العدد الثامن والخمسون  :ذو القعدة ١٤٤٠هـ  -يوليو ٢٠١٩م
ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

أما قبل!...
َّ
د .هالل الحجري
من قصائد األطفال التي نظمها الشاعر الرومانسي
الكبير ويليام وردزورث (William Wordsworth
( 1850-1770قصيدة بعنوان «شهر آذار السعيد» أو
 ،THE MERRY MONTH OF MARCHوتأخذ
أحيانا عنوانا أكثر شهرة وهو . Written in March

قضية إدراك المصالح الكبرى لألمة
األمانة في اإلسالم
االضطراب الديني :أسبابه وسبل قهره
العالم وصراع األصوليات الدينية
العدل واإلحسان في مقاربة تجديدية
القراءات الحداثية للنص القرآني بين القبول والرفض
المؤسسات الدينية اإلسالمية بين اإلصالح والتطرف
برتران بادي في نشوء الدولة المستحيلة والدولة المستوردة
تعدد األديان أم دين أوحد...؟
رؤى الشريعة والقانون والسنن في أعمال مفسري القرآن المحدثين
الهند ..صراع األديان والسلطة

وهي أنشودة تحتفي بالربيع ورحيل الشتاء القارس.
كتب وردزورث هذه القصيدة يوم  16أبريل 1802حين
كان متكئا على الجسر عند سفح بحيرة برذرز ووتر
 .Brothers Waterومثل قصائد وردزورث األخرى التي
الج َ
مال الذي
تتمحور حول الطبيعة ،تُبرز هذه القصيدة َ
يسفحه فصل الربيع على الحياة؛ إذ يبدأ اليوم بصياح
الد َيكة مؤذنا بميالد يوم جديد متدفق بالعطاء؛ تُغ ّرد
ِّ
المروج
مياه البحيرات ،بينما تتمدد
فيه الطيور وتترقرق
ُ
ُ
الخضراء تحت الشمس المشرقة ،و ُيهرع الناس كبارا
وصغارا إلى العمل ،وتقضي المواشي سحابةَ النهار
رؤوسها
َضرة ال تكاد ترفع
مستمتعةً برعي أعشاب ن ِ
َ
عنها .وال يتوقف الشاعر عند هذا الوصف وإنما ُي ِت ُّم
المشهد بوصف الثلوج المنحسرة أما مقدم الربيع
َ
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فالتالل
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مهزوم
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بزهره وعشبه ،فتتحول الحياة العليلة من قسوة
الشتاء إلى كرنفال من الفرح يعم السهل والجبل؛
فيبتهج الفالحون ويهتفون بالسعادة والفرح.
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قضية إدراك المصالح الكبرى لألمة
وليد العبري
كانت �إ�شكالية �إدراك امل�صالح الكربى وال�سعي من �أجل حتقيق هذه امل�صالح ،وال تزال ،قابعة يف مركز الأزمة احل�ضارية ال�شاملة التي حتيط مبجتمعات الأمة الإ�سالمية منذ
انك�سارها يف مواجهة هيمنة احل�ضارة الغربية احلديثة قبل نحو قرنني من الزمان .وجتلت هذه الإ�شكاليبة عمليا يف تدين قدرة الوعي اجلمعي للأمة على التمييز بح�سم بني
الر�أي ال�شخ�صي للحاكم ،والر�أي العام ال�سواد الأعظم من الأمة .وهذا ما حتدث به الكاتب �إبراهيم البيومي غامن يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم»؛ �إذ ناق�ش �أي�ضا �أن من الأمثلة
الأخرى لتدين قدرة الوعي اجلمعي للأمة :التمييز يف خلط املال اخلا�ص للحاكم مبال اخلزينة العامة للدولة ،وربط م�صري احلاكم يف �شخ�صه مب�صري الأمة يف جمموعها .وغلب
الدمج بني هذا وذاك على الإدراك العام يف �أغلب الأحوال.

كما جت َّلت الإ�شكالية �أي�ضا على امل�ستوى النظري؛ حيث تنوعت
���ص��ي��غ ال��ت��ع��ب�ير ع��ن امل��ع��ن��ى امل��ج��رد مل��ف��ه��وم «امل�����ص��ال��ح ال��ك�برى»
بتنوع اخللفيات املعرفية للنخب التي ان�شغلت بهذه الق�ضية.
ولأه��م��ي��ة م��ف��ه��وم «امل�����ص��ل��ح��ة» م��ع م��ا ُي�����ض��اف �إل��ي��ه م��ن نعوت
متعددة؛ يك ُ
رث ا�ستعماله يف اخلطابات املختلفة :الأ���ص��ويل،
والقانوين ،واالجتماعي والفل�سفي؛ �إال �أن كرثة ا�ستعماله ال
ت�ؤ�شر على و�ضوح معناه ،كما ال تعني وجود اتفاق بني منتجي
تلك اخلطابات على م�ضمون ا�صطالحي حمدد له.
�إ َّن معنى امل�صالح الكربى للأمة يف �سياق ه��ذا املو�ضوع هو:
الأهداف التي ت�ؤمن بها الأمة� ،أو ت�ضعها لنف�سها ،وتكون جزءا
من م�شروع ع��ام قابل للتحقيق .وه��ذه امل�صالح ما هو ثابت،
ومنها ما هو متغري؛ وامل�صالح الثابتة هي عبارة عن منظومة
ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة/الإ���س�لام��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ،و�أه���م���ه���ا :ال��ع��دال��ة،
واحلرية ،والكرامة ،وال�سلم العام.
�إ َّن طريق التعرف على ه��ذه امل�صالح هو الن�ص والعقل معا.
�أما طرق الو�صول �إليها مبعنى حتقيقها ،فيمر عرب عديد من
«م�ؤ�س�سات التن�شئة» ،التي تقوم بغر�س هذه الثوابت يف الوعي
ال��ع��ام ويف ال�ضمري اجل��م��ع��ي م��ن خ�ل�ال :الأ����س���رة ،وامل�سجد،
واجلماعة الأهلية ،وامل��در���س��ة ،والإع�ل�ام ،وال��ق��ان��ون ،والفنون
والآداب على خمتلف �ألوانها.
و�أما امل�صالح املتغرية ،فهي جمموعة الأهداف املادية الكربى
ال��ت��ي مت�����س ح��ي��اة ال�����س��واد الأع��ظ��م م��ن �أب��ن��اء الأم����ة ،وحتظى
ب�إجماع هذا ال�سواد الأعظم على �ضرورة حتقيقها يف مرحلة
زمنية قد ال تتعداها� ،أو يف �سياق اجتماعي و�سيا�سي خا�ص
ق��د ال ت��ت��ج��اوزه .وط��رق التعرف عليها متعددة وم��ت��ط��ورة يف
�آن واحد ،و�أهمها :الإح�صاءات العامة ،ونتائج قيا�سات الر�أي
ال��ع��ام ،واال���س��ت��ف��ت��اءات ال��ن��زي��ه��ة ،ون��ت��ائ��ج ال��ب��ح��وث واحل����وارات
واملناق�شات احلرة يف و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وما تقرره
�أو ت�شرعه املجال�س النيابية املمثلة لإدارة الأمة واملعربة عنها،
وما تت�ضمنه التقارير واملقايي�س الدولية بهذا اخل�صو�ص.
وما �آل �إليه �أمر امل�صلحة العامة من �سوء يف التقدير ،وكوارث
وق��ع��ت ل�ل�أم��ة وال ت��زال تقع ب�سبب انح�صار ه��ذا التقدير يف
ي��د «ويل الأم����ر»؛ بح�سب ت�سمية بع�ض ق��دم��اء الأ���ص��ول��ي�ين
وم��ت���أخ��ري��ه��م� ،أو «ال��ق��ائ��د امل��ل��ه��م»؛ ح�����س��ب ت�سمية ك��ث�ير من
الإعالميني و�صناع الر�أي املعا�صرين� ،أو يف يد قليلة حمتكرة
لل�سلطة وال��ث��روة؛ ح�����س��ب ال��ت��ح��ل��ي��ل االق��ت�����ص��ادي ال�سيا�سي

احلديث؛ كل هذا يفرت�ض جتديد االجتهاد يف م�س�ألة امل�صلحة
بر�ؤية ت�ستوعب متغريات الواقع وتواجه حتدياته.
وبتدقيق النظر و�إدامته يف الواقع املعا�صر يف جمتمعات الأمة،
يتبني بجالء �أن الإ���س��ه��ام الأك�بر يف تعيني مفهوم «امل�صلحة
العامة» �أو «الكربى» �أ�ضحى من اخت�صا�ص م�ؤ�س�سات ر�سمية
و�سلطات عامة يف ال��دول��ة؛ خا�صة �سلطتها التنفيذية ،التي
تطغى بقوة الأمر الواقع على بقية ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات.
وما عاد للخطاب ال�شرعي الأ�صويل �أو الفقهي من م�ستمعني
�أو متبعني �أو مت�أثرين به من غالب رج��ال احلكم وال�سيا�سة
و�إدارة ال�ش�ؤون العامة يف الأمة .هذا ما ي�شهد به واقع احلال،
الذي ي�شهد �أي�ضا ب�أن «امل�صلحة» باتت هي املفهوم الأ�سا�سي يف
علم ال�سيا�سة الو�ضعي يف احل�ضارة الغربية الطاغية ،و�أن علم
الأخالق الو�ضعي والعقالنية احلديثة -كذلك -باتا املرجعية
املعرفية �أو الفل�سفية لتعريف امل�صلحة ،ولي�س «الن�ص» ،وال
«مقا�صد ال�شريعة» ،وال ما هو معترب� ،أو ما هو مهدر� ،أو ما هو
خال من هذا ومن ذاك� ،أو غري ذلك من العدة املفاهيمية التي
ي�ستخدمها الأ���ص��ويل وه��و ينظر يف علمه ال��را���س��خ امل���وروث؛
بينما ال��واق��ع م��ن ح��ول��ه ي��ج��ري يف م�سالك �أخ���رى وال ي��دري
عنها �شيئا له قيمة.
معيار الأخ�ل�اق يف العقالنية احلديثة ه��و «املنفعة وال��ل��ذة»،
ولي�س وراءهما �شيء .هذا املعيار الذي ال يفرق بني امل�صلحة
والأخ�لاق يتناق�ض مع املعيار الأ���ص��ويل للم�صلحة؛ لأن مما
يرتتب على ذلك �أن اللذة وما ي�سببها هو «اخلري» ،و�أن الأمل
وما ي�سببه هو «ال�شر» ،و�أن كل نفع ف�ضيلة وكل �ضرر رذيلة.
وامل�صلحة وحدها بهذا املعنى هي املحرك لل�سلوك الإن�ساين
كما ذهب �إىل ذلك ديرتي�ش فون هولباخ .كما �أن اللذة والأمل،
ه��م��ا ال�����س��ي��دان وح��ده��م��ا ال��ل��ذان ي��ح��ك��م��ان �أف��ع��ال��ن��ا ك��م��ا يقول
بنتام ،وهذا كله يتناق�ض مع املعايري الأ�صولية للخري وال�شر
واملنفعة واللذة ،ومن ثم «امل�صلحة» .ورمبا هذا ما دفع الرئي�س
علي عزت بيجوفت�ش �إىل التربم مما �آل �إليه الأمر يف الفل�سفة
املعا�صرة العامة ،وقد و�صفها ب�أنها «�أنانية مهذبة» .و�أكد على
�أن �صياغة «م�صلحة م�شرتكة» مبعايري هذه املرجعية -التي
تختزل الأخالق يف امل�صلحة -ال ميكن �أن تكون عامة �أو �شاملة،
لأن��ه��ا ق��د ت�ستدعي ا�ستغالل �أو ا�ستبعاد جمموعة �أو فئة �أو
طبقة �أو �شعب �آخ���ر ،ويف ه��ذه احل��ال��ة ت���أخ��ذ امل�صلحة �شكال
�إجراميا �صريحا .وب�سبب هذا التحيز لي�س ما مينع ثمة من

ت�أليه «امل�صلحة العامة»� ،أو «الدولة» بح�سب ر�أي تول�ستوي.
وهذا كله مما حترمه املرجعية الإ�سالمية وال جتيزه املعايري
الأ�صولية للم�صلحة العامة.
وميكن القول �إن امل�صالح الكربى للأمة تنق�سم �إىل ق�سمني:
«امل�صالح الثابتة» ،ورع��اي��ة ه��ذه امل�صالح واج��ب��ه وج��وب��ا كليا،
وع���ام���ا و�أب����دي����ا .وي�����ش��م��ل ه���ذا ال��ق�����س��م :ال���ك���رام���ة ،واحل���ري���ة،
وال��ع��دال��ة وال�����س��ل��م ال���ع���ام .وه����ذه امل�����ص��ال��ح يف جم��م��وع��ه��ا هي
م�صالح «معنوية» ابتداءً ،وت�ؤدي �إىل م�صالح مادية بالتبعية.
وق�سم «امل�صالح املتغرية» ،ورعايتها واجبة �أي�ضا وجوبا كليا
وع��ام��ا ،وي��ت��وق��ف وج��وب��ه��ا ع��ل��ى وج��وده��ا �أو ع��دم��ه��ا .وي�شمل
ه��ذا الق�سم وف��ق معطيات واق��ع الأم��ة املعا�صر :التحرر من
اال���س��ت��ع��م��ار ،وال��وح��دة ،وال��دف��اع امل�����ش�ترك والأم����ن اجلماعي،
وحم��ارب��ة الف�ساد واال���س��ت��ب��داد وال��ع��ن��ف .وال��ط��ري��ق الرئي�سي
ملعرفة هذه امل�صالح الكربى املتغرية هو «ال��ر�أي العام» الذي
يعرب عنه ال�سواد الأعظم من الأمة ،ومتثله م�ؤ�س�سات قانونية
م��ن��ت��خ��ب��ة ،يف ك��ل ع�����ص��ر وم�����ص��ر ب��وع��ي وب��ح��ري��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل
الو�سائل الأخرى التي �سبقت الإ�شارة �إليها.
ويكن القول �إنه يتعذ ُر على الأمة �إدراك م�صاحلها الكربى
ُ
املتغرية يف حال كانت «امل�صالح الكربى الثابتة» فيها مهدرة،
�أو منقو�صة بقدر كبري؛ فلي�س من املت�صور �أن يجري انتقا�ص
�أو انتهاك امل�صالح الكربى الثابتة يف الكرامة �أو العدالة �أو
احلرية �أو ال�سالم العام حتت �أي مربر؛ ثم تتمكن هذه الأمة
من و�ضع �أه��داف حتقق م�صاحلها الكربى املتغرية يف الوقت
عينه.
ً
و�أخ��ي�را ولي�س �آخ����را ،ويف ظ��ل تعقيدات احل��ي��اة امل��ع��ا���ص��رة يف
جمتمعات الأمة ،مل يعد يكفي اللجوء �إىل القواعد الأ�صولية
العامة ال��ت��ي تتحدث ع��ن مطلق امل�صلحة ،ومتييزها نظريا
عن مطلق املف�سدة؛ دون اال�ستعانة باخلرباء املتخ�ص�صني يف
خمتلف معارف الع�صر .ومل يعد يكفي حتليل ه�ؤالء اخلرباء
يف حتديد ه��ذه امل�صالح الكربى دون إ����ش��راك ال�سواد الأعظم
من املجتمع .وال ثقة لآراء ال�سواد الأعظم ما مل يكن لديها
��اف يكون وليد معلومات موثوقة وح��وارات حرة حول
وعي ك ٍ
ال��ق�����ض��اي��ا ال��ع��ام��ة وامل�����ص��ال��ح ال���ك�ب�رى ،و�أول���وي���ات���ه���ا ،و�أف�����ض��ل
البدائل لتحقيقها .ويتعذر الو�صول �إىل مثل هذا الوعي �إال
يف مناخ «احلرية».
Wail7-alabri@hotmail.com
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األمانة في اإلسالم
ناصر الكندي
يتناول الكاتب حم�سن العوين مفهوم الأمانة يف مقاله «مفاهيم الأمانة يف القر�آن وال�سنة و�أعمال املف�سرين» -واملن�شور يف جملة «التفاهم»� -إذ ي�شري �إىل �أن مفهوم
الأمانة من املرتكزات القر�آنية الأ�سا�سية يف احلياة ،وقد وردت هذه الكلمة �أكرث من ثالثني مرة يف القر�آن بكل ا�شتقاقاتها ،كما وردت �أي�ضا يف ال�سنة املطهرة ،وال
يخ�ص هذا املفهوم اجلانب املادي فقط ،و�إمنا يتجاوزه للجانب املعنوي مثل حرمة الذات الإن�سانية .ولي�ست الأمانة ب�شيء جديد على الأمة العربية ،فقد كانت �ضمن
املبادئ الأ�سا�سية للحياة وتعري العرب �إذا خانت.

