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أمَّ ا قبل!...

د .هالل الحجري

«الج ْدوَ ل»
من قصائد األطفال الجميلة قصيدة بعنوان
َ
أو «ال ُّن َهيْر» للشاعر البريطاني الشهير ألفريد لورد تنيسون
( .)1892-1809كان تنيسون شاعر البالط البريطاني منذ سنة
 1850إلى وفاته ،وقد اكتسب شهرة واسعة؛ حتى أن العصر
الفيكتوري أصبح يعرف بـ «عصر تنيسون».
«الج ْدول» فقد كتبها سنة  ،1886أي قبل موته
أما قصيدته َ
العروض اإلنجليزي ضمن
بست سنوات .وهي تصنف في َ
المغ ّناة وتعرف بمصطلح .Ballad
القصائد القصصية ُ
والقصيدة على لسان الجدول أو ال ُّن َهيْر متحدثا فيها عن
رحلته المتعرجة التي تبدأ من بِرِ ك الطيور المائية حتى
االلتحام بالنهر الكبير .وفي ثنايا الرحلة يصف الجدول
مسيره في األرياف والقرى وما يمر به من مشاهد الطبيعة
بمختلف تجلياتها .يرى النقاد أن قصيدة تنيسون رمزية
وتلمح في أكثر من موضع
تتناول عالقة البشر بالطبيعة،
ّ
بفناء البشرية.
(الج ْدول)
َ
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الفهم اإلنساني لدى إدغار
موران وثورات المستقبل

باسم الكندي

يتتبع الباحث والكاتب ال ُعماين حممد بن �سعيد احلجري يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان (�إدغار موران وثورات التقنية وامل�ستقبل) حول فهم
الذات وفهم الآخر و�أثر ثورة املعلومات اجتماعي ًا على املجتمعات الب�شرية والعالقات فيما بينها يف وقتنا احلا�ضر.
م ّر الإن�سان بالكثري من التغريات والتح ّوالت التي ارتبطت
بتفكريه و�سلوكه حتى ُ�س ّميت الع�صور ال�ت��ي م � َّر بها ب�أهم
�أدواتها مثل الع�صر احلديدي والع�صر الربونزي حتى ابتكار
الكتابة التي كانت ح � ّداً فا�صال بني ع�صور ما قبل التاريخ
والع�صور التاريخية .هذه التحوالت كانت على فرتات بطيئة
جعلت الإن�سان م�ستوعبا لتغرياتها ومتك ّيفاً معها �إال �أنّ ما
ح��دث يف ع�صر ث��ورة املعلومات وقفزاتها ال�سريعة املفاجئة
جعلت الوعي الإن�ساين يف حالة �إرباك �شديد ملواكبتها ب�سبب
ت�ضاعف املعرفة وتطور و�سائل ات�صالها ب�شكل م�ست ّمر �أ ّثرت
على ثقافات ال�شعوب ،هذا الإرباك كان مثلما ن َّبه عليه (نبيل
علي) يف �أكرث من منا�سبة �سببه هو ك�سر ا�ستقرار الثنائيات
امل�ت���ض��ادة ال�ت��ي �أل�ف�ت�ه��ا امل�ج�ت�م�ع��ات م�ث��ل :ال �ف��ردي اجلمعي،
امل��ادي ال�لام��ادي ،اخليايل الواقعي ،املحلي العاملي ،احلايل
التاريخي ...إ�ل��خ  ،حيث اهت ّزت ه��ذه الثنائ ّيات ل��دى الوعي
الإن�ساين؛ فرغم �أنّ ع�صر ما قبل املعلومات قد انحاز �إىل
طرف منها �أو عجز عن املوالفة بينها ف��إنّ ع�صر املعلومات
ك�سر ه��ذا ال�ت���ض��اد ومت�ك��ن م��ن امل��وال�ف��ة بينها ،مم��ا زاد من
االلتبا�سات والتحديات ل��دى ال��وع��ي الإن���س��اين ل��درج��ة �أ ّن��ه
�إذا كُنّا ن�سمي القرن الع�شرين قرن (الال يقني) ف�إنّ القرن
ال��واح��د والع�شرين ه��و (ق��رن التعقّد) ال��ذي جت��اوز �سهولة
الثنائيات ال�ت��ي عرفها الإن���س��ان وحتكمت بنظرته للوجود
�سابقا؛ وما قاله نبيل علي يقوله �أي�ضاً روب��رت �أوزن�شتاين
وبول �إير�ش يف كتابهما (عقل جديد لعامل جديد) من حيث
�إنّ عقل الإن�سان وب�سبب تعقيدات احلياة املعا�صرة �أ�صبح غري
قادر على فهمها لتغرياتها امل�ستمرة.
ومن مظاهر حالة الإرباك هذه ما يتحدّث عنه �إدغار موران
من ازدواج�ي��ة الفهم /ال�لا تفاهم ،التوا�صل /ال�لا ات�صال،
بحيث �إنّ ال�ت�ق��ارب الإن �� �س��اين يف ع�صر امل�ع�ل��وم��ات ك�شبكات
الفاك�س والهواتف النقالة واملحطات ال�صوتية والإنرتنت،
كان يُف َ
رت ُ
�ض منها �أن ت�ؤدي �إىل مزيدٍ من التوا�صل والتفاهم
بني الب�شر ولكن ما حدث هو عك�س ذلك.
ك�م��ا ي��رى �إدغ ��ار م ��وران �أي���ض��ا �أ َّن ال�ف�ه��م ه��و و�سيلة وغ��اي��ة
التوا�صل الإن�ساين بحيث ال ُيكن حدوث تقدم يف عالقات
الب�شر من دون فهم متبادل يُ�ساعد على بناء َ�ش َراكات و َتبادُلٍ
ل�ل�م���ص��ال��ح �أ َّم� ��ا ال �غ��اي��ات الأخ� ��رى ل�ل�ت��وا��ص��ل (غ�ي�ر ال�ف�ه��م)
ت�ستهدف عادة الت�أثري على الب�شر لتغيري القناعات وتعبئة
ال��ر�أي العام امل��ؤدي��ة لالحت�شاد املُ�ضاد ون�شر الع�صبية التي

