي الزمن
أنه كلام قيلت كلمة اإلمام فهو اإلمام عيل ،عىل كثرة األئمة يف اإلسالم! ذلك أن ما امتلكه
من علم وفقه يف الدين ،وما أويت من احلكمة مل يتوفر قط لفقيه أو عاملُ .قبض الشهيد الرائع
البطولة ،األسطوري ،املثايل ،واستقر يف ضمري الزمن ،أنه كلام نطق أحد باسم أمري املؤمنني
فحسب فهو اإلمام عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني ...ذلك أن عل ًّيا اجتمع له من عنارص
القدوة ورشفها ،واجتمع فيه من مقومات القيادة ونبالتها ورشفها ما مل جيتمع قط حلاكم،
( ((3عبدالرمحن الرشقاوي ،املصدر نفسه ،ص.53
( ((3عبدالرمحن الرشقاوي ،املصدر نفسه ،ص.112
( ((3عبدالرمحن الرشقاوي ،املصدر نفسه ،ص.270
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وحاكم! .فسالم عليه يوم ولد ،ويوم يموت ،ويوم يبعث ح ًّيا،
وهكذا كان فريدً ا ح ًّقا ،عا ًملا
اً
وسالم عليه إذ توارى جسده يف الرتاب ،وبقيت كلامته منارات إشعاع ومنابع حكمة ،ومثار
عزائم ،وعدّ ة للمتقني واملساكني بعد كتاب اهلل واألحاديث النبوية الرشيفة ،وسيظل القلب
ينبض بام قال ،وترشق به النفس ،ويزهو به العقل»(.((3
وآخر ما ختم به الرشقاوي نظراته وانطباعاته ،ما أشار إليه يف آخر سطور الكتاب
قائلاً « :فقىض ومل خي ّلف ترا ًثا غري احلكمة والقدوة احلسنة ،وما مات أحد من رعيته إلاَّ
خلف من املال أكثر مما ترك اإلمام ،عاش يناضل دفا ًعا عن الرشيعة والعدل واحلق واملودة
واإلخاء والسالم واملساواة بني الناس فسالم عليه.
سالم عليه يوم قال فيه رسول اهلل عليه الصالة والسالم« :رحم اهلل عل ًّيا ،اللهم أدر
احلق معه حيث دار» ،ودار احلق معه حيث دار ،وما عاداه يف حياته وبعد موته إلاَّ البغاة،
وفرسان الضالل ،وعبيد الشهوات ،وأهل البدع والشح واألهواء!...

سالم عليه يوم قال عنه رسول عليه الصالة والسالم« :من اتخّ ذ عل ًّيا إما ًما لدينه فقد
استمسك بالعروة الوثقى».

وعرب أجيال متطاولة تعاورت فيها األحداث واملآيس العظام ،واهلزائم التي تقصم الظهر
وتكرس القلب ،واالنتصارات التي تثري الكربياء يف النفس ،عرب تلك األزمان اختذه املتقون
إما ًما ،فقد كان دعاؤه مع عباد اهلل الصاحلني :واجعلنا للمتقني إما ًما ،واختذه املساكني إما ًما،
واختذه الفتيان والنساك والزهاد والعلامء واملجاهدون والشجعان إما ًما ،سالم عليه .((3(»C
شخصا وسري ًة
هذه جمرد ملحة مقتضبة من نظرات الرشقاوي وانطباعاته عن اإلمام
ً
وهنجا من بني نظراته وانطباعاته املحبة والسخية.
ً

-5موازنات ومفارقات

جمزأة يستقل فيها كل عمل عن
تطرقنا للتأليفات الثالثة املذكورة بصورة ّ
بعد أن ّ
وتعرفنا إىل بعض النظرات واالنطباعات حول اإلمام ،ننتقل بالبحث إىل ما
العمل اآلخرّ ،
بني هذه التأليفات من عالئق ،من موازنات ومفارقات تتعلق باإلمام حتديدً ا لكونه موضوع
البحث.
( ((3عبدالرمحن الرشقاوي ،املصدر نفسه ،ص.754
( ((3عبدالرمحن الرشقاوي ،املصدر نفسه ،ص.757
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من هذه املوازنات واملفارقات:

أول :متايزت هذه التأليفات الثالثة وتفارقت من ناحية املنهج ،ومل تتطابق من هذه
ظاهرا ومنكش ًفا ومل يكن
تفرد بمنهج خاص به ،كان
ً
الناحية وتتناغم ،فكل عمل منها ّ
متعثرا أو متبد ًدا ،وهذه عالمة فارقة تسجل
مبهم ،وكان متجل ًيا ومتحق ًقا ومل يكن
ً
ً
غامضا أو اً
بني هذه التأليفات ألهنا تتصل باملنهج.
سبقت اإلشارة إىل أن الع ّقاد اختار املنهج النفيس يف األدب ،لرسم صورة نفسية
تعرف باإلمام وجتلو خالئقه وبواعث أعامله ،واض ًعا نفسه يف صورة األديب ،يف حني اختار
املؤرخ ،بينام اختار
طه حسني املنهج التارخيي الرسدي والوثائقي ،واض ًعا نفسه يف صورة ّ
منهجا عدّ ه أقرب إىل الفن القصيص ،واض ًعا نفسه يف صورة األديب تارة ،ويف
الرشقاوي
ً
صورة املؤرخ تارة أخرى.
يف نظر كل واحد من أولئك األدباء الثالثة ،أنه كان وف ًّيا ملنهجه ،وأدى ما عليه من
مقتضيات املنهج مقد ًما عملاً تظهر فيه مالمح املنهج ،ويصدق عليه هذا الوصف ،فالع ّقاد
جربه وكان ضلي ًعا فيه وبار ًعا ،واختار طه حسني
اختار املنهج النفيس ألنه املنهج الذي ّ
ويتقمص نظره ،أما الرشقاوي فقد اختار
فضل أن يتمثل دور املؤرخ
املنهج التارخيي ألنه ّ
ّ
منهجه ألنه بارع يف الفن القصيص ،ويميل إىل الرسد واحلكاية بوصفه أدي ًبا وروائ ًّيا.

ثان ًيا :متايزت هذه التأليفات وتفارقت من ناحية املزاج النفيس ،أي إهنا تفارقت
يف صور مت ّثالت العالقة باإلمام ،وقد جتلت هذه املفارقة بوضوح أكرب بني طه حسني
والرشقاوي ،فطه حسني مت ّثل هذه العالقة بصورة يمكن وصفها بالباردة ،وظلت عىل هذه
احلال ومل تتغري ،وامتدت من بداية الكتاب إىل هنايته ،ومل يظهر عاطفة جتاه اإلمام ،وظل
يعرفه دو ًما باسمه جمر ًدا من الكنى واأللقاب والصفات ،ومنها صفة اإلمام التي هي من
أوضح الصفات وأقرهبا له ،وحني أشار هلذه الصفة يف مرات قليلة جردها من االسم ،فحني
يذكر االسم يكون متجر ًدا من لقب اإلمام ،وإذا ذكر اللقب يكون متجر ًدا من االسم ،ما
جعل الكتاب يصبح خال ًيا من اقرتان االسم واللقب ،فلم ترد عبارة اإلمام عيل أبدً ا يف كتابه.
بخالف الرشقاوي الذي مت ّثل العالقة مع اإلمام بصورة دافئة ومحيمية ،امتدت من
مظهرا عاطفة قوية جتاه اإلمام ،مندف ًعا بالكتابة عنه بدافع احلب
بداية الكتاب إىل هنايته،
ً
احلميم ،املنغرس يف قلبه منذ الصغر ،متوار ًثا من أمه التي قال عنها :إهنا غرست يف قلبه
عظيم ،ال يستطيع أحد أن يلومه عليه.
حب عيل واحلسني ،وظل يك ّن له ح ًبا اً
خص به شقيقه األكرب
هبذا احلب احلميم افتتح الرشقاوي كتابه يف اإلهداء الذي ّ
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تعودنا أن نحبه منذ الصغر،
الدكتور عبدالغفار قائلاً « :إهنا صفحات عن إنسان عظيمّ ،
وحفظنا عنه كلامته اجلليلة ،وما زالت قلوبنا ختفق بحبه ،ال ألن آباءنا ع ّلمونا أننا من ذرية
تعرفنا عليه ،أكربنا فيه تلك الفضائل الرائعة التي جتعل
احلسني فحسب ،ولكن ألننا حني ّ
قادرا عىل أن يدافع عن احلق واحلرية والعدل ،مهام تكن املعاناة ،ومهام تكن صولة
اإلنسان ً
الباطل»(.((3
أما العقاد فقد مت ّثل عالقة باإلمام ال هي باردة عىل طريقة طه حسني ،وال هي دافئة
ومحيمية عىل طريقة الرشقاوي ،ويبدو أنه مل يكن معن ًّيا هبذه الناحية ،بقدر ما كان معن ًّيا
بتقديم صورة نفسية تكون الئقة باإلمام حسب وجهة نظره.

ثال ًثا :متايزت هذه التأليفات وتفارقت من ناحية القبض والبسط يف الرسد والكالم،
وهبذا اللحاظ فإن كتاب الع ّقاد يمكن وصفه بالكتاب الوجيز ،ويمكن وصف كتاب طه
حسني بالكتاب الوسيط مقارنة بكتاب الع ّقاد ،أما كتاب الرشقاوي الذي جاء يف جزأين
املطول فهو يعادل تقري ًبا ضعف كتاب طه حسني.
فيمكن وصفه بالكتاب ّ

وجيزا ينطبق عليه صفة القبض؛ ألنه جتنب االستغراق يف رسد
كتاب العقاد جاء
ً
احلوادث والوقائع واألخبار ،باعتباره ليس كتا ًبا يف التاريخ ،وال ينتمي حلقل الدراسات
التارخيية املعروفة عادة بالبسط يف الرسد والكالم .وجاء كتاب طه حسني وسي ًطا؛ ألنه
تقصد أن يكون شديد االقتصاد يف ذكر احلوادث واألخبار ،متبن ًيا هذه الطريقة سياسة يف
ّ
التعامل مع احلوادث التارخيية ،وداع ًيا لتعليم مادة التاريخ لطلبة املدارس وفق هذه السياسة
التي ال إرساف فيها وال غلو يف عرض احلوادث التارخيية.
عظيم ،فكان
أما الرشقاوي فقد بسط الكالم؛ ألنه كتب بدافع احلب ملن يك ّن له ح ًّبا اً
قلمه سخ ًّيا ،وكل من حيب يكون سخ ًّيا ملن حيب ،وألنه اعتمد منهج الفن القصيص فكان
منتجا أكرب كتاب له
معن ًّيا برسد ما يستطيع من احلوادث واألخبار ،ومن املواقف والوقائعً ،
بني جمموع مؤلفاته الروائية واملرسحية والتارخيية والفكرية.
راب ًعا :متايزت هذه التأليفات الثالثة وتفارقت من ناحية التث ّبت التارخيي ،وجتلت
هذه املفارقة حتديدً ا بني كتايب الع ّقاد وطه حسني ،ومتثلت بصورة رئيسة يف قضيتني مثريتني
للجدل مها :قضية ابن سبأ والسبئية ،وقضية إحراق الغالة الذين ألهَّ وا اإلمام يف الكوفة.
بشأن القضية األوىل ،حرضت قضية ابن سبأ والسبئية بصور خمتلفة ومتفارقة يف
كتايب العقاد وطه حسني ،وغابت هذه القضية كل ًّيا من كتاب الرشقاوي ،وهي من القضايا

( ((3عبدالرمحن الرشقاوي ،املصدر نفسه ،ص.7
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الغامضة وامللتبسة واملختلف عليها بني املؤرخني ،ظلت وما زالت تثري اجلدل ،ومن تن ّبه هلا
حائرا ملا حييط هبا من إشكاليات ملتبسة.
توقف عندها ً

حرضت هذه القضية يف كتاب العقاد وتكررت يف أربعة موارد ،امتدت يف أربعة
فصول ،أعاد فيها الع ّقاد ما كان متداولاً  ،راكنًا له ،ومتسا ًملا معه ،من دون فحص وال تدقيق
وال حتقيق ،أمام قضية فيها من الغموض ما فيها ،وفيها من االلتباس ما فيها ،وفيها من
الضعف والوهن ما فيها ،فلم يكن تطرق العقاد موف ًقا يف طريقة تناول هذه القضية.
تطرق فيها الع ّقاد للسبئية وابن سبأ ،يمكن اإلشارة إىل
بني املوارد األربعة التي ّ
موردين ،األول يعرف فيه العقاد الرجل قائلاً هو« :عبداهلل بن سبأ املشهور بابن السوداء،
وهو هيودي ابن زنجية مولود يف بالد اليمن ،ومذهبه الذي اشتهر به هو مذهب الرجعة
الذي جيمع فيه بني قول اليهود بظهور املنقذ من أبناء داود ،وقول غريهم بظهور اإلله الذي
يتقمص جسم إنسان ،وقول النصارى بظهور املسيح ،وقول أهل فارس بتقديس األوصياء
من أقرباء امللوك واألمراء»(.((3
املورد الثاين جاء يف سياق احلديث عن حرب اجلمل ،وكيف أن ابن سبأ ومجاعته
التوسط يف الصلح ،وحسب قول الع ّقاد« :فقد كان عيل يميل كدأبه إىل مفاحتة
مل يقبلوا
ّ
اخلارجني عليه يف املهادنة أو املصاحلة ،وكان معه مجاعة السبئية أتباع عبداهلل بن سبأ ،وهم
أخلص الناس له ،وأغريهم عليه ،ولكنهم لفرط غريهتم ولددهم يف عداوهتم مل يقنعوا بام
دون القضاء عىل خصومه ،ومل يقبلوا التوسط يف الصلح دون الغلبة التي ال هوادة فيها،
فدمهوا القوم وأوقدوا جذوة احلرب ،قبل أن يفرغ عيل من حديث املهادنة والتقريب بينه
وبني أصدقائه الذين خرجوا عليه»(.((3

ً
مناقشا فيها
أما طه حسني وبخالف الع ّقاد فقد أظهر شكوكًا جتاه هذه القضية،
مرتكزا عىل الفحص والتدقيق العقالين
وجمادلاً  ،مقد ًما رأ ًيا يستحق التبصرّ واالنتباه،
ً
والتارخيي ،متتب ًعا مت ّثالت القضية وصورها التارخيية املتقلبة ،متعج ًبا ومستغر ًبا من تذكرها
تارة ونسياهنا تارة أخرى ،كاش ًفا عن توظيفاهتا املذهبية واأليديولوجية والسياسية.
تلمس جهات عدة ،فمن جهة يرى طه حسني أن
وتفصيلاً للقول واملناقشة يمكن ّ
الرواة املتأخرين قد أكربوا هذه القضية وأرسفوا فيها ،وحسب قوله« :وهناك قصة أكرب
مصدرا ملا
الرواة املتأخرون من شأهنا وأرسفوا فيها ،حتى جعلها كثري من القدماء واملحدثني
ً
( ((3عباس حممود العقاد ،عبقرية اإلمام ،ص.172
( ((3عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.80
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كان من االختالف عىل عثامن ،وملا أورث هذا االختالف من فرقة بني املسلمني مل تمُ َح آثارها
بعدُ  ،وهي قصة عبداهلل بن سبأ الذي يعرف بابن السوداء ...وخي ّيل إ َّيل أن الذين ُيكربون من
أمر ابن سبأ إىل هذا احلد يرسفون عىل أنفسهم ،وعىل التاريخ إرسا ًفا شديدً ا»(.((3
من جهة ثانية ،ناقش طه حسني فرضية خطر ابن سبأ إن كان له خطر فعلاً  ،خمال ًفا
وبشكل قاطع من يذهب إىل هذا الرأي ،وحسب قوله« :ولست أدري أكان البن سبأ
خطر أيام عثامن أم مل يكن ،ولكني أقطع بأن خطره إن كان له خطر ليس ذا شأن ،وما كان
املسلمون يف عرص عثامن ليعبث بعقوهلم وآرائهم وسلطاهنم طارئ من أهل الكتاب أسلم
أيام عثامن ،ومل يكد ُيسلم حتى انتدب لنرش الفتنة وإذاعة الكيد يف مجيع األقطار»(.((4

ومن جهة ثالثة ،وضع طه حسني هذه القضية يف إطار اخلصومات املذهبية من
شارحا رأيه قائلاً  :وأكرب الظن «أن
ناحية ،ويف إطار الرصاعات السياسية من ناحية أخرى،
ً
خصوم الشيعة أيام األمويني والعباسيني قد بالغوا يف أمر عبداهلل بن سبأ هذا ،ليشكّكوا يف
بعض ما نسب من األحداث إىل عثامن ووالته من ناحية ،وليشنّعوا عىل عيل وشيعته من
ناحية أخرى ،فريدوا بعض أمور الشيعة إىل هيودي أسلم كيدً ا للمسلمني ،وما أكثر ما شنّع
خصوم الشيعة عىل الشيعة»(.((4
من جهة رابعة ،وتأكيدً ا لعقالنيته التارخيية دعا طه حسني إىل اختاذ موقف التحفظ
والتحرج واالحتياط ،ولنُكرب
من هذه القضية ،قائلاً « :فلنقف من هذا كله موقف التح ّفظ
ّ
املسلمني يف صدر اإلسالم عن أن يعبث بدينهم وسياستهم وعقوهلم ودولتهم ،رجل أقبل
من صنعاء وكان أبوه هيود ًّيا وكانت أمه سوداء ،وكان هو هيود ًّيا ثم أسلم ال رغ ًبا وال ره ًبا،
مكرا وكيدً ا وخدا ًعا ،ثم أتيح له من النجح ما كان يبتغي ،فحرض املسلمني عىل
ولكن ً
خليفتهم حتى قتلوه ،وفرقهم بعد ذلك أو قبل ذلك شي ًعا وأحزا ًبا ،هذه كلها أمور ال
تستقيم للعقل ،وال تثبت للنقد ،وال ينبغي أن تقام عليها أمور التاريخ»(.((4
ومن جهة خامسة ،أبدى طه حسني استغرا ًبا من مفارقة حتددت ما بني إكثار ونسيان،
شارحا رأيه
إكثار يف ذكر ابن سبأ يف قضية مقتل عثامن ،ونسيان يف قضية حرب صفني،
ً
قائلاً « :والغريب أن املؤرخني الذين أكثروا من ذكر ابن السوداء عبداهلل بن سبأ وأصحابه
حني رووا أمر الفتنة أيام عثامن ،وأكثروا من ذكرهم بعد مقتل عثامن قبل أن يشخص عيل

( ((3طه حسني ،عثامن ،ص.132-131
( ((4طه حسني ،املصدر نفسه ،ص.132
( ((4طه حسني ،املصدر نفسه ،ص.134
( ((4طه حسني ،املصدر نفسه ،ص.134
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من املدينة للقاء طلحة والزبري وأم املؤمنني ،ثم أكثروا من ذكرهم حني كان عيل يسفر إىل
طلحة والزبري ،وأ ّم املسلمني يف الصلح ،ثم زعموا أهنم ائتمروا عىل حني غفلة من عيل
وأصحابه بإنشاب القتال ،ثم زعموا أهنم أنشبوا القتال فجأة حني التقى اجلمعان عند
البرصة ،وورطوا املسلمني يف رش عظيم ،الغريب أن هؤالء املؤرخني قد نسوا السبيئة نسيانًا
تا ًّما ،أو أمهلوها إمهالاً كاملاً حني رووا حرب صفني»(.((4
ومن جهة سادسة ،وإمعانًا يف التشكيك ربط طه حسني جمد ًدا قضية ابن سبأ
ربا أهنا جاءت بقصد اإلمعان يف الكيد والنيل من املسلمني
باخلصومات املذهبية ،معت ً
الشيعة ،وحسب قوله« :إن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء إنام كان ُمتك َّل ًفا منحولاً ،
قد اخترُ ع ُبأخرة حني كان اجلدال بني الشيعة وغريهم من الفرق اإلسالمية ،أراد خصوم
عنرصا هيود ًّيا إمعانًا يف الكيد هلم والنيل منهم .ولو
الشيعة أن يدخلوا يف أصول هذا املذهب
ً
قد كان أمر ابن السوداء مستندً ا إىل أساس من احلق والتاريخ الصحيح ،لكان من الطبيعي
أن يظهر أثره وكيده يف هذه احلرب املعقدة املعضلة التي كانت بصفني ،ولكان من الطبيعي
أن يظهر أثره حني اختلف أصحاب عيل يف أمر احلكومة ،ولكان من الطبيعي بنوع خاص
أن يظهر أثره يف تكوين هذا احلزب اجلديد الذي كان يكره الصلح ،وينفر منه ،ويكفر من
مال إليه أو شارك فيه»(.((4

وآخر ما ينتهي إليه طه حسني يف هذه القضية ،يقرره قائلاً  :إن «ابن السوداء مل يكن
إلاَّ ومها ،وإن وجد بالفعل فلم يكن ذا خطر كالذي صوره املؤرخون ،وصوروا نشاطه
أيام عثامن ،ويف العام األول من خالفة عيل ،وإنام هو شخص ا ّدخره خصوم الشيعة للشيعة
وحدهم»(.((4
أما بشأن القضية الثانية ،قضية الغالة الذين ألهَّ وا اإلمام فقام بإحراقهم يف الكوفة،
احلادثة التي ثبتت عند العقاد ،ومل تثبت عند طه حسني ،وسكت عنها الرشقاوي.

أشار الع ّقاد هلذه القضية يف موردين ،املورد األول جاء يف املقدمة بصورة عرضية
ومقتضبة ،عند حديثه عن الذين أفرطوا يف حب اإلمام ،واملورد الثاين جاء يف الفصل الذي
خصه الع ّقاد للحديث عن حكومة اإلمام ،وكان احلديث فيه مقصو ًدا ،ومل يكن باقتضاب
ّ
املورد األول.
( ((4طه حسني ،عيل وبنوه ،ص.90
( ((4طه حسني ،املصدر نفسه ،ص.90
( ((4طه حسني ،املصدر نفسه ،ص.91
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هلذا سنكتفي باإلشارة إىل املورد الثاين ،إذ رأى الع ّقاد أن اإلمام قد حاد عن سنته
املتبعة يف القصاص ويف تفسري الرشيعة ،وخالفه فيه بعض فقهاء عرصه ومنهم ابن عباس،
شارحا رأيه قائلاً « :غري أنه قد حاد عن هذه السنة يف أمر واحد ،خالفه فيه بعض فقهاء
ً
عرصه ،ومنهم ابن عمه عبداهلل بن عباس ،وذلك هو إحراقه الروافض الذين عبدوه
أرصوا عىل
ووصفوه بصفات اآلهلة ،وأبوا أن يتوبوا عن ضاللتهم مرة بعد مرة ،وقيل :إهنم ّ
عنادهم وهم يحُ رقون ،فاختذوا من تعذيبه هلم بالنار دليلاً عىل أنه هو املعبود؛ إذ ال يعذب
بالنار إلاَّ اهلل .فهؤالء املفسدون املفتونون قد استحقوا عقوبة املوت بقضاء الرشيعة وقضاء
الدولة التي ال يقوم هلا نظام عىل هذه الضاللة ،ولكن اإلحراق بالنار رصامة ال توجبها
رضورة العقاب ،وليس يف اجتناهبا خطر عىل الرشيعة ،وال عىل النظام .إنام شفيع اإلمام يف
هذه الرصامة أنه كان هو املستهدف لتلك الضاللة ،وهو مظنة الريبة يف اهلوادة فيها ،فهو
ينزه عدله عن كل ظن حيث تظن باهلوادة مجيع الظنون ،وقد أحرق الذين ألهَّ وه ،وهنى عن
ّ
قتال اخلوارج الذين حكموا بكفره ،إلاَّ أن يفسدوا يف األرض ،أو يبدؤوا بالعدوان عىل
بريء ،ويف هذا اإلنصاف بني مؤلهّ يه ومك ّفريه شفاعة من تلك الرصامة يف العقاب»(.((4
أما طه حسني فقد أشار هلذه القضية يف مكانني من كتابه ،ضمن سياق يتداخل بقضية
ابن سبأ ،يف املكان األول اجته طه حسني بنظره الشكّي والنقدي إىل كتب التاريخ التي غفلت
ربا أن املحدثني وأصحاب اجلدل ينفردون
عن ذكر هذه القضية ،ومل توثق تفاصيلها ،معت ً
شارحا رأيه قائلاً « :إلاَّ أن املحدثني وأصحاب
هبذه القضية من دون الطربي وأصحابه،
ً
اجلدل ينفردون من دون الطربي وأصحابه بيشء آخر ،فيزعمون أن ابن السوداء وأتباعه
ذكرا،
ألهّ وا عل ًّيا ،وأن عل ًّيا حرقهم بالنار .ولكنك تبحث عن هذا يف كتب التاريخ فال جتد له ً
أي عام من أعوام اخلالفة القصرية التي وليها عيل كانت فتنة هؤالء الغالة.
فلسنا نعرف يف ّ
وليس حتريق مجاعة من الناس بالنار يف الصدر األول لإلسالم ،وبني مجاعة من أصحاب
النبي ومن صلحاء املسلمني ،باليشء الذي يغفل عنه املؤرخون فال يذكرونه وال يو ّقتونه،
وإنام هيملونه إمهالاً تا ًّما .وكل ما رواه املؤرخون هو ما ذكره البالذري يف حديث قصري وقع
إليه ،من أن قو ًما ارتدّ وا بالكوفة فقتلهم عيل ،وحكم اإلسالم فيمن ارتدّ وا معروف ،وهو
نفرا ارتدّ وا
أن يستتاب فإن تاب حقن دمه ،وإن مل يتب قتل ،فال غرابة إذا يف أن يقتل عيل ً
يسم أحدً ا ،ومل يو ّقت هلذه احلادثة وقتًا،
ومل يتوبوا ،إن صح هلذا اخلرب ،وإن كان البالذري مل ِّ
وإنام رواها مطلقة إطالق من ال يطمئن إليها»(.((4
( ((4عباس حممود العقاد ،عبقرية اإلمام ،ص.146
( ((4طه حسني ،عيل وبنوه ،ص.93
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يف املكان الثاين من كتابه ،اجته طه حسني بنظره إىل خصوم الشيعة ،الذين أكثروا يف
ناسا
رواية هذه القضية ،ومحلوها أكثر ممّا حتتمل ،وحسب قوله« :وقد روى املؤرخون أن ً
من أهل الكوفة ارتدّ وا فقتلهم ثم حرقهم بالنار ،وقد ليم يف ذلك من ابن عباس ،وأظن أن
هذه القصة هي التي غال خصوم الشيعة فيها ،فزعموا أن هؤالء الناس ألهَّ وا عل ًّيا .ولكن
املؤرخني والثقات منهم خاصة ،يقفون من هذه القصة موقفني :فمنهم من يروهيا يف غري
تفصيل كام رويتها ،ومن هؤالء البالذري ،ومنهم من ال يروهيا وال يشري إليها كالطربي ومن
تبعه من املؤرخني .وإنام يكثر يف هذه القصة أصحاب امللل واملخاصمون للشيعة ،وما أرى
إلاَّ أن القوم يتكثرون فيها ،وحيملوهنا أكثر مما حتتمل ،كام فعلوا يف أمر ابن السوداء»(.((4
تفوق عىل العقاد يف ناحية التدقيق والتحقيق التارخيي،
وخالصة القول :إن طه حسني ّ
فتفوق يف
تقمص نظر األديب ّ
تقمص نظر املؤرخ املتبرص والناقد ،بخالف العقاد الذي ّ
ألنه ّ
تفو ًقا يف ناحية التحقيق التارخيي.
ناحية األدب ،ومل يظهر ّ

-6تشكيكات واعرتاضات

تباينت وجهات النظر جتاه هذه التأليفات الثالثة وتغايرت يف ساحة النقاد وعند
املشتغلني بالدراسات الفكرية اإلسالمية يف داخل مرص ويف خارجها ،بني من امتدحها
ومنهجا.
ومنهجا ،وبني من قابلها بالتشكيك واالعرتاض فكر ًة
واستحسنها فكر ًة
ً
ً
لكن الالفت يف األمر ،أن أشد مواقف التشكيك واالعرتاض جاءت من أشخاص
ينتمون إىل املجال الفكري اإلسالمي ،ويربز من هؤالء الكاتب الفلسطيني الدكتور غازي
التوبة ،والكاتب املرصي أنور اجلندي (1422-1335هـ2002-1917 /م) ،إىل جانب
آخرين.

وبعيدً ا عن اإلسهاب والتطويل ،سنكتفي باإلشارة إىل آراء هذين الكاتبني متثيلاً
ألصحاب هذا االجتاه االعرتايض ،مبتدئني من الدكتور التوبة الذي رشح موقفه يف كتابه:
(الفكر اإلسالمي املعارص ..دراسة وتقويم) الصادر سنة 1969م ،متحد ًثا عن الع ّقاد وطه
عم أطلق عليه املدرسة التارخيية ،التي جاءت حسب تصنيفه إىل
حسني يف إطار احلديث اَّ
جانب مدرستني أخريني مها :املدرسة اإلصالحية واملدرسة الرتبوية ،منتخ ًبا شخصيتني
مراج ًعا تراثهام الفكري ،متثيلاً لكل مدرسة من املدارس الثالث.
( ((4طه حسني ،املصدر نفسه ،ص.152-151
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يف حديثه عن الع ّقاد مل يقرتب التوبة من كتاب (عبقرية اإلمام) تفصيلاً  ،لكنه شمله
مصو ًبا نقده إىل فكرة العبقريات ،متطر ًقا إىل جانبني ،جانب
ّجها إىل الع ّقاد ّ
بالنقد إمجالاً  ،مت ً
يتعلق بالذات ،وجانب يتعلق باملوضوع.
يف جانب الذات ،يرى التوبة أن الع ّقاد قد تأثر ببعض االجتاهات الفكرية األوروبية
التي تضخم الفرد وتبالغ يف املواهب الفردية ،جاعلاً من عبقرياته حقلاً لتطبيق نظرياته يف
الفرد ،وشاهدً ا عىل دوره الف ّعال يف املجتمع والتاريخ.
ومن هذه اجلهة ،اعترب التوبة أن العقاد قد اعتسف عىل احلقيقة يف عبقرياته
اإلسالمية؛ ألنه أراد أن يقولب الشخصيات اإلسالمية ضمن نظرياته اجلاهزة يف الفرد
والطبائع الفردية ،فجاءت مجلة من الفتوق يف الغالب ،وحزمة من املزوق يف الشخصية.

ويف جانب املوضوع ،يرى التوبة أن الع ّقاد أراد حماربة تيار املد اإلسالمي بسالحه
وشخصياته ،وكتب العبقريات ليؤكّد صحة أفكاره يف أولوية الفرد يف التاريخ ،وليطعن يف
وليشوه إيامهنم هبذا
جدوى تنظيامت املد اإلسالمي اجلامعية املتمثلة يف اإلخوان املسلمني،
ّ
اجلانب اجلامعي من اإلسالم ،ويشكّكهم يف دور العقائد والرتبية يف توجيه األشخاص(.((4

أما طه حسني ،فريى التوبة أنه كتب (الفتنة الكربى) مش ّككًا يف حكم اخلالفة
اإلسالمية األول ويف إمكانية استمراره ،ناع ًيا عىل اإلسالم افتقاره للنظام املكتوب ،معلنًا
انبثاق مذهب جديد يف السلطان يقوم عىل اجلرب والقهر ،مب ّينًا رضوخ املسلمني وارتضاءهم
زاعم انسحاب اإلسالم من خمتلف قطاعات احلياة وسيطرة املال واألثرة،
للمذهب اجلديد ،اً
قاصدً ا أن يقنع املسلمني بأن احلكومة اإلسالمية ال وجود هلا بعد وفاة الرسول  Kكي
يرصف أنظار املسلمني عنها ،مثن ًيا عزائهم عن السعي إليها بتهويل الصعوبات ،ومش ّككًا
تيار املد اإلسالمي املتعاظم يف هناية األربعينات وأوائل اخلمسينات بجدوى حماولته إرجاع
اخلالفة اإلسالمية إىل الوجود استنا ًدا إىل تاريخ املايض.
وخالصة الرأي عند التوبة ،أن كتاب (الفتنة الكربى) هو فتنة كربى يف الفكر
ودون بأسلوب هادئ
اإلسالمي املعارص؛ ألنه مملوء بالتشكيك والدس ومغالطة احلقائقّ ،
ربا أن طه حسني مل يتغري
سلس نافذ إىل النفس ،وجاء يف قالب تارخيي ديني إسالمي .ومعت ً
حني اجته إىل الكتابة عن اإلسالم يف هناية األربعينات ،فقد بقي هو نفسه طه حسني يف

( ((4انظر :غازي التوبة ،الفكر اإلسالمي املعارص دراسة وتقويم ،بريوت :دار القلم1977 ،م ،ص144
.166 -

46

دراسات وأحباث

الثالثينات وما قبلها ،معاد ًيا للدين وحمار ًبا له ،ومفتونًا باحلضارة الغربية»(.((5

وعىل هذا النسق جاءت اعرتاضات أنور اجلندي وتشكيكاته ،وأخ ّفها نصي ًبا ما اجته
شارحا رأيه قائلاً :
إىل الع ّقاد ،فقد تركزت عىل فكرة العبقرية بوصفها فكرة غربية حمضة،
ً
إن «األستاذ الع ّقاد بدأ عمله بمنطلق غريب حمض ،هو فكرة العبقرية التي تداولتها كتابات
الغربيني شو ًطا طويلاً  ،عن نوع من االمتياز أو الذكاء يف جمال الفن واملوسيقى والشعر
والقصة يف الغرب ،ويسحب هذا الوصف عىل النبي  Kاملؤ ّيد بالوحي ،وعىل العظامء
من الصحابة دون تفرقة بني النبي والصحايب»(.((5

واشتدت هذه االعرتاضات واتسعت عىل طه حسني؛ إذ رأى فيه اجلندي أنه يف كتابه
(الفتنة الكربى) قد قدم اإلسالم من خالل التفسري املادي للتاريخ ،وظل متاب ًعا املسترشقني
يف هذا املنهج ،ومل تكن كتاباته عن اإلسالم ومنها كتاب (الفتنة الكربى) ،إلاَّ تفصيلاً
ربا أن ما قدمه طه حسني خالل حياته الطويلة
لتلك الشبهات التي أثارها االسترشاق ،معت ً
خاصا هبا كتاب (الفتنة
ما هي إلاَّ جمموعة من السموم التي حارب هبا حقائق اإلسالمًّ ،
الكربى)(.((5
وامتدت هذه االعرتاضات وتواصلت بالشدة نفسها مع الرشقاوي؛ إذ يرى اجلندي
أن الرشقاوي يف مقاالته املنشورة حول اإلمام عيل يف جريدة األهرام ،قد جدّ د خصومته
ربا أنه يتابع خمطط طه حسني،
القديمة لإلسالم حتت أسلوب ّبراق من االنتامء لإلسالم ،معت ً
وما كتابه عن اإلمام إلاَّ حلقة ثالثة من كتاب (الفتنة الكربى) ،فهو امتداد حقيقي وجتديد
استرشاقي ألفكار طه حسني املسمومة التي بثها يف كتابه (الفتنة الكربى) و(عيل وبنوه)،
وجددها الرشقاوي يف الثامنينات ،كام أنه يميض يف سلك واحد مع جورجي زيدان ،وال
ً
قصاص يغلبه اخليال والرواية املثرية(.((5
يصلح أن يكون
مؤرخا ،وإنام هو ّ

ضمن اجلندي اعرتاضات آخرين عىل الرشقاوي،
إىل جانب هذه االعرتاضاتّ ،
جاءت من أشخاص ينتمون إىل الوسط الديني ،وتركّزت بصورة رئيسة عىل تضعيف
مصادر الكتاب (عيل إمام املتقني) ،والتشكيك يف نوايا الكاتب ،وسلب أهلية الرشقاوي
تقصد التهجم عىل بعض الصحابة ،وقدّ م صورة مغلوطة
يف الكتابة التارخيية ،معتربين أنه ّ
متأثرا بنزعته اليسارية ،إىل غري ذلك من تشكيكات واعرتاضات.
عن التاريخ اإلسالميً ،
( ((5غازي التوبة ،املصدر نفسه ،ص.126-125
( ((5أنور اجلندي ،جيل العاملقة والشوامخ يف ضوء اإلسالم ،القاهرة :دار االعتصام ،بال تاريخ ،ص.371
( ((5أنور اجلندي ،املصدر نفسه ،ص.333-339-334-327
( ((5أنور اجلندي ،املصدر نفسه ،ص.251
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لكن املالحظ عىل هذه االعرتاضات ،أهنا من جهة تنحو منحى االتهّ ام والتشكيك،
ويغلب عليها حالة االنفعال وضيق الصدر ،وليست بعيدة عن التعايل وسوء الظن،
وترصف النقد عن جماله العلمي ،ومتيل إىل األحادية يف الرأي ،وال تعطي اآلخرين حق
االختالف ،وتسد طريق التواصل املعريف ،وتكرس اخلصومات ،وال تسهم يف تقدم املعرفة
وال يف ازدهار الفكر.

ومن جهة ثانية ،أن التاريخ ال عصمة له ،وطريق العلم إليه مفتوح وليس مغل ًقا،
حكرا عىل أحد ،والروايات التارخيية ما زالت بحاجة إىل
واحلقيقة فيه مشاعة وليست
ً
فحص وتدقيق وحتقيق بال هيبة وال رهبة ،وال قمع وال اضطهاد ،فالتاريخ اإلسالمي يف
تقدير الكثريين إسالميني وغري إسالميني أنه بحاجة إىل إعادة كتابة من جديد.

ومن جهة ثالثة ،أن هذه االعرتاضات جاءت متأثرة بالرصاعات األيديولوجية
احلادة التي شهدهتا الساحة املرصية ،ودل عىل ذلك تصوير أن العقاد وطه حسني إنام اجتها
نحو الكتابة يف اإلسالميات بقصد حماربة تيار املد اإلسالمي حسب عبارة التوبة ،ومواجهة
اليقظة اإلسالمية حسب عبارة اجلندي ،وهكذا احلال مع الرشقاوي الذي اعتربه اجلندي
أنه جدد خصومته القديمة لإلسالم!
هذه األحكام بعيدة كل البعد عن الواقع ،وتثري االستغراب ،وتدل عىل قصور يف
الفهم ،وتنتمي إىل ما يعرف بالتفسري األيديولوجي وهو نمط من التفسري ال يكون متجر ًدا
يف أحكامه وتقييامته ،ويكون عادة حمكو ًما بذهنية النوايا واملسبقات ،وبعقلية الرصاعات
والنزاعات ،وال يمكن فهم تلك االعرتاضات بعيدً ا عن هذا التفسري األيديولوجي الذي
ينتكس فيه منطق العلم والفهم.

وأكثر من تأثر هبذه االعرتاضات والمسها هو الرشقاوي ،ورشح ذلك متأ ًملا يف
مقدمتي كتابه ،وحسب وصفه :فقد تعرض الفرتاءات واهتاممات جائرة ،وكابد محاقات،
ولقي عنت وشغب ،ليس هذا فحسب ،فقد انفجرت ضده ثورة وصفت بالظاملة ،يف داللة
عىل حجم وقوة ما تعرض له من هجوم املخالفني واملعرتضني.
وحسب رواية الرشقاوي ،فقد بدأت القضية بخالف هادئ لكن رسعان ما التهب
واتسع وخرج عن إطاره ،ورشح ذلك قائلاً « :كنت أنرش هذا الكتاب يف جريدة األهرام كل
أربعاء ،وعندما وصلت إىل موقف عيل وأيب ذر من املال ،كتب الصديق ثروت أباظة معلنًا
خالفه معي حول هذا املوقف من املال ،وزعم أنه موقف الشيوعية ال موقف اإلسالم،
فرددت عليه ،وكان هذا اخلالف يف ظل ظليل من االحرتام والود املتبادل ،ولكن الصديق
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ثروت مل يكد يعلن رأيه ،حتى انفجرت ضدي ثورة سامها األستاذ اجلليل الدكتور حممد
الطيب النجار ثورة ظاملة! وكأن الذين أشعلوها كانوا ينتظرون إشارة البدء ،فقد استغلوا
وأولوه ضدي ،مما اضطره إىل أن يكتب مرة أخرى ليزجرهم
كالم الصديق ثروت أباظة ّ
وينهاهم عن سوء استغالل خالف الرأي فيام بيننا»(.((5

ً
مناقشا فيها وجمادلاً  ،متعج ًبا
وأخذ الرشقاوي يعدد بعض هذه االعرتاضات
بتقصد
ومنصد ًما من طريقة الفهم وطريقة املحاجة ،وأول ما تعجب منه الرشقاوي اهتامه ّ
اإلساءة لبعض الصحابة ،وحسب قوله« :وإن تعجب فعجب أن يتخيل أحد مهام يكن
ألشوه صورته!
حظه من الفهم ،أين أجتشم هذه املشقة أليسء إىل أحد من الصحابة أو
ّ
ولكني أسوق ما ال بد أن أسوقه من قصص اخلالف بني الصحابة ،ألن هنا اخلالف أثر
تأثريا بال ًغا يف شخصية اإلمام عيل ومواقفه ،وشحذ اجتهاده ليضع أحكا ًما ما كان يعرفها
ً
املسلمون من قبل ،وما كانوا ليعرفوها لوال هذا اخلالف! وقد ظلت هذه األحكام هي التي
تطبق حتى اليوم كلام حتاربت فئتان من املسلمني منذ الفتنة الكربى»(.((5
وعن اهتامه باألخذ بالروايات الضعيفة أو االعتامد عىل كتب غالة الشيعة ،ع ّقب
الرشقاوي قائلاً  :أود «أن أؤكد للذين اهتموين باألخذ بالروايات الضعيفة أو باالعتامد عىل
كتب غالة الشيعة ،أود أن أؤكد هلم أهنم مل ينصفوا أنفسهم ،إذ خالفوا احلقيقة ،فقد حتريت
ألاَّ اعتمد إلاَّ عىل املراجع الصحاح املوثوق هبا من كتب وموسوعات أهل السنة وحدهم،
ألسد الذرائع أمام من حياولون إثارة الفرقة ،أو إيقاظ الفتنة النائمة بني الشيعة والسنة ،ال
ألين أشك فيام كتبه مؤرخو الشيعة وفيهم مؤرخون ثقات .من أجل ذلك حرصت عىل أن
أضع ثبتًا باملراجع يف آخر الكتاب ،خمال ًفا بذلك ما اتبعته من قبل ،عسى أن جيهد املشككون
أنفسهم يف البحث فيعلموا ويتيقنوا ،ويبذلوا يف سبيل ذلك بعض العرق ،بدلاً من أن يرحيوا
أنفسهم بتوجيه االهتام ويتعبوا اآلخرين ،وبدلاً من أن جيهدوا القراء بإثارة الزوابع بغبارها
الذي خيفي احلقيقة عن العيون ...وعذري يف ذلك أن من الناس من حتداين أن أذكر املراجع
التي تثبت ما مل يقبله ألنه يف احلق يناقض مصاحله ،ثم ألن من الناس من يتهم بدلاً من أن
يفكر ويبحث ويتعلم ،ومن الناس من جيادل بغري علم وال هدى وال رساج منري»(.((5
وكان الرشقاوي قد رأى أن األمانة حتتم عليه أن يضم إىل الكتاب ما دار حوله من
جدال ،ويثبت رده عليها يف آخر اجلزء األول من الكتاب ،لكنه تلقى رسائل من القراء

( ((5عبدالرمحن الرشقاوي ،عيل إمام املتقني ،ص.10
( ((5عبدالرمحن الرشقاوي ،املصدر نفسه ،ص.10
( ((5عبدالرمحن الرشقاوي ،املصدر نفسه ،ص.342-11
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تتضمن بعض املالحظات ،وعىل إثرها رأى أن حيرر الكتاب من كل ما حيتمل سوء الفهم أو
سوء التأويلً ،
أخذا بنصيحة قراء يعتز بتقديرهم ،فاستحسن أن جيعلها يف هناية اجلزء الثاين،
ثم إنه أشفق عىل القارئ من ذلك ،ففضل أن تستقل تلك املحاورات وما يدخل يف باهبا،
بكتاب خاص اختار له عنوان (حماورات) ،راج ًيا أن يصدر قري ًبا ،لكني ال أعلم بصدوره.

مع كل ما تعرض له كتاب الرشقاوي من تشكيكات واعرتاضات حادة وقاسية بقي
ومؤثرا ،ومن الشهادات الدالة عىل تأثريه ما ذكره الطبيب والسيايس املرصي
مميزا
كتا ًبا ً
ً
كثريا بالكاتب عبدالرمحن الرشقاوي وخاصة
حسام بدراوي يف حوار معه قائلاً « :تأثرت ً
بكتابه «عيل إمام املتقني» ،فعندما قرأت هذا الكتاب وقارنت ما جاء به من معلومات عن
اإلمام عيل ،وما يدرس لنا باملدارس وجدت أن اهلوة واسعة ،وأن ما جاء يف الكتاب خيتلف
عم هو موجود بكتب الدراسة ،وأن اإلمام عيل شخصية أسطورية تستحق الوقوف
كثريا اَّ
ً
كثريا؛ لذلك آليت عىل نفيس أن أقرأ كل ما كتب عن اإلمام عيل بن أيب طالب ،بحيث
عندها ً
(((5
أصبح اإلمام عيل وبمرور الوقت املثل األعىل بالنسبة يل» .

هذه كانت ملحة كشفت عن طبيعة االعرتاضات التي واجهت التأليفات الثالثة
املذكورة ،واملفارقة أهنا جاءت من أشخاص ينتمون إىل املجال الفكري اإلسالمي ،لعلهم
كانوا يظنون أهنم أحق من غريهم بالكتابة التارخيية عن اإلسالم وتارخيه.

-7مالحظات وحتليالت

بعد هذه اجلولة االستطالعية واالستكشافية ،بقيت اإلشارة لبعض املالحظات
والتحليالت النقاشية والنقدية ،حتى تتكشف بعض األبعاد األخرى املضيئة عن تلك
التأليفات الثالثة ،من هذه املالحظات والتحليالت:

أول :إن هذه التأليفات التي لقيت مثل تلك التشكيكات واالعرتاضات احلادة
والقاسية من أشخاص ينتمون إىل املجال الفكري الديني السني ،لقيت يف املقابل رضا يف
املجال اإلسالمي الشيعي وترحي ًبا ،ظهر يف اإلقبال عليها ،والعناية هبا ،وجتىل يف رفع قيمتها
خصوصا أهنا جاءت من أدباء
األدبية والتارخيية ،ومتييزها عن غريها من التأليفات الكثرية،
ً
هلم منزلتهم األدبية الكبرية.
ويف حياته التفت طه حسني ملثل هذا االنطباع احلسن املتشكل حول كتابه يف ساحة

( ((5حسام بدراوي ،حكايتي مع الكتاب ،بيان الكتب ،االثنني  8نوفمرب 1999م ،العدد  ،79ص.16
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املسلمني الشيعة ،وحتديدً ا عند شيعة العراق ،وأشار هلذا االنطباع يف أحاديثه الشفهية،
عابرا ،وحسب قوله« :عندما أ ّلفت كتايب (عيل وبنوه) ُأنصفت
عاط ًفا عليه بكالم س ِّيئ جاء ً
عل ًّيا ،وحتدثت عنه حدي ًثا ط ّي ًبا فيام أظن ،وقد رضيه كثري من شيعة العراق ،ومع هذا جاءين
عيل ،ومن هذا الدعاء :أعمى اهلل بصريتك كام
من أحدهم رسالة كلها شتم وسب ودعاء َّ
(((5
أعمى برصك ،وذلك ألين مل أذكر يف الكتاب حديث غدير خم» .
ومثل هذا االنطباع حصل كذلك عند شيعة إيران ،وأشار إليه الباحث اإليراين
املتخصص يف األدب العريب الدكتور آذرتاش آذرنوش يف الكلمة التي ألقاها يف مهرجان
الذكرى الثانية لوفاة طه حسني املنعقد بالقاهرة سنة 1975م ،قائلاً « :إن نظرة طه حسني
يوجه من
إىل بدء الدعوة اإلسالمية ،وظهور اإلسالم ،ومنزلة عيل ودوره يف ذلك ،وما كان ّ
نقد إىل اخلالفة األموية ،جعل آثاره مستساغة لدى الشعب اإليراين الشيعي ،فلقت حفاوة
واهتام ًما بالغني»(.((5
ويتأكد هذا االنطباع عند معرفة عناية اإليرانيني هبذا الكتاب (عيل وبنوه) لطه
حسني ،وحرصهم املبكر عىل ترمجته ،وتوايل هذه الرتمجات وتعددها ،فقد صدرت له ترمجة
بالفارسية سنة 1961م حيتمل أهنا من أسبق الرتمجات ،وبعد سنتني عىل تاريخ الرتمجة
ضمت
األوىل ظهرت ترمجة أخرى سنة 1963م ،ويف سنة 1964م ظهرت ترمجة ثالثة ّ
اجلزأين ،وال يستبعد أن تكون هناك ترمجات أخرى بعد هذه السنوات الطوال.

واضحا عند املسلمني الشيعة،
وبالنسبة لكتاب العقاد فالرضا به والرتحيب كان
ً
ظهر متجل ًيا يف العودة املستمرة إليه ،واالقتباس منه ،واالستشهاد به ،واحلديث احلسن عنه.

وضوحا من هذه الناحية ،لكون أن الرشقاوي فاق
وأما كتاب الرشقاوي فهو األكثر
ً
اآلخرين وبال قياس ح ًّبا وعاطفة لإلمام ،وقد توالت طباعة كتابه ومل تتوقف ،ممتدة من
لبنان إىل العراق وإيران وغريها .وحني أعادت دار القارئ طباعته يف لبنان سنة 2018م،
ذكرت يف مقدمة النارش أن األستاذ الرشقاوي أعطى شخصية اإلمام  Cحقها يف هذا
الكتاب.
ثان ًيا :خضعت املطالعة التارخيية لطه حسني يف كتابه (الفتنة الكربى) ،لتأويالت
رجح التأويل
متعددة ومتباينة يف الدراسات الفكرية العربية املعارصة ،تراوحت بني من ّ
رجح التأويل
رجح التأويل السيايس ،إىل جانب من ّ
الفكري أو األيديولوجي ،وبني من ّ

( ((5حممد الدسوقي ،أيام مع طه حسني ،دمشق :دار القلم2002 ،م ،ص.56
ً
مؤرخا ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب2013 ،م ،ج ،2ص.669
( ((5عمر مقداد اجلمني ،طه حسني
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االجتامعي االقتصادي.

ذهب إىل التأويل الفكري ،الكاتب التونيس الدكتور احلبيب اجلنحاين الذي رأى أن
متلم ًسا من كالمه
طه حسني قدم
تفسريا ماد ًّيا للتاريخ اإلسالمي من زاوية اجلدلية التارخييةّ ،
ً
اضطرا ًبا وترد ًدا ،وحسب قوله« :وبالرغم ممّا نلمسه من اضطراب وتردد يف رؤية طه حسني
التارخيية ،فهو يعد دون ريب يف طليعة املؤرخني العرب املعارصين الذين حاولوا تفسري
تفسريا ماد ًّيا ،ونظروا إليه من زاوية اجلدلية التارخيية ،وال سيام
وقائع التاريخ اإلسالمي
ً
يف كتابه «الفتنة الكربى» ،وإن جاءت هذه املحاولة استهاللاً متأن ًيا عىل استحياء ،وتربز
حماولته هذه يف جالء يف تصويره أولاً للرصاع العنيف يف املجتمع القريش إثر ظهور اإلسالم
عىل أساس أنه رصاع اجتامعي بني فئتني متقابلتني :فئة السادة األغنياء من األرستقراطية
القرشية ،وفئة الفقراء من املستضعفني يف األرض والرقيق ،ثم ثان ًيا :يف الرصاع الطبقي
الذي اشتد أمره داخل املجتمع اإلسالمي بعد الفتوحات ،وما أدت إليه من تغيري كبري يف
حياة املسلمني االجتامعية ،وجتمع ثروات طائلة يف أيدي طبقة اجتامعية جديدة»(.((6
ويقرتب من هذا التأويل الفكري أو األيديولوجي من زاوية أخرى ،الكاتب املرصي
الدكتور حممود إسامعيل الذي رأى أن طه حسني اعتمد يف تفسري الفتنة الكربى عىل رؤى
ومنهجا ،من دون اعتبار ملا بني هذه الرؤى من اختالفات،
فكرا
ً
مفكرين غربيني متباعدين ً
فكان بالنسبة إليه مثالاً للتفسريات التي تفتقر إىل الوحدة والشمول ،وحسب قوله« :نسوق
يف هذا الصدد حماولة طه حسني لتفسري الفتنة الكربى ،حيث اعتمد رؤى كارل ماركس
وفرويد ودركايم ،دون اعتبار لالختالفات اجلوهرية بينها»(.((6

وذهب إىل التأويل السيايس الكاتب التونيس الدكتور عمر اجلمني الذي وجد يف
ظاهرا يرتد إىل املايض،
ظاهرا وباطنًا،
كتاب (عيل وبنوه) إشارات دالة عىل أن هلذا النص
ً
ً
وباطنًا يالمس احلارض ،وحتديدً ا احلارض املرصي ،فهذا الكتاب -يف نظر اجلمني« -قد
كتب يف مطلع النصف الثاين من هذا القرن –العرشين ،-وربام رشع فيه قبل منتهى النصف
ظاهرا وباطنًا ،فيه مثلاً  :إنكار للظلم ،وانكسار
األول ،ففيه إشارات دالة عىل أن هلذا النص
ً
لإلرهاب ،وقمع الرأي ...أفال يكون هذا الرتكيز مقصو ًدا ،ليشري به إىل اإلرهاب الذي
مارسته احلكومات املستبدة يف أواخر األربعينات؟ أال يكون هذا إدانة لسياسة اإلرهاب،
( ((6احلبيب اجلنحاين ،دراسات يف الفكر العريب احلديث ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي1990 ،م،
ص.300
( ((6حممود إسامعيل ،سوسيولوجيا الفكر اإلسالمي  -طور التكوين ،بريوت :مؤسسة االنتشار العريب،
2000م ،ص.22
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أيضا»(.((6
وحتريضا للناس عىل عدم السكوت؟ هذا أمر نرجحه ً
ً

عممه اجلمني عىل باقي كتابات طه
وجز ًما هبذا الرأي يف التأويل السيايس ،فقد ّ
حسني يف اإلسالميات ،وخلص إىل نتيجة قررها قائلاً « :ومعنى هذا كله أن طه حسني يف
إسالمياته املختلفة ،يتخذ التاريخ وسيلة إىل أهدافه يف اإلصالح السيايس واالجتامعي ،وهو
إن يفعل ذلك فألن الظروف السياسية مل تكن تسمح له وال لغريه أن يعرب باجلرأة الالزمة،
وبالوضوح الكامل عن مرشوعه اإلصالحي ،فكان لزا ًما أن يداور السلطان وحيتاط من
رشه ،ويستخفي بأفكاره ،ويعرب عنها يف كثري من اإليامء واإلجياز ،ويف كثري من األلغاز
واصطناع املجاز ،حتى ال يقع حتت طائلة القانون ،ويف قبضة السلطان»(.((6

أما التأويل االجتامعي االقتصادي ،فقد ذهب إليه الكاتب املرصي الدكتور حممود
أمني العامل (2009-1922م) ،الذي وضع حماولة طه حسني يف الفتنة الكربى يف إطار
شارحا
عابرا فيها من املايض القديم إىل احلارض املعيش،
ً
املعاجلة االجتامعية االقتصاديةً ،
رأيه قائلاً  :إننا نالحظ «أن هذا اجلزء األول من الفتنة الكربى قد كتب بني يوليو وأغسطس
عام 1947م ،يف مرحلة االنتفاضات الشعبية العديدة التي تفجرت آنذاك يف مرص ضد
حكومات األقلية ،وضد االحتالل الربيطاين ،وهذا التعسف واالستبداد والفساد امللكي،
وضد األوضاع االقتصادية االجتامعية املرتدية ،وكانت كتابة طه حسني هلذا اجلزء األول،
امتدا ًدا عىل نحو خمتلف لكتابات أخرى له يف تلك املرحلة كانت القضايا االجتامعية وخاصة
حمورا هلا ،ومن أبرز هذه الكتابات كتاب :املعذبون يف األرض ،والوعد
قضايا الفقر والظلم ً
احلق .وهلذا نستطيع القول بأن هذه املعاجلة االجتامعية االقتصادية التي عالج هبا طه حسني
ٍ
ملاض تارخيي ،بقدر ما كانت
الفتنة الكربى أيام عثامن ،مل تكن جمرد حتليل وتفسري وتقييم
كذلك حتليلاً
وتقييم حلارض حي كان يعايشه .وكذلك كان –يف تقديري -شأن
وتفسريا
اً
ً
اجلزء الثاين من الفتنة الكربى الذي تعرض فيه طه حسني ملحنة عيل وبنيه ،فلقد كتبه طه
حسني يف ظل معايشته ملحنة أخرى ،كتبه بني أغسطس عام  1952ومايو 1953م ،أي بدأ
كتابته بعد شهر واحد من قيام ثورة  23يوليو ،وأمته خالل فرتة الرصاع الذي احتدم آنذاك
تثبيتًا للسلطة اجلديدة .ومل يكن منهجه يف حتليل حمنة عيل وبنيه ،خيتلف يف اجلوهر عن حتليله
ألسباب حمنة عثامن ،برغم اختالف العنارص والعوامل واملالبسات»(.((6
وقفت عليها ،وننظر إليها بصفتها قراءات تأويلية
هذه بعض التأويالت املتعددة التي
ُ

ً
مؤرخا ،مصدر سابق ،ج 2ص.637-636
( ((6عمر مقداد اجلمني ،طه حسني
( ((6عمر مقداد اجلمني ،املصدر نفسه ،ص.640
( ((6حممود أمني العامل ،مفاهيم وقضايا إشكالية ،القاهرة :دار الثقافة اجلديدة1989 ،م ،ص.124
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تحُ سب عىل أصحاهبا ،تقبل املوافقة كام تقبل املخالفة ،اجلزئية أو الكلية ،ويصدق هذا احلال
عىل عموم القراءات التأويلية غري األحادية.
كام أن هذه التأويالت املتعددة جاءت لتؤكد أن املطالعة التارخيية لطه حسني مل تكن
من نمط املطالعات اجلامدة أو الساكنة ،وال من نمط املطالعات اهلزيلة أو الضحلة التي ال
حترك ً
نقاشا ،وال تُثري جدلاً  ،وال تو ّلد تأويلاً  ،وهلذا فقد خضعت لفحص وتدقيق تو ّلدت
ّ
منه مثل تلك التأويالت املتعددة.

من جهة أخرى ،يمكن النظر هلذه التأويالت إما عىل أساس أن كل واحدة منها
المست جز ًءا من املطالعة ،ومن ثم فهي توافق هذا اجلزء ،لكنها ال تطابق كامل املطالعة،
وإما عىل أساس أن هذه التأويالت هي أقرب إىل نمط التأويالت االنتقائية ،فمن يميل إىل
التأويل املادي ينتقي من املطالعة ما يوافق هذا اجلانب ،ومن يميل إىل التأويل األيديولوجي
ينتقي من املطالعة ما يوافق هذا اجلانب ،وهكذا.
أما حقيقة هذه املطالعة -يف نظر طه حسني -فقد قررها قائلاً « :وأنا أريد أن أنظر
إىل هذه القضية نظرة خالصة جمردة ،ال تصدر عن عاطفة وال هوى ،وال تتأثر باإليامن
وال بالدين ،وإنام هي نظرة املؤرخ الذي جيرد نفسه جتريدً ا كاملاً من النزعات والعواطف
واألهواء ،مهام ختتلف مظاهرها ومصادرها وغاياهتا»(.((6

ثال ًثا :اعتنى الع ّقاد يف عبقرياته بدراسة ما أطلق عليه مفتاح الشخصية ،عملاً
معر ًفا هذا املفهوم بأنه «األداة الصغرية التي تفتح لنا أبواهبا ،وتنفذ بنا
بمنهجه النفيسّ ،
وراء أسوارها وجدراهنا ،وهو كمفتاح البيت يف كثري من املشابه واألغراض ،فيكون البيت
كاحلصن املغلق ما مل تكن معك هذه األداة الصغرية التي قد حتملها يف أصغر جيب ،فإذا
عاجلته هبا فال حصن وال إغالق ،وليس مفتاح البيت وص ًفا وال متثيلاً لشكله واتساعه،
وكذلك مفتاح الشخصية ليس بوصف هلا وال بتمثيل خلصائصها ومزاياها ،ولكنه أداة تنفذ
بك إىل دخائلها وال تزيد»(.((6

وعملاً هبذا املفهوم ،يرى العقاد أن مفتاح شخصية اإلمام يتحدد فيام أسامه آداب
ملخصا هذه اآلداب يف كلمة واحدة هي «النخوة» التي كانت طب ًعا يف اإلمام
الفروسية،
ً
شارحا رأيه قائلاً « :آداب الفروسية هي مفتاح هذه الشخصية النبيلة الذي يفض
فطر عليه،
ً
منها كل مغلق ،ويفرس منها كل ما احتاج إىل تفسري ،وآداب الفروسية هي تلك اآلداب التي
( ((6طه حسني ،عثامن ،ص.4
( ((6عباس حممود العقاد ،عبقرية الصديق ،مصدر سابق ،ص.52
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نلخصها يف كلمة واحدة وهي :النخوة ،وقد كانت النخوة طب ًعا يف عيل ُفطِ َر عليه ،وأد ًبا
من آداب األرسة اهلاشمية نشأ فيه ،وعادة من عادات الفروسية العملية التي يتعودها كل
فارس شجاع متغلب عىل األقران ،وإن مل يطبع عليها وينشأ يف حجرها ...وهكذا كان عيل
 Eيف مجيع أحواله وأعامله ،بلغت به نخوة الفروسية غايتها املثىل ،وال سيام يف معاملة
ينس الرشف قط ليغتنم الفرصة ،ومل يساوره الريب قط
الضعفاء من الرجال والنساء ،فلم َ
يف الرشف»(.((6

هذه هي وجهة نظر الع ّقاد ،وعنده ما يسنده وما يؤيد قوله ،لكني أرى أن مفتاح
شخصية اإلمام تتحدد يف أمر آخر ،هو أكثر انطبا ًقا ،وأوضح مصدا ًقا عىل عموم شخصية
اإلمام وسريته ،ونعني به :الطهارة واتباع احلق ،فسرية اإلمام من الوالدة إىل الشهادة
هي سرية اإلنسان املتطهر ،فقد ولد يف الكعبة ،ومل يسجد لصنم قط ،وليست له سابقية
يف اجلاهلية ،وأول من أسلم من الرجال ،وأول من صىل مع النبي من الرجال ،وتربى يف
حضن النبي وكان ربيبه وتلميذه وحمبه ،والتزم بسريته ومل حيد عنها قط ،وهو القائل عن
نفسه« :ولقد كنت اتّبعه اتّباع الفصيل أثر أمه» ،وليس هناك سرية تطابق سرية النبي إلاَّ
سرية اإلمام ،وعىل هذا املنوال امتدت سريته إىل أن ختمها بالشهادة.

والشواهد الدالة عىل هذا األمر ال حرص هلا ،ونكتفي بشاهدين قديم وحديث ،قديم
موج ًها كالمه البنه عبداهلل قائلاً « :اعلم أن عل ًّيا كان له
يتحدد يف قول شهري ألمحد بن حنبل ّ
كثري من األعداء ،ففتش أعداؤه له عي ًبا فلم جيدوا»( .((6فهل يصدق هذا القول عىل إنسان
متطهرا!
من البرش لو مل يكن
ً
تقصدت أن يكون من الع ّقاد نفسه ،ويتحدد يف قول تتأكد حكمته
وشاهد حديثّ ،
ملخصا فيه البداية والنهاية لسرية اإلمام ،كيف
أنه جاء يف آخر ما ختم به الع ّقاد كتابه،
ً
أهنا بدأت من الكعبة وختمت يف املسجد ،وما بني الكعبة واملسجد يتجىل عنوان الطهارة،
وحسب قول الع ّقاد« :أي ختام أشبه هبذا الشهيد املنصف من هذا اخلتام ،لقد ولد كام علمنا
يف الكعبة ،ورضب كام علمنا يف املسجد ،فأية بداية وهناية أشبه باحلياة التي بينهام من تلك
البداية وتلك النهاية»(.((6

وبني الطهارة واتباع احلق ،هناك تالزم ال ينفك وال ينقطع ،فالطهارة حتيل إىل الذات
هنجا
بوصفها ملكة نفسانية مكاهنا النفس ،واتباع احلق حييل إىل املوضوع
خارجا باعتباره ً
ً
( ((6عباس حممود العقاد ،عبقرية اإلمام ،ص.28
( ((6يوسف القرضاوي ،تارخينا املفرتى عليه ،القاهرة :دار الرشوق ،ص.88
( ((6عباس حممود العقاد ،عبقرية اإلمام ،ص.189
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خارجا يف اتباع احلق ،وقد كان اإلمام مثالاً
يظهر يف السلوك اخلارجي ،وتتجىل الطهارة
ً
التباع احلق ،ومصدا ًقا له ،مل تعرف سريته إلاَّ احلق ،وما عرف إلاَّ باحلق ،وما كان إلاَّ عىل
احلق ،يف أقواله وأعامله ،من بداية سريته إىل شهادته ،وصدّ ق ذلك ما روي من الفريقني عن
النبي األكرم  Kقوله« :عيل مع احلق واحلق مع عيل يدور حيثام دار»(.((7
راب ًعا :وقف العقاد عىل مسألة حق اإلمام يف اخلالفة بعد النبي ،وصورها بطريقة
ملتبسة وغري عادله ،راب ًطا هذا احلق بمزية قرابة اإلمام من النبي ،وحسب قوله« :إن اإلمام
أنكر إجحا ًفا أصابه يف خت ّطيه بالبيعة إىل غريه بعد وفاة ابن عمه صلوات اهلل عليه ،وأنه كان
يريد أن قرابته من النبي مزية ترشحه للخالفة بعده ،ألهنا فرع من النبوة عىل اعتقاده ،وهم
شجرة النبوة وحمط الرسالة كام قال ،ومما ال شك فيه ،أن شعوره هذا طبيعي يف النفس
اإلنسانية كيفام كان حظها من الزهد والقناعة»(.((7

وقد ع ّقب الع ّقاد عىل هذا املوقف قائلاً « :غري أن اخلالفة اإلسالمية مسألة عاملية
ضحى يف سبيلها
ال توزن بميزان واحد ،وال يؤتم فيها برأي واحد وال بحق واحد ،وقد ُي َّ
بالعظيم والعظامء ،إذا تعارضت احلقوق وتش ّعبت اآلراء»(.((7
ال يمكن االتفاق مع الع ّقاد يف هذا املوقف ،فال شك وال ريب أن اإلمام مل يدع حقه
يف اخلالفة ملز ّية قرابته من النبي هبذا العنوان فحسب ،وإنام حاجج اآلخرين هبذه املزية حينام
قدّ م هؤالء أنفسهم هبذه املزية يف سقيفة بني ساعدة ،كوهنم أوىل باخلالفة من األنصار ألهنم
أقرب إىل النبي ،وحسب منطقهم فهم أولياؤه وعشريته ،وأحق الناس باألمر من بعده ،وأن
العرب ال ينبغي أن تويل هذا األمر إلاَّ من كانت النبوة فيهم ،فاإلمام حاجج هؤالء النفر
القليل بمنطقهم يف إثبات حقه.
فإذا كانت قريش أوىل باخلالفة من األنصار ألهنم أقرب إىل النبي ،فإن يف قريش من
هم أقرب إىل النبي من غريهم ،وليس هناك أحد -بشهادة اجلميع ومعرفتهم -أقرب إىل
النبي من مجيع اجلهات ،نس ًبا وعشري ًة ومنزل ًة وفضلاً وسري ًة وح ًّبا كاإلمام .C
من جهة ثانيةُ ،عرف عن اإلمام يف كل سريته أنه ما وضع نفسه يف غري موضع احلق،
وما طالب بيشء إلاَّ وكان احلق معه ،وما خالفه أحد إلاَّ وظهر أنه مل يكن عىل حق ،وسرية
اإلمام شاهدة عىل ذلك لكل من نظر فيها وتبرص ،فحينام أعلن اإلمام أنه أحق باخلالفة بعد

( ((7ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ج ،2ص.297
( ((7عباس حممود العقاد ،عبقرية اإلمام ،ص.127
( ((7عباس حممود العقاد ،املصدر نفسه ،ص.127
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النبي ،كان يعلم يقينًا بأحقية موقفه ،وأنه يف هذا املوقف يطابق موقف النبي ويوافقه متا ًما،
وهو الذي ما حاد عن سرية النبي قط.