ويع ّرف الباحث الأمانة لغة وا�صطالحا؛ فمن ناحية اللغة
ت��ع��ود الكلمة �إىل �أ���ص��ل��ه��ا يف ال��ف��ع��ل ال��ث�لاث��ي م��ن اال�شتقاق
«�أمن» وهو الطم�أنينة وزوال اخلوف� ،أما ا�صطالحا فهناك
ع��دة تعريفات منها :ا�سم ملا يحفظه امل��رء ل��دى غ�يره ،وهي
كل حق لزمك �أدا�ؤه وحفظه ،وكذلك كتم الأ���س��رار وغريها
من التعريفات .وي�شري الباحث �إىل �أن كلمة الأم��ان��ة وردت
يف العديد من املو�ضوعات يف القر�آن منها� :صفة روح القد�س
جربيل عليه ال�سالم ،و�إ���ش��ف��اق ال�سماوات والأر����ض .كما �أن
مفاهيم الأمانة يف القر�آن وردت على ثالثة وجوه :الفرائ�ض
والودائع والعفة.
والأمانة نوعان :الأمانة العظمى والأمانة ال�صغرى ،والأوىل
ه��ي الأم��ان��ة املعنوية وتتع ّلق بحقوق اهلل على ع��ب��اده ،و�أم��ا
ال�صغرى فهي عينية ،وتخت�ص بحفظ الأ�شياء املادية وهي
عامة ملزمة للجميع ،ويتجلى مفهوم الأم��ان��ة يف ال�سنة يف
�شخ�ص النبي املحمود وال�صادق الأمني ،وهو �صاحب اخللق
العظيم كما ذكر القر�آن ،كما كانت العرب ت�سميه قبل البعثة
بال�صادق الأمني.
والأم���ان���ة ه��ي ع�لام��ة م��ن ع�لام��ات الإمي����ان ،ب��ل ه��ي �أ���س��ا���س
الإمي���ان وذل���ك ح�ين ي��ق��ول ال��ر���س��ول«:ال �إمي���ان مل��ن ال �أم��ان��ة
له ،وال دين ملن ال عهد له» .وكذلك يف حديثه �« :أ ِّد الأمانة
ملن ائتمنك ،وال تخن من خ��ان��ك» .كما يتطرق الكاتب �إىل
�أن ���ض��ي��اع الأم���ان���ة ه��ي ع�لام��ة م��ن ع�لام��ات ال�����س��اع��ة ،فهي
عالمة على ت�صدّع نظام الكون وذلك بالإ�شارة �إىل احلديث«:
ج���اء رج���ل ي�����س���أل ر���س��ول اهلل ���ص��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���س��ل��م  :متى
تقوم ال�ساعة؟ فقال له � :إذا �ض ّيعت الأم��ة الأم��ان��ة فانتظر
و�سد الأم��ر لغري
ال�ساعة .فقال :وكيف �أ�ضاعتها؟ قال �:إذا ّ
�أهله فانتظر ال�ساعة ».ومن مقت�ضيات الأمانة الكفاءة� ،أي
و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف امل��ك��ان احلقيق ب��ه ،دون �أي ميل
ب�سبب قرابة �أو هوى ،وي�ست�شهد الباحث يف ذلك بوجهة نظر
م�ست�شرق رو�سي حني �أب��دى �إعجابه باحلياة الإ�سالمية �إذ
يجتمع عامل وراعي غنم يف ال�شخ�ص ذاته ،كما �أنه ال تراتبية
يف احلق بالإ�سالم.
وتعد الأمانة ج��ذرا يف قلوب الرجال� ،أي منزلة يف قلوبهم،
غ��ري��زي��ة ،حم��ا���س��ب م���ن ي��خ��ون��ه��ا يف ق��ل��ب��ه ،وي��غ��ف��ر اهلل ي��وم

القيامة جميع الذنوب �إال من خان الأمانة ،حتى من ا�ست�شهد
يف �سبيل اهلل ال مفر له من نيل ح�سابه بخ�صو�ص الأم��ان��ة،
وهذا دليل على عظم �ش�أنها �أمام اخلالق.
ويذكر الباحث عن الأمانة يف �أعمال املف�سرين م�ستفتحا ذلك
ب���أح��د ك��ب��ار الالهوتيني الغربيني -مل ي��ذك��ر ا���س��م��ه ،و�أغ��ل��ب
الظن �أنه الفرن�سي �أوغ�ست كونت� -إذ يقول �إن جتربة الإن�سان
الروحية متر بثالث مراحل :الالهوت ،وامليتافيزيق ،و�أخريا
ال��ت��ج��اوز .وي���ؤك��د ال��ب��اح��ث �أن الأم��ان��ة عموما �أزل��ي��ة ال��وج��ود
ولي�ست خا�ضعة للتجربة �أو متر مبراحل.
وي�ستعر�ض الباحث مفاهيم الأم��ان��ة يف املدونة التف�سريية،
ويعيب عليها تكرارها الرتيب ملا �سبق قوله دون التفات �إىل
التف�سري املو�ضوعي ،ويذكر �أن جميع املف�سرين ينطلقون يف
تف�سريهم للأمانة من الآية الكرمية من �سورة الأحزاب�« :إنا
عر�ضنا الأم��ان��ة على ال�سماوات والأر����ض واجل��ب��ال ف�أبني �أن
يحملنها و�أ�شفقن منها وحملها الإن�سان» ،وقد قال الأ�صفهاين
�أن الأمانة هنا من خ�صائ�ص الإن�سان ،وقال ابن عا�شور �إنها
م��ن م�شكالت ال��ق��ر�آن ،فقد تكون �أم��ان��ة الإمي���ان ،وق��د تكون
�أمانة العقل ،و�أي�ضا ما ي�ؤمتن عليه .ويذهب باقر ال�صدر �إىل
�أنها الوجه التق ّبلي للخالفة ،كما قال الزحم�شري �أن الأمانة
هي الطاعة ،وا�ستح�سن الطربي الأمانة ب�أنها جميع الأمانات
يف الدين ،وذهب القرطبي �إىل �أن الأمانة تعم جميع وظائف
الدين على ال�صحيح من الأقوال.
وهناك �آية ثانية من �سورة الن�ساء تتكلم عن الأمانة �أي�ضا:
«�إن اهلل ي�أمركم �أن ي�ؤدوا الأمانات �إىل �أهلها و�إذا حكمتم بني
النا�س �أن حتكموا بالعدل �إن اهلل نع ّما يعظكم به �إن اهلل كان
�سميعا ب�صريا» .يذهب القرطبي �إىل �أنها من �أمَّات الأحكام،
وي���رى ال��ط�بري �أن��ه��ا خ��ط��اب م��ن اهلل �إىل �أويل الأم���ر لأداء
الأمانة ،ويقول الزخم�شري ب�أنها خطاب عام لكل �أمانة ولكل
�أحد .وينتقد الباحث تقدمي الآية الأوىل على الثانية كتبيان
ملعنى الأمانة على م�ستوى املمار�سة ،لأن الأوىل تنطلق من
عدم حتمل الإن�سان ماال يطاق ب�ش�أن الأم��ان��ة ،يف حني يقوم
اهلل بعد ذلك ب�أمر الإن�سان بتحمل الأمانة يف الآية الثانية.
لهذا ينبغي تقدمي الثانية على الأوىل باعتبار �أن الأ�صل هو
حتمل الإن�سان الأمانة.

�أم��ا الآي���ة الثالثة ،فهي م��ن ���س��ورة الأن��ف��ال« :ي��ا �أي��ه��ا الذين
�آم��ن��وا ال ت��خ��ون��وا اهلل وال��ر���س��ول وت��خ��ون��وا �أم��ان��ات��ك��م و�أن��ت��م
تعلمون» .يقول البي�ضاوي �إن �أ�صل اخلون النق�ص وهو عك�س
التمام يف الأمانة ،ويذهب ابن كثري �إىل �أنه �أمر اخلالق بعدم
خمالفة العلن لل�سر.
والأم��ان��ة مق�صد �أ�سا�سي م��ن مقا�صد ال�شريعة �إىل جانب
احل��ري��ة ،فهي �شيء فطري غريزي يف الإن�����س��ان ،فهو يوجد
يف الإن�سان وفقا لعدة والدات ،ال���والدة الأوىل تكون فردية
ولكنها حتتاج ل��والدة ثانية واكت�ساب ح�ين تت�صل بالن�سيج
االج��ت��م��اع��ي ،وه���ك���ذا دوال���ي���ك .وي�����ش��ب��ه ه���ذا ك��ث�يرا ج��دل��ي��ة
الفيل�سوف الأملاين «هيجل» حني يق ّر يف فل�سفته �أن الإن�سان
ميلك يف روح���ه ب���ذرة اهلل ،لكنها تنمو وف��ق��ا جلدلية ونفي
ال���ف���ردي ل��ي�����س��ت��وع��ب اجل��م��اع��ي وم���ن ث��م ت��ت�����ص��ل يف ال��ن��ه��اي��ة
بالروح املطلق.
و ُي���ؤك��د الباحث �أن الأم��ان��ة ه��ي �أ���س��ا���س االن��ط�لاق يف احلياة
خ��ا���ص��ة يف احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وه����ي ع��ك�����س م���ا ي��ح�����ص��ل يف
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ت�صرف الأم���وال لك�سب الناخبني وال��ذي
مثلما يقول �أحد ال�صحفيني الأمريكيني ب�أن من يفعل ذلك:
«يجب �أن ال يُ�ست�أمن!!» وهو هنا يقرتب من فل�سفة «كانط»
الأخالقية التي تنطلق من فكرة معاملة النا�س على �أنهم
غ��اي��ات يف ح��د ذات��ه��م ولي�سوا جم��رد و�سائل .وي��ع��زو الباحث
م�س�ؤولية انت�شار املح�سوبية والر�شاوي والف�ساد �إىل غياب
هذا املبد�أ والتالعب به.
وينطلق الباحث يف ت�أ�صيل الأمانة من الن�ص الديني مُلتفتا
بندرة �إىل الت�أ�صيل الفل�سفي والقانوين ،وهو و�إن ذكر بع�ض
املحاوالت الفكرية ولكن بطريقة خجولة مغلبا الن�ص على
العقل� ،إال �أن الواقع املعا�صر يحتم اللجوء �إىل م�صادر �أخرى
للت�أ�صيل حت ّر ّيا للتعاي�ش بني جميع الفئات والعقائد .ويف
ه��ذا الإط���ار م��ن املمكن ذك��ر جت��رب��ة �أب ال��وج��ودي��ة الدينية
«ك�يرك��ج��ارد» يف ال��ع��ودة �إىل ال��دي��ن بالن�سبة ل�ل�أم��ان��ة ،فهو
ينطلق عك�س �أوغ�ست كونت يف املراحل �إذ يبد�أ باللذة ومن
ثم امل�س�ؤولية و�أخريا الدين .ناهيك عن الفال�سفة املثاليني
الذي �أعادوا العقل للميتافيزيق ولي�س للتجربة والنفعية.
nskindi83@yahoo.com
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ذو القعدة ١٤٤٠هـ  -يوليو ٢٠١٩م

االضطراب الديني :أسبابه وسبل قهره
فيصل الحضرمي
يناق�ش مقال «ا�ستعادة ال�سكينة يف الدين ،و�سالمة الإن�سان والعمران» ،املن�شور يف جملة «التفاهم» ،م�س�ألة اال�ضطراب الديني الذي ي�شهده العاملان العربي والإ�سالمي
اليوم ،و�سبل �إحالل ال�سكينة من جديد يف واقع ميزقه العنف والدمار.

ويقدم الكاتب للحديث بالبحث يف جذور الظاهرة ،رابطاً
�إم��ك��ان وقوعها بوجود اختالل يف العالقة بني ال��دول��ة �أو
الثورة اجلديدة ،والدين ،م�ست�شهداً بامل�صري الذي لقيته
الكني�سة الكاثوليكية �إب��ان ال��ث��ورة الفرن�سية  ،1789ملا �أن
عدها الثوار وثيقة ال�صلة بامللكية التي ث��اروا عليها ،فما
ك��ان لها �إال �أن حتظى بنف�س ال��ق��در م��ن البط�ش والقمع،
مبا نكبت به الكني�سة الأرثوذك�سية يف ثورة  1917الرو�سية،
جراء ارتباطها بالقي�صرية ،وتعار�ضها مع الفكر ال�شيوعي
الإحل�����ادي م��ع��اً� .أم����ا ال��زراد���ش��ت��ي��ة ،ف��ق��د ن�����ش���أت يف ال��ق��رن
ال�ساد�س قبل امليالد ،وتع�ضدت باقرتانها بالدولة وملك
امل��ل��وك� ،سيما يف الع�صر ال�����س��ا���س��اين امل��م��ت��د ب�ين القرنني
ال��ث��ال��ث وال�����س��اب��ع امل���ي�ل�ادي�ي�ن .ث���م م���ا �إن ان���ه���ارت ال��دول��ة
ال�سا�سانية حتى انهارت معها الديانة الزراد�شتية و�أو�شكت
على الزوال.
ه��ك��ذا ي���رى ال��ك��ات��ب ���ض��رورة �أن ي�ستقل ال��دي��ن ب��اع��ت��ق��اده
ال���ق���وي ،وب��ن��ظ��ام��ه اخل���ا����ص ،و�أن ي��ت��خ��ل��ى ع���ن ط��م��وح��ات��ه
ال�سيا�سية ،وي��ح��اف��ظ على ع�لاق��ة متزنة ب��ال��دول��ة جتنبه
التماهي معها والتال�شي فيها� ،أو اال�صطدام بها .غري �أن
الكاتب ال يفوته �أن يلفت النظر �إىل �أ َّن الأمثلة التي �ساقها
بخ�صو�ص الأدي����ان ال��ث�لاث��ة �آن��ف��ة ال��ذك��ر ،م��ا ع���ادت كافي ًة
وح��ده��ا لتف�سري اال���ض��ط��راب الديني يف ع��امل ال��ي��وم؛ فقد
طر�أت تغريات كثرية مبجيء احلداثة ،بحيث �إن اال�ضطراب
الديني �أ�صبح وقوعه ممكناً لأ�سباب �أخرى غري ا�صطدام
الدولة به ،وبحيث �إن حيادية الدولة �إزاء الدين ،وتوددها
له ،قد ال يكونان كافيني ال�ستعادة ال�سكينة املن�شودة ،وهو
ما ينطبق �أي�ضاً على ا�ستيالء الدولة على الدين ،والعك�س.
�شهدت الديانات املختلفة يف العقود الأخ�يرة ا�ضطرابات
دينية نابعة من �صميمها ،ال بفعل �صدامها مع الأنظمة
القائمة؛ فهناك م��ا ي�سميه الكاتب «ال��ث��وران الكبري» يف
الربوت�ستانتيات املعا�صرة ،وال��ث��وران الكبري يف اليهودية
والإ���س�لام ،و�أك�ب�ر م��ن ذل��ك و�أخ��ط��ر ���ش���أن��اً ال��ث��وران الكبري
يف �أدي���ان �آ�سيا ال��ك�برى ،كالبوذية والهندو�سية .وبح�سب
الكاتب ،ف���إن ه��ذه الأ�صوليات اجلديدة تتفق يف خروجها
ع��ن اخل��ط التقليدي ل�ل�أدي��ان ال��ت��ي تن�ضوي حت��ت��ه��ا ،مع

