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الطريـــــق إلـــى معرفـــــة اللـــــه
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أمريكــــا وأتبــــاع المسيـــح
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أما قبل.....
د .هالل احلجري
لقد خ�صّ ُ
�صت افتتاحيات ملحق «�شباب التفاهم» يف العام
املن�صرم للتنبيه على القيم امل�شرتكة بني الأديان والثقافات،
مثل قيم الت�سامح ،والإخاء ،وا ُ
حلب ،والأخوّة ،وال�صدق،
واملروءة ،وغريها من القيم التي �أعتقد ب�أنها ميكن �أن ُت�سهم
يف ردم الهوّة بني ال�شعوب.
�أما افتتاحيات مالحق هذا العام  ،2016ف�س�أخ�ص�صها للأيام
التي قررتها الأمم املتحدة �أياما دولية� ،أهابت فيها بالأمم
وال�شعوب �إىل االهتمام بها وتعزيزها ر�سميا ومدنيا.
ومن الأيام العاملية التي قررتها الأمم املتحدة يف هذا ال�شهر
هو يوم  27من يناير ،وقد خ�ص�صته لإحياء ذكرى �ضحايا
الهولوكو�ست؛ لأنه يتزامن مع اليوم الذي حرر فيه اجلي�ش
ال�سوفياتي يف عام � ،1945أكرب مع�سكرات االعتقال والقتل
النازية يف �أو�شويتز بريكيناو (بولندا) .لقد اعرتفت
اجلمعية العامة للأمم املتحدة بوقوع الهولوكو�ست ب�صفته
حقيقة تاريخية ،واعتمدت يف  2005القرار الذي �أدانت
مبوجبه وبدون حتفظ «جميع مظاهر التع�صب الديني �أو
التحري�ض �أو امل�ضايقة �أو العنف �ضد الأ�شخا�ص �أو الطوائف
على �أ�سا�س الأ�صل العرقي �أو املعتقد الديني �أينما حتدث».
ويف ر�أيي �أن هذا اليوم يوم مهم؛ لأننا كم�سلمني وعرب ينبغي
�أن نف ّرق بني اليهودية ب�صفتها ديانة من الديانات ال�سماوية،
وال�صهيونية ب�صفتها منظمة عن�صرية �أدانتها الأمم املتحدة،
مبا فيها �سلطنة عمان ،بقرار معلن �سنة  1975ورقمه .3379
و قد جاء فيه�« :إن اجلمعية العامة للأمم املتحدة تقرر �أن
ال�صهيونية �شكل من �أ�شكال العن�صرية والتمييز العن�صري».
�شخ�صيا� ،أت�ضامن مع اليهود الأبرياء� ،أطفاال ،و�شيوخا،
ون�ساء ،وعجزة ،الذين هلكوا �ضمن الإبادة اجلماعية
والتطهري العرقي والأعمال الوح�شية التي ارتكبها النازيون
�إبّان احلرب العاملية الثانية .مل تكن هذه اجلرائم نكتة
تاريخية ،كما يحاول بع�ض القوميني العرب ت�صويرها.
علينا �أن ال ننظر �إىل احلدث من خالل العدوان الذي
ميار�سه الكيان ال�صهيوين يف �إ�سرائيل �ضد الفل�سطينيني؛
لأن هذا �أي�ضا �شكل من �أ�شكال الإبادة اجلماعية التي ندينها
كما ندين الهولوك�ست.
على الدول العربية ،يف ر�أيي� ،أن ت�ستغل هذا اليوم يف تعبئة
جمتمعاتها وتوعيتها بخطورة العن�صرية ،والتع�صب
الديني ،و�إق�صاء الآخر ،واال�ستبداد بالر�أي ،كما عليها �أن
تع ّزز يف نفو�س هذه اجلماهري قيمة الإميان بالتعددية
واالختالف واحلوار والتفاهم .ينبغي �أن تنظر هذه الدول
�إىل الهولوك�ست بكونه معادال مو�ضوعيا للكراهية واملوت
والقتل اجلماعي ،الذي ينبغي �أن ال يتكرر يف التاريخ
الإن�ساين.
hilalalhajri@hotmail.com
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�أجنحة النور�سي جعلته بديع زمانه
فاطمة نا�صر

�إ ّن الآتي ذكره ما هو �إال قراءة حتليلة يف مقال مبجلة الت�سامح « :الت�صوف و�أثره يف �شخ�صية �سعيد النور�سي وكتاباته» ،للكاتب :حممد توفيق رم�ضان.
وحيث �إ ّن الكاتب ي�ستعر�ض يف مقاله �شخ�صية معروفة له ولغريه من املفكرين الكبار ،هذا ما التم�سته و�أنا �أقر�أ مقاله .فوجدت العنوان ي�سمي ال�شخ�صية �سعيد النور�سي،
بينما منت املقال تناوله بلقبه (بديع الزمان) دون الإ�شارة �إىل �أ ّنه لقب هذه ال�شخ�صية ،وما دوري هنا� ،سوى تقريب املقال للقارئ العادي ،وت�شويقه للمعرفة والبحث .لهذا
وجدتني ملزمة �أ ّن �أقدم نبذة عن هذه ال�شخ�صية �أوال ،قبل البدء يف ذكر �سريته ال�صوفية وت�أثريها عليه.

من هو بديع الزمان �سعيد النور�سي؟
ه ��و ع ��امل م���س�ل��م ك � ��ردي ،ع ��ا� ��ش ب�ي�ن (.)1960 - 1877
�شخ�صية �سعت للإ�صالح ،وطرقت �أبوا ًبا كثرية له .وبهذا
نعني� ،أنّ هذه ال�شخ�صية مل تولد مت�صوفة وهادئة بطبعها،
بل م� ّرت بالكثري من املتغريات �أب��رزه��ا :ان�ضمامه للجهاد
عند اندالع احلرب العاملية الأوىل� .إال �أن بذرة طلب العلم
والهجرة �إليه كانت مالزمة له منذ ال�صغر و�أن ذلك الع�شق
امل�ت��وق��د للقلم وم ��داده ،جعله م��واظ�ب�اً على الكتابة طيلة
ع�م��ره .ف�ق��د �سبقت م��ؤل�ف��ات��ه ال���ص��وف�ي��ة ،م��ؤل�ف��ات �أخ ��رى،
ت�ل�ت�ق��ي م�ع�ه��ا يف ف �ك��رة الإ�� �ص�ل�اح ،و�إن اخ�ت�ل�ف��ت يف كيفية
تطبيقها ،مثل كتيب :اخلطوات ال�ست ،وهو ر�سالة ،كتبت
يف مواجهة حرب ال�شائعات التي هدفت �إىل �إ�ضعاف مركز
اخل�لاف��ة �أث�ن��اء احل ��رب العاملية ،وفيها ي�شري �إىل مع�سكر
احللفاء وخا�صة الإجنليز بـ»ال�شياطني وال�ك�ف��رة» .وي��رى
�أنّ احل��رب موجهة �ضد الإ��س�لام فقط ،حيث يقول بحزم
وت ��أك �ي��د�« :إن ال�ع�ق��ول ب�لاه��ة ع�ق��ل ي ��رى �إم �ك ��ان التوفيق
والتوا�ؤم بني �أطماع (الإنكليز) ومنافعهم وبني عزة الإ�سالم
ومنفعته « .وال �ق��ارئ ل�ه��ذه الر�سالة يجد بها لغة حانقة
غا�ضبة ،ال ت�شابه لغة الت�ص ّوف التي �سوف تلحقها .ولرمبا
لوال هذه املرحلة القا�سية ،ما ت�سللت ال�صوفية الهادئة �إىل
قلب بديع الزمان النور�سي.
الت�صوف:
م��ن ال���ض��روري الإ� �ش��ارة �إىل �أن ال�ك��ات��ب الأ��س�ت��اذ حممد
توفيق رم�ضان بد�أ مقاله بتربئة ال�صوفية ،وهو �أمر واجب
يف ظ��ل م��ا انت�شر و��س��اد م��ن �أف�ك��ار مغلوطة عنها ،و�أخ��رى
و�صلت لل�شطح ،فكفرتها وك ّفرت ممار�سيها .وقد عمت هذه
الأفكار ،فلم تعد متيز بني ال�صوفية ال�صافية ،وتلك التي
�شطحت ك�م��ا �شطحت بع�ض امل��ذاه��ب الإ��س�لام�ي��ة ك��ذل��ك.
فلي�س التطرف �سمة ال�صوفية فقط ،ولكنه داء قد �أ�صاب
معظم الفرق وخمتلف الأفكار .ومن هنا قام الكاتب بعر�ض
�أربعة �أ�س�س حمل اتفاق جميع الفرق الإ�سالمية ،وهي:
كتاب اهلل و�سنة نبيه مرجع اجلميع ،من خالفهما قد حاد

عن الدرب.
تزكية النف�س مذكورة يف القر�آن ،و�صون النف�س ك�صون
باقي اجل ��وارح م��ن ارت�ك��اب املعا�صي �أم��ر واج��ب .وم��ا قوله
د�ساها) �إال
تعاىل (ق��د �أفلح من ز ّك��اه��ا وق��د وق��د خ��اب من ّ
م �ث��اال ع�ل��ى �أه �م �ي��ة ت�ه��ذي��ب ال�ن�ف����س و� �ص��ون �ه��ا .وق ��د �سمى
البع�ض ت��روي����ض النف�س ه��ذا بالت�صوف ،ومهما تختلف
امل�سميات ف�صون النف�س �أم��ر مهم وال غنى عنه يف عالقة
الإن�سان بربه.
وجود املر�شد القدوة� ،أمر مفيد وله �أثر كبري يف النفو�س،
والأخ � ل��اق احل �م �ي��دة ت��ؤ��س����س ب��ال�ترب�ي��ة احل�ك�ي�م��ة .ف�نرى
�أنّ ه��ذه ال�ق��دوة م�لازم��ة للجميع :منهم ي�سميها �شيخا،
و�آخ��رون مر�شدا ،ومنهم من ي�سميهم �أولياء ،وغريها من
الأ�سماء.
البدع وم��ا خالف ن�صو�ص ال�شريعة� ،أم��ر مرفو�ض من
كل الفرق التي تتبع قول نبيها الكرمي (من �أحدث يف �أمرنا
هذا ما لي�س منه فهو رد).
كما �أ�شار الكاتب �إىل �أنّ ال�صوفية التي يعنيها يف مقاله،
�سماتها الآتي:
تعميق الإمي ��ان وال�ت��وح�ي��د ،ل�ي�ت�ج��اوز ال�ق�ن��اع��ة العقلية
الرا�سخة ،حتى تتجذر يف القلب والوجدان ،فينعك�س ذلك
على �سلوكنا قو ًال وفعال.
ت��زك�ي��ة ال�ن�ف����س ،مم��ا ي���ش��وب�ه��ا وي ��راوده ��ا م��ن ح���س��د� ،أو
حقد� ،أو غرية� ،أو رياء وغريها من �أوهان و�شوائب النف�س
الب�شرية.
�أما �شخ�صية املقال بديع الزمان �سعيد النور�سي ،فيقول
الكاتب �إن �شخ�صيته املعروفة قد �ساهمت يف تكوينها عوامل
مهمة �أبرزها:
العامل الأول :غزارة العلم والورع وتوقد الذكاء ،وتلك
ال�صلة الروحية املبكرة ،وي�ست�شهد الكاتب ب�أن بديع الزمان
قد حلم ذات يوم بال�شيخ عبد القادر اجليالين و�أورد الن�ص
كما �أتى يف مقاله :حيث ر�آه � -أي ال�شيخ اجليالين -يف الر�ؤيا
و�أمره ال�شيخ �أن يتوجه �إىل �أحد الكرباء لي�أمره بال�صالة،

وكان من نتيجة ذلك �أن ان�صاع الرجل لن�صح ال�شيخ ،ومن
ذل��ك تورعه يف مطعمه وم�شربه ،وغ�ضه لب�صره) .و�أثناء
بحثي عن �أ�صل هذه احلادثة ،وجدتها وقد وردت يف �سرية
ذاتية لبديع الزمان النور�سي ،ذكر فيها( :يف �إحدى الليايل
ر�أى اال�ستاذ النور�سي يف املنام ال�شيخ عبد القادر اجليالين
وهو يخاطبه:
 «مال �سعيد! اذهب �إىل رئي�س ع�شرية مريان م�صطفىب��ا��ش��ا وادع ��ه �إىل ال�ه��داي��ة وال��ر� �ش��اد والإق� ل��اع ع��ن الظلم،
وليقم ال�صالة وي�أمر باملعروف ..واقتله �إن مل ي�ستجب».
و�أك �ت �ف��ي ب�ك�ل�م��ات ب��دي��ع ال ��زم ��ان وه ��ي ال�ف���ص��ل واحل �ك��م.
وحادثة الر�ؤيا ،وتطبيق بديع الزمان لها  -كما �أراها  -ال
تدل على الت�صوف ،و�إن دلت عليه ،فتدل على �شطط و�شطح
يف م�سلكه ال�صويف .فال�صوفية روحانية يف طبعها ،نابذة
للعنف يف �سلوكها.
�أ ّما العامل الثاين يف تكوين �شخ�صية بديع الزمان ح�سب
الكاتب هو عودته من الأ��س��ر و�شعوره بدنو الأج��ل وتقدم
العمر .وبهذه املرحلة قد دخل ال�شيخ مرحلة جديدة وعمراً
ج��دي��داً .و�أخ ��ذت ه��ذه املرحلة بعدها ال�صويف ال��ذي ي�شري
�إليه الكاتب ،ويقول �إ ّنه ت�أثر ت�أثراً كبريا بال�شيخ اجليالين.
حيث يراه يف املنام وي�أمره ب�أفعال معينة ،كما �أ�شرنا �سابقاً.
فنلحظ �أثر اجليالين يتجلى يف كتابه (فتوح الغيب).
�أ ّم��ا العامل الثالث ،م��ن وجهة نظر كاتب امل�ق��ال طبعا،
فهو عائد �إىل كرثة مالزمة بديع الزمان لتالوة �شتى �أنواع
الذكر والأوراد.
القارئ للمقال ي�ست�شف حمبة الكاتب لهذه ال�شخ�صية،
وا�ستطاع بلغة املحبة هذه نقل احلما�س وال�شغف �إىل نف�سي،
لأبحث عنها و�أطلع عليها بنف�سي ،لأقر�أ كتبها ،غري مكتفيه
مبا كتب .و�أدعوكم باملثل :اق��ر�أوا لهما �أوال ،وعنهما ثانيا،
وحللوا م�ضامني االثنني ب�أنف�سكم؛ لتكن لكم وجهة نظر
� ً
أي�ضا ،رمبا تكتبون عنها يو ًما ما.
f_wahaibi@hotmail.com
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ابـــن خلدون� :سقــــوط الأيقونـــــة
حممد ال�شحي

