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كسر التابوهات
كيف نقرأ الظاهرة الدينية؟
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ً

من املبدعني العامليني الذين كتبوا للأطفال ال�شاعرة الأمريكية هيلدا
كونكلينج  .)1986-1910( Hilda Conklingويذكر ك ّتابُ �سريتها �أنها
عا�شت يف �أ�سرة حمبة للأدب واملو�سيقى ،بل �إن �أمها جري�س هازارد كونكلينج،
كانت �شاعرة �أي�ضا و�أ�ستاذة للغة الإجنليزية بكلية �سميث يف نورثهامبتون.
كانت هيلدا �شاعرة نادرة يف زمانها؛ �إذ نظمت �أعمالها ال�شعرية كاملة يف �سن
ترتاوح بني الرابعة والأربعة ع�شرة من عمرها .وكانت ترجتل ال�شعر وتقوم
والدتها بت�سجيله وتدوينه وتقدميه للن�شر ،وقد �صدر � ُ
أول عمل لها عندما
كان عمرها �ست �سنوات!
تذكر ال�شاعرة الأمريكية �إميي لويل ،التي كتبت مقدمة �ضافية للإ�صدار
ال�شعري الأول لهيلدا كونكلينج وكان بعنوان «ق�صائد فتاة �صغرية»� ،أن والد
هيلدا تويف عندما كانت يف الرابعة من عمرها ،وقد عا�شت و�أختها �إل�سا ،التي
تكربها بعامني ،مع �أمهما يف نورثهامبتون ،وهي مدينة حتيط بها الغابات
والتالل؛ فكان جلمال الريف ت�أثري عميق على هيلدا ،وهو مو�ضوع متكرر يف
�شِ عرها .كانت عالقة جري�س عميقة جداً مع ابنتيها؛ ود�أبتْ على تن�شئتهما
تن�شئ ًة �أدبية راقية ،فكانت تقر�أ لهما عيو َن الأدب الإجنليزي ،وتعزف لهما
روائع املو�سيقى على البيانو يف �سن مبكرة .ولهذا كما ت�ؤكد �إميي لويل ت�سربت
روح الإبداع �إىل نف�س هيلدا منذ الطفولة ،وقد �ساعدت البيئة الطبيعية
اجلميلة املحيطة بها على �شحذ موهبتها ال�شعرية.
ي�ستحوذ مو�ضوع الطبيعة على �شِ عرها ،كما تقول �إميي لويل ؛ ويكون ذلك
بو�صف ب�سيط وعفوي �أحيانا وبا�ستعاراتٍ بالغة يف اخليال �أحيانا �أخرى .كما
تتداخل الطبيعة مع موا�ضيع �أخرى مثل حُ ب �أمها ،وق�ص�ص و�أحالم اليقظة،
وال�صور �أو الكتب التي �أعجبتها.
�صدرت لها خالل حياتها ثالثة �أعمال �شعرية« :ق�صائد فتاة �صغرية» (،1920
مبقدمة �إميي لويل)  ،و«�أحذية الريح» ( )1922و»�سيلفرهورن» ( ،)1924كما
ُ�ضمِّنتْ خمتاراتٌ من �شِ عرها يف �أنطلوجيات �شعرية خمتلفة.
نرتجم لها هنا هذه الق�صيدة بعنوان «عن �أحالمي»:
الآن ُّ
كل الزهو ِر غافِي ٌة
والظال ُم ي َْ�سري.
ويُو َلد امل�ساء. . .
حان وقت ال�سكون.
عندما �أكون نائمة
�أج ُد وِ�سادتي مليئ ًة بالأحالم.
ك ُّلها �أحال ٌم جديدة:
مل يُخربين بها �أحد
ال�سحَ اب.
قبل �أن �أع ُ َ
َب ّ
تتذ ّك ُر ال�سماءَ� ،أحالمي ال�صغري ُة،
م ِّنحَ ة � ،سريع ٌة ،حُ لوة.
�إنها ُ َ
كي �أحالمي
�ساعدين يا �إلهي كي �أحْ َ
للأطفالِ الآخرين،
حتى يذوقوا ُخ ْبزًا �أك َ
رث بي ً
َا�ضا،
وي�شربوا حليبًا
يجعلهم يُف ّكرون يف املُرو ِج البعيدة
يف �سما ِء النجوم.
مي اخلب ِز للأطفالِ الآخرين
�ساعدين يف تقد ِ
كي تعو َد �أحالمُهم:
َ
حتى يتذكروا ما عرفوه
ال�سحَ اب.
قبل �أن َي ْعربوا َّ
ا�سمحْ يل �أن �أُمْ �سِ َك �أيديَهم ال�صغري َة يف الظالم،
الأطفا َل الوحيدين،
الأطفا َل الذين فقدوا �أمهاتِهم.
أ�سي ّ
الف�ضي
�إلهي يا ُق ّر َة عَيني ،ا�سمحْ يل �أن �أرف َع ك� َ
لي�شربوا منه،
و�أحكي لهم عن حالو ِة
�أحالمي.

hilalalhajri@hotmail.com
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األدب العربي في روسيا ...بين األمس واليوم!
وليد العبري
البي برتجمة القر�آن �إىل اللغة الرو�سية ظلت الرتجمات الأخرى ـ من �أدب وفل�سفة وغريهما من فروع املعرفة ،ولفرتة زمنية طويلة ـ حمدودة وغري متداولة
فيما عدا االهتمام ّ
القراء ،كما بقيت اللغة العربية من �ضمن اللغات الأقل اهتماما لدى املرتجمني الرو�س ،وذلك �إذا ما قورنت باللغات الأوروبية وبع�ض اللغات الآ�سيوية البا ِرزة.
بني ّ

العربي املرتجم يخطو خطواته ـ
يف الآونة الأخرية بد�أ الكتاب
ٍ
و�إن كان بخجل ـ يف �سوق الكتاب الرو�سية وبني رفوف املكتبات،
ف�ضال عن �إر���س��اء نظرية للرتجمة العربية ـ الرو�سية .وهو
م��ا حت��دث��ت عنه الكاتبة فيكتوريا زاريتوف�سكايا امل�ستعربة
وامل�ترج��م��ة ال��رو���س��ي��ة ،و�أ���س��ت��اذة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة
الرو�سية لل�صداقة بني ال�شعوب.
و�أ�ضافت �أن الرتجمة الأوىل للقر�آن الكرمي �إىل الرو�سية عام
� 1716أجنزت ب�أمر من القي�صر بطر�س الأول ،وحققها �أ�سـتاذ
الفل�سفة يف جامعة ب��ادوف��ا الإيطالية «بيوتر بو�ستينكوڤ»
وهو رو�سي الأ�صل .و�إن كانت هذه الن�سخة من ترجمة القر�آن
�إىل ال��رو���س��ي��ة ه��ي الأوىل زم��ن��ي��ا؛ ف���إن��ه��ا ج��رت ع�بر الن�سخة
الفرن�سية للقر�آن بتوقيع «�أندريه دي رييه» ولي�س عن اللغة
العربية مبا�شرة .وقد ات�سمت هذه الرتجمة بالق�صور وكرثة
الأخ��ط��اء ب��داي��ة م��ن ا���س��م ال��ك��ت��اب ال���ذي ُت��رج��م ب��ـ( :ال��ق��ان��ون
ال�ترك��ي) ،كما مل ي�أخذ املرتجم على عاتقه مراجعة الن�ص
الفرن�سي ،فح ّمل الن�ص الرو�سي كل الأخطاء التي وردت يف
الن�سخة الفرن�سية ،ناهيك ع��ن احل��ذوف��ات التي عمد �إليها
املرتجم يف الن�سخة الرو�سية.
ال�ترج��م��ة ال��ت��ال��ي��ة ل��ل��ق��ر�آن ال��ك��رمي مت��ت ع���ام  ،1790وك��ان��ت
مبثابة ت�صحيح للرتجمة الأوىل؛ حيث قام الكاتب امل�سرحي
الرو�سي «ميخائيل ڤريوڤكني» برتجمة الن�ص الفرن�سي ذاته
ل��دى ري��ي��ه .وم��ن امل��ع��روف �أن �شاعر رو�سيا الكبري �ألك�سندر
بو�شكني قد ا�ستفاد من هذه الرتجمة ،ومنها ا�ستلهم �أفكاره
و���ص��اغ وج��دان��ي��ات��ه ع��ن ال��ق��ر�آن يف دي���وان (حم��اك��اة ال��ق��ر�آن)
وبت�سمية �أخ���رى (م��ن وح��ي ال��ق��ر�آن  .)1824بعدها ويف عام
� 1792صدرت الرتجمة الثالثة للقر�آن ،وج��اءت عرب ترجمة
ن�سخة «ج���ورج �سيل» الإجن��ل��ي��زي��ة ،ق��ام بها امل�ترج��م الرو�سي
«�ألك�سيه كوملاكف» ،وقد راع��ى فيها املرتجم الأمانة التقنية
واملعرفية يف الرتجمة.
ت��ن��ق�����س��م الأع����م����ال ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي ت�����ص��دى ل��ه��ا امل�ترج��م��ون
وامل�ستعربون الرو�س �إىل ثالث جمموعات :املجموعة الأوىل
اه��ت��م��ت ب���ال�ت�راث ال�����ش��ع��ري وال���ن�ث�ري ال��ع��رب��ي يف م��رح��ل��ت��ه
الذهبية ،ومن تلك الأعمال املرتجمة نذكر :دي��وان املتنبي،
ومقامات احل��ري��ري ،ومقامات بديع الزمان احل��م��داين� ،إىل
ج��ان��ب جمموعة متفرقة م��ن احل��ك��اي��ات ال�شعبية العربية.
املجموعة الثانية �أخذت من م�ؤلفات نرثية تناولت موا�ضيع
تتعلق بال�صراع االجتماعي وال�سيا�سي يف املنطقة العربية،
و�أعمال ما عرف ب�أدب املقاومة ،و�أعمال �أخرى كان �أ�صحابها
على عالقة �إيدلوجية باالحتاد ال�سوفيتي.

ومن �أبرز الرتجمات التي حتققت يف هذا اجلانب نذكر �أعمال:
حم��م��ود ت��ي��م��ور ،وغ�����س��ان ك��ن��ف��اين ،وع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ش��رق��اوي،
و�إب��راه��ي��م ال��ك��وين و�آخ��ري��ن .املجموعة الثالثة اح��ت��وت �أع��م��ال
الك ّتاب واملبدعني العرب ممن �أحرزوا �شهرة عاملية واحتفت بهم
الثقافات الأجنبية كما ح��ازت �أعمالهم على اجلوائز الدولية،
وم��ن ه��ذه النخبة نذكر �أ�سماء :ج�بران خليل ج�بران ،وجنيب
حم��ف��وظ ،وال��ط��ي��ب ���ص��ال��ح ،وي��و���س��ف �إدري�������س ،وت��وف��ي��ق احلكيم
وغريهم من الك ّتاب املرموقني.
يف ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن امل���ا����ض���ي ،ت�����س��ب��ب ان��ه��ي��ار االحت����اد
ال�سوفيتي ب�ضرر يف ال ُبنى الثقافية ،وال��ذي ظهر على حركة
الرتجمة والن�شر خا�صة يف جمال الأدب املرتجم بعمومه ومن
اللغات غري الأوروب��ي��ة على وج��ه اخل�صو�ص .ففي ظل ظروف
اقت�صادية �صعبة ،وعند منعطف ح��اد متر به رو�سيا ،ك��ان فيه
امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى �أع���ت���اب زم����ن ج���دي���د ،ف��ف��ي ظ���ل ه����ذه ال���ظ���روف
انح�سرت الرتجمة من اللغة العربية ،وق��ل االهتمام برتجمة
الأدب العربي �إىل �أدنى م�ستوى له منذ ربيعه ال�سوفيتي الأول.
وقد ترتب على هذا الو�ضع �أن �أنقطع حبل التوا�صل بني املنتج
الإبداعي العربي واملتلقي الرو�سي ،بحيث �أ�صبح الكتاب العربي
املرتجم حمجوبا عن ال�سوق ورف��وف املكتبات .وقد ت�سبب هذا
االن��ق��ط��اع امل��ع��ريف ع��ن ال��ع��امل ال��ع��رب��ي يف ن�����ش��وء ح��ل��ق��ة مفرغة
ظ��ل �أث��ره��ا ماثال حتى بعد ا�ستقرار الأو���ض��اع يف ال��ب�لاد؛ ذلك
لأنه « وتوازيا مع خروج رو�سيا من �أزمتها اخلانقة واجتيازها
املخا�ض االنتقايل الع�سري» كان امل�شهد يف ال�شرق الأو�سط ينبئ
بحالة متلمل وينذر بزالزل قادمة ،يف حني �أن ال�شارع الرو�سي
«وال�سبب انقطاع التوا�صل مع امل�شرق العربي » بقي �شبه معزول
عما يحدث مع �أ�صدقاء الأم�س.
يف الألفية اجلديدة ،ويف ظل ا�ستعادة العالقات الرو�سية العربية
زخمها (و�إن ب�أ�شكال وم�صالح تختلف عن العهد املن�صرم) �شهد
التبادل الثقايف بدوره انتعا�شا ملحوظا ،وبد�أت مرحلة جديدة
على �صعيد الرتجمة والن�شر وا�ستقبال الكتاب العربي يف ال�سوق
ال��رو���س��ي��ة .وي���أت��ي معهد اال���س��ت�����ش��راق ال��ت��اب��ع لأك��ادمي��ي��ة العلوم
ال��رو���س��ي��ة ،ودار ال��ك��ت��اب ال�شرقي للن�شر ،ودار العلم للن�شر يف
مقدمة املهتمني برتجمة الأدب العربي ،ومن الرتجمات املهمة
التي �صدرت عام  2009عن دار العلم للن�شر ترجمة كتاب رفاعة
الطهطاوي.
امل�س�ألة الأخرى وامللحة بر�أينا تكمن يف اختيار الأعمال للرتجمة
والرتويج لها من قبل دور الن�شر الرو�سية؛ فالأدب العربي قد
وقع �ضحية اجلري املحموم وراء الربح ال�سريع يف �سوق الكتاب،
واجتذاب القارئ عن طريق العناوين ال�صادمة؛ �إذ يتم الرتويج

« ب�ين احل�ين والآخ���ر » ل��رواي��ات تقدم جانبا �ضيقا م��ن احلياة
العربية ،مليئا بالقتل والرعب والك�آبة مثل الرواية التي حملت
عنوان «�سعاد  ...املحروقة حية» عام  2009بال ذكر ال�سم امل�ؤلف،
وتتحدث ع��ن ج��رائ��م ال�شرف يف ج��و كابو�سي للحياة العربية،
ورواية «امل�شوهة»  2007بتوقيع كاتب يدعى هادي.
وح��ت��ى ال ن��خ��رج ع���ن دق���ة ال���ط���رح ،ف��م���ؤل��ف��و م��ث��ل ه���ذه ال��ك��ت��ب
وال��رواي��ات لي�سوا عرباً دائ��م��ا ،ولكن املو�ضوعات املقدمة تدور
يف ف��ل��ك ال��ع��امل الإ����س�ل�ام���ي ،وم���ن ث��م « ويف ظ��ل ن��ق�����ص الكتب
وال��رواي��ات العربية احلقيقية والفنية واملتنوعة » يت�شكل لدى
ال���ق���ارئ ال��رو���س��ي ت�����ص��ور م�����ش��وه ع��ن الأدب ال��ع��رب��ي ع��ل��ى وج��ه
اخل�صو�ص.
�إ�شكالية �أخ��رى يجدر التطرق �إليها عند احلديث عن ترجمة
الأدب العربي �إىل الرو�سية ،وهي البحث عن مرتجمني ،بت�أكيد
ثيمة الكثري من امل�ستعربني الرو�س الذين يرتجمون يف خمتلف
املجاالت ولكن لي�س يف جمال الأدب .مل يرتجم الأدب العربي
�إىل الرو�سية منذ نحو  40-30عاما .مل يكن هناك �إقبال ،ومن
ث��م ت��وارى املتخ�ص�صون .وكما نعلم فالرتجمة الأدب��ي��ة جمال
خ��ا���ص واملتخ�ص�صون فيه ن����ادرون .امل�شكلة الأخ���رى ك��ان��ت مع
املرتجمني املخ�ضرمني ،الذين كانوا خ�براء المعني يف املعهد
ال�سوفيتي ،ولكن ات�ضح �أنهم ينقلون الن�صو�ص �إىل لغة رو�سية
تعود �إىل زمانهم وت�صعب قراءتها اليوم.
يبدو وا�ضحا �أن الإهمال الذي يعرتي ترجمة الأدب العربي يف
رو�سيا يجري يف �إطار معقد ومتعدد الأبعاد .وعندما نتحدث عن
الرتجمة كماهية اجتماعية وثقافية مرتبطة ب�صريورة احلياة
املعا�صرة؛ نرى �أن االحتكاك ال�ضعيف بني الثقافتني الرو�سية
والعربية خ�لال ق��رون عديدة �أدى �إىل حمدودية االنفتاح بني
اجلانبني ،وق�صور يف ا�ستيعاب الن�صو�ص الأدبية ا�ستيعابا وافيا
ومكتمل الأركان.
ثمة م�سائل معرفية وتقنية خا�صة يف �إبداع الن�صو�ص وطريقة
خلقها تختلف ج��ذري��ا ب�ين اللغتني العربية وال��رو���س��ي��ة ،وه��ذه
الفوارق ال تذلل �إال بالرتجمة الأ�صلية وبانفتاح معريف وا�سع
بني الثقافتني .مثال على ذل��ك جن��ده يف الن�ص الرو�سي الذي
ال يحتمل ت��ك��رار امل��ف��ردة نف�سها يف جملتني م��ت��ج��اورت�ين ،ومن
غ�ير امل�ست�ساغ يف ا���س��ت��خ��دام �سل�سلة م��ن امل�ت�رادف���ات وال�صفات
بينما يحتملها الن�ص العربي .ثمة �أي�ضا االختالف ّ
البي بني
اجلغرافيا العربية والرو�سية ،وما �أفرزته من تقاليد ومظاهر
ثقافية وظواهر لغوية تزيد من �صعوبة التوا�صل بني الفريقني.
مرة �أخرى فاملزيد من االنفتاح ي�ؤدي �إىل املزيد من االن�سجام.
Wali7-alabri@hotmail.com
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اإلصالح الديني أم تجديد الخطاب..
نحو أنوار إسالمية
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أسماء القطيبية

