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قواعد النشر في المجلة
ترحب جملة الكلمة بإسهامات الكتاب والباحثني يف جماالت
الفكر اإلسالمي ،واملعارف اإلسالمية ،والعلوم اإلنسانية واالجتماعية .مع
االهتمام بقضايا الثقافة ومشكالهتا يف العامل العريب واإلسالمي ،والتجدد
والبناء احلضاري ،وكذلك قضايا اإلمناء التربوي والتعليمي ،ومستقبليات
املشروع الثقايف  -احلضاري  -اإلسالمي املعاصر ،مع اإلميان بقيم احلرية
واحلوار واالنفتاح والتسامح.
يشترط يف املادة املرسلة الشروط التالية:
اَّأل تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر يف جمالت أخرى.
أن تلتزم قواعد البحث العلمي واألعراف األكادميية بتوثيق املصادر
واملراجع بذكر البيانات كاملة .مع حتقق املوضوعية واملنهجية واملعاجلة
العلمية.
ختضع املادة املرسلة للنشر ملراجعة إدارة التحرير.
ال تعاد املواد اليت ترسل إىل املجلة وال تسترد ،نشرت أم مل تنشر .وال
تلتزم املجلة إبداء أسباب عدم النشر.
للمجلة حق إعادة نشر املواد املنشورة منفصلة أو ضمن كتاب ،بلغته
األصلية أو مترمجًا إىل لغة أخرى ،من غري احلاجة إىل استئذان
صاحبها.
تعتذر املجلة عن نشر املواد اليت فيها مساس بالقيم اإلسالمية أو
إثارة النعرات الطائفية أو العصبية أو الفئوية وكل ما ميس الوحدة
والتضامن اإلسالمي.
عبر بالضرورة عن
عبر عن وجهة نظر صاحبه وال ُي ِّ
ما تنشره املجلة ُي ِّ
وجهة نظر املجلة.
تستقبل املجلة املواد يف خمتلف أبواهبا ،الدراسات ومراجعات الكتب
وتغطية الندوات ومناقشات األفكار املنشورة.
نلفت أنظار السادة الكتّاب والباحثني إىل أفضلية إرسال إسهاماهتم
على بريد جملة الكلمة اإللكتروين ،وهو kalema@kalema.net
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هـــذا الــعــدد
لعل من أهم املشكالت التي تواجه اإلنسان الفرد واملجتمع ،هي مشكلة

االستالب واخلضوع إىل منظومة فكرية وحضارية مغايرة إىل فكره وحضارته؛ ألن

ظاهرة االستالب تقيض عىل كل عنارص القوة يف شخصية اإلنسان ،وجتعل منه فاقدً ا

لالتّزان النفيس واحلضاري .كام أن هذه املشكلة تؤ ّدي إىل حالة من االنقسامات
والرصاعات والتشوهات االجتامعية ،التي تفقد اإلنسان البوصلة التي متكّن اإلنسان من
حتديد األولويات واالتجّ اهات الصحيحة يف حياة اإلنسان؛ لذلك نحن باستمرار بحاجة
إىل أن نحافظ عىل الوعي بأفكاره التنويرية والنقدية.

وجملة الكلمة تأخذ عىل عاتقها يف كل األعداد ،احلفاظ عىل أصالة اإلنسان

واملجتمع ،هذه األصالة التي تدفع اإلنسان لالنفتاح عىل العرص ومواكبة كل حاجاته

ومتطلباته.

ودراسات وأبحاث هذا العدد ال خترج عن هذا السياق .فقد شاركنا الدكتور

عبد الفضيل ادراوي بشهادة حول الكلمة بعنوان« :جملة الكلمة بعد ربع قرن ..البصرية

واملكانة اآلمنة» ،كام شاركنا من املغرب الدكتور عبدالرحيم احلسناوي بدراسة عنواهنا:
«حفريات يف مفهوم الوثيقة التارخيية ..مقاربات وتصورات» ،ومن العراق شاركنا الشيخ

ليث العتايب بدراسة قرآنية بعنوان« :قواعد الرتجيح :حقيقتها وأسسها وتطبيقاهتا»،

وتشاركنا الدكتورة نادية الرشقاوي بدراسة بعنوان« :أسس العالقة بني املرأة والرجل
من منظور قرآين» ،إضافة إىل دراسات وأبحاث توزّعت عىل أبواب املجلة الثابتة.

نسأل اهلل أن تكون مواد املجلة مسامهة حقيقية يف مرشوع حتقيق الذات احلضارية..
واهلل املوفق.

الكلمة األولى
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الدكتور عبدالفضيل ادراوي*

تعدّ جملة (الكلمة) من املنابر الفكرية الرصينة التي ش ّقت طريقها بثبات
خالل العقد األخري من عرصنا احلديث ،واستطاعت أن تغرس جذورها عمي ًقا
خمرضة أوراقها ،وارفة
يف تربة احلقل الفكري والثقايف ،لتمتدَّ أغصاهنا باسقة
ّ
الظالل بفائدهتا ونفعها العام ،وبمعارفها اخلصبة اآلمنة واهلادفة
املتحركة عىل
ّ
امتداد مساحة حركة اإلنسان العريب واملسلم.

حتى غدت من الدوريات الفكرية املوثوقة والغنية ،التي يرت ّقب املتت ّبع
املهتم بالشأن الثقايف صدورها ،ويتحينّ ظهورها يف األكشاك واملكتبات
ّ
متحم ًسا بشغف عن أعدادها
ومواقع الشبكة العنكبوتية ،ويبحث جاهدً ا
ّ
السابقة هنا وهناك ،ملراجعة مقال أو دراسة أو كلمة أو مضمون كتاب أو
َّ
ملخص ندوة...

واحلق ،إن هذه املكانة اآلمنة ملجلة (الكلمة) ما كان يمكن حتصيلها عب ًثا
أو صدف ًة ،لوال الرؤية الواضحة واالسرتاتيجية الفكرية الصادقة لدى فريق
* باحث من املغرب ،نرش أبحاث عدّ ة يف جملة الكلمة ،الربيد اإللكرتوين:

d_abdelfdil2006@hotmail.com
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الكلمة األوىل

الكوين ،وتتغ َّيا حتقيق التواصل مع
إدارة املجلة ،تلكم االسرتاتيجية التي تؤمن باإلنسان
ّ
يفرط يف إنسانيته ،وال يتخلىّ عن أقدس حقوقه
قارئ مفرتض هو القارئ العام ،الذي ال ّ
الفطرية ،وهي ح ّقه يف االختالف والتم ّيز عن الغري.

حضاري حمتدم ،أصبح فيه اإلعالم قوة إمرباطورية واسعة األطراف،
خاصة يف واقع
ّ
متتدّ امتداد العامل وتراقب حركة األرض والفضاء مجي ًعا ،حتى دخل العامل برمته عرص
«القرية العاملية» ( ،)Global Villajeويف ظل تسابق إعالمي متصاعد وتنافس مل يسبق له
مثيل ،يف نرش املعرفة وتوزيع املعلومة ،والتفنن يف تعليبها ( )Emballajeوتقديمها للقارئ،
لصياغة الوعي وتنميطه ،وقولبة رشائح كبرية من الناس ،سع ًيا نحو األخذ بنواصيهم،
وربح اصطفافاهتم مع هذه اجلبهة أو تلك.

ﷺ الكلمة والفكر الباين

لقد آمنت إدارة جملة (الكلمة) أن اإلعالم أداة من أقوى أدوات االتصال احلديثة
التي جيب أن تنخرط فعل ًّيا يف مساعدة القارئ العريب املسلم عىل مسايرة متط ّلبات العرص،
والتصورات واألحداث ،ومنحه القدرة عىل فهمها يف سياقاهتا
والتفاعل مع األفكار
ّ
وأطرها الكربى.

لذا كانت جملة (الكلمة)عىل امتداد املرحلة الزمنية التي انتظمت صدورها واعية
برسالتها اإلنسانية املتم ّثلة يف العمل عىل صناعة الرأي العام صناعة بناء ال صناعة هدم
وخراب ،واالنخراط اجلاد يف تغيري املفاهيم اخلاطئة ،ومواجهة القيم السلبية وتعويضها
وتنمي أخالقيات التسامح ،التي قوامها اإليامن
تؤسس لثقافة االعرتاف ّ
بأخرى بديلة ّ
هبوية جامعة تعرتف باالختالف ،وتس ّلم بخصوصية اآلخر واستقالليته املعرفية والعقدية
والثقافية ،من دون اشرتاط متاهيه مع األنا أو إلغاء تفاصيل الغريية فيه.

املتنوعة وجماالهتا الرحبة ،وبأقالم كتّاهبا الذين
جسدت (الكلمة) بموضوعاهتا ّ
لقد ّ
مل تُقم إدارة حترير املجلة حماكم تفتيش فكرية أو مذهبية أو عقدية أو طائفية ضيقة ضدهم،
ومل تبحث يف أوطاهنم أو جغرافيات حياهتم اخلاصة ،بقدر ما نظرت اىل إنتاجاهتم اإلنسانية
املفيدة للبرشية ،واملغنية حلقول املعرفة والفكر وجماالت االجتهاد البرشي والنظريات
املعرفية املختلفة ،املمتدة امتداد القيمة اإلنسانية الفسيحة ،التي تتجاوز النظرة التقزيمية
جمرد جرم صغري ،إىل النظر إليه موجو ًدا مقدّ ًسا ،فيه
االستصغارية التي ترى يف اإلنسان ّ
ينطوي العامل األكرب ،باهتامماته الفلسفية والعلمية واألدبية والروحية والفيزيولوجية
واملادية الطبيعية واالجتامعية والتارخيية والرتبوية والقانونية والسياسية والفنية واألخالقية
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والرتفيهية ،التنظريية والتطبيقية ،وغريها.

وختصصات متباينة قد
يفس انفتاح املجلة عىل مشارب معرفية
ّ
هذا األمر هو ما رّ
تبدو متباعدة أحيانًا ،ألن ما جيمعها هو االعرتاف بطاقات اإلنسان اخلالقة واإليامن بأبعاده
الالمتناهية.

ﷺ منرب رسالة الوحدة

تعج هبا الساحة والتي
عىل نقيض كثري من األقالم واملنابر اإلعالمية اهلدّ امة ،التي ّ
ّ
وتسخر كل ما أوتيت من قدرات وإمكانات إلثارة الفتن،
ما فتئت تشحذ كل طاقاهتا،
واهلجوم عىل اآلخر املغاير ،من الطوائف األخرى ،ومن األديان واملذاهب املخالفة ،بام
ال فائدة ترجى منه لألمة ،سوى تغذية عواطف الكراهية واحلقد ورفع منسوب العدائية
لآلخر ،من أبناء البرشية النظراء يف اخللق واإلنسانية ،ومن أبناء األمة الواحدة املتآخني يف
الدين ،وربام من أبناء األرسة الواحدة ،ومن أبناء الرحم الواحد أحيانًا.

عىل نقيض كل ذلك ،اختارت جملة (الكلمة) أن تمُ وضع نفسها ضمن جبهة واضحة
املعامل ومعلنة األهداف ،وهي جبهة ما يعرف بالفكر واإلعالم املستنري ،الذي يستشعر
البرشي ،ووظيفة إسعاد اإلنسانية
احلضاري والنهوض برسالة التكامل
مسؤولية البناء
ّ
ّ
لعامرة األرض وحتقيق غائية االستخالف يف األرض.

وهي جبهة الفكر الذي حيمل عىل عاتقه حتصني جسم األمة الواحدة من عوامل
التفرقة والتشتيت ،والتصدي لكل مقدّ مات اهلدم والتخريب ،من خالل اختيار خطاب
الوحدة والتآزر والتعاون ،واالنفتاح عىل اآلخر ،وتسليط الضوء عىل اجلوانب املضيئة
لديه ،واستغالل مكامن القوة ومواطن اللقاء والتالقي ،وأسباب التعارف والتجارس بني
اجلميع.

ختصصات تكاد ال
كل ذلك عرب فسح املجال ألقالم كتّاب من أجيال خمتلفة ،ومن ّ
اإلنساين ،وتتعاىل عىل
الكوين واإليامن باملشرتك
وتنو ًعا ،جيمعها البحث يف
تنتهي تعدّ ًدا ّ
ّ
ّ
سفاسف األمور ،وترت ّفع بمسؤولية وقرار مسبق عىل سياسة استغالل (مسامر جحى)
هوة اخلالف ومتديد مساحة التباعد.
لتوسيع ّ
تم ذلك عرب الرتكيز عىل تقديم دراسات ومقاالت وكتب وندوات ومؤمترات بديلة،
املريض ،وعاملة عىل تفعيل خطاب
نابذة للعنف والكراهية ،ومتعالية عىل نشوة االختالف
ّ
اإلنساين واألخوة اآلدمية ،واحرتام
التسامح والتعارف والوحدة واالحتاد يف ظل احلضن
ّ
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األديان واملعتقدات واألفكار والتوجهات واملذاهب ،وعدم االستسالم لألفكار اجلاهزة
وللقناعات املسبقة واملع ّلبة ،والعمل عىل تأمني سبل احلصانة الفكرية واملعرفية والعقدية
الصحيحة ،واالجتهاد يف سبيل إجياد أفكار تو ّفر البيئة املناسبة للحامية الذاتية ،وسبل
التهذيب األخالقي الذي يرتقي بصاحبه إىل مقامات الرتفع عن املهاترات وظلامت التنابز
املقيت.

ﷺ الكلمة والفكر األصيل

مت ّثل جملة (الكلمة) بحق منهج الفكر األصيل من خالل تبنّيها اسرتاتيجية املنهج
العميل ،القائم عىل االعتقاد السليم بأصالة احلاجة إىل التدين يف اإلنسان ،وأهنا
الثقايف
ّ
ّ
حاجات فطرية ال يمكن جتاهلها أو التنكّر هلا يف التعامل مع اإلنسان والتواصل معه.

لذلك أعلنت عنايتها بقضايا الفكر اإلسالمي وما يرتبط بشؤون األمة
يفرط يف أسبقية
الفكري
احلضاري والتطوير
ومستلزمات البناء
ّ
ّ
واملعريف ،الذي ال ّ
ّ
العقيدة والتهذيب األخالقي للفرد واألرسة واملجتمع ،وال يسمح بالرتويج للنظريات
متس هبذه احلاجة الدفينة يف الفرد ،أو تسهم يف تشوهيها أو حرفها عن
واألفكار التي قد ّ
احلقيقي.
معناها
ّ
هِ
منطلقاتم
وتب ًعا لذلك انفتحت جملة (الكلمة) عىل عديد الكتاب الذين ال يخُ فون

يتحرجون من اعتامد املنظور الديني اإلسالمي يف مقاربة الواقع
اإلسالمية الواضحة ،وال ّ
والنظر إىل األشياء ،ومعاجلة اإلشكاالت اإلنسانية الراهنة.

ويف هذا الصدد ال خيفى مدى احتفاء املجلة اخلاص بفكر مدرسة أهل البيت ،A
املحمدي األصيل ،الرصاط املستقيم والسبيل احلق ،وبوصفه األرضية
ومدرسة الدين
ّ
للكوين والعام وت َُؤ ّمن للجميع مكانته
الصلبة ،واملساحة الواسعة املمتدة التي تتّسع
ّ
الوحياين الوحيد واألقدر دون سواه،
الطبيعية ،وبوصفه املنهج الرباين الذي يبقى املنهج
ّ
عىل توفري اإلجابات املقنعة لكل من حيرتم عقلة ووجدانه السليم ،ولكل مهموم بشؤون
والرقي ،بالنسبة إىل الفرد واملجتمع عىل حد سواء ،وعىل كل
التكامل يف س ّلم احلضارة
ّ
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
ح ًة
َاك إِ اّل َر مْ َ
األصعدة املاد ّية منها واملعنو ّية ،استنا ًدا اىل الشعار القرآين اخلالدَ :
ِ
ْت فيكُم َما إِ ْن تمَ َ َّس ْكتُم بِه َل ْن تَض ُّلوا
لِ ْل َعالمَِني} ،واستنا ًدا إىل التوجيه
النبوي املعصوم« :ت ََرك ُ
ّ
َب ْعدي أبدً ا؛ كت َا َب ال َّل ِه وعِترْ َ يِت َأ ْه َل َب ْيتِي».
لذلك كانت جملة (الكلمة) معن ّية بفسح املجال لكتّاب كثر من العاملني العريب
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متخصص ،وبطريقة
أكاديمي
واإلسالمي لطرح فكر مدرسة أهل البيت بشكل علمي
ّ
ّ
يؤسس ملجتمع متعارف يتح ّقق فيه التواصل
منضبطة لقواعد احلكمة واملوعظة احلسنة ،بام ّ
املؤسسة عىل قواعد
املعريف اخللاَّ ق ،وبام يكون مصدا ًقا ملجتمع املودة واإلنسانية الصادقةّ ،
والتنوع البنّاء والفائدة العميمة.
املعرفة احل ّقة
ّ

دراسات وأبحاث
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حممد حمفوظ

ﷺ الدولة واالنقسام االجتامعي

إن الدول يف املجال العريب عىل نحوين :دول أيديولوجية تعمل
بمختلف الوسائل بام فيها القهرية لتعميم أيديولوجيتها واقتحام جمتمعها بكل
مكون يرفض
فئاته
ومكوناته ورشائحه يف بوتقة أيديولوجيتها ،وكل طرف أو ّ
ّ
االنضامم إىل هذه األيديولوجيا ُيامرس بح ّقه النبذ واإلقصاء والعنف املادي
يتم عرب األجهزة األمنية ،وإذا
والرمزي؛ هلذا فإن صلة هذه الدولة بمواطنيها ّ
تو ّفرت فيها بعض أشكال الديمقراطية فهي شكلية ومتارس االستبداد والقهر
بقفازات ناعمة.
والدول تقليدية تعتمد يف بنيتها األساسية عىل حكم العائلة أو العشرية
أيضا بحكم بنيتها حاضنة
أي شكل من أشكال االنتامءات التقليدية وهي ً
أو ّ
للبعض وطاردة للبعض اآلخر.

ولعل أحد الفروقات األساسية بني الدولة األيديولوجية والدولة
التقليدية يف التجربة العربية املعارصة ،هي أن كال الدولتني ديكتاتوريتان
واستبداديتان ،واحدة باسم األيديولوجيا الدينية أو األيديولوجيا التقدّ مية،
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واألخرى باسم حكم العائلة وتقاليد املجتمع واحلياة العامة يف البلد.

فكالمها ديكتاتوريتان متارسان االستبداد واإلقصاء والنبذ بكل صنوفه .ويضاف
أيضا دول قمعية .بمعنى أن ألجهزهتا األمنية
إىل هذا أن الدول األيديولوجية هي بطبيعتها ً
سطوة وصالحيات هائلة إلدامة االستقرار ومحاية السلطة ،فهي دول ديكتاتورية وقمعية
يف آن .ويف ظل هذه الدول فإن األقليات الدينية تعاين العديد من املآزق واملشاكل املتع ّلقة
بحريتها الدينية ومستوى مشاركة أبنائها يف احلياة العامة.
وقناعة الدراسة األساسية :أنه إذا مل تتغيرّ بنية الدولة يف املجال العريب من دولة
أيديولوجية أو تقليدية إىل دولة مدنية – تشاركية – تعددية حمايدة جتاه عقائد مواطنيها ،فإن
اً
استفحال.
مشاكل األقليات ستستمر وتزداد
والذي يزيد أزمة األقليات يف هذا السياق ،هو طبيعة فكرها السيايس املحافظ ،الذي
جيعلها حتذر من االنخراط يف مرشوعات اإلصالح الوطني.

هلذا فإن الدراسة تعتقد أن تطوير فكر األقليات السيايس ،ودفعه نحو االنخراط
يف مرشوعات اإلصالح والتفاعل اخللاّ ق مع قضايا التغيري السيايس ،يساهم يف معاجلة
مشكلة األقليات يف الدول العربية املعارصة .وتطوير الفكر السيايس لألقليات للخروج
من نفق املحافظة إىل رحاب اإلصالح يعني النقاط التالية:

للمكونات التقليدية ومتجاوزة
 -1االنخراط يف مرشوعات سياسية وفكرية عابرة
ّ
لالنتامءات الطبيعية ،واملسامهة يف بناء كتل وطنية تطالب باإلصالح وتعمل من أجله.

 -2االنعتاق من ربقة االنكفاء واالنزواء ،وكرس حواجز االنطواء ،والتفاعل الكامل
مع رشكاء الوطن.
ألننا نعتقد أن الطائفية يف املجال العريب متارس عىل نحوين أساسني ،ومها:

النحو األول :الطائفية الغالبة ،وهي متارس طائفيتها بتبني سياسات النبذ والتهميش
واإلقصاء لآلخر املختلف ،واالستمرار يف دفعه عرب وسائل قرسية وناعمة للمزيد من
االنكفاء وبناء احلواجز النفسية واالجتامعية والسياسية مع اآلخر املختلف الديني أو
املذهبي أو القومي.

ربر انكفاء الذات،
والنحو اآلخر :هي الطائفية املغلوبة ،وهي طائفية معكوسة ت ّ
وتسوغ املفاصلة الشعورية والعملية.
ّ
فإذا كانت الطائفية الغالبة متعن يف سياسات اإلقصاء والتمييز ،فإن الطائفية املغلوبة
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متعن يف سياسات االنعزال والنظرة النرجسية للذات .والتحرر من النزعة املحافظة يف الفكر
والسياسة يقتيض العمل عىل نقد وتفكيك أسس ومتواليات الطائفية املعكوسة املعششة يف
نفوس وعقول الكثري من أبناء األقليات الدينية واملذهبية والقومية يف املجال العريب.
 -3بناء العالقة ونظام احلقوق والواجبات عىل أساس املواطنة املتساوية مع االحرتام
التام خلصوصيات املواطنني الدينية واملذهبية.

واملواطنة بحمولتها القانونية والدستورية هي بوابة االنتقال بمجتمعاتنا من حالة
السديم البرشي إىل املجتمع التعاقدي الذي يضمن حقوق اجلميع ،ويفتح املجال القانوين
للجميع للمشاركة يف بناء األوطان واستقرارها السيايس واالجتامعي.

ويبدو من خالل معطيات عديدة أن ظاهرة االنقسام يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية
حتت يافطات وعناوين دينية ومذهبية وقومية ،ظاهرة حقيقية ،وتتط ّلب معاجلة واعية
وموضوعية وتارخيية .ولقد كان العامل الفرنيس (جاك بريك) واع ًيا لظاهرة التصدّ ع والتنازع
تشق االجتامع السيايس العريب واإلسالمي احلديث من خالل لفت االنتباه إىل وجود ما
التي ّ
سماّ ه بـ(وتائري سري) واسرتاتيجيات حراك متعارضة ومتضاربة يف املجتمع العريب الواحد،
يصح معه القول بوجود جمتمعني متقابلني ومتصادمني يف املجتمع الواحد.
بام ّ
وتأسيسا عىل هذه احلقيقة فإننا نستطيع القول :إن الدولة العربية – اإلسالمية
ً
املعارصة هي القادرة وحدها بام متتلك من إمكانات وقدرات وسياسات ،من معاجلة كل
والتنوعات يف املجتمع والوطن
جراء وجود حالة من التعدّ ديات
ّ
التداعيات السلبية من ّ
الواحد.
وال يمكن أن نتجاوز تشظيات االجتامع العريب – اإلسالمي املعارص ،اَّإل بخيار
واملكونات ،ومتجاوزة يف آن انقسامات
الدولة احلاضنة للجميع واملعربة عن مجيع التعبريات
ّ
املجتمع وتشظياته األفقية والعمودية.
ويف تقديرنا ،إن هذا األمر يتط ّلب االهتامم بالنقاط التالية:

 -1رضورة أن تكون مؤسسة الدولة متعالية عىل انقسامات املجتمع ،وال تكون
جز ًءا منها.

َ -2أ اَّل يكون االنتامء الديني أو املذهبي أو القبيل هو قاعدة التعامل ،وإنام تكون
قيمة املواطنة بكل محولتها القانونية والدستورية هي وحدها قاعدة التعامل يف خمتلف دوائر
احلياة .فاملواطنة برصف النظر عن املنابت األيديولوجية للمواطنني ،هي التي حتدّ د نظام
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احلقوق والواجبات.

دائم وبالذات يف الدول التي حتكم جمتمعات خمتلطة ومتعدّ دة ،هو
 -3املطلوب اً
موحد بعيدً ا عن نزعات
صيانة التعدّ د عىل مستوى األمة واملجتمع ،وبناء جمتمع سيايس ّ
املحاصصة.
ألننا نعتقد أن بناء الدولة عىل قاعدة املحاصصة الطائفية أو املذهبية يديم االنقسامات،
تطور سيايس.
وحييي التوترات مع كل حدث أو ّ

هلذا فنحن مع احرتام تام لكل مقتضيات التعدّ دية عىل مستوى االجتامع ،أما عىل
موحد؛ بحيث تكون الكفاءة هي جرس العبور
مستوى الدولة فإننا بحاجة إىل جمتمع سيايس ّ
الوحيد إىل مواقع الدولة األساسية .ويف هذا السياق يعترب نظام املحاصصة الطائفية الذي
عملت الواليات املتحدة األمريكية يف العراق عىل تنفيذه وتطبيقه ،هو من أرذل األنظمة
املكونات
شوهت النسيج االجتامعي العراقي ،وأدخلت العالقات الداخلية بني خمتلف ّ
التي ّ
والتعبريات العراقية ،يف حمنة شديدة الزال الواقع العراقي يدفع ثمنه عىل خمتلف املستويات.
 -4رضورة العمل عىل بناء مؤسسات للمجتمع املدين ،عابرة للمناطق واألديان
واملذاهب والقبائل.

وإذا مل تتمكّن شعوبنا من بناء مؤسسات مدنية وطنية جامعة لكل التعدّ ديات ،فإن
هذه األزمات ستستمر ،ولن نتمكّن من اخلروج من مآزق الراهن.

فالطريق للخروج من كل التداعيات السلبية واخلطرية ،التي تعيشها أغلب
املجتمعات العربية واإلسالمية اليوم ،يف وقف حالة االنحدار والتشظي املذهبي واجلهوي،
وإعادة االعتبار لكل عنارص الوحدة واالئتالف االجتامعي والوطني .وإن االستقرار
السيايس العميق هو الرشط الشارط ألي عملية تنموية أو تطويرية لكل املؤسسات واهلياكل
التنوع االجتامعي تقتيض
اإلدارية والسياسية .وإن التعامل احلكيم يف التعاطي مع حقائق ّ
التفكري بطريقة ليست ضيقة أو منحبسة يف أطر واعتبارات ما دون الوطنية؛ ألن هذه األطر
وترض يف الوقت
التنوع االجتامعي،
الضيقة ستنتج بطبعها خيارات ضيقة ،ال تنفع حقائق ّ
ّ
ذاته بحقيقة الوحدة الوطنية واالجتامعية .ويف تقديرنا ،إن أي خيارات ال تساهم يف تعزيز
مرضة للراهن واملستقبل م ًعا .وعليه
الوحدة الداخلية ملجتمعاتنا ّ
املتنوعة ،هي خيارات ّ
التنوع االجتامعي ،ولكن عىل قاعدة الوحدة االجتامعية
فإننا نرى أمهية معاجلة كل مشاكل ّ
والوطنية .وإن أية حماولة ملعاجلة مشاكل هذه احلقائق تفيض إىل خلق حالة من اإلرباك
االجتامعي والسيايس ،فإهنا عىل الصعيد الواقعي ،لن تعالج هذه املشكالت ،وستضيف
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التنوع االجتامعي.
جراء التعامل اخلاطئ مع حقائق ّ
هلا حساسيات ومشكالت جديدة من ّ
ولبناء املعادلة الصائبة بني عدم التغافل عن املشاكل ،ويف الوقت ذاته عدم اإلرضار بحقائق
الوحدة الوطنية واالجتامعية؛ نقرتح االلتفات إىل األفكار التالية:
-1رضورة وجود منظومة قانونية ،تعترب االنتامء الوطني واملواطنة ،هي احلقائق
الثابتة التي حتدّ د قواعد املعاجلة ألية مشكلة سواء كانت إدارية أو ثقافية أو سياسية.

-2إن معاجلة أي مشكلة يف اإلطار الوطني ،هي تساهم عىل املستوى الفعيل عىل
تعزيز حقائق الوحدة الوطنية واالجتامعية .ونعتقد يف هذا اإلطار أن التغافل عن املشاكل،
يرض عرب متواليات عديدة بمستوى االستقرار الداخيل واالنسجام االجتامعي.
هو الذي ّ

 -3العمل عىل زيادة وترية التواصل االجتامعي ،وتشجيع كل املبادرات التي
تستهدف تعزيز حالة اإلخاء الوطني؛ ألن حالة اجلفاء والتباعد النفيس واالجتامعي ،هي
يعزز خيار الوحدة،
ترض بالوحدة .وأن التواصل االجتامعي بكل مستوياته هو الذي ّ
التي ّ
املكونات واألطياف.
ويعمق مستوى التفاهم بني مجيع ّ
ّ

ﷺ من الطائفة إىل الدولة

والتحوالت السياسية واالجتامعية يف
والتطورات
التعمق يف جمرى األحداث
حني
ّ
ّ
ّ
املنطقة ،جيدها تتّجه نحو مسارين وخيارين:

املسار األول :هو تفكيك الدول القائمة وبناء كانتونات ودويالت دينية ومذهبية يف
املنطقة .وهذا بطبيعة احلال سيفتح األفق العريب صوب رصاعات ونزاعات مذهبية ودينية
وتؤسس ملرشوعات بناء جمتمعات مغلقة وذات
أهلية ،تد ّمر ما تبقى من النسيج االجتامعي،
ّ
هوية خالصة ،ممّا يفيض إىل التهجري والتهجري املضاد ،ويد ّمر أسس التعايش بني الناس،
وحيول االنتامء الديني واملذهبي والعرقي والقومي ،من مصدر للطمأنينة االجتامعية ،إىل
ّ
رافد لتغذية النزاعات املفتوحة عىل تدمري الدول واألوطان.

وتتحول الفضاءات االجتامعية إىل
ويف هذا املسار تنهار الدولة كام ينهار املجتمع،
ّ
مرسح لالحرتاب وتصفية احلسابات ،وممارسة العنف بكل صنوفه وأشكاله.

وال شك يف أن هذا اخليار أو املسار هو من املسارات الكارثية عىل املنطقة العربية،
دائم مع احلروب
ألنه يد ّمر كل يشء وال يصل إىل يشء؛ ألن االنقسام والتشظي واملتالزم اً
واستخدام العنف ،سيتولد وسيرسي عىل جوانب احلياة املختلفة.
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لذلك يعدّ املسار -ووفق املقاييس املختلفة -من املسارات الكارثية عىل اإلنسان
حيول اجلميع ضد اجلميع دون
العريب واالستقرار العريب والنسيج االجتامعي العريب؛ ألنه ّ
أفق سيايس واجتامعي واضح ونبيل.
لذلك نجد أن الدول التي بدأ فيها هذا املسار بالربوز ،أو هناك قوى تعمل من أجل
انخراط اجلميع يف هذا املسار ،تعيش كل صنوف العذاب والعنف والقتل.

فاجلميع يامرس القتل واالختطاف والتطهري الديني أو املذهبي أو العرقي ،والكل
يشعر أنه هبذا العمل املشني يدافع عن مقدّ ساته وتارخيه وثوابته ،وهو يف حقيقة األمر يد ّمر
مقدّ ساته وتارخيه وثوابته.

حيول العرب بكل دوهلم وشعوهبم ،إىل ساحة
ويف مقابل هذا املسار الكارثي الذي ّ
ثمة مسار آخر ال زال يراهن عىل الدولة ،ويسعى بكل إمكاناته
للحرب واالقتتال العبثي؛ ّ
يشجع ويدعو
للدفاع عن مبدأ الدولة اجلامعة واحلاضنة للجميع .وهذا اخليار واملسار
ّ
اجلميع للخروج من أناهم القبلية والقومية واملذهبية إىل رحاب االجتامع الوطني الذي
يثرى باجلميع ،وإىل الدولة التي تتّسع للجميع.
وأمام هذه املسارات ومتوالياهتا ،ال شك أننا مع املسار الثاين ،وندعو إىل جتنيب كل
الدول العربية كوارث املسار األول الذي يد ّمر الدولة واملجتمع م ًعا.
ويف هذا السياق جيدر بنا أن نذكّر اجلميع باحلقائق التالية:

 -1إن القبائل واملذاهب واألديان ،ليست اً
نقيضا ملفهوم الدولة ورضوراهتا
بديل أو ً
السياسية واالجتامعية واإلنسانية .وحينام ندعو إىل التش ّبث بخيار الدولة والعمل عىل محاية
فكرة الدولة يف االجتامع العريب املعارص ،ال ندعو إىل تدمري القبائل أو املذاهب أو األديان.
التنوع الذي تعيشه كل املجتمعات العربية ،ولكنه االحرتام الذي
وإنام ندعو إىل احرتام هذا ّ
يعزز خيار االندماج والوحدة.
ّ
ألنه حينام يتش ّبث كل طرف بعنوانه اخلاص ويتم التضحية بحاضن وجامع اجلميع،
املكونات.
فإنه يفتح الطريق لفتن وحروب ال تنتهي بني مجيع هذه ّ

وحينام تقصرّ الدولة أمام هذه احلقائق ،من الرضوري أن تُطالب برفع هذا التقصري.
ولكن من املهم َأ اَّل يقودنا تقصري الدولة أو عدم إيفائها بمتطلبات احلياة إىل التضحية هبا؛
دائم إصالح أوضاع الدولة
ألنه رضورة ال يمكن ألي جمتمع االستغناء عنها .واملطلوب اً
وليس التضحية هبا كمؤسسة جامعة وحاضنة للجميع.
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وهي ليست اً
بديل عن حقائق املجتمع القبلية واملذهبية والدينية ،كام أن هذه احلقائق
أيضا ليست اً
التنوع الديني
ً
بديل عن الدولة ودورها ووظيفتها .واملطلوب عرب ًّيا احرتام ّ
واملذهبي والقومي يف املنطقة العربية ،ومحاية الدولة بوصفها املؤسسة التي ال غنى عنها.

 -2إن محاية الدولة ودورها احلاضن جلميع التعبريات ،يتط ّلب من مجيع هذه
التعبريات االنعتاق من ربقة األنانية واالنكفاء واالنطواء وتنمية املساحات املشرتكة ،التي
حتول مجيع هذه التعبريات إىل رافد إلثراء احلياة العامة واملشرتكة.
ّ
وهذا بطبيعة احلال يتط ّلب اإلعالء من قيمة املواطنة ،بوصفها هي العنوان واحلقيقة
القانونية والدستورية التي تنظم منظومة احلقوق والواجبات .فاألوطان ال تبنى بانغالق
كل جمموعة عىل ذاهتا ،وإنام بانفتاح وتواصل اجلميع مع اجلميع ضمن رافعة وحمدّ د املواطنة
اجلامعة.
كام أن األوطان ال حتمى بتنمية النزاعات الطائفية أو أنظمة املحاصصة املذهبية.
فاألوطان حتمى باملساواة والعدالة ووحدة مؤسسة الدولة التي تتعامل مع املواطنني
بوصفهم مواطنني وليسوا أفرا ًدا ينتمون إىل مذاهب وقوميات وقبائل.

وإن انحدار العرب صوب التعامل مع بعضهم البعض بوصفهم طوائف وقبائل،
سيدخلهم يف أتون أزمات متواصلة ،وسيخدم هذا االنحدار الكيان الصهيوين الذي يتط ّلع
إىل حلظة تآكل وتشظي العرب الداخيل ،بحيث يصبح هو الكيان األقوى والقادر عىل فرض
رشوطه عىل احلياة العربية بأرسها.
لذلك فإن وقف هذا االنحدار رضورة عربية رسمية وأهلية للحفاظ عىل فكرة
ومؤسسة الدولة ووحدة العرب وللوقوف بوجه املرشوع الصهيوين.

 -3إن اللحظة السياسية واالجتامعية احلالية التي يعيشها العرب بكل بلداهنم
وأقطارهم ،تتط ّلب صياغة مرشوعات وطنية للمصاحلة بني مؤسسة الدولة واملجتمع
بكل رشائحه وفعالياته؛ ألن هذه املصاحلة هي التي ستنقذ العديد من الشعوب العربية من
التآكل الداخيل والتشظي الطائفي.
وإن استمرار الفجوة بني الدولة واملجتمع أو بعض فئاته أو رشائحه سيقود إىل وجود
مناخ من الالثقة التي ال ختدم أمن واستقرار الدولة العربية والشعوب العربية.
لذلك فإن جتديد وتفعيل العالقة وبناء أوارص الثقة بني مؤسسات الدولة واملجتمع
بكل فعالياته يف الواقع العريب املعارص يعدّ من الرضورات القصوى التي جتنّب الواقع
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العريب الكثري من السلبيات والسيئات .وأنه آن األوان بالنسبة إىل املجتمعات العربية
املتنوعة للخروج من عناوينهم اخلاصة إىل رحاب الوحدة الوطنية واملواطنة اجلامعة.
ّ
فوحدة األوطان العربية اليوم مرهونة ،بوجود مبادرات ف ّعالة وشجاعة ،تستهدف
معاجلة بعض مشاكل احلياة العربية وتعزيز أوارص العالقة بني الدولة والشعب ،حتى
يتمكّن اجلميع من إفشال خمططات األعداء التي تعمل بوسائل عديدة لتقسيم العامل العريب
وإدخاله يف أتون معارك عبثية ،تد ّمر كل مكاسب العرب ،وتنهي أسباب االستقرار السيايس
واالجتامعي يف كل الدول العربية.

للتمسك
وخالصة القول :إننا ندعو مجيع العرب بكل انتامءاهتم وأيديولوجياهتم،
ّ
بفكرة الدولة لدهيم ،ألنه بدوهنا سنبقى كانتونات متحاربة ومتنازعة ومكشوفة إلرادات
األعداء وخمططاهتم الشيطانية.

ﷺ العرب وحتديات العنف والطائفية

تعيش املنطقة العربية بكل دوهلا وشعوهبا أزمتني أساسيتني:

األوىل :انتشار ظاهرة العنف ببعديه السيايس والديني ،وهي ظاهرة خطرية وتؤ ّدي
وفق ميكانيزمات عملها إىل ختريب النسيج االجتامعي والدخول يف دورة الدم املسفوك
بدون وجه حق .كام أن هذه اآلفة تفيض إىل ختريب حالة االستقرار السيايس العميق .ولعل
أبرز خماطر العنف يف احلياة االجتامعية والسياسية العربية ،هو دخول هذه اآلفة يف املعرتك
السيايس.

والثانية :هي بروز الطائفية بكل محولتها التمزيقية والتقسيمية يف املنطقة العربية.
بحيث أضحى اجلميع يتحدّ ث عن العناوين واليافطات الطائفية ،بوصفها هي عناوين
والتحول الديمقراطي.
احلامل الديني واالجتامعي والسيايس الذي يطالب بالتغيري
ّ

وكلنا يعلم أن كل النزعات الطائفية هي نزعات متزيقية يف األمة .وجلوء تعبريات
املجتمع هلذه العناوين يعكس فيام يعكس أزمة عميقة تعيشها املجتمعات العربية كلها؛ إذ
تالشت أو اضمحلت عناوين ويافطات االنتامء السيايس احلديث ،واستُبدلت بعناوين
طائفية عصبوية ،تزيد من حالة التوتر االجتامعي ،وتعيد إنتاج أزمات املجتمعات العربية
بإحن ومشاكل ذات طابع تارخيي ميلء باألحقاد واإلرث الدامي للعالقة بني الطوائف
اإلسالمية يف حقب التخ ّلف احلضاري.

والتعصب مع القوى الطائفية
والصعوبة تكون مضاعفة حينام تتحالف قوى العنف
ّ
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التي ال ترى استقرارها السيايس واالجتامعي اَّإل باجتثاث القوى الطائفية املقابلة.

ومسوغات استخدام العنف يف احلياة العامة،
ربرات
ّ
فاألحقاد الطائفية تصنع م ّ
وهي ذاهتا -أي األحقاد الطائفية -هي التي تغ ّطي فعل العنف اهلمجي الذي يد ّمر اإلنسان
واملجتمع والبنية التحتية للحياة الكريمة بكل تفاصيلها.
كام أن بروز هذه املشاكل ومتوالياهتا األمنية والسياسية واالجتامعية ،هي التي تربك
التحول الديمقراطي يف املنطقة العربية.
الساحة االجتامعية ،وتضيع فرص
ّ

ثمة رضورة ثقافية واجتامعية وسياسية لتحليل ظواهر العنف واللجوء إىل
لذلك ّ
الطائفية؛ ألن التحليل العميق هلذه الظواهر هو الذي يوصلنا إىل معاجلات حقيقية وجا ّدة
هلذه اآلفات التي بدأت بالربوز يف احلياة العامة ،وأدخلت مجيع املجتمعات العربية يف هتديد
مبارش ألمنها ووحدهتا الوطنية واستقرارها السيايس العميق.
وكل األطراف املعنية بمتابعة هذه الظواهر بحاجة ،لبناء تفسري علمي  -موضوعي
لظواهر العنف والطائفية التي برزت يف املشهد العريب.

ألننا نعتقد أن استيطان هذه الظواهر يف االجتامع العريب املعارص ،سيضيع عىل املنطقة
التحول الديمقراطي الذي يستهدف بناء حياة سياسية جديدة يف املنطقة
العربية فرصة
ّ
وحيول السياسة إىل فضاء ملامرسة التوحش
العربية خالية من العنف الذي يد ّمر كل مكسب ّ
بكل صنوفه.
والطائفية بوصفها هي سالح تفجري التناقضات الداخلية يف االجتامع العريب املعارص،
كام أهنا تدخل اجلميع يف أتون رصاعات وحروب عبثية ال طائل من ورائها.

مزدهرا بمقدار ما يتخ ّلص من ظواهر العنف
فاملستقبل السيايس للعرب يكون
ً
والطائفية.

والتحول الديمقراطي حينام تتحكّم هذه
وستضيع كل فرص العرب يف املدنية
ّ
الظواهر يف مساره ومصائره.

من هنا فإننا نعتقد أن من أهم األزمات واملشاكل التي تواجه العامل العريب اليوم،
ويفجر ويد ّمر كل يشء يقف
هي مشكلة العنف ،وباخلصوص العنف الديني الذي يقتل
ّ
يف طريقه.

تفرق بني املواطنني عىل أسس واعتبارات طائفية ومذهبية.
ومشكلة الطائفية التي ّ
التنوع والتعدّ د املذهبي.
وهذه املشكلة هتدّ د استقرار وأمن كل املجتمعات التي تعيش حالة من ّ
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وأمام هذه األزمات ومتوالياهتا اخلطرية عىل أكثر من صعيد ومستوى ،من الرضوري
الوقوف أمام هذه املشاكل عن طريق النقاط التالية:

 -1رفع الغطاء الديني واالجتامعي عن كل املامرسات العنفية والطائفية؛ ألن فعالية
هذه األزمات تكون حيوية حينام تُغ ّطى دين ًّيا واجتامع ًّيا .ونعتقد أن رفع الغطاء الديني
واالجتامعي سيجنّب كل املجتمعات التي تعاين من هذه األزمات الكثري من االحتامالت
السيئة ،التي يمكن وصفها بأهنا احتامالت كارثية؛ ألن العنف الديني يامرس القتل والتفجري
ربرات الدينية ال يمكن أن تتو ّقف؛ لذلك هي بمثابة
ربرات دينية .وإن هذه امل ّ
يف سياق م ّ
ربر له
ربرات
ّ
واملسوغات التي ت ّ
الزخم الرشعي الذي يمدّ صنّاع القتل والتفجري بكل امل ّ
قيامه بعمله العنفي.

لذلك إذا مل تسارع كل النخب الدينية واالجتامعية بمامرسة موقفها الناقد من كل
املامرسات العنفية والطائفية فإن هذه املامرسات ومفاعيلها األمنية والسياسية واالسرتاتيجية
ستهدّ د بشكل جدّ ي أمن واستقرار أكثر املجتمعات العربية التي تعاين من مشكلة العنف
والطائفية.

 -2بناء حقائق السالم والتسامح وصيانة حقوق اإلنسان وجو ًدا ورأ ًيا ،واالبتعاد
التعصب األعمى وكراهية املختلف والشعور بامتالك احلق واحلقيقة.
عن كل نزعات
ّ
املجردة واملواعظ األخالقية ،وإنام
فمواجهة العنف والطائفية ال يمكن أن يتح ّقق بالرغبات ّ
هو بحاجة إىل كل احلقائق املضا ّدة يف الواقع االجتامعي والوطني.
 -3جتسري العالقة بني املختلف وتوفري كل أسباب التفاهم والتالقي بني املختلفني.
فليس قدرنا أن نتحارب ونتواجه مع بعضنا البعض ،وإن تصميمنا ينبغي أن يتّجه صوب
تعزز كل فرص التالقي والتفاهم بني املختلفني.
كل املبادرات التي ّ

تعبريا عن القوة -أو عن فائض
«إن جلوء السلطة إىل ممارسة القهر السيايس ليس
ً
القوة -لدهيا كام قد يظن ،وإنام هو بالعكس تعبري عن مقدار ما تعانيه من عجز يف القوة.
وهذا معناه ،من وجه آخر ،أن معيار قوة الدولة ليست ماد ًّيا فحسب ويف مجيع األحوال (أو
يف املقام األول) اَّإل إذا ُعني الوجه املادي من القوة ما ليس ذا صلة بالعنف وأدوات العنف
مثل القوة االقتصادية واخلدمية والرعائية وما يف معناها من السجايا التي تكون هبا دولة
ما قوية يف أعني مواطنيها وجديرة باحرتامهم ووالئهم هلا .بل إن معيار القوة شامل سائر
العنارص التي تكون هبا شوكة الدولة وهيبتها ومهابتها؛ إذ القوة هنا هي جمموع القدرات
الرشعية التي متلكها الدولة ويسلم هلا هبا املجتمع (بام فيها العنف الرشعي) ،وقد تكون
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جوانبها املادية األقل أمهية إن كان معناها ينحرص فقط يف نطاق ما هو أمني .بل إننا ال نتز َّيد
وال نُغايل حني نذهب إىل القول :إن القوة احلقيقية للدولة هي القوة غري املادية ،هي قوهتا
األخالقية وقوهتا اإلنجازية ،وهي هي التي حت ّقق هبا الدولة االستقرار السيايس واألمن
االجتامعي وتضمنهام»(((.

ﷺ القابلية عىل الطائفية

يف سياق اجلهد الفكري واملعريف الذي بذله املفكّر اجلزائري مالك بن نبي ،عىل
فحص وحتليل ظاهرة االستعامر ،ولقد أبدع ابن نبي حينام صاغ مفردة ومفهوم (القابلية عىل
االستعامر) ،وأن هذه القابلية هي التي تهُ ِّيئ األرضية واملناخ السيايس واالجتامعي للقبول
الفعيل باحلركة االستعامرية .وإنه ال يمكن مواجهة االستعامر مواجهة فعلية وحقيقية بدون
إهناء حالة القابلية لالستعامر يف نفوس وعقول الناس .ولقد اعترب هذا املفهوم مثابة املفتاح
السيايس لفهم الكثري من الظواهر واملامرسات التي رافقت االستعامر يف العديد من البالد
العربية واإلسالمية .وانطال ًقا من مضمون هذا املفهوم الذي صاغه ابن نبي ،نتمكّن من فهم
العديد من الظواهر التارخيية واالجتامعية والسياسية يف البلدان العربية واإلسالمية .ولو
تأ ّملنا يف كل الظواهر السياسية التي سادت يف املنطقة العربية نتمكّن من فهمها بشكل دقيق
من خالل العدّ ة النظرية واملفهومية التي صاغها ابن نبي حني احلديث عن القابلية لالستعامر.
بحيث أضحت هذه العدّ ة النظرية بمثابة خريطة الطريقة لفهم العديد من الظواهر السياسية
واالجتامعية يف الفضاءين العريب واإلسالمي .ويف سياق ابتالء املنطقة العربية واإلسالمية
اليوم بظاهرة الطائفية وقدرة هذه الظاهرة اخلطرية عىل متزيق كل املجتمعات والشعوب،
لن تتمكن من دحر خطر هذه الظاهرة أو احلد من غلوائها من دون العمل عىل تفكيك
حالة القابلية املوجودة يف النفوس والعقول لالنخراط يف الفعل واملامرسة الطائفية .وال
يمكن عىل املستوى الواقعي من مواجهة الطائفية بكل صورها وأشكاهلا اَّإل بإهناء وتفكيك
تعمقنا يف ظاهرة املامرسات الطائفية،
ظاهرة القابلية إليها واخلضوع إىل مقتضياهتا .ولو ّ
املتورطني هبذه املامرسات حيملون القابلية النفسية والثقافية لالنخراط يف
لوجدنا أن أكثر
ّ
كل املامرسات الطائفية .وإن هذه املامرسات لن يتمكّن أحد من إهنائها اَّإل بتفكيك ظاهرة
القابلية النفسية والثقافية لالنخراط يف السلوك واملامرسات الطائفية .ولكي تتّضح كل أبعاد
هذه القابلية ،سنحاول أن نوضح هذه األبعاد من خالل النقاط التالية:
((( عبداإلله بلقزيز ،الدولة واملجتمع  -جدليات التوحيد واالنقسام يف االجتامع العريب املعارص ،بريوت:
الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،الطبعة األوىل2008 ،م ،ص .69
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 -1واهم من يعتقد أنه يدافع عن حقوقه وذاته االجتامعية حينام ينخرط يف الفعل
واملامرسة الطائفية؛ ألن اخلضوع للفعل الطائفي هو أحد مصادر تضييع احلقوق .ومن
ينخرط يف املامرسة الطائفية بدعوى الدفاع عن الذات وحقوقها ،هو يوفر املناخ املؤايت إلهناء
أو تدمري كل خطوط الدفاع عن الذات وحقوقها ومصاحلها .الطائفية مرض خطري يف كل
أحواهلا وظروفها ،وال يمكن أن تدافع عن جمتمع بإسقاطه يف مرض الطائفية .فاألمراض
ال تدافع عن احلقوق واملصالح .لذلك هنيب بكل اإلفراد واملجتمعات الذين يطمحون إىل
الدفاع عن حقوقهم ومصاحلهم ،لعدم الوقوع يف رذيلة الطائفية؛ ألن هذه الرذيلة تد ّمر كل
ممكنات االنعتاق من كل هذه األمراض التي تد ّمر كل املناخ الصحي الذي حيفظ احلقوق
واملصالح للجميع .ومن يعتقد أنه حينام خيضع للمقوالت الطائفية هو يدافع عن حقوق
مجاعته ومصالح جمتمعه ،هو يز ّيف وعي اجلميع .من يريد أن يدافع عن مجاعته وجمتمعه
عليه أن يطهر نفسه وعقله من كل جراثيم الطائفية.

 -2من هنا تتأكّد احلاجة النفسية واملعرفية لالنعتاق من كل املامرسات الطائفية،
سواء كانت هذه املامرسات تنتمي إىل حقل الطائفية الناعمة أو تنتمي إىل حقل الطائفية
الصلبة أو اخلشنة .واملجتمع الذي خيضع لكل املقوالت الطائفية هو يامرس التدمري الذايت
ويساهم بشكل مبارش يف تنمية كل عوامل الفرقة والتشظي يف حياته الداخلية .الطائفية
مرض خطري ووجود غلبة هلذا الطرف أو ذاك ،أو وجود ممارسة طائفية من هذا الطرف أو
ذاك ،ينبغي َأ اَّل ُيشجع أحدٌ عىل الوقوع يف مهاوي الطائفية .فلنعمل بوعي وحكمة لتطهري
نفوسنا وعقولنا من كل جراثيم الطائفية ،ومن خالل عملية التطهري نتمكن من حتصني
واقعنا االجتامعي والثقايف من الوقوع يف مهاوي الطائفية .ونقوهلا برصاحة تامة :ال تعالج
يؤجج األزمات الطائفية.
املشاكل الطائفية بصنع مشكالت مماثلة ومقابلة للطرف الذي ّ
الطائفية بكل رموزها وزمخها التمزيقي ال تدافع عن حق أو جمتمع .ومن يعتقد أنه ال يمكن
وقف صعود هذه القوة أو تلك بإشغاهلا باألزمات الطائفية ،هو يعمل بدون وعي عىل
توسيع دائرة احلريق يف األمة واملجتمعات العربية واإلسالمية.

 -3بعيدً ا عن التالوم املتبادل وتوزيع تهُ مَ :م ْن بدأ ومارس الطائفية؟ ومن ذهب إليها
يتحرر منه؛ تعالوا
كر ّدة فعل؟ نقول :بعيدً ا عن هذا التالوم الذي يؤكّد املنطق الطائفي وال ّ
م ًعا نربأ إىل اهلل سبحانه وتعاىل من كل املامرسات الطائفية ،ونقف م ًعا عىل أرضية احرتام
عزة األمة ووحدهتا الداخلية .فالطائفية قيد عىل اجلميع،
التنوع املوجود يف األمة مع صيانة ّ
ّ
وال يمكن أن نعتقد أن القيود حت ّقق انتصارات أو مكاسب .وجود ممارسات طائفية ينبغي
َأ اَّل يدفعنا إىل اخلضوع إىل املنطق الطائفي ،بل عىل العكس ينبغي أن يدفعنا إىل التعايل عىل
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كل اجلراحات املذهبية والطائفية .هبكذا ممارسة نفكّك كل عنارص القابلية النفسية والثقافية
للخضوع للمنطق الطائفي .وإن التساهل مع احلرائق الطائفية سيد ّمر كل عوامل الوحدة
والتامسك يف كل جمتمعاتنا العربية واإلسالمية .وعليه فإن كل من يريد أن حيافظ عىل وحدة
للتطرف
وطنه وجمتمعه ،عليه أن يعمل نفس ًّيا وثقاف ًّيا لتحرير جمتمعنا من كل سامت القابلية
ّ
للتحرر من كل موبقات الطائفية ومتوالياهتا املد ّمرة لكل أسباب
والطائفية .فهو سبيلنا
ّ
االستقرار السيايس واالجتامعي.

والطائفية كمامرسة متييزية بني املواطنني ،ليست وليدة الطائفة ،وإنام وهي وليدة
مكونات جمتمعها؛ لذلك فإن
بنية الدولة يف العامل العريب ،حيث إهنا بنية طاردة لبعض ّ
أي جمتمع من
بنية الدولة واالستبداد السيايس مها املسؤوالن عن نشوء ظاهرة الطائفية يف ّ
متزق
املجتمعات .والطائفة
كمكون ديني وتعبري قيمي ،هي بريئة من هذه الظاهرة التي ّ
ّ
املجتمعات وتقيض عىل مستوى االنسجام الداخيل بني املجتمعات« .فظاهرة الطائفية
السياسية التي تشغل الناس يف احلارض ،ليست ظاهرة أزلية ،وال هي مالزمة للعرب أو
الرشقيني .ويف الدولة العربية ما بعد االستقالل ،كانت الطائفية ،وحتى القبلية واجلهوية
سهلت هذا
حيث مل توجد طوائف ،كامنة يف بنية الدولة اهلشة بنيو ًّيا( ،القوية) ظاهر ًّيا .فقد ّ
اهلشاشة البنيوية عىل نخب سياسية ودول إقليمية استدعاءها ضد النظام القائم أو يف الدفاع
قائم يف
عنه؛ ألن التفسري الطائفي لنظام األشياء يف الدولة ولبعض خطواهتا وإجراءاهتا كان اً
حى الرصاع ،كانت
وعي الناس ،سواء أكان مكبوتًا أن معبرًّ ا عنه يف املجال اخلاص .ويف مُ َّ
أيديولوجيا املظلومية الطائفية واجلهوية تستحرض تربير ًّيا يف ذهن احلكام واملحكومني .أما
تعبريا حقيق ًّيا
مها بل
شعار (الوحدة الوطنية) الذي عرفته مرحلة االستعامر ،فلم يكن و ً
ً
يموه اإلحساس باهلشاشة االجتامعية
عن تط ّلعات فئات اجتامعية ومصاحلها ،ولكنه أصبح ّ
والوطنية»(((.

ﷺ العرب الشيعة واملسألة الطائفية

ألسباب وعوامل سياسية وجمتمعية عديدة ،مل تتمكّن املجتمعات العربية التعامل مع
التنوع املذهبي الذي تعيشه عىل نحو إجيايب .حيث إن أغلب املجتمعات العربية ،التي تعيش
ّ
تتجسد يف عدم قدرة هذا املجتمع من
التنوع والتعدّ د ،تعاين من مشكلة حقيقية
حقائق ّ
ّ
التعامل عىل نحو اجيايب مع حقائق التعدّ د التي حتتضنها .ويف تقديرنا ،إن العوامل األساسية
((( عزمي بشارة ،الطائفة ،الطائفية ،الطوائف املتخيلة ،بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
الطبعة األوىل2018 ،م ،ص.20
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التي تنتج هذه الظاهرة أمهها اآليت:

 -1طبيعة األنظمة السياسية السائدة يف أغلب دول املنطقة العربية؛ ألن أغلب هذه
األنظمة ال تعرتف اَّإل برأهيا وأيديولوجيتها ،وكل رأي خمتلف أو أيديولوجية مغايرة ،فإن
املوقف األسايس منها هو اخلصومة والتهميش وممارسة التمييز ضد أهلها.

املتطرفة التي تتعامل مع ذاهتا ،بوصفها هي القابضة عىل احلق
 -2الرؤية الدينية
ّ
واحلقيقة ،ودوهنا من الرؤى الدينية تتّهم يف رشعيتها ويطلق عليها العديد من األوصاف
ومن أبرزها اهلرطقة الدينية ،وبالتايل فإن أصحاب هذه الرؤية الدينية مآهلا اإلبعاد وممارسة
االستثناء معها يف أغلب جوانب وجماالت احلياة.

 -3طبيعة الثقافة السياسية السائدة يف املنطقة العربية ،وهي ثقافة يف أغلب جوانبها،
والتنوع .وبالتايل فإن طبيعة التكوين الثقايف السيايس ألغلب
معادية لكل حقائق التعدّ د
ّ
والتنوع ،وتتعامل مع بعض حقائقه ومتطلباته
خريا يف التعدّ د
ّ
أبناء النخبة السياسية ،ال ترى ً
بوصفها مناقضة للوحدة االجتامعية والوطنية .وعليه فإن املطلوب هو التعامل مع هذه
احلقائق بوصفها حقائق مضا ّدة للمرشوع األيديولوجي أو السيايس الذي حتمله النخب
السياسية السائدة .وال فرق جوهري بينها عىل هذا الصعيد ،سواء كانت هذه النخب تتبنّى
الرؤية الدينية أو تتبنّى الرؤية القومية .فكل األنظمة السياسية ذات الصبغة الدينية ،سقطت
التنوع يف جمتمعها عىل نحو إجيايب .كام أن األنظمة
يف امتحان التعدّ دية ،ومل تتعامل مع حقائق ّ
القومية – التقدمية سقطت يف ذات االمتحان ،ومل تتمكّن من بناء نموذج إجيايب يف طريقة
التنوع يف جمتمعها .أنظمة سياسية مارست الطائفية والتمييز الطائفي،
التعامل مع حقائق ّ
والتنوع يف جمتمعها .وأنظمة
متطرفة أو معادية لكل حقائق التعدّ د
عىل خلفية مذهبية
ّ
ّ
سياسية أخرى مارست التمييز الطائفي عىل خلفية احتكار السلطة والثروة .وعىل ضوء
ربرات
هذا االحتكار هي متارس عملية الطرد لبعض ّ
مكونات جمتمعها .ولعل من أبرز م ّ
خطرا عىل أمن البلد واستقراره
الطرد االنتامء إىل مذهب أو مدرسة فقهية أو سياسية تشكّل ً
السيايس .وعىل ضوء هذه احلقائق ،مل يتمكّن العرب يف أغلب دوهلم ،من بناء نموذج
حضاري يف طريقة التعامل مع حقائق التعدّ د املذهبي املوجودة يف املجتمعات العربية.
واإلخفاق املرتاكم يف طريقة التعامل مع حقائق التعدد املذهبي ،أنتج مشكلة سياسية
عميقة يف االجتامع العريب املعارص يمكن تسميتها باملشكلة الطائفية.

املكون يعاين
ولو تأ ّملنا يف جتربة العرب الشيعة يف أغلب دوهلم العربية لوجدنا أن هذا ّ
من مشكلة التمييز الطائفي الذي يامرس عليه العتبارات سياسية تتع ّلق بطبيعة التكوين
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السيايس للدولة أو من مقتضيات االستبداد واالستفراد واالستئثار بالسلطة والثروة.

يتم التعامل معهم
وعليه فإن العرب الشيعة يف أغلب دوهلم العربية املعارصةّ ،
بوصفهم مواطنني من الدرجة الثانية أو الثالثة.
وإن ّ
جل ما يتط ّلعون إليه -عىل هذا الصعيد -هو مساواهتم مع بقية املواطنني ،ورفع
كل أشكال التمييز الطائفي عن واقعهم وجمتمعهم .وهذا الواقع الطائفي متعدّ د الوجوه
واألشكال ،يفرض عىل كل من يدرس واقع العرب الشيعة من االقرتاب من حتليل ونقد
الواقع الطائفي يف املنطقة العربية.
وانطال ًقا من هذا سنعمل عىل مقاربة هذا املوضوع من خالل العناوين التالية.

فالطائفية يف جوهرها ليست وليدة حالة التعدّ د الفقهي واملذهبي ،الذي نظر إليه
املاضون من العلامء واملؤرخني والفقهاء بوصفه نتاج طبيعي ملبدأ االجتهاد .فام دمنا نجتهد
املقررة ،فاملحصلة الطبيعية ملبدأ االجتهاد وجود آراء وقناعات
وفق الضوابط الرشعية ّ
متعدّ دة يف املوضوع الواحد .وتعدد املدارس الفقهية يف التجربة التارخيية اإلسالمية ،هو
وليد مبدأ االجتهاد؛ لذلك فإن تعدّ د املدارس الفقهية هو نتاج حيوية الواقع اإلسالمي
والتنوع ،وإنام هي
والعلمي للمسلمني ،وما نسميه الطائفية ليس هلا أية صلة بحالة التعدّ د
ّ
واملهمة
نتاج خيارات جمتمعية ،أفضت يف األخري إىل بروز هذه املعضلة يف الواقع اإلسالمي.
ّ
املعارصة للمسلمني مجي ًعا التفكري يف معاجلة هذه املعضلة ،دون األرضار أو التشنيع بقيمة
والتنوع الذي تزخر به جمتمعاتنا اإلسالمية املعارصة.
التعدّ د
ّ

التمسك بجوهر اإلسالم ومناقبيات األخالقية والسلوكية ،هو الكفيل
ونعتقد أن
ّ
بمعاجلة كل املشاكل والتوترات واألزمات التي تعانيها جمتمعاتنا العربية واإلسالمية حتت
عنوان ويافطة الطائفية.

يتحملون مسؤولية مبارشة يف معاجلة هذه
والعرب الشيعة كغريهم من املسلمني،
ّ
املعضلة التي هتدّ د استقرار كل الدول واملجتمعات .ونرى أن العرب الشيعة بإمكاهنم القيام
باألدوار التالية:

 -1تعزيز خيار التواصل واالنفتاح عىل بقية املسلمني بمختلف مدارسهم الفقهية.
فالعرب الشيعة يف كل جمتمعاهتم ليس لدهيم مرشوع خاص ،وإنام مرشوعهم هو مرشوع
أوطاهنم .واملشاكل التي يعانوها ال يمكن أن تعالج بمعزل عن معاجلة مشاكل الوطن
املختلفة ،لذلك فإن السبيل إىل معاجلة مشاكلهم ومآزقهم هو يف إهناء احلواجز التي تفصلهم
عن بقية املسلمني ،وهي باملناسبة حواجز ال تتعلق بقناعاهتم الذاتية واملذهبية ،وإنام تتع ّلق
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بخياراهتم املجتمعية.

فاالنفتاح وجتسري العالقة مع بقية املسلمني مهام كانت الصعوبات ،هو أحد اخليارات
االسرتاتيجية املعنية بتذويب كل املشاكل يف العالقة بني مجيع املسلمني بكل تعدّ دهم الفقهي
واملذهبي واالجتامعي.

 -2استمرار هنج االعتدال العقدي والثقايف والسيايس .فال جمال للوصول إىل
الغايات واألهداف الوطنية برافعة الغلو والتطرف .ونعتقد أن هذه الرافعة تزيد من
التطرف التي جتتاح الكثري من جمتمعاتنا العربية
حمن ومآزق اجلميع .فمهام كانت موجة
ّ
التمسك والتشبث بخيار االعتدال
واإلسالمية ،فإن من الرضوري لكل العرب الشيعة من
ّ
يف الدوائر العقدية والسياسية والثقافية.

 -3املعضلة الطائفية يف كل املجتمعات العربية واإلسالمية ،ال يمكن أن تعالج
تعزز تلك النزعة الطائفية تبقى املواطنة املتساوية
بوسائل مذهبية؛ ألن هذه الوسائل ّ
والقاعدة الوطنية واملدنية هو سبيل كل املجتمعات ملعاجلة املعضلة الطائفية .فالوسائل
املذهبية تبقي اجلدل والسجاالت يف مربعها األول ،أما االستناد إىل القيم املدنية والتي من
ضمنها املواطنة املتساوية ،فهي تنقل اجلدل إىل مربع خمتلف ،يتساوى فيه اجلميع ،ويو ّفر
هذا املربع القدرة عىل معاجلة هذه املعضلة دون األرضار بوحدة أوطاننا وجمتمعاتنا.

«وقد تتدهور الطائفية لتصبح شكل من إشكال العنرصية بوصفها تركي ًبا اجتامع ًّيا
أساسا لبناء السياسات والتمييز بني البرش عىل أساس
ثقاف ًّيا لتكريس االختالف وجعله
ً
الفوارق املركبة اجتامع ًّيا»(((.

ﷺ يف نقد التحليل الطائفي

تكثر يف أزمنة انفجار اهلويات الفرعية -أي هويات ما قبل املواطنة اجلامعة والدولة
احلديثة -األحكام الكاسحة عىل هذه اهلويات الفرعية وكأهنا حالة ثقافية وسياسية واحدة
ومتّحدة .فاهلويات الفرعية ليست عىل املستويني الثقايف والسيايس ،رأ ًيا واحدً ا ،وموق ًفا
واحدً ا ،وإنام هي كأ ّية بيئة اجتامعية ،تتّحد يف بعض العناوين ،وختتلف يف عناوين أخرى.
وهذه هي احلقيقة الوحيدة يف داخل كل هوية فرعية موجودة يف أي بيئة اجتامعية.

والتعامل مع أهل هذه اهلويات الفرعية ،وكأهنا حزب سيايس أو جمموعة ثقافية
منسجمة وتستهدف أهداف وغايات مشرتكة ،يشكل جمافاة صارخة للواقع من جهة ،ومن
((( عزمي بشارة ،الطائفة ،والطائفية ،الطوائف املتخيلة ،مصدر سابق ،ص.27
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املكونات وأهل اهلويات الفرعية.
جهة ثانية ،يساهم يف تأجيج التوترات بني مجيع ّ

واألدهى من ذلك ،والذي ُيثري الكثري من الغرابة واالستهجان يف بعض األحيان،
والتطورات السياسية واالجتامعية انطال ًقا من وحدة املاهية والرأي
حينام نح ّلل األحداث
ّ
واملوقف ملجتمعات اهلويات الفرعية؛ ألن هذه التحليالت املستندة عىل الوحدة السياسية
للطوائف والقبائل والعشائر وكل هوية فرعية أخرى ،تتعامل مع هذه الوجودات االجتامعية
بسطحية ،وبتجاهل حلقيقة تعدّ د اخليارات الثقافية والسياسية لكل املجموعات البرشية؛
لذلك فإن نتائج التحليل يف أغلبها تزيد من اهلواجس ،ومتعن يف التقسيم العمودي واألفقي
للمجتمع ،وتعيد كل أعباء التاريخ وأحداثه إىل اللحظة الراهنة مع هبارات جديدة ،تزيد
من اإلحن واألحقاد ومسوغات الفرقة والتشظي بني أهل الوطن الواحد.

لذلك فإننا نعتقد أن التفسري الطائفي أو الطوائفي لألحداث ،هو تفسري ال يتمكّن
من استيعاب كل جوانب احلدث ومتوالياته ،كام أنه ال يوصلنا إىل قراءة عميقة ودقيقة لكل
األحداث والتطورات .صحيح أن العامل العريب من أقصاه إىل أقصاه يشهد اليوم عملية
والتطورات األمنية يف أكثر من
استقطاب طائفي ومذهبي حا ّد ،وتأيت األحداث السياسية
ّ
اً
بلد عريب وإسالميّ ،
واشتعال وعم ًقا ،ولكن
لتغذي عملية االستقطاب ،وتزيدها حدّ ة
ال يمكن االستسالم ملقتضيات االستقطاب الطائفي احلا ّد ،ونخضع كل أدواتنا الثقافية
والعلمية والتحليلية إىل سياقها التارخيي واالجتامعي؛ ألن هذا اخلضوع يدخل املنطقة
العربية برمتها يف أتون حروب طائفية – عبثية ،ال أفق هلا اَّإل دمار اجلميع ،والقضاء عىل كل
أسس وموجبات االستقرار السيايس واالجتامعي يف كل بلدان املنطقة.
لذلك نحن ّ
نحذر من االستسهال يف استخدام املنطق الطائفي واملذهبي ،يف النظر
وتطوراته املتعدّ دة ،ووجود طرف مذهبي أو طائفي له قناعاته الفكرية
إىل أحداث املنطقة
ّ
ألي أحد إطالق نعوتات أو أحكام قيمة كاسحة عىل مجيع من ينتمون
ربر ّ
والسياسية ال ي ّ
إىل اإلطار املذهبي والطائفي.

وبلغة أكثر شفافية ورصاحة ،إن اختالف دول املنطقة مع دول وأطراف شيعية يف
املنطقة ،ينبغي أن ال يدفع هذه األطراف إىل إطالق أحكام أو أوصاف بحق الشيعة يف كل
مناطقهم وبلداهنم .وإن غض النظر أو التساهل مع املواد والربامج اإلعالمية والدينية،
والتي تطلق أحكا ًما قاسية ضد عموم الشيعة العرب ،ينذر بمخاطر ينبغي تالفيها ،بعدم
التعميم ،وإهناء اخلطابات الطائفية التي تتعامل مع الشيعة بوصفهم عدو األمة ،وأن فيهم
ما فيهم عىل املستويات العقدية واألخالقية واالجتامعية.
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إننا ومن موقع حرصنا عىل أوطاننا وجمتمعاتنا ،نرفض هذه اخلطابات وهذا
التوجه عىل األمن
السلوك ،وندعو عقالء األمة من مجيع األطراف إىل االنتباه إىل خماطر هذا
ّ
واالستقرار يف كل دول املنطقة .فالشيعة يف منطقة اخلليج هم جزء أصيل من أوطاهنم،
عزة أوطاهنم ،ويرفضون كل نزعات
وبذلوا الكثري عرب التاريخ من التضحيات يف سبيل ّ
فحص الدم مع كل حدث سيايس جيري يف املنطقة ،كام يرفضون إطالق نعوتات وأوصاف
سيئة بحق مذهبهم وقناعاهتم املذهبية .واألوطان ال تُبنى اَّإل بعالقة إجيابية بني مجيع أطرافه
ومكوناته.
ّ

وبناء العالقة اإلجيابية بني مجيع األطراف ،هي مسؤولية اجلميع ،ولكن من الرضوري
املكونات الوطنية من حالة االستقطاب
القول يف هذا السياق :رضورة العمل عىل حتييد ّ
الطائفي التي تشهدها املنطقة ..وعملية التحييد تعني:

املكونات،
 -1رفض التحليل الطائفي لألحداث السياسية ،وعدم التعامل مع هذه ّ
وكأهنا عىل رأي واحد يف كل مسائل السياسة وشؤون احلياة ..فهم جمتمع كبقية املجتمعات
ومتنوعون عىل مستوى قناعاهتم الفكرية وخياراهتم السياسية والثقافية.
فهم متعدّ دون
ّ
ثمة عالقة جدلية بني االنتامء الوطني واالنتامء املذهبي أو الديني أو القومي.
ّ -2

وطبيعة اخليارات السياسية والثقافية واالجتامعية ،هي التي حتدّ د إىل حدّ كري طبيعة
العالقة بني االنتامء الوطني واالنتامء املذهبي والديني والقومي .فكل إنسان برصف النظر
يعتز بوطنه ويدافع عن مكتسباته ،ويسعى لتحسني واقع حياته ومعيشته
عن نوعية انتامئهّ ،
تناقضا
ثمة
ً
فيه (أي يف الوطن) كام أن كل إنسان ّ
يعتز بقناعاته الدينية واملذهبية ،وال يرون ّ
اً
تكامل واقع ًّيا وحقيق ًّيا
ثمة
بني االعتزاز باالنتامء الوطني واالعتزاز باالنتامء اآلخر؛ لذلك ّ
بني دوائر االنتامء التي يعيشها اإلنسان يف الوجود االجتامعي والوطني.
وال مقايضة بني هذه االنتامءات؛ ألن كل دائرة من دوائر االنتامء تل ّبي حاجة أصلية
من حاجات اإلنسان املادية واملعنوية.

فاملطلوب ليس طرد الناس من انتامءاهتم الدينية أو املذهبية أو القومية ،بدعوى
االنتامء الوطني أو العكس ،أي طرد الناس من انتامءهم الوطني بدعوى االنتامء الديني أو
املذهبي أو القومي .فاملطلوب هو بناء صيغة توافقية وتكاملية بني هذه االنتامءات بحيث
يعتز هبام مجي ًعا ،ويفي بمتطلبات االنتامء إليهام.
ّ
بأي انتامء ،كام أن االنتامء
فاالنتامء الوطني انتامء أصيل وهنائي ،وال يمكن تعويضه ّ
اآلخر هو انتامء أصيل وليس اً
بديل عن دوائر االنتامء األخرى .واألوطان مجي ًعا ال تُبنى
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عىل االنتامء الواحد والبسيط ،وإنام تُبنى عىل جمموعة من دوائر االنتامء املتداخلة واملتكاملة
مرورا باالنتامء إىل وطن ودين ومذهب وتنتهي إىل
يف آن ..تبدأ باالنتامء إىل أرسة وعائلة
ً
االنتامء اإلنساين .فالناس صنفان :إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق.
 -3عىل املستوى الوطني ندعو مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني إىل تفعيل
دوره وتطوير مبادراته يف سياق احلوار بني تعبريات املجتمع السعودي ،يف حلظة عصيبة عىل
اجلميع ،حيث االستقطابات الطائفية والسياسة احلا ّدة.

فتفعيل احلوار ،والقيام بمبادرات جديدة ونوعية يف هذا السياق ،يساهم يف تقديرنا
التطرف ونزعة االستقطاب الطائفي ،التي تنعكس بشكل أو بآخر عىل
يف احلدّ من غلواء
ّ
جمتمعنا.

