العدد الرابع والعشرون  :ذي الحجة 1437هـ  -سبتمبر 2016م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

التطورات المنهج َّية لتأويل النص القرآني
العقل وآل َّيات الخطاب عند المحاسبي
المفسر والنص القرآني
العالقة اإلشكال َّية بين
ِّ
الوقف اإلسالمي وأثره في الفكر والمجتمع
طبيعة العلم اإللهي
علم الكالم الجديد ..إلى أين ي َّتجه؟
كفاالت االستقالل الفعلي للقضاء
لمحة حول النظام القضائي في التاريخ اإلسالمي
مقارنة األديان عند ابن حزم
الليبرالية أو الدين أو كالهما؟
نموذج عالمي للمرأة المسلمة بين التنظير والواقع

»

أما قبل!...
َّ
د .هالل احلجري
مم املتحدة يوم � 27سبتمرب من ك ِّل عام يومًا
خ�ص�صتْ الأ ُ
َّ
عامل ًّيا لل�سياحة ،و�شعاره «مليار �سائح..مليار فر�صة» .وال
ت�ستحق اهتماماً كبرياً بكونها رافداً
ُّ
َر ْيب �أ َّن ال�سياحة
مُه ًّما لالقت�صاد الوطني.
أخ�ص�ص هذا املقال للحديثِ عن َن ْوع من ال�سياحة ال
و�س� ِّ
ي َْح َظى باالهتمام الكايف لدينا؛ وهو« :ال�سياحة الثقافية».
تتميز عُمان بامتداد ح�ضاري مُوغِ لٍ يف �أعماق التاريخ،
يعود لأكرث من �أربعة �آالف �سنة .وي�ؤ ِّكد العالمة بن
خلدون يف مقدمته ذلك بقوله« :و�أمَّا اليمن والبحرين
وعُمان واجلزيرة ،و�إن ملكه العرب� ،إال �أنهم تداولوا مُلكه
أمم كثرية منهم ،واختطوا �أم�صاره
�آالفاً من ال�سنني يف � ٍ
ومدنه ،وبلغوا الغاية يف احل�ضارة والرتف .مثل عاد
وثمود والعمالقة ،وحمري من بعدهم والتبابعة والأذواء،
فطال �أم ُد امللك واحل�ضارة ،وا�ستحكمت �صبغتها وتو َّفرت
ور�س َخت ،فلم تبل ببلى الدولة كما قدمناه.
ال�صنائع ُ
فبقيت مُ�ستجدة حتى الآن» .واالكت�شافات الأثرية التي
ري
�أجنزها علماء الآثار يف مواقع خمتلفة من عُمان خ ُ
دليل على هذا العمق احل�ضاري الذي �أ�شار �إليه ابن
خلدون؛ فر�أ�س اجلنز يف �صور ،ومدافن بات يف عربي،
و�آثار البليد و�ش�صر يف �صاللة ،هي بع�ض من �أهم املعامل
الأثرية التي تعود �إىل �آالف ال�سنني قبل امليالد.
ومن هنا ،ف�إ َّن الرحالة وال�سياح الأجانب الذين تد َّفقوا
�إىل هذه املنطقة عرب القرون املا�ضية كانوا يُدركون
ُف�سر كرثة الكتابات
الأهمية التاريخية لها؛ وهذا ما ي ِّ
الأجنبية مبختلف لغاتها عن عُمان؛ حيث �شملتْ :
التاريخ ،وال�سيا�سة ،والأدب ،والآثار ،والأنرثوبولوجيا،
والعمارة ،والدين...وغريها من املجاالت.
ولدينا يف عُمان الآن َم َعامل �أثرية مُتنوعة ُيكنها �أنْ
�صحح املفهو َم
تدعم ال�سياحة الثقافية .ولكن علينا �أنْ ُن ِّ
العام للرتاث من كونه ُم َّرد مبانٍ �أثرية يتم ترميمها
ملقاومة تعرية الزمن� ،إىل جعل املباين الأثرية -من
ح�صون وقالع -مناب َر ثقافية ُت�سهم يف النهو�ض بالعمل
الثقايف .وعليه؛ �أقرت ُح ب�أن تتب َّنى احلكومة فكرة تن�شيط
دور احل�صون العمانية مبختلف واليات ال�سلطنة يف العمل
الثقايف؛ وذلك ب�إقامة مهرجانات ثقافية عاملية داخل هذه
احل�صون .ت�ستند هذه الفكرة �إىل جمموعة من املربرات؛
منها� :أ َّن �إقامة املهرجانات داخل احل�صون التاريخية
عمل ت�ضطلع به معظم احل�صون الأثرية العاملية؛ مثل:
ح�صن وريك � Warwick Castleأ�شهر احل�صون
الأثرية يف �إجنلرتا .ومن هذه املربرات �أ َّن العمل الثقايف
ينبغي �أن يخرج عن مركز العا�صمة م�سقط لينت�شر يف
خمتلف مناطق ال�سلطنة؛ حيث تتو َّزع �أ�شهر احل�صون
العمانية؛ ومنها � ً
أي�ضا �أن هذه املهرجانات �ست�شكل عامل
جذب �سياحي لل�سلطنة؛ حيث �إ َّن مُعظم ال�سياح الأجانب
ت�ستهويهم فكرة املهرجانات الثقافية ذات اخل�صو�صية
املحلية لأية دولة ،و�إذا �أخذنا يف االعتبار �أ َّن هناك ر�سوماً
مالية �ستكون لدخول هذه احل�صون ،ف�إ َّن العائد املايل
رمبا �س ُي�سهم يف تغطية تكاليف هذه املهرجانات.
hilalalhajri@hotmail.com
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التطـورات املنهج َّيـة لت�أويــل الن�ص القر�آين
�أجمد �سعيد

أ�سباب يف مقال بحثي بعنوان «الن�ص والت�أويل� :إ�سرتاتيجيات القراءة املحدثة» للباحث الرتكي ُم َّمد زاهد جول؛« يف جملة الت�سامح » لكي ت�ص َل يف نهاية
تع َّددتْ ال ُ
الأمر �إىل عِ دَّة نتائج ،نتائج قد ُتعيد �إلينا َ
بع�ض ال ُّر�شد لكي َّ
نكف عن الكالم عن �أمة الن�ص ،ونبد�أ اال�شتغال بهذا املفهوم .كل من يتناول قراءة الن�ص وت�أويله �-سوا ًء
�أكان من املحدثني �أم من الأ�صوليني -فهو ينوي بذلك الوقوف بواقع املجتمع العربي ،الذي يعتمد اعتماداً كل ًّيا على الن�ص وت�أويله.
َ
املنطقي والعقال َّ
ين �إىل �أذهان رواد العامل العربي وكبار علمائه ،هو النك�سة الع�سكرية يف عام -67
ري
�إ َّن املهتمني بهذا اجلانب َي َرون �أ َّن
احلدث الفا�ص َل الذي �أعا َد التفك َ
َّ
1968م� ،أو كما ُيطلق عليها «حرب الأيام ال�ستة» ،والتي تلتها انتفا�ضات عِ دَّة؛ من بينها :التوجه القطعي نحو ربط الن�ص بالواقع ،وهذه النك�سة �أ َّدتْ �إىل االنح�شار كل ًّيا
يف فوهة الثقافة الغربية بكل ما علينا من �أ�سمال بالية ،وهو ما �أدَّى �إىل �أ َّن اال�سترياد احلقيقي لتلك الثقافة ت�شوبه العيوب الكثرية ،ناهيك عن طريقة التطبيق التي
�أثمرت عن جمتمع عربي مت�أرجح بني الإخفاق احلايل والفجوة املا�ضية ،وذلك �أدى �إىل املطالبة بالتجديد الديني ،الذي من �ش�أنه �أن يعيد املجتمع �إىل املكانة املنا�سبة.
ولكنْ هذه املطالبة واجهتْ العدي َد من ال�صعوبات الع�ص َّية
ع�ل��ى ال�ت�ح� ُّق��ق ال�ك�ل��ي؛ م��ن ب�ين ه ��ذه ال���ص�ع��وب��ات :الأ��س�ئ�ل��ة
النه�ضوية ،ومفهوم الهوية وطرق الإ�صالح؛ فبعد �أحداث
احل ��ادي ع���ش��ر م��ن ��س�ب�ت�م�بر ،ظ �ه��رتْ ال�ف�ج��وة ال�ك�ب�يرة بني
ال �غ��رب وامل�ج�ت�م��ع ال �ع��رب��ي ،وال �ت��ي �أ� َّ��ص ��رتْ ع�ل��ى ت �ك��رار ه��ذا
ال�س�ؤال الذي ال يزال مطروحاً :ملاذا نتف َّرد بالعنف كظاهرة
�إ�سالمية ،ونقاوم االندماج مع احلداثة العاملية؟
�إ َّن ال�ن��اه�ل�ين م��ن ال�ث�ق��اف��ة ال�غ��رب�ي��ة -ك��ون�ه��ا ه��ي احل���ض��ارة
ال�ع��امل�ي��ة يف ال ��وق ��ت احل��ا� �ض��ر -ق ��د ي ��رون �أ َّن ال�ق�ط�ي�ع��ة مع
الرتاث الإ�سالمي هي احلل؛ فنحن ما زلنا نبحث عن املكان
والوقت املنا�سبني لكي نبد�أ ع�صر التنوير الإ�سالمي والذي
ن�ستورد تطبيقه من الثقافة الغربية التي ي�شدد عليها رواد
القطيعة؛ �أمثال :ح�سن حنفي ،وطه ح�سني حني قال بن�ص
�صريح« :يف ه��ذا الع�صر احل��دي��ث ،نريد �أن ن َّت�صل ب��أوروب��ا
ات�صاال ي��زداد قوة من يوم �إىل ي��وم ،حتى ن�صبح ج��ز ًءا منها
ً
ومعنى وحقيق ًة و�شك ً
ال».
لفظا
ً

�أركون لهذه القراءة ،والذي و�صفه باجلدية والتعقيد ،الذي
يحاول فيه التطبيق الإ�سالمي من خ�لال الن�ص القر�آين
وي�ستند يف ذلك �إىل كتاب با�ستيد «التطبيق الأنرثوبوجلي�أو الأنرثوبولوجيا التطبيقية» -و ُتعد هذه املنهجية الأوىل
ملحمد �أرك��ون يف ق��راءة الن�ص ال�ق��ر�آين ،املنهجية التي ترى
�أ َّن التطبيقات الإ��س�لام�ي��ة ينبغي �أن ت�ك��ون ع�بر امل�ساهمة
الإ�سالمية يف ن�ش�أة الأنرثوبولوجيا الدينية.

الإ�صرا ُر على عدم التجديد يف الن�ص والت�أويل ،والإن�صات
املتكرر لأقوال ال�سلف واتباع نهجهم ،من غري �أية جتديد �أو
تغيري ُي�ضفي �سمة تقدمية ،قد تكون هذه الظواهر ال�سبب
يتو�صل لقراءته التي
الأول الذي جعل ن�صر حامد �أبو زيد َّ
ُتعترب الأكرث تط ُّرفاً ،والتي ي�ستخدم فيها املناهج الغربية يف
التحليل والدرا�سة ،وينتهي �أبو زيد �إىل القول� :إذا كانت هذه
احل�ضارة هي ح�ضارة ن�ص -الن�ص القر�آين -وهذا الن�ص هو
عنوان ه��ذه احل�ضارة ،ف ��إ َّن الت�أويل هو الوجه الآخ��ر لهذه
احل�ضارة ،والذي ي�سهم �إ�سهاما كبريا بجانب الن�ص يف فهم
ويف ع���ص��ر ال�ن�ه���ض��ة ،ق��ام��تْ ت ��أوي �ل �ي��ة ال�ن���ص��و���ص ال�تراث�ي��ة احل�ضارة الإ�سالمية وحماورتها.
الإ�سالمية على مبادئ �أ�سا�سية؛ منها :العقالنية النقدية،
َ
بع�ض ال�ك��دم��ات يف هيكل
والعلمانية واحلرية ،ف�إن ت�أويلية القراءات احلديثة قامت الأح ��داث الفا�صلة ال�ت��ي �أح��دث��تْ
على �أ�سا�س مفهوم التقدُّ م ال��ذي انت�شر يف �أوروب ��ا يف ع�صر الت�صور الإ�سالمي ،كان لها ن�صيب يف تبديل النظرة وحتديث
ُ
الن�ص؛ فال�س�ؤال ال��ذي ُط��رح وال
النه�ضة ،وقد �أ�سهم هذا الأ�سا�س التقدمي يف �إدخال العديد ال �ق��راءات التي
ت�ستهدف َّ
من اجلوانب على الن�صو�ص التي مت ت�أويلها� ،أو طرق ت�أويلها يزال ُيطرح ،هو« :كيف ا�ستطاعتْ ح�ضارة مبنية على الن�ص
من حيث جوانب الفنون والعلوم؛ لذلك قامت هذه الثورات �أن يكون لها ذلك التاريخ الذي ال مثيل له يف املا�ضي؟ وكيف
املعرفية لكي تف ِّند �أيَّ قراءة ات�صلت باحلداثة؛ منها :الثورة لهذا الن�ص الذي هو �سبب ذلك التاريخ املهيب �أن يكون �سبباً
الأب�ستيمولوجية ،والثورة اللغوية ،وثورة التحلبل النف�سي� ،أي�ضا يف الت�أخر والرجعية والف�شل احلايل؟ وهذه الت�سا�ؤالت
والثورة البنيوية والثورة التاريخية.
اجلوهرية �أدَّت �إىل ظهور احتياج �أ�سا�سي للرجوع �إىل الن�ص
�إ َّن القراءة التي قام بها ُم َّمد �أرك��ون جتاه الن�ص القر�آين وط��رق ت�أويله التي عفا عليها ال��زم��ان ،وق��د �أ�سهمت بع�ض
ُتعدُّ من �أهم القراءات؛ وذلك من خالل الهدف الذي و�ضعه الأح ��داث يف ا�ستحداث مقاربات تدعو للإ�صالح يف ت�أويل

الن�ص� .أبرز هذه الأحداث :حدث احلادي ع�شر من �سبتمرب
ال��ذي ب��دوره �ش َّكل حتدياً كبرياً يف مثول هذا احل��دث كرمز
�إ�سالمي وهو ما ميثل ظاهرة العنف� .أما املقاربات الثالث،
ف�ه��ي م �ق��ارب��ات منهجية ل�ل�إ� �ص�لاح يف ال��رج��وع �إىل الن�ص
وت�أويله؛ منها:
 الإ� � �ص �ل�اح م ��ن داخ � ��ل امل��رج �ع �ي��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة؛ ك�ت�ج��دي��دالقراءات والأدوات يف الت�أويل ،وظهور ق��راءات حتتوي على
�آليات م�ستحدثه؛ كقراءة :طه عبالدرحمن وحممد �سليم
العوا...وغريهما.
 �ضرورة مُ عاجلة الن�ص القر�آين؛ كتطبيق النقد والت�أويل،ال�ل��ذي��ن مت تطبيقهما ع�ل��ى ال�ك�ت��اب�ين امل�سيحي وال�ي�ه��ودي،
و�إخ�ضاع هذه املناهج للتغلغل داخل الن�ص كنوع من االنتماء
للتقليد الكتابي.
 تطبيق م�ن��اه��ج ال�ع�ل��وم الإن���س��ان�ي��ة امل�ع��ا��ص��رة؛ كا�ستخدام�آليات التفكيك للن�ص ،والتي ُط ِّبقت على معظم الن�صو�ص
ال���س��اب�ق��ة ك�خ�ط��اب��ات ل�غ��وي��ة ت�ق�ب��ل اخل �� �ض��وع ل �ه��ذه الآل �ي��ة؛
كقراءات حممد �أركون ون�صر حامد �أبو زيد...وغريهما.
�إ َّن التحدِّي ال��ذي ُيواجهه املجتمع العربي الإ��س�لام��ي -يف
خ�ضم ال�ت�ط��ورات الغربية احل��ا��ص�ل��ة ،وال��دع��وة لالن�ضمام
حتت جناح هذا التقدم الغربي -يك ُمن يف النظر �إىل الن�ص
القر�آين كن�ص ممتد عرب الزمان ،وما يزيد التحدي عُمقاً
و�ضراوة هو عدم الوقوع يف الت�سليم نف�سه ،والبحث يف الآيات
القر�آنية التي ُتعنى مب�سائل املا�ضي ،بل يجب علينا �أن نعي
�أ َّن للن�ص ال�ق��ر�آين �سمة ال�شمولية ،وم��ا يحتويه م��ن �آي��ات
ُتعنى باملا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل؛ لذلك وج��ب التفتي�ش
ع��ن ع�لام��ات ق��د ت�صنع لنا ح��ا��ض��راً م�ن�يراًُ ،ي� ِّه��د ل�صناعة
وت�شكيل م�ستقبل مناف�س ومتقدِّم.
amjdsaeed01@outlook.com
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العقــل و�آل َّيات اخلطــاب عند املحا�سبي
نا�صر احلارثي

