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فلسفة التأويل عند ريكور :ثنائية المنطق الالهوتي والمنطق الفلسفي
قبول االختالف والتفاهم في العصر الكالسيكي اإلسالمي
تهما في محكمة القبول والرفض واإلنصاف
التراث ُم
ً
من مناهج الغرب الحديثة في دراسة النص القرآني

أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري
من الأيام الدولية املُهمة التي حتتفي بها دول العامل« ،اليوم
العاملي للأر�شيف» ،فخالل ُم�ؤمتر املحفوظات الدويل املعقود
يف فيينا عام  ،2004اعتمد امل�شاركون قرارًا يدعو الأمم املتحدة
�إىل �إن�شاء يوم دويل للمحفوظات ،وهكذا َّ
مت اعتماده يف اجتماع
اجلمعية العامة يف نوفمرب  ،2007ليكون يف  9يونيو من كل عام،
موافقاً بذلك يوم �إن�شاء «املجل�س الدويل للمحفوظات» حتت
رعاية اليون�سكو ،الذي كان يف التا�سع من يونيو عام .1948
ويف عُمان ،ميكننا �أن نحقق يف هذا اليوم من كل عام �إجنازات
ملمو�سة تتعلق بالوثائق العُمانية املحفوظة يف دول العامل.
ثمة حمفوظات تتعلق بعُمان يف بريطانيا ،وهولندا ،والربتغال،
وفرن�سا ،و�أمريكا ،ورو�سيا ،والهند ،وزجنبار ،وغريها من الدول
التي كان لعُمان بها ات�صال تاريخي متفاوت يف حجمه ونوعه.
تتميز عُمان بكرثة امل�صادر والوثائق الأجنبية املتوفرة حولها
يف املكتبات العاملية و�أر�شيفات ال�صحف والدوريات الأجنبية.
وهذه الوثائق ت�شكل �أهمية ق�صوى لتاريخ هذا البلد وثقافته؛
لأنها ت�سد فجوة معرفية عظيمة يف امل�صادر العربية املتعلقة به.
وامل�صادر العربية ،على قلتها ،تقت�صر على التاريخ ال�سيا�سي،
وتتجافى عن تاريخ ال�شعب العُماين ،مبختلف �أعراقه ولهجاته،
وعاداته وتقاليده ،و�أمناط �سلوكه وتفكريه.
ومما ت�شمله هذه الأر�شيفات ق�ص�ص الرحالة ومغامراتهم يف
خمتلف �أرجاء عمان ،من القرن اخلام�س ع�شر حتى يومنا هذا.
هناك مئات الرحالة الربيطانيني ،والأمريكيني ،والفرن�سيني،
والهولنديني ،والربتغاليني ،والأملان ،وغريهم من خمتلف
�أ�صقاع العامل ،ارتادوا هذه املنطقة ،وما زالوا �إىل الآن ،وكتبوا
عن تاريخ العُمانيني ،خا�صة �أيام الإمرباطورية العمانية التي
ب�سطت نفوذها من بندر عبَّا�س على �ضفاف اخلليج العربي �إىل
�شرق �أفريقيا ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض اجلزر الواقعة يف املحيط
الهندي .وقد تنوعت كتاباتهم بني ُكتب م�ستقلة ،وف�صول
�ضمن كتب عامة تتناول ال�شرق الأو�سط ،وق�ص�ص متناثرة يف
بع�ض املجالت املتخ�ص�صة يف �أدب الرحالت .كما حتتوي هذه
الأر�شيفات �أي�ضاً على وثائق تاريخية ،و�سيا�سية ،وعلمية ،وهي
�إما كتب من�شورة �أو مقاالت يف ال�صحف والدوريات العاملية
مبختلف اللغات .وهذا كم هائل ي�صعب ح�صره.
وعليه ،ميكننا يف كل عام يحتفل فيه العامل بـ»اليوم العاملي
للأر�شيف» �أن نخ�ص�ص املنا�سبة لكل �أر�شيف على حِ دَة معتنني
بجمعه من م�صادره ،وترجمته ،وتعريف ال َّنا�س به .وبذلك
ترتاكم لدينا ثروة معرفية هائلة حول عمان وتاريخها
ال�سيا�سي والثقايف.
hilalalhajri@hotmail.com
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أسبقية التمدن أم أسبقية الدين؟
�أجمد �سعيد

�إ َّن ال�س�ؤال املطروح على مر الع�صور والذي يناق�ش الن�ش�أة الدينية الزال قائماً �إىل الآن ،وما يزيد هذا الت�سا�ؤل اجلوهري هو ارتباطه بنهو�ض �آخر
يتزامن مع تف�شي الظاهرة الدينية ،وهذا ما ناق�شه الباحث التون�سي حممد حداد يف جملة الت�سامح يف مقالته :الدين والقومية وثقافة التفاهم،
ت�أمالت تاريخية .فاملحور الأ�سا�سي ي�ستند على ال�س�ؤال التايل :ما هو ال�سبب الذي دفع الإن�سان �إىل �إن�شاء املدن ،وممار�سة الأعمال املادية امل�صاحبة
لبقائه� ،أهو الدين؟ �أم الذي حدث هو العك�س متاما؟
يف �سبعينيات القرن الع�شرين �أ�صدر امل�ؤرخ جاك كوفن
كتابا بعنوان :ن�ش�أة الآلهة ،ن�ش�أة الزراعة .وافرت�ض فيه �أ َّن
الدين هو الذي دفع الب�شر �إىل �إن�شاء املدن وهو ما حقق
مطروحا،
ن�ش�أة الثورة النيوليتية ،ولكن مع بقاء ال�س�ؤال
ً
بقيت التف�سريات املناق�ضة جل��اك ك��وف��ن ح��ا���ض��رة .فما
قاله الأمل��اين كالو�س �شميدت يناق�ض متاماً ما ج��اء به
كوفن يف كتابه؛ �إذ ي��ق��ول« :ح��اج��ة الإن�����س��ان �إىل الإمي��ان
الديني هي التي دفعت الإن�سانية �إىل الثورة النيوليتية
ول��ي�����س ال��ع��ك�����س» ،وي�����س��ت��دل ب��ذل��ك ع��ل��ى احل��ف��ري��ات التي
تك�شفت عن �أق��دم املعابد على احل��دود ال�سورية الرتكية
مبنطقة تدعى بغوبكلي.
انطال ًقا من جممل ه��ذه الت�صورات واملعتقدات جند
�أ َّن ال��دي��ن ه��و ح��رك��ة التي�سري االج��ت��م��اع��ي للإن�سانية،
على �أ�س�س روح��ان��ي��ة واجتماعية ،ولكن الب��د م��ن توافر
الروحانية ب�شكل �أكرب من خالل انت�شار الدين وتثبيته
على املجتمع ككل.
�إن العالقة اجلدلية قامت على عاملني �أ�سا�سني وهما
تطور التمثالت الدينية وتطور االجتماع الإن�ساين ،فمن
املراحل الأوىل نرى �أن املدن تطورت من الناحية الدينية
مع االلتزام باملُحافظة على االجتماع الإن�ساين ،فمث ً
ال يف
الديانات امل�صرية القدمية نرى �أ َّن الإن�سان كون جتمعات
مائية ح��ول الأن��ه��ار وب��ذل��ك ج��اب��ه ب��ق��وة ق�سوة الطبيعة
ولكن يف اجلانب الآخ��ر من هذه احلياة الأولية نرى �أ َّن
ت�شييده للمعابد قد تطلب اجلهد والإت��ق��ان ،على عك�س
البيوت الطينية ال��ت��ي بناها الإن�����س��ان لنف�سه فقد �شيد
املعابد من خامات قد تعد نادرة وثمينة يف تلك الع�صور.
وباالنتقال �إىل ع�صر الأن���وار جن��د �أن ظهور امل��دار���س
ال��ف��ك��ري��ة يف ف��رن�����س��ا و�أمل��ان��ي��ا ق��د �أع���ادت���ا ���ص��ي��اغ��ة مفهوم
تواجد الدين يف املجتمع واحل��اج��ة �إل��ي��ه ،ف��الأوىل تن�ص

على �أن النظر �إىل املا�ضي مت�أثر بحا�ضرهم هم؛ �أي و�ضع
التجربة القومية الفرن�سية التي تطورت منذ ع�صر امللك
لوي�س الرابع ع�شر ،وكان من �أبرز �سماتها :قيام عالقة
ع�ضوية بني امل�ؤ�س�سة امللكية (الدولة) وامل�ؤ�س�سة الدينية
(ال��ك��ن��ي�����س��ة) ،ف��ب��دا ل���ه����ؤالء امل��ف��ك��ري��ن ال��ذي��ن مل ت��ت��واف��ر
لهم املعطيات التاريخية والأركيولوجية املتوفرة اليوم
ف�ض ًال عن خلفيتهم الن�ضالية �ضد اال�ستبداد الديني
لع�صرهم� -أن املا�ضي كان �صورة حلا�ضرهم؛ �أي �أ َّن الدين
قد قام بوظيفة تهيئة الأذهان للخ�ضوع للأمر القائم يف
�أب��ع��اده ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية .وق��د جتذرت
ه��ذه الأط��روح��ة يف القرن امل��وايل -القرن التا�سع ع�شر-
مع فيورباخ ومارك�س (وهما �أملانيان) وج�سدتها املقولة
امل�شهورة« :الدين �أفيون ال�شعوب» ،وهذا وجه من امل�س�ألة
ال ي�ستوعبها كلها ،ف�إذا ما ح�صل �أن وظف الدين لتربير
الأو���ض��اع القائمة -خا�صة يف الع�صور القدمية التي ال
تتوافر فيها و�سائل �إع�لام وال تعليم عمومي -فذلك ال
يعني �أ َّن ه��ذه الوظيفة االجتماعية ه��ي ال��وح��ي��دة التي
ا�ضطلعت بها الأديان يف كل مكان وزمان.
�أم���ا ال��وج��ه الآخ����ر الأمل�����اين ،وم��ث��ال ع��ل��ي��ه الفيل�سوف
لي�سنغ ،ين�ص على �أ َّن الإن�سان مل ينجح يف اخل��روج من
ح��ال��ة ال��ت��وح�����ش وي��دخ��ل م��رح��ل��ة ال��ت��م��دن �إال بف�ضل ما
ا�ضطلعت به الأدي���ان من مهام تهذيب اجلن�س الب�شري
ع��ل��ى م���دى ت��اري��خ��ه ال��ط��وي��ل .وم���ع �أن الأدي�����ان مل تكن
الوحيدة يف اال�ضطالع بهذه املهمة فقد تعا�ضد حولها
ال��ف��ن والفل�سفة وال��ف��ك��ر والأدب ،ف����إ َّن دور الأدي����ان كان
�أ���س��ا���س�� ًي��ا خا�صة يف مرحلة معينة م��ن ت��اري��خ الب�شرية؛
�أي املرحلة ال�سابقة النبثاق العقل ليوا�صل مهمة �إر�شاد
التمدن الب�شري .وعلى هذا الأ�سا�س ف���إ َّن تدخل الأدي��ان
يف االج��ت��م��اع الإن�����س��اين مل ينظر �إل��ي��ه �أ���ص��ح��اب ال��ط��رح

الثاين من نظرة قومية �ضيقة؛ بل هم غلبوا نظرة كونيه
اع��ت�برت��ه �أم���� ًرا حم��م��ودًا .وينبغي �أن ن���ؤك��د جم���ددًا �أن��ن��ا
نتحدث عن تف�سريين طرحا يف �إطار الفل�سفة نف�سه �أي
فل�سفة الأنوار ،يف عالقة بق�ضية التفاهم الإن�ساين ودور
الأدي���ان فيه ،ولكن � ً
أي�ضا يف �إط��ار مناخ �سيا�سي خمتلف
من جهة عالقته بالفكرة القومية ،فالأملان ال ميثلون يف
ذلك الع�صر وحدة قومية بل كانوا منق�سمني �سيا�سياً �إىل
عدة �إم��ارات ومنق�سمني دينياً �إىل كني�ستني الكاثوليكية
والربوت�ستانتية ،فرمبا ك��ان االنفتاح والتفاهم يف روح
التف�سري الأمل���اين يف ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�شر نتيجة �ضعف
ال�ضغط القومي على مفكريه �آنذاك.
ولكن ما يرجح الكفة الأوىل(الفرن�سية) على الثانية
(الأملانية) هو ال�شهرة التي و�صل لها االعتقاد الفرن�سي
ال��ذي ارتبط ارتباطاً وثيقا بالنموذج ال�سيا�سي القومي
ال���ذي ان��ع��رج��ت ن��ح��وه فرن�سا و�أب��ه��ر ال��ع��امل ب��ع��د ال��ث��ورة
الفرن�سية .1789
ه��ك��ذا جت���ددت �أوروب�����ا ب�صفة ج��ذري��ة مت��ام��اً ،و�أع����ادت
ر�سم حدودها وت�أ�سي�س �أنظمتها ،بدون �أي تكلفة مُربكة
ومنهكة ك��احل��روب ال��ث��وري��ة ،وال��ت��ي ق��د ت��ع��رق��ل التطور
التقني والعلمي لديها ،وبهذه املحافظة واحلر�ص بهرت
�أوروبا العامل ،لي�س فقط يف املجال العلمي والتقني بل يف
امليادين ال�سيا�سية واالجتماعية � ً
أي�ضا.
وقد �أغرى هذا النموذج الكوين الأوروب��ي العديد من
ال�����ش��ع��وب غ�ير الأوروب���ي���ة ،منها ال�����ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة التي
نا�ضلت وال زال��ت تنا�ضل م��ن �أج��ل خلق النظام الكوين
من الأ�سا�س لينت�شر حمدثا مناذج كونية عربية متقدمة،
وهذا ما يعيدنا للت�سا�ؤل املطروح :هل متدن العرب قبل
التدين �أم تدينوا قبل التمدن؟.
amjdsaeed01@outlook.com
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مناضل في الغرب
�أحمد املكتومي

لطاملا كان ال�شغل ال�شاغل للواليات املتحدة الأمريكية هو التخل�ص من قوة اخلطاب الإ�سالمي ال�سيا�سي الذي ميثل قوة �صمود للحركات ال�سيا�سية .فقد
كان طارق رم�ضان مثا ًال عظيماً للت�أثري على عامة املجتمع الإ�سالمي الأوروبي والعربي على حد �سواء .لكن �أن تقوم الواليات املتحدة بالرتحيب بال�سيا�سي
الكبري طارق رم�ضان على �أر�ضها عام  2010بعد �أن �أعلنت �أنه من كبار املُتطرفني فهذا يعني �أن هناك تغريا طر�أ على اخلطاب الديني ال�سيا�سي الذي
بحد ذاته ي�شهد تراجعا وتالعبا يف ال�ساحة الدولية اليوم؛ فمثل هذه التغريات دائ ًما تبحث عنها الواليات املتحدة كي تزيد من حدة ال�ضمور الإ�سالمي
وت�ستحوذ هي على ما تريد ويتغا�ضى العامل العربي والإ�سالمي عن تلك ال�صحوة التي طاملا غنى بها الفال�سفة واملفكرون الإ�سالميون القدامى.
يطلعنا العامل ال�سيا�سي مارك لين�ش يف مقالة يف جملة الت�سامح
عنونها بـ (احلقائق املحجبة� :صعود الإ�سالمي يف الغرب) على
التغريات التي طر�أت على اجلماعات الإ�سالمية وكيف �أثرت تلك
التغريات على املجتمعات؟ وما هو قول بريمان يف كتابة هروب
املثقفني حول جماعة الإخوان امل�سلمني؟
يف يونيو عام  2009حتدث الرئي�س �أوباما يف القاهرة عن جهد
ينبغي �أن يبذل للتوا�صل مع امل�سلمني من طريق «االهتمام
املتبادل واالحرتام املتبادل» ولذا ف�إن �شخ�صيات �إ�سالمية تعد
رموزا للإ�سالمية غري العنيفة والتي � -أدينت من قبل التهامها
بالتطرف  -ميكن �أن ينظر �إليها الآن بو�صفها ج�سرا للتوا�صل
بني �ضفتني ما كان التقا�ؤهما مت�صورا من قبل .بيد �أن بريمان ال
يعرتف بخزعبالت �أوباما والتي عرفت ب�أنها تد�س ال�سم يف الع�سل
حيث �أو�ضح يف كتابه  -هروب املثقفني� -أن الواليات املتحدة تخو�ض
حرباً �ضد العدو اخلط�أ؛ فالإ�سالميون العنيفون لي�سوا هم الذي
ي�شكلون اخلطر الأكرب بل �إن �أبناء عمهم املعروفني ب�أنهم معتدلون
هم الذين ميثلون اخلطر امل�ضاعف لأنهم ي�ستطيعون التغرير
بالليرباليني ال�سذج ودفعهم للمعانقة والود الزائد .فاملعتدلون
ه�ؤالء الذين يرف�ضون العنف « وهو بطبيعة احلال رف�ض جمتز�أ
لأنه ال ي�شمل �إ�سرائيل وال القوات الأمريكية يف العراق » ال
ي�ستحقون الت�صديق لأن هدفهم الأ�سا�سي هو ت�ضليل املجتمعات
حيث يقول بريمان� :إن �أرادوا �إنقاذ امل�سلمني من املعتدلني
امل�ضللني فعليهم بالليرباليني املن�صفني الذين يتمتعون بال�صفاء
وال�صراحة.
�إ َّن طريقة بريمان ملعاجلة هذه امل�سائل هي الت�صدي لها من خالل
ال�شخ�صية املثرية للجدل وهي �شخ�صية طارق رم�ضان ال�شخ�صية
املثقفة واملفكرة والن�شطة جداً .ينحدر طارق رم�ضان من �أ�سرة
م�صرية عريقة جدًا؛ فجده لأمة هو ح�سن البنا م�ؤ�س�س جماعة
الإخوان امل�سلمني ،ووالده �سعيد رم�ضان وهو من كبار اجلماعة
ومن الذين فروا من م�صر هربًا من مالحقة نظام الرئي�س جمال
عبد النا�صر .يدر�س بريمان �شخ�صيته عن تتبع �سرية ح�سن البنا
و�سعيد رم�ضان كما يدر�س بنيته الفكرية والأيديولوجية وم�صادر
الت�أثري فيه .فمن خالل هذه الدرا�سة يقول بريمان �إن طارق
رم�ضان �شخ�صية غام�ضة جدًا ،فهو يذهب �إىل �أن رم�ضان ميلك
جدول �أعمال �سري وهو �شخ�صيته الواقعية لكنه ما ا�ستطاع �أن
يرينا بندقية يت�صاعد منها الدخان.