اخ��ت�لاف��ه��ا يف ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل وال���غ���اي���ات .ف��ال�بروت�����س��ت��ان��ت��ي��ات
امل��ع��ا���ص��رة ت��ن��ادي مب��ط��ال��ب دي��ن��ي��ة و���ش��ع��ائ��ري��ة واجتماعية
كانت الكنائ�س الكربى قد هجرتها ،كما �أنها تقف باملر�صاد
لكل تقليد �سائد� ،سواء �أك��ان دينياً �أم ال� .أم��ا االن�شقاقات
الأ�صولية الآ�سيوية فك�أمنا تبحث لها عن هوية يف الدين،
وتبدو �شديدة االلت�صاق بالقومية والإثنية� ،شديدة العداء
لكل ما تعده غريباً ودخي ً
ال .ويف�سر الكاتب ذلك بالقول �إن
الطبيعة التفكيكية للحداثة ،مبا تت�سم به من �شك وعدم
ت�أكد� ،ساهمت يف �ضع�ضعة التقاليد الرا�سخة ،وت�ضخيم
ال��ف��ردان��ي��ات واجل��م��اع��ات ال�����ص��غ�يرة ،م��ا جن��م ع��ن��ه خلخلة
الثوابت والأعراف يف املجتمعات والأديان.
لكن بالرغم من حداثية ه��ذه الت�شققات� ،أو الأ�صوليات
�إذ �إن��ه��ا ول���دت معها وب��ه��ا� -إال �أن��ه��ا م��ع��ادي��ة لها يف نف�سالوقت .فهي ،من ناحية ،ت�سلك م�سلك احلداثة يف كراهية
جمتمع م��ا� ،أو
التقاليد ال��ت��ي يتوا�ضع عليها اجلميع يف
ٍ
ديان ٍة ما ،وه��ي ،من ناحية �أخ��رى ،تختلف مع احلداثة يف
كيفية متظهرها ،وو�سيلتها �إىل �إث��ب��ات وج��وده��ا .فبينما
تعمد احلداثة �إىل ابتداع اجلديد ب�صفة يومية ،و�صناعة
م�ستقبل يختلف مت���ام االخ��ت�لاف ع��م��ا ع��رف��ه امل��ا���ض��ي يف
االجتماع والدين وال�سيا�سة ،حت��اول الأ�صوليات التما�س
���ش��رع��ي��ت��ه��ا يف ال���ع���ودة ال���واه���م���ة �إىل الأ�����ص����ول .ف��ال��ي��ه��ود
يلتم�سون ال�شرعية يف العهد القدمي وتوابعه ،والإحيائيون
امل�سلمون يف الكتاب وال�سنة ،والربوت�ستانت الأ�صوليون يف
العهدين القدمي واجلديد ،وهلم جرا.
وعلى م�ستوى الإحيائيات الإ�سالمية ،يرى الكاتب وجود
فارق كبري بني احلركة ال�شيعية واحلركة ال�سنية .فوجود
م�ؤ�س�سة دينية قوية يف �إي��ران هو ما �سمح للثوران الكبري
�أن ي��ت��ح��ول �إىل ث���ورة دي��ن��ي��ة ���س��ن��ة  ،1979بينما مل تفجر
الإ�سالميات امل�سي�سة واجلهاديات ثورة جذرية يف الإ�سالم
ال�سني .ويعترب الكاتب �ضخامة وات�ساع رقعة املجتمعات
ال�سنية �سبباً رئي�ساً يف غ��ي��اب م�ؤ�س�سة ق��وي��ة يف الإ���س�لام
ال�����س��ن��ي .وح�ي�ن ت�����ص��دع التقليد يف ال��ع��امل ال�����س��ن��ي ،وت����أزم
ال��و���ض��ع ب�سبب اال�ستعمار وا���ش�تراط��ات احل��داث��ة ،تغريت
احل��ي��اة و�أمن��اط��ه��ا ،ف��وج��دت ج��م��اع��ات ال��ه��وي��ة والطهورية

نف�سها يف و�ضع ي�ضطرها �إىل اجرتاح فقه جديد خمتلف
عن الفقه التقليدي ،ملواجهة ما ط��ر�أ من ت��غ�يرات .هكذا
ن�ش�أ اال���ض��ط��راب ال��ذي عبث باملفاهيم وال��ث��واب��ت ،وجنمت
ع��ن��ه االن�����ش��ق��اق��ات وال���ت���م���ردات ال���ت���ي ���س��ت��ج��د يف ال�����ش��ب��اب
الغا�ضب وقودها الذي ال ين�ضب .وملا كان الإ�سالم ال�سني
هائل احلجم ،كان من الطبيعي �أن ميتد �أوار ا�ضطراباته
�إىل م��ن��اط��ق �أخ�����رى م���ن ال���ع���امل .ل��ق��د ج��ع��ل اال���ض��ط��راب
ال��دي��ن��ي امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة والإ���س�لام��ي��ة ط�����ارد ًة ،وغ�ير
م�ستقرة ،وعاجز ًة عن توفري احلماية لدينها ولأفرادها.
من هنا يلح الكاتب على �ضرورة ا�ستعادة ال�سكينة للدين،
ح��ي��ث �أن يف طم�أنينته وا���س��ت��ق��راره ،ط��م���أن��ي��ن��ة وا���س��ت��ق��رار
جمتمعاته .وه��ي مهمة ي��راه��ا غ��اي�� ًة يف التعقيد ،بعد �أن
��راب ال�سيا�سي،
�أ���ض��ي��ف �إىل اال���ض��ط��راب ال��دي��ن��ي اال���ض��ط ُ
واال�ضطراب االجتماعي ،وال�سيا�سات الدولية املت�صارعة.
وبح�سب الكاتب ،ف�إن ال�ضرر الذ ي �أحدثته وجوه ال�ضعف
الداخلي على �أهميتها البالغة� ،أقل �ش�أناً من ال�ضرر الذي
�أحل��ق��ت��ه ب��الإ���س�لام ،وب���ال���دول وامل��ج��ت��م��ع��ات امل�����س��ل��م��ة ،تلك
ال�سيا�سات الدولية التي ما توقفت عن �شن احل��روب �ضد
«الإرهاب الإ�سالمي»؛ فجميع الدول الكربى ،تقريباً ،ترى
نف�سها م�ستهدف ًة من قِبل «التطرف الإ�سالمي» ،وموقفها
ه��ذا ت�برره االع��ت��داءات الإرهابية املوجهة �ضد املجتمعات
الغربية ،والتي بد�أتها القاعدة ،وت�ستمر يف ارتكابها خاليا
داع�ش والتنظيمات الأخرى.
و�أخ��ي�راً ،ف����إن ال�سكينة امل��ن�����ش��ودة ال��ت��ي ي��ن��ادي ب��ه��ا الكاتب
تتحقق �أو ًال ب�إعادة االعتبار �إىل «ثوابت الدين و�إجماعات
امل�����س��ل��م�ين و�أع���راف���ه���م امل�����س��ت��ق��رة واجل���ام���ع���ة» .ف��ق��د ج��رت
عمليات حتويل ك�برى لعدة مفاهيم �أ�سا�سية يف العقيدة
الإ�سالمية كمفهوم التوحيد ،ومفهوم ال�شريعة ،ومفهوم
اجل���ه���اد ،وم��ف��ه��وم الأم�����ر ب���امل���ع���روف وال��ن��ه��ي ع���ن امل��ن��ك��ر،
وم��ف��ه��وم اجل��م��اع��ة .وم���ا ال��ت��ك��ف�ير ،وا���س��ت��ب��اح��ة دم وع��ر���ض
ومال امل�سلمني �أنف�سهم� ،إال �أحد متظهرات ما �أ�صاب هذه
امل��ف��اه��ي��م م��ن ت�شويه وحت��وي��ر .ك��م��ا تتحقق ث��ان��ي��اً ،ب���إب��ع��اد
الدين عن ال�ش�أن ال�سيا�سي ،مع املحافظة على االن�سجام
بينه وبني الدولة.
qabuazan@gmail.com
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العالم وصراع األصوليات الدينية
سيف الوهيبي
الأ�صولية يف اللغة ُم�شتقة من كلمة �أ�صول ،و�أ�صل ال�شيء �أ�سا�سه الذي يقوم عليه� ،أو �صورته الأولية وجوهره النقي عندما ُبرئ و�أُبدع ،ويف الفقه الإ�سالمي ت�أ�س�س
علم �أ�صول الفقه ُمبكراً؛ لكي ُيحافظ على �أ�صل الفقه وجذوره ،ومثله حدث يف �أغلب الديانات و�إن اختلفت الظروف والأزمان؛ �إذن ملاذا للأ�صوليني تلك ال�صورة
ال�سلبية؟ كما هو م�صور يف الفكر االجتماعي املعا�صر ويف الأدبيات الدينية وال�سيا�سية ،رغم �أنهم الأ�صل والأ�صل هو املرجع! وملاذا تت�سم الأ�صوليات الدينية اليوم
ب�شتى توجهاتها بالعنف ،واملواجهات العقائدية احلادة؟ وهل الأ�صولية اليوم ال تقبل بالتعددية؛ لأنها احلق املطلق؟ نناق�ش ذلك يف مقال الكاتب �إميل �أمني املن�شور
مبجلة التفاهم بعنوان «الأديان والأ�صوليات ،يف جذور املفاهيم وحتديات الواقع الأليم».

العامل يف جمابهة الأ�صوليات الدينية
ي�شهد العامل اليوم منواً م�ضطرداً يف الأفكار الأ�صولية
املتطرفة واجلماعات الدينية املنغلقة ،التي ترف�ض الآخر
املختلف عنها ،مدعية امتالك «احلقيقة املطلقة» ،وينت�شر
الأ���ص��ول��ي��ون يف معظم ال��دي��ان��ات� ،إن مل ي��ك��ن ك��ل��ه��ا ،وق��د
جت��اوز العامل اليوم م�س�ألة الأدي��ان الإبراهيمية الثالثة
�أو امل��ذاه��ب ال��ن��ا���ش��ئ��ة ع��ن��ه��ا �إىل �أف��ك��ار وج��م��اع��ات �أخ���رى،
حيث ميثل نحو ن�صف �سكان ال��ع��امل ج��م��اع��ات خمتلفة،
مثل :البوذيني واملاويني وال�سيخ والهندو�س ،ناهيك عن
اجلماعات الأقلية التي تتو�شح ب��رداء الدين بغية تنفيذ
خمطط �سيا�سي �أو �أفكار ناجتة عن هو�س ديني متطرف.
وت��ك��م��ن م�شكلة الأ���ص��ول��ي��ة املنغلقة يف ن��ف��ي الآخ���ر وع��دم
االع��ت�راف ب��ه ك���إن�����س��ان ي��ح��ق ل��ه اخ��ت��ي��ار ه��وي��ت��ه و�أف���ك���اره،
مما يحتِم عليه التكفري واحلكم عليه بالدنيوية الأبدية
م��ا مل ي��رت��د ع��ن ك��ف��ره ،ه��ذه العقلية الأ���ص��ول��ي��ة املنعزلة
ت�شجع على الإت��ي��ان ب�سلوكيات م��دم��رة ،ينت�شر خاللها
التع�صب وال��ن��ع��رات؛ ال��ت��ي ت����ؤدي �إىل ا���س��ت��م��رار احل��روب
والإبادة العن�صرية دون �أي احرتام مل�شاعر الآخر ،وي�ستند
الأ�صوليون على الن�صو�ص املقد�سة بعد حتريفها تنفيذاً
ملخططات معينة بعيدة كل البعد عن روح الدين ،غالباً ما
متثل معتقدات حمورية مثيلة وحكايات تتكرر يف الكثري
من الديانات ،تدفع قوي الإمي��ان الوهمي �إىل التطرف،
معتقداً بذلك �أن��ه يتفانى من �أج��ل ر�سالته ،وقد ي�ضحي
بحياته من �أجلها.
العي�ش امل�شرتك ونبذ الأ�صولية
ل��ع��ل �أف�����ض��ل م���ن ُي��ع��ط��ي��ن��ا ر�ؤي�����ة وا���ض��ح��ة ح����ول ق�ضية
التعاي�ش ال�سلمي بني �أتباع الديانات الإبراهيمية ،ويطوي
غ�شاوة ال�صورة ال�سلبية املرت�سخة يف الأذهان من �صراعات
وح���روب ه��و امل����ؤرخ الأم��ري��ك��ي ال�شهري زاك���اري ك��اراب��ل يف
كتابه «ال��ت��اري��خ املن�سي ...لعالقة الإ���س�لام بالغرب» وهو
نداء من عمق التاريخ يو�ضح طبيعة اخلالف امل�ستمر بني
امل�سلمني وامل�سيحيني وال��ي��ه��ود ،ال��ذي��ن و�إن تقاتلوا يو ًما

�ضد بع�ضهم البع�ض� ،إال �أن العالقة مل تكن دوماً عالقة
ع��داء� ،إذ �شهدت فرتات من التعاون واالزده��ار على مدى
القرون الأربعة ع�شر املا�ضية ،ويعد هذا الكتاب دعوة �إىل
ا�سرتجاع التاريخ املن�سي ،حيث يعد �أمرا �ضروريا للو�صول
�إىل عامل ينعم بالأمن واال�ستقرار ،و�إذا كان للق�ص�ص �أن
تقول �شي ًئا فهو �أن هناك وجهة نظر خمتلفة ،حيث كان
هناك تعاون ف َّعال عرب التاريخ وك��ان هناك ت�سامح ،كما
كانت هناك فرتة عدم اكرتاث ،والطريقة الوحيدة لو�صف
م�سرية �أربعمائة �سنة من ال�صراع هي �أن نن�سى ونتجاهل
تلك الق�ص�ص ال�سلبية؛ �إال �أن �أحداً مل ُيفكر ب�أنها ت�ستحق
التدوين ،وامل�شكلة ال تكمن يف ر�ؤيتنا للما�ضي فلو نظرنا
لأجيال القرن الع�شرين والعقود الأوىل من القرن احلادي
والع�شرين� ،سنتفاج�أ بالكم غ�ير املت�سق م��ن املعلومات،
وم���ا مل ن��ح��اول �إي��ج��اد ق�ص�ص �أخ����رى ف�����س��وف تنطبع يف
�أذاه��ن��ه��م �أن ه��ذه ال�����س��ن��وات �أ���ش��د مم��ا ف��ات و���س��ت��زداد حدة
الرغبة لالنتقام ،وكل هذا ب�سبب رغبة كل فريق بت�صوير
املا�ضي ب�أنه �سل�سلة من املهانات التي عانى منها على �أيدي
ال��ف��ري��ق�ين الآخ���ري���ن� .إن امل�سلمني وامل�سيحيني وال��ي��ه��ود
متالحمون لكن تاريخهم م��ت��ن��وع ،كما ه��ي ق�صة العرق
الإن�ساين� ،إنه ال يتجه باجتاه واحد �أو يف كل االجتاهات،
لكن هل من لقاء يجمعهم دون حوار؟!
احلوار واكت�شاف امل�شرتك بني الأديان الثالثة
احلوار فر�صة لتعزيز القيم الإن�سانية التي من املفرو�ض
�أن حترتمها ك��ل الأدي����ان ،وت��ب��د�أ م�سرية احل���وار الديني
بتعزيز احل��وار بني الفرقاء املعتدلني يف كل دي��ن ،ه���ؤالء
ال��ذي��ن ال ي���أخ��ذون بالفكر الأ���ص��ويل و�سلبياته وي�ؤمنون
بالتعددية واحلريات العامة وحقوق الإن�سان ،ويجب �أال
يتوقف احلوار على املتحاورين من الطبقة املثقفة فقط،
بل يجب �أن ميتد �إىل العامة �ضمن خطوات مدرو�سة ،من
ثم ينتقل للأ�صوليني الذين �سيجدون �أن الدائرة بد�أت
ت�ضيق عليهم ،و�أن التابعني قد ا�ستعدوا لرحلة التغيري،
و�أن عملية ال��ت��داف��ع الفكري ب���د�أت ب��ال��دوران باجتاههم،

و�إذا ما ب��د�أت العقد النف�سية تنفك لدى الأ�صوليني عاد
الإن�سان منهم �إىل فطرته ال�صافية ال�سليمة التي تقبل
احل��ق وت�ستجيب ل��ه ،وتتو�سع دائ��رة احل��وار �أك�ثر لت�شمل
احل����وار ب�ين الأدي������ان ،ب��غ��ر���ض ت��ث��ق��ي��ف ال��ن��ا���س ،وال��ت��ع��رف
على بع�ضهم البع�ض �أك�ثر ،وللتعبري عن حاجة بع�ضهم
ل��ب��ع�����ض؛ م���ن �أج����ل �إر����س���اء ح��ي��اة م�����س��ت��ق��رة يف اجل��م��اع��ة،
فممار�سة احلوار دليل �سعي لل�سالم ،ويبلغ بنا احلوار �إىل
معرفة وت��ع��ارف ،وهما وحدهما يو�صالن �إىل اتفاق على
�صيغة الأ�سا�س الذي ترتكز عليه عالقات املحبة ،والتعارف
واالعتدال ،ونقطة انطالق لبناء عي�ش م�شرتك.
خامتة
تبد�أ الأ�صولية برغبة خمل�صة يف العودة لنقاوة الدين
و�أ�صله ،و�إرادة �إميانية بتوجيه النا�س للدين احلق الذي
ب���د�أ ال��ن��ا���س ب��االب��ت��ع��اد واحل��ي��اد ع��ن��ه� ،إال �أن ه���ذه الرغبة
�سرعان ما تتحول �إىل رغبة يف احتكار احلقيقة وا�ستبعاد
ل�ل��آخ���ر امل��خ��ت��ل��ف ع��ن��ه��ا وت���ك���ف�ي�ره ،مم���ا ي���ه���دد مب��واج��ه��ة
عقائدية فتاكة ،حيث الآخ��ر املختلف  -الإن�سان �صاحب
ال��ت��وج��ه��ات والأف���ك���ار وال��ه��وي��ة » ف��الأ���ص��ويل ه��و احلقيقة
املطلقة بحد تفكريه والآخ��ر كافر ،منها تبد�أ املجابهات
التي تتخذ من العنف اللفظي واجل�سدي �سبيال النت�صار
الر�أي ،وتكمن امل�شكلة يف الر�أي الأ�صويل �أنه يعترب نف�سه
�صاحب احلقيقة املطلقة� ،أما الآخر فهو م�ساحة تب�شريية
تنتظر الإ���ص�لاح .الآن الأم���ة وبح�سب بع�ض اجلماعات
الأ�صولية� ،إمن��ا هي جماعة يجب �أن تلتف حول العقيدة
والإمي��ان ،و�أن الآخرين املختلفني هم عنا�صر ال �ضرورة
لها� ،أي �أن التعددية مرفو�ضة وغ�ير مقبولةُ ،تبعد عن
دائ���رة �أه��ل التدين احل��قُ ،
وت��ن��ع حتى ال�شراكة معها يف
امل�أكل وامل�شرب؛ لذا فقد بات من ال�ضروري الوقوف �أمام
هذه التحديات التي من �ش�أنها �أن ُترجع العامل �ألف خطوة
للوراء ،لتجد �أن الأ�صوليات والقوميات والعرقيات باتت
ُ
ت�شغل ال��ع��امل احل��دي��ث ،ول��ك��ن ب�أ�سلحة �أك�ث�ر فتكاً و�أ���ش��د
تنكيال.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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العدل واإلحسان في مقاربة تجديدية
زهرة السعيدي
يقول ف�ضل الرحمن مالك يف كتابه «الإ�سالم و�ضرورة التحديث» �إن ما ي�شهده عامل امل�سلمني من تعرث وانعدام جناعة الأدوات الفكرية املعتمدة �إمنا يرجع �إىل
«االفتقار �إىل املنهج ال�صالح لفهم القر�آن»؛ لذلك كتب �أحمد النفري بح ًثا بعنوان «العدل والإح�سان يف القر�آن الكرمي ..مناهج النظر والت�صرف» ،يف جملة «التفاهم»،
مقرتح ًا فيه حتقيق قراءة جتديدية للمفاهيم املفتاحية يف القر�آن با�ستخدام �أدوات فكرية خمتلفة �أ�سقطها على مفهومي العدل والإح�سان.