ُ
الباحث �صابر احلبا�شة يف جملة الت�سامح �إىل القيام مب�شروع مُقاربة يف �آليات حتليل اخلطاب؛ وذلك با�ستخدام منوذج احلارث بن �أ�سد بن عبداهلل املحا�سبي
َي ْ�س َعى
الب�صري ،يف مو�ضوع العقل وفهم القر�آن؛ من �أجل درا�سة بع�ض عنا�صر �إنتاج اخلطاب يف مقاطع من ن�صو�ص املحا�سبي ،ومعرفة كيفية �صياغة حد العقل ،وتوظيف
اال�ستعارة يف تو�سيع احلد العقلي؛ ملا يتم َّتع به املحا�سبي من �أفق معريف وفكري ،مع التزامه مبنهجه ال�صويف .ولقد قام بالرد على املعتزلة ودافع عن الزهد ،وله
اجتهادات وت� ُّأمالت من خالل الكتب التي �أ َّلفها يف القرن الثالث الهجري؛ مثل« :فهم القر�آن ومعانيه» ،و«مائية العقل وحقيقة معناه» ،و«كتاب �شرح املعرفة وبذل
الن�صيحة».
و ُي �ع��دُّ اخل �ط��اب امل��رت�ب��ط مب�ن��زل��ة ال�ع�ق��ل يف ال�ف�ك��ر العربي
القدمي واملعا�صر -على ح ٍّد �سواء� -أحد �أهم �أولويات الباحثني
وال��دار� �س�ين؛ وذل ��ك ل ��دوره امل�ه��م يف ره��ان��ات ال��وج��ود والبناء
احل�ضاري ،وه��ذا ما يجعلنا ُنعيد النظر يف ال�ه� َّوة احلا�صلة
بني العقل الفقهي والعقل ال�صويف ،والذي يُ�صور لنا وك�أنهما
يقعان يف دوائر منف�صلة ،وهذا ما يُحاول احلبا�شة نفيه ،مُبينا
�أ َّن ال �ق��راءة التفكيكية الغربية ُتعطِ ي ��ص��ور ًة مُغالطة؛ لذا
وجب على الباحث ال�سعي �إىل توليد مناهج معرفية منا�سبة،
ولي�س االقت�صار على ت��وري��د املناهج الغربية .ول�ق��د �أ ْو� َ��ض��ح
احلبا�شة �أ َّن منوذ َج املحا�سبي ال�صويف يتم َّيز بالأ�صالةِّ ،
ويبي
حقيقة دور مفكري الإ��س�لام الفال�سفة منهم واملتكلمني يف
التنظري للفكر ،ولي�س كما يُ�ص َّور لنا ب�أ َّن احل�ضارة الإ�سالمية
جم ��رد ن��اق�ل��ة للعقل الإغ��ري �ق��ي وال�ف�ك��ر ال�ف��ار��س��ي واحلكمة
الهندية ومطورة له ،بل �إ َّن لها ما ُي ِّيزها عن غريها؛ فلقد
�أ�سهم املحا�سبي يف بداية القرن الثالث الهجري يف التنظري
حول ماهية العقل؛ من خالل كتابه «مائية العقل وحقيقة
م �ع �ن��اه» ،وال� ��ذي ي �ق��ول يف م�ق��دم�ت��ه� �« :س ��أل��ت ع��ن ال�ع�ق��ل ما
هو؟ و�إين �أرج��ع �إليك يف اللغة واملعقول من الكتاب وال�سنة،
وت��راج��ع العلماء فيما بينهم يف الت�سمية �إىل ثالثة معانٍ ؛
�أح��ده��م ه��و معناه ال معنى ل��ه غ�يره يف احلقيقة ،والآخ ��ران
ا�سمان ج َّوزتهما ال�ع��رب �إنْ ك��ان عنه فعال ،ال يكونان �إال به
ومنه ،ولقد �س َّماه اهلل يف كتابه و�سمته العلماء عقال ،ف�أما ما
هو يف املعنى فهو يف احلقيقة ال غريه؛ فهو غريزة و�ضعها اهلل
�سبحانه وتعاىل يف �أكرث خلقه ،ومل يطلع عليها العباد بع�ضهم
من بع�ض ،وال اطعلوا عليها من �أنف�سهم بر�ؤية وال بح�س وال
بذوق وال بطعم ،و�إمنا ع َّرفهم اهلل �إياها بالعقل منه» .وجند
من خالل التعريف بالعقل ا�ستخدام الكاتب ملنهجية علمية؛
وذلك بطرح ال�س�ؤال والإجابة عنه لغة وا�صطالحا ،وكذلك
�إر�شاد املحا�سبي لوجود معانٍ �أخرى �صادرة من الأ�صل ،وهنا
يظهر معرفة املحا�سبي بتو�سع اللغة وتعدد املعاين التي ت�صنع
ال�ت�رادف يف اال�ستخدام ،ولكن ال يثبته لأن��ه ي��رده للأ�صل؛
وذلك لتعار�ض الرتادف مع منهجه احلدي يف تعريف العقل.

وجن� � ُد يف م�ن�ه��ح امل�ح��ا��س�ب��ي ح ��ول ح��د ال�ع�ق��ل ذك ��ر ��ش��روط
وم �ق ��وم ��ات ح ��د ال �ع �ق��ل؛ ف�ل�ق��د و� �ض��ع ل�ل�ع�ق��ل ب�ن�ي��ة ت��رك�ي�ب�ي��ة
ب��ا��س�ت�خ��دام �أدوات الإث �ب��ات وال�ن�ف��ي واحل���ص��ر ،ل�ق��د �أث �ب��ت �أ َّن
العقل غ��ري��زة و�ضعها اهلل يف �أك�ثر خلقه ،ونفى عنها النقل
واخل�بر فلم َّ
يطلع عليها �أح ��د ،ون�ف��ى �أي�ضا ال��ر�ؤي��ة وال��ذوق
والطعم واللم�س ،وح�صرها يف الغريزة بعبارة «عرفهم اهلل
�إي��اه��ا بالعقل منه»؛ وبذلك يكون العقل يف منهج املحا�سبي
�أداة ومو�ضع �إدراك بوا�سطة ال��ذات الإلهية وحدها ،و�أو�ضح
املحا�سبي �إمكانية الزيادة والتدرج يف املعاين املكت�سبة للعقل؛
وذل��ك لقوله« :فالعقل غريزة يولد العبد بها ثم يزيد فيه
معنى بعد معنى باملعرفة بالأ�سباب الدا ّلة على املعقول» ،ولقد
ر َّد املحا�سبي على املتكلمني قولهم ب�أ َّن العقل هو �صفوة الروح،
يف حني �سرد القول الذي يقول ب�أن العقل نور يف القلب ،كما
�أ َّن الب�صر نور يف العني ومل ينقده ،ويبدو �أنه ا�ستح�سنه لأنها
ت��دع��م �أح ��د ف ��روع ق��ول��ه وه��و نفي احل�سية؛ حيث ي��أت��ي هذا
التعريف موازنا بني احل�س والعقل ،وهنا جند �أننا يف موقف
مهم وهو ا�ستخدام اال�ستعارة يف اخلطاب العلمي ب�شكل عام
واملنطق ب�شكل خا�ص؛ فعلى الرغم من ابتعاد املحا�سبي عن
اال�ستناد �إىل اال�ستعارة يف تعريفه حلد العقل� ،إال �أنه مل يجد
حرجا يف اال�ست�شهاد به؛ وبذلك يتجاوز يف �آلية خطابه الف�صل
التام بني لغة املنطق ال�صوري ال�صناعي �-أح��ادي��ة الداللة-
وبني لغة املنطق الطبيعي -والذي يتميز بتعدد الداللة -كما
�أ َّن اعتماده على اال�ستعارة ك ��أداة حجاجية ي�صنع ج�سرا يف
�آل�ي��ة اخل�ط��اب ب�ين امل�ج��رد واملح�سو�س؛ وذل��ك بالتقريب بني
االثنني .و�أما حول تداولية اخلطاب عند املحا�سبي واملق�صود
بالتداولية كما يو�ضح هيام ب�أنه العلم الذي يدر�س ت�أثري املقام
يف معنى الأق ��وال وه��دف القول ومو�ضوعه وجن�س اخلطاب
وقناة التعبري واللهجة امل�ستخدمة فيه وقواعد توزيع الكالم،
َ
تو�صيف املحا�سبي لت�أثري العالقة يف
وجند يف الن�ص التايل
تداولية اخلطاب بني منتج اخلطاب ومتلقيه وا�ضحا جدًّا؛
ح�ي��ث ي�ق��ولُ « :ن�ح��ب ق��ول الأخ وال�ق��راب��ة وال �ع��امل وال�شريف
على قدر حمبتنا له ،وجنل قوله ونعظم ونردد ذكره ونتفهم

معانيه ع�ل��ى ق��در حبنا و�إج�لال �ن��ا ل��ه؛ ف�ك�لام ال �ع��امل عندنا
�أح�ل��ى و�أل ��ذ و�أرف ��ع و�أج ��ل م��ن ك�لام اجل��اه��ل ،وك�لام ال�شريف
من ك�لام الو�ضيع وك�لام من �أح�سن �إلينا ال كمن ال �إح�سان
له �إلينا ،»...وجند يف هذا الن�ص ا�ستخدام املحا�سبي لأفعل
التف�ضيل واملقارنات بني العامل واجلاهل والو�ضيع وال�شريف،
وه��ذه الثنائية ال�ضدية مُتنا�سبة م��ع فل�سفة ذل��ك الع�صر،
ولكن وعيه بظاهرة �إنتاج اخلطاب وعنا�صر القول وت�أثريه
يجعلنا نقف موقف ت�أمل حول �أطروحته وا�ستخدامه العامل
النف�سي يف املقارنة بني ردات الفعل يف تلقي اخل�ط��اب ،وهنا
ي�ضع املحا�سبي التفاتة مهمة ج��دا ح��ول العالقة بني منتج
اخلطاب واملتلقي ،و�أن الت�أثري غري مرتبط بال�ضرورة بقيمة
الكالم املعرفية ،بل مبعرفتنا ال�سابقة ملنتج اخلطاب ومقامه
بالن�سبة �إلينا ،وهنا جند برهانا عجيبا للمحا�سبي يف �إي�ضاح
دور ال �ق��ر�آن يف نف�س امل ��ؤم��ن ،فتقبلنا للمخاطب ون�صيحته
يعتمد على قدر حمبتنا له ،كذلك تقبلنا للقر�آن وم�ضمونه
ب�ق��در حمبتنا هلل ،وه ��ذه �إح ��دى �أدوات املحاججة يف خطاب
املحا�سبي.
جن ُد يف م�شروع املقاربة للباحث التون�سي �صابر احلبا�شة
ن �ق � ً
�اط ��ا م �ه �م��ة جت�ع�ل�ن��ا ن �ع �ي��د ال� �ق ��راءة يف م �� �ض �م��ون خ�ط��اب
املحا�سبي ،وعالقة ال�صوفية بالفكر الإ��س�لام��ي؛ من خالل
اال��س�ت�ع��ان��ة ب�ن�م��وذج ال�ع�ق��ل يف ف�ه��م ال �ق ��ر�آن؛ فلي�ست امل�سافة
بني املتكلمني واملت�صوفة م�سافة مقطوعة ،بل �إ َّن يف منوذج
املحا�سبي ما يُ�شري �إىل وجود قوا�سم م�شرتكة يف التعامل مع
�آليات اخلطاب وا�ستخدام اال�ستعارة كج�سر يف �إ�سرتاتيجية
اال� �س �ت ��دالل م ��ن خ�ل�ال ت��و��س�ي��ع احل ��د ال�ع�ق�ل��ي .ول �ق��د �أط ��ال
الكاتب يف تو�ضيح حجاجية اال�ستعارة ،مع �أنها ال ُتعترب �أداة
قوية يف تقنيات اال�ستدالل يف املنطق ،و�إمنا فعل ذلك عامدًا
ليخلق ج�سرا بني املجرد واملح�سو�س ،وهو نوع من التكلف يف
�إظهار رغبة املحا�سبي يف تو�سيع احلد ،بينما ال ميكن الت�سليم
بذلك؛ فلغته احلدية وا�ضحة يف ذكر ماهية العقل.
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املف�سر والن�ص القر�آين
العالقة الإ�شكال َّية بني
ِّ
�أم كلثوم الفار�س َّية

ُ
يقول جمال الدين الأفغاين« :القر�آن ،القر�آن! و�إين لآ�سف �إذ دفن امل�سلمون بني دفتيه الكنوز ،وطفقوا يف فيايف اجلهل يفت�شون عن الفقر املُدقع ...وكيف ال �أقول
و�أ�سفاه! و�إذا نه�ض �أح ٌد لتف�سري القر�آن ،فال �أراه �إال يهيم بباء الب�سملة ،ويغو�ص وال يخرج من خمرج حرف ال�صاد يف ال�صراط ،حتى يهوي هو ومن يقر�أ ذلك
التف�سري يف هوة عدم االنتفاع مبا ا�شتمل عليه القر�آن من منافع دنيوية و�أخروية».
في�سعى الكاتب الدكتور �أحميدة الينفر املتخ�ص�ص يف الدرا�سات الإ�سالمية ،يف مقاله «العدل بني اخلطاب القر�آين والرتاث التف�سريي :الرازي والقرطبي �أمنوذجان»،
املف�سر
وذلك يف جملة الت�سامح �إىل الإجابة عن �أبرز الأ�سئلة املتعلقة بالرتاث التف�سريي والقاعدة املنهجية التي ينبغي اعتمادها يف التعامل مع الن�ص القر�آين .ليكون ِّ
قارئا مُتفهِّما للن�ص ،حري�صا على معناه ومق�صده ،ولي�س مُت�سلطا عليه مُتع�سفا معه.

وعليه ،يكون اخلطاب القر�آين ح ًّيا يف املقاربة التف�سريية،
مُ�ستد ًال على ذلك مبا ورد على ل�سان جمال الدين الأفغاين
ح�ين ح �دَّد موقفا وا��ض�ح��ا م��ن ال�ت�راث ال�ت�ف���س�يري ..قائال:
«القر�آن وحده �سبب الهداية والعمدة يف الدعاية� ،أما ما تراكم
عليه وجت َّمع حوله من �آراء الرجال وا�ستنباطهم ونظرياتهم
فينبغي �أن ال نعوِّل عليه».
ف�إذا كان القرن الرابع ع�شر الهجري قد مت َّيز بربوز م�شروع
نه�ضة �سيا�سية واجتماعية يف ال�ب�لاد العربية الإ��س�لام�ي��ة،
��ص��اح�ب�ه��ا ت �ط �وُّر وا� �ض��ح ��ش�م��ل ال�ب�ن��اء ال�ف�ك��ري ال ��ذي م��ا ك��ان
يتج�سد ويتوا�صل يف البالد
للم�شروع ال�سيا�سي االجتماعي �أن َّ
العربية الإ�سالمية ل��واله .ول��و حر�صنا على متابعة م�سرية
هذا التوجه الفكري يف منوه املتدرج لتب َّينت جُ ملة من الأ�سئلة
الكربى التي �سعت �إىل حتريك الأن�ساق املعرفية املتوارثة التي
مل تقع مراجعتها طوال قرون .وما حلق ذلك من منو الوعي
ب�ضرورة مراجعة املنظومة الفكرية التي يعتمدها امل�سلمون
يف التعامل مع تراثهم.
ل�ك� َّ�ن مُع�ضلة ه ��ذا امل���ش��روع ال�ت�ح��دي�ث��ي ظ� َّل��ت دون �أ��س��ا���س
منهجي ُمدَّد خا�صة يف جمال تف�سري القر�آن الكرمي .بعبارة
م��وج��زةُ ،ي�ك��ن ال�ق��ول ب ��أ َّن �إ�شكالية ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ك��ان��ت يف
�أ�سا�سها عجزا عن جتديد البناء املنهجي الذي ي ُْحكِم العالقة
ب�ين املف�سر وال�ن����ص ال �ق ��ر�آين .ف�لا غ��راب��ة ب�ع��د ذل��ك � ْإن �آل��ت
التفا�سري القدمية على تنوعها املذهبي باعتمادها على �إطار
معريف ثابت �إىل �إعادة �إنتاج نف�س الأفهام للأ�سئلة التي ال بد
�أن يطرحها املف�سر احلديث من خ�لال معاجلته املو�ضوعية
ل �ل �ق��ر�آن ال �ك ��رمي .ه ��ذا ال�ت�ب��اي��ن يف ال�ت�ك��وي��ن امل �ع��ريف والأف ��ق
الفكري والر�ؤية للعامل يجعل �إقرا َر ما ن�صَّ ت عليه التفا�سري

