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االقتباس القرآني
عاطفة المسكرية
�إنّ املتمعن يف �آيات القر�آن الكرمي واملتذوق للمعاين الواردة فيه يدرك جماله اللغوي ،حيث �إن فردانيته و�إعجازه الذي كثريا ما يرتدد على �أفواه امل�سلمني واملتخ�ص�صني غري
امل�سلمني منهم ال يكمن يف املعنى �أو الر�سالة فح�سب ،بل �إنّ الفكرة والتجويد والإمالء يدخالن �ضمن ال�سياق كذلك .قيل �أنّ القر�آن حتفة �أدبية �ألهمت بجمال وقوة لغتها و�إيقاعها
�أجياال من النا�س قد ال جتمعهم عقيدة القر�آن .ويف درا�سة للباحثني بالل الأرفى يل من اجلامعة الأمريكية يف بريوت وموري�س بومرانت�س من جامعة نيويورك يف �أبوظبي بعنوان
(�إين �آن�ستُ نارا) :كتاب االقتبا�س من القر�آن الكرمي للثعالبي ،يو�ضحان فيها كيف �أنّ للقر�آن خ�صائ�ص �أدبية ناق�شها �أمثال �سيد قطب يف (الت�صوير الفني يف القر�آن) وحممد
�أحمد خلف اهلل يف (الفن الق�ص�صي يف القر�آن الكرمي) و�أدت �إىل حدوث ظاهرة �إذا كان من اجلائز ت�سميتها بالظاهرة االقتبا�س.

و�شاع ا�ستخدام آ�ي��ات القر�آن الكرمي يف ال�شعر والنرث
ك �ن ����ص م�ق�ت�ب����س ب���ش�ك��ل غ�ي�ر م �ب��ا� �ش��ر ك ��الإ�� �ش ��ارة �إىل
م�صطلحات �أو كلمات حمددة �أو معنى جاء به القر�آن،
بعيدًا ع��ن االقتبا�س احل��ريف ب�سبب �صعوبة التوفيق
يف القافية م��ا ب�ين الآي ��ة ال�ق��ر�آن�ي��ة وال�ب�ي��ت ال�شعري.
على ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ،ك��ان��ت ه�ن��اك جم�م��وع��ات تهوى
ا�ستقطاب االنتباه بال�سخرية ولفت االنتباه ب�أفعال
غ�ير م�ست�ساغة م��ن ق�ب��ل اجل �م��وع ،ف�ك��ان��وا يقتب�سون
ال�ق��ر�آن يف �سياقات فاح�شة بذيئة ليتذكرهم النا�س.
ت�أخذنا ه��ذه املفارقة الغريبة لق�صة الأع��راب��ي ،حيث
روى الإم��ام اب��ن اجل��وزي حادثة وقعت �أث�ن��اء احل��ج يف
زم��ان��ه؛ �إذ بينما احلجاج يطوفون بالكعبة ويغرفون
املاء من بئر زمزم قام �أعرابي فح�سر عن ثوبه ،ثم بال
يف البئر والنا�س ينظرون ،فما كان من ا ُ
حل ّجاج �إال �أن
انهالوا عليه بال�ضرب حتى كاد ميوت ،وخ ّل�صه احلر�س
منهم ،وجا�ؤوا به �إىل وايل مكة ،فقال له :ق ّبحك اهلل،
َِ
ل فعلت ه��ذا؟ ق��ال الأع��راب��ي :حتى يعرفني النا�س
_ وي ��ذك ��روين ول ��و ب��ال���س��ب وال�ل�ع�ن��ات _ وي �ق��ول��وا:
ه��ذا ف�لان ال��ذي ب��ال يف بئر زم��زم! فامل�ؤ�سف �أن �شيئا
مماثال ك��ان يحدث لبع�ض م��ن ك��ان��وا يقتب�سون �آي��ات
ال �ق ��ر�آن ال �ك ��رمي� .أم ��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ج��واز االق�ت�ب��ا���س
م��ن ع��دم��ه ،البع�ض ع��ار���ض والبع�ض �أج ��از والبع�ض
�سمح ب��االق�ت�ب��ا���س احل ��ريف ف�ق��ط م�شريين �إىل �أ ّن ��ه يف
ك��ل الأح ��وال �ستكون الآي ��ة و�سط ال�سياق ال�شعري �أو
ال�ن�ثري �أدن��ى مكانة وب�لاغ��ة م��ن ال�ق��ر�آن �أ ّم��ا البع�ض
الآخر فح ّرم االقتبا�س وك ّفر فاعليه .على كل ،اختلفت
طرق و�أنواع االقتبا�سات فمنها املقبول مثل االقتبا�سات
الواردة يف الر�سائل والعهود ،وجند هذا النوع م�ستمر
�إىل يومنا هذا يف العقود ،والر�سائل الر�سمية ،ووثائق

الأح ��وال ال�شخ�صية والقانونية .وم��ن ث� ّم االقتبا�س
ل�ل�غ��زل وال ��ذي ق�ي��ل �إ ّن ��ه م �ب��اح � �س��واء يف الق�ص�ص �أو
الكتب ،وي�أتي النوع الأخري الذي فيه �شيء من العبث
وعدم احرتام مكانة القر�آن الكرمي.
�إذا قمنا ب��رف��ع بع�ض ال�ت���س��ا�ؤالت ح��ول �أ��س�ب��اب توجه
الأ�شخا�ص لالقتبا�س من ال�ق��ر�آن الكرمي يف ال�سابق
حت��دي��دا ،جند � ّأن الإج��اب��ة تتجلى يف فهمهم للمعاين
اجلزلة للقر�آن وقدرتهم العالية على ا�ستيعابها وفهم
جمالياتها ودق��ة معانيها لكونهم لقنوا منذ ال�صغر
ح�ف��ظ ال �ق ��ر�آن ح�ق��ا ب�ح�ف��ظ الآي� ��ات وح�ف�ظ�ه��م جم��ازا
با�ستيعابهم التام ل��ه .لقد ك��ان در���س ال�ق��ر�آن وحفظه
ج��زءا من التح�صيل التعليمي منذ الطفولة ،وعليه
ك��ان ال��دار� �س��ون ل��ه ل�ك�ثرة ت��ردي��ده وت��دار� �س��ه ي��أل�ف��ون
ال�ت�ع��اب�ير ال�ق��ر�آن�ي��ة ح�ت��ى ي�ع�ت��ادوه��ا .ب �ن��ا ًء ع�ل��ى ذل��ك،
ت�صبح �آي��ات ال�ق��ر�آن حا�ضرة يف �أذه��ان�ه��م للتعبري عن
�شيء� ،أو موقف� ،أو معنى ما ،مثل الذين تعتاد �أل�سنتهم
يف احلا�ضر على التحدث بغري اللغة العربية فيجدون
�أنف�سهم يقحمون م�صطلحات اللغة الأخرى دون وعي
للتعبري ع ّما ي�شعرون �أ ّن��ه �أدق يف و�صف الفكرة امل��راد
�إي�صالها.
� ّإن املفتي ال�شافعي �شم�س الدين يعد من الذين �أجازوا
االقتبا�س يف �سياقات ه��ادف��ة �أو ذات معنى ب�شكل �أدق
و�أثبت جواز ذلك .ومن اجلدير بالذكر يف هذا ال�سياق
� ّأن ب�ع����ض ال�ف�ئ��ات م��ن ب�ين ال��ذي��ن ا��س�ت�ط��اع��وا ت�شرب
ج�م��ال�ي��ات ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ح��اول��ت مناف�سة ال���ص��ورة
املعنوية التي جاء بها وكان متحتما على ذلك الف�شل ال
حمالة ،تلتها حماوالت للمحاكاة على الأقل ،و�آل ذلك
�إىل الف�شل بطبيعة احلال.
وعودة جلواز االقتبا�س من عدمه؛ برر الذين �أجازوا

هذا الفعل ب� ّأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان يقتب�س
م ��ن ال� �ق ��ر�آن ال �ك ��رمي وك ��ذل ��ك ال���ص�ح��اب��ة وال�ت��اب�ع�ين،
��س��واء ب��أخ��ذ الأل �ف��اظ �أو ا��س�ت�ع��ارة امل �ع��اين .وجن��د هذا
الأم ��ر ح��ا��ض� ًرا �أي��ً��ض��ا ب�ين متحدثي اللغة العربية يف
احل��ا� �ض��ر وامل �ت �ق �ن�ين ل �ه��ا حت ��دي ��دا .ح�ق�ي�ق��ة الب ��د من
الرتكيز � ّأن االقتبا�س م��ن ال �ق��ر�آن يتطلب دق��ة فيما
يتعلق باملوا�ضع واملوا�ضيع التي من املمكن االقتبا�س
فيها م��ن ع��دم�ه��ا ،ومم ��ا ذك ��ر يف درا� �س��ة ب�ل�ال الأرف ��ى
يل وم��وري����س بومرانت�س �أي���ض��ا م�س�ألة االق�ت�ب��ا���س يف
املعاين .فيتم اال�ستدالل باملعاين التي جاء بها القر�آن
الكرمي يف موا�ضع مثل تف�سري الأح�ل�ام -ناهيك عن
مدى �صحة �أو جواز هذا الفعل من عدمه حيث �ضرب
على ذل��ك مثال؛ اللحم ذك��ر يف ال�ق��ر�آن الكرمي وربط
بالغيبة ،فما يقوم به بع�ض املقتب�سني بتف�سري ر�ؤي��ة
�وذج��ا ملوا�ضع االقتبا�س
اللحم بالغيبة ،يعد ذل��ك من� ً
من عدة موا�ضع �أخرى .ومن هذا املنطلق وبعد املرور
ع�ل��ى ال��درا� �س��ة ن�ع��ود �إىل م���س��أل��ة الن�سبية يف الأم ��ور
املتعلقة بالدين طاملا �أ ّنها ال ت�ضر وال مت�س الأ�سا�سيات
ال�ع�ق��ائ��دي��ة ،ففي م�س�ألة االق�ت�ب��ا���س ،م��ن املمكن فهم
� ّأن ج��واز ذل��ك م��ن عدمه يرتبط مبوا�ضع وموا�ضيع
و�آلية االقتبا�س قبل كل �شيء ،و�إن كان الأم��ر يرتبط
بالقدرة على الو�صول �إىل �سياقات تليق باقتبا�س �آية
قر�آنية وو�ضعها بني ال�سياق ،يتحتم علينا القول بناء
على م��ا ي�ك��رره املتع ّمقون يف اجل�م��ال الأدب ��ي للقر�آن
الكرمي واللغة العربية واملتقنون لها ب�شكل كامل � ّأن
ال�ق��ر�آن يبقى ك�لام اهلل املنزل املنزه ول��ن يت�ساوى مع
االجتهادات الب�شرية �أيا كان م�ستوى احرتافية اللغة
والقدرة على التعبري لديهم.
attifa.nasser@gmail.com
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اإلنسان األوروبي المعاصرعند تشالز تايلور
فاطمة بنت ناصر
منعزل ومتقوقع ونرجسي
ن�شرت جملة التفاهم مقاال كتبه �أ�ستاذ الفل�سلفة املغربي حممد املحيفيظ ي�ستعر�ض فيه فكر الفيل�سوف الكندي ت�شالز تايلور و�إ�سهامه الفكري املتعلق بفهم هو ّية الإن�سان املعا�صر.
وتتمثل �أهمية هذا املقال من وجهة نظري يف �أنّه يعرفنا با�سم مهم ولكنّه مل ينل ن�صيبه من التعريف يف العامل العربي الذي ر ّكز على اجرتار نف�س الأ�سماء املعروفة والتي رحلت
عن دنيانا مثل�( :ﺃﺩﻭﺭﻧﻮ ،وحنة �ﺁﺭﻧﺪﺕ ،وﻫﺎﻳﺪﻏﺮ وغريهم)� .إنّ ا�ستعرا�ض نتاج الفال�سفة املعا�صرين وعر�ض �آرائهم مهم جد ًا لتجاوز ما عهدناه من االحتفاء باملفكرين بعد وفاتهم.

فه�ؤالء يحاكمون الواقع ال��ذي نحياه م�ستندين على ثقافة
غ ��زي ��رة ت ��ؤه �ل �ه��م مل �ح��اك �م��ة احل ��ا� �ض ��ر وم �ق ��ارن �ت ��ه وم �ق��ارب �ت��ه
ب��ال�ع�ن��ا��ص��ر ال�ت��ي ��ش� ّك�ل��ت امل��ا��ض��ي ك��ذل��ك .والب ��د م��ن التنويه
�أن ال�ق��ادم ي�ستعر�ض الإن���س��ان الغربي وح�ضارته وال�ت��ي بال
�شك �أث ��رت فينا وت��أث��رن��ا بها ول�ك��ن المي�ك��ن �إخ���ض��اع م��ا قاله
ت��اي�ل��ور ب�شكل ح��ريف على احل��ا��ض��ر الإ��س�لام��ي وال�ع��رب��ي على
وجه اخل�صو�ص ب�سبب اختالف التجربة واختالف الأ�صول
واملنطلقات بني العاملني.
ي ��ؤم��ن ت��اي�ل��ور ب ��أ ّن ��ه الب ��د م��ن ت�ت�ب��ع م��ا ��ش�ك��ل ه��وي��ة الإن���س��ان
املعا�صر لنفهم �إ��ش�ك��االت احلا�ضر ال��ذي يعي�شه؛ وذل��ك لأن
فهم ذواتنا ب�شكل جيد هو �أف�ضل �سبيل للحكم على �إ�شكاالت
احلا�ضر وم�ه��ددات��ه .وير�سم تايلور �سمات للإن�سان الغربي
املعا�صر تتمثل يف كونه:
 ي� ّت���س��م ب ��أ ّن��ه ك��ائ��ن م�ت�ج��رد وع �ق�ل�اين :ي�ح�ك��م ع�ل��ى الأم ��وركمو�ضوعات جمردة يحللها من خالل �شخ�صيته املفكرة.
 هو فرد حر :يقد�س حر ّيته ويربط وجوده و�إن�سانيته بها؛ل��ذل��ك يتوج�س م��ن ك��ل �أ��ش�ك��ال ال��و��ص��اي��ة اخل��ارج�ي��ة �أو حتى
الداخلية املوروثة.
 يقدر احلياة العادية :على عك�س التوجهات التي تقلل من�ش�أنها وتعلي من �ش�أن احلياة الت�أملية الفكرية �أو حياة احلرب
والفر�سان �أو حياة الزهاد واملتن�سكني .الإن�سان الغربي املعا�صر
يعلي من قيمة العمل وتكوين الأ�سرة وتوفري ال�صناعة وتوفر
املنتجات اال�ستهالكية .وهو بذلك يحاول جتنيب نف�سه من
التعر�ض للآالم وظهر ما ميكن ت�سميته (�أخالقيات الرعاية-
 .)ethics of Benevolenceال�ت��ي ت��ويل اهتماماً
كبرياً بتوفري الرعاية االجتماعية وحماولة جتنيب النا�س
كوارث من العهود ال�سابقة كاملجاعات والأوبئة ،في�سعى النا�س
ب�شكل م�ستمر لتجنيد �أنف�سهم ملكافحتها والتوعية ب�ش�أنها).

