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ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أما قبل...
َّ
أثر االستشراق في دراسة الفلسفة العربية
االختالف :نعمة أم نقمة؟
االلتقاء واالفتراق بين مرايا األمراء وأدبيات السالطين
التفسير القرآني :نظرة في المأثور وأسباب النزول
«الجدل» كمفهوم عريق
القيمة ومقاصد اهلل
بين تسييس الدين وتديين السياسة
فلسفة الدين في الفكر العربي
العدل في اإلسالم هو الحق واألصل
مبدأ التعارف في اإلسالم
التصوف
موقف مدرسة المنار من
ُّ

د .هالل الحجري
ُ
سأترجم في هذا العمود الشهري
نتخبات من ِش ْعر األطفال ،اخترتُها
ُم
ٍ
من األدب العالمي؛ لتسد ثغرة في أدبنا
الحظت
والعماني خاصة؛ فقد
العربي عامة،
ُ
ُ
وقلةَ
اهتمام
أدبنا،
على
الكبار
هيمنة ِش ْعر
ٍ
باألطفال وما يحتاجونه من ِش ْع ٍر بسيط
وسع مداركَ هم ،و َي ْرقى بأذواقهم األدبية،
ُي ّ
ُ
صقل ميولَهم اإلبداعية.
و َي ِ
ومن الشعراء الذين كتبوا لألطفال إليزا
لي كابوت فولن ( ،)1860-1787وهي كاتبة
تنوعة
وشاعرة أمريكية،
ْ
نشرت مجموعة ُم ِّ
بروح دينية
من الكتب الشعبية
ْ
اصطبغت ُ
ونشرت
مسيحية .كانت غزيرة اإلنتاج،
ْ
أشعارها األولى في ُمج َّلد بعنوان «قصائد»
في بوسطن عام  ،1839وحين كانت في
مجلدا آخر من أدب األطفال
إنجلترا أصدرت
ً
بعنوان ُ
«الق ّب َرةُ والزُّ َق ْيق ّية» في عام .1854
أيضا على بعض الترانيم
ويحتوي المجلدان ً
المسيحية والقصائد التي ترجمتها من
اخترت لها هذه القصيدة بعنوان
األلمانية..
ُ
«القمر»:
ُ
أح َلى القَ َم ْر...
:فلتنظري ،أ ّم ُ
اه ،ما ْ
س ُطعُ في سما ِئنا و َيزْ َد ِه ْر
َي ْ
َ
ورائعا...
هناك عال ًيا
يبدو
ً
باح ِض ُ
ياؤه ان َت َ
ش ْر
ص
م
ل
ِ
ْ ٍ
كمِ ْث ِ
ُ
رأيت َ
ش ْك َله...
بوع ُ
ُق َب ْيل أ ْس ٍ
ناع ٍم بال َو َت ْر
س ِ
كمِ ْث ِل َق ْو ٍ
استدا َر و َن َما...
لكنّه َ
اآلن ْ
األغ ْر
في
اء
اله
ل
ك َ
اسمِ ِ
ِ
ُأ ّم ُ
ْ
اه ِم ْث َ َ
الج َ
أحلى َق َم ْر...
ميل يا ْ
يا قمري َ
بيتنا لكي َن ُم ْر
ت
باب ِ
ُ
ُضيء َ
ْ
س َن َ
اك أقم َر ْت َحضانتي...
ِ
وم ْن َ
ٌ
زاهية مثل الزَّ َه ْر
فأرضها
ُ
ص َرها...
ُنير لي
كي ُأ ْب ِ
ت ُ
األلعاب ْ
َ
ُ
المقَ ْر
وال
ها
ب
ر
د
يع
ض
أ
فال
َ
ِ
ََْ
َ
للس َما...
أن
َ
ب ْ
ُأ ِح ُّ
أرفع َع ْي ِني َّ
لكي أرى َو ْج َه َ
باس ًما أَ َغ ْر
ك ِ
ْ
ٌ
وفي ِح َماك تَزْ دهي ن َُج ْي َمة...
الد َر ْر
َجمي َل ٌة َت ْل َمعُ ِم ْث َلها ُّ
لع َّلها ُبن ّي ٌة صغيرةٌ ...
ديقي القَ َم ْر
ص
َ
أنجب َتها أيا َ

hilalalhajri@hotmail.com
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أثر االستشراق في دراسة الفلسفة العربية
والحاجة لمقاربة علمية جديدة

في�صل احل�ضرمي

ن�ص حما�ضر ٍة
يف مقاله الذي حمل عنوان  -درا�سة الفل�سفة العربية يف القرن الع�شرين :مقال يف الت�أريخ للفل�سفة العربية» ،والذي يف معظمه -عدا بع�ض املراجعات وحوا�شي املراجعُّ -
أ�سباب التي �أدت ال�ست�صعاب
كان قد �ألقاها يف امل�ؤمتر ال�سنوي بجامعة كامربيدج �سنة  ،2000ي�ستعر�ض �أ�ستاذ اللغة العربية بجامعة ييل الأمريكية الربوف�سور دميرتي غوتا�س ،ال َ
امل�ؤرخني الغربيني مهمة ت�أريخ الفل�سفة العربية ،وعزوفهم عنها ،مبيناً �أ َّن تلك الأ�سباب ال ُ
متت ب�صلة �إىل طبيعة الفل�سفة العربية ،بل هي عائدة يف املقام الأول �إىل امل�ؤرخني �أنف�سهم؛
ً
ً
حيث حتول قلة معرفتهم بالثقافة العربية وعدم متكنهم من اللغة العربية -التي هي �أداة تلك الثقافة وقناتها -بينهم وبني القدرة على فهم الفل�سفة العربية فهما �سليما ميهد لهم
الطريق لو�ضع ت�أريخ لها .كما �أ�سهمت الأفكار املغلوطة حول الفل�سفة العربية -من قبيل �أن الفل�سفة مل تكن �أكرث من ممار�سة هام�شية يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية� ،أو �أنها مل تزد
على �أن تكون ا�ستن�ساخاً للفل�سفة اليونانية ،وهي �أفكار كان قد تبناها امل�ست�شرقون يف �أطروحاتهم بدءاً من منت�صف القرن التا�سع ع�شر -يف رفد هذا العزوف عند امل�ؤرخني.
تق�صده ا�ستخدام ا�صطالح
ومنذ البداية ،يُ�شري كاتب املقال �إىل ُّ
«الفل�سفة العربية» عو�ض «الفل�سفة الإ�سالمية» .وجند الكاتب
هنا يخو�ض يف ال�سجال امل�ستمر ب�ين الباحثني ال�ع��رب وغري
العرب ح��ول �أي الت�سميتني �أدق .واختالفهم يف م�س�ألة النعت
والن�سبة �إىل اللغة والثقافة العربية �أو �إىل الإ�سالم ال يقت�صر
على مفردة الفل�سفة وحدها ،بل ين�سحب �أي�ضاً على مفردات
�أخ��رى تنتمي لل�سياق نف�سه كاحل�ضارة والفكر والعقل؛ فمن
الباحثني من يلحق بهذه امل�ف��ردات �صفة العربية ،ومنهم من
ينعتها ب��الإ��س�لام�ي��ة ،و�آخ� ��رون يف املنت�صف ي�سمونها عربية
�إ�سالمية.
وبالعودة للمقال والأ�سباب التي حدت الكاتب لرتجيح م�صطلح
«الفل�سفة ال�ع��رب�ي��ة» ،وه��ي �أ��س�ب��اب ال تخلو م��ن وج��اه��ة ،يقول
ال�ك��ات��ب� :إ َّن ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ك��ان��ت ل�غ��ة احل���ض��ارة الإ��س�لام�ي��ة،
وع�بره��ا ك��ان��ت م�ك��ون��ات الثقافة ت�صل �إىل ك��اف��ة �أف ��راد العامل
الإ�سالمي مبختلف معتقداتهم الدينية ،كما �أ َّن الذين �أ�سهموا
يف الفل�سفة العربية مل يكونوا م�سلمني فقط ،ب��ل ك��ان منهم
م�سيحيون ويهود ووثنيون� ،إ�ضافة للرازي ال��ذي كان مُلحِ داً.
من هنا ،يرى الكاتب �أن و�صف ه�ؤالء ب�أنهم فال�سفة م�سلمون
وفق املعنى الديني الذي ي�ؤكد عليه امل�ست�شرق الفرن�سي هرني
ك��ورب��ان ينطوي على «�سماجة وظ�ل��م» .ث��م �إن ه ��ؤالء -بح�سب
عبوا عن �آرائهم الفل�سفية باللغة العربية التي �صارت
الكاتبَّ -
لغة فل�سفية بف�ضل جهود املرتجمني عن الفل�سفة اليونانية،
وحتى �أولئك الذين كتبوا باللغة الفار�سية مل يكن لهم بُد من
ا�ستخدام امل�صطلحات الفل�سفية التي ظلت عربية ،كما ت�شف
�أ�ساليبهم التعبريية ع��ن �أمن ��اط تفكري ع��رب�ي��ة يف ج��وه��ره��ا.
والأهم من هذا وذاك ،من وجهة نظر دميرتي غوتا�س املوفقة،
�أن نعت الفل�سفة العربية ب�أنها �إ�سالمية يرتتب عليه «ربطها
باملعطى الديني والروحي للإ�سالم» مما ي�سوغ ملن �أراد احلط
م��ن قيمتها ع�بر اتهامها ب��أن�ه��ا حم�ض ت�صوف �أو علم ك�لام،
بينما ي�ؤكد الكاتب �أن البعد الديني مل يكن له قط وج��ود يف
مباحث الفل�سفة العربية.
واحل ��ال �أن االع�ت�ق��اد ب ��أ َّن الفل�سفة العربية لي�ست �إال ت�صوفاً
م��ا ه��و �إال متظهر واح��د م��ن متظهرات كثرية للفهم اخلاطئ

وق �ل��ة ال �ت �ق��دي��ر ،ال �ل��ذي��ن ت �ع��اين م�ن�ه�م��ا ال�ف�ل���س�ف��ة ال�ع��رب�ي��ة يف
�أو�ساط الباحثني الغربيني وال�شرقيني على ال�سواء .وبح�سب
الكاتب ،ف��إن �سوء الفهم ه��ذا ناجم عن املقاربات الثالث التي
ا�ستبدت بدرا�سة الفل�سفة العربية عرب تاريخها ،وهي املقاربات
اال�ست�شراقية والإ�شراقية وال�سيا�سية .يعني الكاتب باملقاربة
الإ�شراقية مقاربة امل�ست�شرق هرني كوربان لفل�سفة ال�سهروردي
الإ�شراقية ،والتي هي يف �أ�صلها ن�سخة �أفالطونية لل�سينوية� ،إال
�أ َّن كوربان عدها فل�سفة �صوفية ،ثم ع َّمم حكمه هذا على كامل
الفل�سفة العربية .يف ح�ين يعني الكاتب باملقاربة ال�سيا�سية،
والتي ي�صفها بامل�صيبة ،تطبيق ليو �سرتاو�س ملناهجه الت�أويلية
على الن�صو�ص الفل�سفية العربية ،زاعماً �أن الفال�سفة امل�سلمني
ا�ضطروا لعدم كتابة �آرائهم ب�شكل �صريح خوفاً من املالحقة.
�أم��ا املقاربة اال�ست�شراقية ،فتعد الأك�ثر ت�شعباً والأب�ع��د �أث��راً
ب�ين امل�ق��ارب��ات ال�ث�لاث .ويق�صد مب�صطلح «اال��س�ت���ش��راق» ذلك
الت�صور الكاريكاتوري الذي ت�شكل يف الوعي الغربي عن العرب
وامل�سلمني ،وامل�ستمد من كتابات امل�ست�شرقني منذ ظهور كتاب
«ابن ر�شد والر�شدية» للم�ست�شرق �أرن�ست رينان �سنة  .1852وهو
ت�صور قائم على تنميطات من قبيل �أن �أهل «امل�شرق» روحانيون،
و��ش�ه��وان�ي��ون ،وغ�ي�ب�ي��ون ،وغ�ير عقالنيني ،وم��ول�ع��ون بالدين،
�إ�ضافة �إىل �أنهم يعي�شون يف جمتمعات ي�سودها اال�ستبداد ،و�أن
�أمن ��اط تفكريهم غ�ير قابلة للتغيري .وق��د خلف اال�ست�شراق
ب�ح���س��ب ال �ك��ات��ب� -آث� � ��اراً ج��ان�ب�ي��ة ال ت ��زال ف��اع�ل��ة يف �أو� �س ��اطالباحثني الغربيني «رغم تظاهرهم بالتعددية الثقافية» .ويورد
الكاتب عدداً من هذه الآثار اجلانبية لال�ست�شراق ،كالنظر �إىل
الفل�سفة العربية على �أنها فل�سفة �صوفية ،واعتبار الفل�سفة
ال�ع��رب�ي��ة جم ��رد و��س�ي��ط ب�ي�ن ال�ف�ل���س�ف��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة وال�ف�ل���س�ف��ة
الالتينية الو�سيطة ،و�أن ا�شتغالها ينح�صر يف التوفيق بني
الفل�سفة والدين ،و�أنها� ،أخرياً ،ماتت مبوت ابن ر�شد.
جند متثي ً
ال على الأثر الأول عند امل�ست�شرق الدمناركي مهرن
ال��ذي تركزت �أبحاثه ح��ول اب��ن �سينا؛ �إذ ي�ؤكد الكاتب �أن ابن
�سينا كان قد ذكر يف مقدمة كتاب «ال�شفا» �أن��ه كتب كتاباً �آخر
�أ�سماه «امل�شرقيون» �-ضاع معظمه للأ�سف� -ضمنه �آراءه و�آراء
بقية فال�سفة امل���ش��رق يف الفل�سفة امل�شائية ،و�أن م�ه��رن �أ��س��اء

فهم املقدمة ،ملتجئاً �إىل اخليال ليثبت فر�ضية وجود فل�سفة
«م�شرقية» �صوفية زع��م �أن اب��ن �سينا ك��ان رائ��ده��ا الأول� .أم��ا
الأث��ر الثاين القائل بكون الفل�سفة العربية جمرد و�سيط بني
فل�سفتني ،فيمثله دي بور يف كتابه ال�شهري «تاريخ الفل�سفة يف
الإ�سالم» .وبالن�سبة للأثر الثالث ،ف�إن كثرياً من امل�ست�شرقني
الغربيني -ب ��دءاً م��ن �أرن���س��ت ري�ن��ان ،ولي�س انتهاء بالدار�سني
امل�ح��دث�ين؛ مثل� :أالن دول�ي�برا وم��وري����س روب��ن هايو و�أوليفر
ل�ي�م��ان -اق�ت���ص��روا ع�ن��د درا� �س��ة الفل�سفة ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى درا��س��ة
م��و��ض��وع ال�ع�لاق��ة ب�ين ال��دي��ن والفل�سفة ،مفرت�ضني خ�ط��أً �أن
الفل�سفة العربية مل ت�شتغل �إال على ه��ذه امل�س�ألة ،ومل ت�ضف
ج ��دي ��داً ف�ي�م��ا ي�خ����ص امل���س��ائ��ل ال�ف�ل���س�ف�ي��ة الأخ � ��رى� .أم ��ا فيما
يتعلق بالأثر الرابع القائل مبوت الفل�سفة العربية بوفاة ابن
ر�شد ،ف�إن الكاتب يدلل على ذلك بالقول �إ َّن ما ن�سبته ت�سعون
باملائة مما يُن�شر عن الفل�سفة العربية يف العامل الغربي اليوم
يقت�صر على درا�ستها ب��دءاً بالكندي وانتها ًء بابن ر�شد؛ حيث
ي�سود االعتقاد اخل��اط��ئ بغياب �أي ا�شتغال فل�سفي عربي بعد
ابن ر�شد ،وهو ما ينفيه الكاتب ب�شدةُ ،م��ورِداً مثال الفيل�سوف
املو�صلي �أث�ير الدين الأب�ه��ري املتو َّفى �سنة  ،1204وال��ذي �ألف
كتاباً مدر�س ًّيا يف املنطق ،وو�ضع عليه العلماء العرب وامل�سلمون
ع�شرات احلوا�شي عرب قرون متوا�صلة.
غ�ير �أن املقولة اال�ست�شراقية مل تكن حِ �ك��راً على م��ن ذكرهم
ال�ك��ات��ب يف م�ق��ال��ه و��س��واه��م م��ن ال�ب��اح�ث�ين ال�غ��رب�ي�ين ،ب��ل ن��رى
�أث��ره��ا على كثري م��ن الباحثني ال�ع��رب وامل�سلمني ال��ذي��ن رمبا
ك ��ان ع�ل��ى ر�أ� �س �ه��م �أح �م��د �أم�ي�ن وع�ب��دال��رح�م��ن ب ��دوي وحممد
عابد اجلابري ،بح�سب ما ذهب �إليه جورج طرابي�شي يف كتابه
«م�صائر الفل�سفة» ،وال��ذي يناق�ش �أطروحات الباحثني العرب
امل �ت ��أث��رة ق�ل�ي� ً
لا �أو ك �ث�يراً ب��ال�ف�ك��ر اال��س�ت���ش��راق��ي ذي امل��رك��زي��ة
الأوروبية.
ويختم الكاتب مقاله ب�إعالن �أمله يف �أن ي�شهد القرن احلايل
حتقيق وترجمة ودرا��س��ة مئات الن�صو�ص الفل�سفية العربية
امل�ه�م��ة؛ ب�ه��دف متهيد ال�ط��ري��ق ل�ت��أري��خ الفل�سفة العربية كما
يليق بها.
faisalsalim@hotmail.com
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عاطفة امل�سكرية
ُكنت �أقر�أ ً
ُ
علي �سابقا ،وله م�ؤلفات
مقال للدكتور حممد املنتار بعنوان «القر�آن الكرمي وحق االختالف»،
فتذكرت بع�ض املقتطفات التي وردتْ يف �أحد كتب الدكتور لوي�س �آر �آيكن ،الذي م َّر َّ
يف جمال االختبار والتقييم النف�سي ..على الرغم من اختالف اخللفيات التي ن� أش� فيها د .املنتار ود� .آر �آيكن ،ف�إن الأفكار التي وردت يف كتاب الأخري ت�شبه الأفكار التي ذكرت يف مقال
«القر�آن الكرمي وحق االختالف» للدكتور حممد املنتار؛ حيث �إ َّن الق�ضية التي ناق�شها كال الطرفني تتعلق باالختالف ،وواقع معاي�شته بني جن�س الب�شر ،وحتديدا يف الأمور التي مل
يكن للإن�سان يد يف اختيارها .يبتدئ املنتار مقاله باحلديث عن معنى االختالف لغويا والذي اختلف فيه املف�سرون� ،إال انهم �أقروا جميعا �أن �إرادة اهلل يف االختالف تكمن يف �أن ي�ستمر
الكون ،ودعموا ذلك بالعديد من الآيات التي جاء بها القر�آن الكرمي؛ منها قوله تعاىلَ « :و َل ْو َ�شا َء َر ُّب َك َ َ
ا�س �أُ َّم ًة َواحِ َد ًة َو َل َي َزا ُلو َن ُ ْ
م َت ِل ِفنيَ».
ل َع َل ال َّن َ