تكمن م�صاعب و�شكوك بريمان يف املفاهيم املوجودة والدائرة يف
جمتمعات الدميقراطية يف الغرب والأخرى ال�سائدة يف بلدان
الأكرثية الإ�سالمية ذات الأنظمة ال�شمولية يف كيفية فهم م�سائل
الهوية واالنتماء وممار�سة �شعائر الدين وامل�شاركة يف العمل
ال�سيا�سي وهذا كله ينطبق على طارق رم�ضان؛ فهو رجل عملي
يبحث عن امل�سلمني الأوروبيني عن طريقة ي�ستطيعون من خاللها
�أن يكونوا �أوروبيني متاماً و�أن يبقوا م�سلمني متاماً فهو بهذا يُريد
ت�أ�سي�س فكرة بناءة م�ضمونها متكني امل�سلم من �أن يكون مواطناً
ال مندجمً ا يف الدول التي يقيم فيها ويكون م�سلماً حمتفظاً
كام ً
ً
بانتمائه الديني .فمثل هذه الأفكار يرف�ضها بريمان رف�ضا تامًا
فهو يريد من امل�سلمني �أن يكونوا علمانيني وال يرى �إمكانية لقيام
ذلك اجل�سر الذي يقرتحه رم�ضان.
يف احلقيقة �أن بريمان ي�صور ن�ضال رم�ضان ب�صورة عك�سية
فخ�صوم رم�ضان لي�سوا الليرباليني يف الغرب بل هم ال�سلفيون
املت�شددون الذين تزداد حركتهم يف م�صر واخلليج وحتى يف �أوروبا
الغربية .وه�ؤالء ال�سلفيون يرون �أن حركة الإخوان امل�سلمني هي
�شديدة الت�سيي�س بحيث تتقبل املجتمعات املدنية وتبدو �أكرث
حما�سة و�إظهارا ل�شعائر الإ�سالم و�أ�شكاله يف املجال العام .لقد
�شجع الإخوان امل�سلمون الن�ساء على ارتداء احلجاب وذلك من �أجل
�أن يظهروا مت�سكهم بالأحكام يف ال�سوق و�أمكنة العمل واجلامعات.
و�أما ال�سلفيون فرييدون �أن تبقى الن�ساء يف البيوت و�أن يظللن يف
عزلة عن الرجال .فيجب على الليرباليني املن�صفني �أن يدعموا
مقاربة طارق رم�ضان لأنه يعر�ض على امل�سلمني املهاجرين منوذجاً
لالندماج بعيداً عن االنعزال والتبعية.
�إذا �أردنا �أن نفهم النزعة الإ�سالمية اجلديدة فيمكن �أن نعتنق
�إحدى املقاربتني� :أوالهما تذهب �إىل �أ َّن النزعة الإ�سالمية تيار
واحد له فروع متعددة واملت�شابهات يف داخله �أكرث من املفرقات
وبح�سب هذه النظرية ف�إ ّن الإخوان امل�سلمني والقاعدة ميثلون
فرعني لتيار واحد ،واالختالف بينهما هو يف التكتيك ولي�س يف
الهدف .وفهم كهذا يجعل من �أ�سامة بن الدن يطل من �سحنة
طارق رم�ضان.
�أما املقاربة الثانية فرتى املفارقات والتمايزات يف الأيديولوجيات
وال�سلوك بني اجلماعات الإ�سالمية املختلفة .وخالل العقد املا�ضي
منذ �أحداث  9/11ر�أينا الواليات املتحدة تتحرك من مع�سكر �إىل
�آخر فتجربة الواليات املتحدة يف التعاون مع املواطنني العراقيني

�ضد القاعدة يف العراق دفعت �صناع القرار ال�سيا�سي لتف�ضيل
ا�سرتاتيجية تعرتف باالختالفات بني الإ�سالميني وتعمد
ال�ستخدام هذه اخلالفات من �أجل امل�ضي يف تهمي�ش القاعدة،
ويف الوقت نف�سه كان هناك مراقبون يف الواليات املتحدة يراقبون
حركة الإخوان امل�سلمني يف االنتخابات وامل�شاركة يف الدميقراطية
يف م�صر .حيث يتهم بريمان �أن من قتل املخرج الهولندي تيوفون
هو ذلك امل�سلم املتظاهر بالوداعة واللطف ،وهنا ي�شري �إىل طارق
رم�ضان� .صحيح �أن رم�ضان �أدان �أ�سامة بن الدن واتهم جماعته
بالإرهاب �إال �أن بريمان مل يت�أثر بهذا لأنه يرى �أن العنف هو
مظهر مل�شكلة �أعمق يف امل�شروع الإ�سالمي.
�إن كثريا من نقا�شات بول بريمان يف كتابه -هروب املثقفني -والتي
ميكن ا�ستقبالها بجدية قد غرقت يف امل�ساعي احلثيثة ال�صطناع
ن�سب يربط الإ�سالميني املعا�صرين بالنازية الأملان وي�شكل �إ�صراره
على م�صطلح النازية الإ�سالمية دليال على رغبته عن الواقع
الإ�سالمي ل�صالح النخبوية الفكرية املتالعبة؛ فقد ا�ستدل بكتاب
الدعاية النازية يف العامل العربي ب�أن ح�سن البنا واملفتي �أمني
احل�سيني كانا �شديدي الإعجاب بالقادة الأملان مثل �أدولف هتلر
وجوزيف غوبلز .بالإ�ضافة �إىل ذلك كله ف�إن بريمان يتجاهل
جوانب تاريخية جمة هي التي �أ�سهمت يف �صناعة الإ�سالمية
املعا�صرة ففي اخلم�سينيات ا�ضطهد نظام الرئي�س جمال عبد
النا�صر الإخوان امل�سلمني وانت�شرت كتابات الأيديولوجي البارز
�سيد قطب وقد �أ�سهم الأمران يف �إحداث ان�شقاق �أدى �إىل �صعود
الإ�سالمية اجلديدة وكان الب ّنا يناف�س على مقاعد الربملان
ويحتفظ يف نف�س الوقت بتنظيم ع�سكري �سري مثل معظم
الأحزاب يف م�صر �آنذاك� .أما يف فرتة �سيد قطب فقد كان على
الإ�سالميني �إما الهرب من م�صر �أو �أن يقا�سوا الإرهاب يف غياهب
ال�سجن.
يف نهاية املطاف ين�صح بريمان ب�إيجاد طريقة �أو طرق لإ�شراك
املواطنني ا ُ
جلدد يف ح�ضارة الغرب و�إذا كانت الدميقراطية تعني
�شيئاً فهو الت�سليم ملواطنيها بالت�صرف واحلركة بحرية ،ورمبا
ينفرد رم�ضان بالآراء التي ذكرناها لكنه ما زال واحدا من كبار
دعاتها ،وبريمان �شديد ال�سخط على الغربيني الذين يدعمون
رم�ضان لكنه يعرتف �أخرياً ب�أ َّن ه�ؤالء قد ال يجدون طريقة �أف�ضل
لدعم الدميقراطية يف العامل العربي.
ahmed.rasid@hotmail.com
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التعددية الدينية بعد أحداث احلادي عشر
من سبتمبر( نيويورك)
داود الهطايل

من الق�ضايا احلية املثرية للجدل يف الو�سط العاملي التي حظيت  -ومل تزل حتظى -باالهتمام البالغ على مر الع�صور ،ق�ضية تعدد الأديان ،وهي الظاهرة
التي تطفو على ال�سطح بظهور تعار�ض االعتقادات الدينية املطلقة بني الأديان ،فكل دين يعتقد ب�أنه هو احلق وغريه باطل ،وقد تولد من هذا الفكر
�أن �أتباع هذا الدين لهم الفوز والفالح فقط دون غريهم� ،أما عن الغري فيكون م�صريه �إىل النار ،ويف احلقيقة جند مثل هذا االعتقاد �شائعاً لي�س فقط
بني �أتباع الأديان ،بل جنده � ً
أي�ضا ب�شكل وا�سع بني �أتباع املذاهب والفرق داخل الدين الواحد ،هذا الفكر �سبيل العنف واحلرب ،و َي ْف ًتقد ال�سالم والتعاي�ش
والتفاهم يف املجتمعات التي حتت�ضن هذا الفكر .يف هذا املقال �سن�ستلخ�ص بع�ض الفوائد التي ذكرها دوغال�س ليونارد يف مقاله عن (التعددية الدينية
والثقافية و�إمكانيات التفاهُ م واالنق�سام  -التجربة الأمريكية ).
يحكي دوغال�س عن اليوم الذي وقع فيه احلادث الإرهابي
 كما يطلق عليه -كعادة دوغال�س كان يف اجتماع مع �أع�ضاءالكني�سة الربوت�ستانتية التي يعمل فيها م�ساعدا للكاهن،
�إذ دخ��ل عليهم ال��ك��اه��ن امل�����س���ؤول ع��ن الكني�سة دRev. .
 Arthur Caliandroمت�أخرا عن اللقاء وعالمات
م�� ّي��اه وق��ال غا�ضباً :لقد م�� َّرت ف��وق ر�أ�سي
التعجب تعلو ُ َ
ط��ائ��رة على ط��ول ال�����ش��ارع رق��م  ،5فحملها اجلميع حممل
ال�صدفة ال غري .حلظات ،و�أقبل ال�سكرتري م�سر ًعا يقول �إ َّن
طائرة ا�صطدمت باملركز العاملي للتجارة .بهذا اخلرب رفع
ُكهَّان الكني�سة اللقاء و�صلوا للرب وللم�سافرين  .بعد ذلك
خرجوا لل�شارع املقابل للمركز العاملي للتجارة و�إذا بالطائرة
الثانية ت�صطدم بالربج �أمام �أعينهم ،فخيم ال�صمت عليهم
وه��م ي�شاهدون الدخان ي�صعد من ال�برج والنا�س يهرعون
م��ن امل��دي��ن��ة خ��وف��اً م��ن ه��ج��وم �آخ���ر ،ف��ق��د ع��ل��م��وا �أن املدنية
�ضحية هجوم �إره��اب��ي ،ق��رر الكهنة البقاء يف �أماكنهم وهم
ي��رون رج��ال الأع��م��ال ذي ال��ب��دالت الغالية وال��رف��ات عليهم
ك�أنهم �أموات مت �إحيا�ؤهم.
يف ذل���ك ال���ي���وم ج���اء ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ون وال�بروت�����س��ت��ان��ت��ي��ون
للكني�سة لل�صالة كما جاء الالدينيون للبحث عن الأجوبة،
يف ه��ذه امل���أ���س��اة فقد العديد م��ن �أف���راد الكني�سة ً
بع�ضا من
�أه��ل��ي��ه��م ،ف��ك��ان دوغ�ل�ا����س وال��ك��اه��ن امل�����س���ؤول ي��ع��ط��ون �أه��ل
درو�سا للموا�ساة على فقدهم ،وختموا تلك ال�سنة
ال�ضحايا ً
بهدايا ت��ذك��اري��ة و�ضعت بالقرب م��ن احل��ف��رة التي �أحدثها
االنفجار� ،أ�صبح الكل يتخيل �أن نيويورك �ست�صبح مدينة
االنتقام واحل��ق��د والتع�صب ج��راء م��ا القته م��ن ه��ج��وم� ،إال
�أ َّن الأمريكيني �أ�صبحوا �أكرث يقظة و�أقل �سذاجة و�أ�صبحت
املدينة مدينة رحمة ،هذا احلادث لفت انتباه الكثري لوجود
مُ �سلمني �أمريكيني ،كما دفعهم لتعلم الإ���س�لام ومعرفته،
ه��ذا ال��وع��ي امل��ت��زاي��د عظم ال��ت���آل��ف ب�ين امل�سيحيني واليهود
وامل�سلمني.
تعد مدينة نيويورك كما يذكر الكاتب مدينة التعددية
ال��دي��ن��ي��ة لأك�ث�ر م��ن ��� 350س��ن��ة؛ ف��ه��م ي��ط��ب��ق��ون ق���ول عي�سى

�إذ ق����ال« :ف��ل��ي��ح��ب بع�ضكم ب��ع�����ض��ا ك��م��ا �أح��ب��ب��ت��ك��م» ،وت�شري
الأر���ش��ي��ف��ات امل��وج��ودة يف الكني�سة على وج��ود التعاي�ش بني
الكاثوليكيني والرومان واليهود والربوت�ستانتيني وامل�سلمني
يف املدينة منذ القرن ال�سابع ع�شر ،ورغم �أن الإع�لام �أوجد
انطباعاً ب�ش�أن �شعور �سكان ن��ي��وي��ورك جت��اه امل�سلمني لكن
الهجوم والإعالم مل ي�ؤثرا على �شعور املدينة جتاه املواطن
امل�سلم..
�أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب �أدت �إىل تراجع حوادث
العنف �ضد امل�سلمني يف الأ���س��اب��ي��ع ال��ت��ي تلت احل���ادث حيث
�إن ال�صحفي  Gustav Niebuhrبعد تتبعه لتلك
احل��وادث مل يقف �إال على �ستة منها فقط ،والكاتب يف هذا
ال�سياق يعاتب الإع�لام الأمريكي لكونه غ�ض الطرف عن
ال�����ش��يء الأه����م يف ه���ذه ال��ق�����ض��ي��ة ،وه���و اه��ت��م��ام الآالف من
الكنائ�س امل�سيحي ٌة وتنظيمها ل���دورات م��ن �أج���ل االهتمام
بامل�ساجد امل��ج��اورة وحمايتها م��ن �أع��م��ال العنف ،فقد وجد
امل�سلمون ب��اق��ات م��ن الأزه���ار �أم���ام م��داخ��ل امل�ساجد مرفقة
ب��ك��ت��اب��ات حت��م��ل م�����ش��اع��ر احل���ب وال�����ص��داق��ة ،ك��ذل��ك الن�ساء
امل�سيحيات والعلمانيات يف كل �أرجاء البالد ارتدين �أو�شحة
ال��ر�أ���س للتعبري عن ت�ضامنهن مع الن�ساء امل�سلمات ،وهذه
الأع��م��ال املج�سدة لل�سالم والتعاون بني الأدي���ان مل تكن يف
اهتمام الإعالم ومل يعرها �أية اهتمام.
واحلدث الأغرب الذي �أوجدته املنظمة العاملية للتعاي�ش
بني الأديان عند �إح�صائها لعدد املنظمات يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،وهذه املنظمات �شكلت من قبل املجتمع من �أجل
حتقيق امل�صلحة العامة للجميع ،حيث وقفوا على �أن 1000
م��ن ه��ذه املنظمات �أ�س�ست بعد احل���ادي ع�شر م��ن �سبتمرب،
وهذا دليل على تغري الوجهة من انتقام �إىل ت�آلف ،كما وقعت
حادثة تدني�س كني�سة يهودية وتبول املخربني على التوراة
و�إحراقهم الكرا�سي والزرابي وذلك عام  ،2006لكن تعبريا
للحب الذي ي�سود بني النا�س وقف م�س�ؤولو امل�ساجد تعبريا
ع��ن م�ساعدتهم جلريانهم اليهود وق��دم الربوت�ستانتيون
امل�����س��اع��دة امل��ال��ي��ة ل��ه��م ،كما ذك��ر �أ َّن جمموعة م��ن املُ�سلمني