منابع الأخالق

لنفهم الهوية احلديثة علينا �أن نفهم املنابع الأخالقية التي
يعتقد تايلور �أ ّنها �ساهمت يف ت�شكيل هوية الإن�سان الأوروبي
احلديث وهي ح�سب الرتتيب:
 -1امل�صدر الت�أليهي املتمثل يف الأديان
 -2املذهب الطبيعي للعقل املتجرد
 -3املكون التعبريي والرومانطيقي

وعلى الرغم من � ّأن الأدي ��ان اختفت ب�شكل كبري من امل�شهد
العام �إال � ّأن �أثرها ال ميكن �إنكاره يف ت�شكيل مفاهيم الذاتية
الأوىل ك�أعمال (القدي�س �أوغ�سطني) .كما � ّأن الدين يف �أوروبا
�أبرز قيمة الكرامة املت�ساوية للنا�س التي ت�سعى كل املجتمعات
احلديثة �إىل �صونها وتر�سيخها ،بالإ�ضافة �إىل الت�أكيد على
�أه �م �ي��ة احل �ي��اة ال �ع��ادي��ة ل ل��أف ��راد امل�ت�م�ث�ل��ة يف ت�ث�م�ين احل�ي��اة
العائلية باعتبارها حياة فا�ضلة وخرية.
�أ ّم��ا العقل املتجرد فمرتبط بالفيل�سوف ديكارت الذي اعترب
الإن�سان كائنا عقالنيا متجردا من كل ت�شوي�ش قد ي�ؤثر على
تفكريه كالعواطف والتقاليد والعادات وما �شابهها� .أ�سهم هذا
التفكري يف �أم��ور �أهمها :الت�أكيد على احلرية و�إع�لاء قيمة
الفردانية والعمل على تر�سيخ الكرامة الإن�سانية وا�ستغالل
امل ��وارد الطبيعية بهدف رفاهية الإن���س��ان .كما �أ ّن��ه �أ ّك ��د على
قيمة احلياة العادية (تكوين الأ�سرة والعمل).
يف اجلانب الآخ��ر جند �أن العامل الثالث املتمثل يف التعبري
الرومانطيقي �أوج ��د مفهوما �آخ ��ر ي�ب��د�أ م��ن ك��ون الطبيعة
هي امل�صدر احلقيقي ومنها �سنجد احلقيقة .وقد �ساهمت يف
ت�أكيد الفردانية وت�شجيع العمل الإبداعي والت�أكيد على قيمة
الأ�صالة.
ولهذا؛ جند � ّأن �أعمال تايلور ت�شدد على الأخذ بهذه العوامل
الثالثة ،والت�أكيد على �أن الأخ��ذ بواحد منها فقط لتحليل
هوية الفرد احلديث هو اختزال �سطحي مل�س�ألة عميقة.
وقبل �أن نبد�أ يف ذكر �أهم ما تو�صلت �إليه نتائج بحوث تايلور،
ن�ستعر�ض منطلقاته:
 اجلينالوجية والأنطولوجيا :هذا اجلمع بني اجلينالوجيةوال�ت�ع�م��ق يف ال��درا��س��ة ال��وج��ودي��ة (الأن�ط��ول��وج�ي��ا) مل جتعل
ت��اي�ل��ور ف�ق��ط ي�ق��وم بتو�صيف احل��د���س الأخ�ل�اق ��ي وال��روح��ي
ول�ك��ن مكنه م��ن فهم �أ��ص��ول ه��ذا احل��د���س وحم�ف��زات��ه وعلله
التي �أوجدته .فهي لي�ست ب�أمور طارئة ولكنها امتداد لتاريخ
ب �� �ش��ري ط��وي��ل ال مي �ك��ن ع ��زل ت ��أث�ي�ره ع ��ن ت �ك��وي��ن الإن �� �س��ان
املعا�صر.
 ال �ت �ق��ومي ال �ق ��وي ( :)Strong Evaluationمايحدد اختياراتنا الأخالقية لي�ست �آرا�ؤن��ا ال�شخ�صية حولها،
فكل ما نعتقد �أ ّنه خري �أو �شر � -أف�ضل و�أ�سوء� -أ�سمى و�أرذل،
كلها حم��ددة م�سبقاً م��ن ��ش��يء م�ث��ايل نطمح �أن ن�صل �إل�ي��ه.
لهذا؛ �شرع تايلور يف تتبع �أ�صول تف�ضيالت الإن�سان الغربي

املعا�صر ،وخرج بتف�سريات مثرية ن�ستعر�ضها يف القادم.
ت�شريح تايلور لعلل احلداثة و�أوجاعها
خرج تايلور بعد مقارناته وحتليله �إىل ثالثة مالمح خل�ص
فيها ما تعانيه احلداثة وهوية الإن�سان الأوروبي اليوم.
�أوال :الفردانية الرنج�سية :حتولت احلرية من �أم��ر يحفظ
ك��رام��ة الإن �� �س��ان وي���س��اع��د ع�ل��ى ان��دم��اج��ه م��ع جم�ت�م�ع��ه �إىل
م�ف�ه��وم ن��رج���س��ي م�ن�غ�ل��ق .ف�ت�ح��ول��ت ال�ف��ردان�ي��ة اخل�ي�رة التي
تعك�س خ�صو�صية اختالف كل فرد فينا �إىل فردانية �شريرة
وع��دوان�ي��ة �أح�ي��ان�اً .لهذا جن��د على امل�ستوى ال�سيا�سي وج��ود
ليرباليات متطرفة نتجت منذ ال�ستينيات التي ازده��ر فيها
خطاب (التفتح ال��ذات��ي واالزده ��ار ال�شخ�صي)؛ فقد مت برت
الأ�صالة من عالقتها ب�أ�صل ال�شعوب واالنتماء �إىل جماعة
لتكون �أ�صالة تعك�س تفرد الفرد وك�أنه كائن منف�صل مل ت�ؤثر
فيه ج��ذوره .وه��ذا �أم��ر غري واق�ع��ي؛ فامللمح الرئي�سي الذي
�شكل كافة الب�شر يكمن يف (احل��وار) مع الآخرين وبرته عن
ال�سياق ينتج �أف ��رادًا �أنانيني متطرفني يف نزعاتهم ي�سعون
لأهداف ذاتية.
ثانياً :هيمنة العقل الأدات��ي :ون��رى ذلك يف النزعة الالهثة
لزيادة الإنتاجية والرفاهية الفردية؛ فنجد �ضر ًرا يقع على
الفقراء ب��دع��وى تعزيز االقت�صاد ،كما جن��د الطبيب ي�سعى
لتخ�صي�ص ج��ائ��ر وق��د �أه�م��ل عالقته الإن���س��ان�ي��ة ،و�أ�صبحت
املهنة جمرد و�سيلة للربح ال �أكرث.
ثالثاً :ال�سجن يف قف�ص اال�ستبداد الناعم :الإن�سان الأوروبي
يعي�ش اليوم حالة انعزال لتحقيق غاياته الفردية وهذا �أدى
�إىل اختياره ال�سيء ملن ميثله ،فنجد �أن االختيارات احلديثة
ت�أتي ل�صالح مر�شحني ي�سعون ل��زي��ادة ه��ذه ال�ه��وة ،وهدفهم
الأوح � ��د حت�ق�ي��ق امل���ص��ال��ح امل ��ادي ��ة .ول �ك��ي ن�ت�ح��رر م��ن �سلطة
ه ��ذا االخ �ت �ي��ار ال �ف ��رداين ال�نرج���س��ي علينا ال���س�ع��ي لتحقيق
(دميوقراطية حيوية) غري منعزلة وغري نرج�سية متفاعلة
مع حميطها وحافظة حلقوق اجلميع �ساعية �إىل مل �شتات
املجتمع و�إخراج الأفراد من تقوقعهم الذاتي.
ختاما� ،أمتنى �أن يكون هناك حتليل م�شابه الختيارات الفرد يف
الوطن العربي اليوم ،الذي يبدو قد ت�أثر مبوجات الفردانية
الرنج�سية فبات منغلقاً على ذات��ه ،وقاب ً
ال للظلم ال��ذي يعق
على غريه يف �سبيل حتقيق رفاهيته ال�شخ�صية.
f_wahaibi@hotmail.com
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الحرية في عصر الطغيان المادي واآللي
محمد الكمزاري
و�ضعت مقولة الإمام الغزايل عنوانا لهذه املقالة التي تناق�ش ما كتبه الباحث يف الفكر الإ�سالمي -جميل حمداوي -حول الفرد الإن�ساين وثنائية احلرية واجلرب بني الدين والفل�سفة .و�أول ما
�سنتطرق �إليه هو مفهوم احلرية وهل الفرد منا حر �أو �أن هناك حدودا حلريته؟ وما مدى ت�أثري الطغيان املادي والآيل على ا�ستالب احلرية من اجليل املعا�صر؟ وكيف كانت فل�سفة الدين للحرية؟
وما هي عالقة الثقافة والأخالق باحلرية كما يراها بع�ض الفال�سفة؟

فاحلرية كما ج��اءت يف املعاجم اللغوية ه��ي �إمكانية
ال�ف��رد دون �أي ج�بر �أو ��ش��رط �أو �ضغط خ��ارج��ي على
اتخاذ قرار �أو حتديد خيار من عدة �إمكانيات موجودة؛
حيث � ّإن مفهوم احلرية يتطلب ب�شكل عام �شرط احلكم
ال ��ذات ��ي يف م�ع��اجل��ة م��و� �ض��وع م ��ا .ك�م��ا مي�ك��ن تعريف
احل��ري��ة ب��ال�ق��درة على التحرر م��ن القيود التي تكبل
ط��اق��ات الإن���س��ان و�إن�ت��اج��ه ��س��واء كانت ق�ي��ودًا م��ادي��ة �أو
قيودًا معنوية ،كما �أ ّنها ت�شمل التخل�ص من العبودية
ل�شخ�ص �أو جماعة �أو للذات ،والتخ ّل�ص من ال�ضغوط
املفرو�ضة على �شخ�ص ما لتنفيذ غر�ض ما ،والتخل�ص
من الإجبار والفر�ض.
�أ ّم��ا مفهوم احلرية يف الإ�سالم وفل�سفه املفهوم دينيا
ف�إ ّنه ميكننا القول � ّأن احلرية مبعناها الفل�سفي العام
تعني :حالة الكائن ال��ذي ال يكون خا�ضعا لأي عامل
من عوامل اجلرب ،بل يكون عامال ح�سب رغبته وفقا
لطبيعته ،ومن�سجما مع بيئتهّ � .أما يف جانبها الفقهي
فتعني :الإباحة والتي يفهم منها عدم ق�سر الإن�سان
على الفعل وال�ترك� ،أي منح الإن�سان كامل حريته يف
دائرة وا�سعة من الأفعال ،والتي يطلق عليها يف الفقه
الإ�سالمي بدائرة العفو.
وللإن�سان يف الإ�سالم احلر ّية الكاملة واالختيار غري
املنقو�ص يف �أن ي�سلك �أيّ ّ
الطرق التي يراها منا�سبة
يف ح�ي��ات��ه ،فقد ه��دى اهلل ت�ع��اىل الإن���س��ان �إىل طريق
اخل�ير كما ب� ّين ل��ه ط��ري��ق ال��� ّ�ش��ر ،و�أ ّك ��د الإ� �س�لام على
حر ّية الأفراد ّ
ال�شخ�ص ّية يف احلياة؛ فللإن�سان �أن ي�أكل
ما يريد و�أن ي�شرب ما يريد و�أن يتن ّعم مبا يريد من
اخل�يرات ،و�أن يبيع وي�شرتي ما ي�شاء ،ما دام��ت تلك
املُباحات ال ت�ض ّر بال ّنف�س �أو ت�ؤذي ال ّنا�س.
مما يدل على تعظيم الإ�سالم ل�ش�أن «احلرية» �أن جعل
ّ
ال�سبيل �إىل �إدراك وج��ود اهلل تعاىل ه��و العقل احل��ر،
و�إذا ��س�ق��ط � �ش��رط احل ��ري ��ة ي���س�ق��ط � �ش��رط ال�ت�ك�ل�ي��ف
فالدين قال تعاىل( :ال �إكراه يف الدين قد تبني الر�شد

مما
من الغي)ّ � .إن حرية االختيار يف الإ�سالم خلقية ّ
ي�ترت��ب ع�ل�ي�ه��ا ح��ري��ة اخل �ي ��ار وال�ت�ك�ل�ي��ف ح �ت��ى ي�ك��ون
الإن���س��ان ق��ادرا على التمييز وب��ذل��ك يكون ق��ادرا على
حتمل الأمانة التي �أودعها اهلل عنده.
ومن ال�صعب حتقيق الدين مع فقدان احلرية ومتكني
�إرادة الإن�سان ،والتحرر من دائرة الذل واخل�ضوع؛ ل ّأن
الدين بدون حرية �سيكون جمرد مظهر مفرغ ي�ستغله
امل�ستبدون والطغاة والفا�سدون مل�صاحلهم ال�ضيقة،
و� �س �ي ��ؤدي �إىل ت���ش��وه امل�ج�ت�م��ع وان �ح�لال��ه وه���ش��ا��ش�ت��ه
ويذهب نحو الأزمات واالن�شطارات والكوارث.
ومما ال �شك فيه � ّأن حرية الإرادة يف الإ�سالم ممنوحة
ل�ل�ف��رد ك�م��ا ي��ري��د ه ��و دون �إك � ��راه �أو �إل � ��زام ودون �أن
ي�سيء �إىل غريه ،فهي مرتبطة بالتكليف والتفوي�ض
والتمكني حتى يكون للح�ساب واجلزاء معنى وحكمه.
مما �سبق �أال حرية بدون م�س�ؤولية؛ فالإن�سان
يت�ضح ّ
ال يكون حرا �إال �إذا كان م�س�ؤوال وال يعني ذلك حرية
االنفالت و إ�من��ا وجود قيود و�ضوابط تتحكم يف ذلك،
ف�م���س��ؤول�ي��ة الإن �� �س��ان يف الإ� �س�ل�ام م�ن��وط��ة ب�ه��ا حرية
التكليف.
وال يخفى على العارف � ّأن �أخالقيات الإن�سان هي التي
حتدد كونه حرا �أو عبدا وال تو�سط بينهماّ � ،إن الإن�سان
احلر يتقبل كل �ضروب املهمات ال�صعبة معتربا ذلك
�شرفا لهّ � ،أما �إذا طلب �إليه التخلي عن جزء من حريته
ف�إ ّنه غري م�ستعد ل�سماع ذلك �أو القيام به.
�إ� �ض��اف��ة �إىل الأخ �ل�اق جن��د � ّأن ب�ع����ض امل ��ؤل �ف�ين ي��رون
��ض��رورة وج��ود ثقافة فا�ضلة ك�شرط م�سبق للحرية،
ف�ص ّرح بينجامني فرانكلني � ّأن:الأ�شخا�ص الفا�ضلني
ه��م ال��وح �ي��دون امل ��ؤه �ل��ون ل�ل�ح��ري��ة ،فبتفاقم الف�ساد
والوح�شية يف الدول تتزايد حاجتها لل�سيادة ،فاحلرية
هي االنعكا�س العملي للقدرة الفكرية والعقلية على
االختيار والإرادة ،لذلك حاول امل�ستبدون �أن يوجدوا
م�ن�ط�ق��ا ه��زي�لا ي �غ��رر ب��اجل �ه�لاء و�أن �� �ص ��اف املتعلمني