�أم��ا �آر �آيكن ،فقد �سر ذلك يف فكرته التي جاء بها �أثناء
ذكره لأهمية تق ُّبل التنوع الب�شري ،وكونها م�س�ألة مهمة
يف فهم وتقدير الأفراد من ثقافات �أخرى� .إ�ضافة لذلك،
ذكر بع�ض وجهات النظر التي ميكن الدفاع عنها ،وهي �أن
التجان�س والتهجني لهما قيمة بقاء �أكرب من التجان�س
واال�ستن�ساخ ،فينبغي ت�شجيعها ب��د ًال من �أن جنعل منها
�أ�سبابا لالحتكاك االجتماعي.
�إذا تع َّمقنا كثريا يف م�س�ألة اال�ستن�ساخ والتهجني ،فقد
ي�صبح الأم ��ر �أك�ث�ر ت�ع�ق�ي��دا؛ ح�ي��ث يعك�س ذل ��ك ت��داخ��ل
م��زي��ج م ��ن امل�ف��اه�ي��م وال �ن �ت��ائ��ج م ��ن ع�ل��م الأح� �ي ��اء وع�ل��م
االجتماع واالقت�صاد وعلم النف�س ،والعديد من العلوم
الطبيعية واالجتماعية الأخرى ،والفكرة املراد �إي�صالها
ه�ن��ا ب�سيطة مي�ك��ن ا�ستيعابها مب �ن ��أى ع��ن ال�ت�ع�ق�ي��دات.
يذكر املنتار �أي�ضا يف مقاله وحتديدا عند ا�ستناده للأدلة
املف�سرة لطبيعة االخ�ت�لاف ،وكونه واردا يف كل ما خلق
اهلل ،طبيعة االخ �ت�لاف ب�ين ال�ل�ي��ل وال�ن�ه��ار ال�ت��ي ذك��ره��ا
اهلل �سبحانه وتعاىل يف �آياته؛ حيث قال تعاىلَ « :و َج َع ْل َنا
الليل ِل َبا�ساً َو َج َع ْل َنا النهار َم َعا�شاً» ،ويت�ضح املعنى املراد
�أو م�برر االختالف هنا .ال ري��ب �أن اهلل �سبحانه وتعاىل
�أوج��د االخ�ت�لاف ،لكنه ح��رم ا�ستخدامه م�بررا للتنازع،
وق��د يقودنا ه��ذا لطرح الت�سا�ؤالت ح��ول ماهية احلكمة
الإل �ه �ي ��ة امل�ت�م�ث�ل��ة يف ذل� ��كُ .ي �ع �ي��دن��ا ه ��ذا الأم � ��ر مل���س��أل��ة
التخيري والت�سيري وم�س�ألة املكاف�أة وال�ع��ذاب الأخ��روي.
ال يخفى على �أح��د �أن بع�ض الفئات �أو بع�ض اجلماعات
ت�ت�ق�ب��ل االخ �ت�ل�اف ل�ك��ن ال�ب�ع����ض الآخ� ��ر ي�ت�ن��اح��ر ب�سبب
هذه االختالفات �سواء كانت اجتماعية� ،أو عقائدية� ،أو
مذهبية� ،أو عرقية»�إلخ ،وتطول القائمة.
ُي �ك��ن ا��س�ت�خ�لا���ص احل�ك�م��ة ع�بر امل�ت�ن��اق���ض��ات؛ فعندما
يخلق اهلل الع�صاة ف��إن��ه �أراد بحكمته �أن ي�ستوعب بنو
الب�شر �أ َّن النف�س قابلة لل�ضاللة على ال��رغ��م م��ن �أنها

ُف��طِ ��رت على ات�ب��اع احل��ق ،ول��و خلقنا اهلل جميعا �أ�سوياء
طائعني فلن ت�صبح م�س�ألة العقاب واملكاف�أة الإلهية ذات
جدوى� .إ�ضافة �إىل �أنه ال حياة بني �أقوام �سارت كلها على
نف�س النهج؛ فا�ستمرارية احلياة تعترب االختالف مطلبا.
ف��اهلل �سبحانه وت�ع��اىل مل يخلق �أح��دا م��ن الب�شر كامال
ال على �سبيل النعم ال�ت��ي �أنعمها عليه ،وال على �سبيل
توفري متطلبات احلياة الطبيعية للب�شر .فمنذ الأزل،
وقبل تك ُّون ما يعرف اليوم بالدول ،دعت احلاجة لتعامل
اجل�م��اع��ات م��ع بع�ضها البع�ض .كانت ك��ل جماعة جتيد
عمل �شيء حم��دد ،ويف الوقت ذات��ه ينق�صها �شيء ما من
�ضروريات احلياة .من هنا جاءت املنفعة لكال الطرفني؛
ح�ي��ث ي�ستفيد ك��ل ط ��رف م��ن ال �ط��رف الآخ� ��ر ح��اج��ة ال
ي�ستطيع تلبيتها بنف�سه .ومن هذا املنطلق نعيد النظر
يف ت�شكيلة خلق الإن�سان بني اجلماعات الب�شرية ،ويت�ضح
�أنها ال تقوم وال ت�ستمر �إال على االختالف .فاجلماعات
البدائية ال�ت��ي مت�ي��زت ب��ال�ق��وة البدنية ك��ان��ت ت��رك��ز على
ت��وف�ير �أدوات ب�ن��اء ال�سكن واالح�ت�ي��اج��ات ال�غ��ذائ�ي��ة من
الغابات� .أما اجلماعات التي كانت تتميز مبهارات الإبحار،
فقد كانت تلبي االحتياجات الغذائية عرب ال�صيد ،ومن
ث ��م ت �ق��وم ع�م�ل�ي��ة امل�ق��اي���ض��ة ع �ل��ى امل�ن�ف�ع��ة امل �ت �ب��ادل��ة بني
الطرفني .م��اذا لو جميعنا �أ�صبحنا مت�شابهني! نت�شابه
يف �أذواق� �ن ��ا وم �ه��ارات �ن��ا ال�ب��دن�ي��ة؛ وب��ال �ت��ايل يف خ�ي��ارات�ن��ا
وتخطيطاتنا و�أهدافنا» �إل��خ .فلن ي�صبح الأم��ر ذا معنى
ول��ن ت�صبح احل�ي��اة ذات معنى ،وال ميكن ا�ستمراريتها.
وت�شري بع�ض ال�سيناريوهات �إىل �أن ذلك قد ُيحدث تركيز
جماعات كبرية على �أمر حمدد نتيجة الت�شابه يف الأذواق
واخليارات؛ وبالتايل يتقاتلون للو�صول �إليه ،وهل َّم جرا.
�إ َّن الفطنة الب�شرية جبلت على ا�ستيعاب هذا االختالف
ب�ط��ري�ق��ة ت �خ��دم م���ص��ال��ح ب �ن��ي ال �ب �� �ش��ر ،وحم ��اول ��ة غ�ض
ال�ن�ظ��ر ع��ن ه ��ذه احل�ق�ي�ق��ة ل��ن ي�ج�ل��ب ل �ه��ذه الأق � ��وام �إال

الهالك والدمار .ومن زاوية �أخرى �إذا ما جئنا نتحدث
مب�ن�ط��ق ،ف ��أي ��ن ال �ع ��دل يف حم��ا��س�ب��ة الآخ ��ري ��ن ف�ي�م��ا مل
يقوموا باختياره بالن�سبة مل�س�ألة الأعراق والألوان؟ و�أين
املنطق يف �إل ��زام اجلماعات على ات�ب��اع م��ا ن��ؤم��ن ب��ه نحن
ونعتقد �أن ��ه احل ��ق؟ فمثلما جبلت ج�م��اع��ة م��ا ع�ل��ى �أم��ر
ما منذ الن�ش�أة جند ذلك غالبا ما ينطبق على جماعات
�أخرى كذلك! وكحل لهذه الزوبعة البد من ا�ستيعاب �أن
االخ�ت�لاف ي�صب يف �صاحلهم حيث �أن��ه يعطي جتديدا
ل�ل�ح�ي��اة ب���س�ب��ب اخ �ت�لاف م�ن�ظ��وره��م ل ل��أم ��ور واخ �ت�لاف
الأذواق ،ويحقق ه��ذا الأم ��ر اختالفا فكريا ناهيك عن
�أنه �أمر واقع ال مفر منه .من منظور �آخر� ،إن انق�سامنا
يف جماعات هو واقع كذلك ،لكن ال بد �أن ال تعزلنا هذه
اجلماعات التي ن�ش�أنا فيها عن باقي اجلماعات الأخرى؛
ف��امل��وازن��ة م�ط�ل��وب��ة .ويف الأخ �ي�ر ،ال ي�سعنا �إال �أن نلقي
نظرة �سريعة على واقعنا املعا�ش يف املنطقة؛ حيث يقتل
كل يوم وي�صاب املئات لكونهم خمتلفني ،عرقيا ،ودينيا،
ومذهبيا! على ال��رغ��م م��ن �أن �أوج ��ه الت�شابه امل�شرتكة
بني الأطراف املتقاتلة �أكرب و�أهم ،وقد ت�ؤدي �إىل حتقيق
�إجن� � ��ازات ع�ل��ى م���س�ت��وي��ات ع�ل�ي��ا �إذا م ��ا مت �أخ ��ذه ��ا بعني
االعتبار� .إنه ملن امل�ؤ�سف اال�ستناد لنماذج غربية لتبيان
النتائج الإيجابية ال�ستغالل االختالفات كنقطة مرثية.
�إ َّن االحت ��اد الأوروب ��ي يعد �أمن��وذج��ا منا�سبا لي�ضرب به
املثل يف ذل��ك؛ حيث ا�ستطاعوا حتقيق ع��وائ��د �سيا�سية،
واقت�صادية ،واجتماعية لفرتة زمنية طويلة بغ�ض النظر
عن ا�ستحداث م�س�ألة خ��روج اململكة املتحدة من االحتاد
الآن .مع ذلك ،ال تزال طريقة اخل��روج ترقى لأن حتقق
�أق�صى ا�ستفادة ممكنة للطرفني وب�أقل الأ�ضرار ..كل هذا
يحدث بني دول �شعوبها خمتلفة اختالفا جذريا ،لكنها
وجدت نقطة االلتقاء و�سعت لتطويرها وا�ستغاللها.
Attifa.nasser@gmail.com
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االلتقاء واالفتراق بين مرايا األمراء
وأدبيات السالطين

زهرة ال�سعيدية

ظهرتْ يف القرون الو�سطى يف الرتاث امل�سيحي والإ�سالمي -على خلفية دينية وتقليدية� -أدبيات ُتعنى بالأمراء وال�سالطني ،تغلب عليها النزعة الأخالقية؛ يبحث عز الدين العالم يف
مقاله «مفهوم العدل بني ن�صائح امللوك الإ�سالمية ومرايا الأمراء امل�سيحية» ،نقاط االلتقاء واالنف�صال يف هذه الأدبيات ،وي�ستعر�ض مو�ضوع العدل يف كال الأدبني .ويقول الكاتب :لو
ن�صا من ن�صو�ص مرايا الأمراء امل�سيحية ُن�سب لواحد من �أٌدباء ال�سالطني َ
ل�شق علينا �إدراك ذلك� .أرى �أن هذا �صحيح ن�سب ًّيا �إذا َغ َ�ض�ضنا النظر عن املوا�ضيع ال�شائكة واالجتاهات
�أن ًّ
الدقيقة يف كال الفكرين ال�سيا�سيني ،وركزنا على مو�ضوعاتها الرئي�سية.

ففي درا�سة �أُعدت يف جامعة �ستانفورد تقارن بني الن�صو�ص
امل�سيحية/الغربية وال�شرقية/الإ�سالمية ،باعتماد طرق
ريا�ضية حل�ساب الفروقات بينهما ،ات�ضح �أن االختالفات
فيما قبل ال�ق��رن ال�ث��اين ع�شر هام�شية ومي�ك��ن جتاهلها،
�أما بعد القرن الثاين ع�شر فبد�أت كل واحدة منهما ت�سلك
منعطفا خمتلفا لأ�سباب �س�أذكرها ختاماً.
مل�ع��اجل��ة � �س ��ؤال م�ت��ى وك �ي��ف حت ��دي ��داً ،ان�ف���ص�ل��ت ال�ت�ج��رب��ة
الإ�سالمية ال�سيا�سية عن نظريتها امل�سيحية ،وركدت حتى
ال�ق��رن التا�سع ع�شر بعد �أن كانت متماثلة معها تقريباً،
وم�شاركة �إياها الرتاث امل�ؤ�س�سي ،ال ب ّد من �إلقاء نظرة على
ثيمة ومو�ضوعات املرايا امل�سيحية والآداب ال�سلطانية ،وال
بد من الرتكيز على �أحد موا�ضيعها لنحدد نقاط االلتقاء
واالنف�صال ،وكما فعل الكاتب فقد ركز على مو�ضوع العدل
والرعايا ،والعدل والقانون يف كال الفكرين.
الثيمة العامة لأدبيات امللوك
ت َّت�سم الثيمة العامة لأدب�ي��ات امل���ش��ورة والن�صيحة امللكية
اال�سالمية وامل�سيحية باجلمود؛ فهي ال تقدم �أي حتليل
�سيا�سي �أو �أي حقائق معرفية ع��ن املجتمع وال�سيا�سة يف
تلك الفرتة من الزمن ،و�إمن��ا ين�صب ج� ّل اهتمامها على
ذات امللك والأخالقيات الواجب عليه التحلي بها كي يكون
احلاكم املثايل .اتفق معظم الباحثني يف الأدبيات امل�سيحية
على �أن الإهمال الذي طال هذه الكتابات �سببه خلوها من
�أي ��ش��يء يخ�ص نظرية ال��دول��ة ،وعجزها ع��ن ت�ق��دمي �أي
�إ�سهام يذكر يف الثقافة الدميقراطية.
ورغ��م �أن بع�ض املحققني الإ�سالميني ق��ال��وا بف�ضل �آداب
ال�سالطني يف الت�أ�سي�س لدولة قانون عادلة� ،إال �أن للدكتور
علي �أوم�ل�ي��ل ومفكرين �آخ��ري��ن �آراء خمتلفة ت ��وازي �آراء
الباحثني يف م��راي��ا الأم ��راء امل�سيحية ،فهم ال ي��رون فيها
�أي �أهمية �سيا�سية ُتذكر ،ونقتب�س لعلي �أومليل هنا�« :أن
ال�غ��ائ��ب الأك �ب�ر ع��ن ه ��ذا الأدب ال���س�ي��ا��س��ي الإ� �س�لام��ي هو
املجتمع وال�سيا�سة كما كانا يف الواقع الفعلي».

