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ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

أزمة المفاهيم اإلسالم َّية في الخطاب والتشريع
إعادة االعتبار للعلم العربي
إيران وواقع التفكير الديني الحالي
الحداثة وما بعدها :عالم َّية التقدم أم كون َّية الهدم؟!
الدول العظمى :الرسالة السامية والمصالح الفاسدة
المسلمون وجبال األلب ..قراءة في اآلثار التاريخية
تحوالت الثابت والمتغ ِّير في اإلسالم
ُّ
السالم
ثقافة َّ
غروب الفكر العربي
لمحات عن أدب التصوف
فكر اإلمام محمد عبده في علم السنن

»

أما قبل!...
َّ
د .هالل احلجري
ُ
ت�شرتك فيها الأديان
مِ َن القيم الإن�سانية اجلليلة التي
ْ
والثقافات :قيمة الوفاء .والوفاء معناه وا�سع؛ وهو �أن ُي�ؤدِّي
الإن�سا ُن ما التزم به جتاه ربه ،ونف�سه ،ووطنه ،و�أهله ،و�أ�سرته،
والنا�س �أجمعني .وقد حر�ص الإ�سالم يف ن�صو�ص كثرية
على غر�س هذه القيمة يف نفو�س الب�شر .وت�أكيدا على �أهمية
الوفاء بالوعد ،امتدح اخلالق نف�سه بهذه ال�صفة يف جميع
الكتب املقد�سة الثالثة�« :إِ َّن َّ َ
الل ْا�ش َ َ
تى مِ َن ا ْلُ�ؤْمِ ِن َ
ني �أَ ْن ُف�سَ ُه ْم
َّ
َو�أَمْ وَا َل ُه ْم ِب َ�أ َّن َل ُه ُم ْ َ
الل َف َي ْق ُت ُلو َن َو ُي ْق َت ُلو َن
ال َّن َة ُي َقا ِت ُلو َن ِف �سَ ِبيلِ ِ
إنيلِ وَا ْل ُق ْر�آنِ » .وكذلك �أ ْث َنى اهلل
َو ْعدًا َعلَ ْي ِه حَ ًّقا ِف ال َّت ْورَا ِة وَال ْ ِ
على �أنبيائه ب�صفة الوفاء بالوعد ،ك�إبراهيم عليه ال�سالم:
« َو�إ ْبرَاهِ ْي َم ا َّلذِيْ َو َّفى» .واحلقيقة �أن القر�آن تتعدَّد فيه الآيات
التي ُّ
حتث على هذه القيمة الكرمية ،ولع َّل من �أهم الآيات التي
ت�ص ِّرح بوجوب الوفاء بالعهد قوله تعاىلَ « :و�أ ْو ُفوْا ِبا ْل َع ْه ِد �إ َّن
ا ْل َع ْه َد َكا َن م َْ�س ُئ ْو ًال»� .أما الأحاديث النبوية التي �شدَّدت على
قيمة الوفاء فهي كثرية ،ومنها قوله �صلى اهلل عليه و�سلم:
ا�س َفلَ ْم ي َْظ ِل ْم ُهمْ ،وَحَ َّد َث ُه ْم َفلَ ْم َي ْك ِذ ْب ُهمَْ ،و َو َع َد ُه ْم
«م َْن عَا َم َل ال َّن َ
َفلَ ْم ي ُْخ ِل ْف ُهمَْ ،ف ُه َو م َْن َك ُملَتْ ُم ُرو َء ُت ُه ،و ََظ َه َر ْت َعدَا َل ُت ُهَ ،ووَجَ َبتْ
�أُ ُخ َّو ُت ُه ،وَحُ ِّر َمتْ َغ ْي َب ُت ُه».
ويف الكتاب املقد�س ت�أكي ٌد وا�ض ٌح على �أهمية الوفاء ،ونقر�أ يف
ري الإِحْ �سَ انِ وَا ْل َو َفاءِ» .ويف �سفر الأمثال
�سفر اخلروج« :الربُّ َك ِث ُ
وعيد �شديد لأولئك الذين ينق�ضون عهودهمِ « :ب ُّر ا ْل ُ ْ�س َتقِي ِم َ
ني
ُي َنجِّ ي ِهمْ� ،أَمَّا ا ْل َغا ِدرُو َن َف ُي�ؤْ َخ ُذو َن ِب َف�سَ ادِهِ مْ».
هذا يف القر�آن وال ُكتب املقد�سة ،ولكن ف�ضيلة الوفاء يف الثقافة
العربية قدمية قدم اجلاهلية؛ فقد كان العهد عند العرب دي ًنا
ي�ستم�سكون به ،ويهون عليهم يف حتقيقه قت ُل �أوالدهم ،وق�صة
ال�سمو�أل بن عاديا دليل على ذلك؛ فقد �ضربت العرب املثل
بوفائه فقالت�« :أوفى من ال�سمو�أل» .وق�صته �أن ال�شاعر امر�ؤ
القي�س �أعطى ال�سمو�أ َل درو َع �أجداده ال�شهرية ومعها بع�ض
الكنوز حني �أراد الذهاب لقي�صر الروم ،وكان ذلك لإميانه بعدم
عودته ،وهو ما حدث فعال فقد مات امر�ؤ القي�س ،حينها طلب
ملك كندة تلك الدروع والكنوز من ال�سمو�أل ،ف�أبى ال�سمو�أل � ْأن
َل يدفعها �إال مل�ستحقها ،فتوعده امللك بالرتغيب والرتهيب،
لكن دون جدوى ،ف�سار �إليه من جند �إىل ح�صنه الأبلق بالقرب
من تبوك بجي�ش جرار ،فلما علم ال�سمو�أل بقدوم اجلي�ش
اعت�صم باحل�صن وكان ولده حينها يف رحلة �صيد؛ فظفر امللك
الكندي بولد ال�سمو�أل ،وهدَّده بالقتل � ْإن مل ي�سلمه الدروع
والكنوز ،ولكن ال�سمو�أل ت�شبث بوفائه مما ت�سبَّب يف ذبح ابنه
�أمامه؛ ف�أن�شد:
وفيت ب�أدرع الكندي �إين ** �إذا ما خان �أقوا ٌم ُ
ُ
وفيت
وا�ستم َّر ُ
امللك الكندي يف ح�صاره حتى َيئِ�س منه َفعَاد خائباً،
وبعد عام جاء ورثة امر�ؤ القي�س �إليه ف�أعطاهم الدروع والأمانة.
هذه من ق�ص�ص العرب الأوفياء ،ولو �أ َّن �شعوبَ العامل اليوم
ت�ستنري بخلق الوفاء بالعهد ،ملا ر�أينا هذا االنحطاط الأخالقي
الذي ال يحفظ لإن�سان عهدا وال ِذمَّة.
hilalalhajri@hotmail.com
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�أزمة املفاهيم الإ�سالم َّية يف اخلطاب والت�شريع
�أ�سماء ال�شام�س َّية

�إ َّن علم امل�صطلحات يف الثقافة الإ�سالمية -باعتباره اللغة الفنية اخلا�صة لأي علم من العلوم -هو ما ُيحاول الكاتب هاين ن�سريه تت ُّبعه عرب مراحله التاريخية ،و�إثبات
ف�شل ُماوالت َح ْ�سم ا َ
جلدل من خالل ال ِف َرق واملذاهب واجلماعات الإ�سالمية التي َ�س َعت من �أجل ت�أ�سي�س م�صطلحها اخلا�ص ..مُنه ًيا مُقارباته بتحديد مفهوم
تق�ص تاريخية عرب مقاله يف جملة الت�سامح «م�شاكل ت�أ�سي�س املفاهيم يف اخلطاب الإ�سالمي :قراءة تاريخية وحتليلية
ال�شريعة وبيان اختالفه عن العقيدة وف ًقا ل�سل�سة ٍّ
منوذجا)».
(مفهوم ال�شريعة
ً
يُرجِ ع ن�سريه بداية دخول اخلطاب الإ�سالمي الأول مزالق اجلدل الكالمي والغيبي �-أو الفل�سفي والقدري� -إىل القرن الثاين الهجري؛ �إذ مل يكن قبلها قد انتظمت
قواعد ع�صر التدوين بعد ،و�إذ ت� َّأ�س�ست العلوم الإ�سالمية (ال�شرعية) وبد�أ تدوين تف�سري القر�آن الكرمي ،ظهر �أول تف�سري مطبوع ل�سليمان الثوري ،ثم تلتها تدوينات
لتفا�سري �أخرى باملوازاة مع ذلك ،وبد�أ � ً
أي�ضا تدوين احلديث النبوي ،و�أوكل تدوين احلديث كمهمة من مهام الدولة يف ع�صر عُمر بن عبدالعزيز ،ومن ُهنا ظهرتْ عُلوم
احلديث والفقه و�أ�صوله وعلم الكالم.
وي�سرت�س ُل ن�سريه يف تتبُّع بزوغ عدة ظواهر مُع ِّددًا �أ�سبابها وظروفها
التاريخية؛ فمنذ ال��ق��رن الثالث الهجري ظهر م��ا يُ�سمَّى بـ»االجتهاد
الإ�سالمي» ،ف�ض ًال عن والدة املذاهب «الكالمية والفقهية وال�صوفيّة»،
و�أ َّن هذا التع ُّدد يف ال��ق��راءات ال ُقر�آنية واحلديثية واختالف ت�أويالتها
وت�صوراتها �أنت َج احلاجة لل�ضبط اال�صطالحي.
ث��م ي َّتجه �إىل ب�� َي��ان وظيفة ال��ت���أوي��ل التي «ال تقوم �إال بتجاوز اللغة
ومدلوالتها اال�شتقاقية �إىل رحاب اال�صطالحات الت�ضمينية» ،ومن�ش�أ
اجلدل بني «الن�ص والت�أويل»� ،أو بني «الثابت واملتحوّل»� ،أو ب َْي الإ�سالم
كدين وكتاب قائم على الو�ضوح والإب��ان��ة ،وبني الإ�سالم الأيديولوجي
(الكالمي والفقهي) ثم اجلماعاتي (يف الع�صر احلديث).
وبالرَّغم من الظهوراملُبكر لكتب ومو�سوعات «امل�صطلح»� ،إال �أ َّن �أزمة
«امل�صطلح» ظلت ماثلة يف ظ��ل الأي��دي��ول��وج��ي��ا الإ���س�لام��ي��ة للجماعات
الإ�سالمية املت�أخرة ،ي�ضرب مث ًال عليها ب�أبي الأعلى املودودي الذي حاول
ك�شف املدلوالت الأربعة (الإله -الرب -الدين -العبادة) ،وتوظيفها على
م�ستوى ال�شريعة.
� ...إ َّن ما يُحاول ن�سريه قوله �أ َّن حماولة الإ�سالم الأيديولوجي ابتكار
مفاهيمه اخلا�صة �أدى �إىل ان��ح��ي��ازه �إىل «ال��ذات��ي��ة»؛ فعندما ي��رى �أب��و
الأعلى املودودي أ� َّنه �أ�صاب يف تعريف اال�صطالحات الأربعة التي ذكرناها
�ساب ًقا ،ت ِب ْي له -وفق ت�صوره� -أ�سبابُ َ�ضعْف عقائد النا�س بقوله « َخ ِفي
على معظم النا�س تعاليم القر�آن وغابت عنهم روحه ال�سامية وفكرته
املركزية ،وه��و ما جعل ال�ضعف وال��وه��ن ي�صيب عقائدهم» ،و�أق���ول �إ َّن
هذه الأحكام الت�أ�سي�سية الأوىل للإ�سالم الأيديولوجي � ً
أوال وال�سيا�سي
ثانيًا هي حا�ضنة «تخطئة الآخر» ،وحا�ضنة لـ»التكفري» الذي ب َدوْره �أنت َج
املح�صلة النهائية جلماعات العُنف ال�سيا�سي.
و ُي���ع���رِّج ن�����س�يره ع��ل��ى �أ���س��ب��اب ا���س��ت��م��رار �أزم����ة امل�����ص��ط��ل��ح يف اخل��ط��اب
الإ�سالمي كال ِزمة تاريخية ،ويردها �إىل �سببني:
�أوال� :إىل طبيعة اللغة العربية؛ كونها قائمة على امل��ج��از يف املقام
الأول؛ مما يُتيح قابلية لتوليد امل�صطلح ومعناه با�ستمرار.
ثانيًا :التمايز والعنف الأيديولوجي وهو اال�ستغراق الت�أويلي الذاتي
للمذاهب والفرق؛ �إذ �أنتجَ ت ك ُّل فرقة قامو�سها الت�أويلي اخلا�ص؛ مما
�أدى �إىل �إ�صرار كل منها عل �سلب الفرق الأخرى م�شروعيتها.
وبرغم ذل��ك ،ي�ؤكد ن�سريه دور امل�سلمني ال��رائ��د يف الت�أ�سي�س لعلوم

اال���ص��ط�لاح بالرغم م��ن ال��وط���أة الأي��دي��ول��وج��ي��ة ق��دمي��ا وح��دي�� ًث��ا ،ولقد
كانت البداية على يد اخلوارزمي يف كتابه «مفاتيح العلوم» ،تاله كتاب
«التعريفات» لأبي احل�سن اجلرجاين ،ويختلف ن�سريه مع حممد عابد
اجل��اب��ري ح��ول �أ َّن احل��رك��ات املُتطرفة القدمية كانت متار�س التطرف
والغلو على م�ستوى العقيدة ،فيما احلركات املتطرفة املُعا�صرة ُتار�سه
على م�ستوى ال�شريعة؛ فالعالقة بني ذات اهلل و�صفاته والعدل الإلهي
واجل�ب�ر واالخ��ت��ي��ار وكيفية اخل��ل��ق وك��ذل��ك ق�ضية الإم��ام��ة «اخل�لاف��ة»
ُط��رحَ ��ت من قبل اخل��وارج واحل��رك��ات الباطنية على م�ستوى العقيدة؛
ب�سبب وجود نظام اجتماعي واحد على م�ستوى واحد من التطور ،فما
كان لين�ش�أ منه خالف على م�ستوى ال�شريعة� .إ َّن هذه الر�ؤية ال ت�ص ُّح يف
ر�أي ن�سريه؛ وذلك لأ َّن ال�شريعة �أعم من العقيدة يف الأ�صل القر�آين � ً
أوال،
و�أ َّن اخلالف حول الأحكام العملية كان �أبك َر م َن اخلالف على «التكفري
العقدي» ،ويُدلل على ذلك اخلالف منذ فتنة عُثمان مث َل توزيع الغنائم
والفيئ ،وعقابه عبداهلل بن م�سعود وعمار بن يا�سر ،واخلالف حول �إرث
النبي ون�صيب �أهله منه بعد وفاته؛ فالتكفري العقدي ظهر بعد احتدام
ال�صراع واالختالف و�ضرورة ت�أكيد التمايز مذهبيا وطائفيا.
و�إذ �إ َّن مل��ف��ه��وم ال�شريعة دالالت؛ فلكل دالل���ة وظيفتها وعالقاتها
وف�� ًق��ا ل��ل��ح��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة؛ ف��م��رة ُت���ع���رَّف ال�����ش��ري��ع��ة وف�� ًق��ا للحركات
الأ�صولية الراديكالية بو�صفها «حُ كم اهلل �أو حُ كم الإ�سالم»؛ �أي تنفيذ
�أوامره يف املجال العام �سيا�سيًّا واقت�صاديًّا واجتماعيًّا وفرديًّا؛ بدءًا من
تطبيق ا ُ
حل��دود م��رورًا ب�إلزام الأف��راد بال�سلوك الإ�سالمي اخلا�ص بهم
ومبجتمعهم مبا يف ذلك �إلزام ارتداء النقاب وحترمي الفنون واملو�سي َقا
ورمب���ا �إط�ل�اق اللحى وم��ن��ع عمل امل����ر�أة ،وي��ك��ون ال��راف�����ض ل��ه��ذا احلكم
يف حُ كم الكافر �أو املُ��ب��اح ال��دم .و�أه��م م��ا يقوم ب��ه م��دل��ول ال�شريعة هذا
هو دم��ج االج��ت��ه��ادات الفقهية والفكرية (الب�شرية) باملقد�س (ال��ق��ر�آن
واحل��دي��ث املتواتر) يف مقولة واح��دة هي ال�شريعة قيا�سً ا �إىل مرجعية
هذه االجتهاداتِّ ،
بغ�ض النظر عن مَ�صْ درها �أو تاريخيتها .ومن ِ�ضمْن
وظائف هذه احلركة تكفري االجتاهات العلمانية �أو القوانني الو�ضعية
�أو احلاكمية بها؛ وبذلك يكون «الفقه» مُراد ًفا لل�شريعة.
�أمَّ�����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��دل��ول ال���ث���اين ف��ه��و «ال���ق���ان���ون الإ����س�ل�ام���ي»؛ وه��و
االكفتاء النظري للمجتمعات الإ�سالمية ،وا�ستغنائها عن �أي قوانني
�أخ���رى ال تنتمي ملرجعيتها ،وه��و مفهوم يُنتج ف��ك��رة «�أ�سلمة ال��ع��ل��وم»،