ُت� ّع��مِ ��ق االنق�سامات وال�ك��راه�ي��ة ،ك��ل ه��ذا جعل م ��وران يقول
با�ستحالة ب�ن��اء ال�ع�لاق��ات دون فهم م�ت�ب��ادل كما ��ش� َّد َد على
�ضرورة �إ�صالح العقليات ت�أكيداً على الأهمية احليوية للفهم
حيث يذهب �إىل �أ َّن �أ�صل هذه امل�شكالت الإن�سانية يعود �إىل
الرتبية والتعليم لذا يقرتح (الرتبية على التفاهم) ك�إحدى
�سبع �ضرورات �أ�سا�سية لرتبية امل�ستقبل .
ويف معنى فهم الآخ��ر ل��دى �إدغ��ار م��وران جن��ده يقول ب�أنها
ع�م�ل�ي��ة م �ك � َّون��ة م��ن حم��اول��ة م�ع��رف��ة ال �غ�ير ،وال���س�ع��ي نحو
التطابق معه والقيام ب�إ�سقاطات عليه  ،ويرى احلجري ب�أن
ما ذهب �إليه �إدغار موران يف هذا املعنى هو �صحيح يف حالة
التوجه �إىل الفهم الذي ي ُ
َن�شد التوا�صل وبناء التفاهم ولكن
ً
ما يحدث هو عك�سه �أو خالفه غالبا حيث جند �أنّ الرغبة يف
الفهم امل�شرتك يف حاالت التوا�صل االجتماعي عرب و�سائط
ثورة املعلومات قد تراجع كثرياً لأهداف �أخرى ،وهو ما يعلل
ظهور اجليو�ش الإلكرتونية التي �أ�صبحت ت�ؤثر على الر�أي
العام وت�أخذه نحو قناعات م�سبقة ومق�صودة ،نتيجة ل�سل�سلة
من عوائق الفهم تتمركز حول الذات والعرق واملجتمع بحيث
تختزل ال�شخ�صية املتعددة يف �إح��دى خا�صيتها وه��ي ر�ؤي��ة
مُ�ض ّللة جتعلنا ُنر ّكز على ال�صورة النمطية له مما يُ�ضعف
حالة التفاهم.
تع ّمق موران يف حتليله لعملية فهم الآخر و�أوجزها يف عبارة
(يُحيل الفهم الإن�ساين على معرفة ال��ذات ل�ل��ذات)؛ ولكن
ه��ذه ال��ر�ؤي��ة املت�صلة كثريا ب��ال��ذات واالن�ط�لاق منها تطرح
�س�ؤا ًال �أكرث �إحلاحاً حول كيفية بناء هوية ذاتية مع ا�ستيعاب
الآخر وتفهّمه؟ ح�سب ر�أي موران ف�إن وجود هوية يقت�ضي
فهماً عالياً للذات نف�سها وهنا يذكر احلجري �أنّ ذلك غري
كاف هنا من وجهة نظره؛ معل ً
ال ب�أنّ ذلك الفهم للذات �أي�ضا
ٍ
ً
ً
يقت�ضي ق ��درا عاليا م��ن الثقة وال�شعور بالطم�أنينة حتى
يتم ذلك الفهم يف مناخ ال يُهدد الهوية ،لذا �إنّ تكوين هوية
قوية بني املجتمعات رغم اختالف مكوناتها يكون �ضرور ّياً
لأ ّنه يُعطي معنى حقيقيا جلدوى التعارف الذي ن َّبهنا عليه
اهلل تعاىل حني ق��ال ( َو َج� َع� ْل� َن��ا ُك� ْم ُ�ش ُعو ًبا َو َق� َب��ا ِئ� َل ِل َت َعا َر ُفوا)
احلجرات ،13:فالتعارف هنا مل يكن جلعل الهويات املختلفة
يف قالب هوية واح��دة بل لبناء املعرفة املتبادلة التي ت��ؤدي
لتعمري الأر�ض وبناء احل�ضارة.
ويف �سياق احلديث عن الفهم �أم املعرفة؟ جند �أ َّن الفهم هو
�أداة لتحقيق املعرفة التي تنفي اجلهل ب��الآخ��ر .وعليه ف��إ َّن