لكن �سيكون من الإجحاف حقاً �أن نرفع عن هذه الأدبيات
كل فائدة ،فهي و�إن كانت ال تفعل �شيئا �سوى «وعظ و�إر�شاد
الأم��راء» وتكرار نف�سها ،ف�إنها على الأقل تعك�س املعتقدات
واملمار�سات يف تلك احلقبة ،كما �أنها تفتح نافذة على حياة
الق�صور والأمراء للمهتمني بالتاريخ.
العدل يف �أدبيات امللوك
تنزع هذه الأدبيات �إىل تقدمي ر�ؤية حلاكم عادل ال يظلم،
يعامل اجلميع على قدم امل�ساواة من خالل التزامه بعدة
�أخالقيات يف مقدمتها العدل .ويف حني �أن ه��ذه الأدبيات
تعترب امللك فوق القانون �إال �أنها تتو�سله بح�شمة �أن ميتثل
للقانون و�أن ير�أف برعيته ،وال يت�ضح من ذلك �أنها تدعوه
لأ�سباب �أخالقية بحتة ،فهي دائما ت�ؤكد للملك �أن التزامه
بهذه الأخالقيات �إمنا ين�صب يف �صاحله هو ،فمث ً
ال:
 �إذا اح �ت�رم ه ��و وح��ا��ش�ي�ت��ه ح� ��دود ال�ع�ت�ب��ة يف ا��س�ت�ج�ب��اءامل�ستحقات ال�سلطانية ومل يتجاوز حد املعقول يف �إجحاف
الرعايا وامت�صا�ص �أموالهم ،ف�سي�ستمر الرعايا يف العمل
و�سداد ال�ضرائب� ،أما �إذا جاوز احللب ف�سيحلب الدم؛ �أي
�سينهكهم ولن ي�صبحوا قادرين على احتمال جوره.
 �إذا احرتم الرتاتبية االجتماعية واتبع �سيا�سة الرتغيبم��ع الأع �ي ��ان وال �� �ش��رف��اء� ،سيك�سبهم يف ��ص�ف��ه و�سيحفظ
موقعه.
ويف معر�ض احلديث عن الرعية� ،أ�شار الكاتب �إىل ت�صورات
الأدب �ي ��ات امل�سيحية والإ��س�لام�ي��ة ع�ن�ه��ا ،وامل �ف��ارق��ة امل�ث�يرة
للجدل هنا هي �أنها تعترب الرعية �أ�سا�س ال�سلطة وم��ادة
ا�شتغالها من جهة ،ومن جهة �أخرى ت�صوغ ت�صورات دونية
ب�ش�أنهم ناعتة �إياهم ب�صفات حتقريية.
انف�صال التجربتني
ت �ت �غ َّ�ير الأم� � ��ور ت��دري �ج � ًّي��ا يف ب ��داي ��ة ال �ق ��رن ال �ث ��اين ع�شر
بالن�سبة للمرايا امل�سيحية ،وت�سلك م�سلكاً مغايراً للرتاث
ال�سلطاين؛ فهي مل تعد تقت�صر على الن�صح امل�ج��رد بل

جت ��اوزت ذل��ك لتهتم مبتطلبات ال�سلطة يف ذل��ك ال��وق��ت،
وركزت على التقنيات ال�سيا�سية التي �ستنعك�س الحقاً على
التطبيقات العملية؛ مثل �سن القوانني وجم��االت �أخرى.
رغم �أن فكرة «القانون فوق اجلميع» مبن فيهم امللك بد�أت
تلوح ب�شكل حمت�شم يف �أدب�ي��ات الع�صر الكارولنجي 800م
987م� ،إال �أن�ه��ا �أ�صبحت �أك�ثر �صالبة يف ك�ت��اب��ات هلينارالذي بد ًال من �أن ي ّ
ُ�شط يف التغني بف�ضائل العدل ك�سالفيه،
ت�ض ّلع يف �شرح اخلطوات العملية لتحقيقه ،م�ؤكداً �أهمية
القوانني الب�شرية و�إعطاء الأولوية لل�صالح العام .كل هذا
بجانب علمنة احل�ي��اة املدنية� -أدى النخفا�ض تدريجييف الرتكيز على ال��دي��ن يف �أدب �ي��ات امل��راي��ا ،وم��ن ث��م �أخ��ذت
ال�ك�ت��اب��ات الأوروب� �ي ��ة ت��زي��ح ال�ث�ي��وق��راط�ي��ة ع��ن ال���س�ي��ا��س��ة،
و�أخذت تركز �أكرث و�أكرث على املجتمع ومتطلبات الع�صر،
وحاربت من �أج��ل ت�أطري تطورات احلياة املدنية امل�ستمرة
ب�ق��وان�ين ت��ر��س��ي دع��ائ��م امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ،يف ال��وق��ت ال��ذي
حاربت فيه كذلك من �أج��ل تقرير احلكم كمهنة مهمتها
احلر�ص على الدولة و�شعبها.
كل الذي حدث يف �أوروبا بعد القرن الثاين ع�شر مل يحدث
ل�ل�أ��س��ف يف ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي؛ ح�ي��ث ا��س�ت�م��رت ال�ك�ت��اب��ات
ال�سيا�سية الإ�سالمية على حالها حتى �سنوات مت�أخرة من
القرن التا�سع ع�شر فبقيت احلياة املدنية حبي�سة ال�شرع
وم ��دون ��ات ال�ف�ق�ه��اء ،وظ ��ل ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى ال��دي��ن ح��ا��ض��راً
ب�شدة يف ال�سيا�سة ،و�أ�صبح القانون هو ال�شرع وعلى احلكام
االلتزام و�إلزام اجلميع به.
ويرى الكاتب �أن املع�ضلة التي حدثت يف الكتابات ال�سيا�سية
الإ�سالمية هي �أنها رف�ضت �أي تقنني مدين �أو �أي م�شاركة
ب�شرية يف �صناعة قوانني تنا�سب متغريات احلياة املدنية.
و�أرى �شخ�ص ًّيا �أن �سبب ذل��ك هو البالدة والتثاقل؛ فهذه
الكتابات قبلت باالقتبا�سات ال�ضمنية م��ن �أنظمة احلكم
ال�سا�سانية والفار�سية بحجة «ال�سيا�سة الإ�صالحية» ،لكنها
مل تلقِ با ًال للتطورات االجتماعية يف ال�شارع الإ�سالمي ،بل
جتاهلتها وح�شرتها يف ب�ؤرة ال�شرع ال�ضيقة.
Zahra.alsaidi09@gmail.com
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التفسير القرآني :نظرة في المأثور
وأسباب النزول

با�سم الكندي

يف مقالها املن�شور مبجلة «التفاهم» حتت عنوان «ظهور التف�سري القر�آين :درا�سة يف امل�أثور و�أ�سباب النزول» ت�ؤكد فريدة زمرد �أ�ستاذة التف�سري وعلوم القر�آن بدار احلديث احل�سنية يف
الرباط باملغرب �أنه ال ميكن فهم الن�ص القر�آين دون النظر يف الروايات امل�أثورة عنه ،داعية يف الوقت نف�سه �إىل التمحي�ص والتث ّبت من هذه الروايات لتكون �إرثاً �صاحلاً للبناء عليها
ال وتعلي ً
حتلي ً
ال ونقداً و�إبداعا.
وترى فريدة زمرد يف بداية مقالها هذا �أنَّ هناك �إجماعا
من قِبل ُج ّل من عرف التف�سري على �أنَّه علم قائم بذاته
ق�س ّمه املهتمون به �إىل طبقات ح�سب امل�شاركني فيه بداية
م��ن ع���ص��ر ال�ن�ب��ي ،وع���ص��ر ال���ص�ح��اب��ة ،وع���ص��ر ال�ت��اب�ع�ين،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �إ� �ض��اف��ة م��ؤ��ش��ر ث ��انٍ لتمييز م��راح��ل ه��ذا
التاريخ وهو م�ؤ�شر الرواية والتدوين ،لكن هذه الدرا�سات
يف غالبها مل ت��راع��ي اخل�صائ�ص العلمية ل�ه��ذه امل��راح��ل
لت�ؤرخه على �أ�سا�س �أنَّه لعلم التف�سري ولي�س للتف�سري بحد
ذات��ه لذلك وج� َ�ب التمييز بني تاريخ علم التف�سري وبني
تاريخ املمار�سة التف�سريية ،ونرى �أنه رغم ظهور املمار�سة
التف�سريية لدى املُتقدمني �إال �أنهم كانوا �سبباً يف التمهيد
لت�أ�صيل هذا املو�ضوع علميا لدى املت�أخرين.
ّ
ومن خالل تتبع ما قالته الكاتبة جندها ُتركز على فكرة
ت�أريخ علم التف�سري الذي ُيختزل يف ثالث حمطات ،حمطة
الت�أ�سي�س وفيها ُو�ضعت �أ�س�س القول يف التف�سري على يد
ال��ذي��ن ع��ا��ص��روا ن��زول ال�ق��ر�آن وه��م ال��ر��س��ول وال�صحابة،
ث ��م حم �ط��ة اجل �م��ع وه ��ي ال �ت��ي ارت �ب �ط��ت ب�ج�م��ع الأق � ��وال
التف�سريية املنتمية للمرحلة ال�سابقة ،وجعلها مرتبة
ح�سب ترتيب امل�صحف بعد �أن كانت ُمتناثرة وهي مرحلة
اع�ت�م��دت منهجاً توثيقياً َح��دِ ي� ِث� ًّي��ا ،ث��م مرحلة الرت�سيم
وف�ي�ه��ا َّ
مت ت� ��داول م ��ا ُج ��مِ ��ع وت��وظ�ي�ف��ه يف �إن �ت ��اج تفا�سري
القرون الالحقة و�إ�ضافة ما �أمكنَ �إ�ضافته ،وهي مرحلة
م�ستمرة للآن لتفاعلها الدائم مع ما ي�ستجد ،وانطالقا
من ه��ذا التحديد التاريخي لهذه املحطات تقول فريدة
زم��رد �إن درا��س��ة ظ�ه��ور التف�سري م��ن خ�لال بحث امل��أث��ور
و�أ�سباب ال�ن��زول تتعلق ب�شكل وا�ضح مبحطتي الت�أ�سي�س
واجل �م��ع ،وت ��رى �أن م�صطلح امل ��أث��ور ه��و م�صطلح ح��ادث
يف علم التف�سري مع ت�أكيدها على �أن حداثة امل�صطلح ال
تعني غيابه عن املُتق ّدمني .وعليه ،جند نحن �أن تف�سري
الطربي (جامع البيان يف تف�سري القر�آن) من �أ�شهر كتب
التف�سري بل يعده البع�ض املرجع الأول للتف�سري بامل�أثور
وهو ما ي�ؤكد �أهمية هذا النوع من التف�سري ،وترى فريدة
زم ��رد �أي���ض��ا �أن ��ه رغ��م ذي ��وع م�صطلح امل ��أث��ور وت��داول��ه يف
الع�صور املت�أخرة باملعنى العام ،مل يكن امل�صطلح مب�أمن
من الت�صحيح ،وتقول �إن �إدراج (تف�سري القر�آن بالقر�آن)
�ضمن امل��أث��ور لي�س �سليما؛ الرتباط امل��أث��ور مبقابلته مع

ال ��ر�أي واالج�ت�ه��اد يف ال �ت��داول ،وتف�سري ال �ق��ر�آن ب��ال�ق��ر�آن
بر�أيها لي�س م��ن قبل امل��أث��ور ب��ل ه��و حم�ض اجتهاد ،تتم
ف�سرها .لهذا؛ ترى �ضرورة
فيه ربط الآي��ة ب�آية أ�خ��رى ُت ّ
ُ
ُ
ق�سمة �إىل
ت�صحيح الت�صنيف ال�سائد للتفا�سري املتداولة امل َّ
تفا�سري بامل�أثور وتفا�سري بالر�أي ،ل�صعوبة الف�صل داخل
امل��ادة التف�سريية بني مك ّوين امل�أثور وال��ر�أي ،ونحن نرى
�أن الت�صانيف املتداولة الآن ُت ّ�سهل على املهت ّمني درا�سة
ج��وان��ب التف�سري ب�ك��ل �أري �ح �ي��ة م��ا دام �أن ال ��ذي ي�شتَغل
بالتف�سري تتوفر فيه �شروط و�آداب التف�سري.
ب�ع��د ذل ��ك ف��ّ��ص�ل��ت ف��ري��دة زم ��رد احل��دي��ث ع��ن امل� ��أث ��ور يف
مرحلة الت�أ�سي�س ،وقد اتخذ التف�سري النبوي فيها مظاهر
و�أ�شكا ًال خمتلفة تدرجت �ضمن م�ستوى البيان التبليغي
العام ،و�أحيانا ي�أتي البيان النبوي للمعاين ،وهناك �أي�ضا
م���س�ت��وى ال�ب�ي��ان ال�ف�ع�ل��ي وه ��و ُي � ّث��ل �أمن ��وذج� �اً للتف�سري
العملي التطبيقي للآيات وهو غالباً متعلق بالأحكام وهو
القِ�سم الأك�ب�ر م��ن التف�سري النبوي؛ حلاجة النا�س �إىل
معاينة �أمنوذج واقعي ُيكّن من فهم �أحكام الدين وكيفية
�سجل من مالحظات
تنزيلها يف الواقع ،و�أهم ما ُيكن �أن ُي ّ
يف تاريخ التف�سري لهذه املرحلة �أنّها ت��ؤرخ لبداية اجلهد
الإن�ساين اخلال�ص يف فهم القر�آن ،كما �أنَّ تف�سري ال�صحابة
اعتمد يف معظمه على م�صادر �أخ��رى غري امل��أث��ور ،لذلك
املف�سرين
ات�سمت هذه املرحلة ب��أنَّ �أه��ل هذه املرحلة من ّ
اع�ت�ن��وا ب�ضبط م��ا تلقوه م��ن تف�سري عمن �سبقهم ،كما
�أن ال�سمة الغالبة ل�ت��داول التف�سري يف ه��ذه املرحلة هي
الرواية ال�شفهية ،والرواية فيها مل تكن على ن�سق واحد
من ات�صا ًال وانقطاعا .ورغم ذلك ،تذكر فريدة زمرد �أن
هناك من الرواة من متكّن من ملء فراغات االنقطاع يف
الرواية �إال �أننا نرى من ال�ضرورة مبكان للدار�سني يف هذا
اجلانب زي��ادة التمحي�ص والتثبـت من ال��رواي��ات ال��واردة
�سعياً لفهم �آيات القر�آن ب�شكل �صحيح.
�أما مرحلة اجلمع فقد عك�ست احلاجة �إىل �إخراج تف�سري
كامل م�صنّف ومرتّب ُيكّن من فهم الن�ص يف جمموعه،
لذلك جند يف عالقتها بق�ضية امل�أثور �أنّها املرحلة الأكرث
�إ ْبرازاً لدور امل�أثور من الأقوال التف�سريية يف هذه املرحلة
امل�ب�ك��رة م��ن ت��اري��خ ال�ت�ف���س�ير ،ل�ك��ن ه ��ذا اجل�م��ع مل َي�سلم
من ظهور الإ�سرائيليات� ،أم��ا امل��أث��ور يف مرحلة الرت�سيم