املكونات للحفاظ عىل جمتمعهم وسالمة وطنهم .إننا يف
فاحلوار هو سبيل مجيع
ّ
الوقت الذي نعبرّ عن تضامننا مع كل الشعوب املطالبة بحريتها وإصالح أوضاعها ،نرفض
نتحمل مسؤولية أعامل غرينا وخياراهتم السياسية والثقافية.
أن
ّ

ﷺ يف نقد الطائفية

ثمة سباق حمموم ومريب يف آن يف الساحات العربية واإلسالمية التي يتواجد فيها
ّ
تعدّ ديات دينية ومذهبية ،فجميع األطراف املذهبية اليوم تتحدّ ث عن مظلومية قد حلقت
هبا ،وتعمل يف ّ
ظل هذه الظروف إلهناء هذه املظلومية والقبض عىل حقائق اإلنصاف التي
افتقدهتا منذ فرتة زمنية طويلة.
واملكونات.
وهذا املنطق ال يقترص عىل فئة دون أخرى ،بل هو يشمل مجيع الفئات
ّ

والذي يثري اهللع واخلوف عىل حارض ومستقبل هذه املجتمعات واألوطان ،هو
واملكون اآلخر ،فاجلميع يطالب
شعور اجلميع أن ح ّقه املغتصب موجود لدى الطرف
ّ
اجلميع ،والكل يشعر بالظلم من الكل .ونحن هنا ال نود التدقيق يف هذه اال ّدعاءات
ومدى صوابيتها وأحقيتهاّ ،
وإن ما نو ّد التأكيد عليه وإبرازه أن هذا السباق املحموم نحو
الرصاعات الطائفية والفتن املذهبية ال يستثني أحدً ا .فالطرف الغالب واملسيطر يعمل عىل
واملكونات األخرى.
إدامة سيطرته ،دون االلتفات إىل حقوق األطراف
ّ

بتحوالته املتسارعة هو الزمن النموذجي
واألطراف املغلوبة تشعر أن هذا الزمن
ّ
للمطالبة باإلنصاف واحلقوق ،وكل طرف يعمل عرب وسائل عديدة إلبراز أحقيته ،وأن
واملكون اآلخر ،ممّا يو ّفر للسجاالت املذهبية
حقوقه املستلبة هي موجودة لدى الطرف
ّ
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متس االستقرار السيايس واالجتامعي يف كل املجتمعات التي
والفتن الطائفية أبعا ًدا أخرىّ ،
وتنوعات دينية ومذهبية .ونحن نعتقد أن استمرار عمليات التحريض
حتتضن تعدّ ديات ّ
الطائفي ،ودفع األمور نحو الصدام بني أهل الطوائف واملذاهب ،هو مرض للجميع وال
ألي طرف أن يتحكّم
رابح من ورائه؛ ألن احلروب الطائفية هلا دينامية خطرية ،ال يمكن ّ
فيها؛ هلذا فإننا نرى أن اللعب بالنار الطائفية من املخاطر اجلسيمة التي تلقي برشرها عىل
اجلميع.
ويف سياق نقد الطائفية يف جمتمعاتنا ،ورضورة العمل عىل إيقاف الفتن الطائفية املقيتة
نود التأكيد عىل النقاط التالية:
 -1من الرضوري التفريق بني حالة التمذهب الكالمي والفقهي وبني النزعة
الطائفية ،فمن حق اجلميع يف الدائرة اإلسالمية واإلنسانية أن يلتزم بمدرسة عقدية أو
فقهية؛ ألن عملية التمذهب الفقهي هي من خواص كل إنسان.

ألي إنسان أن يعارض خيارات اإلنسان اآلخر (الفردية) ،وهذا احلق ينبغي
وال حيق ّ
أن يكفل للجميع ،برصف النظر عن نظرتنا وموقفنا من احلالة املذهبية التي متذهب هبا هذا
ونزاع إىل تعميم قناعاته ومرتكزاته العقدية أو
اإلنسان أو ذاك؛ ألن اإلنسان بطبعه م ّيال ّ
ألي إنسان أن يامرس القرس والفرض لتعميم
يرشع ّ
الفلسفية ،ولكن هذا امليل والنزوع ال ّ
قناعاته وأفكاره.
خواصه كفرد يف الوجود
فالتمذهب حالة طبيعية يف حياة اإلنسان ،وهي من
ّ
تطورت عملية النزوع وامليل لتعميم القناعات إىل استخدام وسائل
اإلنساين ،ولكن إذا ّ
تتحول حالة التمذهب الطبيعية والسوية إىل نزعة طائفية
العنف بكل مستوياهتا ،حينذاك
ّ
مقيتة ومرفوضة.
بأي حال من األحوال رفضنا حلاالت التمذهب
فرفضنا للنزعات الطائفية ال يعني ّ
(أي إنسان) أن يلتزم برؤية ومنظومة
وااللتزام القيمي لكل إنسان .فمن حق اإلنسان ّ
فكرية ومذهبية معينة ،ولكن ليس من ح ّقه أن يقرس الناس عىل هذا االلتزام وهذه الرؤية؛
ألن عملية القرس والعنف يف تعميم قناعات وعقائد الذات هي ذاهتا النزعة الطائفية ،التي
تشحن النفوس والعقول بأغالل وأحقاد اجتاه الطرف املذهبي أو الطائفي اآلخر.

هلذا فإننا نعتقد -وعىل ضوء هذه الرؤية التي متيز بني حالة التمذهب واحلالة الطائفية-
أي جمتمع ليس مشكلة بحدّ ذاهتا ،بل هي معطى واقعي إذا
أن التعددية الدينية واملذهبية يف ّ
تم التعامل معه بحكمة وبوعي حضاري يكون عامل إثراء هلذا الوطن أو ذاك املجتمع.
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وإن املشكلة احلقيقية تبدأ بالربوز حينام تفشل النخب السياسية والثقافية من التعامل
والتنوع املذهبي.
اإلجيايب مع حقائق التعدّ د الديني
ّ

و«الطائفية ظاهرة اجتامعية وسياسية واشكالية ال عالقة رضورية هلا بتعدّ د الديانات
للتطور والتفعيل يف رشوط معينة يف البنيات املتعدّ دة
واملذاهب والطوائف ،وإن كانت قابلة
ّ
ثمة عالقة حتمية بني األمرين .فإذا مل توجد طوائف متعدّ دة ،ومع
دين ًّيا ومذهب ًّيا ،لكن ليس ّ
تتحول العشرية ،أو الناحية ،أو أ ّية مجاعة تستند إليها السلطة يف
تو ّفر العوامل نفسها ،قد
ّ
أي إىل كيان اجتامعي  -سيايس يف إطار الوالء للنظام اً
مثل،
الوالء والتعاطف إىل (طائفة)ّ ،
حتول املعارضة إىل (طائفة) باستنادها إىل مجاعة أو مجاعات هوية يف معارضتها
يف مقابل ّ
(((
للنظام ،وهذا ك ّله يف سياق الرصاع عىل الدولة وفيها» .

والتطورات السياسية واالجتامعية والثقافية يف
 –2إن النزوع إىل تفسري األحداث
ّ
جمتمعاتنا وفق النسق الطائفي واملذهبي ،يساهم يف خلق املزيد من التوتّرات والتشنجات.

إذ يعمد البعض -ووفق رؤية أيديولوجية مغلقة -إىل التعامل مع املجتمعات املذهبية
وكأهنا جمتمعات ذات لون واحد ورأي واحد ،وتسعى مجيعها من أجل أجندة واحدة ،فيتم
التعامل مع هذه املجتمعات وكأهنا حزب شمول ًّيا ال يمكن أن تتعدّ د فيه اآلراء أو تتباين فيه
املواقف .ومهام حاولت إلعادة األمور إىل ميزاهنا املوضوعي عىل هذا الصعيد فإنك تُقابل
يسوغ لصاحب التحليل أو املوقف األيديولوجي الذي ال
باالهتامات وسوء الظن الذي ّ
يتزحزح حتى ولو كانت احلقائق مناقضة هلذا املوقف.

فنحن كآحاد -برصف النظر عن عقائدنا ومذاهبنا -ننتمي إىل مجاعات وانتامءات
متعدّ دة بدون شعور بأن هذه االنتامءات مناقضة لبعضها البعض .فانتامءات اإلنسان
املتعدّ دة تتكامل بعضها مع بعض .وإذا كان أبناء الوطن الواحد متاميزون يف دائرة من دوائر
االنتامء املتعدّ دة ،هذا ال يعني أن مجيع مصاحلهم متناقضة أو أهنم أعداء أبديون بعضهم
لبعض .وعىل ضوء جتارب العديد من املجتمعات املتعدّ دة ،نصل إىل هذه احلقيقة وهي :أن
التنوع املذهبي
استخدام العنف القويل أو الفعيل ضد املخالف أو املختلف ال ينهي ظاهرة ّ
ً
ورسوخا.
من الوجود االجتامعي ،بل يزيدها تص ُّل ًبا

 –3لعل من املفارقات العجيبة التي حيتاج إىل املزيد من الفحص والتأمل ،هو أن
األفراد أو اجلامعات املتشدّ دة مذهب ًّيا واملغالية طائف ًّيا ،والتي تعلن صباح مساء أمهية احلفاظ
عىل األمة ووحدهتا ورفض املؤامرات األجنبية التي تستهدف راهن ومستقبل األمة ..فهي
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مجاعات توغل يف عمليات اخلصومة والعداوة مع املختلف املذهبي ،دون أن تسأل نفسها
أن إيغاهلا يف هذه اخلصومة هي الثغرة الكربى الذي ينفذ منها أعداء األمة.

فاألطراف واإلرادات الطائفية املتصادمة التي تدفع األمور بكل الوسائل إلدامة
التوتر الطائفي هي املسؤولة عن تو ّفر املناخ لتأثريات ونجاح األجنبي يف مؤامراته عىل
األمة اإلسالمية؛ ألن الرشخ الطائفي هو من نقاط الضعف الكربى يف جسم األمة ،والذي
من خالهلا ين ّفذ خصوم األمة ،ويديموا ضعفها وتراجعها احلضاري والسيايس .وإن كل
من يساهم يف تعميق الرشخ الطائفي يف األمة ،مهام كانت نيته ودوافعه ،هو يساهم بشكل
موضوعي يف توفري القابلية لكي يتمكّن األجنبي يف إنجاح خططه ومؤامراته عىل راهن
ومستقبل األمة.
هلذا فإننا ينبغي َأ اَّل نتساهل يف أمر الفتن الطائفية أو نتعامل معها بعقلية منغلقة تساهم
بدورها يف عمليات التأجيج والتحريض.

إننا -ومن منطلق مبدئي -نرفض عمليات التحريض الطائفي ،ونعترب هذه العمليات
متهد الطريق للقوى األجنبية للسيطرة عىل مقدرات
مهام كان صانعها -من األمور التي ّاملسلمني وثرواهتم .فالفجور يف اخلصومة واستسهال الطعن يف عقائد الناس وسوء الظن
مكونات األمة واملجتمع -إىل االهرتاء والتآكل
باآلخرين كلها تقود -إذا سادت العالقة بني ّ
يسهل عملية السيطرة األجنبية إما بشكل مبارش أو غري مبارش.
الداخيل ممّا ّ
ويف خامتة املطاف نقول :إن األزمات الطائفية بكل مستوياهتا ال تربح أحدً ا ،وإن
مترضرون من تداعيات هذه األزمات.
مجيع األطراف هم
ّ

وإننا مجي ًعا مسؤولون ومطالبون للعمل من أجل وأد الفتن الطائفية ومعاجلة
موجباهتا وآثارها ،وال خيار أمامنا مجي ًعا اَّإل أوطاننا ،ونسج عالقات إجيابية بني خمتلف
مكونات الوطن واملجتمع.
ّ

و«نحن نم ّيز بني الطائفية االجتامعية والطائفية السياسية ،عىل الرغم من التداخل
بينهام يف املجتمعات التقليدية ما قبل احلديثة ،حيث ال تنفصل العنارص السياسية عن
العنارص االجتامعية يف اجلامعات األهلية ،حيث تكون السياسة بام هي سياسة شأنًا
سلطان ًّيا أو ملك ًّيا فحسب .ويف حالة املجتمع التقليدي ال معنى للفصل بني طائفة سياسية
واجتامعية ،وحتى بني طائفية وطائفة ،وال وجود لطائفة بوصفها أيديولوجيا منفصلة عن
البنية االجتامعية ذاهتا .لقد أصبحت ظاهرة الطائفية السياسية ممكنة يف املجتمعات احلديثة
التي مل تنجز فيها سريورة احلداثة علمنة الوعي االجتامعي ،أو -عىل األقل -مل ترتاجع فيها

32

دراسات وأحباث

أمهية الروابط األهلية ملصلحة الروابط التعاقدية عىل مستوى املجتمع املدين ،وال ملصلحة
العالقة بالسلطة والدولة»(((.

ﷺ تفكيك اخلطر الطائفي

يف زمن االصطفافات الطائفية واملذهبية احلا ّدة ،ويف زمن الرتاشق والتالسن
واحلروب املفتوحة بني اجلامعات البرشية ،التي تشكّلت من خالل انتامئها التارخيي ..يف
تعمم
هذا الزمن امليلء باألحقاد واإلحن ،يتم تسويق النظرات واملواقف النمطية ،التي ّ
الرأي واملوقف عىل اجلميع ،دون االلتفاف إىل مسألة التباينات والفروقات واخلصوصيات
بني أفراد كل جمموعة برشية.

ولعل أهم ميزات القراءات واملواقف النمطية عىل اآلخرين ،أهنا تطمس -بحالة
آخر
قرسية -املشرتكات ومساحات التوافق والتداخل ،ويتم التعامل مع اآلخر بوصفه َ
نادرا بندرة الكربيت
باملطلق .واآلخر باملطلق يف الدائرة اإلسالمية واإلنسانية قد يكون ً
األمحر؛ ألن مستوى التداخل الثقايف واإلنساين بني البرش أصبح عمي ًقا ويوم ًّيا ،بحيث إن
بعض ما لدينا ونعتربه من خمتصاتنا ،هو يف حقيقة األمر قد يكون من اآلخر الذي نامرس
بحقه فعل النبذ والطرد واالستئصال .وهذه املقولة تنطبق عىل مجيع األطراف ،فبعض ما
لدى كل طرف هو من الطرف اآلخر .وهذا بطبيعة احلال ،ال يعيب أحدً ا ،وال يفتئت عىل
أحد ،وإنام هو من طبائع األمور واحلياة اإلنسانية املركبة واملتداخلة يف كل دوائر الوجود
اإلنساين.

وبالتايل فإن الرؤية النمطية التي تطلق آراء ومواقف باجلملة عىل املختلف واملغاير ال
ثمة قصور حقيقي تعانيه النزعات النمطية يف إدراك جوهر
تنسجم وحقائق األمور؛ لذلك ّ
ومتنوعة؛ ألن هذه النزعات بطبعها
مكونات اجتامعية متعدّ دة
ّ
املشاكل واألمور العالقة بني ّ
نزعات اختزالية ،تعتني بتسويق التباين والتشظي والتذرر ،وتعمل عىل بناء احلواجز النفسية
والعملية بني املختلفني وحتول دون التالقي والتفاهم وتوسيع املشرتكات .فكل نزعة نمطية
يف أ ّية دائرة من دوائر االختالف يف الوجود اإلنساين ،هي تعمل عىل طمس املشرتكات
ّ
وتضخم كل التباينات والفروقات مهام
والتوافقات سواء التارخيية أو الراهنة ،وتستدعي
كان حجمها أو دورها الفعيل يف إجياد حالة التباين سواء يف الرأي أو املوقف.
املكونات املذهبية يف األمة،
لذلك فإن اخلطوة األوىل يف مرشوع جتسري العالقة بني ّ
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وتسوغ
هي يف جتاوز كل مقتضيات الرؤية النمطية؛ ألهنا رؤية تؤ ّبد األحقاد والفروقات،
ّ
جلميع األطراف ممارسة الفرقة وتنمية التباينات األفقية والعمودية.

وكرس اآلراء واملواقف النمطية والثابتة جتاه بعضنا البعض يتط ّلب االلتفات إىل
النقاط التالية:

مكونات
املكونات االجتامعية واملذهبية ليست حالة جامدة ،ثابتة ،وإنام هي ّ
 -1إن ّ
وثمة مسارات ثقافية
تعيش الصريورة اإلنسانية ،وتكثر فيها اآلراء والقناعات املختلفة ّ
املكونات
وسياسية عديدة جتري يف فضائها االجتامعي؛ لذلك ال يصح التعامل مع واقع هذه ّ
والتحول سواء عىل املستوى الثقايف أو السيايس .وهذا
للتطور
مكونات غري قابلة
ّ
ّ
بوصفها ّ
املكونات .فنحن ال نتحدّ ث عن أفراد ،وإنام عن كتلة برشية ذات
الكالم ينطبق عىل مجيع ّ
خصوصيات ثقافية واجتامعية حمدّ دة ،اَّإل أهنا كتلة ليست متجانسة يف كل يشء ،وليست
شبيهة بنظام احلزب الواحد ،وإنام كأ ّية كتلة اجتامعية تتشكّل من روافد اقتصادية وثقافية
حيرر اجلميع من
وسياسية ّ
متنوعة .وبالتايل فإن كرس املنظار النمطي لكل امللفات هو الذي ّ
احلموالت التارخيية السلبية ،التي حيملها كل طرف عن الطرف اآلخر .فنحن مجي ًعا لسنا
عز ّ
وجل سيحاسبنا عن راهننا،
مسؤولني عن أحداث التاريخ واحلقبة املاضية ،والباري ّ
ٍ
ول َأنِ
{و َل َقدْ َب َع ْثنَا فيِ ك ُِّل ُأ َّمة َر ُس اً
ألننا
نتحمل مسؤولية مبارشة فيه .يقول تبارك وتعاىلَ :
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الضلاَ َل ُة،
اجتَن ُبوا ال َّطا ُغ َ
وتَ ،فمن ُْه ْم َم ْن َهدَ ى ال َّل ُه َومن ُْه ْم َم ْن َح َّق ْت َع َل ْيه َّ
ُا ْع ُبدُ وا ال َّل َه َو ْ
ِ
ِ
ِ
َف ِس ُريوا فيِ الأْ َ ْر ِ
فك َ
ب ا َّلذي َن
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
َان َعاق َب ُة ا ُملك َِّذبِ َ
ني}((( ،وقال تعاىلَ { :أ ْم َحس َ
لحِ ِ
ِ
ِ
ِ
اه ْم َوممَ َاتهُ ُ ْم َسا َء
الصا َات َس َوا ًء محَْ َي ُ
الس ِّي َئات َأ ْن ن َْج َع َل ُه ْم كَا َّلذي َن َآ َمنُوا َو َعم ُلوا َّ
اجْترَ َ ُحوا َّ
ِ
ِ
السماَ َوات َوالأْ َ ْر َض بِالحْ َ ِّق َولت ُْج َزى ك ُُّل َن ْف ٍ
َما يحَْ ك ُُم َ
س بِماَ ك ََس َب ْت َو ُه ْم اَل
ونَ ،و َخ َل َق ال َّل ُه َّ
ُي ْظ َل ُم َ
ون}(((.
فـ«معظم البناءات الفكرية التي يبنيها كل من طريف السنة والشيعة بعضهم عن
أي أساس حقيقي .وهذا يعود إىل
بعض يم ّثل
صورا خميالية ال جتد هلا عىل أرض الواقع ّ
ً
متأصلة يف االنتامء واهلوية يعاين منها كل من الطرفني ،»..ال أحد يعيش قل ًقا طائف ًّيا
أزمة ّ
سوى من جيد ذاته يف طائفة أو حيرص انتامءه وشعوره هبا «من جهة ،وإىل أزمة حداثية ما زال
معظم شعوب املرشق العريب يرفض اإلقرار هبا من جهة ثانية ،وهو األمر الذي يؤ ّدي إىل أن
يتم وفق االستناد إىل حقائق ما ،بل وفق الرشوط التأزمية املتحكمة
بناء الصور الطائفية ال ّ
بالبنى الذهنية املخيالية املتوارثة مجي ًعا هلام .وهذا هو رس أن السنة والشيعة حينام يتصارعون،
((( سورة النحل ،اآلية .36
((( سورة اجلاثية ،اآلية .22 - 21
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كام هو ٍ
جار حال ًّيا ،يعيدون ال رسم وجودهم فحسب ،بل كذلك إعادة اخرتاع رصاعات
ينسبوهنا إىل التاريخ :سواء يف سبيل امتالكه ،أو لدعم رصاعات احلارض بواسطة ذاكرات
ميثولوجية خمرتعة»(((.

 -2ال توجد عىل املستوى الواقعي حلول سحرية ملعاجلة مشكلة التوتر الطائفي
ثمة خطوات رضورية،
واملذهبي ،الذي بدأ جيتاح املنطقة العربية واإلسالمية ،ولكن ّ
التنوعات املذهبية بطريقة إجيابية ،ال تد ّمر
تساهم يف ضبط التوترات الطائفية ،وإدارة ّ
األوطان واملجتمعات .ومن هذه اخلطوات هو العمل عىل إعالء قيمة أخرى مشرتكة تنظم
العالقة ،وتكون هي مصدر احلقوق والواجبات .وهذه القيمة هي قيمة (املواطنة) بكل
ما فيها من واجبات ومسؤوليات وحقوق .فكل املجتمعات اإلنسانية التي كانت تعيش
التنوع عىل نحو إجيايب اَّإل بإعالء
تنوع ديني أم مذهبي أم إثني ،مل تتمكّن من إدارة هذا ّ
حالة ّ
من قيمة املواطنة ،بوصفها هي العنوان العريض الذي جيمع اجلميع بكل تالوينهم الدينية
واملذهبية .وأحسب أنه ال خيار حقيقي أمام املسلمني مجي ًعا لضبط نزاعاهتم املذهبية ،اَّإل
باملواطنة اجلامعة ،التي تضمن حقوق اجلميع ،وتصون خصوصيات اجلميع ،دون اإلرضار
باحلياة املشرتكة يف خمتلف دوائر احلياة.
ثمة رضورات وطنية وقومية ودينية يف زمن الفتن الطائفية ،أن يرتفع صوت
ّ -3
املطالبني بوأد الفتن الطائفية ،والساعني صوب خلق حالة تفاهم عميق بني املسلمني
بمختلف مدارسهم الفقهية واملذهبية ،فال يصح أن تبقى الساحة اإلسالمية أسرية الصوت
املتطرفة هي
املتطرف والداعي إىل التأجيج وإحياء اخلالفات املذهبية؛ ألن هذه األصوات
ّ
ّ
ربرات االحرتاب واالقتتال الطائفي.
التي تو ّفر باستمرار م ّ
ثمة أصوات كثرية ،تدعو إىل االعتدال والوسطية وحتارب
بينام يف الواقع اإلسالمي ّ
كل أشكال االحرتاب بني املسلمني ،وهلا دورها املشهود يف وأد الكثري من الفتن .إن هذه
الشخصيات ولرضورات ملحة وطنية ودينية ،معنية اليوم بتزخيم عملها الوحدوي
والتفامهي والتقريبي ،كام أهنا معنية برفع الصوت ضد كل املامرسات الطائفية وأشكال
االحرتاب املذهبي.
إن تراجع األصوات اإلسالمية املعتدلة والوسطية يف هذه احلقبة احلساسة ،التي
املتطرف ،الذي
تعيشها األمة اإلسالمية ،هو الذي يفسح املجال ،لكي يرتفع الصوت
ّ
ّ
يغذي األحقاد بني املسلمني.
((( جريدة احلياة ،صفحة  ،21العدد  /18384األحد 2013 /8 /4م.
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لذلك ومن أجل حقن دماء املسلمني ،ومن أجل منع احلروب العبثية بني املسلمني،
ثمة حاجة قصوى لكي يتبوأ خطاب االعتدال اإلسالمي موقعه الالئق يف توجيه العامل
اإلسالمي ،وبناء حقائق التفاهم والوحدة يف واقع املجتمعات اإلسالمية املعارصة.

ثمة حلاًّ ملسألة الطائفية خارج الدولة واملواطنة الديمقراطية،
«وال نعتقد أن ّ
ومفهومهام ،سواء أقامت املواطنة عىل أساس التعدّ دية الثقافية واللغوية والقومية ،أم
عىل أساس اندماجي .كانت الدولة هي احلل التارخيي للحروب الدينية يف أوروبا ،ولكن
يتضمن بعدً ا هويات ًّيا ،قوم ًّيا أو وطن ًّيا أو كليهام ،وحتتاج املواطنة إىل
االنتامء العابر للطوائف
ّ
أساسا هلا ولدستورها .وهو يف احلالة العربية ال بد من أن جيمع
هيمنة منظومة قيمية تشكّل ً
بني القيم اإلنسانية الكونية التي تقوم عليها الديمقراطية الليربالية واملرياث التارخيي العريب
اإلسالمي .هذا هو التحدي»(((.

ﷺ متى تنتهي النزاعات الطائفية؟

ثمة رضورات وطنية وإسالمية عديدة إلخراج املنطقة العربية من أتون الرصاعات
ّ
والنزعات الطائفية واملذهبية ،والتي تنعكس سل ًبا عىل استقرار املجتمعات واألوطان،
واستمرارها يفيض إىل تدمري كل مرتكزات وأسس االستقرار السيايس واالجتامعي.
وإن العمل عىل إعادة النزاعات الطائفية القديمة يفاقم من الرصاعات ،ويدخل املناطق
يتوسل بكل وسائل اخلصام
املشتعلة بالنزاعات الطائفية يف مرحلة جديدة من النزاع الذي ّ
والرصاع .ويبدو يف سياق الرصاعات الطائفية التي تشهدها املنطقة أن هذا الرصاع وصل
إىل أقصاه ،ومل تعد هناك وسيلة للرصاع مل تستخدم؛ لذلك فإننا نعتقد أن هذا الرصاع وصل
إىل مداه النهائي ،وإن اللحظة مؤاتية للتفكري يف مبادرات وحلول ممكنة وواقعية إلهناء هذه
الرصاعات الطائفية ،التي د ّمرت عىل املستويني النفيس والواقعي كل يشء طيب يف هذه
املنطقة.
وإن غياب مبادرات احللول يعني استمرار الرصاع يف سياق وتائر اجتامعية متعدّ دة
ولكنها بال أفق سيايس واجتامعي متاح.
ولقد أبانت كل جتارب الرصاع الطائفي أهنا هي التي تد ّمر النسيج االجتامعي،
وتقيض عىل أسباب الوئام االجتامعي يف كل املجتمعات واألوطان ،وتدخل اجلميع
يف دهاليز احلروب التي ال رابح فيها أو من ورائها .فهي -أي هذه احلروب -تد ّمر بال
((( عزمي بشارة ،الطائفة ،والطائفية ،الطوائف املتخيلة ،مصدر سابق ،ص.387
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ومتزق بال أفق ،وتشحن النفوس بدون غاية نبيلة ،وتدخل مجيع األطراف يف مرحلة
هدفّ ،
حجرا عىل حجر ،وال ترتك عالقة اجتامعية سليمة وبعيدة عن
الرصاعات التي ال تبقي
ً
تأثريات ومتواليات هذه الرصاعات التي ال تنتهي .وعليه فإننا نعتقد أن النزاعات الطائفية
يف املنطقة دخلت يف مرحلة هتديد الدول واستقرار املجتمعات ،وال سبيل لضامن أمن
واستقرار الدول واملجتمعات ،اَّإل بمعاجلة جا ّدة مللف النزاعات الطائفية التي جتري يف أكثر
من بلد عريب.

وكل جتارب املنطقة العربية يف هذا السياق تثبت أنه مهام قوي طرف من األطراف اَّإل
أنه ال يمتلك القدرة عىل استئصال الطرف اآلخر .وطبيعة النزاع والرصاع جتعل كل هذه
متمسكة بذاهتا املذهبية والطائفية ،ولدهيا القدرة عىل الدفاع عن ذاهتا ،وال يمكن
األطراف
ّ
بأي حال من األحوال إهناء وجود هذه الطائفة أو تلك.
ّ

ومل حيدّ ثنا التاريخ حتى يف زمن رصاع الطوائف الدينية يف الغرب أن طائفة من
بعضا،
الطوائف متكّنت من إهناء وجود الطائفة األخرى .كل هذه الطوائف حاربت بعضها ً
يسجل
وقتلت ود ّمرت وانترصت يف بعض احلروب عىل أشالء آالف الضحايا ،اَّإل أنه مل ّ
لنا التاريخ اندثار طائفة من الطوائف .فكل الطوائف حافظت عىل ذاهتا ،ومحت وجودها،
وتصميم عىل مواجهة كل املخاطر .ومن
ومتكّنت اخلروج من انكساراهتا وهي أكثر قدرة
اً
يراهن أنه بإمكاناته وقدراته املتعدّ دة قادر عىل إهناء وجود طائفة من الطوائف فإن مآله
ويؤسس
املزيد من احلروب التي ال تصل إىل نتيجة ،وسفك الدم الذي يوغل الصدور،
ّ
ألحن تارخيية ال تنتهي.

أي طرف
لذلك فإن احلروب والنزاعات الطائفية ال يمكن أن تنتهي مهام كانت قوة ّ
عىل هزيمة الطرف اآلخر؛ ألنه وببساطة شديدة كل هذه الطوائف هي حقائق اجتامعية
وتارخيية وثقافية ،وال يمكن هلذه احلقائق أن تندثر مهام كانت عنارص القوة التي يمتلكها
الطرف املهاجم أو ّ
شان احلروب والنزاعات.
املكونات العربية واإلسالمية ،واستمرارها
ترض بكل ّ
فالنزاعات الطائفية واملذهبية ّ
يزيد من حمن العرب واملسلمني ،ولن ينهي موضوعات اخلالف أو التباين يف وجهات النظر.

وعليه من الرضوري التفكري الدائم يف وجود مبادرات سياسية واجتامعية وثقافية
لتربيد كل النزاعات الطائفية واملذهبية يف املنطقة .وإذا مل تتمكّن هذه املبادرات من إجياد
حلول حقيقية وواقعية للنزاع أو التباين احلا ّد يف القناعات واملواقف ،فهي -يف أقل
التقادير -قادرة عىل إجياد مناخ إجيايب يق ّلل عىل املستويني النفيس واالجتامعي من انفجار
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هذه التباينات عىل املستويات األمنية والسياسية واالجتامعية.

ونرى إذا أردنا كعرب ومسلمني ،التخ ّلص التام من أمراض احلروب والنزاعات
الطائفية واملذهبية ،فعلينا االهتامم بالنقاط التالية:

املكونات الدينية واملذهبية عىل قاعدة املواطنة املتساوية ،وبعيدً ا
 -1بناء العالقة بني ّ
عن أحن التاريخ ومعاركه؛ ألن استمرار العالقة عىل قاعدة اهلوية الدينية أو املذهبية ،فهذا
تأسس يف حقب تارخيية سحيقة ،وال ُيفيض إىل
يعني إعادة إنتاج التباين واخلالف الذي ّ
جتاوز هذا التباين واخلالف ،وإنام يفيض إىل إنتاج هذا اخلالف والتباين مع بروز أ ّية مشكلة
سياسية أو اجتامعية ..والدول واملجتمعات التي متكّنت من جتاوز النزاعات الطائفية
مكوناهتا وأطيافها،
واملذهبية ،هي تلك الدول واملجتمعات ،التي صاغت العالقة بني ّ
تفرق بني مواطن وآخر ،وال تعيد إنتاج خالفات
عىل قاعدة املواطنة املتساوية ،التي ال ّ
التاريخ والعقيدة .فالدول الغربية وخالل عقود تتجاوز العرشة عقود عانت وعاشت
مرحلة احلروب الدينية والطائفية وذهب ضحية هذه احلروب اآلالف من األوروبيني،
ومل يتمكّن األوروبيون من جتاوز أحن هذه احلروب وتناقضات هذه الطوائف ،اَّإل ببناء
العالقة الداخلية ومنظومة احلقوق والواجبات عىل قاعدة املواطنة التي تتسع جلميع
املواطنني برصف النظر عن أدياهنم ومذاهبهم .ونحن يف العامل العريب لن نتمكّن من
جتاوز النزاعات الطائفية واحلروب املذهبية اَّإل هبذا اخليار ،الذي يعيل من قيمة املواطنة،
وجيعلها هي الضابطة الوحيدة للعالقة سواء عىل املستوى الفردي أو املستوى اجلامعي.
وهذا بطبيعة احلال ،ليس حلاًّ سحر ًّيا ورسي ًعا ،وإنام هو من احللول الواقعية والقادرة عىل
توحد اجلميع عىل قاعدة
إخراج اجلميع من مربع االهتامات الطائفية إىل أفق املواطنة ،التي ّ
دستورية وقانونية تضمن حقوق اجلميع ،وتصون خصائص اجلميع بعيدً ا عن االنتصار
املكونات.
ملكون عىل حساب بقية ّ
لرأي أو ّ

 -2االهتامم بإبراز احلل املدين للمشكالت الدينية واملذهبية التي تعاين منها بعض
املجتمعات العربية؛ ألن استمرار احللول عىل قاعدة املحاصصة املذهبية والطائفية حتى
أي وقت ،كام
يؤسس ملناخ قابل لالنفجار يف ّ
يف مستوياهتا االجتامعية والثقافية ،فهو ّ
أنه يديم التوترات الدينية واملذهبية يف القاع االجتامعي .أما اللجوء إىل اخليار املدين،
بحيث يكون هذا اخليار هو السائد يف العالقة بكل مستوياهتا ،فإنه يؤ ّدي إىل مناخ
اجتامعي وثقايف خمتلف .وجوهر هذا اخليار املدين هو عبارة عن رفض إنتاج اخلالفات
والتناقضات التارخيية سواء كانت الدينية أو املذهبية ،وإخراج الوجود االجتامعي من
َّ
تتغذى من خالفات التاريخ والعقيدة .ويضاف
كل احلساسيات والرصاعات التي

38

دراسات وأحباث

إىل هذا االستفادة من كل التجارب اإلنسانية املدنية ،التي تعمل عىل إنصاف اجلميع
بدون متييز بني مواطن وآخر ،وتعيل من القيم املدنية التي حترتم اإلنسان يف وجوده
وحقوقه املادية واملعنوية ،وجتعله هو املعيار والناظم يف آن .فال عالج ف ّعال وحقيقي
للمشكل الطائفي واملذهبي يف املنطقة العربية اَّإل باخليار املدين ،الذي ال يلغي حقائق
األديان واملذاهب ،وإنام حيرتمها ،ويضبط أهلها بالقانون واملواطنة الواحدة واملتساوية.
حني نتمكّن من بناء هذه األطر والسياقات االجتامعية والثقافية التي تؤكّد هذا املسار
واخليار ،فإننا سنتمكن من اإلهناء األبدي لكل املشكالت الدينية واملذهبية ،التي هتدّ د
االستقرار السيايس واالجتامعي.

اً
حلول ف ّعالة هلذه النزاعات ،من داخل السياقات الدينية
بمعنى أننا ال نمتلك
واملذهبية ،اَّإل احلل األخالقي والوعظي ،وهذا ّ
احلل ال يتمكّن بكل محولته وآفاقه من إهناء
املشاكل الطائفية واملذهبية .ويبقى ّ
احلل القادر عىل تقديم وصفة متكاملة هلذه النزاعات هو
ّ
احلل املدين املستند إىل املواطنة الواحدة واملتساوية ،وهو يأيت من خارج السياقات الدينية
واملذهبية ،ولكنه قادر عىل خلق ثقافة تتّسق مع األصول الدينية واملذهبية ،وقادرة عىل ضبط
كل النزاعات الغرائزية ،التي إذا انفجرت تد ّمر كل بنية االستقرار يف جمتمعاتنا وأوطاننا.
نريد أن نعالج النزاعات الطائفية واملذهبية يف فضائنا العريب واإلسالمي معاجلة حضارية،
ال تعمل عىل استئصال حقائق األديان واملذاهب ،وإنام تعمل عىل توظيف هذه احلقائق
حيول األديان واملذاهب إىل مادة مشتعلة يف الرصاعات
بعيدً ا عن التوظيف السيايس الذي ّ
السياسية واالجتامعية.
«ويف الدولة املعارصة تطرح الطائفية السياسية مسألة الطوائف يف إطار الرصاع
السيايس واأليديولوجي ،والتنافس للسيطرة عىل الدولة ،بوصفها مصدر القوة والثروة،
وال سيام يف بلدان تشكّل فيها الدولة املشغل واملستثمر واملستهلك األكرب.

توجهاهتا الطائفية التي مت ّثل مصالح
وبناء عىل تعريفها ،تطرح الزعامات الطائفية ّ
الطائفة املدعاة ،ر ًّدا عىل ما يفهم أنه هتديد هلوية اجلامعة وإضعاف أو تفكيك هلا أو ال،
أو محاية للفرد من عسف السلطة واجلامعات األخرى ثان ًيا ،أو ضامنًا حلصة اجلامعة من
الثروة أو اجلاه أو السلطة ثال ًثا ،وهكذا يصبح انضواء الفرد يف كنف مصالح الطائفة هذه،
والطائفية التي تدافع عنها ،السبيل األضمن واألكثر أمنًا للعيش يف املجتمع.

ويف حالة طائفية األغلبية ،غال ًبا ما تستخدم التعابري واملصطلحات الديمقراطية
لتربير حصة اجلامعة يف الدولة يف خلط بني األكثرية الديمقراطية يف األمة ،أي أكثرية
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ويتصور الطائفيون هذه
املواطنني املتغيرّ ة ،وبني طائفة األغلبية ،وهي أغلبية بالوالدة.
ّ
ويصوروهنا حالة ثابتة هي هوية الدولة ذاهتا ،بغض النظر عن رأي األفراد الذين
األكثرية
ّ
(((1
تتأ ّلف منهم وأفكارهم» .

ﷺ قراءة يف املسألة الطائفية

ثمة مسافة بني حقيقة التعدّ د الديني واملذهبي يف جمتمعاتنا ،وبني النزعات
أولّ :
الطائفية .وجيدر بنا هنا أن ال نعيد جذر الطائفي إىل الطائفة بل الطائف ،وهو يف بعض
دالالته ما يوسوس له بخطرات الشيطان عىل حدِّ تعبري الشيخ حسني شحادة .وورد حتذير
مسه عىل البرص والبصرية .قال تعاىل {إِ َّن ا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا إِ َذا
قرآين من هذا الطائف وخطورة ّ
ْصرِ
مسهم َط ِائ ٌ ِ
الشي َط ِ
ان ت ََذك َُّروا َفإِ َذا ُه ْم ُمب ُ َ
ون}( ،((1وتبدأ اإلشكالية الطائفية بالربوز
ف م َن َّ ْ
َ َّ ُ ْ
هوياهتا األفقية والعمودية مع غياب وضع سيايس حاضن هلا.
حني تتعدّ د ّ
ثان ًيا :هناك مقوالت وأيديولوجيات ونظريات فكرية وسياسية يف املجال اإلسالمي
سديم برش ًّيا واستخدمت آليات قرسية وقهرية لدحر
تعاملت مع املجتمعات بوصفها
اً
اخلصوصيات الثقافية واالثنية لصالح الفكرة الشوفينية.

وبفعل هذه العملية القرسية برزت عىل السطح مشكلة التعدّ دية الدينية واملذهبية
ودائم هناك حقيقة شبه ثابتة عىل هذا
والعرقية والقومية يف املنطقة العربية واإلسالمية.
اً
الصعيد (هويات فائضة = مواطنة منقوصة).

فاملشكلة ليست وليدة التعدّ دية بكل مستوياهتا أو التاميز الديني واملذهبي ،وإنام
وليدة سياسات التمييز واإلقصاء والنبذ واإللغاء .فالرصاعات والنزاعات ال تنشأ بسبب
والتنوع ،وإنام تنشأ من العجز عن إقامة نسق مشرتك جيمع الناس ضمن
وجود االختالف
ّ
دوائر ارتضوها.

وعىل املستوى السيايس املبارش لكون بنية الدولة بنية عصبوية ضيقة وهناك فئة حمدودة
حتتكر السلطة والقوة والثروة ،فهي -أي الدولة -بطبيعة احلال ال تكون دولة اجلميع وإنام
املكونات والتعبريات عناوين خمتلفة ،من
دولة البعض .ومتارس الدولة عملية الطرد لبقية ّ
ضمنها العنوان الطائفي واملذهبي .فالطائفية كمشكلة هي وليدة بنية الدولة التي ال تتّسع
جلميع املواطنني ،ووليدة اخليارات السياسية املتبعة .لذلك فإننا نعتقد أن طبيعة املشكلة
( ((1عزمي بشارة ،الطائفة ،والطائفية ،الطوائف املتخيلة ،مصدر سابق ،ص.493
( ((1سورة البقرة ،اآلية .201
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الطائفية يف املنطقة هي ذات طبيعة سياسية ،ويستخدم السيايس  -الديني لتسويغ وتغطية
نزعاته اإلقصائية والنبذية والتمييزية .ممّا يفيض إىل تشكيل ما يمكن تسميته بالتخادم املتبادل
بني السيايس والديني ،ولكن تبقى اهليمنة للسيايس يف إدارة عملية التوظيف والتخادم.
ويف تقديرنا ،إن دولة البعض برصف النظر عن أيديولوجيتها ،هي بالرضورة صانعة
للتمييز وتربية الفوارق بني املواطنني .وعليه فإننا نعتقد -عىل املستوى الوطني -أن مشكلة
مكونات عديدة من املجتمع
التمييز مشكلة عامة وليست خاصة بالشيعة ،وإنام متارس عىل ّ
السعودي.
فاملشكلة التي نعانيها ليست وليدة التاميز ،بل هي نتاج التمييز ،وليست وليدة التعدّ د،
بل نتاج اخليارات السياسية املتبعة يف إدارة حقيقة التعدّ د.
ثال ًثا :الطائفية متارس يف املجتمع عىل نحوين:

 -1الطائفية الغالبة التي متارس التمييز واإلقصاء والتهميش ،وهي وليدة السيايس
كام أوضحنا أعاله.
 -2الطائفية املعكوسة أو املغلوبة التي تؤ ّدي إىل االنكفاء واالنعزال والتمرتس
املريض حول الذات.
وأهم سامت الطائفية املغلوبة هي:
 -1توسيع دائرة املقدس
التمسك بخيار االنكفاء والعزلة
-2
ّ
 -3الرهاب من التجديد واإلصالح

ويف تقديرنا ،نحن كمجتمع لن نتمكن من إهناء مفاعيل الطائفية الغالبة عىل واقعنا
اَّإل بتحرير جمتمعنا من مفاعيل الطائفية املغلوبة.
راب ًعا :مسارات معاجلة املشكلة الطائفية:

 -1املسار السيايس :كام أوضحنا أعاله بأن جذور املشكلة الطائفية ليست دينية وإنام
سياسية ،وال يمكن أن تعالج اَّإل بالتمثيل السيايس والرشاكة املنصفة يف السياسة واالقتصاد.
ولكون املجتمع بأرسه يعاين من هذه املشكلة؛ لذلك فنحن نرى صعوبة أن يعالج الشيعة
مشكلتهم وحدهم ،وإنام هم بحاجة إىل جهد وطني عابر للمذاهب واملناطق.
فالتمييز الطائفي الواقع عىل الشيعة ال يمكن أن يعالج اَّإل يف ظل مرشوع إصالح
وطني متكامل.
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ترض بنا وختنقنا ،وثقافة إبراز اخلصوصيات بشكل
 -2املسار الثقايف :ثقافة االنكفاء ّ
فاقع وعدائي يوتّر األجواء؛ لذلك فإن املطلوب عىل هذا الصعيد:
• تعزيز ثقافة االنفتاح والتواصل.
نموذجا).
• توسيع الدوائر املشرتكة وعدم تطييف بعض القضايا الوطنية (قضايا املرأة
ً
• بناء وتأسيس مرشوعات وطنية مشرتكة.
 -3املسار الذايت :وأقصد به االستمرار يف بناء القوة الذاتية للمجتمع يف سياق
البناء والتنمية .وهو مسار يشمل خمتلف األنشطة الدينية والثقافية واحلقوقية واخلريية
واالجتامعية.

حتركت عجلة اإلصالح يف
حتركا ّ
خامسا :عىل املستوى الوطني هناك ملفان إذا ّ
ً
الوطن (ملف املرأة – ملف األقليات) ،ولكون املرأة من األقليات نستطيع القول :إذا
حتركت عجلة اإلصالح والتغيري ،فهي بوابة اإلصالح
حتركت عجلة املرأة يف املجتمع ّ
ّ
وثمة ثالثة حتديات رئيسية تواجه املرأة يف جمتمعنا:
والتغيري عىل أكثر من صعيدّ ،
 -1التحدي الذايت :وأقصد به العنارص التالية :إخالل املوازنة بني التطلعات
واجلهود ،االهتاممات القرشية ،ضعف الثقة بالذات وقدراهتا.

 -2التحدي االجتامعي :وأقصد به األعراف والتقاليد االجتامعية الكابحة واملانعة
للمرأة من النشاط ،املوازنة بني االلتزامات األرسية ومتط ّلبات العمل العام ،وجود املشاكل
واحلساسيات البينية.

وتغول املؤسسة الدينية
 -3التحدي السيايس :حيث إن طبيعة األنظمة الشمولية
ّ
ترض ًرا.
يشكّل حتد ًيا حقيق ًّيا للمرأة ،وهي أكثر الرشائح االجتامعية ّ
وأمام هذه التحديات ينبغي العمل عىل:
 -1تنمية الذات وقدراهتا.
 -2التعاون لبناء األطر واملؤسسات (فالتعاون ال يكون بني الضعفاء ،بل هو رضورة
بني األقوياء).
 -3تطوير العالقة الثقافية واالجتامعية مع املحيط.

التنوع والتعدّ د بكل
سادسا :حني التأ ّمل يف األطلس األنثربولوجي ،نكتشف حجم ّ
ً
أبعاده وآفاقه .فهناك ( )4635طائفة يف اهلند وتتك ّلم بام ال يقل عن ( )1652لغة وهلجة.

قارات العامل من حيث عدد السكان يعيش ( )3.5مليار نسمة
ويف آسيا وهي أكرب ّ
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ويتوزعون عىل أكثر من ( )2000أثنية وينطقون بأكثر من ( )2000لغة.

ويف أفريقيا -التي يناهز عدد سكّاهنا ( )750مليونًا -توجد ( )54دولة ،ويف مقابلها
( )2200إثنية تتك ّلم بمثل هذا العدد من اللغات ،وهكذا بقية القارات واملناطق .وعىل
متنوع ومتعدّ د عىل أكثر من صعيد ،وأمام هذه احلقيقة كيف ينبغي
املستوى الوطني جمتمعنا ّ
املكونات والتعبريات.
أن تكون العالقة بني هذه ّ
جربتها املجتمعات اإلنسانية ،وهي:
هناك ثالث خيارات ّ

املكون اآلخر ،وقد أثبتت التجربة أن
 -1احلروب واملغالبة والعمل عىل استئصال ّ
هذا دونه خرط القتاد كام يقولون .فاحلقائق التارخيية االجتامعية حقائق عنيدة ،وال يمكن
استئصاهلا.
 -2االنكفاء واالنعزال وبناء الكانتونات اخلاصة .وهذا يناقض طبيعة التداخل
وبناء األوطان واستقرار املجتمعات.

 -3يبقى اخليار الثالث ،وهو خيار التعايش ،وهو يعني النقاط التالية:
• رضورة ّ
فك االرتباط بني واقع االختالف الديني أو املذهبي وانتهاك حقوق
ألي طرف انتهاك حقوق الطرف اآلخر املعنوية
املختلف .فاالختالف ال يرشع ّ
واملادية.
• املوازنة ّ
الفذة والواعية بني حق االختالف ورضورة املساواة يف احلقوق وفرص
احلياة.
أي طرف مغادرة قناعاته أو التنازل عن ثوابته ،وإنام املطلوب
• ليس مطلو ًبا من ّ
هو االحرتام املتبادل.

يسمى (األقليات) يف العامل العريب ويف كل مكان هي مشكلة
و«إن مشكلة ما ّ
حل منعزل عن ّ
(األكثرية) .وال يوجد لألقليات ّ
حل مشكالت األغلبية .إ ًذا ،ال يمكن
حترير األقليات اَّإل بتحرير األغلبية من العقلية واملشاعر األقلياتية ،ونعني هبا الطائفية.
وهي املشاعر وأحكام القيمة واألخالق التي حيكمها شعور أقليايت بالغني عند األكثرية
نفسها ،وهو مزاج مغرتب عن الدولة ومنفصل عن رشوطه الواقعية ،ومتخ ّيل عصبوي
حتررمها من هذا التقسيم .الطائفية
تبخييس عن اآلخر .ورشط حترير األكثرية واألقلية هو ّ
يكرس آليات صنع الطوائف وإعادة
ترصف األكثرية كطائفة ّ
يف األصل أقلياتية ،ولكن ّ
يكرس طائفيتها.
إنتاجهاّ ،
وحيول شعور األقلية بأهنا مهدّ دة إىل شعور واقعي ،وهبذا ّ
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وعندما تتطابق األكثرية السياسية مع األكثرية الطائفية ،أو العكس ،تتو ّلد أقليات
وأكثريات طائفية -باملعنى السيايس للكلمة -بعد أن كانت ال تكاد تتجاوز كوهنا واقعة
اجتامعية .وحيصل ذلك يف عرصنا عندما تعجز طبقة اجتامعية واسعة عن حتقيق مواطنيتها يف
وتطورها،
الدولة ،وتفشل يف تغيري الدولة والتغيري مع هذا التغيري .وعىل خالف نشأة األمم
ّ
ال تنكفئ األكثرية إىل ّ
حل مشكلتها عىل صعيد املجتمع السيايس ،بل عىل صعيد املجتمع.
فاألكثرية االجتامعية حني تصبح أقلية سياسية يف الدولة تنكفئ إىل املجتمع حيث يمكنها
ممارسة السلطة غري الرسمية التي متلكها والنامجة عن كوهنا أكثرية دينية أو مذهبية»(.((1

ﷺ الربيع العريب واالنبعاث الطائفي

التحوالت السياسية واالجتامعية الكربى يرافقها بعض املظاهر أو النتائج
دائم
ّ
اً
التحوالت أزالت
التحوالت ،وإنام هذه
السلبية والسيئة .وهي ليست وليدة ذاتية إىل تلك
ّ
ّ
القرشة اخلارجية التي حتول دون بروز هذه الظواهر املجتمعية السلبية والسيئة .ووجود
التحوالت
التحوالت؛ ألن كل
هذه الظواهر ال يعني إطالق أحكام قيمة سلبية من تلك
ّ
ّ
اإلنسانية سواء كانت سياسية متع ّلقة بتغيري معادالت سياسية كربى قائمة أو متع ّلقة
بالفضاء االجتامعي ومراكز القوة فيه ،سواء كانت القديمة أم اجلديدة ،تفيض إىل وجود
مناخ جديد يوفر اإلمكانية لربوز (وليس تأسيس) بعض النتوءات االجتامعية والسياسية.
ومسارا
التحوالت أو رفضها ابتدا ًء
وبروز هذه النتوءات ال يعني اختاذ موقف سلبي من
ّ
ً
اً
تتحرك مياه األهنار بغزارة ،تفيض عن حدود
ومآل .وإنام هذا أشبه بقانون اجتامعي حينام ّ
جراء التدفق اهلائل للمياه .وما شهدته دول الربيع
تؤسس ألقنية مائية مؤ ّقتة ّ
النهر وقد ّ
العريب من بروز تناقضات اجتامعية سواء كانت جهوية أو دينية أو مذهبية هو أشبه يشء
بتلك املياه التي جتاوزت احلدود .ولكن وجود هذه املياه ال يساوي رفض النهر ومياهه
التحرك لبناء أقنية وأطر لالستفادة من كل املياه ،متنع خسارته وتدفقه
املتد ّفقة ،وإنام يساوي
ّ
خارج احلدود.

فاملجتمعات اإلنسانية قاطبة برصف النظر عن أيديولوجياهتا وأنظمتها االقتصادية
ومتنوعة وذات جذور متباينة ومتفاوتة .فهناك
والسياسية ،تعيش تناقضات داخلية عديدة
ّ
تناقضات اقتصادية  -طبقية ،ومتايزات دينية ومذهبية ،وتنافسات سياسية وأيديولوجية
ومناطقية ،إضافة إىل عناوين أخرى ،اَّإل أن كل هذه التناقضات والتباينات يف ظل األنظمة
الديمقراطية التداولية هناك إمكانية لترصيف هذه التناقضات والتباينات يف أقنية التنافس
( ((1عزمي بشارة ،الطائفة ،والطائفية ،الطوائف املتخيلة ،مصدر سابق ،ص.495
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والتداول الديمقراطي ،فيستطيع هذا املجتمع بفعل هذه األقنية من إدارة تناقضاته وتبايناته
بطريقة سلمية ،ديمقراطية ،متنع انفجارها السيايس واالجتامعي احلا ّد والعنيف .بمعنى
أن األنظمة السياسية الديمقراطية ال تتمكّن من إلغاء تناقضات املجتمع وتبايناته األفقية
والعمودية ،وإنام تتمكّن من بناء أطر وأقنية لترصيف هذه التناقضات بطريقة سلمية،
ترسخت هذه القيمة يف أ ّية بيئة اجتامعية يعني
تداولية ،تو ّفرها قيمة الديمقراطية .وكلام ّ
تطور قدرة هذه البيئة االجتامعية عىل معاجلة أزماهتا االجتامعية ومشاكلها السياسية بعيدً ا
ّ
عن خيار العنف سواء املادي أو املعنوي.
مهمتها
فالديمقراطية ال تساوي أن يكون الناس بال رصاع أو تدافع أو تباين ،وإنام هي ّ
األساسية توفري مناخ سلمي  -حضاري لترصيف كل موضوعات الرصاع أو قضايا التدافع
أو مسائل التباين بطريقة سلمية ،حتافظ عىل الوحدة الوطنية وحتول دون انحدار الناس عىل
عناوينهم الفرعية الضيقة وذات اإلحن التارخيية املتبادلة؛ ألن مجيع حقوق كل املجموعات
البرشية مصانة عىل قاعدة مشرتكة هي قاعدة االنتامء الوطني واملواطنة اجلامعة.
أما يف ظل األنظمة السياسية غري الديمقراطية وغري التداولية ،فإهنا تفتقد إىل قنوات
مؤسسية سلمية لترصيف تناقضات هذا املجتمع وتبايناته املختلفة.

وبفعل الطبيعة الشمولية واالستحواذية للنظام السيايس ،لديه آليات عمل قرسية
حتول دون بروز هذه التباينات عىل السطح .واملتأ ّمل إىل هذا املجتمع من اخلارج ،حيسبه
وموحد وبعيد عن العيوب الكثرية التي تعاين منها بعض املجتمعات،
جمتمع متجانس
ّ
حيث الرصاع السيايس مقيم يف أرجاء املجتمع .ولكن حينام يتفكّك هذا النظام الشمويل،
كام جرى يف بعض دول الربيع العريب ،فإن كل التناقضات والتباينات املكبوتة واملقموعة
التحوالت ،وإنام هذه
تبدأ بالربوز بطريقة فوضوية ،صدامية .فهذه التناقضات ليست وليدة
ّ
التحوالت أزاحت احلواجز والعقبات التي حتول دون بروز هذه التناقضات.
ّ

واملسؤول األول عن هذا الربوز الصدامي والفوضوي لتباينات املجتمع الدينية
واملذهبية والقومية والعرقية واجلهوية ،هو االستبداد السيايس الذي كان حيول دون صياغة
تطور احلياة السياسية
أقنية سلمية حضارية إلدارة تناقضات املجتمع بطريقة تفيض إىل ّ
ومكونات املجتمع.
واملدنية ودون اإلرضار بالنسيج االجتامعي لكل فئات
ّ

أيضا يف انخراط كل فئات املجتمع يف هذه الفوىض والنزعة
كام أن الذي يساهم ً
الصدامية باسم احلقوق الذاتية املهضومية ،هو غياب تقاليد العمل املدين احلر والتنافس
التحوالت السياسية ،هي أشبه
السلمي بني مجيع املكونات .ألن كل مكونات املجتمع قبل
ّ
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يكرر كالببغاء قناعات واحدة يف ظل الكبت والقهر.
يشء بالسديم البرشي الواحد والذي ّ
وحينام سقط الكبت والقهر يفتقد املجتمع ألدنى التقاليد املؤسسية الرضورية التي تدير
تناقضات املجتمع بطريقة سلمية وعىل قاعدة الوحدة االجتامعية واالندماج الوطني.
التحوالت
وفق هذه الرؤية نحن ننظر إىل كل االنبعاثات الطائفية املقيتة التي رافقت
ّ
السياسية التي جرت يف أكثر من بلد عريب.

جراء بدائية جمتمعاتنا أو غياب الثقافة السياسية
فهذه االنبعاثات ليست من ّ
الديمقراطية لدهيا ،وإنام هي من جراء مسلسل االستبداد الذي حتكّم يف مصائر العباد
التنوع املوجودة يف كل املجتمعات
عقو ًدا طويلة .كام أن هذه االنبعاثات ليست وليدة حالة ّ
التنوع .لذلك حينام
واألمم ،وإنام هي وليدة التعامل السيايس واالجتامعي اخلاطئ مع حالة ّ
تنهار هذه املعادلة بفعل ممارسة ثورية أو شعبية واسعة ،فإن اجلميع يعيش مرحلة سيولة عىل
مستوى القناعات واخليارات.

وهذه املرحلة هي التي تنبعث فيها املسائل والعناوين الطائفية بطريقة صدامية.
وهذا االنبعاث وفق هذه الرؤية سيكون مؤقتًا ،وطبيعة وعي وخيارات النخب السياسية
واالجتامعية اجلديدة ،هو الذي سيحدّ د عمر هذا االنبعاث املؤ ّقت .فإذا كانت النخب متتلك
التنوع والتعدّ د بعقلية حضارية ،استيعابية ،فإن
وعي وطني عميق ،وتتعامل مع حقائق ّ
معاجلة هذه االنبعاثات الطائفية سيكون رسي ًعا وسيحافظ املجتمع عىل جتانسه االجتامعي
والوطني .أما إذا كان وعي النخب خمتل ًفا وتتعامل بنزعة نبذية وإقصائية مع كل حقائق
التنوع وتعمل عىل بناء وحدة جمتمعها ووطنها عن طريق قهر تعبريات املجتمع والوطن،
ّ
فإن عمر هذه االنبعاثات سيطول ،ممّا سيهدّ د النسيج االجتامعي والوطني.

التحوالت السياسية
ماسة يف كل الدول التي طالتها
ّ
ثمة رضورة وطنية ّ
لذلك ّ
وحتتضن تعدّ ديات دينية أو مذهبية أو قومية أو قبلية لاللتفات إىل النقاط التالية:
 -1العمل الرسيع عىل إعادة بناء الثقة بني خمتلف تعبريات املجتمع ،سواء الدينية أو
املذهبية أو القومية أو ما أشبه.

تتعزز جسور الثقة بني تعبريات املجتمع تزداد فرص التعايش واالستقرار،
ألنه حينام ّ
وتتو ّفر االستعدادات لدى مجيع األطراف للوقوف ضد انزالق املجتمع صوب االقتتال
الطائفي واألهيل.

 -2بناء األطر واملؤسسات السياسية اجلديدة عىل قاعدة أن الوطن يتّسع للجميع،
أي مواطن -برصف النظر
وأن مجيع املواطنني يف احلقوق والواجبات سواء ،وأن بإمكان ّ
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عن أصوله الدينية واملذهبية والقومية والقبلية والعرقية إذا امتلك الكفاءة والقدرة -أن
أي موقع ومنصب.
يتبوأ ّ
ّ

 -3تعاضد وتعاون اجلميع ضد خيار العنف وممارسته يف الرصاعات السياسية
واالجتامعية؛ ألن شيوع هذا اخليار سيد ّمر اجلميع .وحينام يستخدم العنف -برصف النظر
ثمة حاجة ورضورة لبناء إمجاع
عن دوافعه -فإنه سيقيض عىل اجلميع ومكاسبهم .لذلك ّ
وطني عميق يف كل الدول العربية ضد العنف وممارسته.

فلنتوحد ضد الفتنة الطائفية
ﷺ
ّ

يف إطار النفخ الطائفي والشحن املذهبي املحموم تأيت كل الترصحيات واملقوالت
التي يطلقها دعاة الفتن من كل األطراف ،بغرض تعزيز فرص الفتن الطائفية يف الواقع
اإلسالمي املعارص .واإلنسان ال يستطيع أن يدافع عن قناعاته بإثارة الفتن ألنه ال فائدة
منها اَّإل املزيد من تأجيج الفتن الطائفية وشحن النفوس والعقول جتاه الداخل اإلسالمي.

ويف سياق هذه الترصحيات والترصحيات املضا ّدة -التي هي من جوهر واحد ،وهو
االنخراط املتسارع يف مرشوع الفتنة الطائفية التي حترض إىل هذه األمة من أقصاها إىل
أقصاها -نو ّد التأكيد عىل النقاط التالية:

 -1إننا نرفض وبشدّ ة كل املقوالت والترصحيات الطائفية ،من أ ّية جهة صدرت،
ونعترب أن دفع األمور نحو الصدام املذهبي بني املسلمني هو من أكرب اجلرائم التي ترتكب
بحق املسلمني مجي ًعا ،وأن وطننا العزيز من أقصاه إىل أقصاه ليس مكرس عصا ألحد ،لذلك
نرفض وبشدة أ ّية حماولة تستهدف تصدير بعض أشكال الفتن الطائفية ،كام نرفض أ ّية حماولة
للتعدّ ي عىل هذا الوطن .فوطننا نفديه بالغايل والنفيس ،ونرفض كل حماوالت إقحامنا يف
مرشوعات هذه الفتن والتشظيات الطائفية ،سواء صدرت هذه املحاوالت من شخصيات
أي شكل
وجهات سنية أو شخصيات وجهات شيعية .فاألوطان ال يساوم عليها ،ونرفض ّ
من أشكال املساس هبا .وهذا الكالم ليس مزايدة عىل أحد ،وإنام هو جزء من فهمنا لقيمنا
وواجباتنا ومسؤولياتنا جتاه جمتمعنا ووطننا يف آن.
وعليه فإننا ندعو كل أبناء وطننا من خمتلف مواقعهم الفكرية واالجتامعية ،إىل
الوقوف بحزم ضد كل حماوالت زرع الفتن الطائفية بني أبناء جمتمعنا ،وعدم التساهل مع
كل أشكال إذكاء روح االنقسام املذهبي يف وطننا.
 -2إن املخطط الذي يستهدف إسقاط األمة مجعاء يف أتون احلروب املذهبية الكامنة
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والرصحية كبري ومتعدّ د األشكال واألساليب واجلوانب؛ لذلك فإننا بحاجة اليوم إىل
مرشوع إسالمي متكامل ،تشرتك فيه مجيع املؤسسات واملعاهد والقوى والفعاليات إلفشال
هذا املخطط ،واحلؤول دون سقوط األمة أو بعض أطرافها يف أتون هذه الفتن العمياء ،التي
ال يربح منها اَّإل أعداء األمة.

واخلطري يف هذا األمر أن صناع الفتن ليسوا عىل شكل واحد ،أو نمط حمدّ د ،وإنام هم
متفرقة ووسائل
ّ
يتلونون ويتعدّ دون ،ويأتون من أجل تنفيذ خمططهم اجلهنمي من أبواب ّ
ننجر إىل مرشوع الفتنة الطائفية ،ونعترب أن االنجرار إىل هذه
ّ
متنوعة؛ لذلك فإننا نرفض أن ّ
أي إنسان الديني
الفتن هو أكرب خدمة تقدّ م إىل أعداء األمة ،كام أهنا تساهم يف حرق تاريخ ّ
والوطني واألخالقي.
الترصفات الشائنة التي يقوم هبا بعض السنة أو بعض الشيعة ،ينبغي أن تكون
وإن كل
ّ
موضع إدانة رصحية وواضحة؛ ألن الظلم مرفوض واالفتئات عىل احلقوق والكرامات
مرفوض ،وال يمكن أن نعالج هذه املامرسات بالقيام بمثلها جتاه الطرف اآلخر ،وإنام بإدارة
هذه املشاكل والبحث عن حلول ناجعة بعيدً ا عن نزعات التشظي الطائفي واملذهبي.

ألي إنسان ومن
ربر ّ
والواقع اإلسالمي اليوم ،ميلء بكل الصور واحلقائق ،التي ت ّ
أي موقع مذهبي كان ،لالنزالق صوب املسامهة املبارشة يف إذكاء الفتنة والتوتر املذهبي..
ّ
دائم وأبدً ا النار ال تُطفأ بنار مثلها.
ولكن اً

لذلك فنحن مجي ًعا بحاجة إىل وعي عميق بمخاطر هذه الفتن عىل اجلميع ،وبعمل
مستديم من أجل تفكيك كل العقد وعنارص التوتر التي تذكي أوار االحتقان الطائفي بكل
صوره وأشكاله.
تتحمل مسؤولية كربى ،للمسامهة
 -3علامء األمة ومؤسساهتا الدينية والرشعية،
ّ
الف ّعالة يف وأد الفتنة الطائفية التي بدأت ّ
تطل برأسها النتن يف أكثر من بلد عريب وإسالمي.
فكام أن هناك قوى وفعاليات علنية وخفية ،تعمل ليل هنار من أجل إسقاط األمة يف أتون
االحرتاب الطائفي ،ينبغي أن تكون هناك قوى وفعاليات -وعىل رأسها علامء األمة
ومؤسساهتا الدينية -تعمل من أجل إفشال هذا املخطط اجلهنمي الذي يستهدف األمة
يف حارضها ومستقبلها ،والتعاون من أجل تعزيز قيم األخوة والتعايش السلمي بني مجيع
مكونات األمة.
ّ
نحمل مجيع هذه املؤسسات الدينية مسؤولية رفع الغطاء الديني
ويف هذا السياق ّ
والرشعي عن كل الترصحيات واملامرسات التي تستهدف ّ
بث الكراهية بني املسلمني أو
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تأزيم العالقة بني تعبرياهتا املذهبية.

فحينام يقف علامء األمة أمام مقدّ مات احلروب املذهبية فإن قدرة األمة عىل إفشال
خمططات الفتنة تكون ف ّعالة ،أما إذا صمت علامء األمة ،ومتادى صانعوا الفتنة من كل
كبريا؛ لذلك
الطوائف واألطراف فإن خماطر السقوط يف مستنقع احلروب املذهبية سيكون ً
تسوغ االحرتاب الداخيل
من الرضوري عدم التساهل مع كل الترصحيات واملامرسات التي ّ
بني املسلمني.
 -4إننا ندعو أهل االعتدال والوسطية والتالقي من كل الطوائف واملذاهب إىل فتح
جسور اللقاء والتالقي والتفاهم والتعاون من أجل إرساء حقائق هذه القيم يف الفضاء العام
للمسلمني.

فال يكفي اليوم أن نلعن ظالم الفتنة واالحرتاب املذهبي ونرفضه ،وإنام نحن بحاجة
التطرف والغلو ونزعات
إىل التعاون والتعاضد لتنقية الساحات اإلسالمية من جراثيم
ّ
اإللغاء واإلقصاء .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ينبغي العمل املؤسيس يف كل الفضاءات
الوطنية واالجتامعية لتعزيز قيم الوحدة والتفاهم والتالقي؛ ألن االحرتاب الطائفي يد ّمر
اجلميع ،وينهي كل أشكال االستقرار السيايس واالجتامعي ،وال سبيل لوأد مرشوع الفتن
الطائفية اَّإل بالوعي بمخاطرها والوقوف ضدها ،وفضح مآالهتا ،والعمل عىل تشبيك
مكونات األمة ،وإنه آن األوان منا مجي ًعا لرفع الصوت ضدّ كل
العالقة بكل مستوياهتا بني ّ
أشكال ّ
بث الكراهية بني املسلمني ،وحتضري املرسح االجتامعي والسيايس للحروب املذهبية
يف مجيع بلدان العرب واملسلمني.

فتعالوا مجي ًعا نحمي أوطاننا وأمننا االجتامعي والسيايس برفض مرشوع االقتتال
الطائفي يف األمة.

ﷺ اخلامتة

نصل بعد هذا البحث إىل أن النزعة الطائفية مهام ّ
أي بلد ،فإهنا تد ّمر عىل
تفشت يف ّ
أسس االستقرار والسلم االجتامعي .وال َّ
حل ف ّعال هلذه الظاهرة اَّإل إحياء وتفعيل مبدأ
املواطنة .بحيث تكون العالقة بني األفراد واجلامعات قائمة عىل أسس املواطنة ،وتكون
هي الفيصل حينام خيتلف الناس عىل أساس طائفي أو عنرصي .وعليه نستطيع القول :إن
كل االنتامءات ما دون املواطنة احلديثة هي عامل سلب يف مسرية املجتمعات .وال عالج
ف ّعال هلذه اَّإل باملواطنة التي حتمي مجيع املواطنني برصف النظر عن أصوهلم ومنابتهم
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تنوعها االجتامعي
القومية واملذهبية والعرقية والدينية .واملجتمعات التي حافظت عىل ّ
هي املجتمعات التي أعلت من مبدأ املواطنة ،وجعلت هذا املبدأ وحده مصدر احلقوق
املتنوعة ال يمكن محايتها اَّإل بإعالء
والواجبات .هلذا كله نتمكّن من القول :إن املجتمعات ّ
ترض بالسلم االجتامعي؛ لذلك فإن
مبدأ املواطنة .فهي طريق اخلروج من كل اإلحن التي ّ
املتنوعة لن يكون اَّإل بخيار املواطنة .فال خيار
تعزيز الوحدة الوطنية يف كل املجتمعات ّ
املتنوعة اَّإل بتعزيز خيار املواطنة ،بحيث تكون وحدها هي مصدر احلقوق
لكل املجتمعات ّ
والواجبات.
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-1متفرقة
صور ّ

بعيدً ا عن الرسد التارخيي الرتيب ،حرض اإلمام عيل بن أيب طالب C
متفرقة ومتباعدة ،ال
يف األدب األورويب احلديث عىل هيئة صور نثرية جاءت ّ
متفرقة يف جهة مواضعها ما بني كتابات وتأليفات أدبية
رابط بينها وال اتصالّ ،
وفكرية وتارخيية متناثرة ،صنّفت بلغات خمتلفة أملانية وإنجليزية وفرنسية،
يؤرخ هلا ما بني
ومتباعدة يف جهة أزمنتها حيث تفصل بينها سنوات طويلةّ ،
النصف األول من القرن التاسع عرش امليالدي إىل ما قبل هناية القرن العرشين.

لذا كان من الصعب االلتفات إىل هذه الصور ،والعمل عىل اجلمع بينها
اً
واتصال ،وحتويلها إىل نسق أديب متامسك ،يعرف هبذه الصفة ،ويمكن
ضماًّ
وظاهرا ملن يريد أن
شاخصا عند غريهم
يؤرخ له عند األوروبيني ،ويكون
ً
ً
أن ّ
يؤرخ له منسو ًبا إىل األدب األورويب احلديث.
ّ
ولعل من غري املمكن اإلقدام عىل هذه اخلطوة عند األوروبيني ،اَّإل
للم ُثل العليا،
يتلمس ّ
جمسدً ا ُ
حس االرتباط اإلنساين باإلمام بوصفه ّ
بدافع قوي ّ
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عظيم من عظامء اإلنسانية الكبار.
وكونه يم ّثل
نموذجا أخالقيات سام ًيا ،وباعتباره يعدّ
ً
اً

ونادرا ما نجد بني األوروبيني من نظر إىل اإلمام هبذا األفق ،وتعامل معه هبذه
ً
الطريقة التي تُغ ّلب محاسة القلب ،وحرارة العاطفة ،وقوة الضمري.

وعند االقرتاب من هذا املوضوع ،ال بد من االلتفات إىل األديب اللبناين املسيحي
قسم من اجلزء اخلامس يف موسوعته الشهرية (اإلمام عيل
جورج جرداق الذي ّ
خصص اً
صوت العدالة اإلنسانية) ،متحدّ ًثا فيه عن عالقة بعض األدباء األوروبيني باإلمام بعنوان:
(األوروبيون واإلمام).

تطور األدب العريب احلديث،
ولعل جرداق هو أول من طرق هذا الباب يف تاريخ ّ
وجيزا ،لكنه ال غنى عنه لكل من يتناول هذا املوضوع بح ًثا وتصني ًفا.
نصا
ً
مقدّ ًما ًّ

حاول جرداق يف هذا النص لفت االنتباه إىل نفر قليل من األوروبيني غري املسترشقني
عدّ هم عباقرة ،ح َّيا فيهم النزعة اإلنسانية الرشيفة التي ال تتأثر بحدود تقوم بني رشق
وغرب ،وال تأبه لألضاليل التارخيية التي تقيم احلواجز بني شعب وشعب ،ويف طليعة هؤالء
العباقرة األوروبيني الذين رأى فيهم جرداق أهنم أخلصوا للعفوية يف طبائعهم ،وللوجدان
ذاكرا منهم :األملاين جوته ،واإلنجليزيني كارليل وجورج برناردشو،
واملنطق يف أحكامهمً ،
واملؤرخ غوستاف لوبون ،واإليطايل الشاعر كاتياين ،وهناك
والفرنسيني الشاعر المارتني
ّ
الكثري غريهم حسب قول جرداق.

وحني التفت جرداق إىل املسترشقني رأى من الطبيعي أن يكون اإلمام يف طليعة من
دارت عليه أبحاثهم ،ووقفوا عند شخصيته ّ
الفذة ،وأطالوا الوقوف عليها ،وليس مستغر ًبا
يف نظر جرداق -أن يقودهم البحث إىل إجالل اإلمام وحبه وإيثاره ،مستثن ًيا أولئك النفرتعصب ،تدفعهم دوافع من نسيج العرص الذي يريد العمل السيايس
تعصبوا عليه أشدّ ّ
الذين ّ
خاصا بالذكر املسترشق البلجيكي
واإلداري خال ًيا من املعاين اخللقية اإلنسانية املرشفة،
ًّ
هنري المنس (1937-1862م) ،الذي اعتنى بدراسة األمويني عرصهم ودولتهم مقدّ ًما
يف هذا الشأن دراسات عدة(((.
هذه الدراسات تت ّبعها الدكتور عبدالرمحن بدوي (2002-1917م) وقام بتعدادها
التعصب
يف موسوعته عن املسترشقني ،واص ًفا المنس يف مفتتح احلديث عنه أنه «شديد
ّ
افتقارا تا ًّما إىل النزاهة يف البحث ،واألمانة يف نقل النصوص وفهمها،
ضد اإلسالم ،يفتقر
ً
((( جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،قم :منشورات ذوي القربى1323 ،هـ ،ص.958
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نموذجا سي ًئا جدًّ ا للباحثني يف اإلسالم من بني املسترشقني»(((.
ويعدّ
ً

املتفرقة واملتباعدة ،لعدد من
وعىل طريقة جرداق سوف نجتزئ بعض الصور
ّ
خصت اإلمام بكلامت جاءت يف سياق التبجيل والتعظيم،
األسامء األوروبية الالمعة التي ّ
نعرض هلا بحسب تعاقبها الزمني ،متغافلني عن تلك األحاديث الكثرية التي جاءت عىل
صورا عن
ذكر اإلمام بطريقة الرسد التارخيي يف كتابات فكرية وتارخيية من دون أن تقدّ م
ً
اإلمام عىل هيئة نظرات أو انطباعات.

-2يوهان غوته

يعدّ يوهان غوته (1832-1749م) واحدً ا من أملع األسامء األدبية ليس عىل
تطور األدب
مستوى تاريخ تطور األدب األملاين احلديث فحسب ،وإنام عىل مستوى تاريخ ّ
بحسه اإلنساين ،وقوة شاعريته ،وانفتاحه عىل الثقافات
األورويب احلديث عمو ًماُ ،عرف ّ
اً
أعامل أدبية كسبت إعجاب األمم والشعوب ما
واآلداب األخرى غري األوروبية ،أنجز
بني الغرب والرشق ،وحظي بالتبجيل والتقدير يف ساحة األدب وعند األدباء ناعتني إ ّياه
بشاعر أملانيا العظيم.
ارتبط غوته بعالقة وثيقة مع الثقافة اإلسالمية التي م ّثلت له مصدر إهلام أديب
ومعتزا هبا ،معبرًّ ا عنها بطريقة أثارت دهشة
وأخالقي وإنساين ،كاش ًفا عن هذه العالقة
ًّ
األدباء والباحثني الغربيني والرشقيني عىل حدٍّ سواء ،وذلك بلحاظ قوهتا وزمنها ووضوحها
ومرسحا.
وشعرا ورواي ًة
نثرا
ً
ً
وعمقها حيث ظهرت متجلية يف أصناف أدبه ً

ختصصت يف تراث
وهذا ما كشفت عنه الباحثة األملانية اخلبرية كاتارينا مومزن التي ّ
غوته ،وأخذت عىل عاتقها –كام تقول -تتبع البصامت العربية عىل فكره وأشعاره ،والكشف
عن املصادر العربية التي استسقى منها غوته صوره وموضوعاته العربية ،مقدمة يف كتاهبا
(جوته والعامل العريب) أجود عمل يصنف يف هذا الشأن ،ويصلح أن يكون كتا ًبا مرجع ًّيا ال
غنى عنه يف دراسة هذا املوضوع.
رأت كاتارينا أن عالقة غوته باإلسالم ونبي اإلسالم تدعو للدهشة ،وحسب قوهلا:
«إن عالقة غوته باإلسالم وبنبيه حممد  Kظاهرة من أكثر الظواهر مدعاة للدهشة يف

((( عبدالرمحن بدوي ،موسوعة املسترشقني ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش2003 ،م،
ص.503
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حياة الشاعر ،فكل الشواهد تدل عىل أنه كان يف أعامق وجدانه شديد االهتامم باإلسالم،
بأي كتاب من كتب
وأن معرفته بالقرآن الكريم كانت بعد الكتاب املقدس أوثق من معرفته ّ
الديانات األخرى ...وهلذا فاقت تعبرياته وترصحياته عن اإلسالم كل ما كان قد قيل عنه يف
أملانيا حتى ذلك احلني من حيث القوة واجلسارة والتحدي»(((.

