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التطرف واإلرهاب.
جراء هذا ّ
الويالت من ّ

ثمة حاجة مستديمة لتعزيز العمل الثقايف والديني ،الذي يستهدف تطهري
لذلك ّ

يدمر كل مكاسب الساحة
البيئة اإلسالمية من كل جذور هذا
التطرف الديني الذي ّ
ّ

العربية واإلسالمية.
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التطرف
نأمل أن يكون هذا العدد إضافة نوعية يف مرشوع تعزيز االعتدال وحماربة ّ

ومرشوع اإلصالح يف األمة.
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-1قضية احلسني ..ومصائر األمة

أي سياق نضع قضية اإلمام احلسني  Cوحركته واستشهاده يف
يف ِّ
كربالء سنة  61هجرية؟ هل تتصل هذه القضية بالسياق العام لألمة ومصائرها
التارخيية واحلضارية؟ أم أهنا تندرج يف سياقات أخرى ظرفية أو مكانية ،سياسية
أو اجتامعية ،نفسية أو عاطفية ،أو غري ذلك من سياقات حمدودة ،وال تأثري هلا
عىل مصائر األمة التارخيية واحلضارية؟
املالحظ بصورة عامة أن هذه القضية الكربى جرى التعامل معها بعيدً ا
عن السياق العام املتصل باألمة ومصائرها ،فهناك من تعامل معها باعتبارها
قضية مأساوية حصلت وخ ّلفت حزنًا ،وتركت أ ًملا ،وأصابت وج ًعا ،وعُدَّ ت
وس ّجلت يف أحداث
مرت عىل التاريخ اإلسالمي ُ
من القضايا املأساوية التي ّ
النصف الثاين من القرن األول اهلجري يف عرص الدولة األموية.
جمرد حادثة حصلت يف وقتها ،وبات
وهناك من تعامل معها باعتبارها ّ
احلديث عنها جيري كام جيري مع غريها من احلوادث التارخيية األخرى ،وتعرف
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تارة من جهة املكان فيقال هلا :حادثة كربالء ،وتارة تعرف من جهة الزمان فتحسب عىل
حوادث سنة  61هجرية يف عهد احلاكم األموي يزيد بن معاوية ،وتارة تعرف من جهة
األشخاص فيقال هلا :حادثة مقتل احلسني وأهل بيته ،أو مقتل احلسني وأصحابه.

وهناك من تعامل معها باعتبارها قضية سياسية تندرج يف إطار النزاع السيايس بني
املعارضة والسلطة يف تاريخ املسلمني ،املعارضة التي رفضت االعرتاف برشعية السلطة،
والسلطة التي جاهبت املعارضة باستعامل القوة لفرض األمر الواقع ،فكانت الغلبة لصالح
السلطة بعد معركة دامية غري متكافئة ال من ناحية العدد وال من ناحية العتاد.
واملدهش أن هناك من أمهل هذه القضية وتغافل عنها كل ًّيا ،لدوافع وأسباب ليست
واضحة يف ظاهرها أو غري منكشفة نتيجة عدم البوح هبا رصاحة ،ما فتح عىل أصحاب هذا
الرأي باب التأويالت القريبة منها والبعيدة ،وذلك بسبب غرابة هذا املوقف الذي تعامل
مع قضية هي بكل املقاييس التارخيية واإلنسانية ال حتتمل اإلمهال وال التغافل ،لعظمتها
وفداحتها من جهة ،ولتأثرياهتا وتداعياهتا البعيدة واملمتدة من جهة أخرى.

ومثل هذا اإلمهال والتغافل املستغرب حصل حتى من بعض الكتّاب العرب
املسلمني املعارصين ،ومن أولئك الذين كانت هلم كتابات عاجلت مسألة املنهج يف دراسة
التاريخ اإلسالمي ،نقدً ا لبعض املنهجيات املتّبعة ،خاصة منهجيات املسترشقني املوصوفة
بالتح ّيز والتحامل ،ومنهجيات تالمذهتم العرب واملسلمني التابعني هلم ،وبح ًثا عن طريقة
أخرى تكون -يف نظر هؤالء -سليمة وقويمة يف دراسة وحتليل التاريخ اإلسالمي قضاياه
وحوادثه.
ويف هذا النطاق يمكن اإلشارة لِ َعم َل نْ ِ
ي يصلحان أن يكونا شاهدً ا تطبيق ًّيا عىل مثل هذا
اإلمهال والتغافل املستغرب ،مها :كتاب الباحث املرصي حممد قطب (2014-1919م)
املوسوم بعنوان( :كيف نكتب التاريخ اإلسالمي؟) الصادر سنة 1999م ،وكتاب الباحث
العراقي الدكتور عامد الدين خليل ،املوسوم بعنوان( :مدخل إىل التاريخ اإلسالمي) الصادر
سنة 2005م.

ينصب يف أمر املنهج الذي عىل أساسه
بالنسبة إىل الكتاب األول ،اعترب قطب كتابه
ّ
ُيعاد كتابة التاريخ اإلسالمي ،متت ّب ُعا يف هذا الشأن مراحل التاريخ اإلسالمي وأطواره ،منذ
مربزا فيها
ظهور اإلسالم وممتدً ا إىل ما بعد الدولة العثامنية ،متو ّق ًفا عند كل مرحلة تارخييةً ،
مالحمها األساسية ،وحمدّ ًدا -وفق طريقته -كيف ينبغي إعادة كتابتها من جديد ،متخط ًيا
عيوب املناهج املتّبعة خاصة مناهج املسترشقني وتالمذهتم التابعني ،ومتح ّل ًيا باملنهج البديل

هنضة اإلمام احلسني ..ومنهج التحليل احلضاري

7

املقرتح حسب وجهة نظره.

وأثناء قراءاته ويف مرحلة التدريس ،الحظ قطب أن التاريخ اإلسالمي ال ُيقدَّ م
بمنهج صحيح سواء لطالب العلم أو للقارئ العام ،وأن معظم ما ُيقرأ يف الدراسات
احلديثة هو ما قدّ مه املسترشقون سواء بطريق مبارش من كتبهم ،أم من طريق تالميذهم
من املؤرخني املسلمني ،الذين يتل ّقون كالم املسترشقني -حسب قوله -كأنه القول الفصل
الذي ال حيتمل النقاش.
وغني عن البيان عند قطب أن املسترشقني كانوا أنشط ما يكونون يف عملهم التخريبي
يف جمال التاريخ اإلسالمي ،هلذا أحس أنه ال بد من إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي عىل نسق
آخر يغاير ما يقدّ مه املسترشقون وتالمذهتم العرب واملسلمون.
وحني اقرتب قطب من التاريخ اإلسالمي ،حدّ د التساؤالت التي تشكّل منهجه يف
إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي ،وهذه التساؤالت هي:
 عىل أي أساس نقول :إنه جيب إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي؟ ما اهلدف من إعادة الكتابة؟ وما العيب فيام هو مكتوب بالفعل؟ ما نواحي التقصري التي نريد أن نستكملها ،أو نواحي االنحراف التي نريد أننتحاشاها حني نعيد كتابة التاريخ؟(((.

يلح
أمام هذه التساؤالت رأى قطب أن هناك عدة مالحظات يف أكثر من اجتاه جتعله ّ
عىل رضورة إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي ،منها ما يتّصل باملصادر اإلسالمية القديمة وما
عليها من مالحظات ،ومنها ما يتّصل باملراجع احلديثة وما فيها من عيوب ،ومنها ما يتّصل
باملناهج بصبغة عامة وعيبها الرئيس -يف نظره -هو الرتكيز عىل التاريخ السيايس للمسلمني
عىل حساب بقية جماالت احلياة اإلسالمية األخرى العقدية والفكرية واحلضارية والعلمية
واالجتامعية ،خاصة وأنه يرى أن التاريخ السيايس للمسلمني هو أسوأ ما يف تارخيهم كله.
حتول قطب إىل اجلانب املنهجي اخلاص
هذا عن اجلانب املنهجي العام ،ومن ثم ّ
املتع ّلق بدراسة مراحل التاريخ اإلسالمي وأطواره املتعاقبة ،واض ًعا مالحظاته املنهجية،
وتنبيهاته الرتبوية عىل كل مرحلة من تلك املراحل ،وكيف ينبغي يف نظره إعادة كتابتها من
جديد.
وما أثار الدهشة أن قط ًبا تت ّبع تلك املراحل وأكمل احلديث عنها ،من دون أن يأيت

((( حممد قطب ،كيف نكتب التاريخ اإلسالمي؟ ،القاهرة :دار الرشوق1992 ،م ،ص.11
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عىل ذكر احلسني وقضيته وشهادته ،أمهلها وتغافل عنها حتى عندما اقرتب من زمن احلادثة،
املهمة التي جيدر التو ّقف عندها ،أو ليست
وتطرق إىل عرصها وكأهنا ليست من احلوادث ّ
ّ
من الوقائع املؤثرة التي تتّصل بإعادة كتابة التاريخ اإلسالمي!
وحني تو ّقف قطب عند فرتة احلكم األموي ،رأى أن هناك ثالثة انحرافات قد
حصلت هي:
حتول احلكم من اخلالفة إىل امللك العضوض.
أولّ :

ثان ًيا :حماولة إسكات الناس بالقوة عن مراقبة أعامل احلاكم ،ورصفهم بالعنف عن
أداء واجبهم اإلسالمي.
ثال ًثا :البحبحة يف بيت املال.

يتطرق إىل قضية
هذه االنحرافات الثالثة ّ
فصل قطب احلديث عنها ،من دون أن ّ
احلسني ال من قريب وال من بعيد ،مع أنه اقرتب منها عند حديثه عن إسكات الناس بالقوة
سهوا
الذي عدّ ه االنحراف الثاين ،مع ذلك جتنّب قطب هذه القضية إمهالاً وتغافلاً  ،ليس ً
وال جهلاً  ،وإنام بعلم ودراية.
ويزداد األمر غرابة ودهشة يف إمهال هذه القضية وتغافلها ،حني يتحدّ ث قطب عن
املحاذير التي جيب مراعاهتا عند إعادة كتابة هذه الفرتة ،نعني هبا فرتة احلكم األموي؛ إذ
يرى أن االنحرافات السياسية التي وقعت من بني أمية مل تكن درجتها خطرية بالقياس إىل
األحداث التي وقعت يف ذلك احلني ،وكانت تبدو يف نظر كثري من الناس مستساغة بالقياس
إىل تلك األحداث ،أو عىل األقل هلا ما يربرها(((.

وحسب هذا الرأي ،فإن قضية احلسني وقتله وأهله وأصحابه وهم َم ْن هم ،مل تكن
درجتها خطرية!

ومتاد ًيا يف هذا املوقف واسرتسالاً معه ،يرى قطب أن االنحرافات التي أسسها بنو
أمية ،مل تكن -يف وقتها -بادية اخلطر؛ ألن حجمها كان ضئيلاً  ،وكانت الظروف تشكّل
ستارا ختتفي وراءه املخالفات.
ً
ويفهم من هذا الرأي كذلك ،أن قضية احلسني وقتله وأهله وأصحابه مل تكن يف
ستارا حجب ما وراءها!
وقتها بادية اخلطر! أو أن الظروف آنذاك شكّلت ً
((( حممد قطب ،املصدر نفسه ،ص.142
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ومجاع القول ،أننا نتّفق مع قطب بأن التاريخ اإلسالمي بحاجة إىل إعادة كتابة من
جديد ،لكن هل حيق إمهال قضية احلسني وثورته وهنضته والتغافل عنها يف هذه اإلعادة!
وهل يمكن كتابة التاريخ اإلسالمي من دون ذكر احلسني وقضية العادلة! فاحلسني بثورته
وهنضته كتب تارخيًا جديدً ا للمسلمني ،وال قيمة لتاريخ ال ذكر فيه للحسني.
لقد برهن قطب -مرة أخرى -عىل أن التاريخ اإلسالمي بحاجة إىل إعادة كتابة
من جديد ،واإلعادة التي دعا إليها هي بحاجة إىل إعادة ،ومن بعد كتابه ما زال السؤال
مطروحا :كيف نكتب التاريخ اإلسالمي؟
ً

وبالنسبة للكتاب الثاين ،كتاب الدكتور عامد الدين خليل املوسوم بعنوان( :مدخل
إىل التاريخ اإلسالمي) ،فقد أراد منه تقديم فصول تعالج التاريخ اإلسالمي من خالل
رؤية جديدة ،متوخ ًيا البحث عن منهج جديد لفهم التاريخ اإلسالمي وإدراك مقوماته
طارحا هندسة جديدة لوقائعه تقوم عىل معاجلة أربعة أركان أساسية يف التاريخ
األساسية،
ً
اإلسالمي ،حدّ دها يف القضايا اآلتية:
أول :الدولة والسلطة والقيادة.
ثان ًيا :الدعوة واالنتشار والتعامل مع اآلخر.
ثال ًثا :التحديات واهلجامت املضا ّدة والعالقات الدولية.
راب ًعا :احلياة االجتامعية.
لكن الالفت يف هذه املحاولة التي ّ
توخت االنطالق من رؤية جديدة للتاريخ
التطرق إليها بأية
اإلسالمي ،أهنا جتاهلت كل ًّيا قضية احلسني وحركته واستشهاده ،ومل يتم
ّ
خصص هلا املؤلف فقرة يف الفصل
صورة كانت ،ال عند احلديث عن فرتة األمويني التي ّ
األول الذي ناقش موضوع الدولة والسلطة والقيادة ،باعتبار أن اإلمام احلسني C
استشهد خالل هذه الفرتة.
وال عند احلديث عن تيار التغيري الذي نال فقرة يف الفصل األول كذلك ،أشار فيها
الدكتور خليل إىل حركات املعارضة ،ورأى أن جذورها متتد إىل فرتة مبكرة من تاريخ
اإلسالم ،ومل تكن واقعة الفتنة -يف نظره -إلاَّ
تعبريا بشكل أو بآخر عن اجلدل مع السلطة،
ً
وقد تبلورت عرب هذه الواقعة -وبخاصة يف مراحلها األخرية -املالمح األساسية املبكرة
حلركات املعارضة الثورية األوىل يف التاريخ اإلسالمي(((.
هذه احلركات يقصد هبا الدكتور خليل «اخلوارج ،وتتابعت من بعدها احلركات:

((( عامد الدين خليل ،مدخل إىل التاريخ اإلسالمي ،بريوت :املركز الثقايف العريب2013 ،م ،ص.97
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الشيعة بأجنحتها املختلفة ،وحركة املختار ،واحلركة الزبريية ،وحركة يزيد بن املهلب،
وحركة ابن األشعث ،واحلركة العباسية ،وحركة املرابطني واملوحدين ،والتنظيامت الصوفية
واحلرفية إىل آخره»(((.
وهبذا يكون الدكتور خليل قد اقرتب من حركة احلسني لكنه جتاهلها ،ومل ِ
يأت عىل

ختص ًصا وتألي ًفا
ذكرها ليس
سهوا وال نسيانًا بالتأكيد وهو الضالع بالتاريخ اإلسالمي ّ
ً
وتدريسا ،وإنام ألسباب هو أعلم هبا ،شاء َألاَّ ُيفصح عنها ،لكنه هبذه الطريقة فتح عليه
ً
باب التأويالت القريبة أو البعيدة؛ ألن حد ًثا بحجم حركة احلسني وعظمتها وتعاظمها يف
التاريخ يستحيل عىل التجاهل ،وال يقبل التغافل بأية حال من األحوال.

واملحصلة أن الدكتور خليل ال يرى مكانًا حلركة اإلمام احلسني  Cيف مدخله إىل
التاريخ اإلسالمي ،وال ألهل البيت أئم ًة وسري ًة الذين جتاهلهم كليا ،ومل ِ
يأت عىل ذكرهم
ًّ
ال مج ًعا بالعنوان العام ،وال فر ًدا بالعنوان اخلاص ،سوى احلديث املقتضب عن اإلمام عيل
 Cباعتباره واحدً ا من خلفاء املسلمني.

وأساسا ،هل يمكن قراءة التاريخ اإلسالمي بعيدً ا عن حركة احلسني وثورته وهنضته
ً
رجا؟! فكل قراءة للتاريخ اإلسالمي تتجاهل حركة احلسني وتتغافل
رجت هلا األرض ًّ
التي ّ
عنها ألي سبب كان ،هي قراءة منقوصة ،وقراءة غري صافية ،وليسمح لنا الدكتور خليل
بالقول :إهنا قراءة صماّ ء وعمياء.
وكام أكد قطب من قبل بكتابه (كيف نكتب التاريخ اإلسالمي؟) ،عىل بقاء السؤال
نفسه ،وأنه بدل أن يتخ ّطاه جاء وث ّبته ،وجعلنا نتساءل مرة أخرى :كيف نكتب التاريخ
اإلسالمي؟ كذلك احلال حصل مع الدكتور خليل الذي أكد لنا بعد كتابه ،رضورة البحث
عن مدخل جديد للتاريخ اإلسالمي.

نقول هذا الكالم ألننا نرى أن قضية اإلمام احلسني  Cوثيقة الصلة بالسياق
وحارضا ،فال يصح جتاهلها وال التغافل
العام لألمة ومصائرها التارخيية واحلضارية ،ماض ًيا
ً
عنها ،ال بالطريقة التي حصلت مع قطب يف كتابه (كيف نكتب التاريخ اإلسالمي؟) ،وال
بالطريقة التي حصلت مع الدكتور خليل يف كتابه (مدخل إىل التاريخ اإلسالمي) ،وال مع
غريمها كذلك.

((( عامد الدين خليل ،املصدر نفسه ،ص.97
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-2معركة صفني ..ودورة احلضارة اإلسالمية

قدّ م لنا املفكر اجلزائري مالك بن نبي (1393-1322هـ1973-1905 /م)
نموذجا تطبيق ًّيا ف ّعالاً يتّصل بام نروم الوصول إليه والربهنة عليه ،حني ربط معركة صفني
ً
بدورة احلضارة اإلسالمية وحتوالهتا ،احلدث الذي امتزج نسق ًّيا يف حتليالته احلضارية،
حارضا ال يغيب عن خطابه الفكري ،وبطريقة تلفت االنتباه إليه ،واكتسب صفة
وظل
ً
العالمة الدالة ثقاف ًّيا ،كاش ًفا عن حضور التاريخ يف منهجه احلضاري.
من بني أحداث التاريخ اإلسالمي الكثرية والكبرية ،الف ّعالة واملؤ ّثرة ،تو ّقف ابن نبي
عند معركة صفني التي حصلت سنة  37هجرية يف منطقة قرب الرقة عىل شاطئ الفرات
من جانبه الغريب ،وجرت -كام هو معروف -بني جيش اإلمام عيل  Cخليفة املسلمني،
وجيش معاوية بن أيب سفيان القادم من الشام ،وعُدَّ ت هذه املعركة من أكثر حوادث التاريخ
حضورا يف كتابات ابن نبي ،وشكّلت سمة يتفارق هبا عن الكتّاب اآلخرين.
اإلسالمي
ً
كشفت هذه احلادثة عن تأمالت مستفيضة يف كتابات ابن نبي ،جعلته يقدّ م قراءة
يتفرد هبا يف دراسته لدورة احلضارة اإلسالمية ،فقد أخرج هذه احلادثة من
متم ّيزة يكاد ّ
ناظرا هلا من
إطارها الضيق واملحدود زمنًا ومكانًا ،وأعطاها ُبعدً ا وأف ًقا بعيدً ا
وواسعاً ،
ً
خالل منهجه يف التحليل احلضاري باعتبارها حادثة غيرّ ت جمرى التاريخ اإلسالمي ودورة
احلضارة اإلسالمية.

وعن عالقته هبذه احلادثة ،ذكر ابن نبي أنه تن ّبه إليها من طريق صديقه اجلزائري
حممد بن محودة بن الساعي (1418-1320هـ1998-1902 /م) الذي تصاحب معه يف
مادحا ذكاءه وثقافته ،وعدَّ ه
خاصا يف نفسهً ،
أثرا ًّ
فرنسا ،وكان من األشخاص الذين تركوا ً
أستا ًذا يف فلسفة اإلسالم ،قائلاً عنه« :هو الذي كشف يل موقعة صفني املشهورة ،وأثار
انتباهي هلا ،وقد منحتها فيام بعد معنى منهج ًّيا يف دورة احلضارة اإلسالمية»(((.
ومع أن هذه احلادثة حرضت يف العديد من مؤلفات ابن نبي ،إلاَّ أن املرجع األسايس
هلا يتحدّ د يف كتابني بارزين مها :كتاب (رشوط النهضة) الصادر بالفرنسية يف اجلزائر سنة
1948م وبالعربية يف القاهرة سنة 1957م ،وكتاب (وجهة العامل اإلسالمي) الصادر
بالفرنسية يف باريس سنة 1954م وبالعربية يف القاهرة سنة 1959م.
((( مالك بن نبي ،العفن ،ترمجة :نور الدين خندودي ،اجلزائر :دار األمة ،ج2007 ،1م ،ص.98
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يف كتاب (رشوط النهضة) الذي قدّ م فيه ابن نبي التحليل النظري لدورة احلضارة
تطرق ابن نبي لواقعة
مستندً ا لدورة احلضارية اإلسالمية ،وعند حديثه عن الدورة اخلالدةّ ،
صفني ،وجاء احلديث عنها من زاويتني ،الزاوية األوىل تتّصل بدورة التاريخ بصورة عامة،
والزاوية الثانية تتّصل بدورة احلضارة اإلسالمية ومراحلها.

يسجل لألمة
بشأن الزاوية األوىل ،يرى ابن نبي أن للتاريخ دورة وتسلسلاً  ،فهو تارة ّ
ً
وأخذا
مآثر عظيمة ومفاخر كريمة ،وتارة أخرى يلقي عليها دثارها ل ُيسلمها إىل نوم عميق،
هبذه املالحظة يتحتّم علينا -يف نظر ابن نبي -أن ننظر إىل مكاننا من دورة التاريخ ،وندرك
أوضاعنا وما يعتورنا من عوامل االنحطاط وما ننطوي عليه من أسباب التقدّ م ،فإذا حدّ دنا
مكاننا من دورة التاريخ ،سهل علينا أن نعرف عوامل النهضة أو السقوط يف حياتنا.

يريد ابن نبي من هذا التمهيد أن يؤكّد رضورة الكشف عن النقطة التي نبدأ منها
تارخينا ،وكيف أننا نجهل هذه النقطة ،ومن هنا تبدأ الكارثة ،وحسب قوله« :لعل أعظم
زيغنا وتنكّبنا عن طريق التاريخ ،أننا نجهل النقطة التي منها نبدأ تارخينا ،ولعل أكرب أخطاء
القادة أهنم ُيسقطون من حساهبم هذه املالحظة االجتامعية ،ومن هنا تبدأ الكارثة ،وخيرج
قطارنا عن طريقة حيث يسري خبط عشواء ،وال عجب فإن كوارث التاريخ التي حتيد
بالشعب عن طريقه ليست بشا ّذة»(((.

تصور ابن نبي -أصابت العامل اإلسالمي ،وحتدّ دت عنده يف
ومثل هذه الكارثة -يف ّ
شارحا رأيه قائلاً « :ونحن نجد مثلها يف الكارثة التي أصابت العامل اإلسالمي
واقعة صفني،
ً
يف واقعة صفني ،فأخرجته من جو املدينة الذي كان مشحونًا هبدي الروح وبواعث التقدّ م،
جتمعت مظاهر الرتف وفتور اإليامن»(((.
إىل جو دمشق حيث ّ
وبشأن الزاوية الثانية ،وعند حديثه عن مراحل احلضارة اإلسالمية ،يرى ابن نبي أن
املرحلة األوىل ابتدأت من غار حراء إىل صفني ،ويعدّ ها املرحلة الرئيسية التي تركّبت فيها
عنارصها اجلوهرية ،وكانت دينية بحتة تسودها الروح ،وظ ّلت روح املؤمن هي العامل
النفيس الرئييس فيها ،من ليلة حراء ووصلت إىل القمة الروحية للحضارة اإلسالمية مع
واقعة صفني(((.
((( مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ترمجة :عمر مسقاوي وعبدالصبور شاهني ،دمشق :دار الفكر2000 ،م،
ص.52
((( مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.53
((( مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.58
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ومن شدة وثوق ابن نبي هبذا الرأي ،تساءل متعج ًبا« :ملاذا مل يتن ّبه املؤرخون إىل هذه
حولت جمرى التاريخ اإلسالمي؛ إذ أخرجت احلضارة اإلسالمية إىل طور
الواقعة التي ّ
القيرصية الذي يسوده عامل العقل ،وتز ّينه األبهّ ة والعظمة ،يف الوقت الذي بدأت تظهر
فيه بوادر الفتور الدالة عىل أفول الروح»(((.

ومما ال شك فيه -يف نظر ابن نبي -أن احلضارة اإلسالمية قد خرجت من عمق
تتوسع وتنترش فوق األرض ،تتغ ّلب أولاً عىل جاذبيتها بام تبقى لدهيا
النفوس كقوة دافعةّ ،
من خمزون روحي ،حتى إذا ما وهنت فيها قوى الروح وجدناها ختلد إىل األرض شي ًئا
مقر ًرا -عىل ضوء ذلك -أن املدنيات اإلنسانية حلقات متّصلة تتشابه أطوارها مع
فشي ًئاّ ،
أطوار املدنية اإلسالمية واملسيحية ،إذ تبدأ احللقة األوىل بظهور فكرة دينية ،ثم يبدأ أفوهلا
بتغ ّلب جاذبية األرض عليها بعد أن تفقد الروح ثم العقل(.((1
أما كتاب (وجهة العامل اإلسالمي) الذي قدّ م فيه ابن نبي التحليل التارخيي لدورة
احلضارة اإلسالمية بالرتكيز عىل مرحلة الرتاجع والتقهقر ،فعند حديثه عن الظاهرة
تطرق ابن نبي لواقعة صفني وهو يتأ ّمل األسباب
الدورية الهنيار املدنيات واحلضاراتّ ،
البعيدة التي حتّمت تقهقر العامل اإلسالمي وانحطاطه ،وجاء احلديث عن هذه الواقعة من
التطور التارخيي
زاويتني ،الزاوية األوىل تتّصل برضورة إدراك نقطة االنكسار يف منحنى
ّ
للحضارة اإلسالمية ،والزاوية الثانية تتّصل بتداعيات هذا االنكسار وآثاره.
بشأن الزاوية األوىل ،يرى ابن نبي أن ما هيمنا يف املقام األول رضورة تأ ّمل األسباب
البعيدة التي حتّمت تقهقر العامل اإلسالمي وانحطاطه ،ويف نظره أن أول انفصال حصل
هلذا العامل يف تارخيه كان يف معركة صفني ،وملاذا يف معركة صفني؟ جييب ابن نبي :إذ كانت
مح ّية اجلاهلية تصطرع مع الروح القرآين ،ومنذ ذلك االنفصال فقد العامل اإلسالمي توازنه
التطور التارخيي ،وعدّ ها ابن
األويل ...وهي اللحظة التي م ّثلت نقطة االنكسار يف منحنى
ّ
نبي حلظة انقالب القيم داخل حضارة معينة(.((1

وبشأن الزاوية الثانية ،يرى ابن نبي أن حلظة االنكسار التي حصلت بعد معركة
صفني ،كانت هلا تداعيات وآثار عىل الصعيدين السيايس والقيمي خاصة ،فعىل الصعيد
أحل السلطة العصبية َّ
السيايس رأى ابن نبي أن ما حدث يف صفني َّ
حمل احلكومة الديمقراطية
هوة بني الدولة وبني الضمري الشعبي ،حمتو ًيا يف داخله مجيع أنواع
اخلليفية ،فخلق بذلك ّ

((( مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.58
( ((1مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.59
( ((1مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ترمجة :عبدالصبور شاهني ،دمشق :دار الفكر2002 ،م ،ص.36
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التمزق ،واملناقضات السياسية يف قلب العامل اإلسالمي(.((1
ّ

وعىل الصعيد القيمي ،وعند حديثه عن التخ ّلف بني الضمري والعلم ،رأى ابن نبي
أن هذا التخ ّلف هو السبب املبارش يف االنفصال الذي حدث يف العامل اإلسالمي يف صفني،
فنتج عنه انفصال بني أولئك الذين مت ّثلوا الفكر القرآين اجلديد ،وأولئك الذين استعبدهتم
حموا من طبائع
مح ّية اجلاهلية وأفكارها االجتامعية ،ورشائط احلياة التي جاء القرآن ليمحوها ً
الناس(.((1
وهبذا يكون ابن نبي بمنهجه احلضاري قد أخرج حادثة صفني من إطارها الضيق
واملحدود الذي ُيعطى هلا يف كتب التاريخ قديماً وحدي ًثا بوصفها حد ًثا سياس ًّيا وعسكر ًّيا،
ناظرا
ووضعها ضمن إطار عام وواسع يتّصل منهج ًّيا بدورة احلضارة اإلسالمية ّ
وحتوالهتاً ،
التطور التارخيي لدورة احلضارة اإلسالمية،
هلذا احلدث باعتباره نقطة االنكسار يف منحنى
ّ
نموذجا تطبيق ًّيا لربط واقعة حصلت يف العقد الرابع
ويعني به حلظة أفول الروح ،مقدّ ًما لنا
ً
من تاريخ اإلسالم ،بام آلت إليه األمة يف مصائرها التارخيية واحلضارية.

-3من صفني إىل كربالء ..ومنهج التحليل احلضاري

اعتنى مالك بن نبي بحادثة صفني وكتب عنها ،وأدجمها يف نسق حتليالته احلضارية
لدورة احلضارة اإلسالمية؛ ألنه التفت هلا ،ووجد من أثار انتباهه إليها ،لكنه مل يلتفت إىل
حادثة كربالء ،ومل جيد من يثري انتباهه إليها ،وهي احلادثة العظيمة التي ال يكاد يكون هلا ذكر
يف مؤلفاته ،فغابت عن حتليالته احلضارية لدورة احلضارة اإلسالمية ،وال خيلو هذا األمر
يسجل عليه؛ ألن من يلتفت هبذه الدرجة كماًّ وكي ًفا حلادثة صفني ،يفرتض منه
من تقصري ّ
االقرتاب حلادثة كربالء والتن ُّبه هلا ،وهذا ما مل حيدث عند ابن نبي.
وحتوالهتا ،فال بد أن
وإذا كان لصفني هذا األثر البارز يف دورة احلضارة اإلسالمية ّ
نظرا ملا بينهام من عالقة تارخيية ثابتة تؤكّد االتصال من جهة،
يكون لكربالء مثل هذا األثر؛ ً
وترفع االنفصال من جهة أخرى.
وعند النظر يف هذه العالقة يمكن الكشف عن األبعاد واحلقائق اآلتية:

أول :أن حادثة صفني باملآالت التي انتهت إليها هي التي أنجبت حادثة كربالء،
( ((1مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.36
( ((1مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.124
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ولو مل حتدث معركة صفني أو كانت خامتتها غري اخلامتة التي آلت إليها ملا حصلت معركة
كربالء ،ولكانت األحداث التي أعقبتها هلا جمرى آخر غري املجرى الذي حدث.

العالقة بني هاتني احلادثتني صفني وكربالء ،مل تكن بذلك الغموض أو اإلهبام الذي
يصعب خت ُّيله أو التن ُّبه له عند املؤرخني أو الباحثني يف حقل التاريخ اإلسالمي ،وقد التفت
هلذه العالقة من املعارصين الكاتب املرصي خالد حممد خالد ،وأشار إليها بصورتني،
الصورة األوىل هلا طابع التحليل ،والصورة الثانية هلا طابع الرسد.
بشأن الصورة األوىل ،يرى خالد أن كربالء مل تكن «ملحمة ذات فصل واحد ،بدأ
وانتهى يوم العارش من املحرم ،بل كانت ذات فصول كثرية ،بدأت قبل كربالء بسنوات
دهرا طويلاً  .أجل ،لقد بدأت ملحمة كربالء ومأساهتا ،يوم
طوال واستمرت بعد كربالء ً
التمرد الرهيب ،والفتنة يف صفوف أتباع اإلمام ،ثم حني
متّت خدعة التحكيم ،وحني وقع ّ
(((1
خال اجلو لراية األمويني داخل الشام ،وخارج الشام» .
وبشأن الصورة الثانية ،وتأكيدً ا لكالمه نقل خالد حممد خالد الواقعة الرسدية التالية:
«ولكأنام كان اإلمام عيل يرى ببصريته الثاقبة كل ذلك املصري ،فذات يوم أثناء مسريه مع
فتمهل يف سريه ثم وقف يتملىّ مشهد
جيشه إىل صفني بلغ به السري هذه الرقعة من األرضّ ،
الفضاء الرهيب ،وسالت عرباته من مآقيه ،واقرتب منه أصاحبه صامتني وامجني ،ال يدرون
ماذا أسال من مقلتي األسد الدموع!
ثم سأهلم ويمناه ممتدة صوب تلك األرض التي تع ّلقت هبا عيناه:
ما اسم هذا املكان؟

قالوا :كربالء.

قال :هنا حمط رحاهلم ومهراق دمائهم»(.((1

ويف تعقيبه عىل هذه الواقعة قال خالد« :ترى من كان يعني ،ومن كان ينعى؟ أكان
يعني قرة عينه احلسني ومن معه من إخوة له وأبناء؟ أكان يعنى أولئك األبطال الذين
ستشهد هذه األرض ذاهتا استشهادهم الرهيب واملهيب بعد عرشين عا ًما ال غري من هذه
النبوءة الصادقة؟
ٍ
يومئذ مع ّلقني بواحد بذاته من أهل بيته
ربام ،وربام مل يكن إهلامه ،ومل تكن بصريته
( ((1خالد حممد خالد ،أبناء الرسول يف كربالء ،القاهرة :دار املقطم2004 ،م ،ص.32
( ((1خالد حممد خالد ،املصدر نفسه ،ص.32
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املباركني .فهو عىل أية حال يدرك أن املعركة التي بدأها من أجل احلق لن تنتهى .ويدرك
أنه لن يصرب أحد من بعده عىل ألوائها ورضاوهتا مثلام سيصرب أبناؤه الذين ورثوا البطولة
كابرا عن كابر! وحني حيتدم يف البصائر النقية والؤها حلق مقدّ س ،أو ملبدأ جليل ،فإن
ً
هذا االحتدام يتل ّقى يف حلظة إرشاق روحي مد ًدا من الرؤية غري منظور ،يكشف الغيب،
وجيذب إىل دائرة االسترشاف أحداث الزمن البعيد .ولعل شي ًئا كهذا ،حدث ذلك اليوم،
فرأى اإلمام التقي النقي بالء أبنائه وحفدته ،رأى بالءهم العظيم يف سبيل القضية التي محل
لواءها ،ورأى ّ
حمط رحاهلم ،ومهراق دمائهم»(.((1

وهذا يعني أن صورة صفني احلادثة واملعركة ،األثر والتداعيات ،ال تكتمل من دون
الوصول إىل حادثة كربالء والربط التارخيي والروحي بينهام ،كام أن صورة كربالء احلادثة
واملعركة ،األسباب والدواعي ،ال تكتمل كذلك من دون العودة إىل حادثة صفني والربط
بينهام تارخي ًّيا وروح ًّيا ،األمر الذي يعني أن رؤية مالك بن نبي حول صفني ال تعدّ مكتملة
لغياب حادثة كربالء عنها.
ثان ًيا :عىل أثر االنكسار الذي أصاب األمة بعد معركة صفني ،وأفول مرحلة الروح
حسب نظرية ابن نبي لدورة احلضارة اإلسالمية -جاء اإلمام احلسني  Cومثل أولمصلح يف تاريخ اإلسالم ،أو الثائر األول يف اإلسالم حسب عنوان كتاب الكاتب املرصي
معر ًفا
حممد عبدالباقي رسور ،حني محل راية اإلصالح ،مطل ًقا نداءه اإلصالحي الشهريّ ،
بطرا وال مفسدً ا وال ظا ًملا ،وإنام
أرشا وال ً
عن هنضته اإلصالحية يف األمة قائلاً « :إين مل أخرج ً
خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي ،أريد أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر ،فمن قبلني
عيل هذا أصرب حتى حيكم اهلل بيني وبني القوم باحلق
بقبول احلق فاهلل أوىل باحلق ،ومن ر َّد َّ
وهو خري احلاكمني»(.((1
والغريب يف األمر أن ابن نبي حني التفت ملا بعد صفني ،مع أنه ما كان بصدد مناقشة
هذه القضية ،إلاَّ أنه رأى أن الطاغية املستبد قد ظهر من جديد يف شخص احلاكم ،لكن
متمسكًا بالروح اإلسالمي ،كام يدل عىل
العبد مل يظهر بعد آنذاك يف شخص املحكوم ما دام
ّ
ذلك -يف نظر ابن نبي -تفاصيل كثرية خاصة بتلك الفرتة.

ومن بني هذه التفاصيل الدالة -يف نظر ابن نبي -احلوار املوصوف عنده بالغريب
الذي جرى بني أيب ذر الغفاري ومعاوية بن أيب سفيان «عندما كان هذا األخري قائماً ببناء
( ((1خالد حممد خالد ،املصدر نفسه ،ص.33
( ((1حممد مهدي شمس الدين ،ثورة احلسني ظروفها االجتامعية وآثارها اإلنسانية ،ص.173
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قرص اخلرضاء بدمشق ،فكان الصحايب املشهور يؤنّب اخلليفة تأني ًبا شديدً ا ،فيقول له هبذه
املناسبة :فإما أنك تبني هذا القرص بأموال املسلمني من دون حق لك فيها ،وإما أن تبنيه من
مالك وهو تبذير»(.((1
وقد ع ّقب ابن نبي عىل هذا املثال قائلاً « :فهذه الرقابة التي يفرضها الضمري
اإلسالمي عىل أعامل احلكم قد استمر أثرها يف التاريخ اإلسالمي ،حتى بعد التقهقر الذي
أرشنا إليه ...عىل أهنا الصدى الحتجاج الضمري اإلسالمي ضد االستبداد»(.((1
إذا كان هذا املثال دال -يف نظر ابن نبي -عىل بقاء الضمري اإلسالمي واستمراريته
بعد صفني وأفول مرحلة الروح ،فإن هذا املثال ال شك وال ريب ال يقارن بحركة اإلمام
احلسني التي م ّثلت صميم الضمري اإلسالمي يف أعىل درجاته وأصفى صوره يف وجه الظلم
واالستبداد واالنحراف ،كام م ّثلت حلظة تارخيية فارقة النبثاق الروح يف األمة لوقف التقهقر
واالنحدار التارخيي واحلضاري لدورة احلضارة اإلسالمية.

عدم االلتفات هلذا األمر ،تس ّبب يف تغييب هنضة اإلمام احلسني عن نسق التحليالت
وحتوالهتا ،النهضة التي ما كان يفرتض أن تغيب أو
احلضارية لدورة احلضارة اإلسالمية ّ
وحتوالهتا التارخيية ،لكوهنا م ّثلت أول
تُغ َّيب عن أنساق التحليالت احلضارية لواقع األمة ّ
هنضة رفعت شعار اإلصالح يف تاريخ اإلسالم مع مطلع العقد السابع من التاريخ اهلجري،
تتفرد عادة بسرية خاصة ،وتتّجه إليها األنظار باهتامم ،وتكون يف دائرة
والنهضة األوىل ّ
الضوء ،وال تغيب عن الذاكرة التارخيية.
شخصا عاد ًّيا بكل
ويتفرد ،لكون أن زعيمها مل يكن
ويتأكد االهتامم هبذه النهضة
ً
ّ
بأي أحد يف عرصه نس ًبا ورش ًفا وفضلاً  ،يكفي أنه سبط رسول اهلل
املقاييس ،وال يقارن ِّ
 Kوس ّيد شباب أهل اجلنة ،إنه احلسني بن عيل اإلمام ابن اإلمام وأبو األئمة ،سليل
العرتة الطاهرة ،فالنهضة التي تُنسب إىل شخص مثل اإلمام احلسني هي هنضة تتاميز عن
باقي النهضات األخرى وتتفاضل عليها ،كام يتفاضل احلسني عىل غريه من البرش.

لكن اخلطأ التارخيي الفادح الذي حصل من بعض قديماً وحدي ًثا ،أهنم سلبوا صفة
النهضة واإلصالح عن حركة اإلمام احلسني ،وتعاملوا معها بعناوين أخرى ،مغ ّلبني عنوان
جمرد
اخلروج ،قائلني عنها :خروج احلسني ،ومؤرخني هلا هبذه الصفة ،فهي عند هؤالء ّ
خروج سيايس كانت هنايته معركة حتو ّلت إىل فاجعة ومأساة.
( ((1مالك بن نبي ،القضايا الكربى ،دمشق :دار الفكر1991 ،م ،ص.163
( ((1مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.163
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الشاهد أن الذين سلبوا صفة النهضة واإلصالح عن حركة اإلمام احلسني ،قد
أخرجوا هذه احلركة العظيمة قاصدين أو غري قاصدين ،عن نسق التحليالت احلضارية
ولتحوالت األمة ومصائرها التارخيية واحلضارية ،وهذا ما
لدورة احلضارة اإلسالمية،
ّ
يصحح!
ينبغي أن
ّ
التحوالت يف
ثالثا :بعد معركة صفني ونتيجة االنكسار الذي حصل تغيرّ جمرى
ّ
التحوالت وأغرهبا كذلك ،أن أصبح رجلاً مثل
احلضارة اإلسالمية ،ولعل من أفدح هذه
ّ
قمة هرم احلضارة اإلسالمية ،اآلمر والناهي يف
يزيد بن معاوية خليفة عىل املسلمني ،ويف ّ
كل الشؤون العامة للمسلمني سياس ًّيا ودين ًّيا واقتصاد ًّيا وعسكر ًّيا ،وهكذا يف باقي الشؤون
األخرى.

التحول وغرابته أنه حصل يف وقت مبكّر من تاريخ احلضارة
وتتأكد فداحة هذا
ّ
اإلسالمية ،وحتديدً ا سنة  60هجرية ،فبعد أقل من نصف قرن عىل وفاة الرسول األكرم
 Kيتولىّ إمارة املسلمني يزيد بن معاوية.

الرجل الذي ال يصلح -يف نظر الشيخ حممد الغزايل (1416-1335هـ-1917/
1996م) -أن يتوىل أمر مدرسة ابتدائية ،وإذا به يصبح خليفة عىل املسلمني ،ونص كالمه:
«ويزيد بن معاوية شاب خليع ،ال يصلح أن ييل أمر مدرسة ابتدائية ،بله أن يقف عىل منرب
الرسول .((2(»K
التحول؟ وكيف نتع ّقله يف املقاييس واملعايري احلضارية؟
كيف نتخ ّيل هذا
ّ

األمة التي جاهد النبي األكرم  Kأفضل األنبياء وخاتم الرسل وأرشف اخللق،
عىل تكوينها وبناء لبناهتا ،وكافح وكابد وصرب وتعب خالل ما يزيد عىل عقدين من الزمان،
ون بِالمَْعر ِ
والتي قال عنها القرآن الكريمُ { :كنْت ُْم َخيرْ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
وف َو َتن َْه ْو َن
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
َع ِن ا ُملنْك َِر}( ،((2هذه األمة يكون مآهلا أن يصبح يزيد بن معاوية خليفة عليها ،وهو من هو!
وقال عنه املؤرخون واملحدثون قديماً وحدي ًثا ما قلوا ،وباتت سريته معروفة للجميع.
انحدارا وانحطا ًطا
التحول يف املقاييس واملعايري احلضارية يم ّثل
ال شك أن هذا
ّ
ً
ويصور كيف تغيرّ جمرى احلضارة اإلسالمية ،وكيف انحرفت كل هذا
خطريا ومزر ًيا،
ّ
ً
ظاهرا وب ّينًا ال خيفى عىل أحد ،وال
االنحراف عىل مستوى القمة ،االنحراف الذي كان
ً
يكتنفه الغموض واإلهبام ،ومن الصعب التسترُّ عليه ،أو املحاججة فيه.
( ((2حممد الغزايل ،اإلسالم واالستبداد السيايس ،دمشق :دار القلم2003 ،م ،ص.165
( ((2سورة آل عمران ،آية.110 :
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مع ذلك فقد غابت هذه القضية عن نسق التحليالت احلضارية عند مالك بن نبي
لدورة احلضارة اإلسالمية ما بعد حادثة صفني ،ومل تُعرف وجهة نظره هبذا الشأن ،الغياب
الذي يمكن تفسريه إما بعدم االلتفات ،وإما لعدم وجود من ُين ِّبهه هلذا األمر كام حصل معه
يف حادثة صفني.
يف الدراسات احلضارية اقرتب من هذه القضية اخلبري االقتصادي الباكستاين
الدكتور حممد عمر شابرا ،حني تساءل عن العوامل املسؤولة عن انحطاط املسلمني ،لكنه
ربط القضية باجلانب السيايس ،وحتديدً ا بمسألة الرشعية السياسية ،متسائلاً  :هل كانت
بداية عدم الرشعية السياسية هي التي أطلقت االنحطاط؟

وأجاب الدكتور شابرا قائلاً « :يرى ابن خلدون وعدد من العلامء املسلمني التقليديني،
قبله وبعده ،أن التاريخ اإلسالمي انحرف عندما انتهت اخلالفة الراشدة بتولية معاوية يف
عام 41هـ661 /م ،وتوريث اخلالفة البنه يزيد يف عام 60هـ679 /م وتأسيس الدولة
التطور زرع بذور الالرشعية السياسية ،وولد
األموية (132-41هـ750-663 /م) ،هذا
ّ
امللكية الوراثية ذات السلطة املطلقة ،التي ال ختضع للمحاسبة الكافية ،ويف ذلك خرق
فادح للرضورة األخالقية للخالفة والشورى ،أو النظام السيايس املثايل الذي دعا اإلسالم
سجل التاريخ اإلسالمي أن يزيد بن معاوية كان
املسلمني إىل التزامه ...ونتيجة ذلك فقد ّ
(((2
واحدً ا ممن يكرههم الناس أشد الكراهية» .

لكننا نرى أن هذه القضية هي أفدح وأشمل من حرصها يف اجلانب السيايس ،وتتّصل
يف جوهرها وعمقها باالنحطاط احلضاري ،وذلك عند إعامل وتطبيق املنظور احلضاري يف
مقاربة هذه القضية ،لكنه املنظور الذي جرى االبتعاد عنه ،أو عدم االلتفات له ،مع أنه
املنظور األصوب يف تفسري هذه القضية ،وتكوين املعرفة هبا.
راب ًعا :يف حادثة كربالء التي جاءت بعد حادثة صفني ،أطلق فيها اإلمام احلسني
ومتمو ًجا بال
متوه ًجا
هز وجدان األمة ،الروح الذي بقي
 Cباستشهاده أعظم روح َّ
ّ
ّ
تو ّقف أو انقطاع من سنة  61هجرية إىل اليوم ،وسيظل هبذا احلال إىل الغد وما بعد الغد،
نادرا ما حتصل يف تاريخ األمم واملجتمعات
عابرا بني األزمان واأليام واألجيال ،يف سابقة ً
ً
اإلسالمية وغري اإلسالمية.
هذه احلقيقة الناصعة جرى التعبري عنها عند املعارصين بصور متعدّ دة ،فقد التفت هلا

( ((2حممد عمر شابرا ،احلضارة اإلسالمية أسباب االنحطاط واحلاجة إىل اإلصالح ،ترمجة :حممد زهري
السمهوري ،فرجينيا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي2012 ،م ،ص.93
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األديب املرصي عباس حممود العقاد (1383-1306هـ1964-1899 /م) وعبرّ عنها
قائلاً  :إن احلسني يف كربالء «م ّثل للناس يف ح ّلة من النور ختشع هلا األبصار ،وباء بالفخر
الذي ال فخر مثله يف تواريخ بني اإلنسان غري مستثنى منهم عريب وال أعجمي وقديم وال
حديث ،فليس يف العامل أرسة أنجبت من الشهداء من أنجبتهم أرسة احلسني عدّ ة وقدوة
وذكرة ،وحسبه أنه وحده يف تاريخ هذه الدنيا الشهيد ابن الشهيد أبو الشهداء يف مئات
السنني»(.((2

وعبرّ عن هذه احلقيقة بصورة أخرى العامل األزهري الشيخ حممد أبو زهرة (-1315
1394هـ1974-1898 /م) قائلاً « :لقد كان مقتل احلسني بعد ابتزاز اخلالفة اإلسالمية
جرحا بلي ًغا،
حيس بأن قلبه قد جرح
أمرا
ً
خطريا نكأ قلوب املسلمني ،وأصبح كل مؤمن ّ
ً
ً
بتلك الفعلة الفاجرة التي أخذت فيها ذرية رسول اهلل  Kسبايا أو كالسبايا ...ولقد
استمر مقتل احلسني إىل اليوم تاركًا ندو ًبا يف قلب كل مؤمن»(.((2
وهكذا تتعدّ د صور التعبري عن هذا الروح وتتواتر عند املعارصين ،وهناك الكثري
عجل بنهاية الدولة األموية
من النصوص الدالة عىل ذلك ،وكان من أثر هذا الروح أن ّ
التي انقلبت صورهتا يف التاريخ بعد استشهاد اإلمام احلسني ،وقد عبرّ عن هذا الرأي أستاذ
التاريخ اإلسالمي الدكتور حسني مؤنس (1416-1329هـ1996-1911 /م) قائلاً :
«فال شك يف أن الدولة األموية انتهت يوم استشهد احلسني يف سهل كربالء يف العارش من
املحرم سنة  61هجرية»(.((2

املتوهج واملتعاظم عىل مدى الدهور واأليام ،لو التفت له مالك بن نبي
هذا الروح
ّ
لوجد فيه كش ًفا مهماًّ وثر ًّيا يف حتليالته احلضارية لدورة احلضارة اإلسالمية ،ويكفي أن يعلم
ابن نبي أن هذا الروح هو الذي أيقظ ضمري أعظم املصلحني يف التاريخ اإلسالمي ،ومنهم يف
العرص احلديث السيد مجال الدين األفغاين (1314-1254هـ1897-1838 /م) ،الذي
عدّ ه ابن نبي باعث احلركة اإلصالحية ورائدها ،وبطلها األسطوري يف العرص احلديث.
ويتأكّد هذا املعنى ،يف تقريب املطابقة بني ما أشار إليه ابن نبي عن الدور الذي

( ((2عباس حممود العقاد ،أبو الشهداء احلسني بن عيل ،حتقيق :حممد جاسم الساعدي ،طهران :املجمع
العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية2008 ،م ،ص.207
( ((2حممد أبو زهرة ،اإلمام الصادق حياته وعرصه آراؤه وفقهه ،القاهرة :دار الفكر العريب ،بدون تاريخ،
ص.89
( ((2حسني مؤنس ،احلضارة دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب1998 ،م ،ص.137
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أحدثه األفغاين يف األمة ،وبني ما أحدثه اإلمام احلسني يف األمة ،فعند حديثه عن األفغاين
قال ابن نبي« :ففي هدأة الليل ،ويف سبات األمة اإلسالمية العميق ،انبعث صوت ينادي
بفجر جديد ،صوت ينادي :حي عىل الفالح ،فكان رجعه يف كل مكان ،إنه صوت مجال
الدين األفغاين موقظ هذه األمة إىل هنضة جديدة ،ويوم جديد .وهكذا كانت كلمة مجال
الدين ،فقد ش ّقت كاملحراث يف اجلموع النائمة طريقها فأحيت مواهتا ،ثم ألقت وراءها
بذورا لفكرة بسيطة :فكرة النهوض ،فرسعان ما آتت أكلها يف الضمري اإلسالمي ضعفني
ً
وأصبحت قوية ف ّعالة ،بل غيرّ ت ما بأنفس الناس من تقاليد ،وبعثتهم إىل أسلوب يف احلياة
جديد»(.((2
هذا القول يطابق متا ًما ما هنض به اإلمام احلسني وما أحدثه من أثر يف األمة،
وما األفغاين إلاَّ ثمرة من هذا األثر الذي ح ّفز املصلحني عىل اإلقدام يف طريق النهضة
ورفضا للظلم ،ونكرانًا لالنحراف،
واإلصالح طل ًبا للحق ،وتو ًقا للعدالة ،وعش ًقا للحرية،
ً
وكام قال الشيخ عبداهلل العالييل (1996-1914م) عن احلسني« :ففي روح كل مصلح
بدوات من روحك ،ويف ضمري كل جماهد قبس من ضيائك»(.((2
هلذه احلقائق وغريها ،يتأكَّد أن حركة اإلمام احلسني وهنضته هي يف صلب منهج
التحليل احلضاري املعني بدراسة مصائر األمة ،والكاشف عن املآالت التي وصلت إليها.

( ((2مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ص.23
( ((2عبداهلل العالييل ،تاريخ احلسني نقد وحتليل ،بريوت :دار اجلديد1994 ،م ،ص.8
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ارتبط املذهب الشيعي  -اإلمامي ارتبا ًطا وثي ًقا بالعراق .وهناك أحداث
تأسيسية للشيعة جرت يف العراق؛ ففي عام 661م اغتيل اإلمام عيل بن أيب
طالب يف أحد مساجد الكوفة ،و ُقتل اإلمام احلسني بن عيل الذي ثار ضد
السلطة األموية وخاض معركة وقعت يف سهل كربالء عام 680م ،وأمىض
شطرا عىل األقل من حياهتم يف العراق،
العديد من أئمة الشيعة االثني عرش
ً
ويف العراق توجد العتبات الشيعية األربع ،وهي النجف وكربالء والكاظمية
وسامراء .ومنذ املراحل املبكّرة للتاريخ اإلسالمي كان التعليم الديني الشيعي
يامرس يف مراكز العراق (الكوفة  -احللة  -بغداد  -النجف وكربالء )...
والقسم األكرب من شيعة العراق هم عرب أقحاح ،والفرس يشكّلون حوايل
 %5من الشيعة يف إحصاء 1919م واهلنود أقل من .%1
«ومل يأخذ العلامء والطالب الفرس بالوصول إىل العراق بأعداد غفرية
إلاَّ ابتداء من القرن الثامن عرش .وكان االحتالل األفغاين إلصفهان يف ،1722
وحماوالت نادر شاه لتشجيع التقارب السني  -الشيعي ومصادرة الكثري من
األوقاف التي تدعم رجال الدين الشيعة يف إيران ،وقد شرُ ّ دت املئات من
عوائل العلامء الذين هرب الكثري منهم إىل العراق خالل الفرتة املمتدة من
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 1722إىل  ،1763وانتقل مركز الدراسات الشيعية من إيران إىل العراق ،أولاً إىل كربالء
انتشارا واس ًعا يف كربالء والنجف وبغداد
ثم إىل النجف ،وانترشت اللغة الفارسية حينذاك
ً
والبرصة ،وملدة ثالث سنوات كانت البرصة حتت سيطرة الزند ،وبعد أن قام كريم خان زند
حاكم جنوب غرب إيران باحتالل املدينة يف 1776م ،وط ّبق الصالة عىل الطريقة الشيعية
ومواعظ اجلمعة الشيعية»(((.
املكونات نفو ًذا بني
ويف القرن التاسع عرش ظهرت اجلالية الفارسية بوصفها أشد ّ
سكّان مدن العتبات الدينية  -الشيعية.

وبعد االحتالل الصفوي للنجف يف عام  1508أمر الشاه إسامعيل األول بتنظيف
قناة املدينة القديمة التي عالها الطمي ،وامر خليفته طهامسب -الذي زار النجف يف حوايل
بشق قناة أخرى لنقل املاء من احللة إىل النجف .والحظ الرحالة الربتغايل
عام ّ -1527
(تيكسريا) -الذي زار النجف يف عام  -1604أن املدينة كانت خربة تقري ًبا منذ أن ُتوفيِّ
يف عام  1576الشاه طهامسب الذي قيل :إن املدينة كانت أثرية عنده .والرتعة التي ش ّقها
السلطان سليم الثاين ( ُتوفيِّ يف  )1574طمرت وكانت بحاجة إىل تنظيف متواصل .وكان
مجيع سكان النجف يعتمدون يف إمداداهتم من املاء عىل بعض اآلبار داخل املدينة بالدرجة
لشق قناة أو قنوات إليصال املاء إىل النجف إلاَّ
الرئيسية .وثمة حماوالت تارخيية عديدة ّ
أن مجيع هذه املحاوالت باءت بالفشل و اإلخفاق .ويبدو تارخي ًّيا أن وضع الشيعة يف
العراق مرتبط بطريقة أو بأخرى بطبيعة العالقة السياسية بني تركيا وإيران؛ فإذا حتسنّت
هذه العالقة انعكس هذا إجياب ًّيا عىل وضع الشيعة يف العراق السيايس واالقتصادي ،وإذا
أيضا .وكانت النجف
أصبحت العالقة س ّيئة فإن وضع الشيعة يف العراق يكون كذلك ً
حتى عام  1918واقعة حتت نفوذ كتلتني عربيتني :الزغرت والشمرت ،وقد متكّن هؤالء
من طرد العثامنيني من النجف يف إبريل 1915م ،وأدار هؤالء منذ طرد العثامنيني حتى مايو
1918م حني حت ّطمت سلطتهم عىل يد الربيطانيني.

ﷺ اخلريطة العشائرية جلنوب العراق

ليس هناك دليل يشري إىل أن الشيعة اقرتبوا ذات يوم من تشكيل أكثرية السكان
يف العراق قبل القرن التاسع عرش ،بل وحتى القرن العرشين .وعىل الرغم من أن التشيع
حدث يف العراق طيلة التاريخ الشيعي فإنه كان يقترص بالدرجة الرئيسية عىل املدن التي مل
يكن يقطنها إلاَّ قسم صغري من السكان .ومن حني إىل آخر كانت بعض العشائر العربية

((( إسحاق نقاش ،شيعة العراق ،ص  ،26انتشارات املكتبة احليدرية ،ايران.
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جتنح إىل قبول املذهب الشيعي مثل بني سالمة والطائيني والسودان يف األهوار القريبة من
خوزستان خالل ساللة املشعشع الشيعية العربية يف القرن اخلامس عرش إىل القرن السادس
عرش.

وتعود املتغيرّ ات العشائرية واالجتامعية يف جنوب العراق إىل السياسة العثامنية التي
التحوالت املذكورة أعاله هي نتيجة طبيعية إىل
عملت عىل توطني العشائر .وكانت هذه
ّ
حولت
عملية التوطني؛ فالعشائر التي تو ّطنت هي التي خضعت
للتحول املذهبي ،وهي التي ّ
ّ
جنوب العراق إىل املذهب الشيعي ،أما العشائر التي مل تستوطن فبقيت عىل مذهبها؛ ألن
والتوجه نحو ممارسة الزراعة حتى يزيد حجم العوائد
العثامنيني كانوا يستهدفون التوطني
ّ
املتح ّققة من الرضائب إلدامة انخراط اإلمرباطورية بصورة متزايدة يف االقتصاد الرأساميل
تم احلد من سلطة الشيوخ واسرتداد
العاملي .وبفعل هذه السياسة العثامنية املتّبعة يف العراق ّ
التمردات يف عام 1849و 1853و 1866 - 1863و
األرض ،وأدى هذا إىل سلسلة من ّ
1883 - 1878و .1905 - 1899

التمردات بمشاركة بني الم واخلزعل والزبيد والدليم والظفري
واندلعت هذه
ّ
وعفك والبومحد .وأغلب هذه األحداث كانت يف منطقتي املنتفق والشامية« .وأدى
االنتقال إىل الزراعة إىل تنويع االقتصاد العشائري وتراتب املجتمع العشائري ،وأسفرت
حيازة ممتلكات زراعية عن تغيرّ ميزان القوى السياسية بني العشائر املتو ّطنة والعشائر
تأثريا بال ًغا عىل العالقات الداخلية للعشائر التي تو ّطنت بتغيري دور
ُّ
الر َّحل ،وأثر ذلك ً
ّ
الشيخ وتوسيع ّ
الشقة بني القطاعات الغنية والقطاعات الفقرية ،وأخذ الشيخ عىل عاقته
مسؤوليات جديدة بصفته جايب رضائب أو حامي ّ
صك من صحوك امللكية.

وكان عليه أن حيافظ عىل النظام واألمن يف منطقة عشريته ،وأن يامرس التحكيم يف
النزعات بني رجال العشائر ،وأن يمثل العشرية أمام احلكومة ،وأن ين ّظم أعامل السخرة
الزراع من أبناء العشرية.
وغريها من االشغال العامة ،وأن يرشف عىل توزيع املاء عىل ّ
وأصبحت فروع عشائرية صغرية وأفراد من رجال العشائر ،بدورهم ،مرتبطني باألرض،
وأخذوا يدركون وظيفتها كموطن للعشرية .ونشأت مصطلحات لغوية عشائرية للمنطقة
التي انتقلت إليها العشائر مع قطعاهنا (الديرة) ،وحليازة األرض (اللزمة) بني العشائر التي
تعبريا عن اإلحساس باكتساب ملكية من األرض»(((.
تو ّطنت عىل امتداد الفرات األوسط ً
واالحتالل الربيطاين للعراق مل ُي ِنه مشاكل العراق وإنام فاقمها؛ لذلك نجد أن
((( إسحاق نقاش ،شيعة العراق ،مصدر سابق ،ص .28
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سنوات احتالل العراق هي كفاح الشعب العراقي املتواصل لطرد املحتل ونيل االستقالل
السيايس؛ فكانت ثورة 1920م ،وهي حماولة شعبية عامة لطرد املحتل الربيطاين ونيل
االستقالل .وقد قاد هذه الثورة العلامء والفعاليات الوطنية واملجتهدين واحلوزة العلمية
إضافة إىل الشخصيات الوطنية التي يزخر هبا الشعب العراقي .واألنظمة السياسية التي
جاءت بعد ثورة العرشين مل ِ
تنه حالة الكفاح املتواصل من قبل قوى الشعب العراقي لنيل
االستقالل والتخ ّلص النهائي من االستعامر الربيطاين.
وبعد صدام متواصل قاده فقهاء العراق متكّن النظام السيايس آنذاك من نفي الرموز
الدينية الكربى الذين رعوا حراك الشعب العراقي للمطالبة باحلرية واالستقالل .وهؤالء
الرموز هم الشيخ مهدي اخلاليص ،والسيد أبو احلسن األصفهاين ،والشيخ حممد حسني
النائيني ،وغادر بعد هذا اإلجراء الكثري من املجتهدين األرايض العراقية وجلؤوا إىل ايران.

متلهفني للعودة إىل النجف من أجل احلفاظ عىل مركز املدينة
«وكان املجتهدون ّ
املرموق ،وتفادي فقدان االحرتام بني أتباعهم يف العراق .وكانت إقامتهم يف قم قد أثارت
بعض التوتّرات بينهم وبني رجل الدين األكرب هناك ،عبدالكريم احلائري ،الذي كان يسعى
حينذاك لتثبيت مركزه وفتح مدرسة خاصة به يف هذه املدينة .ومل يعرب احلائري يف العلن
عن تأييده التام ملوقف املجتهدين النجفيني ،ومل يقد حركة مجاهريية دعماً هلم ،كام كانوا عىل
األرجح يتو ّقعون منه .ويف الوقت الذي ال توجد فيه مؤرشات عىل أن احلائري نفسه سعى إىل
إضعاف موقف املجتهدين النجفيني فإن بعض العلامء اإليرانيني اآلخرين حاولوا استخدام
قوهتم يف مواجهة املجتهدين النجفيني ،وكذلك لتقوية موقع قم كمركز
هذه الواقعة لتعزيز ّ
مقر املجتهد األكرب
أكاديمي شيعي حينذاك كانت تذهب إىل أن النجف ينبغي أن تكون ّ
الذي ُيناط به هذا املركز .وقد اعترب النائيني واألصفهاين نفسيهام من ّ
املرشحني األقوياء هلذا
يتوسل
املنصب .ويف شباط /فرباير كتب الشيخ جواد اجلواهري من النجف إىل النائيني ّ
به وباملجتهدين اآلخرين أن يعودوا وإلاَّ فإهنم سيفقدون موقعهم يف العراق ،حيث أخذ
جمتهدون آخرون حيت ّلونه بوترية متسارعة .ويبدو أن فريوز آبادي الذي بقي يف النجف ،كان
يعدّ العدة من أجل االعرتاف به جمتهدً ا أكرب»(((.

وسمح للمجتهدين بالعودة إىل العراق يف  22نيسان /أبريل 1924م .وكان إلبعاد
ُ
هؤالء املجتهدين من العراق ورحيلهم إىل إيران آثار عميقة عىل املجتمع الشيعي العراقي،
والعالقة بني الدين والدولة يف العراق ،وموقع اإلسالم الشيعي يف العراق وإيران .ويف
هذه الفرتة بالذات بدأت بالربوز االجتامعي والسيايس واألمني ظاهرة املجتهد الشيعي
((( إسحاق نقاش ،شيعة العراق ،مصدر سابق ،ص .118
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العريب أو العراقي ،واملجتهد الشيعي اإليراين أو الفاريس .وعبرّ ت احلكومة العراقية آنذاك
عن رضورة تطهري املدن الشيعية من هيمنة النفوذ الفاريس .ويف كانون األول /ديسمرب
1925م لوحظ نشوب رصاع حا ّد داخل املؤسسة الدينية  -الشيعية ،ش ّقها إىل معسكرين:
املعسكر الفاريس بقيادة األصفهاين والنائيني ،واملعسكر العريب بقيادة أمحد كاشف الغطاء.
«وعاد الرصاع العريب  -الفاريس إىل الظهور يف عام 1932مع مشاركة احلكومة بنشاط يف
مرة أخرى صالح احليل.
النزاع ووقوفها إىل جانب املجتهدين العرب .وكان سبب العلة ّ
موجها تعليقات حمسو ًبا
فلقد كان ُيلقي املواعظ يف املناطق الشيعية وخاصة يف العامرة ّ
هلا أن تُغيظ األصفهاين والنائيني .وجادل احليل قائلاً  :إن ثلث الرتكة العقارية للمتو ّفني
الشيعة التي كانت تس ّلم إىل كبار املجتهدين ،ينبغي أن يدفع بدلاً من ذلك إىل الفقراء من
خالل املؤسسات الدينية اخلريية يف أحيائهم أو من خالله هو .ودعم احليل يف محلته اثنان
من كبار املجتهدين العرب مها حممد حسني كاشف الغطاء (تويف عام  )1954وحممد عيل
بحر العلوم (تويف عام  .)1936وكان كاشف الغطاء الذي برز بوصفه أشهر املجتهدين
العرب يف ظل احلكم امللكي ،ينافس حينذاك الحتالل مرتبة أعىل يف املؤسسة اهلرمية الدينية
الشيعية ،وكان خيار فيصل لتمثيل العراق يف مؤمتر القدس اإلسالمي الذي عقد يف كانون
ونصب بحر العلوم عينًا من أعيان احلكم امللكي .وقيل :إنه كان
األول /ديسمرب ّ .1931
يقوم بدور حلقة الوصل بني احلكومة يف بغداد وبني العلامء والفئات االجتامعية األخرى
يف النجف»(((.

وبدأ النظام السيايس يف العراق يف هذه الفرتة وما تالها ،يف إقصاء وإبعاد تأثري
املجتهدين يف السياسة وإدارة الدولة .ومع رحيل املرجع الديني أبو احلسن األصفهاين يف
عام 1946م انتقلت القيادة الدينية من النجف إىل قم .وبروز السيد حممد حسني الربوجردي
تطور الوضع االقتصادي
كمرجع للتقليد يف قم ساهم يف عملية االنتقال بشكل كبري« .وأ ّدى ّ
لكبار شيوخ العشائر يف العراق وازدياد ثقلهم السيايس إىل إضعاف هويتهم الطائفية .ففي
الوقت الذي تراجع فيه موقعهم كجزء من النخبة الشيعية ظهر الشيوخ ومعهم نظراؤهم
السنة كطبقة يف العراق احلديث .وزادت دعوة الدولة إىل القومية العربية من االختالفات
اإلثنية بني الشيوخ العرب واملجتهدين الذي كان أغلبهم من الفرس .وجتلىّ نجاح الدولة
شق النخبة الشيعية وكسب شيوخ العشائر إىل جانبها يف عدد من املناسبات التي أظهر
يف ّ
فيها سلوك الشيوخ ازدياد التضارب بني مصاحلهم ومصالح املجتهدين»(((« .ويف الوقت
((( إسحاق نقاش ،شيعة العراق ،مصدر سابق ،ص.121
((( إسحاق نقاش ،شيعة العراق ،مصدر سابق ،ص .125
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تعزز فيه املوقع السيايس واالقتصادي االجتامعي للشيوخ الكبار يف ظل احلكم امللكي
الذي ّ
العراقي فإهنم فقدوا الكثري مما تب ّقى من قوهتم العسكرية وقدرهتم عىل تعبئة قبائلهم ضد
أساسا نتيجة اتّساع الفوارق التي باعدت بني الشيوخ ورجال
احلكومة يف بغداد .وكان هذا ً
عشائرهم وكذلك السيطرة الف ّعالة التي بسطتها احلكومة عىل املراكز العشائرية احلساسة،
وخاصة الرساكيل .وكام ب ّينا يف الفصل األول فإن ظهور الرساكيل بني عشائر العراق
ارتبط ارتبا ًطا وثي ًقا بعملية تو ّطن القبائل واالنتقال إىل الزراعة خالل القرن التاسع عرش.
ويف زمن العثامنيني كان الرساكيل يف األساس بمثابة مراقبي عمل ،دورهم إبقاء األرض
تعزز املوقع االقتصادي والسيايس
مزروعة ومجع العوائد للملاّ ك .ويف العهد امللكي أ ّدى ّ
لشيوخ العشائر الكبار وازدياد مصاحلهم اخلاصة يف بغداد إىل انفصال الشيوخ أكثر عن
عشائرهم ألهنم مل يكونوا يم ّثلون ال املصالح الزراعية للفالحني وال مصالح الرساكيل.
وأصبح الرساكيل الشيوخ احلقيقيني عىل األرض .ويف أحيان كثرية كان هؤالء الرساكيل
خاصا هبم وحييط هبم أتباع مسلحون.
املع ّينون واملدعومون من احلكومة ،يمتلكون مضي ًفا ًّ
ولذا كانت بعض الثورات التي انفجرت يف اجلنوب الريفي إبان العرشينات والثالثينات
مكونات القيادة العشائرية أكثر
مظهرا من مظاهر الرصاع عىل السلطة بني عنارص خمتلفة من ّ
ً
(((
منها تأكيدً ا الستقالل العشائر الشيعية» .

ومع ظهور وبروز العاصمة (بغداد) بوصفها مركز السلطة أخذت النجف وكربالء
جتدان صعوبة متزايدة يف قيادة حمور هوية الشيعة يف الدولة اجلديدة؛ «لذلك كانت البطالة
متفشية يف املدينتني عىل السواء ،وقدرت نسبتها يف النجف إىل حد  %50يف عام 1938م»(((.

والكتامل عنارص القوة والسلطة لدى الدولة يف بغداد تم اضعاف وتراجع موقع
النجف وكربالء.

ﷺ الطبقات واإلثنيات يف املجتمع العراقي

ثمة مقاربتان يف فهم املجتمع العراقي ،املقاربة األوىل تعمل عىل فهم الواقع العراقي
ّ
من خالل تشكّل الطبقات احلديثة يف املجتمع العراقي ،وعىل ضوء التوزيع الطبقي احلديث
يتعدّ د املجتمع العراقي ،وال يمكن فهمه من كل النواحي إلاَّ بفهم آلية تشكّل الطبقات
احلديثة يف الواقع العراقي.
((( إسحاق نقاش ،شيعة العراق ،مصدر سابق ،ص.128
((( إسحاق نقاش ،شيعة العراق ،مصدر سابق ،ص.134
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واملقاربة الثانية ترى أننا ال يمكن فهم الواقع العراقي دون فهم الطوائف والقبائل
التي يتشكّل منها املجتمع العراقي .وفهم هذه املكونات ذات الطابع التارخيي هو السبيل
ملعرفة كل جوانب ومناحي احلياة يف الواقع العراقي.

مستقرة نسب ًّيا ،عىل األقل منذ فرتة .1914
«إن الطبقات يف العراق كيانات غري
ّ
وبالطبع فإن البنية الطبقية ال تتم ّيز -من حيث املبدأ -بالثبات ،غري أن الوضع يف العراق
اتّسم بحركات دخول وخروج رسيعني من وإىل الطبقات القائمة ،أو حركات صعود
وتدهور داخل هذه الطبقات عينها ،وذلك نتيجة عدد من العوامل بينها :الغزو اإلنكليزي،
تغلغل رأس املال العاملي ،جتزئة اإلمرباطورية العثامنية ،وفصل املقاطعات العربية يف شامل
العراق عن مناطقها التجارية الطبيعية يف سوريا ،البناء الرسيع ملؤسسات الدولة امللكية
والكساد العاملي يف عام  ،1929سياسات تسوية األرايض يف عام  1932و  ،1938الشح
الشديد وانفالت التضخم اجلامح خالل احلرب العاملية الثانية وسنوات ما بعد احلرب،
اهلجرة اجلامعية لليهود يف أواخر األربعينات ومطلع اخلمسينات ،التد ّفق املفاجئ ألموال
النفط بعد عام  ،1952ثورة  ،1958اندالع االنقالبات واالنقالبات املضادة العديدة يف
الستينات ،تقويض السلطة االجتامعية للملكية اخلاصة الكبرية ،النمو اهلائل للبريوقراطية
(أجهزة الدولة) يف حياة الناس ،االرتفاع املذهل يف إيرادات النفط يف السبعينات ،وما رافقها
من تزايد يف القدرة املالية للحكومة ،واستقالهلا االقتصادي عن املجتمع وتزايد قدرهتا عىل
احلكم املطلق ،واهلجرات الكربى إىل املدن خالل العقود األربعة لرجال القبائل الفالحني
من األرياف ،تنامي سكان بغداد إىل  13ضع ًفا بني عامي  1921و .1978

تعرضت الطبقات إىل انقالبات فجائية يف حظوظها أو يف العالقات املتبادلة فيام
كام ّ
جمرد أفراد أو أرس،
ومست هذه احلركات
ّ
والتحوالت جمموعات بأرسها ،وليس ّ
بينهاّ .
ولعل نمو اجلزء الشيعي من طبقة التجار ،بعد هجرة التجار اليهود ،واحد من األمثلة
ذات املغزى يف هذا الصدد .بموازاة ذلك ،كانت بعض العنارص الطبقية تتقدّ م يف جانب،
وتتدهور يف جانب آخر ،كام هو احلال مثلاً يف ثراء العديد من الشيوخ القبليني املالكني
لألرض يف ظل العهد امللكي ( ) 1958 - 1921عىل حساب أبناء القبيلة البسطاء ،ما أ ّدى
إىل تقويض الروابط القبلية ،مما أضعف املوقع االجتامعي التقليدي هلؤالء الشيوخ .بتعبري
ويتفسخون كجامعة تقليدية من
آخر ،إن هؤالء الشيوخ كانوا يصعدون كطبقة اجتامعية،
ّ
مجاعات الوجاهة يف آن واحد»(((.
((( تأليف مجاعي ،املجتمع العراقي ..حفريات سوسيولوجية يف اإلثنيات والطوائف والطبقات ،بغداد -
بريوت :معهد الدراسات االسرتاتيجية ،الفرات للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل ،2006ص.10
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وعليه نستطيع القول :إن الطبقات االقتصادية يف املجتمع العراقي،
ّ
تتحول وتتغيرّ
باستمرار ،وذلك بفعل عوامل عديدة لعل من أبرزها تدخل السيايس أو حتكمه يف طبيعة
التطور االقتصادي الذي جيري يف املجتمع العراقي؛ لذلك فإن القراءة االقتصادية -
ّ
الطبقية ،ليست قادرة بوحدها ملعرفة ميكانيزمات احلركة االجتامعية واجتاهاهتا السياسية.
املكونات التارخيية والطائفية التي
وال خيار أمام أي باحث يف الواقع العراقي إلاَّ دراسة ّ
تقربنا كباحثني عىل فهم طبيعة احلركة
ّ
يتكون منها املجتمع العراقي ،فإن هذه األطر التارخيية ّ
واالجتاه السيايس الذي تتحكّم فيه.

وألن مفهوم الطبقة من حيث اجلوهر «تشكيلة ذات أساس اقتصادي ،رغم أن
مفهوم الطبقة ُيشري آخر املطاف إىل املوقع االجتامعي لعنارص األفراد واألرس املؤ ِّلفة للطبقة
يف خمتلف جوانب هذا التشكّل ،هذا أولاً  .ثان ًيا ،إن مفهوم الطبقة يتط ّلب أو يفرتض -من
أساسا بتفاوت امللكية
وجهة النظر ذاهتا -وجود فكرة الالمساواة ،أو أن الالمساواة تتع ّلق ً
بني طبقة معينة وواحدة أخرى يف األقل ،أو طبقة واحدة أخرى سياسية ،إن اقترصنا عىل
النظر إىل التشكيالت بمنظور الثنائية .وإذا توخينا املزيد من الوضوح ،أقول :إننا نجد من
الصعب ألاَّ نتّفق مع جيمس ماديسون وكارل ماركس وماكس فيرب عىل أن امللكية أو اإلفقار
إىل امللكية مها العنرصان اجلوهريان للوضع الطبقي ،وإن هذا التضاد يضم بذور عالقات
االحرتاب بني الطبقات ،أن القبول هبذا التعريف ال يعني بالرضورة القبول بسلسلة املفاهيم
األخرى املختلفة التي يقرهنا كل واحد من هؤالء املفكرين الثالثة بمفهوم الطبقة ،كام ال
يعني القبول بالفرضيات واملضامني األخرى املالزمة للمفهوم عندهم إلاَّ إذا كانت هذه
الفرضيات واملضامني قابلة للتثبت جتريب ًّيا يف احلالة قيد الدرس»(((.
وال جدال أن السيايس يف العراق كان ّ
يتدخل عرب آليات عديدة يف تراتبية امللاّ ك
ومغزاها السيايس.

وهذا يدفعنا إىل االعتقاد أن الطبقة كظاهرة اجتامعية متعدّ دة األشكال ومتاميزة يف
آن .لذلك نجد عرب العصور السياسية املتعاقبة عىل العراق احلديث فإن شيوخ القبائل
بوصفها مالكة لألرض ومعبرّ ة عن مصالح أبناء قبيلتها ،كانت درجة قوة وصالبة هؤالء
متغيرّ ة بسبب طبيعة الظروف السياسية .ففي حقبة كان هؤالء يشكّلون قوة فاعلة يف الدفاع
متنوعة ال متتلك
عن مصاحلها وللتعبري عن مآالهتا االجتامعية ،إلاَّ أهنا يف ظروف سياسية ّ
هذه القوة والفاعلية .والسبب يف ذلك يعود إىل الطبيعة السياسية التي تتحكّم يف احلالة
االجتامعية واالقتصادية والسياسية يف العراق .وبفعل االختالفات السياسية واأليديولوجية
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يف العراق ،وهي اختالفات متغيرّ ة باستمرار؛ فإن ملاّ ك األرض الكبار وملاّ ك األرض
الصغار يقعون يف مواقع متعارضة لبعضهم كام هو احلال خالل فرتة 1959 - 58م الثورية.

«ورغم أن البنى االجتامعية ملختلف املدن واملناطق كانت متتاز بخصائص مشرتكة،
فإهنا كانت ختتلف باختالف الوظائف التارخيية ،أو األحوال الطبيعية هلذه املدن واملناطق
عينها .ومن البداهة القول :إن الطابع االجتامعي ملدينة سوق قبيل ،مثل مدينة سوق الشيوخ،
خيتلف اختال ًفا ب ّينًا عن الطابع االجتامعي ملدينة من مدن العتبات الشيعية املقدسة ،مثل
النجف ،مركز الزيارات الدينية ،أو خيتلف عن الطابع االجتامعي ملدينة بغداد ،التي بقيت
ومركزا جتار ًّيا ذا أمهية عاملية»(.((1
مركزا أساس ًّيا للحكم،
ً
ردحا طويلاً من الزمن ً
ً
التحوالت املتسارعة نستطيع القول :إن معرفة الطبقات االجتامعية
وعىل ضوء هذه
ّ
التطورات السياسية واالجتامعية.
ال تُفيض إىل فهم عميق لطبيعة
ّ
املكونات االجتامعية التقليدية (القبيلة  -الطائفة
وعليه فإننا نعتقد أن معرفة ودراسة ّ
التحول والتغيرّ السيايس
 العشرية) هي القاعدة التي توصلنا إىل فهم دقيق مليكانيزماتّ
والثقايف يف املجتمع العراقي.