يطرح الباحث �صالح �سامل يف مقاله «مبجلة التفاهم»(الإ�صالح الدينى والتجديد الثقايف يف املجال احل�ضاري العربي) بالنظر �إىل واقع الإ�سالم اليوم وما مير به من
فرتة ركود وتراجع �س�ؤاال مهما وهو :هل نحن بحاجة لتجديد و�إ�صالح اخلطاب الديني �أم بحاجة لإ�صالح وجتديد الفكر الديني نف�سه؟ ،مبدي ًا ر�أيه حول �ضرورة
�إ�صالح الفكر الديني ال اخلطاب نف�سه ،بالنظر لواقع احلال ،ولتجارب مفكرين �إ�سالميني مثل ح�سن البنا والألو�سي وحممد عبده وغريهم.

م�� َّر الإ���س�لام كفكر ب��ف�ترة ازده���ار يف ب��داي��ات��ه تبعها
ف��ت��رات ت���ذب���ذب و����ص���وال �إىل ال���و����ض���ع احل�����ايل من
الرتاجع الوا�ضح يف الإنتاج الفكري الديني ،وعدم
ال��ق��درة على التعامل م��ع احل��داث��ة وم��ا �أنتجته من
روئ و�أط����روح����ات ت��ع��ار���ض ب��ع�����ض��ه��ا م���ع ال���دي���ن �أو
تت�صادم معه ،وبالطبع ف�إن هذا الرتاجع خلق فجوة
بني اخلطاب الديني ال��ذي بقي تقليديا وبني واقع
ال��ع�����ص��ر احل�����ايل ،ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك ظ��ه��رت ج��م��اع��ات
متطرفة من اجتاهني متعاك�سني ،جماعات رف�ضت
الدين بكليته وجماعات ت�شبثت باملوروث بحرفيته
ومنها ظ��ه��رت داع�����ش وج��م��اع��ات القتل والتفجري.
ومع هذا الو�ضع اجلديد وجد املفكرون الإ�سالميون
�أنف�سهم يف و���ض��ع ح���رج يتطلب منهم خ��ل��ق م��ي��زان
و�سطي ينقذهم من ه��ذا امل����أزق؛ فتبنى كثري منهم
م�شروع « جتديد اخلطاب الديني» الذي ركزوا فيه
على �إظهار مقا�صد ال�شريعة وروح الدين �أكرث من
االهتمام بالفقه وال�شعائر وال�شكليات.
يعتقد ���ص�لاح ���س��امل �أن حم���اوالت جت��دي��د اخلطاب
ال��دي��ن��ي حم���اوالت غ�ير جم��دي��ة يف ال��وق��ت احل��ايل؛
كون �أن اخلطاب يتطلب الإف�صاح عن واقع ،والواقع
ال ي��ب��دو م�شجعا� ،أم���ا احل��دي��ث مب��ب��ال��غ��ات ومثالية
ت�ستجدي تاريخ فجر الإ�سالم وبطوالته فهو خطاب
يفتقد امل�صداقية ،و�إن �أحدث ت�أثريا فت�أثريه حمدود،
خا�صة �أن��ه وبالنظر للخطابات املت�صدرة يف امل�شهد
الإ���س�لام��ي ف�سنلحظ �أن��ه��ا ت��ل��ج���أ لأ���س��ل��وب ال�سجال
وال�����رد ع��ل��ى امل��ع��ار���ض�ين ،وخ��ط��اب��ات �إق�����ص��اء الآخ���ر
وال���رد ع��ل��ى اف�ت�راءات���ه ،وه���ذا ع��م��وم��ا ���ش���أن امل��ه��زوم،
ح��ي��ث ين�شغل ب��ال��دف��اع ع��ن نف�سه ب���دل ال��ع��م��ل على
م�شروعه اخلا�ص؛ كونه ي�شعر بالدونية والتهديد.
ومن وجهة نظر �شخ�صية ،ف���إن هذا امل�شروع وحده
غ�ير ك��اف يف ال��وق��ت ال��راه��ن ،و�إمن���ا يجب �أن يكون
ج��زءا من م�شروع �أك�بر ي�ستهدف ال�شباب ويالم�س
واقعهم ،بحيث يزحزح تلك الت�صورات التي غر�سها

رجال الدين التقليديون يف عقولهم ،ويقدم الإ�سالم
كمدخل للح�ضارة ال عائقا يف تقدمها.
كما حتدث الباحث �صالح �سامل يف مقاله «الإ�صالح
ال��دي��ن��ي وال��ت��ج��دي��د ال��ث��ق��ايف يف امل���ج���ال احل�����ض��اري
العربي» عن الأ�صويل االنتهازي ،وهو -كما يعرفه-
املتدين الذي ي�ستفيد من �إمكانيات الع�صر احلايل،
وي��وظ��ف��ه��ا ل�����ص��ال��ح �أف���ك���اره ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ول��ل��ن��ي��ل من
املجتمعات ال��ت��ي حتت�ضن احل��داث��ة وتنتج �أدوات��ه��ا،
وب��ر�أي �صالح �سامل ف���إن الأ�صويل اجلديد ا�ستطاع
�أن ي��ك��ون لنف�سه ه��وي��ة متناق�ضة تقبل التنوير يف
ج��ان��ب��ه امل�����ادي ،وت��رف�����ض��ه يف اجل��ان��ب ال��ف��ك��ري ،كما
تقبل بالعلمانية يف الت�شريعات ال�سيا�سية لكنها
ترف�ضها مبعناها ال��وج��ودي .وميكننا �أن جن��د هذا
النموذج اليوم حا�ضرا بقوة يف الف�ضائيات والإعالم
وال��ن��دوات التي تنظمها امل�ؤ�س�سات الدينية ملناق�شة
ق�ضايا الع�صر ،حيث جند املظهر احلداثي يف املكان
والهندام وحتى امل�صطلحات ،بينما اخلطاب نف�سه
ه��و ذات اخل��ط��اب ال��ق��دمي بالعقلية التقليدية غري
ال��ق��ادرة على حت��ري��ك الن�صو�ص �أو النظر الأع��م��ق
من التف�سري اللغوي فيها ،دون مراعاة تغري احلال
وت��ط��ور ال��ع��ل��وم واحل��ي��اة وت��ب��دل��ه��ا لأمن���اط ج��دي��دة.
�أ�ستح�ضر هنا اقتبا�سا للكاتب ها�شم �صالح �أورده
يف م��ق��دم��ة ك��ت��اب م��ع�����ض��ل��ة الأ���ص��ول��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة
ح��ي��ث ق�����ال... ":وق������د ح�����ص��ل اغ��ت�����ص��اب ل��ل��م��ف��اه��ي��م
وامل�صطلحات يف الآون��ة الأخ�يرة ،فاحلزب الأ�صويل
التون�سي مثال ي��دع��و نف�سه با�سم «النه�ضة» ب��د ًال
م��ن �أن ي��دع��و نف�سه ب��ا���س��م حقيقي م��ط��اب��ق ل���ه�:أي
حزب املحافظني �أو التقليديني" .وهو ماي�شري �إىل
�أن ال��ت��ب��دي��ل يف امل�����ص��ط��ل��ح��ات ج���اء مبقت�ضى تغيري
الق�شور ،بينما جوهر اخل��ط��اب ه��و نف�سه��� ،س��واء يف
اخلطابات الفكرية املح�ضة �أم اخلطابات الدينية/
ال�سيا�سية �إال لندرة قليلة من املفكرين واجلماعات
التي ا�ستطاعت انت�شال نف�سها ودعت مل�شاريع �إ�صالح

جريئة.
وبالطبع ف����إ َّن ال��دع��وة لتجديد الفكر الديني �أم��ر
لي�س بالهني ،وال يتوقع �أيٌّ من دع��ا �إليه احل�صول
ع��ل��ى ت���أي��ي��د م���ؤ���س�����س��ي �أو جم��ت��م��ع��ي ،ب��ل �إن العك�س
ه���و م���ا ي��ت��وق��ع ح�����ص��ول��ه ،ب���داي���ة ب���االت���ه���ام ب��ال��ك��ف��ر
والإحل�����اد ،م����رورا بالت�شكيك يف الأه�����داف وتغليب
نظرية امل�ؤامرة ،وانتهاء بالتعر�ض للأذى كال�سجن
واالغتيال .كما يكمن خطر مثل هذه الدعوات يف عدم
فهم من يتبنونها لها ب�شكل كامل فيحورون مبادئها
لت�صبح الحقاً حركات �سيا�سية �أو يتم تطويعها من
قبل بع�ضهم للأفكار ال�سلفية دون وعي مما يعيدها
�إىل نقطة ال�صفر .ولعل ذلك ب�سبب �أن الغالب من
املفكرين ي�ؤمنون ب�أن الدين هو احلل و�أن الإ�سالم
ب��ال��ذات مي��ل��ك احلقيقة دون غ�ي�ره ،وب��ال��ت��ايل فهم
يح�شرونه يف ال�سيا�سة واالقت�صاد والعلوم وجميع
امل���ع���ارف وي��ه��م�����ش��ون دوره يف ال��ت��ك��ري�����س الأخ�ل�اق���ي
والتهذيب الروحي.
�إن الإ�����ص��ل�اح ال���ف���ك���ري م��ه��م��ة ���ش��اق��ة ت��ت��ط��ل��ب م��ن
امل�ؤ�س�سات الدينية م�ساندتها ،كونها متتلك الت�أييد
ال�شعبي وال�����س��ي��ول��ة امل��ادي��ة ال�لازم��ة لتبني ب��رام��ج
و�سيا�سات على نطاقات وا�سعة ولكافة فئات املجتمع،
كما يطلب منها اال���س��ت��ف��ادة م��ن املفكرين ال�شبان،
وا���س��ت�����ش��ارت��ه��م يف م��ع�����ض�لات ال��ع�����ص��ر ،وال��ب��ع��د عن
عقلية الإف��ت��اء ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي مت��ج��د ح��ف��ظ الن�ص
دون ف��ه��م��ه ،وال���دع���وة �إىل ف��ه��م الأب���ع���اد ال��روح��ان��ي��ة
لل�شعائر الدينية .والبعد ع��ن ا�ستخدام ال��دي��ن يف
القرارات ال�سيا�سية ،و�إن ح�صل ذلك ذلك ف�سيكون
بداية خما�ض ع�سري نحو التنوير الذي �سيكون �شاقا
على اجلميع لكنه �سيحدث ذات الأث��ر ال��ذي �أحدثه
التنوير ال��غ��رب��ي ،و�سيكون واح���دا م��ن �أه��م احللول
التي �ست�ضم ال��دول التي تدين بالإ�سالم �إىل ركب
الدول املتح�ضرة.
asmaalqutibi@gmail.com
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الدين اإلسالمي والتغير االجتماعي نحو الحضارة
محمد الكمزاري

تعترب العالقة بني الدين والتغري االجتماعي يف جمتمعاتنا غاية يف التميز واخل�صو�صية ،نظر ًا �إىل االلت�صاق الوثيق بني الدين واملجتمع
ب�شكل عام والدين والدولة ب�شكل خا�ص.
فهناك عوامل اجتماعية كثرية يع ُّدها علماء االجتماع
حقائق م�شرتكة تعني على فهم �أي جمتمع وبخا�صة
ملعرفة نظمه وتقاليده وطباعه ،ومن �أبرز هذه احلقائق
(الدين) الذي يعتنقه �أفراد املجتمع ،فمن �ش�أن الدين �أن
يجعل �أفراد املجتمع ينتظمون يف جمموعة مرتابطة لها
الأثر الكبري يف اجلوانب الإميانية يف حياة الفرد� ،إ�ضافة
�إىل دوره يف �إر�ساء منظومة القيم الأخالقية التي ي�سعى
املجتمع �إىل حتقيقها عرب م�سار حركة التاريخ.
ومن خالل مقالنا هذا �سن�ستعر�ض فكرة دور الدين يف
�إح��داث التغيري االجتماعي كما ف�صّ له الباحث �-أحمد
���س��امل -يف م��ق��ال��ه مب��ج��ل��ة ال��ت��ف��اه��م «ال���دي���ن وال��ت��غ��ي�ير:
جدلية الفرد واجلماعة يف التجربة الإ�سالمية»
��غ�ير
وك��ق��اع��دة ن��ن��ط��ل��ق م��ن��ه��ا ن��ت��ط��رق �إىل ت��ع��ري��ف (ال��ت ّ
االجتماعي) الذي هو حمور هذا املقال حيث يُعرف ب�أنه
االنتقال من نظام اجتماعي �إىل �آخ��ر� ،أو هو كل حتول
يقع يف التنظيم االجتماعي ���س��واء يف بنائه �أو وظائفه
خالل فرتة زمنية معينة.
التغي هو �أن الواقع املوجود
وغالباً ما يكون الدافع وراء ّ
قد ال يعرب عن �إرادة الأفراد املكونني للمجتمع ،ومن هنا
ف�إ ِّنه حيثما وجدت فجوة بني ما هو قائم وما ينبغي �أن
يكون �أو ما يُريده املجتمع �أو ما تريده القيادة ال�سيا�سية،
ك��م��ا ق��د ي��ح��دث يف بع�ض املجتمعات ال��ت��ي ت��ت��دخ��ل فيها
احلكومات لإحداث تغيري ما يف نظام اجتماعي �أو ثقايف
التغي يحدث غالباً.
ف�إ َّن ّ
يعترب ال��دي��ن �أح���د �أه���م ع��وام��ل التغيري يف املجتمعات،
وب��ن��ظ��رة �سريعة لعمل ّيات التغيري يف ت��اري��خ املجتمعات
ال��ب�����ش��ر ّي��ة ����س�ن�رى �أن ع���ام���ل ال���دي���ن ه���و م���ن ال��ع��وام��ل
الرئي�س ّية يف تكوين احل�����ض��ارات ،ومي��ك��ن ال��ق��ول �إ ّن���ه ال
توجد دعوة دين ّية �إال ولها �أتباع ي�ؤمنون بها على النحو
ّ
«وال�شك يف
الذي يدفعهم للإميان ب�صدق ّية هذه الدعوة،
�أن �أثر الدّين ال�صّ حيح هو �إ�صالح القوم ا ّلذين خوطبوا