والت�صور ال�شامل للإ�سالم كمنهج حياة �أو كونه «دين ودولة» .و�أما �أكرث
ً
اختزاال فيُحاول �أن ي َ
ُثبت غياب تطبيق ال�شريعة عن املجتمعات
املفاهيم
الإ�سالمية ب�أكرث دليلٍ ظاه ٍر ،وهو تهمي�ش «تطبيق احلدود» ،حماولني
اال�ستدالل تاريخيا برباهني جمتزئة وغري �صحيحة تف�صيليا.
وي�ص ُل ن�سريه �إىل تعريف ال�شريعة ،م ً
ُ�ستدال ب�آيات القر�آن الكرمي؛
باعتبارها «�أوام��ر اهلل ونواهيه يف جملتها؛ باعتبارها طري ًقا َّ
خطه اهلل
ل��ع��ب��اده ملعرفته وت�صحيح اع��ت��ق��اده��م و�أح��وال��ه��م ،وه��ي ب��ذل��ك �أع���م من
العقيدة المتدادها نحو االجتماع واملجال العام».
ً
ويف ر�أي��ي �أ َّن ا َ
َ
جل��� َدل ح��ول ال�شريعة �أم العقيدة �أيهما �أت��ى �أوال على
م�ستوى املُمار�سَة ،ف�إنه و�إن كان مفهوم ال�شريعَة �أعم من مفهوم العقيدة،
فال يعني �أ َّن احلركات الإ�سالمية قدميًا كانت لتتحرَّى دقة �أيهما �أحق
�أن يُتبع حتى و�إن كانت تعي ذلك ،وهذا ب�سبب املطامع ال�سيا�سية على
اخلالفة ،هذه الأخرية التي ينبغي ف�صلها عن امل�صطلحات الإ�سالمية
�سيا�سي قائم بذاته� ،أُقح َم دينيًّا �أو �أري َد له �أن
الأخرى؛ لأنها ا�صطال ٌح
ٌّ
يُقحم من �أجل مترير غايات كال�سلطة ال�سيا�سية .ومع ذلك ،ال ِخ َلف
حول ع�صر النبي -عليه ال�صالة وال�سالم -وال�صحابة الذي و�إن ْ
ظهرت
فيه ف��روق يف الآراء بني ال�صحابة مل ت�صل �إىل حد االختالف العقدي
ب�سبب ح�ضور ال�����ش��ارع -وه��و النبي حم��م��د -وب��ع��د وف��ات��ه ك��ان��ت تعاليم
ال�شارع -النبي� -أق��ربَ �إىل �أن يُهتدى �إليها قبل تب ُّدل الأح��وال املعا�شة
ُ
اخل�لاف حولها �أبع َد من �أن ُتقارب بتعاليم النبي
واحلياة التي �أ�صب َح
ب�سبب ظهور فرق ومذاهب مُنحت كل منها حقيقة خا�صة بها .وب�سبب
ال��ت���أوي�لات ال��ظ��اه��رة والباطنة للن�ص ال��ق��ر�آين ،ف�ض ًال ع��ن �أ َّن حتديد
مرحلة بعينها وخ�صِّ ها بخ�صي�صة العقيدة �أو ال�شريعة ،فيه اج��ت��زاء
للمرحلة التاريخية ولأ�صل اخل�لاف الإ�سالمي/الإ�سالمي ،خ�صو�صً ا
و�أ َّن ه��ذا اخل�لاف ب��د�أ عقديًّا وا�ستم َّر عقديًّا فيما كانت مظاهره على
م�ستوى ال�شريعة �أو تطبيقها؛ فال حركات ال�سلفية اجلهادية ُ
مثلةيف ج��م��اع��ات ال��ع��ن��ف ال�سيا�سي -وال ح��رك��ات الإ���ص�لاح الإ���س�لام��ي��ة وال
الطوائف املذهبية تو�صلت �إىل ِ�صيَغ توافقية على امل�صطلحات واملفاهيم
الإ�سالمية ،بل ْ
قفزت من ك��ون امل�صطلح مُ�شرعًا على م�ستوى املذهب
نف�سه �إىل �إمكانية �صوغه واقعيا يف جم��االت احلياة العامة؛ مما �أنتج
ا�ستمرارية خطاب الغلو والتطرُّف.
asmaashamsi@hotmail.com
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�إعادة االعتبار للعلم العربي
نادية اللمك َّية

لطاملا ت�ساءلنا� :أين اختفت تلك امل�ساحة الكبرية بني �أر�شميد�س ونيوتن ،وبني �أفالطون وديكارت؟ لقد ان�شغ َل الدكتور ُر�شدي را�شد �-ضمن ما ان�شغل به -بالبحث
ُ
يبحث عن الأدلة بني الن�صو�ص اليونانية والوثائق الإ�سالمية وبني املرجعيات الغربية
عن حتليلٍ فل�سفي �إجابة عن هذا ال�س�ؤال ،عائدًا �إىل ُع ْمقِ التاريخ القدمي
الح ًقا ،ناقدًا الفل�سفة القائمة على املركزية الغربية ،وفا ً
حتا باب اجلدلية حول �س�ؤال النه�ضة والنهو�ض .وهو يف مقاله املو�سوم بـ»حول تاريخ العلوم العربية» يف جملة
ُ
يعر�ض نظريته القائمة على مراجعة وت�صحيح بداية ت�أريخ العلوم ،واملغالطات املرتبطة ب�أ�صولية ذلك التاريخ ،وم�آالت تلك املغالطات.
الت�سامح
وي�شري ر�شدي را�شد �إىل �أن القرن الثامن ع�شر هو بداية لت�أريخ العلوم ،ناف ًيا االعتقاد ال�سائد بكون البحث يف �أ�صل العلوم بد�أ قبل ذلك� ،إذ مل تكن �إ�شارات العلماء
واملفكرين �إىل َمنْ �سبقهم يف الكتب �إال لغر�ض «التذكري والت�سجيل» ولي�س تت ُّب ًعا لأ�صل العلم يف ذاته بع�صرٍ من الع�صور .وقد ب َّرر ر�شدي اعتقاده هذا بالرتاكم العلمي
وظهور حقول علمية جديدة من ناحية ،وظهور الأكادمييات (مراكز البحث) يف القرن الثامن ع�شر من ناحية �أخرى� ،إذ كان لهذه الأخرية دو ٌر يف تكرمي العلماء بذكر
�سريهم و�إجنازاتهم ،وهو ما يراه ر�شدي بداية فعلية لت�أريخ �سرية العلم.
والأم ُر الثالث الذي � ْأ�سهَم يف ُظهور هذا الت�أريخ هو فل�سلفة
التنوير؛ �إذ كانت حركة التنوير مُعتمدة على تاريخ العلوم؛
لكونه ي��دع��م ه��ذه الفل�سفة م��ن جانبني؛ فهو �أداة لتعريف
احلداثة ،فق�ضية «القدمي واحلديث» هي امل�س�ألة التي �أثارها
الفال�سفة والعلماء يف ذلك الوقت .م�شريين �إىل �أ َّن احلداثة
ت�ستند �إىل العلم القائم على ال�بره��ان والتجربة .واجلانب
الثالث دعمه جلوهر �أفكار التنويريني ،وهو فكر يقوم على
م��ف��ه��وم ال��ت��ق��دم امل�ستمر للحقائق �أو ال�تراك��م امل�ستمر لها
واال�ستبعاد والتخل�ص امل�ستمر �أي�ضا من الأخ��ط��اء املكت�سبة
وح َ���ج���ب���تْ ع��ن��ه��ا «ال��ن��ور
ال��ت��ي �أف�����س��دت ال��ط��ب��ي��ع��ة الإن�����س��ان��ي��ة َ
الطبيعي» الذي ُجبلت عليه.

ولهذا مل يكن للعلم العربي احلق يف الوجود! وعلى هذا كان
امل���ؤرخ الغربي ال يرى يف العلم العربي �إال مكتبة للرتجمات
اليونانية �أو «حقال يونان ًّيا حمد ًثا» ك�أف�ضل تقدير.
وب��ال��رغ��م م��ن َك ْ����ون ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ة ك��ان��ت ه��ي ال�����س��ائ��دة يف
ع�صرها� ،إال �أ َّن دعواتٍ خجولة ظهرت مع بع�ض امل�ؤرخني دعتْ
�إىل الدرا�سة املت�أنية للعلم العربي ،وك�شفت جوانب اجلديد
فيه.
�شجعت
كيف ظهر العلم العربي؟ وما العوامل التي َّ
م�سريته؟
يف إ�ط��ار احلديث ع َّما يتع َّلق بالهُوية والدين ،ال ُيكن �أن
يتخ َّل�ص الكاتب من مذهبيته ويت�سم باملو�ضوعية ب�سهولة،
غ�ير �أن را���ش��د -ال���ذي ق�ضى معظم حياته يف فرن�سا مدينة
الأنوار -مل يكن يف مقاله مداف ًعا عن ح�ضارته املغ ّيبة بغياب
حقيقة و�أ���ص��ل علومها ،ومل ي��رد االنت�صار لكونه عرب ًّيا ،بل
ون�صو�ص وا�ضحة،
كان يف �إثباته معتمدًا على �أعال ٍم و�إ�شاراتٍ
ٍ
وموجهًا امل�ؤرخني �إىل �إن�صاف العلم العربي بالعودة �إىل عدة
ِّ
ع��وام��ل؛ منها :جغرافية امل��ك��ان ال��ت��ي جعلت ال��ع��امل العربي
ب�����ؤرة ت��وا���ص��ل وت���ب���ادل م���ع احل�������ض���ارات ح���ول ح��و���ض البحر
املتو�سط وعلى �أط��راف��ه ،وه��ذا يعني بال�ضرورة جت��دُّ د وتف ُّرع
م�صادر ثقافته .ثم دَعْ م احلكم الإ�سالمي وت�شجيعه للعلماء
واملفكرين لال�ستفادة من العلوم وتطويرها والت�أليف فيها،
و�أم���ا العامل الثالث فهو ظ��ه��ور امل��دار���س الفكرية املتنوعة،
والتي يعتقد الكاتب �أنها ظاهرة مل تكن لها �سابقة .كل هذه
العوامل جمتمعة منحت العلم العربي �صفة العاملية؛ فقد
�أ�صبح م��ن املمكن -كما يقول را���ش��د -ق���راءة الإن��ت��اج العلمي
حل�ضارات خمتلفة بلغة واحدة!

م��ا ع�لاق��ة ظ��ه��ور امل��دار���س الأوروب ��ي ��ة باملركزية
الغربية؟
ق��ب��ل احل���دي���ث ع���ن دور ال��ع��ل��م ال��ع��رب��ي امل��غ�� َّي��ب يف �سل�سلة
ال��ت��اري��خ ،ي�����ش��ر ُح لنا را���ش��د تق�سيم ال��ع��ل��وم على ���ض��وء عامليته
و�إتاحته للإن�سانية ،وعلى َ�ض ْوء تعاقب التاريخ؛ ففي الوقت
ال��ذي ب��د�أ العلماء فيه درا�سة تطور العقل الإن�ساين وتطور
العلوم والإجن��ازات واحلقبات التاريخية املرتبطة بذلك ،مل
ي��ج��دوا م��ف�� ًّرا م��ن ذك��ر ال��ع��ل��م ال��ع��رب��ي؛ �إذ ك��ان ُي��ث��ل احللقة
املفقودة بني فال�سفة اليونان وبني علماء ع�صر الأن��وار ،كما
ر�آها بع�ض العلماء ا�ستمرا ًرا مل�سرية التنوير يف ع�صر الظلمات
واجلهل الذي كانت تعي�ش فيه �أوروبا.
ل��ك��ن :مل��اذا مل يكن للعلم العربي ال�����ص��ورة ال��ت��ي ي��ج��دُر �أن
يكون عليها؟ هنا يحكي را�شد تفا�صيل ما �أ�سماه ب َ
ـ»ال�ش َرك»
ال��ذي يُحاك لتاريخ العلم العربي؛ وذل��ك مع ظهور املدر�سة
الرومان�سية الأملانية التي كانت ت�صنف درا�سة التاريخ بح�سب
اللغات؛ �أي بح�سب الأ�صول والأعراق ،وتب ًعا لهذه النظرية يف
ما هي مميزاته؟
ن�صيب يف العلم والفل�سفة؛
الت�صنيف مل يكن للعقل ال�سامي
ٌ
َي�� َرى العامل برن�شفيك �أ َّن معرفة الفكر الب�شري تقت�ضي
فقد كانت عقليتهم -بح�سب ه��ذه امل��در���س��ة -دينية �شعرية؛ جت����اوز ال�����روح ال��ن�����س��ق��ي��ة ال���ت���ي ط��غ��ت ع��ل��ى �أن��ظ��م��ة ال��ت��ف��ك�ير

واالهتمام بن�شاط العقل من خالل الت�أمل يف نتاجاته املتتالية
ع�بر ال��زم��ن ،وه��ذا ال��ذي ك��ان مُنتزعًا م��ن العلم العربي من
وجهة نظر الكاتب؛ �إذ وبرغم املميزات التي �أظهرت �أ َّن العلم
بقي امل�ؤرخون يربطونه بالنظرة
العربي لي�س ناقال فح�سب؛ َ
العقدية النابعة من الت�صنيف العرقي ،وقد كان �أكرث ما ُي ِّيز
العلم العربي ظهور جن�س �أدبي جديد هو املرا�سالت العلمية،
وظهور طريقة تعليم وتع ُّلم جديدة هي ال�سفر والتنقل.
ما الأ�سباب التي �أخفته بعد ذلك؟
ل��ق��د �أ���ش��ار را���ش��د �إىل �أ َّن «غ��رب��ي��ة ال��ع��ل��م ال��ك�لا���س��ي��ك��ي» هي
الفكرة التي �آمن بها امل�ؤرخون وهي ما �أق�صى العلم العربي
�آن�����ذاك ،ك��م��ا �أ���ش��ار بع�ض ال��ب��اح��ث�ين �إىل ف��ك��رة �أخ����رى ���س��ادت
الغرب وقتها وهي «�أ َّن املعرفة احلقيقية �أُعطيت مرة واحدة
يف التاريخ مع �أر�سطو ،وبطليمو�س و�أبوقراط ،وجالينو�س...
وغريهم؛ لذا �سيكتفون ب�إيراد ال�شروح والتفا�سري واحلوا�شي
ع��ل��ى ك��ت��ب ه�����ؤالء ،ك��م��ا ل��و �أ َّن كتاباتهم ت�ض َّمنت ال��ع��ل�� َم كله،
وتر�سخت �أ�س�سها ب�صفة نهائية».
كيف للعلوم �أن تتط َّور مبعرفة حقيقة تاريخ العلم؟
ُلحة
�إ َّن االهتما َم مبعرفة حقيقة ت�أريخ العلوم لن تكون م َّ
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل���ع���ريف ف���ق���ط ،ب���ل ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ج��ت��م��ع��ي
وال�����س��ي��ا���س��ي ،وه���و ال���ذي -و�إن مل ي��ذك��ره ال��ك��ات��ب ���ص��راح��ة-
�سي�سهم يف منح احل�ضارة الإ�سالمية و�إرثها العلمي ال�صورة
امل�شرقة التي ُ�سلبت بفعل الر�ؤى الأيديولوجية �أو الفل�سفية،
ويُعيد النظر يف ف�صول تاريخ العلم التي يرى را�شد �أنها مل
حتكم بع�ضها النزاهة .يقول كي�سدورف« :لكي ي�صبح تاريخ
العلوم ممكنا و���ض��روري��ا ،ك��ان ال ب��د �أن تتخ َّل�ص املعرفة من
معانيها املتعالية ،و ُت�صبح ن�سبية �إىل ح�� ٍّد تتح َّول معه �إىل
مو�ضوع لفعالية عامة قابلة للتنقيح با�ستمرار».
nkha008@gmail.com
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�إيران وواقع التفكري الديني احلايل
مرمي العدو َّية

