العدد السادس والعشرون  :صفر  1438هـ  -نوفمبر 2016م
ملحق لمجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

الدين والدولة
اسبينوزا ودور الفلسفة في سالمة ِّ
تطور الممارسات السياس َّية
التجربة اإلسالم َّية في
ُّ
العامة ومكانتها في التاريخ اإلسالمي
الحمامات
َّ

َترجمات غيرت مجرى التاريـخ
القراءة الحداثية للنص القرآني
القيمة :النظرية والمفهوم اإلسالمي وعوامل التأثير
تقدم الفكر الديني :الالهوت المسيحي نموذجًا
االدعاء بأن حقوق اإلنسان هي الدين الجديد
العرف والتشريع أساسًا القوانين العالمية
عن الحر َّية
العلم وأسلمة المعرفة

»

أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري
قررت الأمم املتحدة �أن يكون يوم  25نوفمرب من كل عام يومًا
عامل ًيا للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،وقد دعت احلكومات،
واملنظمات الدولية ،واملنظمات غري احلكومية� ،إىل تكثيف
�أن�شطتها لتعزيز الوعي الدويل بهذه امل�شكلة والق�ضاء عليها.
وت�شري �إح�صاءات الأمم املتحدة �إىل رقم خطري جدا يف هذا
ال�صدد؛ �إذ �أ ّن «واحدة من كل ثالث ن�ساء يف العامل يتعر�ضن
للعنف اجل�سدي� ،أو اجلن�سي ،غالبا من �شخ�ص مُق َّرب».
ؤو�سنا
ويف العامل الإ�سالمي ب�شكل عام ،ال ميكننا �أن ند�س ر� َ
يف الرمال حول هذه الق�ضية بحُ جّ ة �أ ّن الإ�سالم �أكرم املر�أ َة
وحفظ حقو َقها!
نعم ،الإ�سال ُم بر�سالته ال�سمحة مل يُهن املر�أة ومل َي ْد ُع �إىل
�إيذائها ،وو�صي ُة الر�سول الكرمي ُق َب ْيل وفاته د�ستو ٌر اجتماعي
ريا ،ف�إ ّن ّ
هن عندكم
وا�ضح يف قوله« :وا�ستو�صوا بالن�ساء خ ً
هن �شي ًئا ،و�إ ّن ُكم � ّإنا � ُ
ّ
ي ِل ْك َن لأ ْن ُف�سِ ّ
أخذتوهن ب�أمَان ِة
َعو ٌَان ال َ ْ
اهللِ» .ولكن واقع العامل الإ�سالمي خمتلف جدا؛ فالدرا�سات
امليدانية والإح�صاءات الر�سمية ت�ؤ ّكد تف�شي العنف �ضد املر�أة
بكل �أ�شكاله و�أنواعه :اجل�سدية ،والنف�سية ،واالقت�صادية،
وال�سيا�سية ،والثقافية ،واالجتماعية .وال �سبيل للت�سرت على
هذه امل�شكلة ب�أوراق التوت؛ لأ ّن ُع ْريَها ي�شمل جمي َع الدول
العربية والإ�سالمية!
وكي نواجه هذه امل�شكلة يف عمان ،نحن بحاجة �أوال �إىل
�إجراء درا�سات ميدانية مكثفة �شاملة ت�ستق�صي حجم
امل�شكلة ،و�أ�سبابها ،وطرائق عالجها .ومب�سح �سريع حول هذا
املو�ضوع ،ت�أ ّكد يل قلة الدرا�سات املنجزة فيه حتى الآن ،ولكن
ميكنني الإ�شارة الآن �إىل درا�ستني هامتني ،الأوىل بعنوان
«العنف �ضد الزوجة :درا�سة ميدانية مطبقة على عينة من
الزوجات يف حمافظة م�سقط» ،خلولة بنت �سامل الوهيبي
( ،)2008والثانية بعنوان «عالقة العنف �ضد املر�أة املع ّلمة
مب�ستوى �أدائها يف العمل يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة
عمان» �أعدتها منرية بنت خمي�س بن �سيف ال�سعدي (.)2011
وقد تو�صلت الدرا�سة الأوىل �إىل نتائج �أهمها �أ ّن العنف
اللفظي ،والعنف االقت�صادي ،والعنف اجل�سدي ،وكل �أ�شكال
العنف تتكرر با�ستمرار لدى عينة الدرا�سة وال تقت�صر على
وقت حمدد منذ بداية الزواج .وت�ؤكد الوهيبية �أ ّن درا�ستها
اهتمت مبحاولة و�ضع وحتديد دور اجلهات والتخ�ص�صات
االجتماعية والنف�سية يف حل م�شكلة العنف �ضد الزوجات
من خالل اقرتاح ت�صوّر للخدمات االجتماعية والنف�سية
التي ميكن �أن تقدم للزوجات الالتي يعانني من العنف ،كما
�أ ّنها خرجت مبجموعة من التو�صيات واملقرتحات التي ر ّكزت
على �أهم ّية تفعيل القوانني والت�شريعات اخلا�صة باملر�أة
وحمايتها من العنف املمار�س �ضدها ،وتدريب املتخ�ص�صني
االجتماعيني والنف�سيني على الأ�ساليب احلديثة والعلمية
للتعامل مع احلاالت التي تعاين من العنف.
ويف يوم عاملي كهذا ،ميكن مل�ؤ�س�ساتنا الإعالم ّية ،والثقافية،
والرتبوية ،واالجتماعية ،والدينية �أن متار�س �أن�شطة
متنوعة لتوعية املجتمع بخطورة هذا امل�شكلة و�أهم ّية
الق�ضاء عليها.
hilalalhajri@hotmail.com
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الدين والدولة
ا�سبينوزا ودور الفل�سفة يف �سالمة ِّ
نا�صر احلارثي

«�إ َّن ُحرية التفل�سف ال ُت ِّثل خط ًرا على التقوى �أو على �سالمة الدولة ،بل �إ َّن يف الق�ضاء عليها ق�ضا ًء على �سالمة الدولة والتقوى ذاتها» ..بهذه العبارة
املقتب�سة من الفيل�سوف ا�سبينوزا ا�سته َّل زهري اخلويلدي مقاله يف جملة «الت�سامح» حول احلدود الفا�صلة بني الدين وال�سيا�سة عند الفيل�سوف الهولندي
ا�سبينوزا ،والذي يعد من �أهم فال�سفة القرن ال�سابع ع�شر يف �أوروبا.
و ُي �ع ��دُّ ال�ف�ي�ل���س��وف ا��س�ب�ي�ن��وزا �أح ��د �أه ��م م��ن حت� �دَّث ح��ول
ق�ضية كانت وال ت��زال مثا َر جدل على امتداد الع�صور ،وهي
عالقة الدين بالدولة ،وتعد �أطروحات ا�سبينوزا مبثابة ثورة
فكرية؛ حيث �إ َّن��ه انطلق من �أطروحات ديكارت مُت�أثرا به يف
الثنائيات ومنهج الأفكار الوا�ضحة املتعلقة بالدين والعقائد
من �أجل متييز الأفكار العقالنية؛ لذلك يعترب من الفال�سفة
العقالنيني ،ولكنه جت��اوز منهج ديكارت يف الثنائيات و�سبق
ك�لا م��ن ك��ان��ط وه�ي�ج��ل يف احل��دي��ث ع��ن ال�ع�لاق��ة احلقيقية
بني الفكر والواقع والنظر والعمل وبني الدين والدولة ،كما
�أ َّن��ه اتفق مع كل من �سيمون و�أو�سرتيك ح��ول �أهمية النقد
التاريخي للكتب املقد�سة لتمييز الن�صو�ص ال�صحيحة من
الأقاويل املن�سوبة �إليها.
ولقد حاول ا�سبينوزا من خالل منهجه العقالين ا�ستبعاد
الأحكام امل�سبقة التي تعيق الذهن عن احلكم ال�صحيح ،وكذلك
التخلي عن العلل الغائية املتعلقة بامليتافيزيقا ،ولقد اعترب
الفيل�سوف الهولندي �أن الكون ينطلق من مبد�أ ال�ضرورة،
ويخ�ضع ل�ن�ظ��ام الأ� �س �ب��اب وامل���س�ب�ب��ات ،ف�لا ت��وج��د ظ��اه��رة �أو
ُمعجزة خارقة ،وبذلك اعترب العناية الإلهية وتبجيل الإن�سان
ومتييزه عن �سائر املخلوقات نوعا من احلكم امل�سبق؛ لذلك
ينبغي جتاوز هذا احلكم ،وحاول ا�سبينوزا �أن ِّ
يبي �أ َّن الدين
وال�سيا�سة جماالن خمتلفان وال ي�صح اخللط بينهما ،وهو ما
�أدى �إىل اتهامه ب�أنه من دعاة ف�صل الدين عن الدولة ،ولكنه
يف احلقيقة �أبقى على اخلط الذي يربط بني الدين والدولة؛
وذل��ك م��ن �أج��ل حتقيق التكامل يف وج��ود الإن���س��ان واملرتبط
بال�صحة الدنيوية واخلال�ص املن�شود ،وكذلك قارن ا�سبينوزا
بني �أنظمة احلكم ونقد الأنظمة امل�ستبدة القائمة على نظام
ال �ف��رد ال��واح��د واع �ت�بر ن�ظ��ام ال��دمي�ق��راط�ي��ة �أك�ث�ر الأن�ظ�م��ة
ات�ساقا مع العقل والطبيعة ،ولقد �أو�ضح ا�سبينوزا يف كتابه
«علم الأخالق�..أ�س�س ودعائم الفل�سفة ال�سيا�سية» وخل�ص �إىل
�أ َّن العقل والالهوت ينطلقان يف جمالني خمتلفني؛ حيث �إ َّن
�أ�سلوب العقل فل�سفي برهاين والغاية منه �إدراك الأ�شياء ،يف
حني �أن �أ�سلوب الالهوت هو الإمي��ان ال��ذي يخلق الت�أثري يف
النفو�س والغاية منه الطاعة والت�صديق مبا جاء يف الكتاب.
ومن هنا ،جند �أ َّن ا�سبينوزا يقرتب من خطاب ف�صل الدين
ع��ن ال��دول��ة ،ولكن ه��ل ُيكن ال�ق��ول ب��أن��ه يدعو �إىل الف�صل

بينهما؟ يف هذا ال�سياق ،يرى ح�سن حنفي يف مقدمة ترجمته
ل�ك�ت��اب «ال�ل�اه ��وت وال���س�ي��ا��س��ة» �أ َّن ا��س�ب�ي�ن��وزا ي��دع��و ال�ن��ا���س
«لعدم اخللط بني البدع الإن�سانية والتعاليم الإلهية �أو بني
الت�صديق ال�ساذج والإميان ال�صادق �أو بني اجلدل البيزنطي
يف الكنائ�س وبني الإح�سا�س الطبيعي بالعدل واخلري �أو بني
الفنت وامل�صادمات بني الطوائف با�سم الدفاع عن الدين وبني
ال�سالم»؛ حيث �إ َّن الفكرة املركزية يف ر�سالة ا�سبينوزا الثورية
�أ َّن العقل �أ�سا�س الإميان؛ لذلك حرية االعتقاد ال ت�ؤثر �سلبا
على الدين؛ فالعقل �أ�سا�س كل نظام �سيا�سي عادل .كما �أو�ضح
ا�سبينوزا �أن للعقل دورا كبريا يف حماربة اخلرافة التي قد
تع�ش�ش يف عقول النا�س ،كما اع�ترف ا�سبينوزا ب�أنه قد يتم
ا�ستغالل الدين يف الت�أثري على تفكري النا�س وحتويل احلاكم
�إىل حاكم مُقدَّ�سُ ،م��اط بق�ص�ص خرافية �أو يتم �شيطنته
بوا�سطة الدين نف�سه؛ لذا يرى ا�سبينوزا �أ َّن ال ُكتب املقد�سة
من خالل درا�سته ملقومات ر�سالة العربانيني قد دخلها الكثري
من التحريف لوجود �أكرث من م�ؤلف لها� ،إ�ضافة �إىل اختالط
ال�سند باملنت واندماج الن�ص الأ�صلي مع احلا�شية والهوام�ش
وال���ش��روح��ات وال�ت�ع�ل�ي�ق��ات� .أ��ض��ف �إىل ذل��ك ال�ف�ترة الزمنية
الطويلة؛ لذلك ال بد من نقد تاريخي لهذه الكتب املقد�سة،
وب��ذل��ك �أن�ك��ر املعجزات واخل ��وارق واع�ت�بر �أ َّن ال ُكتب املقد�سة
يف حقيقتها تعرب ع��ن ك�لام اهلل وم��ا الت�شريعات الإن�سانية
�إال �إ�ضافات على الن�صو�ص املقد�سة ولي�س لها عالقة بكالم
اهلل ،ف ��اهلل لي�س ب��امل�ل��ك ال ��ذي ي�ح�ت��اج �إىل �أو� �ص �ي��اء ليقوموا
ب�شريعته ع�ل��ى ه��ذه الأر�� ��ض ،ك�م��ا �أن الن�صو�ص امل�ق��د��س��ة ال
حتتوي على الكثري من الأنظمة واحلقوق التي تنظم عالقة
الب�شر ببع�ضهم البع�ض وهو ما يعك�س �أنها ن�صو�ص منحولة،
وكذلك الدولة التي �أقامها النبي مو�سى ما لبثت �أن انهارت؛
وذل��ك لإي�ضاح �أن��ه ال يوجد نظام حكم مُعني يجب �أن ي�سري
عليه الب�شر.
كذلك ناق�ش اخلويلدي ُر�ؤي ��ة ا�سبينوزا للقانون الإل�ه��ي،
واعتباره القاعدة احلقيقية للحياة ،يف حني تنظيم املجتمع
ي �ك��ون م��ن خ�ل�ال ال �ق��ان��ون ال��و��ض�ع��ي امل�ستلهم م��ن ال�ق��ان��ون
الإل� �ه ��ي؛ ح �ي��ث ي ��رى ا� �س �ب �ي �ن��وزا �أ َّن ال ��دول ��ة ج� ��اءت لتنظيم
مم��ار� �س��ة ال���ش�ع��ائ��ر ال��دي �ن �ي��ة؛ ل��ذل��ك مت�ل��ك احل ��ق يف ف��ر���ض
ال�شعائر ،وللمجتمع احلق الطبيعي املطلق يف اختيار النظام

الذي ي ِّ
ُنظم �ش�ؤون حياتهم .ويف ال�سياق ذاته ،من حق الدولة
تنظيم ط��ري�ق��ة مم��ار��س��ة ال���ش�ع��ائ��ر ال�ت�ع�ب��دي��ة ،وع ��دم اختيار
امل�ج�ت�م��ع ل�ل�ن�ظ��ام يجعلهم ي�ط�ب�ق��ون ال�ن�ظ��ام ب��داف��ع اخل ��وف،
وهو ما حدث يف الدولة العربانية ،كما �أ َّن��ه يرى �أ َّن ال�سلطة
ال�سيا�سية مفو�ضة ب�إدارة �أمر الدولة من خالل احلق الإلهي
واحلق الطبيعي ،و�إذا وجد اختالف بني الدين والدولة ف إ� َّن
ا�سبينوزا يجنح �إىل �أهمية اح�ت�رام نظام ال��دول��ة؛ لأن��ه حق
�إلهي وطبيعي .وهنا؛ جند �أ َّنه ال يف�صل بني احلق الطبيعي
واحلق الإلهي ،ويرى �أ َّن واجب الدولة الإ�شراف على ال�شعائر
التعبدية ،يف ح�ين ال�سلطة الدينية عليها تنظيم ال�شعائر
ْ
ال�سلطتي �أن ال تتداخال مع بع�ضهما البع�ض
التعبدية ،وعلى
ليكون حبل الدميقراطية هو ال��ذي ي ِّ
ُنظم العالقة بينهما،
وهو �أف�ضل الأنظمة املوجودة التي ُت�ساعد على تنظيم حياة
الب�شر ،و�إذا ت�ساءلنا ب�أي حق يتم رهن فهم الدين وتطبيقه
لل�سلطة وحدها؟ ي��رى ا�سبينوزا �أ َّن��ه ال �أح��د ميكنه �أن يقوم
بدور الأنبياء لذلك ف�إن احلياة العملية تثبت �أحقية الدولة
للقيام بدور التطبيق.
جند يف املقال �أ َّن ا�سبينوزا يُدافع عن ر�أيه من مُنطلق �أهمية
احرتام القانون ،والذي من خالله ُيكن جتنب دخول ال�سلطة
الدينية يف ال�سيا�سة ،واعتماد نظام الدولة على مذهب معني،
كما ي ِّ
ُو�ضح �أ َّن الفل�سفة يكون دورها يف الف�صل بني الالهوت
وال�سيا�سة عند االختالف ،و�إ�شكالية الكثري من الالهوتيني
�أن �ه ��م ي ��ري ��دون ح�ك��م � �ش ��ؤون ال �ع��ام��ة ب�ن�ظ��ام ال �ف ��رد ،ك�م��ا �أ َّن
الفال�سفة �أبعد ما يكون عن واقعية ال�سيا�سية وفطنتها؛ فهم
يفكرون بطريقة مثالية ،يف حني �أ َّن �أه��ل ال�سيا�سة هم �أكرث
دراي��ة ب��إدارة الواقع؛ لذلك علينا �أنْ ال نخلط بني امل�سار ْين.
وهذا ما يعك�س ت�أثر الفيل�سوف ا�سبينوزا باملعتزلة .ومن هنا؛
نرى �أ َّن ا�سبينوزا يحاول الدفاع عن الفكرة الرئي�سية وهي
احلرية الوجودية ،وجعل كل من الدين وال�سيا�سة والفل�سفة
يف �أن���س��اق خمتلفة حتى ال ت�ت�ع��ار���ض ،ويف ال��وق��ت ذات ��ه تقوم
بخدمة كل واحد منها الآخر يف جماالت منف�صلة تربط بينها
الدميوقراطية؛ وبذلك يتحقق املطلب الأ�سمى وهو احلرية
التي متثل الغاية الأ�سا�سية من قيام الدولة.
m056058@gmail.com
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التجربة الإ�سالم َّية يف تط ُّور املمار�سات ال�سيا�س َّية
ُ�سلطان املكتومي