املكونات تزيد من غبش الرؤية ومحاية الوحدة الوطنية يف العراق ال
وإن جتاهل هذه ّ
تقربنا من
املكونات أو التغافل عنها .بينام معرفة هذه ّ
يأيت بتجاهل هذه ّ
املكونات هي التي ّ
التحول يف الواقع العراقي؛ لذلك فإن
التحول وجماالته يف أي حقبة من حقب
فهم آليات
ّ
ّ
كل التجارب احلركية األيديولوجية والسياسية ،كانت تعبرّ يف العمق عن القاع االجتامعي
املكونات يف الواقع العراقي ،وإنام
العراقي ،وإن هذه التجارب ال تق ّلل من أمهية معرفة هذه ّ
تؤكد جمد ًدا أن هذه التشكيالت احلداثية واأليديولوجية مل تعد قادرة عىل حمو واستئصال
املكونات العميقة يف الواقع العراقي.
ّ

التنوع يف املجتمع العراقي
ﷺ ّ

املجتمع العراقي كأغلب املجتمعات اإلنسانية ينقسم انقسامات عديدة إثنية،
ودينية ،ومذهبية ،واجتامعية سواء طبقات اجتامعية أو مجاعات مهنية عالوة عىل انقسام
احلرضي  -الريفي؛ لذلك فإن القاع االجتامعي للواقع العراقي يزخر هبا املجتمع العراقي.
«ويمكن القول بوجه عام :إن القبائل يف منطقة غرب الفرات ومنطقة الفرات األوسط،
التي تتّصل اتصالاً
مبارشا بالصحراء ،احتفظت ،أو عادت إنشاء بعض تقاليدها بدرجة
ً
( ((1تأليف مجاعي ،املجتمع العراقي ،مصدر سابق ،ص.17
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أكرب من القبائل الواقعة إىل الرشق ،والتي متازجت مع السكان املستقرين( .هناك بالطبع
استثناءات دو ًما :مثل االحتاد القبيل الكبري :بني الم).

ومن املثري أن نالحظ كيف أن الرمزية التي يستخدمها صدام حسني حتاكي ،بشكل
كاريكاتريي ،النموذج البدوي يف غرب العراق (من حيث اللباس ،واالحتفاظ بقطع من
اجلامل والذهب إىل الصحراء ،وما شاكل) إىل درجة إشهار االحتقار الكامل لفالحي
حتقريا ،اسم املعدان) .أما النتيجة الثانية
الرشق واجلنوب العراقيني (الذين يطلق عليهم،
ً
املرتتبة عىل انحدار عامل البداوة ،عىل مستوى املورفولوجيا االجتامعية األساسية فهي
التحويل الرسيع يف العالقات والبنى االجتامعية السابقة ،اجلاري لتقويض التعارض بني
املدينة والريف»(.((1
و«إن املصطلحات العشرية ،الفخذ ،البو ،الفندة ،احلمولة ،البيت ،تصف العالئق
األساسية التي تؤ ّلف التنظيم االجتامعي القبيل يف العراق ،وسط سكان احلرض والريف
عىل حدّ سواء .ويشري كل مصطلح إىل نظام خاص من العالئق يتيح لكل فرد أن يدرج
نفسه وحيتل موقعه يف النظام االجتامعي .كيف يمكن عىل هذا األساس أن يفكر الدارس
التطور االرتقائي يف
يف مسألة االستمرارية نسبة إىل التنظيم القبيل السابق؟ كيف نضع هذا
ّ
عالقته مع تكامل /تضا ّد سلطة الدولة وسلطة القبيلة؟ وبأي طرق مم ّيزة خيتلف التنظيم
القبيل اليوم عن األشكال السابقة هلذا التنظيم»(.((1
ويشيع استخدام اصطالح الفخذ عن العراقيني لوصف اجلامعات القرابية األبوية
النامجة عن تطبيق مبدأ التحدّ ر اخلطي ،حيث متتد أوارص القرابة عىل طول أربعة إىل مخسة
أجيال .وهكذا فإن الفخذ هو جمموعة رجال ونساء يعتربون أنفسهم أوالد عم من خالل
املنحدر األبوي عن جد مشرتك .أما يف الواقع فإن هناك خال ًفا حول هذا املصطلح :إن
استخدام كلمة فخذ كان متعدّ ًدا بتعدً د املناطق ،مثلام الحظ عباس العزاوي (عشائر العراق
 -املجلد األول  -ص .((1(»)54 - 52

ومصطلح احلمولة تستخدم يف الريف واحلرض من دون أن تعكس بنية اجتامعية
واحدة« .وال يوجد اتّفاق بني األنثربولوجيني حول معنى احلمولة .فمثلاً إن شكر مصطفى
سليم يف أطروحته عن احلبايش (ص  )133 - 128استخدم كلمة محولة لوصف العشرية
ذاته املنحدر األبوي .وتضم احلمولة -حسب قوله -عدّ ة أفخاذ ويمكن اإلشارة إليها ليس

( ((1تأليف مجاعي ،املجتمع العراقي ،مصدر سابق ،ص.165
( ((1تأليف مجاعي ،املجتمع العراقي ،مصدر سابق ،ص .170
( ((1تأليف مجاعي ،املجتمع العراقي ،مصدر سابق ،ص.171
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أيضا كوحدة سياسية مؤ ّلفة من عدة أفخاذ ،بفعل أمهيتها االجتامعية
فقط كوحدة منزلية ،بل ً
والسياسية والعددية .باملقابل نجد أنه ال عباس الغزاوي وال تامر حسن العامري حاوال
حتليل معنى اصطالح احلمولة يف مؤلفيهام .ونجد أن األنثروبولوجيني العاملني يف قرى
فلسطينية الحظوا منذ أمد بعيد أن احلمولة ،وإن تكن مجاعة قرابية أبوية هامة ،ال تؤ ّلف،
مع ذلك ،مجاعة قرابية أبوية أي ذات منحدر خطي أبوي .وحسب قوهلم فإن مجاعات
القرى التي تشرتك يف نفس أسامء النسب غال ًبا ما تعامل -بشكل خاطئ -عىل أهنا محوالت
بدوية ذات نسب خطي ،وروابط نسب مبارشة .وهكذا فإن احلمولة مجاعة جتد تعبريها بلغة
النسب األبوي ،وهي تتأ ّلف من وحدات انحدار أبوي مبارش متباينة العدد ،تلهج بوجود
جدّ مشرتك متخ ّيل أو حقيقي ،يمكن لألنساب ان تتع ّقب أثره -اخلط األبوي -خلمسة أو
ستة أجيال»(.((1

ﷺ مكون أصيل

وال يمكن عند احلديث عن العراق التاريخ واملجتمع ،جتاوز الوجود الشيعي يف
املكونات الرئيسية للعراق .وهؤالء حيملون تارخيًا متم ّي ًزا عىل صعيد
العراق ،فهو أحد
ّ
رفضهم لألنظمة االستبدادية التي سامهت يف بقاء العراق مرتاج ًعا ومتخ ّل ًفا .وهم بعد
احتالل العراق وسقوط نظام صدام حسني أضحوا هم حكام العراق اجلدد.

«ولعل املنعطف األبرز لعملية التكامل االجتامعي السيايس للسنة والشيعة يتم ّثل
يف الغزو اإلنكليزي خالل  ،1918 -1914أو باألحرى املقاومة التي أذكاها هذا الغزو
والتي بلغت ذروهتا يف االنتفاضة املسلحة عام 1920م .فقد تنادى الشيعة والسنة لكي
وينسقوا م ًعا ،وذلك ألول مرة منذ قرون .وشهدت بغداد احتفاالت دينية شيعية
يعملوا ّ
 سنية مشرتكة ال سابق هلا يف بغداد يف كل اجلوامع الشيعية والسنية عىل التوايل ،ونظمتاملوالد النبوية (حفل ديني يف ذكرى مولد الرسول) كام ن ّظمت التعازي الشيعية (يف ذكرى
استشهاد اإلمام احلسني ) عىل التعاقب يف املسجد الواحد .وهبذه الصلة التي أنشئت بني
السنة والشيعة ،مهام كانت طفيفة ،انطلقت صريورة جديدة هي :النمو العسري ،الواهن
حينًا ،واملتق ّطع حينًا ،للوحدة الوطنية العراقية»(.((1
ويرى بعض املؤرخني عىل أن الفضل يف الفعل الواعي وراء هذا التعاون يرجع
التمن ،وقد ركّز جهده لتحويل هذا
باألساس إىل التاجر الشيعي البغدادي جعفر أبو ّ

( ((1تأليف مجاعي ،املجتمع العراقي ،مصدر سابق ،ص.173
( ((1تأليف مجاعي ،املجتمع العراقي ،مصدر سابق ،ص.199
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حول حزبه (احلزب
التعاون الظريف إىل واقع سيايس دائم .وبفعل تأثري هذا الزعيم الوطني ّ
الوطني) كل جهوده صوب:
 -1وحدة السنة والشيعة ،وجتاوز كل آثار وسياقات القطيعة يف املجتمع العراقي.
 -2العمل عىل تصفية النفوذ اإلنكليزي وإهناء االحتالل الربيطاين للعراق.
ويمكن القول :إنه خالل العرشينات والنصف األول من الثالثينات كان احلزب
الوطني هو أبرز القوى السياسية العراقية ،وأبرز هذه القوى يف ترسيخ الوعي الوطني
العراقي.

«ولقد كان الشيعة يشكّلون األغلبية يف البالد كلها ،لكنهم بحلول ثورة متوز 1958
أيضا (وما يزالون إىل اآلن يشكّلون األغلبية فيها ،إذا
باتوا يشكّلون أغلبية يف العاصمة بغداد ً
ما أقصينا الـ  600ألف عامل مرصي ممّن تد ّفقوا عىل العاصمة وجوارها منذ عام .)1973
وجاء تكاثر الشيعة عدد ًّيا ليصبحوا األغلبية يف بغداد ثمرة اهلجرة اهلائلة للفالحني من أبناء
العشائر من الريف ،بفعل عوامل عديدة بينها جاذبية احلياة يف املدينة ،وعظمة الفارق يف
دخل عامل املدينة ودخل فالح الريف ،والطابع القمعي لنظام الشيوخ يف لواءي الكوت
التطور العاصف لنظام
املتفرعة عن دجلة نتيجة
والعامرة الشيعيني ،وجفاف النهريات
ّ
ّ
ّ
باملضخات يف مناطق الكوت وبغداد .إن اهلجرات الكربى للفالحني ،وما رافقها
السحب
ّ
شح السلع خالل احلرب العاملية الثانية والطفرة النفطية
من تيارات
تضخمية (نشأت عن ّ
تأثريا عمي ًقا عىل شغيلة املدن الفقراء ،ودفعتهم إىل التأثر ،سوية مع
يف اخلمسينات) أثرت ً
أعداد كبرية من املهاجرين ،بنفوذ الشيوعيني ،الذين نمت صفوفهم أواخر األربعينات
وخالل اخلمسينات ،وتغلغلوا عمي ًقا يف صفوف الشيعة إىل درجة أن خالياهم تكاثرت
حتى يف مدينة النجف األرشف ،مما أثار خوف العلامء الشيعة ،املحافظني .وأخذ الشيعة
دورا ملفتًا للنظر يف تاريخ العراق»(.((1
يلعبون من خالل موقعهم يف احلزب الشيوعيً ،
أيضا يف الفرتة من تأسيس فرع احلزب يف
كبريا ً
«وكان ثقل الشيعة يف حزب البعث ً
العراق عام  1952حتى سقوط أول حكم للبعث يف ترشين الثاين .1963
عضوا قياد ًّيا يف البعث خالل هذه الفرتة ،كان  %53.8منهم من
فمن جمموع 52
ً
الشيعة ،بمن يف تلك فؤاد الركايب األمني العام للحزب من 1952حتى  ،1959وعيل
صالح السعدي أمينه العام من  1960حتى  .1963وباملناسبة فإن السعدي من أصول
فيلية ،أي من األكراد الشيعة.

( ((1تأليف مجاعي ،املجتمع العراقي ،مصدر سابق ،ص.203
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إن انتشار األفكار والقيم العلامنية الشيوعية والبعثية وسط املثقفني الشيعة ،ورشائح
من شيعة املدن ،أضعف ،بالطبع ،سطوة املعتقدات الشيعية القديمة عندهم ،كام أضعف
عززت ثورة  1958هذا امليل يف البداية .كام
متسكهم باملعايري واملامرسات التقليدية .وقد ّ
ّ
رسخت عملية اندماج الشيعة يف اجلسم السيايس .فقد عملت أولاً عىل إدراج الفالحني
ّ
ّ
سكنة األرياف وسكان املدن -شيعة وسنة -حتت مظلة قانونية واحدة .واملعروف أن جل
سكنة األرياف كانوا خيضعون قبل  1958إىل ضوابط قانون املنازعات العشائرية ،التي
وضعها اإلنكليز عام  ،1918وأرصوا عىل ترشيعها قانونًا رسم ًّيا يف العهد امللكي .وحني
ألغت ثورة متوز قانون املنازعات العشائرية ،فإهنا أخضعت سكنة األرياف السنة والشيعة
عززت آفاق وقيمة تالحم الفالحني
ملفعول القانون الوطني العام .زد عىل هذا أن الثورة ّ
الشيعة والسنة مع بقية املجتمع ،وذلك بتحويل الكثري منهم إىل مالكي أرض ،وتقديم
العون هلم عىل ق ّلته يف ممارسة الزراعة ،وتأمني التعليم ،والكهرباء ،واخلدمات الصحية
للقرى ،وتقويض السلطة االجتامعية لكبار الشيوخ»(.((1
وكان عام 1963م بالغ األمهية لسببني؛ فهو العام الذي شهد تصفية الكادر القديم
للحزب الشيوعي عىل يد البعثيني .وقد أ ّدى هذا إىل إضعاف احلزب الشيوعي بدرجة كبرية،
أيضا الذي فقد الشيعة
مما شكّل -بمعنى ما -إضعافا للدور السيايس للشيعة .وهو العام ً
وثمة أسباب عديدة للتدهور
نفوذهم يف حزب البعث خالل فرتة 1975 - 1963مَّ .
الكبري يف مواقع الشيعة داخل قيادات حزب البعث؛ طرد العديد من احلزب بسبب تأييدهم
القائد البعثي عيل صالح السعدي خالل تصادمه مع اجلناح العسكري للحزب يف ترشين
تعرض إليها الكادر الشيعي من قبل
الثاين 1963م .إضافة إىل املامرسات التم ّيزية التي ّ
أجهزة األمن .وقد عمدت هذه األجهزة -بعد انقالب عبدالسالم عارف عام  -1963إىل
قياسا إىل رفاقهم السنة .ومن خالل املتواليات األمنية والسياسية
مالحقة الشيعة بقسوة أكرب ً
استمرت
واالجتامعية هلذا النهج الذي مارسته أجهزة األمن -بغطاء سيايس متواصل-
ّ
سياسة إقصاء الشيعة من احلياة السياسية والوطنية يف العراق إىل فرتات زمنية متواصلة .ومل
ِ
تنته هذه السياسة إلاَّ بسقوط النظام السيايس يف العراق عام 2003م.

وخالل هذه الفرتة انتقل اجلهد األمني والسيايس إىل حماربة الوجودات اإلسالمية
الشيعية بعد االنتهاء من إهناء احلضور الشيعي من احلزب الشيوعي وحزب البعث العريب
وحتركت حكومة البعث -التي وصلت إىل السلطة عام  -1968برسعة
االشرتاكي.
ّ
حترك الدعوة .واتّبع قيادهيا األول ،صدام حسني ،تكتيكني .فمن جهة
ورشاكة ملواجهة ّ
( ((1تأليف مجاعي ،املجتمع العراقي ،مصدر سابق ،ص.204
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رضب أتباع الدعوة بعنف ،ومن جهة أخرى عرض عىل العلامء الشيعة املكافآت ،وأنفق
ماليني الدنانري عىل العتبات املقدسة ،واجلوامع ،وغري ذلك من الشؤون الدينية .وقد نجح
يف إضعاف حزب الدعوة بشكل حاسم عش ّية اندالع احلرب بني العراق وإيران .زد عىل
هذا أن صدام حسني -الذي ال ينطلق من تفكري طائفي -بذل جهو ًدا حممومة لكسب
الشيعة إىل حزب البعث وإدخاهلم يف صفوفه ،وربطهم بنظام حكمه .الواقع أن هناك اآلن
كبريا من الشيعة يف املراتب الدنيا والوسطى من تنظيامت احلزب .لكن حضورهم يف
عد ًدا ً
املواقع احلاسمة ضعيف .فخالل الفرتة  1977 -مل يكن هناك شيعي واحد يف جملس قيادة
الثورة ،وهو اهليئة األعىل لرسم السياسة.
أما خالل الفرتة  ،1979 - 1977مل يكن هناك سوى ثالثة من الشيعة يف هذا
عضوا .وهناك اآلن عضوان شيعيان من جمموع تسعة أعضاء .كام
املجلس ،املؤ ّلف من 22
ً
عضوا .ولكن ،خال ًفا للبعثيني
أن هناك أربعة قياديني شيعة يف القيادة القطرية املؤلفة من 15
ً
الشيعة يف مرحلة ما قبل  ،1963ال يتمتع القياديون البعثيون الشيعة حال ًّيا بأية قاعدة سلطة
خاصة هبم .فنفوذهم غري أسايس ،وهو ينبع أصلاً من ارتباطهم بصدام حسني أو والئهم
أيضا عىل السنة من أعضاء جملس القيادة الثورة والقيادة القطرية
يصح ً
له .ولكن هذا احلال ّ
للحزب .بتعبري آخر ،أن غياب أية مشاركة فعلية للشيعة يف العملية السياسية هو عاقبة من
عواقب سلطة صدام حسني املطلقة»(.((1
وغالبية الشيعة العراقيني من العرب ويفتخرون بعروبتهم .لذلك هم عبارة عن
تكوينات اجتامعية عربية من قبائل وعشائر وانقساماهتا الطبيعية« .واستمر استبعاد الشيعة
عن وظائف السلطة ،وعن احلكومة وعن السلك العسكري ،مثلام كان احلال يف احلقبة
العثامنية ،وألن اهليمنة االجتامعية للسنة عىل الشيعة هلا أصلها يف تراتبية املجتمع القبيل
يقر علننًا بأنه نظام
العريب ،فقد وجدت هذه اهليمنة نفسها ممأسسة عرب نظام سيايس مل ّ
طائفي .ومتاهي الشيعة مع اإلسالم ومع احلركة االستقاللية التي ب ّثوا فيها القوة واحلياة.
وما إن ُهزمت احلركة الدينية حتى أثارت الدولة  -األمة العديد من األوهام حول جتاوزها
للمسألة الطائفية .وأخلت احلركة الدينية املكان للحزب الشيوعي ،ولألحزاب القومية
العربية يف صفوف الشيعة .وكان احلزب الشيوعي التجليّ الرئييس ملقاومة اإلكلريوس
(سلطة رجال الدين) ولتثبيت األفكار العلامنية يف الوسط الشيعي .غري أن دور احلزب
الشيوعي كرأس حربة للحركة املناهضة للوحدة العربية االندماجية الفورية كان يعكس
رغبة الشيعة يف احلفاظ عىل خصوصية العراق داخل الوطن العريب ذي األغلبية السنية.
( ((1تأليف مجاعي ،املجتمع العراقي ،مصدر سابق ،ص.207

36

دراسات وأحباث

وباهنيار األوهام القومية ،واندحار اآلمال املع ّلقة عىل اجلمهورية ّ
تكشف للعراقيني كام
فجرت -برسعة -احلركات السياسية التي خت ّطت واقع احلياة املشرتكة.
يبدو ،واقع طائفية ّ
إن التحقق من وجود مالمح نظام طائفي قائم منذ أكثر من ثامنني عا ًما ،وحيترض أمام أعيننا
منذ أمد بعيد ،إنام هو رؤية متاحة اليوم بالعودة يف الزمن .والواقع أن التمييز الطائفي مل يكن
حمظورا عن أنظار أجيال
متخ ّف ًيا وراء نظام سيايس قام بمأسسه هذا التمييز فحسب ،بل كان
ً
أيضا ،سواء من املستفيدين منه أو من ضحاياه»(.((1
بكاملها ً
ويمكن أن نختزل مشاكل الشيعة العراقيني يف النقاط التالية:

 -1القوى الدولية التي يسيطر قطبها عىل العراق والشعب العراقي .فمنذ االحتالل
الربيطاين للعراق وهم ال يثقون بالزعامات الدينية للشيعة العراقيني ،وكانوا يعتربوهنا
متطرفة؛ لذلك فإن غالبية الشيعة العراقيني كانوا يف سياق موقف معارض للدولة العراقية
ّ
املتنوعة« .وهذا يعني أن أقلية سنية ال تزيد عن  %17من السكان يف وسط
يف أطوارها ّ
العراق ،ظ ّلت حتكم عىل مدى التاريخ العراقي املعارص ،أغلبية شيعية تناهز  %60وتتمركز
يف جنوب ووسط العراق ،وأقلية كردية تؤ ّلف نحو  %20يف شامل العراق ،كانت النخب
السنية ترى أهنا أحق بحكم العراق؛ معتربة نفسها وريثة اإلمرباطورية العثامنية .وقد ساندت
األغلبية السنية يف العامل العريب هذا الوضع يف العراق ،مثلام سانده الزعامء السنة .ومل تفعل
القوى الغربية خالف ذلك ،فقد دعمت هذا احلكم حتى عام 1991م .وكانت احلكومة
األمريكية -مثلاً  -تعترب النظام البعث بمثابة ثقل ٍ
مواز يصد إيران الشيعية .وسادت هذه
النظرة حتى بعد حرب اخلليج ،حني امتنعت إدارة بوش األب عن تقديم أي دعم لشيعة
العراق املنتفضني ،منقذ ًة بذلك صدام وحكمه .وشيعة العراق ،شأن سنته ،عرب يف
األساس .اقترصت الشيعة حتى أواخر القرن الثامن عرش ،عىل السكن يف مدن العتبات
ومستقرات أخرى .وما
املقدسة :النجف ،كربالء ،الكاظم وسامراء ،إضافة إىل بلدات
ّ
إن ّ
حل القرن العرشون حتى أصبح الشيعة األغلبية يف البالد ،إثر اعتناق القبائل البدوية
التحول الرسيع للقبائل إىل اعتناق املذهب الشيعي
املذهب واستقرارها الزراعي .ومل يكن
ّ
تا ًّما ،بل تقاطع مع االحتادات القبلية والقبائل .فأقسام من القبائل صارت شيعية ،وبخاصة
يف جنوب العراق ،وأقسام أخرى بقيت سنية ،وبخاصة يف شامل وغرب بغداد ،غري أن
متمسكني بمميزات ثقافية واجتامعية مشرتكة .وهذا يعني أن
القسمني الشيعي والسني بقيا
ّ
اجلامعتني الطائفيتني يف العراق متشاهبتان رغم الرصاع عىل السلطة ،وأن التوتر الذي يغذي
( ((1تأليف مجاعي ،املجتمع العراقي ،مصدر سابق ،ص.218
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املشكلة الطائفية يف العراق ليس إثن ًّيا وال ثقاف ًّيا بل سيايس يف األساس»(.((2

 -2االستبداد السيايس بشتّى صوره الذي سيطر عىل العراق ومقدّ راته خالل فرتة
زمنية طويلة .ولعل املفارقة التارخيية التي سادت يف الواقع العراقي هو أن األغلبية الشيعية
يتمسك حكّام العراق من عام  1920إىل 2003م من
تنزع إىل الوطنية العراقية يف مقابلهم ّ
السنة العرب بالقومية العربية بوصفها أيديولوجيتهم الرئيسية« .ويرجع الرصاع بني النخبة
السنية احلاكمة ومجهور الشيعة حول الوطنية العراقية والقومية العراقية ،إىل السنوات األوىل
من العهد امللكي .وقد رفض شيعة العراق مسعى احلكومة لتطوير نموذج حداثي علامين
عوضاعريب ،واعتربوه بدعة جاء هبا الرشيفيون والضباط العثامنيون السابقون .وراحوا
ً
عن ذلك -يشدّ دون عىل فكرة اهلوية العراقية تعتمد عىل الطابع القبيل القوي للمجتمع
العراقي ،والدور التارخيي لقبائل العراق يف احلفاظ عىل الروح احلقيقية للعروبة يف البالد.
ودعا إىل بلورة فكرة وطنية جتمع عنارص الرشق والعرب بقيم العراق وتراثه .وحاول عيل
الرشقي صياغة مفهوم الوطنية العراقية مستلهماً مساعي املرصيني الستخدام ماضيهم
الفرعوين كأساس ألسطورة التأسيس .فارق الرشقي احلياة عام  ،1964وقد عاش هو
والكثرة من جمايليه يف فرتة كانت احلكومة العراقية خالهلا ما تزال متساحمة مع قدر من
املعارضة واالنشقاق الفكري .وعىل خالف الرشقي الذي نرش أعامله ومؤلفاته يف العراق،
انتهى الكتّاب الشيعة من اجليل الالحق إىل املنفى نارشين أعامهلم خارج البالد»(.((2

املتنوعة يف العراق مع أنظمة
وخالل الرصاع السيايس والثقايف بني قوى الشيعة ّ
احلكم التي سادت يف العراق «بذل عدد من حكّام العراق اجلهد للتشكيك بالوالء الوطني
مصورين هذا املذهب عىل أنه بدعة هدّ امة نابعة من بغض الفرس للعرب،
عند الشيعة،
ّ
واسرتجع بعض الكتّاب ذكرى احلركة الشعوبية التي ظهرت يف القرن الثامن .ويمكن
اقتفاء أثر أوىل هذه املحاوالت للتشكيك بعروبة الشيعة يف السنوات املبكّرة من العهد
يروج استخدام لفظة الشعوبية للقذف والتشهري بخصومه حتى قبل
امللكي .وأخذ البعث ّ
صعوده إىل السلطة .وابتداء من أواسط األربعينات وحتى مطلع السبعينات غدت كلمة
الشعويب س ّبه تلصق بالشيوعيني العراقيني وج ّلهم من الشيعة ،كام أن الزعيم عبدالكريم
صور عىل أنه دكتاتور انفصايل وشعويب»(.((2
قاسم اهلدف األرأس للقذف البعثيّ ،
وعمد حزب البعث يف العراق إبان احلرب مع إيران لصياغة املعركة يف سياق الدفاع

( ((2تأليف مجاعي ،املجتمع العراقي ،مصدر سابق ،ص.221
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عن األمة العربية يف وجه الغزو اإليراين املجويس .وش ّن محل ًة للتشكيك بجامعات املعارضة
الشيعية عىل أساس أهنا مرتبطة بنظام إيران .وأطلق البعث اسم قادسية صدام عىل حربه مع
إيران مستدع ًيا ذكرى انتصار العرب التارخيي عىل الفرس يف معركة القادسية التي جرت
عام  636ميالدي يف جنوب العراق ،وأن صدام حسني هو الزعيم الذي اصطفاه التاريخ
العريب املعارص ملقارعة إيران وتوحيد األمة العربية ،وأن إيران بزعامة نظامها اجلديد ليسوا
إلاَّ شعوبيني ال َه َّم هلم غري تدمري احلضارة العربية وإخضاعها حلكم الفرس ال العرب.
ورسم البعث خ ًّطا فاصلاً بني الشيعي الرديء والشيعي احلسن ،وبات اإليرانيون الذين
إرشارا غالة .أما شيعة العراق ممَّن مل ينحازوا إىل الثورة اإلسالمية وال
حياربون العراق
ً
انضموا إىل املعارضة حلزب البعث ،فهم أتباع اإلمام عيل بن أيب طالب الذين حياربون الغلو.

ﷺ اخلامتة

عىل ضوء كل ما ذكر أعاله ،نتمكّن من القول وباطمئنان تا ٍّم ،أن الشيعة يف العراق،
مكونات الشعب العراقي ،بحاجة إىل بذل جهود متواصلة،
باالشرتاك مع غريهم من ّ
لتفكيك كل عنارص التخ ّلف السيايس واملؤسيس ،واإلطالق يف مرشوع بناء العراق بعيدً ا
كثريا.
عن كل عمليات النصب والرسقة التي عانى منها العراق ً
وكل خطوة إجيابية ُينجزها العراق عىل هذا الصعيد ،بذات القدر يقرتب أكثر من
أهدافه وتط ّلعاته العامة.

وإن الطموحات السياسية واحلضارية التي حيملها الشعب العراقي ،تتط ّلب نخبة
سياسية أكثر وع ًيا وسع ًيا متواصلاً لتحقيق أهدافه وتط ّلعاته وبعيدً ا عن كل نزعات تكديس
الثورة بدون وجه حق .وما حيتاجه العراق اجلديد يف اللحظة الراهنة هو بناء نخبة سياسية،
مقتدرة ،ومتجاوزة لكل نزعات احلزبية والفئوية لتأسيس العراق اجلديد عىل كل املستويات.

دراسات وأبحاث
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ﷺ مقدمة

التطرف
ال شك أن أهم مشكلة تواجه العامل اإلسالمي اليوم هي ظاهرة ُّ
سالحا ملواجهة األعداء مسلمني وغري
الديني التي تستعني بأحكام اجلهاد
ً
يتحول اجلهاد معها من مفهوم سا ٍم يتَّسع لكل دالالت اخلري العام
مسلمني.
َّ
املتطرفة
لألفراد واجلامعات ،إىل أداة ضغط ومادة مساومة تتحكّم هبا احلركات
ِّ
واجلامعات األصولية ضد خصومها املحليني والدوليني.

التطرف الديني بمنظورات سياسية
املشكلة أن الكثري من الباحثني يقاربون ُّ
أو اقتصادية أو اجتامعية؛ ظانني أن األسباب احلقيقية وراء انتشار أعامل العنف
والتطرف واإلرهاب تعود ألشكال القهر والتس ُّلط السياسيني أو للركود واألزمة
ُّ
االقتصاديني أو للمشاكل االجتامعية التي باتت املجتمعات اإلسالمية مرت ًعا
التعرف عىل املنظومة
هلا ،يف غياب شبه تام للمقاربة املعرفية القاضية بمحاولة ُّ
التطرف والعنف وتقويمها يف الفضاء اإلسالمي.
املفاهيمية والتأويلية التي تنتج ُّ
* أستاذ التعليم العايل ،جامعة السلطان موالي سليامن ،املغرب .الربيد اإللكرتوين:

mohammedennassiri@gmail.com

39

40

دراسات وأحباث

إن غياب مقاربة من هذا النوع مكَّنت قوى التطرف الديني من إنشاء إيديولوجيا
جهادية ذات طبيعة «خالصية» هتدف إىل استعادة صفاء املجتمع املسلم أولاً والعامل تال ًيا
من الرشك والكفر .وتتغ َّيا هذه املقالة تفكيك مقوالت اجلهاد القتايل بنفس معريف أملاً يف
جتاوز مشكالت خطاب التطرف الديني.

ﷺ أولاً  :يف العالقة بني مفهومي «اجلهاد» و«القتال»

اجلهاد اسم رشعي ،ورد ذكره يف مواطن عديدة من القرآن الكريم ،تع َّلقت به األوامر
{و َل ْو ِش ْئنَا َل َب َع ْثنَا فيِ ك ُِّل
والنواهي ،أمر به اهلل عز وجل نبيه من حني بعثه  ،Kقال سبحانهَ :
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
اهدَ َفإِ َّنماَ
{و َم ْن َج َ
َق ْر َية نَذ ًيرا فَلاَ تُط ِع ا ْلكَاف ِري َن َو َجاهدْ ُه ْم بِه ِج َها ًدا كَبِ ًريا}((( ،وقوله تعاىلَ :
ِ
يجُ ِ
اهدُ وا فِينَا َلن َْه ِد َين َُّه ْم
اهدُ لِنَ ْف ِس ِه إِ َّن ال َّل َه َل َغنِ ٌّي َع ِن ا ْل َعالمَِ َ
{وا َّلذي َن َج َ
ني}((( ،وقوله تعاىلَ :
َ
اد ِه}((( {يا َأ ا ا َّل ِذين َآمنُوا ا َّت ُقوا اللهََّ واب َت ُغوا إِ َليهِ
اهدُ وا فيِ ال َّل ِه ح َّق ِجه ِ
سب َلنَا}((( {وج ِ
ْ
َ ْ
َ
َ
َ َ
ُ ُ
َ َ
َ يهَُّ
ُون ا َّل ِذين َآمنُوا بِال َّل ِه ورسولِهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
فيِ
ِ
ون} {إ َّنماَ ا ُمل ْؤمن َ
ا ْل َوسي َل َة َو َجاهدُ وا َسبِيله َل َع َّلك ُْم ُت ْفل ُح َ
ََ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
اهدُ وا بِ َأ ْم َوالهِِ ْم َو َأ ْن ُف ِس ِه ْم فيِ َسبِ ِ
الصاد ُق َ
ون}((( {يا أهيا
ُث َّم لمَْ َي ْرتَا ُبوا َو َج َ
يل ال َّله ُأو َلئ َك ُه ُم َّ
ُون بِال َّلهِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
تجِ
ِ
ِ
الذين ءامنوا َيا َأيهُّ َا ا َّلذي َن َآ َمنُوا َه ْل َأ ُد ُّلك ُْم َعلىَ َ َارة ُتنْجيك ُْم م ْن َع َذ ٍ
اب َألي ٍم ت ُْؤمن َ
ورسولِ ِه وتجُ َ ِ
ون فيِ َسبِ ِ
يل ال َّل ِه بِ َأ ْم َوالِك ُْم َو َأ ْن ُف ِسك ُْم َذلِك ُْم َخيرْ ٌ َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم َت ْع َل ُم َ
اهدُ َ
ون}(((.
َ
ََ ُ
إن منطوق هذه اآليات؛ يشري إىل أن اجلهاد املقصود فيها ،جهاد النفس ،وذلك
بتقويمها ،وك ِّفها عن االنحراف .وهذا النوع من اجلهاد ُيعدُّ أعظم جهاد ،وبه عرف النبي
 Kاملجاهد ،فقال« :املجاهد من جاهد نفسه يف طاعة اهلل»(((.
وقد جاءت عبارات السلف يف اجلهاد منسجمة وقوله  ،Kفقال عبد اهلل بن

((( سورة الفرقان ،اآليتان .52-51
((( سورة العنكبوت ،اآلية .6
((( سورة العنكبوت ،اآلية .69
((( سورة احلج ،اآلية .78
((( سورة املائدة ،اآلية .35
((( سورة احلجرات ،اآلية .15
((( سورة الصف ،اآليتان .11 -10
((( أخرجه الرتمذي ،كتاب فضائل اجلهاد عن رسول اهلل  ،Kباب ما جاء يف فضل من مات مراب ًطا ،رقم
احلديث  .1621وقال :حديث حسن صحيح .ويف حديث فضالة بن عبيد قال :قال رسول اهلل  Kيف
حجة الوداع« :أال أخربكم باملؤمن؟ .من أمنه الناس عىل أمواهلم وأنفسهم ،واملسلم من سلم الناس من
لسانه ويده ،واملجاهد من جاهد نفسه يف طاعة اهلل واملهاجر من هجر اخلطايا والذنوب».
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املبارك اجلهاد هو« :جماهدة النفس واهلوى»(((.

ويعترب ابن القيم اجلوزية هذا النوع من اجلهاد –أي جهاد النفس« -مقدّ ًما عن جهاد
العدو يف اخلارج ،وأصلاً له ،فإن مل جياهد نفسه أولاً  ،لتفعل ما ُأمرت به ،وترتك ما نهُ يت
عنه ،وحيارهبا يف اهلل ،مل يمكنه جهاد عدوه يف اخلارج .فكيف يمكنه جهاد عدوه واالنتصاف
منه ،وعدوه الذي بني جنبيه قاهر لهُ ،متس ِّلط عليه ،مل جياهده ومل حياربه يف اهلل ،بل ال يمكنه
اخلروج إىل عدوه حتى جياهد نفسه عىل اخلروج»(.((1

وهبذا نرى أن كلمة «اجلهاد» أوسع؛ تشمل عمل القلب بالنية والعزم ،وعمل اللسان
بالدعوة والبيان ،وعمل العقل بالرأي والتدبري ،فاجلهاد مفهوم سام يقصد به استفراغ
نرشا وتعليم(.((1
الوسع واستنفاذ كل اإلمكانات املتاحة للتفاعل مع اإلسالم فهام وتطبي ًقاً ،
هنا نتساءل :ما عالقة مفهوم اجلهاد بمصطلح القتال؟ أليس «قتال العدو» من اجلهاد
يف سبيل اهلل؟
تكرر ورود لفظ «القتال» يف القرآن الكريم ،يف مواطن كثرية ،وأن
جتدر اإلشارة إىل ُّ
آيات القرآن الكريم قد تناولته من زوايا خمتلفة:
 -1من جهة التأكيد عليه ووجوبه ووعد املقاتلني باجلزاء العظيمَ { ،يا َأيهُّ َا النَّبِ ُّي
ِ
ِ
ني َعلىَ ا ْل ِقت ِ
َح ِّر ِ
{و َما َلك ُْم َألاَّ ُتنْ ِف ُقوا فيِ َسبِ ِ
يل
ض ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ب َع َل ْيك ُُم ا ْلقت َُال}(َ ((1
َال}({ ((1كُت َ
اث الس و ِ
ِ ِ ِ ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض لاَ َي ْست َِوي ِمنْك ُْم َم ْن َأ ْن َف َق ِم ْن َق ْب ِل ا ْل َفت ِْح َو َقات ََل ُأو َل ِئ َك
ال َّله َول َّله م َري ُ َّ ماَ َ
ِ
ِ
ِ
ب
َأ ْع َظ ُم َد َر َج ًة م َن ا َّلذي َن َأ ْن َف ُقوا م ْن َب ْعدُ َو َقا َت ُلوا َو ُكلاًّ َوعَدَ ال َّل ُه الحْ ُ ْسنَى}({ ((1إِ َّن ال َّل َه يحُِ ُّ
ون فيِ َسبِ ِيل ِه َص ًّفا ك ََأنهَّ ُ ْم ُبنْ َي ٌ
ا َّل ِذي َن ُي َقاتِ ُل َ
وص}(.((1
ان َم ْر ُص ٌ
 -2من جهة التحذير من عاقبة رفضه وتوعد املقرصين واملتخاذلني عنهَ { ،يا َأيهُّ َا
يل ال َّل ِه ا َّثا َق ْلت ُْم إِلىَ الأْ َ ْر ِ
ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َما َلك ُْم إِ َذا ِق َيل َلك ُُم ان ِْف ُروا فيِ َسبِ ِ
ض َأ َر ِضيت ُْم بِالحْ َ َي ِاة الدُّ ْن َيا

((( ابن القيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،القاهرة :مكتبة الصفا ،طبعة 1426هـ2004 /م ،ج،3
ص .8
( ((1نفسه ،ج ،3ص .6
( ((1يوسف القرضاوي ،فقه اجلهاد دراسة مقارنة ألحكامه وفلسفته يف ضوء القرآن والسنة ،القاهرة :مكتبة
وهبة ،ط األوىل1431 ،هـ 2010 /م ،ج ،1ص .68
( ((1سورة األنفال ،اآلية .65
( ((1سورة البقرة ،اآلية .216
( ((1سورة احلديد ،اآلية .10
( ((1سورة الصف ،اآلية .4
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
م َن الآْ َخ َرة َفماَ َمت ُ
َاع الحْ َ َياة الدُّ ْن َيا فيِ الآْ َخ َرة إِلاَّ َقل ٌيل ( )38إِلاَّ َتنْف ُروا ُي َع ِّذ ْبك ُْم َع َذا ًبا َأليماً
ِ
ش ٍء َق ِد ٌير}(ُ { ((1ق ْل إِ ْن ك َ
اؤك ُْم
َان َآ َب ُ
َو َي ْس َت ْبد ْل َق ْو ًما َغيرْ َ ك ُْم َولاَ تَضرُ ُّ و ُه َش ْي ًئا َوال َّل ُه َعلىَ ك ُِّل يَْ
ِ
وها َوتجِ َ َار ٌة َ
تخَْش ْو َن ك ََسا َد َها
َو َأ ْبن ُ
اجك ُْم َو َعش َري ُتك ُْم َو َأ ْم َو ٌال اقْترَ َ ْفت ُُم َ
َاؤك ُْم َوإِ ْخ َوا ُنك ُْم َو َأ ْز َو ُ
اكن تَر َضو ا َأحب إِ َليكُم ِمن ال َّل ِه ورسولِ ِه و ِجه ٍ
ِ
اد فيِ َسبِ ِيل ِه َفترَ َ َّب ُصوا َحتَّى َيأْتيِ َ ال َّل ُه
َ َ
َو َم َس ُ ْ ْنهَ َ َ َّ ْ ْ َ
ََ ُ
بِ َأم ِر ِه وال َّله لاَ ِدي ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
ني}(.((1
اس ِق َ
ْ َ
ْ َ ُ يهَْ
 -3من جهة بيان أهدافه والغاية من وجوبهُ { ،أ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
ون بِ َأنهَّ ُ ْم ُظ ِل ُموا َوإِ َّن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
{و َلوْلاَ
ُون فِ ْتنَ ٌة َو َيك َ
وه ْم َحتَّى لاَ َتك َ
{و َقات ُل ُ
ُون الدِّ ي ُن ل َّله}(َ ((1
ال َّل َه َعلىَ َنصرْ ِ ه ْم َل َقد ٌير}(َ ((1
ض َل َفسدَ ِ
ِ
ت الأْ َ ْر ُض}(.((2
َد ْف ُع ال َّله الن َ
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ َ
كبريا من القرآن الكريم؛ إذ ذكرت كلمة
وهبذا فلقد شغل موضوع «القتال» ح ِّي ًزا ً
«القتال» ومشتقاهتا يف القرآن حوايل سبع وستني مرة ،مما يدل عىل أمهيته يف اخلطاب القرآين.
لكن رغم أمهية «القتال» يف اإلسالم إلاِّ أنه ال ُيعبرِّ عن حقيقة مفهوم «اجلهاد» الذي
يشمل اجلهاد بالقلب والدعوة والبيان ،وما القتال إلاَّ الشعبة األخرية من شعبه وليس
هو كله .لكن مع األسف فالشائع عند الفقهاء هو تفسري اجلهاد هبذا املعنى ،معنى قتال
العدو( ،((2إىل أن صار هذا التفسري الفقهي هو املتبادر إىل األذهان ،والشائع يف استعامالت
الناس ،حتى دخل لفظ «جهاد» يف املعاجم غري العربية مفسرِّ ً ا به.
«القتال هو الشعبة األخرية من شعب اجلهاد ،وهو القتال بالسيف ،أي استخدام
السالح يف مواجهة األعداء»(« .((2أعداء األمة الذين يعتدون عىل دينها ،وعىل أرضها،
وعىل أهلها ،ويلزم األمة أن ترد عدواهنم ،مدافعة عن حرماهتا ومقدساهتا»(.((2

ومن تم فال عربة بالقتال رش ًعا إلاَّ إذا كان يف سبيل اهلل ،وهو قتال املؤمنني ،كام أشار
يل ال َّطا ُغ ِ
ون فيِ َسبِ ِ
ون فيِ َسبِ ِ
يل ال َّل ِه َوا َّل ِذي َن َك َف ُروا ُي َقاتِ ُل َ
إىل ذلك القرآن{ :ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا ُي َقاتِ ُل َ
وت

( ((1سورة التوبة ،اآليتان .39-38
( ((1سورة التوبة ،اآلية .24
( ((1سورة احلج ،اآلية .93
( ((1سورة البقرة ،اآلية .193
( ((2سورة البقرة ،اآلية .251
خص عند الفقهاء رش ًعا بأنه :قتال الكفار .وقال بعض الفقهاء :بذل اجلهد يف قتال الكفار أو البغاة.
( ((2فقد ّ
انظر :القرضاوي ،فقه اجلهاد ،م.س ،ج ،1ص .67
( ((2نفسه ،ج،1ص.55
( ((2نفسه ،ج ،1ص.241
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الشي َط ِ
ِ
ان ك َ
َف َقاتِ ُلوا َأ ْولِ َيا َء َّ
َان َض ِعي ًفا}( .((2وكام جاء يف احلديث املتفق عليه:
الش ْي َطان إِ َّن َك ْيدَ َّ ْ
«من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا ،فهو يف سبيل اهلل»( .((2فهل كل قتال هو «يف سبيل اهلل»؟.

ﷺ ثان ًيا :طبيعة القتال يف اإلسالم

اتَّضح لنا مما سبق أن «القتال» ما هو سوى نوع من أنواع اجلهاد يف اإلسالم ،إلاَّ
أنه من األنواع التي حظيت بالعناية قرآنًا وسن ًة .األمر الذي يدفعنا إىل التساؤل عن طبيعة
«القتال» يف القرآن الكريم ،هل «القتال» ابتدائي هجومي؟ أم إنه «قتال» دفاعي احرتازي؟.

لقد ناقش فقهاؤنا( ،((2هذه اإلشكالية حتت عنوان« :جهاد الدفع» و«جهاد الطلب»،
فكان جهاد الدفع عندهم :مقاومة العدو إذا دخل أرض اإلسالم ،واحتل منها مساحة ولو
قليلة ،أو اعتدى عىل أنفس املسلمني أو أمواهلم وممتلكاهتم أو حرماهتم ،وإن مل يدخل أرضهم،
وحيتلها بالفعل ،أو اضطهد املسلمني من أجل عقيدهتم ،وفتنتهم يف دينهم ،يريد أن يسلبهم
حقهم يف اختيار دينهم ،وأن يكرههم عىل تركه باألذى والعذاب ،أو يكون قد متكن من بعض
املستضعفني من املسلمني من الرجال والنساء والولدان الذين ال يستطيعون حيلة وال هيتدون
{ر َّبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َه ِذ ِه ا ْل َق ْر َي ِة
سبيلاً  ،فسامهم سوء العذاب ،وأمسوا يستغيثون ويدعون رهبمَ ،
ِ
ِ
لمِ
(((2
اج َعل َلنَا ِم ْن َلدُ ن َْك ن َِص ًريا}  .فمقاومة مثل هذا العدو
اج َعل َلنَا م ْن َلدُ ن َْك َول ًّيا َو ْ
ال َّظا ِ َأ ْه ُل َها َو ْ
الظامل املتجبرِّ  ،والوقوف يف وجهه بالسالح ،ومقابلة القوة بالقوة ،هو ما يسمى :جهاد الدفع.
أما جهاد الطلب فهو أن يكون العدو يف عقر داره ،ولكننا نحن الذين نطلبه،
ونتع َّقبه ،..أو نبادئه نحن قبل أن يبادئنا هو ،..املهم أن هؤالء األعداء أو الكفار مقيمون يف
أرضهم ،ومل يبدؤونا بعدوان ظاهر ،ولكن نحن الذين نتع َّقبهم ونطلبهم ،وهلذا ُس ِّمي هذا
النوع من اجلهاد ،جهاد الطلب(.((2(»((2
( ((2سورة النساء ،اآلية .76
( ((2متفق عليه من حديث أيب موسى األشعري ،رواه البخاري يف كتاب العلم ،ومسلم يف اإلمارة.
( ((2انظر :القرضاوي ،فقه اجلهاد ،م.س ،ج ،1ص  77وما بعدها ،إذ أورد القرضاوي العديد من أقوال
وآراء أئمة اجلمهور يف املوضوع.
( ((2سورة النساء ،اآلية .75
( ((2انظر :يوسف القرضاوي ،فقه اجلهاد ،م.س ،ج ،1ص .69-68
( ((2وقد استند القائلون بجهاد الطلب ،ومن ثم رشعية القتال للناس كافة ،من حاربنا ،ومن ساملنا ،بجملة
أدلة من القرآن الكريم ،ومن احلديث النبوي ،ومن السرية النبوية ،ومن التاريخ ،ومن أقوال الفقهاء.
ونذكر هذه األدلة إمجالاً :
ِ
ِ
ِ
ِ
ُون ف ْتنَ ٌة َو َيك َ
وه ْم َحتَّى لاَ َتك َ
ُون الدِّ ي ُن ل َّله}اآلية  ،193ويف سورة األنفال:
{و َقات ُل ُ
* قوله يف سورة البقرةَ :
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كبريا أي النوعني مقصود يف اإلسالم .ومما يسعفنا يف
لقد اختلف الفقهاء اختال ًفا ً
حتديد «القتال» املراد يف اإلسالم ،حتديد مقاصد وأهداف «القتال» ،من خالل النصوص
القرآنية والنبوية املحكمة ،فعىل ضوء هذه األهداف املعلنة البينة ،نعرف حقيقة هذا
«القتال» ،أهو «القتال اهلجومي» أم «القتال الدفاعي»؟.

من األهداف التي ذكرت للقتال يف القرآن الكريم

{و َقاتِ ُلوا فيِ
 -1الدفاع عن املسلمني ،ور ّد االعتداءات والظلم الذي يلحق هبمَ :
ِ
ِ
سب ِ ِ ِ ِ
ب المُْ ْعت َِدي َن}(ُ { ((3أ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
ون
يل ال َّله ا َّلذي َن ُي َقات ُلو َنك ُْم َولاَ َت ْعتَدُ وا إِ َّن ال َّل َه لاَ يحُ ُّ
َ
ِ
ِ
(((3
ِ
بِ َأنهَّ ُ ْم ُظل ُموا َوإ َّن ال َّل َه َعلىَ َنصرْ ِ ه ْم} .
ون فيِ َسبِ ِ
{و َما َلك ُْم لاَ ُت َقاتِ ُل َ
ني
يل ال َّل ِه َوا ُمل ْست َْض َع ِف َ
 -2نرصة املظلومني واملستضعفنيَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء وا ْل ِو ْلدَ ِ
لمِ
ِم َن الر َج ِ
ان ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا م ْن َهذه ا ْل َق ْر َية ال َّظا ِ َأ ْه ُل َها}(.((3
ال َوالن َِّس َ
ِّ
ُون الدِّ ي ُن ُك ُّل ُه لِ َّل ِه} اآلية  .39ومعنى{ :لاَ َتك َ
{و َيك َ
ُون فِ ْتنَ ٌة} يف رأهيم :أي :ال يكون رشك.
َ
* آية السيف التي نسخت نحو مائة وأربع عرشة آية أو أكثر من ذلك ،وهي توجب قتال الكفار كافة،
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا لهَ ُ ْم
{ َفإِ َذا ان َْس َل َخ الأْ َ ْش ُه ُر الحْ ُ ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا المُْشرْ ِ ِك َ
وه ْم َواحْصرُ ُ ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ني َح ْي ُث َو َجدْتمُ ُ ُ
ك َُّل َم ْر َص ٍد} سورة التوبة ،اآلية.5
* حديث« :بعثت بني يدي الساعة بالسيف» أخرجه أمحد يف مسنده .وهو يوحي باستخدام القوة يف
مواجهة اجلميع.
* غزوات الرسول كانت مبادأة باهلجوم .كام يف فتح مكة ،وغزوة تبوك.
* فتوح اخللفاء الراشدين والصحابة –وهم الذين يقتدى هبم فيهتدى -كانت ابتداء وطل ًبا.
* إمجاع الفقهاء عىل أن اجلهاد فرض كفاية عىل األمة ،ومعناه :وجوب الغزو ألرض الكفار كل سنة مرة
عىل األقل.
* علة القتال هي الكفر فهو وحده علة تامة ،وإن وجدت علل أو أسباب أخرى ،مثل العدوان عىل
اإلسالم وأهله ،فهي تقوي سبب الكفر.
* فلسفة إخضاع السلطات الطاغية ،واألنظمة الظاملة ،لنظام اإلسالم ،وحكم اإلسالم ،حتى ترى
الشعوب اإلسالم بأعينها :عملاً وتطبي ًقا وأخال ًقا ،فتتأثر به وتدخل فيه .انظر :يوسف القرضاوي،
فقه اجلهاد ،م.س،ج،1ص.275
هذا جممل أدلة القائلني باجلهاد اهلجومي ،وقد أعفانا يوسف القرضاوي الرد عليها ،يف كتابه ،فقه
اجلهاد؛ حيث ناقشها وفندها مجيعها ،باملنطق العلمي الرصني ،وباألدلة الرشعية الناصعة ،املعتمدة عىل
رصيح كتاب اهلل ،وعىل صحيح سنة رسول اهلل .مؤكدً ا رشعية القول بجهاد الدفع وقوة استناده إىل
مصادر اإلسالم وأدلته األصيلة.
( ((3سورة البقرة ،اآلية .190
( ((3سورة احلج ،اآلية .39
( ((3سورة النساء ،اآلية .75
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فجعل القتال يف سبيل املستضعفني قرينًا بالقتال يف سبيل اهلل ،إذ عطف عليه الواو بال
فصل .بل هو عند التأ ُّمل جزء من القتال يف سبيل اهلل؛ ألن القتال يكون يف سبيل اهلل إذا
كانت الغاية :أن تكون كلمة اهلل هي العليا ،وكلمة اهلل هي كلمة احلق الذي يواجه الباطل،
والعدل الذي يقاوم الظلم ،وإنقاذ املستضعفني إنام هو إلقامة عدل اهلل يف األرض.
ض َل َفسدَ ِ
ِ
ت الأْ َ ْر ُض}(.((3
{و َلوْلاَ َد ْف ُع ال َّله الن َ
 -3منع الفساد يف األرضَ :
َّاس َب ْع َض ُه ْم بِ َب ْع ٍ َ

 -4احلرص عىل تطبيق بنود املعاهدات السليمة ومنع نقضها أو اإلخالل برشائطها
{وإِ ْن َن َك ُثوا َأيْماَنهَ ُ ْم ِم ْن َب ْع ِد َع ْه ِد ِه ْم َو َط َعنُوا فيِ ِدينِك ُْم
أو تأليب األعداء عىل املسلمنيَ :
َ (((3
َف َقاتِ ُلوا َأ ِئ َّم َة ا ْل ُك ْف ِر إِنهَّ ُ ْم لاَ َأيْماَ َن لهَ ُ ْم َل َع َّل ُه ْم َينْت َُهون} .
لقد جاءت آيات القتال يف القرآن الكريم يف كثري من السور املكية واملدنية مبينة
السبب الذي من أجله أذن يف القتال وهو يرجع إما إىل دفع ظلم ،أو قطع فتنة ،أو محاية
الدعوة اإلسالمية ،أو منع فساد يف األرض ،أو احلرص عىل تطبيق بنود املعاهدات السلمية
ومنع نقضها .فأين هذه األهداف من القتال اهلجومي؟.

إن اعتبار «اجلهاد القتايل» مبادأة للناس بالقتال ،وأسلو ًبا لفرض اإلسالم بالقوة
واإلكراه غري صحيح البتة .القتال يف اإلسالم محاية للدعوة والدعاة عندما تفرض الظروف
حتديات عىل املسلمني ،ومعلوم من الدين بالرضورة أن الدعوة تتحقق باحلكمة واملوعظة
احلسنة ،وال تتحقق بيشء غريه .ال نجد يف القرآن الكريم ما يؤيد اعتبار القتال ابتداء،
واعتباره وسيلة من وسائل قرس الناس عىل اإلسالم ،بل كل ما هناك -كام ب َّينَّا -أن القتال
خيار أخري حلامية الدعوة من كل التحديات التي تواجهها ،فالقتال وسيلة للحامية وللدفاع
وليس هد ًفا بحد ذاته.

فمن اخلطأ واحلال هذه اعتبار «اجلهاد القتايل» يف اإلسالم حر ًبا ابتدائية؛ ذلك أن
املسلم ال خيوض حر ًبا إىل إذا بادأه عدوه باألذى والرضرُ { ،أ ِذ َن لِ َّل ِذي َن ُي َقا َت ُل َ
ون بِ َأنهَّ ُ ْم
ُظ ِل ُموا َوإِ َّن ال َّل َه َعلىَ َنصرْ ِ ِه ْم َل َق ِد ٌير ( )39ا َّل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِ
ار ِه ْم بِ َغيرْ ِ َح ٍّق إِلاَّ َأ ْن َي ُقو ُلوا
َر ُّبنَا ال َّل ُه}(.((3
ويقول املفرسون يف رشح هذه اآلية :إهنا أول آية نزلت لترشيع احلرب وتقنني
رشوطها ،فاملسلمون يف عهد الرسول  Kإنام خاضوا حرو ًبا دفاعية عن حق مرشوع،
( ((3سورة البقرة ،اآلية.251
( ((3سورة التوبة ،اآلية .12
( ((3سورة احلج ،اآليتان .40-39
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وملقاومة األذى الذي أوقعه هبم املرشكون بطردهم من ديارهم ،واالستيالء عىل ممتلكاهتم
بمكة ،وحرماهنم من مصادر عيشهم ،وحماولة قتل بعضهم ،والتآمر عىل رسوهلم بإعطاء
األمر باغتياله وتعذيب أنصاره ومعتنقي دينه.
وقد قال اهلل عز وجل يف آية جامعة ترشع رشوط احلرب وتلخصها يف صد العدوان
ِ
ِ
{و َقاتِ ُلوا فيِ سبِ ِ ِ ِ
ب ا ُمل ْعت َِدي َن}( .((3فاملعتدي
يل ال َّله ا َّلذي َن ُي َقات ُلو َنك ُْم َولاَ َت ْعتَدُ وا إِ َّن ال َّل َه لاَ يحُ ُّ
َ
َ
(((3
عىل غريه عدو اهلل السالم»  .فاهلل سبحانه يأمر بالقتال يف سبيله لرد العدوان وال يسمح
ِ
ب ا ُمل ْعت َِدي َن}(.((3
{ولاَ َت ْعتَدُ وا إِ َّن ال َّل َه لاَ يحُ ُّ
بمتابعة اهلجوم بعد صد العدوانَ ،

إن علة «القتال» يف اإلسالم هي الدفاع ،فالدفاع عن ديار املسلمني ومعتقداهتم
ربر اجلهاد القتايل ،أما القول بتقسيم اجلهاد إىل
وأحواهلم ودمائهم وأعراضهم ،هو الذي ي ِّ
جهاد طلب «ابتدائي» و«جهاد دفع» ،فإنه ال ينسجم والتصور القرآين ملجال عالقات املسلمني
مكونات املجتمع اإلنساين.
بغريهم القائم عىل السالم والتعايش السلمي مع خمتلف ِّ

ونجد يف سرية الرسول  Kما يؤيد القول ويدعمه ،فالرسول  Kمل يبدأ أحدً ا
من الكفار بقتال ،ولو كان اهلل أمره بقتل كل كافر لكان يبتدئهم بالقتال.
واألدلة التارخيية تشهد أن غزوات الرسول K؛ كانت دفاعية .فغزوة بدر ،وهي
أوىل املعارك ،مل يبدأ الرسول  ،Kفيها بقتال ،بل تعرض لقافلة قريش التجارية ،وهي
عمل السرتداد حقوق مالية من أهل مكة ،فقد استوىل زعامء مكة عىل أموال املهاجرين
وصادروها ،وحني علم الرسول  Kبخروج قافلة مكة التجارية إىل الشام بقيادة أيب
سفيان .خرج رسول اهلل  Kالعرتاض القافلة ،واالستيالء عليها ،غري أن القافلة متكَّنت
من اإلفالت .فجمعت قريش جيشها وقامت باهلجوم عىل املسلمني ،وكانت املعركة عند
ماء بدر قرب املدينة املنورة ،يف السنة الثانية للهجرة ،يف السابع عرش من رمضان املبارك،
فنرص اهلل املسلمني وهزمت قريش رش هزيمة.

ومثلها معركة أحد ،فقد كان مرشكو مكة هم املهامجني ،وكان موقف رسول اهلل K
دفاع ًّيا؛ إذ مجع املرشكون ثالثة آالف مقاتل واجتهوا من مكة إىل املدينة للقضاء عىل الرسول
والدعوة والدولة هناك ،فتصدَّ ى هلم املسلمون عىل مقربة من املدينة فوقعت املعركة.

( ((3سورة البقرة ،اآلية .190
( ((3عبد اهلادي بوطالب ،اإلسالم واإلرهاب ضمن كتاب ،الديانات الساموية وموقفها من العنف ،الرباط:
منشورات الزمن ،ع ،32سنة 2002م ،ص .103-102
( ((3سورة البقرة ،اآلية .190
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وأما معارك الرسول  Kمع اليهود فلم يبدأ بقتال حتى نقضوا العهود واملواثيق،
حتول
واعتدوا عىل حرمة إحدى النساء املسلامت وقتلوا أحد املسلمني عندما دافع عنها ،ثم َّ
إىل معركة حملية يف سوق بني قينقاع ،بني املسلمني واليهود ،مما دعا رسول اهلل  Kإىل
حماربتهم.
ومثلها معركة األحزاب ،فقد كانت معركة دفاعية؛ إذ هامجت قريش وحلفاؤها
املسلمني يف املدينة املنورة ..وتؤكِّد الوثائق التارخيية أن غزوة رسول اهلل  Kليهود بني
النضري مل تقع إلاَّ بعد نقضهم للعهد وتآمرهم عىل رسول اهلل  Kلقتله بإلقاء صخرة
جالسا بجواره ،حني ذهب إىل
عليه من أعىل سطح منزل من منازهلم ،كان رسول اهلل K
ً
قريتهم يطلب منهم املشاركة يف أداء ٍ
دية لقتيل حسب االتفاق معهم ،مما دعا إىل مقاتلتهم.

أما غزوة مؤتة فسببها أن ملكًا يف بالد الروم كان قد قتل املبعوث الذي بعثه رسول
اهلل  Kإليه ،سنة ٍ
ثامن من اهلجرة ليدعوهم إىل اإلسالم ،وينقل إليهم رسالة رسول اهلل
 ،Kإلاَّ أهنم كشفوا عن موقفهم احلريب والعدواين من الدعوة والدولة اإلسالمية ..مما
دعا رسول اهلل  Kإىل أن يغزوهم لري َّد عليهم عدواهنم ويشعرهم بقوة الدولة والدعوة
كعملية دفاع وردع.
وأما غزوة هوازن وثقيف ،فإن هاتني القبيلتني كانوا قد أعدُّ وا العدَّ ة م ًعا للهجوم عىل
املسلمني ،فبدأ رسول اهلل  Kباهلجوم عليهم دفا ًعا عن اإلسالم واألمة والدعوة ،ومثلها
غزوة تبوك يف السنة التاسعة من اهلجرة لبالد الروم؛ ذلك أن رسول اهلل بلغته معلومات
وأنباء عن هت ُّيؤ الروم لغزو املدينة ،والقضاء عىل الدعوة اإلسالمية ..مما دعا رسول اهلل
 Kإىل غزوهم كمبادرة دفاعية ،وعمل وقائي ،وقد انتهى املوقف بعد وصول جيش
املسلمني إىل تبوك من أرض الشام بالصلح.((3(...
يتبينَّ من خالل تتبعنا هذا ،لغزوات النبي  ،Kأن األمر بالقتال أمر دفاعي ،وأن
حيرك رسول اهلل يف مجيع غزواته ،هو الدفاع؛ لذا فإن املسامل الذي ال يقاتل
السبب الذي كان ّ
املسلمني وال يبدأ بمقاتلتهم ال يقاتل ،وليس مقصودا بالقتال.
يقول ابن القيم يف هذا الصدد« :كان  Kيقاتل من حياربه ويقاتله ،وأما من سامله

( ((3انظر تفاصيل كل ذلك يف:
 ابن هشام ،السرية النبوية ،حتقيق :سيد بن رجب ،مراجعة :مصطفى العدوي ،القاهرة :مكتبة الصفا،ط األوىل1423 ،هـ2003 /م.
 -ابن القيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،م.س.
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وهادنه ،فلم يقاتله مادام مقيماً عىل هدنته ،مل ينقض عهده ،بل أمره اهلل تعاىل أن يفي هلم
بعهدهم ما استقاموا له ،كام قال تعاىلَ { :ف اس َت َقاموا َلكُم َف ِ
ِ
ب
يموا لهَ ُ ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
استَق ُ
ْ ْ
ماَ ْ ُ
(((4
وأقرهم عىل دينهم ،فلام حاربوه ونقضوا عهده
ا ُملت َِّق َ
ني}  .وملا قدم املدينة صالح اليهود َّ
وبدؤوه بالقتال قاتلهم ،وكذلك ملا هادن ً
قريشا عرش سنني مل يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم
بقتاله ونقضوا عهده ،فعند ذلك غزاهم يف ديارهم .وكانوا هم يغزونه قبل ذلك ،كام قصدوه
أيضا هم جاؤوا لقتاله ،ولو انرصفوا عنه مل يقاتلهم»(.((4
يوم أحد ،ويوم اخلندق ،ويوم بدر ً
واملقصود -حسب ابن القيم -أن القتال يف اإلسالم إنام كان دفا ًعا لصدِّ عدوان عن
كف أذى عن املؤمنني ،وأن اإلسالم يسامل من يسامله ،وال يقاتل إلاَّ من قاتله.
الدين أو ِّ

ومن قبله أكد الشيخ ابن تيمية هذا الرأي؛ بقوله« :إن القتال هو ملن يقاتلنا كام قال اهلل
ِ
ِ
تعاىل{ :و َقاتِ ُلوا فيِ سبِ ِ ِ ِ
ب ا ُمل ْعت َِدي َن}(.((4
يل ال َّله ا َّلذي َن ُي َقات ُلو َنك ُْم َولاَ َت ْعتَدُ وا إِ َّن ال َّل َه لاَ يحُ ُّ
َ
َ
مستندً ا يف ذلك بام جاء يف السنن عنه « :Kأنه مر عىل امرأة مقتولة يف بعض مغازيه قد
وقف عليها الناس ،فقال :ما كانت هذه لتقاتل ،وقال ألحدهم« :احلق خالدا» ،فقل له« :ال
تقتلوا ذرية وال عسي ًفا»(.((4

ومن خالل كل ما سبق نستطيع القول :إن «اجلهاد القتايل» يف اإلسالم مل يرشع ابتداء،
كام مل يرشع لالنتقام والتسلط والعدوان ،بل رشع للدفاع ومواجهة الظلم والطاغوت
ونرصة احلق واملستضعفني؛ فهو هبذا حق مرشوع للمسلمني السرتداد حقوقهم وكرامتهم.

ﷺ ثال ًثا :هل الكفر يف ذاته سبب ملقاتلة أهله؟
هل القتال لعلة الكفر يكون «يف سبيل اهلل»؟

اختلف العلامء يف سبب قتال الكفار :هل سببه مقاتلتهم للمسلمني وصدهم هلم عن
جمرد كفرهم ،سواء خيف رضهم
الدين ،ودفع رشهم ورضهم عن املوحدين؟ أو سببه َّ
ورشهم أو ال؟.
مبيحا
ذهب فريق من العلامء إىل أن الكفر يف ذاته سبب ملقاتلة أهله ،واعتربوا الكفر ً
تم فأهل الرشك والكفر خمريون بني خيارين ال ثالث هلام :اإلسالم أو
لقتل الكافر ،ومن َّ
( ((4سورة التوبة ،اآلية .7
( ((4ابن القيم اجلوزية ،هداية احليارى من اليهود والنصارى ،مكة املكرمة :مؤسسة مكة للطباعة ،ط األوىل،
1396هـ ،ج ،1ص .12
( ((4سورة البقرة ،اآلية .190
( ((4أخرجه مالك ،كتاب اجلهاد ،باب النهي عن قتل النساء والوالدان ،رقم احلديث .965
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السيف (القتال) ،وأما أهل الكتاب ومعهم املجوس ،فإهنم خمريون بني ثالثة خيارات:
اإلسالم أو اجلزية أو القتال.

بمعنى آخر -وحسب رأي أصحاب هذا االجتاه -فإن املرشكني يف حال بلوغ دعوة
اإلسالم إليهم فامتنعوا عنها ،تعينَّ قتاهلم حتى يكون ذلك إما سب ًبا يف هالكهم أو يف دخوهلم
اإلسالم( .((4وعليه؛ فال جمال للحديث عن موادعة أو سلم أو أمان يقوم بني املسلمني وغري
أيضا
املسلمني ،وأنه كام يكون متعينا عىل املسلمني أن يدفعوا العدو عن بالدهم ،فإن عليهم ً
أن ُيدامهوه يف بالده ما استطاعوا إىل ذلك سبيلاً  ،ال فرق يف ذلك بني أن يكون العدو قد
اكتسب وصف العداوة بارتكابه عدوانا ماد ًّيا عىل املسلمني أو بالتحضري واإلعداد لش ِّن
ملجرد رفضه
هذا العدوان ،وبني أن يكون قد اكتسب هذا الوصف بغري ذلك ،ولو كان َّ
اخلضوع لدولة اإلسالم ،وبقائه عىل غري دين اإلسالم.
من أبرز من يمثل هذا الرأي من الفقهاء واملفرسين املتقدمني ،اإلمام الشافعي؛ إذ
يذهب إىل أن املبيح للقتل هو الكفر ،وأن ال سبيل أمام الكفار حلقن دمائهم ومحاية أمواهلم
إلاَّ اإليامن باهلل وبرسوله ،واستثنى أهل الكتاب إذا حصل هلم عهد من املؤمنني.

يقول اإلمام الشافعي« :حقن اهلل الدماء ومنع األموال إلاَّ بحقها ،باإليامن باهلل
وبرسوله ،أو عهد من املؤمنني باهلل ورسوله ألهل الكتاب ،وأباح دماء البالغني من الرجال
باالمتناع عن اإليامن ،إذا مل يكن هلم عهد ...والذي أراد اهلل عز وجل أن يقتلوا حتى يتوبوا
ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة أهل األوثان من العرب وغريهم الذين ال كتاب هلم .فإن قال
قائل :ما دل عىل ذلك ،قيل له :قال اهلل عز وجلَ { :قاتِ ُلوا ا َّل ِذي َن لاَ ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِال َّل ِه َولاَ بِا ْل َي ْو ِم
ِ
ِ
ِ
ون ما حرم ال َّله ورسو ُله ولاَ ي ِدين َ ِ
ِ
َاب َحتَّى
ُون دي َن الحْ َ ِّق م َن ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
الآْ َخ ِر َولاَ يحُ َ ِّر ُم َ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ
يع ُطوا الجِْ ْزي َة َعن ي ٍد وهم ص ِ
اغ ُر َ
ون}( .((4فمن مل يزل عىل الرشك مقيماً مل حيول عنه إىل
ْ َ َ ُ ْ َ
َ
ُْ
(((4( ((4
اإلسالم فالقتل عىل الرجال دون النساء منهم » .
( ((4انظر :عبد الوهاب خالف ،السياسة الرشعية يف الشئون الدستورية واخلارجية واملالية ،مجعها ورشحها
وقدم هلا :حممد عامرة ،جملة األزهر ،شهر ذي القعدة 1432هـ ،ص 86وما بعدها.
( ((4سورة التوبة ،اآلية.29 :
( ((4حممد بن إدريس الشافعي ،األم ،حتقيق :حممد زهري النجار ،بريوت :دار املعرفة ،ط الثانية1393،هـ/
1973م ،ج ،4ص  161وما بعدها.
عاجزا
قادرا عىل القتال أو
ً
( ((4ومقتىض الدليل عندهم قتل كل كافر ،سواء كان رجلاً أو امرأة وسواء كان ً
عنه ،وسواء ساملنا أو حاربنا .لكن رشط العقوبة بالقتل أن يكون بال ًغا ،فالصبيان ال يقتلون لذلك.
أما النساء ،فمقتىض الدليل قتلهم ،لكن مل يقتلن ألهنن يرصن سب ًيا بنفس االستيالء عليهن ،فلم يقتلن
لكوهنن مالاً للمسلمني ،كام ال هتدم املساكن إذا ملكت .وعىل هذا القول :يقتل الرهبان وغري الرهبان
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وإىل الرأي نفسه يذهب بعض أصحاب اإلمام أمحد؛ إذ يقول ابن قدامة احلنبيل:
«ويقاتل من سواهم من الكفار حتى ُيسلموا»( .((4ويدعم هذا الرأي اإلمام الشوكاين
بقوله « :أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر ،ومحلهم عىل اإلسالم أو تسليم اجلزية أو
القتل ،فهو معلوم من الرضورة الدينية وألجله بعث اهلل رسله وأنزل كتبه .وما زال رسول
اهلل  Kمنذ بعثه اهلل سبحانه إىل أن قبضه إليه جاعلاً هلذا األمر من أعظم مقاصده ومن
أهم شؤونه ،وأدلة الكتاب والسنة يف هذا ال يتسع هلا املقام وال لبعضها»(.((4

اجلصاص ُمبادأة املرشكني القتال من األمور املجمع عليها غري املختلف فيها
ويعترب َّ
إذ يقول« :وال نعلم أحد من الفقهاء حيظر قتال من اعتزل قتالنا من املرشكني ،إنام اخلالف
يف جواز ترك قتاهلم ال يف حظره»(.((5

أيضا ،إذ يؤكد ابن جرير الطربي ،ختيري املرشكني
نجد هذا الرأي عند بعض املفرسين ً
ِ
ِ
ني
بني اإلسالم أو القتل ،ففي تفسريه لقوله تعاىلَ { :فإ َذا ان َْس َل َخ الأْ َ ْش ُه ُر الحْ ُ ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا ا ُملشرْ ِ ك َ
ٍ
الصلاَ َة
وه ْم َواحْصرُ ُ ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
َح ْي ُث َو َجدْتمُ ُ ُ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا لهَ ُ ْم ك َُّل َم ْر َصد َفإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا َّ
ِ
(((5
يم}  .يقول الطربي« :فاقتلوهم حيث
َو َآت َُوا َّ
ور َرح ٌ
الزكَا َة َف َخ ُّلوا َسبِي َل ُه ْم إِ َّن ال َّل َه َغ ُف ٌ
لقيتموهم من األرض ،يف احلرم وغري احلرم يف األشهر احلرم وغري األشهر احلرم»(.((5
ني} فيجب قتل كل مرشك،
لوجود الكفر وذلك أن اهلل علق القتل لكونه مرشكًا بقولهَ { :فا ْق ُت ُلوا ا ُملشرْ ِ ِك َ
كام حترم ذبيحته ومناكحته ملجرد الرشك .الشيخ ابن تيمية ،قاعدة خمترصة يف قتال الكفار ومهادنتهم
وحتريم قتلهم ملجرد كفرهم ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل آل محد ،الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية،
ط .األوىل1425 ،هـ 2004 /م ،ص  .88وسياق كالم الشيخ رد هذه الدعوى وإبطاهلا.
( ((4عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،حتقيق :حممود
عبدالوهاب ،م.س ،ج ،9ص.173
( ((4حممد بن عيل الشوكاين ،السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار ،حتقيق :قاسم غالب أمحد وحممود
أمني النواوي ،بريوت :دارالكتب العلمية1405 ،هـ ،ج ،4ص.519-518
( ((5أمحد الرازي اجلصاص ،أحكام القرآن ،حتقيق :حممد الصادق قمحاوي ،دار إحياء الرتاث العريب ،طبعة
1405هـ ،ج ،3ص.191
( ((5سورة التوبة ،اآلية .5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لاَ
ُ
ُ
وه ْم عنْدَ ا َمل ْسجد َ
احل َرا ِم َحتَّى ُي َقاتلوك ُْم فيه} منسوخة وليست
{و ُت َقاتل ُ
( ((5وهو هنا حيكم بأن قوله تعاىلَ :
حمكمة .فيخالف من يقول بأنه ال جيوز قتال أحد يف املسجد احلرام إال بعد أن يقاتل .وبه قال جماهد
رجحه القرطبي مستدلاً بحديث ابن عباس حيث
وطاوس وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ،وهو ما َّ
قال :قال رسول اهلل  Kيوم فتح مكة« :إن هذا البلد حرمه اهلل يوم خلق الساموات واألرض فهو حرام
كلها بحرمة اهلل تعاىل إىل يوم القيامة ،وإن مل حيل القتال فيه ألحد قبيل ،ومل حيل يل إلاَّ ساعة من هنار فهو
حرام حرمه اهلل إىل يوم القيامة» ،أخرجه مسلم يف كتاب احلج .انظر :القرطبي أحكام القرآن ،القاهرة:
دار احلديث ،طبعة 1413هـ2002 /م ،ج ،1ص.722-721
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{وا ْق ُعدُ وا لهَ ُ ْم ك َُّل َم ْر َص ٍد} يقول الطربي« :واقعدوا هلم بالطلب
وعن قوله تعاىلَ :
لقتلهم أو أرسهم كل طريق ومرقب»( .((5وأنه «ال يخُلىَّ سبيلهم -أي املرشكني والكفار-
إلاَّ برجوعهم عماَّ هناهم عنه اهلل من الرشك باهلل وجحود نبوة نبيه حممد  ،Kإىل توحيد
اهلل وإخالص العبادة له وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة»( ،((5أي بعد إسالمهم.