ناق�ش عبداجلبار الرفاعي يف مقال له يف جملة الت�سامح بعنوان «راهن التفكري الديني يف �إيران»� ،أ َّن ما للح�ضارة الإيرانية من خ�صو�صية وتف ُّرد ع َْب التاريخ �أك�سبها
ما و�صلت �إليه اليوم؛ ُ
حيث �إ َّن درا�سة جناح �أي ح�ضارة تتط َّلب النظر �إىل ك ِّل مُق ِّومات احل�ضارة التي تفاعل معها الإن�سان ،و�أ َّدتْ بدورها �إىل بقاء الأثر الذي ال ُيكن
جتاهله اليوم؛ لذا فمن املهم املرور على كل ال�سياقات التاريخية والثقافية واالقت�صادية عند درا�سة راهن الواقع اليوم؛ فالإن�سان ال ُيكنه االنف�صال عن بيئته.
االجتاهات التاريخ َّية والروافد:
 -1متي ْ
َّزت احل�ضارة الإيرانية بالرتاكمية؛ فكل ح�ضارة �أكملت ما
ج��اءت به التي �سبقتها -وعلى �سبيل املثال ال احل�صر -لقد َعمِل
ال�سا�سانيون على ما تركه لهم الإخمينيون وط��وَّروه وتقدموا به.
وه��ذه ال�صفة ال��ف��ري��دة م��ن ناحية �أخ���رى حُ ��رم��ت منها ح�ضارات
�أخرى قامت يف بالد الرافدين وعلى القرب من رقعتها اجلغرافية،
ح��ي ُ��ث ك��ان��ت ه��ن��اك ق��ط��ي��ع��ة ت��اري��خ��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ب�ي�ن ك���ل ح�����ض��ارة
واحل�ضارات التي تلتها.
� -2ساه َم االنفتا ُح الذي �شهدته البقعة اجلغرافية الإيرانية -عرب
الع�صور -يف جعلها ج�س َر توا�صل بني ال�شعوب؛ ُ
حيث نقلت الكثري
من العلوم والفنون والآداب من الغرب و�شتى �أ�صقاع الأر���ض �إىل
ري
الهند والبالد الإ�سالمية؛ ولقد كانتْ مدر�سة جندي �شابور خ َ
مثال على متازج ثقافات �أثينا والإ�سكندرية والهند...وغريها.
 -3التجربة الروحيَّة العميقة؛ فالإ�سالم يف �إيران متنوِّع الطقو�س؛
ب���دءا م��ن احل�سينيات �إىل امل����آمت والأدع���ي���ة ،وال��ت��ي �ش َّكلت ب�� َدرْوه��ا
�شخ�صية الدين املت�أين وال�صبور البعيد عن الطي�ش والتهور.
 -4الأ ُف��ق ال�سو�سيولوجي والف�سيف�ساء الأثنية الإي��ران��ي��ة؛ والتي
�ساهمتْ ب�� َدوْره��ا يف خلق واق��ع م�شبَّع بالرموز التي جعلتْ للمرء
�إم��ك��ان��ي��ات وا���س��ع��ة ل��ل��ت���أم��ل ،وه���ذا م��ا جعل الإن��ت��اج ال��ف��ك��ري متعدد
الروافد.
 -5ال ُيكن جتاهل ما َ ْ
تظى به �إي��ران من ثراء ثقايف وح�ضاري،
يظهر جليًّا يف الفنون والآداب ،بل وحتى اللغة والعمارة.
 -6االهتمام باملعارف العقلية يف الرتاث؛ فما زالت تقام املجادالت
واملباحثات واملناق�شات يف املنطق والفل�سفة وعلوم الكالم و�أ�صول
الفقه.
ولقد كان لهذا الأثر البالغ يف �إيقاد جذوة التفكري ،رغم ما اعرتى
هذه املناق�شات من قوالب املنطق و�أ�شكال القيا�س الأر�سطي� ،إال �أ َّن
املنهجية الت�شكيكية عملت على �إبقاء جذوة الفكر م�شتعلة.
 -7عُمق و�أ�صالة املنحى الت�أويلي يف املوروث ال�شيعي ،و�شيوع درا�سة
العرفان النظري ،خا�صة ن�صو�ص املت�صوِّف ُميي الدين بن عربي
التي تفي�ض بنزعة �إن�سانية ،وت�سعى نحو الت�صالح والت�سامح مع
الأديان وامللل الأخرى.
 -8حُ ��دوث انزياح للغة العربية يف «ق��م» ف�أ�صبحت لغة ثانية ،بعد
�أن حلت الفار�سية حملها يف احللقات الدرا�سية والت�أليف؛ وذلك يف
ن�صف القرن الأخري .وال ريب كان لذلك التحوُّل الأثر الكبري على
الدين؛ فلقد َّ
مت �إح�لال �ألفاظ جديدة ودالل��ة �أخ��رى لتحل حمل
العربية يف التعبري واملناق�شة مما خلق ف�ضا ًء لغويا وثقافيا جديداً.
 -9ال جند اجتاها و َْ�سط نخبة املثقفني ي�ص ِّن ُف املثقف الديني مع

ما يتعاطاه من موروث ديني ومتثيالت اجتماعية بوعي نقدي؛
ُ
حيث ُت�ترك ه��ذه املهمة لكليات ال��درا���س��ات ال�شرعية واحلوا�ضر
العلمية التقليدية يف معظم بالدنا العربية والإ�سالمية .بينما
ري
ال�����ص��ورة تختلف مت��ام��اً يف ال��واق��ع الإي����راين؛ فنجد �أ َّن التفك َ
الديني لي�س حكراً على كليات الدرا�سات ال�شرعية وما �شابهها،
َّ
ولكنه حديث احللقات والنقا�شات؛ فنجد �أحاديث التدين وق�ضايا
الدين حا�ضرة بقوة يف املنتديات الثقافية واجلمعيات الفكرية
الإيرانية.
ري الديني يف �إي��ران حا�ضر يف واق��ع ال�شعب؛ فنجد �أ َّن
 -10التفك ُ
اخلطباء �أ�صبحوا يتمتعون ب����أدوات خطابية تتما�شى والع�صر
وظ��روف النا�س ،كما �أ َّن التجمعات الكبرية كاحل�سينيات �أتاحتْ
الفر�صة للخطباء ليلقوا ببذور �أفكارهم يف عقول املئات� ،أ�ضف
�إىل ذل���ك �أن ال��ك��ث�ير م��ن ه���ذه امل��ح��ا���ض��رات وال��ن��ق��ا���ش��ات م��دون��ة
وم�سجلة.
 -11مع بداية الدولة الإ�سالمية اختفتْ بع�ض �أحالم الدار�سني
يف احلوزة العلمية الطاحمني �إىل دولة �إ�سالمية يحكمها الفقه
الإ�سالمي يف كل مناحي احلياة .وبذلك ا�صطدموا بواقع �أكرب
من الفقه� ،أو لنقل ثمة غربة وفجوة بني االثنني .وبد�أت حينها
ال�شكوك تعود حول ماهية الفقه احلقيقية.
َ -12ت��� ْز َخ���ر ال�����س��اح��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة الإي��ران��ي��ة ب��ع��دد كبري
وهائل من الروافدُ ،
حيث اجلامعات واحلوزات العلمية واالهتمام
الوا�ضح باملطبوعات والعدد الكبري من الإ���ص��دارات �سنويًّا .وكلُّ
ذل���ك يف جم��م��ل��ه -و�أ ًّي�����ا ك���ان جم��ال��ه -جن���ده غ��ال��ب��اً م��ا ي�����ص��بُّ �أو
يُالم�س اجل��ان��ب الديني؛ ُ
املثقف الإي���را َّ
َ
ين لديه �شغف
حيث �إ َّن
كبري بالأ�سئلة الالهوتية فال يكف عن طرح املناق�شات واجلداالت
يف هذا ال�سياق.
التفكري الديني قبل الثورة وجداالته (:)1979-1905
منذ مطلع القرن الع�شرين �شغلت فكرة الهوية واخل�صو�صيات
��اه�ين؛ الأول:
املحلية املفكرين الإيرانيني؛ فنجدهم �أخ��ذوا اجت ْ
ي��دع��و �إىل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ه��وي��ة ،وم��ن��ع �أي م���ؤث��رات خ��ارج��ي��ة،
بدعوى �أ َّن خلط مكنونات ال��ذات مع الآخ��ر من �ش�أنه مع الوقت
طم�س الهوية .بينما �سار االجت��اه الثاين :نحو االنفتاح والأخ��ذ
م��ن الآخ���ر؛ ف��الأم��ة املنغلقة على نف�سها �ست�ستنزف فكرها مع
الوقت وحت��رم نف�سها من مواكبة الع�صر وما و�صل �إليه الآخ��ر.
ولقد َب�� َرز ع��د ٌد من املفكرين الذين راح كل منهم يُغذي اجتاهه
بالأفكار التي ت���ؤازر ر�ؤاه ومعتقداته؛ وم��ن �أمثال �أول��ئ��ك :فخر
الدين �شادمان ( )1967-1907الذي متيز بفكر تقليدي وحديث
على ال�سواء .ومن �أهم م�ؤلفاته« :ت�سخري متدن فرنكي :احتالل

احل�����ض��ارة ال��غ��رب��ي��ة» ،ح��ي ُ��ث ك���ان ي���رى �أ َّن �أخ���ذ ك��ل ف��ك��رة غربية
وجعلها تنا�سب املجتمع الإي���راين يُح�سب لإي���ران مبثابة ك�سب
جندي غربي ل�صاحلها .بينما خالفه يف الر�أي �آخرون من �أمثال:
�أحمد فرديد ( ،)1994-1912والذي ر�أى �أن لكل حقبة من الزمان
�سيادة تطغى فيها وما �سواها يبقى على الهام�ش ،معترباً كل ما
له عالقة بالغرب داء و�سم .وتبعه يف هذا االجت��اه الناقد جالل
�آل �أحمد (� )1969-1923صاحب ال�شغف املتوهج ال�ستعادة الذات.
وم��ن��ه��ا وا���ص��ل ع��ل��ي �شريعتي ( )1977-1933دع���وة «ال���ع���ودة �إىل
الذات» .و»تكمُن املفارقة يف �أن «�شريعتي» الذي �أعلن عن مطمحه
يف االنتقال بالإ�سالم «من ثقافة �إىل �أيديولوجيا» ت�سود كتاباته
ن��زع��ة تفكري ح��رة ،ترف�ض االن��غ�لاق ،وت��دع��و �إىل �إ���ص�لاح الفكر
الإ����س�ل�ام���ي ،واالن��ف��ت��اح ع��ل��ى الأدي������ان وال��ث��ق��اف��ات» .وب��ي��ن��م��ا ظل
«�شريعتي» بني �أحالم املنا�ضل ورومان�سية الفنان يف �أفكاره ور�ؤاه،
ب���رز �سيد ح�سني ن�����ص��ر؛ ح��ي ُ��ث مت��ي��ز ال��ث��اين بتعمُّقه يف امل���وروث
بف�ضل ما ناله من علم علماء م�شاهري ،ولقد ك��ان بني االثنني
م�شادات ونزاعات بل واتهامات.
التفكري الديني بعد الثورة وجدلياته (:)2005-1979
تغي جذري
ومع انت�صار الثورة وقيام الدولة الإ�سالمية حدث ُّ
يف التفكري الديني يف �إي��ران؛ ُ
حيث اختفت تدريجيًّا �أو غابت عن
ال�ساحة الفكرية بع�ض امل�سائل التي كانت قائمة بقوة مثل م�س�ألة
الهوية واخل�صو�صية املحلية ،وقامت من ناحية �أخ��رى ق�ضايا
�أخ��رى؛ مثل :ق�ضايا الدولة الدينية ،والدولة املدنية ،واملجتمع
الديني ،واملجتمع امل��دين...وغ�يره��ا م��ن الق�ضايا التي تتنا�سب
واملرحلة اجلديدة.
وم����ع ط���اب���ع ال��ت��ف��ك�ير ال���دي���ن���ي اجل����دي����د ،ظ��ه��ر م���ف���ك���رون جُ ���دد
ي�ستعينون بفل�سفة العلم وعلوم الت�أويل الراهنة ،بل وي�أخذون
من مفاهيم الالهوت الغربي احلديث ما ينا�سب توجهاتهم .ومن
هُنا ،انطل َق اجتاه يدعو لرتك الكالم الكال�سيكي واالنطالق نحو
الكالم املعريف ،مُتحرراً من النزعة الدفاعية ،وفاحتاً البابَ على
م�صراعيه على اجلغرافيا الراهنة للمعرفة الإن�سانية� .إ َّن الإنتا َج
ين ميي ُل �إىل اجلانب احلديث؛ ُ
الديني الإيرا َّ
حيث يرتكز
الفكريَّ
َّ
نب ر�ؤية وا�ضحة
على النقد ،وال يكف عن توجيه الأ�سئلة؛ لذا مل ي ِ
ملواقفه املعرفية الأخرى بعد.
maryamsaid2015@gmail.com
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احلداثة وما بعدها :عامل َّية التقدم �أم كون َّية الهدم؟!
عبد اهلل العلوي

�إ َّن �إ�صرا َر الدكتور عبداهلل ولد �أباه مبقاله يف جملة الت�سامح «احلداثة والكونية :جدل اخل�صو�صية والعاملية يف املقاربة التحديثية» لإثبات �أ َّن احلداثة ال ُيكن �أن
ُندرجها �ضمن قائمة الأدبيات فقط ،فهناك حداثة يف ال�سيا�سة ،وحداثة يف االقت�صاد ،وحداثة يف الفل�سفة ،وحداثة يف العلوم ،وحداثة يف التاريخ ،وحداثة يف ك ِّل �ش�ؤون
احلياة العلمية والعملية ،فال ميكن �أن نظلم املفهوم بحجة املعنى الظاهر؛ فينغلق املفهوم على نف�سهُّ ..
كل ذلك يجعلنا نقول ب�أ َّن املفاهيم ما عادتْ مُ�ستقلة باجتاه �أو
معنى واحد فقط ،و�إمنا لها مُت�سع ،ولها القدرة على التح ُّرك وف َق املعطيات التي يعي�شها املفهوم.
�أ�صبح التط ُّرق واحلديث عن احلداثة من الأمور التي بات احلديث عنها ف�ضفا�ضا ،بل و ُتعد �أ�سطوانة من الواجب رميها؛ لأنه مو�ضوع م�ستهلك تناوله الكثري من
املفكرين ،و�أظنُّ �أ َّن مرحلة احلداثة قد َّ
مت تخطيها من فرتة طويلة جدًّا يف العامل �أجمع ،وطغتْ مرحلة ما بعد احلداثة على املجتمعات الدولية عامة ،ويبدو �أ َّن
اخلوف ال�سابق من احلداثة يف ع�صور متقدمة يف الوطن العربي والإ�سالمي �أدَّى لرتاكم هذا اخلوف ،ف�أ�صبح املجتمع ال�شرقي يخاف من كل ما ي�أتي من الغرب؛ لأنه
يعتربه منافيا للقيم املجتمعية والدينية والثقافية العربية والإ�سالمية؛ لذا ف�إ َّن احلداثيني القوا هجو ًما قو ًّيا من قِبل الأ�صوليني والقدماء الذين و�ضعوا �أنف�سهم
ح ّرا�سا على املجتمعات.
وي��ق��ول ال��دك��ت��ور �أب���اه يف مقاله« :م��ن اجل��ل ِّ��ي �أ َّن احل��داث��ة هي
ظاهرة كونية تندر ُج يف �سياق تاريخي �شمويل ال ُيكن اختزاله
يف ُمدَّدات ح�ضارية حملية» ،فما عادتْ احلداثة تندرج �ضمن
�أدب معني� ،أو ن�ص �شعري �أو نرثي ،و�سجنها يف هذا املفهوم هو
ظلم يف حقها ،فما عادت املفاهيم تنغلق ،فهي متار�س احلرية
امل��ف��رط��ة؛ «ف��احل��داث��ة لي�ست ظ��اه��رة ثقافية ب��ل من��ط وج��ود
تاريخي يفر�ض نف�سه على الب�شرية ب�أجمعها» ،ولكي ال نغو�ص
يف هذا املو�ضوع نقول ب أ� َّن احلداثة والتحديث هما �أمر مرغوب
يف الطبيعة الإن�سانية العادية؛ فرغبة التغيري والتجديد �أمر
ال منا�ص منه ،وقد �أُطلق لفظ احلداثة عند ظهوره على «عدد
م��ن احل��رك��ات الفكرية ال��داع��ي��ة �إىل التجديد وال��ث��ائ��رة على
القدمي يف الآداب الغربية ،وكان لها �صداها يف الأدب العربي
احلديث خا�صة بعد احلرب العاملية الثانية».
ويبدو �أ َّن ظهور الر�أ�سمالية املثالية كان خط�أ كبريا يف التاريخ
ال��ب�����ش��ري� ،إذا مل نح�س ل�سعته �إال يف التطبيق الفا�شل لها؛
فظاهر الر�أ�سمالية �أنيق وجميع ومفيد ،مثله مثل اال�شرتاكية
وال�شيوعية واملارك�سية ،ولكن الأفعى ملم�سها ناعم ول�سعتها
�سامة وقاتلة ،و�صدق فيها قول املتنبي:
«دعوى الوداد جتول فوق �شفاههم...
�أما القلوب فجال فيها �أ�شعب».
بد�أتْ الر�أ�سمالية يف اخلفوت �شي ًئا ف�شي ًئا حتى جاء ُمدِّثوها،
وج َّملوها مب�سمى «احلداثة الر�أ�سمالية» ،وما هذه �إال كتلك،
ويرجع رواج احلداثة الر�أ�سمالية �إىل �أ�سباب؛ �أهمها� :سقوط
الكني�سة وظ��ه��ور ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،وان��ه��ي��ار ال��دول��ة وال�����س��ي��ادة
على حد قول الدكتور عبداهلل ،وتعي�ش احلداثة الر�أ�سمالية
الآن �أزم����ة ق��اح��ل��ة ،مم��ا ك���ان ل��ه الأث����ر ال��ك��ب�ير ع��ل��ى ال�شعوب
ال��ع��امل��ي��ة ،خ��ا���ص��ة ال��ع��رب��ي��ة والإ���س�لام��ي��ة ،وم���ا ���ش��ي��وع ال��ث��ورات
مما ُ�س ِّمي بـ»الربيع العربي»� -إال انفجار وا�ضح على �أنها ماع��ادت �صاحلة ،ب��ل عا�شت �أق��ب��ح ع�صورها ه��ذا الع�صر ،ب��د�أت