ري من التطورات على م�ستوى ال�سلطة والقوانني
�إ َّن التجربة ال�سيا�سية عند الإ�سالميني يف زمن اخلالفة الرا�شدة وحتى الدولة العثمانية� ،شهدت الكث َ
ري من
التي ت�ضعها الدولة .وقد َع َر�ض لنا الكاتب ر�ضوان ال�سيد يف مقاله مبجلة «الت�سامح» «الفقه وال�سيا�سة يف التجربة الإ�سالمية الو�سطية» الكث َ
الأحداث التاريخية التي �أبرزها يف مالحظتني؛ �إحداهما :مفهومية ،والأخرى :تاريخية .وقد تناول الكاتب يف املالحظة الأوىل وقائع التجربة امل�سيحية
والإ�سالمية يف الع�صور الو�سطى� .أ َّما من الناحية امل�سيحية ،فهناك م�ؤ�س�سة دينية قوية منذ القرن الثالث امليالدي (كني�سة�-سلطة كن�سية) .وظهرت
�إ�شكاليات العالقة بني امل�ؤ�س�ستني الدينية وال�سيا�سية يف القرن الرابع بعد اعتناق الإمرباطور ق�سطنطني امل�سيحية.
�أ َّم ��ا م��ن ال�ن��اح�ي��ة الإ��س�لام�ي��ة ،ف�لا ُي�ك��ن احل��دي��ث ع��ن م�ؤ�س�سة
دينية مُكتملة الأركان قبل مُنت�صف القرن الثالث الهجري/التا�سع
والعا�شر امليالدي .يف املالحظة الثانية تناول الكاتب ال�ش�أن ال�سيا�سي
زمن الر�سول �-صلى اهلل عليه و�سلم -ومن بعده ال�صحابة الكرام،
و�أي �� �ض��ا حت� �دَّث ع��ن ال��دول��ة الأم ��وي ��ة ،وك�ي��ف ك��ان��تْ ُت ��ار���س ال���ش��أن
ال�سيا�سي وفق منهج ال�شورى والكتاب وال�سنة .و�س�أحاول يف هذا املقال
� ْأن �أ�سوق َ
بع�ض الأحداث والتطورات ال�سيا�سية عند الإ�سالميني حتى
زمن الدولة العثمانية التي �شهدت الكثري من املمار�سات ال�سيا�سية
اجلديدة على م�سرية التجربة الإ�سالمية ال�سيا�سية.
امل�صطلحات اجلديدة والأحداث التي �صاحبتها:
ْ
ظهرت عِ دَّة م�صطلحات على مدى تاريخ التجربة الإ�سالمية ،وكل
دولة كانت لها �صبغة معينة �أو م�صطلح ل�شخ�ص ُيار�س فيه الدور
الذي ُل ِّقب به؛ ومن �ضمنها :ظهور م�صطلح «الفقيه» الذي كان يف
القرن الأول وهو �سلمة بن ذ�ؤيب الرياحي ،الذي حمل راية يف �أوا�سط
ال�ستينيات م��ن ال�ق��رن الأول ،ودع��ا حتتها �إىل ال ��والء الب��ن الزبري
بعد وف��اة يزيد ب��ن م�ع��اوي��ة .وفيما بعد ذل��ك ك��ان ال�شبان والكهول
املهتمون بال�ش�أن الديني ي�سمون قراء �أو علماء .والطريف �أن الذين
تولوا الق�ضاء ي�سمون ق�ضاة فح�سب .ويف الن�صف الأول من القرن
الهجري نقر�أ عن «فقهاء املدينة ال�سبعة» ،ثم يف الن�صف الثاين من
القرن الثاين الهجري /الثامن امليالدي ،انت�شر م�صطلحا «املتكلم»
و»الفقيه» ،دون �أن يكون وا�ضحا وحمددا معنى الفقيه و�صالحياته
ب �خ�لاف امل�ت�ك�ل��م .ويف ال �ق ��رن ال �ث��ال��ث ال �ه �ج��ري/ال �ت��ا� �س��ع وال�ع��ا��ش��ر
امليالدي -ولأول م��رة -ظهرت املذاهب الفقهية �أو مدار�س الفقهاء
ال�شخ�صية ،ومن �ضمن هذه امل��دار���س :الأحناف (ن�سبة للإمام �أبي
حنيفة النعمان) .ويف هذا ال�سياق التاريخي ،ا�شتبك اخلليفة امل�أمون
ومن بعده �أخوه املعت�صم وابنه الواثق مع املحدثني والفقهاء يف عدة
م�سائل؛ �أبرزها :خلق القر�آن .وهذه امل�سائل والإ�شكاليات تدل على
اكتمال امل�ؤ�س�سة الفقهية ،و�أخذها لل�صالحيات الت�شريعية باعرتافها
منذ �أن عني ه��ارون الر�شيد (193-170ه� �ـ 808-786 /م) �أب��ا يو�سف
تلمي َذ �أب��ي حنيفة امل�شهور -قا�ضيا للق�ضاء .وق��د �سلم امل��أم��ون �أباهارون للفقهاء باملرجعية يف الت�شريع .ولكن الأهم من ذلك �أنه مل
ي�سلم لهم باملرجعية يف الدين؛ خوفا من �أن ي�ؤثر ذل��ك يف م�شروع
الدولة� ،أو �أن يتجدد النقا�ش يف م�سائل ال�شورى و�شرعية ال�سلطة
و�شروطها.
حتديد املجال :الديني وال�سيا�سي
ح��دث��تْ ح��ادث��ة ك�ب�يرة ا�ستم َّرت ق��رن��ا م��ن ال��زم��ان وحت��دي��دا كانت

بني القرن الثامن والتا�سع امليالدي ،ونتج عنها تناف�س بني امل�ؤ�س�سة
الفقهية املتمثلة يف ع��دة فئات متقاربة :ق�ضاة ،وق��راء ،وحمدثني،
وفقهاء .وبد�أت تتوىل م�سائل التعليم يف امل�ساجد ،والدر�س الفقهي،
وال�ق���ض��اء ،ورواي ��ة احل��دي��ث ،وال�ف�ت��اوى ،والت�صنيف وال�ت��أل�ي��ف .ويف
داخ ��ل امل��ؤ��س���س��ة ت�ن��اف����س ب �ج��واره��ا ع ��دة ف �ئ��ات ع�ل��ى حت��دي��د مفهوم
الدين ،وحتديد ال�سلطة فيه .والتناف�س الرئي�سي كان بني الفقهاء
واملتكلمني� .أما الدولة �أو ال�سلطة ال�سيا�سية احلاكمة فقد وقفت يف
بادي الأم��ر مع املتكلمني .ونتيجة لذلك انخف�ضت �سمعة املتكلمني
مما جعل ال�سلطة ال�سيا�سية تتقا�سم مع الفقهاء الذين تولوا املهام
الرئي�سية يف املجال الديني :التعليم ،والق�ضاء ،والفتوى ،والت�صنيف
�أو التدوين الفقهي واحلديثي.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،وخ�ل�ال ال�ق��رن ال�ث��ام��ن امل �ي�لادي ،لدينا ثالثة
ن�صو�ص :اثنان منهما من�سوبان للخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز
(101-99هـ719-717/م) ،والآخر من�سوب البن املقفع (139هـ756/م)،
معني بتحديد املجالني الديني وال�سيا�سي ،و�صالحيات كل
وكالهما ٌّ
من ال�سلطة ال�سيا�سية ،وامل�ؤ�س�سة الدينية ،والن�صو�ص هي:
�أوال  -ن�ص ُعمر بن العزيز:
 «�أردت �أن �أجعل �أحكام النا�س والأجناد حكما واحدا ،ثم ر�أيت �أنهقد كان يف كل م�صر من �أم�صار امل�سلمني ،وجند من �أجناده نا�س من
�أ�صحاب ر�سول اهلل ،وكان فيهم ق�ضاة ق�ضوا ب�أق�ضية �أجازها �أ�صحاب
ر�سول اهلل ور�ضوا بها ،و�أم�ضاها �أهل امل�صر كال�صلح بينهم ،فهم على
ما كانوا عليه من ذلك».
 «لي�س لأحد يف كتاب اهلل وال يف �سنة ر�سول اهلل �أم ٌر ،وال ر�أي �إال�إنفاذه واملجاهدة عليه .و�أم��ا ما حدث من الأم��ور التي تبتلى الأمة
بها مما مل يحكمه القر�آن وال �سنة النبي ؛ ف�إن وايل امل�سلمني ،و�إمام
عامتهم ال يقدم فيها بني يديه ،وال يق�ضى فيها دونه ،وعلى من دونه
رفع ذلك �إليه ،والت�سليم ملا ق�ضى».
�أ َّم ��ا ال�ن����ص الأول ل� ُع�م��ر ب��ن ال�ع��زي��ز ،ف�ي��ذك��ر حم��اول��ة م��ن جانب
ال�سلطة الأموية لل�سيطرة على �أحكام الق�ضاء يف الأجناد (املناطق
الع�سكرية التي �أن�شاها الفاحتون العرب) ،والأم�صار (امل��دن) وعمر
الثاين ال يذكر طبيعة ال��ذي �أراد الأم��وي��ون ال�سيطرة من خالله؛
لكنهم �أرادو ال�سيطرة من خالل الأوامر الإدارية املبا�شرة .املحاولة
ف�شلت ،وق��د ت��رك��وا يف النهاية للق�ضاة احل�ك��م ب��الأع��راف املختلفة
ال���س��ائ��دة ب�ك��ل م���ص��ر .وي �ع��ود ع�م��ر ال �ث��اين يف ال�ف�ق��رة (ب) لتحديد
ال�صالحيات الت�شريعية لل�سلطة ال�سيا�سية ،فيعترب الكتاب امل�صدر
الأول يف ال�ت���ش��ري��ع وال���س�ن��ة ه��ي امل���ص��در ال �ث��اين للت�شريع .ويعترب

اخلليفة نف�سة م�صدرا ثالثا يف الأم��ور التي مل يُ�شرع فيها الكتاب
(القر�آن الكرمي).
مل حتدث خالفات عميقة وجوهرية يف عهد اخلليفة العادل عُمر
بن العزيز؛ بحكم العدل والإن�صاف والزهد ،بخالف من �سبقوه من
والة بني �أم�ي��ة؛ فقد عا�شت ال��دول��ة الأم��وي��ة �أزه��ى فرتاتها يف عهد
عُمر بن العزيز ،الذي كان يحذو حذو الفاروق ر�ضي اهلل عنهما.
ثانيا  -ن�ص عبداهلل بن املقفع:
«�أما �إثباتنا للإمام الطاعة فيما ال يطاع فيه؛ ف�إن ذلك يف الر�أي
والتدبري والأمر الذي جعل اهلل �أزمته وعراه بيدي الأمة ،لي�س لأحد
فيه �أمر وال طاعة من الغزو والقفول ،واجلمع والق�سم ،واال�ستعمال
وال �ع��زل ،واحل�ك��م ب��ال��ر�أي فيما مل يكن فيه �أث ��ر ،و�إم���ض��اء احل��دود
والأح�ك��ام على الكتاب وال�سنة ،وحم��ارب��ة ال�ع��دو ومهادنته ،والأخ��ذ
للم�سلمني والإعطاء عنهم.»...
�إ َّن الن�صو�ص التي �أوردها ابن املقفع ،والتي �سُ ْق ُت منها ن�صا واحدا
فقط يتعلق باملجال ال�سيا�سي ،هي فقرات من الر�سالة املن�سوبة �إليه
با�سم «ر�سالة ال�صحابة» .واب��ن املقفع ك��ان من موظفي ال��دي��وان �أو
الإدارة يف الع�صر الأم��وي ،وهو من موايل العبا�سيني؛ ولذلك �صار
من امل�ست�شارين يف الدولة اجلديدة .ور�سالته تعك�س النقا�شات التي
كانت دائرة يف �أو�ساط النخب ال�سيا�سية .وهي قريبة من كالم عُمر
بن عبدالعزيز يف عالقة ال�سلطة ال�سيا�سية بالت�شريع .وكلها كانت
ن�ق��ا��ش��ات ح ��ول ��ش��رع�ي��ة اخل�ل�ي�ف��ة و��ص�لاح�ي��ات��ه ،م��ع ال�ع�ل��م � ْأن يكون
اخلليفة فقط جمتهدا �أو باعتباره الراعي الأعلى للعدالة؛ بحيث ال
تختلف الأحكام بني م�صر وم�صر .ويف هذه الفرتة التاريخية ف�شلت
كل امل�ح��اوالت يف توحيد الأح�ك��ام من الأم��وي�ين والعبا�سيني على �أن
يكون احلاكم مبثابة ال�سلطان.
تغيت
و�أخ�ي�را ..التجربة ال�سيا�سية يف ال��دول��ة العثمانية التي َّ
تغريا جوهريا عن الأزمنة ال�سابقة؛ فقبلها كانت هنالك م�ؤ�س�ستان
(الدينية وال�سيا�سية) ،ومل تكونا مت�سقتني .والأخطر من ذلك �أن
الفتوى واالجتهاد ال�شرعي �أ�صبحا فيما بعد قانونا ال ميكن تغيريه.
ولكن الدولة العثمانية �أي�ضا كانت لها م�ؤ�س�ستان -دينية و�سيا�سية-
وكانتا مت�سقتني ومتجان�ستني؛ لذا فقد �أمكن حل النزاعات ومراعاة
االحتياجات امل�ستجدة ،بت�شاور بني امل�ؤ�س�ستني .وال نن�سى �أن �سبب
التنا�سق بينهما ك��ان بف�ضل ال�سلطان حيث ك��ان ُي���ش��رع وي�ع��دل يف
امل�ؤ�س�ستني.
sultan.almaktomi@hotmail.com
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احلمامات العا َّمة ومكانتها يف التاريخ الإ�سالمي
نادية اللمك َّية

ُيطالعنا الكاتب خالد ُم َّمد عزب يف مقاله الذي َ�صدَر يف العدد الرابع والع�شرين من جملة «الت�سامح » ،واملو�سوم بـ«الأحكام الفقهية ِّ
املنظمة للح َّمامات يف
مدينتي :القاهرة ور�شيد» ،ب�إحدى املن�ش�آت املعمار َّية التي كانت جز ًءا من ح�ضارة بع�ض البلدان الإ�سالمية وثقافتها ،والتي ارتبطتْ مبفاهيم دينية وعرفية
�صارت لها �أحكام وقواعد فقهية؛ �أال وهي :احلمامات.
لقد مثل ارتيا ُد احلمامات -بنوعيها :الرجايل والن�سائي-
ج��زءًا ال ينف�صل عن احلركة االجتماعية اليومية يف حياة
بع�ض امل��دن الإ��س�لام�ي��ة� ،ضمن حقبة ُم �دَّدة م��ن التاريخ
الإ�سالمي ،ولكون هذا املقال يبحث يف �أ�صله الأحكام الفقهية
املرتبطة باحلمامات و�شروط ا�ستخدامها ،فقد ع ِم َد الكاتب
م �ن��ذ ال �ب��داي��ة �إىل ال �ب �ح��ث ع ��ن امل��رج �ع �ي��ة ال�ف�ق�ه�ي��ة جل ��واز
ا�ستخدام احل�م��ام��ات ،مُلح ًقا حكمها بحكم «ال�ع��رف» ال��ذي
ارت�ضاه النا�س و�أقره الإ�سالم ،وبالقاعدة الفقهية التي تق ُّر
بجواز الأمر حني انتفاء ال�ضرر «ال �ضرر وال �ضرار»؛ �إذ مل
يكن يف هذه املن�ش�أة املعمارية �ضر ٌر يلحق بغريها.
وق ��د خ ��� َّ�ص ال �ك��ات��بُ احل ��دي � َ�ث ع��ن احل �م��ام��ات ال �ع��ام��ة يف
م���ص��ر ،وحت ��دي �دًا يف م��دي�ن�ت��ي ال �ق��اه��رة ور� �ش �ي��د؛ �إذ ُع� ِرف��ت
هاتان املدينتان بازدهار عمارة احلمامات العامة منذ القرن
الثاين ع�شر امليالدي مع بداية دخول عمارة احلمامات �إىل
ال�شرق ،كما عرفت امل��دن الإ�سالمية الأخ��رى؛ مثل :بغداد
والف�سفاط وف��ا���س ودم�شق وقرطبة وم��ا حولها م��ن م��دن،
ازده��ا ًرا يف بناء احلمامات وزخرفتها واالعتناء بتفا�صيلها،
وتخ�صي�ص ق��ائ�م�ين وم���ش��رف�ين عليها .و ُت ��ورِد ُك�ت��ب الأدب
والرحالت �إ�شارات �إىل انت�شار احلمامات يف املدن الإ�سالمية
ب�إح�صاء عددها والتف�صيل يف و�صف عمارتها؛ من ذلك ما
�أورده املقري التلم�ساين يف نفح الطيب بقوله :كان بقرطبة
«يف عهد النا�صر» وحدها من ال��دور العامة  ،103000ومن
ال ��دور اخل��ا��ص��ة  ،630وم��ن احل�م��ام��ات  ،800وم��ن امل�ساجد
.3837
وب��ال�ع��ودة �إىل الق�ضايا الفقهية التي �أورده ��ا الكاتب يف
مقاله ميكن تلخي�ص ما جاء وفق التايل:
 -1ا� �س �ت �خ��دام امل ��اء ال �ك �ث�ير :ب�لا��ش��ك ي��رت�ب��ط ا��س�ت�خ��دام
احلمامات العامة والوا�سعة واملكونة من الأحوا�ض وغرف
اال�ستحمام املتنوعة با�ستهالك كبري للمياه يختلف عما
ي�ستهلكه الفرد يف ا�ستحمامه وح��ده ،مع كون �أن العرب مل
يكونوا قد اعتادوا ا�ستخدام املاء ب�أكرث من الغ�سل والو�ضوء
قبل ا�ستحداث هذه املن�ش�آت يف مدنهم.