والرأي نفسه نجده عند احلافظ ابن كثري ،حيث يقول« :إنه إذا بلغت املرشكني دعوة
اإلسالم فامتنعوا عنها ،مع غلبة املسلمني وقدرهتم عليهم ،تعني قتاهلم حتى يكون ذلك
سببا إما يف هالكهم أو يف دخوهلم اإلسالم»(.((5
وليس هناك اختالف بني ما ذهب إليه الطربي وابن كثري وما ذهب إليه القرطبي
بعدمها ،فقوله تعاىل{ :وقاتلوهم} معناه عند القرطبي أنه« :أمر بالقتال لكل مرشك يف
كل موضع ،وهو أمر بقتال مطلق ال برشط أن يبدأ الكفار ،ويستدل القرطبي بقوله تعاىل:
ِ
ُون فِ ْتنَ ٌة َو َيك َ
وه ْم َحتَّى لاَ َتك َ
ُون الدِّ ي ُن لِ َّل ِه} ( ،((5وقول رسول اهلل « :Kأمرت أن
{و َقات ُل ُ
َ
(((5
أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل»  .فد َّلت اآلية واحلديث عىل أن سبب القتال هو
ِ
وه ْم َحتَّى لاَ َتك َ
ُون فِ ْتنَ ٌة} أي كفر فجعل الغاية عدم الكفر»(.((5
{و َقات ُل ُ
الكفر ،ألنه قالَ :

ويشري أصحاب هذا االجتاه –فقهاء ومفرسين– إىل أنه إذا كان ظاهر قوله تعاىل
ُون بِال َّل ِه َولاَ بِا ْل َي ْو ِم الآْ َ ِخ ِر َولاَ يحُ َ ِّر ُم َ
يف سورة براءةَ { :قاتِ ُلوا ا َّل ِذي َن لاَ ُي ْؤ ِمن َ
ون َما َح َّر َم ال َّل ُه
ِ
ِ
ِ
ورسو ُله ولاَ ي ِدين َ ِ
َاب َحتَّى ُي ْع ُطوا الجِْ ْز َي َة َع ْن َي ٍد َو ُه ْم
ُون دي َن الحْ َ ِّق م َن ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
ََ ُ ُ َ َ
ص ِ
(((5
اغ ُر َ
ون}  ،يدل عىل أن مقاتلة أهل الكتاب ومعهم املجوس ،عملاً بقوله  Kيف
َ
(((6
شأن املجوس« :سنّوا هبم سنة أهل الكتاب»  .تكون عىل اإلسالم أو دفع اجلزية أو
القتال؛ فإن الكفار واملرشكني ال يكون هلم برصيح القرآن إلاَّ اإلسالم أو القتل»(.((6
( ((5ابن جرير الطربي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،حتقيق :هاين احلاج وعامد زكي البارودي وخريي
سعيد ،القاهرة :املكتبة التوفيقية ،طبعة 2004م ،ج  ،10ص.83
( ((5نفسه ،ج  ،10ص.83
( ((5ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،بريوت :دار املعرفة1403 ،هـ1983/م ،ج ،2ص -310-308
.337-331
( ((5سورة البقرة ،اآلية .193
( ((5أخرجه مسلم ،كتاب اإليامن ،باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ،رقم
احلديث .124
( ((5القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآ ن ،م.س ،ج ،1ص.723
( ((5سورة التوبة ،اآلية .29
( ((6أخرجه مالك ،كتاب الزكاة ،باب جزية أهل الكتاب واملجوس ،برقم.544
( ((6راجع القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،م.س ،ج ،2ص.452
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أسس أصحاب الرأي رأهيم وقواعدهم عىل أساس أن غري املسلمني إذا دعوا
وإنام َّ
إىل اإلسالم ،وأقيمت هلم دالئله احلقة ،وأبليت معاذيرهم برفع الشبهات وإيضاح اآليات،
كان إرصارهم عىل خالفهم وإعراضهم عن اإلسالم وآياته ،ورفضهم إجابة دعاته بمثابة
قرسا ما داموا مل
إيذان املسلمني باحلرب ،فيجب عىل املسلمني أن يسوقوهم إىل احلق ً
يذعنوا له باحلكمة واملوعظة احلسنة»(((6؛ «حتى إذا مل تُفلح وسائل القهر بعد أن مل تفلح
سبل احلكمة مل يكن بد من قتلهم ،وقطع دابر رشهم وقاية للمجتمع من ضالهلم ،كالعضو
املصاب إذا َّ
تعذر عالجه تكون مصلحة اجلسم يف برته»(.((6

إمجالاً فإن أصحاب هذا االجتاه -ويف سعيهم التأكيد أن األصل يف عالقة املسلمني
بغريهم هو القتال لعلة الكفر -جيمعون عىل أن هذا األصل يتمتَّع بأوصاف اإلطالق
والعموم والثبات ،باستنادهم إىل مقولة النسخ ،وأن آية السيف مستندهم يف القول هبذا
األصل ،قد نسخت آية {لاَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين} حتى صار قتال أهل الرشك بوصفهم هذا
رش ًعا عا ًما ال يملكون حياله إال اإلسالم أو اهلالك»(.((6

ويرى ابن العريب املالكي ،أن آيات القرآن الكريم املتع ِّلقة بالقتال ،تُشري إىل نوع من
التدرج يف األحكام وبيان ذلك« :أنه حني كان الرسول  Kبمكة ،عىل رضاوة العدو
مأمورا به وال حتى مأذونًا فيه ،وإنام هو الصفح واإلعراض،
وقلة النصري ،مل يكن القتال
ً
َّ ِ َ ِ ِ (((6
ْتيِ
اص َف ُحوا َحتَّى َيأ َ الل ُه بأ ْمره}  .حتى إذا هاجر الرسول
إعاملاً لقوله تعاىلَ { :فا ْع ُفوا َو ْ
وقويت باملدينة شوكته أذن يف القتال ،متى كانت املبادأة من املرشكني .مصدا ًقا لقوله تعاىل:
ِ ِ ِ
ون بِ َأنهَّ ْم ُظ ِل ُموا َوإِ َّن ال َّل َه َعلىَ َنصرْ ِ ِه ْم َل َق ِد ٌير ا َّل ِذي َن ُأ ْخ ِر ُجوا ِم ْن ِد َي ِ
ار ِه ْم
{ ُأذ َن ل َّلذي َن ُي َقا َت ُل َ ُ
بِ َغيرْ ِ َح ٍّق إِلاَّ َأ ْن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا ال َّل ُه}(.((6
فلام ازداد اإلسالم قوة إىل قوة ،فرض قتال من قاتل دون من مل يقاتل مصدا ًقا لقوله
ِ
وه ْم ِم ْن َح ْي ُث َأ ْخ َر ُجوك ُْم}( .((6حتى إذا بلغ
وه ْم َو َأ ْخ ِر ُج ُ
وه ْم َح ْي ُث َثق ْفت ُُم ُ
{وا ْق ُت ُل ُ
تعاىلَ :
فرضا عا ًّما كام جاء يف
الغاية بعد بدر وأرص الناس مع ذلك عىل فسادهم .فرض القتال ً
ِ
(((6
ني} ،
ني كَا َّف ًة َكماَ ُي َقاتِ ُلو َنك ُْم كَا َّف ًة َوا ْع َل ُموا َأ َّن ال َّل َه َم َع ا ُملتَّق َ
{و َقاتِ ُلوا المُْشرْ ِ ِك َ
قوله تعاىلَ :
( ((6عبد الوهاب خالف ،السياسة الرشعية ،يف الشؤون الدستورية واخلارجية واملالية ،م.س ،ص .94
( ((6نفسه ،ص .90
( ((6راجع ،ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،م.س ،ج ،4ص.17
( ((6سورة البقرة ،اآلية .109
( ((6سورة احلج ،اآليتان.39-38 ،
( ((6سورة البقرة،اآلية .190
( ((6سورة التوبة ،اآلية .36
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وه ْم
وقوله تعاىلَ { :فإِ َذا ان َْس َل َخ الأْ َ ْش ُه ُر الحْ ُ ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا ا ُملشرْ ِ ِك َ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ني َح ْي ُث َو َجدْتمُ ُ ُ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا لهَ ُ ْم ك َُّل َم ْر َص ٍد}(.((7(»((6
َواحْصرُ ُ ُ
تم عىل أربع مراحل
وبحسب ابن العريب؛ فإن التدرج يف ترشيع القتال واألمر به قد َّ
نسخ الالحق منها السابق .واستقر األمر عىل مبادأة الناس بالقتال من أجل الدخول يف
اإلسالم حيث قال« :فكل خطوة من اخلطوات األربع نسخت التي قبلها حتى أصبح
القتال يساق به الناس إىل اإليامن رغم أنوفهم»(.((7

فالقول بآية السيف يعطل العمل بآيات قرآنية هي من القواعد الكلية واملبادئ العامة
يف الدين اإلسالمي ،من ذلك قوله تعاىل{ :لاَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
{و َل ْو
ين}( ،((7وقوله سبحانهَ :
َشا َء َر ُّب َك لآَ َم َن َم ْن فيِ الأْ َ ْر ِ
ني}(،((7
ض ُك ُّل ُه ْم جمَ ِي ًعا َأ َف َأن َ
َّاس َحتَّى َيكُونُوا ُم ْؤ ِمنِ َ
ْت ُتك ِْر ُه الن َ
ِ
احل َسنَ ُة َولاَ
{ولاَ ت َْست َِوي َ
الص ْف َح الجْ َم َيل}( ،((7وقوله سبحانهَ :
اص َف ِح َّ
وقوله عز و جلَ { :ف ْ
ِ
ِ
ِ ِ
يم}( ،((7وغريها كثري...
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ُه َوليِ ٌّ حمَ ٌ
َّ
حيث مل يرتك أصحاب القول بالنسخ ،وخاصة املوسعني فيه آية من اآليات القرآنية
الداعية إىل الصفح والعفو والتسامح والصرب واملعاملة باحلسنى والدفع بالتي هي أحسن
وغري ذلك ،مما هو من أصول مكارم األخالق وأمهات الفضائل إال قالوا نسختها آية
السيف.

قال ابن العريب« :كل ما يف القرآن من الصفح عن الكفار ،والتويل واإلعراض والكف
ني َح ْي ُث
عنهم ،فهو منسوخ بآية السيف ،وهيَ { :فإِ َذا ان َْس َل َخ الأْ َ ْش ُه ُر الحْ ُ ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا ا ُملشرْ ِ ِك َ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا لهَ ُ ْم ك َُّل َم ْر َص ٍد}( .((7نسخت مائة وأربعا
وه ْم َواحْصرُ ُ ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
َو َجدْتمُ ُ ُ
وعرشين آية»(.((7
( ((6سورة التوبة ،اآلية .5
( ((7ابن العريب ،أحكام القرآن ،حتقيق :عيل حممد البجاوي ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية ،ط األوىل،
1957م ،ج ،1ص.110-109-102
( ((7نفسه ،ج ،1ص.110
( ((7سورة البقرة ،اآلية .256
( ((7سورة يونس ،اآلية .99
( ((7سورة احلجر ،اآلية .85
( ((7سورة فصلت ،اآلية .34
( ((7سورة التوبة ،اآلية .5
( ((7انظر :جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،دار الكتاب العريب ،طبعة 1425هـ2004/م،
ص.527
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إن القول بآية السيف كان سببا يف إفقار روح التسامح التي اتسم هبا اخلطاب
القرآين ،األمر الذي يدفع الباحث -وتأكيدا منه أن القتال يف اإلسالم سببه مقاتلة الكفار
للمسلمني ،ومن ثم تفنيد ما ذهب إليه أصحاب االجتاه األول من أن الكفر يف ذاته سبب
ملقاتلة أهله -إىل دراسة آيات القتال الواردة يف سورة التوبة( ((7بام فيها آية السيف ،حماولني
تتبع سياق ورودها( ((7واستنباط علة القتال فيها ،وحتديد العالقة بني اجلهاد القتايل الداعية
إليه ،وسبب مقاتلة الكفار.
افتتح اهلل عز وجل سوره براءة بقوله سبحانهَ { :ب َرا َء ٌة ِم َن ال َّل ِه َو َر ُسولِ ِه إِلىَ ا َّل ِذي َن
ِ
يحوا فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َوا ْع َل ُموا َأ َّنك ُْم َغيرْ ُ ُم ْع ِج ِزي ال َّل ِه
اهدْ ت ُْم ِم َن ا ُملشرْ ِ ِك َ
َع َ
ني (َ )1فس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان م َن ال َّله َو َر ُسوله إِلىَ الن ِ
َو َأ َّن ال َّل َه مخُْ ِزي ا ْلكَاف ِري َن (َ )2و َأ َذ ٌ
َّاس َي ْو َم الحْ َ ِّج الأْ َكْبرَ ِ َأ َّن ال َّل َه
ني َو َر ُسو ُل ُه َفإِ ْن ُت ْبت ُْم َف ُه َو َخيرْ ٌ َلك ُْم َوإِ ْن ت ََو َّل ْيت ُْم َفا ْع َل ُموا َأ َّنك ُْم َغيرْ ُ ُم ْع ِج ِزي
َب ِري ٌء ِم َن ا ُملشرْ ِ ِك َ
ِ
ال َّل ِه وبشرِّ ِ ا َّل ِذين َك َفروا بِع َذ ٍ ِ
ني ُث َّم لمَْ َينْ ُق ُصوك ُْم
اهدْ ت ُْم ِم َن المُْشرْ ِ ِك َ
اب َألي ٍم ( )3إِلاَّ ا َّلذي َن َع َ
َ
ََ
َ ُ
ِ
ِ
تمِ
ِ
تهِ
ني (َ )4فإِ َذا
ب ا ُملتَّق َ
َش ْي ًئا َولمَْ ُي َظاه ُروا َع َل ْيك ُْم َأ َحدً ا َف َأ ُّوا إِ َل ْي ِه ْم َع ْهدَ ُه ْم إِلىَ ُمدَّ ِ ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا
ان َْس َل َخ الأْ َ ْش ُه ُر الحْ ُ ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا المُْشرْ ِ ِك َ
وه ْم َواحْصرُ ُ ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ني َح ْي ُث َو َجدْتمُ ُ ُ
ِ
ٍ
يم
الصلاَ َة َو َآت َُوا َّ
لهَ ُ ْم ك َُّل َم ْر َصد َفإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا َّ
ور َرح ٌ
الزكَا َة َف َخ ُّلوا َسبِي َل ُه ْم إِ َّن ال َّل َه َغ ُف ٌ
است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع َكلاَ َم ال َّل ِه ُث َّم َأ ْب ِل ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه َذلِ َك
(َ )5وإِ ْن َأ َحدٌ ِم َن ا ُملشرْ ِ ِك َ
ني ْ
ف َيك ُ
بِ َأنهَّ ُ ْم َق ْو ٌم لاَ َي ْع َل ُم َ
ني َع ْهدٌ ِعنْدَ ال َّل ِه َو ِعنْدَ َر ُسولِ ِه إِلاَّ ا َّل ِذي َن
ون (َ )6ك ْي َ
ُون لِ ْل ُمشرْ ِ ِك َ
َعاهدْ تُم ِعنْدَ المَْس ِج ِد الحْ را ِم َف اس َت َقاموا َلكُم َف ِ
ِ
ف
ني (َ )7ك ْي َ
ب ا ُملت َِّق َ
يموا لهَ ُ ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
استَق ُ
ْ ْ
َ َ ماَ ْ ُ
ْ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َوإِ ْن َي ْظ َه ُروا َع َل ْيك ُْم لاَ َي ْر ُق ُبوا فيك ُْم إلاًّ َولاَ ذ َّم ًة ُي ْر ُضو َنك ُْم بأ ْف َواهه ْم َوتَأ َبى ُق ُلوبهُ ُ ْم َو َأ ْك َث ُر ُه ْم
ون ( )8اشْترَ وا بِآي ِ
َف ِ
ات ال َّل ِه َث َمنًا َق ِليلاً َف َصدُّ وا َع ْن َسبِ ِيل ِه إِنهَّ ُ ْم َسا َء َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
اس ُق َ
ون
َْ َ
ون فيِ ُم ْؤ ِم ٍن إِلاًّ َولاَ ِذ َّم ًة َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُمل ْعتَدُ َ
( )9لاَ َي ْر ُق ُب َ
الصلاَ َة
ون (َ )10فإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا َّ
ين و ُن َفص ُل الآْ ي ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون (َ )11وإِ ْن َن َك ُثوا َأيْماَنهَ ُ ْم ِم ْن
َوآت َُوا َّ
َ
الزكَا َة َفإِ ْخ َوا ُنك ُْم فيِ الدِّ ِ َ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون (َ )12ألاَ
َب ْع ِد َع ْهده ْم َو َط َعنُوا فيِ دينك ُْم َف َقات ُلوا َأئ َّم َة ا ْل ُك ْف ِر إِنهَّ ُ ْم لاَ َأيْماَ َن لهَ ُ ْم َل َع َّل ُه ْم َينْت َُه َ
( ((7اقترصنا عىل دراسة آيات القتال الواردة يف سورة التوبة دون غريها ،ألن سورة براءة هي آخر ما نزل
من القرآن بخصوص آيات القتال .وعليه فإذا استطعنا تفنيد دعوى نسخها آليات املهادنة واملوادعة
واملساملة ،أعفنا ذلك من دراسة آيات القتال الواردة يف سور قرآنية أخرى متقدمة عنها يف النزول.
( ((7فالسياق يشكل مدخلاً منهاج ًّيا رئيس ًّيا للوصول إىل دراسة املعنى وحتديد واستخراج قدرات النص
عىل استيعاب الوقائع ...بل إن اعتبار السياق أضحى من أبرز وأهم حمددات داللة النص يف املجاالت
منهجا أصول ًّيا وضاب ًطا مرجع ًّيا ،عىل التخفيف من
الترشيعية وغريها ،وقد ساعد اعتامد اعتبار السياق
ً
حدة التنافر الذي حيصل عادة بني اللفظ واملعنى .كام ساعد عىل تالقي آفة حتميل النصوص ما ال قبل هلا
به .انظر :فاطمة بوسالمة ،السياق عند األصوليني :املصطلح واملفهوم ،جملة اإلحياء ،الرابطة املحمدية
للعلامء،الرباط ،ع .اخلامس والعرشون ،مجادى الثانية 1428هـ /يوليوز 2007م ،ص .39
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اج الرس ِ
ُت َقاتِ ُل َ
ول َو ُه ْم َبدَ ُءوك ُْم َأ َّو َل َم َّر ٍة َأ َ
تخَْشوْنهَ ُ ْم َفال َّل ُه
ون َق ْو ًما َن َك ُثوا َأيْماَنهَ ُ ْم َوهمَ ُّ وا بِإِ ْخ َر ِ َّ ُ
ِ
وه ْم ُي َع ِّذبهْ ُ ُم ال َّل ُه بِ َأ ْي ِديك ُْم َو ِ
َأ َح ُّق َأ ْن َ
يخُْز ِه ْم َو َينْصرُْ ك ُْم
تخَْش ْو ُه إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
ني (َ )13قات ُل ُ
ِ
ِ
ُوب ال َّل ُه َعلىَ َم ْن َي َشا ُء
ور َق ْو ٍم ُم ْؤ ِمنِ َ
ب َغ ْي َظ ُق ُلوبهِ ِ ْم َو َيت ُ
ني (َ )14و ُي ْذه ْ
َع َل ْي ِه ْم َو َي ْشف ُصدُ َ
ِ
ِ
يم}(.((8
يم َحك ٌ
َوال َّل ُه َعل ٌ

تتضمن هذه اآليات أهم ما نزل يف شأن اجلهاد القتايل ،فضمنها ما سمي بآية السيف،
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا
{ َفإِ َذا ان َْس َل َخ الأْ َ ْش ُه ُر الحْ ُ ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا المُْشرْ ِ ِك َ
وه ْم َواحْصرُ ُ ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ني َح ْي ُث َو َجدْتمُ ُ ُ
لهَ ُ ْم ك َُّل َم ْر َص ٍد}( ((8والتي ادعي أهنا ناسخة ملا عداها من آيات القتال حيث فهم منها أن العلة
يف قتال املرشكني هي الكفر إذ جعلت انتهاء القتال بتوبتهم وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة.

إلاَّ أن قراءة السياق تشري إىل أن اآلية ليست كام فهمت :فاملوضوع والسياق يدوران
حول مرشكي قريش الذين نقضوا صلح احلديبية الذي عقده الرسول  Kمعهم مما أعاد
حالة احلرب التي كانت قائمة قبل الصلح.

فاحلديث يف اآليات يدور حول فريق خاص من املرشكني كان بينهم وبني رسول
تضمنت اآليات عدة إشارات تؤكد ذلك ،كام
اهلل عهد فنكثوه وظاهروا عىل املؤمنني ،وقد َّ
تؤكد أن آية السيف ال تتضمن علة الكفر يف القتال وهي:
ِ
اهدْ ت ُْم ِم َن ا ُملشرْ ِ ِك َ
* االستثناء يف قوله تعاىل{ :إِلاَّ ا َّلذي َن َع َ
ني ُث َّم لمَْ َينْ ُق ُصوك ُْم َش ْي ًئا َولمَْ
ِ
تمِ
ِ
ني}( ،((8فقد استثنت
ب ا ُملت َِّق َ
ُي َظاه ُروا َع َل ْيك ُْم َأ َحدً ا َف َأ ُّوا إِ َل ْي ِه ْم َع ْهدَ ُه ْم إِلىَ ُمدَّ تهِ ِ ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
اآلية من املرشكني طائفة مل يغدروا وبقوا عىل عهودهم.

* األمر بإجارة املرشكني إذا طلبوا ذلك ،ثم إبالغهم أماكن أمنهم ..ولو كان الكفر
هو سبب القتال ملا كانت هذه احلامية والرعاية للمستأمنني.
* أوردت اآليات استثناء آخر بعد احلديث عن حكم الناكثني يف آية السيف وهو{ :إِلاَّ
ا َّل ِذين َعاهدْ تُم ِعنْدَ ا َملس ِج ِد الحْ را ِم َف اس َت َقاموا َلكُم َف ِ
ِ
ني}(،((8
ب ا ُملت َِّق َ
يموا لهَ ُ ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
استَق ُ
ْ ْ
َ َ ماَ ْ ُ
ْ
َ َ ْ
ففي هذه اآلية تأكيد وأمر باالستقامة عىل العهود ورفض نبذها مع من كان وفيا هبا.

* ذكرت اآليات العلة التي من أجلها استنكر القرآن أن يكون للمرشكني عهد عند
ف وإِ ْن ي ْظهروا َع َليكُم لاَ ير ُقبوا فِيكُم إِلاًّ ولاَ ِذم ًة ير ُضو َنكُم بِ َأ ْفو ِ
اه ِه ْم
ْ َ
َ
ْ ْ َْ ُ
َّ ُ ْ
ْ
اهلل ورسولهَ { :ك ْي َ َ َ َ ُ

( ((8سورة التوبة ،اآليات.15 - 1
( ((8سورة التوبة ،اآلية .5
( ((8سورة التوبة ،اآلية .4
( ((8سورة التوبة ،اآلية .7
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ون}({ .((8اشْترََ وا بِ َآي ِ
وت َْأبى ُق ُلو م و َأ ْك َثرهم َف ِ
اس ُق َ
ات ال َّل ِه َث َمنًا َق ِليلاً َف َصدُّ وا َع ْن َسبِ ِيل ِه إِ ُنهَّ ْم
ْ َ
َ َ
بهُ ُ ْ َ ُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
َ (((8
(((8
فيِ
ِ
ٍ
ُ
لاَ
لاًّ
لاَ
ون} َ { .ي ْر ُق ُب َ
َسا َء َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون ُم ْؤمن إ َو ذ َّم ًة َوأو َلئ َك ُه ُم المُْ ْعتَدُ ون} .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيِ
{وإِ ْن َن َك ُثوا َأيْماَنهَ ُ ْم م ْن َب ْعد َع ْهده ْم َو َط َعنُوا دينك ُْم َف َقات ُلوا َأئ َّم َة ا ْل ُك ْف ِر إِنهَّ ُ ْم لاَ َأيْماَ َن لهَ ُ ْم
َ
ِ
(((8
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ون} { .ألاَ ُت َقات ُل َ
َل َع َّل ُه ْم َينْت َُه َ
ون َق ْو ًما َن َك ُثوا أيْماَنهَُ ْم َوهمَُّ وا بإ ْخ َر ِ
الر ُسول َو ُه ْم َبدَ ُءوك ُْم
اج َّ
ِ
ِ
(((8
تخَْشوْنهَ ُ ْم َفال َّل ُه َأ َح ُّق َأ ْن َ
َأ َّو َل َم َّر ٍة َأ َ
ني}  .فلو كان الكفر هو العلة فام
تخَْش ْو ُه إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤمن َ
مكان هذه القرائن التي ذكرهتا اآليات والتي جتعل القتال ألسباب غري الكفر.
يبقى من اإلشكاالت التي يمكن أن تكون مومهة قوله تعاىلَ { :فإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا
ين و ُن َفص ُل الآْ َي ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون}( ،((8فقد جعلت
الصلاَ َة َوآت َُوا َّ
َ
الزكَا َة َفإِ ْخ َوا ُنك ُْم فيِ الدِّ ِ َ ِّ
َّ
اآليتان التوبة وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة سب ًبا يف ختلية سبيل املرشكني والكف عنهم مما
يوهم اإلجلاء إىل اإلسالم واإلكراه عليه.
لكن بعد أن عرفنا القرائن التي أشارت إليها اآليات ،نتبني أن هاتني اآليتني ليستا
مورد تعليل ،إنام تتحدثان عن حالة من حاالت انتهاء احلرب ،ومآل هؤالء الناكثني
الغادرين إذا تابوا ورجعوا عن االعتداء فامذا يكون حاهلم؟.
فقررت اآليات أن اهلل يغفر هلم ما قد سلف ،ويصبحوا إخوة للمؤمنني بقطع النظر عن كل
ما قدموه من إيذاء واعتداء قبل إسالمهم ،ولو كان القتال ألجل إسالم الكفار وتوبتهم لناقض
ذلك ما ذكرته اآليات من إشارات إىل أسباب القتال .فاآليات واضحة الداللة عىل أن الكفر ليس
يف القتال ،إنام للقتال أسباب أخرى ترتبط باالعتداء والظلم واخليانة ونكث العهد(.((9
أيضاَ { :قاتِ ُلوا ا َّل ِذي َن لاَ ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِال َّل ِه َولاَ بِا ْل َي ْو ِم الآْ َ ِخ ِر
يأيت بعد ذلك من سورة التوبة ً
ِ
ِ
ِ
ون ما حرم ال َّله ورسو ُله ولاَ ي ِدين َ ِ
َاب َحتَّى ُي ْع ُطوا
ُون دي َن الحْ َ ِّق م َن ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
َولاَ يحُ َ ِّر ُم َ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ
( ((8سورة التوبة ،اآلية .8
( ((8سورة التوبة ،اآلية .9
( ((8سورة التوبة ،اآلية 10
( ((8سورة التوبة ،اآلية 12
( ((8سورة التوبة ،اآلية 13
( ((8سورة التوبة ،اآلية .11
( ((9انظر:
 حممد سعيد رمضان البوطي ،اجلهاد يف اإلسالم ،كيف نفهمه؟ وكيف نامرسه؟ دمشق :دار الفكر ،طاألوىل1993 ،م ،ص ص.101-98 -56
 مصطفى زيد ،النسخ يف القرآن الكريم ،دراسة ترشيعية تارخيية نقدية ،املنصورة :دار الوفاء ،ط الثالثة،1408هـ1987/م ،ج ،2ص 6وما بعدها.
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الجِْ ْزي َة َعن ي ٍد وهم ص ِ
اغ ُر َ
ون}(.((9
َ ْ َ َ ُ ْ َ

هذه هي أول آية نزلت يف قتال أهل الكتاب ،وقد توافق نزوهلا مع اجتاه املسلمني إىل
لقاء الروم يف غزوة تبوك لرد عدوان القبائل العربية النرصانية عىل رسول الرسول K
وقوافل املسلمني.

وقد حرصت اآلية الذين يقاتلون بطائفة من أهل الكتاب ،وذلك من خالل حرف
ِ
ِ ِ
مقصورا عىل طائفة منهم
َاب} وبالتايل يغدو األمر بالقتال
التبعيض{ ،م َن ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
ً
اتَّصفت بام ذكرته اآلية من صفات ،وليس من لوازم هذه الصفات انتفاء صفة أهل الكتاب
عن أصحاهبا ،كام أن هذه الصفات ال تشمل مجيع أهل الكتاب ،وكأن اآلية تشري إىل أن من
َّ
واستحل احلرام ومل يقبل احلق،
أهل الكتاب من بغى واعتدى ومل خيف اهلل واليوم اآلخر
وقد أكَّدت ذلك اآليات التالية التي أوضحت سابقة العدوان والصد عن سبيل اهلل من
ِ
ِ
ِ
ِ
قبل هؤالءُ { :ي ِريدُ َ
ُور ُه َو َل ْو ك َِر َه
ُور ال َّله بِ َأ ْف َواه ِه ْم َو َي ْأ َبى ال َّل ُه إِلاَّ َأ ْن ُيت َّم ن َ
ون َأ ْن ُي ْطف ُئوا ن َ
ِ ِ
ِ
ار والر ْهب ِ
ون َأ ْم َو َال الن ِ
ان َل َي ْأ ُك ُل َ
ا ْلكَافِ ُر َ
َّاس
ون}(َ { ،((9يا َأ َيهُّا ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َّن كَث ًريا م َن الأَْ ْح َب ِ َ ُّ َ
ون َع ْن َسبِ ِ
بِا ْل َباطِ ِل َو َي ُصدُّ َ
يل ال َّل ِه}( .((9ويف هذا إشارة إىل مواقف العدوان والبغي التي
يقفها بعض أهل الكتاب ،مما يعترب سب ًبا لألمر بقتاهلم يف اآلية 29؛ لذلك جاءت اآليات
التالية تستنفر املسلمني لغزوة تبوك وتندِّ د باملتقاعس عنها{ ،ان ِْفروا ِخ َفا ًفا وثِ َقالاً وج ِ
اهدُ وا
َ َ
َ
ُ
َ (((9
بِ َأ ْم َوالِك ُْم َو َأ ْن ُف ِسك ُْم فيِ َسبِ ِ
يل ال َّل ِه َذلِك ُْم َخيرْ ٌ َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم َت ْع َل ُمون} .
هذا ولو كان الكفر هو السبب يف القتال جلعلت اآلية اإلسالم هو الغاية التي ينتهي
عندها القتال ،لكن اآلية جعلت اجلزية هي الغاية.
نخلص من هذا إىل أنه ال تعارض بني اآلية ومبدأ سلمية العالقة مع اآلخر املخالف
دينيا ما مل يبدأ باهلجوم عىل املسلمني(.((9

( ((9سورة التوبة ،اآلية .29
( ((9سورة التوبة ،اآلية .32
( ((9سورة التوبة ،اآلية .34
( ((9سورة التوبة ،اآلية.42
( ((9انظر:
 حممد سعيد رمضان البوطي ،م.س ،ص ص .60-58 مصطفى زيد ،م.س .ج ،2ص 6وما بعدها. عبد الرمحن حليل ،حرية االعتقاد يف القرآن الكريم :دراسة يف إشكاليات الردة واجلهاد واجلزية ،الدارالبيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط األوىل2001 ،م .وقد اعتمدنا عىل هذا الكتاب يف هذه القضية
بشكل كبري جدًّ ا.
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ني كَا َّف ًة َكماَ ُي َقاتِ ُلو َنك ُْم كَا َّف ًة َوا ْع َل ُموا َأ َّن
{و َقاتِ ُلوا ا ُملشرْ ِ ِك َ
آية أخرى من سورة التوبةَ :
ني}(.((9
ال َّل َه َم َع ا ُملت َِّق َ

وردت هذه اآلية يف سياق حتريم القتال يف األشهر احلرم ،وهي رصحية يف أن القتال
مرشوع عىل سبيل املقابلةَ { ،كماَ ُي َقاتِ ُلو َنك ُْم} ،أي كام جيتمعون حلربكم إذا حاربوكم
أيضا إذا حاربتموهم وقاتلوهم باملثل ،فكلمة (كافة) ال تشمل غري
فاجتمعوا أنتم ً
ِ
ني َح ْي ُث
املقاتلني ،واآلية شبيهة بآية سورة التوبةَ { :فإِ َذا ان َْس َل َخ الأْ َ ْش ُه ُر الحْ ُ ُر ُم َفا ْق ُت ُلوا ا ُملشرْ ِ ك َ
ٍ
الصلاَ َة َوآت َُوا
وه ْم َواحْصرُ ُ ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
َو َجدْتمُ ُ ُ
وه ْم َوا ْق ُعدُ وا لهَ ُ ْم ك َُّل َم ْر َصد َفإِ ْن تَا ُبوا َو َأ َقا ُموا َّ
ِ
يم}(.((9(»((9
َّ
ور َرح ٌ
الزكَا َة َف َخ ُّلوا َسبِي َل ُه ْم إِ َّن ال َّل َه َغ ُف ٌ
وتزيد هنا بيان جزئية من القاعدة يف القتال وهي أن القتال ملن قاتلنا ،وكأهنا تقول:
«إن وصف من أمرناكم بقتاهلم متحقق يف هؤالء املرشكني ألهنم يقاتلونكم كافة فقاتلوهم
بثمل صنيعهم»(.((9
أخريا تأيت هذه اآلية من سورة التوبةَ { :يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َقاتِ ُلوا ا َّل ِذي َن َي ُلو َنك ُْم ِم َن
ً
ِ
ِ
ِ
(((10
ِ
ا ْل ُك َّف ِ
َ
ني} .
ار َو ْل َيجدُ وا فيك ُْم غ ْل َظ ًة َوا ْع َل ُموا أ َّن ال َّل َه َم َع ا ُملتَّق َ
ال تتضمن هذه اآلية بيان سبب القتال فهي آية مطلقة تقيد باآليات األخرى املقيدة،
{و ْل َي ِجدُ وا فِيك ُْم ِغ ْل َظ ًة} ،فهي يف سياق اإلرشاد إىل خطة حربية تطبق عند نشوء
أما قولهَ :
القتال املرشوع ،وذلك بأن يبدأ بقتال العدو األقرب فاألقرب عند تعدُّ د األعداء ،وال يمكن
أن يفهم من اآلية أن القائد احلريب املسلم خيطط طريقة لغزو العامل فيبدأ باألقرب فاألقرب؛
ذلك ألن املراد بكلمة الكفار ونظائرها إذا أطلقت يف القتال هم املحاربون املعتدون(.((10

من خالل تت ُّبعنا لسياق ورود آيات القتال يف سورة التوبة ،بام فيها آية السيف ،نتبينَّ أنه
ال توجد أي آية يف القرآن تشري إىل أن القتال يف اإلسالم ابتدائي ،وأنه رشع حلمل الناس عىل
اإلسالم بإخراجهم من الكفر .بل إن آيات القتال يف القرآن –مجيعها -تؤكِّد إنام رشع القتال لرفع
الظلم وصد العدوان ،والدفاع عن األرض والنفس ،وإنقاذ املستضعفني ،ونرش السلم والسالم.
( ((9سورة التوبة ،اآلية .36
( ((9سورة التوبة ،اآلية .5
( ((9انظر ،حممد سعيد رمضان ،م.س ،ص .102-101-59
( ((9نفسه ،ص .95
( ((10سورة التوبة ،اآلية .123
( ((10انظر :وهبة الزحييل ،آثار احلرب دراسة فقهية مقارنة ،دمشق :دار الفكر ،ط الرابعة1430 ،هـ/
2009م ،ص .225
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إن تت ُّبع دالالت آيات القتال الواردة يف سورة التوبة بام فيها آية السيف ،يبني أنه ال
تعارض حاصل بينها وبني اآليات القرآنية الداعية إىل السلم واملوادعة واملهادنة والصفح
والتسامح مع اآلخر املخالف دين ًّيا واالعرتاف به وبحقه يف االختالف .وإنام آليات القتال
مقاصد سامية ال عالقة هبا بالقتال االبتدائي.

مما يدل داللة رصحية وقاطعة أن آية السيف ليست عامة وإنام نزلت يف خاص من
املرشكني «كان بني رسول اهلل  Kوبينهم عهد فنقضوه وظاهروا عليه أعداءه ،وقد برئ
اهلل ورسوله منهم ،وآذهنم باحلرب إن مل يتوبوا عن كفرهم ويؤمنوا باهلل ر ًّبا وحممدً ا نب ًّيا
ورسولاً  ،وهؤالء املرشكون أعداء اإلسالم ونبيه ليسوا هم كل املرشكني بدليل قوله جل
ِ
ِ
ِ
ني ُثم ينْ ُقصوكُم َشي ًئا و ي َظ ِ
اه ُروا
ثناؤه قبل آية السيف{ :إِلاَّ ا َّلذي َن َع َ
اهدْ ت ُْم م َن ا ُملشرْ ِ ك َ َّ لمَْ َ ُ ْ ْ َ لمَْ ُ
ِ
تمِ
ني}(.((10(»((10
ب ا ُملت َِّق َ
َع َل ْيك ُْم َأ َحدً ا َف َأ ُّوا إِ َل ْي ِه ْم َع ْهدَ ُه ْم إِلىَ ُمدَّ تهِ ِ ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
بعد هذا كله نستطيع القول بكل طمأنينة أن دعوى النسخ بآية السيف ال تستند إىل
نقرر بكل هدوء أن آيات القرآن الكريم وسنة رسول
دليل واحد قطعي الداللة ،مما جيعلنا ّ
اهلل K؛ تؤكد أن الكفر يف حد ذاته ليس سب ًبا ملقاتلة أهله.

يقول ابن تيمية« :فمن مل يمنع املسلمني من إقامة دين اهلل مل تكن مرضة كفره إلاَّ عىل
(((10
جمرد املخالفة
نفسه»  .أي فال يقاتل ،فالكفر يف ذاته ليس سببا يف قتل أهله ...إذ ال يبيح َّ
يف الدين العداوة والبغضاء ،وال متنع املخالفة مساملة املخالفني والتعاون معهم ،وباألحرى
تربر الدخول يف احلرب ضد املخالفني يف الدين{ ،لاَ َين َْهاك ُُم ال َّل ُه َع ِن ا َّل ِذي َن لمَْ ُي َقاتِ ُلوك ُْم
ِ
ِ
يخُْر ُجوك ُْم ِم ْن ِد َي ِ
ين َو ِ
فيِ الدِّ ِ
ب ا ُمل ْق ِسطِ َ
ارك ُْم َأ ْن َتبرَ ُّ ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
ني إِ َّنماَ
لمَْ
اهروا َعلىَ إِ ْخر ِ
ين َو َأ ْخ َر ُجوك ُْم ِم ْن ِد َي ِ
َين َْهاك ُُم ال َّل ُه َع ِن ا َّل ِذي َن َقا َت ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
اجك ُْم
َ
ارك ُْم َو َظ َ ُ
َأ ْن ت ََو َّل ْو ُه ْم َو َم ْن َيت ََولهَّ ُ ْم َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم ال َّظا ُلمِ َ
ون}(.((10
إن هاتني اآليتني تعتربان قاعدة يف تعامل املسلمني مع غريهم ،فاإلسالم يرغب يف
اعتامد السلم لتحقيق أهدافه وغاياته ،ويفضل السالم عىل احلرب متى جنح إليه األعداء،
{وإِ ْن جنَحوا لِلس ْل ِم َفاجنَح لهَ ا وتَوك َّْل َعلىَ ال َّل ِه إِ َّنه هو ِ
ِ
يم}(.((10
َ َ ُ
السم ُ
ْ ْ َ َ َ
َّ
يع ا ْل َعل ُ
ُ ُ َ َّ
( ((10سورة التوبة ،اآلية .4
( ((10مصطفى زيد ،م.س ،ج ،2ص .13
( ((10ابن تيمية ،السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية ،اجلزائر :الرشكة اجلزائرية اللبنانية ،ط األوىل،
1427هـ2006/م ،ص .104-103
( ((10سورة املمتحنة ،اآليتان .9-8
( ((10سورة األنفال ،اآلية .61
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وأن القتال ال يعدو أن يكون «حالة استثنائية» ،ال يصار إليه إال ألسباب يقتضيها،
وكلها أسباب ودواع ال تنطوي عىل ما يفيد أو جييز مقاتلة «غري املسلمني» ملجرد بقائهم عىل
غري ديانة اإلسالم(.((10

ﷺ راب ًعا :أخالقيات( ((10القتال يف اإلسالم

إذا تعينَّ القتال سبيلاً  ،وفرض عىل املسلمني بأحد أسبابه املرشوعة ،فهل أباح
اإلسالم للمسلمني هنج سياسة األرض املحروقة؟ هل «القتال» يف اإلسالم حرب شاملة
مطلقة ال تتقيد بمبادئ اإلنسانية؟ بتعبري آخر ما هي خصوصيات «القتال» يف اإلسالم؟.

دستورا أخالق ًّيا للقتال فأوجب عىل املسلمني التحيل بالفضيلة
لقد وضع اإلسالم
ً
واملبادئ اإلنسانية يف القتال ،وبني األخالق التي عىل املسلمني مراعاهتا قبل القتال وبعد
انتهائه( ،((10ووضع من األحكام ما يؤ ِّدي إىل جتنب اإليذاء واإلرضار ،فكان القتال يف
قارصا عىل املقاتلني يف امليدان ،فلم يبح اإلسالم قتال من ال يقاتل كاألطفال
اإلسالم
ً
(((11
(((11
والشيوخ والنساء  ،والرهبان والعامل والفالحني كام هنى عن اإلفساد بقتل احليوان
وقطع األشجار والثامر وختريب العمران(.((11
( ((10وهبة الزحييل ،آثار احلرب ،م.س ،ص .230
( ((10هل للحرب أخالق أو مرجعية قيمية؟ هل للحرب مضمون أخالقي جيعل منها عمل خري وحق،
وتارة أخرى إىل جعلها عمل جبار أو حرب عادلة وحرب ظاملة؟ .إن احلرب يف اإلسالم :حرب أخالقية
مثل السياسة واالقتصاد والعلم والعمل فكلها ال تتفضل عن األخالق عىل خالف النظرة السائدة يف
احلضارة الغربية ،فاألخالق فيها منفصلة متا ًما عن احلرب انفصاهلا عن العلم والسياسة واالقتصاد.
( ((10انظر :يوسف القرضاوي ،فقه اجلهاد ،م.س،ج ،2ص .745
( ((11عن عبد اهلل أن امرأة وجدت مقتولة يف بعض مغازي النبي « ،Kفأنكر رسول اهلل  Kقتل
النساء والصبيان» أخرجه البخاري ومسلم ،ومما يؤكِّد التزام الصحابة بالنهي عن قتل النساء ،حديث
عبد الرمحن بن كعب أنه قال« :هنى رسول اهلل  Kالذين قتلوا ابن أيب احلقيق عن قتل النساء والولدان
قال :فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أيب احلقيق بالصياح فأرفع السيف عليها ثم أذكر هني
رسول اهلل  Kفأكف ولوال ذلك اسرتحنا منها» .أخرجه مالك يف املوطأ.
( ((11وقد أحلق بالنساء والشيوخ والصبيان الرهبان ،ومن ذلك ما جاء يف وصية أيب بكر ليزيد بن أيب سفيان
حني بعثه إىل الشام »:إنك ستجد قوما زعموا أهنم حبسوا أنفسهم هلل فذرهم وما زعموا أهنم حبسوا
أنفسهم له »..أخرجه مالك يف املوطأ.
( ((11وقد أشارت السنة النبوية إىل ذلك يف موضوع القتال يف وصية الرسول  Kإىل جيش مؤتة ،فأمرهم
أيضا يف وصية أيب بكر  ،Eلقائد جيشه
فيام أمرهم به ألاَّ يقطعوا
شجرا ،وال هيدموا بناء .ويظهر ذلك ً
ً
حني بعثه إىل الشام ،حيث قال« :أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل ال تعصوا ،وال تغلوا ،وال جتبنوا ،وال هتدموا
بيعة ،وال تعقروا نخلاً  ،وال حترقوا زر ًعا ،وال حتبسوا هبيمة ،وال تقطعوا شجرة مثمرة» موطأ مالك.
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كام حرم اإلسالم التعذيب ،واإلرساف يف القتل( ،((11وهنى عن املثلة ودعا إىل احرتام
جثث قتىل املرشكني( .((11يف مقابل ذلك أوجب اإلسالم معاملة املهزوم بالعدل واملساواة،
كام أوجب حسن معاملة األرسى(.((11

فالقتال يف اإلسالم ليس حر ًبا انتقامية ،وإنام يستهدف اخلري للجميع ،وإحقاق احلق
ونرش العدل وتوفري املناخ السليم –الذي هو مناخ السلم والسالم -لنرش دعوة اإلسالم
باحلكمة واملوعظة احلسنة.

ونجد مجاع ما أرشنا إليه من أخالقيات للقتال يف اإلسالم ،يف وصايا رسول K
ألمراء جيشه قبل توجهه ألية معركة ،فعن ابن عمر  ،Hقال« :كان رسول اهلل  Kإذا
بعث رسية بعث إىل أمريها فأجلسه إىل جنبه وأجلس أصحابه بني يديه ،ثم قال :سريوا باسم
اهلل وباهلل ويف سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل ،وال متثلوا ،وال تغدروا ،وال تقتلوا وليدً ا»(.((11

وهبذا أخذ أصحابه ،إذ نجد أبا بكر الصديق  Eيف وصيته جليشه يقول« :ال ختونوا
وال تغلوا وال تغدروا ،وال مت ِّثلوا بعدوكم ،وال تقتلوا طفلاً وال ً
شيخا ،وال تعقروا نخلاً ،
مترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع
وال حترقوه ،وال تقلعوا شجرة مثمرة ،وسوف ُّ
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له»(.((11
مما قدَّ مناه من أحكام اإلسالم يف القتال ،يتبينَّ أن اإلسالم رشع من األحكام يف حال
القتال ما يكفل جتنب الغدر والتعذيب واملثلة واإلتالف ،وهو ما يدل عىل أنه إنام أراد هداية
الناس وحسم رشهم ال إبادهتم وسحقهم.

( ((11ويدخل يف النهي عن التعذيب عدم التعرض للجرحى والفارين من القتال .فلقد أمر الرسول K
يوم فتح مكة مناديه أن ينادي يف أصحابه« :أال ال جيهزن عىل جريح ،وال يتبعن مدبر ،وال يقتلن أسري،
ومن أغلق بابه فهو آمن» أخرجه مسلم.
كافرا .فقد
أم
كان
ًا
ن
مؤم
عنه
يسأل
ال
بدفنه،
أمر
إنسان
بجيفة
مر
إذا
( ((11لقد كان من سننه  Kيف مغازيه
ً
اعتنى الرسول  Kبجثث القتىل .فكان يأمر بدفن قتىل املرشكني حتى حيافظ عىل الكرامة اإلنسانية،
ومن ذلك« :دفنه عليه الصالة والسالم ،قتىل بدر يف بئر جافة يطلق عليها القليب» .أخرجه البخاري.
وتتأسس هذه األحكام عىل
تتنوع بني املن والفداء واملبادلة،
( ((11إن أحكام الرشع اإلسالمي يف األرسى َّ
َّ
قوله تعاىلَ { :فإِ َّما َمنًّا َب ْعدُ َوإِ َّما فِدَ ا ًء َحتَّى ت ََض َع الحْ َ ْر ُب َأ ْو َز َار َها} سورةحممد ،اآلية  .4كام أن الرمحة
اإلنسانية تطبع املعاملة التي ينبغي أن حيظى هبا األسري يف الرشع اإلسالمي .فقد ورد احلث عىل حسن
ِ
ِ ِ ِ
{و ُي ْط ِع ُم َ
معاملة األسري وغريه من أهل احلاجة من الناس ،قال تعاىلَ :
ون ال َّط َعا َم َعلىَ ُح ِّبه م ْسكينًا َو َيتيماً
َو َأ ِس ًريا} سورة اإلنسان ،اآلية .8
( ((11أخرجه ابن ماجة ،كتاب اجلهاد ،باب وصية األحكام ،رقم احلديث .2857
( ((11أخرجه مالك ،كتاب اجلهاد ،باب النهي عن قتل النساء والوالدان ،رقم احلديث .965
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إن تقيد القتال يف اإلسالم هبذه الضوابط األخالقية جيعله حر ًبا غري مطلقة وغري
شاملة ،عكس احلرب يف العهد القديم التي تأيت عىل األخرض واليابس؛ إذ نقرأ يف اإلصحاح
 13الفقرة  16-15من سفر التثنية« ،فرض ًبا ترضب سكان تلك املدينة بحد السيف،
وحترقها بكل ما فيها مع هبائمها بحد السيف ،جتمع كل أمتعتها إىل وسط ساحتها ،وحترق
بالنار املدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إهلك ،فتكون تال إىل األبد ال تبنى بعد»( .((11إهنا
سياسة األرض املحروقة التي نجد جتلياهتا التطبيقية املعارصة يف حرب الكيان الصهيوين
ضد الفلسطينيني.
هبذا يتم َّيز القتال يف القرآن عن احلرب يف العهد القديم ،بكوهنا حربا دفاعية ليست
مطلقة؛ وإنام هي مقيدة بحدود الرضورة التي تقدر بقدرها{ ،وإِ ْن َعا َقبتُم َفع ِ
اق ُبوا بِ ِم ْث ِل َما
ْ ْ َ
َ
ُع ِ
وق ْبت ُْم بِ ِه}( ((11بل يغلب القرآن خيار الصرب واالحتساب والعفو عند املقدرة ويأمر أتباعه
ِ
بذلك يف نكران تام للذات وتسامح مالئكي مع اآلخر املعتدي َ
{و َلئ ْن َصبرَْ ت ُْم لهَ ُ َو َخيرْ ٌ
ِ
لصابِ ِري َن}(.((12
ل َّ
كام تتم َّيز عن احلرب العادلة( ((12كام سماَّ ها الغرب يف حربه ضد اإلرهاب ،بعد
أحداث احلادي عرش من سبتمرب ،أو لنقل حربه «من أجل اهليمنة عىل الثروة واستغالل
الشعوب والدول ،واعتامد نظام رأساميل متوحش يزيد من ثروة األغنياء وفقر الفقراء
ويعتمد عىل القوة واحلرب يف احلرب عىل العدالة»( ((12فكانت من نتائج احلرب العادلة:
املوت واخلراب والدمار واآلالم واملعاناة واإلبادة والفوىض وعدم االستقرار يف خرق

( ((11العهد القديم سفر التثنية ،اإلصحاح  ،13الفقرة .16-15
( ((11سورة النحل ،اآلية .126
( ((12سورة النحل ،اآليتان .127-126
( ((12احلرب العادلة مقولة باتت مستعملة يف الفكر السيايس املعارص من أجل تربير احلرب ضد اإلرهاب،
املتطرفني ،عقب أحداث احلادي
وقد وظفها مثقفون أمريكون يف خماطبتهم للمسلمني بشأن احلرب عىل
ّ
عرش من سبتمرب 2001م .يف رسالة بعنوان :من أجل ماذا نحارب؟ رسالة من أمريكا .وهي رسالة
مفتوحة نرشها أكاديميون أمرييكيون تتع َّلق باحلرب عىل اإلرهاب ،وملاذا هي عادلة ورضورية .وقد
كبريا معظمهم من األساتذة املعروفني وذوي النفوذ يف الدراسات األخالقية
و َّقعها ستون مثق ًفا أمريك ًّيا ً
والدين والسياسات العامة ،يف اجلامعات األمريكية ومراكز البحوث والتفكري بتاريخ  12فرباير 2002م.
وقد أثارت ردود أفعال كبرية ،بحيث رد عىل الرسالة :مثقفون سعوديون يف رسالة بعنوان :عىل أي
أساس نتعايش؟ وبعض املثقفني العرب واألملان يف ردود فردية .انظر :جملة االجتهاد ،ع ،54السنة 14
ربيع العام 2002م1423/هـ.
( ((12أنطوان ضو ،احلرب العادلة ،كتاب اإلسالم واملسيحية ،بحوث يف نظام القيم املعارص ،دار اهلادي ،ط
األوىل1424 ،هـ2003/م ،ص .198
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سافر للرشعية الدولية وحقوق اإلنسان.

ففشلت هذه احلرب فشلاً ذري ًعا وأتت نتائجها ضدًّ ا عىل العدالة والسالم .ليميض
القرآن يف طريقه مع الكرامة اإلنسانية واألخالق الفاضلة ويقف موقف الرشف احلازم من
كل هذه احلروب التي خيوضها أصحاهبا «ضد اإلنسانية جريا وراء الربح املادي واالستعباد
العنرصي والتعصب الديني [لتكون] هي احلرب التي خترج الناس من عبادة العباد إىل عبادة
اهلل وحده ،احلرب التي حتمل معها املساواة والعدالة والكرامة لكل كائن برشي عىل سطح
هذه األرض ،وحتققها يف عامل الواقع وعامل املثال ...حت ّققها لألبيض واألسود ...حتققها يف
صورة واحدة وبأداة واحدة ويف مستوى واحد للجميع ...فهي إذن حرب إنسانية ال يقصد
متس األبرياء والضعفاء وال أن تتجاوز
فيها إىل التنكيل والتقتيل والتدمري ،وما جيوز أن َّ
رشها ،وليست
غايتها األوىل من إزالة قوى الرش والظلم ،أو إخضاعها لتأمن اإلنسانية َّ
هناك من نية لإلبادة أو التشفي أو االستذالل»(.((12
من خالل كل ما سبق وبناء عليه ،نستطيع القول :إن علة مرشوعية القتال يف اإلسالم
حمصورة يف «سبيل اهلل» وكلمة يف «سبيل اهلل» تسع كل القيم السامية التي ال يتأتى معها ظلم
تعسف أو غدر أو عدوان بغري حق أو تضييع حلرية التدين واالعتقاد ،أو حرمان
أو جور أو ُّ
من احلق يف االختالف.

( ((12سيد قطب ،السالم العاملي واإلسالم ،القاهرة :دار الرشوق ،ط الرابعة عرشة1427 ،هـ2006/م،
ص .197
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ﷺ أمهية الدراسة

تأيت هذه الدراسة كمحاولة لعرض املرشوع األخالقي الذي وضع
وحمصن من
أسسه الدكتور طه عبد الرمحن من أجل بناء مسلم معارص ف ّعال
ّ
اآلفات التي تو ّلدت عن تقليد املسلمني للحداثة الغربية يف قيمها وثقافتها.
إن ما يلفت االنتباه يف هذا املرشوع أنه يتخذ من التجربة الروحية -التي
عرفها تراثنا اإلسالمي -مرجعية أساسية يقتبس منها األفكار والتجارب،
نظريا يف الفكر اإلسالمي
ويستهدي هبا يف الدعوة إىل منهج تزكوي قد ال نجد له ً
املعارص ،ذلك أن طه عبد الرمحن خاض التجربة الصوفية يف جانبيها العلمي
والسلوكي ،واستخلص منها نتائج ذوقية حية ،أكسبته إىل -جانب خربته
الفلسفية واملنطقية -قناعات بأن املخرج من األزمات التي يعيشها الناس
عامة ،واملسلمون عىل وجه اخلصوص ،ال يكون إلاَّ باالعتامد بصناعة اإلنسان
االئتامين.

* أستاذ الفلسفة ،ورئيس اللجنة العلمية لقسم الفلسفة ،جامعة عامر ثليجي ،مدينة
األغواط ،اجلزائر ،الربيد اإللكرتوينlakhdarzaouia@yahoo.fr :
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ﷺ أهداف الدراسة

سنحاول من خالل هذه الدراسة حتقيق األهداف اآلتية:
 -1إبراز فداحة ما تعانيه احلضارة الغربية من إفالس أخالقي ،من خالل شهادة
أهلها.
 -2توضيح املخاطر األخالقية التي حلقت باملسلمني جراء تقليدهم للمجتمعات
الغربية.
 -3إبراز خصائص املرشوع األخالقي الطاهوي.
 -4تبيني معامل اإلنسان االئتامين ودوره يف بناء احلداثة اإلسالمية املرتقبة.

ﷺ املنهجية املتبعة

اعتمدنا يف هذه الدراسة عىل منهج العرض التارخيي ،وعىل التحليل والنقد.

ﷺ املصطلحات الرئيسية يف الدراسة

تضمنت هذه الدراسة جمموعة من املفاهيم واملصطلحات التي نحتها طه عبد الرمحن
ّ
لتشييد مرشوعه األخالقي وهي:

االقتداء احلي ،االشتغال املبارش ،اإليتوس ،حضارة القول ،حضارة اللوغوس،
واقع احلداثة ،روح احلداثة ،احلداثة اإلسالمية ،الزمن األخالقي لإلسالم ،اإلنسان
األبرت ،اإلنسان الكوثر ،أخالق السطح ،أخالق امليثاق ،أخالق شق الصدر ،أخالق
القبلة ،أخالق اجلذور ،أخالق القشور ،أخالق املوعظة ،أخالق اجلدل ،أخالق احلكمة،
األخالقية العميقة ،التخلق العميق ،العقل املجرد ،العقل املسدد ،العقل املؤيد ،التدبري
التعبدي الروحي ،املقارب ،القرباين ،التخليق ،اغتصاب النموذج ،املتمنذج ،التمنذج،
ربكي ،املعية اإلهلية ،مبدأ التظهري.
التمنذج التعريف ،التمنذج الت ّ

ﷺ مدخل

لقد ُشيدّ ت الفلسفات الرتبوية الغربية عىل أساس القطيعة مع الدين ،وذلك إثر
الرصاع املرير الذي حدث منذ عرص األنوار يف أوروبا ،بني رجال الدين والتنويريني عىل
اختالف احلقول املعرفية التي ينتسبون إليها .فكان أن أنتجت تلك الفلسفات -بمرور
الزمن -نم ًطا من البرش ْ
يشكون من اهلزال الروحي ،ويعانون من الرشود األخالقي،
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ويتأوهون من القلق واليأس والتشظي والالجدوى.

وبالرغم من أن املجتمعات اإلسالمية متتلك من القيم ما جيعلها بمنأى عن تلك
أيضا -أجهزة املناعة ،وذلك بسبب سطوة العنف الثقايف
األمراض ،إلاَّ أهنا فقدت -هي ً
الذي مارسته عليها احلداثة الغربية ،من جهة ،وبسبب ولعها اجلنوين بتقليد القيم الغربية
الوافدة ،من جهة ثانية.

وعليه فإنه من اخلطأ الفادح أن نكتفي باحلديث عن اإلفالس األخالقي الذي يعاين
منه اإلنسان الغريب ،ونغفل عنه يف حديثنا عن حالة املسلم املعارص ،وكأن هذا األخري يعيش
حالة من الرقي األخالقي والصحة الروحية.

دليل ذلك أن املتتبع لراهن جمتمعاتنا اإلسالمية يالحظ بكل وضوح أن هناك حالة
من االنفصام الشديد يعيشها أغلب املسلمني ،بني ما يؤمنون به من قيم إسالمية ،وبني ما
يصدر منهم من معامالت ،أي إهنم يعانون بدورهم من أزمة أخالقية وإن مل تبلغ بعدُ حدّ
اخلطر الذي بلغته يف املجتمعات الغربية.
إن هذا الوضع الصادم دفع ببعض املفكرين اإلسالميني املعارصين إىل بناء مشاريع
أخالقية تربوية إسها ًما منهم يف درء ما يتهدد املسلم املعارص من خماطر أخالقية ،وأزمات
نفسية واجتامعية ،قد تقوده إىل التيه والضياع كام قادت اإلنسان الغريب قبله.

ومن أبرز هؤالء نذكر الدكتور طه عبد الرمحن الذي اشتغل منذ أكثر من عقدين من
توصل بعد بحث
الزمن عىل مرشوع حضاري متعدد اجلوانب قوامه سؤال األخالق ،حيث ّ
وتأ ّمل ،إىل أن األزمات الكارثية التي تعيشها اإلنسانية ،إنام هي يف األصل أزمة أخالق ال
غري .وعليه فإن الثورة التي يتعني القيام هبا ابتدا ًء إنام هي ثورة أخالقية ،تعيد اإلنسان إىل
وضعه الفطري ،وتوقفه عىل أصله الروحي.
ويف هذا السياق وضع مرشو ًعا أخالق ًّيا ،استلهمه من التجارب التزكوية اإلسالمية،
ومن قراءاته الفاحصة للواقع األخالقي العاملي ،تغ َّيا من خالله بناء إنسان ائتامين يكون
ّ
وحمط آماهلا يف البناء احلضاري املنشود.
مس َتنَد األمة،
وتأسيسا عىل ما سبق تأيت هذه املطالعة لتجيب عن التساؤالت اآلتية:
ً
ما هي مظاهر اإلفالس األخالقي يف احلداثة الغربية؟

وإىل حد تل ّظت املجتمعات اإلسالمية املعارصة بجحيمه؟

ثم ما سامت املرشوع األخالقي الذي يقدمه طه عبد الرمحن كعالج لألزمة األخالقية
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وما هي معامل اإلنسان االئتامين املنبثق من هذا املرشوع و الذي سيتوىل مهمة التجديد
األخالقي ،واستئناف العمل احلضاري؟

ﷺ أولاً  :مظاهر اإلفالس األخالقي يف احلداثة الغربية

حينام يتحدث الدكتور طه عبد الرمحن((( عن الغرب ال يعني به مكانًا جغراف ًّيا حمد ًدا
بأوروبا وأمريكا ،وال يقصد به سامت شكلية ولونية وعرقية ،ولكنه الغرب يف نظره نموذج
خ ُلقي وذهني وسلوكي صنعته احلضارة الغربية ،وغزا الناس جراء تأثرهم هبا.
وعليه فإن اإلنسان قد يكون مسلماً أو بوذ ًّيا أو إفريق ًّيا أو آسيو ًّيا أو ما إىل ذلك من
االنتامءات الدينية والعرقية واجلغرافية ،ولكنه مع هذا يكون غرب ًّيا بفكره وسلوكه(((.

فالغرب -إذن -مفهوم مرحتل عرب شبكات االتصال املختلفة ،ووسائط اإلعالم
املتعددة ،يتسلل إىل العقول حيثام كانت ،ليحيلها إىل نامذج مستنسخة من األصل ،الذي هو
املجتمع الغريب ،بكل ما حيمل ذلك األصل من مواصفات التيه والتخبط والضالل.

ولقد تفطن املفكر الفرنيس روين غينون ( )1886- 1954 René Guénonإىل هذا
فرصح منذ سنة  1927وهو تاريخ صدور كتابة« :أزمة العامل املعارص» بأن احلضارة
األمرّ ،
أساسا عىل تغييب املبادئ األخالقية والروحية ،وأن
الغربية ،حضارة مادية متصلدةُ ،بنيت
ً
طبيعتها املادية كانت من ُ
قبل متمركزة يف حدودها فقط ،لكنها اآلن تسعى جاهدة بكل ما أوتيت
(((
من دهاء ومكر ،إىل تصدير هذه املخاطر املادية إىل الشعوب األخرى وبكل األشكال املمكنة .

والسؤال الذي يشخص أمامنا هو :ما هي مظاهر هذا التيه األخالقي التي تل ّظى به
اإلنسان الغريب والذي طال رشره املجتمعات البرشية عامة بام فيها املجتمعات اإلسالمية؟

من مظاهر هذا التيه األخالقي

 -1جحيم التفكك األرسي :كان الفتيل األول هلذا اجلحيم ،هو تلك الدعوات التي

((( طه عبد الرمحن فيلسوف مغريب ،متخصص يف املنطق وفلسفة اللغة واألخالق ،يعد من أبرز الفالسفة
واملفكرين يف جمال التداول اإلسالمي العريب منذ بداية السبعينات من القرن العرشين ،تتميز ممارسته
الفلسفية باجلمع بني التحليل املنطقي والتجربة الصوفية.
((( طه عبد الرمحن ،دين احلياء من الفقه االئتامري إىل الفقه االئتامين ،بريوت :املؤسسة العربية للفكر واإلبداع،
ط ،2017 ،1ج ،1ص 13وما بعدها.

(3) René guenon-la crise du monde moderne. Alger: Ed bouchene، 1990-p p 69; 117;120.
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ارتفعت يف الغرب منادية بتحرير النساء من خرافة األرسة وخرافة األمومة ،وتشجيعهن
عىل ترك أزواجهن ،ألن الزواج –كام يزعمون -جمرد قيد أوجده الرجل للسيطرة عىل
النساء(((.

لكن ما حدث واقع ًّيا هو العكس متا ًما ،فال املرأة حتررت ،وال هي حققت ذاهتا،
وإنام كل ما تم حتقيقه هو فصلها كأ ّم عن أبنائها وزوجها ،وحتويل األرسة التقليدية إىل كيان
غريب أي إىل «ال أرسة» ،وتغيري شخصية املرأة من كائن إنساين حمرتم إىل حيوان مجيل(((،
وسلعة رخيصة تباع وتشرتى مع أسهم الرشكات ،وترتفع قيمتها وتنخفض بحسب أسعار
السوق.
حتول اجلنس –الذي كان من املفرتض أن ُيامرس يف
وعندما تفككت األرسة الغربية ّ
أطره املرشوعة اجتامع ًّيا -إىل ممارسات شاذة مناقضة للفطرة اإلنسانية ،وأصبحت املثلية
اجلنسية ضمن املألوف االجتامعي ،وظهرت أنامط غريبة من الزواج كتلك التي حتْدُ ُ
ث بني
ويتبنون أطفالاً  ،كبديل عن األرسة التقليدية.
املثليني حني يتزوجون فيام بينهم
ْ
وإذا كان هذا الوضع االجتامعي من البشاعة بمكان ،فإن األبشع منه هو تربيره
تم بناء
والترشيع له قانون ًّيا ،بل وإحاطته بيشء من القداسة ،كام حدث يف أمريكا حني ّ
كنائس يديرها و ّعاظ شاذون جنس ًّيا(((.

املوبوء ،أضحى من العسري عىل اإلنسان الغريب أن يرمم
ويف ضوء هذا املناخ ْ
منظومته القيمية ،خاصة وأنه دخل مرحلة تارخيية خطرية أطلق عليها مرحلة ما بعد
ِ
وفتح املجال لكل فرد
احلداثة ،والتي اتسمت باالستخفاف باملرجعيات الروحية والدينية
بأن يكون مرجعية نفسه ،فتميعت احلياة ،ودخل الناس يف نفق مظلم نتن ،ال تُعرف له هناية،
وأصبحت دعوات بعض عقالء الغرب للعودة إىل األخالق ،جمرد صيحة يف واد ،أو نفخة
يف رماد.

 -2تش ّيؤ اإلنسان الغريب :ربام يعتقد البعض أن التقدم التكنولوجي الذي بلغه
اإلنسان الغريب ،مؤرش ٍ
كاف عىل سعادة حيياها ،أو طمأنينة يعيشها ،ولكن الواقع يثبت أن
وزج به يف أتون التعاسة ،وصيرّ ه إىل وحدة إنتاجية
ذلك التقدم ش ّيأه أي جعله جمرد يشءّ ،
((( عيل عزت بيجوفيتش ،اإلسالم بني الرشق والغرب ،ميونيخ :مؤسسة بافاريا للنرش واألعالم واخلدمات،
 ،1994ص.258
((( املرجع نفسه ،ص.264
((( عبد الوهاب املسريي ،الفردوس األريض ،القاهرة :دار تنوير للنرش والطباعة ،ط ،2014 ،1ص.140
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توحدا قاتلاً واغرتا ًبا فضي ًعا ،ال يفكر إلاَّ يف
ورقم مرصوف بجوار مجلة من األرقام ،يعيش ّ
االستهالك ،وال هيتم إال بمتع ومهية ضمن فردوس أريض منحط ،فضاؤه اجلسد ،وحدوده
الشهوات(((.
ولقد أصبح جل ًّيا أن العقل الذي برشت به احلداثة الغربية فقد عقالنيته وض ّيع
رشاده ،مما أحدث ردود فعل هجومية عىل تلك العقالنية املوهومة ،جتلت يف إعالن موت
اإلنسان((( ،وهي املهمة التي تبنتها فلسفة ما بعد احلداثة ،كإنذار بانتهاء مقولة احلداثة.

ويمكننا يف هذا الصدد أن نستحرض بعض املفكرين أمثال أالن تورين
 )....... - 1925( Touraineوهربرت ماركيوز )1979 - 1898( Herbert Marcuse
اللذين عبرّ ا عن تلك الوفاة بأصدق تعبري.
فأالن تورين يرجع إخفاق احلداثة إىل اختفاء الغايات التي دمرهتا الوسائل
التكنولوجية(((.

Alain

أما هربرت ماركيوز فقد ذهب إىل أن التقنية مل تعد جمرد تطبيق عميل للعلم ،وإنام
صارت موق ًفا أيديولوج ًّيا يكرس منطق السيطرة ،ويربهن عىل أنه يستحيل أن يكون
اإلنسان سيد نفسه( .((1ذلك أن املجتمع احلداثي شيد حضارة رفعت من مستوى الرفاه،
وحولت الكامليات إىل رضوريات ،إىل حدّ أن أصبح الناس ال جيدون جوهر روحهم
ّ
إلاَّ يف بضائعهم ،وسياراهتم ،وأجهزهتم التلفزيونية ،وبيوهتم األنيقة ،وأدوات طبخهم
احلديثة(.((1

هكذا استحال اإلنسان الغريب -جراء فراغه الروحي -إىل كائن هنم دائم البحث عن
االستهالك .وعندما ال ُيشبع هنمه -ولن يشبعه عىل اإلطالق -سيشعر بمزيد من التش ّظي
والتمزق والضياع ،فينغمس يف مستنقع اجلنس ووحل املخدرات ليهرب من ذاته ومن
ّ
العامل بأكمله(.((1
((( املرجع نفسه ،ص.131
((( ميشال فوكو ،حفريات املعرفة ،ترمجة :سامل يفوت ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،1986 ،ص.175
((( ألن تورين ،نقد احلداثة ،ترمجة :أنور غيث ،القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،1997 ،ص .145
( ((1هربرت ماركيز ،اإلنسان ذو البعد الواحد ،ترمجة :جورج طرابييش ،بريوت :منشورات دار اآلداب،
ط ،1977 ،3ص ص172 - 171

(11) J. Habermas.la technique et la science comme idéologie, trad. Franc. J. R, Paris:
Ladmiral, 1973.

( ((1عبد الوهاب املسريي ،الفردوس األريض ،مرجع سابق ،ص.132
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 -3انتهاك قداسة الطبيعة :لقد تصور العقل احلداثي أن الطبيع َة قوة ميكانيكية جبارة،
معادية لإلنسان فجاءت تطبيقات هذا املفهوم وانعكاساته جدّ مؤثرة عىل البيئة ،حيث بادر
مند فجر الثورة الصناعية يف القرن  18امليالدي إىل االستغالل الالعقالين لثروات الطبيعة
ما أدى إىل تشويه صورهتا وانتهاك قداستها(.((1
وقد شعر حكامء الغرب هبذا اخلطر فجاءت الفلسفة البيئية لتضع مراسيم أخالقيات
جديدة ال تنحرص آفاقها يف الدفاع عن حق اإلنسان يف العيش ،فحسب ،بل تتجاوز ذلك
إىل إدماج باقي الكائنات األخرى ،والتشديد عىل منحها حقو ًقا واعتبارات أخالقية(.((1

ويف هذا اإلطار يمكننا اإلشارة إىل األخالقيات اإليكولوجية العميقة التي دعا إليها
الفيلسوف األملاين هانس يوناس  )1993 -1903( Hans Jonasيف كتابه «مبدأ املسؤولية»
ٍ
طبيعي حتتل
لقانون
والتي من شأهنا أن تساهم يف الرتاجع عن مركزية اإلنسان ،والتأسيس
ٍّ
ويتم من خالله استصدار قانون أخالقي يذيب كل الذوات
فيه الطبيعة مكان الصدارةُّ ،
ويدجمها يف إطار بيئي واحد يعرتف بحقوق كل العنارص اإليكولوجية عىل قدم املساواة(.((1
وقد صاغ هانس يانس لذلك قانونًا أخالقيا مفاده« :لِ ِ
تأت فع َلك عىل الوجه الذي
ًّ
جيعل آثاره تصون احلياة اإلنسانية احلقة عىل وجه األرض» .لكن عيب هانس يانس أنه ربط
هذه املسؤولية بمستقبل دنيوي ال بمستقبل أخروي(.((1
 -5الرشود العلمي :لقد تأسست احلضارة الغربية احلديثة عىل متجيد العلوم املادية،
واالستفادة من مجيع الطاقات الكونية ،خلدمة اجلسد فحسب ،ومنحه وافر الرفاهية واملتعة
واللذة ،فكان أن أثمرت لإلنسان املعارص جمموعة ضخمة من املبتكرات واملخرتعات،
ولكنها سحقت جوانب مهمة من حياته الروحية واخللقية والسلوكية ،الستهانتها بمنظومة
القيم املتصلة بمنشئه وجوهر وجوده.

ومن أمثلة ذلك اإلجهاض ،واإلنجاب ضمن ما يسمى باهلندسة الوراثية ،التي
أفرزت إشكاليات أخالقة ودينية مرعبة ،دخلت جمال القانون وأروقة الربملانات ومكاتب
السياسيني ،حيث وجدوا أنفسهم أمام معضلة أخالقية حادة ترتبط بمفاهيم عديدة مثل
(13) G.Canguilhem, la connaissance de la vie, Paris: J.Vrin, 1992, P111.

( ((1مايكل زيمرمان ،الفلسفة البيئية من حقوق احليوان إىل اإليكولوجيا اجلذرية ،ترمجة :معني شفيق رومية،
الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،ط .2006 ،1ضمن سلسلة «عامل املعرفة» ،العدد
( )332اجلزء األول.

(15) Jacqueline Russ, La pensée éthique contemporaine, que sais-je? Puf, 1995, P 190-121

( ((1طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،مرجع سابق ،ص  124بترصف.
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الضمري ،واملسؤولية ،والوجود اإلنساين ،وقدسية احلياة ،وكرامة اإلنسان(.((1

وهناك أمر آخر ال بد من اإلشارة إليه ،وهو حتالف العلم مع الرأسامل ،حيث نُقلت
العديد من مراكز البحث من اجلامعات إىل خمتربات خاصة بالرشكات ،وما تب َّقى منها فهو
أمام خيارين ،إما أن يدخل معها يف رشاكة ،وإما أن ينسحب حتت سطوة املنافسة وقلة
املوارد املالية.

تم التخيل عن أخالقية البحث العلمي ،فأصبحت العديد من التجارب تجُ رى
وهكذا ّ
لمِ
يف خمتربات رسية ،وأصبح العا راضخ لقيود حيددها رأس املال .فالرشكة هي التي حتدد
املجال الذي عىل العالمِ أن يشتغل فيه ،وهو مجُ رب عىل حتصيل نتائج تريض رب املال .وهبذا
أصبح التنافس بني الرشكات قو ًّيا ،وأصبح الرصاع بني اجلامعات العلمية يعتمد خمتلف
طرق التغليط ،خو ًفا عىل سمعتها ،وحفا ًظا عىل منتوجها(.((1

 -6الضالل الديني :لقد أسس العقل الغريب منظوماته املعرفية ونظرياته العلمية عىل
رافضا فكرة اإلله ،بسبب رصاعه املرير مع الكنيسة وخطابتها املظللة .ويف
القطيعة مع الدين ً
ضوء هذا املناخ اإلحلادي ،املستهرت بالدين ،ماتت الشخصية الغيبية التقليدية ذات الوالء
ٍ
أخالقي ثابت ،وح ّلت حملها الشخصية املتحررة من أية قيم أو غائية( ،((1والتي عرب
ملطلق
ٍّ
عنها الفيلسوف األملاين فريدريك نيتشة  )1900– 1844( Friedrich Nietzscheبأقبح
تعبري حينام أعلن موت اإلله.

لقد أصبح الهوت موت اإلله( ،((2هو العقيدة اجلديدة التي صار اإلنسان الغريب
يدين هبا ،ويرتّل آياهتا يف معبد اإلله ديونيسيوس ،إله اخلمر واملتع وامللذات ،ليتحول إىل
ٍ
متعال نحو األسفل( ،((2خيلع أحواله الظلامنية عىل كل ما حييط به ،وينفخ يف
كائن مارق
األشياء فحيح مشاعره املدنّسة ،وينزع القداسة من كل يشء  ،Désacralisationحتى من
( ((1ناهدة البقصمي ،اهلندسة الوراثية واألخالق ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،عامل
املعرفة ،يوليو  ،1993عدد  ،174ص.99 ،56
( ((1سعيد الالوندى ،مافيا صناعة الدواء يف العامل ،األهرام ،السبت 27 ،ديسمرب  ،2003السنة ،127
العدد .42754
( ((1عبد الوهاب املسريي ،الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان ،بريوت :دار الفكر املعارص ،ط ،2010 ،4ص
ص .207 ،36
( ((2طه عبد الرمحن ،بؤس الدهرانية ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،ط ،2014 ،1ص 85
بترصف.
( ((2طه عبد الرمحن ،رشود ما بعد الدهرانية ،بريوت :املؤسسة العربية للفكر واإلبداع ،ط،2016 ،1
الصفحات.50 ،49 ،45
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النص الديني ،وكل ما يتعلق به.

 -7النفاق السيايس :لقد كان الغرب يقدم نفسه منذ عرص هنضته -وما يزال -عىل أنه
الشعب املتفوق عىل اآلخرين ،وأن له احلق الكامل يف توجيه الشعوب األخرى إىل التحرض
بحسب ما يشاء .فال غرابة إذن أن نجده -حتى عىل مستوى مفكريه الكبار -يربر دعوى
املركزية بمجموعة من النظريات يف جمال الفكر واألخالق واحلضارة ،معتقدً ا أن الغاية من
الوجود يف هذا الكون إنام هي استعباد البرش واستعامهلم كوسائل وأدوات ،حتقي ًقا ملصلحة
اإلنسان األبيض ال غري.
ولذلك جاءت عمليات الغزو االستعامري كتعبري عن تلك احلوسلة( ((2للطبيعة
وللامدة البرشية( ((2أي لبقية شعوب العامل(.((2

وبموجب هذا ظهرت مصانع األفكار والتي ت ّ
ُسخر إلنتاج التربيرات األخالقية
والفلسفية للعديد من املواقف السياسية التي تتخذها بلداهنا ،سواء عىل مستوى السياسة أو
العلم ،مثل احلديث عن أخالق احلرب ،واملسؤولية األخالقية للقوى الكربى يف نرش احلرية
وحتقيق العدالة ،وغري ذلك من املواقف اخلادعة واملع َّللة بالرغبة يف إسعاد اإلنسان(.((2

وإن أكرب دولة يف الغرب متثل هذا الوضع املخزي ،هي الواليات املتحدة التي يعتربها
روجي غارودي  )2012-1913( Roger Garaudyطليعة االنحطاط( ((2والدولة األكثر
إرها ًبا يف العامل ،واألشد انتهاكًا حلقوق اإلنسان عىل امتداد التاريخ ك ّله(.((2
والنتيجة التي نصل إليها من هذا العرض ،أن اإلفالس األخالقي الذي حلق
باملجتمعات الغربية -رغم ما هي عليه من تقدم مادي -دفع بالكثري من املفكرين الغربيني
إىل التحذير من رش مستطري سيلحق هبا وباإلنسانية مجعاء إن مل ُيستدرك األمر.

( ((2احلوسلة :مصطلح نحته عبد الوهاب املسريي مركب من كلمتني :حتويل  +وسيلة ،أي حتويل كل يشء
إىل وسيلة.
( ((2يستعمل املسريي املادة البرشية :كتعبري يوحي بأن الغرب يف جانبه املتسلط ينظر لآلخرين عىل أهنم مادة،
يتعامل معهم كام يتعامل مع الطبيعة لتحقيق مصاحله.
( ((2انظر :عبد الوهاب املسريي ،الفلسفة املادية وتفكيك اإلنسان ،مرجع سايق ،الصفحات،181 ،180
.185
( http://bohothe.blogspot.com/2010/03/blog-post_30.html ((2انظر :حسان الباهي ،العلم بني
األخالق والسياسة.
( ((2روجيه غارودي ،الواليات املتحدة طليعة االنحطاط ،مرجع سابق ،ص .118

(27) Roger Garaudy, Les Fossoyeurs, Edition de L Archipel, Paris: N d édition 19, 1992, p72
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فهذا فيلسوف احلضارة األملاين ألربت شفيترس -1875( Albert Schweitzer
 )1965ظل يؤكد دو ًما عىل أن الغرب يعيش يف ظل اهنيار احلضارة ،وبالرغم من أنه
احتفظ بقوته يف معظم مرافق احلياة ،إلاَّ أنه روح ًّيا مصاب باهلزال(.((2
وكذلك فعل املفكر الفرنيس روجي غارودي حني أكد عىل أن احلضارة الغربية
أنتجت ثقافة فرعونية ضيعت البعد اإلنساين للبرش ،وستؤدي إىل انتحار الكون بأكمله(.((2

ومل يكن الطبيب الفرنيس ألكسيس كاريل  )1944-1873( Alexis Carrelببعيد
عن هذا الطرح ،عندما ذهب إىل أن احلضارة الغربية سحقت كل املعاين اإلنسانية ،وأن
ّ
ينحط أخالق ًّيا وعقل ًّيا(.((3
اإلنسان فيها يعيش يف جو من التعاسة والشقاء ،ألنه
إن هؤالء املفكرين من العقالء الغربيني قد توصلوا بعد تأمل حصيف ،إىل أن الغرب
وصل إىل حالة اغرتاب رهيبة بعد أن اتجّ ه وجهة مادية بحتة ،وصاغ عامل أفكاره عىل أساس
ذلك .ال بل إنه يسعى عن قصد إىل نقل املجتمعات األخرى خاصة اإلسالمية منها ،إىل
حالة اغرتاب مماثلة أو أشد تعقيدً ا.

ّ
يسخر لتحقيق تلك ملهمة الفظيعة ،منظومة عتيدة من مثقفيه وأدبائه وفنانيه
وهو
ومفكريه ووسائله اإلعالمية املختلفة ،باإلضافة إىل أبواقه من بني جلدتنا من الذين يسميهم
طه عبد الرمحن «مفكرة احلداثة» ،والذين نتيجة لشعورهم بعقدة النقص «ال جيدون شناعة
يتورعون يف
وال
ً
حرجا يف حماكاة املفكرين الغربيني فيام استحدثوه من أنامط تفكريهم ،وال ّ
تسخري أقالمهم وأفهامهم للدعوة إىل صواب ذلك التقليد ووجوبهّ ،
وبث روحه يف نفوس
مواطنيهم ،ظاملني لتارخيهم وتراثهم»(.((3
و انطال ًقا من هذا ،فإن املهمة احلضارية التي ندب طه عبد الرمحن نفسه هلا كمفكر
إسالمي ،هتدف إىل حتقيق غايتني اثنتني مها:

 -1كشف خمادع احلداثة الغربية وتبيني آفاهتا األخالقية.
حمصن من تلك اآلفات.
 -2تقديم مرشوع أخالقي إسالمي من شأنه صياغة إنسان ائتامين ّ

( ((2اشفيترس ألربت ،فلسفة احلضارة ،ترمجة :عبد الرمحن بدوي ،بريوت :دار األندلس ،ط ،1983 ،3ص
.11
( ((2من تعليق غارودي عىل مؤمتر السكان الذي عقد بالقاهرة أيام  13-5سبتمرب سنة  .1994انظر :يوسف
القرضاوي ،اإلسالم حضارة الغد ،القاهرة :مكتبة وهبة ،ط1995 ،1م ،ص ص.111 ،106
( ((3كاريل ألكسيس ،اإلنسان ذلك املجهول ،تعريب :شفيق أسعد فريد ،بريوت :مكتبة املعارف،1998 ،
ص.355
( ((3انظر :طه عبد الرمحن ،بؤس الدهرانية ،مرجع سابق ،ص  131وما بعدها.مرجع سابق.
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ﷺ ثان ًيا :النقد األخالقي للحداثة الغربية

تركّز مؤلفات طه عبد الرمحن األخرية عىل أمهية التجربة األخالقية يف التصدي
للنزعات املادية اجلاهلة ،ويعترب كتاباه «العمل الديني وجتديد العقل» و«سؤال األخالق»
من أهم املفاتيح لقراءة مرشوعه الفكري ،وليست مؤلفاته الالحقة إلاَّ
رشوحا وتوسي ًعا
ً
ملجمل أطروحاته يف هذين الكتابني.