درسا تعليم ًّيا وتوجيه ًّيا مل يكن اإلمام
من جهة ثالثة ،ظهر الع ّقاد كام لو أنه يقدم ً
متبصرّ ً ا به ،وال متن ّب ًها له ،أو ملتفتًا إليه ،عندما قال« :غري أن اخلالفة اإلسالمية مسألة عاملية
ضحى يف سبيلها
يؤتم فيها برأي واحد وال بحق واحد ،وقد ُي َّ
ال توزن بميزان واحد ،وال ّ
بالعظيم والعظامء ،إذا تعارضت احلقوق وتشعبت اآلراء».
حاجوا
يوجه هذا الكالم الدريس والتعليمي ،ألولئك الذين ّ
وكان األوىل بالع ّقاد أن ّ
األنصار وقالوا :إن اخلالفة يف قريش ،فإذا كانت اخلالفة اإلسالمية مسألة عاملية فإهنا ال
توزن بميزان اجلامعة أو القبيلة ،وإنام توزن بميزان اإلسالم!.

اهتزت
خامسا :يف انطباع بعض أن املكانة األدبية لكتايب الع ّقاد وطه حسني ،قد ّ
ً
وتغيرّ ت بعد صدور كتاب األديب اللبناين املسيحي جورج جرداق املوسوم بعنوان( :اإلمام
عيل صوت العدالة اإلنسانية) الذي تتابع صدور أجزائه اخلمسة ما بني أواخر اخلمسينات
تفوق عىل كتايب الع ّقاد
ومنتصف سيتنات القرن العرشين ،بناء عىل أن كتاب جرداق قد ّ
وطه حسني من جهات عدة ،منها :جهة البيان ،وجهة املنهج ،وجهة الكشف والتحليل،
وهكذا من جهة الكم.
ويف هذا النطاق يمكن اإلشارة لثالثة أقوال ينتمي أصحاهبا إىل ثالث بيئات عربية
هي :لبنان وسوريا والعراق ،القول األول عبرّ عنه العامل اللبناين الشيخ حممد جواد مغنية
كثريا يف مدح كتاب جرداق ،وم ّيزه
(1400-1322هـ1979-1905 /م) الذي بالغ ً
خاصا بالذكر كتايب الع ّقاد وطه حسني ،وحسب قوله« :أين كل ما كتبه األولون
عىل غريه ًّ
واآلخرون بام فيهم عباس حممود الع ّقاد وطه حسني ،ممّا كتبه األديب اللبناين الشاب
وقوة العلم ،وعظمة الفن ،حتى يستويل
األستاذ جرداق ،الذي ُيدهشك بسحر البيانّ ،
عليك ،ويسيطر عىل عقلك وشعورك ،فال تعود تشعر إلاَّ بالكاتب وبالكتاب»(.((7
القول الثاين عبرّ عنه األديب السوري إنعام اجلندي ،وجاء قوله مطاب ًقا لقول الشيخ
مغنية ،قائلاً « :علمت أن صاحبنا أنجز كتابه عن عيل بن أيب طالب ،اإلمام العظيم الذي
عاش أرقى العواطف اإلنسانية ،ومات شهيد العدالة االجتامعية ،فاغتبطت هبذا اخلرب
العلمي ،أن عل ًّيا ما تزال حقيقته أبعد من رشوح ابن أيب احلديد ،ومن أبحاث عباس حممود
الع ّقاد والدكتور طه حسني ،ولعلمي أن جورج جرداق أقدر من يكشف عن هذه احلقيقة
( ((7جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،قم :منشورات ذوي القربى ،ص.984
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البعيدة؛ ألنه يتناول األمور بمنطق العقل والقلب والوجدان مجي ًعا ،وصدر الكتاب فإذا
به آية من آيات اخللق واإلبداع يف العرض والتحليل واالستنتاج وسعة االطالع وعمق
قديم
الثقافة ،وآية من آيات األسلوب الفني الذي جيعل صاحبه يف القمة بني أدباء العربية اً
وحدي ًثا»(.((7
القول الثالث عبرّ عنه األديب العراقي الدكتور جليل كامل الدين (2014-1930م)
الذي نعت جرداق بالباحث الناجح يف مقابل الع ّقاد الذي اشتدّ يف نقده ناعتًا له بالفشل،
ناجحا،
وحسب قوله« :يمكننا أن نقول بال حترج وال تردد :إن جرداق ينتصب باح ًثا علم ًّيا
ً
سابحا يف خضم من
وفنّانًا خال ًقا ،بينام يفشل عباس حممود الع ّقاد يف هذا املجال ،ويظل
ً
األحكام االعتباطية ،والتعميامت والتجريدات ،والفضل يف ذلك للمنهج العلمي التارخيي
األديب الذي التزمه جرداق وعاناه ،ولعبقرية جرداق املبدعة يف فهم احلوادث وإدراك
النفوس»(.((7

متفو ًقا كام وكي ًفا عىل كتايب
نتفق مع هذا االنطباع يف اعتبار أن كتاب جرداق جاء ّ
علم أن جرداق مل يقنع بكتابيهام مع استفادته املحدودة منهام ،وقد خطط
الع ّقاد وطه حسني ،اً
سل ًفا إلنجاز كتاب يتخطامها ويتقدم عليهام ليعطي اإلمام حقه من اإلنصاف ،ومتكن فعلاً
من الوصول إىل ما كان يصبو إليه ،وجاء كتابه متفو ًقا عليهام أد ًبا وبيانًا ،ح ًّبا وعاطف ًة ،أف ًقا
هيز مكانتهام األدبية أو يفوقهام شهرة ،وذلك
وبعدً ا ،عدلاً وإنصا ًفا ،لكنه مل يستطع أن ّ
ألمرين :األول له عالقة بالشهرة من ناحية األشخاص ،فشهرة الع ّقاد وطه حسني ظلت
وما زالت تفوق شهرة جرداق ،والثاين له عالقة بالكتاب من ناحية الكم ،فكتاب جرداق
يتكون من مخسة أجزاء ،متخط ًيا ألف صفحة ،ما جعله يصبح يف غري متناول اجلميع قراء ًة
ّ
ومتابع ًة وتداولاً  ،بخالف احلال مع كتايب الع ّقاد وطه حسني.
هذه كانت حماولة استطالعية وحتليلية تناولت دراسة منظورات الرؤية يف األدب
املرصي احلديث حول اإلمام عيل  Cمن خالل العودة إىل ثالثة تأليفات هي األشهر
يف هذا املوضوع ،وإذا كانت هلذه املحاولة من فضيلة فلعلها تعدّ األوىل ال أقل يف النطاق
العريب ،التي ُعنيت بدراسة هذا املوضوع ،فلم أجد أثناء البحث كتابات تناولت هذه
القضية هبذا العنوان.

( ((7جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.993
( ((7جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.990
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الدكتور امبارك حامدي*

ﷺ مدخل

ُ
القولّ :
إن ظهور الوعي بالت ّ
التارخيي عند العرب
ّأخر
من النّافل
ّ
يب
واملسلمني إنّام يعود إىل احتكاكهم بالغرب ،إذ لوال ظهور هذا اآلخر الغر ّ
املتقدّ م ملا شعر العرب باملسافة احلضار ّية التي تفصل بينهم وبني العامل احلديث،
متأزم.
ولمََا وصفوا واق َعهم بأنّه ّ

يتم
دائم ،وكان ّ
وهي أزمة مل تنشأ بسبب عوامل داخل ّية كام جرى اً
إصالحها بأدوات داخل ّية :انحراف فتقليد فإصالح ،ولك ْن نتيجة عوامل
ُ
املرة ،كام يذهب إىل ذلك املفكّر املغريب عبد اإلله بلقزيز.
خارج ّية حتديدً ا هذه ّ

ّ
ولعل خصوص ّية هذه األزمة احلديثة هي التي جعلت املصلحني
(الطهطاوي ،الكواكبي ،خري الدين باشا ،عبده ،الفايس )...يذهبون ،يف
مرحلة أوىل من بحثهم عن أسباب تلك األزمة ،إىل اتهّ ام النّظم السياس ّية البالية
اإلصالحي استلها ًما
انصب جهدُ هم
واالستبداد النّاشئ عنها ،لذلك فقد
ّ
ّ
* جامعة قفصة  -تونس.
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وتأصيلاً عىل إصالح تلك النّظم مستفيدين من مشاهداهتم ملا حت ّقق يف الغرب من جهة،
توفيقي
إسالمي من جهة أخرى ،وذلك ضمن جهد
ومتأ ّثرين بام يسكنهم من موروث
ّ
ّ
ضخم بني املرجع ّيتني.

يتنزل خوض املصلحني يف إشكال ّية عالقة
السياق الواسع من البحث ّ
ويف هذا ّ
الدّ ين بالدّ ولة .وسنعمل يف هذا البحث عىل مقاربة هذه اإلشكالية من زاوية حمدّ دة ،وهي
املدونة اإلصالح ّية العرب ّية ،ومنها التك ّفل بالعودة إىل الفطرة أو
أسس مرشوع ّية الدولة يف ّ
والرخاء الذي حي ّققه احلاكم ،أو الطبيعة البرش ّية (خيرّ ة/
حراستها ،أو مقدار األمن والعدل ّ
رشيرة) أو التّعاقد االجتامعي بني احلاكم واملحكوم...
ّ
أيضا إىل البحث يف املصدر أو املصادر التي رأى املصلحون ّ
أن احلاكم
وتتّجه املقاربة ً
حق االمتثال ألوامره ،أي يف مرشوع ّية سلطته ومقبول ّيتها لدى اجلميع ،ومن
يستمدّ منها ّ
باحلق اإلهلي ،أو
السلطة عىل املحكومني متجاوزين القول
ّ
َث َّم امتالكه ّ
احلق يف ممارسة ّ
الوراثة التقليد ّية الترّ اث ّيينْ  ،ذلك التّجاوز الذي جعلهم ح ًّقا مصلحنيّ ،
بكل ما يعنيه مفهوم
اإلصالح من آفاق وحدود.

خاص ّية الرت ّدد بني املرجع ّيتني الرتاث ّية الدّ ين ّية
وستعمل هذه املقاربة كذلك عىل بيان ّ
والغرب ّية احلديثة ال يف بلورة أسس مرشوع ّية الدولة ونظامها املنشود فحسب ،بل كذلك
تتأسس عليها
يف تأصيل القيم املوصولة بالدّ ولة املنشودة .ويف مقدّ متها قيمة املواطنة التي ّ
املدونة اإلصالح ّية ،منها :احلرية والعدل و«الديمقراط ّية» وحكم
قيم فرعية عديدة يف ّ
ٌ
القانون...
نشأ مفهوم الدّ ولة احلديثة يف الفكر العريب نشأة إشكال ّيةْ ،
إن من جهة املالبسات
التّارخي ّية واحلضار ّية ،أو من جهة الطرق التي تبلورت هبا القيم املتل ّبسة هبذا املفهوم،
ودخلنة األوروب ّية منها ،يف ضوء توتّر واضح يف ذات املفكّر بني مرجعيته العربية اإلسالم ّية
الصاعدة.
املتجاوزة واملرجع ّية الغربية ّ
َ
ومن تلك املفاهيم واإلشكاليات نذكر مفهوم الشرّ عية ،ونمط احلكم املنشود،
املؤسسة هلا...
واملواطنة ،والقيم ّ

ﷺ أولاً  :أسس مرشوع ّية الدّ ولة

ماذا نقصد بأسس مرشوع ّية الدولة؟

السلطة التي متارسها الدولة
املقصود بأسس املرشوع ّية ( )légitimitéهو ما جيعل ّ
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عرفها بعضهم بقوله« :هو ما يستدعي احلديث عن أسس
سلطة مقبولة من الكا ّفة ،أو كام ّ
السلطة ،وعن تربير ال ّطاعة الواجبة إزاءها»(((.
ّ
ويتجسد هذا القبول يف االمتثال الطوعي للقوانني واألوامر التي يصدرها ممثلوها
ّ
من رؤساء ووزراء وغريهم .ومل يبتعد املصلح املغريب عالل الفايس (ت  )1974عن هذا
التّعريف يف قولهّ :
إن البحث يف مرشوع ّية الدولة يعني البحث يف «املصدر الذي يستمد منه
حق االمتثال ألمره ،والعمل بام يصدر من ترشيع أو يتخذه من تدبري»(((.
القانون أو احلاكم ّ
ّظر فيام ّبرر به
ويستدعي البحث يف أسس مرشوع ّية الدولة يف الفكر
اإلصالحي الن َ
ّ
السلطة عىل
زعامء اإلصالح وجود كيان الدّ ولة ،وفيام رأوا أنّه يمدّ ها بمرشوع ّية ممارسة ّ
املحكومني.

بعضهم ،يف هذا السياق ،إىل ّ
أن مفهوم اإلصالح يف عرص النهضة قد هنض
وذهب ُ
التارخيي يف مستوى اإلسالم املعياري
الواقعي
االجتامعي
عىل السعي إىل وضع اإلسالم
ّ
ّ
ّ
املثايل ،أي حماولة االرتفاع بام هو كائن إىل ما ينبغي أن يكون ،إذ «اإلسالم يف الوعي
اإلسالمي هو األصل املطلق ،ولذا أقيمت مرادفة بني اإلسالم والفطرة ،وهو ما تعنيه
القضية التالية التي أصبح مس ّل اًم هبا من ِق َبل سائر مفكري اإلسالم باستثناء الفالسفة ،وهي
اإلسالم دين الفطرة»(((.
كان هذا براديغم املفكّرين واملصلحني عىل امتداد التاريخ العريب اإلسالمي يف
تشخيص األزمات وطريقة اخلروج منها :انحراف عن الدّ ين ،وانتشار للتقليد ،فدعوات
داخيل ،وال بدّ أن يكون
للعودة إىل الفطرة واألصل بوسائل اإلسالم نفسه ،فاخللل
ّ
أيضا من جنسه ،غري ّ
خارجي له
أن ما يم ّيز اإلصالح احلديث هو ظهور طرف
اإلصالح ً
ّ
نصيب وافر فيام أصاب بالد اإلسالم من ّ
تأخر ،ومن هذا الواقع اجلديد نشأت معضالت
الفكر اإلصالحي العريب(((.

(1) Encyclopédie Universalis. https://www.universalis.fr/encyclopedie/legitimite. le 12- 012018.
وانظر كذلكhttps://www.dictionnaire-juridique.com.: dictionnaire juridique :

((( عالل الفايس ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها ،بريوت :دار املغرب اإلسالمي1993 ،م ،ط،5
ص .213
((( عيل أومليل ،اإلصالحية العربية ،بريوت  -الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ودار التنوير1985 ،م،
ط ،1ص .15
((( املرجع نفسه ،ص  16وما بعدها.
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فقد ّ
ظل يف الغالب منشدًّ ا إىل مفهوم الفطرة ،وإن ط ّعمه أحيانًا بأسس أخرى حديثة
كام نرى.
فام مفهوم الفطرة؟ وما مصادرها؟

قرآين رصف ،ورد يف صيغته هذه أو يف صيغ أخرى يف كثري من اآليات
الفطرة مفهوم
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
القرآنية ،ومنها :قوله تعاىلَ :
{فأق ْم َو ْج َه َك للدِّ ِ
َّاس َع َل ْي َها لاَ
ين َحنيف ًا ف ْط َر َة ال َّله ا َّلتي َف َط َر الن َ
َت ْب ِد َيل لخِ َ ْل ِق ال َّل ِه َذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس لاَ َي ْع َل ُم َ
ون}((( ،فاإلسالم هو الفطرة،
و«من هنا نفهم املعنى العميق هلذه املحاوالت التي ما فتئ يرومها املفكرون واملصلحون
املسلمون عرب العصور :أعني النزوع إىل اإلسالم «األصل» ،إسالم «الفطرة» ،واقرتن
دائم برفض كل ما اعترب حتري ًفا هلذا «األصل» وقع فيه الناس ،أي التقليد أو
هذا النزوع اً
البدعة»(((.

والعودة إىل الفطرة أو حراستها تقتيض سلطة قائمة عليها ،إذ «لوال ويل األمر ملا
قدر العامل عىل نرش كلمة ،وال احلاكم الرشعي عىل تنفيذ كلمته ،وال العابد عىل عبادته ،وال
الصانع عىل صناعته ،وال التاجر عىل جتارته ،ولوالهم النقطعت السبل وتعطلت الثغور
وكثرت الفتن والرشور ،فامللك كالروح والرعية كاجلسد وال قوام جلسد إلاَّ بروحه»(((.
أيضا ّ
ويوحي هذا ّ
بأن املصلح املرصي رفاعة الطهطاوي يميل إىل اعتبار
الشاهد ً
السلطة
الرشير قد يؤ ّدي إىل الفتن ،ومن هنا رضورة ّ
رشيرة ،وهذا النزوع ّ
الطبيعة البرش ّية ّ
العليا (الدولة /امللك).
الرضوري بني امللك والرع ّية ،ولكنّه تالزم ال
وقد شدّ د الطهطاوي عىل التالزم
ّ
يلغي واقع التّفاضل ،فامللك أرشف من الرع ّية (امللك روح - /الرع ّية /اجلسد) ،والرع ّية
هي املحتاجة إىل امللك ال العكس (ال قوام جلسد إلاَّ بروحه).
الدنيوي الرصف الذي يستند إليه جون جاك روسو
ومن ال ّطريف املقارنة بني ال ّطابع
ّ

((( سورة الروم .30 :اآليات التي تتحدث عن الفطرة ومشتقاهتا :اإلرساء آية  ،51طه آية  ،72يس آية ،22
الزخرف آية  ،27األنبياء آية  ،56مريم آية  ،90الشورى آية  ،11االنفطار آية  ،1األنعام اآليتان ،7 ،6
الزمر آية  ،46امللك آية  ،3املزمل آية .18
((( عيل أومليل ،اإلصالحية العربية ،مرجع سابق ،ص ص  .40 ،39يالحظ أومليل أن الفطرة عند الفالسفة
«هي توافق تام بني اإلنسان وما ينبغي أن يكون عليه اإلنسان .وما يطرأ عليه بعد ذلك من سلوك ال يوافق
هذا األصل فهو حتريف أطلق عليه اسم «التقليد»» ص .36
((( رفاعة الطهطاوي ،مناهج األلباب ،ضمن األعامل الكاملة ،ج ،2تح .حممد عامرة( ،بريوت،)1972 :
ص .232
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(ت  )J.J. Rousseau( )1778مثلاً وبني املقدّ مات ذات الطابع الدّ يني الذي يستدعيه
الطهطاوي وكثري من املصلحني .يقول روسو :الدولة عبارة عن رشكة أو مجعية يتنازل هلا
األفراد عن جزء من حريتهم من أجل أن حتميهم وحتمي ممتلكاهتم ،ورغم انضامم الفرد إىل
ّ
حرا كام كان(((.
اخلاصة،
املجموعة فإنه مع ذلك ،ال يطيع سوى إرادته
ّ
ويظل ًّ
وال مراء يف ّ
أن أكثر املصلحني قد ا ّطلعوا عىل ما استند إليه الفكر الغريب من أسس
رأوا ّ
أن مرشوعية الدّ ولة تقوم عليها ،نعني بذلك نظر ّية الطبيعة البرش ّية الشرّ ّ يرة ،ومن
روادها اإلنجليزي توماس هوبز (ت  )Thomas Hobbes( )1651الذي بنى نظر ّيته يف
الدّ ولة عىل مس ّلمة مفا ُدها ّ
أن «اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان» ،وأنّه ال يروق له أن ينتظم مع
غريه يف جمتمعات تسودها سلطة حاكمة ،وهم يف حالة غياب تلك السلطة التي تسودهم
باخلوف ،أي يف حالة الطبيعة ،يف حالة «حرب اجلميع ضدّ اجلميع»((( .ويقابلها القول
روسو ،وكانت أساسا لنظرية العقد
االجتامعي(.((1
ّ
بالطبيعة اخليرّ ة لإلنسان التي تبنّاها ّ
ويالحظ ّ
أي فائدة تذكر ،فلم يرت ّدد يف
أن بعض املصلحني مل ير يف هذه النظر ّيات ّ
رفضها بكل وضوح .يقول علاّ ل الفايس« :أما الفكرة الطبيعية أو العقل االجتامعي ،فهي
فروض ال يرتتب عليها أثر إجيايب»(.((1
ولعل يف ذلك ما ّ
ّ
يدل عىل خشية من االنزالق إىل تأسيس الدّ ولة عىل أسس برش ّية
ومتسكًا يف املقابل ،باملصادر املرشوع ّية الدّ ين ّية التقليد ّية.
رصف ،أعني علامن ّيةّ ،

الرفضّ ،
فإن الفايس يزاوج وإن بصورة غري رصحية ،بني املرجع ّية
وبالرغم من هذا ّ
ّ
اإلسالمية واملرجع ّية الغرب ّية احلديثة ،إذ يقول« :إن السيادة األصلية هلل سبحانه وتعاىل،
ومعنى ذلك رضورة الرجوع هلل يف األمر والنهي .أما السيادة العملية فهي مستمدة من
الشعب باعتباره الذي يعينّ أهل احلل والعقد يف األمة»(.((1
(8) Jeans Jacques Rousseau, Du contrat social, Céres, Tunis, 1994. P16.
(9) Thomas Hobbes, Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république
ecclésiastique et civile (1ère partie), trad. Philippe Folliot. http://perso.wanadoo.fr/
philotra/ http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm. le 17- 01- 2018.

( ((1قارن ذلك بربط روسو بني الرشع ّية والتوافق:

«puisque aucun homme n› a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne
produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi
les hommes». Jeans Jacques Rousseau, Du contrat social. Opp. Cit. P11.

( ((1عالل الفايس ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها ،ص ص .214-213
( ((1املصدر نفسه ،ص .215
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ويوحي التّمييز بني السيادة األصلية (اإلهلية) وبني السيادة العمل ّية (البرشية) ما
بتطورات الواقع الغريب الذي صار يضغط أكثر فأكثر عىل الفكر
كان من تأ ّثر هذا املصلح ّ
العريب احلديث من جهة ،بقدر ما يكشف عن صعوبة االنفكاك من املوروث ذي الطابع
السلطة من جهة أخرى ،وإلاَّ ما معنى قولهّ :
إن
امليتافيزيقي الذي غلب عىل التّفكري يف ّ
ّ
ّ
النص املقدّ س إهلي ولك ّن تأويل
السيادة أي التّرشيع؟ صحيح أن مصدر ّ
اهلل هو صاحب ّ
النّصوص واألحكام من صنع العقل البرشي رضورة.
وهذا يعني ّ
والنسبي للمقصود اإلهلي املطلق
أن يف ا ّدعاء مطابقة فهم البرش املحدود
ّ
تتم ترمجته استبدا ًدا بالرأي وطغيانًا يف احلكم.
تألهّ ًا ّ
كان الطهطاوي من قبل قد خطا فعلاً اخلطوة التي عجز عنها الفايس ،فقد عبرّ
مصدرا للسلطات املحدّ دة
ربا األ ّمة
ً
بوضوح عن إعجابه بأسس املرشوع ّية الغرب ّية ،معت ً
حق الثورة عىل احلاكم متى ّ
أخل بامليثاق الذي قام
بدورها بدستور ،وهو ما يعني امتالكها ّ
حكمه عىل أساسه ،ومنه استمدّ مرشوع ّية سلطته «كام نادى بالفصل بني السلطات التنفيذية
متأثرا يف ذلك بآراء مونتسكيو»(.((1
والترشيعية والقضائية ً

وذهب الشيخ حممد عبده (ت )1905خطوة أبعد يف تأسيس سلطة الدولة واحلاكم
عىل أبعاد مدن ّية رصف عرب التأكيد عىل حق األ ّمة يف تولية احلاكم وعزله من جهة ،وعىل
عدم وجاهة القول باحلكم ال ّثيوقراطي الذي يكون احلاكم بموجبه ّ
ظل اهلل يف األرض ،وإن
مل يتخ ّلص الشيخ عبده متا ًما من املفاهيم الرتاث ّية ،إذ يقول« :فاألمة –أو نائب األمة -هو
الذي ينصبه ،واألمة هي صاحبة احلق يف السيطرة عليه ،وهي التي ختلعه متى رأت ذلك من
مصلحتها فهو حاكم مدين من مجيع الوجوه وال جيوز لصحيح النظر أن خيلط اخلليفة عند
املسلمني بام يسميه اإلفرنج (ثيوكراتيك) أي سلطان إهلي»(.((1
روسو ،قبل ما يقرب من قرن ونصف،
عم عبرّ عنه ّ
وال يبتعد عبده يف هذا املوقف اّ
القوة التنفيذ ّية أسيادا ّ
للشعب ،ولك ْن
روسو« :ليس املاسكون بزمام ّ
من آراء ليربال ّية .يقول ّ
(((1
مو ّظفني لديه يمكنه تنصيبهم وعزهلم متى شاء» .

الروح ال ّليربال ّية
ويبدو املصلح خري الدين التونيس ،يف بعض آرائه ،أقرب إىل هذه ّ
التي تقيم املرشوع ّية عىل أساس براغاميت رصف ،فيع ّلق مرشوع ّية احلكم عىل مقدار ما حي ّققه
( ((1عبد املجيد الرشيف ،اإلسالم واحلداثة ،تونس :الدار التونسية للنرش 1991م ،ط ،2ص .192
( ((1حممد عبده ،اإلسالم والنرصانية ،مع العلم واملدنية ،بريوت :دار احلداثة1988 ،م ،ط ،3ص .79

(15) Jeans Jacques Rousseau, Du contrat social, Céres, Tunis, 1994. P 104.
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عم يشيعه من عدل.
من ازدهار ما ّدي ،وعىل ما حيرزه من أمن للمواطن ،فضلاً اّ

الرأي مشاهداته األوروبية ،يقول خري الدين« :وإنّام بلغوا تلك
وقد هدته إىل هذا ّ
الغايات والتقدم يف العلوم والصناعات بالتنظيامت املؤسسة عىل العدل السيايس ،وتسهيل
طرق الثروة ،واستخراج كنوز األرض بعلم الزراعة والتجارة .ومالك ذلك كله األمن
والعدل اللذان صارا طبيعة يف بلداهنم .وقد جرت عادة اهلل يف بالده أن العدل وحسن
التدبري والرتاتيب املحفوظة من أسباب نمو األموال واألنفس والثمرات ،وبضدها يقع
النقص يف مجيع ما ذكر ،كام هو معلوم من رشيعتنا والتواريخ اإلسالمية وغريها»(.((1
وهو رأي خيتلف يف وضوح مرجعيته التحديث ّية ِ
يني
وأفق نظره عن التسويغ الدّ ّ

وحتمسه املعروف لالنفتاح
اإلصالحي
بالرغم من جهده
ّ
ّ
الرتاثي الذي طرحه حممد عبده ّ
ّ
عىل العامل احلديث بأفكاره وقيمه اجلديدة .يقول عبده« :ال تكتمل احلكمة من ترشيع
األحكام إلاَّ إذا وجدت قوة إلقامة احلدود ،وتنفيذ حكم القايض باحلق ،وصون نظام
اجلامعة .وتلك القوة ال جيوز أن تكون فوىض يف عدد كبري ،فال بدّ أن تكون يف واحد ،وهو
السلطان أو اخلليفة»(.((1
فهل تعود هذه «اجلرأة التحديث ّية» التي نلمسها عند خري الدين التونيس إىل أنّه رجل
دولة وممارسة ال رجل فكر وتنظري شأن حممد عبده؟

اإلصالحي
ﷺ ثان ًيا :أنامط احلكم املنشودة يف الفكر
ّ

تصور الدّ ولة ونمط احلكم
السيايس اإلصالحي
ونخص بالذكر منه ّ
ّ
شهد التفكري ّ
التطور إىل عوامل عديدة منها :تغيرّ معطيات الواقع من
تطو ًرا ملحو ًظا .ويعود هذا
ّ
املنشود ّ
الضغط إىل احتالل مبارش.
حتول هذا ّ
جمرد ّ
الضغط األجنبي إىل ّ
ّ
الضغوط ،حاول املصلحون
ففي املرحلة التي سبقت االستعامر ،أعني مرحلة ّ
ودعوا إىل دولة عادلة حت ّفز الناس عىل تعمري األرض «ومن هنا
مواجهة امللكية املطلقة،
ْ
جاء االتفاق الضمني بني فقهاء هذه املرحلة وبني الليرباليني ،املحليني والغربيني .فتمتزج
يف احلركة الفكرية التي نشأت آنذاك ،والتي تزعمها عىل العموم فقهاء ومتفقهون ،الدعوة
الدين ّية والدعوة السياسية ،فكانت سلف ّية وليربالية يف نفس الوقت»(.((1

( ((1خري الدين التونيس ،أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك ،تح .منصف الشنويف ،تونس  -طرابلس:
الدار العربية للكتاب 1998م ،ص .98
( ((1حممد عبده ،اإلسالم والنرصانية ،ص.78 ،77
( ((1عبد اهلل العروي ،مفهوم الدولة ،الدار البيضاء  -بريوت :املركز الثقايف العريب2006 ،م ،ط ،8ص .134
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تم استبعاد الشرّ ع كل ًّيا من
أ ّما يف املرحلة الثانية ،مرحلة االستعامر املبارش ،فقد ّ
انصب اهتام ُمهم عىل املطالبة برتسيخ
احلياة العامة ،فافرتق الفكر اإلصالحي إىل ليرباليني
ّ
العدل وتشجيع التّطور والعمران ،وإىل سلفيني /فقهاء وضعوا «يف مقدمة املشكالت
ٍ
حينئذ تغريت طبيعة احلركة اإلصالحية وهو تغيري قد حيصل يف ذهن الرجل
تطبيق الرشع،
الواحد ...ألنه من غري املعقول وال من املنتظر أن يقف الفقيه نفس املوقف من إصالح يقوم
به أمري مسلم ،وإن كان إسالمه ظاهر ًّيا فقط ،وإصالح تقوم به إدارة أجنبية غري مسلمة
هتمل الرشع وترميه بعرقلة التطور»(.((1
رفض أغلب مصلحي املرحلة األوىل احلكم امللكي املطلق ،وإن مل يدعوا إىل اخلروج
عليه ّ
وفضلوا احلكم امللكي
توخ ًيا لإلصالح التّدرجيي من داخل منظومة احلكم نفسهاّ .
املق ّيد بقانون ،واقرتحوا نظا ًما نياب ًّيا (جملس شورى)(.((2

ورفض بعضهم رصاحة احلكم اجلمهوري رغم تفضيله له ،وقد يكون األمر
الضياف (ت « :)1874قواعد
ديني .يقول ابن أيب ّ
تم متوهيها بغطاء ّ
رض ًبا من التق ّية وإن ّ
امللة اإلسالمية ال تقتيض هذا الصنف اجلمهوري ألن منصب اإلمامة واجب عىل األمة
رش ًعا»(.((2
واضحا باملنهج الليربايل الذي احتكمت إليه جتربة
و ُيبدي فكر اإلصالح إعجا ًبا
ً
احلكم األورويب يف عرصه ،فريى ّ
أن العالقة بني احلاكم واملحكوم هي ثمرة للجهد
اإلنساين البحت ،يقول رفاعة رافع الطهطاوي (ت « :)1873حكمت عقوهلم بأن العدل
واإلنصاف من أسباب تعمري املاملك وراحة العباد ...وانقادت احلكام والرعايا لذلك حتى
ظلم
عمرت البالد وكثرت معارفهم وتراكم غناهم وارتاحت قلوهبم فال تسمع من يشكو اً
أبدً ا»(.((2
و ُيالحظ الدّ ارس ّ
حجة
أن الطهطاوي ،وهو يعدّ د مزايا امللكية املق ّيدة ،ال يستند إىل ّ
مهية وجود امللك عا ّمة ،فيش ّبهه بالروح والرع ّية باجلسد،
تطبيق الشرّ ع ،بل يكتفي بتأكيد أ ّ
واجلسد مفتقر إىل الروح «ولكن من لطف اهلل تعاىل بعباده أنه أجرى عادته يف كل زمان
وأن ينصب يف األرض من ينصف املظلوم من الظامل ويردع أهل الفساد عن املظامل ،ويصنع

( ((1املرجع نفسه ،ص .135
( ((2أمحد بن أيب الضياف ،إحتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان ،ج 1طبعة تونس -1963
 ،1966ص .12
( ((2املرجع نفسه ،ص .28
( ((2رفاعة رافع الطهطاوي ،ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز ،طبعة القاهرة ،1974 ،ص .229
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للرعية مجيع املصالح ،ويقابل كل أحد بام يستحقه من صالح وظامل»(.((2
ِ
يمض فيه إىل منتهاه ،فقد جعل
وقد انطلق خري الدين من املعيار الليربايل نفسه وإن مل
سعادة املحكومني منوطة بقدرات احلاكم ومواهبه ،وبالتنظيامت العادلة التي حتكمها ،وهو ما
يطرح فرض ّية املستبدّ العادل الذي جيمع بني العدل وحفظ األمن .يقول خري الدين« :إن سعادة
املاملك وشقاوهتا يف أمورها الدنيوية إنام تكون بقدر ما تيرس مللوكها من ذلك ،وبقدر ما هلا من
التنظيامت السياسية املؤسسة عىل العدل ،ومعرفتها واحرتامها من رجاهلا املبارشين هلا»(.((2

بالرأي الواحد ،ويورد خري الدين ،يف هذا
رفض احلكم املطلق َ
ويقتيض ُ
رفض العمل ّ
املؤرخ وعضو جملس النواب الفرنيس تيارس ( Thiersت )1877قو َله:
السياق ،عىل لسان ّ
ّ
إن «العمل بالرأي الواحد مذموم ولو بلغ صاحبه ما بلغ من الكامالت واملعارف ...وهي
أنه ال يسوغ أبدً ا أن يسلم أمر اململكة إلنسان واحد ،بحيث تكون سعادهتا وشقاوهتا بيده،
حلا
ولو كان أكمل الناس وأرجحهم عقلاً » ،مذك ًّرا بنابليون الثالث الذي بدأ
حكيم صا ً
اً
دكتاتورا جمنونًا(.((2
وانتهى
ً
ولئن افرتض خري الدين إمكانية وجود احلكم امللكي املطلق اجلامع بني العدل
والصالح ،فإنّه يرى أنّه من النادر الذي ال يعتدّ به .يقول خري الدين« :هذا وإنّا ال ننكر
إمكان أن يوجد يف امللوك من حيسن ترصفه يف اململكة بدون مشورة أهل احلل والعقد...
لكن لكون ذلك من النادر الذي ال يعترب ،الستناده إىل أوصاف قلام جتتمع يف إنسان ،وعىل
فرض اجتامعها ودوامها له ،تزول بزواله وجب علينا أن نجزم بأن مشاركة أهل احلل والعقد
للملوك يف كليات السياسة ،مع جعل املسؤولية يف إدارة اململكة عىل الوزراء املبارشين هلا،
بمقتىض قوانني مضبوطة ،مراعى فيها حال اململكة ،أجلب خلريها وأحفظ له(.((2
استقر من مبادئ احلكم
وال جدال يف تأ ّثر خري الدين بمشاهداته الفرنس ّية ،وما
ّ
وخاصة منه املا ّدة الثالثة من «اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواطن لسنة
وقواعده،
ّ
نص عىل ّ
حيق هليئة وال
أساسا يف يد األ ّمة ،فال ّ
 ،»1789وفيه ٌّ
أن «مبدأ السيادة التا ّمة إنّام يقع ً
(((2
لفرد أن يامرس سلطة ما ال تكون نابعة منها» .
( ((2رفاعة رافع الطهطاوي ،مناهج األلباب ،ص .349
( ((2خري الدين التونيس ،أقوم املسالك ،ص .205
( ((2املصدر نفسه ،ص ص .113 ،112
( ((2املصدر نفسه.103 ،

(27) Déclation des droits de l›homme et du citoyen de 1789. http://www.assemblée-nationale.
fr/histoire/dudh/1789.asp
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ويتّضح من متحيص آراء خري الدين ّ
أن دعوته إىل احلكم املق ّيد هي دعوة مق ّيدة
بدورها بنظرة نخبو ّية من جهة ،مرهتنة من جهة أخرى إىل ثقل املوروث يف مستوى املامرسة
التارخي ّية واملفاهيم املعبرّ ة عنها ،ففي مسألة انتخاب أهل ّ
احلل والعقد ،يقول خري الدين :إن
أهل احلل والعقد قد ال يكونون منتخبني من األهايل عىل خالف ما جرى وجيري يف أوروبا
«وذلك ألن تغيري املنكر يف رشيعتنا من فروض الكفاية وفرض الكفاية إذا قام به البعض
سقط الطلب به عن الباقني»(.((2

ويقرر الطهطاوي رض ًبا من التّالزم بني احلاكم واملحكوم ،تالز ًما يتبادالن فيه
ّ
املعنى ،فريى أنّه ال معنى للملك دون الرع ّية وال معنى للرع ّية دون امللك؛ إذ العالقة بينهام
صفتي احلميم ّية واحلتم ّية ،إذ يقول« :فال
وبنوة ،وهكذا تكتسب العالقة
أبوة ّ
هي عالقة ّ
ْ
يفهم امللك إلاَّ بالرعية وال تفهم الرعية إال بامللك كاألبوة والبنوة.»..
وال مراء يف ّ
تصور العالقة بني احلاكم واملحكوم عىل هذا النحو إنّام هو ترشيع
أن ّ
لوصاية احلاكم عىل املحكوم ،ونسف ّ
لكل نظرية ممكنة يف املواطنة أو ملعنى احلقوق
(((2
تم التّنظري هلا يف الفكر الغريب .
والواجبات كام ّ

ّ
إن تأ ّثر الفكر اإلصالحي بالفكر الغريب كان دو ًما مس ّي ًجا بموروث يضغط بثقله عىل
السلطة الذي يق ّيد انطالقه نحو احللول
اندفاعه نحو التحديث ،أو مثقلاً بموقع صاحبه من ّ
ربر إىل حدّ بعيد قول
التي يؤمن هبا فعلاً يف ضوء مشاهداته أو مطالعاته الغرب ّية .وهو وضع ي ّ
بعضهمّ :
إن «ىف النمط الرشقي تقوم الدولة عادة بـ«خلق طبقتها» بينام يف النظام الرأساميل
تقوم الطبقة «بصياغة الدولة عىل هواها»(.((3
استدراكات املصلح اإلجرا َء الذي يستلهمه من النّظام
كثريا ما أ ْف َر َغت
ُ
وفعلاً  ،فإنه ً
السيايس األورويب من معانيه ومقاصده .غري ّ
أن ذلك مل يمنع من التأكيد عىل بعض األفكار
واإلجراءات احلديثة بعد حشد احلجج املطمئنة للحاكم القائم كام هو الشأن يف دعوة خري
السلطات وتوزيع مسؤوليات الدولة تيسريا لعملية املراقبة واملحاسبة
الدين إىل الفصل بني ّ
ُ
السلطة نفسه.
والعزل ،ذلك أن عزل وزير أو مو ّظف مهام عال شأنه
أسهل من عزل رأس ّ
جمرد فصل النوازل الشخصية كام هو
يقول خري الدين« :إن املطلوب من امللوك ليس هو ّ
مشاهد يف بعض املاملك اإلسالمية ،وال مبارشة جزئيات اإلدارة التي يمكن إجراؤها

( ((2خري الدين التونيس ،أقوم املسالك ،مصدر سابق ،ص .208
( ((2الطهطاوي ،مناهج األلباب ،ص .349
( ((3نزيه نصيف األيويب ،الدولة املركزية يف مرص ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،1989 ،ص.14
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بغريهم من املتوظفني ،وإنام املطلوب منهم النظر يف كليات األمور»(.((3

ويتجلىّ كذلك يف التّحديد الدّ قيق ملها ّم السياس ّيني والتّأكيد عىل معنى املحاسبة وترتيب
العالقة بني خمتلف اهليئات السياسية .يقول خري الدين« :وأما مسؤولية الوزارة فمعناها أن
يكونوا حتت احتساب جملس الوكالء مبارشة كام هو موجود يف سائر املاملك الكونستيتوسيونية
ما عدا الدولة الفرنسية اليوم فإن وزراءها مسؤولون للملك وهو مسؤول للمجلس»(.((3

عىل ّ
أن أمر القصور ال يتع ّلق أحيانًا بظروف موضوع ّية ،بل بعوائق ذات ّية كعدم
االستيعاب وسوء الفهم ال ّلذين يؤ ّديان إىل اخللط يف املفاهيم ،ومنها ما ُيالحظ عند خري
جهازا
جمر ًدا ومفهوم احلكومة باعتبارها
ً
الدين من تداخل بني مفهوم الدولة بوصفها كيانًا ّ
تنفيذ ًّيا قابلاً للتّغيري .يقول خري الدين« :فعلم أن املجلسني املذكورين -يعني جملس أمراء
العائلة املالكة وجملس الوكالء -ال يتداخالن يف تفاصيل اإلدارة ،وإنام دأهبام وضع القوانني
وحفظها باالحتساب عىل الدولة»(.((3

وقد حيدث العكس فيستعمل لفظ «اململكة» وهو يعني احلكومة كام يف قوله« :أما
فائدة اململكة فبثبوت استقامة سرية املبارشين ملصاحلها فيهون عليهم رصف أمواهلا ودماء
أبنائها حيث كان فيام يعود بالنفع عليها»(.((3

اإلصالحي
ﷺ ثال ًثا :الدّ ولة ومبدأ املواطنة يف الفكر
ّ

 -1تعريف املواطنة

ّ
ويدل موصولاً بلفظ وطن
من املعاين التي حييل عليها وزن «مفاعلة» املشاركة،
(مواطنة) عىل اشرتاك جمموعة من النّاس يف وطن ما اشرتاكًا ترتتّب عنه مجلة من احلقوق
والواجبات .وهي إىل ذلك رباط بني األفراد يف املجتمعات احلديثة بعد أن كانوا يرتبطون
بعضهم ببعض برباط الدّ ين أو الد ّم.((3(...
( ((3خري الدين ،أقوم املسالك ،ص .205
( ((3املصدر نفسه ،ص .220
( ((3املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
( ((3املصدر نفسه ،ص .221
التوسع ،انظر:
( ((3ملزيد
ّ

- Schnapper D, Qu’est-ce que la citoyenneté, Paris, Éditions Gallimard, 2000.
- Anicet Le Pors, La citoyenneté (collection Que sais- je), P.U.F. Paris. 2011. Chap. 4,5,6 pp
55- 92.
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ختص بعض املعاجم مفهوم الوطن دون «األمة ( )Nationوالدولة ()Etat
وقد ّ
خاص ،وهو االرتباط باألرض وتقديسها ،الشتامهلا عىل قبور األجداد»(.((3
بعامل وجداين ّ

ذوي
بمفهومي اإلنسان والفرد
ويمكن ،ملزيد التّدقيق ،مقارن ُة مفهوم املواطن
ْ
ْ
التدرج والتكامل ،فمفهوم
الدالالت املختلفة ،إذ ينعقد بينهام وبني مفهوم املواطن رضب من ّ
اإلنسان ذو داللة ميتافيزيق ّية مطلقة ال حتيل عىل انتامء لدولة ما أو ملجموعة برش ّية بعينها،
األول (اإلنسان) ،ويتجاوزه باإلحالة عىل االنتامء إىل جمموعة له
ويشمل مفهوم الفرد املفهوم ّ
فيها حقوق وواجبات دقيقة .أ ّما مفهوم املواطن فيشمل مفهوم اإلنسان والفرد م ًعا ويضيف
ٍ
ٍ
ُ
واضحة.
بصورة
القانون
تعبريا سياس ًّيا له حقوق يكفلها
إليهام كون اإلنسان الفرد ً
ويف نطاق تعريف املواطنة واملقارنة بينها وبني مفهوم آخر هو مفهوم اجلنسية الذي
ينتسب إىل ّ
الشبكة الدالل ّية ذاهتا« ،تشري دائرة املعارف الربيطانية إىل أن املواطنة «عالقة
متضمنة مرتب ًة من احلرية وما يصاحبها من
بني فرد ودولة كام حيدّ دها قانون تلك الدولة
ّ
مسؤوليات وتسبغ عليه حقوق ًا سياسية مثل حقوق االنتخاب وتويل املناصب العامة.
وم ّيزت الدائرة بني املواطنة واجلنسية التي غال ًبا ما تَستخدم يف إطار الرتادف؛ إذ إن اجلنسية
تضمن باإلضافة إىل املواطنة حقو ًقا أخرى مثل احلامية يف اخلارج .يف حني مل مت ّيز املوسوعة
الدولية وموسوعة كولري األمريكية بني اجلنس ّية واملواطنة ،فاملواطنة يف (املوسوعة الدولية)
هي عضوية كاملة يف دولة أو بعض وحدات احلكم ،وتؤكد املوسوعة أن املواطنني لدهيم
بعض احلقوق مثل حق التصويت وحق توليّ املناصب العا ّمة ،وكذلك عليهم بعض
الواجبات مثل واجب دفع الرضائب والدّ فاع عن بلدهم .ويف موسوعة (كولري) األمريكية،
املواطنة هي «أكثر أشكال العضوية اكتاملاً يف مجاعة سياسية ما»(.((3
فكيف ظهر مفهوم املواطنة يف الفكر اإلصالحي العريب؟

 -2ظهور مفهوم املواطنة يف الفكر اإلصالحي

األول التّأسيس عىل
نقصد بظهور مفهوم املواطنة يف الفكر اإلصالحي أمرينّ :
والسيايس للكيانات السياس ّية املعروفة اليوم :التونسية واجلزائرية
الفكري
املستوى
ّ
ّ

- Tayeb Bouguerra, «La citoyenneté: sa définition, ses lieux et conditions d’exercice», Tréma,
15 - 16. (Actes du colloque, 4 - 5 décembre 1998) Paris. 1999, 69 - 72.

( ((3مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي ،بريوت :دار الكتاب اللبناين ومكتبة املدرسة1982 ،م ،ج ،2مادة
الوطن ،ص .580
( ((3نقلاً عن :عثامن بن صالح العامر ،مفهوم املواطنة وعالقته باالنتامء ،مركز آفاق للبحوث والدراسات:

http://aafaqcenter.com/post/743.
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يايس احلديث يف
واملغربية واملرصية ...ال ّثاين ظهور بعض القواعد والقيم ذات ال ّطابع ّ
الس ّ
كتابات املصلحني.

شك يف ّ
ال ّ
أن مفهوم املواطن إنّام يتأسس عىل مفهوم الوطن الذي ينبغي أن يظهر
األول ،عن معنى ظهور تاريخ
يب عيل أومليل ،يف السياق ّ
ّأولاً  ،وقد تساءل املفكّر املغر ّ
الضياف ،ويعني كتابه( :إحتاف أهل الزمان بأخبار
يدي أمحد بن أيب ّ
خاص بتونس عىل ْ
ّ
ّ
خيتص ببلد
ملوك تونس وعهد األمان) ،ويضيف« :ليس األمر يتعلق
بمجرد أننا أمام تاريخ ّ
ّ
مؤرخ يكتب بدافع
حمدّ د –فهو يشء معروف يف اإلستوريوغارفيا اإلسالمية -بل ألننا أمام ّ
ويرصح بذلك .وهذا يشء بدأنا نتلمسه يف إستوريوغارفيا القرن املايض ،بحيث
وطني
ّ
(((3
يمكن أن نتحدّ ث عن بزوغ (تاريخ وطني)» .

املهم اإلشارة إىل ّ
أن والدة مفهوم الوطن /والوطن ّية وما اتّصل به من مفاهيم
ومن ّ
كاأل ّمة والدولة والدستور يف الفكر اإلصالحي كانت والدة عسرية عىل املستوى النّظري،
من ذلك مثلاً ّ
أن الدستور يف املصطلح السيايس احلديث مرتبط بوطن له حدود وله دولة
تد ّبره ،يف حني ّ
أن القانون األسايس يف الذهن اإلسالمي هو الرشيعة /القرآن .وينطبق
احلكم ذاته عىل الزوج وطن /أ ّمة ،ذلك ّ
أي وطن من
أن مفهوم األ ّمة اإلسالم ّية
أوسع من ّ
ُ
أوطان املسلمني.
وهكذا ظ ّلت مفاهيم الوطن والقانون واأل ّمة مفاهيم قلقة ،فكان اإلصالحيون
ينادون بالدستور وبالوطن وبالدولة «ال ُقطر ّية» ...ويتع ّلقون يف الوقت نفسه بام يتجاوزها
ّ
ويستدل أومليل عىل ذلك بمواقف الفايس قائلاً ّ :
[تكون]
إن «األمة اإلسالم ّية
مجي ًعا.
ّ
وحدة سياسية ،دون اعتبار للحدود اجلغرافية» ،دون أن تتناىف عنده رابطة األمة اإلسالم ّية
مع رابطة الدولة القومية ،وهو ما يم ّثله عنده دستور املدينة ،يف حني ّ
أن املفاهيم الثالثة
متطابقة يف نظر ّية الدولة الوطنية(.((3
يتمسك به املصلحون ،عىل خالف ال ّليرباليني ،من متييز بني
ويتأكّد هذا اإلشكال بام ّ
الديني؛ إذ يرى األفغاين مثلاً أن مفهوم اجلنسية ،بام هو
اجلنسية الوطنية واجلنسية /االنتامء
ّ
وحجته يف ذلك أن «املسلمني ال يعرفون هلم جنسية إلاَّ يف
انتامء لدولة وطنية ،مرفوض.
ّ
دينهم واعتقادهم»(.((4

( ((3عيل أومليل ،اإلصالحية العربية ،ص .98
( ((3املرجع نفسه ،ص.102
( ((4مجال الدين األفغاين ،األعامل الكاملة ،دار الكتاب ،ص  ،285نقلاً عن :أومليل ،اإلصالحية العربية،
ص .103
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تتأسس عليها يف كتابات املصلحني ودعواهتم.
ومن جت ّليات املواطنة ظهور القيم التي ّ
ومن تلك القيم :احلرية والعدل و«الديمقراط ّية» وحكم القانون ورضورة وجود دستور...
تتأسس عليها املواطنة،
احلريةّ ،أولاً باعتبارها إحدى القيم التي ّ
ولنأخذ -مثلاً  -قيمة ّ
املدونة
وثان ًيا بوصفها قيمة جامعة لعدّ ة قيم فرع ّية ،وذلك من أجل أن نرى كيف ّية تل ّقيها يف ّ
اإلصالح ّية العرب ّية.
َ
حرر ّ
القول يف تقريظ احلر ّية ويف بيان أنواعها وإجيابياهتا( ،((4من ذلك
جل املصلحني
ّ
اعتبار االعتداء عليها رض ًبا من ال ّظلم .يقول الشيخ حممد ال ّطاهر بن عاشور (ت :)1973
«واعلم أن االعتداء عىل احلرية نوع من أنواع الظلم»(.((4
أعز األشياء عىل اإلنسان ،وهبا ِقوام
واعتربها عبد الرمحن الكواكبي (ت  )1902من ّ

حياته ،إذ يقول« :ال شك أن احلرية أعز يشء عىل اإلنسان بعد حياته ،وأن بفقداهنا تفقد
اآلمال ،وتبطل األعامل ،ومتوت النفوس ،وتتعطل الرشائع ،وختتل القوانني»(.((4
وبلغ أديب إسحاق (ت  )1885يف بيان لزومها ْ
أن جعلها ،عىل غرار ال ّليرباليني،
قرين َة وجود اإلنسان ،وح ًّقا طبيع ًّيا لألمم .يقول إسحاقّ :
حق «لكل إنسان
احلرية ّ
إن ّ
بمحض وجوده ،ولكل أمة بمحض الطبيعة»( ،((4لذلك ّ
فإن فرح أنطون (ت  )1922مل
يرت ّدد يف القولّ :
إن غاي َة احلكم «هي صيانة احلرية البرشية يف حدود الدستور»(.((4
أن املصلحني مجي ًعا قد أمجعوا عىل ّ
وهكذا ،بناء عىل ّ
أن سبب التخ ّلف هو االستبداد،
فقد استغرقت ثنائية حرية /استبداد أكثر جهودهم إلصالح نظام احلكم.

اإلصالحي ملفاهيم النّهضة الغربية :مفهوم
( ((4نستفيد يف مسألة احلر ّية من مقال لنا سابق ،راجع :التّأويل
ّ
أنموذجا .املستقبل العريب( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العرب ّية) ،العدد  ،476ترشين األول/
احلرية
ً
أكتوبر  ،2018ص ص .111 -93
( ((4حممد الطاهر بن عاشور ،مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،ص  .131انظر كذلك قول الطهطاوي« :احلرية
من حيث هي رخصة للعمل املباح من دون مانع غري مباح وال معارض حمظور ( )...فال طاقة لقوة برشية
عىل دفعها بدون أن يعدّ دافعها ظا ًملا» .رفاعة رافع الطهطاوي ،املرشد األمني للبنات والبنني( ،األعامل
الكاملة ،تح .حممد عامرة) 5ج( ،بريوت  ،)1973ج ،2ص ص .374 ،373
ومقررات مؤمتر النهضة
( ((4السيد الفرايت( ،عبد الرمحن الكواكبي) ،أم القرى (وهو ضبط مفاوضات
ّ
اإلسالمية املنعقد يف مكة املكرمة سنة 1316هـ) ،القاهرة :املطبعة املرصية باألزهر1350 ،هـ1931 /م،
ص .29
( ((4عزت قرين ،العدالة واحلرية يف فجر النهضة العربية احلديثة ،سلسلة عامل املعرفة  ،30الكويت :املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،يونيه 1980م ،ص .157
( ((4نقلاً عن :ألربت حوراين ،الفكر العريب يف عرص النهضة ،تر .كريم عزقول ،بريوت :دار النهار للنرش،
د.ط .د.ت ،ص .306
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وقد نقل الطهطاوي مشاهداته الفرنس ّية يف مضامر احلرية ،كام يف قوله« :وكل
فرنساوي له أن يبدي رأيه يف مادة السياسات ،أو يف مادة األديان ،برشط ألاَّ يخُ ّل باالنتظام
املذكور يف كتب األحكام»(.((4

بل إنّه قد عرض الواقع العلامين بنربة ال ختلو من إعجاب يف قوله« :ومن األشياء
التي ترتبت عىل احلرية عند الفرنساوية أن كل إنسان يتبع دينه الذي خيتاره يكون حتت محاية
الدولة ،ويعاقب من تعرض لعابد يف عبادته»(.((4
غري أنّه رسعان ما يستدرك بام ُيفرغ هذا املبدأ من مضمونه ،ويتجلىّ ذلك يف موقفه من
الديني ،وإنام
فكرة «احلرية الدينية» ،فهذه ال تبلغ عنده حرية التّد ّين ،كام ال تعني حرية النّقد
ّ
«احلرية الدينية» أصبحت تعني حرية «االجتهاد» ،فهو إذن قام برتمجة هذا املبدأ الليربايل
(احلرية الدينية) إىل املصطلح األصويل «االجتهاد»(.((4

التعصب ،مستندً ا يف ذلك إىل املرجع ّية
ومن بعده ذهب األفغاين إىل حدّ تقريظ
ّ
املح ّل ّية متسائلاً « :ملاذا يكون «التعصب» مذمو ًما بإطالق؟» ،ويع ّلق الباحث املغريب عيل
أومليل ،قائلاً « :األفغاين ال يرى نفسه مق ّيدً ا بمعنى آخر غري ما يؤ ّديه اللفظ العريب ،وهلذا
الوحدة التي هي مبعث
فهو ال حيمل معنى مذمو ًما يف ذاته ما دام التعصب من العصبية أي َ
مبادرة األمة ومدافعة األجنبي»(.((4
ربر به رضورة ّ
احلرية رغم
وخلري الدين سبب
ّدرج يف تطبيق ّ
توخي الت ّ
مغاير ي ّ
ٌ
ِ
سبب يراعي واقع الوعي واخلربة التارخي ّية لألهايل .يقول
احلارة إىل تبنّيها ،وهو
دعوته
ٌ
ّ
خري الدّ ين التّونيس (ت « :)1889من الواجب عىل مؤسس أصول احلرية السياسية اعتبار
حال السكان ومقدار تقدمهم يف املعارف ليعلم بذلك متى يسوغ إعطاء احلرية التامة ومتى
خيص بمن قامت به رشوط
يعمم املقدار املعطى يف سائر السكان ،ومتى ّ
ال يسوغ ،ومتى ّ
(((5
نمو أسباب التمدّ ن شي ًئا فشي ًئا» .
معتربة ،ثم توسيع دائرهتا بحسب ّ
( ((4رفاعة الطهطاوي ،ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز ،د.ط .القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،
2012م ،ص .116
( ((4املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
( ((4أومليل ،اإلصالحية العربية ،ص .116
( ((4املرجع نفسه ،ص.117
( ((5خري الدين التونيس ،أقوم املسالك يف معرفة أحوال املاملك ،ص .158ويشري التونيس إىل قول مونتسكيو:
«إنّا بمقتىض ما نسمعه من أعامل األمم التي كانت حاصلة عىل احلرية التامة ،نرى أن احلال قد يقتيض
إرخاء السرت عىل احلرية إرخاء وقت ًّيا» .نفسه ،ص.227

يب :مقاربة حتليل ّية نقد ّية
الدولة وإشكالياهتا يف الفكر
اإلصالحي العر ّ
ّ

73

إحلاحه عىل رضورة منح احلرية السياسية لأل ّمة واحتساهبا
وهو موقف ال يناقض
َ
عرب وكالئها عىل احلكومة ،وال تأكيدَ ه يف وجه املعارضني لإلصالحات ّ
أن األ ّمة ليست
«بمثابة الصبي غري الرشيد الذي يلزم التقديم عليه ...وهل تتيرس تلك املراعاة [مراعاة
مؤسس عىل الرشع»(.((5
مصلحة األمة] بدون توقع احتساب ّ
أ ّما ال ّطهطاوي فقد حاول التقريب بني مفهوم احلرية الليربالية ومفاهيم أخرى موروثة
يف قوله« :وما يسمونه احلرية ويرغبون فيه هو عني ما يطلق عليه عندنا العدل واإلنصاف؛
وذلك ألن معنى احلكم باحلرية هو إقامة التساوي يف األحكام والقوانني بحيث ال جيوز
[الصواب :ال جيور] احلاكم عىل إنسان ،بل القوانني هي املحكّمة واملعتربة»(.((5

ُ
تقريظ الطهطاوي للعدل واإلنصاف عرب بيان
وممّا يؤكّد األمرين ،عىل تباعدمها،
مشريا إىل طابعها البرشي الصرّ ف.
فوائده يف البلدان الغربية ،وتشديده عىل تلك الفوائد،
ً
يقول الطهطاوي« :وإن كان غالب ما فيه [القانون الذي يف الرشطة] ليس يف كتاب اهلل
تعاىل ،وال يف سنة رسوله ،لتعرف كيف حكمت عقوهلم بأن العدل واإلنصاف من أسباب
تعمري املاملك وراحة العباد ،وكيف انقادت احلكام والرعايا لذلك حتى عمرت بلداهنم،
ظلم أبدً ا،
وكثرت معارفهم ،وتراكم غناهم ،وارتاحت قلوهبم ،فال تسمع فيهم من يشكو اً
والعدل أساس العمران»(.((5
أغلب املفاهيم الليربالية املوصولة
فكيف يمكن أن نفهم التّلوينات التي شهدهتا
ُ
اإلصالحي؟
بمعنى املواطنة (ومنها مفهوم احلرية) يف الفكر
ّ
ينحرص اجلواب يف ثالثة عوامل متضافرة:

الباحث ّ
ُ
االجتامعي الذي
أن ذلك يعود أحيانًا إىل عدم إدراك التّاريخ
يرجح
األولّ :
ّ
ّ
تطو ًرا ذات ًّيا ،وإىل الوقوف «عند أفكار مبتورة
حف بنشأة الدولة الوطنية يف أوروبا
ّ
وتطورها ّ
ّ
مثل :احلرية ،العدل ،القانون ،الدستور[ ...وهو ما] تتجىل نتائجه يف كون هذا الفكر ظل يف
واد ،واحلركة االجتامعية يف ٍ
ٍ
واد آخر»(.((5
ّ
يب احلديث البعيد عن
يب عن استيعاب املصطلح األورو ّ
الثاين :هو عجز املصطلح العر ّ
ّهضوي «يقرأ املصطلح السيايس احلديث بواسطة
ّصورات الترّ اث ّية ،فقد كان املصلح الن
ّ
الت ّ

( ((5املصدر نفسه ،ص .159
( ((5الطهطاوي ،ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز ،ص.113
( ((5املصدر نفسه ،ص.105
( ((5أومليل ،اإلصالحية العربية ،ص .97
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مفاهيم من املأثور ،وقد واجه مشكلاً آخر يتع ّلق بجهاز املفاهيم املستعمل ،إنه استعمل
مفاهيم مثل احلرية ،الدستور ،املصلحة ...إلخ ،وهي مفاهيم حتيل كام هو معلوم إىل فكر
بمؤسساته
يني ،كام حتيل إىل املجتمع املدين احلديث
ّ
سيايس حديث قد انفصل عن تراثه الدّ ّ
املخصوصة .إن هذه املفاهيم التي آلت إىل مفكري اإلصالح ،فكان عليهم أن جيدوا هلا
يؤولوها ،لكنهم مل جيدوا سوى جهاز مفاهيم مل تتخ ّلص مفاهيمه
املرادف اإلسالمي وأن ّ
من دالليتها الدينية»(.((5
السابق يضمر مس ّلمة مفادها ّ
الثالثّ :
يب أصل
أن املجال التّداويل األورو ّ
أن السؤال ّ
لألول .وأغلب الظ ّن ّ
أن ا ُملصلح
يب فرع ،وال بدّ أن يكون ال ّثاين وف ًّيا ّ
واملجال التداويل العر ّ
ِ
دائم ويف ّ
العريب قد تف ّطن إىل ّ
نفسها ،بل هي
كل الظروف الدّ الالت َ
أن املفاهيم ال حتمل اً
ترتجم عن غايات متغيرّ ة بتغيرّ السياقات .ولنأخذ عىل ذلك مثلاً مفاهيم احلرية وحقوق
الرعايا وحكم القانون (والدّ ساتري) ،...فقد اتخّ ذ وسيلة البتزاز األوروب ّيني للماملك العرب ّية
ّ
الضغط واالستعامر املبارش من أجل محاية اجلاليات الغربية وتفكيك
يت
فرت
يف
ة
ي
واإلسالم
ْ ّ
ّ
املتفرع عن مبدأ احلرية ،فقد استعمل
ويصح
املجتمع املحليّ .
ُّ
األمر نفسه عن مبدأ التّسامح ّ
ُ
اخيل ،وتوهني أسباب التّالحم بني فئات املجتمع.
ذريعة للتّخريب الدّ ّ
ّ
التدرج يف منح احلر ّية واعتامد مبدأ االنتخاب عند أغلب
ولعل يف الدّ عوة إىل
ّ
وخاصة منهم خري الدين باشا ما يقوم دليلاً عىل الوعي بام ينبغي مراعاته من
املصلحني
ّ
فوارق بني السياقات يف تطبيق مبادئ الفكر السيايس احلديث وقيمه(.((5
وال عالقة هلذا املوقف بام عبرّ عنه مونتسكيو من عنرص ّية استعادها روسو وأكّدها،
ومفادهاّ :
أن «احلرية ،التي هي ليست ثمرة جلميع املناخات ،ليست يف متناول مجيع الشعوب،
بصحته»(.((5
وك ّلام زاد التأمل يف هذا املبدأ الذي وضعه مونتسكيو ،كلام زاد الشعور
ّ

ﷺ اخلامتــة

نخلص ممّا تقدم إىل أن مفهوم الدّ ولة قد نشأ يف الفكر اإلصالحي نشأة إشكالية،
إطارا حاضنًا لنشأته.
وكان سياق النّهضة والبحث عن سبل تدارك التخ ّلف إزاء الغرب ً
يتجسد هذا التوتّر يف كيف ّية بلورة خمتلف اإلشكاليات املتل ّبسة بمفهوم
فكان من البداهة أن
ّ
الدّ ولة.
( ((5املرجع نفسه ،ص.26-25
( ((5املرجع نفسه ،ص  107وما بعده :التسامح ..هل هو مفهوم حمايد؟

(57) Jeans Jacques Rousseau, Du contrat social. Op.cit. p 82.
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ومؤسساته حينًا واالرتداد إىل
ومن وجوهه االنفتاح عىل منجزات الفكر الغريب
ّ
املفاهيم الرتاث ّية حينًا آخر ،وهي ظاهرة يقف عليها الدّ ارس عند املفكّر الواحد ،فضلاً عن
اثي.
حماولة التوفيق بني املفهوم الغر ّ
يب واملفهوم الترّ ّ

السياقات :إ ّما الستاملة املخاطبني
يتم لسببني متعاكسني حسب اختالف ّ
وهو أمر ّ
يتضمنان ،سل ًفاّ ،
املحافظني أو إلقامة الدّ ليل عىل ّ
كل ما
أن اإلسالم وجتربته احلضار ّية
ّ
مؤسسات ...من ذلك مثلاً تقريب مفهوم الديمقراطية
أبدعه الغرب من أفكار أو نظم أو ّ
من مفهوم الشورى قصد استاملة املحافظني ،والتّمكني هلذه املامرسة احلديثة يف احلكم نف ًيا
واملؤسسات
بالرأي .أو العمل ،يف املقابل ،عىل إفراغ بعض املفاهيم
ّ
لالستبداد ولالنفراد ّ
فرتاثي بحت ،كام
أحيانًا من مضامينها األصل ّية ،فال يبقى منها سوى االسم ،أ ّما املضمون
ّ
واملصطلح األصو ّيل« :االجتهاد» ،أو
هو شأن احلر ّية الدّ ين ّية الليربا ّيل الذي متّت املامثلة بينه
َ
مؤسسة الربملان ومؤسسة أهل ّ
احلل والعقد ...عىل أنّه من
كتلك املامثلة التي أجريت بني ّ
إن بعض املصلحني قد أدركوا ،مهام كان هذا اإلدراك سطح ًّياّ ،
اإلنصاف القولّ :
أن القيم
عمو ًما ليست مطلقة ،بل ختضع لغايات قد يكون باطنها خمتل ًفا متام االختالف عن ظاهرها.
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الدكتور حيدر حسن األسدي*

ﷺ مدخل

املهمة الوحيدة للمجتهد االستنباط ،بشكله املدريس ،ومراحله
ليست ّ
االستداللية املعهودة ،ولكن له وظائف أخرى -ربام تسبق– أو تتزامن معها مثل:
 عرض األقوال السابقة وأدلتها. نقد األقوال بدقة موضوعية ،بام يؤدي إلبراء ذمته. -بيان مرشوعية كل مورد فقهي ينتج مقولة جديدة.