به ،وانت�شالهم من ح�ضي�ض االنحطاط �إىل �أوج ال�سمو»،
وال يق ّلل م��ن �أه��م�� ّي��ة ه��ذه ال��دع��وة ع��دم �إمي���ان الآخ��ري��ن
بها ،فك ّل ق�ض ّية دين ّية لها من الأتباع كما لها الكثري من
املعار�ضني ،وهنا تربز �أهم ّية عمل ّية التغيري وا ّلتي تت ّم
من خالل العمل على تبيان املكا�سب الدنيويّة ويف الآخرة
عند اعتناق الدّين اجلديد .
فمنذ ظ��ه��ور الإ���س�لام يف �أوائ���ل ال��ق��رن ال�سابع امل��ي�لادي
كان التداخل وا�ضحاً حيث مل يكن الر�سول زعيماً دينياً
فح�سب ب��ل ك��ان ك��ذل��ك زع��ي��م��اً �سيا�سياً وم��دن��ي��اً وق��ائ��داً
ع�سكرياً.
تعد دعوة �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أمنوذجا
متفرداً من حيث ا�ستفادتها من عامل الزمن ،كما هي
متفردة من اجلوانب املختلفة الأخ��رى .فقد ا�ستطاعت
ه��ذه الدعوة �أن حتقق خ�لال عمرها الق�صري ،ال��ذي مل
يتعد عقدين ونيفاً من ال�سنوات ،ثورة يف التغيري مازالت
�آث��اره��ا باقية حتى يومنا ه��ذا ،و���س��وف تبقى كذلك �إىل
�آخر الزمان.
فقد غ�يرت ه��ذه ال��دع��وة القبائل العربية ،ال��ت��ي كانت
تعي�ش على ال��غ��زو وال�سلب والنهب ،فجعلت منهم �أم��ة
واح���دة ،ي�سود ب�ين �أف��راده��ا امل���ودة وال��رح��م��ة والتعاطف
والتكامل ،بحيث �أ�صبح املجتمع الإ�سالمي ج�سداً واحداً،
كالبنيان املر�صو�ص ي�شد بع�ضه بع�ضاً  .وهكذا نقلت هذه
الدعوة العرب من املرحلة القبلية� ،إىل مرحلة الأمة ،يف
�سنوات قليلة ال تعد �شيئاً يف عمر الزمان ،و�إن هذه النقلة
«لعمري » نقلة متميزة ،مل ت�ستطع �أي��ة دع��وة �أخ��رى يف
ت��اري��خ ال��ب�����ش��ري��ة �أن حتققها خ�ل�ال ت��ل��ك امل���دة الزمنية
القيا�سية .
وجت��در الإ���ش��ارة �إىل دور ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي يف فر�ض منط
التغيري ع��ل��ى ال��ع��رب خ��ا�ّ��ص�� ًة وامل�سلمني ب�����ص��ورة ع��امّ��ة،
ف��ال��ق��ر�آن ب��ح�� ّد ذات��ه ه��و تغيري� ،إذ ف��ر���ض على امل�سلمني
قواعد ال�سلوك املتعدّدة يف جميع مناحي احلياة ،و�أ�صبح

ه��و امل��رج��ع الأ ّول للم�سلمني ،فقد ع ّلمهم �أ�سلوب حيا ٍة
ج��دي��دة مل ي��ك��ون��وا ي��ع��رف��ون��ه��ا ق��ب��ل الإ����س�ل�ام ،وذل���ك يف
امل��ج��االت الدّين ّية و�أه�� ّم��ه��ا الإمي���ان ب���إل��ه واح��د ه��و خالق
الكون ومدبّر الوجودّ ،
ونظم القر�آن الكرمي حياة ال ّنا�س
من نواحيها املختلفة ،فقد فر�ض على امل�سلمني نظاماً
اقت�صاد ّياً واحداً ،ونظاماً اجتماع ّياً واحداً ،وكذلك و�ضع
ال�سلم
ال��ق��وان�ين ا ّل��ت��ي حت���دّد ال��ع�لاق��ات ب�ين ا ّل��ن��ا���س يف ّ
واحلرب ،و�أ�صبح للم�سلمني كتاب كان ومازال هو احلكم
بني النا�س �إذا دبّ بينهم خ�لاف ،ويع ّد ه��ذا من مفاخر
العرب ب�أن �أكرمهم ّ
الل تعاىل بالقر�آن الكرمي ا ّلذي يعد
�أه��م �أدا ٍة للتغيري م��ن ب��داي��ة ن��زول��ه وح��ت��ى يومنا ه��ذا .
والبحث يف القر�آن الكرمي عن التغيري ا ّل��ذي �أحدثه يف
املجتمعات الإ�سالم ّية يفوق قدرة الإن�سان ،فالقر�آن لي�س
كتاب للقراءة بل هو كتاب تدبّر وحتليل ودر���س،
جم�� ّرد ٍ
ومنه خرجت العلوم ال�شرع ّية وال��ت��ي �ستكون القوانني
ال ّناظمة حلياة النا�س منها �ستبد�أ احل�ضارة الإ�سالم ّية
بالن�شوء وال��ت��ي ت�شمل جميع ال��ع��ل��وم امل��ع��روف��ة يف ذل��ك
الزمان .
�إن الفكرة الدينية عامل �أ�سا�سي يف التغيري االجتماعي
نحو احل�ضارة ،ولكن ب�شرط �أن تكون هذه الفكرة نابعة
م��ن دي��ن �سماوي خال�ص ،مل ينله ت�شويه وال حتريف .
وم��ا دام الأم���ر ك��ذل��ك ،ف���إن��ن��ا ال جن��د م��ن ب�ين ال��دي��ان��ات
ال�سماوية ديناً مر�شحاً اليوم للنهو�ض بالب�شرية �سوى
الإ�سالم ،لأن الإ�سالم هو الدين الوحيد الذي حافظ -
بف�ضل اهلل على �صفاء عقيدة التوحيد ،كيوم نزلت �أول
م��رة م��ن ال�سماء �إىل الأر����ض ،وال�سر يف ه��ذا �أن اهلل عز
وجل قد تكفل بحفظ كتاب الإ�سالم العظيم ،فقال تعاىل:
(�إنا نحن نزلنا الذكر و�إنا له حلافظون )(احلجر. )9 :
و�سوف يبقى الإ���س�لام بهذا الكتاب ال��ك��رمي ،هو امل�صدر
الوحيد القادر «دوماً و�أبداً» على النهو�ض بالب�شرية �إىل
�آفاق احل�ضارة ال�سامية.
m-alkumzari@hotmail.com
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الطريق إلى االعتراف والتحرر عبر بوابة التسامح
سيف الوهيبي  
ُيعرف مفهوم الت�سامح بوجه عام على �أنه «الرغبة يف التخلي عن حقنا يف االمتعا�ض واحلكم ال�سلبي ،والت�صرف باعتدال جتاه من �آملنا على نحو جائر ،وتعزيز �أخالق
مناح خمتلفة وجوانب
ال�شفقة وال�سماحة وحتى احلب على الرغم من �أنه قد ال ي�ستحقه (�أو ال ت�ستحقها)»� ،إال �أن الت�سامح -ح�سب اخلطاب ال�سيا�سي املعا�صر -له ٍ
متعددة ت�شتمل على االعرتاف بالآخر والتعاي�ش معه على �أ�سا�س حرية املعتقد وحرية التعبري؛ مما ُيف�ضي �إىل تعاي�ش م�شرتك و�سلمي قائم على اعرتاف متبادل
وم�ساواة �سيا�سية بني املعنيني به ،وكما ميكن �أن ُيبنى الت�سامح على �أ�سا�س االعرتاف واالحرتام املتبادلني ،كذلك ميكن �أن يكون الت�سامح يف �أحيان كثرية تعبري ًا عن
الهيمنة و�إ�ضمار ًا لالزدراء جتاه الآخر يف حماولة ملنعه من التحرر!

نناق�ش ه��ذه املفاهيم يف مقال الكاتب حممد عبدال�سالم
الأ�شهب -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -بعنوان «الت�سامح..
االع�تراف والتحرر» ،وترجمه عن الأملانية للم�ؤلف رايرن
فور�ست .وال�ستخال�ص مفهوم الت�سامح� ،سنطرح روايتني:
الأوىل ،ق��امت��ة ومت�شائمة .وال��ث��ان��ي��ة :م�شرقة ومتفائلة،
ومتثل الروايتان �أ�سا�ساً ملمار�سات ومعنى الت�سامح ن�سقطها
على واقعنا املعا�صر ،وكلتيهما �صحيحتان ح�سب املنظور
التاريخي �أي�ضاً.
الرواية الأوىل
وبعد جم��زرة «���س��ان بارثمي» الأليمة التي ارتكبت يف حق
الأقلية امل�سيحية الربوت�ستانتية واملعروفة «بالهوغونوت»
يف ع�صور الظالم التي كانت تقبع بها �أورب��ا ،عينت فرن�سا
ويف حت���ول م��ف��اج��ئ لل�سلطة -امل��ل��ك ه�ن�ري ال��راب��ع زم��امال�سلطة؛ حيث م��ن امل��ع��روف �أن ه�نري ك��ان يعتنق املذهب
ال�بروت�����س��ت��ان��ت��ي ،ول��ك��ن ���س��رع��ان م��ا �أع��ل��ن ه�ن�ري اع��ت��ن��اق��ه
الكاثوليكية يف حماولة منه لر�أب ال�صدع وو�ضع حد للحرب
الأهلية ،وهو ما نتج عنه �إ�صدار املر�سوم ال�شهري املعروف
«مب��ر���س��وم ن��ان��ت» ،ه��ذا امل��ر���س��وم ال���ذي اع�ت�رف ب��ك��ل و���ض��وح
بالأقلية الربوت�ستانتية بو�صفهم مواطنني فرن�سيني ولكن
م��ن ال��درج��ة الثانية ومنحهم بع�ض احل��ري��ات ،م��ن بينها
حرية ممار�سة الدين يف �أماكن خم�ص�صة وب�أزمنة حمددة،
وحدد املر�سوم املنا�صب التي ميكن لهم تقلدها يف امل�ؤ�س�سات
العمومية ،و�أي ن��وع م��ن امل��دار���س واجل��ام��ع��ات التي ي�سمح
لهم بت�شيدها وارت��ي��اده��ا ..ال���خ ،ويف املجمل ميكن القول
�أن الأقلية الربوت�ستانتية ح�صلت على اع�تراف بهويتها،
وبف�ضل هذا املر�سوم متت حمايتها من كافة �أ�شكال القمع
واال���ض��ط��ه��اد ،ل��ك��ن يف ال��وق��ت نف�سه ع���ززت ه���ذه ال��ق��وان�ين
م��ن م��وق��ع��ه��ا يف و���ض��ع��ي��ة حت��ظ��ى ف��ي��ه��ا اجل��م��اع��ة ب��ن��وع من
الت�سامح مقابل خ�ضوعها لإرادة ال�سلطة احلاكمة ،كما �أنها
ظلت حتتل دائماً املرتبة الثانية يف الهرم االجتماعي بعد
اجلماعة الكاثوليكية يف جممل احلياة اليومية العامة.
ه��ذا ال��ن��وع م��ن الت�سامح واالع��ت�راف امل��ن��ق��و���ص ك��ان يعني
�شك ً
ال من �أ�شكال الو�صم االجتماعي والثقايف ،وفيه انتقد

الثوري الفرن�سي مريابو ه��ذا النوع من الت�سامح بقوله:
«الت�سامح امل�����ش��روط ه��و ع�لام��ة لال�ستبداد والطغيان ما
دام ت�ساحماً واع�تراف��اً م��ن ط��رف واح��د مت��نُّ ب��ه اجلماعة
احل��اك��م��ة على الأق��ل��ي��ة ال��ت��ي تقبل بكل ���ش��روط��ه ،وت��ظ��ل يف
و�ضعية تت�سم باخل�ضوع والتبعية العمياء لأم��ر احلاكم»،
ومثله تعر�ض ه��ذا الت�صور م��ن الت�سامح �إىل �سل�سة من
االنتقادات من لدن فال�سفة ع�صر التنوير� ،أمثال �إميانويل
كانط ،وغوته ،ف�سيا�سة الت�سامح تبدو مثل نوع من ال�سيا�سة
اال�سرتاتيجية �أو �شكل م��ن الرتاتبية؛ ف��االع�تراف ال��ذي
حتظى به الأقلية مينحها حريات مقيدة ،ويجعل يف الوقت
نف�سه �أع�ضاء اجلماعة جمرد رعايا تابعني ومواطنني من
الدرجة الثانية ،فهم ال يتمتعون باحلقوق نف�سها ،بل متنح
لهم تراخي�ص خا�صة ميكن �أن ت�سحب منهم يف �أية حلظة.
الرواية الثانية
ويف خ�ضم ال�صراعات التي خا�ضتها الأقاليم الربوت�ستانتية
ب�شمال هولندا �ضد احلكم الإ�سباين والإكراه الذي تفر�ضه
الكني�سة الكاثوليكية ،ندر�س تطورين مهمني بخ�صو�ص
ال�������ص���راع م���ن �أج�����ل احل���ري���ة ال��دي��ن��ي��ة -خ��ا���ص��ة ال��ك��ت��اب��ات
الكالفينية (ن�سبة للم�صلح الفرن�سي ج��ون كالفن) التي
عرفت مبعار�ضتها للملك.
التطور الأول يخ�ص الإعالن عن احلق الطبيعي يف ممار�سة
احلرية الدينية ،كحق معطى من اهلل ،بو�صفه حقاً �سيا�سيا
�أ�سا�سياً� ،أما التطور الثاين فهو ما يتعلق مبعار�ضة ال�سلطة
احلاكمة التي �أب��ت �أن حت�ترم ه��ذا احل��ق الأ�سا�سي بو�صفه
ح��ق��ا طبيعيا ب��ع��ي��داً ع��ن ال��واج��ب ال�سيا�سي وال��دي��ن��ي؛ �أي
بدافع واجب احلق الطبيعي ،فمثل هذه ال�سلطة امل�ستبدة
تكون قد نكثت العهد مع اهلل من جهة ،و�أخ��ل��ت بتعاقدها
مع ال�شعب من جهة �أخرى ،فاحلرية الدينية مل تكن هبة
ممنوحة من احلاكمني ،بل هي حقاً طبيعياً ،ومن ثم فهي
ح��ق �أ�سا�سي للعدالة ال�سيا�سية؛ والنتيجة ال��ث��وري��ة لهذا
املطلب كانت تق�سيم �إقليم ال�شمال «احتاد �أوتريخت» �سنة
1579م ،الذي �أدى �إىل ت�أ�سي�س جمهورية جديدة �أ�صبحت يف
القرن ال�سابع ع�شر �أمنوذجاً يقتدى به يف �سيا�سة الت�سامح،