 -2ح�ك��م دخ ��ول ال �ن �� �س��اء :م��ن ال�ق���ض��اي��ا ال �ت��ي �شغلت
الفقهاء يف ه��ذا اجل��ان��ب ه��ي ارت�ي��اد الن�ساء للحمامات؛
فهم ب�ين حم��ر ٍم وم�ك��ره ،بينما اخ�ت��ار بع�ضهم التو�سط
يف حتديد �آدابٍ خا�صة تلزم الن�ساء عند ق�صد احلمامات
ال�ع��ام��ة؛ منها ال���س�تر واخ�ت�ي��ار الأوق� ��ات اخل��ا��ص��ة بهن،
وعدم ال�سماح لغري الن�ساء بالدخول...وغريها.
 -3الأحكام املتعلقة بالبنيان :مل يقت�صر حديث الكاتب
على �أحكام اال�ستخدام فح�سب ،بل ناق�ش ر�أي الفقه يف
امل�س�ألة املتعلقة ببناء احلمام عينه؛ �إذ وج��ب �أن ُيراعى
يف ت�شييده �أحكام البناء يف الفقه الإ�سالمي ،منها موقع
البناء بالنظر �إىل غريه من املن�ش�آت ،واجتاه وموقع بابه
مفتوحا �أمام املا َّرة.
الرئي�سي والذي يجب �أال يكون
ً
كما ُيكن �أن ُن�ضيف �إىل ما �أ ْو َرده الكاتب من �أحكام،
ما تذكره كتب الفقه من ق�ضايا تتعلق بحد ال�سرت �أثناء
اال�ستحمام ،ونظافة املكان ،وتخ�صي�ص �أوق��اتٍ ال ت�شغل
عن �أداء الطاعة ،وغ�ض الب�صر..وغريها.
ول �ك��ون احل�م��ام��ات تتو�سط امل ��دن وال �� �ش��وارع ال�ع��ام��ة،
فقد راعى امل�ش ِّيدون يف بنائها �أن يكون املدخل على �شكل
«ده�ل�ي��ز منك�سر» ال ميكن للناظر �أن ي�صل بنظره �إىل
�ساحة احلمامات �أو غرفها ،كما كان للحمامات امل�شرتكة
� ٌ
أوقات خا�صة للن�ساء و�أخرى للرجال حمدد ًة وفق عالم ٍة
معروفة؛ وهي قطع ٌة من الكتان تعلق على باب احلمام،
وقد بقيت بع�ض احلمامات امل�شرتكة قائمة حتى اليوم.
ومل تكن احلمامات مقت�صر ًة على عامة النا�س فح�سب،
بل يذكر الكاتب �أن املدن الإ�سالمية �شهدت � ً
أي�ضا انت�شار
احل �م��ام��ات اخل��ا� �ص��ة؛ وه ��ي ح �م��ام��ات م�ل�ح�ق��ة ب��امل �ن��ازل
ي�شيدها الأغنياء ليحتفظوا بخ�صو�صية ا�ستخدامها،
وهي يف العادة ت�شغل الدور الثاين من املنزل ،وي�ستخدمها
جميع �أفراد الأ�سرة .وي�شري امل�ؤرخون �إىل �أ َّن احلمامات
هي يف الأ�صل من�ش�أة �إغريقية ،مل يعرفها امل�سلمون �إال
بعد فتح بالد الروم ،ثم �أدخلوا عليها بعد ذلك اللم�سات
ال�شرقية يف البناء؛ مثل :الواجهات الفخمة لأبوابها،

والزخارف والنقو�شات على جدرانها ،والأحجار �أو القار
ال ��ذي ي�غ�ط��ي �أر��ض�ي�ت�ه��ا ،ك�م��ا راع ��ى تق�سيم احل�م��ام��ات
ال���ش��رق�ي��ة خ���ص��و��ص�ي��ة ال �ع �م��ارة الإ� �س�لام �ي��ة ،ب� ��د ًءا من
امل�م��ر املنك�سر ال ��ذي يعك�س خ�صو�صية امل �ك��ان ،وم ��رو ًرا
بتخ�صي�ص �أم��اك��ن خل�ل��ع امل�لاب����س وح�ف�ظ�ه��ا ،ك�م��ا راع��ى
امل�سلمون و�ضع �آلية النتقال املياه وجتديدها مبا ي�ضمن
نظافتها ،وطر ًقا لت�صريفها بعد ذلك .وعالو ًة على ذلك،
فقد �أدخ��ل امل�سلمون م��ادة ال�صابون واملعطرات التي مل
يعرفها ال��روم يف حماماتهم ،وعينوا عماال قائمني على
�إدارتها ،يرت�أ�سهم «املعلم» الذي ي�شرف على �سري العمل
ويجمع الأجور.
� ...إ َّن ازده � � ��ا َر احل �م ��ام ��ات يف ال �ع �� �ص��ور الإ� �س�لام �ي��ة
ك ��ان ُم��رت �ب� ً�ط��ا يف �أول� ��ه مب��رح�ل��ة اال� �س �ت �ق��رار ال���س�ي��ا��س��ي
واحل � �� � �ض� ��اري ،وه � ��ي م ��رح �ل ��ة � �ش �ه ��دت ب � ��دء ب� �ن ��اء امل ��دن
وت�ع�م�يره��ا ،وت�شييد م �ب��انٍ وم��راف��ق م�ستحدثة ت�خ��د ُم
امل�ج�ت�م��ع وت�ل� ِّب��ي ت �ط � ُّور اح�ت�ي��اج��ات��ه ،ك�م��ا تعك�س ��ص��ورة
م��ن ��ص��ور ال�ت�م��دن واحل �� �ض��ارة؛ �إذ ك��ان��ت مقت�صر ًة على
املدن الكبرية دون القرى وال�ضواحي .و�إىل جانب كون
احلمامات العامة مكا ًنا اعتاد النا�س ارتياده لال�سرتخاء
واالل �ت �ق��اء ب��الأ��ص��دق��اء واحل��دي��ث وال �غ �ن��اء ،ف�ق��د �أدت يف
الوقت ذاته مهمة �صحية؛ فهناك �أحوا�ض املياه ال�ساخنة
التي ت�ساعد على اال�ستجمام وتن�شيط ال��دورة الدموية
وع�ل�اج ب�ع����ض الأم ��را� ��ض اجل �ل��دي��ة ،وه �ن��اك «امل��دل �ك��ون»
املخت�صون يف تدليك اجل�سم؛ مما ُي�ضيف �إىل الفوائد
ال���ص�ح�ي��ة راح ��ة ن�ف���س�ي��ة ،وت�خ�ف�ي� ًف��ا م��ن ��ض�غ��وط العمل
واحلياة اليومية.
وعلى الرغم من َك ْون احلمامات العامة اليوم يف �شكلها
التقليدي امل�ع��روف ذاه�ب� ٌة �إىل االنح�سار ،ف ��إ َّن �صورتها
تت�شكل يف � ٍ
أمناط �أخرى من مرافق اال�ستجمام وال�سباحة
الع�صرية ،بينما احتفظت بع�ض امل��دن الإ�سالمية مبا
تبقى من �شواهد على هذه املن�ش�آت اخلدمية التي �شكلت
جز ًءا من حياة النا�س يف فرتة ما من تاريخ امل�سلمني.
nkha008@gmail.com
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تَرجمـــات غريت جمـــرى التاريـــخ
�إينا�س ال�شيادية

كانوا عامليني يف نظرتهم للآخراملختلف عنهم ثقافيا ودينيا ولغويا ورمبا جغرافيا ،فرغم هذه االختالفات التي و�ضعتهم بها الأقدار �إال �أنهم مل يقيدوا
�أنف�سهم يف حدودهم اخلا�صة ،بل قرروا الإبحار الكت�شاف العوامل املختلفة من حولهم والبحث عما تكتنزه من علوم ومعارف ،مندجمني يف ثقافتها اندماجا
يترب�أ من التع�صب لدين �أو االنكما�ش لثقافة ،خوفا من وهم �أ�سموه «�ضياع الهوية»؛ فولد من رحم هذه املغامرة ح�ضارة قوية تقوم على �أ�س�س متينة من
املعرفة الناب�ضة باحليوية ،فلقد اتخذوا من الرتجمة جمدافا للو�صول �إىل مقا�صدهم املعرفية و�سالحا يذيب كل العراقيل التي كانت تعرت�ض العلماء
والباحثني يف م�سرية بحثهم.
ل�ق��د ن�شطت ال�ترج�م��ة يف ال�ع�ه��د ال�ع�ب��ا��س��ي ف�ك��ون��ت بذلك
ح �� �ض��ارة ي�ف�خ��ر ب�ه��ا ال �ع ��رب ،وج �ع �ل��وا م ��ن ع��ا��ص�م�ت�ه��م ب�غ��داد
عا�صمة ثقافية وعلمية ق��ادرة على ا�ستيعاب جوهر الثقافات
الأخرى �سواء كان علما �أو فل�سفة .ومقال �أ�سامة املتني املعنون
بـ(التثاقف ال�ي��ون��اين ال�ع��رب��ي خ�لال الع�صر العبا�سي الأول
(حركة الرتجمة �أمنوذجا) املن�شور يف جملة الت�سامح تناول
هذه الق�ضية وا�ستعر�ض حكمة اخللفاء العبا�سيني يف توجههم
امل��درو���س ن�ح��و ال�ترج�م��ة وا��س�ت�ف��ادت�ه��م م��ن ال�ع�ل��وم اليونانية
ب�شكل كبري.
ورغ ��م ظ�ه��ور ح��رك��ة ال�ترج�م��ة يف ال�ع���ص��ر الأم � ��وي ،ف��إ ّن�ه��ا
اقت�صرت حدودها يف التعريف بالإ�سالم والأم��ور ال�ضرورية
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �� �ش ��ؤون ح�ي��ات�ه��م ال�ي��وم�ي��ة ويف ال ��دوائ ��ر احل�ك��وم�ي��ة
كالعقود التجارية والإداري��ة واملرا�سالت ال�سيا�سية ،فلم يكن
مقا�صد الدولة الأموية من الرتجمة ا�ستيعاب ثقافة الآخر
ب�ق��در م��ا ك��ان��ت ط��ري�ق��ة للتوا�صل م�ع��ه .وه ��ذا م��ا �أالح �ظ��ه يف
كثري من دولنا العربية ،فلقد غ��اب االهتمام عن الرتجمات
للمعارف الأجنبية واقت�صر الأمر على معامالتنا ال�سطحية.
و�إن وج ��دت ال�ترج�م��ة للكتب ،ف�ه��ي �شحيحة ج��دا ال تتعدى
جمال الأدب وال��رواي��ات وترجمة ن�صو�ص ب�سيطة جدا ُيلى
بها م�ساحات �صفحات جمالتنا و�صحفنا اليومية.
ول�ك��ن ال�ترج�م��ة يف الع�صر العبا�سي ت�ع��دت ه��ذه الأه ��داف
فجعفر املن�صور عمل جاهدا على �أن تكون بغداد جماال جتتمع
فيه ت�شكيالت فكرية ومذهبية وا�سعة ومتباينة تكون له �سندا
يف مدافعته الفكرية للذين ال ميكن قهرهم بقوة ال�سلطان
فكانت الرتجمة �أوىل نتائج ه��ذه الأف �ك��ار ،فاعتماد اخللفاء
العبا�سيني على اجل��دال الفكري ك��ان �سببا للفت املهدي �إىل
كتاب طوبيقيا (موا�ضع اجلدل) لأر�سطو لي�س �شغفا يف املنطق
الأر�سطي و�إمنا لتعلم الأدوات الفكرية وقواعد وفن اجلدال
الذي ت�ضمنه هذا الكتاب؛ لإميانه ب�أن احلوار ال يتم �إال وفق
�أ�صول وقواعد حمددة ينبغي احرتامها يف كل مناظرة.
وذك��ر الكاتب �أي�ضا � ّأن هيمنة الإ�سالم يف ذلك الوقت على
ب��اق��ي ال��دي��ان��ات �أدت �إىل ان�ت���ش��ار اجل ��دل وامل �ن��اظ��رات لإق�ح��ام
املعاندين ون�صرة الدين على باقي املِلل .وليت الزمان يعود

بنا يوما لنتعلم منهم كيف ن��رد على ات�ه��ام ديننا الإ�سالمي
بالتطرف والعنف والأ�صولية من قبل �أولئك الذين يختلفون
عنا ثقافيا ولغويا .ليتنا تعلمنا منهم كيف جنيب على �أ�سئلة
كثرية �سئلنا �إياها فلم نب�صر طريقة للإجابة عليها جلهلنا
مب�صطلحات ك�ث�يرة يف ل�غ��ات�ه��م ،ف���ض��اع��ت م�ن��ا ف��ر���ص تبيان
احلقيقة واجلدال املتزن.
ويف الزمن العبا�سي كان للرتجمة ف�ضل كبري يف ا�ستيعاب
التكتالت الثقافية والفكرية املختلفة و�صهرها يف بوتقة واحدة
تتحكم بها دار اخلالفة العبا�سية يف توجيهها م�ستفيدة من
ذلك �سيا�سيا وثقافيا واجتماعيا .ورغم ذلك ،كانت �سيا�ستها
اخلارجية قائمة على العدائية �ضد بيزنطة ،متثلت يف توجيه
�ضربات قوية �ضدها لأنهم كانوا مب�ستوى متدن من الثقافة
لي�س ف�ق��ط م�ق��ارن��ة بينهم وب�ي�ن امل�سلمني ب��ل ح�ت��ى ال�ي��ون��ان
�أنف�سهم .وهنا �أثبت امل�سلمون ب�أنهم �أعلى �ش�أنا ال�ستيعابهم
امل �ع ��ارف واحل�ك�م��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة وت��رج�م��ة كتبهم �إىل ال�ع��رب�ي��ة،
وه ��ذا خ�ير دل�ي��ل ع�ل��ى ق�ي��م احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة العقالنية
واملنفتحة على الآخر� .أما عن �أ�سباب نظرة العبا�سيني املتدنية
للبيزنطيني فقد كانت ب�سبب ظهور الن�صرانية التي اتخذوها
ك �� �س�لاح ت�ع���ص��ب دي �ن��ي ت�غ���ص��ب ف �ي��ه الأف� �ك ��ار وحت� ��رق ال�ك�ت��ب
وي�ضايق العلماء ،فعزفوا عن علوم �أجدادهم اليونان وطم�سوا
ما كانت اليونانية قد �أبانته من معارف ،وهذا �أمر بال �شك ال
يقبله الدين الإ�سالمي.
لقد اع�ترف العبا�سيون بعلماء اليونان وحكمائهم ب�شكل
ي��وازي اعرتافهم بغريهم داخ��ل ال�تراث الفكري العربي قبل
اخل�لاف��ة بزمن طويل وه��ذا يبني م��دى الت�أثري اليوناين يف
العمق العبا�سي الثقايف.
كما �أن احلاجات االجتماعية والفكرية للمجتمع العبا�سي
جعل الرتجمة تنفتح على جماالت معرفية متعددة ومتنوعة
ك�ع�ل��م ال �ط��ب واجل �ب�ر وامل �ق��اب �ل��ة ،وك �ت��ب ال�ط�ب�ي�ع��ة والأخ �ل�اق
لأر�سطو ،كما اهتموا برتجمات علم الهند�سة واحل�ساب التي
لها ف�ضل كبري يف ت�أليف حممد مو�سى اخلوارزمي كتابه الذي
�أ�س�س من خالله علم اجلرب .ول�ست �أتعجب من انت�شار مكاتب
ال�ترج�م��ات اخل��ا��ص��ة باملعامالت الطبية والقانونية يف بقاع