فهي ممتدة للآن وات�س ّمت بتخ ّليها تدريجيا عن الإ�سناد
منهجاً لتوثيق الأقوال املنقولة عن ال�سابقني ،الأمر الذي
�أدى �إىل ظهور تف�سريات مل يتم التث ّبت من �أ�صحابها مما
�ص َّع َب من تطور التف�سري ،ونحنُ نُ�ضيف �أن هذه املرحلة
وت�أثر بع�ض املهت ّمني باملذهبية والأو�ضاع ال�سيا�سية حالياً
يجعل تطور التف�سري ع�سرياً.
ك��ذل��ك ف��ّ��ص�ل��ت ف��ري��دة زم ��رد م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��أ��س�ب��اب ال �ن��زول
والتف�سري ال�ق��ر�آين ،حيث ّ
و�ضحت �أهمية معرفة �أ�سباب
ال �ن��زول و�أث��ره��ا يف ف�ه��م ال �ق��ر�آن م��ن خ�لال ُب�ع��دي��نُ :بعد
تاريخي �أي ارتباط القر�آن بالواقع �أو باحلدث الذي كان
�سبباً يف نزوله ،و ُبعد ت��داويل �أي املعرفة ب�أ�سباب النزول
معرفة بال�سياق ال�ت��داويل املحيط بالن�ص ،وال��ذي ُيكّن
من فهم دالالته و�أبعاده ،ويف كال البعدين يجب �أال ُي�شكّل
ذلك تعار�ضاً مع خ�صائ�ص الن�ص القر�آين ،وهو ر�أي نتفق
معه حتى ال ُيحمل القر�آن على وجه ال يليق به.
ذك��رت كذلك فريدة زم��رد حول �أ�سباب النزول وجتاذبات
القبول والرف�ض ب�أّنَّه من املباحث التي �أثارت الكثري من
امل��واق��ف والآراء املتباينة ،م ��ؤ ّك��د ًة �أنَّ ال�ق��ول مب�ب��د�أ �سبب
ال�ن��زول ال ميكن �أن يكون دون الت�سليم بطبيعة م�صدره
وهو الرواية لأنهما متالزمان ،وال ميكن قبول �أحدهما
ورف�ض الآخر � َّإل على وجه التحكم ،وال ميكن بحال �إلغاء
الرواية جمل ًة وتف�صي ً
ال ملجرد ثغرات ال�ضعف فيها� ،أما
بالن�سبة للم�أثور و�أ�سباب النزول و�إ�شكال الرواية فاملعروف
�أن الرواية هي ال�سبيل �إىل معرفة �سبب النزول وال دخل
لالجتهاد خارج الرواية للح�صول على هذه املعرفة �إال من
جهة الرتجيح بني الروايات �إن تعار�ضت مع ت�أكيد احلاجة
�إىل درا�سة روايات �أ�سباب النزول مبنهج النقد احلديثي ؛
لتمحي�صها.
يف اخلتام ُت�ؤكد فريدة زم��رد على �أنَّ امل�أثور مبعناه العام
ي�شكل �أ�سا�س التف�سري ال�ق��ر�آين؛ لذلك َي�ص ُعب �إن�ت��اج �أي
ق��ول تف�سريي دون النظر فيه ،كما �أننا ملزمون ب�إيجاد
حل مل�شاكل ال��رواي��ة والنقل ،وتهذيب كتب التف�سري من
ال ��رواي ��ات غ�ير امل�ن���س��وب��ة ،وه�ن��ا ن�ق��ول �إن �أ��ش�ك��ال ال��رواي��ة
�ستظل حا�ضرة بني �أخذ ورد بني العلماء ل�صعوبة الف�صل
فيها؛ وذلك الختالف الآراء يف �سند ومنت بع�ض الروايات.
bas2089@gmail.com
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«الجدل» كمفهوم عريق
ُم َّمد ال�شحي
ُ
تعر�ض الأفكار الفل�سفية واملفاهيم املنطقية يف �إطار تط ُّورها التاريخي ،وتربط فيما بينها وبني الأر�ضيات امل�ؤ�س�سة المتداداتها يف �سريورة الت�صورات املعرفية،
�إ َّن الأوراق الفكرية التي
لها َد ْور مهم يف ت�شكل الوعي ال�صحيح لتلك املفاهيم؛ مما يجعل ال َّقراء يُح�سنون قراءتها باملعنى امل��راد منها؛ وبالتايل ي�ستخدمونها يف �سياقاتها ال�صحيحة ،بعيدًا عن املغالطات
واملزايدات بها ،والتي قد يُراد منها الت�سويق املعريف الفارغ من املعنى احلقيقي؛ فيربز ذلك الكاتب وغريه مبظهر املفكر والفيل�سوف ،بينما هو يقف على �أر�ضية ه�شة من املفاهيم متيد
به يف موقف املحاججة مع الواعني بتلك املفاهيم .وهذا ما �سعى �إليه �إمام عبدالفتاح �إمام يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم» بعنوان «اجلدل يف املنطق الأر�سطي ..و�أعمال الفال�سفة
واملتكلمني»؛ �إذ تع َّر�ض لواحد من �أكرث املفاهيم الفل�سفية ا�ستهالكا يف ال�سياقات الفكرية� ،أعني مفهوم «اجلدل» ،لدى �أهم الفال�سفة واملتكلمني قدميًا وحدي ًثا.

و�إنْ ك��ان لكلمة «ج ��دل» دالالت ذات �أب �ع��اد �سلبية يف
الثقافة العربية ،والتي ر�سختها الن�صو�ص الدينية،
القر�آنية بالتحديد� ،إال �أننا ب�صدد ا�ستعمال الكلمة يف
�سياقاتها الفل�سفية؛ لذلك جاء الكاتب مبن�ش�أ مفهوم
«جدل» يف الثقافة التي تعد املنبع الأول ،املعروف على
الأق ��ل للفل�سفة العقلية؛ �أع�ن��ي الفل�سفة اليونانية.
فكلمة «ج ��دل» ك��ان��ت ل�ه��ا دالل ��ة ف��ن احل� ��وار؛ �إذ �إن�ه��ا
ا�ستقيت من الفعل «يحاور» .ومن هنا ،ن�ستطيع القول
ب ��أنَّ اجل��دل يف ج ��ذوره حم��اي��دٌ فيما يتعلق بالدوافع
والنوايا النف�سية التي �صبغت مفهوم «اجلدل» مثلما
جند يف قولنا «فالن كثري اجل��دال» ،ونعني بذلك �أنه
مياري يف كالمه من �أجل املراء واجلدال.
ولع َّل من الأ�سباب التي دعت لإطالق �صفة «الأر�سطي»
على املنطق الذي ر�سم معامله وحدوده �أر�سطوطالي�س؛
وبذلك ُيعرف يف �أو�ساط املثقفني� ،أن �أر�سطو قد جعل
اجلدل ق�س ًما من منطقه ،وناق�ش زينون يف كتابه «علم
الطبيعة»؛ لذلك ع ّده الكاتب �أعظم من اهتم مبفهوم
مي��ا .بينما جعل امل�ك��ان��ة ذات�ه��ا يف الع�صور
اجل ��دل ق��د ً
احلديثة للفيل�سوف الأملاين هيجل املعروف ب�أنه و�ضع
�أ�سا�سات الديالكتيك �أو اجلدل .وتنبع مركزية هيجل
ريا يف
يف ت�أ�صيل مفهوم اجلدل يف املنطق �أنه كتب كث ً
مو�ضوع اجلدل حتى �سمي بالفيل�سوف اجل��ديل ،كما
يرا مم�ت�دًّا يف الفل�سفتني املارك�سية
�أن ملفاهيمه ت ��أث� ً
والوجودية على اختالف م�شاربهما يف فهم اجلدل.
ب� � ��د�أ ال� �ك ��ات ��ب يف ا� �س �ت �ع ��را� ��ض م �ف �ه ��وم اجل� � ��دل ع�ن��د
اليونانينيُ ،م� ِق� ًّرا ب ��أن لل�سابقني على �أر�سطو ف�ض َل
و��ض��ع �أ��س��ا��س��ات امل �ف �ه��وم .وم ��ن ه� ��ؤالء زي �ن��ون ،تلميذ
برمندي�س ،وقد �أطلق عليه �أر�سطو ب�أنه هو م�ؤ�س�س
اجل ��دل و�إنْ مل ي���س�ت�خ��دم ك�ل�م��ة «ج � ��دل» .ويتلخَّ �ص
مفهومه للجدل بالت�سليم مبوقف اخل�صم ثم النظر
فيما ي�ستتبع ه��ذا الت�سليم م��ن ق�ضايا؛ ك��ان زينون

معن ًّيا بالدفاع ع��ن �أف�ك��ار �أ��س�ت��اذه برمندي�س القائلة
ب��أن الوجود واح��د ،و�أن الوجود �ساكن؛ مما يعني �أن
الكرثة واحلركة مظهران خ ّداعان ،فيقول زينون ب�أنه
�إذا كانت الأ�شياء كثرية فهذا يعني �أنها �إم��ا �أن تكون
حمدودة �أو النهائية ،والنتيجتان ُمتناق�ضتان؛ �إذ �إنْ
كانت الأ�شياء كثرية فال بد �أن يكون عددها هو هو ال
�أكرث وال �أقل� ،إذن هي نهائية .و�إذا كانت الأ�شياء كثرية
ف�إنها النهائية العدد �إذ بني كل �شيئني �شيء �آخر� ،إذن
هي النهائية.
�أم ��ا ��س�ق��راط ،فقد ا�ستخدم اجل ��دل مبعناه املحايد،
وهو املحاورة؛ �إذ يعمد الفيل�سوف �إىل ا�ستيقاف �أول
�شخ�ص يقابله يف ال���ش��ارع ملق ًيا عليه التحية قائال
«�صباح اخلري» ،لريد عليه «وهل تعرف معنى اخلري؟»
لينفتح باب للحوار ت�ضيق به زوجته ذر ًعا فتعمد �إىل
��ص��ب دل ��و م ��اء ع�ل��ى ��س�ق��راط وم ��ن م�ع��ه .وق ��د عر�ض
ال�ك��ات��ب مثالني م��ن �أم�ث�ل��ة ا�ستعمال ��س�ق��راط ملفهوم
اجل ��دل مب�ع�ن��ى امل� �ح ��اورة ،وك�لاه �م��ا ك ��ان ي ��دور ح��ول
مفاهيم فل�سفة الأخ�ل�اق؛ كاخلري وال�شر ،والتقوى
والفجور وغريها .ولعل ملحاورة �سقراط مع تلميذه
�أق��ري �ط��ون ال ��ذي دع ��اه �إىل ال �ه��رب م��ن ال���س�ج��ن بعد
ري دليل على اجلدل ال�صحيح
اتفاقه مع ال�سجان ،خ َ
على حد تعبري زكي جنيب حممود؛ �إذ و�صفها بقوله:
�إن هذا احلوار ال�صغري مثل رائع للجدل ال�صحيح؛ �إذ
ترى فيه كيف �إذا �س ّلمت باملقدمة فال مهرب لك من
نتائجها.
انتقل الكاتب �إىل عر�ض مفهوم اجل��دل كما هو عند
�أف�لاط��ون� ،أه��م ت�لام��ذة ��س�ق��راط؛ ف��اجل��دل عنده هو
ال���س�ب�ي��ل ال��وا� �ص �ل��ة ب�ي�ن ع ��امل احل ����س وع� ��امل ال�ع�ق��ل،
ويق�سمه �إىل ج��دل �صاعد ،وج��دل ه��اب��ط؛ فالإن�سان
ّ
يالحظ اجلزئيات ثم يرتفع منها �إىل الطبيعة العقلية
العامة ال�ت��ي ت��رب��ط بينها؛ و��ض��رب لنا م�ث��اال لذلك:

هذه ال�شجرة اجلزئية وتلك �شجرة الأم�س ،وما قبله
وما بعده� ،إىل �أن ن�صل �إىل ال�شجرة الأ�صلية؛ �أي مثال
ال�شجرة يف ع��امل العقل اخلال�ص .لكن ه��ذه العملية
ال بد �أن تكتمل بعملية �أخرى يهبط بها الإن�سان من
الأجنا�س العالية �إىل الأن ��واع التي تندرج حتتها ،ثم
الأفراد ،وله �أن ي�سري يف �سبيل ذلك على منهج الق�سمة
الثنائية ..وهكذا ي�صل بنا �أفالطون ليقرر ب�أن اجلدل
هو املنهج الفل�سفي الأعلى ،وك��ان من املقرر �أن يكون
اجلدل هو املرحلة الأخرية يف الرتبية النظامية التي
و�ضعها �أفالطون لفال�سفة امللوك يف دولته املثالية؛
منهجا وعل ًما
وبذلك يكون اجلدل قد ارتفع �إىل كونه
ً
ُيد َّر�س يف الأكادميية.
�أم��ا �أر��س�ط��و فقد جعل اجل��دل �ضر ًبا م��ن القيا�س �أو
اال��س�ت�ق��راء ،وال�ق�ي��ا���س -ك�م��ا ي�ق��رر -ه��و ق��ول ُق� �دِّم له
مبقدمات فلزمت عنها نتيجة بال�ضرورة ،ف��إذا كانت
املقدمات �صادقة ،ف�ستكون النتيجة �صادقة كذلك.
و�أ�شهر مثال �أر�سطي لذلك :كل �إن�سان فانٍ  ،و�أر�سطو
�إن���س��ان؛ �إذن �أر�سطو ف��انٍ  .فيت�ضح م��ن ه��ذا امل�ث��ال �أن
اجل��دل عند �أر�سطو �ضرب من القيا�س ،لذلك قال:
«القيا�س اجلديل هو الذي ينتج من مقدمات ذائعة».
وه��و �-أي �أر�سطو -ي��رى يف اجل��دل ث�لاث فوائد هي:
يف الريا�ضة العقلية ،ويف املناظرة ،ويف علوم الفل�سفة.
وي��رى الكاتب �أن الفل�سفة الإ�سالمية مل تخرج عن
م�ف�ه��وم �أر� �س �ط��و ل�ل�ج��دل ب ��أن��ه ال�ق�ي��ا���س؛ �إذ ق ��ال اب��ن
خلدون يف مقدمته« :وكتاب اجلدل هو القيا�س املفيد
يف ق�ط��ع امل���ش��اغ��ب و�إف� �ح ��ام اخل �� �ص��م» ،وب ��ذل ��ك ي�ق��رر
اجلرجاين يف تعريفاته.
وخ �ت��ا ًم��ا ،ن�ق��ر ب � ��أنَّ مل�ث��ل ه ��ذه امل �ق ��االت امل���ض�ي�ئ��ة ح��ول
م�ف��اه�ي��م الفل�سفة ف���ض ً�لا يف ت �ق��دمي ر�ؤي� ��ة متكاملة
و�أفقية وا�سعة ملدلوالت لها �إرثها الفل�سفي القدمي،
وامتدا ٌد حا ّ
يل يف املباحث الفكرية.
Alshehhim@hotmail.com
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زينب الكلبانية
تعني مقا�صد حتقيق القيمة يف العامل الدنيوي ،وتفعيل م�س�ألة الغايات الكلية مالءمة احلا�ضر �أو و�ضعه يف �سياق القيمة يف امل�ستقبل القريب �أو البعيد� .إنّ القيمة هي جزء ال يتجز�أ
من الواقع ،و�إنّ كونك فردا ،فهذا يعني �أن تلك م�صالح خا�صة .وامل�صالح اخلا�صة هذه هي �إح�سا�س بالقيمة الفردية ،وهي يف جانب منها عاطفي؛ �أما قيمة الأ�شياء الأخرى  -خارج
الذات  -ف�إمنا متفرعة عن الأ�صل ،لأنها عنا�صر ت�ضيف �أمورا �أو �أ�شياء على احلاجات الأ�سا�سية .وامل�صالح الذاتية هذه هي عبارة عن االهتمام مبا يعني الوجود الذاتي �أو الفردي يف هذه
احلقبة �أو الربهة من الزمان .ويعد ذلك ذروة املتعة بالتحقق.
وه��ذا ما ناق�شه الباحث �ألفرد ن��ورث هوايتهد يف مقاله املن�شور
مبجلة «التفاهم» و�أ�ضاف �أن الواقع هو املتعة ،وهذا اال�ستمتاع
هو اختبار �أو جتربة قيمة .ذلك �أن احلد الزماين هو عبارة عن
كون �صغري ،ي�ضم يف ثناياه الكون الأكرب .وهذا التوحيد للكون
 والذي تتالقى عنا�صره املختلفة ذات الوجوه املتعددة  -ي�شكلذرة واحدة يف العامل احلقيقي.
�إ َّن ه ��ذا احل ��دث ال��واق�ع��ي الأ��س��ا��س��ي ميتلك طبيعة ك��ون��ه فعال
ل�ل�ق��درات الإدراك� �ي ��ة .ل�ك��ن ن�ت�ح��دث ع��ن ال��وق��ائ��ع غ�ير العقلية،
وحينها ت�صبح ال�ق��درات الإدراك�ي��ة عمياء؛ ذل��ك لأنها ال متتلك
وع�ي�اً �شفافاً ب��ل �إن�ه��ا لي�ست �أك�ثر م��ن القيمة ال��ذات�ي��ة ل ل��إدراك
الكوين الأ�صغر.
فالقيمة الذاتية هي الواقعة املوحدة يف الواقع ،وينم عن ذلك
ظهورها .وعندما يح�صل ذل��ك ن�سميه �إدراك ��ا �أو فهما .ويكون
ذل��ك عندما نحللها يف عالئقها بكل ج��زء م��ن �أج��زائ�ه��ا ،والتي
ت�شكل مبجموعها هذا ال�شيء الظاهر.
�إن ك��ل وج ��ود ف ��ردي حقيقي ه��و ع �ب��ارة ع��ن تنظيم ل�ك��ل ال�ك��ون
احلقيقي واملت�صور ،ومن خالله تتعلل الثيمة الذاتية ،التي هي
عبارة عن الذات الفردية نف�سها.
�إن ك��ل ح��دث زم��اين �إذن ميتلك جانبني اث�ن�ين؛ فهو م��ن جانب
�أول عبارة عن حالة من اخللق والإبداع ،من �أجل و�ضع الكون يف
�سياق واحد ،وهذا اجلانب من احلدث �أو هذا الوجه من وجهيه
عبارة عن العلة الذاتية� ،أو �أنه هو �إبداع ذاتي .وهنا ندرك اخللق
باعتباره ناجتا لتحليلنا؛ ذل��ك �أن��ه خ�لال و�صفنا ن��دع العنا�صر
منف�صلة� ،أما يف عملية اخللق ف�إننا ن�ضم العنا�صر كلها م ًعا.
وم��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة؛ ف� ��إ َّن احل ��دث ه��و امل�خ�ل��وق ،وه ��ذا امل�خ�ل��وق هو
ال��واق�ع��ة ال �ظ��اه��رة ،وه ��ذه ال��واق�ع��ة ه��ي القيمة ال��ذات�ي��ة للخلق
الفاعل؛ لكنهما يف احلقيقة لي�سا وج��ودي��ن فرديني حقيقيني؛
اخللق واملخلوق� .إمنا هما وجود فردي ،يعني �أنهما املخلوق ذاته.
�إن النظام هو علة هذا العامل؛ ولي�س �صحيحاً �أنه ميكن �أن يكون
هناك عامل واقعي ،ي�شكل م�صادفة نظاما للطبيعة .هناك عامل
حقيقي ،لأن هناك نظاما للطبيعة ،وما مل يكن النظام موجودا
فلن يكون العامل موجودا �أي�ضا ،ولأن العامل موجود فنحن على
يقني �أن النظام موجود� .إن انتظام الوحدات الفردية هو عن�صر
�أ�سا�س يف املوقف امليتافيزيقي ،الذي يعر�ض العامل احلقيقي.