املف�سر
القدمية ذات املنحى التجزيئي �أم ًرا مُتع ِّذرا ال يرى فيه ِّ
املو�ضوعي �سوى �صدى لإط��ار معريف ُمتلف قدم املدلوالت
القر�آنية يف حماورها الكربى ،وفق ذات البناء وذات الر�ؤية،
وك�أنه وقع الإقرار بالتو�صل الأمثل ملعنى كالم اهلل تعاىل.
�إ َّن غ��اي��ة م��ا َق�� َ��ص��دن��ا �إل�ي��ه يف ال�ف�ق��رة ال�سابقة م��ن ت�أطري
ت�أريخي عام هو حتديد لبع�ض الت�سا�ؤالت املنهجية املطروحة
على الدرا�سات القر�آنية يف الف�ضاء العربي الإ�سالمي ..هذه
ُ
تك�شف لنا من جهة طبيعة التطور احلديث الذي
الت�سا�ؤالت
�شمل «علم التف�سري» وم��ا عنته تلك الت�سا�ؤالت من �ضرورة
�إعادة النظر يف القواعد املنهجية وما يرتبط بها من «م�سلمات
علمية» .اهتمامنا بال�س�ؤال املنهجي يف املقاربات التف�سريية
احل ��دي �ث ��ة ي��رت �ب��ط م ��ن ج �ه��ة �أخ � ��رى ب��ال �ت �ح��دي��ات ال�ف�ك��ري��ة
واحل�ضارية التي يُواجهها الفكر الإ�سالمي املعا�صر .والتي
على ت�ن�وُّع مقارباتها تلتقي يف مقولة م�شرتكة ه��ي �ضرورة
اعتماد مناهج حتليلية جديدة تختلف نوعيا ع َّما �ساد لدى
قدماء امل�ست�شرقني الغربيني.
ومن اجلدير بالذكر ما ح�دَّده الباحث الباك�ستاين ف�ضل
ال��رح �م��ن ع��ن «االف �ت �ق��ار �إىل امل�ن�ه��ج ال���ص��ال��ح ل�ف�ه��م ال �ق��ر�آن
نف�سه»؛ حيث حدَّد مُنطلقني ملعاجلة العالقة الإ�شكالية بني
املف�سر والن�ص القر�آين .لقد �أثبت �أوال �أ َّن الوحي واخلطاب
القر�آين قد حت�وَّل كالهما عند امل�سلمني اليوم �إىل ن�ص� ،أي
�إىل مرجعية توحيدية لذلك ،ف�إ َّن الذي ي�سعى �إىل تغيري تلك
املجتمعات والنهو�ض بها دون االعتماد على ال�ق��ر�آن كمرجع
وذاك��رة وهوية جماعية �س ُي�سقط �إمكانية �أ�سا�سية يف عملية
ف�سر ثانيا ُّ
تعث اجل�ه��ود العديدة يف التعامل
النهو�ض .ث��م َّ
مع الن�ص القر�آين منذ عقود راجع �إىل �أننا نقر�أ الن�ص على

�أنه مُتعالٍ ال ينح�صر يف زمان �أو مكان� ،أو �أننا نقر�أه يف اجتاه
م�ن��اق����ض� ،أي ع�ل��ى �أن ��ه ال ينفك مرتبطا ب��ال�ق��رن ال���س��اب��ع يف
اجلزيرة العربية.
م�ع�ن��ى ذل ��ك �أن �ن��ا �إذا ق�ل�ن��ا �إن ال �ق ��ر�آن ي�ظ��ل دوم ��ا �صاحلا
للتطبيق ،فعلينا �أن ننظر كيف مت اعتماد خطابه وتف�سري
ت�ع��ال�ي�م��ه ل�ت�ن��ا��س��ب ال� �ظ ��روف امل �ت �غ�ي�رة يف ال �ع �� �ص��ور الأوىل
للإ�سالم؛ الأمر الذي يُح ِّقق ا�ستيعابا للداللة العامة للن�ص
و�إدراكا لتطبيقاتها املختلفة ووعيا بالظروف التاريخية التي
�صاحبتها ،وم��ن هنا ينبغي على املف�سر امل�ج��دد -ك�م��ا ي�شري
�أمني اخلويل� -أن يكف عن «ا�ستنطاق» الن�ص القر�آين؛ �أي �أن
يجعله ينطق مبا يريد املف�سر �أن يجده فيه .مثل هذا التع�سف
«يُخرج القر�آن عن و�ضعه ويناق�ض احلكمة الإلهية والغر�ض
من و�صله بحياة الدين والدنيا».
�إ َّن م��ا ن�ح�ت��اج �إل �ي��ه ال �ي��وم ف�ع�لا ه��و اال��س�ت�ف��ادة م��ن املنهج
ال��داليل ال��ذي يُحوِّل املف�سر �إىل «ق��ارئ» مُتفهِّم؛ مما يجعل
ال�ن��� َّ�ص «ح� ًّي��ا ح��ام� ً
لا للمعنى ال��ذي ال ين�ضب»� .إ َّن مثل هذا
ال �ت��وج��ه الإ� �ص�لاح��ي م��ن ق�ب��ل ع�ل�م��اء امل���س�ل�م�ين ومفكريهم
قد يُح ِّقق االرت�ب� َ
�اط الوثيق بني خال�ص امل�سلمني من حالة
االنهيار املهدد لكيانهم ،وبني احلاجة املت�أكدة لإج��راء تغيري
التغي
يف التقاليد الثقافية؛ �أي يُحدث تالزما بني عن�صر ُّ
االجتماعي وب�ين النزعة العقلية يف الإ��س�لام التي ت�ستدعي
م ��ن ب�ين م��ا ت���س�ت��دع��ي� -أ��س�ل��وب��ا ج��دي��دا يف تف�سري ال �ق��ر�آنالكرمي .وهذا ما �أكده طه عبد الرحمن يف �أحدث م�ؤلفاته �أنه
«ال دخول للم�سلمني �إىل احلداثة �إال بح�صول ق��راءة جديدة
للقر�آن الكرمي؛ ذلك �أن القر�آن هو �سر وجود الأم��ة امل�سلمة
و�سر ُ�صنعها للتاريخ».
umklthoom1@moe.om
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الوقف الإ�سالمي و�أثره يف الفكر واملجتمع
فاطمة �إح�سان

ُ
الوقف -وال يزال -من املوارد التي يعتم ُد عليها املجتمع الإ�سالمي يف دعم امل�ؤ�س�سات الفكرية الدينية ،وامل�ؤ�س�سات االجتماعية؛ �إذ �أ�سهم منذ ع�صور الإ�سالم الأوىل
كان
وامل�صحات...وغريها .و ُيناق�ش �أحمد عوف عبدالرحمن هذا الدور يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،يف حني
يف رفد املجتمع بامل�ساجد واملدار�س ودور رعاية الأيتام،
َّ
�أ�سعى هنا لتلخي�ص �أطروحته ومناق�شتها.
ٌ
اختالف قد ال يتجاوز كونه خالفاً لفظ ُّيا فح�سب،
يعد فقه الوقف من �أكرث النماذج الفقهية التي ت َّتفق عليها املذاهب الإ�سالمية �إىل ح ٍّد كبري ،بل حتى ما يبدو �أ َّنه
ب�ستَ �أَ ْ�صلَهَا َو َت َ�صد ْقتَ ِبهَا ،غري �أَن ُه َل ُي َبا ُع
�أ َّما �أ�صل هذا الفقه فقد بناه علماء الدين على قول النبي حممد (�ص) لعمر بن اخلطاب ملا �أ�صاب �أر�ضا بخيرب�ِ « :إ ْن �شِ ْئتَ َح ْ
�أَ ْ�ص ُلهَا َو َل ُيوه َُب َو َل ُيو َر ُث» ،فاعترب هذا احلديث مرجعاً لتعريف الوقف يف املذاهب كلها ،ال �سيما يف جزئية «حب�س الأ�صل وت�سبيل املنفعة» التي ينطلق منها �أحمد
عوف كتعريف موجز للوقف يف الإ�سالم.
ُيكن النظر �إىل �أهمية الوقف من زاوي��ة ال��دور الذي يلعبه
يف توثيق �أوا� �ص��ر ال�ت�ع��اون ب�ين �أف ��راد املجتمع ،وت �ب��ادل املنفعة
ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��م ،ودع ��م امل��راف��ق ال�ت��ي يحتاجها امل�ج�ت�م��ع يف �سبيل
من��وه؛ �إذ لطاملا �أ�سهم الوقف يف دع��م ط�لاب العلم ،ودور العلم
ال�ت��ي حتت�ضنهم ،وامل���س��اج��د ،وامل�ست�شفيات� ،إىل ج��ان��ب رع��اي��ة
ال�ف�ق��راء واليتامى و��س��واه��م م��ن املحتاجني .وع�ل��ى ال��رغ��م من
ك�ثرة ال�ت�ط��ورات التي م� َّر بها نظام ال��وق��ف الإ��س�لام��ي� ،إال �أن��ه
ظ� َّل مُتعلقاً دوم �اً ب ��الإرادة امل�ستقلة مل�ؤ�س�سيه ،وه��ي ا�ستقاللية
تكفلها له �أ�صوله ال�شرعية و�أحكامه الفقهية� ،إىل جانب اطراد
مم��ار��س�ت��ه يف ال��واق��ع م��ن ج�ه��ة ف�ئ��ات اجتماعية متنوعة طيلة
تاريخه.
ومن حيث الغايات ،تتعدَّى ثمار الوقف امل�ستوى التح�سيني
منها �إىل م�ستوى احل��اج��ات �أو ال���ض��رورات ،وهنا يذ ُكر الكاتب
�أن��ه م��ن امل�ق��رر يف ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة �أن �أف�ضل املقا�صد هي
ال�ضرورية منها ،ف ��إذا ك��ان مق�صد العمل ��ض��رور ًّي��ا ك��ان العمل
بنف�س امل�ستوى من ال�ضرورة ،وهكذا ترتفع قيمة الوقف بقيمة
ما ي�سد من حاجة �أو يلبي من �ضرورة.
وير�صد الكاتب ما يعتقد �أنها �أوجه اختالف بني نظام الوقف
ُ
وم�ؤ�س�ساته من جهة ،وبني �أنظمة العمل التطوعي يف �صيغتها
احلديثة من جهة �أخرى؛ �إذ يرى �أ َّن منبع نظام الوقف �إمياين
ديني ،يف حني تن�ش�أ فكرة العمل التطوعي من من�ش�أ مادي دنيوي،
ويجد �أ َّن هنالك تداعيات ترتتب على االختالف بني الفكرتني
عند تطبيقهما عمل ًّيا؛ مما يجعل من اختالف من�شئهما �أم��راً
مُهما� ،إال �أ َّنه ال يتط َّرق لأي مثال على هذه التداعيات ،كما يرى
�أن ال��وق��ف الإ��س�لام��ي مي�ت��از على منظومات العمل التطوعي
بـ»ال�شخ�صية االعتبارية»* ،التي جتنبه عبء ال�سلطة الإداري��ة
وتعقيداتها؛ حيث يُتيح للفرد حتويل ملكيته اخلا�صة �أو جزء
منها �إىل م�ؤ�س�سة خريية ،و�أن ي�صوغ �أهدافها يف �ضوء مقا�صدها
ال�شرعية ،و�أج ��دين ال �أت�ف��ق معه فيما ذه��ب �إل�ي��ه؛ �إذ �إ َّن �إدارة
امل�شاريع التطوعية عاد ًة ما تكون ذات جدوى مه َّمة ،فهي تتكفل

عن �سلطة الدولة؛ وقد كان لهذه النقطة حتديداً �أث ٌر يف ازدهار
احل��رك��ة ال�ف�ك��ري��ة ومن��وه��ا؛ ح�ي��ث ك�ث�رت امل ��ؤل �ف��ات وامل�ط��ارح��ات
واملناظرات؛ مما دعا بع�ض العلماء لو�ضع د�ستور للحوار العلمي
والنقد املنهجي� ،أو ما عرف ب�أدب البحث واملناظرة.
وي��رى الكاتب �أن��ه من امل�ستغرب افتتان الباحثني باملنظمات
وامل�ؤ�س�سات املعا�صرة التي تتبنى �أهدافاً تطوعية و�إن�سانية؛ مثل:
جائزة نوبل ،ومنظمات حقوق الإن�سان ،وم�ؤ�س�سة روكيفلر...
وغريها ،ويجد �أ َّنها حتم ُل �أهدافاً مبطنة �أخرى مل يتطرق لأي
مثال عنها؛ وذل��ك على عك�س منظمات الوقف الإ�سالمي التي
متتاز بخا�صية ال�سبق التاريخي على ه��ذه امل�ؤ�س�سات ،وه��و ما
ُيكن ال��رد عليه بوجود ظاهرة العمل الإن�ساين والتطوعي يف
ح�ضارات و�أمم �أخ��رى �سابقة ،وم��ن ال�صعب �إثبات اجلهة التي
يرجع �إليها ال�سبق التاريخي يف هذا الأم��ر؛ �إذ ُ�سجل م�صطلح
التطوع يف ثالثينيات القرن ال�ساد�س ع�شر ولي�س قبلها.
لع َّل الأم َة الإ�سالمية اليوم بحاجة �إىل جتديد �صيغة الوقف
الإ�سالمي ووظيفته؛ ليتنا�سب مع الق�ضايا املعا�صرة ،ويلبِّي
االحتياجات الفكرية واالجتماعية الناجمة عنها ،ولعلها بحاجة
�أي�ضاً �إىل انفتاح �أكرب على املفاهيم املدنية التي ال تتعار�ض مع
مفهومي ال��وق��ف وال�ع�م��ل اخل�ي�ري م��ن ح�ي��ث ال��وظ�ي�ف��ة؛ حيث
ُيكن ل�ل�أف��راد -باختالف توجهاتهم الدينية وال�سيا�سيةْ � -أن
ين�ضموا ملنظومات ُم�ت�ع�دِّدة االخت�صا�صات حت��ت مظلة العمل
اخلريي؛ بحيث يُ�ش ِّكل كل منهم دعامة للآخر؛ عِ وَ�ضاً عن كونه
مُناف�ساً له.

بتنظيم الأع �م ��ال ،وت��وزي��ع امل���س��ؤول�ي��ات ،وحت�ق�ي��ق �أه ��داف ه��ذه
امل�شروعات وفق خطط جمدولة� ،إىل جانب و�ضوح ما ت�ؤول �إليه
امل�س�ؤولية القانونية يف ظل �أي خلل ي�ستدعي تدخ ً
ال قانون ًّيا.
وم ��ع �أوج� ��ه االخ �ت�ل�اف �أع �ل��اه ،ي �ت �ط � َّرق ال �ك��ات��بُ �إىل �أوج ��ه
الت�شابه بني نظام الوقف الإ�سالمي وال�صيغ احلديثة للعمل
التطوعي ،كالقيام على �أ�سا�س م�ب��ادرات �أهلية ،واالعتماد على
التمويل الذاتي ،واال�ستقالل الإداري� ،إىل جانب تنوع الأن�شطة
وامل�شروعات التي يوظف فيها نظام الوقف ومنظومات العمل
التطوعي على ح ٍّد �سواء.
وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن دور الوقف يف دع��م التنمية الفكرية
والعلمية للمجتمع الإ�سالمي هو دور قدمي ،ميتد من الع�صور
الإ�سالمية الأوىل؛ �إذ كانت الأموال املوقوفة على العلم والعلماء
كثرية �آنذاك ،وكان �أغنياء امل�سلمني يت�سابقون �إىل وقف �أموالهم
على العلم وطالبه ،وعلى العلماء املنقطعني عن العمل للبحث
وال��درا��س��ة� ،إ�ضافة �إىل �إنفاقهم على �إن�شاء املكتبات وتزويدها
مبختلف امل���ص�ن�ف��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ،ل�ت�ك��ون راف ��داً ل�ل�ح��رك��ة الفكرية
والتعليمية ،كما �أ�سهم الوقف يف ت�أ�سي�س املدار�س الوقفية بدءاً
تو�سع نظام الوقف الإ�سالمي
من القرن ال�ساد�س الهجري .وحني َّ
َّ
وتوط ْ
دت �أ�صوله وكرثت م�ؤ�س�ساته ،و�صار ميثل قوة مادية من
املمكن �أن تطالها مطامع �أي �سلطة فتوظفها خلدمة �أغرا�ضها،
�سعى الفقهاء لت�أ�سي�س ا�ستقاللية نظام الوقف عرب �أ�س�س ثالثة
وف��رت نوعاً من احلماية ال�شرعية للوقف؛ ه��ي :اح�ترام �إرادة
الواقف ،واخت�صا�ص الق�ضاء وحده ب�سلطة الإ�شراف العام على
الأوقاف ،واالعرتاف للوقف بال�شخ�صية االعتبارية ،وقد حققت
ا�ستقاللية الوقف �أمريْن ْ
---------------------------مهمي �أ�سهما يف �شمول النه�ضة التي
 ال�شخ�صية االعتبارية� :صفة مينحها القانون ملجموعة مندعمها الوقف لدول العامل الإ�سالمي كافة ،وكفال ا�ستقاللية
الأ�شخا�ص �أو الأم ��وال ،قامت لغر�ض ُم�ع َّ�ين ،مبقت�ضاها تكون
العلماء وطالب العلم من �سلطة الدولة؛ هما:
� -1إت ��اح ��ة ف��ر��ص��ة م�ت���س��اوي��ة ل�ل�ج�م�ي��ع ل�ل�ت�ع�ل��م ،مب��ا يف ذل��ك هذه املجموعة �شخ�صً ا جديداً متم ِّيزاً عن مُكوناتها ،ويكون �أه ً
ال
لتح ُّمل الواجبات واكت�ساب احلقوق.
�أ�صحاب الدخل املادي املحدود.
 -2مت ُّتع العلماء والطالب باحلرية االقت�صادية وا�ستقاللهم
fatema_ehsan@hotmail.com
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طبيعـــة العلم الإلهـــي
نوف ال�سعيد َّية

ُيناق�ش الباحث ال�سوري علي ُم َّمد �إ�سرب مبجلة الت�سامح يف مقاله «م�شكلة علم اهلل يف الفل�سفة الإ�سالمية و�أثرها يف الالهوت الكاثوليكي» ،ق�ضية اختالف
الفال�سفة امل�سلمني حول طبيعة العلم ( )1الإلهي ،وكيف �أ َّثرت �آرا�ؤهم -وبالأخ�ص �آراء ابن ر�شد -يف الت�صورات امل�سيحية حول الق�ضيةُ .طرحتْ هذه امل�شكلة لأول
مرة عن طريق �أر�سطو ،وتب َّنى الفاربي وابن �سينا ر�أيه ،خالفهما يف ذلك الغزايل وك َّفرهما يف كتابه «تهافت الفال�سفة» ،وعاد لي َّتفق معهما ابن ر�شد يف كتابه «تهافت
التهافت» .انتقلت �أفكار امل�سلمني لأوروبا فتبناها الر�شديون الالتني؛ وخالفهم فيها القدي�س توما الإكويني.
وما �س�أ�سعى �إليه يف هذا املقال هو مُناق�شة الق�ضية دون الإ�شارة �إىل من تبناها ومن نقدها ،لي�س لأ َّن الفكرة هي الأهم فقط ،ولكن لأنه لي�س بو�سعنا �-أو بو�سعي
�شخ�ص ًّيا -التو�صل لفهم حقيقي حول ما يعنيه املفكرون ال�سابقون؛ ففهمنا لآراء �أر�سطو وابن �سينا مثال ال تعتمد على امل�صادر الأ�صلية ،بل على فهم من تبعهم
لأفكارهم ،لي�س لأنها احتاجت لل�شرح فقط ،بل لأ َّن امل�صادر الأ�صلية يف كثري من احلاالت تع َّر�ضتْ للتلف ،فما تبقى لنا من �أعمال ابن ر�شد مثال التي كتبت يف الأ�صل
بالعربية هو ترجمة عن ترجمة الأ�صل.