ت�ضج قاعات �أق�سام علم االجتماع يف اجلامعات العربية مبقوالت امل�ؤرخ والفقيه ابن خلدون ،ال�شهري مبقدمته التي �شغلت املهتمني بت�أريخ العلوم ،وال�سيا�سة ،والفكر،
والفل�سفة يف العامل الإ�سالمي قاطبةّ � .إن هذه العجاجة ،وال�شبق ب�صنع الرموز لي�ست حالة خا�صة بالعرب� ،إذ هي حاجة من حاجات النف�س الب�شرية يف طبعها ،و�إال فما
تف�سري انت�شار الظاهرة ذاتها عند خمتلف ال�شعوب يف خمتلف الأزمنةّ � .إن الذي ي�صنع الرمز هو �أمر خارج عن الذات الواعية املُدرِكة للوجود اخلارجي بحقيقته� ،إ ّنها
ذات باحثة عن حتقيقٍ لها يف الو�سط الذي تعي�شه ،باختالف م�ستوياته :املحل ّية ،الإقليمية ،العاملية ،والكونية.
ت�ب��د�أ ال ��ذات ه��ذه بالتحرر م��ن �سطوة ال��رم��ز عند وعيها،
ا�ستفاقتها من �سباتها الفكري ،واعرتافها بو�ضعها كما هو
كائن فعال ،ال كما ينبغي له �أن يكون� .إ ّن هذا االنقالب من
النظرة املعيارية �إىل النظرة الو�ضعية ره ُ
ني الوعي بالآخر،
واالع� ت��راف ب ��وج ��وده ،م��ن ث��م تتجه ب��و��ص�ل��ة ال�ب�ح��ث ناحية
التق�صي ال���ص��ادق ،واالل�ت�م��ا���س امل��و��ض��وع��ي -ق ��در الإم �ك��ان-
للوقائع كما هي؛ بهدف ال�شروع يف نقد الذات ،والعمل على
تطويرها تقدمًا ،لتتقدم عجلة الزمن بحركتها اللولبية ،ال
�أن ندور حول �أنف�سنا يف دوائر مفرغة من املعنى يف حقبة من
التاريخ ال ت�سمح لأحد بالتخلف عن الركب دون �أن ُتدفِعها
ثمن ذلك عبودية من �أ�شكال �أخرى.
�إ ّن الرمزية التي اكت�ست اب��ن خلدون كونه م�ؤ�س�سا لعلم
االجتماع ،تكاد تكون حقيقة علم ّية يف �أذهان كثري امل�شتغلني
ب�ه��ذا ال�ع�ل��م ،وامل�ه�ت�م�ين ب��ه :ق ��راء ،وم�ط�ل�ع�ين ،وب��اح�ث�ين ،بل
وم�ف�ك��ري��ن ك �ب ��ا ًرا ك��ذل��ك .وم ��ن �أج ��ل م���س��اءل��ة ه ��ذه امل�ع��رف��ة
(كونه م�ؤ�س�سا لهذا العلم) ،يت�ساءل الباحث امل�صري حممد
عبدالوهاب جالل ،يف مقاله مبجلة الت�سامح املعنون بال�س�ؤال
العري�ض «ه��ل �أ�س�س اب��ن خ�ل��دون علم االج�ت�م��اع؟» ،يت�ساءل
حول �صدقية هذه الدعوى (�أ�سميها دعوى لأ ّنها يف مو�ضع
حماكمة الآن) .لتتعر�ض ال��ذات العارفة ال�ستفزاز ال�س�ؤال
الذي يفكك هذا الرمز ويجعله عر�ضة للتقوي�ض؛ من �أجل
بناء معرفة �أم�تن بناء ،و�أك�ثر مقبولية يف الراهن العلمي.
يقرر الباحث ج�لال ال��دخ��ول على ال�ق��ارئ م��ن حيث يتوقع
اخلروج؛ �إذ يجيب ،بكل �شجاعة ،بـ»�إن الإجابة عندي هي :ال،
فهو مل ي�ؤ�س�س علم االجتماع ،وما كان ينبغي ل��ه» .ليتمكن
من جذب انتباه قارئه حتى نهاية املقال.
ثم ي�شرع الباحث يف تو�صيف �أب��رز امل�شكالت التي يعاين
منها ت��اري��خ العلوم العربية يف م�صر وغ�يره��ا .وي�ق��رر �أنها:
هاج�س ال�سبق ،الأَمْ َثلة ،واعتبار علوم ال�سلف تراثا .ويعني
ب ��الأوىل طغيان الهاج�س بال�سعي �إىل العثور على م��ا يفيد
ب�أن عاملا من علماء امل�سلمني قد �سبق عاملا �أوروبيا يف الك�شف
عن حقيقة علمية ،مما ي ��ؤدي �إىل التع�سف يف ق��راءة الآث��ار،
وحتمليها م��ا ال حتتمل م��ن دالالت و�إ� �ش ��ارات مل ُت�ب�ن على

ال���س��ؤال نف�سه امل �ط��روح الآن ،مم��ا ي�ستتبع ح ��دوث املفارقة
التاريخية.
�إن ه ��ذه امل �ف��ارق��ة ت�ف�تر���ض اخ �ت�راق ت�ل��ك الآث� ��ار ل�ل��زم��ن،
و��ص�لاح�ه��ا ل�ك��ل زم ��ان وم �ك ��ان .ول �ع��ل ه ��ذه ال �ف �ك��رة ام �ت��داد
ل�ف�ك��رة ��ص�لاح�ي��ة ال� �ق ��ر�آن ل�ك��ل زم ��ان وم �ك ��ان؛ ف�ل�ط��امل��ا ك��ان
ال�ع��امل م�سلما ،م�ستدال ب��الآي��ات ال�ق��ر�آن�ي��ة ،ومهتديا بها -
ف�إنه ي��رى بنور اهلل ال��ذي ال يخ�ضع للزمكان الأر��ض��ي .كما
�أن لهذه املفارقة كذلك �أثرين :معر ّيف ،ونف�سي .ف�أما الأول
فمتمثل يف خلط املفاهيم احلديثة بالقدمية ،و�إغفال تطور
العلم وال�سياقات الإب�ستمولوجية واخللفيات الفل�سفية التي
�أنتجته .و�أم��ا الآخ��ر فمتمثل يف االع�تراف ال�ضمني بالتقدم
ال �غ ��رب ��ي/الأوروب ��ي ع�ل��ى ال���ش��رق��ي/ال�ع��رب��ي ،ج��اع�لا الغربي
مقيا�سا ومرجعية ،و�إن بدا الأمر على خالف ذلك.
و�أما امل�شكلة الثانية ،الأَمْ َثلَة ،فتعني �إ�ضفاء طابع املثالية
على �إنتاج رموز ذلك التاريخ .لي�صبح امل�سا�س ب�إنتاجه م�سا�سا
ب��ذات��ه ،وتعري�ضا للرمز خلطر ال ��زوال .وك ��أن املعرفة التي
�أنتجها هذا الرمز جاءته وح ًيا �سماويا كامال ،نافية عنه �صفة
التاريخية التي ت�صف �أي �إنتاج �آخر ،فيغيب النقد التاريخي
للعلوم .وما هذه الأمثلة �سوى حماولة �صنفرة للذات املقتاة
على ثمار الرمز الذي تعتمد عليه يف م�شيها يف هذا الوجود.
و�أ ّم ��ا امل�شكلة الأخ �ي�رة ،اع�ت�ب��ار ع�ل��وم ال�سلف ت��راث��ا ،فقد
�أو�ضح الباحث �أ ّنه يعني تلك املفارقة بني «العلم» و»الرتاث»،
و�أن �ه �م��ا م�ق��ول�ت��ان ال ت�ل�ت�ق�ي��ان؛ ب��دع��وى �أن ال�ع�ل��وم خا�ضعة
للنقد والدرا�سة والإخفاق ،بينما الرتاث هو مدعاة التبجيل
واالح�ت�رام واملحافظة .وه��ذا الأم��ر مت�سق فقط م��ع �أولئك
الذين ينظرون �إىل الرتاث نظرة غري تاريخية ،و�إين �أخ�شى
�أن ال�ب��اح��ث وق��ع فيما ي��دع��و خل�لاف��ه ه�ن��ا� .إذ ط��امل��ا اعرتفنا
بب�شرية ال �ت�راث ،وب���ش��ري��ة مُنتجيه ،ف��إن��ه ن�صمه بالنق�ص
بال�ضرورة (يف مقابل متامية الن�صو�ص الإلهية) .وبالتايل،
قابلتيه للأخذ والرد ،ومدافعته يف ميدان النقد .وعليه ،ف�إن
ه��ذه لي�ست م�شكلة حقيقية يف ذات�ه��ا� ،إمن��ا امل�شكلة يف ال��ذات
املُ�ؤ ّلهة للرموز والأيقونات.
يتط ّرق الباحث ،من ثمة� ،إىل مراحل �إع��ادة اكت�شاف ابن

خلدون على يد امل�ست�شرقني الأوروب�ي�ين ،و�شيئا ف�شيئا حتى
�أع��اده �إىل العرب كل من رفاعة الطهطاوي وال�شيخ حممد
عبده وطه ح�سني .وقد مر ابن خلدون يف �أيدي الإمربياليني
الفرن�سيني ،واملتنورين امل�سلمني ،حتى مت االلتفات �إليه من
جديد بعد ع�صور االنحطاط العربية .ومنذ تلك اللحظة
التنويرية تردد ا�سم ابن خلدون م�ؤ�س�سا لعلم االجتماع .لكن
�أي علم اجتماع ه��و؟ وه��ل ه��ذا احلكم �سائغ؟ �أ�سئلة ينبغي
الوقوف على الظروف التي �أنتجت علم االجتماع ،وحقيقة
ما حتويه «املقدمة» من مادة اجتماعية.
ففي قراءته لظهور علم االجتماع ،يرى الباحث �أن��ه ن�ش�أ
مع �أوج�ست كانت ،وت�شكل يف بوتقة فكر احلداثة مع فيكو،
ومنت�سكيو ،ورو�سو ،وجون لوك ،و�آخرين .وفكر احلداثة هذا
ّ
يعطل ال�ق��وى الفوقانية يف تف�سري ال�ظ��واه��ر ،وينظر فيها
كما هي يف الواقع .فا�س ُتبعد الدين من الفكر اجلمعي (على
م�ستوى التنظري) ،وظهرت النزعة الفردانية يف الر�ؤية �إىل
الكون ،والذات ،وتف ّردها .وعليه ،مت بناء علم االجتماع ،بعد
انف�صاله عن الفل�سفة ،على �أ�سا�س من �إ�صالح الفرد ،مبا هو
وح��دة بناء اجلماعة� .إ ًذا ،ن�ستطيع القول �إن ال�س�ؤال الذي
انبنى عليه علم االجتماع هو :ما الدالئل الرقمية للظواهر
االجتماعية وك�ي��ف ن�ط��وره��ا ليتطور ال �ف��رد؟ فهل ك��ان ابن
خلدون ي�س�أل ال�س�ؤال ذاته؟
يرى الباحث �أن �شغل ابن خلدون كان من�صبا على ت�أريخ
احل ��ال ��ة ال�ف�ك��ري��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة ،وم� � ��آالت الأو� �ض ��اع
الإ��س�لام�ي��ة ال�سيا�سية ،بعد اجتياح التتار لبغداد ع��ام 656
للهجرة .مدلال على ذلك بعدد غري قليل من الوقائع التي
و ّثقها ابن خلدون .حملال الر�ؤى التي ا ُّتخذت ق�ضية كربى
يف ت�أ�سي�س اب��ن خ�ل��دون لل�سيا�سة ،دورة احل �� �ض��ارات ،ب�أنها
لي�ست ��س��وى ن�ظ��رت��ه ل�ب�غ��داد ال�ع�ل��م وال�ث�ق��اف��ة ال�ت��ي �سقطت
يف أ�ي��دي التتار� ،أولئك القوم الذين حاربوا العلم والثقافة
(�أو هكذا و ُِ�صفوا) .ليخرج بنتيج ٍة مفادها :ابن خلدون مل
ي�ؤ�س�س علم االجتماع ،ومل يكن ينبغي له ذلك ،بب�ساطة لأن
�س�ؤاله ك��ان خمتلفا عن �س�ؤال علم االجتماع ال��ذي �أ�س�س له
كنت والآخرون.
Alshehhim@hotmail.com
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احلريــــة ..كذبتنــــا ال�صادقــــة
�أم كلثوم الفار�سية

ي�ستنه�ض الكاتب «ر�ضوان ال�س ّيد» يف مقاله املن�شور يف جملة الت�سامح «الوجوه املتعددة للحرية ،والوجه الواحد للتبعية» ثورة من الت�سا�ؤالت املثرية للجدل ت�ضرب
يف عمق معنى احلرية الإن�سانية وذلك من خالل �إحداث جمموعة من الإ�سقاطات املنطقية على مذكرات الكاتب الأملاين ال�شهري احلا�صل على جائزة نوبل للآداب
الكاتب (غونرت غرا�س) حيث �أثار اعرتاف غرا�س الأول يف مذكراته حول خدمته يف فرق الأمن الأملاين واال�ستالب الفكري الذي عا�شه يف فرتة احلكم النازي الذي
جعله وجميع الأملان �أمام خيار واحد وهو التبعية للنظام احلاكم.
�أث ��ار ه ��ذا االع �ت�راف رغ�ب��ة ل ��دى ك��ات��ب امل �ق��ال مل�ع��رف��ة املعنى
احلقيقي للحرية وه��ل ك��ان الأمل ��ان وم��ن بينهم «غ��را���س «�أح��رار
�أم� ��ام خ �ي��اره��م الأوح � ��د؟ وه ��ل مي�ك��ن حت�ق�ي��ق احل��ري��ة ال�ف��ردي��ة
يف جمتمع ي���س��وده امل�ن�ط��ق ال�ق��وم��ي ال�ق��ائ��ل مب�ع��ار��ض��ة ك��ل وج��ه
مناه�ض للنظام ال��ذي حقق ويحقق الآم��ال والأح�ل�ام الوطنية
ول��و كانت على ح�ساب �أح�لام و�آم��ال الآخ��ر؟ فكان هتلر ميار�س
التبعية التي ميار�سها الأمل��ان معه ولكن تبعيته كانت يف �صورة
�سيد وه��و يف حقيقته ك��ان عبدًا لكم هائل من الأخيلة املري�ضة
والأح�لام التعوي�ضية عن الكبت االجتماعي والنف�سي والعقلي؛
فكل ما قام به لي�س �إال حالة تفريغ نف�سي لعدة خماوف باطنة
وان�شطار للذات و�أوه��ام مركبة �ساقها ك�سرب من اخلفافي�ش يف
�شكل ت�سلطي وعنيف للتعبري عن الهويّة الأملانية .حيث �إن هذه
التبعيّة للنف�س املري�ضة من قبل هتلر جعلت الأمل��ان ميار�سون
التبعية نف�سها له ويتحملون نتائجها ال�سلبية على مر الأجيال؛
فال�شعب املتخم بالتبعية ال ميكنه �إنتاج �أخالق حقيقية وفعالة،
وال يتجر�أ على �صياغة �سلوك قيمي ينتمي �إىل الوعي والبناء
الإن�ساين واالجتماعي اخل ّالق؛ لأن �أخالقه ا�ضطرارية وم�ؤقتة.
وهذا ما كان يلمح له غرا�س من خالل مذكراته حيث �إ ّن التبعية
املطلقة التي منحها الأملان للقائد النازي حلقها بالطبع ا�ستالب
ف�ك��ري لهم ف��وق�ع��وا يف م�شكلة ع��دم ا�ستغالل امل�سالك املتعددة
للحرية وال��وق��وع يف م�صيدة ال��وج��ه ال��واح��د للتبعية ،م��ن هنا
ي�صبح خيار الفرد هو اخل�ضوع احلر واال�ست�سالم �إمّا للم�صالح
الفردية كاملة �أو للم�سلمات الوطنية عامة ،والتي يجزم الكاتب
�أ ّن �ه��ا هيهات م��ن املعنى احلقيقي للحرية .وي�ستمر ال�ك��ات��ب يف
ب�ح�ث��ه ع��ن م�ع�ن��ى احل��ري��ة احل ��ق �إ ّن وج ��د!! منطلقا ه ��ذه امل��رة
من تاريخ �أوروب��ا احلديث يف جوهر الت�سا�ؤل القائل مل��اذا كرثت
الديكتاتوريات والفا�شيات يف �أوروب ��ا العلمانية احلديثة وجنح
جميع امل�ستبدين يف االنتخابات؟
ّ
م ��ادام ��ت �أوروب � ��ا احل��دي �ث��ة ت��زع��م �أن �ه ��ا �أم ل�ل�ح��ري��ة ال�ف��ردي��ة
واجل�م��اع�ي��ة ك�ي��ف �أ��ص�ب�ح��ت م��رت� ًع��ا للفا�شيات وال��دي�ك�ت��ات��وري��ات
التي عرفها التاريخ؟؟ �أين ذهبت ال�صيحات الرباقة والنداءات
ال �� �ص��اخ �ب��ة ل�ت�م�ك�ين احل ��ري ��ة م ��ا دام� ��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة ه ��ي ال�ت�ب�ع�ي��ة
واال�ستبداد؟؟ كما هو معروف ب�أ ّن الدولة م�شروع لأنا�س �أحرار
ر�أوا يف �إقامتها اكتماال الجتماعهم امل��دين .وال��وا��ص��ل املنطقي