الفل�سطينيني ا�شرتوا مدر�سة كاثوليكية وطلبوا ترخي�صا
لتحويلها مل�سجد .يف البداية مت رف�ض طلبهم لأ�سباب غري
منطقية ،لكن ب�سبب هذا الرف�ض اجتمع رج��ال الدين من
ال��دي��ان��ات امل��وج��ودة م��ن �أك�ث�ر م��ن مئة منطقة وط��ل��ب��وا من
�إدارة املدينة �إعطاء املجموعة امل�سلمة حقها يف بناء امل�سجد،
والآن امل�سجد ي�شهد جتمعات كثرية يف املنطقة.
الكاتب يدعو �إىل احل��وار امل��دين ال��ذي يف�ضي �إىل امل��ودة
وال��ت�����س��ام��ح ال �إىل احل��ق��د وال��ت��ع�����ص��ب ،وه���ذا ال��ف��ك��ر ال��راق��ي
الواعي البد �أن يعم �أرجاء الكون لكي تعي�ش الب�شرية ب�سالم،
كما �أن على الذين يطوعون هذا الو�ضع الإن�ساين خلدمة
مطامعهم ال�شخ�صية التوقف عن تنميق الكالم وعليهم فتح
�آذانهم وقلوبهم للجميع ويحث اجلميع على تعلم املزيد عن
الإ���س�لام ،و�إن كانت املعار�ضة تك�شف عن �شيء �ستك�شف عن
�سوء فهم للدين الإ�سالمي.
ق�سا ينتمي لطائفة دينية
�أظ��ه��رت التغطية الإع�لام��ي��ة ّ
بفلوريدا حاول �إحراق ن�سخ من القر�آن الكرمي ،هذا احلدث
جعل الكني�سة الربوت�ستانتية يف �أمريكا ت��رد على خمطط
الق�س كما قامت الطوائف امل�سيحية يف البالد ب�شجب الق�س
وع��م��ل��ه ال�ل�ارب���اين ،لأ َّن ه��ذا الأم���ر يخلخل ال��دع��ام��ة التي
ين�شدها املجتمع الأمريكي ،فالهجوم الإره��اب��ي ال��ذي حلق
املدينة ال ميكن �أن يت�صل بالإ�سالم على الإطالق ،وال ميكن
احلكم على دين من الأديان من خالل الت�صرفات املتطرفة
التي ت�أتي من املنتمني �إليه.
اخلال�صة� :إ َّن احتفال املجتمع الأمريكي ب�أحداث احلادي
ع�شر من �سبتمرب تدين كل �أ�شكال التع�صب الديني ،ورغم
�أنهم ي�ؤكدون مبد�أ �أن لكل �شخ�ص حرية التعبري عن �أفكاره،
لكن يجب �أال نتغا�ضى عن الأف��ع��ال التي يقوم بها البع�ض
التي تدن�س الرموز الدينية للآخرين من �أجل التعبري عن
ر�أي معني .ل��ن يتم ن�شر ر�سالة دي��ن ب��الإ���س��اءة �إىل الأدي��ان
الأخ�����رى؛ وع��و���ض��ا ع��ن ذل���ك علينا ال��ت��ح��دث م��ع الآخ��ري��ن
بنزاهة ومو�ضوعية؛ �إذ �إنّه فقط باالحرتام املتبادل ميكن �أن
نبني العامل الذي نريد �أن نعي�ش فيه.
hattalisqu@gmail.com
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الدولة القومية من األسطورة النازية
�أم كلثوم الفار�سية

يناق�ش الباحث ال�سوري حممد جمال باروت على �صفحات الت�سامح مقاله املعنون بـ «الدولة القومية ،الأمة والهويات يف حتوالت النظام الدويل»
مفهو َم الدولة القومية وتاريخها حيث يرى �أن املفاهيم املرتبطة بالدولة القومية قد تبدلت ،و�أخذت تتطور يف ف�ضاء جديد �ضعفت فيه قدراتها
على التحكم با�سم حقوق ال�سيادة الداخلية �أو حقوق ال�سيادة اخلارجية ،وهي لن تزول يف �أي �شكل من �أ�شكال االندماج؛ لكن �ستتوىل االتفاقيات
وعمل وكاالت التنمية ور�أ�س املال وزخم عوملة القوانني العاملية وتكييفها مع عوملة جمالها «الوطني» .
ولكي تكون �صورة هذا املفهوم املهم واخلطري وا�ضحة
�سنتطرق �إىل ما يحمله من معنى ولو �أنه من ال�صعوبة
مبكان وجود تعريف للقومية جممع عليه ب�سبب اختالف
نظرة دعاتها �إىل ركائز القومية ،وميكن �أنْ نقول يف تعريف
القومية�« :إنها حركة �سيا�سية فكرية متع�صبة ،تدعو �إىل
متجيد فريق من النا�س ،و�إقامة دولة موحدة لهم ،على
أ�سا�س من رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ ،و�إحاللها
� ٍ
حمل رابطة الدين .ولقد ظهر هذا امل�صطلح يف �أوربا يف
القرن التا�سع ع�شر امليالدي  .فالقومية هي �إيديولوجية
وحركة اجتماعية �سيا�سية ن�ش�أت مع مفهوم الأمة يف ع�صر
الثورات (الثورة ال�صناعية ،الثورة الربجوازية ،والثورة
الليربالية) .فالعنا�صر الأ�سا�سية يف تكوين القومية هي
وحدة اللغة ووحدة التاريخ ،وما ينتج عن ذلك من م�شاركة
يف امل�شاعر واملنازع ،ويف الآالم والآمال»...
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن ن�شوء منط الدولة-القومية-
يف التاريخ الأوروبي عملية تاريخية طويلة ومعقدة ،و ّلدتها
�سل�سلة احلروب الدينية ال�ضارية ،وكان من �أهمها حرب
املائة عام وحروب ال�سنوات الع�شر ما قبل �إبرام معاهدات
ال�سيادة واال�ستقالل عن الإمرباطورية ،ف�أوروبا الع�صور
الو�سطى كانت خالية من مذاهب القومية احلديثة؛ فدول
�أوروبا -الع�صور الو�سطى « التي يرتبط بع�ضها ببع�ض
من خالل مفهوم العامل امل�سيحي املتحد واللغة امل�شرتكة
للكني�سة الكاثوليكية » �شكلت �أجزا ًء من مرياث الأ�سر
ريا ما افتقرت حدود تلك الإمرباطوريات
احلاكمة .وكث ً
واملمالك والإمارات �إىل التجان�س العرقي �أو اللغوي �أو
الديني؛ فقد كانت اململكة هي نتاج ما �أمكن للملك �إحكام
قب�ضته عليه يف مواجهة خ�صومة مناف�سيه الع�سكرية
والدبلوما�سية؛ ولذا احتفظ رعايا امللك بهيكل ثالثي
من الوالءات يتمثل �ضلعه الأول يف والئهم وخدمتهم
ريا ما ا�ضطر امللك
ل�سيد املنطقة التي يعي�شون فيها .وكث ً
�أو ال�سيد للجوء �إىل القمع متى حجب الوالء �أو اخلدمة؛

�أما الثاين فيتمثل يف والئهم وواجبهم نحو الكني�سة (التي
نظر �إليها على �أنها منف�صلة عن احلكام الدنيويني و�سامية
عليهم) وكان الثالث موجها نحو الوالء للملك ،لذا مل
يحمل م�صطلح «القومية» �أهمية �سيا�سية حتى �أواخر
القرن الثامن ع�شر ،وكان معناه بب�ساطة ،ح�سب تعبري �إيلي
قدوري« :جماعات مُنتمية ومرتبطة بع�ضها ببع�ض ب�سبب
ت�شابه حمل امليالد ،وتكون �أكرب من العائلة ،لكنها �أ�صغر
من الع�شرية �أو ال�شعب �أو م�سقط الر�أ�س».
وما ُييز الت�شكيل القومي يف �أوروبا الغربية ،والواليات
املتحدة� ،أ َّنه ظهر يف مرحلة مل يكن هناك ت�شكيالت قومية
(باملعنى احلديث) يف �آ�سيا و�إفريقيا ،تتحداه ح�ضار ًّيا �أو
ع�سكر ًّيا .وانطال ًقا من مناذج �إدراكية اختزالية تت�سم
بدرجة عالية من التجان�س والتح ُدّد تكاد تقرتب من
االنغالق على الذات .ويالحظ �أن �صياغة ر�ؤية اجلماعات
القومية يف غرب �أوروبا لنف�سها قد ا�ستغرق وق ًتا طويال
ج ًدّا مت �أثناءه �صهر (�أو �إبادة) �أع�ضاء الأقليات الإثنية التي
ال تنتمي للأ�سطورة القومية ،وحينما بد�أت الت�شكيالت
القومية يف �شرق �أوروبا وو�سطها �أخذت طاب ًعا �أكرث تطر ًفا
يف �صيغتها ال�سالفية واجلرمانية ،حيث طرحت الفكرة
القومية كانتماء ع�ضوي يكاد يكون بيولوج ًّيا .وقد متت
الثورة القومية يف الغرب حتت راية الطبقة املتو�سطة
وقيمها ،وبخا�صة امللكية الفردية والعقد االجتماعي،
وهي قيم انطلقت من مفهوم �أن الفرد (ولي�س املجتمع �أو
اجلماعة) هي نقطة االنطالق ووحدة التحليل ،وقد مت
تخ ُّيل املجتمع على منط ال�سوق ،وقد ترجم ذلك نف�سه
�إىل ر�ؤية للتاريخ تت�سم بالتجان�س ،حيث تركز على �أهمية
ومركزية الغرب يف العامل ،و�أهمية ومركزية كل ذات قومية ـ
فمجد الربيطانيون الذات الربيطانية وجمد الأملان الذات
َّ
الأملانية .ويف هذا الإطار ظهرت �أ�سطورة الإن�سان البدائي
والإن�سان غري املنطقي وال عقالنية ال�شعوب املتخلفة.
وعُزلت احل�ضارات بع�ضها عن البع�ض ،و ُع ِّرف التاريخ ب�أنه

ما هو مكتوب وح�سب ،ثم مت تق�سيمه �إىل فرتات حم َدّدة
تتحرك نحو هدف ُح ِدّد م�سب ًقا يكون عادة هو حتقق الذات
القومية ال�ضيقة املتجان�سة املحددة .وي�صل هذا االجتاه
�إىل ذروته (�أو هوته) يف الأ�سطورة النازية التي قامت على
�إعالء النزعة القومية وجموحها نحو التمجيد القومي،
و�إحياء العرقية ك�أ�سا�س للقومية؛ مما عزز دعوتها
العن�صرية ،وقد �أ�ضفى عليها هتلر ب�شخ�صيته �أفكاراً تنزع
�إىل متجيد الدولة وتر�سيخ فكرة الزعيم وال�شخ�صانية
ولكن يف نهاية املطاف دفع الأملان الثمن غالياً نتيجة
احتقارهم الآخر ،كما �أن الدعوة �إىل ال�شعارات العن�صرية
القدمية بقيت دون �أي جناح .ثم بعد ذلك جند القومية
متج�سدة يف الأ�سطورة ال�صهيونية التي دعت اليهود
للعودة �إىل �أر�ض الآباء والأجداد ورف�ض اندماج اليهود يف
املجتمعات الأخرى للتحرر من معاداة ال�سامية واال�ضطهاد
الذي وقع عليهم يف ال�شتات ،من هنا جند �أن كال من الأملان
واليهود اتخذوا القومية ج�سرا للعبور فوق الدول �إذ �إن
جمد الذات القومية وا�ستبعد الآخر متا ًما.
كليهما َّ
فزادت من حتدد الأ�سطورة ومن عدوانيتها وجتان�سها
وانغالقها ،و�أ�ضافت لها مقوالت التفوق والنقاء العن�صري
ٍّ
متدن ،حتى ميكن
التي تختزل الآخر يف عن�صر واحد
حتويله �إىل مادة ا�ستعماليه .وك�أننا فع ً
ال �أمام فل�سفة
«كانت» حني ر�سم هذه ال�صورة املتجزئة للعامل ورغبة
البع�ض يف التهمي�ش وا�ستق�صاء الآخر بفكرة ع�صفوره الذي
كان يتمنى �أن يكون الف�ضاء خالياً من الهواء كي ي�ستطيع
�أن يحلق بي�سر �أكرب ومل�سافات �أطول و�أعلى بجناحيه
ال�صغريتني؛ فهو مل يدرك �أ َّن الهواء ذاته هو الذي مينحه
القدرة على التحليق و�أن انتفاءه يعني فقدانه هذه القدرة.
ولعل �ش�أن هذا الع�صفور ك�ش�أن بع�ض الذين يريدون �أن
يكون الف�ضاء حماطاً ب�أ�سوار لهم فلم ي�ستطيعوا تعريف
هذا الهواء �إال مبنطق النفي واال�ستبعاد للآخر.
umklthoom1@moe.om
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املصالح الفقهية وأثرها في حياة اإلنسان
وليد العربي