خمتلفة م��ن ال��دول العربية ،فرمبا مل يجد املرتجمون هنا
جدوى مادية من الرتجمات املعرفية بقدر ماوجدوها يف هذه
املجاالت التي باتت تزداد يوما بعد يوم ،ولكن حركة التثاقف
الفكري بني اليونان والعرب يف العهد العبا�سي خمتلفة متاما؛
فاحلاجة امللحة �إىل البحث التطبيقي جعل �أعداد املرتجمني
يف ازدياد .وباعتبار �أن اللغة العربية هي لغة الرتجمة ،مل تكن
تر�ضي الداعمني للرتجمات لأنهم كانو بحاجة �إىل م�ضامني
تغني الفكر العلمي ومتون ت�ؤيد �إيديولوجية الدولة .وهذا
م��ا جعلهم ي�ن�ف�ق��ون ب���س�خ��اء ع�ل��ى ال�ترج �م��ات ح�ت��ى �أ�صبحت
الرتجمة مهنة مربحة يتهافت عليها الكثريون .والغريب يف
الأمر �أن الكثري من الداعمني لهذه احلركة مل يكونوا من �أهل
العلم ورغم ذلك مل يرتددوا يف الإنفاق على املرتجمني لينالوا
حظوة ثقافية واجتماعية يف ذلك الوقت،وهذا االهتمام ماكان
ليكون لوال دعم ال�سلطات العليا بتوفريها املناخ االقت�صادي
وال�سيا�سي املنا�سب ال��ذي ح�سن من خالله ج��ودة الن�صو�ص
املرتجمة .وهذا بال �شك يعطينا �إ�شارة قوية �إىل فهم �أهمية
ال��دع��م املعنوي وامل ��ادي م��ن قبل ال�سلطات املخت�صة لتحفيز
جمال معني و�ضمان ا�ستمراريته.
كما ذكر �أ�سامة يف مقاله �أن تزايد امل�شكالت العلمية التي
ت�ستوقف الباحثني واملرتجمني العلماء ّ
ن�شط حركة الرتجمة،
�أم��ا اليوم وللأ�سف ن��رى مكاتبنا خاوية من ه��ذه الرتجمات
ال�ت��ي يحتاج �إليها الباحث ب�شكل مبا�شر ،فلم ي�ن� ُج م��ن هذه
امل�ع���ض�ل��ة � �س��وى م��ن ك��ان��ت ل��دي��ه ل�غ��ة ق��وي��ة �أخ� ��رى ي �ق��وم من
خ�لال�ه��ا ب ��دور امل�ترج��م وال�ب��اح��ث وامل�ح�ل��ل .وم��ا ك��ان��ت نتيجة
ذلك لدى بع�ضهم �إال افتقار الدقة يف درا�ساتهم ،ومنهم من
ا�ست�سلم مل��ا ه��و م�ت��وف��ر م��ن ال�ك�ت��ب ال�ع��رب�ي��ة لي�ستخدمها يف
بحوثه مرة �أخرى لتولد بعد ذلك ن�سخ مت�شابهة من الأفكار
والكتب على �أرفف مكتباتنا التي رمبا ال تختلف عن بع�ضها �إال
بالعناوين .فكيف ال�سبيل يف �إيجاد ق�ضايا علمية جديدة تهم
املجتمع وترقى به فكريا ومعرفيا لنغري من خاللها جمرى
تاريخنا للأف�ضل؟ و�إن وجدت الرتجمة احلقيقية فعال فهل
�سيعاد درا�ستها وحتليلها وي�ستفاد منها �أم �أنها �ستكون �سجينة
الأرفف؟
taj_nwees@hotmail.com
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القــراءة احلداثيــة للن�ص القر�آنــي
كاملة العربية

يف البداية وقبل كل �شيء علينا �أن نعرف متى بد�أت احلداثة حتديدًا و�أين؟
«بع�ض املفكرين ي�ؤرخون بداية احلداثة عام  ،1436مع اخرتاع غوتنبريغ للطابعة املتحركة .والبع�ض الآخر يرى �أ ّنها تبد�أ يف العام  1520مع الثورة اللوثرية
�ضد �سلطة الكني�سة .وجمموعة �أخرى تتقدم بها �إىل العام  1648مع نهاية حرب الثالثني عا ًما ،وجمموعة خام�سة تربط بينها وبني الثورة الفرن�سية
عام � 1789أو الثورة الأمريكية عام  ،1776وقلة من املفكرين يظنون �أ ّنها مل تبد�أ حتى عام  1895مع كتاب فرويد «تف�سري الأحالم» .وبد�أت حركة احلداثة
( )modernismيف الفنون والآداب».
باخت�صار ف ��إنّ احل��داث��ة رافقتها تغيريات علمية وفكرية
وث�ق��اف�ي��ة وت�غ�ي�يرات ع�ل��ى ال�صعيد ال�سيا�سي واالق�ت���ص��ادي
�أي�ضا ،كما �أ ّنها بد�أت من العامل الغربي.
يف مقاله امل�ع�ن��ون ب�ـ «الأ��س����س املنهجية ل�ل�ق��راءة القر�آنية
امل�ع��ا��ص��رة» ،يتطرق ف ��ؤاد بوعلي يف «جم�ل��ة الت�سامح» لأه��م
ال �ق��راءات امل�ع��ا��ص��رة (احل��داث�ي��ة) للن�ص ال �ق��ر�آين :الأدب �ي��ة،
الت�أويلية ،الأيديولوجية ،املعرفية و�أهم رواد هذه القراءات.
ك ��ان ال �ق ��ر�آن ك�م��ا ي���ش�ير ب��وع�ل��ي ن�ق�ط��ة ال �ب��داي��ة واه�ت�م��ام
احل ��داث� �ي�ي�ن وامل �ف �ك ��ري ��ن ال � �ع� ��رب ،ف��امل �� �س �ل �م��ون ي �� �س �ت �م��دون
ت�شريعاتهم وق��وان�ي�ن�ه��م وط ��رق تفكريهم م��ن ال �ق ��ر�آن ،ل��ذا
تناول الباحثون الن�ص القر�آين بالبحث والدرا�سة حماولني
الو�صول لفهم جديد للقر�آن يختلف ع ّما جاء به املف�سرون
القدماء.
كما �أنّ رغبة احلداثيني العرب ب�ق��راءة معا�صرة للقر�آن
الكرمي ينبع من حماولة هدم احتكار ت�أويل القر�آن لفئة ما
دون غريها وت�أويل الن�ص القر�آين مبا ينا�سب واقع الإن�سان
العربي اليوم وهنا مل يخطئ بوعلي ،فوجود قراءات متعددة
لقر�آن �سي�شيع ج� ًوا من الت�سامح مع الآراء كما �أ ّن��ه �سيغني
الفكر العربي.
��س�ن�ب��د�أ مب��راج �ع��ة ك��ل ن ��وع م��ن �أن� ��واع ال �ق ��راءة احل��داث�ي��ة
للقر�آن:
�أو ً
ال :القراءة الأدبية
ينطلق منا�صرو هذا االجتاه من �أنّ القر�آن نزل على �أمة
تهتم بال�شعر والبيان ومن هذا املنطلق ،ف�إ ّنه يجب تف�سري
ريا �أدب ًيا .ومن �أهم رواد هذا االجتاه ال�شيخ �أمني
القر�آن تف�س ً
اخلويل وهو م�ؤ�س�س التف�سري الأدبي للقر�آن ،حيث يقول �إنّ
القر�آن هو «كتاب العربية الأكرب و�أثرها الأدبي الأعظم ،فهو
الكتاب ال��ذي �أخ��ذ العربية وحمى كيانها وخلد معها ف�صار
فجرها وزينة تراثها ،تلك �صفة للقر�آن يعرفها العربي مهما
اختلف به الدين �أو افرتق به الهوى ما دام �شاع ًرا بعربيته
مدر ًكا �أنّ العروبة �أ�صله يف النا�س وجن�سه بني الأجنا�س» مما
يعني �أنّ اخل��ويل ي�شري �إىل القيمة الأدبية للقر�آن بالن�سبة

للمعاجلة والنقد مثل الأناجيل وال�ت��وراة ،كما يجب تقدمي
حتليل �أنرثوبولوجي للقر�آن من �أ�سطورة ووعي تاريخي...
�إل ��خ ،ي�ق��ول �أرك ��ون «عملي ي�ق��وم على �إخ���ض��اع ال �ق��ر�آن ملحك
النقد التاريخي املقارن».
يقول ن�صر �أبو زيد « �إنّ القول ب�إلهية الن�صو�ص والإ�صرار
ع�ل��ى ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا الإل �ه �ي��ة ت�ل��ك ي���س�ت�ل��زم �أن ال�ب���ش��ر ع��اج��زون
مبناهجهم عن فهمها ما مل تتدخل العناية الإلهية بوهب
الب�شر طاقات متكنهم من الفهم» وهو بذلك كما يرى بوعلي
�صاحب الآراء الأكرث جر�أة فيما يتعلق بالت�أويل.

للعربي مهما ك��ان دي�ن��ه .كما ك��ان ال�شيخ �أم�ين اخل��ويل من
منتقدي التف�سري العلمي ل�ل�ق��ر�آن و��ض��د �إق �ح��ام ال�ع�ل��وم يف
ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي .بعد ذل��ك يقول بوعلي «حيث يقرتح علينا
منهجا فن ًيا يف ق ��راءة الن�ص
ال�شيخ امل�ع��زول م��ن التدري�س
ً
تعتمد امل �ق��ارب��ة ال�ب�ي��ان�ي��ة لأح� ��داث ال� �ق ��ر�آن ...وال �أع �ل��م ما
الغر�ض من الإ��ش��ارة لل�شيخ �أم�ين اخل��ويل بـ«ال�شيخ املعزول
من التدري�س»!
ومن رواد هذا االجتاه �أي�ضا �أدوني�س ،حيث يقول�« :أ�شري
ن�صا لغو ًيا خارج كل
وال �أتكلم عن الكتابة القر�آنية بو�صفها ً
ن�صا نقر�ؤه كما نقر�أ ن�صا �أدبيا»
بعد ديني ،نظ ًرا وممار�سةً ،
وه �ن��ا ي�ن�ت�ق��د ب��وع�ل��ي ه ��ذا االجت� ��اه ال ��ذي ي�ت�ج��اه��ل م�ق��وم��ات رابع ًا :القراءة املعرفية
هدف هذه القراءة هو عقلنة الن�صو�ص القر�آنية ،وقراءة
القر�آن الروحية وخ�صو�صيته الوجودية.
ن�صو�ص ال�ت�راث ال�ع��رب��ي م��ن منطلق ع�ق�لاين ،ومي�ث��ل هذا
االجت� ��اه اجل ��اب ��ري ،ال ��ذي ت �ن��اول ال�ع�ق��ل ال �ع��رب��ي ب��ال��درا��س��ة
ثاني ًا :القراءة الأيديولوجية
وه ��ذا االجت ��اه يعني توظيف الن�صو�ص ال�ق��ر�آن�ي��ة ح�سب والبحث والنقد ،كما �أ ّنه هو من ر ّوج مل�صطلح «العقل العربي»
حاجات الأمة ،فمثال «ي�ؤكد ح�سن حنفي على الطابع الثوري كما ي�شري طرابي�شي.
«اق�ترح اجلابري ق��راءة للرتاث جتمع بني الأيديولوجي
ل�ل��وح��ي ال ��ذي ال ي ��راه ن ��زوال م ��ن اهلل �إىل الإن �� �س ��ان ب ��ل هو
ينطلق من الإن�سان لتلبية نداء الواقع والتعبري عن مطامح وامل�ع��ريف حيث يبحث يف التوظيف الأي��دي��ول��وج��ي للكتابات
اجلماهري «في�صبح املركز هنا «الإن�سان» ولي�س اهلل .وي�صبح الفل�سفية العربية دون الدخول يف ال�صراعات الرتاثية»
وي�شري اجلابري �إىل زمنية الر�سالة املحمدية املتمثلة يف
تلبية حاجات النا�س هو املهم .لكني �أرى �أن النقطة ال�سلبية
يف هذا االجتاه هو �أنّ قراءة القر�آن بهذه الطريقة قد يجعله متهيد الأديان التوحيدية واحلنفية لظهور الدين اجلديد،
«و�سيلة» بالن�سبة للبع�ض لتحقيق �أهدافهم ،كما قد تت�صارع و�إميانها بب�شرية الر�سول ولي�س التنزيه والت�أليه ،وي�شري �إىل
الأيديولوجيات املختلفة حول كيفية ق��راءة الن�ص القر�آين �أنّ ال�ق��ر�آن ذات��ه تعامل مع الر�سول بن�سبيته الب�شرية حيث
جند �أنّ النبي عانى ظ��روف الفقر واليتم ،فلم يكن القر�آن
وكل �إيديولوجية ترى �أنّ قراءتها هي ال�صحيحة.
يف ّرط يف مدحه بل تعامل معه كب�شري يخطئ.
ختاما ،مقال بوعلي ي ّت�سم بالتنظيم يف عر�ض القراءات
ثالث ًا :القراءة الت�أويلية
ي�شري بوعلي �إىل تعريف الت�أويل عند بول ريكور «ال�سري امل�ع��ا��ص��رة للن�ص ال �ق��ر�آين و�أه ��م منا�صريها ،لك ّنه �أط ��ال يف
يف الطريق الفكري الذي يفتحه الن�ص� ،أي االجتاه نحو ما احلديث عن القراءة املعرفية وا�ستعرا�ض �آراء اجلابري فيه،
ي�ضيئه الن�ص وي�شرق عليه ،فيعد بذلك لغة العقل ،فالنظر كما �أنّ هذه اجلزئية مل تت�سم بال�سهولة بل داخلها التعقيد
ه��و ال�ت��أوي��ل نف�سه» و�أه ��م م��ا يرتكز عليه ه��ذا االجت ��اه كما نوعا م��ا ،وق��د يكون اهتمام بوعلي ب��ال�ق��راءة املعرفية ناب ًعا
ي�شري الكاتب �أن الن�ص القر�آين ال يتوقف عن توليد املعاين ،من كونها حديثة ن�سبيا مقارنة بغريها من القراءات وتلقى
ومن �أه��م رواد هذا االجت��اه :حممد �أرك��ون ون�صر حامد �أبو جناحًا وا�سعًا.
زي ��د .بالن�سبة لأرك ��ون ف ��إ ّن��ه يجب �إخ���ض��اع الن�ص ال�ق��ر�آين
alabrikamla@gmail.com
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القيمة :النظرية واملفهوم الإ�سالمي وعوامل الت�أثري
�أ�سماء ال�شام�سية

ُيف ّند الكاتب م�صطفى حممود عبد ال�سالم وجهة النظر القائلة ب�أن طابع املدار�س الفكرية التي تب ّناها امل�سلمون مل يخرج عن �إطار ُمددات املذاهب االقت�صادية
الأوروبية؛ �إذ يرى على عك�س ما تقدّم �أن الدّين الإ�سالمي جاء بنظمه و�شرائعه واقت�صاده و�سيا�سته وقيمه� ،أي مبحدّداته اخلا�صة التي ُت�شكل معامله احل�ضارية التي
ف�صل الكاتب نظرية القيمة بنا ًء على �آراء �أبي
مت ّيزه عن غريه .ففي مقاله مبجلة «الت�سامح» «املفهوم الإ�سالمي للقيمة لدى االقت�صادي �أبي الف�ضل الدم�شقي» ُي ّ
الف�ضل الدم�شقي والعوامل التي ت�ؤ ّثر فيها وحمدداتها ومكوناتها ح�سب املنهج الإ�سالمي الذي ي�ستند على �أهم معطيني وهما القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية.