�شرارته من تون�س وانتقلت تدريج ًّيا لبقية ال��دول العربية،
حتى �سقطت ح��ك��وم��ات ك��ان ي��ظ��نُّ الكثري �أن��ه��ا م��ن امل�ستحيل
�أن ت�سقط؛ لأن كرثة الكبت يو ِّلد االنفجار ،وهذا ب��دوره َّبي
املخططات اال�ستبدادية على ال�شعوب العربية والإ�سالمية..
يقول الدكتور ف���ؤاد اخلطيب�« :إ َّن ال��دول الغربية املتقدمة
ومب�ساعدة من ال�صهيونية العامليةُ -تار�س انتقامًا وح�ش ًّياعلى احل�ضارة العربية والإ�سالمية يف �شرقنا املتو�سط ،خا�صة
ب��ل��دان ال��ه�لال اخل�����ص��ي��ب ،ون��ق�����ص��د ال���ع���راق و���س��وري��ا ول��ب��ن��ان
وفل�سطني.»....
وال ُب َّد � ْأن ال َن َ�ضع التكنولوجيا بعيدًا عن الأحداث والتطورات
يف ال�سيا�سات املختلفة يف ال��ع��امل؛ ف��ق��د لعبت دو ًرا م��ه�� ًّم��ا يف
التاريخ الب�شري ،واليابان هي من��وذج ظاهر ووا�ضح للعيان؛
فبعد ���س��ق��وط القنبلتني ال��ن��ووي��ت�ين يف ج��زي��رت��ي هريو�شيما
ون���اج���ازاك���ي يف ال��ع��ام  ،1948اع��ت��م��دتْ ال��ي��اب��ان ع��ل��ى ال��ت��ط��ور
التكنولوجي يف �صناعاتها؛ ف�أ�صبحت لديهم ثورة تكنولوجية
و�ضعت ثقتها الكبرية فيها ،وما � ْإن جتد م�صن ًعا يابان ًّيا حتى
ت�ضع ف��ي��ه ال��ث��ق��ة ال��ع��ل��ي��ا ،ك��ل ذل���ك ك���ان ل��ه الأث����ر يف احل��داث��ة
العمرانية والعلمية والفنية واالجتماعية.
لقد ح��او َل مُف ِّكرو ال��ع��امل � ْأن ُي��ط��وِّروا يف احل��داث��ة ،فظهر ما
يُ�س َّمى بالعوملة ،وه��ي نظام عاملي يقوم على الإب���داع العلمي
وال��ت��ط��ور التقني وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ،وث���ورة االت�����ص��االت؛ بحيث
ت��زول احل��دود بني �شعوب العامل ،ويُ�صبح العامل قرية كونية
�صغرية .وقد تناول ال�صندوق ال��دويل العوملة ب�أنها «التعاون
االقت�صادي املتنامي ملجموعة دول العامل ،والذي يحتمه ازدياد
حجم التعامل بال�سلع واخلدمات ،وتنوعها عرب احلدود �إ�ضافة
�إىل ر�ؤو����س الأم���وال ال��دول��ي��ة ،واالن��ت�����ش��ار املت�سارع للتقنية»؛
ف�أ�صبحتْ العوملة هي امل�سيطر الأول على ال�سوق العامليةٌّ ،
وكل
يتناوله على ح�سب ت�صوره للحداثة احلديثة� ،أو العوملة ،وبهذا
�أ�صبحت جت��ارة �أوروب���ا تنتقل تدريج ًّيا للعامل ،دون �أن يكون

هناك احتكار ل�سلعة معينة يف بلد معني ،و�أ�صبحت العاملية
وال�شمولية لل�سلع واملنتجات املختلفة ،وهذه هي النداءات التي
رفعها �أ�صحاب العوملة �ضد احلداثيني والر�أ�سماليني.
� ...إ َّن ���ش��ع��و َر م��ف�� ِّك��ري ومُ��ث��ق��ف��ي ال��ع��امل ب��امل��ل��ل م��ن احل��داث��ة
جعلهم ينطلقون �إىل مرحلة الحقة مُوقنني �أ َّن بها التقدم،
و�أ َّن احلداثة ما عاد لها فاعلية كي ُتفتح لهم خيارات �أخرى
جديدة ويف الوقت ذات��ه رحبة .ومن هنا كان ظهور م�صطلح
��غ�ير يف امل��ج��االت احلياتية
«م���ا ب��ع��د احل���داث���ة» ،منها ك���ان ال��ت ُّ
املختلفة ،ف��ي��ق��ول ال��دك��ت��ور جميل ح��م��داوي« :ج���اءت م��ا بعد
احل��داث��ة لتقوي�ض امليتافيزيقا ال��غ��رب��ي��ة ،وحتطيم امل��ق��والت
امل��رك��زي��ة ال��ت��ي هيمنت ق��دميً��ا وح��دي�� ًث��ا ع��ل��ى ال��ف��ك��ر ال��غ��رب��ي،
كاللغة والهوية ،والأ�صل وال�صوت والعقل ،وقد ا�ستخدمت يف
ُ
وتقرتن «ما بعد
ذلك �آليات الت�شتيت والت�شكيك والتغريب،
احلداثة» بفل�سفة الفو�ضى والعدمية والتفكيك ،والالمعنى
والالنظام ،وتتم َّيز نظرياتها بقوة التح ُّرر من قيود التمركز،
واالن��ف��ك��اك ع��ن ال��ت��ق��ل��ي��د وم���ا ه��و مُ��ت��ع��ارف ،ومم��ار���س��ة كتابة
االختالف والهدم والت�شريح واالنفتاح على الآخر عرب احلوار
والتفاعل والتنا�ص ،وحماربة لغة البنية واالنغالق واالنطواء،
مع ف�ضح امل�ؤ�س�سات العربية املهيمنة ،وتعرية الأيديولوجيا
البي�ضاء ،وااله��ت��م��ام باملد َّن�س والهام�ش وال��غ��ري��ب واملتخيل
واملختلف ،والعناية بالعرق واللون واجلن�س والأنوثة وخطاب
ما بعد اال�ستعمار».
لقد ب َ
���ات ف�شل م��ا يُ�س َّمى «م��ا بعد احل��داث��ة» و���ش��ي�� ًك��ا ،بعد �أن
�ض َّج العامل كله ب��رداء ِت��ه ،و�أ�صبح العامل ين ُبذ َب ْع َ�ضه َب ْع ً�ضا،
كما ا�ستطاعت «ما بعد احلداثة» �أن تدمِّر ال�� ُّرو َح الإن�سانية؛
فاحلرية املطلقة باتت تهدِّد حكومات عظيمة ،ال ندعو جلعل
احلرية م�سجونة  ،ولكن ندعو لأن تكون هذه احلرية حمكومة
بالعقل واملنطق واملجتمع ،وبهذا تنه�ض الأمم ،وت�سري نحو
ح�ضارة لها �صلب وقاعدة ثقافية جمتمعية.
abdlla1991@gmail.com

6

صفر 1437هـ  -نوفمبر 2015م

الدول العظمى :الر�سالة ال�سامية وامل�صالح الفا�سدة
فاطمة نا�صر

الكاتب �ألك�سندر فلور�س يف مقاله مبجلة الت�سامح عبارة هيجل «روح العامل على جواد» ،والتي �أطلقها حني ر�أى نابليون بونابرت عائدا على َ�صهْوة جواده
ُيقارب
ُ
ال�صورة لبو�ش االبن وهو ُيعلن انت�صار �أمريكا وحترير العراق من على منت حاملة طائرات� .أيت�شابه امل�شهدان مع اختالف الأزمنة� ،أم �أ َّن
مُنت�صرا عام  ،1806وتلك ُّ
بونابرت وطموحات فرن�سا العظمى ،يختلفان عن بو�ش االبن وطموحات �أمريكا؟
ُّ
ي�ستهل الكاتب حتليله بالبدء يف حتديد الذرائع ل�شن احلرب
تغيت مُ�س ِّببات احلرب ،وكيف
على العراق ،وي�ستعر�ض كيف َّ
ُو ِّجهت يف البداية للق�ضاء على �أ�سلحة الدمار ال�شامل التي
مي��ت��ل��ك��ه��ا ���ص��دام ح�����س�ين ،و���ص��ل��ت��ه ب���الإره���اب�ي�ن ،ح��ت��ى و�صلنا
�إىل رغبة �أمريكا يف ن�شر الدميقراطية .يبدو �أ َّن ال�سيا�سة
��غ�يرت بعد
الأم��ري��ك��ي��ة يف التعامل م��ع ال�����ش��رق الأو���س��ط ق��د ت َّ
ذلك؛ فقد كانت �أمريكا لوقت طويل ِّ
ُّ
التدخل الع�سكري
تف�ضل
املبا�شر� ،إن حادت �أيٌّ من ال��دول العربية عن ال��درب ،وبادرت
بفر�ض قوتها .متاماً ،كالذي حدث حني غزت العراق الكويت،
ق��ام��ت �أم��ري��ك��ا با�ستخدام ال��ت ُّ
��دخ��ل الع�سكري املبا�شر فقط،
حيث ا�ستطاعت �أم��ري��ك��ا بف�ضل ه��ذه ال�سيا�سة امل�ساملة التي
كانت تغ�ض الطرف عن كافة التجاوزات الإن�سانية وغريها يف
ت�ضرب بيدٍ من حديد �إنْ بادرت �إحدى
هذه الأنظمة ،ولكنها
ُ
هذه الدول بفر�ض قوتها ،من �أن ت�ستفيد من الرثوة النفطية
بهذه ال��دول ،و�إن تو َّفر ج ٌّو من احلماية لإ�سرائيل يف الوقت
تغيتْ
نف�سه .وهذا كان الأهم يف حينها� .إال �أ َّن هذه ال�سيا�سة َّ
ب��ا���س��ت��ح��داث خ��ط��ة ج��دي��دة لل�شرق الأو����س���ط .خ��ط��ة �أ�سا�سها
حتويل الأنظمة الدكتاتورية �إىل �أنظمة دميقراطية .وهذا
التغيري ي�شمل ملفات كثرية ،وكلها عليلة للأ�سف يف ال�شرق
ُ
فحقوق الإن�سان بكافة �أ�شكالها ُتنتهك دون رقيب �أو
الأو�سط.
ح�سيب .فاالنتهاكات الإن�سانية موجودة يف كافة دول ال�شرق
الأو�سط ،مع اختالف الن�سبة فقط.
يتك َّلم ال��ك��ات ُ��ب ع��ن َر ْغ��ب��ة �أم��ري��ك��ا يف ن�شر ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف
العامل العربي ،وه��ي اخلطة اجل��دي��دة ل�شرق �أو���س��ط جديد،
الكاتب مل يتع َّر�ض جلذور هذه الرغبة .و�أثناء ما كنت
�إال �أ َّن
َ
�أبحث حول هذا الأم��ر� ،صادفت � ً
أق��وال لبو�ش االبن وقياداته
عقب �أح��داث � 11سبتمرب؛ حيث قال �إ َّن دعم �أمريكا وغ�ضها
الطرف عن الأنظمة غري الدميقراطية ،قد �ساعد على ظهور
الإره��اب .ومقولة �أخ��رى مل�ست�شارة الأم��ن القومي كونداليزا
راي�����س ،ت��ق��ول فيها�« :إ َّن ِق َيمنا تعني لنا الكثري يف اخل���ارج،
ونحن لن نتوقف عن احلديث عن الأمور التي تهمنا :كحقوق
الإن�سان ،واحلرية الدينية...وغريها من القيم ،التي �سوف
َن ْ�سعى �إىل تطبيقها» ،وجن��د ق��وال م�شابها ل��وزي��ر اخلارجية
ال�سابق كولن ب��اول يقول فيه�« :إن��ن��ا منلك ر�ؤي���ة للمنطقة،
حيث ُتعلى فيها قيمة ال��ف��رد ،وحت�ترم فيها �سيادة القانون،

وت��زي��د فيها امل�شاركة ال�سيا�سة ي��وم��ا بعد ي���وم»؛ �إذن �أي��ك��ون
الإره��اب هو الباعث لتغيري ال�سيا�سة الأمريكية نحو ال�شرق
الأو���س��ط؟ وه��ل �صحيح �أ َّن���ه ب�سبب �سيا�سة �أم��ري��ك��ا ال�سابقة
يف ِّ
غ�ض ال��ط��رف ع��ن القمع وامل��م��ار���س��ات الالدميقراطية يف
ال�شرق الأو�سط ،ا�ستطاع الإرهاب �أن ينمو ويتمدَّد؟ ال يجيب
الكاتب عن هذا ال�س�ؤال ،فهو يتكلم عن رغبة �أمريكا بن�شر
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ف��ق��ط ،دون ال��ب��ح��ث ع��ن ���س��ب��ب رغ��ب��ة �أم��ري��ك��ا
بن�شرها .يعر�ض الكاتب العراق كنموذج لكيفية تطبيق �أمريكا
الدميقراطية يف ال�شرق الأو�سط ،وقد كانت �أمريكا اختارت
العراق ك���أول بلد ُتط ِّبق عليه �سيا�ساتها اجل��دي��دةِّ .
ويلخ�ص
الكاتب �أح��داث ه��ذا التغيري بنقطتني �أ�سا�سيتني؛ �أوالهما:
تداخل امل�صالح الأمريكية االقت�صادية...وغريها ،برغبتها
ال�صادقة بن�شر الدميقراطية .وهنا �أت�ساءل كيف يفرت�ض
ال��ك��ات��ب ُح�����س��ن ن��ي��ة الإدارة الأم��ري��ك��ي��ة بن�شر الدميقراطية
ً
ب�سيطا لهذه
ملمحا
يف ال��ع��راق ،دون �أن يعر�ض علينا ول��و
ً
النية ال�صادقة .عمل كهذا ال يُقا�س بالنيات و�صدقها ،و�إمنا
بالدالئل والقرائن ،التي ُتثبت ِ�ص ْدق هذه النية من عدمه.
ث��ان��ي��ا :ال��ت��ط ُّ��ورات امل��ع�� َّق��دة ال��ت��ي ظ��ه��رتْ �أث��ن��اء تطبيق ه��ذه
ال�سيا�سات؛ و�أهمها :عدم اال�ستقرار ،وا�شتعال فتيل النزاعات
الطائفية يف كافة مناطق ال��ع��راق ،وامل��ق��اوم��ة ال�شر�سة التي
�أظهرتها ه��ذه الف�صائل جت��اه ال��ط��رف الأم��ري��ك��ي ،ومطامع
�أمريكا يف ث��روات العراق التي مل تتو َّقف حتى �أثناء ن�شرها
للدميقراطية!

وبهذاَ ..ن َرى �أ َّن تطبيق ال�سيا�سة الأمريكية يف املنطقة ،لي�س
بالأمر الهني ،و�أمريكا �أدركت هذا الأمر .كما �أنها تدرك �أن
املواجهة املبا�شرة مع دول �أخ��رى كم�صر وال�سعودية لي�ست
جمدية �أب���دا .وح��اول��ت التدخل يف دول �أخ���رى ،حيث دعمت
�إخراج �سوريا من لبنان بعد مقتل احلريري ،ولقد ح�صلت يف
البدء على جتاوب كبري من ال�شعب اللبناين وقياداته؛ الأمر
الذي مل ي�ستمر طويال؛ حيث عادتْ �صورة �أمريكا الداعمة
لإ���س��رائ��ي��ل وب����د�أت التحالفات بالتفكك عنها .ول��ك��ن ن�ش�أت
فرقتان :واحدة ت�ؤيد عودة النفوذ ال�سوري يف لبنان ،و�أخرى
معار�ضة له� .أ َّما م�صرُّ ،
فتدخل �أمريكا فيها كان �سطحياً.
ون�أتي �إىل الق�سم الأخري ،والذي يتناول فكرة �ضرورة تطبيق
الدميقراطية يف العامل العربي ،والبحث يف كيفية حتقيق
ه���ذا الأم�����ر .ي��ق��ول ال��ك��ات��ب �إ َّن ال���دع���وات للتغيري وتطبيق
الدميقراطية وم��ب��ادئ العلمانية يف ال�شرق الأو���س��ط ب��د�أت
منذ  100ع��ام ،وناق�شها الكثري من املفكرين العرب� ،إال �أننا
وك��م��ا ن��ع��ل��م -مل ي��ك��ن للمفكرين ال��ع��رب ال��ل��ي�برال��ي�ين �أي��ة�سلطة �أو جماهريية يف �أي وقت من الأوق��ات .ومن �أبرزهم:
ال��ك��ات��ب العفيف الأخ�����ض��ر ،ال���ذي ك��ت��ب م��ق��االت ق�� ِّي��م��ة ح��ول
التغيري ،ولكن لذاعة بع�ض �آرائ��ه خ�صو�صا تلك التي تتكلم
ع��ن ت��دخ��ل الإ���س�لام بال�سيا�سية .و�أت��ف��ق م��ع الكاتب �أن َب ْ�ين
�ضرورة التغيري يف العامل العربي ،واالنق�سامات -الراديكالية
الدينية وال��رادي��ك��ال��ي��ة العلمانية -تغيب امل�صلحة العامة،
ال��داع��ي��ة �إىل نهو�ض ه��ذا اجل���زء م��ن ال��ع��امل ،امل��ت���أخ��ر كثريا
ع��ن رك���ب الأمم ،وال����ذي مل ي�ستفد م��ن ث��روات��ه يف الإن��ت��اج
امل��ع��ريف ،ومل ي�ستطع �أن ُي��ح��ارب حت��دي��ات ك��ث�يرة كالبطالة
وال���ف���ق���ر...وغ�ي�ره���م���ا .ك��م��ا �أ َّن�����ه م���ن َغ ْ��ي�ر احل��ك��م��ة حم��ارب��ة
امل�ساعي الأمريكية وامل�ساعي العربية الداعية للتغيري بهذه
ال�شرا�سة ،فهم -كما يقول الكاتب -باقون يف املنطقة لزمن
بجملة
طويل ،ولن جتدي مقاومتهم �شيئاً .ويختتم املقالُ ،
وردتْ يف التقرير الثالث للتنمية الإن�سانية العربية ،والتي
ت�شدِّد على �أ َّن درب التغيري الوحيد املتاح للعرب ينبغي �أن
ينبع منهم ،بالعمل اجلاد وقوة املعرفة ،التي �ستمكنهم من
ا�ست�شعار نقاط ال�ضعف ومطامع الآخرين.
f_wahaibi@hotmail.com
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امل�سلمون وجبال الألب ..قراءة يف الآثار التاريخية
نا�صر احلارثي