بناء هوية قوية عارفة بذاتها واعية مبكوناتها يُع ّزز توا�صلها
احل���ض��اري م��ع الآخ ��ر ويُج ّنبها االنق�سامات احل ��ادة داخلها
تع�صبٍ من�ش�ؤها اخلوف على الهوية
والتي تظهر بها تيارات ُّ
�أو ال�شعور باال�ستعالء احل�ضاري ،ويف معر�ض حديث موران
ع��ن �أخ�ل�اق الفهم جن��د �أن��ه ُي�ق��دم �آراء مهمة مثل الو�صايا
تتمحور حول كيفية فهم الآخر بل وفهم عدم الفهم مُل ًتمِ �ساً
العذر للآخر.
ً
ورغ ��م �أنّ ال�ف�ه��م وال�ت�ف��اه��م غ��اي��ة ��س��ام�ي��ة وه ��ي واق �ع �ا غري
ُتح�صلة يف معظم الأحيان ،لذا ف�إننا جنده �سبحانه وتعاىل
م ّ
ُوجهنا �إىل قيمتني كبريتني ال تتع ّلقان باالعتقاد وامل�شاعر؛
ي ّ
ولكنهما تتعلقان بال�سلوك جتاه من يخالفنا يف الدين ومل
ي�ب��در منهما ع ��دوان �أو ظ�ل��م وه�م��ا :ال�بر وال�ق���س��ط ،لقوله
(ل َي ْنهَا ُك ُم َّ ُ
تعاىل َ
ّين َو َ ْ
الل ع َِن ا َّلذِ ينَ َ ْ
ل
ل ُي َقا ِت ُلو ُك ْم ِف ِ
الد ِ
�بروهُ � ْم َو ُت ْق�سِ ُطوا ِ�إ َل ْي ِه ْم ِ�إ َّن َّ َ
الل
ُيخْ ِر ُجو ُك ْم مِ نْ ِد َي��ا ِر ُك� ْم �أَنْ َت َ ُّ
ُي��حِ � ُّ�ب ا ْل ُ ْق�سِ طِ نيَ)املمتحنة الآي��ة  ،8كما يُ�ش ّد ُد م��وران �أي�ضا
على الرتبية والدميقراطية كطريقني �أ�سا�سيني للفهم وفق
ب��رام��ج ُم�ع�ت��مِ ��دة على مناهج خا�صة م��ع ت��وف�ير ن�ظ��ام يكفل
للجميع ال�ع��دال��ة وامل���س��اواة �أم ��ام ال�ق��ان��ون وال�ت��وزي��ع ال�ع��ادل
لل�سلطة والرثوة.
ختاماً يذكر احلجري �أ َّن كل ما ُكت َِب عن الأبعاد االجتماعية
لثورة املعلومات و�أثرها على العالقات الإن�سانية مبا يف ذلك
كتاب �إدغار موران حمل النظر هنا (تربية امل�ستقبل ،املعارف
ال���س�ب��ع ال���ض��روري��ة ل�ترب�ي��ة امل�ستقبل) وغ�يره��ا م��ن الكتب
الأخرى التي ُتلل �أو تتوقع الأثر االجتماعي للتقنية عرب
مراحل تطورها املختلفة ف�إن احلديثة منها �أ�صبحت قادرة
على تفجري الثورات و�صناعة حتوالت خمتلفة لدى ال�شعوب
وهو ما �أدّت �إليه من حاالت ال�صراعات العبثية التي حدثت
يف ع��امل�ن��ا ال�ع��رب��ي ك�م��ا ي�ت��وق��ع يف ظ��ل وج ��ود ت�ق�ن�ي��ات اجليل
اخل��ام����س (ال �ث��ورة ال�صناعية ال��راب�ع��ة) �ستكون ه�ن��اك نقلة
هائلة يف اجتاهات الن�شاط الإن�ساين مل ي�سبق لها نظري بفعل
حمركاتها الرئي�سة كالذكاء ال�صناعي والبيانات العمالقة،
و�إن�ترن��ت الأ��ش�ي��اء وغ�يره��ا .ل�ه��ذا؛ يجعلنا ُن ��درك �أهمية ما
قدمه موران من حتليل لإ�شكالية املعرفة والفهم والال فهم
يف احل��ال��ة الإن�سانية ،ودور الرتبية على الفهم واعتمادها
م���س��اراً رئي�ساً للنظم ال�ترب��وي��ة وو��ض��ع �أخ�ل�اق الفهم التي
�أو�صى بها كقاعدة �أخالقية مُ�ض ّمنة يف املواثيق الدولية.
mozaalkhatri93@gmail.com
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الليبرالية
بين الخطأ والصواب