�إن اجل �� �س��د وال� � ��روح ب�ه�م��ا �أ� �س ����س دي� �ك ��ارت ف�ل���س�ف�ت��ه ع �ل��ى ر��س��م
ميتافيزيقي خمتلف للعامل ال��واق�ع��ي؛ لقد انطلق م��ن العقول
املفكرة ومن الأج�سام املمتدة ،والتي تتكون من امل��واد الع�ضوية
وغري الع�ضوية ،واليوم ف�إنه ال �أح��د ينكر تقريبا وج��ود �أج�سام
وع �ق��ول؛ ب�ي��د �أن ال �ت �� �س��ا�ؤالت ت ��رد ع��ن ال �ع�لاق��ات ب�ين الأج���س��ام
والعقول يف نظام الأ�شياء.
وي��دع��ي دي �ك ��ارت �أن �ه��ا ج�م�ي� ًع��ا ج��واه��ر ف��ردي��ة �أوم� �ف ��ردة ،بحيث
تكون كل مادة جوهرا ،وكل عقل جوهرا �أي�ضا .وقد �س�أل �أي�ضا
ماذا يعني باجلوهر ،و أ�ج��اب :نعني باجلوهر ال�شيء الذي يقوم
بنف�سه ،وال يحتاج يف وجوده �إىل غريه.
واجلوهر بهذا املعنى « �أي الذي يتفرد بذاته » هو اهلل� .أما الأ�شياء
الأخ��رى؛ ف�إنها حتتاج يف وجودها .وعلى العك�س من ذل��ك؛ ف�إ َّن
اجل��وه��ر امل��ادي والعقل �أو اجل��وه��ر املفكر ،كلها خملوقة؛ وه��ذا
لأن �ه��ا �أ��ش�ي��اء حت�ت��اج يف وج��وده��ا �إىل اهلل اخل��ال��ق ،وه �ك��ذا ف�إننا
عندما نتحدث عن ال�صفات �أو ندركها ،ن�صل �إىل اال�ستنتاج �أن
ال�شيء احلا�ضر �أو اجلوهر هو الذي تتعلق به ال�صفات ،وت�صبح
�ضرورية.
� ِّإن��ا املهم يف كل هذه الفل�سفات �أنها ت�شرتك �أو تفرت�ض وجود
اجل��واه��ر امل�ف��ردة ،واجل��واه��ر واح��دة يف ه��ذه احل��ال��ة �أو متعددة،
والتي تنوجد وال حتتاج يف وجودها �إىل �أ�شياء �أخرى.
وهذه الفر�ضية �أو املقدمات بالذات ترف�ضها املقولة الأفالطونية؛
�إذ لي�س هناك وجود متفرد ،مبا يف ذلك الت�صور الألوهي ،الذي
ال يحتاج �إىل وجوده �إىل �شيء �آخر .فبح�سب الفر�ضية؛ ف�إن كل
ذات �أو نية هي يف �أ�صلها اجتماعية؛ �أي �أنها حتتاج �إىل املجتمع
لكي ت�ستطيع الوجود؛ ذلك �أن املجتمع هو لكل وجود حقيقي �أو
مثايل ي�شكل الكون ال�شامل ،والذي يت�ضمن �أ�شكاله النموذجية.
�إن الإمي ��ان ب��ال��وج��ود العقلي �أو ال��روح��ي املح�ض يعني يف هذه
النظرية امليتافيزيقية �أن ه�ن��اك ط��رائ��ق للتعقل ،حيث ت�صبح
الطرق املادية بدورها غري ذات قيمة .ويف الزمن احلا�ضر؛ ف�إن
الإميان الأرثوذك�سي يذهب �إىل �أ َّن كل الب�شر بعد املوت لهم طرق
حمددة� ،أما بالن�سبة للحيوانات؛ ف�إ ِّنه ال طريق لها من �أي نوع.
أي�ضا ف�إنه يف الطريق الروحي يجري االدعاء � ً
ويف احلا�ضر � ً
أي�ضا
�أن الوجود الروحي من خ�صائ�صه اخللود ،ولكن لي�س هناك دليل
على ذلك االعتقاد ،و�أن الوجود الروحي اخلال�ص واخلالد غري

مت�صور �إىل جانب اهلل ،ولي�س هناك ما يف�سر ملاذا ال ميكن ح�سم
هذه الق�ضية من خالل اعتبارات دينية �أو غري دينية؛ �إمنا ينبغي
�أن تكون تلك الأ�سباب �أو الأدلة مدعاة للثقة.
�إن هذا العر�ض املتعلق با�ستمرار وج��ود امل��ادة والعقل يعلل هذا
اال�ستمرار على النحو ال��ذي يجعل من ذل��ك عملية التمثيل �أو
امل�سار للنظام� .إن ه��ذه الأر� ��ض ت�ستمر يف ال��وج��ود لأ َّن العملية
(ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة) ت�خ���ض��ع ل �ن �ظ��ام ،وه ��ي مت ��د ذاك ال �ن �ظ��ام ب��ال�ق��وة
اخلالقة ثانية بعد ثانية ،ودقيقة بعد دقيقة ،و�ساعة بعد �ساعة،
وعامًا بعد ع��ام ،وقرنا بعد ق��رن ،وع�صرا بعد ع�صر؛ من خالل
حفظ هذا الت�شكل املركب يف متركز للقدرات الإدراكية العارفة.
والعملية كلها ه��ي ال�ت��ي جت�ع��ل م��ن ال �ك��ون وح ��دة ق��ائ�م��ة ،وه��ي
ت���س�ت�م��ر لأن ال �ك ��ون ه ��و ع�م�ل�ي��ة ،ووق ��ائ ��ع ن��اج�م��ة ع ��ن ع�ن��ا��ص��ره
الذاتية ،وكل واقعة تت�ضمن الكل ال�شامل ،بحيث ال ي�سقط �شيء
�أو يهمل ،و�سواء �أكان �صيغة ذهنية �أو واقعة حقيقية؛ بيد �أ َّن هذا
امل�سار املمتد واملتجدد يورد الوقائع على مراحل بح�سب مراحل
الأهمية �أو ع��دم الأهمية �ضمن وح��دة امل�شاعر ،وي�صب بالنظر
لهذا التحدد يف التجربة الواعية ،والتي هي امل�سار ذاته.
ول ��ذا ف � ��إ َّن ك ��ل ح��ال��ة م ��ن ح ��االت اخل �ب�رة ت���ص�ب��ح مم�ك�ن��ة ،ب�ق��در
م��ا ت�سمح بها ال��وق��ائ��ع ال�سابقة� ،إذ �إن ه��ذه اخل�ب�رات وامل�ع��ارف
�ضرورية للم�سار والنظام؛ لأنها هي التي ت�شكله� .إن حفظ هذه
اخلربات ونقلها على مدى ع�صور من التاريخ احلي ،ومن حالة
�إىل حالة ،ومن خالل الأح��داث املتتالية ت�ستدعي؛ وج��ود نظام
�صارم للعامل احلقيقي.
�إن نظام العامل لي�س م�صادفة؛ فلي�س هناك �شيء حقيقي دون
قدر معني من النظام .واحلقيقة الدينية هي عبارة عن �إدراك
هذه احلقيقة؛ وهي �أن نظام العامل هو عمق واقع العامل ،قيمة
العامل يف �شموليته ،ويف �أجزائه ،وجمالية العامل ،وحب احلياة،
و��س�لام احل�ي��اة ،وال�سيطرة على ال�شر ،ك��ل ذل��ك يتعلق ببع�ضه
البع�ض .وكل ذلك ال ميكن �أن يكون م�صادفة ،وا�ستنادا �إىل هذه
احلقيقة :ف��إن الكون هو �إب��داع من حريات ال تنتهي ،و�أف��ق من
الأ��ش�ك��ال التي ت�سري �إىل �إمكانيات غ�ير حم ��دودة؛ بيد �أ َّن هذه
العملية الإبداعية وهذه الأ�شكال جميعاً لي�ست من املقام املالئم،
للتو�صل �إىل احلقيقة ،ومن دون االنتظام املثال ،وهذا االنتظام
هو اهلل.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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بين تسييس الدين وتديين السياسة
قي�س اجله�ضمي
يتناول الكاتب يا�سر قن�صوه يف مقالته «�إ�شكالية الت�سيي�س والتديني -ر�ؤية نقدية يف الفكر العربي املعا�صر» واملن�شورة مبجلة «التفاهم» و�ضع الدين وال�سيا�سة ب�صفتهما املحركني لكثري
من �أن�شطة احلياة ،ويف تداخلهما الكثري يف �أغلب القرارات والأن�شطة الإن�سانية .ويرى قن�صوه �أنه يتحتم علينا �أن نحدد من له الأولوية يف توجيه الآخر .وقد انطلقت النه�ضة العربية
بعد �صدمة احلداثة التي �أ�صابت املفكرين العرب خالل احلملة الفرن�سية على م�صر وكانت هذه النه�ضة مبثابة املقاومة لقوة خارجية «الغرب» ،وقامت هذه احلداثة بال�سعي لالنتقال
من معرفة الكيف عرب الت�أمل �إىل املعرفة التقنوية القائمة على التجريد واملالحظة من خالل العقل.

ويرى الكاتب �أن الغرب تركزت قوته يف نتاجات احلداثة
ولي�س احل��داث��ة نف�سها ،ل��ذا كتب جمموعة م��ن املفكرين
ال �ع ��رب ع ��ن ح ��ال ال �ق ��وة ل ��دى ال �غ ��رب ال ع ��ن ح ��ال الفكر
وامل�ع��رف��ة ،وم�ن��ذ وق��ت ق�صف ال�ط��ائ��رات الإ�سرائيلية عام
1967م بد�أ العرب باتخاذ الغرب خ�صما تاريخيا وانقطعوا
عنه معرفيا ،ف�ل�ج��أوا للما�ضي وال�ت�راث للبحث ع��ن حل
لهذه الإ�شكالية ،فكانت �أطروحتا ت�سيي�س الدين �أو تديني
ال�سيا�سة هما �أطروحتا احلل والإ�شكالية للإن�سان العربي.
فذهب �سيد قطب �إىل � ّأن ال�شفاء من هذه ال�صدمة يكون
ب�ع��زل امل�ف��اه�ي��م امل�ستحدثة يف املجتمع الإ��س�لام��ي وال�ت��ي
حت ��اول تر�سيخ �أف �ك��ار اجل��اه�ل�ي��ة ،وع�ل��ى امل�سلمني ال�ع��ودة
�إىل النهج ال��رب��اين يف معاجلة ه��ذه الق�ضية بحيث تكون
النتيجة ه��و تطبيق ال�شريعة ب��دل ال�شرعية ال�سيا�سية،
لأ ّن ال���ش��ري�ع��ة ت �ل��زم امل���س�ل��م ع�ل��ى ات�ب��اع�ه��ا ق�ب��ل ال�شرعية
ال�سيا�سية ،فهي ت�ستمد �شرعيتها من احلاكمية هلل ،ويرى
قطب ب �� ّأن ه��ذه احل���ض��ارة مل تكن ي��وم��ا «ع��رب�ي��ة قومية»
و�إمن� ��ا ك��ان��ت «�إ� �س�لام �ي��ة ع �ق��دي��ة» ،ف�ك��ان��ت �أي��دي��ول��وج�ي�ت��ه
املتمثلة يف ر�ؤية احلاكمية هلل تفرق بني امل�سلمني و�صارت
معيارا لإميان جماعة ما �أو انعدامه ،كما ت�صل للت�شكيك
يف الهوية الدينية والثقافية للمجتمعات ،فكان حل�ضور
ر�ؤية احلاكمية هلل �أي�ضا بُعد �آخر غري الت�صدي للحداثه
فقط بل ميتد للت�صدي للنزعة القومية العربية ،ويرى
قن�صوه � ّأن قطب يتجاهل ال��وج��ود احل���ض��اري للغرب يف
الع�صر احلديث وي�ضعه يف �إط��ار قيمي ملحاكمته ،فقطب
ي��رف����ض �إج� ��راء م�ق��ارن��ة ب�ين ال�ن�ظ��ام الإ� �س�لام��ي امل�ستمد
من النهج ال��رب��اين وب�ين كل الأنظمة الأخ ��رى ،وي��رى �أن
احلل هنا بالعودة للإ�سالم الأول الذي قامت به احل�ضارة
الإ�سالمية ،و�أن ال�صالح بالعودة للما�ضي وح��ده غا�ضا
طرفه عن احلا�ضر وامل�ستقبل ،و�أنه ميكن ت�أ�سي�س املعرفة
املعا�صرة لهذه احل�ضارة بقيامها على القيا�س الفقهي.
ومن ال�سلطات التي متار�سها الأيديولوجيا علينا حتديد