وقبل اخلو�ض يف مناق�شة مفهومي العدل واالح�سان يف
�إط���ار امل��ق��ارب��ة التجديدية ال��ت��ي اقرتحها ال��ك��ات��ب ،دعونا
ف�سر بها املف�سرون
�أو ًال نلقي نظرة على الطريقة التي ّ
الأوائل هذين املفهومني ،حتى نتمكن من مالحظة الفرق
يف التعاطي مع القر�آن ومفاهيمه بني التفا�سري القدمية
واملنهج التجديدي املقرتح.
العدل والإح�سان يف املنهج التجزيئي
ي��رى ال��ط�بري �أن ال��ع��دل -يف الآي��ة «�إن اهلل ي���أم��ر بالعدل
والإح�����س��ان»  -ه��و الإن�����ص��اف ب��ح��ق اهلل يف الإق����رار بنعمه
وح��م��ده عليها ،وم��ن ه��ذا املنطلق ف����إن الأ���ص��ن��ام ال تنفع
وال تعطي ل��ذل��ك ف���إن حمدها وعبادتها الب��د و�أن���ه جهل
غري من�صف .باملخت�صر يعتقد الطربي �أن العدل مرادف
ل�شهادة �أن ال �إل��ه �إال اهلل ،و�أن الإح�����س��ان ه��و ال�صرب على
طاعته فيما �أم��ر ونهى .وال يختلف تف�سري الزخم�شري
ك��ث�يراً ع��ن تف�سري �سابقه ال��ط�بري ،فهو ي��رى �أن العدل
هو ال��واج��ب ،والإح�سان هو الندب �أو التطوع .وكذلك ال
ي�ضيف ال��رازي ال�شيء الكثري على ه��ذه التفا�سري ،حيث
ر�أى �أن العدل هو �شهادة �أن ال �إل��ه �إال اهلل والإح�سان هو
القيام بالفرائ�ض� .أما حممد الطاهر عا�شور ،فقد تبنى
ذات املنهج يف تف�سري العدل والإح�سان ،لكنه تعمق قلي ً
ال
ف��ي��ه ،ف��ق��ال �إن ال��ع��دل ه��و وج���وب �إع��ط��اء احل��ق ل�صاحبه،
ور�أى �أن الإح�سان يختلف عن العدل يف الدرجة فقط فهو
«ما كان حمبوباً عند املعامل به ،ومل يكن الزماً لفاعله»،
ويقول �إن «�أعلى الإح�سان ما كان يف جانب اهلل تعاىل.»..
�إذن ،ن�لاح��ظ م��رة �أخ���رى �أن تف�سري ع��ا���ش��ور ي��ت��واف��ق مع
تفا�سري �سابقيه ،لكنه �أك�ثر تف�صي ً
ال لأن��ه بهذا التفريق
ال��ن�����س��ب��ي ب�ي�ن ال���ع���دل والإح�������س���ان «ي��ج��ع��ل الآي�����ة ج��ام��ع��ة
لأ���ص��ول الت�شريع فيما يتفرع م��ن �ش ّعب نظام املعامالت
االجتماعية».
ال �أعتقد �شخ�صياً �أن طريقة التف�سري هذه -والتي حتاول
رب��ط ال��ع��دل والإح�����س��ان بالعقيدة وال�شريعة -قا�صرة �أو
حمدودة ،لأ�سباب �س�أذكرها الحقاً ،لكن للكاتب ر�أي �آخر،
فهو ي��رى �أن ه����ؤالء املف�سرين ق��د اق��ت�����ص��روا على املعنى

احل��ريف واكتفوا باللغة والأث��ر يف تفا�سريهم .حيث يقول
�إن ال��ن��م��اذج ال��ت��ف�����س�يري��ة ال��ق��دمي��ة ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا خا�صية
التف�سري التجزيئي؛ لذلك فهي مل حتدد طبيعة مفردتي
العدل والإح�سان �إذا كانا م�صطلحني قر�آنيني لهما داللة
حم�سومة �أم �إن��ه��م��ا مفهومان مفتوحا ال��دالل��ة؟ يجيب
الكاتب ع��ن ه��ذا ال��ت�����س��ا�ؤل م��ن خ�لال البحث يف املفاهيم
ال��ق��ر�آن��ي��ة م��ع �أخ���ذه يف االع��ت��ب��ار طبيعة كونها ج���زءا من
معجم قر�آين كامل.
العدل والإح�سان يف املنهج الرتكيبي
ُي��ن��اق�����ش ال��ك��ات��ب م��ف��ه��وم ْ��ي ال��ع��دل والإح�����س��ان م��ن خ�لال
موقع املفردتني يف اللفظ القر�آين ،ويحاول اقرتاح داللة
لهذا املوقع .لنبد�أ بعر�ض مالحظات الكاتب �أو ًال ومن ثم
حتليلها؛ يالحظ �أو ًال �أن جذر «ع د ل» له ح�ضور �أقل من
جذر «ح �س ن» يف الن�ص القر�آين بن�سبة عالية جداً .حيث
�إن ج��ذر «ح �س ن» ورد يف � ١٩٤آي��ة مبختلف م�شتقاته ،يف
امل��ق��اب��ل ف����إن ج��ذر «ع���دل» ورد يف � ٢٨آي���ة ف��ق��ط .ويالحظ
ثانياً �أن ال�صيغة اال�سمية تغلب على مادة «ح�سن» ب�شكل
الفت خا�صة يف الآيات املدنية ،مثال« :ح�سنى»« ،ح�سنات»،
وت�ستعمل مع �أف��ع��ال من قبيل «�آت��ى» و«ج���اء» ،مثل« :من
ج���اء ب��احل�����س��ن��ة ف��ل��ه خ�ير م��ن��ه��ا» ،ويف ه���ذا دل��ي��ل ع��ل��ى �أن
الإح�����س��ان ل��ه ط��اب��ع تفاعلي ب�ين ع��امل��ي الغيب وال�����ش��ه��ادة.
كما تتج�سد ال�صيغة اال�سمية جلذر «ح�سن» �أي�ضاً يف ا�سم
الفاعل الذي ورد يف � ٣٩آية؛ مثل« :واهلل يحب املح�سنني»،
و�أي�ضاً ورد ب�صيغة امل�صدر «�إح�سان»� .أما بالن�سبة لل�صيغة
الفعلية فقد وردت يف � ٢٤آي��ة مثل�« :إن �أح�سنتم �أح�سنتم
لأنف�سكم» ،يقول الكاتب �إن لل�صيغ اال�سمية دالل��ة تفيد
الثبوت ،وه��ذا ما تثبته اللغة العربية �أي�ضاً؛ لأن «اال�سم
ب�أنواعه يدل على ما يثبت به املعنى لل�شيء ب�صورة قارة
وم���ؤك��دة»� ،أم��ا ال�صيغة الفعلية فهي تفيد التدرج .لذلك
ي�ستخل�ص الكاتب �أن قيمة الإح�سان -اعتماداً على موقعها
يف الن�ص القر�آين -تدل على الثبات والتدرج ،لذلك فهي
مفهوم من�ضبط املعنى.
�أ�سقط الكاتب ذات املبد�أ على جذر «ع د ل» ،وا�ستخل�ص �أن

الن�ص القر�آين عمل على تو�سيع داللة العدل حتى تتجاوز
معناها اللغوي ال��ذي ي��دل على «�أداء احلقوق مب�ساواة»؛
ف�أ�صبحت ذات دالالت وا�سعة ت�شمل حقوق اهلل والإن�سان
وتت�شعب �إىل املجاالت العقدية ،والقيمية ،واالجتماعية...
وغريها.
ُي��ك��ن ال��ق��ول هنا �إ َّن الإح�����س��ان قيمة �أخ�لاق��ي��ة م�ؤ�سِ �سة،
بينما العدل �إج��راء يجب اتخاذه وتعيينه لدى املجتمع؛
لذلك ف�إن الفوارق الكمية بني مفردتي العدل والإح�سان
تدل على �أن الن�ص القر�آين �أوىل القيم الأخالقية امل�ؤ�س�سة
�أه��م��ي��ة �أك��ب�ر ح��ت��ى ت�تر���س��خ يف ن��ف��و���س الأف�����راد وت���ؤه��ل��ه��م
للجانب التطبيقي (العدل).
ما ُييز املنهج الرتكيبي هو �أنه ينظر للن�ص القر�آين على
�أن��ه ن�ص متنا�سق وك��وين؛ حيث جمع امل��ق��ارب��ات القدمية
واملقاربات احلداثية ،ففي حني �أن املقاربات القدمية ترى
مث ً
ال �أن العدل هو �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل ،وترى املقاربة
احل��دي��ث��ة �أن للعدل دالل���ة مدنية فقط ال تتعدى كونها
تعبرياً عن االنتظام االجتماعي وال�سيا�سي ،ي�أتي املنهج
الرتكيبي ليو�ضح �أن العدل هو هدف �شامل يف املنظومة
القر�آنية.
وب��ال��رغ��م م��ن �أن��ن��ي ال �أ���س��ت��ط��ي��ع �إال �أن �أت��ف��ق م��ع الكاتب
فيما �أورده يف بحثه حول املنهج الرتكيبي؛ حيث �إنه يبدو
يل منهج �سليم ،لكني ال �أ�ستطيع كذلك �أن �أعترب املنهج
التجزيئي قا�صر ل�سبب ب�سيط؛ وهو �أن هذا املنهج ظهر
يف وق���ت ك��ان��ت احل���اج���ات ف��ي��ه خم��ت��ل��ف��ة ح��ي��ث ك���ان امل�سلم
ي��ح��اول فهم عالقته م��ع اهلل ،م��ا ل��ه وم��ا عليه ،لكن الآن
وب��ع��د �أن �أ���ص��ب��ح الإ����س�ل�ام ج���زءاً م��ن احل��ي��اة االجتماعية
وال�سيا�سية و�أحياناً االقت�صادية اختلفت احلاجات وظهرت
مقاربات تنا�سب هذه احلاجات .وهذا يحدث كثرياً حتى يف
الثقافات الأخرى؛ فمث ً
ال اختلف مفهوم الزواج يف �أوروبا
والواليات املتحدة عما كان عليه قبل � 50سنة ،لأن ثقافة
املجتمع وتركيبته الدميوغرافية اختلفت ف�أ�صبح لزاماً
ت��ق��دمي ت��ع��ري��ف �آخ���ر ل��ه��ذا امل��ف��ه��وم ح��ت��ى يتنا�سب م��ع كل
الهويات اجلندرية يف املجتمع.
Zahra.alsaidi09@gmail.com

ذو القعدة ١٤٤٠هـ  -يوليو ٢٠١٩م
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القراءات الحداثية للنص القرآني بين القبول
والرفض

عبداهلل العلوي

تنوعت اخلطابات املختلفة حول احلداثة يف الثقافة العربية والإ�سالمية ،وخال�صة فيما يتعلق باحلداثة يف اخلطاب الديني والتفا�سري القر�آنية ،ويبدو �أن هذه
النظرة املتفردة منطلقاتها ناجتة من ت�أثر �أمثال ه�ؤالء بالفكر الغربي للحداثة خا�صة بعد الع�صور الو�سطى التي ت�سمى ع�صور الظالم ،والتي تخل�صت فيها الثقافة
الغربية من �سيطرة الكني�سة على احلياة العامة ،وو�ضع الأديان يف مو�ضع الثقافة والتناول العام للعامة ،ونظن �أن الدخول احلقيقي للحداثة املعا�صرة يف العامل
العربي بدايته يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين �أي بعد انتهاء التيار الكال�سيكي للفكر العربي ،ثم ا�ستمر هذا االجتاه يف التو�سع �شيئا ف�شي ًئا
حتى �أ�صبح له جذور مت�أ�صلة يف العامل العربي والإ�سالمي.
وو���ص��ل ب��احل��داث�ين الت�شكيك يف ال��ك��ت��اب امل��ق��د���س (ال���ق���ر�آن) �أو
التلميح م��ث��ل م��ا وج��دن��ا ع��ن��د ط��ه ح�سني يف ك��ت��اب��ه (يف ال�شعر
اجلاهلي) حيث ي��رى بع�ض الأكادمييني �أن الت�شكيك بال�شعر
اجلاهلي هو ت�شكيك بالقر�آن ،وعمو ًما ظهرت ثالثة اجتاهات
يف ه��ذا ال�����ش���أن منهم امل���ؤي��د ومنهم املخالف وامل��داف��ع ب�شرا�سة
عن القر�آن ومنهم من م�سك الع�صى من الو�سط ،ولقد عر�ض
ون��اق�����ش بع�ض ه��ذه الآراء �أ���س��ت��اذ ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة بكلية
ال��ع��ل��وم ب��ال��ق��اه��رة حم��م��د ق��ا���س��م امل��ن�����س��ي يف م��ق��ال��ه« :التف�سري
أمنوذجا»،
القر�آن بني الأخالقي والت�شريعي ،طه عبدالرحمن �
ً
ف���إىل �أي م��دى ن�ستطيع �أن ن��ق��ول �إن احل��داث��ي�ين ا�ستطعوا �أن
منهجا حقيقًا لتجديد القراءات للقر�آن؟ يف مقابل ذلك
ي�ضعوا
ً
هل ميكن �أن نقول �إن التخل�ص من قد�سية القر�آن يجعل من
�إمكانية درا�سته درا���س��ة علمية حداثية؟ وه��ل �أث��ق��ل املف�سرون
القدامى القر�آن بتف�سرياتهم املختلفة؟
مل تكن املواجهة احلا�صلة اليوم بني قبول احل��داث��ة ورف�ضها
وليد الثقافة املعا�صرة ،فقد عار�ض التقليديون املحدثني يف
الع�صر العبا�سي ،و�أب���رز ه��ذه املعار�ضات م��ا وج��دن��اه م��ن ث��ورة
النقاد �ضد �أب��ي ن��وا���س باملقدمة اخلمرية والتجديد يف ال��وزن
والقافية ،والتجديد يف بنية الق�صيدة العربية ،وو�صل باخلليفة
املن�صور يف الدولة الأموية يف الأندل�س �إىل حرق كتب الفل�سفة
للفيل�سوف ابن ر�شد واتهمه بالكفر والإحلاد ،لذا ُينقل عن ابن
ر�شد �أنه قالُ « :بلينا بقوم يظنون �أن اهلل مل يهد غريهم» ،وهذا
هو ذات��ه ما جن��ده من ال�صراع بني املحدثني «ح�سب و�صفهم-
وبني من يرى �أن القر�آن ال ميكن امل�سا�س به ،فقدا�سته جعلته
ممنوعا من امل�سا�س به ،فما هي احلداثة؟
يقول ف��ادي معلوف« :توحي كلمة احلداثة باالن�سالخ عن كل
م��ا���ض ،ب��ال��ق��در ذات���ه ال���ذي ت���ؤك��د ف��ي��ه ع��ل��ى ف��ك��رة ال��ذه��اب �إىل
امل�ستقبل ،وال�سري �إىل الزمن املجهول »....فاحلداثة يف الفكر
ومنهجا جدل ًيا ،مما ا�ضطر الكثري
العربي ُتعد منعط ًفا حقيق ًيا
ً
م��ن املفكرين �أن ي��ع��دوه «�إ�شكالية عوي�صة ح�ين اقتنع الذين
ا���س��ت��ع��اروه ب�����ض��رورة ه��دم ال���ذات وا���س��ت��ب��دال��ه��ا ب��الآخ��ر لتحقيق
النمط احل��داث��ي ال��ذي ي�شع مركز ًيا من ال��غ��رب» ،فقد تعددت
ال��ت��ع��اري��ف ل��ل��ح��داث��ة« ،ف��م��ن��ه��م م��ن رب���ط ه���ذه ال��ل��ف��ظ��ة بحقبة
تاريخة ممتدة �أو خمتزلة ،ومنهم من ربطها بالتطور ال�صناعي
وامل��ع��ل��وم��ات��ي وال��ث��ق��ايف ،وم��ن��ه��م م��ن رب��ط��ه��ا ب��ال��ت��ح��رر وال��ت��ق��دم
والعقالنية والعلمانية ...وغريها من التعاريف ،ولكن رمبا ما