ُتعد امل�صالح ال�شرعية �إحدى الأ�س�س والقواعد التي ت�ستند �إليها املذاهب الفقهية الإ�سالمية قدميًا وحديثاً ،ولذلك ظلت هذه امل�صالح �إحدى الأ�صول املرجعية التي
تقيم عليها هذه املذاهب منهج فهمها وتف�سريها للن�صو�ص ،وطريق اجتهادها يف احلوادث والنوازل ،و�سبيل تفاعلها مع الواقع ،ور�سم مقارباتها ،وحلولها مل�ستجداته
وتطوراته .هذا ما ذكره نور الدين اخلادمي يف مقاله املن�شور مبجلة الت�سامح حتت عنوان «مراعاة امل�صالح يف املذاهب الفقهية الإ�سالمية» .وهنا ،تلخي�ص للمقال:
هدف احلديث عن امل�صالح املعا�صرة ،واملذاهب الفقهية املعا�صرة،
واجلدلية القائمة بينهما ،هو التوعية ب�أهمية الأداء املذهبي
املعا�صر ،و�أثره يف الفعل ال�شرعي الإيجابي والإ�سهام العاملي ،على
�صعيد التعبد والإنتاج والتح�ضر ،وعلى م�ستوى خمتلف الفرو�ض
والتكاليف العينية والكفائية.
تعد امل�صالح �إحدى املقوالت الإ�سالمية التي احتفت بها ن�صو�ص
ال�شرع وكالم �أهل العلم من الدار�سني واملحققني .واالحتفاء البالغ
بامل�صالح تعددت م�ستوياته يف اخلطاب ال�شرعي والأداء الإ�سالمي
عرب ع�صوره و�صوره ،وهو املعرب عنه ب�أدوات و�صيغ وكيفيات تقرير
امل�صالح يف الأنظار والأذهان ،ويف احلوادث والأعيان ،وهذا الذي درج
العلماء على اعتباره طريقا لبيان امل�صالح وبيان مراتبها وحجيتها
و�آثارها يف فهم الأحكام وا�ستنباطها وتنزيلها.
ومما يزيد ت�أكيد هذا االحتفاء الكبري بامل�صالح يف ن�صو�ص ال�شرع ما
�أقرته ال�سنة ال�شريفة من تع�ضيد و�إ�سناد وتف�صيل وتف�سري لن�صو�ص
القر�آن املتناولة للم�صالح ،فتكوّن من جمموع الن�صو�ص القر�آنية
والنبوية قيام امل�صالح ور�سوخها ودوام ا�ست�صحابها وتقرر ان�ضباطها
واطرادها؛ مبوجب الت�أ�سي�س والتعميد من قبل الن�صو�ص املباركة
املجيدة.
وكان احتفاء العلماء مبقولة امل�صالح قد تفاوتت �أقداره واعتباراته،
واختلفت عباراته و�سياقاته ،وتنوعت جمالته وجواباته ،وهو دال على
التفات غري ي�سري لهذه املقولة ،نظرا وفكرا� ،أداء وعمال ،ت�أ�صيال
وتفريعا ،ت�صنيفا وت�أليفا ،توجيها وتنويهاً ،و�شواهد هذا االحتفاء
كثرية ومتداخلة ومتوافقة ومتقاربة ،وميكن ردها �إىل خم�سة:
امل�شهد الأول :ن�صو�ص �أهل العلم ال�صريحة يف مراعاة امل�صالح
وااللتفات �إليها والتعويل عليها ،والأقوال واملرويات يف ذلك كثرية
جدا ،منها :ما روي عن الإمام مالك من �أنه مل يلتزم االلتفات �إىل
املعاين يف ق�سم العبادات بخالف ق�سم العادات الذي هو جار على
املعنى املنا�سب الظاهر للعقول ،ف�إنه ا�سرت�سل فيه ا�سرت�سال املدل
العريف يف فهم املعاين امل�صلحية ،نعم مع مراعاة مق�صود ال�شارع �أ ّال
يخرج عنه ،وال يناق�ض �أ�ص ً
ال من �أ�صوله.
امل�شهد الثاين� :أ�صول املذاهب الفقهية واجتاهاتها يف فهم الأحكام
وتف�سري الن�صو�ص ويف االجتهاد والإفتاء والق�ضاء ،فمن هذه
الأ�صول� :أ�صل امل�صلحة ال�شرعية بكل متعلقاتها الأ�صولية واملنهجية
اال�ستح�سانية والقيا�سية والعرفية والذرائعية.
امل�شهد الثالث :فروع املذاهب الفقهية والتي �أقيمت طوائف عظمى
منها مراعاة امل�صلحة املبا�شرة ،مع التفاوت امللحوظ يف الأوجه
امل�صلحية والنواحي املنفعية التي ا�ستند �إليها يف تقرير تلك الفروع.
امل�شهد الرابع :قيام املذاهب الفقهية ذاتها ،وا�ستمرارها يف العامل

الإ�سالمي ويف الواقع الق�ضائي والإفتائي واحلياتي بوجه عام ،فقيام
هذه املذاهب دليل جلي على مقوماتها الت�شريعية واملنهجية التي
متثل امل�صلحة ال�شرعية املقبولة �أحد �أبرز قواعدها وم�ستنداتها.
امل�شهد اخلام�س :ت�أثري مذاهبهم الفقهية يف الواقع االجتماعي
واملحيط الإن�ساين والإداري والدويل ،من خالل �أدوار هذه املذاهب يف
التقنني وال�سيا�سة والتثقيف والتوعية والإ�سهام احل�ضاري مبختلف
جوانبه و�صوره.
واخلال�صة �أن مقولة امل�صالح قد الزمت �أهل العلم� ،أو �أن �أهل العلم
قد الزموا مقولة امل�صالح يف خمتلف �أعمالهم العلمية و�أدائهم
الوظيفي ،يف الإفتاء واالجتهاد والق�ضاء ،ويف اخلطابة واملداخلة
واملجال�سة ،ويف العالقة بال�سلطة ال�سيا�سية واملجتمع املدين والعامل
اخلارجي ،ف�ض ً
ال عن واجب التعبد اخلا�ص و�إقامة فرو�ض العني.
واملذاهب الفقهية الإ�سالمية كلمة ا�صطالحية يراد بها جمموع
فروع و�أ�صول وقواعد وا�صطالحات فقهية لطائفة من طبقات
العلماء م�ؤ�س�سني و�أ�صحابا و�أن�صارا و�أتباعا ،كما يراد بها جمموع
اجتاهات الفهم والتف�سري واالجتهاد والتنزيل ،وتتمثل ما ميكن
�أن ن�صطلح عليه باملدار�س الفقهية ،مع التفاوت امللحوظ يف �أحجام
هذه املدار�س ومعاملها و�سريورتها التاريخية ومنجزاتها احل�ضارية
وخمتلف م�آالتها وم�صائرها.
وتت�أ�س�س هذه املذاهب الفقهية على املرجعية الإ�سالمية الن�صية
واالجماعية واالجتهادية ،مع مالحظة التفاوت احلا�صل يف
ا�صطالحات هذه املرجعية ،وتنوع �أ�صولها ،وجمموع مداركها
املتعددة ،وهو الأمر الذي حمل �أهل العلم على تف�صيل هذه املرجعية
وتفكيكها �إىل عنا�صر يُفهم مهنا طبيعة املذاهب ،ومعلمه العام،
وتوجهه الأكرب يف اال�ستنباط.
والتفاوت احلا�صل يف اال�ستناد �إىل املرجعية يتحدد يف �ضوء تفاوت
هذه املذاهب يف مقادير وا�صطالحات وتداخالت هذه املرجعية
وتفا�صيلها ،ف�أحيانا يت�سم مذهب ما بكرثة الرجوع �إىل الن�صو�ص
والآثار والأقوال واال�ست�صحاب؛ ولذلك يت�سم بكونه مذهبا ن�صيا �أو
�سلفيا �أو نقليا ،و�أحيانا �أخرى يت�سم مذهب �آخر بكرثة �إجراء النظر
والفكر والتعليل والقيا�س واال�ست�صالح؛ فيُقال ب�أنه مذهب الر�أي
والنظر واالجتهاد امل�صلحي واملقا�صدي.
و�أهل النقل -و�إن كان حظهم الغالب مراجعة الن�صو�ص والنقول
وحتكيمها -غري غافلني عن التعليل واال�ست�صالح والتق�صيد ،وكذلك
�أهل النظر والر�أي؛ ف�إنهم م�ستندون �إىل الن�صو�ص واالجتماعات
واملرويات ،و�إن كان جممل مذهبهم وظاهره التعويل على الأقي�سة
وامل�صالح واملقا�صد.
بني امل�صالح واملذاهب الفقهية تالزم مطرد ،مع ما ذكرناه من وجود

التفاوت يف مقادير ذلك وم�ستوياته ،وهذا التالزم حتتمه طبيعة هذه
املذاهب و�أعمالها ومظاهر ذلك و�شواهده ،ويف االجتهاد على وفقها،
ب�شروط ذلك وكيفيته املن�ضبطة ال�سوية ،ويكفيني يف هذا املقام
الإ�شارة �إىل بع�ض ال�شواهد الدالة على ذلك باخت�صار �شديد:
 ت�صريحات �أ�صحاب املذاهب باعتماد امل�صالح� ،سواء باعتبارها كلمةجتري على �أل�سنتهم� ،أو اعتبارها �أ�صال من �أ�صول اال�ستنباط� ،أو
اعتبارها تفا�صيل حكم و�أ�سرار وتعليالت م�صلحية انيطت بفتاويها
و�أحكامها املتعلقة مب�سائلها وحوادثها.
 م�شروعية هذه املذاهب وطبيعة حمتوياتها ال�شرعية؛ فهي تعتمدعلى الن�صو�ص والأحكام ال�شرعية وجممل قرائن ذلك ودالالته.
 م�شروعية هذه املذاهب وطبيعة ات�صالها بالواقع واحلياة؛ الأمرالذي يدل على التفاتها �إىل م�صالح النا�س ومراعاة واقعهم و�سد
حاجياتهم.
واجلزاء �أ�سا�ساً يف الزاد املعريف لأعالم املذاهب و�أ�صحابها ،و�سمة من
�سمات ملكاتهم االجتهادية النظرية والعملية على ال�سواء .وخالف
ذلك حممول على �ضرورة حتريره وحتقيقه؛ بغية رفع اللب�س ودرء
اخلالف اللفظي.
وميكنني يف هذا املقام �إيراد م�ستويني اثنني بارزين لرعاية امل�صالح
ال�شرعية من قبل املذاهب الفقهية املعا�صرة وهما:
امل�ستوى الأول :الأداء الوظيفي الفقهي :وهو املعروف على ال�صعيد
الفقهي وبيان �أحكامها ،واالجتهاد يف النوزال وتقدمي الفتاوى
والقرارات واحللول الفقهية.
امل�ستوى الثاين :الأداء الوظيفي الإ�سالمي والإن�ساين بوجه عام:
وهو املعروف بالوظيفة التي ميكن للمذاهب الفقهية القيام بها يف
احلياة الإ�سالمية بوجه عام ،ودون �أن تقت�صر على الأداء الوظيفي
الأول املنح�صر يف الداخل الإ�سالمي �أوال ،ودون مالم�سة الواقع
الإن�ساين� ،أو املنح�صر يف دائرة �أحكام العبادات واملعامالت والأ�سرة
ثانيا.
واخلال�صة �أن هذه امل�صالح تهدف �إىل تقرير معنى العبودية يف
النفو�س والواقع واحلياة ،وجلب منافع النا�س ودرء ال�ضرر عنهم يف
الدنيا والآخرة .وكل هذا يح�صل مبنهج اجلمع والرتجيح والتقريب
واملقاربة وفعل املمكن وتقدمي الأوىل ومراعاة احلال وتقدمي
املنا�سب.
ونحن ن�أمل من مذاهبنا الفقهية املعا�صرة �أن تعاي�ش واقعها ،وت�شارك
غريها يف �صناعة القرار و�إحداث الإعمار ،و�أن تقدم املقاربات الفقهية
الوا�سعة واملاتعة وال�شا�سعة ،و�أن حتدث النقلة احل�ضارية واجلودة
التنموية والإ�ضافة النوعية بكل مكوناتها و�صورها و�أبعادها.
Wali7-alabri@hotmail.com

رمضان 1438هـ  -يونيو 2017م

7

الوسطية في الفرائض اإلسالمية
عاطفة امل�سكرية
ُيعد القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية م�صدرين للأحكام والقواعد التي تعك�س املنهجية املرتبطة بالإ�سالم الذي يبنى على �أ�س�س وقيم حمددة ال يكتمل دونها .وتنظم
هذه الأحكام حياة الفرد والأ�سرة واملجتمع والأمة من ناحية وحتدد تكاليف ال�شعائر التعبدية من �صالة و�صيام وغريها .بناء على ذلك يتحتم على الفرد املوازنة بني
هذين اجلانبني لي�ستطيع ت�سيري �أمور حياته مع مراعاة اجلوانب الروحانية كذلك .ووردت �آيات قر�آنية تدلنا على ذلك ومنها قوله تعاىل يف �سورة املزمل ( َيا �أَ ُّي َها الْ ُ َّز ِّم ُل.
يل� .أَ ْو ِز ْد َع َل ْي ِه َو َر ِّتلِ ا ْلق ُْر�آنَ َت ْر ِت ً
ُ�ص ِمنْهُ َق ِل ً
ُق ِم ال َّل ْي َل �إِ َّل َق ِل ً
يل) .حيث �إنه بجانب الفرو�ض االجتماعية يرتتب على الفرد اتباع ما ورد يف ال�شريعة
يلِ .ن ْ�ص َفهُ �أَ ِو انق ْ
الإ�سالمية� ،سواء �أكان ذلك يعد فر�ض عني �أو فر�ضا من فرو�ض الكفاية.

والتي ترتبط بال�صورة املتكاملة للبناء الت�شريعي يف
�سبيل �إيجاد �أمة ح�ضارية متميزة لها خ�صائ�صها و�صلتها
باحلياة ،على امل�ستوى اخلا�ص والعام .وذلك ورد يف مقالة
 لرئي�س ق�سم الفقه الإ�سالمي ومذاهبه بجامعة دم�شق وهبة الزحيلي ،بعنوان :فرو�ض العني وفرو�ض الكفاية:ر�ؤية جديدة حول الفرائ�ض يف الإ�سالم وعالقتها
بامل�صالح واحل�ضارة» .حيث تختلف احلقوق ما بني عام
وخا�ص بناء على اختالف ونوع العالقة ما �إذا كانت بني
العبد وربه �أو بني الأ�شخا�ص فقط .فاحلقوق العامة
تتمثل يف �أمور كال�صالة وال�صيام� ،أي بني العبد وربه ،وال
ت�سقط حتى ي�ؤديها الفرد بنف�سه مع وجود �أحكام خمففة
للحاالت اال�ستثنائية كاملر�ض وال�سفر .وهنالك احلقوق
اخلا�صة ك�أن يدين �أحدهم للآخر مبال مثال .وتختلف
فرو�ض ومقايي�س الأحكام ال�شرعية بني فر�ض العني
وفر�ض الكفاية ،حيث يتطلب الأول �أن ي�ؤدى من قبل
كل فرد وي�ؤثم يف حالة تركه له وي�ؤجر على اتباعه بينما
يختلف الأمر يف فرو�ض الكفاية .فت�سقط عن البع�ض
مبجرد �أن ي�ؤديها البع�ض الآخر وذلك لتحقيق امل�صلحة
العامة من خالل ال�شعور بامل�س�ؤولية التي قد يتحملها
البع�ض متميزا عن الآخرين .فكافة هذه العبادات حتمل
معاين ذات �أهمية وتك�سبك قي ًما تعينك على الثبات
وال�صمود يف احلياة.
ينعك�س ذلك على كافة العبادات ما �إذا جئنا نعددها
كال�صالة وال�صيام والزكاة مثال ،تغذي احل�س اجلمعي
بامل�س�ؤولية جتاه الأ�شخا�ص الذين ت�ستدعي ظروفهم
ال�صعبة �أن يبقوا دون م�أكل �أو م�أوى� .إ�ضافة �إىل تقلي�ص
الفجوة بني من هم يف هذه احلالة ومن هم �أح�سن
حا ًال منهم .لذا قد تكون بع�ض التكاليف التي �أُمِ ر
العبد بها روحانية ت�ؤثر على الفرد نف�سه وترفع من
معنوياته وتهذبه لكنها تنح�صر يف حدود العالقة بني

العبد وربه كال�صالة لكونها تنهى عن الفح�شاء واملنكر
وت�ؤثر �إيجابيا على الطاقة الداخلية للإن�سان .وهناك
التكاليف التي قد تعد روحانية �إال �أن لها �أثرا ملمو�سا
على املجتمعات كالزكاة لكونها تخدم هدف تقليل الفجوة
بني من ميلك ومن ال ميلك �إال القليل .وينطبق ذلك
على الكثري من الفرو�ض واحلقوق والتكاليف الدينية
ب�أنواعها لكونها تعود بنفع كبري على املجتمعات الب�شرية
�إذا ما طبقت بال�شكل ال�صحيح� .أب�سطها العلم مبا فيه
من م�صلحة عظيمة ترفع الأمم وت�شكل عامال مهما يف
بناء احل�ضارات .تنعك�س عظمة العلم و�أهميته يف القر�آن
الكرمي يف قوله تعاىل( ُق ْل ه َْل َي ْ�س َتوِي ا َّلذِ ينَ َي ْعلَ ُمو َن
َوا َّلذِ ينَ َل َي ْعلَ ُمو َن ) وحتى مع وجود بع�ض االختالفات
يف التفا�سري تتعلق بنوع العلوم التي يراد بها هذه الآية
لكنهم يتفقون على �أهمية العلوم ب�شكل عام ويف قول
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « طلب العلم فري�ضة على
كل م�سلم وم�سلمة» دليل �آخر كذلك .و�إن دل ذلك على
�شيء ف�إمنا يدل على �شمولية هذه الأحكام التي تالم�س
اجلوانب االجتماعية للفرد امل�سلم .حيث �إن فر�ض العني
يركز على الأفراد الذين هم جزء من ال�صورة الكربى
للمجتمع بينما جند حتقيق امل�صلحة العامة هدفا رئي�سيا
يف فرو�ض الكفاية وبهذا تتحقق م�صلحة اجلميع .لكن
جند الواقع يعك�س �شيئا خمتلفا كفئة ت�أخذ اجلوانب
الروحانية بعني االعتبار زاهدة بالدنيا وما فيها ،وفئة
�أخرى منغم�سة بالدنيا وما فيها تاركة اجلانب الآخر
مما يحدث فجوة ويولد فراغا وخواء داخل ًيا لأن الإن�سان
بطبيعته يحتاج �إىل االلتفات للجانب الروحاين واملعنوي
مهما طال به الزمن بعيدًا عنه؛ وذلك ب�سبب حمدودية
عقله وتفكريه الذي ال ي�ستطيع بطبيعته اخلروج عن
نطاقات حمددة؛ فال ي�ستطيع الإجابة على كل الأ�سئلة
وخا�صة الوجودية منها .لذلك جند املوازنة بني الكفة