من��ط ال�ت�ف�ك�ير يف امل�ع�ت�ق��دات والأف �ك ��ار اجل ��اه ��زة ،ف�ه��ي يف
ال��دي��ن حت ��اول �إخ��راج��ه م��ن م�ضمونه ال��روح��ي ،و�إظ�ه��ار
الأفكار واملعتقدات ب�صبغة من التوجه ال�سيا�سي ،وبهذه
الطريقة ت�صبح الأي��دي��ول��وج�ي��ا ال�سيا�سية �أيديولوجيا
دينية ،وبالتايل ن�ستطيع ا�ستخدام هذه الأيديولوجيا يف
حت��ري����ض ال�ع��اط�ف��ة واالن �ف �ع��االت يف اجت ��اه م�ع�ين ،ومثلما
�سعى قطب �إىل ت��دي�ين ال�سيا�سة ع��ن ط��ري��ق ال �ع��ودة �إىل
مناهج الإ�سالم الأول وترك املفاهيم والأفكار امل�ستحدثة
ينطلق ح�سن حنفي �إىل ت�سيي�س الدين عن طريق تثويره
م��ن خ�لال �أيديولوجيا دينية ث��وري��ة قائمة على حماكاة
ل�لاه��وت�ي��ي ال�ت�ح��ري��ر ل�ل�إجن�ي��ل ك�م��ا ي��ذك��ر ال �ك��ات��ب ،فهو
يتخذ م��ن التمييز ب�ين ال��دي��ن وال�ت�راث امل��دخ��ل مل�شروعه
النه�ضوي ،بحيث يحاول الهروب من االتهامات بالت�شكيك
يف العقيدة با�ستخدامه الرتاث مما ي�ضمن لأيديولوجيته
اال�ستمرار ،وهو ي�سعى من خالل ال�تراث بهذه الطريقة
لإ�ضافة م�سحة اجتماعية و�سيا�سية على الأفكار الدينية
بحجة �أن الدين �أ�صبح عِ لما ميكن درا�سته ،ويف جانب �آخر
ي�ق��رر �أن ال��دي��ن ال يقبل �إال مرجعيته ذات�ه��ا وه��و مثايل
ال ميكن �إخ�ضاعه للدرا�سة ،فمن ه��ذا التناق�ض تتجلى
ال���ص��ورة امل�صطنعة للأيديولوجيا امل��ؤم�ن��ة ،حيث ي�صبح
الرتاث حيا متى مت ا�ستدعا�ؤه يف احلا�ضر ،مبعنى �أن مهمة
القائم على ال�تراث حتويله من �أ�سا�سه امل��ادي �إىل �أ�سا�سه
الفكري وال�شعوري ،ويذهب حنفي �إىل ر ؤ�ي��ة ال�تراث من
خ�لال �أيديولوجيته ب��أ ّن��ه جم��رد �أداة فاعلة للتعبري عن
ال�صراع القائم بني احلاكم واملحكومني و�أن املعركة كانت
قائمة بني �أيديولوجيتني «التحرير» و»الرجعية».
� ّإن الت�شريعات الإ�سالمية هي عبارة عن قواعد قام بو�ضعها
العقل بتوجيه م��ن ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ال ��ذي �أع �ط��اه امل�ب��ادئ
العامة ل�صياغة هذه القواعد ،فـ«�إن �أهم خ�صائ�ص قوانني
القر�آن هي مرونة �أحكامها» كما يقول طه ح�سني ،ويعرب
الكاتب عن الت�شريع الإ�سالمي ب�أنه هو اخلط الوا�صل بني

مبادئ الت�شريع الديني وب�ين ال�شرعية �أو امل�شروعية يف
اجلانب الأخالقي ،لكن الإ�شكالية تكمن يف هذه ال�شرعية
ه��ل ميكن �أن يتم توجيهها بالتوجهات الدينية �أو �أنها
تكون فقط خا�ضعة للممار�سة الدميقراطية؟ فريى علي
بن احل��اج على ل�سان حال جبهة الإنقاذ اجلزائرية« :من
بني الأ�سباب التي جتعلنا نرف�ض املذهب الدميوقراطي
�أن الدميوقراطية تقوم على ر�أي الأغلبية ،فمعنى ذلك �أن
ر�أي الأغلبية هو املعيار ملعرفة ما هو عادل ومعقول» و«هذا
احلق ال يرجع �إىل احلاكم �أو ال�شعب ،بل يرجع �إىل علمائه
ال��ذي��ن ي�ع��رف��ون ق��وان�ين االج �ت �ه��اد» ،ل ��ذا ي�ج��ب التفريق
ب ��أن ال�شريعة الإ�سالمية يف امل�ج��ال ال�سيا�سي لي�ست هي
ال�سيا�سة ال�شرعية ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�شرعية الد�ستورية
وال�شرعية القانونية ،فال�شريعة -بح�سب ر�أي الكاتب-
«هي جملة من املبادئ اخلا�صة بال�سلوك واملعامالت التي
ي�شرحها الفقه ويختلف حولها الفقهاء ،وال�شرعية هي
«التوافق �أك�ثر من كونها اتفاقا �أو اختالفا �إنها ال�سبيل
�إىل حتقيق قدر ممكن من العدالة مبفاهيمها ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صاديه والق�ضائيه»  ،فال�شرعية هي
�أداة �إن�سانية يف يد ال�شعب لتحقيق �أهدافهم يف ال�صالح
العامل ،وكذا القر�آن فهو د�ستور �سلوك ال د�ستور �سيا�سية.
ومن وجهة نظري ف�إن هذه الإ�شكالية قائمة على الوعي
املعريف للمجتمع وم��دى انفتاحه لآف��اق الآخ��ر يف ميادين
احل��داث��ة والعوملة ،فالدين ال يتعار�ض مع ال�صالح العام
لقرارات جمموعة ما طاملا تندرج هذه القرارات حتت مبادئ
وقيم �إن�سانية دينية ت�ستفيد من الآخر وحترتمه ،لأن هذا
الأم��ر حتمي للو�صول للوعي الكوين ال��ذي ي�أخذهم �إىل
مراحل من التقدم واحل�ضارة دون امل�سا�س بجوهر الدين
وقيمه ،فال�سيا�سة قائمة على الوعي الإن�ساين و�سلوكه مبا
يخدم جماعة ما ويجلب لها اخل�ير ،بينما الدين ي�سعى
لالرتفاع بهذا ال�سلوك والوعي الإن�ساين لقيم عليا من
الرقي والتح�ضر.
qabuazan@gmail.com
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فلسفة الدين في الفكر العربي
هنية ال�صبحية
على الرغم من املحاوالت التي يبذلها املتخ�ص�صون يف �سياق فل�سفة الدين �إال �أنها ال تتجاوز ع�شرة م�ؤلفات و�أغلبها مفاهيمية ،حيث ال تزال فل�سفة الدين تخلط بالفل�سفة الدينية.
و�إما �أن تخلط بالعلوم الإن�سانية واالجتماعية يف الدين ،التي تتمثل يف علم النف�س الديني وعلم االجتماع الديني و�أنرثبولوجيا الدين ،و�أحيانا ما يكون اخللط بني فل�سفة الدين وعلم
الكالم .هذا ما ناق�شته ندوة املركز الدويل لعلوم الإن�سان واالحتاد الفل�سفي العربي يف مدينة جبيل بلبنان التي خل�صها �أ�ستاذ فل�سفة الدين والفل�سفة ال�سيا�سية احلديثة بجامعة احل�سن
الثاين بالدار البي�ضاء حممد ال�شيخ ،وقد احت�ضنت جمموعة من املفكرين والأ�ساتذة واملهتمني بفل�سفة الدين ،وت�سليط ال�ضوء عليها يف مقاله  -املن�شور «مبجلة التفاهم»  -حتت عنوان
«�أين نحن من فل�سفة الدين؟».
ت�شري املعطيات التاريخية �أن الفكر العربي يفتقر �إىل مبحث
تاريخي ملفاهيم فل�سفة ال��دي��ن؛ حيث ال يوجد تاريخ عربي
ن��اق����ش امل���ص�ط�ل�ح��ات وامل �ف��اه �ي��م ال�ع���ص��ري��ة ب �� �ص��ورة وا��ض�ح��ة
ومتينة ،بحيث يبحث عن امل�صطلحات ال�سيا�سية واالجتماعية
املتعلقة بتجربة التاريخ االجتماعي امل�ستخدمة يف الدرا�سات.
وينبه ال�شيخ �إىل �أنه يوجد خلط يف العامل العربي بني فل�سفة
الدين والفل�سفة الدينية ،وي�شري �إىل �أن كل �إنتاجات العرب
فل�سفات دينية مبختلف �أ�شكالها ،و�أن عليهم ت�أ�سي�س مبحث
فل�سفي للدين ق��ائ��م على تو�ضيح م�سائل ال��دي��ن التو�ضيح
ال�ف�ح���ص��ي ال�ن�ق��دي ب�ح�ي��ث ي��راع��ي ه ��ذا ال�ف�ح����ص �أخ�لاق�ي��ات
ف�ل���س�ف��ة ال ��دي ��ن وامل�ت�م�ث�ل��ة يف ك��ون�ه��ا م�ب�ح�ث��ا ي�ن�ف�ت��ح ع�ل��ى كل
املعارف ،بالإ�ضافة �إىل كونها ملزمة ب�أن تراعي مبد�أ احلياد
القيمي يف كل الأديان .وعليه فقد �أ�شار ال�شيخ �إىل �أن الرتاث
العربي لديه حماوالت يف فل�سفة الدين ،كتجربة ابن كمونة
يف كتابه (تنقيح الأبحاث للملل الثالث)� ،إال �أنه نبه �أن هذه
التجربة خلطت بني فل�سفة الدين والالهوت الفل�سفي ،كما
�أو�ضح �أنها ظهرت يف نهاية القرن الثامن ع�شر يف ظل احلروب
الدينية والتعددية التي كانت يف الغرب ،ودور ذلك يف �إن�شاء
فل�سفة ال��دي��ن عند ت�لام��ذة ك��ان��ط �إىل �أن �أ�صبحت م��ن �أه��م
املباحث الفل�سفية الغربية.
وي��ذك��ر الأ� �س �ت��اذ �أدي ��ب �صعب �شيخ فل�سفة ال��دي��ن يف ال�ع��امل
ال�ع��رب��ي ب ��أن امل�ن�ه��ج ال�ن�ق��دي واحل� ��وار ال��دي�ن��ي ي�ت�م��رك��ز ح��ول
ال��دع��وة �إىل التفكري ال�ن�ق��دي ال�ت��ي حتتل امل�ساحة الأك�ب�ر يف
تاريخ الإن�سانيات املختلفة منذ ع�صر النه�ضة �إىل يومنا هذا،
ومتثلت �أب��رز العنا�صر املكونة لهذا التفكري يف بناء املعارف
والأح�ك��ام وامل��واق��ف والقيم على العقل .و�أن��ه على الرغم من
اجل�ه��ود التنويرية �إال �أن احل��اج��ة �إىل النقد ال زال��ت قائمة
وم�ستمرة ،و�ضرورة ملحة؛ خل�شية �أهل الدين من الفل�سفة
ومن التفكري الفل�سفي النقدي ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة البحث
عن منهج غري تقليدي وغري غائي لفهم خمتلف الأديان الذي
ينقلنا من املقارنة بني الأديان مقارنة قائمة على املفا�ضلة �إىل
مقارنة و�صفية تعتمد وتركز على وحدة الأدي��ان؛ باعتبارها
الأمن��وذج احل��واري الذي يختاره امل�ؤمن� ،إذ ال يجوز �أن يكون

الإميان الديني دافعا للحروب الأهلية والقومية؛ لأن الدين
حمبة و�سالم وت�سامح.
كما �أ�شري �إىل جتربة عبداجلبار الرفاعي �صاحب مو�سوعة
فل�سفة الدين ورئي�س حترير جملة ق�ضايا �إ�سالمية التي تعنى
بفل�سفة الدين وت�أويالته� .إذ يعتقد الرفاعي �أن فل�سفة الدين
فر�صة للخروج من الفكر الداع�شي .كما �أو��ض��ح �أن مفارقة
العقل ببث �شجون وحديث يقرتب من القلب والروح �أكرث منه
من العقل واملنطق ،حتى و�إن كان متم�سكا بنزعة فل�سفة الدين
نحو ال�ش�أن العقلي .حيث قادته هذه الفكرة �إىل احلديث عن
الدين الأنطولوجي والدين الأيديولوجي .فالإن�سان ي�شعر
باجلوع يف روحه وهذه الروح بحاجة لإظمائها فيتم �إظما�ؤها
مبا يعرف بالظم�أ الأنطولوجي وال��وج��ودي ،وميكن �أن يعرب
ع�ن��ه يف اف�ت�ق��ار ال �ف��رد �إىل م��ا ي�ظ�م��يء وج� ��وده .وه�ن��ا يو�ضح
ال��رف��اع��ي �أن ال��دي��ن لي�ست مهمته مهمة �أي��دول��وج�ي��ة و�إمن��ا
مهمة �أنطولوجية ووج��ودي��ة لإرواء الظم�أ ال��وج��ودي ال��ذي
يحتاجه الفرد.
وا� �س �ت �ع��ر���ض حم �م��د امل ��زوغ ��ي ال� �ف ��رق ب�ي�ن ت �� �ص ��وره ال��دي �ن��ي
وت���ص��ور ك��ل م��ن ع��زم��ي ب���ش��ارة ومقابلته ب�ين ك�ت��اب��ه اجل��دي��د
(حتقيق ما الإحل��اد يف مقولة) وكتاب عزمي ب�شارة (الدين
يف العلمانية) ومقابلته بنقد الدين عند الفال�سفة الأنواريني
دولباخ منوذجا والدفاع عنه بالطريقة التفهمية عند هيجل.
وي��رى امل��زوغ��ي �أن عزمي ب�شارة �سعى لنقد حم��اوالت دح�ض
الدين والتي تعترب دح�ضا تنويريا فقط ،فالظاهرة الدينية
جمموعة م��ن الأي��دول��وج�ي��ات واخل��راف��ات حت��اول ال��دف��اع عن
املنظومات العقيدية ح�سب ت�صور كانط ،على غ��رار املاديني
الذين يرون �أن الدين ن�سق �أ�سطوري وخرايف غر�ضه الهيمنة
على العقول� .إال �أن ب�شارة قام بالرد عليهم و�أ�ضح ب�أنها غري
جمدية؛ لإنها متنعنا من درا�سة الدين على اعتباره ظاهرة
اج�ت�م��اع�ي��ة ،ج��ازم��ا �أن ال��دي��ن لي�س جم�م��وع��ة م��ن الأب��اط�ي��ل
بل ميثل ظاهرة اجتماعية ال ميكن اال�ستغناء عنها لكونها
م��رت�ب�ط��ة ب��الإن �� �س��ان ،ك�م��ا �أ� �ش��ارع��زم��ي ع�ل��ى � �ض��رورة حت�صني
الدين �ضد العقل واالعتقاد يف ملكية روحيته ومتجيد الإميان
الديني على �أنه ال�سبيل الوحيد لتحقيق االمتالء واالعتقاد

يف وجود عقل مدبر .واحلقيقة التي �أراد ك�شفها املزوغي هي
جعل علم االج�ت�م��اع يف خ��دم��ة ال��دي��ن م��ؤك��دا على �أن الدين
مي�ل�أ الب�ؤ�س ال�ف��ردي ويقدم للم�ؤمن التعليل الأنطولوجي
وال��وج��وي ب���ض��رورة تقبل ال��وج��ود ،وه�ن��ا يت�ضح �أن امل��زوغ��ي
يتبنى �أطروحة دولباخ التي ت�شري �إىل �ضرورة تخلي�ص الفرد
من الهلو�سات الدينية امل�ستخدمة لإرهابه وترويعه.
ون��اق����ش الأ��س�ت��اذ حم�م��د امل�صباحي م��ن امل�غ��رب ق�ضية �أوج��ه
التقابل بني الدميقراطية والإ�سالم ال�سيا�سي ،حيث �أن لكل
دين �سيا�سة �سواء كانت ظاهرة �أم كامنة ،حتى و�إن تعاىل الدين،
فال بد له �أن يهتم بتدبري �ش�ؤون النا�س ،باعتبار �أن الدين ميثل
م�شروع تنظيم جديد للحياة ال�سيا�سية لأي جمتمع ،وعليه
ف�إن هنالك خم�سة �أوجه للتقابل بني الدميقراطية والإ�سالم
ال�سيا�سي� ،أولها �أن �أه��م ما مييز الإ��س�لام ال�سيا�سي اعتقاده
يف �إمكانية بناء ال��دول��ة على ح��ق مطلق بالرغم �أن الإمي��ان
املطلق يتعار�ض م��ع ال�سيا�سة ،ثانيها �أن الإ��س�لام ال�سيا�سي
يريد �إخ�ضاع ال�سيا�سة �إىل املعايري الفقهية وهذا ي�ؤثر على
م�صادرة احل��ري��ات التي متثل الأ�سا�س الدميقراطي .ثالثها
�أن الإ�سالم ال�سيا�سي ينا�شد باملعقولية ،ويف املقابل يبتعد عن
العقالنية التي تعترب �أ�سا�سا من �أ�س�س الدميقراطية .رابعها
أ�ن��ه ال بد و�أن يتم احل��وار الدميقراطي والعقالين يف ف�ضاء
حمايد ،حيث �أن الإ�سالميني املت�شددين ال ي�ؤمنون باحلياد،
والإ� �س�لام ال�سيا�سي يريد ت�صورا دميقراطيا ب�لا علمانية؛
العتقادهم �أن العلمانية تهدد الدين .و أ�خ�يرا �ضرورة �إل��زام
الدميقراطيني بالثقافة بينما الإ�سالميون يعادون الثقافة،
فيلج�ؤون �إىل تهمي�ش احل�ي��اة الثقافية وت�صحريها .وجمع
امل�صباحي يف نقا�شه ب�ين ت�شا�ؤمية العقل وتفا�ؤلية القلب،
حيث اعترب احتكاك الإ�سالم ال�سيا�سي باملعرتك ال�سيا�سي من
�ش�أنه �أن ي��ؤدي �إىل االع�تراف واالنفتاح على واقع التحديات
املعقدة واملت�شابكة.
كل ذلك ميثل مقتطفات من الفكر العربي يف فل�سفة الدين،
ف�ضرورة االهتمام بالفل�سفة ب�شكل عام وفل�سفة الدين ب�شكل
خ��ا���ص م��ن خ�لال احل ��وارات العلمية� ،ستغني احل�ق��ل املعريف
والعلمي الفل�سفي.
heenosaid@gmail.com
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العدل في اإلسالم هو الحق واألصل
قي�س املعويل
العدل مفهوم رئي�س ومهم يف حياة الب�شرية وهو جزء ال يتجز�أ من حياة املرء اليومية التي حتمل يف طياتها و�أوقاتها حركاته و�سكناته وات�صاله مع غريه و�إمتام معامالته وحاجاته
وق�ضاياه .ولقد جاء الإ�سالم لين�سق وينظم حياة املجتمع الب�شري وعندما جاء و�ضع ت�صوراته ومفاهيمه و�سياقاته لكل �أحكام الإن�سانية ،ويف هذا املقال ن�ستعر�ض هذه الت�صورات
واملفاهيم وتف�صيالتها ب�صورة مب�سطة تعقيباً على مقالة للدكتور معتز اخلطيب «العدل يف التفكري الإ�سالمي :املفاهيم وال�سياقات».