وقد مثلت هذه املطالبات احلق الطبيعي للحرية ال�سيا�سية
والدينية ،وربط املطالبة بالت�سامح بحق جذري يف العدالة
ال�سيا�سية؛ مبعنى ربطها مبطلب �أ�سا�سي يتعلق بالتربير
العام ملمار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية.
ويف ه��ذا ال�����س��ي��اق ،نلقي ن��ظ��رة خ��اط��ف��ة ع��ل��ى ت�����ص��ور جديد
ل��ل��ت�����س��ام��ح خم��ال��ف ل��ل��ت�����ص��ور ال����ذي ك���ان ���س��ائ��داً م���ن ق��ب��ل،
ارت�أينا ت�سميته «بالت�صور القائم على االح�ترام املتبادل»
وه��و ت�صور مبوجبه ي��ح�ترم امل��واط��ن��ون ال��دمي��وق��راط��ي��ون
بع�ضهم البع�ض ،بو�صفهم مواطنني مت�ساوين فيما بينهم
�سيا�سياً وقانونياً ،بالرغم من االختالفات اجلذرية التي
تطبع ت�صوراتهم الدينية والعرقية بخ�صو�ص �شكل احلياة
اخلرية وال�صحيحة؛ وفق هذا املعنى يتبع الت�سامح منطق
التحرر بد ًال من منطق الهيمنة والت�سلط.
مي��ك��ن��ن��ا �أن ن���رى ال���رواي���ة ال��ق��امت��ة م��ن ���س��ي��ا���س��ة الت�سامح
�سارية املفعول حتى الآن ،بحيث مل تتجاوز بعد م�ستوى
املمار�سة واخلطاب يف املجتمعات املعا�صرة التي تقول عن
نف�سها دميوقراطية ،فالت�سامح الذي طبع املرحلة ال�سابقة
ال زال حا�ضراً يف جمتمعاتنا املعا�صرة؛ و�إن ك��ان ب�أ�شكال
دميوقراطية خمتلفة ،فال�سلطة املت�ساحمة يف املجتمعات
امل�����س��م��اة دمي��وق��راط��ي��ة ُت��ظ��ه��ر ���ص��ي��غ��ة م��ا ي�����س��م��ى الأغ��ل��ب��ي��ة
ال��دمي��وق��راط��ي��ة� ،أو ال��دمي��وق��راط��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى حكم
الأغلبية ،يف اجلانب الآخ��ر اتخذت العديد من ال�سلطات
مبد�أ �ضمان احلرية واالع�تراف بالتعددية ،ونبذت القمع
واال�ضطهاد ،حيث �آمنت �أن��ه ال ميكن �إنتاج رعايا موالني،
ه��م يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف رع��اي��ا خ��ا���ض��ع��ون ق��اب��ل��ون ل�لان��ف�لات
يف �أي��ة حلظة ،وكمثال نختم ب��ه� :أتباع اجلماعات الدينية
الذين مل يتم االعرتاف بهوياتهم ب�شكل �إيجابي و�أ�صبحوا
مو�ضع مالحقة� ،أو �أولئك الذين حظيت هوياتهم باعرتاف
جزئي يف �سيا�سات الت�سامح التي تنتهجها ال�سلطة ،قاموا
بت�شكيل ه��وي��ة معينة يف ن��ط��اق ال�����ص��راع وع�ب�ره ،و�أن��ت��ج��وا
�سلطة بداخل ال�سلطة لت�شكيل هوية خا�صة معار�ضة غالبا
ما انتهت بال�صراع واحلرب.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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المواطنة :التطورات والتحديات المعاصرة
هنية الصبحية
�إنَّ املواطنة واجبات نقوم بتفعيلها ،وهي من واجبات الأعيان التي ال تقبل الإنابة ،وحقوق ن�سعى �إىل حت�صيلها ،وهي من حقوق اهلل التي ال تقبل الإ�سقاط .هذا ما
قاله �أ�ستاذ كلية احلقوق بجامعة اال�سكندرية حممد كمال الدين �إمام ،وقد ناق�ش التطور الفكري ملفهوم املواطنة يف الغرب ويف جمهورية م�صر ب�شكل خا�ص� ،إ�ضافة
�إىل الأ�سباب الكامنة خلف تزعزع قيمة املواطنة يف م�صر ،وت�سليط ال�ضوء عليها يف مقاله -املن�شور «مبجلة التفاهم»« -املواطنة والأزه��ر ...قراءة يف احلالة
امل�صرية».

وي�����ش�ير ال��ب��اح��ث �إىل �أن ال��ت�����ص��ور الإ���س�لام��ي للحقوق
واحلريات يتميز بخا�صيتني تتمثالن �أوال :يرى الإ�سالم
�أداء احلقوق ك�أي واجب ديني �آخر؛ وبالتايل ف�إن احلافز
الديني يعد م���ؤث��را على احل��واف��ز ال�سيا�سية وال��دواف��ع
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ك��ل ���ض��م��ان��ا �إ���ض��اف��ي��ا �إىل ���ض��م��ان��ات
احلرية املعروفة .ثانيا :يرى الإ�سالم �أن احلقوق �أمر
مكلف ب����أدائ���ه ال م��ط��ال��ب ب��ه و�أن تعاليمه ت���أم��ر ب����أداء
احلقوق لأ�صحابها ،كما يذكر �أن التحدي الكبري الذي
تواجهه الأمة العربية نحو مفهوم املواطنة �أنه مفهوم
م�ستحدث من التجربة الغربية حتت ما ي�سمى بالعلمنة
التي تعني �إبعاد الدين وتنحيته عن امل�ؤ�س�سات املختلفة
يف ال���دول���ة .ك��م��ا يلفت ال��ن��ظ��ر �إىل �أن ع��ل��م��اء االج��ت��م��اع
املعا�صرين وم��ن بينهم �أن��ت��وين جيدنز �أ���ش��ار �إىل ذل��ك،
ذاك����را �أن ال�����س��ي��ادة ال��دي��ن��ي��ة يف امل���ؤ���س�����س��ات االجتماعية
الغربية بد�أت بالتناق�ص الذي �أثر كثرياً على املجتمعات
وخا�صة مع تعاظم دور العلمنة فيها ،وبالرغم من ذلك
ف�إن هذه التطورات ال تعني انت�شار العلمنة �أو انت�صارها،
وبهذا ف�إن الباحث ي�شري �إىل �ضرورة االلتفات �إىل ثالث
ظواهر يحب اعتبارها والأخذ بها وهي� :إن موقع الدين
يف املجتمعات الغربية �أك�ثر تعقيدا وت�شعبا على عك�س
�أن�صار العلمنة؛ فما زالت املعتقدات الدينية والروحية
ت�ؤثر كثريا على حياة الكثري من الأفراد ،وبذلك ت�شكل
حافزا ودافعا يحدد م�سارات ال�سلوك الفردي واجلماعي
فيما بينهم حيث �أن الكثري من الغربيني ي�ؤمنون باهلل
وقواه اخلارقة .ثانيا� :إن العلمنة ال ميكن قيا�سها على
�أ�سا�س االنت�ساب �إىل امل�ؤ�س�سات الدينية املتعارف عليها،
ف��ه��ذا املقيا�س ال ميكن الأخ���ذ عليه .و�أخ�ي�را �إن غياب
العلمنة يف �أكرث املجتمعات غري الغربية وهذا ال يق�صد
ب��ه املجتمعات التقليدية ،حيث �أن �أ�شكال انت�شارها يف
املجتمعات الغربية متفاوتة وبع�ض من احلركات الدينية
مت�أثر مبا ي�سمى باليمني امل�سيحي اجلديد الذي يرتبط

مبواقع �صنع القرار ال�سيا�سي واالجتماعي ،خا�صة يف
الواليات املتحدة.
كما يذكر د� .إمام ظهور نظريات يف العقود الأخرية تربط
مفهوم املواطنة يف القرون الثالثة الأخ�يرة بظاهرتي
الإق�����ص��اء وال��دم��ج ،ف��ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�شر متيز بظهور
احلقوق املدنية التي ت�شمل �أنواعا خمتلفة من احلريات
ال��ف��ردي��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا :ح��ري��ة ال��ت��ع��ب�ير ،وح���ري���ة ال����ر�أي،
واملعتقد الديني ،وحرية التملك ،واملحاكمة العادلة �أمام
الق�ضاء� .أما القرن التا�سع ع�شر متيز بن�شوء احلريات
ال�سيا�سية كحرية الت�صويت ،و�شغل الوظائف واملنا�صب
العامة ،وامل�شاركة يف ال�����س�يرورة ال�سيا�سية� .أم��ا القرن
الع�شرون فقد متيز بظهور احلقوق االجتماعية كحقوق
املواطنني يف الن�شاط االقت�صادي وال�ضمان االجتماعي
والتعليم وال�صحة وغريها من احلقوق االجتماعية التي
�أ�صبحت من �ضمن منظومة امل��ب��ادئ لدولة الرفاهية،
وبذلك ف�إن النتيجة من �إدخال احلقوق االجتماعية يف
مفهوم املواطنة الإ�سهام يف �إعالء مفهوم حتقيق امل�ساواة
للمجتمع.
وي�شري الباحث �إىل �أنه وعلى الرغم من غياب املواطنة
�سيا�سيا يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي خ�لال ال��ق��رون امل��ا���ض��ي��ة� ،إال
�أن الأزه���ر ال�شريف ُف��ر���ض عليه �سيا�سيا الأم���ر ب�سبب
مرجعيته الرائدة ،خا�صة بعد رف�ض املحاوالت التنويرية
خارج الت�أثري الغربي ،وبهذا �أ�صبحت احلركة الدينية
ج��زءا من م�ؤ�س�سة احلكم .وعليه يجيب الباحث حول
اجلديد يف ا�سرتاتيجية الدولة امل�صرية احلديثة ،حيث
�أ�صبحت ال��دول��ة تهم�ش امل�ؤ�س�سات الدينية التقليدية،
ب�����س��ب��ب احل��اج��ة �إىل �إع�����ادة ت��رت��ي��ب ال��ت�راث ال��ت��اري��خ��ي
ملفهوم الدولة .وعليه فقد �أ�صبح مفهوم املواطنة حتت
وط�أة الغرب الطامع الذي ي�سعى لل�سيطرة على الأر�ض
والرثوة ،و�سلطة احلاكم الطامح الذي ي�سعى لل�سيطرة
ع��ل��ى ال��ب�����ش��ر وال���ق���وة؛ لأن ك�لا منهما ي�سعى لتوظيف

اجلغرافيا من �أج��ل حماية م�صاحله؛ وبهذا ف���إن تلك
الإره��ا���ص��ات مل تنجح يف من��و وت��ق��دم مفهوم امل��واط��ن��ة،
وذك��ر الباحث بع�ض النماذج امل�صرية التي مل تفلح يف
االنخراط النه�ضوي اجلديد للدولة امل�صرية احلديثة؛
ب�سبب قيامها على �أعمدة ثالثة متثلت يف :جي�ش قوي
يعد طوق النجاة يف ظل العوامل املتغرية ،و�إدارة ر�شيدة
اخ��ت��ف��ى ر���ش��ده��ا ب�سبب ال��ب�يروق��راط��ي��ة ال�����ص��ارم��ة التي
ق�ضت على �أحالم امل�صريني ،ونخبة قائدة فقدت قوتها
وانق�سمت �إىل ثالث ُنخب وه��ي :نخبة معار�ضة ت�سعى
مل�صاحلها اخلا�صة ال ال��ع��ام��ة ،ونخبة مرو�ضة حتولت
�إىل كتلة فا�سدة يف و�سائل الإع�لام ،ونخبة حمر�ضة ال
تعرف قيمة الوطن و�أهمية ا�ستقراره و�ضرورة احلفاظ
على مقا�صد �شريعته .وبهذا ف�إن الباحث ي�شري �إىل �أن
املنظومة القيمية التي متثل البيئة احلا�ضنة لثقافة
املواطنة الغائبة؛ ولأن الدين ي�صنع الثقافة ،والثقافة
ت�صنع التدين؛ ف���إن الدين �أوج��د ثقافة كاذبة وفا�سدة
وتدين خمادع ينتج عنه ت�آكل وانعدام مقومات املواطنة
امل��ن��ي��ع��ة ،وه����ذا م���ا �أ����ص���اب الأزه�����ر ال�����ش��ري��ف ب��ع��د ث���ورة
اخلام�س والع�شرين من يناير.
وي�ؤكد الباحث �أن جوهر املواطنة يتمثل يف الوعي بها
من جانب م�شرتك بني كل من الدولة وم�ؤ�س�ساتها وبني
الأفراد واجلماعات ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة الوعي بعدم
�صالحية التق�سيم الديني �أو الإثني �أو النوعي؛ ليكون
معيارا �أخ�لاق��ي��ا يف منظومة احل��ق��وق وال��واج��ب��ات التي
ن�ص عليها ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي باعتباره امل�صدر الأ�سا�سي
ل��ل��ت�����ش��ري��ع .وي���رى ال��ب��اح��ث �أن امل��واط��ن��ة امل�����ص��ري��ة �أم���ام
حمظورين هما :الفكرة الغربية الع�صية على النقل،
واخل��ب�رة ال��وط��ن��ي��ة حم����دودة ال��ف��ع��ل ،ك��م��ا �أن���ه ي���رى �أن
املجتمع امل�صري يعي�ش يف كنف التجان�س ال��ذي متثله
الأر�����ض و���س��ي��ادة ال��ع��رق امل�����ص��ري وو���س��ي��ل��ة الإن��ت��اج التي
يتم االعتماد عليها يف الزراعة ،والتعددية التي متثلها.
heenosaid@gmail.com
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تجليات مفهوم األمن في القرآن الكريم
فيصل الحضرمي
يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم حتت عنوان «القر�آن الكرمي وم�شاهد الأمن بعد اخلوف يف حياة الإن�سان» ،ي�ستعر�ض الباحث املغربي حممد املنتار جتليات مفهوم
الأمن يف القر�آن الكرمي ،مناق�ش ًا م�ستوياته املختلفة ،وعالقته بكل من اخلوف ،والإميان ،واال�ستقرار واالزدهار.

وي�ستهل املنتار مقالته بتعريف لفظ «الأمن»� ،إذ هو م�صد ٌر
يحمل معنى الطم�أنينة وعدم اخلوف .ويف ل�سان ابن منظور
«ا�ست�أمن �إليه :دخل يف �أمانه ،وقد �أمنته و�آمنه ،وامل�أمن:
مو�ضع الأمن ،و�أمن فالناً على كذا وثق به ،واطم�أن �إليه»،
قال تعاىل {قال هل �آمنكم عليه �إال كما �أمنتكم على �أخيه
من قبل}� .أما الراغب الأ�صفهاين فريى �أن «�أ�صل الأمن
طم�أنينة النف�س وزوال اخل���وف» ،و�أن الإمي���ان ال يقر يف
ال��ن��ف�����س يف غ��ي��اب ال�سكينة واالط��م��ئ��ن��ان ،ف��ه��و «الت�صديق
الذي معه �أمن» ،كما يف قوله تعاىل (�أال بذكر اهلل تطمئن
القلوب) ،وقوله (هو الذي �أنزل ال�سكينة يف قلوب امل�ؤمنني
ل��ي��زدادوا �إمي��ان��اً مع �إميانهم) .هكذا يخل�ص املنتار �إىل �أن
املعنى اللغوي ملفهوم الأمن يتمحور حول ثالثة �أمور ،هي:
ال�شعور باالطمئنان ،واال�ستقرار وال�سكينة ،وعدم اخلوف
والفزع.
وقد جاء ذكر الأم��ن يف القر�آن الكرمي يف ع�شرين �صيغة،
منها� :أمِ ���نَ � ،أمنتكم� ،آم��ن��وا� ،آمنكم ،ت���أم�� ّن��ا ،ت���أ َم�� ْن��هُ ،ي�أمن،
ي���أم��ن��وا .ون��ظ��راً مل��ا ل�ل�أم��ن م��ن �أهمية بالغة فقد ع��ده اهلل
�سبحانه وتعاىل من ًة ونعم ًة من كربيات النعم التي حبا بها
خلقه ،قال تعاىل (وقالوا �إن نتبع الهدى معك نتخطف من
�أر�ضنا �أو مل منكن لهم حرماً �آمناً يجبى �إليه ثمرات كل
�شيء رزق��اً من لدنا ولكن �أك�ثره��م ال يعلمون) .ويالحظ
امل��ن��ت��ار �أن ل��ف��ظ «�أم����ن» مل ي���رد يف ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي مقيداً
ٍ
بو�صف �أو �إ�ضافةٍ ،ما يعني �أنه غري قابلٍ للتبعي�ض ،ف�إما �أن
يتنعم النا�س بالأمن كام ً
ال غري منقو�ص ،وب�أنواعه كافةً،
و�إم��ا �أن يعي�شوا يف ٍ
خوف وف��زع ،وخا�ص ًة حني يتعلق الأمر
بامل�ؤمنني� ،إذ �أن اال�ستجابة للتكليف يرتتب عنها حتقق
النتائج الطيبة ،وتوفر اخل�ي�رات .كما �أن ال�سياقات التي
وردت فيها كلمة «�أمن» يف القر�آن الكرمي تدل على �أن الأمن
يتجاوز �إط��ار احلياة الدنيا لي�شمل احلياة الآخ��رة ،كما يف
قوله تعاىل (�إن الذين يلحدون يف �آياتنا ال يخفون علينا
ري �أم من ي�أتي �آمناً يوم القيامة).
�أفمن يلقى يف النار خ ٌ
وي�شري املنتار �إىل االرت��ب��اط الوثيق ب�ين الأم��ن وب�ين قيم
التوحيد والإمي��ان والعمل ال�صالح يف القر�آن الكرمي ،كما
يف الآية الكرمية (و�إذ قال �إبراهيم رب اجعل هذا البلد �آمناً
وبني �أن نعبد الأ�صنام) التي يرد فيها ذكر �أحد
واجنبني ّ
م�ستويات �أو �أن��واع الأم��ن ،وهو الأمن العقدي �أو الروحي،