يتكون من ثالثة
وبنا ًء عىل ما تقدّ م فإن النسق الفقهي االجتهادي،
ّ
أركان هي:
 املقاربة. مسلك االستدالل (املنهج بمعناه اخلاص). املقوالت.ويبدو أن هذه األركان ليست ناظرة إىل غرض آخر سوى خدمة الغرض

* جامعة الكوفة ،كلية الفقه ،العراق .الربيد اإللكرتوينH.alasady2013@gmail.com :
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االستنباطي الفقهي ،حتى لو كان كل ركن منها له أدوار ها ّمة يف توجيه مجيع العمليات
األخرى من :نقد وتقويم وغريها.

كذلك األمر بالنسبة للمسلك أو املنهج بمعناه اخلاص ،أما املقوالت فدورها واضح
بحيث ال يستغنى عنها يف أي عملية نقدية تقويمية ،وخاصة يف مرحلة تثمني ونقد املقوالت
األخرى.
يتضمن
وتأسيسا عىل ما تقدم يتّضح أن البحث الفقهي االجتهادي االستداليل
ّ
ً
ٍ
جمموعة من املقوالت العلمية التي تقع يف طريق االستنباط ،وحينئذ ال بد أن ُيبنى عىل
معايري نقدية ف ّعالة ،متكّن الفقيه من االطمئنان إىل سالمة تلك املقوالت واآلراء املتعدّ دة،
وقد أطلق السيد الشهيد حممد باقر الصدر عىل املقوالت التي تقع يف طريق االستنباط تسمية
(العنارص املشرتكة لالستنباط).

وعىل الرغم من وضوح ارتباط العالقة بني مرحلتي النقد واالستنباط ،يف البحث
االجتهادي الفقهي ،فإن ذلك ال ينفي احلاجة إىل دراسة عملية االنتقال نفسها؛ ألن املرحلة
األوىل التي يقف عليها املجتهد هي مرحلة «النقد» ،وأن املرحلة الثانية هي حتصيل احلجة
املوجه الرشعي أي مقام االجتهاد.
عىل ّ

واحلجة يف (اللغة) كل ما يثبت به اإلنسان دعواه ،ويغلب به خصم((( .ويف املصطلح
العلمي اخلاص :ختتلف احلجة يف املنطق عنها يف األصول .ففي املنطق نطلق (احلجة) عىل
جمموعة من القضايا املؤتلفة واملعلومة التي تؤ ّدي إىل استحصال املعرفة والعلم بمجهول
تصديقي ،وهي االستدالل عىل صدق الدعوى أو كذهبا ،وهي مرادفة للدليل(((.

احلجة عند األصوليني

أما األصوليون فإن هلم اصطالحهم اخلاص فيها فهم يطلقوهنا عىل خصوص:
«األدلة الرشعية من الطرق واألمارات التي تقع وس ًطا إلثبات متع ّلقاهتا بحسب اجلعل
الرشعي ،من دون أن يكون بينها وبني املتع ّلقات علقة ثبوتية بوجه من الوجوه»(((.
ومن الواضح عدم االرتباط الواقعي بني األمارة نفسها وما تقوم عليه سواء كان
حكم رشع ًّيا ،أما املوضوع اخلارجي فواضح جدًّ ا لبداهة عدم االرتباط
موضو ًعا خارج ًّيا أم اً

((( ابن منظور ،لسان العرب.38/4 ،
((( مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي.445/1 ،
((( فوائد األصول.4/3 ،
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بني الظن بخمرية يشء وبني اخلمر الواقعي ال عىل نحو العلية واملعلولية ،وال عىل نحو التالزم؛
ألن الظن بخمرية ماء مثلاً ال يكون ع ّلة يف حتويل ذلك املاء إىل مخر واقعي ،كام أنه ال تالزم
واق ًعا بني هذا الظن وثبوت مؤ ّداه ،وأما يف األحكام فأمرها أوضح؛ ألن األحكام إنام ترد عىل
موضوعاهتا الواقعية ال عىل ما قام عليه الظن إلاَّ عىل قسم من مباين القائلني بالتصويب وسيأيت
الكالم فيها يف موضعه ،والظن ال يزيد عىل كونه واسطة يف إثبات متع ّلقه ال ثبوته(((.

وإطالق كلمة احلجة عىل العلم خيتلف عن إطالقها عىل األمارة؛ ألن إطالقها عىل
األول ال حيتاج إىل توسط يشء وإطالقها عىل الثاين حيتاج إىل توسط جعل من شارع أو
عقل ،وهبذا صح تقسيمها إىل قسمني:

أ– احلجة الذاتية

وختتص بخصوص القطع؛ ألهنا من اللوازم
وهي التي ال حتتاج إىل جعل جاعل
ّ
العقلية له التي يستحيل خت ّلفها عنه .وتتّضح هذه املالزمة إذا علمنا أن القطع ليس هو إلاَّ
كشف اللواقع وطري ًقا له وطريقيته من لوازمه الذاتية ،بل هو عني الطريق؛ ألن القطع لديه
ليس هو إلاَّ انكشاف أو رؤية للمقطوع(((« ،ومن الواضح أن ثبوت اليشء لنفسه رضوري
لتوهم جعل الطريقية هلا»(((.
واملاهية هي هي بنفسها فال معنى ّ

ب– احلجة املجعولة

وهي التي ال تنهض بنفسها يف مقام االحتجاج ،بل حتتاج إىل من يسندها من شارع
أو عقل(((.
وهي إنام تتع ّلق فيام عدا العلم من األمارات واألصول إحرازية أو غري إحرازية،
أي فيام ثبتت له الطريقية الناقصة التي ال تكشف عن الواقع إلاَّ يف حدود ما ،أو مل تثبت له
لعدم كشفه عنه .وإنام احتجنا إىل من يسندها من شارع أو عقل لعدم توفر الطريقية الذاتية
هلا لنقصان يف كشفها إذا كانت أمارة أو أصلاً إحراز ًّيا عىل قول أو لعدم توفر الطريقية هلا
إذا كانت أصلاً غري إحرازي .ومتى انعدمت الطريقية الذاتية انعدم الزمها العقيل وهو
صحة االحتجاج بمضموهنا بام له من املعذرية واملنجزية وغريمها من اللوازم ،وإلثبات
ّ
متامية الكشف لألمارة ال بد أن نحتاج إىل من يتبنّى تتميم كشفها من شارع أو عقل ،أي

((( السيد حممد تقي احلكيم ،األصول العامة للفقه املقارن ،ص .34
((( ظ :املصدر نفسه.
((( السيد اخلوئي ،دراسات يف أصول الفقه ،ص.5
((( السيد حممد تقي احلكيم ،األصول العامة للفقه املقارن ،ص .34
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قائم لدى العرف ،أو جعلها من قبله
نحتاج إىل القطع بإمضاء الشارع هلا إذا كان تتميمها اً
ابتداء بناء عىل ما هو الصحيح من إمكان جعل الطريقية للطرق واألمارات أو نحتاج إىل
من جيعل احلجية هلا بناء عىل القول اآلخر(((.

وخالصة القول( :احلجة) ما يؤ ّدي إىل إثبات حكم رشعي أو وظيفة رشعية أو
عقلية بصورة قطعية ،واملراد من احلج ّية األصول ّية هو األدلة االجتهاد ّية املعتربة رش ًعا والتي
تكون طري ًقا إلثبات متع ّلقاهتا(((.
ومن احلجج ما يؤ ّدي إىل حكم رشعي كالكتاب والسنة والعقل ،ومنه ما يؤ ّدي إىل
وظيفة رشعية أو عقلية كاألصول األربعة (األدلة الفقاهتية).

وهناك من يرى :أن االنتقال من «مرحلة النقد» ،إىل مرحلة «حتصيل املوجه
الرشعي /احلجة» ،ال بد أن تكون خالية من «األرشاط املعريف» الذي هو :التأثري اخلفي أو
الظاهر الذي خي ّلفه إطار معريف ما ،أو منظومة فكرية ،عىل ذهنية الباحث أو الدارس ،عا ًملا
كان أم صاحب فكر مستقل ،أم جمتهد.

وهذا ما تن ّبه له السيد حممد باقر الصدر ،وأسامه بالذاتية املربرة للواقع ،وهي تعني« :أن
عملية تربير الواقع هي :املحاول التي يندفع فيها املامرس –بقصد أو بدون قصد– إىل تطوير
خاصا يربر الواقع الفاسد الذي يعيشه املامرس ،ويعتربه رضورة واقعة
فهم ًّ
النصوص ،وفهمها اً
ال مناص عنها نظري ما قام به بعض املفكرين املسلمني ،ممَّن استسلم للواقع االجتامعي الذي
يعيشه ،وحاول أن خيضع النص للواقع ،بدلاً عن التفكري يف تغيري الواقع عىل أساس النص»(.((1
واحلقيقة أن هذا النوع من التربير أو األرشاط هو األخطر عواقب ،واألكثر تأثري ًا؛
لسهولة إفالته من حتت طائلة «النقد» واحتامئه -أحيانًا -ببعض االعتبارات األخالقية.

ويرى عدد غري قليل من العلامء املجتهدين أنه لغرض التخ ّلص من هذا األرشاط
أو التربير ،هو رضورة التطهري املنطقي للفضاء املعريف ،فلم تكن هذه املحاولة خافية عن
بعض األعالم ،بل كانت من األولويات يف نظرهم ،ولنا يف جتربة تالمذة الشيخ حممد حسني
األصفهاين الغروي (ت 1365هـ) ،وخاصة منهم العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي
(ت1402 :هـ) ،أوضح مصداق هلذه الظاهرة اإلجيابية ،لكن مل ِ
تالق ظر ًفا مناس ًبا.

لقد التفت هؤالء األعالم إىل أمهية هذا التطهري ،وبذلوا جمهودات حممودة يف هذا

((( ظ :املصدر نفسه.
((( املعجم األصويل.12 /3 ،
( ((1حممد باقر الصدر ،اقتصادنا ،ص .384
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االجتاه ،ولكن الظاهر أن كل تلك املجهودات كان مآهلا التهميش ،فانتفعت هبا حقول علمية
أخرى غري الفقه ،بعد شيوع واستقرار تيار جعل احلجية للظن ،يف البحث الفقهي االجتهادي.

إن مسلك جعل احلجية للظن اشتهر به املريزا النائيني يف املدرسة األصولية اإلمامية
صورا متعددة ،جتتمع يف مقولة مفادها :أن الشارع قد ارتىض لعباده إحالل
احلديثة ،لكن له
ً
الظن حمل القطع عند تع ّبدهم بالنصوص( .((1وهبذا يصبح ألي خرب ظني ،بمقتىض هذا
اجلعل ،قوة خرب قطعي يف جمال االستنباط الفقهي.
متميزا ،فتصلح أن تكون مالكًا للتمييز
وهذه القضية الكلية العامة حتتل موق ًعا ركن ًّيا
ً
بني املسالك التي تنتسب إليها ضمن مدرسة مستقلة ،عن مجيع من ال يؤمن بجعل احلجية
للظن ،فتشكّل بذلك اجتاه فقهي داخل املدرسة الفقهية اإلمامية ،ومن يستقرئ هذا األمر
جيد أن السيد املرتىض ( ت436 :هـ) رائد هذا االجتاه يف القرن اخلامس اهلجري ،والشيخ
ابن إدريس احليل (ت598 :هـ) رافع لوائه يف القرن السادس اهلجري ،والوحيد البهبهاين
(ت1205 :هـ) املدافع عنه يف بداية القرن الثالث عرش اهلجري.

ومن هنا -ربام -تتشكّل اخلطوط األولية لالجتاه النقدي يف الساحة الفقهية اإلمامية،
فال تعني املامرسة النقدية االقتصار عىل نقد اآلراء اجلزئية ،وإبعاد املكونات النظرية العامة
مرتكزا يف عملية االستنباط.
التي تشكّل
ً
وعىل ما تقدّ م يتّضح أن األساس االجتهادي للنقد ُيبنى عىل موقعيته /مرحليته من
يتكون من مراحل يمكن عرضها وفق اآليت:
البحث االستداليل الفقهي ،حيث ّ
 مرحلة عرض األقوال والنظريات. مرحلة نقل األدلة واالستدالل. -مرحلة النقد والتوجيه ،أي :حتصيل احلجة عىل املوجه الرشعي.

ولغرض الوقوف عىل هذه املراحل بيشء من التفصيل ،يكون ذلك وفق املطالب اآلتية:

ﷺ املطلب األول :عرض األقوال والنظريات

إن عملية نقل أقوال املجتهدين والفقهاء السابقني ال بد أن تنضبط بمجموعة من
الضوابط العلمية واملنهجية؛ ألن النظر إىل هذه املرحلة من مراحل املسلك االستداليل نظرة
خالية من التساهل واملساحمة؛ ألن اخلطأ يف هذه املرحلة قد ينتج عنه عدد كبري من أخطاء
التقدير واالستنتاج يف املراحل الالحقة من مراحل املسلك االستداليل االجتهادي ،وما
( ((1املريزا النائيني ،فوائد األصول.277/3 ،
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ذلك إلاَّ لبعدها االستنتاجي؛ «ألن االستنتاج هو استخراج النتائج من املقدّ مات»(.((1

فإن االرتباط بني عملية نقل األقوال والنظريات ،وما يتبعها من نقدها من جهة،
واالستنباط وحتصيل الفرع الفقهي من أصوله املعتربة طب ًقا للمعايري املضبوطة بالقواعد
األصولية واحلديثية من جهة أخرى ،وثيق وأكيد ومتعدّ د األبعاد ،ومن هذه الضوابط
العلمية التي حتكم عملية نقل األقوال و النظريات:

ترصف يف اللفظ ،ورضورة االلتزام هبذا
 رضورة نقل القول حرف ًّيا دون تلخيص أو ّالشكل من النقل خاصة عندما يكون املراد نقد القول وتفنيده ،سواء كان بالنقد الداخيل أو
بالنقد اخلارجي.

 أن يكون الغرض من نقل القول أو الرأي هو تبنّيه ،فال يكون نقله حرف ًّيا ذا فائدةإلاَّ
نادرا ،فال بد من مراعاة الرضورة يف ذلك ،لكن ال بد من التزام األمانة والدقة يف نقل
ً
أقوال املخالفني خاصة ،كام أنه ال شك يف رضورة اجتناب االنتصار ألحد اآلراء أو األقوال
باللجوء إىل تأويل الرأي الغامض أو امللتبس حتى يبدو مواف ًقا للرأي املختار ،فهذا من
أقسام الغش والتدليس.
 أن يكون املنقول عن مجاعة يشرتكون يف قول واحد ،فيكون املتعينّ يف شكل النقلمرجح لنقل عبارة واحد منهم دون غريه ،فال
باملعنى وليس باللفظ،
خصوصا إذا مل يوجد ّ
ً
ينبغي تك ّلف النقل احلريف لعبارة واحد منهم ،ويكفي اختصار املضمون املشرتك بعبارة
واضحة ال ترتك جماالً لاللتباس.

 رضورة اجلمع بني احرتام العلم واحرتام املشتغلني به ،فال ينبغي أن يندفع الناقلٍ
حينئذ عن الضوابط العلمية
يف ر ّد ونقد قول ليخوض يف صاحبه دون مربر ،فيخرج
واألخالقية املطلوبة ،ولكن قد يكون هذا اخلروج رضور ًّيا؛ ألنه -أحيان ًا -ال يتح ّقق
املطلوب العلمي إلاَّ بالتنبيه الرصيح واللهجة الصارمة التي قد تبلغ حدّ التجريح يف
أصحاب بعض األقوال التي خيشى رواجها بني الناس وفساد دينهم بذلك ،وهنا ال شك يف
رجحان مالك احلفاظ عىل الدين عىل مالك حفظ كرامة األشخاص مهام عال قدرهم ،وهذا
يدخل يف باب التزاحم ،وتقديم األهم عىل املهم(.((1
وتارة ال يكون من الرضوري أكثر من لفت نظر بسيط لبلوغ املطلب ،ويف هذه احلالة
أساسا حول تعظيم
ال يمكن جتويز اخلروج عن الضوابط األخالقية الفقهية ،التي تتمحور
ً

( ((1انظر :الدكتور مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي.74/1 ،
( ((1انظر :هناية األفكار ،128-127 /4 ،وانظر :السيد اخلوئي ،مصباح األصول.428 -426 /3 ،
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حرمة املؤمن ،وقد جعل اهلل تعاىل هذه احلرمة أعظم من بيت اهلل احلرام ،قال أبو عبداهلل
(((1
جعفر الصادق « :Cاملؤمن أعظم حرمة من الكعبة»

ولنأخذ تطبي ًقا اجتهاد ًّيا عىل هذه املرحلة ،فقد ذكر الشيخ حممد حسن النجفي يف مورد
نصه« :إن كان تأخريه من جهة صاحبه ،فقيل والقائل الشيخان يف املقنعة
زكاة الدين ما ّ
واخلالف( ((1واملبسوط( ((1واجلمل والعقود واملرتىض( ((1عىل ما حكي :جتب الزكاة عىل
مالكه ،وقيل والقائل املشهور شهرة عظيمة ،بل عليه إمجاع املتأخرين :ال جتب الزكاة»(.((1

(((1

وينبغي بعد عرض األقوال -بوصفها مرحلة من مراحل املسلك االستداليل– أن
نراعي جمموعة من األمور:
َ -1ألاَّ تكون األقوال خمتزلة.
 -2عدم اختزال االجتاه املخالف.
 -3عدم االختزال يف االجتاه املختار.

بمعنى أن املجتهد يقوم بذكر بعض اآلراء ويرتك اآلراء األخرى ،وبحسب املثال
التطبيقي املتقدّ م ،إن املح ّقق النجفي قد خلّص األقوال يف اجتاهني ،يدور خالف ونزاع بينهام:
القول بوجوب الزكاة يف الدين الذي ّ
يتأخر استيفاؤه بتقصري من املالك ،وهو رأي
املتقدّ مني :الشيخ املفيد ،والسيد املرتىض ،والشيخ الطويس.

ّ
املتأخرين ،بحسب تعبري املح ّقق النجفي ،وقال بشهرته
نفي الوجوب ،وهو رأي
عندهم ،وا ّدعى اإلمجاع عليه(.((2

وال خيفى ما يف الرأي الثاين من استقراء ،فنفي الوجوب أعم من االستحباب
واجلواز باملعنى األخص والكراهة ،فضلاً عن احلرمة ،وإن كان األخريان منتفيني بالرضورة
الرشعية ،وقد استدرك املح ّقق النجفي ،لكن مع تر ّدد واضح ودعوة إىل التأ ّمل عىل هذا
اإلمجال يف آخر مرحلة من مراحل مسلكه االستداليل(.((2
( ((1الشيخ املجليس ،بحار األنوار. 16/68 ،
( ((1الشيخ املفيد ،ص .239
( ((1الشيخ الطويس ،اخلالف.80/2 ،
( ((1الشيخ الطويس ،املبسوط.297/1 ،
( ((1رسائل املرتىض.74/3 ،
( ((1جواهر الكالم.59 /15 ،
( ((2املصدر نفسه.58/15 ،
( ((2انظر :جواهر الكالم.
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ويمكن أن يالحظ عىل هذه املرحلة من مسلك اجلواهر ،والذي عرف بطابعه
االستيعايب ،وكان أهم سبب يف انتشاره وحضوره يف ساحة البحث الفقهي اإلمامي ،هو
ّ
توخي االختزال يف عرض االجتاهات الفقهية.

ﷺ املطلب الثاين :مرحلة االستدالل ونقد األدلة

عمد املن ّظرون للتفكري النقدي إىل التمييز بني نوعني من األدلة(:((2

األول :الدليل الداخيل :وفيه يقوم الناقد برشح وتفسري الرباهني واإلثباتات التي
يستدل هبا أو تستنتج من القضية ،وهذا ما يعترب املنهجية األوىل يف االستدالل النقدي.

الثاين :الدليل اخلارجي :وتتو ّقف نتائجه عىل مقدّ مة واقعية ووقائع جديدة ضمن
تدليل أو حجاج يستهدف عملية رصحية وظاهرة ،ويقتيض مهارة تستند إىل رأي قوي أو
جمموعة من املباين العلمية الكفيلة بتحقيق اإللزام.

ولذلك فإن أهم املعايري التي يقوم عليها االستدالل النقدي ،الذي قوامه اإلثبات،
هي(:((2
 الدليل أو الربهان االستنباطي الصحيح. الدليل املبني عىل االستقراء.صحة نتائجه يعود إىل قبول مقدماته.
 الدليل املقبول ،وقبول ّولذلك يعترب عرض األدلة يف البحوث االستداللية الفقهية جز ًءا أساس ًّيا منه ،بل
هو يكاد يكون األهم من بني جممل مراحل املنهج واملسلك االستداليل ،والذي يكسبه هذه
األمهية القصوى هو ما جيب أن يصاحبه من «نقد اجتهادي».

والذي ينبغي توضيحه هو مدى االرتباط بني البحث الفقهي االستداليل االجتهادي
ونقد اآلراء وأدلتها ،فمن املهم معرفة موقع هذا النقد من جممل العملية االستداللية ،وهل
له موضوعية يف مسلك االستدالل أم هو طريقي حمض؟

يمكن القول :إن بني البحث الفقهي االجتهادي والنقد عموم وخصوص ،فال يمكن
قدرا من النقد يف بعض مراحل االجتهاد
أن نتحدث عن استدالل اجتهادي ال
يتضمن ً
ّ
مقوم للبعد االجتهادي.
واالستدالل ،بل الرائج هو كون النقد ّ
( ((2ظ :حسان الباهي ،احلوار ومنهجية التفكري النقدي ،الدار البيضاء  -املغرب :إفريقيا الرشق ،ط،1
2004م ،ص .153
( ((2ظ :املصدر نفسه ،ص .154
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ومن أهم املوارد التي يلتقي فيها االستدالل الفقهي مع النقد االجتهادي ،هو مورد
عرض اآلراء بأدلتها ،فنقل وعرض اآلراء يكون عىل قسمني:

جمر ًدا عن أدلته ،سواء بغرض
القسم األول :أن يكون هذا النقل
مقترصا عىل القول ّ
ً
عرضه ،أو كمقدّ مة لنقده.

القسم الثاين :أن يكون متع ّلق النقل هو أد ّلة القول وجممل استدالل صاحبه عليه ،فيكون
نقد ذلك القول مقدّ مة رضورية لالنتقال إىل بحث غريه .وهذا النقد طريقي وال موضوعية له،
متهد طريق االستنباط.
وهو يكسب صفته «االجتهادية» من ع ّلته الغائية التي هي ّ
هذا النقد االجتهادي يتكون –يف الغالب -من نوعني ،ممكن أن جيتمعا أو يفرتقا:

األول :النقد اخلارجي ،ومعناه :أن يكون النقد باستعامل أدلة املنقول عنه نفسها،
ومناقشة املجتهد أو الفقيه عىل انسجام نتيجته مع مقدّ متها(.((2

الثاين :النقد الداخيل ،ومعناه :أن يكون النقد بوضع تلك األدلة نفسها حتت جمهر
يسمى باملناقشة يف املبنى.
الفحص والتقويم ،وهذا ما ّ
إن نقل األدلة أو االستدالل ونقده ،قد يشكّل ّأول مراحل التمهيد املبارش والعميل
لالستنباط الفقهي ،فالنقد الذي يامرسه املجتهد يف هذه املرحلة عىل األدلة التي يستند إليها
أقوال السابقني ،هو األساس الذي يبني عليه البحث مرشوعيته.
ومن أجل فهم هذه املرحلة من مراحل النقد ،نقول :ال بد للنقد االجتهادي من
تأمني املرشوعية ،فالنقد االجتهادي ألدلة السابقني ،بمقاميه الداخيل واخلارجي ،رشط
يتوصل هلا املجتهد يف عملية االستدالل .وبيان
رضوري إلحراز مرشوعية النتائج التي
ّ
ذلك :لو فرضنا خلو االستدالل من النقد االجتهادي ،واالنتقال مبارشة من مرحلة بيان
ّ
حمل النزاع ،إىل مرحلة عرض األدلة اخلاصة باملجتهد ،ثم مرحلة إقامة الربهان عىل الرأي
أي نتيجة حيصل عليها املستدل /املجتهد ستواجهها دعاوى التحقيق والربهان
املختار؛ فإن ّ
عىل نتائج أخرى ،وهذه الدعاوى –رغم كوهنا ال ترض بحجية ما توصل إليه -فإهنا تزلزل
املرشوعية من حتت أقدام الفتوى.

وعليه يتّضح أن مسلك االستدالل ال بد أن يتق ّيد شكل ًّيا ومنهج ًّيا باملرور بمرحلة
ينصب
التوصل إىل الفتوى ،بل
النقد؛ ألن النقد االجتهادي ال هيدف إىل استنباط احلكم أو
ّ
ّ
عىل تقويم اجتهادات الغري ،وتثمينها ،أو ر ّدها بإبطال استدالالهتا ،فمهام كان متع ّلق النقد،
( ((2انظر :الدكتور مجيل صليبا ،75/1:الدكتور حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب ،ص. .113
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سواء كان قولاً
متجسدً ا يف مقولة أم استداللاً  ،فهو إما أن يكون حماكمة بمعايري صاحبه،
ّ
ال بمعايري غريه ،وهذه هي حقيقة «النقد الداخيل» ،وأما أن يكون حماكمة له بمعايري مطلقة
من كل قيد ،وهذه هي حقيقة «النقد اخلارجي».
ربام يقال :إن من آداب النقد االجتهادي وقواعده العلمية ،إعطاء األولوية للنقد
الداخيل؛ ألن إمهال عرض أد ّلة املنقول عنه هو الالزم املبارش للتخلف عن هذا املقام
النقدي؛ إذ ال يمكن عرض األد ّلة دون تقويمها إلاَّ عندما يكون الغرض تبنّيها.

وأما عرض األقوال دون ذكر أد ّلتها فهو يتعارض مع املنهج التحقيقي العلمي
الذي يفرتض عىل املجتهد االلتزام به ،لكن لو كان املستند يف غاية الضعف فيكون التنبيه
ٍ
عندئذ إىل النقد الداخيل ،وعليه يكون النقد اخلارجي
راجحا وال تصل النوبة
عىل فساده
ً
مكملاً ها ًّما للمسلك االستداليل االجتهادي ،بل هو عامده الذي يستند إليه إذا
ليس فقط ّ
كان ذا غرض استنباطي ،فمن دونه ال يصل إىل هدفه األصيل ،وهو متامية احلجية بالنسبة
للمك ّلف(.((2

ﷺ املطلب الثالث :املقدّ مات املعرفية واملنهجية للنقد االستداليل االجتهادي

مرش ًعا ،فهو
من املعلوم أن الفقيه /املجتهد مستكشف للدليل الرشعي وليس ّ
جيتهد يف حتصيل احلجية عىل الدليل الرشعي ،وهذا ال يكون إلاَّ باستقصاء اجلهد يف تأمني
الطريقية ،الثابت حجيتها إىل الواقع.

يصح ا ّدعاؤه دون ترتيب الطرق واملسالك بحسب القيمة
واستقصاء اجلهد ال
ّ
املنطقية للمعلومات التي تنتجها ،أي الوصول لليقني .فمسلك الطريق ّية وهو املسلك الذي
تبنّاه املح ّقق النائيني والس ّيد اخلوئي فيام هو املجعول يف األمارات؛ حيث تبنيا ّ
أن املجعول يف
األمارات هو الطريق ّية ،بمعنى ّ
أن الشارع أعطى لألمارة دور الطريق ّية والكاشف ّية واملحرز ّية
للواقع ،فهي وإن مل تكن حمرزة وكاشفة عن الواقع بذاهتا إلاَّ أهنا بواسطة اجلعل الرشعي
تأهلت هلذا الدور(.((2
ّ

ويمكن أن يكون عرض طريق حتصيل احلجة عىل املوجه الرشعي يف قسمني يمثالن
يكونان «املسلك االستداليل» ،مها :القسم املنهجي
صورتني نموذجيتني للقسمني اللذين ّ
النظري ،ترتيب األدلة .ويمكن بياهنام وفق اآليت:
( ((2تاريخ الترشيع ،ص .120
( ((2انظر :املعجم األصويل.1272 :
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القسم األول :القسم املنهجي النظري

يف هذا القسم يتعينّ حتديد مقاربة موضوع املسألة املبحوثة ،وحتديد املسلك واملقاربة.
مؤسسة
واملسلك عبارة عن مقدّ مات معرفية مناهجية لالستدالل ،التي هي بدورها ِّ
ملرشوعية االستدالل وحجيته.
تتكون من أربعة حمدِّ دات معرفية ،تتبعها خطوة خامسة هي حتديد
وهذه املقدّ مات ّ
مسلك االستدالل .ويمكن بيان ذلك وفق اآليت:

أولاً  :املحدٍّ د املعريف الفقهي /الترشيعي

يف هذا املحدِّ د يكون الفقيه خميرّ ً ا بني توجيهني معرفيني ،مها:

 أن يكون غرضه تأمني املرشوعية أولاً وقبل كل يشء ،فيكون نظره معطو ًفا نحو(عامل املالكات) ،و(اإلرادة الترشيعية) ،وهو عامل الثبوت.

توجهه بدرجة أوىل إىل حتصيل احلجية ،فيكون نظره نحو (عامل اإلثبات)،
 أن يكون ّمتمامت احلجية.
بام فيه من (جعل رشعي) ،وأد ّلة وما يقوم مقامها من ّ
يمر بمرحلتني(:((2
وعمو ًما فإن احلكم الرشعي ّ

يتدرج
املرحلة األوىل :مرحلة الثبوت للحكم ،ويقصد هبا واقع العمل ّية الذهنية التي ّ
يمر احلكم يف هذه املرحلة (مرحلة الثبوت) ،بثالث
فيها الفكر للوصول إىل احلكم .و ّ
مراحل:

األوىل :هي املصلحة املدركة (املالك) ،وقد طويت يف هذه املرحلة املراحل التي سبقتها.
الثانية :اإلرادة ،والتي قلنا :إهنا تتفاوت بتفاوت مستوى املصلحة واملالك.

الثالثة :وهي االعتبار ،وقد قلنا :إهنا حالة نفسانية تفرتض وتعترب احلكم -املشتمل
عىل املصلحة واإلرادة -عىل عهدة املك ّلف ،وهي ليست أكثر من التامس كيفية هت ّيئ لغرض
إبراز املطلوب هبا ،فهي أشبه بالكالم النفيس الذي يرتّبه املتك ّلم يف نفسه استعدا ًدا إللقائه(.((2
املرحلة الثانية :وهي مرحلة اإلثبات للحكم ،وهي تبدأ من حيث تنتهي املرحلة
األوىل .وهذه املرحلة عبارة عن إبراز وإظهار احلكم الناشئ عن املالك واإلرادة ،فاملوىل

( ((2السيد حممد باقر الصدر ،دروس يف علم األصول (احللقة الثانية) ،ص .3
حممد صنقور عيل
الشيخ
انظر:
( ((2انظر :السيد كامل احليدري ،الدروس (رشح احللقة الثانية) .28 /3 ،و
ّ
البحراين ،رشح األصول من احللقة الثانية.28-27 /١ ،
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يبينّ يف هذه املرحلة النتيجة التي رست عليها نفسه يف مرحلة الثبوت ،ويستخدم هلذا
يتم هبا اإلبراز واإلظهار ،مثل اجلملة اإلنشائية الطلبية كاألمر
الغرض أحد الوسائل التي ّ
(((2
أو النهي أو اجلملة اخلربية املسوقة لغرض اإلنشاء والطلب .

ثان ًيا :املحدِّ د املعريف اخلطايب

متوج ًها للخطاب الرشعي بوصفه:
يف هذا املفرتق يكون الفقيه خميرّ ً ا أو
ّ
 -خطا ًبا ترشيع ًيا للفرد ،أي عدم حلاظ وجودهم كمنظومة اجتامعية.

خطا ًبا جمتمع ًّيا ،أي إن الفقيه ينظر للكيان املجتمعي كمخاطب بالترشيع متا ًما كاألفراد.

التوجهني املتقدّ مني ،كمرتبة وسطى،
توجه النظرة الوسطية للخطاب ،أي اجلمع بني
ّ
ّ
أي الرتكيب االعتباري بني التكاليف الفردية بحيث يكون مجع التكاليف تكلي ًفا للمجتمع.

ّ
سعي لتحصيل التنجيز
إن بعض حماوالت االجتهاد يف املرحلة املعارصة هي
ٌ
ٍّ
متشظ ،أعني الفقه الذي
والتعذير ،فاملهم لدى ذلك البعض براءة الذمة ،وهلذا ولد فقه
بأسا يف الفصل بني اليشء ولوازمه الطبيعية؛ ّ
ألن مثل هذا الفقه -كام يقولون-
ال يرى ً
كثريا عىل أنصار فقه النظرية
يقوم عىل تفريق املؤتلفات ومجع ّ
املتفرقات ،األمر الذي ص ّعب ً
كالشهيد حممد باقر الصدر والشيخ حممد مهدي شمس الدين وغريمها من بناء فقه متكامل،
وهو ما دفع الشهيد الصدر يف (اقتصادنا) للحديث عن فقه نظرية تأتلف عنارصه من فتاوى
العلامء أمجع(((3؛ ألن الفقه االجتهادي ّ
لكل فقيه ال يمكن يف العادة أن يقدّ م لنا نس ًقا متكاملاً
متناغم.
ونظا ًما
اً
من هذا ك ّله ،نعلم أنّنا عندما نتحدّ ث عن الفقه اإلسالمي ،فنحن نتحدّ ث عن فقه
الواقع؛ ّ
ألن هذا هو معنى الفقه الذي يدير احلياة؛ فاحلياة هي الواقع(.((3

ثال ًثا :املحدِّ د املعريف الذايت

بلحاظ احلالة الذاتية يكون الفقيه عند كل مسألة تطرح أمامه للبحث ،يكون أمام
توجهني من التعاطي اإلمجايل مع املسألة املبحوثة ،مها:
ّ
فيتوجه
التوجه البنائي /التقليدي :وهو أن تكون لدى بعضهم دوافع للمحافظة،
ّ

( ((2املصدر نفسه.
( ((3حممد باقر الصدر ،اقتصادنا ،بريوت :دار التعارف للمطبوعات ،ط1987 ،20م ،ص.399 - 392
ومسوغات ،جملة االجتهاد والتجديد.
( ((3انظر :حيدر حب اهلل ،مرشوعية جتديد الفكر الديني ..هواجس
ّ
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مفضلاً اجلمع بني
نحو البناء عىل من سبقه من األعالم ،متحاش ًيا االختالف مع مبانيهمّ ،
اآلراء والتوفيق بني ما تباعد منها ،حماولاً الرتجيح بني االختالفات ،مبتعدً ا عن التجديد(.((3
التوجه التجديدي :أن تكون لديه حوافز قوية للتجديد ،ومواصفات متنحه اإلقدام
عىل التغيري ،فينظر إىل البناء العلمي املعهود نظرة نقدية ،ومتتد أمام ناظريه آفاق التطوير.

التوجهني املتقدّ مني ال ُيقيص اآلخر بالرضورة ،فقد جيتمعان،
وال خيفى أن أحد
ّ
وكثريا ما يكون اجتامعهام رضور ًّيا.
ً

راب ًعا :املحدِّ د املنطقي لإلثبات

اإلثبات يف اللغة هو :االستقرار والدوام( .((3ويف االصطالح :ما يقابل اإلجياب(،((3
وعند األصوليني هو :احلكم بثبوت ٍ
يشء آلخر(.((3
عىل هذا يقف املجتهد موقفني ممكنني من اإلثبات مها:

مغايرا
األول :أما أن يكون اإلثبات هو الغاية يف ذاته ،فيقبل ما يمكن أن حيتمل كونه
ً
حجة عند املخاطب ،رغم أن االحتامل كام يعرفه اجلرجاين ،هو« :ما ال
ملجرد كونه ّ
للواقع ّ
تصور طرفيه كاف ًيا بل يرت ّدد الذهن يف النسبة بينهام ،ويراد به اإلمكان الذهني»(.((3
يكون ّ
(((3
وتابعه عىل هذا التعريف عدد من املعارصين ممَّن ُعنُوا بمعاجم فقهية أو فلسفية .
ٍ
التوهم ،أو
فحينئذ تكون هذه املقاربة إما قائمة عىل االحتامل( ((3أو تتدنّى إىل حالة
ّ
سمي بعرص املقلدة.
يسمى بالتقليد غري املحمود كام ساد فيام ّ
( ((3وهذا ما ّ
( ((3انظر :ابن منظور لسان العرب ،مادة (ثبت).
املرشفة :دار االعتصام ،مطبعة البقيع ،الطبعة
( ((3السيد جعفر باقر احلسيني ،معجم مصطلحات املنطق ،قم ّ
األوىل ،ص .6
( ((3انظر :هيثم هالل ،معجم مصطلح األصول ،مراجعة وتوثيق :الدكتور حممد التونجي ،بريوت :دار
اجليل ،الطبعة األوىل2003 ،م.
( ((3عيل بن حممد اجلرجاين ،التعريفات ،دار الكتاب العريب ،طبعة ثانية 1992م ،ص .26
( ((3انظر :حممود عبد الرمحن عبد املنعم ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،دار الفضيلة القاهرة الطبعة
واصطالحا ،دمشق :دار الفكر ،طبعة أوىل
األوىل .77/1 ،سعدي أبو جيب ،القاموس الفقهي لغ ًة
ً
1402هـ ،ص .74عبد املنعم احلنفي ،املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ،القاهرة :مكتبة مدبويل،
الطبعة الثالثة 2000م ،ص  .54مراد وهبة ،املعجم الفلسفي ،دار قباء ،الطبعة الرابعة 1998م ،ص .28
السيد نفادي ،الرضوري واالحتامل بني الفلسفة والعلم ،بريوت :دار التنوير ،الطبعة األوىل 1983م،
ص .11
( ((3انظر :املقاربة األداتية للتقويم التكويني للتعلامت ،جانني الفوا سريوا ،ترمجة وتكييف :عبد املجيد
غازي جرنيتي ،عن موقع.http://cfijdida.over-blog.com :
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قد ترت ّدى إىل مستوى «السفسطة».

جمرد
الثاين :أن يكون بيانًا للحقيقة وكش ًفا للواقع ،ومها املطلوبان ،بينام اإلثبات هو ّ
طريق موصل إىل ذلك ،فيتعدّ ى اجلهد العلمي من اإلثبات إىل املثبت.

وهنا يكون ما بعد «حتصيل احلجة» عىل ما يفرتض أن يكون هو الواقع وهو اهلدف،
ويف هذا االجتاه ال يرتيض املجتهد بأقل من مقاربتني:

 -1املقاربة الفاعلية ،ومعناها الوصول للحقيقة وكشف الواقع ،وأدنى املسالك يف
ذلك هو «إقامة الربهان»(.((3
تصور مفاهيم أربعة هلذه الفاعلية بلحاظ دورها يف مرحلتي الثبوت
ويمكن
ّ
واإلثبات يف عملية استنباط األحكام(:((4

قادرا
املعنى األول :هو أن تكون الفاعلية بمعنى «القدرة» أي أن يكون اإلنسان ً
عىل اإلتيان بالفعل الذي تع ّلق به احلكم الرشعي ،يف مقابل الفعل اخلارج عن نطاق قدرة
ٍ
خارجا ،فهو
حينئذ ال يمكن أن يتع ّلق هبذا الفعل لعدم إمكان اإلتيان به
اإلنسان ،فاحلكم
ً
إذن فاقد للفاعلية.
املعنى الثاين :أن تكون بمعنى وجود الفائدة يف ترشيع احلكم تب ًعا لوجود املصلحة
واملفسدة يف العمل نفسه الذي تع ّلق به احلكم الرشعي ،فعىل هذا فاحلكم املفيد يشمل
األوامر والنواهي اإللزامية التابعة للمصالح واملفاسد امللزمة.

املعنى الثالث :هو أن تكون الفاعلية بمعنى «االبتالء» أي أن يكون احلكم حمل ابتالء
لنوع البرش.
تصوره ملفهوم فاعلية احلكم فهو أن يكون احلكم «عقالئ ًّيا»،
املعنى الرابع :املمكن ّ
بمعنى أن يكون مقبولاً يف عرف العقالء ،يف مقابل احلكم الفاقد للفاعلية إذا استوجب
إنكارهم ورفضهم له.

تصور ذلك عىل نحوين(:((4
وأما دورها يف عملية استنباط األحكام الرشعية فيمكن ّ
األول :أن تكون الفاعلية داخلة يف عملية االستنباط يف مرحلة الثبوت ،بمعنى أن

( ((3انظر :عبد اهلادي الفضيل ،دروس يف أصول فقه اإلمامية ،ص.375
( ((4الشيخ حمسن األراكي ،ندوة «الفاعلية ودورها يف استنباط األحكام الرشعية» ،موقع املجمع العاملي
للتقريب بني املذاهب اإلسالمية.http://www.taghrib.org :
( ((4املصدر نفسه.
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تقوم بتوسيع دائرة احلكم وتضييقه يف عامل اجلعل وعامل الثبوت.

والثاين :أن يكون الدخل يف عامل اإلثبات والتطبيق بمعنى أن يكون الدخل يف داللة
األدلة الرشعية عىل ثبوت احلكم.
يتنزل عنها إىل
 -2املقاربة اإلفعالية ،إن املجتهد عندما تعوزه املقدّ مات اليقينية ّ
«املظنونات» و«املشهورات» ،وال يتم اللجوء يف االستدالل إىل املظنونات واملشهورات إلاَّ
يف حالة انعدام أو عدم حتصيل املسالك اليقينية.

خامسا :حتديد مسلك االستدالل
ً

بعد االنتهاء من حمدّ دات املقاربة األربعة املتقدمة يصل البحث االجتهادي إىل دور
حتديد نوع املسلك االستداليل املعتمد ،ويالحظ االرتباط املوجود بني املرتكزات املنطيقة
احلارضة يف املقاربة ،وحتديد نوع العالقة احلاكمة عىل بنية أدوات الرتكيب والتحليل.
فإن هذا التحديد هو بمثابة اجلرس الواصل بني املقاربة أو املقدمات املعرفية املناهجية
الستدالل وبني مسلك االستدالل املختار ،وعليه -وبحسب أولوية تقديم الرتكيب عىل
التحليل أو العكس -سينتج أو يتحدّ د لنا نوع املسلك الذي إما أن يكون:

 مسلك االستدالل النصويص التحلييل :وهو ينتج من تقديم ومنح األولويةللتحليل عىل الرتكيب(.((4
 مسلك االستدالل النصويص الرتكيبي :وهو ما ينتج من تقدم أو منح األولويةللرتكيب عىل التحليل(.((4

القسم الثاين :ترتيب األدلة

ترتيب األدلة هو املعيار الذي يعرض عليه القسم الثاين من مسلك ،وعىل هذا
املستوى يصبح العمل يف هذه املرحلة مناهج ًّيا ماهو ًّيا بمعناه األصويل الفقهي ،وال يمكن
تصوره بمعزل عن مرجعية النقد أو االستدالل ،بحيث يصل الفقيه املجتهد إما إىل الفتوى
ّ
يتوصل إىل عدم إمكانية حتصيل احلجة.
أو االحتياط بعد أن ّ
( ((4التحليل :هو إرجاع الكل إىل أجزائه ،والتحليل العقيل يعني أن نؤ ّلف سلسلة من القضايا أوهلا القضية
املراد إثباهتا ،وآخرها القضية املعلومة .انظر :املعجم الفلسفي.255-254 /1 ،
أيضا :اجلمع بني الرأي وضده ،يف قول جديد يأخذ بأحسن
( ((4الرتكيب :هو تأليف الكل من أجزائه ،وهو ً
ما يف الرأيني ،ويمزج أحدمها باآلخر ،مستعينًا عىل ذلك بوجهة نظر أعىل من وجهتيهام .انظر :املعجم
الفلسفي.270 -269 /1 ،
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فيكون املتعينّ التو ّقف يف الفتوى ومراتب االستدالل وطريقة ترتيب األدلة خطوات
عملية تفرتض :أن االنتقال من الدليل األول إىل الدليل الثاين ال حيصل إلاَّ مع اتّضاح عدم
كفاية األول ،وجو ًدا أو وظيف ًة .ومراتب األدلة هي:

أولاً  :الدليل القطعي العقيل

الدليل القطعي العقيل –املقصود هنا– أوسع من مدلوله املنطقي أو اللفظي؛ وقيد
(العقيل) إنام حيرتز به عن القطعيات الرشعية /النقلية /النصية ،التي وردت هبا نصوص التنزيل.
وتشمل هذه الرتبة مجيع األدلة التي تؤ ّدي إىل القطع:

 -1األدلة العقلية احلدسية واحلسية (كالربهان ،واالستقراء التام).

املحصل) ،التي تشتت
 -2احلدسيات القطعية ،من أي منشأ حصلت (كاإلمجاع
ّ
املحصل
قطعية العقيل القطعي ،دون سائر اإلمجاعات ،كاملدركي واملنقول(((4؛ ألن اإلمجاع
ّ
يعني« :اإلمجاع املحرز وجدانًا والذي ينشأ عن تت ّبع الفقيه آلراء العلامء يف مسألة من املسائل
والوقوف بعد ذلك عىل اتفاقهم عليها ،وهذا يف مقابل اإلمجاع املنقول والذي ال يكون فيه
حصل اإلمجاع بنفسه»(.((4
اإلمجاع ً
حمرزا بالوجدان ،وإنام هو متل ّقى عن فقيه آخر كان قد ّ
وتتدرج حتت هذا العنوان احلسيات؛ ألن املالك هو حتصيل
 -3اليقينيات احلسية:
ّ
احلجة عىل املوجه الرشعي ،وأول احلجج هو :العقل ،واحلس ،والوجدان.
ّ

ثان ًيا :الدليل النيص /النقيل القطعي

يف هذه الرتبة نجد:
 -1الدليل القرآين فهو قطعي الصدور ،وما كان منه قطعي الداللة.
 -2األخبار املتواترة ،ذات العالقة القطعية.
( ((4اإلمجاع املدركي :هو إمجاع الفقهاء عىل حكم مسألة مع إحراز مدرك إمجاعهم عىل حكم تلك املسألة،
وال خيتلف احلال بني اتّفاقهم عىل مدرك واحد أو أنهّ م خمتلفون فيام هو مدرك حكم املسألة مع اتّفاقهم
يف النتيجةّ ،
فإن اإلمجاع يف كال الصورتني يكون مدرك ًّيا ،كام أنّه ال فرق بني كون املدرك من قبيل األد ّلة
االجتهاد ّية أو األصول العمل ّية ،فاملناط يف مدرك ّية اإلمجاع هو إحراز ما هو منشأ اتّفاقهم يف الفتوى.
املحصل لإلمجاع ،وهذا النقل قد يكون
يتم إحرازه بواسطة نقل
ّ
أما املنقول :وهو اإلمجاع الذي ّ
متواترا وقد ال يكون كذلك ،والثاين هو املعبرّ عنه باإلمجاع املنقول بخرب الواحد.
ً
ومن هنا تكون حجيته منوطة بثبوت احلجية خلرب الواحد أولاً ّ ،
وبأن احلجية الثابتة خلرب الواحد ال
ختتص باخلرب احلسيّ بل تشمل اخلرب احلديس.
ّ
حممد صنقور عيل البحراين ،املعجم األصويل.57/١ ،
الشيخ
(((4
ّ
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قسم األُصوليون داللة الكالم بناء عىل معناه إىل :داللة قطعية ،وداللة ظنية .فوصفوا
ّ
داللة النصوص عىل معانيها بالداللة القطعية التي ال حيتمل خالفها ،وداللة الظواهر داللة
ظنية تقابل األُوىل.
هذا من جانب ،ومن جانب آخرّ :
إن نصوص القرآن بالنسبة إىل الظواهر أقل،
(((4
وبذلك أصبحت داللة القرآن عىل مضامينها داللة ظنية ال قطعية

ثال ًثا :األدلة الرشعية املقطوع بحجيتها

هي األدلة التي يقطع بأن الشارع قد جعل هلا احلجية ،وإن مل تكن هذه احلجية من
ذاتيتها كام هو يف حال األدلة القطعية ،ويف هذه املرتبة نجد قسمني من األدلة:

ما كان قطعي لصدور وظني الداللة :مثل (ظواهر الكتاب العزيز ،األخبار املحفوفة
بقرائن قطعية).
األخبار ظنية لكنها قطعية الداللة ،وهذا القسم من األدلة وقع خالف يف حجية عىل
اجتاهني :االجتاه األول :عدم حجية هذا النوع من األدلة ،االجتاه الثاين :حجيته.

وقد تبنّى االجتاه األول أصحاب املسلك االستداليل (القطعي النيص) ،شخصيات
أمثال :السيد املرتىض ،وابن إدريس احليل ،وابن زهرة ،وابن الصالح احللبي ،وغريهم .أما
االجتاه الثاين فقد قال به أصحاب مسلك االستداليل (النصويص العقيل).

راب ًعا :األصول العملية

بعد اليأس من احلصول عىل دليل حمرز ،تصل النوبة إىل األصل العلمي الذي هو:
املقررة للمك ّلف عند الشك يف احلكم الواقعي،
الدليل الذي تتحدّ د به الوظيفة العملية ّ
(((4
وعدم وجدان الدليل املحرز األعم من القطعي والظني املعترب .

فال يكون املطلوب من األصل العميل الكشف عن احلكم الرشعي الواقعي ،بل إن
دوره يتمحض يف حتديد الوظيفة العملية للمك ّلف عند فقدان الدليل املحرز ،أو ما ينتج
نتيجة الفقدان كإمجال الدليل أو ابتالئه باملعارض.
وهذا ما يعني ّ
أن مرجعية األصل العميل إنّام تكون بعد استفراغ الوسع يف البحث عن
األدلة املحرزة .فإن عثر عىل ما يصلح للكشف عن احلكم الرشعي الواقعي فهو املعتمد،

( ((4انظر :جعفر السبحاين ،املناهج التفسريية ،ص.49
حممد صنقور عيل البحراين ،املعجم األصويل.260/1 ،
( ((4الشيخ ّ
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وإلاَّ فاملرجع هو األصل العميل ،فموضوع األصل العميل الذي يرتتّب عىل تن ّقحه جريانه
هو فقدان الدليل الكاشف عن احلكم الواقعي(.((4
واخلالف يف هذه األدلة يرتكز حول:
 حجية األصل العلمي. -ترتيبها.

يسمى باألصل احلاكم عىل األصل املحكوم
واملسلك املشهور يف ذلك هو :تقديم ما ّ
مثل تقدّ م االستصحاب عىل أصل الرباءة.
وتأسيسا عىل ما تقدّ م نقول :إن االجتهاد فاعلية معرفية ،غري متعالية عىل التقليد،
ً
خصوصا إذا كان املامرس لالجتهاد ينتهي إىل
ومن هنا ال يمكن اعتبار كل اجتهاد جتديد،
ً
توصل هلا من سبقه.
النتائج ذاهتا التي ّ

وعليه فإن أهم جتليات االجتهاد هو ما انطوى عىل النقد الفاعل الذي ينتهي إىل
التجديد ويتّخذه هد ًفا ،و«ما نعتقده حاجة للتجديد ،فليس فقط البعد اإلداري أو التعليمي
أو اللغوي ،وإنام اخلطاب الذي يعني ُبنية التفكري وطرائق التع ّقل ،فهذا هو املحور الرئيس
الذي يرفد سائر املحاور التجديدية –يف دائرته النقدية -ذات الطابع املعريف واملنهجي»(.((4

وقد عبرّ االجتهاد عن أعمق نموذج لتجديد فهم الدين وربطه بطاقة مستمرة ملواكبة
املتعسف
املتنوعة ،وكانت أفدح خسارة ُمني هبا العقل اإلسالمي هي القرار
وحتوالهتا ّ
احلياة ّ
ّ
بغلق باب االجتهاد ،وتعطيل فاعلية التفكري اإلسالمي ،وحرصه بآراء الفقهاء األربعة(.((5
لكن احلوارض العلمية ملدرسة أهل البيت  Aظ ّلت بمنجاة من ذلك القرار،
فتواصل فيها االجتهاد ،وبرز فيها عدد كبري من الفقهاء واألصوليني ،الذين ورثنا منهم
موسوعات زاخرة باألبحاث العلمية املعمقة.

وظ ّلت عملية االستدالل الفقهي تنمو وتتّسع ّ
وتتشعب بمرور الزمان ،فتُفيض إىل
آراء جديدة تتجاوز اآلراء القديمة السابقة هلا ،وذلك بعد نقض ونقد مداركها وأدلتها.
ومتطور ومتكامل ،وإن كل عرص يتط ّلب
يقول الشيخ املطهري« :إن االجتهاد مفهوم نسبي
ّ
خاصا ،وتعود هذه النسبية لسببني ،مها :القابلية الال حمدودة للمنابع اإلسالمية
رؤي ًة ووع ًيا ًّ
حممد صنقور عيل البحراين ،املعجم األصويل.260/1 ،
( ((4الشيخ ّ
( ((4حيدر حب اهلل ،االجتهاد والتجديد ،قراءة يف مهوم الفقه اإلسالمي املعارص ،جملة االجتهاد و التجديد،
العدد األول ،ص .15
( ((5عبداجلبار الرفاعي ،تقديم كتاب :إشكاليات التجديد ،ماجد الغرباوي ،دار اهلادي ،ص .7
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تطورت العلوم
للكشف والبحث والدراسة .تطور وتكامل العلوم البرشية ...إذ إنه ك ّلام ّ
االجتامعية والنفسية واحلقوقية يف العرص احلديث أمكن التو ّغل يف أعامق األبحاث
الفقهية»(.((5

ﷺ اخلامتة

املدونة الفقهية انطلقت منذ
بالرغم من أن دعوات إعادة فتح االجتهاد ،وإعادة بناء ّ
أكثر من قرنني ،بيد أن معظمها يفتقر إىل تشخيص املأزق احلقيقي وانسداد اآلفاق ،اللذين
انتهى إليهام الفقه ،وما زالت تفسرياهتا تبسيطية تشدّ د عىل بعث أصول الفقه وتوظيف
العنارص التقليدية يف االستدالل الفقهي ،وجتاهل وإمهال واضح لإلفادة من مناهج العلوم
اإلنسانية احلديثة واملعارصة ،والنقد العلمي الفاعل.
ّ
تشخص االنسداد الفقهي ،واكتشاف مديات بديلة
فق ّلام نجد حماوالت جا ّدة
لالجتهاد ،فلم تتمكّن املحاوالت والتجارب اإلصالحية اإلفالت من تقليدية النظام
املكّون ،واجرتاح مقاربة أخرى يف جتديد مناهج االجتهاد ،عامدها تفعيل التفكري النقدي
واملنهجية العلمية ذات الطابع العقيل.

جمرد معارف مرتاكمة،
ونتيجة لذلك ّ
حتولت عملية االجتهاد من عملية ذهنية إىل ّ
ويبدو أن أحد أسباهبا تقليص الرشوط العلمية اخلاصة باالجتهاد عىل حساب الرشوط
األخالقية ،فيمكن أن يشابه ما وصل إليه اليوم حال املعرفة اإلسالمية من مجود ما حصل
بعد القرن اخلامس اهلجري ،حيث سيطر الطابع النظري والتجريدي عىل بنية االجتهاد،
وانسحابه إىل قراءة الواقع.

( ((5الشيخ مرتىض مطهري ،ختم النبوة ،ص.52
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هناك عالقة وثيقة بني البيولوجيا والسياسة ،وهو ح ًّقا ما جيعل األحداث
اجلارية يف حقليهام متداخلة إىل حدّ بعيد .هذا يعني أنّنا أمام وضع يستدعي
مقاربة بيوبولتيكية للغيبةّ ،
إن الغيبة وبخالف املوت تؤ ّدي إىل كثافة احلضور.
وهي بعد هذا تتجاوز اإلشكاليات النامجة عن املوت ليس كحدث بيولوجي
بل كحدث بيوبوليتيكي.
ويبدو ّ
أن هذه اإلشكالية البيوبوليتيكية هي جوهر مشكلة االستخالف
كام بدت يف تراجيديا يوم اخلميس ،إنّه موت الرسل واألئمة والصلحاء والقادة
وما يطرحه من إشكاليات عىل مستوى انتقال السلطة السياسية ،إنّه خلف كل
أزمة سياسية هناك حدث بيوبوليتيكي.
ونعترب احلدث بيوبوليتيك ًّيا حينام يتع ّلق األمر باملوت البيولوجي لقادة
خاصة .ويبدو السؤال عن سبب
يتمتّعون بكاريزما روحية أو وضعية قدسية ّ
الغيبة مع إمكانية املوت البيولوجي مرشو ًعا إذا مل ندرك إشكالية املوت
البيوبوليتيكي ومأزق تدبري االحتضار .وهو ما سنحاول اإلجابة عنه من
خالل تسليط الضوء عىل مفهوم املوت ،وبالتّايل املوت البيولوجي وعالقته
باملوت السيايس.
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ﷺ سحر الرمزي

للمقدّ س سطوة تارخيية عىل االجتامع الثقايف والسيايس مل يوجد من بني املجتمعات
ناشز متف ّلت عن هذه السطوة ،عىل الرغم من الفروق واملسافات واحلدود التي باعدت بني
جتارب االعتقاد وأزمنتها.

كان أحرى بنا االستدراك اليوم ،ومن دون تر ّدد ،عىل حكاية حي بن يقظان ،بقضية
أساسية تتع ّلق بمكانة األسطوري والرمزي واملقدّ س يف حياة النوع كنوع ،ال حاجة يف ذلك
إىل رضورة االنتقال من بيئة إىل أخرى؛ ذلك ألن اإلنسان يف حتقيق استمراريته عىل احلياة
هو أحوج إىل اخليال منه إىل العقل.

ذلك ألن اخليال مدرك هلل كام العقل ،بل إن العقل حيتاج يف إدراك ذلك إىل اخليال ،إذ
ِ
نمض بعيدً ا لنقرر أن اخليال مرتبة من مراتب تكامل النفس
اخليال من جنوده ووسائله إن مل
باجتاه العقل.
فاخلطأ الذي مل يعد باإلمكان حتمله يف املوقف العلمي من الظواهر االجتامعية
واإلنسانية واملعرفية هو أمهية اخليال الذي ساوق وال يزال يساوق العقل ويقاسمه الوظيفة
رس هذا اجلدل الذي مل تنفك عرى لغزه حتى اآلن .فاخليال يستغرق
يف نظام بات يشكل ّ
ّجسدات ،سواء ما تع ّلق هبذه النشأة أو ما تعدّ اها إىل النشأة األخرى.
عامل األجساد والت ّ

إكبارا للعقل اخلالص ،مع
ومن هنا أمهيته التي أغفلها الدارسون ،إ ّما منازعة للوهم أو ً
أن الوقوف عىل العقل اخلالص يف واقع جتسد الرمزي هو من كربى أوهام عرص عبادة العقل.

وهلذا حتديدً ا نظر نفر من احلكامء والعرفانيني يف القرون السابقة إىل اخليال نظرة ال
نورا إلدراك مدركاته فأوقفوه يف
تقيمه عىل طريف نقيض مع قوة العاقلة ،بل جعلوا منه ً
عرض األشياء النورانية ،دون أن حيملوه نتائج أخطاء األحكام؛ ألن مثل تلك األحكام هي
من وظائف العقل الذي هو حاكم ومراقب ومساير ألنواع اإلدراكات احلسية األخرى.
فقيمة اخليال تتجلىّ يف أنه مدرك لكل يشء حتى العدم .فهو هلذا السبب يستحق عنوان
النورانية من سائر املخلوقات املوصوفة هبا.

ومن هنا يتأكد لدى ابن عريب أن «اخليال ال يكون فاسدً ا قط ،فمن قال بفساده فإنه
ال يعرف إدراك النور اخليايل»؛ ذلك ألن اخليال يف إدراكه ملدركه ليس له حكم ،بل احلكم
صحيحا كله،
للعقل .وحيث اخلطأ ينسب لغريه فال يكون اخليال خاط ًئا قط ،بل يكون
ً
وليس فيه باطل.
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بل ّ
إن اخلطأ والصواب هو من شأن املدرك -بفتح الراء -ال من شأن املدرك
واضحا أن ابن عريب ينسب اخلطأ للعقل ال للخيال؛ فاخليال معصوم.
بكرسها .-وهنا يبدوً
يف جانب من اجلوانب قد يبدو املقدّ س واألسطوري من إفراز التشكّل اجلمعي
وليس خاصية لألفراد .فالفرد نفسه قد حييط نفسه بجملة من الطقوس ويطلق اخليال إىل
مراتع أبعد بح ًثا عن التكييف األمثل واخللاّ ق لتجاربه االعتقادية ومؤسساته االجتامعية.

وحينام تف ّلتت السوسيولوجيا من حاضنها األول :املجتمعات الصناعية ومؤسساهتا
كوة عىل الغرائبي الناشز عن هذه األنامط ،أي عند ظهور
وثقافتها وجممل بيئتها ،لكي تفتح ّ
األثنولوجيا واإلنثربولوجيا وتطورها من رؤيتها األوىل املعيارية ذات الوظيفة الكولونيالية
إىل ثورهتا التي نقلتها إىل آفاق ّ
أقل حت ّي ًزا ووظيفي ًة ،لفهم طبيعة املجتمعات الوحشية
فهم خمتل ًفا غدا لألسطوري واملقدّ س والرمزي أدهش أهل النّظر يف
والتقليدية ،تأكد أن اً
هذا احلقل.

نتحدث اليوم عن عدم انقطاع يف حضور الرمزي يف كل املجتمعات بام فيها التي
تبدو اليوم أكثر تارخيية وحداثة .حيث اتضح أكثر ّ
أن ما بدا ول ًعا بالعقالنية احلديثة إن هو
إلاَّ شكل من إضفاء هذه القداسة واألسطورة عىل العقالنية التي مل تتح ّقق بطهرانيتها يف
املجتمعات احلديثة شديدة الوفاء ألكثر رضوب األسطورة واملقدّ س والرمزي .فاملجتمعات
ختتار رموزها وتشكّل قداستها وفق مسارات شديدة التعقيد.
لذا ليس غري ًبا أن حيدث تقارب شديد بني صور االعتقاد األكثر تقليدية وصور
االعتقاد األكثر رومانسية يف العرص احلديث .وهو التّشاكل الذي يظهر يف املوقف من املوت
وتصوره بينهام .وإذ ال وجود لقطيعة تا ّمة يف مستوى بنية الثقافات ،فإن األمر سيان يف
ّ
مستوى بنية السلطة السياسية .ال جمال لتح ّقق البنى اخلالصة والنقية بل ثمة فقط وفقط
إعادة تركّب البنى من العنارص ذاهتا ،حيث كيفية تركب العنارص هو من حيدد اختالف
األنامط.
أيضا حينام اعترب بأن «كل نمط
ونفهم شي ًئا من ذلك فيام أشار إليه موريس دوفرجيه ً
ثقايف هو عىل عالقة مع نمط بنية سياسية» .هنا ترتبط البنى التقليدية يف السلطة بالثقافة
الرعائية كام ترتبط البنى الديمقراطية بثقافة املشاركة .ال يشء إذن جديد ،بل األمر يتع ّلق
بتغليب ثقافة عىل أخرى داخل بنية مركبة من كل تلك العنارص.
أيضا -استنا ًدا إىل أملون وفريبا -أن التطابق بني البنية السياسية
من هنا يؤكّد دوفرجيه ً
والبنية الثقافية رضورة يمليها واجب استقرار النظام.
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هيم أكثر يف مقاربة دوفرجيه هو تأكيده عىل أن الثقافة القديمة ال تندثر بل
لكن ما ّ
تستمر ضمن أنامط أخرى بشكل من األشكال؛ فكل ثقافة قائمة يف نظر دوفرجيه هي نتيجة
خلليط ثالثي مكون من عنرص رعائي وخضوعي ومشاركي.

نظرا ألمهيته الوظيفية يف
حيرض الرمزي بشكل أوفر يف حقل االجتامع السيايس ً
استقرار اجلامعات وانشداد اجلامعة إىل أمريها .تارخي ًّيا ال يوجد إشباع يف الرشعية لدى
احلاكم .كان ال بد من استكامالت من داخل احلقل الرمزي لتثبيت القدر املمكن من تلك
الرشعية .ومن هنا ال يمكن ألي سلطة أن تستغني عن حقل الرمزي ،الذي يدعمها بقدر
تكرسه .حتى يف االجتامع احلديث تبدو مسألة اإلشباع تلك غري ناجزة.
ما ّ
ومن هنا أبدع املجتمع احلديث طقوسه الديمقراطية اخلاصة التي يلعب فيها طقس
دورا بديلاً لكنه يؤمن املعنى نفسه
االنتخابوية والعناوين والربوتوكول السيايس احلديث ً
لتحقيق ذلك اإلشباع.

أمرا حمدو ًدا يقف عند حدّ قد توجد فيه السلطة مثلاً وال يوجد معها
ليس الرمزي ً
الرمزي .إن الرمزي حيتضن السلطة ويعيد بناءها وترسيخها .الرمزي حاضن للسلطة .وهو
ما جيعلنا يف مورد احلديث عن االحتضار واملوت وانتقال اجلسد أمام ذروة توتر الرمزي
الذي يتمتع بإمكانات هائلة لتعزيز حضوره املعاوض لغياب اجلسد .فالرمزي ليس فقط
أيضا يف جتهيز جنازته وإعادة بناء صورته يف اخليال .ففي البدء كان
يسبق اجلسد بل يشارك ً
أيضا.
الرمزي ويف املنتهى يبقى ً

ﷺ اجلسد والرمزي من وجهة نظر عقائدية إسالمية

قبل ذلك ال بد من اإلشارة إىل معنى ومكانة الرمزي .وهو ما يتو ّقف عليه استيعاب
ما نحن فيه من معاجلة؛ ألنه سيستمر معنا كمفهوم حيوي يف استيعاب ظاهرة املوت
نفسها حينام تتل ّبس بالرمزي ويصبح املوت حينام يالقي القادة والزعامء ،مسألة إعادة
انتشار للحضور أو الصريورة التي جتعل املجتمع أ ًّيا كانت جتربته االعتقادية يسلم بتناسخ
األرواح ،باملعنى السيايس كام سنرى.
يضعنا بول تيليش عىل مجلة من احلقائق شديدة الوضوح يف مت ّثل معنى الرمزي نعتربها
حيوية يف فهم ما جيري يف جمال املقدّ س .إنه يقيم رضورة الرمزي عىل وضعية الذروة يف قلق
اإلنسان ،وهي الذروة التي ال يمكن التعبري عنها إلاَّ باللغة الرمزية .وهلذا سيحدد تيليش
للرمز ست خصائص :األوىل تتع ّلق بوظيفته الداللية التي جتعله شبيها بالعالمة من حيث
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أهنا تشري إىل يشء خارجها.