فهو يصف احلضارة الغربية بأهنا فتنت الناس بفتنتني مها :فتنة العقالنية ،وفتنة
التقنية ،مستندة يف ذلك إىل أصلني أساسيني مها :ال أخالق يف العلم ،وال غيب يف العقل(.((3

وعندما جترد العلم من األخالق ،نشأت أزمة الصدق فيها ،وملا ُبرت العقل عن كل ما
هو غيبي تولدت أزمة القصد هبا ،وهاتان األزمتان كافيتان وحدمها جلعلها حضارة متأزمة،
عىل الرغم مما يبدو من تقدمها(.((3

مر بنا -تتجىل يف هوس اإلنسان الغريب باجلانب االقتصادي
ومظاهر هذا التأزم -كام ّ
مقياسا وحيدً ا لكل تنمية وتطور ،فطغى بذلك صوت التقنية
وولعه باملنفعة املادية وجعلهام
ً
والتجريب عىل كل صوت ،وغلبت اآللية والرتاكمية واإلعالنية عىل عمليات االتصال
التي جاءت هبا العوملة ،وغابت احلكمة واملقصد عن كل نشاط علمي أو عميل(.((3
فال ترى إلاَّ استخفا ًفا باأليتوس (األخالق) ،وال تشاهد إلاَّ افتتانًا باللوغوس
(العقل) ،وآية ذلك فيضان هذه السيول القولية التي ينرشها اإلنسان الغريب ليغطي هبا
هول ما خيرتع ،وخيفي هبا فداحة ما يصنع ،فكانت تلك احلضارة ،حضارة قول( .((3حيث
إن جانبها العقيل قطع اإلنسان عن أسباب الرتقي يف مراتب األخالق ،كام أن شقها املعريف
مجد حركته ،يف حني عمل
فصله عن املعاين الروحية ،أما وجهها القويل فقد ض ّيق نطاقه و ّ
مظهرها التقني عىل أرسه واستبعاده ،فكانت بحق ،حضارة ناقصة عقلاً  ،وظاملة قولاً ،
ومتأزمة معرفة ،ومتسلطة تقنية( ،((3أصابت الناس بآفات قاتلة من «التضييق» و«التجميد»
و«التنقيص»(.((3

( ((3طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،مرجع سابق ،ص ص.92 ،91
( ((3املرجع نفسه ،ص.113
( ((3املرجع نفسه ،ص.26
( ((3املرجع نفسه ،ص ص.89 ،77
( ((3طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط  ،2009 ،2ص .90وكذا سؤال
األخالق ،ص.145
( ((3طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،مرجع سابق ص.80
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فالتضييق فيها مر ّده إىل أهنا حارصت العقل وقيدت املعرفة ،بأن فصلتهام عن
األخالق فلم يعد هلام متسع من التحرك إلاَّ يف حدود العامل املادي.

وأما التجميد فقد دخل عليها من كوهنا اكتفت بالقول القانوين الوضعي ،وأماتت
قادرا عىل التأثري يف الناس وال حتريك
القول األخالقي النابع من الدين ،إىل حد أنه مل يعد ً
العالقات بينهم.
وفيام يتعلق بالتنقيص فسببه أهنا جردت احلياة من األخالق واستبدلتها بالقول
تهم بالالمعقول وبالضعف
السيايس ،إىل حد أن صار كل من يتحدث عن األخالق ُي ّ
والسذاجة يف مقابل من يتحدث عن السياسة(.((3
وليس من شك أن منشأ كل هذه األزمات التي برزت يف التطبيق الغريب للحداثة ،هو
الفقر الروحي الذي طبعها ،فض َّيق أفقها ،وأفقد اإلنسان فيها اإلحساس باملعنى وباألمان
واالطمئنان ،وو َّلد لديه الشعور باخلوف والالجدوى.

ذلك هو حال احلداثة يف الغرب .أما حاهلا يف جمتمعاتنا اإلسالمية فإنهَّ ا -مع األسف–
ليست إلاَّ
ً
استنساخا من األصل ،فهي حداثة مق ِّلدة ال إبداع فيها ،حيث انطىل عىل كثري من
مثقفينا وعي باطل مفاده أن التطبيق الغريب للحداثة هو التطبيق األمثل واألوحد واحلتمي
الذي ال فكاك منه .وهذا شطط ما بعده شطط؛ ألن هناك فرق بني واقع احلداثة ،وروح
احلداثة.

فاحلداثة كروح ليست من صنع املجتمع الغريب ،وإنَّام هي من صنع املجتمع اإلنساين
يف خمتلف أطواره ،وال يستنفدها تطبيق واحد ،وهي قابلة للتحقق يف جمتمعات أخرى غري
املجتمع الغريب احلارض ووفق سياقات وظروف خاصة.

وضوحا :إن احلداثة الغربية كام هي عليه اآلن ،ما هي إلاَّ واحدة
بعبارة أكثر
ً
من التطبيقات املمكنة لروح احلداثة .وال يدل تراكم املعارف ،وال حتى تأخر التطبيق،
بالرضورة ،عىل األفضلية ومزيد التحقق بروح احلداثة .والدليل عىل ذلك أن التطبيق
كثريا من
الغريب هلا ،وبالرغم من أنه جاء
ً
متأخرا عىل كل التطبيقات السابقة ،إلاَّ أنه تضمن ً
املفاسد واآلفات ،مثل ظهور اإلشعاع النووي ،وانتشار أسلحة الدمار الشامل ،وتلوث
البيئة ،واالحتباس احلراري ،واألزمات األخالقية املختلفة التي ذكرناها سابقا.
إن هذه اآلفات جاءت مضادة ملا وضعه أصحاب احلداثة أنفسهم من أهداف

( ((3املرجع نفسه ،ص ص 79 ،78بترصف.
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وتوقعات تتعلق بنرش القيم النبيلة وحترير اإلنسان وإسعاده ،مما ُيثبت ،بام ال يدع جمالاً
للريب ،أن االعوجاج اخللقي الذي أصاب أهل الغرب بام كسبت يد حداثتهم ،بلغ تأثريه
يف النفوس حدًّ ا ال تنفع يف تقويمه أخالق السطح التي وضعها فالسفتهم األخالقيون(.((3
إن تلك الرتميامت والتعديالت السطحية التي ما يفتؤون يدخلوهنا عىل هذا اجلانب
أو ذاك من معايب حضارهتم ،مل تعد متلك من القوة ما تقدر به عىل درء ما حلقهم من سوءات
أخالقية« ،وال أدل عىل ذلك من أهنم ال يكادون يفرغون من إجراء هذه اإلصالحات أو
تلك حتى تظهر هلم من حتتها إفسادات أتوها من حيث ال يشعرون ،فيقومون إىل إصالحها،
فيجدون مرة أخرى من اإلفساد ما وجدوا من قبل ،وهكذا من غري انقطاع»(.((4

إذن سيظل الغرب يف انحدار وانتكاس أخالقي ألنه ضد الفطرة( ،((4وألنه أسس
رت مبتىل بالقلق الوجودي،
خطاباته كلها عىل املطلب ،فراح ينتج منذ عرص األنوار ،إنسانًا أب َ
واق ًفا بفكره عىل الظواهر ،حمجو ًبا بعلمه عن أرسار امللك وامللكوت ،حمروم من النفوذ
ببصريته إىل ما وراء املادة(.((4
وليست حالة املسلم املعارص -مع األسف -ببعيدة عن تلك األحوال الدنيئة التي
انحط إليها اإلنسان الغريب ،ألنه نشأ (أي املسلم) يف بيئات اقتفت أثر الغرب يف نظمه
ربا بشرب وذرا ًعا بذراع ،إىل حد أهنا دخلت وراءه جحر الضب املشار
الرتبوية واملعرفية ،ش ً
إليه يف احلديث النبوي الرشيف( ((4فصارت تناهض الدين ،وتربيّ أجيالاً بأكملها وفق
مناهج مفصولة عنه ،معادية ملبادئه ،فغابت املفاهيم األخالقية املستندة للنصوص الدينية،
يف املناهج الرتبوية ،وتاه اإلنسان يف شخص املسلم ،وجود ًّيا وشهود ًّيا عىل حد سواء ،حتى
رصنا أمام إنسان أبرت متا ًما كالذي أنتجته احلداثة الغربية(.((4

( ((3املرجع نفسه ،ص.26
( ((4املرجع نفسه ،ص.145
( ((4طه عبد الرمحن ،دين احلياء من الفقه االئتامري إىل الفقه االئتامين ،مرجع سابق ،ج ،1ص .14
( ((4طه عبد الرمحن ،من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،مجع وتقديم :رضوان مرحوم ،بريوت املؤسسة
العربية للفكر واإلبداع ،ط ،2016 ،1ص.49-48
(« ((4حدثنا سعيد بن أيب مريم حدثنا أبو غسان قال :حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد
ربا بشرب وذرا ًعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب
 Eأن النبي  Kقال :لتتبعن سنن من قبلكم ش ً
لسلكتموه .قلنا :يا رسول اهلل ،اليهود والنصارى؟ قال :فمن؟» انظر :العسقالين أمحد بن عيل بن حجر،
فتح الباري رشح صحيح البخاري .دار الريان للرتاث1407 :هـ1986 /م عدد األجزاء :ثالثة عرش
جزء ،كتاب األنبياء ،حديث رقم .3269
( ((4طه عبد الرمحن ،من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،مرجع سابق ،الصفحات ،39 ،38 ،36 ،35
 45 ،44بترصف.
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ولذا يتعينّ علينا -إن أردنا جتنب خماطر التطبيق الغريب للحداثة -أن نسارع يف
ابتكار حداثة إسالمية خاصة بنا؛ ألن احلداثة ال تنقل من اخلارج ،وإنَّام هي إبداع مبتكر من
الداخل .وكل من يدعو من مفكرينا باسم احلداثة «إىل القطيعة مع الرتاث ،واألخذ باملعرفة
احلديثة كام جاء هبا الغرب ،فإن دعوته ال تعدو كوهنا تستبدل مكان االنشغال بالرتاث
األصيل ،االنشغال برتاث أجنبي»( ((4وهي دعوة ارتدادية ال خري فيها.

إن جتديد الرتاث –خاصة الرتبوي منه والذي هو موضع دراستنا -ال يعني
االستنساخ وإنام يعني االجتهاد واإلبداع انطال ًقا من اجلذور الثقافية للمسلمني ،دون
االنغالق عليها.
وما حي ّفزنا عىل هذا اإلبداع األخالقي هو أننا نعيش يف مرحلة الزمن األخالقي
غني بأبعاده األخالقية عىل مستوى الفعل ،وسا ٍم بمطالبه الروحية
لإلسالم ،وهو زمن ٌّ
عىل مستوى العقائد والتصورات ،وثري بمعانيه اإلحسانية عىل مستوى املقاصد والن َّيات،
وهذا عني ما افتقدته -وتفتقده -حداثة الغرب(.((4

يسوغ لنا التعجيل بإنشاء خطاب أخالقي بديل ،هو هذا الرضر األخالقي
كام أن ما ّ
الذي حلقنا من حضارة اللوغوس ،باإلضافة إىل التحول األخالقي املنتظر من األخالق
العاملية ،ثم حاجة املسلمني إلثبات وجودهم وقول كلمتهم يف احلضارة العاملية املنتظرة
انطالقا مما يملكونه من رصيد أخالقي(.((4

ﷺ ثال ًثا :األسس الروحية للمرشوع األخالقي الطاهوي

إن ختليص اإلنسان املسلم من َ
دخن احلضارة احلديثة ،ال يكون إلاَّ بتجديده من خالل
نظرية تربوية إسالمية بديلة تتجاوز اخلطاب الرتبوي احلداثي املتداول بيننا ،وذلك بفحصه
والكشف عن معاطبه ،وتطهريه مما علق به من تصورات مناقضة للتصور اإلسالمي(.((4
يتأتى ذلك التجديد املرتقب إلاَّ إذا كان ناب ًعا من عمق تراثنا الرتبوي اإلسالمي،
ولن ّ
بحيث نستفيد من أفضل ما عرفه أسالفنا من ممارسات تربوية وأنجعها ،ونضيف إليه

( ((4طه عبد الرمحن ،حوارات حول املستقبل ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،ط ،2011 ،1ص
.12
( ((4طه عبد الرمحن ،روح احلداثة ،مرجع سابق ،ص  35وما بعدها.
( ((4طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،مرجع سابق ،ص .146
( ((4املرجع نفسه ،الصفحات.62 ،61 ،49 ،48 ،
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اجتهاداتنا اخلاصة بام يتالءم مع حاجتنا املعارصة(.((4

ويمكننا عرض معامل ذلك التجديد الرتبوي يف النقاط اآلتية:

 -1التأصيل اإليامين :ينبغي أن تشتغل النظرية الرتبوية اإلسالمية بالتأصيل اإليامين
للخطاب الرتبوي ،حتى تستأنف األمة عطاءها احلضاري(.((5

 -2إحياء روح املسلم :يقتيض التجديد الرتبوي إحياء روح املسلم وإنسانيته بكليتها
حتى يتحقق فيه اإلنسان االئتامين أو اإلنسان الكوثر الذي يمتاز باإليامن الدفاق ،والعمل
التواق نحو الكامل(.((5
 -3توسيع عقل املسلم :وذلك بإخراجه من مبدأ التظهري( ((5الذي ورثه عن احلداثة
الغربية ،إىل مبدأ أرقى منه وهو مبدأ ازدواج قوى اإلدراك( ((5والذي من خالله يستعيد
صلته بالقلب ،فتتسع مداركه للنظر إىل الظواهر ،ليس بصفتها أشياء ختضع ملقاييس ما،
ولكن بصفتها آيات مرتبطة بالكون وخالقه ،وتتضمن يف طياهتا معان سامية وآفاق ملكوتية
ال ِقبل للعقل املض َّيق هبا(.((5

ويمكننا لتحقيق هذه املطالب أن نستند إىل ثالث حوادث روحية كربى يف تارخينا
اإلسالمي وهي:
﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َك ِمن َبنِي آ َد َم ِمن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم
 -1حادثة امليثاق :قال اهلل تعاىلَ :
َو َأ ْش َهدَ ُه ْم َعلىَ َأن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس َت بِ َر ِّبك ُْم َقا ُلو ْا َبلىَ َش ِهدْ نَا َأن َت ُقو ُلو ْا َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن
اؤنَا ِمن َق ْب ُل َو ُكنَّا ُذ ِّر َّي ًة ِّمن َب ْع ِد ِه ْم َأ َفت ُْه ِل ُكنَا بِماَ َف َع َل
ني َأ ْو َت ُقو ُلو ْا إِ َّنماَ َأشرْ َ َك آ َب ُ
َه َذا َغافِ ِل َ
ا ُمل ْبطِ ُل َ
ون﴾(.((5

فآية امليثاق هذه تعترب من أقوى اآليات داللة عىل أن البرش شهدوا هلل بالربوبية،
وأقروا له بالعبودية ،قبل نزوهلم إىل هذا العامل ،لكنهم ملا انفصلوا عن الدين ،وغفلوا عن

( ((4املرجع نفسه ،ص ص.67 ،35
( ((5طه عبد الرمحن ،من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،مرجع سابق ،ص ص.34 ،33
( ((5املرجع نفسه ،الصفحات.47 ،46 ،45 ،44 ،42،
( ((5مبدأ التظهري :مفاده أن ما يظهر للحواس موجود وما ال يظهر هلا معدوم .انظر :املرجع السابق ص .54
( ((5مبدأ ازدواج قوى اإلدراك :مقتضاه أن القوى اإلدراكية متتلك قوتني إحدامها خارجية تدرك هبا ظاهر
األشياء اخلارجية ،والثانية داخلية تدرك بواطن األشياء وأرسارها .انظر :طه عبد الرمحن ،من اإلنسان
األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،مرجع سابق ،الصفحات ص .55 ،54 ،52
( ((5املرجع نفسه.
( ((5سورة األعراف ،اآلية .173 - 172
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اهلل ،نسوا امليثاق أو تناسوه ،ونسبوا األمر كله إىل أنفسهم.

بل إن العقل الغريب متادى يف غ ّيه حتى أغفل هذه احلادثة -التي ال يبعد أن تكون
موجودة يف ثقافته الدينية -واختلق نظرية هي أقرب إىل الوهم منها إىل احلقيقة ،أال وهي
نظرية امليثاق االجتامعي (العقد االجتامعي) التي ال حتيل عىل أية حلظة حقيقية من تاريخ
اإلنسانية.
فإذا كان الفكر االجتامعي احلداثي املتداول قد ُأ ّسس عىل هذه النظرية (العقد
االجتامعي) عىل ما فيها من وهم وخيال ،فلامذا ال تكون آية امليثاق القرآنية هي التي حيق أن
نؤسس عليها الفكر االجتامعي املنتظر؟
عز وجل يف
إن ما متتاز به حادثة امليثاق ،أهنا حادثة تارخيية حقيقية ،أخربنا هبا اهلل ّ
نص قرآين مل يثبت عليه التحريف إطال ًقا ،بينام نظرية العقد االجتامعي مل تكن سوى افرتاض
فلسفي ،ال يدري أحد ال زمانه وال مكانه.

موحدة للبرش كلهم عىل
ثم إن األخالق املستندة إىل حادثة امليثاق ،ستكون أخال ًقا ِّ
عبودية اهلل الواحد ،مما جيعلها أنسب أخالق كونية لعامل منتظر(.((5
 -2حادثة شق الصدر :إن ما يستفاد من هذه احلادثة ،أن كل قلب برشي حيمل يف
جوفه –باخللقة -علقة سوء ،والبد له من عملية جراحية معنوية يف غاية الدقة واملهارة لكي
يتطهر ويتزكى.
وال يستطيع صاحب القلب احلامل هلذه العلقة القيام هبذه العملية اللطيفة بمفرده،
ألنه أصلاً ال يشعر بوجودها يف باطنه وحتى لو شعر بوجودها فإنه ال يملك الوسائل
الروحية الستخراجها ،وإنام الذي يقدر عىل ذلك هو املريب العارف اخلبري بأمراض القلوب،
املتمكن من شق الصدور وغسل ما هبا من علقات.

ألجل هذا كانت أخالق شق الصدر ،أخالق جتديد ،وتغيري باطني .واإلنسان الذي
مطهر بعد ما استخرجت منه األدران والعلقات ،هو
ُش ّق صدره ،و ُغسل قلبه بامء طاهر ِّ
اإلنسان االئتامين ،بعكس من رفض أن ُيسلم نفسه ملثل هذه اجلراحة ،مكتف ًيا بام لديه من
معارف سطحية ،وأخالق ظاهرة فرعية .فاألول أخالقه أخالق جذور ،وهذا أخالقه
أخالق قشور ،وشتان ما بني ذا وذاك(.((5
( ((5طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،مرجع سابق ص .159
( ((5املرجع نفسه ،ص ص .163 ،162 ،161
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 -3حادثة حتويل القبلة :تتضمن حادثة حتويل القبلة يف التاريخ اإلسالمي دالالت
مهها أهنا أكسبت املسلمني أخالق الوحدة والتجمع عىل وجهة واحدة،
روحية عميقة ،أ ّ
رغم ما بينهم من اختالفات .وهم مطالبني اليوم بالعودة إىل تلك األخالق وااللتزام هبا،
إنقاذا ألنفسهم ،كام أهنم مطالبون بدعوة غريهم إليها ،بصفتها وجهة ربانية حقة ،يف زمن
تصدّ عت فيه املرجعيات ،وتاهت فيه الوجهات(.((5

ﷺ راب ًعا :نموذج اإلنسان االئتامين يف املرشوع األخالقي الطاهوي

ينطلق طه عبد الرمحن من مس ّلمة مهمة تُعترب احلجر األساس يف مرشوعه األخالقي،
وهي أنه مل يعد يف اإلمكان اليوم «والدة إنسان جديد من هذا اإلنسان القديم الذي أنتجته
بالتحول اخللقي الذي تبارشه التجربة الدينية
هذه احلضارة الغربية ،إلاَّ بتحول ُخ ُلقي أشبه
ّ
(((6
يف مرتبة التأييد»( ((5أو ما سامها باالئتامنية .

إن ما متتاز به هذه التجربة عن غريها ،أهنا تخُ رج صاحبها من طلب حظوظ السيادة عىل
عز وجل ،من خالل التحقق والتخلق بالصفات
الكون إىل أداء حقوق العبودية لسيد الكون ّ
اإلنساين األكمل سيدنا حممد .((6( K
احلسنى ،واالقتداء احلي بأخالق األنموذج
ِّ

ومع أن هذا املنهج الرتبوي ،نخبوي ،طويل املدة ،عسري املسلك ،إلاَّ أن نتائجه
ِ
الطاهر قلبه،
أكثر ضامنًا من غريه ،لكونه يراهن عىل إنتاج اإلنسان الكوثر( ((6الكثري خريه،
ِ
املتشوف إىل حتقيق الكامالت يف ذاته ويف حميطه.
املرتف ِع عن ظاهر اإلثم وباطنه،
إن هذا النوع من الناس ال يمكنه أن ينشأ إلاَّ يف رحاب أهل العقل املؤيد ممن تزكوا
وفرغوا من هتذيب أنفسهم ،فأصبحوا مؤهلني بدورهم لرتبية غريهم ،وإصالح جمتمعاهتم،
ال بتعبئة النفوس واستنفار اجلموع وقلب األوضاع واملؤسسات ،طم ًعا يف احلصول عىل نتائج
وزكي
سني أفعاهلم
ِّ
عاجلة ،وإنام بتحقيق األنموذج الصادق يف ذواهتم بد ًءا ،حتى يظهر من ِّ
أحواهلم ما يدعو غريهم لالقتداء هبم يف تغيري أنفسهم ،والوصول إىل ما وصلوا هم إليه(.((6

( ((5املرجع نفسه ،ص.167
( ((5املرجع نفسه ،ص .80
( ((6انظر :طه عبد الرمحن ،روح الدين ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط  ،2012 ،1ص 503وما
بعدها.
( ((6طه عبد الرمحن ،من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،مرجع سابق ،ص.15
( ((6املرجع نفسه ،ص ص.45 ،44
( ((6طه عبد الرمحن ،روح الدين ،مرجع سابق ،ص 503بترصف.
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ولعل أفدح عيب اعرتى خمتلف املناهج الرتبوية يف املجتمعات اإلسالمية أهنا مل ت ِ
ُول
اهتام ًما ُيذكر هبذا املنهج التزكوي ،بل اكتفت بتعليم أخالق السطح يف مظاهرها العقلية
فخرجت أجيالاً تشكو من فقر روحي وتعاين انحرافات نفسية واجتامعية ال
والدينيةّ ،
حرص هلا كحب اجلاه ،والتسلط ،وحب التس ّيد ،والطمع ،واألنانية ،والرياء وغريها من
وسمتْها بسبب تقليد املنظومة املعرفية
األمراض ،باإلضافة إىل التشوهات العقيدية التي َ
الغربية.

ولذلك نجد أنفسنا اليوم يف حاجة ماسة إىل تصفية قلوبنا من تلك األمراض،
وتطهري مداركنا من تلك التشوهات املعرفية املرتسبة فينا ،واستئناف الصلة ما بيننا وبني
أخالقنا اإلسالمية العميقة ،وذلك بالتدريبات املنظمة واملكثفة عىل القيام باألعامل الرشعية
عىل خري وجه ،واملواظبة عليها والزيادة فيها بالقدر الذي يكفل لنا اخلروج من الطبقات
النفسية واملعرفية املرتاكمة؛ إ ْذ عىل قدر كثافة تلك الطبقات وغلظتها تكون األعامل الرشعية
الرضورية إلزالتها(.((6
لكن جيب التنبيه إىل أن حتقيق هذا املبتغى ،مهمة ثقيلة ال يستطيعها الفرد لوحده ،بل
عليه أن يستعني بمن هنجوا قبله هذا املنهج ،وذاقوا نتائجه ،وهم أهل العقل املؤيد.
هذا األمر حييلنا إىل احلديث عن مراتب العقالنية ومستويات أهلها يف التعامل مع
روح الدين ،وهي كاآليت(:((6

 -1مرتبة أهل العقل املجرد

وهم أهل الفكر الوضعي ،ممن جتردوا عن املامرسة الدينية ،أخالقهم أخالق جدل،
وعقالنيتهم أدنى العقالنيات ،وهؤالء غري مؤمتنني يف حتقيق املرشوع األخالقي املنشود،
لكثرة ما يعرتهيم من الشبهات وجمافاة الدين.

 -2مرتبة أهل العقل املسدد

وهم أرفع شأنًا من سابقيهم التصاهلم بالدين والتامسهم السداد املعريف منه،
أخالقهم أخالق موعظة ،لكنهم -عىل اختالف فئاهتم -ال يشرتطون العمل التزكوي يف

( ((6طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،مرجع سابق ،ص  110بترصف.
( ((6انظر :طه عبد الرمحن ،بؤس الدهرانية ،مرجع سابق ،ص  .13وكذا سؤال األخالق ،ص  69وما
بعدها .وكذا العمل الديني وجتديد العقل ،الدار البيضاء ،املغرب :املركز الثقايف العريب ،ط،1997 ،2
ص 40وما بعدها .وكذا روح الدين ،مرجع سابق ،ص.448
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تدبريا روح ًّيا .وما مل َ
يرق
تدبريا نفس ًّيا ال
إقامة أحكام الدين ،لذلك ظل تدبريهم التعبدي
ً
ً
الفاعل الديني إىل التدبري التعبدي الروحي فإنه ال يأمن من السقوط يف حب اجلاه والتشوف
أيضا -عىل إنتاج
إىل السلطة ،خدمة لذاته وملصاحله .وبالتايل فإن هؤالء ال يقدرون -هم ً
اإلنسان االئتامين املرجتى؛ النشغاهلم بظاهر األخالق ،وإمهاهلم ملطالب التزكية الروحية.

 -3مرتبة أهل العقل املؤيد

وهم أهل التجربة األخالقية العميقة ،أخالقهم أخالق احلكمة ،ومنهجهم الرتبوي
منهج التزكية؛ لذا كانت عقالنيتهم أعىل العقالنيات وأسامها ،حيث جتاوزوا مرتبة العقل
املجرد صارفني مفاسده ،وارتقوا فوق مرتبة العقل املسدد جمتنبني عوائقه وعيوبه ،وهؤالء
ّ
هم املعنيون بصناعة اإلنسان االئتامين املرتقب.
صفحا عن أهل العقل املجرد وأهل العقل املسدد ،ونركّز حديثنا عىل أهل
ُعرض
ف ْلن ْ
ً
(((6
العقل املؤيد الذين يمتاز منهجهم الرتبوي بخصائص روحية نعرضها يف النقاط اآلتية :
 -1إنه منهج تربوي نابع من عمق الدين ال من خارجه.
 -2إنه منهج مقيد بالتاريخ الرتبوي اإلسالمي ،وينهل من أفضل وأكمل ما ظهر فيه
من املامرسات الرتبوية.
 -3إنه منهج تطبيقي واقعي وليست جمرد تأمل نظري.
 -4إنه منهج مأصول من الرتاث غري منقول عن الغري.
 -5إنه منهج عمقي ال سطحي.
 -6إنه منهج كيل ال جزئي.
 -7إنه منهج حتوييل ال تغيريي.
 -8إنه منهج تثويري ال تطويري.
 -9إنه منهج تدرجي ال طفري.

والسؤال الذي يشخص أمامنا هو :من سيتوىل اإلرشاف عىل تطبيق هذا املنهج
الرتبوي الروحي؟

إن من سيتوىل تلك املسؤولية الرتبوية يف بعدها التزكوي ،والسهر عىل صناعة اإلنسان
االئتامين ،ليسوا أولئك املفكرين املتجردين من الدين ،اجلامدين عىل ظواهر األشياء ،ال وال
حتى أولئك العلامء الواقفني عىل ظاهر الرشيعة املحصورين يف أخالق السطح ،بل هم
( ((6انظر :طه عبد الرمحن ،من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،مرجع سابق ،ص 25وما بعدها .وكذا
روح الدين ،مرجع سابق ،الصفحة  266وما بعدها.
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وسدِّ دت غاياهتم بمقاصده ،املتلقفون
أهل العقل املؤيد ،الذين اتصلت عقوهلم بالرشعُ ،
للخطاب القرآين يف عمق معانيه ،املتجاوزون لرسومه ،املشتغلون باهلل ،املوصولة أقواهلم
بأفعاهلم ،املرتبطة أعامهلم باهلل ،املستمدون معارفهم من حقائق امللكوت(.((6
ذلك أن املسافة التي تفصلنا عن منابعنا األخالقية اإلسالمية طويلة جدًّ ا ،وال يكفي
يف التحقق هبا ،جمرد قراءة ما لدينا من نصوص دينية ،ألن تلك النصوص -عىل علو قدرها-
مبارشا ،وإنام الذي حيقق لنا هذا املطلب
لن تنقل إلينا ما تكتنزه من أحوال أخالقية نقلاً ح ًّيا
ً
هو القدوة أو النموذج ،الذي يبث احلياة يف تلك النصوص وجيعلها تتكلم بأفصح لغة من
خالل أفعاله السديدة وأحواله الرشيدة ،ولذا فإن حاجتنا إىل النموذج احلي تزداد يف هذا
العرص بقدر ازدياد تباعد الزمن بيننا وبني منابعنا الدينية األوىل(.((6
وهذا األمر يقودنا إىل احلديث بتفصيل عن النموذج القدوة ،فام هي ميزاته يا ترى؟

 -1املراقبة احلية للنموذج( :((6ومفادها أن هذا املريب ُيشرتط فيه أن يكون قد تلقى
ِ
وصحبه وراقبه مراقبة حية بدون انقطاع ،وهذا األخري بدوره
تربيته عىل يد نموذج قدوة
َ
املسلك نفسه ،وهكذا ُصعو ًدا حتى يتصل سند الرتبية
يكون قد سلك يف تلقي تربيته
بالنموذج األعظم واإلنسان األكمل سيدنا حممد .K
 -2االشتغال املبارش :وذلك بأن يخَ رج هذا املريب من النظر املجرد ،ويدخل يف العمل
احلي املبارش ،فال يقف عىل ظاهر النصوص الرشعية ،وال يكتفي بام يثمره الفعل اخللقي
يف احلال ،وإنام يتغ َّيا األبعاد الباطنية للنصوص حماولاً التلبس هبا والتحقق منها ولو طال به
الزمن يف ذلك(.((7
 -3اجلمع بني املقال واحلال :وال يتأتّى له هذا املطلب إلاَّ إذا صار العمل الرشعي
ً
راسخا فيه ،متخللاً كل حركاته قولاً وعملاً وحالاً وإشارةً ،وبالتايل يكون قري ًبا من
وص ًفا
األصول الدينية ،قرب عمل وحال ،ال قرب نظر ومقال(.((7
 -4الفهم واالجتهاد :أن يكون مدركًا للداللة العملية للنصوص ،متحق ًقا هبا حتقق

( ((6انظر :طه عبد الرمحن ،بؤس الدهرانية النقد االئتامين ،لفصل األخالق عن الدين ،مرجع سابق ،ص
 ،13وكذا :من اإلنسان األبرت إىل اإلنسان الكوثر ،مرجع سابق ،الصفحات.55 ،54 ،16
( ((6طه عبد الرمحن ،العمل الديني وجتديد العقل ،مرجع سابق ،ص.196
( ((6النموذج :هو الشخص الذي يتوجه إليه من يرغب يف التخلق والتطهري .انظر :طه عبد الرمحن ،العمل
الديني وجتديد العقل ،مرجع سابق ،ص193
( ((7طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،مرجع سابق ،ص  80بترصف.
( ((7ص ص.102 ،100
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مها إياها فهماً باحلرضة ال فهماً بالفكرة ،فتتجدد مداركه
عمل وحال ال حتقق نظر ومقال ،فا ً
العقلية والوجدانية ،وتقوم هبا أسباب اإلنتاج واإلبداع ،ويكون إنتاجه نابع من داخل
الظرف الذي حيتضنه أو من داخل النص الذي يتأمله ،أو من داخلهام م ًعا(.((7
 -5اجلمع بني العبارة واإلشارة :بحيث تكون له القدرة عىل أن يستعمل يف تربيته
نظرا للطابع الروحاين
لتالمذته ،لغة العبارة ،إىل جانب لغة اإلشارة كلام احتاج إىل ذلكً ،
الذي يكتنف هذا النوع من الرتبية(.((7

 -6املحبوبية :فيكون مقبولاً لدى الناس حمبو ًبا عندهم ،ملا يرون فيه من سمو
اخلصال ومجيل األفعال ،وط ِّي ِ
ب األقوال؛ ألن األخالق احلسنة حمبوبة عند الناس حتى ولو
مل يتحلوا هم هبا ،فإذا رأوها ظاهرة عىل شخص ما ،أحبوه ووقروه ألجلها(.((7

بعدما عرفنا خصائص املريب القدوة ،ال بد لنا التنبيه إىل خطورة التصدي للرتبية
واإلصالح دون مؤهالت كافية لذلك ،وهذا ما أطلق عليه طه عبد الرمحن مصطلح
«اغتصاب النموذج» ،وهو أنواع نعرضها فيام يأيت:

 -1اغتصاب املقارب (صاحب العقل املجرد) :املقارب هو املتجرد من العمل
الرشعي اعتقا ًدا وسلوكًا ،يتصدر للرتبية أو اإلصالح ،فيكون رضره أكثر من نفعه،
ويكون «اقتحامه جمال اإلصالح ليس إلاَّ
خوضا يف ترصفات تغيريية ال يمكن أن يأيت منها
ً
التخليق»(.((7
 -2اغتصاب القرباين (صاحب العقل املسدد) :القرباين نمط من املصلحني يؤمن
برضورة العلم الرشعي مع استغنائه عن األعامل التزكوية ،فهذا قد تُؤ َمن مبادئه ،ولكن ال
تسلم عواقبه ،ذلك أن وقوفه مع الصفة الظاهرية للعمل الرشعي يورثه االغرتار وينتهي به
إىل القسوة والتعنيف واالنغالق(.((7
 -3اغتصاب املتمنذج :املتمنذج شخص مارس العمل التزكوي ،وانتسب إىل
الدوائر الصوفية ،لكنه تعجل يف اخلروج إىل اإلصالح والتخليق قبل أن حيصل له االستعداد
لذلك ،ح ًّبا يف الدنيا وطم ًعا يف الشهرة أو الرياسة أو ما إىل ذلك من احلظوظ النفسانية.

( ((7انظر :املرجع نفسه ،ص ص .103 ،102وكذا العمل الديني وجتديد العقل ،ص ص.195 ،194
( ((7طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،مرجع سابق ،ص .99
( ((7طه عبد الرمحن ،العمل الديني وجتديد العقل ،مرجع سابق ،ص .195وكذا سؤال األخالق ،ص.103
( ((7طه عبد الرمحن ،العمل الديني وجتديد العقل ،مرجع سابق ،ص.210
( ((7املرجع نفسه ،ص 214 ،212بترصف.
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في ِ
لحق بأتباعه من اآلفات ما ال يقل خطورة عن تلك التي حيدثها املغتصبون من املقاربني
ُ
والقربانيني.
إن احلديث عن هذا النوع من املربيني املزيفيني يقودنا إىل تقسيم طالبي الرتبية
الروحية إىل قسمني:

 -1أهل التمنذج التعريف :وهم الذين انتهجوا طريق الرتبية الروحية قاصدين
التخلق ،والتعبد ،والتعرف إىل اهلل ملتزمني بأبجديات العمل التزكوي ،ورشوط السلوك
الروحي ،من خالل صحبتهم الصادقة للنموذج احلي املتصل سنده برسول اهلل ،((7( K
عول عليهم يف تربية غريهم.
وهؤالء هم الذين سيكونون نامذج ُي ّ

التربكي :وهم عىل قسمني ،منهم انتسبوا إىل نموذج حي ولكن
 -2أهل التمنذج ّ
مل يلتزموا برشوط الرتبية الروحية معه ،لقصور مهتهم عن طلب املعايل واكتفائهم بمجرد
التربك .ومنهم من انتسبوا إىل نموذج انتقل إىل الدار اآلخرة ،فأحبوه حبهم ألهل التزكية،
ولكن مل حيققوا رشوط الصحبة احلية املبارشة ،فظلت توجيهات ذلك النموذج تنتقل إليهم
بطريق املقال وليس بطريق احلال ،فكانت االستفادة منه استفادة نظرية ال عملية لتعذر
التوجه واملراقبة( .((7وهذا ال يفيدهم يف يشء ألن طالب الرتبية الروحية ،يتعني عليه َألاَّ
يعتمد يف ختلقه عىل نفسه ،وال عىل شخص م ّيت أو غائب ،بل عليه أن يتقيد بمتخ ّلق حي،
وعىل رشط احلضور معه ومراقبته مراقبة مبارشة.
وقد يقع كال الصنفني يف انحرافات ال تُؤمن مبادئها وال تُسلم عواقبها ،فتتشعب هبم
الدعاوي وتكثر بينهم البدع ويندس بينهم أدعياء ومغرضون يل ّبسون عىل قاصدي التخليق
يف عقائدهم وأعامهلم(.((7

وبناء عىل ما سبق نصل إىل أن الرتبية الروحية ،ليست علو ًما تدرس ،وال أقوالاً
تُسمع ،وإنام هي رسيان أحوال من نموذج حي متخلق ،إىل متمنذج راغب يف التخ ّلق.
ومن مل ِ
ترس فيه أحوال العارفني املتأدبني باآلداب العل ّية ،ال يمكنه أن يتحىل هبا ،وال يمكنه
أن ينقلها إىل غريه.
وحتى لو تربى هذا املتمنذج عىل يد ُقدوات عارفني وأخذ منهم العلوم واألحوال
الزكية ،فإنه ال جيوز له أن يتصدر للدعوة واإلرشاد إلاَّ إذا ُأ ِذن له يف ذلك من جهة موثوقة

( ((7املرجع نفسه ،ص.215
( ((7املرجع نفسه ،ص.216
( ((7املرجع نفسه ،ص ص .218 ،217
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مأمونة ،تشهد له بأنه فرغ من هتذيب نفسه ،وبأنه مؤهل لتهذيب غريه ،أما «من خرج
للخلق قبل حقيقة تدعوه إىل ذلك فهو مفتون»(.((8
وتشوفهم
والفتنة التي تصيب هذا النوع من املدّ عني ،تتمثل يف تعلق قلوهبم بالناس،
ّ
اجلنوين للشهرة واجلاه ،والعجيب أن هذه الفتنة التي أصيبوا هبا ،ال تبقى حمصورة فيهم،
بل إهنا ستنترش شي ًئا فشي ًئا يف أتباعهم ،ثم ترسي يف املجتمع بأكمله ،فيكثر اخلداع الديني،
ويعم النفاق ،ويصبح الدين موضع اهتام ،فتموت ثقة الناس فيه ويف املتدينني ،وكل ذلك
بسب ظهور هذا الصنف من الدعاة املزيفني املغتصبني للتمنذج.

تأسيسا
بعد أن تعرضنا لسامت اإلنسان االئتامين يف املرشوع األخالقي الطاهوي،
ً
نظر ًّيا ،وتطبي ًقا عمل ًّيا ،نتساءل اآلن :ما دور هذا اإلنسان يف بناء احلداثة اإلسالمية املرتقبة؟

خامسا :املهمة احلضارية لإلنسان االئتامين
ﷺ
ً

مر بنا -أن حضارة اللوغوس (وهي حضارة
يعتقد طه عبد الرمحن جازما –كام ّ
وعمت آفاهتا الكون بأمجعه ،ومل يعد للبرشية من خمرج إلاَّ
الغرب) قد أفلست أخالق ًّياّ ،
بناء حضارة جديدة يكون فيها السلطان لأليتوس (األخالق) بحيث تتحدد فيها حقيقة
اإلنسان -ال بعقله أو بقوله -وإنام بخلقه وبفعله(.((8
وال يوجد أي ٍ
نقي
دين
ٌ
مرشح اليوم للقيام هبذا الدور ،وإمداد البرشية بمدد أخالقي ّ
كالدين اإلسالمي ،ألنه الدين اخلاتم ،والرسالة اجلامعة ،واملرجع األقوم لكل العقول،
آمنت بذلك أم أنكرت .ويف هذا الصدد يتوقع طه عبد الرمحن أن العامل َ سيشهد يف املستقبل
القريب حدثني كبريين وهامني:
أحدمها :اهنيار النظريات األخالقية وإفالس األنساق املعيارية التي توجه احلداثة
الغربية ،فيتسبب ذلك يف فراغ أخالقي رهيب.

وثانيهام :ازدياد هروب الناس إىل احلياة الفردية اخلاصة ،فتنشأ عن ذلك احلاجة إىل
أخالق الباطن (األخالق الروحية).
ويف ظل هذين احلدثني يتعني عىل املسلمني أن يتحملوا مسؤوليتهم التارخيية بتقديم
البديل األخالقي اإلسالمي احلقيقي وإنقاذ البرشية ،بصفتهم شهداء عىل الناس كام ورد

( ((8العالوي أمحد بن مصطفى ،املواد الغيثية الناشئة عن احلكم الغوثية ،مستغانم :املطبعة العالوية ،ط،2
 ،1989ج ،1ص.107
( ((8طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،مرجع سابق ،ص .146
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ذلك يف القرآن الكريم حيث قال اهلل تعاىل{ :كُنت ُْم َخيرْ َ ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ
ون
بِا َملعر ِ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُملنك َِر َوت ُْؤ ِمن َ
ُون بِال َّل ِه}(.((8
ُْ
ولن يكون البديل األخالقي األنجع ،سوى األخالق املؤيدة التي تعترب بحق أقدر
األخالق عىل تقويم حضارة القول ،وختليص اإلنسان من سوءاهتا( .((8أو بعبارة أخرى:
منهجا لتجديد القلب اإلنساين ،وسب ًبا يف ميالد
إن أخالق التزكية هي املرشحة ألن تكون
ً
عقل جديد(.((8
لكن أليس من اجلدير بنا -نحن املسلمني -أن نتمثل هذه األخالق يف حياتنا
ونتخذها سب ًبا حلداثتنا املرتقبة أولاً  ،قبل أن نقدمها كبديل أخالقي لآلخرين؟

سؤال وجيه يحُ يلنا عىل إجابة مريرة ،وهي أن احلركات النهضوية يف العامل العريب
كبريا هلذا اجلانب الروحي
واإلسالمي  -عىل اختالف مشارهبا -مل تُعر إىل حد اآلن اهتام ًما ً
من املامرسة اإلسالمية ،بل راحت تتسابق نحو املجاالت السياسية واالقتصادية مستعجلة
تدارك التقدم احلضاري ،معتقدة أن النهضة ال تتحقق إلاَّ بمحاكاة احلداثة الغربية وأن
«مآل التجديد اإلسالمي رهني بإنشاء املؤسسات الصناعية واملراكز التقنية ووضع الربامج
التحديثية وجتنيد الطاقات املادية»(.((8
غري أن هذا الطرح خاطئ من أساسه حسب رأي طه عبد الرمحن ،وذلك لألسباب اآلتية:

 -1إن انتهاجه سيؤدي بنا إىل مزيد من التبعية للغرب ،فضلاً عن تعطيل املوروث
الثقايف اإلسالمي.
سيصح هذا الطرح لو كان الغرض من التجديد أن نجعل املجتمع املسلم نسخة
-2
ّ
مطابقة للمجتمع الغريب ،وليس هذا هو القصد من التحديث.

 -3إن مسالك الغرب يف التحديث ُبنيت أصلاً عىل أسس َعقدية تعارض احلقيقة
الرشعية اإلسالمية ،ومتى أخذ هبا املسلم أنشأت يف قلبه -شاء أم أبى -توجهات تنزع عنه
لباس اإليامن والتقوى ،وأورثته -عاجلاً أو آجلاً  -سلوكات تنسيه التعامل مع اهلل(.((8
 -4ثم إن انتهاج املجتمعات اإلسالمية منهج التحديث عىل النمط الغريب سيحرصها

( ((8سورة آل عمران ،اآلية .110
( ((8املرجع نفسه ،ص ص .90 ،86
( ((8املرجع نفسه ،ص .164
( ((8املرجع نفسه ،ص .188
( ((8املرجع نفسه ،ص .196
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داخل األفق الذي ترسمه هلا النامذج الغربية ،فتقع يف االنسالخ عن هويتها(.((8

وأخريا فإن الغرب لن يرتك املجتمعات اإلسالمية تلتحق بركبه ،بل سيسعى إىل
-5
ً
تعطيلها ،حتى تظل تابعة له خاضعة ألوامره(.((8
فإذا ثبت لدينا مما سبق ،أن التحديث الغريب مقطوع عن الغيب ،مبتور عن األخالق،
أيضا أن تقليده لن جيرنا إلاَّ إىل الرتاجع واالنسالخ ،تعينّ علينا أن نفكر –إذن-
وإذا تبني لنا ً
يف نمط مغاير من التحديث ال يلحقنا منه األذى ،وال يصيبنا منه عطب ،وذلك ال يكون
إلاَّ باستعادة الصلتني املفقودتني م ًعا يف احلداثة الغربية ،ومها الصلة بني العقل والغيب،
والصلة بني العلم والعمل ،وذلك ال يكون إلاَّ برشطني :أحدمها حتقيق التخلق العميق،
والثاين ترسيخ املعية اإلهلية.
إن احلركات النهضوية العلامنية واإلحلادية يف العامل اإلسالمي ،ليست مؤهلة إطال ًقا
لتحقيق هذين الرشطني؛ ألهنا ال تؤمن أصلاً برضورة الدين اإلسالمي يف احلياة حتى يف
خطوطه العريضة ،فضلاً عن أن هتتم بتحقيق تلك املطالب الروحية الدقيقة منه ،والتي ال
ترى فيها سوى االنسحابية والرجعية والتخريف(.((8

أما احلركات النهضوية اإلسالمية ،وهي التي من كان من املفرتض أن تتوىل جتسيد
هذه املطالب ،فقد وقعت يف التسييس ومل تتمكن – رغم جهودها املعتربة -من تربية رجال
نامذج وقدوات ائتامنيني .ولذا فإهنا مطالبة -إن أرادت أن تساهم يف بناء حداثة إسالمية
راسخة -أن تراجع منهجها اإلصالحي ،وتتجنب اإلفراط يف التشييد الدنيوي واإلدمان
عىل العمل السيايس.
ولن يتأتَّى هلا ذلك إلاَّ إذا تبنت املرشوع التزكوي الذي ينتج اإلنسان النخبوي
االئتامين املتحقق بالوحدة األصلية بني التعبد والتدبري( ((9اجلامع بني التخلق اخلارجي
والتخلق الداخيل ،املتعبد هلل يف كل يشء ويف كل وقت ويف كل أين(.((9
فال حداثة إسالمية إذن إلاَّ برتبية اإلنسان االئتامين ،وال منهج يصلح لرتبيته إلاَّ
املنهج األخالقي التزكوي.

( ((8املرجع نفسه ،ص .195
(((8املرجع نفسه ،ص .196
( ((8انظر :قويدري األخرض ،العرفان بني االستقالة واالستنارة ،جملة الكلمة ،بريوت :منتدى الكلمة
للدراسات واألبحاث ،العدد 2015( ،89م) ،ص  102إىل .130
( ((9التعبد والتدبري :مها الدين والسياسة عىل الرتتيب.
( ((9انظر :طه عبد الرمحن ،روح الدين ،مرجع سابق ،الصفحات .509 ،501 ،476
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ختا ًما ،نصل إىل أن احلداثة الغربية بلغت حالة من التأزم مل يعد جيدي يف درء مفاسدها
إلاَّ احلل األخالقي ،هذا احلل الذي تعالت أصوات احلكامء يف العامل للرجوع إليه ،يف إطار
ما يسمى باألخالق العاملية.

وعب ًثا حياولون؛ ألن تلك األخالق قد تكون بمثابة ترميامت وترقيعات آنية ،ولكنها
تؤسس عىل الدين العاملي اخلاتم الذي هو اإلسالم ،ألن الزمن األخالقي
لن جتدي نف ًعا ما مل َّ
يضمنه من
زمنه بال منازع ،ويستحيل أن جيعله اهلل دينًا عامل ًّيا خامتًا صاحلًا لكل األزمنة ،وال ّ
القيم ما ينفع البرشية وخيلصها من مصائبها ،ومن هنا يربز دور املسلمني يف القيام بدورهم
الشهادي عىل الناس ،وتقديم البديل األخالقي هلم.
وحينام نتحدث عن أصحاب هذا الدور الريادي من املسلمني ،ال نعني مقلدة
احلداثة الغربية ،املنبهرين هبا ،املتنكرين لدينهم ،وال حتى أولئك الذي وقفوا عىل ساحل
الدين ومل يعرفوا منه إلاَّ ظواهره ورسومه ،بل إن املعنيني هبذه املهمة احلضارية هم أهل
العقل املؤيد ،الذين خاضوا التجربة الروحية بكل مقاماهتا ،وتلقوا تربيتهم من األصفياء
العارفني املتصلني اتصالاً ح ًّيا بالنموذج احلضاري األكمل سيدنا حممد  ،Kفاستطاعوا
بمنهجهم الروحي ذاك أن ينشئوا اإلنسان الريادي االئتامين الكوثري.
نظرا ألنه يشتغل عىل أخالق
وقد ظهر لنا أن املنهج التزكوي منهج نخبوي بطبيعتهً ،
متميزا من املربني ،وهم أهل التمنذج التعريف احلي املتصل،
العمق والتي تشرتط نم ًطا
ً
خاصا من املتعلمني وهم االئتامنيون ،كام تتطلب فضاءات لطيفة طاهرة نقية،
وتشرتط نم ًطا ًّ
ال حتتمل النفاق وسوء األخالق ،والتدليس والتسييس ،واحلظوظ النفسانية ،واألحوال
جيرون
الظلامنية التي ينزلق إليها بعض املصلحني واملدّ عني من املربني املزيفني ،والذين ال ّ
عىل الفرد واملجتمع سوى وبال الفتن واالنتكاس.

وربام يعتقد البعض أن املنهج الروحي يصلح للخلوة والتعبد فحسب ،وال يصلح
ملامرسة العمل النهضوي التحديثي .وهذا اعتقاد فاسد ،ما فتئ األستاذ طه عبد الرمحن
يدحضه ،مربهنًا يف كل مؤلفاته عىل أنه املنهج األرقى واألفضل واألنجع ،ال لتخليص
وأيضا لتخليص غريهم مما حلقهم
املسلمني مما هم فيه من ختلف وأزمات -فحسب -بل ً
من آفات بسبب احلداثة املادية.

وما ذلك إلاَّ ألن هذا املنهج منهج رباين حممدي يأخذ بيد اإلنسان فيزكي قلبه ،ويوسع
علقه ،وير ّده إىل فطرته التي إن حققها كان بحق خليفة اهلل األمني املؤمتن عىل نفسه وعىل غريه.
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لكن أمل يبالغ طه عبد الرمحن يف قرصه التحديث اإلسالمي عىل وجود اإلنسان
االئتامين دون غريه؟ َأ َوليس من اخلطأ أن نجعل األخالق الصوفية كافية وحدها لتحقيق
هذا املقصد النهضوي يف العامل العريب واإلسالمي؟

يف اعتقادنا أن هناك يشء من املبالغة يف هذا الطرح ،ألن منهج األخالق الصوفية
علو شأنه -ال يمكنه أن حيقق هذا اهلدف بمفرده ،لسبب وجيه وواضح ،وهو أنه
عىل ّمنهج خاص ،ال يطيقه كل الناس وال يقدرون عىل رشوطه.

ومل يثبت يف التاريخ اإلسالمي -منذ ظهور التصوف حتى هذه اللحظة -أن املسلمني،
حتى يف أوج ازدهارهم انتسبوا ك ّلهم إىل التصوف أو خضعوا ملنهجه الروحي الصارم،
خواص املسلمني تتشوف
إنام الذي حدث بالفعل هو أنه كانت توجد دائماً فئة قليلة من ّ
زكي األخالق ،وخالص
إىل الرتوحن واالتصال بالعامل األسنى ،فتسلك -لالرتقاء إليهَّ -
العبادات ،وتُلزم نفسها بأنواع من الرياضات واملجاهدات ،مما ال يتحمله كل الناس ،فكانت
حتدث بوجودها ،توازنات يف املجتمع اإلسالمي ،وتشكّل بحضورها مرجعيات أخالقية
وروحية يعود إليها الناس حينام ختنقهم املادة ،وختتطفهم الدنيا ،وتأرسهم الشهوات.

خاص،
فإذا تبني لنا أن هذا املنهج األخالقي خاص وحمدود ،فإن تعميم ما بطبيعته
ٌّ
وتوسيع ما بحقيقته حمدو ٌد ،واشرتاطه كعامل أسايس يف احلداثة اإلسالمية املنتظرة ،يعترب
بحسب رأينا -من املبالغات التي تعتور املرشوع األخالقي الطاهوي ،ال ألننا نرفضالتجربة األخالقية الصوفية َ -كلاَّ  -بل ألننا نريد أن ننظر إليها كام هي يف حقيقتها ،فال
نكلفها غري ما خيالف حقيقتها ،وال نكلف الناس بام ال يستطيعونه منها.
نعم إن وجود اإلنسان االئتامين الذي يراهن عليه املرشوع األخالقي الطاهوي،
عزيزا وحمدو ًدا ،وليس ذلك عي ًبا؛ ألن هذا النوع
ً
رضوري ،لكن وجوده سيكون دائماً
البرشي جوهرة نفيسة ،ولن تكون اجلواهر النفيسة إلاَّ عزيزة ونادرة.

وعليه فإن التجديد احلضاري املنشود ال يمكن أن يقوم عىل جهود هذا اإلنسان
أيضا عىل جهود غريه من الفاعلني االجتامعيني من ذوي التوجهات اإلسالمية
وحده ،بل ً
األوفياء هلويتهم ،املخلصني لقضايا أمتهم.

أي إن العملية احلضارية ستكون تكاملية يقوم فيها كل نفر من املجتمع اإلسالمي
بدورهم احلضاري املنوط هبم ،واملالئم الختصاصاهتم ،ويكون فيها لإلنسان االئتامين
مسؤولية رئيسية تتمثل يف إمداد غريه بام يعوزهم من قيم أخالقية عميقة ،تكون هلم بمثابة
طاقة يتزودون هبا كلام تعثرت هبم اخلطى ،وانحرف هبم املسار.
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وأخريا ال بد من التنويه باالسرتاتيجية املتميزة التي سلكها األستاذ طه عبد الرمحن يف
ً
نحته ملفاهيمه الرتبوية وإبداعه ملصطلحاته األخالقية ،حيث نجده يأيت إىل املفهوم الصويف
الرتاثي فيعطيه مسم ّيات جديدة ،ويكسبه دالالت معارصة ،ليصبح املفهوم الرتاثي مفهو ًما
جديدً ا ح ًّيا منسجماً وعقالنية املثقف املعارص ،وما ذلك إلاَّ أنه حياول رسم طريق االستقالل
الفكري والتحرر من سلطة املفاهيم سواء الرتاثية منها أو الوافدة.
غرو يف أن يكون القارئ قد وجد يف متن هذه الدراسة عديدً ا من املفاهيم
ولذا فال ْ
واملصطلحات اجلديدة التي ال عهد له هبا ،والتي نعتقد أهنا -عىل ما تكتسيه من غرابة
وغموض -جديرة بأن تفتح له آفا ًقا معرفية رحبة ،وتدفعه إىل اإلبداع ،وتشجعه عىل فقه
التجربة الروحية يف أبعادها النظرية والعملية.

دراسات وأبحاث
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الدكتور عادل فتحي رياض*

ﷺ مقدمة

علم ْي أصول الفقه والنحو َم ِعينًا ال ينضب
ال تزال القضايا املشرتكة بني َ
للدراسات املطولة أو البحوث املخترصة؛ ملا للعربية من منزلة ُعليا يف علوم
الرشيعة ،وبخاصة علم األصول؛ ولتوقف االجتهاد يف الفقه عىل التضلع
بعلومها ،ومعرفة َسنن العرب يف كالمها ،وتوقف استنباط األحكام عىل فهم
قواعدها نحوا ورصفا وداللة.

وإن الناظر يف مصنفات علم األصول ليجد مسائل العربية مبثوثة يف
أبواب عدة ،كبحث أصل اللغات ونشأهتا ،وهل هي توقيفية أو اصطالحية؟
ومباحث دالالت األلفاظ ،واحلقيقة واملجاز ،ومباحث النص والظاهر،
واملجمل واملبني ،ومسائل أدوات املعاين ،والداللة عىل العموم واخلصوص،
واإلطالق والتقييد ،وما اندرج حتت ذلك كله من توجيه نصوص الرشع
الرشيف واالستشهاد هبا.
* باحث من اجلزائر ،األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة قطر.

92

من قضايا النحو والداللة عند اجلويين

93

يقول اجلويني« :ولن يستكمل املرء خالل االستقالل بالنظر يف الرشع ما مل يكن
ر ّيانًا من النحو واللغة ...واعتنوا (أي :األصوليون) يف فنهم بام أغفله أئمة العربية واشتد
اعتناؤهم بذكر ما اجتمع فيه إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الرشع»(((.

كتب هي أركان هذا العلم وعيونه ،يستسقي منها َمن
ومن مصنفات األصوليني ٌ
فرع ويرشح ،ومن أمهها :الرسالة للشافعي (ت 204هـ) ،والفصول
بعدهم ويبني و ُي ّ
للجصاص (ت 370هـ) ،واملعتمد أليب احلسني البرصي (ت 436هـ) والتقريب واإلرشاد
للباقالين (ت 403هـ)...
ثم جاء إمام احلرمني اجلويني (ت 478هـ) بكتابيه «الربهان» و«التلخيص» فأحدث
نقلة يف بحث مسائل األصول ونقدها ،يقول التاج السبكي عن كتاب الربهان« :اعلم أن
هذا الكتاب وضعه اإلمام يف أصول الفقه عىل أسلوب غريب مل يقتد فيه بأحد ،وأنا أسميه
لغز األمة ملا فيه مصاعب األمور ،وأنه ال خييل مسألة عن إشكال ،وال خيرج إلاَّ عن اختيار
خيرتعه لنفسه وحتقيقات يستبد هبا ،وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية»(((.

وقال السبكي عن كتاب التلخيص« :إين عىل كثرة مطالعتي يف الكتب األصولية
للمتقدمني واملتأخرين ،وتنقيبي عنها عىل ثقة بأين مل َأر كتا َبا َّ
أجل من هذا التلخيص ،ال
ملتقدم وال ملتأخر ،و َمن طالعه مع نظره إىل ما عداه من املصنفات علم قدر هذا الكتاب»(((.
ومن هذين النصني السابقني يتجىل سبب اختياري إلمام احلرمني لدراسة أهم
مباحث النحو والداللة يف مصنفاته األصولية وبخاصة كتابه الربهان:
أ -فهو جمتهد صاحب ابتكار واختيار.
ب -ومن متقدمي املصنفني ،فليس باملتأخر الذي يكثر النقل والعزو ويرسد يف
املسألة الواحدة األسامء رس ًدا.
ج -وعلو منزلة كتبه يف الفقه وأصوله؛ وتأثر من بعده به واإلكثار من النقل عنه.
((( اجلويني ،الربهان ،169 /1 ،ويقول السبكي يف اإلهباج « :7 /1إن األصوليني دققوا يف فهم أشياء من
كالم العرب مل يصل إليها النحاة وال اللغويون فإن كالم العرب متسع جدا والنظر فيه متشعب» .وانظر
الزركيش ،البحر املحيط .23 /1
((( التاج السبكي ،192 /5 ،طبقات الشافعية الكربى ،ويقول عن كتاب الربهان يف موضع آخر :243 /6
غواص عىل املعاين ثاقب الذهن مربز
«وهو لغز األمة الذي ال حيوم نحو محاه وال يدندن حول مغزاه إلاَّ ّ
يف العلم».
(((اإلهباج رشح املنهاج.109 /2 ،
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وهذا تعريف موجز باإلمام اجلويني((( هو :عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني
النيسابوري ،أبو املعايل إمام احلرمني ،ولد يف الثامن عرش من حمرم سنة 419هـ عىل األرجح.
قال عنه اخلطيب البغدادي« :مل َتر العيون مثله فضلاً  ،ومل تسمع اآلذان كسريته نقلاً  ،بلغ
درجة االجتهاد ،وأمجع عىل فضله أعيان العباد.(((»...

وقال عنه الذهبي« :وكان من أذكياء العامل ،وأحد أوعية العلم ...،وكان له نحو
من أربعامئة تلميذ»((( .وقال التاج السبكي« :هو اإلمام شيخ اإلسالم البحر احلرب املدقق،
املحقق النظار األصويل املتكلم ،البليغ الفصيح األديب العلم الفرد زينة املحققني إمام
األئمة عىل اإلطالق عجماً وعر ًبا.(((»...
تلقى العلم عن والده إمام الشافعية يف عرصه أيب حممد اجلويني (ت 438هـ)،
وأيب القاسم عبد اجلبار بن عيل اإلسفراييني (ت 452هـ) ،وحممد بن عيل اخلبازي (ت
449هـ) ،وفضل اهلل بن أمحد امليهني (ت 440هـ) ،والقايض حسني املروروذي (ت
462هـ) وغريهم من أهل العلم.
وكانت له اليد الطوىل يف الفقه واألصول وعلم الكالم واجلدل ،وأشهر مؤلفاته:
هناية املطلب يف دراية املذهب ،والربهان يف أصول الفقه ،والتلخيص يف أصول الفقه،
واإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد ،والشامل يف أصول الدين ،وغياث األمم يف
التياث الظلم ،والورقات ،وكلها مطبوعة.

ومن تالميذه :اإلمام أبو حامد الغزايل (ت505هـ) ،أبو احلسن عبد الغافر بن إسامعيل
الفاريس (ت 529هـ) ،عبد الكريم بن حممد الدامغاين (ت545هـ) ،أبو احلسن عيل بن حممد
إلكيااهلرايس (ت 504هـ) ،أبو املظفر حممد بن أمحد األبيوردي (ت 507هـ) وغريهم من العلامء.
وتويف إمام احلرمني اجلويني يف اخلامس والعرشين من ربيع اآلخر سنة 478هـ ،رمحه اهلل رمحة واسعة.

وال تسع ورقات هذا البحث املخترص باستقصاء اجلهود النحوية والداللية والتأويلية
إلمام احلرمني ،وإنام اصطفيت نامذج من اختياراته؛ لتدل عىل نظائرها؛ لذا كان اهلدف
((( ومن مصادر الرتمجة املطولة :اخلطيب ،تاريخ بغداد ،43 /16 ،الذهبي ،سري أعالم النبالء،468 /18 ،
والعرب يف خرب من غرب ،339 /2 ،الصفدي ،الوايف بالوفيات ،116 /19 ،السبكي ،طبقات الشافعية
الكربى ..165 /5 ،وأفرد لرتمجته د .حممد الزحييل كتا ًبا عنوانه :اإلمام اجلويني ،إمام احلرمني ،ط.
دارالقلم بدمشق سنة 1986م.
(((تاريخ بغداد.43 /16 ،
(((العرب يف خرب من غرب.339 /2 ،
(((طبقات الشافعية الكربى.165 /5 ،
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الرئيس :عرض نامذج للمسائل النحوية التي كان إلمام احلرمني اختيار فيها أو ترجيح أو
حجاج ،أو ما ظهر فيها فكره النحوي عند إعراب الشواهد التي يذكرها .وبذلك أكون قد
علمي األصول والنحو.
أبرزت مظهرا من مظاهر التكامل بني َ
ولعل أهم األسئلة التي جييب عنها هذا البحث :هل كان لألصوليني نحو خاص؟
وهل استقلوا باستنباط بعض أحكام العربية؟ أكان اجلويني جمتهدً ا يف العربية كحاله يف
اختيارا؟ كيف أثرت العقلية
األصول والفقه؟ إىل أي حد تابع اجلويني النحاة تقليدً ا أو
ً
األصولية يف دراسة مسائل العربية عندهم؟

ومل أقف عىل دراسة موسعة عن موضوع البحث ،بل وجدت ورقات للدكتور فيصل
احلفيان يشري فيها إىل يشء من مشرتكات هذين العلمني عند اجلويني يف ورقته البحثية:
«نحو اجلويني ..نحو الفقه وفقه النحو» ،وقد نُرشت يف كتاب ندوة الذكرى األلفية إلمام
إشارات موجزة إىل اهتامم اجلويني بمباحث العربية دون تعرض
احلرمني اجلويني((( .وهي
ٌ
لبحث ذلك وتفصيله يف حدود مخس صفحات ،والورقة البحثية كلها ال تتجاوز الصفحات
خريا.
العرش ،وللدكتور فيصل فضل السبق والتنبيه فجزاه اهلل ً
قسمت البحث بعد هذه املقدمة إىل قسمني وخامتة؛
وقد ّ

القسم األول :دالالت احلروف والتأويل .والقسم الثاين :العموم وخمصصاته ،ثم
تأيت اخلامتة مربزة نتائج البحث وتوصياته.

ﷺ القسم األول :دالالت احلروف والتأويل

إن األصل يف املسائل النحوية الواردة يف كتب األصول قيامها عىل حتديد الدالالت
وأثر هذه الداللة يف استنباط احلكم ،دون السعي إىل تقعيد نحوي جديد أو الركون إىل
حمض اإلعراب ،فالغالب عىل نحو األصوليني أنه «نحو داللة» ال نحو تقعيد واستشهاد.
وإذا كان األمر كذلك فإن مباحث حروف املعاين مما جيمع بني دقيق الفقه وبديع
النحو .و ّملا كان االستنباط هو عمل األصويل عىل احلقيقة وثمرة نظره؛ كان التأويل هو
تفسريا أو إعرا ًبا ،فالكالم الظاهر عنده ظ ٌّن راجح حمتمل ،وهذا ما حدا يب ألن
وظيفته،
ً
أخص القسم األول بدالالت احلروف والتأويل ،ولن أتعرض الختياراته مجيعها بالبحث؛
فإن ذلك ينوء به كتاب مستقل.
((( طبع الكتاب يف كلية الرشيعة بجامعة قطر ،بعناية د.عبد العظيم الديب ،وعقدت الندوة يف  21 – 19من
ذي احلجة 1419هـ 8 – 6 .إبريل 1999م.
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أولاً  :دالالت احلروف

(((

من أهم اختيارات إمام احلرمني املجملة يف هذا الباب ولن تكون حملاًّ للدراسة
والتفصيل:
 حده (احلرف) بأنه «اللفظ املتصل باألسامء واألفعال ومجل املقال؛ لتعترب معانيهاوفوائدها»(.((1
 الباء ال تدل عىل التبعيض ،وختطئة من ذهب إىل هذا من فقهاء الشافعية(.((1 كلمة (هلاّ ) مركبة من (هل) و (ال)(ِ .((1(م ْن) تدخل عىل الزمان واملكان(.((1

 -جميء (الواو) بمعنى (أو)(.((1

 ْ(أن) ال ختلص املضارع لالستقبال ،وخمالفة إمجاع النحاة(.((1

ٌ
رشط لزيادهتا يف الكالم(.((1
 داللة (ال) عىل التأكيدوسوف أخص بالدراسة احلروف اآلتية:

((( انظر تفصيل حد احلرف يف :املرادي ،اجلنى الداين  ،20وفيه« :قد حد بحدود كثرية .ومن أحسنها قول
بعضهم( :احلرف كلمة تدل عىل معنى ،يف غريها ،فقط) فقوله :كلمة جنس يشمل االسم والفعل
واحلرف .وعلم من تصدير احلد به أن ما ليس بكلمة فليس بحرف :كهمزيت النقل والوصل ،وياء
التصغري .فهذه من حروف اهلجاء ،ال من حروف املعاين »...إلخ.
( ((1التلخيص ،222 /1 ،وأهنا تنقسم أربعة أقسام باعتبار اللفظ واملعنى واإلعراب« :أحدها :ما ال يغري
اللفظ واإلعراب ويغري املعنى ،كقولك :زيد منطلق .ثم تقول :هل زيد منطلق؟ فاإلعراب عىل ما كان،
وقد تغري املعنى من التحقيق إىل االستفهام.
والثاين :ما يغري اللفظ واإلعراب ،وال يغري املعنى تقول :زيد يف الدار .ثم تقول :إن زيدً ا يف الدار،
فقد تغري اإلعراب واملعنى بحاله.
والثالث :ما يغري اللفظ واملعنى ،تقول :زيد خارج ،ثم تقول لعل زيدا خارج ،فاإلعراب قد تغري،
وتغري املعنى من التحقيق إىل الرتجي.
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
والرابع :ما ال يغري اللفظ وال املعنى ،وهي الزوائد ،قال سبحانهَ { :فبماَ َرحمْ َة م َن ال َّله لن َْت لهَ ُ ْم} (آل
عمران  )159معناه :فربمحة من اهلل».الربهان .179 /1
( ((1الربهان.180 /1 ،
( ((1الربهان.189 /1 ،
( ((1الربهان.192 /1 ،
(((1التلخيص.228 ،227 /1 ،
( ((1نقله عنه الزركيش يف البحر املحيط.275 ،274 /2 ،
( ((1الربهان ،189 /1 ،وانظر :البحر املحيط للزركيش.298 /2 ،
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حرف (الواو) :وهي من احلروف التي كثرت أنواعها تب ًعا لداللتها أو تناوهبا مع
غريها ،فبلغ عدد أقسامها مخسة عرش قسم( ،((1وقد تابع اجلويني اجلمهور يف أن أصل داللة
الواو :العطف واالشرتاك ،أي مطلق اجلمع ،فال ترتيب يف أصل معناها وال معية أي:
مقارنة .وجعل القول بالرتتيب مما اشتهر من مذهب الشافعي ،وأن مذهب أصحاب أيب
حنيفة القول بداللتها عىل اجلمع.

قال اجلويني« :خاض الفقهاء يف الواو العاطفة ،وأهنا هل تقتيض ترتي ًبا أو مج ًعا؟
فاشتهر من مذهب الشافعي  Fاملصري إىل أهنا للرتتيب .وذهب أصحاب أيب حنيفة F
إىل أهنا للجمع .وقد زل الفريقان ((1(»...ونقل ابن هشام واملرادي كالم إمام احلرمني(.((1

وقد بينّ وجه الزلل يف القول بالرتتيب بأنه معلوم باالضطرار من لسان العرب أن
وعمرا؛ ال يقتيض تقدم رؤية أحدمها عىل اآلخر .وأن العرب قد استعملت
قولنا :رأيت زيدً ا
ً
الواو يف باب التفاعل ،فتقول :تقاتل زيد وعمرو ،وال تقول :تقاتل زيد ثم عمرو .وأن من
زعم من الفقهاء أنه يقتيض الرتتيب فهو َحيد عن حقيقة معناه(.((2
فوصمه بأنه «متحكِّم» فإنا عىل
أما القول بداللة الواو عىل اجلمع -حسب لفظه(َ -((2
ِ
يقتض ذلك أنه رآمها م ًعا.
وعمرا مل
قطع نعلم أن من قال :رأيت زيدً ا
ً

واحلق أن الواو عند الشافعي نفسه ال تفيد الرتتيب وض ًعا ،بل استعاملاً رشع ًّيا ،وأن
الرتتيب مل يفهم من الواو نفسها بل من دليل آخر( .((2ويف مذهبه فروع وقع فيها اخلالف
بناء عىل القول بالرتتيب(.((2
أيضا للكوفيني ،وشكك غري واحد من النحاة يف هذه النسبة،
ونُسب القول بالرتتيب ً

( ((1ابن هشام ،مغني اللبيب ،ص .463
( ((1اجلويني ،الربهان يف أصول الفقه.181 /1 ،
( ((1املرادي ،اجلنى الداين ،ص  ،160ابن هشام ،مغني اللبيب ،ص .464
( ((2املرجع السابق ،182 /1 ،وانظر :اجلويني ،التلخيص ،227 /1 ،اإلسنوي ،التمهيد ،208 ،املرادي،
اجلنى الداين ،160 /1 ،السيوطي ،الفصول املفيدة يف الواو املزيدة ،ص  ،70وقال اجلويني يف هناية
املطلب« :364 /8 ،وهي أن الواو إذا مل يقرتن هبا ،أو مل يستأخر عنها ما يقتيض ترتي ًبا حممول ٌة عىل اجلمع».
( ((2ويبدو أن استعامل إمام احلرمني ملصطلح (اجلمع) قد اضطرب ،فإذا قصد به املعية أنكر عىل قائله ،وإذا
قصد به مطلق االشرتاك يف احلكم أجازه؛ ثم قال يف التلخيص « :227 ،226 /1وأما الواو فإنه موضوع
وعمرا».
للجمع والنسق وحتقيق االشرتاك بني املذكورين نحو قولك رضبت زيدً ا
ً
( ((2انظر :الزركيش ،البحر املحيط .256 ،255 /2 ،وذكر أن نسبة القول بالرتتيب إىل الشافعي غلط.
تشنيف املسامع.571 /1 ،
( ((2انظر :النووي ،روضة الطالبني ،176 /8 ،اإلسنوي ،التمهيد.208 ،
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بل هو قول بعضهم.

قال ابن مالك يف الكافية الشافية:
فاعطف بواو الح ًقا أو سابقا
يف احلكم أو مصاح ًبا موافقا
(((2
وبعض أهل الكوفة الرتتيبا
عزا هلا ومل يكن مصيبا
وأما نسبة القول باجلمع -بمعنى املعية واملقارنة -إىل احلنفية فغري صحيحة ،فإن
اجلمع عندهم هو مطلق االشرتاك يف احلكم ،مثل اجلمهور ،ال املعية كام ظنه إمام احلرمني.
قال البزدوي احلنفي« :وهي عندنا ملطلق العطف من غري تعرض ملقارنة وال ترتيب وعىل
هذا عامة أهل اللغة وأئمة الفتوى»(.((2
معر ًضا به« :وقد
وقد تعقب ابن السمعاين (ت 489هـ) ما تومهه اجلويني ،فقال ّ
رأيت بعض أصحابنا ادعى عىل أصحاب أبى حنيفة أهنم يدعون أن الواو للجمع عىل سبيل
اإلقران ،وأخذ يرد عليه ،كام يرد عىل َمن زعم أهنا للرتتيب والتوايل من أصحابنا.
مذهب أحد من أصحاب أيب حنيفة وإنام يدعون أن الواو للجمع من
وليس ما ادعاه
َ
غري تعرض إلقران أو ترتيب فال معنى للرد»(.((2
حرف (الفاء)ُ :ذكر للفاء أوجه رئيسة( ((2وهي :العاطفة ،ورابطة اجلواب (اجلوابية)،
والزائدة .ويندرج حتت العاطفة داللتها عىل الرتتيب ،والتعقيب ،والسببية نحوَ ﴿ :ف َوك ََز ُه
وسى َف َقضىَ َع َل ْي ِه﴾(.((2
ُم َ
أما إمام احلرمني فجرى عىل عادته يف إدراج اجلزئي يف كلياته ما أمكن؛ فلم يذكر
جميئها زائدة وال سببية ،وسمى مقتىض رابطة اجلواب بالتسبيب ،وكأنه حرص معانيها يف
العطف ورابطة اجلواب كام فهم ذلك األبياري شارح الربهان(.((2

قال اجلويني« :فأما الفاء فإن مقتضاها التعقيب والتسبيب والرتتيب؛ ولذلك
تستعمل جزاء تقول :إن تأتني فأنا أكرمك .وإذا جرى جزاء فهو الذي عنيناه بالتسبيب ،ثم
( ((2انظر :ابن مالك ،رشح الكافية الشافية  1206 ،1203 /3وقال :وأئمة الكوفيني برآء من هذا القول،
لكنه مقول.
( ((2البزدوي ،أصول الفقه ( 109 /2مع كشف األرسار للعالء البخاري) ،وللمزيد عن املسألة ينظر:
ارتشاف الرضب  ،633 /2مهع اهلوامع .129 /2
( ((2ابن السمعاين ،قواطع األدلة .38 ،37 /1
( ((2املرادي ،اجلنى الداين ،63 -61 ،ابن هشام ،املغني .219- 213
( ((2سورة القصص.15 :
( ((2انظر األبياري ،التحقيق والبيان يف رشح الربهان .549 /1
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ِ
والتعقيب»(.((3
الرتتيب
التسبيب
من رضورة
ُ
ُ

وجعله التعقيب من رضورة التسبيب يف نظر؛ بل اخلالف واقع يف املذهب وحكاه
اإلسنوي(((3؛ وفرعوا عليه وجوب استتابة املرتد؛ فلو جعلنا الفاء فيام روي عن النبي
« :Kمن بدل دينه فاقتلوه» للتعقيب؛ فال جتب استتابته ،وإلاَّ فيجب.