ذكره املن�سي يف نظرة طه عبدالرحمن للحداثة هو ر�ؤية «نراها-
�صاحلة وتنطلق من منطلقات حقيقية ،فيذكر املن�سي يف مقاله
�سابق ال��ذك��ر« :الح��ظ »�أي ط��ه -يف ه��ذه التعاريف �أن��ه��ا تقع يف
ت��ه��وي��ل ه��ذا امل��ف��ه��وم ح��ت��ى ت��ب��دو احل��داث��ة وك���أن��ه��ا ك��ائ��ن عجيب
( )....وم��ن ثم فهو ي��رى �أن ه��ذا الت�صور للحداثة هو ت�صور
غري حداثي ،لأنّه ينقل احلداثة من رتبة مفهوم عقلي �إجرائي
�إىل رتبة �شي وهمي حدثي ( ،).....فهو يذهب �إىل �أن��ه ينبغي
النظر �إىل احلداثة من خالل التفريق بني روحها وواقعها«....
وي��ق��وم روح احل��داث��ة عند ط��ه عبدالرحمن على ثالثة مبادئ
وه���ي :م��ب��د�أ ال��ر���ش��د �أي» �أن الأ���ص��ل يف احل��داث��ة االن��ت��ق��ال من
حال االعتقاد �إىل حال الر�شد ،ومبد أ� النقد �أي «�أن الأ�صل يف
احلداثة االنتقال من حال االعتقاد �إىل حال االنتقاد»...ومبد�أ
ال�شمول �أي «�أن الأ�صل يف احلداثة الإخراج من حال اخل�صو�ص
�إىل حال ال�شمول»...يتهم الإ�سالميون املدافعون عن الإ�سالم
وال��ق��ر�آن احل��داث��ي�ين واملتطلعني �إىل ال��ق��راءة اجل��دي��دة للن�ص
ال��ق��ر�آين بالعلمانية والعقالنية وال��ل��ي�برال��ي��ة ،خا�صة �أول��ئ��ك
الذين لب�سوا املعطف الإ�سالمي ،ف�أخذوا على عاتقهم من خالل
فكرهم امل�ستنري «كما يعدونها -على زعزعة »وتقوي�ض البنى
املفاهيمية للفكر الإ�سالمي من الداخل ،بعد �أن ف�شل �أ�سالفهم
من تقوي�ضها من اخلارج ببدائل عقدية و�أيديولوجية م�ستوردة
ترتبع على عر�شها املارك�سية بدعوى احل��داث��ة »....واحلقيقة
نتفق م��ع م��ا ذك���ره املن�سي حيث ي��ق��ول« :ال ميكن �أن ن��ق��ول �إن
امل�سلمني مل يدخلوا �إىل احل��داث��ة �إال بح�صول ق���راءة جديدة
للقر�آن ،وذلك لأنه �سر وجود الأمة امل�سلمة و�سر �صنعها للتاريخ
( ،)....يف املقابل ف�إن واقع احلداثة يف املجتمع الغربي قام على
�أ�سا�س مواجهة امل�ؤ�س�سات الكن�سية ( )....لأنها مار�ست و�صايتها
على الدين ،وو�صاية على الروح والثقافة وال�سيا�سة  ،»....من
ذلك نفهم �أن احلداثة هي يف منبتها مواجهة مع الدين �أ ًيا كان
ه��ذا ال��دي��ن ،فكما الق��ت احل��داث��ة ال��رف�����ض يف املجتمع الديني
الغربي ،القت ذات امل�صري يف املجتمع العربي والإ�سالمي.
لقد ح��اول احلداثيون �أن يت�صدوا للتقليد يف تناول القر�آن،
مب��ا يف ذل��ك ك��ت��ب التفا�سري ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ي�صفها احميدة
النيفر ب���أن��ه��ا «ال��ت��ف��ا���س�ير ال�تراث��ي��ة» ،ف��ه��ي تفا�سري ت��ري��د �أن
روح��ا ميكن �أن تعي�ش يف كل
تعود للما�ضي وال جتعل للقر�آن ً
الأزم��ان وتتجدد فهي «كما يقول احميدة -ب�أنها »ال تريد �أن
تف ّعل املقت�ضيات املعرفية واحل�ضارية احلديثة يف �إث��راء فهم

ن�صا عقي ًما،
امل�سلمني للن�ص  ،»...وه��ذا يجعل م��ن ال��ق��ر�آن ً
ال ي�ستطيع �أن ي�ساير ال��ت��ط��ورات املختلفة للكون ���س��واء على
امل�ستوى االجتماعي �أو االقت�صادي �أو ال�سيا�سي �أو غريه ،وهذا
ي�ضعنا يف �إ�شكالية �أن��ه كيف ن�ستطيع �أن نقول ب���أن الإ���س�لام
وال���ق���ر�آن ه��و دي���ن ���ش��م��ول وك��ل��ي��ة .وع��م��وم ال��ق��ول ف����إن ه����ؤالء
احلداثيني �أمثال حممد �أركون ،وحممد �شحرور وعبد املجيد
ال�شريف حاولوا «كما يقول الدكتور يو�سف ّ
الكلم» -الت�صدي
ل��ل�تراث الإ���س�لام��ي برمته ق��ر�آ ًن��ا و�سنة ب��ال��ق��راءة والتحليل،
متحررين ب��ذل��ك م��ن ال��ق��ي��ود ال��ت��ي فر�ضها ال�سلف على كل
من �أراد اخلو�ض يف ق�ضايا القر�آن وحماولة فهمه ،راف�ضني
ت��ل��ك امل��ن��اه��ج الإ���س�لام��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ( )....وي��ق�ترح ه����ؤالء
يعني احلداثيني -مناهج حداثية ،يعتقدون �أن تطبيقاتهاعلى الن�ص القر�آين �ستفرز نتائج مهمة ،من �ش�أنها �أن متكن
ال��ف��ك��ر الإ���س�لام��ي م��ن االن��ف�لات م��ن ق��ي��ود امل��ا���ض��ي ،وقب�ضة
التخلف الذي �أحكم �سيطرته على امل�سلمني منذ قرون خلت»،
ولذلك هم يعدون �أن املفكر الغربي «جتاوز حمرمات الكني�سة
لتف�سريهم للن�صو�ص ال��دي��ن��ي��ة ،وات�����ص��ال��ه امل��ب��ا���ش��ر بالن�ص
ال��ت��ورات��ي واالجن��ي��ل��ي رام��� ًي���ا وراء ظ��ه��ره و���س��اط��ة الكني�سة،
وم�����س��ت��ع��ي�� ًن��ا ب��امل��ن��اه��ج ال��ن��ق��دي��ة احل��دي��ث��ة يف ف��ه��م ال��ن�����ص��و���ص
الب�شرية ،من �أجل فهم �أح�سن للن�ص الديني املقد�س».
ختا ًما ،يف احلقيقة ال ن�ستطيع �أن نقول �إن الدعوة التي �أثارها
املفكرون احلداثيون يف العامل الإ�سالمي ب�ش�أن جتديد القر�آءة
ل��ل��ق��ر�آن ب��اط��ل��ة ب��اجل��م��ل��ة� ،أو �إن��ه��ا حت����ارب الإ����س�ل�ام وت�شكك
امل�سلمني يف ك��ت��اب��ه��م امل��ق��د���س ،ول��ك��ن مي��ك��ن ال��ق��ول �أنّ هناك
مبالغة يف النظرة احلداثية عند بع�ضهم ،و�أن نزع القد�سية
من القر�آن هي م�س�ألة ال تقدم وال ت�ؤخر ،ولكن ال بد من �إعادة
�صياغة اخلطاب الإ�سالمي ب�شكل عام ،وق��راءة القر�آن قراءة
حداثية تنا�سب احلياة العامة للنا�س ،بعيدًا عن التقليل من
قيمته عند امل�سلمني ،وب��ذل��ك ي�صبح الن�ص ال��ق��ر�آين ذا روح
منتع�شة معي�شة م�سايرة لتقلبات النا�س و�أحوالهم وتطوراتهم
يف املجاالت املختلفة« ،فالفعل احلداثي الإ�سالمي » كما يقول
املن�سي -ال يقوم على �أ���ص��ل الت�صارع م��ع ال��دي��ن ،و� ّإن���ا على
�أ�صل التفاعل مع الدين ( )...وذلك لأن التفاعل مع الدين
ي�ؤدي �إىل توليد الطاقة الإبداعية لدى جمهور امل�سلمني� ،إذ
بقدر ما تكتمل يف �صدر امل�سلم القوة الإميانية ،ت�ستعد ملكاته
للإبداع والإنتاج.»..
abdlla1991@gmail.com
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المؤسسات الدينية اإلسالمية بين
اإلصالح والتطرف

قيس الجهضمي

�إن للم�ؤ�س�سة الدينية دورا مهما يف تنظيم احلياة العامة للمجتمع ،وتوجيهه مبا يخدم �صالح الإن�سانية ،فكل دين وخ�صو�صا ديانات التوحيد ،كما يذكر ر�ضوان
ال�سيد ،هو «ن�ص» و«تقليد»؛ فالن�ص هو الكتاب املقد�س ،والتقليد يتمثل يف التجربة التاريخية لعلماء الدين من خالل تعاملهم مع الن�ص والواقع؛ لذا يتناول
ال�سيد يف مقاله «امل�ؤ�س�سات الدينية الإ�سالمية م�شكالت التاريخ واحلا�ضر و�ضرورات الإ�صالح» -واملن�شور يف جملة «التفاهم» -دور امل�ؤ�س�سات الدينية التي ت�شكلت
من خالل التقاليد الدينية «الفقهية» يف الإ�سالم ،وم�شكالتها ودورها يف م�س�ألة الإ�صالح والتقدم يف املجتمع؛ فال�سيد يرى �أن امل�ؤ�س�سة الدينية التي هي عبارة
عن علماء وفقهاء يربطون بني الن�ص وجماعة امل�سلمني يف الواقع ،وتكون �إدارتها تطوعية �أي �أن التكليف القائم عليها لي�س �إلهيا ،و�إمنا هو من جماعة امل�سلمني
على ح�سب ما ر�أوا من ه�ؤالء الأ�شخا�ص من �أمانة ودين ومعرفة ،ثم �أ�صبحت لهذه امل�ؤ�س�سة �أعرافها وتقاليدها ح�سب احتياجات النا�س ،وبعد ذلك ارتبطت
باحتياجات الدولة �أي�ضا.
وق��د �أدى �ضعف امل�ؤ�س�سات الدينية يف الإ���س�لام �إىل �أن يكون
�سببا من �أ�سباب التفرق واالن�شقاق والتطرف ،لأنها عجزت عن
ا�ستيعاب اجلديد ونفاذ �صرب النا�س على التهديد اال�ستعماري
ل��ل��دول��ة وال���دي���ن ،ف��ظ��ه��رت دع����وات ق��وي��ة لإزاح��ت��ه��ا م��ن حياة
النا�س.
كما كان للتغيريات احلا�صلة يف النظام العاملي وا�ستيالء �أوروبا
اال�ستعمارية على معظم مناطق ال��ع��امل ،وق��ي��ام نظام الدولة
الوطنية يف املناطق الإ�سالمية ،ثم ظهور جماعات الإحيائيات
املتطرفة� ،سبب يف حماربة التقليد الفقهي ،وهو الذي قامت
عليه امل�ؤ�س�سات الدينية ،فهو مل يقدّم يف مواجهة اال�ستعمار
�سوى فكرتني الهجرة �أو اجلهاد من خ�لال امل��وروث الفقهي،
لكن يف الواقع الذي �أخ��رج امل�ستعمرين هو احلركات الوطنية
والن�ضال ال�سيا�سي ،وي��ذك��ر ال�سيد �أن ال���دول الوطنية التي
قامت خارج اململكة العربية ال�سعودية مرت مبرحلتني :مرحلة
الكفاح م��ن �أج��ل اال���س��ت��ق�لال ،ث��م مرحلة الأن��ظ��م��ة الع�سكرية
والأمنية ،و�أن الع�سكريني والتحديثني قاموا بتجريد امل�ؤ�س�سة
الدينية من �أكرث مواردها ووظائفها بحجة التحديث والتقدم.
وق���د ق���ام ال��ك��ات��ب ب��ت��ن��م��ي��ط ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال���دول���ة وامل���ؤ���س�����س��ة
الدينية يف ث�لاث��ة �أمن���اط :الأول من��ط احل��ف��ظ واالن��دم��اج يف
نظام الدولة مثل املغرب وم�صر وال�سعودية ،فالبنية انحفظت
يف النهاية ول��و على �ضعف يف ح�ين ظهرت تقاليد ج��دي��دة يف
امل�ؤ�س�سة الدينية؛ �سواء من جهة اجلماعة �أومن جهة عالقتها
مع ال�سلطة ،والثاين منط الإ�ضعاف واال�ستتباع ،وقد �ساد يف
بلدان الأنظمة الأمنية والع�سكرية مثل �سوريا والعراق وليبيا
وتون�س وال�سودان واجل��زائ��ر؛ فامل�ؤ�س�سة الدينية فقدت �أكرث
وظائفها وتعر�ضت ل�ضغوط �شديدة وا�ست�شرت الأ�صوليات
ف��ي��ه��ا ،ويف ال��ن��م��ط ال��ث��ال��ث من��ط احل��ي��اد ال����ودود ،وق��د ظ��ه��ر يف
بلدان مثل عمان والأردن ولبنان وموريتانيا ،ويخل�ص ال�سيد
�إىل �أن��ه يف ب��ل��دان احل��ي��اد م��ا ظهرت ح��رك��ات عنف قوية با�سم
الدين ،ويف بلدان الإ�ضعاف ظهر فيها عنف كثري با�سم الدين،
�أما بلدان احلفظ واالندماج فظهر ب�صورة متو�سطة.

مل تكن امل�ؤ�س�سات الدينية متلك �أي م�����ش��روع �سيا�سي؛ فهي
���س��رع��ان م���ا ان�����ض��وت حت���ت ن��ظ��ام ال���دول���ة ال��وط��ن��ي��ة ،ف��امل��ف��ك��ر
الإ�سالمي حممد ر�شيد ر�ضا كان يرى �أن الإمامة من الفرعيات
ولي�ست من �أ�صول الدين ،و�إمنا �أخذت �صبغتها الدينية ب�سبب
ارتباطها بالإ�سالم ،كما يرى عبدالرزاق ال�سنهوري لكي تكون
هذه ال��دول الوطنية �شرعية ال بد �أن يكون نظامها القانوين
قائما على ال�شريعة الإ�سالمية ،وقد تبلورت عرب ثالثينيات
ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ف��ك��رة ا���س��ت��ع��ادة ال�����ش��رع��ي��ة ال��دي��ن��ي��ة يف املجتمع
والدولة عن طريق التنظيم للجماعات الإ�سالمية ثم انت�شرت
يف �أو���س��اط ال�شباب املتدينني ،وق��د مهدت ملقولة القائلني �إن
اال�سالم دين ودولة وم�صحف و�سيف.
وجتلت منهجية ا�ستعادة ال�شرعية من خالل عمليات حتويل
املفاهيم ،كما اعتمدت على ت�أويليات ج��دي��دة تعترب ال�سلطة
ال�سيا�سية ركنا من �أركان الدين بحجة �أنها الو�سيلة الوحيدة
لتطبيقه ،ل��ك��ن ه���ذه ال��ت���أوي��ل��ي��ات ق��ام��ت ب���إ���ض��ع��اف امل���ؤ���س�����س��ات
الدينية و�سلبها الكثري من وج��وه حجيتها ومرجعيتها ،وقد
���س��ادت يف ال��ع��ق��ود الأخ��ي�رة ح��رك��ة ال�����ص��ح��وة ،ف�أ�صبح الإ���س�لام
ال���ي���وم وم��ن��ذ �أك��ث�ر م���ن ع��ق��دي��ن م�����ش��ك��ل��ة ع��امل��ي��ة مب���ا �أف���رزت���ه
اجلماعات الدينية املت�شددة من �أف��ك��ار انت�شرت ح��ول العامل،
فكان على م�ؤ�س�ساته الدينية ودول��ه مكافحة الإره��اب ،وحلت
حمل التقليد الفقهي جماعات �إحيائية �أرادت تغيري املجتمعات
وال����دول مبفاهيم ج��دي��دة ،م��ع��ادي��ة للتقليد وم��ف��ارق��ة لنظام
العامل اجلديد يف الوقت نف�سه.
وك��ان��ت امل���ؤ���س�����س��ة ال��دي��ن��ي��ة م��ن �أح���د �أ���س��ب��اب ظ��ه��ور اجل��م��اع��ات
الدينية املتطرفة ،لذا فهي القادرة �أي�ضا على ن�شر االعتدال
وت�أمني املجتمعات القلقة منها ،ومنع انت�شار �أجيال جديدة من
معتنقي �أفكار التطرف والعنف ،وامل�ؤ�س�سة الدينية رغم �ضعفها
ما زال��ت تتوىل الإم��ام��ة واملرجعية يف �أداء العبادات والتعليم
الديني والفتوى والإر�شاد العام كما يرى ال�سيد ،وهناك �إجماع
�شعبي من �ضمن ال�سلطات �أن هذه الأم��ور ال�ضرورية للدين
البد �أن تبقى �ضمن �صالحيات ووظائف امل�ؤ�س�سة الدينية ،لكن