الدينية والدنيوية هي الأداة املثالية يف �سبيل خلق
حياة متزنة .وتقدم الأحكام التي جاءت بها ال�شريعة
الإ�سالمية كل ذلك وفق نطاق املنطق ومبا يحفظ
للإن�سان م�صاحله .و�أي�ضا ذلك قد يعينه على مواكبة
التطورات حيث ال تعد الن�صو�ص جامدة بل معظمها
معر�ضة الجتهادات املف�سرين والفقهاء .ومن املفرت�ض
�أال تخلق هذه التف�سريات ،ولو اختلفت قليال ،كل هذه
النزاعات لكون االختالفات واردة بل �صحية من الأ�سا�س
طاملا �أنها حتت مظلة دين واحد وجتمعهم �أكرث مما
تفرقهم .وحتى مع الفئات التي قد ال ت�ؤمن مبا ن�ؤمن
به ،ف�إن ذلك ال يعطي �أياً كان ال�صالحي َة للتعر�ض لها
ب�سوء .خا�صة و�أن مثل هذه الأمور جندها منظمة وفق
�أحكام معينة ،كالتعامل مع اجلار غري امل�سلم على �سبيل
املثال �أو التعامل مع من اختلفت م�صاحلنا معهم� .أما
�إيذا�ؤهم بحجج واهية فال ميت للمنطق ب�صلة .فكيف
بالأمر �إذا تعلق مبن هم على دين واحد لكنهم اختلفوا
يف بع�ض الأمور.
�إنَّ الأحكام التي جيء بها يف القر�آن �إذا ما حللت منطقيا،
بعيدا عن التحيز وبعيدا عن العاطفة ومع مراعاة
النا�سخ من املن�سوخ ال تتعار�ض بطبيعة احلال بل تخدم
املجتمعات ،لكنها قد تتعر�ض لت�أويالت تخدم م�صالح
فئة معينة لتحقيق غاية دنيوية ُمددة .وهذه من
امل�شكالت امل�ستحدثة يف هذا الع�صر والتي قد ال تتنا�سب
مع الأ�س�س الثابتة للدين وهنا منبع اخلالفات حيث
�إنها لي�ست �إال يف التف�سريات والت�أويالت املخ�ص�صة
لغر�ض حتقيق �أمر ما �أو حماولة زرع فنت و�شقاق
بني الطوائف مع جتاهل كونها من نف�س الديانة �أوال
و�أخريا قبل كل تلك االختالفات.
attifa.nasser@gmail.com
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علم الكالم :قدميه وجديده ،تطوره
وأهميته في احلياة املعاصرة

�أ�سماء ال�شام�سية

يف مقاله «علم الكالم :من �إثبات العقائد وبيانها �إىل حل الإ�شكاليات املعا�صرة» للكاتب عبد العزيز راجل ،يبتدئ الكاتب مقاله يف جملة الت�سامح بذكر التعريفات املتعددة
لعلم الكالم و�أ�سباب الت�سمية لفقهاء وعلماء ومفكرين وق�ضاة معا�صرين و�سابقني ،ف�ض ً
ال عن الظروف التي �أدت �إىل ظهور علم الكالم ،ويف احلقبة التي ن�ش�أ فيها ان�صب
اهتمامه على الدفاع عن العقيدة الإ�سالمية عن طريق �إقامة الأدلة واحلجج على �صحة املعتقدات الدينية .ويعزو الكاتب ظروف ن�ش�أة علم الكالم �إىل ثالثة عوامل
�أولها :مُقاومة ال�شعوب التي فتح بلدانها امل�سلمون عن طريق ت�سلحها بحمالت ثقافية م�ضادة �ضد العقيدة الإ�سالمية للت�شكيك بها و�إ�ضعافها ،ثانيها :اخلالفات حول
الإمامة �أدت لظهور فرق دينية تتجادل حول العقيدة الإ�سالمية ،ثالثها:الآيات املت�شابهات مبهمة املعنى على العامة ،التي يعار�ض بع�ضها ً
بع�ضا يف الظاهر.
ويقوم علم الكالم يف �أ�سا�سه على الدفاع عن العقيدة الإ�سالمية
من حيث اال�ستدالل عليها بالرباهني العقلية ،وي�أتي-التوحيد -ك�أهم
مو�ضوعات علم الكالم.
وتطورت مناهج و�أ�ساليب علم الكالم بتغري الظروف والتحديات
ال��ت��ي واج��ه��ت عقيدة امل�سلمني �إذ ا�ستخدم املتكلمون يف ب��داي��ات علم
الكالم الأ�سلوب النقلي يف احلجاج وهو اال�ستدالل القائم على ن�صو�ص
ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ك�شواهد على الآراء النقدية يف احل���وار ال��دائ��ر بني
الفرق الإ�سالمية� ،أو ردا على ال�شواهد املخالفة لها ال�ضعيف منها
واملنحول ،ويف القرن الثاين للهجرة ن�ش�أ الأ�سلوب العقلي يف احلجاج
على يد املُعتزلة لي�صبح هذا الأ�سلوب الغالب على الفكر الكالمي.
ويف �سياق حديث الكاتب عن �أزمنة علم الكالم وتطوره عرب املراحل
التاريخية ،فقد ظهرت الدعوة لإحياء علم الكالم من الن�صف الثاين
من القرن التا�سع ع�شر امليالدي وحتى نهاية الربع الأول من القرن
الع�شرين امل��ي�لادي ،وم��ن مميزات ه��ذه ال��دع��وة لإح��ي��اء العلم تطهري
وج���دان الأم���ة م��ن اخل���راف���ات وت���أك��ي��د دور ال��ع��ق��ل وال��ع��ل��م بو�صفهما
رافدين رئي�سيني لتغذية املعتقد ومن �أعالم هذه الفرتة جمال الدين
الأفغاين وتلميذه حممد عبده.
ثم يف مرحلة الحقة انتقل علم الكالم �إىل طور التجديد من خالل
اال�ستجابة ملتطلبات احل��ي��اة اجل��دي��دة ،وم��ن رواد ه��ذا ال��ط��ور املفكر
الهندي حممد �إقبال.
ويف �أهم مراحل علم الكالم حدث انعطاف منهجي للعلم ب�صدور
كتاب «الأ�س�س املنطقية لال�ستقراء» وفيها يكون علم الكالم قد حترر
من قوالب املنطق الأر�سطي.
ويقتب�س الكاتب على ل�سان املفكر �أحمد قراملكي حتول مو�ضوعات
ع��ل��م ال��ك�لام ب��اخ��ت�لاف امل��رح��ل��ة ،ف��ل��م ي��ق��ف ع��ل��م ال��ك�لام ع��ن��د امل�سائل
ال��ع��ق��دي��ة ف��ق��ط ك�صفات ال��ب��ارئ والأف���ع���ال ال��ن��ب��وي��ة �إمن���ا ت��ع��داه��ا �إىل
الق�ضايا التو�صيفية والأخالقية طبقاً ملُتغريات الظروف ال�سيا�سية
واالجتماعية ،فعلم الكالم اجلديد اعتنى مبو�ضوعات الع�صر الراهن
مثل الأ�سلحة النووية والبيئة الإن�سانية والالم�ساواة االقت�صادية
وح��ق��وق الإن�����س��ان وال��ق�����ض��اي��ا االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل وق�ضية البطالة
وال��ن��زاع العرقي والإج��ه��ا���ض وامل��ي��ول اجلن�سية وغريها من الق�ضايا
ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت ت��ط��رح �ضمن اه��ت��م��ام��ات ع��ل��م ال��ك�لام لي�س لأغ��را���ض
جدلية �أو من �أجل �إثبات �أمر بقدر ما هي �أغرا�ض عملية لإيجاد حلول
للم�شكالت املعا�صرة.
ويف ه��ذا ال�سياق يطرح الكاتب اجت��اه��ات جتديد علم ال��ك�لام على
م�ستوى املنهج واملو�ضوع ب�سرد �إ�سهامات املفكرين املعا�صرين فعلى

امل�ستويني ال�سابقني نعر�ض على �سبيل املثال كتاب ال�شيخ حممد عبده
عرب م�ؤلفه «ر�سالة التوحيد»الذي حافظ فيه على البناء املنطقي لعلم
الكالم الإ�سالمي� ،إذ �شرع فيه بذكر مقدمات علم الكالم -ـ الق�ضايا
ال��ع��ق��دي��ة التقليدية ـ اهلل وال���ع���امل ،الإن�����س��ان ،وال��ر���س��ال��ة ،وامل��ع��ج��زت
والوحي ،والقر�آن وعامل الغيب ردا على ال�شبهات املثارة وخا�صة من
قبل العقل الغربي.
والأمر نف�سه ينطبق على كتاب «�أ�صول احلوار وجتديد علم الكالم»
لطه عبد الرحمن ،وكتاب «الإ�سالم يتحدى» لوحيد الدين خان.
وي��ف��رد ال��ك��ات��ب يف مقاله م�ساحة يخ�ص�ص فيها ع��ر���ض اجت��اه��ات
التجديد يف ال�ساحة ال�شيعية ،ب�سبب احلما�س ال�شديد لتجديد علم
الكالم ،وال�سبب يف ذلك يعود �إىل �أ�صالة علم الكالم لديهم من جهة
وقدرته على حترير امل�سلمني من التبعية الفكرية من جهة �أخ��رى،
وي���ؤي��د ر�أي����ه ب���أدل��ة ع��ل��ى اه��ت��م��ام امل��ذه��ب ال�شيعي ب��ال��ع��ل��م م��ن خ�لال
احت�ضان اجلامعات الإيرانية واحلوزات العلمية الجتاهات جديدة يف
علم الكالم وتت�ضمن هذه االجتاهات ثالث مراحل:
املرحلة الأوىل :مرحلة املواجهة احلرجة بني �إيران والعامل الغربي
يف زمن الثورة الإيرانية يف بداية القرن الع�شرين التي زامنت ظهور
بع�ض تالمذة العالمة الطبطبائي وال�شهيد مرت�ضى مطهر ،وهو �أول
من طرح الفكراجلديد يف الكالم الإ�سالمي وقد اعتنى بطرح جديد
للم�سائل الكالمية القدمية بنحو اب��ت��ك��اري وم�ستقل م�ستفيدا من
العلوم احلديثة .وبالتزامن برز الدكتور علي �شريعتي بتقدميه �صورة
�أيديولوجية عن الإ�سالم ليناف�س بها الأيديولوجيات املعار�ضة للدين
مثل املارك�سية.
املرحلة الثانية :تقدمي الإ�سالم يف عهد الثورة الإيرانية تقدميا
�أيديولوجيا ،من خالل �إحياء الفكر الديني من قبل الإمام اخلميني
وف��ر���ض��ه يف ال�����س��اح��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،م��ا م�� ّك��ن م��ن �إث�����راء ال��ن��ق��ا���ش ح��ول
م�سائل جديدة بلغت قمته مع م�شروع عبد الكرمي �سرو�ش �صاحب
م�ؤلف»القب�ض والب�سط النظري لل�شريعة».
املرحلة الثالثة :مرحلة مُعاجلة الفكر الإي��راين لإ�شكالية املنهج
واملباين ،ت�ضمنت �أهم م�س�ألة فيهما م�س�ألة القراءات املتعددة للتعاليم
الدينية� ،إذ ت�صاعد تيار الكالم اجلديد بعد ال��ث��ورة الإ�سالمية عام
 ١٩٧٩ب��ال��ت��وازي م��ع ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ت احل��ك��وم��ة الإ���س�لام��ي��ة،
وظهرت نقا�شات متوا�صلة ح��ول نطاق التجديد ،منها �أن الكالم ال
يطال �إال جوانبَ حم��ددة من جوانب الكالم املعرفية ،و�أخ��رى تقول
�إن الكالم اجلديد يُجدد يف الهند�سة املعرفية ،مع حفاظه على الهوية
الأ�صلية ،ونقا�شات تقول �إن الكالم اجلديد البد �أن ينعتق من هويته

التقليدية ويتزيا بهوية جديدة.
وبعد �سل�سلة من العر�ض الدقيق لتطور علم الكالم من التقليدي
�إىل اجل���دي���د وم��ع��اجل��ة الإ����ش���ك���االت ال���ت���ي واج��ه��ه��ا ي��ع��ر���ض ال��ك��ات��ب
مالحظات نقدية حول علم الكالم اجلديد على ل�سان �أ.حممد يحيى
كالآتي� :إن علم الكالم اجلديد يفتقد للو�ضوح املنهجي يف التعامل مع
الق�ضايا ،ووقوع العلم يف الأيدولوجيا واملذهبية ،ف�ض ً
ال عن عوم علم
الكالم دون كينونة جتعل منه عل ًما تخ�ص�صياً.
وك�ثر اجل���دل ح��ول علم ال��ك�لام و���ض��رورة تنحيته م��ن التخ�ص�ص
�أو جعله يف متناول اجلماهري ،وما �إذا كانت احلاجة �إىل علم الكالم
قائمة من عدمه راه ًنا ،واق�تراح ت�سميته بـ«فل�سفة الدين» بدال من
و�سمه ب��ـ«ال��ك�لام اجل��دي��د» ،ف�ض ً
ال ع��ن م�شكالت مرتبطة باحت�ضان
علم الكالم اجلديد يف ظل �أزمة امل�ؤ�س�سة العلمية والدينية يف العامل
العربي والإ�سالمي.
ونقول �إن علم الكالم باعتباره منتجً ا �إ�سالميا �أ�صيال ،فقد كان
يف مرحلة ما من ظهوره ميثل �أهمية كبرية حلقبة زمنية و�أخ��رى،
خ�صو�صً ا و�أن الإ�سالم يف �أيام الفتوحات احتاج �إىل تقوية �أدواته لري�سخ
يف املناطق املفتوحة يف ظل الهجمات الثقافية التي تبعت دخول ثقافات
�أخرى ،وبالطبع يف ظل حتوالت اجتماعية و�سيا�سية بعينها تظهرعلوم
وتتطور �أدوات وي�تراج��ع بع�ضها ح�سب احل��اج��ة ،ويف ال��واق��ع جند �أن
علم الكالم �أ�صبح «ترا ًثا» �إذ �إن العامل الإ�سالمي �أ�صبح مت�أث ًرا ب�أ�شكال
احل�ضارة احلالية ،والتي ال�صلة لها تقريبًا مبو�ضوعات ومناهج علم
الكالم ،ولو افرت�ضنا جتديد العلم لي�صبح «كالمًا جديدًا» فالبد �أن
ي�ستقي �أدوات��ه من العلوم احلديثة فال ي�صبح بعدها علم الكالم هو
علم الكالم كما عرف ب�شكله الأو ّ
يل ،حتى ذلك ال��ذي جاء به مفكرو
ال��ق��رن الع�شرين ،و�أج���دين �أم��ي��ل �إىل ال���ر�أي القائل ب���أن علم الكالم
يخو�ض يف موا�ضيع «غيبية وقطعية» يجزم بها من يعتقد بها ،فكيف
ميكن لقطعيات علم الكالم �أن تت�ساوق مع العلوم احلديثة القائمة
على املو�ضوعية وت�أييد العقل والن�سبية؟ وال�س�ؤال الذي يطرح هو �إذا
ك��ان الب��د من ال��وق��وف موق ًفا �إيجابيا من علم الكالم باعتباره �أحد
�أهم و�سائل تطوير املعارف الإ�سالمية التي تنعك�س على و�ضع الأمة
فلماذا مل يتمكن علم الكالم اجلديد من جم��اراة العلوم احلديثة؟
رغم حم��اوالت املجددين وامل�صلحني باالجتهاد على كافة الأ�صعدة؟
و�إذا كان علم الكالم ق��ادرًا على تخطي احل�ضارة الغربية فهل و�ضعه
الغرب مو�ضع النقد والتمحي�ص والدرا�سة باعتباره جماريا لعلومهم
ومتخطيا لها؟�أم �أن ظهور علوم وخفوت �أخ��رى �أمر حتمي البد منه
�ضمن طبيعة ال�صريورة التاريخية؟.
asmaashamsi@hotmail.com
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فلسفة التأويل عند ريكور :ثنائية املنطق
الالهوتي واملنطق الفلسفي
كامل ال�سوطي

يرى الباحث اجلزائري عمارة نا�صر يف مقالة له يف جملة الت�سامح ب�أن هرمينوطيقية بول ريكور ت�ستخدم منهجاً لغوياً غري قادر على الإقناع بالعمق الكايف ،برغم �أن
منهج ريكور يف الوقت نف�سه ي�ضع مهمة الت�أويل الفل�سفي معني ًة باخلطابات غري الفل�سفية كالدين وال�سيا�سة والأدب والقانون� ،إال �أن ريكور يف ذات الآن ي�ضع �شرطاً
يو�ضح حدود ا�شتغال الهرمينوطيقا يف تلك الفنون �أو احلقول وهو �أن يكون م�صدرها تيولوجياً �أو دينياً ،حيث ي�صبح من املمكن �أن تعمل فل�سفة الت�أويل يف جمال
الرواية الأدبية على �سبيل املثال مادام م�صدرها �أو �أ�صلها تيولوجياً كرواية دان براون امل�سماة «�شفرة دافين�شي».