�أين امل�شكلة؟
علينا يف البداية �أنْ ُن��ؤ ِّك��د �أنَّ جمي َع املفكرين الذين
تناولهم املقال ينطلقون من منطلق �أ�سا�سي متفق عليه،
وهو �أنَّ اهلل عامل بكل �شيء ،و�أنَّ اخلالف هو فقط حول
طبيعة هذا العلم :هل هو علم كلي �أم جزئي؟ مبعنى �آخر
هل هو علم عقلي �أو ح�سي؟
ال��ذي نعنيه بالعلم الكلي ه��و �أنَّ �إدراك اهلل للأ�شياء
ي��أت��ي م��ن �إدراك ��ه ل��ذات��ه ،مبعنى �آخ ��ر ف ��إن اهلل ه��و العلة
الأوىل (�سبب كل �شيء) وهذا يعني بال�ضرورة �أنه يعلم
ال�سبب والنتيجة لكل م��ا ع ��داه .فكر بربنامج حا�سوب
كلف بوظيفة معينة ،ميكن للمربمج �أن يعرف النتيجة
بحكم معرفته التامة ل�سل�سة الأوام��ر التي �ستنفذ على
البيانات املدخلة.
الآن� ..إذا قلنا �إنَّ اهلل عامل بالكليات وباجلزئيات �أي�ضا؛
ف��ذل��ك ينفي �صفة ال�ك�م��ال ع��ن اهلل ..ك�ي��ف؟ لأنَّ العلم
باجلزئيات ُمرتبط بوقوع احل��دث يف �إط��ار زمني ،الذي
يعني �أنه علم متغري .مثال يعلم اهلل �أنك تقر�أ الآن ،ولكن
عند توقفك للقراءة �سيكون (�إن �شئنا ال��دق��ة فهو كان
ويكون و�سيكون) اهلل عاملا ب�أنك ال ت�ق��ر�أ ،ه��ذا التغري يف
العلم (علمه ب�أنك تقر�أ ثم علمه ب�أنك ال تقر�أ) يناق�ض
حقيقة �أن علم اهلل الثابت ،كما �أ َّن��ه يعني �أن ذاتا ناق�صة
مثلنا تغري يف ذات ��ه ال�ك��ام�ل��ة ،و�سيكون حمتاجا لتحقق
ال��واق �ع��ة �أو احل ��دث ل�ي�ح��دث ذل ��ك ال�ت�غ�ير يف ال�ع�ل��م ،بل
و�سيحتاج لأدوات ح�سية من �أجل �إثبات حتققها.
وباملقابل� ،إذا قلنا �إنَّ اهلل عامل بالكليات دون اجلزئيات،
فهذا يعني �أن العلم ينبع من الت�صور الذهني وفق املعرفة
التامة بالأ�سباب والظروف؛ �أي �أنه ال يتطلب «امل�شاهدة»
�أو مبعنى �آخ��ر ال يتطلب �أدوات ح�سية للتحقق .تخ َّيل

رجال ي�سحب احلبل ليدير بكرة البئر ،هو يعلم �أن �شد
احلبل هذا �سينتهي بح�صوله على دلو ماء ،رغم �أن الدلو
غري مرئي بالن�سبة له ،لكن هذه املعرفة �سببها �أن��ه هو
نف�سه من و�ضع احلبل وم��ن �ألقى الدلو ،لكن كيف لك
بعد ذلك �أن تلوم الدلو �إن خرج فارغا� ،إذا كنت من �صنعه
وربطه و�ألقاه و�سحبه؟ بكلمات �أخرى �إذا كان �إدراك اهلل
لال�شياء ي�أتي من �إدراكه لنف�سه؛ كونه هو امل�س ِّبب الأول
�سي على نحو ال ي�صح معه �أن
فهذا يعني �أن الإن�سان ُم َّ
ُيعاقب بعدها .والأ�شد من ذلك �أن هذا �سيعني �أن اخلري
وال�شر كالهما من اهلل وهو ما يناق�ض �صفات اهلل.
هناك ر�أي حول العلم بالكليات يذهب لأبعد من ذلك
بالقول �إنَّ اهلل و�ضع قوانني الكون وترك الكائنات تتخذ
م�سارها اخلا�ص ،بقدر من اال�ستقاللية ،لكنَّ ذلك �أي�ضا
�سيعني �أن��ه ال ميكن �أن حت��دث معجزات� ،أو تدخل �إلهي
ا�ستثنائي على �أي م�ستوى مب��ا يف ذل��ك م��ا يطلق عليه
العناية الإلهية.

الأ� �ش �ي��اء ،وح�ي�ن ن�ت�ح��دث ع��ن «ذات» ال ن�ع��رف طبيعتها
املادية (�أو بالأحرى ماهيتها) فلي�س بالإمكان �أن ن�سقط
عليها قوانينا؛ لهذا ف��إن اجل��دل يف امل�س�ألة ال ميكنه �أن
يقودنا لأي نتيجة .وبالرغم من ذلك ،ف�إنَّ البحثَ فيها
مهم ج ًّدا لتو�سيع املدارك ،وحماولة الفهم.
ُي �ك��ن ل�ل�ك�ث�يري��ن �أن ي�ت�ب� ُّن��وا �أح ��د ال ��ر�أي�ي�ن ،وي �ج��دوا
فيهما �إجابات �شافية عن ت�سا�ؤالتهم� ،أو ميكن �أن ي�صلوا
بب�ساطة �إىل ما تو�صل �إليه توما الأكويني؛ حيث قال �إنَّ
«علم اهلل ب�سيط غري مركب وال ميكن �أن يكون كليا �أو
جزئيا» ( ،)2ولكن مبجرد �أن ُي�ؤكد الإكويني �أن اهلل يعقل
ذات��ه ،كما يعقل غريه ف�إنه يكون يف �صف القائلني بعلم
اهلل باجلزئيات ،وه��ذا ي�ضع ت�صوره ع��ن الق�ضية حمل
جدل؛ �إذ ُيكن �أن يطبق عليه من امل�آخذ ما ينطبق على
الغزايل �أو غريه من الفال�سفة امل�سلمني الذين يقولون
بعلم اهلل بالكليات واجلزئيات.
ومل��ن �أراد اال�ستفا�ضة يف امل��و��ض��وعُ ،يكنه ال�ع��ودة �إىل
ال��درا� �س��ة ال �ت��ي و��ض�ع�ه��ا امل�ف�ك��ر ال �ع��راق��ي ي�ح�ي��ى ُم� َّم��د
بعنوان «�أربع نظريات فل�سفية حول العلم الإلهي» ،فقد
�ساعدتني كثريا يف فهم الق�ضية؛ �إذ ي�ستخدم لغة فل�سفية
ي�سرية ،ي�ستعر�ض فيها الآراء املختلفة.

ملاذا بر�أيي هذه ق�ضية عدمية الأهمية؟
ما �سبق �أننا �أم��ام فريقني؛ الأول يقول �إنَّ اهلل
يبدو ِ َّ
يعلم بالكليات لينزهه ع��ن النق�ص ،وال�ث��اين ي�ق��ول �إن��ه
يعلم الكليات واجلزئيات لي�ؤ ِّكد �أنَّ ما من �شيء يخفى
عليه .الفريق الأول (علم اهلل بالكليات) ُيواجه ُم�شكلة
-----------------------------ن�سبة ال�شر �إىل اهلل وان�ت�ف��اء التخيري وب��ال�ت��ايل انتفاء
املراجع:
احل�ساب والعقاب .فيما الفريق الثاين (علم اهلل بالكليات
� -1سيتم ا�ستخدام الكلمات الآتية كمرتادفات :العلم،
واجلزئيات) ُيواجه م�شكلة انتفاء ثبات علم اهلل وكمال املعرفة ،العقل ،التعقل والإدراك.
ذات��ه� .إذن ،فهذه م�س�ألة ال ُيكن �أن يحلها املنطق هذا
 -2املقال.
�أوال� ،أما ثانيا فما نعرفه عن الإدراك نابع من طبيعتنا
ال �ب �� �ش��ري��ة ال �ت ��ي حت �ت ��اج �إىل احل ��وا� ��س م ��ن �أج� ��ل ت�ع��رف
nouf.alsaidi@gmail.com
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علــم الكالم اجلديد� ..إىل �أين ي َّتجـــه؟
نادية اللمك َّية

َ
لقد
ارتبط عل ُم الكالم يف �أول ظهوره بال�صراع املحتدم حول ال�شرعية الدينية بني املذاهب العقدية يف الإ�سالم ،مُتح ِّوال من جماله املعريف الديني املجرد� ،إىل ُبعدٍ
ٌ
طويل جدًّا على
الن�ص واالجتهاد� .أَمَا وقد انق�ضى زمن
�سيا�سي واجتماعي يقت�ضي االنت�صار لفكرٍ ،والإجهاز على ما �سواه ،با�ستخدام الأدلة العقلية امل�ستندة �إىل ِّ
ت�أ�سي�س هذا العلم واال�شتغال به؛ َو َجد علم الكالم نف�سه مُغ َّيبا بني العلوم املعرفية اليوم ،ثم جاء من ُينا�شد ب�إعادة �إحيائه مبنهجية تتوافق وال�سياق الإن�ساين الآخذ يف
التطور ..الباحث والكاتب اجلزائري عز الدين جلويل وجد نف�سه �أمام �س�ؤال التجديد هذا يف مقالٍ كتبه حول «علم الكالم اجلديد وحاجة علماء الدين �إليه» مبجلة
«الت�سامح» ..وهنا ن�ستعر�ض قراء ًة لهذا املقال.
قبل ال�شروع يف احلديث عن احلاجة املعرفية لعلم الكالم
ال �ي ��ومَ ،و َج ��ب ال ��وق ��وف �أو ًال ع�ل��ى م��اه�ي�ت��ه وم��و� �ض��وع��ه ،وق��د
اختار الكاتب تعريف ابن خلدون رغم �أنه كان تعري ًفا يت�سم
بالعن�صرية للمذهب الأ�شعري من جهة ،ويفرت�ض امتالك
احلقيقة م�سب ًقا وال��دف��اع عنها لالنت�صار م��ن جه ٍة �أخ��رى؛
فقد عرف ابن خلدون علم الكالم بقوله« :هو عل ٌم يت�ضمن
احل�ج��اج ع��ن العقائد الإمي��ان�ي��ة ،ب��الأدل��ة العقلية وال��رد على
املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب ال�سلف و�أه��ل
ال���س�ن��ة» ،كما َج� َع��ل ال �غ��زايل ه��ذا العلم �سبيال «للك�شف عن
تلبي�سات �أه��ل البدعة املحدثة على خ�لاف ال�سنة امل��أث��ورة».
ولعل تعريف اجلرجاين �أقل حدة و�أكرث �شموال حني قال عنه
�أنه« :عل ٌم يُبحث فيه عن ذات اهلل و�صفاته ،و أ�ح��وال املمكنات
من امل�ب��د�أ وامل�ع��اد على قانون الإ��س�لام» ،ومهما يكن من �أمر
ف��إن�ن��ا ب�ح��اج� ٍة �إىل تفكيك ه��ذا امل�ف�ه��وم بالنظر �إىل جوانبه
الأ�سا�سية التي تعني على تعريفه ا�ستنادًا على ما جاء يف هذه
التعريفات:
 امل��و� �ض��وع :ع�ل��م ال �ك�لام م��و��ض��وع��ه ال�ع�ق��ائ��د الإمي��ان �ي��ة،و�أ�صول الدين.
 امل �ن �ه��ج :ي���س�ت�خ��دم امل�ن�ه��ج اجل ��ديل م��ن خ�ل�ال «احل �ج��اجالكالمي» لإظهار احلقيقة عرب ب�سط الأدلة والرباهني.
 الوظيفة� :إثبات �صحة الوقائع باحلجة والدليل.لقد قبل ع��ز ال��دي��ن ج�ل��ويل تعريف اب��ن خ�ل��دون �شريطة
مقيا�سا لل�صحة،
تخطي املعيارية التي جعل فيها �أهل ال�سنة
ً
ولكن� ،إذا كان الكاتب اجلزائري �سينطلق من هذا التعريف
�إىل �إع ��ادة بناء علم ال�ك�لام اجل��دي��د ال��ذي ين�شده يف مقاله،
ف�إ َّن هذا ال يجعل علم الكالم «القدمي» جديدًا؛ �إذ ال يرتبط
التجديد ببحث مو�ضوعات وم�سائل جديدة غري تلك املتعلقة
ب�صفات اهلل وامل�ع��اد وال�ق��در وغ�يره��ا� ،أو الإج��اب��ة ع��ن �أ�سئلة
ٌ
مرتبط بتو�سيع نطاق
عقدية �أنتجها جتدد املعرفة ،بل الأمر
مبنهج
هذا العلم �أو بجعله �أكرث تخ�ص�صية ،وموا�صلة بنائه
ٍ
ع�صري ،وربطه مبختلف العلوم الأخ��رى ،ليتحقق التجديد
املن�شود.
ميا
دوافع ن�ش�أة علم الكالم قد ً
ولأ َّن احلاجة �إىل التجديد ال تنبع �إال من معرفة احلاجة

الأوىل �إىل الن�شوء ،ي�ستعر�ض لنا الكاتب عز الدين جلويل
الدوافع اخلم�س التي ر�أى �أنها كانت العجلة املحركة لقيام
مي��اَ ،ي � َرى يف �أول �ه��ا دو ًرا ق��ام ب��ه كل
وان�ت�ع��ا���ش ه��ذا العلم ق��د ً
من اعتنق دي ًنا مثل اليهودية والن�صرانية والزراد�شتية...
وغريها ،ثم اهتدى �إىل �أ َّن الإ�سالم هو دين احلق فلزمه ،وهو
يف هذه املرحلة �شكل مقارن ًة فكرية مرثية بني دينه القدمي
وبني ما وجده من حق يف دين الإ�سالم .و�أ َّم��ا ثانيها فيتعلق
ب�سمة احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة ،املقبلة على الآخ ��ر ،واملنفتحة
على الثقافات ،وهي يف هذا االنفتاح تواجه �أ�سئلة ونقا�شات،
اح�ت��اج��ت فيها �إىل وج ��ود منهجية جدلية ت��داف��ع فيها عما
ت��ؤم��ن ب��ه .كما �أ��ض��اف الكاتب داف� ًع��ا ثال ًثا ارت�ب��ط بامل�شككني
الذين �أرادوا احلفر بح ًثا عما يُجهزون به على ه��ذا الدين،
فظهر من العلماء من يجادل باحلق عنه .و أ�مَّا الدافع الرابع
واخلام�س فهما متعلقان بالقراءة والتحليل ملنهج القر�آن يف
احلجاج العقلي من جهة ،وملا كتبه غري امل�سلمني حول العقيدة
والإميان وحماولة الرد والتعليق عليه من جه ٍة ثانية.
رواد النه�ضة وحماولة �إحياء علم الكالم
مبا �أن علم الكالم -بح�سب تعريف ابن خلدون والغزايل-
يفرت�ض وج��ود ح��زب�ين ،ح��زب ي��ؤم��ن بعقيدة ويعتقد جاز ًما
�صحتها ،وحزب يعار�ضه عقديا ،ف�إن الكاتب وجد يف اال�ستعمار
الأجنبي للدول الإ�سالمية يف القرن الثامن ع�شر الوقت الذي
كان لزا ًما على الأمة �إحياء هذا العلم فيه؛ فت�أثر املجتمعات
الإ�سالمية بنتائج اال�ستعمار ،واختالطهم املبا�شر مع الآخر
املختلف يف كل �شيء ،ولد �أ�سئلة وطرح نقا�شات جديدة حول
ق��درت�ه��م على االل�ت�ح��اق ب��رك��ب ال�ت�ق��دم وح ��ول ��ص��ون الهوية
وال��دي��ن .وك�م��ا �أ� �ش��ار ال�ك��ات��ب فقد ك��ان��ت ه��ذه امل��رح�ل��ة ب��داي� ًة
لظهور رواد الإ� �ص�لاح ال�ف�ك��ري ،ومنهم رف��اع��ة الطهطاوي،
ال��ذي دع��ا �إىل الت�صالح مع العلوم اجل��دي��دة ،وجمال الدين
الأفغاين الذي �سعى �إىل ت�أ�سي�س جامعة �إ�سالمية يقرتب فيها
امل�سلمون من بع�ضهم ،ويتعارفون فيها بعيدًا عن ذاكرتهم
امل��ذه �ب �ي��ة ،ث ��م ت�ل�م�ي��ذه حم�م��د ع �ب��ده ال ��ذي ق ��دم �أط ��روح ��اتٍ
ح��ول �أزم��ة العقل الإ�سالمي ،وعبدالرحمن الكواكبي الذي
ا�ستنه�ض يف ال�ف�ك��ر الإ� �س�لام��ي ال�ت�ج��دي��د وم��واك�ب��ة املعرفة
اجلديدة ،جمهزا على التقليد واجلمود.