اجلمهور واختار مذهب أيب عمر اجلرمي (ت 225هـ) يف أن الفاء
وخالف اجلويني
َ
ٍ
ال تقتيض ترتيبا يف البقاع وال األمطار ،فهي حينئذ كالواو؛ وترد موردها للعطف والترشيك،
كقول امرئ القيس:
(((3
قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل
اللوى فحومل بني
بسقط
الدخول
حرف (أو) :قال ابن مالك:
ِ (((3
قسم بـ(أو) وأهب ِم
وإرضاب هبا أيضا نُمي
واشكُك
ٌ
خيرّ أبِ ْح ّ
ذهب الكوفيون واألخفش واجلرمي( ((3إىل جواز جميء (أو) بمعنى الواو ،واختاره
ابن مالك إذا ُأ ِم َن اللبس وقال:
مل ي ِ
َ (((3
ٍ
الواو إذا
وربام عاقبت
للبس َمنْفذا
لف ذو النطق
َ
ُ
ور ّد اجلويني هذا املذهب ،ورآه زللاً وقري ًبا من الظاهرية ،وبعيدً ا عن التحقيق،
فقال« :وذهب بعض احلَ ْشوية( ((3من نحوية الكوفة إىل أن (أو) قد ترد بمعنى الواو
العاطفة ،واستشهدوا بقوله سبحانه وتعاىل{ :و َأرس ْلنَاه إِلىَ ِم َئ ِة َأ ْل ٍ
ف َأ ْو َي ِزيدُ َ
ون}(،((3
َ ْ َ ُ
ِ
ِ ِ
(((3
َ
ورا}  .وهذا زلل عظيم
وقولهُ { :ع ْذ ًرا َأ ْو ن ُْذ ًرا}( ،((3وقولهَ :
{ولاَ تُط ْع من ُْه ْم آثماً أ ْو َك ُف ً
(((3الربهان  ،184 /1وذكر ابن هشام قوال بأن السببية ال تستلزم التعقيب .املغني 214
(((3الكوكب الدري 339
( ((3انظر :الربهان  ،184 /1والبيت مطلع معلقة امرئ القيس ص  14برشح التربيزي.
( ((3ألفية ابن مالك برشح األشموين 105 /3
( ((3انظر :األنباري ،اإلنصاف  ،478أبو حيان ،ارتشاف الرضب  ،641 /2املرادي ،اجلنى الداين ،230
ابن هشام ،مغني اللبيب 88
(((3ألفية ابن مالك برشح األشموين 107 /3
( ((3حمل استعامل كلمة احلشوية مباحث علم الكلم ،وهو من فنون اجلويني املربز فيها ،ويقصد هبا هنا من
يقف عند ظواهر النصوص .قال الكفوي يف الكليات ص « :766وأصل ضاللة احلشوية التمسك يف
أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غري بصرية يف العقل»...
( ((3سورة الصافات.147 :
( ((3سورة املرسالت.6 :
( ((3سورة اإلنسان.24 :
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عند املحققني ،فال تكون (أو) بمعنى الواو قط»(.((4

ورشع يف الرد عىل ما ظاهره ذلك كقوله تعاىل{ :و َأرس ْلنَاه إِلىَ ِم َئ ِة َأ ْل ٍ
ف َأ ْو َي ِزيدُ َ
ون}؛
َ ْ َ ُ
فجعل تقديره :وأرسلناه إىل عصبة لو رأيتموهم لقلتم :مائة ألف أو يزيدون .فالكالم
بذلك حممول عىل تنزيل اخلطاب عىل قدر فهم املخاطب ،ونقل اجلويني هذا التوجيه عن
{و ُه َو َأ ْه َو ُن َع َل ْي ِه}( ((4فاملعنى :اإلعادة أهون
الزجاج والفراء .وذكر أن مثله قوله تعاىلَ :
من االبتداء الذي أقررتم به فلم أنكرتم اإلعادة؟!(.((4
نصا يف
غري صحيح ،فإهنام قد َّ
ون ْق ُل إمام احلرمني هذا التوجيه عن الفراء والزجاج ُ
كتابيهام أن (أو) يف هذه اآلية بمعنى (بل) .نعم ،قد حكاه الزجاج ،ولكن ليس اختياره ،فقد
قال« :قال غري واحد معناه :بل يزيدون ،قال ذلك الفراء َو َأ ُبو عبيدة ،وقال غريمها معنا ُه :أو
يزيدون يف تقديركم أنتم ،إذا رآهم الرائي قال :هؤالء مائة ألف أو يزيدون عىل املائة»(.((4
أما االستدالل بقوله تعاىلُ ﴿ :ع ْذ ًرا َأ ْو ن ُْذ ًرا﴾ فرأى اجلويني أن (أو) حتتمل الداللة
عىل التخيري ،كقول القائل :جالس احلسن أو ابن سريين ..وأرى أن الفرق ظاهر بني اآلية
والقول ،فالقول مبدوء بالطلب الذي تسبب يف داللة (أو) عىل التخيري أو اإلباحة .أما اآلية
«عذرا
ونذرا ،كام نقل عن قتادة:
ً
عذرا ً
فإن املشهور عند املفرسين أن (أو) بمعنى الواو ،أيً :
(((4
ونذرا للمؤمنني ينتفعون به ،ويأخذون به» .
هلل عىل خلقهً ،
حرف ِ
(م ْن) :إن (من) أصل معناه االبتداء( ،((4وإن (عن) أصل معناها املجاوزة،
وقد تقع إحدامها مع األخرى يف ظاهر النصوص ،وكثري منها مؤول( ،((4كقوله تعاىل:
{وهو ا َّل ِذي ي ْقب ُل التَّوب َة َعن ِعب ِ
اد ِه}( ((4أي :من عباده .وقوله تعاىلَ { :يا َو ْي َلنَا َقدْ ُكنَّا فيِ
َْ ْ َ
َ َ
َ ُ َ

(((4الربهان .187 /1
( ((4سورة الروم.27 :
(((4الربهان .188 ،187 /1
( ((4الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه .314 /4 ،وانظر الفراء ،معاين القرآن  ،72 /1قال البغوي يف تفسريه
أيضا:
نذرا» ..وقال ً
عذرا أو ً
« :48 /4قال ابن عباس :معناه «ويزيدون» أو بمعنى الواو كقولهً :
«واألكثرون عىل أن معناه ويزيدون».
( ((4انظر :تفسري جامع البيان للطربي  ،128 /24وانظر :الوجيز للواحدي  ،1161 /1معامل التنزيل
للبغوي .48 /4
(((4ومل يثبت كثري من النحويني هلا إلاَّ هذا املعنى ،أما غريه من املعاين فعىل سبيل التضمني .انظر املرادي،
اجلنى الداين .315
( ((4انظر :ابن هشام ،مغني اللبيب .423 - 198
( ((4سورة الشورى.25 :
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َغ ْف َل ٍة ِم ْن َه َذا}( ((4أي :عن هذا.

إلاَّ أن إمام احلرمني ذكر ما لـ(من) من خصائص ليست لـ(عن) بحيث ال يصح أن
حتل (عن) حملهاِ ،
فمن تدل عىل االنفصال والتبعيض وال تكون إلاَّ حر ًفا ،بخالف (عن)
فإهنا تقع اسماً وجتر بـ(من) ،وال تقع (عن) موقعها بعد اسم التفضيل ،قال« :وعن بمعنى
من إلاَّ يف خصائص ثالثة ،منها :أن من لالنفصال والتبعيض ،وعن ال تقتيض الفصل.
تقول :أخذت من مال زيد ،ألنك فصلته عنه .وأخذت عن علمه ،وهلذا اختصت األسانيد
بالعنعنة .ومن ال تكون إلاَّ حر ًفا ،وعن قد تكون اسماً تدخل من عليه تقول :أخذت من عن
الفرس ُج ّله»(.((4

ويف النص السابق أثبت اجلويني لـ(من) معنى االنفصال باألصالة ،ومل جيعله معنى
تاب ًعا مفهو ًما من االبتداء أو التبعيض ،ومل أجد من نص عىل هذا املعنى لـ(من) باألصالة
غريه ،إال أن املرادي جعله مفهو ًما من معانيها األخرى تاب ًعا هلا(.((5
وما داللة (من) مع اسم التفضيل يف قولنا« :زيد أفضل من عمرو»؟

عمرا يف الفضل .ورأى أن
ذهب ابن مالك إىل أن معناها املجاوزة ،أي :جاوز زيدٌ ً
هذا التأويل أوىل من اختيار سيبويه :أهنا لالبتداء مع مالحظة التبعيض(.((5
وبيان مذهب سيبويه أن قولك« :هو أفضل من ٍ
ٍ
بعض
زيد ،إنام أراد أن يفضله عىل
وال يعم .وجعل زيدً ا املوضع الذي ارتفع منه ،أو سفل منه يف قولك :رش من ٍ
زيد ،وكذلك
ٌّ
الكاذب مني ومنك»( .((5وتابع اجلويني سيبويه يف داللتها هنا عىل
إذا قال :أخزى اهللُ
َ
االبتداء من غري تعرض للتبعيض ،فقولنا« :زيد أفضل من عمرو» معناه أن زيدً ا ساوى
عمرا يف الفضل« ،وابتدأ زيد زيادة عليه يف الفضل .كام تقول :رست من البرصة إىل بغداد.
ً
(((5
وهلذا ال تستعمل عن يف الباب» .
( ((4سورة الزمر.22 :
( ((4الربهان 193 ،191 /1
( ((5قال املرادي« :أال ترى أن التبعيض من أشهر معانيها ،وهو راجع إىل ابتداء الغاية .فإنك إذا قلت :أكلت
من الرغيف ،إنام أوقعت األكل عىل أول أجزائه ،فانفصل ،فمآل الكالم إىل ابتداء الغاية» .316 ،315
( ((5ابن مالك ،رشح التسهيل  ،135 /3وتعقبه ابن هشام بقوله :وقد يقال :لو كانت للمجاوزة لصح يف
موضعها (عن) .املغني .423
( ((5الكتاب  ،225 /4وانظر املربد ،املقتضب  44 /1ومل يذكر املربد معنى التبعيض يف هذا املثال واقترص
عىل ابتداء الغاية.
(((5الربهان .193 /1
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حتديد الغاية بمن مع إىل( :إىل) حرف النتهاء الغاية .ويف دخول ما بعده فيام قبله
أقوال ،أمهها(:((5
األول :ال يدخل مطلقا ،وهو مذهب اجلمهور.

الثاين :يدخل مطلقا.

الثالث :يدخل إذا كان من جنس ما قبلها ،كبعتك التمر إىل هذه النخلة.
تمِ
الص َيا َم إِلىَ
الرابع :إذا كان مفصولاً بحس معلوم فإنه ال يدخل نحوُ { :ث َّم َأ ُّوا ِّ
ال َّل ْي ِل} ،وإال دخل.

اخلامس :قال اجلويني« :قال سيبويه :إن اقرتن بمن اقتىض حتديدً ا ومل يدخل احلد يف
املحدود فتقول بعتك من هذه الشجرة إىل تلك الشجرة فال يدخالن يف البيع .وإذا مل تقرتن
بمن فيجوز أن يكون حتديدا.((5(»..
اجلويني يف عزو ذلك إىل سيبويه( .((5وهو غري
واإلسنوي
وقلد اب ُن السمعاين
ُّ
َّ
صحيح ،وقد أنكره أبو احلسن بن خروف ،وقال« :مل يذكر سيبويه يف كتابه من هذا وال
حر ًفا ،وال هو مذهبه»(.((5
ونص سيبويه يف باب عدة الكلم« :وأما (إىل) فمنتهى االبتداء تقول :من مكان كذا
ُّ
(((5
إىل كذا ،وكذلك (حتى)» وليس فيه ما ذكره اجلويني آن ًفا.

ثان ًيا :تأويل النصوص

(((5

إن استنباط احلكم هو ثمرة النظر الصحيح الناشئ عن َملكة متمكنة لألصويل.
وليس كل نص يتيرس استنباط أحكامه؛ ملا يف داللته عىل احلكم من تفاوت ،فمن النصوص
ظاهرا ،وقد يكون مؤولاً .
قطعي الداللة ،ومنها الظني ،والظني قد يكون
ً
ولوال قواعد االستنباط وما بنيت عليه من قواعد اللغة؛ ألطلق الناظر عق َله يف
( ((5انظر :اإلسنوي ،التمهيد  ،222 ،221الكوكب الدري له  ،320املرادي ،اجلنى الداين  ،385ابن
هشام ،مغني اللبيب  ،104الزركيش ،البحر املحيط .312 /2
( ((5اجلويني ،الربهان .192
( ((5ابن السمعاين ،قواطع األدلة  ،43 ،42 /1اإلسنوي ،التمهيد  ،222 ،221الكوكب الدري له .320
( ((5الزركيش ،البحر املحيط .221 ،220 /3
( ((5الكتاب .231 /4
( ((5يقصد بالتأويل هنا :تفسري الكالم ،أو :رصفه عن معناه الظاهر الراجح.
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اتباع اهلوى
غيابات األلفاظ ،وال مستند له من الرشع أو اللغة ،فكانت عاقبته نظره القارص َ
والتقو َل عىل الشارع ما مل ينزل به سلطانًا .ورشط التأويل الصحيح« :موافقته لوضع اللغة،
ّ
(((6
أو عرف االستعامل ،أو عادة صاحب الرشع .وكل تأويل خرج عن هذه الثالثة فباطل» .
واجب
وقد عقد اجلويني يف الربهان با ًبا للتأويالت ،وكرر يف مسائله ضاب ًطا لغو ًّيا
َ
االستصحاب؛ حتى ال ُيفتح عىل مرصاعيه ،ف ُيحرف الكلم عن مواضعه ،وهو أنه «ال يقبل
التأويل الذي حيمل كال َم الشارع عىل الركيك من الكالم»( ،((6و«أن من محل كالم الشارع
عىل وجه ركيك من غري رضورة حمققه ،وال قافية مضيقة ،جره ذلك إىل نسبة الشارع إىل
اجلهل باختيار فصيح الكالم ،أو إىل ارتياد الركيك من غري غرض ،وكال الوجهني باطل»(.((6

ومن نصوص الرشع التي تعرض هلا إمام احلرمني بالتوجيه والتأويل قوله تعاىل:
{ َفا ْغ ِس ُلوا وجوهكُم و َأي ِديكُم إِلىَ المَْرافِ ِق وامسحوا بِرء ِ
وسك ُْم َو َأ ْر ُج ِلك ُْم إِلىَ ا ْل َك ْع َب نْ ِ
ي}
َ ْ َ ُ ُ ُ
َ
ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
ِ
(((6
(وأرجلكم) وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو ومحزة  .فقد رفض اجلويني محل
بجر كلمة
هذه القراءة عىل اجلر باجلوار؛ ملا فيه من «اخلروج عن نظم اإلعراب بالكلية ،وإيثار ترك
األصول إلتباع ٍ
لفظة لفظ ًة يف احلركة ،وهذا ارتياد األردأ من غري رضورة»(.((6

(((6

بل هو من رضورات الشعر عنده ،كقول امرئ القيس:
ٍ
ِ
ِ (((6
ٍ
َّ
وبل ِه
بريا يف عرانني
أناس يف بجاد مزمل
كبري
كأن َث ً
ُ
ُ
(مزمل) لوقوعه نعتًا لـ(كبري).
والوجه

وحمَْ ُل اآلية عىل اجلر باجلوار هو قول أيب عبيدة واألخفش ،ورفضه كثري من املعربني،

( ((6الزركيش ،البحر املحيط ،44 /5 ،وقال ابن السمعاين« :وإنام يقبل التأويل إذا سوغه الفصحاء وأهل
اللسان» .قواطع األدلة .411 /1
( ((6الربهان .545 /1
( ((6املرجع السابق  ،549 /1وقال « :546 ،545 /1مما رده املحققون من طرق التأويل ما يتضمن محل
كالم الشارع من جهة ركيكة تنأى عن اللغة الفصحى فقد ال يتساهل فيه إلاَّ يف مضايق القوايف وأوزان
الشعر ،فإذا محل حامل آية من كتاب اهلل أو لف ًظا من ألفاظ رسول اهلل  Kعىل أمثال هذه املحامل
ٍ
ملذهب اعتقدَ ه؛ فهذا ال يقبل» ..وقال « :550 /1ولسنا نلتزم اآلن تتبع كل
وأزال الظاهر املمكن إجراؤه
مشكلة يف القرآن ،وإنام غرضنا أن نبني أن االحتكام بتأويل يتضمن رصف الكالم إىل وجه ركيك يف حمل
الظن غري سائغ من غري غرض».
( ((6سورة املائدة.6 :
(((6انظر :ابن اجلزري ،النرش يف القراءات العرش .254 /2
(((6الربهان .545 /1
(((6معلقة امرئ القيس ،برشح التربيزي ص .82
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وقالوا :ال يكون يف كتاب اهلل ،وال جيوز أن حيمل عليه القرآن ،وهو غلط عظيم(.((6

ورأى إمام احلرمني أن العرب تستعمل املسح بمعنى الغسل ففي كل منهام إمساس
وتقار َب املعنيان؛ مل
عطف مقتضاه الترشيك،
العضو باملاء ،وقال« :فإذا جرى يف الكالم
ٌ
َ
ِ
(((6
َ
اللفظ وهو كقول قائلهم :
اللفظ
يبعد إتباع
َ
رأيتك يف الوغى
ولقد
ورحما
سي ًفا
متقلدً ا
والرمح يعتقل ويتأبط وال يتقلد ،ولكن التقلد واالعتقال محالن قريبان وهو
مسكوت عنه يف املعطوف ،فسهل احتامله .ومنه قول اآلخر(:((6
فعال فروع األَ ِ
(((7
وأطفلت
قان
باجل ْلهتني ظباؤها ونعا ُمها»
ْ
ُ
يهْ ُ
أي :وأطفلت ظباؤها وباضت نعامها؛ ألن النعام تبيض وال تلد األطفال.
وما اختاره اجلويني هو قول مجهور املعربني واملفرسين ،ونقلوا عن أيب زيد األنصاري
–شيخ سيبويه– أن من معاين املسح عند العرب :خفيف الغسل ،كام نقله ابن األنباري عنه.
وقد بينت السنة أن املراد باملسح هنا هو الغسل ،كام يقول األزهري(.((7

إلاَّ أنه جيب التنبه إىل أن اجلر عىل اجلوار صحيح جائز عند اجلمهور يف باب النعت
والتوكيد .بخالف باب العطف؛ ألن حرف العطف فاصل يمنع اجلوار ،فاحلمل عليه هنا
من ركيك الكالم ،والقرآن منزه عنه(.((7
ومما أبطله إمام احلرمني من التأويالت ما ذهب إليه احلنفية من جواز إطعام

( ((6انظر :الزجاج ،معاين القرآن  ،153 /2مكي بن أيب طالب ،مشكل إعراب القرآن  ،220 /1النحاس،
إعراب القرآن.259 /1 ،
( ((6البيت لعبد اهلل بن الزبعرى ،ورواية البيت «يا ليت زوجك قد غدا »...املربد ،الكامل  .291 /1أو «يا
ليت بعلك »...املرزوقي ،رشح احلامسة  ،805 /1أمايل ابن الشجري .82 /3
( ((6من معلقة لبيد بن ربيعة ،برشح التربيزي.187 ،
نصا زعم أنه من كالم سيبويه ،ومل أجده يف كتابه،
( ((7الربهان  ،547 /1ثم نقل اجلويني يف آخر بحثه ًّ
ومل يرش أحد إليه ،قال يف الربهان « :549 /1قال سيبويه :وهذا الذي ذكرناه وجه ال خيرج الكالم عن
واس ِحنْقاره وعدم انرصافه عن اسرتساله يف التفاصيل أحسن
أساليب البالغة واجلزالة وتبسط املتكلم ْ
وأبلغ من خرم اتساق الكالم لدقائق يف املعاين ال حتتفل هبا العرب».
( ((7انظر :األزهري ،معاين القراءات  ،326/1الزخمرشي ،الكشاف  ،611 /1البغوي ،معامل التنزيل /2
 23ابن األنباري ،اإلنصاف  ،498 /2ابن عطية ،املحرر الوجيز  ،163 /2القرطبي ،اجلامع ألحكام
القرآن  ،92 /6أبو حيان ،البحر املحيط .192 /4
( ((7انظر :السيوطي ،مهع اهلوامع .536 /2
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ِّني ِم ْس ِكينًا}(((7؛ فاملعنى
مسكني واحد ستني يو ًما يف الكفارة ،يف قوله تعاىلَ { :فإِ ْط َعا ُم ِست َ
(((7
رأسا وقد وقع له
عندهم  :إطعا ُم طعا ِم ستني مسكينًا .فقدروا مضا ًفا« .فأسقط العدد ً
مذكورا واملذكور عد ًما ،مع إمكان قصده»(.((7
نصا»(((7وجعلوا «املعدوم
البيان ًّ
ً
واعتمد اجلويني عىل اللغة يف نقضه التأويل السابق؛ إذ إن اإلطعام من أطعم ،وهو
متعدٍّ إىل مفعولني ال ينتظم منهام املبتدأ واخلرب ،وهو باب جيوز فيه االقتصار عىل املفعول
األول دون ذكر املفعول الثاين؛ لداللة الفعل عليه .وقد وافق هذا التقدير نص اآلية عىل
يكر عليه
العدد ستّني .وباملوافقة عىل تأويل احلنفية نكون قد استنبطنا من النص معنى ّ
بالبطالن؛ لذا صدر اجلويني كالمه بجملة «ومن فاسد ترصفات أصحاب أيب حنيفة»(.((7

ثم رشع يف بيان أنواع تعدّ ي الفعل إىل مفعولني؛ فمنها ما ينتظم منهام املبتدأ واخلرب
ومنها مثل ما تقدم؛ ثم قال« :فإذا ثبت ما نبهنا عليه من هذه القاعدة رجع بنا الكالم بعد هذا
ِّني ِم ْس ِكينًا﴾ واملساكني ُم ْع َطون ،والطعام يف هذا التقدير املفعول
إىل قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ ْط َعا ُم ِست َ
الثاين ،فقد جرى الكالم عىل إظهار أحد املفعولني وترك الثاين ملا يف الكالم من الدليل عليه،
وقد أوضحنا أن ذلك سائغ غري ممتنع ،وإذا ظهر أحد املفعولني أشعر ظهوره بقصد املتكلم إىل
تصديق االعتناء به ،واالكتفاء يف الثاين بام يف الكالم من الداللة عليه ،وطعام املسكني مشعر
بقدر سداده وكفايته ،فلم جير للقدر املذكور ذكر ووقع االعتناء بذكر عدد اآلخذين.
فم ْن َع ِذ ُيرنا ممن يقدّ ر حذف املظهر املعترب وإظهار املفعول املسكوت
هذا بيان الكالم َ
(((7
عنه!! وهذا عكس احلق ،ونقيض الصدق ،وتغيري قصد الكالم بوجه ال يسيغه ذو عقل» .

ﷺ القسم الثاين :العموم وخمصصاته

إن مباحث العام واخلاص تتجىل فيه آثار الفكر األصويل واستقالله بتفصيالت
( ((7سورة املجادلة.4 :
( ((7انظر :املرغيناين ،اهلداية يف رشح البداية .269 /2
(((7ابن العريب ،املحصول يف أصول الفقه .93
( ((7األصفهاين ،بيان املخترص .419 /2
( ((7الربهان للجويني .555 /1
( ((7الربهان  ،557 /1ونقل غري واحد من األصوليني فحوى اعرتاض إمام احلرمني املتقدم وجعلوا تأويل
احلنفية لآلية مثالاً عىل التأويل البعيد املرفوض ،فانظر :ابن السمعاين ،قواطع األدلة  ،413 /1الغزايل،
املنخول  ،297اآلمدي ،اإلحكام  ،57 /3الزركيش ،البحر املحيط  ،50 /5ابن أمري حاج ،التقرير
والتحبري  ،153 /1املرداوي ،التحبري رشح التحرير  ،2853 /6املحيل ،رشح مجع اجلوامع 89 /2
بحاشية العطار.
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أشار إىل جمملها النحاة ،باإلضافة إىل مباحث املطلق واملقيد وما تقدم من دالالت حروف
املعاين .وتتكامل بحوث األصوليني هنا مع النحاة يف أساليب االستثناء والرشط والتنكري
واجلموع ...إلخ.
والعموم هو املصدر ،والعام هو «اللفظ املستغرق ألفراده بال حرص» ،ويفهم من هذا
احلد أن العموم من عوارض األلفاظ ال املعاين واألفعال ،وأنه يفيد الشمول واالستغراق ملا
يصلح له ،وال يندرج حتته األعداد ألهنا حمصورة ،فالعرشة مثال لفظ مستغرق لألعداد من
 1إىل  10ولكنه حمصور(.((7

وحماور النظر األصويل يف مبحث العموم واخلصوص كثرية؛ وثمرهتا هي اإلجابة عن
هذه األسئلة :هل يدل اللفظ عىل العموم؟ أو أنه ال يدل ولكن اقرتن بام عمم داللته؟ وهذا
العام هل هو خمصوص؟ أو هو عام أريد به اخلصوص ،فلم يستعمل يف داللته الوضعية؟
وإذا أمكن ختصيص اللفظ فام أنواع خمصصاته؟ وهل خيصص العام باللفظ فقط أو يعد
السياق والقرينة احلالية من املخصصات؟ وإذا ورد احلكم يف اللفظ العام يف حالة خمصوصة
فهل يتعدى إىل غريها ...إلخ هذه مجيعها من مباحث العام الرئيسة التي ال يكاد خيلو منها
مصنف أصويل(.((8

وقد اخرتت من مسائل هذا الباب نامذج للعرض والدراسة؛ مكتف ًيا هبا لتدل عىل ما
عم مقتضاه»( .((8أو
سواها من القواعد التي قررها اجلويني كقوله« :كل اسم وقع رش ًطا ّ
املسائل التي اختار فيها ما خيالف غريه كعدم داللة املصدر عىل العدد ،وأنه ليس موضو ًعا
للعموم واستغراق اجلنس وال يصلح لذلك(.((8

فمن مباحث هذا الفصل :النكرة يف سياق النفي ،فهي دالة عىل العموم عند مجهور
نصا يف العموم ال حتتمل غريه؟ أو أهنا ظاهرة يف العموم حمتملة لغريه؟
األصوليني ،وهل تكون ًّ

ذهب املربد من النحويني والقرايف من األصوليني إىل أن النكرة ال تعم إلاَّ إذا اقرتنت
ِ
بـ(من)(.((8
وهو خمالف ملا ذهب إليه سيبويه واجلمهور؛ فإن الصحيح عندهم أن النكرة يف سياق

( ((7انظر :الزركيش ،البحر املحيط  5 /4وما بعدها.
( ((8انظر :اجلويني ،الربهان  373 /1وما بعدها ،وحاشية العطار عىل رشح املحيل جلمع اجلوامع .505 /1
( ((8اجلويني ،الربهان .323 /1
( ((8املرجع السابق .333 - 330 /1
( ((8املربد ،املقتضب  ،45/1القرايف ،رشح تنقيح الفصول ص .182
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النفي تدل عىل العموم داللة ظاهرة؛ ولكن إذا اقرتنت بـ(من) فهي نص يف العموم ،أي إن
(من) أكدت العموم احلاصل قبل دخوهلا وأفادت االستغراق.
قلت :ما رأيت رجلاً  ،احتمل أن تكون رأيت رجلني أو رجالاً  ،فإذا قلت :ما
فإذا َ
(((8
ٍ
رجل .فإن النفي استغرق جنس الرجال .
رأيت من

اجلويني سيبويه ،فاحلرف (من) وإن كان زائدً ا يف اللفظ إلاَّ أنه أكد العموم
وتابع
ُّ
نصا يف اقتضاء
السابق قبل وروده واستغرق جنس تلك النكرة« ،فليس التنكري مع النفي ًّ
العموم غري قابل للتأويل ،ووجه تطرق االحتامل إليه الذي نبهنا عليه .فإذا قال القائل :ما
جاءين من رجل مل يتجه فيه غري التعميم ،فإن من وإن جرت زائدة فهي مؤكدة للتعميم
قاطعة لالحتامل الذي نبهت عليه»(.((8
إلاَّ أن إمام احلرمني نسب ألفا ًظا إىل سيبويه مل يقلها ،ومل أجدها يف كتابه عىل النحو
الذي ذكره ،فإنه قال جاز ًما« :قال سيبويه ( :Fإذا قلت :ما جاءين رجل) فاللفظ عام
ولكن حيتمل أن يؤول .فيقال :ما جاءين رجل بل رجالن ،أو رجال .فإذا قلت :ما جاءين
من رجل اقتىض نفي جنس الرجال عىل العموم من غري تأويل»(.((8
وهذا تسامح منه يف العبارة ،وفيه نقل باملعنى؛ فلم أجد يف كتاب سيبويه هذا النص ،بل
الذي وجدته« :معنى (ما أتاين أحد) و(ما أتاين من أحد) واحد ،ولكن ِ
(م ْن) دخلت هنا توكيدً ا،
ٍ
ٍ
بفاعل»(.((8
بفاعل ،ولست
كام تدخل الباء يف قولك :كفى بالشيب واإلسالم ،وفيام أنت

داللة مجع السالمة عىل العموم

نص سيبويه يف كتابه عىل أن مجع السالمة املختوم باأللف والتاء «بناء أقل العدد»(،((8
وعىل هذا اتفاق النحاة .واإلشكال أن األصوليني اتفقوا عىل داللته عىل العموم ،فكيف

( ((8سيبويه ،الكتاب  ،316 /2ابن يعيش ،رشح املفصل  ،13/8ابن مالك ،رشح التسهيل ،137 /3
الريض ،رشح الكافية  ،323 /2املرادي ،اجلنى الداين  ،317 ،316ابن هشام ،مغني اللبيب .425
( ((8الربهان .339 ،338 /1
(((8الربهان .191 /1
(« ((8الكتاب .316 /2
( ((8الكتاب .491 /3ونظم بعضهم صيغ مجوع القلة يف قوله:
ِ
ف األدنى من العددِ
ِ ٍ
ٍ
وأفع َل ٍة
وبأفعال
بأ ْف ُع ٍل
عر ُ
وف ْعلة ُي َ
يف ذلك احلك ِم فاحف ْظها وال تزدِ
ٌ
أيضا داخل معها
وسامل ُ اجلم ِع ً
نحو :أفلس وأمحال وأرغفة وصبية ومسلمني ومسلامت» انظر :اإلسنوي ،الكوكب الدري،287
السبكي ،اإلهباج .87/2
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يستقيم اجلمع بني داللتي القلة والعموم؟

َ
ووقوع التعارض بني اإلمجاعني؛ ورأى أن اإلذعان
اإلشكال،
أدرك اجلويني هذا
َ
التفاق األصوليني عىل عموم هذا اجلمع يصادم أئمة النحو ،و«مصادمة األئمة يف الصناعة
واخلروج عن رأهيم ال سبيل إليه ،والرجوع يف قضايا العربية إليهم واالستشهاد يف مشكالت
الكتاب والسنة بأقواهلم.
واألصوليون القائلون بالعموم مطبقون عىل محل مجع السالمة إذا جترد عن القرائن
املخصصة عىل االستغراق ،وصائرون إىل تنزيله منزلة مجع الكثرة من أبنية التكسري ،فأهم
مقصود املسألة حماولة اجلمع بني مسالك األئمة»(.((8

فكيف حل إمام احلرمني هذا اإلشكال؟ مع إقراره بأن «مجع القلة مل يوضع لالستغراق
قطعا ،وإمجاع أهل اللسان عىل ذلك ٍ
كاف ٍ
مغن عن تكلف إيضاح»(.((9
إذا كان نص سيبويه يف املختوم باأللف والتاء فإن إمام احلرمني تكلم عن مجع
السالمة مطل ًقا؛ املذكر واملؤنث ،وبدأ بمدخل يمثل فيه االنتقال من التعريف إىل التنكري،
فاختذ الع َلم مثالاً عىل عدم داللته عىل العموم مفر ًدا ،واحتامله له مج ًعا ،فقولنا( :زيد) معرفة
ملا فيه من قصد املسمى ،فإذا ثنينا أو مجعنا فقلنا( :زيدان) أو (زيود) فإنه وإن كان حتول من
التعريف إىل التنكري ال يدل عىل االستغراق؛ فكلمة (رجالاً ) يف قول اهلل تعاىلَ { :ما َلنَا لاَ
ن ََرى ِر َجالاً ُكنَّا َن ُعدُّ ُه ْم ِم َن الأْ َشرْ َ ِار} (ص )62 :مجع ال يدل عىل االستغراق والعموم.
أما حل هذا اإلشكال؛ فإن اجلويني يرى أن مقصود سيبويه داللة اجلمع عىل القلة
حال تنكريه ،فإذا اقرتن بـ(أل) دل عىل العموم ،ال من حيث صيغة مجع ،بل من اقرتانه
بـ(أل)« ،وقد ينتظم من ذلك أن كل مجع يف عامل اهلل فإنه ال يقتيض االستغراق بوضعه وإنام
يتم اقتضاء االستغراق باأللف والالم املعرفني ،فليتأمل الناظر هذا السرب وليعلم أن اجلمع
من غري تقدير تعريف ألقل اجلمع»(.((9

(م ْن) الرشطية للمذكر واملؤنث
عموم َ

املذكر
جزم إمام احلرمني بداللة ( َمن) الرشطية عىل العموم؛ وهذا يقتيض تناوهلا
َ
واملؤنث ،وهو الصحيح بدليل قوله تعاىل{ :ومن يعم ْل ِمن الصالحِ ِ
َ
ات ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو
َ َّ َ
َ َ ْ ََْ
( ((8الربهان ./1
(((9الربهان .327 /1
(((9الربهان  ،337 /1وانظر :اإلسنوي ،الكوكب الدري  ،287ابن السبكي ،اإلهباج  ،87/2ورفع
احلاجب .85/3
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ُأ ْن َثى}( ،((9فلوال اشتامله عليه مل حيسن التقسيم بعد ذلك.

واشتد نكري اجلويني عىل بعض احلنفية ،وسامهم« :رشذمة من أصحاب أيب
حنيفة»(((9؛ ألهنم -حسب قوله– يرون أن ( َم ْن) الرشطية ال تشمل اإلناث ،وأهنم بنوا عىل
ذلك عدم قتل املرأة املرتدة( ،((9وأهنا ال تدخل يف قوله َ « :Kم ْن بدل دينه فاقتلوه»(،((9
وسأخلص ما أورده من اعرتاضات ،ثم أتلو كالمه بالتعقيب.
ظن اجلويني أن احلنفية قد غرهم ترصف بعض العرب يف ( َمن) فقالواَ :منَة للمؤنث،
ِ
وم ِ
ومنات جلمع املؤنث .قال الشاعر(:((9
نان للمثنى ،و َمنون جلمع املذكر،
َ
ِ
فقلت َمن َ
ُون أنتم
أتوا ناري
قلت ع ُموا ظالما
فقالوا اجل ُّن
ُ
ُ
ثم هاجم من استدل بذلك ووصم بأنه قول «األغبياء الذين مل يعقلوا من حقائق
اللسان واألصول شي ًئا»(.((9

وأن هذا من شواذ اللغة وليس من ظاهر كالم العرب ،وإنام ذكره سيبويه يف باب
احلكاية ،حماكاة للخطاب ،فلو قال قائل :جاء الرجالن .قلت :منان؟ ...إلخ حتى وإن كان
مذكورا يف احلكاية فليس من اللغة الغالبة .وأن شمول (من) للمذكر واملؤنث مستمر يف
ً
ألفاظ الرشيعة وكالم الناس وأوضاعهم اللغوية ،فلو قال قائلَ :من دخل الدار من عبيدي
فهو حر؛ شمل ذلك الذكور واإلناث(.((9
وأقول مع ّق ًبا عىل كالم إمام احلرمني :مل َي ْب ِن احلنفي ُة مذهبهم عىل هذه املسألة اللغوية،
بل اعتمدوا عىل قول ابن عباس وغريه من الصحابة ،وابن عباس هو راوي حديث «من
بدل دينه فاقتلوه» ،فعىل أصول احلنفية فإن فعل الراوي قد خصص عمو َم احلديث ،وليس
ألن (من) الرشطية ال تشمل اإلناث( ،((9أضف إىل ذلك أن مذهب احلنفية أهنا تعم اجلميع،

( ((9سورة النساء.124 :
(((9الربهان .360 /1
( ((9واملسألة خالفية بني أهل العلم .انظر :ابن حجر ،فتح الباري .268 /12
(((9صحيح البخاري ،باب حكم املرتد واملرتدة ،حديث رقم .6922
( ((9من الوافر ،منسوب إىل شمري بن احلارث الضبي .انظر :البغدادي ،خزانة األدب .170 /6
( ((9الربهان .360 /1
( ((9الربهان .362 ،361 /1
( ((9قال الكاساين« :وأما املرأة فال يباح دمها إذا ارتدت ،وال تقتل عندنا ،ولكنها جترب عىل اإلسالم ،وإجبارها
عىل اإلسالم أن حتبس وخترج يف كل يوم فتستتاب ويعرض عليها اإلسالم ،فإن أسلمت وإلاَّ حبست
ثان ًيا ،هكذا إىل أن تسلم أو متوت» .بدائع الصنائع  ،135/7وانظر :املرغيناين ،اهلداية رشح البداية /2
 ،406البلدحي املوصيل ،االختيار لتعليل املختار .149 /4
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كقول اجلمهور(.((10

حكم عليه اجلويني بالشذوذ يف ( َمن)
األمر الثاين :أن مسألتنا يف ( َمن) الرشطية ،وما
َ
االستفهامية .إلاَّ إذا أرشكهام يف احلكم ،وهو احتامل بعيد لنصه يف أول املسألة عىل الرشطية.

األمر الثالث :حكمه عىل لغة بعض العرب بالشذوذ؛ غري صحيح ،وقد خلط إمام
احلرمني بني موضعني ،األول :إذا ابتدأنا :منون أنتم؟ منان أنتام؟ ...واملوضع اآلخر :إذا
حاكينا يف السؤال :حرض الرجال .فنسأل :منون؟ فاملوضع األول هو الشاذ ووصفه سيبويه
بالبعد ،واآلخر فصيح مل حيكم بشذوذه(.((10

نفسه ختم بحثه بأن مذهب احلنفية قد يسوغ وأنه خالف األفصح،
بل إن إمام احلرمني َ
ربا
فقال« :والقول اجلامع يف هذا أن ما ذكروه -وإن ساغ -فاألفصح غريه ،فليس رش ًطا معت ً
يف متييز الذكور واإلناث ،بل هو مما نطق به الناطقون والقانون املتفق عليه ما ذكرناه»(.((10

أما خمصصات العموم فإن االستثناء هو أصل هذا الباب ،هو معيار العموم ،فال
ُيستثنى إلاَّ من لفظ عام ،وهو من القرائن اللفظية لتخصيص العام( ،((10وحتته مسائل منها:

 -1االستثناء الوارد بعد اجلمل املتعاطفة

أطال إمام احلرمني يف هذه املسألة ،وخالصة ما ذهب إليه :أنه إذا ورد يف الكالم مجل
متعاطفة ثم ختمت باستثناء فإن العلامء اختلفوا :أيعود االستثناء عىل اجلمل املتقدمة كلها؟ أم
خيتص باجلملة األخرية؟ فمذهب الشافعي :عوده عىل اجلمل املتقدمة مجيعها ما أمكن حيث
يكون مساق الكالم واحدً ا .ومذهب أيب حنيفة :اختصاص االستثناء باجلملة األخرية(.((10
ون المُْحصن ِ
ِ
َات ُث َّم لمَْ َي ْأتُوا بِ َأ ْر َب َع ِة
{وا َّلذي َن َي ْر ُم َ ْ َ
ومن فروع هذا االختالف :قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َج ْلدَ ًة َولاَ َت ْق َب ُلوا لهَ ُ ْم َش َها َد ًة َأ َبدً ا َو ُأو َلئ َك ُه ُم ا ْل َفاس ُق َ
ون إلاَّ ا َّلذي َن
وه ْم َثماَ نِ َ
اج ِلدُ ُ
ُش َهدَ ا َء َف ْ
{ولاَ َت ْق َب ُلوا لهَُ ْم
تَا ُبوا}( ،((10فذهب الشافعي إىل عود االستثناء إىل مجيع ما تقدم ومنه قولهَ :
( ((10العالء البخاري احلنفي ،كشف األرسار  ،58 /3وقال« :كلمة َم ْن تتناول الذكر واألنثى ،والصغري
والكبري ،لكن املراد منه حمتمله وهو اخلصوص؛ إذ األنثى والصغري ليسا بمرادين منه» .وانظر :الزركيش،
البحر املحيط .241 /4
( ((10انظر :سيبويه ،الكتاب .411 ،410 /2
( ((10الربهان .362 /1
( ((10اجلويني ،الربهان .380 /1
( ((10أمري بادشاه ،تيسري التحرير .306 /1
( ((10سورة النور.4 :
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َش َها َد ًة َأ َبدً ا} فتُقبل شهادة التائب من القذف.

وأبى ذلك أبو حنيفة ،وخص االستثناء باجلملة األخرية ،فريفع عن التائب اسم
الفسق يف قوله{ :هم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون} ،وال نُقبل شهادته.
ُ ُ
ورفض اجلويني املنقول عن بعض أصحاب الشافعي من أن الواو نسقت ما تدخل
وعمرا ،فهذا
مرشكة ومصيرّ ة مجيع ما عطفت كاجلملة الواحدة ،كرأيت زيدً ا
ً
عليه فتكون ّ
اقتىض االشرتاك يف الرؤية واسرتسال االستثناء.

مشعر بجهل مورده
خيل عن التحصيل،
قال اجلويني
ً
ٌ
معرتضا« :وهذا عندي ٌّ
بالعربية ،والترشيك الذي ادعى هؤالء إنام جيري يف األفراد التي ال تستقل بأنفسها ،وليست
وعمرا .فأما إذا اشتمل الكالم عىل مجل،
مجلاً معقودة بانفرادها كقول القائل :رأيت زيدً ا
ً
وكل مجلة لو قدر السكوت عليها الستقلت باإلفادة؛ فكيف يتخيل اقتضاء الواو الترشيك
فيها ولكل مجلة معناها اخلاص هبا؟!»(.((10
ثم ذكر أن بعض أصحاب الشافعي أراد أن حيتج بصحة مذهبه بتناقض أصحاب أيب
حنيفة ألهنم يقولون :إذا قال الرجل« :نسويت طالق ،وعبيدي أحرار ،و ُدوري محُ َّبسة ،إن
شاء اهلل» فإن هذا االستثناء(((10يعود عىل مجيع ما تقدم.

وبعد أن نقل اجلويني هذا الكالم رضب أحسن املثل يف التجرد لتحقيق البحث،
وأهنم لو فرضنا أهنم قالوا بذلك وسلموا به ،فليس تتبع تناقضات اخلصم مما يقطع بصحة
طالب القطع ال يغني
فم ُ
املذهب ،فقال« :وما أراهم يسلمون ذلك إن عقلوا ،وإن س ّلموا َ
التعلق بمناقضات اخلصم وهفواته ،فليبعد طالب التحقيق عن مثل هذا»(.((10
فيها
ُ
والراجح عند إمام احلرمني أنه إذا اختلفت املعاين وتباينت جهاهتا وارتبط كل
معنى بجملة ثم استعقبت اجلملة األخرية مثنوية فالرأي احلق احلكم باختصاصه باجلملة
األخرية ...فكل مجلة متعلقة بمعناها ال تعلق هلا بام بعدها ،والواو ليست لتغيري املعنى
وإنام هي السرتسال الكالم وحسن نظمه واجلملة األخرية تفصل االستثناء عن اجلملة
املتقدمة(.((10

( ((10الربهان  .391 ،390 /1وانظر :التحصيل .380 /1
( ((10أي :الرشط الذي معناه :إلاَّ أن يشاء اهلل.
( ((10الربهان .392 ،391 /1
( ((10انظر :الربهان  ،392 /1قال اإلسنوي يف الكوكب الدري « 381إذا تقرر هذا فمن فروع املسألة
عيل ألف درهم ومائة دينار إلاَّ مخسني فإن أراد
ما ذكره املاوردي يف احلاوي والروياين يف البحر لو قالَّ :
جنسا غري الدراهم والدنانري فيقبل وكذلك إن أراد عوده إىل اجلنسني م ًعا أو إىل أحدمها وإن
باخلمسني ً
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وأرى أن اختياره مل خيرج عن مذهب الشافعي؛ وحمل النزاع إذا كان الكالم يف سياق
واحد ومجل متتابعة عىل غرض واحد.

عيل عرشة اَّإل تسعة
 -2جواز استثناء الكثري :له ّ

ِ
املستغرق للمستثنى منه ،فال
اتفق النحاة واألصوليون عىل أنه ال جيوز االستثناء
(((11
عيل عرشة إلاَّ عرشة .واختلفوا يف استثناء األكثر ،فذهب احلنابلة والباقالين
نقول :له ّ
(((11
علي
وابن درستويه إىل أنه ال جيوز استثناء النصف فام زاد –عىل تفصيل -فال يقال :له َّ
عرشة إلاَّ مخسة أو ستة أو تسعة ،وتلزمه العرشة لعدم صحة استثنائه.

عيل عرشة إلاَّ تسعة .فإن عليه
والكوفيون وأكثر الفقهاء عىل جوازه ،فلو قال :له ّ
مها واحدً ا( .((11قال ابن مالك« :وهو الصحيح»( ،((11وهو اختيار إمام احلرمني ،فقال:
در ً
لغوا ،واستقر الكالم املتقدم عليه يف مجيع مقتضاه،
«إذا استغرق االستثناء اجلميع كان باطلاً ً
مات قبل البيان عاد إليهام عندنا خال ًفا أليب حنيفة لنا أنه حيتمل ذلك واألصل براءة الذمة فإن عاد إليهام
دينارا ومخسون درمها أو يعود إليهام نصفني فيسقط
فهل يعود إىل كل منهام مجيع االستثناء فيسقط مخسون ً
مخسة وعرشون من كل جنس فيه؟ وجهان».
دهرا ،والذي
(((11قال إمام احلرمني يف التلخيص « :76 ،75 /2قال القايض  :Eوكنا عىل جتويز ذلك ً
صح عندنا آن ًفا منع ذلك وذلك أن العرب كام استبعدت االستثناء املنفصل عن الكالم يف زمن متطاول،
وفصل متخلل ،فكذلك استبعدوا واستقبحوا أن يقول القائل :لفالن عيل ألف درهم إلاَّ تسعامئة وتسعة
وتسعني ونصف درهم .فيعدون ذلك من مستهجن الكالم ،وال ينطق به إلاَّ هازل ،وهذا ما ال سبيل إىل
جحده ،فبالطريق الذي أنكروا انفصال االستثناء أنكروا ذلك».
( ((11رشح التسهيل  293 /2قال ابن مالك« :واشرتط بعض البرصيني نقصان املخرج باالستثناء عن
الباقي ،واشرتط أكثرهم عدم الزيادة عىل الباقي فال جيوز عىل القولني :عندي عرشة إلاَّ ستة ،وال عىل
األول عندي عرشة إلاَّ مخسة وهو عىل القول الثاين جائز ،وكالمها جائز عند الكوفيني ،وهو الصحيح».
وجعل السيوطي يف اهلمع  267 /2املنع هو قول األكثرين ،فقال« :فأكثر النحويني أنه ال جيوز كون
املستثنى قدر املستثنى منه أو أكثر ،بل يكون أقل من النصف ،وهو مذهب البرصيني ،واختاره ابن
عصفور واألبذي ،وأكثر الكوفيني أجازوا ذلك ،وهو مذهب أيب عبيدة والسريايف ،واختاره ابن خروف
والشلوبني وابن مالك» .وكذلك ابن األثري يف البديع  237 ،236 /1قال« :أكثر النحاة ال جييزون
االستثناء بأكثر من النّصف ،وبعضهم جييزه».
( ((11انظر :تفصيل املسألة يف الشريازي ،التبرصة  ،168الغزايل ،املستصفى  ،259 /1الرازي ،املحصول
 ،37 /3اآلمدي ،اإلحكام  ،297 /2رشح تنقيح الفصول  ،245األصفهاين ،بيان املخترص ،272 /2
السبكي ،اإلهباج  ،148 /2الزركيش ،البحر املحيط  ،387 /4ابن اهلامم ،رشح فتح القدير ،142 /4
وقال الشوكاين« :واحلق أنه ال وجه للمنع ،ال من جهة اللغة ،وال من جهة الرشع ،وال من جهة العقل».
إرشاد الفحول .368 /1
( ((11رشح التسهيل  ،293 /2وانظر :الريض ،رشح الكافية .114 /2
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كام يستقر كالم ال يستعقبه استثناء ،وإن أبقى االستثناء شي ًئا -وإن قل -نفذ وبقي ما أبقاه
االستثناء».

عيل عرشة إلاَّ عرشة؛ فإنه يلزمه العرشة كاملةَ ،كلاَ استثناء .قال:
يعني أننا لو قيل :له ّ
«وذكر القايض أن رشط صحة االستثناء أن يكون مضمونه أقل من نصف املستثنى عنه ،ومل
ٍ
يتمسك إلاَّ
باستبعاد ال يليق بمنصبه التعلق بمثله ،فقال :إذا قال القائل :لفالن عندي عرشة
ملغزا ،فاالستثناء
إلاَّ تسعة ومخسة أسداس ومخسة حبات؛ عدّ ذلك من اهلزء وعد صاحبه ً
الستدراك قليل باإلضافة إىل املذكور أولاً ».

ثم رشع يف الرد عليه؛ بأن كالمه عري عن الدليل ،وموصوف بالتهويل عىل املخالف
من غري تقديم بينة ،وأن من قال الكالم السابق مل خيطئ ،نعم األحسن له االختصار ،وال
إنكار عىل صحة ذلك لغ ًة(.((11

 -3محل اَّ
(إل) عىل (غري) والعكس

املقرر يف علم العربية أن مجلة االستثناء إذا كانت موجبة تامة وجب نصب ما بعد
ّ
(إلاَّ ) عىل االستثناء .وأن (غري) تأخذ إعراب ما بعد (إلاَّ ) ،فنقول :جاء القوم إلاَّ زيدً ا،
وجاء القوم غري ٍ
زيد.
َ

جائزا ،وهو النعت بـ(إلاَّ ) يف قولنا :جاء القو ُم إلاَّ
وجها آخر
واختار اجلويني
ً
ً
لهِ
ِ
زيدٌ  ،وقال« :وهو فصيح منطوق به» ،ومحل عليه قوله تعاىلَ { :ل ْو ك َ
َان ف ِيهماَ آ َ ٌة إِلاَّ ال َّل ُه
َل َف َسدَ تَا}( ،((11وقول الشاعر(:((11
ِ
ُّ
وكل أخٍ
مفار ُقه أخوه
الفرقدان
لعمر أبيك إال
ُ
وهو يف ذلك متابع لسيبويه ،فقد بوب يف كتابه« :باب ما يكون فيه إلاَّ وما بعده
وص ًفا بمنزلة مثل وغري»(.((11
وعلل اجلويني صحة ذلك بقياس النظري ،فكام أخذت (غري) –وأصلها النعت-
إعراب ما بعد (إلاَّ ) -وأصلها االستثناء– فإنه ما بعد (إلاَّ ) جيوز أن يأخذ إعراب (غري)
َ
فكالمها أصل يف بابه ،فجاز أن يتعاقبا يف املعنى واإلعراب ،قال« :وإنام يسوغ ذلك ألمر

( ((11الربهان  ،396 /1وانظر :االستغناء .546 - 536
( ((11سورة األنبياء.22 :
( ((11من الوافر ،لعمرو بن معدي كرب ،انظر :سيبويه ،الكتاب  ،334 /2واستشهد به الكوفيون عىل
جميء إال بمعنى الواو .انظر :ابن األنباري ،اإلنصاف.216 /1 ،
(.331 /2 ((11
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غري زيد .فينصبون غري عىل
نحن ننبه عليه فنقول :من قوهلم يف اللغة الفصيحة :جاء القوم َ
االستثناء ،ويأخذون نصب (غري) مما ينتصب بـ(إلاَّ ) يف قوهلم :جاء القوم إلاَّ زيدً ا .فـ(غري)
غري زيد .أجروا (غري) نعتًا للقوم،
يدخل عىل ما يعمل فيه (إلاَّ ) ،وجيوز أن يقال :جاء القو ُم ُ
والتقدير جاء القوم املغايرون لزيد ،ثم ملا أدخلوا (غري) عىل حكم (إلاَّ ) أدخلوا ما بعد (إلاَّ )
يف ٍ
لغة عىل (غري) يف مذهب الصفة ،فقالوا :جاء القو ُم إلاَّ زيدٌ »(.((11
فأصل معاين (إلاَّ ) االستثناء ،وقد يوصف هبا وما بعدها ،وهي غري متمكنة يف
الوصفية ،وليس كل موضع تصلح فيه (غري) تصلح فيه (إلاَّ ) .وكذلك (غري) األصل فيها
النعت ،وقد يستثنى هبا ،وليس كل موضع تصلح فيه (إلاَّ ) تصلح فيه (غري)( .((11فجعل
اجلويني املسألة من باب محل معنى النظريين ّ
كل عىل اآلخر فيام هو أصل فيه.

والفرق بني االستثناء والنعت يف «جاء القوم إلاَّ زيدً ا» أن االستثناء ينفي عن زيد
غري زيد» فاملعنى :القوم الذين هم غري زيد ،أي :هذه صفتهم ،مع
املجيء .أما «جاء القو ُم ُ
السكوت عن جميء زيد أو نفيه(.((12

ﷺ خامتة

بعد هذه الدراسة املوجزة لبعض قضايا النحو والداللة عند إمام احلرمني اجلويني؛
فإنه يمكن عرض أبرز النتائج التي توصل إليها البحث يف النقاط التالية:
أول :برزت شخصية اجلويني االجتهادية يف الفقه واألصول يف القضايا النحوية؛
من حيث التعليل وبيان احلكمة ،وأثر الداللة النحوية عىل مسائل الفقه واألصول.

ثان ًيا :كان اجلويني و ّقا ًفا عند اتفاق أهل العربية ،ويسميهم أهل اللسان يف أكثر من
موضع ،ومل يمنعه ذلك من االختيار من أقواهلم والرد عىل املخالفني.

ثال ًثا :ظهر جل ًّيا تعظيم اجلويني لسيبويه ،ولكنه أخطأ يف النقل عنه يف بعض املسائل،
ذكرت بعضها يف ثنايا البحث ،وقد أشار الزركيش إىل أن أبا احلسن بن خروف صنف
وقد
ُ
(((12
رسالة يف أخطاء نقل اجلويني عن سيبويه .
راب ًعا :الفكر النحوي يف كتابه الربهان أظهر منه يف كتابه التلخيص ،ولعل سبب

( ((11الربهان .382 ،381 /1
( ((11القرايف ،االستغناء يف أحكام االستثناء  ،334 – 331ابن هشام ،مغني اللبيب .210 ،98
( ((12انظر :القرايف ،االستغناء .139
( ((12البحر املحيط .154 /4
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ذلك أن الربهان كتابه املستقل ،بخالف (التلخيص) امللخص من كتاب التقريب واإلرشاد
للقايض الباقالين.
خامسا :نقل كثري من األصوليني بعده آراءه اللغوية ،كاإلسنوي والتاج السبكي،
ً
والزركيش .بل نقل عنه من النحويني :ابن احلاجب واملرادي وابن هشام والصفدي...
وغريهم.

سادسا :مل يقترص نظر اجلويني النحوي عىل باب واحد يف األصول ،بل إنه حرص
ً
عىل بيان اختياره يف كل مسألة مشرتكة بني العلمني.

ساب ًعا :إن أهم ما يويص به البحث :أن ُيسند إىل أحد طالب الدراسات العليا
تتبع املسائل النحوية واللغوية يف كتاب اجلويني الفقهي الكبري (هناية املطلب يف دراية
ُ
(((12
املذهب) ؛ فيصنفها ويدرسها ويقارن بني تنظريه وتطبيقه اللغوي.
أيضا بالبحوث املقارنة بني ِ
أئمة األصول خمتلفي املذاهب الفقهية ،ورصد
ويويص ً
االجتهاد النحوي عندهم ،من حيث املنهج واالستدالل وأثر ذلك يف مذاهبهم.

( ((12ويقع يف تسعة عرش جز ًءا باإلضافة إىل جزء الفهارس.
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الدكتور عبد الرزاق بلعقروز*

ﷺ فاحتة اإلشكال

شق دروب
مل يكن الوعي الفلسفي املعارص يصحو ويفكّر يف إمكان ّ
أخرى من التفكري يف حقبة هيمنة إرادة التظنّن ،التي أمسكت بروح الفكر
وأضحت بمفردة ميشال فوكو نظا ًما معرف ًّيا وبنية ال شعورية ترسم خطوط
الفكر ونواتج التَّفلسف.

إذ هيمنت التظنّنية ليس عىل اخلطاب الفلسفي فقط ،وإنّام امتدّ ت لكي
تتمظهر يف عنارص الثقافة برمتها :يف الفن ويف األخالق ويف السياسة وراهنًا يف
ربره يف جذرية النّقد وإقامته يف املناطق اخلرضاء
َّ
الصحافة ،هذا االمتداد جيد م ّ
للفكر الفلسفي ،واملقصود باملنطقة اخلرضاء :قيم الفكر الفلسفي وأدواته
الراسخة كالقول بإمكانية بلوغ احلقيقية ،وقدرة العقل عىل استكناه جوهر
َّ

* أستاذ فلسفة القيم بجامعة سطيف -2اجلزائر .الربيد اإللكرتوين:

abderrezak19@yahoo.fr

((( هناك من يستخدم كلمة التَّشكك أو االرتياب إلاَّ أنّنا آثرنا استخدام كلمة التظنُّن جلرياهنا
عىل عادات اللغة العربية يف التعبري والتبليغ.
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ُّ
منازعا لفالسفة ّ
الشبهة
يف
التظنن ..بول ريكور ً
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احلقيقية ال ُقصوى ،وقيمة املعرفة ،وسمو نظام القيم األخالقي.

ويوجه قلق التَّظنن أو ممارسة ُّ
الشبهة هو األحكام
إن اخليط النّاظم الذي حيكم
ّ
وجهت تفكريهم وفرضت نمط احلقيقة التي هبا
املسبقة لعرصهم ،هذه األحكام هي التي ّ
يواجهون.
من هنا فإن حلمة األسئلة التي نفكّر من خالهلا هي :كيف قرأ ريكور فلسفة التظنّن
الشبهة؟ ما هي دالالت فلسفة ُّ
أو ُّ
ثمة فواصل ومسافات ممكنة وفعلية بني
الشبهة؟ هل ّ
الصلة
االرتياب كأفق يف التّفكري وبني االعتقاد كنسق يوصف باالنغالق؟ ما هي حقيقية ّ
التي عقدها ريكور مع نيتشه باعتباره األب املفصيل للتّظنُّن؟ ما هي الدّ روب التي يسلكها
ريكور يف استشكال احلقيقية واملعرفة واالرتياب؟

ﷺ أولاً  :فلسفة التظنُّن وهتديم الوعي

ثمة لفتة منهجية مهمة من األجدى اإلشارة هلا ،هي أن فلسفة التظنُّن أو االرتياب
َّ
لاَّ
أو أ ّية فلسفة تسلك مسلكها ال تستأهل هذه التّسمية إ بعد أن تالمس «املنطقة اخلرضاء يف
تتحص ُن داخلها ثوابت الفكر الفلسفي وأسسه املنهجية التي
الفكر الفلسفي» ،وهي منطقة
ّ
هبا جيري الفهم والتأويل.
يتسمى هبذا االسم ،إلاَّ بعد أن
ومقصدنا من هذه ال ّلفتة هو اإلبانة كيف أن التظنُّن ال َّ
ؤسسة إلرادة الفعل الفلسفي ،والتَّرشيع ألفق النّسيان واجلحود
يقوم بنقد هذه ال َيقينيات ا ُمل ِّ
وشطب أ ّية إحالة نحو احلقيقة كقيمة ومعيار.
وبالنّسبة إىل ريكورَّ ،
فإن فالسفة ّ
الشبهة والتظنُّن الذي نازعهم هم توال ًيا( :نيتشه،
فرويد ،ماركس) ،فهؤالء الثالثة هم فالسفة الشبهة أو التظنّن ،وريكور يقابل بني نمط
التَّأويل لدى هؤالء الذي يسمي تفكريهم بمدرسة ُّ
الشبهة وبني األفق الذي ينخرط فيه
جني للمعنى وإحيا ُء ،إهنم فضلاً عن معارضتهم لفينومينولوجيا
هو :أي التّأويل باعتباره ُ
رص فيهم ريكور صيغة سلبية أي «النّظر إىل احلقيقة باعتبارها كذ ًبا»(((.
املقدّ سُ ،ي ْب ُ
أيضا بزيف
والقول بأن أصل احلقيقة هو الكذب والوهمَ ،ي ْستتبع منهام القول ً
الوعي وإنكار التطابق بني هذا الوعي وموضوعه ،إهنم يمضون إىل القلب نفسه من احلصن
الدّ يكاريت ،أي حلظة الشك يف الوعي الدّ يكاريت.

((( بول ريكور ،يف التّفسري حماولة يف فرويد ،ترمجة :وجيه اسعد ،دمشق :أطلس للنّرش والتوزيع،2003 ،
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«فإذا كان ديكارت قد انترص بالشك عىل اليشء عن طريق بدهيية الوعي ،أما هم،
فقد انترصوا بالشك عىل الوعي عن طريق تفسري املعنى .ويعد الفهم انطال ًقا منهم ،تأويلية
مل يعد البحث عن املعنى ،من اآلن فصاعدً ا ،هتجية لوعي املعنى ،بل إنّه صار يف تفكيك
التعابري»(((.
نخصص باإلشارة هنا إىل نمط التأويل الذي أرساه نيتشه بشكل
ويمكن لنا أن
ّ
خاص ،نتلوه بعد ذلك بمستتبعات هذا التَّأويل اجلذري والعنيف للحقيقة ،لنرسم بعدها
التصور الذي رأى ريكور أنه جدير بالفكر وخليق االهتامم به.

ﷺ ثان ًيا :فلسفة ال ّت ُّظنن وتدمري احلقيقة :يف متاهات نيتشه

أ -تدمري احلقيقة

إن التصور الذي جرى ترسيخه يف ّ
َّ
الذاكرة والفكر واملامرسة ،وضمن حقول املعرفة
الغربية منذ بارمينيدس وأفالطون هو تأسيس عهد احلقيقة املطلقة وال ّثابتة والك ّلية يف
الفلسفة كام يف امليتافيزيقا وحتى يف فروع املعرفة العلمية.
ً
وخطأ وكذ ًبا مرتب ًطا بحاجة اإلنسان إىل البقاء
مها
«إلاَّ أن نيتشه يعترب هذا
ّ
التصور و ً
كنوع حيواين ،فليست احلقيقة الثابتة إلاَّ وسيلة بني أيدي اإلنسان وليست غاية تعرف
لذاهتا ...وليست احلقيقة العلمية يف نظر نيتشه أكثر قيمة وال أكثر موضوعية وال أكثر تطاب ًقا
موجه إىل احلقيقة العلمية واحلقيقة الفلسفية
مع الواقع من احلقيقة الفلسفية .فإن نقد نيتشه ّ
وامليتافيزيقية م ًعا؛ ألن العلم يف نظر نيتشه يواصل العمل الذي قامت به امليتافيزيقا وخيضع
إىل نفس املبادئ املثالية»(((.
إن القول بأن األشياء لدهيا طبيعة يف ذاهتا مت ّثل تسليمي أو دوغامئي؛ ألن نيتشه
يصل وصلاً شديدً ا بني الظواهر التي نريد معرفتها ،وبني ما تعنيه نحن لنا ،وهذا حتديدً ا ما
يصطلح عىل تسميته باملعرفة ،والفالسفة الذين اعتقدوا بوجود احلقيقة املطلقة ،وإمكانية
إدراكها وإسكاهنا يف العوامل املفارقة مع ّبؤون ضد املظاهر «ولدهيم رأي مسبق جتاه املظاهر،
التغيرّ  ،األمل ،املوت ،اجلسد ،احلواس ،الالّمعقول ،إهنم يعتقدون يف املعرفة املطلقة ،املعرفة
من أجل املعرفة ،الوحدة بني الفضيلة والسعادة ،يف إمكانية معرفة األفعال اإلنسانية

((( ريكور ،رصاع التأويالت ،ترمجة :منذر عيايش ،بريوت :دار الكتاب اجلديد املتحدة ،2005 ،ص .192
((( رجاة العتريي ،احلقيقة عند اليونانيني القدامى وعند نيتشه ،جملة اجلمعية التونسية للدراسات الفلسفية،
ص .39
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وغاياهتا.(((»...

وهذه املواصفات التي ال يستسيغها ذوق الفيلسوف امليتافيزيقي كاألمل واملوت
واجلسد من منظور نيتشه ،إنام جتد منبتها األصيل يف كراهية هذا الفيلسوف للصريورة
وحقده عليها ،فضلاً عن إيامنه بتضاد القيم(((.

جمردة وبريئة ،فضلاً
إن املعرفة يف املعجم النيتشوي ليست كام ّ
توهم فالسفة الثبات ّ
استثامر ملعنى،
عن أنهّ ا ال تعني بالرضورة ما هو ضد األخطاء؛ فهي عىل التحقيق «تأويل؛
ُ
فهي يف أغلب احلاالت ال ترشح؛ إنهّ ا تأويل جديد لتأويل قديم أضحى غري صالح وال
منتفع به»(((.
تشتق منه فلسفة نيتشه مفاهيمها؛ هو أن القيم بام فيها
إن املنطلق األسايس الذي ّ
احلقيقة كقيمة ،هي يف األصل تأويالت أدخلها اإلنسان عىل األشياء ،هذا ما يقتيض اإلقرار
املؤول لنص العامل ،إهنا دالالت حتايثها
بأن الدالالت مجيعها نسبية ختتلف باختالف املنظور ّ
إرادة القوة ،أو هي أثر هلا.

وإن األدهش يف تاريخ الفلسفة رؤي ًة ونس ًقا ،هو ظاهرة النسيان ملشكلة احلقيقة بام
مهمة وماهية الفلسفة باالعتامد
هي مفعول إلرادة القوة ،هذا النسيان ملشكلة احلقيقة وحتديد ّ
رسخ فكرة جوهرانية احلقيقة؛ فتم ّثلتها نظم املعرفة الفلسفية يف
أساسا عىل معرفة احلقيقة ّ
ً
صيغ خمتلفة :فهي مثل أفالطون اخلالدة ،أو إدراكها يف شكل معيار تتطابق فيه األذهان مع
األعيان بخاصة مع توما اإلكويني ،أو أهنّا يقني ذايت ينتجه الكوجيطو (ديكارت) أو مع
اإلغالق الفلسفي هليجل الذي مت ّثلها يف املطابقة بني (العقالين والواقعي).

فكانت النتيجة املحتومة لذلك النسيان ،أن طمست متا ًما كل مساءلة فلسفية إرتيابية
أو نقدية بخصوص قيمة احلقيقة ومعنى إرادة املعرفة الباحثة عنها ،فجعل الفلسفة إذن
ال تتفكّر جممل تارخيها ،مع ال ّلحظة اهليجلية باألخص ،إلاَّ كحركة جدلية موسوعية هي
قرسا ،من أفالطون إىل هيجل نفسه ،نحو غاية عل ّية وشمولية تتم ّثل يف التجليّ العيني
نازعة ً
للحقيقة املطلقة ،والتح ّقق الفعيل جلوهرها يف أفق العلم املطلق ويف صلب التاريخ الكوين.
ومهام يكن من أمر ،فإن احلقيقة قد أمست بنظر الفيلسوف امليتافيزيقي السلطة العليا،

(5) Nietzsche, La volonté de puissance tom 1, Trad.G. Bianquis,N R F Galimmard,1948 P45.
(6) Nietzsche, Le crépuscule des idoles, La «Raison» Dans La philosophie- trad Henri Alber
Mergvre de France Paris § 1p 125.
(7) Ibid, §197 P 99.
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والقيمة الفضىل والوثن املعبود واإلله املقدّ س الذي ال يطاله الشك أو النقد إطال ًقا(((.

رشعت لنفسها مهمة البحث عن احلقيقة بتجنيد كافة األنظمة
والفلسفة التي ّ
املعرفية وامللكات التفكّرية ،واقعة ال حمالة يف مشكلة نسيان هذا البدء ،واالنسياق خلف
وحركت
هذه اإلرادة ومراكمة اآلراء حوهلا ،فهي التي حكمت جمموع ّ
تصورات الفالسفة ّ
ووجهت كامل تارخيهم.
جل مناهجهم ّ

الفلسفة مل تنتبه إىل املفاعيل اخلفية والعكسية التي كانت تعمل يف اخلفاء ،وخترتق يف
صمت تام جممل تارخيها ،وتستبعد مشكلة احلقيقة كعنرص مطرود وال مفكّر فيه و ُمتناسى
القول يف كنهه ،إنه عىل ما يبدو موعد لألسئلة وعالمات االستفهام ،ألن إرادة احلقيقة التي
يتم التوقف معها لدى
تك ّلم عليها الفالسفة بإجالل حتى لدى فالسفة العرص احلديثّ ،
نيتشه للسؤال عن منبت هذه اإلرادة وما هي الرشوط احليوية والنّفسية التي جعلتها ممكنة؟
وهذا السؤال نفسه ليس سوى رصاط نحو سؤال آخر أكثر عم ًقا؛ إنه استشكال قيمة
ربم من أمرها؟
هذه اإلرادة واالرتياب منها والت ّ
مهمتني يف قراءتنا لظاهرة احلقيقة :حقبة معرفة
من هنا وجب التمييز بني حقبتني ّ
تتأسس مع أفالطون لترشف عىل هنايتها
احلقيقة التي تنتسب إمجالاً إىل حقبة امليتافيزيقا التي ّ
مع هيجل ،بينام تنتمي مشكلة احلقيقة إىل التفكري اآلخر الذي هو تفكري يسعى إىل القطع
أساسا عىل قلب الفلسفة رجاء فتح أفق جديد
مع نمط التم ّثل امليتافيزيقي للحقيقة ،فرياهن ً
توسلاً باملنهج اجلينيالوجي الذي
أو إحداث قطيعة مع نمط اخلطاب امليتافيزيقي للحقيقةّ ،
حييل األفكار والقيم إىل رشوطها احليوية ورهاناهتا املصلحية املنتجة هلا.

وبناء عىل هذا ،فإنّنا نرشع يف رصد احلقبة األوىل أي حقبة معرفة احلقيقة؛ وذلك بد ًءا
بالتأسيس األفالطوين وانتهاء باإلغالق الفلسفي مع هيجل ،أو من البحث عن احلقيقة إىل
مساءلة إرادة احلقيقة بمنهج نفيس حي ّلل املعرفة ويكشف طبيعة القوى التي تتم ّلكها وتعبرّ
عن نفسها فيها.

ب -املعرفة بام هي تأويل

َّ
نصا متعدّ د املنظورات ،ومعدوم فيه ال ّثبات الذي يضاد
إن العامل استحال لدى نيتشه ًّ
الصريورة ،وكيف أن القول بالصريورة الوجودية يؤ ّدي إىل اإلفضاء إىل تآويل ال متناهية

((( يوسف بن أمحد ،منظورية احلقيقة عند نيتشه ،الفكر العريب املعارص ،بريوت :مركز اإلنامء القومي ،العدد
 ،1998 ،102-103ص .49
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ال حيكمها نظام أو منطق وال تتّجه بسريورهتا إىل غائية مع ّينة ،وانكشفت املعرفة باعتبارها
املؤول العامل ،وينتقي منه
منظورا
خمصوصا أو شبكة من العالقات والعالمات ين ّظم هبا ّ
ً
ً
ما ُيبرص فيه حم ّق ًقا حلاجاته احليوية املتواجدة يف بيئة رصاعية معقدة ويف رشوط وجودية
خمصوصة.
وإذا كان األمر هكذا؛ فإن املراهنة احل ّية هي إخراج املعرفة لنص العامل من سوابقها
املعرفية ،ومن نسق العنارص التقليدية لنظرية املعرفة كالذات واملوضوع واملعقول
أثرا إلرادة القوة أو
واملحسوس ،وإسكاهنا جتربة التأويل والتقييم ،حيث تتبدّ ى باعتبارها ً
عالمة عليها.

وقبل استشكال قضية املعرفة بام هي تأويل؛ فإن مقام التّحليل يستوجب التنبيه إىل أن
جتر وراءها تارخيًا ،وأن داللتها يف املعجم النيتشوي خمصوصة؛ ألن التأويل
مفردة التأويل ّ
طوره نيتشه خيتلف عن مناهج التأويل التقليدية بخاصة يف املجال الديني ،أن
باملعنى الذي ّ
تتخذ -أي هذه املناهج -من ال ّلغة منطلقها اخلاص ،وتشاركًا مع عائلة من املفاهيم األخرى
التي تتساوق معها يف املهمة ،فيشكّل «الفهم والتأويل  Interpوالرتمجة والتوضيح Expli
رشوط كل ممارسة للغة ،وذلك مهام كان ثمة تقنيات خصوصية يمكن تنميتها .وليست
تكوننا .ثم إهنا
اللغة ،يف هناية املطاف مما يمكن رصده ،فنحن نشارك فيها ونتقاسمها وهي ُّ
تتيح لنا أن نتفاهم وحتى حول خصوماتنا؛ تلك هي وظيفتها األوىل ،بيد أنه ينبغي التمييز
بني التأويلية العفوية باللغة العادية والتأويلية العاملة التي تعيد بناء اللغة ،وتنقي أساليبها
حتى جتعل منها فنًّا ،وهلذه التأويلية العاملة تاريخ وهلا أشكال متنوعة»(((.
وهذه التأويلية العاملة -كام سبق الذكر -مفرداهتا (التعبري والرشح والرتمجة) ذات
قرابة معنوية؛ تشري إىل استخدام تقنيات لغوية ومنطقية ورمزية وبالغية من أجل البحث
ٍ
متوار خلف النصوص أو كشف حقيقة ما ،وجيري تطبيق هذه اإلجراءات عىل
عن معنى
النّصوص قصد حتليلها وتفسريها وإبراز القيم التي ختتزهنا واملعايري التي حتيل عليها.

حتولاً رمز ًّيا عن داللته األصلية هذه إلاَّ مع سبينوزا يف كتابه رسالة
ومل يعرف التأويل ُّ
يف اللاّ هوت والسياسة ،فبعد أن كانت هناك هيمنة لرجال الدين عن طريق املراتبية اهلرمية،
وجهت ال ّلحظة السبينوزية الشك
واحتكار املعيار التأوييل يف تفسري الكتاب املقدسّ ،
واالرتياب إىل أنامط التأويل الديني ودعت إىل إعامل العقل والثقة يف أحكامه وقوانينه،
وهذا ما عناه سبينوزا يف قولته« :إنني ال أستطيع أن أكتم دهشتي البالغة عندما أجد أحدً ا
((( روبنر روكاتز ،حتوالت التأويلية ،بريوت :جملة العرب والفكر العاملي ،العدد  ،9شتاء  ،1990ص.47
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ٍ
حلرف مائت استطاع الفساد
يريد إخضاع العقل ،هذه اهلبة العليا ،وهذا النور اإلهلي،
اإلنساين حتريفه ،وعندما أجد أحدً ا يعتقد أنه ال يرتكب جر ًما حني ّ
حيط من شأن العقل،
وهو الوثيقة التي تشهد بحق عىل كالم اهلل ،ويتهمه بالفساد والعمى والسقوط ،عىل حني
جيعل من احلرف املائت ،وصورة كالم اهلل صنماً معبو ًدا ،ومن ثمة يعتقد أن أشنع اجلرائم هو
وصف هذا احلرف بالصفات السابقة»(.((1
ونيتشه بالرغم من هجومه عىل سبينوزا يف إشكاالت أخرى ،إلاَّ أنه يبدو أنه استفاد
من درس التأويل لديه.

إن التأويل لدى نيتشه ال هيدف إىل البحث عن احلقيقة األصلية املتوارية خلف
النّصوص من أجل إنارهتا ،وإنام تصبح القراءة كش ًفا ملا ال يود النص البوح به ،واإلمساك
عماّ يقوله النص واخلروج عن مدلوالته وإحاالته بالبحث عماّ يسكت عنه وال يقوله وكشف
أالعيبه يف إخفاء ذاته وسلطته ،فكل تأويل خيلق حقيقة املعنى الذي ينسبه إىل نص العامل،
املتنوعة وأنامط احلياة تأويلاً له «أي لنص العامل».
وتكون الف ّعاليات اإلنسانية ّ
نصوصا أخرى ليس من
وهكذا فإن التأويل ال ُيفيض إلاَّ إىل تآويل أخرى ،وينتج
ً
مهمتها الوفاء للنص األصيل ،وإنام خلق نصوص أخرى تقتيض بدورها تأويلاً .

إن نيتشه يدعو األفكار واملامرسات وأنامط احلياة يدعوها تأويلاً  ،وهذا بسبب
اإلمكانية املتواصلة هلذه العملية ،أي العملية التأويلية ،وبسبب أن أ ّية رؤية للعامل تستبطن
تأويلاً للحياة بواسطة احلياة نفسها ،فهي تفرتض وتُفصح عن مصالح وقيم مع ّينة أو
سمي نيتشه هذه األنامط الوجودية تأويالت فلكي يثري
تقويامت من منظور خمصوص ،وملا ُي ّ
متجردة عن ذاتيتها وأهنا ليست موضوعية ،واملعرفة العلمية املوصوفة
االنتباه إىل أهنا ليست
ّ
باملوضوعية ال تُستثنى من هذه القراءة ،ألن نيتشه يدعو العلم تأويلاً «وال يعتربه معرفة
موضوعية بالواقع»(.((1

وهو عىل العكس ،أي العلم ال ي ّفرس وإنام يؤول« ،وجيد هذا النّمط من التأويل
ربراته يف أن هناك أصنا ًفا من الناس خمتلفة ،ال يمكنهم أن يعيشوا بأفكار وقيم واحدة
م ّ
تصوغ أنامط احلياة يف قالب واحد ،فالوجود من التك ّثر والتنوع واالختالف والتناقض بام
ّ
ّ
املتجذرة يف غريزة الرهبة من الصريورة.
يتعذر حصول هذه الصياغة
هكذا إذن يتبدّ ى لنا التأويل لدى نيتشه يف مستوى الربنامج الفكري أنه فن التفكري

( ((1سبينوزا ،رسالة يف ّ
الالهوت و السياسة ،بريوت :دار الفارايب ،دار التنوير ،2005 ،ص .357

(11) Gianni Vattimo, Introduction à Nietzsche, Op Cit p 42.
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حولت
خارج األطر امليتافيزيقية املوروثة ،بخاصة يف متظهراهتا الدينية واألخالقية التي ّ
التأويل إىل «فن القراءة املريضة»( ،((1وإمعانًا منه يف االستناد إىل آلية الدمج بني الفيلولوجيا
يؤول
والتأويل من أجل حتقيق مقاصد القراءة اجلينيالوجية يرى نيتشه «أن الطريقة التي ّ
الصرب جمنونًا»(.((1
هبا اللاّ هويت ...هي دائماً طريقة حتكّمية ،بحيث جتعل الفيلولوجي فاقد ّ
الضامنة املركزية الذي يمنح
تتأسس عىل التأويل ،فهو ّ
ومنظورية احلقيقة تب ًعا هلذا؛ ّ
هلا مرشوعيتها ،وتد ُّفق غرائزها من أجل معرفة العامل وإعادة تأويله للحفاظ عىل احلياة
وانطالق قوهتا ،يقول نيتشه« :إذا كان هناك من معنى لكلمة معرفة ،فإن العامل قابل للمعرفة،
ٍ
معان غري متناهية،
متنوعة ،وليس له معنى واحد جاهز فيه ،إنام له
لكنه قابل للتّأويل بطرق ّ
(((1
هذا ما ندعوه باملنظورية . »perspectivisme
وإمعانًا منه يف التّوهني من إرادة املعرفة بإرجاعها إىل أصوهلا احليوية وصيغتها
السخرية «ما املعرفة يف
التأويلية للعامل املندرجة يف إطار الصريورة ،يقول نيتشه وبملء ّ
استثامرا ملعنى ،فهي يف أغلب احلاالت ال تفرس؛ إنهّ ا تأويل
التحليل األخري؟ إهنا تأويل؛
ً
جديد لتأويل قديم أضحى غري صالح وال منتفع به ،ومل يعد سوى جمرد عالمة ،ال توجد
هناك حالة واقعية ،كل يشء يف سيالن ،يستحيل املسك به ،واألكثر دوا ًما هي آراؤنا»(.((1
وكأن الصريورة هي الثابت الوحيد يف وسط عامل ال يعتد بالنظريات الكربى
والتأويالت الشاملة ،وهذه خطوة حاسمة خلع فيها النسبية والسيولة املعرفية عىل احلقيقة
املوضوعية ّ
والذات ا ُملدركة ،وهبذا فإن ما باملعرفة أو باحلقيقة وما خيتزن داخلهام هو منظور
وحسب ،ال يتامثل مع الواقع أو يقرتب منه ،وإنام هو عالمة أو أثر عىل إرادة القوة التي
تنجح يف فرضه ،والنجاح يف فرضه يعني أنه حقيقي.
فاملعرفة وف ًقا للتأويل النيتشوي ال تسكنها املاهيات واجلواهر وال حتركها املبادئ
والغايات ،فضلاً عن األشياء ال معاين هلا يف ذاهتا؛ فاملعاين والدّ الالت تفرضها إرادة القوة
بام هي منظور خمصوص وأثر لرغبات الكائن اإلنساين.
وهبذا تنهدم املفاهيم القبلية واألطر السابقة عىل التجربة التي تقوم فيها الذات
العارفة بتنظيم معطيات الواقع احليس كيام ترتقي إىل مرتبة املعرفة ،فالذات العارفة بام هي
(12) Nietzsche, Aurore Op Cit § 84 p 95.
(13) Nietzsche, L’antéchrist, Op.Cit §52 p323.
(14) Nietzsche, La volonté de puissance tom 1, Trad.G. Bianquis, Op Cit §133 p 239.
(15) Ibid §197 p99.
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توهم
سلطة نظرية مركزية إن هي إلاَّ حلظة من حلظات الصريورة ،ونقطة يف مسار تأوييل ّ
الفيلسوف سلطتها النظرية وقدرهتا عىل توحيد املتنوع أو عىل التفكري بنحو قبيل ،وأمام
هذا كله «أن ال وجود لوقائع ،إنام كافة ما يوجد تأويالت فحسب ...والذ ّات ليست شي ًئا
معطى أبدً ا ،إنام هي مفهوم مضاف ومفرتض  ،Surajoutée, Supposéeهل ينبغي علينا أن
املؤول وراء التأويل؟ إذن هذا شعر وافرتاض»(.((1
نفرتض ّ

بالصلة
الصلة بني املنظورية والتأويل بناء عىل ما جاء يف الكالم املذكورّ ،
وتتحدّ د ّ
احلميمية واملتبادلة ،ألنه «إذا كانت املنظورية حتيلنا بصورهتا الفضائية إىل املواطن املتعددة
التي يتمركز هبا األفراد يف العامل ،فإن التأويل بصورته املعرفية حييلنا إىل املعاين املختلفة التي
ينتجه أولئك األفراد من منظورات خمتلفة طبق قراءهتم املتنوعة لنص العامل ،تعددية التأويل
تستجيب لتعددية املنظور ...النص هو أفق منفتح حيتضن كل التأويالت املمكنة ،وتشقه
رصاعات عنيفة بني اإلرادات املختلفة التي تريد كل واحدة منه أن تفرض تأويلها ّ
الذايت
بدعوى أنه هو الذي من منظورها اخلاص ،يكون احلقيقة الوحيدة لنص العامل»(.((1
وملا كان التأويل هو منبع املعاين والقيم والدالالت؛ فإن وظائفه يمكن إحصاؤها يف
املحدّ دات املتوالية:

أول :تنظيم فوىض العامل وإعادة تشكيلها بعد هيمنة املنظورات امليتافيزيقية عىل
التفكري وتثليج رحابة احلياة والوجود يف مفاهيم نظرية أصوهلا منحطة ومنابعها حقد عىل
وتوهم بتضاد القيم ،وملا كانت غريزة املعرفة جتد أصلها يف هنامة الكائن للتم ّلك
الصريورة
ّ
والغزو ،فإهنا برجمة وختطيط وتنظيم وتوزيع منتقى ومرغوب فيه؛ تنفذه إرادة قوة بواسطة
املقوالت واملفاهيم بام هي وسائل إلعداد العامل أو فرض قدر من الفوىض والشكل من
أجل العيش فيه واملحافظة عىل ّ
الذات وانطالق إرادة القوة ،وهنا تتداخل املعرفة باملصلحة
تنصبه
تداخلاً محيم ًّيا أو يندمج الفكر باحلياة؛ أما «املعرفة من أجل املعرفة فهي آخر فخ ّ
األخالق ،وفيه يقع املرء يف أحابيلها من جديد»(.((1

ثان ًيا :بعث احلياة يف املنظورات التي تتصارع يف مهمة تأويل العامل السائل؛ حيث
تنطلق كل إرادة قوة خمصوصة من مركز تأوييل خمصوص من أجل هيمنة تأويلها عىل
التأويالت األخرى ،أو من أجل خلق العامل عىل صورهتا« ،وهذا يعني أن للطبيعة بذاهتا
تارخيًا ،وتاريخ يشء ما هو ،عمو ًما ،تعاقب القوى التي تستويل عليه ،وتعايش القوى التي
( ((1يوسف بن أمحد ،منظورية احلقيقة عند نيتشه ،مرجع سابق ،ص .61

(16) Ibid, §133 p 239.