وكما يف قوله تعاىل (و�إذ قال �إبراهيم رب اجعل هذا بلداً
�آمناً وارزق �أهله من الثمرات من �آم��ن منهم ب��اهلل واليوم
الآخ��ر قال ومن كفر ف�أمتعه قلي ً
ال ثم ا�ضطره �إىل عذاب
ال��ن��ار وبئ�س امل�صري) حيث يدعو �إب��راه��ي��م رب��ه ب���أن يحقق
لقومه م�ستوىً �آخ��ر من الأم���ن� ،أال وه��و الأم��ن الغذائي.
وب��الإ���ض��اف��ة �إىل ه��ذي��ن ال��ن��وع�ين ،ي����ورد ال���ق���ر�آن ال��ك��رمي
�أنواعاً �أخ��رى من الأم��ن من قبيل الأم��ن النف�سي ،والأمن
االجتماعي ،والأم��ن االقت�صادي ،والأم��ن الديني ،والأم��ن
ال�سيا�سي .وهذه الأن��واع جميعها مت�صلة ببع�ضها البع�ض
بحيث ال مي��ك��ن لأح��ده��ا �أن يتحقق يف ظ��ل غ��ي��اب الآخ���ر.
و ُيجمل املنتار امل��ع��اين التي يحيل عليها لفظ «الأم���ن» يف
ال��ق��ر�آن الكرمي يف ثالثة ،ه��ي :الأم��ان��ة؛ و�ضدها اخليانة،
واملكان الآمن ،والأمن املقابل للخوف.
ويف معر�ض حديثه عن اخلوف ونظائره يف القر�آن الكرمي،
ي�شري ال��ب��اح��ث امل��غ��رب��ي حم��م��د امل��ن��ت��ار �إىل �أن اخل���وف لغ ًة
ه��و النق�صان ،فقد ج��اء يف معاجم اللغة «خ��وف��ت ال�شيء:
�إذا �أنق�صته ،ودينار خم��وف :ناق�ص ال��وزن» .كما قد ي�أتي
ُ
اخلوف مبعنى العلم ،مثلما يف قوله تعاىل (� ّإل �أن يخافا � ّأل
يقيما حدود اهلل)� .أما نظائر اخلوف يف القر�آن الكرمي فقد
حددها �أهل الوجوه والنظائر يف خم�سة �أوجه ،هي :القتل،
كما يف الآية الكرمية (ولنبلونكم ب�شيء من اخلوف) يعني:
القتل ،واحل���رب ،كما يف ق��ول��ه ت��ع��اىل (ف����إذا ذه��ب اخل��وف)
يعني :احل��رب ،والعلم ،كما يف قوله عز وج��ل (فمن خاف
مو�ص جنفاً �أو �إثماً) �أيَ :ع ِل َم ،واخلوف نف�سه ،كما يف
من ٍ
ٌ
الآية الكرمية (ال خوف عليهم وال هم يحزنون) ،والتخوف،
مبعنى التنق�ص ،كما يف قوله (�أو ي�أخذهم على تخوف) �أي
�أن يبتليهم بنق�صان �أموالهم وثمارهم �إىل �أن يهلكوا.
وح���ول طبيعة ال��ع�لاق��ة اجل��ام��ع��ة ب�ين مفهوم الأم���ن وبني
�شيوع اال�ستقرار وال�سكينة ،واالزدهار احل�ضاري والعمراين،
ي�ؤكد املنتار �أ�سبقية الأمن على اال�ستقرار واالزدهار ،وكونه
�شرطاً لهما ،ال نتيج ًة تابعة .فالأمن يف ال��ر�ؤي��ة القر�آنية
«�شرط �أ�سا�سي لقيام الإن�سان ب��دوره اال�ستخاليف ،و�إقامة
����ض���روري���ات ال���دي���ن» ،ك��م��ا �أن����ه حم���دد ج���وه���ري ل�ل�ازده���ار
وال��ت��ن��م��ي��ة واال���س��ت��ق��رار وال��ن��م��اء .وي�����ض��ي��ف امل��ن��ت��ار �أن ه��ذه
الأ�سبقية التي للأمن على اال�ستقرار واالزده���ار اقت�ضت
�أن تكون العبادة معلل ًة بتحققه ،ويف هذا يقول ال�شوكاين

«ول��وال الأم��ن بجوارهم البيت مل ي��ق��دروا على الت�صرف.
�أمرهم �سبحانه بعبادته بعد �أن ذكر لهم ما �أنعم به عليهم».
يف املقابل ف�إن �أياً من م�ستويات الأمن املختلفة ال يتحقق �إال
بح�صول الإميان والعمل ال�صالح ،وهو ما ت�شري �إليه الآية
الكرمي (وكيف �أخاف ما �أ�شركتم وال تخافون �أنكم �أ�شركتم
ب��اهلل م��ا مل ي��ن��زل ب��ه عليكم �سلطاناً ف����أي الفريقني �أح��ق
بالأمن �إن كنتم تعلمون .الذين �آمنوا ومل يلب�سوا �إميانهم
بظلم �أولئك لهم الأمن وهم مهتدون).
ويختم املنتار مقالته ب���إي��راد �ست ٍة من م�شاهد الأم��ن بعد
اخلوف يف حياة الإن�سان كما جاء ذكرها يف القر�آن الكرمي.
�أول ه���ذه امل�����ش��اه��د ه���و م���ا وق���ع لإب���راه���ي���م ع��ل��ي��ه ال�����س�لام
م��ع امل�لائ��ك��ة ال��ذي��ن ج���اءوا لتب�شريه ب���إ���س��ح��اق ،ق��ال تعاىل
( َو َن ِّب ْئ ُه ْم َعن َ�ض ْي ِف �إِ ْبراَهِ ي َم� .إِ ْذ َدخَ ُلواْ َعلَ ْي ِه َفقَا ُلواْ َ�سال ًما
َق��ا َل ِ�إ َّن��ا مِ ن ُك ْم َوجِ �� ُل��و َنَ .ق��ا ُل��واْ َال َت�� ْو َج ْ��ل ِ�إ َّن��ا ُن َب ِّ�ش ُر َك ِب ُغال ٍم
ِيمَ .قا َل �أَ َب َّ�ش ْر ُ ُ
ِب َف ِب َم ُت َب ِّ�ش ُرو َن.
ون َعلَى �أَن َّم َّ�سن َِي ا ْلك َ ُ
َعل ٍ
ت ِ
��الَ��قِّ َف َ
َق��ا ُل��واْ َب َّ�ش ْر َن َ
اك ِب ْ
�لا َت ُكن ِّم��نَ ا ْلقَانِطِ نيََ .ق��ا َل َو َم��ن
َي ْق َن ُط مِ ن َّر ْح َم ِة َر ِّب ِه ِ�إ َّال َّ
ال�ض�آ ُّلو َن) ،وثانيها م�شهد حتقيق
َ
الأم���ن م��ع ل��وط عليه ال�����س�لام ،ق��ال ت��ع��اىل ( َو َلَّ���ا �أن َج���ا َءتْ
ُر ُ�س ُل َنا ُل ً
وطا �سِ ي َء ِب ِه ْم َو َ�ضا َق ِب ِه ْم َذ ْر ًعا َو َقا ُلوا َل تَخَ فْ َو َل
َ
َ
تزَنْ �إِنَّا ُم َن ُّج َ
َْ
وك َو�أهْ لَ َك �إِ َّل ْام َر�أ َت َك َكا َنتْ مِ نَ ا ْل َغا ِب ِرينَ )،
وثالثها م�شهد عالقة الأمن باخلوف يف �سرية مو�سى عليه
ال�����س�لام ،ك��م��ا يف ق��ول��ه ت��ع��اىل (ي���ا م��و���س��ى �أق��ب��ل وال تخف
�إن��ك م��ن الآم��ن�ين) ،ورابعها م�شهد ق�صة ثمود م��ع �صالح
عليه ال�سالم ،ق��ال تعاىل (�أت�ترك��ون يف ما هاهنا �آمنني يف
ج��ن��ات وع���ي���ون وزروع ون��خ��ل طلعها ه�ضيم وتنحتون من
اجل��ب��ال ب��ي��وت��ا ف��ره�ين ف��ات��ق��وا اهلل و�أط���ي���ع���ون وال تطيعوا
�أم��ر امل�سرفني الذين يف�سدون يف الأر����ض وال ي�صلحون)،
وخ��ام�����س��ه��ا م�شهد �أم���ن الأوط�����ان يف دع���وة �إب��راه��ي��م عليه
ال�سالم ،ق��ال تعاىل (و�إذ ق��ال �إبراهيم رب اجعل ه��ذا بلداً
�آمناً وارزق �أهله من الثمرات من �آم��ن منهم ب��اهلل واليوم
الآخ��ر قال ومن كفر ف�أمتعه قلي ً
ال ثم �أ�ضطره �إىل عذاب
النار وبئ�س امل�صري) ،و�ساد�سها م�شهد الأم��ن بعد اخلوف
يف جتربة قري�ش ،كما يف قوله تعاىل (�أومل يروا �أنا جعلنا
حرماً �آمناً ويتخطف النا�س من حولهم).
faisalsalim@hotmail.com
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كسر التابوهات
عاطفة المسكري
�إنَّ التحوالت التي تعي�شها الأمم واملنحى ال�سريع للتغريات التي ت�سري نحوها ال�شعوب �أ�شبه بكرة الثلج املُتدحرجة من �أعلى قمة ب�سرعة وهجومية ت�سحق و ُتزيح
�أمامها كل ما ال يتّ�سق مع ُمتطلبات هذه املوجة ال�سريعة مبا فيها من توجهات ت�سعى ملخاطبة العقل والوعي واحل�ضور الآين ونحو ذلك من ماديات متج�سدة يف ذكاء
ال�صناعات الب�شرية والذكاء اال�صطناعي ،وانت�شار العلوم مثل النار يف اله�شيم وما �صاحبه من تبعات على احلياة الب�شرية.

وماذا عن املعنى؟ اجلوانب الروحانية والكيان الب�شري
وال��ن��ف�����س وال����ذات ال��ت��ي ُت�شكل الأ���س�����س ال��ت��ي ق��ام عليها
االزده�������ار احل�������ض���اري ل��ل��ب�����ش��ر! ح��ق��ي��ق��ة �أن���ه���ا ر���ض��خ��ت
وخ�����ض��ع��ت وال زال����ت ت��خ�����ض��ع للتمحي�ص دون ُم��راع��اة
للخ�صو�صية والقد�سية حيث ال �شيء مقد�س وال �شيء
خا�صا وغري قابل للتمحي�ص  -وفقًا للتحوالت
ُيعد �أم ًرا ً
الفكرية � -أمام االنفجار املعريف والرباهني العقلية التي
ق��رر الب�شر حدي ًثا �إق��راره��ا كمقيا�س للتفريق م��ا بني
احل��ق واخل��راف��ة .وك��ل م��ا ال ي��وازي متطلبات املقايي�س
العقلية مبفاهيمها احلديثة فهو عر�ضة للإزالة.
ت�أتي مقالة الدكتور فوزي البدوي «ملاذا يخ�شى امل�سلمون
النقد التاريخي؟» املن�شورة يف جملة التفاهم ،لت�سلط
ال�ضوء على ه��ذا الأم���ر ووق��ع��ه على امل�سلمني الآن ويف
مراحل الحقة متوقعة .يفتتح الدكتور البدوي مقالته
ب�شرح الرف�ض امل�ستكني يف �أممنا حول النقد التاريخي
والتمحي�ص ملوروثات امل�سلمني على الرغم من �أنها قد
تكون فر�صة لإنعا�ش الن�صو�ص الدينية وجعلها قابلة
للحياة! ُيعيدنا ذلك �إىل الكثري من املجموعات الب�شرية
 بغ�ض النظر عن الديانة التي ينتمون �إليها  -التيباتت ترف�ض قولبة �أفكارها و�أدجلتها مل�سار معني دون
�إدراج الفهم وخماطبة املنطق ك�شرط لذلك ،وحواراتهم
ح��ول ع��دم اكتفائهم ب���إج��اب��ات الأ���س��ئ��ل��ة ال��ت��ي تطرحها
عقولهم ح��ول امل��وروث��ات وع��ن ع��دم ق��درة رج��ال الدين
على خماطبة املنطق لديهم .بطبيعة احلال �إن كان من
هو مك ّلف بالإجابة ال ي�ستطيع فعل ذلك فمن الأج��در
االعرتاف �إما بعدم معرفة الإجابة �أو عدم الإملام بها �أو
أ�سا�سا  -والذي ال يتم قبوله
االعرتاف ببطالن ال�س�ؤال � ً
ك�إجابة اليوم  -من قبل العقالنيني املق ّرين بعقالنيتهم
والعقالنيني ال��ذي��ن ال ُي��درك��ون �أن��ه��م ينتهجون نف�س
النهج نتيجة التحوالت الفكرية احلا�صلة.
ُي�����ش�ير ال��دك��ت��ور ال���ب���دوي �أ َّن����ه ال��ي��وم و�أم����ام ه���ذا العجز
ال��ه��ائ��ل يف �إي�����ض��اح ال�����ص��ورة وخم��اط��ب��ة امل��ن��ط��ق �أ���ص��ب��ح
الإ�سالم وامل�سلمون (�ضيوف احل�ضارة الثقالء) لأنهم

مل يقدموا �شي ًئا �سوى العنف التاريخي املُدمر .ما تثبته
ً
وفر�ضا
الأحداث الإرهابية وتر�سخه يف �أذهان ال�شعوب.
ك���ان احل���ل يف جت��ن��ب ت��ب��ع��ات رف�����ض ال��ت��ج��دي��د ي��ك��م��ن يف
التمحي�ص والنقد وو�ضع القد�سية الدينية التاريخية
جانبا ال يزال ا�ستخدام الآيات ك�شعارات رنانة لتخوين
وت��ك��ف�ير م��ن ي��ف��ع��ل ذل���ك ح��ا���ض�� ًرا ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أ َّن���ه
ُيعترب تكتي ًكا ف��ا���ش ً
�لا و ُي���ؤخ��ر ط��رح الأ�سئلة احلقيقية
م��ن ق��ب��ل الأ���ش��خ��ا���ص امل��ن��ا���س��ب�ين (امل�����س��ل��م�ين �أن��ف�����س��ه��م)،
ب ً
���دل م��ن ط��رح��ه��ا م��ن ج��ه��ات ق��د ال ت��ك��ون حم��اي��دة بل
و�أق���رب �إىل ال��ت��ط��رف ،وه��ذا م��ا ح�صل بالفعل .ول��ن��ا يف
الربوت�ستانتية مثال ،فبغ�ض النظر ع َّما �إذا كان التحول
م��ن الكاثوليكية �إىل الربوت�ستانتية حت ً
���ول �سلب ًيا �أم
�إيجاب ًيا� ،إال �أنّ التغيري حا�صل ال حمالة وهذا ما تثبته
الأدلة التاريخية يف كافة املجاالت.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ي�شري ال��دك��ت��ور ال��ب��دوي �أن���ه الب���د �أن
ن��خ��رج م��ن و�ضعية �ضيف احل�����ض��ارة الثقيل �أو امل�سلم
احلزين الذي ال حول له �سوى الت�صدي والدفاع بحجة
حمدودية العقل الب�شري وعدم قدرته ال�ستيعاب كافة
الأمور والكف عن الإ�شارة �إىل �أ َّن امل�صادر الإ�سالمية ال
تلزم بالعلم والتمحي�ص بل الإميان بالعقيدة والت�سليم.
و�أوىل خطوات �إعادة البناء هي االعرتاف بوجود فراغات
تاريخية؛ ففي نهاية الأم��ر التاريخ هو ما يقرر امل���ؤرخ
ت�سليط ال�ضوء عليه م��ن �أح���داث �أو م��ا ي��ود امل����ؤرخ منّا
ت�صديقه واالعتقاد ب�أنه ٌ
حدث مهم ،فلو بحثنا يف املعنى
املفاهيمي للتاريخ ،جمردًا ُي�شري �إىل ذلك احلدث الذي
مت انتقا�ؤه من بني �سل�سلة الأح��داث يف زمن ُمعني قرر
�شخ�ص ما االعتقاد ب�أنه ح ٌ
��دث من املهم �أن يعرف عنه
الب�شر .والإق���رار بهذه احلقيقة عن التاريخ قد يجعل
الأم��ور �أك�ثر �سهولة .والأه��م من كل ذل��ك احليادية يف
�سبيل الو�صول لأم��ر جم��دٍ وع��دم التفريط يف الأ�س�س
ال��ت��ي ق��ام��ت عليها احل��ج��ج الدينية رغ��ب�� ًة يف االت�صاف
بالتح�ضر ومعا�صرة التغيريات.
�إ َّن ال��ث��اب��ت ال��وح��ي��د ع�ب�ر ال��ع�����ص��ور ويف ك���اف���ة م��ن��اح��ي