لقد ر�أى الكاتب عز الدين جلويل يف ه��ذه املرحلة بداية
مل �ح��اول��ة �إح �ي ��اء ع�ل��م ال �ك�لام مب�ن�ه�ج��ه اجل��دي��د امل �ت��واف��ق مع
ريا �إىل �أنها البذرة التي �أنتجت طبقة
املعرفة الع�صرية ،م�ش ً
«املفكرين» الح ًقا .ثم يوجه الكاتب اجلزائري �س�ؤاله ال�صعب
�إىل طبقة «ال��دع��اة ،وامل���ش��اي��خ» ال��ذي��ن ارت���ض��وا «ن�ق��ل» الدين
ب�صبغته التقليدية ،دون القدرة على اال�شتغال يف علوم حديث ٍة
�أخرى ملنح هذا الدين حيويته املطلوبة .بل �إ َّن علم الالهوت
نف�سه مل ي�ستطع وقتها ال�صمود �أم ��ام الإ� �ص�لاح الديني يف
امل�سيحية ،وق ��د و��ص��ف ال�ب��اح��ث التون�سي ع�ل��ي م �ب��ارك ه��ذه
الأزم ��ة ب�ق��ول��ه�« :أم ��ا ال�صدمة ال�ث��ان�ي��ة ،فقد �أرب �ك��ت العلماء
امل�سلمني ح�ين ح ��اوروا بقية الأدي ��ان ،خا�صة منها امل�سيحية
التي ا�ستطاع الهوتها �أن يطور من مقوالته مت�أث ًرا بحركة
الإ�صالح الديني ومكا�سب احلداثة».
التجديد املن�شود
لقد �أعطى مقال الكاتب عز الدين جلويل ر�ؤية خمت�صرة
لعلم الكالم وحماولة إ�ع��ادة �إحيائه على يد ال��رواد الأوائ��ل،
ودع� ��وة ع�ل�م��اء ال��دي��ن �إىل اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال �ع �ل��وم اجل��دي��دة
واال�شتغال بها .غري �أننا ر�أينا لزا ًما الوقوف على حمور مهم
مل ي�ستعر�ضه الكتاب يف ه��ذه ال��ر�ؤي��ة وه��و التجديد املن�شود
ل�ه��ذا ال�ع�ل��م� ،إن�ن��ا �أم ��ام � �س ��ؤال يتعلق مباهية ه��ذا التجديد؛
فهناك الهيكل واملنهج من جانب ،وهناك الق�ضايا واملو�ضوعات
من جانبٍ �آخر ،وميكن تق�سيم املفكرين اجلدد يف هذا اجلانب
�إىل فريقنيٌ :
فريق وقف على امل�سائل ذاتها حماوال تفكيكها
ٌ
وفريق �آخر ا�شتغل على
وب�سطها مرة �أخرى بطريق ٍة جديدة،
م�سائل ع�صرية جديدة حماوال بحث الكالم فيها عرب الأدلة
العقلية والنقلية ،وقد مثل هذا الأخري -بح�سب الكاتب علي
جملتي «ر�سالة الإ�سالم» و»ور�سالة
مبارك -كتاب املقاالت يف
ْ
التقريب».
�إ َّن دعوات التجديد يف الفكر واالنفالت من اجلمود �ستظل
ُت�لاح��ق ه ��ذا ال��دي��ن ج�ي�لا ب�ع��د ج �ي��ل ،م��ا دام ��ت ث ��ورة العلم
وال�ت��داخ��ل احل���ض��اري �آخ ��ذة يف ال�ت���س��ارع ،وم��ا دام ��ت منابره
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كفــاالت اال�ستقـالل الفعلــي للق�ضـــاء
عاطفة امل�سكر َّية

يقول ابن خلدون �إ َّن «الإن�سان مدين بطبعه» ،ويف مقولته هذه دالالت على �صعوبة عي�ش الإن�سان الطبيعي الفطرة مُنعز ًال عن باقي �أفراد املجتمع؛ حيث تفر�ض
طبيعته ذلك؛ كونه ال ي�ستطيع تلبية كل احتياجاته الأ�سا�سية مبفرده .فيبد�أ بتكوين عالقات اجتماعية لتحقيق م�صاحله التي قد تتعار�ض يف بع�ض الأحيان مع
م�صالح الآخرين؛ في�ؤدي ذلك �إىل حدوث نزاعات قد ت�ض ُّر با�ستقرار الأفراد �أو املجتمع ككل.
وقد �أوجد القانون بكونه عن�صرا �أ�سا�سيا يف تنظيم العالقات بني الب�شر؛ حيث يعمل كخط �أحمر يف �أحيان كثرية ملنع حدوث التجاوزات التي قد ت�ضر مب�صالح
الآخرين يف �أي جمتمع .ويرتبط هذا املفهوم بعنا�صر �أو مفاهيم �أخرى م�ساعدة .ف�إن كان القانون ميثل القاعدة التي يتوجب على الأفراد اتباعها ،فال بد من وجود
رقابة على ذلك ،و�إال فلن تكون هناك �ضمانات على االلتزام.
وه��و م��ا َورَد يف مقال ملحمد املالكي مبجلة
ال�ت���س��ام��ح ح ��ول � �ض �م��ان��ات ا� �س �ت �ق�لال ال �ع��دال��ة
يف الأن �ظ �م��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل �ع��ا� �ص��رة .وجن ��د فيه
تو�ضيحا لعالقة بع�ض املفاهيم؛ مثل :الق�ضاء،
والعدالة ،التي تعد مرتبطة بالقانون ،وت�شكل
عنا�صر مهمة يف خمتلف الأنظمة ال�سيا�سية يف
�آن واح��د .و�أ�ؤك ��د على ما ج��اء يف املقال الأخ�ير
من كون العالقة بني مفهوم القانون والق�ضاء
والعدالة هي عالقة وطيدة ومتالزمة� ،إال �أ َّنه
ي �ب��دو يل -وف �ق��ا مل��ا ه��و م�ط�ب��ق يف ال ��واق ��ع� -أن
القانون يُع ُّد القاعدة �أي الأ�سا�س ،بينما الق�ضاء
ه��و الو�سيلة ال�ت��ي ي�ت��م ال�ل�ج��وء �إل�ي�ه��ا لتحقيق
ال� �ع ��دال ��ة .وت �ت �ط �ل��ب ال �ع ��دال ��ة ن �ظ ��رة ح �ي��ادي��ة
لتحقيقها من قبل الق�ضاء ،وي�صعُب الو�صول
�إليها �إذا كانت هناك تدخالت �أو و�سائل �ضغط
م ��ن ق �ب��ل م ��ن يف ي ��ده ال���س�ل�ط��ة ع �ل��ى ال�ق���ض��اء
بهدف حتقيق امل�صلحة ال�شخ�صية على ح�ساب
امل�صلحة العامة� ،أو �أ ًّي��ا كانت الأه ��داف؛ لذلك
كان هناك مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات ل�ضمان
ا�ستقاللية الق�ضاء و�أداء دوره على �أكمل وجه.
وتقوم �أنظمة دميوقراطية كثرية على هذا
امل �ب ��د�أ ،وع �ل��ى م���س�ت��وي��ات خم�ت�ل�ف��ة ،ل�ك��ن ْ
وردت
خالفات وانتقادات حول درجة الف�صل بني هذه
ال���س�ل�ط��ات ،وم��ا �إذا ك��ان ع�ل��ى امل �ب��د�أ �أن ينطبق
ب�ف���ص��ل ت ��ام ب�ي�ن ال �� �س �ل �ط��ات �أو ب ��وج ��ود رق��اب��ة
متبادلة فيما بينها ،و�أم ��ور م�شرتكة �أخ ��رى.
ع�ن��دم��ا ي ��ر ُد ذك ��ر ال�سلطة ال�ق���ض��ائ�ي��ة م��ن بني
ال���س�ل�ط��ات ال �ث�لاث وا��س�ت�ق�لال�ه��ا ،ف�ه�ن��اك �أم ��ور
تتعلق با�ستقالل الق�ضاء ك�سلطة و�أخرى تتعلق
ب��ا��س�ت�ق�لال ال�ق���ض��اة ك ��أف ��راد وح�ق�ي�ق��ة اختلفت
ن�صو�ص الد�ساتري فيما يتعلق بذلك .وهناك
مناذج لد�ساتري عربية ن�صَّ ت على مبد�أ الف�صل
ب�ي�ن ال �� �س �ل �ط��ات؛ م �ث ��ل :ال ��د� �س �ت ��ور اجل ��زائ ��ري

احل��ايل  -1996-حيث م َّر مبراحل عديدة قبل
�أن ي�صل �إىل امل���س�ت��وى ال ��ذي ه��و عليه ال�ي��وم.
ن��� َّ�ص الد�ستور اجل��زائ��ري على ه��ذا امل�ب��د�أ منذ
ح��وايل ق��رن تقريبا� ،إال �أ َّن الفجوة بني الن�ص
الد�ستوري والواقع الذي كانت تعي�شه اجلزائر
حال دون حتقيق ذل��ك ،وال ي��زال للأ�سف .حتى
م��ع ت�غ�ي�ير ال��د� �س �ت��ور ال ��ذي ك ��ان �أك �ث�ر واق�ع�ي��ة
نتيجة املرحلة ال�سيا�سية التي عا�شتها اجلزائر.
وهذه حال العديد من الد�ساتري العربية فيما
يتعلق بهذا امل�ب��د�أ حت��دي��دا .وينطبق ذل��ك على
ال�سلطات ال�ث�لاث مب��ا فيها الق�ضائية؛ حيث
ي�صعب حتقيق ذل��ك بغياب ال�سياق املجتمعي
احلا�ضن للعدالة .ومن جهة أ�خ��رى ،جند دوال
مثل فرن�سا ابتد�أت تاريخها بنظام ق�ضائي حا ٍم
للملكية� ،إال �أن�ن��ا جن��د الق�ضاء ال�ي��وم م�ستقال
عن ال�سلطة التنفيذية فيها ،وحاميا للحرية
الفردية.
ال ُب � � َّد �أن ت �ك ��ون ه �ن ��اك � �ض �م��ان��ات وع ��وام ��ل
م �� �س��اع��دة ت ��د ِّل ��ل ع �ل��ى ا� �س �ت �ق�ل�ال ال �ق �� �ض��اء يف
خمتلف الأن�ظ�م��ة ال�سيا�سية امل�ع��ا��ص��رة �إذا ما
طبقت عليها� .أوال :من ال�ضروري �أن يحتوي
تن�ص على ا�ستقالل
الد�ستور حتديدا على مادة ُّ
الق�ضاء .و�أ��ش�ير �إىل الد�ستور هنا -ال��ذي من
امل �ف�ت�ر� ��ض -ك ��ون ��ه ال��وث �ي �ق��ة الأ� �س �م ��ى يف ك��اف��ة
ال ��دول ،وت ��أت��ي ب�ع��ده��ا ال�ق��وان�ين الأخ ��رى التي
ال ب��د �أن ال حت�م��ل يف ن�صو�صها �أو م�ضمونها
�شيئا خمالفا للد�ستور ل�سموه ،و�إن مل يرد ذلك
ن��� ٌّ�ص ف�ي��ه .لأن ��ه ُي�ع� ُّد م��ن امل �ب��ادئ امل�س َّلم بها يف
كافة ال��دول التي لديها د�ستور �أ ًّي��ا ك��ان �شكله؛
فهنا تكمُن �أهمية وجود مادة تتعلق با�ستقالل
الق�ضاء يف الد�ستور .وم��ن اجل��دي��ر بالذكر يف
هذا ال�سياق ما حدث يف إ�ح��دى ال��دول العربية
من تغيري ن�ص د�ستوري من الف�صل الثاين يف

ج��زء ال�سلطة التنفيذية حت��دي��دا فيما يتعلق
ب � ُع �م��ر م ��ن ي��ر� �ش��ح ل��رئ��ا� �س��ة اجل �م �ه��وري��ة .ت�ع� ُّد
هذه اال�ستثناءات مناذج ن�ستدل منها على عدم
كفاية ن�ص واح��د يُنظم م�س�ألة ما ب�شكل عام؛
فالتحايل على الد�ساتري يحدث �أحيانا لظروف
ملزمة .فال بد �أن تذكر بع�ض التفا�صيل على
هيئة ن�صو�ص .وخري مثال على ذلك الد�ستور
الأمل ��اين يف ج��زئ��ه امل�ت�ع�ل��ق ب��ا��س�ت�ق�لال ال�ق���ض��اء،
حيث ورد ذكر �أنه ال ميكن �إقالة القا�ضي لأ�سباب
مرتبطة بتمكينه م��ن مم��ار��س��ة عمله دون �أن
يخ�شى على م�ستقبله املهني نتيجة حكم ما،
و�إن مل يكن يتوافق مع �إرادة �إحدى ال�سلطتني
الت�شريعية �أو التنفيذية .خا�صة و�أنه غالبا ما
تهيمن الأخ�يرة على �أج��زاء كبرية من ال�سلطة
يف ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول .وم ��ن ال���ض�م��ان��ات التي
تع ُّد مُهمة كذلك :ال�ضمانات ال�سيا�سية؛ حيث
اال�ستقرار وقبول فكرة دولة القانون ،و�أنه فوق
�أي �سلطة يف الدولة� .إ�ضافة �إىل مبد�أ الف�صل
ب�ي�ن ال �� �س �ل �ط��ات ال � ��ذي � �س �ب��ق وذك ��رن ��ا ��ص�ع��وب��ة
الو�صول �إليه يف الواقع لأ�سباب تتعلق بالفجوة
بني الن�صو�ص والواقع ،وكذلك ب�سبب مركزية
ال�سلطة التنفيذية يف دول كثرية .حتى فرن�سا
التي تع ُّد منوذجا ناجحا يف تطبيق ه��ذا املبد�أ
�صارعت للو�صل �إليه وحتويله لواقع مطبق يف
الدولة؛ فنجد الق�ضاء لديهم م�ستقال .حقيقة
ال يقت�صر اال�ستقالل على عدم تدخل ال�سلطات
الأخ��رى يف ال�ق��رارات التي ت�صدر من ال�سلطة
الق�ضائية فقط �أو ا�ستقالل اجلهة التي تدير
الق�ضاء� .إمن��ا ي�شمل ذل��ك الأم ��ور التي خولت
ال�سلطة الق�ضائية لتويل �أمرها.
و�أخ �ي��را ..ت�ع� ُّد ��ض�م��ان��ات اال��س�ت�ق�لال املهني
عن�ص ًرا �أ�سا�س ًّيا لال�ستدالل على مدى ا�ستقالل
ال�ق���ض��اء ،ون�ع�ن��ي ب��ذل��ك ك � َّل م��ا يتعلق بتعيني