يطرح الكاتب املفاهيم التي ت�ؤ�س�س للفهم ال�شامل لنظرية
القيمة كالآتي :
�أو ًال حت��دي��د مفهوم امل ��ال وال ��ذي �أو َر َد فيه ر�أي اجلمهور
مق�سم عند
باعتباره :ما ميكن حيازته واالنتفاع ب��ه .وامل��ال ّ
وح��رم��ة يف ال�شريعة الإ�سالمية
الفقهاء ح�سب م��ا ل��ه قيمة ُ
�إىل نوعني من املال :مال مُتق ّوم ومال غري متق ّوم .فاملتقوم
هو مال املنافع املباحة وال ت�شبع احلاجات الإن�سانية �إال ببذل
اجلهد فيه مثل الأم ��وال االقت�صادية وه��ي �صاحلة للتبادل
وامل�ن�ف�ع��ة� ،أم ��ا غ�ير امل �ت �ق��وم �أي الأم � ��وال احل ��رة ال �ت��ي ت�شبع
احل��اج��ات الإن���س��ان�ي��ة دون ب ��ذل اجل�ه��د فيها ف�ه��ي ب�لا قيمة
�سوقية حتى لو كانت ُتقق املنفعة.
�أ ّما الأموال املُح ّرمة فهي تتعار�ض مع �أحكام ال�شريعة وال
تكون للمنافع التي �أنتجتها ه��ذه الأم��وال �أي��ة قيمة معتربة
��ش��ر ًع��ا وب��ذل��ك ال ي�ك��ون لها �سعر يف ال���س��وق ،ب�ن��ا ًء عليه ف��إن
القيمة يف ال�سوق ُت�ع� َزى �إىل عن�صرين ال ُب � ّد منهما� :أوال �أن
ُت�سد ال�سلعة ق ��د ًرا م��ن العمل الإن���س��اين و�أن ي�ك��ون العمل
املبذول وف ًقا لل�شروط ال�شرعية.
ن�ف�ه��م م ��ن ه ��ذا ال�ت��أ��س�ي����س ال�ف�ق�ه��ي ل�ل�ق�ي�م��ة �أنّ االع�ت�ب��ار
ال�شرعي الأخ�لاق��ي ي�شكل �أح��د �أه��م عنا�صر القيمة وي�ضع
الكاتب هذا ال�شرط يف مقابل االقت�صاد الو�ضعي كما يُ�س ّميه
وه ��و ال ��ذي تنتفي ف�ي��ه االع �ت �ب��ارات الأخ�لاق �ي��ة ع�ل��ى ح�ساب
االعتبارات الربحية.
وم��ن �أج��ل �أن يُوجد الكاتب مقاربة �أف�ضل ملفهوم القيمة
يُربز ر�أي �أحد �أهم الفقهاء وهو �أبو الف�ضل جعفر الدم�شقي
الذي ر�أى الكاتب يف �آرائه وت�صوراته ر�ؤية اقت�صادية �شاملة
للمال بعامة ب�سبب ا�شتغاله يف ال�ت�ج��ارة وخ�برت��ه يف احلياة
االق �ت �� �ص��ادي��ة .و��ض�م��ن �أه ��م ال�ق���ض��اي��ا ال �ت��ي ع��اجل�ه��ا القيمة
والقيمة املتو�سطة والر�شد االقت�صادي وعوامل تكوين الرثوة
و�أمناط العمل التجاري.
�إنّ الدم�شقي يف حتليله للقيمة وال�سعر ا�ستند على مبد�أ
الرتا�ضي بني البائع وامل�شرتي ،وذلك لأن العرف االقت�صادي
عند الفقهاء يق�ضي بربط م�شروعية التبادل وبني �إقرار مبد�أ
الرتا�ضي بني الطرفني وذل��ك لأهمية هذا الربط يف �إظهار

جانبي العر�ض والطلب وال�ت��وازن يف املُعامالت االقت�صادية
ونفقة الإنتاج �أو بعبارة �أخرى تكلفة الإنتاج ورغبة امل�شرتي
يف احل�صول على ال�سلعة واملنفعة املعتربة �شرعًا.
�إذ ُتراعي ال�صيغة الإ�سالمية للتعامل االقت�صادي ال ّربح
�أو املنفعة بحيث ت�ضمن للطرفني حقوقهما ولكن وف ًقا لهذه
العوامل التي يُحدّدها مبد�أ الرتا�ضي ،يغفل الكاتب �أهم بند
من �أج��ل ر�ضا البائع والزبون وهو ج��ودة املُن َتج �إذ �إن املنفعة
ب�ين ال�ط��رف�ين  -ال�ب��ائ��ع وامل���ش�تري -ال ُي�ك��ن �أن تتحقق �إذا
ُط ّبقت بني الطرفني جميع بنود املعامالت االقت�صادية مع
�إغفال ما يُتعامل به �ضمن املعاملة االقت�صادية الواحدة مادة
طبيعتها وجودتها و�صالحيتها لال�ستخدام وميكن الت�سا�ؤل
أي�ضا عن �ضمان املُنتج �إذ �إن البائع مطالب � ً
� ً
أي�ضا ب�أن ي�ضمن
للم�شرتي �سلعته وف ًقا ل�سعرها.
ويف �سياق �آرائ��ه ح��ول القيمة املتو�سطة تناول تطور �شكل
ال�ت�ب��ادل ال�ن�ق��دي يف حت� ّول��ه م��ن �شكل املقاي�ضة �إىل التبادل
ال��ورق��ي نتيجة ل�ت�ع��دد احل��اج��ات الإن���س��ان�ي��ة وت �ط��ور الإن �ت��اج
و��ص�ع��وب��ات عملية ال�ت�ب��ادل ال�سلعي ال�ق��ائ��م ع�ل��ى املقاي�ضة.
ونقول �إن التح ّول �إىل التبادل ال ّنقدي ميكن �أن يحل م�شكلة
ج��ودة ال�سلع املُقايَ�ضة وي�ت�ج��اوزه��ا �إىل م�شكلة �أخ ��رى فيما
يتعلق بال�سلع ،ف ل��أن ال�ت�ط��ور ال�ب���ش��ري اق�ت��َ��ض��ى ه ��ذا ال�ن��وع
م��ن ال�ت�ب��ادل �إذن �أ�صبح على املُنتجني �إن�ت��اج ع��دد ال حم��دود
من ال�سلع مع ما يتطلبه ذل��ك من �آالت �إنتاج باهظة وكلفة
عالية وقد يلج�أ املُنتِج �إىل �إنتاج عدد كبري من ال�سلع بكلفة
�أقل وهذا يعني بجودة �أقل .وبنا ًء عليه ،يحل الدم�شقي هذا
الإ�شكال باعتبار الوحدات النقدية بحد ذاتها ال حتمل قيمة
ذاتية خال�صة و�إمن��ا تكمن قيمتها يف وظائفها �إال �إذا حت ّول
الذهب والف�ضة �إىل ا�ستعماالت �أخ��رى غري النقود؛ �إذ يرى
ُعب عن القيمة بعدد الوحدات النقدية
�أنّ ال�سعر هو الذي ي ّ
ويُعزي ذلك �إىل اختالف الإنتاج وفنونه من م�صنع �إىل �آخر
�أو منتج �إىل �آخر �أو من بلد �إىل بلد �آخر ،وي�ضرب مثا ًال على
ذل��ك باختالف قيمة امل��رج��ان بامل�شرق ع��ن قيمته يف املغرب
وذل ��ك ب�سبب ت��و َف��ر امل �ع��ادن يف امل���ش��رق م�ث� ً
لا فقيمة ال�سلعة
ب�سبب �إنتاجها من املعادن يف بلدها الأ�صل على خالف تلك

ال�سلع التي ُت�ستورد لها معادنها �أو موادها اخلام من بلد �آخر
�أو ت�صنع مبواد خام جودتها �أقل.
�إذن قيمة ال�سلعة بح�سب الدم�شقي تتحدد بتكاليف �إنتاجها
وبطبيعة اال�شتغال عليها من �صانع ماهر �أو غري ماهر وهذه
�أحد �أهم العوامل املو�ضوعية يف حتديد القيمة التبادلية� .أمَا
ال�ع��وام��ل ال��ذات�ي��ة ال�ت��ي ت��دخ��ل يف م�ك��ون��ات �أو حم ��ددات القيمة
فهي رغبة امل�شرتي يف ال�سلعة ب�ن��ا ًء على انتفاعه م��ن ال�سلعة
من عدمه .وبالطبع ،ف�إ ّن البائع ي�ستطيع ا�ستثمار هذا العامل
ال��ذات��ي �إىل �صالح جت��ارت��ه فينزل �إىل املجتمع وي��راق��ب حركة
ال�سلع وم��وا��س��م رك��ود
�أذواق ��ه ورغ��ائ�ب��ه وم��وا��س��م الإق �ب��ال على ّ
الطلب عليها.
ال�سلع هي العوامل
والذي يُحدد موا�سم الركود والإقبال على ّ
امل�ؤثرة يف العر�ض والطلب والتي يعزوها �إىل ال�ضرائب ودخل
امل�ستهلك؛ فال�ضرائب هي الفوائد التي ت�ؤخذ من املُ�ستلهك نتاج
ا�ستخدامه خلدمة معنية �أو �شرائه ل�سلعة بعينها وتكون قيمة
ال�ضريبة م�ض ّمنة �ضمن ال�سعر� ،أم��ا دخ��ل امل�ستهلك ف ُي�ساعد
زيادته يف زيادة الطلب على املعرو�ض من �سلع وخدمات.
يرا يُريد الكاتب من عر�ضه لنظرية القيمة للدم�شقي
و�أخ� ً
ال ّتو�صل �إىل �إث�ب��ات ال�سبق الزمني للدم�شقي قبل ال�غ��رب يف
التو�صل �إىل نظرية ال�ت��وزان بني العر�ض والطلب من خالل
ّ
ال�ع��وام��ل ال�ت��ي ت��ؤث��ر فيهما كمحور للقيمة؛ �إذ �إ ّن االقت�صاد
ال�غ��رب��ي بح�سب ق��ول��ه ت��و�ّ��ص��ل ب�ع��د �سل�سلة م��ن االف�ترا� �ض��ات
والنظريات بدءًا بنظرية العمل مرو ًرا بنظرية املنفعة احلدية
�إىل ما ا�ستنتجه الدم�شقي على يد الفريد َ
مار�شال يف نهاية
ونحن هنا ال نقارن �أ�سبقية َ
ُ
ف�ضل
القرن التا�سع ع�شر امليالدي.
على ف�ضل ب�صرف النظرعن ال�سبق ال ّزمني �أيهما �سبق و�أيهما
لبق فاملعرفة الإن�سانية مُ�تراك�م��ة وي�ك��ون م��ن �سبق �أو تخ ّلف
يف �إن�ت��اج املعرفة قد � ّأ�س�س لرفاهية و�سعادة الإن�سان التي هي
ّ
فبالطبع �إن حماولة توطني
رفاهية و�سعادة الإن�سانية جمعاء؛
�آراء الأف�ضلية والأ�سبقية هي حماوالت حديّة من �أجل تو�سيع
الهوّة بيننا وبينهم وجتزئة املعرفة الإن�سانية كما لو �أنّها ملِك
خا�ص لأمة دون �أخرى.
asmaashamsi@hotmail.com
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تقدم الفكر الديني :الالهوت امل�سيحي منوذجاً
فاطمة �إح�سان

كثرياً ما ت�صادفنا مفردات معنوية مثل جوهر الأديان ،واحلوار ّ
اخللق ،والأر�ضية امل�شرتكة ،يف معر�ض احلديث عن تقارب الأديان والبحث عن �سبل تقدمها
ومواكبتها ملُعطيات الع�صر ،مما يحدونا للت�سا�ؤل عن مدى عمق الر�ؤى املختبئة خلف هذه املفاهيم التي تبدو جذابة للوهلة الأوىل .حتت عنوان «ال�سعي وراء احلكمة
الإ�سالمية وامل�سيحية واليهودية» املن�شور يف جملة الت�سامح؛ حيث ي�ستعر�ض ديفيد فورد وهو عامل الهوت م�سيحي ،فكرة تقارب الأديان الإبراهيمية واملذاهب التي
تنحدر عنها ،باالرتكاز �إىل مفهوم ال�سعي �إىل احلكمة ،و�س�أ�سعى هنا لتلخي�ص املبحث مع بيان �أوجه اتفاقي واختاليف مع الكاتب.
ل �ق��د �أم �� �ض��ى ف ��ورد ح ��وايل ق ��راب ��ة ال�ع���ش��ري��ن ع ��ام �اً م ��ن عمله
الأك ��ادمي ��ي يف حت��ري��ر ك �ت��اب ت��دري���س��ي ب �ع �ن��وان «ع �ل �م��اء ال�لاه��وت
املحدثون» ،وهو كتاب عن الالهوت امل�سيحي منذ عام ّ ،1918
وتعي
عليه يف �سبيل ذل��ك ط��رح �أ�سئلة من قبيل :ما هي �أك�ثر احلركات
�أهمية يف التاريخ امل�سيحي؟ ما التطورات احلا�سمة التي طر�أت على
ت��أوي��ل الكتاب املقد�س؟ كيف ا�ستجاب علماء ال�لاه��وت للحداثة؟
كيف تف ّكر ال�لاه��وت يف الفنون الب�صرية واملو�سيقى وال�سينما؟
وخل�ص من بحثه عن الإجابات �إىل �أن القرن املن�صرم كان الأكرث
ثرا ًء من بني �آالف �سنني الالهوت امل�سيحي؛ وذلك يف �سياق انت�شار
التعليم �آن��ذاك ،وزي��ادة عدد الأدي��رة ومعاهد الالهوت واجلامعات
وامل��واد الدرا�سية الدينية ،كما يذكر فورد تعلي ًال �إ�ضافياً الزدهار
الالهوت امل�سيحي �آن��ذاك وهو ب��روز تغريات عاملية وحتديات غري
م�سبوقة �أدّت لتطور الفكر الالهوتي و�أدواته.
يف ح�ين ي�صف امل ��ؤرخ فيليب جنكنز ن�ضال الكني�سة يف �أوروب ��ا
امل�سيحية يف الوقت الراهن ،معلقاً بقوله �إن الكني�سة التي تقوى
على التعاي�ش م��ع �أوروب ��ا ت�ق��وى على التعاي�ش م��ع �أي ��ش��يء ،ثم
يطرح �س�ؤ ً
اال مثرياً :هل ميكن �أن تكون لل�ضغوطات التي حتا�صر
الإ�سالم يف �أوروب��ا �آث��ار م�شابهة؟ وال�سيما و�أن امل�سلمني هناك قد
ط��وروا �شك ًال من الإمي��ان للتعامل مع التغريات االجتماعية دون
امل�ساومة على املعتقدات الدينية الأ�سا�سية .يف �سبيل الإجابة عن
ال���س��ؤال ي�ستعر�ض ف ��ورد ح��رك��ة ت��اري�خ�ي��ة يعتقد ب��أن�ه��ا ق��د تكون
ملهمة للم�سلمني وغريهم يف ن�ضالهم للوحدة واالئ�ت�لاف ،وهي
احلركة امل�سيحية التوفيقية.
احلركة امل�سيحية التوفيقية منوذج ًا للتفاعل بني
الأديان
لعله ك��ان م��ن ال�صعب �أن يتخيل �أح��د ن�شوء حركة كهذه قبل
ال�ق��رن امل��ا��ض��ي� ،إذ ي�ن��در يف ال�ت��اري��خ انتقال جماعات دينية كربى
يتبعها املاليني ،من حقبة مليئة بال�صراعات الدموية �إىل حقبة
م�ؤ�س�سة على احل��وار والت�آلف� ،إال �أ ّن ذلك قد حتقق بني الكنائ�س
امل�سيحية عرب احلركة امل�سيحية التوفيقية التي قامت يف القرن
التا�سع ع�شر.
قامت احلركة التوفيقية على رجال دين كونوا �صداقات تخطت
التق�سيمات الكن�سية ،كما تطلب الأم��ر ع��دداً ك�ب�يراً م��ن الأع�م��ال

الالهوتية التي تتج�سد فيها عنا�صر ع��دة� ،سنقف على تف�صيلها
الحقاً ،وهي �إعادة ت�أويل الكتاب املقد�س واحلوادث التاريخية ،مروراً
باملحادثات واملناظرات وامل�شاريع امل�شرتكة ،والتف ّكر ّ
اخللق الذي
ُ
يتخطى ح��واج��ز االخ�ت�لاف للتو�صل �إىل حكمة م�شرتكة ،وكللت
احل��رك��ة بالتوا�صل ب�ين الكنائ�س وخارجها ع�بر و�سائل الإع�لام.
�شكلت احلركة حا�ضنة للتعاون بني امل�سيحيني املنتمني �إىل كنائ�س
خمتلفة ،وتطلب ذلك تفاع ًال على امل�ستويات الدولية والإقليمية
واملحلية؛ مما �أفرز �إبداعاً م�ؤ�س�ساتياً على م�ستويات كثرية ،منها ما
ا�ستحدث يف حقل التعليم ،كاحتاد كيمربدج الالهوتي ،وهو احتاد
م�ستقل لكنه مرتبط باجلامعة وينتمي �إليه �أع�ضاء ينتمون �إىل
الأجنليكية ،والكاثوليكية الرومانية ،وامليثودية ،والإ�صالحية،
والأرثوذك�سية ،بينما ي�أتي االحتاد �إىل جانب مراكز عدة للعالقات
اليهودية /امل�سيحية ،واليهودية /الإ�سالمية.
عنا�صر ت�سهم يف تقدم علم الالهوت امل�سيحي
 -1فهم الكتاب املقد�س وتطبيقه ،وهنا يقر فورد ب�أن تف�سري
ال�ك�ت��ب امل�ق��د��س��ة ��ص�ع��ب ،وق��د ي���س��اء ا��س�ت�خ��دام��ه ع�ل��ى ن�ح��و خطر
مثلما حدث مراراً ،ولكن ميكن ت�أويل الكتاب املقد�س وفقاً لر�أيه
مبا يت�سق مع رحمة اهلل و�سعة الدين ،كما ي�شري �أوغ�سطني ،يف
هذا ال�صدد يقوم فورد بالتح�ضري لكتاب عن م�ستقبل الالهوت
امل�سيحي ،فيما ين�شغل الباحث الإ�سالمي علي الناي�ض بت�أليف
كتاب مناظر حول م�ستقبل علم الكالم الإ�سالمي ،ويقوم الكتابان
بتناول امل�صادر الدينية من جديد ال�سيما الكتب املقد�سة.
 -2ال�ت�ف��اع��ل احل ��ي م��ع متطلبات ال�ع���ص��ر ،ف��احل�ي��اة احلديثة
مركبة ومتطلبة ،وال �سبيل الزده��ار امل�سيحية �أو الأدي��ان عموماً
�إذا اقت�صرت على اجرتار التاريخ ،وجتنبت التحديات احلا�ضرة.
يتحقق ذل��ك عملياً با�ستق�صاء امل ��وروث الديني بعناية ،وجتنب
ط ��ريف ال�ن�ق�ي����ض :االن ��دم ��اج ال�سلبي يف احل��داث��ة وال��رف����ض غري
الناقد لها.
 -3التف ّكر ّ
اخللق املتمثل يف الأفكار التي توجز وتطور الفكر
امل�سيحي ،وتتخطى ح��واج��ز االخ�ت�لاف م��ع الآخ ��ر للتو�صل �إىل
حكمة م�شرتكة.
 -4التبليغ عن الالهوت امل�سيحي عرب و�سائل الإع�لام وباقي
طرق التوا�صل املتاحة.