وهذا ال يعني عدم وجود مائز بني الرمز والعالمة ،حيث خاصية الرمز الثانية أنه
يشارك يف الوقائع التي يدل عليها بخالف العالمة ،كام ّ
يتعذر تغيري الرموز برموز أخرى كام
هو متاح يف العالمة ،إلاَّ من خالل حدث كبري أو «كارثة تارخيية».
واخلاصية الثالثة للرمز أنه يفتح آفا ًقا جديدة أمامنا يف الواقع ما كان باإلمكان إدراكها لوال
أيضا يفتح مغلقات داخل أنفسنا.
وجود الرمز الدال عليها .كام تكمن اخلاصية الرابعة يف كونه ً

وأما اخلامسة فهو كون الرمز ناب ًعا من الالوعي الفردي واجلامعي؛ إذ إن «الرموز
التي تؤ ّدي وظيفة اجتامعية خاصة كالرموز السياسية والدينية خيلقها أو يف األقل يقبلها
الالشعور اجلمعي للجامعة التي تظهر فيها».
أما اخلاصية السادسة فهي أن الرمز ال يمكن ابتكاره بل هو كائن حي ينمو كلام
نضج املوقف ويموت كلام تغيرّ املوقف .فالرموز «متوت حني ال تعود قادرة عىل توليد
االستجابة يف اجلامعة التي وجدت فيها التعبري عنها يف األصل» .وبتعبري تيليش فإن قلق
اإلنسان األقىص ال يمكن التعبري عنه بلغة مبارشة.
عم ال نملك التعبري عنه باملبارشة بل ال يستحسن
وهنا أمهية الرمزي ،ألنه تعبري اَّ
واضحا أن الرمزي جيب اعتباره هو األهم وليس اللغة
التعبري عنه كذلك .ولذا بات
ً
جمرد رمز».
املبارشة؛ علينا أن ّ
نكف عن القول« :إنه ّ
ثمة ليست األشياء املقدّ سة هي املقصودة هنا بذاهتا ،بل املقصود هاهنا ،ما حتيل
ومن ّ
عليه تلك األشياء إىل منبع القداسة .وال جمال إذن لكرس األسطورة ولغتها الرمزية جلعلها
أكثر شعورية .فاحلاجة إىل مقاومة كل أشكال تفتيت األسطورة ال جدوى منها وال ختدم
تعزز مقاومة هتشيم األسطورة .هذه املقاومة
أغراض املستفيدين منها .فالنظم السلطوية ّ
تؤسس للنزعة الظاهرية واحلرفية.
ضد هدم األسطورة وجعل فهمها خارج لغة الرمزي ّ
«يتحول إىل وثنية».
وحينام يأخذ اإليامن رموزه حرف ًّيا
ّ

إن أهم ما خيلص إليه تيليش ونعتقد أنه غاية يف األمهية ،هو أن رموز اإليامن ،أي
الدين ،ال يمكن استبداهلا برموز أخرى مثل الفن كام ال ينفع النقد العلمي يف إزالتها.
والسبب يف ذلك أن هذه الرموز مركوزة يف العقل اإلنساين كام هي سائر الرموز األخرى
الفنية والعلمية؛ ال يشء يعوض شي ًئا .فال يوجد يشء غري الرمزي واألسطوري يمكن أن
يعاوض اإلنسان عن التعبري عن قلقه األقىص.
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ويؤكد ردولف أوتو عىل التعبري الفني ،كتعبري غري مبارش عن القديس؛ لكن دون أن
يمنحه قدرة التعبري الكامل عن ذلك .قصارى ما يف األمر أنه يملك شي ًئا من التعبري غري
املبارش عن األلوهي .وذلك ألنه ارتأى يف الفن الغريب أسلوبني فقط يف هذا التعبري :الظلمة
والصمت.

وأ ًّيا كان أمرها ،فإنه «هيهات أن يكون للموسيقا وسيلة إجيابية تعبرّ هبا عن القديس
رغم أهنا تستطيع أن متدّ مشاعر الذهن مجيعها بشتى أنواع التعبري ،عىل نحو فارق؛ بل حتى
أشدّ موسيقى القداديس إرها ًفا يكاد ال يقوى عىل حبو أقدس اللحظات وأكثرها ألوهية يف
تضاعيف القداس» .من هنا تتأكّد أمهية الرمزي اخلاص بالقديس ،أي ما ال يمكن أن ّ
حيل
حم ّله أي تعبري آخر.

كان جون هيك قد تو ّقف هو اآلخر عند هذا التقريب للغة الدينية الرمزية عند
تيليش .وقد حتدّ ث هو اآلخر عن أمهية التجسد يف اإليامن املسيحي .أما بالنسبة إىل املقدّ س
فقد اعترب هيك أن «وعي اإلله كمقدّ س هو وعي لكائن يف غاية الغموض وتع ّلق بقوة
تضمحل أمامها كل القوى ...إنه وعي للقدرة واملقصد الذي ال يسعنا كبرش إلاَّ أن ننحني
أمامه بخشوع».
وتفيدنا هذه الفكرة يف تكوين تصور عن ظاهرة استنزال الرمزي من مستوى التعبري
واهلم األقىص بتعبري تيليش ،وإسقاط حالة الغموض من الذات اإلهلية
عن القلق العارم
ّ
إىل عامل البرش ،وهو ما ينقل من معامل املقدّ س خارج نطاق الذات اإلهلية غري القابلة إلدراك
كنهها.
يتحول
وتتجلىّ أمهية الرمزي واملقدّ س داخل االجتامع السيايس بصورة وظيفية
ّ
بموجبها نظام الداللة األلوهي إىل أحياز السلط أو يمتح منها بعض أبعادها .فاملقدّ س كان
وال يزال مالز ًما وف ًّيا للسلطة.

ويف نظر جورج باالنديه ،يكون «املقدّ س هو أحد أبعاد السيايس» كام يصلح الدين
وحتم رموزه -وسيلة لالستغالل كأداة للسلطة من جهة وكضامن لرشعيتها من جهةاً
ثانية .وهو نفسه ما وقفنا عليه عند دوفرجيه.

ﷺ حلظة االحتضار من الناحية الدينية و العقدية

كرس من خالهلا مساحة
أقام الدين اإلسالمي عالقة جدلية بني املوت واحلياةّ ،
ّ
وتضخم الرمزي يف حياة اجلامعات ،بوصف هذا األخري -أي الرمزي -حسب
لنهوض
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عم ال نقوى عىل فهمه باملبارشة.
جون هيك ،هو منتهى التعبري اَّ

منذ وجود آدم وحتى نزوله إىل الدنيا كانت أوىل احلقائق التي صدمته هي سؤال
اخللود واالستمرارية .فلئن كان اإليامن املسيحي بلغ بمعتقد اخلطيئة منتهى االنسداد الذي
جعل البرشية تدفع ثمن املوقف الرتاجيدي ألبينا آدم مل ين ّفس عنه سوى حدث تضحية
املسيح يف االعتقاد املسيحي التجسيمي ،فإن األمر يف اإلسالم يتع ّلق بخطأ -تدريبي-
تم عىل إثره النزول املرشوط بقصد العودة ،ووفق
تأسس عىل الغواية وضعف اإلنسان ّ
ّ
سلوك منضبط بالوعد والوعيد.

يصبح املوت يف رسدية اخلطيئة املسيحانية عقا ًبا يف ذاته بيد أنه يعدّ يف التّصور
اإلسالمي مدخلاً برزخ ًّيا للنشأة األخرى .وتتعدّ ى رمزية هذا احلدث املفصيل إىل املدرك
السيايس للديانتني؛ فحيث ّ
إن النزول باملنظور املسيحي هو عقاب ال رجعة فيه تبدو فيه
مسألة االنصياع إىل احلكومات بوصفها غري عادلة من البالء احلتمي واملقدر عىل النوع،
يكون إقامة دولة العدل يف الدنيا من منظور اإلسالم ممكنًا بل مطلو ًبا؛ وتلك هي حكاية
نزول األنبياء ترتى ،بدين احلق لينرشوا العدل ويقيموا القسط بني الناسَ { :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا
ان لِي ُقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
ِ
ط}(((.
ُ
ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأن َْز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
ْ
َاب َوالمْ َيز َ َ َ
ال يتع ّلق األمر يف اإلسالم إذن بعقوبة وإن حصل إرشاك آدم يف ضمري اجلمع مع
إبليس يف قضية النزول ،فليس هبوط آدم كهبوط إبليس ،وال عقوبة إبليس كعقوبة آدم
وحواء.

حيدّ ثنا ابن عريب يف الفتوحات عن هذه احلقيقة بتقسيم التكليف بني إبليس وآدم.
فاألمر بالسجود ظاهر يف األمر ،بينام األمر بعدم اقرتاب الشجرة ظاهر يف النهي .عىل أهنام
فورا عند املخالفة.
أول أمر وهني ،من هنا وقعت العقوبة ً
التعمل؛ ذلك ألن التكليف ظهر قبل ذلك ،وقد
ويبدو أن التخريج األخري فيه بعض ّ
املقرر
كان إبليس رفقة املالئكة وهم مأمورون قبل آدم ،كام أن إبليس كان من اجلن حسب ّ
يف الكتاب ،وأنه ارتقى إىل منزلة الكروبيني ،وهذا ال حيصل بداهة إلاَّ بظهور األمر والنهي
قبل حادثة آدم.
أيضا عند ابن عريب هو قوله« :ومل يكن اهلبوط عقوبة آلدم وحواء،
مهم ً
لكن ما يبدو اًّ
وإنام كان عقوبة إلبليس» .كان هبوط آدم وحواء هبوط كرامة وهبوط إبليس هبوط عقوبة
وخذالن؛ إذ سيتحمل إبليس وزر كل مرشك حتى وإن كان موحدً ا حمتف ًظا يف نفسه بصورة
((( سورة احلديد ،اآلية .25
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الرشك ،ما دام س ّن سنة الرشك بقوله لإلنسان« :اكفر».

ويم ّثل ابن عريب هبوط آدم بخطيئة العارفني التي ال تستوجب شقاء أبد ًّيا ،وإن ز ّلوا
فح ّطوا من مقامهم« ،بل يكون هبوطهم كهبوط آدم» .ومن هنا اعترب ابن عريب سبب إيراده
«تأنيسا ألهل اهلل تعاىل».
لقصة آدم والنزول يف فتوحاته ليعترب هبا العارفون ،بل
ً
مفر منهاُ { :ق ْل َل ْن َينْ َف َعك ُُم
واملوت يف التصور الديني اإلسالمي حق وحتمية ال ّ
ا ْل ِفرار إِ ْن َفررتُم ِمن ا َملو ِ
ت َأ ِو ا ْل َقت ِْل َوإِ ًذا لاَ تمُ َ َّت ُع َ
ون إِلاَّ َق ِليلاً }((( .فال أحد يتنبأ بقدره وكيفية
َْ ْ َ ْ
َ ُ
ٍ
ِ
فيِ
ِ
ِ
َ
َ
قضائه ميتًا{ :أ ْين اََم َتكُونُوا ُيدْ ر ُكك ُُم امل ْو ُت َول ْو ُكنْت ُْم ُب ُر ٍ
وج ُم َش َّيدَ ة َوإ ْن تُص ْب ُه ْم َح َسنَ ٌة
َي ُقو ُلوا َه ِذ ِه ِم ْن ِعن ِْد ال َّل ِه َوإِ ْن ت ُِص ْب ُهم س ِّي َئ ٌة َي ُقو ُلوا َه ِذ ِه ِم ْن ِعن ِْد َك ُق ْل ك ٌُّل ِم ْن ِعن ِْد ال َّل ِه َفملِ
اَ
ْ َ
ِ ً (((
ون َي ْف َق ُه َ
َه ُؤلاَ ِء ا ْل َق ْو ِم لاَ َيكَا ُد َ
ون َحديثا} .
وكل من عليها ٍ
فان وال يبقى إلاَّ وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام .وهنا يبدو املوت
قدرا عا ًّما ال يستثنى حتى ملك املوت قابض األرواح .إذ يذكر الطربي يف تفسري البيان
ً
ِ
ِ
ِ
فيِ
فيِ
فيِ
ِ
ِ
الس اَم َوات َو َم ْن الأْ َ ْر ِ
ض إلاَّ َم ْن
الصور َف َصع َق َم ْن
{ونُف َخ
ُّ
يف مورد قوله تعاىلَ :
َّ
ِ
ون} ،قولهَ « :ف َي ُق ُ
َشا َء ال َّل ُه ُث َّم ن ُِف َخ فِ ِيه ُأ ْخ َرى َفإِ َذا ُه ْم ق َيا ٌم َينْ ُظ ُر َ
ات حمَ َ َل ُة
أي َر ِّب َقدْ َم َ
ولْ :
ولَ :م ْن َب ِق َي؟ َو ُه َو أ ْع َل ُمَ ،ف َي ُق ُ
َع ْر ِش َكَ ،ف َي ُق ُ
يت أنا،
وت و َب ِق ُ
ْت احلَ َّي ا َّل ِذي ال َي ُم ُ
يت أن َ
ولَ :ب ِق َ
قالَ :ف َي ُق ُ
وت».
ْت ِم ْن َخ ْل ِقي َخ َل ْقت َُك َلمِا َر َأ ْي َتَ ،ف ُم ْت ال تحَ ْ َياَ ،ف َي ُم ُ
ول اهللُ :أن َ
وقد تفاوتت املدارك حول هذا املفهوم وحقيقته ،بعد أن س ّلمت بحتميته ،ما بني
أهل األخبار الظاهرية واملتك ّلمني واحلكامء ،وعند هؤالء األواخر ال يبدو ممكنًا إدراك
حقيقة املوت إن مل ندرك حقيقة النفس.
إن استذكار املوت مندوب جلنبة كونه ضامنًا الستمرارية حت ّقق القيم املوصولة باليوم
اآلخر عىل األرض .فجعل من بعض رضوب املوت حياة وشهادة .كام أن املوتى ال يموتون
وإنام يتوفىَّ اهلل األنفس بعد موهتا ،أي بعد انسالخ الروح عن اجلسد .لكن سيعزز حكامء
اإلسالم هذا املعنى بمزيد من التحليل ليتحدّ ثوا عن أن النفس جسامنية احلدوث وروحانية
البقاء.
وقد شكّل هذا حمور نقاش فلسفي ارتقى بالفهم الديني للموت والنشأة األخرى إىل
مستوى تأكيد جدل احلياة واملوت الذي هو عنوان آخر جلدل احلضور والغياب ،بموجبه
تعبريا عن تكامل النفس يف إحدى
ينهض فهم آخر جيعل املوت -غري االخرتامي منه-
ً

((( سورة األحزاب ،اآلية .16
((( سورة النساء ،اآلية .78
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وجهتيها امللهمتني (بفتح اهلاء) هلا.

مما يوجب انعتاقها احلتمي من اجلسد املادي إىل عامل املثال ويف خطوة أرقى إىل عامل
العقل إن هي تكاملت يف اجتاهه .فكام أهنا يف مراحل نشأهتا الضعيفة حتتاج إىل استدعاء
صورة هلا لتتكامل من خالهلا فكذلك حني حت ّقق كامهلا يف مسالك اخلري أو مسالك الرش
فإهنا تستغني عن البدن.
قيمة هذه املقاربة أهنا نزعت التجسيم من قوانني النشأة اآلخرة كام نزعت املفارقة ما
بتجسم األعامل يف عامل
أقرت
ّ
بني النشأة األوىل واألخرى التي يعدّ املوت مفصلاً بينهام ،وإن ّ
املثال املنفصل الذي هو عامل الربزخ.

جتس اًم خيال ًّيا له آثاره يف عامل املثال
جتس اًم حقيق ًّيا بل ّ
وهو حتى هبذا املقدار ال يعدً ّ
بموجب قاعدة كل بحسبه؛ ألن الذي حيدّ د مستوى النشأة األخرى هو مقدار ما حت ّقق من
املعرفة يف النشأة األوىل؛ فاملائز بني النشأتني يتحدّ د بجدل الغفلة والبصرية .فالدنيا يف نظر
ابن عريب وكثري من احلكامء هي حلم جيب عبوره مثلام وجب تعبري الرؤية .فهي جرس يعرب
أيضا.
ال يعمر مثل احللم الذي يعرب وال يعمر ً
املوت ليست هي النهاية بل هي يقظة من نوم احلياة ،فإذا حت ّقق ذلك مل «ينتقل معه
دائم ما مل
يشء مما كان يف يده ويف حسه» ،كام هو حاله ملا استيقظ من نومه .إن اإلنسان نائم اً
يمت.
التصور اإلسالمي مناسبة لتحقيق االعتبار بوصفها ذروة
ويعترب املوت يف
ّ
االستخفاف باجلسد .فمع أن اإلسالم ّ
حث عىل االهتامم به من منطلق أن جلسدك عليك
ح ًّقا ،إلاَّ أنه استنكر تكريس ثقافة اجلسد عىل حساب الروح .فاجلسد حيرض كرشط يف
جوانب كثرية من حياة املسلمني وترشيعهم .لكنه ال يم ّثل منتهى القلق.

بل لقد رشعت الكثري من األحكام التي هدفت إىل قمع اجلسد وتغ ّلبه عىل النفس،
وذلك عرب شعرية الصيام التي هي من األحكام التي مناطها رضري يك ّلف املك ّلف شي ًئا
من اجلهد والرضر اخلفيف املتحمل كام يف سائر الرياضات التي يراد منها التدريب وتقوية
النفس والعزيمة.

رئيسا يف اشرتاط احلاكم املعترب .فاجلسد ال ينظر
كام أن سالمة اجلسد أخذت بعدً ا ً
إليه بوصفه حقيقة الكائن بل عادة ما ينظر إليه عىل أنه آلة للنفس ومسكن هلا.
فقد أفرد إخوان الصفا فصلاً يف الرسالة التاسعة بعنوان :يف أن اجلسد كالدار وأن
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النفس كالساكن يف الدار .ففي هذا الفصل والذي يليه نقف عىل أمهية النفس وتابعية اجلسد
هلا .لقد جاءت لغة القرآن عىل نحو من املجاز الذي خيفي حقائق ّ
يتعذر إيرادها باملبارشة.
فعامل العقل شديد التجريد.

ومن هنا جاء التقريب املجازي ملشاهد اجلزاء الذي سيلقاه الناس يف النشأة األخرى
صورها بصور النشأة األوىل مع يشء من التضخيم .فالنّعيم األوىف واألمل األكرب ال
حيث ّ
يمكن تقريبه إلاَّ بتضخيم اجلسد وليس بتع ّقله بوصفه كشف النفس عىل وجه احلقيقة ملا ال
ينبغي هلا يف مشوار تكاملها .فلو حصل هذا لكان له تأثري يف اعتقاد مجهور املؤمنني وعاشوا
فرا ًغا يف اخليال وظنوا باهلل الظنونا.

فلم يفهم مجهور املؤمنني أن الثواب غري مادي ،ألن عامل النشأة األخرى ليس ماد ًّيا،
صورت له كام يصور النعيم لألطفال .فالسرّ يف كل هذا األمر يكمن
وال عالقة له بأشياء ّ
يف قول صاحب الدعوة« :وفيها ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش».
ٍ
يومئذ فاكهون ،ليس هلم إلاَّ أن يأكلوا وتتجدّ د الشهية
فلنتصور أن أهل اجلنة يف شغل
للطعام واجلنس وتصبح أجسادهم أضخم من املعتاد لضامن أقىص حدّ للذة اجلسدية ،كام
للمرشكني أنيا ًبا بحجم جبل أحد لتمكّن األمل من أجسادهم .التقريب اجلسدي للنشأة
األخرى جمازي حمض ويؤكّد عرص طفولة البرش العقلية .وهي شهادة عىل أن زمن الرشد مل
يتح ّقق دين ًّيا ألنه مل يتح ّقق عقل ًّيا بعد.
أيضا حول إمكانية بعث األجساد .فالنشأة
ومن هنا جرى نقاش واسع وفلسفي ً
جتسم األعامل هو
األخرى عقلية حمض ال
ّ
يتصور فيها التجسيم .وحتى ما كان من أمر ّ
يف نطاق عامل املثال الذي تعمل فيه ملكة اخليال وليس عامل املادة .فهو مثل احللم الذي
تتحسس فيه مجيع أشكال اآلالم والسعادة احلسية مع أنه عامل مثال ال عامل مادة.

وقد ّقرر الفالسفة استحالة إعادة املعدوم ألنه ال جمال أن يتخلل العدم الوجود ذاته.
ليقر بالبعث اجلسدي ،لكنه يف الواقع
ولكي خي ّفف البعض من ذلك قال باستعادة املثالّ ،
يتحدّ ث عن مثال اجلسد وليس عنه هو نفسه؛ ألسباب أمهها أن استعادة اليشء بعد إعدامه
يلزم عنه استعادة كل رشوطه الالزمة لوجوده وهو أمر حمال فلسف ًّيا ّ
لتعذر العودة بزمان
احلركة.
واحلق أن هذا الرأي يقوم عىل فكرة بعث املثال وكذا البعث اجلسدي باملثال .أي
إن اجلسد املبعوث هو مثال عن األصل يف نشأته األوىل ّ
لتعذر بعث اجلسد نفسه يف كامل
وأيضا بعث اجلسد باملثال وليس باملادة؛ ألنه ال مادة يف النشأة األخرى؛ ألهنا نشأة
رشوطهً ،
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حقيقية وكاملة .فاجلسد هناك مثايل وليس ماد ًّيا.

ّ
تندك عندها نقائض املذاهب
ويرقى مال صدرا ببحث املعاد اجلسامين إىل مرتبة
أقر برضورة البعث اجلسامين ،غري أنه عاجله وفق منظور احلكمة املتعالية.
احلكمية ،حيث ّ
تقر ببعث اإلنسان بكامل قواه وجوارحه ،لكنها تقيم ذلك الفهم
وهي احلكمة التي ّ
عىل أساس تغاير النشأتني؛ إذ «باجلملة فنحو وجودي الدنيا واآلخرة خمتلفان يف جوهر
الوجود».

تفرد مال صدرا عن باقي احلكامء والعرفاء بمن فيهم ابن عريب يف مسألة ما يتبقى
وقد ّ
من أجزاء اإلنسان بعد املوت والتي منها تقوم النشأة األخرى .فقد حاول بعضهم تأويل ما
جاء يف اخلرب من بقاء «عجب الذنب» ،فاعتقد بعضهم أن معناه األعضاء األصلية كام ذهب
بعضهم إىل أن املقصود منه املادة األوىل أو اهليوىل ،وذهب ابن عريب إىل أنه املاهية املسامة
بالعني الثابتة من اإلنسان.
أما مال صدرا فقد حتدّ ث عن بقاء القوة اخليالية املركبة للصور الغائبة عن عامل احلس.
جمرد عن البدن احليس
ويؤكّد مال صدرا أن القوة اخليالية واجلزء احليواين من اإلنسان جوهر ّ
العنرصي؛ ولذا تبقى هذه القوة حتى بعد إتالف اجلسد العنرصي ،فهي غري داثرة .فقد
خلق اهلل النفس اإلنسانية -حسب مال صدرا -بحيث تقدر عىل تصوير احلقائق يف ذاهتا
وإنشاء الصور الغائبة عن احلواس يف عاملها من غري مشاركة املواد.

ﷺ االحتفاء باجلسد بني عنوان الكرامة والسخرية

لقد حتدّ ث القرآن يف موارد كثرية عن اهتامم خاص بنجاة البدن ورفعه .فقد بحث
املسلمون يف أمر من غاب من األنبياء والصاحلني واختفت أجسادهم ،وذلك بإسناد إمكان
عمر ألف سنة إلاَّ مخسني عا ًما.
معمرين مثل نوح الذي ّ
ذلك فيام وقع من أمر أنبياء ّ
دائم بناء عىل أن الوقوع أفضل األدلة عىل اإلمكان يف
كام استدلوا عىل إمكان ذلك اً
تأكيد إمكان بقاء واستمرار املزاج البرشي .وذلك حينام وقفوا عىل آيات تغييب أجساد
ألزمنة طويلة ،إذ كانت بمثابة آية لألقوام الظاملة؛ ومن تلك األجساد أجساد حيوانات،
يتسنم أو كلب أهل الكهف الذي غاب سنني عد ًدا وهو باسط ذراعيه
كاحلامر الذي مل
ّ
بالوصيد .كام هو أمر رفعة املسيح بعد أن ش ّبه جسد ًّيا لقاتليه.
واألمر هنا ليس احتفالاً باجلسد بل بالروح التي تد ّبر ذلك اجلسد وخصوصية
الشخصية التي يتع ّلق هبا ذلك اجلسد .وحينام عاقب اهلل فرعون بالغرق ،حتدّ ث عن أنه
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يك بِ َبدَ نِ َك لِ َتك َ
سينجيه اليوم ببدن ال روح فيه؛ فقالَ { :فا ْل َي ْو َم ُنن َِّج َ
ُون َلمِ ْن َخ ْل َف َك آ َي ًة َوإِ َّن
كَثِ ًريا ِم َن الن ِ
َّاس َع ْن َآ َياتِنَا َل َغافِ ُل َ
ون}(((.
ذكر األلويس يف روح املعاين{« :فاليوم ُنن َّج َ
يك بِ َبدَ نِ َك} هتكّم به وختييب له وحسم
ألطامعه باملرة ،واملراد فاليوم نخرجك ممّا وقع فيه قومك من قعر البحر ونجعلك طاف ًيا
جمازا ...لتكون ملن يأيت بعدك
مالبسا ببدنك عار ًيا عن الروح إلاَّ أنه عبرّ عن ذلك بالتنجية ً
ً
لاً
من األمم إذا سمعوا حال أمرك ممَّن شاهد حالك وما عراك عربة ،ونكا من الطغيان أو
حجة تدهلم عىل أن اإلنسان وإن بلغ الغاية القصوى من عظم الشأن وعلو الكربياء وقوة
السلطان فهو مملوك مقهور بعيد عن مظان األلوهية والربوبية».
ويذكر ابن كثريَ {« :فا ْل َي ْو َم ُنن َِّج َ
يك} أي :نرفعك عىل نَشز من األرض{ ،بِ َبدَ نِك}
قال جماهد :بجسدك .وقال احلسن :بجسم ال روح فيه .وقال عبداهلل بن شداد :سو ًّيا
يتمزق ليتح ّققوه ويعرفوه .وقال أبو صخر :بدرعك .وكل هذه األقوال ال
صحيحا ،أي :مل ّ
ً
منافاة بينها ،كام تقدّ م ،واهلل أعلم».
وبالنتيجة ،فقد حصل ذلك من باب التهكّم ال من باب احلقيقة بعد أن رفضت توبته
التي جاءت ّ
متأخرة.

ﷺ طقوس االحتضار عند املسلمني

تعرفت اجلامعات البرشية منذ وجودها إىل إقرار شكل من أشكال طقوس توديع
ّ
كثريا بحسب اختالف األديان
املوتى وطقوس االحتضار .اختلفت هذه الطقوس قليلاً أو ً
والثقافات ،لكنها حافظت عىل جوهر واحد ،هو توديع املوتى يف وضعية يسودها احلزن.
إهنا تراجيديا األجساد الراحلة عنّا ،أو هي بالتعبري الديني اإلسالمي :قيامة اإلنسان.
ويف الرشيعة اإلسالمية هناك طقوس كاملة خاصة تبدأ باالحتضار وتنتهي إىل حلظة
أيضا ال تنتهي؛ ألهنا تندب فعل التواصل يف إطار رشيعة
مواراة اجلثامن يف الرتاب ،ولكنها ً
زيارة املوتى وآداهبا والدعاء هلم لتأمني رضب من االستمرارية.
أيضا أن املستفيد من هذا الطقس هم األحياء قبل املوتى .فاملوتى
تؤكد الرشيعة ً
يستفيدون من دعاء األحياء ،واألحياء يعتربون من وضعية أهل القبور.
ولعل ثاين درس خ ّلدته ذاكرة األديان بعد خطيئة آدم األوىل ،هي عن حالة احلرية

((( سورة يونس ،اآلية .92
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ظلم ،ثم رسعان ما دامهه سؤال تدبري نقل
التي انتابت أحد ابني آدم ملا أقدم عىل قتل أخيه اً
املقرر .يذكر اآللويس يف روح املعاين هذه القصة يف معرض تفسريه لآلية:
اجلسد إىل مثواه ّ
ِ
ِ
ِ
فيِ
ِ
{ َف َب َع َث ال َّل ُه ُغ َرا ًبا َي ْب َح ُث الأْ َ ْر ِ
ف ُي َواري َس ْو َأ َة َأخيه َق َال َيا َو ْي َلتَا َأ َع َج ْز ُت َأ ْن
ض ليرُ ِ َي ُه َك ْي َ
اب َف ُأو ِاري سو َأ َة َأ ِخي َف َأصبح ِمن الن ِ
َأك َ ِ
ني}(((.
َّاد ِم َ
ْ ََ َ
ُون م ْث َل َه َذا ا ْل ُغ َر ِ َ َ َ ْ
قالَ { :ف َب َع َث ال َّل ُه ُغ َرا ًبا َي ْب َح ُث فيِ الأْ َ ْر ِ
ف ُي َو ِاري َس ْو َأ َة َأ ِخ ِيه} ،أخرج
ض لِيرُ ِ َي ُه َك ْي َ
فضمه إليه حتى ْأر َوح وعكفت عليه
عبد بن محيد وابن جرير عن عطية قال :ملا قتله ندم
ّ
الطري والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله ،وكره أن يأيت به آدم عليه الصالة والسالم فيحزنه؛
وحتيرّ يف أمره إذ كان أول ميت من بني آدم  ،Cفبعث اهلل تعاىل غرابني قتل أحدمها
اآلخر وهو ينظر إليه ثم حفر له بمنقاره وبرجله حتى مكن له ثم دفعه برأسه حتى ألقاه يف
احلفرة ثم بحث عليه برجله حتى واراه ،وقيل :إن أحد الغرابني كان ميتًا .والغراب :طائر
معروف ،قيل :واحلكمة يف كونه املبعوث دون غريه من احليوان كونه يتشاءم به يف الفراق
واالغرتاب وذلك مناسب هلذه القصة ،وقال بعضهم :إنه كان ملكًا ظهر يف صورة الغراب.
حتم،
واملستكن يف { ُيريه} هلل تعاىل أو للغراب ،والالم عىل األول متعلقة بـ{بعث} اً
ف} حال من الضمري يف
أيضا ،و{ َك ْي َ
وعىل الثاين بـ{يبحث} ،وجيوز تع ّلقها بـ{بعث} ً
ف يو ِارى} يف حمل نصب مفعول ٍ
ثان لريى
{يوارى} قدم عليه ألن له الصدر ،ومجلة { َك ْي َ ُ َ
البرصية املتعدية باهلمزة الثنني وهي معلقة عن الثاين ،وقيل :إن {يريه} بمعنى يعلمه؛
ف ُي َو ِارى} موقع حسن ،وتكون اجلملة يف
إذ لو جعل بمعنى اإلبصار مل يكن جلملة { َك ْي َ
موقع مفعولني له وفيه نظر ،و البحث يف األصل التفتيش عن اليشء مطل ًقا أو يف الرتاب،
واملراد به هنا احلفر ،واملراد بالسوأة جسد امليت وق ّيده اجلبائي باملتغيرّ  ،وقيل :العورة ألهنا
وخصت بالذكر مع أن املراد مواراة مجيع اجلسد لالهتامم هبا ألن سرتها آكد،
تسوء ناظرها،
ّ
واألول أوىل ،ووجه التسمية مشرتك ،وضمري { َأ ِخ ِيه} عائد عىل املبحوث عنه ال عىل
الباحث كام توهم ،وبعثة الغراب كانت من باب اإلهلام إن كان املراد منه املتبادر ،وبعثة
حقيقة إن كان املراد منه ملكًا ظهر عىل صورته ،وعىل التقديرين ذهب أكثر العلامء إىل أن
الباحث وارى جثته وتع ّلم قابيل ،ففعل مثل ذلك بأخيه».
وتؤرخ الكتب الساموية هلذا احلدث برسدية حتتمل الكثري من مستويات املعنى.
ّ
فهي من ناحية أنفذ من مستهلكات الفهم الرسدي الظاهري ،تؤكد أن الدرس األخالقي
والفطري حيتاج إىل ٍ
متاه مع الطبيعة السابقة عن وجود اإلنسان عىل مستوى الوجود الفعيل
ال الغائي.
((( سورة املائدة ،اآلية .31
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فمصدر املعرفة هنا ليس بالرضورة يتح ّقق مع ميالد الكائن البرشي بل هي متاحة يف
تقمص قابيل طريقة الغراب
العامل وأنه ّ
يتوصل إليها بأوىل وسائط املعرفة :التمثيل واملامثلةّ .
الذي يواري نظريه ،فقام بعملية دفن هابيل؛ كانت تلك أوىل جتارب اإلنسان كام خ ّلدهتا
الكتب املقدّ سة يف تدبري نقل املوتى وإخفاء اجلسد .تعرف اإلنسان إىل غريزة القتل قبل
تعرفه إىل طرائق تدبري نقل املوتى.
ّ
أيضا اتضح عرب هذه الرسدية أن طقس نقل اجلثامني مل ّ
يتأخر تارخي ًّيا عن أول
ولكن ً
حادثة موت عرفها التاريخ البرشي .وهي أوىل متظهرات تكريم اجلنازة .إحدى أبرز تلك
الطقوس يف اإلسالم ما يتع ّلق بتلقني املحترض الشهادتني إذا أغفلته عنها سكرات املوت،
أيضا تعرف ذروة
كام يتعينّ التلقني حينام يوارى اجلثامن حتت الرتاب .لكن حلظة االحتضار ً
عالقة امليت باألحياء يف الزمن األخري من حياة امليت؛ يتع ّلق األمر هنا بالوصية.

وتقدّ ر أمهية الوصية من خالل مكانة الشخص ووزنه االجتامعي أو السيايس أو
العلمي .الوصية مفصل من مفاصل بعث الروح يف واقع املجتمع سياس ًّيا واقتصاد ًّيا
وثقاف ًّيا .فالوصية تؤشرّ عىل اخللف وعىل حقائق قد أخفاها املحترض طيلة حياته أو قرار
الوصية باملال التي تكشف عن عالقات اقتصادية غال ًبا ما تفاجئ املعنيني باإلراثة.
انتقال السلطة يف حالة موت األمري أو تفتيت الثروة يف حالة موت املورس الغني،
والكشف عن املستور واحلقائق يف حاالت تتع ّلق برموز املجتمع ،تؤكد مجيعها أن رحيل
الرمز يعني أكثر مما يعنيه رحيل عوام الناس ومهل البرش؛ ألنه موت مؤثر يف االجتامع وحمدد
ملصري استمراريته.
ومن هنا تأيت أمهية الوصية حينام يتع ّلق األمر بموت األمري .والوصية يف الرشيعة
عز حياته؛ ربام احلكمة وراء ذلك أنه
مندوبة وهي أوىل أن حترض قبل وفاة املرء وحيتفظ هبا يف ّ
وعزز جدلية قوس الصعود
متى رآها تذكر املوت ،وبالتايل استعاد الوصل بالنشأة األخرى ّ
والنزول يف حياته الروحية وسلوكه العميل.

ﷺ من فن االحتضار إىل تدبريه

عرفت أوروبا انبثاق فلسفات سعت عب ًثا ملقاومة اخلوف من املوت ببدائل عدّ ة بد ًءا
من التشاؤمية حتى ذروة السوريالية ،كام أطنب يف عرضها جاك شورون يف كتابه القيم
«املوت يف الفكر الغريب».
ولكن أصل هذا الرهاب يعود يف احلقيقة إىل حقبة القرون الوسطى حيث عاشت
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مرو ًعا عىل إثر انتشار داء الطاعون الذي حصد مجو ًعا غفرية من الناس .وقد
أوروبا حد ًثا ّ
بدا هذا الشكل من املوت باجلملة شكلاً من املوت املريع ،أطلقوا عليه املوت األسود.
وهنا سعت الكنيسة إىل إنتاج خطاب يعيد املعنى للموت السعيد واألفضل ،من
سمي بفن االحتضار ،وهو الكتاب الذي ينسب لكاهن دومينيكاين جمهول
خالل ابتكار ما ّ
وربام افرتايض يف عام 1415م .حياول كتاب ( )Tractatusartis bene moriendiأن يساعد
الناس عىل املوت السعيد واالستعداد للمغادرة وجتنّب حماذير االنتقال.
جاء الكتاب يف فصول ستة:

الفصل األول يرشح كيف أن للموت جان ًبا حسنًا ،ويساعد الشخص املحترض عىل
االقتناع بأنه ال يوجد دا ٍع للخوف من املوت.
يوضح اخلمس مغريات التي تواجه الشخص املحترض ،وكيفية
الفصل الثاينّ :
جتنبها .وهي :قلة اإليامن ،اليأس ،اجلزع ،الكرب ،اجلشع.

الفصل الثالث :يذكر األسئلة السبعة الواجب توجيهها للشخص املحترض ،إىل
جانب العزاء أو السلوى التي سوف تتاح له بواسطة القوى التطهريية حلب املسيح.
الفصل الرابع :يشدّ د عىل رضورة االقتداء بحياة املسيح.

شارحا القواعد السلوكية
موجه إىل عائلة وأصدقاء املحترض،
ً
الفصل اخلامسّ :
الواجب توافرها حني االجتامع حول فراش املوت.
يتضمن الصلوات الواجب تالوهتا عىل الشخص املحترض.
الفصل السادس:
ّ

ومثل هذا الفن حارض يف أكثر الديانات بام فيها غري الساموية .وقد ارتقى اإلسالم
هبذه الشعائر ،وهو االسم األنسب والبديل يف املنظور اإلسالمي عن مصطلح الطقوس؛
يقر بكل الطقوس
ألن الطقوس اصطالح عام والشعائر اصطالح خاص؛ إذ اإلسالم ال ّ
يقرها كسلوك حقيق
يقرها كسلوك إنساين مجاعي ،أي ّ
التي قد يكون منشؤها اجتامعي؛ أي ّ
يقرها كجزء من الدين بالرضورة ملزم لكل اجلامعات؛ أجل لقد
باجلامعة الدينية ولكنه ال ّ
ارتقى اإلسالم بشعرية توديع املوتى واحتضارهم إىل مرتبة قصوى.
وافرا يف هذا الف ّن ،حيث تكمن إحدى أبرز ميزاته يف أن واجبات
إن لإلسالم ح ًّظا ً
هذا الفن ومستحباته يتساوى فيها احلاكم واملحكوم ،بل تشكل عربة ملن شاء أن يعترب.
غري أن ما يبدو من أمر االحتضار وخصوصيته لدى احلاكم ختتلف من جهة اإلخبار ومجلة
التدابري التي جيب اختاذها قبل أن ينتقل األمري إىل مثواه األخري.
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وهذه اخلصوصية ليس منشؤها ديني حمض ،بل هي من موجبات السياسة .إذ
أثرا يتعدّ ى حدود املوت البيولوجي إىل املوت
ال شك يف أن موت األمري من شأنه أن حيدث ً
خاصا الحتضار امللوك
السيايس .فمقتىض االستمرارية وموجب االستقرار يفرض
تدبريا ًّ
ً
وعموم احلكام ،يؤكد أن جسد امللك نفسه مرهتن للدولة ليس يف مدى انضباطه بطقوس
الترشيفات ومعظم ما يقتضيه الربوتوكول يف حياته العملية فحسب ،بل األمر يتع ّلق بظرف
االحتضار وعملية انتقال اجلسد.

ومن هنا اعتربنا أننا يف حالة احلاكم أو امللك ،نتحدّ ث عن تدبري االحتضار وليس
عن فن االحتضار؛ إذ يف حال تدبري االحتضار ال نسعى إىل إحراز املوت السعيد أو اجلميل
كام كان هدف فن االحتضار ،بل نتحدّ ث عن االنتقال السلس للسلطة وتعزيز استقرار
السلمي للسلطة ورمزيتها.
املاملك؛ أي ما يمكن أن نسميه االنتقال ّ

أيضا .ففي التاج يف
رس املرض واالحتضار واردة يف اآلداب السلطانية ً
مسألة كتامن ّ
أخالق امللوك يقول اجلاحظ« :ومن حق امللك إذا ّ
اعتل َألاَّ تطلب خاصته الدخول عليه يف
ليل وال هنار ،حتى يكون هو الذي يأمر باإلذن ملن حرض ،و َألاَّ يرفع إليه احلاجب أسامءهم
مبتدئًا ،حتى يأذن له .فإذا أذن له بالدخول ،فمن حقه َألاَّ تدخل عليه الطبقة العالية مع
التي دوهنا ،وال يدخل عليه من هذه الطبقة مجاعة ،ومن غريها مجاعة .ولكن عىل احلاجب
أن حيرض الطبقات الثالث كلها أو من حرض منها ،ثم يأذن للعليا مجل ًة .فإذا دخلت قامت
بحيث مراتبها ،فلم تسلم عليه فتحوجه إىل رد السالم ،فإذا علمت أنه قد الحظها ،دعت
موجزا ،ثم خرجت .ودخلت التي تليها ،فقامت عىل مراتبها أقل من قيام
يسريا
ً
له دعا ًء ً
األوىل ،ودعت دعا ًء أقل من دعاء األوىل ،ثم دخلت بعدمها الثالثة ،فكان حظها أن يراها
فقط .وليس من عادة امللوك وقوف هذه الطبقة الثالثة ،تتأ ّمل امللك ،وتدعو له ،وتنظر إليه،
وإنام مراتبها أن يراها فقط .ومن حق امللك َألاَّ ينرصف أحد من هذه الطبقات إىل رحله
إلاَّ يف اليوم الذي كان فيه ينرصف يف صحة امللك .وباألحرى ينبغي أن يربح فنا ًء سيده
وفحصا عن ساعات مرضه».
انتظارا إلفاقته من ع ّلته،
ومالكه،
ً
ً
ومثله يؤكد الطرطويش يف رساج امللوك« :قال غريه :ال ينبغي للملك أن تكون له
أيام معلومة يظهر فيها فإن يف ذلك خصالاً مذمومة .منها أنه قد يعوق يف ذلك اليوم ممسك
مهم أو بعض الكسل أو لذة مغتنمة ،فيلزمه اخلروج عىل كره .ومنها أنه إذا خت ّلف عن
الظهور ألمر ما تطاولت األعناق من الرعية وكثر كالمها وقالوا :مرض أو مات أو أصابته
ورسورا ويكسب الويل حزنًا وجبنًا .ومنها أنه قد واعد عدوه
آفة ،فيكسب العدو جراءة
ً
الترصف عند فساد الزمان وخبث الرعية،
ليوم يلتقيان فيه ،وال ينبغي أن يكون امللك كثري
ّ

تدبري االحتضار :من املوت البيولوجي إىل املوت السياسي

111

وعن هذا قالت احلكامء :إذا كان اجلمل كثري النفر كان نصيب الذئب».

لقد كشف التاريخ عن صور احتضار الزعامء والرؤساء وامللوك بوصفه حلظة
استثنائية يف حياة األمم واجلامعات .وال خالف بني موت األمري املستبد واألمري العادل
يف خصوصية احلدث واستثنائيته .يف عامل الناس تتحدّ ث اإلحصائيات عن موت حيصد
عم تنتجه احلروب وحوادث السري من رضوب
األفراد يف السلم عىل رأس كل ثانية ،فضلاً اَّ
املوت االخرتامي باجلملة.
ومست أقرب الناس إليه .لكن
ال أحد يتو ّقف عند ظاهرة املوت إلاَّ إذا دنت منه ّ
دنو املوت من األمري يعدّ حد ًثا سوسيو-اجتامعي وتارخيي ،ألنه يفوق كونه موتًا بيولوج ًّيا.
فالرمزي يتعدّ ى إىل هنا ،حيث ما بعد موت اجلسد ،ليوقفنا عىل رضب من احللولية أو
االستمرارية التي تنتقل فيها السلطة ورمزيتها بصورة سلسة .والسالسة هنا مكتسب
وليس معطى ال يتم يف العادة إلاَّ بتكثيف الرمزي وحتريك نفوذه.

جيد الرمزي ونفوذ اهلالة الكاريزمية اختباره احلقيقي عند حدث املوت .هناك فقط
تستطيع اجلامعة اإلنسانية أن مت ّيز بني من يتك ّثف حضورهم بعد الغياب وبني اهلمل الذين
بمجرد أن يوارى اجلسد حتت الرتاب.
ينطفئ حضورهم املعنوي
ّ
ومن هنا كانت حلظة احتضار الزعيم واحلاكم هي حلظة الذروة يف حياة اجلامعات
واملجتمعات؛ حياة حرية وذهول وأساطري وحز ومؤامرات .هذه األخرية تعيش حلظة
عارمة من االنفصام اجلامعي؛ فهي إذ تته ّيأ لتوديع قائدها جتد نفسها يف وضع املتهيئ
الستقبال قائدها اجلديد.
بني الشعور األول املوسوم باحلزن والثاين املوسوم باحلبور ،توجد حكاية الرمزي
لب الثقافة السياسية للجامعة وقدرهتا عىل هضم اإلحساسني
والقديس الذي يشكل ّ
املتناقضني؛ وهناك فقط ال جمال للفراغ ،ليس يف واقع السياسة فحسب بل يف مشاعر اجلامعة
السياسية؛ إذ موت السياسة يبدأ يف األحاسيس والثقافة السياسية.

منسجم عىل ما يظهر من انفصامية املوقف ،حينام يتم اإلعالن
لذا بدا إحساس اجلامعة
اً
حلظة احتضار األمري عن شعار« :مات الزعيم ،عاش الزعيم» .يتح ّقق االنتقال السلس
يف الوجدان اجلامعي قبل أن يتح ّقق يف الواقع السيايس ،هذا إن مل نقل :إن الوجدان هنا
حاكم عىل الواقع نفسه .يعكس شعار« :مات الزعيم ،عاش الزعيم» ثقافة سياسية كاملة.
أيضا ّ
يلخص تارخيًا من الوعي السيايس بخطورة الفجوة التي تفصل بني احلدثني،
لكنه ً
حيث جيب رتقهام يف الوجدان ،وحده الوجدان -بخالف الواقع -يمكن أن يتعقل اندماج
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حلظتني متفرقتني كام لو أهنام حدث واحد ،إنه وعد بالبيعة وعنوان االستمرارية.

وال شك أن موت السياسة خيترب حتديدً ا يف هذا املوقف .وحني حت ّقق االطمئنان هبذا
أيضا عنوان
الوجدان ،فال جمال بعد ذلك للقلق عىل سريورة االنتقال .وهو فضلاً عن ذلك ً
رشعية استباقية وتذكري غري مرشوط برضورة االستمرارية.

فقد أثبت تاريخ اجلامعات أن موت السياسة يمكن أن يداهم اجلامعة حلظة االحتضار
نفسها ،ليجعل من املوت البيولوجي مدخال لتحقيق املوت السيايس؛ حيث يمكن للموقف
الشعبي أن يتغيرّ يف أي حلظة من اللحظات و برسعة قياسية .حيدث يف الغالب أن ينتاب
اجلامهري إحساس عارم بفقد األب بمعناه الفرويدي حني موت امللوك والزعامء .إنه ال
حدود جلنون اجلامهري ،وحت ّيزهم املفرط لكل ما هو ليس عقالين ،هو يف الواقع أكثر من
كونه معرهتم بل هو قانون استمرارية البنى وجتددها واستقرارها.
وقد دارت اآلداب السلطانية حول حمور تكريس الفهم باملشاعر اجلامعية وكيفية
تدبريها لتكريس استقرار الدول .فالوعي الفردي الذي ال معنى له سوى أن ينهض
اجلامعات من سبات هذا التح ّيز الالمرشوط للرمزي ،هو جمال تدبري السياسة.

كان غوستاف لوبون سابق يف الزمان عىل فرويد ،أي قبل اكتشاف التحليل النفيس
الفرويدي ،لكنه هو األكثر متكنًا من فهم العقل اجلامعي بل األكثر فهام ألداء ونفوذ
يسمي هذا اللاَّ شعور باسم الشعور.
الالّشعوري عند اجلامعات حتى وهو ّ
ومل جيد فرويد نفسه بدًّ ا من جتاوز هذا االسم وهو حيدثنا يف التحليل النفيس
أيضا متق ّلبة وغري
للجامهري .إهنا ح ًّقا سيكولوجيا حا ّدة عنيفة متطرفة ال عقل فيها لكنها ً
مستمرة بالرضورة.
وإذ ختتزل السلطة مفهوم األبوة باملعنى نفسه الفرويدي الذي يقيس املجتمع البرشي
عىل املجتمع البهيمي يف حادثة قتل األب ،فهذا أمر وارد عند لوبون الذي يعترب وجود
ً
راسخا يف تقاليد اجلامعية سواء أتعلق األمر بعامل احليوان أم عامل البرش.
رئيس للجامعة أمر

هكذا قد يبدو الوضع يف غاية اإلحساس بفقد األب وجرح املشاعر األبوية
املرافقة لإلحساس العارم بالذنب ،ال سيام إذا استحرضنا مفهوم الكراهية للحاكم وقتله
دائم موت الزعيم والبطل واحلاكم
الالشعوري .ومثل هذه الوضعية املهسرتة رافقت اً
مر القرون والسنني .حتى يف حياة النبي /األمري حصل مثل ذلك ،وحدث أن رفض
عىل ّ
البعض أن يقبل بموته .فال تأثري للعقل عىل اجلامهري ،بل إن مقدرة األفراد العقلية ختتفي يف
روح اجلامعة.
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«النوام» ،ولغزها من لغزه،
إن هذه السيكولوجية بتعبري فرويد تضارع سيكولوجيا ّ
ّ
إن أهم سمة من سامت اجلمهور -يف نظر فرويد -هي سمة انحطاط النشاط الفكري
والعجز عن ضبط النفس والالّهنائية يف التعبري عن مشاعره يف التظاهرات العاطفية .وهذه
يثمنها فرويد ،قبل أن يعتربها حالة
هي نفسها صفات اجلمهور عند جوستاف لوبون ّ
نكوص نفيس لعهد الطفولة والتّوحش.

هذا دون أن ينسى فرويد أن يلفت إىل أن حالة النكوص هذه تتع ّلق باجلامهري العادية
ولكنها ّ
تنظيم .من هنا كان املستهدف من تدبري
تقل بشكل ملفت لدى اجلامهري املتقدّ مة األكثر اً
هذه املشاعر هم اجلامهري ال النخب التي وجب أن تدرك قبل غريها أن تدبري مشاعر اجلمهور
ال يمكن أن تتم إلاَّ بتفعيل الرمزي والكف عن املبارشة وتكثيف الطقس وجتنّب العقالين.

لعل أكرب خطأ ترتكبه النخبة حينام تعتقد أن تدبري الرمزي هو خطيئة سلطانية أو
حيلة من حيلها ،بينام ال طريق للنفوذ والتحكم باجلامهري إلاَّ هبذا اخلداع الرمزي الذي هو
يف سوسيولوجيا السياسة رضورة من رضورات حفظ النظم التقليدية بل لو أدرك القدامى
مفاهيمه لعبرّ وا عنه بتعبريات غوستاف لوبون وفرويد ونظرائهام ،أنه إذن يف صلب اآلداب
السلطانية بل من موضوعات السياسة الرشعية.

ﷺ يف خماطر سوء تدبري االحتضار

أعتقد بام أن نشأة امللك يف التجربة العربية واإلسالمية متدّ جذورها إىل املنعطفات
التارخيية التي توقفنا عىل العهد النبوي التأسييس ،يفرض رصد الظاهرة يف هذه املرحلة
املتعملني ،بل يتع ّلق بصاحب الدعوة األول
حتديدً ا؛ ذلك ألن األمر هنا ال يتع ّلق بتأويل
ّ
بوصفه مصدر الرشعية وصاحب اإلمارة األول بوصفه أول حاكم يف اإلسالم.
اجتامع النبوة واحلكم كام يف حالة سليامن امللك أو حالة حممد  ،Kأمر ال غبار عليه
أيضا ابن خلدون؛ ألن السؤال املطروح علينا يف جمال التاريخ والفكر السيايس
كام حيدّ ثنا ً
اإلسالمي :هل منع الرمزي النبوي من كبح ظاهرة الرصاع حول السلطة واخرتاق تدابري
االحتضار؟

إذا تبينّ أن النبوي مل يمنع من ذلك اتّضح إذ ذاك أي أمهية لتدبري االحتضار ،حيث
ليس تدبري االحتضار يف هناية املطاف سوى تدبري انتقال السلطة .فالذي قد جيعل النبي ال
يغ ّلب السيايس عىل النبوي هو قيمة النبوي احلاكم عىل األمريي ،وبالتايل يف مورد التعارض
يترصف النبي إلاَّ كنبي وليس كحاكم.
ال يعقل أن ّ
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ﷺ موت الزعيم والرصاع عىل احلكم

أمرا نافلاً أو حتى بروتوكول ًّيا لتعزيز هيبة الدولة ،بل هو إجراء
ليس تدبري االحتضار ً
يف صلب أمن املاملك وحفظ النظام العام .ومن هنا فإن تدبري االحتضار من املسلامت التي
تأخذ هبا الدول ال يستثنى يف ذلك أكثرها نزو ًعا للعدل؛ أي حكومة األنبياء أنفسهم.

ما يؤكد أمهية هذا التدبري ورضورته يف استقرار املاملك كام ستظهر اآلثار السلبية
لسوء قيام هذا التدبري أو فشله .فمن باب األولوية القطعية أنه متى ثبت أن تدبري االحتضار
رضورة حتى يف حكومة النبي ،وجب األمر مضاع ًفا يف حكومة من هم يف العدالة دونه.
حيدّ ثنا القرآن الكريم عن إحدى أهم القصص املتع ّلقة بتدبري احتضار امللك .يتع ّلق
األمر بامللك سليامن العظيم .هو ملك ندرك مجي ًعا ما منحته لغة اخليال من مظاهر التحكّم
الرسي عىل
باإلنس واجلن .لكن ال أحد تساءل حول كيفية هناية هذا امللك وكيفية احتضاره ّ
الرغم من هذا اخلضوع الكبري من رعايا سلطنته.

ممدوحا ،وسلوكه واقع
مل يكن سليامن ظا ًملا ،لسبب بسيط أنه كان نب ًّيا .وقد كان ملكه
ً
يف طول األمر اإلهلي؛ ولذا اعترب ملكه مثالاً عن امللك املحمود .يذكر ابن خلدون يف هذا
الصدد هذا الوجه من ملك سليامن /النبي ،فيقول« :وكذا امللك ملا ذ ّمه الشارع مل يذم منه
ال َغ َلب باحلق وقهر الكافة عىل الدين ،ومراعاة املصالح ،وإنام ذ ّمه ملا فيه من التغ ّلب بالباطل
خملصا يف غلبه
وترصيف األدميني طوع األغراض والشهوات كام قلناه .فلو كان امللك
ً
للناس أنه هلل وحلملهم عىل عبادة اهلل وجهاد عدوه مل يكن ذلك مذمو ًما .وقد قال سليامن
ب ليِ ُم ْلكًا لاَ َينْ َب ِغي لأِ َ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي} ،ملا علم من نفسه أنه بمعزل
صلوات اهلل عليهَ :
{ه ْ
عن الباطل يف النبوة وامللك».

ومع ذلك يوحي القرآن بأن أمر تدبري احتضاره وجب أن يتم يف وضعية استثنائية تليق
بخصوصية سلطانه .وحيث ال يوجد من هو جدير بكتم هذا السرّ العظيم ،كان ال بد أن يتعدّ ى
رعب السلطان إىل ما بعد موت امللك بتدبري إهلي متني .لقد استمر اجلسد يوحي باستمرارية
دورا سياس ًّيا أ ّمن رض ًبا من االستقرار.
السلطان يف خداع مل يدركه عتاة اجلن .هنا لعب اجلسد ً
حيدثنا القرآن عن هذه القصةَ { :ف َل اَّم َق َض ْينَا َع َل ْي ِه ا َمل ْو َت َما َدلهَّ ُ ْم َعلىَ َم ْوتِ ِه إِال َدا َّب ُة
ض ت َْأك ُُل ِمنْس َأ َته َف َلم َخر َتبين ِ
األر ِ
ب َما َلبِ ُثوا فيِ ا ْل َع َذ ِ
َت الجِْ ُّن َأ ْن َل ْو كَانُوا َي ْع َل ُم َ
اب
ون ا ْل َغ ْي َ
َ ُ اَّ َّ َ َّ
ْ
ُ ِ ِ (((
املهني} .
((( سورة سبأ ،اآلية .14
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جاء يف معظم التفاسري ،ومنها جامع البيان حكاية عن كيفية تدبري هذا االحتضار.
يقول الطربي« :يقول تعاىل ذكره :فلام أمضينا قضاءنا عىل سليامن باملوت فامت { َما َدلهَّ ُ ْم
ِِ
األر ِ
ض} وهي األرضة وقعت
َعلىَ َم ْوته} يقول :مل يدل اجلن عىل موت سليامن {إِال َدا َّب ُة ْ
يف عصاه التي كان متك ًئا عليها فأكلتها ،فذلك قول اهلل عز وجل{ :ت َْأك ُُل ِمن َْس َأ َت ُه}.
حدثنا أمحد بن منصور قال :ثنا موسى بن مسعود َأبو حذيفة قال :ثنا إبراهيم بن
طهامن ،عن عطاء بن السائب ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس ،عن النبي  Kقال:
َان ُس َل ُ
«ك َ
نبي اهللِ إ َذا َصلىَّ رأى شجرة نابتة بني يديه فيقول هلا :ما اسمك؟ فتقول :كذا،
يامن ُّ
ٍ
ُتبت ،فبينام هو يصيل
رست ،وإن كان لدواء ك ْ
فيقول :ألي يشء أنت؟ فإن كانت ُت ْغ َر ُس ُغ َ
ذات َيو ٍم إذ رأى شجر ًة بني يديه ،فقال هلا :ما اسمك؟ قالت :اخلروب ،قال :ألي يشء
َ
عم عىل اجلن مويت؛ حتى يعلم اإلنس
أنت؟ قالت :خلراب هذا البيت ،فقال سليامن :اللهم ِّ
أن اجلن ال يعلمون الغيب ،فن ََحتَها عصا فتوكَّأ عليها حولاً ميتًا ،واجلن تعمل ،فأكلتها
األرضة ،فسقط ،فتب ّينت اإلنس أن اجلن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولاً يف العذاب
املهني» .قال :وكان ابن عباس يقرؤها كذلك ،قال :فشكرت اجلن لألرضة فكانت تأتيها
باملاء».
تصوره عىل نحو عبثي .فمن
هناك أكثر من حكمة وراء هذا التدبري الذي ال يمكن ّ
ذلك ما كان ينطوي عليه األمر من تكذيب اجلن بوصفهم يعلمون الغيب .وقد حتدّ ثت كل
التفاسري عن هذه احلكمة بوصفها ع ّلة هذا التدبري.
واضحا أن مراد سليامن من دعوته َألاَّ يتن ّفذ اجلن عىل اإلنسان استنا ًدا إىل
لقد بات
ً
حاكم عىل اإلنس
معرفتهم املزعومة بالغيب .فهذه املعرفة سلطة ،ومن شأهنا أن جتعل اجل ّن
اً
بمجرد موت سليامن .إنه شكل من أشكال تفويت السلطة بتدبري متقن لالحتضار ،وإفساد
ّ
حكومة اجلن عىل اإلنس.

ﷺ احتضار النبي وانتقال السلطة

أفرد ابن هشام فصولاً عدّ ة يف ذيل سريته حول هناية مشوار صاحب الدعوة K
حتت باب سامه :ا ْبتِدَ اء َشك َْوى رس ِ
ول اللهِّ K؛ منها عىل سبيل املثال ال احلرص ،فصل:
َ ُ
ُ
ِ
ِ
يف ا ْفتِت ُ
الر ُسول  .Kوفيه حيكي عن حوادث لو مل يتم احتواؤها
َان ا ُمل ْس ِل ِم َ
ني َب ْعدَ َم ْوت ّ
ٍ
يومئذ.
النفرط عقد االجتامع السيايس العريب واإلسالمي
ومع أن ابن هشام كام هو دأب سائر كتاب السري مل خيرجوا عن خط سياسة التدوين
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ٍ
منذئذ كجزء من مماآلت تاريخ
يف تكريس وترديد الرسدية التارخيية نفسها ،التي رشعت
الغلب الذي بدأت تظهر أوىل معامله يف سقيفة بني ساعدة ،إلاَّ أننا نجد يف بعض من تلك
احلوادث ما حيمل دالالت عن حقيقة ما يعنيه غياب اجلسد.
ففي فصل من سرية ابن هشام حتت عنوان( :م َقا َل ُة ُعمر َب ْعدَ َو َف ِاة الرس ِ
ول ﷺ) ،نقف
ّ ُ
ََ
َ
ِ
ِ
إس َح َ
الز ْهر ّيَ ،و َحدّ َثني
اقَ :ق َال ّ
عىل رواية ينقلها ابن هشام عن ابن إسحاق :قالَ :ق َال ا ْب ُن ْ
ول ال ّل ِه ﷺ َقا َم ُع ْم ُر ْب ُن الخْ َ ّط ِ
َس ِعيدُ ْب ُن ا ُمل َس ّي ِ
بَ ،ع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َق َالَ :ل ّما ت ُُوفيّ َ َر ُس ُ
ابَ ،ف َق َال ّ
إن
ول ال ّل ِه ﷺ َقدْ ت ُُوفيّ َ َوإِ ّن َر ُس َ
ون َأ ّن َر ُس َ
ني َي ْز ُع ُم َ
ات َو َل ِكنّ ُه
ول ال ّل ِه ﷺ َما َم َ
ِر َجالاً ِم ْن ا ُملنَافِ ِق َ
ِ
وسى ْب ُن ِع ْم َر َ
ني َل ْي َل ًة ُث ّم َر َج َع إ َل ْي ِه ْم
اب َع ْن َق ْو ِم ِه َأ ْر َب ِع َ
انَ ،ف َقدْ َغ َ
ب إلىَ َر ّبه ك اََم َذ َه َ
َذ َه َ
ب ُم َ
ِ
ِ
ِ
ول ال ّله ﷺ كَم ر َج َع موسىَ ،ف َل َي ْق َط َع ّن َأ ْيدي ِر َج ٍ
اتَ ،و َواللهِّ َليرَ ْ ِج َع ّن َر ُس ُ
ال
َب ْعدَ َأ ْن ق َيل َقدْ َم َ
ُ َ
اَ َ
ول ال ّل ِه ﷺ َماتَ .ق َال َو َأ ْق َب َل َأ ُبو َبكْر َحتّى ن ََز َل َعلىَ َب ِ
َو َأ ْر ُج َل ُه ْم َز َع ُموا َأ ّن َر ُس َ
اب ا َمل ْس ِج ِد
ّاسَ ،ف َلم َي ْلت َِف ْت إلىَ شيَ ٍء َحتّى َد َخ َل َعلىَ رس ِ
ول ال ّل ِه ﷺ فيِ
ِح َ
ني َب َل َغ ُه الخْ َبرَ ُ َ ،و ُع َم ُر ُي َك ّل ُم الن َ
َ ُ
ْ
ْ
َاحي ِة ا ْلبي ِ
ِ
ت َع ِائ َش َة ،ورس ُ ِ
بي ِ
ف َع ْن
ت َع َل ْي ِه ُب ْر ٌد ِحبرَ َ ٌة َف َأ ْق َب َل َحتّى ك ََش َ
ول ال ّله ﷺ ُم َس ّجى فيِ ن َ َ ْ
َْ
ََ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َب
َو ْجه َر ُسول ال ّله ﷺَ .ق َالُ :ث ّم َأ ْق َب َل َع َل ْيه َف َق ّب َل ُهُ ،ث ّم َق َال :بِ َأبيِ َأن َ
ْت َو ُأ ّميَ ،أ ّما ا َمل ْو َت ُة ا ّلتي َكت َ
ال ّل ُه َع َل ْيك َف َقدْ ُذ ْق َتهاُ ،ثم َل ْن ت ُِصي َبك َب ْعدَ َها م ْو َت ٌة َأ َبدً اَ .ق َالُ :ثم ر ّد ا ْل َد َعلىَ َو ْج ِه رس ِ
ول
َ ُ
ّ َ برُ ْ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ّاس َف َق َالَ :علىَ ر ْسلك َيا ُع َم ُر أنْص ْتَ ،فأ َبى إلاّ أ ْن َي َت َك ّل َم،
ال ّله ﷺ ُث ّم َخ َر َج َو ُع َم ُر ُي َك ّل ُم الن َ
ِ
َف َل اّم َرآ ُه َأ ُبو َبك ٍْر لاَ َين ِْص ُت َأ ْق َب َل َعلىَ الن ِ
ّاس َكلاَ َم ُه َأ ْق َب ُلوا َع َل ْي ِه َوت ََركُوا ُع َم َر،
ّاسَ ،ف َل اّم َسم َع الن ُ
ِ
ِ
ّاس ،إ ّن ُه َم ْن ك َ
اتَ ،و َم ْن
َان َي ْع ُبدُ محُ َ ّمدً ا َفإِ ّن محُ َ ّمدً ا َقدْ َم َ
َف َحمدَ ال ّل َه َو َأ ْثنَى َع َل ْيه ُث ّم َق َالَ :أيهّ َا الن ُ
ِ ِ
{و َما محُ َ ّمدٌ إِلاّ َر ُس ٌ
ك َ
ول َقدْ َخ َل ْت
َان َي ْع ُبدُ ال ّل َه َفإِ ّن ال ّل َه َح ّي لاَ َي ُم ُ
وتَ .ق َال ُث ّم َتلاَ َهذه آْال َي َةَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َعلىَ َعق َب ْيه َف َل ْن َيضرُ ّ ال ّل َه
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
ات َأ ْو ُقت َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َعلىَ َأ ْع َقابِك ُْم َو َم ْن َينْ َقل ْ
م ْن َق ْبله ّ
ِ
َشي ًئا وسيج ِزي ال ّله ّ ِ
ّاس لمَ ْ َي ْع َل ُموا َأ ّن َه ِذ ِه آْال َي َة ن ََز َل ْت َحتّى
الشاك ِري َن}َ .ق َال َف َو َال ّله َلك ََأ ّن الن ُ
ُ
ْ َ َ َ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
فيِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
بيِ
َ
َ
َ
َ
ّاس َع ْن أ َبكْر َفإن اَّم ه َي أ ْف َواهه ْمَ .ق َالَ :ف َق َال أ ُبو
َتلاَ َها َأ ُبو َبكْر َي ْومئذَ .ق َالَ :وأ َخ َذ َها الن ُ
ُه َر ْي َرةََ :ق َال ُع َم ُر َو َال ّل ِه َما ُه َو إلاّ َأ ْن َس ِم ْعت َأ َبا َبك ٍْر َتلاَ َهاَ ،ف َع ِق ْرت َحتّى َو َق ْعت إلىَ الأْ َ ْر ِ
ض
َما تحَ ْ ِم ُلنِي ِر ْجلاَ َيَ ،و َع َر ْفت َأ ّن َر ُس َ
ات».
ول ال ّل ِه ﷺ َقدْ َم َ
صحة توجيه مضموهنا،
لست واث ًقا من عدم ثبوت هذه الرواية لكنني غري واثق من ّ
لبيان تد ّفق العواطف واالنفعاالت عند فقد جسد النبي K؛ حيث هكذا عىل األقل يف
متصور جمتمع املؤمنني أن فقد اجلسد ال يعني فقد احلضور.
رأسا ،حيث الذين نعوا فراقه مل حيرضوا دفن اجلسد .وذلك
ً
كام أن املوقف تغيرّ
لسبب بسيط ،هو أن جسد النبي  ،Kكام تؤكد السرية بام يف ذلك األكثر ترطي ًبا لرسد
احلوادث التي رافقت عملية انتقال السلطة لإلحياء بسالستها؛ أجل ،كان فقد اجلسد النبوي
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مر مرور الكرام فيام اعتنى الباقي باألثر السيايس هلذا املوت.
هو األكثر مدعاة للتأ ّمل؛ ألنه ّ

ما هيم هنا هو أمهية احلدث .فاألمر يتع ّلق هنا برحيل نبي ولكنه أمري يف الوقت نفسه.
وهو درس تارخيي يؤكد أن خطر اخرتاق حلظة االحتضار يف حتويل مسارات السلطة وارد
حتى يف عرص النبي .وهذا يؤكد أمهية تدبري االحتضار؛ ألن أي فشل يف عملية التدبري تلك
تكون له عواقب خطرية .فاملغزى هنا واضح؛ إذا كان األمري /النبي ال يمكن أن يضمن
االنتقال السلس للسلطة من دون تدبري االحتضار ،فكيف يمكن أن حيدث ذلك يف حياة
سواه.
ِ
يوص ويعمل عىل إحكام تدبري
وهذا ما حت ّقق تارخي ًّيا بعده ،فال وجود ملن مل
االحتضار .واحلدثان اللذان أجهض فيهام تدبري االحتضار أو مل يتح ّقق فيهام تدبري ناجح
لالحتضار أعقبتهام حوادث كربى .فبعد عهد عثامن الذي مل يمنحه الثوار من شتى طبقات
املجتمع الصحايب فرصة النطق بالشهادة ،بدا الوضع أن مل يعد هناك منازع موضوعي
لعيل بن أيب طالب .فكانت أول عملية شورى يف اإلسالم يتح ّقق معها اإلمجاع ومل ترتكز
حتى عىل الوص ّية.