جرى جتاوز يف هذه امل�ؤ�س�سات الدينية على الثوابت يف العقيدة
وال���ع���ب���ادات يف زم���ن ال�����ص��ح��وة ،و���ص��ار ال��ف��رد ه��و احل��ج��ة ب��دل
الأحاديث والآيات ،وح�صلت ان�شقاقات على فتوى هذا وذاك.
ويذكر ال�سيد �أن��ه ح�صلت حتويالت مفهومية خطرية با�سم
ال��دي��ن ،وتتلخ�ص ه���ذه ال��ت��ح��وي�لات يف ث�ل�اث ن��ق��اط :الأوىل
اعتبار جمتمعاتنا فاقدة لل�شرعية لعدم تطبيقها لل�شريعة،
وال��ث��ان��ي��ة ه��ي ���ض��رورة �إق��ام��ة ال�سلطة حت��ت ا���س��م اخل�لاف��ة �أو
الإمامة من �أجل تطبيق ال�شريعة ،و�أخريا ا�ستح�ضار الفري�ضة
الغائبة وه��ي اجل��ه��اد ب��ال��داخ��ل واخل���ارج لإق��ام��ة ه��ذه ال��دول��ة
و�إح���ق���اق ال�����ش��رع��ي��ة ،وي���رى ال��ك��ات��ب �أن ك��� َّل ه���ذه امل��ق��والت هي
انحراف خطري عن �صحيح الدين وثوابته ،و�أن مواجهة هذه
التحويالت املفهومية هي الواجب الأول للم�ؤ�س�سات الدعوية،
فهي خطر على الدين وامل�سلمني واملجتمع قبل �أن تكون خطرا
على الدول والعامل ،و�أن م�صلحة الدين وم�صلحة املجتمعات
اليوم وغدا هي نزع الدين من �سلطة الدولة وال�صراع عليها،
ويرى �أننا بحاجة لنقد املفاهيم و�إخراجها من نطاق التطرف،
وال يتم ه��ذا الأم��ر �إال مبراجعة امل�ؤ�س�سة الدينية لوظائفها
ومهامها يف جميع املجاالت.
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري� ،أن ع��ل��ى امل���ؤ���س�����س��ات ال��دي��ن��ي��ة �أن حتت�ضن
ال�����ش��ب��اب العن�صر ال��ن�����ش��ط يف امل��ج��ت��م��ع وت��ت��ف��اع��ل م��ع عنفوانه
يف ت�سيري الأف��ك��ار ال��ب��ن��اءه للإن�سانية ،والقائمة على الوعي
مب�صالح املجتمع وظ��روف��ه مب��ا يهيئ ل��ه ال��و���ص��ول للتح�ضر
والتقدم؛ �إذ يتجلى لنا �أن الأفكار املتطرفة امل�ستندة على الفهم
التقليدي من خالل �أيديولوجية اجلماعة والتي تتدخل يف كل
جم��االت احلياة مل تنبت لنا �إال التفرقة وال�شقاق ،فحريٌّ �أن
ت�ستغل الأفهام والطاقات يف كل جمال يف نطاقه اخلا�ص وبفهم
يخدم �سياقه احلايل يف الواقع ،فللم�ؤ�س�سة الدينية �أن تتحكم
يف العبادات وال�شعائر الدينية لكن ال ينبغي لها �أن ت�سيطر على
جماالت العلوم التطبيقية يف كل احلدود ،والتي هي يف الواقع
جزء من قيام احل�ضارة.
qabuazan@gmail.com
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برتران بادي في نشوء الدولة
المستحيلة والدولة المستوردة
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أمجد سعيد

يف املقالة البحثية ملحمد ال�شيخ املعنونة بالدولة امل�ستحيلة والدولة امل�ستوردة ،والتي تبحث يف �أ�صول الدول وماهية م�ؤ�شرات منوها ،والتي تت�ضمن قراءة يف
كتابي «الدولتني» و«الدولة امل�ستحيلة» لربتران بادي وكتاب «الدولة امل�ستحيلة لوائل حالق ،جند �أنَّ هنالك عر�ضا للواقع الغريب الذي حتياه الدولة مبفهومها
الف�ضفا�ض ،خا�صة دول العامل العربي الإ�سالمي وهو و�ضع كما و�صفه حممد ال�شيخ و�ضع منزلة بني منزلتني ،وتتمو�ضع الدولة يف العامل العربي الإ�سالمي ما
بني الدولة امل�ستوردة والتي توحي بكثري من امل�ؤ�شرات ،متردات انقالبات وثورات من هنا وهناك تف�ضي �إىل ف�صل واقعي مرير� ،أما الدولة امل�ستحيلة ،فهي دولة
طوبى حتى �إن بع�ض القوى ال�سيا�سية املحافظة تف�شل يف القدرة على تخيل ماهية تفا�صيل تلك الدولة امل�ستحيلة ،ومن هنا ن�ستعر�ض كتابي بادي ،لنلخ�ص م�آزق
الدولة يف العامل العربي الإ�سالمي اليوم.

ي����ق����ارب ب����رت����ران ب������ادي �أمن��������وذج ال����دول����ة ال��ع��رب��ي��ة
الإ�سالمية ،قدمياً وحديثاً من منظور علم االجتماع
وب��الأخ�����ص م��ن مبحث التنمية ال�����س��ي��ا���س��ي��ة .وي��ري��د
ملقاربته ه��ذه �أن ت��ت��ج��اوز امل��ق��ارب��ات الأح��ادي��ة الوجه
التي تبحث عن �أوجه الت�شابه وتهمل الفروقات مهما
قامت ووج���دت .ه��ذا م��ن جهة ،وم��ن جهة �أخ���رى ،ال
ُيريد بادي �أن يتحدث ،على خالف بع�ض الباحثني،
عن حداثات متعددة بال قوا�سم م�شرتكة جتمع بينها،
و�إمن��ا يلقي قب�ضته يف اجل��زء ال��ذي يتو�سط الوحدة
والتعدد .فمن �ش�أن التعدد �أال يلغي التوحد .بل �إن
جميع النظم ال�سيا�سية ما كانت لتت�شابه ،بل �ش�أنها
�أن تتخذ �أمناطاً خمتلفة وطرازات متباينة؛ لكن من
�أمرها � ً
أي�ضا �أال تتعار�ض كلية� ،إذ ثمة تقنيات �سيا�سية
م�شرتكة وع��ام��ة ،كما �أن ثمة �إ�شكالية �شاملة وهي
�إ�شكالية التحديث ال�سيا�سي .ويراجع برتران بادي
يف كتاب الدولتني الت�صورات ال�سائدة ع��ن الع�صور
الو�سطى كما لو كانت هذه الع�صور قد �سكنت حتت
جمود �سيا�سي رهيب ،كما يراجع تلك الأن��ظ��ار التي
تذهب �إىل �أ َّن ثمة قطيعة تامة بني احلداثة ال�سيا�سية
وتلك الع�صور.
ه��ن��ال��ك م��ق��دم��ات �أ���س��ا���س��ي��ة ب��ن��ى عليها ب��رت��ران ب��ادي
حتليله لنظام الدولتني ال�سيا�سي ،ومن هذه املقدمات،
م��ا م��ن ن��ظ��ام ���س��ي��ا���س��ي �إال وي��ق��وم ال ع��ل��ى االن�����س��ج��ام
والتوا�ؤم بقدر ما يقوم على التوتر وال�صراع ،وطبيعة
هذا ال�صراع هي التي ت�ؤدي �إىل التحديث ال�سيا�سي.
وم��ن ثم ف���إ َّن من �ش�أن التوتر �أن يكون خالقا ،ومن
���ش���أن ال��دول��ة مبعناها ال��غ��رب��ي �أال ت��ك��ون �سليلة مثل
ه��ذا ال��ت��وت��ر ،فقد ت��وط��دت ال��دول��ة يف ال��غ��رب بف�ضل

توتراتها الداخلية وهو الأمر الذي مييزها عن باقي
الكيانات ال�سيا�سية الأخرى كالإمرباطوريات والنظم
الأب��وي��ة ال�سيادية ،التي �سادت يف غري الغرب« بينما
تتغذى الدولة يف الغرب من التحديات التي تواجهها،
وتنمو على ح�ساب املقاومات التي حتدثها ،نرى �أنها
خارج الغرب تزداد �ضعفاً �أمام �أدنى منازعة ،وتتعر�ض
ل��ل��خ��ط��ر ح�ي�ن ت���واج���ه �أق����ل ح��م��ل �إ����ض���ايف ،وت��ت��ع��ر���ض
لل�سقوط �أمام رف�ض التبعية لها».
غ�ي�ر �أ َّن احل��ف��ر يف ه����ذه امل���ق���دم���ة ،وب���ي���ان ال��ق��ط��ب�ين
اللذين دار عليهما التوتر ،يظهر اختالفاً بني الثقافة
ال��ع��رب��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة ال��غ��رب��ي��ة احل��دي��ث��ة،
فيما تبنى عليه ال��دول��ة الهوتيا؛ �أي فيما ميكن �أن
ن�سميه اله��وت الدولة؛ فمن جهة �أوىل ف���إن الثقافة
الإ�سالمية تنفي �أي تفوي�ض للإن�سان ب�سلطة �إلهية،
ومنهم من ي�سمي هذه الثقافة ثقافة عدم التفوي�ض.
والنتيجة كانت امل��ف��ارق��ة ،فالتفوي�ض امل�سيحي �أدى
�إىل التمثيل ومن ثم بناء الدولة احلديثة ،بينما عدم
التفوي�ض الإ�سالمي �أدى �إىل انتفاء فكرة التمثيل
التي هي الركن الثاين للدولة احلديثة ،ف�ض ً
ال عن
الركن الأول وهو ال�سيادة .ت�أ�سي�سا على هذه املقدمة
ي��ح��ل��ل ب���رت���ران ب����ادي ط��ب��ي��ع��ة ال��ن��ظ��ام ال�����س��ي��ا���س��ي يف
احل�ضارتني الغربية والإ�سالمية .يرى برتران بادي
�أنه �إن كان من �سمة بارزة متيز التاريخ الغربي؛ ف�إنها
بال �شك �سمة ابتداع حيز �سيا�سي م�ستقل ،وهذا هو
منبع الدولة ،وهو معني ال�سيا�سية الغربية يف القرون
ال��و���س��ط��ى .فما ك��ان ثمة يف تلك الع�صور م��ا ي�سمى
حكم ثيوقراطي بالكامل ،و�إمن���ا حت��دد �شيئا ف�شيئا
حيز للممار�سة ال�سيا�سية ،وف��ك��رة ا�ستقالل احليز

ال�سيا�سي هي فكرة خا�صة بامل�سيحية الرومانية من
وجهة نظر برتران ب��ادي ،وال يوجد لها �أي معنى يف
ال��ع��امل الإ���س�لام��ي فيما بعد .وه��ك��ذا ،ف���إ ِّن��ه حتى و�إن
كان املجال ال�سيا�سي قدعُد يف بع�ض الأوقات خا�ضعاً
للمجال الديني� ،أو يكون يف مرتبة �أقل منه ،فقد كان
دائماً يت�شكل يف حيز حمدد ،ويح�صل بهذه اخلا�صية
على م�ؤ�س�ساته اخلا�صة وموظفيه املخ�صو�صني.
بنا ًء عليه ،ي��رى برتران ب��ادي �أن��ه من الي�سري تبيان
وجه التباين بني النظام ال�سيا�سي يف الغرب والنظام
ال�سيا�سي يف الإ���س�لام .ذل��ك �أن التحديث ال�سيا�سي
ام��ت��زج يف �أوروب���ا م��ع عملية توترية تنازعية بطيئة
ل��ت��ح��ري��ر ال��ن��ظ��ام الإم��ب�راط����وري؛ �أي حت��ري��ر احليز
ال�سيا�سي وه��و ال�شرط الأ�سا�سي لن�شوء الدولة �إىل
جانب ت�شكيل جمال عمومي خا�ص باملجتمع املدين،
بينما ت��ك��ون احل��ي��ز ال�����س��ي��ا���س��ي يف ال��ع��امل الإ���س�لام��ي
تدريج ًيا تبعاً لاللتزام ب�إن�شاء �إمرباطورية(خالفة
�إ����س�ل�ام���ي���ة) م��رت��ب��ط��ة ب��ع��ق��ي��دة ج����دي����دة وب�������ش���روط
تعميمها .وق���د ا���س��ت��ل��زم ه���ذا ال��ن��ظ��ام الإم�ب�راط���وري
الذي يختلف عن نظام الدولة يف ت�صور برتران بادي
وي�شكل نظاما �سيا�سيا �سابقا عن بناء الدولة وحتديا
م��زدوج��ا :حت��دي التغلب على ن��ظ��ام �سيا�سي م�شتت
تقليدي ب�ين ع�شائر وق��ب��ائ��ل ،يحكمه م��ن الأ���س��ا���س
ال���ت���وازن ب�ين ال��ق��ب��ائ��ل ،وحت���دٍ ث���انٍ يتمثل يف طبيعة
جماعية طاغية ال تكاد ترتك للفرادنية فيها مكانا،
ومن ثم ال ترتك حيزا لتفريد ال�صالت االجتماعية
نظرياً ل��ذاك التفريد ال��ذي �شهد عليه تطور العامل
الغربي.
amjdsaeed01@outlook.com

10

ذو القعدة ١٤٤٠هـ  -يوليو ٢٠١٩م

تعدد األديان أم دين أوحد...؟
قيس المعولي
«نحو فهم جديد للتعددية الدينية يف القر�آن الكرمي» �أطروحة لأ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية عدنان املقراين ناق�ش فيها مفهوم التعددية الدينية و�أثرها يف واقع
حياة الب�شر وذكر فيها جوانب الفهم يف خمتلف الأفكار واحلقائق� .إن التعدد هو مفهوم عام للتنوع واالختالف ب�شكل عام و الدين هو جمموعة من املعتقدات
وال�شرائع التي يتبعها جمع من النا�س �إميان ًا مب�صداقيتها وحقيقتها يرد م�صدرها لرب �أو كتاب مقد�س �أو تعاليم ثابتة .ويف هذه الكلمات �س�أناق�ش ما ذكره الكاتب
من كلمات يف معنى الإ�سالم والفرق بينه وبني الإميان والإق�صائية.