عرب ت�سيي�س الــعقيدة ونفي حرية الإرادة واالختيار
عقائديا ،و�أن الإن�سان جمبور وغري خمري و�أن اخلالق
هو الذي يجرب النا�س على الفعل خريا كان �أم �شرا.
مت�ث��ل احل��ري��ة �إح ��دى �أه ��م امل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ب���ش��ري��ة حيث
ي�ط�م��ح ج�م�ي��ع ال �ن��ا���س لأن ي �ك��ون��وا �أح� � ��رارا يف ات�خ��اذ
ال �ق��رارات املتعلقة بحياتهم �أو حياة جمتمعهم ،لكن
احل��ري��ات ُت�ف�ق��د ع�ن��د ك�ث�ير م��ن الب�شر نتيجة القمع
واال��ض�ط�ه��اد وال�ظ�ل��م امل�ت��وا��ص��ل� ،أو ح��ال��ة ال�ن���ش��وء يف
العبودية� ،أو نتيجة فر�ض ال�سلطة نظماً �أو معتقدات
�أو �أفكارا مقيدة للحريات .لذلك نالحظ � ّأن الإن�ســان
املعا�صر مل يعــد ح��را �أم ��ام طغيان اال�ســتالب امل��ادي
والآيل ،وط�غ�ي��ان ال�ق��وان�ين امل�ل��زم��ة يف �شــتى امل�ج��االت
وم�ي��ادي��ن احل �ي��اة .ول�ك��ن ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ،ف��إ ّن��ه
ميكن احلديث عن حرية الإن�سان ب�شكل من الأ�شكال،
م��ا دام ميتلك العقل وال��وع��ي وروح امل �ب��ادرة يف تغيري
الأو� �ض��اع امل�تردي��ة ،وحت�سني ال�ظ��روف التي حتا�صره
واقعيا يف هيئة �ضرورات وجربيات حتمية.
�إن احلرية تبد�أ من التحول االجتماعي والتخل�ص من
عبودية امل��ادة وال�سلطة والقابلية لال�ستبداد والعنف
والأعراف ال�سيئة ،وذلك عرب تغيري منهجية الرتبية
يف الأ�سرة واملجتمع� ،إذ � ّأن الفرد ينمو وهو يرى القمع
والكبت والعنف ي�سيطر عليه منذ �صغره يف �أ�سرته
ويف جم�ت�م�ع��ه وم��در� �س �ت��ه ويف �أي م �ك��ان ي��ذه��ب �إل �ي��ه
حتى تتعود روح��ه ونف�سه على اال�ستعباد واال�ستبداد
وت�صبح احلرية عنده ال معنى لها؛ لأ ّن��ه مل ميار�سها
وال يفهمها.
الب ��د �أن نعلم �أب �ن��اءن��ا احل��ري��ة م�ن��ذ �صغرهم ونف�سح
ل�ه��م امل �ج��ال ل �ل �ح��وار وا� �س �ت �خ��دام ع�ق��ول�ه��م دون ق�ي��ود
ل�ل�ت�ع�ب�ير ع ��ن �آرائ� �ه ��م ب�ح�ي��ث ي�ت�ع�ل�م��ون م�ع�ن��ى ك��رام��ة
الإن�سان وعزته و�شهامته ويعرفون قيمة حتقيق الذات
وال�شعور الواعي بالذات.
m-alkumzari@hotmail.com
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التصوف بين اإلجحاف واإلنصاف
أم كلثوم الفارسية
ُّ
والتق�شف والزُّ هد يف الدنيا وكرثة التع ُّبد ،التزمها بع�ض الأفراد يف �أنف�سهم ،كر ّد فعل
ظهر الت�صوف يف العامل الإ�سالمي كنزعة فردية تدعو �إىل الزهد ،كانت بواكريها الورع
ّ
يتف�شى يف املجتمع امل�سلم ..يقول ابن خلدون عن ظروف ن�ش�أته :فلما ن� أش� الإقبال على الدنيا يف القرن الثاين وما
فردي يف مواجهة الرتف والبذخ والتعلق بالدنيا ،الذي �أ�صبح
والتن�سك والتع ُّبد -وهي من �أ�سا�سيات مفهوم الت�ص ّوف -يف واقعها
اخت�ص املقبلون على العبادة با�سم ال�صوف ّية واملت�ص ّوفة؛ فكان الزُّ هد
بعده ،وجنح النا�س �إىل خمالطة الدنيا،
ّ
ّ
ثم تط ّورت تلك النزعات بعد ذلك حتى
ثور ًة نف�سية فردية على �سوءِ �سعي النا�س يف الدنيا ،وان�صرافهم عن الآخرة ،ثم منت فانت�شرت ،عن طريق املريدين املالزمني لل�شيوخّ ،
�صارت طرقا مم ّيزة متن ّوعة معروفة با�سم الطرق ال�صوف ّية.

ك �م��ا ق ��ال �إب ��راه �ي ��م ال � ��وراق يف م �ق��ال��ه «ال �ت �� �ص��وف وح ��وار
احل���ض��ارة«� :إن�ن��ي ال �أع�ن��ي بالت�صوف �إال ذل��ك امل�ستبطن
الروحاين املوجود يف الإن�سان ،وهو يت�شكل واقعا يف جتربة
ت�صطدم م��ع ال��وج��ود يف ت��داف��ع م�ستمر ،لتحقيق ال��ذات
وج��و َده��ا ،وتر�سيخ ح�ضورها ،و�إظ�ه��ار كونها لطفا �إلهيا
يف الزمان واملكان ،وجوهرا �ساميا يحلق �إىل م�ستوى عال
يجعلها ن�سمة من في�ضه املتلألئ يف الكون عدما ووجودا،
ونفحة مو�ضوعة لتحقيق املحو يف املطلق ب�صحو حا�ضر
يف م��اه�ي��ة ال��وج��ود ع �ب��ادة وط��اع��ة ،ويف احل���ض��رة الإل�ه�ي��ة
فناء و�سكرا ،فيكون الت�صوف يف حم�صلته ،تلك العاطفة
ال��دي �ن �ي��ة يف ب�ه��ائ�ه��ا ون �ق��ائ �ه��ا ،وت �ل��ك امل �ع ��اين يف ج�م��ال�ه��ا
وك�م��ال�ه��ا ،وه��ي تكت�شف ذل��ك البعد امل�ت�ع��ايل يف الإن���س��ان،
ومتهِّد الطريق للمريد دليال لأن ي�صل �إىل �إن�سان كامل
يتمتع بلذة امل�شاهدة لهذا الكون على ما هو عليه واقعا ال
خياال ،ولأن يعي�ش حلظة التوهج يف ذاته وحياته ،وهو ال
يرى �سوى اهلل يف حركاته و�سكناته� ،أو هو ،تلك التجربة
الفردانية يف الغالب� ،أو اجلماعية املتكونة من هذا اللقاء،
فيما بني الإن�سان وربه ،وفيما بني الإن�سان وكونه ،وفيما
ب�ي�ن الإن �� �س ��ان وح �ي��ات��ه ب�ج�م�ي��ع ع�لاق��ات �ه��ا وارت �ب��اط��ات �ه��ا
وتفا�صيلها.
ومن خالل مقالنا هذا ،نح ِّلل ما كتبه �أرماندوا �سلفاتوري
يف م�ق��ال��ه «م ��ا وراء ال�ت���ص��وف وط ��رق ان�ت���ش��ار ال�ت���ص��وف«
امل �ن �� �ش��ور يف جم �ل��ة «ال �ت �ف ��اه ��م« -ل�ن�ق��ف م��وق��ف امل�ن���ص��فجتاه تاريخ ال�صوفية؛ فال يخفى على متتبع هذا التيار
الفكري الإ�سالمي ال��رائ��د وحجم الظلم ال��ذي وق��ع على
ال�ف�ك��ر ال���ص��ويف فلقد ُظ�ل��م ال�ت���ص��وف الإ��س�لام��ي يف كثري
م��ن ق ��راءات النا�س ل��ه ،رمب��ا ب�سبب امل�صطلح -كما يذكر
البع�ض -ورمبا ب�سبب انحراف بع�ض املنت�سبني �إليه .وهذا
اجلزء من تراث امل�سلمني �أ�صابه ق�سط كبري من الظلم ،مل
ُي�صب مبثله جزء �آخر من تراث ح�ضارتنا.
تعر�ض الت�صوف النتقاد كبار علماء الأمة ،وكتبت امل�ؤلفات
ح��ول ان�ت�ق��اد م��ا ج��رى م��ن ب��دع وع ��ادات جت��ري ب�ين ي��دي
�شيوخ و ُمريدي املت�صوفة ،مما �أربك ال�صورة العامة لدى

املحدثني يف ع�صرنا هذا حول احلكم على الت�صوف.
ال ُي�ك��ن لنا اخ�ت��زال احل��دي��ث ع��ن الت�صوف خ�لال عهود
تراجع ح�ضارة الأمة ،بل �شكل املت�صوفة من الزهاد الأوائل
طليعة �صفوف املرابطني على الثغور ،وجتمعوا من جممل
�أقاليم امل�شرق الإ�سالمي قرب احلدود مع �أعداء الأمة يف
�شمال �إفريقيا� ،أو يف �أرا�ضي الأتراك قرب بيزنطة ،و�أ�س�سوا
لهم م��دن�اً ج��دي��دة وجت�م�ع��ات ب�شرية وف��ق ن�ظ��ام ع�سكري
واقت�صادي مل ُيع َرف من قبل ،و�أطلق عليها امل�ؤرخون ا�سم
« ُمدن الثغور« ،ومار�سوا العمل الع�سكري امل�سلح �ضد الغزاة
واملحتلني ،وعملوا خالل تلك الفرتة يف حقل الدعوة �إىل
اهلل يف داخ��ل �أقاليم �أوا�سط وغ��رب �إفريقيا وجنوب �شرق
�أوروب��ا وب�لاد القوقاز ،و�شكلوا جمتمعات ناب�ضة باحلياة
ق� ��رب ال� ��واح� ��ات وامل � �م� ��رات اجل �ب �ل �ي��ة ون� �ق ��اط ال �ت ��وت ��ر مع
الغزاة ،واهتموا بزراعة الأر���ض وعملوا بالتجارة ،و�أُطلِق
على ح�صونهم ت�سمية «الأرب �ط��ة« ،وت�صدرت ه��ذا امل�شهد
قبائل ال ُغز ال�سالجقة يف بالد ال ُ�ترك ،ومار�سته احلركة
ال�سنو�سية يف ليبيا و�شمال �إفريقيا خالل نهايات القرن
التا�سع ع�شر �إىل جانب العمل الع�سكري واالقت�صادي.
فالت�صوف يف حقيقة الأم ��ر مب�ث��اب��ة ال �ث��ورة ال��روح�ي��ة يف
الإ��س�لام ،وتاريخ الت�صوف يف الإ�سالم جزء ال يتجز أ� من
تاريخ الإ�سالم نف�سه ،ومظهر من مظاهره ،وما �أحاط به
من ظروف ،وما دخل فيه من �شعوب ،ولي�س �شيئاً اجتلب
من اخلارج دون �أن تكون له �صلة بالدين الإ�سالمي وروحه
وتعاليمه.
ول ��و �أ َّن ه � ��ؤالء ج�م�ي�ع��ا -ال�ن�ق�ل�ي�ين وال�ع�ق�ل�ي�ين -ال�ت��زم��وا
ح ��دود ال�ق��ْ��ص��د واالع �ت ��دال يف �أح�ك��ام�ه��م ،و�أم�ع�ن��وا ال َّنظر
يف ما �أُث��ر عن الـمت�صوفة من �أذواق و�أح ��وال ،وم��ا خ َّلفوه
العلمي
من �آثار و�أقوال ،ودر�سوا هذا ك َّله يف �ضوء الـمنهج
ِّ
ال�صوفية
ال�صحيح؛ لغريوا ر�أي�ه��م ول��وج��دوا يف مواجيد ُّ
و�إ�شاراتهم وعباراتهم رم��و ًزا لتعبريات عن حياة روحية
راقية ،وح��االت نف�سية رائعة ،ومذاهب فل�سف َّية منطوية
على كثري م��ن الـمبادئ والـمعاين لي�ست �أق � ّل قيمة من
ال�ـ�م��ذاه��ب الفل�سفية الـخال�صة ال�ـ�م��ؤ�� َّ�س���س��ة ع�ل��ى ال َّنظر

ال�ع�ق�ل� ِّ�ي واال� �س �ت��دالل ال�ـ�م�ن�ط�ق� ِّ�ي ،ول�ت�ب� َّي� ُن��وا �أ َّن للعاطفة
منطقا ،كما �أ َّن للعقل منطقا كذلك.
��ص�ح�ي� ٌ�ح �أ َّن ال� ُّ�ط� ُرق�ي��ة ال��ُّ��ص��وف�ي��ة ق��د حل�ق�ه��ا ال�ع��دي��د من
ال� َّت�ج��اوزات الـخطرية التي هي �أبعد ما تكون عن جوهر
الت�صوف الإ� �س�لام� ِّ�ي الـمن�ضبط بالكتاب وال���ُّ�س�ن��ة؛ لكنَّ
مظاهر االنحطاط التي �صاحبت �سيادة الط ُرق ال�صوفية
ـحقيقي
على البنية الثقافية الإ�سالم َّية ال دخل للت�صوف ال
ِّ
بها؛ فالبدع والـخرافات والرق�ص جمرد عوار�ض مُ�صاحبة
ـحقيقي هو
للجهل ولي�س للت�صوف .كما �أ َّن الت�صوف ال
ّ
الـمبحث الأخ�ل�اق � ُّ�ي لفل�سفة الـم�سلمني ،وه ��و م�ستم ٌد
بطبيعة احلال -من التعاليم القر�آنية ،و�س َّنة ال َّنبي �ص َّلىال�صحابة وال َّتابعني.
اهلل عليه و�س َّلم ،وزهد َّ
م َّثل الت�صوف عرب التاريخ ذروة االنفتاح على الآخر وقبوله
والتعاي�ش معه واالع�تراف بحقه يف االختالف ،وذل��ك ما
جعل امل�ست�شرق مارتن لنجز ُيعجب بالت�صوف الإ�سالمي
ويدخل الإ�سالم ،ون�ستدل على ذلك بقوله« :لقد جذبني
الت�صوف �إىل الإ�سالم ،جذبني مبا فيه من مثل �إن�سانية
و�آداب ذوقية ،وفهم �صحيح وا�ضح هلل وللإن�سان والعالقة
بينهما ،وه��ي عالقة مل حت��دد ومل تر�سم يف �أي ثقافة �أو
عقيدة ،كما ُحددت و ُر�سمت يف الت�صوف الإ�سالمي«.
وختا ًما نقول� ..إ َّن الإن�سان املعا�صر يحتاج ال�سالم النف�سي
والأم��ن الروحي �أك�ثر من الأم��ن احل�ضاري واالجتماعي
يف الأزم� ��ات واحل� ��روب وامل ��آ� �س��ي الإن���س��ان�ي��ة ال�ت��ي يعي�شها
اليوم العامل املعا�صر .فالإن�سان يف حاجة ملحة للثقافة
املت�صوفة يف ع�صر طغت فيه امل ��ادة على ال ��روح ،وهجمت
علينا الفنت من كل حدب و�صوب .وال ميكن �أمن ح�ضاري
بغري �أم��ن روح��ي وال �أم��ن روح��ي بغري �أخ�لاق وال �أخ�لاق
بغري دي��ن ،لأن الدين يف �أ�سمى معانيه خلق ،وال دي��ن �إال
بالتكامل ب�ين ال ��روح واجل�سد وب�ين العقل والقلب وبني
ال��دن�ي��ا والآخ� ��رة ،وال ي�ك��ون ذل��ك �إال بالتكامل وال �ت��وازن.
فال�ساحة �إذا خلت من الت�صوف ملئت بالتطرف والب�ؤ�س
والإرهاب والتدمري.
nkha008@gmail.com
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تكنولوجيا المعلومات وتحوالت الخطاب
الديني
فيصل الحضرمي
للباحث الأمريكي بيرت ماندافيل جمموعة من الكتب والدرا�سات التي تتناول الإ�سالم ال�سيا�سي ،و�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط ،واملجتمعات امل�سلمة يف �أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية .وي�ستمد ماندافيل خربته يف هذا املجال من خالل عمله ك�أ�ستاذ لل�ش�ؤون الدولية بجامعة جورج مي�سون الأمريكية ،كما من خالل متا�سه املبا�شر مع
املو�ضوعات ذات ال�صلة بالإ�سالم ال�سيا�سي واملجتمعات امل�سلمة �إبان عمله كم�ست�شار �أعلى مبكتب الأديان وال�ش�ؤون العاملية بوزارة اخلارجية الأمريكية .كما
�سبق له �أي�ض ًا العمل كع�ضو يف جلنة ر�سم ال�سيا�سات بذات الوزارة ،والتي �أ�سهمت يف بلورة اال�ستجابة الأمريكية للربيع العربي بني عامي  2011و.2012