والعملي بني الفردية والنظام هي الأخ�لاق التي تنظم العالقة
بني طريف العقد االجتماعي والتي تتمثل يف الدين عند ديانات
التوحيد على وجه اخل�صو�ص� .أمّا ما قامت به �أوروبا العلمانيّة
من ف�صل الدين عن ال��دول��ة فلم يكن �سوى �ضرب من اجلنون
امل�ح����ض ال ��ذي ح�ط��م ال�ق�ي��م الأخ�لاق �ي��ة وب��ال�ت��ايل �أ��ض�ع��ف فكرة
احل��ري��ة ال�ف��ردي��ة واجلماعية حيث مل تعد م�ستندة على البناء
الأخ�لاق��ي والقيمي للمجتمع �أو بالأ�صح مل تكن م�ستندة على
الإمي� ��ان امل���س�ت�ق��ى م��ن «ال ��دي ��ن» ،وه �ن��ا � �س ��ؤال ي �ط��رح ن�ف���س��ه هل
ي�شرتط �أن �أكون م�ؤم ًنا لأكون ح ًرا؟؟؟
يجيب الكاتب «�سيد ر�ضوان» �أ ّن الإميان �شرط لتحقيق معنى
احلرية لأ ّنه ي�ضمن احلرية الأخالقية التي ال تقع يف امل�سلمات
والأوه� � ��ام وال�ت��أل�ي�ه�ي��ات ال �ت��ي ال ت�ن�ت�ه��ي ك�م��ا ه��و � �ش ��أن ال�ع�ق��ائ��د
والفل�سفات ال�شمولية يف القرن الع�شرين.
�إن ال ّتدين ،ويف فرتاته التاريخية املختلفة �أنتج مناذج �شرعية
وقانونية ،و�شارك يف تطوير الإر�شادات والتعاليم الأخالقية وفق
قواعد ومبادئ خا�صة ب��ه ،لكنه يف املقابل بنى عبودية متوارثة
ومتوح�شة تعترب �إح��دى عوامل ت�أخرنا وتدمري قوة ال��ذات فينا
وحريتها يف الإنتاج والتنوع ،واندكاكها حتت مفهوم اخل�ضوع لأية
قوة قادرة على ممار�سة �أي نوع من اال�ستالب الوجودي للإن�سان،
واالن �ق �ي��اد �إىل ال �ق��وة ال�ع�م�ي��اء ال�ت��ي حت�م��ل �أي م�لام��ح لل�سيادة
العليا والتقدي�س وال�ه��و���س ال�ت��اري�خ��ي وال�ب�ط��ويل ل�ل��دي��ن ،حتى
لو كان وهمًا ً
حم�ضا ،وهذا ما نراه وا�ضحً ا يف اجلهاد الع�شوائي
�أو االنتحار م��ن �أج��ل ال��رب ،وقربنة اجل�سد ب��دون �أي��ة مراجعة
ل�ل�ع��واق��ب الوح�شية امل�ترت�ب��ة ع�ل��ى ه��ذه الأف �ع ��ال .وب�ح�ك��م ميلنا
ال��وراث��ي والتاريخي للدين ال��ذي �أف��رز هواج�س �إميانيّة �شكليّة
وبنية عقلية عائمة على كنوز من اخليال �أ�صبحت جزءا من الذات
والوجود وال�سلوك العربي والإ�سالمي؛ فنالحظ عرب تاريخنا
الإ�سالمي � ً
أمناطا ا�ستبدادية و�سلطوية جماعية وفردانية تكونت
يف �أ�شكال عقائدية و�أيديولوجية دينية وا�ستفراع روحي لأ�شكال
الرقابة الدينية التي تدعو �إىل جعل الإن�سان تابعا �إمّعة ال ميلك
من �أمره �شيئا.
�إذن �أي��ن احلرية التي ي�ضمنها الدين كما �أق��ر كاتب املقال؟
ويف احلقيقة �أنا ال �أختلف مع ال�سيد ر�ضوان يف طرحه هذا ولكن
�أ��ض��ع بع�ض الإ� �ش��ارات ك��ي ال يفهم البع�ض �أ ّن ال�ت��دي��ن وال��دي��ن

ال ��ذي ي�ضمن ل�ن��ا احل��ري��ة ق��ائ��م ع�ل��ى التبعية .ب��ل ع�ل��ى العك�س
متاما فلي�س ب�ين اهلل والإن���س��ان م�شكلة حرية ب��ل هناك ق�ضية
فهم ،واختيار ،والتزام تت�أ�س�س عليها احلرية الإن�سانية البناءة
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�ق�ي��م الأخ�لاق �ي��ة ،ف�ق��ال �سبحانه ( :ف��ذك��ر �إمن��ا
�أنت مذ ّكر ل�ست عليهم مب�سيطر) (الغا�شية 21 :ـ  .)22كما قال
(ال �إك��راه يف الدين قد تبني الر�شد من الغي) (البقرة.)256 :
ففكرة حتقق معنى احلرية العميق عند الإ�سالميني تت�أ�س�س على
م�صدر اخللق والأخ�لاق وه��ذا ما عرب عنه املت�صوفة يف قولهم»
�إذا توحد همك حتققت حريتك» .والهم هنا يق�صدون به الإميان
باهلل حيث �أ ّن اهلل هو م�صدر النظام الأخالقي فتتحقق احلرية
القائمة على تعدد اخليارات وتظافرها يف حال إ�ع�لان العبودية
هلل يف منظومة ال��دي��ن .ه��ذه املنظومة ال�ت��ي نحتاج �إل�ي�ه��ا فعال
ل�ضمان حت�ق��ق معنى احل��ري��ة احلقيقي وه��و امل�ع�ن��ى ال ��ذي �ساد
فعال يف فرتة من فرتات التاريخ الإ�سالمي ،ولكنه ت�أثر بعد ذلك
بامل�صالح ال�ف��ردي��ة وال�سلطات احل��اك�م��ة ،وقل�صت ف�ك��رة احلرية
�إىل كونها حرية �سيا�سية خال�صة يقودها مبد�أ �أ ّن ال�شر الأكرب
يكمن يف احلرية الفرديّة .واملطلوب منا كعرب وم�سلمني حتقيق
الوحدة العربية وبعد �أكرث من خم�سني عاماً من ال�سري يف هذه
املوجة ،نرى الآن �أنه مل تتحقق الوحدة ،و�أننا خ�سرنا رِهاننا على
الدولة الأم��ة و�أ ّن اخلط�أ رمبا كان يف الت�سليم بتنا ُق�ض احلرية
مع الوحدة؛ فوقع العرب �أي�ضا كما وقع الأملان والأوروبيون يف فخ
التبعية ذات الوجه الواحد و�سحرتهم فكرة هويّة الأمة الواحدة؛
فالفرد العربي جندت طاقته املادية واملعنوية جلعله تابعًا حمطم
الإرادة وال�ق��وة وال�ع�ق��ل ،مي��ار���س وب �ج��دارة اال��س�ت�ل��ذاذ النكو�صي
لل�شخ�صية التبعية.
فاحلرية اختيار �أخ�لاق��ي عميق يفتح على �آف��اق �شعورية ال
حدود لها ،هي �آفاق �إن�سانية الإن�سان والذي يتوحد بنف�سه ويظن
بذلك �أ ّنه �صار ح ًرا � ّإنا يخ�ضع حريته ملنزع واحد ي�صبح معبودًا
لديه .وال��ذي تقوده فكرة واح��دة يخرج بذلك من آ�ف��اق احلرية
�إىل �سجون التبعية والوهم ،وهذا ما وقع فيه الأوروبيون والعرب
امل�سلمون � ً
أي�ضا رغ��م �إميانهم باحلرية الفردية �إال �أ ّن تبعيتهم
الفكريّة هي التي �أنتجت تلك النماذج من الديكتاتوريات التي
عرفها التاريخ والتي مثلت و�صمة عار على جبني الإن�سانية وهم
�أهل احلرية كما يزعمون!!
umklthoom1@moe.om
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دور حممد عبده و حممد �إقبال يف حتديث التفكري الديني
حممد ال�ساملي

�أظهرت جهود الطهطاوي ،وجمال الدين الأفغاين ومن ثم تلميذه حممد عبده �أوىل حماوالت الإ�صالح الديني واملدين واالجتماعي يف الع�صر احلديث يف م�صر.
فقد اتخذ حممد عبده طريقا مغايرا عن �أ�ستاذه الأفغاين ،الذي يرى �أن الإ�صالح ال�سيا�سي بوابة لكل عملية �إ�صالح ،بينما عبده ينظر �إىل �أن الإ�صالح ينبغي �أن يبد�أ
بالإ�صالح الرتبوي والثقايف ،وبذالك اعتربه بع�ض الدار�سني �-أحد م�ؤ�س�سي الإ�سالم احلديث.-
م ��ن ه�ن��ا ي ��أت ��ي ال �ك��ات��ب ع �ب��داجل �ب��ار ال��رف��اع��ي يف م�ق��ال�ت��ه امل �ن �� �ش��ورة يف
جملة الت�سامح »حم�م��د ع�ب��ده وحم�م��د �إق�ب��ال ر�ؤي �ت��ان يف حت��دي��ث التفكري
ال��دي�ن��ي»،م��ن �أج��ل ال�ت�ع��رف على املكا�سب احلقيقية جل�ه��ود حممد عبده،
وم�ك��ان�ت�ه��ا امل�ع��رف�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة يف حت��دي��ث ال�ت�ف�ك�ير ال��دي �ن��ي ،و مقارنتها
ب�آثار حممد �إقبال؛ كونهما عا�شا يف فرتتني لع�صر واح��د ،واهتم كالهما
مب�شاغل �إ�صالحية متقاربة يف منطلقاتها ،و�إن تنوعت مطاحمها و�آثارها
وم�صريها� .إال �أنها تعد �أحد �أهم الو�سائل الكت�شاف حجم م�ساهمات حممد
عبده والقيمة املعرفية لآثاره ،م�ضافا �إىل �أن حممد عبده ينتمي �إىل م�صر
والف�ضاء الثقايف واالجتماعي وال�سيا�سي العربي ،بينما ينتمي حممد �إقبال
�إىل �شبه القارة الهندية وف�ضائها الثقايف املختلف .كما �أن الدار�س حلركة
الإ�صالح الإ�سالمي يف الهند ال ميكنه جتاهل �أفكار ومواقف حممد �إقبال.
ولعل �أهم �أثر يلخ�ص الر�ؤية التحديثية ملحمد �إقبال هو كتابه -جتديد
التفكري الديني يف الإ�سالم ، -وهو يعرب عن �إ�سهامه الكبري يف مهمة �إيقاظ
�أب�ن��اء دي�ن��ه يف ال�ه�ن��د ،و�إع ��ادة النظر يف الإ� �س�لام مبفاهيم معا�صرة وحيّة
م�ستمدة ب��ال��درج��ة الأوىل م��ن ح�صيلة الفكر الأوروب ��ي يف ال�ق��رن التا�سع
ع�شر و�أوائل الع�شرين .وا�ستهلها �إقبال بقوله�»:أحاول بناء الفل�سفة الدينية
الإ�سالمية بناء جديدا� ،آخذا بعني االعتبار امل�أثور من فل�سفة الإ�سالم �إىل
ج��ان��ب م��ا ج��رى على املعرفة الإن�سانية م��ن ت�ط��ور يف نواحيها املختلفة».
وتتميز هذه املحاولة بكفاءتها النظرية ،وغناها بح�شد وفري من معطيات
العلوم الإن�سانية احلديثة ،وبراعتها يف توظيف ت��راث املت�صوفة والعرفاء
والفال�سفة واملتكلمني والأ�صوليني والفقهاء.
ي�أتي الكاتب عبداجلبار الرفاعي لي�ؤكد على الت�أثريات العميقة ملقوالت
الإ�سالم ال�سيا�سي يف �شبه القارة الهندية على الإ�سالم ال�سيا�سي يف م�صر
والبالد العربية.
ورمبا كان جمال الدين الأفغاين �أول حلقة و�صل بني هذين الف�ضائني
الثقافيني ،باعتباره من �أوائ��ل الذين تعرفوا على االجت��اه��ات اجلديدة يف
الهند ،بعد �أن �أُخرج من م�صر �سنة 1879م.
والري��ب يف �أن ال�سياقات التاريخية واملحيط الثقايف والف�ضاء الديني
يف الهند ال يتطابق مع م�صر ،ذل��ك �أن مكونات الف�ضاء ال��روح��ي واملعريف
الهندي زاخ��رة بالرتكيب والتنوع ،تبعا لتعدد الأدي��ان واللغات والثقافات،
بينما يفتقر املجتمع امل���ص��ري مل�ث��ل ه��ذا ال�ف���ض��اء ال��روح��ي وامل �ع��ريف .و�إث��ر
ذلك ات�سم �أغلب امل�سلمني يف الهند بالت�سامح مع �أتباع الديانات الأخ��رى،
وك��ان��وا �أك�ثر ا��س�ت�ع��داداً لقبول الآخ��ر والتعاي�ش معه يف ذل��ك ال�ع��امل ال��ذي
ي�ضج ب��االخ�ت�لاف وال�ت�ن��وع .م��ن هنا مل يجد حممد �إق�ب��ال م��ا ي�ح��ول بينه

وبني الإف��ادة من املعاير الإن�سانية بغ�ض النظر عن م�صدرها� ،سواء كانت
غربية �أم �شرقية ،ومل ي�صدر يف مواقفه الفكرية من معايري عقائدية �أو
�إيديولوجيا ا�صطفائية تنفي الآخ��ر .وهذه ميزة التنفرد فيها �آثار حممد
�إقبال وامنا طبعت الإنتاج الفكري للإ�سالم الهندي يف القرن التا�سع ع�شر
ومطلع القرن الع�شرين.
وحتت عنوان «ر�ؤيتان يف حتديث التفكري الديني» ،يت�سائل الكاتب عن
ماهية حتديث التفكري الديني ،وملاذا �أخفقت كثري من حماوالت التحديث؟
ي��ؤك��د ع�ب��داجل�ب��ار ال��رف��اع��ي �أن ��ه لي�س بو�سعنا ت�ق��دمي �إج��اب��ات �صارمة
ونهائية على مثل تلك اال�ستفهامات ،ولكننا نح�سب �أن �إخفاق الكثري من
حماوالت التحديث يعود �إىل عدم القدرة على �إدراك الأولويات ،واالنخراط
يف م�شاغل فكرية واجتماعية تبتعد عن مرمى التحديث ،وذل��ك �أن بع�ض
رج��ال ال��دي��ن يتقنون ف��ن الإث ��ارة ،وا��س�ت�ف��زاز اجل�م�ه��ور ،وع ��ادة م��ا تقت�صر
حماوالت ه�ؤالء على �إذاعة جمموعة فتاوى فقهية بديلة ،يف ق�ضايا حياتية
ح�سا�سة يبتلي بها عامة النا�س ،وتخالف �إجماع الفقهاء.
�إن ت�شكيل معرفة دينية موائمة للع�صر يتوقف على �إع��ادة بناء الهوت
جديد �أوفل�سفة دينية حت��دد لنا مكانة الإن�سان يف العامل ،ومن��ط العالقة
بينه وبني اهلل ،وحقيقة الدين ،وحدوده ،وجماالت التدين ،وطبيعة الظاهرة
ال��دي�ن�ي��ة .وه ��ذا ال�ن��وع م��ن الأب �ح��اث يتطلب ال�ت�ح��رر م��ن االب�ستمولوجيا
الكال�سيكية .ولعل �أه��م مايلفت نظر دار�سي ت��راث حممد عبده واملهتمني
بتقومي جهوده الإ�صالحية هو جمموعة فتاوى جريئة �أ�صدرها يف م�سائل
اجتماعية� ،أباحت �إي��داع الأم��وال يف �صناديق التوفري و�أخ��ذ الفائدة عليها،
وحلية ذبائح �أهل الكتاب ،وجواز ارتداء مالب�سهم وغريها من الفتاوى.
كما يجد ال��دار���س م�ساهمة حممد عبده يف ال�لاه��وت متمثلة يف كتابه
املعروف-ر�سالة التوحيد -التي ا�ست�أثرت باهتمام وا�سع من دار�سي فكره،
واعتربها بع�ضهم م�سعى يف �سبك علم التوحيد يف قالب �أك�ثر مت�شيا مع
طرائق التفكري احلديث .ويبدو �أن حتديث حممد عبده توقف عند امل�سائل
الفقهية والتف�سريية ،من دون امل�سا�س بالق�ضايا الإميانية النظرية الداخلة
يف نظام علم العقائد �أو علم الكالم �،أما حممد �إقبال ف�سعى لزحزحة علم
ال�ك�لام ال�ق��دمي ،ومت�ح��ورت ج�ه��وده على بناء فل�سفة بديلة للدين ،لي�ست
مكتفية بذاتها و�إمنا اغتنت مبا ا�ستوعبته ومتثلته من معارف الآخر.
ويبد�أ �إقبال بحثه يف بيان �إمكانية ا�ستخدام املنهج العقلي الفل�سفي يف
مباحث الدين ،وحتليل جوهر الدين ،واجلذور العميقة للإميان وما ينطوي
عليه .وه��ذا ي�ق��وده �إىل اال�ستعانة ب ��آراء جماعة م��ن الفال�سفة واملفكرين