٣

قيس المعولي

تختلف املبادئ من زمان ومكان بح�سب ن�ش�أة التغريات على اجلوانب ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية� .إنّ هذه الطفرات والفل�سفات
التي ما هي �إال خروج عن الواقع الذي يجب �أن يعي�شه الب�شر بالب�ساطة والواقعية والعقالنية املتزنة الو�سطية .االختالف واخلالف حالتان البد
من ورودهما يف حياة الب�شر اليومية و�إال لطر أ� على هذا العامل ال�سالم والأمن واال�ستقرار والت�سامح والعي�ش الرغد الهنيء� .إنّ احلديث �أغلبه ين�صب
هذه الأيام عن الطرق ال�سيا�سية للحكم وت�سيري �أمور الدول واحلكومات بحيث يختلف املحللون واملفكرون والدار�سون ال�سيا�سيون حول �أف�ضل الطرق
و�أن�سبها للحياة اليومية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية� .سنطرح يف هذه املقالة بع�ض الأفكار التي ن�شرها الكاتب يا�سر قن�صوه يف «املفهوم
الليربايل للتعددية الثقافية» واملن�شور يف جملة التفاهم.
يعي�ش املبد�أ الليربايل فرتة من االنتعا�ش وهذا يت�ضح من
خالل تعريفه الذي ين�ص على �أنه نظرية �أو فل�سفة �سيا�سية
ت�ق��وم ع�ل��ى �أف �ك��ار ت��دع��و ل�ل�ح��ري��ة وامل �� �س��اواة؛ فالليربالية
ال �ك�لا� �س �ي �ك �ي��ة ت ��دع ��و �إىل احل� ��ري� ��ة ،ب �ي �ن �م��ا ال �ل �ي�برال �ي��ة
االجتماعية تدعو �إىل امل�ساواة ،ويتبنى الليرباليون �أفكاراً
ت��دع��و �إىل ح��ري��ة التعبري ،وح��ري��ة ال��دي��ن ،واحل�ف��اظ على
احل �ق��وق امل��دن�ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل امل �� �س��اواة ب�ين اجلن�سني.
�إن انت�شار احل��رك��ات احلقوقية والأح ��زاب ال�سيا�سية التي
ت�ؤيدها �إمنا هو انعكا�س ل�صورة االنتعا�ش الليربايل الذي
يعي�شه املجتمع ال��دويل .ه��ذه احلريات وامل�ب��ادئ ماهي �إال
طفرات ن�ش�أت ب�سبب االختالل الفكري الذي يع�شيه الواقع
احل ��ايل وم��اه��ي �إال خ��زع�ب�لات ي�ن��ادي بها ال�ن��ا���س يف �ضوء
غياب احلقوقية والعدالة االجتماعية.
ظهرت الليربالية كحركة �سيا�سية �أث�ن��اء ع�صر التنوير،
حيث حظيت ب�شعبية كبرية بني الفال�سفة واالقت�صاديني
يف العامل الغربي ،وذلك ب�سبب رف�ض الليربالية للمفاهيم
ال��دارج��ة خ�لال ذل��ك ال��وق��ت م��ن امللكية املطلقة والتميز
الإلهي للملوك ،و�سيطرة دين الدولة على ال�شعب .يعود
ت�أ�سي�س الليربالية �إىل الفيل�سوف ج��ون ل��وك يف القرن
ال�سابع ع�شر ،حيث دعا لوك �إىل حق الإن�سان الطبيعي يف
احل�ي��اة واحل��ري��ة وامللكية ،و��ض��رورة توقف احلكومات عن
انتهاك هذه احلقوق املطلقة م�ستغلني العقد االجتماعي،
ك�م��ا ��س�ع��ى �إىل ا� �س �ت �ب��دال احل �ك��م ال��دي �ك �ت��ات��وري بحكومة
دميقراطية متثل ك��اف��ة ��ش��رائ��ح املجتمع .يختلف تف�سري
احل �ك��م ال��دي �ك �ت��ات��وري ب�ين ال�ف�لا��س�ف��ة ف�م�ن�ه��م م��ن ف�سره
على �أن��ه الظلم واال�ستبداد م��ن احل��اك��م �أي��ا كانت طريقة
و�صوله للحكم و�آخرون ف�سروه ب�أنه احلكم الوراثي ولكن
يجب �أن يعيدوا النظر يف تفا�سريهم هذه �إىل �أن ي�ضعوها
بتخ�صي�ص �أدق و�أي�سر للفهم.
دخلت الليربالية �إىل العامل العربي عن طريق تعلم الكبري
م��ن �أه ��ل امل �� �ش��رق يف ال� ��دول الأوروب� �ي ��ة ك�ف��رن���س��ا وامل�م�ل�ك��ة