ويف �أح��د ف�صول كتابه �إ�سيا�سات امل�سلمني العابرة للقوميات»
واملن�شور يف جملة »التفاهم» -يبحث ماندافيل ال��دور الذيلعبته تقنية امل�ع�ل��وم��ات وو� �س��ائ��ل االت �� �ص��ال يف حت��وي��ل ماهية
ومفاهيم اخلطاب الديني الإ�سالمي ،ويف تبديل مراكز ال�سلطة
يف هذا اخلطاب ،والكيفية التي غريت بها التكنولوجيا تعريف
امل�سلمني حل ��دود �أم�ت�ه��م .وي�ن�ط�ل��ق ال�ك��ات��ب م��ن ال�ت��أك�ي��د على
ال�سطوة التي ميتلكها الإع�لام اليوم على الطريقة التي يعرب
بها النا�س عن ذواتهم ،و«الغري» عن �أنف�سهم �أمام «الآخرين».
وينوه يف املقابل �إىل �أن النظرة ال�سلبية التي كر�سها الإع�لام
الغربي بخ�صو�ص امل�سلمني باعتبارهم «الآخر املغاير»� ،أدت �إىل
وفرة الكتابات حول الإ�سالم وامل�سلمني ،مبا فيها البحوث التي
تتطرق �إىل توظيف تقنية االت�صاالت واملعلومات ك�أداة لقولبة
وعي املجتمعات امل�سلمة .ويرى الكاتب �أن هذه البحوث �صبت
اهتمامها على ا�ستخدام الأ�صوليني امل�سلمني لتقنية االت�صاالت
واملعلومات ك�أداة للت�آمر على العامل الغربي.
�أ َّم��ا ما يفتقر �إليه الباحث الغربي يف ه��ذا اجلانب ،من وجهة
نظر ماندافيل؛ فهو الدرا�سات التي ُتعنى ببحث ال��دور الذي
تلعبه تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات يف �سياق علم اج�ت�م��اع امل�ع��رف��ة يف
الإ� �س�لام ،وكيفية حتويرها ملفاهيمه ور�ؤاه .وك��ان �أول ت�أثري
لتكنولوجيا املعلومات يف هذا ال�سياق ،تقوي�ضها ل�سلطة العامل
ال��ذي كان نقل مروياته وتعليمها للآخرين يتطلب احل�صول
على �إذن� ،أو «�إج��ازة» ،م�سبقة منه .فقد كان التعليم الديني يف
بدايته �شفهياً يرتكز على التلقني ،وكانت القدرة على القراءة
والكتابة بيد قل ٍة من العلماء والن�ساخني واخلطاطني .ولكن
ب��دخ��ول الطباعة �إىل ال�ع��امل الإ��س�لام��ي مطلع ال�ق��رن التا�سع
ع�شر ،انكب امل�سلمون على طباعة الر�سائل واملخطوطات التي
تت�صدى للتهديد الغربي للأمة الإ�سالمية .و�أدى ذلك� ،شيئاً
ف�شيئاً� ،إىل حتول التعليم الديني من ثقافة امل�شافهة �إىل ثقافة
الطباعة .و�صار متاحاً للم�سلمني التعرف �إىل �أمور دينهم عرب
الكتب واملن�شورات املطبوعة دون احلاجة �إىل العودة �إىل العلماء

التقليديني ،الأم ��ر ال ��ذي جن��م ع�ن��ه ت�ضع�ضع �سيطرة ه ��ؤالء
العلماء على التعليم الديني.
قاد هذا التحوُّل املعريف الكبري �إىل جعل العلم الديني ،الذي كان
�إىل وقت قريب حكراً على العلماء املت�ضلعني وحدهم ،مو�ضوعاً
مفتوحاً للنقا�ش يف �أروق��ة احلياة العامة .وفيما بعد �سي�ؤدي
التطور املت�سارع يف تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات ،وتوظيف
و�سائلها املختلفة ،ك��ال��رادي��و وال�ت�ل�ف��زي��ون و�أ��ش��رط��ة الكا�سيت
والكتيبات الرخي�صة ،يف ن�شر العلم الديني� ،إىل ظهور ما يطلق
عليه �أوليفييه روا «املفكرون الإ�سالميون اجلدد» ،الذين كونوا
معرفتهم بالدين عن طريق التعلم الذاتي امل�ستقل.
�أم��ا يف �أط ��راف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ،ال��ذي بقي �شبه م�ع��زول عن
امل��رك��ز ط�ي�ل��ة ال �ق��رون ال�ت��ي �سبقت ق ��دوم ال�ط�ب��اع��ة ،ف�ق��د ك��ان
للتكنولوجيا دور كبري يف ن�شر ثقافة دينية موحدة تتخذ من
املركز منطلقاً لها ،ما �أ�سهم يف ردم الهوة التي خلقتها العزلة
ب�ين ال��دي��ن «ال���ص�ح�ي��ح» ودي ��ن الأط� ��راف امل�ت�م��ازج م��ع امل ��وروث
واملعتقدات ال�شعبية ،وما نتج عنه ظهور جدلية »الأ�صالة» بني
طالبي العلم اجل��دد ،الذين راح��وا يتعر�ضون للعلم التقليدي
بالنقد ال�شديد ،وبني العلماء التقليديني الذين زادتهم موجة
االن�ت�ق��ادات ت�شبثاً بادعائهم ح�ي��ازة الإ��س�لام ال�صحيح .هكذا،
ويف ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي ب ��أ� �س��ره�� ،س�ت�ظ�ه��ر ،خ�ل�ال ب�ضعة عقود
من الزمن ،تيارات خمتلفة للتوجيه الديني ،يعتمد ك ٌل منها
تكنولوجيا املعلومات �أدا ًة رئي�س ًة لل�سيطرة على ميول وتوجهات
امل�سلمني.
وبحلول ع�صر «الرقمنة»� ،أي حتويل املعلومات �إىل �صيغ رقمية
تنتظم املعلومات بداخلها على �شكل ثنائيات ميكن للحوا�سيب
ق��راءت �ه��ا ،ب ��رز �إىل ال���س�ط��ح ج ��د ٌل �آخ ��ر ح ��ول ج ��دوى توظيف
الرقمنة يف عملية تنظيم العلم الديني .مع ذل��ك ،وب��دءاً من
ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،ج ��رى ،بح�سب ال �ك��ات��ب�� ،س�ب��ا ٌق
حم�م��و ٌم نحو رقمنة الإ��س�لام ب�ين العديد م��ن م��راك��ز التعليم

الديني الرائدة .وهي عملية رمت من خاللها هذه املراكز �إىل
خلق ق��اع��دة بيانات �إل�ك�ترون�ي��ة ت�ق��وم على تخزين الآالف من
الأحاديث النبوية ال�شريفة ،واملو�سوعات وامل�صنفات الإ�سالمية
املختلفة .وهو ما يتيح حفظ هذه امل�ؤلفات وت�سهيل ا�سرتجاعها،
كما ومي ّكن من توليد الفتاوى �إلكرتونيًّا.
وي�شري الكاتب �إىل �أن م��ا ي�سميه نيل ماكفاركوهار «الإ��س�لام
امل �ط �ب��وع» ق ��د م ��د احل ��رك ��ات الإ� �س�لام �ي��ة ب �ق��اع��دة ج�م��اه�يري��ة
عري�ضة ،ومنحها و�سائل جديدة للتح�شيد ال�شعبي .وقد فطن
الدعاة امل�سلمون لهذه امليزة التي تقدمها التكنولوجيا مبكراً،
فقد ا�ستخدم جمال الدين الأفغاين التلغراف لإي�صال ر�سائله
�إىل حركات املقاومة يف امل�شرق العربي منذ �أواخر القرن التا�سع
ع���ش��ر .ك�م��ا ق��ام الأف �غ��اين ب�ط�ب��اع��ة امل �ج�لات وال�ن���ش��رات ليعرب
م��ن خ�لال�ه��ا ع��ن اح�ت�ج��اج��ه ال���س�ي��ا��س��ي ،وه ��و م��ا ق ��ام ب��ه �أي���ض�اً
الداعية الإ�سالمي �سعيد النور�سي .وتزايد ا�ستعمال احلركات
الإ�سالمية لو�سائل االت�صال املختلفة مع تطور هذه الو�سائل
وتنوعها مبرور الوقت .وان�ضم الفاك�س �إىل قائمة هذه الو�سائل
الح �ق �اً ،ال��س�ي�م��ا يف ح ��ادث ��ة «� �ش�ل�ال ال �ف��اك �� �س��ات» ال �ت��ي وج�ه�ه��ا
املعار�ضون ال�سعودييون املقيمون يف لندن �إىل حكومة بلدهم
با�سم «جلنة الدفاع عن احلقوق ال�شرعية»� .أما اليوم ،فقد ات�سع
نطاق و�سائل االت�صاالت التي ي�ستخدمها الإ�سالميون لي�شمل
الربيد الإلكرتوين ،والهاتف املحمول ،والإنرتنت عموماً.
وخ�ت��ام�اً ..ي��رى الكاتب �أن م�سلمي املهجر ه��م �أك�ثر امل�سلمني
توظيفاً لالنرتنت لأغرا�ض �سيا�سية ،نظراً لعدم توافر �شبكة
الإنرتنت بالقدر نف�سه يف البلدان امل�سلمة .ويف معر�ض حديثه
عن عالقة م�سلمي املهجر بتكنولوجيا املعلومات ،ي�شري الكاتب
�إىل خماوف الغرب جتاه نا�شطي املهجر الذين يتهمهم بندكت
�أن��در� �س��ون ب��ا��س�ت�ح��داث ��س�ي��ا��س��ات م �ه��ددة ل�ل�ع��امل ال�غ��رب��ي عرب
«�إر��س��ال التربعات والأ�سلحة لأه��ل التطرف العنيف ...وبناء
دوائر املعلومات احلا�سوبية العابرة للقارات».
faisalsalim@hotmail.com
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تأريخ الكالم وتكليم التاريخ ..مقاربة معرفية
زينب الكلبانية
َ
ناق�ش الكاتب والباحث يف الفكر الإ�سالمي والفل�سفة احل�سان �شهيد مبقاله -املن�شور مبجلة «التفاهم» -طبيعة الن�ش�أة التاريخية للعلوم الإ�سالمية وتفاعالتها مع مواقع الوجود
الإن�ساين� ،إىل ح�ضور البعد العقدي يف الكتابات العلمية ملفكري الإ�سالم؛ لذلك يكاد ينعدم وجود �أحد من العلماء جمردا عن ر�ؤية عقدية من الر�ؤى واالجتاهات املعروفة عرب
تاريخ علم الكالم ،وحتى الذين �سلكوا منهم طريقا جمانبا للبحث يف العلوم الأكرث ارتباطا بعلوم ال�شريعة كالفقه والأ�صول واملقا�صد ،ونحو ذلك ي�شملهم هذا احلكم ،كابن خلدون
مثال ،الذي ا�شتهر بالكتابة التاريخية والعمرانية.مما ُيوحي -كما يقول الكاتب -بعدم �إمكانية �إغراق البحث التاريخي يف جدليات حتقيق احلكايات واقتفاء الروايات ،يف غياب
�أنفا�س عقدية تف�سر كتابة الأحداث وتدوينها ،وقد تردد �أكرث من باحث يف حتديد االجتاه الكالمي البن خلدون.

كعمر فروخ يف كتابه «الفكر العربي �إىل �أي��ام ابن خلدون» .ت�أتي
ه��ذه الدرا�سة للنظر يف م��دى كالمية اب��ن خلدون وح��دود تالزم
االرت�ب��اط الكلي بتلك الت�صنيفات التقليدية ،وللبحث يف �أبعاد
ال�ت��داخ��ل العلمي ب�ين ع�ل��م ال �ك�لام وع�ل��م �أ� �ص��ول ال �ت��اري��خ ،ث��م يف
نطاقات اال�ست�صحاب العقدي يف درا�سات ابن خلدون.
ويقوم اختيار الأمنوذج اخللدوين يف عر�ض مباحث هذا املو�ضوع
على �أ�سا�س قوته يف التاريخ ،وهيمنته يف العلم ،وو�ضوحه يف املنهج؛
لأن احل�ضرمي مهد لكتابته التاريخية مبقدمة منهجية عليا يف
مقامها ،وب�ين �أ�س�سها ت�أ�صيال للمعرفة التاريخية ،كا�شفا فيها
منهجه وم��زواج��ا ب�ين التاريخ لعلم ال�ك�لام ،وا�ستح�ضار املعرفة
الكالمية وخلفيته العقدية يف تلك الكتابة؛ لذلك ف�إن العمل على
ك�شف �أ�س�س املو�ضوع و�أ�صوله لدى ابن خلدون �سيفتح لنا جماال
وا�سعا على طرق �أبواب مناذج عملية �أخرى ،من الدرجة نف�سها �أو
دونها� .أوال :تاريخ الكالم وتكليم التاريخ ،وهو ما �سرنكز عليه يف
مقالنا ه��ذا ،وثانيا :اال�ستدالل التاريخي على الكالم� ،أم��ا ثالثا
فتكليم التاريخ.
�أوال :ت�أريخ الكالم وتكليم التاريخ
احلديث عن التكامل املعريف بني علمي الكالم والتاريخ هو حماولة
رب��ط علم التاريخ بالكالم من حيث مبد�أي الإم��داد واال�ستمداد
بينهما .وذلك على ثالثة م�ستويات :الأول :حول ت�أريخ الكالم،
والثاين :حول اال�ستدالل التاريخي على الكالم ،والثالث :حول
تكليم التاريخ.
�أ -ت��أري��خ ال�ك�لام :املق�صود بت�أريخ ال�ك�لام ه��و عر�ض علم الكالم
على التاريخ ،وب�سط مداخله الأوىل ،بداية من تعريفه ون�ش�أته
ومدار�سه واجت��اه��ات��ه ،وفل�سفة ت�ط��وره ،وينق�سم ذل��ك �إىل ثالثة
عنا�صر:
 -1تاريخ الدر�س الكالمي:
ق��د ال ي���ص��ل م���س�ت��وى و� �ض��وح ال �ت��داخ��ل امل �ع��ريف ب�ين ع�ل��م ال�ك�لام
والتاريخ �إىل ذلك التقاطع واملنهجي الكبري ،الذي ح�صل بني علم
الكالم وباقي العلوم ال�شرعية املطلوبة بالق�صد الأ�صلي؛ كالفقه
والأ�صول واحلديث وغريها؛ وذلك لأ�سباب عدة منها� :أن البداية
املحت�شمة لعلم التاريخ وغري املن�ضبطة �-إىل �أن ا�ستوت �سفينتها
على �شاطئ الفكر اخللدوين خ�صو�صا مع كتابه «املقدمة»َّ � -أجلت
من بروز ذلك التداخل والتكامل املعريف.
ك�م��ا �أ َّن ع�ل��م ال�ك�لام ع�ل��م مق�صود وم�ط�ل��وب ،م��ن ح�ي��ث ارت�ب��اط��ه
املبا�شر مع التمثل التعبدي يف حياة الإن�سان ،عك�س �أ�صول التاريخ

الذي ال يحوز الدرجة نف�سها؛ لذلك ف�إن �أوجه التداخل ي�صعب
�إدراكها ور�سم معاملها .كذلك ف�إن املعرفة العقدية غالبا ما ت�سري
ب�ين ت�ضاعيف الكتابات العلمية وال�ت��اري�خ�ي��ة� ،إال م��ا ظهر منها
انت�صارا ملواقف عقدية� ،أو تف�سريا لظواهر اجتماعية وتاريخية.
وتبدو وثاقة العالقة بني علمي الكالم و�أ�صول التاريخ يف التف�سري
ال�ع�ق��دي ل ل��أح ��داث وال �ت �ط��ورات ال�ت��اري�خ�ي��ة امل���ش��روط��ة ب��ال��ر�ؤي��ة
والت�صور اخل�ل��دوين؛ حيث نلم�س ح�ضور البعد املذهبي يف علم
العقيدة بني ثنايا الكتابات اخللدونية؛ لأنه كما وقع الت�صنيف يف
علم �أ�صول الفقه مثال على اعتقاد امل�صنف؛ فال �شيء مينع وقوعه
ووروده بالأثر نف�سه على الكتابة التاريخية ،وهذا ما يظهر جليا
يف املقدمة �أي�ضا.
كما �أ َّن النب�ش التاريخي يف ق�ضايا علم الكالم �سيك�شف ال حمالة
عن بع�ض امل�سائل اخلا�ضعة لتطورها؛ كق�ضية الإمامة مثال ،التي
يطلعنا ابن خلدون كيف ارتبط تاريخها بهذا العلم؛ رغم �أنها مل
تكن ج��زءا م��ن ح�ين ن�ش�أته ،ي�ق��ول «:وق�صارى �أم��ر الإم��ام��ة �أنها
ق�ضية م�صلحية اجتماعية وال تلحق بالعقائد ،فلذلك �أحلقوها
مب�سائل هذا الفن و�سموا جمموعه علم الكالم.
 -2تطور الدر�س الكالمي:
ج ��رت ع� ��ادة اب ��ن خ �ل ��دون يف ت���ص�ن�ي�ف��ات��ه ل �ل �ع �ل��وم وال� �ت� ��أري ��خ لها
بالبحث يف ظ��روف ن�ش�أتها وتطور عمرانها العلمي ،وه��و ما قام
به بخ�صو�ص علم الكالم ،من حيث النظر يف منظور تطور هذا
العلم ،وال�ت�ح��والت التاريخية ال�ت��ي عرفتها م��دار��س��ه ،وال ميكن
للناظر يف ت��اري��خ علم ال�ك�لام معرفة �أوج ��ه ال�ت��داخ��ل والإ��ض��اف��ة
واللحاق ملباحث كانت �أو �أ�ضيفت �إىل ذلك العلم� ،إال �إذا كان مطلعا
متبحرا فيه.
لذلك؛ ك��ان ح�سن اط�لاع اب��ن خلدون على التاريخ وعلم الكالم
ون���ش��أت��ه الأث ��ر ال�ك�ب�ير يف ف�ق��ه �أ��س����س ال�ت�ف���س�ير ال�ت��اري�خ��ي لعلم
الكالم .يقول -وهو يتحدث عن ظهور علم الكالم وظروف ن�ش�أته
وتطوره« :و�إذا ت�أملت حال هذا الفن يف حدوثه ،وكيف تدرج كالم
النا�س فيه �صدرا بعد �صدر ،وكلهم يفر�ض العقائد ال�صحيحة،
وي���س�ت�ن�ه����ض احل �ج��ج والأدل� � ��ة؛ ع�ل�م��ت ح�ي�ن�ئ��ذ م��ا ق ��ررن ��اه ل��ك يف
مو�ضوع الفن و�أنه ال يعدوه«.
ث��م يتابع يف ر�صد تلك التحوالت بظهور �أب��ي احل�سن الأ�شعري
م�ؤ�س�س النظرية الأ�شعرية ،وا�صفا احليثيات التاريخية التي ظهر
فيها الإم��ام ،ومبينا الأ�س�س العلمية واملعرفية التي تقوم عليها
نظريته يف علم الكالم ،واجلوانب املعرفية املحيطة به ع�صره..