ومن جهة اإلهلام رأت كاتارينا أن نبي اإلسالم م ّثل مصدر إهلام لشاعرية غوته،
مفصحة عن هذا األمر بتأكيد ووضوح قائلة« :ومهام كان األمر فقد أهلم نبي اإلسالم
شاعرية غوته إهلا ًما يفوق ما أدركه الباحثون حتى اآلن»(((.
علم بالرتاث املخطوط لغوته ،أهنا
ويف هذا السياق ذكرت كاتارينا التي أحاطت اً
دوهنا غوته ومل يكملها عن النبي حممد سماّ ها (تراجيديا
وجدت شذرات من مرسحية ّ
حيا
تضمنت «برغم قرصها ثناء ومد ً
حممد) يرجع تارخيها إىل سنة 1772م ،رأت فيها أهنا ّ
(((
أي عرص من العصور أن قدّ مها لنبي اإلسالم» .
ألي شاعر أملاين يف ّ
عظيمني ،مل يسبق ّ
ومن بني هذه الشذرات املخطوطة وغري املكتملة ،تو ّقفت كاتارينا أمام قصيدة سماّ ها
تصور «النبي بصفته هاد ًيا
غوته (نشيد حممد) نظمها سنة 1773م ،رأت أن هذه القصيدة ّ
ويتحول يف
للبرش يف صورة هنر يبدأ بالتدفق رفي ًقا هادئًا ،ثم ال يلبث أن جيهش بشكل م ّطرد
ّ
تصور اتساع هذا النهر وتعاظم قوته الروحية يف زحفها الظافر
عنفوانه إىل سيل عارم ،وهي ّ
أخريا يف البحر املحيط رمز األلوهية»(((.
الرائع لتصب ً
نظم غوته هذه القصيدة عىل شكل حوار بديع ومدهش جرى عىل لسان اثنني مها
من أقرب الناس وأحبهام إىل النبي ،بني اإلمام عيل بن أيب طالب الذي وصفته كاتارينا
بالصحايب الشجاع ،وبني السيدة الصديقة فاطمة الزهراء التي وصفتها كاتارينا ابنة النبي
احلبيبة.
يف هذه القصيدة نظم غوته األبيات اآلتية:

«عيل :انظروا إىل السيل العارم القوي ،قد انحدر من اجلبل الشامخ العيل ،أبلج
متأل ًقا كأنه الكوكب الدري.
((( كاتارينا مومزن ،جوته والعامل العريب ،ترمجة :عدنان عباس عيل ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة
والفنون و اآلداب1995 ،م ،ص.183-177
((( كاتارينا مومزن ،املصدر نفسه ،ص.17
((( كاتارينا مومزن ،املصدر نفسه ،ص.204
((( كاتارينا مومزن ،املصدر نفسه ،ص.204
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فاطمة :لقد أرضعته من وراء السحاب مالئكة اخلري يف مهده بني الصخور واألدغال.

عيل :وإنه لينهمر من السحاب ،مندف ًعا يف عنفوان الشباب ،وال يزال يف انحداره عىل
فائرا ،متوث ًبا نحو السامء ،اً
مهلل هتليل الفرح.
جالميد الصخر ،يتنزى ً
فاطمة :جار ًفا يف طريقه احلىص املجزع ،والغثاء األحوى.

جير يف أثره جداول الربى
عيل :وكالقائد املقدام ،اجلريء اجلنان ،الثابت اخلطىّ ،
والنجاد.
فاطمة :ويبلغ الوادي ،فتتفتح األزهار حتت أقدامه ،وحتيا املروج من أنفاسه.

عيل :ال يشء يستوقفه ،ال الوادي الوارف الظليل ،وال األزهار تلتف حول قدميه
وتطوق رجليه ،وترمقه بلحاظها الوامقة ،بل هو مندفع عجالن صامد إىل الوهاد.

فاطمة :وهذه أهنار الوهاد تسعى إليه يف سامح وحمبة ،ومستسلمة له مندجمة فيه .وهذا
فخورا بعبابه السلسال الفيض.
هو ما جيري يف الوهاد،
ً
عيل :الوهاد والنجاد كلها فخورة به.

فاطمة :وأهنار الوهاد ،وجداول النجاد هتلل مجي ًعا من الفرح متصاحية:

عيل وفاطمة (يف صوت واحد) :خذنا معك! خذنا معك!

فاطمة :خذنا معك إىل البحر املحيط األزيل ،الذي ينتظرنا باس ًطا ذراعيه .لقد طال ما
بسطهام ليضم أبناءه املشتاقني إليه.

مقصورا عىل الصحراء اجلرداء .ما كان هذا
عيل :وما كان هذا الفيض ك ّله ليبقى
ً
الفيض ليفيض يف رمال الرمضاء ،ومتتصه الشمس الصالبة يف كبد السامء ،ويصده الكثيب
غديرا راكدً ا من الغدران .أهيا السيل ،خذ معك أهنار الوهاد!
من الكثبان ،فيلبث عنده ً
فاطمة :وجداول النجاد.

عيل وفاطمة (يف صوت واحد) :خذنا معك! خذنا معك!

عيل :هلم مجي ًعا ،هو ذا العباب يطم ويزخر ،ويزداد عظمة عىل عظمة .هو ذا شعب
بأرسه ،وعل رأسه زعيمه األكرب ،مرتف ًعا إىل أوج العال ،وهو يف زحفه الظافر ،جيوب اآلفاق
وخيلع أسامء عىل األقطار ،وتنشأ عند قدميه املدائن واألمصار.
ٍ
ماض ُقد ًما ال يلوي عىل يشء ،ال عىل املدائن الزاهرة ،وال عىل األبراج
فاطمة :ولكنه
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املتوهجة الذرى ،وال عىل رصوح املرمر ،وكلها من آثار فضله.
املش ّيدة ،أو القباب
ّ

عيل :وعىل متن عبابه اجلبار جتري منشآت السفن كاألعالم ،شارعة أرشعتها اخلافقة
إىل السامء ،شاهدة عىل قوته وعظمته .وهكذا يميض السيل العظيم إىل األمام بأبنائه.
فاطمة :ويميض إىل األمام ببناته.

عيل وفاطمة (يف صوت واحد) :إىل أبيهم ،ذلك البحر العظيم ،الذي ينتظرهم
ليضمهم إىل صدره ،وهو هيلل ويكرب
زاخرا بالفرح العميم»(((.
ً

هبذا العمل البديع يكون غوته قد مجع قاصدً ا وعار ًفا بني حممد وعيل وفاطمة الذين
هم من أرشف اخللق وأطهرهم عىل وجه األرض ،حاك ًيا عن النبي بصفته هاد ًيا للبرش عىل
لسان عيل وفاطمة ،يا هلا من دهشة عظيمة! بحاجة إىل دهشة عظيمة ،فهذه اللفتة مل تكن
بعيدة عن عبقرية غوته وذكائه ونباهته وقوة مالحظته.

مل تقفز هذه اللفتة املدهشة إىل ذهن غوته صدفة وال بعفوية غري مقصودة ،ومل تكن
متنبها ملن ينبغي أن يكون حاك ًيا عن
جمرد خواطر عرضت عليه بال سابق خيال ،وإنام كان ً
ّ
متناغم معه ،قري ًبا منه ،مندكًّا
جمسدً ا خلقه ،عار ًفا به،
النبي ،متم ّث اًل صوته،
ً
اً
متقمصا دورهّ ،
ً
ومدهشا
فيه ،فمن يكون يا ترى! يف نظر غوته إهنام :عيل وفاطمة! كم كنت حم ًّقا يا غوته
يقو عليه بعض املسلمني!
ومصي ًبا يف هذا االختيار الذي مل َ

قوة خياله ،وبالغة بيانه ،ومجالية فنّه ،ورحابة أفقه،
عكس غوته يف هذه القصيدة ّ
اً
وحتليل
فحصا
وبعد نظره ،مقدّ ًما قصيدة بقيت إىل اليوم بعيدة عن أعني األدباء والنقاد
ً
وتفكيكًا يف نواحيها األدبية واجلاملية والفكرية.

-3توماس كارليل

ومؤرخ إسكتلندي ،عرفه األملان
توماس كارليل (1881-1795م) كاتب وناقد
ّ
وقدّ روه لعنايته باألدب األملاين وتأ ّثره بالفلسفة املثالية األملانية ،وعرفه الفرنسيون وقدّ روه
كذلك بعد كتابه الكبري عن تاريخ الثورة الفرنسية ،حيث عدّ واحدً ا من كبار وأوائل
املؤرخني للثورة الفرنسية ،وعرفه العرب واملسلمون من خالل كتابه الشهري (األبطال)
ّ
اً
اً
خصص فيه فصل عن النبي حممد  Kبوصفه بطل يف
الصادر سنة 1841م ،الذي ّ
((( كاتارينا مومزن ،املصدر نفسه ،ص.206-204
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التاريخ اإلنساين عىل صورة نبي.

نصا عن النبي حممد  Kيعدّ من روائع األدب
يف كتابه (األبطال) قدّ م كارليل ًّ
كبريا للنبي،
األورويب احلديث ،بل من روائع األدب اإلنساينًّ ،
نصا أظهر فيه كارليل إعجا ًبا ً
وتقديرا فائ ًقا لدوره يف التاريخ ،ودفا ًعا قو ًّيا أمام محالت التشويه القاسية واملتالحقة التي
ً
ظلم يف األدب األورويب بأقسامه الديني والفكري والتارخيي.
تعرضت هلا صورة النبي اً
ّ
تأكيدً ا هلذا االنطباع البديع يكفي اقتباس ما افتتح به كارليل حديثه عن النبي اً
قائل:
أي فرد متمدين من أبناء هذا العرص ،أن يصغي إىل ما ُيظن
«لقد أصبح من أكرب العار عىل ّ
أن دين اإلسالم كذبّ ،
من ّ
مزور .وآن لنا أن نحارب ما ُيشاع من مثل هذه
حممدً ا خدّ اع ّ
وأن ّ
األقوال السخيفة املخجلةّ ،
فإن الرسالة التي أ ّداها ذلك الرسول ما زالت الرساج املنري مدة
اثني عرش قرنًا لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا ...فوأسفاه ما أسوأ مثل هذا الزعم ،وما
أضعف أهله وأحقهم بالرثاء واملرمحة .فعىل َم ْن أراد أن يبلغ منزلة ما يف علوم الكائنات أن
ال يصدق شي ًئا البته من أقوال أولئك السفهاء! فإنهّ ا نتائج جيل كفر وعرص جحود وإحلاد،
وهي دليل عىل خبث القلوب ،وفساد الضامئر ،وموت األرواح يف حياة األبدانّ ،
ولعل العامل
أن اً
مل َير قط رأ ًيا أكفر من هذا وأألم ،وهل رأيتم قط معرش اإلخوان ّ
رجل كاذ ًبا يستطيع أن
يوجد دينًا وينرشه! عج ًبا واهللّ ،
إن الرجل الكاذب ال يقدر أن يبني بيتًا من الطوب!»(((.

سجل به
تكمن أمهية هذا النص يف انتسابه لتلك احلقبة التارخيية يف أوروبا ،وقد ّ
نادرا وشجا ًعا ،جعل منه مصط ًفا إىل جانب أولئك األدباء واملفكّرين
كارليل موق ًفا تارخي ًّيا ً
يف أوروبا والعامل الذين عرفوا بدفاعهم عن اإلسالم ونبيه حممد .K

مل يكن دفاع كارليل دفا ًعا عاد ًّيا وال اً
سهل أو بسي ًطا ،ال من الناحية الكمية يف بسط
الكالم ،وال من الناحية الكيفية يف قوة الكالم ،مفار ًقا به ومفرت ًقا عن نسق فكري وديني
مغاير ومتزمت ،عرف بسطوته وهيبته ورهبته يف عموم أوروبا تقري ًبا ،وكان من الصعب
اخلروج عليه أو االبتعاد عنه.

ضمها
يف هذا النص الذي كان يف األصل حمارضة ألقاها كارليل سنة 1840م ،ثم ّ
الح ًقا يف كتابه( :األبطال وعبادة البطولة والبطل يف التاريخ) ،املعروف اختصارا بكتاب:
وخصه بكلامت يف غاية
(األبطال) ،أشار كارليل يف هذا النص إىل اإلمام عيل يف لفتة مم ّيزة،
ّ
البالغة واجلامل ،معبرّ ة عن حب وعشق اً
عيل فال يسعنا اّإل أن نح ّبه ونتعشقه،
قائل« :أ ّما ّ
وبرا ،ويتل ّظى فؤاده نجدة ومحاسة،
فتى رشيف القدر كبري النفس ،يفيض وجدانه رمح ًة ً
فإنّه ً
((( توماس كارليل ،األبطال ،ترمجة :حممد السباعي ،بريوت :دار الكتاب العريب ،ص.58
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وكان أشجع من ليث ،ولكنّها شجاعة ممزوجة برقة ولطف ورأفة وحنان ،جدير هبا فرسان
القرون الوسطى .وقد ُقتِ َل بالكوفة غيلة ،وإنام جنى ذلك عىل نفسه بشدّ ة عدله حتى حسب
ّ
كل إنسان عادالً مثله ،وقال قبل موته حينام أومر يف قاتله :إن أعش فاألمر إ َّيل وإن أمت
تقتصوا فرضبة برضبة ،وإن تعفوا أقرب إىل التقوى»(((.
فاألمر لكم ،فإن آثرتم أن ّ
وقد أثارت هذه الكلامت دهشة جورج جرداق وإعجابه ،متو ّق ًفا عندها ،الفتًا االنتباه
مادحا صاحبها ،مت ً
نموذجا كاش ًفا عن وجود عالقة بني األوروبيني واإلمام،
ّخذا منه
ً
إليهاً ،
عالقة تتخ ّطى جفاف البحث العلمي ،وترقى إىل لغة الشعر ،وحسب قوله« :أما الفيلسوف
هتزه
اإلنجليزي كارليل فإنه ما يكاد يأيت عىل ذكر عيل بن أيب طالب يف إسالمياته ،حتى ّ
قوة تدفعه ألن يرتفع من نطاق البحث
قوهتا ّ
الشخصية العلوية من أعامقه ،وتفيض عليه من ّ
ّ
وخيضل من تلقاء ذاته ليتغنّى ببطوالت
العلمي اجلاف إىل أجواء الشعر ،فإذا بقلمه يندى
عيل ،حتى لتشعر بأن صاحب هذا القلم إنام هو من شيعة اإلمام ومن أنصاره ،وأترك لك
َّ
تتصور كم هي عظيمة هذه الشخصية ،شخصية إمام عريب قىض منذ بضعة عرش قرنًا ،إذ
أن
ّ
تدفع مفك ًّرا إنجليز ًّيا
معارصا ألن يقول فيه»( ((1ما قال.
ً

-4كارا ديفو

البارون كارا ديفو (1953-1867م) مسترشق فرنيس اهتم بتاريخ العلوم عند
مهها وأشهرها
العرب واملسلمني حتقي ًقا وترمج ًة ،نرش مؤ ّلفات يف حقل اإلسالميات من أ ّ
كتاب( :مفكّرو اإلسالم) يقع يف مخسة أجزاء ،صدر ما بني (1926-1921م) .لفت
وخصه بالذكر عند حديثه عن عالقة األوروبيني باإلمام،
االنتباه إليه جورج جرداق،
ّ
مادحا له ومثن ًيا عليه من هذه اجلهة ،كاش ًفا عن إعجابه
متطر ًقا له إىل جانب توماس كارليلً ،
ّ
باإلمام.

نصوصا لكارا ديفو قام برتمجتها ،وردت يف كتابه( :مفكّرو اإلسالم)،
نقل جرداق
ً
اً
قائل عنه« :يتقىص الباحث الفرنيس البارون كارا ديفو األسباب والعلل يف حوادث
اإلسالم ،فيستجيل حقائق كثرية بأسلوب متامسك جذاب ،ويتحدّ ث عن بطولة عيل يف
حروب املسلمني وقريش ،حدي ًثا متلؤه عاطفة اإلعجاب ،وحتييه احلامسة ...فإنك تشعر
تدب يف عروقه يتحدّ ث عن عيل يف أكثر أحواله ،فإذا الباحث ينقلب عىل قلمه إىل
باحلامسة ّ

((( توماس كارليل ،املصدر نفسه ،ص.73
( ((1جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،مصدر سابق ،ص.958
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مؤثرا مبد ًعا ،ويروي
شاعر ،فرتاه ساعة يتحدّ ث عن موقعة اجلمل ،يصف بطولة عيل وص ًفا ً
من مآثره اليشء الكثري ،ثم يتحدّ ث عن مروءات اإلمام فيصفها بأهنا نادرة خارقة ،وعن
شهامته ومظاهرها التي ال تعدّ  ،ويقول اً
كريم يف شاعريته الفذة وعواطفه الكريمة»(.((1
قول اً

نصني من نصوص كارا ديفو نقلهام برتمجته من كتابه (مفكّرو
أشار جرداق إىل ّ
اإلسالم) ،النص األول حتدّ ث فيه كارا ديفو عن بطولة اإلمام ،وختمه باحلديث عن عالقته
عيل اً
مغوارا إىل جانب النبي ،وقام بمآثر معجزات،
بطل
ً
بالنبي ،متحد ًدا يف قوله« :وحارب ّ
ففي موقعة بدر كان عيل وهو يف العرشين من عمره يشطر الفارس القريش شطرين اثنني
برضبة واحدة من سيفه وخيرق الدروع ،ويف اهلجوم عىل حصون اليهود يف خيرب قلقل عيل
ضخم من حديد ،ثم رفعه فوق رأسه مت ً
ُرسا مجِ َنًّا .أ ّما النبي فكان حي ّبه ويثق به
با ًبا
ّخذا منه ت ً
اً
(((1
فعيل مواله» .
عيل :من كنت مواله ّ
ثقة عظيمة ،وقد قال ذات يوم ،وهو يشري إىل ّ

مصو ًرا أنه يم ّثل الرأي الشخيص لكارا ديفو يف اإلمام،
النص الثاين نقله جرداق
ّ
ويدل هذا الرأي -يف نظر جرداق -عىل احرتام وحب عميقني ،متحد ًدا يف قول كارا ديفو:
«وعيل هو ذلك البطل املوجع املتألمّ  ،والفارس الصويف ،واإلمام الشهيد ذو الروح العميقة
القرار التي يكمن يف مطاوهيا رس العذاب اإلهلي»(.((1

-5هنري كوربان

هنري كوربان (1978-1903م) فيلسوف ومسترشق فرنيس اعتنى بتاريخ الفلسفة
اإلسالمية ،واشتهر بدراساته حول الفكر الشيعي والفلسفة اإلرشاقية واإلسالميات
اً
أعامل
متفر ًدا هبذه املجاالت يف حقل الدراسات االسترشاقية احلديثة ،مقدّ ًما
اإليرانيةّ ،
مهمة ورائدة يف هذا الشأن ،فقد عدّ ه الباحث اإليراين الدكتور غالم رضا أعواين «أول
ّ
عرف بشخصية العارف الشيعي السيد حيدر آميل ،وهو الذي كشف الستار عن تاريخ
من ّ
الفلسفة اإلسالمية يف العرص املمتد ما بني نصري الدين الطويس ومال صدرا ،كام أنه أول من
عرف الغرب عىل املال صدرا»(.((1
( ((1جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص960-959
( ((1جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.959
( ((1جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.960
( ((1جمموعة باحثني ،حواريات الروح والدين ،وقائع ندوة هنري كوربان الدولية ،بريوت :معهد املعارف
احلكمية للدراسات الدينية والفلسفية2005 ،م ،ص.120
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نصوصا كثرية عن اإلمام بحكم عالقته
عند البحث عن كوربان تو ّقعت أن أجد
ً
وخربته الواسعة بالدراسات الشيعية التي ترقى إىل درجة االختصاص العايل واملتقدّ م ،لكن
اً
ضئيل جدًّ ا استنا ًدا إىل كتابه( :تاريخ الفلسفة اإلسالمية) ،ولعل له نصوص
ما وجدته يعدّ
يف مؤ ّلفاته األخرى مل أمتكّن من الوصول إليها ،كام مل أجد يف املصادر التي رجعت إليها
إشارات لنصوص أخرى.

والقدر الذي وجدته من نصوص كوربان عن اإلمام يف كتابه( :تاريخ الفلسفة
نصني األول :تع ّلق بعالقة اإلمام بالنبي ،إذ رأى كوربان أن اإلمام من بني
اإلسالمية) ،حتدّ د يف ّ
البرش مجي ًعا هو أقرب الناس إىل الرسول ،تربط بينهام قرابة روحية ونسبة معنوية قبل القرابة
اًّ
الدنيوية الزمنية،
مستدل عىل ذلك بام يروى عن النبي قوله« :أنا وعيل من نور واحد»(.((1

وتع ّلق النص الثاين بكتاب( :هنج البالغة) ،حيث كشف كوربان عن قيمته ومنزلته
مدونًا اً
قائل« :والكتاب عبارة عن جمموعة خطب
ومرجعيته الدينية والفلسفية واألدبيةّ ،
اإلمام األول عيل بن أيب طالب ،بام فيه من مواعظ وأحاديث ورسائل ،وتأيت أمهية هذا
الكتاب يف الدرجة األوىل بعد القرآن وأحاديث النبي ،ليس بالنسبة للحياة الدينية يف التشيع
عمو ًما وحسب ،بل بالنسبة ملا يف التشيع من فكر فلسفي .ويمكن اعتبار هنج البالغة اً
منهل
من أهم املناهل التي استقى منها املفكّرون الشيعة مذاهبهم والتي كانوا ينادون هبا ...وإنك
مجة من الرتابط املنطقي يف الكالم ،ومن استنتاج النتائج
لتشعر بتأثري هذا الكتاب بصورة ّ
السليمة ،وخلق بعض املصطلحات التقنية العربية التي أدخلت عىل اللغة األدبية والفلسفية
فأضفت عليها غنى وطالوة ،ذلك أهنا نشأت مستق ّلة عن تعريب النصوص اليونانية...
ونحن عندما نعود إىل أحاديث اإلمام مع تلميذه كميل بن زياد ،عندما جييب عن هذا
السؤال :ما هي احلقيقة؟ وعندما يصف التعاقب الباطني للحكامء يف العامل ..إلخ ،نجد يف
هذه الصفحات
خاصا من التفكري يتّسم بطابع يم ّيزه عن غريه»(.((1
نموذجا ًّ
ً

-6جرهارد كونسلامن

جرهارد كونسلامن كاتب أملاين مهتم باملنطقة العربية ،ومتابع ملا جيري فيها من أحداث
وحس املتابعة ،نرش كتا ًبا عن
وتطورات ،له كتابات وتأليفات يف هذا الشأن تتّسم بالرصد
ّ
ّ
( ((1هنري كوربان ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،ترمجة :نصري مروة وحسن قبييس ،بريوت :عويدات للنرش،
2004م ،ص.101
( ((1هنري كوربان ،املصدر نفسه ،ص.93-92
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يؤرخ فيه حدث الثورة يف عقدها األول املمتد من سنة 1979م إىل سنة 1989م ،محل
إيران ّ
الكتاب عنوان( :سطوع نجم الشيعة).
موسع ،جاء بعنوان( :حممد وعيل) حتدّ ث فيه
افتتح كونسلامن كتابه بمدخل تارخيي ّ
عن العالقة العميقة بني النبي واإلمام ،متتب ًعا أطوار هذه العالقة ،مبتدئًا من هجرة النبي
بعضا من
من مكة إىل املدينة ،مستندً ا يف مروياته إىل ابن إسحاق وسريته النبوية،
مضمنًا فيه ً
ّ
نظراته وانطباعاته عن اإلمام ،منها أن اإلمام هو أول إنسان آمن بالعقيدة اإلسالمية بعد
النبي حممد ،وتع ّلم أن يثق بمحمد ،فقد أقام يف بيته منذ كان طفل(.((1

ومن نظرات كونسلامن وانطباعاته ما أشار إليه حني حتدّ ث عن تويل اإلمام اخلالفة
وسعيه إلعادهتا إىل املبادئ التي أرساها النبي ،اً
قائل« :وقد حاول عيل كخليفة إعادة فكر
أي إىل املبادئ التي أرساها النبي ،فأحست النخبة يف
مرة أخرى إىل أصوله األوىلّ ،
املؤمنني ّ
مكة واملدينة بثورية هذا الرجوع إىل األصل بالذات ،اَّإل أهنم كانوا يرون أن زمن الثورة قد
ولىّ »(.((1

ومن نظرات كونسلامن وانطباعاته كذلك ،ما أشار إليه حني حتدّ ث عن نقل اإلمام
اخلالفة من املدينة إىل الكوفة ،وكيف استطاع أن يط ّبق فيها مبادئ حكمه ،اً
قائل« :وصار
لعيل يف بالد الرافدين سلطة ال ينازعه فيها أحد ،واستطاع يف هذه البالد أن يطبق مبادئ
حكمه ،وأن حي ّقق يف الواقع مبادئه املثالية كحاكم عادل ،ومل يستطع أحد أن يقول عنه :إنه
ارتكب اً
باطل»(.((1

-7يان ريشار

يان ريشار كاتب وباحث فرنيس ،أستاذ الدراسات اإليرانية يف جامعة السوربون،
له كتابات وتأليفات عدّ ة يف حقل اإلسالميات ،منها كتاب( :اإلسالم الشيعي ..عقائد
وأيديولوجيات) ،وكتاب آخر ُعرف يف املجال العريب أعدّ ه باالشرتاك مع الباحث الفرنيس
جيل كيبيل بعنوان( :املث ّقف واملناضل يف اإلسالم املعارص) ،إىل جانب تأليفات أخرى.
بعضا من نظراته
قدّ م ريشار يف كتابه( :اإلسالم الشيعي) الصادر سنة 1991مً ،

( ((1جرهارد كونسلامن ،سطوع نجم الشيعة ،ترمجة :حممد أبو رمحة ،القاهرة :مكتبة مدبويل1993 ،م ،ص.6
( ((1جرهارد كونسلامن ،املصدر نفسه ،ص.31
( ((1جرهارد كونسلامن ،املصدر نفسه ،ص.35
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املتفرقة عن اإلمام ،منها ما أشار إليه عند حديثه عن عالقة اإلمام بالنبي وكيف أنه كان
ّ
قري ًبا منه ،اً
عم النبي ،وكان قد كفل النبي بعد موت جدّ ه
قائل« :إن عل ًّيا هو ابن أيب طالب ّ
الكفيل األول له ،وعىل ذلك فقد كان ً
أخا للنبي ،وكان قري ًبا جدًّ ا منه ،ومن املعروف أن عل ًّيا
نام يف فراش النبي ليلة هربه إىل املدينة حتى ال يقتله الكافرون امل ّك ّيون ...اً
فضل عن أنه أول
(((2
رس النبي وسفريه يف بعض األحيان» .
من آمن برسالة ابن عمه ،وكان عيل حمار ًبا وأمني ّ
ومن نظرات ريشار وانطباعاته ما أشار إليه عند حديثه عن تس ّلم اإلمام اخلالفة،
مم ّي ًزا حكمه اً
نموذجا ،كام لو أنه
قائل« :واحلق أن املسلمني السليمي النية ،يتّخذون من عيل
ً
حتى يف القرن العرشين ال يزال أمثل صورة للنظام اإلسالمي السيايس ،ومع أنه ما من أحد
يضع موضع الشك استقامة عيل وفضيلته ،وال سيام خالل انتظاره دوره يف ممارسة احلكم،
فإن اخلالفات الكربى واالنقسامات املذهبية التي ال تقبل االنعكاس قد متّت يف أيامه»(.((2
من هذه النظرات واالنطباعات كذلك ،ما أشار إليه ريشار عند حديثه عن كتاب
(هنج البالغة) ،مثن ًيا عليه اً
قائل« :ال شك أن أقوال عيل ومواعظه ورسائله التي مجعت
بعد ثالث مئة عام من استشهاده يف كتاب هو هنج البالغة ،تشهد عىل خلق عظيم ،أمام
األسلوب كام يراه بعض الكتّاب العرب فإنه فيام اشتمل عليه من نصائح كريمة ذات فضيلة
نادرة ،يبدو كجوهرة من جواهر األدب العريب»(.((2

-8مالحظات وحتليالت

املتفرقة واملتباعدة التي تشكّلت عند أدباء وكتّاب أوروبيني يف
هذه بعض الصور ّ
األزمنة احلديثة جتاه اإلمام عيل بن أيب طالب  Cعرضت هلا عىل هيئة نظرات وانطباعات،
وهي الصور التي تو ّثقت منها بنفيس ،وحصلت عليها من مصادرها املذكورة ،أما الصور
غض النظر عنها.
فضلت ّ
التي مل أجد توثي ًقا هلا ّ
نسجل املالحظات والتحليالت اآلتية:
وعىل ضوء هذه الصور السالفةّ ،

كثريا أن اإلمام عىل عظمته وحكمته وشامئله ،مل ُيعرف كام يستحق
أول :لفت انتباهي ً
( ((2يان ريشار ،اإلسالم الشيعي عقائد وأيديولوجيات ،ترمجة :حافظ اجلاميل ،بريوت :دار عطية1996 ،م،
ص.34
( ((2يان ريشار ،املصدر نفسه ،ص.37
( ((2يان ريشار ،املصدر نفسه ،ص.39
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سجلنا
أن ُيعرف عند األوروبيني أدباء ومفكّرين ومؤرخني ،ال يف القرن التاسع عرش الذي ّ
فيه بعض النظرات واالنطباعات ،وال يف القرن العرشين عىل امتداده الطويل ،ومل يتغيرّ
كثريا بعد الولوج إىل القرن احلادي والعرشين.
الوضع ً

يربز هذا الرأي ويتأكّد عند معرفة أن مجيع تلك النظرات واالنطباعات السالفة،
متفرقة عرضت إىل اإلمام إما بطريقة عرضية ،وإما بطريقة موضعية،
جاءت ضمن سياقات ّ
موسعة ،وال بطريقة شاملة،
وإما بطريقة مبتورة ،ومل تعرض له بطريقة مركّزة ،وال بطريقة ّ
تفي بحق اإلمام دراي ًة ومعرف ًة.
املتفرقة ،نجد أهنا قد حتدّ دت يف ثالثة أنامط هي:
وعند النظر يف تلك السياقات ّ

النمط األول :وارتبط باحلديث عن النبي حممد  Kومنه حدث االقرتاب من
واملتفرقة ،وهذا ما يصدق عىل
اإلمام فتشكّلت عنه بعص النظرات واالنطباعات املوجزة
ّ
طريقتي غوته وكارليل اللذين كانا بصدد احلديث عن النبي ،وكل حديث عن النبي يقود
قط ًعا إىل اإلمام الذي كان أقرب الناس إليه ،وأح ّبهم إىل قلبه.

وفكرا ورشيعة ،فحدث االقرتاب
النمط الثاين :وارتبط باحلديث عن اإلسالم تارخيًا
ً
من اإلمام ومن َث َّم تشكّلت عنه بعض النظرات واالنطباعات ،وهذا ما يصدق عىل
طريقتي كارا ديفو يف كتابه( :مفكرو اإلسالم) ،وهنري كوربان يف كتابه( :تاريخ الفلسفة
اإلسالمية).

النمط الثالث :وارتبط باحلديث عن املسلمني الشيعة تارخيًا ومذه ًبا ،فحدث
االقرتاب من اإلمام ،ومن َث َّم تشكّلت عنه بعض النظرات واالنطباعات ،وهذا ما يصدق
عىل طريقتي جرهارد كونسلامن يف كتابه( :سطوع نجم الشيعة) ،ويان ريشار يف كتابه:
(اإلسالم الشيعي).
متخص ًصا حول اإلمام يقدّ م عنه معرفة
من بني هذه األعامل مجي ًعا ،ال نجد كتا ًبا
ّ
واسعة وشاملة ،اً
عمل يو ّثق سرية اإلمام ،ويربز شامئله ،ويظهر حكمته ،ويصف بالغته،
عرف بأثره يف تاريخ العلوم والفنون واآلداب عند املسلمني.
و ُي ّ

كام ال نجد بني األوروبيني من اعتنى باإلمام وإرثه وتراثه ،عىل طريقة عناية
املسترشق الفرنيس لويس ماسينيون (1962-1883م) باحللاّ ج احلسني بن منصور
(309-244هـ922-858 /م) ،أو عىل طريقة عناية هنري كوربان بالسهرودي املقتول
حييى بن حبش املعروف بشهاب الدين السهروردي (586-549هـ1191-1155 /م)
صاحب حكمة اإلرشاق ،وهكذا بالنسبة إىل آخرين ،فاإلمام الذي ال يقاس هبؤالء وال
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يقارن ال نجد من اعتنى به كام يستحق.

ثان ًيا :غلب عىل كتابات األوروبيني عن اإلمام طابع الرسد التارخيي الذي حيكي
احلوادث والوقائع ويتتبعها يف مصادرها التارخيية عىل اختالفها القديمة واحلديثة ،اً
عمل
باملنهج الوصفي والوثائقي ،مكتفني هبذا املنهج ومنحرصين عليه ،من دون االلتفات إىل
وتتفوق
تلك األبعاد املرشقة يف سرية اإلمام التي تتعاىل عىل الرسد ،وتتخ ّطى الوصف
ّ
نبضا ودف ًئا ،أو التي ال يستطيع الرسد وال الوصف أن جيارهيا ويكون حاك ًيا عنها،
عليهام ً
ألهنا تقع فيام وراءمها ،وهي أقرب إىل القلب من العقل ،وما يقع يف القلب قد يستعيص عىل
الرسد الظاهر الذي ال ينفذ إىل القلب.

وقد التفت جورج جرداق إىل هذه املالحظة بإدراك شديد ،ناقدً ا طريقة هؤالء
األوروبيني يف اتّباع الرسد حني يرتمجون لعظيم من العظامء ،واص ًفا سلوكهم بالتز ّمت،
وناعتًا هلم باجلفاف ،خمط ًئا طريقتهم الرسدية يف التعامل مع اإلمام ،مصنّ ًفا رأهيم ضمن
حالتني ،حالة تتع ّلق بطبيعة الباحث ومزاجه ،وحالة تتع ّلق بنوعية املرتجم له بني أن يكون
شارحا رأيه اً
قائل« :ولئن كان بعض املتز ّمتني من الباحثني
عظيم،
إنسانًا عاد ًّيا أو يكون
ً
اً
يرون أن ترمجة عظيم من العظامء ودراسة شخصيته ال يستوجبان أكثر من رسد احلوادث
وحشد األرقام واإلتيان باحلجة والدليل ،متع ّللني هلذا اجلفاف بصفة العلم التي ال جتيز
اخلروج من نطاق رسد احلوادث وحشد األرقام إىل نطاق حتيا به العاطفة وخيفق القلب،
يصح
يصح رأهيم يف حالتني اثنتني وال ّ
أقول إذا كان بعض الباحثني يرون هذا الرأي ،فإنام ّ
يف غريمها ،أما األوىل فحني يكون الباحث جا ًّفا من طبعه ،قليل احلظ من العاطفة واخليال،
فيكون شأنه عند ذلك شأن معلمي املدارس الذين يدرسون احلياة واألحياء بعقلية من
يدرس مجاد الطبيعة ،فال يرى فيه اً
جمال ألكثر من تسجيل احلوادث ورسد األرقام وإقامة
الدليل والربهان .أما احلالة الثانية فحني يكون املرتجم له اً
رجل عاد ًّيا ،ال يعني الباحث من
أمره يشء أكثر من ارتباط اسمه باحلادثة التي يسوقها»(.((2

وخيتلف احلال يف نظر جرداق ويتفارق حني االلتفات إىل اإلمام الذي يصنع
وحيرك املشاعر ،مؤكدً ا رأيه اً
قائل« :أما حني يكون املرتجم له كابن أيب طالب
احلوادث ّ
يصنع احلوادث وال تصنعه ،ويتّحد بام يصنعه اتحّ اد فكر وعاطفة وخيال ،ويرتبط به ارتباط
حياة وموت ،فمن الطبيعي عند ذاك أن يثري يف نفس دارسه ما جيوز نطاق البحث اجلاف إىل
عامل األحاسيس احلية ،فإذا الباحث يؤ ّيد أو يستنكر ،حيب أو يكره ،وهو بحالتيه االثنتني

( ((2جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،ص.959
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حترك املشاعر ،وتوقظ
منطقي واقعي ،وليس يف سري العظامء واحد كسرية ابن أيب طالب ّ
يتعرض هلا بدرس أو بحث»(.((2
األحاسيس احلية يف كيان من ّ

هبذا املنطق التفارقي املتابني عن منهج هؤالء األوروبيني ،كتب جرداق ما كتب عن
ومزاوجا بني العقل والعاطفة ،بني عيون الفكر وعيون القلب ،معتقدً ا أن
ناظرا له
ً
اإلمام ً
حترك كذلك وبقوة أشد
حترك دفائن العقلّ ،
سرية اإلمام وعظمته وحكمته ومثاليته بقدر ما ّ
بواطن القلب.

واضحا
أثرا
ً
ثال ًثا :إن عدم معرفة األوروبيني الوافية بكتاب( :هنج البالغة) ،ترك ً
تعر ًفا واكتشا ًفا لشخصه وإرثه وتراثه ،فهذا الكتاب الذي
يف طريقة تعاملهم مع اإلمام ُّ
ال يقارن بغريه بعد القرآن الكريم ّ
ظل وما زال كتا ًبا غري مكتشف بالنسبة إىل األوروبيني
ال من الناحية البيانية والبالغية ،وال من الناحية الفنية واجلاملية ،وال من الناحية الكالمية
والعقدية ،وال من الناحية التارخيية والسياسية.

(هنج البالغة) الكتاب الذي أثار دهشة وإعجاب كل من اقرتب منه ،وتعامل معه،
اً
جمهول عند األوروبيني ،فليس هناك جمال للمقارنة
وتعرف إليه ،من املؤسف أن يبقى كتا ًبا
َّ
بني معرفتهم الفائقة والساحرة بكتاب (ألف ليلة وليلة) وبني (هنج البالغة) ،مع ما بني
الكتابني من فروقات ومفارقات ال تقارن ،فمنزلة كتاب (هنج البالغة) ال تقارن قط ًعا
بكتاب (ألف ليلة وليلة)!

تعرف إىل (هنج البالغة) من املعارصين ،وجد فيه كتا ًبا ال يفوقه كتاب آخر
ومن َّ
سوى القرآن الكريم ،وهذا ما تأكّد لألديب اللبناين بولس سالمة الذي رأى أن هنج البالغة
«ال يفوقه بالغ ًة وقيم ًة اَّإل التنزيل»(.((2
دون األديب اللبناين ناصيف اليازجي اً
تتفوق
قائل« :إذا أردت أن ّ
وتأكيدً ا هلذا الرأي ّ
عىل أقرانك يف العلم واألدب وصناعة اإلنشاء ،فعليك بحفظ القرآن وهنج البالغة»(.((2

ووجد فيه جورج جرداق كتا ًبا ال يقارن بغريه يف تاريخ األدب العريب ك ّله قديمه
وحديثه ،وحسب قوله« :وإنك ال جتد يف األدب العريب ك ّله هذا املقدار الذي جتده يف هنج

( ((2جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.960
( ((2بولس سالمة ،عيد الغدير ،بريوت :مطبعة النرس1949 ،م ،ص.70
( ((2هنج البالغة لإلمام عيل بن أيب طالب ،رشح الشيخ حممد عبده ،صيدا  -بريوت :املكتبة العرصية،
2001م ،ص.7
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البالغة من روائع الفكر السليم ،واملنطق املحكم يف مثل هذا األسلوب النادر»(.((2

متأس ًفا إمهال دراسته يف
تعرف إليه هنري كوربان سنة 1964م تأكّد له ّ
وحني َّ
الغرب ،معبرًّ ا عن رأيه اً
قائل« :وممّا نأسف له أن دراسة هذا الكتاب -هنج البالغة -ظ ّلت
(((2
مهملة يف الغرب حتى اآلن» .
ومن جهته يرى األديب اللبناين نرصي سلهب أن هنج البالغة لو ُعرف يف الغرب
شارحا رأيه اً
قائل« :لو ُقدِّ ر لنهج البالغة من ينقله
ألخذ مكانته بني أعظم املفكّرين هناك،
ً
عيل مكانه بني أعظم املفكّرين الذين خاطبوا
ً
روحا ومعنى إىل بعض لغات الغرب ،ألخذ ٌّ
(((2
القلوب والعقول والضامئر» .

ونقل األديب اللبناين أمني نخلة يف مقدّ مة كتابه( :كتاب املئة) إنه استمع يف إحدى
املرات من صديقه األديب أمني الرحياين كال ًما له عن كتاب (هنج البالغة) ،معتقدً ا أنه سيبهر
اإلنجليز يف حالة ترمجته إىل لغتهم ،ليس فقط سيثري إعجاهبم أو دهشتهم وإنام سيبهرهم!

هذه بعض االنطباعات املم ّيزة واملتالحقة حول كتاب (هنج البالغة) ،جاءت من
أدباء كبار حاولوا لفت االنتباه إىل أمهية أن ُيعرف هذا الكتاب عند الغربيني ،لكي يأخذ
اإلمام مكانته الالئقة ومنزلته السامية يف األدب العاملي والفكر اإلنساين.

يتعرفوا إىل تلك األدبيات
راب ًعا :من ّ
املرجح أن الغربيني يف هذه األزمنة املعارصة مل ّ
دوهنا األدباء املسيحيون يف املرشق العريب عن اإلمام عيل ،C
البديعة واملتالحقة التي ّ
اً
جتاهل هلا وال
حضورا يف كتاباهتم وتأليفاهتم عن اإلمام ،ال
ذكرا هلذه األدبيات وال
ً
فال نجد ً
تغافل عىل ما أظن ،وإنام اً
اً
جهل هبا ،وعدم تو ّفرها مرتمجة بلغاهتم.

تعرف الغربيون إىل هذه األدبيات الناصعة واملنصفة لوجدوا فيها صورة لإلمام
ولو ّ
يتعرفوا إليها من قبل ال عند املسلمني وال عند غريهم ،صورة
مل جيدوها يف مكان آخر ،ومل ّ
قد تكون مفاجئة هلم أو بعيدة عن خياهلم ،أو عىل أقل تقدير يمكن أن تثري دهشتهم ،كام
كانت مفاجئة لبعض املسلمني وأثارت دهشة الكثريين منهم ،وما زالت تثري دهشتهم حتى
هذه اللحظة.
اً
وحارا
وتبجيل قو ًّيا
وتعظيم
ليس عاد ًّيا عىل اإلطالق أن جيد الغربيون ح ًّبا وعش ًقا
ًّ
اً
وعمي ًقا وس ّي اًال يصدر من مسيحيني جتاه اإلمام ،وكأهنم يتحدّ ثون عن واحد من م ّلتهم،

( ((2جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،ص.515
( ((2هنري كوربان ،تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،مصدر سابق ،ص.94
( ((2نرصي سلهب ،يف خطى عيل ،بريوت :دار الكتاب اللبناين1973 ،م ،ص.322
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عن عظيم من عظامئهم ،أو حكيم من حكامئهم ،أو بطل من أبطاهلم ،أو عبقري من
اً
ونموذجا عال ًيا وسام ًيا ورفي ًعا ،يتفاخرون به أمام
ومثال
عبقرياهتم ،ويتّخذون منه قدو ًة
ً
العامل ويتباهون!

ومن هم هؤالء املسيحيون الذين قالوا يف اإلمام ما قالوا؟ إهنم أدباء كبار هلم شهرهتم
بعضا منهم ،يأيت يف مقدّ مة هؤالء اللبنانيون:
ومكانتهم األدبية والفكرية ،يعرف الغربيون ً
جربان خليل جربان وخمائيل نعيمة وشبيل شميل وأمني نخلة وفؤاد البستاين وبولس سالمة
وفؤاد جرداق وجورد جرداق وسليامن كتاين ونرصي سلهب وسعيد عقل وخليل فرحات
وجورج شكور مع آخرين ،ومنهم السوريون :عبداملسيح األنطاكي وأنطوان بارا ،واألردين
روكس بن زايد العزيزي ،إىل جانب أسامء آخرين من هنا وهناك.

دونه هؤالء األدباء املسيحيون
يتعرف الغربيون إىل اإلمام من خالل ما ّ
يكفي أن ّ
يتعرفوا إىل اإلمام من
العرب الذين قدّ موا لنا أفضل إرث يمكن أن نقدّ مه إىل الغربيني حتى ّ
ٍ
يتعرفون ألول مرة
جديد ،ولكي يكون اإلمام اكتشا ًفا جديدً ا هلم ،وعندئذ سيجدون أهنم ّ
إىل الصورة الناصعة لإلمام ،صورة ال تقارن بتلك الصورة التي كانت يف أذهاهنم ،صورة
اً
جمهول هلم ،وصورة حكيم مل يعرفوه من قبل ،وصورة مثال يستحق أن يقدّ سوه،
عظيم كان
وقبل ذلك وبعده صورة إنسان يسمو اً
كامل باإلنسان!

دراسات وأبحاث
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ح�ري�ا � ي� م�هو م ا لو �ي��� ا ل�ا ري��ي��:
ق ت ت ُّ ت

م�ا رب�ا � و �صو را �

الدكتور عبدالرحيم احلسناوي*

«ال تصبح الوثيقة وثيقة اَّإل نتيجة بحث واختيار».
جاك لوغوف ()Jacques Le Goff

مدونة ،هذا مؤكّد،
«إن التاريخ يكتب بوثائق ّ
وعندما تتوافر ،لكن يمكن أن يكتب وجيب أن يكتب
مدونة إن مل تتوافر .يكتب بالدهاء ك ّله
من دون وثائق ّ
املؤرخ أن يو ّظفه لصنع عسله إن افتقر إىل
الذي يستطيع ّ
األزهار املألوفة».
لوسيان فيفر ()Lucien Febvre

ﷺ مقدمة

نسعى من خالل هذه املطالعة البحثية إىل القيام باستكشاف نظري
ملفهوم الوثيقة التارخيية بتش ُّعباته وأبعاده املتعدّ دة .وهذا االستكشاف هو
* كاتب وباحث ،جامعة حممد اخلامس الرباط  -املغرب ،الربيد اإللكرتوين:

lhasnaoui@hotmail.com

67

68

دراسات وأحباث

خالصة قراءات وأفكار مستقاة من مراجع أو أدبيات تناولت بالدراسة والتحليل إشكالية
مفهوم الوثيقة التارخيية.

أما األسئلة التي ستؤ ّطر هذه املطالعة فهي تندرج ضمن العالقة التي تربط بني
مفهوم الوثيقة التارخيية من جهة ،ومكانة التاريخ كحقل معريف له موضوعه ومنهجيته من
التطور احلاصل بالنسبة ملفهوم الوثيقة التارخيية وذلك يف
سنتطرق إىل
جهة أخرى .ذلك أننا
ّ
ّ
التحول احلاصل
وخصوصا ذلك
ارتباط تام بالتجديد املستمر الذي عرفته املعرفة التارخيية
ّ
ً
علم اجتامع ًّيا.
عند بداية القرن العرشين عندما أصبح التاريخ اً

ﷺ أولاً  :تعريف الوثيقة التارخيية :املعنى والداللة

املؤرخ صانع فعاليات التاريخ تتشكّل عدّ ته يف صناعة البناء التارخيي من الوثيقة
يعترب ّ
التي يعلو هبا رصح هذا البناء ،وبالرجوع إىل داللة اللفظ يف اللغة العربية ،وبالعودة إىل
الفعل (وثق) فالثقة مصدر قولك :وثق به يثق وثا ًقا وثقة أي ائتمنه ،وو ّثقت فالنًا إذا قلت:
إنه ثقة ،وأرض وثيقة :كثرية العشب موثوق هبا ،والوثاقة مصدر اليشء الوثيق املحكم،
والفعل الالزم يوثق وثاقة ،والوثاق اسم اإليثاق((( ،وهو ما يشدّ به األسري ،وجيمع عىل
وه ْم َف ُشدُّ وا ا ْل َو َث َ
اق﴾(((.
﴿حتَّى إِ َذا َأ ْث َخنْت ُُم ُ
الوثق بمنزلة الرباط والربط ،ومنه قوله تعاىلَ :
ووثق اليشء (بالضم) وثاقة فهو وثيق :أي صار وثي ًقا .والوثيقة يف األمر إحكامه
واألخذ بالثقة ،واجلمع الوثاق .والوثيق اليشء املحكم .ويقال :أخذ الوثيقة يف أمره أي
بالثقة .وتو ّثق يف أمره :مثله ،ووثقت اليشء توثي ًقا فهو موثق .والوثيقة :اإلحكام يف األمر
واجلمع وثيق .والوثيق هو العهد الوثيق ،واملوثق وامليثاق :العهد ،واجلمع :املواثيق.
﴿وا ْذك ُُروا نِ ْع َم َة ال َّل ِه َع َل ْيك ُْم َو ِمي َثا َق ُه ا َّل ِذي َوا َث َقك ُْم
واملواثقة :املعاهدة ،ومنه قوله تعاىلَ :
بِ ِه﴾((( .وامليثاق :العهد مفعال من الوثاق .واستوثقت منه ،أي أخذت منه الوثيقة(((.

وإذا نحن انتقلنا إىل اللغة األجنبية ،فالوثيقة هي كلمة ذات اشتقاق التيني ()Documentum
وتعني يعلم ،وهلا معنى قانوين أي احلجة التي تقنع القايض عند إصداره حكمه((( ،وبالتايل فإن

((( املعجم الوسيط ،القاهرة :املكتبة اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع ،1972 ،اجلزء األول ،ص.1011 :
((( سورة حممد ،اآلية .4
((( سورة املائدة ،اآلية .7
((( ابن منظور ،لسان العرب ،مادة وثق ،املجلد العارش ،بريوت :دار صادر ،1970 ،ص.382-381:
((( عبد اهلل العروي ،مفهوم التاريخ ،األلفاظ واملذاهب ،الدار البيضاء  -بريوت :املركز الثقايف العريب،
 ،1997اجلزء األول ،ص.82:
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كلمة الوثيقة تعترب أحسن مقابل للكلمة الالتينية إذا استعملناها بمعنى احلجة املكتوبة فقط،
لذلك فإن بعض املؤرخني أمثال عبد اهلل العروي يرى أن كلمة وثيقة ض ّيقة ويقرتح لفظة
شاهدة (مجع شواهد) لكل أنواع خم ّلفات املايض مهام كانت أشكاهلا وموا ّدها ونوعيتها ،أي
كل ما يمكن أن يكشف إلينا شي ًئا من مايض اإلنسان(((.
وبحسب معجم ( )Le Robertفإن كلمة وثيقة ( )Documentتعني كل ما يمكن أن
يستخدم كدليل أو كمعلومات (.((()Renseignement

ويف هذا السياق يرى بول ريكور ( )Paul Ricœurأنه مل يعد الرتكيز ينصب اليوم عىل
وظيفة التعليم التي ينقلها أصل اشتقاق هذه الكلمة املشتقة من كلمة ( )Docerالالتينية
والتي يسهل معها يف اللغة الفرنسية االنتقال من كلمة التعليم ( )Enseignementإىل
كلمة املعلومة ( ،)Renseignementبل يقع الرتكيز اً
بدل من ذلك عىل الدعم واالستناد
واملوثوقية التي تو ّفرها الوثيقة للتاريخ أو الرسد ويشكّل هذا الدور الذي تؤ ّديه كضامن
برهانًا ماد ًّيا ،تطلق عليه اللغة اإلنجليزية اسم «البينة» ( )Evidenceألن العالقة مستمدة
من مساق األحداث((( .فإذا كان التاريخ رس ًدا حقيق ًّيا ،فإن الوثيقة تشكّل وسيلة برهانه
العميقة ،فهي ّ
تغذي دعواه يف أنه قائم عىل الوقائع(((.

ولقد أصبح من املبتذل التأكيد عىل أن األثر الذي خي ّلفه املايض يصبح وثيقة عند
املؤرخني حاملا يعرفون كيف يستنطقون بقاياه ،وكيف يستجوبوهنا .ومن هذه الناحية فإن
ّ
أكثر اآلثار قيمة هي التي يتّجه القصد إليها بد ًءا من معلوماتنا إذ تستهدي طرق استنطاق
املؤرخني باملوضوعية التي يتم اختيارها لتكون اً
دليل ألسئلتهم ومباحثهم.
ّ
هلذه الكلمة أي الوثيقة ( )Documentعدّ ة ٍ
معان تتّسع وتضيق ،فهي يف معناها احلريف
الض ّيق تعني :كا ّفة أوراق الدولة الرسمية التي تضم القوانني واملعاهدات واملعامالت ،أما
واملصورات والبقايا األركيولوجية
املعنى األوسع هلذه الكلمة فيشمل كافة األوراق املكتوبة
ّ
(((املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.

(7) Sophie Jaudoin, L’emploi des documents sources dans l’enseignement de l’histoire,
2006, [En ligne] mis en ligne le 22 mai 2010 http://www.limousin.iufm.fr/asp/memoires/
fichiers%5CG11-2007.pdf, Consulté le 15 août 2010.
(8) Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000. voir aussi et du même
auteur, «La marque du passé», in: Revue de Métaphysique et de Morale, janvier-mars
1998, n°1, p. 31
(9) Marc Bloch, Apologie pour l’histoire, ou métier d’historien, Paris, Armand Colin, 1974,
P. 94.
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للمؤرخ أن يستعني به من مادة يف كتابة التاريخ(.((1
والروايات الشفوية ،وكافة ما يمكن
ّ

الوثيقة التارخيية إذن هي كل أثر مادي منقول وغري منقول ،نتاج طبيعي أو نتاج
إنساين ،صامت مثل( :آثار إنسان ما قبل التاريخ مثل األدوات احلجرية والعظمية ،اخلزف
البسيط ،التامثيل )...أو ناطق مثل( :النقائش بمختلف أنواعها وخمتلف موادها ،النقود،
الكتب ،)...قد دخل يف صريورة التاريخ واحتسب يف الزمن(.((1

الوثيقة إذن ال تعني النص املخطوط أو اخلرب املروي فقط ،بل إن مضموهنا أوسع من
ذلك ،فهي تشمل :القبور واألبنية واألسلحة واألدوات واملالبس والسجالت الرسمية
واملعاهدات واالتفاقيات والوثائق السياسية ،وكلها آثار مادية كام تشمل الوثيقة الروايات
والقصص واألساطري واألقوال واحلكم سواء أكانت مروية أم مكتوبة ،اً
فضل عن الوثائق
الكتابية أو اليدوية مثل التصاوير واملشاهد التارخيية والكتابات والنقوش(.((1

وباختصار ،فالوثيقة -وبشكل واسع -هي كل مصدر لألخبار يتمكّن من خالله
منظورا إليه من خالل
فكر املؤرخني استخالص يشء ما هبدف معرفة املايض البرشي
ً
اإلشكال املطروح(.((1

وف ًقا هلذه الفكرة يرى مارك بلوك ( )Marc Blochبأن كل ما يقدّ م معلومة للباحث
يتوجه بحثه بخيار معقول من األسئلة ،يمكن أن يكون وثيقة .وبحسب املعنى الذي
الذي ّ
استخدم من طرف املؤرخني ،الوثيقة هنا تأخذ مفهو ًما خيتلف بحسب التيارات واالجتاهات
التارخيية ،يتع ّلق األمر بحسبهم باملصدر أي األثر الذي خ ّلف عن املايض ،هنا حتتفظ الوثيقة
باملوضوعية ( )Objectivitéأكثر بام أهنا صحيحة موثوق هبا.

ﷺ ثان ًيا :املدرسة الوضعانية :ثنائية الوثيقة /املضمون الوقائعي

كان املطمح العلموي الذي كان سائدً ا يف األوساط الفكرية خالل القرن التاسع
عرش يدفع بالتاريخ نحو تأسيس منهج صارم عىل شاكلة العلوم التجريبية ،اَّإل أن العنرص
( ((1عبد العزيز عبد الغني إبراهيم ،الوثائق التارخيية املسجلة وأمهية مقارنتها بالروايات الشفهية ،جملة
الوثيقة ،العدد  ،38يوليو  ،2000ص.106 :
( ((1فالن بيتز ،معجم املصطلحات األرشيفية ،ترمجة :غسان منري  ،بريوت :الدار العربية للعلوم،1990 ،
ص.71 :
( ((1عبد املجيد عابدين ،التوثيق تارخيه وأدواته ،جملة الوثائق العربية ،العدد ،3بغداد ،1977 ،ص.63 :

(13) Henri Irénée Marrou, Comment comprendre le métier d’historien», dans Charles
Samaran (éd.), L’Histoire et ses méthodes, Paris, Gallimard, 1961, p.73.
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القاعدي للواقع امللحوظ الذي يعادل اخلاليا بالنسبة إىل علم البيولوجيا ،أو الذرة بالنسبة
إىل عامل الفيزياء ،هو الفعل التارخيي ،أي احلدث الذي حيدث يف احلياة العامة.

مؤرخو القرن التاسع عرش مل تكن ح ًّقا
مترد عليها ّ
بيد أن القضية األساس التي ّ
هوة بني صاحب
تارخيية بل فلسفية ،ويف أساس املوقف التجريبي قام افرتاض بوجود ّ
املعرفة وموضوع املعرفة ،وتساوي بني يقني املعرفة التارخيية وموضوع العلوم الطبيعية،
أي معرفة ما حصل موضوع ًّيا باالستقالل عن الذات العارفة .هكذا أصبح التاريخ علم ًّيا،
مهه األول هو إثبات الوقائع وتركها تتك ّلم بنفسها(.((1
بمعنى أن ّ
إن الشكوكية التي أوجدهتا الفلسفة الوضعانية يف احلقل الفلسفي مل تعجز عن
املؤرخ الوضعاين بأن العلم الوحيد هو علم
بلوغ النتيجة ذاهتا يف احلقل التارخيي .لقد آمن ّ
الطبيعة أي العلم القائم عىل الرياضيات وعىل التجربة ،وأن املشاكل العلمية هي مشاكل
أيضا من هذا القبيل(.((1
يمكن اختزاهلا يف تقنية بحث ،والتاريخ هو ً

يف بداية القرن التاسع عرش ،ومتاش ًيا مع جممل النزاعات الثقافية والفكرية التي كانت
سائدة آنذاك ،وضع ليوبولد فون رانكه ( )1886-1795( )Leopold Von Rankeقواعد
اً
اً
مستقل من فروع الدراسات العلمية ،له أدواته
حماول جعل التاريخ فر ًعا
للبحث التارخيي
املنهجية التي تضفي عليه خصائص احرتافية تضعه يف مرتبة العلوم النظرية البعيدة عن
الطابع البالغي للكتابة األدبية.

شدّ د رانكه يف منهجه عىل أن البحث التارخيي جيب أن يعتمد عىل مصادر أولية تعود
املؤرخ ،والذي يكون من مصادره املواد اخلام التي يعاجلها ،فيضعها
إىل الفرتة التي يدرسها ّ
عىل ّ
مؤهلة لكشف األحداث كام وقعت يف املايض.
حمك النقد والتمحيص كي تصبح مادة ّ
يتزود
ولكي تتم عملية الكشف،
املؤرخ أن ّ
ّ
وتسجل يف مؤ ّلف تارخيي ذي معنى ،عىل ّ
بكل أدوات البحث املتع ّلقة بكيفية استعامل املصادر وتدوينها وترتيبها ،واإلشارة إليها يف
احلوايش ،وأمهية اقتباس نصوصها كام هي يف األصل.

مهمته القول« :كيف حدثت األشياء حقيقة» ،والوسيلة
املؤرخ إىل تكون ّ
يدعو رانكه ّ
هي النقد الفيلولوجي ( )la critique philologiqueكطريقة مثىل يف اكتشاف األحداث
والوقائع وجتنّب خلط األزمنة ( )Anachronismeالتي وقعت فيها رومانسية األدب يف
( ((1عبد اهلادي التيمومي ،مفهوم التاريخ وتاريخ املفهوم يف العامل الغريب من النهضة إىل العوملة ،صفاقس:
دار حممد عيل للنرش ،2003 ،ص.53:
( ((1املرجع نفسه والصفحة نفسها.

دراسات وأحباث

72
القرن التاسع عرش.

املؤرخون الفرنسيون أمثال فيكتور النجلوا ( )Victor Langloisوشارل
يعدّ ه ّ
سينوبوس ( ،)Charles Seignobosوكذلك األمريكيون عىل غرار هربرت آدامز (Herbert
 )Adamsأ ًبا للتاريخ يف العصور احلديثة .إنه حيادي يف تعامله مع الوثائق إذا ثبتت صحتها
بعد النقد.
املؤرخ ،وف ًقا لرنكه ،فصل ذاته عن موضوعه؛ بحيث تنحرص يف
مهمة ّ
وتقتيض ّ
مالحظة الوقائع بد ّقة ،وجتنّب إقحام األخالقيات ،كام تقتيض إبراز احلقيقة التارخيية
وحدها ،وأداته -كام قلنا -الوثائق وحتقيقها(.((1

املتبحر ،وقد
سمي باملدرسة الربوسية يف التحقيق التارخيي
ّ
ينتمي رانكه إىل ما ّ
نموذجا
استح ّقت بروسيا هذه التسمية ألهنا كانت املركز األسايس ،بل املنارة التي م ّثلت
ً
للتاريخ
املتبحر ( )L’histoire éruditeيف أوروبا القرن الثامن عرش؛ ففيها نشأت مؤسسات
ّ
عظيمة للتوثيق والتحقيق ،ون ّظمت ونرشت فيها جمموعة هائلة من الوثائق ،كام أن اإلنتاج
التارخيي كان يواكب العمل التحقيقي والتوثيقي بصورة غزيرة ومتتابعة طوال القرن
التاسع عرش(.((1

التبحر يف التنقيب والتحقيق الوثائقي ( )L’éruditionالذي حصل يف بروسيا
مارس ّ
املؤرخني األوروبيني يف القرن التاسع عرش ،بمن فيهم الفرنسيون ،إىل
ّ
قوة جذب كبرية لدى ّ
املؤرخني ّ
املتأخرين ،مل يكونوا بعيدين من التفكري
درجة أن هؤالء ،وكام يشري أحدهم من ّ
يف حرب  ،1871-1870كسبت بفضل املؤسسات العلمية الربوسية والعلامء املح ّققني
األملان.

مؤرخون فرنسيون أمثال غابريال مونود ( )Gabriel Monodوكاميل جوليان
ذهب ّ
( )Camille Jullianوشارل سينيوبوس إلغناء ثقافتهم التارخيية يف منطقة ما وراء الراين،
يف أملانيا .غري أن احلركة التارخيية األملانية كانت تتهدّ د يف أواخر القرن التاسع عرش بتقهقرها
وحتوهلا ،عىل مستوى أملانيا وأوربا عامة ،إىل اجتاهني تبسيطيني متناقضني :اجتاه نحو فلسفة
ّ
يتهرب من
مثالية للتاريخ (فلسفة جتريدية) ،واجتاه نحو ممارسة التاريخ كوصف تبسيطي ّ
األفكار وحتليلها ،ويلغي من التاريخ البحث عن األسباب.

( ((1وجيه كوثراين ،تاريخ التأريخ اجتاهات مدارس مناهج ،بريوت :منشورات املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،2012 ،ص.165-164 :

(17) Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1995, p.324.
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وهنا يرى بعض الدارسني أن الفضل يعود إىل أكاديميني فرنسيني يف إنقاذ احلركة
بمحركها العلمي املنهجي ،وذلك
التارخيية األوروبية ،عرب إعطائها زا ًدا منهج ًّيا ،وتزويدها
ّ
عرب كتاب شارال سينوبوس وفيكتور النجلوا (املدخل للدراسات التارخيية) Introduction
 aux études historiquesسنة  .((1( 1898كام سنبني ذلك الح ًقا.

إن املدرسة التارخيية التي دعيت «املدرسة املنهجية» ( )L’École méthodiqueيف
فرنسا أو التي شاعت تسميتها «الوضعانية» ( ،)Positivismeظهرت وازدهرت وامتدت
طوال فرتت اجلمهورية الثالثة يف فرنسا ( .)1940-1870وقد عرضت مبادئها األساسية
املؤرخ غابريال مونود ليطلق
يف ّ
نصني :أوهلام هو نوع من بيان ّ
مؤسس ( ،)Manifesteكتبه ّ
عربه تأسيس «املجلة التارخيية» ( )La Revue historiqueسنة  ،1876والثاين عبارة عن
املؤرخان شارل فيكتور النجلوا وشارل
دليل يف البحث التارخيي أو خطاب يف املنهج ،كتبه ّ
سينوبوس سنة .1898
أي تأ ّمل فلسفي،
دعت هذه املدرسة إىل اعتامد البحث العلمي يف التاريخ ،متجنّبة َّ
وهادفة املوضوعية املطلقة يف جمال التاريخ ،وقد اعتقدت أن بإمكاهنا الوصول إىل أهدافها
بتطبيق تقنيات دقيقة تتع ّلق بجمع املصادر ،ونقد الوثائق ،وتنظيم خطوات املهنة عىل قواعد
املؤرخ وطريقة يف العمل التارخيي.
منهجية أضحت تشكّل ثوابت ودليل يف مهنة ّ

املؤرخني الفرنسيني غابريال
يعدّ تأسيس «املجلة التارخيية» يف سنة  1876بواسطة ّ
أيضا ملدرسة استمرت بالتأثري يف
مونود وغوستاف غانياز ( )Gustave Gagniezتأرخيًا ً
كتابة التاريخ الفرنيس واألورويب حتى سنة  .1940ذلك بأن أعالم هذه املدرسة ،من أمثال
األولني إرنست رينان ( )Ernest Renanوهيبوليت تان ( )Taine Hyppolyteوفوستيل
دي كوالنج ()Fustel de Coulanges؛ ومن أمثال اجليل الثاين :غابريال مونود وإرنست
الفيس ( ،)Lavisse Ernestسيطروا عىل مؤسسات التعليم والثقافة يف فرنسا ،يف معهد
فرنسا  Collège de Franceويف املدرسة التطبيقية للدراسات العليا (L’École pratique
) ،)des hautes études (EPHEويف كليات اآلداب ،بل إن كتب التاريخ املدرسية التي
عممت يف فرنسا كانت من تأليفهم ،أو وقعت حتت تأثريهم.
يرى غابريال مونود أن مرشوع «املجلة التارخيية» هو التتويج ملامرسة يف التأريخ
مرورا
قديمة بدأت مع الكتاب اإلنسيني لعرص النهضة من جون بودان (،)Jean Bodin
ً
(18) Charles Victor Langlois et Charles Seignobos, Introduction aux études historiques,
Paris, Hachette, 1898.
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املؤرخني
بالتحقيقات الوثائقية التي قام هبا البندكتيون ( ،)Bénédictinsواستمرت مع ّ
الرومانسيني من أمثال :جول ميشليه ( )Jules Micheletيف منتصف القرن التاسع عرش.

كام ارتكزت هذه املامرسة عىل مؤسسة قوية ،من بينها «مدرسة الوثائق» (L’Ecole

 ،)des Chartesواملدرسة التطبيقية العليا ،ومجعية التاريخ ،هذا اً
فضل عن عدد كبري من
املؤرخني األملان وأن أملانيا
اجلمعيات العلمية .بل إن منشور غابريال مونود يعرتف بفضل ّ
هي التي سامهت باحلصة الكربى يف العمل التارخيي للقرن التاسع عرش :نرش النصوص،
نقد املصادر ،النقد الدقيق والفاحص لكل أجزاء التاريخ ومن كل أوجهه.

عىل مستوى اإلعالن ،تعلن املجلة التارخيية أهنا حيادية وغري منحازة ،وأهنا أمينة
للعلم الوضعي ( )Sciences Positiveومقفلة عىل النظريات السياسية والفلسفية .لكن
مهام يكن من أمر صدقية هذا اإلعالن ،ومدى تطبيقه يف البحوث التارخيية الفرنسية ،فإن
مؤرخي هذه املدرسة ظ ّلوا جز ًءا من مواقعهم االجتامعية وتكوينهم الثقايف ،ووظائفهم
ّ
الرسمية وغري الرسمية ووطأة األحداث الكربى واألفكار والسياسات الكربى التي
هيمنت عىل املرحلة.

ومن املعروف أن مرحلتهم هي الربع األخري من القرن التاسع عرش والثلث األول
من القرن العرشين ،حيث سادت أفكار التوسع االستعامري وأيديولوجيته واألفكار
التوجه الشوفيني ،وأحيانًا العنرصي يف عالقتها بخارجها.
القومية ذات
ّ

لكن االخرتاق األيديولوجي ملدرسة تدّ عي العلمية مل يكن لينتقص من أمهيتها عىل
مستوى تطوير علم التاريخ ،وتأسيسه عىل قواعد منهجية أضحت تشكّل تواثب ودليل
املؤرخ وطريقته يف العمل التارخيي وال سيام بعد صدور كتاب املدخل إىل
عمل يف مهنة ّ
الدراسات التارخيية الذي أضحى خطا ًبا عامل ًّيا يف املنهج التارخيي.

بعد ربع قرن عىل تأسيس املجلة التارخيية ،ازدادت السلطة العلمية للمشاركني فيها
عىل مستوى منابر التاريخ وكراسيها يف اجلامعات الفرنسية .وبرز من بني هؤالء أكاديميان
مها :شارل فيكتور النجلوا وشارل سينوبوس اللذان بادرا إىل تأليف كتاب جامع وتأسييس
يف قواعد تطبيق علم التاريخ ،صدر سنة  1898حتت عنوان املدخل إىل الدراسات التارخيية.

متخص ًصا بالقرون الوسطى األوروبية بينام كان شارل سينوبوس
كان شارل النجلوا
ّ
متخص ًصا بالعصور احلديثة ،وواضع جمموعة من الكتب املدرسية املعدّ ة ألغراض التعليم
ّ
الثانوي ،واالثنان م ًعا مها أستاذان يف السوربون ( ،)La Sorbonneويعود الفضل إليهام يف
التعبري عن وجهة نظر «املدرسة املنهجية» من زاوية نقل طرائقها وأساليب اشتغاهلا يف حقل
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ومؤرخني وأكاديميني(.((1
التاريخ إىل نوع من دليل عمل للباحثني طلاّ ًبا
ّ

ينطلق املؤ ّلفان من موقف غري مبال ،وأحيانًا حمتقر مليثولوجيا التاريخ كام هو حال
التاريخ مع جاك بوسويت ( ،)Jacques Bossuetوال حتى مبال بفالسفة التاريخ من أمثال
فريدريك هيجل ( )Friedrich Hegelوأوغست كونت ( ،)Auguste Comteأو بالتاريخ
وبأسلوب األدب كام مارسه جول ميشليه(.((2

كام ينتقد الباحثان مفهوم العناية اإلهلية التي استخدمت يف تفسري الوقائع .صحيح
املؤرخني مل يعودوا يلجؤون إىل هذه الفكرة اليوم كام يريان ،ولكن االجتاه لتفسري الوقائع
أن ّ
التارخيية بأسباب جتاوزية متعالية ( )Transcendantesاستمر يف النظريات احلديثة ،حيث
مؤرخي القرن التاسع عرش تأ ّثروا بالثقافة
بدأت امليتافيزيقا تتخ ّفى حتت أوجه علمية .إن ّ
(((2
الفلسفية التي أدخلوها –بغري وعي منهم -بصيغ ميتافيزيقية يف بناء التاريخ .
نص «املدخل إىل الدراسات التارخيية» قطيعة
هبذا ح ّققت املدرسة املنهجية ،وعرب ّ
والتطورية
إبستيمولوجية بإبعادها من حقلها كلاًّ من نظرية العناية اإلهلية يف التاريخ،
ّ
العقالنية (التجريدية) ،وكذلك الغائية املاركسية.

بحسب النجلوا وسينوبوس «التاريخ ليس اَّ
إل وضعية عمل بالوثائق» (Mise en

 ،)œuvre de documentsفهام يستعريان من رانكه نظرية االنعكاس ()Théorie du reflet
املؤرخ خلف النصوص ،أي خلف الوثائق(.((2
ويطرحان اختباء ّ
يف أول فصل يف كتاهبام بعنوان« :يف البحث عن الوثائق» يعرفان علم التاريخ انطال ًقا
من أمهية الوثيقة التي يرتكها السلف ويف ذلك يقوالن« :التاريخ يصنع من الوثائق والوثائق
هي اآلثار التي خ ّلفتها أفكار السلف وأفعاهلم )…( ،وبفقدان الوثائق صار تاريخ عصور
اً
جمهول أبدً ا إذ ال بديل عن الوثائق ،وحيث ال وثائق فال
متطاولة من مايض اإلنسانية
تاريخ»(.((2
(19) Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historique Paris, Seuil, 1983, p.172.

( ((2وجيه كوثراين ،التاريخ ومدارسه يف الغرب وعند العرب مدخل إىل علم التاريخ ،اجلزء األول ،بريوت:
األحوال واألزمنة للطباعة والنرش والتوزيع 2001 ،ص.169 :
( ((2املرجع نفسه والصفحة نفسها.
( ((2هاري إملربارنز ،تاريخ الكتابة التارخيية ،ترمجة :حممد عبد الرمحان برج ،مراجعة :سعيد عبد الفتاح
عاشور ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،1987 ،اجلزء الثاين ،ص.56:
( ((2شارل فيكتور النجلوا وشارل سينوبوس ،املدخل إىل الدراسات التارخيية يف النقد التارخيي ،ترمجة:
عبدالرمحن بدوي ،الكويت :وكالة املطبوعات ،1981 ،ص.5:
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املؤرخ استداليل ينطلق من معطى الوثيقة
الوثائق إذن حتمل الوقائع التارخيية وعمل ّ
ليصل إىل حقيقة الواقعة .يقول املؤ ّلفان يف كتاهبام املذكور :إن الوقائع ال يمكن معرفتها
جتريب ًّيا اَّإل بطريقتني :إما مبارشة إذا لوحظت وهي حتدث ،أو بطريقة غري مبارشة بدراسة
اآلثار التي تركتها ( ،)...والنوع الثاين من الوقائع ،هي الوقائع التارخيية.