ُيحاول ُم َّمد ال�س َّماك يف درا�سته مبجلة الت�سامح التي جاءت بعنوان «عندما احت َّل امل�سلمون جبال الألب» تقدمي قراءة جديدة للوقائع التاريخية التي َحدَثت �أثناء
ُّ
التو�سع الإ�سالمي العربي؛ ب�سبب الطبيعة املناخية واجلغرافية.
توغل امل�سلمني يف غرب �أوروبا ،بطريقة حتليلية ينق ُد من خاللها فكرة تراجع ُّ
احلدث الأبرز يف املدونات والكتب التاريخية التي حتدثت َح ْول ُّ
َ
التوغل الإ�سالمي يف غرب
ومتثل معركة بواتيه يف جبال البريينيه ( )Pyreneesيف العام 732م،
�أوروبا ،وت�صور الكتب التاريخية الأوروبية �أ َّن القائد الأوروبي �شارل مارتل �أحلق بهم هزمية �ساحقة وطاردهم حتى َّ
مت التخل�ص منهم يف فرتة وجيزة ،ولكن الأمر
تع�صبا للكني�سة يف �أوروبا ،خ�صو�صا مع التنقيب الذي ح�صل يف العقود الأخرية والذي �أظهر �آثار التواجد
يبدو �أنه �أو�سع من تلك الق�ص�ص البطولية والتي تظهر ُّ
الإ�سالمي لي�س من الناحية املعمارية وح�سب ،بل من الناحية الثقافية واالقت�صادية واللغوية �أي�ضا .ولقد ك�شفتْ درا�سة �أجراها الربوفي�سور مانفرد ويرن �أ�ستاذ
ري من الوقائع التاريخية ،والتي تفند تلك
التاريخ يف جامعة اليونز الأمريكية -يف درا�سته حول الوجود العربي والإ�سالمي يف و�سط �أوروبا ،يف الع�صر الو�سيط -الكث َ
ال�صورة التي تظهرها الكتب التاريخية الأوروبية.
ويكننا تع ُّقب التواجد العربي يف منطقة غرب �أوروب��ا من
ُ
خ�لال تتبع منطقة فراك�سيناتوم والتي متثل مركز امل�سلمني
يف جنوب فرن�سا ،وهي �أحد �أهم املناطق التي ا�ستعمرها العرب،
وال��ت��ي كانت ت�شكل منطقة ذات بُعد �سيا�سي وج��غ��رايف وديني،
فهي َم ْعرب للحجاج للو�صول �إىل روم��ا ،ولأ َّن امل�سلمني �ش َّكلوا
ف��ي��ه��ا حت�����ص��ي��ن��ات دف��اع��ي��ة ،وه���ي م��ن��ف��ذ جت����اري م��ه��م ل��ك��ل من
فرن�سا و�شمال �إيطاليا و�سوي�سرا؛ لذلك ا�ستطاع ال��ع��رب �أن
يب�سطوا ن��ف��وذه��م لأك�ث�ر م��ن ث�لاث ع��ق��ود على ع��دد م��ن امل��دن
يف غ��رب �أوروب���ا؛ مثل :مدينة �أ�ستي ( ،)Astiومدينة �آك��وي
( ،)Acquiو�أديرة مثل :نوفاليز ،و�أولك�س ،وفينا ،وفالن�سيا.
ولقد �سيطر العرب على املمرات الأ�سا�سية الثالثة بني �إيطاليا
وفرن�سا ،وميكن تعقبها تاريخيا وجغرافيا م��ن خ�لال درا�سة
�آثار جبل املور ،وتربز �أهمية اجلبل من خالل ا�سمه؛ حيث �إ َّنه
امل�س َّمى الذي كان يُطلق على عرب الأندل�س يف �أوروبا.
وعلى الرغم من �سيطرة العرب على مناطق حيوية ومهمة من
خالل جبل املور ،وتو�سعاتهم وهجماتهم الداخلية ،مل يتع َّر�ض
العربُ لهجمات �شر�سة كما ُت�صوِّرها لنا كتب التاريخ الأوروبية؛
وذل��ك ع��ائ��د �إىل �أم��ري��ن؛ الأول :مُرتبط ب���أن��ه يف تلك الفرتة
تو�سع نفوذ العرب يف املنطقة ،وهاجموا حتى املناطق ال�شمالية،
وتق�سم ال��والءات وحتى
�إ�ضافة �إىل مت ُّزق الأوروبيني وت�شتتهم ُّ
َّ
حتالفهم م��ع ال��ع��رب ���ض��د بع�ضهم ال��ب��ع�����ض ،وي��ت��ج��ل��ى ذل���ك يف
امللك هيجو الذي حاول الق�ضاء على م�ستوطنة فراك�سيناتوم
و�إبطال منظومتها الدفاعية ،ولكن قلقه حول فقدانه لعر�شه
جعله يف نهاية الأم���ر يتحالف م��ع ال��ع��رب امل�سلمني ليحافظ
على ملكه من الزوال ،وحاول الكاتب و�ضع تف�سريات وت�أويالت
حول دوافع العرب امل�سلمني يف تف�سري التوغل العربي يف جبال
الألب و�إقامة م�ستوطنة فراك�سيناتوم ،بعدما دَحَ �ض فكرة عدم
قدرة امل�سلمني على التو�سع وفكرة التفوق الأوروبي ع�سكريا يف
املنطقة ،ولقد و ََ�ضع ال�س َّماك عددا من االحتماالت؛ من �أهمها:

فكرة الغنائم والرثوات التي يجنيها الأ�شخا�ص الذين يقومون
بالهجوم على تلك املناطق ،خ�صو�صا و�أ َّن َم��نْ ي�شن احلمالت
ه��م رج��ال م��ن الأن��دل�����س وه��م �أ�صحاب دي��ان��ات خمتلفة ،والتي
يُ�س ِّميها الكاتب بالهجمات ال�صيفية؛ حيث �إ َّنها جتري خالل
ف�ترة ال�صيف ،واالل��ت��زام بركن اجلهاد كفري�ضة ول��و بطريقة
�شكلية ،وقد يكون جللب ال�صقالبة كعبيد ليخدموا امللوك يف
ق�صور �أوروب���ا ،ولقد ا�شتهر اليهود كو�سطاء يف ت�سهيل عملية
نقلهم �إىل �أوروبا؛ بحيث �أ َّنهم يتعاملون مع الطرفني من �أجل
حتقيق هذه الغاية ،ويتم َّيز ال�صقالبة بقوامهم الرفيع وقوتهم
البدنية ،وهي عملية جتارية بحتة ي�شرتك فيها امل�سيح واليهود
وامل�����س��ل��م��ون ،ول��ق��د ب��� َّرر ال�����س��م��اك ان��ح�����س��ار ال��ت��وغ��ل الإ���س�لام��ي
وتوقفه وانهيار امل�ستوطنة �إىل حدثني تاريخيني مهمني؛ هما:
التوا�صل الدبلوما�سي بني امللك �أوت��و الأول وخماطبته لعبد
الرحمن الثالث لوقف امل�ساعدات عن م�ستوطنة فراك�سيناتوم،
وكذلك انتقال احلكم البنه احلكم الثاين والذي جنح يف �سيا�سته
�إىل الت�سامح وال�سالم ،و�أوقف الإمدادات لتلك احلركات ،والتي
مل تكن تلقى اهتماما من قبل الدولة الإ�سالمية .وي�ؤكد على
هذا االفرتا�ض َعدَم قيام الدولة ب�أي ت�شكيالت �إدارية و�سيا�سية
يف ذلك الإقليم ،كما جرت العادة من قبل اخلالفة الإ�سالمية
ع��ن��د ك���ل م��ن��ط��ق��ة ي��ت��م ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا ،وك���ذل���ك االن��ت��ك��ا���س��ة
ال�سريعة التي حدثت يف امل�ستوطنات التي �أقامها العرب هناك.
وهناك عدة �أدلة وم�ؤ�شرات حول النفوذ الإ�سالمي يف غرب
�أوروبا يف ك ٍّل من� :إيطاليا وفرن�سا و�سوي�سرا ،من �آثار امل�ساجد
ومقربة للم�سلمني يف �أح��د املمرات الرئي�سية ،وت�صميم بع�ض
الكنائ�س والتي تر�شح الآث��ار ب�أنها م�ساجد �سابقة� ،أ�ضف �إىل
ذل���ك ال��ق�لاع والتح�صينات وال��ت��ي �ُ��ص�� ِّم��م��ت ب��ن��م��وذج ي��ع��ود �إىل
ال��ع��رب� .أم��ا امل���ؤ���ش��رات اللغوية ،وال��ت��ي ُتعترب ال��ت��ح��دي الأك�بر
ب�سبب �صعوبة حت��دِّي �أ���ص��ل امل�صطلح -ب�سبب ال��ت��غ�يرات التي
حدثت عرب الزمن يف �أي لغة �أو لهجة اعتمد العرب عليها يف

توا�صلهم م��ع ال�سكان الأ�صليني -ف َت ْظهَر الآث���ا ُر اللغوية من
خالل عدد من امل�صطلحات اجلغرافية التي ال حتمل �أي �أ�صل
التيني ويبدو �أنها ذات �أ�صل عربي ،وكذلك بع�ض امل�صطلحات
التي تبد�أ بـ «�أل» التعريف ،كما �أ َّن الدالئل االقت�صادية تعترب
م��ن امل�لام��ح الرئي�سية ل�ل�آث��ار الرئي�سية يف تلك املنطقة من
خالل �إدخال زراعة القمح و�شجر البلوط وحتويل لب ال�شجر
�إىل قطران وهي كلمة متداولة يف تلك املنطقة� ،أ�ضف �إىل ذلك
املناجم التي �أقامها ال��ع��رب يف تلك املنطقة� .أمَّ��ا م��ن الناحية
االجتماعية ،ف��وج��ود ال َّرق�صات يف تلك املناطق اجلبلية التي
حتتفل بطرد امل�سلمني م��ن تلك امل��ن��اط��ق ،وات��ه��ام �أهلها ب�أنهم
ذوو �أ���ص��ول عربية ،وا�ستعباد الأوروب��ي�ين لأب��ن��اء تلك املنطقة
لفرتة من زمن امتدَّت لقرون ،وكذلك ال��زواج املختلط والذي
�أنتج �أعرا ًقا متباينة ،ونبذ �أبناء املنطقة للحم اخلنزير رغم �أنه
مورد غذائي واقت�صادي مهم يف تلك املنطقة ،كلها ترتك �آثارا
وم�ؤ�شرات على الوجود العربي يف عدد من املناطق يف �سوي�سرا
وفرن�سا و�إيطاليا.
لقد د�أب���تْ الكتب التاريخية الأوروب��ي��ة على �إظ��ه��ار الوقائع
التاريخية بطريقة متع�صِّ بة للكني�سة؛ حيث �إ َّنها مل ُت ْ��ورِد ِذ ْكر
العرب ،بل ت�صفهم يف الأغلب بالغزاة ،وهو ما ي ِّ
ُبي االنحياز يف
التوثيق التاريخي ،كما �أ َّن عدم تدوين العرب لتلك الأح��داث
ي ِّ
ُبي �أ َّنها مل ت�شكل منطقة ذات �أهمية �إدارية و�سيا�سية للخالفة
الإ�سالمية ،كما �أ َّن عددا من الكتابات � ْ
أظهرت �أ َّن العرب ا َّت�سموا
ب��ال��ت�����س��ام��ح م��ع ���س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة ،ومل ت��ظ��ه��ر عليهم ال��ت��وج��ه��ات
لل�سيطرة االقت�صادية على �أبناء تلك املنطقة �إال بعد َم ْعرفتهم
بتوقف �إمداد اخلالفة الإ�سالمية لهم .ويف هذا ال�سياق ،يظهر
الكتاب تف�سريات تبدو منطقية ،ولكنها تفتقر لتوثيق تاريخي
حقيقي ولت�سل�سل زم��ن��ي وا���ض��ح ،خ�صو�صا و�أ َّن ج�� َّل الأح���داث
والآثار حدثتْ يف ثالثة عقود فقط دون تدوين تاريخي وا�ضح.
m056058@gmail.com
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واملتغي يف الإ�سالم
حت ُّوالت الثابت
ِّ
َق ْي�س اجله�ضمي

واملتغيات يف الفكر الإ�سالمي»� ،إىل التعبري عن حتوالت الفكر الإ�سالمي �ضمن مُ�صطلحي
يذهب الكاتب ح�سن حنفي يف مقاله مبجلة الت�سامح املعنون بـ»جدل الثوابت
ُ
ِّ
«الثابت» و»املتغري» قدميا وحديثا ،فهما م�صطلحان �ضروريان تكامليان يف كل فكر وثقافة ودين ،وال ُيفهم �أحدهما �إال بالآخر .كما لعبت حتوالت هذين امل�صطلحني
تتم�سك بالثوابت حفاظا على ثباتها ،واملعار�ضة هي التي ت�سعى للتحرك داخل
الأيديولوجية دورا يف ال�صراعات االجتماعية وال�سيا�سية ،بناء على �أ َّن الدولة هي التي َّ
املعبة عن
الن�ص
املتغي لتغيري الو�ضع القائم ،ومبا �أ َّن َّ
ِّ
الديني هو املركز الذي ت�ستند �إليه �أفكار الديانة و�سلوك �أ�صحابها وتطلعاتهم ،كانت الن�صو�ص املحكمة هي ِّ
َّ
املعبة عن املتغريات التي ت�ؤ َّول على ما ُينا�سب الع�صر وحاجاته ،وهي يف هذا الت�أويل ت�سعى للموازنة بني الثوابت واملتغريات للحفاظ
الثوابت ،والن�صو�ص املت�شابهة هي ِّ
على ا�ستقرار املجتمع وتطوره.
إ�سالمي يحتوي على ثالثة �أن��واع من العلوم كان
والفك ُر ال
ُّ
ل��ك��ل منها ح�����ض��ور خ��ا���ص يف ال��ف��ك��ر الإ���س�لام��ي؛ ف��ك��ان �أق��واه��ا
العلوم النقلية اخلال�صة؛ وهي :علوم القر�آن واحلديث والفقه
وال�����س�يرة والتف�سري ،ث��م ت���أت��ي بعدها ال��ع��ل��وم النقلية العقلية
التي عاي�شتْ ح�ضورا متذبذبا يف الفكر الإ�سالمي بني القوة
وال�ضعف ،وهي :علم �أ�صول الدين و�أ�صول الفقه وعلوم احلكمة
وعلوم الت�صوف� .أما النوع الثالث وهو العلوم العقلية اخلال�صة
�سواء الريا�ضية �أو الطبيعية -فقد غابتْ وانقطعتْ عن الفكرالإ�سالمي ،وح�� َّل حملها العلوم العقلية اخلال�صة من الغرب،
وقد حدثت تغيريات داخل هذه العلوم ب�سبب الواقع الذي نزع
ال�سلطة م��ن الإ���س�لام و�أع��ط��اه��ا للغرب بجانب ت��ط��ور الع�صر
وتقلباته؛ مما �أ َّثر على الثابت واملتغري داخل هذه العلوم.
ففي ال��ع��ل��وم النقلية ،مل يُ��وج��د ال��ث��اب��ت لأ َّن العقل مل يكن
ح��ا���ض��را فيها ف��ك��ان��ت خ��ال�����ص��ة ،وب��ع��د حت���والت الع�صر ودخ��ول
الرتجمة ب��د�أ �إع��م��ال العقل يف النقل؛ فعلوم ال��ق��ر�آن ميكن �أن
تغي الواقع
ي�أخذ الن�ص فيها دالالت جديدة ومتعددة ،وبحكم ُّ
يتغي الفكر وال��ف��ه��م للن�ص ،وم��ا دالل���ة النا�سخ وامل��ن�����س��وخ �إال
َّ
لإم��ك��ان��ي��ة ح�����ص��ول التغيري يف احل��ك��م ال�����ش��رع��ي طبقا ل��ظ��روف
الع�صر؛ ف�أ�صبح الوحي ثابتا� .أم��ا فهم الن�ص على مقت�ضيات
الواقع ،فهو املتغري.
أي�ضا يف علوم احلديث غاب الثابت؛ فقد َّ
و� ً
مت تدوين احلديث
يف ع�صر ال��رواي��ة ال��ذي ك��ان فيه التدوين لأج��ل العلم؛ فكانت
حا�ضرة يف بقية العلوم كاللغة والتف�سري والتاريخ...وغريها.
�أم��ا الآن ،ف��ال��رواي��ة َموْ�ضع النقد ،ويجب التحقق م��ن ال�سند
واملنت و�صحته قبل الأخذ باحلديث.
�أمَّ����ا ع��ل��م ال��ت��ف�����س�ير ف��ه��و م��ن امل��ت��غ�يرات ،وال��ت��ف�����س�يرات على
�أنواعها لي�ست مقدَّ�سة ،بل هي -كما يقول حنفي« -اختيا ٌر طبقا
مف�سر يختار املعنى ال��ذي
لأه��ل االخت�صا�ص» .مبعنى �أ َّن ك�� َّل ِّ
يطابق اهتمامه واخت�صا�صه ،وميكن للتف�سري �أن ي�ساير العلوم
ري
احلديثة من علم النف�س واالجتماع والرتبية ،كما �أ َّن التف�س َ
ال يلزم �أن يكون على ترتيب �سور ال��ق��ر�آن الت�سل�سلي؛ ب��ل قد
يكون على املو�ضوع وم��ا يخ�صه من �آي��ات ،خ�صو�صا تلك التي
تهتم بالواقع والإن�سان والعامل.