 -3فل�سفة تاريخ الدر�س الكالمي:
مل يكتف اب��ن خ�ل��دون بر�صد التطور التاريخي لعلم ال�ك�لام يف
ف�صله املقت�ضب واجلامع مل�سار هذا العلم ،و�إمن��ا نظر يف فل�سفة
تاريخه وامل�ت�غ�يرات املعرفية ال�ت��ي ح�صلت يف مبادئه وم�سائله،
متوقفا عند احل��دود العلمية ملبادئ الكالم ،والق�ضايا الدخيلة
عليه؛ م��ن حكمة وفل�سفة ،مم��ا �أدى �إىل لب�س طغى على �أفهام
النا�س الذين ين�شدون احلقيقة العقدية؛ من غري ا�ست�صحاب
الأن �ظ��ار العقلية املتكفلة يف ال�ب�ي��ان ،ي�ق��ول« :و��ص��ار علم الكالم
خمتلطا مب�سائل احلكمة ،وكتبه حم�شوة بها ك ��أن الغر�ض من
مو�ضوعها وم�سائلها واحد ،والتب�س ذلك على النا�س وهو �صواب؛
لأن م�سائل علم الكالم �إمنا هي عقائد متلقاه من ال�شريعة كما
نقلها ال�سلف؛ من غري رجوع فيها �إىل العقل وال تعويل عليه».
ال�صعب ت�سجيل غياب البعد الكالمي يف البحث
وختاما ..من َّ
ال �ت��اري �خ��ي م�ن��ه ع�ن��د اب ��ن خ �ل ��دون �أو ع�ن��د غ�ي�ره م ��ن ال�ع�ل�م��اء؛
ف�إنتاجات مفكري الإ�سالم كانت عادة مت�أثرة بالر�ؤية العقدية؛
ب��ل �إن�ه��ا كانت �أح��د ال��دواف��ع الأ�سا�سية يف الكتابة عندهم؛ لكن
الذي ينبغي ت�سجيله يف ختام هذه الدرا�سات امللحوظات الأ�سا�سية
الآتية:
�أوال� :أن ال�ن��زع��ة الكالمية ح��ا��ض��رة ب�ق��وة يف الكتابة التاريخية
اخللدونية؛ �إذ ي�صعب التجرد من اخللفية العقدية يف الكتابات
العلمية ،وقد مت ت�صريفها لدى ابن خلدون ب�شكل وا�ضح ودقيق
ين�سجم مع قناعاته وميوالته ،وهذا لي�س عيبا منهجيا؛ لأنه من
الطبيعي �أن يجري الت�صنيف على اعتقاد الكتاب وامل�صنفني.
ثانيا� :أن البن خلدون فل�سفة تاريخية خا�صة للدر�س الكالمي
ت� �ب ��د�أ م ��ن حت �ق �ي��ق ق �� �ض��اي��اه ال �ع �ل �م �ي��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة وف� ��ق ال ��ر�ؤي ��ة
التاريخية ،وتنتهي �إىل ر�صد املتغريات العلمية العار�ضة للمعرفة
الكالمية ،وامل� ؤ�ث��رات الداخلية واخلارجية التي وجهت الدر�س
الكالمي ،وه��ذه الق�ضايا كلها تبني مدى متكن احل�ضرمي من
املعرفة الكالمية ،وا�ستيعابه البني للفل�سفة واملقا�صد الغائية
التي قامت عليها.
�أخ �ي��را :ق��د ال جن��ان��ب ال �� �ص��واب �إذا م��ا ق�ل�ن��ا� :إن م�ن�ه��ج النظر
اخل �ل��دوين لفل�سفة ال�ع�ل��وم الإ��س�لام�ي��ة حت��دي��دا ميثل �أمن��وذج��ا
ب��دي�ع��ا مي�ك��ن ع ��دُّ ه �إر� �ش��ادي��ا «ب��رادي �غ �م��ا« يف ف�ق��ه ن�ظ��ري��ة املعرفة
الإ��س�لام�ي��ة ،يف عالقاتها مب�س�ألتي ات�صال وانف�صال العلوم �أو
بنظرتي الإمداد واال�ستمداد.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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عصرنة الحرية الدينية عند المسلمين
هنية الصبحية
يتناول الباحث واملفكر التون�سي يف علم الأديان املقارن حممد احلداد مبقاله -املن�شور «مبجلة التفاهم»«-الإميان واحلرية عند املفكرين امل�سلمني املحدثني» ،وقد ت�ضمنت درا�سته
اال�ضطهاد با�سم الدين ،واملُفكرين امل�سلمني وق�ضية الإميان واحلرية ،والتحول الديني وق�ضية الردة ،و�أ�شهر املفكرين امل�سلمني يف احلرية الدينية ،وامل�سارات الثالثة لإعادة
التفكري يف الق�ضية.

تعد ظاهرة اال�ضطهاد الديني قدمية منذ الأزل الإن�ساين،
حيث �إن الفيل�سوف �سقراط وقع يف فخ املوت بتهمة ازدراء
الآل �ه��ة ،رغ��م �أ َّن ذل��ك ح��دث يف جمتمع �إغ��ري�ق��ي غ��رب��ي مل
يعرف ب�شدة االل�ت��زام والتدين ،وا�شتهر فيها تعدد الآلهة
وتنوعها وبذلك ف�إ َّن هذا املجتمع كان يقبل م�س�ألة التعدد
واالختالف �إال �أنه يرف�ض احلكم املطلق للدين �أو الإحلاد
به .وي�شري الكاتب �إىل �أن ق�ضية احلرية الدينية مل تكن
ق�ضية مركزية �إال بظهور الأدي ��ان التوحيدية ،ب ��دءًا من
اليهودية ومرورا بامل�سيحية التي كانت حافلة بالعديد من
اال��ض�ط�ه��ادات الدينية و��ص��وال للدين الإ��س�لام��ي ،م��ؤك��دا
على وجود جدل قائم بني عالقة ديانات التوحيد واحلرية
ال��دي�ن�ي��ة .وق ��د اج�ت�ه��د ال�ع�ل�م��اء امل���س�ل�م��ون بالنظر يف ه��ذه
الق�ضية منذ الع�صر احل��دي��ث و�إىل يومنا ه��ذا؛ م��ن �أج��ل
�إي�ج��اد ت ��وازن �إي�ج��اب��ي ب�ين الإمي ��ان الديني واحل��ري��ة ،على
الرغم من �أن هذا الع�صر متنوع دينيا وعقائديا ،ودعمت
العوملة الب�شرية للتعاي�ش والتعارف مع بع�ضها البع�ض رغم
اخ�ت�لاف عقائدها ودي��ان��ات�ه��ا ،و�أ�صبحت جميع الن�صو�ص
الد�ستورية للأديان ملكا وعلما ومعرفة للجميع.
وت�شكل النزاعات الداخلية للإ�سالم �أث��را كبريا يف تكوين
فرق وتيارات دينية �أثرت �سلباً يف عالقة امل�سلمني بالأقليات
الدينية التي عا�شت بينهم و�أ�صبحت تطالب بامل�ساواة ،ويف
ظل الظروف ال�سيا�سية املن�صرمة ف�إ َّن ذلك ي�ستغل بظهور
ظاهرة الإره��اب واخللط مع الإ�سالم و�إ�سهامها يف زعزعة
�صورته بني غري امل�سلمني� .إن جمال الدين املُلقب بالأفغاين
�صاحب كتاب ر�سالة الرد على الدهريني ،ناق�ش فيها ق�ضية
الإميان واحلرية ومن خاللها دعا �إىل التحالف بني الأديان
�ضد نزعات الإحل��اد التي انت�شرت يف القرن التا�سع ع�شر،
كما ي�شري الكاتب �إىل �أن فكرة التحالف بني الأدي��ان �ضد
املادية والإحلاد قد دفعت �إىل نوع من الت�سامح بني الأديان.
ُع��رف��ت ق�ضية ال�ت�ح��ول ال��دي�ن��ي ب�ين الأو� �س ��اط امل�سيحية
ومل تطرح ب�ين الأو� �س��اط الإ�سالمية ،فالن�شاط امل�سيحي
يف ال���ش��رق الأو� �س��ط فتح امل�ج��ال للتحول ال��دي�ن��ي واجل��دل
فيه ،وق��د �أث��ر ذل��ك يف ال��ر�ؤي��ة الفل�سفية للدين والت�سامح
من خالل ن�شر مبد أ� احلرية بعدد من الفنون والأدب مع
غياب الظاهرة يف الو�سط الديني على ال��رغ��م م��ن ظهور

احل��داث��ة ووج ��ود املنظمات التب�شريية و�ضغط اال�ستعمار
ووجود الأيديولوجيا ال�شيوعية التي جذبت جمموعة من
املت�شككني يف الدين� .شكلت هذه الأ�سباب دع ًما لعدم طرح
الو�سط الإ��س�لام��ي لق�ضية التحول ال��دي�ن��ي ،ومل يح�صل
حتول �أي �شخ�صية �إ�سالمية �إىل دين �آخ��ر� .أما فيما يعنى
بالردة فقد اختلفت ال�سياقات الفقهية يف حتديد حكم الردة
ب�شرطني هما :الأول� ،أن ال�شخ�ص قد ثبت عليه الإ�سالم
�سابقاً� ،أما الثاين� :أن يكون قد ثبتت ردته بعد ذلك .وميكن
�أن يكون املرتد قد خرج عن دين كتابي �أو دين غري كتابي
�أو �إىل غري دين.
ال�شيخ عبدالعزيز ج��اوي����ش �صاحب ك�ت��اب الإ� �س�لام ودي��ن
الفطرة واحل��ري��ة ،وال��ذي تلقى تعليمه الديني يف الأزه��ر
ال�شريف ،ق�سم كتابه �إىل ثالثة �أق�سام هي :فطرية الدين
الإ�سالمي ،وموقف الإ�سالم من املر�أة ،واحلرية يف الإ�سالم.
وي ��رى ال�ك��ات��ب �أن ج��اوي����ش ذك��ر يف كتابه �أن احل��ري��ة التي
�أرادها الإ�سالم هي التي �سمحت با�ستعادة البحث الفل�سفي
والعلمي يف ال�شرق الأو�سط بعد �إغ�لاق املدار�س الكني�سية
و�أعيد اعتبار الفال�سفة �سقراط و�أفالطون�...إلخ ،م�ؤكدا
على اح�ترام الإ��س�لام للعقل والتفكر ،وتوقف عند ق�ضية
الإك��راه يف الدين ،مدافعا ب�شفافية عن رف�ضه حلد الردة،
م���ش�يرا �إىل �أن ال�ع�ق��ائ��د ال ت�ت�ك��ون ب ��الإرغ ��ام وال �ق �ه��ر ،وال
عقيدة الإ�سالم الذي هو دين البحث والنظر ،مدلال على
ذلك ب�آيات �صريحة ت�ؤكد على التفكر .ويرى �أن الردة تعني
االرتداد عن منازلة الأع��داء ،وال تعني اخلروج عن الدين،
ومن يقوم بذلك ف�إ ِّنه يخزي ذاته وال يتعر�ض للقتل �إال �إذا
قاتل امل�سلمني ،فيحارب ويقاتل ب�سبب موقفه الديني ،كما
�أو�ضح �أن ذلك يعني التخلف عن ن�صرة امل�سلمني �أو الغدر
بهم ،وهذا �شيء ال ي�ستحق االحرتام عليه.
وي��ذك��ر احل ��داد جمموعة م��ن املفكرين يف ق�ضية الإ��س�لام
واحل��ري��ة وم��ن بينهم املفكر حممد الطالبي ال��ذي ا�شتهر
بثالثة كتب ناق�شت الق�ضية ذاتها ،مو�ضحاً موقفه جتاه
م�س�ألة عقاب ال��ردة ،حيث ي��رى �أن املرتد له كل االح�ترام
والتقدير من الإ�سالم وميكن الدفاع عنه يف حال ان�سالخه
منه �إال �أن ق�ضيته تعترب ق�ضية �ضمري ،وال�ضمائر حرة
طليقة واهلل وحده يقلبها ،وجت�سيد االحرتام يف ذلك ميثل

احرتاما مل�شيئة اهلل وحلقوق الإن�سان .وقد و�ضع الطالبي
�شرطني لالحرتام املتبادل بني الطرفني وهما �أوال� :أن من
فقد �إميانه بالإ�سالم مطالب ب�أن يحرتم امل�سلمني ودينهم،
ثانيا :من فقد الإمي��ان بالإ�سالم مطالب ب�أال مينح نف�سه
احل��ق بعد ذل��ك يف احلديث با�سمه �أو ت�أويله �أو �أن��ه ي�سعى
�إىل �إ�صالحه وجت��دي��ده .كما ي��رى �أن ح��د ال��ردة م��ن �أك�ثر
ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي واج�ه�ه��ا الإ� �س�لام ف ��أدت ط�م��أن��ة امل�سلمني
ووحدتهم �إىل �أن العديد من الأف��راد يف خمتلف الفرتات
تخب�أت ردتهم وتظاهروا بالإ�سالم ثم بد�أوا ببث �سمومهم
م��ن خ�ل�ال اب �ت��داع بع�ض الأدوار التخريبية يف املجتمع؛
لذلك يطالب ب�أن يتم م�ساحمة من يريد مغادرة الإ�سالم
�أف�ضل طريقة لتنقية الإ�سالم من الداخل كردة فعل و�إثبات
للمت�شككني فيه.
و�أخريا يلخ�ص احلداد امل�سارات الثالثة لإعادة التفكري يف
ق�ضية الإمي��ان واحلرية ،فامل�سار الأول مرتبط بالتجربة
الغربية ،وامل�سار الثاين مرتبط مببد�أ الدولة املدنية ،وامل�سار
الثالث مرتبط ب�آثار العوملة .فقد ظهرت احلرية الدينية
يف التجربة الغربية نتيجة ال�صراعات داخل امل�سيحية حيث
�إن�ه��ا �شهدت العديد م��ن االنق�سامات واحل ��وادث مبختلف
فرتاتها� ،أما امل�سار الثاين فيفر�ض �أن الق�ضية حم�صورة يف
امل�سيحية وال ميكن تعميمها على بقية الأديان واملجتمعات
وه ��ذا م��ا ي�سمى ب��ال��دول��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي تعتمد فل�سفتها
على فكرة االجتماع ال�سيا�سي الذي حموره الوطن ولي�س
ال�ع�ق�ي��دة .وع �ل �ي��ه� ،إذا ك ��ان ال��وط��ن ال ��واح ��د ي�ج�م��ع �أدي��ان��ا
ومذاهب يتم معاملتهم يف �إطار ت�شريعات مدنية ،وال ميكن
لأي فرد �أن يتميز ملجرد انتمائه؛ لذلك احلرية الدينية ال
تنطلق من فكر ديني و�إمنا تنطلق باعتبارها �إحدى لوازم
الدولة الوطنية و�إال �ستفقد الدولة �أحد �أركانها الرئي�سة.
و�أخ �ي�را م�سار ال�ع��ومل��ة ال�ت��ي �أث ��رت على �أ��س��ال�ي��ب التعاي�ش
بالإ�ضافة �إىل �أنها �أثرت بال�شكل الإيجابي �أو ال�سلبي يف �آن
واحد �أي �أنها �أثرت يف �سلوكيات الب�شر املختلفة ،فانت�شرت
العديد من امل�شاكل النف�سية واالجتماعية وال�سلوكية بني
الأفراد ب�سبب الإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي.
heenosaid@gmail.com
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حقوق اإلنسان في الديانات التوحيدية
ناصر الكندي
يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم بعنوان «الر�ؤية القر�آنية حلقوق الإن�سان :من اخل�صو�صية �إىل الكونية» ،يتناول الكاتب حممد علي اجلماين مفهوم حقوق الإن�سان بني
اخل�صو�ص والعموم� ،أي �إمكانية انتقال هذه احلقوق من احليز اخلا�ص للدين �إىل احليز العام للكون؛ ذلك �أن اخل�صو�صية الدينية مثال يف الإ�سالم مت ا�ستغاللها من بع�ضهم لتربير
التمييز �ضد املر�أة والتمل�ص من االلتزامات الدولية كاملواثيق والإعالنات بحجة اخل�صو�صية الثقافية والدينية.