الأديان الثالثة
يف ��ض��وء ت��راث��ه ال��دي�ن��ي ،ي��رى ف ��ورد �أن ��ص��ورة ال�ع�لاق��ة بني
اثنتني من العقائد الإبراهيمية ال تت�شكل بو�ضوح �إال �إذا �أخذت
العقيدة الثالثة يف احل�سبان ،و�أنه بو�سع �أتباع الأدي��ان الثالثة
م��واج�ه��ة اختالفاتهم ومناق�شتها يف ح�ين ميكنهم ت��رك تلك
االختالفات دون ح�سم ،وذلك عرب االنطالق من مرتكز ال�سعي
�إىل احلكمة يف تعاطي م�س�ألة الدين.
يف ال�سبيل �إىل ذل��ك ي�سوق ف��ورد ث�لاث��ة م�ق�ترح��ات جديرة
بالت�أمل:
 -1ال�ب�ح��ث ب ��أك�بر ق��در مم�ك��ن م��ن التعمق يف ال�ك�ت��ب املقد�سة،
واملوروثات الدينية التي ت�شكل دعامة ملنظورنا للعامل اليوم.
 -2الت�شارك يف نتائج البحث والتق�صي مع مراعاة الكيفية التي
ن�س�أل بها ونظهر االختالف لئال ن�شعل جذوة االختالفات العميقة.
 -3التعاون من �أج��ل �صالح العامل يف �سبيل مزيدٍ من احلكمة
والرحمة وال�سالم.
عقبات على ج�سر التقارب
�أعتقد �أ ّن واح��دة من �أه��م العقبات التي تتو�سط ج�سر التقارب
بني الأدي��ان واملذاهب هي املفاهيم وامل�صطلحات الف�ضفا�ضة التي
يجتهد كل طرف يف ت�أويلها ثم يرتطم بالطرف الآخر الذي يحمل
ب��دوره �إرث�اً �ضخماً من الروايات التاريخية واجل��دال والتمحي�ص
يف تلك املفاهيم؛ مما يجعل العودة �إىل «�أر�ضية م�شرتكة» وبتعبري
�آخر �إىل «نقطة ال�صفر» و�إع��ادة النظر فيها �ضرباً من امل�ستحيل.
على �سبيل املثال ميكننا االختالف بب�ساطة على مفهوم «ال�سعي �إىل
احلكمة» الذي يطرحه الكاتب كمرتكز يف عملية تخطي االختالف
والتقريب بني الأدي ��ان� ،إذ �ستتفاوت الأط ��راف يف تقرير الثوابت
واملتغريات� ،أما عن اقرتاح الكاتب حول �إمكانية ترك االختالفات
دون ح�سم ،وهو ما ميكن التعبري عنه بتقبل الآخ��ر دون انتقا�ص
من �ش�أن عقيدته �أو حماولة التغيري فيها ،فهو ما ي�أمله كثريون
وي�صعب حتقيقه واق �ع �اً؛ ن �ظ��راً لت�شابك امل���ص��ال��ح ب�ين الأط ��راف
ودخ��ول ال�سيا�سة كمتغري ال ُيكن ح�سم �أث��ره يف معادلة اخلالف
من جهة ،وب�سبب املفاهيم الدينية التي ال تقبل امل�ساومة يف كثريٍ
من الر�ؤى والأحيان من جهة �أخرى.
fatema_ehsan@hotmail.com
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االدعاء ب�أن حقوق الإن�سان هي الدين اجلديد
نوف ال�سعيدية

ُيح ِّذر الباحث امل�صري �أحمد حممد بكر مو�سى يف مقاله مبجلة «الت�سامح» «الأبعاد االعتقادية حلقوق الإن�سان» من حتول منظومة حقوق الإن�سان �إىل دين
جديد ي�صل باملتحم�سني له �إىل درجة التع�صب.
ح�سب ر�أي الكاتب ف�إنّ مفكري فل�سفة حقوق الإن�سان
ون�شطاء حقوق الإن�سان يتبنون ن�صو�ص وثائق حقوق
الإن�سان تبنياً �أعمى يجعلهم ي�ؤمنون ب�أنها �صاحلة لكل
زم��ان ومكان ،وهم بذلك يحولونه �إىل نوع من املعتقد
ال��ذي ي�شرتك مع الدين يف جمموعة من الأب�ع��اد ،ذكر
منها على �سبيل املثال:
التب�شري :التب�شري بالعقيدة والدعوة �إىل االن�ضمام
�إليها.
امل �ث ��ال وال ��واق ��ع :وج� ��ود ف� ��ارق ب�ي�ن م�ن�ظ��وم��ة ح�ق��وق
الإن�سان املثالية ،وتطبيقها يف كل دولة.
الأخ ��وة� :إح�سا�س ن�شطاء ح�ق��وق الإن���س��ان باالنتماء
امل�شرتك.
الت�ضحية :الت�ضحية يف �سبيل املعتقد.
م�ستويا الت�شريع :وج��ود م�ستويني للت�شريع الأول
ه��و م�ستوى الت�أبيد �أي امل�ب��ادئ ال�ع��ام��ة ال�صاحلة لكل
زمان ومكان ،وم�ستوى التوقيت الذي يهتم باجلزئيات
والتفا�صيل.
التف�سري :احلاجة �إىل تف�سري الن�ص الأ�صلي.
املرجعية املطلقة :اعتبارها املرجعية الأعلى التي ال
يجوز خمالفتها.
ال��وع��ي بالفل�سفة :ال��وع��ي بفل�سفة ح�ق��وق الإن���س��ان
والقدرة على ا�ستخال�ص احلقوق منها.
الإمي � ��ان ال�ع�ل�م��ي :م �� �س��اواة ه ��ذه امل �ب ��ادئ يف �صحتها
وثبوتها بالعلوم التجريبية.
الر�ؤية الكونية :تقدمي ت�صور عن الإن�سان واملجتمع
والكون.
من املالحظ �أو ًال  -التعميم� :إن هذا املقال مبني على
أحكاما
التعميم وعلى املالحظة ال�شخ�صية ،فهو يطلق � ً
دون تع�ضيدها بامل�صادر والأدل ��ة .فمث ً
ال حني ي�ؤكد �أن
ً
احلقوقيني يتعاملون مع ن�ص تعام ً
ال مقد�سا �أو �أنهم
ال يفرت�ضون �أن بنود الوثيقة قد تتغري ف�أنا حقيقة ال
�أعرف عن من يتكلم ،ما هي العينة التي در�سها؟ وكيف
تو�صل لهذه النتيجة؟.
حيث �إن فكرة امل�ساواة بني النا�س بد�أت مبكرا ،قامت
جمموعة من الفال�سفة بو�ضع الأطر العامة لها خالل

ال�ق��رن�ين ال�ث��ام��ن وال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر ،وق �ب��ل �أن ت��وج��د � ّأي
وث�ي�ق��ة ،وج ��دت امل�ط��ال�ب��ات ب��إي�ج��اده��ا� .إن ت�ط��ور مفهوم
ح �ق��وق الإن �� �س ��ان �أع �ط ��ى ال���ش��رع�ي��ة ل �ث ��ورات ال�ت�ح��ري��ر،
و�أن�صف العديد من الأف��راد (ال�ضعفاء �أو من ينتمون
للأقليات) ،و�ساهم يف و�ضع منظومة احلقوق املدنية.
ما �أحاول قوله �إن ال�صياغة كانت تتغري مع الوقت ،بل
وتذهب يف اجتاهات خمتلفة كلياً� ،إذ �إنها بد�أت مب�ساواة
الرجل الأبي�ض مع الرجل الأبي�ض ،ثم الرجل الأبي�ض
مع امللون ،ثم الرجل مع امل��ر�أة� .أما �إن كان يتحدث عن
الوثيقة العاملية ال�ت��ي ظ�ه��رت ع��ام  1945فهي م��ا ت��زال
�شابة وم��ا ت��زال �صاحلة ،و�إن وج��دت احلاجة لتعديلها
فال �أ�ستطيع تخيل �أن �أحداً �سيعار�ض فقط لأنّه يجدها
مقد�سة وغري قابلة للم�سا�س!.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنّ نا�شط حقوق الإن�سان هو من
يعمل ب�شكل ف��ردي �أو �ضمن جماعة حلماية احلقوق،
و�إ�شهار االخ�تراق��ات �ضدها .العمل ب�شكل ف��ردي يعني
خا�صا ملنظومة احلقوق وكيف يجب
�أي�ضاً �أنّ هناك فهماً ً
�أن حتمى ،فكيف يفرت�ض الكاتب �أن جميع مالحظاته
تنطبق عليهم؟.
ً
ثانياً  -عدم ترابط الفكرة منطقيا :لإثبات �أن وثيقة
حقوق الإن�سان هي دين فيجب �أن يكون للوثيقة جميع
خ�صائ�ص ومكونات الدين ويف ح��ال افتقر لواحد على
الأق��ل منها فال ميكن �أن يعد دينا .فمثال ال ميكن �أن
نقول �إن الربتقالة وكرة القدم هما نف�س ال�شيء ملجرد
�أن كليهما م�ستدير! عليه ،بداية علينا �أن نعرف الدين
ومكوناته الأ�سا�سية � -أو ما يطلق عليها الكاتب «�أبعاد»
 لنحدد بعد ذلك �إن كان ميكن �أن يعد دينًا .ولفعل ذلك�سنلج�أ للف�صل الأول من كتاب «دي��ن الإن�سان» لفرا�س
ال �� �س ��واح ،ح �ي��ث ي� ��ورد جم �م��وع��ة م ��ن ت �ع��ري �ف��ات ال��دي��ن
�أو�ضحها و�أ�شملها تعريف �إمييل دوركهامي ،الذي ميكن
نقله بقليل م��ن الت�صرف لي�صبح ك��الآت��ي :ال��دي��ن هو
نظام مت�سق من املعتقدات واملمار�سات التي ت��دور حول
مو�ضوعات مقد�سة ...جتمع كل امل�ؤمنني والعاملني بها
يف م�ؤ�س�سة واح��دة .ونالحظ �أن جميع �أرك��ان التعريف
ال ت�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى م�ن�ظ��وم��ة ح �ق��وق الإن �� �س ��ان ف�ل�ا وج ��ود

للمعتقد الذي يدور حول مو�ضوعات ُمقد�سة ،وال وجود
ملمار�سات �أو �شعائر ،وال وج��ود مل�ؤ�س�سة جتمع املنتمني
لهذه الفكرة �إال �إن كنّا نعتقد �أنّ الكني�سة والأمم املتحدة
م�ؤ�س�ستان ت ��ؤدي��ان ال ��دور نف�سه .ال �أظ��ن �أن بالإمكان
اعتبار منظومة حقوق الإن�سان ديناً �إال مبقدار ما تعترب
قوانني املرور ديناً.
مي�ك��ن ل�ه��ذه الأب �ع ��اد (ك�ل�ه��ا �أو معظمها) �أن تنطبق
على � ّأي ن��وع م��ن احلما�سة لأي ف�ك��رة ،مت��ام�اً كتع�صب
م�شجعي كرة القدم لفرقهم .ال�س�ؤال هو ما هي احلاالت
التي يعد فيها هذا النوع من احلما�سة خطريا؟ ي�صبح
خطرياً �إن كان ينطوي على م�ضرة؛ فالتع�صب (باملعنى
اال�صطالحي) بال�ضرورة ينطوي على �أث��ر �سلبي� ،أي
التمييز �أو اال�ستثناء على �أ��س��ا���س م��ا (ال �ع��رق ،ال�ل��ون،
اجلن�س) .فيما املدافعون عن حقوق الإن�سان ،يدافعون
حتى عن حق هذا الكاتب يف انتقادهم.
هناك �أم��ر �آخ��ر وه��و �أن بع�ض امل�صطلحات ي��راد بها
معاين خمتلفة؛ فنحن حني نتحدث عن الر�ؤية الكونية
للأديان ف�إننا نق�صد بها الإجابة على الأ�سئلة الكربى
وت�ق��دمي ت�صور للغاية م��ن ال��وج��ود .مثل ه��ذه الأم ��ور
أ�سا�سا �ضمن اهتمام منظومة حقوق الإن�سان،
ال تقع � ً
وا�ستخدام الكاتب مل�صطلح «الر�ؤية الكونية» غري دقيق
باملرة.
ثالثا  -اله�شا�شة :ميكن �أن يكون ر�أي الكاتب قاب ً
ال
للجدل لو �أ ّن��ه مل يلج�أ للمبالغة (�أي لو اكتفى ب�شرح
تع�صب الن�شطاء حلقوق الإن�سان) ،لكنه عو�ضا عن ذلك
�صاغ ق�ضيته بطريقة ميكن تقوي�ضها ب�سهولة ،ف�إذا مت
�إثبات �أن منظومة حقوق الإن�سان لي�ست دينا (وهو ما
ميكن �إثباته ب�سهولة) يثبت �أن ر�أي الكاتب غري �صحيح.
راب �ع �اً  -ن�ق��د م��ا ال ي���ص��ح ان �ت �ق��اده :م��ا ال�ع�ي��ب يف �أن
�إن �أغلب الن�شطاء � ...آمنوا بها (�أي حقوق الإن�سان)ع��اط �ف �ي �اً ب �ع��د �أن ن �ظ ��روا �إىل م �ع��ان��اة الإن �� �س ��ان يف ظل
الت�شريعات املختلفة» ،ما العيب يف و�ضع الثقة واجلهد
يف احلل الذي نرى �أنه ينهي املعاناة الإن�سانية؟.
nouf.alsaidi@gmail.com
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العرف والت�شريع �أ�سا�ساً القوانني العاملية
هاجر ال�سعدية
يف جملة الت�سامح يتط ّرق الباحث فايز ح�سني يف مقاله مبجلة «الت�سامح» من منطلق تخ�ص�صه يف القانون �إىل امل�سار التاريخي للنظام القانوين الروماين الالتيني الفرن�سي ،والنظام
القانوين الأجنلو�سك�سوين ،ويركز على تفكيك العرف والت�شريع على اعتبار �أ ّنهما قد �أ�سهما يف تكوين النظام القانوين الأجنلو�سك�سوين والنظام القانوين الروماين الالتيني من جهة،
ومن جهة ثانية لي�ؤكد لنا ب�أ ّنه ال يوجد نظام قانوين يخلو من ت�أثريات القانون الروماين �إال النظام القانوين الإ�سالمي؛ فهو يقوم بدرا�سة مدى احليز الذي �شغله العرف والت�شريع يف
النظام القانوين الروماين والنظام القانوين الأجنلو�سك�سوين؛ وذلك من خالل الرتكيز على حمور من حماور فل�سفة القانون وهو حمور علم املنهج القانوين ()legal methodology
نظرا لأن فل�سفة القانون مرتبطة ارتباطا وثيقا بعلم القانون وتاريخه .وتباعا لهذا ،فقد قدّم الباحث فايز ح�سني مادته العلمية من درا�سات فل�سفة تاريخ القانون الروماين وفل�سفة تاريخ
القانون الإجنليزي باعتبارهما �أ�سا�س النظام القانون الالتيني والنظام القانوين الأجنلو �سك�سوين .بيد �أ ّن حماولة الو�صول �إىل العرف والت�شريع ودورهما يف النظام القانوين الالتيني
والأجنلو�سك�سوين ترتبط ارتباطا وثيقا بفرع من فروع الدرا�سات القانونية الهامة وهو «القانون املقارن».
جن��د ال�ب��اح��ث ب��داي��ة ي�ف�ك��ك م�ف�ه��وم��ي « ال � ُع � ْرف» ()custom
والت�شريع ( ،)legislationويق�صد بالعرف (اعتياد النا�س على
��س�ل��وك م �ع ّ�ين يف ن��اح�ي��ة معينة م��ن ح�ي��ات�ه��م االج�ت�م��اع� ّي��ة بحيث
ين�ش�أ لديهم االعتقاد بوجود قاعدة مُلزمة يتعر�ض من يخالفها
جل ��زاء م� ��ادي)� .أ ّم ��ا ال�ت���ش��ري��ع ب��إي�ج��از ف�ه��و (ال �ق��واع��د القانونية
التي ت�صدر عن �سلطة عامة يخت�صها املجتمع بو�ضع القانون يف
�صورة مكتوبة) .فالعرف هو امل�صدر التاريخي الأول لكافة النظم
القانونية املعا�صرة �أي��ا كانت �سواء للقانون الروماين �أو القانون
الإجنليزي .وما زال العرف يحتل مرتبة كربى يف كال النظامني.
�أم ��ا ال�ت���ش��ري��ع ف�ه��و امل���ص��در الأول ل�ل�ق��ان��ون يف ال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��وين
ال��روم��اين الالتيني الفرن�سي وتت�صاعد �أهميته الآن يف النظام
الأجنلو�سك�سوين.
ق�سم الباحث مقالته �إىل حم��اور ،تناول املحور الأول :العرف
ّ
وال�ت���ش��ري��ع يف ال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��وين ال ��روم ��اين ال�لات�ي�ن��ي الفرن�سي.
و�أهم ما �أراد قوله حتت هذا املحور �أن النظام القانوين الروماين
الالتيني الفرن�سي ميتد �إىل القانون الروماين ()Romn law؛
فقد انتقل ال�ق��ان��ون ال��روم��اين �إىل ال�ق��ان��ون الفرن�سي م��ن خالل
تقنينات نابليون 1804م ،وجتلت �أهميته من الناحية القانونية يف
�أنه قد �أ ّثر ت�أثريا كبريا يف ن�ش�أة وتكوين الأفكار والنظم القانونية
العاملية .وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن ال�شرق قد �أ�سهم كثريا يف تكوين
النظام القانون الروماين ،وقد ّبي �ش َّراح تاريخ القانون من خالل
عدة رواف��د منها قانون حمورابي وقانون بكوخوري�س؛ حيث �أ ّثرا
ت�أثريا كبريا يف قانون الألواح الإثني ع�شر.
بالإ�ضافة �إىل م�ساهمة ال�شرق يف تكوين قانون ال�شعب ،والذي
غري �أ�س�س ومبادئ ونظم القانون املدين الروماين العتيق.
ل�ع��ب ال�ق��ان��ون الفرن�سي دورا و�سيطا ب�ين ال�ق��ان��ون ال��روم��اين
وال �ق��وان�ي�ن احل��دي �ث��ة ح�ي��ث اق�ت�ب����س ال �ق��ان��ون ال�ف��رن���س��ي ال�ق��ان��ون
ال��روم��اين ،و ّ
مت اقتبا�س القانون الفرن�سي يف العديد م��ن ال��دول
احل��دي �ث��ة ل ��ذا ي�ع��د ال �ق��ان��ون ال ��روم ��اين م �� �ص��درًا ت��اري�خ�ي��ا ملعظم
القوانني العاملية ،وخ�صو�صً ا القوانني امل�أخوذة من النظام القانون
الفرن�سي ،كما ب ّ�ين الباحث حي ًزا للعرف والت�شريع من القانون
الروماين يف الع�صور املختلفة التي م ّر بها الرومان بدءا من ع�صر
ال�ق��ان��ون ال�ق��دمي ال��ذي ن�ش�أ فيه ال�ق��ان��ون ال��روم��اين ن�ش�أة عرفية