ل �ق��د ا��س�ت�ه��ل ال �ك��ات��ب م�ق��ال�ت��ه ب �ع��ر���ض ب���س�ي��ط ل�ل�ع��دل
و�أو�� �ص ��اف ��ه ال �ع ��ام ��ة واخل ��ا� �ص ��ة م ��ن م �ن �ظ��ور الإ�� �س�ل�ام
والفل�سفة وال�سيا�سة ،وق��د �أورد �أن املجتمع احلديث
يفتقر للنقا�ش الفل�سفي ال ��ذي ال ينظر تف�صيال يف
الأم��ور بل �أ�صبح املجتمع يعر�ضها �سطحيا فقط دون
�إب� ��داء ر�أي �أو ط ��رح ف�ي�ه��ا ب �ن��ا ًء ع�ل��ى ت ��أث�ير الفل�سلفة
الفرن�سية احلديثة� .إنْ نظرنا �إىل الفل�سفة يف العدل
لوجدنا �أن هناك الكثري من النظريات والآراء القدمية
منها واحل��دي�ث��ة ال�ت��ي يف جمملها ت ��رى �أن ال �ع��دل هو
�أ�سا�س الت�شريع والقانون والإن�صاف وم��ن �أ�شهر هذه
النظريات نظرية «العدالة ك�إن�صاف» جلون رولز التي
�صدرت يف مطلع ال�سبعينيات التي �أ�شار لها الكاتب يف
�أطروحته.
و�إن ر�أي �ن ��ا م��و� �ض��وع ف�ل���س�ف��ة ال �ع ��دل م ��ن ج��ان��ب عقلي
حلكمنا على ذل��ك مب��وج��ب احل�ي��اة اليومية والعملية
وما قد حوته عقول الب�شر القا�صرة ،ولكن يجب على
العقال �أن يربطوا الأم��ور ب�أ�صولها و�أ�سا�سها؛ فمن�ش�أ
اخل�ل��ق م��ن اخل��ال��ق وم�ن���ش��أ ال�ع��دل م��ن ال �ع��ادل فلذلك
فليبت�صر من كان له قلب �أو �ألقى ال�سمع وهو �شهيد �أن
ينظر �إىل العدل يف الإ�سالم وكيف جاء م�ساوياً حلقوق
الب�شر معطياً ك��ل ذي ح��قٍ حقه ،كما ورد يف كتاب اهلل
املحفوظ من ال�ضياع ،و�سنة نبيه الكرمي الذي ال ينطق
وحىَ ،ع ّلَ َم ُه َ�شدِ ي ُد ا ْل ُق َوى».
عن الهوى «�إنْ هُ َو �إِ َّل َو ْح ٌي ُي َ
العدل لغة كما ورد يف معاجم العرب هو �ضد اجلور يف
القامو�س املحيط ،والإن�صاف يف معجم الو�سيط ،وقد
ورد � ً
أي�ضا أ�ن��ه العدالة واال�ستقامة ،وع � ّدل ال�شيء �أي
قومه و�أ�صلحه� .أم��ا ا�صطالحاً فقد ذكر �أن��ه ا�ستعمال
الأم��ور يف موا�ضعها ،و�أوقاتها ،ووجوهها ،ومقاديرها،
من غري �سرف ،وال تق�صري ،وال تقدمي ،وال ت�أخري وقيل
�أي�ضاً ال َع ُ
دل هو اال�ستِقا َمة على طريقِ احلق باالجتِناب
ع َّما هو َم�ظ��و ٌر دي�ن�اً .وق��د ورد ذك��ر العدل يف القر�آن
دليل على �أنه ا�سم من �أ�سماء اهلل احل�سنى و�أنه مما �أمر

اهلل به فقال�« :إِ َّن َّ َ
ال ْح��� َ�س��انِ َوِ�إي� َت��ا ِء
الل َي��أْ ُم� ُر بِا ْل َع ْدلِ َو ْ إِ
ذِي ا ْل ُق ْر َبى َو َي ْنهَى َع ِن ا ْل َف ْح َ�شا ِء َو ْالُن َك ِر َوا ْل َبغ ِْي َيع ُِظ ُك ْم
َل َع ّلَ ُك ْم َت َذ َّك ُرو َن» (�سورة النحل.)90:
وقد �أُ ْورد �أن العدل يت�شكل من ثالثة عنا�صر هي حقوق
اهلل ،وحقوق العبد ،وحقوق م�شرتكة بني اهلل والعبد.
ولكن ليعلم املرء �أن من �أقام حقوق اهلل فقد �أقام احلقني
الآخ ��ري ��ن ،و�إن اب�ت�ع��د ع��ن ح �ق��وق اهلل مل��ا وج ��ه للعباد
حقوقها وال ن�ظ��ر للحقوق امل���ش�ترك��ة يف الأ� �ص��ل وم��ن
الأ�سا�س ،ولكن هل العدل من اهلل ،والظلم من الب�شر،
�أم �أن العدل من اهلل والظلم � ً
أي�ضا؟ يجب التف�صيل يف
ه��ذا الأم ��ر �إن اهلل ق��د ت�ن��زه ع��ن ال�ع�ب��اد وت�ع��اىل اهلل �أن
ينزل بنف�سه العلية �إىل مقامهم ،فهو العزيز املتكرب،
ولكن اهلل عندما �أوجد العدل �أوجد معه الظلم لأنه �إن
مل يكن هناك ظلم فلن يكون هناك فائدة للعدل �أ�ص ً
ال،
ولأ�صبح العدل �أمراً كاجلماد ال ينظر حتى �إليه فلذلك
ميكن �أن يو�صف الظلم �أن��ه ال�شرك ب��اهلل ،وال�ع��دل هو
الإمي��ان به ،و�أن الظلم هو �سلب حقوق النا�س ،والعدل
ه ��و �إرج� � ��اع احل �ق ��وق وامل� �ظ ��امل لأه �ل �ه��ا وم���س�ت�ح�ق�ي�ه��ا،
وغريها من النقائ�ض واملت�ضادات التي تف�صل الفرق
بني العدل والظلم .وبنا ًء على هذا ،ف�إن عدل الإ�سالم
هو احلق وال�صواب واحلقيقة والأ�صل ،ومن اطلع على
ذلك لأب�صر احلقيقة من عند اهلل العدل؛ لأنه �أوجده
ليق�ضي �أمراً كان مفعوال.
�إن ُبعد النا�س عن العدل وانحيازهم لتفكريهم و�أهوائهم
�إمنا ح�صل بعد ابتعادهم عن احلق واخرتاعهم لأ�س�س
ومنظمات وتقديرات �سيا�سية كاال�شرتاكية وال�شيوعية
والليربالية والر�أ�سمالية والدميوقراطية وغريها التي
جعلت للعدل يف كل منها مفهوماً وت�صوراً و�سياقاً تعتد
ب��ه وتنظر �إل�ي��ه وت�شد اخلطى ن�ح��وه ،مم��ا جعل لذلك
ت�أثرياً على عدل الإ�سالم ال يف �أ�صله؛ ف�أ�صله باق �إمنا
يف واقعه وتطبيقه ،فقد �أدرج كثري من النا�س قواعد
و�آرا ًء ال متت للإ�سالم ب�صفتها ركائز اعتربها البع�ض

يف عدل الإ�سالم ،مما جعل الكثريين يرون �أن العدالة
يف الإ�سالم ه�شة قابلة للتغيري عن �أ�صلها .ولكن عدل
الدين اليتغري و�إمنا ت�ضاف عليه �أحكام لتنا�سب الع�صر
وال��زم��ن وطبيعة الب�شر؛ لأن م��ن طبيعة ه��ذا الدين
�أن ��ه ه�ي��أ جلميع الأزم� ��ان ق��دمي�ه��ا وح��دي�ث�ه��ا مت�أخرها
ومتقدمها .ولهذا دعت احلاجة �إىل و�ضع بع�ض الأ�س�س
والقواعد والأ�صول تف�صل العدل ال�سيا�سي وحتده عن
الإجن� ��راف ن�ح��و ت �ي��ارات ال�ف���س��اد وال �� �ض�لال ،وق��د �أورد
الكاتب ع�شرة منها للغزايل و�أخ��رى مثلها لل�شريازي،
ل��رمب��ا ت�ك��ون خمتلفة ع��ن بع�ضها قلي ً
ال ولكنها ت ��ؤدي
غ��ر���ض اال��س�ت�ق��ام��ة ال�سيا�سية وال �ع��دل والإن �� �ص��اف يف
احلكم والوالية والإمامة ،و� ً
أي�ضا رمبا يرتبط بع�ضها
ب��ال �ع��دل االج �ت �م��اع��ي ال� ��ذي مي �ك��ن �أن ي��رك��ز ع �ل��ى �أن ��ه
الإن�صاف و�إع�ط��اء من ي�ستحق احل��ق ،ورد الظامل عن
الظلم ومعاقبته على ظلمه .وم��ن ه��ذا املنطلق ،ف ��إ َّن
العدل االجتماعي ميكن �أن ي�صنف على �أنه الإن�صاف.
الإ�سالم دين �شامل فلذلك جاء تف�صيال جلميع الأحكام
من عدل وا�ستقامة وحق وعبادة وت�شريع وفقه وحديث
وكالم �إلخ؛ فلذلك �إن �أردنا تف�صيل الأمر وجعل النقاط
على احل��روف لقلنا �إ َّن الدين الإ�سالمي ف�صل العدل
تف�صيال و�أو��ض�ح��ه ب���ص��ورة تنا�سب فهم ع�ق��ول الب�شر
القا�صرة مم��ا يهيئ للنا�س �أن يتعرفوا على احلقيقة
يف �أب���س��ط معانيها و��ص��وره��ا ،ول�ك��ن اخ�ت�لاط املفاهيم
ال�سيا�سية ب�شمولية الإ��س�لام �أوج ��ب علينا �أن ن�ستقي
املعاين من �أ�صولها و�أ�سا�سها ونبحر فيها ونتمعن يف
�أ�صولها ومعانيها؛ ليكون عدل الإ�سالم حمافظاً على
ثباته وت�صوره ال حت��ده احل��دود وال تخالفه الوقائع،
أ�سا�سا لدولنا وجمتمعاتنا و�شعوبنا و�أ�سرنا
و�إمنا يكون � ً
�أي ��ً��ض��ا .ولتحقيق ذل ��ك ،ي�ج��ب �أن ن��ر��س��خ معنى ال�ع��دل
احلقيقي يف اجتماعنا و�سيا�ستنا واقت�صادنا وثقافتنا
وع�ل�م�ن��ا وع�م�ل�ن��ا؛ فن�سعد بتحقيق ال �ع��دل والإن �� �ص��اف
وامل�ساواة جلميع �أفراد املجتمع.
qais1415@hotmail.com
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�أجمد �سعيد

يف املقال املُعنون بـ «ال َّتعارف يف الإ�سالم الغاية واملنهج» ،قدَّم الأ�ستاذ ُممد ال�سماك املنهج الوا�ضح واجللي يف الت�شريع الإ�سالمي من حيث امل�صدر �أال وهو ت�شريع القر�آن الكرمي ،وا�ضعاً
�إياه م�صدرا �أولياً للت�شريع ،ومنبعاً مُهماً لكل الر�ساالت والإ�شارات الدالة على الوحدة وامل�ساواة بني اخللق .ويف بداية الأمر يبد�أ باال�ستداالل ب�آيات قر�آنية من القر�آن الكرمي ل ُيبني
وا�ضحا وربانياً يف م�س�ألة اخللق املت�ساوي رغم اختالف الأعراق والأجنا�س ،ولكن يدعو � ً
أي�ضا �إىل تقبل هذا االختالف والتم�سك مببد�أ امل�ساواة ،فجميع النا�س دون
�أ َّن هنالك م�صد ًرا
ً
ا�ستثناء خلقوا من نف�س واحدة .ومن هذا املنطلق جند �أ َّن ر�سالة الإ�سالم وعاملية الدعوة التي �أتى بها ،ت�ستمدان قوتهما ودعائم �أ�س�سهما من مبد�أ امل�ساواة التامة بني ال َّنا�س ،ويجب �أال
نغفل التكرمي الذي و�ضعه اهلل يف الإن�سان والذي ا�ست�أمنه على خالفة و�إعمار الأر�ض.