ويثري الكاتب عدة ت�سا�ؤالت يف �صدر املقال مثل :هل
اخل�صو�صية يف ال�ع��امل العربي والإ��س�لام��ي والعامل
ك�ك��ل منغلقة ع�ل��ى ذات �ه��ا؟ �أو ه��ي م�ق��دم��ة لالنفتاح
ال�ك��وين؟ كيف �أ�سهمت الن�صو�ص امل�ؤ�س�سة ل�ل�أدي��ان
ال �ت��وح �ي��دي��ة الإب ��راه �ي �م �ي ��ة يف ت��ر� �س �ي��خ ق �ي��م ح�ق��وق
الإن�سان؟ �أي��ن تتجلى جدلية اخل�صو�صية والكونية
من منظور الر�ؤية القر�آنية التي هي امتداد للأديان
التوحيدية الإبراهيمية؟ وكيف ميكن للخ�صو�صية
�أن تنفتح على الكونية من منظور الر�ؤية القر�آنية؟
ومن خالل هذه الت�سا�ؤالت يحاول الكاتب ا�ستقراء
الن�سق ال �ق��ر�آين االرت�ق��ائ��ي م��ن ال�ف��رد �إىل اجلماعة
ومن ثم اخلالفة الكونية .ولأجل تو�ضيح ذلك يقرتح
الكاتب ث�لاث��ة حم��اور للتحليل :الأول :خ�صو�صية
حقوق الإن�سان يف الأدي ��ان التوحيدية الإبراهيمية.
الثاين :مفهوم الإن�سان يف الر�ؤية القر�آنية .الثالث:
الر�ؤية القر�آنية لكونية حقوق الإن�سان.
يف املحور الأول ،ي�شري الكاتب �إىل �أن الأديان ال�سماوية
(اليهودية وامل�سيحية والإ� �س�لام) ك��ان لها دور كبري
يف ن���ش��ر وت�ط��وي��ر م �ب��ادئ ح�ق��وق الإن �� �س��ان ذل ��ك �أن�ه��ا
�أ�سهمت يف ت�أ�سي�س الوعي بحرية الإن�سان وحقه يف
العي�ش الكرمي ،وجعلته مدار الكون ومناط التكرمي.
�إال �أن ��ه ينبغي �أي��ً��ض��ا التمييز ب�ين خ�صو�صيات هذه
الأدي ��ان يف مفهوم حقوق الإن���س��ان .ففي خ�صو�صية
حقوق الإن�سان بالديانة اليهودية تعد ر�سالة مو�سى
ع�ل�ي��ه ال �� �س�لام مب �ث��اب��ة م�ل�ح�م��ة ل�ت�ح��ري��ر ال �ف ��رد من
طغيان فرعون ،ويتجلى ذلك يف و�صاياه التي وردت
يف ��س�ف��ر ال�ت�ث�ن�ي��ة ك�ح��ق ال��وال��دي��ن وال �ف �ق��راء وحفظ
حقوق الإن�سان املالية ومنع الغ�ش والر�شوة وغريها
من احل�ق��وق .ولكن تكمن �إ�شكالية ه��ذه الو�صايا يف
حتديدها فقط لبني �إ�سرائيل وعدم جتاوزها لهم.
�أما يف الديانة امل�سيحية ،فقد انتقلت من اخل�صو�صية
امل�ن�غ�ل�ق��ة �إىل اخل���ص��و��ص�ي��ة امل�ن�ف�ت�ح��ة م �ث��ل احل ��ق يف
احل �ي ��اة وح ��ري ��ة االع �ت �ق��اد وح ��ق ال � ��زوج ع �ل��ى زوج �ت��ه
وال�ع�ك����س ،وح ��ق ال�ت�ع�ل�ي��م وامل �� �س��اواة وال�ع�م��ل والإرث

وال�ت���س��ام��ح وغ�يره��ا ،وت��دع��و الأن��اج �ي��ل الأرب �ع ��ة �إىل
املحبة والت�سامح مع الآخ��ر� .إذن امل�سيحية هي دعوة
دينية خال�صة� ،إال �أنها مل تهتم بنظام احلكم الذي
تف�ضله و�إمن��ا اكتفت ب�إعالن حرية العقيدة وحتقيق
مثل �أعلى للإن�سانية معتمدة على �أ�سا�س املحبة .وهي
تختلف عن اليهودية بكونها مل تهتم ب�شريعة تنظم
مبادئها وال بقومية تكون مركزها.
ويعد الإ�سالم �آخر الديانات التوحيدية ،وقد تعاي�ش
م��ع ب��اق��ي ال��دي��ان��ات ��س��واء ك��ان��ت توحيدية �أو وثنية،
ومن �أهم خ�صائ�ص حقوق الإن�سان يف الإ�سالم وجود
ال�شريعة الإ�سالمية؛ �إذ �إن حقوق الإن�سان جزء منها،
وتتميز �أحكامها بال�صفة الدينية وقوة الإل��زام وهي
حقوق �إلهية مقيدة بامل�صلحة العامة .ومن �أبرز نتائج
�إ�ضفاء ال�صفة الدينية على الأح�ك��ام العامة حلقوق
الإن �� �س��ان ه��ي ال �ك �م��ال واخل �ل��و م��ن ال�ن�ق����ص كالظلم
وال�ه��وى وامل ُ�ح��اب��اة والن�سيان .وتتميز ه��ذه ال�شريعة
ب�أنها �إلهية وعاملية ولي�ست مرتبطة بقومية معينة.
وهنا يثري الكاتب ت�سا�ؤال :ما هو موقع الإن�سان يف
الر�ؤية القر�آنية؟ وكيف ميكن للخ�صو�صية �أن تنفتح
على الكونية من منظور الر�ؤية القر�آنية؟
ي�ج�ي��ب ال �ك��ات��ب ع��ن ذل ��ك يف امل �ح��ور ال �ث��اين «م�ف�ه��وم
الإن�سان يف الر�ؤية القر�آنية» ذلك �أن مفهوم الإن�سان
يف ال �ق��ر�آن ق��ائ��م على حقيقتني داخليتني يف قوامه
وتركيبه الإن�ساين :الأوىل �أنه خملوق �أ�صله الأول من
تراب و�ساللته من ماء مهني ،والثانية تكرميه على
�سائر املخلوقات الأخ��رى .وعليه ،فقد و�ضع القر�آن
الإن�سان يف مكانه الطبيعي باعتباره املخلوق امل�س�ؤول
وحام ً
ال للأمانة ،وخطاب القر�آن للإن�سان �شامل من
خلقه �إىل مماته ،يدله على �سعادته يف الدنيا والآخرة
ويحدثه عن طبيعته و�صفاته ال�سلبية ونق�صه .وهو
هنا ينقل الإن�سان من عامله الفردي ثم �إىل الأ�سري
لي�صل به يف النهاية �إىل ت�سخري الأر�ض له.
وي�ن��اق����ش ال�ك��ات��ب حم�م��د اجل�م��اين يف امل�ح��ور الثالث

املعنون بـ «الر�ؤية القر�آنية لكونية حقوق الإن�سان» عن
بع�ض معامل هذه احلقوق مثل -1 :حقوق الإن�سان يف
امل�ساواة والتي تكون بامل�ساواة يف احلقوق الق�ضائية
واحل �ق ��وق امل��دن�ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة -2 .ح��ق الإن �� �س��ان يف
احلياة �إذ ع ّدها القر�آن حقا مقد�سا للإن�سان بل جعل
القتل م��وازي��ا لل�شرك وذل��ك دون متييز ب�ين امل�سلم
وغ �ي�ره -3 .ح��ق الإن �� �س��ان يف الأم � ��ن ،وذل ��ك ح�ف� ً
�اظ��ا
على حياته وج�سد وم��ال��ه وعر�ضه ون�سبه وم�سكنه
وملب�سه ،وحق يف الدفاع عن نف�سه من العدوان-4 .
حق الإن�سان يف التمتع بنظام ق�ضائي فاعل ،وذلك من
خ�لال ا�ستخدام ال�شهادة ال�صحيحة الثابتة كدليل
ل�ل�إث�ب��ات يف امل�ع��ام�لات -5 .ح��ق الإن���س��ان يف احل��ري��ة،
م �ث��ل احل ��ري ��ة ال��دي �ن �ي��ة وال �ف �ك ��ري ��ة وح ��ري ��ة ال�ت�ن�ق��ل
واحلرية ال�سيا�سية -6 .حق الإن�سان يف العدالة ،ذلك
�أن الق�سط �شعار ال��دي��ان��ات ال�سماوية كلها ،والعدل
من �أ�سماء اهلل احل�سنى ،وجعل الإ�سالم العدل �شامال
دون متييز لأي نوع �أو طائفة -7 .حقوق امل��ر�أة ،فقد
�أع�ل�ن��ت ال�ك�ث�ير م��ن �آي ��ات ال �ق ��ر�آن م �ب��د�أ امل �� �س��اواة بني
ال��رج��ل وامل ��ر�أة م��ن حيث القيمة امل�شرتكة واحلقوق
والواجبات ،ويف ال��زواج وامل�يراث -8 .حق الإن�سان يف
التعليم ،وه��و العامل الأ��س��ا��س��ي النتقال ال�ع��رب من
اجلاهلية �إىل العلم واحل�ضارة من �أول كلمة له «اقر�أ»
والدعوات املتكررة للت�أمل والتدبر -9 .حق الإن�سان
يف العمل ،وهو �شامل للعمل الدنيوي والأخروي ،فقد
قرن العبادة كقيمة م�شابهة للعمل الدنيوي.
ويختتم الكاتب درا��س�ت��ه مبقاربة ب�ين كونية حقوق
الإن�سان يف ال��ر�ؤي��ة القر�آنية وب�ين ال��ر�ؤي��ة الو�ضعية
العاملية وذل��ك من �أج��ل معرفة الت�أ�صيل للم�شرتك
الإن���س��اين وال�ث�ق��ايف ،حيث �إن ال �ق��ر�آن ن�سخ ال�شرائع
ال���س��اب�ق��ة ل ��ه ال �ت��ي ك��ان��ت م�ن�غ�ل�ق��ة يف ال �ي �ه��ودي��ة �إىل
االنفتاح يف امل�سيحية وانتهاء بكونية حقوق الإن�سان يف
الر�ؤية القر�آنية بو�صفها خامتة الأدي��ان التوحيدية
والإبراهيمية.
nskindi83@yahoo.com
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األسطورة والدين
وليد العبري
هناك حقيقة �سيكولوجية ال ميكن �إنكارها �إال عن جهل كما يقول والرت �ستي�س وهي �أن الإن�سان تعر�ض له يف حياته خربات غري عادية ميكن �أن ن�صنفها ب�أنها خربات دينية وهو
ي�سميها يف �أعلى �صورها با�سم اخلربة ال�صوفية وهي خربات نلتقي بها يف �آداب الأمم جمي ًعا حتى �أكرثها حت�ضرا .هذه اخلربات جتعلنا نت�ساءل با�ستمرار ع َّما �إذا كان هناك يف
هذا الكون وجود روحي �أعظم من الإن�سان وهو الذي تتطلع �إليه الديانات املُختلفة للجن�س الب�شري؟ و�إن �صح وكان هناك مثل هذا الوجود الروحي ،فما عالقته بالإن�سان؟ وما
هي عالقته بالكون ب�صفة عامة؟

وهذا ما ناق�شته الباحثة �أمل مربوك يف مقالها املن�شور مبجلة
«ال �ت �ف��اه��م»و�أ� �ض��اف��ت �أن ال�ت�ف���س�يرات امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ن���ش��أة ال��دي��ن
تفرت�ض �سل ًفا وجود هذه اخلربة الدينية ،وتعني بذلك املوقف
الذي يجد فيه الإن�سان نف�سه مدفوعاً �إىل الت�سا�ؤل عما �إذا كان
هناك وجود روحي متعالٍ �إنها اخلربة الدينية �إح�سا�س مت�أ�صل
يف �أع �م��اق الإن �� �س��ان ،بحيث ت�صبح حم��اول��ة ان �ت��زاع��ه ،حم��اول��ة
يائ�سة بقدر ما هي عميقة.
ه��ذا الإح�سا�س يكمن يف �أع�م��ق �أع�م��اق ك��ل قلب ب�شري ،ب��ل هو
يدخل يف �صميم ماهية الإن�سان ،وكما الحظ «رودلف �أوتو»بحق،
ف�إن الإح�سا�س هو واقعة نف�سية ،ال تن�ش�أ عن �أي �إرادة �أو ت�صميم
م�سبق ،والعك�س ه��و ال�صحيح مت��ا ًم��ا؛ ذل��ك لأن الإن���س��ان يجد
نف�سه حت��ت �سلطان ه��ذا الإح�سا�س دون م�ق��درة على توجيهه
�أو التحكم فيه .والطابع االنفعايل غري العقالين الذي تت�سم
به هذه اخلربة باملقد�س كما يقول «�أوتو» ال ميكن التعبري عنه
بلغة ال��واق��ع املعا�ش وم�ف��ردات التجارب اليومية ،فهذا �أم��ر يف
غاية ال�صعوبة.
اخل�برة الدينية� ،إذن ،لي�ست ظاهرة ميكن مراقبتها وو�صفها
م��ن اخل ��ارج ،و�إمن ��ا ه��ي �أم ��ر ذات ��ي ي�خ�ت�بره ال�ف��رد بنف�سه؛ وال
ي�ستطيع �أن ي�ت�ع��رف ع�ل�ي��ه �إال بالتنقيب يف ذاك��رت��ه و��س�يرت��ه
ال��ذات �ي��ة ،واال��س�ت�م��اع �إىل ��ش�ه��ادة الآخ ��ري ��ن ال��ذي��ن ع�ب�روا عن
خرباتهم .وهو ال يخت�ص بفرد دون �آخر ،وال بفئة دون �أخرى؛
ب��ل ي�ت�ع��ر���ض ل��ه اجل�م�ي��ع ول�ك��ن ب��درج��ات م�ت�ف��اوت��ة م��ن ال���ش��دة
والو�ضوح ،ويتعاملون معه بدرجات متفاوتة �أي�ضاً من القبول
واالعرتاف.
ولإب � � ��راز م �ف �ه��وم اخل� ب��رة ال��دي �ن �ي��ة� � ،س ��وف ن���ش�ير ه �ن��ا مل��وق��ف
م�ت�ب��اي��ن الث �ن�ين م ��ن امل�ف�ك��ري��ن ال�لاه��وت �ي�ين يف جم ��ال درا� �س��ة
«اخل�ب�رة»وع�ل�اق �ت �ه ��ا ب ��الأ� �س �ط ��ورة وال ��دي ��ن .وه �م ��ا« :رودل� ��ف
بولتمان»الذي نظر �إىل م�سائل العقيدة امل�سيحية نظرة نقدية،
بغية ال�ت��أك��د م��ن �صحتها؛ وا�ستبعد ال�ط��اب��ع الأ� �س �ط��وري من
العهد اجل��دي��د ،وح��اول تف�سريه على نحو وج��ودي .وذل��ك من
خالل م�شروعه الـ «دمييثولوجي»الذي وجد فيه بداية لإعادة
تكوين العقل املعا�صر على نحو يخل�صه م��ن الأ��س�ط��ورة التي
مازالت تهيمن على تفكريه يف ع�صر العلم.
أ�م��ا الثاين فهو «مري�سيا �إلياد»الباحث يف تاريخ الأدي��ان وعلم
الأ�ساطري ،ال��ذي لفت االنتباه �إىل �أ َّن الأ�سطورة هي من �أهم