(18) Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, Op,Cit § 64 p 151.
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تصارع من أجل االستيالء عليه ،واملوضوع ذاته والظاهرة ذاهتا ،يتبدّ ل معنامها وف ًقا للقوة
التي تستحوذ عليهام ،والتاريخ هو تغيرّ املعاين ،أي تعاقب ظاهرات إخضاع عنيفة إىل هذا
احلد أو ذاك ...واملعنى إذن مفهوم مع ّقد ،فهنالك دائماً تعدّ د يف املعاين ،كوكبة أو مركّب من
تفسريا أو تأويلاً جديدً ا»( ،((1وتعكس
التّعاقبات ...كل إخضاع ،كل سيطرة ،إنام تعادل
ً
حقيقة خمتلفة حتيا يف بيئة متناحرة ،وهذا ألن «منهج احلقيقية مل يبتكر لبواعث احلقيقة ،لكن
من أجل دوافع القوة واهليمنة»(.((2

ثال ًثا :خلق املعنى وإبداع إمكانات جديدة للحياة ،وخلق املعنى بام هو النّشاط
اجلوهري للحياة يف حركة تد ُّفقها وسيالهنا األبدي ،ال تتحدّ د وجهته نحو معراج املعاين
واملثل العقلية ،أو كارتداد نحو ّ
الذات من أجل اكتشاف ملكات جديدة ،ألنه ال وجود
لنص يكون منطل ًقا للتأويل .إن إرادة القوة هي خالقة املعاين والقيم بصورة حرة وعفوية
الصلة احلميمية بني التأويل واملنظورية وإرادة القوة،
وليست مكتشفة هلا .من هنا تتبدّ ى لنا ّ
بام جيعل من مواصفات املعرفة واحلقيقة االعتقاد والقيمة واملنفعة.

ﷺ ثال ًثا :من ضيق االرتيابية إىل سعة ال ّطموح األنطولوجي

قبل الكالم يف الدّ روب التي رسمها بول ريكور لالنعطاف نحو اإليامن واحلقيقة واستعادهتا
تأوله لفالسفة الشبهة
بعد هيمنة ثقافة اجلحود والنّسيان ،يشري ريكور إىل لفتة منهجية مهمة يف ّ
ِ
جمرد موقف سلبي،
يف مساءلتها للوعي ،إذ يستحرض املفهوم اهليدجري للهدْ م ،الذي ال يرى بأن ّ
وإنام هو موقف حيوي وإجيايب ،ذلك أن التهديم هو مرحلة جديدة يف كل بناء.

وهذا ما نلمسه يف رؤية فكرة هتديم الوعي لدى فالسفة االرتياب؛ إذ إن هجومهم
عىل الوعي مل يكن هجو ًما الغ ًيا ،وإنام إرادة ْتو ِسعة دائرة الوعي؛ «وهؤالء الثالثة هم بعيدون
عن أن يشنّعوا بالوعي؛ إذ يتطلعون إىل توسيعه ،فام يريده ماركس ،هو حترير التّطبيق العميل
 ،praxisعن طريق معرفة الضرّ ورة ،ولكن هذا التّحرير ال ينفصل عن امتالك الوعي ،الذي
الزائف ،وما يريده نيتشه هو زيادة قدرة اإلنسان ،وإنشاء
ير ّد بانتصار عىل خداع الوعي ّ
قوته ،ولكن ما يريده بقوله إرادة القوة جيب أن يغ ّطيه تأمل بأرقام اإلنسان األعىل ...وأما
يوسع حقل وعيه،
ما يريده فرويد ،فهو أن املح ّلل ،إذ يتبنّى املعنى الذي كان غري ًبا عنه ،فإنه ّ
أخريا أكثر حرية ،وإذا أمكن أكثر سعادة»(.((2
وحييا بصورة أفضل ،وإنّه ليكون ً
( ((1جيل دولوز ،نيتشه والفلسفة ،مرجع سابق ،ص.8

(20) Nietzsche, La volonté de puissance, Op Cit § 190 p 96.

( ((2ريكور ،رصاع التأويالت ،مرجع سابق ،ص .194
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ومقابل هذا االنتهاء إىل العدمية وفقدان األساس ،والنّسيان واجلحود ،واختزال
سعي البرشية من أجل احلقيقة إىل إرادات قوى ترغب يف تنمية مشاعر القوة ،لمِ َ ال تكون
هذه األنساق ،جهو ًدا من أجل التواصل كبنية للمعرفة اإلنسانية ،ألن هذه األنساق ال
تستلزم دائماً ترصيف القول فيها إىل النّسبية املعرفية والعملية التي ال تنوي بلوغ احلقيقة،
وإنام ترصيفه إىل رفع التَّعارض بني تاريخ الفلسفة ،وفكرة احلقيقة ،أو إهناء التعارض بني
االجتهاد الفلسفي َّ
جرد الالّزمي
الشخيص واحلقيقة باعتبارها األفق ،أو املعنى النهائي ا ُمل ّ
واللاّ شخيص.
صبح التّواصل كبنية للمعرفة سواء بداللته التارخيية والراهنة أم بدَ اللته
من هنا ُي ُ
جيا ونقدً ا ،وهذا استهداء بنور البحث عن احلقيقة
التثاقفية اليوم ،بنية أساسية للمعرفة ختر ً
كانفتاح مرتاكم عرب الفلسفات ومن خالهلا ،وبالرغم من سامكة أغلفة احلقيقة ول ْيل
مسالكها وعتمتها؛ إلاَّ أهنا ليست خمفية متا ًما ،فأماراهتا وعالماهتا دالة عليها.
جيل إذن؛ أن االعتقاد بفكرة احلقيقة واملوقع النّسبي لالجتهاد الفلسفي اإلنساين
منها ،يفتتح أملاً ورجاء «ال نبلغه يف هذه احلياة أصلاً  ...ألن وظيفة األمل األنطولوجي يف
احلقيقة هو احلفاظ عىل انفتاح احلوار بني الفلسفات ،وإقامة رضب من التواؤم القصدي
يف أكثر احلوارات فجة .إن احلقيقة هبذا املعنى ،أي بام هي رجاء أنطولوجي ،هي املجال
احليوي لكل عملية تواصل ،كام أنهَّ ا ُّ
الشعاع الذي ُينري ِحواراتنا بنور الوجود ...هبذا املعنى،
فإن احلقيقة هي ما يعطينا القوة والشجاعة عىل صنع تاريخ للفلسفة ،دون فلسفة للتاريخ.
إن احلقيقة بام هي وجود واحد ثابت ،غري قابلة لإلدراك ،غري أننا نبلغ ما ينكشف لنا منها،
ومع ذلك فإهنا كطموح أنطولوجي ذات وظيفة هامة يف تأسيس التواصل كبنية للمعرفة
احلقة ،ويف خلق مناخ حواري مفتوح باستمرار بني الفلسفات»(.((2

وهكذا ،ال يمكن التضحية بمرشوع معرفة احلقيقة كأفق وانفتاح ،من أجل وقائع
أو ثقافات جرى فيها توظيف املعرفة واحلقيقة توظي ًفا ُمنْفصلاً عن مقاصدها األصلية ،ثم
نقوم بسحب هذه الوقائع عىل احلقيقة كقيمة جتتهد النُّظم الفلسفية من أجل إتيان أفكارها
وفق ُمقتضياهتا« ،ومن هنا ،فإنه ما مل يبدأ املرء بافرتاض مضاد للشكوكية ،أي بافرتاض
أمرا حتم ًّيا le nihiliste
إمكانية التوصل إىل احلقيقة رغم تلك املالبسات ،فإن العدمية تصري ً
.((2(»deviet inévitable nihilism becomes inevitable
(22) Voir، Paul Ricœur, Histoire et Vérité, Ed. du Seuil 1964 P 46-60.
(23) Isma il raji alfaruqi, Tawhid, its Imlication for thougaht and life, Op.Cit p.

ُّ
منازعا لفالسفة ّ
الشبهة
يف
التظنن ..بول ريكور ً
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إن ريكور يؤسس هنا إىل مفهوم بني ذايت للحقيقية ،يعمل كل فيلسوف بمقتضاه عىل
رشح وتطوير رؤيته إىل العامل عن طريق السجال والصرّ اع مع غريه ،إنه التَّفلسف املشرتك
بني الفالسفة.

وفلسفات املايض هنا ،ال تتو ّقف عن استعادة شحنتها احلضارية املاضية ،أي استعادة
املعنى املبثوث فيها ،بام جيعل التواصل معها تأويل ًّيا ينقذها من رشط املوت والنّسيان ،أي
تؤسس التبادل بني التاريخ وبني البحث املعارص عن احلقيقية.
أن :املابني ذاتية ،هي التي ّ
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ك �غ ف ف
س�ط ا لطو �يل
ج�ا � لو و � و م�هو م ا لع�صرا لو ي
الدكتور عبدالرحيم احلسناوي*

أيضا التغيري
«ال وجود لتاريخ جامد ،وليس التاريخ ً
الرصف ،بل هو دراسة التغريات الالفتة .التحقيب هو األداة
األساس لفهم التغريات الالفتة».

Leff Gordon, History and Socail Theory,
London; Merlin 1969, p. 130.

«التحقيب ،شأنه شأن التاريخ بالذات ،هو عملية
جتريبية يصنعها املؤرخ».

«إن الزمن جزء من التاريخ ،واملؤرخ مطالب بالتحكم
يف الزمن ،يف الوقت الذي يكون فيه خاضعا لسلطانه .وبام أن
الزمن يتغري ،يغدو التحقيب بالنسبة للمؤرخ أداة رضورية».
Jacques Le Goff, Faut-il vraiment découper
l’histoire en tranches ? Paris, Seuil, 2014

نحاول يف هذه املطالعة البحثية تسليط الضوء عىل أحد أقطاب الفكر
* كاتب وباحث ،جامعة حممد اخلامس الرباط /املغرب ،الربيد اإللكرتوين:

lhasnaoui@hotmail.com
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التارخيي يف الغرب ،ويتعلق األمر هنا حتديدً ا باملؤرخ الفرنيس الشهري جاك لوغوف
( )2014 -1924( )Jacques Le Goffالذي ختصص يف دراسة العصور الوسطى حيث
منظورا جديدً ا
كانت له إسهامات تارخيية بارزة يف هذا املجال ،كام عكست رؤيته التارخيية
ً
لفكرة التحقيب وال سيام إشكالية العرص الوسيط.

ﷺ أولاً  :العرص الوسيط :إشكالية التحقيب

يمتد العرص الوسيط عىل فرتة زمنية تبلغ  1000سنة تقري ًبا ،من 476م إىل سقوط
القسطنطينية 1453م بالنسبة إىل البعض ،أو إىل سنة 1492م تاريخ سقوط غرناطة .وينقسم
العرص الوسيط بدوره إىل العرص الوسيط املتقدم الذي يبدأ مع بداية العرص الوسيط وينتهي
بنشأة اإلمرباطورية الكارولنجية((( يف سنة  .800ومن هذا التاريخ يبدأ العرص الوسيط
الذي ينتهي مع بداية القرن 13م ،ثم العرص الوسيط املتأخر الذي ينتهي بنهاية العصور
الوسطى.
لقد أثارت مسألة حتديد مفهوم العرص الوسيط ً
كبريا داخل أوساط املؤرخني
نقاشا ً
الغربيني ،ومعلوم أن املفهوم كان قد ابتكره مؤرخو القرن السابع عرش للداللة عىل احلقبة
التارخيية املمتدة من هناية العامل القديم واهنيار اإلمرباطورية الرومانية يف القرن اخلامس
امليالدي إىل بداية العرص احلديث مع تطورات القرن السادس عرش امليالدي ،وال سيام مع
النهضة األوروبية وحركة اإلصالح الديني (الربوتستانتية).
وإن كان من املعروف أن مصطلح النهضة مل يشع يف االستعامل إلاَّ سنة  1855من
أيضا
خالل الكتابات التارخيية للمؤرخ الفرنيس جيل ميشيل ( )Jules Michletالذي اعترب ً
بأن العرص الوسيط هو بداية نشأة املجتمع املعارص .بل إن املفهوم اإليطايل للمصطلح كان
يعني إنعاش الثقافة الكالسيكية ،أي ثقافة اليونان والرومان التي احتقرت وأمهلت من قبل
العصور الوسطى املسيحية بحجة أهنا وثنية.

اعرتف يوهان هويزينغا ( ((()1945-1872( )Johan Huizingaبوجود عرص
النهضة لكنه تساءل عام إذا كان التغيري إجياب ًّيا أم ال ،وذلك يف كتابه (خريف العصور
الوسطى) ،L’Automne du Moyen Âge ،إذ قال :أن عرص النهضة كان يف فرتة انحدار
((( الكارولنجيون ساللة ملوك ملوك فرنجة حكمت أوروبا من عام 750م حتى القرن العارش ،سميت
الساللة بالكارولنجيني نسبة إىل شارل مارتل ،وتعزز هذا االسم بسرية شارملان مؤسس اإلمرباطورية
الكارولنجية.

(2) -Johan Huizinga, L’Automne du Moyen Âge, Paris, Payot, 2002.
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من العصور الوسطى العليا ،ويرى بعض املؤرخون أن كلمة ( )Renaissanceهي كلمة
حمملة بمدلوالت غري صحيحة بالرضورة ،فهي تتضمن وبشكل قطعي والدة جديدة من
ما يفرتض بأنه عصور مظلمة أكثر بدائية (القرون الوسطى).
العديد من املؤرخني يفضلون اآلن استخدام مصطلح احلداثة املبكرة هلذه الفرتة،
وهي تسمية أكثر حيا ًدا حيث تسلط الضوء عىل هذه الفرتة كفرتة انتقالية بني العصور
الوسطى والعرص احلديث.

ومن جهة أخرى يمكن النظر إىل النهضة كمرحلة ،وربام كعرص ،كام يرى بعض
املؤرخني ،وإن كان من الصعب حتديد بداية هذا العرص وهنايته ،ما دامت النهضة جتد
جذورها يف هناية العرص الوسيط وامتدادها يف األزمنة الالحقة من تاريخ أوروبا (ميشيل)،
وذلك بحكم التداخل املوجود بني هناية العرص الوسيط وبداية العرص احلديث ،عىل مستوى
أيضا جون دوليمو ( ((()Jean Delumeauيتعامل مع
البنيات والعقليات ،وهذا ما جعل ً
النهضة كمرحلة زمنية طويلة متتد من هناية القرن الثالث عرش إىل مطلع القرن السابع عرش.
(L’âge des

كانت الدراسات األوىل تنعت العرص الوسيط بكونه عرص ظلامت
 )ténèbresسادت فيه كثرة احلروب (حرب املائة سنة بني اإلنجليز والفرنسيني -1337
 )1453كام سادت فيه األوبئة (طاعون  )1358واملجاعات ،واالنكامش االقتصادي،
واحتكار الكنيسة لعامل الثقافة والفكر .وهكذا توزعت الذاكرة األوروبية إىل ذاكرة كنائسية
طغت عىل جوانب مهمة من احلياة ،وذاكرة علامنية مهمشة(((.

لقد كان اإلنسيون ( ((()L’humanismeوخاصة مع بيرتارك ( )Pétrarqueمن
أوائل الذين روجوا لتلك التسمية حيث نظروا إىل احلقبة السابقة لعرصهم عىل أهنا حقبة
بربرية ومرحلة حرب وتبشري ،حيث كان عىل أوروبا مواجهة موجات متتالية من الغزوات
مرورا هبجامت العرب املسلمني من اجلنوب،
األجنبية ،بدءا بغزوات قبائل اهلون (،)Huns
ً
واهلنغاريني من الرشق ،وانتهاء بتوسعات النورمانديني من الشامل.
كام متيزت هذه احلقبة أيضا وخاصة من الناحية الثقافية ،بسيطرة الكنيسة والثقافة

(3) Jean Delumeau, La Civilisation de la Renaissance, Paris, Arthaud, 1967.
(4) Jacques Le Goff, Histoire et mémoire, Paris, Gallimard, 1988.

((( يعني هذا املصطلح احلركة الفكرية التي ظهرت يف أوروبا منذ القرن السادس عرش .والتي وضعت قيمة
اإلنسان فوق كل القيم .وتزامنت مع عرص النهضة التي ن ّظر هلا يف إيطاليا بداية من القرن الرابع عرش كل
من بيرتارك وبوكاس  Pétrarque et Boccaceثم تطورت يف القرنني اخلامس والسادس عرش .انظر:

Encyclopédie Universalise, TXI Paris, 1996, p. 727 - 73.

جاك لوغوف ومفهوم العصر الوسيط الطويل

131

الدينية عىل املجتمع ،ناهيك عن وجود اقتصاد فالحي (الفيودالية) مغلق وركود يف وسائل
اإلنتاج ،ومجود التبادل التجاري والنقدي ،وضعف التمدن ،واستمرار أشكال العبودية.

ونجد امتدا ًدا هلذه النظرة السلبية للعرص الوسيط لدى مفكري عرص األنوار
وخاصة يف فرنسا خالل القرن الثامن عرش ،وتفرس هذه النظرة بالتوجه األيديولوجي الذي
جتلىّ يف كون العديد من مؤرخي الثورة الفرنسية كانوا قد حاولوا إظهار عصور ما قبل
الثورة كعصور انحطاط ،وربطوا التقدم بصعود الربجوازية التي كانت تناضل ضد اإلقطاع
والكنيسة ،ووجدت يف الثورة فرصة لنعت عرص ما قبل الثورة بعرص الظالم واالنحطاط(((.
تطور البحث التارخيي االحرتايف داخل اجلامعة ،القائم عىل أساس التنقيب
لكن مع ّ
األرشيفي واالنفتاح عىل تساؤالت العلوم االجتامعية ،أصبح العرص الوسيط ينظر إليه
كحقبة تارخيية متغرية وممهدة للتطورات الالحقة التي ستعرفها أوروبا ،وهكذا تم إعادة
التفكري يف العرص الوسيط من حيث كونه مرحلة هائلة من التغري التارخيي املستمر.

ﷺ ثان ًيا :أمهية العرص الوسيط لدى لوغوف

يعترب جاك لوغوف من املؤرخني املحدثني الكبار الذين منحوا للعرص الوسيط أمهية
معرفية بالغة داخل النسق اإلسطوغرايف ،بل إنه عرف عامل ًّيا كأكرب متخصص يف تاريخ
العرص الوسيط (لقب بابا العرص الوسيط) ،فقد شغف به منذ طفولته حينام كان يطالع
بنهم روايات الشاعر والروائي واملؤرخ وكاتب السرية االسكتلندي والرتسكوت (Walter
 ،)1832 -1771( )Scottومؤلفات املؤرخ الفرنيس ميشيل.

ويربر لوغوف اهتاممه املنقطع النظري بالعرص الوسيط كفضاء رئييس ألبحاثه بدافع
مهني كام يقول؛ ألن ذلك العرص فيه من املصادر واملراجع بالقدر الذي يلبي حاجات
البحث ،خال ًفا للعرص القديم الذي حيتاج فيه املؤرخ إىل استنتاج ما جرى انطال ًقا من حجر
أو عظم عىل طريقة علامء اآلثار أو احلفريات ،أو العرص احلارض الذي يغرقنا بمعلومات
ووثائق تفيض عن احلاجة.
ويف هذا السياق يقول لوغوف« :يصنع التاريخ بالوثائق وباآلراء ،باملصادر وباألفكار،
وكان يظهر يل -وكنت خمط ًئا يف ذلك ،أو عىل األقل كنت مبال ًغا -أن مؤرخ العرص القديم
ٍ
مؤهل للخلود،
كان ملز ًما باختيار غري مشجع؛ إما باالكتفاء باإلرث الضعيف
ملاض غري ّ
((( حممد حبيدة ،تاريخ أوروبا من الفيودالية إىل األنوار ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،
 ،2010ص .18
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وبالتايل االستسالم ملحاسن التضلع .وإما التعاطي ملفاتن الرتكيب العشوائي .كام أن تاريخ
احلقب القريبة كان يقلقني لألسباب العكسية ،فاملؤرخ إما مرهق حتت ثقل الوثائق التي
أيضا تاريخ خمتزل ،ذلك أنه إذا كان من
ترغمه عىل هنج تارخيي إحصائي وكمي .وهو ً
الرضوري التعاطي للحساب ،وهو يشء ممكن يف الوثائق التارخيية ،فإنه من الالزم صنع
التاريخ من األشياء غري اخلاضعة لألرقام ،والتي غال ًبا ما تكون هي األساس ،وإما مرغم
عىل التخيل عن النظرة الشمولية .نوجد هنا إذن أمام تاريخ جزئي ،ونوجد هناك أمام تاريخ
كله ثغرات ،وبني االثنني يوجد العرص الوسيط»(((.

عرف لوغوف بمنهجه العلمي الصارم الذي يتعامل مع التاريخ يف شموليته ،ال
ّ
يكتفي برسد األحداث واملعارك والتواريخ واملعاهدات ،بل يتعداها إىل رصد خمتلف
مظاهر احلياة يف زمن ما ،كأنامط التفكري وأنامط العيش والعادات والتقاليد والفن املعامري.

حاول جاك لوغوف يف معظم إنتاجاته العلمية التي انصب اهتاممها باألساس عىل
العرص الوسيط الوصول إىل مرتكزات عميقة للحضارة الوسيطية .ففي إعادته الكتشاف
هذا العرص ،الذي جعل هو منه ،منذ أوساط ستينات القرن العرشين ،جمال أبحاثه األساس،
لطاملا عني لوغوف بتكوين نظرة شاملة لذلك العرص ،بالرجوع إىل مصادر شتى ،وبتحبيذ
العنارص املادية واحلسية ،كام ينقلها لنا أدب العرص ،أدب رفعه هو إىل مصاف مرجع ال غنى
عنه بعدما كان مهملاً من لدن املؤرخني السابقني لصالح الوثيقة واألرشيف .إن الدعوة
هنا إىل استثامر أو إدماج النص األديب أو األثر الفني جيب أن يتم من دون التغافل ،ال عن
خصوصية مثل هذه الوثائق ،وال عن األهداف اإلنسانية من وراء إنتاجهام.

بدأت عالقة لوغوف بالعرص الوسيط سنة  1957بكتاب أول عنوانه:
( intellectuels au Moyen Ageمثقفو العرص الوسيط)((( ،الذي أثار إعجاب أستاذه
أيضا
موريس لومبار ( )Maurice Lombardاملتخصص يف اإلسالم القروسطي ،كام ثمنه ً
فرناند بروديل ( )Fernand Braudelففتح له باب اجلامعة .أما املؤلف الثاين فهو أطروحته
التي عاجلت التاريخ االجتامعي واالقتصادي ألوروبا خالل القرون الوسطى من خالل
كتاب «التجار واملرصفيني»(((.

Les

وسع جاك لوغوف اهتامماته بصورة غري مسبوقة لتشمل املخيال القروسطي
يف شتى جتلياته ،فاشتهر بأعامل جمددة من أمههاLa civilisation de l’Occident :
(7) Jacques Le Goff, Pour un autre Moyen Âge, Paris, Gallimard, 1977, ( introduction).
(8) Jacques Le Goff, Les intellectuels au Moyen Age, Paris, Seuil, 1957.
(9) Jacques le Goff, Marchands et banquiers au Moyen Age, Paris, Seuil, 1957. p. 39 - 40.
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( médiévalحضارة الغرب القروسوطية)
(والدة فكرة امل ْ
طهر)( ،((1ومؤ ّلف Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval
(القاموس املرشوح للغرب القرووسطي) بالتعاون مع جان كلود شميت (Jean-Claude
 ،((1()Schmittوكتاب ( Héros & merveilles du Moyen Âgeأبطال العرص الوسيط
وعجائبه)(.((1
(((1

وكتاب
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املتخصص يف العرص الوسيط ،قد ركز اهتاممه عىل حتديد ما ليس
إن هذا املؤرخ الفذ
ّ
متخيال أكثر من حتديده ملا هو متخيل .ومن هنا ،ورغم عدم إمكانية الفصل ،فإنه جيب أن
ال نخلط املتخيل بتمثالت احلقيقة اخلارجية ،وال بالرمزية وال باأليديولوجيا(.((1

إن هذا التحديد يبدو لنا صار ًما ،ففي البداية ،إنه ال وجود لتمثل مطابق متا ًما لليشء
املتمثل ،فكل صورة مهام بدت مطابقة للواقع تفرتض تدخلاً طفي ًفا للمتخيل .ومن جهة
أخرى ،يبدو لنا عامل الرموز منتم ًيا إىل املتخيل ،بل هو الذي يعطيه تعبرياته األكثر عم ًقا
واألكثر معنى .ويف األخري ،فإن األيديولوجيات يمكن تأويلها ،بكل رشعية ،باعتبارها
جماميع أساطري معلمنة.

إن لوغوف يقرتح تصني ًفا مهماًّ وممكنًا بني أصناف العجيب واملعجز والسحري يف
العرص الوسيط .وهو يعالج األوجه املختلفة للفضاء والزمن واألحالم والعالمَ اآلخر… إن
كل هذه األوجه تنتمي إىل املتخيل .وقد أعلن لوغوف -دون أدنى تنازل -أن أيديولوجيا
النامذج األصلية مشتبه فيها موضحا أن عوامل املتخيل مبنية عىل العلم ،أما النامذج األصلية
فهي هذيان مؤسطر(.((1
(10) Jacques Le Goff, La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Arthaud, 1964.
(« ((1املطهر» ( ،)Purgatoireإحدى العقائد املسيحية الغربية ظهرت بني فرتة 1150م – 1250م ،وهي

فضاء أخروي بيني ،فيه يتعرض بعض األموات إىل اختبارات تطهريية ختول هلم الدخول إىل اجلنة .لقد
اعتقدت جل الشعوب باجلزاء األخروي ،غري أن جتليات هذا اجلزاء ختتلف من ثقافة إىل أخرى ومن عرص
إىل آخر .فرسمت األديان التّوحيدية عىل وجه اخلصوص صورة جلهنم جتمع فيها بني املصري القاتم للكافر
وصورة التعذيب ،إلاَّ أن تغري البنى االجتامعية والثقافية يف الغرب املسيحي قد غريت من صورة اجلزاء
األخروي .فحرض يف العرص الوسيط مفهوم «امل ْط َهر» والذي يتمثل يف كونه فضاء بين ًّيا بني اجلنة والنار،
فهو فضاء تطهريي يتخلص فيه بعض اآلثمني من خطاياهم وخيول هلم هذا االختبار التطهريي التمتع
بنعيم اجلنة .انظرJacques Le Goff, La Naissance du purgatoire, Paris, Gallimard, 1981 :

(12) Jacques Le Goff, Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval. Paris, Fayard, 1999.
(13) Jacques Le Goff, Héros & merveilles du Moyen Âge, Paris, Seuil, 2005.
(14) Jacques Le Goff, L’imaginaire médiéval, Paris, Gallimard, 1985, p. 11 - 1.
(15) Ibid., p. 5.
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إن نشأة غرفة انتظار الدخول إىل اجلنة قد حددت تارخي ًّيا (تك ّلست هنائ ًّيا ما بني
القرنني  XIIو )XIIIوربطت بتطورات معقدة ،منها ما هو اجتامعي وسيايس ،ومنها ما هو
عقيل (تقهقر السلطة الزمنية للكنيسة التي سعت إىل اسرتجاع ما فقدته من تأثري يف فضاء
وزمان ما بعد املوت بإعطاء قيمة ملفهوم املسؤولية الفردية ،إلخ…).
ّ
إن امحّ اء جهنم -اليوم -من الفضاء املسيحي الغريب يمكن أن يقارب بمنهجية مماثلة.
ف ُبنى الفضاء األخروي تتغري بتغري بنى عاملنا (نالحظ أنه ،يف كل مرة يرتكز فيها تأويل
املتخيل عىل مناويل تارخيية حمددة ،فإنه يضعها يف عالقة ارتباط دالة بالبنى االجتامعية
واألوضاع املادية ،وهذا أمر حممود يف فكر مدرسة احلوليات ( ((1()Les annalesويف منهج
لوغوف عىل اخلصوص) .لقد بني لوغوف يف معظم انتجاته الوسيطية أنه جيب البحث
عن معنى املجتمع من خالل منظومة متثالته ،ومن خالل املكانة التي حتتلها هذه التمثالت
داخل البنى االجتامعية ويف الواقع(.((1

ومن مصادر اجلذب يف فكر لوغوف كشفه عن بقايا العرص الوسيط يف آليات التفكري
املعارص ،أي مسامهة الفكر القرووسطي وأنامط العيش القرووسطية يف تكوين أوروبا
احلديثة ،بام يرفع عن هذا العرص صورة فرتة مظلمة شبه بدائية بقيت لصيقة به قبل صدور
جوان ًّيا
أعامله .فهو يعترب أن احلياة الدينية ألهل العرص الوسيط التي أقامت للكائن فضاء ّ
أو محيماً حييل عىل عالقته باللهّ ،هو الذي يقف وراء والدة الذات أو والدة الفاعل باملعنى
احلديث للكلمة ،أي امتالك ما يدعوه املؤرخ «أذنًا داخلية» و«عينًا داخلية» جتمعان الكائن
بفضائه احلميم ،من حيث تربطه أذناه اخلارجيتان وعيناه الربانيتان بالعامل أو بالغري.
ولوال أمهية العرص الوسيط ملا شهد هذه االنبعاثات املتتالية التي يؤكد لوغوف يف

( ((1نشأت مدرسة احلوليات يف إطار ثورة عىل التاريخ الوضعاين ( )Histoire positivisteالذي كان سمة
القرن التاسع عرش .لقد أراد رواد هذه املدرسة (احلوليات) أن يكون التاريخ إبداعا عىل مستوى املناهج
أيضا يف مستوى األسلوب .وهو األمر الذي فرض عىل املؤرخني اعتامد
واألفكار واملواضيع ،وإبدا ًعا ً
أنواع جديدة من املصادر وتسليط الضوء عليها من زوايا جديدة ترتبط بنوعية التساؤالت املطروحة
ونوعية القضايا املتناولة ،إذ مل يعد تاريخ األمة الذي يمثله تاريخ اجلنراالت والشخصيات الذائعة
الصيت هو الذي هيم املؤرخني ،بل أقحم التاريخ كل املغيبني واهلامشيني من خالل 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 أهنا أصبحت من أولوياته.
للمزيد من التفاصيل انظر:

Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historique Paris, Seuil, 1983.

( ((1إفلني باتالجني ،تاريخ املتخيل ،ضمن كتاب :جاك لوغوف ،إرشاف :التاريخ اجلديد ،ترمجة وتقديم:
الطاهر املنصوري ،مراجعة :عبد احلميد هنية ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،2007 ،ص.489 :

جاك لوغوف ومفهوم العصر الوسيط الطويل

135

بعض املحاورات املجراة معه عىل إذاعة فرانس أنتري ( )France Interإثنني التاريخ (Les

 )Lundis de l›histoireمنها العناية التي أبداها الرومنسيون ( )Romantiqueيف القرن
18م( ((1وبعده باألساطري والتم ّثالت والشخصيات القرووسطية ،وانبعاث الكثري من
هذه العنارص يف السينام احلديثة(.((1

رصح لوغوف
غداة صدور كتابه «أبطال العرص الوسيط وعجائبه» (ّ )2005
بالقول :إن اعتبار األجيال السابقة من املؤرخني العرص الوسيط ظالم ًّيا و«بربر ًّيا» مل تصمد
أمام أعامله وأعامل جمايليه الكبار وعىل رأسهم مارك بلوك ( )Marc Blochوفرناند بروديل
التي كشفت فيه عن فكر حي يتجىل أكثر ما يتجىل يف منتجات املخيال االجتامعي والفني
التي نذر هو أغلب أعامله للبحث فيها ومساءلتها.
وهنا يعيب املفكر لوغوف عىل التاريخ التقليدي كونه مل يأخذ بعني االعتبار ال تاريخ
األدب وال تاريخ الفن وال تاريخ القضاء ،واحلال كيف يمكن دراسة حقبة أو حضارة معينة
دون الرجوع إىل هذه التواريخ الثالثة؟ ذلك أن رجال جمتمع ما ونساءه حييون ويفكرون
من خالل الصورة واملخيلة بالقدر نفسه الذي حييون فيه ويفكرون من خالل متاسهم مع
الواقع والعقل.
ويف السياق ذاته يرى جاك لوغوف أنه لفهم حقبة تارخيية ما ،ينبغي الرجوع إىل
الشاكلة التي كان هبا أهلها يفكرون وحيلمون وحيسون ويشعرون .ومن هنا يعترب بأن
املخيال ِ
هييكل األساطري وأنه يمكن تعريفه بأنه نسق أحالم جمتمع وحضارة ،أحالم حتول
الواقع إىل تطلعات مشبوبة للفكر اإلنساين .يكفي أن ننظر إىل املعامر والنحت والرسم
ٍ
انتظار صادر عن مجهور العرص املعني .واحلال أن هذا الطلب كان
لنقف فيها عىل طلب أو
(((2
صادرا عن خمياهلم ال عن رضورة اقتصادية أو اجتامعية أخرى .
قدّ م جاك لوغوف ،مسامهات نوعية تركت بصامهتا عىل طريقة كتابة التاريخ ،كام

( ((1الرومانسية :اجتاه يف الفنون اجلميلة واألدب ،يركِّز عىل العاطفة أكثر من العقل ،وعىل اخليال والبدهية
والترصف احلر التلقائي ،أكثر من
أكثر من املنطق .ويميل الرومانسيون إىل حرية التعبري عن املشاعر،
ُّ
التحفظ والرتتيب .وختتلف الرومانسية عن مذهب آخر يسمى الكالسيكية.

(19) Jacques Le Goff, (dir.), Le Moyen Âge aujourd’hui: trois regards contemporains sur le
Moyen âge: histoire, théologie, cinéma: actes de la rencontre de Cerisy-la-Salle, juillet
1991. Paris, le Léopard d’or, 1998.
(20) Bezard Ingrid. «Jacques Le Goff, L›imaginaire médiéval» in Médiévales, N°10,
1986. pp. 139143-. En ligne: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
medi_07512708_1986_num_5_10_10302014 - 06 28
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اهتم يف دراسة تاريخ املجتمعات وتاريخ الذهنيات خالل العرص الوسيط .ومن األفكار
األساسية التي ركز عليها ،رفضه احلازم مقولة القطيعة يف التاريخ اإلنساين خالل مساره
الطويل .ذلك أن التاريخ جمبول عرب حركات عميقة ومستمرة وال يعرف أبدً ا قطيعة مفاجئة.

كام كتب وأكّد ومل يرتدد يف تأكيد رؤيته أن عرص النهضة األوروبية ،كان نتاج سلسلة
من حماوالت النهضات التي عرفتها العصور الوسطى ،وصولاً إىل النهضة البارزة أو
الفاعلة التي عرفتها أوروبا يف النهاية (القرن16م) .كام أنه بقي يرى التاريخ بمثابة ذاكرة
وأيضا ،أبدى لوغوف موهبة كبرية يف جمال املسامهة بتبسيط
ليست موضوعية بالرضورةً .
النظريات العلمية املعقدة.

ﷺ ثال ًثا :العرص الوسيط :حمددات كرونولوجية

أوىل جاك لوغوف الكثري من االهتامم لدراسة الفرتة التي أمىض قرابة ستة عقود من
حياته يف دراستها والتمحيص يف خباياها وآليات عملها ،أي العصور الوسطى .ويشري يف
هذا السياق ،إىل الصورة السوداء والعرص الرببري ،التي سادت عنها يف كتابات املؤرخني
واملفكرين ،من القرن احلادي عرش حتى القرن الثامن عرش .وينقل املؤ ّلف عن فولتري قوله:
إن العرص الوسيط أساء للعقل وللدراسات اجليدة بمقدار ما مل يفعله الربابرة من اهلون
والفاندال (.)Vandals

حسب جاك لوغوف ،فإنه ابتداء من القرن احلادي عرش ال يمكن إطال ًقا احلديث عن
عرص الظلامت لنعت العرص الوسيط ،الذي يرى فيه الزمن طفولته ،أي االنطالقة احلقيقية
ألوروبا ،مهام كانت أمهية املوروثات اليهودية واملسيحية واإلغريقية والرومانية واجلرمانية
والتقليدية التي احتضنها املجتمع الوسيطي(.((2
كام يم ّثل القرن الثاين عرش يف نظره انطالقة كربى للعصور الوسطى حيث اختفت
العبودية ليحل حملها النظام الفيودايل ،وتضاعف عدد السكان ،كام استصلحت العديد
من األرايض الزراعية التي استفادت من تطور التقنيات .وبالتايل فقد أدى ذلك إىل وفرة
اإلنتاج.
من ناحية أخرى هناك النهضة احلرضية (املدن) والتجارية هي التي أدخلت عىل
عنرصا جديدً ا :الطبقة الوسطى احلرة (صنّاعّ ،جتار) ،التي انبثقت منها
البنيات الفيودالية
ً

(21) Jacques Le Goff, La civilisation de l’Occident médiéval. Paris, Arthaud, 1984 p.11. Et
du même auteur voir aussi: L’Europe est-elle née au Moyen Âge ? Paris, Seuil, 2003.
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الطبقة الربجوازية إىل جانب جمموعة من القيم املرتبطة بالعمل ،بالسلم وبنوع من املساواة.

ومن مظاهر هنضة املدن يف القرنني الثاين عرش والثالث عرش ظهور حركة ثقافية
وفكرية جتسدت يف مرحلة أوىل يف تعدد املدارس ،ويف مرحلة موالية يف ظهور جامعات
رواجا فكر ًّيا ساهم يف إعامل العقل يف ميادين
بكربيات احلوارض األوروبية ،والتي خلقت
ً
متعددة من احلياة العامة.

تاجرا رأسامل ًّيا،
وتنامي طبقة التجار ،لكن هل جيوز نعت تاجر القرن الثالث عرش ً
وفق التساؤل الذي طرحه لوغوف يف كتابهMarchands et banquiers au Moyen Age :
(جتار ومرصفيو العرص الوسيط) .يف الواقع يتعلق األمر بتاجر شبه رأساميل ،ألنه باالستناد
عرصا رأسامل ًّيا .لكن
إىل التعريف املاركيس للرأساملية ،ال يمكن اعتبار العرص الوسيط
ً
(((2
نشاط التجار تم داخل النظام الفيودايل ،إذ عملوا عىل تفكيكه وتدمري بنياته وهذه كلها
مهدت بشكل ملموس للتحوالت
مظاهر أساسية يف التاريخ االقتصادي ألوروبا ،ألهنا ّ
الرأساملية الالحقة.

ويرى لوغوف يف عرص النهضة األورويب امتدا ًدا للعصور الوسطى التي سبقته.
كام ال يرتدد يف التساؤل عماَّ إذا كان عرص النهضة األورويب عرص االكتشافات والنزعات
اإلنسانية والعقالنية؟ ويلفت إىل أن هناك ً
خطأ شائ ًعا ،يقول أصحابه :إنه مع اكتشاف العامل
اجلديد (أمريكا) من قبل كريستوف كولومبوس سنة  ،1492تغيرّ العامل متا ًما .ويبني أن هذا
رأي خاطئ ،فالعامل مل يتغري متا ًما آنذاك ،وكولومبوس نفسه إنسان من العرص الوسيط.
يربر مؤرخ العرص الوسيط تساؤله :إن عرص النهضة ال يمثل حسب رأيه فرتة تارخيية
خاصة ،ذلك أنه كان بمثابة النهضة األخرية يف عرص وسيط طويل .بل ويذهب لوغوف
أبعد من ذلك عندما يضيف بأن العرص الوسيط مل ِ
ينته حقيقة ،سوى يف عام  ،1750عندما
انترصت مفاهيم التقدم ،وبدأت عملية حتول الصناعات احلرفية نحو استخدام اآلالت
وسادت يف النقاشات املسائل ذات الطابع العلمي والفلسفي.

تقوم هذه النظرة عىل أساس االستمرارية وليس القطيعة ،وكام يرى جاك لوغوف
الذي يقول عن الغرب الوسيطي قام عىل أنقاض العامل الروماين ،وكأنه انساب عىل منحدر
منذ أواخر اإلمرباطورية الرومانية( ،((2حييل هذا القول عىل رضورة التعامل مع أوضاع
التفكك السيايس التي حصلت منذ أواخر اإلمرباطورية الرومانية لفهم بداية العرص الوسيط.
(22) Jacques le Goff, Marchands et banquiers au Moyen Age, op.cit., p.39 - 40.
(23) Jacques Le Goff, La civilisation de l’Occident médiéval, op.cit., p. 19, 54.
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يطرح جاك لوغوف عد ًدا من األسئلة هتم فكرة التحقيب ،ويبدو السؤال الرئيس
كرس هلا عرشات اآلمال
الذي اختاره املؤرخ الفرنيس الكبري ،لفرتة العصور الوسطى التي ّ
ومئات الدراسات ،كعنوان لكتابه األخري ،الصادر قبل وفاته بأيام قليلة ،منهج ًّيا بامتياز ،إذ
(((2
يقول السؤال  -العنوان :هل ينبغي ح ًّقا تقطيع التاريخ إىل مراحل؟

ما يقصده جاك لوغوف هنا ،هو التساؤل حول التقسيم التقليدي املدريس للتاريخ
اإلنساين ،إىل عدة حقب متتالية ومدى صحة تقسيم التاريخ اإلنساين السائد ،إىل جمموعة
من احلقب املتاميزة .واحلال هنا أن املؤرخ جاك لوغوف يشكّك رصاحة يف صالحية مثل
هذا التقسيم ،ويقدم باملقابل ،جمموعة من األفكار واملفاهيم حول حقبتني تغطيان التاريخ
اإلنساين كله :املايض واحلارض .ومن خالهلام يتعرض بالتحليل ،ملا يسميه املصادر األساسية
للتاريخ نفسه.
صاغ املؤرخ الفرنيس جاك لوغوف بذلك مفهوم «العرص الوسيط الطويل» الذي
يمتد من القرن الثاين أو الثالث إىل القرن الثامن عرش ،واعترب لوغوف أن جوهر العرص
املذكور ال يتمثل يف النظام الفيودايل بقدر ما يتمثل يف بنيات املجتمع ما قبل الصناعي.

أيضا عىل رضورة إعادة النظر يف حتقيب التاريخ ومعاجلة التاريخ
يؤكد لوغوف ً
الوسيط من منظور البنيات الثقافية ،أي العقليات والسلوكيات التي مل حيصل فيها تغري كبري
خالل مرحلة النهضة يف القرن السادس عرش .بمعنى أن التحوالت احلداثية التي حصلت
يف هذا القرن كان أثرها حمدو ًدا يف أوساط البورجوازية ،ومل تشمل باقي الفئات االجتامعية
رأسا عىل
إلاَّ ابتدا ًء من القرن الثامن عرش مع الثورة الصناعية التي قلبت املجتمع األورويب ً
عقب عىل مستوى البنيات املادية والثقافية عىل السواء ،وأدخلته يف العرص احلديث.
إن االنتقال من حقبة ألخرى -وفق املنظور الذي أبداه لوغوف -يكون عرب
منعطفات ( ،)Tournantsوهي بمثابة احلدود الزمنية التي تفصل بني احلقب ،ولكن املفهوم
أيضا عىل وجود استمرارية
هنا ال يشري إىل القطيعة ( )Ruptureبني احلقب فحسب ،بل يدل ً
أيضا يف ظل
( ((2()Continuitéفاملنعطف ال يعبرّ عن التحول فقط بل عن االستمرارية ً
سريورة تارخيية تفيد الرتاكم.

(24) Jacques Le Goff, Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches ? Paris, Seuil, 2014
(25) Robert Bonnaud, Le Système de l›histoire, Paris, Fayard, 1989. et du même auteur voir
aussi: Les tournants du XXe siècle: progrès et régressions, Paris, L›Harmattan, 1992.
p.9 - 11.
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ويشري املنعطف بشكل أسايس إىل وجود حتوالت ال تشمل فقط جمالاً واحدً ا،
بل جمموعة من املجاالت والقطاعات بشكل متزامن ومتواز .وقد يكون املنعطف عبارة
عن تاريخ حمدد يف سنة مثلاً  ،أو عبارة عن مدار زمني من سنوات عدة تتمركز حول سنة
مركزية .إن صورة املنعطف أكثر من القطيعة ،متكن من إدراك الواقع وحتتفظ باستمرارية،
يتضمنها كل انقطاع.

أيضا بمفهوم التحول ووثريته وهو مفهوم يمكن من فهم جيد
ويقرتن املنعطف ً
للتطور املجتمعي ،ونظرة واضحة عن احلارض واستباق التطورات املستقبلة (التجربة وأفق
االنتظار لفرانسوا هارطوغ .((2()François Hartog

وبخصوص وتائر التحول يمكن رصد األشكال التالية :من حيث اإليقاع :رسيع/
بطيء ،والطريقة :دورة/أزمة ،والنضج :انتقال/طفرة ،ودرجة االنتظام :إجيايب/سلبي،
ومن حيث االجتاه :خطي /دوري ،والعمق :ظرفية/بنية ،ومن حيث املآل :تقدم /تراجع.

يظل التحقيب إذن جمرد اصطالح الغرض منه هو حتديد مرحلة زمنية ليس إلاَّ  ،وهي
من إنتاج املؤرخ .إن احلقبة باعتبارها نظيمة يفرتض فيها حسب عبداهلل العروي قانونًا ذات ًّيا
جيب الكشف عنه( .((2فهي مفهوم افرتايض يتجدد بتجدد اإلشكاليات التارخيية واألدوات
املفاهيمية املوظفة يف حتليل ودراسة تاريخ املجتمعات البرشية هبدف فهم التجربة اإلنسانية.
وإمجالاً نعني باحلقبة اخلصائص واملميزات التالية:
 -1إهنا فرتة زمنية ذات مميزات وسامت خاصة؛
أيضا بمثابة قانون يمكن الكشف عنه؛
 -2هي ً
 -3تبدو منحرصة بني تارخيني أو زمنني؛
 -4مفهوم افرتايض يتجدد بتجدد اإلشكاليات التارخيية واألدوات املفاهيمية؛
 -5مرتبطة بنوع من التقويم تصور ذهني /إنتاج املؤرخ؛
 -6مرتبطة بنوع من الفعالية البرشية.
هكذا إذن دعا لوغوف إىل إعادة النظر يف مقولة الزمن ،املادة األساسية للتاريخ.
هنا أيضا جيب البحث عمن كان يتحكم يف الزمن ويف قياسه ،ويف استعامله .جيب حتطيم
فكرة الزمن الواحد املتجانس واخلطي ،جيب استنباط مفاهيم عملية ألزمنة متعددة ملجتمع

(26) François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris,
Seuil, 2003.

( ((2عبد اهلل العروي ،جممل تاريخ املغرب ،الدار البيضاء  -بريوت :املركز الثقايف العريب ،2000 ،ص.24
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دراسات وأحباث

تارخيي ،عىل شاكلة األزمنة االجتامعية املتعددة التي حددها موريس هلفاكس (Maurice

.)Halbwachs

جيب إنشاء تسلسل زمني علمي جديد حيدد تاريخ الظواهر بحسب مدة فاعليتها،
وليس بزمن حدوثها .وهذا يصح للظواهر املادية والروحانية يف الوقت ذاته .فكام
أيضا تأريخ للمخيال
يوجد تأريخ زمني ملصادر الطاقة كالبخار والكهرباء ...إلخ يوجد ً
واملعتقدات (مثلاً ظاهرة االعتقاد يف التطهر من الذنوب يف الدنيا قبل اآلخرة يف املجتمعات
املسيحية التي بدأت منذ القرن الثاين عرش).

ويف هناية هذه املطالعة البحثية ،من الرضوري اإلشارة أو التنبيه إىل إن ما يميز
لوغوف عن غريه من املؤرخني ،هو إملامه بمختلف معارف وفنون عرصه ،حيدثك عن
التيارات الفلسفية واألدبية وعن احلركات الفنية واملذاهب الدينية ،وعن أصل األجناس
والنشوء واالرتقاء ،حديثه عن وقائع التاريخ وأبطاله ،فعمله األكاديمي كان دائماً مشفو ًعا
بتأمل عميق يف وظيفة املؤرخ ومصداقيته ونزاهته ،رغم إقراره بأنه يصعب جدًّ ا أن يكون
املؤرخون موضوعيني؛ ألن التاريخ ،يف رأيه ،يثري األهواء ،ومن الصعب كذلك أن نغض
الطرف عن جمريات الواقع الراهن.
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الدكتور حمسن كديور*
ترمجة الدكتور توفيق السيف**

ﷺ ملخص

تستهدف هذه املقالة املسامهة يف تطوير نظرية تعالج العالقة بني اإلسالم
واحلداثة ،مع الرتكيز عىل جانب حمدّ د هو فقه املعامالت .ينطلق الكاتب من
فرضية خالصتها أن الزمان واملكان عنرص جوهري يف تشكيل مفهوم املصلحة،
وأن اختالف الزمان واملكان يؤ ّدي بالرضورة إىل تغيري هذا املفهوم ،حتى مع
بقاء االسم والعنوان .وبالنظر إىل أن األحكام الرشعية تدور مع املصالح،
وأن حتقيق املصلحة ودفع املفسدة يم ّثل حكمة غالب األحكام وغايتها ،فقد
استعرض الكاتب أبرز املعاجلات اخلاصة بالثبات والتغيري يف احلكم الرشعي.
استعرض املقال مفهوم الثبات والتغيري عند ثالثة من أبرز الفقهاء ،هم
العالمة حممد حسني الطباطبائي ،العالمة املريزا النائيني والشهيد حممد باقر
تطور عىل يد آية
الصدر .ثم استعرض املفهوم املقابل ،أي فقه احلكومة الذي ّ

* كاتب وباحث من إيران.
** كاتب وباحث من السعودية.
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أخريا اقرتاحه اخلاص ،أي اإلسالم املقاصدي ،حيث ربط مفهوم الثبات
اهلل اخلميني .وقدّ م ً
والتغيري بمعياري العدالة والعقالنية.

يندرج البحث يف إطار االجتهاد يف األصول ،حيث يعطي للعقل مكانة موازية
للنص .ويامهي بني العقل كمصدر للترشيع وبني عرف العقالء ،كام يعترب الزمان جز ًءا من
حقيقة عرف العقالء.

تبدو بعض اآلراء التي قدّ متها املقالة غري معتادة يف دراسات الفقه وأصوله ،لكنها مجي ًعا
مؤسسة عىل أرضية دينية متينة ،وهي مجي ًعا تستهدف دعوة الباحثني إىل التأ ّمل يف املجاالت
ّ
واملسارات واخليارات التي يتيحها اإلسالم احلنيف للتفكري فيه ويف عالقته بعامل اإلنسان.

ﷺ متهيد

بالنظر ملكانة الدين يف املجتمع ،وتأثري اإلسالم يف الثقافة اإليرانية طوال تارخيها،
فإن إصالح الفكر الديني يشكّل ركنًا ها ًّما من أركان احلركة اإلصالحية يف إيران املعارصة.
إن جهود اإلصالح قد ال تكون مثمرة من دون إصالح الفكر الديني .لقد تع ّثر احلراك
متكررة .وال شك أن بعض تلك العثرات كان ثمرة لتأثري الثقافة
اإلصالحي بصورة
ّ
التقليدية املعيقة للتقدّ م ،أو املتشككة يف معناه ومتظهراته .وهلذا فنحن بحاجة إىل فهم نقاط
االشتباك بني احلراك اإلصالحي وبني الثقافة الدينية التقليدية ،كي نستوعب العقبات التي
تواجه مسرية اإلصالح.
من نافل القول أن التفكري الديني ال يتحرك يف فراغ .فهو يتفاعل بحيوية مع بقية
اجلوانب يف حياة املجتمع ،ويتأثر هبا كام يؤثر فيها .ومن هنا فإن بقاء الفكر الديني خاملاً
وتقليد ًّيا ،سينرش اخلمول واجلمود يف بقية جوانب احلياة االجتامعية .وعىل العكس ،فإن
هنوض الثقافة الدينية وتطورها ،سينعكس عىل خمتلف مسارات احلياة .بصورة إمجالية فإن
أي حترك إجيايب أو إصالحي يف جانب من جوانب احلياة االجتامعية سيؤثر بالرضورة يف
اجلوانب االخرى.

لقد عرضت تفسريات كثرية لتع ّثر احلراك اإلصالحي يف بالدنا .وال شك أن بعض
هذه التفسريات صاحلة وصحيحة .لكني أريد اإلشارة إىل واحد منها عىل وجه اخلصوص،
وهو أن القيم واملعايري التي تشكّل أرضية وضاب ًطا ملسار اإلصالح ،ليست راسخة اجلذور يف
يتحول
ثقافتنا العامة .ال بد للقيم واملعايري اإلصالحية أن تنفذ إىل أعامق النسيج الثقايف ،كي ّ
اإلصالح إىل سلوك اعتيادي مقبول من اجلميع ،ألي يصبح جز ًءا من العرف العام السائد.

فهم اإلسالم بني القراءة التقليدية والقراءة املقاصدية
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خيارا نأخذ به أو نلقيه جان ًبا .فهو رضورة لتجديد احلياة والقيم
اإلصالح ليس
ً
التحوالت الكربى يف حياة البرشية .لكن نجاح اإلصالح رهن باستعدادنا
ومواكبة
ّ
تتحول
حلا ،مهام كان حمبو ًبا أو مألو ًفا لنفوسنا .ما مل ّ
الداخيل ،للتخليّ عماَّ مل يعد مفيدً ا أو صا ً
القيم املؤسسة للفكرة اإلصالحية إىل عرف وتقليد ثقايف عام ،فلن يتغيرّ الكثري يف حياتنا،
وستبقى عجلة احلياة تدور وتدور حول نفس املحور الذي عرفته طيلة القرون املاضية،
بنفس الطريقة ،من دون توقف.

حلسن احلظ فإن الواقع ليس شديد السوء ،وثمة مكان للتفاؤل .خيربنا التاريخ أن
حتوالت واسعة وأساسية ،سيام خالل املئة عام األخرية .لو
الفكر الديني يف إيران ،قد شهد ّ
التحول ،فسوف نقول :إنه –يف املضمون–
أردنا وضع مؤرش عام يصف املسار اإلمجايل هلذا
ّ
حتول من الفهم التارخيي /التقليدي للدين إىل الفهم املقاصدي املتّصل بغايات التد ّين
ّ
وأغراضه الكربى.

ﷺ مفهوم اإلسالم التقليدي

املقصود باإلسالم التقليدي /التارخيي ،هو نمط التد ّين الذي تشكّل بناء عىل ثقافة
عصور اإلسالم األوىل ،وما ساد فيها من رضورات سياسية أو اقتصادية وقيمية.

نعلم طب ًعا أن التد ّين العام ليس تطبي ًقا صاف ًيا خلطاب الشارع .بل هو –يف املقام
األول– صورة عن فهم الناس هلذا اخلطاب .ونعلم أن فهم اخلطاب يتأثر -بالرضورة-
باملستوى الثقايف السائد وبالرضورات احلياتية ،فضلاً عن شبكة األعراف والتقاليد .ومجيع
هذه العوامل ّ
أي خطاب جديد .هذه العملية
تتدخل يف حتديد مستوى وطريقة استيعاب ّ
التي جتري -بصورة عفوية يف الغالب– تنتج نمط تد ّين ختتلط فيه قيم الوحي األصيلة،
بالعديد من املؤ ّثرات القادمة من احلياة االجتامعية والثقافة السائدة ،أي من خارج إطار
تتحول إىل صورة كاملة عماَّ نعتربه
الدين .لكنها مع مرور الوقت ،وبسبب ألفة الناس هلا،
ّ
دينًا .بعبارة أخرى :فإن الدين الذي يامرسه أي جمتمع ،ليس تطبي ًقا لنص الوحي كام كان
يتضمن بالرضورة العديد من العنارص
حلظة نزوله ،بل هو النتاج العميل لفهم العرف .ألنه
ّ
ٍ
التي تعكس حقائق الظرف االجتامعي القائم يومئذ ،والتي يؤ ّثر كل منها يف فهم الناس
للنص.
ليس هذا باألمر الغريب أو املثري للدهشة .فاملجتمعات ُتغيرّ قناعاهتا وتقاليدها
وأنامط معيشتها بصورة مستمرة .كلام تغيرّ ت حاجاهتا ،وكلام تغيرّ ت ظروفها ،ابتكرت
ربرات ثقافية وقيمية ،كي تستوعب األنظمة الثقافية املستحدثة ،وتدجمها
أعرا ًفا وتقاليد وم ّ
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يف منظومتها القيمية والسلوكية.

الذي حصل يف التجربة التارخيية اإلسالمية ،أن األعراف والتقاليد وبقية العنارص
الثقافية املرتبطة بالظرف الزمني واملكاين لعرص النص ،وكذلك الرشوط اخلاصة باملرحلة
حتولت إىل جزء من الدين ،ولبست رداء القداسة التي خيتص
التأسيسية للجامعة املسلمةّ ،
هبا الدين .حتى أن الذين يتحدثون عن «الدين األصيل» ال جيدون مثالاً يستشهدون به،
سوى القصص التي نقلها التاريخ عن ذلك العرص .وحني يذكرون نامذج عن شخصيات
اإلسالم ،فإهنم ال يرون أحدً ا سوى الذين عاشوا يومذاك.

حتولت -يف أذهان املسلمني -إىل نوع
بكلمة أخرى ،فإن حمتويات عرص الوحي قد ّ
من املثال الذي يتط ّلع إليه كل مسلم .فكلام ابتعدنا عنه زمن ًّيا ،ابتعدنا عن املثال والصورة
النموذجية للدين .وترتّب عىل هذا اعتقاد فحواه أن إحياء الدين وجتديده يعني ،عىل وجه
التحديد ،إحياء األعراف والتقاليد ونمط العيش الذي كان سائدً ا يف عرص الوحي.

ﷺ مفهوم اإلسالم املقاصدي

يف املقابل فإن القراءة املقاصدية تدور حول غايات الدين وأغراضه ،التي ال تنحرص
يف ظرف اجتامعي خاص ،وال تستمد قيمتها أو ديمومتها من حقبة تارخيية بعينها .هذا ال
يعني إغفال عالقة الوحي بالظرف الذي نزل فيه ومتط ّلباته .بل يعني عىل وجه الدقة ،النظر
إىل هذا الظرف باعتباره ظر ًفا ،وليس قيدً ا عىل الرسالة وال جز ًءا من جوهرها ،وال غاية
هنائية للخطاب اإلهلي.

الرتكيز عىل غايات الدين ومقاصده ،يعني ربط تطبيقات القيم والتعاليم الدينية،
بل والتدين يف العموم ،بروح الرسالة واألغراض التي أرادت حتقيقها يف حياة أتباعها ،وال
سيام تقوى اهلل يف الرس والعلن .أما الظواهر والشكليات ونظم العيش ،فهي غري مستهدفة
بذاهتا ،وليست موضو ًعا الهتامم الدين .فهي تعبرّ يف املقام األول عن حاجات للناس يف
ظرف زمني أو مكاين خاص ،سواء كان هذا الظرف هو زمن الوحي أو األزمان التالية
له .وألهنا كذلك فهي تتغيرّ بني زمن وآخر ،أو بني مكان وآخر ،بحسب حاجات الناس
وحتوالت حياهتم.
ّ
رسالة اهلل مثل الغيث ،هيطل عىل األرض يف حقبة حمدّ دة ،زاللاً صاف ًيا ،ثم جيري يف
أرجائها ،فيحمل من كل بقعة يمر هبا شي ًئا من لوهنا ورائحتها وطعمها ،ويدخل فيه يشء
من أعرافها وتقاليدها .وحني يمر الزمن ،جتد يف كل جمتمع نسخة من اإلسالم ،تتوافق مع
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بقية النسخ يف العمومات ،وتتاميز يف التفاصيل .ونفهم بالبدهية أن هذا التاميز ثمرة الختالف
املجتمعات يف األفهام واحلاجات والسالئق.

العمل الذي ينبغي لعلامء ومفكري اإلسالم القيام به ،هو تفكيك ذلك االختالط
بني الرسالة وتقاليد املجتمعات .أي فرز اجلزء الذي يعكس روح الرسالة وغايتها ،من
ذلك الذي يعكس حاجات برشية خاصة بظرف معينّ  .ومن بينها املقتضيات اخلاصة بعرص
الوحي .ومن ثم العبور من املسائل والقضايا املرتبطة بالزمان ،إىل النص الثابت والعابر
للزمان .وبتعبري آخر :فإن دور العلامء واملفكرين ال ينبغي أن خيترص يف تكرار املسائل
يبق منها غري
واألحكام التي انتهى زمنها ،وتالشت املصلحة املقصودة من ترشيعها ،فلم َ
االسم والشكل اخلارجي ،من دون فاعلية تذكر يف حتقيق األهداف والغايات الرفيعة للدين.
ينبغي للعلامء واملفكرين التو ّقف عن تدوير األفكار يف حلقة مفرغة ،والرتكيز –بدل
ذلك -عىل الرسالة الداخلية لتعاليم الدين ،أي جوهرها ،والغايات التي تبتغي الوصول
إليها يف هذا العرص.

ﷺ صدمة احلداثة

ما نشهده اليوم من اهتامم بتجديد املعرفة الدينية ،يؤكّد أن جمتمعنا -يف العموم-
يشعر باحلاجة إىل مراجعة ما ألفه وما ورثه من ثقافة دينية .وهو يشعر بأن ما ينفعه هو
حترر من قيود التاريخ واتجّ ه إىل احلارض
هذه القراءة اجلديدة ،أي اإلسالم املقاصدي ،الذي ّ
واملستقبل ،ساع ًيا للربط بني قيم الدين وحاجات العرص .وليس ثمة شك أن نضج هذا
املسار وتكامله ونموه ،سيأيت بنفع كبري للدين وملجتمع املؤمنني.

لكن جيب االنتباه إىل حقيقة أن هذا املسار سيؤ ّدي –ظاهر ًّيا عىل األقل– إىل تقليص
املجال الديني .بمعنى أنه سيخرج الكثري من القضايا واملسائل من دائرة الدين إىل دائرة
العلم ،حيث جيري تكييفها بناء عىل معطيات العقل املعارص ،وليس أحكام الفقه أو
مصادره .أقول :إن هذا سيجعل الدين أضيق نطا ًقا .لكنه سيكون – يف الوقت نفسه– أكثر
عم ًقا وأقرب إىل جوهر املسألة الدينية ونطاقات اشتغال الدين .وسيجد إنسان اليوم احلائر
ضالته يف التأ ّمل يف الدين.
تعرفنا أكثر فأكثر عىل
كلام انخرط الدين يف قضايا ومشكالت املجتمع واملعرفة ،كلام ّ
واقعه ،كفاءته واملتو ّقع منه ،بشكل أكثر دق ًة وحتديدً ا.
انفتاح املسلمني عىل تيار احلداثة ،هو الذي أثار معظم األسئلة املتع ّلقة بدور الدين
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ومكانته يف العرص احلديث .بالنسبة إليران ،يمكن حتديد نقطة البداية باحلركة الدستورية
( .((()1905قبل هذا احلدث ،كانت العقائد واألخالق والرشيعة جز ًءا من العرف السائد.
مكونات هذا العرف الدينية أو غري الدينية.
ألي من ّ
ثمة جدل ِجدِّ ي ،يشكّل حتد ًيا ٍّ
ومل يكن ّ
مع دخول العامل عرص احلداثة ،وتعرف املسلمني تدرجي ًّيا عىل معايري العرص اجلديد وقضاياه،
برزت العالقة بني التدين واحلداثة كواحدة من أهم املسائل التي واجهت اإلنسان املسلم
يف عرصه اجلديد.
ولعل نقطة االشتباك األوىل هي اكتشاف التعارض بني بعض املقوالت الدينية،
ومقوالت أو منجزات املدن ّية احلديثة .ومع مرور الزمن ،ظهرت أبعاد أخرى للتفارق بني
اجلانبني ،وال سيام يف جمال الرشيعة أي الفقه وأحكام اإلسالم العملية ،أكثر ممّا ظهر يف جمال
اإليامن والعقيدة واألخالق والسلوك .أصبح املشكل أكثر جدية حني اتّسع نفوذ منتجات
حتول
وحتول إىل عرف عام للعرص ،أو بحسب املصطلح الفنيّ ،
املدن ّية اجلديدة ومنجزاهتاّ ،
التطور إىل تعارض مبارش بني بعض املقوالت
إىل سرية العقالء يف هذا العرص .فقد أ ّدى هذا
ّ
الدينية وبني عرف العرص اجلديد أو سرية العقالء.

كان رد الفعل األويل من جانب املتدينني ،هو ختطئة الدعاوى واملعايري اجلديدة .بل
صور احلداثة كمحاولة من ّظمة أو مؤامرة شيطانية غرضها هدم أساس الديانة.
إن بعضهم ّ
ٍ
وقرروا –تب ًعا هلذا الفهم -أن الواجب الديني يومئذ يقتيض إغالق أبواب البالد أمام تيار
ّ
احلداثة.

فقرر أن طريق السعادة
يف مقابل هذا اإلفراط ،اتخّ ذ فريق آخر جانب التفريطّ .
يكمن يف التسليم املطلق للحداثة ،وهتميش الدين إىل أضيق زاويا احلياة .وما حدث فعلاً
يضم
ثمة فريق ثالث ّ
أن هذا الفريق تو ّقف عند تغيري املظاهر ،ومل يقبض عىل جوهر التقدّ مّ .
املتدينني ذوي البصرية ،رأى أن التخليّ عن الدين والتقاليد لن يأيت بخري .كام أن الفرار من
مواجهة حتدّ ي احلداثة عبث مستحيل .إن جتربة املواجهة األوىل تكشف أن صخرة ال يمكن
أن توقف السيل ،وأن علينا –بدل املامنعة السلبية -التفكري يف وسيلة أخرى .خيار الفريق
الثالث هو إجياد مصاحلة من نوع ما ،بني الدين واحلداثة ،أي احلفاظ عىل اإليامن ،دون
التنكّر لتجربة اإلنسان يف العرص احلديث.

((( حول احلركة الدستورية ،انظر :أروند إبراهيميان ،تاريخ إيران السيايس ،ترمجة جمدي صبحي ،الكويت:
عامل املعرفة ،2014 ،الفصل  ،2ص .57
أيضا :حسن كريم اجلاف ،موسوعة تاريخ إيران السيايس ،بريوت :الدار العربية للموسوعات،
انظر ً
.303 /3 ،2008

فهم اإلسالم بني القراءة التقليدية والقراءة املقاصدية

147

 لكن كيف يمكن للمسلم أن يعيش يف العامل احلديث ،وأن حيافظ يف الوقت نفسهعىل تقاليده؟.
ُقدِّ مت أجوبة خمتلفة عن هذا السؤال املهم ،ختربنا عن مسا ٍع حثيثة بذهلا علامء الدين،
ِّ
حلل اإلشكاليات والتنازعات املحتملة بني تعاليم اإلسالم ومقتضيات العرص اجلديد.
ومثلام حيدث يف كل جدل ،كانت بعض األجوبة متقنة ومتينة ،وبعضها اآلخر دون املستوى
املطلوب من حيث العمق .لكن –عىل أي حال– فإن جمموعها يشري إىل اهتامم علامء الدين
هبذا األمر.
ألسباب علمية وفنية بحتة ،سوف نقترص هنا عىل استعراض أجوبة علامء الدين
واملفكرين اإلسالميني الشيعة .وكام سيايت فإن معظم التعارضات التي رصدها هؤالء،
حمصورة يف دائرة الترشيع والقانون ،أما يف دائرة االعتقاد واإليامن واألخالق والسلوكيات،
فليس هناك سوى القليل من التعارضات ِ
اجلدِّ َّية بني الدين واحلداثة .ومن هنا فإن معظم
املعاجلات املقرتحة تركّزت عىل الدائرة األوىل.

جدير بالذكر أن املناقشات املتع ّلقة هبذا املوضوع ،تتجاوز دائرة الترشيع إىل فلسفة
سنخصص مناقشتنا
الدين وفلسفة الترشيع والقانون .وهي مجي ًعا جديرة بالنقاش .لكننا
ّ
احلارضة للمقاربات املنهجية اخلاصة بالترشيع ،دون فلسفته أو فلسفة الدين .وهبذا
التخصيص تندرج املناقشة يف اإلطار العام لعلم أصول الفقه.
يمكن تقسيم هذه املعاجلات إىل ثالثة مسارات منهجية أو نامذج ،هي نموذج الثابت
وأخريا نموذج اإلسالم املقاصدي/
واملتغيرّ  ،ونموذج الفقه احلكومي أو فقه املصلحة،
ً
إلغائي.

املقاربة األوىل :نموذج الثابت واملتغي

رواجا خالل القرن األخري .وف ًقا
نموذج الثابت واملتغيرّ هو أشهر النامذج وأكثرها
ً
للقائلني هبذا النموذج ،فإن أحكام الرشيعة اإلسالمية تنقسم إىل نوعني :أحكام ثابتة
وأخرى متغيرّ ة .األحكام الثابتة هي متن الرشيعة ،ولذا فهي عابرة للزمان واملكان .أما
األحكام املتغيرّ ة فهي مؤ ّقتة ،ظرفية وتابعة للمصالح املوضعية ،وقابلة للزوال .الثوابت هي
تلك التي أوحى اهلل هبا إىل نب ّيه .أما املتغيرّ ات فهي تلك األحكام التي يضعها البرش يف ظل
الثوابت .ومع أهنا واجبة االحرتام يف املجتمع املسلم ،إلاَّ أهنا ال تعترب جز ًءا من متن الدين.
أما من يضع هذه األحكام ويقنّنها ،فإن للعلامء فيه قولني:
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مرشع األحكام املتغرية
التقرير األول :أن احلاكم هو ّ

من القائلني هبذا الرأي املرحوم حممد حسني الطباطبائي صاحب تفسري امليزان
وأتباعه .وهم يعتقدون أن وضع األحكام التي تصنّف ضمن املتغيرّ ات ،بيد من يتولىّ
السلطة السياسية يف املجتمع املسلم .وبناء عىل نظرية والية الفقيه ،فإن املتغيرّ ات هي ذاهتا
األحكام الوالئية أو احلكومية ،التي غرضها إنجاز مصالح املسلمني((( .وف ًقا للطباطبائي،
فإن أحكام الرشيعة قسامن(((:

(((

* أحكام وقوانني ثابتة حتافظ عىل املنافع احلياتية لإلنسان ،من زاوية كونه إنسانًا
يعيش حياة اجتامعية ،بغض النظر عن املكان والزمان والعوامل الطارئة (املتغيرّ ة) األخرى.
مثل العقائد والنظم التي تعكس عبودية اإلنسان خلالقه ،والقواعد العامة الناظمة حلياة
اإلنسان ،من قضايا الغذاء والسكن والزواج ،وما هو رضوري لصيانة أصل احلياة
تصور زواهلا.
االجتامعية .فكل هذه أمور ثابتة حيتاجها اإلنسان دائماً  ،وال يمكن ّ
* أحكام وقوانني ذات طابع مؤ ّقت أو حمليّ  .وهي ختتلف بحسب أنامط احلياة
للتطور التدرجيي للحضارة واملدنية ،وما
املختلفة .ومثل هذه األحكام قابل للتغيري تب ًعا
ّ
يستتبعه من تغيرّ يف تركيب املجتمع وتاليش األساليب القديمة يف املعيشة وظهور بدائل
جديدة عنها.

تقوم األحكام الثابتة عىل أساس ما جبل عليه اإلنسان وجود ًّيا ،وما تقيض به
حترك
تسمى الدين والرشيعة اإلسالمية ،التي تقود اإلنسان لو ّ
خصوصيته يف اخللق .وهذه ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف إطار هداها نحو السعادة اإلنسانية { َف َأق ْم َو ْج َه َك للدِّ ِ
َّاس
ين َحني ًفا ف ْط َر َة اللهَِّ ا َّلتي َف َط َر الن َ
َع َل ْي َها لاَ َت ْب ِد َيل لخِ َ ْل ِق اللهَِّ َذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم}(((.
أما النوع الثاين ،أي األحكام القابلة للتغيري ،فرتتبط باملصالح العامة ،التي قد ختتلف
بني زمان وآخر وبني مكان وآخر .وضع هذه األحكام جزء من سلطات صاحب الوالية

((( الطباطبائي مفرس وأستاذ فلسفة معروف يف الوسط الديني الشيعي .تويف  .1981ملعلومات عن حياته،
انظر ويكي شيعه ( 25يونيو https://goo.gl/29mSHD )2018
((( لتفاصيل حول احلكم الوالئي ومتييزه عن أنواع احلكم األخرى ،انظر :عيل إهلي اخلراساين ،حجية حكم
احلاكم عند اليقني بمخالفته للواقع ،جملة نصوص معارصة ( 19ابريل https://goo.gl/md1BEi )2015
((( حممد حسني الطباطبائي ،مقاالت تاسيسية يف الفكر اإلسالمي ،تعريب خالد توفيق ،مؤسسة أم القرى
للتحقيق والنرش1415 ،هـ ،ص .105
https://ia800908.us.archive.org/17/items/42389743279833/mqalat-tasesiah.pdf

((( سورة الروم ،اآلية .30
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العامة ،حيث ّ
تشخص موضوعاهتا وحدودها بام حي ّقق املصالح العامة يف كل ظرف ،ويف
إطار الثوابت الدينية .هذا النوع من األحكام ال يعدّ -بحسب االصطالح الديني اخلاص-
جز ًءا من الرشيعة الساموية ،وال يطلق عليه اسم الدين ،وإن كان واجب الطاعة ،لصدوره
ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأوليِ الأْ َ ْم ِر ِمنْك ُْم}(((»(((.
عن ويل األمر { َيا َأيهُّ َا ا َّلذي َن َآ َمنُوا َأطي ُعوا اللهََّ َو َأطي ُعوا َّ
مثل هذه األحكام والقوانني املتغيرّ ة تنتهي إىل أصل يف اإلسالم ،هو «صالحيات
ويل األمر» .وهذا األصل هو الذي يعالج احلاجات املتغيرّ ة للناس يف كل عرص وزمان،
ويستجيب للتبدالت يف كل منطقة ومكان وجمتمع ،من دون أن تنال األحكام الثابتة يف
الدين يد النسخ أو التبديل(((.

املقررة يف الرشيعة ،هو النقطة
ويل أمر املسلمني الذي وصل إىل منصبه وف ًقا للقواعد ّ
التي ّ
يتلخص فيها رأي املجتمع املسلم ،وتتك ّثف فيها مشاعره وإرادته العامة .وهو يملك
وترصف.
الوالية العامة يف املنطقة التي حيكمها ،بكل ما تنطوي عليه من صالحيات عمل
ّ
إن يد احلاكم (ويل األمر) مبسوطة دون قيد يف وضع وتنفيذ ما يراه مناس ًبا من الضوابط
والقوانني اجلديدة ،التي تساعد عىل تقدّ م احلياة االجتامعية ،وحت ّقق مصلحة اإلسالم
واملسلمني.
ما ينبغي التأكيد عليه جمدّ ًدا أن األحكام اجلديدة -التي أسميناها املتغريات -واجبة
التنفيذ .إلاَّ أهنا -يف الوقت ذاته -ال تعدّ جز ًءا من الرشيعة ،وال تدخل يف نطاق احلكم
فبمجرد أن تنتفي املصلحة يرتفع احلكم.
اإلهلي .هذه النظم وجدت لتحقيق مصلحة،
ّ
حينها يتعينّ عىل ويل األمر أن يرفع احلكم املنتفي ويعلن ذلك للناس ،ثم يستبدله بحكم
آخر يتّسق مع املصالح املستجدة(((.
يمكن إجياز تقرير العالمة الطباطبائي عن نموذج الثابت واملتغيرّ  ،يف النقاط التالية:
 -1أحكام وقوانني وتعاليم اإلسالم تنقسم إىل قسمني  :ثوابت ومتغيرّ ات.
 -2سامت األحكام يف القسم األول أهنا:
أ -حافظة للمصالح احليوية للجنس اإلنساين.
ب -ثابتة ال تقبل التغيري والنسخ.

((( سورة النساء ،اآلية .59
((( مقاالت تاسيسية ،نفس السابق.
((( مقاالت تاسيسية ،ص .112
((( مقاالت تاسيسية ،ص .114
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ت -وضعت من قبل الشارع ،أي اخلالق سبحانه أو الرسول.
حرصا.
ث -املقصود بالدين والرشيعة اإلسالمية هو أحكام هذه القسم
ً

 -3سامت األحكام يف القسم الثاين أهنا:
أ -حافظة للمصالح املختلفة الزمانية واملكانية واملؤ ّقتة للبرش.
ب -متغيرّ ة ،قابلة للزوال والنسخ.
ت -توضع من قبل وايل املسلمني يف إطار الثوابت الدينية .وهي توضع وتلغى
بحسب تشخيصه للمصالح الزمنية.
ث -مع أهنا واجبة الطاعة إلاَّ أهنا ال تعترب من الرشيعة أو األحكام اإلهلية.

هذا التقرير عن نموذج الثوابت واملتغيرّ ات يستدعي بعض األسئلة الرضورية ،منها:
 -1هل مجيع األحكام الرشعية املوجودة يف الكتاب والسنة ،تصنّف بني األحكام
الثابتة؟
 -2إذا كان بني األحكام الصادرة عن النبي أو األئمة أحكام متغيرّ ة ،فام هو معيار
التمييز بني األحكام الثابتة واملتغيرّ ة؟.
قرصا عىل األحكام الثابتة ،وأن األحكام
 -3إذا كان وصف الرشيعة اإلسالمية ً
املتغيرّ ة ليست كذلك ،رغم أهنا واجبة الطاعة ،فام هو التكييف النظري لنسبتها إىل اإلسالم،
ومقررات إسالمية؟.
واعتبارها أحكا ًما ّ
 -4ما هو منهج ومعيار وإطار األحكام املتغيرّ ة؟ وما هو املعيار الذي يستند إليه وايل
املسلمني يف وضع تلك األحكام؟.