�ش�أنه �ش�أن كافة قوانني املجتمعات القدمية .ومتيز ع�صر القانون
القدمي ب�أ ّن م�صدره تر ّكز على م�صدرين هما العرف والت�شريع مع
مالحظة �أن العرف امل�صدر الأ�سا�سي والأول� ،أ ّم��ا الت�شريع فكان
م�صدرا ثانويا حيث مل يظهر �إال يف الع�صر اجل�م�ه��وري ويعترب
�أهم ت�شريع �صدر يف روما يف الع�صر اجلمهوري هو ت�شريع الألواح
االثني ع�شر ،ثم �أت��ى الع�صر العلمي حيث انت�شرت فيه الفل�سفة
الإغ��ري�ق�ي��ة ب�ين ال ��روم ��ان ع�بر ع ��دة رواف ��د مم��ا �أدى �إىل �إح ��داث
تغري هيكلي يف ال�ق��ان��ون ال��روم��اين ،وب��ال��رغ��م م��ن ت��زاي��د الن�شاط
الت�شريعي يف الع�صر العلمي ظ ّل العرف حمتال مركز ال�صدارة.
�أ ّم��ا فيما يتعلق بالت�شريع فقد ظلت املجال�س ال�شعبية وجمال�س
العامة خمت�صة بالت�شريعات ،ومن الت�شريعات التي �صدرت يف هذا
الع�صر وع��اجل��ت �أم ��ورا �أ�سا�سية ق��ان��ون �أبيوتا ( .)Aebutiaويف
املرحلة الثالثة ،مت جتميع القانون الروماين وانتقاله �إىل فرن�سا،
ويف ه ��ذه امل��رح�ل��ة اجت ��ه ج�ستنيان �إىل جتميع ال �ت�راث ال�ق��ان��وين
الروماين يف جمموعات ر�سمية �سميت جمموعات القانون املدين
(.)Groups of the civil law
امل� �ح ��ور ال � �ث� ��اين :ال� �ع ��رف وال �ت �� �ش ��ري ��ع يف ال �ن �ظ ��ام ال �ق ��ان ��وين
الأجنلو�سك�سوين :القانون الإجنليزي هو �أ�صل النظام القانوين
الأجن�ل��و��س�ك���س��وين وه ��و م��ا ي�ط�ل��ق ع�ل�ي��ه م��ن ق�ب��ل ف�ق�ه��اء ال�ق��ان��ون
امل�ق��ارن «ال�شريعة ال�ع��ام��ة» ،حيث ب ��د�أت ب��داي��ات النظام القانوين
الأجن�ل��و��س�ك���س��وين ب �غ��زوات ال�ق�ب��ائ��ل الأجنلو�سك�سونية لإجن�ل�ترا
يف ق5م ،ث��م ب��ال�ف�ت��ح ال �ن��ورم��ان��دي ،ث��م ب�ت�ط��ور ال���ش��ري�ع��ة ال�ع��ام��ة
 common lawومرحلة قانون الإن�صاف (.)law of equity
اجل ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر ،ال ت �ت ��واف ��ر م �ع �ل��وم��ات ك��اف �ي��ة ب �� �ش ��أن امل��رح �ل��ة
الأجنلو�سك�سونية؛ فقد ��س��اد يف ه��ذه ال�ف�ترة ن�ظ��ام احل�ك��م امللكي
حيث كان ينظر �إىل امللك على �أنه م�صدر للعدالة .وقد جل�أ امللوك
يف هذه الفرتة �إىل �إ�صدار عدة ت�شريعات تعمل بجانب العرف يف
تنظيم �سلوك الأفراد يف املجتمع .بيد �أ ّن ال�سمة الأوىل والأ�سا�سية
ل�ل�ن�ظ��ام ال �ق��ان��وين الإجن �ل �ي��زي يف ال �ف�ترة الأجن�ل��و��س�ك���س��ون�ي��ة هي
�أ ّن ��ه ك��ان ن�ظ��ام��ا ق��ان��ون�ي��ا ي�ق��وم ع�ل��ى خليط م��ن ال�ق��واع��د العرفية
وجمموعة ت�شريعات �سماتها الأ�سا�سية البدائية وال�شكلية ،وكذلك
ك��ان ن�ظ��ام��ا جم� � ّزءا .ول�ق��د م� ّث��ل ال�ف�ت��ح ال��روم��ان��دى ب��داي��ة دخ��ول
النظام ال�ق��ان��وين الإجن�ل�ي��زي حيّز ال�شرائع العاملية .فلقد �أدخ��ل

حكام النورمان يف هذه الفرتة تعديالت �أ�سا�سية وجوهرية يف كافة
نواح النظام القانوين والنظام الق�ضائي ،مما �أدى �إىل تطور نظام
ال�شريعة العامة؛ وهذا ال يعني �أ ّن العرف اندثر واختفى فالعرف
ظل و�سيظل م�صدرًا من م�صادر القانون يف كل الأنظمة القانونية.
وال ميكننا ونحن ب�صدد احلديث عن العرف والت�شريع يف النظام
القانوين الأجنلو�سك�سوين �أن نتجاهل الإ�شارة �إىل قانون الإن�صاف
�أو ال�ع��دال��ة باعتباره م��ن مكونات ه��ذا النظام وم��ن خ�صو�صياته
�أي�ضا باملقارنة للأنظمة القانونية الأخرى.
وي�ع�ت�بر ال�ق��رن  19ه��و ع�صر ال�ت���ش��ري��ع ،وحت��دي��د اخت�صا�صات
املحاكم بوا�سطة ال�برمل��ان؛ �إذ يف ه��ذه الفرتة حت��ول الت�شريع من
جمرد م�صدر ثانوي �إىل م�صدر �أ�سا�سي يتجاوز يف �أهميته ك ًال من
ال�شريعة العامة والعدالة.
و�أخ�يرًا �أب��رز الباحث �أوج��ه التقارب واالختالف ،والعالقة بني
النظام القانوين الأجنلو�سك�سوين والنظام القانوين ال��روم��اين،
على النحو التايل:
يوجد اختالف يف �أ�س�س اال�ستدالل القانوين للنظامني؛ فالنظام
ال�ق��ان��وين الأجن�ل��و��س�ك���س��وين ق��ائ��م ع�ل��ى اال� �س �ت��دالل م��ن ال�سوابق
الق�ضائية ،بينما النظام القانوين الالتيني يقوم على اال�ستدالل
من الن�صو�ص الت�شريعية.
م��ن �أه ��م ��س�م��ات ال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��وين الأجن�ل��و��س�ك���س��وين �أن تطور
القواعد املو�ضوعية للقانون يتم من خالل تطور املحاكم من حيث
طبيعتها وت�شكيلها واخت�صا�صاتها .ول��و �أمعنا النظر يف تكوين
ال�ق��ان��ون ال��روم��اين ال��ذي ه��و الأ��ص��ل التاريخي للنظام القانوين
الالتيني �سنجد �أ ّنهما يت�شابهان �إىل حد ما.
لقد �أثارت العالقة بني القانون الروماين والقانون الإجنليزي
خالفاً كبرياً بني الفقهاء ،ولكن الباحث ي�ؤيد ال��ر�أي القائل ب�أ ّن
ال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��وين الأجن�ل��و��س�ك���س��وين مل ي�خ��ل م��ن ت��أث�ير ال�ق��ان��ون
الروماين.
ّ
ويف اخل��امت��ة ميكننا ال�ق��ول �إن الأن�ظ�م��ة القانونية تتطور من
خ�لال �إح ��داث ت ��وازن ب�ين متطلبني� :أول�ه�م��ا منهجي ي�شري �إىل
الرغبة يف بناء نظام قانوين متنا�سق ومتما�سك منهجيًا ،واملتطلب
الثاين :حتقيق العدالة مبعنى الرغبة يف البحث عن حلول حمققة
للعدالة.
hajirwork@outlook.com
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عن احلريَّة
عاطفة امل�سكر َّية

تتباين التفا�سري حول مُ�صطلح احلرية �إذا ما ارتبط بجانب م�ضاف؛ �سواء كان داخليا كالفكر واالختيار �أو خارجيا كالتعبري والعمل .ويحدث االختالف غالبا لتفاوت
وجهات النظر حول �أي �شيء ب�شكل عام .وبالن�سبة ملفهوم احلرية قبل �أن يعرف ،البد من تو�ضيح �أ َّنه من امل�صطلحات املرنة القابلة للتمدُّ د بنا ًء على الظروف املكانية
والزمانية التي تقا�س عليها ،كما �أ َّن لل�شخ�ص الذي ي�ستخدم هذا امل�صطلح والعوامل التكوينية لفكره ت�أثريا كذلك .ما يثبت ذلك حقيقة النظريات وحماوالت
التطبيق الواردة عرب التاريخ يف �شتى �أنواع الفكر .ي َّت�ضح ذلك يف �أحد مقاالت منى �أبو زيد يف جملة «الت�سامح» حول احلرية يف النظرية والتجربة ،وحتديدا يف الفكر
الإ�سالمي الو�سيط.
ف��احل��ري��ة كم�صطلح وم�ف�ه��وم ع��ام غ��ال�ب�اً م��ا ُي�شري
�إىل القدرة على اتخاذ قرار ما واالختيار؛ �سواء فيما
يتعلق ب ��أم��ور ت��رت�ب��ط بال�شخ�ص نف�سه �أو م��ا يتعلق
بطرف �آخ��ر دون �ضغوط وتدخالت خارجية �أ ًّي��ا كان
نوعها .ونقي�ضه العبودية �أو اجل�بر� ،أو مبعنى �آخ��ر
ال�سري يف اجتاه ال يعك�س الرغبة �أو القناعة الداخلية
نتيجة التدخالت اخلارجية .ال تقت�صر احلرية على
اجلانب الداخلي فقط .وفيما يتع َّلق بالقيم والآراء
وال�ت�ف��رق��ة م��ا ب�ين اخل�ي�ر وال �� �ش��ر� ،إمن ��ا ي�شمل زواي ��ا
خارجية كحرية ال��ر�أي والتعبري والت�صرف بل ميتد
�إىل ما يرتبط بال�سيا�سة والدين.
ن �ت �ط � َّرق مل �ف �ه��وم احل ��ري ��ة يف الإ�� �س �ل�ام اب� �ت ��دا ًء من
اعتناق امل��رء للإ�سالم؛ فجاءت ه��ذه الآي��ة ال�صريحة
�أنْ «ال �إك � ��راه يف ال ��دي ��ن»؛ ف�ل�ا ُي �ك � َره الإن �� �س ��انُ على
اعتناق الإ�سالم �أو على �أي �أم��ر �آخ��ر .حيث �إنَّ اجلرب
يعد ح ًّ�لا يف معظم الأح ��وال؛ ل��ذا جند
�أو الإك ��راه ال ُّ
ذلك حتى يف �إط��ار الإ�سالم؛ حيث �إنَّ الر�سول �-صلى
اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م -ك��ان��ت دع ��وت ��ه ب��امل��وع �ظ��ة احل���س�ن��ة
بعيدا عن الإك ��راه .وعليه ،ف ��إن احلرية ُم��ؤ َّك��د عليها
كذلك يف الإ�سالم َك ْون الإن�سان ُيحا�سب على ما ت�أتي
ب��ه م��ن �أف �ع��ال؛ وق�م��ة ال�ع��دال��ة �أن تكفل ل��ه احل��ري��ة؛
فمار�س امل�سلمون احلرية الدينية واحلرية الفكرية
وال�سيا�سية؛ لأنَّ الإمي ��ان �أ�سا�سه احل��ري��ة .لكن بعد
ذلك جاءت عقيدة اجلرب يف وقت الحق .وتتمحور هذه
�سيا ال ُم َّيا يف �أفعاله.
العقيدة حول َك ْون الإن�سان ُم َّ
نبعت ه��ذه العقيدة حقيقة لأ��س�ب��اب �أق ��رب م��ا تكون
لل�سيا�سة؛ وذل ��ك ك�ت�بري��ر ل�ت�ح��ول ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي
م��ن اخل�لاف��ة �إىل ن�ظ��ام �أ��ش�ب��ه بنظام ملكي �أو وراث��ي
مل تعتاد عليه الأم��ة .وحتديدا بعد والية معاوية بن
�أب��ي �سفيان -ر��ض��ي اهلل عنه -وال ��ذي عهد باخلالفة
من بعده البنه يزيد .بد�أ ن�شر هذه العقيدة بالفكرة