يقول اهلل تعاىل يف كتابه العزيز� (:إِ َّن الد َ
ال ْ�س َل ُم
ِّين عِ ن َد َّ ِ
الل ْ إِ
َومَا ْاخ َتلَ َف ا َّل ِذ َ
ين �أُو ُتوا ا ْل ِك َتابَ �إِ َّل مِ ن َبعْدِ مَا جَ ا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم
َ
َّ
َّ
الل َف ِ���إ َّن الل َ�سرِي ُع ْال َِ�س ِاب)
َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َومَ��ن َي ْك ُف ْر ِب آ�يَاتِ ِ
(�:19آل عمران) وتف�سري هذه الآي��ة �إمن��ا هو تعريف �شامل
ملفهوم الإ���س�لام ال��ع��ام ال���ذي ينبغي على القا�صي وال���داين
والعامل واجلاهل �أن يفهمه ويعلمه ف�إن الدين الذي ارت�ضاه
اهلل خللقه و�أر�سل به ر�سله ،وال يقبل غريه هو الإ�سالم ،وهو
االنقياد هلل وحده بالطاعة واال�ست�سالم له بالعبودية ،واتباع
الر�سل فيما بعثهم اهلل به يف كل حني حتى ختموا مبحمد
�صلى اهلل عليه و�سلم ،الذي ال يقبل اهلل من �أحد بعد بعثته
دينا �سوى الإ���س�لام ال��ذي �أر���س��ل ب��ه .و�أم��ا الفرق بينه وبني
الإميان فقد ورد عن الإمام نور الدين ال�ساملي رحمه اهلل �أنه
قال يف �أرجوزته �أنوار العقول:
�إمياننا الت�صديق والإ�سالم **�إذعاننا ملا دعا الأحكام
ولهما يف ال�شرع معنى ملتزم ** ت�صديق قول عمال �إذا لزم
وذكر يف م�شارق �أنوار العقول اجلزء الثاين «اعلم �أن للإميان
والإ�سالم ا�ستعمالني �أحدهما لغوي والآخ��ر �شرعي» ،ويف
ه��ذا املقال �س�أتطرق للغوي فقط ملا لل�شرعي من �إ�سهاب
كما ذكر الإمام ال�ساملي يف كتاب م�شارق �أنوار العقول اجلزء
الثاين ( .)203-198الإميان لغة هو الت�صديق بالقلب فقد
الَعْ ��رَابُ �آ َم َّنا ُقل ْ
مل ُت�ؤْمِ ُنوا َو َلكِن
قال اهلل تعاىلَ «:قا َلتِ ْ أ
مي���ا ُن ِف ُق ُلو ِب ُك ْم َو�إِن ُتطِ ي ُعوا
ال َ
ُقو ُلوا �أَ ْ�سلَ ْم َنا َو َلَّ��ا َي ْد ُخلِ ْ إِ
الل َو َر� ُ��س��و َل�� ُه َل َي ِل ْت ُكم ِّم��نْ �أَعْ �� َم��ا ِل�� ُك�� ْم َ�ش ْي ًئا ِ�إ َّن َّ َ
َّ َ
الل َغ ُفو ٌر
رَّحِ ي ٌم) (:14احلجرات) �أي مل ت�صدقوا ،و�أما الإ�سالم لغة
فهو االنقياد واالذعان وترك العناد وقولهَ (:و َلكِن ُقو ُلوا
�أَ ْ�سلَ ْم َنا) �أي هو �إذعاننا �أي انقيادنا وترك متردنا على من
طلب منا االن��ق��ي��اد و الإذع����ان .م��ن منطلق ه��ذه الكلمات
ف�إن الإ�سالم ال�شرعي هو ما جاء به نبينا حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم ولي�س لأحد �أن يخالف ،وميكن �أن يرد الإميان
والإ�سالم كمرتادفني لداللة قوله تعاىلَ (:ف�أَ ْخ َر ْج َنا مَن
َكا َن فِيهَا مِ َن ا ْلُ�ؤْمِ ِن َ
ي َب ْيتٍ م َِّن
ني (َ )35ف َما َو َج ْد َنا فِيهَا َغ ْ َ
ا ْل ُ ْ�سلِمِ َ
ني(:36-35( ))36الذاريات).

�إن اخ��ت�لاف ال��دي��ان��ات ب��اخ��ت�لاف عقائدها و�شرائعها يف
الع�صر الراهن ال يعك�س �صحتها من خطئها؛ فكثري منها
قد تغري جزئيا �أو ن�سبيا �أو �شكليا وبع�ضها كليا ولكن ما
بقى منها ه��و ر���س��ال��ة خ�ير خلق اهلل حممد ب��ن عبداهلل
�صلى عليه اهلل و�سلم� .إن يف كل �شرعة من تلك ال�شرائع
�أنا�سا ي��رون يف �شريعتهم الكمال والتمام وال�صفوة دون
غريهم ،ولكن ما يجهله ه�ؤالء القوم هو الت�سامح الذي
يجب �أن يكون را�سخا يف كل �شريعة ومنهج لكي تقوم هذه
الدنيا التي خلقت باختالف و�ستنتهي باختالف لقول اهلل
تعاىلَ (:و َل ْو َ�شا َء َر ُّب َك َ َ
ا�س �أُ َّم ًة َواحِ َد ًة َو َل َي َزا ُلو َن
ل َع َل ال َّن َ
ُ ْ
م َت ِلفِني) (:118هود َ)� .إن العمل بهذه املناهج وال�شرائع
يختلف ت�صنيفه من حيث �صحته وجزئية �صحته وخطئه
ح�سب فهم النا�س لهذه الديانات وكيفية العمل بها من
ناحية جمتمعية ال �شرعية؛ فنظرة ال�شريعة خمتلفة يف
هذا الأمر .من هذا املنطلق يجب �إي�ضاح معنى الإق�صاء
وق��د ذك��ر �أح��م��د حممد ���س��امل يف كتابه «�إق�����ص��اء الآخ���ر:
قراءة يف فكر �أهل ال�سنة» �أنه قوة جماعة واحدة على منع
اجلماعة الأخ���رى م��ن احل�صول على امل��ك��اف���أة� ،أو فر�ص
احلياة الإيجابية ،ويف �ضوء املعايري التي ت�سعى اجلماعة
الأوىل لتربيرها ،وم��ن ث��م ،ف��الإق�����ص��اء ه��و ح�شد القوة
ال�ستبعاد �أو حرمان الآخرين من االمتيازات واملكاف�آت.
من هذا املنطلق �أق�صى كل الآخر للح�صول على الكمالية
واالن���ف���رادي���ة وال��ت��م��ي��ز ع���ن الآخ���ري���ن ظ��ن��ا م��ن��ه��م �أن��ه��م
�سيح�صلون ع��ل��ى امل��ك��اف���أة ال��ع��ظ��م��ى واجل���ائ���زة ال��ك�برى.
ولكن هل �أهل الكتاب الذين �صدقوا مبا �أنزل �إليهم وما
�أنزل على حممد �صلى اهلل و�سلم يعتربون م�سلمني؟ �إن
�إمي��ان �أي �شخ�ص من �أي ملة �سابقة بالر�سول الأعظم
�صلى اهلل و�سلم ومبا �أنزل عليه يعترب �إ�سالما ،وللم�ؤمن
ما للم�سلمني وعليه ما عليهم وهذا يعني �أن جتري عليه
�أحكام �أهل الإ�سالم .و�أما داللة الآيات التي ذكرها الكاتب
وم��ن��ه��ا�( :إِ َّن ا َّل��ذِ ي َ��ن �آمَ�� ُن��وا َوا َّل���ذِ ي َ���ن هَ����ادُوا َوال�� َّن��� َ��ص��ا َرى»
��الل َوا ْل�� َي�� ْو ِم ْالآخِ ��� ِر َوعَ��مِ �� َل َ�ص ِ ً
ني َم��نْ �آم َ
ال�صا ِب ِئ َ
الا
َ��ن ِب َّ ِ
َو َّ

َفلَ ُه ْم �أَ ْج ُرهُ ْم عِ ن َد َر ِّب ِه ْم َو َل َخ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم َو َل هُ ْم َي ْح َز ُنو َن»
(:62البقرة) ،ف�إن اهلل بني ذلك يف قوله� « :إِ َّن ال ِّدينَ عِ ن َد
اب �إِ َّل مِ ن َب ْعدِ
َّ ِ
ال ْ�س َل ُم َو َما اخْ َتلَ َف ا َّلذِ ينَ �أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
الل ْ إِ
الل َف ِ�إ َّن َّ َ
الل
َما َجاءَهُ ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم َو َمن َي ْك ُف ْر ِب�آ َياتِ َّ ِ
ال َ�سابِ »(�:19آل عمران) ،ثم قال مبا�شرةَ ( :ف�إِنْ
َ�س ِري ُع ْ ِ
اج َ
ل َو َم ِن ا َّت َب َع ِن َو ُقل ِّل َّلذِ ينَ
وك َف ُق ْل �أَ ْ�سلَ ْمتُ َو ْجه َِي ِ َّ ِ
َح ُّ
َ
َ
َ
ُ
ال ِّم ِّي َ
ني �أ�أ ْ�سلَ ْم ُت ْم َف ِ�إنْ �أ ْ�سلَ ُموا َف َقدِ اهْ َتدَوا
اب َو ْ أ
�أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
ن��ا عَ��لَ�� ْي َ��ك ا ْل�� َب َ�لا ُغ َو َّ ُ
َّو�إِن َت�� َو َّل�� ْوا َف���إِ َّ َ
ر ِب��ا ْل��عِ�� َب��ادِ)
الل َب���ِ��ص�ي ٌ
ال ْ�س َل ِم
ي ْ ِإ
(�:20آل عمران) ويقول �أي�ضاَ ( :و َمن َي ْب َت ِغ َغ ْ َ
دِي ًنا َفلَن ُي ْق َب َل مِ ْن ُه َوهُ َو ِف ْالآخِ َر ِة مِ نَ ْ َ
الا�سِ ِرينَ ) (:85
�آل عمران) وعلى هذا حتمل �أمثال هذه الآيات على من
كان قبل دعوة نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وهذا ما
كان يثريه امل�شركون لدى �أهل الكتاب �أن �سلفكم الذين
كانوا قبل دعوة حممد �صلى اهلل عليه و�سلم يف زعمهم
�أنهم يف دي��ن حممد هالكون ف��رد عليهم ال��ق��ر�آن �أن كل
من �آمن بنبي من �أنبياء اهلل عز وجل واتبع الدين الذي
�أنزله عليه و�آمن بالكتاب الذي �أنزل عليه طاملا �أنه كان
من الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات ف�إنه ال خوف عليهم
وال هم يحزنون ،ف���إذا حتمل هذه الآي��ات على من كانوا
قبل نبينا حممد ،و�إن كان بع�ض العلماء قال �إنها �أي�ضا
ت�شمل من مل ت�صلهم دعوة نبينا حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم وكانوا متم�سكني مبا جاء به الأنبياء واملر�سلون
ال��ذي ي�ؤمنون بهم ممن هم قبل دع��وة الر�سول حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم .وه��ذا الأم��ر و�إن مل يكن وا�ضحا
جليا يف ع�صرنا ه��ذا ل�شمول دع��وة نبينا عليه ال�صالة
وال�سالم ف�إنها �أقرب منها للنظرية ال الواقع ،وخال�صة
لذلك ف�إن هذه الآيات كما ذكر معظم املف�سرين تخ�ص
م��ن ك��ان قبل دع��وة نبينا حممد عليه �أف�ضل ال�صالة
و�أمت الت�سليم بال�شروط املذكورة فيها .وعلى ما ذكرت
�آنفا هل لنا �أن نقف عند احلق ملا �أن��زل يف كتاب اهلل �أم
جنعل عقولنا وعقائدنا تقف فقط على ما يراه املجتمع
�أو يعك�سه؟.
qais1415@hotmail.com
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رؤى الشريعة والقانون والسنن في أعمال
مفسري القرآن المحدثين

زينب الكلبانية

و�ضع الإمام حممد عبده مقدمة فقهية يف بداية تف�سري املنار؛ ليو�ضح الطريقة املثلى يف فهم القر�آن �أوال ،ويبني منهجه اخلا�ص يف ذلك املو�ضوع ثانيا،
ويتناول بالنقد جملة التفا�سري التي �سبقته ثالثا ،والتي حالت يف ر�أيه دون فهم القر�آن الكرمي بعد �أن �ص ُلحت �أنف�س العرب بالقر�آن؛ �إذ كانوا يتلونه حق
تالوته يف �صلواتهم املفرو�ضة ،ويف تهجدهم ،و�سائر �أوقاتهم.
وي��ق��ط��ع الإم�����ام ال��ط��ري��ق �أم����ام م��ن��ت��ق��دي��ه ب��ت��و���ض��ي��ح ال��ف��ارق
اجلوهري بني ما ميكن ت�سميته بـ «علوم الو�سائل» و «علوم
ال��غ��اي��ات» يف فهم التف�سري ،وه��و م��ا ناق�شه الباحث حممد
حلمي عبدالوهاب يف مقاله املن�شور مبجلة « التفاهم» �إذ
يرى �أن �أكرث ما ُذكر من و�سائل فهم القر�آن :فنون العربية،
و�إ�صالحيات الأ���ص��ول وق��واع��ده اخلا�صة بالقر�آن ،كقواعد
النحو واملعاين ،وكذلك معرفة الكون و�سنن اهلل تعاىل فيه،
وهي كلها �ضرورية.
و� ّأما الروايات امل�أثورة على النبي و�أ�صحابه وعلماء التابعني
يف التف�سري؛ فمنها ما هو ���ض��روري �أي�ضا ،و�أك�ثر التف�سري
امل����أث���ور ق��د ���س��رى �إىل ال����رواة م��ن زن��ادق��ة ال��ي��ه��ود وال��ف��ر���س
وم�سلمة �أهل الكتاب ،وكان الواجب جمع الروايات املفيدة يف
كتب م�ستقلة؛ كبع�ض كتب احلديث ،وبيان قيمة �أ�سانيدها،
ث��م ُي��ذك��ر يف التف�سري م��ا ي�صح منها دون �سند ،كما ُيذكر
احلديث يف ك ُتب الفقه.
وما ميكن ا�ستنباطه �أن «تف�سري املنار» ال يدخل قطعا �ضمن
ال�����ص��ن��ف امل��ت��ع��ارف عليه ب��ـ «ال��ت��ف�����س�ير ب��امل���أث��ور»؛ و�إمن����ا يتم
�إدراج��ه �ضمن «التفا�سري العقلية االجتماعية» ،التي ت�ؤمن
ب��ال��وح��دة املو�ضوعية يف ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي� ،أو �ضمن املدر�سة
العقلية احلديثة يف التف�سري.
فمن جهة �أوىلُ ،يعرف �صاحب التف�سري«تف�سرياملنار» ب�أنه:
ه��و التف�سري ال��وح��ي��د اجل��ام��ع ب�ين �صحيح امل���أث��ور و�صريح
املعقول ،ال��ذي يبني حكم الت�شريع ،و�سنن اهلل يف الإن�سان،
وكون القر�آن هداية للب�شر يف كل زمان ومكان ،ويوازن بني
ه��داي��ت��ه وم��ا عليه امل�سلمون يف ه��ذا الع�صر ،وق��د �أع��ر���ض��وا
عنها ،وما كان عليه �سلفهم املعت�صمون بحبلها ،مُ راعى فيه
ال�سهولة يف التعبري ،جمتنبا مزج الكالم با�صالحات العلوم
والفنون ،بحيث يفهمه العامة ،وال ي�ستغني عنه اخلا�صة؛
وه��ذه ه��ي الطريقة التي ج��رى عليها يف درو���س��ه يف الأزه��ر
حكيم الإ�سالم الإمام حممد عبده.
وم��ن جهة �أخ���رى ،ف����إنّ التف�سري يعد ام��ت��دادا مل��ا ك��ان عليه
ال�شيخ الإمام حممد عبده ،وا�ستاذه جمال الدين الأفغاين،
جلهة املنهج يف جملة «ال��ع��روة الوثقى» ،وه��و ما �أ���ش��ار �إليه
حممد ر�شيد ر�ضا بالقول :و�أه��م ما انفرد به منهج العروة
الوثقى يف ذل��ك ث�لاث��ة �أم���ور� :أح��ده��ا ب��ي��ان �سنن اهلل تعاىل

يف اخل��ل��ق ون��ظ��ام االج��ت��م��اع ال��ب�����ش��ري ،و�أ���س��ب��اب ت��رق��ي الأمم
وتدنيها ،وقوتها و�ضعفها.
ثانيها :ب��ي ُ
��ان �أنّ الإ���س�لام دي��ن �سيادة و�سلطان ،وجمع بني
���س��ع��ادة ال��دن��ي��ا و���س��ع��ادة الآخ�����رة؛ وم��ق��ت�����ض��ى ذل���ك �أ ّن����ه دي��ن
روحاين اجتماعي ،ومدين ع�سكري ،و�أنّ القوة احلربية فيه
لأجل املحافظة على ال�شريعة العادلة .ثالثها� :أنّ امل�سلمني
لي�س لهم جن�سية �إال دينهم ،و�أنّهم �إخوة ال يجوز �أن يفرقهم
ن�سب وال لغة وال حكومة.
ٌ
كما �أنّ كل تلك اجلهود قد حومت بالأمة حول بع�ض �شواطئ
ذلك الكتاب املجيد املكنون ،وقدمت �شيئا من الفوائد ،ولكنها
ق��د ق�صرت ع��ن الإمل���ام مبنطلق ال��ك��ت��اب؛ �إذ هيمنت ن�سبية
الب�شر على ذل��ك امل��ط��ل��ق ،وق��ي��دت��ه �إىل م��درك��ات��ه��ا الظرفية
وحمدداتها الزمانية واملكانية ،و�سقوفها املعرفية ،وقا�سته
على الكتب التي �سبقته من بع�ض الوجوه ،ف���أدى ذلك كله
�إىل ب��روز تف�سريات مت�ضاربة ،وت���أوي�لات متناق�ضة ،وفقه
خمتلف ،وكالم متع�سف ،و�أ�صول متازجت بالفروع ،وحتولت
الو�سائل اللغوية �إىل مقا�صد ،بحيث �صارت تتحكم �أحيانا يف
لغة القر�آن ،و�صارت تلك املعارف مق�صودة لذاتها ،واتخذت
ال�سنن النبوية « ب��دوره��ا » مع�ضدات ،و�شواهد �ساندات ملا
�سربه ال�سابرون ،و�أ�صله امل�ؤ�صلون لتلك املعارف والعلوم.
وقد اتخذ الإمام حممد عبده لنف�سه منهجا ي�سري عليه يف
التف�سري خالف به جماعة املف�سرين ،حيث �أ ّكد �أن فهم كتاب
اهلل تعاىل يكون من حيث هو دين ير�شد النا�س �إىل ما فيه
�سعادتهم يف الدارين ،و�أنّ ما وراء ذلك من املباحث فهو تابع
له� ،أو جمرد و�سيلة لتح�صيله .مبعنى �أن تف�سري القر�آن عنه
يقع يف قلب م�شروعه التجديدي لفهم القر�آن والدين من
خالل التحرر من قيود التقليد ،و�إف�ساح املجال �أمام العقل
يف التف�سري.
الإم���ام حممد عبده مل يجمد على م��ا كتب عند املف�سرين
ال��ق��دام��ى ،ومل يلغ عقله �أم���ام عقولهم ،ب��ل ك��ان ي��ن��دد مبن
ي��ك��ت��ف��ي يف ال��ت��ف�����س�ير ب��ال��ن��ظ��ر �إىل �أق�����وال امل��ت��ق��دم�ين ،وك��ان
ح��را يف تفكريه وفهمه للقر�آن ،و�صريحا يف نقده ون�صحه
للتف�سري واملف�سرين ،جريئا يف ثورته على القدمي ،ودعوته
�إىل التحرر مبا �أح��اط بالعقول من القيود وما �أوغلت فيه
من الركود واجلمود.