غ�ير �أنَّ احلكمة الإلهية ��ش��اءت �أن يكون النا�س
رغ� ��م وح ��دان �ي ��ة اخل �ل ��ق ووح� � ��دة اخل ��ال ��ق ،خ�ل�ق�اً
خمتلفني م�صنفني ومق�سمني �إىل �أمم و�شعوب؛
ف��ال��وح��دة الإن���س��ان�ي��ة ه�ن��ا ت �ق��وم ع�ل��ى االخ �ت�لاف
وال �ت �ن��وع ول �ي ����س ع �ل��ى ال �ت �ط��اب��ق وال �ت �م��اث��ل؛ لأن
االخ�ت�لاف �آي��ة م��ن �آي ��ات اهلل ومظهر وا��ض��ح من
مظاهر الإبداع يف اخللق ،ومن ثم ف�إنَّ االختالف
العرقي ال ي�شكل ق��اع��دة لأف�ضلية وال لرتاتبية
دون�ي��ة ،فهو اخ�ت�لاف يف �إط ��ار الأ� �س��رة الإن�سانية
ال ��واح ��دة ،يحتم ع�ل��ى ال �ف��رد اح�ت�رام الآخ ��ر كما
هو ،وعلى ال�صورة التي خلقه اهلل عليها� .إذا كان
احرتام الآخر كما هو لوناً ول�سانًا ،ي�شكل قاعدة
ث��اب�ت��ة م��ن ق��واع��د ال���س�ل��وك ال��دي�ن��ي يف الإ� �س�لام،
ف� � ��إنَّ اح�ت�رام ��ه ك �م��ا ه ��و ع �ق �ي��دة و�إمي� ��ا ًن� ��ا �إق� ��رار
مببد�أ تعددية ال�شرائع ال�سماوية ،واح�ترام ملبد�أ
حرية االختيار ،وال�ت��زام بقواعد ع��دم الإك ��راه يف
الدين ،ومعنى ذلك كله� ،أنه مع اختالف الأل�سن
والألوان ،كان من رحمة اخلالق اختالف ال�شرائع
واملناهج ،فاالختالف الثقايف والعرقي والديني
واملذهبي ب��اق حتى النهاية ،والتعامل مع بقائه
ال يكون ب�إلغائه وال بتجاهله ،بل بالتعرف عليه
وتقبله واحرتامه والتعاي�ش معه ك�سنة دائمة من
�سنن احلياة وال�ك��ون ،وه��ذا ما يحيلنا �إىل غائية
التعارف بني الأمم وال�شعوب ،وهو ما ال يتناق�ض
مع الوحدة الإن�سانية؛ فالعالقة التكاملية بني
الوحدة واالختالف تربز من خالل بع�ض املبادئ
ال�سامية التي �أتى بها القر�آن الكرمي ،ومن تلك
املبادئ مبد أ� التداول� ،إذ لو كان النا�س كلهم �شع ًبا
واح��داً �أو ملة واح��دة �أو على عقيدة واح��دة وفكر

واح��د ملا كانت هناك �أي��ة حاجة للتداول ،ولأنهم
خمتلفون ،لأن الإرادة الإلهية �شاءت �أن يكونوا
خمتلفني ،كان البد من التداول .والتداول يعني
توا�صل الإن�سانية وا�ستمرارها .وهناك مبد�أ �آخر
وهو مبد�أ التدافع ،وهو بعيد كل البعد عن فكرة
التحارب والت�صادم ،بل هو تناف�س ارتقائي ومطور
حقيقي للمجتمعات الإن�سانية املُختلفة ،فمن دون
االح�ت�ك��اك ال�ف�ك��ري وال�ت�لاق��ح ال�ث�ق��ايف وال�ت��داف��ع
احل� ��� �ض ��اري ب�ي�ن ال �ن ��ا� ��س امل �خ �ت �ل �ف�ين وامل �ت �ن��وع��ي
ال �ث �ق��اف��ات واخل �ل �ف �ي ��ات ،ي �ف �ق��د ال ��ذه ��ن تعط�شه
للمعرفة والتي هي عود الثقاب ال��ذي يلهبه� .إن
االختالف بني النا�س وما ي�شكله االختالف من
تدافع هو �أحد �أهم م�ستلزمات عدم ف�ساد الأر�ض.
ومن هنا ف�إنَّ �أحد املبادئ ذات الأهمية الق�صوى
ه ��و م �ب ��د�أ ال �ت �غ��اي��ر ،ف��ال�ت�غ��اي��ر واالخ� �ت�ل�اف هما
القاعدة ،وهي قاعدة ع�صية على التجاوز ،ت�شكل
الثابت الدائم يف املجتمعات الإن�سانية منذ البدء
وحتى النهاية .ولذلك �أر�سى اهلل قاعدة التعارف
املكملة لقاعدة االختالف والتغاير ،والقاعدتان
م� ًع��ا ت�شكالن الأ��س��ا���س ال ��ذي ت�ق��وم عليه الأخ ��وة
الإن�سانية التي ال �سالم وال ا�ستقرار من دونها.
ل �ق��د �أم � ��ر الإ� � �س �ل�ام ب ��ال �ت �ع ��ارف ب�ي�ن اجل �م��اع��ات
الإن�سانية ،ال بالت�سامح ،وه��ذا ما جنح فيه بحق
الفيل�سوف الأملاين نيت�شه عندما قال ب�أنَّ الت�سامح
�إه��ان��ة ل�ل�آخ��ر ،مل��ا ف�ي��ه م��ن ف��وق�ي��ة امل���س��ام��ح على
امل�سموح� .إن عالقة الإ�سالم بالر�ساالت ال�سماوية
التوحيدية لي�ست عالقة ت�ساحمية ولكنها عالقة
�إميان؛ ذلك �أنَّ الإميان ال يكتمل �إال بالإميان بكل
الأنبياء والر�سل وبكل الر�ساالت التي �أوح��ى بها

اهلل ،و�شتان مابني العالقة القائمة على الإميان،
وتلك القائمة على الت�سامح ،فالأوىل هي عالقة
ندية وتناف�سية �إمنا تقوم على �أ�سا�س االعرتاف
ب��احل��ق واح�ت�رام االخ�ت�لاف والآخ ��ر� ،أم��ا الثانية
ف�ه��ي ع�لاق��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ف��وق��ي م�ت�ع��ال،
ت���س�ت�ن��د ع �ل��ى �إن �ك ��ار احل ��ق واال� �س �ت �ع�لاء� .إنَّ من
��ش��أن التع�صب للدين �أو امل��ذه��ب �أو اجلماعة �أن
يقيم ج��زراً من التنوع متباعدة وجاهلة بالآخر،
وتكون مت�شككة فيه وم�ستنفرة دائماً ملواجهته.
وه��ذا تنوع خ��ارج �إط ��ار ال��وح��دة؛ ب��ل راف����ض لها.
�أم ��ا ال �ت �ع��ارف ف ��إ ِّن��ه ع�ل��ى ال�ع�ك����س م��ن ذل ��ك ُيقيم
وح��دة يف إ�ط��ار متنوع ،تعرف الآخ��ر وتعرتف به،
وتبادله االحرتام والثقة واملحبة ،وهذه وحدة يف
�إطار التنوع� .إن التعارف القائم على املعرفة ،هو
إ�ح��دى هبات اهلل للإن�سان ،والأ�سا�س الذي تقوم
عليه �أخ��وة �إن�سانية غنية باالختالف وحمرتمة
ل��ه ،جتعل منه قاعدة لالئتالف والتوافق لي�س
للخالف والتنابذ.
التعارف هو اجل�سر ال��ذي يربط بني اجلماعات
املتنوعة واملختلفة .ولكن ال �أ�سا�س لأي تعارف من
دون معرفة ،ذلك لأن التعارف يقوم �أ�سا�ساً على
املعرفة ،ويفرت�ض يف الآخر �أن يكون خمتلفاً حتى
نتعرف عليه .ويفرت�ض �أن نكون نحن خمتلفني
عنه حتى تتم عملية تعارف تبادلية .ومن هنا ف�إنَّ
الدعوة القر�آنية للنا�س ليتعارفوا هي يف حد ذاتها
دع��وة لهم للتعرف على ما بينهم من اختالفات
ول�لاع�تراف بهذه االخ�ت�لاف��ات ،ولإدراك حتمية
ا�ستمرارها ،ولبناء جمتمع �إن�ساين واحد متناغم
على قاعدة معرفة املختلفني وتعارفهم.
amjdsaeed01@outlook.com
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التصوف
موقف مدرسة المنار من
ُّ
حممد ال�سيفي

ترتكز اجلهود التجديدية عند الإمام حممد عبده ومدر�سته املنار عند الكاتب حممد حلمي عبد الوهاب يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم» بعنوان «اجلدال لدى املفكرين امل�سلمني يف الأزمنة احلديثة
باعتباره منهجا للدعوة :مدر�سة املنار وق�ضايا الت�صوف �أمنوذجا» على فكرتني �أ�سا�سيتني؛ الأوىل :حترير الفكر الإ�سالمي من قيود التقليد ،والثانية� :إ�صالح اللغة العربية جلهة الأ�ساليب ،كما
كانت خ�صو�صية هذه املدر�سة ـ كما يرى الكاتب ـ يف �أ�صالتها و�شموليتها؛ فتمثلت �أ�صالتها يف �أنّ دعوة الإمام الإ�صالحية «متثل كيان �أمة بكل مقوماتها احل�ضارية بثوب جديد اقت�ضته ظروف التغري
امل�ستمر ،وروح الع�صر املتغرية» ،و�أمّا �شموليتها فقد اقت�صر الكاتب على ذكر �أهمية ال�شمولية لدى املفكر ،ويف الواقع �إنّ ال�شمولية هي �صفة الفكر الإ�سالمي الذي حاول الإمام حممد عبده عالجه.

و�صف الإم ��ام دعوته ومنهاجه الإ�صالحي التجديدي
بقوله« :ولقد خالفت يف الدعوة ر�أي الفئتني العظيمتني
اللتني ي�ترك��ب منها ج�سم الأم ��ة :ط�لاب ع�ل��وم الدين
وم��ن على �شاكلتهم ،وط�لاب فنون الع�صر وم��ن ه��و يف
ن��اح�ي�ت�ه��م»؛ وم ��ن ه ��ذا يتبني ل�ن��ا م��ا ي�ترت��ب ع�ل��ى ذل��ك
من ��ض��رورة متيز موقف الإم��ام عن غ�يره يف كثري من
ال�ق���ض��اي��ا ،وم ��ن ذل ��ك م��وق�ف��ه م ��ن (ق���ض��اي��ا ال�ت���ص��وف
وال�صوفية)؛ فر�أيه وموقفه كان خمالفا لر�أي الفئتني
ال�سابقتني؛ ف��الأوىل غلب عليها االتباع ال��ذي �أدى �إىل
االب�ت��داع ،و�أم��ا الثانية فقد غالت يف رف�ضها للت�صوف
بالكلية؛ بحجة �أ ّنه مناف للعقل ،وم�ضاد للمدنية ،وبناء
على ذلك �سعى الكاتب �إىل �إبراز موقف �صاحب املنار من
ق�ضايا الت�صوف ،كما �سعى �إىل ك�شف طبيعة اجلداالت
الفكرية ال�ت��ي دارت ح��ول ه��ذا امل��و��ض��وع على �صفحات
املنار.
ذك ��ر ال �ك��ات��ب �أن� ��ه ��س�ي�م�ه��د ب��و� �ص��ف اجل � ��دال احل��ا��ص��ل
ب�ش�أن الت�صوف يف الأزمنة احلديثة ،وا�ستك�شاف موقع
الت�صوف يف �سياق النه�ضة الإ�سالمية عامة ،وذلك من
�أج ��ل و��ض��ع م��وق��ف م��در��س��ة امل�ن��ار يف �سياقها التاريخي
الذي �صدرت فيه ،والأهم ـ يف ر�أيي ـ هو التمهيد بو�صف
احلالة االجتماعية وال�سيا�سية واملعرفية لتلك الفرتة،
�إال �أن��ه مل يقم بذلك التمهيد ال���ض��روري ك��اف��ة ،و� ّإن��ا
�شرع مبا�شرة يف درا�سة �آراء املدر�سة التي يرى �أن روادها
مل يغفلوا عن الت�صوف بو�صفه منحى وبعدا مهما جدا
من �أبعاد النه�ضة الإ�سالمية ال�شاملة ،بل �أولوه عناية
كربى؛ فلفتوا االنتباه �إىل مركزية هذا املكون الروحي
العميق �أوال ،وعملوا على ت�أكيد �أ�صالته ثانيا ،ودليل
املوقف الإيجابي ملدر�سة املنار من الت�صوف هو ما كرره
الإمام حممد عبده من �أنه �إذا يئ�س من �إ�صالح الأزهر

ف ��إ ّن��ه �سينتقي ع���ش��رة م��ن طلبة ال�ع�ل��م ،يربيهم تربية
�صوفية ،ويكمل تعليمهم ،وكذلك تعقيب ال�شيخ ر�شيد
ر�ضا على ذلك بقوله« :ولو مت للأ�ستاذ الإمام هذا ،على
ال��وج��ه ال��ذي ي��ري��ده؛ لكان �أع�ظ��م �أعماله ف��ائ��دة» ،لكن
ذلك املوقف مل مينع ال�شيخ ر�شيد ر�ضا من نقده لكثري
مما �شاع عند �أهل الت�صوف يف ع�صره ،فا�شتملت جملة
املنار على كثري من النقد للممار�سات العملية جلموع
املت�صوفة ،ومي�ك��ن �أن نق�سم اجت��اه��ات النقد للت�صوف
عند ال�شيخ ر�شيد ر��ض��ا �إىل اجت��اه�ين؛ الأول :نقد ما
ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �م��ار� �س��ات وال �ط �ق��و���س وال���ش�ع��ائ��ر ال���ص��وف�ي��ة،
وال � �ث� ��اين :م ��ا ي �خ �ت ����ص ب �ن �ق��د امل � �ق� ��والت واالع� �ت� �ق ��ادات
ال�ن�ظ��ري��ة ،وق��د ك��ان �أول نقد �صريح وج�ه��ه �إىل علماء
الأزهر هو حول ما �أطلق عليه «بدعة احتفالهم مبولد
الإمام ال�شافعي ،الذي ي�سمونه الكن�سة؛ لأنهم يكن�سون
فيه قبة ال�ضريح ،ويق�سمون كنا�ستها بينهم للتربك
بها» ،وكذلك انتقد �سكوت العلماء عن �إنكار اخلرافات
التي ت��أت��ي بها اجل�م��اه�ير ،كما �أن��ه كتب مقاال بعنوان
(امل��ول��د احل�سيني وامل�ن�ك��رات وال�ب��دع والعلماء) ،وا�صفا
�إياه باالحتفال الأكرث بدعا ومنكرات ،كما ا�ستغرق نقده
ملظاهر االحتفاالت باملولد حيزا كبريا من اهتماماته،
حيث �أف��رد لها مقاال يف العدد العا�شر بعنوان( :ت�أويل
بع�ض علماء الأزه ��ر خل��راف��ات ال�ق�ب��وري�ين يف امل��وال��د)،
�أك��د فيه �أن الأول�ي��اء ك�سائر الأم ��وات ال ميلكون للنا�س
وال لأنف�سهم �ضرا وال نفعا؛ ال ب��ال��ذات وال بالوا�سطة
وال�شفاعة ،و�أم��ا فيما يتعلق بنقده للتو�سل؛ فقد ن�شر
مقالني طويلني يف املجلد الرابع بعنوان« :الوا�سطة بني
اخللق واخلالق والرد على بع�ض العلماء فيها».
ومما يعيبه ال�شيخ ر�شيد ر�ضا على ال�صوفية الإف��راط
يف احلديث عن اجلانب الباطني للدين؛ حيث يقول يف

ذلك« :كان من غلو ال�صوفية �أن �أفرطوا يف الكالم على
حكمة الدين و�أ� �س��راره؛ حتى بعدوا بها عن الن�صو�ص
وال �� �س�نن ،ث��م زع �م��وا �أن ل �ل �ق��ر�آن ظ��اه��را وب��اط �ن��ا ،و�أنّ
مدلول الن�صو�ص هو الظاهر ،و� ّأم��ا الباطن فال يعرف
�إال بالك�شف والإلهام ،ومن هذه الثغرة دخلت على ه�ؤالء
د�سائ�س باطنية» ،كما ي�ؤكد �أنّ ال�ضالل احلا�صل ب�سبب
الت�ص ّوف �أك�بر بكثري م��ن الهداية احلا�صلة ب��ه؛ حيث
يقول« :لقد اهتدى بال�سلطة الروحية املطلقة والعمياء
�أقوام ،ولكن الذين �ضلوا �أكرث من الذين اهتدوا ..فقد
ق��ام م�ق��ام �أول�ئ��ك ال�شيوخ ال�ع��ارف�ين �شيوخ ج�ه��ال �أل�ق��وا
بذور ال�ضالل يف نفو�س �أتباعهم ،فنبتت و�أثمرت ثمرا
خبيثا جنت الأم��ة منه حنظال وطعما زق��وم��ا ،»...كما
ا��س�ت�ح��وذت م���س��أل��ة ال �ك��رام��ات ع�ل��ى ال�ك�ث�ير م��ن كتابات
ال�شيخ ر�شيد ر�ضا؛ ففند الآراء املغالية فيها ،حماوال
جعلها مت�سقة مع ت�صوره الإ�صالحي التجديدي.
ويرى الكاتب �أنّ موقف ال�شيخ ر�شيد ر�ضا من الت�صوف
� ّإن ��ا ك��ان ب��وج��ود ن� ّي��ة دف��اع� ّي��ة ع��ن الإ� �س�لام ،ذل��ك يبدو
م��ن خ�لال ت�أكيده �أنّ ممار�سات �أه��ل ال�ط��رق ق��د دفعت
امل�ست�شرقني �إىل اتهام الإ�سالم ب�أ ّنه دين �سحر و�شعوذة،
ولي�س جديرا باالعتقاد يف �صحته والإميان بدعوته ،كما
�أن الكاتب �أ�شار �إىل �أن ت�أثر ال�شيخ ر�شيد ر�ضا بطريقة
ومنزع �أ�ستاذه حممد عبده يف الإ�صالح والتهذيب تبدو
بينة للعيان ،لكنه مل يثبت على هذا الطريق لنهايته،
و�إمنا حتول �إىل املنزع الوهابي املت�شدد يف موقفه العام
من الت�صوف وال�صوفية ،وال �أدل على ذلك من حما�ضر
اج�ت�م��اع��ات �أم ال�ق��رى ال�ت��ي داوم على ن�شرها يف جملة
املنار ،وقد ت�ضمنت هجوما �شديدا على الت�صوف ،و�صل
يف بع�ض الأحيان �إىل �إخ��راج �أتباعه من دائ��رة التوحيد
بالكلية.
alsifi98518206@gmail.com
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