واخلاصية املم ّيزة للوقائع التارخيية هي أهنا ال تدرك مبارشة وف ًقا آلثارها .وهلذا فإن
املعرفة التارخيية هي بطبيعتها معرفة غري مبارشة .وهلذا السبب ينبغي «أن خيتلف منهج علم
التاريخ اختال ًفا أساس ًّيا عن منهج العلوم مبارشة ،أعني عن مناهج سائر العلوم التي تعتمد
عىل املالحظة املبارشة .وعلم التاريخ -مهام قيل فيه -ليس علم مالحظة»(.((2

املؤرخ
«الوقائع املاضية ال نعرفها اَّإل من خالل ما بقي لنا من آثار عنها .صحيح أن ّ
وتسمى الوثائق ويالحظها مبارشة ،ولكنه ليس لديه بعد ذلك ما
يالحظ هذه اآلثار،
ّ
اً
حماول أن يستنتج الوقائع من
يالحظه ،بل ابتداء من هذه النقطة يسلك مسلك االستدالل،
أصح وجه ممكن .فالوثيقة هي نقطة االبتداء والواقعة هي نقطة الوصول.
اآلثار الباقية عىل ّ
وبني نقطة االبتداء ونقطة الوصول ينبغي املرور بسلسلة مركّبة من االستدالالت املرتبطة
بعضها ببعض ،فيام فرص اخلطأ عديدة ،وأقل خطأ -سواء ارتكب يف البداية أو الوسط أو
يف هناية العمل -يمكن أن يفسد كل النتائج .ومن هذا يتبينّ أن املنهج التارخيي ،أو منهج
املؤرخ هنا
املالحظة غري املبارشة أدنى مرتبة من منهج املالحظة املبارشة ،لكن ليس أمام ّ
خيار ،فهذا املنهج التارخيي هو وحده املوجود للوصول إىل احلقائق املاضية .والتحليل
املفصل لالستدالالت التي تقود إىل املشاهدة املادية للوثائق إىل معرفة الوقائع ،هو جزء من
ّ
(((2
األجزاء الرئيسية يف املنهج التارخيي إنه ميدان النقد» .
املؤرخون عىل تقسيمها بني النقد الداخيل (Critique
إن خطوات النقد التي اصطلح ّ

 )interneوالنقد اخلارجي ( )Critique externeللوثائق هي اخلطوات التي تعطي هلذا
اجلهد طابعه ووظيفته العلميني يف مرحلته األوىل .عىل أن املرحلة الثانية التي ّ
تتلخص
بالبناء التارخيي ،وهي جمموعة عمليات تركيبية تقوم عىل ربط الوقائع التارخيية املفردة
أيضا ذات منهج يف رأي أصحاب املدرسة املنهجية ،ذلك
بتصور ذهني عام ،جيب أن تكون ً
ّ
نتصورها
بأن الوقائع املستخرجة من النقد تظل مفردة مشتّتة .ولتنظيمها يف بناء ينبغي أن
ّ
وأن نجمع بينها وف ًقا لتشاهبها مع وقائع حارضة.
( ((2املرجع نفسه ،ص.44-43:
( ((2املرجع نفسه ،ص.44:
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املؤرخ يف نطاق املرئي واملعطى ،فهو جيعل منه أسري
هذه املسرية حترص طموحات ّ
(((2
املؤرخني وفق هذا
الوثيقة املكتوبة :مل يعد التاريخ اَّإل استخدا ًما للوثائق  .إن أفضل ّ
ويفسها بأكثر ما يمكن
التصور (الوضعاين) هو الذي يلتصق أكثر ما يمكن بالنصوص
ّ
رّ
(((2
من الصحة ،بل الذي ال يكتب أو ال يفكّر حتى اَّإل من خالهلا  .وراء ستار العلمية هذا
يمكن فهم التعريف الذي أعطته املدرسة الوضعانية للوثيقة.

يلح مؤلفا كتاب املدخل للدراسات التارخيية عىل األولوية التي جيب أن تعطى
ّ
(((2
واملؤرخ غري مطالب
للظاهرة املفردة والفردية؛ يف الواقع كل حدث هو حدث فريد ،
ّ
بالبحث عن سببية الظواهر التي يصفها :إن كل تاريخ األحداث هو تسلسل بدهيي حلوادث
ال يرقى إليها الشك( ،((2الصدفة تطارد الرضورة والعريض يفرغ القوانني .يتق ّلص حقل
املؤرخ يف هذا التقنني للبحث التارخيي لينحرص يف تركيب األحداث السياسية والعسكرية
ّ
من دون ارتباط حتمي.

واضح أن الدعوة التي أطلقتها املدرسة املنهجية الفرنسية عىل لسان النجلو
وسينوبوس ،كانت حتمل يف طياهتا حماولة جتاوز ملا آلت إليه الفلسفة الوضعية يف فلسفتها
سمي النزعة التارخيانية وإن كانت يف أساسها
ّ
التطورية (التقدّ م) ويف ش ّقها التارخيي الذي ّ
ومنطلقها جز ًءا منها.

لكن هل ح ّققت هذه الدعوة عىل مستوى املامرسة التارخيية (البحث التارخيي)
توجهاهتا الفعلية؟ أي حياديتها عن السياسة والفلسفات ،كام دعا بذلك املنشور التأسييس
يف سنة ( 1896افتتاحية غابريال مونود يف العدد األول من املجلة التارخيية) ،وهل درس
أصحاهبا حقول النشاط البرشي وف ًقا لالئحة الوقائع التارخيية التي يعرضها مؤلفا كتاب
املدخل إىل الدراسات التارخيية؟ وهل مارسوا اً
فعل ذلك االحرتاز العلمي الذي تدعو إليه
الدعوة إىل جتنّب الوقوع يف احلتميات يف البحث عن ع ّلة الوقائع؟
مؤرخي التيار
املؤرخني الفرنسيني املعارصين أن ّ
يالحظ دارسو هذه املدرسة من ّ

(26) Charles Victor Langlois et Charles Seignobos, Introduction aux études historiques,
op.cit., p.275.

ومؤرخون ،املجلة الرتبوية ،العدد الثامن،
( ((2حممد احلسناوي ،اإلسطغرافيا الفرنسية :حم ّطات ،اجتاهات
ّ
مارس  ،2002ص.21 :

(28) Charles Victor Langlois et Charles Seignobos, Introduction aux études historiques,
op.cit., p.204.
(29) Ibid., p.253.
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الوضعاين التزموا السياسات الرسمية للجمهورية الثالثة ( .)1840 -1870ومل يكن
هذا االنعطاف الوضعاين مستقلاًّ متا ًما عن الضغط السيايس الذي كان يامرس عىل املعرفة
متجد العمل املصدري أكثر من غريه وتنظر إليه عىل
التارخيية ،فالوضعية السائدة كانت ّ
أنه مقارعة رضورية مع املعطيات التجريبية للمعرفة التارخيية ،اً
فضل عن أن الدولة كانت
املؤرخني املوظفني
ّ
تسهل األبحاث بتمويلها عد ًدا من مؤسسات التاريخ وبذلك تنامى عدد ّ
(((3
مؤرخة .
لدى الدولة خالل القرن التاسع عرش ،الدولة جعلت من نفسها ّ
وهكذا ن ّظم البحث التارخيي نفسه وتعقلن ،إهنا ثورة منهجية ال شك فيها ،حت ّققت
ٍ
عندئذ خطا ًبا حول الدولة
املؤرخني
داخل الدولة وبقيت تابعة هلا ،فكيف ال يكون خطاب ّ
كبريا جلمع الوثائق وتنظيمها يف مراكز األرشيف العمومي واملجاميع
التي بذلت جمهو ًدا ً
للمؤرخني وسائل بحث وضعي ،بحث يعتمد عىل املصادر ،فريكّز
الوثائقية التي تو ّفر
ّ
املؤرخون جهودهم عىل تاريخ األحداث ودواليب احلياة العامة.
ّ
واستجابة للرشوط العلمية التي وضعها لنفسه ،أصبح البحث التارخيي يميل إىل
اخللط بني الذاكرة االجتامعية والذاكرة القومية ،واخللط بني الذاكرة القومية وذاكرة الدولة.
للمؤرخ جتاهلها ،ليس ألهنا ال تتطابق
فكل ظاهرة ال تطفو عىل سطح احلياة العامة يمكن
ّ
مع عمل وا ٍع وإرادي فحسب ،وإنام ألهنا تعترب خارجة عن حركة التاريخ(.((3
مؤرخان
يالحظ غي بوردي ( )Guy Bourdéوهرفه مارتن ( )Hervé Martinومها ّ
النص التارخيي الذي تقدّ مه هذه الكتب كام يف الكتب التي تستلهمها متش ّبع
معارصان أن ّ
ومقسم إىل حم ّطات يفصل بينها تغيرّ حكومات أو أنظمة كام
باحلدث ،وبالتاريخ السيايس،
ّ
ترتابط األحداث عرب سببية خطية ( ،)Causalité Unilinéaireأما الوقائع فهي سياسات
وتركيبات وزارية ومناظرات برملانية وانتخابات ترشيعية .هذه املوضوعات «تأخذ مكانًا
كثريا من االكتشافات العلمية ومن األنشطة والقطاعات الصناعية والعادات
أوسع ً
(((3
الفالحية» .
وف ًقا هلذه املالحظة نستنتج أن الئحة الوقائع التارخيية التي ّ
حتتل أوجه النشاط البرشي

دائم شي ًئا غائ ًبا،
( ((3إن اهلوس الوثائقي قد استوىل عىل هذا العرص ،لكن وعىل حدِّ تعبري بيري نورا ،سيظل اً
«أرشفوا أرشفوا سيبقى دو ًما يشء ما» راجع :بول ريكور ،الذاكرة التاريخ النسيان ،ترمجة وتقديم
وتعليق :جورج زينايت ،بريوت :دار الكتاب اجلديد املتحدة ،2009 ،ص.257 :
( ((3قيس مايض فرو ،املعرفة التارخيية يف الغرب مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية ،بريوت :منشورات املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2013 ،ص.21-20 :
(32) Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historiques, Paris, Seuil, 1983, p. 194.
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يف األزمنة التارخيية ،والتي رسم لوحتها كتاب املدخل للدراسات التارخيية ال ترتجم كلها
فثمة انقطاع يالحظ ما بني طموح دعوة املدرسة املنهجية،
عىل صعيد املامرسة التارخييةّ ،
كام يرشحها كتاب سينوبوس والنجلوا ،وبني ما كتبه التأريخ الفرنيس ،أي اإلسطوغرافيا
الفرنسية املنتمية إىل هذه املدرسة(.((3
إن ما تشري إليه قائمة تصنيف الوقائع التارخيية (الظروف املادية ،العادات املادية،
مؤرخي املدرسة
والعادات االقتصادية ،النظم االجتامعية ...إلخ) مل تشغل اهتاممات ّ
املنهجية بل ظ ّلت جز ًءا من اهتاممات علامء االجتامع أو االقتصاد ،أو األنثروبولوجيا
واإلثنولوجيا.

مهدت لظهور مدرسة فرنسية جديدة
هذه الفراغات يف البحث التارخيي هي التي ّ
ستعرف باسم جملتها احلوليات ( ،)L'École des Annalesطرحت نفسها مرشو ًعا جديدً ا
متجاوزا للمدرسة املنهجية (املجلة التارخيية)؛ سواء عىل مستوى تكون املنهج أو عىل
ً
مستوى توسيع احلقول يف التاريخ سواء يف املكان أو الزمان ،أو عىل مستوى انتشار العالئق
املشرتكة فيام بني العلوم اإلنسانية.

ﷺ ثال ًثا :التاريخ النقدي احلديث :تاريخ جديد ووثائق جديدة

نشأ التاريخ النقدي احلديث( ((3يف إطار ثورة عىل التاريخ الوضعاين الذي كان سمة
وتوضحه بعض الكتابات املنهجية التي ظهرت خالل هذه الفرتة
القرن التاسع عرش،
ّ
الزمنية(.((3
رواد هذه املدرسة (احلوليات) أن يكون التاريخ إبدا ًعا عىل مستوى املناهج
لقد أراد ّ

( ((3وجيه كوثراين ،التاريخ ومدارسه يف الغرب وعند العرب مدخل إىل علم التاريخ ،بريوت :األحوال
واألزمنة للطباعة والنرش والتوزيع ،2001 ،ص.180:
( ((3داخل صناعة التاريخ يربز مفهوم التاريخ النقدي احلديث أو التاريخ اإلشكايل ()Histoire- problème
وهو يستعمل للتمييز بني التاريخ يف ح ّلته اجلديدة والتاريخ الرسدي احلدثي (الوضعاين) يف شكله القديم.
فاملؤرخ ال يكتفي بتفسري األحداث عند رسدها ،بل جيعل من
ويمتاز التاريخ اإلشكايل باستقاللية ذاتية،
ّ
التفسري ممارسة نوعية تؤ ّطرها إشكالية حمدّ دة وخاضعة لسياق التوثيق والتعليل وضمن وضع واقعي
حيتمل االعرتاض .انظر:

- François Furet, «De l’histoire-récit à l’histoire-problème», dans L’atelier de l’histoire, Paris,
Flammarion, 1982, p. 73 - 90.
(35) Charles Victor Langlois et Charles Seignobos, Introduction aux études historiques,
Paris, Hachette 1898.
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أيضا يف مستوى األسلوب .وهو األمر الذي فرض عىل
واألفكار واملواضيع ،وإبدا ًعا ً
املؤرخني اعتامد أنواع جديدة من املصادر مثل دفاتر العدول والتاريخ الشفوي والرتاث
ّ
املادي وتسليط الضوء عليها من زوايا جديدة ترتبط بنوعية التساؤالت املطروحة ونوعية
القضايا املتناولة ،إذ مل يعد تاريخ األمة الذي يم ّثله تاريخ اجلنراالت والشخصيات الذائعة
املؤرخني ،بل أقحم التاريخ كل املغيبني واهلامشيني من خالل
هيم ّ
الصيت هو الذي ّ
دراسة املرتوك من املصادر واملغيب من الفئات االجتامعية :تاريخ املجانني ،وتاريخ الرعاة
والرشائح االجتامعية الغائبة يف أكثر احلاالت من النصوص املصدرية ،كاحلوليات والسري
والرتاجم ،حتى إهنا أصبحت من أولوياته.

تقرتح مدرسة احلوليات توسيع حقل التاريخ ،الذي بعد مغادرة أرض السياسة،
املؤرخني نحو آفاق أخرى كالطبيعة واملشاهد والسكان والديمغرافيا
حيمل اهتاممات ّ
واملبادالت والعادات ...هبذه الصورة تكونت أنثروبولوجيا مادية وحتدّ د مفهوم املادية
التارخيية(.((3

املؤرخ الذي مل
فمع هذا املفهوم للامدية الذي أصبح مركز ًّيا حدث ّ
حتول يف مصادر ّ
يعد يقدر عىل االكتفاء بتأويل الوثائق املكتوبة التي تنتجها الدوائر السياسية .وجب عليه
ينوع يف وثائقه ومناهجه باعتامد اإلحصائيات والديمغرافيا واأللسنية وعلم النفس
أن ّ
(((3
واملسكوكات وعلم اآلثار ...إلخ .النصوص ال بد منها ولكن ليس النصوص فقط .
التوسع ملصلحة العلوم اإلنسانية األخرى يمكن أن نلحظ التحالف املعروض
ويف هذا
ّ
عليها ضدّ النزعة التارخيية ولكن لتكون يف خدمة التاريخ.
مل حتفل احلوليات بالتاريخ القومي ومل جتعله مناط اهتاممها ،كام أهنا نقلت اهتاممها
من دراسة األحداث السياسية والتاريخ املعركة ( )L’Histoire-Batailleإىل دراسة كل ما
له عالقة باملجتمع واالقتصاد والذهنيات ،وطالبت ببعث تاريخ جديد يعنى هبذه املسائل،
ويويل أمهية خاصة للبنى اخلفية (.((3()Les Structures

(36) Lucien Febvre, Combats pour l’histoire, Paris, Armand Colin, 1953, p13.
(37) Ibid., p.13.
توصيف عام للبنية  Structureيستخرجه زكريا إبراهيم من جمموعة التعريف واألوصاف التي

ثمة
(ّ ((3
يقدّ مها كل من دي سوسري يف اللسانيات وبياجيه يف إبستيمولوجيا العلوم اإلنسانية ،وال سيام علم النمو
لدى الطفل ،ولفي سرتاوس يف األنثربولوجيا  ،وفوكو يف حفرياته عماَّ يكمن خلف الظواهر والوقائع
االجتامعية والسياسية والعقلية من بواطن خمف ّية .التعريف ّ
يتلخص يف التايل« :البنية هي القانون الذي
التحوالت له قوانينه اخلاصة ،باعتباره نس ًقا  Systèmeيتم ّيز
يفس تكوين اليشء ومعقوليته .إهنا نسق من
ّ
رّ
حتو اًل يف
حيدث
البنية
عنارص
أحد
يف
ل
حتو
وكل
الذايت.
والتنظيم
الت
والتحو
الكلية
خصائص:
بثالث
ّ
ّ
ّ
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إن عبارات من قبيل التاريخ احلدثي والتاريخ السيايس وتاريخ الوقائع أصبحت
مصطلحات قدحية تستعمل لوسم التاريخ لدى املنهج ّيني .وإىل جانب كل هذا كانت
وسعت
حتم إىل أن يشمل كل ما هو غري مكتوب .لقد ّ
املدرسة نفسها تعترب أن التاريخ مدعو اً
من أفق الوثيقة التارخيية ،باحللول ّ
حمل كتابات النجلوا وسينوبوس املعتمدة بصورة رئيسة
ومتنوعة :منها املكتوبة بجميع
عىل النص املكتوب ،فهو تاريخ يعتمد عىل وثائق عديدة
ّ
أنواعها وأجناسها إىل جانب الوثائق التصويرية ونتائج البحوث األثرية والروايات الشفوية
وغريها من الوثائق(.((3

لتطور األسعار ،أو صورة ،أو فيلم ،أو لقاح
إن سلسلة من األرقام ،أو رسم بياين ّ
النباتات املتحجر ،أو معول أو نذر؛ كل هذه األشياء تعترب من الوثائق األولية بالنسبة
للمؤرخ (تاريخ بال نصوص أو تاريخ ما بعد النصوص)(.((4
ّ
مؤسسيها وهو لوسيان فيفر (Lucien
حاولت مدرسة احلوليات مع أحد أبرز ّ
 )Febvreإبراز عقم التاريخ بأسلوب حدثي واعتام ًدا عىل الوثيقة املكتوبة .ويف هذا الصدد
يقول لوسيان فيفر« :ال شك أن التاريخ يكتب اعتام ًدا عىل الوثائق املكتوبة إذا وجدت لكن
يمكن ،بل جيب أن يكتب اعتام ًدا عىل كل ما يستطيع الباحث بمهارته وحذقه ،أن يستنبطه
من أي مصدر :من املفردات ومن الرموز ،من املناظر الطبيعية ،ومن تركيب اآلجور ،من
أشكال املزارع ومن األعشاب الطفيلية ،من خسوفات القمر ومن مقارن الثريان ،من
فحوص العامل اجليولوجي لألحجار ومن حتليالت الكيميائي للسيوف احلديدية»(.((4
أيضا يف كتابه( :معارك من أجل التاريخ)
انتقد لوسيان فيفر ً
 l’histoireالتاريخ التقليدي املعتمد عىل رسد األحداث من دون التو ّقف عندها ،ومن دون

Apologie pour

باقي العنارص األخرى .البنية هي القانون الذي حيكم تكون املجاميع الكلية من جهة ،ومعقولية تلك
املجاميع من جهة أخرى ،مفهوم البنية هو مفهوم العالقات الباطنة الثابتة التي تقدّ م الكل عىل أجزائه
بحيث ال يفهم هذا اجلزء خارج الوضع الذي يشغله داخل املنظومة الكلية .دراسة البنية انحياز إىل
التطوري  .»Diachroniqueزكريا إبراهيم ،مشكلة البنية ،سلسلة
السكوين  Synchroniqueيف مقابل
ّ
مشكالت فلسفية معارصة ،القاهرة ،مكتبة مرص للمطبوعات ،1990 ،اجلزء الثامن ،ص.259 :
املؤرخني ال توجد بصيغة املفرد ،وإنام بصيغة
أما بالنسبة للبنية ،بل لنقل البنى ،ألن البنية يف لغة ّ
اجلمع ،وهي من الظواهر اجلغرافية واإليكولوجية والتقنية واالقتصادية والسياسية والنفسية ،التي تظل
ثابتة ملدة طويلة من الزمن ،وحتى وإن تغيرّ ت فإهنا تتغري ببطء.
(39) Marc Bloch, Apologie pour l’histoire, op.cit., p.36.
(40) Lucien Febvre, Combats pour l’histoire, op.cit., p.3-17.
(41) Ibid., p.428.
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منغمسا يف اجرتار النصوص(.((4
إثارة اإلشكاليات
ً

يقر مارك بلوك ( )Marc Blochهو اآلخر بأمهية الوثائق،
وإىل جانب لوسيان فيفر ّ
ومقرراهتا وجزئ ّياهتا .لكن ذلك ال يكفي ألنه جيب
والتبحر بمعطياهتا
وبأمهية التح ّقق
ّ
ّ
اَّأل ُيكتفى بالوثائق وحدها كمصادر للتاريخ ،إن ركام الوثائق التي يمتلكها التاريخ
ركام غري حمدود .وال يقترص التاريخ عىل الوثائق املكتوبة؛ «إذ يمكن استكامل دراسة
احلركات السكانية واهلجرات ،من خالل املقابر األثرية يف منطقة من املناطق أو حضارة من
احلضارات .ثم عن املعتقدات واملشاعر والعواطف يمكن أن تنبئ عنها الصور والرسوم
والتامثيل أكثر ممّا تنبئ عنها النصوص»(.((4

ال يدعو مارك بلوك هنا إىل اكتشاف مصادر جديدة للتاريخ فقط ،بل يدعو إىل
توسيع حقل التاريخ نحو اجتاهات خمتلفة :باجتاه األنثروبولوجيا التارخيية؛ دراسة الفلكلور
والعادات ومظاهر السحر ،ثم باجتاه جمال تاريخ العقليات كام فعل جاك لوغوف (Jacques
 )Le Goffوآخرون( ،((4كام درس حقول علم االجتامع الديني يف أزمنة تارخيية معينة .وإىل
وتطور استخدامها يف التاريخ.
أيضا يدعو إىل االهتامم بأصل الكلامت
جانب كل هذا ،نجده ً
ّ

جترأ مارك
وفق هذا
ّ
التصور تصري الوثيقة وحدة حسابية للمعرفة التارخيية التي ّ
بلوك عىل وضعها يف زاوية املالحظة وهو الفالق للمدرسة التي كان يلقبها بالوضعانية.
ومؤسس .تدل الكلمة ،إذن،
ففي الواقع الوثيقة ليست معطى ،بل يشء مستبحث ومه ِّيئ
ّ
عىل كل ما يمكن مساءلته من طرف املؤرخ هبدف العثور عىل خرب حول املايض عىل ضوء
فرضية تفسري وفهم .فالغاية من استنطاق الوثائق حسب مارك بلوك ال تكمن يف خلطها
بل يف فهمها.

يلح مارك بلوك ولوسيان فيفر م ًعا عىل رضورة ّ
للمؤرخ يف الوثيقة
تدخل نشيط
ّ
ّ
ويف األرشيف .وكام يقول غاستون بشالر ( )Gaston Bachelardبصيغة نجدها شبيهة يف
يتحرك بذاته ،ال يوجد يشء كمعطى كل يشء يبنى»(.((4
اخلطاب احلوليايت« :ليس هناك ما ّ
املؤرخ موا ّد بحثه :الوثائق ضمن سالسل قابلة
ومن منظور مدرسة احلوليات يبني ّ
(42) Ibid., p. 17.
(43) Marc Bloch, Apologie pour l’histoire, op.cit., p. 56.

( ((4جاك لوغوف ،العقليات تاريخ مبهم ،ترمجة :حممد حبيدة ،جملة فكر ونقد ،السنة الثانية ،العدد 17
مارس .1999

(45) Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique; Contribution à une psychanalyse
de la connaissance objective, Paris, J.Vrin, 1969, p.14.
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للفهم يضعها يف إطار نظري مسبق يتامشى وطبيعة بحثه .وبدون املقاربة اإلشكالية يكون
املؤرخ معا ًقا وعبارة عن ناسخ ،وهو مهندس بال شك ولكنه ليس عا ًملا.
ّ
عم نبحث ال نعرف ماذا
وبصيغة أخرى وحسب لوسيان فيفر عندما ال نعرف َّ
(((4
املؤرخ التقليدي هي إذن مقاربة العجز والسذاجة الذهنية ،مجلة من
نجد  ،فمقاربة ّ
للمؤرخ،
يلح لوسيان فيفر هنا عىل الدور الرئييس
األوصاف تعطي صورة عن هلجة اجلدالّ .
ّ
املؤرخ( .((4ليس املايض الذي يو ّلد
عىل ذاتيته الرضورية :املعطيات؟ ولكن ليس ما خيتلقه ّ
املؤرخ الذي يو ّلد التاريخ(.((4
املؤرخ ولكن ّ
أو يصنع ّ
يعارض مارك بلوك ولوسيان فيفر علموية رانكه وسينيوبوس الوضعانية ،بالنسبية
املؤرخ األحداث التي سيسائلها بحسب االهتاممات املعارصة،
الذاتية ملامرسة خيتار فيها ّ
يطرح من خالهلا مجلة من االفرتاضات التي بدوهنا تكون املعرفة التارخيية كلمة جوفاء.
يتجرد من ذاتيته ليزرع الشك ،بل عىل العكس جيب عليه أن يقابل
املؤرخ أن
ّ
ليس عىل ّ
فرضياته بالوثائق التي مجعها(.((4

وإىل جانب فيفر وبلوك ثار فرناند بروديل ( )Fernand Braudelهو اآلخر عىل
عودنا عىل االهتامم أكثر باألحداث وبتسلسلها الزمني بوصفها
التاريخ التقليدي الذي ّ
املؤرخ هي الوقوف عىل
أحد ًثا نابعة من إرادات واعية حتدّ دها الوثائق املكتبة فكأن غاية ّ
يفس التاريخ.
مغامرات الرجال العظام وإيراد سريهم الذاتية ،وكأن ذلك هو الذي رّ
املؤرخ
وبصيغة أخرى يؤكّد بروديل أن احلدث يف حدّ ذاته غري قابل للفهم ما مل يبحث له ّ
عن سياقه ضمن بنية أشمل تدخل يف عني االعتبار السيايس واملجتمعي واجلغرايف ،فإنه
ّ
يظل
عاجزا عن الوقوف عىل معناه احلقيقي(.((5
ً
مل ينفرد بروديل وحده بالثورة عىل التاريخ التقليدي ،فقد انخرط كذلك أحد كبار
املؤرخني الفرنسيني ،إنه إيامنويل لوروا الدوري ( )Emmanuel Le Roy Ladurieحامل
ّ
(((5
شعار «تاريخ بدون إنسان» .

(46) Lucien Febvre, Combats pour l’histoire, op.cit., p. 59.

( ((4فرانسوا دوس ،التاريخ املفتت من احلوليات إىل التاريخ اجلديد ،ترمجة :حممد الطاهر املنصوري،
بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،2009 ،ص.91 :
( ((4املرجع نفسه والصفحة نفسها.

(49) Lucien Febvre, Combats pour l’histoire, op.cit., p.428.
(50) Fernand Braudel, Ecrits sur l’Histoire, Paris, Flammarion, 1969, p. 22-23.
(51) Emmanuel Le Roy Ladurie, Le territoire de l’historien, Paris, Gallimard, 1978, p. 419.

84

دراسات وأحباث

التطور احلاصل عىل مستوى الوثيقة سيتبلور أكثر مع إبستيمولوجيني أمثال بول
هذا
ّ
فاين ( )Paul Veyneوهنري مارو ( .)Henri Marrouهذا األخري يعرف الوثيقة «بأهنا كل
املؤرخ من استخالص يشء من أجل معرفة املايض
مصدر لألخبار يتمكّن من خالله فكر ّ
منظورا إليه من خالل اإلشكال املطروح ...وشي ًئا فشي ًئا تتّسع الفكرة وتنتهي
البرشي
ً
(((5
باحتواء نصوص وآثار ومالحظات من كل نظام» .

كام يعترب أن فكرة الوثيقة تتقدّ م مع تعميق فكرة التاريخ ،ذلك أن اإلدراك الض ّيق
للشاهد يف نظره يؤ ّدي إىل تاريخ جممل حدثي بحدّ ة .أما بول فاين فهو يرى من حيث اجلوهر
أن التاريخ معرفة بواسطة الوثائق ،ولكن الرسد التارخيي يتجاوز كل الوثائق ويضع نفسه
فيام وراء الوثائق .ويرجع ذلك إىل كون أ ّية وثيقة ال تستطيع أن تكون هي بذاهتا احلدث،
فالوثيقة ليست حماكاة للحدث بل هي حكاية عنه(.((5

جممل القول ،إن كل ما تب ّقى من املايض يمكن اعتباره كمؤشرّ يعبرّ عن يشء كان له
وجود يف املايض .وهلذا نجد عبد اهلل العروي يطلق عىل الوثيقة اسم الشاهدة ،ففي نظره
املجردة ،كل ما يوجد هو وثيقة متم ّيزة يستغ ّلها الباحث ويبني عىل هذا
«ال وجود للوثيقة ّ
(((5
املؤرخ التاريخ» .
الوضع نتائج بالكيفية التي يبني هبا ّ
يعيش التاريخ مع مدرسة احلوليات ثورة وثائقية ،إن ميزة التاريخ األساسية وفق هذا
أساسا عىل نقد فكرة احلدث؛ إذ ليس هناك واقع تارخيي جاهز ينكشف تلقائ ًّيا
ّ
التصور تقوم ً
كأي رجل علم ،عىل حدِّ تعبري مارك بلوك ،جيب أن حيدّ د اختياراته
املؤرخّ ،
للمؤرخ .إن ّ
ّ
أمام واقع شاسع وغامض.
جمرد مجع ،وإنام يعني تركي ًبا علم ًّيا
وهذا االختيار ال يعني بالطبع ال إجحا ًفا ،وال ّ
املؤرخ ،إنه نتاج
للوثيقة بام يسمح بإعادة رسم املايض وتفسريه .إنه عمل دؤوب يقوم به ّ
خلق وتركيب يعتمد الفرضيات واحلدس التارخيي(.((5

( ((5مارو ،هـ أ ،من املعرفة التارخيية ،ترمجة :مجال بدران ،مراجعة :زكريا إبراهيم ،القاهرة :اهليئة املرصية
العامة للتأليف والنرش ،1971 ،ص.62 :
( ((5بول فاين ،أزمة املعرفة التارخيية فوكو وثورة يف املنهج ،ترمجة وتقديم :إبراهيم فتحي ،القاهرة :دار
الفكر للدراسات والنرش والتوزيع ،1993 ،ص.27 :
( ((5عبد اهلل العروي ،مفهوم التاريخ ،األلفاظ واملذاهب ،مرجع سابق ،اجلزء األول ،ص.81 :

(55) Olivier Dumoulin, «Document», in André Burguière (ed.), Dictionnaire des sciences
historiques, Paris, PUF, 1986, p. 204-205.
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ﷺ راب ًعا :أمهية الوثائق يف كتابة التاريخ

القصاص والروائي اللذان
املؤرخ عماّ يكتبه ّ
ال يكتب التاريخ من عدم ،لذلك خيتلف ّ
تطور اإلنسان عرب
بإمكاهنام كتابة القصة أو الرواية من حمض اخليال .وبام أن التاريخ هو فهم ّ
املؤرخ البحث عن خمتلف خملفات اإلنسان من آثار مكتوبة وأخرى غري
العصور فإن عىل ّ
مكتوبة وعن كل ما من شأنه أن يساعده عىل إعادة بناء تاريخ اإلنسان أي ماضيه.

مؤرخي القرن التاسع عرش إىل القول :إن التاريخ ال يبدأ اَّإل
ولقد بلغ األمر ببعض ّ
علم
املؤرخ األوىل البحث عن الوثائق وبعثوا لذلك اً
إذا تو ّفرت وثائق ،وجعلوا من مهام ّ
قائم الذات له قواعده وأدوات عمله ومناهجه (.)Heuristique
اً
املؤرخ من
اَّإل أن مفهوم الوثيقة ما انفك ّ
يتطور ليشمل كل مصدر من شأنه أن يمكّن ّ
معرفة املايض البرشي واملجال عىل أساس أنه ال يمكن الفصل بني اإلنسان وحميطه الطبيعي
والبيولوجي.

للمحرك
وعن أمهية الوثائق يف كتابة التاريخ قال بعضهم :إهنا كالوقود بالنسبة
ّ
االنفجاري(L’histoire se fait avec les documents comme le moteur à explosion( ((5
.)fonctionne avec du carburantوعن دور األرشيف وأمهيته يف حفظ وصيانة الوثائق
املكتوبة قال بعضهم :إهنا بمثابة خزانات املعلومات التارخيية اَّإل أن التفاوت بني الدول يف
عالقتها بالوثائق كبري بحسب تقاليدها يف املجال التوثيقي؛ فالدول العظمى عظيمة كذلك
بعدد الوثائق التي تتضمنها خزاناهتا وأرشيفاهتا ،والدول ّ
املتأخرة أو املتخ ّلفة متخ ّلفة بالنظر
(((5
إىل ضعف رصيدها من الوثائق ونوعية عالقتها بمورثها الوثائقي .
تعترب الوثائق إذن مادة التاريخ ،بل إهنا تعدّ من أهم مصادره املعتمدة ،فال تاريخ
للمؤرخ الذي يريد
بال وثائق ،فالوثائق هي ذاكرة اجلنس البرشي ،كام أهنا تعترب أهم سند
ّ
الوصول إىل «احلقيقة التارخيية»(.((5

تتبوأ الوثيقة مكانة مهمة يف معظم الدراسات التارخيية إن مل نقل كلها ،وهي
وهكذا َّ
مبارشا ،أو ضاع أو
أثرا
مت ّثل أفكار املاضيني وترتجم أفعاهلم؛ فكل فكرة أو فعل مل خيلف ً
ً
طمست معامله ،ال يعني شي ًئا بالنسبة للتاريخ.

(56) Henri Irène Marrou, De la connaissance historique, Paris, Seuil, 1975, p. 50.

( ((5ابن سليامن فريد ،مدخل إىل دراسة التاريخ ،تونس ،مركز النرش اجلامعي ،2000 ،ص.40:
( ((5أمحد حسني ،الوثائق التارخيية ،القاهرة ،1954 ،ص.9:
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واملؤرخ الواعي ال بد
ال جدال إذن يف كون أن الوثائق تشكّل مادة التاريخ األوىل،
ّ
له من الرجوع إىل الوثائق باعتبارها منب ًعا لدراسة شؤون العرص الذي يبحث فيه النواحي
االقتصادية واالجتامعية والسياسية وغريها(.((5
الوثائق إذن هي مادة التاريخ ،هذه مالحظة بدهيية جيب أن يدركها كل باحث يف
التاريخ عن «احلقيقة التارخيية» والعثور عىل الوثائق اخلاصة باملوضوع الذي ندرسه عملية
املؤرخ هو أنه ال يقدم عىل معاجلة موضوع معينّ اَّإل بعد
ها ّمة جدًّ ا ،والغالب عند الباحثّ /
التأكّد من تو ّفر الوثائق التي تلقي األضواء عىل حقيقة األحداث.

مهمة من الوثائق عن املسألة أو القضية التي يريد
وقد تتو ّفر
للمؤرخ أحيان ًا كميات ّ
ّ
ويتعرض
دراستها فيواجه آنذاك مصاعب من نوع آخر مثل الفرز والقراءة والتصنيف...
ّ
مؤرخو الفرتة املعارصة الذين يستغ ّلون أصنا ًفا عديدة
نسب ًّيا ملثل هذه الوضعية أحيانًا ّ
ومتنوعة من الوثائق املكتوبة والشفوية واملصورة والسمعية البرصية وغريها ...وأحيانًا
ّ
املؤرخ عن الكتابة يف موضوع مل تتكشف وثائقه أو جانب كبري منها
كثريا ما حيجم ّ
أخرى ً
املؤرخ أو الباحث موضو ًعا ال
عىل األقل ،إذ كيف يمكن من الناحية النظرية أن يتناول ّ
يملك أدوات بحثه األساسية أال وهي الوثائق؟.

املؤرخ :أصناف الوثائق
خامسا :مواد عمل ّ
ً

تكتيس الوثيقة أمهية قصوى يف البحث العلمي عمو ًما ،ويف البحث التارخيي
املؤرخني حتى أن التهافت عليها والبحث عنها وأحيانًا
ً
خصوصا ،كام أن أمهيتها تزداد لدى ّ
احتكارها من طرف البعض منهم أمر يكاد يكون عاد ًّيا يف أواسط الباحثني الذين حياولون
توظيف الوثائق واستنطاقها كام أن استثامرها يعترب بالنسبة إليهم بمثابة رأسامل.
بالتنوع والتعدّ د ،وفيام ييل عرض ألهم التفاصيل:
املؤرخ تتم ّيز
ّ
كام أن مواد عمل ّ

نظرا لتم ّيزه بالدقة
 -1النصوص ووثائق األرشيف :وهي الصنف املحبذ
للمؤرخ ً
ّ
أكثر من غريه .اَّإل أن تغيرّ اخلطوط عرب األزمنة واختالفها من ناسخ إىل آخر يستوجب
املؤرخ معرف ًة وإملا ًما بعلم اخلطوط ( )Paléographieليتمكّن من حتقيق النصوص
من ّ
املختص يف
وخاصة
املؤرخ
ّ
ّ
وقراءهتا القراءة الصحيحة .فتحقيق املخطوطات من مهام ّ
الفرتة الوسيطة.
( ((5حممد إبراهيم السيد ،مقدّ مة للوثائق العربية ،سلسلة الوثائق واملعلومات ( ،)1القاهرة :دار الثقافة
للنرش والتوزيع ،1993 ،ص.14:
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فاملؤرخ يف هذه احلالة مدعو
ولئن أصبح من الصعب اكتشاف خمطوطات جديدة،
ّ
إىل استغالل ما تو ّفره مصادر أخرى -معظمها مازال خمطو ًطا -ككتب النوازل والفتاوى
واملناقب واألحكام واحلسبة وغريها من املؤ ّلفات الفقهية وكتب الطبقات والرتاجم والسري
واألنساب ...أما وثائق األرشيف فهي نوعان:
النوع األول :األرشيف الرسمي أو احلكومي( :حمارض جلسات ،مراسالت
خمتلف الوزارات ،معاهدات دولية ،اتفاقيات ،دفاتر جبائية ،)...وهي حمفوظة عادة بدور
األرشيف الوطنية ( )Les Archives Nationalالتي مت ّثل عىل حدِّ تعبري بعضهم «أنبار أو
خمزن التاريخ» (.((6()Grenier de l'histoire

النوع الثاين :األرشيف اخلاص :وهو ملك األفراد أو العائالت أو املؤسسات اخلاصة
ترخيصا من أصحابه( ،عقود زواج ،عقود ملكية ،مذكرات،
ويستوجب اال ّطالع عليه
ً
سجالت عدول اإلشهاد املحتوية عىل عقود
رسائل شخصية .)...من هذا الصنف نجد ّ
هتم احلياة االجتامعية (زواج ،طالق ،قسمة إرث )...واالقتصادية (بيع ،رشاء ،كراء،
خمتلفة ّ
تكوين رشكة ،)...وهي وثائق قريبة جدًّ ا من الواقع املعيش واحلياة اليومية.

 -2الصحف :منها ما هو رسمي حكومي ومنها ما هو خاص .وقد تكون الصحيفة
يومية ،أسبوعية ،قومية ،جهوية أو حملية .لكن مهام كانت نوعيتها فإن املوضوعي بالنسبة
للخرب الصحفي ّ
وموج ًها من قبله .إن االعرتاف بقيمة النص الصحفي
يظل مسكونًا بالذايت
ّ
بالنسبة للبحث التارخيي ال ينبغي أن جيعلنا نغفل عن واجب االحرتاس إزاء هذا النوع من
دائم لرشوط املوضوعية ،وهذا ما يبعدها أحيانًا عن احلقيقة
املصادر التي قد ال تستجيب اً
التارخيية ويسقطها يف متاهات التأويل والتزييف .ومن هنا يمكن أن نفهم ملاذا ختتلف مقاربة
التاريخ يف معاجلة القضايا واألحداث عن معاجلة الصحافة(.((6

تطور م ّطرد يف
 -3الوثائق السمعية البرصية :هذا الصنف من الوثائق هو يف ّ
السنوات األخرية بسبب استعامل الراديو والتلفزيون والسينام والفيديو ...وهي كباقي

(60) Bruno Galland, «Conserver pour l’histoire: une nouvelle dimension pour les Archives
nationales de France», en ligne: http://www.archiviodistato.firenze.it/atti/aes/galland.
pdf, consulté le 20/11/2014.
(61) Quivy Vincent, «Le journalisme : une histoire sans historien». in Communication
et langages. N°102, 4ème trimestre 1994. pp. 79-92. [En ligne], mis en ligne le 18
novembre 2002. URL: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
colan_0336-1500_1994_num_102_1_2550 Consulté le 04 avril 2011
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املصادر األخرى قابلة للتحريف بسهولة عن طريق عملية الرتكيب (.)Montage

 -4املؤلفات األدبية :تو ّفر معلومات تارخيية عن األوضاع االجتامعية (طرق العيش،
أنامط احلياة ،العادات) ،ويكفي أن نذكر بأمهية الشعر اجلاهيل يف وصف املجتمع العريب قبل
اإلسالم.

للمؤرخ مجلة من املعلومات التارخيية .نذكر عىل سبيل
أيضا
 -5األعامل الفنية :تو ّفر ً
ّ
املثال أمهية اللوحات الفسيفسائية يف دراسة املجتمع الروماين( ،((6أو لوحات الرسامني
اإليطاليني أو اهلولنديني لفهم عرص النهضة األوروبية .فهذه األعامل الفنية هي بمثابة
للمختص يف تاريخ الفن.
نصوص بالنسبة
ّ
 -6الوثائق األثرية :تشكّل جمموعة من املخ ّلفات األثرية من عامرة ونقائش
املتخصصون يف
وخاصة
للمؤرخني
ومسكوكات وخزفيات ...وهي تشكّل
ّ
ّ
ّ
مصدرا مهماًّ
ً
دراسة العصور القديمة.

 -7الوثيقة اإليقونوغرافية أو املصورة ( :)Document Iconographiqueإن أمهيتها
يف تزايد مستمر منذ مطلع القرن التاسع عرش ،والصورة -كام يقول املثل الصيني -هي بمثابة
مصدرا آخر من مصادر البحث التارخيي يمكن االعتامد عليه
ألف كلمة( .((6وهي تشكّل
ً
خاصة إذا انعدمت الوثائق املكتوبة ،اً
للمؤرخني
فمثل تو ّفر الرسوم عىل جدران الكهوف
ّ
ّ
الكثري من املعلومات التارخيية عن احلياة يف عصور ما قبل التاريخ .كام ّ
املؤرخ،
يتعذر عىل ّ
إن مل نقل يستحيل عليه ،دراسة النهضة األوروبية يف القرنني اخلامس والسادس عرش دون
إدراج الرصيد اهلائل من األعامل الفنية ضمن قائمة مصادره.

ّ
أيضا الشهادات الشفوية لشهود العيان الذين
 -8املصادر الشفوية:
املؤرخ ً
يستغل ّ
عاشوا األحداث أو كانوا أحد أطرافها ،وبام أن مصدر الرواية الشفوية هي الذاكرة ،فإن
املؤرخ أن يفهم كيفية عملها عىل أساس أهنا عملية إعادة عنارص أحداث املايض(.((6
عىل ّ

 -9الوثيقة اإلحصائية :تزايدت أمهيتها يف إطار ما يعرف بالتاريخ الكمي (Histoire

( ((6انظر عىل سبيل املثال :بلكامل البيضاوية ،أنشطة فالحية واستغالليات من خالل فسيفساء الشامل
اإلفريقي ،ضمن كتاب :البادية املغربية عرب التاريخ ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،
 1999ص.11 :
( ((6شاكر عبد احلميد ،عرص الصورة السلبيات واإلجيابيات ،الكويت :عامل الفكر ،يناير  ،2005ص.7:
( ((6فانسينا يان ،املأثورات الشفاهية دراسة يف املنهجية التارخيية ،ترمجة :أمحد عيل مريس ،القاهرة :دار
أيضا:
الثقافة ، 1981 ،ص .16:راجع ً

- Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1995. p. 105 - 174.
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أيضا بالتاريخ السلسيل ( )Histoire Sérielleالذي ما انفك
 ،)Quantitativeأو ما يعرف ً
يتطور منذ ظهوره يف إطار مدرسة احلوليات مع دراسة كل من فرانسوا سيميان (François
ّ
 )Simiandوأرنست البروس ( )Ernest Labrousseوبيري شوين (.)Pierre Chaunu
ولقد ولع هذا األخري بالتاريخ السلسيل حتى اعتربه الشكل الوحيد للبحث التارخيي(.((6

كام اعترب فرانسوا فورييه ( )François Furetمنهج التاريخ الكمي باألرقام هو ثورة
يف فهم التاريخ كله( .((6ويعتمد التاريخ الكمي عىل استغالل سالسل مرقمة ملعطيات
للمؤرخ التغيريات
ّ
متجانسة قابلة للمقارنة وممتدة عىل فرتة زمنية طويلة ،وذلك حتى يتبينّ
والتطورات احلاصلة ،وهو ما أسامه عبد اهلل العروي بـ« :التاريخ بالعدد».
ّ
املؤرخ ،وهي رضورية
 -10اخلريطة التارخيية :مت ّثل هي األخرى أداة من بني أدوات ّ
بالنسبة إليه يف ضبط املواقع ووسيلة ناجعة للتعبري عن حدث أو ظاهرة تارخيية (توزيع
حتركات القبائل ،مراحل تن ّقالت جيوش.)...
السكانّ ،
متنوعة وعديدة ،وغال ًبا ما يعكس تعدّ د الوثائق انشغال كل
تتو ّفر إذن
للمؤرخ وثائق ّ
ّ
متخصص؛ فامهية الوثيقة عند األركيولوجي هي البقايا األثرية (حجرية ،حيوانية ،نباتية)،
ّ
املؤرخ املعتكف عىل مكتبة وطنية ،هي املخطوطات والرسائل والكناشات.
وعند ّ

أما وثائق القرن العرشين فهي اخلطب
املسجلة واألفالم الوثائقية واالستجوابات(.((6
ّ
أيضا خيتلف ،اً
فمثل أندريه كورفيزيه ( )André Corvisierنجده يعطي الوثائق
كام أن ترتيبها ً
الرتتيب التايل :الوثائق املكتوبة ،الشواهد اإليقونوغرافية ،األنصاب املادية ،الرسوم املرئية،
واملسجالت الصوتية(.((6

خاصا من التأليف التارخيي،
واضح من خالل هذا الرتتيب أنه ترتيب يالئم نو ًعا ًّ
غال ًبا ما يعكس هم كل ختصص؛ «فالتاريخ السيايس /الديبلومايس يضع عىل رأس القائمة

( ((6للمزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة يمكن الرجوع إىل:

- Pierre Chaunu, Histoire quantitative, Histoire sérielle, Paris, Armand Colin, 1978.
- François Dosse, «la nouvelle histoire», in Christian Delacroix, François Dosse, & Patrick
Garcia (dir.), Histoire & historiens en France depuis 1945. Paris: Adpf, 2003, p. 120.

( ((6سيار اجلميل ،املجايلة التارخيية فلسفة التكوين التارخيي نظرية رؤيوية يف املعرفة العربية اإلسالمية،
عامن ،منشورات األهلية للنرش والتوزيع ،1999 ،ص .57 :يمكن الرجع أيضا إىل:

- François Furet, «Le Quantitatif en histoire», in Jacques Le Goff & Pierre Nora (dir.), Faire
de l’histoire t.1: Nouveaux Problèmes, Paris, Gallimard, 1974, p. 75 - 76.

( ((6عبد اهلل العروي ،مفهوم التاريخ ،اجلزء األول ،األلفاظ واملذاهب ،مرجع سابق ،ص.80:

(68) André Corvizier, Sources et méthode en histoire sociale, Paris, SEDES, 1980, p. 35.
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الشواهد املكتوبة ،املخطوطة أو املطبوعة .وتاريخ الفن الرسوم واألشكال التمثيلية األخرى
واألرخيات املواد املستعملة ،وتاريخ اإلنتاج اجلداول اإلحصائية وتاريخ الذهنيات
األدبيات واألساطري واألحالم»(.((6

التخصص التارخيي ،فإن تعدّ دها
وإذا كان الرتتيب الوثائقي خيضع لطبيعة البحث أو
ّ
املتخصص صناعته بل
أيضا مسألة منهجية تتم ّثل يف الكيفية التي يفهم هبا
وتو ّفرها يطرح ً
ّ
التاريخ .ويف هذا السياق يقول عبد اهلل العروي« :من يتأ ّمل يوم ًّيا األحجار أو حبوب
ويتصوره من ال ينفك يقرأ املخطوطات،
الذرة ،أو أواين الفخار ،ال يفهم التاريخ كام يفهمه
ّ
تطور أسعار القمح أو اللحم .لكل وثيقته ولكل تارخيه»(.((7
أو يتابع ّ

املؤرخ وقفة تأ ّملية مقرونة بحذر شديد
عىل هذا النحو يستوجب تعدّ د الوثائق من ّ
وحس نقدي ،فالتاريخ ال يتجدّ د باكتشاف وثائق جديدة بقدر ما يتجدّ د بنوعية األسئلة
ّ
املؤرخ عىل الوثائق وتأويله هلا.
التي يطرحها ّ
إن للوثائق بأكملها أمهية كربى يف البحث التارخيي ،فهي تستخدم يف الغالب
رواد اجتاه
تصورات ّ
كمناجم يستخرج منها التاريخ اخلام ليس اَّإل .ويمكن القول بأن ّ
التاريخ اجلديد وإسهاماهتم املنهجية ستؤ ّدي ال حمالة إىل توسيع مفهوم الوثيقة التارخيية
للمؤرخ أن يستقي منه مادته التارخيية ،كام أن تقنية استنطاقها يف ظل
لتشمل كل ما يمكن
ّ
املؤرخ ملخ ّلفات
هذا االجتاه ستفرض معاجلات جديدة عىل اخلزان الوثائقي؛ جعلت معاجلة ّ
املايض البرشي ختضع ألسئلته ولثقافته وبنيته الفكرية ،هذا باإلضافة إىل توظيف مكتسبات
بعض العلوم اإلنسانية األخرى (مثل األنثروبولوجيا والسيميائيات واللسانيات ...إلخ)
كعلوم فرضت نفسها ومل يعد من املمكن جتاهلها.

تصورته املدرسة الوضعانية-
إن اإلقرار هبذه األمور ال يعني أن النقد الوثائقي -كام ّ
حلا ،بل عىل العكس من ذلك ،إن قوة املنهج النقدي تبقى غري قابلة للنقاش،
مل يعد صا ً
ولكنها غري كافية.
املؤرخ حيتاج يف فهم ما يوجد بني ثنايا سطور الوثيقة التارخيية
وعىل هذا األساس فإن ّ
إىل مركبه العقيل وخياله ومنهجيته العلمية .إن مرحلة النقد الوثائقي وعىل الرغم من أمهيتها
يف فهم الوثيقة ،وفهم احلدث عربها ،ذلك أن النقد الوثائقي /الوضعاين ينطبق أكثر عىل
الوثائق السياسية والديبلوماسية التي ترتجم التاريخ احلدثي ()Histoire évènementielle
( ((6عبد اهلل العروي ،مفهوم التاريخ ،األلفاظ واملذاهب ،مرجع سابق ،اجلزء األول ،ص.85:
( ((7املرجع نفسه ،ص.80 :
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التحوالت
والرسدي ( )L'histoire-récitوتاريخ املدة القصرية ( )La courte duréeأو
ّ
املؤرخ يف هذه احلالة هو حتقيق األحداث فقط ومعرفة زمن حدوثها
وهم ّ
الفردية الرسيعةّ ،
ووقوعها.
ولعل هذا األمر هو ما يتعارض مع االجتاهات التارخيية املعارصة التي تستعمل
ّ
وتتوخى الكشف ليس فقط عن التغيرّ ات القصرية بل ذات املدّ ة
أنوا ًعا أخرى من الوثائق،
الطويلة.

اً
خاص مع الوثيقة التارخيية؛ فالنقد الوثائقي يكثر
تعامل من نوع
وهذا ما يقتيض
ّ
من األسئلة عىل الوثائق وال يدعها تتك ّلم من تلقاء نفسها .وبالتايل يرغمها هبذه الطريقة أو
التعسف
يتم
الكيفية عىل إعطاء معلومات قد ال تتو ّفر عليها .وبعبارة أخرى :أكثر
ً
ّ
وضوحا ّ
عليها باالستنتاجات ،يضاف إىل ذلك أن التحليل النقدي للوثيقة ال يعني وجو ًدا قطع ًّيا
حلدث ما( .((7بل فقط إمكانية االعتامد عليها كشاهد ،وهنا تطرح رضورة فهم الوثيقة،
املؤرخ
وهذا األخري يتجاوز النقد الوثائقي ويعمل بذلك عىل توظيف واستغالل ثقافة ّ
وبنيته الفكرية.

ﷺ عىل سبيل اخلتام

أيضا أرضية عمل البحث
تشكّل الوثيقة إذن ما ّدة أولية بالنسبة
للمؤرخني ،وهي ً
ّ
حول املايض ،بالتايل فالوثيقة تسمح هي نفسها بصياغة وبناء التاريخ .يتع ّلق األمر بمجموع
آثار تعمل عىل إعطاء معلومات حول املايض .ويف هناية حتليل هذه الورقة البحثية نر ّدد ما
املؤرخ عىل بدهيته وبراعته يف استخدام
قاله هنري مارو« :فمفهوم فكرة الوثيقة يعتمد عىل ّ
أدواته يف العمل ومعرفاته ،ولكن قبل كل يشء عىل ما يف ذاته ،عىل ذكائه ،نافذة عقله ،وعىل
ثقافته»(.((7

للمؤرخ وليس بغناه الوثائقي .إن
وهلذا فاملعرفة التارخيية هي رهينة بالغنى الذايت
ّ
الوثائق أو النصوص ليست من األدوات الش ّفافة التي تساعد عىل الوصول إىل مضامني
جامدة ،بل هناك عدد من الدالالت التي ال ختاطب الباحث اَّإل إذا تبنّى هذا األخري قراءة

(71) Antoine Prost «Les pratiques et les méthodes», in Jean-Claude Ruano-Borbalan éd.,
L›histoire aujourd›hui, nouveaux objets de recherche, courants et débats, le métier
d›historien, Auxerre, Sciences Humaines Editions, 1999, p.386.

( ((7مارو ،هـ أ ،من املعرفة التارخيية ،مرجع سابق ،ص.63 :
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تتعدّ ى البحث عن وقائع معزولة(.((7

إن القراءة املتعدِّ دة للنصوص أو الوثائق ال تعني نبذ االستعامل الوثائقي هلا .بل يعني
املؤرخ ربام ينخدع بمعطيات مشبوهة ،وبني تفاهة
عدم االقتصار عىل ذلك االستعامل؛ ألن ّ
الشكل وأولوية املضمون الذي يفرتض عادة املنهج النقدي تأيت القراءة املتعدّ دة لتجعل
املؤرخ أدوات ومفاهيم راكمتها العلوم اإلنسانية
الشكل
ّ
يتحول إىل مضمون إذا ما وظف ّ
واالجتامعية.

أوال :باللغة العربية

ﷺ قائمة املراجع

* إبراهيم عبد العزيز عبد الغني ،الوثائق التارخيية املسجلة وأمهية مقارنتها بالروايات
الشفهية ،جملة الوثيقة ،العدد  ،38يوليو.2000 ،

* إملربارنز ،هاري ،تاريخ الكتابة التارخيية ،اجلزء الثاين ،ترمجة :حممد عبد الرمحن برج،
مراجعة :سعيد عبد الفتاح عاشور ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب.1987 ،

* التيمومي ،عبد اهلادي ،مفهوم التاريخ وتاريخ املفهوم يف العامل الغريب من النهضة إىل
العوملة ،صفاقس :دار حممد عيل للنرش.2003 ،
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*

الدكتورة نادية الشرقاوي**

ﷺ تقديم

انحرص موضوع املرأة يف الفكر اإلسالمي ضمن خندق ض ّيق ،يف
عناوين مع ّينة مثل« :قضية املرأة» و«حقوق املرأة يف اإلسالم» ،وشعارات
شعارات يف عمق حقيقتها صحيحة،
من قبيل« :اإلسالم يكرم املرأة» ...إلخ،
ٌ
مفرغة من الداخل ،حيكمها فكر معينّ وواقع معينّ  ،بعيدة عن املفاهيم
لكنها ّ
* موضوع العالقة بني املرأة والرجل يف القرآن من املواضيع التي تشتغل عليها الباحثة
املغربية الدكتورة أسامء املرابط ،وينصب اهتاممها عليه بشكل كبري يف حمارضاهتا داخل
املغرب وخارجه ،وهلا فيه كتابات عديدة ،من بينها:

Femmes et hommes dans le Coran: quelle égalité? éditions al Bouraq paris,
Asma Lamrabet.

و«اإلسالم واملرأة :الطريق الثالث» ،د .أسامء املرابط ،ترمجة :برشى لغزايل  ،املغرب:
يضم جمموع مقاالهتا
دار النرش مرسم ،2014 ،ويمكن الرجوع ملوقعها اإللكرتوين ،الذي ّ
يف هذا الباب:

http://www.asma-lamrabet.com/

** باحثة يف علم األديان وقضايا املرأة يف الفكر اإلسالمي من املغرب .الربيد اإللكرتوين:
charkaouinadia@hotmail.com
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أسست هلا رسالة اإلسالم ،كمفهوم «إنسانية املرأة» و«حترير املرأة من االضطهاد
التي ّ
والتمييز».

مهشت املرأة ،وجعلت هلا أدوار ثانوية
ولتجاوز هذه املقاربة التقليدية الضيقة التي ّ
ووظائف تكاملية بالنسبة ملوقع الرجل ،ال بد إذن من الرجوع إىل املفهوم القرآين التحريري
لإلنسان ،وإىل املبادئ األساسية للقرآن الكريم ،وأمهها مبدأ «املساواة بني الرجل واملرأة يف
اإلنسانية».

حررت اإلنسان ،اً
رجل كان أم امرأة ،من كل
حتررية بامتيازّ ،
فرسال ُة اإلسالم رسالة ّ
(((
أشكال االستعباد املادي واملعنوي ،وقد تناول القرآن الكريم موضوع حترير اإلنسان ،
وأفرد له مساحة كبرية بل اعتربها القضية الكربى التي تنبثق منها كل القضايا األخرى؛
ولذا ال بد لنا من استعادة هذا املفهوم ،وبلورة مقاربة جديدة للنصوص القرآنية.
التحرري الذي
إذن كيف قدّ م لنا القرآن صورة املرأة اإلنسان؟ وما هو هذا املفهوم
ّ
جسدته اآليات القرآنية للمرأة والرجل كإنسان؟
َّ
ما هي القراءة التجديدية ملوضوع عالقة املرأة بالرجل ،يف ضوء قراءة شمولية للقرآن
الكريم (اآليات الكونية ،اآليات السياقية ،اآليات اخلاصة)؟

حتررية
ﷺ أولاً  :استيعاب القرآن وتطبيقه كرسالة ّ

تعهد اهلل عز وجل بحفظه من أي
يعدّ القرآن الكريم الكتاب الساموي الوحيد الذي ّ
حتريف زمانًا ومكانًا ،وقد فهمه الناس فهو ًما خمتلفة تتّفق أحيانًا ،وختتلف أحيانًا أخرى،
حسب ما يو ّفره كل عرص من معارف جديدة ،وحسب اختالف ثقافات ومعارف الناس.

يدعو هذا النص املعجز ،يف الكثري من آياته الكريمة ،إىل التأ ّمل والتد ّبر والفهم
العميق ،فاجليل الذي تل ّقى القرآن عىل يد املعلم األول حممد  ،Kأخذ القرآن وحفظه
وفهمه ،ومل يفصل بني فهم القرآن وحفظه ،فكام تسابقوا يف حفظ القرآن تسابقوا يف فهم
معانيه ،وانعكس ذلك الفهم عىل حياهتم اليومية ،لينتج ما ّدة اسمها العمل بكتاب اهلل،
وتغيرّ نمط حياهتم لألفضل« ،وبام أن القرآن ليس ترا ًثا ،وجب علينا أن نفهم أن صياغته
متشاهبة ،وأنه جاء من حي إىل أحياء ،فاهلل حي والعرب يف القرن السابع امليالدي أحياء،

((( يمكن االستفادة يف هذا املوضوع من مقال الكاتب الفلسطيني أمحد أبو رتيمة« :حترير اإلنسان يف القرآن»
املؤرخ بـ  21سبتمرب  ،2011واملنشور يف موقع إيالف:

http://www.elaph.com/Web/opinion/2011683743/9/.html
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فتفاعلوا معه حسب أرضيتهم املعرفية ،ونحن اآلن يف القرن اخلامس عرش اهلجري أحياء
واهلل حي ،فام علينا اَّإل أن نتفاعل معه طب ًقا ألرضيتنا املعرفية ،ففي هذه احلالة فقط ال يكون
تنزل علينا»(((.
القرآن ترا ًثا ألننا نفهمه عىل أساس أنه ّ

نفيسا للشاعر واملفكر حممد إقبال (-1877
ويف هذا السياق ً
أيضا ،أذكر كال ًما ً
تعمدت أن أقرأ القرآن بعد صالة
1938م) ُيبينّ فيه أمهية القرآن يف تغيري حياته« :قد كنت ّ
الصبح كل يوم ،وكان أيب يراين فيسألني :ماذا تصنع؟ فأجيبه أين أقرأ القرآنّ ،
وظل عىل
ذلك ثالث سنوات متتاليات ،يسألني سؤاله ،فأجيبه جوايب ،وذات يوم قلت له :ما بالك يا
أيب تسألني نفس السؤال ،وأجيبك جوا ًبا واحدً ا ،ثم ال يمنعك ذلك عن إعادة السؤال من
غد؟ فقال :إنام أردت أن أقول لك يا ولدي :اقرأ القرآن كأنام نزل عليك ،ومنذ ذلك اليوم
بدأت أتفهم القرآن و ُأقبل عليه ،وكان من أنواره ما اقتبست ،ومن ُدرره ما
نظمت»(((.
ُ
وح ًّقا ،فتد ّبر القرآن الكريم ،والتفاعل معه ،باعتباره النقطة املركزية واملرجعية
يضمن لنا رؤية جلية وواضحة ،إذا اهتدينا به يف تدبري األمور الشائكة
العليا يف اإلسالمْ ،
يف موضوع عالقة املرأة والرجل ،فهو كتاب هداية يرشد احلائر إىل غايته﴿ :إِ َّن َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن
ون الصالحِ ِ
ِدي لِ َّلتِي ِهي َأ ْقوم ويبشرِّ ا ُمل ْؤ ِمنِ َ ِ
ات َأ َّن لهَ ُ ْم َأ ْج ًرا كَبِ ًريا﴾(((.
َ َ ُ ََُ
ني ا َّلذي َن َي ْع َم ُل َ َّ َ
يهَْ
وكتاب ينري طريق احلق ،إذا جت ّلت البصرية مع البرص ،لقوله تعاىل﴿ :يهَْ ِدي بِ ِه ال َّل ُه
ُّور بِإِ ْذنِ ِه و ِدهيِم إِلىَ صرِ ٍ
يخُْرجهم م ِن ال ُّظ ُل ِ
ت إِلىَ الن ِ
اط
َم ِن ا َّت َب َع ِر ْض َوا َن ُه ُس ُب َل َّ
َ يهَْ ْ
ماَ
السال ِم َو ِ ُ ُ ِّ
َ
ُّم ْست َِقي ٍم﴾(((.
وبالتفاعل مع القرآن الكريم ،نستوعب القرآن ورسالته التحريرية لإلنسان ،ولذا
فعلينا لفهم هذا التحرير ،أن نجمع بني أمور أساسية هي:
التحرري للوحي.
 -1إعادة قراءة النصوص القرآنية بالرجوع إىل املفهوم
ّ
 -2عدم استئصال اآليات القرآنية من سياقها األصيل.
 -3احرتام الرؤية الشمولية للقرآن :كرؤية شمولية لإلنسانية.
 -4تطوير جديد للمفهوم القرآين لإلنسان.

((( حممد شحرور ،الكتاب والقرآن قراءة معارصة ،بريوت  -لبنان :دار الساقي ،الطبعة األوىل 2011م،
الصفحة .237
((( أبو احلسن الندوي ،روائع إقبال ،دمشق  -سوريا :دار الفكر ،الطبعة األوىل1379 :هـ1960/م،
الصفحة.31 :
((( سورة اإلرساء ،اآلية.9 :
((( سورة املائدة ،اآلية.16 :
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عندما نقف مع البناء القرآين لإلنسان ،نجد آيات كثرية تقدّ م لنا صورة هذا اإلنسان
كام خلقه اهلل عز وجل ،وكام أراده يف كونه ،فقوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا ِ
نس َ
ان فيِ َأ ْح َس ِن
اإل َ
َت ْق ِوي ٍم﴾(((ُ ،يبني بناء اإلنسان -رج اً
ل وامرأةً -يف تكوينه اجلسدي والبيولوجي الذي مجع
بني حسن الرتكيب وحسن التقويم والتعديل ،الدال عىل عناية اخلالق هبذا املخلوق ،وقوله
ِ
َاه ْم
﴿و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي آ َد َم َو مَ َ
َاهم ِّم َن ال َّط ِّي َبات َو َف َّض ْلن ُ
َاه ْم فيِ الْبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
ح ْلن ُ
تعاىلَ :
ِ
(((
َعلىَ كَثِ ٍري ممِّ َّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْفض اًيل﴾ يبني ترشيف بني آدم اإلنسان وتكريمه عىل بقية اخللق،
بالتمييز والعقل واملعرفة واالستخالف يف األرض وحتقيق العدل ،وهو ما يتعارض مع
تفوق
ليكرس ّ
اخلطاب التمييزي الذي ينعت املرأة بالنقص اجلسدي والضعف العقيلّ ،
الرجل عىل املرأة.

فحينام نتأ ّمل النصوص القرآنية ،نجد أن اإلنسان يف القرآن خملوق برشي ،بغض
النظر عن عرقه أو أصله أو جنسه أو لونه أو عقيدته ،بينام اإلنسان يف اخلطاب التمييزي
املتطرفُ ،يعدُّ  ،اً
أول وقبل كل يشء ،اً
رجل ،وبالرضورة عرب ًّيا ،ويف الوقت الذي ينسب
ّ
ِ
ِ
(((
ِ
نس ُ
ان َضعي ًفا﴾  ،ينسب اخلطاب
فيه القرآن الكريم الضعف لإلنسان عمو ًماَ :
﴿و ُخل َق اإل َ
التقليدي قيمة الضعف للمرأة.

يقدّ م القرآن إذن مفهو ًما شمول ًّيا لإلنسان ،جيمع بني القيم األخالقية والقيم
االجتامعية (التوحيد ،العدل ،العقل ،حرية االعتقاد ،العلم ،األمانة ،االختالف ،املحبة،
الرمحة ،الكرامة) ،حيث تنعكس هذه القيم عىل املحيط االجتامعي ،الذي تنطلق نواته من
األرسة :الصورة املصغرة للمجتمع.

ﷺ ثان ًيا :نحو مقاربة جديدة

لطرح مقاربة جديدة يف موضوع أسس العالقة بني املرأة والرجل من املنظور القرآين،
ال بد من قراءة تدبرية للقرآن الكريم ،تستحرض ثالثة أنواع من القراءات لآليات القرآنية:
القراءة الشمولية ،والقراءة املقاصدية ،والقراءة االجتهادية.

أولاً  :القراءة الشمولية

تعكس هذه القراءة تناول القرآن الكريم لكل اجلوانب اإلنسانية ،حيث إن القرآن

((( سورة التني ،اآلية.4 :
((( سورة اإلرساء ،اآلية.70 :
((( سورة النساء ،اآلية .28
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الكريم مل يقف عند حدٍّ واحد من اجلوانب اإلنسانية ،بل حتدّ ث عن جماالت متعدّ دة ،جتمع
بني اجلانب العقدي ،واجلانب الترشيعي ،واجلانب العميل ،واجلانب األخالقي ،واجلانب
احلقوقي ،واجلانب الرتبوي ،يف إطار تنظيم العالقات اإلنسانية بني املرأة والرجل.

واملقصود بالقراءة الشمولية عدم استخالص األحكام واستنباطها اَّإل بعد مجع كل
اآليات القرآنية يف املوضوع ،ومراعاة السياق الواردة فيه ،وحتديد املوضوع العام للسورة
التي وردت فيها كل اآليات ،فأحكام النساء الواردة يف سورة البقرة ،أو يف سورة النساء،
ال يمكن أن تتناىف مع األحكام العامة الواردة يف السورتني ،فال يمكن فصل أحكام النساء
اً
مثل -عن أحكام اليتامى وأحكام الوصية ،فكلها أحكام تتّفقالواردة يف سورة البقرة
مع باقي أحكام السورة يف املقاصد العامة التي جيب حتديدها ،ولعل أمهها حتقيق العدل
ِ
ِ
الحا﴾(((،
﴿و ُب ُعو َلت ُُه َّن َأ َح ُّق بِ َر ِّده َّن فيِ َذل َك إِ ْن َأ َرا ُدو ْا إِ ْص ً
واملساواة بني الناس ،قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ُوه َّن
﴿ولهَ ُ َّن م ْث ُل ا َّلذي َع َل ْي ِه َّن بِا َمل ْع ُروف﴾( ،((1وقال تعاىلَ ﴿ :و َال ت ُْمسك ُ
وقال تعاىلَ :
ْ (((1
ضرِ َ ًارا ِّل َت ْعتَدُ وا﴾ .

ثان ًيا :القراءة املقاصدية

واملقصود هبا القراءة التي هتدف إىل استنباط أحكام تتوافق ومقاصدَ الرشيعة ،وال
يتأتَّى ذلك اَّإل من خالل القراءة الشمولية لآليات موضوع الدرس ،فإذا كانت األحكام
املستنبطة خمالفة ملقاصد الرشع ،وجب إعادة النظر فيها ،فإذا كان احلكم بعيدً ا عن مقصد
﴿ولِلر َج ِ
ال
العدل ومقصد املساواة ،وجب إعادة قراءة النص ،ومثال ذلك قوله تعاىلِّ َ :
َع َلي ِهن درج ٌة﴾ ،ظاهره مناقض لقوله تعاىل﴿ :ولهَ ن ِم ْث ُل ا َّل ِذي َع َلي ِهن بِا َملعر ِ
وف﴾ ،فاآلية
ْ َّ َ َ َ
َ ُ َّ
ْ َّ ْ ُ
تقر تسوية تا ّمة بني املرأة والرجل ،بخالف األوىل التي جتعل للرجال عىل النساء
األخرية ّ
درجة ،من هنا وجب رضورة حتديد مفهوم «الدرجة» ،وذلك بالرجوع إىل هذه الكلمة يف
﴿ولِلر َج ِ
تفوق
ال َع َل ْي ِه َّن َد َر َج ٌة﴾ يراد منه إثبات ّ
كل اآليات القرآنية ،ملعرفة هل قوله تعاىلِّ َ :
الرجل عىل املرأة ،أم أن املقصود أمر آخر؟
فالقراءة املقاصدية حتفظ للقرآن خصوصياته ،وحت ّقق مقاصده ،من خالل معرفة
مراد اهلل تعاىل من خطابه ،وإحالته إىل واقع عميل كام كان يفعل الرسول  Kعندما كان
يعمل عىل حتويل تعاليم السامء إىل واقع معيش ،فكان خري نموذج لتنزيل وجتسيد تعاليم

((( سورة البقرة ،اآلية.228 :
( ((1سورة البقرة ،اآلية.228 :
( ((1سورة البقرة ،اآلية.231:
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القرآن الربانية ،حتى وصفته السيدة عائشة بقرآن يميش عىل األرض.

وكام كان الصحابة -رضوان اهلل عليهم -من بعده يراعون مقاصد الرشع ،فكانوا إذا
توصلوا إىل فهم معينّ لكتاب اهلل ،ووجدوه خيالف مقاصد الرشع وال حي ّققها ،عدَ لوا عنه،
ّ
ولعل ما فعله عمر بن اخلطاب  Eيقدّ م أفضل مثال ،فقد أوقف العمل بزواج الكتابية
فرتة من الزمن ،حتقي ًقا للمصلحة العامة للمجتمع اإلسالمي( ،((1مع أن النص القرآين قد
أجازه ،واآلية القرآنية موجودة ،فلم يتّهمه أحد بتوقيف العمل بالنص القرآين ،فالقراءة
املقاصدية إذن ،تبينّ للناس ما حي ّقق صالحهم يف احلال ،والفالح يف املآل ،وهي قراءة جتمع
بني أبعاد ثالثة :التالوة والتدبر والتطبيق.

ثال ًثا :القراءة االجتهادية

واملقصود هبا أن نعيد قراءة نصوص القرآن هبدف مراجعة األفهام السابقة ،فأفهام
تطور آليات الفهم واالكتشافات العلمية وتقدّ م املعارف املختلفة ،وكثري
تتطور مع ّ
الناس ّ
فهم مواف ًقا لزمن صاحبه ،ليتّضح فيام بعد أن املقصود من قول اهلل تعاىل
من آي القرآن ُفهمت اً
يف تلك اآلية غري ما وصل إليه فهم ذلك الزمان ،ولعل اآليات القرآنية املتع ّلقة بموضوع
الرجال والنساء ،والعالقة بينهام من أكثر النصوص حاجة إلعادة القراءة وإعادة الفهم،
يوجه الفكر الذكوري معاين اآليات عن قصد أو غري قصد ،فالثقافة املجتمعية
إذ غال ًبا ما ّ
السائدة مؤ ّثرة رضورة يف الفهم.

فالقراءة االجتهادية إذن هي استنباط من القراءة الشمولية والقراءة املقاصدية
يتوصل إليه
ألحكام تنسجم مع القرآن ،وما دام القرآن ال يعيق عمل العقل( ،((1ما دام ما ّ
العقل الرصيح ،عىل حدِّ تعبري الشيخ ابن تيمية ،يمكن َأ اَّل يتعارض مع النص الصحيح(.((1

وانطال ًقا من هذه القراءات الثالث ،ينبغي أن نستخلص عالقة املرأة والرجل من

( ((1موسوعة بيان اإلسالم الرد عىل االفرتاءات والشبهات ،إعداد :جمموعة من العلامء ،دار هنضة مرص،
:2012

=http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=010007-05-&value=&type

( ((1يمكن الرجوع إىل مقالنا :دراسة موضوعية ملصطلح العقل من القرآن الكريم ،منشور بمجلة الربيئة،
الصادرة عن مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني ،العدد  18 ،13يونيو .2019
( ((1يقول ابن تيمية« :ليس يف العقل الرصيح ما خيالف النصوص الثابتة عن األنبياء صلوات اهلل وسالمه
عليهم» ،كتاب :درء تعارض العقل والنقل أو موافقة رصيح املعقول مع رصيح املنقول ،أمحد بن
عبداحلليم بن تيمية ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل ،الطبعة الثانية ،السعودية :جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية1411 ،هـ1991/م ،اجلزء األول ،الصفحة .351
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املنظور القرآين ،وأن يكون تناولنا هلذا املوضوع بنا ًء عىل استحضار القراءات الثالث،
فالقراءة الشمولية تفرض علينا جتاوز القراءة التجزيئية ،التي تقف عند اآليات التي ختدم
فهم مع ّينًا ،والقراءة املقاصدية تفرض علينا استحضار ومراعاة املقاصد العامة التي جاء هبا
اً
القرآن ،كالعدل واحلرية واالختيار واملسؤولية الفردية ،والقراءة االجتهادية تفرض علينا
موجهة لفهمنا للنص القرآين ،وتتعامل مع اآليات القرآنية بعيدً ا
اَّأل تكون الثقافة ال ُعرفية ّ
عن الفكر املق ّيد بالزمان ،واملحصور باملحيط خاص به.