ال�ق��ا��ض��ي و�أم� ��ور ال�ن�ق��ل وال �ت ��أدي ��ب وال�ترق �ي��ة.
ففي عملية اختيار وتعيني القا�ضي� ،أو �أيًّا كان
امل�س�ؤول يف �أي م�ؤ�س�سة ،من املفرت�ض �أن يعمل
وي�ن�ظ��ر ل�ل�أم��ور ب�ح�ي��ادي��ة ،دون �أن ي�شعر ب��أن��ه
م��دي��ن للجهة ال�ت��ي عينته� ،أو �أ َّن ل�شخ�ص ما
ً
ف�ضل عليه؛ فترتتب نتائج عمله مبا يتوافق
م ��ع م���ص�ل�ح��ة ت �ل��ك اجل �ه ��ة .ه ��ذا ي�ن�ط�ب��ق على
الق�ضاة كذلك؛ حيث �إ َّن هناك �أ�ساليبَ مُعينة
لتعيينهم لتقليل فر�ص ح��دوث ذل��ك .ويرت َّتب
هذا ال�شيء على النقل والت�أديب كذلك؛ حيث
ي��وج��د جم�ل����س خ��ا���ص ُي �� �س ��أل �أم ��ام ��ه ال�ق��ا��ض��ي
يف ح��ال��ة وج ��ود جت ��اوزات .وع�م��وم��ا يقيه م�ب��د�أ
ع��دم قابلية الق�ضاء للعزل من انحيازه جلهة
م��ا للأ�سباب ال ��واردة �سابقا ،كما ج��اء يف مقال
امل��ال �ك��ي ح ��ول ��ض�م��ان��ات ا��س�ت�ق�لال ال �ع��دال��ة يف
الأن�ظ�م��ة ال�سيا�سية امل�ع��ا��ص��رة� .إال �أ َّن ال��واق��ع
يُ�شري �إىل زاوية َّ
مت جتاهلها فيما يتعلق بالنقطة
الأخ�ي�رة؛ حيث من املمكن �أن يكون ه��ذا املبد�أ
�سب ًبا للف�ساد مثلما حدث يف بع�ض الدول؛ حيث
�إ َّن م��ن ي�شغلون ه��ذه املنا�صب ي�ك��ون ت�أثريهم
كبريا بالعادة؛ �سواء �أف�سدوا �أو �أ�صلحوا.
� ...إ َّن �ضمانات ا�ستقالل الق�ضاء يف الأنظمة
ال�سيا�سية املعا�صرة �-إن وُجِ ��دت -تع ُّد ُم�ؤ�شرات
على حتقيق ال�ع��دال��ة .لكن م��ن املهم �إدراك �أن
ه ��ذه امل ��راح ��ل امل�ت�ق��دم��ة م��ن ال�ت�ط�ب�ي��ق الفعلي
ي�صعب ال��و� �ص��ول �إل �ي �ه��ا ،وال مي�ك��ن �أن يتوقع
ال�شعب حتوال �سريعا يف �أي من الأنظمة ،خا�صة
و�إن مل يتو َّفر �شيء من ال�ضمانات التي ذكرت
يف ال�سابق �أو بع�ض منها .كذلك ال ُيكن اتهام
��س�ل�ط��ة م��ا بتغييب ال �ع��دال��ة ل �ع��دم وج ��ود ه��ذه
ال�ضمانات؛ فلرمبا يحدث التحول ب�شكل بطيء
والأهم على خطى ثابتة.
attifa.nasser@gmail.com
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ملحة حول النظام الق�ضائي يف التاريخ الإ�سالمي
عبداهلل ال�شحي

الق�ضائي وتطوره خالل
يف املقال املعنون بـ»العدالة وحكم القانون يف التجربة الإ�سالمية» للمفكر اللبناين ر�ضوان ال�سيدُ ،يناق�ش الكاتب يف جملة الت�سامح العم َل
َّ
التاريخ الإ�سالمي ،مع �شرح العالقة بني الق�ضاء وال�سلطة احلاكمة .و� ً
أي�ضا بني الق�ضاء والفقه� ،أو الق�ضاء امل�ستند للفقه والق�ضاء امل�ستند للقانون .كما يتحدَّث عن
«امل�ؤ�س�سة الفقهية» وم�صريها الذي �آلت �إليه.
وقد حظيت عملية التقا�ضي وف�ض النزاعات يف التاريخ الإ�سالمي بالكثري من االهتمام عرب خمتلف الفرتات الزمنية ،منذ عهد النبوة ،وقيام اخلالفة الرا�شدة ،حتى
تتغي من زمن �إىل زمن ح�سب االحتياجات
اخلالفة العثمانية .و�أخذتْ بالتط ُّور تدريج ًّيا يف مواجهة املتغريات التي كانت تظهر على ال�ساحة؛ فكانت هيكلية الق�ضاء َّ
وامل�صلحة التي يراها اخلليفة.
وك��ان ال�ع��دل ه��و امل�ح��ور ال��ذي ت��دور حوله �آل�ي��ة الق�ضاء؛
باعتبار العدل �أ�سا�سا �ضروريا لقيام املجتمعات ،ابتدا ًء من
عدالة رب البيت بني �أف��راد �أ�سرته ،وانتهاء بعدالة ال�سلطة
ع�ل��ى ال���ش�ع��ب ،ب��ل �إ َّن الأخ� ي��رة �أك�ث�ر خ �ط��را ،ف�ي�ك��ون �سبيل
حتقيق ذلك واملحافظة عليه بني �أفراد املجتمع على اختالف
مكانتهم و�أو�ضاعهم بوا�سطة جهة متلك �صالحية البت يف
املنازاعات وجهة لتنفيذ الأحكام ال�صادرة.
على �أ َّن مفهوم العدل نف�سه قد يكون من املفاهيم البديهية
التي ال حتتاج تعريفا؛ فهو مفهوم لديه �صورة يف الذهن يكاد
يتفق عليها اجلميع� ،إال �أ َّن هذه ال�صورة ال ُيكن تطبيقها
ح��رف�ي��ا ،وه��و م��ا يُ�شري �إل�ي��ه علي ال ��وردي يف كتابه «مهزلة
العقل ال�ب���ش��ري» يف ق�صة ُع�م��ر ب��ن اخل�ط��اب ،ال�ت��ي تذ ُكرها
الروايات حينما قام مبعاقبة ابن عمرو ابن العا�ص على خط�أ
ارتكبه ،وعندما َف َرغ من عقابة قام لعقاب عمرو ابن العا�ص
نف�سه باعتبار �أ َّن االبن ما جتر�أ على هذا اخلط�أ لوال وجود
�أبيه .وهذه املرونة يف تنفيذ العدل يف مواقف معينة لها �آثار
قدرها اخلليفة �آنذاك ،قد ال يقبلها النا�س يف هذا الزمان.
كانتْ العملية الق�ضائية يف البداية ُ
عمل يقوم به اخلليفة
نف�سه ،ل�ك��ن وق ��وع �أرا� ��ض ج��دي��دة حت��ت ال�ن�ف��وذ الإ��س�لام��ي،
وع ��دم ت�ف� ُّرغ اخل�ل�ي�ف��ة ،ح� َّت�م��ت عليه ات�خ��اذ �أ��ش�خ��ا���ص ل�شغل
من�صب الق�ضاء ،وكان بداية ذلك يف عهد عُمر ابن اخلطاب،
وا�ستمر هذا التقليد طوال وجود اخلالفة.
ويُ�شار هنا �إىل م�س�ألة قد تلفت االنتباه ،وهي الف�صل بني
ال�سلطات ،و�أق�صد بها ف�صل ال�سلطة الت�شريعية عن ال�سلطة
الق�ضائية .رمب��ا مل يُق�صد م��ن �إن���ش��اء ق�ضاء م�ستقل عن
اخلليفة ف�صال لل�سطات بقدر ما ك��ان جم��رد تلبية حلاجة
طارئة ،لكنه �آت��ى ثماره على كل ح��ال؛ فالقا�ضي هنا ميلك
ال�صالحية يف حما�سبة حتى اخلليفة ،وه��ذا مما مت َّيزت به
اخلالفة الرا�شدة.

يتغي حت��ت ت��أث�ير ع��دد من
وبالطبع ،ف ��إ َّن الق�ضاء �أخ��ذ َّ
ال �ع��وام��ل؛ �أب ��رزه ��ا :ال�ت�ح��ول يف دول ��ة اخل�لاف��ة وم�ك��ون��ات�ه��ا
ك��ا��س�ت�ح��داث وظ��ائ��ف ج��دي��دة وت��وزي��ع ال���ص�لاح�ي��ات؛ مثل:
وظيفة قا�ضي الق�ضاة .ويُ�شري الكاتب �إىل �أ َّن ه��ذه النقلة
النوعية لها �أهمية؛ بحيث ُيكننا القول �إنها ع � َّززت مبد�أ
ا�ستقالل الق�ضاء �إىل ح ٍّد ما .مع �أ َّن ذلك بالطبع ال ينفي �أن
�صاحب هذه الوظيفة ال يخ�ضع للخليفة ،لكن كون الق�ضاة
يف خم�ت�ل��ف �أرج� ��اء ال ��دول ��ة ي�ع�م�ل��ون حت��ت م��ا ي���ش�ب��ه الهيئة
امل�ستقلة التي ير�أ�سها قا�ضي الق�ضاة ،ف ُيعترب م�ؤ�شرا مقبوال
من جهتي على اال�ستقاللية يف ذاك الوقت على الأقل.
و ُي���ض��اف �إىل م��ا �سبق ال�ت��أث�ير ال�ن��اجت ع��ن ظهور املذاهب
الإ��س�لام�ي��ة؛ حيث ك��ان ال ��ر�أي بخ�صو�ص امل���س��أل��ة ال��واح��دة
يختلف م��ن م��ذه��ب لآخ ��ر .وك��ل ق��ا���ض بطبيعة احل��ال يتبع
مذهبا معينا؛ مما يخلق بع�ض الإ��ش�ك��ال ..فالقا�ضي مثال
عندما يُ�صدر �أحكاما بناء على مذهب معني ال يُوافق املذهب
ال�سائد يف تلك املنطقة ،ف�إنه يُ�ض ِّيق على النا�س من حيث ال
ي�صب يف
يق�صد .و َي َرى
ُ
الكاتب �أ َّن وجو َد املذاهب يف احلقيقة ُّ
�صالح الف�صل بني ال�سلطات؛ فالأحكام الق�ضائية ُتب َنى على
�أحكام فقهية ذات ا�ستقاللية عن النظام ال�سيا�سي القائم،
ولي�س على القوانني التي ير�سمها النظام.
ُ
ْ
العاملي ال�سابقني ب�ـ»ال�ت�ط��ور يف
ير
وي�صف الكاتب ت��أث� َ
عالقة الدين والدولة»؛ فهناك تطور ح�صل يف الدين وهو
ظ�ه��ور امل ��ذاه ��ب ،وت �ط��ور ح���ص��ل يف ال��دول��ة وه ��و ا��س�ت�ح��داث
وظيفة قا�ضي الق�ضاة؛ مما �أف�ضى حل�صول تطور يف عالقة
الدين بالدولة.
مل تدم احلال هكذا طب ًعا؛ �أي �أ َّن ال�سلطة مل تكن لترتك
ال�ق���ض��اء ب ��دون ت��دخ��ل ،و ُي �ب�رز ال �ك��ات��ب حم� ��اوالت ال�سلطة
الت�أثري يف �سري العملية الق�ضائية من جهات عدة؛ فالدولة
َّ
تتدخل يف العملية الق�ضائية بوا�سطة املحاكمة املبا�شرة
كانتْ

لبع�ض املتهمني� ،أب��رزه��م هم املتهمون ال�سيا�سيون ،بحجج
مثل حماولة �إثارة الفتنة وحماولة التخريب ،وكان الق�ضاة
يحاولون تخفيف نتائج هذا التدخل؛ لتوفري م�ساحة �أكرب
م��ن احل��ري��ة ،وك ��ي ال ي�ت��م اع�ت�ب��ار ك��ل ن�ق��د ج��رمي��ة ت�ستحق
العقاب.
ويف فرتة الدولة العثمانية ،كان هناك �شكل �آخر من ُّ
تدخل
�سلطة الدولة بالق�ضاء ،ي�صفها الكاتب بـ»ق�ضاء ال�شريعة-
يف مقابل -حكم القانون� ،-أي �أ َّن امل�س�ألة هنا مل تكن املحاكمة
املبا�شرة من قبل ال�سلطة ،بل �إ�صدار قوانني و�إلزام الق�ضاء
باحلكم وفقها .حيث �إ َّنه وكما ب َّينا يف �آلية عمل الق�ضاء حتى
الآن� ،أ َّن القا�ضي ي َّتخذ �أحكامه بنا ًء على الآراء الفقهية ،لكنَّ
ُحكم القانون يعني �أ َّن الأحكام ُتبنى على القرارات واملرا�سيم
اخلا�صة باحلكومة.
ويف القرن التا�سع ع�شر ،وبعد و�صول ال�سوق العاملية للبالد
الإ��س�لام�ي��ةُ ،ي��و�ِّ��ض��ح الكاتب ح�صول ت��داخ��ل ب�ين منظومات
قانونية خمتلفة ،جعلت الق�ضاء ال�شرعي -امل�ستند للأحكام
الفقهية� -أق ��ل هيمنة على ال���س��اح��ة ،وان�ح���س��اره يف جوانب
م�ع�ي�ن��ة ،يف م�ق��اب��ل ازدي� ��اد ان�ت���ش��ار ح�ك��م ال �ق��ان��ون .وت�ت�ف��اوت
الدول الإ�سالمية اليوم يف مقدار اتخاذهم للقواعد الفقهية
ك�أ�سا�س ق�ضائي ،و�أت�صور �أ َّن �سبب الثبات اجلزئي للق�ضاء
ال���ش��رع��ي ي��رج��ع ل�ك��ون الأح �ك ��ام ال�ف�ق�ه�ي��ة �أ��ص�ب�ح��تْ �أع��راف��ا
اجتماعية كم�سائل ال�ن�ك��اح وامل ��واري ��ث ،مم��ا يجعلها �أ�صلح
للنا�س من الأحكام امل�ستندة للقانون.
الق�ضائي -كما ُت�شري املعطيات التاريخية-
� ...إ َّن العم َل
َّ
مل يكن ثابتاً ،بل ك��ان دائما مرنا مُتحوال ،وكذلك عالقته
ُتغية طبقا للظروف املحيطة،
مع الفقه وال�سيا�سة كانت م ِّ
ودرا� �س ��ة ه ��ذه ال �ت �غ�يرات � �ض ��روري ل�ف�ه��م ال�ع�م��ل ال�ق���ض��ائ��ي
التاريخي من جهة ،واحلايل من جهة �أخرى.
deeko123@hotmail.com
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مقارنـــة الأديــــان عند ابن حــــزم
هند احل�ضرمية