ولكن من املهم �أو ًال احلديث عن ماهية الهرمينوطيقا،
حيث �إنه من املمكن القول ب�أنها تعني فل�سفة الت�أويل �أو
ب�شيء من الإ�سهاب هي املنهج الذي من خالله ن�ستطيع
فهم الن�صو�ص الدينية ب�شكل خا�ص وبقية الن�صو�ص
ع���م���وم���اً .وم����ن امل��م��ك��ن ك���ذل���ك ال�������س����ؤال ع���ن ح��اج��ت��ن��ا
للهرمينوطيقا ،ف��ل��م��اذا نحتاجها و�إذن ك��ي��ف ن�����ش���أت؟
حيث ن�ش�أت الهرمينوطيقا مبعية ظهور الربوت�ستانتية
خ��ل�ال ال���ق���رن ال�����س��اد���س ع�����ش��ر ك��م��ذه��ب دي���ن���ي من�شق
ع���ن ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة وم��ع��ار���ض��اً ل��ه��ا ،وال�����س��ب��ب
وراء ظ��ه��وره��ا � -أي الهرمينوطيقا  -ه��و �أن���ه ب��وج��ود
الكاثولوكية كمذهب �سائد وحيد يف اوروب��ا ويف معظم
�أق��ط��ار ال��ع��امل ،ك��ان البابا �أو �صوت الكني�سة ه��و ال��ذي
يقرر للنا�س معاين �أو ت�أويالت ن�صو�ص الكتاب املقد�س،
فال حاجة �إذن ملنهج خمتلف لفهم الن�صو�ص مادامت
هنالك م�ؤ�س�سة دينية واحدة حتتكر تلك املعاين .وهذا
حا�صل يف العامل الإ�سالمي بهيئات متعددة ومتباينة
حيث يحتكر فهم القر�آن �أو املدونة احلديثية �شخ�صيات
حم���ددة وم����ؤي���دة �إم���ا ���س��ي��ا���س��ي��اً �أو ���ش��ع��ب��ي��اً �أو ك�لاه��م��ا.
حتولت الهريمنوطيقية الحقاً من حقل مهتم بفل�سفة
ت���أوي��ل الن�صو�ص الدينية امل�سيحية �إىل فل�سفة ت�أويل
الن�صو�ص ب�شكل ع���ام� ،أي يف �شتى امل��ج��االت واحل��ق��ول
ك���الأدب وال��ق��ان��ون .ي��ط��رح الكاتب ع��م��ارة نا�صر ���س���ؤا ًال
مهماً حول علية ا�ستناد فل�سفة ت�أويل بول ريكور على
علم ال�لاه��وت امل�سيحي حيث ي��رى �أن ذل��ك ع��ائ��د �إىل
�شقني اثنني �أحدهما هو حقيقة �أن بول ريكور م�سيحي
الديانة ولذلك لن يكون من امل�ستغرب �أن يكون مدافعاً
ع��ن��ه��ا ع ً
���ام�ل�ا ع��م��ل ال��ف��ي��ل�����س��وف ال����ذي ���س��ي��خ��رج��ه��ا من
قب�ضة احلداثة �إىل القيم العملية التي ي�ؤطرها منهج
خا�ص بها� .أم��ا ال�شق الثاين فهو متعلق بحياة الرمز

داخل التجربة الدينية امل�سيحية التي رافقتها مفارقة
البعد التاريخي م��ع البعد الأ���س��ط��وري ،لكي ينتج عن
ذلك يف نهاية املطاف �آثار متعددة للرمز على التجربة
ال��ب�����ش��ري��ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت ك��ال��ق��ان��ون والأخ��ل��اق
وال�سيا�سة .حيث ين�شيء ريكور بذلك االزدواج نوعني
من الهرمينوطيقا� ،أحدهما تيولوجية مهتمة باملعنى
بغر�ض �إحيائه و�إظهاره والأخرى فل�سفية الغاية منها
تطوير الهرمينوطيقا التيولوجية وتفعيلها يف حياة
ال��واق��ع االجتماعية ،تعمالن ك��دائ��رة واح��دة تغذي كل
منهما الأخ����رى .وي��ط��رح ري��ك��ور م��ا ي�سميه بالبالغة
امل��ت��ك��ام��ل��ة ،ت��ل��ك ال��ت��ي جت��م��ع ب�ي�ن امل��ن��ط��ق ال��ت��ي��ول��وج��ي
واملنطق اللغوي لتكوين املنهج احلجاجي لهرمينوطيقة
ريكور� ،شامل ًة � -أي البالغة املتكاملة  -ثالثة م�ستويات
وهي م�ستوى املنطق اللغوي �شام ً
ال النحوي واملعجمي،
وم�ستوى املنطق التيولوجي �شام ً
ال القيمي والتداويل،
واجتماعهما معاً ي�شكل امل�ستوى الداليل .ويرى عمارة
نا�صر �أن ب��ول ري��ك��ور ي�ستخدم فل�سف ًة هرمينوطيقية
مرتبطة ب�إ�شكاليات ثالث ال ت�سري م�ساراً وا�ضحاً واحداً
و�إمنا تتداخل وتتقاطع م�ستخدماً التعاليم امل�سيحية يف
معاجلة تلك الإ�شكاليات ،وهي �إ�شكاليات الذات والن�ص
وال��ف��ع��ل� ،أي ذات الفيل�سوف وال��ن�����ص الإجن��ي��ل��ي ال��ذي
هو ب�صدد ت�أويله والفعل ال��ذي ينتج عن تلك القراءة
الت�أويلية .ويقول ريكور يف كتابه «يف التف�سري :فرويد
منوذجاً» التايل�« :إن التعليل الهرمينوطيقي ال ميكن
�أن يكون جذرياً �إذا مل نبحث يف طبيعة الفكر الت�أملي
نف�سه ع��ن م��ب��د�أ مل��ن��ط��ق امل��ع��ن��ى امل�����زدوج ،م��رك��ب��اً ولي�س
اعتباطياً ،دقيقاً يف متف�صالته ،ولكن غري خمتزل �إىل
منطق رم��زي ،هذا املنطق لي�س منطقاً �صورياً ،ولكنه
منطق متعال� ،إنه م�ؤ�س�س على �شروط الإمكانية ولي�س

على ���ش��روط مو�ضوعية لطبيعة م���ا» .ويق�صد ريكور
بذلك �أن املنطق التيولوجي هو احلاكم املتعايل الذي
ي�صبح الأ�سا�س يف العمل الهرمينوطيقي� ،إال �أن ذلك
ينتج عنه �إ�شكالية مهمة متعلقة بذات الفيل�سوف الذي
ي��ق��وم بالعمل الهرمينوطيقي ،ف����إذا ك��ان م���ؤم��ن��اً �أو �أن
ثقافته و�أفكاره امل�سبقة منتمية �إىل العقيدة نف�سها التي
ميثلها الن�ص ف�إنه بذلك �سينطلق مع افرتا�ض �أن جميع
املقدمات التيولوجية التي يقدمها الن�ص �صحيحة وال
ريب فيها ،فتربز �إذ ذاك مفارقة �أخرى ناق�شها العديد
من الفال�سفة ومنهم هايديغر وجادامري وهي هل من
امل��م��ك��ن �أن يف�صل امل���رء ذات���ه ع��ن ان��ط��ب��اع��ات��ه وجت��ارب��ه
امل�سبقة ليكون ق���راءة ت�أويلية مو�ضوعية للن�ص قيد
ال��ت���أوي��ل؟ وه���ذه �إ�شكالية تظهر م��ع الفيل�سوف ال��ذي
ال ينتمي �إىل نف�س العقيدة التيولوجية للن�ص قيد
الت�أويل ،حيث يرى هايديغر وتلميذه جادامري �أن ذلك
�ضرب من امل�ستحيل .ويف املقابل �أ�شار بع�ض الفال�سفة
�أن املهم يف الأم��ر ال يكمن يف �إ�شكالية ف�صل ال��ذات عن
الإنطباعات امل�سبقة ولكن يف القيم املتعالية امل�ستنبطة
التي �ست�ؤثر الحقاً على احلياة الإجتماعية والقانون
وغ�يره��ا م��ن امل��ج��االت .وع��ل��ى �إف�ترا���ض �أن الفيل�سوف
غري املنتمي �إىل نف�س العقيدة التيولوجية قد متكن
من ف�صل انطباعاته امل�سبقة عن ذاته ف�إنه �سيكون لزاماً
عليه �أن ينطلق من مقدمات غري تيولوجية و�إمنا �إىل
املقدمات العقالنية للخطاب الفل�سفي التي ي�ستنبطها
ريكور من الأ�صل التيولوجي مرة �أخرى ،لتن�ش�أ بذلك
حلقة �أو دائ��رة غري منقطعة من احلجاجية املنطقية
التي تراوح بني اخلطاب العقالين والتيولوجي كنهرين
اثنني يغذيان بع�ضهما البع�ض.
kamilalsouti@hotmail.com
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قبول االختالف والتفاهم في العصر
فاطمة بنت نا�صر

تتعدد الإ�شارات �إىل ما�ضينا الإ�سالمي فمنها ما يرى �أ َّنه ما�ضي البطوالت والتفوق الإ�سالمي على الأمم ومنها ما يرى �أ َّنه منبع �ضيق الأفق ال يقبل الآخر .ولعل
الأ�ستاذ �سعيد بن�سعيد العلوي قد متكن يف مقاله املُحكم يف جملة الت�سامح و املعنون بـ«ثقافة االختالف والتفاهم يف الفكر العربي الإ�سالمي يف (الع�صر الكال�سيكي)»
�أن ي�سلط ال�ضوء على زوايا مبهرة جديرة ب�أن ُيلفت النظر �إليها خا�صة يف حا�ضرنا القائم والذي ي�شهد واحدة من الفرتات الزمنية الع�صيبة التي ت�ضيق فيها القلوب
والأفكار.
�أو ًال :ملاذا لفظة «كال�سيكي»؟
يقتب�س الأ�ستاذ بن �سعيد هذه اللفظة من املفكر الفرن�سي
مي�شيل فوكو والذي كانت له درا�سات متعددة للفكر الغربي
يف تلك املرحلة �إال �أن الفرق يف ا�ستخدام اللفظة بني املفكرين
هو �أن فوكو ا�ستخدمها (للح�صر) وللإ�شارة �إىل فرتة زمنية
معينة وهي القرن ال�سابع ع�شر ،بينما ي�ستخدمها املفكر بن
�سعيد بغر�ض توفري (ال�سعة) حيث ي�شمل الع�صر الكال�سيكي
الإ���س�لام��ي م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره م��راح��ل م��ت��ع��ددة م��ن ال��ت��اري��خ
الإ�سالمي تبد�أ بع�صر التدوين وال تنتهي عنده بل تتعداه
�إىل ع�صور �أخرى ازده��رت فيها العلوم و�أينعت فيها الأفكار.
فالكال�سيكي هنا �إذن ت�شري �إىل املرجعية والنموذج املحتذى
وه���ذا ال��ن��م��وذج يف ال��ع�����ص��ر الإ���س�لام��ي وال����ذي ي�شمل ع��ه��وداً
�إ�سالمية خمتلفة .ويف ه��ذا ي��ح��اول الكاتب �أن يدعم حجته
با�ستعرا�ض الأدل��ة وامل�شاهد امل�شرقة من املا�ضي والتي ت�ؤكد
على م�صداقية �إدعائه وغلبة التفاهم والقبول على العهود
الإ�سالمية الكال�سيكية.
ثانيا :وعي االختالف
يف ه���ذا ال��ق�����س��م ي�ستعر�ض ال��ك��ات��ب ث�لاث��ة من���اذج مت��ث��ل يف
ر�أي��ه �أب��رز العقول الإ�سالمية امل�ؤثرة التي عك�ست يف نتاجها
الفكري مقدار وعيها باالختالف ومن هذه الأمثلة :اجلاحظ
والبريوين و�أبو حيان التوحيدي.
مثال (اجلاحظ) :
من املعروف افتخار اجلاحظ واعتزازه بالعرب ومناقبهم
ال��ت��ي ي��ت��ك��رر ذك���ره���ا ك���ث�ي�راً يف ك��ت��اب��ات��ه .وي���ق���ول ال��ك��ات��ب �إن
اجلاحظ على الرغم من فخره الكبري بهذه العروبة والذي
ي�صل �إىل حد التع�صب يف بع�ض الأحيان �إال �أ َّنه ين�صف الأمم
الأخ����رى ويف ه��ذا ي�ضع ال��ك��ات��ب اق��ت��ب��ا���س��اً م����أخ���وذاً م��ن كتاب
«البيان والتبيني» يذكر فيه اجلاحظ ما للهند وما للفر�س
وم��ا لليونان من براعة يف �صنوف العلوم وامل��ع��ارف ،فيقول:
«وجملة القول �إنا ال نعرف ا ُ
خلطب �إال للعرب والفر�س ،و�أما
الهند ف�إمنا لهم معانٍ مدونة وكتب جملدة ولليونان الفل�سفة
و�صناعة املنطق  ...ويف الفر�س خطباء �إال �أ َّن كل كالم الفر�س
وكل معنى للعجم ف�إمنا هو عن طول فكرة وعن اجتهاد وخلوة
 ...وكل �شيء للعرب ف�إمنا هو بديهة وارجتال وك�أنه �إلهام ...
وخطبا�ؤهم �أوجز ،والكالم عليهم �أ�سهل».