احلياة لهو التغيري وح��ده ،وال مفر من هذه احلقيقة،
وي��ب��ق��ى م���ا دون ذل����ك حم������اوالت يف االجت������اه اخل��اط��ئ
م�آلها التخبط واالنكما�ش .وي�شري الدكتور � ً
أي�ضا �إىل
م�س�ألة النقل ،حيث يذكر �أ َّنه ال مربر من االعتقاد ب�أن
امل�صادر الإ�سالمية منقولة من م�صادر �شفهية موثوقة
وو���ص��ل��ت��ن��ا ك��م��ا ه���ي دون �أن ي�����ش��وب��ه��ا ���ش��يء م���ن اللغط
والتحوير مبا يتوافق مع �آراء و�أفكار واعتقادات الناقل
بق�صد �أو دون ق�صد .فيجدر بنا نحن كم�سلمني �أمام كل
هذه االنتقادات والأ�سئلة املطروحة �أن ُنعيد النظر رمبا
�إىل ما َّ
مت طرحه من قبلنا وهل ن�ؤمن بذلك فقط لأننا
�أردنا ذلك و�س ّلمنا به� ،أم �أنها حقيقة ن�ؤمن بها عن قناع ٍة
و�إميانٍ تام ن�ستطيع الدفاع عنها دون الإ�شارة والرجوع
والتربير بالغيبيات وحمدودية العقل الب�شري؟
ون�ستطيع القول كذلك �أنّ كل ذلك قابل للنقا�ش ما مل
مي�س الثوابت� ،أولي�ست الثوابت مقدّ�سة هنا! بالتايل
ن��ع��ود للنقطة الأوىل ول��ن��ف�����س دائ����رة �إزاح����ة القد�سية
ع��ن �أي معتقد �أو �أ���س�����س بنيت عليها قيمنا ومبادئنا
بل اجلانب ال��روح��اين املتج�سد فينا .ولرمبا �إذا �سلكنا
هذا امل�سلك (التمحي�ص وال�س�ؤال)  -بغ�ض النظر عما
�إذا كان �صائ ًبا �أم ال  -رمبا ن�صل وحت ًما �سن�صل ،فالبد
من موقف �أو �شي ٍء يركن �إليه الإن�سان معنو ًيا؛ فالعدم
وال�ل�اوج���ود �أم���� ٌر ال ف��ط��ري� ،أي م��ه��م��ا ح���اول الإن�����س��ان
معنو ًيا التعاي�ش م��ع ه��ذه ال��ف��ك��رة �سي�صطدم بخوائه
ويعيد النظر يف الأم��ر .البد من النظر �إىل الأم��ور من
منحى �آخر وتقبل النقد ،حيث �أ ّنه ال توجد �أمة ترف�ض
ن��ق��دًا مل��وروث��ات��ه��ا العقائدية مثل امل�سلمني على الرغم
م��ن �أن��ه��ا ق��د تكون �إح���دى ط��رق �إ���ص�لاح م��ا هُ ��دم ب�سبب
الثغرات التي ُخلقتْ نتيج َة الزخم الهائل من الأ�سئلة
والتوجه نحو احلديث عن املنطق .على ٍّ
كل ،كوننا نعي�ش
أولي�س
يف هذا الكون وحتت الظروف واملُعطيات الراهنةَ � ،
علينا �أن نتعاي�ش مع الواقع الذي و�ضعنا فيه و�أن نقبل
التحدي طاملا �أننا كم�سلمني على �صواب!؟
attifa.nasser@gmail.com
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كيف نقرأ الظاهرة الدينية؟
قيس الجهضمي
ُتعترب الظاهرة الدينية من الظواهر املركبة؛ مبعنى �أنها حتمل �أكرث من منظور وجمال للدرا�سة ومب�ستويات متعددة ،لذا يتناول عبدالإله بلقزيز يف مقاله
املن�شورة مبجلة «التفاهم»« -درا�سات الظاهرة الدينية :يف املو�ضوعات  themesواملفاهيم ومناهج املقاربة» هذه الظاهرة الدينية مقرتحا درا�ستها مبنظورتركيبي ومنهج عمل تركيبي ،وهو يرجع الأمر لأ�سباب ثالثة :غنى املعطيات لهذه الظاهرة ،وقوة الرتابط بني كل امل�ستويات فيها ،و�أي�ضا قوة ترابط م�ستويات
الظاهرة بالظواهر الأخرى يف املجتمع الإن�ساين،
�إذ يطمح الكاتب من خالل املقالة املن�شورة �إىل �أن يبذل
ال��ب��اح��ث��ون ج��ه��دا م��ع��رف��ي��ا ومنهجيا يف درا���س��ة ال��ظ��اه��رة
وال��ن��ظ��ر لنقاط �إ�شكالية م��ت��ع��ددة فيها ،وي���رى �أي�����ض��ا �أن
يبتعد الباحثون ع��ن التم�سك بفكرة املنهجية ال��واح��دة
القادرة على حتقيق الإمكان املعريف ،كما �أن تعدُّ د املناهج
ال���ذي ي�سعى �إل��ي��ه ي�ضعه يف ح��اج��ة للتخطيط وال��ع��م��ل
امل�������ش�ت�رك ب��ي�ن ت��خ�����ص�����ص��ات خم��ت��ل��ف��ة ،وي���ح���ل���ل ال��ك��ات��ب
الظاهرة الدينية يف �ستة �أبعاد وهي :الن�صي ،والإمي��اين،
واالجتماعي ،وال�سيا�سي ،والأخ�لاق��ي ،والثقايف ،ويف هذه
الأبعاد ن�ستطيع �أن ننظر للمو�ضوعات واملناهج احلديثة
وترابطها مع املناهج والتخ�ص�صات الأخرى.
ففي ُبعد الن�ص الديني ،يرى بلقزيز �أنه ال �سبيل �إىل فهم
هذا الن�ص �إال بتحليل بنيته اللغوية والداللية ،فمقاربة
الظاهرة الدينية من خ�لال بعدها الن�صي لن يقدم لنا
فائدة كبرية �إذا ا�ستخدمنا العلوم القدمية ،ولكن �ستح�صل
الفائدة �إذا انفتحنا يف حتليل الن�ص على ما �أنتجته ثورة
العلوم واملناهج اجلديدة ،ومن هذه العلوم علم الل�سانيات
وال�سيميائيات والأدوات احلديثة لتحليل اخلطاب ،والتي
ظهرت لنا منذ مطلع القرن الع�شرين ،كما يرى �أن هذه
القراءات الن�صية احلديثة �سواء الل�سانية �أو ال�سيميائية
ل��ي�����س��ت م��ط��ل��وب��ة يف ذات��ه��ا ل��ك��ن��ه��ا م��ط��ل��وب��ة ل��ل��ت��ع��ا���ض��د مع
القراءات الأخرى للن�ص كالقراءة التاريخية مثال.
والإميان هو ال�شكل الأول -ورمبا الدائم -النتقال الدين
ن�صا وت��ع��ال��ي��م �إىل ال��ت��اري��خ ،ف��ال�لاه��وت وال��ك�لام ق��ام��ا يف
تاريخ الأديان الكتابية قبل ال�سيا�سة واالجتماع والأخالق،
ل����ذا ي����رى ال���ك���ات���ب �أن اع���ت���ن���اق امل�����رء ل���دي���ن م���ا ال يعني
انف�صاله عن حالة حميطه �أو جمتمعه ،ويجب التمييز
بني م�ستويني يف هذا البعد الإمي��اين وهما قيام املمار�سة
�إم��ا على اقتناع �أو ع��ادة ،فالأ�صل �أن «ال�شعور الديني هو
حالة �إدراكية وجدانية متولدة من �أثر املعطى الديني يف
وجدان املتلقي»� ،أما ال�شعور الآتي من �إكراه اجلماعة قد
يحمل يف داخله زيفا ونفاقا ،وهو يتعار�ض مع ذم الأديان
للمنافقني .ويذكر بلقزيز �أن الأ�سلوب القدمي يف مناق�شة
ال��ق�����ض��اي��ا الإمي��ان��ي��ة ال ي��ف��ي بغر�ضه لإن�����س��ان ال��ي��وم ،لأن

امل�شكلة اليوم لدى الإن�سان هو القلق الوجودي يف حياته،
فهو يطلب من الإميان �أن ي�ساعده على تقبل العامل وفهم
معاين الأ�شياء من حوله.
وت��ك�� ُم��ن ق��وة ال��دي��ن �أي�����ض��ا يف ال��ف��رد ال���ذي ينقله للتاريخ
عن طريق �سلوكه و�أفعاله؛ لذا فاجلماعة الإميانية لها
مركزية يف الت�أثري يف املجتمع امل�سلم حتى �صاروا �إىل �أن
�إجماعها هو م�صدر ت�شريع ،فامل�ؤمنون كما يرى بلقزيز
يف ال��ب��داي��ة ك��ان��وا ج��م��اع��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ث��م ا�صطبغت ه��ذه
اجلماعة بالدين بعد �أن دخ��ل عليها ،فالدين هنا �أي�ضا
ه��و ظ��اه��رة اج��ت��م��اع��ي��ة ،وم���ن ع��م��ق ال��ع�لاق��ة ب�ين الديني
واالج��ت��م��اع��ي مي��ك��ن �أن نفهم الكيفيات ال��ت��ي يعي�ش بها
النا�س يف ه��ذا ال��دي��ن وكيف ميار�سونه فيما بينهم و�أث��ر
ذلك من خالل الطقو�س والقيم الدينية.
�أم��ا البعد ال�سيا�سي �أو احل��ال��ة ال�سيا�سية ،فهي حا�صلة
من فعل اجلماعة من خ�لال التاريخ ولي�ست من �صميم
الدين ،والإ�شكال احلا�صل �أن اختيارات وق��رارات و�أفكار
النا�س التي يختارونها ويعتنقونها ال تعود عندهم �شيئا
من التاريخ بل يل�صقونها بالدين ،ومنها ي�صبح اخللط
ب�ين الديني والب�شري ،ل��ذا مل تكن ال��دول��ة املدنية التي
�أقامها الر�سول هي ب�أمر ق��ر�آين بل باجتهاده ومب�ساعدة
�صحابته الكبار ،و«�إذا كانت الكني�سة قد حكمت وفر�ض
بابواتها القوانني با�سم احلق الإلهي ،فقد اكتفى الإ�سالم
بالتما�س ال�شرعية ال��دي��ن��ي��ة للخليفة وال�����س��ل��ط��ان» ،ويف
الع�صر احلديث مل تنته هذه العالقة القوية بني الدين
وال�����س��ي��ا���س��ة ،فمعظم ال���دول ال��ع��رب��ي��ة م��ا زال���ت ت�ستجدي
ال��دي��ن للح�صول على �شرعيتها ال�سيا�سية ،و�أ���ص��ب��ح من
الإ���ش��ك��ال �أن ي�����ص��ار �إىل اخ��ت��زال ال��دي��ن يف ال�سيا�سة عن
طريق الأحزاب واحلركات الدينية ،وهنا الكاتب يقرتح �أن
هذه املوا�ضيع التي تربط بني الدين وال�سيا�سة وال�شرعية
بحاجة لعدة مفاهيمية ومنهجية جديدة.
ويف الأخ���ل��اق ،ي��ذك��ر ب��ل��ق��زي��ز �أن���ه���ا ه���ي م���ن �أك��ث�ر �أب��ع��اد
الدين ا�ستمرارية ودميومة ،لأنها تنتمي ملنظومة القيم
وال��ث��واب��ت ،وق��د مت ا�شتقاق الأخ�ل�اق وال��ق��ي��م امل��دن��ي��ة من
م��ن��ظ��وم��ات الأخ��ل��اق ال��دي��ن��ي��ة ،وم���ن ه���ذا اال���ش��ت��ق��اق مت

�إيجاد امل�شرتك الأخالقي بني الأديان على عك�س ال�شرائع
ال��دي��ن��ي��ة ف��ه��ي خمتلفة وب�����ش��دة ب�ين الأدي�����ان ،ف��امل���ؤم��ن ال
يكفيه �أن يلتزم بالطقو�س وال��ع��ب��ادات ب��ل عليه �أن يلتزم
�أي�ضا بالأخالق والقيم الدينية ليثبت يف �إميانه ،فالبحث
يف الدين ُيحتم علينا البحث يف �أخالقه التي جت�سده يف
الواقع من خالل تفاعله مع جماعته الدينية ،ومن خالل
ه��ذا البحث ن�ستطيع �أن نفهم الكيفيات التي يتكون بها
وعي امل�ؤمنني و�سلوكهم يف ذلك الدين ،و«كيف على امل�سلم
�أن يفكر اليوم يف �أمثل الطرق ،لكي يعي�ش �إ�سالمه متوازنا
من دون �صدمات مع ع�صره وجمتمعه والقيم احلاكمة
له».
ومبا �أنَّ الدين ي�شكل املجموع الرتاثي والفكري والثقايف
للجماعة امل�ؤمنة ،فريى الكاتب �أن علينا �أن ننتبه ملركزية
الثقافة يف هذا الدين لنفهم ح�ضارة تلك الأم��ة ،وهنا ال
يق�صد الكاتب فقط ال�ت�راث الثقايف العقالين واملكتوب
فقط بل حتى الرتاث ال�شعبي وال�شفهي ،لهذا كانت �أغلب
الدرا�سات الإ�سالمية يف الرتاث املكتوب ،ومل يهتم الكثري
من الباحثني بالرتاث ال�شفوي وال�شعبي ،كما �أن الإ�شكال
حا�صل يف طريقة م�ساءلة املو�ضوعات فيه ،فيذهب بلقزيز
�إىل �أن على الباحثني �أن يعيدوا تركيب الأ�سئلة يف تاريخ
فكر الإ���س�لام و�صياغتها يف �إ�شكاليات تركيبية ج��دي��دة،
ك��م��ا �أن «ال��ت��اري��خ ال��ن��ق��دي اال���س��ت�����ش��ك��ايل للفكر �أي ال��ذي
ي�سمح بتحليل وقراءة الرباديغمات الأ�سا�س يف حقب من
ت��اري��خ الفكر ذاك� ،أو النظم املعرفية الأ���س��ا���س ف��ي��ه» هو
املطلوب الآن ،بالتزامن مع منهج النقد التاريخي الذي
ه��و م��ن امل��ن��اه��ج ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ب��اح��ث�ين التم�سك بها
لأنها ت�سمح بالتفكيك و�إع��ادة تركيب املو�ضوع املدرو�س،
كما �أتفق مع ر�أي الكاتب يف املنظور الرتكيبي للظاهرة
الدينية؛ فا�ستجداء املناهج القدمية ال يلبث �أن يرجعنا
للما�ضي دون النظر ملتطلبات احل��ي��اة الع�صرية ،وتعدد
الأبعاد املدرو�سة يف الظاهرة يجعلنا ن�ستجلي الكثري من
املعارف ل�صياغة النظرة ال�شمولية التي ت�ساعد الإن�سان
على الو�صول للغاية التي يرجتيها �أو يطلبها من خالل
اعتناقه لهذا الدين.
qabuazan@gmail.com
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مفهوم المواطنة في الفكر العربي واإلسالمي
ناصر الكندي
يتحدث الكاتب ر�ضوان ال�سيد يف مقاله «�آفاق املواطنة يف الفكر الإ�سالمي» املن�شور يف جملة التفاهم عن �أزمة املواطنة التي تواجه الدولة الوطنية يف العاملني
العربي والإ�سالمي ،ويعزو ذلك لعدة �أ�سباب مثل اال�ضطراب االجتماعي وال�سلطوي ،واال�ضطراب العميق يف م�س�ألة ال�شرعية ،وظهور تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي
والآخر اجلهادي ،وه�شا�شة حركات املجتمعات املدنية والأحزاب ال�سيا�سية ،و�أخريا ال�سيا�سات التدخلية من �أطراف يف املجتمع الدويل والإقليمي.