الأندل�س  ..ال يتناهى هذا اال�سم على م�سامعنا �إال ويحمل لنا معه �شيئاً من ثقله التاريخي يوم كان للح�ضارة الإ�سالمية العربية جمدها وقوتها ،ولكن ما �سيهمنا
هنا يف هذا املقال هو اهتمام علماء الأندل�س « ابن حزم �أمنوذجا  -بدرا�سة علم الدين بق�سميه « تاريخ الأديان ومقارنة الأديان » ذلك االهتمام الذي كان نتيجة للو�ضع
االجتماعي واجلانب الأمني الديني الذي كان يحيى النا�س يف ظله وقد حتدث �سعيد كفايتي يف جملة الت�سامح « �أكادميي من املغرب  -يف مقاله املعنون بـ «دور ابن حزم
الأندل�سي يف ت�أ�سي�س علم مقارنة الأديان» عن العامل املهم الذي دفع علماء امل�سلمني �إىل عقد مقارنة بني الأديان.
ال�س�ؤال الذي يجب �أن نطرحه بادئ ذي بدء  :ما
هي الأو�ضاع التي متيز بها املجتمع الأندل�سي والتي
�ساعدت على اهتمام علماء امل�سلمني فيه بدرا�سة
الأديان؟
كان املجتمع الأندل�سي جمتمعاً ذا تركيبة �سكانية مُتنوعة
�إذ ك��ان خليطاً من الأجنا�س والأع ��راق والديانات واملذاهب؛
ف��إىل جانب العرب ك��ان هناك الأم��ازي��غ وال�صقالبة واليهود
والن�صارى وغريهم مما يعني وج��ود تنوع لغوي فريد ،وقد
وهناك من يرى ب�أن الت�سامح يف املجتمع الإ�سالمي �آنذاك
كان للثقافة العربية ت�أثري على بع�ض اللغات مثل الالتينية
والأمازيغية �إذ تراجع ا�ستعمالها �أمام وجود اللغة العربية .هو الذي جعل للم�سلمني ال�سبق يف جمال مقارنة الأديان لأنهم
كانوا يعي�شون يف حالة اعرتاف بالأديان ال�سماوية وحتى غري
ولكن ال�سمة التي م َّيزت املجتمع الأندل�سي يف فرتة ازدهار ال�سماوية مثل الهندو�سية والبوذية بعك�س �أ�صحاب الديانات
احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة ه��ي وج ��ود ج��و م��ن الت�سامح الديني ،الأخرى التي كانت ال تعرتف ب�أي دين �سواها { َو َقا َلتِ ا ْل َيهُو ُد
الأمر الذي ع َّزز من �أمن وا�ستقرار املجتمع .وقد كانت هذه َل ْي َ�ستِ ال َّن َ�صا َرى َعلَى َ�ش ْى ٍء َو َقا َلتِ ال َّن َ�صا َرى َل ْي َ�ستِ ا ْل َيهُو ُد َعلَى
اب} «البقرة من الآية »113:لذا ال ميكن
ال �ظ��روف �أي���ض�اً « مثلما �أ� �ش��ار كفايتي » ع��ام�لا م���س��اع��دا يف َ�ش ْى ٍء وَهُ ْم َي ْت ُلو َن ا ْل ِك َت َ
انخراط الك ّتاب امل�سيحيني واليهود مبكراً يف عملية الت�أليف �أن ت�ق��وم م�ق��ارن��ة ب�ين الأدي ��ان ط��امل��ا ال ي��وج��د ه�ن��اك اع�تراف
بالعربية وذل��ك بعد �أن ت�شبعوا بالثقافة العربية �أمي��ا ت�شبع بباقي الديانات.
مقتفني خطى علمائها املُ�سلمني يف جماالت علمية خمتلفة.
ومن بني علماء امل�سلمني كان البن حزم ال�سبق يف ت�أ�سي�س
« وق ��د ا��س�ت�ف��اد ال �ي �ه��ود ج �ي �دًا م ��ن ه ��ذا ال��و� �ض��ع ح�ت��ى �أن علم مقارنة الأدي��ان ويعترب كتابه «الف�صل يف امللل والأه��واء
م��ؤرخ�ي�ه��م امل�ع��ا��ص��ري��ن ي�سمون ف�ترة عي�شهم ب��الأن��دل����س يف والنحل» من �أهم الكتب يف هذا املجال نظرا النفتاح ابن حزم
كنف الدولة الإ�سالمية بالع�صر الذهبي ،حيث �أ�صبح منهم على الديانات الأخ��رى وعقده ملقارنات بينها وب�ين الإ�سالم
ال��وزراء وال�شعراء والأدب��اء .وكان يف طليطلة م�سلمون ،يهود كخطوة جريئة والنتقاله من م�ستوى الو�صف �إىل م�ستوى
وم�سيحيون يعملون معاً على ترجمة كتب الفل�سفة والعلوم النقد ال�صريح للتوراة و�أ�سفار العهدين القدمي واجلديد.
وبالن�سة للم�صادر ال�ت��ي اعتمد عليها اب��ن ح��زم يف نقده
اليونانية القدمية .كما قامت يف قرطبة مدر�سة للدرا�سات
العربية وتو�سعت حتى �أ�صبحت دار الإفتاء لل�شريعة اليهودية ل�ل�ت��وراة ذك��ر كفايتي �أن اب��ن ح��زم ك��ان يجهل اللغة العربية
ال ملدر�ستي العراق(�صور ومبباثا)اللتني كانتا لذا فقد اعتمد على م�صادر غري مبا�شرة من خالل ال�شروح
و�أ�صبحت بدي ً
والرتاجم الكاملة �أو اجلزئية للكتاب املقد�س ولكنه يف املقابل
ت�صدران الإفتاء لليهود »
ك��ان على معرفة وا��س�ع��ة باليهودية مكنته م��ن نقد ال�ت��وراة
ورغم �أن الكثري من كتب امل�سلمني يف جمال درا�سة الأديان ب�شكل منهجي.
قد �ضاعت ومل يبق منها �إىل القليل ،ف��إنّ ما بقي منها كان
وقد كان ابن حزم ظاهري املذهب ونقده الظاهري للتوراة
دليال على الأهمية التي حظيت بها مثل ه��ذه الدرا�سات يف
الثقافة العربية القدمية وقد ذكر كفايتي يف مقاله بع�ضاً من مثلما �أ�شار الدكتور حامد طاهر يف» منهج النقد التاريخي
الكتب التي ميكن �أن تدرج يف جمال درا�سة الأديان من بينها عند اب��ن ح��زم « متثل يف اط�لاع��ه على ن�سختني خمتلفتني
(الر�سائل املختارة يف الرد على الن�صارى للجاحظ « الف�صل للتوراة وتتبعه للتاريخ ال�سيا�سي والديني لليهود والظروف
يف امللل والأهواء والنحل البن حزم » �أجوبة احليارى يف الرد التي مت حفظ التوراة فيها ووجد �أنه « منذ وفاة مو�سى عليه
على اليهود والن�صارى الب��ن قيم اجل��وزي��ة وغريها كثري) « ال�سالم �إىل والي��ة �أول ملك لليهود وقع لبني �إ�سرائيل �سبع
وق��د ت�ع��ززت ه��ذه ال��درا��س��ات بكتب العلماء امل�سلمني الذين
كانوا يف الأ�صل يهودا �أو ن�صارى مثل كتاب «حتفة الأريب يف
الرد على �أهل ال�صليب» لل�شيخ عبد اهلل الرتجمان املريوقي
ال��ذي ك��ان ق�سي�سا و�أ�سلم .ويف املقابل ق��ام بع�ض العلماء من
ال�ي�ه��ود وال�ن���ص��ارى بالكتابة يف ه��ذا امل�ج��ال م�ث��ل �أب ��ي ح�سن
يهودا الالوي �صاحب كتاب « احلجة والدليل يف ن�صرة الدين
الذليل « الذي دافع فيه با�ستماتة عن اليهودية.

ردات فارقوا فيها الإميان و�أعلنوا عبادة الأ�صنام ثم يف �أثناء
�سقوط الأ�سباط الع�شرة من بني �إ�سرائيل تراوح �أمرهم بني
الإمي��ان والكفر ...وق��د ق��دم اب��ن ح��زم الكثري من التفا�صيل
الدقيقة ب�ه��دف ال��و��ص��ول �إىل حقيقة �أن ال �ت��وراة ق��د م�ضى
عليها ت��اري��خ م���ض�ط��رب م�ل��يء ب���س�ن��وات ال�ك�ف��ر واال��ض�ط�ه��اد
الديني للأنبياء قد تعر�ضت للتبديل والتحريف والتغيري
والزيادة والنق�صان وبهذا تو�صل ابن حزم �إىل �أن ن�ص التوراة
الأ�صلي قد تعر�ض من الناحيتني الزمانية واملكانية لظروف
جتعلنا ال نثق به .وقد حر�ص ابن حزم على �أن يكون من�ص ًفا
يف نقده للتوراة ولذلك ا�ستبعد من ن�صو�صها ما كان حمتمال
ً
غام�ضا حتى ال ي��دع جم��اال ملعرت�ض وق��د اقت�صر يف جمع
�أو
مادته على الن�صو�ص ال�صريحة يف الداللة املبا�شرة على ما
يريد» .
وت �ط��رق ك�ف��اي�ت��ي �إىل ذك ��ر ال ��درا� �س ��ات احل��دي �ث��ة يف جم��ال
مقارنة الأديان يف �أوربا التي �شهدت منذ ع�صر النه�ضة قراءة
جديدة للعهدين القدمي واجلديد ،م�شرياً �إىل �أنّ �أهم �سمة
متيزت بها تلك الدرا�سات هو جتريدها للن�صو�ص الدينية
من قد�سيتها وتطبيق املناهج املختلفة عليها ،وقد ظهرت هذه
الدرا�سات �أوال على يد باروخ �سبينوزا ،الذي �أُرجع له الف�ضل
يف ت�أ�سي�س علم مقارنة الأدي ��ان! ث��م بلغت قمة ازده ��ار هذه
الدرا�سات يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين.
وعلى الرغم من عدم اطالع ابن حزم على امل�صادر املبا�شرة
ل�ل�ت��وراة مثلما ذك��ر كفايتي جلهله باللغة ال�ع�بري��ة واللغات
ال�سامية املعروفة يف عهده ،ف ��إ َّن تطبيقه للمنهج التاريخي
ؤ�س�سا حقيقياً
والفيلولوجي �أثناء نقده للتوراة جعل منه م� ً
لعلم مقارنة الأديان ورائدا يف علم نقد التوراة.
وبعد كل ما �سبق ن��درك �أن ذلك اجلهد ال��ذي بذله علماء
امل�سلمني يف درا�ستهم للأديان التي تعاملوا مع �أهلها وحتى
تلك التي تعرفوا عليها يف رحالتهم وحر�صهم على فتح باب
احلوار مع الآخر بهدف التعرف عليه عن قرب ،رغم �أن القوة
يومها كانت بيد الإمرباطورية الإ�سالمية ،مل يكن ترفاً بل
كان عام ً
ال م�ساعداً على خلق جو من الت�سامح الديني ،وما
�أحوجنا اليوم �إىل مثل تلك احل��وارات التي تقرب بيننا �أكرث
يف زمن الت�شتت والتطرف.
famouswritter@hotmail.com
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الليرباليـــة �أو الــــدين �أو كالهمــا ؟
�أ�سماء ال�شام�سية
يحاول هذا العنوان النزوع �إىل القطبية حول �أيُّهما احلق و�أيهما الباطل؟ وك�أن �أحدهما الآخر وجد من �أجل مواجهات �أزلية و�أبدية ب�سبب من اختالف جذورهما وم�صادرهما
وامل�صائر والر�ؤى التي يحمالنها للب�شرية ،و�إىل هذا احلد من �سوء احلكم نفرت�ض �أن يُقر�أ تقدمي وت�أخري الليربالية والدين �أو العك�س يف عنوان املقال �أعاله بطرق منحازة ،وميكن
القول � ّإن املقال يُقر�أ من عنوانه �أو �أن يتجاهل القارئ هذه الت�أويالت ويتوقف عن اعتبارها �إملاحات مُتعمدة .فب�سبب هذا النزاع امل�ستعر بينهما نحاول مقاربتهما بالفهم الدقيق
لكليهما وتقريبهما عرب مناق�شة الأفكار التي تطرحها الكاتبة هبة ر�ؤوف عزت مبجلة الت�سامح يف مقالها «الدين العام والليربالية وامل�ستقبل :نقا�شات نظرية».
تتق�صى هبة ر�ؤوف الليربالية من حيث الروافد التي كوّنتها �أو
تلك التي �أعطتها �صبغة خمتلفة عن الذي عرفت به الليربالية
الكال�سيكية �أو تلك املدار�س �أو احلركات �أو االجتاهات الفكرية
التي حاولت �إحياءها ب�صيغ خمتلفة� ،إذ ت�سوق الكاتبة على ل�سان
براين ترينر ر�أي��ه �أن الليربالية مل تعد تقدم نف�سها بالت�صور
ال�ق��دمي ،ب��ل تتقم�ص مفاهيم متداخلة �أو متعار�ضة م��ن خالل
نظرتها �إىل الأخ�ل�اق واجل�م��اع��ات وال�ع��دال��ة ال�سيا�سية والقيم
الدينية نظرة حداثية ،وما ذلك �إال من �أجل تقريب الليربالية �إىل
جانب الدين والدولة ،ما يجعل الليربالية ال تتحقق �ضمن حق
الفرد يف ممار�سة فرديته و�إرادت��ه امل�ستقلة وح�سب ،بل وتتجاوزه
�إىل امل�س�ؤولية الأخالقية والفاعلية االجتماعية وال�سيا�سية ،وهو
م��ا يتعار�ض م��ع �أح ��د مفاهيم الليربالية الكال�سيكية يف �إرادة
الفرد امل�ستقلة من �أجل مواجهة التقاليد واملجتمع.
فمن ج��ون رول ��ز �إىل ديفيد ري��زم��ان يف حماولتهما التنظري
للرفاهة االجتماعية ع�بر م�شاركة ال�ف��رد م��ع اجلماعات ولي�س
جم ��رد م�ن�ح��ه احل ��ق االج �ت �م��اع��ي ك�ح��اف��ز ل�ف��اع�ل�ي�ت��ه املجتمعية،
و�صوال �إىل روب��رت بيال ال��ذي ر�صد ّ
ونظر لالنخراط ال�سيا�سي
للفرد يف ظل حتول القيم ال�شخ�صية وحت��ول نزعة املجتمع �إىل
الفردية ،وكري�ستوفر ال���ش وغريهم من مفكري علم االجتماع
والأخالقيني وال�سيا�سيني والقانونيني ،يتو�صل معظم ه�ؤالء �إىل
تراجع الفاعلية اجلماعية ومتركز الفرد حول ذاته بعد التحديث
الذي طال معظم املجتمعات ،وميكنني مناق�شة هذه الفكرة عرب
إ�ب��راز �س�ؤال ملاذا هذا النزوع العاملي �إىل الفردية؟ و�إىل �أي مدى
تراجع الت�ضامن االجتماعي لكي يطالب ه�ؤالء املفكرون ب�إحياء
املواطنة عن طريق الدوافع الدينية واملدنية؟.
يف ر�أيي �أن اجتاه املرء �إىل ذاته � -أعني االجتاه غري النفعي -
هو اجتاه �إىل فهم الذات وحت�صينها من الفاعليات اخلارجية بال
�شك حت�صينها من الآخر وحماولة العودة �إليها لفهم �أعمق حول
املتجه �إىل التحقق الروحي والعقلي هو فهم
ال��ذات ،هذا الفهم ّ
خ��ارج حم��ددات وم��ؤث��رات االجتماع العام للجماعات الإن�سانية،
فهم للطبيعة الب�شرية ،عودة �إىل النف�س والعقل م ًعا ،ومن �ش�أن
خا�صا ل��ذات��ه ،ت�صورا يهي�ؤه
ه��ذه ال�ع��ودة �أن متنح الفرد ت�صورا ً
ملرحلة ما بعد الذات واخلروج �إىل املجتمع.
�إ ّن الفكر ال�ق��دمي وال ��ذي ه��و فكر يع�شع�ش �ضمن جمتمعات
تقليدية ك�ث�يرة يف ع ��امل م �ت��وا ٍز ،ه ��ذا ال�ف�ك��ر ي���ص��رف ال �ف��رد �إىل
اجلماعة على نح ٍو مت ّلكي و�أن��اين بال�ضبط مثلما �أ ّث��ر التحديث

على امل�ستوى النفعي يف ان���ص��راف ال�ف��رد �إىل ذات ��ه ،ول�ك��ن هناك
ذلك االن�صراف �إىل الذات الذي يتيح للمرء ابتكار وعيه اخلا�ص
ور�ؤاه و�أف �ك ��اره اخل��ا��ص��ة وم���ش��اع��ره ث � ّم م���ش��ارك�ت�ه��ا م��ع ال�ع��امل،
وع�ن��دم��ا ي�ح�ين ان���س�ي��اق��ه يف اجل�م��اع��ة ال ي�ن�خ��رط ��ض�م��ن ن�سيج
مت�شابه و ُموّحد ،بل متفردًا ب�سماته الإن�سانية اخلا�صة متح�ص ًنا
من ن�سيج اجلماعة التي قد حتمل �أفكا ًرا م�ؤدجلة �أو متطرفة �أو
�أ�سطورية ال تعزز ذاتيته وحتققه الفردي يف املجتمع بل ُتاهيه
يف املجموع وتلغي متايزه وحم��اوالت��ه �إثباته ال��وج��ودي ،ه��ذا هو
التح�صني ال��ذي نتحدث عنه �إذا �أح�سن فهمه على نح ٍو �إن�ساين
ي�ضمن كرامة الفرد ال على نح ٍو نفعي وال ا�ستعبادي.
�إذن ،ما عالقة تراجع دور الأ�سرة الوظيفي يف الرتبية و�إحالته
�إىل ال�شركات وم�ؤ�س�سات الدولة وما يرتتب على ذلك من تفكك
ال�ن���س�ي��ج االج �ت �م��اع��ي وم ��ن ث ��م ت ��راج ��ع ال�ت���ض��ام��ن االج�ت�م��اع��ي،
م��ا ع�لاق��ة ك��ل ه��ذا ب��ال��دي��ن؟ ح�سب ال���ش ه��ذا ال�تراج��ع ل ل��أدوار
الوظيفية للأن�ساق التي ينبغي �أن تقوم ب�أدوارها من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إيل تراجع قوة الدين يف املجال العام كن�سق قيمي اجتماعي ،ما
ي�ؤدي �إيل �سقوط ال�سيا�سة �أي تهمي�ش الفرد للم�شاركة الوطنية
يف ال�ش�أن العام  ،وبروز الأهداف الفردية كمعيار للتحرك للمجال
الدفاعي واحلقوقي للحركات االجتماعية وهو �أي�ضا ما �أثر على
ق��درة العلوم الإن�سانية يف فهم الواقع وجمرياته ب�سبب نزعتها
الليربالية املتطرفة.
ولعلي يف هذا ال�ش�أن �أميل ايل ر�ؤية ال�سيا�سي مايكل والتزر يف
املحدوية التي يجب �أن متنح لعودة الأخالق الدينية �إيل املجتمع
ال�ع��ام وع��دم امل�غ��االة والإف ��راط يف تكوين ات�ف��اق �أخ�لاق��ي جمعي،
فذلك من �ش�أنه م�صادرة التعددية من جهة و احلق يف االختالف
م��ن جهة �أخ ��رى ،م��ا ي�صعب معه �إي�ج��اد جمتمع م��دين عاملي.يف
�سياق م�شابه يذكرين ه��ذا باخلربة ال�سلبية التاريخية والآنية
للعامل العربي والإ�سالمي يف بروز اجلماعات الدينية التي قدمت
م�شاريعها الدينية �إىل املجتمع على مدى عقود منذ ع�شرينيات
ال�ق��رن امل��ا��ض��ي وح�ت��ى ال �ي��وم .وا�ستغلت �ضعف وق�ه��ر املجتمعات
العربية والإ��س�لام�ي��ة على ال���س��واء م��ن الباك�ستان وحتى �شمال
�أفريقيا ،ب�سبب تلهفها �إىل عدالة اجتماعية و�سيا�سية وبطولة
قومية وخالفة �إ�سالمية يف ظل غياب الدميقراطيات ال�سيا�سية
وفقرها االقت�صادي وا�ضمحاللها احل�ضاري بوجه عام ،ومتكنت
ب��ا��س�ت�غ�لال�ه��ا حل��اج��ة الأف � ��راد واجل �م��اع��ات -ب �ت �ق��دمي ت���ش��ري�ع��ات
�آي��دي��ول��وج�ي��ة متطرفة ووع ��ود دن�ي��وي��ة وم��ا ورائ �ي��ة م�غ��ري��ة� -أن