لكن هذا نفسه مل يدم حتى تدامهه فتنة احلزب األموي لتدخل التجربة يف معارك
داخلية حدّ دت مسار السلطة يف الوعي اإلسالمي وتارخيه حتى اآلن .وأما الثانية فهي حينام
أقدم أحد أمراء بني أمية وهو معاوية بن يزيد الذي رفض أن يويص بعد أن ترك احلكم
طواعية ،وقيل :إنه اغتيل هلذا السبب .يذكر الفخري عن معاوية بن يزيد بن معاوية« :كان
صب ًّيا ضعي ًفا ،ملك أربعني يو ًما ،وقيل ثالثة أشهر ،ثم قال للناس :إين ضعفت عن أمركم
فالتمست لكم مثل عمر بن اخلطاب  ،Eفلم أجد ،فالتمست ست ًة مثل أهل الشورى فلم
أجد ،فأنتم أوىل بأمركم فاختاروا له من أحببتم ،فام كنت ألتزودها ميتًا وما استمتعت هبا
ح ًّيا .ثم دخل داره وتغ ّيب أيا ًما ومات ،وقيل مات مسمو ًما وليس له من األخبار ما يؤثر.
ثم ملك بعده مروان بن احلكم».

ما جيب التو ّقف عنده بوصفه حلظة نموذجية ،هو كيف ترك النبي /األمري ،إجراء
نبي لن يرتك خلفه الرمزي فقط بل
تدبري االحتضار؛ إذ ال يعقل أن يرتك األمر سدى .فهذا ّ
سيرتك وراءه سلطة .وهنا حيدث تنافس ورصاع بني الرمزي والسلطة السياسية ،وحيث ال
فجر أكرب رصاع يف
جمال حليازة السلطة إلاَّ باالستيالء عىل الرمزي النبوي ً
أيضا؛ وهذا ما ّ
تاريخ اإلسالم منذ رحيل صاحب الدعوة .K
هذا األمر عبرّ عنه عمر يف وقت ّ
مرت من
متأخر وهو يصف خالفة أيب بكر التي ّ

118

رأي ونـقــــاش

ظروف تنصيب صعبة كام يروي البالذري يف األنساب والسيوطي يف تاريخ اخللفاء الطربي
يف تارخيه واإلجيي يف املواقف وغريهم :لقد كانت خالفة أيب بكر فلتة فمن عاد إليها فاقتلوه.
الفلتة هنا وكام يرشحها اللغويون بأهنا اخللسة كام ذهب الزخمرشي أو الفتنة والفجأة كام عنى
هبا اإلجيي .فلتة ،ملاذا؟

مقر ًرا .لقد
بكل بساطة ،ألهنا جاءت من دون تدبري أو عىل أعقاب نقض تدبري كان ّ
وحتم ال جيوز قراءة املشهد من منظور
جاءت عىل إثر فوىض وفشل يف تدبري االحتضار.
اً
األعراف الديمقراطية بأثر رجعي؛ فلقد عذرهم طه حسني مرة يف معرض الفتنة الكربى
بوصفهم مل يكونوا يعرفون ما معنى الدستور .فالوصية كانت الوسيلة املمكنة لضبط
االستقرار وإلاَّ فهو الغلب والعصبية.
وهلذا عمل بالوصية حتى أولئك الذين رفضوها وأنكروا وجودها للنبي .K
واضحا
وص هذا األخري بالستة ،وكان
ً
وص اخلليفة أبو بكر بعمر بن اخلطاب كام ىّ
فلقد ىّ
أن املقصود من هذه الرتاتيبة السداسية عثامن وهكذا دواليك .فلقد فهم منها ذلك عيل
بمجرد أن أعلن عن األسامء ليقول البن عمه العباس فيام يرويه أكثر من
بن أيب طالب
ّ
مؤرخ كابن خمنف والطربي يف التاريخ :عدلت عنّا .فقال :وما علمك ؟ قال :قرن يب عثامن،
وقال :كونوا مع األكثر فإن ريض رجالن رجلاً  ،ورجالن رجلاً  ،فكونوا مع الذين فيهم
عبد الرمحن بن عوف ،فسعد ال خيالف ابن عمه عبد الرمحن ،وعبد الرمحن صهر عثامن ،فلو
مذكرا بام قاله
كان اآلخران معي مل ينفعاين ،بله أين ال أرجو إلاَّ أحدمها … فر ّد عليه العباس
ً
سمي يف الستة ثم أوصاه قائلاً  :احفظ عني واحدة :ك ّلام عرض عليك القوم فقل:
له حني ّ
ال ،إلاَّ أن يولوك ،واحذر هؤالء الرهط فإهنم ال يربحون يدفعوننا عن هذا األمر حتى يقوم
لنابه غرينا ..فقال عيل :أما لئن بقي عثامن ألذكرته ما أتى ،ولئن مات ليتداولنها بينهم ،ولئن
فعلوا ليجدين حيث يكرهون».

هكذا كانت تفهم األمور بناء عىل التوزيع القبيل والروابط العشائرية .ولذا كانت
تصو ًرا عن أشكال
الوصية سلوكًا سياس ًّيا يف عرص اخللفاء األوائل .وهي حلظات تعطينا ّ
حاكم
فنون تدبري االحتضار .واحلق ،أن هذا تدبري احتضار النبي  Kمن جنبة كونه
اً
أيضا ،حصل بصورة دقيقة لوال أن واجهت أشكال من االعرتاض .وصورة التدبري
ً
النبوي /اإلماري اشتملت عىل موقفني تارخييني شكّال ذروة هذا التدبري:
أرص النبي /األمري عىل جتهيز جيش أسامة .حتى قال فيام ذكره
التدبري األول :حينام ّ
الشهرستاين يف امللل والنحل واجلرجاين يف رشح املواقف وكذا ابن سعد يف الطبقات واحلافظ
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ابن حجر يف فتح الباري يف صحيح البخاري« :لعن اهلل من خت ّلف عن جيش أسامة» .وحينام
تقول فيه كام
طعنوا يف إمارة أسامة يف زمن االحتضار ،خرج الرسول  Kغاض ًبا عىل من ّ
ينقل البخاري يف كتاب املغازي  -بعث النبي ﷺ أسامة بن زيد ومثله رواه مسلم والرتمذي
وغريمها« :ابن دينار ،عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل ﷺ بعث بع ًثا وأمر عليهم أسامة بن
زيد فطعن الناس يف إمارته فقام رسول اهلل ﷺ فقال :إن تطعنوا يف إمارته فقد كنتم تطعنون
يف إمارة أبيه من قبل زيد ،إيم اهلل إن كان خللي ًقا لإلمارة ،وإن كان ملن أحب الناس إ َّيل ،وإن
هذا ملن أحب الناس إ َّيل بعده».

قرطاسا ،وهو
التدبري الثاينّ :ملا تم إفشال هذا التدبري ،أعلنها بملء الصوت :آتوين
ً
ما سامه ابن عباس برزية يوم اخلميس .فقد روى البخاري يف باب قول املريض« :قوموا
عني» من كتاب املرىض من صحيحه بسنده إىل عبيد اهلل بن عبد اهلل ،عن ابن عباس ،وكذا
يف كتاب العلم ،وكذا رواه مسلم يف آخر الوصية من صحيحه وابن حنبل يف املسند قال :ملا
حرض رسول اهلل ﷺ ويف البيت رجال فيهم عمر بن اخلطاب قال النبي ﷺ« :هلم أكتب
لكم كتا ًبا ال تضلوا بعده ،فقال عمر :إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن ،حسبنا
كتاب اهلل .فاختلف أهل البيت فاختصموا ،منهم من يقولّ :قربوا يكتب لكم النبي كتا ًبا لن
تضلوا بعده ،ومنهم من يقول ما قال عمر ،فلام أكثروا اللغو واالختالف عند النبي ﷺ قال
رسول اهلل ﷺ :قوموا .قال عبيد اهلل :فكان ابن عباس يقول :إن الرزية كل الرزية ما حال
بني رسول اهلل وبني أن يكتب هلم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم».
وطب ًعا إن عبارة «غلب عليه الوجع» ليست هي الصيغة املشهورة ،بل هي تلطيف
للعبارة؛ ألن ما قيل هو «إن النبي هيجر» .وهذه عبارة شائعة يف كتب التاريخ اإلسالمي
ليس هاهنا ّحمل مناقشتها ،-وهي تعني اهلجر بمعنى اهلذيان .هذا مع العلم أن اجلميع
أوىص وهو يف حالة احتضار كام ال خيفى ،إلاَّ احتضار النبي  Kكان هذيانًا.
وحينام افتعل اللغط واجلدل يف حرضة الرسول  Kرصخ النبي يف وجوههم؛
كنبي ال كأمري :اخرجوا عني ،ال يمكن التنازع عند نبي .هنا غلب النبوي عىل األمريي
بعد أن تأكّد فشل تدبري عملية االحتضار التي أرشف عليها شخص ًّيا صاحب الدعوة بام
له من نفوذ معنوي عىل القوم؛ ومع ذلك فشلت العملية؛ ألن املسألة تتع ّلق بتشكّل رضب
من التعارض حينها ،أي إن االستمرارية ال جيب أن تتح ّقق يف الرمزي النبوي بل ال بد
من االنتقال ،حتت طائلة احلساسيات القبلية والعائلية ،إىل طرف آخر كانت البيئة املحيطة
حاضنة لتشكّل هذا الوعي أو استعادته.
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رأي ونـقــــاش

يمكن القول :إن السياسة ماتت حينها لتمنح باملقابل تد ّف ًقا للرمزي النبوي ولو يف
ٍ
احلد األدنى .يتعايش منذئذ الرمزي النبوي مع قيم العصبية والعشائرية ،هو وحده ما يفسرّ
التحرري النبوي واألبوية العربية اجلاهلية.
هذا الرتكّب بني النقيضني:
ّ
إن أغلب ما يشكّل موضوع نقد يف اإلسالم اليوم هو نفسه ما شكّل موضوع
اإلصالح اإلسالمي يف عرص البعثة؛ أي إننا ننتقد يف اإلسالم التارخيي اليوم اجلانب اجلاهيل
تم القبول
ليؤسس ويرشعن القيم العصبية اجلاهلية .لقد ّ
الذي عاد فاقتحم حرم النبويّ ،
باحلدّ األدنى من النبوي املهدّ د باستدماج القبيل ،لكيال يندثر النبوي مجيعه وال يبقى منه أثر؛
ألنه يف مثل هذه املرحلة كاد السيايس هيجم عىل الديني.

لنقرر أن األمر يف املبتدأ واخلرب مل يكن حكاية إجهاز الديني عىل السيايس ،بل عىل
ّ
إجهازا للسيايس عىل الديني كام تأكّد عرب صريورة أنامط السلطة يف اإلسالم.
عكس ذلك كان
ً
ومن هنا تتجلىّ معضلة املطلب العلامين يف املجال العريب واإلسالمي؛ ألن أنامط
السلطة التارخيية يف املجال العريب واإلسالمي ال متتح من رشوط التاريخ املسيحاين األوريب
حيث اإلجهاز الديني عىل السيايس استمر بعد فقد املسيح ،حيث أوربا نفسها مل َتر املسيح
ّ
تعرفت إىل صورته من خالل الكنيسة.
قط وإنام ّ

إن حقبة ما بعد النبوي يف اإلسالم هي حلظة تفوق املطلب العلامين الذي يؤ ّمن
مكوناته ويرعى االختالف ،بل هي حلظة حتكم بكل الرمزي ،الذي يبدو
للمجتمع تعايش ّ
بمجرد تقاسم وظيفة بني املسيح وقيرص ،املؤسسة لعلامنية الدولة احلديثة
فيه األمر ال يتع ّلق
ّ
يف أوربا ،بل األمر يتع ّلق باحتكار وظيفة سياسية يتغ ّلب بموجبها عىل الديني؛ وهو شكل
ارتضته احلاكمية العربية لنفسها واعتربته صورة أثرية لعلامنيتها املقنّعة.

وهذه ليست خصوصية يف املجال العريب واإلسالمي بل هي قاعدة مشرتكة النفاذ
والتأثري يف كل املجاالت ،إذ يمكن لألنثربولوجيا السياسية أن تقف عىل آثارها ومصاديقها
يف كثري من األنساق السياسية الوفية للرمزي الديني.
أيضا بإمكان
مقرا ً
وكام يؤكد جورج باالنديه ،فإن «املقدّ س هو أحد أبعاد السيايس» ًّ
أن يصبح املقدّ س أداة للسلطة وضامن رشعيتها ووسيلة يف الرصاع أو املنافسة السياسية.

ﷺ ظروف املوت احلقيقية

يتلق العناية إلاَّ من أقربائه ويف مقدّ متهم عيل
لقد ظل جثامن الرسول عىل وضعيته مل َّ
والعباس .ففي املدينة نفسها أحدث النبأ الذي مل يتو ّقعه أحد اضطرا ًبا هائلاً شغل الناس
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عن كل يشء حتى عن جثامن الرسول نفسه فلم يدفن إلاَّ يف اليوم التايلّ ،
وأن الباقي مل
يشهدوا دفنه.

أما وصاياه التي ذكرها قبل املوت فقد تم التح ّلل منها ،مثل إيفاد جيش أسامة يف
حلظتها .وقد فهم البعض أن غياب الرسول  -اجلسد ال يمنحه حجية البقاء املعنوي .هكذا
تنقلنا حادثة رزية يوم اخلميس كام يصفها ابن ع ّباس ،التي أرشنا إليه ساب ًقا .لقد انتقل
اجلسد من بني احلضور ووري حتت الرتاب ،والنزاع السيايس يف سقيفة بني ساعدة عىل
أشده.
ومع العلم أن املسلمني كانوا عىل فهم شائع بحقيقة املوت -حتى أن أحدهم يقول:
كأننا سمعناها ألول مرة -يؤكد أن التع ّلق بالتجسد اجلسدي حيجب حقيقة الروح.

أيضا .فاحلضور اجلسدي ليس
وهذا يؤكد أن اجلسد خيتزل كل الرمزي الروحي ً
أيضا.
كاحلضور املعنوي .بل بلغ التجسيد حدًّ ا أن أصبح رحيله عنوان رحيل معنوي ً
فلقد رحل الرسول  Kوحسبنا كتاب اهلل .أي إن هناية الرسول  Kرسمت له يف
لتطور
حلطة االحتضار ،حيث هناك ّ
كف يف نظر البعض أن يظل نب ًّيا .وأي قراءة عكسية ّ
األحداث تؤكّد أسباب غضب الرسول  Kعىل احلضور وإرصاره حتى حلظة االحتضار
مقررة.
عىل إنفاذ جيش أسامة وإشغال معظم من حوله باملعركة التي كانت ّ
إذا تبينّ لك ذلك ،فاعلم أن تدبري االحتضار يف املاملك ما دون حكومة النبي K
ملرجح آخر غري السلطة واستقرار
ثمة ما يمنع من إنفاذ هذا التدبري ّ
أمر طبيعي وآكد؛ إذ ليس ّ
امللك واملاملك.
أي اعرتاض أو فشل يف تدبري االحتضار من شأنه أن حيول دون انتقال
فقد وضح أن ّ
املقرر هلا .فإذا حصل هذا يف احتضار احلاكم النبي ،فهو أوىل يف احتضار
السلطة بالشكل ّ
احلاكم غري النبي.

تـــــرجــمــــــات
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(((

برنارد وليامز*
ترمجة د .توفيق السيف**

ﷺ متهيد

مسألة املساواة موضوع ثابت يف اجلداالت السياسية .وهي تربز إىل
النقاش –يف العادة -عىل نحوين :أوهلام ،تقرير عن حقيقة أو ما يبدو كتقرير
عن حقيقة ،حني يقال مثلاً « :إن الناس متساوون» .أما الثاين فهو ما ُيصاغ
يف صيغة مبدأ سيايس أو هدف سيايس ،حني يقال مثلاً  :إنه ينبغي للناس أن
((( العنوان األصيل للمقالة « ،»The Idea of Equalityونرشت للمرة األوىل يف 1962
كفصل من كتاب P. Laslett,& W. Runciman: Philosophy, Politics and Society:
 .A Collection. Basil Blackwell Oxford. 1962ثم أعيد نرشها يف ثالثة كتب أخرى،
وحتولت إىل نص مرجعي يف النقاشات اخلاصة باملساواة يف الفلسفة السياسية.
ّ
* الكاتب برنارد ويليامز ( )2003-1929فيلسوف وأكاديمي معروف يف بريطانيا ،عمل
عضوا
أستا ًذا للفلسفة يف كامربدج وأكسفورد وبريكيل .ودعم حزب العامل الذي كان
ً
فيه لفرتة طويلة .ساهم ويليامز يف إحياء تراث الفلسفة التحليلية ،وهو يعترب من أبرز
الفالسفة األخالقيني .للمزيد حول حياته وأعامله .انظر سريته املخترصة عىل ويكيبديا
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bernard_Williams

** باحث من السعودية.
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يكونوا متساوين .وهي صيغة من الكالم توحي بأن املساواة غري متح ّققة يف الوقت الراهن.

يمكن بطبيعة احلال أن جيتمع املعنيان .بل إن الكالم عن املساواة يقصد يف الغالب
كال املعنيني .ويف هذه احلالة فإن غرض املتكلم هو:
أ -التأكيد عىل أن البرش مجي ًعا َأ ْك َفاء لبعضهم ،رغم أن هذا التكافؤ ليس معرت ًفا به يف
وقت الكالم.
ب -الدعوة إىل تغيري وضع الالمساواة القائم ،إىل وضع يضمن املساواة ،التي تعبرّ
عن حقيقة البرش.

أجد أن استعامل فكرة املساواة يف كال املعنيني يعاين من ضعف .فهو يظهر يف أحد
التفسريات بالغ القوة ،لكنه يبدو يف تفسري آخر ،بالغ الضعف((( .ويظهر يل أنه من الصعوبة
بمكان العثور عىل تفسري مقبول ،يقع يف وسط املسافة ،بني القوة الشديدة والوهن الشديد.

دعنا نأخذ الصيغة األوىل ،أي ما افرتضنا أنه تقرير عن احلقيقة (الناس متساوون) .لطاملا
أشري يف النقاشات املتع ّلقة باملوضوع إىل أن اال ّدعاء بأن الناس متساوون يف كافة اخلصائص،
أي اخلصائص التي تسمح منطق ًّيا بالقول بأن التساوي حقيقي أو غري حقيقي ،هذا اال ّدعاء
زيف واضح .وحتى لو تم فرز تلك اخلصائص ،التي يدّ عى أهنا تشكّل وعاء مناس ًبا لدعوى
املساواة ،واقترصنا عىل أكثرها عالقة باملوضوع ،فإن تقرير املساواة كحقيقة لن يبدو أكثر قوة.
حني يواجه القائلون بأن «التساوي بني الناس حقيقة» هذا االعرتاض الواضح ،فهم عىل
األرجح سيعرضون استداللاً أضعف .سيقولون مثلاً  :إن التساوي املقصود ليس يف املؤهالت،
أو الذكاء أو القوة أو الفضائل ،بمعنى أن هذه اخلصائص ليست هي الوعاء الذي حيوي حقيقة
برشا :اإلنسان كفء اإلنسان ألنه إنسان،
التساوي بني الناس .حقيقة التساوي قائمة عىل كوهنم ً
وكفى .إنسانيتهم املشرتكة هي الوعاء الذي حيوي حقيقة التكافؤ فيام بينهم.

يف هذا االستدالل ال نبحث عن خصائص حمدّ دة ،كي نعتربها وعاء لقيمة التساوي
بني الناس .بل نكتفي بتذكري أنفسنا بأن الناس مجي ًعا برش مثلنا ،وأن كل إنسان كفء ألخيه
يف اإلنسانية.
اعتبارا كاف ًيا للقول
برشا ،ليس
ً
قد يعرتض عىل هذا االستدالل بأن ّ
جمرد كون البرش ً

((( يقصد الكاتب بقوله« :بالغ القوة» أن هذا التفسري يوحي بأن البرش متساوون يف كل يشء .ونعلم أن هذا
غري صحيح؛ ألن الناس خيتلفون يف العديد من اجلوانب البيولوجية والنفسية واملادية والذهنية .أما وصفه
للتفسري الثاين بأنه «بالغ الضعف» ،فألنه ينرصف يف هناية املطاف إىل ما يشبه مجلة «البرش برش» وهذا –من
جمرد حشو ال قيمة له.
الناحية املنطقية– ّ
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فثمة
–عىل نحو حمدّ د– بأهنم متساوون .لكن دعنا نرتك هذا االعرتاض يف الوقت الراهنّ .
أمامنا اعرتاض آخر ينطوي عىل حتدٍّ أكرب .فحوى هذا االعرتاض :أنه إذا كان غاية ما يرمي
إليه ذلك االستدالل ،هو تذكرينا بإنسانية اإلنسان ،فإنه ال يضيف إىل النقاش فكرة جديدة.
وبكلمة أكثر حتديدً ا ،فأنه ال يضيف سوى القليل من الدعم لدعوى املطالبني باملساواة يف
عم حيتاجونه .إن ما بدا يف الوهلة األوىل كمفارقة جدية
النقاش السيايس ،دعم يقل بوضوح اَّ
مكرر.
ّ ،((( paradox
حتول –يف هناية املطاف– إىل حشو ّ
سأقرتح الح ًقا أنه حتى مع القول بضعف ذلك التقرير /االستدالل ،فإنه ليس
فار ًغا ،كام يوحي به قول املعرتضني .لكن ينبغي اإلقرار بأنه إذا اقترصت دعوى املساواة عىل
مضمون هذا التقرير ،ومل تتجاوزه ،فإهنا ستنزلق رسي ًعا إىل مستوى أدنى ممّا يثري االهتامم.
ثمة نزعة مماثلة متيل لتجاوز املبدأ العميل للمساواة((( .وخالصة ما ترمي إليه هذه
ّ
حرصا إىل معنى واحد ،هو الدعوة
النزعة هي أن املبدأ العميل للمساواة ال ينبغي أن ينرصف
ً
لتوحيد املعاملة جلميع الناس يف كل الظروف ،بل وال حتى أن يعاملوا عىل قدم املساواة كلام
استطعنا إىل ذلك سبيلاً  .وف ًقا هلذه النزعة فإن القدر املتّفق عليه من مبدأ املساواة ،هو تطبيق
ثمة عثرة
املبدأ عىل الناس الذين يوجدون يف ظروف متامثلة .ويرى أهل هذه الرؤية أنه ليس ّ
تعيق االستدالل عىل وجوب املساواة يف الظروف املتامثلة.

يفهم من هذه الرؤية أن «الظروف» التي جيري احلديث عنها ،تتضمن بالرضورة تعري ًفا
ملا نعنيه حني نقول« :اإلنسان» .كام تتضمن إشارة إىل عوامل حتدد وضعه اخلارجي (مثل اللون

((( املفارقة  paradoxعبارة تنطوي يف داخلها عىل دعوى حمتملة الصحة والفساد يف الوقت ذاته .فهي تنطوي
عىل خامتة تبدو غري مقبولة ،مستمدة من فرضيات وسياق منطقي يبدوان مقبولني .للمزيد انظر:

https://en.wikipedia.org/wiki/Paradox
(= )practical maxim of equalityهو الدعوة إلصالح النظام السيايس

((( املبدأ العميل للمساواة
والقانون ،عىل نحو يضمن املعاملة املتساوية جلميع البرش (أو جلميع املواطنني عىل األقل) .الفرضية التي
ينطلق منها هذا املبدأ هي أن البرش؛ ألهنم برش هلم حق متساو يف جماالت معينة مثل احلق يف التصويت،
التقايض ،تكافؤ الفرص سيام يف جمال التعليم والوظيفة ،والتوزيع العادل للسلع واخلدمات العامة مثل
الرعاية الصحية.
وف ًقا لرأي الكاتب فإن اإلقرار لكافة الناس هبذه احلقوق حيتاج إىل الربهنة عىل أهنم متكافئون ،وأن
االستحقاق الحق لقبول الربهان .أما القول بأن االستحقاق قائم بكوهنم ً
برشا ،فهو تكرار للدعوى
نفسها حمل االختالف وليس برهنة عليها أو إثباتًا هلا .أي إن كل ما فعله دعاة املساواة هو أهنم زادوا
ما يرتتب عىل الوصف املدّ عى ،بدل أن جيتهدوا يف إثبات صحته .ومن هنا وصف الكاتب دعوى أن
«البرش متساوون ألهنم برش» بأهنا ضعيفة جدًّ ا ،بحيث ال تستطيع محل املبدأ العميل ،أي تطبيقاهتا يف احلياة
السياسية.
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أو املكانة أو الوظيفة) .لو أردنا إعادة صياغة هذه الفكرة يف إطار منطقي ،فسوف نجد أهنا
تعني بالرضورة أن كل معاملة تنطوي عىل متييز بني الناس جيب أن تقام عىل قاعدة عامة ،أو
مبدأ يسمح بالتربير العقالين للتاميز (مثل اختالف الظروف كام يقول أصحاب هذه الرؤية).

مع هذا التعديل ربام نكون قد خرجنا بمبدأ هام .احلقيقة أن البعض رأى فيه ،أو رأى
عنرصا من عنارص األخالقية .مع ذلك ،فإنه من العسري جدًّ ا اعتبار
يف يشء قريب الشبه به،
ً
هذه الرؤية مساوية (من الناحية العملية) للمبدأ الذي سبق تقديمه حتت اسم املساواة.
دعنا نأخذ تطبيقات هذه الرؤية املفرتضة إىل هناياهتا ،كي نتبني ما الذي ستنتهي إليه.
بناء عىل القول بإمكانية اختالف التعامل مع الناس وف ًقا الختالفهم ،واختالف الظروف
التي جتري فيها املعاملة ،فإنه سيكون مقبولاً -من الناحية األخالقية -معاملة الشخص
األسود عىل نحو خمتلف عن األبيض مثلاً  ،فقط وفقط ألنه أسود البرشة .أو معاملة
الشخص الفقري عىل نحو خمتلف عن معاملة الغني ،ال ليشء إلاَّ ألنه فقري .هذه بطبيعة
احلال أمثلة متطرفة ،لكنها تتطابق متا ًما مع املبدأ املذكور .وهي تكشف أن تلك الفكرة ال
تنسجم مع مفهوم املساواة ،عند أي من املؤمنني هبا أو الداعني إليها.

ﷺ ثالثة اعتبارات تدعم املضمون السيايس للمساواة

سوف أعرض يف الصفحات التالية عد ًدا من االعتبارات ،التي تساعدنا عىل
صون املضمون السيايس ملبدأ املساواة ،من ذلك اجلنوح املتطرف لالبتذال والتفاهة .هذه
االعتبارات ليست جديدة ،فلطاملا استعملت يف املجادالت السياسية .لكنها طرحت يف
حزمة واحدة مع مفهوم للمساواة غري مدقق ،األمر الذي أربك الداعني إىل ذلك املثال
الرفيع ،بينام أسعد املشككني فيه واملعارضني له.

ليس غريض هنا هو تقديم تقرير ثالث ملفهوم املساواة ،غري ما عرضناه يف أول
املقالة .يف احلقيقة ،فإن االعتبارات التي أعرضها هنا ال تستطيع تكوين أساس مناسب
هلذا .لكنها كافية لبناء يشء ينطوي ،يف مستوى العمل ،عىل قدر من الصالبة التي تنتج عادة
عن االستدالالت الصلبة .هذا سيعالج اإلشكال الذي عرضناه يف أول املقالة ،أي ضعف
التقرير القائل بأن التساوي يف اإلنسانية هو وعاء املساواة بني الناس.
هيمني إعادة التذكري بأننا نتحدث هنا عن تقريرين متاميزين حول املساواة :تقرير عن
حقيقة ،أو ما يفرتض أنه حقيقة ،خالصته «أن البرش متساوون» .وتقرير ٍ
ثان هو دعوة إىل
تطبيق موجبات هذه احلقيقة ،خالصته «جيب معاملة البرش عىل قدم املساواة» .مع استذكار هذه
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أيضا إىل أن النقاش التايل لن يتعامل مع التقريرينٍّ ،
كل عىل حدة ،رغم أمهية
املالحظة ،أشري ً
التمييز بينهام عىل نحو واضح يف بعض األحوال عىل األقل .وهو متييز قائم عىل أرضية منطقية
متينة .لكن –عىل أي حال– فإن اعتبارات مشاهبة ملا سنعرضه ،سبق أن طبقت عىل كال احلالتني.

يقف كال التقريرين جن ًبا إىل جنب يف النقاشات السياسية؛ ذلك أن الغاية من التقرير
األول (املساواة كحقيقة) هو إسناد التقرير الثاين ،أي منظومة املثل االجتامعية وبرامج
وضوحا،
العمل السيايس (املساواة كدعوة) .من ناحية ثانية ،وهذه نقطة ربام تكون أقل
ً
تعزز براجمهم وتزيدها قوة ونفو ًذا ،ليس ألن
فإن تبنّي اجلامعات السياسية ملبدأ املساواةّ ،
مخا
تعزز االنضباط مثلاً  .هذه أهداف ال تو ّلد ز ً
املساواة تضيف مجالاً إىل املشهد السيايس أو ّ
مؤثرا .حتصل تلك الربامج عىل زمخها وقوة تأثريها ،من حقيقة أهنا تتحدث عن
سياس ًّيا ً
حاجة حقيقية ،يعتقد الناس أهنا جزء من طبيعة احلياة السليمة ،لكنها –لسبب ما– حجبت
أو أغفلت يف ظل التنظيم االجتامعي القائم.
أما االعتبارات الثالثة التي سنعرضها هنا ،فأوهلا يتع ّلق بحقيقة االشرتاك يف الطبيعة
اإلنسانية ،ويتحدّ ث الثاين عن القابليات األخالقية للبرش كوعاء للتكافؤ ،أما الثالث فيعالج
إشكالية املساواة يف ظروف غري متساوية.

 -1اإلنسانية املشرتكة

الحظنا أن تفسري املساواة انطال ًقا من تقرير احلقيقة (البرش متساوون) يرتاجع عند
التحليل ،إىل جمرد تأكيد مكرر عىل ما سبق قوله ،أي املساواة بني البرش كبرش .وينظر إىل هذا
التكرار كإضافة قليلة األمهية؛ ألهنا ال تعالج أي خالف حول ما سبق تقريره كدعوى .من
هنا قيل :إن هذا التقرير وما يتبعه من حتليل أو تفسري ال يفي بالغرض.
تافها ،كام وصف يف أول
رغم هذا اإلشكال األسايس فإننا ندّ عي أن ذلك التقرير ليس ً
تكرارا ملا هو معروف ،لكنه
املقالة .قولنا بأن كل البرش ينتمون إىل اجلنس اإلنساين ،قد يعد
ً
تكرار مفيد؛ ألنه يذكرنا بأن أولئك الذين ينتمون إىل جنس اإلنسان ،ولدهيم لغة ،ويستخدمون
األدوات ،ويعيشون يف جمتمعات ،ويمكن أن يتكاثروا عىل الرغم من االختالفات العرقية...
أيضا يف ٍ
نواح أخرى حمددة ،لعلها مغفلة .من هذه اجلوانب مثلاً القابلية للتأمل
إلخ .يتشاهبون ً
بسبب املؤثرات املادية املبارشة ،أو املؤثرات األخرى التي تنعكس يف الذهن عىل شكل
مدركات أو نتائج تفكري .كام يتشابه البرش يف القابلية للشعور باملودة جتاه اآلخرين ،إضافة ملا
يرتتب عىل هذه املشاعر ،من أمل الفقد واإلحباط والشعور باخلسارة ...إلخ.

تافها ،مع أنه –بذاته-
أمرا ً
التأكيد عىل أن الناس متامثلون يف هذه اخلصائص ليس ً
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صحيحا بالرضورة .إن أمهية التأكيد عليه تنبع من حقيقة
حقيقة ال تقبل اجلدل ،وقد يكون
ً
ثمة ترتيبات يف السياسة واملجتمع ،تتناسى –بشكل منتظم -هذه اخلصائص التي يشرتك
أنه ّ
فيها كافة الناس ،حني يتعلق األمر بطوائف حمددة منهم .بينام تضعها نصب العني حني يتعلق
األمر بطوائف أخرى .بعبارة أخرى فإن النظام السيايس أو االجتامعي يتعامل مع الرشحية
األوىل من املجتمع ،وكأن أفرادها ال يملكون اخلصائص املذكورة .حني يغفل القائمون عىل
النظام االجتامعي هذه اخلصائص ،فإهنم –تب ًعا لذلك– يغفلون الدواعي األخالقية املنبعثة
منها ،وأبرزها املعاملة املتساوية للجميع ،أو ربام يقبلوهنا عىل نحو انتقائي ،يعطي للبعض
معاملة متساوية ،بينام يعطي لغريهم معاملة أدنى.
برشا ،بل
من ذلك مثلاً املعاملة التمييزية ضد السود .فهي ال تقوم عىل إنكار كوهنم ً
إنكار حيازهتم لذات املشاعر التي يملكها البيض (مثل الشعور باألمل إزاء اإلذالل) األمر
الذي يرتتب عليه ،معاملتهم عىل نحو خمتلف عن معاملة البيض.

إشكال منطقي

قد يعرتض عىل هذا ،باإلشارة إىل االختالف املنطقي بني اإلقرار باحلق وتطبيق
مقتضياته .رشح ذلك :أنه حني تعامل املجموعة احلاكمة يف بلد بعينه فئات من مواطنيها
عىل النحو السابق (التمييزي) فهذا –بذاته– ال يعني أن هؤالء احلكام ينكرون اشرتاك
مجيع الناس يف تلك اخلصائص .ألنه قد يقال :إن احلاكمني ربام يقرون بحيازة اخلصائص
مربرا كاف ًيا لدعم
من جانب الفئة التي تعامل عىل نحو س ّيئ .لكنهم ال يرون يف حيازهتم هلا ً
املطالبات األخالقية (مثل املطالبة باملعاملة املتساوية) .ربام كانت هذه الفئة املظلومة قد
عزلت عن بقية رشائح املجتمع ،استنا ًدا إىل خصائص أخرى ،غري ما ذكر (كوهنم سود
البرشة مثلاً ) .هذا قد يشار إليه يف تربير املعاملة التمييزية ،سواء كانوا يشعرون باملودة واألمل
أم ال .بعبارة أخرى :فإن املعاملة التمييزية تنسب هنا إىل سواد البرشة ،وليس إىل قابلية أو
افتقار الشخص األسود للشعور باملودة أو األمل.
يستند هذا النوع من االعرتاضات إىل فرضية متعارفة يف طيف واسع من الفلسفة
األخالقية ،تفصل بشكل حازم بني احلقائق والقيم .وبموجب هذه الفرضية فإن السؤال
حول ما إذا كان اعتبار بعينه ذا صلة بقضية أخالقية أم ال ،هذا السؤال بذاته يعترب سؤالاً
اعتبارا
تقييم ًّيا ،أي إنه يرمي إىل تقرير قيمة وليس عرض حقيقة .بتعبري آخر :فإن تقرير أن
ً
انحيازا إىل نوع
ما ذو عالقة أو غري ذي عالقة بمبدأ أخالقي حمدد ،يعترب –يف هذه الرؤية–
ً
معني من املبادئ أو الرؤى األخالقية .وفيام خيص املسألة التي نحن بصددها فإن تطبيق هذه
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الفرضية يعادل القول بأن اإلشارة إىل حقيقة أن فالنًا أسود اللون ،ليست –بذاهتا -ذات
عالقة بمسألة «كيف ينبغي أن نعامل فالنًا هذا» ،فيام خيص اخلريات العامة.
لكننا نرى ،استنا ًدا إىل األرضية ذاهتا التي تقف عليها تلك الفرضية ،بأن هذا القول
بذاته ،أي القول بأن سواد البرشة ال عالقة له بكيفية التعامل مع صاحبها فيام خيص اخلريات
العامة ،هذا القول نفسه ينطلق من موقف غري حمايد أخالق ًّيا.

هذه الرؤية ،يف عمومها ،تبدو يل ،إىل حدٍّ بعيد ،باطلة .إن املبدأ القائل بأن لون البرشة
يمكن أن حيدد كيفية معاملة الناس فيام خيص حقهم يف اخلريات العامة ،هذا املبدأ ليس نو ًعا
خاصا من املبادئ األخالقية ،بل هو ال يعدو أن يكون توكيدً ا تعسف ًّيا إلرادة شخصية ،ربام ال
ًّ
ختتلف عن إرادة طاغية جمنون ،يأمر مثلاً بقتل كل رجل يتكرر يف اسمه حرف الراء ثالث مرات.

لقد قلت ما سبق هبدف دحض التربير القائل بالفصل -كام يف مثالنا– بني سواد
البرشة واملعاملة التمييزية ،باعتبار األول حقيقة والثاين قيمة ،ومها منفصالن منهج ًّيا .يف
واقع احلياة ،فإن كل من يامرس التمييز يربط ممارسته بمربر أخالقي .نعلم طب ًعا أنك لن
جتد من يربر تلك املامرسة بالقول مثلاً « :ألهنم سود البرشة ،وأن مبدئي األخالقي يقيض
نادرا ما جتد من يقول هذا الكالم .أما
بمعاملة األسود عىل نحو خمتلف عن اآلخرين»ً .
غالبية الذين يامرسون التمييز فهم حياولون دعم موقفهم بنوع من التفسري األخالقي ،مثل
الربط بني سواد البرشة وبني اعتبارات أخرى ،يمكن أن تتصل -بنحو ما -بسؤال :كيف
ينبغي أن يعامل اإلنسان ،اعتبارات مثل عدم اإلحساس ،القسوة ،الغباء ،االستهتار ..إلخ.
حني تعرض هذه املربرات بمفردها فإهنا قد تبدو معقولة .لكن نسبتها املزعومة إىل
سواد البرشة ال يمكن تصديقها .بل يغلب عىل ظني أن من يسوق مربرات كهذه قد ال
يكون مؤمنًا هبا كحقيقة حمايدة ،أو لعله يقيم منظوره للمسألة ككل عىل أساس غري عقالين.

لكن هذه نقطة غري التي نحن بصددها .فمحور النقاش هو حتديد ما يصنف كمربر
أخالقي ،يمكن أن يتفق عليه القائل به واألشخاص اآلخرون ،ولو بصورة عامة .املشكلة
التي سيواجهها صاحب التربير هنا ،هي أن مربراته استوحيت من سياساته ورغباته وليس
العكس .هذا يذكرنا باألنثربولوجيني النازيني الذين اجتهدوا يو ًما يف بناء نظريات التفوق
اآلري .فالواضح أن هؤالء كانوا يصوغون –عىل نحو رديء– استدالالت عقالنية لدعم
مبدأ ال يمكن الشك يف ال عقالنيته.

سوف نعود الح ًقا إىل إثارة سؤال املالءمة (أي مالءمة املربرات املطروحة أعاله،
ملوضوع القضية حمل النقاش ،وللمبدأ األخالقي العام الذي ترتكز عليه فكرة املساواة)
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يف سياق خمتلف يف هذه الورقة .لكن يف الوقت احلارض ،أجد مفيدً ا التأكيد عىل أمهية هذا
السؤال ،ألنه يسلط الضوء عىل حقيقة أن أولئك الذين يغفلون عن احلقوق /املطالبات
املنبعثة من قابليتهم اإلنسانية للشعور باألمل ...إلخ ،أولئك ينكرون هذه القابلية اإلنسانية أو
هيونون قيمتها .إهنم –بعبارة أخرى– ال يتبعون معايري أخالقية خاصة تنفي متتع أولئك الناس
بالقابليات املذكورة ،بل ينكرون إمكانية اعتامدها وعاء أخالق ًّيا للحق يف املعاملة املتساوية.
ربام ،يف غالب األحيان ،أقنعوا أنفسهم بأن أولئك الناس يملكون القابليات
املذكورة ،لكن بدرجة أدنى من سائر الناس .إذا كان هذا حمتملاً  ،فلعل من املفيد أن نذكر
أنفسنا بأن هؤالء الناس ،برش مثلنا ،وأن القول بأن لدهيم درجة أدنى من املشاعر تفاهة
واضحة.

لقد عرضت النقطة السابقة يف سياق خصائص إنسانية واضحة ،مثل الشعور باألمل
ثمة باإلضافة إىل هذه ،خصائص أخرى ربام مل جير تعريفها
واالنجذاب العاطفي .لكن ّ
بالقدر نفسه من الوضوح ،مع أهنا مشرتكة بني مجيع البرش .هذه اخلصائص تعرضت
لإلمهال يف التنظيم السيايس واالجتامعي ،ربام بدرجة أكرب من سابقاهتا .دعني أذكر مثلاً
اخلاصية التي يمكن أن نسميها بـ«الرغبة يف االحرتام أو تقدير الذات».
قد ال تكون هذه العبارة مثرية لالهتامم ،أو قوية بام يكفي لتوليد قيمة مستقلة يف
اإلطار الثقايف للطبقة الوسطى .لكني أعني هبا ميلاً حمد ًدا عند اإلنسان ،يتمثل يف رغبته
قادرا عىل حتقيق غاياته
بأن ينسب إىل ما ينجزه ،وما يملكه فعل ًّيا من مؤهالت ،أن يكون ً
اخلاصة ،و َألاَّ يكون أداة يف يد اآلخرين أو خاض ًعا إلرادهتم ،إلاَّ إذا اختار بنفسه هذا الدور.

مع هذا الرشح ،ال بد من القول :إنه ال يزال دون ما يكفي وما يفي بالغرض .بل قد
ملتبسا للميول اإلنسانية .ولذا فقد نحتاج إىل فحص أوسع،
يكون ،عىل نحو ما ،حتديدً ا
ً
جيمع التأمل الفلسفي إىل بيانات علم النفس واألنثروبولوجيا ،للخروج بتوصيف مناسب
يدعم الفكرة.
فحصا هبذه السعة ،سوف يمكننا من إدراك أعمق للعالقة بني امليول اإلنسانية،
إن
ً
مما سبق ذكره وما يامثله من خصائص ،وبني معنى أن تكون إنسانا ،وكيف يتشكل مفهوم
إنسانية اإلنسان .هذه اجلوانب ليست بارزة عىل السطح .لكن جمموع ما سلف احلديث عنه
يوضح بجالء أن عبارة «الناس متساوون ألهنم برش» ليست فارغة أو قليلة القيمة ،كام قيل.
فهي تذكرنا بتلك اجلوانب اخلفية من احلياة التي يتشاركها كافة البرش.
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 -2القابليات األخالقية (حول األساس التجريبي للتقدير)

عاجلنا حتى اآلن عد ًدا من االعتبارات التي تسند فكرة التامثل بني الناس ،حمورها القابلية
للمعاناة ،واحلاجات املتعلقة باإلنسان كإنسان .هذه االعتبارات سلبية ،بمعنى أهنا تركز عىل
حقوق الطرف املستحق /املستقبل يف العالقة بني الناس .لو افرتضنا أن املساواة عالقة تتضمن
طرفني :طرف يعطي وطرف يأخذ ،فإن االعتبارات التي ناقشناها حتى اآلن ،تتعلق بالطرف
الثاين .الفرضية هنا إجرائية بحتة ،مفادها أن العطاء اعتبار إجيايب واألخذ اعتبار سلبي.

ثمة اعتبارات من نوع آخر ،كانت بالتأكيد جز ًءا من تفكري
باإلضافة إىل ما سبقّ ،
أولئك املؤمنني بالتساوي بني الناس .دعنا نطلق عليها وصف االعتبارات اإلجيابية .وقد
اخرتنا هذا الوصف ألهنا تشري إىل أشياء يمكن للناس أن يفعلوها أو ينجزوها؛ ألن هذه
القابليات متامثلة عند مجيع الناس ،أي إن الناس متامثلون يف حيازهتا ،فهي تشكل وعاء آخر
لفكرة التساوي فيام بينهم.

أيضا طيف عريض من القدرات البرشية ،جسدية وذهنية ،من رفع األثقال
هناك ً
حتى احلساب ،عىل سبيل املثال .لكن التامثل فيها ليس جل ًّيا ،كام الحظنا يف البداية ،بل
ثمة قدرات غري هذه ،من شأهنا أن تعزز دعوى
وليس من املفرتض أن يكون كذلك .لكن ّ
التساوي بني بني آدم .هذه القدرات أقوى عالقة باجلانب األخالقي ،لكنها ليست متاحة
متا ًما للفحص التجريبي .لعل أبرز هذه القدرات أو القابليات ،هي القدرة عىل اكتساب
الفضائل أو بلوغ املستوى األعىل من الكامل األخالقي.
ثمة صعوبة يف هذه الفكرة ،حمورها حتديد القابليات التي يمكن تصنيفها كأخالقية
ّ
أو معنوية حمضة .بعض القابليات اإلنسانية ذات صلة قوية بتحقيق احلياة الفاضلة ،وبعضها
أيضا
أضعف صلة .من ذلك مثلاً الذكاء ،القابلية للتفهم والتعاطف ،سوف نضيف إليها ً
أيضا باعتبارها قابليات
قدرا من قوة العزيمة .لكن هذه القدرات مجي ًعا ،يمكن أن تعرض ً
ً
طبيعية وليست معنوية عىل وجه الدقة .ويف هذا السياق ،سوف نقول –بناء عىل املالحظة
والفحص -بأهنا تتفاوت بني شخص وآخر ،مثل بقية القابليات الطبيعية .هذا التفاوت
حقيقة يقبلها العديد من املفكرين ،من أبرزهم –عىل سبيل املثال– أرسطو.
رغم اتفاقهم مع سائر املفكرين من حيث املبدأ ،فإن أرسطو وأتباعه امتازوا بموقف
متفرد فيام ييل هذا املبدأ ،حيث رأوا أن تلك املواهب الطبيعية تشكل احلجر األساس
لالرتقاء والتكامل .وف ًقا لرأي أرسطو فإن االختالف املشهود بني الناس يف قابليتهم لبلوغ
الكامل راجع إىل تفاوت املواهب الطبيعية التي يملكوهنا حلظة والدهتم.
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ثمة تيار قوي جدًّ ا بني املفكرين جيمع عىل التسخيف املطلق هلذه الدعوى
يف مقابل هذاّ ،
وما يرتتب عليها ،وال سيام القول بأن نيل اإلنسان للدرجة العليا من القيمة املعنوية يتوقف
عىل ما يملكه من مواهب طبيعية .نعرف أن املواهب الطبيعية موزعة بني البرش عىل نحو
غري متامثل بالرضورة .كام نعرف –باملالحظة املتكررة -أن الناس ،الذين ربام يولدون وهم
مالكون لتلك القابليات واملواهب ،يسعى بعضهم إىل بلوغ الكامل ،بينام ينرصف آخرون إىل
الرذيلة .وهذا بطبيعة احلال ينفي كون تلك القابليات –بذاهتا– وعاء أو حاملاً للكامل.

رؤية إيامنويل كانت

يمكن العثور عىل هذه الفكرة يف تعبريات دينية عديدة .أما يف إطار الفلسفة فإن
أنقى تعبرياهتا توجد عند «إيامنويل كانت» ،الذي أخذ الفكرة إىل مداها األقىص ،حني أنكر
إمكانية اعتامد الكامل عىل الصدف أو املمكنات (وهو سمة املواهب الطبيعية) .كام شدد يف
عم أسامه «مملكة الغايات  »The Kingdom of Endsعىل فكرة التقدير /االحرتام
حديثه اَّ
التي ندين هبا لكل إنسان باعتباره فاعلاً عاقلاً  .وتب ًعا هلذا ،وبالنظر ألن كل البرش متساوون
يف كوهنم فاعلني عاقلني ،فإن كلاًّ منهم يدين بالتقدير لكل أحد آخر .التقدير ،وف ًقا لرأي
كانت ،خيتلف عن املحبة واإلعجاب وما يشبهها من سلوكيات .فهذه تأيت –بطبعها-
متفاوتة بني شخص وآخر ،متناسبة مع ما يملكونه من ميزات طبيعية من خمتلف األنواع.

هذه األفكار متصلة بشكل وثيق يف فلسفة كانت .ومن غري املمكن فهم نظريته
األخالقية ما مل ِ
نعط وزنًا متساو ًيا ملا يقوله عن «مملكة الغايات» وما يقوله عن «الواجب»(((.

يسريا أو سهل املنال .نجاحه يف حترير القيمة
مل يكن االتساق الكبري يف رؤية «كانت» ً
األخالقية من كل األعراض والرشوط حت ّقق بعدما جعل صفة اإلنسان كفاعل أخالقي
أو عقالين صفة متعالية :قدرة اإلنسان عىل اإلرادة واالختيار ،ليست مرهتنة ألي قابلية
جتريبية ،وعىل وجه اخلصوص ليست مرهتنة للقابليات التجريبية التي يمكن أن حيوزها
الناس بصورة متباينة؛ ألن قابلية اإلنسان ألن يكون فاعلاً عاقلاً ليست بذاهتا قابلية جتريبية
ٍ
متساو،
عىل اإلطالق .وبناء عىل هذا ،فإن التقدير الذين يدين به كل إنسان لآلخر عىل نحو
عضوا يف «مملكة الغايات» ،ال يدين به بناء عىل أي صفة جتريبية يمكن أن حيوزها،
باعتباره
ً
بل فقط وفقط بناء عىل سمته املتعالية ككائن حر ذي إرادة عقالنية.
((( للمزيد حول هذه النقطة ،انظر عبداإلله دعال :الشخص يف فلسفة كانط األخالقية ،الثقافة والفكر
والسينام (مدونة) http://mysidibouya.blogspot.com/p/blog-page_36.html :اطلعت عليها يف
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أرضية االحرتام /التقدير املستحق لكل إنسان ،يف نظرية كانت ،هي النظري العلامين
للمفهوم املسيحي القائل باالحرتام املستحق لكل الناس ،باعتبارهم أطفالاً متساوين
للرب .ومع أن رؤية كانت علامنية ،فهي ،مثل نظريهتا املسيحية ،غيبية يف أساسها .ففي كال
ثمة يشء جتريبي يشكل أرضية للقول بالتقدير املتساوي.
احلالني ليس ّ

أساسا صل ًبا
ال يمكن هلذا التصور املتعايل الذي يقرتحه كانت أن يقيم –بمفرده-
ً
لفكرة التساوي بني الناس ،أو تساوهيم يف استحقاق التقدير /االحرتام .إن التصويرات
فثمة حقيقة متينة ،فحواها
املتعالية عسرية يف املجمل .لكن برصف النظر عن هذا العرس ّ
أن مفهوم «الفاعل األخالقي» واملفاهيم املتصلة به ،مثل املسؤولية عن األفعال قائمة عىل
أساس جتريبي ،بل وجيب إقامتها عىل مثل هذا األساس .ولواله فسوف يكون كال ًما أجوف،
لو قلنا :إن مجيع الناس سواسية باعتبارهم فاعلني أخالقيني ،بينام يكون مورد السؤال هو
مسؤولية الناس عن األفعال التي تصدر عنهم ،باعتبارهم حيملون صفة الفاعل األخالقي.
ونعلم أن املسؤولية عن الفعل تتعلق هبا اعتبارات جتريبية واضحة ،كام أن من الطبيعي أن
يتلقى السؤال املذكور إجابات تشري إىل درجات خمتلفة من املسؤولية ،ودرجات خمتلفة من
التحكم العقالين يف الفعل.
حني خيضع فرد ما للمساءلة عن أفعاله ،فهذا حيصل كامتداد لفرضية مسبقة فحواها
أن هذا الفرد فاعل أخالقي ،بمعنى أنه عاقل ومالك حلرية االختيار .كون الفرد مسؤولاً
وضوحا العتباره فاعلاً أخالق ًّيا .إن مل يعامل الناس
عن أفعاله ،هو التجيل العميل األكثر
ً
باعتبارهم سواء يف حتمل مسؤولية أفعاهلم ،فإن فكرة تساوهيم كفاعلني أخالقيني ستكون
فارغة من أي حمتوى ذي قيمة.

دعنا نعيد صياغة هذه الفكرة عىل الوجه التايل :لو استبعدنا رؤية كانت عن األساس
املتعايل للفاعل األخالقي ،فإن فكرته عن تساوي البرش باعتبارهم فاعلني أخالقيني ،سوف
تكون جمرد دعوى خاوية؛ ألهنا غري مستندة إىل دليل مناسب .فإذا اهنارت هذه الدعوى
فهل ستبقى الدعوى املتفرعة عنها ،أي االحرتام املستحق لكافة الناس ،قائمة بمفردها؟.
بالطبع ال.

هذا يظهر يف احلقيقة أن رؤية كانت حول االحرتام املستحق لكافة الناس بالتساوي،
وسندها األصيل ،أي تساوهيم يف االتصاف بكوهنم فاعلني أخالقيني ،يمكن أن تقوم ،بل وجيب
أن تقوم عىل أساس جتريبي ،هو املسؤولية عن األفعال ،وأن الناس سواء يف هذه املسؤولية.
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قدرا
فكرة االحرتام /التقدير هذه معقدة وغامضة يف الوقت ذاته .أعتقد أهنا حتتاج ً
كبريا من الفحص والتحقيق .ربام يقتيض األمر أن نضيف إليها بعض املكونات البعيدة نو ًعا
ً
ما عن األفكار ذات الصلة بالفاعل األخالقي.
ثمة بالتأكيد فارق واضح بني طريقتني يف النظر إىل حياة اإلنسان ،أفعاله ،أو شخصه.
ّ
قد ننظر إليها من وجهة نظر مجالية أو تقنية ،غرضها تقييم حاله أو إنجازاته ،أو نضع أنفسنا
يف حمل الشخص نفسه ،نحاول أن ننظر بعينه إىل حياته ،أفعاله ،وإنجازاته .غرضنا هنا هو
حماولة التعرف إىل معنى األشياء ،من وجهة نظر ذلك الشخص الذي ننظر إليه ،وحتديد ما
يعني بالنسبة له شخص ًّيا أن حييا تلك احلياة أو يفعل ذلك الفعل يف تلك الشخصية.

بعبارة أخرى ،فإن هدفنا قد يكون وضع تقييمنا اخلاص للشخص وحياته (الطريقة
األوىل) ،أو قد يكون فهم تقييم الشخص نفسه حلياته ومعنى أفعاله (الطريقة الثانية).

كرس حياته لصنع ماكنة معينة ،لكنه
من وجه نظر تقنية (الطريقة األوىل) ،فإن رجلاً ّ
مل يفلح يف مهمته ،هذا الرجل يعترب جمرد خمرتع فاشل .وألنه فشل ،فإن اسمه لن يكون يف
كرس حياته
قائمة الذين سامهوا يف جمموع اإلنجازات التقنية التي يعرفها العامل .حقيقة أنه ّ
هلذه املهمة التي مل تنتج شي ًئا ،رغم اجلهد املتواصل ،هي ببساطة غري ذات عالقة بقيمة الرجل.
أما من وجهة النظر اإلنسانية (الطريقة الثانية) ،فاألمر خمتلف متا ًما .نحن هنتم به،
ناجحا .نحن هنا ال
ليس باعتباره خمرت ًعا فاشلاً  ،بل باعتباره رجلاً أراد أن يكون خمرت ًعا
ً
كرس حياته له ،بل ملعنى هذا العمل بالنسبة إليه .بعبارة
نوجه التقدير لنتائج العمل الذي ّ
أخرى :فإن حمور تقديرنا هو اإلنسان نفسه وليس نتاج عمله.

أيضا ..يف إطار العالقات املهنية وعامل العمل ،يعمل الناس ويتعرض عملهم للنقد
ً
حتت خمتلف العناوين املهنية أو التقنية .اإلنسان يف هذا اإلطار يشار إليه كح ّفار أو عامل
زراعي أو مدير ثانوي عىل سبيل املثال .يف العرف السائد يف عامل املهن ينظر لألشخاص
من خالل تلك العناوين فقط ،وهكذا تتقرر قيمتهم .أما يف املقاربة اإلنسانية فإن العناوين
املرتبطة باملهنة هي زاوية واحدة ،من جمموع الزوايا  /العناوين التي يتم تقدير اإلنسان بناء
عليها .يف هذه املقاربة نشري إىل مهنة اإلنسان ،كام نشري إىل معنى هذه املهنة بالنسبة إليه :هو
اختارها ،اضطر إليها ،ليس أمامه غريها ،فخور هبا ...إلخ.
ينبغي أن نقدر اإلنسان من وجهة نظر إنسانية ،وليس فقط من زاوية عنوانه املهني.
هذا املستخلص جزء من املحتوى الذي يمكن احلاقه بالوصية التي حيتفي هبا إيامنويل كانت:
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«عامل كل إنسان كغاية يف ذاته ،وليس فقط كأداة أو وسيلة» .لكني ال أظن أن هذا كل ما
ينبغي أن يرى يف هذه الوصية ،أو حتى كل ما يتعلق بفكرة التقدير /االحرتام املستحق.

تتضمن األمثلة التي عرضناها للتو بعدً ا آخر ،يمكن رشحه عىل الوجه التايل :إننا ندين
لكل إنسان باحلق يف أن نبذل جهدً ا عند تعريفه .يعرف الناس يف غالب األحيان ،تب ًعا للمسميات
والصفات التي تطلق عليهم .لكن هذا ال يكشف حقيقة اإلنسان الذي نريد التعرف إليه .مع
بعض اجلهد سيمكننا رؤية العامل من وجهة نظره .هذه التوصية مربرة بأن البرش كائنات واعية،
متلك بالرضورة إرادات وأهداف ،ويرون األشياء التي يفعلوهنا من زوايا حمددة.

خداع الذات

يبدو أن لدينا ،إضافة إىل ما سبق ،وصايا أخرى تتصل باملثال الكانتي من جهة،
ثمة أشكال من
وبفكرة االحرتام /التقدير من جهة ثانية ،وهي تتجاوز هذه االعتباراتّ .
ّ
واحلط من شأهنم ،تبدو كام لو أهنا استبعدت –منهج ًّيا-من هذا اإلطار .مع
استغالل البرش
أهنا ال ينبغي أن تستثنى ،ملجرد أننا أخذنا بعني االعتبار احلالة ،كام رآها هؤالء البرش الذين
تعرضوا للظلم واالستغالل.

أما سبب هذه املفارقة ،فهو أنه من عالمات االستغالل املفرط أو اإلذالل ،أن أولئك
الذين يعانون منه ،ال يرون أنفسهم عىل نحو خمتلف عن ذلك الذي يراه املستغل أو الظامل:
إما إهنم ال يرون أنفسهم شي ًئا عىل اإلطالق ،أو أهنم ألفوا اإلذعان واالستسالم للقدر الذي
وجدوا أنفسهم فيه فتقبلوه .من الواضح أننا يف حالة كهذه سنحتاج إىل ما هو أكثر من رؤية
العامل من وجهة نظر اإلنسان اآلخر ،أي وعيه اخلاص .نحن بحاجة للتحقق من عدم تدمري
أيضا.
أو قمع ذلك الوعي ً

جيب أن أعرتف أن كل ما ذكر حتى اآلن ،ليس سوى اعتبارات غري هنائية وضبابية
أيضا ،لكنها فكرة نتبناها ونعطيها
إىل حدٍّ كبري .حسنًا ،نحن نتعامل هنا مع فكرة ضبابية ً
قيمة ،ونريد أن نوضح كيف أن وضعها يف موضعها املناسب ،يساوي يف حقيقة األمر
التوصل إىل أجوبة حاسمة للعديد من األسئلة األساسية يف الفلسفة األخالقية.
ما ينبغي السؤال عنه هنا هو :ما شأن هذه اآلراء بمسألة املساواة؟.

لقد بدأنا مع فكرة التساوي بني الناس باعتبارهم فاعلني أخالقيني .هذه الفكرة
ال تبدو مقبولة ،ألسباب عديدة يف االستدالل التجريبي واملتعايل عىل حد سواء .حتركنا
ٍ
عندئذ ،من خالل «التقدير /االحرتام» ،إىل فكرة أخرى تدور حول النظر إىل وعي اإلنسان
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بعامله ومعنى أفعاله ،وحتايش االقتصار عىل ما توحي به املسميات الظاهرية ،سواء املهنية أو
التقنية أو االجتامعية.

هذه الرؤية تنطوي عىل قدر من الصلة بمسألة املساواة :أن العناوين اخلارجية التي
تدعونا لتجاوزها هي احلامل الرصيح للتاميز االجتامعي ،السيايس ،والتقني ،سواء كانت
تشري إىل إنجاز (كام يف مثال املخرتع) أو كانت تشري إىل أدوار (كام يف أمثلة العناوين املهنية).
عىل وجه أكثر حتديدً ا ،يتوجب علينا حني نفكر يف الناس ،أن نحول دون خضوع
تفكرينا فيهم ملعايري النجاح املهني أو املكانة االجتامعية .ينبغي َألاَّ نحدد موقعهم يف أنفسنا،
استنا ًدا إىل القيم التي حتملها هذه العناوين واألوصاف ،أو استنا ًدا إىل البنى االجتامعية التي
حددت مواضعهم تب ًعا لتلك العناوين واألوصاف.

هذا ال يعني بطبيعة احلال أنه يتوجب النظر إىل حالة كل شخص بمفرده ،حتى لو كان
الظرف واحدً ا جلميع األشخاص حمل االهتامم .ما نعنيه عىل وجه التحديد ،هو أن كل فرد
يستحق أن نبذل جهدً ا للتعرف إليه .وهذا يتحقق من خالل النظر إليه كإنسان قائم بذاته،
منفصلاً عن البنية التي نجده فيها .وقد أسلفنا اإلشارة إىل أن مثل هذه البنية ربام حتدد زاوية
النظر أو نوعية املعلومات ذات العالقة ،عىل نحو جيايف اإلنصاف ،بل لعلها ختفي عن أبصارنا
ٍ
مساو لنا.
حقيقة هذا اإلنسان أو قيمته ،وهي بالتايل تسهم يف تأليف صورة ملتبسة عنه كإنسان

هذه التوصيات قائمة عىل فرضية رضورية إىل حد ما ،فحواها أن اإلنسان كائن يعي
نفسه والعامل الذي يعيش فيه( .هنا نستثني ،كام فعلنا طوال النقاش ،احلاالت الطبية اخلاصة
دائم استثناءات خاصة مما
لألشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية .هؤالء يشكلون اً
يعترب حقيقة عامة للبرش) .مع أخذ هذا التوضيح بعني االعتبار ،يلزم اإلشارة إىل أن تلك
الفرضية ال تلح عىل أن الناس سواء يف مقدار وعيهم بذواهتم وواقعهم .إهنا بالتحديد أحد
العنارص يف فكرة االستغالل التي أرشنا إليها يف السطور السابقة ،حيث يمكن أن ينحدر
ذلك الوعي ويتقلص بتأثري البيئة والفعل االجتامعي .لكننا نضيف أنه مثلام سامهت تلك
العوامل يف تقليص مستوى الوعي ،فإن نظائر هلا يمكن أن تساعد عىل رفعه.
نعلم أن الناس –من حيث املبدأ عىل األقل– يملكون وع ًيا بقدر ما ،بواقعهم وبام
أسميته أوصافهم .كام يملكون القدرة عىل االنسحاب من األدوار واملواقع التي وجدوا
أنفسهم فيها ،خمتارين أو غافلني أو مضطرين .هذا الوعي العكيس يمكن أن يتعزز أو
يضمر بتأثري ظرفهم االجتامعي .وهذه النقطة األخرية هي التي توضح نقطة اتصال تلك
االعتبارات باألهداف السياسية للمساواتية .أما الفكرة املجردة حول تقدير اإلنسان لكونه
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إنسانًا فحسب ،فعىل الرغم من أهنا ذات عالقة وثيقة جدًّ ا بالسياسة ،وإىل حدٍّ كبري مع
املساواة ،فإننا ال نجد هلا عالقة خاصة مع املساواة السياسية .بعبارة أخرى :فإن مفهوم
املساواة السياسية يدور حول «الظرف السيايس /االجتامعي» الذي يعزز املساواة أو
يضعفها من خالل القوانني واألعراف ونظم العمل والتوزيع ،فضلاً عن الثقافة .ونعلم
أن تأثري هذا الظرف ال يقترص عىل الفعل املبارش (تعزيز املساواة أو العكس) بل يمكن أن
يقيم قناعة عامة عند املعنيني ،فحواها الرضا عن ظرف الالمساواة .خالصة القول إذن أن
أيضا ،لتمكني األشخاص الذين يعيشون
تصحيح الظرف االجتامعي /السيايس ،رضوري ً
ظروف متييز من اكتشاف احلقيقة ،واالهتامم بتصحيح وضعهم اخلاص عىل األقل.

إشكالية العالقة بني القيمة والواقع ،مثال الرتاتب اهلرمي

أشخاصا يومنون بالقيم السامية كل اإليامن ،لكنهم ال جيدوهنا
من املحتمل أن جتد
ً
نظرا لتزامحها مع إلزامات ال يمكن إغفاهلا يف
واقعية ،أو ممكنة التطبيق يف احلياة اليومية؛ ً
شخصا يؤمن بالفكرة السابقة «تقدير اإلنسان لكونه
هذه احلياة .من ذلك مثلاً أنك قد جتد
ً
إنسانًا فحسب» ،باعتبارها هد ًفا مثال ًّيا ،لكنه يف احلياة اليومية يفضل نظا ًما يقوم عىل تراتب
اجتامعي هرمي عىل سبيل املثال .هذا الشخص سيستمر عىل هذه القناعة ،طاملا كان النظام
ثمة تفاهم إنساين بني أجزائه.
قادرا عىل البقاء من دون إكراه ،وكان ّ
اهلرمي ً

واضحا جدًّ ا يوضح
يف جمتمع هرمي كهذا ،سيحمل كل شخص عنوانًا ،أو وص ًفا
ً
موقعه يف البنية االجتامعية .ربام جتد أن معظم الناس يف هذا املجتمع يملكون وع ًيا كاف ًيا
فخورا
كثريا منهم راض ًيا ،أو حتى
ً
باإلنسان الذي وراء العنوان أو الوصف ،وربام جتد ً
بحمله لتلك األوصاف والعناوين.
ال أعلم إن كان يشء من هذا النوع قد حدث فعلاً يف تاريخ املجتمعات الطبقية.
شخصا يتبناه كنموذج مثايل (لعل هذا قد حدث أحيانًا
لكن لن يثري استغرايب لو رأيت
ً
بتأثري الصورة الرومانسية للعصور الوسطى) .شخص كهذا سيكون ممن تقبل فكرة «وجهة
النظر اإلنسانية» ،أي الرؤية القائلة بأن حقيقة كل إنسان تتجاوز وصفه أو عنوانه ،وهي كام
نرى مثال رفيع .لكن من ناحية أخرى ،فإن قبول ذلك الشخص للنموذج الطبقي ،يعني
–بالرضورة -أنه يرفض مثال املساواة السياسية.