ﷺ ثال ًثا :املفهوم القرآين لإلنسان :املرأة اإلنسان

وخصوصا فيام يتع ّلق بموضوع «املرأة» ،نجد
عندما ن ّطلع عىل النصوص القرآنية،
ً
القرآن يتم َّي ُز يف تناوله هلذا املوضوع ،فهو خيتلف عن تعامل نصوص العهدين القديم
واجلديد ،حيث تعامل مع املرأة بإنصاف ،متتّعت يف ظل مبادئه باملرتبة ذاهتا التي يتمتّع هبا
يفرق بني الرجل واملرأة يف اجلنس ،بل أكدَّ عدم التاميز بني الذكر واألنثى ،قال
الرجل ،فلم ّ
ِ
ِ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن
تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َا الن ُ
ِ
ِ
ِ
يم َخبِ ٌري﴾(.((1
َأك َْر َمك ُْم عندَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
ويظهر عدم متييز احلق سبحانه وتعاىل بني الذكر واألنثى يف قصة والدة مريم أم
املسيح  ،Bحيث أكد احلق سبحانه وتعاىل سمو األنثى ،ومساواهتا ألخيها الرجل
حتى يف خدمتها ألرشف البيوت الطاهرة :بيت اهلل ،وذلك يف قوله تعاىلَ ﴿ :ل َّما َو َض َعت َْها
َقا َل ْت َر ِّب إِنيِّ َو َض ْعت َُها ُأن َثى َوال َّل ُه َأ ْع َل ُم بِماَ َو َض َع ْت(َ ((1و َل ْي َس َّ
الذك َُر كَاألُن َثى َوإِنيِّ َس َّم ْيت َُها
ِ
الشي َط ِ
ان الر ِجي ِمَ .ف َت َق َّب َل َها ر ا بِ َق ُب ٍ
َم ْر َي َم َوإِنيِّ ُأ ِع ُ
ول َح َس ٍن َو َأن َبت ََها َن َباتًا
يذ َها بِ َك َو ُذ ِّر َّيت ََها م َن َّ ْ
َ بهُّ َ
َّ
َح َسنًا﴾( ،((1ففي هذه اآلية الكريمة تظهر جل ًّيا مكانة األنثى عند اخلالق سبحانه وتعاىل،
حلا حسنًا
يفرق عز وجل بينها وبني الذكر ،بل تق ّبلها بقبول حسن ،وأنشأها إنشا ًء صا ً
فلم ّ
لتكون يف خدمة بيت اهلل.
﴿ه َو
كام أشار القرآن إىل أن الرجل واملرأة من نفس واحدة ،وذلك يف قوله تعاىلُ :
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َج َع َل ِمن َْها َز ْو َج َها لِ َي ْس ُك َن إِ َل ْي َها﴾( ،((1ال يمكن أن يستغني
ا َّلذي َخ َل َقكُم ِّمن َّن ْف ٍ َ

( ((1سورة احلجرات ،اآلية13 :
( ((1قرأ األسود وحييى بن وثاب وأبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ومحزة والكسائي( :بام َو َض َع ْت) بفتح
«و َض ْع ُت» بتسكني العني وضم التاء ،ألنه
العني وجزم التاء ،ألنه من كالم اهلل ،وقرأ إبراهيم وابن عامر َ
من كالم أم مريم.
( ((1سورة آل عمران ،اآليات.37-36 :
( ((1سورة األعراف ،اآلية.189 :
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ِ
ِ
اس لهَّ ُ َّن﴾( ،((1بمعنى أهنن سرت لكم وأنتم سرت
أحدمها عن اآلخر ُ
اس َّلك ُْم َو َأنت ُْم ل َب ٌ
﴿ه َّن ل َب ٌ
بعضا ،كام يسرت اللباس اجلسد ،ولفظ اللباس جيمع عدّ ة معاين منها:
هلن ،يسرت بعضكم ً
السكن والسكينة والسرت واملخالطة واإلحصان واألمن.
َّ
واملرأة إىل جانب الرجل داخل املنظومة القرآنية ،تُسهم يف إدارة شؤون احلياة عىل
ّ
﴿وا ُمل ْؤ ِمن َ
َات
قدم املساواة،
ُون َوا ُمل ْؤ ِمن ُ
وتستقل بشخصيتها عن الرجل ،كام يف قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َياء َب ْع ٍ
الصال َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ض َي ْأ ُم ُر َ
الزكَا َة
ُون َّ
ون َّ
ون بِا َمل ْع ُروف َو َين َْه ْو َن َع ِن ا ُملنك َِر َو ُيق ُ
ِ
َو ُيطِي ُع َ
يم﴾(.((2
ون ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه ُأ ْو َل ِئ َك َسيرَْ مَ ُ
ح ُه ُم ال َّل ُه إِ َّن ال َّل َه َع ِز ٌيز َحك ٌ
وال فرق إذن بينها وبني الرجل اَّإل بالتقوى ،فهي مسؤولة مثله ،ومك ّلفة بجميع
الواجبات اإليامنية والتع ّبدية واملالية واالجتامعية ،..فلكل من الرجل واملرأة حقوق
وواجبات ،ال أفضلية ألحدمها عىل اآلخر ،وإنام التساوي يف احلقوق والواجبات وفق اهلدي
َات والص ِ
ني وا ْل َقانِت ِ
ِِ
ِ ِ
ني وا ُملسل ِ
ِِ
ني
اد ِق َ
ت َوا ُمل ْؤ ِمنِ َ
َ َّ
ني َوا ُمل ْؤمنَات َوا ْل َقانت َ َ
اإلهلي﴿ :إِ َّن ا ُمل ْسلم َ َ ْ ِماَ
ني وا ُملتَصدِّ َق ِ
ِ
ِ ِ
ات والخْ ِ
ات والصابِ ِرين والصابِر ِ
اد َق ِ
والص ِ
ات
اش ِع َ
ني َوالخْ َاش َعات َوا ُملت ََصدِّ ق َ َ َ
َ َ
َ َّ
َ َّ
َ َ َّ َ
اكراتِ
الذ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وج ُه ْم َوالحْ َاف َظات َو َّ
الصائِماَ ت َوالحْ َافظ َ
الصائم َ
ني ُف ُر َ
ني َو َّ
َو َّ
الذاك ِري َن ال َّل َه كَث ًريا َو َّ َ
ِ
ِ
(((2
َأعَدَّ ال َّل ُه لهَ ُم َّم ْغف َر ًة َو َأ ْج ًرا َعظ اًيم﴾ .
فلم يم ّيز بينها وبني أخيها الرجل يف األوامر والنواهي ،واحلقوق والواجبات،
وما يرتتّب عىل ذلك من اجلزاء ،واألفضلية بينهام تكون باألعامل الصاحلة ،قال تعاىل:
ِ
يع َع َم َل َع ِام ٍل ِّمنكُم ِّمن َذك ٍَر َأ ْو ُأن َثى َب ْع ُضكُم ِّمن
{فاست ََج َ
اب لهَ ُ ْم َربهُّ ُ ْم َأنيِّ الَ ُأض ُ
ْ
لحِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((2
ٍ
ُ
ٍ
ُ
َ
الصا َ ات من َذكَر أ ْو أن َثى َو ُه َو ُم ْؤم ٌن َفأو َلئ َك
﴿و َمن َي ْع َم ْل م َن َّ
َب ْعض﴾  ،وقال تعاىلَ :
ِ
(((2
ون الجْ َنَّ َة َوالَ ُي ْظ َل ُم َ
َيدْ ُخ ُل َ
ون نَق ًريا﴾ .
وهي اً
تتحمل أعباء
أول وقبل كل يشء املرأة اإلنسان ،فهي والرجل جن ًبا إىل جنب
ّ
﴿وعَدَ ال َّل ُه ا َّل ِذي َن
الرسالة اإلهلية،
وتتحمل مسؤولية أدائها عىل أحسن وجه ،قال تعاىلَ :
ّ
ِ
ِ
ِ
لحِ
ِ
ِ
َخ ِل َفن َُّهم فيِ األَ ْر ِ
است ْ
الصا َات َل َي ْست ْ
ف ا َّلذي َن من َق ْب ِل ِه ْم
َخ َل َ
آ َمنُوا منك ُْم َو َعم ُلوا َّ
ض َكماَ ْ
َو َل ُي َم ِّكنَ َّن لهَ ُ ْم ِدين َُه ُم ا َّل ِذي ْارتَضىَ لهَ ُ ْم َو َل ُي َبدِّ َلن َُّهم ِّمن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمنًا َي ْع ُبدُ ونَنِي ال ُيشرِْ ك َ
ُون
( ((1سورة البقرة ،آية.187 :
( ((2سورة التوبة ،اآلية.71 :
( ((2سورة األحزاب ،اآلية.35 :
( ((2سورة آل عمران ،اآلية.195 :
( ((2سورة النساء ،اآلية .124
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بيِ َشي ًئا ومن َك َفر بعدَ َذلِ َك َف ُأو َل ِئ َك هم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون﴾( ،((2وقال تعاىل﴿ :إِنَّا َع َر ْضنَا َاأل َما َن َة
َ َْ
ُ ُ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
لجِْ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ
َ
ان إ َّن ُه ك َ
نس ُ
َان
السماَ َوات َواأل ْرض َوا َبال َفأ َبينْ َ أن يحَْ م ْلن ََها َوأ ْش َف ْق َن من َْها َو مَ َ
ح َل َها اإل َ
َعلىَ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َظ ُلو ًما َج ُه اً
ُوب ال َّل ُه َعلىَ
ني َوا ُملنَاف َقات َوا مُْلشرِْ ك َ
ول .ل ُي َع ِّذ َب ال َّل ُه ا ُملنَافق َ
ني َوا ُملشرِْ كَات َو َيت َ
ني وا ُمل ْؤ ِمن ِ
ِِ
َات َوك َ
ورا َّر ِح اًيم﴾(.((2
ا ُمل ْؤمن َ َ
َان ال َّل ُه َغ ُف ً

ﷺ راب ًعا :العالقة بني املرأة والرجل من املنظور القرآين

 -1املفاهيم األساسية ملبدأ املساواة

وخصوصا
اهتم القرآن الكريم بالقيم اإلنسانية التي حتكم العالقة بني الرجل واملرأة،
ً
التي تؤ ّطر دائرة العالقة الزوجية ،حيث أوىل عناية كبرية بكل ما يتع ّلق بتنظيم العالقة بني
الرجل واملرأة يف هذا السياق ،فتحدّ ث عن القوامة والوالية والزواج والطالق والدرجة
واإلرث واملساواة ...وغري ذلك من األمور التي هتم بناء األرسة بنا ًء متينًا عىل قواعد سليمة.
ولفهم العالقة بني الرجل واملرأة ال بد من الوقوف مع مبدأ أسايس ،يؤ ّطر هذه
أسس هلا القرآن الكريم ،وهو مبدأ
العالقة من منظور قرآين ،انبثق عن جمموعة مفاهيم َّ
املساواة.

(((2
كرس
ففي الوقت الذي نجد فيه مبدأ املساواة غائ ًبا يف الفكر التقليدي  ،الذي ّ
فكرة التاميز بني الذكر واألنثى ودونية املرأة ،ليحرمها فيام بعد ويقصيها من أخذ الوظائف
املنوطة هبا ،والتي قامت هبا يف عهد جمتمع النبوة ،لتكون النتيجة هي التهميش ،نجد نصوص
وتؤسس له بمجموعة من املفاهيم ،ليكون اإلسالم بقيمه
القرآن الكريم تُرسخ هلذا املبدأ،
ّ
السامية س ّبا ًقا يف ترسيخ القيم اإلنسانية ،وفوق كل فكر منغلق حتكمه قيود املجتمع بخيوط
التطرف واجلمود.
ّ

( ((2سورة النور ،اآلية.55 :
( ((2سورة األحزاب ،اآلية.72 :
( ((2تقول الدكتورة عائشة احلجامي« :إن إقصاء املرأة من املشاركة يف احلياة العامة واملسامهة يف خمتلف
امليادين االجتامعية واالقتصادية والسياسية ،باسم قاعدة سد الذرائع ،أ ّدى إىل حرمان املجتمع من
حمورا للتنمية املستدامة وهد ًفا أساس ًّيا
طاقات نصف ّ
مكوناته يف الوقت الذي أصبح فيه اإلنسان يشكّل ً
هلا .فعوض االشتغال عىل تقويم األحوال وإصالحها من خالل ترشيد الرتبية والتنشئة االجتامعية ونرش
انصب االهتامم عىل سد ذرائع الفتنة
العلم واملعرفة ،وفتح املجال للطاقات املبدعة والعقول املفكّرة،
ّ
وجتفيف منابعها باستنباط أحكام مع ّطلة ألصول الرشيعة وملغية ملقاصدها» ،من كتاب :اإلسالم:
الدولة واملواطنة نحو خطاب إسالمي ديمقراطي مدين ،أعامل مؤمتر مركز القدس للدراسات السياسية،
سنة  ،2007الصفحة .147
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وهذه املفاهيم القرآنية التي ّ
تلخص مبدأ املساواة يمكن إمجاهلا يف:

أ -النفس الواحدة أو املساواة يف أصل اخللق :يقول احلق سبحانه وتعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َا
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمنْ َها َز ْو َج َها َو َب َّث ِمنْ ُهماَ ِر َج اًال كَثِ ًريا
َّاس ا َّت ُقو ْا َر َّبك ُُم ا َّلذي َخ َل َقكُم ِّمن َّن ْف ٍ َ
الن ُ
(((2
َونِ َساء﴾  ،إشارة إىل املساواة يف أصل خلق اإلنسان ،ليبينّ لنا أن الرجل واملرأة ُخلقا
تكونت اخللية األوىل لألرسة ،ليك َِّون لنا جمموع أرس املجتمع
من نفس واحدة ،ومنهام م ًعا ّ
اإلنساين.
﴿وإِ ْذ َق َال
ب -اخلالفة أو املساواة يف بناء احلضارة اإلنسانية :يقول سبحانه وتعاىلَ :
ِ
الئك َِة إِنيِّ ج ِ
رب َك لِ ْلم ِ
اع ٌل فيِ األَر ِ ِ
يها َمن ُي ْف ِسدُ فِ َيها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َماء
ض َخلي َف ًة َقا ُلو ْا َأتجَْ َع ُل ف َ
َ
َ ُّ
ْ
َ
ِ
ون﴾( ،((2ويقول تعاىل﴿ :إنَّاِ
ِ
َ
َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح ب َح ْمد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َال إِنيِّ أ ْع َل ُم َما الَ َت ْع َل ُم َ
ِ
َعر ْضنَا األَما َن َة َعلىَ الس و ِ
ض َوالجِْ َب ِ
ات َواألَ ْر ِ
ح َل َها
ال َف َأ َبينْ َ َأن يحَْ ِم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن من َْها َو مَ َ
َّ ماَ َ
َ
َ
ني وا ُملشرِْ كَاتِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان َظ ُلو ًما َج ُه اً
ان إ َّن ُه ك َ
نس ُ
ول .ل ُي َع ِّذ َب ال َّل ُه ا ُملنَافق َ
ني َوا ُملنَاف َقات َوا ُملشرِْ ك َ َ
اإل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((2
ني َوا ُمل ْؤمنَات َوك َ
ُوب ال َّل ُه َعلىَ ا ُمل ْؤمن َ
َو َيت َ
َان ال َّل ُه َغ ُف ً
ورا َّرح اًيم﴾  ،فالآّ ية الكريمة ُتبينّ
اً
لتحمل مسؤولية االستخالف يف
ورجال-
بوضوح االختيار اإلهلي لإلنسان -نسا ًء
ُّ
األرض وبناء املجتمع اإلنساين ،مسؤولي ٌة يتساوى فيها كال اجلنسني لتحقيق اإلرادة اإلهلية.
ج -التقوى أو املساواة يف حتقيق مطلب العدل :يقول تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا
ني لِ َّل ِه ُشهدَ اء بِا ْل ِقس ِ
ط َوالَ يجَْ ِر َمنَّك ُْم َشن ُ
َآن َق ْو ٍم َعلىَ َأالَّ َت ْع ِد ُلو ْا ا ْع ِد ُلو ْا ُه َو َأ ْق َر ُب
كُونُو ْا َق َّو ِام َ
َ
ْ
لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقو ْا ال َّل َه إِ َّن ال َّل َه َخبِ ٌري بِماَ َت ْع َم ُل َ
ون﴾( ،((3فالتقوى تأيت عىل رأس األخالق كلها،
واملرأة والرجل عىل حدٍّ سواءُ ،مطالبينْ بتحقيق مطلب العدل بتقوى اهلل ،وجتنب البغضاء
والعداوة التي تقيض عىل اإلنسانية ،وتقف حجر عقبة أمام استمراريتها ،وبصالح حال
كال اجلنسني يصلح حال املجتمع اإلنساين ،بام يف ذلك نواة املجتمع الصغري األرسة وكل ما
حييط هبا من األفراد.
د -صناعة املعروف أو املساواة يف ختليق احلياة العامة :ال ِ
يفصل القرآن الكريم

األعامل اإليامنية التع ّبدية عن عموم األعامل التي يقوم هبا اإلنسان ،فكلها يف ميزان واحد
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َياء َب ْع ٍ
ض َي ْأ ُم ُر َ
﴿وا ُمل ْؤ ِمن َ
ون
ُون َوا ُمل ْؤ ِمن ُ
ختضع للثواب والعقاب ،يقول تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
الزكَا َة َو ُيطي ُع َ
الصال َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ون ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه ُأ ْو َلئ َك
ُون َّ
ون َّ
بِا َمل ْع ُروف َو َين َْه ْو َن َع ِن ا ُملنك َِر َو ُيق ُ
( ((2سورة النساء ،اآلية1 :
( ((2سورة البقرة ،اآلية.30 :
( ((2سورة األحزاب ،اآلية.72 :
( ((3سورة املائدة ،اآلية.8 :
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ِ
واملعروف هو ُخلق عظيم يشمل سائر األفعال
يم﴾(،((3
ُ
َسيرَْ مَ ُ
ح ُه ُم ال َّل ُه إِ َّن ال َّل َه َع ِز ٌيز َحك ٌ
علم أو اًجاها أو معامل ًة ،-وقد ُذكر ُخلق
الصاحلة التي يمكن تقديمها لإلنسانية
مال أو ً
اً
(((3
مؤسسة
املعروف مرات عديدة فيام يتع ّلق بتنظيم العالقة بني الرجل واملرأة يف إطار ّ
يرسخها
األرسة (الزواج ،الطالق ،الرضاع ،)...يف مقابل فكرة التمليك والتمكني التي ّ
ملؤسسة الزواج( ،((3والتي أسهمت بشكل مبارش يف خلق تراتبية
الفكر التقليدي يف تعريفه ّ
بني الذكر واألنثى.

هـ -امليثاق الغليظ أو االتفاق املتبادل بني اثنني :حينام يصف القرآن الكريم الزواج
القوة والتشابك ما حيول بينها
بامليثاق الغليظ ،فهو يستخدم كلمة شديدة يف معناها ،فيها من ّ
وبني التفكّك أو التح ّلل ،وقد استعملها القرآن الكريم يف وصف رابطة الزواج ،العتبارها
من أهم العالقات اإلنسانية ،ومل يصف سبحانه وتعاىل أي ارتباط آخر هبذا الوصف اَّإل
ني لمََا آ َت ْي ُتكُم ِّمن ِكت ٍ
﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ ال َّل ُه ِمي َث َ
َاب َو ِحك َْم ٍة ُث َّم َجا َءك ُْم
اق النَّبِ ِّي َ
ميثاق النبوة ،قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
َر ُس ٌ
ول ُّم َصدِّ ٌق ِّل َما َم َعك ُْم َلت ُْؤمنُ َّن بِه َو َلتَنصرُ ُ َّن ُه َق َال َأ َأ ْق َر ْرت ُْم َو َأ َخ ْذت ُْم َعلىَ َذلك ُْم إِصرِْ ي َقا ُلو ْا
الش ِ
اش َهدُ و ْا َو َأ َن ْا َم َعكُم ِّم َن َّ
َأ ْق َر ْرنَا َق َال َف ْ
اه ِدي َن﴾(.((3
وتعني هذه الكلمة اتّفاق بني طرفني ،يقوم عىل تبادل الثقة وااللتزام الطوعي بني
َان َز ْو ٍج َوآ َت ْيت ُْم إِ ْحدَ ُاه َّن ِقن َط ًارا فَلاَ
استِ ْبدَ َال َز ْو ٍج َّمك َ
اثنني ،كام يف قوله تعاىلَ :
﴿وإِ ْن َأ َردت ُُّم ْ
ف ت َْأ ُخ ُذو َن ُه َو َقدْ َأفْضىَ َب ْع ُضك ُْم إِلىَ َب ْع ٍ
ض
ت َْأ ُخ ُذو ْا ِمنْ ُه َش ْي ًئا َأت َْأ ُخ ُذو َن ُه بهُْتَانًا َوإِ اًثْم ُّمبِينًا َك ْي َ
َو َأ َخ ْذ َن ِمنكُم ِّمي َثا ًقا َغ ِلي ًظا﴾( ،((3ويندرج حتت هذا املفهوم مفاهيم متعدّ دة ،منها :السكن
( ((3سورة التوبة ،اآلية.71 :
( ((3ذكر «املعروف» يف آيات عديدة ،أغلبها له عالقة بمؤسسة الزواج ،البقرة -180 :البقرة ،228 :البقرة:
 ،232البقرة( 233:مرتني) ،البقرة ،234 :البقرة ،235 :البقرة ،241 :النساء ،6 :النساء ،19 :النساء:
.25
عرفت املذاهب األربعة الزواج تعريفات خمتلفة لكنها تشرتك يف اعتبار املتعة مقصدً ا له ،والتعاريف
(َّ ((3
يتضمن ملك الوطء ،فإن املعقود عليه يف املرأة هو االنتفاع
اآلتية مب ّينة هلذا األمر« :فعند الشافعية :عقد
ّ
هبا.
ملجرد متعة ّ
التلذذ بآدمية.
وعند املالكية :عقد ّ
وعند احلنابلة عقد بلفظ النكاح عىل منفعة االستمتاع.
وعند احلنفية :عقد يفيد ملك املتعة قصدً ا ،وهو معقود للرجل دون املرأة ،وليس للمرأة عىل الرجل
هذا احلق اَّإل مرة واحدة عند الزفاف» إبراهيم فوزي ،أحكام األرسة يف اجلاهلية واإلسالم ،بريوت :دار
الكلمة ،الطبعة الثانية ،1983 ،ص .49
( ((3سورة آل عمران ،اآلية.81 :
( ((3سورة النساء ،اآلية.21-20 :

أسس العالقة بني املرأة والرجل من منظور قرآين

107

ِ
ِِ
واملودة والرمحة ...قال تعاىلِ :
اجا ِّلت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها
﴿وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق َلكُم ِّم ْن َأن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
َ
ٍ
ِ
َ (((3
لآَ
ح ًة إِ َّن فيِ َذل َك َيات ِّل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّرون﴾ .
َو َج َع َل َب ْينَكُم َّم َو َّد ًة َو َر مْ َ

 -2آيات عن املساواة

تؤسس مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة من املنظور القرآين،
هذه أهم املفاهيم التي ّ
تعرضت للعمل
ولو وقفنا مع اآليات التي ّ
تنص عىل املساواة سنجدها كثرية ،منها ما ّ
الصالح ،الوالية ،الكرامة ،األهلية ،التكليف ،احلساب ،العقاب ،اجلزاء ،نذكر منها:
ِ
يع َع َم َل َع ِام ٍل
است ََج َ
اب لهَ ُ ْم َربهُّ ُ ْم َأنيِّ الَ ُأض ُ
 اآلية  195من سورة آل عمرانَ ﴿ :ف ِْ
ِ
منكُم من َذك ٍَر َأو ُأن َثى بع ُضكُم من بع ٍ ِ
ِ
اره ْم َو ُأو ُذو ْا فيِ
اج ُرو ْا َو ُأ ْخ ِر ُجو ْا من د َي ِ
ض َفا َّلذي َن َه َ
ِّ َ ْ
َْ
ْ
ِّ
ِّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ليِ
هِ
ِ
َسبِي َو َقا َت ُلو ْا َو ُقت ُلو ْا ألُ َك ِّف َر َّن َعن ُْه ْم َس ِّي َئ ِ
ات ْم َوألُ ْدخ َلن َُّه ْم َجنَّات تجَْ ري من تحَْ ت َها األَنهْ َ ُار َث َوا ًبا
من ِع ِ
ند ال َّل ِه َوال َّل ُه ِعندَ ُه ُح ْس ُن ال َّث َو ِ
اب﴾.
ِّ
ِ
ِ
ِ
 اآلية  7من سورة النساءِّ ﴿ :للرج ِ ِيب ممِّ َّا ت ََر َك ا ْل َوالدَ ان َواألَ ْق َر ُب َ
ون َوللن َِّساء
ال نَص ٌ
ِّ َ
ِ
ن َِصيب ممِّ َّا تَر َك ا ْلوالِدَ ِ
ِ
ان َواألَ ْق َر ُب َ
وضا﴾.
ون ممِ َّا َق َّل منْ ُه َأ ْو َك ُث َر نَصي ًبا َّم ْف ُر ً
َ
ٌ
َ
﴿وإِ ْن ِخ ْفت ُْم ِش َق َ
اق َب ْينِهِماَ َفا ْب َع ُثو ْا َحك اًَم ِّم ْن َأ ْه ِل ِه َو َحك اًَم
 اآلية  35من سورة النساءَ :ِ
ِ
ِ
الحا ُي َو ِّف ِق ال َّل ُه َب ْين َُهماَ إ َّن ال َّل َه ك َ
َان َعل اًيم َخبِ ًريا﴾.
ِّم ْن َأ ْهل َها إِن ُي ِريدَ ا إِ ْص ً
ِ
ات ِمن َذك ٍَر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو
الصالحِ َ َ
﴿و َمن َي ْع َم ْل م َن َّ
 اآلية  124من سورة النساءَ :ِ
ون الجْ َنَّ َة َوالَ ُي ْظ َل ُم َ
ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأو َل ِئ َك َيدْ ُخ ُل َ
ون نَق ًريا﴾.
َان ال َّله و ِ
ِِ
 اآلية  130من سورة النساءَ ﴿ :وإِن َي َت َف َّر َقا ُي ْغ ِن ال َّل ُه ُك ًّاس ًعا
ال ِّمن َس َعته َوك َ ُ َ
َح ِك اًيم﴾.
 اآلية  22من سورة األعرافَ ﴿ :فدَ الَّهمُ َ ا بِ ُغ ُر ٍور َف َلماَّ َذا َقا َّ
الش َج َر َة َبدَ ْت لهَ ُماَ َس ْوآتهُ ُماَ
يخَْص َف ِ
و َط ِف َقا ِ
ان َع َل ْيهِماَ ِمن َو َر ِق الجْ َن َِّة َونَا َداهمُ َ ا َربهُّ ُماَ َألمَْ َأنهْ َ ُكماَ َعن تِ ْل ُكماَ َّ
الش َج َر ِة َو َأ ُقل َّل ُكماَ إِ َّن
َ
ِ
الش ْي َط َ
َّ
ني﴾.
ان َل ُكماَ عَدُ ٌّو ُّمب ٌ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َياء َب ْع ٍ
ض َي ْأ ُم ُر َ
 اآلية  71من سورة التوبةَ ﴿ :وا ُمل ْؤ ِمن َون
ُون َوا ُمل ْؤ ِمن ُ
ِ
ِ
الزكَا َة َو ُيطِي ُع َ
الصال َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ون ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه ُأ ْو َل ِئ َك
ُون َّ
ون َّ
بِا َمل ْع ُروف َو َين َْه ْو َن َع ِن ا ُملنك َِر َو ُيق ُ
ِ
يم﴾.
َسيرَْ مَ ُ
ح ُه ُم ال َّل ُه إِ َّن ال َّل َه َع ِز ٌيز َحك ٌ
 اآلية  97من سورة النحلَ ﴿ :م ْن َع ِم َل َصالحًِا ِّمن َذك ٍَر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْح ِي َينَّ ُه( ((3سورة الروم ،اآلية.21 :
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َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم َأ ْج َر ُهم بِ َأ ْح َس ِن َما كَانُو ْا َي ْع َم ُل َ
ون﴾.
﴿وا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
اج ُه ْم َولمَْ َيكُن لهَّ ُ ْم ُش َهدَ اء
ون َأ ْز َو َ
 اآليات من  6إىل  9من سورة النورَ :ني والخْ ِامس ُة َأ َّن َلعن ََت ال َّلهِ
ِ
ِ
لمَِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ْ
إِالَّ َأن ُف ُس ُه ْم َف َش َها َد ُة َأ َحده ْم َأ ْر َب ُع َش َها َدات بِال َّله إِ َّن ُه َن َّ
الصادق َ َ َ َ
ات بِال َّل ِه إِ َّنه لمَِن ا ْلك ِ
ني ويدْ ر ُأ َعنْها ا ْلع َذاب َأ ْن ت َْشهدَ َأربع َشهاد ٍ
ِ
َع َلي ِه إِن ك َ ِ
ني
َاذبِ َ
ُ َ
َ َْ َ َ َ
َان م َن ا ْلكَاذبِ َ َ َ َ َ َ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ال َّله َع َل ْي َها إِن ك َ
ني﴾.
الصادق َ
َان م َن َّ
َوالخْ َام َس َة َأ َّن َغ َض َ
الزانيِ َفاج ِلدُ وا ك َُّل و ِ
اح ٍد ِّمن ُْهماَ ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة
﴿الزانِ َي ُة َو َّ
 اآلية  ،3 ،2من سورة النورَّ :َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوال ت َْأ ُخ ْذكُم هِبِماَ َر ْأ َف ٌة فيِ ِد ِ
ين ال َّل ِه إِن كُنت ُْم ت ُْؤمن َ
ُون بال َّله َوا ْل َي ْو ِم اآلخر َو ْل َي ْش َهدْ َع َذابهَ ُماَ َطائ َف ٌة
ِ
نكح إِالَّ َزانِي ًة َأو مشرِْ َك ًة و َّ ِ
ِ
نكحها إِالَّ َز ٍ
ان َأ ْو ُمشرِْ ٌك َو ُح ِّر َم
ني َّ
ِّم َن ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
الزان َي ُة ال َي ُ َ
َ
الزانيِ ال َي ُ
َ ْ ُ
ني﴾.
َذلِ َك َعلىَ ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ني َي ُغ ُّضوا ِم ْن َأ ْب َص ِ
ار ِه ْم َويحَْ َف ُظوا
 اآلية  31 ،30من سورة النورُ ﴿ :قل ِّل ْل ُم ْؤ ِمنِ َِ
ون و ُقل ِّل ْلم ْؤ ِمن ِ
َات َي ْغ ُض ْض َن ِم ْن َأ ْب َص ِ
ار ِه َّن
ُف ُر َ
وج ُه ْم َذل َك َأ ْزكَى لهَ ُ ْم إِ َّن ال َّل َه َخبِ ٌري بِماَ َي ْصنَ ُع َ َ
ُ
وج ُه َّن﴾.
َويحَْ َف ْظ َن ُف ُر َ
ني وا ُمل ْؤ ِمن ِ
ِِ
ِ
َات
 اآلية  35من سورة األحزاب﴿ :إِ َّن ا ُمل ْس ِل ِم َني َوا ُمل ْسلِماَ ت َوا ُمل ْؤمن َ َ
ات والخْ ِ
ات والصابِ ِرين والصابِر ِ
اد َق ِ
ني والص ِ
ِِ
ِ ِ
ني
اش ِع َ
َوا ْل َقانِتِ َ
َ َ
َ َّ
الصادق َ َ َّ
ني َوا ْل َقانتَات َو َّ
َ َ َّ َ
ني والصائ ِ
ِِ
ِ
اشع ِ
ِ
وج ُه ْم
ت َوالحْ َافِظِ َ
ات َوا ُملت ََصدِّ ِق َ
ني ُف ُر َ
ني َوا ُملت ََصدِّ َقات َو َّ
َوالخْ َ َ
الصائم َ َ َّ ِماَ
اكر ِ
اك ِرين ال َّله كَثِريا و َّ ِ
الذ ِ
والحْ افِ َظ ِ
ات َو َّ
ات َأعَدَّ ال َّل ُه لهَ ُم َّم ْغ ِف َر ًة َو َأ ْج ًرا َعظِ اًيم﴾.
َ َ ً َ
الذ َ
َ َ
﴿و َما ك َ
َان ُلمِ ْؤ ِم ٍن َوال ُم ْؤ ِمن ٍَة إِ َذا َقضىَ ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه
 اآلية  36من سورة األحزابَ :ُون لهَ ُ ُم الخِْيرَ َ ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم َو َمن َي ْع ِ
َأ ْم ًرا َأن َيك َ
ص ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل َضالال ُّمبِينًا﴾.
 اآلية  40من سورة غافرَ ﴿ :م ْن َع ِم َل َس ِّي َئ ًة َفال يجُْ َزى إِالَّ ِم ْث َل َها َو َم ْن َع ِم َل َصالحًِاون فِ َيها بِ َغيرِْ ِح َس ٍ
ون الجْ َنَّ َة ُي ْر َز ُق َ
ِّمن َذك ٍَر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأو َل ِئ َك َيدْ ُخ ُل َ
اب﴾.
َات جن ٍ
ني وا ُمل ْؤ ِمن ِ
ِِ
ِ ِ
َّات تجَْ ِري ِمن تحَْ تِ َها
َ
 اآلية  5من سورة الفتح ﴿ :ل ُيدْ خ َل ا ُمل ْؤمن َ َِِ ِ
يها َو ُي َك ِّف َر َعن ُْه ْم َس ِّي َئ هِاتِ ْم َوك َ
َان َذلِ َك ِعندَ ال َّل ِه َف ْو ًزا َعظِ اًيم﴾.
األَنهْ َ ُار َخالدي َن ف َ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم
 اآلية  13من سورة احلجراتَ ﴿ :يا َأيهُّ َا الن ُِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم َخبِ ٌري﴾.
ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عندَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
َات ُي َب ِاي ْعن ََك َعلىَ َأن
 اآلية  12من سورة املمتحنةَ ﴿ :يا َأيهُّ َا النَّبِ ُّي إِ َذا َجا َء َك ا ُمل ْؤ ِمن ُِ
ني بِبهت ٍ
اّل ُيشرِْ ْك َن بِال َّل ِه َش ْي ًئا َوال َي رِْ
َان َيفْترَِ ينَ ُه َبينْ َ
س ْق َن َوال َي ْزنِ َ
ني َوال َي ْق ُت ْل َن َأوْال َد ُه َّن َوال َي ْأت َ ُ ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾.
َأ ْيدهيِ َّن َو َأ ْر ُجل ِه َّن َوال َي ْعصين ََك فيِ َم ْع ُروف َف َب ِاي ْع ُه َّن َو ْ
ور َّرح ٌ
اس َت ْغف ْر لهَ ُ َّن ال َّل َه إِ َّن ال َّل َه َغ ُف ٌ
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خالصة القول أن ما يمكن تسجيله هنا ،هو أن املنظور القرآين قدَّ م نظرة جديدة
اً
ورجال ،-ورغم وضوحه اَّإل أن الفهم التقليدي تأثر باملنظومة الثقافية
لإلنسان -نسا ًء
ويكرس أفضلية الرجل عىل
فكرا يتامشى مع املحيط االجتامعي،
ّ
واألعراف السائدة ،فأنتج ً
ثمة خضوع املرأة للرجل وتبعيتها إلرادته.
املرأة ،لتكون النتيجة من ّ
فام ينبغي الرتكيز عليه اليوم هو بناء إطار مرجعي جديد للمفهوم القرآين لإلنسان،
يؤسس هلا القرآن الكريم،
وفق القيم األخالقية الكونية واملفاهيم األساسية للمساواة التي ّ
وإعادة قراءة اآليات عىل ضوء رسالة القرآن األخالقية ،ورضورة إعادة قراءة القرآن اليوم
كرسالة أخالقية كونية حتمل مبادئ صاحلة لكل زمان ومكان كاحلرية والعدالة واحرتام
التنوع اإلنساين واملساواة.
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ق
ت
�و ا عد ا ل�ر�ج ي�ح:
ق ق
قت

تط�ي��ا �ها
ح�ي�� ت�ها و �أسسها و � ب
ليث العتايب*

ﷺ مقدمة

إن قواعد الرتجيح يف أساسها تُعدّ قواعد تفسريية ،اَّإل أهنا تبحث عن
الراجح ما بني عدّ ة أقوال أو أسس أو قواعد لتختار -عن دليل -أحد األقوال
لرتجحه وجتعله األساس يف التفسري؛ لذلك ال بدّ من
أو األسس أو القواعد ّ
بحثها؛ ملا فيها من أمهية .وسوف نبينّ ما يراد بحقيقتها وأسسها ،مع ذكر مجلة
مهمة.
تطبيقات ّ

ﷺ تعريف الرتجيح وما يتع ّلق به من موارد

 -1التعارض:

إن التعارض يف اللغة :مصدر َت َع َار َض ،يقالَ :ع َار َض اليشء باليشء
معارضة :قابله ،وعارضت كتايب بكتابه :قابلته ،واليشء عرض عيني :مقابلها،
عارضا كاخلشبة املنتصبة يف النهر والطريق،
واعرتض :انتصب ومنع ،وصار
ً
* كاتب وباحث من العراق.
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وعارضته يف املسري :رست حياله وحاذيته(((.

القوة عىل وجه
أما التعارض يف االصطالح فهو :تقابل احلجتني املتساويتني يف ّ
يوجب كل منهام ضدّ ما توجبه األخرى يف ّ
حمل واحد يف وقت واحد(((.

وهذا هو املراد بـ(التعارض) عند الفقهاء واألصوليني ،فهو :تقابل حجتني أو دليلني.

أما املراد بالتعارض يف علم التفسري هو :أوسع من مفهومه عند الفقهاء واألصوليني،
ذلك أن (التعارض) عند األصوليني يراد به :األدلة العقلية والرشعية ،أما يف علم التفسري
تنوع.
فرياد به :األقوال املختلفة يف التفسري ،سواء أكان خالف تضا ّد أم خالف ّ

 -2الرتجيح:

(((
وأر َجح امليزان :أثقله حتى
الرتجيح يف اللغة :رجح اليشء وهو راجح إذا رزن ْ ،
مال(((.

أما الرتجيح يف االصطالح :فإن الرتجيح عند األصوليني هو« :تقوية إحدى
األمارتني عىل األخرى لدليل»(((.

إن الرتجيح يشاكل االختيار ،واالصطفاء ،وامليل ،وقد عرف ذوي االختصاص
توسع ال فائدة منه ،فالرتجيح يستبطن كل ما
هذه املصطلحات عند بحثهم للرتجيح ،وهذا ّ
للتوسع املفرط يف مباحث يراد منها التفهيم واالختصار،
تقدّ م من مصطلحات ،وال داعي
ّ
وليس التدويخ والتطويل.

إن الرتجيح عند الفقهاء هو« :تقديم أحد املتعارضني عىل اآلخر يف العمل ،ملزية له
عليه ،بوجه من الوجوه ،بحيث لو مل تكن تلك املزية ملغاة؛ ألغاها الشارع ،ومل تبلغ درجة
االعتبار ،ومل تكن موهنًا للطرف اآلخر»(((.

((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،7ص.167
((( حمي الدين حممد بن سليامن الكافيجي ،التيسري يف قواعد علم التفسري ،حتقيق :نارص بن حممد املطرودي،
دمشق  -سوريا :دار القلم ،ط1410 ،1هـ ،ص.228
((( أمحد ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ص.489
((( ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،2ص.445
((( حسني بن عيل احلريب ،قواعد الرتجيح عند املفرسين ،الرياض  -اململكة العربية السعودية :دار القاسم،
ط1417 ،1هـ ،ص .35
((( أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلطيب التربيزي ،مشكاة املصابيح ،حتقيق :حممد نارص الدين األلباين،
بريوت ـ لبنان :املكتب اإلسالمي ،ط1405 ،3هـ ،ص .74-73
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املفسين فهو« :تقوية أحد األقوال يف تفسري اآلية لدليل أو قاعدة
أما الرتجيح عند رّ
تقويه ،أو لتضعيف أو ر ّد ما سواه»(((.
قر
إن هذه هي جممل التعريفات حول الرتجيح يف مجلة من العلوم ،كام وأن العرف ُي ّ
بالرتجيح ،وهو موجود يف تعامالته ،بل إن من أسس العرف هو وجود الرتجيحات القائمة
ضمن منظومة تتع ّلق بكل عرف معينّ  ،والتي تُدرس عند دراسة البيئة املؤ ّثرة للمجتمعات.

 -3قواعد الرتجيح:

توصل هبا إىل معرفة
املفسين هي« :ضوابط وأمور أغلبية ُي ّ
إن قواعد الرتجيح عند رّ
(((
الراجح من األقوال املختلفة يف تفسري كتاب اهلل» .
أمرا واحدً ا.
يفرق ما بني القواعد والضوابط ،وجعلهام ً
إن هذا التعريف هو عند َم ْن مل ّ

توصل
أما عند َم ْن ّفرق بني القواعد والضوابط فقواعد الرتجيح عنده هي :قواعد ُي ّ
هبا إىل الراجح من األقوال يف تفسري آيات القرآن الكريم.

املفسين هي« :القواعد التي نُعملها عند الرتجيح بني
إن املراد بقواعد الرتجيح عند رّ
املفسين .ويكون استعامل هذه القواعد يف حالتني :األوىل :ترجيح أحد األقوال عىل
أقوال رّ
(((
غريه .الثانية :ر ّد أحد األقوال» .

وهنا جتري عدّ ة ترجيحات ،وفق طرق مع ّينة ،ووفق منهج معينّ حمدّ د ،إذ ليست
القضية مزاجية أو اعتباطية ،بل هي منهجية هلا األسس التي لو خالفها البعض فإنه حينها
بمفس وال يفقه بالعلم يشء ،بل ال يفقه من العربية شي ًئا.
ليس رّ

 -4املصدرية واالستمداد:

إن الكالم عن مصادر استمداد قواعد الرتجيح ،أو ما أطلقنا عليه (األسس املنهجية)
أمرا مهماًّ ورضور ًّيا بح ًثا وحتقي ًقا.
يعدّ ً
وهنا نقول :تستمد قواعد الرتجيح من أصول الدين ،أصول الفقه ،القواعد الفقهية،
املفسين ،إمجاعات اللغويني.
علوم احلديث ،علوم القرآن ،إمجاعات رّ

((( حسني بن عيل احلريب ،قواعد الرتجيح عند املفرسين ،مصدر سابق ،ص.35
((( حسني بن عيل احلريب ،قواعد الرتجيح عند املفرسين ،مصدر سابق ،ص.39
((( مساعد بن سليامن الطيار ،فصول يف أصول التفسري ،ص.94
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 -5صيغ الرتجيح:

األصح ،األصوب ،الصحيح،
املفسين فهي:
ّ
أما الصيغ الدا ّلة عىل الرتجيح يف أقول رّ
الراجح ،األرجح ،الظاهر ،األظهر ،املعتمد ،األوىل ،األنسب ،األقرب ،األحسن ،األقوى.
إن هذه دراسة استقرائية للصيغ من جانب ،وتعداد للمفردات الدا ّلة عىل الرتجيح
من جانب آخر ،لكن ال تق ّيد هبا ،ومن املمكن استخدام غريها ممّا ّ
يدل عىل الرتجيح.

ﷺ أمهية قواعد الرتجيح

املفس ،فهي األساس الذي يعتمد عليه يف
إن لقواعد الرتجيح أمهية كربى لدى رّ
ترجيح األلفاظ ،أو األقوال.

وقد أورد مساعد بن سليامن الطيار مجلة من قواعد الرتجيح وهي :ما يتع ّلق منها
بالعموم يف القرآن ،وما يتع ّلق منها بالسياق القرآين ،وما يتع ّلق منها برسم املصحف ،وما
يتع ّلق منها باألغلب من لغة العرب ،وما يتع ّلق منها باملعاين الرشعية يف القرآن ،وما يتع ّلق
منها بترصيف اللفظ ،وما يتع ّلق منها بالتقديم والتأخري ،وما يتع ّلق منها بظاهر القرآن ،وما
يتع ّلق منها بطريقة القرآن وعادته ،وما يتع ّلق منها بإمجاع احلجة أو قول األكثر من الصحابة
والتابعني ،وما يتع ّلق باالستعامل العريب ،وما يتع ّلق بالسنة النبوية ،وما يتع ّلق بالتأسيس
والتأكيد ،وما يتع ّلق بعود الضمري إىل أقرب مذكور ،وما يتع ّلق بتوافق الضامئر ،وما يتع ّلق
بالتقدير وعدمه(.((1
توصل هبا إىل معرفة الراجح من األقوال) مهماًّ  ،وذلك من أجل
لذلك كان قيد ( ُي ّ
توصل هبا إىل استنباط األحكام وغريها ،فالرتجيح ال استنباط فيه من
إخراج القواعد التي ُي ّ
(((1
اآلية ،وإنام هو نظر يف األقوال املستنبطة من اآلية ،من أجل الرتجيح بينها .

بذلك تتبينّ أمهية (قواعد الرتجيح) يف التفسري ،ورضورة االهتامم هبا ،ووضع
املفسون ،وبالتايل يتشكّل
أساسا يف ترجيح األقوال التي تبنّاها رّ
دراسات عنها ،لكي تكون ً
لدينا خزين هائل من الرتجيحات ،تليها اإلمجاعات ،واملشهورات ،وكل ذلك سيكون من
املفسين.
خالل دراسات تلك القواعد الرتجيحية التي أساسها أقوال وآراء رّ

( ((1مساعد بن سليامن الطيار ،فصول يف أصول التفسري ،ص.98
املفسين ،مصدر سابق ،ص.39
( ((1حسني بن عيل احلريب ،قواعد الرتجيح عند رّ
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ﷺ تقسيامت قواعد الرتجيح

إن قواعد الرتجيح -ويف معظمها -مشرتكة مع العلوم األخرى ،وحتى املختصة منها
بالنص القرآين تُعدّ مشرتكة؛ ذلك ألهنا مأخوذة من التفسري (آية) كانت أو (رواية) ،وعالقتها
اصطالحا
مهمة ومفيدة يف عملية الرتجيح ُيطلق عليها
ً
بالداللة عىل الرتجيح ،لتكون قواعد ّ
املهمة واملتداولة وهي:
(قواعد الرتجيح) ،وهنا سنذكر أشهر تقسيامت قواعد الرتجيح ّ

 -1قواعد الرتجيح املتع ّلقة بالنص القرآين :وتتع ّلق بالناسخ واملنسوخ ،املحكم
واملتشابه ،الظاهر والباطن ،العام واخلاص ،وما شاكل ذلك ممّا يتع ّلق بالنص القرآين.
خيتص بالسياق العام
 -2قواعد الرتجيح املتعلقة بالسياق القرآين :وتتع ّلق بام
ّ
والسياق اخلاص ،وكذلك إدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده ،ومتع ّلقات الضامئر،
واحلروف ،وقواعد علم النحو والبالغة ،وما شاكلها.

 -3قواعد الرتجيح املتع ّلقة بالسنة واألحاديث :هنا تأيت نظريات وآراء العلامء بخرب
الواحد وتقسيامته ،وقول كل طائفة ودليلها يف ذلك ،وكذلك ثبوت احلديث املنصوص
يف تفسري اآلية عىل غريه غري املنصوص ،وكيفية التعامل مع احلديث املخالف ،وما شاكل
ذلك.

ﷺ تطبيقات اجرائية يف قواعد الرتجيح

سنتطرق يف هذا املبحث إىل التطبيقات االجرائية لقواعد الرتجيح ،وذلك ملا ذكرناه
من تقسيامت هلا.

أولاً  :تطبيق قواعد الرتجيح املتع ّلقة بالنص القرآين

القاعدة :ال تصح دعوى النسخ يف آية إال إذا صح الترصيح بنسخها :إن هذه القاعدة
من قواعد الرتجيح املتعلقة بالنص القرآين ،والتي تتعلق بموضوع الناسخ واملنسوخ.

 -1املعنى العام للقاعدة

املفسون يف آية من آيات القرآن الكريم ،بني
املراد من هذه القاعدة هو :إذا تنازع رّ
أصح األقوال املنع منه ،اَّإل بثبوت الترصيح بنسخها ،أو
مدّ ٍع عليها النسخ ،ومان ٍع منه ،فإن ّ
انتفاء حكمها من كل وجه ،وامتناع اجلمع بينها وبني ناسخها .أو كان انتفاء احلكم يف بعض
األوجه دون بعض ،كالتخصيص ونحوه عند من قال به.
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 -2معنى الناسخ واملنسوخ واملراد منه واآلراء فيه

املفسين
لقد اختلف العلامء يف موضوع النسخ ،ولقد أ ّثر ذلك يف اختالف آراء رّ
واضحا عند املتقدّ مني فيام وقع منهم يف
وتباينهم يف ترجيح رأي عىل آخر ،ثم إن هناك خل ًطا
ً
تداخل النسخ مع التخصيص ،فتجد أن اآليات املنسوخة عند القدماء كثريةُ ،عزي سبب
ذلك إىل خلطهم ما بني النسخ والتخصيص ،يضاف إىل ذلك تعدّ د اآلراء يف عدد اآليات
املنسوخة يف القرآن الكريم ،وهل وقع النسخ يف القرآن الكريم أم ال؛ لذا جتد أن مبحث
(الناسخ واملنسوخ) من أطول املباحث القرآنية وأعقدها ،وأن اآلراء فيه كثرية.
تعرضهم هلذا املورد ذكروا تعريف الناسخ واملنسوخ ،وأقسامهام ،ورشوطهام،
يف ّ
ونسخ القرآن بالقرآن ،ونسخ القرآن بالسنة ،وما يتع ّلق بذلك من مباحث عند إيرادهم
نتعرض لذلك؛ ألن مبحث الناسخ
هلذه القاعدة يف كتب قواعد الرتجيح ،ونحن هنا لن ّ
املختصة ،وباخلصوص كتب علوم القرآن.
واملنسوخ موكل إىل الكتب
ّ

 -3بعض تطبيقات القاعدة

ٍ
بشكل
نصل هنا إىل تطبيق هذه القاعدة ،إذ من خالل التطبيق سوف نفهم القاعدة
املتحصلة.
صحيح ،وهل هي واقعة أم غري واقعة ،واآلراء يف ذلك ،والنتيجة
ّ
{و َّد كَثِ ٌري ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب َل ْو َي ُر ُّدو َنك ُْم ِم ْن َب ْع ِد إِيماَ نِك ُْم ُك َّف ًارا َح َسدً ا ِم ْن
قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ت ال َّل ُه بِ َأ ْم ِره إِ َّن ال َّل َه َعلىَ ك ُِّل
اص َف ُحوا َحتَّى َي ْأ يِ َ
عنْد َأ ْن ُفس ِه ْم م ْن َب ْعد َما َت َبينَّ َ لهَ ُ ُم الحْ َ ُّق َفا ْع ُفوا َو ْ
شيَْ ٍء َق ِد ٌير}(.((1
وأهنا منسوخة بآية السيف ،وهي قوله تعاىلَ { :قاتِ ُلوا ا َّل ِذي َن اَل ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِال َّل ِه َو اَل
ِ
ِ ِ
ون ما حرم ال َّله ورسو ُله و اَل ي ِدين َ ِ
ِ
َاب
ُون دي َن الحْ َ ِّق م َن ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
بِا ْل َي ْو ِم الآْ َخ ِر َو اَل يحُ َ ِّر ُم َ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ
حتَّى يع ُطوا الجِْ ْزي َة َعن ي ٍد وهم ص ِ
اغ ُر َ
ون}(.((1
َ ْ َ َ ُ ْ َ
َ ُْ
نقل السيد اخلوئي (ت1413 :هـ) عن ابن عباس وقتادة والسدي أهنم قالوا بنسخها
بآية السيف ،وكذا هو اختيار أيب جعفر النحاس ،وقال يف هذا املقام ر ًّدا عىل دعوى نسخها:
«وااللتزام بالنسخ -هنا -يتو ّقف عىل االلتزام بأمرين فاسدين:
األول :أن يكون ارتفاع احلكم املؤ ّقت بانتهاء وقته ً
نسخا ،وهذا واضح الفساد ،فإن
يرصح فيه ال بالتوقيت وال بالتأبيد .فإن احلكم إذا كان
النسخ إنام يكون يف احلكم الذي مل ّ
( ((1سورة البقرة ،اآلية.109 :
( ((1سورة التوبة ،اآلية.29 :
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املوضح لوقته ،واملبينّ النتهائه من
مؤقتًا -وإن كان توقيته عىل سبيل اإلمجال -كان الدليل ّ
املوضحة للمراد عر ًفا ،وليس هذا من النسخ يف يشء .فإن النسخ هو رفع احلكم
القرائن ّ
توهم
الثابت الظاهر بمقتىض اإلطالق يف الدوام وعدم االختصاص بزمان خمصوص .وقد ّ
الرازي أن من النسخ بيان الوقت يف احلكم املؤ ّقت بدليل منفصل وهو قول بينّ الفساد،
رصح فيه بالتأبيد ،فعدم وقوع النسخ فيه ظاهر.
وأما احلكم الذي ّ
أيضا ممّن أمر النبي Jبقتاهلم ،وذلك باطل ،فإن
الثاين :أن يكون أهل الكتاب ً
اآليات القرآنية اآلمرة بالقتال إنام وردت يف جهاد املرشكني ودعوهتم إىل اإليامن باهلل
تعاىل وباليوم اآلخر .وأما أهل الكتاب فال جيوز قتاهلم اَّإل مع وجود سبب آخر من قتاهلم
يحُِ
ِ
للمسلمني ،لقوله تعاىل{ :و َقاتِ ُلوا فيِ سبِ ِ ِ ِ
ب
يل ال َّله ا َّلذي َن ُي َقات ُلو َنك ُْم َو اَل َت ْعتَدُ وا إِ َّن ال َّل َه اَل ُّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
{وا ْلف ْتنَ ُة َأ َشدُّ م َن
ا ُمل ْعتَدي َن}( .((1أو إلقائهم الفتنة بني املسلمني ،لقوله تعاىل بعد ذلكَ :
ا ْل َقت ِْل}( .((1أو امتناعهم عن إعطاء اجلزية لآلية املتقدّ مة ،وأما مع عدم وجود سبب آخر
ملجرد الكفر ،كام هو رصيح اآلية الكريمة .وحاصل ذلك :أن األمر يف اآلية
فال جيوز قتاهلم ّ
كفارا -وهذا الزم
املباركة بالعفو والصفح عن الكتابيني ،ألهنم يو ّدون أن ير ّدوا املسلمني ً
متوهم النسخ
عادي لكفرهم -ال ينافيه األمر بقتاهلم عند وجود سبب آخر يقتضيه ،عىل أن ّ
ت ال َّل ُه بِ َأ ْم ِر ِه}( ((1عىل الطلب،
{حتَّى َي ْأ يِ َ
يف اآلية الكريمة قد محل لفظ األمر من قوله تعاىلَ :
فتوهم أن اهلل أمر بالعفو عن الكفار إىل أن يأمر املسلمني بقتاهلم ،فحمله عىل النسخ .وقد
ّ
التوهم ساقط،
صحته -ال يستلزم النسخ ،ولكن هذا
ّ
اتّضح للقارئ أن هذا -عىل فرض ّ
فإن املراد باألمر هنا األمر التكويني وقضاء اهلل تعاىل يف خلقهّ ،
ويدل عىل ذلك تع ّلق اإلتيان
به ،وقوله تعاىل بعد ذلك{ :إِ َّن ال َّل َه َعلىَ ك ُِّل شيَْ ٍء َق ِد ٌير}( .((1وحاصل معنى اآلية؛ األمر
عز اإلسالم،
بالعفو والصفح عن الكتابيني بو ّدهم هذا ،حتى يفعل اهلل ما يشاء يف خلقه من ّ
وتقوية شوكته ،ودخول كثري من الكفار يف اإلسالم ،وإهالك كثري من غريهم ،وعذاهبم يف
اآلخرة ،وغري ذلك مما يأيت اهلل به من قضائه وقدره»(.((1
إن ملبحث (الناسخ واملنسوخ) يف القرآن الكريم أمهية كبرية يف البحث عن (تاريخ
القرآن)؛ ملا له من مدخلية يف مباحث تتع ّلق باجلنبة التارخيية للقرآن الكريم كـ(املكي
واملدين) ،و(أسباب النزول).

( ((1سورة البقرة ،اآلية.190 :
( ((1سورة البقرة ،اآلية.191 :
( ((1سورة البقرة ،اآلية.109 :
( ((1سورة البقرة ،اآلية.109 :
( ((1أبو القاسم اخلوئي ،البيان ،ص.288-286
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اً
متناول فيه عدّ ة أبواب ،وعدّ ة
وقد تناول السيد اخلوئي هذا املبحث بأمهية كبرية،
مباحث مهمة ،ويرى أنه قد أمجع املسلمون عىل أن النسخ ال يثبت بخرب الواحد كام أن
املهمة التي جرت العادة
القرآن ال يثبت به ،والوجه يف ذلك -مضا ًفا إىل اإلمجاع -أن األمور ّ
بشيوعها بني الناس ،وانتشار اخلرب عنها عىل فرض وجودها ال تثبت بخرب الواحد فإن
اختصاص نقلها ببعض دون بعض بنفسه دليل عىل كذب الراوي أو خطئه.

 -4اآلراء يف مسألة النسخ

لقد وقع شبه اتّفاق عىل وقوع النسخ يف القرآن الكريم ،ولكن أبرز من ُعرف بإنكاره
املفسين هو أبو مسلم األصفهاين (ت322 :هـ).
للنسخ يف القرآن الكريم من رّ
يقول الكرمي (ت1033 :هـ) عن ذلك« :ومنعت طائفة من الصوفيني ومجاعة من
األصوليني كأيب مسلم األصفهاين جواز النسخ يف القرآن وأثبتوا نسخ الرشائع»(.((1

أيضا كل من :عبد الكريم اخلطيب (ت1406 :هـ) ،وعبد املتعال
وقد أنكر النسخ ً
اجلربي (ت1415 :هـ) ،وحممد الغزايل (ت1416 :هـ).
يمكننا هنا إمجال عدّ ة آراء حول مسألة النسخ هي:

 -1رأي بنفي النسخ مطل ًقا.

 -2رأي من قال بوجود النسخ يف القرآن الكريم ،لكن وقع االختالف فيام بينهم يف
عدد اآليات املنسوخة ،وهنا عدة آراء منها:
أ -أن املنسوخ من آيات القرآن الكريم آية واحدة فقط هي آية (النجوى).
ب -أن املنسوخ من آيات القرآن الكريم أربع آيات فقط.

جـ -أن املنسوخ من آيات القرآن الكريم ثامين آيات فقط.
د -أن املنسوخ من آيات القرآن الكريم إحدى عرشة آية.

هـ -أن املنسوخ من آيات القرآن الكريم مخسامئة آية.

موزعة عىل مباحث كتاب أو كتب متعدّ دة ،وهي حصيلة رؤية شاملة
وهذه اآلراء ّ
عن موضوع اآليات املنسوخة ،وحصيلة تدريس مادة علوم القرآن الكريم لعدّ ة سنوات.
( ((1برعي بن يوسف بن أيب بكر الكرمي ،قالئد املرجان يف بيان الناسخ واملنسوخ يف القرآن ،حتقيق :سامي
عطا حسن ،الكويت  -الكويت :دار القرآن الكريم ،ط1402 ،1هـ ،ص.44
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ُيستنتج ممّا تقدّ م أن هناك آراء كثرية يف مسألة النسخ ،وهو -عمو ًما -مدار النفي
واإلثبات ،أما آيةَ { :ما َنن َْس ْخ ِم ْن آ َي ٍة}( ،((2هي تفرض فرضية يف حال وقوع النسخ ،وال
يعني ذلك الوقوع .مع ذلك فإن للنسخ مع فرض وقوعه أمهية كبرية يف التفسري ،ويف
توضيح كيفية التعامل مع اآليات القرآنية.

ثان ًيا :تطبيق قواعد الرتجيح املتع ّلقة بالسياق القرآين

القاعدة :إدخال الكالم يف معاين ما قبله وما بعده أوىل من اخلروج به عنهام اَّإل بدليل
جيب التسليم به.

 -1املعنى العام للقاعدة

املفسين ويف تفسري أ ّية آية قرآنية فإن األكثر منهم حيملها عىل معنى ال خيرجها عن
إن رّ
سياق اآليات ،وباخلصوص اآليات التي قبلها وبعدها ،اَّإل أن هذا قائم عىل املبنى األساس
يف فهم السياق ،فهل مرادهم هو السياق العام ،أم السياق اخلاص ،وكل واحد من املبنيني
له نتيجته اخلاصة به.
اً
وعقل ،ولكن ذلك ال يمنع اتّباع الدليل اخلارجي
إن السياق دليل داخيل مقدّ م رش ًعا
أيضا بنص قرآين ورد بذلك.
احلاكم ،وهو احلديث النبوي أو حديث املعصوم ،وذلك ً

إن دور النبي األكرم  Kهو تبيني القرآن الكريم ،مضا ًفا إىل أنه املصداق األكمل
لـ(الراسخ) العامل بالنص القرآين ،فهو ممّن يعلم القرآن الكريم ،ومن بعده سلسلة راسخني
هم األئمة .A

 -2معنى السياق يف اللغة واالصطالح

إن املراد بالسياق يف اللغة هو« :السني والواو والقاف أصل واحد ،وهو َحدْ ُو اليشء.
سقت إىل امرأيت صداقها،
الدواب .ويقال
والس َّيقة :ما استيق من
ُ
ّ
يقال :ساقه يسوقه سو ًقاَّ .
(((2
والسوق مشتق ٌة من هذا ،ملا ُيساق إليها من كل يشء ،واجلمع أسواق. »...
وأس ْق ُت ُهُّ .
َ
أما السياق يف االصطالح :قال السيد حممد باقر الصدر« :ونريد بالسياق كل ما
يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه ،من دوال أخرى ،سواء كانت لفظي ًة ،كالكلامت التي تشكّل
مع اللفظ الذي نريد فهمه كال ًما واحدً ا مرتاب ًطا ،أو حالي ًة ،كالظروف واملالبسات التي
( ((2سورة البقرة ،اآلية.106 :
( ((2أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،مصدر سابق ،ص.231
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حتيط بالكالم وتكون ذات داللة يف املوضوع»(.((2

هذا عن السياق عمو ًما ،وعن السياق يف علم األصول .أما السياق القرآين هو :اجلو
املكونة للجمل املفيدة واملجموعة يف آية أو آيات لتكون
احلاكم عىل جممل الكلامت القرآنية ّ
سورة قرآنية.
نظرا ألمهية السياق يف فهم داللة الكالم ،فقد غدا قاعدة أساسية يف عملية التأويل،
ً
(((2
وذلك ما دام فهم اخلطاب يستدعي رش ًطا أساس ًّيا وهو حت ّقق فهم السياق .

وعرفت السياق ،وجدت يف
وهناك تعريفات وتوضيحات كثرية ب ّينت ّ
ووضحت ّ
ٍ
بشكل خاص.
املختصة بالسياق ،التي تناولت السياق عمو ًما والسياق القرآين
الكتب
ّ

دورا مهماًّ يف فهم النصوص عمو ًما ،ويف فهم
وعن أمهية السياق قالوا :إن للسياق ً
ٍ
بشكل خاص ،وله أمهية يف حتديد املعاين ،ويف ضبط الدالالت .وتظهر أمهية
النص القرآين
السياق فيام ييل(:((2
 -1السياق يعني عىل بيان املعنى وعىل حتديده.

صحة التفسري ،والرتجيح يف حال االختالف.
 -2إن للسياق أمهية يف بيان ّ

 -3إن السياق مهم يف بيان املناسبات عىل اختالف أنواعها ،كمناسبات السور،
ومناسبات اآليات ،ومناسبات القصص القرآين ،ومناسبات أسامء السور القرآنية.
 -4إن السياق يعني عىل حتديد أسلوب الكالم ،وباخلصوص يف موارد خمالفة
الظاهر ،أو الرت ّدد ما بني الوضوح واخلفاء ،أو اإلعالم واإلهبام.

واصطالحا ،مع توضيح أمهية السياق ،وهذه أمور
يتوضح معنى السياق لغة
بذلك ّ
ً
مهمة ال بدّ للباحث من معرفتها ،أما تفصيالهتا (العنوانية) مع (رشوحاهتا) فموكلة إىل
ّ
املختصة بذلك.
الكتب
ّ
( ((2حممد باقر الصدر ،دروس يف علم األصول ،احللقة األوىل ،بريوت  -لبنان :دار التعارف ،ط،1
1421هـ ،ص .103
( ((2حممد إقبال عروي ،دور السياق يف الرتجيح بني األقاويل التفسريية ،الكويت  -الكويت :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط2007 ،1م ،ص.25
( ((2هتاين بنت سامل باحوريث ،أثر دراسة السياق القرآين يف توجيه معنى املتشابه اللفظي يف القصص القرآين،
رسالة ماجستري ،كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى1428 ،هـ ،ص .70-57
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 -3أنواع السياق

خاصة به هي:
ال بدّ أن نفهم أن للسياق القرآين أنوا ًعا أو أقسا ًما ّ

 -1سياق املفردة :وهو يتع ّلق باملفردات والكلامت القرآنية ،أو اللفظة القرآنية
الواحدة ،إذ إن يف القرآن الكريم لفظة واحدة تغني عن مجلة أو آية يف داللتها ومرادها
وها}( ،((2وما شاكل ذلك.
ومعناها ،كقوله تعاىلَ { :أ ُن ْل ِز ُمك ُُم َ

املفسين
يقول الرضائي« :وسياق املفردات هو من أقوى السياقات املقبولة عند رّ
واملتخصصني ،وال يوجد أدنى شك يف اعتباره وحجيته»(.((2
ّ

 -2سياق اجلملة :أي اجلملة املفيدة التي حيسن السكون عليها ،مع العلم أن هناك
مجلة خربية وأخرى رشطية ،وهذا موجود يف القرآن الكريم.

إن هذا القسم كان ّ
وتم إثباته كقرينة معتربة يف فهم
املفسين األوائلّ ،
حمط اهتامم رّ
اآليات القرآنية(.((2

 -3سياق اآلية :وهي اآلية القرآنية املحصورة ما بني نجمتني أو رقمني أو فاصلتني،
تتمم املعنى مع آيات أخرى قبلها وبعدها ،مع مالحظة
سواء أكانت تا ّمة املعنى وحدها ،أو ّ
أن هناك عالقتني مهمتني لتتميم املعنى ،األوىل العالقة املوضعية ،والثانية العالقة املوضوعية.
أي بحث :سياق اآليات داخل السورة نفسها ،وسياق اآليات مع آيات يف سورة أو سور
أخرى .كام وأن هناك آية مكونة من كلمة واحدة فقط كقوله تعاىل{ :مدْ َهامت ِ
َان}(.((2
ّ
ُ َّ

مهم تريد
 -4سياق السورة :قد ذكروا أن للسورة القرآنية وحدة سياق ملوضوع ّ
إيصاله من خالل بناء الكلامت واملعاين ،كـ(التقوى) ،و(اإليامن) ،وما شاكل ذلك.
 -5سياق القرآن الكريم :وهو الوحدة البنائية لكل القرآن الكريم ،فكام أن القرآن
الكريم حيتوي عىل كليات ،فإن القرآن الكريم كل متكامل ،وقد أشاروا إىل سياقة الكامل
األوحد وهو (اهلداية) ،فالقرآن الكريم كيل اهلداية.

( ((2سورة هود ،اآلية.28 :
( ((2حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،ص.356
( ((2حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ص.357
( ((2سورة الرمحن ،اآلية.64 :
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 -4أركان السياق

مهمة هي(:((2
إن للسياق ثالثة أركان ّ

أ -السباق :يعد السباق ركنًا مهماًّ لبيان معنى السياق ،إذ ال يمكن معرفة معنى الكالم
من دون الرجوع إىل ما يسبقه من عبارات ،والتي هي قرائن املعنى وما شاكلها ،فالسباق هو
الكالم الذي يبينّ معنى ما بعده.

ب -اللحاق :املقصود به إدراك يشء ليشء ،وجتاوزه إىل ما بعده ،فهو الكالم الذي
يبني معنى ما قبله.
جـ -ألفاظ الكالم :وهذا الركن يقوم عىل ثالثة أمور:

األمر األول :املفردات :إذ إن املفردة هي مفتاح النص ،وعن طريق النظر إليها يمكن
معرفة ما يف النص من دقائق املعاين ،وخفايا اإلشارات.

األمر الثاين :هيئة الكلمة :وذلك بمعرفة ترصيفها واشتقاقها؛ فإن املعاين ختتلف
باختالف ذلك.

األمر الثالث :النظر يف نظم اجلملة الواحدة ،ثم يف نظم اجلمل وعالقتها بعضها
ببعض.

 -5مكونات السياق

مكونني مها(:((3
يتكون السياق من ّ
ّ

أ -السياق املقايل :هو الذي يوجب خصوصية العمل اللغوي ،وهو ذو بعد داليل
تركيبي .وهو السياق الذي يتضمن مبنى اخلطاب ،وتسمى بسياق املقال ،أو سياق النص،
وتقسم إىل قسمني:
األول :مقايل متصل :وهي عنارص لغوية من كلامت أو مجل سابقة أو الحقة تكشف
عنرصا لغو ًّيا آخر غري معروف وتقع معه يف السياق نفسه(.((3
ً

( ((2هتاين باحوريث ،أثر داللة السياق القرآين يف توجيه املتشابه اللفظي ،مصدر سابق ،ص.75-71
( ((3صابر احلباشة ،مغامرة املعنى من النحو إىل التداولية :قراءة يف رشح التلخيص للخطيب القزويني،
دمشق  -سوريا :صفحات للدراسات والنرش ،ط2011 ،1م ،ص.149
( ((3موسى العبيدان ،داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني ،دمشق  -سوريا :األوائل للنرش والتوزيع ،ط،1
2002م ،ص.256
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الثاين :مقايل منفصل :وهي التي ترد يف نص أو نصوص أخرى مستق ّلة عن النص
الذي يراد بيان معناه ،وقد يطلق عليه عند البعض مصطلح السياق األكرب.

ب -السياق احلايل :هو األمر الداعي اىل الكالم مك ّيف بكيفية خمصوصة مناسبة،
ومن أمثلته :حال خلو الذهن ،وحال الرت ّدد ،وحال اإلنكار ،وهذه األمور تتع ّلق باملخاطب
ذاهب .أما إذا كان
يتوجه له القول خال ًيا من املؤكّدات نحو :حممدٌ
ٌ
إذا كان خايل الذهن ّ
ذاهب .وأما
مرت ّد ًدا بني تصديق الذهاب من عدمه ،فنستعمل مؤ ّكدً ا واحدً ا نحو :إن حممدً ا
ٌ
منكرا متا ًما ملسألة الذهاب ،فعند ذلك حيتاج اىل مؤكّدين أو أكثر إلزالة
إذا كان املخاطب ً
حال اإلنكار العالق بذهنه نحوَّ :
لذاهب.
إن حممدً ا
ٌ

 -6سامت السياق

إن السياق القرآين يتّسم عن السياق البرشي العادي بعدّ ة سامت منها:

أ -الضبط :ضبط السياق القرآين لفهم املتلقي؛ فالسياق هو صاحب السلطة يف
حتديد داللة األلفاظ ومعانيها املقصودة ،هو الضابط لفهم املتلقي؛ ذلك أن األلفاظ إذا
ٍ
معان؛ لذا كان السياق القرآين
تركت عىل عواهنها دون عقال محلت ما يراد وما ال يراد من
مق ّيدً ا وحمدّ ًدا للمعاين(.((3

ب-منع التفكّك والتجزئ :يتّسم القرآن بالرتابط والتشابك بني آياته ،فال انفصال
وال انقطاع ،وذلك يعود لرتابط املعاين وتتابعها وال ريب ،فالقرآن كالم واحد وسياق
متواصل من أوله إىل آخره(.((3
ٍ
متنوعة،
جـ -املرونة واحليوية :إن السياق يتمتّع باحتاملية عدّ ة معان؛ ذلك أن دالالته ّ
ومرونة السياق مظهر إجيايب يدعو إىل إذكاء عقل املجتهد ،وعدم قرصه عىل معنى واحد ال
غري ،ويف الوقت نفسه يضبط بضابط السياق؛ إذ يعطيه اً
جمال حمدّ ًدا يف املعاين واملفاهيم،
وهذه املرونة واحليوية هي ما ُعرف فيام بعد بعلم التأويل(.((3

 -7بعض تطبيقات القاعدة

يم}( ،((3إن ظاهر اآلية الكريمة مع عدم
قال تعاىلُ { :ذ ْق إِن ََّك َأن َ
ْت ا ْل َع ِز ُيز ا ْلك َِر ُ

( ((3املثنى عبد الفتاح حممود ،نظرية السياق القرآين ،األردن  -عامن :دار وائل للنرش ،ط2008 ،1م ،ص.54
( ((3املثنى عبد الفتاح حممود ،نظرية السياق القرآين ،مصدر سابق ،ص.54
( ((3املثنى عبد الفتاح حممود ،نظرية السياق القرآين ،مصدر سابق ،ص.54
( ((3سورة الدخان ،اآلية.49 :
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االلتفات لآليات التي قبلها والتي بعدها ،يدل عىل االحرتام ،أو عىل نوع من االحرتام
وبمجرد االلتفات إىل اجلو العام لآلية،
واملدح والتشجيع والتكريم للمخاطب ،ولكن
ّ
جوا هتديد ًّيا ،ندرك من ذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل يف
بمراعاة ما قبلها وما بعدها نجده ًّ
مقام توبيخ ومالمة للمذنبني اجلهنميني الشاكّيني يف يوم القيامة؛ لذلك يقال هلم :ذوقوا يا
تسمى بكرامتكم الدنيوية من سامع صوت احلق ،أو من تعتربون أنفسكم
من منعتكم ما ّ
أكرم من باقي الناس.
ليتوضح املراد منها،
وتأكيدً ا عىل ما تقدّ م سنورد اآلية املباركة ضمن سياقها العام
ّ
ِ
ِ
الز ُّقو ِم * َط َعا ُم الأْ َثِي ِم * كَا ُمل ْه ِل َيغْليِ فيِ ا ْل ُب ُطون * َكغَليِْ الحْ َمي ِم *
قال تعاىل{ :إِ َّن َش َج َر َة َّ
ُخ ُذو ُه َفا ْعتِ ُلو ُه إِلىَ َس َو ِاء الجْ َ ِحي ِم * ُث َّم ُص ُّبوا َف ْو َق َر ْأ ِس ِه ِم ْن َع َذ ِ
ْت
اب الحْ َ ِمي ِم * ُذ ْق إِن ََّك َأن َ
يم * إِ َّن َه َذا َما ُكنْت ُْم بِ ِه تمَْترَ ُ َ
ون}(.((3
ا ْل َع ِز ُيز ا ْلك َِر ُ

يتوضح بعد ذلك ما للسياق من أمهية كبرية يف ترجيح األقوال عىل غريها ،فهو
ّ
واملفس األول ضمن جو اآلية أو اآليات احلاكية عن موضوع ما أو قضية ما ،وهذا
احلاكم
رّ
بعضاّ ،
ويدل بعضه عىل بعض،
يفس بعضه ً
موافق لألحاديث الدا ّلة عىل أن القرآن الكريم رّ
وأن القرآن الكريم واضح بينّ  ،وأن القرآن الكريم واحد متّسق يدعو إىل هدف واحد.