التقرير الثاين :أن وضع األحكام املتغيرّ ة مسؤولية نواب الشعب

يتفق النائيني والصدر يف جانب من هذا التقرير ،وهو القول بدور نواب الشعب يف
الترشيع .لكنهام يتاميزان يف جوانب أخرى .يقول املريزا النائيني يف تنبيه األمة وتنزيه امللة:

جمموعة الوظائف املرتبطة بالنظام وحفظ الدولة ،وسياسة األمة ،سواء كانت دساتري
أولية ،وهي التي تتكفل ببيان أصل القانون العام ،أو كانت ثانوية تتضمن اجلزاء عىل خمالفة
القوانني األولية ،ال خترج عن أحد قسمني بالرضورة :إما إهنا منصوصة يف الكتاب أو
السنة ،بحيث تكون الوظيفة العملية ألرباب الترشيع معينة ،وحكمها يف الرشيعة املطهرة
مضبو ًطا ،أو أهنا غري منصوصة ،فالوظيفة العملية املرتتبة عليها غري معينة ،لعدم اندراجها
ٍ
حينئذ موكولة إىل رأي وترجيح الويل النوعي.
حتت ضابط خاص ،فهي
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ومن الواضح أن الوظيفة املرتتبة عىل القسم األول (القوانني املنصوصة األحكام) ال
تقبل التغيري باختالف األعصار واألمصار ،وال يمكن تصور يشء فيها غري التعبد بام ورد
عليه النص إىل قيام الساعة.
أما الوظيفة املرتتبة عىل القسم الثاين ،فهي تابعة للمصالح .فكل ما أدى إىل مصلحة
أيضا فهي تتأثر بمقتضيات الزمان واملكان ،فقد ختتلف
صح ،والعكس بالعكس .وهلذا ً
َّ
الوظيفة الرشعية أو تتغري ،من مكان إىل آخر ،ومن زمان إىل آخر.

وكام أن هذه األمور موكولة إىل رأي وترجيحات الوكالء املنصوبني من قبل اإلمام
املعصوم يف سائر األقطار ،عند حضوره وكونه مبسوط اليد ،فكذلك األمر يف عرص الغيبة،
أيضا إىل نظر وترجيحات نوابه العامني ،أو املأذونني من قبل من له والية
فهي موكولة ً
اإلذن.

وبعد ما اتضح هذا املعنى ،فإن الفروع السياسية املرتتبة عىل هذا األصل ،هي كام ييل:

األول :القوانني التي ينبغي االهتامم بدقة انطباقها عىل الرشعيات ،مقصورة عىل
القسم األول ،أي تلك القوانني القائمة عىل أساس أحكام منصوصة .أما يف القسم الثاين
فهذا املطلب ال موضوع له أصلاً وال حمل.

الثاين :الشورى ،التي هي أساس الدولة اإلسالمية ،بنص الكتاب والسنة ،موضوعها
القسم الثاين .أما القسم األول فهو خارج عن هذا العنوان متا ًما ،وال حمل للمشورة فيه أبدً ا.

الثالث :كام أن آراء وترجيحات الوالة والعامل ،املنصوبني من قبل املعصوم يف زمن
حضوره وبسط يده ،ملزمة يف القسم الثاين (الوظائف التي مل تنص الرشيعة عىل أحكامها)،
كذلك فإنه يف عرص الغيبة ،تكون ترجيحات النواب العامني أو املأذونني من قبلهم ،ملزمة
يف هذا القسم ،بمقتىض النيابة القطعية الثابتة.

نظرا لكون معظم السياسات العامة ،مندرجة حتت القسم الثاين (الوظائف
الرابعً :
التي مل ترد فيها أحكام منصوصة) فهي تابعة لعنوان والية ويل األمر ونوابه اخلاصني أو
العامني أو ترجيحاهتم ،وأن أصل ترشيع الشورى يف الرشيعة ،إنام هو هبذا املنظور.

ونظرا ألن قيام أعضاء املجلس بوظيفتهم يف حفظ النظام ،واملنع عن تعدي
ً
املغتصبني ،متوقف عىل تدوين متعلقات الوظيفة يف صورة قانون .كام أن نفاذ مقرراهتم
متوقف عىل صدورها من جملس الشورى كام سبق بيانه .وهذا بدوره يعتمد عىل كفاءة
وخربة ممثيل األمة ،مع إمضاء وأذن من له اإلذن واإلمضاء ،كام رشحنا ساب ًقا .فإذا تم هذا
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فإن مجيع جهات الصحة واملرشوعية جمتمعة يف هذا العمل ،ومجيع الشبهات واإلشكاالت
مندفعة .وكون هذه اهليئة املنتخبة من األمة ،مرج ًعا يف التقنني ،وأهنا القوة العلمية ،منحرص
يف هذا املعنى.

اخلامس :ال يندرج القسم الثاين من السياسات العامة حتت ضابط معني .وإنام خيتلف
باختالف املصالح واملقتضيات .وهو من هذه اجلهة غري منصوص يف الرشيعة .بل موكول
نظرا
إىل مشورة وترجيح من له والية النظر .وعىل ذلك فالقوانني املرتبطة هبذا القسمً ،
الختالف املصالح باختالف الزمان ،ستكون خمتلفة ال حمالة ،ويف معرض النسخ والتغيري
دائماً  ،دون القسم األول الذي هو مبني عىل الدوام والتأبيد .ومن هنا يظهر أن القانون الذي
ينظم التغيري والنسخ مربوط بذلك القسم فقط(.((1
اآلتية:

تقرير العالمة النائيني عن نموذج الثوابت واملتغريات ،يمكن تلخيصه يف النقاط

 -1األحكام السياسية ،بل كافة األحكام االجتامعية قسامن :أحكام منصوصة
رشعية ،وأحكام غري منصوصة.
 -2األحكام املنصوصة الرشعية :أ) ثابتة ،ب) غري قابلة للتغيري ،ت) غري قابلة
للنسخ ،ث) يستنبطها الفقهاء ،ج) وأن أكثر األحكام السياسية ليست من هذا القسم.

 -3القسم الثاين من األحكام (املتغريات) :أ) غري منصوصة ،أي إنه ال يوجد يف
نص الرشيعة ضابط ومعيار خاص هلا ،ب) تابعة للمصالح ومقتضيات الزمان واملكان،
ت) متغرية وقابلة للزوال والنسخ ،ث) وأن وضعها يف يد وايل املسلمني ،ج) توضع بناء
عىل مشورة أهل النظر ،ح) يمكن لوايل املسلمني أن يفوض وضع هذه األحكام إىل ممثيل
الشعب ،خ) ال تطبق عىل الرشعيات د) أكثر األحكام السياسية يف هذا القسم ،ذ) هذه
األحكام واجبة الطاعة رش ًعا.
يمتاز تقرير النائيني عن تقرير الطباطبائي السابق الذكر بالنقاط التالية:
 -1ارتباط الثابت واملتغري باملنصوص وغري املنصوص.

 -2لزوم املشورة مع أهل النظر عند وضع األحكام غري املنصوصة.
 -3ال حتتاج األحكام غري املنصوصة للتطبيق عىل الرشعيات.

( ((1حممد حسني النائيني :تنبيه األمة وتنزيه امللة ،حترير توفيق السيف( ،ن .أ )2014 .ص .132

http://talsaif.blogspot.com/201410//blog-post_19.html
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 -4إمكانية تفويض وضع األحكام غري املنصوصة إىل ممثيل الشعب.

 -5أكثر األحكام السياسية بل حتى االجتامعية تندرج يف هذا القسم.

األسئلة التي يثريها تقرير النائيني عن نموذج الثابت واملتغري

أ -هل يمكن اعتبار مجيع األحكام املنصوصة ثابتة ،وغري قابلة للتغيري؟ .أليس
من املمكن أن بعض األحكام املتغرية ،التي وضعها الرسول أو األئمة ،ال زالت باقية بني
األحكام املنصوصة؟.

ب -إذا كانت أحكام القسم الثاين (املتغريات) ليس هلا معيار وضابط خاص يف نص
الرشيعة ،وأن التطبيق عىل الرشعيات فيها بال موضوع وال حمل ،وأن وضع هذه األحكام
حيتاج إىل املشورة ،وأن باإلمكان تفويض وضعها إىل غري الفقهاء (ممثيل الشعب) ،فام احلاجة
فقيها؟.
واحلال هذه إىل أن يكون وايل املسلمني ً

ت -إلزامية وضع هذه األحكام من جانب وايل املسلمني ،وكوهنا واجبة التنفيذ،
اليس ذاته اإللزام العقيل برعاية النظام االجتامعي العام؟.
ث -إذا كانت معظم السياسات النوعية ،بل األكثرية الغالبة من األحكام االجتامعية،
أحكا ًما غري منصوصة ،فكيف وبأي معنى يمن القول بسياسة دينية أو حكومة دينية ،وما
إىل ذلك؟.

التقرير الثالث :منطقة الفراغ

مثل النائيني ،أرجع السيد حممد باقر الصدر( ((1وضع األحكام يف األمور املتغرية إىل
نواب الشعب .نعرف أن الشارع أصدر أحكا ًما تتعلق ببعض أفعال البرش ،وسكت عن
األفعال األخرى .وقد صنف الفقهاء هذا القسم من األفعال حتت عنوان املباحات .وأطلق
عليها الصدر اسم «منطقة الفراغ الترشيعي»( ((1بمعنى أهنا ختلو من حكم رشعي ملزم .إن
سكوت الشارع عن أحكام هذه املنطقة ال يعني اهنا ال حتتاج إىل حكم أصلاً  ،بل يعني أهنا
مرتوكة للمسلمني أنفسهم كي خيتاروا األحكام التي جيدوهنا مناسبة حلاجاهتم.
( ((1حممد باقر الصدر فقيه ومفكر معروف ،اعتقل يف أبريل  1981وقتل مع شقيقته آمنة .لبعض التفاصيل
عن حياته ،انظر« :السرية الذاتية لإلمام الشهيد السيد حممد باقر الصدر» ،مؤسسة الصدرين للدراسات،
(اطلعت عليه يف  27يوليو /http://www.alsadrain.com/sader1 )2018
( ((1لنقاش مفصل حول الفكرة ،انظر :ذبيح اهلل نعيميان :نظر ّية «منطقة الفراغ» ّبوابة الترشيع لقوانني
الدولة ،نصوص معارصة ( 15أكتوبر https://goo.gl/Dnbyxt )2017
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وف ًقا للصدر ،فإن األحكام يف منطقة الفراغ يضعها نواب الشعب يف السلطة
الترشيعية ،بناء عىل تشخيصهم للمصالح العامة .ويعتقد الصدر أنه يف األحكام املختلف
فيها ،يعني أكثر األحكام الفقهية ،خيتار جملس أهل احلل والعقد من آراء الفقهاء ما يراه أكثر
تناس ًبا مع مصلحة النظام .يقول يف هذا الصدد(:((1
الرشيعة اإلسالمية هي مصدر الترشيع ،وذلك عىل النحو التايل:

أول :أحكام الرشيعة الثابتة بوضوح فقهي مطلق ،تعترب  -بقدر صلتها باحلياة
حيا يف وثيقة الدستور أو ال.
االجتامعية  -جز ًءا ثابتًا يف الدستور ،سواء نص عليه رص ً

ثان ًيا :إن أي موقف للرشيعة حيتوي عىل أكثر من اجتهاد ،يعترب نطاق البدائل املتعددة
من االجتهاد املرشوع دستور ًّيا .ويظل اختيار البديل املعني من هذه البدائل موكولاً إىل
السلطة الترشيعية ،التي متارسها األمة عىل ضوء املصلحة العامة.
ثال ًثا :يف حاالت عدم وجود موقف حاسم للرشيعة من حتريم أو إجياب ،يكون
للسلطة الترشيعية التي متثل األمة أن تسن من القوانني ما تراه صاحلًا .عىل ألاَّ يتعارض
مع الدستور .وتسمى جماالت هذه القوانني بمنطقة الفراغ ،أي ما تركت الرشيعة للمكلف
اختيار اختاذ املوقف فيها.
تقرير الصدر عن نموذج الثابت واملتغري ،يمكن تلخيصه يف النقاط التالية:

 -1تنقسم القوانني اإلسالمية إىل ثالثة أقسام ،أوهلا األحكام الرشعية املتفق عليها.
وثانيها األحكام الرشعية التي فيها اختالف بني الفقهاء .وثالثها أحكام منطقة الفراغ ،أي
املنطقة التي مل يقرر فيها الشارع حكماً بالوجوب أو التحريم.
 -2األحكام الرشعية املتفق عليها ،تعترب من األحكام الثابتة التي ال تزول (إطار
الرضوريات الفقهية).
 -3يف األحكام الرشعية التي تنطوي عىل خالف بني الفقهاء ،خيتار نواب الشعب
الرأي األكثر انسجا ًما مع املصلحة العامة .يف هذا اإلطار ال جيب االلتزام برأي فقيه بعينه،
أيضا.
حلا أو كان ويل األمر .ويفرتض أن هذه األحكام من الثوابت ً
ولو كان مرج ًعا صا ً
 -4يف منطقة الفراغ أو دائرة املباحات ،فوض الشارع التقنني إىل املكلفني .نواب

( ((1حممد باقر الصدر ،ملحة فقهية متهيدية عن مرشوع دستور اجلمهورية اإلسالمية يف إيران ،ضمن كتاب
«اإلسالم يقود احلياة» ،قم :انتشارات دار الصدر ،ط1429 ،4هـ ،ص .19

http://aljawadain.org/pdf/book-library/PDF/388.pdf
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الشعب هم املكلفون بوضع األحكام امللزمة يف هذه الدائرة ،عىل أساس املصلحة العامة،
ومع رعاية نصوص الدستور .ومن الواضح أن أحكام هذه الدائرة من املتغريات.

ميزات تقرير الصدر عىل تقرير النائيني

 -1تفكيك األحكام املنصوصة إىل أحكام متفق عليها وأحكام خمتلف عليها.

 -2قبول اختيار نواب الشعب للحكم األكثر انسجا ًما مع املصلحة العامة  ،من بني
األحكام الثابت املنصوصة التي فيها خالف بني الفقهاء.
 -3تفويض وضع األحكام يف منطقة الفراغ إىل نواب الشعب.

 -4االكتفاء باإلرشاف القانوين للمرجعية الصاحلة عىل وضع األحكام يف منطقة
الفراغ ،من أجل التذكري بام قد يقع من خمالفة للرشع.

األسئلة التي يثريها تقرير الصدر عن نموذج الثابت واملتغري

 -1هل يمكن اعتبار كافة األحكام ،اإلمجاعية منها واخلالفية ،أحكا ًما رشعية ثابتة
وغري قابلة للتغيري ..أليس من املمكن أن بعض هذه األحكام املنصوصة ،هي بقايا من
أحكام متغرية صدرت عن الرسول أو األئمة؟.

 -2منطقة الفراغ هي الدائرة التي مل يرد فيها حكم بالوجوب أو التحريم من الشارع.
فام هو مربر إرشاف الفقهاء عىل األحكام التي يضعها نواب الشعب .اليس من املمكن أن
نقول مثل ما قال النائيني من أن التطبيق عىل الرشعيات يف هذه الدائرة بال حمل أو موضوع؟.
 –3تشخيص املصالح العامة يف منطقة الفراغ ،واألحكام املنصوصة التي اختلف
فيها الفقهاء ،هل خيضع لضوابط ومعايري رشعية حمددة؟.

تقدير إمجايل

رغم ما ذكرناه من مالحظات ،ليس ثمة شك أن نموذج الثوابت واملتغريات،
قد تطور بشكل ملفت من خالل التقريرات الثالثة املذكورة .مع العلم بأن كال من هذه
التقريرات ال خيلو من نواقص ،منها:
معيارا يميز األحكام املتغرية عن نظريهتا الثابتة .يف
 -1ال يتضمن التقرير األول
ً
التقرير الثاين والثالث ال يتضح ملاذا اعتربت كافة األحكام الرشعية املنصوصة بني الثوابت.
إذا صح هذا فكيف نصنف األحكام املؤقتة واملتغرية التي صدرت عن النبي واألئمة.
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أيضا يف تلك الرشحية
 -2مشكلة عدم التوافق بني األحكام الرشعية واحلداثة ،توجد ً
من األحكام الثابتة واملنصوصة .هذا املشكل بقي دون حل يف نموذج الثوابت واملتغريات.

حمصورا يف األحكام الثابتة واملنصوصة ،فإنه ال يمكن
 -3إذا كان الدين والرشيعة
ً
إلقاء صفة احلكم الديني أو الرشعي عىل األحكام املتغرية أو غري املنصوصة ،أو األحكام
التي ترشع ضمن منطقة الفراغ .سيام وأنه ال يتوفر معيار رشعي لتشخيص املصلحة العامة.
ً -4
أخذا بعني االعتبار أن األحكام املتغرية أو غري املنصوصة ،ال يتوفر هلا يف النص
الرشعي معيار حمدد أو ضابط خاص ،وأن تطبيق الرشعيات عليها ال موضوع له وال حمل،
وأن وضع هذه األحكام حيتاج إىل مشورة أهل النظر ،فإن إيكال وضعها إىل ويل املسلمني
أو الويل الفقيه ال دليل عليه .كام أن تفويض اإلرشاف عليها إىل الفقهاء لضامن عدم خمالفتها
للرشع ،ال وجه له أيضا.
ً
أخذا بعني االعتبار هذه املشكالت ،فإنه يمكن القول :إن نموذج الثوابت واملتغريات
غري عميل ،األمر الذي جيعل من الرضوري طرح نموذج بديل.

املقاربة الثانية  :فقه احلكومة أو فقه املصلحة

ينسب تطوير نموذج فقه احلكومة أو فقه املصلحة ،إىل آية اهلل اخلميني مؤسس
اجلمهورية اإلسالمية .وهو ثمرة للمواجهة العملية بني الدين واإلدارة العامة .وبعبارة
أدق :املواجهة بني الدين ومشكالت املجتمع يف العرص احلديث .سيام بعد إخفاق املقاربة
األوىل (نموذج الثوابت واملتغريات).

يف أول األمر كان اخلميني –مثل العديد من الفقهاء اآلخرين -يميل إىل هذه املقاربة.
فركز عىل األحكام املتغرية وصالحيات احلاكم واألحكام احلكومية .وكان يسعى لتعميق
هذه الدائرة ،أملاً يف التوصل إىل تكييف مناسب للعالقة بني هذه األحكام واملصلحة
العامة .لكن بعد برهة ،وجد أن الفقه الرائج واالجتهاد املتعارف يف جمامع العلم الرشعي،
عاجز عن حل مشكالت هذا العرص ،وأن االلتزام بتطبيقاته سيأخذ املجتمع إىل طريق
مسدود وينتهي إىل إعاقة تطور املجتمع.
ومن هذا املنطلق ،التفت إىل مفهوم جديد لتأثري الزمان واملكان ،ليس فقط يف
استنباط األحكام املتغرية (بحسب تقسيم املقاربة األوىل) بل مجيع األحكام ،بام فيها
األحكام الثابتة .يرتكز هذا املفهوم عىل مكانة الفقه كمصدر ترشيع لدولة قائمة ،وليس
فقط موضو ًعا للبحث النظري ،كام كان احلال قبل قيام اجلمهورية اإلسالمية .إن قيام
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وموجها ملسريهتا .ومن هنا فإن طبيعة النظام
الدولة جيعل القانون حمور ًّيا يف حياة البالد
ً
واحلركة االجتامعية ،وجمموع العنارص التي تتداخل وتشارك يف تكوين احلياة العامة ،باتت
جز ًءا من ظرف االجتهاد وتطبيق األحكام .منذ قيام الدولة ،مل يعد االستغراق النظري
غرضا مناس ًبا للنقاشات الفقهية ،كام كان احلال قبل ذلك .الغرض الرئيس هو املسامهة يف
ً
تطوير القانون والسياسات العامة ،بوضع النظريات القابلة للتطبيق يف الواقع القائم ،عسى
أن جتد طريقها للتطبيق عىل يد الدولة التي متلك أدوات التنفيذ.

وبالنظر هلذه النقطة عىل وجه اخلصوص ،تضمنت مقاربة اخلميني مراجعة ملا صنف
كأحكام ثابتة يف املقاربة األوىل .ويمكن بناء عىل هذا القول :إن مسامهة اخلميني قد جتاوزت
فعل ًّيا نموذج الثوابت واملتغريات ،إىل وضع نموذج جديد خمتلف كل ًّيا يف أساساته ومربراته.
هذا املفهوم اجلديد لتأثري الزمان واملكان يف االستنباط يسمح بدجة أكرب من التواؤم
كثريا من وجوه التعارض بني
بني الرشيعة ،بل الدين ،وبني احلداثة ،أو عىل األقل يقلل ً
مفتاحا لفهم رؤية اخلميني يف هذا
االثنني .وننقل فيام ييل بعض العبارات التي تشكل
ً
الصدد.

لعل أكثر آراء اخلميني فرادة هي قوله بالتاميز بني األحكام الرشعية وبني اإلسالم،
وتأكيده عىل أن اإلسالم هو احلكومة أو احلاكمية ،بكل ما يتعلق هبا ويلزمها من قوانني
وأحكام .ولعله الوحيد يف الطبقة العليا من الفقهاء املعارصين ،الذي يقول دون حتفظ:
إن األحكام الرشعية ليست مطلوبة بالذات ،بل هي طرق ووسائل لبسط العدالة وإقامة
احلكم وحاكمية الدين «اإلسالم هو احلكومة [احلاكمية] بشؤوهنا ،واألحكام قوانني
اإلسالم ،وهي شأن من شؤوهنا ....األحكام مطلوبات بالعرض ،وأمور آلية إلجرائها
وبسط العدالة»(.((1
معنى هذا التقرير أن األحكام الرشعية طريقية وليست موضوعية .املطلوب بالذات
هو بسط العدالة بواسطة احلكومة اإلسالمية .أما املطلوب بالعرض ،مع صيانة الغايات
واألهداف ،فهو قابل لالستبدال والتغيري.

«حرص صالحيات احلكومة يف إطار األحكام الرشعية الفرعية ،جيعلها [احلاكمية]
عديمة املعنى واملضمون ،وجيعل مكانة هذه األحكام موازية للوالية املطلقة املفوضة لنبي
اإلسالم [ ....Kالصحيح أن] احلاكمية فرع من الوالية املطلقة لرسول اهلل K
( ((1روح اهلل اخلميني ،كتاب البيع ،ن .إ( .كتابخانه مدرسه فقاهت) ج 2ص .472

http://lib.eshia.ir/10116472/2/
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وهي إحدى األحكام األولية لإلسالم ،ومقدمة عىل كافة األحكام الفرعية ،حتى الصالة
والصوم واحلج .صالحيات احلاكم الرشعي تتضمن حتى هدم املسجد أو املنزل الواقع
يف الطريق ،مقابل تعويض صاحبه .بوسع احلاكم تعطيل املساجد عند الرضورة ،وهدم
املسجد الذي ينطوي عىل رضار ،إن مل يمكن رفع الرضار دون هدمه .للحكومة صالحية
إلغاء العقود الرشعية التي أبرمتها مع الشعب ،من طرف واحد ،فيام لو ظهر أن تلك العقود
تتعارض مع مصالح البلد واإلسالم .وهلا احلق يف تعطيل أي أمر ،عبادي أو غري عبادي،
طاملا كان استمراره خمال ًفا لصالح بالد املسلمني .تستطيع احلكومة تعطيل احلج ،الذي هو
من الفرائض اإلهلية املهمة ،بشكل مؤقت ،حني يكون خمال ًفا لصالح البلد املسلم ...أما ما
يقال ويشاع من ّ
أن هذه الصالحيات الواسعة للحكومة ،ستفسد [أحكام الرشيعة األولية
فرضا وجدلاً حصل ذلك ،فهذا من صالحيات
مثل] املزارعة واملضاربة وأمثاهلا ،أقولً :
(((1
احلكومة .وهناك أمور أبعد من ذلك لكنّني ال أود مزامحتكم» .
«الزمان واملكان عنرصان عامالن أساسيان يف االجتهاد .جتد مسألة كان هلا يف املايض
حكم ،يمكن أن يكون هلا اليوم حكم خمتلف يف ظل نظام جديد ،حتكم سياساته واجتامعه
واقتصاده عالقات خمتلفة .بمعنى أن صورة املسألة يف املايض واحلارض قد تبدو متامثلة،
لكن املعرفة الدقيقة للعالقات االقتصادية واالجتامعية والسياسية التي حتيط باملوضوع،
تكشف أننا يف الواقع بصدد موضوع جديد ،يتطلب بالرضورة حكماً جديدً ا .جيب أن يكون
املجتهد حمي ًطا بمسائل زمانه»(.((1
دور الزمان واملكان يف االجتهاد ،ونوعية القرارات التي نتخذها بناء عليهام ،قضية
مهمة للغاية يف عاملنا املعارص الصاخب .ذلك أن قيام احلكومة الدينية يعيد حتديد الفلسفة
العملية للتعامل مع الرشك والكفر واملعضالت الداخلية واخلارجية .إذا واصلنا مناقشة
هذه املسائل من خالل البحوث ذاهتا ،التي اعتادها طالب احلوزات يف إطار النظريات
[السابقة لقيام احلكومة] فلن نصل إىل أي حل ،بل ربام تقودنا إىل طريق مسدود يؤدي يف
الظاهر إىل نقض الدستور(.((1

( ((1روح اهلل اخلميني ،رسالة إىل السيد عيل خامنئي بتاريخ  16دي  1366هـ.ش ()1408-5-15
صحيفه امام .451/20

www.imam-khomeini.ir/fa/c207_51482/?ppage=451&utm_source=tg

( ((1اخلميني :منشور روحانيت 1367-12-3ه.ش (1409-7-15هـ) صحيفه امام .273/21

http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_44699

الفقرة ذاهتا يف ص 289
( ((1رسالة إىل أعضاء جممع تشخيص النظام  8دي )1409-5- 19( 1367صحيفه امام 217/21
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عيل أن أبدي أسفي الستنباط جنابكم من األخبار واألحكام .بناء
أرى من الالزم َّ
عىل فهم جنابكم هذا لألخبار والروايات ،فإن احلضارة احلديثة جيب أن تزول بشكل كيل،
وأن عىل البرش أن يعيشوا إىل األبد يف األكواخ أو الصحارى(.((1
املجتهد الواقعي يفهم احلاكمية كفلسفة عملية لكافة جوانب حياة البرش .احلاكمية
جتسيد للجانب العميل للفقه يف تعامله مع كافة املعضالت االجتامعية ،السياسية والعسكرية
والثقافية .الفقه نظرية كاملة واقعية إلدارة اإلنسان من املهد إىل اللحد(.((1
يمكن تلخيص املقاربة السابقة يف النقاط التالية:

 -1الفقه الرائج واالجتهاد املتعارف ،عاجز عن مواجهة مشكالت العرص .الواضح
أن هذا العجز متعلق باستنباط ما وصف يف املقاربة األوىل (الثوابت واملتغريات) باألحكام
الثابتة.

 -2االهتامم بمقتضيات الزمان واملكان يف كافة األحكام الرشعية ،رضورة لالجتهاد
الفعال.

 -3الفقه هو النظرية الواقعية والكاملة إلدارة اإلنسان واملجتمع من املهد إىل اللحد.
ومنه يتوقع حل كافة املشكالت السياسية ،االقتصادية ،الثقافية ،االجتامعية ،والعسكرية
للمجتمع اإلسالمي ،بل لكل املجتمعات البرشية.
( -4احلاكمية) واحلكومة اإلسالمية هي الفلسفة العملية حلياة البرش كلها .صيانة
احلكومة أوجب الواجبات .وهي من األحكام األولية لإلسالم ،ومقدمة عىل كافة األحكام
الفرعية حتى الصالة والصوم واحلج.

 -5الوالية املطلقة متنح الفقيه صالحيات واسعة لضامن مصالح الشعب وإقامة
العدل .الويل الفقيه يملك صالحية إلغاء كافة األحكام الرشعية ،التي ال تالئم مقتضيات
الزمان واملكان ،أو تتعارض مع مصلحة النظام ،طاملا بقيت عىل هذا الوصف .كام يملك
صالحية وضع األحكام البديلة التي تضمن مصلحة النظام.
 -6األحكام الرشعية مطلوبة بالعرض وليس هلا موضوعية .املطلوب بالذات هو
إقامة احلكم اإلسالمي من أجل إقامة وبسط العدل.
http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_44658/

( ((1اخلميني :رد عىل رسالة ايت اهلل قديري –  1367-7-2صحیفه امام 149/21
( ((1اخلميني :منشور روحانيت .املصدر السابق.

http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_44610/
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تقييم نموذج فقه احلكومة
التالية:

يمكن إمجال نقاط قوة هذا النموذج ،مقارنة بنموذج الثوابت واملتغريات يف النقاط

 -1نظرا ألن النموذج األول (الثوابت واملتغريات) مل يقدم حلاًّ للتعارض بني
األحكام الرشعية واحلداثة يف جانب األحكام الثابتة واملنصوصة ،فإن هذا النموذج قدم
حلاًّ واف ًيا هلذا املشكل ،منطل ًقا من والية الفقيه املطلقة ،ومالحظة مقتضيات الزمان واملكان
يف استنباط مجيع األحكام.

مفوض بوضع أي حكم رضوري لضامن مصلحة الشعب
 -2معرفة الفقيه بأنه ّ
والنظام اإلسالمي ،وكذا تعطيل أي حكم يتناىف مع هذه املقتضيات ،يعطي هذا النموذج
قدرة استثنائية لتمكني الرشيعة من مواكبة متطلبات العرص.
مثل:

مع نقطتي القوة هاتني ،يواجه هذا النموذج مشكالت وحيوي بعض الغموض،

معيارا أو ضاب ًطا موضوع ًّيا /غري شخيص ،لتشخيص
 -1ال يوفر هذا النموذج
ً
مقتضيات الزمان واملكان .ومع مالحظة أن تشخيص الرشوط الزمانية واملكانية يف يد
ويل الفقيه شخص ًّيا ،وأن مجيع األحكام الرشعية خاضعة لفهمه واستنباطه وفق الرشوط
املذكورة ،فام الذي يضمن أن تغيري فهمه أو تغري شخصه ،ال يقود إىل تغيري معظم أو حتى
كافة األحكام؟ .وكيف يمكن أن نقبل بربط الدين أو الرشيعة عىل هذا النحو بفهم شخص
واحد؟.

 -2يفرتض أن ناتج هذه املقاربة هو أحكام دينية أو سياسات دينية .فكيف محلت
هذا الوصف؟ .رعاية مقتضيات الزمان واملكان أو مصالح النظام أو مصالح الشعب ،كلها
أمور عقالئية ،وال يلزم أن تكون موجودة يف النص الديني ،وقد ال تتغري مع تغيري الدين أو
املذهب .جمرد تفويض الفقيه بتشخيص املصالح أو حتديد مقتضيات الزمان واملكان ،ليس
ضامنًا لكون استنباطاته دينية.
إذا استند الفقيه يف هذين األمرين (تشخيص املصلحة وحتديد مقتضيات الزمان
واملكان) إىل غري الدين ،مثل األبحاث العلمية أو رأي اخلرباء ،وهذا هو ما حيصل واق ًعا،
معيارا للفهم واالستنباط الديني .بل من حيث األساس ،هل
فكيف يصبح «خارج الدين»
ً
سيبقى يشء من الدين إذا استمر هذا املنهج .أم أن كافة األحكام الرشعية ستذوب يف حملول
املصلحة ومقتضيات الزمان واملكان؟
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نظرا لرتكيز هذه املقاربة عىل احلكم والقوة السياسية ،والسلطة والوالية املطلقة
ً -3
للحاكم الديني عىل الفقه ،فإن األحكام الرشعية ستكون بصورة ما تابعة ملصالح احلكم،
وذيلاً للسلطة السياسية ومنغمسة يف اليوميات .ثمرة هذه املقاربة قد تكون يف هناية املطاف
«دينًا حكوم ًّيا» .الدين احلكومي وباء خطري ،يدمر اإليامن واملعنوية والوجدان الديني.
 -4وف ًقا ملا يطرحه هذا النموذج ،فإن ما نتوقع احلصول عليه من الدين ،وال سيام
الفقه ،هو ذاته ما نتوقع احلصول عليه من جمموعة العلوم اإلنسانية .وهذا يثري اإلشكاالت
اآلتية:
كثريا من جمال عمل العلوم اإلنسانية ،حيث يشمل كافة القضايا
أ -أنه ممتنع ألنه أوسع ً
االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية لكافة املجتمعات اإلنسانية.

ب -هذا النوع من التوقعات ،أي تنظيم الدنيا وتدبري املجتمع ،غري مقبول من
الدين ،وإثباته بحاجة إىل دليل ،والدليل غري قائم.

ت -إذا كان تشخيص املصلحة العامة وحتديد مقتضيات الزمان واملكان ،أمور
عقالئية ،أي غري دينية ،وهي إىل حد ما متعلقة باملوضوعات وليس األحكام ،فام الدليل
عىل أن هذه األمور جيب أن تفوض إىل الفقيه؟.

املقاربة الثالثة  :اإلسالم املقاصدي

املشكالت املنظورة يف املقاربتني السالفتني ،دعت إىل طرح نموذج بديل ،يمكننا
أن نسميه «اإلسالم املقاصدي» .حياول هذا املنهج اجلمع بني نقاط قوة املقاربتني األوىل
والثانية ،والتخفف من اإلشكاالت الواردة عليهام .يلحظ هذا املنهج عد ًدا من النقاط.
أوهلا املحافظة عىل مكانة الدين ودوره يف احلياة ،وعدم هتميش بعده الروحي .ثان ًيا :جمال
اشتغال الدين يف هذه املقاربة أضيق من املقاربتني السابقتني ،لكن نفوذه أقوى وأعمق.
ثال ًثا :هذه املقاربة جتعل الدين أكثر قدرة عىل مواجهة األسئلة اجلديدة التي تطرح عليه،
والتعامل مع ما يتوقعه إنسان العرص اجلديد من الدين .كام أهنا تستبعد من إطار الدين،
الكثري من األمور التي ما عادت مالئمة هلذا العرص.
اإلسالم خاتم األديان .وهو دين لكافة األزمان واألمكنة .مما يقتيض أن يعتمد عىل
القيم واألعراف واألحكام احلكيمة ،العادلة والعقالئية .التعاليم اخلاصة باإليامن والعقيدة،
القيم األخالقية وأحكام الفقه العبادية ،وكذا بعض القواعد يف فقه املعامالت ،تشكل اجلزء
األصيل من الدين .وهي عابرة للزمان واملكان ودائمة.
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أما يف فقه املعامالت ،أي األحكام غري العبادية ،فإن مؤثرات الزمان واملكان تتدخل
بصورة أساسية يف تشكيل موضوعها .كافة األحكام اجلزائية والعقوبات ،األحكام املدنية،
الشؤون الدولية ،احلقوق األساسية ،التي لبعضها جذور يف الكتاب والسنة ،وهي مجي ًعا
مما يصنف حتت عنوان املعامالت ،هذه األحكام كانت يف زمن صدورها حكيمة وعادلة
وعقالئية ،وإلاَّ مل تصدر من قبل الشارع احلكيم .مل يكن أي من األحكام املندرجة حتت
عنوان املعامالت ،ظا ًملا أو خشنًا أو غري عقالئي ،يف عرف العقالء يف ذلك الزمان.
األحكام التي تشملها دائرة املعامالت ال يمكن اعتبارها مجي ًعا توقيفية أو تعبدية.
فغالبها وضع لتحقيق مصلحة عقالئية ،قابلة لإلدراك والتشخص من جانب عامة الناس،
أو أهل العلم والتخصص فيهم .ونعلم أن الشارع مل ينشئ املعامالت التي تتعلق هبا تلك
األحكام ،فقد كانت قائمة تنظمها أعراف املجتمع املحيل .فقام الشارع بإمضائها بذاهتا أو
مع بعض التعديالت .ولذا يمكن القول :إن أحكام اإلسالم يف هذا املجال ،كانت أقرب إىل
احلاشية عىل األعراف التي كانت سائدة وقت نزول النص .بدهيي أن أعراف ذلك الزمان
ليست تعبدية وال مقدسة ،وإلاَّ مل يستخدمها العقالء .لقد رشعت هذه األحكام من أجل
حتقيق العدالة ،وضامن املصالح الدنيوية للمجتمعات اإلنسانية.

من ناحية ثانية ال يمكن إنكار حقيقة أن قضايا البرش ،سيام يف الدائرة االجتامعية،
وكذا أعراف املجتمعات اإلنسانية ،قد مرت بتحوالت عميقة .كثري من املسائل التي كانت
يف القرون السالفة تعترب عادلة وجز ًءا من النظام األخالقي للمجتمع ،تعترب اليوم ظاملة
وخمالفة لسرية العقالء .مسائل القانون الدويل قبل مباحث القانون العام ،ومباحث القانون
العام قبل احلقوق اجلزائية والعقوبات ،وهذه املسائل قبل مباحث احلقوق املدنية ،تعرضت
لتحوالت وتغيريات عميقة جدًّ ا .أما الفقه العبادي فالواضح أنه مل يتعرض لذلك القدر من
التحوالت التي نالت بقية دوائر الفقه.
ونظرا ألن العقالنية هي
نظرا ألن العدالة معيار الدين ،وليس الدين معيار العدالة.
ً
ً
معيار دائرة االجتامعيات وفقه املعامالت ،يمكن االستنتاج أن األحكام الفقهية ستبقى حمل
اعتبار ومتمتعة باحلجية ،طاملا بقيت ملبية ملقتضيات العدالة ،ومل تتعارض مع سرية العقالء.
فمن البدهيي َألاَّ يقبل مذهب العدلية بوجود أحكام متعارضة مع سرية العقالء ومنافية
ملعايري العدالة ،فهل يمكن القول ببقاء اعتبارها وحجيتها مع وضوح هذا التعارض؟.

التعارض اليقيني ألي حكم مع سرية العقالء ،أو تنافيه مع معايري العدالة ،أو ثبوت
أن املفاسد املرتتبة عليه أكثر من املصالح ،هو الدليل الذي يكشف لنا أن هذا احلكم مؤقت
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وغري دائم .يعني أن مثل هذه األحكام كانت متناسبة مع مقتضيات عرص النص ،وليست
ترشيعات دائمة أو ثابتة.
لقد وضع الشارع هذه األحكام ،ألنه رآها رضورية لتلبية احتياجات البرش وضامن
مصاحلهم ،يف زمن النص واألزمنة املشاهبة له .لو مل يضع الشارع تلك األحكام مع احلاجة
املاسة ألهل ذلك العرص اليها ،لقيل :إنه مقرص يف أداء حق الرسالة إىل املخاطبني هبا ومن
شاهبهم من سائر الناس .لكن –من جهة ثانية -لو قرر هؤالء الناس أن األحكام التي نزلت
مقيدة بحاجات وظروف زماهنم ومكاهنم ،قابلة للتمديد ،بحيث متيس ثابتة ودائمة يف كل
عرص ومكان ،فهذا يعني أهنم مل يستوعبوا هدف البعثة وروح اإلسالم.

اإلسالم املقاصدي يعني التوجه اجلدي ألهداف اإلسالم ومعناه وغاياته املتعالية.
ومنها عدم تقديم األحكام واألطر العملية عىل األهداف والغايات .يف اإلسالم املقاصدي
نعترب األحكام مطلوبة بالعرض ،وأن الغايات مطلوبة بالذات ،األحكام وسيلة للوصول
إىل الغايات.
األحكام الرشعية وسيلة لبلوغ الغايات العليا للدين .وكل وسيلة تبقى معتربة ،حتى
توصل إىل غايتها .فإذا أحرزنا -يقينًا ال ظنًّا أو احتاملاً  -أن طري ًقا ما مل يعد موصلاً إىل غايته،
إي إنه فقد صفته كطريق ،فعندها سيسقط اعتباره ،وسنبحث عن طريق جديد يوصلنا إىل
الغاية العليا التي هي مقصد الدين.
ال بد من التأكيد عىل أننا ال نرمي من وراء الرشح السابق ،إىل أن كافة أحكام الفقه
غري العبادي قد فقدت اعتبارها بالفعل .غاية ما نقصده أن هذا أحد االحتامالت اجلدية.
فاألخذ بعني االعتبار مقتضيات الزمان واملكان ،بناء عىل ضوابط مذهب العدلية وتعاليم
الكتاب والسنة ،ال معنى له غري هذا.

وبناء عليه فإن مالك اعتبار احلكم وحجيته واستمراره ،هو عبور احلكم من بوابة
اختبارين مهمني :أوهلام أن ال يكون خمال ًفا للعدالة .والثاين َألاَّ يكون متناف ًيا مع سرية العقالء.
من الواضح أن كال الضابطني يرجع يف مآله إىل مالك واحد ،هو عرف العقالء الذي يتقرر
معيار العدالة بالرجوع إليه .لكن أمهية العدالة تدعو إىل متييزها عن سائر الضوابط واملعايري
العقالئية.
إما األحكام التي مل تنجح يف االختبار السابق الذكر ،فهي تعترب أحكا ًما متغرية
ومرشوطة برشوطها اخلاصة .إذا انكشف انتفاء املصلحة املنظورة منها ،أو أحرزنا تنافيها
مع سرية العقالء أو العدالة ،فقد علمنا أن زمان صالحية هذه األحكام قد انتهى.
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بدهيي أن استبعاد احلكم املنتهي الصالحية ،يستدعي وضع حكم بديل للتعامل مع
موضوع احلكم القديم .فمن الذي يضع هذا احلكم وما هي قيمته الدينية؟

اجلواب :أن وضع احلكم اجلديد ليس يف عهدة الفقيه وال الويل الفقيه؛ ألن الترشيع
حق خاص هلل والرسول  .Kبل يمكن القول :إنه من حيث املبدأ ال نملك دليلاً عىل أن
هناك يف الواقع حكماً غري احلكم املنسوخ ،ينبغي البحث عنه .إن البديل الطبيعي لألحكام
املنسوخة ،هو القوانني العقالئية التي توضع بالرجوع إىل العقل اجلمعي للشعب .وهذه ال
تعترب دينًا وال تنسب إىل الدين.
بناء عىل هذا ،فإنه ليس لدينا أحكام دينية متغرية جديدة ،وأن الترشيع الديني يبقى
يف يد الشارع .ليس من الصحيح أن توضع األحكام وفق معايري العقل والعرف ،ثم تنسب
إىل الدين .يضاف إىل هذا أن حرص األحكام الدينية يف الثوابت العادلة والعقالئية املوجودة
يف الكتاب والسنة ،يقينا خطر السقوط يف مأزق العقل الظني وما يرتتب عليه.
تبنّي هذا املنهج سيؤدي بالطبع إىل تقليص نطاق عمل الفقه .ومع الوقت سيظهر
لنا أن بعض األحكام الرشعية ليست من الثوابت ،فتنتقل إىل دائرة املتغريات ،التي تفقد
صالحيتها مع مرور الزمن .لكن مع االهتامم باألبعاد الواقعية للدين ،سيجد املتدينون
فرصة أوسع لتعميق اإليامن وارتقاء املعرفة الدينية.

قبول اإلسالم املعنوي املقاصدي ،سينهي احتامالت التعارض بني التعاليم الواقعية
لإلسالم ،وبني العدالة وسرية العقالء واحلداثة .وبناء عليه ستكون األحكام الرشعية
وسيلة لبسط العدالة ،حتقق املعايري العقالئية وإنجاز املصالح العامة .إذا قبلنا أن األحكام
الفقهية ليس هلا صفة املوضوعية ،وليست مطلوبة لذاهتا ،فكل حكم رشعي سيبقى قائماً ،
طاملا بقي وسيلة فعالة لصون غايات الدين وأغراضه أو للوصول إليها .فإذا تبني لنا بعد
التحقيق أنه مل يعد وسيلة فعالة للغاية املنظورة ،فسيخرج من دائرة األحكام الرشعية ،كي
يودع يف أرشيف األحكام املتغرية.

تشخيص التوافق أو التعارض بني احلكم الرشعي من جهة ،وبني ضوابط العدالة
وسرية العقالء من جهة أخرى ،يرجع إىل عرف اخلرباء يف أمور الدين وعلامء الدين،
سواء كانوا من املشتغلني بالبحث الفقهي أو سواه .هذه املهمة اجلليلة تستلزم متتع
هؤالء األشخاص باإلدراك العميق للدين والنصوص الدينية ،إضافة إىل املعرفة العلمية
بمقتضيات العرص ،وسرية العقالء ومعايري العدالة .إن عرف العلامء واملتخصصني يف
خمتلف جماالت العلوم اإلنسانية ،وتشخيص الغالب بينهم ،هو الطريق األمثل لتحديد ما
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يطابق سرية العقالء ،ومعرفة مقتضيات الزمان واملكان.

يمكن تلخيص نموذج اإلسالم املعنوي املقاصدي يف النقاط التالية:

 -1مالك اعتبار األحكام الرشعية يف أي زمان ،هو كوهنا عادلة وموافقة لسرية
العقالء.
 -3األحكام الرشعية كانت يف عرص النص عادلة ،عقالئية وطبيعية .هذه الضوابط
رشط حدوث ورشط بقاء لدينية احلكم .وأي حكم ال حيوز تلك الضوابط يف هذا الزمان،
يعني أنه ال ينتمي لدائرة األحكام الثابتة ،وسيخرج من الدائرة الفعلية للدين.

 -4الشارع هو اهلل والرسول فقط .غري املعصوم ال يمكن أن يتوىل مهمة الترشيع.
األحكام التي خترج من دائرة الترشيع بسبب افتقادها إىل ضوابط العدالة والعقالنية ،ال حيل
حملها حكم بديل ،بل جيري تكييف موضوعاهتا يف إطار القوانني العقالئية ،من دون نسبتها
تكل ًفا إىل الدين.

 -5يف هذا النموذج تتقلص دائرة الفقه والرشيعة بالتدريج .لكن دائرة الدين تزداد
عم ًقا .أي حكم فقد فاعليته كطريق لتحقيق الغايات الدينية ،سوف يسقط .الطريق الديني
هو الطريق الذي حدده اهلل ورسوله.

قرصا
ال بد من القول ونحن نختتم هذه املقالة :إن الوصول إىل غايات الدين ليس ً
عىل هذا الطريق .ومن الناحية الفنية فإن مبدأ العدالة وسرية العقالء ،ربام ال تعتربان
معيارا دقي ًقا ومنضب ًطا .لكن من جهة ثانية فإن احلدود التي تقيد هذين املعيارين ،هي ذاهتا
ً
حدود الفكر واملعرفة اإلنسانية .ليس لدينا -نحن البرش -طريق غري هذا الطريق ،إن أردنا
استيعاب الوحي.
ال يمكن القول :إن نموذج اإلسالم املقاصدي خال من كل إشكال .لكن بحسب
قدرا أقل من اإلشكاالت ،وهو يقدم بديلاً
املقارنة مع النموذجني السابقني ،فإنه حيمل ً
أكثر قابلية الستيعاب احلاجات الدينية لإلنسان املعارص  ،وأكثر قابلية للصمود يف وجه
التحديات التي جتابه الدين واملؤمنني.

كتب  -مراجعة ونقد
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الكتاب :معرفة احلداثة واالستغراب ..حقائق متضادة
تأليف :حسني كتشويان نيان.
تعريب :مسعود فكري وحممد فراس حلباوي.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
الصفحات 240 :صفحة من القطع الوسط.

ﷺ بني يدي احلداثة..

كثري ٌة هي الكُتب والدراسات التي كُتبت و ُأنجزت إىل حدِّ اآلن ،وكان
موضوعها «احلداثة الغربية» ،كواقع معيش ،أو حتدّ ي حضاري ،أو نموذج مثال
لالقتداء واالقتباس واالندماج ،أو كخصم لدود جيب منازلته والتم ّلص منه
ورفضه مجل ًة وتفصيلاً  ،وهذه املواقف جرى اإلفصاح عنها بأشكال موضوعية
ومنهجية متعدّ دة اخللفيات واألهداف.
كمي ونوعي يف بعض األحيان ،إلاَّ
ومع ما ح ّققته هذه الكتابات من تراكم ّ
ّ
أن عد ًدا قليلاً من ال ُكتّاب املعارصين ،من املناهضني للحداثة الغربية أو املدافعني
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جترأ إلعالن ّ
أن الوقت قد حان لإلعادة النظر يف هذا الرتاث املواقفيُ ،بغية نقده
عنها ،من َّ
وحتليله ،لبلورة موقف جديد ،يتناسب مع ما آلت إليه احلداثة الغربية ،وقد بدأت العقالنية
ومناهجها التجريبية والربهانية ترتنّح أمام تعدّ د العقالنيات ،وهيمنة نزعة الال يقني والتشكيك
والنسبية ،ودخول العلوم احلداثية يف دوامة االختصاص التجزيئي ،الذي أفقد فلسفة العلم،
القدرة عىل بلورة رؤية كونية لإلنسان والطبيعة من حوله ،األمر الذي انعكس سل ًبا عىل
االجتامع الغريب ،حيث ارتفعت األصوات من داخله ُمبشرِّ ة بام بعد احلداثة ،حيث سينتهي
التاريخ عىل خيبات ُمتعدّ دة األبعاد ،فاألسئلة التي طرحتها احلداثة الغربية يف بدايتها ووعدت
باإلجابة عنها ،ظ ّلت مع ّلقة ،بعدما ّفرخت الكثري من األسئلة اإلشكالية األخرى بدورها،
تتذرع باملرحلية الزمنية لتُح ِّقق الوعود واآلمال ،أضحت فارغة
والرؤية املستقبلية التي كانت ّ
رت نفسه ،وهو يدخل يف متاهة الال يقني ،وانفتاح
من مضموهنا ،وقد بدا العلم يف الغرب جي ّ
لتنوع الفهم والتحليل واالستنتاج..؟!
ربرة ّ
القراءة للذات وللطبيعة عىل التعدّ دية املنهجية ا ُمل ِّ
يف املقابل ،كانت األوساط الفكرية خارج الغرب ،سواء التي استقبلت احلداثة
بالرتحيب والتبجيل ،أو التي اتخّ ذت موقف العداء والرفض ،تتخ ّبط يف اآلثار الكارثية هليمنة
ومتنوعة
احلداثة الغربية ،فاحلصاد كان كارث ًّيا ،فقد انتهى املطاف مع عوملة ألشكال جديدة
ّ
عمقة للتخ ّلف ،ما أفقد غري الغرب والعامل اإلسالمي
من اهليمنة االستعامرية ،والتبعية ا ُمل ِّ
املتهور
عىل وجه اخلصوص ،البوصلة احلضارية ،حيث البكاء عىل أطالل املايض ،واالرمتاء
ّ
يف أحضان احلداثة ،كالمها مل يجُ ِد نف ًعا يف اخلروج من ورطة التخ ّلف احلضاري.
إلاَّ ّ
أن املالحظ هو وجود حالة من التململ ،متظهرت يف بعض الدعوات إلنجاز
للتعرف عىل الغرب ،من خارج حديث الغرب عن نفسه ،كام هو مبثوث
دراسات جديدة
ّ
يف مناهجنا الدراسية والثقافة ا ُملعوملة ،دراسات تُعيد تشكيل الرؤية جتاه احلداثة الغربية ،بام
ُيعيد الثقة بالذات واهلوية ،كمقدّ مة إلنتاج حداثة بمنطلقات وخلفيات حضارية خاصة.
من هنا يمكن احلديث عن أمهية هذا الكتاب «معرفة احلداثة واالستغراب :حقائق
متضا ّدة» الصادر عن مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي يف بريوت ،كمحاولة لتناول
تطور
موضوع احلداثة من زاوية خمتلفة ،ال تكتفي برصد ما قيل عن احلداثة ،أو تت ّبع مراحل ّ
املواقف منها ،ونقدها وحتليلها ،وإنّام باإلضافة إىل ذلك ،الرتكيز عىل الرشوط واملستلزمات
لقيام دراسات غربيةُ ،يمكن أن تكون مقدّ مة صحيحة لقيام «علم االستغراب» عىل غرار
علم االسترشاق ،مع اختالف األهداف ،فليس اهلدف من االستغراب تشويه صورة
الغرب أو اهليمنة عليه ،وإنام اهلدف منه التعرف العلمي الدقيق عىل الغرب ،الختاذ املوقف
الصحيح منه ومن حداثته ،وحماولة االنعتاق من هيمنته وآثارها السلبية.
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للرضورة املنهجية ،ما كان للباحث أن يقدّ م وجهة نظره عن املوقف العلمي من احلداثة
الغربية ،إلاَّ باحلديث يف البداية عن هذه احلداثة ،للتعريف بطبيعتها ومنشئها ومراحلها التارخيية،
لكن اجلديد يف هذا التعريف ،هو الرتكيز عىل التغيرّ ات احلاصلة يف الدراسات التارخيية املرتبطة
وخصوصا يف األوساط الفكرية الغربية ،حيث تُنتج احلداثة نفسها،
باحلداثة وعلم احلداثة،
ً
وكذلك رصد بعض املواقف من خارج الغرب ،والتي رغم تذبذهبا وتناقضها ،إلاَّ أهنا هي
الركون لبعضها يف أطروحة الباحث وموقفه من احلداثة.
سيتم ّ
األخرى عرفت قفزات مهمةّ ،

ففي نظرهّ ،
فإن علم احلداثة قد طوى ثالثة مراحل تارخيية هي :املرحلة اجلنينية األولية ،وقد
ظهرت يف إطار النظريات التارخيية العامة وفلسفات التاريخ بالتحديد ،وهذه املرحلة بدأت من
تاريخ ما قبل تأسيس علم االجتامع ،وانتهت تدرجي ًّيا مع تشكّله يف أواسط القرن ( 19ص.)19
املرحلة الثانية مرتبطة بتأسيس علم االجتامع ،وفيها ظهرت جمموعة من النظريات االجتامعية ثم
الرتكيز فيها عىل املجتمع والتاريخ واملؤسسات احلداثوية .أما املرحلة الثالثة واألخريةّ ،
فإن ما
ختصصات كثرية سامهت
ُيم ّيزها هو انفصال علم احلداثة عن كيان العلوم االجتامعية ،وبمساعدة ّ
تطور الدراسات والبحوث يف هذا املجال ،ما جعله ُمه ّي ًئا ليغدو فر ًعا بل حتى «علماً مستقلاًّ ».
يف ّ

وبالتايل ،اتّضحت صورة احلداثة باعتبارها حصيلة األفكار والتنظريات التي انبعثت
من خالل اإلنتاج الفكري للحداثويني ،ونتائج معرفة بالذات احلداثوية والغرب احلداثوي
بالنسبة إىل الطبيعة والتاريخ والعوامل واألسباب املؤثرة فيها( ..ص .)20يف املقابل ،فقد
شكّلت احلداثة موضو ًعا مهماًّ بالنسبة للشعوب غري الغربية والتي عانت من هيمنة مظاهر
احلداثة عليها ،وقد اتخّ ذ «علم احلداثة» يف هذه اجلغرافية الثقافية غري الغربية –حسب
املؤلف– أشكالاً عدّ ة وطوى بدوره ثالثة مراحل:
املرحلة األوىل من علم احلداثة بدأت مع املواجهات احلضارية األوىل بني الغرب
واحلضارات الرشقية ،إبان اهلجمة االستعامرية ،وما نجم عنها من مشاريع التحديث والتجديد
أو االستنساخ للحالة الغربية واالقتباس منها يف أكثر من جمال ،وبالتايل -كام يقول املؤلفّ -
فإن
التغرب
املرحلة األوىل من علم احلداثة غري الغريب ُطبع بأحد أمرين؛ فهي إما كانت هتدف إىل ُّ
أو االنضامم إىل نادي احلداثة (ص .)23املرحلة الثانية لعلم احلداثة الرشقي ،مت ّيزت ببداية
تشكّل نوع من النزعة السلبية جتاه احلداثة ،وانتشار هذه النزعة تدرجي ًّيا يف مواجهة الغرب
احلداثوي ،مع االلتفات إىل املشكلة التي تُعاين منها الذات الرشقية ،والتي تكمن يف استقطاب
احلداثة عىل الرغم من خصائص الغرب املتغايرة مع اإلسالم وحضارته( ..ص.)24
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أما ما يم ّيز املرحلة الثالثة من علم احلداثة الرشقي ،فهو التخليّ عن التسليم الكامل
للحداثة ورضورة اعتناقها ،كام متتاز -يف نظر املؤلف– االجتاهات النقدية واالقتباس االنتقائي
مع غلبة ال ُبعد النقدي وسيطرته عىل وجه العموم (ص .)25وهنا ال بدّ من اإلشارة إىل ّ
أن
املقارنة بني هذه املراحل تكشف عن ظهور حالة من علم احلداثة يمكن أن نطلق عليها اسم
«الدراسات الغربية» أو ظهور علم احلداثة يف صورة الدراسات الغربية كام يقول املؤلف
لتطور املوقف من احلداثة ،طرح سؤالاً صع ًبا ال توجد
(ص .)26لكن هذا التوصيف املرحيل ّ
له إجابة شافية إىل حدّ اآلن كام يرى املؤلف ،ويتع ّلق األمر بالتحديد الدقيق بني السؤال عن
احلداثة كام فهمها الغرب ،وقدّ مها لنا من خالل العلوم والنظريات التي ندرسها يف مناهجنا
الدراسية ،والسؤال عن الدراسات الغربية؛ ألن عدم التاميز بني السؤالني جيعلنا نجد صعوبة
يف التفكري باملنهجية واملستلزمات املعرفية اخلاصة بـ«الدراسات الغربية» ،ألن اإلجابة إما أن
تكون قد ُقدِّ مت ساب ًقا من طرف الغربيني أنفسهم ،وإما يلزم تأسيس إطار جديد من داخل هذه
تتحول «الدراسات الغربية إىل قضية لفظية اصطالحية فقط( »..ص.)27
العلوم ،وهنا قد ّ

ّ
املتنوعة ،ومن بينها العوامل املؤثرة يف ظهور
وحلل هذه اإلشكالية وإيضاح أبعادها ّ
توجه البحث
«علم االستغراب» ،وكذلك لعرض إطار عام لنسق صحيح من األسئلة التي ّ
عن الدراسات الغربية ،أو تستفرس عن الغرب كام هو ،فقد حتدّ ث املؤ ّلف بالتفصيل عن علم
تطور التعاطي مع احلداثة ،من اعتبارها بمثابة التاريخ البرشي العام ،إىل حداثة
االستغراب ،كيف ّ
انتصارا للعقل يف التاريخ ،وصولاً
تم قبول احلداثة باعتبارها
ً
بام هي تاريخ غريب خاص ،وكيف ّ
للتعرف عىل الذات وعرض احلداثة عىل اآلخرين.
إىل ظهور علم االجتامع أو األسلوب العلمي ّ
وأخريا ظهور علم احلداثة املابعد حداثي ،أو احلداثة القلقة واملطلقة ،ويف هذه
ً
ّ
املرحلة يمكن القول –حسب املؤلفّ -
أن علم احلداثة الغريب قد نال قس ًطا من التغيري من
الناحية الصورية أو الشكلية لفهم احلداثة .وإذا كانت رجاحة احلداثة وقيمها باعتبارها
هناية للتاريخ ،تدرك يف معنى غري زمني هلا وبمعناها الفوكويامي- ،أي إهنا تشكّل الغاية
الكاملية للوجود واحلياة اإلنسانية والوصول إىل إمجاع عىل قيمها النهائية– ّ
فإن علم احلداثة
أيضا باعتبارها هناية للتاريخ البرشي( ..ص.)91
يف مرحلة ما بعد احلداثة ينظر إىل احلداثة ً
تطور الوعي هبذه
تطور علم احلداثة يف الرشق ،فأهم ما م ّيزه هو ّ
أما بخصوص ّ
احلداثة ،من أزمة اهليمنة وحماوالت االستنساخ والتبعية ،إىل املواجهة والنقد وصولاً إىل
ما يسميه املؤ ّلف ،عملية االنعتاق من الوعي احلداثي ،وهنا ال بدّ من اإلشارة إىل املوقف
السلبي لبعض املرجعيات الدينية التي وقفت موق ًفا سلب ًّيا تشوبه احلرية والتذبذب جتاه
احلداثة ،وعدم القدرة عىل تشكيل سؤال عقالين عن الغرب وماهية احلداثة ،أو حماولة فهم
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املتنورين والطبقات املث ّقفة يف
احلداثة بشكل صحيح ،ما انعكس سل ًبا عىل فئة عريضة من ّ
تم قبول التاريخ احلداثوي باعتباره تارخيًا ملسار العلم والعقل
املجتمعات اإلسالمية ،حيث ّ
البرشي الطبيعي ،واخلضوع املطلق للمن ّظرين الغربيني ونظرياهتم ،وبالتايل ،السقوط يف
ّ
فخ الغرب وحداثته ..يف الوقت الذي كنَّا فيه بحاجة إىل مواقف خمتلفة عنهم« ،والوعي
برضورة اختالف منهجياتنا عن املناهج املعتمدة لدى الغربيني.»..

هذه األخطاء وغريها كانت مقدّ مة لتعميم احلداثة عىل التاريخ والوجود ،ما أ ّدى إىل
استحالة علم االستغراب ،وبالتايل السقوط يف إشكالية كربى ،وهي أن فهم احلداثة يقتيض
أن ُيصبح الرشقي غرب ًّيا!! «وهبذا املعنى تكون كل معرفة عن الغرب ،بمعنى خطوة أكرب يف
طريق إزالة إمكانية القيام بالدراسات الغربية؛ ألن هذه املعرفة وحت ّققها عمل ًّيا يف احلياة تتسبب
حتول الفرد واملجتمع إىل فرد أو جمتمع حداثوي بشكل كامل،
يف زوال بقايا اهلوية الغربية ،مع ّ
وسوف ُيفقد الفرد أو املجتمع غري الغريب مقدرته عىل مواجهة الغرب بشكل حي وفاعل»
(ص ..)125وسينظر إىل نفسه باعتباره صاحب هوية ميتة وقد أصيبت باالنحطاط واملوت،
وقد أصبحت مان ًعا للوصول إىل احلداثة أو مواكبة التاريخ ..وهنا -كام يقول املؤلف« -ال
تُبقي الرواية احلداثوية للرشقي بديلاً عن القيام بالدراسات الغربية سوى إمكانية االسترشاق
الذي يعني مواجهة امليت هلويته ،وأن ينظر إىل ذاته من اخلارج بعد اختاذ موقف حداثوي ،وأن
خيرب هويته ليحظى بإمكانية العيش والعودة إىل التاريخ( »..ص.)127

وإذا كان علم احلداثة االجتامعي -كام ظهر يف بعض األعامل ذات الطابع التارخيي
التي أنجزها عدد من املفكرين الشيوعيني واإلسالميني ،مثل آل أمحد ورشيعتي -قد شكّل
مستمرا يف وجه قيام الدراسات الغربيةّ ،
فإن املرحلة ما بعد احلداثوية قد
بدوره مان ًعا
ًّ
ومتزق البيئة االجتامعية يف داخله،
أظهرت إمكانية القيام هبا ،وذلك بعد اهنيار العقل الغريب ّ
وفقدان الركائز واألسس الربهانية واالستداللية للحداثة الكالسيكية ،ما جعل العقالنية
أي نوع من املركزية واالعتبار ،املتاميز بالنسبة إىل مجيع العقالنيات
والعلم احلداثوي يفتقد َّ
والعلوم(..ص.)137
وهذا ما ظهر بشكل واضح مع التيارات املضا ّدة للتغريب واحلداثة م ًعا ،والتي
جعلت حاميل الفكر احلداثوي من غري الغربيني يعيشون يف ضغط مضاعف ومستمر،
التحول يرى املؤ ّلف أنه أصبح هناك إمكانية لتأسيس «الدراسات الغربية»
ومن خالل هذا
ّ
بمعناها الدقيق املتاميز عن علم احلداثة(..ص.)138

تطور الفهم واملوقف
بعد عرض هذه اإلشكاليات ومناقشة وحتليل ما يرتتّب عن ّ
جتاه احلداثة الغربية ،وما آل إليه األمر من إمكانية التأسيس للدراسات الغربية خارج جمال
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التفكري الغريب ،قدّ م املؤ ّلف نظرته إلمكانية ظهور علم االستغراب واخلصائص والرشوط
الالزمة هلذا التأسيس.

ﷺ االستغراب :الرشوط ،اإلمكانية واخلصائص

قبل احلديث عن إمكانية ظهور علم االستغراب ،والرشوط الرضورية لتأسيس
هكذا علم يف الرشق والعامل اإلسالمي عىل وجه اخلصوص ،حاول املؤ ّلف التذكري بام أشار
إليه ساب ًقا ،وذلك ألمهيته يف التأسيس أو كونه عائ ًقا أمام ذلك ،لكن من خالل الرتكيز عىل
مهمة هلا عالقة مبارشة بقيام هذا العلم وبنجاح الدراسات الغربية ،حيث
أوجه وأبعاد ّ
التوجه إىل العقالنية والعلم
أشار إىل أن الدراسات احلداثوية غري الغربية قد ركّزت عىل
ّ
باعتبارمها عنرصين جوهريني للحداثة ،بل إن كبار دعاة النهضة اإلسالمية مثل مجال الدين
األسدآبادي ،كانوا يرون أن النجاح الغريب قد اقرتن هبذين العنرصين املوجودين يف التعاليم
أساسا ،وبالتايل ،إذا أضفنا هلام العنرص األخالقيّ ،
فإن اإلسالم يمكن أن
الدينية وإرشاداهتا ً
يقدّ م شكلاً أفضل وأكمل مما تعرضه احلداثة الغربية ،وهذه الرؤية -حسب املؤ ّلف -تستند
إىل منهجية ال تُدرك التاميز املاهوي بني نظريت احلداثة الغربية واإلسالم للعقالنية والعلم.

كام ّ
أن غلبة الرؤية التي ترى يف احلداثة صورة للحياة وتارخيًا رضور ًّيا ال حميص منه
للوجود البرشي ،أ ّدت إىل حتريف الفهم الذايت للمجتمع ،وفهم خاطئ عن بعض أبرز
النقاط لظهور الوجود التارخيي اخلاص للمجتمع( ..ص.)164
وبام أن الرشق واقع ًّيا يعيش عىل وقع هيمنة شكل من أشكال االستغراب ،بحيث
ندرس يف مناهجنا التعليمية النظريات الغربية باعتبارها حقائق ح َّية ودينامية ،فإن هذا
الوضع ال يسمح بإنجاز دراسات علمية يف علم االستغراب ،وهناك أسباب أخرى
أساسا بغياب األرضية املؤسساتية
حتول دون قيام هذا العلم -يف نظر املؤ ّلف -ترتبط
ً
واملوقع االجتامعي ،وكذلك «فقدان اللوازم املعرفية للدراسات الغربية( »..ص.)166
واملهمة التي تشكّل اخللفية الذهنية للباحث ،ومتكّنه بالتايل من طرح
والفرضيات األساسية
ّ
متطورن باإلضافة طب ًعا إىل تو ّفر الرشوط
األسئلة عن االستغراب وتشكيل إطار بحثي
ّ
املؤسساتية واالرتباط هبا ،ومن بني هذه األسئلة» ما الفرق بني االستغراب ومعرفة الغرب،
بعيدً ا عماَّ علمناه ودرسناه عن الغرب والعلوم احلداثية ؟ وهذا السؤال -يف نظر املؤلف-
هو «رمز علم االستغراب ومفتاحه» (ص.)170
وإذا كانت العلوم متتاز عن بعضها بحسب املوضوعات أو املسائل والغايات فإن
املعيار املعتمد يف التاميز بني العلوم يف نظريات العلم احلداثوي هو املنهج ،وبالتايل ،فبناء
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كتب  -مراجعة ونقد

ربر
التعرف عىل الغرب ينبغي بيان وجه التاميز الذي ُي ّ
عىل املوضوعية بني االستغراب وبني ّ
إنشاء علم جديد «االستغراب» ،وكذلك اإلجابة عن سؤال «ما هي االعتبارات املنهجية
التي تسمح بإنتاج هذا العلم اجلديد ،وبذلك نم ّيز كذلك بني االستغراب والدراسات
الغربية ،ونكون أمام منظور لالستغراب من موقع خارج احلداثة ودراساهتا الكالسيكية.

وأخريا ،فإن التأسيس هلذا العلم باستقالل عن دراستنا ومعرفتنا املسبقة بالنظريات
ً
احلداثية الغربيةُ ،يثري بدوره الكثري من األسئلة املهمة عن واقع معرفتنا بذواتنا وهويتنا
ستوجه أسئلتنا وموقفنا
املتنوعة
ّ
وتارخينا ،وقيمنا الدينية؛ ألن هذه املعرفة بالذات ،بأبعادها ّ
من الغرب وحداثته وعلومه ونظرياته ،وبالتايل ستحدّ د طبيعة العالقة بني الرشق والغرب،
مهمة يثريها هذا االشتغال باالستغراب ،وتتع ّلق بغياب تشكّل مؤسسات
كذلك هناك قضية ّ
العلم واملجاالت املو ّلدة للدراسات والنظريات يف أغلب الدول واملجتمعات اإلسالمية،
ومع غياهبا فقد فقدنا نشاط البحث العلمي الذي هو رشط أسايس ورضوري لتشكيل
مؤسسة العلم ،وهذا بدوره له تأثري سلبي عىل الوعي بالذات.

يتوصل إليها املؤ ّلف بعد استعراضه للمراحل التي
والنتيجة أو اخلالصة التي
ّ
تطور املواقف جتاهها من طرف الرشق ،هذه اخلالصة
قطعتها احلداثة الغربية ،وكذلك ّ
التي نشاطره التأكيد عىل أمهيتها ،هي أن نجاح التأسيس لعلم االستغراب مرهون ومرتبط
أساسا باالهتامم واإلحاطة واملعرفة الدقيقة باهلوية احلضارية والدينية لألمة اإلسالمية
ً
وخصوصا الدراسات احلضارية والتارخيية
وخصوصياهتا االجتامعية والثقافية والوطنية،
ً
التحليلية الدقيقة والعميقة والشاملة واملوضوعية .ويمكن اإلشارة هنا إىل ّ
أن الغرب نفسه
تطوره
بدأ حداثته بإعادة التعرف عىل تراثه العميق ،أي الرتاث اليوناين ،ونقد مراحل ّ
التارخيية بقسوة ،وكذلك موقفه الترشحيي الناقد لأليديولوجيات السياسية والدينية التي
سادت يف عصور انحطاطه.
أما إذا افتقدنا الوعي املوضوعي بذاتنا وبمنظوماتنا القيمية والترشيعية واألخالقية،
تطورنا وإدراكنا ملوقعنا احلقيقي يف التاريخ
وغابت عنَّا الدراسة العلمية حلضارتنا ومراحل ّ
والسريورة البرشية ،فلن يكون بمقدورنا أن ندرس اآلخر ونفهمه ونتّخذ املوقف املطلوب
منه ،أو نحدّ د موقفنا بدقة من الغرب وحداثته ،استعدا ًدا للتخ ّلص من هيمنتها وتأثرياهتا
السلبية علينا ،وبالتايل -كام يقول املؤ ّلف -سوف نُجرب عىل االستمرار وا ُمليض يف السبيل
الذي سلكناه اىل حدّ اآلن ،أي التبعية للمعرفة الذاتية احلداثوية( ..ص.)232
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خالل القرن املايض ،وكرد فعل عىل التحديات التي واجهة األمة اإلسالمية،
من استعامر غريب مبارش ،وما تاله من غزو فكري وثقايف ،باإلضافة إىل واقع التخ ّلف
احلضاري الذي كشف عنه هذا االصطدام بالغرب وحضارته ،انطلقت الكثري من
الدعوات واحلركات واملشاريع الفكرية ،ملواجهة االستعامر الغريب بشقيه العسكري
والفكري ،فظهرت العديد من املشاريع النهضوية والتجديدية ،حاول أصحاهبا
تشخيص أسباب األزمات التي تعاين منها األمة ،وكيفيه اخلروج منها ومعاجلتها،
يف حماولة لوصل ما انقطع من فاعلية حضارية ،تمُ كّن األمة من نفض غبار التخ ّلف
عنها ،وااللتحاق بالركب احلضاري من جديد ،باإلضافة إىل الدفاع عن سيادهتا
اجلغرافية والسياسية وخصوصيتها الدينية والفكرية أو احلضارية بشكل عام.

بالتنوع والتعدّ د ،حسب
وقد مت ّيزت هذه املشاريع النهضوية والتجديديةّ ،
اختالف املنطلقات الفلسفية والدينية واأليديولوجية ملنظرهيا وأصحاهبا ،بني
الدعوة إىل االلتحاق باحلضارة الغربية ،قل ًبا وقال ًبا والقطع مع املايض (دينًا
وثقاف ًة ولغ ًة ...إلخ) ،وبني دعاوى للتجديد واإلصالح والرتميم ومعاجلة
مواطن اخللل ،وفتح باب االجتهاد عىل مرصاعيه ،الستنطاق وفهم النصوص
املقدّ سة عىل ضوء املعطيات العلمية احلديثة واملناهج املكتشفة ...إلخ.
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وبينهام من دعا إىل استحضار املايض وأجماده والعودة إىل السلف الصالح ،والركون
إىل ما أنتجه اآلباء والتقوقع عليه والقطيعة مع الغرب وحضارته ..ومن خالل هذه املشاريع
ُقدّ مت جمموعة من القراءات اجلديدة لإلسالم والرتاث الفكري العريب واإلسالمي بشكل
عام ،قراءات كانت ّ
حمل نقاش وأخذ ورد ،بني مثقفي العاملني العريب واإلسالمي ،نقاش
وحرك العقل اإلسالمي باجتاه اجرتاح احللول للمعضالت
أثرى الفكر اإلسالمي وأغناهّ ،
واإلشكاليات التي تتخ ّبط فيها األمة اإلسالمية وشعوهبا اليوم.
يف هذه الندوة التي ن ّظمها معهد املعارف احلكمية للدراسات الدينية والفلسفية يف بريوت،
متخصصة ،حتت عنوان« :مناهج البحث عند مفكري اإلسالم
والتي اتخّ ذت طابع حلقات بحثية
ّ
املعارص» ،بني  8 /29و 2018 /9/ 6م ،وشارك فيها نخبة من الباحثني واألكادميني من لبنان،
حاولت الدراسات والبحوث املقدّ مة تسليط الضوء عىل عدد من املنهجيات يف قراءة اإلسالم
املعارص ،من خالل قراءة لعدد من املشاريع التجديدية الشهرية ،وما انتهى إليه أصحاهبا ،وكيف
ُيمكن االستفادة من هذا التعدّ د املنهجي واملواقفي من قراءة اإلسالم وتراثه الفكري ،لبلورة
مرشوع هنضوي قادر عىل إخراج األمة من حالة التخ ّلف واالنحطاط احلضاري ،وإعادة نبض
احلياة يف أوصاهلاُ ،بغية االنطالق من جديد للحاق بركب احلضارة والتقدّ م.
فيام ييل قراءة ُمقتضبة يف عدد من هذه األوراق والبحوث املقدمة..

ﷺ فعاليات اليوم األول

بعد اجللسة االفتتاحية التي حتدّ ث فيها مدير املعهد املنظم للندوة ،سامحة الشيخ
شفيق جرادي ،عن أمهية هذه الندوة ،ودورها يف إعادة النظر يف مناهج البحث عند مفكري
اإلسالم املعارص ،ورصد اآلثار العلمية والواقعية لتطبيق هذه املناهج وعالقتها بتغيري
الواقع؛ انطلقت أعامل الندوة بعرض ثالثة بحوث يف اليوم األول من األسبوع األول.

البحث األول قدّ مه د .أمحد املاجد (أستاذ الفلسفة بمعهد املعارف احلكمية)،
عن« :منهجية السيد مجال الدين األفغاين ومدرسته يف قراءة اإلسالم» ،يف هذه الدراسة
س ّلط الباحث الضوء عىل مرشوع املصلح األفغاين من خالل ثالثة عناوين رئيسة ،أولاً :
اإلصالحي عنده ،وقد حدّ دها يف :أسباب داخلية مثل :فقدان الرؤية
مسوغات املرشوع
ّ
ّ
احلضاري ،ودور السلطات السياسية
الكونية الناظمة ،انحطاط املسلمني ،وتراجع دورهم
ّ
يف هذا االنحطاط ،واألثار املرتتبة عىل ضعف الوحدة ،وإمهال اللغة العربية (لغة اإلسالم)،
باإلضافة إىل إقفال باب االجتهاد ،وتقديس تقليد القدامى ،وسيطرة العقيدة اجلربية،
وانتشار الطرق الصوفية ،الداعية إىل اخلمول والكسل ،وكذلك انقسام األمة اإلسالمية،

مناهج البحث عند مفكري اإلسالم املعاصر
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السيايس والقمع بني احلكام املسلمني ،وازدياد
إىل مذاهب وفرق متناحرة وانتشار االستبداد
ّ
دور األغراب وسيطرهتم عىل مقاليد احلكم ...إلخ.

وأسباب خارجية سامهت يف إضعاف األمة وحتجيم دورها احلضاري ،ومت ّثلت يف
والتطور يف املجتمعات الرشقية،
عرقلة القوى االستعامرية الغربية جهود حتقيق التنمية
ّ
لإلبقاء عىل حالة اهليمنة ،باإلضافة اىل سياسة التغريب للنخب واالستتباع احلضاري.
اإلصالحي عند األفغاين :أبعاده وداللته ،وقد أكد الباحث ّ
أن
ثان ًيا :فلسفة املرشوع
ّ
أس َس مرشوعه عىل فلسفة أو رؤية كونية انطلقت من مركزية الدين يف بناء االجتامع
األفغاين قد ّ
زود اإلسالم العرب بالعقائد احل ّقة واخلصال احلميدة ،جعلت منهم أمة تسود
اإلنساين ،حيث ّ
التحول يف الرؤية الكونية ،هي ذات ُبعد مادي
العامل .بينام احلضارة الغربية التي نشأت نتيجة
ّ
فض العالقة بني اإلنسان وخالقه ،فد ّمرته،
ال تتالءم مع بنية الدين
اإلسالمي ،وقد أ ّدت إىل ّ
ّ
واإلنسان بحسب وجهة النظرة اإلسالم ّية خليفة اهلل عىل األرض ،وهو األصل واهلدف،
والدين هو أصل االجتامع اإلنساين بِام حيتويه من معتقدات وفضائل ،من بينها االعتقاد ّ
أن
اإلنسان ما ورد هذا العامل إلاَّ
ليتزود منه كاملاً يعرج به إىل عامل أرفع ،وبالتايل األصول األساس ّية
ّ
عند األفغاين تُبنى عىل أسس ثالثة :الدين عىل قاعدة التوحيد وفيه ينزع األفغاين نزعة عرفان ّية،
اإلنسان بجوهره العقيل النوراين وهيكله اهليوالين الظلامين وفيه يشري إىل أمه ّية الرتبية ورضورة
العناية بالفرد كخل ّية أوىل للمجتمع ،والواقع بام يعني البيئة اخلاصة يف صناعة اإلنسان.

ؤسس للقاعدة ملنهجه الذي سيقرأ
أما أدوات املعرفة عند األفغاين ،التي من خالهلا ُي ّ
عىل أساسه اإلنسان ،ويقيم من خالله النهضة يف املجتمعات اإلسالمية ،فهي:

أ -الوحي( :أي القرآن).
ب -العقل.
ج -الوجدان أو احلدس ،وهو أصل مهم للوصول إىل املعرفة احلقيق ّيةّ ،
فكل إنسان
له قابلية استعداد لتل ّقي الفيض.
د -اللغة ،وقد أعطى األفغاين اللغة ُبعدً ا تأسيس ًّياّ ،
ألن هناك متاثلاً بني الكون واإلنسان
واللغة ،ويقصد باللغة ،اللغة العربية خاصة .ويف مرشوع األفغاين نجد الرتكيز
عىل الفهم الكيل لألشياء ،ألن يف نظره هناك عالقة جدل ّية بني النص والواقع.