الغربيني يف تف�سري الدين كظاهرة وجدانية و�إميانية واجتماعية ،ومبوازاة
ذل��ك ي�ح��ر���ص ع�ل��ى ا��س�ت�ن�ب��اط امل ��وروث الإ� �س�لام��ي ،خ��ا��ص��ة �آراء املت�صوفة
والعرفاء والفال�سفة.
ومن ثم ي�أتي الكاتب حتت عنوان «تديني الدنيوي» ،ليتطرق �إىل ق�ضية
�أدجلة الدين والت�شديد على دنيويته مما يف�ضي �إىل تفريغه من م�ضمونه
الروحي ،وب��دال من �أن يعمل الدين على تطهري الباطن ،وتر�سيخ النزعة
الإن���س��ان�ي��ة وامل�ع�ن��وي��ة ،وم�ن��ح ال�ع��واط��ف رق��ة و�شفافية ،يتحول �إىل و�سيلة
للكراهية ،و�أداة لل�صراع.
حيث ي�ؤكد حممد �إقبال �أن الدين لي�س علم الطبيعة �أوعلم الكيمياء
ال��ذي يبحث عن الطبيعة يف قوانني ال�سببية ،ولكن غايته احلقيقية هي
تف�سري ميدان من ميادين التجارب الإن�سانية ،هو ميدان الريا�ضة الدينية
الذي يختلف عن ميادين العلوم ال�سابقة كل االختالف ،والذي ال ميكن رد
�أ�س�سه �إىل �أ�س�س �أي علم �آخ��ر .كما ي��رى الكاتب ب�أننا �أم��ام حماولة علمية
رائدة ال�سرتداد املدلول الروحي للدين ،و�إعادة امل�ضمون التطهري الباطني
للتدين ،وحتريره من امل�سخ والت�شويه الذي تعر�ض له منذ القرن التا�سع
ع�شر.
ويف ختام املقالة ي�أتي الكاتب ليت�ساءل عن م�صري ر�ؤي��ة كل من حممد
�إقبال وحممد عبده يف حتديث التفكري الديني.
ك��ان الدكتور عبد الكرمي �سرو�ش من �أب��رز املفكرين الإيرانيني الذين
وظفوا �آراء حممد �إق�ب��ال ،و�ساهموا بتطويرها يف درا��س��ات متعددة ،تعالج
القب�ض والب�سط يف ال�شريعة -والتمييز ب�ين ال��دي��ن وامل�ع��رف��ة الدينية.بيد �أن ت�أثريات التيار ال�سلفي الوافد �إىل الهند يف مرحلة الحقة جنحت
بالتفكري الإ�سالمي هناك التخاذ مواقف �أحادية �إق�صائية مغلقة ،مما �أدى
�إىل ا�ضمحالل اخلط الفكري ملحمد �إقبال.
�إن املودودي و�إن مل مل يكن باحثاً معمقاً كمحمد �إقبال ،ولكنه برز ب�شكل
كبري كداعية للإ�سالم ال�سيا�سي يف الهند وباك�ستان ،و�أفكاره متثل يف حقل
وا�سع منها النفي الكامل لر�ؤية �إقبال يف حتديث التفكري الديني ،فقد لعب
خطابه التعبوي دوراً حا�سماً يف م�سار احل��رك��ة الإ�سالمية يف �شبه القارة
الهندية وم�صريها  .وعلى الرغم من خطاب املودودي التعبوي للجماهري،
وجتنيدها يف اللحظات احلرجة ،مل تكن لديه ر�ؤي��ة متطلعة للدور الذي
ينبغي على الإ��س�لام �أن يلعبه يف ال�ع��امل ،باعتباره ك��ان �صحافياً �أك�ثر منه
مفكراً جاداً� .أما حممد عبده فامتد من خالل تلميذه ر�شيد ر�ضا الذي عمل
على �إحياء النزعةال�سلفية وبعثها من الرتاث ،وحر�ص على تكري�سها عرب
جملته  -املنار -وكتاباته املتنوعة.
m.a.s.alsalmi@gmail.com
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ال�صني ورحـــالت �أهــــل املغـــــرب
نا�صر احلارثي

ا�ستعر�ض الكاتب حممد �سعيد �صمدي يف درا�سة له من�شورة يف جمالة الت�سامح حول «مغاربة دخلوا ال�صني» ع��ددا من مظاهر ودالئل
التوا�صل املغربي ال�صيني ،ولقد ا�ستطاع الكاتب �أن يربز هذا اجلانب من خالل جمعه ملعلومات وردت يف عدد من كتب ال�سري واجلغرافيا و�أدب
الرحالت.
ولقد ب��د�أ الكاتب مو�ضوعه بذكر ع��دد من العوامل التي
�ساهمت يف و�صول رجاالت و�شخ�صيات من املغرب العربي �إىل
�أق�صى ال�شرق رغم الظروف والعوامل القاهرة والتي جتعل
من مهمة ال�سفر �شبه م�ستحيلة ،وم��ن �أه��م الأ�سباب لذلك
والتي �أ�شار �إليها الكاتب هو حب �أهل املغرب لل�سفر والرتحال
وكذلك الفتوحات الإ�سالمية يف امل�شرق واملغرب وم��ا ت�سبب
ذل��ك م��ن اط�لاع �أه��ل امل�غ��رب على ع��دد م��ن الثقافات وكذلك
النزعة الدينية حيث �أن ال�ق��ر�آن يدعو النا�س �إىل التعارف
ا�س ِ �إ َّنا َخلَ ْق َنا ُكم ِمّن َذ َك ٍر َو�أُن َثى» وَجَ َع ْل َنا ُك ْم ُ�شعُوبًا
«يَا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
َو َقبَا ِئ َل ِل َتعَا َر ُفوا « �أ�ضف �إىل ذلك النزعة ال�صوفية التي تدعو
�إىل الت�أمل وال�سري يف الأر�ض ،و�أ�شار �إىل �سبب مهم ال ميكننا
جتاهله حيث �أن �أهل املغرب يف �شدهم للرحال �إىل بالد احلجاز
حيث مكة املكرمة واملدينة املنورة تت�شكل عندهم الدافعية �إىل
موا�صلة املغامرة ،فهم جربوا ال�سفر يف هذه املهمة الدينية
بكل حتدياته ومتعه ،لذا جتد عددا منهم يكمل رحلته �سواء
�إىل العراق �أو �إىل خرا�سان وفار�س والهند وال�صني.
وم ��ن ال �ن �م��اذج ال�ت��ي �أ� �ش��ار �إل�ي�ه��ا ال�ك��ات��ب ح ��ول �شخ�صيات
مغاربية عا�شت يف �أق�صى ال�شرق رحلة �أبي الربكات الرببري
امل �غ��رب��ي �إىل ج ��زر «امل ��ال ��دي ��ف ،ووج� ��ود �أ� �س ��ر م�غ��رب�ي��ة ك��ام�ل��ة
ا�ستوطنت بالهند مثل بيت خالبة الفا�سي وبيت علي اللعبي
الفا�سي وذك��ر يف حديثه �أي�ضا حول عدد من اجلنود املغاربة
يف اجلي�ش الفرن�سي ق��ام��وا بالهرب م��ن اجلي�ش واالن�ضمام
لل�شعب الفيتنامي والتزاوج واالن�صهار معهم ،واعتربه �أمرا
ي�ستحق الفخر والإج �ل�ال بحيث ا�ستطاع امل�غ��ارب��ة بروحهم
ال�سمحة ب�أن يتحولوا من �أدوات حرب �إىل �صانعي ر�سالة حب
و�سالم.
وتعترب �شخ�صية عبد الرحمن املغربي من �أهم ال�شخ�صيات
ال �ت��ي ج ��رى احل��دي��ث ح ��ول ��س�ف��ره��ا يف ال���ص�ين ول �ق��د ورد يف
كتاب حتفة الأل�ب��اب ونخبة الإع�ج��اب لأب��ي حامد الأندل�سي
عن ه��ذه ال�شخ�صية وح��ول �أه��م الق�ص�ص والأخ�ب��ار الغريبة
التي ر�آه��ا يف ال�صني ،ومن ثم انتقل الكاتب يف حديثه لذكر
ع��دد م��ن ال�شخ�صيات املغاربية و�أه ��م م��ا ورد عنها يف ال�سري
والكتب وم��ن تلك الأع�ل�ام ال�شيخ الفقيه �أب��و احل�سن �سعد
اخلري الأندل�سي ،وال�شيخ الفقيه قوام الدين ال�سبتي الب�شري

من عائلة ال�سبتي امل�شهورة بحبها للعلم وال�سفر ،والرحالة
الفقيه القا�ضي �أبو عبد اهلل حممد اللواتي الطنجي امل�شهور
بابن بطوطة وكذلك �أب��و حممد ابن فرحان ال�ت��وزري ،ولقد
طغت اللغة الدينية عند الكاتب يف حتليل ال�سري وال�شخ�صيات
املغربية فلم تت�سم باملو�ضوعية والعلمية ف�أخذ يطنب يف مدح
ال�شخ�صيات املغاربية ودورها الكبري يف الت�أثري على النا�س وما
القته من ح�سن ا�ستقبال وتعظيم ويرجع الكاتب الأم��ر �إىل
هيبة ال�شخ�صية الإ�سالمية املغربية و�صالبة عقيدتها ورغبة
�أهل ال�صني يف ت�صدير ثقافة طيبة للغرباء حول جمتمعهم،
ولقد و�صف الكاتب �أغلب ال�شخ�صيات املغربية التي �سافرت
�إىل هنالك ب�أ ّنها تت�سم ب�سعة العلم واملعرفة ويف الوقت ذاته
بالتجارة وحب ال�سفر ،و�إذا ما �أردن��ا �أن نف�سر ذلك ف�إنه إ�مّا
يعود �إىل غلبة القومية والعرقية لدى الكاتب وانت�صاره لأبناء
جلدته ودينه �أو �أ ّن الرحالت كانت �أ�شبه بالرحالت الر�سمية
وذلك لقدرة �أغلب من زاروا امل�شرق الآ�سيوي احل�صول على
ح�سن ال�ضيافة من قبل ملوك تلك البالد.
�إ ّن ه ��ذه ال��درا� �س��ة تفتح ل�ن��ا �آف��اق��ا ل��دار� �س��ات �أخ ��رى ح��ول
ط�ب�ي�ع��ة ال���ش�خ���ص� ّي��ة ال�ع��رب�ي��ة وم ��دى ق��درت �ه��ا ع�ل��ى التكيف
ورغبتها يف احل�صول على املعارف من �شتى الأقوام والثقافات،
فرغم افتخار الكاتب واعتزازه بالقومية واالفتخار بالثقافة
التي يتمتع بها الرحالة املغربي وذل��ك من خ�لال املحافظة
على نظم الغذاء والعادات الثقافية والدينية� ،إال �أ ّن��ه يت�ضح
وم ��ن خ�ل�ال الأ��س�ط��ر يف و��ص��ف ال�شخ�صيات امل�غ��ارب�ي��ة التي
�سافرت �إىل ال�صني والهند �أ ّنها كانت ذات مقدرة عالية على
التكيف وال�ت�ف��اع��ل م��ع امل�ح�ي��ط ال ��ذي تعي�ش ف�ي��ه م��ن خ�لال
الإق ��ام ��ة وال� ��زواج وال�ق�ي��ام مب�ه��ام وظ�ي�ف�ي��ة �أو جت��اري��ة ،وم��ن
الأم��ور التي يخل�ص �إليها كل ق��ارئ عن كثب لهذه الدرا�سة
ً
غمو�ضا كبريا حتى يف احل�صول على املادة املعرف ّية
�أ ّن هناك
لذا جند الكاتب يفتقر لعدد كبري من املعلومات فلم يركز يف
�سياق حديثه حول ق�ص�ص ال�شخ�صيات يف ال�صني فقط بل ذكر
فيتنام والهند وجزر املالديف ،وهي �إ�شارة مو�ضوعية �إىل �أ ّن
ريا حول التوثيق املعريف لل�شخ�صيات
هناك فراغا معرف ًيا كب ً
ال�ت��ي ع��ا��ش��ت يف ال���ص�ين ،وم��ن ه�ن��ا ميكننا ال �ق��ول ب� ��أ ّن هناك
الكثري م��ن ال�ف��راغ��ات ال�ت��ي حت�ت��اج �إىل توثيق ل��درا��س��ة تلك

ال�شخ�صيات درا�سة تت�سم باملنهجية العلمية الر�صينة والتي
تهتم بالتحليل املو�ضوعي ال بالإ�شادة والثناء ،ومن النقاط
املهمة التي �أورده ��ا الكاتب اال��س�ت��دالل بالتواريخ وال�ف�ترات
الزمنية التي عا�ش فيها املغاربة يف ال�صني ،مما ي�سهل على
الباحث الحقا ا�ستكمال هذه الدرا�سة بدرا�سات �أخرى.
ولقد �أ�شار الكاتب يف معر�ض حديثه حول التعامل التجاري
يف ال�صني وحماولتهم توفري اخلدمات للتاجر العربي امل�سلم
مبا ينا�سب خ�صو�صيته الدينية وكذلك حماولة ابن بطوطة
الرحالة املغربي ال�شهري �أن يظهر اع�ت��زازه باللبا�س العربي
من خ�لال ال�سري يف و�سط املجتمع ال�صيني بلبا�سه العربي
العراقي ،وانت�شار الإ��س�لام يف ال�صني يف بع�ض املناطق مثل
ك��ان�ت��ون ال�صينية ووج ��ود بع�ض امل�سلمني يف بع�ض املناطق
وحماولتهم امل�ستمرة لتعلم لغة القر�آن واحتفاظهم بالألواح
وحر�صهم ال�شديد على تعليم �أبنائهم لغة القر�آن كلها عوامل
�ساعدت يف ا�ستمرارية الإ�سالم يف ال�صني ويف االحتفاء بالرجل
العربي امل�سلم عندما يقوم ب��زي��ارة ال�صني ،وم��ن هنا ميكننا
القول �إن��ه وعلى ح�سب حتليل الكاتب جند ب��أن الإ��س�لام هو
العامل الأقوى يف قدرة الرجل املغاربي على ك�سب التقدير يف
املجتمع ال�صيني ،رغم �أنه ويف الوقت ذاته جند �أن املجتمعات
ال���ص�ي�ن�ي��ة ك ��ان ��ت حت �ت �ف��ي ب��ال���ش�خ���ص�ي��ة امل �غ ��ارب �ي ��ة ب��و��ص�ف�ه��ا
جمتمعات جتارية وجتد من ال�شخ�صية العربية الإ�سالمية
�أنها �صاحبة ح�ضارة عظيمة و�أن خ�سارة �أح��د التجار العرب
هو خ�سارة القت�صاد ال�صني.
مي�ك�ن�ن��ا الإ�� �ش ��ارة يف خ��امت��ة امل �ق ��ال �إىل �أن احل ��دي ��ث ح��ول
ال�شخ�صيات املغاربية يحتاج لتنقيب �أكرب ودرا�سة تخ�ص�صية
�أو� �س ��ع ت�ت���س��م ب��ال���ش�م��ول�ي��ة يف ال�ت�ح�ل�ي��ل وال� �ق ��درة ع�ل��ى جمع
معارف ومعلومات �أكرث ،حتى ميكننا ت�أمل القيم احل�ضارية
واالجتماعية والدينية بطريقة علمية ر�صينة� .إن الإ�سهام
امل�غ��رب��ي ب�لا ��ش��ك ك ��ان عظيما ف�م��ن �شيد ح���ض��ارة الأن��دل����س
و�سافر با�ستمرار عرب ال�صحاري والبحار �إىل احلجاز �سيكون
ذا همة عظيمة ملوا�صلة روح املغامرة واالط�لاع على ثقافات
وح�ضارات متعددة ومتباينة يف الآن ذاته.

m056058@gmail.com
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الطريــــق �إىل معرفـــــة اهلل
�إينا�س ال�شيادية
م َ
َ�ضى �سيدنا �إبراهيم -عليه ال�سالم� -أيا ًما عديدة وهو يبحث عن فتيل �صغري ُي�ضيء له طريق الإميان ،و ُير�شده �إىل اخلالق الأعظم لكل ما حوله ،يف وقت انت�شرتْ فيه
عبادة الأوثان التي ال َح ْول لها وال ق َّوة يف َن ْفع النا�س �أو �ض ِّرهم ،ومل ي�ستخدم �سيدنا �إبراهيم -عليه ال�سالم -قلبه للو�صول �إىل ذلك ،بل ا�ستخدم عقله الذي �أخربه ب�أنه
ال �شم�س وال قمر وال حجارة وال غريها ت�ستحق العبادة� ،سوى اهلل الذي لي�س كمثله �شيء .واملقال الذي َب ْي يدي للكاتب جمال رجب �سيدين بعنوان «العقل والدين يف
ُ
ُ
وتبحث عن حقيقته وفرائ�ضه يف م�ستويات
تبحث عن اهلل،
ال�صراع الفكري لكثري من املذاهب الكالمية التي باتتْ
الن�سق الكالمي» واملن�شور يف جملة الت�سامح؛ �أو�ضح فكرة ِّ
عقولهم والن�صو�ص الدينية التي بني �أيديهم.