االك�ت���ش��اف��ات يف ال�ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،و�أن الإن���س��ان م ��ازال يحمل
بقايا ميثولوجية يف �شعوره ،يحياها يف وجدانه ويف �أحالمه.
ومن خالل الأ�ساطري ،تناول «�إلياد»م�شكالت �شغلت الإن�سان يف
الأزم�ن��ة القدمية كما يف الزمن الراهن ومنها :الأمل والقلق
واملوت .كما قدم � ً
أي�ضا �أبحاثاً عن الزمان والتاريخ ،وعن املقد�س
وال��دن �ي��وي ،وحت ��دث ع��ن احل�ن�ين �إىل ال �ف��ردو���س ،وال��رغ �ب��ة يف
جتاوز ما هو ب�شري ،لينتهي �إىل �أ َّن الأ�سطورة تكمن يف ال �شعور
الإن�سان احلديث؛ وهي تفعل فعلها يف تفكريه ،ويف �سلوكه دون
�أن يُدرك ذلك.
كانت نقطة االنطالق الأ�سا�سية يف م�شروع «بولتمان»هي اتخاذه
من النقد منهجاً ،ومن العقل �أداة لهذا املنهج .فقد اجته �إىل
درا�سة منهج «نقد ال�شكل»وطبقه على العهد اجلديد م�ستخدمًا
يف ذلك منهجاً حتليليا مقارنا ،يربط من خالله بني التعاليم
ال� ��واردة يف الأن��اج �ي��ل و�أ��ص��ول�ه��ا يف ال�ي�ه��ودي��ة والهيلين�ستية؛
ويحدد الت�شابهات واالختالفات بني كتاب الإجن�ي��ل والوقوف
على �أه��م الإ��ض��اف��ات التي رمب��ا قد تكون �أ�ضيفت �إىل املحتوى
الأ�صلي.
ولعل ال�سبب الرئي�سي وراء اعتماد «بولتمان»على منهج «نقد
ال���ش�ك��ل»�أن��ه ر�أى �أن ه�ن��اك ال�ك�ث�ير م��ن م�صطلحات الأن��اج�ي��ل
غري قابلة للتطبيق ب�شكل فعلي ،وغري جديرة ب�إي�صال فحوى
الر�سالة الدينية احلقيقية �إىل قلوب و�أذه ��ان ال� َّن��ا���س؛ وذل��ك
ب �ه��دف ج�ع��ل ال�ن����ص ال��دي �ن��ي ق��اب�ل ً
ا ل�ل�ف�ه��م م��ن ق�ب��ل الإن �� �س��ان
املعا�صر ،الذي مل يعد يفهم ما يقوله العهد اجلديد.
�إذن ،ماذا يتعني على الالهوت والتب�شري امل�سيحي �أن يفعل �أمام
رف�ض النا�س املعا�صر لأ�سطورة العهد اجلديد؟ يرى بولتمان
�أن ال ��ر�ؤي ��ة الأ� �س �ط��وري��ة ل�ل�ع��امل ال ت�ن�ط��وي يف ح��د ذات �ه��ا على
�شيء يتوقف على امل�سيحية وحدها دون �سواها ،فهذه الر�ؤية
الأ��س�ط��وري��ة ع��ن ال�ع��امل ،لي�ست فقط يف ال�ت�راث ال�سابق على
امل�سيحية وال��ذي وجد عند اليهودية والغنو�صية ،بل � ً
أي�ضا يف
الرتاث اليوناين وغري اليوناين ال�سابق عليهما.
�إن ن�ظ��رة فاح�صة يلقيها الإن���س��ان على م�سرية حياته وبنية
جمتمعه ،تو�ضح �أن��ه م��ازال يعي�ش يف ع��امل ثنائي م��ن اخليال
والغيبيات .وهو يف وجوده �أ�سري لأ�ساطري وحمرمات ومُقد�سات
تتناول كل مقومات هذا الوجود ،و�إنه مازال يعاين من ت�سلط
وا�ستبداد �أفكار �أ�شخا�ص تف�صله عنهم مئات ال�سنني .ويندر �أن

و�صف ذلك ال�شيء باحلالل واملُقد�س وذلك
يت�ساءل �أحد :ملاذا ّ
ال�شيء باملدن�س واحل ��رام؟ مل��اذا اعترب ه��ذا امل�ك��ان وه��ذا اجلبل
وذل��ك احلجر مقد�ساً يف ح�ين و�صف غ�يره �أو ُو�صفت ظاهرة
طبيعية كونها جمردة من القدا�سة.
ك�شف «مري�سيا �إلياد»عن الكثري من الأوه��ام التي تعاين منها
بع�ض املجتمعات ،والتي يجب نزعها من الر�ؤو�س التي تع�ش�ش
فيها؛ م��ن غريها م��ن الأ��س��اط�ير الكثرية التي يجب تعريتها
من زمن طويل .ويف �إط��ار ذل��كَّ ،
بي معامل احل��دود لكثري من
الأمور التي تعر�ض وجودها حتت عنوان «مقد�س« ،بينما هي يف
واقع الأمر تنبع من ميثولوجيا ابتكرها الإن�سان عرب تاريخيه؛
وجعلها قيدا على فكره وحريته .ويف كتابه «املقد�س والدنيوي«،
انكب «�إلياد»على حتليل �أ�شكال اخلربة الدينية ،وجنح يف �إظهار
حمتواها وبيان خ�صائ�صها النوعية .و�سعى �إىل تقدمي ظاهرة
«املقد�س»بكل تعقيداتها ويف تعار�ضها � ً
أي�ضا مع ما هو دنيوي
�أو مدن�س.
يقول« :كيف ميكن للنف�س الب�شرية �أن تتحرك دون االقتناع
بوجود �شيء حقيقي ال ميكن �إنقا�صه يف هذا العامل؟ كيف ميكن
لل�شعور �أن يبدو دون �أن ي�ضفي داللة حقيقية لتجارب الإن�سان؟
�إن ال�شعور بعامل حقيقي وذي معنى مرتبط �أ�سا�سا باكت�شاف
املقد�س .ومن خالل خربة املقد�س �أدركت النف�س الفارق بني ما
يكت�شف على �أنه حقيقي وذو معنى قوي ،وبني ما هو دنيوي �أو
مدن�س وجمرد من كل خ�صائ�ص القدا�سة.
�إن ال �ق��راءة ت�سقط الإن �� �س��ان خ ��ارج ح ��دود �شخ�صيته وتدخله
يف �إي�ق��اع��ات �أخ ��رى؛ وجتعله يحيا يف ت��اري��خ �آخ ��ر .وه�ك��ذا ر�أى
«�إلياد» �أن الإن�سان احلديث بو�سائله املتعددة ي�سعى با�ستمرار
�إىل اخلروج عن تاريخه ،ويبذل اجلهد لكي يحيا �إيقاعا زمنيا
يختلف ،كل االختالف ،عن الزمان امل�ألوف .وهو �إن يفعل ذلك
ي�ستعيد مرة �أخرى ،دون �أن يفطن ،ال�سلوك الأ�سطوري.
وخال�صة القول� ،إن الإن�سان حاول من خالل خربته �أن يتطلع
�إىل الوجود الروحي الذي هو �أعظم منه ،والذي ينظم عالقته
ب��ال�ك��ون ب�صفة ع��ام��ة؛ وال ��ذي تنحو �إل�ي��ه ال��دي��ان��ات املختلفة.
وان��دف��ع بقوة الإح�سا�س املت�أ�صل يف �أعماقه �إىل خ�برة املقد�س
ال�ت��ي ال ُي�ك��ن ال�ت�ع�ب�ير ع�ن�ه��ا ب�ل�غ��ة ال��واق��ع امل �ع��ا���ش ،وم �ف��ردات
ال �ت �ج��ارب ال�ي��وم�ي��ة؛ ف�خ�ل��ق «م�ي�ث��ول��وج�ي��ا»جت�ع��ل ه ��ذه اخل�برة
م�شرتكة مع الآخرين.
Wali7-alabro@hotmail.com
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مدنية التعليم في الفكر اإلسالمي وأثرها على

المنظومة التربوية

سيف الوهيبي

�أ�س�س الفكر الإ�سالمي الرتبوي ل�شخ�صية ُم�سلمة قوية فاعلة منذ ُمطلعة ،ا�ستطاع من خاللها ا�ستيعاب حاجات وم�شكالت املجتمعات التي ُ�شملت بنور الإ�سالم ،بالإ�ضافة �إىل
بدءا بالعامل املغاربي حممد بن
ا�ستيعاب الثقافات الوافدة والتفاعل معها؛ فكان ذلك الإنتاج الفكري والرتاث العلمي الهائل الذي متخ�ض منذ بدايات القرن الثاين الهجري ً
�سحنون التنوخي (202هــ817/م) يف كتابه �آداب املعلمني،

مروراً باملاوردي والفيل�سوف �أبي حامد الغزايل ،وغريهم
من العلماء ممن ا�شتغلوا بالفكر الرتبوي و�سربوا �أغواره.
وقد �شهد الفكر الإ�سالمي تطورا ملحوظا على ال�صعيد
ال�ع��امل��ي ،غ�ير �أ َّن ه��ذا االنت�شار والتو�سع انحب�س �إ�شعاعه
وان�ت�ه��ى ب��ه الأم� ��ر �إىل م�ف��اه�ي��م �ضيقة خ�لا��ص�ت�ه��ا ت��ردي��د
معارف ال�سلف من جهة ،وتقليد الفكر الأجنبي من جهة
�أخرى ،ف�أ�صبح التعليم ُيعاين من غربة يف الزمان واملكان،
يعي�ش خلف املجتمع بعيداً عنه وع��ن م�شكالته ويحا�صر
نف�سه وحركته �ضمن مُ عطيات عقول �أنتجت لع�صر �آخ��ر
وملُ�شكالت �أخرى.
ه��ذا و ُيعاين الفكر الرتبوي الإ�سالمي من م�شاكل عدة،
نناق�ش �أب ��رزه ��ا �ضمن م�ق��ال��ة ال�ك��ات��ب م�صطفى ح�ضران
امل �ن �� �ش��ور مب�ج�ل��ة ال �ت �ف��اه��م ب �ع �ن ��وان«� �س ��ؤال �إ� �ص�ل�اح ال�ف�ك��ر
الرتبوي« وفيها نبحث يف م�س�ألة ازدواجية التعليم وما لها
من خماطر عدة يف بناء الإن�سان العربي امل�سلم.
ت�شكل م�س�ألة االنق�سام احلا�صل يف نظام التعليم الإ�سالمي
يف م�س�ألة الف�صل بني العلوم الدينية التقليدية والعلوم
احلديثة� ،أزم��ة مف�صلية حا�سمة يف التاريخ منذ القرنني
ال�سابع وال�ث��ام��ن ع�شر ،وه��ي نتيجة االح�ت�ك��اك احل�ضاري
واال�ستعمار ال�غ��رب��ي لل�شرق ب��داي��ة باال�ستعمار الفرن�سي
ع��ام 1798م ،وفيه ب��د�أ ال�صراع يعرف طريقه وم�ساره بني
ال �ق ��دمي واحل ��دي ��ث ،والأ� �ص ��ال ��ة وامل �ع��ا� �ص��رة ،ب�ي�ن ال�ث�ق��اف��ة
العربية الإ�سالمية وبني الثقافة الغربية احلداثية ،وقد
تباينت حدة ال�صراع باختالف املجال املعريف ،فبينما ا�شتد
وحمي وطي�س ال�صراع يف جمال الدرا�سات الإ�سالمية ،خفَّ
وبهت يف جمال العلوم الأ�سا�سية والتطبيقية ،وا�س ُتحدث
نظام تعليمي علماين ذو توجه غربي مُ وا ٍز للتعليم الديني
ال�ت�ق�ل�ي��دي امل � ��وروث ،وان�ق���س��م ال�ت�ع�ل�ي��م �إىل دي �ن��ي وم ��دين،
�أم��ا الديني فيقوم على خملفات بالية وق�شور م��ن الفكر
الإ�سالمي واللغة العربية ،ويحرم درا�سة العلوم احلديثة،
�أو ي��أخ��ذ منها �أن���ص�ب��ة ت��اف�ه��ة ،ويكتفي بحفظ ال �ق��ر�آن �أو
ج��زء م�ن��ه� ،إ��ض��اف��ة �إىل ال�ع�ل��وم ال�شرعية وال�ل�غ��وي��ة فقط،
وي��وزع خريجو هذا التعليم على ن��وا ٍح جانبية من املجتمع
الإ� �س�ل�ام ��ي ري �ث �م��ا ي �ت��م اخل�ل�ا� ��ص م�ن�ه��م وم ��ن ق���ص��وره��م
امل�ل�ح��وظ� .أم ��ا التعليم امل ��دين فتتوافر فيه درا� �س��ة الكون

واحلياة ،وتت�سع فيه الدرا�سات الإن�سانية املجردة ،ونح�سب
�أن ال�ط��ال��ب ال�ع��رب��ي ق��د ح���ص��ل ع�ل��ى �أن���ص�ب��ة �ضخمة من
املعارف العلمية املحرتمة ت�ساوي ما ح�صل عليه زميله يف
مو�سكو �أو لندن! �أما العلوم الدينية والعربية ف�إ َّن الطالب
ال يكلف بها وال يتناول منها �إال �أن�صبة حمدودة هزيلة.
ل���س��ت م ��ن م� ��ؤي ��دي ن �ظ��ري��ة امل � ��ؤام� ��رة ب ��ل م ��ن م�ن��ا��ص��ري
حماربتها وجمابهتها بالت�سلح والإميان الداخلي والتم�سك
ب��الأف �ك��ار الأ��ص�ي�ل��ة وال� ت��راث وت �ط��وي��ره مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى مع
ع�صره ،حيث ال زالت �سيا�سة امل�ستعمر الغربي يف الع�صور
القريبة املا�ضية ،وال�ت��ي تنتهج �سيا�سات احل ��روب ال�ب��اردة
واملتدرجة يف التغيري والتوجيه للهيمنة؛ ملا لها من �أمد
بعيد وا�ستمرارية طويلة ،بغية فر�ض الأفكار ومن �ضمنها
�سيا�سات التعليم .وتتجلى �سيا�سة امل�ستعمر بخلق جيل
يفتخر ب��ال�ف�ك��ر ال�غ��رب��ي ومي �ج��ده وي �ن��ا� �ص��ره ،ث��م ي ��أخ��ذه،
ويحمي م�صاحله الفكرية والثقافية وامل��ادي��ة؛ وق��د كان
امل�غ��رب كمثال على ال ��دول الإ��س�لام�ي��ة امل�ستعمرة -وفيها
ظهرت ازدواج �ي��ة م��ا بعد اال�ستقالل ،نتج عنها ازدواج�ي��ة
ثقافية على م�ستوى املجتمع وانق�سمت النخبة املثقفة �إىل
فئتني :فئة تلقت تكوينها بالتعليم الأ�صيل ،وفئة تكونت
وفق نظام التعليم الع�صري ،وقد تولد عن هذا االنق�سام
اخ �ت�لاالت و��ص��راع��ات ك��ان لها ��ص��دى ملمو�س على تدين
م�ستوى التعليم ملا بعد اال�ستقالل.
�أمام هذه الثنائية واالزدواجية التي تعيق م�سرية التعليم
وال �ت ��ي �أدت �إىل ن �ت��ائ��ج ��س�ل�ب�ي��ة ل�ي����س ف �ق��ط ع �ل��ى حم�ت��وى
ال�ت�ع�ل�ي��م ،ب��ل ع�ل��ى م���س�ت��وى ف�ك��ر ج�ي��ل ب��أك�م�ل��ه ت��رب��ى على
�سلوكيات و�أخ�لاق الفكر الغربي العلماين .يف مقابل هذه
االزدواجية والإح�سا�س بخطرها؛ نبهت امل�ؤمترات العاملية
التعليم الإ� �س�لام��ي ب���ض��رورة جت ��اوز ه ��ذه الثنائية«حيث
عملت على بلورة فكرة التكامل املعريف وخلق الوعي الالزم
ب�أفكارها املفاهيمية واملنهجية ،وو�ضع اخلطوط العري�ضة
لتنفيذها ،فالفر�ضية ال�ت��ي �أُ�س�ست عليها الفكرة ه��ي �أن
النظاميني خمتلفان ،و�أن التعار�ض بينهما مت�أ�صل على
امل�ستويني العلمي والنظري ،وال ميكن بحال �أن ندجمهما
يف ن�ظ��ام تعليمي واح ��د ،وه��و الإِ��ش�ك��ال ال ��ذي ميثل جوهر
الأزم � ��ة ال�ف�ك��ري��ة ل�ل�أم��ة الإ� �س�لام �ي��ة .ي �ق��ول �أب ��و احل�سن