وي��ق��وم ر����ض���وان ال�����س��ي��د ب���الإ����ش���ارة �إىل م��ق��وم��ات مفهوم
املواطنة من خالل ميثاق الأمم املتحدة والإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان ،وتتم ّثل هذه املقومات يف قيمة االنتماء
الوطني ،وقيمة امل�ساواة ،وقيمة حق امل�شاركة يف احلياة
ال�سيا�سية ،وقيمة احلرية والدميوقراطية .ي�ؤكد الباحث
على �أن مفهوم املواطنة ه��و مفهوم حديث وغ��رب��ي ،وال
يعني ذل��ك �أن املجتمعات الإ�سالمية مل تعرف الكيانات
ال�سيا�سية وال����دول ،ب��ل �إن م��ب��د�أ امل��واط��ن��ة م�� ّر يف �أوروب���ا
حتى اكتمل بقرون من التطور والتطوير .وعليه مبد�أ
املواطنة مغاير ملفهوم الرعية عند الإ�سالم �إذ �أن الأخري
يقوم على تبعية املحكوم.
ويطرح الباحث كيفية تناول املفكرين امل�سلمني الأوائ��ل
ملفهوم الد�ستور منذ الن�صف الأول م��ن ال��ق��رن التا�سع
ع�شر ،فرفاعة الطهطاوي ترجم كلمة الد�ستور الفرن�سي
�إىل �شرطة تعريبا  ،La charteوتركه خري الدين
ال��ت��ون�����س��ي يف ل��ف��ظ��ه ال��ف��رن�����س��ي �أي ك��ون�����س��ت��ي��ت��و���س��ي��ون،
وا���س��ت��خ��دم ال��ع��رب والأت����راك امل��ف��ردة الفار�سية «د���س��ت��ور»
يف �أواخ��ر القرن التا�سع ع�شر ،وترجمه الإي��ران��ي��ون عام
1906م ب��امل�����ش��روط��ة ،وي��ذك��ر ر����ض���وان �أن م��ن��ه��م م��ن ك��ان
�شجاعا يف ن�سبة ه��ذا املفهوم للغرب دون الإ���س�لام مثل
�صاحب جملة املنار حممد ر�شيد ر�ضا.
وي�����ش�ير ال��ب��اح��ث �إىل �أن م��ف��ه��وم امل��واط��ن��ة ع��ن��د املفكرين
امل�سلمني الأوائل اقرتن بثالثة �أمور وهي �ضرورة �إقامة
�أنظمة جديدة ،ويكون ذل��ك من خ�لال ا�شرتاع د�ساتري،
و�إب����راز ال��ت�لا�ؤم ب�ين ذل��ك وامل����وروث ال��ع��رب��ي الإ���س�لام��ي.
وتنطلق ت�سويغات ه�ؤالء املفكرين يف عدة اجتاهات منها
�إح��ي��اء مفهوم ال�شورى ،وت�أكيد فكرة املنافع العمومية،
واجت��اه تثقيفي وتعليمي .ور�شيد ر�ضا و�ضح �أم��ري��ن يف
ذل��ك� :أنها ال تناق�ض امل��وروث ولكنها غري م�شتقة منه،
و�أن الإ�صالح ال�سيا�سي عماده احلكم الد�ستوري ،واتخاذ
ال�شورى بال�صيغة اجلديدة عنوانا له.
ي�����س�� ّم��ي ال��ب��اح��ث حقبة ال��ع�����ش��ري��ن��ي��ات وال��ث�لاث��ي��ن��ي��ات من
ال��ق��رن ال��ع�����ش��ري��ن بحقبة ال��ت��ح��والت ،وذل���ك يف التفكري

الإ���س�لام��ي ب�ش�أن ال��دي��ن وب�����ش���أن ال��دول��ة يف �إدارة ال�ش�أن
العام .وي ّت�سم هذا الع�صر بظهور جماعات الهوية التي
خ�شيت على املجتمع من التغريب ،فكانت هناك جماعات
جت�ت�رح ال��ث��ق��اف��ة م���ن خ�ل�ال امل������وروث ،ب��ي��ن��م��ا ان�����ص��رف��ت
جماعات الهوية الدينية لطرح �س�ؤال ال�شرعية للمجتمع
وال��دول��ة .لقد ان��دل��ع ال�����ص��راع �إذن ب�ين جماعة املالءمة
وج��م��اع��ة ال��ت���أ���ص��ي��ل ،واجل���م���اع���ة الأخ���ي��رة ن ّ��ح��ت الأم����ة
واجل��م��اع��ة بو�صفها م�صدر ال�شرعية و�أح��ل��ت ال�شريعة
حملهما .وقد ظهر ذلك وا�ضحا يف �سريورة نخب م�سلمة
بالهند ك�سبت جمهورا عظيما واتفقت مع الربيطانيني
على ف�صل الأقاليم ذات الكرثة الإ�سالمية و�إقامة دولة
باك�ستان عام 1947م لأنه ال والية لغري امل�سلم على امل�سلم.
وهناك �أ�سباب �أخ��رى ع ّمقت الهوة بني اجلماعتني مثل
قيام دولة �إ�سرائيل على �أر�ض فل�سطني وهزمية ع�سكرية
ع��ل��ى ي���د �إ����س���رائ���ي���ل ،مم���ا �أدى �إىل احل��ك��م ع��ل��ى ال��ن��خ��ب
العلمانية على �أنها فا�شلة وغري �شرعية يف عيون النخب
الإ���س�لام��ي��ة .وي��ق��وم ال��ب��اح��ث يف درا����س���ة م��وق��ف النخب
الإ���س�لام��ي��ة م��ن ميثاق الأمم امل��ت��ح��دة والإع��ل�ان العاملي
حلقوق الإن�سان وذلك من مواقف املجادلة واالنف�صال،
وذل���ك �أن امل��ي��ث��اق ال ي��خ��دم ال��ع��امل ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي
وخ�صو�صا ق�ضية فل�سطني ،كما �أن الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان يق�ضي �أن حقوق الإن�سان هي حقوق طبيعية ،
بينما تنبع هذه احلقوق والواجبات من ال�شريعة وال�سنة.
وب��د�أت تظهر الد�ساتري الإ�سالمية والتي تهتم بالفعل
بتقييد �سلطة احلاكم� ،إال �أن موادها الأخرى تهتم ب�إبراز
مالمح النظام الإ�سالمي وال�شريعة التي تراها واجبة
التطبيق ،وه��ي هنا تهتم باملفهوم الإحيائي والطهوري
�أكرث مما تهتم باحلقوق واملواطنة.
وي�ستطرد الباحث �أنه يف العقود الثالثة الأخرية ظهرت
مئات الكتب و�آالف املقاالت عن نظام الدولة الإ�سالمية،
وظ��ه��ر رك��ن ج��دي��د للدين وه��و ال��دول��ة .وي��ن�� ّوه الباحث
ب���أن مفكري الإ�سالم ال�سيا�سي بنوا ت�أ�صيلهم لي�س على
الآي��ات بل على �صحيفة النبي �أو عهده �أو كتابه بيرثب

قبل ت�سمية امل��دي��ن��ة .وي��و���ض��ح ال��ب��اح��ث على �أن الفقهاء
ال���ق���دام���ى ج��م��ي��ع��ا ي��ذه��ب��ون �إىل �أن ال��ن��ظ��ام ال�����س��ي��ا���س��ي
م�صلحي وت��دب�يري وال ���ش���أن ل��ه باالعتقاد ،وي��ط��رح ر�أي
امل��اوردي يف ذل��ك ب���أن الدولة ال تتدخل يف الدين بل هي
حار�سة له .من جانب �آخر ،مييل ر�ضوان ال�سيد �إىل عدم
حتميل �أهل الإ�سالم ال�سيا�سي تبعات ظهور اجلهاديني �إذ
�أنهم ان�شقاقيون.
وي��ط��رح الباحث يف خ�ضم ه��ذه الإ���ش��ك��االت ���س���ؤاال هاما:
من �أين يجب البدء لإزالة �أو تنحية هذه الإعاقات التي
حتول دون ع��ودة ال�سوية الدينية والثقافية /املجتمعية
�إىل املجتمعات والكيانات؟ ويجيب الباحث �أن ذلك يكون
يف نقد مقولة �أن الإ�سالم دين ودولة ،والإ�صرار على �أن
الدين ال ميتلك مهمات �سيا�سية تفر�ضها ثوابته ،وظهور
جتارب للحكم ال�صالح الر�شيد تقع املواطنة يف �أ�سا�سها.
وي�س ّلم الباحث مهمة نقد مقولة االرت��ب��اط بني الدين
والدولة �إىل علماء الدين وامل�ؤ�س�سات الدينية ،لأن يف ذلك
�صونا للدين عن املهالك وا�ستنفاذا له من االن�شقاقات
العنيفة ال��ت��ي وق��ع��ت فيه نتيجة ان��دف��اع بع�ض ال�شباب
املتدينني يف م�س�ألتني� :إجن��از دول��ة دينية ،وم�صارعة ما
ي�سمونه ف�سطاط الكفر يف العامل.
يختتم ال��ب��اح��ث ر���ض��وان ال�سيد مقاله ب�����ض��رورة تنحية
الدولة عن الدين وذلك ل�ضمان ا�ستتباب الدين وعودة
ال��ف��ق��ه��اء ل��ه ب��ع��د قطيعة ب�سبب االن��ه��م��اك يف ت�سيي�سه
 ،م��ذك��را ب��ع��دة اجن����ازات ه��ام��ة ت��خ��دم ه��ذا امل�����ض��م��ار مثل
ب��ي��ان��ات الأزه����ر اخلم�سة ،وم��ب��ادرة امل��ل��ك ع��ب��داهلل حل��وار
الثقافات ،وم��ب��ادرة «الكلمة ���س��واء» يف الأردن ،وم��ب��ادرات
ال��ع�لام��ة اب����ن ب��ي��ي��ه ال�����س��ل��م��ي��ة وال��ت�����ص��احل��ي��ة ،وجم��ل�����س
احلكماء و�أعمال الدولة وامل�ؤ�س�سات الدينية املغربية يف
«فريقيا و�أوروبا ،و�أعمال دور الإفتاء املنطلقة يف عدد من
ال��ب��ل��دان ،و�إع�ل�اين ب�يروت للحريات الدينية ول�ل�إع�لام
الديني امل�ستنري ،وامل���ؤمت��رات املتكاثرة ملكافحة الإره��اب،
وم�ؤمتر الأقليات يف اململكة املغربية.
nskindi83@yahoo.com
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القدرية األوائل وأثرهم على الفكر االعتزالي
زهرة السعيدي
يتتبع ح�سن اخلطاف يف بحثه املن�شور يف جملة التفاهم بعنوان «القدرية الأوائل :فكرهم العقدي وتوجههم ال�سيا�سي» جذور الفكر االعتزايل التاريخية والفكرية،
حيث تق�صى حياة ال�شخ�صيات القدر ّية التي �أخذ عنها املعتزلة الكثري من العقائد والأفكار ،كذلك ناق�ش توجهاتهم ال�سيا�سية التي �أودت بهم �إىل الهالك .من �أبرز
هذه ال�شخ�صيات :معبد اجلهني وغيالن الدم�شقي واجلعد بن درهم و�أخري ًا اجلهم بن �صفوان.

ق��ب��ل احل��دي��ث ع��ن ه���ذه ال�����ش��خ�����ص��ي��ات الب���� ّد م��ن تعريف
خمت�صر للفكر االع���ت���زايل ح��ت��ى ن��ع��رف ك��ي��ف ت���أث��ر ه��ذا
الفكر بالقدرية الأوائ��ل .ن�ش أ� الفكر االعتزايل يف �أواخر
الع�صر الأم���وي عندما اع��ت��زل وا���ص��ل ب��ن عطاء جمل�س
�أ�ستاذه احل�سن الب�صري نتيجة خالف يف م�س�ألة «مرتكب
الكبرية»� ،أخذ وا�صل حينئذ بتدري�س منهجه الفكري يف
جمل�س م�ستقل؛ يقوم هذا املنهج على تقدمي العقل على
النقل؛ �أي �إذا تعار�ض �أحد الن�صو�ص املنقولة مع العقل
�سي�ستعني �أت��ب��اع ه��ذا الفكر باملنطق ال�سليم عو�ضاً عن
الت�سليم املطلق بالن�ص املنقول.
ت���أث��ر وا���ص��ل بالقدرية الأوائ���ل ال��ذي��ن ق��ال��وا � ّإن الإن�سان
م�س�ؤول بالكامل عن ت�صرفاته ،فهو الذي يختار ما يفعل
ولي�س اهلل ،حيث رف�ضوا �إ�سناد �أفعال الإن�سان القبيحة
وال��ف��ا���س��دة �إىل اهلل .ول��ق��ب��وا ب��ال��ق��دري��ة لأن��ه��م ي�سندون
ت�����ص��رف��ات الإن�����س��ان �إىل «ق��درت��ه وح��ري��ت��ه يف االخ��ت��ي��ار».
ي���ق���ول ال���ك���ات���ب �إن ال���ق���ول ب���ال���ق���در ك����ان م��ن��ب��ع��ه احل�����س
الأخالقي ولي�س الفل�سفي ،ذلك لأ َّن معبد اجلهني (�أول
من ق��ال بالقدر) ك��ان ينكر ويعيب على ملوك امل�سلمني
الذين ي�سفكون الدماء وي�ستبيحون الأموال ثم يقولون
�إمنا �أفعالهم قد ٌر من اهلل .لذلك كان الق�صد من القول
بالقدر هو �أن يتحمل كل �إن�سان م�س�ؤولية ت�صرفاته ،ومل
يكن املراد به نفي علم اهلل ب�أفعال الب�شر .بالإ�ضافة �إىل
البعد الأخ�لاق��ي ل��ه��ذا املعتقد فهناك بعد �إل��ه��ي غايته
تنزيه اهلل عن �أفعال الب�شر.
معبد اجلهني
يعر�ض البحث اجلوانب التاريخية والفكرية وال�سيا�سية
لأفكار القدرية الأوائ��ل ويربطها ب�أفكار املعتزلة ،فيبد�أ
بتق�صي حياة �أول �شخ�صية �أث�� ّرت فيهم ،وه��ي �شخ�صية
معبد اجل��ه��ن��ي .ك��ان معبد رج�لا ع��اب��دا وزاه����دا يت�صف
ب��ال�����ص��دق وي��ه��ت��م بالعلم �أمي���ا اه��ت��م��ام .ه��و �أول م��ن ق��ال
ب���أن الإن�سان م�س�ؤول وح��ر يف ت�صرفاته ،ويقال �إن��ه �أخذ
هذا القول عن �شخ�ص يدعى �سي�سويه كما ورد عن ابن
تيمية� ،أم��ا ابن حجرات فيقول �إن��ه �أخ��ذ ذلك القول عن

يون�س الأ���س��واري .ويقول �آخ��رون �إن �سي�سويه هو يون�س
الأ�سواري الذي تعرتف به املعتزلة ،بل لهم مدر�سة ت�سمى
الأ���س��واري��ة .م��ن هنا ن�ستطيع ال��ق��ول �إن املعتزلة ت���أث��روا
مبعبد اجلهني فيما يخ�ص «ال��ق��ول بالقدر» ،ف�أ�صبحت
هذه الفكرة يف معتقدهم ن�سقا كالميا مرتابطا مد ّعما
باحلجج العقلية والنقلية ،و�أوردوه حت��ت م�سمى «خلق
الأفعال».
ُقتِل معبد اجلهني بعد �أن ع�� ّذب ب�أمر من عبدامللك بن
م��روان ب�سبب �أفكاره التي كانت تهدد ال�سلطة الأموية.
لكنه جنح يف نقل �أفكاره �إىل معا�صره غيالن الدم�شقي.
غيالن الدم�شقي
كان غيالن الدم�شقي هو �صلة الو�صل الأوىل بني اجلهني
واملعتزلة يف م�س�ألة ال��ق��ول بالقدر .يقول القا�ضي عبد
اجل��ب��ار �إن غيالن ق��د كتب يف التوحيد وال��ع��دل والوعد
وال���وع���ي���د ،ل��ذل��ك ق���د ي��ك��ون وا����ص���ل ب���ن ع��ط��اء ق���د ت���أث��ر
بغيالن فيما يخ�ص هذا الأم��ر �أي�ضاً ذلك لأن التوحيد
والعدل والوعد والوعيد تعد من �أ�صول املعتزلة .كذلك
ق��ال غ��ي�لان �إن الإم��ام��ة لي�ست ح��ك��راً على قري�ش و�إمن��ا
ت�صلح لكل من كان قائماً بالكتاب وال�سنة؛ وهذه مقولة
ت�أثر بها وا�صل بن عطاء خ�صو�صاً واملعتزلة عموماً� .أما
�أفكاره التي �أدّت �إىل هالكه كما هلك معبد من قبله فقد
كانت �إج��ازة اخل��روج على ال�سلطة اجلائرة؛ ف�أمر ه�شام
بن عبد امللك بقتله خوفاً من �أن تزعزع �أفكاره دولة بني
�أمية التي كانت تعتنق �أفكارا تتعار�ض مع هذا الفكر.
اجلعد بن درهم
تتلخ�ص �آراء اجل��ع��د الفكرية يف ق��ول��ه ب��ال��ق��در ،و�إن��ك��اره
ل��ك�لام اهلل (�أي �أن ت��ك��ون هلل �صفة ال��ك�لام ،ك����أن يتكلم)
وال�صفات الأخ��رى وذلك من �أجل �أن ينزه اهلل عن باقي
اخل ْلق .كانت للجعد الكثري من االعتقادات اجلدلية ومنها
�أن «اهلل مل يتخذ �إبراهيم خليال ومل يك ّلم مو�سى تكليما»،
التي جعلت خالد الق�سري �أيام واليته على العراق يذبحه
يف عيد الأ�ضحى بعد �أن خطب يف النا�س .بالرغم من �أن
االعتقاد ال�سائد يقول �إن خالد الق�سري قد ذبح اجلعد