ثال ًثا :تطبيق قواعد الرتجيح املتع ّلقة بالسنة

نصا يف تفسري اآلية فال يصار إىل غريه.
القاعدة :إذا ثبت احلديث وكان ًّ

 -1املعنى العام للقاعدة

يف تفسري بعض آيات القرآن الكريم نجد حدي ًثا تفسري ًّيا للنبي األكرم  ،Kفمع
ورود هذا احلديث التفسريي اَّإل أننا نجد أحيانًا كثرية اً
أقول أخرى يف تفسري اآلية نفسها،
فإذا وجد ذلك ،وثبت احلديث التفسريي النبوي ،وورد يف احلديث تفسري وبيان واضح
املفس لآلية مورد التفسري ،بدليل كون النبي األكرم
لآلية ،فيجب أن يصار إليه ،ويكون هو رّ
 Kهو أعلم الناس بتفسري وبيان القرآن الكريم بنص كالم اهلل سبحانه وتعاىل ،قال
الذك َْر لِ ُت َبينِّ َ لِلن ِ
{و َأن َْز ْلنَا إِ َل ْي َك ِّ
َّاس َما ن ُِّز َل إِ َل ْي ِه ْم}(.((3
تعاىلَ :
الر ُس ُ
ول
وال قول ألحد مهام كان بعد قول النبي األكرم  Kقال تعاىلَ :
{و َما آتَاك ُُم َّ
( ((3سورة الدخان ،اآليات.50 - 43 :
( ((3سورة النحل ،اآلية.44 :
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َف ُخ ُذو ُه َو َما نهَ َاك ُْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا َوا َّت ُقوا ال َّل َه إِ َّن ال َّل َه َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب}(.((3
{و َما ك َ
َان ُلمِ ْؤ ِم ٍن َو اَل ُم ْؤ ِمن ٍَة إِ َذا َقضىَ ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأ ْن َيك َ
ُون لهَ ُ ُم
وقال تعاىلَ :
الخِْيرَ َ ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن َي ْع ِ
ص ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َض َّل َضلاَ اًل ُمبِينًا}(.((3
وهكذا باقي اآليات القرآنية الكريمة ،اً
فضل عن األحاديث الواضحة اجلل ّية الدا ّلة
عىل ذلك.

 -2بعض تطبيقات القاعدة

قال تعاىل{ :ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َولمَْ َي ْلبِ ُسوا إِيماَنهَ ُ ْم بِ ُظ ْل ٍم ُأو َل ِئ َك لهَ ُ ُم الأْ َ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَدُ َ
ون}(،((4
شق ذلك عىل الناس فقالوا :يا رسول اهلل ،وأ ُّينا
عن ابن مسعود قال« :ملا نزلت هذه اآليةّ ...
ال يظلم نفسه .قال :إنه ليس الذي تعنون ،أمل تسمعوا قول العبد الصالح{ :إِ َّن الشرِّْ َك َل ُظ ْل ٌم
ِ
يم} ،إنام هو الرشك»(.((4
َعظ ٌ
هو باألساس منهج تفسري القرآن بالقرآن ،لكن مل نعلم املراد وال الكيفية لوال حديث
ّ
والدال عىل ذلك ،فكان األساس هو حاكمية حديث النبي
النبي األكرم  Kالصحيح
 Kيف التفسري.
إن النتيجة املرتتّبة عىل ذلك هي :كون احلديث الصحيح الوارد عن النبي K
مقدّ م عىل غريه ،وهو أساس يف التفسري ،وال يصار إىل غريه مطل ًقا ،فالنبي األكرم K
مهمة هي كون هذه الطريق هلا رشوط،
املفس األول للقرآن الكريم ،لكن مع مالحظة ّ
هو رّ
وللحديث الصحيح رشوط ،وطريقة تقديم احلديث عىل غريه يف التفسري هلا رشط كذلك،
فليس األمر مزاج ًّيا ،وال تقييدً ا للعقل باحلديث فقط مع عِلاّ ته ،وال هجرانًا للسنة النبوية
عىل حساب انتقادات من هنا وهناك.

( ((3سورة احلرش ،اآلية.7 :
( ((3سورة األحزاب ،اآلية.36 :
( ((4سورة األنعام ،اآلية.82 :
( ((4البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب اإليامن ،باب ظلم دون ظلم ،ج ،1ص.109
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الدكتور وائل أمحد خليل الكردي*

ﷺ إطار نظري

أورد إسامعيل مظهر يف مقدّ مته لرتمجة كتاب( :أصل اﻷنواع) للعامل
اإلنجليزي تشارلز داروين «إن البحث يف استجالء غوامض املادة مرتبط
بالبحث يف أصل احلياة ،وما حييط بالكائنات العضوية ونتائج فعلها املستمر.
ولذا كان البحث يف أصل املادة وما يتبعها من قوانني الوحدة الطبيعية ،ألصق
ما يكون بالعقول ،منذ أن بزغ فجر املدنية حتى قامت املدنية احلارضة عىل
أنقاض ما سبقها من املدنيات البائدة» .

التطور الداروينية ،كانت تلك إشارة
بغض النظر عن املوقف من نظرية
ّ
إىل أن هناك اً
تتوحد فيه اﻹنسانية عىل هيئتها يف اخللق عىل الفطرة
أصل بعيدً ا ّ
(احلس املشرتك) ،ثم
اﻷوىل بام تعارف عليه يف االصطالح املعارص بحالة
ّ
احلس
أتت من بعد ذلك اﻷشكال احلياتية املركّبة والتعقيدات الشخصية هلذا ّ
املشرتك لتأخذ نواحي واجتاهات خمتلفة ومتباينة ،اﻷمر الذي من شأنه تصعيد
* باحث من السودان ،الربيد اإللكرتوينwailahkhkordi@gmail.com :
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خالفات قد تبلغ حد احلروب ،وقد بلغت.

لذلك كان لزا ًما إعادة مجع الناس عىل كلمة سواء حول هيئة فطرية ملزمة للجميع
مصدرا ملنح املرشوعية لكل نشاط إنساين بسيط أو مع ّقدّ ،أويل أو متقدّ م .وقد تأكّد
بكوهنا
ً
{و َما ك َ
َّاس إِ اَّل ُأ َّم ًة
َان الن ُ
متا ًما هذا احلال بقول اهلل تعاىل وهو صاحب اخللق اﻷوحدَ :
و ِ
اخ َت َل ُفوا َو َل ْو اَل ك َِل َم ٌة َس َب َق ْت ِم ْن َر ِّب َك َل ُقضيِ َ َب ْين َُه ْم فِيماَ فِ ِيه يخَْ ت َِل ُف َ
احدَ ًة َف ْ
ون}((( ،فكان هذا
َ
االختالف عن اﻷصل املشرتك اﻷول هو السبب الكايف لبعث الرسل بالرساالت.
لتوضح
وعىل هذا اﻷصل أتت الرشائع الساموية -ويف خامتتها الدين اﻹسالميّ -
للناس حقيقة هذه اهليئة الفطرية اﻷوىل وربطها بالتوحيد ،وتذكّرهم بعوامل اﻹنسانية
تتأسس عليها كافة القيم الضابطة لسلوك الفرد واملجتمع عىل السواء،
املشرتكة بينهم والتي ّ
بام ينفع اجلميع بال استثناء ،ويمنع التعدّ ي باﻹثم بينهم.

والنشاط السيايس هو أحد امليادين التي وقع فيها اخلالف الشديد حول النظم
املتقدّ مة يف إدارة الدول واملجتمعات .فكان لزا ًما ،من أجل حسم اخلالف السيايس حول
ومهم ملبدأ (املرشوعية) لغرض
يتم تأسيس ثابت
ّ
مراجع النظم احلاكمة وحدودها ،أن ّ
تسويغ احلكم ورسم طريقة اﻹدارة فيها عىل ما هو أوفق هلذه املرشوعية.

وكان ال بد هلذا التأسيس ملبدأ املرشوعية أن يضع يده عىل املصدر اﻷصل واحلقيقي
أقرهتا الرشائع تب ًعا لسنة اخللق اإلهلي ،ومن أجل حتقيق أفضل
الذي تبنى عليه القيم التي ّ
قدر من احلياة السليمة.

السمة البارزة للبعد السيايس يف عرصنا الراهن هي مطلب املرشوعية يف
وباعتبار أن ّ
كمكون رشطي لقيادة الدولة املدنية ،كان ال بد من تعيني
كل منظومة بافرتاض رضوري هلا
ّ
مصدر هلذه املرشوعية اً
أول ،ثم تعيني مصدر لتقنني هذه املرشوعية.

وملا كان من أهم مم ّيزات املرشوعية هو فرضها واستيعاهبا للقاعدة اجلامهريية العامة
عىل اختالف اجتاهات اﻷفراد ،فذلك كان من احلكمة اإلهلية يف اخللق بجعل نوع من
متضمنة يف حقيقة الوجود اإلنساين ،والتي صارت مقصدً ا تعمل
املوحدة
املعيارية اﻷولية ّ
ّ
عليه الترشيعات لغرض الضبط والتقنني.

يتم بقيادة اﻷغلبية الديمقراطية املنتخبة،
ومن هنا كان تداول اإلدارة للمجتمع ّ
بكون الديمقراطية هي الشكل املدين األوفق للتنفيذ السيايس واملعارضة السياسية حتقي ًقا

((( سورة يونس ،اآلية .١٩
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وللحريات اﻷساسية .ولكن ليس عىل معايري هذه القيادة عىل نحو اخلصوص وإنام
للعدالة
ّ
عىل مقاصد مرجعية املرشوعية اإلنسانية العامة.
التجمعات السياسية املتنافسة عىل القيادة التنفيذية للدولة إن هي
لذلك كانت برامج
ّ
اَّإل وجهات نظر عىل خ ّطة التنفيذ وترتيب اﻷولويات اإلدارية والتنموية وليست برامج
للترشيع ،وهذا ما فرض استقاللية السلطات الثالث عن بعضها.
عليه ،كان لزا ًما االجتاه نحو حتليل اﻷساس الفلسفي للمرشوعية اﻹنسانية
يتضمن اً
حقل ذا جتربة تارخيية يف املامرسة الديمقراطية متّخذين من السودان
للديمقراطية بام
ّ
اً
يتأسس يف هذا احلقل وفق رؤية مستقبلية بتجاوز الوقوع يف سلبيات
مثال ،وبام يمكن أن ّ
املايض من خالل تصويب املفاهيم.

ﷺ أولاً  :الفلسفة العامة للمرشوعية واملرشوعية اﻹنسانية

تلميحا يف الفقرة اﻷوىل املقتبسة باإلطار النظري ،فإن «احلقيقة اﻷزلية
بنحو ما جاء
ً
يف انتساب اﻹنسان للكون هي قاعدة ومرتكز رشعية أشواقه جتاه الوجود املطلق والكامل
املطلق .كام أن رشعية أشواقه هي قاعدة ومرتكز لسعيه املرشوع صوب إنجاز مسرية الكامل
اﻹنساين».

فيمكن القول بأن املرشوعية هي املصدر اﻷويل الصلب ملنح احلق وتعيني الواجب.
وهذا التعريف للمرشوعية افرتض تصور ًّيا خلق اهلل تعاىل لفطرة اﻹنسان ابتدا ًء ثم أتى
عليها بالرشائع حلفظها ورعايتها وتصحيح مسار ما انحرف عنها ،وهو ما كان من داللة
ني مبشرِِّ ين وم ِ
ِ
قوله تعاىل{ :ك َ
نذ ِري َن َو َأ َنز َل َم َع ُه ُم
َّاس ُأ َّم ًة َواحدَ ًة َف َب َع َث ال َّل ُه النَّبِ ِّي َ ُ َ
َان الن ُ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ (((
َاب بِالحْ َ ِّق لِ َي ْحك َُم َبينْ َ الن ِ
َّاس فيماَ ْ
اخ َت َل ُفوا فيه} .
ا ْلكت َ

يصبح اﻷمر عىل وجه من بساطة القول بأن منبع القيم العليا ( ُم ُثل العدالة واحلرية
واملساواة) التي جاءت هبا اﻷديان والقوانني والنظم لتثبيتها يف املجتمع هو التفاعل
ويتطور اَّإل إن كان هناك احلد الالزم
االجتامعي املشرتك بني الناس ،والذي مل يكن ليتجانس
ّ
من (احلس املشرتك)  -common sense-بني أفراد البرش مجي ًعا ،وحيث يمكن تعريف هذا
احلس املشرتك بأنه «االتفاق الفطري التلقائي عىل احلاجات اﻹنسانية واجتاهات السلوك
ّ
البرشي».
للحس املشرتك ،فكان من أبرز هذه احلقائق
وتب ًعا هلذا كانت هناك حقائق ضابطة
ّ

((( سورة البقرة ،اآلية .213
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حقيقة املساواة عىل سبيل املثال ،باعتبارها «اإلقرار باحلقيقة الكونية بقدر ومقام اإلنسان،
وأن كل فرد إنساين يقف عىل قدم املساواة مع اﻷفراد اﻵخرين .وكحقيقة فلسفية فإن هذه
املساواة مالزمة لإلنسان منذ مولده إىل يوم موعده غري ما خت ّلف ملوجباهتا ومقتضياهتا».

وأيضا حقيقة سيادة اﻹنسان «أي سلطته عىل فعل كل يشء ضمن االلتزام االختياري
ً
تزوده بمعطيات التأثري عىل ذاته وعىل غريه .فسلطته عىل نفسه تتحكّم يف تقرير
بالنظامّ ،
وترصفاته ،وممّا
مصريه الفردي والكل الواحد املتكامل لذاته ممّا يمكنه السيطرة عىل ملكاته
ّ
يو ّفر له رشوط االلتزام اإلرادي بالنظام ورشوط موجبات املسؤولية» .

وهلذا كان من مسقطات العقوبات واحلدود فقدان هذه السيادة عىل الذات بفعل
اإلكراه من الغري .ومن جهة أخرى ،فإن هذا جيعل من الرضوري أن يكون أمر مجاعة الناس
مشرتكًا بينهم فيام يتع ّلق بالشأن العام هلم ،وحتى ال يتع ّلق القرار فيه بإرادة ذات واحدة
احلس املشرتك بينه وبني سائر الناس.
ﻷحد األفراد دونام املرور عىل موجبات ّ

وهنا أتت اﻷديان الساموية بعدما كان الناس أمة واحدة ثم اختلفوا لتضبط وتث ّبت
احلس
هذا احلق الذي جعله اهلل تعاىل يف اإلنسان ،وهو الفطرة اﻷولية
املتجسدة يف مفهوم ّ
ّ
املشرتك .فالنص القرآين يف هذا الشأن يتكامل مع حالة اخللق باعتبار أن كالمها من مصدر
واحد.

إذن ،فعندما نتحدّ ث عن مرشوعية إنسانية ،فإننا نتحدّ ث عن حالة طبيعية أتت تب ًعا
هلا احلالة النصية ،فإذا استشكل النص عىل التفاسري بفعل تع ّقد احلياة ومستجداهتا وتداخل
وتعارض إرادات البرش ،كان ال مناص من الرجوع إىل احلالة الطبيعية لتبيان اﻷمر بكوهنا
سنة اهلل يف اخللق ،ولتأكيد فهم النص الذي تقوم عليه فيام بعد الصفة القانونية الترشيعية يف
التعاقد وااللتزام واملسؤولية املرتتّبة عىل مس ّببات منح املرشوعية ،والتي تنطلق من اﻷصل
مرورا بالعرف االجتامعي يف خلق اهلل الناس عىل هيئة شعوب وقبائل
اﻷول لإلنسان
ً
ِ
ِ
واملنظمة واملرشدة
{و َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا ،(((}...وختم بالنصوص الضابطة
َ
ّ
ﻹنفاذ هذه احلالة النظرية (العرف االجتامعي).
للحس املشرتك لدى
ويمكن اإلشارة هنا إىل أن الداللة النصية عىل احلالة الفطرية
ّ
اﻹنسان ،تستمد من آية اﻷكل من الشجرة املمنوعة يف القرآن الكريم بقول اهلل تعاىل:
يخَْص َف ِ
{ َف َأ َكلاَ ِمنْها َفبدَ ْت لهَ سوآتهُ و َط ِف َقا ِ
ان َع َل ْيهِماَ ِمن َو َر ِق الجْ َن َِّة}(((.
َ َ
ُماَ َ ْ ُماَ َ
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ليصبح الشاهد يف هذا أن حالة الوعي القصدي عند اﻹنسان ،قد تو ّفرت لديه بعد
اﻷكل من الشجرة املعلومة باكتشاف ما هو فيه اً
أصل من مبادئ وحقائق أخالقية مثل
(احلياء) وما نحو ذلك .ونقول :إن هذا بواقع اﻵية كان اكتشا ًفا وليس كس ًبا .ثم ترتب عليه
السلوك ّ
الدال عليه وهو سرت عورة اجلسد بورق الشجر.

وعىل السياق نفسه وردت اإلشارة ذاهتا يف (التوراة) يف (سفر التكوين) حيث النص
أيضا معها فأكل .فانفتحت أعينهام وعلام أهنام
«فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها ً
الرب اإلله آدم وقال له :أين
عريانان .فخاطا أوراق تني وصنعا ﻷنفسهام مآزر ...فنادى ّ
أنت؟ فقال :سمعت صوتك يف اجلنة فخشيت ﻷين عريان فاختبأت .فقال :من أعلمك
أنك عريان؟».

وبغض النظر عن النقد الديني عىل نصوص العهد القديم ،وبغض النظر عن داللة
أي
صورة اهلل تعاىل يف هذه النصوص ،فاﻷمر هنا مقترص عىل احلالة اﻹنسانية فقط وعىل ّ
نحو تكون.

ويأيت االستدالل هبذه النصوص عىل عموم أطروحة املرشوعية اﻹنسانية كمصدر
أويل هو أن تو ّفر حالة الوعي باكتشاف املبدأ أو القيمة اﻷخالقية ،ثم ترتيب السلوك
التلقائي عليها كان يف قصة (آدم وحواء) شي ًئا مشرتكًا متا ًما ،ويف الوقت نفسه وبالسلوك
ذاته من جانب الطرفني .وهذا بدوره ينقل االستدالل إىل مسألة مرشوعية الديمقراطية يف
الدولة املدنية من خالل التكييف الترشيعي هلا.

ﷺ ثان ًيا :التكييف الترشيعي للمرشوعية اﻹنسانية
للديمقراطية يف الدولة املدنية

البدهيية هي قضية ب ّينة بنفسها وليس من املمكن أن يربهن عليها ،وتعدّ صادقة بال
برهان عند كل من يفهم معناها ،وهلا اخلواص التالية:
 -١البينة النفسانية ،أي وضوحها مبارشة للنفس بال واسطة وال برهان منطقي.
 -٢اﻷولية املنطقية ،بمعنى كوهنا مبد ًأ أول ًّيا غري مستخلص من غريه.

وتسمى البدهيية أحيانًا باسم القضايا املشرتكة ،وذلك بمعنى أهنا مس ّلمة من كل
ّ
العقول عىل السواء.
أيضا عليها بناء
يتم ً
يتم بناء أ ّية دراسة علمية ،كام ّ
وعىل أساس منظومة البدهييات ّ
التفسريات اﻷولية الرضورية للنصوص الترشيعية .وبالتايل فإن النص الترشيعي ينطلق من
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باحلس املشرتك بالرضورة،
مرشوعية تستند يف أصوهلا إىل منظومة بدهييات مت ّثل فيام هو علم
ّ
ثم تأيت بعد ذلك اﻷحكام الرتكيبية املع ّقدة بحسب كل مرجعية يعتمد عليها جمتمع ما أو
دولة ما ،فإذا كان السياق هنا هو تداول حكم الدولة وتوابع ذلك ضمن منظومة إصدار
القرارات السياسية واالقتصادية ،فال بد إذن من تعيني النظام اﻷمثل الذي يتم من خالله
إدارة مقتضيات احلكم.
ويعدّ من البدهييات –أي العامل الذي ينطبق عليه رشط الوضوح بذاته وال تقوم
عليه الربهنة وإنام تقوم به لغريه– هو أن يقوم اﻷمر عىل ما هو مشرتك بني مجيع الناس،
ﻷي من توابع منظومة حكم الدولة بمشورة كل فرد من أفراد
يتم االختيار ٍّ
وهذا يقتيض أن ّ
املجتمع تلبية للحاجة اﻹنسانية املشرتكة بني هؤالء اﻷفراد.

ولذلك أتى الترشيع الساموي حم ّق ًقا هلذا املطلب اﻹنساين العام يف سياسة أمور الناس
ورى َب ْين َُه ْم}((( لتكون بذلك صفة الوجوب واﻹلزام
عىل قول اهلل تعاىلَ :
{و َأ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ختصص اﻵية الشورى عىل فئة بعينها دون
عىل أخذ الشورى لدى الناس أمجعني ،إذ مل ّ
حق الشعب
احلس املشرتك أال وهو ّ
غريها ،وذلك لضامنة تقرير حق يعترب هو من بدهييات ّ
يف الوحدة الوطنية من خالل تساوي الفرص يف منح الرأي من أجل حتقيق هذه الضامنة،
ولكي تكون املحصلة النهائية هي حتقيق السيادة الشعبية عىل النفس واﻷرض بمواردها.

ورد عن عبد الرمحن عبد العزيز القاسم أستاذ القضاء والتقايض بجامعة امللك
سعود قوله« :إن من املبادئ األساسية و ُم ُثل احلكم العليا يف العرص احلديث –بل ويف
كل عرص– مبدأ الشورى ،أو مبدأ االستفتاء أو االقرتاع أو االنتخاب ،ولقد وصلت إليه
وتطورات خمتلفة يف نظم احلكم ...فلقد ّقرر االسالم
النظم السياسية بعد مراحل عديدة
ّ
أساسا حلياة سياسية
يف دستوره العظيم هذا املبدأ وأمثاله من املبادئ التي جيب أن تكون
ً
واجتامعية حكيمة ،فيشرتك احلاكم واملحكوم يف تسيري دفة األمور .وكان من حكمة اهلل
أن ّقرر هذا األصل كغريه من األصول دون تفصيل ،إذ جاء اً
ويفصل عند
يفس
ّ
جممل لكي رّ
تطبيقه وفق ظروف كل مكان وزمان عىل أساس مبادئ الرشيعة وأهدافها التي جعلت
أساسا هلا».
مصالح العباد ً
إذن ،فمبدأ الشورى هو ما جاء تقريره يف الترشيع اﻹسالمي كمبدأ كيل عام متوافق
حتم مع ِ
أي مكان عىل اختالف شعوبه وقبائله .وهذا املبدأ الكيل
اجلب ّلة الفطرية لإلنسان يف ّ
اً
العام حيتاج بالرضورة إىل وسيلة أو آلية من أجل تنزيله عىل واقع الناس ،إذ إن هذه الشورى
((( سورة الشورى ،اآلية .٣٨
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للحس املشرتك يفرتض هبا ابتدا ًء وصول اﻷمر إىل مجيع الناس
يف اﻷمر كمبدأ كيل عام الزم
ّ
وكل اﻷفراد .وهذا يكون غري ممكن يف حالة املبادئ الكلية العامة ،ولذلك كان ال بد يف
اﻷساس من التواضع واالصطالح عىل اصطناع وسيلة تنظيمية تسهل حتقيق هذا املبدأ
الكيل العام ،ويتم االصطالح واالتفاق عىل هذه الوسيلة بحسب أحوال ووقائع وظروف
وبيئة املجتمع أو الشعب املحلية.

أي من املجتمعات والشعوب يف
وهنا يأيت دور (العرف) أي احلالة اخلاصة لدى ٍّ
ومقومات وعنارص هذه الوسيلة بعد حتديدها .وبصدد تعيني مفهوم (العرف)،
صياغة نمط ّ
يقول جوستاف لوبون يف مقدّ مة كتابه (سيكولوجية اجلامهري)« :إن جممل اخلصائص
املشرتكة املفروضة من قبل الوسط املحيط والوراثة عىل كل أفراد شعب ما تشكّل روح
هذا الشعب .وبام أن اخلصائص ذات أصل عائد إىل اﻷسالف فإهنا ثابتة جدًّ ا .ولكن عندما
حيدث أن يتجمهر مؤ ّقتًا عدد كبري من اﻷفراد بتأثري من عوامل عديدة ،فإن املالحظة العيانية
تبينّ لنا بأنه تنضاف إىل خصائصهم السلفية املوروثة جمموعة أخرى من اخلصائص اجلديدة
روحا
خمتلفة أحيانًا إىل حدٍّ كبري عن خصائص العرق الذي ينتسبون إليه ،وجتمهرهم يشكّل ً
مجاعية جبارة».
ولكن مع اتّساع الرقعة والتداخل بني اﻷعراف يف ّ
ظل روابط حاكمة تتجاوز
احلاالت اﻷولية أو البسيطة يف أشكال املجتمعات التي هي القبائل والعشائر هو ما خيلق
كيانًا جديدً ا أكثر تعقيدً ا وتركي ًبا ،وأشدّ صعوبة يف جتسري التواصل بني اﻷعراف والعشائر
ويسمى هذا الكيان (الدولة املدنية).
بأعرافها،
ّ

أيضا« :إن اجلمهور النفيس هو عبارة عن كائن مؤ ّقت مؤ ّلف من عنارص
يقول لوبون ً
مرتاصو الصفوف للحظة من الزمن .إهنم يشبهون بالضبط خاليا اجلسد
متنافرة ولكنهم
ّ
وتوحدها كائنًا جديدً ا يتحلىّ بخصائص جديدة خمتلفة
جتمعها
ّ
احلي التي تشكّل عن طريق ّ
جدًّ ا عن اخلصائص التي متلكها كل خلية».
حق لألفراد باﻷحرى وليس
فربام قد ال يتاح يف توصيل الشورى –التي هي ّ
املجتمعات– إىل كل فرد اَّإل يف املجتمع ذي الشكل البسيط القائم عىل العرف الواحد
كثريا يف حالة الدولة املدنية ذات الرتكيب املع ّقد من كثري من
املشرتك ،وإن هذا قد يصعب ً
الكيانات واألعراف البرشية.

قال توفيق احلكيم« :فليس احلكم العادل وحده هو الذي يصنع علم القانون ،كام
ُيعرف يف اﻷمم الكربى .فام أكثر اﻷحكام العادلة التي تصدرها جمالس التحكيم عند
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نسمي هذه اﻷحكام قضاء باملعنى
البدو أو عند كثري من القبائل الفطرية ،فهل نستطيع أن ّ
ويمحصها ويرتّبها ويستخرج منها
القانوين؟ ال ،ملاذا؟ ﻷنه ينقصها الفقه الذي جيمعها
ّ
االجتاهات والنظريات واملذاهب واملبادئ».

فهذا متا ًما ما تتم ّيز به الدولة املدنية وما يم ّيزها؛ لذا لزم يف هذه الدولة املدنية االتفاق
عىل صفة تعاقدية لتوصيل الشورى أي التعاقد بني اﻷفراد عىل نظام انتخاب احلكومة
العامة واختيار التمثيل النيايب الربملاين عن كل كيانات جمتمع الدولة املدنية .فهذا هو إذن
(النظام الديمقراطي) الذي يفيد تنزيل اﻷمر يف الدولة املدنية للشورى بني الناس عرب
هياكل توسطية بني عموم الشعب واحلكومة ،وهي ما تعرف باملجالس النيابية الربملانية،
ومن ثم تقسيم السلطات إىل ترشيعية وقضائية وتنفيذية.

يتم اختيارها
وعىل هذا فالديمقراطية ليست أيديولوجيا أو منظومة فكرية جاهزة ّ
من بني أنساق فكرية أخرى ،وإنام الديمقراطية هي حمض أداة أو وسيلة أو طريقة لتحقيق
اﻷصل العام وهو الشورى .فإذا كانت الرشيعة اﻹسالمية قد أتت بفرض هذا اﻷصل
العام كمبدأ كيل ،فإن علينا نحن أن نختار الوسيلة التي تناسب واقعنا ومكاننا وراهننا
كثريا ما ّ
حث
احلضاري من أجل حتقيق وتنزيل هذا األصل العام أو املبدأ الكيل .وهلذا ً
الترشيع اﻹسالمي وبصورة أساسية عىل التفكّر والتد ّبر واالجتهاد باعتبارها السبل إلجياد
النظم املناسبة.
ومن جهة أخرى ،فإن الشكل الضابط هلذه الوسيلة يف تداول أمور السلطة وتأليف
احلكومة وعمل املجالس النيابية هو (القوانني) ،فالدولة املدنية الديمقراطية هي بالرضورة
احلق ألية جهة تت ّبع ملصادر الترشيع ،فإن
دولة قانون .فإذا كانت املرشوعية هي مصدر ّ
القانون هو التعبري النيص امللزم عن املرشوعية .ولذلك يمكن إعادة الصياغة للقوانني يف
قالبها اللغوي من حني إىل آخر ،ولكن تظل املرشوعية ثابتة.

ﷺ ثال ًثا :املرشوعية اﻹنسانية للديمقراطية يف احلالة السودانية

إن املجتمع ذو الكتلة الواحدة وذو النسيج االجتامعي املتقارب ويشابه كل طرف
الطرف اﻵخر منه فإن العنرص الواحد فيه يم ّثل الكل ،وهذا قد ال حيتاج اَّإل إىل الشكل
اﻷويل يف العملية الشورية بنحو ما .وهذا بعكس املجتمع ذي الكتل املتعدّ دة كام السودان
وتتنوع فيه اإلثنيات والثقافات والبيئات املحلية واألشكال االجتامعية بخصوصية
تتباين
ّ
تقاليدها وأعرافها ،ويتعدّ د فيه النموذج البرشي من حيث اتّساع الرقعة اجلغرافية رهنًا
ملحة إىل الشكل اﻷعقد يف
بتعدّ د رضوب العيش عىل هذه الرقعة .هناك تكون احلاجة ّ
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العملية الشورية املتم ّثلة يف التمثيل النيايب الربملاين.

مكونات قبلية
وال بد يف هذا الصدد أن نم ّيز بني حالتني يف املجتمعات املؤ ّلفة من ّ
(قبائل) .احلالة اﻷوىل ،هي املجتمعات التي تتأ ّلف من (القبلية األرسية) ،وهي أن املجتمع
ككل ينتمي إىل أصل عرقي واحد مشرتك أقرب اليشء ،ولكنه ينقسم إىل قبائل عىل أساس
تنوع اﻷرس تب ًعا لرؤوس هذه اﻷرس من العصبية الذكورية عىل خط اﻷب والرابطة الرمحية
ّ
عىل خط اﻷم مع بقاء اهلوية العرقية العامة لدهيم م ًعا واحدة.
وهذه املجتمعات التي تتأ ّلف من قبائل أرسية ال خترج عن تصنيفها ضمن املجتمعات
يصح يف ح ّقها أنامط من غري نمط التعدّ دية يف التمثيل
ذات الكتلة الواحدة ،وبالتايل قد
ّ
النيايب مثل النظام امللكي وما نحوه .وهذه احلالة مت ّثلها بعض جمتمعات العرب األقحاح
ذوي اﻷصول البدوية.
واحلالة الثانية ،هي املجتمعات التي تتأ ّلف من (القبليات العرقية) ،أي إن املجتمع
يتأ ّلف من قبائل تنتمي إىل أصول عرقية خمتلفة ومتباينة جتمعها الدولة باعتبارها هيئة عامة.
فمثل هذه احلالة ال يصلح فيها غري التعدّ دية النيابية التمثيلية للتعبري عن حالة كل قبيلة
واملقومات البيئية واملوارد
من قبائل املجتمع بحكم الوضع احلضاري والقطعة اجلغرافية
ّ
الطبيعية –هذا هو احلد اﻷدنى الطبيعي لتطبيق التمثيل النيايب ،ولكن احلد اﻷكرب يف هذا هو
تشكيل اﻷحزاب السياسية وكتل اليمني واليسار السيايس .والديمقراطية عىل هذا ترسي
يتم– ومثل هذا النوع من املجتمعات جيد اً
واضحا له يف
مثال
ً
تم تشكيل أحزاب أو مل ّ
سواء ّ
بعض الدول االفريقية.

وحالة املجتمع السوداين هي إحدى املجتمعات من هذا النوع اﻷخري .ولذلك ففي
مسو ًغا للحديث عن (هوية سودانية) مفردة وإنام عن (هويات سودانية)،
السودان قد ال نجد ّ
ولذلك ال يمكن اجلمع بني هذه اهلويات يف دولة واحدة اَّإل عىل أساس (املواطنة) أي احلق
مكوناته القبلية أو اإلثنية وبحكم
يف مشاركة الوطن بحكم االنتامء الطبيعي له
وملكون من ّ
ّ
احلدود اجلغرافية السياسية للدولة القائمة عىل هذا الوطن.

وهلذا فالدولة املدنية ذات األعراق القبلية املتعدّ دة إنام تقوم عىل املواطنة وليس عىل
اً
حاسم يف
عامل
مبدأ اهلوية الواحدة .وهنا مت ّثل اجلغرافيا الطبيعية والسياسية والسكانية
اً
االنتامء للدولة والتو ّطن فيها ،ومن َث َّم تأسيس العقيدة الوطنية لألفراد عىل ذلك ،وبحيث
أي منها
إن هذه اهلويات املتعدّ دة إذا استقلت بعضها عن بعض سياس ًّيا وجغراف ًّيا صار لدى ٍّ
عقيدهتا الوطنية اخلاصة بمعزل عن العقيدة الوطنية العامة التي كانت جتمعهم حتت ّ
ظل
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دولة واحدة فيام سبق.

يتم القياس
وحترض يف هذا املقام بالرضورة حالة (جنوب السودان) كنموذج عميل ّ
التارخيي عليه .فبعد انفصال جنوب السودان عن مجهورية السودان تولدت ونمت تدرجي ًّيا
عقيدة وطنية جديدة بصدد (دولة جنوب السودان) املستق ّلة ،وهذه العقيدة هي املنشئة يف
اﻷصل لصفة الدولة هناك .ولذلك قد جيعل هذا الوضع اﻹنساين اجلديد وحالة املواطنة
باالنتامء الطبيعي هناك عودة االندماج الكامل بني السودان وجنوب السودان مرة أخرى
عسريا ومع ّقدً ا للغاية.
أمرا
ً
ً
وربام نجد اإلشارة هنا دا ّلة عىل أن بذرة الشعور لدى أبناء جنوب السودان هبذه
اخلاصة بمنطقتهم اجلغرافية دونًا عن السودان ككل ،إنام ت ََّم بذرها مسب ًقا
العقيدة الوطنية
ّ
منذ عهد االنتداب الربيطاين عىل السودان بسبب نوع السياسات يف خلق املناطق املقفولة يف
داخل املجتمع الواحد.

ويمكن القول :إن حالة جنوب السودان هذه ذات داللة عىل تعدّ د هويات السودان
َّ
نستدل من هذا أن
يف مقابل حالة اهلوية الواحدة اَّإل من خالل مبدأ املواطنة .فيمكن أن
استقالل مناطق خرى عن السودان األصل يمكن بسهولة أن خيلق لدهيا عقائد وطنية
جديدة بنا ًء عىل وحدة العرف واهلوية لكل سكان منطقة مستق ّلة (لعل اإلشارة يف هذا تكون
واضحة إىل منطقة النوبيني ودارفور) ،ويف هذا تفتيت ملحور االرتكاز والقوة يف الدولة
الكبرية.
وكام أنه من املع ّقد جدًّ ا عىل جنوب السودان بعد تأسيس عقيدته الوطنية املستق ّلة عىل
أساس اجلغرافيا واهلوية العرقية ذات اﻷصل الواحد أن يعود بعد انفصاله إىل عقيدة وطنية
كربى جتمعه مرة أخرى مع السودان الكبري ،ولكن فقط وعىل أقىص تقدير أن تكون هناك
وخاصة عىل مستوى العالقات الدبلوماسية بني دولة جنوب
روابط ذات طبيعة متم ّيزة
ّ
السودان ومجهورية السودان بحكم املشرتك التارخيي السابق ،فكذلك سيكون احلال إذا
حدث واستق ّلت أ ّية هوية أخرى من هويات السودان بأرضها وجغرافيتها وسكّاهنا.

وعىل هذا ،نعود ونؤكّد القول بأن أنسب أشكال الدولة للسودان هو شكل الدولة
املدنية ذات النظام الديمقراطي ،وتعدّ دية التمثيل النيايب دون االخالل بالدستور القومي
جراء تعدّ د هذه اهلويات السودانية ومناطقها.
للبالد ّ
املقومات اﻹنسانية اﻷولية والرضورية للتعايش بني الناس
وهكذا فرضت
ّ
واملجتمعات املحلية ،املرشوعية الطبيعية الالزمة لتأييد شكل الدولة السودانية ونظمها

املشروعية اإلنسانية للشورى والدميقراطية :احلالة السودانية مثال

135

املناسبة ،عىل نحو ما ذكر من أجل حتقيق التامسك العام هليئة الدولة يف ح ّيزها الكبري بنحو
ما هو ماثل يف نموذج الواليات املتحدة األمريكية بنحو قريب.

ﷺ خالصة ونتائج

 -1إن املرشوعية اﻹنسانية السياسية تفيد أن اﻹنسان هو صانع قراره وهو املسؤول
عنه ،ولذلك كان اﻷمر الرشعي بالشورى بأخذ الرأي من لدن كل فرد يف الشعب.
 -2إن أخذ الرأي من كل فرد يف الشعب قد ّ
يتعذر يف بعض الدول نسبة لطبيعة
تكوين جمتمعاهتا ،لذا يلزم هلا الوسيلة املناسبة لتنزيل هذا اﻷمر.

 -3الشورى هبذا املعنى هي مبدأ كيل عام ،والديمقراطية هي وسيلة لتحقيق هذا
املبدأ العام .ولذلك يف الدول ليست ذات الكتلة الواحدة وإنام ذات تعدّ دية للهويات تكون
الديمقراطية بالتمثيل النيايب عن فئات الشعب هي الوسيلة اﻷنسب.

كنواب عن
 -4التمثيل الربملاين االنتخايب يعني افرتاض اختيار اﻷمثل للممثلني ّ
الشعب وفق معايري الكفاءة السياسية واإلدارية.

 -5بالتايل كام تكون املرشوعية اﻹنسانية قائمة للشورى كمبدأ عام فإهنا تنسحب
بالرضورة عىل الوسيلة املح ّققة هلا وهي نظام الديمقراطية.

 -6املرشوعية اإلنسانية للشورى هنا ليست معن ّية باتخّ اذ القرار وإنام بآلية اتخّ اذ
القرار ،إذ إن اتخّ اذ القرار يف السياسات العامة وقضايا احلكم يأيت الح ًقا ملرحلة الشورى عرب
ويتم إصداره وفق التهيئة التقديرية ﻷنسب اخليارات أو البدائل لدى السلطة
الديمقراطية ّ
املخولة بذلك (ترشيعية ،قضائية ،تنفيذية).
ّ
 -1القرآن الكريم.

ﷺ املراجع

 -2الكتاب املقدس ،العهد القديم ،دار الكتاب املقدس يف الرشق األوسط.

 -3توفيق احلكيم ،فن األدب ،بريوت :دار الكتاب اللبناين1973 ،م.

 -4شارلز دارون ،أصل األنواع ،ترمجة :إسامعيل مظهر ،بريوت :مكتبة النهضة،
1973م.
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 -5عبد الرمحن بدوي ،مناهج البحث العلمي ،الكويت :وكالة املطبوعات ،الطبعة
الثالثة1977 ،م.

 -6عبد الرمحن عبد العزيز القاسم ،اإلسالم وتقنني األحكام ،مرص :مطبعة السعادة،
الطبعة الثانية1977 ،م.
 -7غوستاف لوبون ،سيكولوجية اجلامهري ،القاهرة :مركز إبصار للنرش والتوزيع،
الطبعة األوىل2016 ،م.
 -8مريغني النرصي ،مبدأ الرشعية يف الفكر اإلسالمي والعاملي ،بريوت :دار
اجليل ،الطبعة األوىل2005 ،م.
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الدكتور علي بن مبارك*

ﷺ مدخل

نتعمق يف أدب املناظرات ورشوط قيام هذا اجلنس
ليس من اليسري أن ّ
ّ
املتجذر يف الرتاث اإلسالمي ،فقد حاول فريق من القدامى
التواصيل
يب
اخلطا ّ
ّ
(((
ّ
بالتعمق فإننا سنكتفي
وألن املقام ال يسمح لنا
واملحدثني تناول هذا املشغل،
ّ
باإلشارة إىل حدوث انزياح خطري عىل مستوى فهم املناظرات اإلسالمية
وإفهامها لالحقني والتأسيس هلا يف العصور ّ
املتأخرة.

حف بمصطلح مناظرة (مفرد مناظرات) من دالالت
لقد شدّ انتباهنا ما ّ
لغوية توحي بالوصل ال بالفصل وبالتعدّ د ال باإلقصاء ،ويف ذلك جاء يف
الفحال فلم ينفعها
«لسان العرب» «تناظرت النخلتان نظرت األنثى منهام إىل ّ
متخصص يف احلضارة احلديثة ،الربيد اإللكرتوين:
* جامعي تونيس
ّ

benmbarek.alii@yahoo.fr

((( يمكن الرجوع إىل مقدّ مة كتاب :مناظرات يف أصول الرشيعة اإلسالمية بني ابن حزم
والباجي ،عبد املجيد تركي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،1994 ،وفيه تناول املناظرة
وتارخييتها.
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تلقيح حتى تلقح».

وهذا يرمي بنا عىل مستوى الثقافة املوسوعية يف جمال اخلصب والتزاوج ،وهو جمال
أساسا عىل التكامل والتعاون والتعارف ،ولذلك د ّلت «النظرة» عند
حيوي تفاعيل يقوم
ّ
ً
ابن منظور عىل «الرمحة» ،وأحال التناظر عنده عىل «الرتاوض يف األمر ونظريك :الذي
يراوضك وتناظره ،وناظره من املناظرة»(((.

ويبدو أنّنا ك ّلام تقدّ منا زمن ًّيا يف تاريخ احلضارة اإلسالمية ،ابتعدنا عن هذه الدالالت
ال ّلغوية وتشكّلت دالالت حا ّفة أصبحت عرب العصور دالالت قارة ال ُتنَازع ،واقرتب
مفهوم املناظرة من مفاهيم أخرى من قبيل اجلدل املطارحة واخلالف والعراك ...وارتبط
هذا املصطلح عىل مستوى ّ
والغلو
التعصب
الذاكرات املذهبية بمعطيات أخرى ،من قبيل
ّ
ّ
واإلقصاء والتكفري والرصاع واإلقناع واالحتواء...
وال بدّ أن نن ّبه يف هذا السياق إىل ّ
أن الثقافة اإلسالمية حاولت ترسيخ تقليد يتع ّلق
باملناظرات وآداهبا ،وسارت القريوان املسري ذاته فاحتضنت اجلميع واستقطبت علامء ّ
كل
الفرق واملجموعات اإلسالمية الكالمية والفقهية والصوفية.

ولقد حدّ ثنا اخلشني((( يف طبقاته عن مناظرات أقيمت يف مدينة القريوان حول قضايا
كالمية خمتلفة ،من قبيل األسامء والصفات والوعد والوعيد والقضاء والقدر ،وكانت هذه
املناظرات الكالمية والفقهية املتعدّ دة تقام يف قصور األمراء ويف البيوت.

إذ أخربنا ابن األبار يف «احللة السرياء»(((ّ ،
أن إبراهيم الثاين األغلبي((( كان ين ّظم
املناظرات ،وكذلك تناظر األحناف واملالكيني حتت رعاية زيادة اهلل األول فيام يتع ّلق بحكم
رشب اخلمر ،ولقد نقلت لنا كتب تراث القريوان ّ
أن بعض العلامء كانوا ين ّظمون الندوات
يف بيوهتم كام هو حال عبد اهلل بن طالب القايض (ت275 :هـ889 /م) ،إذ نقل اخلشني
أنّه كان «جيمع بني أهل املناظرة يف جملسه وربام أباهتم عند نفسه»(((.
وإنّام رسدنا بعض مالمح تقليد املناظرات يف القريوان ،لنؤكّد ّ
أن مناظرات سعيد بن
احلداد مع الفاطميني مل تكن حالة استثنائية حتّمتها ظروف «احلرب املذهبية» التي أعلنها

((( مجال الدّ ين حممد بن مكرم ابن منظور ،لسان ال ّلسان :هتذيب لسان العرب ،بريوت :دار الكتب العلمية،
 ،1993مادة «نظر» ،ص.628
((( حممد بن أمحد بن متيم اخلشني ،طبقات علامء إفريقية ،القاهرة :مكتبة مدبويل ،1995 ،ص .220
((( حممد بن عبد اهلل ابن األنبار ،احللة السرياء ،بريوت :الرشكة العربية للطباعة ،1963 ،ص.263
((( توىل احلكم األغلبي من 874م 261/هـ إىل 982م 289 /هـ.
((( اخلشني ،املصدر نفسه ،ص.198
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الفاطميون فيام ذكرت الذاكرة السنية ،بل ال نبالغ إذا ذهبنا إىل ّ
أن سعيد بن احلداد استفاد
من هذا التقليد يف مناظراته من حيث االستعداد النفيس واخللقي واملعريف ،ومن حيث بناء
اخلطاب وكيفية تشكيل صورة ذاته وذات «املخالف» فيه.

ولئن أفادت بعض القرائن (سنقف عندها الح ًقا) ّ
بأن جمالس الفاطميني وحلقاهتم
تصورات علامء القريوان
للتعرف عىل
أساسا
يسميها حممد اليعالوي((( ،جاءت
ّ
كام ّ
ّ
ً
يتمرد فيها أحيانًا عىل قواعد
يفس كثرة استفسارات الداعية الفاطمي بطريقة ّ
ومت ّثالهتم ،ممّا رّ
املحادثة((( ومنطق تسلسل الكالم يف اخلطاب.

ّ
وجهت تلك املناظرات وجهة
فإن النصوص الالحقة كام هو حال (رياض النفوس) ّ
مذهبي قويت شوكته بعد خروج الفاطميني من إفريقية
خمصوصة ،وأقحمتها يف رصاع
ّ
والتحاقهم بالقاهرة ،وتكاد الذاكرة املنشئة هلذه النصوص الالحقة أن حترص املناظرات يف
«غاية جدلية :إ ّما تثبيت مقولة شيعية من جانب الداعي ،وإما نفيها من جانب أيب عثامن»(((.
ّ
وأن املناظرة هبذا املعنى إثبات ونفي ،إثبات للذات بام هي وجه للحقيقة ونفي
أن احلرب انتصار وهزيمة ،وبام ّ
لآلخر املخالف ونفي احلقيقة مطل ًقا عنه ،وكام ّ
أن احلرب
فإن مناظرات سعيد بن احلداد -كام رسمتها ّ
سجال كام قال القدامىّ ،
الذاكرة -م ّثلت جز ًءا
بالقوة
وعدوا
من خطة حربية قديمة متجدّ دة ،تعترب املخالف يف املذهب خمال ًفا يف الدين
ّ
ًّ
والفعل.
وبذلك اندرجت هذه املناظرات من حيث يعلم أطرافها الفعليون أو ال يعلمون يف
اسرتاتيجيا احلرب بالكالم ( ،)Guerre de motsأو ما يعرف يف عرف السجال باحلرب
الكالمية ،وهذا جيعلنا نعترب هذه املناظرات كام وصلت إلينا خطا ًبا سجال ًّيا بامتياز.

((( حتدّ ث حممد اليعالوي عن «احللقات القريوانية» ،ويذكرنا ذلك بام حيدّ ث اليوم من حلقات علمية يف
خمتلف املجاالت املعرفية .انظر :حممد اليعالوي ،اجلدل املذهبي بني املالكية والشيعة عند انتصاب
العبيديني ،أعامل ملتقى «القريوان مركز علمي بني املرشق واملغرب حتى هناية القرن اخلامس للهجرة»،
مركز الدراسات اإلسالمية بالقريوان 17-15 ،أبريل ،ط ( ،1995سلسلة امللتقيات) ،ص .270
أهم قواعد املحادثة عند قرايس قاعدة التعاون وتتم ّثل يف أن تكون مسامهتك يف املحادثة مطابقة ملا
((( من ّ
يطلب منك:

Grice.H.P, logique et conversation, in communication K n30K p57-72 (trad , d’un articles
paru en 1975).

((( حممد اليعالوي ،املصدر نفسه ،ص .270

رأي ونـقــــاش

140

ﷺ أولاً  :بناء صورة ّ
الذات عند سعيد بن احلداد

هنتم بصورة صاحب اخلطاب املبارش للخطاب قبل إنجاز اخلطاب ذاته،
من املفيد أن ّ
وقد نحتاج يف هذا السياق إىل بعض املعطيات مع مراعاة اختالفات الرواة ودون حتويل
تعسف ،سنقترص عىل ما نجده يف
العمل إىل رسد سري ذاتية ،وحتى نتجنّب ما قد يتح ّقق من ّ
وتوجهه.
النصوص املصاحبة للمناظرات من إحاالت مفيدة ختدم حتليل اخلطاب
ّ
شك فيه ّ
وممّا ال ّ
أن ما حيمله اجلمهور املتل ّقي عن املتك ّلم صاحب اخلطاب من
توجه الصورة التي يعرضها املتك ّلم
انطباعات ،وما يضطلع به من أدوار اجتامعية مؤسساتية ّ
عن نفسه وتؤ ّثر يف الفعل اإلقناعي للخطاب.
(Galia Hadad, Ethos préalable et Ethos

تعمقت الباحثة غاليا حداد
وقد ّ
الذات ،وأكدت ّ
 )discursifيف هذا الصنف من بناء ّ
أن ما يسبق اخلطاب من قرائن
تسهل عىل حملله تفكيكه وسرب أغواره.
ومؤرشاتّ ،
ويمكن رصد صورة ّ
الذات ما قبل اخلطاب يف عدّ ة مظاهر:

 -1االستعداد للمناظرة

ّملا علم سعيد بن احلداد يف املناظرة األوىل برغبة أيب جعفر يف مالقاته «لبس ثيابه
عمل عاد ًّيا ،ولكنّنا إذا علمنا ّ
ومىض» ،ور ّبام كان هذا العمل املنجز اً
أن سعيد بن احلداد اتخّ ذ
املهمة واملناظرات ،أدركنا اهتامم
لباسا مو ّق ًرا باهض الثمن يلبسه فحسب عند اللقاءات ّ
له ً
الرجل بشكله اخلارجي وهيئته.
ّ
املخصص له من كتاب رياض النفوس،
ربر هذا االهتامم يف آخر القسم
ّ
ونجد ما ي ّ
حيث رسد املالكي بعد ذكر املناظرات جمموعة من األخبار تتع ّلق بمكانة سعيد بن احلداد
ربا مفاده أنّه ورث عن أخ له مات بصقلية أربعامئة
ورثائه بعد موته ،وجاء يف هذه األخبار خ ً
دينار اشرتى -عىل زهده– بخمسني منها كسوة بينام أنفق مائتي دينار من أجل هدم منزله
وإعادة بنائه ،ولقد ر ّد عىل من انتقده واعتربه يف ذلك ّ
مبذ ًرا «وأ ّما الكسوة فهو نظر يف املعيشة
الرجل ثوب واحد هلك يف أقرب وقت ،وإذا كان عنده مجلة من الثياب
ألنّه إذا كان عند ّ
(((1
بقيت عنده مدّ ة من الزمن» .
أساسا يف الثياب يف
ولئن جتنّب احلداد احلديث عن أمهية املظهر اخلارجي املتم ّثل
ً

( ((1أبو بكر عبد اهلل بن حممداملالكي ،رياض النفوس ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي،2-1 ،1994 ،
حتقيق :البشري البكوش ،ج ،2ص.100
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التواصل مع اآلخرين ،فإنّه أكّد بوضوح عىل تقشفه وزهده فيام تروي كتب األخبار(ّ ((1
أن
اللباس اجلميل واجلديد رضوري ملن كان يف مكانته ،ولقد أكّد املالكي يف (رياض النفوس)
هذا املنزع عند سعيد بن احلداد ،فنقل ّ
الرجل «كان مع هذا التق ّلل يلبس لباس الرشفاء
أن ّ
دينارا»(.((1
للته ّيب يف أعني األعداء –يعني عبيد اهلل وشيعته -وكانت كسوته ّ
تقوم بعرشين ً

 -2دعوة العلامء لسؤاهلم ومناظرهتم

عادة ما تقع املناظرات من خالل استدعاء الداعية الفاطمي أو من ينوبه لعلامء
القريوان «مدنيهم وعراقيهم» كام هو احلال يف املناظرة الثانية .ولقد أكّد سعيد يف املناظرة
السادسة أنّه ما كان يأيت إىل قرص الفاطميني اَّ
«إل برسول»(.((1

أن املناظرة مل تكن اً
وهذا يعني ّ
شكل اعتباط ًّيا من اخلطاب ،بل هي نمط مقنّن من الكالم
خيضع ملراسم وإجراءات ال بدّ من اعتامدها ،إذ ّ
إن مكانة سعيد العلمية واالجتامعية ال جتعله
يترصف كيفام
يطلب احلكام بل هم الذين يطلبونه ،وهو من جهة ثانية ليس ملكًا لنفسه حتى ّ
يتحرك.
شاء وجيادل فيام أراد ،بل هو مم ّثل عن جمموعة دينية مذهبية بلساهنا يتك ّلم ويف فضائها ّ
وقد ال نبالغ إذا ذهبنا إىل ّ
كرست
أن الذاكرة املذهبية الالحقة املنشئة هلذا اخلطابّ ،
هذا البعد املراسمي يف املناظرات وأفقدته تلقائيته ،وهي تلقائية ترتبط عند أغلب املنظرين
باخلطاب السجايل ألنّه خطاب حركي كام وصفه دسكال ( ) Marcelo DASCALبمعنى
يتطرق فيه املتخاطبون لقضايا شتى ومتباينة أحيانًا.
أنّه خطاب غري خ ّطي ّ
منفتحا يف بدايته وهنايته
ولذلك اعترب دسكال هذا الرضب من اخلطاب خطا ًبا
ً
نتكهن ببداياته أو الصورة التي ينتهي عليها ،أو املنعرجات التي
ومساره ،إذ ال يمكن أن ّ
يتّخذها يف مساره أو بطبيعة احلجج التي تو ّظف من قبل أطراف اخلطاب.
ولقد وجدنا يف نصوص مناظرات سعيد بن احلداد الواردة يف «رياض النفوس»ّ ،
أن
النص نفسه أنّه « ّملا خرج
الرجل خرج مع «مجاعة من القريوان للقاء الشيعي»( ،((1كام جاء يف ّ
ّ
(((1
اَّ
خريا» .
ملناظرته خرج معه أهله وولده وهم يبكون فقال هلم :ال تفعلوا ،ال يكون إل ً

خصص املالكي يف آخر حديثه عن سعيد بن حداد ومناظراته اً
فصل بعنوان« :ذكر زهد أيب سعيد بن
(ّ ((1
احلداد» ،ص .115-97
( ((1املالكي ،املصدر نفسه ،ج ،2ص.98-97
( ((1املالكي ،املصدر نفسه ،ص.76
( ((1املالكي ،املصدر نفسه ،ص .75
( ((1املالكي ،املصدر نفسه ،ص .76-75
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وهذا يعني ّ
أن سعيد بن احلداد بادر باخلروج ملناظرة الفاطميني ،ولئن عكس مصطلح
ومبادرا ال
«اخلروج» خلفية تارخيية مذهبية فإنّه أكد أن ابن احلداد قد يكون طال ًبا ال مطلو ًبا
ً
ملب ًّيا سلب ًّيا كام هو احلال يف أغلب املناظرات.
املالحظ ّ
أن العنرص االستهاليل (اإلخباري) السابق للسجال يف املناظرة األوىل،
تضمن سلسلة من األفعال
واملتم ّثل يف دعوة سعيد بن احلداد إىل قرص إمام الفاطميني
ّ
الواردة يف صيغة «األمر» (ادخل ،قم ،أذن ،اجلس) ،وهي صيغة سيتواصل تواترها يف بقية
شك فيه ّ
اخلطاب ،وممّا ال ّ
حمكم يف بناء
أن «األمر» يف هذا املقام عمل
ّ
لغوي ُو ِّظف توظي ًفا اً
اخلطاب.

ويعكس هذا العمل اللغوي (األمر) تفاوتًا عىل مستوى األدوار االجتامعية ،ويبني
بذلك اخلطاب عىل طرفني نقيضني من حيث امتالك السلطة:

األول يم ّثله سعيد بن احلداد ،وبدا يف اخلطاب طر ًفا ضعي ًفا يؤمر فيطيع،
 الطرف ّوينقل من مكان إىل آخر حتى يلتقي مع عبيد اهلل املهدي.

الرجال
 الطرف الثاين ويم ّثله عبيد اهلل املهدي ،وبدا طر ًفا قو ًّيا ذا سلطة كثري ّوالنفوذ.
أن هذا البناء لصورة ّ
واملالحظ ّ
الذات (اإليطوس اخلطايب) املتع ّلق بطريف السجال،
سيكون له انعكاس عىل مستوى اخلطاب بام هو تبادل سجا ّيل بني الطرفني ،وهذا يعني ّ
أن
حم ّلل اخلطاب حيتاج إىل بعض املعطيات الفوق خطابية ( ،)Métadiscoursاملتع ّلقة بصورة
املتساجلني وسياقات السجال.

ولعل من ّ
ّ
أدل العبارات الدّ الة عىل «إيطوس» سعيد بن احلداد قوله« :ها أنذا» إعالنًا
عن وجوده واستعداده للقاء الداعية الفاطمي ،وهذا دليل عىل شجاعته وجرأته وثقته
بنفسه وموافقته عىل اللقاء دون تر ّدد.

ويتّضح من خالل قرائن اخلطاب ّ
التمرد عىل السياق،
أن سعيد بن احلداد حاول
ّ
واختار أن يتك ّلم دون إذن صاحب اإلذن اإلمام الفاطمي ،وهو بذلك ينزاح باخلطة الرسدية
مستقرة حبىل باملفاجئات .وهذا
بحق أمام خ ّطة انقالبية غري
املرسومة يف اخلطاب ،ممّا جيعلها ّ
ّ
أن سعيد أنجز اً
يعني ّ
فعل قول ًّيا دون أمر أو إذن أو طلب واختار الكالم وفق ما أراد.
وجدير بالذكر ّ
أن بداية السجال مل تكن منتظرة وناقضت املعهود ،ممّا يؤكّد ما ذهب
مقومات اخلطاب يف انفتاحه عىل ّ
كل االحتامالت،
الرابع من ّ
إليه داسكال عندما حرص ّ
املقوم ّ
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يتكهن باخلطوة القادمة منه بل ال يستطيع التن ّبؤ
النص السجايل أن ّ
إذ ال يمكن ملتابع هذا ّ
صح هذا التعبري املجازي.
برشارة البداية رشارة اندالع احلرب إن ّ

وألن السجال حرب أو رضب من احلروبّ ،
ّ
فإن بدايته خضعت –كبدايات احلروب
احلقيقية -إىل ختطيط حمكم .والطريف ّ
أن بداية اخلطاب السجايل كانت يف مناظرتنا حدي ًثا
عن كتاب لطيف «كان يضعه عبيد اهلل إىل جانبه» ولقد أعطى وصف الكتاب مرشوعية
لتوجيه اخلطاب.

والطريف ّ
أن األعامل ال ّلغوية التي ح ّفت بالكتاب ،اقرتنت بدورها بصيغة األمر،
أدوارا اجتامعية متقابلة تقوم عىل امتالك السلطة ،وجتعلنا أمام ثنائيات
التي تعكس كام قلنا
ً
من قبيل «سائل وجميب» و«آمر ومأمور» و«مهيمن وخاضع».

وعىل هذا األساس وردت ثالثة أفعال متتالية يف صيغة األمر( :اعرض الكتاب عىل
الشيخ ،تص ّفح ،اقرأ) ،ويبدو من خالل هذه القرائن ّ
أن اخلطاب خضع يف البداية خلطة تقوم
القوي (اآلمر) عىل
عىل األمر واخلضوع ،ومها عمالن يؤ ّديان بالرضورة إىل انتصار الطرف
ّ
الطرف الضعيف (املأمور).
مرة أخرى ببنية انقالبية تقوم عىل ما يتّصف به سعيد من
ولك ّن منشأ اخلطاب يفاجئنا ّ
صفات خاصة (إيطوس) من قبيل الذكاء والفطنة واملعرفة ،جعلته يدخل السجال من غري
الباب الذي حدّ ده له عبيد اهلل الفاطمي أي من غري قراءة الكتاب «ورمقته ببرصي فعرفت
فعيل
الكتاب»« ،قال :اقرأ ...فقلت له :عرفت احلديث ،وهو حديث خم :من كنت مواله ّ
مواله».
وهكذا نجد أنفسنا أمام مرشوعني رسديني /خطابيني متوازيني :مرشوع رسمه
الداعية الفاطمي ،ومرشوع ٍ
ووجه به اخلطاب غري الوجهة
مواز اعتمده سعيد بن احلداد ّ
الفاطمي.
التي أرادها له
ّ

والطريف ّ
ختص املناظرة األوىل ،بل نجدها يف خمتلف
أن هذه البنية االنقالبية ال ّ
مأمورا مستم ًعا ين ّفذ األوامر
املناظرات ،إذ يبدو سعيد بن احلداد يف صورته ما قبل خطابية
ً
شك فيه ّ
آمرا يصيح ويرفع صوته ،وممّا ال ّ
أن هذه
بانصياع ،ثم
ّ
يتحول إىل مستأثر بالكالم ً
املتلقي.
الصورة السابقة للخطاب ،واملنترشة فيه يف آن تؤ ّثر يف بنائه وكيفية تأويله من قبل
ّ

 -3املفرد اجلمع ومجع املفرد

اضطلعت الضامئر بدور كبري يف بناء صورة «الذات» يف القسم االستهاليل للمناظرات
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السابقة عن اخلطاب ،وتتمحور لعبة الضامئر هذه حول ثنائية املفرد واجلمع ،ففي املناظرة الثانية
«أرسل حممد بن عمر املروذي( ((1يف طلب العلامء مدنيهم وعراقيهم ،فقال هلم :إنيّ ُأمرت أن
حجة رجعنا إليكم وإن وجبت لنا رجعتم إلينا»(.((1
أناظركم يف قيام رمضان ،فإن وجبت لكم ّ
ويبدو ّ
أن صاحب اخلطاب وضعنا منذ البداية أمام صورة ما قبل خطابية ،جتعل من
املناظرة مبارزة بني جمموعتني خطابيتني خمتلفتني ،وحتمل ّ
تصورات خمصوصة
كل جمموعة ّ
ومواقف أيديولوجية مت ّيزها عن األخرى ،وعىل هذا األساس استعمل املروذي ضمري
«املتك ّلم املذكّر اجلمع» (أنتم) داللة عىل علامء القريوان مدنيهم وعراقيهم وضمري «املتك ّلم
اجلمع» (نحن) إحالة عىل الشيعة اإلسامعيلية املتم ّثلة يف قاضيها املروذي.

وهكذا نجد أنفسنا أمام طرفني ظاهرين خيفي ّ
كل طرف منهام أطراف عدّ ة ،وأصوات
متعدّ دة اخرتقت اخلطاب من قبل أن يبدأ ،ووجهته من قبل أن يتشكّل ،وكام يبدو من هذا
االستهالل اخلطايب ّ
فإن هذه األطراف هي:
الطرف األول :حممد املروذي (من جهة).
الطرف الثاين :علامء القريوان مالكيون وأحناف (من جهة ثانية).

ونالحظ ّ
الكم والنفوذ واخللفية املرجعية
أن أطراف اخلطاب غري متكافئة من حيث ّ
املوجهة ّ
لكل منهام ،واختيار الطرف الثاين يف حالة مجع ليس اعتباط ًّياّ ،
دائم مع
ّ
ألن احلق اً
اجلامعة ومن أجلها يكون ،وهذا التوظيف ملقولة «اجلمع» يستحرض موض ًعا يرى ّ
أن «األكثر
دائم من ّ
األقل» ،وهذا يعني ضمن ًّيا ّ
علم وخطاب ًة
أن العلامء جممعني سيكونون أفضل اً
أفضل اً
املروذي ذي املرجعية الشيعية.
من مساجلهم حممد
ّ

ويبدو ّ
أن أطراف هذه املناظرة -كام هو حال بقية املناظرات – شاركوا فيها من منظور
متثييل ،إذ م ّثل ّ
كل فرد جمموعته الدينية فكان صوهتا وضمريها وذاكرهتا ،وهذا االنتقال من
وضع املفرد إىل وضع اجلمع ،أو من وضع املتك ّلم املخاطِب إىل وضع املجموعة اخلطابية،
(((1
يتم حسب بيار بورديو()Bourdieu Pierre( ((1
أو املتك ّلم اجلمع ( ،)ON-Locuteurال ّ
( ((1قايض الشيعة اإلسامعيلية وهو معارص أليب عثامن سعيد بن احلداد.
( ((1املالكي ،املصدر نفسه ،ص .60
للتعمق يف هذا املفهوم يمكن العودة إىل مقال جان كلود أنسكونرب (:)Jean-Claud ANSCOMBRE
(((1
ّ
التحول الذي حصل لسانيا من
« »Le ON-Locuteur: Une entité au multiples visagesوفيه رصد
ّ
مفهوم «تعدد األصوات  »polyphonieإىل مفهوم «املتكلم اجلمع .»ON-Locuteur
( ((1انظر كتابه «1982 »Ce que parler veut dire: l›économie des échanges linguistiquesم ،ولقد
خص اً
املفوضة.
فصل من فصول كتابه بعنوان « »Les actes autorisésأي األعامل َّ
ّ
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اَّإل من خالل تفويض حيصل عليه املتك ّلم من جمموعته اخلطابية.

حيا وضمن ًّيا ،فسعيد بن احلداد ُف ِّوض اجتامع ًّيا ورمز ًّيا أكثر من
وهذا يكون رص ً
الرسمي عند
مرة يف أكثر من مناظرة ،ويمكن أن نرصد مالمح هذا التفويض االجتامعي ّ
ّ
حديث املالكي عن خروج «مجاعة من القريوان للقاء الشيعي» وكان من بينهم ابن عبدون
األول من الثاين «تقدّ م يا أبا عثامن ...تقدّ م فليس هذا وقت
وسعيد بن احلداد ،ولقد طلب ّ
حيرضه عىل
مهاجرة ،فلسانك سيف اهلل وصدرك خزانة اهلل ،وإنّام أراد ابن عبدون بذلك أن ّ
مناظرة الشيعي»(.((2

تفويضا رسم ًّيا مكّن سعيدً ا
ولئن أظهر ابن عمدون خالفه مع سعيد ،فإنّه عكس
ً
من متثيل جمموعته الدينية ،وبموجب هذا التفويض أصبح سعيد بن احلداد لسان األمة
ّ
مستهل حديثه عنه «كان عا ًملا ثق ًة يف الفقه
عرفه املالكي يف
واملدافع عن الدّ ين ّ
احلق ،ولذلك ّ
(((2
والكالم،
والذب عن الدين والر ّد عىل فرق املخالفني للجامعة»  ،وكذلك ر ّدد املعاين
ّ
وخاصة عندما حتدّ ث عن وفاته ورثاء الشعراء له ،ولقد كان
نفسه يف القسم الذي ختم به،
ّ
يف معاين الرثاء ما ّ
يدل عىل صورة سعيد التمثيلية من ذلك قول الشاعر:
إليه حتى وعت ّ
أين املقدّ م واآلذان مصغية
كل الذي ثقفا
املعمى لنا
ّضحا للناس منكشفا
فصار مت ً
أين الذي كشف املعنى ّ
مرة يسأل أحد علامء القريوان فيندفع سعيد لإلجابة بإذن وبدونه فيصبح
وكم من ّ
الرئييس بعد أن كان عىل اهلامشّ ،
ولعل ذلك يعود إىل هذه النزعة التمثيلية التي
الطرف
ّ
ّلونت هبا الذاكرة السنّية صورة سعيد بن احلداد.
وجدير باملالحظة ّ
أيضا الفاطميني املناظرين لسعيد بن
أن هذا املنزع التمثييل شمل ً
رصح حممد بن عمر املروذي بعد
احلداد ،ويتجلىّ ذلك بوضوح يف استهالل املناظرة الثانية إذ ّ
استقباله علامء القريوان مالكيني وحنفيني ّ
«إن ُأ ِمرت أن أناظركم يف قيام رمضان،((2(»...
وعندما دخل سعيد يف املناظرة السادسة عىل أيب عبد اهلل الشيعي وجده «وحوله مجاعة من
«بأي يشء كنت تقيض»(.((2
أصحابه»( ،((2ومن بينهم خرج صوته يف اتجّ اه إبراهيم بن يونس ّ
وهكذا نالحظ ّ
أن مناظرات سعيد بن احلداد مع الفاطميني عكست لنا صورة «ذات»
( ((2املالكي ،املصدر نفسه ،ص .75
( ((2املالكي ،املصدر نفسه ،ص .58
( ((2املالكي ،املصدر نفسه ،ص .60
( ((2املالكي ،املصدر نفسه ،ص.72
( ((2املصدر نفسه.
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ال يمكن فصلها عن جمموعتها اخلطابية ،وعىل هذا األساس ال يمكن فهم هذه اخلطابات
اَّإل متى استحرض حم ّلل اخلطاب هذا البعد اجلمعي ،وعمل عىل تفكيك رموزه والولوج
املوجه له ،وحيتاج يف هذا اإلطار إىل توظيف جمموعة من
إىل الذاكرة املتحكّمة فيه واملخيال ّ
املعارف املوسوعية املتع ّلقة بثقافة املجموعات اخلطابية املنشئة للخطاب.
حاولنا يف هذا من العمل أن نرصد كيف تشكّلت ّ
الذات يف اخلطاب السجايل
وسنتحسس معامل هذه الصورة من
املتم ّثل يف مناظرات سعيد بن احلداد مع الفاطميني،
ّ
وسنهتم ببنية
خالل جمموعة من املداخل نراها أساسية يف حتليل هذا النوع من اخلطابات،
ّ
ثم سنقف عند
اخلطابات واالسرتاتيجيات املعتمدة يف تنظيمها وتشكيل الصورة فيهاّ ،
مواضيع املناظرات وما تطرحه من إشكاليات تتع ّلق بمسألة املعارف املشرتكة املتحكّمة يف
واملوجهة له.
اخلطاب
ّ

سنهتم يف هذا القسم من العمل بقضية جوهرية مؤ ّثرة أ ّيام تأثري يف بناء صورة
كام
ّ
الذات ،تتم ّثل يف مبحث تعدّ د األصوات الكامنة يف اخلطاب ،وتداخل ّ
الذاكرات فيه،
وحتيل عىل الوظائف التي اضطلع هبا اخلطاب يف إطار رسم مالمح صورة الذات ،وسنختم
هذا اجلزء من العمل باحلديث عن احلجاج وأنواع احلجج املو ّظفة وسياقات املناظرات ،ملا
تتضمنه من قرائن تساهم يف تشكيل صورة الذات وتشكّلها يف ذهن املتل ّقي.
ّ

ﷺ ثان ًيا :يف بنية املناظرات

شك فيهّ ،
ممّا ال ّ
أن البنية عميقة األغوار ومتداخلة األبعاد ،ولذلك سنركّز فحسب
يتحول
عىل البنية االنقالبية املتحكّمة يف هذه املناظرات ،إذ خضعت املناظرات لبنية انقالبية ّ
بموجبها سعيد بن احلداد من وضع خمصوص إىل نقيضه ،فإذا به طال ًبا بعد أن كان مطلو ًبا،
اً
اً
ومسؤول ،وراف ًعا صوته بعد أن كان صامتًا ال يكاد ينطق.
وسائل بعد أن كان

ويمكن لنا أن نكتشف معامل هذه البنية االنقالبية من خالل نص املناظرة األوىل عىل
سبيل املثال ال احلرص.

إذ يتّضح من خالل قرائن اخلطاب ّ
التمرد عىل السياق،
أن سعيد بن احلداد حاول
ّ
السدية املرسومة يف اخلطاب
واختار أن يتك ّلم خارج ما حدّ د له ،وهو بذلك ينزاح باخل ّطة رّ
أن سعيد أنجز اً
بحق خ ّطة انقالبية .وهذا يعني ّ
فعل قول ًّيا دون أمر أو إذن أو طلب
ممّا جيعلها ّ
واختار الكالم وفق ما أراد.
بالذكر ّ
وجدير ّ
أن بداية السجال مل تكن منتظرة وناقضت املعهود ،ممّا يؤكّد ما
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مقومات اخلطاب يف انفتاحه عىل ّ
كل
الرابع من ّ
ذهب إليه داسكال عندما حرص ّ
املقوم ّ
يتكهن باخلطوة القادمة منه بل ال
النص السجايل أن ّ
االحتامالت ،إذ ال يمكن ملتابع هذا ّ
ّ
وألن
صح هذا التعبري املجازي.
يستطيع التن ّبؤ برشارة البداية رشارة اندالع احلرب إن ّ
السجال حرب أو رضب من احلروب ّ
فإن بدايته خضعت –كبدايات احلروب احلقيقية-
إىل ختطيط حمكم.

ولقد مت ّثلت بداية اخلطاب السجايل يف مناظرتنا باحلديث عن كتاب لطيف «كان
يضعه عبيد اهلل إىل جانبه» ولقد أعطى وصف الكتاب مرشوعية له لتوجيه اخلطاب.

ويبدو ّ
أن هذا البنية الطريفة املتحكّمة يف مناظرات سعيد بن احلداد ،مل ترد صدفة
استئناسا ّ
املهمش
بل خضعت لرؤية اسرتاتيجية عمل صاحبها
بالذاكرة أن جيعل من ّ
ً
ّ
عنرصا حمور ًّيا ،ومن الضعيف كائنًا قو ًّيا اً
وكأن بالذاكرة تستحرض موض ًعا
مؤثرا،
فاعل ً
ً
ذا صيغة مليئة ( )forme pleineيرى ّ
أن «احلق أوىل من القوة» وأنه «يعلو وال يعىل
عليه».

وجدير بالذكر ّ
أن بنية املناظرات قامت يف مواضع خمتلفة منها عىل مواضع متعدّ دة
بصيغتيها املليئة والفارغةّ ،
النص وتصنيع
ولعل استحضار تلك املواضع وتوظيفها يف نسيج ّ
دالالته يعكس بدوره صورة للذات يف اخلطاب :ذات املتك ّلم وذات املتل ّقي وذات ناقل
اخلطاب ومصنّعه.