املثال التخييل السابق يتعلق بشخص ينظر إىل النموذج االجتامعي الطبقي ،وهو
شخصا يعيش يف داخل
مترضرا منه .دعنا اآلن نتخيل
مؤمن به ،لكنه ليس بالرضورة
ً
ً
هذا النموذج ،ويعامل معاملة متييزية ،أي إنه حيصل عىل أقل مما يستحق .حني يتقبل هذا
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الشخص الفكرة القائلة بأن مستوى وعيه بمسائل مثل مكانته يف املجتمع ،هي يف حد
ذاهتا ،جزئ ًّيا عىل األقل ،نتاج للرتتيبات االجتامعية التي يعيش يف إطارها .فإن توصله إىل
قدرا ال مفر منه ،هذا
هذا الوعي ،أي إدراكه بأن مكانته ليست من اختياره ،وليست ً
أيضا ً
أيضا تبدأ
فورا إىل فجوة يف الثقة ،بني الشخص وبني النظام .ومن هنا ً
اإلدراك سيؤدي ً
عملية التفكك الداخيل للمجتمع الطبقي ،حتى يتاليش ويزول متا ًما.
قادرا عىل البقاء هو فكرة الرضورة ،أي اقتناع الناس
ما جيعل النظام الطبقي املستقر ً
بأنه رضوري حلياهتم ،أو أنه من املسلامت الصحيحة ،أو أنه قدر ال مفر منه .فكرة الرضورة
سوف تنحدر حتى تتالشى ،يف اجتاه معاكس الرتفاع مستوى وعي الناس بمكانتهم
وأدوارهم .وسوف يكون تالشيها أرسع ،حني يقرتن ذلك الوعي باكتشاف أن اعتقادهم
قدرا ،مل يكن سوى إحياء النظام نفسه،
واعتقاد نظرائهم يف رضورة هذا النظام أو كونه ً
استنتاجا منطق ًّيا مستقلاًّ عنه.
وليس
ً

حسنًا ،كيف نقدر املوقف األخالقي لشخص ،يقر بأن وعي الناس بمكانتهم أو
دورهم ،مقيد أو مؤطر عىل هذا النحو .أي إن وعيهم ينطوي عىل نوع من املخادعة للذات.
لكن هذا الشخص ذاته يؤمن عىل أي حال بالنموذج الطبقي /اهلرمي .ويف سبيل احلفاظ عىل
نموذجه هذا ،فسوف يسعى للحيلولة دون أن يترسب الوعي بتلك املخادعة ،إىل الرشحية
األوسع من األشخاص املعنيني ،كي ال يتخلوا عن النظام ،فينهار .بعبارة أخرى :فإن هذا
الشخص يريد ،من ناحية ،احلفاظ عىل النموذج الطبقي الذي يفضله وربام يعتربه مثال ًّيا .لكنه
يعي ،من ناحية أخرى ،أن بقاء هذا النموذج ،رهن بقدر من املخادعة لبعض الناس .أي إننا
عم يمكن اعتباره رضورة للنظام ،مقابل تضحية حمدودة بواجب أخالقي بعينه.
نتحدث هنا اَّ

هذه الفكرة -التي تبدو يف ظاهرها براغامتية نو ًعا ما– ختتلف متا ًما عن سابقتها األقل
ذكاء .الشخص الذي يفكر عىل هذا النحو متحرر بالتأكيد من التأثري الذهني والروحي
للنظام الطبقي /اهلرمي .طاملا أدرك حقيقة التقييد الذي يفرضه النظام عىل الوعي الذايت
لألشخاص ،وما قد يؤدي إليه من فهم خمادع للذات ،فهو يفكر –فعل ًّيا– يف رشوط القهر،
املتمثل يف املنع املتعمد لنمو الوعي الذايت عند الضحايا .وقد أرشنا سل ًفا إىل أن هذا الوعي
هو العنرص القاتل للنظام الطبقي ،والذي كان غائ ًبا عن النموذج األصيل .وقد قلنا :إنه لو
ظهر فسوف يؤدي بالتأكيد إىل تفكيك النموذج والقضاء عليه.
عالوة عىل هذا ،فإن تعامل هذا الشخص (ومن يامثله من احلاكمني) مع بقية الناس،
نموذجا مفضلاً هلم ،ينطوي عىل يشء من االحتقار أو
يف املجتمع الطبقي الذي اعتربوه
ً
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البغض ألولئك الناس .ذلك أن تفكريه عىل النحو املشار إليه يتضمن –بالرضورة– وع ّيا
بأن هؤالء الناس غارقون يف الوهم ،الوهم الذي فحواه أن قيمتهم أو مكانتهم هي التي
حددها النظام .مع أن هذه القيمة أو املكانة ال تنم عن حقيقتهم كأشخاص مساوين لكل
اآلخرين .ذلك الشخص يعي حقيقة أن الناس حيصلون عىل أقل مما يستحقون ،ال ليشء
سوى صون النظام الذي ينتفع منه غريهم .هم غارقون يف الوهم ألهنم يظنون أن هذا هو
اخليار الوحيد املتاح ،مع أهنم قادرون –لو استعادوا وعيهم– عىل األخذ بخيارات أفضل.

ال بد من القول :إن تعاملاً ينطوي عىل احتقار الناس واستصغارهم عىل هذا النحو،
بل واستثامرهم يف سبيل منفعة غريهم من دون منحهم احلق يف االختيار ،هذا التعامل غريب
عن روح الفهم والتفهم اإلنساين ،الذي يشكل األرضية القيمية األصلية التي ينطلق منها
كل نقاش حول العالقة بني البرش .ال يمكن لدعاة النموذج الطبقي /اهلرمي إخفاء حقيقة
أن بعض األشياء التي يقوم هبا الناس بصورة عفوية ،يف حالة عدم الوعي الذايت ،غري ممكنة
يف حالة الوعي ،إلاَّ عىل أرضية النفاق.
هذه األفكار العامة وغري الواضحة إىل حدٍّ كبري ،التي حاولت ربطها م ًعا يف هذا
النقاش ،توضح جان ًبا من األرضية النظرية ملثال املساواة السياسية .والتي يمكن تلخيصها
يف أن الدعوة إىل إقامة نظام يضمن املساواة للجميع ،ألهنم برش ،ليست فارغة أو ضعيفة
أيضا ليست –يف الغالب -حاالت فردية
املربرات ،وليست بالتأكيد جمرد حشو مكرر .إهنا ً
ثمة يف عاملنا جوانب غري واضحة جدًّ ا ،لكنها
أو قناعات لعدد حمدود من األشخاصّ .
تنطوي عىل هدر لكرامة اإلنسان وإنسانيته .ووجود هذه اجلوانب ،سيام عىل نحو غري
ظاهر جدًّ ا ،هو ما يستدعي التأكيد عىل أن بني آدم سواء؛ ألهنم إخوة يف اإلنسانية ،وألهنم
متامثلون يف القيمة .وجيب أن يعاملوا عىل هذا األساس.

 -3املساواة يف الظروف غري املتكافئة – تكافؤ الفرص

تثار مسألة املساواة يف ظروف خمتلفة ،من حيث نمط العالقات السائد يف كل منهام.
وضوحا هي تلك الظروف التي ُيدَّ عى أن مجيع الناس فيها سواء .لكنها
بدهيي أن أكثرها
ً
أيضا يف الظروف التي تنطوي عىل قدر من االلتباس ،بشأن العالقات السائدة فيها .مثال
تثار ً
ذلك :عالقات قائمة عىل أرضية متييز ،لكن الطرف املترضر وا ٍع هبذا التمييز وموافق عليه،
وأن سؤال املساواة ذو صلة جلية بمقدار ما حيصل عليه من سلع وما يتاح له من فرص.
الذين يتبنون مفهوم املساواة املبسط سيحكمون عىل هذه العالقات بأهنا غري عادلة؛
ألهنا ال تقوم عىل أرضية املساواة بني الناس .لكن فري ًقا آخر سوف يعارض هذا احلكم
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قائلاً  :إن اإلشارة إىل مبدأ املساواة كمعيار للحكم هنا غري صائبة ،بل قد تكون مضللة،
وأن املبدأ الذي ينبغي العودة إليه للحكم عىل تلك العالقات هو مبدأ اإلنصاف أو العدالة،
باملعنى الذي ورد يف حديث أرسطو عن «العدالة التوزيعية».
طب ًقا لرأي أرسطو فإن السؤال املثار هنا ال يتعلق بتقدير الناس أو معاملتهم كذوات
متساوية .املسألة املطروحة هنا هي توزيع سلع وفرص وخريات معينة عىل نحو يتناسب مع
التباين الواقعي بني املستفيدين منها وحاجاهتم .رؤية أرسطو تقرتح إذن آلية للتوزيع ،فهي
تنظر لألشخاص من زاوية استحقاقهم وليس قيمتهم كبرش .إن املسألة التي عىل املحك هنا
ليست تقدير الناس وتعيني قيمتهم من خالل التوزيع ،بل وصول اخلريات إىل مستحقيها
عىل نحو صحيح ،من حيث استحقاقهم أو حاجتهم(((.

سوف أناقش هذه الرؤية من زاوية خاصة .فهي تبدو -من حيث املبدأ– معارضة
ملفهوم املساواة ،إلاَّ أنني أجد فيها موطئ قدم هلذه القيمة .لتوضيح الفكرة ،سوف أبدأ
باإلشارة إىل رضورة التمييز بني نمطني خمتلفني من الالمساواة أو التباين :التباين يف احلاجات
والتاميز يف اجلدارة .يتفاعل مع هذا التمييز متييز ٍ
مواز بني اخلريات /السلع املطلوبة بسبب
احلاجة إليها ،من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،تلك املستحقة بناء عىل اجلدارة.
يف احلالة األوىل ،أي حني تكون احلاجة هي حمور النقاش ،كحاجة املريض إىل العالج
الطبي مثلاً  ،سنضع –ألغراض عملية بحتة -فرضية مسبقة فحواها أن األشخاص الذين
حيتاجون يرغبون واقع ًّيا يف السلعة أو الفرصة حمل املساءلة .ومن هنا فإنه يمكن اعتبار
السؤال متعل ًقا بالتوزيع يف معناه األويل ،أي تلبية رغبة فعلية.

يبدو األمر خمتل ًفا يف حال اجلدارة .خذ مثلاً القدرة عىل اإلنجاز من خالل التعليم
اجلامعي .هنا ليس لدينا فرضية مسبقة ،متاثل ما عرضناه يف احلالة األوىل :ليس كل جدير
لديه رغبة يف السلعة حمل السؤال .مثلاً  :ليس كل جدير بالتعليم اجلامعي راغب يف االنضامم
جديرا بالسلعة
إىل اجلامعة .طب ًعا من املمكن أن يكون األمر عىل هذا النحو ،أي أن يكون
ً
وراغ ًبا فيها ،يف الوقت ذاته .لكن هذه ليست القاعدة العامة بل أحد االحتامالت .بخالف
احلالة األوىل (احلاجة ،كام يف مثال املحتاج للعالج الطبي) .فالقاعدة هنا أن كل حمتاج
سريغب يف تلبية حاجته ،إلاَّ ما شذ وندر ،مع أن هذا النادر يبقى أحد االحتامالت املمكنة.

(6) for a brief on the idea of distribution, see: David Gross, ‘Aristotle on Distributive
Justice’, The Picket Line (personal blog - 2009) https://sniggle.net/TPL/index5.
php?entry=14Oct09.
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عالوة عىل ذلك ،فإن سلعة /فرصة التعليم اجلامعي قد تكون مرغوب فيها ،بل
ربام موضع احتياج شديد ومرشوع ،من جانب أولئك الذين ال يتحلون باجلدارة .بينام –يف
الطرف اآلخر– قد نجد أن الرغبة يف العالج الطبي أو تعويض البطالة مثلاً  ،غري موجودة
أصلاً عند غري املريض أو غري العاطل عن العمل ،أو ربام ال يكون صدورها مرشو ًعا من
شخص هبذه الصفة .أي إن احلاجة غري مناسبة أو مستوفية للرشوط التي تستدعي الوفاء.
يف هذه احلالة فإن توزيع السلع /الفرصة بناء عىل معيار اجلدارة ،ينطوي عىل نوع من
التعارض الداخيل ،وهو ما ال يوجد يف احلالة األوىل ،أي التوزيع تب ًعا ملعيار احلاجة.
هلذه األسباب ،سيكون مناس ًبا َألاَّ يقترص احلديث يف حالة اجلدارة عن توزيع السلعة،
أيضا عن توزيع الفرص للحصول عىل السلعة .لكن فرصة احلصول عىل السلعة ،خال ًفا
بل ً
للسلعة ذاهتا ،يمكن أن تعترب متاحة بالتساوي بني اجلميع .ويف هذه النقطة سوف نواجه فكرة
املساواة العامة ،وال سيام يف املعنى األكثر تداولاً يف جمتمعنا اليوم ،أعني فكرة تكافؤ الفرص.

قبل االنخراط أكثر يف مناقشة الفكرة ،دعني أشري إىل بعض أوجه التشابه والتباين
بني احلالتني مورد النقاش :احلاجة واجلدارة .نحن نواجه موضوع مالءمة األسباب.
وقد ذكرنا يف فقرات سابقة أن تطبيق مبدأ املساواة أو حجبه ،جيب أن يقوم عىل أسباب
معقولة تتضمن وجود صلة بني أطراف املعادلة والسلعة موضوع النقاش .قلنا مثلاً  :إن
قدرا أقل من السلع أو الفرص التي
مربرا ملنحه ً
فقريا ليس ً
كون شخص ما أسود اللون أو ً
جيري توزيعها ،مثل الرعاية الطبية أو التعليم العام؛ ألن اللون أو الثروة ليست ذات صلة
بموضوع التوزيع .إن األرضية املناسبة لتوزيع الرعاية الطبية -مثلاً  -هي اعتالل صحة
الفرد .هذه حقيقة رضورية .دعنا اآلن ننظر يف حاالت واقعية .يف كثري من املجتمعات
يمثل اعتالل الصحة رش ًطا رضور ًّيا للحصول عىل عالج ،لكنه يف الوقت ذاته ال يعد رش ًطا
كاف ًيا؛ ألن هذا العالج مكلف ماد ًّيا ،وليس مجيع املحتاجني إليه يملكون املال .ومن هنا
يصبح امتالك القدر الكايف من املال رش ًطا إضاف ًّيا يف احلقيقة للحصول عىل العالج.
مع األخذ بنظر االعتبار هذه اإلشارة ،فإن توفر املال يمكن أن يكون –يف واقع
ثمة حاجة طبية ملحة .بمعنى أن
األمر -رش ًطا كاف ًيا للحصول عىل العالج ،حتى لو مل يكن ّ
تأثريا يف احلصول عىل السلعة مورد النقاش يف هذه احلالة .مع أن هذا
املال هو العامل األكثر ً
العامل ليس –بطبعه– ذا صلة بالسلعة ،من أي وجه .مع ذلك سنشري -من باب التحفظ
عىل األقل -إىل أنه ربام يوجد بعض املصابني بالتوهم املريض  hypochondriacsالذين ربام
يرغبون يف العالج ،حتى لو مل حيتاجوه ،وهؤالء قلة عىل أي حال؛ لذا سوف نعتربهم حالة
هامشية ،ال تؤثر عىل مسار النقاش.
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حني يكون لدينا حالة مثل تلك ،حيث تكون الثروة رش ًطا أكثر رضورة للحصول
عىل العالج الطبي ،فإنه يسعنا أن نطبق فكرة املساواة والالمساواة مرة أخرى .ليس فقط
فيام يتصل بالالمساواة بني السليم والعليل ،بل يف مقارنة الالمساواة بني املريض الغني
واملريض الفقري .هذه املقارنة تكشف عن حالة أولئك الذين يتساوون يف احلاجة ،لكنهم
ال يتساوون يف احلصول عىل فرص متامثلة للعالج ،عىل الرغم من أن احلاجة هي أرضية
العالج .هذه بالطبع حالة تتجىل فيها الالعقالنية.

اعرتاض وجواب

مهم بني املركز
ربام يرد اعرتاض عىل هذا التقدير ،فحواه أن الكاتب أغفل ً
متييزا اًّ
املفهومي /القيمي العتالل الصحة ،ونظريه اخلاص بحيازة املال .إن استعراض االثنني
جن ًبا إىل جنب يوهم بأهنام يف مستوى واحد من حيث الصلة باملشكلة .وهذا خالف الواقع
يف رأي املعرتضني .وف ًقا هلؤالء فإن اعتالل الصحة ينظر إليه –يف أعىل التقادير– كأرضية
الستحقاق العالج الطبي ،بينام توفر املال يشكل –يف ظروف معينة– رش ًطا سبب ًّيا رضور ًّيا
لتحصيل احلق .وهذا خمتلف عن األول.
يف هذا االعرتاض نقطة تستحق التأمل .فهو يقرتح توضيح التاميز بني :أ) حقوق
قادرا عىل
اإلنسان كمربر لوجوب معاملته عىل نحو حمدد ،و ب) األسباب التي جتعله ً
نيل ما يستحق يف احلياة الواقعية .لكن هذا االعرتاض ال ينقض وصفنا حلالة الالمساواة
املذكورة بالالعقالنية .إنه فقط يلقي ضوء أكثر ،يوضح عنارص احلالة التي أطلقنا عليها
هذا الوصف .التوضيح اإلضايف الذي وفره االعرتاض ،هو أن احلالة التي نحن بصددها،
تنطوي عىل عيوب يف التأسيس املنطقي .إهنا حالة ال تقف عىل أرضية معقولة ،وال تتبع –يف
هناية املطاف– أحكام العقل أو ختضع لسيطرته.

هذه النقطة ذاهتا ستواجهنا ،حني نصل بالنقاش إىل شكل آخر من أشكال املساواة
واحلقوق املتساوية ،واملساواة أمام القانون .دعنا نوضح املسألة عىل النحو التايل :ربام
يقال :إن القانون يف جمتمع معني يتيح احلق يف املحاكمة العادلة لكافة الناس عىل السواء.
وبالتايل فإن كل فرد يتمتع باحلق يف املطالبة باالنتصاف ،ممن بغى عليه أو ارتكب خطأ يف
حقه ،باألدوات التي يتيحها القانون .لكن دعنا نفرتض أن املحاكمة العادلة أو اسرتجاع
احلق بواسطة األدوات القانونية غري متاحة -واقع ًّيا– يف ذلك املجتمع ،إلاَّ ألولئك الذين
يملكون املال (لتوكيل حما ٍم مثلاً ) أو الذين يملكون املعرفة (لتحديد موقفهم القانوين مقابل
خصمهم مثلاً ) .يف مثل هذه احلالة ،فإن التشديد عىل تساوي الناس يف هذا النوع من
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احلقوق (احلق يف املحاكمة العادلة) ينرصف واقع ًّيا إىل أولئك األشخاص الذين يملكون
املال أو يملكون املعرفة ،وال يشمل غريهم من أعضاء املجتمع.

إن القبول هبذا التقدير يكشف عن ميل أناين غري مقبول .إن اهتاممنا ال ينصب عىل
حقوق اإلنسان يف صورهتا املجردة ،وال اإلقرار هبا يف اإلطار النظري ،بل يف املدى الذي
نعرف أن تلك احلقوق مطبقة يف احلياة الواقعية ،وحاكمة عىل ما جيري فيها ،يف األفعال
وليس فقط اجلدل اللفظي.
من هنا فإن اجلمع بني االعتبارين ،أي :أ) كون أسباب االستثناء من املعاملة املتساوية،
سالحا
ذات صلة باملوضوع و ب) كوهنا فعالة يف الواقع وليست جمرد تنظري((( ،سيعطينا
ً
أخالق ًّيا حقيق ًّيا ،قابلاً للتطبيق عىل احلاالت التي يمكن تصنيفها عىل نحو مالئم كحاالت
معاملة غري متساوية ،حتى لو كان الشخص املهتم باملسألة ،غري معني باملساواة بني الناس
كمبدأ عام ينطبق عىل الكل.
تعزيزا للمبدأ الضعيف جدًّ ا الذي ذكرناه يف أول الورقة ،املبدأ
هذه املحاججة متثل
ً
القائل بأن أ ّية معاملة ألحد من الناس عىل نحو غري متساو مع اآلخرين ينبغي أن تقام عىل
مربر معقول .حني يستدعي األمر أن يكون السبب ذا صلة باملوضوع حمل اجلدل ،وأن
مثريا لالهتامم(((.
يكون فاعلاً وقابلاً للتطبيق يف احلياة الواقعية ،فإن هذا املبدأ سيكون ً

أيضا عىل حاالت اجلدارة .مع أننا نجد من الرضوري
سنطبق مثل هذه االعتبارات ً
مالحظة الفرق املهم بني حاالت اجلدارة وحاالت احلاجة ،فيام خيص كون املربرات ذات
صلة أو غري ذات صلة .إنه ألمر منطقي أن نصنف حاالت احتياج معينة باعتبارها مربرات
معقولة الستحقاق أنواع معينة من السلع /اخلريات .أما يف حالة اجلدارة فإن السؤال
املثري للجدل يتناول العالقة بني املؤهالت واالستحقاق .فحوى هذا السؤال :هل هناك
مربرا معقولاً الستحقاق أنواع
مؤهالت معينة ،أو أنواع معينة من اجلدارة ،تشكل بذاهتا ً
معينة من السلع /اخلريات.
((( توضيح الفكرة :قد يقال :إن املرض يشكل أرضية مناسبة للحق يف الرعاية الطبية مثلاً  ،لكنها فرصة لنيل
احلق وليست ضام ًنا لنيله .قد حيصل الشخص عىل الفرصة أو احلق يف يشء لكنه ال يملك القوة الكافية
أو املصادر املالئمة لتحويله من فرصة /حق إىل فعل واقعي .بعبارة أخرى :فإن األسباب غري فعالة أو
أن فاعليتها غري كافية.
((( املنظومة املؤلفة من «كون املربرات ذات صلة باملوضوع» و«كوهنا فعالة يف الواقع» تشكل عنرص قوة مه اًّم
لتعزيز املبدأ املرشوح يف املتن ،أي القول بأنه يف حال تم معاملة الناس عىل نحو غري متسق مع مبدأ املساواة
التامة ،فإنه جيب تقديم سبب عام أو قاعدة لتربير التاميز .جيب أن تكون هذه القاعدة أو السبب العام ذا
صلة وفعالاً يف الواقع.
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سوف نرضب مثلاً  ،عىل نحو املجادلة فحسب ،باملدارس اخلاصة التي توفر مستوى
عال ًيا من التعليم .وهو يشء يود اإلنسان أن حيصل عليه بطبيعة احلال .لكن –من جهة
ثانية– ستجد من جيادل بأن احلق يف احلصول عىل هذا املستوى من التعليم ال يتم توزيعه
بالتساوي بني األطفال الذين يتمتعون بأهلية متامثلة من حيث الذكاء أو املوهبة ،أي بني
جمموع األشخاص اجلديرين باحلصول عىل هذا احلق .هذا متوقع ألن العديد منهم ال يملك
ٍ
عندئذ فإن احلصول
القدرة عىل توفري الرسوم املرتفعة ،التي يتطلبها هذا النوع من املدارس.
قرصا عىل األطفال الذين ينتمون إىل بيوتات
عىل هذا املستوى الرفيع من التعليم ،سيكون ً
متاحا ملن يملك املال دون اجلدارة،
ثرية .بل إن اشرتاط الرسوم العالية سيجعل هذا احلق ً
وحيجبه عن اجلدير الذي ال يملك املال .وهذا غري عقالين.

املدافعون عن التعليم اخلاص سيقدمون ربام نوعني من األجوبة عن االعرتاض
السابق :النوع األول وهو الذي ناقشناه حني تعرضنا حلالة احلاجة يف فقرة سابقة .وفحواه
أننا قد نتفق عىل أن األطفال املوهوبني واألذكياء لدهيم حق يف احلصول عىل تعليم متقدم،
لكن يف الظروف االقتصادية الواقعية ،فإن حتصيل هذا احلق ليس مضمونًا عىل الدوام .أما
اجلواب الثاين فهو أكثر تطر ًفا ،إذ ينكر موضوع الفرضية التي انطلق منها االعرتاض ،أي
القول بأن املوهبة والذكاء ،يف ذاهتام عىل أقل التقادير ،مها املربر املعتمد للحصول عىل هذا
املستوى الرفيع من التعليم.
ربام ال يلح مؤيدو التعليم اخلاص عىل أن الثروة يف حدّ ذاهتا أرضية كافية أو رضورية،
لكنهم قد يزعمون أن صفات أخرى متصلة بالثروة عىل نحو وثيق ،تشكل أرضية مناسبة
للدعوى .قد يقولون مثلاً  :إن هذا النوع من املدارس يستهدف صيانة تقاليد الزعامة .ومن
هذه الزاوية ،فإن أفضل نوعية من األشخاص الذين يمكنهم أن يقوموا هبذه املهمة ،هم
أولئك الذين سبق آلبائهم ارتياد هذا النوع من املدارس.
ثمة نقطة مهمة أثريت يف سياقه ،ختص
ال نحتاج لإلطالة يف تتبع هذا النقاش هنا .لكن ّ
ثمة خالف حقيقي حول نوع اجلدارة ،التي
طبيعة السلع موضوع التوزيع .من الواضح أنه ّ
معيارا للتفاضل يف احلاالت موضع النقاش ،ويتمحور اخلالف حول ما إذا كان
اختذت
ً
النوع املذكور عىل صلة حقيقية بمسألة املساواة أم ال .لكن لعل موضوع اخلالف اآلخر
إحلاحا اآلن يتمحور يف طبيعة السلع واخلريات التي ستكون موضو ًعا للتوزيع.
األكثر
ً
يمكن تلخيص اخلالف يف سؤال :هل السلع املذكورة يف النقاش ،هي من نوع احلقوق/
السلع /الفرص العامة ،التي تعترب –عىل نحو دقيق– موضو ًعا للنقاش يف العدالة التوزيعية
أو املساواة السياسية؟.
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هذا يوضح أن اخلالفات املشار إليها ،ليست نظرية بحتة ،وهي ال تدور يف فراغ .كام
أن احلجج التي يعرضها كل من الفريقني ليست –منطق ًّيا– بال قيود أو حمددات.
فيام ييل سنتعرض جلانب من هذا املوضوع.

وثمة
ثمة عدد حمدد من املربرات التي يمكن –بناء عليها– اعتبار التعليم سلعةّ .
ّ
عدد حمدد من األغراض التي يمكن أن يقال –عقل– :إن عىل التعليم أن خيدمها ويلبيها.
ثمة حمدوديات /قيود مقابلة عىل أنواع املؤهالت/
يف مقابل هذه املحدوديات /القيود ّ
أوجه اجلدارة والصفات الشخصية ،التي يمكن –عقل ًّيا– أن تذكر كمربرات للحصول عىل
أيضا نجد أنفسنا أمام نقطة قوة إضافية تسهم يف تعزيز حقيقي للمبدأ
هذه السلعة .هنا ً
الضعيف جدًّ ا الذي ذكرناه يف أول الورقة ،أي القول بأن أي متايز يف املعاملة بني الناس
جيب أن يمهد له بتربير معقول.
وخصوصا تطبيقات املفهوم يف اإلطار
سنعود اآلن إىل مفهوم تكافؤ الفرص،
ً
السيايس ،أي أن يكون لكل عضو يف املجتمع فرص متساوية يف احلصول عىل سلع معينة.

اإلطار السيايس لتكافؤ الفرص

تطرح مسألة تكافؤ الفرص يف النقاش السيايس حني يثار سؤال احلصول عىل سلع/
فرص معينة ،يريدها الناس .السلع /الفرص ذات الصلة بنقاش املساواة ،حتمل السامت التالية:

أولاً  -مرغوب فيها :قد ال يكون مرغوب فيها من جانب كافة أعضاء املجتمع.
لكنها مرغوب فيها من جانب عدد كبري يف قطاعات اجتامعية خمتلفة ،إما ألنفسهم أو –كام
يف حال التعليم– ألطفاهلم ،أو أهنا ستكون مرغوب فيها لكافة قطاعات املجتمع إذا علموا
عن تلك السلعة مورد النقاش ،وظنوا أنه من املمكن هلم أن حيصلوا عليها.
ثان ًيا -ممكنة :هذه السلع تعترب مما يمكن احلصول عليه أو اكتسابه .أي إهنا ليست
مستحيلة أو عسرية جدًّ ا.

ثال ًثا -نادرة :هذه السلع ليست مما يمكن احلصول عليه من جانب كل من يرغب
فيها .إي إن احلصول عليها ينطوي –بالرضورة– عىل تنافس من نوع ما.
الرشط الثالث يغطي عىل أقل التقادير ثالث حاالت خمتلفة ،مما يستحق التبيني:

أ -بعض السلع املرغوب فيها حمدودة العدد بطبيعتها ،مثل الوظائف املرموقة،
الوظائف اإلدارية ،وأمثاهلا .حيثام كانت هذه الوظائف مشغولة من جانب بعض األشخاص
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فإن بقية الناس غريهم سيكونون حمرومني منها.

ثمة –إضافة إىل هذا– سلع /فرص متاحة للجميع ،لكن احلصول عليها
بّ -
يتطلب رشو ًطا ال يمكن الوفاء هبا لغري عدد حمدود من الناس .ومن هنا فإن عدد الذين
سيحصلون عليها سيكون حمدو ًدا ،ليس بسبب عوامل ختصها بذاهتا ،بل بسبب عدم قدرة
كافة الناس ،أو عدم رغبتهم يف تلبية تلك الرشوط ،التي ال يمكن –بسبب طبيعة الفرصة/
مفتوحا للجميع،
السلعة– استثناؤها .من ذلك مثلاً التعليم اجلامعي الذي يعترب يف العادة
ً
لكن االنضامم إليه يتطلب رشو ًطا معينة ال يمكن لكل متقدم أن يلبيها.
ج -أما احلالة الثالثة فتضم السلع /الفرص التي –بطبعها -حمدودة العدد ،فال
يمكن أن حيصل عليها مجيع الناس حتى لو كانت متاحة دون قيود ،أو كان اجلميع يرغب
فيها ويقدر عليها .املسألة هنا أن ما يتوفر ال يلبي رغبة اجلميع أو األكثرية .بالتايل فإن عد ًدا
حمدو ًدا من الناس فقط سوف حيصل عليها دون اآلخرين.

يف مثل هذه احلالة يتطلب األمر فرض رشوط أكثر رصامة ،أو تطبيق نظام تقنني،
من أجل حتديد احلصول عىل هذه السلعة يف ظروف غري مثالية .من املمكن بطبيعة احلال أن
تكون السلعة مرشوطة ،كام يف احلالة الثانية ،ويف الوقت نفسه ،حمدودة العدد ،كام يف احلالة
األخرية .يف ظروف معينة ،وبسبب حمدودية املتوفر ،فإن عدد الذين سيحصلون عليها
سيكون حمدو ًدا ،وسيحرم منها كثري ،حتى لو كان بمقدورهم توفري الرشوط املطلوبة.
ثمة أنواع من القيود /املحدوديات تستحق التمييز بصورة خاصة ،بالنظر إىل
ّ
االختالف الكبري يف اآلراء حول ماهية القيود املتعلقة بسلع حمددة .نعلم أن الغالبية توافق
اآلن عىل أن حمدودية فرص التعليم العايل راجعة إىل رشوط القبول فيه .لكن الرؤية
األفالطونية سوف تعترب أنه حمدود بالرضورة ،ال برشوط الدخول فيه .إي إن املحدودية
متعلقة بطبيعة السلعة /الفرصة ،ال باملرشحني لنيلها.

زبدة القول إذن أن اجلدل حول تكافؤ الفرص يتعلق بسلع /فرص متاحة يف املجال
العام لكنها حمدودة العدد ،وأهنا مرغوب فيها من جانب الناس كلهم أو عدد معترب منهم،
وأهنا مما هو قابل للتوزيع بطبيعته ،ويمكن احلصول عليها .من هنا فإن اجلدل يدور حول
معايري احلصول عىل تلك السلعة /الفرصة ،يف ظروف التنافس غري املثالية ،وأنه يستهدف
وضع نظام عام حيكم العالقات التي تتولد حني حياول أحد من عامة املواطنني احلصول عىل
تلك السلعة /الفرصة.
نستنتج مما سبق بيانه أن فكرة تكافؤ الفرص تعني أن فرصة /سلعة حمدودة ،سوف
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ترصد ملستحقيها ،وفق رشوط ال تستثني بصورة مسبقة أي رشحية من الناس الذين يرغبون
يف احلصول عليها.

لكن هذه املعادلة ليست واضحة جدًّ ا يف احلقيقة .دعنا نأخذ مثالاً من املدارس
احلكومية النموذجية املسامة  Grammar Schoolيف اململكة املتحدة((( (وهي سلعة حمدودة،
ربام عىل أساس رشوط القبول ،وبالتأكيد عىل أساس حمدودية العدد) .هذه السلعة/
الفرصة خمصصة لألطفال الذين يتمتعون ببعض القابليات الذهنية وفق اختبار يف سن
احلادية عرشة .هذا املثل يرضب عادة عىل تكافؤ الفرص ،كمناظر للنظام الذي يعطي
أفضلية بناء عىل ثروة الوالدين.

أليست خالصة القصة التي يعرضها هذا املثال أن معيار القابليات الذهنية يعني
اإلقصاء املسبق لرشحية معينة من الشعب ،وهم الناس الذين يفتقرون إىل تلك القابليات؟.

هذا يشبه متا ًما النقد الذي يوجه إىل نظام املدارس اخلاصة ،السابق الذكر ،الذي
سمح باإلقصاء املسبق للرشحية التي ال متلك املال من التعليم الرفيع املستوى ،ال لسبب
غري افتقارها للامل .من املتوقع بكل وضوح أن يقال يف الرد عىل هذه احلجة ،بأن هذا ليس
هو املقصود باإلقصاء املسبق .اإلقصاء املسبق ال يعني وضع الرشوط الرضورية املرتبطة
بطبيعة السلعة .ال يصح تفسري كل رشط مسبق كإقصاء مسبق.

ما اإلقصاء املسبق إذن؟

اإلقصاء املسبق يعني استبعاد األشخاص بناء عىل مربرات غري معقولة ،أو غري ذات
صلة بالسلعة /الفرصة موضع النقاش .لكن هذا التعريف ال يفي بالغرض حتى اآلن؛
ألنه قد يقال :إن الذين يقبلون الثروة كمعيار للفوز بفرصة التعليم يف املدرسة النموذجية،
يعتقدون أن هذا املعيار مناسب أو عقالين (وهذا ما قد يفعلونه ،كام حصل حني عرضنا
مثال التعليم اخلاص) .لعل هؤالء يعتربون النظام الذي يتبنونه جتسيدً ا كاملاً ملبدأ التكافؤ
يف الفرص ،وهم يقولون هذا بكل جدية ومن دون أي تردد ،لكننا نعلم أن هذا القول
سخيف متا ًما.
من الواضح إذن أن مفهوم تكافؤ الفرص ليس بسي ًطا ،بل لعله أكثر تعقيدً ا مما يبدو
يف الوهلة األوىل .هذا املبدأ يعني أولاً َألاَّ يسمح بأي إقصاء أو حرمان بناء عىل مربرات
غري عقالنية أو ذات صلة بالسلعة /الفرصة مورد النقاش .لكنه ال يقترص عىل هذا ،فهو
)(9) For more on this type of schools, see: ‘Grammar School’, WIikipedia, (19 - 04 - 2019
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammar_school.
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أيضا أن تكون املربرات التي توصف بأهنا مالئمة عىل نحو يعطي الناس من كافة
يتطلب ً
أجزاء املجتمع فرصة متساوية لتلبيتها وحتصيلها .نحن نتحدث إذن عن تكافؤ الفرص يف
الوصول إىل السلعة وتكافؤ الفرص يف الطريق الذي يقود إليها.

ماذا نعني بـ«أجزاء املجتمع»؟

فرصا متامثلة للحصول عىل السلع/
إن مبدأ تكافؤ الفرص يعني منح كافة املواطنني ً
كبريا من السكان سيتم
الفرص املتاحة يف املجال العام ،إلاَّ أننا نعلم ضمن ًّيا أن عد ًدا ً
استثناؤهم يف أ ّية عملية توزيع ،بمن فيهم أشخاص يرغبون بشدة ويملكون املؤهالت
الالزمة .السبب الواضح هو قانون الندرة الذي سبق اإلشارة إليه يف الصفحات السابقة.
هذا يقودنا يف احلقيقة إىل فهم أن لدينا نوعني من املعايري ،مها معايري املنح ومعايري
اإلقصاء .مع أن هذا التقسيم ال خيلو من مشكالت .من الطبيعي –كام سبق القول– أن
يؤدي تطبيق أي معيار إىل إقصاء رشحية من السكان .هذا أمر ال مفر منه ،وال يمكن اعتباره
أيضا .لكن ماذا لو أن رشحية كاملة من املجتمع مل تنطبق عليها مواصفات املنح،
غري عقالين ً
وبناء عليه جرى إقصاؤها بالكلية باعتبارها غري مستحقة؟.

ثمة صعوبات مهمة هنا؛ لذا سنأخذ مثالاً ختيل ًّيا ،ربام يساعدنا عىل استيضاحها ومن
ّ
ثم تفكيكها.

دعنا نفرتض أنه يف جمتمع معني حيظى املحاربون بمنزلة رفيعة ،وهي وظيفة
حرصا من
تتطلب -كام نعلم -قوة بدنية عظيمة .يف املايض كانت طبقة املحاربني تتألف
ً
أبناء العائالت الثرية ،لكن اإلصالحيني املساواتيني نجحوا يف تغيري هذه القاعدة ،وبات
يف وسع أي شخص أن خيوض املنافسة التي متهد النضاممه إىل طبقة املحاربني ،أ ًّيا كانت
الرشحية االجتامعية التي ينتمي إليها ،دون متييز.
قرصا عىل
لكن لوحظ أنه حتى بعد هذا اإلصالح اهلا ّم الزالت طبقة املحاربني ً
أبناء العائالت الثرية إىل حدٍّ كبري .السبب يف ذلك أن بقية السكان يعانون من سوء التغذية
(نتيجة فقرهم) مما جيعل أجسامهم ضعيفة ،عاجزة عن خوض املنافسة الرضورية لالنضامم
حرصا بالقوة اجلسدية).
إىل طبقة املحاربني (وهي منافسة تتعلق
ً

هذا سيغضب بطبيعة احلال اإلصالحيني ،الذين يرون أن تكافؤ الفرص مل يتحقق
عىل أرض الواقع ،أي إن جهودهم مل تثمر عن تغيري ملموس يف العامل الواقعي.
نتوقع أن جييبهم األثرياء بالقول :إن الفقراء قد حصلوا عىل ما يريدون ،فهم يملكون احلق
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يف االنضامم إىل طبقة املحاربني ،لكن اللوم جيب أن يوجه إىل سوء احلظ ،الذي جعل صفاهتم
(القوة اجلسدية) دون املستوى الذي يفرضه النظام لضامن الفوز يف االختبار واملنافسة .نحن ال
أيضا.
نقيص الفقري ألنه فقري ،بل ألنه ضعيف البنية .ومن مساوئ الصدف أن الفقراء ضعفاء ً
جواب األثرياء هذا ،سيبدو –يف نظر معظم الناس– هزيلاً أو مري ًبا.

هذا يشبه إىل حدٍّ كبري اإلجابات التي سبق أن استعرضناها ،فيام خيص املساواة أمام
القانون .وخالصة ما يقال هنا أن التكافؤ املزعوم يف الفرص ،ليس سوى وعد فارغ .بل
ربام يسعنا القول :إن التكافؤ ال حقيقة له أصلاً  ،ما مل يكن أكثر فاعلية وواقعية مما جرى
عرضه حتى اآلن.
يمكن ملبدأ املساواة أن يتجاوز تلك املربرات الضعيفة ،كي يكون أكثر فاعلية يف
فقريا وكونه
الواقع .نحن نعلم أن هذا ممكن .نعلم أن هناك صلة قوية بني كون اإلنسان ً
س ّيئ التغذية ،وصلة مماثلة بني سوء التغذية والضعف البدين .إزاء احلاجة إىل حتقيق
قيمة املساواة يف الواقع االجتامعي نعلم أننا قادرون عىل فعل يشء يتناسب مع الرشوط
االقتصادية اخلاصة باملجتمع املتخيل ،يشء يؤدي إىل تصحيح التوزيع اخلاطئ للثروة.
مع علمنا بإمكانية هذه األشياء ،فإن اال ّدعاء الذي يتبناه األثرياء حول سوء احلظ
تربيرا صاد ًقا.
الذي يالحق الفقراء سيبدو نو ًعا من اخلداع وليس ً

ً
أخذا بعني االعتبار الرشوحات السابقة ،فإنه يمكن القول :إن نظام التوزيع لن يرقى إىل
املستوى املتناسب مع مبدأ تكافؤ الفرص ،طاملا كان توزيع السلع مورد النقاش ينطوي يف واقع
األمر عىل رشوط متييزية ،بني رشائح املجتمع املختلفة ،أي طاملا كانت الرشائح االجتامعية األقل
ح ًّظا تتعرض لتمييز سلبي ،بسبب عوامل يمكن عالجها أو إزالتها باملزيد من اإلصالحات أو
واضحا جدًّ ا يف مثال املجتمع املتخيل الذي ذكرناه آن ًفا؛ ألن
املبادرات االجتامعية .مثل هذا كان
ً
العامل األساس الذي تسبب يف إقصاء الرشحية الفقرية كان بسي ًطا ومعرو ًفا.

يف واقع األمر فإن احلاالت التي تنطوي عىل مشكالت يف التوزيع أو تتسبب يف
اإلقصاء أكثر تعقيدً ا مما تبدو عليه يف األمثلة السابقة ،إىل احلد الذي قد نجد أن األرجح هو
التغايض عن العالقات السببية التي تنشأ يف إطارها .هذا واضح بصورة خاصة يف حالة فرص
التعليم يف املدارس النموذجية ،حيث نواجه مفاهيم تبدو من اخلارج معقولة ،مثل «املؤهالت
الفكرية» .لكن األخذ هبا دون متحيص يقود إىل منزلق التمييز الظامل ،رغم ما يظهر عليها من
ثمة حقيقة معروفة عن نظام التعليم يف اململكة املتحدة ،فقد اتضح من
حياد يف الوهلة األوىلّ .
نتائج اختبار الطلبة يف سن احلادية عرشة وما بعدها ،والذي بموجبه يرتشحون لالنضامم إىل
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املدارس النموذجية  ،Grammar Schoolsاتضح من تلك النتائج أن هذا النظام سيميل غال ًبا
إىل ترجيح كفة األطفال الذين ينتمون إىل عائالت من الطبقة الوسطى واملحرتفني ،فهؤالء
نجاحا أكرب بكثري من نظرائهم القادمني من عائالت تنتمي للطبقة العاملة.
حيققون
ً

ثمة أسباب وجيهة تدعونا للقول بأن هذه النتائج ،يف معظمها ،ثمرة لعوامل بيئية .سوف
ّ
نعرف إضافة هلذا أن إصالحات اجتامعية متخيلة لنظام التعليم االبتدائي ورشوط املعيشة عىل
السواء سوف يعالج تلك العوامل البيئية عىل النحو املطلوب .لكن حتى يتحقق هذا فالواضح
أن نظام االختيار التعليمي هذا ال حيقق املتطلبات الالزمة ملبدأ تكافؤ الفرص(.((1

تكافؤ الفرص = رشوط تنافس متكافئة

يشري خط التفكري هذا إىل العالقة بني فكرة تكافؤ الفرص وفكرة التساوي بني
األشخاص ،وهي أقوى مما قد تبدو عليه يف الوهلة األوىل .لقد رأينا بوضوح أن االكتفاء
بتطبيق معيار موحد عىل حالة الشخصني املتخيلني :زيد وعبيد (أو سميث وجونز) ،سوف
لن يؤدي إىل منحهام الفرصة ذاهتا التي يشري إليها مبدأ تكافؤ الفرص ،عىل الرغم من
التساوي الظاهري الذي توحي به اإلجراءات املتامثلة املطبقة عىل الشخصني ،أي إخضاعهام
لالختبار نفسها يف سن احلادية عرشة (كام يف املدارس النموذجية املذكورة أعاله).

حني نطبق املعيار نفسه عىل الطفلني فإن ما حيصل هو اآليت :نطبق املعيار عىل زيد
الذي تتأثر فرصته بظروف مؤاتية للفوز ،ونطبق املعيار نفسه عىل عبيد الذي تتأثر فرصته
بظروف معاكسة (لكنها قابلة للعالج) .معرفتنا بالتفاوت بني ظرف زيد وزميله ،وتأثريه
املتعاكس يف قابليتهام للحصول عىل الفرصة املتاحة ،يولد ضغ ًطا رضور ًّيا ملساواة ظروف
االثنني .املساواة يف الفرص بني زيد وعبيد يتضمن بالرضورة مالحظة تأثري الظروف التي
نظرا ألن الظرف الذي تعرض فيه
تساعد كلاًّ منهام أو تعيقه ،وال سيام قابليتها للعالجً ،
الفرصة ،والظرف املؤثر يف قدرة املستفيدين عىل نيلها يشكل جزء من مفهوم التكافؤ بني
الفرص ذاهتا ،وليس التساوي بني األشخاص املرشحني لنيلها .بعبارة أخرى :فإن مفهوم
أيضا تكافؤ الظروف التي تساعد
التكافؤ يف فرصة الدخول إىل املدرسة النموذجية يشمل ً
أو تعيق املرشحني للدخول ،وليس فقط املساواة بني األشخاص أنفسهم.
هبذا املعنى فإننا نسلط الضوء عىل جانب مهم من مبدأ تكافؤ الفرص ،أال وهو قابليتها
للتحول إىل مكسب فعيل للمتنافسني عليها .من الواضح أن هذا ممكن فقط إذا جرى التنافس

(10) See on this: Charles Crosland, ‘Public Schools and English Education’, Encounter (July
1961).
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ضمن ظروف متكافئة .حني نقول :إن زيدً ا (الثري) وعبيدً ا (الفقري) متكافئان يف القيمة،
أو حني ندعو إىل املساواة بينهام يف الفرص املتاحة يف املجال العام ،فإننا قد نغفل يف كثري من
األحيان ،عن حقيقة أن الظرف احليايت هلام متفاوت ،عىل نحو يؤثر جوهر ًّيا يف كون الفرصة
واقعية بالنسبة هلام م ًعا .بعبارة أخرى :فإن الرشوط البيئية تشكل جز ًءا من قابلية حتويل
الفرصة إىل مكسب ،وأن التكافؤ املنشود غري واقعي ،ما مل تكن إمكانية الوصول إىل الفرصة
متامثلة .هذا ال يتعلق بمدى اجلهد الذي يبذله كل منهام لتعزيز موقعه يف املنافسة ،قدر ما يتعلق
باألرضية والظرف الذي جتري املنافسة يف إطاره .وهبذا املعنى فإن تكافؤ الرشوط البيئية التي
جيري التنافس عىل الفرصة /السلعة يف ظلها يشكل جزء من مفهوم تكافؤ الفرص.

حدود التكافؤ املنشود

لقد أخذنا فكرة ظرف الفرصة وعوامل التكافؤ إىل مدى أوسع .لكن يبدو املوضوع
قابلاً للهضم حتى اآلن .يمكن القول :إنه حتى أكثر املحافظني تشد ًدا سوف يتفهم –إذا
كان صاد ًقا مع نفسه -احلاجة إىل معاجلة الرشوط البيئية ،باعتبارها تشكل جز ًءا من مفهوم
تكافؤ الفرصة .وقد رأينا أن الوصول إىل جوهر مفهوم التكافؤ يستدعي أن يكون الطريق
متاحا باملواصفات نفسها جلميع املتنافسني.
إليه ً

لكن هذا يثري سؤالاً الح ًقا :إىل أي مدى يمكننا أن نذهب مع هذه الفكرة ..ومتى
ينبغي أن نتوقف؟ .هل ينبغي أن نتوقف عند حدود الوراثة مثلاً ؟.
لتوضيح الفكرة حمل النقاش ،دعنا نتخيل أن كافة الظروف البيئية املشار إليها
ثمة
يف السطور السابقة قد جرت تسويتها عىل النحو املطلوب ،لكننا اكتشفنا الح ًقا أنه ّ
اختالف بني األشخاص يرجع إىل عوامل جينية موروثة من الوالدين ومستقرة يف تركيب
الدماغ ،وأن هذه العوامل ذات صلة بالفروق بني األشخاص يف املؤهالت املرغوبة ،والتي
أيضا أن تركيب الدماغ عىل
أيضا مؤثرة يف التنافس عىل الفرص املتاحة .دعنا نفرتض ً
هي ً
تكرارا للمشكل
النحو املذكور يمكن تعديله بتدخل جراحي( ،((1يف هذه احلالة سنجد
ً
السابق ،لكن بدرجة خمتلفة من التعقيد :األثرياء سيكونون قادرين عىل دفع املال الالزم
للعملية اجلراحية التي ستؤدي إىل زيادة حظوط أبنائهم يف الفوز باملقاعد املتقدمة يف النظام
التعليمي .ترى هل سنفكر هنا أن األطفال الفقراء مل حيصلوا عىل فرص مكافئة ألهنم مل
( ((1أختيل حالة أكثر تطر ًفا ،مع أهنا ليست بعيدة االحتامل ،تتجسد يف إمكانية التدخل اجلراحي للتحكم يف
تشكيل العنارص اجلينية أو الوراثية ،هبدف التحديد والتصميم املسبق لصفات الفرد .ال أستطيع ،ولن
أحاول التنبؤ اآلن بالعواقب املذهلة التي قد ترتتب عىل خطوة كهذه.
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يطيقوا إصالح العيب اجليني كام فعل األثرياء؟.

هذا مثال ختييل بطبيعة احلال .لكنه يثري إشكالاً يستحق النظر .إن االنطباع األول
الذي يرد إىل الذهن هو أن فكرة اهلوية الشخصية التي يف أذهاننا بدأت تتالشى وتتبدل.
عم إذا كان الشخص الذي نتحدث عنه اآلن هو نفسه الذي عرفناه
لعلنا نبدأ يف التساؤل اَّ
قبل التدخل اجلراحي بكل ما فيه من حسنات وعيوب.
لكني أجد أنه سيكون من اخلطأ الظن بأن املشكلة قابلة للحل ،ملجرد أننا أخرجناها
من دائرة النقاش ،بمثل القول :إن فكرة اهلوية الشخصية التي يف أذهاننا قد اهنارت مع تغري
إطار النقاش األصيل ،بحيث مل نعد قادرين عىل احلديث عن الشخص موضع النقاش.
دائم أعادة تعريف الشخص من خالل
أقول :إن هذا املربر سيكون خاط ًئا؛ ألننا نستطيع اً
(((1
عوامل عديدة ،من بينها ،عىل أقل التقادير ،العوامل الزمانية  -املكانية .
لن يكون هذا املوضوع حمل اهتاممنا يف هذه اللحظة .وسأكتفي باإلشارة إىل أن
اعرتاضنا عىل النظام املقرتح يف املثال التخييل ،ينبغي أن يصدر عن أساس أخالقي وليس
ميتافيزيقي(.((1

ما يثري اهتاممي يف ذلك املثال اخليايل ،هو أن التأمل فيه يقود بالرضورة إىل تغيري اجتاه
النقاش من تطبيقات تكافؤ الفرص إىل تكافؤ البرش .بيان ذلك :أن احلديث عن إمكانية
تغيري صفات األفراد من خالل التدخل اجلراحي ،يعني –بتعبري آخر– أن كافة األفراد
متساوون يف أنفسهم ،من مجيع النواحي ،باعتبارهم ذوات متشاهبة ،تضاف إليها صفات
هي أعراض عليها ،أو باعتبارهم منظومة صفات غري مستقلة بذاهتا بل حممولة عىل جوهر
حمايد ،وأن ما حيملونه من صفات ،جسدية كانت أو ذهنية ،أعراض وإضافات قابلة للتغري.
وهذا يشمل حتى ما ينتقل إليهم بواسطة اجلينات من آبائهم.
( ((1تردد الكاتب يف مناقشة هذه احلالة املتخيلة ،سببه أنه عىل فرض حتقق إمكانية التحكم يف جينات البرش،
ٍ
فإنه سيكون باإلمكان جعل الناس ً
وعندئذ فإن معظم النقاش السابق ال يعود ذا صلة؛
نسخا متشاهبة.
ألن إحدى الفرضيات األصلية يف نقاش املساواة هي أهنا عالقة بني أشخاص خمتلفني ،ال بني نسخ
متشاهبة ،كام تشري إليه احلالة املتخيلة املذكورة.
للمزيد حول مفهوم حتول اهلوية الشخصية عند وليامس ،انظر مناقشته للفكرة يف الفصل األول من
كتاب مشكالت النفس (.)Bernard Williams, The Problems of the Self (Cambridge 1973
والتي جادل فيها إشكال التحوالت املحتملة يف جسد اإلنسان وذهنه وذاكرته ،وكيف تنعكس عىل هويته.
( ((1أحتمل أن الغرض من هذه اإلشارة بيان أن احلكم عىل البرش يف احلاالت املختلفة ،ينبغي أن يتبع معايري
اً
وقيم مؤسسة عىل أرضية عقالئية ،وبالتايل مرنة وقابلة للتعديل ،وليس أحكا ًما صلبة ومسبقة أو متعالية.
األخالقي يف منظور وليامز نتاج للعقالنية البرشية وليس متعال ًيا.
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يف مثل هذا احلال ،حيث كل صفة حيملها اإلنسان قابلة للتعديل والتغيري ،لسنا
بحاجة للنقاش يف مسألة تكافؤ الفرص؛ ألن األفراد الذين نتحدث عنهم متساوون يف
ذاهتم ،أي إن تكافؤ الفرص بات متالز ًما مع تكافؤ حقيقي أصيل بني األفراد أنفسهم.

االعرتاض األخالقي

أرشت يف السطور السابقة إىل عدم احلاجة ملناقشة االعرتاضات األخالقية عىل نوع
ثمة نقطة واحدة ،عىل أي حال ،ذات صلة بجوانب خمتلفة
العامل املقرتح يف املثال التخييلّ .
أيضا قد استفزته حقيقة
ملبدأ املساواة ،من نوع ما استعرضناه يف ثنايا هذه الورقة .لعل القارئ ً
كبريا من اهتامم ذلك العامل التخييل ،مركز عىل امتالك قابليات عالية .ومن هنا فهو
أن جان ًبا ً
ينظر إىل األطفال –مثل– باعتبارهم أوعية هلذه القابليات وحسب .أظن أن هذا الشعور غري
املريح سيتواصل حتى لو أن كل شخص قد عومل عىل هذا النحو (مع صعوبة ختيل النتائج
املحتملة هلذه املعاملة) .نتوقع طب ًعا أن الذي عومل عىل هذا النحو سيكون أنجح من غريه،
وأن أولئك املهتمني بإظهار القابليات سيكونون عىل األرجح أكثر اهتام ًما بتحقيق النجاح.
لعل من الطريف اإلشارة إىل أن االعرتاض األخالقي عىل االهتامم املفرط هبذه األهداف
ٍ
معان معينة ،نوقشت يف
ليس منفصلاً عن قيمة املساواة بذاهتا ،بل هو متصل هبا من خالل
صفحات سابقة من هذه الورقة ،منها تساوي البرش كبرش ،مهام اختلفوا عن بعضهم ،وعىل وجه
اخلصوص جمموعة األفكار التي ناقشناها يف القسم الثاين حتت عنوان «التقدير /االحرتام».

دائم أن تظهر بعض التعارضات حني نتحدث عن قيمة املساواة
من املتوقع اً
وتطبيقاهتا .ليس رضور ًّيا أن نلجأ لالفرتاضات النظرية أو العوامل املتخيلة ،كي تستكشف
ثمة شعور
هذه التعارضات .هذه التعارضات موجودة بالفعل يف احلياة الواقعية املعارصةّ .
بأن اإلحلاح الشديد عىل تطبيق مبدأ املساواة يف الفرص بجميع تفصيالته واحتامالته سوف
يدمر أحد التعبريات املألوفة عن اإلنسانية املشرتكة ،مع أن هذا التعبري بذاته واحد من
متثالت قيمة املساواة(.((1
املثل التي نشعر أحيانًا بأهنا يف حال تعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص ،قد ال تكون

( ((1الفكرة التي يعرضها الكاتب هنا ،فحواها ببساطة أنه لو أخذنا مبدأ تكافؤ الفرص إىل هناياته فسوف
تتحول الكفاءة العلمية أو العملية إىل معيار وحيد للنجاح ،عندها سوف ينقسم املجتمع بشدة إىل رشحية
تستأثر بمصادر القوة ألهنا ذات كفاءات رفيعة ورشحية حمرومة ألن كفاءاهتا متدنية .جمتمع كهذا سيكون
حموره العمل واإلنجاز وليس اإلنسان .وهذه نتيجة ال يريد الناس أن يصلوا إليها .انظر هبذا الصدد كتاب
املفكر والسيايس الربيطاين مايكل يونغ الذي يعالج إشكالية متاثل هذا املعنى:

Michael Young, The Rise of the Meritocracy (London:Thames and Hudson, 1958).
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بالرضورة متثالت أو تطبيقات أخرى لقيمة املساواة .قد نجد واحدً ا من تلك املثل يف
الدعوة املزمنة لرعاية القيم واألعراف الرضورية لصيانة احلياة اجلمعية ،أو للتأمل يف
الثمرات املعنوية لنمط عيش جمتمعي يميل للتكامل بني اإلرادات واملصالح ،بدل التنافس
بني اإلرادات واملصالح .لعل بعضنا قد الحظ أن فكرة املساواة ذاهتا قد أثريت بني حني
وآخر يف تربير أو رشح هذا النوع من العالقات املقرتحة ،وهي إثارات يف حملها.

عرضت يف الصفحات السابقة مفهو ًما للمساواة ،يمكن مالحظة متثيالته يف نطاق
واسع جدًّ ا ،من يوميات اإلنسان وأشكال العالقات التي تربطه مع البرش اآلخرين .طاملا
كان املفهوم هبذه السعة فمن املؤكد أن تعارضات داخلية ،عىل املستوى النظري أو العميل،
سوف تربز يف تطبيق ما أو عالقة ما .تربز فكرة املساواة كلام ظهرت عالقة تنطوي عىل
توزيع لذلك النوع من السلع /الفرص التي هي عامة بطبيعتها ،وعىل أقل التقادير ،تلك
قدرا من املكانة أو األهبة .هذا من جانب.
السلع التي من شأهنا منح حائزهيا ً
من جانب آخر ،فإن فكرة املساواة يف التقدير /االحرتام حتثنا عىل قلة االكرتاث
بالبنى التي متنح الناس مكانة أو أهبة ،وأن هنتم –بدل ذلك– بالناس بام هم ،وبغض النظر
عن تلك االمتيازات واألوصاف ،حني يتعلق األمر بتوزيع سلع /فرص تثري اهتاممهم
واهتاممنا.
ربام ال نجد أي تعارض واضح املعامل يف هذين التطبيقني ،لكن عىل أي حال فإن
اإلنسان يأمل أن يرى جمتمعه متص ًفا باإلنصاف والعقالنية والتوزيع املالئم لتلك السلع،
وأن يراه يف الوقت ذاته خال ًيا من أشكال العالقات التي تتسم باالزدراء أو االستهانة أو
التناكر بني من حيظون بنصيب أكرب من السلع والفرص ،ومن ال حيصلون عىل غري القليل.

كثريا من الناس حيملون هذه األمنية ،لكن حني تأيت إىل واقع احلياة ستجد
لعل ً
أن حتقيق تلك األمنية دونه عقبات نفسية واجتامعية عميقة .كمثال عىل ذلك فإن السلع
التي تضفي عىل صاحبها هيبة أو امتيازات (التطبيق األول) تكون يف العادة موضع تنافس
شديد ،هذه التنافسية تؤثر بشدة عىل العالقة بني املتنافسني (التطبيق الثاين).
هل يمكن أن تكون هناك منافسة من دون مشاعر سلبية؟ هل يمكن أو نتعرف عىل
حدود واضحة لتأثري هذه املشاعر ،هل يمكن أن يصل التطور االقتصادي يف أي جمتمع إىل
مستوى يؤمن للكثري من الناس ما يلزم من مؤهالت كي يقفوا عىل قدم املساواة يف نيل
السلع /الفرص التي يشتد حوهلا التنافس أكثر من غريها؟.
هذه كلها أسئلة ال أعتقد أننا سنعرف أجوبتها .وربام تكون موضو ًعا مفيدً ا للبحث
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يف إطار علم النفس وعلم االجتامع.

حني يواجه املرء مشهدً ا من هذا النوع ،مشهدً ا تتجىل فيه أشكال عديدة ملبدأ املساواة،
لكن كلاًّ منها يدفع باجتاه معاكس لآلخر .يف حال كهذه ربام يشعر املرء بإغراء التخيل عن
الفكرة ككل ،أو ربام يشعر بإغراء التخيل عن جانب منها .ربام يقول لنفسه عىل سبيل املثال:
إن تكافؤ الفرص هو النموذج الوحيد للمساواة الذي يمكن تطبيقه دون صعوبات .بخالف
املساواة يف التقدير /االحرتام ،الذي يبدو أقرب إىل وهم غامض ،يصعب استيعابه ،فضلاً
عن التفكري يف تطبيقاته.
أشخاص آخرون ربام يراودهم شعور معاكس متا ًما .قد يقول أحدهم لنفسه :إن
التقدير هو ما حيتاجه البرش؛ ولذا فإن املساواة يف التقدير /االحرتام هي املساواة احلقيقية.
أما تكافؤ الفرص فهو تطبيق ضعيف ملبدأ املساواة ،وربام يمكن اعتباره نو ًعا من اخلذالن
غري املقصود للمثل األعىل ال سيام إذا جرى اإلرصار عليه واإلحلاح يف تطبيقه ،كام فعلنا
حتى اآلن.
هذه بطبيعة احلال مشاعر متوقعة عند هذا الفريق من الناس أو ذاك .لكن هيمني هنا
التنبيه إىل أن هذه الصيغ مجيعها ربام تبالغ يف تبسيط األمور .واقع احلياة والعالئق بني الناس
ألي منها دون متحيص.
أعقد من هذا؛ ولذا ينبغي احلذر من االستسالم ٍّ

من املهم ونحن نسعى لتطبيق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص َألاَّ نغفل العوامل
دورا «تلطيف ًّيا» ،بمعنى تدوير
األخرى الرضورية للعالقة بني األفراد ،والتي قد تلعب ً
الزوايا احلادة وختفيف التجاذبات التي ال ختلو منها عالقة .إن التطبيق الدقيق واحلريف
لفكرة تكافؤ الفرص ،يف خمتلف جتلياهتا ،ربام يلقي طاب ًعا خشنًا وغري إنساين عىل احلياة
معاكسا لفكرة املساواة وتكافؤ الفرص
دورا
ً
ثمة يف احلياة اليومية عوامل تلعب ً
االجتامعيةّ .
باملعنى احلريف .هذه العوامل قد تبدو كرهية وغري مقبولة ،لكن بعضها ال يمكن االستغناء
عنه ،فهو رضوري جلعل حياة املجتمع أكثر لينًا وسالسة .دعنا نأخذ مثلاً امليل الفطري
عند كل اآلباء لتحصيل مكانة ألطفاهلم متاثل عىل أقل التقادير تلك التي لدهيم .مثل هذا
متعارضا مع الصورة املثالية لتكافؤ الفرص ،لكن –يف الوقت نفسه– ال يبدو من
امليل يبدو
ً
اللطيف أو العقالين أن تطالب اآلباء بعدم التفكري يف أبنائهم عىل هذا النحو.
يف اجلانب اآلخر ،نجد أن مثال املساواة يف التقدير /االحرتام ال يمكن أن يكون
واقع ًّيا ما مل يؤخذ بعني االعتبار عند تطبيقه بعض احلقائق احلياتية ،مثل حاجة املجتمع
ملهارات معينة ،األمر الذي يعطي أصحاهبا مكانة تتجاوز اآلخرين .ومثل ذلك امليل
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الفطري عند اإلنسان للحصول عىل نوع من االمتياز أو اهليبة أو النفوذ مما ال يمكن ردعه أو
التخلص منه بطريقة لينة .إن إغفال أو إنكار مثل هذه احلقائق ليس سوى يوتوبية فارغة.
ليس من املتوقع أن يفلح اجتاه متشدد كهذا يف إنشاء توزيع سلس وفعال للسلع والفرص
واملواقع والنفوذ ،أي لن يصل إىل الصورة املمكنة لتكافؤ الفرص يف احلياة الواقعية ،فضلاً
عن الصورة املتخيلة أو املثالية.

احلل املعقول هلذا التعارض ،بني ما نفرتض صحته من مبادئ املساواة ،وما هو
واقعي من نظم ومسارات احلياة االجتامعية ،هو أن نسعى للجمع بني ما يمكن مجعه من
عنارص يف هذا اجلانب وذاك .ليس معقولاً بطبيعة احلال أن يفكر أحدنا يف رمي أي من
الدعاوى واملطالبات من النافذة .البديل هو احلل الرباغاميت :أن نبحث يف كل حالة عن
الطريق األمثل كي نأكل أكثر ما نستطيع من الكعكة .إنه ظرف غري مريح ،كام حيصل يف كل
حني نقارب الفكر السيايس األصيل .ما نقابل من منغصات هنا ،نقابل مثله حني نتعمق يف
النقاش حول احلرية ،أو أي فكرة سياسية نبيلة أو أساسية .هذا إذن جزء من طبيعة التفكري
يف السياسة ومشكالهتا.

كتب  -مراجعة ونقد

ة
ا لم�ت�معا ت
� ا ل�إسلا مي��
ج
�أ
أ
و ي�د ي�و لو ج�ي� ة� ا لحد ا ث� ة� ا ل� مر�يكي� ة�

ليث العتايب*

الكتاب :اإلسالم الديمقراطي املدين :الرشكاء واملوارد واالسرتاتيجيات.
تأليف :شرييل بينارد(((.
ترمجة :إبراهيم عوض.
مراجعة وحترير :عبدالرمحن الداخل.
النارش :دار تنوير للنرش واإلعالم ،بالتعاون مع مركز نامء للبحوث والدراسات
 القاهرة.سنة النرش2013 :م ،الطبعة األوىل.
الصفحات 138 :صفحة.