وكالم اجلاحظ هذا ي�أتي يف �سياق بحثه املطول عن معنى
البالغة واختالف ال�شعوب يف بيانها حيث نرى �أن اجلاحظ
يرى �أن بالغة العرب تتمثل يف النظم ،واليونان يف التدقيق
املنطقي ،وللرومان املعرفة بالأحوال ومتى يتطلب االقت�ضاب
وم��ت��ى ي��ت��ط��ل��ب الإ����س���ه���اب ،ول��ل��ه��ن��ود ال��و���ض��وح وال���ق���درة على
االحتجاج .وهذا �إن دل على �شيء ف�إنه يدل على وعي اجلاحظ
ب���أم��ر ه���ذا االخ��ت�لاف ب�ين ال��ث��ق��اف��ات والأمم وع��ي��اً �آخ���ر ب����أ َّن
الإ�صابة ال تكون �إال باال�ستفادة من هذا االختالف والتفاعل
بني هذه املدار�س.
ثالثا :ثقافة االختالف
تتجلى ثقافة االختالف كما يرى الكاتب بوجود ممار�سات
م��ع��ي��ن��ة ت��ث��ب��ت جت���ذر ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة ومم��ار���س��ت��ه��ا يف ال��ع�����ص��ور
الإ�سالمية املختلفة .ولعل (املناظرة) �إحدى هذه املمار�سات
امل��ع��روف��ة وال��ت��ي ت��دل على قبول االخ��ت�لاف واالع�ت�راف مبن
ينت�صر فيها مهما اختلفت وجهة نظره ع��ن �صاحب ال��ر�أي
امل��خ��ال��ف .و�أب����رز م��ن �أ���س�����س��وا ق��واع��د ه��ذا امل��ب��د�أ ه��م املتكلمة
حيث ق�سم علما�ؤهم املعرفة �إىل نوعني� :أحدهما «�ضرورية
– ا�ضطرارية» وه��ي ما ي�ضطر الفرد �إىل قبوله م�سلماً به
كالبديهيات واملعطيات املبا�شرة� .أم��ا الأخ��رى فهي «املعرفة
ال��ن��ظ��ري��ة» وال��ت��ي تعتمد ع��ل��ى احل��ج��ة العقلية ال��ن��اجت��ة عن
التفكر والت�أمل .وهناك نوعان للمتكلمني �إما (�صاحب دعوى)
وهذا لزمت عليه احلجة وعر�ض الدليل الذي يثبت دعواه.
وال�صنف الآخ��ر يكون مطالباً �أي يطلب من اخل�صم الأدل��ة
و�إثبات ما يدعيه .ون��رى �أ َّن العلماء �أ�س�سوا قواعد مهمة يف
هذا اجلانب لعل �أهمها :ت�صنيف اخل�صوم يف دوائر تتدرج من
اخلا�ص �إىل العام .وهناك �أمثلة كثرية يف هذا كمنهج القا�ضي
�أب����ي ب��ك��ر حم��م��د ب���ن ال��ط��ي��ب ال��ب��اق�لاين ال����ذي در�����س بعمق
دع��اوى من ينكرون الألوهية باجلملة وم��ن ينكرون النبوة
ومن ينكرون �أنبياء معينني ور َّد على كل منهم ح�سب ادعائه.
وا�ستلزم بحثه معرفة معتقدات وحجج اخل�صوم ب�شكل عميق
ليتمكن م��ن ال��رد عليها .ون��رى يف ذل��ك منهجاً يعتمد على
الأخ��ذ وال��رد ومعرفة الآخ��ر عن ق��رب وعمق .وهناك قاعدة
�أخرى تكمل القاعدة ال�سابقة وهي قاعدة االعرتاف باخل�صم
وقبوله ويف هذا يقول ال�شهر�ستاين «�إن اخل�صم و�إن �أخط�أناه
ال ن��خ��رج��ه م��ن ع��ل��م��اء ال��ك�لام» .و�أم���ا ال��ق��اع��دة ال��ث��ال��ث��ة فهي

التمييز والتفريق بني املقامات والأح��ك��ام .ومثال على ذلك
التفريق بني (التكفري) و(الت�صويب �أو التخطئة) فكما يرى
ال�شهر�ستاين �أن (التكفري حكم �شرعي بينما الت�صويب حكم
عقلي) .ولكل قاعدة �شواذ فمنهم كعبد القاهر البغدادي يرى
�أ َّن التكفري واخلط�أ �سواء .ويقر الكاتب �أن املتكلمة يف الإ�سالم
رغ���م ل��غ��ت��ه��م ال�����ش��ر���س��ة وع��ن��ف اخل��ط��اب ق��د ال��ت��زم معظمهم
ب��ال��ق��واع��د امل���ذك���ورة وه���ذا يف وج��ه��ة ن��ظ��ره دل��ي��ل ع��ل��ى تر�سخ
ثقافة االختالف.
وهنا �أختلف قلي ً
ال مع الكاتب يف التهوين من �ش�أن �شرا�سة
وعنف اللغة ،فلقد �شهدنا مواقف عديدة ميتنع فيها العلماء
من التكفري ولكن عنف لغتهم وهجومهم �ضد خمالف بعينه
ا�ستطاع حتريك املوتورين من عامة النا�س ليلحقوا الأذى
و�أحياناً امل��وت باملخالفني .ون�شهد اليوم جتنب كافة العلماء
لتكفري داع�ش وه��ذا قد يفهمه العامة ب��االع�تراف ال�ضمني
بهم .فنحن هنا �أمام �إ�شكالية حقيقية فعقل العامل ُم َّت َبع من
�شريحة ك��ب�يرة م��ن العامة وتوجهاته الفكرية لي�ست �ش�أناً
خا�صاً ب��ه ب��ل ه��ي خطوط �سري لكثري م��ن ال��ن��ا���س .وم��ن هنا
ت�ب�رز احل��اج��ة �إىل ���ض��رورة رف���ع وع���ي اجل��م��اه�ير وجت��ن��ب ما
يُثريهم وخا�صة لغة بع�ض املنابر والتي قد تتجنب �أن ت�صرح
بالتكفري ولكنها تقوله �ضمنياً ع�بر عنفها اللفظي اجت��اه
املخالف.
رابعاً :االختالف واالقتبا�س
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب �إن الع�صر الإ���س�لام��ي الكال�سيكي مل يكن
فقط مثا ًال على زمن التفاهم وقبول االختالف ولكنه زمن
متفاعل َط��ب��ق االقتبا�س م��ن املخالفني ولكنه و���ض��ع ح��دوداً
وا�ضحة لهذا االقتبا�س فال ُي�أخذ ما يخالف ن�صا �صريحاً يف
قر�آن �أو �سنة .و�أمثلة على االقتبا�س :اقتبا�س املعاين والأفكار
واق��ت��ب��ا���س ك��ل��م��ات م���ن ل��غ��ات �أخ�����رى وغ�ي�ره���ا .ول��ع��ل ح��رك��ة
الرتجمة ونقل �صنوف العلوم والفنون �إىل العربية من �أبرز
مظاهر االقتبا�س وقبوله .وه��ذا التفاعل والأخ��ذ وال��رد بني
العقول الإ�سالمية وغريها انعك�س على كتابات ذلك العهد.
ختام القول� :إن ذكر هذه النماذج يدعو للفخر ولكنه ال يدعو
للإ�صالح؛ فالإ�صالح يتطلب االعرتاف بوجود القمع �أي�ضاً
يف ذلك الع�صر.
f_wahaibi@hotmail.com
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تهما في محكمة القبول والرفض
التراث ُم ً
عبد اهلل العلوي

ُيعد مفهوم الرتاث من امل�صطلحات التي �أحدثت تبايناً واختالفاً يف فهمه وتف�سريه وت�أويله ودرا�سته بني الأو�ساط الفكرية والفل�سفية والثقافية العاملية عامة والعربية خا�صة،
وناف حلقه ،ومنهم مقد�س للرتاث وجاعله يف برج عال ،ومنهم من جعله يف ميزان اخلط�أ وال�صواب ن�أخذ منه ال�صالح ونرمي الطالح ،وكل هذا التباين
فمنهم ناقد للرتاث ٍ
احلا�صل بني ال ُعلماء �سببه النظرة اجلانبية للرتاث ،وطريقة التعامل معه ،ومن ذلك ما نراه يف مقال الدكتور «احل�سان �شهيد» يف مقاله يف جملة الت�سامح «مفهوم الرتاث يف
الفكر الإ�سالمي» ،فقد حاول �أن يربز نظرة العلماء امل�سلمني وت�صنيفهم للرتاث الإ�سالمي ،وما يت�ضمنه الرتاث وما ال ميكن �أن نطلق عليه تراث.
ات��ف��ق��ت معظم امل��ع��اج��م ال��ع��رب��ي��ة يف تعريفها مل�صطلح ال�ت�راث
ل��غ��و ًي��ا ،فقد �أرج��ع��ت��ه �إىل الفعل ورث ي��رث �إر ًث���ا وم�يرا ًث��ا ،وه��و ما
ورثه بع�ضهم عن بع�ض ،بينما وجدنا متايزا وتغايرا يف التعريف
اال�صطالحي عند علماء ومفكري ال�شرق والغرب ،فبع�ضم يقول
ب�أن الرتاث هو عبارة عن «اخل�صائ�ص الب�شرية العميقة اجلذور»،
وع��رف��ه �آخ���ر ب���أن��ه�« :شكل ث��ق��ايف يُتناقل اج��ت��م��اع�� ًي��ا ،وي�صمد عرب
الزمن» ،ولعلني �أجد التعريف الذي �أورده الدكتور /عبد العزيز
ً
�شامل ،فقد جاء
التويجري يف مقاله «ال�تراث والهوية» تعري ًفا
التعريف ن�صه« :هو كل ما و�صل �إلينا مكتو ًبا يف علم من العلوم� ،أو
حم�سو�سا يف فن من الفنون ،مما �أنتجه الفكر والعمل يف التاريخ
ً
الإن�����س��اين ع�بر ال��ع�����ص��ور امل��خ��ت��ل��ف��ة» ،فالتعريف �شمل ك��ل ال�تراث
الإن�����س��اين ب��ك��اف��ة �أن���واع���ه ،امل��ادي��ة �أو امل��ع��ن��وي��ة ،ف��ق��د �شمل ال�ت�راث
الديني والثقايف والأدب��ي والفني والفلكلوري والعلمي والعمراين
واحل�ضاري.
�إ َّن ال�تراث يف كل �أمة يعد من ال�ضروريات لتقدم الأمم ،فعدم
االه��ت��م��ام ب���ال�ت�راث ه��و ع��ق��م يف م�ستقبل الأمم ،ف��ه��و ل��ه �أه��م��ي��ة
م�ستقلة ثمينة وعظيمة ،يعطيها ال�شخ�صية االعتبارية بني الأمم
الأخرى ،وهو مبثابة الأ�صل لأي ثقافة �أو جمتمع ب�شري ،وقدميًا
قيل« :م��ن ال ما�ضي ل��ه ال حا�ضر ل��ه»� ،إذن فالبد للإن�سانية �أن
تهتم برتاثها ،و�أن تعتز به ،و�أن حتافظ عليه من االنهدام ،فطمر
الرتاث يُعد من �أب�شع اجلرائم النكراء ،فهو يف حمل الفناء للأمة
الواحدة .وللأ�سف �أن بع�ض املجددين من ال�شرق والغرب ينادون
بطمر الرتاث ً
كامل دون متحي�ص ومتييز ،وهذا خط�أ فادح يجب
�أن تنتبه �إليه الب�شرية« ،وال يوجد تعار�ض بني االجتاه للم�ستقبل
واملحافظة على ال�ت�راث ،ب��ل الرتكيز على ال�ت�راث ك��ق��اع��دة� ،إمن��ا
��ض��وح��ا» ،وه��ن��ا �أ�ستعني
يجعل النظرة �إىل امل�ستقبل �أك�ثر ق��وة وو� ً
مبقولة للزعيم الهندي ج��واه��ر الل ن��ه��رو نقلها ال��دك��ت��ور /عبد
العزيز التويجري يف مقال ل��ه ،حيث يقول�« :إن علينا �أن نتطلع
�إىل امل�ستقبل ،و�أن نعمل له جاهدين ،و�أن نحتفظ يف الوقت نف�سه
��اث�لا �أمامنا لكي ن�ستمد منه ال��ق��وة والعزمية،
برتاثنا املا�ضي م ً
وخ�ير م�ستقبل لنا ه��و م��ا ك��ان قائ ًما على احلا�ضر واملا�ضي على
ال�سواء� ،أما �أن نتنكر للما�ضي �أو ننزع �أنف�سنا منه ،فمعناه اقتالع
�أنف�سنا من تربتنا ،فنخرج منها وقد يب�س عودًا وجفَّ ما فيه من
ع�صارة احلياة احلقة».
الرتاث هو تراث الإن�سان ال تراث الدين وال تراث حقبة معينة
م��ن ال��زم��ن �أو ت��راث بقعة معينة م��ن الأر����ض ،فهذا الفهم يجعل
الرتاث عقي ًما حمتك ًرا منغلقًا على نف�سه وذاته ،فالإنتاج الإن�ساين

هو من حق الإن�سان �أ ًي��ا كان دينه ولغته وتوجهه ،وجلميع الب�شر
احل��ق الكامل يف احل�صول عليه وق��ت ما �أراد ويف �أي مكان يريد،
فال دخل لدين وال لغة �أو منهج فكري يف منعه عن الب�شر ،فيحق
للم�سلم �أن ّ
يطلع ويتناول ويبحث ويناق�ش وي��در���س وينقد �إرث
احل�ضارات املختلفة بكافة �أنواعه ،وعك�سه �صحيح ،وال يحتاج ذلك
�إىل تربير ،فالعلم ال يربر �أبدًا ،يقول الكاتب الأملاين �ستفان ليدر:
«العلم ال يربر ،ومن يهتم بالدرا�سات العربية والإ�سالمية  -و�إن
كان غري عربي  -ومن يهتم بالتاريخ الأوروبي  -و�إن كان عرب ًيا -ال
يحتاج �إىل التربير ،لأ َّن الرتاث الب�شري لي�س حك ًرا على �أحد».
�إن ال�تراث العربي والإ�سالمي يعد من �أهم املوروثات العلمية
ال�ضخمة ،التي �أنع�شت املكتبات العاملية والعربية يف �أوان��ه��ا و�إىل
وقتها احلا�ضر ،ومل يقت�صر �أث��ره��ا الكبري على املجتمع العربي
بل كانت �إح��دى �أه��م النوافذ التي ا�ستعان بها الغرب يف نه�ضتهم
احلديثة ،فعندما كانت احلوا�ضر الإ�سالمية يف �أوج ات�ساعها علم ًيا
وثقاف ًيا يف كل العلوم دون اختالفها كانت �أوروبا منغم�سة يف وحل
الظالم والغيبوبة ،مما كان لبع�ض ملوك �أوروبا �أن ير�سلوا �أبناءهم
لتدري�سهم يف احلوا�ضر الإ�سالمية ،و�أخ�ص هنا الفرتة بني الدولة
الأموية بالأندل�س وحتى �سقوط الدولة العثمانية برتكيا حال ًيا،
وم���ا ظ��ه��ور ظ��اه��رة اال���س��ت�����ش��راق يف ن��ه��اي��ات ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�شر
وبدايات القرن الع�شرين �إال دليل على االهتمام امللحوظ للمفكرين
الأوروبيني باحل�ضارة الإ�سالمية ،والثقل الكبري للرتاث العربي
والإ���س�لام��ي ،فقد ت��ن��اول��وه بال�شرح والنقد وال��درا���س��ة��� ،س��واء كان
بنظرة ح��اق��دة تع�صبية �أو بنظرة تو�سطية من�صفة ،كما �أنّ حث
بع�ض امل�ست�شرقني امل�سلمني على احل��ف��اظ على ال�تراث ه��و دليل
�آخ��ر على �أهمية ال�ت�راث العربي والإ���س�لام��ي عندهم ،وم��ن ذلك
قول امل�ست�شرق الفرن�سي جاك بريك� « :إن م�ستقبل العرب يتمثل
يف �إحياء املا�ضي ،لأ َّن امل�ستقبل يف كثري من احلاالت هو املا�ضي �أو
احلا�ضر الذي وقع �إحيا�ؤه وعي�شه من جديد».
يختلف علماء امل�سلمني يف متيزهم لرتاثهم الإ���س�لام��ي ،وهم
هنا ينق�سمون �إىل اجتاهني :الأول :من يقول �إن الإنتاج العقلي
والب�شري يف الإ�سالم هو الذي ميكن �أن نقول عنه تراث فقط� ،أما
ما ج��اء به الوحي فال ميكن اعتباره من ال�تراث ،يقول الدكتور
حممد ع��اب��د اجل��اب��ري« :ل��ق��د �أك��دن��ا م����را ًرا �أن��ن��ا ال نعترب ال��ق��ر�آن
ج���زءا م��ن ال�ت�راث ،وه���ذا ���ش��يء ن����ؤك���ده ،..ويف ال��وق��ت نف�سه ن�ؤكد
� ً
أي�ضا ما �سبق �أن قلناه يف منا�سبات �سابقة من �أننا نعترب جميع
�أن��واع الفهم التي �شيدها علماء امل�سلمني لأنف�سهم ح��ول القر�آن
���س��واء كظاهرة ق��ر�آن��ي��ة باملعنى ال��ذي ح��ددن��اه� ،أو ك���أخ��ب��ار و�أوام���ر