 -1مواضيع املناظرات ومسألة املعارف املشرتكة

ليس من السهل التسليم باعتباطية املواضيع املعروضة يف خطاب املناظرات ،ولئن
أكّد دسكال وغريه من داريس اخلطاب السجايل ّ
أن هذا النوع من اخلطابات يتّصف بالتلقائية
يف طرح املواضيع ،فإنّنا نرى ّ
أن مواضيع مناظرات سعيد بن احلداد كانت مدروسة دراسة
تطرق سعيد لتلك املواضيع ذاهتا ،ولكننا
دقيقة ،وال يمكن لنا قط ًعا أن نؤكّد أو ننفي مدى ّ
أن اخلطاب كام وصل إلينا وبعد أن أعادت ّ
ندرك ّ
عكسا منز ًعا
الذاكرة بناءه وتصنيعه
ً
خمصوصا يف بناء صورة الذات :ذات املساجل وضديده.
ً
وحتى تتّضح أمامنا بعض املعامل سنستعني بجدول توضيحي يتع ّلق بمواضيع
املناظرات واألطراف املقابلة لسعيد ابن احلداد.
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املناظرة

الطرف املقابل
لسعيد بن احلداد

جدول يف مواضيع املناظرات
املواضيع املطروحة

مالحظات

خم
 حديث غدير ّ والية الدين ووالية ّالرق

* رسد سعيد ألحاديث وآيات

1

عبيد اهلل الفاطمي

2

حممد بن عمر املروذي

 -حكم قيام رمضان

4

غري حمدّ د

 -عدم خوف سعيد من اخلصوم * نص قصري جدا

3

أبو عبد اهلل الشيعي

5

أبو عبد اهلل الشيعي

6

أبو العباس

النبوة
 -ختم ّ

 مصادر القضاء مفهوم السنّة مرشوعية القياس حكم رشب اخلمر -أعلمية عيل بالقضاء

 فضل العامل عىل املتع ّلموخاصه
 عام القرآنّ
 داللة املحصنات يف القرآن سعيد بن احلداد األعلم بدينه تفسري اهلل تفسري اإلهلية تفسري الربوبية تعريف املؤمن تعريف الذين هادوا تعريف النصارى تعريف الصابئة تعريف املرشك -عبادة قريش لألصنام

* رسد سعيد ألحاديث وآيات
* االحتجاج بآيات قرآنية

* رسد سعيد ألحاديث وآيات

* رسد سعيد ألحاديث وآيات

ونالحظ من خالل هذا اجلدول ّ
أن املناظرات مل تكن متجانسة من حيث طوهلا
وتعدّ د مواضيعها ،كام نالحظ أنهّ ا مل ختضع خل ّطية زمنية معقولة ،فاملناظرة األوىل يفرتض
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أنهّ ا آخر املناظرات ألهنا عقدت مع عبيد اهلل الفاطمي الذي ّ
متأخرا بالقريوان بعد
حل
ً
أن ّ
حلول أيب عبد اهلل وأخيه أيب العباس هبا ،وهذا يعني ّ
الذاكرة مل تلتزم بمقامات اخلطابات
وتسلسلها الزمني بل أعادت تشكيلها وترتيبها من أجل بناء صورة خمصوصة ّ
للذات تفعل
بالتدرج.
يف املتلقي فعلها التأثريي
ّ
ولقد ارتبطت املناظرة األوىل عىل قرصها بأخطر القضايا إذ تناولت مسألة والية
عيل بن أيب طالب وهي مسألة خالفية بني املجموعتني اخلطابيتني املتناظرتني ،وليس من
قوة سعيد بن احلداد
تورط أو توريط وهنا تكمن ّ
اليسري معاجلة هذا املوضوع بسالم دون ّ
إذ استطاع أن يطرق هذا الباب يف هذه املناظرة ومناظرات أخرى تلتها بأمان ،وهذا يعني
ّ
أن اخلطاب قدّ م لنا صورة ذات حتسن اإلبحار وال ختافه مهام كانت خماطره ممّا يؤكّد كفاءة
سعيد بن احلداد العلمية وجرأته وشجاعته.
وكام نالحظ يف خانة املالحظات املرفقة باجلدول ّ
فإن أطراف املناظرات كانت تبحث
دائم عن املعارف املشرتكة ألنّه ال يمكن احلديث عن تواصل لغوي دون معارف يشرتك فيها
اً
ّ
حيتج كل طرف من أطراف السجال ،ولقد كان سعيد يستنجد بالقرآن والسنّة
اجلميع هبا ّ
ك ّلام طرح عليه مناظره الشيعي موضو ًعا من املواضيع كام كان الطرف الشيعي يسأل سعيدً ا
ّ
بكل فضول عن فهمه آلية أو حديث وكأنّا بمختلف األطراف تبحث دو ًما عن املشرتك
تطوق بذلك إىل التعارف والتقارب.
ولع ّلها كانت ّ
أن ّ
ولك ّن الطريف ّ
تفر ًدا ونف ًيا لآلخر،
الذاكرة املذهبية جعلت من البحث عن املشرتك ّ
وحولت هاجس التعارف الكامن يف املناظرات إىل رصاع وحرب كشف فيه ّ
كل طرف عن
ّ
يسميها الباحث الكيباكي دومينيك ڤاران
خمالب السجال ( )La griffe du polémiqueكام ّ
«.((2(»Dominique Garand
ولقد حاولنا تت ّبع بعض مواضع استحضار املعارف املشرتكة ،فتبينّ لنا ّ
أن التواصل
ويسريا يف أغلب احلاالت عىل عكس ما نقلته لنا كتب التاريخ واألدبيات املذهبية
كان ممكنًا
ً
بمجرد نظرة عىل
يتعرف
ّ
الض ّيقة ،ولقد استطاع سعيد بن احلداد يف املناظرة األوىل أن ّ
الكتاب الذي كان بجانب خمدّ ة عبيد اهلل( ،((2وبناء عىل ضوء ذلك ،سيناريو خطايب ورؤية

( ((2راجع كتابه «GarandDominique , La griffe du polémique. Le conflit entre régionalistes et
 .»exotiques au Québec, Montréal, Hexagone, 1989وكذلك يمكن االستفادة من مقال تناول

هذا الكتاب:

Hayward Annette ,La Griffe du polémique, in voix et image, vol 16, n 2 , (47) 1991, p329-331

( ((2راجع اخلرب ،ص .59
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تعكس التمشيّ اخلطايب املنتظر ،ولذلك أجاب ّ
بكل أرحيية عندما سأله الفاطمي أن يقرأ
خم»( ،((2ولقد كان هذا الكتاب بام هو شكل
الكتاب «عرفت احلديث وهو حديث غدير ّ
من أشكال املعرفة املشرتكة منطل ًقا لتبادل اآلراء حول مسألة والية اإلمام عيل بن أيب طالب.

والطريف ّ
أن املناظر الفاطمي سأل سعيدً ا -لمّا أراد أن يرمي به يف فضاء املشرتك من
عز ّ
عز
املعارف– «هل من شاهد من كتاب اهلل ّ
وجل؟»( ((2و«أين جتد ذلك يف كتاب اهلل ّ
ّ
وجل؟»( ،((2وكان سعيد رسيع االستجابة ملطالب حمادثه فيورد اآليات وبعض األحاديث،
تقر ًبا من ذاكرة جمالسه.
لعيل بن أيب طالبّ ،
ور ّبام أحال عىل قول مأثور ّ

وهذا البحث عن املعارف املشرتكة يعكس حيوية داخل اخلطاب ويؤكّد تقارب
املجموعات اخلطابية الكامنة فيه ،وإن بالغت الذاكرات املذهبية الح ًقا يف بيان ما بينها
من خالف عميق ،وتباين ال يمكن بحال التقريب بني مت ّثالته ،واحلال ّ
أن خمتلف األطراف
تأوهلا
تتحرك يف املجال الديني والعقدي نفسه ،وتنطلق من نصوص التأسيس وإليها تعودّ ،
ّ
وتتهم تأويل غريها بالزيغ
حتول ما ّأولته من معاين إىل حقائق ال تنازع،
ثم ّ
ّ
بدرجات متفاوتة ّ
وجها من وجوه بناء
والضالل وخمالفة احلق ،ويف هذا اإلطار ّ
تتنزل أمهية التأويل باعتباره ً
صورة الذات يف اخلطاب.

 -2مركزية التأويل يف خطاب املناظرات

تعرضنا ساب ًقا إىل أمهية التأويل يف نظام اشتغال اخلطاب السجايل ،إذ اعترب دسكال
ّ
ّ
ّ
ّ
يتجزأ من اخلطاب السجايل يساهم يف تشكّله ومتثله من بعد عند املتلقي،
أن التأويل جزء ال ّ
ور ّبام ال نبالغ إذا أكّدنا ّ
أن التأويل هو مفتاح مت ّثل اخلطاب وتبينّ التسلسل فيه.

النص
ولقد تناول روالنبلك( ،)Roellenbleck, GEORG( ((3دور التأويل يف بناء ّ
السجايل بصفة عامة ،ووجدنا يف حتليله ما يساعد عىل دراسة املناظرات التي تقوم بدورها
عىل بنية تأويلية ،إذا يضطلع ّ
كل طرف مساهم فيها بتأويل ما طرح من معارف مشرتكة أو
تأويل ما تل ّفظ به مشاركه يف املناظرة ،ويمكن ّ
لكل حم ّلل خطاب أن ينتبه منذ بداية املناظرة
األوىل إىل أمهية التأويل يف بناء خ ّطة اخلطاب وتوجيهه ،ويتجلىّ ذلك يف تأويل سعيد بن
( ((2املالكي ،املصدر نفسه ،ص.59
( ((2املالكي ،املصدر نفسه ،املناظرة  ،1ص.60
( ((2املالكي ،املصدر نفسه ،املناظرة  ،2ص.61

(30) Roellenbleck, GEORG, Le Discours polémique: aspects théoriques et interprétations,
GunterNarrVerlag, 1985 (Réunit les communications d›un colloque... tenu en mai 1978
à Cologne).
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احلداد احلديث املتع ّلق بوالية اإلمام عيل بن أيب طالب بطرق تناقض متا ًما قصد املتل ّفظ له.

ّ
وكأن التأويل هبذا املعنى يقوم رضورة عىل حتريف أقوال املساجل املخالف من
خالل آلية التأويل ،وهذا التحليل جيمع بني ما ذهب إليه ّ
كل من داسكال وتيتاسكي(،((3
مقومات اخلطاب السجايل ،بينام رأت
مقو ًما أساس ًّيا من ّ
األول عىل التأويل باعتباره ّ
إذ أكّد ّ
أن التأويل يدفع إىل حتريف حمادثات اخلصم ،وهلذا اعتربت الباحثة ّ
الثانية ّ
أن اخلطاب هيدف
إىل حتريف املحتويات من أجل بيان عدم كفاءة اخلصم.

التوجه نلحظه بجالء يف هذه املناظرة ويتم ّثل يف تأويل عبيد اهلل احلديث عىل
وهذا
ّ
أنّه دليل عىل رشعية أن يكون الناس عبيدً ا للفاطميني ،ويف املقابل رأى سعيد بن احلداد ّ
أن
(((3
مساجله خيلط بني «الرق» و«الوالية» ،ويف هذا اإلطار استحرض سعيد بن احلداد آية
نص التأسيس ،ولقد أظهر سعيد قدرة عىل التأويل
حجة من ّ
تلبية لطلب مناظره يف إيراد ّ
(((3
عز ّ
والقياس فأكّد ّ
نبي
وعيل مل يكن نب ًّيا» ،
أن «ما مل جيعله اهلل ّ
لنبي مل جيعله لغري ّ
وجل ّ
ّ
وهذا الرضب من تأويل النّصوص اعتمده ابن احلداد يف ّ
كل املناظرات بل قد نجده يبالغ يف
املؤول من ذلك
التأويل إىل درجة ال نتحسس فيها وجود عالقة بني املعنى املستنبط
والنص ّ
ّ
ِ ٍ مَِ ٍ (((3
احتجاجه باآلية {الَّ َي ْأتِ ِيه ا ْل َباطِ ُل ِمن َبينِْ َيدَ ْي ِه َوالَ ِم ْن َخ ْل ِف ِه ت ِ
َنز ٌيل ِّم ْن َحكيم حيد}
عز ّ
للتأكيد ّ
وجل ويذ ّم من تركها»( ،((3كام
أن بدعة قيام رمضان «من البدع التي يرضاها اهلل ّ
ان ال َّله َفِ
ِ
َاها َع َلي ِهم إِالَّ ابتِ َغآء ِر ْضو ِ
ّ
«و َر ْه َبان َّي ًة ابتَدَ ُع َ
َ
استدل يف اإلطار نفسه باآلية َ
ماَ
ْ َ
وها َما َك َت ْبن َ ْ ْ
ِ
َر َع ْو َها َح َّق ِر َعا َيت َها}(.((3
ويمكن لنا أن نتبينّ هذا املنزع املغايل يف التأويل عند سعيد بن احلداد عند تربيره
للقياس باعتباره اً
أصل من أصول الفقه إذا أجاب عن سؤال أيب عبد اهلل الداعي« :فمن أين
ِ
الص ْيدَ َو َأ ْنت ُْم
نصهاَ { :يـ َٰأ َيهُّا ا َّلذي َن آ َمنُو ْا َال َت ْق ُت ُلو ْا َّ
قلتم بالقياس؟»( ،((3باستحضار آية قرآنية ّ
(31) TUTESCU Mariana, L’Argumentation Introduction à l’étude du discours, Université de
Bucarest, 2002 Chapitre V. Le discours polémique, aspect outrancier de l’argumentation

ِ
ِ
( ((3آل عمران{ 80-79 /ما ك َ ِ ٍ
ول لِلن ِ
احلك َْم َوالنُّ ُب َّو َة ُث َّم َي ُق َ
ٰب َو ُ
َّاس كُونُو ْا ِع َبا ًدا
َان ل َبشرَ َأن ُي ْؤتي ُه ال َّل ُه ا ْلك َت َ
َ
ِ
ِ
ليِّ ِمن د ِ
ٰب َوبِماَ ُكنْت ُْم تَدْ ُر ُس َ
ني بِماَ كُنت ُْم ُت َع ِّل ُم َ
ونَ ،والَ َي ْأ ُم َرك ُْم َأن َتتَّخ ُذو ْا
ون ال َّل ِه َو َلـ ِٰكن كُونُو ْا َر َّبـٰنِ ِّي َ
ون ا ْلك َت َ
ُ
ا َملال َِئ َك َة َوالنَّبِ ِّيينْ َ َأ ْر َبا ًبا َأ َي ْأ ُم ُركُم بِا ْل ُك ْف ِر َب ْعدَ إِ ْذ َأ ْنت ُْم ُّم ْس ِل ُم َ
ون}.
(((3املالكي ،املصدر نفسه ،ص .60
( ((3سورة فصلت ،آية. 42:
(((3املالكي ،املصدر نفسه ،ص.61
(((3املالكي ،املصدر نفسه ،ص .62
(((3املالكي ،املصدر نفسه ،ص .77
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ُح ُر ٌم َو َمن َق َت َل ُه ِمنكُم ُّم َت َع ِّمد ًا َف َج َزآ ٌء ِّم ْث ُل َما َقت ََل ِم َن النَّ َع ِم يحَْ ك ُُم بِ ِه َذ َوا عَدْ ٍل ِّمنْك ُْم}(.((3

وتوصل من خالل تأويل مع ّقد إىل القول ّ
بأن «فالصيد معلومة عينية ،واجلزاء الذي
ّ
ُأمرنا أن نم ّثله بالصيد (املعلومة) عينه ليس بمنصوص فعلمنا بذلك ّ
أن اهلل تعاىل إنّام أمرنا
أن نم ّثل ما مل ينص ذكر عينه :بالقياس واالجتهاد»(.((3

(((4
املفسين
وخاصة من املنتمني إىل املجموعة السنّية من
ّ
والطريف أنّا مل نجد عند رّ
تلميحا ،وهذا يعني ّ
أن سعيد بن احلداد تف ّطن إىل أمهية
حيا أو
ً
ذهب إىل هذا التأويل ترص ً
التأويل عند مناظره الفاطمي ،وأدرك ّ
أن آلية التأويل يمكن أن تكون لغ ًة مشرتك ًة بينه وبني
أساسا إىل حمورية التأويل يف الفكر اإلسامعييل.
من حمادثه من الشيعة اإلسامعيلية ،وهذا يعود ً
بالغلو حدّ الباطنية ّ
فإن تأويل سعيد بن احلداد كان
ولئن عرف التأويل اإلسامعييل
ّ
غلوا ،وال يمكن أن نفصل هذا املنزع يف احلجاج بخ ّطة سعيد بن احلداد ومن ورائه
أكثر ًّ
الذاكرة يف بناء صورة ّ
الذات يف اخلطاب ،إذ أظهر يف مواضع عدّ ة من مناظراته قدرة عىل
نظرا
توظيف ذاكرة مناظره واستغالل معارفه فكان حييل عىل اإلمام عيل بن أيب طالب ً
ملوقعه املحوري يف املنظومة الشيعية عا ّمة واإلسامعيلية بصفة خمصوصة ،كام استطاع من
النص عند اإلسامعيلية.
جهة ثانية أن يعتمد آلية التأويل وهي آلية حمورية يف فهم ّ

ال نبالغ إذا ذهبنا ّ
أن مناظرات سعيد بن احلداد مع بعض رموز الش ّيعة اإلسامعيلية
مل تكن غري مناظرات بني تأويالت ،وهذا يؤكّد ّ
أن السجال يف حقيقته رصاع تأويالت
باألساس ،وال يمكن هلذه التأويالت أن تقام اَّإل متى وجدت معارف مشرتكة تعرتف ّ
كل
وجتسدت هذه املعارف يف مناظراتنا يف القرآن.
األطراف بحجيتها ومرشوعيتهاّ ،
ويمكن لنا أن نلمح سجال التأويالت هذا بصفة واضحة يف املناظرة اخلامسة إذ
النبوة ،وسأل سعيدً ا من خلفية تأويلية باح ًثا عن
عرج أبو عبد اهلل الداعي عىل موضوع ختم ّ
ّ
ِ
ِ
اَّ
َ
ٌ
{و َما محُ َ َّمدٌ إل َر ُسول َقدْ َخل ْت م ْن
تأويل مغاير «أفال أوجب قول اهلل تعاىل عند من سمعهَ :

( ((3سورة املائدة ،اآلية.95 :
(((3املالكي ،املصدر نفسه ،ص .77
( ((4عدنا إىل التفاسري التالية :جامع البيان يف تفسري القرآن ،الطربي (ت  310هـ) ،مفاتيح الغيب /التفسري
الكبري ،الرازي (ت  606هـ) ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي (ت  671هـ) ،تفسري القرآن الكريم،
ابن كثري (ت  774هـ) ،أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،البيضاوي (ت  791هـ) ،تفسري اجلاللني،
املحيل و السيوطي ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطية (ت  546هـ) ،زاد املسري يف علم
التفسري،ابن اجلوزي (ت  597هـ) ،تفسري القرآن ،ابن عبد السالم (ت  660هـ) ...،إلخ.
اعتمدنا موقع التفاسري /http://www.altafsir.com
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ِِ
ات َأ ْو ُقتِ َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َعلىَ َأ ْع َقابِك ُْم}( ((4انقالب أصحاب حممد ﷺ»(،((4
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
َق ْبله ُّ
ويتف ّطن سعيد لقوانني ال ّلعبة كام ضبطها السائل ومن ورائه التقليد اإلسامعييل فيشهر
سيف التأويل اعتام ًدا عىل قاعدة «وخاطب القوم بام يفهمون» ،وذهب ّ
أن تركيب «أفإن
أيضا االستفهام وإن
مات» حيتوي «استفها ًما» وكذلك حال قوله« :انقلبتم» فهي مجلة تفيد ً
أظهرت عكس ذلك ،وهذا يعني أنّنا يف اآلية أمام استفهاميني «واالستفهامان إذا جاءا
يف قصة واحدة اجتزئ بأحدمها عن اآلخر .وهذا االستفهام إنّام هو يف معنى التقرير َبأ اَّل
تنقلبوا عىل أعقابكم»( ،((4وكام نالحظ اعتمد سعيد التأويل اللغوي وراجع عىل أساسه
األعامل اللغوية املعهودة فجعل من اخلرب إنشا ًء ومن التقرير استفها ًما(.((4

ويف هذا املستوى جيد حم ّلل اخلطاب نفسه أمام نمط خمصوص من بناء صورة الذات
لبوسا قريب من لبوس مناظره ،وهذا
يف اخلطاب يستعمل فيه املتك ّلم لغة خماطبه ويلبس ً
يعني ّ
أن ما يظهره صاحب اخلطاب مالمح ال تعكس بالرضورة حقيقته وال متاثل هويته،
تعمق أرسطو يف هذا الصنف من بناء «اإليطوس» يف اخلطاب.
ولقد ّ
ّ
إن انتهاء بعض املناظرات بصمت املناظر الشيعي ال تعني -كام يعتقد البعض -انتصار
سعيد وعجز خصمه الشيعي عىل مواصلة احلديث ،بل يعني -حسب رأينا -اعرتاف من
قبل اإلسامعييل بنجاح ابن احلداد يف ركوب فرس التأويل والعبور هبا إىل مرفأ األمان.

ولذلك أعجب عبيد اهلل بسعيد بن احلداد وأ ّمنه عىل حياته كام هو احلال يف املناظرة
(((4
أقر أبو عبد اهلل مرشوعية ما ذهب إليه سعيد من
األوىل «انرصف ال ينالك أحد»  ،كام ّ
ختص عدّ ة قضايا طرحها يف مناظرته اخلامسة ،ورأى ّ
أن اخلالف ال حيكم فيه اهلل،
تأويالت ّ
ِ
ّ
{وإِن ك َ
ّ
َان َطآئ َف ٌة ِّمنك ُْم آ َمنُو ْا
وأن من مشموالته دون البرش
نصها َ
واستدل يف ذلك بآية معبرّ ة ّ
بِا َّل ِذي ُأر ِس ْل ُت بِ ِه و َط ِآئ َف ٌة ي ْؤ ِمنُو ْا َفاصْبرِ و ْا حتَّى كُم ال َّله بينَنَا وهو َخ الحْ ِ
ني}(.((4
اك ِم َ
لمَّْ ْ
َ
ُ َ ٰ يحَْ َ ُ َ ْ َ ُ َ يرْ ُ َ
ْ
ولقد ذهب الطربي يف تأويل هذه اآلية اً
انتصارا لسعيد
تأويل طري ًفا ،التتويج ال يم ًثل
ً
ابن احلداد مفاده «واهلل خري من يفصل وأعدل من يقيض ،ألنه ال يقع يف حكمه ميل إىل
( ((4سورة آل عمران ،اآلية .144
( ((4املالكي ،املصدر نفسه ،ص .82
( ((4املالكي ،املصدر نفسه ،ص .82
أن ّ
( ((4تؤكّد بعض النظريات اللسانية التداولية احلديثة هذا املنزع ،وترى ّ
إنشائي
كل عمل لغوي هو عمل
ّ
بالرضورة ...إلخ.
( ((4املالكي ،املصدر نفسه ،ص.60
( ((4سورة األعراف ،اآلية .87

154

رأي ونـقــــاش

أحد ،وال حماباة ألحد»( ،((4وهذا كام أرادت ّ
الذاكرة إهيامنا ،بل هو انتصار ألدب املنظرات
يسميها املالكي وحلقات نقاش كام ينعتها
بام هو «جمالسات ومسايرات» و«مقامات» كام ّ
حممد اليعالوي.

 -4تعدّ د األصوات وتداخل الذاكرات

ّ
أهم سؤال يشغلنا يف هذا املستوى من البحث :من املتك ّلم يف هذه املناظرات؟
لعل ّ
ومن املخاطب فيها؟ ّ
هل عبرّ ت هذه اخلطابات عن ذات متك ّلمة وإيطوس فردي ،أم تراها
إيطوسا مجاع ًّيا يعكس مشاغل املجموعة اخلطابية التي م ّثلها
استحرضت ذواتًا ورسمت
ً
املناظر؟ وبمعنى آخر :ما هي األصوات الكامنة يف هذا اخلطاب؟ وكيف حرضت فيه؟ وإىل
أي مدى سامهت يف انبنائه واشتغاله؟..

أن وراء ّ
لقد أكّد قوفامن(ّ ((4(»Erving Goffman« ((4
كل خطاب تكمن وجوه
تتنزل نظريته
متعدّ دة ،ور ّبام أحيانًا تتعدّ د وجوه شخص ساهم يف اخلطاب ،ويف هذا اإلطار ّ
املتع ّلقة باألقنعة اخلطابية ،وعىل حم ّلل اخلطاب أن حيسن كشف هذه األقنعة ومت ّثل الوجوه
الكامنة يف اخلطاب ،وهذا جيعلنا أمام «أسطورة األنا» ( )Le(s) mythe(s) du Moiكام
سماّ ها قوفامن يف كتابه «.»Les Cadres de l›expérience
وعىل هذا األساس ال تتشكّل ّ
الذات مفردة يف اخلطاب بل تتشكّل من خالل تفاعلها
مع خمتلف األطراف ،وهبذا املعنى يصبح البحث عن جتليّ الذات يف اخلطاب بح ًثا عن
بأن ّ
تفاعلها ( ،)interactionويف اإلطار ذاته أكّد ديكرو (ّ )Oswald Ducrot
كل خطاب
(((5
املرصح هبا ،ومن
تسكنه أصوات متعدّ دة ( )La polyphonieتتجاوز أصوات أطراف ّ
ثمة ال يمكن احلديث عن صوت واحد ( )une voix uniqueيف اخلطاب.
ّ
ويمكن لقارئ مناظرات سعيد بن احلداد مع الدعاة اإلسامعليني أن يدرك تعدّ د
األصوات الكامنة فيها ،ويمكن أن نرصد هذه الظاهرة من خالل مستويني اثنني يتع ّلق
وخيتص الثاين باألصوات الكامنة يف ّ
الذاكرات
األول باألطراف املسهمة يف اخلطاب،
ّ
ّ
(((5

( ((4الطربي ،تفسري جامع البيان يف تفسري القرآن ،اعتمدنا موقع التفاسري /http://www.altafsir.com

( ((4عامل اجتامع أمريكي من أصول كندية ولد سنة  1922وتويف سنة 1982
( ((4وذلك يف كتابه كتاب « 1973 »The Presentation of self in everyday lifeالذي ترجم إىل الفرنسية
سنة  1979حتت عنوان ،»La Mise en scène de la vie quotidienne« :واستفدنا خاصة من الفصل
«.»La Présentation de soi
( ((5تتع ّلق نظرية «الوجه» عند قوفامن بالقيمة االجتامعية للشخص وبمكانته.
خاصة من باختني ( )Bakhtineوبايل (.)Bally
( ((5هذا املفهوم مفهوم أسايس عند ديكرو أخذه ّ
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واألزمنة.

والطريف ّ
أن دارس هذه املناظرات حيار أحيانًا يف صاحب الكالم املتل ّفظ به إذ
تتداخل األصوات إىل درجة يصعب الفصل بينها أحيانًا ،ويمكن لنا رصد هذا التداخل منذ
ّ
مستهل املناظرة األوىل عندما أعلم أبو جعفر سعيدً ا ّ
بأن «عبيد اهلل» حيب أن جيتمع به(،((5
أن صيغة التصغري «عبيد» أفادت التحقري والتهكّم ّ
وإذا علمنا ّ
يسمى عبد اهلل
الرجل ّ
وأن ّ
تساءلنا :من هو صاحب هذا الصوت املتهكّم هل هو املتك ّلم املبارش (أبو العباس الشيعي)،
ومدوهنا؟ أم تراهم أطراف أخرى
أم هو سعيد راوي اخلرب؟ أم هو املالكي ناقل املناظرات
ّ
النص؟
سكت عنها ّ

ومن اليسري أن نرصد هذه الظاهرة من خالل اجلمل اإلنشائية التي اضطلعت بعمل
(((5
(((5
عيل عبد اهلل (لعنة اهلل عليه)»
ال ّلعن من قبيل «فإذا بعبيد اهلل (لعنه اهلل)» و«فعطف َّ
و«أرسل ورائي الشيعي –لعنة اهلل عليه ،((5(»-ولقد أثبت حم ّقق كتاب رياض النفوس ّ
أن
هذه اجلمل ساقطة يف نسخ أخرى من املخصوص ،ممّا ّ
يدل عىل ّ
أن هذه األصوات ال ّلعنة
أصوات ّ
متأخرة زمن ًّيا أعادت تشكيل املشهد وتوزيع األصوات وفق منظور مذهبي
أيديولوجي ض ّيق.
وهكذا نالحظ ّ
وتتطور أدوارها
الزمن
أن األصوات الكامنة يف اخلطاب تتغيرّ بتغيرّ ّ
ّ
بتغيرّ مراحلها التارخيية ّ
والذاكرات املنشئة هلا ،ولذلك كانت بعض املعطيات ضبابية
كونت ّ
الذاكرة،
أو متناقضة أحيانًا ،ممّا يؤكّد أنهّ ا كانت حصيلة تراكامت معرفية ونفسية ّ
ولقد ع ّلق حمقق كتاب «رياض النفوس» عىل بداية املناظرة الثالثة «وحيكى ّ
أن أبا عبد اهلل
نصه« :يف املتدارك قال أبو عبد اهلل الشيعي أو أخوه
الشيعي قال له يو ًما»( ((5تعلي ًقا طري ًفا ّ
أن اخلرب صنّعته ّ
أبو العباس»( ،((5وهذا يعني ّ
الذاكرة بام هي تراكامت وتأويالت وتنقيحات
وانزياحات ،ممّا جيعلنا أمام صورة لتجليّ الذات شكّلها املخيال وتق ّبلها الناس عىل أنهّ ا
حقائق تارخيية وصور ذاتية تعكس حقيقة املتك ّلم.
ور ّبام رسمت تلك ّ
الذاكرة صورة تناقض حقيقة املخاطِب واملخا َطب يف آن،
( ((5املالكي ،املصدر نفسه ،ص .58
( ((5املالكي ،املصدر نفسه ،املناظرة  ،1ص.60
( ((5املالكي ،املصدر نفسه ،املناظرة  ،1ص.60
( ((5املالكي ،املصدر نفسه ،املناظرة  ،5ص.76
( ((5املالكي ،املصدر نفسه ،ص.62
( ((5املالكي ،املصدر نفسه ،هامش صفحة .62
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فسعيد بن احلداد اتخّ ذ له يف هذه املناظرات صورة ختتلف عن صورته كام تداولتها كتب
املدونة وتقديسها ،والقى
متمر ًدا عىل التنميط ،انتقد ّ
فالرجل كان جمتهدً ا ّ
السري والرتاجمّ ،
اخلاصة له إىل درجة مضايقته وثلبه وتعنيفه ،وال جرم
جراء ذلك سخط العا ّمة وهتميش
ّ
ّ
والتحرر من قيود التقليد للمذهب وأعالمه.
اقرتفه غري أنّه دعا إىل االستنباط
ّ
هذه الصورة تكاد ختتفي يف هذه املناظرات ،فإذا بنا أمام سعيد آخر يقدّ س املذهب
الغلو ،ويمكن
تقديسا مفر ًطا يتجاوز حدّ تقديس الدّ ين،
ويتعصب ملجموعته الدينية حدّ
ّ
ّ
ً
لنا أن نتبينّ مالمح هذه الصورة من خالل ما ورد يف املناظرة السادسة حينام سأل أبو العباس
سعيدً ا «فكانّك تقول :إنّك أعلم النّاس؟»(.((5

ّ
تعصب –عىل غري صورته املعهودة« :-أ ّما
وجييب أبو عثامن يف غري تواضع
وبكل ّ
بديني فنعم»ّ ،
ولعل القارئ يظ ّن ّ
أن املقصود بالدّ ين يف هذا السياق دين اإلسالم الشامل
أن ّ
ملختلف املذاهب واالجتاهات ،ولكنّنا نفهم من السياق يف مفهومه العرفاين ّ
الذاكرة
جعلت من اجلزء كلاًّ  ،ومن الفرع اً
أصل ،ومن املذهب دينًا .وهذا ما أكّده خطاب سعيد بن
(((5
احلداد عندما أكّد أنّه ال حيتاج إىل زيادة (فام حتتاج فيه زيادة؟ ) يف جمال الدين ،فهو جمال
وبرر ذلك ّ
بأن «ديني الذي أنا عليه هو احلق الذي ليس احلق يف سواه
مكتمل عنده ومنغلق ّ
أبدً ا»(.((6

تتحول املناظرات يف سياقها العام من جمالس لتبادل اآلراء ،أو مناظرات
وهبذا املعنى ّ
بني اجتهادات وتأويالت إىل رصاع ديانتني ال تواصل بينهام وال حوار ،والطريف أن سعيد
التعصب من خالل تأويل النصوص وتطويعها ،فذهب ّ
{ه ْل
غلوه يف
أن اآلية َ
ّ
أرص عىل ّ
ّ
ممِ
(((6
ِ
َ
ِّ
ِّ
ّ
ْ
َأتَّبِ ُع َك َعلىَ أن ُت َعل َمن َّا ُعل ْم َت ُر ْشدً ا} التي استدل هبا «الضديد» الشيعي عىل حاجة
موسى إىل معارف اخلرض -ممّا يؤكّد ّ
ومتحولة ،-ال تعني
ومتطورة
أن املعارف نسبية
ّ
ّ
نبوة موسى C؛ إذ يزعم أن اهلل تعاىل
بالرضورة جهل موسى و«[قائل] هذا طاعن عىل ّ
وبنبوته وهو حمتاج إىل أن يتع ّلم بعد ذلك شي ًئا من دينه –معاذ
اصطفاه برسالته وبكالمه
ّ
اهلل -إنّام (كان) العلم -الذي كان عند اخلرض -دنيو ًّيا :سفينة خرقها لعلمه بامللك الذي
ِ
يأخذ ّ
علم بالكنز
كل سفينة غص ًبا ،وغال ًما قتله :علم كفره وإيامن أبويه ،وجدار أقامه :اً
( ((5املالكي ،املصدر نفسه ،ص .91
( ((5املالكي ،املصدر نفسه ،ص .91
( ((6املالكي ،املصدر نفسه ،ص .91
( ((6سورة الكهف ،اآلية .66
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الذي حتته وذلك ك ّله ال يزيد يف دين موسى [شي ًئا]»(.((6

أن ّ
وهكذا نالحظ ّ
يكرس جهده لتربير املذهب
الذاكرة جعلت من سعيد بن احلداد ّ
حف به من تقديس نجده عند القدامى وبعض املحدثني عىل حدّ سواء ،بل
وترسيه ما ّ
ويبحر يف تعميق آي القرآن لرتسيخ ما ذهب إليه فيفصل بني العلوم الدنيوية والعلوم
ّ
املعييش ،وعىل
غيبي ال علم له بشؤون احلياة وال عالقة له بالواقع
الدينية،
النبي كائن ّ
وكأن ّ
ّ
هذا األساس ال تزيد معارف اخلرض «يف دين موسى شي ًئا»(.((6

وهذا الفصل بني املعرفتني خطري؛ ألنّه جيعل من الدين بصفة عا ّمة واملذهب بصفة
يتصوره
أخص خطا ًبا روح ًّيا عقد ًّيا فحسب ال تارخيية له وال عالقة له بالثقافة والعمران كام
ّ
ّ
أن هذا التأويل الذي اقرتحته ّ
عبد الرمحن بن خلدون ،والطريف ّ
الذاكرة عىل لسان سعيد
ابن احلداد ال نجده ّ
املفسين بل أغلبهم يذهب ّ
أن موسى أظهر حاجة معرفية
حمل اتّفاق بني رّ
ودينية ملعارف اخلرض ،وهذا ما عبرّ عنه بوضوح الزخمرشي يف تفسريه ّ
الكشاف ،فذهب يف
علم ذا رشد ،أرشد به
«ر َشدً ا قرأت« :بفتحتني» و«بضمة وسكون» أي :اً
تفسري هذه اآلية َ
يف ديني»(.((6

هيمنا يف هذا املقام ّ
ّ
أن الذاكرة أعادت تصنيع صورة سعيد بن احلداد ور ّبام
إن ما ّ
وحرفت من معاملها ،كام فعلت مع مناظريه من الشيعة اإلسامعيلية فقدّ متهم يف
ّ
شوهتها ّ
صورة غريبة تتناقض كل ًّيا عن صورهتم يف كتب أصحاهبم كام هو حال كتاب «املجالس
واملسايرات» للقايض النعامن ،أو صورهتم املذهبية كام تتجلىّ يف مراجعهم وأصوهلم.

ّ
ولعل خري مثال عىل حتريف هذه الصورة تقديم الشيعة اإلسامعيليني عىل أهنم أهل
حيرمه ويسخرون منه،
عربدة وجمون حي ّبون اخلمر
ّ
ويشجعون عىل رشهبم وينتقدون من ّ
وهذا ما نلحظه بجالء يف املناظرة اخلامسة حينام عطف أبو عبد اهلل الشيعي «عىل موسى
القطان فقال له :أين وجدتم حدّ اخلمر يف كتاب اهلل تعاىل؟»( ،((6وال تعكس صيغة السؤال
إنكارا وهتك اًّم عملت ّ
الذاكرة عىل إبرازمها،
استخبارا أو رغب ًة يف املعرفة بقدر ما تعكس
ً
ً
ولذلك سيندفع سعيد مداف ًعا عن حكم حتريم اخلمر معتمدً ا التأويل والقياس.
ال ندّ عي يف هذا العمل اإلملام ّ
بكل ما تع ّلق بمناظرات سعيد بن احلداد مع خصوم

( ((6املالكي ،املصدر نفسه ،ص.91
( ((6املالكي ،املصدر نفسه ،ص .92
( ((6اعتمدنا موقع التفاسري http://www.altafsir.com
( ((6املالكي ،املصدر نفسه ،ص.78

158

رأي ونـقــــاش

املذهب فاطميي القريوان ،فهذه اخلطابات متداخلة الوجوه ومتعدّ دة املداخل ،اختلط فيها
النص اخلطاب ،وتنافست فيها الذاكرات واألصوات
املكتوب بالشفوي ،وزاحم فيها ّ
واملرجعيات ،وتعانقت فيها األزمنة حدّ التامزج ،ونتج عن ّ
كل ذلك انبناء صورة طريفة
لتجليّ الذات يف اخلطاب مل مت ّثل صورة املتك ّلم املبارش اَّإل جز ًءا منها ،ولع ّله أبسط األجزاء
تأثريا.
وأق ّلها ً
لقد استطاعت ّ
الذاكرة املذهبية أن جتعل من نصوص املناظرات بام هي طوق إىل
التعارف واالكتشاف إىل نصوص سجالية بامتياز ،قامت عىل حتريف أقوال املخا َطب
وحماولة هتميشه وإقصائه وبيان ضعفه وهشاشته ،ومل جتد الذاكرة أفضل من تأويل النصوص
املقدّ سة آلي ًة لرسم معامل هذه الصورة الغريبة العجيبة القائمة اً
أصل عىل التناقضات.

وال نبالغ إذا ذهبنا إىل ّ
حرفت الصورة ،وال نقصد
أن نصوص املناظرات كام وصلتنا ّ
فحسب صورة الفاطميني ،بل كذلك صورة سعيد بن احلداد ،وال ظلم أكثر من تشويه
الغلو ،فهل
صورة اإلنسان وحتويله من جمتهد يتوق إىل التعدّ د إىل
متعصب للمذهب حدّ
ّ
ّ
ثمة إعادة تشكيل صورة القريوان بام
يمكن لنا إعادة تشكيل صورة سعيد بن احلداد ،ومن ّ
هي مدينة التعدّ د واالختالف؟
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الكتاب :املرأة يف لغة القرآن ..دراسة جنوسية.
املؤلف :جميد دهقان.
ترمجة :أمحد حسني بكر.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،بريوت.
سنة النرش :الطبعة األوىل2019 ،م.
الصفحات 345 :صفحة من احلجم الوسط.

ﷺ بني يدي الكتاب

املؤرخني للفكر اإلسالمي احلديث واملعارص ،أن تناول
يرى بعض ّ
موضوع املرأة يف اإلسالم ،أو البحث يف موقف اإلسالم من املرأة ،وحماوالت
الكشف عن مكانتها واحلقوق التي تتمتّع هبا يف الرشيعة اإلسالمية ،وكُل ما
يتع ّلق باملرأة املسلمة بشكل عام ،قد انطلق بشكل جدِّ ي و ُمك ّثف ،بعد إصدار
الكاتب املرصي الشهري قاسم أمني لكتابيه ،األول« :حترير املرأة» (الصادر سنة
1899م) والثاين «املرأة اجلديدة» (الصادر سنة 1901م).

159

160

كتب  -مراجعة ونقد

فقد استدعى صدورمها يف بدايات القرن املايض ،عاصفة من الردود الفكرية
والكتابات ،بني مؤ ّيد ملا ورد فيهام من آراء وحتليالت ،تناقش وضع املرأة املرصية ،وقضايا
احلجاب وحقوق املرأة يف التعليم والعمل واملشاركة االجتامعية ،واال ّدعاء ّ
بأن وضع املرأة
املتدنيّ يف املجتمع قد ساهم يف التخ ّلف احلضاري لألمة ...إلخ ،وبني من تصدّ ى هلذه
خروجا عن ثوابت املجتمع املسلم وأعرافه وتقاليده،
ربا إ ّياها
ً
اآلراء بالنقد والرفض ،معت ً
وأهنا دعاوى إلفساد املجتمع ،عن طريق نزع حجاب املرأة وإخراجها للشارع ،كام هو
احلال يف الغرب ،وبالتّايل ،فالقضية ليست هلا عالقة بالدفاع عن حقوق منتهكة للمرأة ،عىل
املستويني الترشيعي واالجتامعي ،وإنام هي دعوات للتغريب واالرمتاء يف أحضان احلضارة
الغربية ،حضارة االستعامر؟!

وقد ركّزت هذه الكتابات املناهضة عىل التداعيات السلبية لتحرير املرأة العربية
خصوصا
واملسلمة ،وتغيري نمط عيشها التقليدي ومكانتها وأدوارها التقليدية يف املجتمع،
ً
مسؤوليتها عن تربية األجيال القادمة .وقد استمر السجال بني التيارين ،املؤ ّيد والرافض ملا
رواد النهضة والتنوير العلامين ،إىل يومنا هذا ،كان من آثاره
دعا إليه قاسم أمني وغريه من ّ
اإلجيابية تسليط الضوء عىل واقع املرأة العربية واملسلمة ،التي أصبحت موضو ًعا للبحث
واملناقشة والتنظري الفكري.
ما أسفر –بعد قرن من الزمان -عىل كم هائل من الدراسات والبحوث واألدبيات،
تناولت كل ما يتع ّلق باملرأة( :الكائن ،األنثى ،احلقوق والواجبات ،املشاركة االجتامعية،
املساهة يف بناء احلضارة ،واملرأة :الواقع واملستقبل ...إلخ) .بحيث يمكن من خالل هذا
حتولت إىل تراث فكري ،أن نشكّل رؤية شبه
الكم اهلائل من الكتابات والتنظريات التي ّ
متكاملة جتاه موضوع املرأة العربية واملسلمة.

لكن ما يعيب أو ينقص هذا الرتاث كونه ُأنتج قسم كبري منه يف إطار ردود فعل متشنّجة
ومترسعة أحيانًا ،يف حركة السجال مع الرؤية الغربية للمرأة ،الوافدة مع االستعامر أو بتأثري
ّ
حضارته املهيمنة .لذلك غلب عىل هذا الكم اهلائل من الكتابات طابع الدفاع والتربير،
والنقد غري العقالين يف بعض احلاالت ،لكل ما يأيت من الغرب من رؤى ونظريات .األمر
الذي أفقده الرتكيز عىل ال ُبعد التأصييل ،وحماولة الكشف عن الرؤية اإلسالمية احلقيقية جتاه
املرأة( :الكائن واحلقوق والوظيفة االجتامعية ...إلخ) ،من خالل املصادر املعتربة للدين
صح من ُسنّة رسول اإلسالم ،القولية والفعلية) ،بعيدً ا عن التجربة
(أي القرآن الكريم وما ّ
(فهم وممارس ًة وتطبي ًقا) ،ملا ورد يف هذه املصدرين ،من قيم وأحكام
االجتامعية التارخيية اً
ختص املرأة وعامل النساء.
ومفاهيم ّ
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حكم مطل ًقا وهنائ ًّيا ،فلم ُ
طب ًعا ،هذا ليس
يخَْل هذا الرتاث من دراسات تأصيلية
اً
متحررة من ضغط املامحكات والرصاع مع الرؤية الغربية وانتقادها ،أو دفا ًعا عن الرؤية
ّ
ِ
ّ
متحررة من ثقل الرؤية التارخيية املتجذرة
اإلسالمية وتربير ما جاء فيها ،ويف الوقت نفسه،
ّ
يف املامرسة االجتامعية ،ويف الكتابات الفكرية العربية واإلسالمية القديمة والتقليدية.

من هنا ،يمكن أن نتّجه صوب الكتاب الذي بني أيدينا «املرأة يف لغة القرآن  -دراسة
ختص يف قضايا املرأة واملباحث النسوية واجلنوسة ،األستاذ
جنوسية» ،ملؤلفه الباحث اإليراين ا ُمل ّ
روج هلا عرب
جميد دهقان ،فهو وإن كان ينطلق من معاجلة إشكالية مطروحة يف الفكر الغريب و ُي َّ
العامل ،ونقصد هبا موضوع« :اجلنوسة» ،أي النوع االجتامعي (اجلندر  .)Gender -حيث
يدور النقاش منذ مدّ ة يف األوساط الفكرية النسوية الغربية ،عن التشكيل االجتامعي للجنس
(الذكر أو األنثى) ،وكيف يتحكّم يف حتديد األدوار االجتامعية ،لكل من املرأة والرجل ،بغض
النظر عن اخلصائص البيولوجية أو العضوية للذكورة واألنوثة ،وبالتّايل ،االعتقاد ّ
بأن التّغيري
للتطور الثقايف واحلضاري اليوم ،يمكنه أن ُيعيد النظر يف هذه األدوار
االجتامعي املواكب
ّ
االجتامعية ،ما يفسح املجال أمام املرأة كي تقوم بجميع األدوار التي ُحرمت منها زمن طغيان
أو سيادة الذكورة ،أو ما أطلق عليه بالعرص أو النظام األبوي (.)patriarchy

ومع أن هذه اإلشكالية تناقش يف الفكر الغريب اليوم ،وتدافع عنها التياريات النسوية،
حتت شعار املساواة املطلقة ،بني اجلنسني ،اَّإل أن موضوع الكتاب ال خيلو من اجتاه تأصييل،
ألن الباحث ُيعالج هذا املوضوع من خالل القرآن الكريم كمصدر للمفاهيم واألحكام
والقيم ،ومن خالل لغة القرآن ،للكشف عن اخلطاب اللغوي اخلاص باملرأة (األنثى،
الزوجة ،األم ،األخت ،املرأة يف املجتمع ...إلخ).

والرتكيز عىل بحث اجلنوسة يف لغة القرآن ،دون لغة األحاديث والروايات النبوية،
له أمهية علمية خاصة ،من حيث اإلمجاع عىل مصدرية القرآن وأولويته يف جمال االستنباط
واالستدالل واملعيارية لدى مجيع املسلمني .لذلك فنتائج البحث فيه ستكون هلا مصداقية
عىل مستوى الكشف عن جانب من الرؤية اإلسالمية جتاه املرأة ،يتع ّلق باخلطاب اللغوي أو
وضع املرأة يف اللسان العريب ،باعتبار أن القرآن قد نزل بلسان عريب مبني.

باإلضافة إىل الر ّد الضمني عىل اخللط واخلطأ الشنيع ،الذي وقع فيه بعض املفكّرين
املتغربني واملتأ ّثرين بالسجاالت الفكرية التي تدور يف الغرب حول هذا املوضوع ،والتي
اتخّ ذت مواقف قاسية من الكُتب املقدّ سة يف الرتاثني اليهودي واملسيحي ،دفعت عد ًدا من
عاملات الالهوت النسويات ،إىل اال ّدعاء ّ
بأن لغة الكُتب املقدّ سة تطغى عليها الذكورية ،ما
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دفع -حسب بعضهن« -إىل تصوير اإلله بوصفه موجو ًدا مذك ًّرا فقط»(..ص.)29

الر ّب ،األمر
كام تظهر نزعة التح ّيز للذكورة يف أجىل صورها يف األدعية ومناجاة َّ
وخارجا يف املجتمع .وبالتايل ،ال مناص من اتخّ اذ
كرس دونيتها داخل الكنيسة
ً
الذي ّ
مواقف جديدة لتغيري الرؤية من داخل هذه الكتب أو جتاوزها؟!

وإذا كان هلذا الكالم مصداقية إىل حدٍّ ماّ ،
تعهد اهلل بحفظه
فإن القرآن الكريم الذي ّ
من كل حتريف أو تبديل ،له نظرته املتم ّيزة للمرأة ،وله خطابه اللغوي اخلاص هبا ،ينسجم
مع وضع اللسان العريب املبني ،كام ينسجم مع موقفه العقائدي ورؤيته الوجودية لكل من
الرجل واملرأة ،ووظيفة كل منهام يف هذا الكون.

عز ّ
أي ظلم،
وجل ،وهو اخلالق العادل
ّ
وبام أن صاحب اخلطاب هو اهلل ّ
واملنزه عن ّ
أي حت ّيز جنيس أو طبقي أو اجتامعي ما ،ضدّ املرأة يف اخلطاب
فمن املستبعد أن يكون هناك ّ
وأي متايز ظاهر ،فإنام ينسجم مع الفطرة وأصل اخللق وغاية الوجود اإلنساين،
املوجه هلاّ ،
ّ
والدور الطبيعي الذي خلقت املرأة /األنثى من أجله ،للتكامل مع الرجل يف حتقيق أهداف
االستخالف اإلهلي لإلنسان يف األرض.

وهذا ما حاول الباحث الكشف عنه من خالل جمموعة من العناوين ،احتضنتها
فصول ثالثة ومالحق سبعة ،كشف فيها عن موقف القرآن من املرأة عىل مستوى اللغة
وطرائق التعبري اللغوي ،كام أجاب فيها عن أسئلة إشكالية مطروحة ،تتع ّلق بمدى حضور
املرأة يف القرآن الكريم؟ وحجم هذا احلضور؟ وطبيعته؟ وهل هو حضور فاعل وإجيايب؟ أم
ّ
ُفس ذكورية اخلطابات
حضور سلبي انفعايل؟ وهل هو
مستقل ،أم مرتبط بالذكر؟ وكيف ن رّ
القرآنية؟ وما مدى تأ ّثر القرآن بالوضع السائد يف املجتمع العريب اجلاهيل؟ وغريها من
املتفرعة عماّ يثريه هذا املوضوع من أسئلة وإشكاليات.
األسئلة املتع ّلقة أو ّ
للتعرف عىل أهم ما
فيام ييل ،إطاللة رسيعة ،وجولة خمترصة يف رحاب هذه الفصولّ ،
توصل إليه الباحث .إطاللة ال تغني عن قراءة هذا الكتاب العميق يف معاجلته هلذا املوضوع
ّ
مهمة وشائكة ،لكن املنهجية الصارمة التي التزم هبا
اإلشكايل ،وما يتع ّلق به من قضايا ّ
تيسة إىل حدٍّ كبري.
الكاتب يف هذه املعاجلة ،جعلت االستفادة منه ُم رّ

ﷺ اجلنوسة وعلم اللغة

قبل الرشوع يف احلديث عن املرأة يف لغة القرآن ،قدّ م الباحث جمموعة من اإلطالالت
عن الدراسات السابقة ملوضوع اجلنوسة يف علم اللغة ،حيث أشار إىل تقارير علامء اللغة
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الذين عملوا عىل دراسة اللغات املحلية يف القرن السابع عرش امليالدي ،وقد ورد يف إحدى
«خيص الرجال أنفسهم بألفاظ كثرية جدًّ ا ،وهي ألفاظ تفهمها النساء،
هذه التقارير ،ما ييل:
ّ
ولكن ال جتري هبا ألسنتهن عىل اإلطالق ،ومن ناحية أخرى فإن للنساء ألفا ًظا وعبارات
يتعرضون للسخرية واالستهزاء إذا
ّ
خاصة هبن ،ال يستخدمها الرجال أبدً ا ،ألهنم سوف ّ
استخدموها ..وكأن النساء هلن لغة مستق ّلة عن لغة الرجال(»..ص.)16
ومن األبحاث اجلا ّدة األوىل حول اللغة واجلنوسة ،البحث الذي أنجزه أوتو
جسربسن ( ،)Otto Jespersonوقد تبينّ من جممل هذه البحوث وجود استخدام متفاوت
للغة بني النساء والرجال ،وهناك انعكاس لتباين اجلنوسة يف معاجم األلفاظ يف مجيع
اللغات تقري ًبا .كام أكّدت هذه الدراسات استخدام النساء لغة ختتلف عن استخدامها
من طرف الرجال« .وتشري هذه األبحاث إىل ّ
أن النساء يستفدن من األبنية اللغوية األقدم
واألخلص واألكثر أد ًبا ،كام أنهّ ن يستفدن من األصوات املعيارية يف نطق الكلامت أكثر من
الرجال( »..ص.)17

وهذا االختالف والتفاوت له أسباب كثرية ،من بينها االختالف يف «الدور
املحرم واملمنوع .وقد انعكس
االجتامعي» ،فيام يدّ عي آخرون أن التفاوت سببه (التابو) أي ّ
واضحا يف معاجم األلفاظ ،حيث نجد
هذا االختالف والتباين للجنوسة يف اللغة ،وظهر
ً
يف بعض اللغات كالفنلندية أنه ال يوجد أي شكل من أشكال الفصل اجلنويس يف القواعد
الرصفية والنحوية ،كام ال ينفصل اجلنسان أحدمها عن اآلخر يف اللغة اإلنجليزية اَّإل يف
ضمري املفرد الغائب فقط [ ]heللمذكر و[ ]sheللمؤنث ،وتنفصل املرأة عن الرجل يف
وثمة فصل
اللغة الفرنسية يف ضمري الغائبني [ ]ilsجلمع املذكر و[ ]ellesجلمع املؤنثّ ،
جنويس يف صيغ اللغة العربية ،اَّإل يف صيغة املتكلم وصيغ املثنى األربعة(..ص.)20

وبناء عىل هذه الشواهدّ ،
وأي
فإن احلديث عن التذكري والتأنيث يف لغة من اللغاتّ ،
الكلامت يعدّ ُمذك ًّرا فيها ،وأيهّ ا يعدّ مؤن ًثا ،يرتبط يف الغالب بعقلية املتحدّ ثني بتلك اللغة ،أو
بثقافتهم( ..ص.)21

أما الدراسات التي ُأنجزت يف الغرب عن اللغويات اجلنوسية يف القرآن الكريم،
فإن عد ًدا حمدو ًدا منها –حسب الباحث -الذي اعتمد عىل االجتاه اللغوي ،وإنام جنح باتجّ اه
البحث يف عدّ ة مسائل مرتبطة بقضايا املرأة يف القرآن أو تفسري اآليات الواردة يف املرأة،
للتعرف عىل حقوق النساء وواجباهتن وأدوارهن االجتامعية ،وبالتايل ،رؤية القرآن ملوقع
ّ
ودور املرأة يف احلياة بشكل عام.
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ﷺ املرأة يف لغة القرآن الكريم

من خالل رشح تفصييل ملنهج حتليل املعطيات ،قام به الكاتب ،تبينّ له أن متثيل النساء
وتتكون املوضوعات اخلمسة
يف القرآن الكريم ،يمكن أن يدرس يف إطار مخسة مواضيع،
ّ
التعرف عىل النساء ،ذكرهن أو استبعادهن ،متثيلهن الف ّعال أو املنفعل،
املذكورة من:
ّ
التشخيص ،اتصاهلن باآلخرين أو انفصاهلن عنهم ،شبكة املعاين والدالالت املحيطة هبن..
قسم الباحث مناقشته هلذه املواضيع إىل قسمني ،يف إطار منهجي م ّيز فيه بني
(ص .)59وقد ّ
نساء التاريخ ،والنساء املعارصات لزمن نزول الوحي.

بالنسبة لنساء التاريخُ :يالحظ أن القرآن الكريم حافل بذكر عدد منهن ،حواء زوج
آدم ،ثم زوجات كل من أنبياء اهلل :نوح ،إبراهيم ،لوط ،زكريا ،أيوب ،زوجة عمران،
زوجة فرعون مرص ،أم موسى وأخته ،ابنتي شعيب ،مريم بنت عمران ،نساء بني إرسائيل،
نساء مرص ،ملكة سبأ ...إلخ.

والالفت يف ذكر هؤالء النسوة ،حسب القصص القرآين ،هو حضورهن ووجودهن
كشخصيات أصيلة تارة ،كحضور السيدة مريم  ،Dأو حضورهن بجانب شخصيات
أصيلة كام هو احلال يف قصة موسى  ،Cمع أمه وأخته وامرأة فرعون وابنتي شعيب،
مرات ،كام يالحظ ارتباط ذكر
مرة واحدة وعدّ ة ّ
كام يالحظ اختالف ذكر أسامئهن ،بني ّ
عدد منهن بعالقتهن بأنبياء اهلل ورسله كزوجات وأمهات .وهناك قصة ملكة سبأ وعالقتها
بالنبي سليامن ،وامرأة العزيز ونساء مرص وعالقتهن بقصة النبي يوسف .C
ومن خالل هذه القصص ،تظهر طبيعة العالقة واحلالة التي تتواجد عليها املرأة يف
مهمتها هداية البرش ،واملرأة هنا قد تكون يف
هذه العالقة ،فهي ترتبط بشخصيات إهلية ّ
يتعرض هلا األنبياء والرسل ،ومدى االستجابة والتفاعل
وضع مرتبط باالبتالءات التي ّ
اإلجيايب أو السلبي للمرأة وسط هذه األحداث.

خاصة كحالة مريم بنت عمران  ،Dاملرأة الطاهرة العابدة،
وهناك حاالت
ّ
وزوجة فرعون ،املرأة املؤمنة والصاحلة ،التي تتحدّ ى البيئة الفاسدة .وهناك زوجة نبي اهلل
أيوب التي تُواجه معه ابتالء املرض والفقر .يف مقابل زوجتي نوح ولوط ،وقد اختارتا
االتجّ اه املخالف لدعوة األنبياء واهلداية اإلهلية .كام ُيالحظ التفاوت يف ال ُبعد والقرب من
اهلداية واملكانة يف إطار اهلداية نفسها ،فمريم  Dتتحدّ ث مع املالئكة ،وزوجة فرعون
ختاطب اهلل وتدعوه ،وهي عىل درجة من اإليامن واليقني.
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ﷺ هل ُذكرت نساء التاريخ أم استبعدن؟

من خالل تت ّبع املوارد التي ذكرت فيها النساء يف القرآن الكريم ،ومكانتهن وعالقتهن
باألنبياء وأدوارهن يف املجتمع ،جييب الباحث عن أحد أهم األسئلة التي يطرحها الكتاب،
استُبعدن؟
وهو :هل ُذكرت نساء التاريخ أم ْ
أن ِّ
يرى الباحث ّ
الذكر واالستبعاد ،يعترب أداة من األدوات اللغوية التي يتّخذ
اخلطاب مواقفه من األفراد واألفعال واألفكار من خالهلا« .وقد حدث االستبعاد يف القرآن
حق شخصيتني من شخصيات النساء السابق ذكرهن ،ومها زوجة آدم وزوجة
الكريم يف ّ
أيوب ،فاآلية  117من سورة طه ،استبعدت حواء من بعض األفعال يف القصة املشهورة
آلدم وحواء يف بداية اخللق وقبل النزول إىل األرض ،يقول تعاىلَ { :ف ُق ْلنَا َيا آ َد ُم إِ َّن َه َذا عَدُ ٌّو
َل َك َولِ َز ْو ِج َك فَلاَ ِ
يخُْر َجنَّ ُكماَ ِم َن الجْ َن َِّة َفت َْش َقى} .فالشقاء ما بعد اخلروج من اجلنة ال ينسب
اَّإل إىل آدم  Cوحده( ،فتشقى) .كام أن نعمة عدم اجلوع اَّ
(أل جتوع) وعدم التّعري (ال
حر الشمس (ال تضحى) .كل ذلك نسب
تعرى) ،وعدم الظمأ (ال تظمأ) ،وعدم اإلصابة بِ ِّ
{و َعصىَ َآ َد ُم
إىل آدم  Cوحده يف اآليات ،وكذلك ُينسب إليه وحده العصيان ألمر اهلل َ
َاب َع َل ْي ِه َو َهدَ ى} [طه:
َر َّب ُه َف َغ َوى} [طه .]121:وبالتايل ،نسبت إليه اهلداية والتوبة { َفت َ
 ]122ص .68وإذا استبعدت حواء من هذه األفعال ،فقد نُسب إليهام م ًعا العاقبة السيئة،
ني}َ { ،ق اَال َر َّبنَا َظ َل ْمنَا َأ ْن ُف َسنَا َوإِ ْن لمَْ َت ْغ ِف ْر َلنَا
بعد أن أكال من الشجرة { َف َتكُونَا ِم َن ال َّظالمِِ َ
حنَا َلنَكُو َن َّن ِم َن الخْ َاسرِِ ي َن} [األعراف.]23:
َوت َْر مَْ

ويالحظ يف قصة آدم وحواء ،أن شخصية آدم هي األصلية ،بحيث ال تذكر حواء
دائم .ويالحظ الباحث منها :اختصاص بعض األفعال
بمفردها بل تأيت بجوار آدم  Cاً
بآدم  Cواستبعاد حواء منه ،كام أن األفعال السلبية التي تتواجد فيها حواء ،حتتوي عىل
حل سلبي أقل بالقياس إىل األفعال السلبية التي استبعدت منها .فاسمها يذكر يف أحداث
مِْ
وسوسة الشيطان واألكل من الشجرة واإلخراج من اجلنة ،ولكنها تُستبعد من احلديث عن
الشقاء وعصيان اهلل تعاىل والغي والضالل .كام ُيالحظ أن األفعال السلبية ال تنسب إىل
حواء وحدها أبدً ا ،عىل الرغم من إسناد األفعال السلبية إىل آدم(.ص .)70وهذا بخالف
ما ورد يف الكتاب ا ُملقدّ س ،فصورة حواء يف سفر التكوين سلبية جدًّ ا!
نموذج آخر لالستبعاد أشار إليه الباحث ،ويتع ّلق بزوجة نبي اهلل أيوب ،C
حيث وردت اإلشارة إليها دون ذكر لفظ ّ
{و ُخ ْذ بِ َي ِد َك
يدل عليها ،وذلك يف قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
اب} [سورة ص.]44 :
ض ْغ ًثا َفاضرِْ ْب بِه َو اَل تحَْ ن َْث إِنَّا َو َجدْ نَا ُه َصابِ ًرا ،ن ْع َم ا ْل َع ْبدُ إِ َّن ُه َأ َّو ٌ
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فاملرضوب هنا حسب التفاسري هو زوجة أيوب  ،Cوقصة هذه املرأة يف الرتاث اليهودي
هي األخرى قد ُم ّثلت بشكل سلبي .أما بالنسبة لقصة مريم  Dفتظهر اإلحصائيات
تأثرها أكثر من تأثريها« ،وأكثر تأثرها يف األفعال التي يكون الفاعل فيها هو اهلل عز وجل،
وتتكون األفعال التي تقوم فيها مريم  Dبدور الفاعل
واملالئكة وهو بنسبة تكرار ،%54
ّ
من  %34من األفعال الالزمة ،و %68من األفعال املتعدية»( ..ص.)72

يف حني يالحظ زيادة فاعلية ملكة سبأ ،وتأ ّثرها الكبري ،سواء كانت بمفردها أو
بصحبة قومها ،فهي الشخصية األصلية يف القصة ،وحتظى بتمثيل ف ّعال يف أحداثها ،وتأيت
 %84من فاعلية امللكة يف األفعال املتعدّ ية ،و %16فقط يف األفعال الالزمة (..ص.)74
وهكذا تتفاوت النسب يف جمال الفاعلية واالنفعال ،يف مجيع النامذج النسوية التي ُذكرت يف
القرآن الكريم.

ﷺ متثيل النساء يف القرآن هل كان ف ّعالاً أم منفعلاً ؟

يعترب التمثيل الفعال أو املنفعل للشخصيات القصصية ،هو اآلخر أداة يحُ دَّ د بواسطتها
املوقف من الشخصيات يف أي خطاب ،وقد تت ّبع الباحث مجيع األدوار الواردة للمرأة يف
أي فعل من
القصص القرآين،
مهمة ،منها أن حواء ال تتواجد بمفردها يف ّ
ّ
وتوصل إىل نتائج ّ
أفعال القصة ،وأهنا تأيت يف املرتبة األخرية من حيث الفاعلني ،اهلل عز وجل «نسبة  ،%42من
التكرار ،والشيطان  ،%22وآدم  .%12.5ثم حواء  ..%11وتشري النسبة الكبرية لتأ ّثر آدم
يف األفعال امللموسة بالقياس إىل فاعلية آدم وحواء م ًعا يف األفعال امللموسة ،اَّإل ّ
أن انفعال
آدم أكثر من انفعال حواء»(..ص.)71

يتوصل إليها الكاتب يف هذا املجال ،هي أن متثيل النساء
واخلالصة اإلحصائية التي ّ
يف القصص القرآين ليس متساو ًيا ،فعدد النساء ذوات احلضور الف ّعال ،أكرب من عدد النساء
ذوات احلضور املنفعل %60« ،للحضور الف ّعال بواقع 9حاالت من  15حالة ،و%40
للحضور املنفعل ،بواقع  4حاالت من  15حالة( »..ص.)80

بأي تشخيص ُم ّثلت النساء؟
ﷺ ّ

حسب البيانات املنجزة واإلحصائيات الدقيقةّ ،
فإن النساء يف أغلب احلاالت ُم ّثلن
بصورة فردية ،وهناك اختالف يف حاالت التشخيص ( )%87وعدم التشخيص (،)%13
ويف إطار التشخيص يأيت التعريف ( )%85والتنكري ( .)%15كام تصل نسبة التسمية إىل
( .)%4مريم اً
مثل ،والنسبة إىل الزوج ( )%71وحتديد اهلوية ( .)%88كام وصل حتديد اهلوية
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عىل أساس اهلوية االنتسابية إىل  %77من احلاالت (ص.)82

توصل إليها الباحث يف هذا العنوان ّ
أن متثيل النساء يف
املهمة التي ّ
ومن املالحظات ّ
القرآن الكريم ،كان يأيت عادة مصحو ًبا بالتعريف ،مضا ًفا إىل التشخيص ،وكانت حاالت
أيضا ،ثم حيدث التعريف يف تكملة القصة..
التعرف ً
التنكري القليلة يف مطلع القصة وبداية ّ
(ص.)85

ﷺ الشبكة الدّ اللية التي ُم ّثلت فيها النساء

توصل الباحث إىل
من خالل حتليل الشخصيات النسائية الواردة يف القرآن الكريمّ ،
املهمة ،فزوجة فرعون اً
ُصور يف مشهد احلريص عىل سعادة
مثل ،ت ّ
جمموعة من الدالالت ّ
الزوج (فرعون) ،وتتمنّى اَّأل يقتل الطفل (موسى) ،ليكون ُق ّرة عني هلا ولزوجها .لكن
املشهد يتغيرّ ليكشف لنا عن امرأة مؤمنة ،بل عىل درجة عالية من املعرفة ،فهي مؤمنة
ربم من عيشها داخل
ّ
ربأ من أفعال زوجها الظامل .وتت ّ
موحدة هلل ،تناجي ربهّ ا وتدعوه ،وتت َّ
ِ
ِ
فيِ
ِ
ليِ
َ
قصوره ،وتتمنّى أن تلتحق باجلنةَ { :قا َل ْت َر ِّب ا ْبن عنْدَ ك َب ْيتًا الجْ َنَّة} [ التحريم.]11:

يف املقابل ،يعرض القرآن صورة مغايرة متا ًما ،لزوجة لوط التي خانت زوجها،
ُصور زوجة نبي اهلل زكريا
باتّباعها قومها اخلاطئني واملنحرفني عن الفطرة اإلنسانية ،فيام ت ّ
باعتبارها امرأة عىل جانب كبري من الصالح واملسارعة يف أعامل اخلري واحلرص عىل العبادة.

وأبرز ما يظهر يف هذه القصص ُبعد العالقة اإلجيابية مع اهلل عز وجل ،األخالق العالية
التي تتّصف هبا هذه النامذج النسائية ،حياء مريم بنت عمران وع ّفتها ،األدب الرفيع الذي
مت ّيزت به ملكة سبأ ،حم ّبة زوجة فرعون لزوجها الظامل ،يف مقابل اخليانة والكيد والصفات
السلبية التي مت ّيزت هبا زوجة نبي اهلل لوط وزوجة عزيز مرص ونساء مرص ...إلخ.

ﷺ حتليل نساء التاريخ

يف حتليل القصص املتع ّلقة بالنساء يف القرآن الكريم ،يمكن الوصول إىل الكثري من
االستنتاجات كام أكّد ذلك الباحث .فهناك اً
تنوع النساء الاليت ُم ّثلن يف هذه
مثل تشابه بني ّ
تصب يف
مهمة
ّ
القصصّ ،
وتنوع النساء املعارصات للرسول األكرم  ،Kويف ذلك داللة ّ
خدمة الدعوة إىل اإلسالم .كام أن أكثر نساء القصص القرآين ،قد ُم ّثلن حول حمور الرسالة
وحتمل املسؤولية عن اهلداية ،واالختيار بني الوقوف إىل جانب احلق
اإلهلية والعالقة مع اهلل ّ
أو اخلضوع لواقع اجتامعي ظامل ومناهض للحق.
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التنوع النسائي يف القرآن بنظرته الواقعية ،عندما عرض لنامذج متعدّ دة يف
وقد مت ّيز ّ
أماكن خمتلفة تناقضت فيها األدوار بشكل صارخ ،فهناك نساء مؤمنات صاحلات عاملات
إىل جانب الكافرات والفاسقات واملرشكات ،مع اختالف البيئة واملحيط االجتامعي،
فزوجة لوط كافرة وزوجة فرعون مؤمنة صاحلة ،وبالتايل فالرتكيز هنا عىل مفاهيم ال عالقة
هلا باجلنس (األنوثة) ،وإنام بمعايري الكفر واإليامن ،التد ّين والفسق.

وإذا كانت أغلب النساء الاليت ُذكرن يف القرآن ،قد ُم ّثلن هبويتهن الزوجية ،فهناك
مهمة جدًّ ا ال بدّ من
كذلك متثيل هلويات أخرى ،األم ،األخت ،امللكة ...إلخ .وهناك إشارة ّ
االلتفات إليها ،وهي ّ
أن القرآن وهو يتحدّ ث عن ملكة سبأ ودورها االجتامعي ،مل يظهر
أي متثيل سلبي هلا ،بل ظهرت يف صورة املرأة العاقلة وا ُملد ّبرة واملحرتمة يف عامل الرجال
(الذكور).

مهمة تكشف عنها حياة النساء يف القرآن الكريم،
وبالتّايل ،فهناك أبعاد حمورية ّ
ال ُبعد اإليامين يف عالقتهن باهلل وبأزواجهن من األنبياء ،ال ُبعد األخالقي (العفة والطهارة)،
لتحمل أعىل دراجات املسؤولية يف املجتمع (إدارة الدولة
ال ُبعد االجتامعي ،أي التصدّ ي
ّ
واحلُكم).

ﷺ النساء املعارصات لنزول الوحي :أي نساء ُم ّثلن

املرة
باملنهجية نفسها تت ّبع الباحث مواضع ذكر النساء يف القرآن الكريم ،لكن هذه ّ
عارص َن نزول الوحي ،وكان هلن شأن ،سواء مع الرسول  Kأو مسامهة يف أحداث
من
ْ
الدعوة اإلسالمية بشكل عام .وقد أشار الباحث إىل وجود جمموعتني من حيث التمثيل
والوجود واإلشارة إليهن .جمموعة أوىل ،هلا وجود حقيقي كزوجات الرسول K
وبناته ،وزوجة أيب هلب ،وزوجة زيد بن حارثة ،والنساء املبايعات للرسول  ...Kإلخ.
وجمموعة أخرى ،وردت اإلشارة إليهن يف عدد من اآليات ال تنحرص مصاديقها
فيمن ُك ّن يف زمن نزول القرآن ،مثل املؤمنات ،األم ،األخت ،املطلقات ...إلخ .واملالحظ
هنا ،احلضور الكبري للنساء املرتبطات بالرسول [ Kقرابة النصف].

وحسب اجلداول واإلحصائيات التي أنجزها الباحثّ ،
فإن املرأة املخاطبة يف مكة
هي اإلنسانة التي أصبحت موضو ًعا للهداية واإلرشاد ،أما املرأة التي يدور احلديث عنها
يف املدينة ،فهي التي أصبحت موضو ًعا لألحكام الدينية (املرأة املطلقة ،املرأة السارقة...
إلخ) .كام ُيشري تكرار السياق املرتبط بمطلق الزوجة واألم واملرأة املؤمنة ،إىل أن هذه

املرأة واجلنوسة :مطالعة فـي لغـة القـرآن
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العناوين الثالثة قد حظيت بأمهية أكرب من باقي العناوين (ص.)123

أما بخصوص النامذج ا ُملستبعدة من النساء املعارصات لنزول الوحي ،فقد أكّد
الباحث وجود حاالت استبعاد ،وذلك يف احلاالت التي يشتمل موضوع البحث فيها عىل
الرجال والنساء م ًعا ،ويف حاالت أخرى .وقد تناول الباحث هذه الظاهرة بالتفصيل يف
واضحا يف وصف اجلامعات اإلنسانية.
اخلطابات القرآنية ،حيث نجد التمثيل الذكوري
ً
وكذلك تكرار اخلطابات القرآنية املستخدمة جلمع املذكّر ،عىل الرغم من تعدّ د املخاطب
(يا أهيا الذين آمنوا).

املفسين من قبل ،وانقسموا حياهلا إىل
وهذه من القضايا التي نالت ح ًّظا من نقاش رّ
خاصا ،حتت عنوان« :ذكورية اخلطابات القرآنية»،
قسمني ،وقد أفرد هلا الباحث ملح ًقا
ًّ
املفسين وعلامء
ناقش فيه اآلراء املتداولة حول هذا املوضوع احلساس ،فقد ذهب عدد من رّ
الكالم والفقهاء ،إىل أن «لغة القرآن الكريم تقوم عىل أساس ثقافة احلوار ،وإذا استخدم
أعم من ذلك ،وقد
لفظ املذكر يف هذه الثقافة ،فإنه ال يأيت به يف مقابل املؤنّث ،بل هو ّ
استفاد القرآن يف بعض اآليات من ألفاظ مثل (اإلنسان)( ،النفس) ،لتشمل كال اجلنسني،
كام استخدم األلفاظ املذكّرة واملؤنّثة الرصحية ،يقول تعاىلَ { :م ْن َع ِم َل َصالحًِا ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو
ُأ ْن َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْح ِي َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة} [النحل.]97:

أيضا دليل عمومية املخاطب بالدّ ين؛ ألن اإلسالم هو دين الرجال والنساء،
وهناك ً
وخيصص بالذكورة أو األنوثة يف بعض املوارد .وهناك عرشات
وقد يكون اخلطاب عا ًّما،
ّ
خاصة بالنساء فقط.
اآليات ّ

كام أشار الباحث إىل قاعدة التغليب التي يتبنّاها بعض النُّحاة ،عند بحث اجلنس يف
اللغة العربية (انظر امللحق  ،)1والتخريج الذي جاؤوا به أن األلفاظ املذكّرة باملعنى األعم،
خصوصا مع وجود قرينة.
جمازا،
قد تشمل النساء ً
ً

يتوصل إليها الباحث ،بعد نقاش عميق وطويل هلذه املسألة ،هي «أن
واخلالصة التي ّ
ألفاظ املذكّر يف اآليات التي استفادت من ألفاظ املخاطب ،سوف تكون جمملة يف مدلول
األلفاظ املذكّرة ،يف حالة انعدام القرينة التي جتعلها خمصوصة بالرجال ،أو تشمل النساء
أيضا عىل حسب الرأي املختار( »..ص.)257
عىل حسب الرأي املشهور ،وتشمل النساء ً
كذلك حتدّ ث الباحث بالتفصيل عن متثيل النساء يف زمن نزول الوحي ،وهل كان
اً
أي شبكة داللية ُم ّثلن؟ كام قام بتحليل
ف ّع اًال أم
وبأي تشخيص ُم ّثلت النساء؟ ويف ّ
منفعل؟ ّ
أدوار النساء املعارصات للقرآن.
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كتب  -مراجعة ونقد

فج ًرا الكثري من األسئلة واإلشكاليات ،التي حتتاج إىل نقاش طويل ،ومتابعة
ُم ّ
خصوصا يف
نقدية ،ال حتتملها هذه القراءة الوصفية التحليلية لبعض ما جاء يف الكتاب،
ً
مكملة لبحوث الكتاب؛ ألن املواضيع والعناوين التي متّت مناقشتها
املالحق ،التي اعتُربت ّ
يف املالحق ،تعترب مفاتيح ألسئلة جديدة ،ويف الوقت نفسه قد تساعد يف تعميق اإلجابات
أو االختيارات الفكرية التي انترص هلا يف طول الكتاب وعرضه ،مثل تسليط الضوء عىل
«اجلنس يف اللغة العربية» أو يف ألفاظ القرآن عىل وجه اخلصوص .و«تدنيّ وضع النساء يف
اللغة العربية» و«طبيعة ثقافة النساء يف زمن نزول القرآن».
كل هذه العناوين ،ال مناص من بحثها وإعادة النظر فيها ،من أجل بلورة رؤية علمية
ملوضوع املرأة ،ليس يف القرآن الكريم فقط ،وإنام يف اإلسالم ككل ،باعتباره الدين الذي
يتعرض اليوم ،هلجمة حتريف وتزييف ملفاهيمه وقيمه وأحكامه ،ليس من خارجه بل –مع
ّ
األسف -من طرف من يدّ عي متثيله والدفاع عنه.
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ﷺ مدخل

بدأ العمل عىل تأسيس مرشوع معامل (آرسيف )Arcif /منذ ديسمرب
سنة 2013م ،وهو معامل لقياس التأثري واالستشهادات املرجعية للمجالت
األكاديمية (العلمية) أو البحثية العربية ،ويعترب جز ًءا من قاعدة بيانات ملا يزيد
عن ( )4300عنوان جملة علمية عربية ،صادرة باللغة العربية أو اإلنجليزية أو
التخصصات ،صادرة يف  20دولة عربية ( ما عدا جيبويت
الفرنسية ،يف خمتلف
ّ
وجزر القمر).