املتحدة بدايات القرن الع�شرين حيث �أنهم قد �أعجبوا مبا
تقدمه الليربالية من فتح املجال �إىل الت�شارك يف الآراء
وح��ري��ة التعبري والفكر وال�شخ�صية حيث �أن �أغ�ل��ب تلك
الدول العربية قد �سلبت هذه احلقوق من مواطنيها خالل
تلك الفرتة مثل ما �سرده التاريخ وذلك ب�سبب االحتالل
واال�ستعمار الذي نكب تلكم البالد وما حواها.
تق�سم الليربالية �إىل ثالثة �أق�سام :الليربالية االقت�صادية
والليربالية االجتماعية .تختلف الليرباليات االقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ب�ع��دة �أ��س����س ولكنها يف جمملها ت��رج��ع �إىل
الأ� �س ��ا� ��س وه ��و امل �ب ��د�أ ال �ل �ي�ب�رايل ال���س�ي��ا��س��ي .ال�ل�ي�برال�ي��ة
االق�ت���ص��ادي��ة :ه��ي فل�سفة اقت�صادية ت��دع��م اقت�صاد عدم
التدخل وال�سوق احل��ر و ُتعار�ض تدخل ال��دول��ة يف ال�سوق
وتدعم التجارة احل��رة والتناف�س ،وتقوم فكرة الليربالية
االقت�صادية على منع ال��دول��ة من ت��ويل وظائف �صناعية
ووظ��ائ��ف جتارية وع��دم تدخلها يف العالقات االقت�صادية
التي تقوم ب�ين الأف ��راد والطبقات �أو الأمم .فالليربالية
االقت�صادية تدعم احلرية االقت�صادية من حيث القوانني
والتطبيقات ،حيث �إنها تريد �سيطرة قليلة �أو عدم وجود
��س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال �� �س��وق ،وت ��رك ال���س��وق يتحكم بنف�سه من
�صعود وه�ب��وط على ق��اع��دة ال�ع��ر���ض وال�ط�ل��ب وامل�ت�غ�يرات
الأخ� ��رى دون ت��دخ��ل ال ��دول ��ة ب��ذل��ك ب��و��ض��ع ق �ي��ود حماية
�أو ح ��دود ل�ل���ص�ع��ود �أو ال �ن ��زول .وت�ع�ت�بر �أن ق�ي�م��ة ال�سلع
واخلدمات حتددها اخليارات غري املقيدة للأفراد� ،أو مبا
ي�سمى قوى ال�سوق.
ال�ل�ي�برال�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة :ت��دع��و ال�ل�ي�برال�ي��ة االجتماعية
�إىل اح �ت�رام احل��ري��ة ال �ف��ردي��ة وال�ت���س��ام��ح م��ع ت�شديدها
على «احل��ري��ة الإي�ج��اب�ي��ة» (ال�ت��ي تهتم ب�ق��درة الأ�شخا�ص
على امل�شاركة يف العمل) وتعترب �أن حق العمل وح��ق �أجر
منا�سب على العمل ال يقل �أهمية ع��ن ح��ق التملك حيث
ت��دع��م اق�ت���ص��اد ال���س��وق االج�ت�م��اع��ي ال��ذي ي�سمح بامللكية
ال �ف ��ردي ��ة ل��و� �س��ائ��ل الإن� �ت ��اج م ��ع ت�ن�ظ�ي��م ال ��دول ��ة ل�ل���س��وق

مب ��ا ي�ح�ق��ق ال�ت�ن��اف����س االق �ت �� �ص��ادي ال �ع ��ادل وت�ق�ل�ي��ل ن�سب
الت�ضخم وتقليل البطالة وتوفري اخل��دم��ات االجتماعية
مثل التعليم وال�ضمان ال�صحي وتوفري متطلبات حقوق
الإن���س��ان ،وت��وظ��ف عنا�صر م��ن الر�أ�سمالية واال�شرتاكية
م ًعا لتحقيق موازنة بني احلرية االقت�صادية وامل�ساواة مبا
يخدم ال�صالح ال�ع��ام .تعد الليربالية االجتماعية الأك�ثر
انت�شارا ب�سبب رواج�ه��ا وتقبلها م��ن معظم النا�س الذين
ي��دع��ون �إىل امل �� �س��اواة وال�ت�ق��ا��س��م وال�ت���ش��ارك ال �ع��ادل ال��ذي
ي�ضمن لكل فرد حقه وم�ستحقه دون النظر �إىل العرق �أو
اجلن�س �أو العمر و�إمنا فقط �إىل املجهود والعمل.
� إنّ اختالف الثقافات هو ال��ذي �أن�ش�أ بع�ض االخ�ت�لاف يف
اجلوانب الليربالية املتعددة وذلك ب�سبب اختالف ال�صور
ال�ن�م�ط�ي��ة امل�ن�ت���ش��رة ب�ين �أن �ح ��اء امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل وك��ذل��ك
اختالف تاريخ ورك��ائ��ز ال��دول بح�سب دياناتها و�سوابقها
ال�ت��اري�خ�ي��ة العقلية منها وال�ن�ق�ل�ي��ة .ه ��ذا االخ �ت�لاف ك��ان
ظ��اه��را عند ق��دوم احل��رك��ة الليربالية �إىل ب�لاد امل�سلمني
حيث �إن�ه��ا �أظ�ه��رت بع�ض امل�ع��ار��ض��ات م��ع الأ��س����س الدينية
العقدية منها والفقهية فم�ضى النا�س ينفرون منها توجها
�إىل �إحقاق احلق و�إبطال الباطل بح�سب ظنهم .التعار�ض
�أو التوافق مع املبد�أ الليربايل منوط بكيفية ر�ؤي��ة الفرد
ل�ل�ح��رك��ة ذات �ه ��ا م �ق��ارن��ة ب�ت��وج�ه��ات��ه وت��وج �ه��ات �ه��ا و�أ��س���س��ه
و�أ�س�سها ال م��ا على متليه ه��ي م��ن ق��وان�ين �أو م �ب��ادئ� .إن
مثل هذه احلركات التي هي من �صنع كثري من الفال�سفة
واملحللني واملفكرين وال�سيا�سيني البد فيها ومن الالزم �أن
تقع يف �أخطاء �أو �أن تظهر فيها ال�شوائب ولكن البد على
العاقل ال��ذي ينظر �إىل الأم��ور بعني العقل �أن ي�صوبها ملا
فيه امل�صلحة العامة للنا�س ل�ضمان حقوقهم وحرياتهم
وتوجهاتهم الفكرية بحيث ال ي�ضرون وال يت�ضررون مع
الأخذ بعني االعتبار املبادئ والقيم التي ن�ش�أ عليها املجتمع
املراد ا�ستهدافه وتقوميه.
qais1415@hotmail.com
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تأثير الموروث في اإلحباط
أو «انحطاط األلف عام»