ت�شبع حالة القهر ،بالق�صا�ص من الآخر ورف�ض الآخر ،وت�ؤ�س�س
لأخ�لاق عامة ونظم �صارمة ت�ضمن حقوق اجلماعة وتتجاهل
داخلها حق الأفراد يف التمايز وتقرير امل�صري من �أجل اخلال�ص
الأخروي للجماعة.
ول�ك��ن م��ا ح��دث يف ال�غ��رب ه��و ان�سحاب ال��دي��ن م��ن املجتمعات
التي ن�ش�أت فيها الليربالية وقد حدث يف ر�أيي مب�ساعدة عوامل
التحديث والتحول امل��ادي ،ب�سبب ردة الفعل العنيفة �ضد الدين
نف�سه كمرجعية يف �أثناء �إق�صائه ك�سلطة كن�سية ا�ستبدادية �إبان
ع�صر التنوير ،وبح�سب �ستيفن كارتر �أ�ستاذ القانون فمن �أجل
ع��ودة ال��دي��ن يف امل�ج��ال ال�ع��ام يتطلب ه��ذا م��ن النظام ال�سيا�سي
الأم��ري�ك��ي ال�ل�ي�برايل �إع ��ادة االح �ت�رام ل��ه يف ال��واق��ع االجتماعي
ول �ي ����س ف ��ر� ��ض ال �ت �� �س��ام��ح م �ع��ه لأن ال �ل �ي�برال �ي��ة ال �ع �ل �م��ان �ي��ة �أو
الليربالية ال�سيا�سية وه��ي املهيمنة على امل�ؤ�س�سات الأمريكية،
مامل حترتم الوالء الديني وتعتربه م�شاركا معتربا يف العمليات
ال�سيا�سية والق�ضائية يف مقابل احرتامها للتعدد الثقايف والنوع
ف�ستمار�س نوعا من االزدواجية التي لن تتحقق معها �أي �صيغة
مقبولة لليربالية احلديثة ،وما نق�صده بهذه العودة للدين يف
امل�ج��ال ال�ع��ام ه��و م��ا ع�بر عنه ريت�شارد نوينهاو�س ،لي�ست ع��ودة
ال�ث�ي��وق��راط�ي��ة وخ �ي ��ارات ال �ف��رد امل �ح ��دودة يف ح��ري��ة االع�ت�ق��اد بل
ت��ر��ش�ي��د ال�ل�ي�برال�ي��ة وت ��أك �ي��د ل�ل�ت�ع��ددي��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة واح�ت�رام
للحرية الدينية والالدينية ـ
بالطبع يبدو مثل ه��ذا احل��ل واث�ق�اً م��ن نف�سه برغم �صعوبة
وحم��دودي��ة وتعقد املتاح من اخل�ي��ارات على �أر���ض ال��واق��ع ،ولكن
هذا هو بعينه ما حتاول الكاتبة التو�صل �إليه� ،إحياء هذا املو�ضوع
اجل��ديل يف �صميم ال��درا��س��ات الأك��ادمي�ي��ة وع��دم تهمي�ش العامل
الديني من النقا�شات والدرا�سات وامل�ساحات الداللية للمواطنة
مبفهومها االجتماعي وال�سيا�سي وحتى القانوين والق�ضائي يف
املجتمعات الغربية ،العامل الديني الذي عاد يفر�ض نف�سه كردة
فعل عنيفة على عوملة الثقافات وتوح�ش الر�أ�سمالية والتحديث
املادي املعا�صر ،فللدين �أتباعه وجذوره وذاكرته التاريخية ونظمه
على �أر� ��ض ال��واق��ع والأم ��ر نف�سه عند الليربالية ،فهذا التجذر
ل�ل��دي��ن ك�ت��اري��خ وث ��ورة ه��و مب�ث��ل جت��ذر ال�ل�ي�برال�ي��ة العلمانية �أو
ال�سيا�سية وهذه احلركات تت�أثر باملناخ العام للمجتمعات وحركة
التاريخ ،ويتهدد جتاهل �أحدهما من �أجل فر�ض الآخر ،الأن�ساق
واملنظومات الإن�سانية العامة.
asmaashamsi@hotmail.com
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منوذج عاملـــي للمــر�أة امل�سلمـــة بني التنظري والواقـــع
داود �سليمان

واحدة من التحدِّيات ال ُكربى التي تواجه الفكر الإ�سالمي اليوم ،هي نظرته للمر�أة وحقوقها ودورها يف البناء احل�ضاري ،يف ظل اتهامات كثرية ترى �أن الإ�سالم
جن�سا �آخر ثانو ًّيا وتاب ًعا .ويف هذا ال�سياق ،نناق�ش
ومنظومته الفقهية قد �أ�ساءتْ للمر�أة ،وح َّقرت دورها ،واختزلته يف حدود الأ�سرة والأمومة ،ف�ضال عن اعتبارها ً
من خالل تلخي�صنا ونقدنا ملقال �سعاد حكيم يف جملة الت�سامح «املر�أة امل�سلمة نحو ت�أ�صيل لنموذج عاملي»� ،إمكانية تقدمي منوذج عاملي للمر�أة امل�سلمة ي�ستند للر�ؤية
الإ�سالمية ويزاحم النموذج الغربي املهيمن.
حيث ترى �سعاد احلكيم �أ َّن ق�ضايا املر�أة امل�سلمة بد�أت ت�أخذ حيزاً يف تداوالت الكتاب واملفكرين العرب يف بداية القرن الع�شرين ،يف �شكل نزاع بني تيارين متثل بقا�سم
�أمني الذي كان َي َرى �أن العادات والتقاليد متنع املر�أة من التقدم والتحرر كاحلجاب مثال الذي يعتربه عادة اجتماعية ولي�ست عبادة .ويف الوقت نف�سه ،كان هناك تيار
�آخر يرى العك�س كما هو عند ر�شيد ر�ضا الذي يقول �إ َّن الن�ساء امل�سلمات بد�أن يتجاوزن ال�شريعة و�أحكامها حتت ت�أثري الثقافة الغربية.
ويف منت�صف القرن الع�شرين ،خرجتْ م�س�ألة حقوق املر�أة
م��ن ح��دوده��ا الإق�ل�ي�م�ي��ة؛ ح�ي��ث ب��ات��ت ق�ضيتها ق�ضية عاملية
حت��ت ت��أث�ير م�ؤ�س�سات الأمم امل�ت�ح��دة ال�ت��ي ع�ق��دت امل��ؤمت��رات
واملعاهدات واالتفاقيات الدولية التي ت�سعى لتحقيق امل�ساوة
بني الن�ساء والرجال يف جل امليادين :ال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية؛ يف اخ�تراق وا�ضح للثقافة الغربية ومنوذجها
الن�سوي لأغلب ثقافات العامل -مبن فيها امل�سلمون -دون �أية
م��راع��اة خل�صو�صية ح�ضارتهم وثقافتهم .وم��ن هنا ،حتاول
�سعاد ت�أ�صيل فهم جديد لنموذج �إ�سالمي عاملي �أ�صيل للمر�أة
امل�سلمة يُناف�س �إن�سانيا النموذج الغربي املعزز بالعوملة.
ويقوم منوذج �سعاد احلكيم على مبد�أ ال�شراكة؛ حيث تقول
�إ َّن امل ��ر�أة يف الإ� �س�لام ه��ي �شريكة ال��رج��ل يف ك��ل م�ي��دان ،وهي
هنا ال تبتعد كثريا ع��ن املفهوم الغربي القائم على امل�ساواة
ِّ
وتو�ضح �سعاد
من ناحية رف�ض كل �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
احل�ك�ي��م ال �ن �م��وذج ال ��ذي ت��دع��و �إل �ي��ه م��ن خ�ل�ال �أرب �ع ��ة �أف �ك��ار
�أ�سا�سية؛ فهي تنفي تهمة �أن الإ�سالم يعيق امل��ر�أة من حتقيق
ه��ذا النموذج العاملي ،وت��دع��م ذل��ك بحقيقة �أن ن�ساء كثريات
ح�صلن على �شهادات علمية عالية ،وبع�ضهن ي�شغلن منا�صب
وزاري ��ة و�إداري ��ة ونيابية وجامعية يف �أغلب �أوط ��ان امل�سلمني،
وهن ن�ساء يعتززن ويفتخرن بانتمائهن والتزامهن بالإ�سالم،
و ُه ��ن خ�ير دل�ي��ل ع�ل��ى �أن الإ� �س�لام ال يحظر تقدمهن علميا
وعمليا .الفكرة الثانية هي انتقادها للفل�سفة الغربية؛ كونها
فل�سفة تنبني على الفردية حيث تراها �أر�ضا خ�صبة تنمو فيها
الأنانية واخل�صومة و�صراع احلقوق وامل�صالح الفردية القائمة
على روابط وقيم مادية ال تثمن الت�ضحية والإيثار ،وهي تقرر
بالأخري �أن الفردية تفكك االجتماع الب�شري وت�ؤ�س�س لل�صراع
مع الآخ��ر يف معركة احلقوق وامل�ساواة والتهمي�ش والتفعيل.
ويف حني �أ َّن الفل�سفة الإ�سالمية تنتج مفهو َم ال�شراكة يف �إطار
التكامل الإن���س��اين ال التماثل امل��واج�ه��ات��ي ،ي�ق��ول ر��س��ول اهلل
�-صلى اهلل عليه و�سلم�« -إمنا الن�ساء �شقائق الرجال».

ال�ف�ك��رة ال�ث��ال�ث��ة ه��ي ح��دي�ث�ه��ا ع��ن ال�ع��ائ�ل��ة؛ م��ن ح�ي��ث هي
ت��ول�ي�ف�ي��ة �إن���س��ان�ي��ة مت�ت�ل��ك ب�ن�ي��ة ب���ش��ري��ة ت�ت�م�ث��ل ب� ��الأب والأم
والأوالد ،ولكل واحد منهم دوره وم�شاركته وحقوقه وواجباته.
�أما يف الغرب ،فالأ�سرة ت�شهد �أ�شكاال جديدة كالعائلة املثالية
وعائلة ال��وال��د املنفرد ،ف�ضال ع َّما ي�شهده الغرب من تفكك
�أ�سري ،وهو ال يُب�شر باخلري ال على املجتمع وال على املر�أة.
الفكرة الرابعة وال�ت��ي توليها �سعاد احلكيم حيزا �أك�بر يف
مقالتها ه��ي الن�ضال م��ن �أج��ل ال�شراكة؛ م��ن خ�لال دعوتها
الن�ساء لإبداع �آليات ت�ضمن �شراكتها يف كل جمال ومتنع من
ا�ستعبادها يف �أي �أم��ر .وت�ق�ترح �سعاد احلكيم ابتكار هند�سة
ج��دي��دة للم�ساجد ت�ك��ون ث�ن��ائ�ي��ة م��زدوج��ة ال �ع �م��ارة م�ساوية
مل�ساحة الرجال؛ لأنه �إذا ح�صل ذلك فهي �ستكون ال�شريك يف
كل �ش�أن .الأم��ر الآخ��ر الذي تدعو �إليه �سعاد احلكيم هو نقد
الثقافة اخلا�صة باملر�أة من قبيل �أنها خملوق �ضعيف ناق�ص
القدرات �أو اعتبارها قنبلة جن�سية قابلة لالنفجار يف �أي وقت؛
لذلك وج��ب و�ضع القيود واحلجب عليها وه��و �أم��ر يبد�أ من
ال�ترب�ي��ة ال�صحيحة ،وت�ك��اف��ؤ ال�ف��ر���ص م��ن قبل العائلة .كما
تقرتح �سعاد احلكيم �أي�ضا �أن تكون هناك �أم��اك��ن حمفوظة
للن�ساء يف املجال�س والهيئات يف خمتلف امليادين حتى تكون
�شريكة يف �صناعة القرارات وال�سيا�سات.
وال �شك �أ َّن كل هذه الفعاليات والدعاوى للإ�صالح الديني
واملجتمعي فيما يخ�ص و��ض��ع امل� ��ر�أة ،ه��و ردة ف�ع��ل للحداثة
الغربية وقيمها التي و�ضعت كثريا م��ن املجتمعات املتخلفة
�أمام حت ٍّد �أخالقي وح�ضاري حقيقي و�صادم؛ لذلك و�إن كانت
�سعاد احلكيم تدعي �أن منوذجها العاملي للمر�أة امل�سلمة ي�ستند
لفكر �إ��س�لام��ي �أ��ص�ي��ل� ،إال �أن ال�سقف ال ��ذي ت�سري حتته هو
�سقف احل��داث��ة الغربية يف معنى االنت�صار للمر�أة وحقوقها
وتخلي�صها من هيمنة و�سيطرة الرجل وا�ستالبها االقت�صادي
واجل�ن���س��ي وال �ف �ك��ري .ه��ذا م��ن ج��ان��ب ،وم��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ه��ذا
الطرح يعرت�ض �أو ي�صطدم مع كثري من الن�صو�ص الدينية
املت�أثرة ب�سلطة املجتمع الذكورية النافذة �إبان ع�صر التدوين

ون�شوء املدار�س الإ�سالمية املختلفة ،والتي �أغلبها يرى للمر�أة
وظيفة واح ��دة ه��ي الأم��وم��ة ،وال�ت��ي تبخ�س �أي���ض��ا �إمكانيات
وجدارة املر�أة بال�شراكة مع الرجل يف كل امليادين.
والإ�شكالية احلقيقية بر�أيي -والتي ت�شكل عائقا حقيقيا
يف عملية �إخ��راج �أو والدة هذا النموذج العاملي للمر�أة امل�سلمة
القائم على مبد�أ ال�شراكة -هي التخلف االجتماعي والثقايف
ل�ه��ذه املجتمعات املحكومة بالنظام الأب ��وي الت�سلطي ال��ذي
ُي �ق �دِّم ال��رج��ل ع�ل��ى امل� ��ر�أة ،وي�ع�م��ل ع�ل��ى تر�سيخ ه��ذا ال�ت�ف��وق،
وي�ع�ي��د �إن �ت ��اج ه ��ذه ال�ترات�ب�ي��ة ب�ين م�سيطر وخ��ا� �ض��ع ،وال�ت��ي
حتكم العالقة بني اجلن�سني؛ لذلك يف حديثها عن الن�ضال
واقرتاحها فكرة هند�سة جديدة للم�سجد تعطيها من امل�ساحة
ما للرجل -بالرغم من طرافة ه��ذه الفكرة -للرمزية التي
حتملها؛ فبدال م��ن �أن يكون جم��رد ملحق هام�شي بامل�سجد
وك�أنه �إ�سقاط حلجم دورها ومكانتها الهزيلة باملجتمع ،يكون
لها ال�شق الآخ ��ر م��ن امل�سجد منا�صفة معه كم�صداق لهذه
ال�شراكة .ومع ذلك ،يبقى هذا جمرد تنظري لن يقبله النا�س
ما مل يكن هناك تغري حقيقي يف وعي النا�س ويف ثقافتهم �أو
بالأ�صح تربيتهم وتن�شئتهم االجتماعية على قبول واح�ترام
ح��ري�ت�ه��ا واالع �ت��راف ب�ح�ق��وق�ه��ا وم���س��اوات�ه��ا ب��ال��رج��ل .وه��ذا
ال�ت�غ ُّ�ير يف و�ضعية امل ��ر�أة االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ،ك�م��ا يقول
�إب��راه�ي��م احل �ي��دري يف ك�ت��اب��ه «ال�ن�ظ��ام الأب� ��وي» ل��ن ي�ت��أت��ى �إال
وتغي قابليتها للرف�ض
تغي وع��ي امل��ر�أة ُّ
ب�شرط �أ�سا�سي هو ُّ
واملقاومة بالتوازي مع تغيري وعي الرجل وحت��رره من قيود
�أ�سره و�أبوته وا�ستالبه.
«امل � ��ر�أة �إن �� �س��ان ،ول�ي���س��ت ج�ن���س��ا �آخ� ��ر» ب�ت�ع�ب�ير ��س�ي�م��ون دي
ب ��واف ��وار ،وم��واه�ب�ه��ا العقلية ال ت�ق��ل ��ش��أن��ا ع��ن ال��رج��ل ،وه��ي
جديرة ب�شراكته مبختلف امليادين ب��أن تكون حا�ضرة وفاعلة
ومنتجة .يقول ال�شاعر العراقي جميل �صدقي الزهاوي:
((�إمنا املر�أة واملرء �سواء باجلدارة...
علموا املر�أة فاملر�أة عنوان احل�ضارة)).
DAWOODSLIMAN1988@gmail.com
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