�أم��ا طريقته ال��ت��ي �أم�����ض��ى عليها ف��ي��ه ،فقد ك��ان د�أب���ه �أال
يرجع �إىل كتاب من كتب التف�سري قبل �إلقاء درو�سه حتى
ال يت�أثر بفهم غريه من املف�سرين ،و�إن كان يتوك�أ �أحيانا
على تف�سري اجلاللني الذي هو �أوجز التف�سري ،فكان يقر�أ
عبارته ويتخري منها ما يراه مالئما ،ثم يتكلم يف الآية �أو
الآيات املنزلة يف معنى واحد مبا فتح اهلل عليه من هداية
وعربة.
فال�سنن الإلهية ت�ستند �إىل مبد�أ� ،أو �إىل قانون عام ،يقيم
ارتباطا ما بني العمل واجلزاء ،بحيث ينطبق هذا القانون
�أو ت�سري مفاعيله على اجلميع من دون ا�ستثناء؛ فينطبق
على الأمم كما ينطبق على الأفراد .ونتيجة لذلك؛ جند
�أن كل من �أج��رم كما �أج��رم بنو �إ�سرائيل �سقط عليه من
غ�ضب اهلل ما �سقط عليهم ،فاهلل جل �ش�أنه ،مل ي�أخذهم مبا
�أخذهم لأمر يخت�ص بهم على �أنهم من �شعب �إ�سرائيل� ،أو
من ملة يهود؛ بل «ذلك مبا ع�صوا وكانوا يعتدون» .و�أما
�أن�ساب ال�شعوب وما تدين به من دين ،وما تتخذه من م ّلة،
فكل ذلك ال �أثر له يف ر�ضاء اهلل وال غ�ضبه ،وال يتعلق به
رفعة �ش�أن قوم وال �ضعتهم؛ بل عماد الفالح وو�سيلة الفوز
بخريي الدنيا والآخ���رة� ،إمن��ا �صدق الإمي���ان ب��اهلل تعاىل
ب���أن يكون الت�صديق به �سطوعا على الأنف�س من م�شرق
الربهان� ،أو جي�شانا يف القلب من عني الوجدان.
ويف الأخ���ي��ر ،ل��ق��د ظ��ل��ت ر�ؤي�����ة الإم������ام حم��م��د ع��ب��ده،
وتلميذه حممد ر�شيد ر���ض��ا ،املتعلقة بال�سنن الإلهية
حمكومة ب�إطار العقالنية ،ومت�سقة مع الدعوة القر�آنية
ل�ضرورة �إعمال مبادئ :التدبر ،والتفكر ،والتذكر .وقد
�أو�ضح الإمام نهجه الذي اتبعه يف التف�سري وغريه حني
قال� :إن العقل هو جوهر �إن�سانية الإن�سان ،وهو �أف�ضل
ال��ق��وى الإن�����س��ان��ي��ة ع��ل��ى احل��ق��ي��ق��ة ،ول��ق��د ت���آخ��ى العقل
والدين لأول مرة يف كتاب مقد�س على ل�سان نبي مر�سل
بت�صريح ال يقبل الت�أويل ،وتق ّرر بني امل�سلمني كافة؛
�إال من ال ثقة بعقله ،وال بدينه .فاهلل يخاطب يف كتابه
الفكر والعقل والعلم دون قيد وال ح��د ،وال���ذي علينا
اعتقاده� ،أن الدين الإ�سالمي دين توحيد يف العقائد ،ال
دين تفريق يف القواعد ،والعقل من �أ�شد �أعوانه ،والنقل
من �أقوى �أركانه.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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الهند ..صراع األديان والسلطة
فاطمة ناصر

يحمل املقال الأ�صلي للكاتب كري�ستوف جافريلو -مدير �أبحاث يف املركز القومي للأبحاث العلمية بفرن�سا  -عنوان (مظاهر التدين اجلديد يف الهند والرهانات
ال�سيا�سية) .وهو مقال قيم للقارئ العربي الذي قد ال يعرف الكثري عن هذا البلد .فالداخل العربي ب�صراعاته الدينية واملذهبية وال�سيا�سية قد �أعمى العقول
عن ال�صراعات امل�شابهة يف دول العامل .مل يكن هذا املقال �سهال للعر�ض ب�سبب الغمو�ض الذي ت�سببت به ترجمة يف بع�ض املوا�ضع.
ملحة تاريخية عن التح ّوالت الدينية يف الهند
غالبية التحوالت الدينية يف الهند تكون جماعية ولي�ست فردية.
مع وجود حاالت نادرة للتحول باقتناع �شخ�صي كتحول الإمرباطور
�أ�شوكا  ٢٣٧ -٢٧٣م من الربهمية �إىل البوذية� .أمّ��ا �أ�شهر التحوالت
اجل��م��اع��ي��ة م��ن دي���ن لآخ���ر ك���ان حم��رك��ه الأول ال�����ش��ع��ور ب��ال��ظ��ل��م من
قبل الدين الأ�صلي .وهذا ما ح�صل يف حالة حتوّل طبقة احلرفيني
الهندو�س امل�صنفني يف �آخر �سلم الرتاتبية االجتماعية وحتولهم �إىل
الإ���س�لام ،وم��ا ح�صل للمنبوذين الهندو�س ال��ذي��ن يف�ضلون ت�سمية
(داليت) حني حتولوا �إىل البوذية يف .١٩٥٠
حركات التب�شري و�أثرها على الهنود
لقد �ساهمت حركة التب�شري امل�سيحية يف ظهور حركات دفاعية خا�صة
من قبل النخب الهندو�سية املحافظة واملنخرطة يف العمل ال�سيا�سي.
ويف القرن الع�شرين بلغت ذروة هذا الن�شاط الدفاعي خا�صة حني بد�أ
عمليات التعداد و�إح�صاء عدد الأفراد ومعرفة كم يبلغ عدد �أتباع كل
ديانة .وعلى الرغم من �أ ّن التحول من دين لآخ��ر يجري من قرون
ولي�س بالأمر اجلديد� ،إال �أ ّن القوميني الهندو�س ي�صرون على �إل�صاق
عملية التحول من دي��ن لآخ��ر بالتوجهات ال�شريرة التي تهدف �إىل
�سلخ الهنود من جلدهم الأ�صلي املتمثل يف الهند .فالأديان املتحول
�إليها كالإ�سالم وامل�سيحية هي �أديان غريبة وواردة �إىل الهند ولي�ست
�أديانا هندية �أ�صلية.
الأهليون ..الب�سطاء هدف اجلميع
يعرف الأهليون يف الهند با�سم «�أديفا�س  « adivasis -وهي تعني
الذين كانوا هناك يف ال�صدارة .وه��م تلك اجلماعات الب�سيطة ذات
امل��ه��ن الب�سيطة وال��ت��ي ت��ع��اين يف ال��غ��ال��ب م��ن ���ض��غ��وط��ات اجتماعية
ومادية .ويتمركزون ب�شكل �أ�سا�سي يف �شمال �شرق الهند على احلدود
مع ال�صني ،ويف احلزام القبلي الرابط للهند من بهار �إىل غوجارات.
وفعال حتولت �أعداد كبرية من هذه اجلماعات �إىل الإ�سالم لتح�صل
ح�سب ما ظنت على الكرامة واالحرتام ،كما �أغراها التب�شري امل�سيحي
ب��ال��رع��اي��ة ال�صحية واخل��دم��ات التعليمية .حت��ول��ت �أع���داد ك��ب�يرة يف
امل�سيحية .ه���ذا ال��ت��ح��ول لقبائل ب���أك��م��ل��ه��ا غ�ير م�لام��ح ال��ع��دي��د من
القرى مثال :ميغااليا وميزورام وناجاالند التي تغريت لغة النا�س
فيها �إىل اللغة الإجنليزية.
القوانني تكفل التب�شري للجميع
�سمحت الهند عرب قوانينها حق التب�شري لكافة الديانات؛ فالإ�سالم
وامل�����س��ي��ح��ي��ة ل��ي�����س ل��ه��م��ا ح��ق اح��ت��ك��ار ال���دع���وة ل��ه��م��ا ،ويف وج��ه��ة نظر
الهندو�س القوميني ف���إ ّن الإ���س�لام ي�صرح بعدائه للفكر الهندو�سي

وامل�سيحية تعمد على �سيا�سة التوغل دون مواجهه ولكن بالتدرج
والتحبيب التدريجي .ويرى الهندو�س �أن جناح الدعوة الإ�سالمية
والتب�شري بامل�سيحية ن��اجت ع��ن ع��دم ق���درة الهندو�سية على حماية
نف�سها.
الأرقام تتحدث
ق��دم��ت والي���ة م��ادي��ا ب��رادي�����ش ب��رئ��ا���س��ة راف��ي�����ش��ان��ك��ار ���ش��وك�لا  -رئي�س
حكومتها -ت��ق��ري��را مف�صال ع��ن ن�����ش��اط��ات ومت��وي��ل ح��رك��ة التب�شري
للم�سيحية يف الهند� .أه��م تفا�صيل التقرير ال��ذي مت تقدميه عام
:١٩٥٥
زي��ادة ع��دد املب�شرين يف ال��ع��دد بعد �أن ك��ان  ٤٣٧٧يف � ١٩٥١إىل ٤٨٧٧
خالل � ٣سنوات.
زي���ادة التمويل خ�لال ال��ف�ترة م��ن � ١٩٥١إىل  ١٩٥٤لتبلغ  ٢.٩مليار
روب���ي���ة( .ث��ل��ث ه���ذه امل��ب��ال��غ �أت���ت م��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة)
الغر�ض منها بناء :املدار�س ودور الأيتام وامل�ست�شفيات.
خال�صة التقرير :خطر عظيم على �أمن الهند الذي �سيهدده وجود
مناطق منه متحيزة للغرب بفعل حتولها للم�سيحية ،وكذلك الذين
حتولوا للإ�سالم لي�سوا مبن�أى من هذا االتهام فلديهم معتقد ببناء
�أمة �إ�سالمية.
�أحداث فارقة
�أح����داث ن��اج��االن��د يف  ١٩٦٣ت�سكنها قبيلة ن��اغ��ا ال��ت��ي ي��ط��ال��ب �أرب��ع��ة
�أخما�س �سكانها باال�ستقالل عن الهند.
القوانني املتحيزة
ح��اول��ت الأح���زاب الهندو�سية حماية نف�سها ع�بر ت�شريعات قانونية
تتلخ�ص يف الآت����ي« :ال ي��خ��ول لأي ك���ان ت��غ��ي�ير دي���ن �شخ�ص م���ا� ،أو
حماولة ذل��ك� ،سواء ك��ان ذل��ك ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،و�سواء
با�ستعمال الإك��راه �أو التغرير �أو ب���أي �أ�سلوب مماثل ،وال يخول لأي
�أحد كان امل�ساعدة يف عملية التحول الديني» هذا هو املبد�أ العام الذي
تتفق عليه كافة الت�شريعات ولك ّنها تختلف فقط يف درج��ة العقوبة
فهي ت�ت�راوح ب�ين ال�سجن مل��دة �سنة وث�لاث �سنوات وغ��رام��ة ت�تراوح
ب�ين  ٥٠٠٠و� ٥٠٠٠٠أل��ف روب��ي��ة .وه��ذه القوانني تهدف �إىل احلفاظ
على عدد الهندو�س من التناق�ص ال��ذي ت�سببت به حركات التب�شري
الدينية.
لكل فعل ردة فعل (ال�شودهي) حركة التب�شري الهندو�سية
جل����أ ال��ه��ن��دو���س ع�بر عملية ال�����ش��وده��ي �إىل تقليد ح��رك��ات التب�شري
و�أ�ساليبها و�إعادة املتحولني �إىل ح�ضن الهندو�سية .ن�ش�أ يف عام ١٩٥٢
مل��واج��ه��ه اجل��م��اع��ات الإ���س�لام��ي��ة يف مقاطعتي ري��ج��اره و �سورغوجه

وملجابهة الإر�ساليات امل�سيحية يف �أورايون .ف�أن�ش�أت املدار�س ومبيتات
الفتيات ومراكز التكوين وامل�ست�شفيات .كما �أن��ه ا�شتغل على تنمية
احل�����س ال��ق��ب��ل��ي ل���دى ق��ب��ائ��ل ال��ه��ن��دو���س �ضمن �أداة �أن�����ش���أه��ا التجمع
الهندو�سي العاملي مب�سمى ()Tribal welfare department
وعملت خ�لال ال��ف�ترة ( .)١٩٥٧ - ١٩٤٨تو�سع ه��ذا التجمع و�أن�����ش���أ
مقرات متعددة له وزادت ن�شاطاته يف ظل ت�ساهل احلكومة الهندية.
كما يقوم املجمع بتجمعات �سنوية مهيبة تلقى فيها املواعظ ويقام
فيها طق�س البوجا اجلماعي؛ ففي  ٢٠٠٢جتمع ما يقارب � ٢٥٠ألف
�شخ�ص يف ج��اب��وا وح��ده��ا ،وجتمع يف  ٢٠٠٤مبنطقة علرياجبور ٤٠
�ألف �شخ�ص .حقق التجمع جناحاً تثبته الأرق��ام لنا فبني � ١٩٧٨إىل
 ١٩٨٣زادت مراكز ح�ضوره من � ١٥إىل  ٩٢وزادت عدد املراكز ال�صحية
املجانية من  ٣٧مركز يف � ١٩٧٨إىل  ١١٨يف .١٩٨٣
التب�شري الهندو�سي ال يكفي فهل من مزيد
مل يكتف الهندو�س بتقليد التب�شري امل�سيحي عرب توفري اخلدمات
ال�ضرورية ب�شكل جماين ،بل عمدوا �إىل �أن�شطة فعالة وذلك بتوظيف
ق��وت��ه��م احل��زب��ي��ة م���ن خ��ل�ال (ح����زب ال�����ش��ع��ب ال���ه���ن���دي) ال����ذي دع��م
اجلمعيات واملنظمات الهندو�سية يف �إقامة مظاهرات �ضد امل�سيحيني
خا�صة يف ف�ترات الأعياد وك�ثرت هذه الأن�شطة يف الت�سعينيات .كما
عمدت بع�ض املنظمات الهندو�سية �إىل ا�ستغالل ال�شبان العاطلني عن
العمل عرب دفع مبالغ مالية لهم وذل��ك ملراقبة �أن�شطة امل�سيحيني.
وب��ه��ذا زادت �أع��م��ال العنف اجت��اه امل�سيحيني وامل�سلمني حيث �أ�صبح
امل�سلمون يف  ٢٠٠٠م�ستهدفني من الهندو�س املت�شددين يف غوجارات
التي ح�صلت بها مذبحة يف .٢٠٠٢
خامتة
مل تنته الق�صة بغلبة الهندو�س القوميني وتعاطيهم العنيف مع
امل�سيحيني وامل�سلمني بل �إن احلدة زادت من كل الأطراف؛ فامل�سيحيون
وخا�صة بعد تويل �سونيا غاندي -الإيطالية الأ�صل امل�سيحية الديانة
 حزب امل�ؤمتر �أ�صبح امل�سيحيون �أكرث عنفاً ب�سبب ا�ستنادهم على قوةال�سلطة التي باتت يف �أيديهم .يف تكرار للق�صة ذاتها حني ا�ستوح�ش
ال��ه��ن��دو���س �ضد امل�سيحني وامل�سلمني بعد توليهم لل�سلطة .وهكذا
�سيكون حال كل دين يعي�ش يف بلد ال يف�صل الدين عن ال�سيا�سة بل
متيز قوانينه دينا عن �آخر متى ما ح�صل معتنقوه كر�سياً يف ال�سلطة.
الهندو�س و امل�سيحيون وامل�سلمون ميكنهم العي�ش جنباً جلنب حني ال
يفرق وطنهم الأم بني �أبنائه.
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