الدراسة الثانية كانت بعنوان« :منهجية الدكتور إسامعيل الفاروقي يف قراءة اإلسالم»
لألستاذ عبد اهلل جرادي (باحث بمعهد املعارف احلكمية) .بالنسبة للباحث جرادي ّ
فإن
منهجية القراءة التي قدّ مها الفاروقي تنطلق من رؤية كونية ترتكز عىل األسس التالية:
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اخلَلق :وهو عنده مفهوم حي متجدد ،ألنه مرتبط باهلل .التدبري :حيرض فيه مفهوم القيومية.
املصري :هناية كل الوجود عند اهلل ،فهو الغاية املقصودة من الفعل البرشي.
وهذه املرتكزات الثالث تعبرِّ عند الفاروقي عن ال ُبعد العقدي الذي يقوم بدوره عىل
ركائز ثالث:
أ  -الثنائية :ثنائية الوجود (اخلالق واملخلوق).

ب -اإلدراكية :العقل هو الذي يدرك الكون والوحي ،والكون هو القابل لإلدراك،
والوحي هو كالم اهلل املنزل.
ج -الغائية :خلق الكائنات لغاية.

أما مصادر املعرفة عند الفاروقي فمحدّ دة يف :اهلل اخلالق ،وهو مصدر كل حقيقة،
الوحي ،العقل :وهو وسيلة اإلنسان لإلدراك ،وطلب األسباب ومحل املسؤولية.
وإذا كان الرتاث هو اجلهد الذي بذله القدامى لفهم النص يف عالقته بالواقع ،فإن
السبيل ألسلمة املعرفة -حسب الفاروقي -يتط ّلب اتّباع جمموعة من اخلطوات أمهها:
 التمكّن من الرتاث يف املختارات. التمكّن من الرتاث يف التحليل. -تقويم نقدي للرتاث اإلسالمي.

والغاية من هذه اخلطوات التمكّن من الرتاث عرب قراءته ودراسته وفهمه وحتليله.
وقد انتقد الفاروقي بشدّ ة دعوات حرص القراءة اإلسالمية عىل املصادر التارخيية وإغالق
باب االجتهاد ،وحتريم القراءة العلمية احلرة ،والدعوة فقط للتقليد ،بحجة املحافظة عىل
الدين أو وحدة األمة .كام انتقد نظام التعليم الغريب املعمول به يف املجتمع اإلسالمي.

أما بالنسبة ملنهجية قراءة الرتاث وكيفية التعامل معهُ ،بغية الوصول إىل «إسالمية املعرفة»
فإن الفاروقي يركّز عىل فتح باب االجتهاد عىل مرصاعية ،وتفعيل النظر االجتهادي ليشمل
مجيع العلوم احلديثة .وهذا يقتيض جتاوز املناهج وطرق االجتهاد القديمة التي ال يمكنها ّ
حل
طرحا بديلاً يتم فيه -عرب عملية
مشكالت العرص احلديث املختلفة عن السابق ،وقد قدّ م ً
توصلت إليها العلوم
توليفية -اجلمع بني أدوات العقل واإليامن ،بمعنى آخر املنهجية التي ّ
العقلية واملنهجية املعتمدة يف العلوم اإلسالمية ،فيتكامالن مع بعضهام يف عملية االجتهاد.

ومن خالل هذا املوقف من االجتهاد ورضورته فإن األدوات املعرفية الالزمة يف
هذه السبيل ال بد أن تقوم عىل:
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 -1رفض مبدأ اإلمجاع ملجتهدي السلف يف األمور الرشعية.
 -2حتديد التعليم وإصالح أخطائه عرب تشكيل نظام تعليم يلغي الثنائية املوجودة،
ويقوم عىل الدمج بني النظامني ،عرب عملية تكاملية تتموضع يف نظام واحد
يرتافق معه نظام القيم اإلسالمي.

ويف اإلطار املنهجي نجد الفاروقي يثني عىل املنهج الظاهرايت ،وأمهية توظيف
تقنياته بعيدً ا عن تقليد أو حماكاة لألنساق الظاهراتية املتداولة يف الغرب .وحسب الباحث
جرادي فإن الفاروقي أوىل مرشوع أسلمة املعرفة عناية خاصة ،كام حتدّ ث بالتفصيل عن
املعايري اخلاصة هلذا املرشوع ،ومسوغاته ،فاألسلمة -بالنسبة له -جانب أسايس يف بناء
وتصو ًرا ،ألهنا تُسهم يف تكوين عقلية علمية منهجية ،وتقديم معارف
فكرا
ّ
األمة اإلسالمية ً
وأهداف واستنتاجات جديدة ،تُساهم يف اخلروج أولاً من اآلثار السلبية والكارثية التي
تس ّبب هبا نظام التعليم املنقول عن الغرب ونظرياته العلمية ،وكذلك جتاوز واقع التخ ّلف
واجلمود الذي تعاين منه الدراسات الفقهية والدينية يف العامل اإلسالمي.
يتوصل إليها الباحث جرادي ،هي أن مرشوع الفاروقي ينطلق
واخلالصة التي
ّ
يتحول برأيه إىل ناظم منهجي للتفكري والتحليل
ويرتكز عىل أساس التوحيد الذي
ّ
واالستنتاج ،فهو جوهر اإلسالم ،واحلضارة والدين ،وهو مبدأ التاريخ واملعرفة والغيب
واألخالق والنظام االجتامعي ،واألمة واألرسة والسياسة واالقتصاد والنظام العاملي.

وبعد اسرتاحة قصرية ،قدّ م الدكتور حممد مرتىض (أستاذ الفلسفة باجلامعة اللبنانية)،
«حممد إقبال الفيلسوف الداعي والصويف العامل» ،يف البداية أشار الباحث
بح ًثا بعنوانّ :
حممد إقبال يتصدّ ى ملحاربة الفكر املادي
مرتىض إىل الدوافع التي جعلت املفكّر والشاعر ّ
اإلحلادي الذي أخذ بالتغلغل يف اهلند .من خالل هذا التصدي ستتبلور رؤيته الفلسفية
اخلاصة باحلياة والوجود واإلنسان والتاريخ ،وبالتايل وضع فلسفة تتم ّيز بالنسق ّية والتكامل
أهم مؤ ّلفاته« :جتديد الفكر الديني يف
بني وحداهتا وعنارصها .وهذا ما ظهر جل ًّيا من خالل ّ
اإلسالم» .ومن خالل استعراض أهم ما ورد يف فصوله ستة« :املعرفة والرياضة الدين ّية»،
«الربهان الفلسفي عىل ظهور التجربة الدين ّية»« ،األلوهية ومعنى الصالة»« ،روح الثقافة
اإلسالم ّية»« ،مبدأ احلركة يف بناء اإلسالم»« ،هل الدين أمر ممكن؟» .تظهر بوضوح مالمح
منهج إقبال يف فهم وقراءة الدين وأهدافه وعالقة اإلنسان بالوجود والعقائد الدينية ،وكيفية
التفاعل اإلجيايب مع هذه العقائد ،وكذلك كيفية إحيائها يف النفوس والواقع املعارص..
أساسا من
واملتصوف ينطلق
وحسب الباحث فإن منهج حممد إقبال الفيلسوف والشاعر
ّ
ً
رضورة إصالح الدين نفسه أو إعادة قراءة نصوصه عرب منهجية تقوم عىل دعائم ثالث هي:
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 -1نقد الوضع العام لإلنسان ّية وللعامل اإلسالمي ،ونقد الوضع الفكري القديم
واحلديث إلحداث التغيري والوصول إىل التجديد.

واإلسالمي ،باإلضافة إىل الفكر
 -2اقتباس مدروس من الرتاث الفكري اإلنساين
ّ
الغريب احلديث واحلضارة األوروب ّية املعارصة.

 -3وإعادة البناء عىل ضوء النقد واالقتباس ،وفق اسرتاتيج ّية تسعى لضبط اهلدف
وحتدّ د املبادئ والوسائل الكفيلة بتقديم خ ّطة التجديد.

ومن أهم مالمح منهج إقبال وخصوصيته ،هذا املزج بني الفلسفة والتصوف والنقد
العميق للمناهج التجريبية يف احلضارة الغربية ،ويف الوقت نفسه ،الدفاع املستميت عن
الدين وربط التجديد احلضاري يف فكره بالدين .فاحلضارة توازي الدين وهي ثمرته،
قوة
قوهتا وخلودها أو ضعفها وأفوهلا مستمدّ ان من وجود أو عدم ّ
واإلسالم حضارةّ ،
وخلود هذا الدين .ومن هنا كان تركيزه عىل الوحدة اإلسالمية ملواجهة االستعامر ،والرتكيز
عىل إصالح الفكر وليس الدين يف ذاته ،باإلضافة إىل االهتامم بإعادة بناء الذات اإلنسانية،
ألن التغيري يبدأ من داخل النفس اإلنسان ّية.
وبالتايل ،فخالصة مرشوعه -حسب الباحث -هي أن تشكيل معرفة دين ّية متناسبة
مع العرص يتط ّلب إعادة بناء فلسفة دين ّية حتدّ د مكانة اإلنسان يف العامل ،ونمط العالقة بينه
وبني اهلل ،وحقيقة الدين وحدوده ،وجماالته ،وطبيعة الظاهرة الدين ّية ...أ ّما ما يعيب منهج
إقبال -حسب الباحث مرتىض -فهوالغموض التي مت ّيزت به أفكاره عندما مل يفصل منهج ًّيا
بني النقد والبناء ،وكذلك موقفه اإلجيايب من بعض احلركات اإلصالحية السلفية ،مع كوهنا
التصوف والفلسفة ،وتتمسك بظواهر النصوص.
ترفض
ّ

ﷺ فعاليات اليوم الثاين

«منهجية السيد حممد حسني الطباطبائي يف قراءة اإلسالم» عنوان الورقة التي قدّ مها
الشيخ سمري خري الدين (باحث يف معهد املعارف احلكمية) ،يرى الباحث ّ
أن منهج العلاّ مة
الطباطبائي يقوم عىل فهم اإلسالم ،وهذا الفهم له مداخل مفتاحية تشكّل طري ًقا لفهم املباين
والقواعد املنهجية لديه ،داخل منظومته ويف سياقها .ويف كل حقل من احلقول العلمية التي
تناوهلا كان يعاجلها من خالل مداخل مفتاحية مركزية وتأسيسية ،وهذا يؤكد أمهية قراءة
كتابات العلاّ مة الطباطبائي وفكره ،من خالل السياق الفكري لديه.

و ُيضيف الباحثّ :
إن الرؤية العا ّمة للعالمة الطباطبائي ،تنبني عىل ثالث ّية طول ّية :اهلل
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عز وجل كمحور للوجود ،واإلنسان كمحور املعرفة والعقيدة ،والثالث الوجود كميدان
فالتعرف عىل منهجه يف قراءة اإلسالم يقوم عىل
ومهد لتكامل اإلنسان واملعرفة .وبالتايل،
ّ
فهم واالنطالق من هذه األسس الثالثة .وبعد احلديث عن أقسام الدين لدى العلاّ مة
حمصورا فقط يف اإلسالم ،لك ّن الدين
الطباطبائي ،أشار الباحث إىل أن العلاّ مة ال يعترب الدين
ً
احلق هو طريق السعادةّ ،
وأن الدين اإلسالمي مل يقترص عىل املسائل العبادية والدعاء ،بل
ّ
يمتدّ ليضع مجيع شؤون اإلنسان الفردية واالجتامعية يف إطار قوانني شاملة وتعاليم خاصة.
ومن خالل هذا املنهج يف فهم اإلسالمّ ،
فإن املالحظ هو حضور النص القرآين بشكل
حموري يف بناء رؤيتة العامة ،كام نُسجل حضور العقل كجزء من منهج ّيته يف االستدالل
ّ
ٍ
العقيل الربهاين ،فهو يستند إىل جمموعة من املبادئ املنطقية التي تشكّل منطل ًقا ملبان معرفية
ّ
وفلسفية ،لذلك قيلّ :
أرسطي يف استدالالته.
إن العلاّ مة الطباطبائي صدرائي يف فلسفته،
ّ
كام دعا الطباطبائي إىل تع ّلم العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية واألدبية ،وسائر
ّ
وحث عىل تع ّلمها لنفع اإلنسانية وإسعاد
العلوم التي ُيمكن أن يصل إليها الفكر اإلنساين،
القوافل البرشية .ومن خصائص منهجه كذلك ،تأكيده عىل أن ّ
كل علم ينبغي أن ُيدرس
اخلاص.
و ُيبحث بمنهجه
ّ

وبالتايل ،يمكن تلخيص منهج العلاّ مة الطباطبائي يف قراءة النصوص عىل الشكل التايل:

 -1التفكّر طريق لتوليد املعرفة وطريق لتكثريها.
ّ
يترسب إليه اخلطأ.
 -2الوحي مصدر
مستقل من مصادر املعرفة ،وهو مصون ال ّ
 -3حمورية اللغة لفهم النص ،واملدخل إىل فهم اللغة هو فهم نمط العالقة بني
األلفاظ ومعانيها واملعيار يف ذلك.
تطور احلياة يستلزم التغيرّ يف الوسائل ،الستحالة استيعاب األلفاظ املحدودة
ّ -4
للحقائق العالية.
 -5تفسري القرآن بالقرآن ،أو التفسري املوضوعي لآليات.
 -6التأويل مفتاح حموري يف الفهم.

«آفاق التعدّ د املنهجي يف منظومة العقل الوحياين عند العلاّ مة عبد اهلل اجلوادي
اآلميل»،هو عنوان الدراسة التي قدّ مها الدكتور كامل لزيق (أستاذ الفلسفة بجامعة املعارف
اللبنانية) ،يف البداية أشار الباحث إىل أن ما ُيميز اإلنتاج الفكري عند العلاّ مة اآلميل هو
ارتباط العقل الوحياين عنده بمنظومته التفكريية يف علم املعرفة ،القائمة عىل التّعدّ د والغنى
املعرف َّي نْي مقابل االختزال املنهجي للعقل التجريبي ،األمر ا ّلذي قد يمنح نظرية العقل
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الوحياين عنده قدرة عىل إبداع احللول للمشكالت املعرفية ا ُملستجدّ ة.

أما نظرية املعرفة عنده فمرتبطة بمقا َم نْي أو مرتبت نَْي ،مها :مقام الثبوت ،وهو املقام
الناظر إىل ثبوت املعرفة وحت ّققها يف ذات العارف احلارضة لديه بالعلم احلضوري .ومقام
اإلثبات ،وهو املقام الناظر إىل إثبات املعرفة بالوسائط املفهومية ،سواء يف نفس العارف أو
إفهام اآلخرين هبا ،وهي املعرفة ا ُمل ِّ
تأخرة عن مقام الثبوت.
وإذا كان أصحاب املنهج التجريبي قد ُأخضعوا النفس اإلنسانية العالمِة للتفكيك

والتجزئة يف املعرفة ا ُملكتسبة ،كام أخضعوها لثنائ ّيات املتعايل والدنيوي (احليس) ،حيث
حرصوا َّ
العرضية اتّكا ًء عىل منظومة
كل العلوم مهام كانت موضوعاهتا يف السلسلة األفقية ْ
ٍ
منحرص يف
الوجود املنحرصة يف عالمَ املادة واحلس ،فإن العقل الوحياين ،حيث الوجود غري
َ
العقل اإلنساين القدرة عىل
عالمَ احلس والتجربة ،بل يتعدّ اه طول ًّيا إىل عوالمِ أخرىُ ،يعطي
السباحة يف هذه العوالمِ بحسب القدرة والقابلية اإلنسان َّيت نَْي.
وحسب الباحثّ ،
وجه باآليات الترشيعية
فإن العقل الوحياين عند العلاّ مة اآلميل ُم ّ
لمِ
احلاكية عن اآليات التكوينية ا ُملرتتِّبة يف العوا كاف ًة ،وعليه ،يكون العقل الوحياين ِ
مرش ًفا
عىل العوالمِ كاف ًة ،و ُمهيمنًا عليهاُ ،مستعينًا بآيات الترشيع عىل آيات التكوين .وبالتايل يصبح
العقل الوحياين سلط ٌة علمية وجودية عىل املعارف كاف ًة.
بنا ًء عىل ما تقدّ م ،تكون املعرفة احلسية التجريبية أحد جتل ّيات املعرفة العقلية
الوحيانية الكلية احلاكمة عىل الوجود بجميع مراتبه؛ ومن هنا تربز أمهية التعدّ د املنهجي
عند العقل الوحياين ،وهو تعدّ ٌد طو ٌّيل حيث ال تفكيك وال جتزئة يف املعرفة احلاصلة عند
اإلنسان .هذا التفكيك ا ّلذي وقع فيه أصحاب املنهج التجريبي ،جعلهم غري قادرين عىل
ٍ
عرضية تنتمي إىل عالمَ ٍ
واحد حرص ًّيا،
استيعاب هذا التعدّ د ،كون معرفتهم ك ّلها معرفة أفقية ْ
كام جعلهم غري ناظرين إىل العوالمِ األخرى ،وبالتايل غري قادرين عىل حماكاة هذه العوالمِ
املختلفة واإلخبار عنها .وهم بذلك ال ينكرون املعرفة النّصية أو الوحيانية فحسب ،بل
أيضا ،املعرفة التجريدية.
ينكرونً ،

وعليه -حسب الباحث -فإن العالمَ يف منظومة العقل الوحياين يتسع باتّساع مراتبه،
وتتّسع معه رقعة املعارف اإلنسانيةْ ،
وإن كان يف الوقت عينه ال ُيلغي أمهية املعارف احلسية
تنز ٌل حلقائق أعىل يف مراتب الوجود العليا.
واتّكائها عىل التجربة املخربية التي هي باحلقيقة ُّ

وبعد االسرتاحة قدّ م الدكتور حسن رضا (أستاذ الفلسفة باجلامعة اللبنانية) بح ًثا
بعنوان« :منهجية مالك بن نبي يف قراءة اإلسالم».
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ﷺ فعاليات اليوم الثالث

«املنهج الفكري للسيد حممد حسني فضل اهلل» هو عنوان الدراسة التي قدّ مها السيد
جعفر فضل اهلل (باحث إسالمي – لبنان) ،يف البداية حدّ د الباحث مالمح املنهج الفكري
األدايت للمرجع السيد فضل يف فهم اإلسالم ،وهي ثالثة مالمح أساس ّية:
النص.
ّ -1
 -2العقالن ّية.
 -3الواقع.

بالنسبة للنص ،املقصود به القرآن والسنّة ،وليس املنتج التفسريي التارخيي هلام.
املجرد .مع التمييز بني
وهذه القراءة تعتمد اللغة العربية بتج ّليها االجتامعي ،ال القامويس ّ
فهم اللغة وعيشها وبني القواعد اللغوي االجتهادية التي أنتجتها املدارس اللغوية الح ًقا
ربره عقالن ًّيا .وبالنسبة
النص .أما العقالنية ،فاملقصود هبا البحث يف داخل ّ
عىل ّ
النص عماّ ي ّ
النص يف حركة اخلارجية الفردية واالجتامعية ،مع مراعاة أسئلة
للواقع فهو حيث يتمظهر ّ
الواقع وحيثياته وتطوراته ومستجداته.

وبالتايل« ،فالسيد فضل اهلل ال يؤسس ملدرسة مغايرة متا ًما ،بحيث يأيت بمدار أو
نظا ٍم معريف أو ما يسمى «الربادايم» مغاير ملا عليه املدار أو النظام أو الربادايم السائد ،وإنام
ما قام به جتديده ضمن الربادايم القديم يف الرتكيب واألولويات ،وهذا ما أ ّدى اىل نتائج
فكرية وفقهية مغايرة –يف بعض األحيان– ملا توصل إليه البارادايم القديم ،»...وهنا تربز
مالمح املنهج االجتهادي لديه واملتع ّلقة بالتعديل اجلوهري الذي قام به يف أمرين أساس ّيني:
املرجعية املعيارية ،وتفعيل الواقع.حيث نجد القرآن هو املرجعية املعيارية احلاكمة عىل
السنّة .مع جتديد قراءته يف ّ
ظل املعطيات الفكر ّية اجلديدة التي تطرح أكثر من عالمة
ُ
استفهام ،دون إمهال املعطى التارخيي واحرتام القواعد األساسية للغة وفهمها الظاهري،
بعيدً ا عن التأويالت الغارقة يف الذوق اخلاص أو الشطحات الفكرية.
النص والواقع،
وبالتايل ينخرط االجتهاد املعارص يف عملية تفعيل العالقة اجلدلية بني ّ
النص القرآين عىل ما سواه
سواء كان هذا الواقع تارخي ًّيا أو
معارصا ،مع خصوص ّية ملعيار ّية ّ
ً
النص بعد ذلك
النص ،ليلعب ُّ
من النصوص اإلسالم ّية ...أي االنطالق من الواقع نحو ّ
املوجه حلركة اإلنسان يف هذا الواقع .ثم عرض جمموعة من االجتهادات كثمرة هلذا
دور
ّ
املنهج ،وما أثارته من نقاش وجدال حوهلا ،باعتبارها قراءات جديدة ومتجدّ دة ،وأكثر
انسجا ًما مع الواقع املعارص.
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واخلالصة ،فالتجديد الذي دعا إليه السيد فضل اهلل وقام به ومارسه يف اجتهاداته ،مل
يتنكّر لألسس االجتهادية القديمة ،وإنام انطلق من داخلها لينتج قراءات متجدّ دة ومنسجمة
أكثر مع الواقع ومتصاحلة معه ،دون التنكّر للمنهجيات القديمة أو قطع الصلة هبا هنائ ًّيا.
منفتحا عىل
إهنا حركة من الداخل باجتاه الواقع ،الذي يطرح السؤال ،والنص الذي جييب
ً
الوقائع وحمرت ًما األسس والقواعد االجتهادية املعتربة.
وقد أثارت هذه اآلراء يف مرشوع السيد فضل اهلل مناقشات وتساؤالت احلضور،
حيث دار حوهلا النقاش أثناء هذه اجللسة.

كام قدّ م الباحث مصطفى ملص (من لبنان) بح ًثا بعنوان« :منهج ّية سيد قطب يف قراءة
التطورالذي حدث يف فكر
اإلسالم :منهجية اإلسالم السيايس» ،يف البداية أشار الباحث اىل
ّ
حتول من األدب والتأ ّثر بالفكر االشرتاكي ،اىل االهتامم بالفكر اإلسالمي
سيد قطب ،وكيف ّ
بشكل عام واجلانب السيايس بشكّل خاص ،ما جعله من أهم الشخصيات املؤ ّثرة وال تزال
يف احلركات اإلسالمية املعارصة .عندما استطاع أن يقدم عرب كتاباته الفكرية وتفسريه الكبري
وكتابه املشهور معامل يف الطريق ،رؤية جديدة لفهم الدين وعالقته بالواقع واحلكم ،حيث
نادى بفكرة احلاكمية ،كوجه من أوجه التوحيد يف جمال الترشيع والسلطة ،وكذلك تركيزه
عىل العدالة االجتامعية ،لينتهي إىل تبني الكثري من املفاهيم التي أثرت يف نظرة الشباب للدين
ووظيفته ودوره وكيفية إقامة املجتمع الديني اإلسالمي ،مثل مفهوم اجلاهلية املعارصة.

أما منهجه يف هذه القراءة اجلديدة -حسب الباحث ملص -فهو منهج يستند إىل
الغاية ،أي إنّه يضع القراءة والتفسري يف خدمة الغاية املنشودة التي مت ّثل خلفية موجودة يف
يتم توظيف النص الديني خلدمة هذه الغاية باعتبارها املقصودة يف خطاب
الذهن؛ حيث ّ
الدين ورشيعته.

وبعد النقاش كانت هناك اسرتاحة بعدها قدّ م الدكتور سمري زيدان (أستاذ جامعي
وباحث تربوي  -لبنان) ورقة بعنوان« :قراءة جديدة يف منهجية البحث عند الشيخ حممد
رشيد رضا» (األسلوب احلواري ،االستنبات الثقايف ،التأسيس املقاصدي) ،يف البداية أشار
الباحث إىل أن البحث عن منهجية البحث عند الشيخ رشيد رضا ستكون من خالل سلسلة
أسسها يف مرص سنة 1898م1315 /هـ ،واستمر ظهورها عىل شكل جملة شهرية
املنار التي ّ
حتى وفاته سنة 1935م ،بني يف فاحتة املجلد العرشين ،منهجه يف التجديد وحدّ د منطلقاته
ومقاصده ،حيث أكد أن املنار داعية إىل «عقيدة السلف» ،وإىل السري عىل منهج «السلف
الصاحلني» مع االستقاللية يف فهم الدين واملرونة والتحديث ،وليس املقصود منه التقليد
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أو الكشف عن املفاهيم واملطالب القديمة ،لذا فهي حتمل يف آن م ًعا جتديدً ا دين ًّيا مستندً ا إىل
فهم جديد هلداية القرآن ،ودعوة مدنية اجتامعية تتطلب التغيري واالرتقاء.

وحسب الباحث ،فاملنهج املناري ،وخال ًفا للنظرة التقليدية ،يبينّ أن األسباب
والسنّن الكونية مل تُوجد لتحجب دور وفاعلية اإلنسان العاقل يف صناعة التاريخ واحلضارة.
بل من رشوط اإلنتاج املبدع أن جيمع بني استقاللية الذات واهلوية وبني االنفتاح عىل الواقع
واآلخر املخالف م ًعا .والذات اإلسالمية التي عبرّ عنها الشيخ رضا يف نتاجه املناري تعيش
ضمن حركة من التواصل الفكري :فمن جهة أوىل ،نجد املواجهة الدائمة بني ثنائية املايض
واملقومات اإلسالمية وبني ما
واحلارض .ومن جهة ثانية نجد التفاعل املستمر بني احلدود
ّ
تفرزه الثقافة العاملية .ومن خالل هذا املنهج بنى موقفه من احلضارة الغربية احلديثة.

كام شكّل املنطلق املقاصدي لدى الشيخ رضا أوىل خطوات التجديد التي سلكها
الوعي املناري يف تعيينه ملقاصده التحديثية .أما منهجية االستنبات الثقايف التي اعتمدها
مقومات الدين واملجتمع والثقافة
الشيخ رضا -حسب الباحث– فقد استهدفت احلفاظ عىل ّ
والتطور يف آن م ًعا .ومن خالل هذه املنهجية املتبصرّ ة والرشيدة،
ومواكبة ركب التقدّ م
ّ
انطلق الشيخ رضا بالعمل الدؤوب من أجل التغيري النافع ،واملق ّيد بعدم املساس بثوابت
املجتمعات اإلسالمية وخصوص ّياهتا .فاالستنبات الثقايف والنقل عن الغربيني يف جماالت
الصحافة واملدارس واألحزاب وتأسيس اجلمعيات ص ّبت ك ّلها ضمن نزعة منار ّية إجرائية
بمقومات األمة.
ونفع ّية قضت دائماً باألخذ بوسائل األوروبيني وأدواهتم من دون التفريط ّ

ﷺ فعاليات اليوم الرابع

يف هذا اليوم األول من األسبوع الثاين من أعامل هذه الندوة واحللقة البحثية
التخصصية ،قدّ م الدكتور عيل فضل اهلل (أستاذ العلوم السياسية باجلامعة األمريكية –
ّ
لبنان) دراسة بعنوان« :خصائص املدرسة الفكرية عند السيد حممد باقر الصدر» ،يف البداية
أشار الباحث إىل اجلهود الكبرية للسيد الصدر يف جمال تأصيل العلوم اإلسالمية ،ومنهجيته
اجلديدة يف الكشف عن املذهب االقتصادي اإلسالمي ،وكيفية املواءمة بني حاكمية الفقيه
وخالفة اإلنسان عىل األرض ،وكذلك جهوده التجديدية يف االجتامع ،الفقه ،التاريخ،
التفسري ،علم الكالم واملنطق وغريه ...إلخ .بحيث نستطيع احلديث عن مرشوع جتديدي
من داخل املنظومة االجتهادية التقليدية ،يواكب ويستفيد من املنهجيات املعارصة وينتقدها
ويتجازوها يف أحيان أخرى ،ما يعطي ملرشوعه صفة األصالة واملعارصة.
وقد مت ّيز مرشوعه التجديدي -حسب الباحث -بمجموعة من اخلصائص أمهها:
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 -1التأصيل النظري.
 -2بث روح اإلبداع والتجديد :يف العلوم واألفكار اإلسالم ّية دون جتاوز املايض.
والتعمق.
 -3االستيعاب
ّ
 -4املنهجية والتنسيق والرتتيب يف مباحثه الفقه ّية واألصول ّية.
 -5اجلمع واملواءمة بني املنهج املنطقي الربهاين والنزعة الوجدانية.
 -6الذوق الفني واحلس العريف األديب ،ثم الطابع اإلصالحي وتثبيت اهلوية
اإلسالمية املعارصة عرب تقديم املعارف بح ّلة جديدة عىل صعيد املنهج
واآلليات أو عىل صعيد التجديد يف األدلة وطبيعة الرباهني أو عىل صعيد اللغة
واألسلوب...

أما معامل املنهجية العلمية عند الصدر ،وكام ظهرت يف كتاباته وإبداعاته التجديدية
فقد حتدّ ث الباحث عن جمموعة من هذه األدوات املنهجية ،متمثلة يف:

واضحا يف
أول :املنهج العقيل األرسطي يف املنطق بقياساته وأد ّلته ،وهذا ما ظهر
ً
كتابه «فلسفتنا».

وثان ًيا :املنهج االستقرائي العلمي الذي سماّ ه املنهج الذايت لنظرية املعرفة ،واعتربه
اجتاها جديدً ا.
ً

كام حتدّ ث الباحث بالتفصيل عن التوظيف العلمي للمنهج االستقرائي عند السيد
الصدر وآثاره يف مرشوعه التجديدي ،وكيف عمل عىل تطبيقه يف خمتلف العلوم.
ثال ًثا :املنهج التارخيي ،الذي أنتج علم التاريخ األصويل الشيعي ،وتوظيفه يف
االستدالالت العقائدية فيام يتصل بنبوة النبي حممد  ،Kوموضوع اخلالفة واإلمامة،
وكذلك يف املجال الفقهي.
راب ًعا :املنهج النقدي ،لتأصيل الفكر اإلسالمي ونقد األسس واملرتكزات املبنائية
واملعرفية للفلسفات الغربية.

«منهج رشيعتي يف تناول املسألة الدينية» هو عنوان البحث الذي قدّ مه الباحث
حسن بدران (أستاذ بمعهد املعارف احلكمية)ُ .يعترب الدكتور عيل رشيعتي من بني املفكرين
اإلسالمني املعارصين الذين اهتموا بالتأسيس لعلم االجتامع الديني يف الساحة الفكرية
اإلسالمية ،كام كانت له مواقف نقدية عميقة للرتاث والواقع اإلسالمي ومن خالل كتاباته
املتنوعة ظهرت املالمح العامة يف املنهج االجتامعي لديه ،فالدين عنده حركة ورسالة
ّ
وأيديولوجيا ،وهو يتناول مفهومه يف الوضع االجتامعي ،ال الوجودي .كام يقرتن علم
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االجتامع لديه بفلسفة التغيري كمدخل إىل األيديولوجيا ،باإلضافة إىل متييزه بني الثورة
واإلصالح واقرتاحه -كام يرى الباحث -معاجلة الرتاث بـ«اإلصالح الثوري» ...إلخ.

ومن خالل منهجه النقدي يف قراءة تاريخ الدين نجده يم ّيز بني مرحلتني تارخييتني:
ربا أن األصل هو التوحيد أما
الدين التقليدي كرتاث ،والدين األيديولوجي كعقيدة ،معت ً
رافضا املذهبية ،مؤكدً ا عىل وجود إسالمني:
الرشك فوليد النظام الطبقي واالنحراف،
ً
منحرف جامد منغلق وإسالم حقيقي منفتح متطور .وبالتايل فلكي يرتقي املجتمع سلم
التطور جيب امتالك دين راق باإلضافة إىل الوعي .كذلك حتدث رشيعي –حسب الباحث–
ّ
عن ديناميكية الدين والتي تتجلىّ يف:
 -1رمزية لغة الدين :كاإلعجاز القرآين.
 -2حقائق ثابتة وفهم متغيرّ للتكامل مع مسرية التطور الثقايف والفكري.
 -3مواكبة الدين حلركة الزمن للحفاظ عىل جتدّ ده ومواكبة عرصه.
 -4احلداثة الفكرية الدينية إلحيائه وتالؤمه مع الظروف.

واخلالصةّ ،
فإن وضع عجلة الدين عىل سكة التاريخ ،يتوقف عىل أمرين :الفهم
العميق للدين الذي يفتح باب االجتهاد الفكري والعلمي ،واجلهد اإلصالحي التنويري
إلبعاد العنارص الدخيلة.

كذلك حتدّ ث الباحث عن منهج علم االجتامع الديني من منظور رشيعتي ،فأكد أنه
يؤمن بأسبقية التفسري عىل التغيري ،واملنهج عنده معني بالرشط احلضاري ،مع التأكيد عىل
أن رشط االبتكار يوفر عنرص األصالة .هذه اآلراء واملواقف املنهجية ،هي التي جعلت
الدكتور رشيعتي يف مصاف الداعني إىل تأسيس علم اجتامع ديني عىل أساس اإلسالم،
واملشاركني يف هذا التأسيس ،من أجل مقاربة الدين لقضايا االجتامع من الناحية القانونية
املعمق والتحليل الدقيق
والعملية ،والعمل عىل كشف القوانني واستنباطها نتيجة الفهم ّ
للوصول يف هناية املطاف إىل نظرة جديدة للدين ،تؤ ّدي إىل إيقاظ األمة وتقديم معرفة
ختصصية باإلسالم وتراثه وتارخيه.
ّ

بعد املناقشة واالسرتاحة ،قدّ م الباحث هادي قبييس (من لبنان) ورقة بعنوان:
«الفلسفة السكونية عند املفكر السوداين أبو القاسم حاج حمَ د» ،وفيها تناول بالنقد والتحليل
ما ورد يف كتاب( :العاملية اإلسالمية الثانية) للكاتب واملفكّر السوداين أبو القاسم احلاج
تصورا إلخراج األمة اإلسالمية من مأزقها
محد ،هذا الكتاب الذي عرض فيه حاج محد
ً
احلضاري ،كام حاول فيه تفكيك التناقض بني الواقع الظاهر والغيب احلارض ،ضمن رؤية
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تارخيية اجتامعية وسياسية يف إطار فلسفي ،كل من خالل جمموعة من العناوين:

أول :االستناد إىل النص يف فهم الواقع ،حيث اختار حاج محد بعض النصوص
القرآنية التي يظهر فيها الواقع اإلنساين وقد تشابك فيه الغيب والشهادة ،لريسم متوضع
اإلسالم بني عاملي العلامنية الدينية السكونية وبني الوضعية الغربية املادية ،كمقدمة
الستيعاب احلضارة اإلسالمية احلضارة الغربية وجتاوزها .أما منهجه يف هذه املقاربة فيقوم
عىل فهم ومعرفة الواقع بالقرآن ،من خالل كشف املنهجية املعرفية للواقع والقرآن.
ثان ًيا :غائية احلضارة ووظيفية الغيب ،حيث نجد املفكر حاج محد حياول التأكيد أن
بإمكان اإلسالم االجتاه إىل العاملية عرب احتواء واستيعاب احلضارات األخرى ،دون اللجوء
اىل الرصاع والصدام ،وهذا حسب الباحث ينايف املنطق القرآين الذي يتحدث عن التدافع
واجلهاد لتحقيق اخلالص البرشي.

ثال ًثا :املوقف من الغرب واالنفصال عن الواقع ،حيث يرى أن الرصاع بني الفكر
الوضعي والديني ،سينتهي بانتصار عريب  -إسالمي عىل الوضعية املادية ،لكن املشكل
اآلن يف الواقع العريب املتخلف .أما موقف من الرصاع العريب اإلرسائيل ،فإن الباحث يرى
أنه مجع بني غايتني مركزيتني لفلسفته ،األوىل سالبة وهي اخلروج من حالة القوة الذاتية
واملطلق الذايت كام يسميه ،والغاية األخرى ناجتة وموجبة وهي السالم ،لكن املشكلة هي
أن الواقع الفعيل ال يمكن أن يصل إىل السالم دون الرصاع ،وهذا خلل يف إدراك الواقع
واحللول ومسارات التغيري.
ّ
إن نظرية حاج محد تقوم عىل أساس أن اإليامن بالغيب وعدم االنعزال يف الذاتية،
مضا ًفا لالنسجام مع حركة التاريخ ،سيؤدي إىل قيام احلضارة العاملية .لكن أين الفعل
اجلهادي؟ يقول الباحث :وكذلك كيف يمكن أن تشاد احلضارة قبل رفع الظلم والتحرر
من االستعامر؟ وهل يمكن جتاوز املستحمر باستيعاب ثقافته ،إهنا أسئلة نقدية مهمة طرحها
الباحث عىل األفكار التي قدمها املفكر السوداين حاج محد؟ وحتتاج إىل إجابة وحتليل
املنطلقات الفكرية التي اعتمدها ،كذلك ال حظ الباحث غياب االستناد أو االستشهاد
وخصوصا يف مواجهة املرشوع الصهيوين،
بالتجارب التحررية العربية واإلسالمية الناجحة
ً
وكذلك غياب النقد الصحيح لواقع االستبداد السيايس ،كل هذه الثغرات يف نظر الباحث
حتول دون حتقق املرشوع الذي حتدث عنه ،أي االندماج السلمي يف املنظومة الكونية.
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إعداد :أمحد عالل ورشيد بن السين*

 -رس���ال���ة م���اس�ت�ر يف ال��ف��ل��س��ف��ة

 ج��ام��ع��ة حم��م��د ب��وض��ي��اف ،كليةال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة واالج��ت�ماع��ي��ة
ق��س��م الفلسفة ،م��دي��ن��ة املسيلة
 إرشاف :األس���ت���اذ ع�لي ارف��ي��س ت���اري���خ امل��ن��اق��ش��ة 10 :ش���وال1439ه����ـ 24 /يونيو 2018م

خصوصا بعد مرحلة احلرب الباردة،
يف ظل التغيرّ ات التي شهدها العامل
ً
حتوالت سياسية واقتصادية وتقنية وغريها من جماالت
وما حصل بعدها من ّ
أخرى ،برزت نظريات وأطروحات متعدّ دة وخمتلفة ،يف حماولة منها بأن تضع
الصورة املثىل التي ينبغي أن تكون عليها العالقة بني احلضارات.
ولعل من أبرز هذه األطروحات التي أثارت جدلاً واس ًعا ،تلك الدعوة

* باحثان من اجلزائر.
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التي نادى هبا األمريكي صامويل هنتنغتون ،والتي أسامها «صدام احلضارات» ،فهي دعوة
ترمي يف جوهرها إىل أن يسود العامل حضارة واحدة مهيمنة يف التاريخ احلضاري لإلنسانية،
كوهنا تكرس التبعية احلضارية بسعيها إىل صهر احلضارات اإلنسانية املختلة يف قالب
احلضارة الغربية.
مل يقف األمر عند هذه الدعوة التصادمية فقط ،فقد برزت دعوة أخرى ناقدة هلا،
وهي دعوة غربية يف مرحلة ،وإسالمية يف مرحلة أخرى ،تدعو إىل احلوار بني احلضارات
كنهج بديل عن التصادم ،والتي أراد منها صاحبها املفكر الفرنيس روجيه غارودي جتسيد
مرشوع كوين يعيد األمل لإلنسانية ،إلاَّ أن هذه املقولة عىل مجاليتها مل تتخ ّلص -عىل ما
يبدو -من تلك اخلصوصية الغربية.

ويف خضم هذه الدعوات حاول املفكّر السعودي زكي امليالد التصدي هلذا احلقل
احلضاري ،يف حماولة منه إلبراز ما فيها من ثغرات وما انطوت عليه من مغالطات ،ليقدّ م
مسامهة فكرية جت ّلت يف مجلة دراسات ،تك ّللت بطرح جديد جاء معبرّ ً ا عن رؤية إسالمية
جديدة ملستقبل العالقة بني احلضارات ،حتدّ د يف أطروحة أسامها «تعارف احلضارات».

حاول األستاذ امليالد من وراء هذه األطروحة ،إجياد خمرج تتجسد فيه قيم التقارب
والتسامح ،وجتاوز عقيدة الصدام والرصاع ،وتكريس احرتام اخلصوصيات احلضارية،
انطال ًقا من روح احلضارة اإلسالمية ،ومن هنا جاءت نظرية تعارف احلضارات املستنبطة
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم
من القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم َخبِ ٌري} (احلجرات.)13 :
ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عنْدَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ

لقد انفرد زكي امليالد بطرح إسالمي جدير بالدراسة والتحليل واالهتامم ،وهو ما
نحاول القيام به يف بحثنا هذا املوسوم بعنوان« :الرؤية اإلسالمية ملشكلة احلضارة ..زكي
أنموذجا» ،وغرضنا من هذه الدراسة توضيح نظرية زكي امليالد احلضارية انطال ًقا
امليالد
ً
من اإلشكالية التالية :هل متتلك مقولة تعارف احلضارات اخلصائص واملؤهالت التي
تؤهلها بأن تكون بديلاً فعل ًّيا عن مقولتي الصدام واحلوار؟
ّ
وتتفرع إشكاليتنا إىل أسئلة أخرى منها :ما هي اخللفية التي قامت عليها نظرية تعارف
احلضارات؟ وما هي التحديات والصعوبات التي تعرتض حتقيقها يف الواقع الفعيل؟ وإذا
كان الرصاع هو منطق األقوياء وأحد أهم دعائم املنظومة الغربية فهل يتاح هلذه النظرية أن
تحُ ّقق ما هتدف إليه؟
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية هبذه التفريعات ،ارتأينا تقسيم بحثنا وفق خطة منهجية
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تكونت يف أطرها العامة من مقدمة وثالثة فصول وخامتة.
حمدّ دةّ ،

يف املقدمة وضعنا مدخلاً لدراسة مشكلة احلضارة التي باتت تشغل الفكر الفلسفي
املعارص بشكل كبري ،وتطرقنا إىل إشكالية هذا البحث ،ثم بحثنا أسباب ودواعي اختيار
املوضوع ،وأرشنا إىل الدراسات التي سبقتنا يف دراسة نظرية تعارف احلضارات ،وأملحنا
إىل أهم الصعوبات التي واجهتنا يف إنجاز البحث.
الفصل األول محل عنوان« :مدخل ملشكلة احلضارة» ،تناولنا فيه ثالثة مباحث
هي :املبحث األول جاء بعنوان« :مفهوم احلضارة» عرفنا فيه احلضارة من اجلانب اللغوي
واالصطالحي ،وجاء املبحث الثاين بعنوان« :مشكلة احلضارة يف الفكر العريب» ،واملبحث
الثالث جاء بعنوان« :مشكلة احلضارة يف الفكر الغريب» وذلك من خالل تقديم نامذج
تناولت الفكر احلضاري يف الفكرين العريب والغريب.

أما الفصل الثاين فقد محل عنوان« :الرؤية املستقبلية للعالقة بني احلضارات من مبدأ
الصدام واحلوار إىل مبدأ التعارف» ،ويندرج ضمنه ثالثة مباحث هي :املبحث األول جاء
بعنوان« :هنتنغتون وصدام احلضارات» ،وجاء املبحث الثاين بعنوان« :حوار احلضارات..
الفكرة واملرشوع» ،عرضنا فيهام األفكار املتعلقة باملقولتني ،وصولاً إىل املبحث الثالث
والذي جاء بعنوان« :تعارف احلضارات كبديل» ،تناولنا فيه نقد امليالد ملقولتي صدام
احلضارات وحوار احلضارات ،وما طرحه من مقولة جديدة يف مقابلهام وهي تعارف
احلضارات.
أما الفصل الثالث فكان فصلاً
خاصا بنظرية تعارف احلضارات عند املفكر زكي
ًّ
وضم هذا الفصل ثالثة مباحث هي :املبحث األول جاء بعنوان« :مفهوم تعارف
امليالد،
َّ
احلضارات ومقوماته» ،تطرق لتعريف فكرة تعارف احلضارات واألسس التي قامت عليها
هذه النظرية وخلفياهتا الدينية .وجاء املبحث الثاين بعنوان« :شمولية الرؤية يف نظرية
التعارف وأبعادها اإلنسانية» ،تطرق إىل املرامي اإلنسانية واحلضارية يف نظرية تعارف
احلضارات .أما املبحث الثالث فجاء بعنوان« :تعارف احلضارات ..رؤية وواقع» ،تطرق
إىل واقع هذه النظرية وعالقتها باألنساق املعرفية األخرى املشابه هلا كنظرية التواصل عند
املفكر األملاين يورغن هابرماس ،مع اإلشارة ألهم التحديات والصعوبات التي تواجه
حتقيق نظرية تعارف احلضارات يف الواقع الفعيل.
أما اخلامتة فتم فيها عرض ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،وذلك يف سياق
اإلجابة عن اإلشكالية الرئيسة املعاجلة يف هذا البحث.
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ﷺ منهج البحث

حتدد منهج البحث املعتمد تب ًعا لطبيعة املوضوع املعالج ،ومن هذا املنطلق فقد
اعتمدنا إمجالاً عىل املنهج التحلييل لتوضيح اخللفيات الفكرية التي سامهت يف بروز نظرية
تعارف احلضارات ،وذلك من خالل حتليل مجلة من املفاهيم بغية معرفة ما هو مركب
لتتضح أجزاء هذا املركب وعنارصه األساسية حتى يتاح لنا معرفة مجيع أبعاده ،وملعرفة
شبكة املفاهيم الرئيسة يف مرشوع زكي امليالد.

وباإلضافة إىل ذلك اعتمدنا املنهج التارخيي من خالل تقصيّ نشأة فكريت الصدام
بني احلضارات احلوار بني احلضارات ،واستعملنا كذلك املنهج املقارن إليضاح التاميز بني
النظرية التواصلية عند هابرماس ،ونظرية التعارف عند زكي امليالد.

ﷺ أمهية املوضوع

إن موضوع العالقة بني احلضارات من القضايا احلساسة واملعقدة ،التي يتداخل فيها
اجلانب العقائدي مع اجلانب حضاري ،ويعدّ من القضايا الراهنة التي ما تزال تثري نقاشات
واسعة يف األوساط الفكرية والدينية عىل الصعيدين الغريب والعريب ،والتي مل يتم الفصل
فيها بشكل هنائي.
كام أن فكرة تعارف احلضارات تعدّ بح ًثا مهماًّ  ،فهي مت ّثل رؤية جديدة للموضوعات
السائدة يف العرص احلديث ،كوهنا تدور حول احلضارة بنية وشكلاً ومستقبلاً  ،وقد القت
منهجا
اهتامم املفكرين والباحثني نقدً ا وحتليلاً  ،باإلضافة لكوهنا تعبرّ عن رؤية إسالمية
ً
ومضمونًا باعتبارها املستنبطة من القرآن الكريم.

ﷺ أهداف الدراسة

عىل ضوء ما طرح من أفكار وحتليل فقد تبلورت أهداف الدراسة وحتددت يف اآليت:

 -1إضافة هذه الدراسة إىل جمال البحوث األكاديمية ،كي تسهم يف إثراء جانب من
خصوصا.
اجلوانب القيمة املتعلقة بالفلسفة عمو ًما وبمجال فلسفة احلضارة
ً
 -2حتقيق قراءة علمية حول مسرية زكي امليالد الفكرية ،والعمل عىل تنظيم أفكاره
املتع ّلقة بمجال املسألة احلضارية حتى يتبني وجه متييزها عن غريها.
 -3الكشف عن مدى مراعاة الطرح اإلسالمي للخصوصيات الثقافية لدى
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احلضارات األخرى ،يف إطار الدعوة للتعارف احلضاري ذي اخللفية الدينية املستنبطة من
القرآن الكريم ،لتحقيق مستقبل ذي وجه إنساين عاملي ،عرب نرش الوعي بقيم التعارف
لرتميم التصدع الذي أصاب العالقات احلضارية.
 -4التأكيد عىل إمكانية حتقيق التعايش السلمي دون نزاع يف ظل التنوع والتعدد
حكرا عىل أمة دون أخرى،
الثقايف لتعميم تبادل املنافع واإلبداعات ،ألن اإلبداع ليس
ً
وألن احلضارة هي ثمرة نتاج برشي مشرتك.

ﷺ أسباب اختيار املوضوع

عن اختيار املوضوع هناك دواع وأسباب بعضها ذاتية وبعضها موضوعية ،من
األسباب الذاتية:
 -1الرغبة يف استكشاف الفكر العريب.
 -2الرغبة يف جتاوز البحوث الكالسيكية إن صح التعبري نحو التجديد.
ومن األسباب املوضوعية:

 -1الرغبة يف جتاوز ثنائية الصدام واحلوار ،واحلد من تراكم السجال الفكري
وتعزيزا إلجيابيات احلوار،
حوهلام ،لالنتقال إىل رؤية ثالثة مغايرة جتنّ ًبا لسلبيات الصدام،
ً
عرب قيم التعارف الذي يعدّ موضو ًعا قائماً عىل النظرة اإلسالمية ،وباعتباره مستمدً ا من
القرآن الكريم ،وبام أن القرآن الكريم يتّسم بشمولية الرؤية فهو ال يميز فئة دون األخرى،
إذ يمتاز بطابع اإلنسانية التي مل حتققها النظريات السابقة.
 -2فضلاً عن ذلك ما تزخر به أقطارنا العربية من نامذج فكرية فذة جديرة بالدراسة
أمثال املفكر زكي امليالد.

ﷺ املصادر واملراجع

أما عن املصادر واملراجع التي اعتمدناها يف هذا البحث ،فقد تم توظيف أغلب
مؤلفات زكي امليالد ويف مقدمتها :كتاب «تعارف احلضارات» ،وكتاب «املسألة
احلضارية ،..»..باإلضافة إىل بعض املراجع األخرى التي ختدم املوضوع ،أمهها كتاب:
«التغيري احلضاري وتنمية املجتمع» ملؤلفه حمي الدين صابر ،وكتاب «حوارات من أجل
املستقبل» ملؤلفه الدكتور طه عبدالرمحن.
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ﷺ الدراسات السابقة

من أهم الدراسات السابقة التي تعرفنا عليها حول املوضوع ،منها الدراستان
اآلتيتان:
الدراسة األوىل :رسالة ماجستري يف فلسفة احلضارة بعنوان« :إشكالية مستقبل
نموذجا» من إعداد الباحثة شبيل هجرية ،إرشاف:
العالقة بني احلضارات ..زكي امليالد
ً
الدكتور عمراين عبد املجيد ،جامعة احلاج خلرض ،كلية العلوم اإلنسانية شعبة الفلسفة،
عاجلت هذه الدراسة إشكالية العالقة بني احلضارات القضية التي اختلفت املواقف عىل
وضع تصور واقعي يرصد طبيعة هذه العالقة يف أعقاب مجلة التغريات التي شهدها العامل
برمته يف هناية القرن العرشين ،نوقشت الدراسة بتاريخ  19يونيو 2013م.

الدراسة الثانية :رسالة ماسرت يف فلسفة احلضارة بعنوان« :البعد اإلنساين لفكرة
تعارف احلضارات عند املفكر زكي امليالد» ،من إعداد الطالبتني :سمية غريب وحنان بن
صغري ،إرشاف :الدكتور قويدري األخرض ،جامعة عامر ثلجي باألغواط ،كلية العلوم
اإلنسانية واالجتامعية ،شعبة الفلسفة ختصص فلسفة احلضارة ،نوقشت بتاريخ  3يونيو
2015م ،فقد ب ّينت الدراسة أن لفكرة تعارف احلضارات ُبعدً ا إنسان ًّيا هيدف إىل محاية
حقوق الشعوب واحرتامها وحفظ كرامتها.

ونحن بدورنا نحاول من وراء هذه الدراسة تكملة اجلهود العلمية السابقة ،لفتح
آفاق جمال البحث حول نظرية التعارف لالستفادة منها .ونطمح إليضاح القيمة الفكرية
واحلضارية هلذه النظرية يف ظل تضافر خمتلف النخب الفكرية لوضع اآلليات التي يفتقر
إليها التعارف حتى يتسنى لنا تفعيله واالنتقال به من حيز التنظري الفكري إىل حيز التطبيق
العميل.

ﷺ صعوبات الدراسة

ال شك أن حماولة البحث يف مثل هذا املوضوع ال ختلو من الصعوبات ،ال سيام وأن
املوضوع يندرج ضمن القضايا اجلديدة واملتجددة باستمرار ،والذي بات يطرح نفسه بقوة،
وكذلك بحكم حداثة النموذج الفكري الذي يمثله زكي امليالد.

ويمكن حرص هذه الصعوبات بشكل أسايس يف غياب الدراسات السابقة والكتب
املتخصصة حول زكي امليالد ونظرية التعارف بني احلضارات ،باستثناء بعض البحوث
تكرر املضامني تقري ًبا نفسها.
واملقاالت املنشورة عىل اإلنرتنت ،والتي ّ

الرؤية اإلسالمية ملشكلة احلضارة ..زكي امليالد أمنوذجا
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ولكن مل يمنعنا هذا من االتصال عرب الربيد اإللكرتوين مع املفكر زكي امليالد
والتواصل معه ،فلم يبخل علينا بإرسال كتبه القيمة التي ساعدتنا يف إنجاز هذا البحث،
وحتديد املوضوع بدقة أكثر ،وقدّ م لنا الدعم املتواصل يف سبيل إنجاز البحث.
إىل أن قدمنا املذكرة عىل الشكل التي هي عليه ،وال ندّ عي من وراء ذلك أننا قد
أحطنا إحاطة شاملة بنظرية تعارف احلضارات ،لكننا حاولنا قدر اإلمكان من االجتهاد
يف تقديم بحث يساهم يف تسليط الضوء عىل جانب من جوانب الفكر الفلسفي عمو ًما،
خصوصا.
واملتعلق منه بفلسفة احلضارة اإلسالمية
ً

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة

جتليات العقالنية..

الدين واألخالق والرتبية
الكاتب :عامر عبد زيد الوائيل.
النارش :ابن النديم للنرش والتوزيع  -اجلزائر ،دار الروافد الثقافية  -نارشون  -بريوت.
الصفحات 267 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 – 1م.
ّ
إن الره�ان الفلس�في بحاجة إىل فضاء تتو ّفر فيه حري�ة التعبري بمثل هذا الواقع من
واالجتامعي
الفكري
فلسفي قابل للحياة ويمتلك قدر ّة عىل أن يرتبط بالراهن
أجل قيام فكر
ّ
ّ
ّ
والديني ويعاين من
الس�يايس
ال�ذي يمثل فضا ًء للتفكري والنقد ،بمعنى أن غياب االجتامع
ّ
ّ
أساسا مما
صدع سيايس مبني عىل ُأسس طائفية أصبحت تُقدس املقوالت الدينية وتتخذها ً
يعني غياب القدرة عىل املراجعة والنقد؛ هلذا جتد يف هكذا فضاء انشدا ًدا قو ًّيا إىل اهلوية من
أجل متاس�ك اجلامعة .يف حني الفضاء الفلس�في يقوم عىل التعددية الثقافية والدينية وحرية
احل�وار ،باإلضاف�ة إىل وجود مؤسس�ات حقيقة حتق�ق إمكانية التواصل احل�ر و ُأفق رحب
يمن�ح املثقفني والباحثني يف الش�أن الفكري حري�ة يف النقد وتقديم بدائ�ل ،دون أن تكون
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هناك نتائج قد ت�ودي بوجودهم ،كالصدع اإلثني
الذي و ّلد غياب أفق للتعايش.
نحن -بتعبري املؤلف -يف حاجة إىل ثقافة
تعددية تقوم عىل استراتيجيات ثقافية واجتامعية
وسياس�ية قوامه�ا حري�ة االختلاف ،ورف�ض
االحتلال ب�كل أش�كاله ،واإليمان باالنتخاب
بوصف�ه اخلي�ار األفض�ل وخير معبرّ ع�ن حرية
الف�رد ودوره يف اختي�ار الس�لطة الت�ي يريده�ا،
بعيدً ا ع�ن منطق الرعية وخطاب التكليف ،قري ًبا
من منطق املواطنة واملشاركة السياسية املنبثقة عن
صريورة اخلطاب السيايس والثقايف.
فالتس�امح ه�و كينونة اإلنس�ان يتجلىّ يف
ت�رك احلرية لكل أحد من أج�ل التعبري عن آرائه
حتى وإن مل نشاطره الرأي فيها ،فهو موقف ف ّعال
مدع�وم باالعتراف باحلق�وق العاملي�ة لإلنس�ان
وحريات اآلخرين األساسية.
جدير بالذكر أن حمتويات الكتاب جاءت
يف ثالثة أقسام -وعدة فصول -هي:
القسم األول :مقاربات يف فلسفة الدين.
القسم الثاين :مقاربات يف الرتبية واألخالق.
القسم الثالث :حوارات فكرية.

احلجاب

بني احلشمة واخلصوصية واملقاومة
الكاتب :فدوى اجلندي.
ترمجة :سهام عبدالسالم.
النارش :املركز القومي للرتمجة  -القاهرة.
الصفحات 437 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 – 1م.
كثيرا ما ارتدت نس�اء عربيات تقدّ ميات
ً
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احلجاب يف س�بعينات الق�رن العرشين خو ًفا من
أهلهن وأش�قائهن ،أو احرتا ًما هل�م .ورسعان ما
قوة دفع ،وأشعلت
اتّسعت هذه احلركة واكتسبت ّ
رشارة ج�دل خلايف يف الثقاف�ة اإلسلامية ،كام
أث�ارت ردود فع�ل ملن ه�م خارجه�ا ،تراوحت
ما بني احليرة والغضب .وارتف�ع صوت مع ّلقي
ومع ّلقات النس�وية الغربية على وجه اخلصوص
بش�جب احلجاب ،الذي فّس�رّ وه وفرسنه ارجتالاً
عىل أنه مظهر ملموس للقهر األبوي للنساء.
لكن معظ�م املراقبني واملراقبات الغربيني
والغربيات فش�لوا يف إدراك أن الكثري من النس�اء
بالتحج�ب تأكي�دً ا للهوي�ة
العربي�ات أخ�ذن
ّ
الثقافي�ة ،وترص ً
حي�ا ببيان نس�وي عاص�ف ،علماً
بأن احلجاب له تاريخ طويل ومركّب .واحلجاب
ال يقتصر أمره عىل إزالة التهميش عن النس�اء يف
التحرر من
تعبريا عن
املجتمع ،بل هو يم ّثل ً
ّ
أيضا ً
فالتحجب املعارص
إرث االس�تعامر الكولونيايل.
ّ
كثريا ما يدور حول املقاومة.
باختصار ً
وه�ذا الكتاب املثير للج�دل يعتمد عىل
عمل ميداين أصيل واس�ع النط�اق ،وعىل مصادر
من الكتابات األنثروبولوجية ،والتارخيية ،عالوة
عىل مص�ادر إسلامية أصلي�ة ،وذل�ك ليتحدى
االفرتاض التبس�يطي القائ�ل :إن احلجاب يعني
يف معظم األحوال -االحتش�ام ،وعزل النساء،والرشف والعار.
تم تقس�يم الكت�اب ضمن ثالث�ة أجزاء،
وهي:
اجلزء األول :أبعاد التحجب.
اجل�زء الث�اين :املالب�س ،واللب�اس،
واحلجاب.
اجلزء الثالث :احلجاب واملقاومة.
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هاجس اإلبداع يف ُّ
التراث..

اإلسالمي
دراسة يف مقدِّ مات الكتاب
ّ
الكاتب :عباس أمحد أرحيلة.
الن�ارش :املؤسس�ة العربي�ة للفك�ر واإلب�داع -
بريوت.
الصفحات 454 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
ه�ذا الكت�اب ه�و عب�ارة ع�ن دراس�ة
لـ«مقدم�ة الكت�اب يف التراث اإلسلامي» ،من
بداية التأليف يف تاريخ اإلسلام إىل بداية النهضة
العربية احلديثة ،وحماولة لتحديد مفهومها وإبراز
مكوناهتا ،م�ع الرتكيز عىل جزئية واحدة من هذه
ِّ
املكون�ات؛ وه�ي الت�ي تتع ّل�ق بحدي�ث املؤ ّلف
ِّ
ع�ن طبيعة ما قدّ مه إىل ُق ّرائه؛ أهو جديد مل يس�بق
إلي�ه ،أم هو ممّا تع�ارف عليه أه�ل التأليف قبله؟
وحدي�ث املؤ ّلف عن مدى ِجدّ ة ما ُيقدمه؛ هو ما
أراه جوهر ًّي�ا يف كل مقدّ م�ة علمية؛ أكان ذلك يف
القديم أم يف احلديث؛ وهو املشار إليه بـ«هاجس
اإلبداع» يف عنوان هذا الكتاب.
وغاي�ة املؤ ّلف يف ه�ذا الكتاب كام يقول:
هو الكشف عماَّ متايز به خطاب املقدمات يف كتب
التراث اإلسلامي ،وم�ا يطرحه ذل�ك اخلطاب
م�ن قضاي�ا ،وما تعرب عن�ه تل�ك املقدمات من
خت�ص التألي�ف يف حض�ارة
تص�ورات منهجي�ة
ّ
اإلسلام ،وتبّي�نّ منحني�ات اإلبداع في�ه؛ وذلك
بالرتكيز عىل هاجس اإلبداع يف مقاصد املؤ ّلفني.
أيض�ا ،يلفت نظر قارئه
ويف ه�ذا الكتاب ً
إىل م�ا يف مقدمة الكتاب عن تراث اإلسلام ،من
إحس�اس صاحب�ه بقيم�ة التأليف ال�ذي أتى به،

م�ن حيث ِجدّ ت�ه وما ح ّقق فيه من س�بق يف جماله
املعريف اخلاص.
توزعت يف مخسة
ُيذكر أن فصول الكتاب ّ
فصول هي:
الفص�ل األول :مقدمة الكتاب يف الثقافة
اإلسالمية.
مكونات املقدمة؛ خطاب
الفصل الث�اينّ :
موضوعي بني ثوابت ومتغيرّ ات.
مكونات املقدمة :امتزاج
الفصل الثالثّ :
املوضوعي بالذايت وإرشاك القارئ.
الفص�ل الراب�ع :هاج�س اإلب�داع يف
املقدمة من انطالقة حركة التأليف إىل هناية القرن
اهلجري السابع.
الفص�ل اخلام�س :املقدم�ة وهاج�س
اإلب�داع م�ن الق�رن اهلج�ري الثام�ن إىل مطال�ع
النهضة العربية.

ركائز احلكمة..

حلقات تربوية بشواهد قرآنية
الكاتب :حلمي العلق.
الن�ارش :دار املرتضى – بيروت ،أطي�اف للنرش
والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 129 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
ي�دور ه�ذا الكت�اب يف أربع�ة فص�ول:
مكونات اإلنسان ،هتذيب النفس
ركائز احلكمةّ ،
وأخيرا األم�ان .يب�دأ احلدي�ث ع�ن البح�ث يف
ً
حيول تلك األسباب
أس�باب حركة اإلنسان ،وما ّ
يتف�رع احلدي�ث ع�ن ركائ�ز
إىل أه�داف ،ومنه�ا ّ
احلكمة ويتش� ّعب بنزر يسري يف تفصيل عناوينها،
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األم�ر ال�ذي جيع�ل م�ن فه�م حقيق�ة اإلنس�ان
ومكوناته رضورة الستكامل تلك الركائز.
ّ
ومن فهم مكونات اإلنسان كان لزا ًما أن
يس�عى الس�الك يف حتصيل احلكمة إىل االلتفات
إىل رضورة تربي�ة النفس وهتذيبها ،فمن دوهنا ال
يمك�ن حتصيل احلقائ�ق التي هي ركيزة أساس�ية
من ركائز احلكمة.
ينته�ي بن�ا املط�اف إىل احلدي�ث ع�ن
األم�ان كون�ه أح�د مس�ببات حرك�ة اإلنس�ان،
وأح�د العناوي�ن الرئيس�ة التي يس�عى لتحقيقها
نعرف اإليامن لنس�تكمل
يف حياته ،وم�ن األمان ّ
دائ�رة مع�ارف احلكم�ة وليح�ط بنا ال�ركاب يف
هناية مسعانا إىل اإلله؛ ألنه أفضل وسيلة لتحقيق
اهلدف.

حنو منهجية علمية إسالمية..
توطني العلم يف ثقافتنا

الكاتبُ :يمنى طريف اخلويل.
الن�ارش :املؤسس�ة العربي�ة للفك�ر واإلب�داع -
بريوت.
الصفحات 263 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
ي�روم ه�ذا الكتاب ال�ذي ج�اء يف أربعة
فصول وخامتة ،اقتح�ام العقدة املنهجية ،بتنضيد
آلي�ات املنهج العلم�ي من أج�ل تفعيلها يف إطار
م�ا يعرف -يف أدبيات فلس�فة العلوم -بالنموذج
القيايس اإلرش�ادي أو الرباديم .وهو هنا نموذج
إسلامي ،ليبدو كفيًل�اً بتوطني الظاه�رة العلمية
عاكس�ا حلضارتنا
يف بيئتن�ا و ُملب ًي�ا الحتياجاهت�ا،
ً
بنموذجه�ا املع�ريف ورؤيته�ا للع�امل ،بمخزوهن�ا
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العقائدي ونسيجها الشعوري ومنظومتها القيمية
جتسيرا للهوة
ومنظوره�ا األنطولوجي؛ فيكون
ً
بين الواقع الراهن والواق�ع املأمول ..بني املايض
واملس�تقبل ..بين األصال�ة واملع�ارصة ..يتدفق
هن�را صان ًع�ا توطني العل�م وخصوبته
يف ثقافتن�ا ً
ونامءه ،مس�تغلاًّ طاق�ة األبعاد العقائدي�ة املتو ّلدة
يف النف�وس واجل ّياش�ة يف الص�دور اس�تغاللاً
رش�يدً ا ...من أجل منح النشاط العلمي واملعريف
ومحاسا يدفعانه إىل
يف حضارتنا وقو ًدا يزيده مح ّية
ً
توهج وتألق.
وبحس�ب اخلويل ،يق�وم األصوليون يف
ثقافتن�ا ب�دور مش�ابه يف التأصي�ل ملنهجي�ة علم
ومنهجي�ة حضارة م ًع�ا .إنه تأصي�ل ال يأيت أبدً ا
ع�ن طري�ق نق�ل أو تردي�د أو اس�ترياد الدرس
البيك�وين ليظ�ل العل�م غري ًبا مغرت ًب�ا .ال توطني
للحرك�ة العلمي�ة وال تأصي�ل هل�ا يف ثقافتنا إلاَّ
إذا كان لدين�ا أصول للمنهجية العلمية كامنة يف
خصوصيتن�ا الثقافية ،لنقوم بتطويرها يف طريقنا
الس�تيعاب اآلليات املنهجية املعارصة ،يف إطار
نم�وذج علمي إرش�ادي إسلامي متجه صوب
املستقبل.

املفكرون العرب مشاريع وتطلعات

سؤال الفلسفة والدين والسياسة يف العامل العريب
إرشاف وحترير :عيل عبود املحمداوي.
الن�ارش :الرافدي�ن للطباع�ة والنشر والتوزيع -
بريوت.
الصفحات 982 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
يف تقديم�ه للكت�اب يق�ول األس�تاذ
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الدكت�ور علي عبداهل�ادي امله�رج :إن واح�دة
م�ن أه�م مش�اكل الفك�ر الع�ريب أنه يع�اين من
ضغ�ط األيديولوجي�ا ،أيديولوجيا الس�لطة من
جه�ة واأليديولوجي�ا الديني�ة من جه�ة أخرى،
وأيديولوجيا الطبق�ات املعارضة بكل متظهراهتا
وتنوعاهتا ،وهن�اك أيديولوجيا املفكّرين العرب
ّ
تنوعات
بتنوعه�ا هي ً
أيضا ع�ن ّ
الت�ي ربما تعبرّ ّ
أيديولوجي�ا املجتمع العريب ب�كل فئاته وطبقاته
وإن كان�ت هذه األيديولوجيا تس�تخدم مفاهيم
الفلس�فة الت�ي ع�ادة م�ا تك�ون مستنس�خة عىل
غرار نموذج سبق من مايض الفكر (الرتاث) أو
حارضه (الغرب).
ويضيف املهرج قائلاً  :نعتقد أن أسئلة
الفك�ر العريب احلدي�ث واملع�ارص إنام جاءت
لإلجاب�ة ع�ن س�ؤال أيديولوج�ي حم�ض هو
«ملاذا تق�دّ م الغ�رب ّ
وتأخر الع�رب»؟ وكأننا
جعلنا من اآلخر ع ّلة التخ ّلف ،أو كأن هنضتنا
وتقدّ من�ا مرتب�ط ّ
بتأخ�ر الغ�رب ،والعك�س
صحي�ح ،أن تقدّ م الغرب مرتبط ّ
بتأخرنا ،ويف
كل ه�ذا وذاك وإن تس� ّلح مفكرون�ا الع�رب
النهضوي�ون بع�دة وسلاح مس�تعارين م�ن
الفلسفة ،إلاَّ أننا نعتقد أن طرح سؤال النهضة
واجل�واب عليه مل يس�تطع التخ ّلص من هيمنة
األيديولوجيا.
علماً أن الس�عي إىل حتقيق ه�ذه النهضة
ال يت�م إلاَّ بالتش�كيك بمعارفنا الس�ابقة ،ذلك
املنه�ج ال�ذي اختط�ه دي�كارت لي�س لرف�ض
الس�ابقة ،وإنام لفحص مدى قدرهتا عىل البقاء،
حت�والت
والتحق�ق م�ن صالحيته�ا يف ض�وء ّ
العرص.

معامل املجتمع املدين
يف الفكر اإلسالمي

الكاتب :السيد مرتىض احلسيني الشريازي.
املقرر :هيثم احليل.
الن�ارش :مؤسس�ة ال ُّتق�ى الثقافي�ة  -النج�ف
األرشف.
الصفحات 344 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 2م.
يش�تمل الكت�اب عىل عرشي�ن فصلاً مع
اخلامت�ة ،وهو يف األصل جمموعة من املحارضات
الت�ي ألقاه�ا الس�يد مرتيض احلس�ني الشيرازي
بش�كل حلق�ات متسلس�لة يف بع�ض القن�وات
الفضائي�ة ،وق�ام بتقريره�ا وصياغته�ا الدكت�ور
هيثم احليل.
واملباحث املتضمن�ة يف هذا الكتاب تقدّ م
إضاءات عن الرؤية اإلسلامية واإلنسانية حول
مؤسس�ات املجتمع املدين ،ويف إط�ار معريف ينبع
م�ن نظ�رة اإلسلام إىل املجتم�ع ،وموقف�ه م�ن
املتنوعة ،سواء تلك التي تنظر
املدارس املجتمعية ّ
للمجتم�ع على أنه عب�ارة عن األف�راد واآلحاد،
وفق رؤيته�ا اخلاصة يف (حمورية الف�رد) ،أم التي
تنظ�ر إلي�ه وف�ق الصفة اجلمعي�ة ،وم�ا بينهام من
تتوسط الرؤيتني.
املدراس التي قد ّ
ويش�مل نطاق البحث اجلوانب الوظيفية
للمجموع�ات املجتمعي�ة األرب�ع ،وه�ي الفرد،
واجلامع�ة ،واملجم�وع ،والدولة ،بضمنه�ا املهام
الكمي�ة والنوعي�ة واالجتاهي�ة ،وكما س�يكون
االجتاه الوظيفي املنطلق من اجلامعات املؤسسية،
بصيغتها الفردية واجلمعية ،والتي تشكّل منظومة

إصدارات حديثة

املجتم�ع امل�دين ،وك�ذا مس�ؤوليتها ومها ّمه�ا،
ه�و النط�اق البنائ�ي اهلي�كيل للبح�ث ،حيث إن
خمرج�ات ه�ذا االجتاه ه�ي املعبرّ ة ع�ن موضوع
البحث وأهدافه ،وحتقيق الغاية البحثية فيه.
إن اجلامع�ة يف صيغتها املف�ردة واجلمعية،
تش�كّل البناء األساس ملؤسسات املجتمع املدين،
الت�ي يرى املؤ ّلف تس�ميته باإليامين أو اإلنس�اين،
ويس�لك الباح�ث منه�ج االس�تضاءة بالن�ص
{والمُْ ْؤ ِمن َ
ُ�ون
الق�رآين املق�دّ س ،يف وح�دة آي�ةَ :
ٍ
عْ�ض} الت�ي مت ّثل
�م َأ ْولِ َي�ا ُء َب
َوالمُْ ْؤ ِمن ُ
َ�ات َب ْع ُض ُه ْ
األس�اس احلقوق�ي ملؤسس�ات املجتم�ع املدين،
ويس�تكمل منهجه النقيل التحلييل ،يف اس�تقصاء
الروايات املعتربة يف السنة الرشيفة.

حل ِّب با ُ
يف ا ُ
حلب
الكاتب :بدر شبيب الشبيب.
النارش :بسطة حسن  -القطيف.
الصفحات 404 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
الطري�ق إىل اهلل تع�اىل يب�دأ -يف نظر أهل
العرفان -باحلب ،سواء كان عن طريق املجذوب
يس�مى عنده�م بالطريق
الس�الك ،وه�و ال�ذي
ّ
املحبويب ،أو طريق السالك املجذوب ،أي الطريق
ِ
يسمونه .وعالقة اإلنسان باإلنسان ال
ا ُملح ّبي كام ّ
تبل�غ ذروة ق�وس الصعود إلاَّ إذا س�مت باحلب
اخلال�ص اخل�ايل م�ن ش�وائب املصال�ح العاب�رة
لتبقى خال�دة حتى يف العامل اآلخر ،واألرسة ،أي
أرسة ،حتتاج أول ما حتتاج عند تأسيس�ها للحب،
وكذلك لبقائها ونامئها ،فبدونه تتفكّك األوارص
ويتش�تت الش�مل ،وتغدو احلي�اة ال طعم هلا وال
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ل�ون وال رائح�ة .واملجتمع الذي تغي�ب فيه لغة
احلب جمتمع يعلن نبأ وفاته قبل أن حيني أجله.
ل�كل ذل�ك كان الكتاب ينتق�ل من حب
آلخ�ر :حب اهلل ،ح�ب النفس ،ح�ب الوالدين،
ح�ب اآلخر ،احلب بين الزوجني ،ح�ب األبناء
والبن�ات ،لغ�ات احل�ب بمختل�ف تنويعاهت�ا،
للصغ�ار وللمراهقين والكب�ار ،واألم�وات،
جرعات احلب للمرىض ،قياس احلب ،و...إلخ.
توزع�ت صفحات�ه بش�كل
الكت�اب ّ
مق�االت ،جتاوزت املئة لتناق�ش موضوع احلب،
وإلدخال مفردة احل�ب يف كل خلية من خاليانا،
وكل شأن من شؤوننا.
باختص�ار ه�و تأكي�د وتفعي�ل للمقول�ة
السامية« :وهل الدين إلاّ احلب»؟

فلسفة األخالق يف الفكر
الشيعي..
أنموذجا
مسكويه
ً

الكاتب :حسن مجال البلويش.
النارش :الرافدين  -بريوت.
الصفحات 266 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
يدور هذا الكتاب يف إحدى مدن األخالق
الكبرى يف احلض�ارة اإلسلامية؛ مدين�ة الفك�ر
الش�يعي .ويف إحدى ضواحيها املثرية لالنتباه كان
يقبع هناك أحد أهم فالس�فة األخالق املس�لمني؛
أخص إنسانيته ،يف تلك الروح
يتأ ّمل اإلنس�ان يف ّ
السر ال�ذي انح�در م�ن
الت�ي بين جنبي�ه ،ذاك
ّ
امللكوت وعجن بطينة الدنيا .تُرى ملاذا يتس�ابق يف
اخلريات؟ وملاذا يركب األهوال بح ًثا عن اإليثار؟
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أيضا يقتل أخاه اإلنس�ان؟ وما الذي يدعوه
وملاذا ً
إىل خوض اللد وسفك املهج سع ًيا إىل الكربياء؟
يقف مسكويه من ّظ ًرا متفلس ًفا حول حال
اإلنس�ان ،باح ًثا عن األس�باب والعلل ،وس�اع ًيا
لبن�اء الغاي�ات والنظ�م .وهو بذل�ك ال يعبرّ عن
قل�ق ف�ردي أو مس� ًعى ش�خيص ب�ل ع�ن امتداد
حض�اري كان فيه س�ؤال األخالق هو الس�ؤال،
واإلجابات عنه كانت هي املعنى.
السطور السالفة كانت فاحتة حديث املؤلف
قس�مه يف مخس�ة فصول تلت
البل�ويش لكتابه الذي َّ
املدخل العام للدراسة ،وجاءت عىل النحو التايل:
الفص�ل األول :التراث األخالق�ي يف
الفكر الشيعي ..مقاربة أولية.
التعرف عىل مسكويه.
الفص الثاينّ :
الفصل الثالث :أصول التفكري األخالقي
عند مسكويه.
الفصل الرابع :جماالت تطبيقية لألصول
األخالقية ..دراسة حتليلية.
الفص�ل اخلام�س :آلي�ات املامرس�ة
األخالقية وأدواهتا عند مسكويه.

االختالف اجلنسي والسلطة..

دراسات يف الفلسفة النسوية السياسية
الكاتب :سهاد محيد ذياب.
النارش :دار قناديل للنرش والتوزيع  -بغداد.
الصفحات 168 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
تنطلق فكرة الكتاب الذي جاء يف مخس�ة
فص�ول ومباحث من إش�كال ّية أس�اس هي :هل
يمك�ن للم�رأة أن حتضر على مس�توى اخلطاب

�يايس ،مش�ارك ًة ومنتج� ًة؟
الس
العموم�ي – ّ
ّ
ّ
متمي�زا بنخبويته
�ا
ب
خطا
تنت�ج
أن
يمكنه�ا
وه�ل
ً
ً
الفلس�في ،وم�ن ث�م
وذكوريت�ه س�اب ًقا كالق�ول
ّ
السياس�ة؟ وكيف ذلك؟ مفرتضني
اإلفادة من يف ّ
ذل�ك اإلم�كان ،وتل�ك الق�درةَّ ،
وأن كليهام كانا
وذكوري جيدر بنا أن نعمل
أبوي
ّ
موضو ًعا لقمع ّ
على كش�فه ،وفضحه لتبي�ان خطورت�ه ،والعمل
على إزالته واس�تهجانه وازدرائ�ه .وكيف يمكن
للم�رأة أن تنت�ج خطا ًبا نس�و ًّيا تكرس ب�ه حواجز
الصم�ت وتدافع ع�ن إمكانات النس�اء اإلجيابية
وضامن حقوقه ّن داخل املجال السيايس؟
إن احلقيقة التي جتنّبتها الس�لطة الذكور ّية
حس�ب املؤ ّلفة -برغ�م كل دالئلها وهي النديةاجلنس� ّية والنوع ّية بين الرجل وامل�رأة ،هي التي
جعلت دراس�تها تس�عى إىل ديمومة زخم نضاهلا
لرتس�يخها من جهة ،ولتنميته�ا من جهة أخرى.
النسوي تارة ،والربهنة
لذا عملت باجتاه اخلطاب
ّ
بوس�اطة امل�رأة الفيلس�وفة تارة أخ�رى ،إلثبات
النس�وي واملزامن�ة للرج�ل –
التف�وق
إم�كان
ّ
ّ
خارجا
نتصورها
الذكر ،يف كل امتيازات�ه التي ال
ً
ّ
عن املمكن البرشي.
وال تقترص حلول املش�كلة املطروحة ،يف
وتصورات جتريمه�ا وحتريم الفكر
احتق�ار املرأة
ّ
عليه�ا بعد إنكار حقه�ا الوجودي يف التأثري ،عىل
م�ا يمك�ن التنظري له أو م�ا أنجز كتجريد يوس�م
باملثال ّي�ة ،واخليالي�ة يف بع�ض األحي�ان ،ب�ل ويف
جتس�يدات واقع ّي�ة ،يكس�ب التنظري مس�وغاته،
اعتما ًدا عىل الرسد املؤرش�ف أو املخ ّبأ يف التاريخ
بح�ق امل�رأة املفكّرة واملوج�ودة – املؤ ّث�رة ،ما قد
ُيس�هم يف خلق رؤية موضوع ّية مجاع ّية إىل حدٍّ ما
بوحدة الفكر والعمل أو الوعي والوجود.
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