أحالم المنذرية

�إنّ للكلمة �أثرا بالغا يف النف�س ،فهي ما تلبث �أن تقع عند البع�ض حتى حتدث دويا عاطفيا وفكريا بغ�ض النظر عن �صدق الكلمة من عدمها ،ولكن
امل�شكلة لي�ست �أن يقول لك �شخ�ص ما كالما عن نف�سك �أو دينك �أو ح�ضارتك و�أمتك ب�شكل �سيء ،و� ّإنا امل�شكلة �أنّ ت�صدق ذلك الكالم كله فت�سقطه
على نف�سك ودينك وح�ضارتك و�أمتك .نتطرق يف هذا املقال لأهم ما ذكره الأ�ستاذ ر�ضوان ال�سيد يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم «م�س�ألة الع�صور
الو�سطى الأوروبية والإ�سالمية» عن كتاب توما�س باوريف« :نق�ض �أطروحة الع�صور الو�سطى الإ�سالم ّية».
يذكر ر��ض��وان ال�س ّيد ما ذك��ره امل ��ؤرخ الفرن�سي ه�نري بريين
ح��ول وجهة نظره وه��و يناق�ش الع�صور الو�سطى �أنّ �أوروب ��ا
دخلت مرحلة الع�صور الو�سطى املظلمة بفعل ثالثة عنا�صر
�أو ع��وام��ل ت��اري�خ�ي��ة :امل�سيحية ،والإق �ط��اع وظ�ه��ور الإ� �س�لام،
�شارحا فيها ت�أثري ه��ذه العنا�صر الثالثة تف�صيال يف كتابه»
حم �م��د و�� �ش ��ارمل ��ان» ،وم ��ا ي�ه�م�ن��ا ه �ن��ا ه ��و وج �ه ��ة ن �ظ ��ره ح��ول
العن�صر الأخ�ير الإ��س�لام ،فالإ�سالم من وجهة نظره �سيطر
على البحر املتو�سط و�شواطئه ال�شرقية ،فقطع �أوروب ��ا عن
اليونان و�إ�سبانيا وامل�ساحات ال�شرقية م��ن املحيط الهندي،
فخمدت على �إثر ذلك احلركة التجارية ،ولوال ظهور �شارملان
لأح�ت��ل امل�سلمون �أوروب ��ا �أي�ضا.ولكن امل��ؤرخ�ين م��ن بعده من
رواد مدر�سة» احلوليات» التي ينتمي للمدر�سة ذاتها بريين،
من ع�شرينيات القرن الع�شرين وثالثينياته �إىل الثمانينيات
منه عمدوا على حتطيم ثالثيته هذه ،فقد ان�صبت بحوثهم
على الفرتة ( بني القرن اخلام�س واخلام�س ع�شر) يف الع�صور
الو�سطى الأوروب �ي��ة ،ونذكرعلى وج��ه اخل�صو�ص ما ورد عن
امل�سلمني يف �أبحاثهم� ،أما امل�سلمون فما عطلوا امل�سار التجاري
مع �أوروبا؛ بل ت�شاركوا فيه مع البيزنطيني ،كما ترجموا �آثار
اليونان العلمية والفل�سفية ،ونقلوها �إىل �أوروب ��ا عن طريق
�إ�سبانيا واجل ��زر الإي�ط��ال�ي��ة ،وظ�ل��ت ط��رز العمائر وامل�ساجد
والكنائ�س واحل�م��ام��ات و��س��ائ��ر م��واري��ث ال��روم��ان العمرانية
والفنية �سائدة لدى البيزنطيني وامل�سلمني.
جهد امل�ؤرخون الأوروبيون يف تغيري �صورة الع�صور الو�سطى
الأوروب�ي��ة ،ويطرح الكاتب ما و�ضعه امل�ؤرخون الأوروب�ي��ون يف
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين على تغيري �صورة الع�صور
الو�سطى الأوروب �ي��ة؛ نافني فكرة �أنّ هناك مرحلة يف تاريخ
�أوروبا طولها ع�شرة قرون من الظالم واالنحطاط؛ بل هناك
ع��دة م��راح��ل م��ن ال�ت�ط��ور ال�ت��اري�خ��ي ،ودخ ��ول �شعوب جديدة
من �شرق القارة و�شمالها� ،أحدثت بع�ض الفو�ضى ال�سيا�سية
والثقافية ث��م ع ��ادت ل�لان�ت�ظ��ام .وك�ت��اب امل� ��ؤرخ الكبري فريان
بروديل عن البحر املتو�سط يف عهد فيليب الثاين يثبت ذلك
التوا�صل الكبري بني �أوروب ��ا وع��امل الإ��س�لام من خ�لال الرب،
ومن خالل البحر املتو�سط واملحيط الهندي وطريق احلرير،
ولكن العالقات تزعزعت عندما حلت املدافع الربتغالية حمل
ال�ع�لاق��ات التجارية ال�سلمية ،كما �أنّ احل���ض��ارة الإ�سالمية