وك��ذا يف عِ ْلم ال�سرية فهي لي�ست ثابتة ،بل �إ َّن كل �سرية هي
ق��راءة حلياة الر�سول مبا يُنا�سب ذل��ك الع�صر؛ فكانت ال�سري
الأول���ي���ة ال��ت��ي ُك��ت��ب��ت ع���ن ح��ي��اة ال��ر���س��ول ���س��ب��ب��ه��ا ال���دف���اع عنه
وتعظيمه ورف��ع ق��در ر�سالته ،ثم ُكتبت ال�سري احلديثة فمنها
ما �أظهر �أ َّن الر�سول ليربايل مثل «حياة حممد» ملحمد ح�سنني
هيكل ،و�أنه ا�شرتاكي يف «حممد ر�سول احلرية» لل�شرقاوي ،و�أنه
كان مع الأقباط «حممد ر�سول اهلل» لنظمي لوقا...وغريها.
ُعب �صاحب املقال ،وكانت
ويف الفقه كان تقنينا لل�شريعة كما ي ِّ
بداية ال��دورة الفقهية الأوىل هي االهتمام بالواقع وامل�صالح
املر�سلة (مالك) ،ثم م َ
َ�ضتْ للعقل والنظر عند «�أبوحنيفة» ،ثم
تو�سط «ال�شافعي» بني العقل والواقع ،و�أخريا �أخذ الن�ص بدون
��غ�يرت
��غ�يرت امل�صالح ،وت َّ
ت���أوي��ل (اب��ن حنبل)� .أمَّ���ا الآن ،فقد ت َّ
مناهج اال���س��ت��دالل ،وحت َّ��ول��ت الو�سطية �إىل �أيديولوجية نظم
احلكم ،و�أ�صبح الن�ص اخلال�ص دون ت�أويل ال يُنا�سب الواقع؛
ل��ذا جعل الفقه اجل��دي��د الأول��وي��ة للمعامالت على ال��ع��ب��ادات،
ْ
و�صارت املعامالت بال ثوابت على عك�س ما يف العبادات.
�أما العلوم العقلية النقلية ،فكان الثابت قدميا يف علم �أ�صول
ال��دي��ن ه��و نظرية ال���ذات وال�صفات والأف���ع���ال؛ ف��ال��ذات �إث��ب��ات
للوحدانية ونق�ض التعدُّ د ،ويف ال�صفات والأفعال تنزيه اخلالق
عن ت�شبيهه مبخلوقاته ،وحاول الأعداء الت�شوي�ش على العقائد
ْ
فانت�صرت العقائد الأ�شعرية
للح�صول على ���س��ي��ادة ال��دول��ة،
ب�����س��ي��ادة ال��دول��ة الأم��وي��ة ���ض��د ع��ق��ائ��د ال��ف��رق الأخ����رى ،و�سعت
الأ�شعرية قدميا �إىل الأولوية للنقل على العقل ،وللإميان على
العمل ،وجعل الإمامة يف قري�ش� .أما الواقع ،فجاء على خالف
الأ���ش��ع��ري��ة؛ فالعقل مُ��ق��دَّم على ال��ن��ق��ل ،وال��ع��م��ل على الإمي���ان،
وجعل الإمامة يف الرجل ال�صالح والإم��ام العادل بغ�ض النظر
عن ن�سبه القبلي.
ويف ع��ل��م �أ���ص��ول ال��ف��ق��ه ،ك��ان ق��دمي��ا ال��ث��اب��ت ه��و الن�صو�ص،
��غ�ير امل�����ص��ال��ح ،وو���ض��ع��ت بع�ض ال��ق��واع��د م��ث��ل« :ال اجتهاد
وامل��ت ِّ
مع الن�ص» ،و�صارت الأم��ة تعاين من غياب امل�صالح ب�سد باب
االجتهاد ،هذا ما دعا �إىل البحث عن ن�ص يوافق امل�صلحة مبا
ت�سمح ب��ه اللغة الأ�صولية ملواكبة ظ��روف ك��ل ع�صر وتقلباته
-كما يذكر الكاتب -ومنها :احلقيقة واملجاز ،الظاهر وامل�ؤول،

املحكم واملت�شابه�...إلخ ،ف�أ�صبحت الثوابت هي مقا�صد ال�شريعة،
وال�ضروريات اخلم�س :النف�س والعقل والدين والعر�ض واملال،
و���ص��ارت امل��ت��غ�يرات ه��ي التح�سينات واحل��اج��ي��ات احلياتية لكل
ع�صر.
ويف علوم احلكمة «الفل�سفة» ،يذهب حنفي �إىل �أ َّن ثوابتها
ك��ان��ت ع��ل��ى ث�لاث��ة �أق�����س��ام :منطقية وطبيعية و�إل��ه��ي��ة ،و ُق��� ِّ��س��م
الإن�سان على �أ َّنه َبدَن تابع للطبيعة ونف�سه للإلهيات ،وحديثا
�أعطى الغرب مفهومي الإن�سان والتاريخ خا�صة بعد الإع�لان
العاملي حلقوق الإن�سان ،يف حني ا�شتغلت الأمة الإ�سالمية على
مفهومي اهلل واخللود ،وحتوَّلت الثوابت يف املوا�ضيع املطروحة
م��ن �إث��ب��ات وج���ود اهلل وخ��ل��ق ال��ع��امل واخل��ل��ود �إىل الطبيعيات
اجلمالية والبحث يف ق�ضايا الإن�سان والعامل وتطوره.
�أمَّ��ا علوم الت�صوُّف ،فكان من ثوابتها االن��ع��زال عن العامل،
وت��رك الدنيا ،وعلى الإن�سان �أن يطلق نف�سه هلل يفعل بها ما
ي�شاء ،فيكون مثل الري�شة يف الريح .ويقول حنفي �إ َّن حقيقة
ُتغيات؛ �إذ ن�ش�أ الت�صوُّف عندما ا�ستحال على
هذه الثوابت هي م ِّ
النا�س �أخ��ذ ال�سلطة من بني �أمية؛ فذهب بع�ض الأتقياء �إىل
احلفاظ على �صفاء النف�س وطهارتها واال�شتغال ب�أمر الآخرة،
وك��ان غاية هذا الأم��ر هو االت�صال باهلل عن طريق املحبة �إىل
�أن يفنى يف حمبوبه� .أما الآن ،فنجد أ� َّن الثوابت ما زالت باقية
نف�سها القدمية واملتغريات مل يُ�صبها التحوُّل رغم تطور الواقع
ووجود �أدوات ملقاومة ال�سلطة والظلم والعدوان.
ويف عالقتنا م��ع ال��ع��امل ،ال ي���زال ال��غ��رب ه��و مَ���ْ��ص��در العلم
ل��دي��ن��ا ،وال ي����زال ال���ع���رب ي�����ش��ع��رون ب��ال��ن��ق�����ص اجت����اه ال��ث��ق��اف��ة
الغربية؛ كما �أ َّن الثقافة الغربية م��زج��تْ نف�سها م��ع الثقافة
العاملية ،وجعلتْ لنف�سها ال�سيادة على باقي الثقافات ،ف�إ َّن هذا
الأمر لي�س ثابتا �إال عند الغربيني ،بينما هنالك وجود لثقافات
�أخرى قد تكون لها ال�سيادة ،ورمبا حتوُّالت الظروف احل�ضارية
جتعل من املُ�صدِّر للعلم مو�ضوعا للعلم والدرا�سة ،فال �سيادة
لثقافة واحدة للأبد؛ لذا فعلى الواقع الإ�سالمي �أن يُوازن بني
امليل الكبري للثوابت على ح�ساب املتغريات ،الذي غالبا ما ي�أخذ
بالفكر الإ�سالمي �إىل املا�ضي ويبعده عن احلديث.
qabuazan@gmail.com
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ال�سالم
ثقافة َّ
�إميان احلو�سن َّية

ُ
تتناول الدكتورة �سعاد احلكيم يف بحثها مبجلة الت�سامح عن «ثقافة التغيري وتغيري الثقافة :الإ�سالم وثقافة ال�سالم» ق�ض َّية مُه َّمة جدًّا؛ وهي :مقدرة العامل
مبني على ثقافة ال�سالم امل�ستمد من الإ�سالم ذاته؛ النت�شال نف�سه من براثن احلركات الأ�صولية املتع�صبة والعنف والطائفية ،يف
الإ�سالمي على ت�أ�سي�س منهج جديد ٍّ
عامل �أ�صبحتْ فيه َع َمامات التحري�ض على املذهبية و�إق�صاء التعددية ال�سمة البارزة يف كثري من اخلطابات الدينية .ومن هذا املنطلق ،حاولتْ الدكتورة �سعاد تقدمي
منهج �إ�سالمي ُي�ساعد على �إر�ساء ثقافة ال�سالم؛ حيث تط َّرقت يف بداية بحثها على احلديث يف �أن «ال�سالم قيمة �إ�سالمية» ،وا�ستعر�ضتْ العدي َد من الآيات والأحاديث
التي ُّ
حتث على ن�شر ثقافة ال�سالم؛ بدءا من حتية الإ�سالم «ال�سالم عليكم» ،مرورا بذكر �أ َّن امل�سلم احلقيقي هو من «�سلم النا�س من ل�سانه ويده» ،وانتهاءا بقولها �إ َّن
الأ�صل يف عالقة امل�سلمني فيما بينهم والغري هو ال�سلم ،و�أ َّن احلرب جم َّرد ا�ستثناء ،وهذا ر�أي �أغلب الفقهاء.
وبعدها ،انتقلتْ �إىل احلديثِ عن �أهم املنطلقات الإ�سالمية
التي ُت�ساهم يف تر�سيخ ثقافة ال�سالم؛ والتي �أهمها :وحدة
الإن�سانية والإن�سان ،ووحدة الدين والتاريخ ،التي دعا �إليها
الإ�سالم؛ حيث تقول فيما يتعلق بوحدة الإن�سانية والإن�سان،
ب���أ َّن الإ�سالم �ساوى بني جميع الب�شر ،ومل يُفا�ضل بينهم يف
العرق �أو الطبقة �أو القومية �إال بالتقوى والعمل ال�صالح،
و�أ َّن ال��ق��ر�آن ال ُي��خ��اط��ب امل�سلمني وح�����س��ب ،و�إمن���ا «ال��ن��ا���س»؛
مُ�ستعر�ضة العدي َد من الآيات التي ُّ
تدل على ذلك ،كذلك ف�إن
ر�سالة الر�سول هي ر�سالة للعاملني � ْ
أجمعي غري حم�صورة يف
بقعة جغرافية واح��دة فقط� .أم��ا فيما يتعلق بوحدة الدين
والتاريخ ،فقد ذك��رتْ �أ َّن الدين عند اهلل واح��د ،منذ خلق �آدم
وانتهاء بر�سالة النبي حممد؛ وبالتايل ف���إ َّن الإ���س�لا َم كدين
لي�س فقط موجودا يف حقبة زمنية معينة ،و�إمنا هو َم ْو ُجود
منذ بدء وجود التاريخ الب�شري؛ فالدين هو الإ�سالم ،ولكن
ال�شرائع التي �أتى بها الأنبياء هي التي تختلف ،وتتعدَّد حتى
��غ�يرات املختلفة يف ك�� ِّل ُمتمع .وب��ع��ده��ا ،حتدَّثت
ُت��واك��ب ال��ت ُّ
ال��دك��ت��ورة ع��ن �أ َّن ث��ق��اف��ة ال�����س�لام يف الإ����س�ل�ام ل��ي�����س��ت فقط
�سيا�سية تتعلق بعالقتنا م��ع ال��دول الأخ���رى وال�شعوب غري
امل�سلمة ،و�إمنا هي ثقافة �شاملة لكل جوانب احلياة؛ فال�سالم
م��ع الآخ���ر ل��ن ي��ك��ون دون �أن ي��ك��ون يف ق��ل��ب ك�� ِّل م�سلم �سالم
داخلي نابع من ذاته باقتناع؛ فكيف ندعو �إىل ثقافة ال�سالم
ونحن ال نط ِّبق هذه الثقافة يف �أ�سرنا وجمتمعاتنا و�أوطاننا؛
فال�سالم يبد�أ من النف�س وتربيتها واملحافظة عليها ،وينتهي
بعالقاتنا مع الآخرين؛ فال �سالم مع الآخر دون �سالم داخلي
م��ع النف�س ،وا�ستعر�ضتْ ال��ع��دي��د م��ن اجل��وان��ب الإ�سالمية
التي تهتم بذلك؛ فالر�سول الكرمي حممد دعا �إىل االهتمام
ب��ال��ن��ف�����س ،واع��ت�بر �أ َّن �أع���ظ��� َم ج��ه��اد ه��و ج��ه��اد ال��ن��ف�����س ،ودع��ا
�إىل االه��ت��م��ام بال�صحة اجل�سدية �أي�����ض��ا ،و�أن ي��ك��ون ك��ل فرد
م�����س���ؤوال ع��ن رعيته «كلكم راع وكلكم م�����س���ؤول ع��ن رعيته»؛
فمن خ�لال الأ���س��رة نربي يف �أبنائنا ثقافة ال�سالم ،وختمت
بحثها باحلديث عن مركزية الإن�سان التي دعا لها الإ�سالم؛
ف��الإ���س�لام يهتم ب�سالمة الإن�����س��ان يف ب��دن��ه و�أم���وال���ه ودم���ه،

وا�ستعر�ضت العديد من الآي���ات والأح��ادي��ث الداعية لذلك،
كذلك تطرقت �إىل ق�ضية «الأحادية» يف التفكري التي تعي�شها
املجتمعات الإ�سالمية؛ حيث ت�سري وف��ق فكر واح��د ،راف�ضة
التعددية الفكرية التي دع��ا لها الإ���س�لام ،بقوله «وجعلناكم
�شعوبا وقبائل لتعارفوا» ،وكذلك «لو �شاء ربك جلعل النا�س
�أم���ة واح���دة والي���زال���ون خمتلفني �إال م��ن رح��م رب��ك ولذلك
خلقهم»؛ فالأ�صل هو التعددية والتعاي�ش ال�سلمي مع الآخر؛
فالتعارف هو ما يجب �أن يكون يف عالقتنا مع الآخر املختلف
عنا.
وهنا ..ف�إ َّن يل مُالحظات على ما تطرقت �إليه الدكتورة؛
�أولها� :أ َّن املجتمعات الإ�سالمية تعي�ش خلال نف�سي وفكريا،
ذل��ك �أن مفهوم «الإ����س�ل�ام» �أ�ْ��ص�� َب��ح �ضباب ًّيا على ال��ع��دي��د من
امل�����س��ل��م�ين ،وه���م ي���رون ك��ل ف��رق��ة ت�� َّدع��ي �أ َّن ل��دي��ه��ا الإ����س�ل�ا َم
احلقيقي ،ف�إىل الآن ال يزال هناك فقهاء يرون �أن الأ�صل يف
َّ
الإ�سالم هو احلرب ،و�أن ال�سلم ا�ستثناء ،وهناك �شباب يتب ُّنون
مثل ه��ذا التوجه ،مُ�ستدلني على ذل��ك بن�صو�ص دينية من
الفقه الإ�سالمي ورم���وزه؛ ف���إذا ك��ان من ميثل الإ���س�لام يبث
م��ث��ل ه��ذه الأف���ك���ار ،ف��م��ن ه��و امل��خ َّ��ول ب��احل��دي��ث ع��ن الإ���س�لام
احلقيقي؟ هل �أ�صحاب احل��رك��ات الداعية للعودة �إىل منهج
ال�سلف بكل ما فيه من اختالفات عن ع�صرنا� ،أم َمنْ يدعون
�إىل جت��دي��د ال��دي��ن وعقلنته ملواكبة الع�صر� ،أم َم��نْ يدعون
�إىل ت�أريخية الن�ص الديني وانتهاء �صالحيته فيما يتعلق
بالأحكام ال�شرعية؟
ك��ذل��ك ف�����إ َّن ه��ن��اك ���ض��ب��اب��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��وح��دة ال��دي��ن؛
حيث تقول الدكتورة �سعاد �إ َّن الإ���س�لام منذ �آدم �إىل حممد،
و�أ َّن ال�شرائع هي التي تتعدَّد ،وه��ذا ن�سمعه من العديدين،
ولكن حينما ي�أتي التطبيق فيما يتعلق بقبول الآخر املختلف
عنا يف املعتقد ،يقول العديد من الفقهاء «وم��ن يبتغي غري
الإ�سالم دينا فلن يقبل منه» ،وهنا يعنون بالإ�سالم املحمدي؛
وب��ال��ت��ايل ف����إ َّن امل�سيحيني وال��ي��ه��ود...وغ�يره��م م��ن �أ�صحاب
الديانات ال�سماوية وغري ال�سماوية مهما عملوا ف�إ َّن �أعمالهم
هباء منثور ،ولن ُتقبل منهم ،فما فائدة �أن نذكر �أ َّن الإ�سالم