�إ َّن م َْ�س�ألة البحثِ عن اهلل هي م�س�ألة �صحية متا ًما يف
الدين الإ�سالمي ،حتى و�إنْ ُولدنا عليه؛ فمِ َن اجلميل �أن
بح ٍّب و�إميان بال تبعية
نعرف اهلل ح َّق معرفته حتى نعبده ُ
عمياء ،وال تقييد حلوا�سنا التي خلقها اهلل لنا حتى ن�صل
�إل�ي��ه ،وفعال ه��ذا م��ا ذك��ره الكاتب جمال يف مقالته عن
مكانة العقل يف النظر الإ�سالمي؛ حيث �أ َّكد �أ َّن املحافظة
على العقل من الغايات ال ُعليا لل�شريعة الإ�سالمية التي
تنب ُذ التقلي َد ِّ
املعطل لوظيفة العقل ،ون َّبه �إىل خطورة
ه��ذا الطريقَ « :و�إِ َذا قِي َل َل ُه ُم ا َّت ِب ُعوا َم��ا �أَن � َز َل ّ ُ
الل َقا ُلواْ
َب ْل َن َّت ِب ُع مَا �أَ ْل َف ْي َنا َعلَ ْي ِه �آ َباء َنا �أَ َو َل ْو َكا َن �آ َبا�ؤُهُ ْم َال َي ْع ِق ُلو َن
َ�ش ْيئاً َو َال َي ْه َتدُو َن» ،ونظرة حجة الإ�سالم الغزايل للعقل
ري من الكلمات التي �أُريد البوح بها ،حينما
تخت�صر الكث َ
قال�- :إ َّن العق َل �أمنوذج من نور اهلل.-
ذكرت �آنفاً كلمة املذاهب الكالمية التي ا�س َت ُ
ُ
نكرت
لقد
معناها يف �أول قراءة يل ملقال الكاتب جمال ،وما �إنْ �أكملتُ
القراءة حتى ات�ضح يل معناها؛ فلقد ذكر الكاتب �أ َّن ابن
خلدون ع َّرف علم الكالم ب�أنه علم يت�ض َّمن احلجاج عن
العقائد الإميانية بالأدلة العقلية ،والرد على املبتدعني
املنحرفني يف االعتقاد؛ حيث ظهر هذا العلم يف مذاهب
خمتلفة .ومن هذا املنطلق ،ظهرتْ هناك م�ساحات وا�سعة
تتعارك فيها الأف�ك��ار وتت�صارع بني امل��ذاه��ب املختلفة �أو
داخ ��ل امل��ذه��ب ال��واح��د يف ك�ث�ير م��ن الأح �ي ��ان ،وك � ُّ�ل ذل��ك
لأج��ل الو�صول �إىل غاية برهنة �صحة معتقداتهم من
ال�شريعة.
ومب �ت��اب �ع��ة ال� �ق ��راءة مل �ق ��ال ال �ك��ات��ب ج �م ��ال� ،أح���س���س��تُ
بال�صراع الفكري ب�ين امل��ذاه��ب املختلفة يف ه��ذا ال�ش�أن،
وك��أن�ن��ي بينهم يف منتدى ع��امل��ي ُي�سابق ك��ل واح ��د منهم

الآخ��ر لإثبات فكرته وت�أييدها بالرباهني �أو الن�صو�ص
الدينية �أحيانا ،وظللتُ �أنا بني م�ؤيد ومعار�ض للأفكار
ال�ت��ي عر�ضوها ب�ت�� ُّأم��لٍ تطغى عليها �صبغة العقالنية،
مُ�سرتجعة ما تختزنه ذاكرتي من ن�صو�ص قر�آنية.
وم ��ن ه ��ذا امل�ن�ط�ل��ق� ،أ ْو َل� � ��ت امل ��ذاه ��ب ال�ك�لام�ي��ة -ع�ل��ى
اخ�ت�لاف توجهاتها -للعقل مكانة مرموقة يف املعرفة،
والتدليل على الأ�صول االعتقادية؛ حيث يرى التفتازاين
�أ َّن �أ� �س �ب��اب ال�ع�ل��م ث�ل�اث ��ة :احل ��وا� ��س ال���س�ل�ي�م��ة ،واخل�ب�ر
ال���ص��ادق ،وال�ع�ق��ل .و�أن ��ا �أت�ف� ُ�ق مت��ام��ا م��ع ذل��ك؛ فبتفعيل
حوا�سنا يف التفكر والت�أمل والتحليل ملا ج��اء يف القر�آن
وال�سنة� ،أو لكل م��ا حولنا� ،سيو�صلنا حتما �إىل حقيقة
قطعية يف معرفة اهلل وعبادته حق العبادة.
رب املاتريدية �أ َّن العقل يدرك ح�سن بع�ض الأفعال
وتعت ُ
وق�ب�ح�ه��ا ال ح���س��ن وق �ب��ح ج�م�ي��ع الأف� �ع ��ال ،وه ��ي ب��ال�ت��ايل
تختلف عن املعتزلة التي ت��رى �أن العقل م�ستقل بذاته
بوجوب املعرفة يف حني �أن املاتريدية يقولون �إ َّن العقل
�آلة لوجوب املعرفة بعون اهلل ،و�إنْ كانت معرفة اهلل واجبة
بالعقل ففي الأم��ور التكليفية الأخ��رى ال ي�ستقل العقل
بنف�سه بل مبعونة ال�شرع.
الكاتب يف مقاله �أ َّن علماء الكالم مل يقت�صروا
كما َذ َكر
ُ
على ا�ستخدام العقل يف التحليل والتف�سري للن�صو�ص
الدينية ،بل تعدُّ وا ذلك �إىل تبني علم قيا�س الغائب على
ال�شاهد الذي جعلهم ي�سقطون يف هوة كبرية من الأخطاء
لأخ ��ذه ��م م �ف �ه��وم ال �ق �ي��ا���س مب �ع �ن��اه الأ� �ص �ل ��ي ،وط � َّب �ق��وه
يف م��وا��ض��ع ت�خ����ص ��ص�ف��ات اهلل بن�سبهم ل��ه ��ص�ف��ات من
�صفات بني الب�شر الوحيدة التي �أحزنني كثرياً .وهناك
العديد من املذاهب الكالمية التي ت�ص َّدتْ لهذا؛ منها:

قيا�سا قائماً على غري �صحيح
الإبا�ضية ،التي اعتربته ً
من العقل وال�شرع ،ونور الدين ال�ساملي نفى الأ�شباه عن
اهلل �سبحانه بقوله« :لي�س له �شبه وال نظري» ،وبرهن لنا
ذلك بقوله« :لو أ� َّن للموىل ع َّز وجل م�شابها يف ذاته ،جلاز
عليه جميع ما يجوز عليه م�شابهه.
وم��ع ذل ��ك ،يختلف م��ذه��ب ع��ن م��ذه��ب �آخ ��ر يف �إق ��رار
�أ�� �ص ��ول امل �ع ��رف ��ة؛ ف��امل �ع �ت��زل��ة ُي� �ق� � ُّرون �أ� �ص��ول �ه��م ب��دالئ��ل
العقل ،ثم يقدمون الن�صو�ص ت�أييدا لها ،و�إذا تعار�ضتْ
ال�ن���ص��و���ص م��ع �أ��ص��ول�ه��م �أ َّول ��وه ��ا ل�ت�ت��واف��ق معها بعك�س
املاتريدية والإبا�ضية والأ�شاعرة ،الذين ُيثبتون عقائد
�أهل ال�سنة بالن�صو�ص ،ثم يربهنونها بالدالئل العقلية؛
وبذلك �أنا �أ�ؤ ِّيد ما �سار عليه ٌّ
كل من املاتريدية والإبا�ضية
ديني نزله اهلل املت�صف
والأ�شاعرة؛ فالقر�آن الكرمي ٌّ
ن�ص ٌّ
بالكمال املن َّزه عن النق�ص؛ وبالتايل ف�إ َّن االنطال َق منه
�إىل اال�ستنباط العقلي يف تف�سري ما ورد عنه �سبحانه؛
��س�ي��ؤدي ل �ت��وازن احل �ي��اة ال�ب���ش��ري��ة يف تطبيق ال�شريعة،
بخالف املعتزلة التي تنطلق من العقل الب�شري القا�صر
وغ�ي�ر امل ��درك ل�ل�أم��ور اخل�ف�ي��ة .ونتيجة ذل ��ك بالت�أكيد
�ستكون اتباع املفكر ه��واه يف قهر الن�صو�ص حتى تتواءم
مع ما يريده عقله وما ت�شتهيه نف�سه با�ستخدام الت�أويل
الالمنطقي ،ودون ا�ستناد �إىل قوة معرفية �سابقة للعقل،
وهم بالتايل يكابرون بحجج واهية لي�س لها من ال�صحة
�شيء..
وهكذا ..كان للعقل ال��دور الكبري يف اكت�شاف الطريق
�إىل اهلل �سبحانه ،وت�ع� ُّق��ل م��ا ف��ر��ض��ه علينا يف ن�صو�صه
ال�شرعية دون متاهات الآخرين ومغالطاتهم.
taj_nwees@hotmail.com
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مكانة العقل بني الأدلة ال�شرعية يف املذاهب الإ�سالمية
هند احل�ضرمية

لقد �أ ْو َجد اهلل يف الإن�سان العقل كنور مُ�ضيء ل ُي ْجلِي عنه ظلمات هذا الكون ،وكمخترب كبري لإنتاج املعرفة ،غري �أ َّن ُ�سلطته يف �إنتاج املعرفة �أحدثتْ جد ًال فل�سف ًّيا
منذ ال ِقدَم� :أهو امل�صدر الأول �أم ال يعدو كونه م�صدرا فرعيا لإنتاجها؟ ويف الإ�سالم ظهر �أي�ضا نوع من االختالف حول دور العقل يف الت�شريع ،وهذا ما حاول
الكاتب حممود م�صطفى عبود هرمو�ش عر�ضه يف مقاله املن�شور املعنون بـ«�سلطان العقل ودوره يف املذاهب الإ�سالمية.
�أجمعتْ ُّ
كل املذاهب الإ�سالمية على �أهمية العقل ،كما �أجمعتْ
على �أ َّن دور العقل يقف عند ح� ِّد التعريف بحكم اهلل ،فلي�س
ل��ه �سلطة ت�شريعية على الأ��ش�ي��اء؛ فعلماء ال�سنة مل يعتربوا
العقل م�صد ًرا من م�صادر الت�شريع ،ولي�س له �سلطة يف الأمر
والنهي ،وعلماء املذهب ال�شافعي ،و�أولهم �إمام الأ�صول الإمام
ال�شافعي جمع الأ��ص��ول يف الكتاب وال�سنة والإج �م��اع و�أق ��وال
ال�صحابة والقيا�س� .أ َّم��ا الإم��ام اجلويني ،فقد جعل ال�سنة يف
املرتبة الأوىل؛ باعتبار �أ َّن القر�آن الكرمي ُم َتلقى من الر�سول
ثم الإجماع ومن بعده خرب ال�صحابي ،و�أخريا القيا�س.
وبالن�سبة للمذهب احلنفي ،فقد � ْأج� َم��ع الإم��ام �أحمد على
�أ َّن �أ��ص��ول ال�شريعة �أرب �ع��ة :ال �ق��ر�آن ،وال�سنة ،و�إج �م��اع الأم��ة،
والقيا�س .وهناك من َي َرى �أ َّن القيا�س � ٌ
فرعي مُ�ستنبط من
أ�صل ٌّ
الفروع الثالثة ال�سابقة؛ مثل :البزدوي احلنفي ،وعبيداهلل بن
م�سعود احلنفي.
وكذلك بالن�سبة لأئمة املذهب املالكي ،فلم َيرِد �أ َّنهم جعلوا
ال�ع�ق��ل م���ص��درا ت���ش��ري�ع�ي��ا؛ ف �ه��ذا الإم� ��ام اب ��ن احل��اج��ب �-أح ��د
املت�أخرين -جمع الأدل��ة ال�شرعية يف الكتاب وال�سنة والإجماع
والقيا�س واال�ستدالل ،والكتاب هو الأ�صل بينهن جميعا� .أمَّا
الإم��ام ال�شريف التلم�ساين ،فقد ذكر �أ َّن من بني الأدل��ة التي
يُ�ستدل بها ما يُ�س َّمى بالأ�صل العقلي؛ وهو« :اال�ست�صحاب»؛
ويعني� :أ َّن يف الأ�صل الإباحة ما مل يرد يف ال�شرع ما يغري هذه
الإباحة .وهنا ال ُيكن الو�صول للعلم دون وجود الدليل �إال من
خالل �إعمال العقل ،مع الأخذ يف االعتبار �أ َّن العقل مل ي�شرع
هنا �شيئا ج��دي��دا ،و�إمن ��ا ع��رف احل�ك��م م��ن خ�لال ا�ست�صحاب
احلكم الأ�صلي.
ُ
ويتفق م��ع ال ��ر�أي ال�سابق علماء امل��ذه��ب احلنبلي ب ��أ َّن دور
العقل هو معرفة الأحكام وا�ستنباطها والت�صديق عليها ،وال
يوجد �أي تناق�ض بني الأحكام ال�شرعية والعقل.
وقد ذكر هرمو�ش �أ َّن َ
بع�ض �أئمة ال�سنة يقولون �إ َّن املعتزلة
جعلوا العقل م�صدرا للت�شريع ،غري �أ َّن املطلع على �أقوال علماء
املعتزلة ي��رى �أن�ه��م مل يحكموا العقل؛ فهذا الإم ��ام القا�ضي
عبداجلبار �-أبرز علماء املعتزلة -ينقل عنه تلميذه �أبو احل�سني
الب�صري �أ َّن جملة الأدلة ال�شرعية ال تخرج عن الكتاب وال�سنة
والإجماع والقيا�س.
َّ
وي��رى �أب��و احل�سني الب�صري �أن الأحكام كلها �شرعية �سواء

تلك الأح�ك��ام املعلومة بن�ص �شرعي� ،أو من خ�لال اال�ستنباط
�أو الأحكام العقلية التي مل تنقلها ال�شريعة مبقت�ضى العقل،
وهذا ما �أ�سماه الغزايل بـ«الدليل العقلي» ،وهو اال�ست�صحاب،
فكما قيل �-إ َّن عقل الإن�سان بطبعه يبني ت�صرفاته على ما ثبت
لديه وا�ستقر عنده ،فمن �ش�أن العقالء �أن يُق ِّيموا ت�صرفاتهم
على م��ا تيقنوا منه غالبا ،وال يبنونها على م��ا ك��ان م�صدره
الوهم وال�شك والتخيل؛ لذلك كان احلكم ببقاء ما كان على
ما كان ،وعدم العدول عن ذلك احلكم �إال بطروء ما يغريه.-
وه �ن��ا ..جن��د �أ َّن امل�ع�ت��زل��ة مل ُي�ح� ِّك�م��وا ال�ع�ق��ل يف الت�شريع،
ولكنهم قالوا �إ َّن للعقل دورا يف ك�شف احل�سن والقبح ،وال�شرع
جاء لي�ؤكد ما اقت�ضى العقل ح�سنه وقبحه� ،أي �أن العقل ميكن
�أن يتو�صل �إىل حكم ال�شيء من خالل �صالحه �أو ف�ساده وي�أتي
ال�شرع لي�ؤكد ما �أدركه العقل.
وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م��ذه��ب الإب��ا� �ض��ي ،ف�ق��د ع��ر���ض ه��رم��و���ش ر�أي
الإم� � ��ام اب ��ن ب ��رك ��ة ال���س�ل�ي�م��ي ال �ب �ه �ل��وي ال� ��ذي ذك ��ر يف ك�ت��اب��ه
«اجل��ام��ع»� ،أ َّن �أ��ص��ول الإبا�ضية ال تختلف يف �شيء ع َّما ذك��ره
فقهاء امل�سلمني من �أهل ال�سنة واملعتزلة؛ فهي كما ر َّتبها ابن
بركة :القر�آن الكرمي ،ثم ال�سنة النبوية -وهي م�صدر م�ستقل
بنف�سه ك��ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي -وم ��ن ب�ع��ده��ا الإج �م ��اع ،وم ��ن بعده
القيا�س ،وم��ن ثم اال�ست�صحاب ،ويليه اال�ستح�سان .وه��و كما
ع َّرفه �أبو احل�سن الكرخي «�أن يعدل الإن�سان عن �أن يحكم يف
امل�س�ألة مبثل ما حكم به يف نظائرها �إىل خالفه لوجه �أق��وى
يقت�ضي العدول عن الأول» ،ومن بعده امل�صالح املر�سلة« :التي
مل يرد ذكرها يف الن�صو�ص ال�شرعية ال باعتبارها وال ب�إلغائها؛
فهي مُر�سلة مبعنى �أنها مُطلقة عن التن�صي�ص غري مذكورة
يف الن�صو�ص» ،وهو �أ�صل تبعي عند ابن بركة ،ومن بعده �شرع
من قبلنا.
ْ
�شرطي� :أن يق�صه اهلل �أو نبيه
ويرى ال�ساملي �أ َّن هذا يقت�ضي
علينا م��ن غ�ير �إن�ك��ار ل��ه ،و�أن يكون ذل��ك على جهة الت�شريع،
ومن بعده ال ُعرف ،ويلج�أ �إليه الإبا�ضيه ب�شرط �أن ال ي�صادم
ال�شرع.
وبالن�سبة ل��دور العقل لدى ال�شيعة الإمامية ،ف�إنهم �أي�ضا
مل يحكموا العقل و�إن �شاع بني كثري من العلماء �أن ال�شيعة
يعتربون العقل م�صدرا للت�شريع .ولكن بالرجوع �إىل م�صادر
ال���ش�ي�ع��ة ،جن��د خ �ل َ
�اف م��ا ُذك ��ر ع�ن�ه��م؛ ف�ق��د ع��ر���ض ه��رم��و���ش