ُيعترب معامل التأثري (آرسيف ،)Arcif /أدا ًة منهجي ًة علمي ًة لقياس حجم
تأثري املجالت العلمية العربية التي تنطبق عليها معايري علمية دولية والصادرة
ومقياسا لإلشارة
الكمي،
ً
باللغة العربية ،عىل ُأسس موضوعية وقابلة للقياس ِّ
إىل األمهية النِّسبية للمجالت العلمية ،ضمن جمال حقلها املعريف.
وبذلك تُو ّفر قاعدة بيانات معامل التأثري (آرسيف )Arcif /عملية
ُوضح ما ت ََّم االستفادة منه واستخدامه من
حتليل االستشهادات املرجعية التي ت ِّ
واملؤسسات.
مقاالت ،يف أ ّية جملة علمية ،وبيان املؤ ّلفني
ّ
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أما بالنسبة ملعايري اختيار املجالت واعتامدهاّ ،
فإن معامل (آرسيف )Arcif /تعتمد
عىل جمموعة من املعايري تتوافق مع املعايري املعتمدة عامل ًّيا ،مع بعض التعديالت املتوافق
وتتوزع
معيارا،
عليها علم ًّيا ،وتُوائم الظروف والثقافة العربية .وتشمل معايري االختيار 31
ّ
ً
عىل أربعة عنارص كربى هي:
 -1معايري نرش املجالت :وتشمل معايري االتّفاقيات واألعراف الدولية ،واملعايري
الفنية والعلمية ا ُملتعارف عليها يف النرش.
 -2اإلطار العام للمحتوى التحريري.
التنوع العريب أو الدويل.
ّ -3
 -4حتليل االستشهادات املرجعية.
وقاعدة بيانات معامل (آرسيف ،)Arcif /تُقدّ م بيانات تتّسم :باملوضوعية وعدم االنحياز،
التخصصات والدول.
االستقاللية ،الشفافية ،املوثوقية واملصداقية ،التكامل والشمولية يف
ّ

ختص ًصا تتّصل
أما
التخصصات التي يشملها معامل (آرسيف ،)Arcif /فتشمل ُّ 59
ّ
بمجاالت :العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،اآلداب ،العلوم االقتصادية والعلوم املالية وإدارة
األعامل ،اهلندسة ،تكنولوجيا املعلومات ،العلوم الطبيعية واحلياتية ،العلوم الطبية والصحية.

وتُو ِّفر قاعدة بيانات معامل تأثري آرسيف ،جمموعة تقارير وبيانات ،منها :عرض
عام وشامل للبياناتُ ،مقارنة املجلاّ ت واال ّطالع عىل األعىل أو األكثر استشها ًدا ،توفري
بيانات املؤ ّلفني ،تقارير نتائج حتليل االستشهادات عىل مستوى الرتتيب العام واألكثر
تم عرضه يف هذا ا ُمللتقى الثاين ملعامل التأثري
استشها ًدا .ومن بني هذه التقارير التقرير الذي ّ
واالستشهادات املرجعية العريب.

خيضع «معامل التأثري آرسيف  »Arcifإلرشاف «جملس اإلرشاف والتنسيق» ،الذي
يتكون من مم ّثلني لعدّ ة جهات عربية ودولية مثل :مكتب اليونيسكو اإلقليمي للرتبية يف
ّ
الدول العربية ،جلنة األمم املتّحدة لغرب آسيا (اإلسكوا) ،ومكتبة اإلسكندرية ،وقاعدة
املتخصصة العاملية /فرع اخلليج» .باإلضافة إىل جلنة
بيانات «معرفة» ،و«مجعية املكتبات
ّ
علمية من خرباء وأكاديميني من العامل العريب وبريطانيا.

ﷺ ف ّعاليات ا ُمللتقى العلمي الثاين

من أجل حتديد اتجّ اهات وخارطة اإلنتاج والبحث العلمي يف العامل العريب ،ولال ّطالع
عىل مخُ رجات وتأثري البحث واإلنتاج العلمي عىل جودة التعليم اجلامعي يف العامل العريب.

ملتقىُ :مؤشرات اإلنتاج والبحث العلمي العريب والعاملي..

173

وملعرفة أهم مؤشرّ ات اإلنتاج العلمي العريب وتأثريه عىل تطوير مكانة تصنيف اجلامعات
العربية عامل ًّيا .ولكشف مؤشرّ ات املحتوى الرقمي العريب ودوره يف البحث العلمي ،باإلضافة
التحوالت الرقمية يف التعليم اجلامعي وجودته ،ورصد وقياس وتقييم اإلنتاج والنرش
لدور
ّ
العلمي العريب يف الدوريات العلمية و مقارنتها مع اإلنتاج والنرش العلمي العاملي.

ألجل ذلك ُك ِّله ،ن ّظم «معامل التأثري واالستشهادات املرجعية العريب (آرسيف/
 ،»)Arcifبالتعاون مع اجلامعة األمريكية يف بريوت (معهد عصام فارس للسياسات العامة
والشؤون الدولية) و«معرفة ( »e-Marefa/قواعد البيانات واملعلومات العربية الرقمية)،
امللتقى العلمي الثاين حتت عنوان« :مؤشرّ ات اإلنتاج والبحث العلمي العريب والعاملي يف
التحوالت الرقمية للتعليم اجلامعي العريب» ،عقد يف بريوت يف الثالث من ترشين الثاين /
ّ
نوفمرب 2019م.

واملختصني ،منهم :أ.د .ساري حنفي (أستاذ
شارك يف ا ُمللتقى جمموعة من الباحثني
ِّ
علم االجتامع يف اجلامعة األمريكية ببريوت ،ورئيس اجلمعية الدولية لعلم االجتامع)،
وأ.د .رشيف شاهني (وكيل كلية اآلداب جامعة القاهرة ،ووكيل وزير الثقافة يف مرص
ساب ًقا) ،وأ.د .طارق املرتي (وزير سابق لإلعالم والثقافة يف لبنان ،ومدير معهد عصام
فارس) ،وأ.د .معتز خورشيد (وزير سابق للتعليم العايل والبحث العلمي يف مرص،
وأستاذ علوم احلاسوب يف جامعة القاهرة) ،ود .أناس بوهالل (خبري برامج التعليم العايل
يف مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية) ،وأ.د .نجيب الرشبجي (املدير
السابق لشؤون املعرفة واألبحاث وأخالقياهتا يف منظمة الصحة الدولية ،ومستشار قاعدة
«معرفة» ،ود .حيدر فرحيات (كبري مستشاري شؤون اإلبداع والتكنولوجيا يف اإلسكوا)،
وأ.د .أجمد اجلوهري (رئيس قطاع املكتبات يف مكتبة اإلسكندرية ،وأستاذ جامعي يف جمال
ومؤسس قاعدة «معرفة»
املعلومات واملكتبات) ،وأ.د .سامي اخلزندار (أستاذ جامعي،
ّ
ومبادرة معامل آرسيف) ،وأ.د .عز حطاب (رئيس كلية الدار اجلامعية يف ديب /أستاذ
تكنولوجيا املعلومات).
وقد تناول امللتقى جمموعة من املحاور هي:
 -1مؤشرّ ات اإلنتاج املعريف العريب يف املجلاّ ت العلمية العربية.
والتحوالت الرقمية ودورها يف
 -2مؤشرّ ات ا ُملحتوى الرقمي والبحث العلمي،
ّ
جودة التعليم اجلامعي العريب.
 -3مؤشرّ ات البحث والنرش العلمي العاملي.
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ﷺ اجللسة االفتتاحية

يف البداية حتدّ ث رئيس «مبادرة معامل التأثري» (آرسيف ،)Arcif /أ.د .سامي
اخلزندار ،عن أمهية مؤشرّ ات اإلنتاج البحثي يف الكشف عن مدى اإلنجاز أو اإلخفاق
الذي حت ّقق ،وأثره يف السياقني احلايل واملستقبيل .مؤ ّكدً ا عىل كون البحث العلمي هو
األساس يف صناعة املستقبل العريب ،واجلزء األصيل من جهود تطوير االقتصاد املعريف،
األمر الذي يؤ ّدي إىل حدوث خطوة أو خطوات باتجّ اه إنتاج التكنولوجيا بدل استهالك ما
ُيستورد منها فقط.

تتحملها الدول العربية يف جمال استهالك
كام أشار الدكتور اخلزندار إىل التكلفة التي
ّ
التكنولوجيا اجلاهزة ،والتي ُقدِّ رت بحدود (تريليون دوالر) ،أي ما يعادل  76ضع ًفا،
لتكلفة «مرشوع مارشال» إلعادة إعامر أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية.

من جهته حتدّ ث د .نارص ياسني (مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون
الدولية يف اجلامعة األمريكية) عن دور املعهد يف نرش املعرفة ،والتي تُؤ ّثر بدورها يف توجيه
السياسات العامة ،كام أشار إىل أن أهداف املعهد ،ال تنحرص يف نرش األبحاث يف الدوريات
أيضا يف كيفية التأثري عىل صانعي السياسات املحلية ،و ُمتّخذي القرار
العلمية ،بل تبحث ً
وصانعي الرأي العام ،يف مجلة من القضايا ذات االهتامم االجتامعي والسيايس.

وأخريا ،أكّد د .معينّ محزة (أمني عام املجلس الوطني للبحوث العلمية) عىل أمهية
ً
مها يوم ًّيا ملراكز البحوث ،وكيفية إجياد «مؤشرّ ات»
بات
وكيف
ات»،
موضوع
«املؤشرّ
ًّ
موحدة و ُمعبرّ ة ،تتمتّع باملصداقية واملوضوعية العلمية واحليادية ..كام أشار إىل «سعي عدد
ّ
كبري من الباحثني العرب لتجاوز مشكلة «املؤشرّ ات» ،عرب النّرش املشرتك مع األوروبيني
واألمريكيني ،وذلك لضامن معايري عالية ومؤشرّ ات تساعد األستاذ اجلامعي والباحث
موحدة
للوصول إىل هدفه األسايس ،وهو الرتقية اجلامعية ،األمر الذي يتط ّلب معايري ّ
للعمل مع هذه املؤرشات».

ﷺ اجللسة األوىل

ملناقشة حمور« :مؤرشات اإلنتاج املعريف العريب يف املجلاّ ت العلمية العربية»ُ ،عقدت
اجللسة األوىل برئاسة د .معتز خورشيد ،وقد حتدّ ث فيها يف البداية ،د .سامي اخلازندار
(أستاذ يف اجلامعة اهلاشمية ورئيس مبادرة معامل تأثري «آرسيف») ،عن« :مؤشرّ ات
واتجّ اهات اإلنتاج العلمي يف املجلاّ ت العلمية العربية» ،ثم بعد ذلك حتدّ ث د .نجيب
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الرشبجي (املستشار يف قاعدة بيانات «معرفة» وعضو املبادرة) عن« :معايري ونتائج تقرير
معامل تأثري «آرسيف» للعام 2019م ،حيث استهل تقريره بعرض خمترص للمعايري العاملية
(الـ ،)31املتّبعة يف اختيار وتقييم وتصنيف املجلاّ ت العلمية العربية ،التي ناهز عددها
اً
تداخل وأحاد ًّيا ،وهذه املجلاّ ت
ختص ًصا علم ًّيا ُم
( )4300جملة علمية وبحثية ،شملت ّ 59
مؤسسة جامعية وعلمية وبحثية ،باإلضافة إىل مراجعات
صادرة عن  20دولة عربية ،وّ 500
لبيانات ( 103آالف) مؤ ّلف وباحث عريب ،جامعي وغري جامعي.

السنةّ ،
فإن حوايل ( )499جملة علمية وبحثية
وحسب تقرير معامل «آرسيف» هلذه ّ
عربية ،قد نجحت يف حتقيق املعايري ا ُملحدّ دة واملعتربة ،حيث كانت احلصة األوىل للجزائر
بـ( 167جملة) ،تبعها العراق بـ( 108جمالت) ،ثم مجهورية مرص العربية بـ( 58جملة).
أما السعودية فقد احتلت املرتبة الرابعة بـ( 48جملة) ،فيام ح ّلت األردن يف املرتبة اخلامسة
بـ( 30جملة).

ﷺ اجللسة الثانية

والتحوالت
ناقشت املحور الثاين« :مؤشرّ ات املحتوى الرقمي والبحث العلمي
ّ
الرقمية :ودورها يف جودة التعليم اجلامعي العريب» ،وقد ترأسها د .رشيف شاهني (وكيل
وزير الثقافة املرصي ساب ًقا /وكيل كلية آداب جامعة القاهرة) ،وقد حتدّ ث فيها د .حيدر
فرحيات (كبري مستشاري شؤون اإلبداع والتكنولوجيا يف اإلسكوا) عن« :اإلسكوا وتعزيز
التصورات لواقع املحتوى
املحتوى العلمي عىل اإلنرتنت» ،حيث قدّ م الباحث جمموعة من
ّ
الرقمي العريب عىل اإلنرتنت ،كام قدّ م مقرتحات عملية للجهات املعنية ،لتعزيز هذا املحتوى
وزيادته كماًّ ونو ًعا ،مع حتليل أمهية و َدور النرش األكاديمي واملنصات املرتبطة به ،يف تعزيز
وتقوية هذا املحتوى ،ملا له من تأثري وفاعلية عىل مضمون الثقافة والعلم واالقتصاد يف العامل
العريب.

الورقة الثانية يف هذه اجللسة قدّ مها د .عز حطاب (رئيس كلية الدار اجلامعية يف
ديب ،وأستاذ تكنولوجيا املعلومات) وجاءت حتت عنوان« :دور أدوات كشف االنتحال
يف أصالة البحث العلمي العريب وجودة التعليم اجلامعي» ،حتدّ ث فيها بالتفصيل عن أداة
«كاشف» ،وهي إحدى مبادرات قاعدة بيانات «معرفة» لإلنتاج واملحتوى العلمي ،كاش ًفا
ُوصل إليه من نتائج ،ختدم البحث العلمي وحتميه من أي انتحال أو رسقة
عن أمهيتها وما ت ِّ
أو استفادة غري علمية .األمر الذي ينعكس إجيا ًبا عىل البحث العلمي وأصالته.
اً
حلول
وأداة «كاشف»- ،حسب الباحث -جاءت نتيجة جهد عريب أصيل ،يقدّ م
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لتحديات االنتحال التي تعرتض البحث العلمي العريب ،ألهنا تو ّفر منظومة أخالقية
خمصصة للتح ُّقق من االنتحال
املعربة ،وهي ّ
إىل جانب األدوات الربجمية األصيلة وغري ّ
أي بحث علمي عريب ،كام أهنا قادرة عىل التعامل مع سامت
والتشابه ،وللتث ّبت من أصالة ِّ
وطبيعة اللغة العربية.

ويف األخري أكّد الباحث حطاب ّ
أن «تنامي االنتحال عرب ًّيا ،كام هو احلال عامل ًّيا،
بات يستدعي جهدً ا مك ّث ًفا لتوفري آليات وأدوات لكشفه ،وهو ما سعت إليه قاعدة بيانات
معرفة عرب أداة « كاشف»ّ ،
ألن «الفساد يف البحث العلميُ ،يعترب أعىل مراتب الفساد عىل
اإلطالق».

ﷺ اجللسة الثالثة

وملناقشة املحور الثالث« :مؤشرّ ات البحث والنرش العلمي العاملي» ُن ّظمت اجللسة
الثالثة برئاسة د .لونا أبو سويرح (مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية) ،وحتدّ ث فيها
د .ساري حنفي (أستاذ علم االجتامع يف اجلامعة األمريكية ببريوت) عن« :مؤشرّ ات
واتجّ اهات البحث العلمي عامل ًّيا» ،يف البداية ،قدّ م الباحث مقارنة بني ما أسامه التدويل اجليد
والتدويل السيئ يف البحث االجتامعي العلمي ،وكيف يتح ّقق التدويل السيئ يف ظل تقسيم
عاملي للعمل ،يسمح للدول املهيمنة وحدها بالتنظري ،أما دول األطراف فيسمح هلا بتقديم
األبحاث اإلمربيقية ..كام قدّ م الباحث جمموعة من النامذج ألعامل ميدانية يف العامل العريب،
مع حتليل حمتوى عدد من األبحاث األكاديمية ،وكذلك عدد من املجلاّ ت األكاديمية
الوطنية والدولية ،مع الرتكيز عىل خمتلف الطرق التي استخدمها الباحثون وال ُكتّاب.

أما د .أجمد اجلوهري (رئيس قطاع املكتبات يف مكتبة اإلسكندرية) فقد قدّ م ورقة
بعنوانُ « :مؤشرّ ات واتجّ اهات النرش العلمي العاملي» ،تناول فيها عد ًدا من املقارنات الرقمية
املثرية ،التي تظهر مدى ضآلة املسامهة العربية يف جممل اإلنتاج املعريف العاملي ،من خالل ما
تُوفره قاعدة بيانات ( )ISIالعاملية.

ومن النسب الصادمة التي قدّ مها د .اجلوهريّ ،
أن أعىل نسبة إسهام عريب جاءت يف
قطاع التكنولوجيا (بنسبة  )%1.4من إمجايل إنتاج دول العامل يف هذا القطاع ،بعدها املسامهة
يف علوم احلياة التي مل تتجاوز ( .)%0.8أما يف العلوم الفيزيائية ،فكانت النسبة (،)%0.7
وأخريا مل تتجاوز نسبة املسامهة يف الفنون واإلنسانيات
ويف العلوم االجتامعية (،)%0.4
ً
(.)%0.1
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وقد كشفت اإلحصائيات التي تُقدّ مها قاعدة بيانات (ّ ،)ISI
أن الواليات املتحدة
األمريكية ال تزال تتصدّ ر قائمة اإلنتاج املعريف عىل املستوى العاملي ،يف الكثري من القطاعات
العلمية واملعرفية ،وبفارق كبري ،مقارنة مع باقي الدول التي ح ّلت يف املرتبة الثانية.

ﷺ معطيات رقمية كشف عنها تقرير« :آرسيف» الرابع لسنة 2019م

فيها:

عىل هامش امللتقىُ ،أعلنت نتائج تقرير معامل التأثري الرابع لسنة 2019م ،وممّا جاء
• يف جمال اإلنتاج األديب واملجالت األدبية :ح ّققت اململكة العربية السعودية
املرتبة األوىل من بني ( 51جملة) ،بمجلة جامعة «أم القرى لعلوم اللغات
وآداهبا».

املخصص لقياس االستشهادات يف عام النرش:
• يف مؤشرّ االستشهاد الفوري،
ّ
ح ّققت السعودية املرتبة األوىل بمجلة جامعة امللك عبد العزيز «االقتصاد
اإلسالمي» ،وقد تبعها العراق ،ثم فلسطني.

التخصصات) :الذي يضم  137جملة ،بمجلة
• يف جمال العلوم اإلنسانية (متداخل
ّ
العلوم الرتبوية ،كانت املرتبة األول من نصيب فلسطني ،وح ّلت السعودية يف
املرتبة الثانية وبعدها اجلزائر ،ثم لبنان ،واألردن.

التخصصات) :الذي يضم  97جملة،
• يف جمال العلوم االجتامعية (متداخلة
ّ
جاءت الكويت اً
أول ،السعودية ثان ًيا ،واجلزائر ثال ًثا ،ولبنان راب ًعا ،واألردن
خامسا.
ً
• يف جمال العلوم الطبيعية واحلياتية :الذي يضم  28جملة ،تصدّ رت ليبيا املرتبة
وتفرد العراق باملراتب األربع التالية.
األوىل بـ«املجلة الليبية للعلوم الزراعية»ّ ،
أما دولة اإلمارات فتصدّ رت الدول العربية يف جمال العلوم السياسية ،بمجلة
«رؤى اسرتاتيجية» ،تلتها اجلزائر يف املرتبتني الثانية والثالثة ،وجاءت قطر يف
املرتبة الرابعة ،ومرص يف اخلامسة.
• يف جمال العلوم اهلندسية وتكنولوجيا املعلومات :والذي ضم  17جملة،
تصدّ ر العراق املراتب األربع األوىل ،يف جمال العلوم اهلندسية وتكنولوجيا
املعلومات ،بمجالت« :العراقية لتكنولوجيا املعلومات» ،و«العراقية للهندسة
املعامرية» ،و«اخلوارزمي اهلندسية» ،و«العراقية للهندسة امليكانيكية وهندسة
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املواد» ،فيام احتلت السعودية املرتبة الرابعة ،بمجلة جامعة امللك سعود« :العامرة
والتخطيط».

• يف ُمؤرش عدد املؤ ّلفني :ح ّقق العراق املرتبة األوىل بـ(ُ 3764مؤ ِّل ًفا) ،واجلزائر
يف املرتبة الثانية بـ( 1779مؤ ِّل ًفا) ،ثم األردن بـ( ،)1368فيام ح َّلت السعودية
يف املرتبة الرابعة بـ( 1174مؤ ِّل ًفا) ،وبعدها مرص يف املرتبة اخلامسة بـ( 1000
مؤ ِّلف).

املؤسسات التي ينتسب هلا املؤ ّلفون :جاءت العراق اً
أول بـ(68
• يف ُمؤرش
ّ
مؤسسة) ،فالسعودية
مؤسسة) ،ثم مرص بـ(ّ 56
مؤسسة) ،بعدها اجلزائر بـ(ّ 64
ّ
مؤسسة) ،كام تقاسمت فلسطني واألردن املرتبة اخلامسة بـ(36
راب ًعا بـ(ّ 41
مؤسسة) لكل منهام.
ّ
• ويف جمال احلصول عىل املعايري املعتمدة لدى معامل التأثري واالستشهادات
املرجعية العريب «آرسيف :»Arcif /تصدرت فلسطني املرتبة األوىل ،بمجلة
جامعة األقىص .كام حصلت جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية عىل
ختصص الدراسات اإلسالمية عىل املستوى العريب.
املرتبة اخلامسة يف ّ

رســائل جامعـية
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نزيهة اخلرويب*

 رسالة ماجستري يف العلوم اإلسالمية كلية أصول الدين جامعة عبداملالكال��س��ع��دي ،ت��ط��وان  -امل��غ��رب
 إرشاف :الدكتور رشيد كهوس الصفحات 160 :من القطع الكبري -تاريخ املناقشة 3 :أكتوبر 2019م

مدخل

يعدّ التعارف اإلنساين من املقاصد القرآنية والقيم اإلسالمية ،بوصفه
من أبرز قيم احلضارة اإلسالمية وسامت الشخصية اإلسالمية املتوازنة،
املعزز للقيم واملبادئ اإلنسانية التي هي القاسم املشرتك بني مجيع احلضارات
ّ
والثقافات ،بغية فتح جمال احلوار والتفاهم والتعاون والتكامل ،بعد تصاعد
اخلطاب التحرييض السلبي الصدامي الذي يؤ ّبد الرصاع الديني والعرقي
* باحثة من املغرب .الربيد اإللكرتوينkharroubinaziha@gmail.com :
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والقومي واالقتصادي والعسكري والسيايس.

والتخ ّلص من تبعات عصور الفتن والكراهية والظلم ،الذي يسعى إىل متزيق املشرتك
اإلنساين ،ويشعل فتيل احلروب والدمار ،األمر الذي يستوجب إحياء القيم القرآنية التي
هبا تصلح البرشية ،كوهنا ختاطب اإلنسانية وفطرهتا وحت ّقق حريتها وكرامتها لتأمني حياهتا
وسعادهتا.

بناء عىل ذلك كان االشتغال بموضوع قيمة التعارف ،مسامهة يف بيان هذا املبدأ الذي
يراه علامء األمة أنه هو السبيل لبناء عالقات إنسانية بني مجيع األمم واحلضارات.

موضوع البحث وإشكاليته

أما عن موضوع البحث ،فقد رسا بعد تصحيح وتصويب من أساتذيت األفاضل عىل
العنوان التايل« :التعارف اإلنساين من منظور إسالمي ..دراسة مقاصدية حضارية» ،وهو
التنوع
هيدف إىل بيان التعارف اإلنساين بوصفه مقصدً ا من مقاصد اخلطاب القرآين ،يف ظل ّ
والتعدّ د مع اختالف املصالح ،كام يبينّ البحث -من خالل آية التعارف -حدَّ التعارف
ومفاهيمه ودالالته ،ويسعى لبيان دوائر لتعارف ومقاصده .ويربز دور التعارف يف بناء
موض ًحا القيم املشرتكة واملصالح الكربى التي تسهم يف البناء احلضاري
املشرتك اإلنساينّ ،
لألمة اإلسالمية.
لذا فاإلشكال املطروح هو :كيف يسهم التعارف -بوصفه مقصدً ا قرآن ًّيا -يف بناء
مشرتك إنساين؟
من خالل هذا اإلشكال املركزي تطرح مجلة من التساؤالت من قبيل:

 كيف يمكن بلورة واستثامر املفاهيم القرآنية منهج ًّيا ومعرف ًّيا يف مقاربة األزماتاإلنسانية العاملية؟ ومن َث َّم بناء النموذج احلضاري البديل؟
 كيف يسعى التعارف للعاملية يف ظل العوملة؟يؤسس مبدأ التعارف للتعايش والتسامح لتحقيق السلم والسالم؟
 كيف ّرئيسا للتعارف؟
 هل يعدّ احلوار ّمقو ًما ً

 وما املوانع التي تقف حجرة عثرة أمام هذا املقصد الرباين؟ وما احللول الناجعةإلصالح ما يعيق سعي األمة نحو البناء احلضاري املنشود؟
يتأسس عليها التعارف؟
 -وما هي القيم واملصالح اإلنسانية الكربى املشرتكة التي ّ
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أمهية املوضوع وأسباب اختياره

تتّضح أمهية هذا املوضوع يف حجم املشكلة التي يعاجلها .فهو يعالج مشكلة أمة
تصحيحا ملفاهيم
ومشكلة إنسانية .ومعاجلته يف بيان قيم إنسانية ومبادئ وقواعد عا ّمة،
ً
خاطئة كانت من بني أسباب رصاعات بني أبناء األمة وغريهم من األمم ،وبح ًثا عن أرضية
مشرتكة لنزع فتيل احلرب والرصاع.

توصلت إىل أن
أما سبب اختيار موضوع البحث ،فبعد التقصيّ وسؤال أساتذيتّ ،
حاجة األمة إىل طرح مثل هذه الدراسات ،متش ًيا مع عرصنا احلارض وانسجا ًما مع الفكر
املعارص ،الذي يستمدّ عطاءه من وحي الرسالة املحمدية .واستجابة لواجب الدفاع عن
الدين ،بجهد ّ
املقل واملتواضع ،وحاجة األمة ملثل هذه الدراسات يف الوقت الراهن.

أهداف املوضوع

أسسها القرآن
جاءت هذه الدراسة إسها ًما يف إبراز الرؤية اإلسالمية للتعارف ،التي ّ
وجسدها اهلدي النبوي القويم وم ّثلها ،وعىل أركان ذلك بنيت حضارة األمة
الكريم،
ّ
اإلسالمية وذلك من خالل ما ييل:
 -1التأصيل الرشعي لقيمة التعارف اإلنساين مع بيان القيم اإلنسانية التي أرساها
اإلسالم من خالل التعارف ،وفا ًء للقيم واملبادئ التي يبدو أهنا تآكلت
باختيارات اإلنسان املعارص.
 -2إبراز القواسم املشرتكة بني بني البرش من خالل إظهار فضائل اإلسالم يف سعيه
للتعايش والتسامح واحرتام اإلنسان.
 -3إبراز الوجه الصحيح لتعامل املسلمني مع غريهم باختالف انتامءاهتم الدينية
والطائفية والثقافية والعرقية.
 -4معرفة اهلدي اإلسالمي عىل وجه صحيح يف معاملة املسلمني لغريهم يف كل
جماالت احلياة ،ويف الوقت ذاته تصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة يف جانب العالقة
بني املسلمني وغريهم من الديانات األخرى ،مع بيان مزايا اإلسالم الذي يسعى
إىل ضامن احلياة اآلمنة لإلنسانية مجعاء.

منهج البحث

اقتضت طبيعة البحث توظيف املنهج التحلييل يف عالج مشكلة البحث ،لكن
مدخل البحث تط ّلب استخدام املنهج الوصفي أكثر لبيان حقيقة التعارف واإلملام ببعض
التعريفات املب ّينة للموضوع.
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الدراسات السابقة

أما عن الدراسات السابقة فإن الكتابة يف موضوع التعارف ،من حيث هو موضوع
ّ
مستقل ،مل أعثر -حسب جهدي -اَّإل عىل أربع دراسات هي :األوىل بعنوان« :منهج
التعارف اإلنساين يف اإلسالم» للدكتور حسن الباش .والثانية بعنوان« :السنن االجتامعية
ومنطق التدافع والتعارف احلضاري» للدكتور بوعبيد صالح االزدهار .والثالثة بعنوان:
«تعارف احلضارات» لألستاذ زكي امليالد .والرابعة بعنوان« :فلسفة املشرتك اإلنساين
بني املسلمني والغرب» للدكتور أمحد الفراك .وهي دراسات ق ّيمة اعتمدت عليها يف هذا
البحث.

أيضا بعض املقاالت منشورة يف بعض املجالت اإلسالمية .وإن كانت هناك
وهناك ً
كتابات يف املوضوع اَّإل أهنا ال تشمل كل املحاور التي يعاجلها البحث .أما الدراسات يف
شحيحا ،وهو املجهود
املباحث التي أدرجتها فكثرية اَّإل أن ارتباطها باملوضوع األصيل كان
ً
الشخيص يف هذا البحث الذي ّ
يتوخى منه التوظيف الصحيح بغية الوصول للمقصود.

خطة البحث

ّ
قسمت البحث
توخ ًيا لتحقيق األهداف السابقة ،ومقاربة املوضوع معرف ًّيا ومنهج ًّياّ ،
إىل مقدّ مة وفصلني.

تضمنت املقدّ مة أمهية وأسباب اختيار املوضوع ،واإلشكالية التي يطرحها املوضوع،
ّ
واهلدف من البحث ،مع تقسيم الدراسة واملنهج العلمي املتّبع.

خصصت الفصل األول لبيان التعارف اإلنساين حدوده ودوائره وضوابطه
كام ّ
وقسمته خلمسة مباحث .تناولت يف املبحث األول
وأبعاده املقاصدية
ّ
ومقوماته ومعيقاتهّ ،
املفاهيم اللغوية واالصطالحية والقرآنية للتعارف اإلنساين ،ويف املبحث الثاين ب ّينت دوائر
التعارف انطال ًقا من الذات وانتها ًء باآلخر ،مع وصف ما أصاب الذات من أزمات حتدّ
بينها وبني االنطالق نحو معرفة اآلخر ،يف ظل احلفاظ عىل اهلوية والسعي نحو العاملية مع
حتديات العوملة.
يؤسس
أما املبحث الثالث فتمحور حول األبعاد املقاصدية للتعارف ،ب ّينت فيه كيف ّ
قيم ثابتة و ُم ُثل ُعليا تسعى حلفظ مصالح
التعارف للتعايش والتسامح والسالم بوصفها اً
األمة.
واملبحث الرابع تناولت فيه بالدراسة مسألة االعرتاف باآلخر يف ظل االختالف،
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مقومات التعارف ،باعتامد أسلوب احلوار والتواصل
مقو ًما من ّ
وكيف يمكن أن يكون ّ
الف ّعال بني األمم والشعوب.

أما املبحث اخلامس فبه ختمت الفصل األول بذكر عوائق التعارف ،حدّ دهتا يف اثنني:
داخلية ّ
تتلخص فيام تعانيه األمة من أزمات فكرية ومنهجية تندرج حتتها سائر األزمات
االقتصادية واالجتامعية والسياسية مع بيان احللول التي يراها املفكّرون اً
سبيل للخروج من
هذه األزمات ،وأخرى خارجية وتتمركز يف احلواجز التي تقف أمام حتقيق التعارف بني
النمطني اإلسالمي والغريب ،ترجع لعدّ ة أسباب منها النزعة املركزية املبنية عىل العنرصية
والعرقية ،والنزعة الرصاعية التي صاغتها النظريات الفلسفية الغربية.

خصصت الفصل الثاين للحديث عن التعارف اإلنساين وأبعاده اإلنسانية
يف حني ّ
واحلضارية ،تناولت يف املبحث األول منه بالدراسة القواسم اإلنسانية املشرتكة ،اقترصت
املؤسسة للمشرتك
عىل وحدة أصل اإلنسانية ووحدة الدين باإلضافة إىل القيم الكربى ّ
قيم إنسانية كونية ال خالف فيها بني مجيع
اإلنساين كالكرامة واحلرية واملساواة ،بوصفها اً
األمم ،وال تتأ ّثر بتغيرّ الزمان أو حمدّ دات املكان أو نوازع اإلنسان.

كام ب ّينت يف املبحث الثاين كيف يسهم التعارف اإلنساين بوصفه قيمة حضارية يف
خاصة ،مع بيان اعتامد القيم
حفظ املصالح اإلنسانية العامة وحفظ الك ّليات اخلمس بصفة ّ
اإلنسانية املشرتكة كمدخل للعالقات اإلنسانية باعتبارها منظومة تشمل الكون واإلنسان
واحلياة.

أما املبحث األخري من الفصل الثاين ،فقد متحور حول األبعاد احلضارية للتعارف
اإلنساين ومدى فعالية التعارف يف حتقيق العمران البرشي ،مع إدراج نظرية «تعارف
احلضارات» لكوهنا نظرية من إنتاج إسالمي تنبني عىل أصل من أصول الدين ،منبثقة من
وتؤسس للعالقة مع اآلخر ،فتعدّ بذلك إضافة للفكر
آية التعارف التي عليها مدار البحث،
ّ
اإلسالمي والثقافة املتّزنة.
املتوصل إليها مع بعض التوصيات.
وختمت بذكر أهم اخلالصات والنتائج
ّ

النتائج والتوصيات

لقد سعت هذه املحاولة املتواضعة إىل دراسة قيمة التعارف بوصفه مقصدً ا قرآن ًّيا،
{ولِ َذلِ َك َخ َل َق ُه ْم}((( ،وجعل هذا
فمن حكمته سبحانه وتعاىل أن جعل الناس خمتلفني َ

((( سورة هود ،اآلية .119

رســائل جامعـية

184

{و َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا}(((.
االختالف ألجل التعارف َ

يمهد الطريق أمام التفاهم والتواصل ،يقول
والتعارف حني يفتح بابه عىل العامل أمجع ّ
تعاىلَ { :ت َعا َل ْوا إِلىَ ك َِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم}((( ،والتفاهم عندما ينبني عىل القيم واملبادئ
اونُوا َعلىَ الْبرِ ِّ َوال َّت ْق َوى}((( ،وبالتعاون تزدهر املجتمعات
{و َت َع َ
حي ّقق التعاون ،يقول تعاىلَ :
ِ
ات}((( ،حينها تعلو كلمة التدافع لتصدّ
وتتنافس القدرات لقوله تعاىلَ { :ف ْ
استَبِ ُقوا الخْ َيرْ َ
ِ
ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ
ض َل َف َسدَ ت الأْ َ ْر ُض}(((،
{و َل ْو اَل َد ْف ُع ال َّله الن َ
الفساد يف األرض ،قال تعاىلَ :
تعم ثقافة التعارف والتواصل والتفاهم والتعاون والتنافس والتدافع يسهل التعايش
ويوم ّ
فيعم التسامح والسالم.
وقد ختم البحث ما ّدته بمجموعة من النتائج منها:

 -1التعارف مقصد قرآين ومطلب حضاري رضوري إلنقاذ البرشية من ويالت
احلروب والدمار.

بالتنوع وسيلة للتعارف ال سبيل للصدام.
 -2االختالف سنة ربانية واالعرتاف
ّ

 -3التعايش والتسامح ال يعني الذوبان واالنصهار يف ثقافة اآلخر ،بل هلام ضوابط
وضعها العلامء حلامية ثوابت األمة وهويتها.

 -4االعرتاف باآلخر ال يعني تغيري اهلوية والتنازل عن القيم بل مراعاة لسنة اهلل
تعاىل يف االختالف ،مع حفظ احلقوق واحرتام اخلصوصيات الثقافية والدينية.
 -5احلوار مع اآلخر رضورة إنسانية فرضتها طبيعة احلياة املعارصة ،ويف اإلسالم
يؤسس للتعايش والتسامح
واجب رشعي وركن رئيس لعملية التعارف الذي ّ
والسالم.

 -6إبراز القواسم اإلنسانية املشرتكة من أجل بناء جسور للتواصل بني خمتلف
احلضارات والثقافات اإلنسانية يف ظل القيم اإلنسانية احلضارية لبناء عمراين
حضاري.
((( سورة احلجرات ،اآلية .13
((( سورة آل عمران ،اآلية .64
((( سورة املائدة ،اآلية .2
((( سورة البقرة ،اآلية .148
((( سورة البقرة ،اآلية .251

التعارف اإلنساين من منظور إسالمي ..دراسة مقاصدية حضارية

185

 -7إبراز القواسم اإلنسانية املشرتكة من أجل بناء جسور للتواصل بني خمتلف
احلضارات والثقافات اإلنسانية يف ظل القيم اإلنسانية احلضارية لبناء عمراين
حضاري.

وعىل ضوء ما سبق يمكن اخلروج بتوصيات أمهها:

أول :بيان حقيقة اإلسالم وتنقيته ممّا علق به ممّا ليس فيه .وذلك من خالل تفكيك
املتطرف وبيان هتافت االستدالل واالستنباط ،وذلك بالعمل عىل إبراز
منظومة الفكر
ّ
املناهج الصحيحة يف التعامل مع نصوص الكتاب والسنة.

ثان ًيا :ترسيخ مبدأ أن الرشيعة إنام جاءت ملصالح العباد يف عاجلهم وآجلهم ،وأن
الرسالة اخلامتة إنام جاءت رمحة للعاملني.

ثال ًثا :قيام اجلامعات العربية بدراسة الشعوب واألمم وثقافتها وتارخيها وحضارهتا
ولغاهتا.

راب ًعا :استخدام املعلوماتية احلديثة يف نرش معطيات احلضارة العربية اإلسالمية،
وتقديم الرواية الصحيحة عن اإلسالم.
خامسا :االنتقال إىل مرحلة التضامن مع أويل بقية يلتزمون بالقيم وا ُمل ُثل املشرتكة
ً
لألخوة اإلنسانية ،لتكوين «حلف الفضول» الذي ينبذ التمييز والكراهية.
تتم الصاحلات.
واحلمد هلل الذي به ّ

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة*

احلوار أولاً ودائ ًما
الكاتب :حممد حمفوظ.
الن�ارش :مؤسس�ة االنتش�ار الع�ريب -
بريوت.
الصفحات 544 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
تص�ور ورؤي�ة أيديولوجي�ة
ثم�ة
ّ
ّ
وفكري�ة وسياس�ية ،قائم�ة على رضورة
أن تتّح�د قناع�ات الن�اس وأفكاره�م
وآراؤهم ،حتى يتس�نّى هلم صناعة التقدّ م
التطور يف جماالت
أو االنخراط يف مرشوع
ّ
تص�ورات وآراء ،ال
احلي�اة املختلفة ،فهي
ّ

التن�وع والتع�دّ د واالختلاف ،وإذا
حت ّب�ذ
ّ
امتلك�ت الق�درة املادي�ة أو الس�لطة فإهنا
تس�تخدم وس�ائل قرسي�ة إلنج�از مفهوم
الوح�دة بدح�ر وإفناء كل حقائ�ق التعدّ د
والتنوع من الفضاء االجتامعي.
ّ
ح�ق االختلاف ال
وعلي�ه ف�إن ّ
يمك�ن صون�ه وإدارته يف إط�ار اجتامعي،
اَّإل بس�يادة القان�ون ال�ذي يتعام�ل م�ع
اجلمي�ع على ق�دم املس�اواة ،ب�دون حت ّي�ز
لترصف ط�رف دون بقية
ألح�د أو تغطية ّ
األطراف.
إن دولنا وجمتمعاتنا العربية مطالبة
حق االختلاف وضبطه بمنظومة
بحامي�ة ّ
قانونية ،وذلك من أجل ضامن االس�تقرار

* تويرت@hasanhamadah :
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إصدارات حديثة

السيايس وفق أسس سليمة وعميقة.
ه�ذا الكتاب ه�و عبارة ع�ن جمموعة من
املق�االت الصحافي�ة الت�ي كتب�ت يف فترة زمنية
وجي�زة ،وأراد كاتبه�ا أن تق�دّ م رؤي�ة جدي�دة
للوعي واملعرفة لدى القارئ.

انزياح املركزية الغربية:

نقد احلداثة لدى مث ّقفي ما بعد الكولونيالية
الصين ّيني والعرب واهلنود
بريسون.
الكاتب :توماس ّ
جبور.
ترمجة :جان ماجد ّ
النارش :مؤسسة الفكر العريب  -بريوت.
الصفحات 349 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
يعال�ج الكتاب مس�ألة اس�تمرار املركزية
السياسية والفكرية للغرب ،ويتساءل الكاتب يف
ٍ
عقود عدّ ة من هناية
املقدّ م�ة :كيف حيصل أنه بعد
اإلمرباطوريات االستعامرية ،ال يزال عالمَنا يعتمد
ِ
ت�م تعميمها اً
أصل لرتس�يخ
على
املع�ارف الت�ي ّ
أقدام الفتوح�ات اإلمربيالية؟ ملاذا مل يرتافق إهناء
االس�تعامر الس�يايس مع إهناء االستعامر العلمي،
ممّا ُيسهم جمدّ ًدا يف تعدّ د مراكز إشعاع عامل الفكر؟
وي�رى أن اإلجاب�ة ع�ن ه�ذه األس�ئلة ،متّت من
خالل إطالق أطر بحثية إبستمولوجية وسياسية
عدّ ة ،من بينها« :الكونفوشيوسية اجلديدة» ،التي
بدأت يف مطلع القرن العرشين يف آس�يا ،ثم ُأعيد
إحياؤه�ا عن�د منعط�ف الس�بعينات والثامنينات
ٍ
أصول
م�ن قبل باحثين أمريكيني ينح�درون من
صينية ،و«دراس�ات ما بع�د الكولونيالية» ،وهي
ثمرة التع�اون بني مفكّرين عرب وهنود يعملون
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كذلك يف جامعات أمريكا الشاملية.
ويشري الكاتب إىل أن العديد من الباحثني
اهلنود قد طرحوا منذ هناية الس�بعينات من القرن
امل�ايضُ ،أ ُس�س تفكري نق�دي ،تأرخي�ي ونظري،
حول إرث احلداثة الغربيةُ ،مس� ّلطني الضوء عىل
التباس الفضاء املفاهيمي الذي وضعه االستعامر
بني أي�دي اهلن�ود ،للتفكير يف واق�ع خضوعهم
للهيمن�ة .متح�ورت عمليات التفكير هذه حول
َ
مشروع تفكيك هذه اهليمن�ة بالذات ،من خالل
رف�ض ا ّدع�اءات الغ�رب بمرشوع ّيت�ه العاملي�ة.
الفتً�ا إىل أن مس�ألة العالقة بني اهليمنة السياس�ية
واهليمن�ة الفكري�ة ق�د ُط ِرح�ت يف الوقت نفس�ه
م�ن قب�ل مث ّقفني ع�رب أثن�اء النقاش ال�ذي دار
ح�ول االس�ترشاق ،وال�ذي انطل�ق م�ع صدور
كت�اب إدوارد س�عيد ال�ذي محل العنوان نفس�ه:
«االس�ترشاق» .وق�د اتجّ ه�ت عملي�ات تفكير
املث ّقفني اهلنود والعرب نحو السعي إلجياد طرائق
معرفية متعدّ دة خارج أط�ر الغرب وتالقت بد ًءا
من ثامنينات القرن املايض ،وذلك بفضل التحاق
ه�ؤالء للعم�ل يف اجلامع�ات األنغلوسكس�ونية
وانتش�ار نصوصهم (املكتوبة باللغة اإلنكليزية)،
ممّا أعطى لنقدهم ُبعدً ا عامل ًّيا.
األول
ينقسم الكتاب إىل جزأين :أما اجلزء ّ
فج�اء حت�ت عن�وان« :الكونفوشيوس�ية اجلدي�دة،
حداث�ة آس�يوية يف أمريكا» فيتضم�ن ثالثة فصول،
األول ع�ن أص�ول
يتح�دّ ث الكات�ب يف الفص�ل ّ
الكونفوشيوس�ية األمريكي�ة وكيفية اهني�ار وإعادة
بناء الكونفوشيوسية يف العرص احلديث ،فيام يتو ّقف
يف الفص�ل الث�اين عن�د الكونفوشيوس�ية واحلداثة
اآلس�يوية والتغييرات االجتامعية ،أم�ا يف الفصل
فيتطرق إىل حقوق اإلنس�ان باعتبارها نقطة
الثالث
ّ
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حتول سياسية للكونفوشيوسية اجلديدة.
ّ
بالنس�بة إىل اجل�زء الث�اين ال�ذي مح�ل
عن�وان« :نظرة جدي�دة عىل العوالمِ غير الغربية:
مث ّقف�ون ع�رب وهن�ود يف الوالي�ات املتّح�دة»
اً
فصًل� ح�ول االس�تمرارية والقطيع�ة
فيتضم�ن
ّ
يف النق�د الع�ريب ،ويتن�اول كت�اب االس�ترشاق
إلدوارد س�عيد ،إضاف�ة إىل فص�ل أخير يرص�د
«دراس�ات التابع» اهلندية و«املنعطف السعيدي»
ومرشوعات التأريخ البديلة.
م�ن هن�اّ ،
جمرد
فإن الكت�اب هو أكث�ر من َّ
تكون�ت يف مرحلة ما
رس�م خريطة لألفكار التي ّ
بعد االستعامر ،بل هو يقرتح إحاطة سوسيولوجية
ٍ
بش�كل
باملفكّري�ن الرئيسين هل�ذه احلقبة ،ويبينّ
خاص تأثري املنفى يف نتاجهم الفكري.
ّ

أصول التسامح يف اإلسالم
الكاتب :عبداهلل أمحد اليوسف.
النارش :دار أطياف للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 295 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
مهمة من
يعتبر التس�امح فضيلة وقيم�ة ّ
القيم والفضائل التي ّ
حث عليها اإلسلام ،ودعا
إىل التحّل�يّ هب�ا ،وأمر أتباع�ه بالتخ ّلق بالسماحة
والعف�و والصف�ح والرمح�ة والرأف�ة والرف�ق يف
التعام�ل والس�لوك ،وأوىص باإلحس�ان والبر
ومكونات املجتم�ع حتى يعيش
إىل مجي�ع فئ�ات
ّ
اجلميع يف أمن وأمان وسلام واس�تقرار وتعاون
وحم ّبة وانسجام.
ماس�ة وش�ديدة
وجمتمعن�ا الي�وم بحاجة ّ
إىل روح التس�امح الف ّع�ال والتعاي�ش اإلجي�ايب

املكونات الديني�ة واملذهبية والفكرية
بني خمتلف ّ
املكونة لكيان املجتمع وإطاره العام.
والثقافية ّ
ونتيج�ة لتقني�ة املعلوم�ات واالتصاالت
احلديث�ة فق�د أصبح الع�امل قرية واح�دة ،تتقارب
في�ه الثقاف�ات ،وتتفاع�ل بين�ه احلض�ارات ،وقد
ارتفع�ت في�ه احلواج�ز الزماني�ة واملكاني�ة بين
الش�عوب واألمم املختلفة يف أرجاء املعمورة؛ ممّا
جيعل التس�امح ليس فضيلة وقيمة فحسب؛ وإنام
ملح�ة ،وحاجة أساس�ية لتولي�د التعاون
رضورة ّ
والتكامل والتعايش بني خمتلف الشعوب واألمم.
وق�د أصب�ح احلدي�ث ع�ن التس�امح
ووج�وب ترس�يخه يف املجتم�ع اإلسلامي م�ن
املهمة للغاية لبناء السلام والتعايش بني
األم�ور ّ
املكونات املجتمعية والدينية والفكرية.
خمتلف ّ
وعن أهداف الدراسة التي جاءت يف مخسة
فصول وخامتة .قال املؤلف :هتدف هذه الدراس�ة
إىل حتقي�ق ع�دّ ة أهداف رئيس�ة ،أبرزه�ا :بيان أن
ّ
وحي�ث على التس�امح
ويش�جع
اإلسلام يدع�و
ّ
والعف�و والصف�ح واإلحس�ان واحلل�م والرف�ق
والرمح�ة ...وغريه�ا م�ن الصف�ات األخالقي�ة
الدا ّل�ة على ثقاف�ة التس�امح مع ال�ذات واآلخر؛
وتوضيح أن التس�امح ال يقترص عىل جانب معينّ
من جوانب شؤون احلياة ،بل يشمل كل اجلوانب
ختتص
واألبعاد ،كام أنه حاجة إنسانية
مستمرة ،ال ّ
ّ
بزمان دون زم�ان ،أو مكان دون مكان ،أو مجاعة
دون أخ�رى ،أو طائف�ة دون الطوائ�ف األخرى؛
ونشر ثقاف�ة التس�امح يف واقعنا املعارص ،س�واء
عىل الصعيد الف�ردي أم عىل الصعيد االجتامعي،
أم�ا عىل املس�توى اجلامع�ي كمجتمعات إنس�انية
متع�دّ دة األدي�ان واملذاه�ب وامل�دارس الفكرية،
ومتنوع�ة األعراق واألجن�اس والثقافات ،حيث
ّ
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ب�ات من الضروري للغاي�ة االهتامم بنشر ثقافة
التس�امح والتعاي�ش بين الن�اس ،ونب�ذ خطاب
والتطرف.
والتعصب
الكراهية
ّ
ّ

احلقبة التأسيسية للتشيع االثين
عشري
خطاب احلديث بني قم وبغداد

الكاتب :آندرو َج ْي .نيومان.
ترمجة :عيل زهري.
مراجعة :حسن ناظم.
النارش :جامعة الكوفة  -بريوت.
الصفحات 448 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
(متخصص
يتن�اول كتاب آندرو نيوم�ان
ّ
يف الدراسات اإلسالمية يف جامعة أدنربه) تاريخ
مت�ون احلدي�ث الش�يعية يف الق�رون التأسيس�ية
للمذه�ب اإلمام�ي ،وأث�ر النهجين الفكريين
عن�د اإلمامية :النهج األصويل ال�ذي يم ّث ُل ُه علامء
بغ�داد ،والنه�ج اإلخباري الذي يم ّث ُل� ُه علامء قم
آن�ذاك يف تدوين ثالثة جماميع روائية عند الش�يعة
اإلمامي�ة :املحاس�ن للربقي ،وبصائ�ر الدرجات
للصف�ار القمي ،والكايف يف عل�م الدين للكليني
عىل وفق منه�ج التحليل التارخيي واالس�تقرائي
للنصوص التارخيية والروائية.
توزع�ت صفح�ات الكت�اب يف تس�عة
ّ
فص�ول .ويؤكّ�د املؤل�ف ازدي�اد ع�دد الباحثني
املهتمني ومش�اركاهتم يف الدراس�ات عن الشيعة
ّ
االثن�ي عرشي�ة بش�كل تصاع�دي من�ذ 1968
مع انعق�اد مؤمتر سرتاس�بورغ بعنوان« :الش�يعة
اإلمامي�ة» ( )le Shiisme Imamiteالذي انعقد
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مل�رة واح�دة فقط وقب�ل الثورة اإلسلامية بعرش
ّ
يقرون اآلن
س�نوات .ومع أن الباحثين الغربيني ّ
ب�أن أحاديث الش�يعة االثني عرشي�ة هي املصدر
املم ّيز واجلوهري للعقيدة الش�يعية وأحكامها اَّإل
أن املعايري الفكرية السائدة يف بحوث عام 1968
ما زالت مهيمنة يف حقل الدراسات الشيعية.

خطط حلياتك

عىل ضوء القرآن الكريم
الكاتب :وضاح عيل حسني اليوسف.
الن�ارش :مرك�ز آف�اق للدراس�ات والبح�وث -
سيهات.
الصفحات 335 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
هي�دف الكت�اب إىل تبس�يط مفه�وم
التخطي�ط لدى الق�ارئ ،ومس�اعدته عىل وضع
رس�الة حليات�ه ،وتوضي�ح الرؤي�ة أمام�ه الختار
األهداف التي يسعد بتحقيقها.
ويس�تعرض أهدافً�ا مس�تقاة م�ن علماء
التخطيط الش�خيص ،ويقارهنا بأهداف التخطيط
تنمي لديه
اإلهلي ،فيس�عى نح�و األهداف الت�ي ّ
والقوة واألمان.
احلكمة واإلرشاد
ّ
ويمن�ح الكت�اب الق�ارئ فرص�ة لتد ّب�ر
اآليات الس�تخراج األهداف ذات القيمة العالية
وعواقب تضييعه�ا ،وكذلك اال ّطالع عىل بعض
الش�بهات الت�ي ينخدع هب�ا بعض الن�اس فريون
أمورا خمالفة للرشيع�ة ،ويضيعون الدين لتحقيق
ً
أفكارا اختلط
أهداف يز ّينها اإلعالم ،أو يعتنقون
ً
هبا احلق بالباطل كاهلرولة خلف احلداثة الغربية.
فم�ن خلال تد ّب�ر اآلي�ات القرآنية -كام
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يت�م معرف�ة قي�م األم�ور الدينية
ي�رى املؤ ّل�فّ -
واألخروي�ةّ ،
وفك قي�ود الع�ادات ،واملبادرة إىل
فامله�م ،ومن
األهم
األم�ور اهلا ّم�ة بحيث ننج�ز
ّ
ّ
َث َّم نس�عى من خالل السري يف خطوات التخطيط
لتحقيق األهداف التي تسعدنا يف الدنيا واآلخرة.
وقد نثر املؤ ّلف صفح�ات كتابه يف أربعة
أب�واب ومجلة من الفصول ،أما األبواب فقد جاء
عىل النحو التايل:
الباب األول :التخطيط يف عىل اإلدارة.
الباب الثاين :احلكمة واإلرشاد.
القوة واألمان.
الباب الثالثّ :
الباب الرابع :خطوات التخطيط.

وقفات قرآنية
الكاتب :حسني عبداهلل آل دهنيم.
النارش :أطياف للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 184 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
ينطلق املؤ ّلف يف التأسيس لفكرة كتابه من
الدعوة الربانية العظيمة إىل التد ّبر والتفكّر يف آيات
القرآن الكريم ،حيث يقول تعاىلَ { :أفَلاَ َيتَدَ َّب ُر َ
ون
ا ْل ُق ْ�ر َآ َن َأ ْم َعَل�ىَ ُق ُل ٍ
�وب َأ ْق َفالهُ َ�ا} ،ويلف�ت النظ�ر
إىل أن اآلي�ة يف مدلوهل�ا توبي�خ إىل ال�ذي ال يتد ّبر
وال يلتف�ت إىل مع�اين القرآن الكري�م ،إذ الغرض
األس�اس من ن�زول القرآن هو تد ّب�ر معانيه .ومن
منطل�ق ه�ذه الدعوة اإلهلية جاءت ه�ذا الوقفات
القرآني�ة يف عدد من آيات الق�رآن ،الكريم ،وكان
باعثها أس�با ًبا متعدّ دة ،منها إثارة س�ائل ،أو طلب
ج�واب مس�تفهم ،ومنه�ا م�ا كان حم ًّطا حل�وار أو
نق�اش ،ومنها ما كان وقفة ذاتي�ة متأنّية من خالل

قراءة الق�رآن الكري�م ،وقد بلغت ه�ذه الوقفات
عرشون وقفة قرآنية يف مواضيع خمتلفة ،وقد رمت
اإلطناب بحس�ب االس�تطاعة لكي تسهل قراءته
القراء.
وتكون يف متناول أكرب رشحية من ّ

السببية بني العقل والوجود
يف الفكر اإلسالمي

الكاتب :أكرم اخلفاجي.
الن�ارش :املعه�د العامل�ي للفك�ر اإلسلامي -
األردن.
الصفحات 210 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
قد تب�دو العالقة الس�ببية جل ّية واضحة،
املتعم�ق والتأ ّمل الفلس�في خيالف
بي�د أن الفكر
ّ
ذل�ك متامً�ا .وق�د ذه�ب الفالس�فة واملتك ّلمون
مذاهب ش�تى يف تفسير العالقة املذكورة .وهذا
الكتاب حماولة لبي�ان االتجّ اهات املختلفة يف فهم
تل�ك العالق�ة ،وتقري�ر للنظري�ات الت�ي حتاول
تفسيرها ،مع اإلجابة عن األسئلة واإلشكاالت
التي تُطرح يف هذا املجال .ومن تلك األسئلة:
ِمن أين جاءت فكرة السببية؟ وما حقيقة
العالق�ة الس�ببية؟ وه�ل العالق�ة الس�ببية عالقة
حتمية رضورية ،أم هي عالقة غري حتمية؟ وهل
هي عقلي�ة َقبل ّية أم جتريبية َبعدية؟ وهل اختلفت
النظرة اإلسالمية املعارصة إىل السببية عن النظرة
املوروث�ة؟ وم�ا أث�ر التق�دّ م العلمي على صياغة
النظري�ة الس�ببية ل�دى املس�لمني؟ وكيف يمكن
تفسير املعج�زات بالنظ�ر إىل العالق�ة الس�ببية؟
وه�ل خيتلف تفسير املعرفة باختلاف النظر إىل
العالقة السببية؟
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فقه املصلحة:

مدخلاً لنظرية املقاصد
واجتهاد املبادئ والغايات
الكاتب :حيدر حب اهلل.
الن�ارش :دار رواف�د للطباعة والنشر والتوزيع -
بريوت.
الصفحات 652 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
يم ّثل احلديث عن املصلحة يف بِنية ومنظومة
الترشيع�ات اإلسلامية أح�د أه�م القضاي�ا األكثر
إش�كال ّية يف الفق�ه اإلسلامي يف العصر احلديث.
إهنّ�ا تض�ع الفق�ه أم�ام س�ؤال النتائ�ج واألغراض
واملنطلقات ،وتدفعه لرؤية نفسه عىل أرض الواقع،
وتكوين فهم للرشيعة يعتمد عىل املصالح والغايات
واملآالت التي تقف خلف النصوص األحكام ّية.
يرى أنص�ار االجتهاد املصلحي املقاصدي
ّ
أن منهجهم يقارب العقالن ّية مع الفقه دون أن ُيلغي
التع ّبد والتس�ليم ،ويس�مح ب�والدة فق�ه النظر ّيات
وحتقيق االنس�جام الداخيل بني املف�ردات الفقه ّية،
ويس�اعد يف رف�ع التعارض بني بع�ض األحاديث،
يؤس�س
فهم أعم�ق للنصوص الدينية ،كام ّ
وي ّق�دم اً
لفقه األولو ّيات ،وجيوهر السياسة الرشع ّية ،وحيدّ د
املوقف من فقه احليل واملخارج وغري ذلك.
ي�درس ه�ذا الكت�اب األصول الرئيس�ة يف
اً
مدخل
فقه املصلحة ،بوصفها عنارص تلتئم لتش�كّل
مهماًّ لتكوين نظر ّية تفسري ّية للنصوص والترشيعات
الدين ّي�ة ،قائمة على املعن�ى واللفظ معً�ا .إنّه يرصد
يمه�د الطريق لتكوين
قواع�د اجتهاد املصلحة؛ كي ّ
منهج اجتهادي يأخذ املصالح والغايات واملنطلقات
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بعني االعتبار يف عملية فهم الرشيعة ونصوصها.
إنّ�ه كتاب يتناول قضاي�ا مثرية للجدل يف
زمح�ة التحدّ ي�ات الت�ي تواجه الفقه اإلسلامي،
ويطرح أس�ئلة وقضايا مثرية ،تتط ّلب جهدً ا جا ًّدا
لإلجاب�ة عنها يف س�ياق تطوير عمل الدراس�ات
الرشع ّي�ة .إنّه مدخ�ل متهيدي لنظر ّي�ة املؤ ّلف يف
املقاصد الرشع ّية وأصول الترشيع ال ُعليا.
قس�م
ُيذك�ر أن الباح�ث
ّ
ح�ب اهلل ق�د ّ
صفحات كتابه ضمن أربعة فصول وخامتة أوجز
فيها أه�م نتائج الكت�اب وفصوله ،أم�ا الفصول
فقد جاءت عىل النحو التايل:
الفص�ل األول :املصلح�ة ،بوصفها البنية
الذاتية للترشيعات.
الفصل الثاين :املصلح�ة ،بوصفها قاعدة
يف االجتهاد واالستنباط الرشعي.
الفصل الثالث :املصلحة ،بوصفها قاعدة
يف اإلدارة التطبيقية والسياسية.
الفصل الرابع :ضوابط املصلحة يف الفقه
اإلسالمي.

أصول العنف:

الدين ،والتاريخ ،واإلبادة
الكاتب :جون دوكر.
ترمجة :عيل زهري.
مراجعة :حسن ناظم.
النارش :جامعة الكوفة  -بريوت.
الصفحات 342 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
ضمن تس�عة فص�ول من القطع الوس�ط
يناق�ش املؤ ّلف يف هذا الكت�اب العنف واإلبادة،

إصدارات حديثة
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مكونات
و ُمساءلة العنف واإلبادة ،بوصفهام من ّ
الرشط اإلنساين منذ العصور السحيقة .وهو هنا
ال يركّ�ز عىل العنف بين األفراد ب�ل عىل العنف
بين اجلامع�ات .وهدف�ه أن يعرض ويفّس�رّ هذا
النوع من العنف بوسائل تشمل العنف اجلسدي
والعن�ف املت�وارث يف اللغ�ة والثقاف�ة واألفكار
واملفاهيم واملرويات والصور.
ُيع�دّ هذا الكتاب -حس�ب النارش -أول
كتاب شامل بالعربية عن اإلبادة؛ يغ ّطي تارخيها يف
املجتمع احليواين واإلنس�اين .وهو يو ّظف مفهوم
اإلب�ادة عند رافائيل َل ْم ِكن وينحو به إىل أن يكون
دراس�ة ثقافي�ة تتناول اإلب�ادة يف الكتابة التارخيية
(هريودوت وثوسدديس) ،واألدب واألسطورة
عن�د اإلغري�ق والرومان (هوميروس ،فرجيل،
إس�خيلوس وآخري�ن) ،والفلس�فة (أفالط�ون،
ش�يرشون) ،والنص�وص الديني�ة (الت�وراة)،
واملسرح (العاصف�ة لشكس�بري وموضوع�ة
االس�تعامر النبيل) ،والفكر االستعامري ،وعرص
التنوي�ر ،وينته�ي بالفلس�فة احلديث�ة واملع�ارصة
(سبينوزا ،توالند ،هيوم ،ليوتار ،دولوز).

الرسول حممد  Kالزوج..
بحث قرآين روائي

الكاتب :مهى قبييس.
النارش :دار املعارف احلكمية  -بريوت.
الصفحات 160 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
تشير املؤ ّلف�ة قبيسي إىل أن البح�ث يف

شخصية الرسول األكرم  Kكزوج وما يدور
س�مو هذه
حول ه�ذا العنوان من تفاصيل يؤكّد
ّ
الش�خص ّية ،وهو حاجة عرصية ألسباب عديدة،
مهها:
أ ّ
 -1مقابل األبح�اث الكثرية التي تتناول
نم�وذج الزوجة األكمل تفتقر املكتبة اإلسلامية
إىل دراسة نموذج الزوج األكمل.
 -2كون الرسول األكرم  Kالنموذج
األكمل عند مجيع املذاهب اإلسالمية.
أهم مالمح شخص ّيات أزواج
 -3عرض ّ
للتعرف عىل ما تتحلىّ به شخصية
الرسول ّ K
الرسول من مرونة وقدرة ال مثيل هلا عىل التعامل
متنوعة من النسوة.
مع نامذج ّ
 -4عرض بعض النامذج من س�لوكيات
الرسول مع أزواجه يف مقابل ما يطرح من حلول
عرص ّية للمش�اكل الزوج ّية التي أثبتت فشلها يف
اإلنساين هلذه العالقة.
احلفاظ عىل اجلوهر
ّ
رس حفاظ أصعب عالقة
 -5البح�ث يف ّ
زوجي�ة على قوامها م�ن الس�كن والرمحة حيث
وتنوعت مشارهبن.
تعدّ دت فيها األزواج ّ
وق�د ج�اءت صفح�ات الكت�اب ضمن
ثالثة فصول وخامتة عىل النحو التايل:
الفصل األول :ال�زواج يف القرآن وزواج
الرسول .K
الفص�ل الثاين :أزواج الرس�ول  Kيف
القرآن الكريم.
الفص�ل الثال�ث :الرس�ول  Kالزوج
األسوة.
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ديباجة

ﷺ ورقة املؤمتر

يشكل الفن رضورة حتمية للجنس البرشي ،وأحد األعمدة احلضارية
تتجسد من خالله إبداعات اإلنسان ،ألننا إذا استبعدنا مبانينا اجلميلة
التي
ّ
فأي طعم يصبح هلذه
وصورنا وزخارفنا وموسيقانا وشعرنا ومتثيلياتناّ ،...
احلياة.

ويمكننا القول :إن الفن يلعب دوره الرئييس يف إعطاء مسحة اجلامل
التخصص صفة
والذوق واألناقة لكل ما نحتاجه يف حياتنا اليومية ،وأصبح
ّ
أساسية ملواجهة التعدّ د واالتّساع يف مطالب احلياة املختلفة ،ويتقاطع مع
التخصصات األخرى.
خمتلف
ّ
كام أن الفن يؤ ّدي وظيفة أخرى هي خماطبة الذكاء والوجدان خالل ما
ينتجه االنسان ،فعامل الفن نظام خاص ذو قيمة بالنسبة لإلنسان تضارع قيمة
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يتوصل هبا
عامل الفلسفة والعلوم وغريمها .إنه طريق للمعرفة مساو للطرق األخرى التي
ّ
اإلنسان لفهم ما حييط به ،بل متتاز عنها.
الصلة الوثيقة بني الفن واملجتمع ،هذا األخري الذي يم ّثل شبكة
إننا هنا نؤكّد ّ
العالقات بني الناس الذين تربطهم روابط إنسانية كاحلوار وصفات محيدة كالتسامح،
املكونات الثقافية
احلوار الذي يم ّثل ركيزة أساسية للتواصل ورسالة مشرتكة لتل ّقي
ّ
واحلضارية املختلفة.

كل هذا يقودنا إىل استخالص عالقة جوهرية بني كل من الفن واحلوار والتسامح،
وبناء عىل ذلك جاءت إشكالية موضوعنا كالتايل:
هل يمكن للفن أن يكون أداة للحوار والتسامح؟

أهداف املؤمتر

 التعريف بالفن كأحد األعمدة احلضارية للمجتمع. -إدراك الدور الذي يلعبه الفن يف النهضة احلضارية.

 -الكشف عن العالقة التي تربط الفن باحلوار والتسامح.

املقومات التي ينبغي تو ّفرها يف الفن ليكون له مكانة يف املجتمع.
 الوقوف عىل ّ -إبراز دور الفنان يف مواجهة التحديات التي تواجهها األمة.

والتخصصات األخرى.
 مد جسور التواصل بني الفنونّ

 دعم النشاطات الفنية يف ظل نقص العناية بالفن والفنانني. -حتليل احلالة الفنية الراهنة وحتديد سبل التقدّ م واإلبداع.

املداخالت املتو ّقعة جيب أن تشمل النقاط التالية:
 -الفن :املفهوم اخلطاب والنص.

 -من النظرية اجلاملية إىل النظرية الفنية.

 -من النظرية الفنية إىل العمل الفني.

 الفن واألكسيولوجيا. -الفن واجلامل.

مؤمتر :الفن رسالة للحوار والتسامح
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 -الفن وامليتافيزيقا.

 -الفن ،األخالق واإلتيقا.

 -سوسيولوجيا الفن.

 -الفن واألنثروبولوجيا.

 -العمل الفني :بني النظرية والتطبيق.

 -العمل الفني ونظرية اإلبداع.

 -الفنون التطبيقية.

 الفن ونظرية التلقي. الفن ونظرية املجاز. -نظرية التأويل.

 الفن ولعبة التأويل. -الفن واحلقيقة.

 -الفن واملقاومة ،احلقيقة ،الثورة...

 الفن والرتمجة. -الفن والتقنية.

 -الفن والعامرة.

 -الفن والغرافيتي.

 -الفن والفنون التشكيلية.

 الفن الرقمي. ِالدزاين.
 -الغرافيتي.

 النظريات الفنية املعارصة :الفلسفة ،األدب ،علم االجتامع ،علم النفس،األنثروبولوجيا...
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 -موت الفن والفنان.

 الفن والسوق /السلعة.... الفن والنهضة. -الفن والطب.

 -الفن واملهن احلرفية .

 -الفن يف الرأساملية والليربالية.

 الفن يف املاركسية......... -الفن واأليديولوجيا.

 -الفن واألسطورة ،والالمعقول.

 -الفن كوسيلة للحوار والتواصل.

 -دور الفنان يف تنمية القيم احلوارية والتسامح.

 -دور احلوار يف تفعيل الفن.

 -اآلفاق املستقبلية لتثمني الفن.

 التجارب العاملية ودورها يف إثراء التجربة العربية كجانب من جوانب احلواروالتواصل مع االخر.

الرئيس الرشيف للمؤمتر

أ.د .مصطفى بلحاكم (رئيس اجلامعة).

رئيس املؤمتر

أ.د .براهيم أمحد (جامعة مستغانم ،اجلزائر).

رئيس اللجنة التنظيمية للمؤمتر

د .احلاج بلهواري (جامعة مستغانم ،اجلزائر).

مؤمتر :الفن رسالة للحوار والتسامح

اهليئة العلمية

أ.د /بن رشقي بن مزيان (جامعة وهران،
اجلزائر)
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أ.د /الزاوي احلسني (جامعة وهران،
اجلزائر)

أ.د ابراهيم صالح النعيمي (مركز الدوحة
الدويل حلوار األديان ،قطر)

أ.د /مالفي عبد القادر (جامعة مستغانم،
اجلزائر)

أ.د/بن جدية حممد (جامعة مستغانم،
اجلزائر)

أ.د/عامرة النارص (جامعة مستغانم،
اجلزائر)

أ.د /ادغار ويرب (جامعة سرتاسبورغ،
فرنسا).

أ.د نجم الدين خلف اهلل (جامعة لورين،
نانيس ،فرنسا).

أ.د /لزعر خمتار (جامعة مستغانم،
اجلزائر)

أ.د /صايم عبد احلكيم (جامعة وهران،
اجلزائر)

أ.د /سوحبي بن نوبيلة (جامعة الكيبك
مونرتيال ،كندا)

أ.د/سعيدي حممد (جامعة تلمسان،
اجلزائر)

أ.د /عمر بوساحة (جامعة اجلزائر)

أ.د /رشيد احلاج صالح (جامعة الكويت)

أ.د /عبد الرزاق قسوم (جامعة اجلزائر)

أ.د /دهوم عبد املجيد (جامعة اجلزائر)

أ.د /نرص الدين العيايض (جامعة اجلزائر)

أ.د /عبد الالوي حممد (جامعة وهران،
اجلزائر)

أ.د /مصطفى الكيالين (جامعة سوسة،
تونس)
أ.د /فريد الزاهي (املعهد اجلامعي للبحث
العلمي ،املغرب)

أ.د /سيكوك قويدر (جامعة مستغانم،
اجلزائر)

أ.د/حاج دمحان (جامعة االلزاس العليا،
فرنسا)

د /لقجع عبد القادر (جامعة وهران،
اجلزائر).

د/ليكا فانزاقو (جامعة بايف ،إيطاليا)

أ.د /العريب ميلود (جامعة مستغانم،
اجلزائر)

أ.د /سواريت بن عمر (جامعة وهران،
اجلزائر)
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أ.د /حممد مسعود قرياط (الشارقة،
اإلمارات)

د /عبد الكريم العجمي الزياين (جامعة
البحرين)
أ.د /بن أمحد قويدر (جامعة مستغانم،
اجلزائر)
أ.د/بلوفة بلحرضي (جامعة مستغانم،
اجلزائر)
د /قجال نادية (جامعة مستغانم ،اجلزائر)

أ /زكي امليالد (اململكة العربية السعودية)
د/حممد بشاري (معهد ابن سينا للعلوم
االنسانية ،ليل فرنسا)
د /غامل عبد الوهاب (جامعة مستغانم،
اجلزائر)
أ.د /محوم خلرض (جامعة مستغانم ،
اجلزائر)

رشوط املشاركة واآلجال

 تقدّ م األوراق املقرتحة يف شكل  Wordحسب الضوابط الشكلية املرفقة وترسليف صيغة ملف مرفق يف اآلجال املحددة للعنوان االلكرتوين للملتقى:
ahmed.brahim@univ-mosta.dz

 -التكفل يف مدينة مستغانم مضمون وال تضمن اجلامعة تذاكر السفر.

حقوق التسجيل

األساتذة من داخل جامعة مستغانم2000.......................... :دج
األساتذة من جامعات وطنية غري جامعة مستغانم5000............ :دج

املهنيون من قطاعات أخرى 10000..................................:دج
طلبة الدكتوراه// .............................................. :

األساتذة األجانب 200...........................................:يورو

اآلجال

 08نوفمرب  :2019اإلعالن عن امللتقى.

 08جانفي  :2020آخر آجل لتل ّقي املقرتحات (عنوان  +ملخص خمترص).

 15فيفري  :2020الر ّد عن امللخصات.

مؤمتر :الفن رسالة للحوار والتسامح
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 31جوان  :2020آخر آجل لتل ّقي األوراق النهائية حسب الشكل املطلوب.
 20 -15أوت  :2020إشعار ذوي املداخالت بقرار اللجنة العلمية.
 10-9نوفمرب  : 2020أشغال امللتقى.

خاليا التنسيق واملراسالت
د .براهيم أمحد

00213550643781 /00213770319711

كلية العلوم االجتامعية ،جامعة عبد احلميد بن باديس مستغانم ،ص.ب ،118
مستغانم ،27000 ،اجلزائر.
هاتف/فاكس045421127/045421129 :

الربيد اإللكرتوينahmed.brahim@univ-mosta.dz :

املوقع اإللكرتوينuniv-mosta.dz :

الضوابط الشكلية للمداخالت

 يمكن حترير املداخالت بإحدى اللغات العربية أو االنجليزية أو الفرنسية يفحدود  15صفحة.

 نوع اخلط بالنسبة للمداخالت بالغة العربية هو  Simplified Arabicبحجم ،14أما بالنسبة للمداخالت باللغة الفرنسية فهو  Times New Romainبحجم .12

 ّملخص املداخلة جيب َأ اَّل يتجاوز  150كلمة مرفق بكلامت مفتاحية يف حدود 10
كلامت.

 يذكر املؤ ّلف يف أخر الصفحة ،كام ييل :املؤ ّلف ،سنة النرش بني قوسني ،عنواناملقال بني شولتني ،اسم املجلة أو عنوان املرجع مكتوب بشكل مائل ،اسم النارش ،مكان
النرش ،اجلزء ،رقم الصفحة .أما قائمة املراجع فتكون يف هناية نص املداخلة ،مرتّبة أبجد ًّيا.
املراجع املستقاة من شبكة اإلنرتنت تعرض يف قائمة املراجع بالكيفية التالية:

Smith, J.P. (1997). Comparing Search engines for resarch. [En Line].
Adresse internet: http://www...
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استامرة املشاركة
االسم واللقب........................................................................ :
الوظيفة/الرتبة........................................................................:
املؤسسة األصلية...................................................................... :
عنوان املراسلة.........................................................................:
اهلاتف................................................................................ :
الربيد اإللكرتوين......................................................................:
حمور املداخلة..........................................................................:
عنوان املداخلة........................................................................ :
ملخص املداخلة...................................................................... :
الكلامت املفتاحية......................................................................:
عىل كل من يريد املشاركة يف هذا امللتقى ملء هذه االستامرة وإرساهلا إىل الربيد
اإللكرتوين التايل:
ahmed.brahim@univ-mosta.dz
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