انتك�ست يف ال�ق��رن الثامن ع�شر ب�سبب اال�ستعمار الأوروب ��ي
ل�ل��أج ��زاء امل ��زده ��رة م ��ن ال ��دي ��ار الإ� �س�لام �ي��ة يف �آ� �س �ي��ا ،ث ��م يف
�إفريقيا.
وي�ضيف ال�ك��ات��ب �أنّ ه��ذه ال ��ر�ؤى م��ن م��در��س��ة احل��ول�ي��ات ما
ا�ستطاعت �أن تزعزع الر�ؤية التي بنتها �أوروب��ا اال�ستعمارية،
والتي ت�أ�س�ست على عدة عنا�صر ت�شمل� :إثبات التفوق الأروربي،
واحل ��ق مبقت�ضى ذل��ك ال�ت�م��دن باال�ستعمار وال�ت�م��دي��ن ،و�أن
العامل الإ�سالمي غ��ارق يف االنحطاط ،ولكن يف الوقت ذاته
ب��د�أت تظهر العديد من الدرا�سات التي تدعم ر�ؤي��ة الع�صور
الو�سطى الإ�سالمية ،منها �أطروحة �آدم متز بعنوان «احل�ضارة
الإ�سالمية يف القرن الرابع ع�شر» ،وماك�س مايرهوف الذي
كتب «من الإ�سكندرية �إىل بغداد «وباول كراو�س الذي كتب عن
«ابن املقفع والرازي» وغريهم الكثري.
م��ا دام امل�سلمون ق��د ترجموا ونه�ضوا ق��دمي��ا ،فمن �أي��ن �أت��ى
انحطاط الألف عام؟
�أتى بح�سب الر�ؤية اال�ستعمارية من التيارات املحافظة التي
�سيطرت يف القرن الرابع الهجري ،وحملت على علوم القدماء
ونحتها م��ن ال�برن��ام��ج ال��درا��س��ي ،وم�ن��ذ ال�ق��رن التا�سع ع�شر
�سيطرت يف ال��درا� �س��ات اال�ست�شراقية �أط ��روح ��ات ع��ن �أ��ص��ول
ال �ق��ر�آن والإ� �س�ل�ام ،وه��ل ه��ي �أ� �ص��ول ي�ه��ودي��ة �أو م�سيحية �أو
خم�ت�ل�ط��ة ،ف �ل��ذل��ك ل�ي����س ل �ه ��ذا ال ��دي ��ن ج ��وه ��ر م�ت���س��ق ،وك��ل
ذل ��ك ب�ف�ع��ل ال�ف�ت��وح��ات وال �ق��وة ال�ع���س�ك��ري��ة ال�ت��ي �صبغت ه��ذا
الطابع ال�ق��وي ع��ن الإ��س�لام ،فلما تراجعت ه��ذه ال�ق��وة ب��د�أت
باالنحطاط.
تطور يف الأكادميية اال�ست�شراقية الغربية نحو تثبيت مقولة
الع�صور الو�سطى الإ�سالمية
يف ال�سبعينيات م��ن ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ظهرامل�ست�شرقون اجل��دد
مهاجمني اال�ست�شراق التقليدي بو�صفه ك��ان �إيجابيا �أك�ثر
اجتاه الإ�سالم والقر�آن ،و�أن امل�صادر التاريخية الإ�سالمية يف
�أخبارها عن نبوة النبي ،وظهور الإ�سالم ،و�سرية النبي ،ونزول
ال �ق ��ر�آن ،وع �ه��ود اخل�ل�ف��اء الأوائ � ��ل ،ووق��ائ��ع االن�ت���ش��ارال�ع��رب��ي
والإ�� �س�ل�ام ��ي ،ك�ت�ب��ت ب �ع��د م ��ائ ��ة وخ�م���س�ين ع ��ام ��ا و�أك �ث��ر من
الأحداث ،ولذلك فهي مركبة بح�سب امل�صالح الإمرباطورية،
ف�ه��ذه ال �ف�ترة ال��زم�ن�ي��ة ال مي�ك��ن ال�ت��أك��د منها �إال م��ن خ�لال