لأقوال بع�ض العلماء منهم ال�شيخ حممد تقي احلكيم يف كتابه
الأ�صول العامة يف الفقه املقارن- :-وقد عقدت يف بع�ض كتبال�شيعة وال�سنة �أبوا ًبا ملا �أ�سموه بدليل العقل ،وعند فح�ص هذه
الأبواب جند املعرو�ض فيها التما�س العقل كدليل على ما ينتج
الوظائف والأحكام الظاهرية؛ �أي �أنك جتده دليال على الأ�صل
املنتج ،ال �أنه بنف�سه �أ�صل منتج لها.-
وقد عر�ض هرمو�ش ُجملة من الأدوار يقوم بها العقل؛ من
بينها:
 التح�سني والتقبيح :فالعقل ي��درك احل�سن يف امل�أمور بهوالقبح يف املنهي عنه ،وما الي��درك العقل ح�سنه فاحلكم فيه
لل�شرع ولي�س للعقل.
 دالل ��ة الإ� �ش ��ارة� :أي �أ َّن ال�ع�ق��ل ي ��درك دالل ��ة ال�ل�ف��ظ غريامل �ب��ا� �ش��رة؛ وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ال�ت��دب��ر يف ال�ن���ص��و���ص ال�شرعية
و�إعمال العقل فيها.
 االحتجاج مبفهوم املوافقة� :أي �أ َّن العقل يُدرك من خاللاللفظ حكم امل�سكوت عنه من خالل معرفة حكم املنطوق؛ �سواء
ك��ان امل�سكوت عنه م�ساويا للمنطوق �أو ك��ان املنطوق �أوىل من
امل�سكوت عنه.
َّ
 االحتجاج مبفهوم املخالفة� :إذ �إن داللة اللفظ على حكمامل�سكوت عنه خمالف للمنطوق؛ �أي �أ َّن اللفظ يدلنا على �أن
حكم امل�سكوت عنه يخالف حكم املنطوق.
 العمل بقاعدة -الأمر بال�شيء نهي عن �ضده ،والعك�س.- العمل بقاعدة -كل ما ال يتم الواجب �إال به ،فهو واجب.- القيا�س. اال�ستنباط. دوران احلكم مع علته وجودا وعدما.ْ
و�إذا كان للعقل هذه الأدوار يف �أ�صول الفقه ،فال يَخفى علينا
دوره امل�ه��م يف تعميق الإمي ��ان ب�خ��ال��ق ه��ذا ال �ك��ون؛ م��ن خ�لال
�إعماله يف التفكر يف �آيات اهلل؛ لهذا ركز اخلطاب القر�آين على
�أهمية العقل ونهى عن تعطيله.
و�أخ �ي�را� ..أُدرج هنا ق��ول العالمة �أح�م��د اخلليلي مو�ضحا
العالقة بني العقل وال�شرع�- :إ َّن العقل ال ي�ستمد نوره �إال مبا
يُت ِّممه من ال�شرع ،والوحي ال تبزغ �شم�سه �إال يف �آف��اق العقل
ال�سليم ،وب��دون العقل يكون النداء كالذي ينعق مبا ال ي�سمع
�إال دعا ًء ونداء.-
famouswritter@hotmail.com

ربيع الثاني 1437هـ  -يناير 2016م

9

وموجهاته
بنية اخلطاب اخللدوين
ّ
�أمين البيماين
قبل �أكرث من �س ّتة قرون ،قال ابن خلدون يف مقدّمته امل�شهورة حول تف�سريه للتاريخّ �« :إن �أحوال العامل والأمم وعوائدهم ونِحلهم ال تدوم على وترية واحدة ومنهاج
م�ستق ّرّ � ،إنا هو اختالف على الأيام والأزمنة ،وانتقال من حال �إىل حال» .وهذا االنتقال ال يكون � ّإل بالعقل والفعل واحلركة ،ولذلك فقد �أغرى ابن خلدون الق ّراء على
�سرب �أغوار املقدّمة اخللدونية ب�سبب حديثه عن العقل والعقالنية واملعنى واملنطق والتي ت�ؤ ّثر يف �سري التاريخ الب�شري من حني لآخر ،وهو ما حمل يف الوقت ذاته الكثري
من الباحثني على �إخراج ابن خلدون من عامله املعريف ،و�سياقه الديني ،ووجوده التاريخي .وهنا يقدّم لنا الكاتب «�سعيد بن�سعيد العلوي» ونناق�ش معه مقاله املن�شور يف جم ّلة
الت�سامح حول (امل�صطلح الأ�صويل يف اخلطاب اخللدوين).
احلقيقة �أنّ املقدّمة مل تكن مبن�أى عن العقل واملعقولية غريب النزعة ،عزيز ال�ف��ائ��دة ،وه��و العمران الب�شري ال��ذي
ال ّلذين يعتربان حمكومني بالأ�س�س الإب�ستمولوجية التي يت�سارع وميتزج مع العلمني الإ�سالميني ال�ساميني� :أ�صول
اعتمد عليها ابن خلدون ،ونو ّد الإثراء هنا �أي�ضاً مب�صادر ابن الفقه و�أ�صول الدين.
وخا�صة امل�صادر الأ�صولية ك�أ�صول الدين
خلدون ومرجعياته
ّ
ثانياً :مكانة الأ�صول يف التاريخ:
و�أ�صول الفقه ،وهو ما يقودنا �إىل �أهمية امل�صادر الإ�سالمية
لعل علم الكالم هو �أب��رز ما يو�ضح لنا االعتقاد الكالمي
يف الفكر اخللدوين ،وكذلك اللغة الأ�صولية التي تعترب الباب
ً
�أمام القارئ لولوج املقدّمة ،وال نزيد هنا على التذكري ببع�ض اخل �ل��دوين ،ح�ي��ث ي�ق��ول م�ع� ّرف�ا ع�ل��م ال �ك�لام« :ع�ل��م يت�ض ّمن
امل�ف��اه�ي��م ال�ك�لام�ي��ة والأ� �ص��ول �ي��ة فيها ح�ي��ث نق�سم احل��دي��ث احلِجاج» ،وهو ما ميكن اعتباره العماد النظري لعلم الكالم.
وق��ول �أب��ي حامد ال�غ��زايل ب��أن �أ��ص��ول الدين هو العلم الك ّلي
لثالثة �أق�سام عند �أبي زيد:
من العلوم الدينية ،ولذلك فالعلوم الدينية الكربى مرجعها
�أو ًال :فن التاريخ يف اخلطاب اخللدوين:
رغ��م �أنّ ال�ت��اري��خ يعترب العماد ال��ذي ق��ام��ت عليه مقدّمة و�أ�سا�سها علم الكالم .وتتف ّرد يف علوم الكالم �أ�صول االعتقاد،
اب ��ن خ �ل ��دون ،ل�ك� ّن��ه يف ت�صنيفه ل�ل�ع�ل��وم ذك ��ر الآت � ��ي« :اع�ل��م وك ّليات العلوم الدينية ومباد�ؤها ،والقول بالإمامة العظمى
�أن ال�ع�ل��وم امل�ت�ع��ارف��ة ب�ين �أه ��ل ال�ع�م��ران ع�ل��ى �صنفني :علوم (اخلالفة).
كما �أنّ ال�صلة ب�ين علم ال�ك�لام وع�ل��م ال�ت��اري��خ حا�ضرة يف
مق�صودة بالذات كال�شرعيات من التف�سري واحلديث والفقه
وعلم ال�ك�لام وكالطبيعيات والإل�ه�ي��ات م��ن الفل�سفة ،وعلوم املفردات الأ�صولية عند �أبي زيد ،ونذكر منها للتنبيه ولي�س
ه��ي و�سيلة �آل�ي��ة بهذه العلوم كالعربية واحل�ساب وغريهما للح�صر وال�شمول التايل:
 .1عند حديث �أب��ي زي��د ع��ن �أخ�ط��اء امل ��ؤ ّرخ�ين عند نقلهم
لل�شرعيات كاملنطق للفل�سفة» .وهنا نالحظ �أ ّنه مل يرد ذكر
التاريخ بني العلوم ،فلو ك��ان اب��ن خلدون بالفعل قد �أق�صى ل�ل�أخ�ب��ار �أ ّن �ه��م مل ي�ع��ر��ض��وه��ا ع�ل��ى �أ��ص��ول�ه��ا ،ومل يقي�سوها
التاريخ من مقدّمته لغدت كتاباتها عبثاً ،ولكنه ذكر يف مو�ضع ب�أ�شباهها ،وال ح ّتى �سربوها مب�سبار احلكمة والعقل ،ولذلك
�آخر« :فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال» .فنحن هنا �أم��ام �آلية �أ�صولية ك�برى وه��ي �آلية القيا�س ،وال
ولذلك كان ذك��ره �ضمنياً ولي�س �صريحاً يف ت�صنيف العلوم ،نكتفي بالقيا�س فقط و�إمن��ا كذلك نقوم بتف�صيلها وتق�سيم
وهكذا فال يُحمل �أن يخرج التاريخ من دائ��رة العلوم الكلية امل�س�ألة �إىل �أجزاء �صغرية يتم �سرب كل جزء منها بدقة كبرية.
 .2غاية القيا�س الأ��ص��ويل وثمرته هوالتمييز بني املتفق
والأولية ،و�إمنا هو علم مق�صود بالذات.
ثم ندخل هنا يف جدل �آخر؛ فهل التاريخ ي ّت�صل بال�شرعيات واملختلف وتعليلهما والغو�ص يف �أ�صول كل خرب وعر�ضه على
�أم ين�سب للطبيعيات والإل �ه �ي��ات؟ وللموقفني م��ا يربرهما القواعد والأ�صول ،ولذلك فال�شروط الواجب توافرها عند
يف املقدّمة؛ فمن جهة حت�دّث عن طبائع الأ�شياء والعمران املجتهد يف كتابة التاريخ هي نف�سها املفرو�ضة على امل�ؤ ّرخ عند
ال �ب �� �ش��ري مم ��ا ي�ج�ع��ل ال �ت ��اري ��خ يف ع� ��داد ال �ع �ل ��وم ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة عر�ضه للأخبار.
ثالثاً :التاريخ الب�شري وم�ستقر العادة:
والفل�سفية ،وم��ن جهة �أخ��رى ف ��إنّ حديثه يتطرق للمعارف
جمع اب��ن خلدون بني ر�أي اب��ن ر�شد �أنّ لكل حادثة �سبباً،
والق�ضايا والعلوم الإ�سالمية ،ولذلك ن��رى الأف�ضل الأخ��ذ
بقول �أه��ل الفكر ال�سيا�سي يف الإ�سالم ك��امل��اوردي وغ�يره ب�أنّ ور�أي الغزايل �أنّ الأ�سباب تقع على م�ستقر العادة .مبعنى �آخر
التاريخ ين�سب لل�شرعيات والعلوم الطبيعية والفل�سفية معاً� .أنّ لكل حادث �سبباً ،ولهذا ال�سبب �أ�سباب �أخرى ،وهكذا ترتقي
وملا كان ابن خلدون ميلك وعياً حاداً؛ فقد ا�ستحدث علماً تلك الأ��س�ب��اب لت�صل ملرجعها وه��و اخل��ال��ق م�سبب الأ�سباب

وموجدها جميعها ،وتف�سرياً لهذا نقف على الأمثلة التالية:
 الع�صبية م ��وج ��ودة وت �ت �ف��اوت ب�ين ال �ق��وة وال �ت ��أث�ير منجهة ،وبني الظهور وال�ضمور من جهة �أخ��رى ،ولذلك فهي
قوة كامنة لي�س لها �أن تعمل بذاتها ،و� ّإن��ا فاعلها اجلماعة
بذاتهم ومد ّبرها وموجدها �إرادة اخلالق ع� ّز وج � ّل .ولذلك
نقول �إنّ املُلك -كمثال -يح�صل بالتغ ّلب ،و�إنّ التغ ّلب يح�صل
بالع�صبية ،وهكذا فالع�صبية هي الدعامة الأ�سا�سية للحكم.
والع�صبية �أو الع�صبة عند ابن خلدون لي�ست مطلق اجلماعة،
و� ّإن� ��ا ه��ي راب �ط��ة ال ��دم �أو راب ��ط ال� ��والء ب�ين جم�م��وع��ة من
الأف ��راد من �أج��ل التفاعل االجتماعي فيما بينهم ،وت�ستمر
وتتف ّرع با�ستمرار حياة ه��ؤالء الأف��راد وذريتهم ،فين�ش�أ منها
تع�صب الفرد لأهل ع�صبته بحيث ي�شعر �أ ّنه جزء ال يتج ّز�أ من
ّ
اجلماعة ،فتذوب �شخ�صيته يف �شخ�صية اجلماعة ،وهي القوة
التي متنح �أولئك الأفراد القدرة على املطالبة واملواجهة.
 الأث��ر احلا�سم لق�ضية الع�صبية يف مقدّمة اب��ن خلدونهو الف�صل املعنون (الدعوة الدينية من غري ع�صبية ال تتم)،
فكل �أمر جتعل عليه الكا ّفة فال بد له من الع�صبية.
وهكذا فم�ستقر العادة �أن اهلل �أج��رى الأم��ور بحيث ت�صبح
�شيئاً ن�ألفه ،ويقبل املعرفة من خالل �سنن اهلل التي �أوجدها يف
الل ا َّلتِي َق ْد َخلَتْ مِ نْ َق ْب ُل َو َلنْ
(�س َّن َة َّ ِ
هذا الكون ،يقول تعاىلُ :
الل َت ْبدِ ي ً
ال) (�سورة الفتح ،)23 :ويقول كذلك:
ت� َد ل ُِ�س َّن ِة َّ ِ
َِ
توِيال)ً
(�س َّن َة َمنْ َق ْد �أَ ْر َ�س ْل َنا َق ْبلَ َك مِ نْ ُر ُ�س ِل َنا َوال َِ
ت ُد ل ُِ�س َّن ِت َنا َ ْ
ُ
(�سورة الإ�سراء.)77 :
وف�ه��م م�ستقر ال �ع��ادة يف امل�ق� ّدم��ة اخل�ل��دون�ي��ة وق�ي��ام الع ّلة
م��ن ج�ه��ة ،و�إرادة اهلل م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى؛ جميعها ت� ��ؤدّي �إىل
�سرب �أغ��وار طبائع الأ�شياء وخبايا التاريخ دون التعدّي على
امل�شيئة الإلهية و�سننه يف هذا الكون .فالفهم يقت�ضي ح�ضور
العقل ،والتعليل ي�ستدعي الآلية الأ�صولية التي تك�سب ذلك
العقل املعنى والفكر ،وهذا ما يحكم بنية اخلطاب اخللدوين
ويوجهه.
albimani92@hotmail.com
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قرار يُفل�سف عالئقية الدين والدولة
هاجر ال�سعدية