من �أج��ل حرا�سة الدين وال��درء عنه� ،إال �أن��ه بالنظر �إىل
�شخ�صية خالد القا�سية ،وثرائه الفاح�ش ،ووالئ��ه لبني
�أمية من �أج��ل ال�سلطة ،وع��دم اهتمامه بالدين ،وكذلك
نظراً لأن اجلعد كان دائماً ما ينتقده ويذمه فمن املرجح
�أنه قد قتله لأ�سباب �سيا�سية ولي�ست دينية.
اجلهم بن �صفوان
م��ن هنا ن�صل �إىل ال�شخ�صية الأخ�ي�رة التي �أث��رت �أك�ثر
من غريها يف املعتزلة والتي كانت حلقة الو�صل بينهم
وبني اجلعد� .أحت��دث هنا عن اجلهم بن �صفوان ،تلميذ
اجل��ع��د ب��ن دره���م ،ال���ذي ك��ان ُي��ع��ار���ض ال�سلطة الأم��وي��ة
كما كان يفعل معلمه .بالرغم من �أنه مل ي�صل �أي �شيء
م����د ّون ع��ن �آرائ�����ه ال��ف��ك��ري��ة ل��ك��ن ه��ن��اك ب��ع�����ض مم��ا �أخ��ذ
عنه م��ن خمالفيه��� .س���أذك��ر الآراء ال��ت��ي �أخ��ذه��ا املعتزلة
عنه و���س���أت��رك م��ا رف�����ض��وه ،ذل��ك لأن الكاتب مل يطمئن
لها لتعار�ضها منطقياً مع �أف��ك��اره الأخ���رى ،وه��و يعتقد
�أنها قد تكون ُن�سبت �إليه كذباً .من �أهم �آراء اجلهم هي
موافقته للجعد من حيث �أن اهلل «ال يو�صف مبا يو�صف
به العباد» ،ف�أنكر �أن تكون هلل �صفات مثل احلياة والعلم
و«�أج����از و�صفه ب��ال��ق��درة وال��ف��ع��ل» وذل��ك م��ن �أج��ل تنزيه
اهلل ع��م��ن ���س��واه .وك��ذل��ك �أن��ك��ر ر�ؤي����ة اهلل ي���وم ال��ق��ي��ام��ة،
وه��و ما �أخ��ذه عنه املعتزلة ومذاهب �أخ��رى وزادوا عليه
يف التحليل والتف�سري .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك� ،أخ��ذ اجلهم
ع��ن معلمه ال��ق��ول بخلق ال��ق��ر�آن وذل��ك �إك��م��ا ًال على نفي
�صفة الكالم عن اهلل .وجب التنبيه هنا �إىل �أن اجلهم بن
م�سري ال
�صفوان ال ي ّعد حقاً قدرياً لأنه يعتقد �أن الإن�سان ّ
حر ّية له يف االختيار� ،إال �أن هذا الر�أي قد يكون قد ن�سب
�إليه كذباً كما ذكرت بالأعلى.
�أخرياً� ،أرى أ� َّن تراث القدرية جدير بالدرا�سة والتمحي�ص
وذل��ك للبعد الأخ�لاق��ي ال��ذي ينطلق منه ،فبال �شك �أن
من امتلك ال�شجاعة لينتقد بع�ض الأفكار ال�سائدة خالل
حقبة بني �أمينة .كان يتمتع بح�س �أخالقي عال وقدرة
ع��ل��ى ال��ت��ف��ك�ير ال��ن��ق��دي ،وه���ذا يف احل��ق��ي��ق��ة م��ا ي��ج��ب �أن
ن�أخذه عنهم.
Zahra.alsaidi09@gmail.com

12

ربيع الثاني  1441هــ  -ديسمبر ٢٠١٩م

الفلسفة في عباءة التصوف :ابن عربي ومذهبه
نموذجا
اإلنساني
ً

أم كلثوم الفارسية

�إنَّ اهتمام الفال�سفة باجلانب الروحي قدمي؛ فقد اهتم به �سقراط و�أفالطون ،كما ظهر اجتاه الفل�سفة الغنو�صية عند �أفلوطني �أو ما ي�سمى بالأفالطونية املحدثة،
والقت هذه الأفكار �صداها يف الفل�سفة الإ�سالمية التي عا�صرها ابن عربي فتجلّت هذه املعارف اجلامعة بني العقل والروح يف �شيخ امل�شائني يف ع�صره ال�شيخ الرئي�س
ابن �سينا الذي اهتم بالت�صوف كعلم وتنظري عقلي يف معارفه الفل�سفية� ،إىل جانب ا�شتغاله بالفل�سفة العقلية امل�شائية الأر�سطية.

ّ
وال�شك �أنّ بني التّ�ص ّوف والفل�سفة و�شائج ُتف ِرغ على وعي
تفح�ص بع�ض �إ���ش��ك��االت ال��وج��ود
امل�شتغل بهما �إم��ك��ان��ات ّ
والعدم ،احلقّ واحلقيقة ،داخل حدود العبارة واملنطق ،و�أن
البحث يف ه��ذه ال�� ّت��خ��وم ،واحل��ف��ر يف ال��ع�لائ��ق املمكنة بني
والعقلي الك ّلي امليتافيزيقي ،وم��ا يرت ّتب
الدّيني امل��ج�� ّزء
ّ
ع��ل��ى اج��ت��م��اع��ه��م��ا م��ن ق��ي��م اخل�ي�ر واجل���م���ال؛ واال���ش��ت��غ��ال
مب�س�ألة امل��اه�� ّي��ة الإل��ه�� ّي��ة ،وفي�ض �أن���واره���ا على التّجربة
ال�صوف ّية� ،إ�ضافة �إىل م�س�ألة اجلمال مبفاهيم جمدولة
ّ
ّ
ّ
�ضمن �إكراهات الزمان واملكان ،الك ّم ،والعلة ،والكيف ،هي
جداالت مفتوحة بني العقل والإميان.
ويف مقالنا ه��ذا ،نناق�ش مقال الدكتور حممد بن يون�س
واملن�شور يف جملة «التفاهم» -حتت عنوان «العلم الإلهيبني الت�صوف والفل�سفة عند ابن عربي»؛ حيث ذكر فيها
تف�صيليا واق���ع ال��ت�����ص��وف امل��م��ث��ل يف �شخ�صية اب���ن عربي
وع�لاق��ت��ه بالفل�ســفة ،وال��ط��اب��ع املميز لها فــي ح�ضورها
ك��ن��م��ط ل��ل��م��ع��رف��ة يختلف مت���ام االخ���ت�ل�اف ع��ن الت�صوف
وط���رق حت�صيله ،وك��ي��ف تعاملهما م��ع الإن�����س��ـ��ـ��ان وال��ع��امل
واهلل.
حيث ط��رح الكاتب ع��دة �أ�سئلة حم��اوال الإج��اب��ة عنها من
خالل حماور مقاله؛ فت�ساءل :كيــف تعامل واقع الت�صوف
مع الفل�سـفة؟ هل قابلها بالرف�ض والنكران �أو عمل على
احت�ضانها وت��ط��وي��ره��ا؟ ه��ل ه��ن��اك ح�ضور مل��ا ه��و فل�سفي
يف ت�����ص��وف ب��ن��ى ه���ذا احل�����ض��ور؟ وه���ل ا���س��ت��ط��اع اب���ن عربي
�أن يكون منوذجا للت�صوف؟ وكيف ا�ستطاع ابن عربي �أن
يرتجم اللقاء مع ابن ر�شد �إىل لقاء مع الفل�سفة؟
وللإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت ،ن�سلط ال�ضوء على ال�سرية
العلمية البن عربي؛ حيث عا�ش ال�شيخ حميي الدين بن
ع��رب��ي الأن��دل�����س��ي يف الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن ال�ساد�س
الهجري وبدايات القرن ال�سابع الهجري ،ويف هذا الع�صر
ريا يف خمتلف
�شهدت احل�ضارة الإ�سالمية تن ّو ًعا فكر ًّيا كب ً
العلوم ال�شرعية والفل�سفية والعلمية ،فقد ظهرت عدة

م���دار����س ف��ل�����س��ف��ي��ة وف��ك��ري��ة ت��ن�� ّوع��ت �أف���ك���اره���ا وم��ن��اه��ج��ه��ا
واجت���اه���ات���ه���اَّ � ،إل �أن���ن���ا مي��ك��ن��ن��ا ت�����ص��ن��ي��ف ه����ذه امل���دار����س
الإ�سالمية خا�صة يف درا�ستها للمباحث الوجودية والإلهية
�إىل ثالث مدار�س كربى هي :املدر�سة الفل�سفية واملدر�سة
الكالمية واملدر�سة ال�صوفية.
�يرا م��ع كبار
ف��امل��در���س��ة الفل�سفية ال��ت��ي ع��رف��ت ت��ط��و ًرا ك��ب ً
الفال�سفة الإ�سالميني حتى ع�صر ال�شيخ حميي الدين
بن عربي بظهور الفقيه الفيل�سوف �أب��ي الوليد بن ر�شد
ال��ذي يعترب م��ن كبار ���ش��راح الفل�سفة اليونانية� .إن هذه
امل��در���س��ة اع��ت��م��دت يف درا���س��ة مباحثها وق�ضياها الفكرية
والعقائدية على العقل ،فكان بذلك م�صد ًرا وحيدًا يف �إنتاج
املعرفة الفل�سفية ،وقد ظهر �إنتاج فل�سفي كبري مع الكندي
وال��ف��اراب��ي واب��ن �سينا و� ً
��ص��ول �إىل اب��ن ر�شد ال��ذي عا�صر
ال�شيخ حميي الدين بن عربي.
ويف ِّرق حميي الدين بن عربي ب�صفة مطردة ،بني املنهج
العقلي اال�ستداليل الذي ي�ستخدمه الفال�سفة واملتكلمون
�أحيا ًنا كثرية ،وبني منهج ال�صوفية يف املعرفة ويطلق عليه
ا�سم (ال��ذوق) ولذا نراه ي�صف الفال�سفة ب�أنهم (�أ�صحاب
فكر ال ذوق) يف حني ي�صف ال�صوفية �أنهم �أ�صحاب �أذواق
و�أحوال ،ال �أهل فكر وا�ستدالل.
وبالرغم من �أن اب��ن عربي �أك��د من خ�لال كتاباته و�آرائ��ه
�أن��ه ال ي�أخذ �شي ًئا من الفال�سفة واحل��ط من ق��دره��م� ،إال
�أن��ه وم��ن خ�لال ت��راث��ه و�أق��وال��ه ميكن �أن ن�ست�شف نزعته
ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ال��وا���ض��ح��ة ،و�أن�����ه ذو ث��ق��اف��ة ف��ل�����س��ف��ي��ة وا���س��ع��ة
و���ش��ام��ل��ة ،وذل���ك لأن���ه اط��ل��ع على �شتى ���ض��روب الفل�سفات
والآراء والأه�����واء وامل��ل��ل وال��ن��ح��ل ،ول��ك��ن��ه ه�ضم ذل��ك كله
و�أخرجه يف �صورة عقد ل�ؤل�ؤي فريد وذات فل�سفة خا�صة،
�إنها �أقرب �إىل فل�سفة �إلهية وعرفانية ،ومما يدعم �صحة
هذا القول �أن ابن عربي كان يلقب بالأفالطوين؛ لأنه يعد
رم�� ًزا لبعث فل�سفة �أفالطون وفل�سفة الإ���ش��راق يف امل�شرق
بعد رحلته �إىل ال�شرق وا�ستقراره فيها قاد ًما من الأندل�س

ً
حامل معه الثقافة الأندل�سية التي تتميز
(وطنه ا�ﻷ م)
بانفتاحها وتنوعها وت�شعب م�سالكها وطرقها.
ف��ال��ن��ظ��ري��ة امل��ع��رف��ي��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة وال��ذوق��ي��ة ع��ن��د اب���ن عربي
وال��ت��ي يطلق عليها امل��ح��دث��ون ا���س��م احل��د���س العقلي �أواحل�سي ،وال��ذي ي�سميه � ً
أي�ضا يف كتابه «الفتوحات املكية»
علم النظرة �أو ال�ضربة �أو الرمية -تقوم على خ�صائ�ص
و�آل��ي��ات حم���ددة ،و�أه���م م��ا مييزها ه��و كونها تعتمد على
الإدراك املبا�شر للحقيقة يف جوهرها ،و�إذا كانت احلقيقة
ه����ي م��و���ض��وع��ه��ا ا�ﻷ ول وا�ﻷ خ����ي���ر ف���ه���ي م��ت��م��اه��ي��ة م��ع��ه
ومتطابقة تطابقًا ذات ًيا مع مو�ضوعها ،فالعارف يتحقق
ع�بر ه��ذه املعرفة م��ن طبيعة احلقيقة يف ذات��ه��ا ،ف��ال��ذوق
مو�ضوعه احلقيقة ذاتها ،ولذلك يعرف ابن عربي الذوق
ب�أنه (ال�شهود املبا�شر للحقائق) .وت�ستند �آليات نظريته
املعرفية �إىل جملة من الوظائف :وظيفة القلب ووظيفة
اخل��ي��ال وال��ت��ي تت�ضمن ب���دوره���ا ع�ين ال��ب�����ص�يرة وال��ع��ق��ل
اجلزئي وعني اليقني ونور اليقني وي�ضاف �إليها املعاريج
ال��ث�لاث��ة يف�ضي بع�ضها �إىل بع�ض وال��ت��ي ال نحتاج فيها
�إىل �أية ممار�سة عقلية �أو فكرية ،و�إمنا �إىل ت�صفية قلبية
وجماهدات �سلوكية و�أخالقية ،يتم بها تهيئة الذات للتلقي
والر�ؤية الكونية ،بحيث ال يكون «للمعرفة �إال الر�ؤية؛ ف�إنه
ال �شيء �أو�ضح؛ منها �إال �أنها حجاب على قدر املرئي».
وختاما نقول� ..إ َّن موقف ابن عربي الإيجابي يدل على �أنه
كان ي�شتغل بالفل�سفة؛ لذلك ال يروم اتخاذ موقف �إق�صائي
من الفل�سفة واحلكم بال�سلب والإق�صاء؛ لأن يف ذلك حكما
بال�سلب والرف�ض لفكره ،وال ميكن �أن يرف�ض ابن عربي
ما يقول به� .إننا �أم��ام وحدة معرفية؛ لكنها لي�ست وحدة
�إق�صائية �أو عدمية ،و�إمنا وحدة �إيجابية تقبل باملواقف وال
تعدم املخالف ،وحدة وجودية تعطي الوجود للنفي ،ولي�س
العدم ،حتى النفي له دور وقيمة معرفية؛ لأنه ال يق�صي
املخالف و�إمنا يحتويه ،وال يعدمه و�إمنا يك�شف عنه.
Wali7-alabro@hotmail.com
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