ونوا ٍه هي كلها تراث ،لأنها تنتمي �إىل ما هو ب�شري» ،فهذا االجتاه
ينزه ال��ق��ر�آن وال�سنة يف �أن يدرجها �ضمن ال�تراث لقدا�سة كتاب
اهلل و�سنة نبيه� ،أما االجتاه الآخر فهو ي ُعد كل ما جاء به الإ�سالم
ترا ًثا �سواء عن طريق الوحي �أو عن طريق العقل الب�شري ،يقول
�أكرم �ضياء العمري« :فالرتاث الإ�سالمي هو ما ورثناه عن �آبائنا
من عقيدة وثقافة وقيم و�آداب وفنون و�صناعات و�سائر املنجزات
الأخرى املعنوية واملادة ،ومن ثم فلن يقت�صر الرتاث على املنجزات
الثقافية واحل�ضارية واملادية ،بل ي�شمل الوحي الإلهي –القر�آن
وال�سنة -الذي ورثناه عن �أ�سالفنا» ،ونرى ب�أن �إخراج الوحي من
ال�ت�راث الإ���س�لام��ي ال ي�ضعف م��ن قد�سيته ،فهو يعد ت��را ًث��ا لأن��ه
خلفه اجليل ال�سابق للأجيال الالحقة ،ول��وال اجليل ال�سابق ما
وج��دن��ا ه��ذا ال�ت�راث ،كما �أن هناك الكثري م��ن الأح��ادي��ث النبوية
حتتاج �إىل جعلها يف ميزان ال�صحة والكذب.
�إ َّن ظ���اه���رة ت��ق��دي�����س ال��ت��راث ظ��ه��رت يف ال��ع�����ص��ور الأوىل من
الإ����س�ل�ام ،وت��ع�����ص��ب��ه��م لل�شعر ال��ق��دمي ع��ل��ى امل���ح���دث ،ح��ت��ى و���ص��ل
ببع�ضهم رف�ض احلديث ولو كان ي�شبه القدمي يف جودته و�إتقانه،
يقول اجلرجاين يف كتابه الو�ساطة« :وم��ا �أك�ثر من ترى وت�سمع
من ح ّفاظ اللغة ،ومن جلة الرواة من يلهج بعيب املت�أخرين ،ف�إن
�أحدهم ين�شد البيت وي�ستح�سنه وي�ستجيده ،ويعجب منه ويختاره،
ف�إذا ن�سب �إىل بع�ض �أهل ع�صره و�شعراء زمانه ك ّذب نف�سه ،ونق�ض
ً
حممل ،و�أقل مرز�أة من ت�سليم
قوله ،ور�أى تلك الغ�ضا�ضة �أهون
ف�ضيلة ملحدث ،والإق��رار بالإح�سان �إىل مولد» ،وهذا �أمر يف غاية
اخل��ط��ورة� ،إذ رمب��ا ميكن �أن نقد�س ن�صو�ص ال��وح��ي ،ول��ك��ن كيف
نقد�س قول ب�شر؟ ،و�أعجبني قول �أح��د علماء عمان حيث يقول:
«ال��ت�راث ف��ي��ه ال��غ��ث ال���ذي ي��ج��ب ت��رك��ه ودف���ن���ه ،وي��وج��د م��ا ميكن
مناق�شته ومتحي�صه ،وه��ن��اك م��ا ميكن �أخ���ذه على وج��ه العموم،
فكله يف نهاية املطاف �إنتاج ب�شري ،ي�صيب فيه الإن�سان ويخطئ»،
ويُرجع بع�ض املفكرين �سبب ظهور اجلماعات الإرهابية يف الوطن
العربي �إىل تقدي�س الرتاث رغم اخلط�أ امل�ستفحل يف كتب الكثري
م��ن العلماء فيما نقلوه م��ن �أح��ادي��ث ك��اذب��ة ع��ن النبي حممد� ،أو
فيما �أخ��ذوه يف فهم خاطئ للإ�سالم ،فبنوا بذلك �أف��ك��ا ًرا كان لها
الدور الأ�سا�سي لالعتقاد بها ،وال�سري فيها ،ومن ذلك �أفكار القتل
وال��ت��غ��ري��ب والتع�صب وال��ف�تن ،ف���أخ��ذت بها اجل��م��اع��ات الإره��اب��ي��ة
واعتربوها �ضر ًبا من الإ�سالم ،و�أنها يف �صميم الإ�سالم الذي دعا
له كبار العلماء ،وهذا ت�شويه حقيقة لتعاليم الإ�سالم التي جاءت
بها الآيات القر�آنية ال�صحيحة والأحاديث النبوية املتواترة.
abdlla1991@gmail.com
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من مناهج الغرب احلديثة في دراسة النص
قي�س اجله�ضمي
يتناول ر�ضوان ال�سيد يف مقالته مبجلة الت�سامح حتت عنوان «جوانب من الدرا�سات القر�آنية احلديثة واملعا�صرة يف الغرب» الدرا�سات التي قام بها الغربيون على الن�ص القر�آين ،فقد كان هدف
الكتابات يف القرن الثاين ع�شر يف الغرب الرد على القر�آن والإ�سالم ل�صالح امل�سيحية ،وقد ق�سم بع�ض الدار�سني التعامل مع القر�آن عند الأوروبيني �إىل مرحلتني :مرحلة الع�صور الو�سطى
املت�أخرة والتي تتميز بالرد على الق�ضايا الالهوتية يف القر�آن� ،أما املرحلة الثانية فكانت ملقاربة الر�ؤى اجتاه العامل بني ال�شرق والغرب �أو الإ�سالم وامل�سيحية ،وقد حتول االهتمام لدى العلماء
يف القرن التا�سع ع�شر �إىل درا�سة القر�آن بطريقة فيلولوجية تاريخانية ،ويتجلى من جتربة علماء اللغة الغربيني ال�سابقني عند ا�ستخدام هذه الطريقة للفتك بالعهدين القدمي واحلديث
وهم يحاولون �أن ي�أخذوا نف�س امل�سلك يف تعاملهم مع الن�ص القر�آين ،هذا لأ َّن طبيعة املناهج الفيلولوجية التاريخانية يف قراءة الن�صو�ص تتعامل مع املفردات والكلمات لكي تدر�س �أ�صولها
وتاريخيتها ولي�س الن�ص كام ً
ال كوحدة كاملة.
ومن الدرا�سات القر�آنية احلديثة يف الغرب ا�شتهر امل�ست�شرق
الأمل����اين ال��ب��ارو ت��ي��ودور ن��ول��دك��ه وك��ت��اب��ه «ت��اري��خ ال���ق���ر�آن» ،ومتيز
ه��ذا ال��ك��ت��اب ب���أن��ه مل ي�ترج��م للغة �أخ���رى �إال للعربية ،ويحتوي
ال��ك��ت��اب على ث�لاث��ة �أق�����س��ام� :أ���ص��ل ال��ق��ر�آن وج��م��ع ال��ق��ر�آن وت��اري��خ
ن�ص القر�آن ،فنولدكه قد طرح يف ق�سم �أ�صل القر�آن ق�ضية نبوة
النبي وطرائق الوحي �..إلخ وهو يقبل �أم ّية النبي ا�ستناداً �إىل �أ َّن
�أنبياء بني �إ�سرائيل كانوا �أميني ،كما �أن��ه ي��رى �أن طريقة النبي
يف تدوين ال��ق��ر�آن هي الكتابة مع احلفظ ال�شفوي ،لكن ه��ذا مل
يثنه عن حماولة قراءة تركيبة الن�ص ومفرداته و�ألفاظه والنظر
يف الوحدة املو�ضوعية� ،أم��ا ق�سم «جمع ال��ق��ر�آن» فتحدث فيه عن
اجل��م��ع وم��ع��اين اجل��م��ع �أي���ام عثمان وه��و ال ي�صدق رواي���ة اجلمع
الإ�سالمية وال يقدم بدائل �سوى ما ذكرنا عن التدوين �أيام حياة
النبي وترتيب ال�سور يف امل�صحف �أي��ام عثمان ،ويف الق�سم الثالث
من الكتاب امل�سمى بتاريخ ن�ص القر�آن :يَحاول نولدكه وتالمذته
ت��ت��ب��ع م�����س���أل��ة الأح����رف ال�����س��ب��ع��ة وال���ق���راءات ال��ق��ر�آن��ي��ة «امل��ت��وات��رة
وال�شاذة».
لقد �سيطر كتاب نولدكه ه��ذا على ال��درا���س��ات القر�آنية حتى
مطالع ال�ستينيات وقد ظهر هذا الت�أثري على الدار�سني من خالل
تق�سيمه للمرحلة املكية �إىل ث�لاث مراحل مو�ضحا اخل�صائ�ص
الأ���س��ل��وب��ي��ة لكل م��رح��ل��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل فكرته �أن النبي ات��خ��ذ من
�أنبياء بني �إ�سرائيل منوذجا له ،ومبا �أن العهدين مل يرتجما قبل
الإ�سالم فريى �أنه �أخذ الن�صو�ص �شفهيا.
وق��د ق��ام ك��ل م��ن ال�بري��ط��اين ريت�شارد ب��ل والفرن�سي ريجي�س
ب�لا���ش�ير والأمل�������اين رودي ب�����ارت ب�ترج��م��ة ال����ق����ر�آن �إىل ال��ل��غ��ات
الإجن���ل���ي���زي���ة وال��ف��رن�����س��ي��ة والأمل����ان����ي����ة م�����س��ت��ن��دي��ن �إىل ق�����راءات
فيلولوجية و�أ�سلوبية ،ويلخ�ص ال�سيد ال��درا���س��ات الفيلولوجية
التاريخانية لدى امل�ست�شرقني يف ثالثة خطوط� :أولها �أ َّن الن�ص
القر�آين يف جمموعه هو ما خلفه حممد ،والثاين� :أن القر�آن دوّن
ا�ستنادا �إىل مدونات ك ّتاب النبي� ،أما اخلط الثالث فيذهب �إىل أ� َّن
ترتيب ال�سور احلايل هو ُمتلف عن الرتتيب الذي خلفه النبي
لأ�صحابه ورمبا اختلف ترتيب بع�ض الآيات يف ال�سور.

يذكر الكاتب �أ َّنه �سادت قراءتان راديكاليتان تفكيكيتان للن�ص
ال��ق��ر�آين منذ الثمانينات وحتى ال��ي��وم ف���الأول �سعت �إىل تفكيك
الن�ص من الداخل� ،أما الراديكالية الثانية فكانت تبحث عن �أ�صول
عربية �أو �سريانية يف تركيبة الن�ص ،ق��اد التفكيكية الراديكالية
الأوىل الربيطاين جون وان�سبورو واعتمدت على نق�ض الرواية
التي تقول �إن ن�صو�ص ال��ق��ر�آن جمعت يف عهد عثمان م��ن ك ّتاب
النبي و�أ�صحابه ،وبعد هذه الكتابة الأولية جاءت عمليات النقط
والت�شكيل ،ولهذا جاءت التالوة للن�ص �ضابطة له ،ومنها ظهرت
القراءات ال�سبع �أو الع�شر ،ويذهب وان�سبورو ومن بعده تالمذته
مثل كوك وكرون �إىل �أن النبي مل يدون �شيئاً و�إمنا بقيت ن�صو�ص
من القر�آن يف ذاكرة و�صحف �أ�صحاب النبي وجيل التابعني وتالها
�إع��ادة �ضبط وتعديل وحترير وتغيري ثم ا�ستقر الن�ص احلايل يف
القرن الثالث الهجري.
تعر�ض وان�سبورو لنقد من كتاب غربيني لعدة �أ�سباب منها �أنَّ
القول بتحرير وتعديل الن�ص ملدة قرنني بحاجة لإثبات ذلك عن
طريق خمطوطات �أوىل ،ثانياً �إن اختالف امل�سلمني اختالفاً �شديدًا
يف �أواخر خالفة عثمان وظهور الفرق الإ�سالمية وجمموعة من
ال��غ�لاة ق��ال��وا بنق�ص ال��ق��ر�آن ومل ي��ق��ل �أح���د بتحريفه ،وخ��ال��ف��وا
�أكرثية امل�سلمني يف ت�أويل الن�ص القر�آين وخال�صة الأمر �أن الن�ص
ا�ستقر قبل االنق�سام ولوال ذلك لظهرت م�صاحف متنوعة.
اع��ت��م��دت التفكيكية ال��رادي��ك��ال��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى �إع�����ادة الن�ص
ال���ق���ر�آين �إىل ع��ن��ا���ص��ره الأول���ي���ة وامل�����س���ؤول ع��ن ه���ذا ال��ت��وج��ه هما
ليلنج ولوك�سنربج ،وي��رى ليلنج �أن القر�آن املكي لي�س ال��ذي نزل
على النبي بعد بلوغه الأربعني فقط ،و�أ َّن امل�سيحية كانت منت�شرة
ب�صورة كبرية يف �شبه اجلزيرة ورمبا كان حممد ن�صرانيًا �أو من
احل��ن��ف��اء �أخ���ذ �أن��ا���ش��ي��د م�سيحية وت��رج��م��ه��ا ث��م �أع��ي��دت �صياغتها
ل��ل��ع��رب��ي��ة ،وي���رى �أ َّن����ه بالتخل�ص م��ن الإ���ض��اف��ات مي��ك��ن اكت�شاف
الطبقة العميقة يف امل�سيحية التي متثل القر�آن الأوَّل ،لكن ليلنج
مل يقم مبحاولة �شاملة لإظهار الطبقة العليا ،والواقع �أن��ه من
درا�سته يحاول �أن يثبت �أن �أ�صل الإ�سالم هو م�سيحية مقنعة �أو
ظاهرة!.

�أم���ا ل��وك�����س��ن�برغ ف��ق��د رك���ز ع��ل��ى ال��ف��ي��ل��ول��وج��ي��ا ،وي��ذه��ب �إىل �أن
النبي واملف�سرين جهلوا معنى تلك الكلمات ال�سريانية املوجودة
يف القر�آن ،لكنه رغم ادعائه ف�إنه يعجز عن �أن ي�أتي ب�سورة قر�آنية
ولو ق�صرية ب�أ�صلها ال�سرياين كام ًال ،كما �أ َّنه يفرت�ض �أن النبي مل
يكن �أميًا و�أنه نهل من العامل امل�سيحي وا�ستعان بكتاب م�سيحيني
يف �إنتاج الن�ص القر�آين بال�سريانية ثم ترجمه للهجة املكية ،وملا
م��ات النبي و�أ�صحابه ب��د�أ ن�سيان الأ���ص��ول القر�آنية وتغري نطق
الكلمات وبقيت الإ�شارات.
وي��ذك��ر ال��ك��ات��ب يف مقالته �أن حم��اول��ة لوك�سنربغ تت�شابه مع
حم��اول��ة ج��وزف ال��ق��زي يف �أ َّن ال��ق��ر�آن م���أخ��وذ م��ن �أ���ص��ول يهودية
م�سيحية �أو ما عرف باملذهب الأبيوين ،وهم الذين ظهروا عندما
كانت امل�سيحية ُمتلطة باليهودية ومنهم ورقة بن نوفل وخديجة
بنت خويلد ،وي��روي الغزي �أ َّن ورق��ة �أراد ا�ستخالف حممد لكن
حممد هاجر �إىل املدينة ،فيذهب �إىل �أ َّن الفرق بني قر�آن حممد
وامل�صحف العثماين �أن القر�آن املحمدي ن�ص �شعائري للجماعة
الأبيونة �أم��ا امل�صحف العثماين هو كتاب مقد�س لالمرباطورية
اجلديدة ،وي�صل لوك�سنربغ والغزي �إىل نف�س النتائج �أنه قر�آن عن
�أ�صل �سرياين ومعانيه جهلت لزوال قرائه.
ي��ذه��ب ال�سيد �إىل �أ َّن �أك�ث�ر العلماء امل�سيحيني مل ي�ستطعوا
التخل�ص من فكرة الأ�صول امل�سيحية �أو اليهودية �أو امل�سيحية/
اليهودية للقر�آن منذ قرون ،و�أن االقتبا�س الوارد يف القر�آن لي�س
ثقافياً �أو دينياً لتعليل الت�شابهات يف وحدة الدين وتعدد ال�شرائع
بل رمبا كان ترجمة �أو ً
ن�سخا ،ويتجلى يف مو�سوعة القر�آن التي
�أ�صدرتها م�ؤ�س�سة بريل يف �أربعة جملدات طغيان املنهج التاريخاين
مع ميول اي�ستمولوجية جديدة ،وهي تو�ضح مقدار ال�ضياع الذي
فعلته التفكيكية يف الدرا�سات القر�آنية بالغرب ،و�أرى �أن طغيان
املناهج الفيلولوجية ه��و حم��اول��ة اخل��روج بفهم للن�ص ال��ق��ر�آين
خارج واقع لغته الأ�صلية -العربية -لتمرير �أفكار تعزز من ر�ؤى
ال��غ��رب اجت���اه الأدي����ان مب��ا ي��خ��دم م�صاحلهم لأ َّن اال���ش��ت��غ��ال على
الكلمة دون الن�ص كوحدة كاملة يُغاير يف فهم املعنى.
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