قرار ٌ
الفت يف الكويت  -بذر بذور تفل�سف عالئقية الدين والدولة -ف ّنده الباحث عبدالرحمن ال�ساملي يف مقال من�شور يف جملة الت�سامح معنون بـ «الزكاة واملواطنة
والدولة» والقرار ين�ص على «�إقرار جمل�س النواب الكويتي قانون للزكاة على مداخيل ال�شركات» .ومبوجب هذا القانون ظهرت معار�ضات من قبل جماعات �شيعية
بحجة �أ ّن هذا القانون يزيد من الأعباء املالية عليهم ،لأنهم �أي�ضا مذهبيا مفرو�ض عليهم دفع اخلم�س لآل البيت.
ي�ستوقف هــــــذا القانــــــون كمــــــا �أ�شــــــرت �أعــــــاله الباحــــث
عبد الرحمن ال�ساملي ،والذي يربهن ح�صافة هذا الباحث
ح�ين ق��دم ر�ؤي�ت��ه وق��راءت��ه ال�سو�سيولوجية للقانون .حيث
مل ي�شر �إىل ماهيت الآث ��ار ال ��ذي يخلفها تطبيق القانون
��س��واء ك��ان��ت بال�سلب �أو ب��الإي�ج��اب على النظام االجتماعي
واالق �ت �� �ص��ادي وال��دي �ن��ي ،ف�ه��و مل ي�ستغل �إي�ج��اب�ي��ة و�سلب ّية
القانون � -إن وجدت  -بل نظر �إىل القانون نظرة الفاح�ص
والناقد والواعي واملفكر .بداية ا�ستفتح مقاله ب�سرب �أغوار
رك��ن ال��زك��اة ،على � ّأن ال��زك��اة فري�ضة حالها ك�ح��ال ال�صالة
واحلج وال�صوم .وي�ستفهم ملاذا اال�شتباه يف هذه الفري�ضة دون
الأخ��ري��ات؟ ويجيب على ذلك عرب ت�سل�سل يقولب الأ�سباب
وامل���س�ب�ب��ات يف ق��ال��ب فل�سفي يت�سم بالعقالنية والإ� �ص�لاح
لل�ش�أنني الديني وال�سيا�سي معا .منطلقا من عر�ض تاريخي
تناول م�س�ألة الزكاة �أيام النبي و�أبي بكر-كانا يبعثون عماال
جلمع ال�صدقات -وبعدهما �أي �أثناء وبعد خالفة عثمان بن
عفان ا�ستجدت �أمور واجتاهات يف م�س�ألة كيف ت�ؤدى فري�ضة
الزكاة من العباد  -الرعاة ،-وظهرت ممار�سات غري �أخالقية
وغ�ير �إن�سانية تت�سم بالت�سلط والتكليف غري امل�شروع من
ق�ب��ل احل �ك ��ام ،وه ��ذا م��ا �أن �ت��ج � �ص��راع��ات وت��ره�لا يف ال�ن�ظ��ام
االجتماعي وال�سيا�سي بالدولة الإ�سالمية واجلدير بالذكر
� ّأن �آخر حاكم طالب رعيته ب��أداء الزكاة هو هارون الر�شيد،
ومن ثم م�س�ألة الزكاة �أخرجت من �إطار كونها �أحد جماالت
الدولة  -وهذا حدث نتيجة تداعيات ارت�آها احلكام منطقية
تقوم على بناء دولة وفق معايري تتجاوز �أخطاء ال�سابقني.
ومن الق�ضايا التي �أخرجت الزكاة من جمال عمل الدولة:
يف الع�صر الأم ��وي ت��ذم��ر ال�ب��دو م��ن ظ�ل��م امل���ص��دق�ين حيث
كانوا ي�أخذون �أكرث بكثري مما يجب عليهم وي�سيئون �إليهم
ب��ال���ض��رب وال�ع�ق��وب��ة وا��س�ت�م��ر ه ��ذا احل ��ال �إىل �أي� ��ام ه ��ارون
الر�شيد .وعمال الع�شور ال يتبعون ال�ضوابط ال�شرعية يف
اقت�ضاء الزكاة من عرو�ض التجارة؛ �إذ كانوا يفت�شون التجار
 -وه��ذا لي�س م��ن حقهم وك��ان عليهم �أن ي�صدقوا �صاحب

ال�سلعة �أ ّنه دفع الزكاة لعا�شر �آخر -وحاولت الدولة تنظيم
ذلك ب�إعطاء �إي�صاالت للمزكني؛ ولكن هذا مل يحد من ذم
�سمعتهم �إىل �أن بلغ الأمر � ّأن التجار اعتربوا الزكاة �ضريبة
لت�سهيل �أع�م��ال�ه��م .وظ�ه��ر ف�ق�ه��اء �أي ��ام احل �ج��اج ب��ن يو�سف
ي�شككون يف ��ص��رف ال��دول��ة ل�ل��زك��اة يف م���ص��ارف�ه��ا الثمانية
امل�ع��روف��ة يف الآي ��ة ال�ق��ر�آن�ي��ة ،وه ��ذا م��ا �أك ��ده �أح ��د ال�شعراء
فيقول يف �إحدى ق�صائده �إن عبدامللك بن مروان �أعطاه مائة
ناقة من �إبل ال�صدقة ومعها ثمانية رعاء ب�سبب مدحه له.
وهذا ما يجعلنا نت�ساءل هل جرير من املحتاجني لل�صدقة،
فليكن ق�صارى الأمر �أن يعطيه ناقة �أو ناقتني وهذا ما �أدى
�إىل الت�شكيك يف �شرعية ال�سلطة.
وب �ع��د ه ��ذا امل ��دخ ��ل ال �ت��اري �خ��ي يف م���س��أل��ة ال ��زك ��اة ،ي�ثري
ال�ب��اح��ث �أط��روح �ت��ه ب�ت�ق��دمي م�ن�ظ��ور اب ��ن خ �ل��دون ،والفقيه
الد�ستوري امل ��اوردي جت��اه عالئقية ال��دي��ن وال��دول��ة ،ولكن
قبل الت�شريع يف ذلك علي الوقوف �أمام �إثارة ت�سا�ؤالت .طاملا
�أتت تف�سريات الفقهاء والعلماء على �أن العبادات والفرو�ض
هي منجاة للفرد بعد املوت ،وهي �صلة بني الرب والإن�سان،
ملاذا يتم تدخل �سيا�سي  -الدولة  -يف هذه العبادات؟ هل من
املنطقي �أن يوجد حما ٍم للإن�سان ليوطد وي�ستح�سن عالقته
ب��رب��ه؟ فليكن ذل��ك ،ه ��ؤالء املحامون  -الأو��ص�ي��اء -على �أي
معيار مت اختيارهم من قبل الرب؟ وهل �صدقا يوجد هناك
من هو جدير من بني الإن�س من يقوم بهذه املهمة؟
وبعد �إثارة هذه الت�سا�ؤالت التي تت�ضمن �إجابات منطقية
ت��ديل ب ��أن ت��دخ��ل ال��دول��ة  -ال�سيا�سة -يف ال���ش��ؤون الدينية
للعباد ت�أتي رغبة يف ال�سلطة املطلقة متبوعة بخلق جمتمع
ُ
يئن من الأم��را���ض  -االجتماعية والنف�سية واالقت�صادية-
والت�شوهات يف �سياقاته املكونة له .واجلدير بالذكر والإ�شارة
�إليه هنا � ّأن الدين نف�سه ي�ستنطق حقيقة �أن العبادات تخدم
الفرد نف�سه ،وهو خمري يف م�س�ألة تطبيقها ب�شكل �أو ب�آخر.
وت�ع��د ق�ضية ع�لائ�ق�ي��ة ال��دي��ن وال ��دول ��ة ،ق�ضية جدلية
فل�سفية ،و�أخ ��ذت اجت��اه��ات تف�سريية ون�ظ��ري��ة يف درا�ستها

وت �ف �ن �ي��ده��ا يف ال �ب �ح ��وث ال �ع �ل �م �ي��ة ،وا� �س �ت �ع ��ر� ��ض ال �ب��اح��ث
ع �ب��دال��رح �م��ن وج �ه �ت��ي ن �ظ��ر م�ت�ع��ار��ض�ت�ين ب �� �ش ��أن ال�ع�لاق��ة
ب�ين ال��دي��ن وال��دول��ة ،متثلت يف ر�ؤي ��ة اب��ن خ�ل��دون والفقيه
الد�ستوري املاوردي .وميكنني �أن اختزل وجهة نظر املاوردي
 ال�ت��ي ات�ف��ق معها جملة وت�ف���ص�ي�لا« -الإم ��ام ��ة مو�ضوعةحلرا�سة الدين و�سيا�سة الدنيا» �أي �أن الدين قائم و�أحكامه
و�أعرافه �سائدة يف املجتمع ،وعلى الدولة �أن ترعى الأحكام
دون ت��دخ��ل؛ فالتدخل يعني ن�صرة مذهب م��ا ،وي ��ؤدي هذا
�إىل انق�سامات يف املجتمع ،فهو ينادي بالتمييز بني ال�ش�أنني
الديني والدولة ولي�س الف�صل متاما .وهذا ال��ر�أي يناق�ض
ر�ؤي��ة ابن خلدون الذي يرى �أن الإمامة مو�ضوعة حلرا�سة
الدين و�سيا�سة الدنيا به �أي ال��دي��ن .وو�ضح عالقة الذين
داخ ��ل ال��دول��ة وخ��ارج�ه��ا؛ حيث يتمثل يف ال��داخ��ل باندماج
الدين بالدولة يف ظل أ�م��ر الإم��ام ونهيه ،ويف اخل��ارج مهمة
الدولة الدعوة للإ�سالم باحل�سنى واحلرب واجلهاد .والر�أي
الأخ�ي�ر ر�أي يحمل تع�صبا دي�ن�ي��ا �إىل ج��ان��ب �أن ��ه ي�ع��زز من
هيمنة احلكومات على ال�شعب يف �شتى مناحي احلياة ،وهذا
ما يعني عي�ش الفرد مكبوتا م�ستعبدا .ما يثري ال�شفقة يف
حال الأمة الإ�سالمية تناحرها من �أجل فري�ضة الزكاة دون
غريها من الفرو�ض مثل ال�صالة واحلج؛ لي�س ل�شيء �سوى
�أن الزكاة متلك وجها ماليا �أغرى بالتناحر حولها �سيا�سيا.
وث�م��ة م�ق��ول��ة للمفكر بلقزيز يف م�ع��ر���ض نقا�شه للخالفة
والنبوة « ال �سيا�سة مع اهلل يف اهلل باهلل ولكن ال�سيا�سة مع
النا�س للنا�س بالنا�س» فالدين كم�س�ألة عامة ال ت�ستطيع
ف�صله ع��ن ال�ن��ا���س وامل�ج�ت�م��ع ،لكنه يبقى يف فرائ�ضه �أم � ًرا
خا�صا للإن�سان فهو م�سخر خلدمة هذا الإن�سان ،وهذا �سوف
ً
يحد من انت�شار فكرة � ّأن الدين مرتكز لالنغالق وجتميد
طاقات النا�س ويعمل على �إثارة ال�صراعات والفنت.
hajirwork@outlook.com
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�أمريكـــا و�أتبــــاع امل�سيــــح
نادية اللمكية

ا�س �أ ّن القوى العظمى يف العامل ُتركها دوافع �سيا�سية واقت�صادية ،و�أ ّن ذلك عائ ٌد �إىل التوجه العلماين �أو الي�ساري ك�أقل تقدير يف و�ضع وتنفيذ
لطاملا اعتقد ال َّن ُ
�سيا�ساتها ،منها على �سبيل املثال عالقة الواليات املتحدة الأمريكية ب�إ�سرائيل ،والتي ي�صفها الكثريون ب�أ ّنها «تبادل م�صالح» يف الوقت الذي يعتقد باحثون �أ ّن اخللفية
الأيديولوجية ت�ؤدي دو ًرا مه ًّما يف تلك العالقة.
ويوجد الأ�صوليون يف كل التيارات تقري ًبا ،وهم فئة  -كما
ي�صفهم الكاتب -متم�سكة ب�أفكارها ومبادئها حتى النهاية،
وتعتقد �أنّ ما ت�ؤمن به ميثل احلقيقة املطلقة ،ولهذا فهم
ال ي�ؤمنون بالتعاون الدويل وال ب�أهداف الأمم املتحدة وال
باحلوار بني الأديان.
 الليرباليون :بعيدًا عن زخرفة الأ�ساطري والرواياتالتي تط ّوق تاريخ امل�سيحية ،ي�ؤمن الليرباليون بالر�سالة
الأخ�لاق�ي��ة للدين امل�سيحي ،وب�ك��ون الق�ص�ص ال�ت��ي ت��دور
حول بدء اخللق وامل�سيح ونهاية العامل جمازات تبعث بعدًا
�أخ�لاق � ًّي��ا ولي�ست ح�ق��ائ��ق ت�ستوجب االع�ت�ق��اد ب�ه��ا .وح��ول
نظرتهم للعامل ال يقيم ال�ل�ي�برايل ف��ر ًق��ا ب�ين امل�سيحيني
وغ�ي�ر امل�سيحيني �إال ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ال�ق�ي��م والأخ �ل��اق ،كما
ال يهتمون ب��ال�ن��زاع��ات واجل ��داالت الإحل��ادي��ة والعلمانية،
وه��و ما ع �دّه الكاتب �سب ًبا يف تراجع نفوذهم يف العقدين
الأخريين.
 الإجنيليون :يحاول الإجنيلي اتخاذ املوقف الو�سطبني الطوائف الثالث ،غري �أ ّنه مييل �إىل منهج الأ�صوليني؛
فهو ي�ؤمن مبا يعتقدونه ويحرتم دينه وتاريخه ،كما ي�ؤمن
بحقيقة الن�ش�أة ونهاية العامل ،وبخطيئة الب�شر التي لن
ينجو م��ن عقابها �إال قليل .وال يتفق الإجن�ي�ل��ي م��ع كون
امل�سيحية ر�سالة �أخالقية فح�سب كما يراها الليرباليون،
بل هي يف نظره خيانة لر�سالة امل�سيح.
�إنّ هذا التق�سيم تربي ٌر للتوجهات ال�سيا�سية الأمريكية
ري لها بالنظر �إىل ت�أثري ه��ذه الأح ��زاب عليها -كما
وتف�س ٌ
ي��رى الكاتب -ف�ج��ز ٌء م��ن ال�شعب (الليرباليون) ي�ؤمنون
ب�أنّ الب�شر بال ا�ستثناء قادرون على �صنع التقدم والتطور
ل �ب�لاده��م ،وي�ث�ق��ون ب ��ال ��دور ال ��ذي تلعبه م�ن�ظ�م��ات حقوق
الإن�سان ومنظمة الأمم املتحدة ،وهذا ينعك�س �إيجا ًبا على
دعم احلكومة لهذه املنظمات والرتويج لها .وبالعك�س من
ذلك يت�أثر بع�ض ال�سيا�سيني بالنظرة الأ�صولية التي جتعل
من �أمريكا الأف�ضل والأج ��در بالبقاء وق�ي��ادة بقية ال��دول
يرا على ال�سيا�سة
وال�ط��وائ��ف ،غ�ير �أن احل��زب الأك�ث�ر ت ��أث� ً
الأمريكية بح�سب الكاتب هم الإجنيليون.

الكاتب ولرت را�سل ميد ،كتب يف جملة ال�ش�ؤون اخلارجية
ح ��ول امل ��ذاه ��ب ال��دي�ن�ي��ة يف ال ��والي ��ات امل ُ�ت �ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة،
وتعاقب ت�أثريها على ال�سيا�سة خ�لال التاريخ الأمريكي،
و�أث ��ر ذل��ك يف ت�ش ّكل ��ص��ورة �أم��ري�ك��ا يف �أذه ��ان ال �ع��امل ،ويف
ر�ؤية وتعامل الأمريكي مع الآخ��ر .وقد �ض ّمن �أفكاره هذه
يف م�ق��ال��ه امل��و��س��وم يف جم�ل��ة الت�سامح ب �ـ«ب�لاد اهلل :ت��أث�ير
الإجنيليني ا ُ
جلدد يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية».
ً
ل�ق��د ب ��دا ال�ك��ات��ب يف �أول م�ق��ال��ه ��ش�غ��وف��ا بتحليل ال ��ذات
الأمريكية ،مف�س ًرا تكوينها املرتبط ب�شكل �أو ب�آخر باجلذر
ً
م�ستعر�ضا �أث��ر ذلك التكوين يف تفاعل الأمريكي
الديني،
م��ع �أح ��داث ال �ع��امل ،ويف ن�ظ��رت��ه حل�ق��وق��ه وواج �ب��ات��ه ،حتى
�أنّ الكاتب ق��ال وا�ص ًفا تلك العالقة بني الدين وال�شعب:
البالد متنوعة ٌ من الناحية الدينية ،بحيث ت�ستطيع �أنجتد �أن�صا ًرا متحم�سني بت�أ�صيلٍ ديني لكل �سيا�سة خارجية
ُيكن ت�صورها».
عود ٌة �إىل الطوائف وت�أثريها
مي�ك��ن ل�ل�ت��اري��خ �أن ُي�ف��� ّ�س��ر ال �ت �ح��والت وال�ت�غ�ي�يرات التي
ط� ��ر�أت ع�ل��ى ع�لاق��ة ال�ن��ا���س ب��ال��دي��ن يف �أم��ري �ك��ا ،وق ��د رك��ز
ال �ك ��ات ��ب ح��دي �ث��ه ع �ل��ى ال �ت �ي ��ار ال�بروت �ي �� �س �ت��ان �ت��ي ،م�ه�م� ً
لا
الكاثوليكية ،ثاين �أكرب التيارات الدينية وبقية الطوائف
الدينية الأخرى يف �أمريكا ،لكونها -كما يرى را�سل ميد-
ريا على القرار ال�سيا�سي.
�أقل ت�أث ً
وجل�ع��ل احل��دي��ث ع��ن ت��أث�ير ال��دي��ن يف ه��ذه امل�ق��ال��ة �أك�ثر
م�ن�ه�ج�ي��ة وع�ل�م�ي��ة ي �ع��ود ال �ك��ات��ب �إىل ال�ت�ق���س�ي��م ال�ث�لاث��ي
للطائفة الربوتي�ستانتية يف املجتمع الأم��ري�ك��ي؛ فهناك
الأ�صولية ،وامل�سيحية الليربالية ،والإجنيلية التقليدية،
وهذه املدار�س الثالث ت�أثرت بالطبع بثنائيات الأ�صولية/
ال�ع���ص��ران�ي��ة وال�ت�ق�ل�ي��دي��ة/احل��داث��ة يف ع���ش��ري�ن�ي��ات ال�ق��رن
املا�ضي ،ما جعلها تنق�سم �إىل �أحزاب وفرق تعددت نظرتها
حول الدور الذي ينبغي �أن ت�ؤديه الواليات املتحدة يف هذا
العامل.
ً
و�إي �ج��ازا للتو�سعة ال�ت��ي خا�ضها ال�ك��ات��ب يف ه��ذه املقالة
ح��ول التباين ب�ين ه��ذه ال�ط��وائ��ف ال�ث�لاث ميكن تلخي�ص
خ�صائ�ص هذه التيارات يف التايل:
الإجنيليون وال�سيا�سة اخلارجية
 الأ��ص��ول�ي��ونُ :ي�ق� ّد���س الأ� �ص��ويل ال�ن����ص ،وي�ستميت يفميثل الإجنيليون اليوم  %25من الكوجنر�س الأمريكي
الدفاع عن �إميانه ومعتقداته ،كما ُي�ؤمن ب�ضرورة �أن يبقى
امل�سيحي امل�ؤمن منف� ً
صال عن غري امل�ؤمنني يف هذا العامل .بعد تراجع التيار الأ�صويل ،ويرى الكاتب �أ ّنه بالرغم من