ﷺ مع الكتاب

عم تريده أمريكا من اإلسالم ،أو أي
إن يف هذا الكتاب اليشء الكثري اَّ

* باحث من العراق.
((( شرييل بينارد ( ...... - 1953م) ،مؤلفة هيودية أمريكية من أصل نمساوي ،شغلت
منصب رئيسة مؤسسة راند للدراسات وصنع القرار األمريكي ،ومن كبار املحللني
السياسيني يف احلزب اجلمهوري األمريكي ،وهي زوجة السفري اجلمهوري األمريكي
(زملاي خليل زادة).
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إسالم تريد ،كيف شكله ،وماهيته ،وأسسه ،وأهدافه ،وأتباعه .هي تريد إسال ًما بحسب
منمطني وفق ما تريد ،وعقيدة وعبادة تتالءم وطموحاهتا.
مزاجها ،ومسلمني ّ
نقرأ يف توطئة الكتاب :إن للواليات املتحدة ثالثة أهداف تتعلق باإلسالم ا ُملسيس هي:

أول :منع انتشار التطرف والعنف.

ثان ًيا :ال بدّ من حتايش ترك أي انطباع ُيشري إىل عداء الواليات املتحدة لإلسالم.

ثال ًثا :جيب عىل الواليات املتحدة إجياد سبل وعىل املدى الطويل تمُ كنها من التحكم يف
األسباب السياسية واالجتامعية واالقتصادية األكثر عم ًقا ،والتي تُغذي التطرف اإلسالمي،
فضلاً عن دعم التنمية والتحول الديمقراطي(((.
متناغم مع النظام العاملي ،ومع أهداف أوروبا والعامل
والنتيجة أهنم يريدون إسال ًما
اً
الغريب ،وباخلصوص الواليات املتحدة األمريكية.

هلذا تقرر يف سبيل ذلك أن يسعوا إىل دعاة التحرر واحلداثة ،وإىل دعاة االنفتاح
والديمقراطية الغربية من املسلمني؛ إذ كانت التوصية بأنه «من احلكمة تشجيع العنارص
اإلسالمية املتوائمة مع السالم العاملي واملجتمع الدويل ،والتي حتبذ الديمقراطية
واحلداثة»(((.

إهنم يريدون تشجيع املتأسلمني ممن قد انبهروا بالغرب وبكل ما هو غريب،
وباخلصوص من انبهر بالشعارات الناعمة الغربية ،كالديمقراطية ،واملساواة ،وما شاكل
ذلك ،ومن تأثر باحلداثة الغربية وأخذها من غري حتقيق أو متحيص ،وقلدها تقليدً ا أعمى،
من دون إعامل فكر مطل ًقا.
ً
منسوخا ُأعد لغري
تطورا
تطورا فالكل يريد ذلك ،لكن ال أن يكون
فاحلداثة إن كانت
ً
ً
املسلمني ،وبأدوات قد تعارض اإلسالم ،فاحلداثة إن كانت مواكبة ففي اإلسالم عمو ًما
ٍ
بشكل خاص ما هو أصل املواكبة وهو (االجتهاد)؛ فهو أساس مواكبة الزمان
وعند التشيع
واملكان.

وإن كانت احلداثة دينًا جديدً ا فيه معبود أو معبودات جديدة ،وفيه سلوكات جديدة
َشيع يف جمتمعاتنا،
ال تتوافق مع سلوكاتنا ،فإننا نرفضها ولن نقبل هبا أبدً ا ،ولن نقبل بأن ت َ
كي ال خترب أجيالنا ،وتغري كل قيمهم وأخالقياهتم وسلوكاهتم.
((( ينظر :اإلسالم الديمقراطي املدين ،شرييل بينارد ،ص.11
((( اإلسالم الديمقراطي املدين ،ص.13
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ﷺ الرشائح املستهدفة

إن كتاب (اإلسالم الديمقراطي املدين) الصادر عن مؤسسة راند األمريكية عام
2004م ،حيدد أربع رشائح موجودة يف املجتمع اإلسالمي وهي(((:
 -1األصوليون :الذين يرفضون القيم الديمقراطية والثقافة الغربية املعارصة.

 -2التقليديون :الذين يريدون جمتم ًعا حماف ًظا ،ويشكّكون يف احلداثة واإلبداع
والتطور.
ّ

 -3احلداثيون :الذين يريدون أن يصبح العامل اإلسالمي جز ًءا من احلداثة العاملية،
وأن يتم حتديث اإلسالم وتقويمه ليواكب العرص.
 -4العلامنيون :الذين يريدون أن يقبل العامل اإلسالمي انفصال الدين والدولة ،كام
هو احلال يف الديمقراطيات الصناعية الغربية؛ مع قرص الدين عىل املجال اخلاص.

وهذا التقسيم غري دقيق عمو ًما ،لكنه ألنه تقسيمهم سنسايره لنعرف ماذا يريدون
من وراء هذا التقسيم ،وملاذا قسموا هبذا الشكل.

ثم يأيت املراد ،فتقول الكاتبة شرييل بينارد« :إن احلداثيني والعلامنيني هم األقرب إىل
الغرب من حيث القيم والسياسات .إلاَّ أهنم -بوجه عام -أضعف مكانًا من املجموعات
األخرى؛ إذ يفتقرون إىل الدعم احلقيقي ،واملوارد املالية ،والبنية التحتية الفعالة ،واملنرب
الذي حيمل أفكارهم للفضاء العام»(((.
ثم يصل الكالم إىل املراد احلقيقي من التقسيم ،وسببه ،إذ ويف فقرة التوصيات
والنصائح واإلرشادات التي جيب عىل الواليات املتحدة األمريكية فعله ،كانت نصيحة
دعم احلداثيني((( ،وذلك من خالل:
 -1نرش أعامهلم وتوزيعها بأسعار مدعمة.

 -2تشجيعهم عىل الكتابة للجامهري العريضة وللشباب.
 -3دمج آرائهم يف مناهج التعليم اإلسالمي.
 -4منحهم منابر عامة.

((( اإلسالم الديمقراطي املدين ،ص.14
((( اإلسالم الديمقراطي املدين ،ص.15
((( م ،ن ،ص.16
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 -5نرش آرائهم وتفسرياهتم وفتاواهم عىل ٍ
نطاق مجاهريي واسع ،وذلك ملنافسة آراء
وفتاوى األصوليني والتقليديني؛ الذين يمتلكون مواقع إلكرتونية ،ودور نرش ،ومدارس،
ومعاهد ،ومنابر كثرية لنرش أفكارهم.

 -6طرح العلامنية واحلداثة باعتبارمها اخليار الثقايف (البديل) للشباب املسلم
الساخط.
 -7تعبيد الطريق نحو الوعي بالتاريخ والثقافة اجلاهلية السابقة عىل اإلسالم؛ يف
اإلعالم واملناهج الدراسية يف البلدان التي نحن بصددها.

 -8املساعدة يف تطوير منظامت املجتمع املدين املستقلة؛ من أجل تعزيز الثقافة املدنية،
وتوفري جمال للمواطنني لتثقيف أنفسهم والتعبري عن آرائهم بشأن العملية السياسية.

إن هذا ما يريدونه من تشجيع احلداثيني ،ومن نرش الفكر احلداثي ،فال يريدون
بالتطور احلقيقي والصحيح ،بل يريدوهنا حداثة منمطة
التطور ،أو أن تسهم
من احلداثة
ّ
ّ
حرصا.
وجمعولة عىل مقاسهم ،وتن ّفذ أهدافهم ،فهم يريدون نرش احلداثة الغربية األمريكية
ً
أيضا «زيادة وجود احلداثيني ونشاطاهتم داخل
ومن أهدافهم املرسومة للحداثيني ً
املؤسسات التقليدية»((( ،وهذه مهمة اخرتاقية ،فتجد مطو ًعا سنّ ًّيا حداثو ًّيا داخل املؤسسة
معم اًم شيع ًّيا حداثو ًّيا داخل املؤسسة الدينية الشيعية ،وكذلك احلال
الدينية السنية ،وجتد ّ
يف باقي املؤسسات الدينية يف خمتلف دول العامل اإلسالمي ،بل يف العامل أمجع ،أين ما حل
اإلسالم.

وأيضا كان من ضمن األهداف املعدة لرضب اإلسالم هو «تشجيع انتشار التصوف
ً
وتق ّبل املجتمعات له»((( ،سوا ًء كان هذا التصوف هو التصوف اإلسالمي السني ،أم
التصوف اإلسالمي الشيعي ،إلاَّ أن املائز يف املنظومة الشيعية إطالق مصطلح (العرفان)
السنة.
عىل التصوف أو ما يشابه التصوف عند ُّ
بعد ذلك ُتبينّ الكاتبة أهداف احلداثيني ،إذ إهنم -بحسب ما تقول« -يسعون
إلحداث تغيريات جوهرية يف الفهم والتطبيق احلاليني لإلسالم ،وذلك بتقليص مساحة
تلك الصبارة الضارة التي شكّلتها األعراف املحلية والتقاليد اإلقليمية ،فتداخلت مع
اإلسالم عرب القرون .كام يؤمنون بتارخيانية اإلسالم؛ وهو ما يعني أن اإلسالم الذي تُع ّبد به
((( اإلسالم الديمقراطي املدين ،ص.17
((( م ،ن ،ص.18
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يف أيام النبي قد عكس حقائق أبدية ،ومالبسات تارخيية كانت تناسب ذلك العرص ومل تعد
أيضا يف إمكان حتديد جوهر أسايس للدين اإلسالمي ،وسيبقى
صاحلة اآلن .وهم يعتقدون ً
هذا اجلوهر ليس فقط مصونًا من الرضر ،بل ستقويه التغيريات الكثرية ،والتي تعكس تغيرّ
الزمان واألحوال االجتامعية واملالبسات التارخيية»(((.

إن التارخيانية تعني أن لكل يشء فرتة استعامل وفرتة انتهاء ،وأن كل يشء له صالحية
انتهاء حتى الترشيعات الدينية ،ولذلك جتد أن الفكر التارخياين يتمسك به كل معارض
للقوانني ،وباخلصوص القوانني والترشيعات الدينية ،وحجته انتهاء صالحيتها!

فمن جانب (التارخيانية) التي تدَّ عي انتهاء الصالحيات ،ومن جانب آخر
(اهلرمنيوطيقيا) التي تريد التأويل من دون أي ضابطة ،ومن جانب ثالث (التعددية)
التي تنادي بأن الكل عىل حق ،وما شاكل ذلك من أطروحات ونظريات تبنّاها احلداثيون
وغريهم ،ليجعلوا من عنوان احلداثة العام دينًا مكان األديان ،وقانونًا مكان القوانني!
نصا عن ذلك ،يقول« :إن الغالبية العظمى من أولئك الذين يقولون
تنقل الكاتبة ًّ
بتارخيانية القرآن ،قد ترشبوا الرؤى الفلسفية واملعرفية الغربية.((1(»...
يتوضح هدف التارخيانية ،فاملراد هو
يتوضح أصل الفكر التارخياين ،وكذلك ّ
وبذلك ّ
نقد الدين من خالل حموه ،بحجة انتهاء صالحيته.

ﷺ تبنّي احلداثة كمنهج واسرتاتيجية

إن تبنّي الغرب وأمريكا للحداثيني ألهنم يؤمنون بعدم وجود مقدّ س ،ويعرتضون
عىل كل يشء يف األصول والفروع والعقائد واألخالق ،وينتقدون القرآن والسنة والروايات
واألحداث التارخيية ،والعجيب أهنم يريدون قانونًا وهم يعرتضون عىل قوانني اآلخرين!
ملجرد النقد؟ أم أن نقدهم مدفوع الثمن؟ أم
فهل يعلمون بذلك؟ أم هم ينتقدون ّ
العداء هو سبب النقد؟
تقول الكاتبة« :ويبدي احلداثيون اعرتاضات جوهرية عىل بعض عقائد اإلسالم،
ويعتربون مصلحة املجتمع قيمة تتجاوز تعاليم القرآن ذاته»(.((1

((( اإلسالم الديمقراطي املدين ،ص.30
( ((1م ،ن ،ص.59
( ((1اإلسالم الديمقراطي املدين ،ص.33
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إ ًذا فإن هدفهم هو االعرتاض عىل كل ما يعارضهم ،إذ ليست لدهيم رؤية حمددة ،أو
هدف حمدد ،أو نظرية حمددة ،وبالتايل يكون شعارهم هو (حمو األديان) من تاريخ البرشية.

ثم تقول الكاتبة« :والرؤية احلداثية متوافقة مع رؤيتنا ،ومن بني كل األطياف ،فإن
هذه الفئة شديدة االتّساق مع قيم وروح املجتمع الديمقراطي احلديث .إن النزعة احلداثية
ال التقليدية هي التي تتسق مع الغرب .وهذا يشمل بالرضورة جتاوز االعتقاد الديني
األصيل ،أو تعديله ،أو جتاهل بعض عنارصه عىل نحو انتقائي .والعهد القديم ال خيتلف عن
القرآن يف دعم ألوان من القيم واملعايري وترسيخ عدد من القوانني الشاذة إىل درجة ال يمكن
تصورها ،بغض النظر عن تطبيقها يف جمتمع اليوم احلديث .لكن هذا ال يمثل مشكلة؛ ألن
يرصون عىل العيش احتذا ًء ألسلوب أنبياء العهد القديم
قليلاً من الناس فقط هم الذين ّ
بشكل حريف .وبدلاً من ذلك ،فإننا نريد لتصورنا عن اجلوهر احلقيقي لليهودية واملسيحية
جمرد تاريخ خرايف أسطوري ،وهو عني املنظور
باهليمنة عىل حرفية النص؛ الذي أمسينا نعدّ ه ّ
الذي يتبنّاه احلداثيون اإلسالميون»(.((1

إ ًذا فإن املراد هو حمو القدوات ،وحمو األديان ،وحمو الترشيعات الدينية ،وحمو
وجمرد تاريخ أسطوري ال وجود له عىل
جمرد خرافاتّ ،
األخالق ،وإشاعة أن كل ذلك ّ
أرض الواقع!؟

ﷺ الغرب والدين

املتطرف يعترب كل األديان خرافة ،فاليهودية خرافة ،واملسيحية
إن الفكر الغريب
ّ
خرافة ،وبام أن هناك من املسلمني من درس عندهم ،وهناك من تأ ّثر هبم ،فعىل كل هؤالء
اعتبار أدياهنم خرافة ،وباخلصوص أتباع الدين اإلسالمي ،فإن عليهم القول بخرافية دينهم
إن أرادوا االلتحاق بالغرب ،أو كسب رضا الغرب!؟
أي حركة تظهر لنقد (الدين) فإهنا لن تقف عند ٍ
دين معينّ  ،بل هي
لذلك فإن ّ
سترسي وجتري عىل كل األديان ،فمثلاً اإلحلاد الذي ظهر يف أوساط املسلمني ،فإنه لن
يقف عندهم ،بل إن احلركة اإلحلادية تنتقل من دين إىل آخر ،وذلك من خالل تشجيعها
وتترضر من الدين واألخالق.
وتروجيها من قبل منظامت تستفيد من اإلحلاد وامللحدين،
ّ
وعن أسامء مع ّينة تبنّت احلداثة ،أو اإلسالم احلداثي تقول الكاتبة« :لإلسالم
احلداثي العديد من املم ّثلني والقادة املحتملني ،وهم أفرا ٌد جيمعون املؤهالت العلمية

( ((1م ،ن ،ص.74 - 73
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الوثيقة واملعرفة التامة بالعقيدة اإلسالمية إىل جانب تعليم ومنظومة قيم حديثني .وبعضهم
بارز يف املجتمعات أو الدوائر األكاديمية املحلية .كام أن األفراد القابعني عىل التخوم بني
االجتاه التقليدي املحدث وبني احلداثة يستطيعون االضطالع هبذا الدور املرتقب.((1(»...

ثم تذكر الكاتبة أسامء مجلة منهم كـ :مصطفى سرييتش مفتي البوسنة ،خالد أبو
الفضل أستاذ الرشيعة اإلسالمية بجامعة كاليفورنيا ،حممد شحرور ،رشيف ماردين ،فتح
اهلل كولن ،بسام طيبي( ،((1وكذلك نوال سعداوي ،وسيام سمر(.((1
مهمة هنا عن إيران إذ تقول« :وقد أفرزت إيران املعارصة
ثم تصل الكاتبة إىل نقطة ّ
كمثل ُعليا ،بل كأبطال
بدورها جمموعة من «اخلوارج» احلداثيني الذين يمكن تلميعهم ُ
حق األفراد يف تشكيل
ُملهمني للحقوق املدنية .أبطال أ ّدى دفاعهم العلني عن العقل وعن ّ
لتعرضهم لالضطهاد ،فأمسوا أبطالاً يف عيون احلركة
أحكامهم األخالقية الذاتية؛ أ ّدى ّ
الطالبية اإليرانية .وال بدّ من نرش آرائهم وخرباهتم وتفاصيل مواجهاهتم مع سلطات
الدولة القمعية عىل ٍ
نطاق أوسع بكثري»(.((1
والسؤال هو :ملاذا تسميهم الكاتبة باخلوارج؟
وما سبب هذه التسمية؟

وما هي أهداف هؤالء؟

كثريا ،بل إن ما
أسئلة ال جياب عنها إجابة وافية إلاَّ الكاتبة ،ونحن لن نخوض فيها ً
هيمنا منها هو وجود خوارج عىل اجلمهورية اإلسالمية يف إيران ،يف الداخل واخلارج ،ومن
ّ
هم يف اخلارج أقرب للغرب وألمريكا من الذين بالداخل؛ لذلك سمتهم الكاتبة باخلوارج
تعول عليها أمريكا يف
كام أعتقد ،ونستنتج كذلك بأن يف كل بلد مسلم فئة من اخلوارج التي ّ
اتّباعها وتنفيذ خمططاهتا.
ثم يأيت التقسيم املقارن لفئتني من احلداثيني ،فتقول الكاتبة« :إن احلداثيني -النشطاء
بأي دعم»(.((1
سياس ًّيا -الذين يعيشون يف بيئات أصولية أو تقليدية ،ال يتمتعون ّ
أما عند حداثيي الغرب فتقول« :أما يف الغرب واملجتمعات احلديثة فيواجه احلداثيون

( ((1اإلسالم الديمقراطي املدين ،ص.75
( ((1م ،ن ،ص.75
( ((1م ،ن ،ص.112
( ((1اإلسالم الديمقراطي املدين ،ص.77
( ((1م ،ن ،ص.78
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عائ ًقا خمتل ًفا؛ إذ يغلب عليهم ُحسن التعليم واالندماج الكامل يف املجتمع ،وعدم تبنّيهم
آلراء شعبوية تصلح للفرقعة اإلعالمية»(.((1
الفرقعة اإلعالمية؟!

أي فرقعة تتحدث الكاتبة؟
عن ّ

فهل هي تبحث عن حداثي مثري للفرقعة؟

أم عن الفرقعة فقط؟

وهل َم ْن يف الغرب ال يملكون الفرقعة أم ممنوعون عنها؟

وهل إن الفرقعة يف الرشق صاحلة؟ والفرقعة يف الغرب غري صاحلة؟

من كالم الكاتبة يتبينّ أن الغرب يبحث عن مثريي الشغب يف الرشق عمو ًما ،ويف
البالد اإلسالمية بشكل خاص ،لكن ال بدّ من أن حيمل املشاغب عنوانًا يتالءم مع العرص،
وتق ّبله األمزجة ،وال يتن ّفر منه أحد.
وأفضل عنوان حال ًّيا هو (الفكر احلداثي) ،فهو أفضل باب يمكن أن يدخل منه اهلدم
إىل بالد اإلسالم ،فال بد أن يكون احلداثي احلقيقي ذا فرقعة ،يفرقع ،ينفجر ،يثري األجواء،
ً
وتدليسا.
ترتيشا
ال ُيبقي وال ُيذر ،فهو بالضبط كاالنتحاري ،لكن بصورة أخرى أكثر
ً

ﷺ الغرب والتصوف

تقول الكاتبة شرييل بينارد عن الصوفية« :ال يدخل الصوفية حتت أي من الفئات
املذكورة ،لكننا سوف نسلكهم هنا مع احلداثيني .ويم ّثل التصوف التفسري الفكري املنفتح
لإلسالم .وينبغي دعم التأثري الصويف يف املدارس واملقررات التعليمية واملعايري االجتامعية
دعم فعالاً يف البالد التي يوجد هبا تقليد صويف ،مثل أفغانستان
واألخالقية واحلياة الثقافية؛ اً
يتفرد هبم التصوف؛ يستطيع التقليد
والعراق .ومن خالل الشعر واملوسيقى والفلسفة ،التي ّ
واملامرسة الصوفية القيام بدور اجلرس الذي ينقل هذه املجتمعات خارج نطاق التأثريات
الدينية»(.((1
يكونان اجلناحني
إ ًذا فاحلداثة من جانب ،والصوفية أو التصوف من جانب آخرّ ،
ّ
لتحط عىل رأس البالد اإلسالمية ،فتكون بال ًء
التي ستطري هبام أفكار الغرب وأمريكا،

( ((1م ،ن ،ص.79 - 78
( ((1اإلسالم الديمقراطي املدين ،ص.90
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عليهم يمسخ عاداهتا وتقاليدها ،ودينها وأخالقها ،وثرواهتا ومقدراهتا.

وتقول الكاتبة يف مكان آخر من الكتاب« :تعزيز مكانة التصوف بتشجيع الدول التي
مقرراهتا
توجد هبا تقاليد صوفية قوية عىل زيادة االهتامم هبذا اجلانب من تارخيها ،وب ّثه يف ّ
املدرسية .ونصيحتي هي :أولوا اإلسالم الصويف مزيدً ا من االهتامم»(.((2

وهذا كالم رصيح جدًّ ا من الكاتبة ،وتوصية لإلدارة األمريكية باالهتامم بالتصوف
والدعوة إليه والتشجيع عليه ،أي :تصوف أمريكي ،أو تصوف يتالءم ما تريده أمريكا!

ﷺ توصيات لإلدارة األمريكية والعامل الغريب

تضع الكاتبة مجلة من التوصيات التي تويص هبا أمريكا والعامل الغريب ،والتي منها(:((2

 -1دعم احلداثيني أولاً  ،وتكريس رؤيتهم إلزاحة رؤية التقليديني ،وذلك من خالل
تزويدهم بمنرب للتعبري عن أفكارهم ونرشها ،فهؤالء احلداثيون هم الذين ينبغي تثقيفهم
وتقديمهم للجامهري؛ كواجهة لإلسالم املعارص.
 -2دعم العلامنيني بشكل فردي ،وحسب طبيعة كل حالة.
 -3دعم املؤسسات والربامج املدنية والثقافية العلامنية.

 -4دعم التقليديني (متى وحيثام كانوا من اختيارنا) بام يكفي الستمرارهم يف منافسة
األصوليني ،واحليلولة دون أي حتالف بني الفريقني .أما داخل صفوف التقليديني فينبغي
أن نشجع -وبشكل انتقائي -أولئك املتوائمني مع املجتمع املدين احلديث وقيمه ،بدرجة
أكرب من سواهم .وعىل سبيل املثال فإن بعض مذاهب الفقه اإلسالمي أكثر قابلية من غريها
للتطويع بام يوافق رؤيتنا للعدالة وحقوق اإلنسان.
ثم تقول الكاتبة« :وسوف نحتاج إىل بعض األنشطة اإلضافية املبارشة لدعم هذا
االجتاه إمجالاً  ،وهي كام ييل»(.((2
ثم تذكر هذه األنشطة والتي منها:

 -1اختيار العلامء احلداثيني املناسبني إلدارة موقع إلكرتوين جييب عن األسئلة
املتع ّلقة باحلياة اليومية ،ويعرض اآلراء الفقهية احلداثية.
( ((2اإلسالم الديمقراطي املدين ،ص.115
( ((2م ،ن ،ص.92 - 91
( ((2م ،ن ،ص.92

املجتمعات اإلسالمية وأيديولوجية احلداثة األمريكية

165

 -2تشجيع العلامء احلداثيني عىل كتابة النصوص األكاديمية واالشرتاك يف تطوير
املناهج.

 -3استخدام وسائل اإلعالم املحلية واسعة االنتشار ،كاملذياع؛ إلبراز أفكار
احلداثيني املسلمني وممارساهتم ،ونرش رؤيتهم وتفسريهم لإلسالم عامل ًّيا وعىل أوسع نطاق.
إن هذا ما ُخ ّطط و ُأعد لإلسالم واملسلمني ،فالغرب يريد حداثته اخلاصة أن تطغى
وتسيطر ،ويريد للمنبهرين به ،والالهثني وراءه أن يت ّبنوا الفكر الغريب واحلداثة الغربية،
حداثة أساسها نقد ثوابت اإلسالم ،حداثة تشكك بكل ما هو إسالمي ،حداثة ترضب
أسس ومصادر الترشيع بحجة القدم ،حداثة تنظر لكل ما هو جديد وغريب عىل أنه هو
(هناية التاريخ)!
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حممد هتامي دكري

تأيت هذه الندوة استكاملاً ملتابعة فعاليات الندوة السابقة التي ن ّظمها
معهد املعارف احلكمية للدراسات الدينية والفلسفية يف بريوت ،قبل سنة
(انظر :الكلمة ،العدد  100صيف 2018م) ،والتي شارك فيها عدد من
تم فيها تسليط الضوء عىل املنهجيات املتعددة
ا ُمل ّ
تخصصني واألكاديميني ،وقد ّ
يف قراءة اإلسالم ،من خالل ما قدّ مه عدد من أعالم الفكر والتجديد الديني
والثقايف املعارصين ،الذين اشتهر عنهم مسامهاهتم يف إغناء الفكر اإلسالمي
املعارص بأطروحات منهجية جديدة لقراءة وفهم اإلسالم ،ومواقف من
الرتاث العريب اإلسالمي ،ومشاريع فكرية هنضوية ،تُساهم يف إخراج األمة من
والسبات احلضاري ،بوصل ما انقطع من إبداع ونشاط فكري
حالة اخلمول ُّ
وعلمي ،ومواجهة حالة االستتباع احلضاري للغرب.
تم يف الندوة السابقة احلديث عن جمموعة من أشهر الرموز الفكرية
وقد َّ
والنهضوية يف العاملني العريب واإلسالمي مثل :السيد مجال الدين األفغاين،
والدكتور إسامعيل الفاروقي ،وحممد إقبال ،والسيد حممد حسني الطباطبائي،
والعالمة عبد اهلل اجلوادي اآلميل ،واملفكر اجلزائري مالك بن نبي ...إلخ.
أما يف هذه الندوة ،والتي ُعقدت يف بريوت كذلك ،وعىل مدى
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أسبوعني( ،بني  /3 /14-13و ،)2019 /3 /21-20فقد تناولت شخصيات فكرية
مهمة كذلك ،كانت هلا مسامهات متم ّيزة يف مرشوع التجديد الفكري واحلضاري العريب
ّ
وتوزعت عىل جغرافية العامل العريب رش ًقا وغر ًبا مثل :الشيخ مرتىض مطهري،
واإلسالميّ ،
والشيخ مصباح يزدي ،والشيخ راشد الغنويش ،واملفكر السيد حسني نرص ،والشيخ حممد
مهدي شمس الدين ،والشيخ حممد جواد مغنية ،والدكتور عبد الرزاق السنهوري.
وقد شارك يف قراءة ونقد وحتليل املشاريع التجديدية والنهضوية هلؤالء األعالم،
نخبة من األكاديميني واملختصني يف متابعة الفكر اإلسالمي املعارص من لبنان.
فيام ييل متابعة مقتضبة ملا ورد يف األوراق واملداخالت املشاركة يف هذه الندوة..

ﷺ فعاليات اليوم األول

تم تناول مشاريع أربعة من
يف األسبوع األول من فعاليات هذه الندوة البحثيةّ ،
الشخصيات املشهورة يف جمال الفكر اإلسالمي املعارص ،هم:

أول« :منهج الشهيد مرتىض مطهري يف قراءة اإلسالم» ،وقد حتدّ ث عنه الشيخ حممد
حسن زراقط (باحث وأستاذ حوزوي وجامعي من لبنان) ،يف البداية أشار الباحث إىل
صعوبة احلديث عن منهج حمدّ د املعامل عند املفكر اإليراين الشهري الشيخ مطهري(- 1919
1979م) وذلك بسبب اشتغاله عىل جماالت متعدّ دة ٍّ
لكل منها خصائصه املنهجية.

فقد اشتغل عىل الفقه والتاريخ والفلسفة وعلم الكالم ،كام كانت لديه مواقف
مرتبطة بالواقع والسجاالت الفكرية والسياسية الدائرة يف إيران عشية اندالع الثورة
أججوا نارها وأمدّ وها بالوقود
اإلسالمية فيها ،والتي كان الشيخ مطهري واحدً ا من الذين ّ
الفكري ،حتى اعتُرب من من ِّظرهيا و ُدعاهتا ،وذلك من خالل كتاباته الداعية إىل التجديد
والتحرر من
وإعادة النظر يف املوروث الفقهي والكالمي بام خيدم حركة التغيري والنهضة
ّ
االستعامر اجلديد ،الذي كان يم ّثله الشاه آنذاك ،استعامر التبعية السياسية والثقافية للغرب
وللواليات املتحدة عىل وجه اخلصوص.
وتنوع تراثه الفكري ،واختالف التعاطي املنهجي باختالف
وبسبب تعدّ د كتاباته ّ
تعرض هلا ،أو كان له موقف جتديدي فيها ،فقد حرص الباحث
املواضيع أو العلوم التي ّ
أهم املعامل
الشيخ زراقط بحثه يف دائرة علم الكالم والبحث العقدي ،مع التو ّقف عند ّ
املنهجية عند الشيخ مطهري.
فحسب الباحثّ ،
فإن الشيخ مطهري قد اختار يف عالج الكثري من القضايا الكالمية
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طريقة احلكامء عىل حدّ تعبريه ،مع اعرتافه ّ
بأن النقل يمكن أن يكون من املوا ّد األولية التي
يعتمد عليها يف معاجلات قضية عقدية كقضية العدل؛ ألنه كان يعترب طريقة احلكامء يف
االستدالل ُمتقنة أكثر من الطريقة الكالمية والفلسفية.
ومن خالل هذه املالحظة األساسية بدأ الباحث نقاش منهج الشهيد مطهري ،يف
حماولة للبحث عن املعامل العا ّمة التي حتكم قراءته لإلسالم ،وموقفه من أمهات املسائل
مطهري ُيعيد فتح أبواب
والقضايا مثلاً يف قضية «أمهية اإلنسان وحمور ّيته» ،نجد الشيخ ّ
علم الكالم لإلنسان ومعاجلة قضاياه الوجودية وأسئلته الكربى .مثلاً من يقرأ كتاب
اإلهلي) من ّأوله إىل آخره ،جيد ّ
أن الروح احلاكمة عىل صاحبه ،هي روح البحث
(العدل
ّ
عن أجوبة ألسئلة الناس التي ترتبط بحياهتم قبل أن تكون أسئلة ترتبط باملفهوم العقدي
املجرد ،كام يظهر هذا األمر من جهة أخرى يف حجم القضايا اإلنسانية التي عاجلها ،مثل:
ّ
اإلنسان الكامل ،اإلنسان واإليامن ،اإلنسان يف القرآن ،املجتمع والتاريخ ،املدد الغيبي يف
حياة اإلنسان ،الفطرة ...وعىل هذه األمثلة ُيقاس ما سواها.
ويف موضوع توسعة دائرة علم الكالم :فواحدة من النواظم املنهجية عند الشيخ
وسع دائرة علم الكالم ليشمل الكثري من املواضيع األخرى الواقعية ،باإلضافة
مطهري ،أنّه ّ
إىل البحث يف الصفات اإلهلية والعدل والنبوية ...إلخ .وقد نجم عن ذلك مواقف جريئة له
يف هذا املجال ،مثل اعرتافه بالنجاة لغري املسلمني ،والدعوة الرصحية لتجديد النظر يف الكثري
من القضايا العقائدية ،واالنفتاح عىل التجارب الفكرية األخرى ،وإعطاء املركزية لبعض
املفاهيم االعتقادية كقضية العدل ،باإلضافة إىل البحث اجلذري يف الدين ،مع الرتكيز عىل
قضايا اإلسالم املعارص أو اإلسالم يف الوقت الراهن ،ومن بينها موقف اإلسالم من املرأة
وحقوقها.

مطهري بسمة الدفاع عن اإلسالم ومبادئه
واخلالصة ،فقد مت ّيزت كتابات الشيخ ّ
وقيمه ،والر ّد عىل بعض الشبهات التي كانت تعرض عليه .كام مت ّيز باحرتامه لآلراء املخالفة.

ثان ًيا« :منهجية بحث الشيخ مصباح اليزدي يف قراءة اإلسالم» ،وقد حتدّ ث عنها
السيد عيل املوسوي (رئيس حترير جملة املنهاج اللبنانية) ،أهم ما يالحظ عىل الشيخ اليزدي
وهو واحد من كبار العلامء املعارصين (ولد سنة  1934يف إيران) واملشهور بنشاطهالعلمي والسيايس ،وكتاباته يف جمال اإلهليات واألخالق والعقيدة والتفسري؛ حيث يرى
الباحث يف هذه القراءة مت ّيزه باعتامده عىل الفلسفة والعرفان والتفسري ،وموقفه املتم ّيز من
الفلسفة باعتباره من تالمذة العالمة السيد طباطبائي ،حيث مل ينظر إىل الفلسفة كعلم يطلب
لذاته ،بل بام خيدم بق ّية العلوم ،واعترب العرفان جز ًءا من اإلسالمّ ،
وأن السري والسلوك ليس
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قسم مستقلاًّ عن حدود الرشيعة.
اً

كام استفاد من منهج أستاذه الطباطبائي يف القراءة القرآن ّية لإلسالم ،ويف تفسري
القرآن بالقرآن ،إلاّ أنّه أضاف فكرة دور املعصوم يف تفسري اآليات القرآن ّية ،كام أعاد ترتيب
آيات القرآن ترتي ًبا طول ًّيا ،بحسب األهداف التي أرادها اهلل من خلق اإلنسان.
أما بخصوص قضية األصالة ،القضية التي شغلت التفكري الفلسفي ،فقد أسس
الشيخ اليزدي ألصالة الفرد واملجتمع م ًعا ،مؤكدً ا -حسب الباحث املوسوي -عىل كون
العالقة بينهام عالقة جدل ّية تبادل ّية ،باإلضافة إىل رفضه القول بجرب ّية التاريخ؛ ألنه يعتقد أن
اإلرادة اإلنسان ّية جزء من الع ّلة التا ّمة للفعل واحلركة اإلنسانية.
اإلسالمي ضمن رشوط منها:
لذلك ،كان يعتقد بإمكان ّية حت ّقق املجتمع املثايل
ّ
الواقع ّية ،الربنامج الصحيح ورسم اهلدف ،أما االختالفات االجتامع ّية فال تتناىف مع إرادة
اإلنسان.
أما بخصوص موقفه من األخالق ،فقد الحظ الباحث أن العلاّ مة اليزدي أعاد قراءة
األخالق اإلسالم ّية ضمن قضايا ثالث :األخالق اإلهل ّية ،الفرد ّية ،االجتامع ّية ،مؤكدً ا عىل
أن ما يم ّيز النظام األخالقي اإلسالمي عن غريه ،هو التأكيد عىل مركزية وأمهية االختيار
والتأ ّثر والتأثري.

وأخريا ،ختم الباحث السيد عيل املوسوي بحثه بتسليط الضوء عىل املوقف املتشدّ د
ً
للعلاّ مة من بعض الطروحات الفكرية لبعض اجلامعيني يف إيران مثل الدكتور عبد الكريم
روج هلا ،ففي نظره يمكن تقسيم
رسوش ،ورفضه القوي ملقولة التعدّ د ّية الدين ّية التي ّ
وعميل يتط ّلب احرتام
فكري ،وهذا مرفوض متا ًما،
نظري
التعدد ّية الدين ّية إىل قسمني:
ّ
ّ
ّ
عقيدة الطرف املخالف.

وقد انتهت فعاليات اليوم األول بمداخالت ناقشت بعض ما ورد يف هذه البحوث.

ﷺ فعاليات اليوم الثاين

استمرت مناقشة وعرض املشاريع الفكرية العربية اإلسالمية ومناهج
يف هذا اليوم
ّ
أصحاهبا ،وقد حتدّ ث فيها األستاذ حممود حيدر (مدير حترير جملة االستغراب الصادرة يف
لبنان) عن منهج ّية املفكر اإليراين الس ّيد حسني نرص يف قراءة اإلسالم ،معنونًا ورقته بعنوان
يعرب عن طبيعة فكر السيد نرص وخلفياته ومآالته وهو« :املستغرب املحفوظ بأصله» ،يف
إشارة إىل هجرة هذا املفكر اإلسالمي إىل الواليات املتحدة وعيشه فيها ،وتش ّبثه بأصله
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الديني وموروثه الفكري واحلضاري.

روحا
ومن خالل هذا الوضع االغرتايب جسدً ا واملحافظ عىل التواصل مع الرشق ً
وفكرا ،يمكن احلديث -كام يرى الباحث حيدر -عن منهج ّية مركّبة اتّسمت هبا كتابات
ً
السيد نرص ،تقوم عىل تفعيل ثالثة خطوط متوازية ومتالزمة هي:
التعرف إىل املجتمعات الغرب ّية كام هي يف واقعها.
ّ -1

التعرف إىل املناهج والسياسات التي اعتمدها الغرب حيال الرشق واملجتمعات
ّ -2
اإلسالم ّية.
ّ -3
مخا للذات ولآلخر.
خط النقد ،وجيري عنده متا ً

ومن خالل هذه اخلطوط الرئيسة يمكن كشف مرتكزات السيد نرص املنهج ّية ،التي
يمكن حتديدها يف النقاط التالية:
ّ
املسخرة خلدمة اإلنسان.
 -1فهم العالقة بني الدين والطبيعة

 -2التفريق بني العلم املقدّ س واملدنّس ،وإعادة فهم العلوم الطبيع ّية عىل أسس
معرف ّية وفلسف ّية أصيلة.
 -3فهم صلة الربط بني الوحي والرتاث اإلسالمي.
 -4القول بالوحدة املتعالية لألديان.

 -5نقد احلداثة وامتداداهتا اإلمربيال ّية.
 -6فهم الغرب ونقده.

 -7التنظري لإلسالم يف ماه ّيته والغاية منه.

وهذه اخلطوط واملرتكزات ظهرت واضحة يف أغلب كتابات السيد نرص ،بحيث
نالحظ حماوالته لفهم الغرب وحضارته وقراءته قراءة نقدية ،و َألاَّ ينظر إىل الغرب ككتلة
صمء ،بل كبنية حضار ّية تتعدّ د أضالعها ،وبالتايل ينبغي فهمها بعمق وشمولية ،كمقدمة
اّ
لبناء اسرتاتيج ّيات فكرية وحضارية ،متكن اإلسالم والرشق بشكل عام من املواجهة
والتحرر من هيمنة الغرب احلضارية .ويف الوقت نفسه إعادة قراءة اإلسالم وموروثه
ّ
الديني والفكري بعمق منهجي حتلييل ناقد ومتسائل ،وحماولة استنباط مفاهيم جديدة من
خالل هذه القراءة.
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مشريا إىل ما مت ّيزت به نظر ّية املعرفة
ويف األخري ختم األستاذ حممود حيدر قراءته،
ً
عند س ّيد حسني نرص ،وكيف ارتكزت عىل أركان أربعة هي :التوصيف واالستقراء،
املؤسس ،وركن النقد.
املؤسس ،واإلجابة املتامهية مع السؤال ّ
السؤال ّ

ﷺ فعاليات اليوم الثالث

محود الذي حتدّ ث عن «معامل املنهاج
غسان ّ
يف هذا اليوم كانت البداية مع الدكتور ّ
حممد مهدي شمس الدين» ،حيث أكد الباحث أن
الفكري األصو ّيل  -الفقهي للشيخ ّ
القارئ ملجمل كتابات الشيخ شمس الدين ،رغم تعدّ د مواضيعها ،حتمل هاجس التجديد
وإعادة النظر يف الكثري من املسلامت املوروثة ،والعمل عىل فتح باب االجتهاد عىل مرصاعيه،
وخصوصا ملعاجلة القضايا املعارصة.
ً
أما أهم معامل منهجية الشيخ شمس الدين يف هذه الكتابات فقد حدّ دها الباحث
محود يف اآليت:
ِ
لمي أصول الفقه والفقه من الشوائب وتكميلهام ،وفتح أبواب
 -1رضورة تنقية ع َ
الفقه عىل عناوين ال زالت مهملة ،كاالقتصاد ،والبيئة ،والزراعة ،واألرسة ،والسياسة
وغريها.
 -2تقديم األجوبة واحللول ،لسدّ ثغرات علم األصول وتطوير الفقه وإفساح
بالتحرر من الكثري من ضوابط السنّة وقيودها.
املجال لظهور فقه جديد يتّسم
ّ
اخلاص كشؤون
 -3حمدود ّية جمال التع ّبد بالنصوص ،فيام يتع ّلق بمجاالت الفقه
ّ
األرسة ،واملكاسب الفرد ّية والتنظيم ّية.

 -4عدم اقتصار دور املرجع ّية الدين ّية عىل دور اإلفتاء ،وإنّام ُيفرتض أن يتعدّ اه لدور
مؤسسة احلكم والتوجيه يف املجتمع ،مع مراعاة اخلصوصيات املجتمعية
قيادي ضمن ّ
لبعض الدول حيث نجد تعددية دينية ومذهبية.
موجه لألفراد،
 -5وجود مستويني من األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،أحدمها ّ
موجه إىل السلطة املن ّظمة لشؤون املجتمع.
واآلخر ّ

 -6رضورة فتح باب االجتهاد ملعاجلة املستجدات ،مثل :موقف اإلسالم من وهب
علمي الكيمياء والفيزياء وغري ذلك.
األعضاء وزرعها ،وما ينشأ عن ّ
تطور َ
الدكتور هادي فضل اهلل (عميد كلية األديان والعلوم اإلنسانية يف جامعة املعارف)،
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قدّ م ورقة عن «منهجية الشيخ حممد جواد مغنية يف قراءة اإلسالم» ،والشيخ مغنية (1904
 1979م) هو من أشهر علامء الشيعة يف لبنان ،وأكثرهم غزارة يف التأليف والكتابة ،ومنأشهر ال ُق ّراء ،حيث كان يقيض بني  14و 18ساعة يف مكتبته يكتب و ُيقلب أوراق الكتب،
وقد انعكس ذلك غزارة يف التأليف والكتابة بحيث جتاوزت كتبه  60كتا ًبا ،وتعدُّ ًدا يف
املواضيع التي كتب فيها وعنها ،شملت مواضيع :الدين ،الفقه ،علم الكالم ،الفلسفة،
األخالق ،التاريخ ،والسرية وغريها ...إلخ.

وأهم ما جيمع بني هذه املؤلفات عىل مستوى املضمون واملنهج ،هو هاجس النقد
والتحليل ،والدعوة إىل إعادة النظر يف الكثري من املسلامت ،واعتامد لغة سلسة بعيدة عن
الغموض.
وهذا ما أكّده الباحث فضل اهلل ،عندما وصف منهجه بأنه يتّسم بسامت الرتكيز
واإلجياز والوضوح ،فضلاً عن روح النقد .وجاء املضمون بأسلوبه املم ّيز سهل العبارة،
غزير املادة ،دقيق النظرة ،عميق الغور ،هدفه الوضوح يف املعنى والبساطة يف التعبري.

وكذلك ارتباطه بواقع اإلنسان وحياته املعيشة ،وحماولة معاجلة مشكالته ،وهذا ما
نتلمسه يف تفسريه للقرآن مثلاً  ،عندما ركز عىل اجلانب اإلنساين أكثر من اهتاممه باجلانب
البالغي ،مع إيامنه برضورة متكّن املفسرّ من العلوم العرب ّية والفقه وأصوله وعلم احلديث
والكالم.

وحسب الباحث فضل اهلل ّ
يتمسك بحرف ّية اآليات القرآن ّية ،بل
فإن الشيخ مغنية ،مل ّ
جوان ًّيا ،هو منهج العقل والذوق والوجدان ود ّقة الشعور .دون إمهال احلديث
سلك
منهجا ّ
ً
تفسريا موضوع ًّيا بعيدً ا عن التفسري التجزيئي أو اآلحادي.
النبوي الرشيف ،مع تفسري القرآن
ً
كام أشار الباحث إىل ما مت ّيز به الشيخ مغنية من نزعة براغامت ّية كانت –يف نظره-
واضحة يف تفسرياته ،رصحية يف مقاصده واجتاهاته ،باإلضافة إىل اهتاممه بالر ّد عىل الكثري
رواد حركة التقريب وله
ُروج ضد املذهب الشيعي ،وقد كان من ّ
من الشبهات التي كان ت ّ
كتابات ومشاركات يف جملة التقريب (رسالة اإلسالم) التي كانت تصدر يف القاهرة يف
ستينات القرن املايض.
وقد ختم الباحث فضل اهلل ورقته قائلاً ّ :
متعصب
إن مغنية يظهر يف كتاباته مفك ًّرا غري
ّ
ملذهب إسالمي معينّ  ،فعرض املسائل الفقه ّية عىل املذاهب اخلمسة ،وبينّ رأي ّ
كل مذهب
مظهرا االتّفاق واالختالف ،معتمدً ا منهج التحليل واملقارنة ،مبتعدً ا عن العبارات
فيها
ً
الغامضة ،واألسلوب املع ّقد ،واملصطلحات األصول ّية التي ال يدركها إلاّ الفقهاء.

مناهج البحث عند مفكري اإلسالم املعاصر
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محود« :قراءة يف منهج ّية عبد
يف هذه الندوة البحثية تناول فيها األستاذ حسني ّ
الرزاق السنهوري (- 1895
الرزاق السنهوري يف قراءة اإلسالم» واملفكّر والكاتب عبد ّ
ّ
عضوا يف جممع اللغة العرب ّية يف مرص ،كام ساهم يف وضع
1971م) هو رجل قانون ،وكان
ً
مصطلحات يف علم القانون ،كام اشتهر بدعوته إىل جعل الفقه جز ًءا من القانون .وكانت
له آراء متم ّيزة يف فقه اخلالفة ،ويف تشكيل هيكل ّية إدار ّية مدن ّية ال عىل سبيل التقليد األعمى
للغرب ،بل من جهة االستفادة يف التنظيم واإلدارة الغربية.

كام أشار الباحث إىل مرشوع السنهوري الذي سعى لربط الرشق باإلسالم وباهلو ّية
اإلسالم ّية ،وإيامنه ّ
بأن هنضة الرشق ال تتح ّقق إلاَّ باإلسالم ،وقد نادى برضورة أن يكون
أيضا يف فرض متالزمة الدين والدولة
الدين والدولة متالزمني ،كام كان له الفضل ً
والدستور.
ومن آرائه كذلك ،مناداته باملساواة بني الشعوب واألفراد ،وربطه بني الفقه اإلسالمي
وحاكم يف الفقه ،ال س ّيام فقه املعامالت.
معيارا
واللغة العرب ّية ،وجعل العقل
اً
ً

حممد علوش فقد حتدث عن «منهج ّية الشيخ راشد الغنويش يف قراءة
أما الدكتور ّ
متفرقة
اإلسالم» ،والغنويش هو زعيم حركة النهضة اإلسالمية يف تونس ،وله كتابات ّ
متنوعة ،لكن هلا عالقة وثيقة بالواقع.
عاجلت مواضيع وقضايا ّ

لذلك ال يمكن احلديث عن مرشوع فكري ُمنجز ،وإنام طروحات فكرية يف قضايا
حساسة فكرية وسياسية وحركية ،متأ ّثرة بشكل كبري باملدرسة اإلصالحية ،مع الرتكيز عىل
أمهية التفاعل مع الواقع االجتامعي والسيايس ،ورضورة أن ختوض احلركة اإلسالمية جتربة
املشاركة يف إدارة الشأن العام ،كي تكتسب اخلربة الكافية ،وبالتايل تنضج مواقفها ورؤيتها
التغيريية.
ومن مم ّيزات تفكري الغنويش حسب بعض كتاباته -كام يرى الباحث علوش -أنه
هيتم كثري بقضايا الغيب ّيات وما وراء الطبيعة ،كام دعا إىل التوفيق بني احلداثة واملوروث
مل ّ
الديني.
النص القرآين فقد غلب عليه اهتاممه بالكشف عن ال ُبعد
أ ّما بالنسبة إىل لقراءة ّ
املقاصدي؛ ألنه كان يعتقد أن القصد ّية هي الروح الناظمة يف النص القرآين الذي يتم ّيز
كذلك باملرونة ،وصفة املدنية ،باعتبار ّ
أن ُج ّل القرآن نزل باملدينة ،ليواكب املجتمع
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اإلسالمي الناشئ ويعالج قضاياه ومشاكله واحتياجاته الترشيعية.

ومن مواقف الغنويش كذلكُ ،بعده عن التصوف واحلركات الباطنية ،وإيامنه بأمهية
الدولة؛ ّ
سيتم تظهري قيم اإلسالم وترشيعاته ومبادئه.
ألن عربها
ّ
أما عىل مستوى العالقات الدولية واحلضارية فإن الغنويش يعتقد ّ
أن األصل يف
العالقات بني الشعوب هو التفاعل احلضاري مع اآلخر ،وليس االنكفاء والتقوقع عىل
الذات.

كذلك أشار الباحث إىل ما اتّسمت به كتابات الغنويش من نزعة إنسان ّية ،ومناداته
بالعدالة املطلقة واملساواة بني أهل األديان يف الدولة اإلسالمية يف احلقوق والواجبات،
وكذلك بني الرجل واملرأة ،إلاّ يف االستثناءات التي تفرضها طبيعة ٍّ
كل منهام ،كام أكد عليها
الفقه اإلسالمي.
ومن آرائه السياسية واالجتامعية والتي كانت حمل نقاش وردود ،دعوته إىل إنشاء
األحزاب املختلفة داخل الدولة ،وإعطاء احلر ّية املطلقة الفرد ّية يف موضوع التد ّين.
النص اإلهلي واإلنتاج الفكري البرشي .ومن آرائه كذلك رفضه ملقولة
ورضورة التمييز بني ّ
صدام احلضارات.

كام أشار الدكتور علوش إىل مفهوم الدولة يف فكر الغنّويش ،ورأيه يف عدم ارتكازها
عىل اهلوية الدين ّية ،وأن يتم ّيز جهازها اإلداري باحلياد ،وهنا قد يلتقي مع طروحات فصل
الدين عن الدولة ،وإبعاد الدولة عن التوظيف الديني ،إلاّ ّ
أن هذا الطرح قد تغيرّ بعد الثورة
حلكم وتسيري الدولة.
يف تونس وانخراط حركة النهضة يف العمل السيايس واملشاركة يف ا ُ
وأخريا ،أشار الدكتور حممد علوش إىل دعوة الشيخ راشد الغنويش إىل توسيع دائرة
ً
ّ
األ ّمة ،لتشمل املسلم يف كل أقطار العامل ،فجنس ّية املسلم هي هو ّيته اإلسالم ّية ،بعيدً ا عن
التحديدات اجلغراف ّية.
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ﷺ املقدِّ مة

حائرا حني يرى كل هذا الرتاث من املقدّ سات يف األديان،
يقف املرء ً
وتتزاحم األسئلة يف الذهن :ما هو أصل هذه املقدّ سات؟ وهل ترجع كلها إىل
مصدر واحد؟ وهل انتقلت عرب اإلنسان من ٍ
دين إىل آخر ،أم َّ
أن األديان كلها
ترجع إىل دين واحد ،وبالتايل فاملقدّ سات واحدة؟
* باحثة من لبنان.
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ٍ
انتهاك هلا ،ونرى أن كل
أي
خاصة هبم ،وال يرضون َّ
ولكل أصحاب ديانة مقدّ سات ّ
املحرم الغليظ الذي ال جيوز
ديانة تعمل عىل إحاطة مقدَّ ساهتا بنو ٍع من التَّبجيل ،وتعدُّ ها
َّ
املساس به.
ٍ
كائن
لتحول اإلنسان إىل
فالبعض يرى أنَّه لوال وجود املقدَّ س يف حياة اإلنسان
َّ
ووحيش؛ إذ َّ
إن هناك عالقة حقيقية بني اإلنسان املؤمن بمقدَّ س ما وهذا املقدّ س،
أناين
ّ
ّ
ً
وك َّلام كانت العالقة وطيدة أكثر كان اإلنسان متعال ًيا أكثر عن العامل املادي ،ومرتبطا بالعامل
املاورائي ،متسام ًيا بروحه إىل األعىل ،مبتعدً ا عن األنانية ،مرت ِّف ًعا عن العامل املحسوس،
والرقي املعنوي.
ويتحرر منه نحو مدارج الكامل
ّ
َّ
ٍ
وربام تتَّسع دائرة املقدَّ س عند بعض أصحاب ديانة ما ،وتضيق عند أخرى ،إلاَّ
أن األمر املشرتك بني كافة الديانات أنهَّ ا دعت إىل تقديس ٍ
َّ
أمور حمدَّ دة ،باعتبارها متعالية
عىل الفهم والنقد ،من جهة ،ومن ٍ
رمزا ألمور ماورائ َّية ،فهي من
جهة أخرى ،باعتبارها ً
دقائق الدين وجوهره وروحه ،فوراء املقدَّ سات حقيقة ميتافيزيق َّية ال يتسنّى للمعرفة املادية
املتحررة
التصورات
اإلحاطة هبا وإدراك كنهها ،وهذه النظرة امليتافيزيق َّية حتوي الكثري من
ّ
ِّ
من الزمان واملكان ،وترخي بظالهلا عىل عقيدة املؤمن هبا.

-1التعريف بموضوع البحث

لقد كان لعنرص النار داللة وبعد قديس بد ًءا من الديانات القديمة ،وصولاً إىل
أن عنرص النار َّ
الديانات الساموية ،أضف إىل ذلك َّ
وتوسعت
مهم،
َّ
احتل يف الفلسفة ح ّي ًزا اًّ
النظريات حوهلا ،وحول رمزيتها يف كافة األديان والفلسفات ،بام فيها الدين اإلسالمي،
وقد عدَّ ت الديانة الزرادشتية من أبرز الديانات التي قدَّ ست النار حتى اتهُّ ِم أصحاهبا
بعبادهتم هلا.
أما السبب يف إعطاء النار أو غريها بعدً ا قدس ًّيا ،فهو نابع من جتيل «اإلهلي» فيها ،وال
ندري إذا ما كان هلذا التجيل عالقة باألسطورة التي دخلت إىل الثقافة الدينية أم ال ،وقد
ترافق هذا االرتباط بني الرمز واإلله ،مع مرور التاريخ الديني ،ونستطيع القول :إنه مل يكن
هناك دين إلاَّ ودخل احللول أو الرمز اإلهلي معه ،ففي بالد الرافدين كان الرمز اإلهلي عبارة
عن حزمة من القصب ذات رأس ملفوف تتدىل منه راية ،ويف بالد كنعان كانت عبارة عن
عمود حجري ينصب يف املحراب ،ويف تاريخ آخر كانت التامثيل التي تصنع من احلجارة،
ويتىل هلا طقوس خاصة مت ِّثل جتل ًيا لأللوهة.

رمزية عنصر النار بني الزرادشتية واإلسالم
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فلم تعبد األصنام إلاَّ بام مت ِّثله من رمز يتجىل اهلل فيها ،فهم يدَّ عون أن اإلله َّ
حل يف هذا
طقسا معينًا بعد جلب التمثال إىل املعبد أو إىل حمراب العبادة،
التمثال حيث يؤ ّدي العابدون ً
فتجتاز هذه القطعة احلجرية من الرمز الدنيوي إىل الرمز اإلهلي ،فيصبح عندها مقدّ ًسا.

وعبادة النار ما هي إلاَّ
ٌ
جراء هذه
شكل من أشكال هذا التجليّ اإلهلي ،وما ُعبدت إلاَّ ّ
طقوس معينًة كي تعرب من الدنيوي إىل القديس ،فليست أ ّية
امرس عليها
ٌ
األسباب ،حيث ُي َ
طقوس معينة تقود إىل جتيل اإلله يف املكان (أي النار)،
نار تُقدَّ س وتُعبد ،بل ينبغي أن متارس
ٌ
حتوهلا إىل عامل األلوهة ،فالعابد ال
فالنار هي بمثابة إشارة تتيح
التحول إىل داللة مقدّ سةِّ ،
ّ
جيثو أمام هذه النار بام هي نار ،بل بام ترمز إليه وتشري ،إىل ما ال يستطيع العقل التعامل معه
إلاَّ بتوسيط الرمز واإلشارة ،فالعقل البرشي عاجز عن اإلحاطة بكافة تفاصيل األلوهة
اخلارجة عن املحدود.
فقيمة هذا التجيل إنام يكمن يف أنَّه خارج امللموس واملحسوس ،والعقل البرشي
قادرا
يتوق إىل املاورائيات ،فمثل هذا اإلهلي يصبح صورة يف الذهن البرشي ،حيث يصبح ً
عىل استيعابه.
ٍ
ٍ
َّ
ليشء معينَّ  ،هو عبارة عن حماوالت لتفسري
تقديس من ِق َبل اإلنسان
أي
ولعل منشأ ّ
الظواهر التي حتيط به ،والتي ال يعرف هلا سب ًبا ،أو يريد جتنُّب ٍ
أمور خميفة ،فيلجأ إىل أمور
تتضمن قوى أكرب من تلك ،فيمتزج اخليايل باملادي ،والوهم باملحسوس.
أخرى ،يعتقدها
َّ

وال يوجد بني أيدينا نص موثوق يعطي صورة متكاملة عن بدء عبادة النار ،ومنشئها،
وفحوى هذه العبادة امليثولوجي ،فمنهم من عزاها إىل العامل النفيس ،ومنهم من عزاها إىل
األديان القديمة التي اعتربهتا جتل ًيا لإلله ،ومنهم من عزاها إىل األساطري اإلغريقية ،والتي
سرُ ِ قت من جبل األوليمب عرب اإلله «بروميثيوس» ملنحها للبرش ،بام مت ّثله من أقوى قوة من
مظاهر الطبيعة ،فليس هناك ما هو أقوى منها.
فاإلنسان منذ وجوده عىل سطح الكرة األرضية حاول أن يلجأ إىل كائنات غري
طبيعية حتميه من مظاهر الطبيعة ،وجاءت األديان لرتفد ذلك ،ولكنه وجد نفسه بعيدً ا عن
حيسه ويلمسه ،فجاءت الرموز والدالالت عىل اإلله،
إله ال يراه ساعة يشاء،
َّ
فأحب أن ّ
ومن بني هذه الرموز النار ،ربام ألهنا العنرص األقوى يف الطبيعة ،فمن غري املعقول انتشار
هذه الظاهرة -وهي ظاهرة تقديس النار -لدى كل الشعوب عن طريق املصادفة ،ودون أن
يكون هلا جذور يف الفكر اإلنساين البدائي ،أو الفكر اإلنساين الديني ،فالنار ُيلجأ إليها يف
شتى املناسبات ،بد ًءا من ثقافات الرشق القديم ،والفلسفة اإلغريقية ،ولدى كل الشعوب،
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عرب طقوس وممارسات عديدة ،ال حرص هلا ،كشفاء املرىض ،ولتأمني حمصول زراعي جيد،
ولطرد األرواح الرشيرة ،ولتزويج العازبات ،وللحصول عىل األوالد ،وربام اختلفت هذه
الطقوس ،من حاجة إىل أخرى ،ومن قوم إىل قوم ،ولكن اليشء املشرتك بينها أهنا طقوس
تتع ّلق بالنار ،باعتبارها الوسيط ،إىل غري ذلك من الطقوس التي تؤ َّدى يف املعابد ،سواء
معابد الديانات الساموية ،أو غريها ،إذ تعدّ الوسيط بني اهلل وبني اإلنسان ،إما باعتبارها
جتل ًيا لإلله ،وإما باعتبار أن هلا قدسية معينة بشكل مستقل.

توجه اإلنسان إىل تقديسها أولاً  ،ثم وصل به هذا التقديس إىل
عىل ضوء ما تقدَّ مَّ ،
ِ
قديم وحدي ًثا ،ليتجنَّب رشها،
يكتف بعبادهتا ،بل مارس هلا
عبادهتا ،ومل
طقوسا معينة سواء اً
ً
وحيتمي هبا من رش اآلخرين ،ومن رش الطبيعة ،فدخل إىل عبادهتا ممارسات أشبه ما تكون
بمامرسات سحرية ،وال نعلم منشأ اختالط الطقوس السحرية بالطقوس الدينية ،حيث إن
اإلنسان يف هذه الطقوس السحرية اعتربها توسي ًطا لإلله ،إىل درجة أصبحت شخصية اإلله
شخصية غائمة ،مبهمة ،ال تكاد تُعرف إلاَّ من خالل املتجلىّ  ،أي النار ،فيتم جذب اإلله
بواسطة هذا املتجلىّ  ،واستنهاضه واستقدامه من خالل الطقوس التي تمُ ارس للنار ،فهناك
متازج وتداخل يصعب التفكيك بينهام ،لذلك كان ال بد من االسرتداد التارخيي ملعرفة منشأ
هذه الظاهرة.
ولطاملا ُقدِّ مت القرابني للنار ،فكانت حيوانات القرابني حترق عىل منصات خاصة
ويزودهم بالغذاء الالزم هلم.
ليصعد دخان املحرقة إىل مساكن اآلهلةِّ ،

ولطاملا كان حيرق جثامن املوتى بالنار ،باعتبار أهنا عنرص مطهر للنجاسات الدنيوية
املعنوية واملادية.
ولطاملا ُقدِّ مت الصلوات للنار يف معابد النريان التي انترشت عىل وجه املعمورة،
وهي من الطقوس الروتينية األساسية ،يف معابد النريان ،ويعود زمن انتشارها إىل ما قبل
الديانة الزرادشتية املتهم األساس بعبادة النار.

ويذكر التاريخ َّ
أن تقديس النار قد بدأ مع بدايات الفلسفة األوىل يف الفلسفة الرشقية
مركزا مرمو ًقا يف الفلسفة املرصية
القديمة التي سبقت الفلسفات اإلغريقية ،فاعتلت النار
ً
الدينية القديمة ،أال وهي النار األثريية التي هي أصل العامل عندهم ،ثم يف الفلسفة اليونانية،
حيث ذهب هرياقليطس إىل َّ
أن النار أصل العامل ( 475 - 540ق.م) ،وهي التي صدرت
عنها األشياء ،وليست هذه النار املحسوسة املاد ّية ،بل هي نار إهل ّية لطيفة ،أزل ّية ،أبد ّية،
ماورائ ّية ،وسيأيت يوم لن يبقى إلاَّ النار ،حتى َّ
إن النفس هي قبس من النار اإلهلية ،وتد ِّبر

رمزية عنصر النار بني الزرادشتية واإلسالم

179

ثم بعد العروج عىل أفلوطني يف تاسوعاته ،حني اعترب َّ
أن العقل
اجلسم كام تد ِّبر النار العاملَّ ،
مرورا
والنفس بمنزلة النار واحلرارة ،فالعقل هو النار ،والنفس هي احلرارة املنبثة من النار،
ً
بالديانة الزرادشتية ،التي جعلت للنار قدسية مل جيعلها أحدٌ غريها ،ثم الديانة املسيحية،
وبعض الطقوس عندهم يف بعض أعيادهم ،كعيد مجيع القديسني وعيد الفصح ،وارتباط
هذه الطقوس بالنار ،وصولاً إىل الديانة اإلسالمية ،وما جرى عىل ألسنة فالسفة املسلمني
يف شأن عنرص النار ،السيام «السهروردي» زعيم الفلسفة اإلرشاقية اإلسالمية ،وما ذكره
ابن عريب يف فتوحاته من أن مبدأ وجود هذا الكون النار ،وسيأيت يوم تعود كل األشياء إىل
أصلها األساس ،أال وهو النار.
مضطرا إلعادة ترتيب هذه العبادة أو
ومن هذا املنطلق ،فإن الباحث جيد نفسه
ً
التقديس تارخي ًّيا ،كي يصل إىل نتيجة أقرب ما تكون إىل اإلجابة عن هذا املوضوع.

-2أسباب اختيار املوضوع

يمكن القول :إن أي باحث إذا ما عرج أثناء مطالعته عىل عبادة النار ورمزيتها أو
يتأجج ملعرفة املزيد عن هذا املوضوع تارخي ًّيا ،وقد راودتني
قدسيتها ،فإن فضوله العلمي َّ
وأيضا أثناء مطالعتي
هذه الفكرة أثناء مطالعتي كتاب «حكمة اإلرشاق» لـ«السهروردي»ً ،
لبعض املصنَّفات التي حتدثت عن قدسية النار ورمزيتها منذ بدء البرشية ،ككتاب «أساطري
إغريقية» ،مما تو ّلد يف داخيل دوافع ذات ّية من جهة ،ودوافع موضوع ّية من جهة أخرى.

أ -الدوافع الذاتية :وهي عديدة

ّأوهلا :فضويل يف البحث عن اكتشاف سبب تعظيم النار عند اإلنسان البدائي ،فهل
كان خوفه منها هو الدافع باعتبار أهنا من أقوى مظاهر الطبيعة ،التي ختيف اإلنسان ،حتى
قبل أن يكتشف كيفية إشعاهلا ،كام يقوى ذلك عند ارتباط أقسى مظاهر الطبيعة بالنار،
كالرباكني ،وكحدوث الربق حيث يعقبه الرعد ،كل هذا يشكِّل عاملاً خييف اإلنسان من
هذه الظاهرة ،أو عند رؤيته لغابات حترتق أمام ناظريه ألي سبب كان.
ثانيها :شعوري الداخيل أن األديان الساموية كانت السبب املبارش لرمزية النار من
خالل حتذيرها من عذاب اهلل األخروي الذي يتجلىّ يف النار ،وف ًقا ملا جاء به األنبياء عىل
شعور باخلوف عند كافة بني البرش من النار ،واندثر بمرور الزمن
مر التاريخ ،حيث تو َّلد
ٌ
ّ
اخلوف من اإلله الذي ِّ
يعذب بالنار ،وبقي اخلوف من النار وحده ،فبات اجلميع يع ِّظمها
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خو ًفا منها ،وبالتايل يقدِّ سها.

ثالثها :بعد ا ِّطالعي عىل الفلسفة اإلرشاقية التي تقول بقدسية النار ،بحسب
رؤية زعيمها «السهروردي» الفاريس األصل ،الحظت أنه قد حاول بذلك أن ينفي عن
الزرادشتية صبغة عبادهتا للنار ،بغية إثبات أهنا ديانة توحيدية ساموية ،فام كان منه إلاَّ القول
بوجوب تقديس النار ،سواء كانت عقلية روحانية ،أم عرضية جسامنية ،حيث إهنا واجبة
التعظيم من اهلل تعاىل نور األنوار؛ إذ هي مرتبة من النور الذي هو أصل الوجود ،فهل
انفردت الفلسفة اإلرشاقية هبذا الرأي؟ أم هناك ما يشري إىل قدسية ما للنار يف النصوص
الدينية اإلسالمية.