دين واحد منذ �آدم وبعدها نق�صي اجلميع من قبول �أعمالهم
�إال امل�����س��ل��م�ين� ،أل��ي�����س��ت ه���ذه ال��ف��ك��رة وح�����س��ب ك��اف��ي��ة لرت�سيخ
االحتقار الداخلي جتاه الآخر؟ فمن املعروف يف علم النف�س
�أ َّن الإن�����س��ان ال��ذي يت�ش َّبع بثقافة جتعله يعتقد �أن��ه الناجي
يكب ويف داخل ال وَعْ يِه
الوحيد و�صاحب احلقيقة الوحيدةُ ،
ع���دم اع��ت��ب��ار ل�ل�آخ��ر م��ه��م��ا ا َّدع����ى ال��ت�����س��ام��ح ،وح����اول متثيل
ذلك ،كذلك ف�إ َّن هناك نقطة مهمة جدًّا ،فيما يتعلق بتعليم
�أطفالنا يف املدار�س والأ���س��رة؛ فمن املعروف �أ َّن حياة الطفل
مه َّمة يف تر�سيخ الأف��ك��ار ال��ت��ي �سيتبناها عندما ي��ك�بر ،ف���إذا
كانت مناهجنا التعليمية �إىل الآن ،تعلم الأط��ف��ال �أ َّن جميع
الب�شر يف نار جهنم �إال امل�سلمني ،و�أن امل�سلمني هم خري �أمة
�أخرجت للنا�س ،وبالتايل هم الأف�ضل يف كل �شيء ،فكيف نريد
�أن نخلق �إن�سانا واعيا ي�ؤمن بثقافة ال�سالم والتعددية؟ فقد
�أثبت العلم احلديث �أن للكلمة ت���أث�يرا كبريا يف عمل خاليا
ال��دم��اغ ،وت���أث��ره ب��ه��ا ،م��ن خ�لال العديد م��ن ال��ت��ج��ارب؛ ف���إذا
ما عر�ضنا �أطفالنا لهذه الكلمات ،فكيف لنا �أن نتو َّقع �أنهم
�سيكربون وه��م م�ش َّبعون بثقافة ال�����س�لام؟ و�إذا ك��ان��ت بع�ض
و�سائل الإع�ل�ام �إىل الآن ال تتعامل بجدية مبو�ضوع ثقافة
ال�سالم وال��ت��ع��ددي��ة الثقافية وال��دي��ن��ي��ة ،فمن �أي��ن �سي�ستقي
الفرد هذه الثقافة؟
� ...إ َّن ثقافة ال�����س�لام �إن مل تت� َّأ�س�س م��ن منهج ج��دي��د يف
تغيها �ألف �آية وحديث يدعوان لذلك ،و�أعني
التفكري ،فلن ِّ
هنا هوية دينية جديدة ،مبنية على الفل�سفة والبحث العلمي،
ولي�س على وج��ود «�سلطة دينية» حتتكر التف�سري لها؛ فلكي
يكون هناك مركزية للإن�سان ،فلنف�سح املجال �إىل البحث عن
هذا الإن�سان وم�أزقه الوجودي والديني من منظور فل�سفي
وعلمي ،يُ�سهم يف خلق هوية دينية جديدة تفتح مدارك الفرد،
ولي�س �إىل االحتكام فقط ب���آراء «جمموعة قليلة من النا�س»
تدَّعي �أ َّن لها الفه َم ال�شام َل للدين .للأ�سف ال�شديد ،فنحن
قد تربينا على ثقافة االتكال على الآخر لكي نتعلم ون�ستمد
املعرفة؛ �سواء كانت دينية �أو غري ديينة ،ولي�س على ثقافة
االعتماد على النف�س يف البحث والت�سا�ؤل مع معونة الآخر.
imanalhosniliberty@gmail.com
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غروب الفكر العربي
نوف ال�سعيدية

تناق�ش درا�سة في�صل احلفيان يف جملة الت�سامح (بح�سب ما �أ�شار �إليه د.في�صل عبدال�سالم احلفيان م َن ِّ�سق برامج مبعهد املخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم «�ألي�سكو») املعنونة بـ «من ابن البيطار �إىل الأنطاكي م�ساءالت لزمن غروب الفكر العلمي العربي» م�سائل مثرية حول احلركة العلمية العربية،
فالبحث -كما يقول الكاتب -عبارة عن «حماولة للخروج من نفق املفهوم ال�ساذج للرتاث ،مفهوم التغني والتبجيل� ،إىل ف�ضاء �أ�سمى ،هو ف�ضاء املحاورة وامل�ساءلة...
فالرتاث بع�ض التاريخ ،وقيمة التاريخ تكمن يف درو�سه �أو ًال».
يُحاكم الباحث بداية قيمة النه�ضة العلمية العربية عرب مناق�شة قناعات را�سخة يف الفكر العربي .كاعتبار العلم العربي الإ�سالمي «قفزة» يف تاريخ العلم ،بينما املعرفة -
كما نعلم  -بنائية وهي ال تنجح يف التقدم �إال مع ارتكازها على �أ�س�س من العلوم ال�سابقة ،ورغم �أن العرب يعرتفون ب�أهمية الرتجمة ،وما اعتمدوه من م�صادر ال�سابقني
�إال �أنهم ي�صرون على ر�ؤية العلم العربي الإ�سالمي ذا عمق خا�ص ،وهذا الأمر لي�س دقيقاً بال�ضرورة.
يُحدد الكاتب ركائز النهو�ض العلمي يف ركيزتني :اجلدة واالختالف ،مع التحلي باحليوية ،وقابلية النقد� .إن هاتني الركيزتني تقرران مو�ضع الظاهرة العلمية ومكانتها.
�أ�سباب الغروب
هناك جمموعة من الأ�سباب التي �أدت النحدار احلركة
العلمية يف احل�ضارة العربية ،كلها ت�ؤدي للنتيجة النهائية
املتمثلة يف تهمي�ش ال��ع��ل��وم العقلية ع��ل��ى ح�����س��اب العلوم
النقلية .وهذه هي بع�ض امل�سببات:
 تز ّمت العلماء :ر�أي ابن تيمية القائل ب� ّأن نوع العلمال��وح��ي��د امل��ع�ترف ب��ه ه��و العلم ال�����ش��رع��ي ،ول��ل��رج��ل � ً
أي�ضا
موقف معا ٍد حلركة الرتجمة (انظر :ج��ورج طرابي�شي،
هرطقات عن الدميقراطية والعوملة واحلداثة واملمانعة
العربية ،دار ال�ساقي ،الطبعة الأوىل ��� ،2006ص52) .كما
� ّأن ل�ل�إم��ام ال��غ��زايل �أي���ً��ض��ا م��وق��ف م��ن الفل�سفة والعلوم
الطبيعية والريا�ضيات �أو�ضحه يف كتابه «تهافت الفال�سفة»
ورغم �أن علماً ما كالريا�ضيات ال ميكن �أن مي�س الدين �إال
�أن��ه بر�أيه يُغري مبا بعده .الإم��ام ال�شافعي ق ّيد القيا�س
ل�صالح الن�ص (الدليل النقلي) .ق��ال الأ�شعري بنظرية
الك�سب والتي �أ�سقطت م�س�ؤولية الإن�سان يف �أفعاله .قال
الباقالين بنظرية «اجل��وه��ر ال��ف��رد» وترتب عليها �إلغاء
قوانني الكون ،و�إق�صاء العلوم العقلية.
 انحراف الفهم :فهم الكثريون �أن العلم املق�صود يف قولالر�سول�»:أعوذ باهلل من علم ال ينفع» هو العلوم العقلية.
 حترمي املنطق .وفق فتوى البن ال�صالح.ال�سلطة« :ذكر ابن الأثري يف حوادث �سنة  277هـ �أ ّنه
 ُكان على الن�ساخ املحرتفني ببغداد �أن يق�سموا ب�أنهم لن
ي�شتغلوا با�ستن�ساخ �أيّ كتاب يف الفل�سفة».
 -الطعن يف �إميان العلماء امل�شتغلني يف العلوم.

 حم��اول��ة �إ���س��ق��اط ق��وان�ين و�أدوات ال��ع��ل��وم النقليةعلى العلوم العقلية .وه��و �أم��ر ال ميكن القبول ب��ه �إذ
�إنّ «خ�صو�صية املجال املعريف وطبيعته هي التي حتكم
�أ���س�����س��ه وم��ن��اه��ج ال��ب��ح��ث ف��ي��ه .ع��ل��وم ال��ن��ق��ل ت��ق��وم على
ثوابت  -بع�ضها غيبية  -وال ميكن �إخ�ضاعها لقوانني
العلم ...ومن غري املقبول �أن نتعامل مع �أحد املجالني
مبنطق الآخر».
ول��ل��م�����س��ت�����ش��رق�ين ر�أي م��ث�ير ح���ول م��و���ض��وع ال��ن��ه�����ض��ة
العربية �إذ يقولون« :لوال الأ�شعري والباقالين والغزايل
ل��ك��ان مم��ك��ن��اً �أن ي�����ص��ب��ح ل���دى �أم����ة ال��ع��رب ع��ل��م��اء �أم��ث��ال
جاليليو وكبلر ونيوتن� .إن �شعلة العلم العربي انطف�أت

ب�����س��ب��ب جم����ال ال��ت��ف��ك�ير ال�����ض��ي��ق امل����ح����دود ،وال�����س��ي��ط��رة
الكاملة تقريباً مل��ذه��ب حم��اف��ظ متزمت ،متعار�ض مع
االزدهار املطلق حلرية البحث والنقد العلميني».
الطب العربي الإ�سالمي  -م�ساءالت خا�صة
يف ه��ذه اجلزئية يناق�ش الباحث احل��رك��ة العلمية يف
جمال الطب .تكمن خ�صو�صية الطب يف �أنه:
 -1جمال الطب بعيد عن العلوم الإ�شكالية و�إن اعتمد
عليها وتداخل معها �أحياناً.
 -2احلاجة امللحة له باعتباره �ضروريا حلياة الإن�سان؛
بحيث ي�صعب اال�ستغناء عنه �أو حماربته.
ي���ت���ن���اول ال��ب��ح��ث يف ه����ذه اجل���زئ���ي���ة من����وذج��ي�ن :اب��ن
البيطار والأن��ط��اك��ي باعتبارهما ع��امل�ين حقيقيني كانا
���ش��اه��دي ال��ب��دء وال��ن��ه��اي��ة .ح��ي��ث وج���د اب���ن ال��ب��ي��ط��ار يف
مرحلة الأل��ق ووج��د الأنطاكي يف مرحلة املراوحة التي
ت�سبق مرحلة التداعي ،والتي يقول عنها الكاتب ب�أنها:
«حركة توازي ال�سكون ،لأنها توهم باالنتقال ولي�ست يف
احلقيقة كذلك».
اخلال�صة
تكمن �أه��م��ي��ة وج���ود م��ث��ل ه��ذه الأب��ح��اث يف �أن��ه��ا �أو ًال
ت���ن���زع ���ص��ف��ة ال��ق��دا���س��ة ع���ن ال���ت��راث وت�����ض��ع ال��ق��ن��اع��ات
البديهية مو�ضع �شك .وث��ان�� ًي��ا يف �أن��ه��ا تك�شف الأ�سباب
التي قد تكون باقية �إىل الآن كحائل دون مواكبة احلركة
العلمية املعا�صرة :كتلك املتعلقة بالظروف االجتماعية
�أو ال�سيا�سية �أو الدينية� ،أو تلك املتعلقة ب�أهلية وكفاءة
الطاقات الب�شرية.
nouf.alsaidi@gmail.com
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ملحات عن �أدب الت�صوف
�سامل امل�شهور

الأدب ال�صويف كان وال يزال مليئاً بالرمز واال�ستعارة وتوظيف التجارب الروحية للأنبياء والأولياء ،وكما يقول موالنا النفري« :كلما ات�سعت الر�ؤية �ضاقت العبارة»،
وطبيعة التجربة الباطنية التي يخو�ضها ال�صويف حت ّتم عليه �أن يلوذ باال�ستعارة التي تتجاوز كل ظواهر اللغة الر�سمية؛ لذلك كان ال�صوفيون على مدار تاريخهم
ينتمون �إىل «حزب اخلوارج» على قواعد الفهم العريف للغة؛ فلقد كان ال�صوفيون من خمتلف الأديان والفل�سفات ُيقبلون على اللغة الرمزية املتحررة من جمود قواعد
اخلا�ص والتنفي�س عن ت�أمالتهم الالهوتية وامليتافيزيقية واحلياتية.
اللغة لإنتاج �أدبهم
ّ
يف مقاله «جناحاي �إىل العنقاء» حتدث الكاتب اللبناين فيكتور
الكك يف جملة الت�سامح عن جتربته ال�شخ�صية يف عامل الت�صوف
والبحث عن معرفة جديدة عن اهلل تعاىل ،ف�أ�ستاذنا الكك يبدو
�أ ّنه مل يقتنع بالأجوبة اجلاهزة �أو املُعلبة من رجال الدين ،بتعبري
�آخ��ر  :مل يقتنع بالقدر ال��ذي اختار له �أن يكون م�سيحياً و�إمن��ا
انفتح على كل التجارب الروحية ال�شرقية ،فجمع بني روحانية
الإجن��ي��ل وق��دا���س��ة ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي وانفتح ك��ذل��ك على الديانات
الهندية وال�شرقية واغرتف من معينها الروحي.
و�أن��ا �أق���ر�أُ جتربته الروحية التي �سكبها يف مقال �أدب��ي رفيع،
ق��ف��زت �إىل ذه��ن��ي م��ق��ول��ة ط��امل��ا ردَّدت���ه���ا و�أن����ا �أن��ظ��ر �إىل االق��ت��ت��ال
الطائفي وال�سيا�سي البغي�ض يف املنطقة ،كنت �أقول كلما �سمعت
ور�أي���ت القتل با�سم اهلل « :الت�صوف �سفينة النجاة م��ن طوفان
الكراهية» .
فـي موطن املجو�س
هكذا يحلو للأ�ستاذ الكك �أن ُي��ع ّ�بر ع��ن توا�صله م��ع الثقافة
الروحية يف �إي��ران ،والتعبري يُ�شتم منه التقدير الكبري للديانة
املجو�سية ،بو�صفها حتمل جتربة روحية �أو �صوفية نا�ضجة ،فهو
ي��رى �أن  « :املجو�س �شاركوا زراد���ش��ت نبي �إي���ران العتيقة دينه»
وهذا يدل يف نظره على �أن «حقيقة الأديان واحدة» .
وب��داي��ات الأ�ستاذ الكك يف ه��ذا التوا�صل الروحي مع الثقافة
الروحية الإيرانية ب��د�أت مع «رباعيات عمر اخليام» التي كلفته
م�صروفه الأ�سبوعي كام ً
ال ،فا�ضطر �إىل �أن مي�شي �أ�سبوعاً �إىل
مدر�سته ب�لا م�����ص��روف ،ي��ق��ول الأ���س��ت��اذ ال��ك��ك متحدثاً ع��ن هذه
التجربة مع اخليام � « :شاركت اخليام عط�شه �إىل ك�شف ال�سرت
عن املعنى الأكرب� ،إال �أ ّن حريته مل ت�شوّ�ش �إبرة بو�صلتي املتجهة
با�ستمرار نحو القطب الأعلى» .
والكتاب الثاين ال��ذي اطلع عليه الكك يف التجربة الروحية
الإيرانية هو « ال�شاهنامة» للفردو�سي �شاعر امللحمة الفار�سية
الأك��ب�ر ,ي��ق��ول م��ت��ح��دث��اً ع��ن ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة « :ا���س��ت��م��رت حكايات
امل��ج��و���س وع��ق��ائ��د ال��زراد���ش��ت��ي��ة و�أ���س��اط�يره��ا ت�شغلني� ،إىل جانب
ت���أم�لات��ي يف الإجن��ي��ل وال��ق��ر�آن� ،إال �أ ّن ال��ع��ام ال��ت��ايل  53 ،52فتح
يل �أفقاً جديداً على الفل�سفة الهندية �أو بعبارة �أ�صح الديانات
الهندية»  .وخال�صة هذه التجربة جت�سدت فيما �أ�سماه « الك�شف