�سيا ل��درج��ة �أن تخلق
التي حتملها ك��ون الإن���س��ان ُم َّ
فيه الأف�ع��ال ك��اجل�م��ادات مت��ام��ا ،وال خيار ل��ه يف ذلك
حتى يتقبل ال�ن��ا���س ال�ف�ك��رة ،ويطبقوها على احلكام
والأنظمة التي يحكمون بها وال يتم حما�سبتهم؛ �إذ
�إ َّن�ه��م ُم���س َّ�يرون ال ُم�ي َّ�رون هنا! فا�ستخدمت كثريا
هذه الفكرة ،و َّ
مت ا�ستغالل املواقف الدينية عربها يف
تربير بع�ض الأف�ع��ال والأه ��داف ال�سيا�سية ،وتنا�سوا
ل�ل�أ��س��ف �أنَّ ه��ذا ُي �ع� ُّ�د ت�ه��دي��دا مل �ب��د�أ ال �ث��واب وال�ع�ق��اب
الذي �أق َّره الإ�سالم؛ حيث ي�شرتط يف هذا املبد�أ توافر
عن�صر احلرية بالتحديد ،و�أن يكون الإن�سان ُم َّيا.
وتعد هذه نتيجة طبيعية كون اهلل عدال وحقا .ف�أين
املنطق يف �أن ُيثاب �أو ُيعاقب الإن�سان على �أفعال جرب
ُ�س ِّي عليها دون �أن تكون هناك �إرادة منه.
وم��ن جانب �آخ��رَ ،و َرد خ�لاف ح��ول القدر والإمي��ان
ب��ه؛ كونه الركن ال�ساد�س من �أرك ��ان الإمي ��ان ال�ست؛
حيث ُيفهم القدر على �أنه �إرادة �إلهية ال يتدخل فيها
الإن�سان .وعلى الرغم من ذلكُ ،يفهم �أي�ضا �أنَّ ردة فعل
الإن�سان يف �شيء مقدر من قبل اهلل �سبحانه وتعاىل
ت�ك��ون وف�ق��ا خل �ي��اره ،ف�لا ي�سري يف ه ��ذا الأم� ��ر .حتى
املعتزلة الذين ظهروا يف ع�صر �سالف ُم�ؤكدين تقدمي
العقل على النقل �أق � ُّ�روا بذلك .وعلى الرغم من �أنَّ
لهم طرقهم اخلا�صة يف الإميان ُم�ستندين �إىل العقل
واملنطق ،ف�إنهم دافعوا عن احلرية يف الإ�سالم كونهم
ي�ؤمنون بعدل اهلل �سبحانه وتعاىل ،ودليلهم يف ذلك �أن
الإن�سان ُمك َّلف من ناحية ،ووجود الوعد والوعيد من
ناحية �أخرى ،فكان منهم �أن ُيكافحوا يف ت�أييد وجود
مفهوم احل��ري��ة يف الإ� �س�ل�ام ،و�أ��س�ه�م��وا يف رف�ع��ة ا�سم
الإ�سالم من خالل التمييز بني الإرادة الإلهية وبني
االرادة الإن�سانية وفقا للموقف .حتى مع حم��اوالت
غر�س عقيدة اجلرب يف فرتة الدولة الأموية حتديدا
من الناحية ال�سيا�سية ،كانت هناك مقاومة من قبل

املعتزلة .وي�ع��رف ع��ن معاوية �أن��ه ع��ا���ش ح�ي��اة امللوك
وان�ت�ق��ل ذل��ك �إىل اب�ن��ه مم��ا لقي معار�ضة م��ن ناحية
النظام نف�سه وطريقة انتقاله بعدما كان بال�شورى،
واختيار �أهل احلل والعقد .فهنا كانت حماوالت وقف
م�سيون؛ فهذا �سوف يزيل
نقد احلكام بحجة �أنهم
ّ
م�س�ؤولياتهم غدا يف حاالت كالظلم والف�ساد �أي�ضا .ال
ننفي �أن احلرية الفردية مقدرة وموجودة يف الإ�سالم،
لكن هذا ما مل ي�ضر �أو مي�س مب�صلحة اجلماعة.
واحل �ق �ي �ق��ة �أنَّ م �ف �ه��وم احل ��ري ��ة �أم � ��ر واق� � ��ع ،ل�ك��ن
تختلف الزوايا التي ينظر منها املف�سر؛ فاحلرية �إذا
ارتبطت بالعقيدة فهي �شيء ،و�إذا ارتبطت بعنا�صر
�أخرى فهي �شيء �آخر .هنالك مقاربات و دعم لفكرة
احلرية من منظور �آخ��ر م�شابه من قبل الفيل�سوف
امل�سلم الفارابي؛ حيث ال تتحقق احلرية من منظوره
الفل�سفي �إال �إذا حت � َّرر الإن���س��ان م��ن رغ�ب��ات النف�س؛
حيث يتح َّرر م��ن ق�ي��ود الأه ��واء بغلبة العقل وحرية
الإرادة والقدرة على االختيار بني اخلري وال�شر .و�إن
كانت ه��ذه احلرية تعد �ضمن �إط��ار حم��دود� ،إال �أنَّها
يف النهاية تنا�سب مدى الوعي الذي يحتاجه الإن�سان
ليعي�ش من خالله .وكون اجلرب ابتد�أ ب�سبب جوانب
�سيا�سية ،ي��رى �أن اجل��ان��ب العملي لتحقيق احلرية
يكمن يف البدء يف الإ�صالح ال�سيا�سي ،ومنه �سي�صبح
م��ن امل�ستطاع حتقيق احل��ري��ة يف اجل��وان��ب الأخ ��رى.
�إن بع�ض املذاهب الإ�سالمية لها ر�أي ُم�ق��ارِب ملا ُذ ِك��ر
�سابقا؛ فال�صوفية مثال ي�ؤمنون باحلرية لكن ب�شكل
ي�ع�ك����س ط��ري�ق��ة �إمي��ان �ه��م ح�ي��ث ت�ك�م��ن �أع �ل ��ى درج ��ات
احل��ري��ة يف العبودية لديهم ،عندما يتغلب الإن�سان
على �أه��وائ��ه ورغ�ب��ات نف�سه متخل�صا م��ن ك��ل الأم��ور
امل ��ادي ��ة؛ ف�ي�ك��ون ح ��را م��ن ك��ل ذل ��ك م�ت�ف��رغ��ا للجانب
الروحي والإمياين يف العبادة.
attifa.nasser@gmail.com
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العلم و�أ�سلمة املعرفة
عبد اهلل ال�شحي
يف مقاله «ت�سا�ؤالت حول �إ�سالمية املعرفة» يناق�ش الباحث عبد اجلبار الرفاعي يف جملة «الت�سامح» الفكرة القائلة ب�إمكانية �أ�سلمة املعرفة� ،أي �صناعة معرفة ت�ستمد وجودها من
الدين الإ�سالمي ،من خالل عر�ض ملحة �سريعة حول توجهات امل�سلمني يف ما يتعلق باملعرفة قدمياً وحدي ًثا ،وعمل مقارنات بني �أطروحات بع�ض املفكرين امل�ؤيدين لأ�سلمة املعرفة،
وبني من يُريد �أن يكامل بني الدين والعلم .يعرج الكاتب على �إ�شكالية الرتاث املقد�س وح�صوله على مناعة من النقد ،و�أن معرفة �إ�سالمية قد تكت�سب تلك املناعة � ً
أي�ضا.
ي�ع�ت�بر ال �ع �ل��م وامل �ع��رف��ة ال�ع�ل�م�ي��ة ب���ش�ق�ي��ه الطبيعي
والإن���س��اين م��ن �أه��م م�ع��ارف الع�صر و�أك�ثره��ا ��ض��رورة
ريا ،فتلك املعرفة القائمة على التجربة املو�ضوعية
وت�أث ً
ت�سهم يف فهم الكون و�آلية عمل الطبيعة والتنظيمات
ال�ب���ش��ري��ة ،ث��م اال��س�ت�ف��ادة م��ن ت�ل��ك امل�ع��رف��ة يف ت�سهيل
احل�ي��اة وزي ��ادة ال��رف��اه�ي��ة .لقد ظ�ه��رت خ�لال التاريخ
تطبيقات خمتلفة لآل�ي��ات العلم كالهند�سة وال��زراع��ة
وتهجني احليوانات ،لكن العلم بن�سخته احلديثة ظهر
وجتلى يف القرن ال�ساد�س ع�شر.
ل�ق��د �أ��س�ه��م يف من��و ال�ع�ل��وم الطبيعية م�ن��ذ ب��داي��ة
ت�أ�سي�سها حتى اليوم عدد كبري من العلماء والباحثني
م��ن ُمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل ،فلم تقت�صر الإ�سهامات
على �شعب م��ن ال�شعوب �أو جمتمع دون غ�يره .وقد
يبدو �أن الكثري من الباحثني هم من �أوروبا و�أمريكا،
ك��إ��س�ح��اق ن�ي��وت��ن وج��ال�ي�ل�ي��و ق ��دمي �اً ،وك� ��ارل ��س��اج��ان
و�ستيفن ه��وك�ي�ن��ج ح��دي � ًث��ا� ،إال �أن ه�ن��اك م�ساهمات
م��ن جن�سيات �أخ ��رى مثل ميت�شو كاكو ذي الأ��ص��ول
ال �ي��اب��ان �ي��ة ،وغ �ي�ره م ��ن ال�ب��اح�ث�ين داخ� ��ل م��ؤ��س���س��ات
عموما
البحث العلمي ح��ول العامل .مل يفت العرب
ً
الت�أثري يف احلقل العلمي و�إن كانت معظم �أعمالهم
قد متت خ��ارج البالد العربية ،كالفيزيائي امل�صري
م�صطفى م�شرفة امللقب ب�أين�شتاين العرب ،و�أحمد
زويل احلا�صل على جائزة نوبل.
ع�ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ه ��ذا ال �ت �ن��وع ال��وا� �ض��ح يف �إ��س�ه��ام
خم�ت�ل��ف �أع � ��راق ال�ب���ش��ر يف � �ص��رح امل �ع��رف��ة ال�ع�ل�م�ي��ة،
ف��إن هناك تيارا يدعو �إىل �أ�سلمة املعرفة� ،أي �إن�شاء
معرفة �إ�سالمية خا�صة ،ت�ستمد وجودها وقيمها من
الإ� �س�ل�ام ،بحيث ت�ك��ون خمتلفة ع��ن العلم بن�سخته
«الغربية» .ي�سمي التيار نف�سه بـ«�إ�سالمية املعرفة»
وه ��و ت��اب��ع للمعهد ال�ع��امل��ي للفكر الإ� �س�لام��ي .وق��د
بذلت جهود كبرية يف �سبيل ن�شر هذه الفكرة يف دول
خمتلفة ،ت�ضمنت امل ��ؤمت��رات وامل�ح��ا��ض��رات وغريها،
مع عدم ت�شكل مالمح وا�ضحة ل ّأي علم �إ�سالمي حتى
الآن رغم كل تلك اجلهود.

ورمبا يكون امل�سوغ الأبرز لهذا الأمر هو وجود فجوة
متوهمة بني العلم والأخ�لاق ،و�أن العلم اليوم ميار�س
بحثه بطريقة ال ت�ستند للقيم .بالإ�ضافة لكون العلم
حال ًيا يت�شبع بنظرة غربية للكون واحلياة وهي تخالف
ال �ن �ظ��رة الإ� �س�لام �ي��ة .ن �ظ � ًرا الف�ت�را� ��ض ال�ع�ل��م ب��وج��ود
ق��وان�ين وناومي�س كونية مو�ضوعية ،وا�ستغالل هذه
الفكرة م��ن قبل امللحدين لإث�ب��ات ا�ستقالل الطبيعة
عن العنا�صر فوق الطبيعية ،كل ذلك يدفع املتدينني
لل�شعور بح�صول م��واج�ه��ة ب�ين م��ا ه��و علمي ودي�ن��ي.
ويرى الدكتور عبد الوهاب امل�سريي ب�أن ت�شوهً ا يح�صل
حني يعمل العلم على �أ�سا�س مادي فقط ،وال مييز بني
الإن�سان وبني بقية الأ�شياء.
و�آل� �ي ��ة ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي �أي �� ً��ض ��ا ق ��د ت�ع�ت�بر مع�ضلة
�أخ�ل�اق �ي ��ة م ��ن ج �ه��ة �أن ب�ع����ض ال �ت �ج ��ارب ق ��د ت�خ��ال��ف
النظام الأخالقي يف ال�شرق ،يف حني تتوافق مع النظام
الأخالقي الغربي.
�إنّ العداء لكل ما هو غربي يعترب �أمراً طبيعياً على
�أية حال ،ولي�س العلم ا�ستثناء يف هذه احلالة ،فالغرب
مار�س �أ�شكاال فظيعة من اال�ضطهاد �ضد ال�شرق وبقية
العامل ،فيح�صل هناك رف�ض للإنتاج املعريف الغربي،
ه� ��ذا ال ��رف �� ��ض ال� �ن ��اجت ع ��ن ع� ��دم مت �ي �ي��ز ب�ي�ن م �ك��ون��ات
العن�صر الغربي ،فالعلم وحقوق الإن�سان مقبولة ،بينما
اال�ضطهاد واحلرب واالحتالل هو ما يجب حماربته.
لكن من ال�ضروري فهم املنهج العلمي عند التعامل
مع العلم ،فالعلم يفح�ص �صحة الفر�ضيات املطروحة ثم
يجري القيا�سات التجريبية لت�صحيح اخلط�أ منها ،وهذه
املنهجية هي منهجية مو�ضوعية م�ستقلة عن الباحث،
�سواء �أكان يهوديا �أو م�سلماً �أو ملحدا ،فاكت�شاف نيوتني
للجاذبية ال يجعل من النظريات املتعلقة بها نظريات
م���س�ي�ح�ي��ة ،ب��ال��رغ��م م ��ن �أ ّن� ��ه �أح �ي ��ان �اً ق ��د ت�ت���ش�ب��ع بع�ض
التف�سريات مبعتقدات معينة� ،إال �أ َّن احل��ل م��ن وجهة
نظري لي�س �صناعة معرفة من دين �أو �أي �أيديولوجيا
�أخ ��رى ،ب��ل تكثيف العمل على العلم م��ن قبل �أ�شخا�ص
ذوي خلفيات خمتلفة لتقليل ن�سبة ت�أثري الأيديولوجيا.

م��ع �أنّ ال��دي��ن الإ��س�لام��ي خ�صو�صاً والأدي ��ان عموماً
ت �ط ��رح �أم �ث �ل ��ة وت �� �ش �ب �ي �ه��ات ت�ت�ع�ل��ق ب �ظ ��واه ��ر ال�ط�ب�ي�ع��ة
كال�شروق والغروب واملطر ومنو النبات� ،إال �أنّ كل هذه
الأمثلة ال حتمل دالالت علمية �أو معرفية فيها� ،إمنا هي
م��وج��ودة كت�أمالت ي�ستخدمها الفرد للو�صول لنتائج
تتعلق بالتجربة الروحية للفرد .وتلك الت�أمالت لي�ست
م�سوغاً لبناء نتائج علمية عليها ،وال هي قابلة لتحمل
ت ��أوي�ل�ات ت��زي��ل روح ال�ن����ص ورح��اب�ت��ه �إىل �آف ��اق �ضيقة
رهينة املعرفة الن�سبية.
�إن�ن��ي �أت���ص��ور �أ ّن ��ه م��ن ال���ض��روري �أال ي�صطبغ العلم
ب�صبغة دينية حمددة� ،أو حتى ب�صبغة وطنية �أو قومية،
وال �أن يكون رهني حقبة تاريخية خا�صة ،بل هو ينتمي
للب�شرية ج�م�ع��اء ،فقد ا��ش�ترك يف �إن�ت��اج��ه الب�شر عرب
خمتلف الأزم �ن��ة والأم �ك �ن��ة ،فهو لي�س �صناعة مغلقة
خا�صة� ،إمن��ا هو معرفة جتميعية تعاونية .مع �أن��ه من
احلكمة ال�ق��ول ب ��أنَّ هناك �أ��ش�ك��اال قليلة م��ن تطبيقات
العلم ال زالت تخ�ضع ل�سلطات �سيا�سية وهناك حتفظ
ح��ول�ه��ا ،ومي�ك��ن ح��ل ذل ��ك ع�بر احل �ل��ول الدبلوما�سية
والتعاون العلمي ال�سلمي بني الدول.
وبافرتا�ض حتقق مطلب املطالبني ب�أ�سلمة املعرفة،
ف� ��إنّ م�ع��رف��ة دي�ن�ي��ة �ستكت�سب ق��دا��س��ة ال��دي��ن بطبيعة
احل��ال ،هذه القدا�سة بالتايل �ستعطل النقد والتبديل
يف العلم ،مما ي ��ؤدي لتعطيل العلم ذات��ه ،فالعلم قائم
�أ� �س��ا�� ً�س��ا ع�ل��ى ال�ت�غ�ير امل�ستمر مل��واك�ب��ة ك��ل االك�ت���ش��اف��ات
اجل��دي��دة ،ف ��إذا وج��د علم غري قابل للنقد ف��إ ّن��ه ي�صبح
ك��ال�تراث الإ��س�لام��ي ،مينع االق�ت�راب منه وخمالفته،
وهذا لي�س من م�صلحة تطوير العلم.
يبقى العلم من �أبرز ما �أنتجه اجلن�س الب�شري طوال
التاريخ ،ومل تقت�صر امل�ساهمة يف �إنتاجه على جمموعة
م��ن ال� ّن��ا���س دون غ�يره��م ،و�أي حم��اول��ة لإخ���ض��اع العلم
وو��ض�ع��ه �ضمن حم ��ددات ث�ق��اف�ي��ة �سي�ضر ب ��روح العلم
وح�ي��وي�ت��ه .ورمب ��ا ي�ك��ون امل�ن�ه��ج الأم �ث��ل بتحييد العلم
واملحافظة على ا�ستقالليته.
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