ال�ق��واع��د امل���ش�ترك��ة ب�ين احل��زب�ين يبقى الإجن�ي�ل�ي��ون �أك�ثر
تفا�ؤ ًال بالعامل و�أكرب ثق ًة باملبادرات الإن�سانية التي تقدمها
�أم ��ري �ك ��ا ،وه ��ذا م ��ا ج�ع��ل م ��ن امل�ج�م��ع الأ� �س �ق �ف��ي اجل�ن��وب��ي
(الإجن�ي�ل��ي) �أك�بر الكنائ�س الأم��ري�ك�ي��ة .كما ب��رر انعكا�س
ت��أث�يره على ع�لاق��ة �أم��ري�ك��ا بال�شرق الأو� �س��ط و�إ��س��رائ�ي��ل،
وبالعامل على وجه العموم.
�إذن ف�أمريكا مدفوع ٌة برغبة الأغلبية (الإجنيليون) يف
عالقتها اخلارجية ،فهم يقفون خلف ا�شرتاكها يف الأعمال
ال��دول�ي��ة اجلماعية ويف تقدميها امل���س��اع��دات ودف��اع�ه��ا عن
ح�ق��وق الإن���س��ان وح�ق��وق الن�ساء والأط �ف��ال كما يظهر لنا
على الأق��ل! لكن ما الذي يُف�سر الدعم امل�ستمر لإ�سرائيل
ري من ال�شعوب والأحزاب معتدية على
مع كونها يف نظ ِر كث ٍ
أنّ
أنّ
حقوق الإن�سان؟ يبدو � ولرت را�سل ميد يثق ب� الرواية
�سبب مبا�شر يف هذه العالقة؛
امل�سيحية حول ظهور امل�سيح ٌ
�إذ تقول الرواية -بعد القراءة اجلديدة للإجنيل يف القرن
التا�سع ع�شر -ب�أنّ اليهود �سيعودون �إىل فل�سطني قبل ظهور
امل�سيح ،ومبا �أ ّنهم الآن يف القد�س ،فهو �إذن «ت�صديق لوعد
اهلل لهم» ولهذا ي��رى الإجنيليون �أنّ من ال��واج��ب دعمهم
واعتبار من يعتدي عليهم يقفون �ضد ظهور امل�سيح.
يتعي على �أمريكا �إذن �أن ّ
هل ك��ان َّ
توطد عالقاتها مع
�إ��س��رائ�ي��ل لأنّ رب��ع املنت�سبني للكوجنر�س �إجن�ي�ل�ي�ين؟ �إنّ
الإميان بهذه الفكرة التي بررها الكاتب يحجب عن القارئ
حقائق �أخ ��رى فر�ضها ال�ت��اري��خ قبل �أن تناق�شها درا��س��ات
ال �ك � ّت��اب وم �ق��االت �ه��م ،ول �ئ��ن ك ��ان ال�ك��ات��ب م�ت�ح� ّم��� ً�س��ا لفكرة
املرجعية الدينية ف�إنّ ال�سيا�سة ال تثق «بروايات» الدين ما
مل حتقق منفعة �سيا�سية على الأقل من هذه العالقة.
ي �ع ��ود ول �ت�ر را�� �س ��ل م �ي ��د ،وه� ��و �أح � ��د م�ن�ت���س�ب��ي جمل�س
العالقات اخلارجية ،يف نهاية مقاله �إىل طم�أنة القارئ ب�أن
اختالف الأح��زاب والديانات يف �أمريكا لن مينع �أي حزبٍ
م��ن الإن �ف ��راد بال�سيا�سة ،وه ��ذا ينطبق على الإجنيليني.
كما �أنّ تنوعها لن ي�سلب الإجنيليني �سطلتهم الن�سبية يف
الكوجنر�س الأم��ري�ك��ي ،يف �ضوء حتليله ،لكنه ويف اعتقاد
بع�ض الباحثني يتعدى الأم ��ر ت��أث�ير �أع���ض��اء الكوجنر�س
على ال�سيا�سة؛ �إذ �إنّ الأع���ض��اء �أنف�سهم حمكومون � ً
أي�ضا
ب�ضغوطات مناوئيهم ال�ك�ثر ،وي�ب��دو �أنّ لعبة ال�سيا�سة ال
جتري دائ ًما وفق قواعد الدين!
nkha008@gmail.com
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التجديد :ت�ضارب املفاهيم وفاعلية املناهج
�أ�سماء ال�شام�سية

يف مقاله املن�شور مبجلة الت�سامح «التجديد يف الفكري الإ�سالمي» يبد�أ معتز اخلطيب يف تفكيك املع�ضالت التي ينطوي عليها عنوان بحثه �أوالهما التجديد بو�صفه
مفهومًا �إ�شكال ًّيا ومن ثم املو�ضوع «الفكري» يف التجديد عرب �س�ؤال ماذا نريد �أن ُندد؟ ما املو�ضوع الفكري يف اخلطاب الديني الذي ينبغي جتديده؟ ويُقدّم اخلطيب
م�شروع ال ّتجديد بو�صفه حركة تاريخية مرتاكمة تعك�س تفاعل الفكر مع الع�صر ومنجزاته وق�ضاياه و�أ�سئلته ال تتم مبعزل عن التاريخ والتجربة � ّإنا من خاللهما وعربهما.

ي�شرح اخلطيب بدء توطني مفهوم التجديد يف اخلطاب
الديني عندما �أثري املفهوم لأول مرة يف خطاب �أحد ال�سا�سة
الغربيني م��رو ًرا بانت�شار الكتابة عنه ومناق�شته �إعالم ًّيا
و��ص�ح�ف�ي��ا وان �ت �ه ��ا ًء ب��ان �خ��راط ب�ع����ض امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��دي�ن�ي��ة
الر�سمية يف ه��ذه امل��وج��ة ع�بر تبنيه واع�ت�ب��اره ��ض��رورة من
ال�ضرورات.
وبح�سب اخلطيب ف�إن مظاهر التجديد التي وقعت عليها
تلك امل�ؤ�س�سات الدينية ال تذهب �أبعد من تغيري الأ�شكال
�وج��ه بها ال��دع��وة �إىل الإ� �س�لام وا��س�ت�ح��داث تقنيات
ال�ت��ي ت� ّ
دعوية جديدة جاهزة بنف�س مظاهر الع�صر احلايل ولكن
دون �إحداث تغيريات جوهرية يف فهم اخلطاب الديني.
� ّأم ��ا اخل �ط��اب ال�ع�ل�م��اين ف�ق��د ط��ال��ب ب�خ�ط��اب ي�ق��ف �إىل
ج��ان�ب��ه وي � ��ؤازر م�ق��والت��ه وي�ن�ح��و �إىل علمنة الإ� �س�لام عرب
تفكيك امل�سلمات الدينية.
ويرى اخلطيب �أن ذيوع املفاهيم وال�صور �إىل احلد الذي
قد تتحول فيه �إىل مفاهيم �إعالمية �أو �شعبية ي��ؤدي �إىل
�إف�ق��اره��ا م�ضامينها ك�م��ا ه��و احل ��ال م��ع م�ف�ه��وم ال ّتجديد
الذي �أخذ حقه جماهرييا منذ �أطلق لأول م ّرة مما �أدى �إىل
اختالط املفهوم وتكييفه ح�سب كل تيار وتوجهه ،بعبارة
�أخ��رى ما ي�سميه اخلطيب باملفهوم املخاتل ال��ذي تتقاطع
فيه ر�ؤية التيار الإ�سالمي والعلماين للمفهوم مع الر�ؤية
الغربية م��ن جهة ح�صر ك�لا ال�ت�ي��اري��ن للتجديد بثنائية
الت�سامح والإرهاب.
وه ��ذه الثنائية اج�ت ّ�رت �إ�شكالية التجديد �إىل �إ��ص�لاح
منظومة مناهج التعليم الديني (الإ��س�لام��ي) ،فهو يرى
�أن خطاب تطوير املناهج ه��ذا ج��اء باعتبار املناهج م�صدر
العنف والإره ��اب بعيدًا ع��ن الأ��س�ب��اب املعرفية وامل�شكالت
الرتبوية التي مت اكت�شافها حدي ًثا.
ول �ك��ن ب ��روز م���س��أل��ة ال �ه��و ّي��ة يف م��واج �ه��ة ال� ّت�ج��دي��د هو
م��ا يجعل «التجديد» �إ�شكالية ذات تعقيد م��رك��ب ،ف�شعور
ال ّذات الإ�سالمية با َ
خلطر يف ظل العوملَة ومتاهي الهو ّيات
والثقافة الواحدية � -أو القطبية  -التي ي�سوق لها النظام
العوملي يجعل ت ّيا ًرا ثال ًثا وهو اخلطاب الفقهي التقليدي

وال�سنة)
يعتقد �أنّ التجديد يُهدد ثوابته و�أ�صوله (القر�آن ّ
و ُي���ص� ّور حم��اوالت ال ّتجديد مبثل حم��اول��ة الإت�ي��ان بقر�آن
جديد و�س ّنة جديدة �أو البحث عن م�صادر �أخرى غري هذه
امل�صادر بح�سب تعبري اخلطيب.
ورغ ��م امل �ث ��ال ال ��ذي ي���ض��رب��ه اخل�ط�ي��ب مل �ح ��اوالت بع�ض
الفقهاء مثل ال�سيوطي واحل��اف��ظ اب��ن حجر َنقد التقليد
وال ّتحرر من القيود �إال �أن نقدهما � ً
أي�ضا حو�صر يف ن�سق
مغلق وتقليدي ب�سبب ال�سيا�سية و الإب�ستمولوجية ال�سائدة
يف زمانيهما.
�إنّ م�سخ م�ف�ه��وم ال�ت�ج��دي��د ح�سب م��ا بينه اخل�ط�ي��ب يف
مقاله عائد �إىل «ال ّتقليد» الذي ي�ساوي بني الدين وال ّذات
يف ال �ت�راث ال � ّدي �ن��ي ،فنقد ال �ت�راث ال��دي�ن��ي م��ن خ�ل�ال �أي
حم��اول��ة جت��دي��د ه��و نقد ل�ل��ذات ب��ال���ض��رورة ،و ُي �ق �دّم نف�سه
ت�صور الع�صور
باعتباره جتربة معرفية �إميانية قائمة على ّ
الأوىل باعتبارها عُ�صور مُباركة ينبغي �أن يخرج �أي َتديد
م��ن رح ��م ت�ل��ك امل��رح �ل��ة ،وه ��ذا مم��ا ال� �ش� ّ�ك ف�ي��ه ي� ��ؤدي �إىل
تخلخل التوفيق بني املرحلة الآنية و�سابقاتها من املراحل
من خمتلف النواحي ،فكيف �إذن يُعاد ت�أ�سي�س �أي خطاب
جتديدي؟
�إن معتز اخلطيب انتقد تقري ًبا جميع �أ�شكال التجديد
واع�ت�بره��ا �إ ّم ��ا جم�ت��ز�أة �أو تلفيقية �أو ت��دوي��ري��ة� ،أي تعيد
تدوير الرتاث ،كالطريقة التلفيقية الإ�صالحية التي جاء
بها حممد عبده ،و طريقة التفكيك احلداثية التي على
�شاكلة جناية ال�ب�خ��اري ،و�أ��ض�ي� ُ�ف �إل�ي�ه��ا حم ��اوالت تفكيك
حممد اركون و�أدوني�س ،وطريقة الت�أ�صيل الإحيائية على
يد مدار�س التقليد ،فيما مل يُقدّم ل َنا اخلطيب ما ميكن
اعتباره �شك ً
ال جتديد ًيا راب ًعا على وجه التف�صيل والدّقة.
�إنّ ال�ضرورة املعرفية والع�صرية ملراجعة العلوم الإ�سالمية
يف ر�أيه تقوم على �أ�سا�س معريف وتتعامل مع الرتاث بوعي
نقدي ،و�أنّ احلكم على العلوم الإ�سالمية يتم �أو ًال عرب وعي
ت��اري�خ��ي ،و�إذا ت���س��اءل مُت�سائل ع��ن ه��ذا ال��وع��ي التاريخي
ف�سيكون بح�سب تعبري اخلطيب هو «معرفة ال�تراث بكل
ت�شكيالته وت�ل��وي�ن��ات��ه م�ع��رف� ًة عميقة وب��ال�ت��اري��خ املُحيط

بت�ش ّكله وعالقته ب�ت�ط��ورات املجتمعات املعا�صرة �سيا�سيا
واجتماعيا ومعرف ًّيا» وه��و يعترب �سلك ه��ذا املنهج �شرطا
�أ�سا�سا للبناء على الرتاث وا�ستكماله.
برغم �أنّ الر�ؤية اجلديدة التي يحاول اخلطيب الت�أ�سي�س
لها � -إن �صح ت�سميتها كذلك  -غري وا�ضحة منهج ًيا وال
بنيو ًيا �إال �أن�ن��ي �أخ � ّم��ن ر�ؤي �ت��ه مبعنى الإح��اط��ة بالإ�شكال
التاريخي با�ستخدام م���ص��ادر ال�ت�راث نف�سها واال�ستفادة
من العلوم «النقل ّية» ال بتجاهلها �أو تفكيكها عرب العلوم
احل��دي�ث��ة ،وه ��ذا م��ا يدفعني للت�سا�ؤل ع��ن ال�ن�م��وذج ال��ذي
يتب ّنى هذه ال ّنظرة املُمهدة لتجديد الرتاث ،هذا ال ّتجديد
ال ��ذي مل ي�ضع ل��ه ت�ع��ري� ًف��ا ا��ص�ط�لاح� ّي��ا ك��ي نتفهّم ر�ؤي�ت��ه
اجلديدة يف فهم ال�تراث وغربلته� ،أ ّم أ� ّن��ه لي�س ث ّمة منوذج
يتب ّنى هذه الر�ؤية.
ّ
بالطبع يُقدم اخلطيب درا�سة «ال�سلطة يف الإ�سالم» لعبد
اجل ��واد يا�سني �أح��د ه��ذه ال��درا��س��ات القليلة التي تتقاطع
مع منهجه ،وعبد اجلواد يا�سني � ً
أي�ضا ال يخرج عن �أعالم
الإ�صالحيني املعا�صرين� ،إال �أن حممد عابد اجلابري � ً
أي�ضا
من �أه��م الأع�ل�ام التي حاولت �إن�ق��اذ الفكر الإ�سالمي من
االجرتار و�إعادة قراءة العقل العربي عرب �سل�سلته النقدية
«نقد العقل ال�ع��رب��ي» ،و�إن ك��ان اخلطيب بالطبع ال ي ّتفق
مع املناهج التفكيكية على ر�أ�سها تلك التي تبناها �أرك��ون
يف نقده لأ�س�س العقيدة الإ�سالمية وا�شتغاله على احلفر
يف الطبقات املرتاكمة للرتاث العربي الإ�سالمي ،و�إذا كان
اخلطيب يعول ب�شكل �أ�سا�سي على �ضرورة الوعي التاريخي
يف �سياق معاجلة الرتاث الإ�سالمي ف�إنّ �أركون و�إن اختلف
معه كثريون قد ع ّرى �صفة القدا�سة من الن�صو�ص الدينية
يف �سبيل تبيان حقيقته التاريخية يف �إطار «تفكيك امل�سلمات
التاريخية» ،و�أقول �إنّ اخلروج بر�ؤية جتديدية  -و�إن كنت
�أت�ف��ق م��ع ال�ك��ات��ب � -أن�ه��ا ال ُب ��د �أن تن�ش�أ م��ن ال�ت�راث نف�سه
وعربه� ،إال �أنها ال بد �أن تن�ش�أ من خلع �صفة القدا�سة عنه
�أو ًال ومواجهته ك�شيء مو�ضوعي كي ال تخرج النتائج �ضمن
حدوده و�سياقاته ّ
ال�ضيقة.
asmaashamsi@hotmail.com
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