الروحي» والذي هو باخت�صار « :قوة تتجاوز قوة العقل �إىل الال
حمدود» .ويف عام � 1956سجل الكك نف�سه يف طليعة الراغبني يف
درا���س��ة اللغة الفار�سية يف �إي���ران وبعدها ن��ال منحة درا�سية �إىل
جامعة طهران ،وعندها تكامل حلمه يف العي�ش يف �أر�ض املجو�س.
وك�أين به حتقق مبعنى الأثر ال�صويف الذي جاء فيه» :الطرق
�إىل اهلل ع��دد �أنفا�س اخل�لائ��ق» وك���أين ب��ه ا�ستمد م��ن روح وعقل
ال�شيخ الأكرب ابن عربي الذي قال:
عقد اخلالئ ُق يف الإله عقائداً
ُ
اعتقدت جميع ما اعتقدوه!
و�أنا
احلي من امليت
يُخرج ّ
ال�صويف ال يقف عند ظاهر ال��ع��ب��ارة ،وال يقتات م��ن الأل��ف��اظ
ال��ظ��اه��رة وي��ت��غ��اف��ل ع��ن امل��ع��ن��ى ال��ع��م��ي��ق ال����ذي ي�����س��ك��ن الأل���ف���اظ،
ال�صويف عينه على الباطن ،وال ي�سجن عقله يف ظاهر الألفاظ
والعبارات ،بهذه الروح انفتح �أ�ستاذنا الكك على �أدب ب�شار بن برد،
وانفتح كذلك على خمريات �أبي نوا�س ليجد فيهما �أدباً عرفانياً
ي�صلح �أن يتزوّد به ال�صويف!.
فالت�أويل �سالح ال�صويف وزاده و�إن �شئت قل :منهجه يف قراءة
يو�سع قدرات الفهم والتحليل عند الدار�س
كل الن�صو�ص ،وهذا ّ
للن�ص ،ويف ال��ت���أوي��ل يقول ال��ك��ك « :وم��ا �أزال �شغفاً بالت�أويل �إذ
ل��واله مل��ا ك��ان م��ن معنى لأيّ ن�����ص» ،فالفهم الباطني للن�صو�ص
عند ال�صوفية يتيح اكت�شاف �أو قل خلق الكثري من املعاين التي
قد ال يُعطيها املعنى الظاهر للن�ص؛ لذلك جند بع�ض ال�صوفية
يف جمال�س ال�سماع يعكف على �سماع اخلمريات وق�صائد الغزل،
ويتو�سل بهما �إىل مناجاة احل�ضرة الإلهية!
لذلك منذ بدايات جتربة الت�صوف يف الإ�سالم ،كان �أحد �أ�سباب
رف�ض الفقهاء للت�صوف وتكفري رموزه قولهم بوجود «حقيقة» يف
قبالة «ال�شريعة» وقولهم بوجود «باطن « مع كل « ظاهر « ،وهذا
ما جعل كثريا من الفقهاء ي�شك يف ن�شاط ال�صوفية وينظر �إليهم
نظرة مل�ؤها اخل��وف والتوج�س وال�شك ،ومل ت��ه��د�أ ه��ذه امل�س�ألة
ن�سبياً �إال على يد الإمام الغزايل الذي قرب الت�صوف �إىل الفقه،
وق ّيد �شطحات ال�صوفية و�أعاد القد�سية الكاملة لظاهر ال�شريعة.
ويبقى يف نف�سي هذا ال�س�ؤال قائماً :هل كان الغزايل �أقرب �إىل
الت�صوف �أم �إىل الفقه؟

ر�ؤيا يوحنا ومعراج �سيدنا حممد
للمعراج يف الأدب ال�صويف الر�سمي منه وال�شعبي قيمة معنوية
ك���ب�ي�رة ،ف��ال�����ص��ويف ي��ط��م��ح ل����ذوق جت��رب��ة ال��ن��ب��ي ،ون��ي��ل ر���ش��ح��ات
ونفحات من في�ض هذه التجربة .دعونا �أو ًال نعمم و�صف املعراج
على جت��رب��ة يوحنا كما ن�صف جت��رب��ة النبي حممد يف التقليد
الإ�سالمي ،فهذا يقرب بني التجربتني.
الكك يف درا�سته للمعراجني ا�ستطاع �أن يجد نقاط ا�شرتاك يف
التجربتني مبا يدعم فكرة «حقيقة الأديان واحدة» .
وامل�������ش�ت�رك يف ال��ت��ج��رب��ت�ين وج�����ود ال���ل���غ���ة ال���رم���زي���ة وك��ث��اف��ة
اال�ستعارات ،وه��ذا ما �سمح بوجود ت���أوي�لات منحرفة خا�صة يف
بع�ض �أج���زاء ر�ؤي���ا يوحنا ال�لاه��وت��ي ،واجل��ي��د يف الأ���س��ت��اذ �أ ّن���ه ال
يعرتف بتلك الت�أويالت التي هي يف حقيقتها حتريفات.
هل العقل كل �شيء؟
ال�صويف ُي�ؤمن بالعقل ولكنه ي�ؤمن كذلك بالقلب!
العقل ميثل الربهان عنده ،والقلب يخت�ص بالك�شوف والإلهام!
بل بع�ض ال�صوفية يغالون يف الت�شيع للقلب على ح�ساب العقل.
و�أ�ستاذنا الكك ي�ؤمن بالقلب �أو احلوا�س الباطنة فهو يقول:
«احل��ال النا�شئة عن احلوا�س الباطنة ال تتقيد مبعطيي الزمان
واملكان».
وي��ق��ول كذلك يف تعبري �شاعري� « :إن ه��ذا ال��ق��رب م��ن اهلل ال
يتحقق �إال ب��الإمي��ان ال��را���س��خ فهو وح���ده يتحدى �سنة الأ���ش��ي��اء
و�سل�سة الأ�سباب والنتائج» .
وجنده كذلك ي�صوغ هذه الفكرة يف هذا ال�س�ؤال :هل الإن�سان
ح��وا���س و�إدراك ح�سي وع��ق��ل جم��رد وح�����س��ب؟ �أل��ي�����س للقلب كما
يقول العارفون دور يف م�ساعدة الإن�سان على جتاوز وترية احلياة
العادية �إىل �أحوال ال يجد لها تف�سرياً باملنطق املعهود؟ وكلماته
يف ت�أكيد هذه الفكرة كثرية .
وخال�صة ما ُيكن �أن �أختم به املقال هو الآتي :لقد كان فيكتور
الكك خمل�صاً لقد�سية القلب ،لقد رف�ض ت�أليه العقل ،لقد ظ ّل
وفياً لعامل الت�صوف الذي �أقام لبناته الأوىل امل�سيح عندما قال :
«مملكتي لي�ست من هذا العامل» .
لقد ا�ستعاد الكك �صوفية امل�سيح التي �صلبتها الكني�سة.
almashoor1000@gmail.com
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فكر الإمام حممد عبده يف علم ال�سنن
حممد ال�ساملي

دائ ًما ما يُقرن احلديث عن الإ�صالح الديني واالجتماعي ب�أ�سماء من �أمثال الطهطاوي والإمام حممد عبده والأفغاين وغريهم ،فلقد انتحى الإمام حممد عبده مع
جمال الدين الأفغاين يف كتابة مقاالت العروة الوثقى منحى ي�ؤكد وجهتهما يف الإ�صالح ووقوفهما على كثري من �سنن اهلل تعاىل ،حيث � ّإن هذه املقاالت �أ�ضاءت عقول
قارئيها ،كما �أنها ت�ؤثر يف نف�سية و�شخ�صية القارئ وتخرجه من طور �إىل طور.
فقد �أكد ر�شيد ر�ضا � ّأن منهج العروة الوثقى ا ِّت�سم ب�أ�شياء
مل يخ�ض حولها �أح���د املف�سرين ال�سابقني وخل�ص ذل��ك يف
ثالثة �أمور هي:
 -1بيان �سنن اهلل تعاىل يف اخللق ونظام االجتماع الب�شري
و�أ�سباب ترقي الأمم وتدنيها وقوتها و�ضعفها.
و�سلطان وجمع بني �سعادة
 -2بيان �أن الإ�سالم دين �سيادة ُ
ال��دن��ي��ا و����س���ع���ادة الآخ�����رة وم��ق��ت�����ض��ى ذل���ك �أ ّن�����ه دي���ن روح���اين
واجتماعي ومدين.
 -3بيان � ّأن امل�سلمني لي�س لهم جن�سية �إ ّال دينهم فهم �إخوة
ال يجوز �أن يفرقهم ن�سب وال لغة وال حكومة.
فهناك ف��رق بني فهم عبده و�أ�ستاذه احلكيم للقر�آن وبني
�أفهام املتقدمني الذين كانت حظوظهم من تف�سري الآية كتابة
�سطرين �أو ب�ضعة �أ�سطر �أكرثها يف غري �سبيل هدايتها .ي�أتي
الكاتب رم�ضان الغريب يف مقالته مبجلة الت�سامح بعنوان»
فقه ال�سنن الربانية يف فكر حممد ع��ب��ده» ،لي�ؤكد على دور
ال�سنن
الإم����ام يف االه��ت��م��ام بعلم ال�����س�نن ،ول��ق��د ع��� ّرف الإم����ام ّ
�ضمن اهتمامه باحلديث عنها فقال« :ال�سنن جمع �سنة وهي
الطريقة املُعبدة وال�سرية املتبعة �أو املثال املتبع» ،وقد جاء ذكر
ال�سنن يف موا�ضع م��ن الكتاب العزيز كقوله يف �سياق �أحكام
القتال وما كان يف وقعة بدر(:قل للذين كفروا �إن ينتهوا يغفر
لهم ما قد �سلف و�إن يعودوا فقد م�ضت �سنة الأولني).
ن��رى الإم��ام حممد عبده ي�ؤكد على ه��ذه النظرة الداعية
�إىل درا���س��ة علم ال�سنن وتدوينه وت�أ�صيل علم االجتماع على
ق��واع��د �إ�سالمية ق��ر�آن��ي��ة متينة حيث �إ ّن���ه ينظر �إىل � ّأن علم
ال�سنن �أعظم الو�سائل لكمال العلم باهلل تعاىل و�صفاته ومن
�أقرب الطرق �إليه و�أقوى الآيات الدالة عليه وهو �أعظم العلوم
التي يرتقي بها الب�شر يف احلياة االجتماعية املدنية فيكونون
بها �أع��زاء �أقوياء �سعداء و�إن اال�ستفادة منه تكمن يف النظر
فيه �إىل الوجه ال��رب��اين وال��وج��ه الإن�ساين جميعاً .كما يرى
ع��ب��ده �أن ع��ل��م ال�����س�نن مل ي���أخ��ذ ح��ق��ه م��ن تفكري امل�سلمني يف
القدمي واحلديث �إال النزر الي�سري الذي ال يتنا�سب مع قيمة
هذا العلم حيث �إ ّنه يرى � ّأن هناك �أ�سباباً جعلت �إدراك امل�سلمني
لعلم ال�سنن �إدراكاً �ضعيفاً وتوظيفهم له �أ�شد �ضعفاً ومن هذه
الأ�سباب:
-ال��ف��ه��م امل��غ��ل��وط مل�ضامني ال��دي��ن وم��ع��اي�ير احل��ي��اة؛ فعدم

الفهم مل��ف��ردات الإ���س�لام جعلت �إدراك امل�سلمني لعلم ال�سنن
�إدراكاً غائماً يف�سر الظواهر بغري �أ�سبابها ويُعللها بغري عللها.
التقليد :وال�سبب الثاين من �أ�سباب عدم انتفاع امل�سلمني هو
التقليد ،حيث يرى حممد عبده �أن التقليد �أ�ضلهم عن تدبر
القر�آن واالتكال على امليتني حال بينهم وبني �سنن اهلل يف هذا
الإن�سان ،فالتقليد �أ�صبح غ�شاوة على الأعني حال بينهم وبني
هداية اهلل تعاىل و�سننه يف الأنف�س والآفاق.
 -3ع���دم ت��دوي��ن ع��ل��م ال�����س�نن :ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ال��ق��ر�آن
الكرمي حافل بقواعد هذه ال�سنن �أو علم االجتماع كما ي�سمى
�إال �أن امل�����س��ل��م�ين مل ي��ل��ت��ف��ت��وا �إل��ي��ه ب�����ص��ورة م��ن��ا���س��ب��ة لقيمته
وحاجتهم املا�سة له ومن �أ�سباب ذلك عدم التدوين لهذا العلم،
حيث �إنه جاء يف القر�آن الكرمي الكثري من قواعد هذا العلم
فغفل �أكرث املف�سرين عنه ومل يهتد �إىل فقه بع�ضه �إال القليل
منهم �إذ مل يكن ه��ذا العلم م��دون��اً يف عهدهم فينبههم �إىل
ذلك ،فعدم تدوين علم ال�سنن كان �سب ًبا من �أ�سباب ان�صراف
امل�سلمني عنه �أو عدم التفاتهم �إليه على الأقل.
م���ن ث���م ي����أت���ي رم�����ض��ان ال��غ��ري��ب ل��ي��ب�ين خ�����ص��ائ�����ص ال�سنة
الربانية يف نظر حممد عبده ،ومن �أب��رز هذه اخل�صائ�ص ما
يلي:
 -1خ�صي�صة الإط�����راد وع���دم ال��ت��وق��ف :فال�سنة ال��رب��ان��ي��ة
يف ن��ظ��ر حم��م��د ع��ب��ده م��ط��ردة ال ت��ت��وق��ف ل��غ��اي��ة م��ا���ض��ي��ة ،وال
تنتهي عند حدٍ  ،فاحلديث عن عقاب املكذبني و�أنه يجري على
�أ�شباههم م��ا ي��ج��ري عليهم ي���ؤك��د على ه��ذه اخل�صي�صة من
خ�صائ�ص ال�سنن الربانية و�أن من يحفظ التاريخ من وقائع
الأمم من د�أبها وعاداتها يف الكفر والتكذيب والظلم يف الأر�ض
وم��ن عقاب اهلل �إي��اه��م��ا ه��و ج��ار على �سنته تعاىل امل��ط��ردة يف
الأمم وال يظلم اهلل تعاىل �أحدا ،و�إمنا عقابه لذم �أثر طبيعي
لكفرهم وف�سادهم وظلمهم لأنف�سهم ه��ذا ه��و امل��ط��رد يف كل
الأمم يف جميع الأزمنة.
وقد و�صف املوىل عز وجل �أهل االعتبار ب�أنهم �أهل الأب�صار
فقال(:فاعتربوا يا �أويل الأب�صار).
 -2ع��دم التبدل �أو التحول :وم��ن خ�صائ�ص ال�سنن كذلك
�أنها ال تتبدل وال تتحول وقد دلت �آي��ات القر�آن الكرمي على
هذه اخل�صي�صة وذلك يف قوله تعاىل �(:سنة اهلل التي قد خلت
من قبل ولن جتد ل�سنة اهلل تبديال).

ومعنى �أنها ال تتبدل �أي ال تتغري وال ترتك م�سارها ،و�أنها
ال ت�صرف عن هدفها وتظل على غايتها.
 -3عدم املحاباة �أو املجاملة� :إن �سنن اهلل تعاىل ال حتابي
وال جتامل ول��و جاملت الأنبياء ولكنها مت�ضي عليهم كما
مت�ضي على غريهم بل مت�ضي على �أ�سوتهم وقدوتهم حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم كما م�ضت على ك��ل الب�شر ،وذل��ك يف
قوله تعاىل (:قل ما كنت بدعاً من الر�سل وما �أدري ما ُيفعل
بي وال بكم �إن �أتبع �إال ما يوحى �إ ّ
يل وما �أنا �إال نذير مبني).
حتت عنوان موارد ال�سنن الربانية يف فكر الإم��ام حممد
ع��ب��ده ،ي���أت��ي الكاتب م��رة �أخ��رى ليبني امل��واط��ن التي يكرث
فيها ظهور ال�سنن والتي نعرب عنها مبوارد ال�سنن الربانية
يف القر�آن الكرمي ،ومنها:
 -1الق�ص�ص القر�آين الذي ما تختم ق�صة من ق�ص�صه
�إال ب���إع��ط��اء �سنة م��ن �سنن اهلل ت��ع��اىل يف خلقه وق��ان��ون من
قوانينه عز وجل يف عباده ومن الأمثله على ذلك قوله تعاىل
يف �سورة يو�سف� (:إنه من يتق وي�صرب ف�إن اهلل ال ي�ضيع �أجر
املح�سنني)
 -2امل��ث��ل ال��ق��ر�آين :وم��ن امل��واط��ن ال��ت��ي يكرث فيها وج��ود
ال�سنن يف القر�آن الكرمي املثل ،حيث حر�ص القر�آن الكرمي
على ت�صوير معانيه وعر�ض ق�ضاياه ب�أقرب �صورة و�أو�ضح
���س��ب��ي��ل ،وك�ث�ر يف ال���ق���ر�آن ���ض��رب الأم���ث���ال ورب��ط��ه��ا بالق�صة
واالعتبار فقد ورد املثل يف القر�آن الكرمي ما يزيد على مائة
مرة وه��ذا بلفظ املثل وم�شتقاته عدا ال�صور الأخ��رى التي
ورد عليها املثل يف القر�آن الكرمي.
 - 3الآيات التي ورد فيها الأمر بال�سري يف الأر�ض :قيمة
هذا ال�سري يف الوقوف على �أحوال املا�ضني وم�صارع الغابرين
وغالباً ت�أتي ال�سنن بعد هذا الأمر .وعندما نقلب فكر عبده
لرنى موقفه من هذه امل��وارد الثابتة لل�سنن الربانية جند
�أنه �ضمن عنايته الفائقة بال�سنن و�أهميتها وقف عند عدد
من النقاط واملوارد كالأمر بال�سري يف الأر�ض واالعتبار مبن
ك��ان��وا ،وعلم التاريخ و�أح���وال الب�شر ،والق�ص�ص القر�آنية
كونها ر���ص��دا ل�سنن وق��وان�ين ق��د تتكرر م��ع الالحقني كما
وقعت مع ال�سابقني ،والنظر يف الكائنات و�أحوالها والتعمق
يف درا�ستها كونها طريقاً ملعرفة اخلالق.
m.a.s.alsalmi@gmail.com
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