ومنذ ذلك احلني وأنا أطوف بني كتب الفالسفة عىل اختالف مشارهبم ،وبني
املصنَّفات التي تناولت الديانة الزرادشتية ،وأنا عىل يقني بأين لن أمتكَّن من الوصول إىل
نتيجة يقين ّية إلاَّ بعد أن أعرب با ًبا تلو ٍ
باب يف البحث والدراسة حول هذا املوضوع:
فام هي رمزية النار لدى كافة األديان؟ وكيف نظر إليها الفالسفة ،القدماء منهم،
واحلديثون؟

ب -الدوافع املوضوعية

أجسد
بعد هذا اإلبحار بني الكتب الفلسفية والدينية التي تناولت النار ،أحببت أن ِّ
لدي َّ
أن
رحلتي يف رسالتي هذه ،وا ّلتي قد تُغني الباحث يف هذا املجال،
َّ
َّ
وخاص ًة بعد أن تبينَّ
املجتمعات الدينية قد امتزجت فيها العنارص األسطورية باجلانب املقدّ س أشدَّ االمتزاج،
أما أهم الدوافع املوضوعية الختياري عنرص النار حتديدً ا:
الدافع األول :اختياري لعنرص النار حتديدً ا ،فهو ملا حيمله هذا العنرص من رمزية لدى
بعض الرؤى الفلسفية ،ومن قدس َّية لدى بعض الديانات ،ومن امتداد جلذورها بطريقة غري
فتوسع يف جمال هذا الدين من ِق َبل بعض الفالسفة واألعالم،
مرشوعة إىل الدين اإلسالميَّ ،
معنى وقيم ًة ،فقط ،ليتامهى مع ما ينسجم مع ميوهلم الفردية الفكر ّية.
ومنحوه ً
الدافع الثاين :قد يكون الدافع األكرب الختياري عنرص النار ورمز َّيته ،هو ندرة
حمورا لدراستها،
املصادر واملراجع يف مكتبتنا العربية واإلسالمية ،التي كان هذا املوضوع ً
وحملاًّ للبحث عنه ،ال سيام ما يتوافق مع النظرة العقائدية اإلسالمية ،أما املكتبات األجنبية
حافزا إضاف ًّيا الختياره
لدي ً
فقد حفلت بتناول هذا املوضوع من خمتلف جوانبه ،ما شكَّل َّ
والعمل عليه ،واالهتامم به ،كي أخلص بنتيجة ،لعلها تكون غنًى للمكتبة العربية
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واإلسالمية ،وذلك بعد أن أعكف عىل دراسة هذا املوضوع من كافة جوانبه.

وقد أحببت أن أشارك الباحث يف هذا املجال املعريف جتربتي ،من خالل هذه الرسالة
التي بني أيديكم ،وموضوعها «رمز ّية عنرص النار يف الفكر الديني» ،فقمت بمعاجلته بشكل
فلسفي وتارخيي وديني ،والعروج عىل كافة تفاصيله.

-3إشكالية البحث

انطال ًقا ممّا تقدَّ م ،هناك الكثري من أوجه الشبه يف الرؤية االعتقادية للنار بني خمتلف
األديان ،فالديانة املرصية القديمة حتدّ ثت عن النار األثريية ،وبعض الفالسفة اليونانيني
اعتربوا أن النار أصل الوجود ،ورؤية الديانة الزرادشتية يف أن النار مت ّثل جتل ًيا لإلله ،لذلك
يتوجهون هلا أثناء عبادهتم ،والديانة اليهودية التي اعتربت أن اهلل جتىل يف عمود من نار،
هم ّ
وكذلك الديانة املسيحية يف بعض طقوسها اخلاصة بالنريان ،والفلسفة اإلرشاقية يف الديانة
اإلسالمية تدَّ عي َّ
أن النار املادية داللة عىل نار أخرى عظيمة.
إ ًذا ،فإننا نرى تأكيدً ا لتفضيل عنرص النار عىل سائر العنارص األخرى يف معظم
الديانات ،وصولاً إىل النص الديني الوارد يف القرآن الكريم الذي مل ِ
ينف هذه األفضلية.

ثم إن اآليات القرآنية قد أوحت للقارئ يف ألفاظها ومعانيها ،بنوع من القدسية
للنار ،كام يف قوله تعاىل{ :إِنيِّ آنَس ُت نَارا ....إىل أن يقول :إِن ََّك بِالو ِ
اد ا ُمل َقدَّ ِ
س ُط ًوى} ،وكام
َ
ً
ْ
فيِ
جاء يف قوله تعاىلَ { :أ ْن ُب ِ
ور َك َم ْن الن َِّار َو َم ْن َح ْولهَ َا.}...
ويف السياق عينه ،برز بعض الفالسفة اإلسالميني وعىل رأسهم زعيم الفلسفة
اإلرشاقية السهروردي ،فاستقى من تلك اآليات وغريها ما دعاه إىل القول بقدسية النار،
ليثبت فيام بعد أن الديانة الزرادشتية هلا جذورها التوحيدية القريبة إىل اإلسالم ،وقد أنشأ
منظومة وجودية تشبه يف نسقها إىل حدٍّ كبري النسق الوجودي يف الزرادشتية ،يف اعتبار
مصدر الوجود قائم عىل مبدأ النور.

فهل يتقاطع اإلسالم يف نظرته إىل رمزية عنرص النار وقداستها مع ما محلته الزرادشتية
ساموي ،أم أن هناك تباينًا يف الرؤية بينهام نشأ
تصور حول ذلك ،ما دام مصدر الديانتني
ّ
من ّ
عن خلل أو حتريف يف النصوص أو فهمها ،بحيث أخذت النار يف الزرادشتية بعدً ا رمز ًّيا ال
يرتضيه املوقف اإلسالمي؟
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-4التساؤالت املنبثقة عن اإلشكالية

من خالل اإلشكالية التي تقدَّ مت ،تنبثق تساؤالت عديدة ،من املؤكَّد أننا لن نجد
تفسريا هلا إلاَّ بالغوص علم ًّيا ،وتارخي ًّيا ،للوصول إىل ما نلتمس إليه من حقائق ،ومن أمهها:
ً
 هل يتالقى الدين واألسطورة والفلسفة والعلم يف رؤيتهم لعنرص النار؟ وما هيحتديدً ا نظرهتم للنار؟

 هل اختذ عنرص النار داللة وبعدً ا مميزين لدى الديانة الزرادشتية ،بحيث حتملورمزا إهل ًّيا؟ وهل النار املادية هي املقدّ سة
الرؤية الدينية الزرادشتية للنار منحى الهوت ًّيا
ً
بحدِّ ذاهتا ،أم هي داللة عىل نار أخرى غري حمسوسة؟
 هل تشكّل النار بعدً ا قدس ًّيا يف الدين اإلسالمي؟ وما هو وجه احتجاج إبليسبأفضلية وأرشفية عنرص النار عىل سائر العنارص ،حني قالَ { :أنَا َخيرْ ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
َار
ٌ
َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
ني}؟ ثم ما هي حقيقة النار األخروية وخصائصها؟

ما هي جوانب االتفاق بني مفهوم النار يف اإلسالم ومفهوم النار يف الزرادشتية؟وجوانب االختالف بني تلكام الرؤيتني؟

-5فرضيات البحث

يكون إجابات كافية عن تلك
سوف يتبدَّ ى لنا من خالل هذا البحث ما يمكن أن ِّ
التساؤالت التي تقدّ منا هبا ،بد ًءا من األسباب والدوافع التي قادت إىل اعتبار النار مقدّ سة
سواء يف األساطري ،أو الفلسفة ،أو الدين ،أو العلم.

فسيتبينَّ لدينا أول :رؤية الديانات الفلسفة القديمة للنار ،وكيفية اعتبارها األساس
واملبدأ هلذا الوجود الكوين ،وكيفية موافقة العلم احلديث هلذه الرؤية .ويف السياق عينه،
مر التاريخ من خالل ما تستخدمه سائر الشعوب لدى
سيربز لدينا خصوصية النار عىل ّ
خمتلف احلضارات التارخيية من طقوس معينة ترمز إىل أمهية النار وفاعليتها يف النظام الكوين.
ثان ًيا :تقديس النار يف الديانة الزرادشتية بام حتمله من أرسار الهوتية ،ومزايا غيبية ال
يستطيع العقل البرشي العادي اإلحاطة بكافة تفاصيله ،بام مت ّثله من رمز ٍّ
وجتل إلله النور.
ثال ًثا :اقتباس زعيم الفلسفة اإلرشاقية اإلسالمية مبدأ النور من الديانة الزرادشتية
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وتوليفها مع القرآن الكريم ،وجعل مكانة خاصة ومقدّ سة للنار حيث عدَّ ها من مراتب
النور التي تقوم منظومته الفلسفية عىل أساسها ،وقد دعمته بعض النصوص الدينية يف
توليفته تلك ،وخالفته نصوص أخرى.
راب ًعا :ال نستطيع أن ننفي أن هناك جوانب عديدة تتّفق فيها الديانة الزرادشتية مع
الديانة اإلسالمية ،ومن بينها اجلانب التقدييس للنار عند بعض فالسفة الدين اإلسالمي،
كام أن هناك جوانب اختالف كثرية بني الديانتني ال نستطيع جتاهلها ،ال سيام يف موضوع
قدسية النار.

-6أهداف املوضوع

أ -شخيص ،ويتع ّلق بام جال يف خاطري من تساؤالت وإشكاالت ،فأردت اخلوض
يف غامر البحث كي أصل إىل إجابات عن ِّ
كل تلك التساؤالت.
ٍ
موقف من هذه الفلسفة أو تلك ،أو هذا
أي
وقد حاولت جاهد ًة اإلعراض عن اتخِّ اذ ِّ
الدين أو ذاك ،جتاه رؤيتهم الفلسفية أو الدينية يف النار ،حتى ال يضيع اهلدف األساس من
حكم مسب ًقا عىل قراءهتا،
املجرد عن ّ
أي ميول دينية ،وحتى ال أفرض اً
الرسالة ،وهو البحث َّ
فآثرت احلياد يف كافة الفصول ،إىل أن وصلت إىل اخلامتة ،فكان اجلواب واحلكم النهائي يف
مضموهنا ،كي ال ُأتهَّ م برؤيتي املسبقة عىل كتابة الرسالة.
ب -إغناء املكتبة اإلسالم ّية ،والعرب ّية ،بمثل هذه األبحاث ،التي تعمل عىل إجياد
بنية حتتية ثقافية قوية ،ال تتأ ّثر بالعواطف ،وال جتعل للفكر قيدً ا أو رش ًطا ،بل ال ترىض إلاَّ
صحة هذا الرأي أو ذاك ،أو احلكم عليه نف ًيا أو إثباتًا.
بالدليل واملنطق والربهان ،إلثبات ّ
وبعبارة أخرى :االحتكام إىل لغة العقل واملنطق العلمي ،فال نخضع لغة العقل والفكر ألي
قيد أو رشط يف حوارها الفكري ،سواء كان دين ًّيا ،أم غري ذلك ،لتمييز ّ
الغث من السمني،
واملقدَّ س األصيل من املوضوع يف املوروثات العقائد ّية والدينية.
ج -إلقاء الضوء عىل كثري من األمور التي اع ُتبرِ ت حقائق ،وقد نسجتها خيوط
تاريخ طويل من اجلهل باآلخر ،ينبغي التخ ُّلص من اخلضوع واالستسالم هلا ،بل ينبغي
التعامل معها وفق نمط موضوعي ،وإثبات صحة االتهِّ ام أو سقمه هلذا الدين أو ذاك؛ إذ إن
أصحاب كل ديانة إنام حيكمون عىل أصحاب ديانة أخرى ومعتقداهتم ال من خالل علمهم
اليقيني هبا ،بل من خالل الظن ،والظن ال يغني من احلق شي ًئا ،باإلضافة إىل إيضاح العقيدة
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ووضعها يف مضامرها املناسب.

د -عدم استهداف اآلخرين الذين يلتزمون قناعات معينة ،بحيث إن كل أصحاب
ديانة تريد من اآلخرين سلب قناعاهتم ،أو االنتقال من موقع ديني إىل موق ٍع آخر .فمن
أيضا حماولة القول :أن نبتعد عن االنغالق عىل الثقافات واحلضارات
أهداف هذا البحث ً
األخرى ،ونتقبل اآلخر كام هو يف عقائده وأفكاره.

هـ -التسليم فقط لليقين ّيات الناشئة من العلم املنبثق عن العقل ،وليس معنى ذلك
التخليّ عن الدين ،بل ّ
إن املامرسات الدينية ينبغي أن ختضع للجانب العقيل الفطري؛ ألن ما
سوى ذلك يشكِّل ثغرة يف جسم اإلنسان املؤمن ،أو املجتمع املؤمن ،وال يبقى أمام اإلنسان
يف عرصنا احلايل إلاَّ طريقان :طريق الدين املصاحب للتخ ُّلف واجلهل .والطريق الثاين:
طريق العلم الذي يرفض الكالم عن أي حقيقة دينية .فال هذا وال ذاك.
خط ٍ
فالعلم والدين ليسا متعارضني ،بل ينبغي أن ُيوضعا يف ِّ
سري واحد ،يرفد أحدمها

اآلخر يف حركة متَّصلة منضبطة .أما عكس ذلك ،فهو اإلفراط يف تناول املقدّ سات ،وبالتايل
رشود املرء عن األسس التي يستند إليها العقل اإلنساين السليم ،وعدم قدرة اإلنسان املؤمن
والتطورات العلم ّية املتسارعة يف زماننا؛ ألن أمثال
التحوالت
بمقدّ سات مع َّينة ،مواكبة
ّ
ّ
ٍ
أساس متني ،تفتقد إىل احلقيقة العلمية.
تلك املقدّ سات التي ال تستند إىل

و -االلتفات واالنتباه إىل تفسري منشأ تقديس أي مقدَّ س بحيث يكون أساسه
فلكل منهام جمال غري مرتبط باآلخر؛ لذا ،علينا التمييز بينهام ،وإلاَّ
األسطورة ،أو الدينٍّ ،
وقعنا يف اخللط الذي يؤ ّدي إىل فوىض ثقافية ،واضطراب معريف ،ما يؤ ّدي إىل الوهم واالبتعاد
عن العقالنية ،والقطيعة مع اإلهليات احلقيقية ،ممّا يتجىل يف الرؤية الفكرية لإلنسان ،حيث
ّ
مشوشة ،وال يمكن السيطرة عليها علم ًّيا ،وتتالشى لدى اإلنسان منظومة إيامنية
تصبح
ٍ
بطقوس حقيقية ،ذي شعائر تتوافق مع الفطرة اإلنسانية.
ثابتة ،حتكمه وحتاكيه

-7أمهية املوضوع

تقوم فلسفة عبادة النار وتقديسها يف الفلسفات والديانات القديمة ،وكذلك احلديثة،
متنوعة ،فربام كان اهلدف من ذلك جتنُّب خطرها ،وربام كان الدافع لتقديسها
عىل رؤى ّ
اعتبارها جتل ًيا لإلله ،كام يف الديانة الزرادشتية ،بل ربام كان الدافع لتقديسها أهنا األساس
يف بداية هذا الكون ،كام يف الفلسفة املرصية القديمة ،أو ربام انبثق سبب تقديسها من كوهنا
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مرتبة من مراتب النور كام ذهب إىل ذلك السهروردي.

فكان ال بدَّ من البحث حول مدى االرتباط بني كل هذه الرؤى ،ال سيام االرتباط
بني الديانة الزرادشتية والديانة اإلسالمية يف رؤيتهم لعنرص النار ،عسى أن ُيثمر هذا
املوضوع ،فيكون مدخلاً نعرب منه إىل أبحاث أعمق حول تاريخ املقدّ سات لدى كافة
األديان ،وعباداهتا ،ال سيام العنارص األربعة ،كعنرص املاء ،الذي َّ
مهم يف
احتل ً
أيضا ح ِّي ًزا اًّ
الرؤى الفلسفية والدينية ،برشط أن نستنفد الكثري من الطرق والسبل البحث ّية ،عىل أن تكون
التحرر من التقليد الفكري األعمى لكافة املوروثات
اخلطوة األوىل يف هذا املسري العلمي،
ُّ
ّ
الغث من السمني يف تلك
العقدية ،واالحتكام إىل لغة العقل واملنطق العلمي ،لتمييز
املوروثات التقليد ّية ،واإلنصاف يف احلكم قبل إطالقه عىل هذا املفهوم أو ذاك ،سواء كان
سل ًبا أو إجيا ًبا ،ومتييز املقدَّ س من األسطورة يف املوروثات الدينية ،ووضعها يف مضامرها
املناسب.
ونستطيع القولَّ :
إن هذا العامل قد امتزجت فيه احلضارات والثقافات ،وتالقحت فيام
بينها ،حتى توارثها األجيال بعضهم عن بعض ،ووصل األمر هبم أن غدا كل مقدَّ ٍ
س لدى
أصحاب ديانة معينة مقتبسا من أصحاب ٍ
ديانة أخرى ،بفعل اتِّصاهلم بعضهم ببعض زمانًا
َّ
ً
ِ
ومكانًا ،ال س ّيام مع التنازالت الكثرية من قبل ذوي الديانات ،فقط ،لتتوافق عقائدهم مع ما
متت إىل مقدِّ سيها
أعجبهم من هذا الدين أو ذاك ،فكانت الرتبة خصبة لزراعة مقدَّ سات ال ُّ
بأي صلة دينية ،سوى إعجاهبم الفكري هبا ،فكان أن أسقطوها عىل رؤاهم وعقائدهم،
ّ
ونسبوها إىل دينهم.
ويف هذا السياق ،تندرج رمز ّية عنرص النار وتقديسها حتت املقدّ مة التي ذكرناها،
حيث ساد هذا العنرص عىل سائر العنارص األخرى؟ بد ًءا من الفلسفة اليونانية ،والديانة
الزرادشتية ،والديانة املسيحية وغريها من األديان ،وصولاً إىل الديانة اإلسالمية ،فكان
أفضلية عنرصه عىل سائر العنارص األخرى.

تطوره ،قد بدأ يوجد تفسريات
ومع مرور الزمن نرى أن العقل البرشي ،وبحكم ُّ
ربرات نفسية ودينية ،حيث اعترب َّ
أن مثل هذا
هلذه القدسية ،فمنحها تفسريات ،ونسج هلا م ّ
التقديس ليس لقيمة اليشء املحسوس املادي ،بل بام يم ِّثله ،حيث له حقيقة ال ندرك كنهها
خاصة بسيكولوجية اإلنسان.
بام هو حمسوس ،بل إن حقيقته إما ماورائ ّية غيب ّية ،وإما نفسية ّ
إىل جانب هذا ،فقد أوحى بعض املفرسين أن القرآن الكريم قد أشار إىل قدسية ما
للنار ،وذلك يف سورة طه ،عند حكاية قصة موسى ،وبدء نزول الوحي عليه ،وإىل أفضلية
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عنرص النار عىل سائر العنارص األخرى ،كام جاء يف القرآن الكريم حاك ًيا عن قول إبليس
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
حني أمر بالسجود آلدمَ { :أنَا َخيرْ ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
ني} ،وقد دعمت هذه
ٌ
اآليات وتفاسريها ما جاء عىل لسان الفالسفة من أفضلية عنرص النار ،وما جاء عىل لسان
السهروردي زعيم الفلسفة اإلرشاقية يف أن الوجود مقسوم إىل قسمني :النور والظلمة،
فمن نور األنوار تتنزل مراتب الوجود ،والنار هي مرتبة من مراتب هذه األنوار ،وصولاً
إىل اجلواهر الغاسقة ،وكذلك احلال بالنسبة للرؤية الوجودية للديانة الزرادشتية التي قالت
بثنائية الوجود :النور والظلمة.

-8نقد الدراسات السابقة

ٍ
بشكل خاص،
ال يوجد يف مكتباتنا دراسات أجريت حول رمزية النار لدى املسلمني
أما ما يتع ّلق بقدسية النار لدى الديانة الزرادشتية ،فإن الدراسات التي أجريت ،كانت حول
وتطرقت فيها إىل موضوع تقديس النار لدهيم ،أما موضوع
الديانة الزرادشتية بشكل عام،
ّ
ٍ
أيضا ندرة يف الدراسات حوهلا ،ولعل من أبرزها:
رمزية النار
بشكل عام ،فهناك ً

 كتاب «الغصن الذهبي» الذي قدَّ م دراسة ال بأس هبا حول تاريخ قدسية النار لدىالشعوب كافة ،ولكن مل يبحر يف تفسري هذه الظاهرة ،والغوص يف عمقها دين ًّيا ،وقد تناوله
دائم عىل أساس املنفعة ،كنريان طلب
من اجلانب النفيس ،وهو يقيم حتليله النفيس للنار اً
احلاجة ،ونريان لتزويج العازبات ،ونريان لتقي اإلنسان من األمراض ،وأخرى لضامن
كثريا عىل موضوع االسرتداد التارخيي لظاهرة تقديس النار عرب
حمصول جيد ،وقد ركَّز ً
العصور ،ولدى كافة األديان .ومما ال َّ
شك فيه أنه مت ّيز بالغنى املوضوعي لتاريخ تقديس
كثريا من خالل إلقائه الضوء
النار عرب العصور ولدى خمتلف الشعوب ،مما يغني الباحث ً
يتعرض لداللة النار يف الديانة الزرادشتية ،إذ هلا
عىل هذه الظاهرة وأسباب ذلك ،ولكن مل ّ
جماالهتا اخلاصة بالبحث يف الديانة الزرادشتية ،وهذا ما وضعناه عىل بساط بحثنا ،إضافة إىل
داللة النار وأفضلية عنرصها عىل سائر العنارص يف الديانة اإلسالمية.
 كتاب «النار يف التحليل النفيس» لغاستون بشالر ،وقد بحث موضوع النار منالناحية النفسية ،منذ اإلنسان البدائي ،فدرس العقلية البدائية يف تعاطيها مع النار ،ويف
األساطري اإلغريقية ،وقد تولىّ دراسة هاجس النار فلسف ًّيا ،وعزا سبب تعاطي اإلنسان
معها إىل اجلانب اجلنيس يف معظم األحيان ،فمجال دراسة هذا الكتاب تتمحور حول
موضوع النار من الناحية النفسية ،وهذا مغاير ملا قمنا ببحثه يف دراستنا التي بني أيديكم؛ إذ
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قمنا بالبحث حول مفهوم النار يف الديانة الزرادشتية ومقارنتها مع مفهوم النار يف الديانة
اإلسالمية ،وتبيان جوانب االتفاق واالختالف يف كليهام.

 وكتاب «الرموز يف الفن  -األديان  -احلياة» لفيليب سرينج ،يتناول فيه كافةالرموز ،يف كافة األديان ولدى مجيع الثقافات ،منذ إنسان ما قبل التاريخ ،وصولاً إىل العامل
رمزا من تلك الرموز،
قديم وحدي ًثا ،فكانت النار ً
احلديث ،سواء املقدّ سة وغري املقدّ سة ،اً
التي تم إلقاء الضوء عليها يف فصل خمصص هلا.
أما حمور دراستي فإضافة إىل تناول رمزية النار لدى مجيع الثقافات والديانات عرب
تعرضت إىل قداسة النار ورمزيتها وأفضلية عنرصها عىل سائر
العصور التارخيية ،فقد ّ
العنارص من وجهة نظر دينية زرادشتية وإسالمية ،وجوانب االتّفاق واالختالف بينهام.
والتحوالت» عىل خصائص الديانة
 وقد احتوى كتاب «الزرادشتية الطقوسّ
تفسريا ال بأس به حول معنى قدسية
تطرق إىل موضوع تقديس النار ،وقدم
الزرادشتية ،حيث َّ
ً
أيضا مقاربة ال بأس هبا ،بني الديانة اإلسالمية والديانة
النار ورمزيتها يف الديانة الزرادشتية ،وقدَّ م ً
يتطرق إىل جوانب االتّفاق واالختالف يف
الزرادشتية يف الكثري من معتقداهتم الدينية ،إلاَّ أنه مل ّ
تعرضت له يف دراستي.
مفهوم النار بني الديانتني اإلسالمية والزرادشتية ،وهذا ما ّ

 هذا فضلاً عن الكتب التي متحور بحثها وموضوعها حول الديانة الزرادشتية فقط،وما حتويه من معتقدات ،ومناقشة الديانة الزرادشتية بكافة عقائدها وتعاليمها ،ككتاب
«زرادشت احلكيم حياته وفلسفته» ،وكتاب «زرادشت والزرادشتية» ،وما سوى ذلك من
مهم فيها ،ككتاب «حكمة اإلرشاق» ،فهو
كتب فلسفية ودينية ،مل حيتل موضوع النار ح ّي ًزا اًّ
عبارة عن فلسفة السهروردي اإلرشاقية ومنظومته الفلسفية كاملة ،ال النار فقط ،فكان
احلديث عنها جز ًءا من البحث والدراسة ،ال موضوعها كلها.
ولكننا إذا ألقينا الضوء عىل املكتبات الغربية نرى أهنا قد أبحرت يف جمال الرؤية
الفلسفية لرمزية النار لدى الديانات املختلفة ،وإن كان الغالب عليها رمزية النار لدى
الديانة املسيحية ،ومن أبرز املصنفات الغربية يف هذا املجال:
- Jack Hay Ford, Holly Fire.

وقد تناول فيه املؤ ّلف قدسية النار منذ فجر التاريخ ،وكان أبرز ما عرض فيه وجهة
النظر الدينية املسيحية ،وقد التقينا معه يف االعتقاد بقدسية النار عرب التاريخ ،ولكن ال يلتقي
معنا يف كافة جوانب بحثنا ،إذ مل يصل إىل الديانة اإلسالمية يف دراسته تلك ،وتو ّقف بحثه
عند الديانة املسيحية.
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- Alice K- Turner, The History Of Hell.

ويتمحور حول تاريخ االعتقاد بالنار األخروية أو جهنم منذ العصور اإلغريقية
وصولاً إىل الديانة املسيحية ،وقد التقينا معه يف بعض جوانب العقيدة الزرادشتية ال سيام
عقيدهتا يف رؤية النار األخروية من ناحية العذاب.

تفردت يف مضموهنا
لذا ،أستطيع القول :إن دراستي التي أضعها بني أيديكم ،قد ّ
تتطرق إىل موضوع
جلهة تقديمها للموضوع املطروح حمل البحث ،فالدراسات السابقة مل ّ
قداسة النار يف الديانة اإلسالمية ،وجوانب االتّفاق بني الزرادشتية واإلسالمية ،بالنسبة
تم االشتغال
ملفهوم النار ،أو جوانب االختالف ،ومل تقم الدراسات السابقة باملقاربة التي ّ
عليها يف بحثنا بني الديانة الزرادشتية والديانة اإلسالمية ،وخاصة لدى الفلسفة اإلرشاقية
خيتص بفلسفة الوجود القائم عىل مبدأي النور والظلمة ،وفلسفة تقسيم الوجود املنبثقة
فيام ّ
عن تلك الرؤية إىل خري ورش ،ومناقشتها من عدة وجوه ،ثم مقاربة موضوع النار ،آمل ًة
أن أح ِّقق اهلدف املطلوب ،عسى ًألاَّ حيول قصوري أو تقصريي دون اإلملام بكافة جوانب
املوضوع.

-9منهج البحث

حاولت يف صفحات الرسالة أن أبحث عن رمزية وقدسية النار ،وذلك عرب الرجوع
يف الزمن إىل عهد األساطري اإلغريقية ،واألساطري املنتقاة من الديانات القديمة ،وكان
الغرض فهم فكر اإلنسان القديم ،وما ترتكه النار من انطباع نفيس فيه ،ثم داللة النار يف
الديانة الزرادشتية ،وكذلك الديانة اإلسالمية ،وما ترمز إليه ،وجوانب االتّفاق بخصوص
عنرص النار بني الديانتني ،وكذلك جوانب االختالف ،ومناقشة ذلك ،وحماولة تبيان أسبابه،
واعتمدت يف الدراسة بشكل أساس عىل ثالثة مناهج:
املنهج األول :املنهج االسرتدادي ،عرب استقراء التاريخ واستخراج معنى ملفهوم النار
مرورا بالعصور التارخيية الدينية.
منذ بداية احلياة البرشية عىل األرض،
ً

املنهج الثاين :املنهج التحلييل ،من خالل حتليل ما جاءت به املعتقدات الدينية القديمة
يف شأن رمزية النار ،وصولاً إىل الزرادشتية ،حيث قارنت بني رؤيتها لعنرص النار ،وبني
رؤية املعتقدات الدينية اإلسالمية ،وتفسريه فلسف ًّيا ،حسب ما جاء به الفالسفة املسلمون،
اإلرشاقيون واملشاؤون ،وما جاء به العلامء املفرسون للقرآن والنصوص الدينية األخرى،
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ورشح األفكار الرئيسة.

املنهج الثالث :املنهج املقارن ،أي مقارنة موقف األديان وخاصة الزرادشتية
واإلسالم ،من عنرص النار ،فقد احتاج البحث إىل عقد مقارنات كثرية بني الديانتني،
للوقوف عىل خالصة فكرية ،ونتيجة أقرب ما تكون إىل املؤكدة.

-10حدود البحث

تم االشتغال عليها ،تنحرص يف عدة نقاط تتلخص بالتايل:
إن الدراسة التي ّ

مر التاريخ.
 -االستقراء التارخيي ملكانة النار عند خمتلف الثقافات والشعوب عىل ّ

 الغوص يف عقائد الديانة الزرادشتية وتعاليمها والبحث حول شخصية زرادشت. مفهوم النار يف الديانة الزرادشتية وما تعنيه من داللة ورمزية ،وما استتبعامها منقداسة.
 تقديم صورة شبه كاملة عن داللة النار يف الديانة اإلسالمية وف ًقا للنصوص الدينيةالقرآنية ،وآراء كبار املفرسين يف عنرص النار وداللته.

 -عرض آلراء أهم الفالسفة اإلسالميني وعلامء الكالم يف شأن عنرص النار.

 -تبيان آراء الفالسفة اإلسالميني بخصوص النار األخروية وحقيقتها وماهيتها.

 عقد مقارنات بني الديانة الزرادشتية والديانة اإلسالمية ،األمر الذي يقود إىلمعرفة جوانب االتفاق وجوانب االختالف بني الديانتني.
 تبيان أوجه الشبه بني عقيدة الزرادشتية يف مبدأ الوجود القائم عىل أساس ثنائيةالوجود بني النور والظلمة ،ومقارنتها مع الفلسفة اإلرشاقية اإلسالمية ومنظومتها
يف مبدأ الوجود القائم عىل أساس النور.

 تبيان الفكر الزرادشتي بخصوص مسألتي اخلري والرش ،ومناقشته مع الفكراإلسالمي حسب ما جاء عىل لسان علامء وفالسفة املسلمني.
 عرض جلوانب االتّفاق بني الديانتني يف الرؤية الالهوتية بخصوص عنرص الناروداللته.

 عرض جلوانب االختالف بني الديانتني يف الرؤية الالهوتية بخصوص عنرص الناروداللته.
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-11حمتوى الرسالة

تنقسم الدراسة إىل مقدمة متهيدية للموضوع ،وقد قسمتها إىل أربعة فصولُ ،ق ِّسمت
عىل الشكل اآليت:

املقدمة :وفيها عرض ملوضوع الدراسة وأمهيته مع طرح اإلشكالية ،ودوافع اختيار
املوضوع ،باإلضافة إىل نقد الدراسات السابقة ،واجلديد يف الدراسة ،واملنهج املعتمد يف البحث.
الفصل األول :عنرص النار بني األسطورة والدين والفلسفة والعلم :ويشتمل عىل:
 متهيد يشمل التعريف بمباحث الفصل ،وكيفية اكتشاف اإلنسان للنار. املبحث األول :وهو بعنوان« :النار يف األسطورة» ،تناولت فيه نظرة اإلنسانالبدائي إىل النار ،سواء عرب خوفه الفطري منها ،والذي كان السبب يف إنشاء
األساطري حوهلا ،واألساطري املحاكة حول النار لدى كافة الشعوب.
 املبحث الثاين :وهو بعنوان« :النار يف األديان» ،وتم البحث فيه حول داللة النارمن منظور األديان القديمة ،ثم من منظور ديني هيودي ،مسيحي ،وإسالمي.
وتعرضت فيه لرؤية الفلسفات
 املبحث الثالث :وهو بعنوان« :النار يف الفلسفة»ّ ،مرورا بالفلسفة اليونانية ،وصولاً إىل
القديمة للنار بد ًءا من الفلسفات الرشقية،
ً
الفلسفة يف العصور الوسيطة ،سواء اإلسالمية وغريها.
 املبحث الرابع :وهو بعنوان« :النار يف العلم» ،وفيه استعراض ألبرز النظرياتالعلمية بشأن النار التي بدأت مع بداية التطور العلمي ،وصولاً إىل أهم
االكتشافات حول النار يف العلم احلديث.
متخضت عن املباحث التي
 خامتة :نعرض فيها لزبدة ما استخلصناه من نتائجّ
تعرضنا هلا يف هذا الفصل.
ّ

الفصل الثاين :عنرص النار يف الديانة الزرادشتية :وحيتوي عىل:
 متهيد للمباحث املتع ّلقة هبذا الفصل ،وفيه عرض آلراء بعض الباحثني يف شخصيةزرادشت.
 املبحث األول :وهو بعنوان« :إطاللة عىل الديانة الزرادشتية» ،وبدأنا هبذا املبحثبالبحث حول شخصية زرادشت ،وكيفية بدء نبوته ،وكتاب الزرادشتية املقدّ س،
وتعاليمها ،وعقائدها.
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 املبحث الثاين :وهو بعنوان« :ثنائية الوجود يف الديانة الزرادشتية» ،وتقسيم مبدأالوجود عند الزرادشتية إىل إله للنور وإله للظلمة ،وما انبثق عن هذه الرؤية
الوجودية من عقيدة حول كيفية انقسام اخللق إىل خري ورش ،وما يستتبعه من بداية
اخللق وهنايته.
املبحث الثالث :وهو بعنوان« :داللة النار وأبعادها التقديسية» ،وفيه تم احلديثعن رمزية النار وداللتها وأبعادها التقديسية ،وإجابة لتساؤالت مطروحة عن
حقيقة عبادة الزرادشتيني للنار.
 خامتة :استعرضنا فيها أهم ما جاء يف هذا املبحث ممّا يتع ّلق بحقيقة الديانةالزرادشتية.

الفصل الثالث :عنرص النار يف الديانة اإلسالمية :ويشمل:
 متهيدً ا للتعريف بمناهج التفسري للقرآن الكريم ،وكيفية تعامل كل مفرس حسبذوقه العلمي مع آيات القرآن الكريم.
 املبحث األول :وهو بعنوان« :قدسية النار يف القرآن الكريم» ،وعرض ألهمتطرقت إىل ذكر النار يف قصة موسى  ،Cوكيفية تكليم اهلل تعاىل
اآليات التي ّ
له من النار ،وآراء املفرسين عىل اختالف أذواقهم العلمية يف كون ذلك إشارة إىل
قدسية ما للنار.
 املبحث الثاين :وهو بعنوان« :أفضلية عنرص النار عىل العنارص األخرى يف القرآنالكريم» ،وقد تعرضنا يف هذا املبحث لآليات التي حتكي عن أفضلية عنرص
النار الذي خلق منه إبليس ،وآراء املفرسين بذلك ،وعرض أدلتهم ،وتعرضنا
خلصوصية النار يف الفقه اإلسالمي.
 املبحث الثالث :وهو بعنوان« :حقيقة النار األخروية» ،أي حقيقة عذاب اهللللعاصني يف جهنم ،وكيفية ذلك ،وكيف نظر الفالسفة اإلسالميون حلقيقة جهنم
وماهية عذاهبا.
التطرق إليها يف هذا الفصل.
تم
ّ
 خامتة :وفيها خالصة ألهم اآلراء التي ّويتضمن:
الفصل الرابع :عنرص النار بني الزرادشتية واإلسالم:
ّ
 متهيدً ا :وفيه مدخل الستخالص زبدة هذه الدراسة بعد تبيان آراء الفالسفةاإلسالميني ومقارنتها مع الديانة الزرادشتية ،وخاصة زعيم الفلسفة اإلرشاقية
السهروردي.
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 املبحث األول :وهو بعنوان« :جوانب االختالف بني اإلسالم والزرادشتية يفمقاربة موقفهام من النار ،ومبدأ وجود النور والظلمة والذي انبثق عنهام وجود
تم االشتغال يف هذا املبحث عىل مقارنة هذه الرؤية الوجودية
اخلري والرش» ،وقد ّ
مع الدين اإلسالمي ،ومناقشتها من وجوه ،وتبيان جوانب االختالف يف مقاربة
اإلسالم والزرادشتية للنار .وفيه إطاللة عىل رأي السهروردي بخصوص عنرص
النار ،وبامذا مت ّيز عن رأي الزرادشتية ،ومقصوده من تقديس النار الذي خيتلف إىل
حدٍّ ال بأس به عن سبب تقديسها يف الديانة الزرادشتية.
 املبحث الثاين :وهو بعنوان« :جوانب االتفاق بني اإلسالم والزرادشتية يف مقاربةموقفهام من النار» ،وقد تناولنا يف هذا املبحث تشابه بعض املعتقدات واملفاهيم
بني الديانتني يف مقاربة اإلسالم والزرادشتية للنار ،وعقدنا مقارنات بني الرؤية
الوجودية التي تقوم عىل مبدأ النور والظلمة يف الديانة الزرادشتية والديانة
اإلسالمية ،وعرض ألهم وجوه االتّفاق بني الديانتني بخصوص عنرص النار،
واألثر الذي تركته الزرادشتية يف فكر السهروردي ،ومدى تأ ّثره هبا.
 املبحث الثالث :وهو بعنوان« :التسويغ املنطقي ملناحي االتفاق بني اإلسالموالزرادشتية يف مقارنة موقفهام من النار ،والسبب يف ذلك» ،وعرض لكافة
االحتامالت املنطقية التي أ َّدت إىل االتفاق بني الرؤيتني اإلسالمية والزرادشتية
يف بعض اجلوانب ،وكيف أخذ السهروردي عن الديانة الزرادشتية وسبب ذلك.
تطرقنا فيها ألهم ما قمنا بمعاجلته يف مباحث الفصل الرابع ،والتحريف
 خامتةّ :الذي أصاب الديانة الزرادشتية بشأن عبادهتا للنار.

تم احلديث عنه يف كافة الفصول ،وعرض ألهم النتائج
اخلامتة :وفيها إجياز لكل ما ّ
التي ّ
متخضت عن هذه الدراسة بمختلف جوانبها ،وربط هذه النتائج بعضها ببعض ،من
خالل النظريات والرؤى واألفكار التي عملنا عىل تنسيقها وضبطها وإخراجها عىل النحو
تم إخراجها ،وقد تناولت اخلامتة انفراد السهروردي برؤيته الفلسفية للنار من بني
الذي ّ
سائر الفالسفة اإلسالميني ،والتوليفة الالهوتية التي ابتدعها من الفكر الزرادشتي وفكره
الفلسفي اإلرشاقي.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة*

والية األمة على نفسها

العامة
مقابل نظام والية الفقيه ّ
الكات�ب :الش�يخ حمم�د مه�دي ش�مس
الدين.
النارش :املؤسس�ة الدولية للنرش والتوزيع
 بريوت .الصفحات 304 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
جاء الكتاب يف مخسة عرش فصلاً ،
وه�دف إىل إثبات والية األمة عىل نفس�ها
م�ن الناحي�ة السياس�ية يف مس�ألة احلكم.
وأم�ا كيفي�ة تطبيقها فتعود إىل األس�اليب

واألع�راف يف كل عرص وجمتمع بحس�ب
الظروف والتجارب البرشية.
ويؤكّ�د الكات�ب أن والي�ة األم�ة
على نفس�ها ه�ي تك�رار لوالية اإلنس�ان
عىل نفس�ه التي ثبتت يف أصل الرشع .فال
والي�ة ألحد عىل أحد ،حتى الفقيه اجلامع
للرشائ�ط ال والي�ة له عىل الن�اس باملعنى
السيايس وبمعنى احلاكم ّية.
كما أن قضي�ة الع�دل يف احلك�م
التصور الس�يايس
ه�ي القض ّية الكربى يف
ّ
والفكر االجتامعي اإلسالمي .وضامنة ألاَّ
تقع السلطة املطلقة يف يد النبي واإلمام يف
الظل�م والعدوان والطغيان ضدّ األ ّمة هي
العصمة ،أ ّم�ا يف غريمها فال توجد عصمة

* تويرت@hasanhamadah :
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عند الفقيه حتول بينه وبني الظلم والطغيان.
ويف توصي�ف الكت�اب يق�ول إبراهي�م
ش�مس الدي�ن يف مقدّ مت�ه :إن ه�ذا الكت�اب هو
بح�ث فه�ي علم�ي أصي�ل وعمي�ق ،وه�و م�ن
املؤ ّلف�ات األثيرة ل�دى الوال�د ،الش�يخ حمم�د
مه�دي ش�مس الدين ،رض�وان اهلل عليه ،عىل ما
مرارا ،س�واء يف جمالس�ه أو بعض
حدَّ ث وأش�ار ً
كتابات�ه وحمارضاته ،ومؤكدً ا يف الوقت نفس�ه أنه
ّ
املس�تقل ،بك ّليات�ه وخالصاته
أنج�ز هذا البحث
واس�تدالالته ،حت�ت عن�وان «والي�ة األم�ة عىل
نفس�ها» ،وذلك يف مقابل أطروح�ة والية الفقيه
«اشتق»
ومشريا إىل أنه َّأو ُل من
العامة عىل األمة،
ّ
ً
واستعمل مصطلح «والية األمة عىل نفسها».

النموذج املعريف التوحيدي

مدخل لإلصالح الرتبوي احلضاري
عند إسامعيل الفاروقي
الكاتب :حسان عبداهلل حسان.
الن�ارش :املعه�د العامل�ي للفك�ر اإلسلامي -
األردن.
الصفحات 338 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
عرض�ا منهج ًّي�ا جدي�دً ا
تن�اول الكت�اب ً
إلشكالية اإلصالح الرتبوي يف العامل اإلسالمي،
ويقدّ م معاجلة ثقافية هتتم بكليات األزمة الرتبوية
وموجهاهت�ا
ومكوناهت�ا الفكري�ة الفاعل�ة فيه�ا
ّ
ّ
اإلرش�ادية .وحمور هذا الع�رض املنهجي اجلديد
ت�م بناؤه
ه�و النم�وذج املع�ريف التوحيدي الذي ّ
وتصميمه بوصفه أداة منهجية لتحقيق اإلصالح
الرتب�وي احلض�اري م�ن خلال فك�ر ومنهجية

إسماعيل الفاروق�ي (1987-1921م)،
ال�ذي كانت ل�ه إس�هامات بارزة يف جم�ال الفكر
اإلصالحي اإلسالمي املعارص.
تُع�د أف�كار الفاروق�ي ح�ول النم�وذج
واضح�ا حلرك�ة
املع�ريف التوحي�دي امت�دا ًدا
ً
اإلصالح املعريف يف األمة التي بدأت من األفغاين
وحمم�د عب�ده ،فاس�توعبها مجي ًعا وأض�اف إليها
وبنى مرشو ًعا فكر ًّيا إصالح ًّيا بعنوان« :إسالمية
املعرف�ة» .وكان النموذج املع�ريف أحد التجليات
املنهجي�ة هلذا املشروع الذي يعتم�د يف مرجعيته
عىل املصادر اإلسالمية األصيلة.
حياول الكت�اب اإلجابة عن ثالثة أس�ئلة
أساس�ية ه�ي :م�ا الضرورة املعرفي�ة (الرتبوي�ة
واحلضاري�ة) لنم�وذج مع�ريف بدي�ل؟ وم�ا أهم
مكونات النموذج املعريف التوحيدي عند إسامعيل
ّ
الفاروق�ي كأداة منهجي�ة إصالحي�ة حضاري�ة؟
وكي�ف تفاع�ل النم�وذج املع�ريف التوحيدي مع
قضايا اإلصالح الرتبوي واالس�تفادات النظرية
والتطبيقية من هذا التفاعل؟

السياسة الشرعية

مدخل إىل جتديد اخلطاب اإلسالمي
الكاتب :عبداهلل إبراهيم زيد الكيالين.
الن�ارش :املعه�د العامل�ي للفك�ر اإلسلامي -
األردن.
الصفحات 600 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
يتن�اول الكتاب ميدان السياس�ة الرشعية
فقها لتطبيق األحكام عىل نحو مصلحي،
بوصفها ً
يس�توعب ويم ّث�ل جمم�ل التراث الفك�ري يف
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موضوعه ،إضاف�ة إىل كونه حيمل خلفية واضحة
ع�ن الفكر الس�يايس الغريب وتاريخ املؤسس�ات
الديموقراطية.
حي�اور الكتاب فقه�اء السياس�ة الرشعية
يف مناهجه�م وخرباهت�م لوضع ضواب�ط لتطبيق
مؤصلاً عىل ما
ويرسم
األحكام الرشعية.
منهجا ّ
ً
ُ
ّقرره اجلويني والشاطبي يف مواجهة املستجدات،
باس�تثارة ال ُك ّل َّي�ات وإعمال الوح�دة الترشيعية،
مم ّثل�ة يف العمومي�ات املعنوي�ة وال ُك ّل ّي�اتُ ،مب ّينً�ا
فهم وتطبي ًقا فيما ورد فيه نص جزئي وفيام
أثره�ا اً
َ
ال ن�ص في�ه .كام ُيبّي�نّ الكتاب أمهي�ة العالقة بني
السنن االجتامعية واملقاصد الرشعية.
واتّس�مت ه�ذه الطبع�ة اجلدي�دة م�ن
الكت�اب ببيان القواع�د والضواب�ط الفقهية التي
اعتن�ى الباح�ث بصياغته�ا ،وبي�ان تطبيقاهت�ا
الرتاثي�ة واملع�ارصة يف جم�االت السياس�ات عىل
تنوعه�ا وس�عتها؛ يف قضايا األحوال الش�خصية
ّ
والنظم الدس�تورية واإلداري�ة والقانون الدويل.
والكتاب هبذه الصياغة التي تستوعب نمطني من
الكتابة :الرتاثية واملعارصة ،مدّ جسور اللقاء بني
مكونات الطيف اإلسلامي؛ إذ عرض تطبيقات
ّ
القواع�د السياس�ية من التراث الفقهي الواس�ع
لألم�ة اإلسلامية ومل حيصره بمذهب معّي�نّ أو
فك�ر حم�دّ د .وهب�ذا جيي�ب الكت�اب ع�ن أغل�ب
اإلشكاالت واألسئلة التي تُثار يف مواجهة الفكر
الس�يايس اإلسلامي املعارص ،من خالل عرض
الضوابط والقواعد الفقهية يف الباب.
وأخ�ذ هذا الكت�اب فرصته م�ن التطبيق
العلم�ي من خالل التدري�س اجلامعي يف مرحلة
الدكتوراه ملدة تزيد عىل عرش سنوات يف عدد من
اجلامعات األردنية ،كام حظي بمدارسة علمية يف
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مدين�ة الرباط مع جمموعة مش�كورة م�ن اخلرباء
والباحثين بالتع�اون م�ع املعه�د العامل�ي للفكر
اإلسالمي واملركز املغريب للدراسات واألبحاث
الرتبوية يف ديسمرب 2015م.

أمة تأتلف
الكاتب :فيصل عبداهلل العوامي.
النارش :أطياف للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 53 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
مل�اذا عن�وان «أم�ة تأتل�ف» وم�ا ه�ي
خصوصياته؟
يق�ول املؤل�ف :ج�رى عنون�ة ه�ذه
األطروح�ة بـ«أمة تأتلف» لتناس�بها مع املنطوق
الق�رآين ،وألهن�ا املشروع ال�ذي عالج ب�ه النبي
ّ
متجذرة يف
األك�رم  Kاألزم�ات التي كان�ت
املجتمع العريب.
وإنام يزداد التأكيد عىل هذه األطروحة بام
هلا من خصوصيات لسببني أساسني:
 -1ألن الظ�روف املوضوعي�ة الراهن�ة
تضطرنا
السياس�ية منه�ا واالجتامعي�ة والفكري�ة
ّ
نظ�را ألن ص�ورة التشرذم
لفت�ح ه�ذا الب�ابً ،
الص ُعد.
والرصاع هي احلاكمة يف مجيع هذه ُّ
 -2لتعايل النداءات يف الساحة اإلسالمية
عىل املس�توى االجتامعي العام واملستوى العلمي
اخلاص الداعية إىل إجي�اد صيغة عملية تقودنا إىل
نب�ذ الصراع وامليض يف طري�ق اإلجيابي�ة والبناء.
أيضا نداءات تش�اؤمية
يف الوق�ت التي توجد فيه ً
ت�رى هذه األطروحات مثالية غير قابلة للنجاح
لع�دم توف�ر الشروط املوضوعي�ة يف الس�احة
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اإلسالمية ،وتس�تند هذه النداءات التشاؤمية إىل
اإلخفاقات التي منيت هبا مثل هذه األطروحات
يف الس�نوات اخلمسين األخيرة؛ إذ إهن�ا زرعت
حال�ة م�ن اإلحب�اط على املس�توى اإلسلامي
اجتامع ًّيا وعلم ًّيا.
وينبغي التنبيه هن�ا إىل أن هذه األطروحة
بتعبير املؤ ّل�ف -ليس�ت متح ّي�زة إنس�ان ًّيا ،منخلال التأكيد على األفق اإلسلامي فق�ط ،بل
نس� ّلط الض�وء عىل جزء خ�اص من اإلش�كالية
األكبر باعتب�ار أن معاجل�ة اجل�زء سيس�اهم يف
معاجلة الكل ،وألهنا ّ
حمل االبتالء فعلاً  ،واألقرب
لقدرتن�ا املتاحة وحدود إمكاناتنا ،وغري ذلك من
األسباب.

ما بعد العلمانية

مقاربة حتليلية نقدية ملنشأ املفهوم ومآالته
الكاتب :حممود حيدر.
الن�ارش :املرك�ز اإلسلامي للدراس�ات
االسرتاتيجية  -بريوت.
الصفحات 204 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
تن�اول الباحث يف كتابه هذا للمرة األوىل
بالعربي�ة أص�ل ومنش�أ ه�ذا املفه�وم والعن�ارص
النظرية األساسية املستجدة التي مت ّيزه عن مفهوم
العلامنية الذي س�اد يف الغرب األورويب وال يزال
سحابة أربعة قرون متّصلة.
يف هذا الكتاب استقراء ألطروحة ما بعد
العلامنية من مخس زوايا:
تع�رض إىل م�ا تق�دّ م ب�ه ع�دد
األوىلّ :
وتصورات
م�ن علماء االجتامع م�ن مقرتح�ات
ّ

لتعريف املفهوم ،وال سيام جلهة التأصيل اللغوي
واالصطالح�ي ،وطبيع�ة املس�اجالت الدائ�رة
حوله بني النخب الغربية.
الثاني�ة :تتن�اول رابط�ة الن ََّس ِ
السلايل
�ب ُّ
بين العلامنية وما بع�د العلامنية .وق�د آثرنا جلالء
تل�ك العالق�ة الرابط�ة أن نتم ّي�ز الوضعيتني تب ًعا
خلصوصيتهما النظري�ة واملعرفي�ة ،ناهي�ك ع�ن
الرشوط الزمانية واملكانية ٍّ
لكل منهام.
تتحرى ما يمكن وصفه بـ«الثنائ ّية
الثالثةَّ :
الضد ّي�ة» بني العلمنة والدين .إذ مل يكن للعلامنية
ٍ
س�لطة تارخيي ٍ
ٍ
صارمة ،لو مل جتعل
�ة
تتحول إىل
ّ
أن ّ
نقيض�ا وجود ًّي�ا هلا .وعليه يس�تحيل
م�ن الدين ً
ال�كالم على العلمنة يف التجرب�ة التارخيية حلداثة
ٍ
بمعزل ع�ن حارض ّية الدي�ن ،بالتايل فإن
الغ�رب
احلدي�ث الي�وم عن عودت�ه كمنظومة قي� ٍم إيامنيةٍ
ٍ
وجمتمعي�ة إنما يعكس مكانت�ه اجلوهرية يف إعادة
تشكيل احلضارة املعارصة.
الرابع�ة :تعاين اختبارات ما بعد العلامنية
يف املجتمع�ات الغربي�ة ،وال س�يام يف أوروب�ا
واألمريكيتين حي�ث ش�هدت أرض هاتين
القارتني انتقاالت ش�ديدة التعقيد والتداخل بني
القيم الدينية وقيم العلمنة.
اخلامس�ة :تس�عى إىل متامخة املفهوم بعني
النق�د .وألن فكرة ما بع�د العلامن ّية ّملا تزل بعد يف
ط�ور التكوين ،فإن اإلس�هام النق�دي حول هذه
القضي�ة اإلش�كالية تفرتض�ه رضورات معرف ّي�ة
بمج�رد تظهري
وحضار ّي�ة ال تنحصر مقاصدها
ّ
وأساس�ا يف تعيني التحديات
أيضا
الفك�رة ،وإنام ً
ً
الفكري�ة املفرتض�ة وأثره�ا يف جمتمعاتن�ا العربية
واإلسالمية راهنًا وآت ًيا.
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العصبيات وآفاهتا

هدر األوطان واستالب اإلنسان
الكاتب :مصطفى حجازي.
الن�ارش :املرك�ز الثق�ايف العريب – بيروت /الدار
البيضاء.
الصفحات 272 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
حياول هذا العمل دراسة واقعنا من منظور
ت�م اتّباعها
خمتلف ع�ن املقارب�ات التقليدية التي ّ
ّ
ج�ل الق�رن العرشي�ن ،إن�ه يبحث يف املس�كوت
ت�م جتاهل�ه يف أوضاع ه�ذا الواقع
عن�ه أو ال�ذي ّ
لناحي�ة املنه�ج ،ونعن�ي بذل�ك البح�ث يف البنى
العميقة التي مل يطلها التغيري ،خالل ّ
جل مش�اريع
بن�اء الكيان�ات الوطنية وبرام�ج التنمية والنهضة
ِ
تع�ط هذه اجلهود
البرشي�ة والعمرانية ،ولذلك مل
الكبرى كل املأم�ول منها ،بل على العكس يربز
املش�هد العريب الراه�ن حالة العطال�ة ،إن مل يكن
التقهقر .ونعني بالبنى العميقة ،اس�تمرار رس�وخ
ثالثية :العصبيات والفقه األصويل واالستبداد يف
البنى االجتامعية  -السياس�ية ،والتي تش�كّل -يف
املع�وق األكرب لبناء كيانات وطنية جامعة،
رأينا-
ّ
وإنج�از مش�اريع هنض�ة إنتاجي�ة كربى يق�وم هبا
اجلميع وتكون لصالح اجلميع.
ال تعترف ه�ذه الثالثي�ة بكي�ان وطن�ي
جامع يتجاوزها ،بل هي تلتهمه فتجعله هو هي،
هيمها حترير اإلنسان وبناء اقتداره ،بل هتتم
كام ال ّ
باستتباعه ووالئه هلا ،االعرتاف باإلنسان ومتكينه
وإطالق طاقات النامء والعطاء لديه مها يف أساس
كل مشروع إنتاج�ي وطن�ي جامع .يش�كل هذا
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العم�ل عىل الصعيد العميل املكبرّ اس�تكاملاً لكل
من «س�يكولوجية اإلنس�ان املقهور» و«اإلنسان
امله�دور» على الصعي�د الف�ردي ،يف تش�خيص
تلم�س س�بل بن�اء هنض�ة
واقعن�ا ،وص�ولاً إىل ّ
واحتالل مكانة عىل الساحة العاملي.

مسالك التنمية املركبة

األنموذج الياباين واملستقبل العريب
الكاتب :نارص يوسف.
الن�ارش :املعه�د العامل�ي للفك�ر اإلسلامي -
األردن.
الصفحات 312 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
قدّ م هذا العمل الفك�ري ،الذي يضايف
بين التنمية والقيم ،إضافة نوعية عىل مس�تويات
عدة ،بد ًءا باملصطلحات التي مل يسبق أن نسجت
من قبل ،ال سيام التنمية املركَّبة يف مبناها اإلنساين
والقي�م يف مبتغاه�ا اإلنامئي ،الت�ي أضفت اجلدة
العلمي�ة عىل موضوع الدراس�ة .وقد بنى املؤ ّلف
كتاب�ه ه�ذا على أف�كار كتاب�ه األول املوس�وم
بـ« :دينامي�ة التجربة الياباني�ة يف التنمية املركَّبة»؛
فال ُيسرب غور هذه الدراسة إلاَّ باإلحاطة بام حواه
الكتاب األول.
وإذ بني�ت أساس�ات ه�ذه الدراس�ة عىل
أرض اليابان ،فإهنا أفادت من االجتامع اإلنس�اين
الياب�اين املركَّب م�ن الس�لطة والعام�ة والنخبة؛
حي�ث جاء ه�ذا الرتكي�ب الياباين تركي ًبا إنس�ان ًّيا
إنامئ ًّي�ا ال حيتم�ل االختزال ،بخلاف ما جيري يف
يمهد
العامل العريب واإلسلامي من تفكّك إنساين ّ
متهي�دً ا رسي ًع�ا ومنظًم�اً للتف�كّك اإلنامئ�ي بفع�ل
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القابلي�ة للمغلوبية ،هذا يف القس�م النظري الذي
تناول فكرة التنمية املركَّبة املتالمحة مع القيم.
توسلت
بالنس�بة إىل املقابل التطبيقي ،فقد ّ
الدراس�ة باملر َّبع السيميائي للربهنة عىل أن التنمية
املختزل�ة وتتناقض؛ إذ
املركَّب�ة تتض�اد مع التنمي�ة
َ
ّ
تنسل من هذا التناقض معاين احلرمان واالستعامر
والتبعية ،فال تأيت التنمية مس�تقلة .ويف جانب آخر
من التطبيق ،فقد حمّصت هذه الدراسة فكر َة مالك
ب�ن نبي احلضاري�ة (اإلنس�ان واألرض والوقت)
داخ�ل خربة ميجي اليابانية ،وخلصت إىل أن هذه
الفكرة صيغ�ت خمتزلة ألن فيها من البداوة اليشء
الكثري؛ إذ إن مثل هذه العنارص الثالثة كانت فاعلة
يف عصر اإلقط�اع ال�ذي اتّس�م بالب�داوة .ولكن
ميجي أضاف عنرص دولة املؤسسات إىل العنارص
الثالثة فباتت أربعة ،نقلت يابان البداوة إىل منطقة
احلض�ارة ،حيث يتّض�ح أن دولة املؤسس�ات هي
احللق�ة املفق�ودة يف املعادل�ة احلضاري�ة عند مالك
رتض نقده�ا ومراجعتها .وإذ تط َّبق
ب�ن نبي؛ ما يف َ
تعزز
الدولة اإلنامئية سيميائ ًّيا وتستعاد يابان ًّيا فإهنا ِّ
م�ن التنمي�ة املركَّب�ة يف العامل العريب واإلسلامي،
وقد تز ّفه إىل مستقبل أفضل.

نظرية املعرفة عند ابن خلدون
دراسة حتليلية

الكاتب :عيل الوردي.
النارش :دار الوراق للنرش  -بريوت.
الصفحات 440 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
حي�وي الكتاب الن�ص الكامل ألطروحة
الدكت�وراه للدكتور عيل الوردي ،وقد ترمجها من

اإلنجليزية إىل العربية الدكت�ور أنيس عبداخلالق
حمم�ود ،وج�اءت يف أربع�ة أب�واب ،تن�اول فيها
الباحث نظرية املعرفة عند ابن خلدون.
وال خيف�ى أن عل�م اجتماع املعرف�ة -كام
التخصصات احلديثة جدًّ ا،
تشير الدراس�ة -من
ّ
يتط�ور و ُيعرتف به عىل ه�ذا النحو إلاَّ خالل
ومل
ّ
العق�د األخير أو نح�و ذل�ك .ووف ًق�ا ألُسس�ه
البرشي عىل أنه
األساسية ال بدّ أن ننظر إىل العقل
ّ
أدا ٌة خلدم�ة اإلنس�ان يف رصاعه من أجل الوجود
وليس م�رآة ناصع�ة للحقيقة املطلقة .فاإلنس�ان
ال ي�رى األش�ياء كام ه�ي يف الواقع ،ب�ل كام تبدو
الثقايف
واقف يف موقعه
من جانب واح�د له وهو
ٌ
ّ
اخلاصة.
واالجتامعي ومنهمك بحالته النفس ّية
ّ
ّ
الق�وي كان
ويب�دو أن حت ُّيز اب�ن خلدون
ّ
العلمي؛ فمن خالل هذا
أحد أهم عوامل إبداعه
ّ
التح ُّي�ز اس�تطاع أن ي�رى ما مل يس�تطع اآلخرون
رؤيت�ه .وس�نالحظ فيام بع�د أن معارصي�ه كانوا
مك ّبلين عندم�ا درس�وا الظواه�ر االجتامعي�ة
بتصوراهتم «املثالية» وأح�كام تفكريهم الطبق ّية،
ّ
يف حين َعَب�رَ اب�ن خل�دون تل�ك القيود بس�بب
الطبقي املتم ّيز وسريته السياسية العاصفة
وضعه
ّ
إىل اجلان�ب اآلخ�ر م�ن ّ
الت�ل ال�ذي اس�تطاع أن
خاصا ب�ه .ولذلك ،ف�إن خ ّطة
يؤس�س فيه رأ ًي�ا ًّ
ّ
الدراس�ة احلال ّية تدعو إىل ش� ّن هجوم غري مبارش
إىل حدٍّ ما عىل نظري�ات ابن خلدون االجتامعية.
كبيرا م�ن النقاش لدراس�ة
وس�نخصص ج�ز ًءا
ّ
ً
اآلراء املتناقض�ة ومنظوم�ات القي�م الت�ي م ّيزت
زمان�ه ومكانه؛ فق�د وجدنا أن نظر ّيت�ه ال يمكن
أن تُفه�م فهًم�اً كامًل�اً دون أن نق�وم بذلك .ومن
ألهم معامل األيديولوج ّيات
خالل مناقشة شاملة ّ
املختلف�ة وأس�اليب التفكير التي س�بقت ظهور
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كتاب ابن خلدون ،س�نتمكن من تس�ليط الضوء
عىل نظر ّياته.

اإلمام احلسني وهنج التسامح
الكاتب :عبداهلل أمحد اليوسف.
الن�ارش :مرك�ز العمي�د ال�دويل للبح�وث
والدراسات  -العراق.
الصفحات 216 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
أصب�ح احلدي�ث عن التس�امح ووجوب
املهمة
ترس�يخه يف املجتمع اإلسالمي من األمور ّ
املكونات
للغاية لبناء السالم والتعايش بني خمتلف ّ
خصوصا مع انتشار ظاهرة اإلرهاب
املجتمعية،
ً
والتطرف واإلقصاء والتهميش املنترشة
والتشدّ د
ّ
يف العديد من البلدان اإلسالمية.
وتعدّ دراس�ة منهج اإلمام احلسني C
يف التس�امح أكث�ر م�ن رضوري ،مل�ا ترم�ز إلي�ه
شخصيته من مكانة وفكر ومنهج متم ّيز.
إن ش�خصية اإلم�ام احلسين ب�ن علي
 Bش�خصية عظيم�ة ومتم ّي�زة وكامل�ة ،ول�ه
مقام رفيع ،وش�أن عظيم ،فهو س�بط رس�ول اهلل
 Kورحيانته ،وسيد شباب أهل اجلنة ،وسفينة
النج�اة ،ومصب�اح اهل�دى ،والع�روة الوثق�ى،
مر الزمان واملكان.
والشهيد اخلالد عىل ّ
ه�ذا م�ا يشير إلي�ه املؤ ّل�ف يف مقدّ مت�ه
ويضيف قائلاً  :واحلديث عن ش�خصيته ومكانته
وفضل�ه ومناقب�ه يطول ويط�ول ،ولكنن�ا يف هذا
الكت�اب س�نقترص فيه على بحث جان�ب واحد
م�ن ش�خصيته العظيم�ة وهو هنج�ه ومنهاجه يف
التس�امح ،وتعامله األخالقي واإلنساين الرفيع؛
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وه�ذا اجلان�ب م�ن ش�خصيته العظيم�ة مل َ
حي�ظ
باالهتمام الكايف ،ومل يس�لط عليه األضواء كام يف
جوانب أخرى من شخصيته وسريته املباركة.

اهلرمينوطيقا الفلسفية
وهرمينوطيقا النص الديين
عند بول ريكور

الكاتب :مصطفى العارف.
النارش :مؤمنون بال حدود للنرش والدراس�ات -
بريوت.
الصفحات 368 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
تكمن أصالة هذا البحث يف الغياب التام
ألبحاث ح�ول اهلرمينوطيق�ا الدينية ،عدا بعض
املقاالت التي حاولت مالمسة اجلانب الثيولوجي
يف فلس�فة ريكور ،لكنّها اكتفت فحسب بمقارنة
بني اهلرمينوطيق�ا الفلس�فية وهرمينوطيقا النص
الديني ،ورأت ّ
أن األوىل هي األصل بينام تش�كّل
الثاني�ة نتيجة ّ
لكل أبحاثه ،واحلال أن العكس هو
الصحيح؛ ذلك أن اهتاممات ريكور هبرمينوطيقا
النص بش�كل عام كان نتيجة حتمية النش�غاالته
هبرمينوطيق�ا الن�ص الديني ،على اعتبار أن مجيع
املقارب�ات الفكري�ة والفلس�فية ،الت�ي حاول�ت
إلق�اء الض�وء عىل الن�ص ،إنام جت�د مرجعيتها يف
الن�ص املق�دّ س ولي�س العك�س .والدلي�ل عىل
ذل�ك اهتاممه بنظري�ات حتليلية متع�دّ دة من بينها
التحلي�ل النقدي التارخيي ،والتحليل الش�كالين
للقص�ص ،والتحليل البني�وي ،وحماولة تطبيقها
عىل الن�ص املقدّ س ،أو التقاط�ع معها من خالل
تنصب عىل التأويل.
هرمينوطيقا فلسفية
ّ
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جان�ب آخ�ر م�ن أصالة ه�ذا البح�ث هو
حماولة فتح نقاش داخل الثقافة العربية اإلسلامية،
انصب
الت�ي يمك�ن اعتباره�ا ثقافة ن�ص بامتي�از،
ّ
اهتاممها عىل النص الديني يف بعديه اإلهلي والنبوي،
ما يدفعن�ا إىل القولّ :
إن بح ًثا يف هرمينوطيقا النص
الديني س�يفتح جمالاً للنقاش ح�ول القيمة املضافة
التي ستش�كّلها هرمينوطيقا النص الديني يف قراءة
نظرا إىل م�ا يعرفه هذا
النص اإلسلامي املق�دّ سً ،
النق�اش من ح�دّ ة يف املواق�ف املعبرّ ة ح�ول املنهج
املعتمد يف قراءة القرآن الكريم واألحاديث الدينية؛
فمقاب�ل الق�راءة احلرفي�ة ،الت�ي ال تعترف س�وى

بظاه�ر النص ،والتي س�يطرت بش�كل يكاد يكون
مطل ًق�ا عىل تاريخ قراءة الن�ص ،يمكن االعتامد هنا
معارصا حياول فك
على اهلرمينوطيقا منهج بح�ث
ً
ش�فرات الن�ص ،ليس فحس�ب انطال ًق�ا من جعل
معارصا لن�ا ،وإنّام قراءته وتأويله يف س�ياقه
الن�ص
ً
وزمان�ه اخلاصين ،وربط�ه بالس�ياق املع�ارص لنا،
ف�إذا كنا ندّ عي ّ
أن النص الق�رآين صالح لكل زمان
ومكان ،فإنّه جيب أن خيضع لقراءة تستحرض سياقه
ثم جمموع السيرورات واألفكار التارخيية
الزمنيّ ،
وأخريا إحداث مس�افة زمنية
التي تش�كّلت حوله،
ً
بني ا ُمل َؤ ِّول وسياق إنتاج النص.

103

26th year
Spring 2019 Ad/ 1440 Hg

Published by:
Al-Kalemah
Forum for
Studies &
Researches

www.kalema.net

:موقعنا على اإلنترنت