الندوي«لي�س �إال �أن ي�صاغ ه��ذا النظام التعليمي� ،صوغاً
ج��دي��داً ،ي�لائ��م ع�ق��ائ��د الأم ��ة امل�سلمة وم�ق��وم��ات حياتها،
و أ�ه��داف�ه��ا ،وحاجاتها ،ويخرج من جميع م��واد روح املادية
بالتجر�ؤ على اهلل �سبحانه وتعاىل ،ويقدر الآخرة ،ويعطف
على الإن�سانية كلها بال ا�ستثناء«.
خامتة
يق�سم الفكر التعليمي الغربي ح�سب منظوره العلوم �إىل
َّ
ق�سمني :ق�سم يهتم بالدين ،والق�سم الآخ��ر دن�ي��وي ،هذه
النظرية قائمة على الف�صل ب�ين ال��دي��ن واحل �ي��اة ولكنها
تتعار�ض والإ��س�لام تعار�ضاً ًتاما ،ذلك �أن الدين يف ح�سب
امل�ن�ظ��ور الإ��س�لام��ي لي�س �شيئاً منف� ً
صال ع��ن احل �ي��اة ،و�أن
العامل مبا حوى ملك هلل �سبحانه وتعاىل ،يحيا النا�س وِفقاً
مل�شيئته ،و�سعياً لتطبيق تعاليمه ،وهكذا فمثل هذا الت�صور
للحياة الب�شرية ي��ؤدي �إىل حتويل جميع العلوم الدنيوية
�إىل علوم دينية� ،أما تق�سيم العلوم �إىل ق�سمني ديني ُيدر�س
م��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر �إل �ه �ي��ة ،و�آخ� ��ر دن �ي��وي ُي ��در� ��س م��ن وج�ه��ة
النظر الأخ��رى املُقابلة ويف�ضي �إىل االعتقاد ب��أن الدين
�شيء واحلياة �شيء �آخ��ر ،و�أن ك�ل ً
ا منهما ي�سري يف جمرى
ال ��ص�ل��ة ل��ه ب ��الآخ ��ر ،وه �ك��ذا ي�صبح ال�ت��وف�ي��ق ب�غ�ي��ة �إخ ��راج
اجلماعة امل�ؤمنة التي يريدها القر�آن الكرمي �أم��راً �صبعاً
بالن�سبة لهذه الأجيال .ومن ثم ف�إن االزدواجية التعليمية
التي حدثت �أ�صبحت مبثابة ت�أ�سي�س لذلك احلاجز املقام
بني الدين والدنيا ،وهي قِ�سمة �أفرزت ثقافتني متباينتني
�إحدامها تتعامل مع الدنيا مبختلف جماالتها ،والثانية
تتعامل مع الآخ��رة بتنوع �أبوابها ،وهو ما عُد بحق �ضربة
قا�صمة للثقافة الإ�سالمية وللدين نف�سه� ،أبعدت الدين
عن احلياة واحلياة عن الدين ،وهكذا بقي االزدواج الذي
هو �أ�صل البالء ،وبقي ما ينتج عنه وجود عقليتني وتكوين
فئتني م��ن املثقفني بثقافتني خمتلفتني� ،إح��دام�ه��ا دينية
ولكنها قدمية يف تفكريها و�أ�سلوبها عقيمة يف طريقتها،
منعزلة عن احلياة� ،ضعيفة الت�أثري فيها ،والأخرى مدنية
�أو علمانية �أو ال دينية ولكنها غنية يف تفكريها ،جديدة
يف �أ�سلوبها ،مت�صلة باحلياة وم�شكالتها ،مم�سكة بزمام
التوجيه الفكري واالجتماعي وال�سيا�سي.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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تحقيق المخطوطات ..منهج وقيم
ناصر الحارثي

ُيكن فهم دوافع الكاتب في�صل احلفيان يف مقاله«�أخالقيات التحقيق» -واملن�شور يف جملة «التفاهم» -عندما جتد الن�ص يف �صورته الأوىل«املخطوطة»�أف�ضل بكثري من �صورته
اجلديدة«املحققة» واختالط �أفكار املحقق مع �أفكار �صاحب الن�ص الأ�صلي؛ لذلك ي�أتي مقاله م�ؤكدا على �أهمية النظرية العامة لعلم التحقيق ،م�شريا يف الآن ذاته �إىل �أن امل�شكلة
تتجاوز التكوين العلمي والنظري والتطبيقي للمحقق �إىل ظواهر ال �أخالقية� .إن املخطوطة بر�أي الكاتب ن�ص ما�ضوي كتب يف �إطار ظروف وق�ضايا تاريخية؛ فالتاريخ ال يعيد نف�سه،

و�أم ��ام ه��ذا الن�ص ال�ت��اري�خ��ي ال ��ذي ن�ق��ر�أه يف حا�ضر خمتلف
يرتدي املحقق زي القا�ضي ال��ذي ال يحابي �أح��دا وال ينت�صر
لفكرة ب��ل عليه �أن يظهر الن�ص كخرب يف املا�ضي يحقق فيه
ويوثقه؛ لذلك ي�سمى علم التحقيق ،ال كحقيقة �أو معلومة
ي�ق��وم بنقدها �أو منا�صرتها ،وت �ب��د�أ املهمة م��ن خ�لال عملية
التوثيق والت�أكيد على ق��دم الن�ص ،كما �أن ا�ستح�ضار الن�ص
التاريخي كحقيقة تاريخية ال ميكن �أن يتحقق مع برت الن�ص
من �سياقه التاريخي.
�إ َّن حمور حديث الكاتب يف �أخالقيات التحقيق هو ا�ستعرا�ض
قيم علم التحقيق و�أه�م�ي�ت�ه��ا ،وق��د �أو� �ض��ح ب ��أن ه��ذا املو�ضوع
رغ��م �أهميته مل يكن حديث املحققني �إال يف ��ش��ذرات متباينة
ب�ين �سطور كتبهم ،وه��ذا الأم ��ر ال يقلل م��ن اجل�ه��ود الكبرية
التي بذلها عدد من املحققني العرب يف �إط��ار �سعيهم لتقدمي
�إ��ض��اف��ة ملمو�سة يف خ��دم��ة ال�ت�راث ال�ع��رب��ي وع�ل��م التحقيق،
وقد اطلع الكاتب على كتابات امل�ست�شرق الأمل��اين برج�شرتا�س
يف ك �ت��اب��ه «ن �ق ��د ال �ن �� �ص��و���ص ون �� �ش��ر ال �ك �ت ��ب« ،وك �ت ��اب «ق ��واع ��د
حتقيق املخطوطات العربية وترجمتها« للفرن�سيني بال�شري
و��س��وف��اج�ي��ه ووج ��د �أن االه �ت �م��ام ب�ق�ي��م �أخ�ل�اق �ي ��ات التحقيق
غائب عندهما ،و�أم��ا على ال�صعيد العربي ف��إن �أب��رز من اهتم
ب��أخ�لاق�ي��ات التحقيق ع�ب��دال���س�لام ه ��ارون م��ن خ�لال ت��أك�ي��ده
على الأم��ان��ة العلمية يف التحقيق ،وع��دم التدخل والعبث يف
الن�صو�ص من خالل الت�صحيف والتحريف ،كما ركز عبداهلل
ع���س�ي�لان يف ك�ت��اب��ه «حت�ق�ي��ق امل�خ�ط��وط��ات ب�ين ال��واق��ع والنهج
الأم�ث��ل« على قيم مثل �أهمية ات�صاف املحقق بالأمانة وعدم
التعجل يف و�ضع الأحكام واال�ستنتاجات ملقا�صد الن�ص الأ�صلي،
وي�شري الكاتب �إىل �أن وجود �أخالقيات و�آداب عامة يف �أي علم
هو �أمر �سائد يف الرتاث العربي.
�إ َّن تفاعل الن�ص الرتاثي مع العامل العربي وارتباط املا�ضي
باحلا�ضر واحلا�ضر باملا�ضي ،يجعل م��ن الن�ص التاريخي يف
امل�خ�ط��وط��ة ب ��ر�أي ال�ك��ات��ب م ��ادة جت��اري��ة ل ��دى ك��ل م��ن املحقق
والنا�شر .هذا االنتهاك اخلطري وغياب الأمانة العلمية يجعل
من الن�صو�ص و�سيلة ملنا�صرة �أفكار و�أيدولوجيات معينة من

خالل ا�ستح�ضار الن�ص وبرته عن �سياقه ،ويف ظل عدم وجود
د�ستور لقيم التحقيق واملخطوطات و�سهولة التزوير والتعديل
يف ال �ن �� �ص��و���ص و� �س��رق��ة ج �ه ��ود امل�ح�ق�ق�ين ان�ت���ش��ر يف م�ن���ص��ات
التوا�صل االجتماعي الكثري م��ن الن�صو�ص الغري موثقة �أو
املن�سوبة لأ�شخا�ص �آخرين .وهنا يظهر �ضعف دور امل�ؤ�س�سات
ال�تراث�ي��ة الر�سمية يف �ضبط �إي�ق��اع العمل التحقيقي ،فنجد
وج��ود ظاهرة مثل ن�ص �أدب��ي ك��ان ين�سب لكاتب معني ،والآن
�أ�صبح ين�سب لعدة كتاب و�أ�صبح ه��ذا الن�ص جمهول امل�صدر،
كما �أن انت�شار ظاهرة ال�سرقات الأدبية وحتى انت�شار الر�سائل
العلمية املزورة على الرغم من وجود كتابها احلقيقيني �أحياء
يجعل من مهمة التزوير والتهاون �أمام ن�صو�ص قدمية عملية
�سهلة .ومن امل�آ�سي التي جندها يف واقعنا هو املحاكمة الدائمة
وامل�ستمرة للن�ص التاريخي كما حدث من ا�ستجداء لن�صو�ص
تاريخية قدمية مبتورة عند قيام ن�شاط �إرهابي متطرف كما
هي احل��ال يف «داع����ش« ،وحماكمة ال�تراث من خ�لال املطالبة
بحرقه كامال� ،أو الدفاع عنه ب�شكل م�ستميت وك�أنه ن�ص ينطق
با�سم احلا�ضر� ،إن من �أ�سباب هذا اخللل الأخالقي يف التعامل
مع الن�صو�ص الرتاثية وانتهاك قيم التحقيق هو حجم الرتاث
ال�ع��رب��ي غ�ير امل�ح�ق��ق ،ف�ه��ذه ال�ن���ص��و���ص ب�ين ��س�ن��دان ال�ع��زوف
الكبري عن التحقيق ومطرقة الت�شويه املبا�شر للمخطوطة،
وكذلك ال�صراعات الفكرية يف عاملنا العربي والرغبة الدائمة
يف ا�ستح�ضار الن�ص التاريخي وحماكمته �إيجابا و�سلبا وك�أنه
فعل م�ستمر ولي�س خربا ،كما �ساهم يف ذلك �أي�ضا تردي الو�ضع
يف عاملنا العربي و�ضعف امل�ؤ�س�سات الثقافية �سواء من خالل
�ضعف ال��دع��م امل ��ادي �أو �ضعف الأف ��راد العاملني فيها وغياب
ال���ص�بر والأن � ��اة ،وك��ذل��ك ع ��دم ف�ه��م ب�ع����ض امل�ح�ق�ق�ين ل�ل�إط��ار
الزمني واحلالة الثقافية التي كتب فيها الن�ص.
�إ َّن احل��دي��ث ع��ن �أخ�لاق �ي��ات التحقيق و�أه�م�ي�ت��ه و�أه ��م نقاط
ال�ضعف التي تعاين منها الن�صو�ص املحققة دفع الكاتب �إىل
تبني و�إيجاد حلول ت�ساهم يف حل هذه امل�شكلة الأخالقية كما
�أ��س�م��اه��ا ،وذل ��ك م��ن خ�لال ب�ن��اء منظومة �أخ�لاق�ي��ة للعمل يف
الن�ص الرتاثي حتت �إ�شراف �أ�ساتذة �أكادمييني متخ�ص�صني،
ودمج علم التحقيق مع �أخالقيات التحقيق فالتحقيق �صنعة

وقيم ،و��ض��رورة وج��ود د�ستور �أخالقي من خ�لال تبني ميثاق
�شرف �أخالقي يف التعامل مع الن�صو�ص الرتاثية ،فااللتزام
ب�أخالقيات التحقيق ت�ؤدي �إىل مكا�سب عملية وفكرية تتمثل يف
وجود التوثيق العلمي ال�صحيح ،واملحافظة على �سالمة الن�ص
التاريخي من التعدي عليه باحلذف �أو الزيادة ،وكذلك ي�ساهم
يف التعامل مع الن�ص التاريخي على �أنه حدث ما�ضوي ولي�س
حقيقة عملية حت��اك��م وجت�ت��ز�أ م��ن �سياقاتها لتحقيق رغبات
فكرية و�سيا�سية �آنية.
�إ َّن غرية الكاتب على قيم علم التحقيق مربرة �سواء يف �سياق
الأم ��ان ��ة ال�ع�ل�م�ي��ة ،وك��ذل��ك يف �سياقها ال �ف �ك��ري� .إن حا�ضرنا
يختلف عن ما�ضينا ولكن للغة العربية �سحر يجعل للن�صو�ص
مهما قدمت معاين ودالالت ن�ست�شعر بها يف �سياقنا احلا�ضر،
ولكن ه��ذا ال�سحر اجلميل �سالح ذو حدين فقد يكون معول
بناء لدرا�سة املا�ضي؛ فالتاريخ ال يكرر نف�سه� ،أو معول هدم
يف الت�ساهل يف ن�شر معلومات من خمطوطات غري دقيقة� .إن
عدم حتري الدقة يف املخطوطات يجعل من البناء الأكادميي
والبحثي على املخطوطة املحققة بناء �ضعيفا واال�ستدالل بها
ه�شا وم��زورا .ح��اول الكاتب ت�شخي�ص واق��ع التحقيق يف عاملنا
العربي ولكنه مل يتمكن من �سرد �أنواع الإ�شكاليات املوجودة يف
املخطوطات ليتفاداها املحققون �أو املهتمون بالتحقيق ،كذلك
مل يتنب حلوال منهجية فاعلة ميكن البناء عليها؛ فلقد اقت�صر
املقال يف الرتكيز على �أهمية �أخالقيات وقيم التحقيق ،وكذلك
يف الإ��ش��ارة �إىل �أب��رز ما كتبه املحققون العرب يف ه��ذا املجال.
�إن م�شكلة املحققني ب��ر�أي��ي تتعدى م�س�ألة املنهجية والقيم
�إىل �إ�شكالية فكرية حقيقة من خالل رغبة بع�ض املحققني يف
�إظهار �صور معينة للكاتب من خالل التحقيق لكتبه ،خا�صة
و�أن بع�ض امل�خ�ط��وط��ات ارت�ب�ط��ت ب ��أغ��را���ض م��ادي��ة �أو ن ��دوات
اح�ت�ف��اء ب��ال�ن�ت��اج ال�ع�ل�م��ي ل���ص��اح��ب امل�خ�ط��وط��ات ،ل��ذل��ك نحن
بحاجة ما�سة �إىل وجود قاعدة بيانات رقمية واعتماد م�صادر
ومعاجم ت�ساعد املحقق يف فهم املعاين وامل�صطلحات يف �سياقها
الزمني ،ومراجعة حتقيق املحقق لتجنب �إ�شكاليات كالتنقيط
واحل��ذف وال��زي��ادة ُت�سهم يف زي��ادة ح�س الأم��ان��ة وال��دق��ة لدى
املحقق.
m056058@gmail.com
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