الن�صو�ص ال�سريانية والعربية واليونانية املعا�صرة للأحداث
املبكرة.
وينتهي املبحث عند ه�ؤالء دائما ب�أن الإ�سالم يف احلقيقة هو «
الع�صور الو�سطى» التي انف�صمت عن الكال�سيكيات اليونانية
والالتينية قدميا ،وا�ستع�صائها على احلداثة.
ويقول الأ�ستاذ اجلابري� :سادت يف الثقافة الإ�سالمية ثالثة
مناهج �أو مدار�س :مدر�سة البيان ،ومدر�سة العرفان ،ومدر�سة
الربهان ،والأخرية التي اعتنقها الفارابي وابن ر�شد و�أمثالهم،
والتي ال طريق غريها للدخول يف احلداثة.
وي�سرد الكاتب �شارحا ب�أن النقد الثقايف واحل�ضاري دفع علماء
م��ن ت�لام�ي��ذة امل�ست�شرقيني التقليديني �إىل ال �ع��ودة لنق�ض
�أطروحات امل�ست�شرقيني اجلدد ،فالأملاين �سكولر در�س بعناية
عالئق ال�شفوي الكتابي يف �صدر الإ��س�لام ،وداف��ع عن مناهج
املحدثني �سماعا وكتابة ،بينما �أقبل هارالد على الكتابة عن
القر�آن بو�صفه ن�صا ووحدة واحدة ،كما در�س الأدبيات املبكرة
يف ال�سرية النبوية ،وعن امل�سلمني و�أخالقهم ،وعملت ال�سيدة
�أجنليكا على الن�ص القر�آين لأكرث من �أربعني عاما ،من نواحي
الثبوت التاريخي والثبات و�أدب�ي��ات الن�ص وجمالياته .وهي
ت��رى �أن هناك فائدتني وراء ذل��ك� :أنّ الإ��س�لام مل يقطع مع
الأزمنة الكال�سيكية التي ظهر فيها القر�آن نف�سه ،و�أن القر�آن
هو كتاب �أوروبي بقدر ما هما العهدان القدمي واجلديد كتابان
�أوروب �ي��ان؛ لأنّ تلك الن�صو�ص املقد�سة �إمن��ا ظهرت يف زمن
واح��د �أو متقارب ،و��س��ادت فيها فكرة رب��ط الر�سالة بالكتاب،
وب �ن��ت ال�ث�ق��اف��ة ال��دي�ن�ي��ة والأخ�ل�اق �ي ��ة وال�ت��اري�خ�ي��ة لأوروب � ��ا،
وينبغي �أن يكون القر�آن من بينها؛ لأ ّنه ظهر يف العامل نف�سه.
�إن ت�صدع فكرة الع�صور الو�سطى الأوروبية على �أيدي �أعالم
م��در��س��ة» احل��ول �ي��ات» ال�ف��رن���س�ي��ة ،وال ��ذه ��اب �إىل �أن الع�صور
ال��و��س�ط��ى الإ� �س�لام �ي��ة � ّإن ��ا ه��ي اخ �ت�راع �أوروب � ��ي ا��س�ت�ع�م��اري
وعن�صري ال �سند له من التاريخ والواقع.
ت�أثري املوروث يف الإحباط احلا�صل:
وي�خ�ت�ت��م ال�ك��ات��ب ب�ق��ول��ه :لي�ست ه�ن��اك م�شكلة ك�ب�رى يف �أن
يعدك خ�صم لك متخلفا؛ لوقوع عبء امل��وروث على كاهلك،
� ّإن��ا املُ�شكلة يف �أن ي�صدق امل��رء ذل��ك ع��ن نف�سه و�أم�ت��ه ودينه
وح�ضارته ،فيحاول اخلال�ص من ذلك كله.
ahlam.squoman@hotmail.com
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وعي اإليمان وعالقته بوعي الحرية
الدين اإلسالمي نموذجا

٥

أم كلثوم الفارسي

نتناول يف هذا املقال ما كتبه رئي�س حترير جملة التفاهم -عبد الرحمن ال�ساملي -يف مقاله املعنون بـ «الإ�سالم ووعي احلرية «واملن�شور يف جملة
التفاهم» معتربا �أن الإميان الديني ر�أ�س الإح�سا�س باحلرية ..لذا ي�أتي اختيار الدين يف قمة هرم الإح�سا�س باحلرية «فمن �شاء فلي�ؤمن ومن �شاء
فليكفر» �سورة الكهف .ذلك لأنه اختيار �شخ�صي يعتنقه الإن�سان دون �أن ي�ستطيع �أحد الت�أثري فيه .فلي�س العقل فح�سب هو ما ُي ِّيز الإن�سان ،بل
احلر َّية هي العن�صر الذي يك ِّمل العقل ويجعل الإن�سان ُيفكِّر بفاعلية كبرية؛ ذلك �أنَّ الإن�سان هو عقل وحر َّية ،ولو فقد �أحد هذين املكونني ،لأ�صبح
منقو�صا وم�شوهً ا ،فبفقدان العقل ،ي�صبح جمنو ًنا ،وبفقدان احلر َّية ،يتحول �إىل عبد.
�إن�سا ًنا
ً
م�صطلح م��وج��و ٌد مع وج��ود الإن�سان وترتبط
فاحلرية
ٌ
ب ��ه ،ف�ه��ي ج ��ز ٌء م��ن ك�ي��ان��ه م�ن��ذ ال� � ِق� �دَم ،وب��امل�ع�ن��ى ال�ع��ام
احل��ري��ة تعني ام�ت�لاك ال�شخ�ص لإرادت ��ه وق��درت��ه على
طرف
�بري �أو
طوعي من ٍ
اتخاذ ال�ق��رارات دون ت�أث ٍ
ري ج ٍّ
ٍّ
�آخر.
ومما ال �شك فيه �أ َّن مفهوم احلرية من املفاهيم الكربى
التي حتكم وعي الإن�سان فتحرك م�شاعره وتوجه فعله،
م�ث��ل م�ف��اه�ي��م احل �ي��اة وامل ��وت والأم� ��ل .وه ��ي ل��ذل��ك من
املفاهيم التي ي�صعب حتديدها حت��دي��داً جامعاً مانعاً،
ن�ظ��راً لت�أثرها ب��اخل�برة االجتماعية وارت�ب��اط معانيها
بجملة م��ن املفاهيم امل��وازي��ة ،وه�ن��ا يظهر التباين بني
الإ��س�لام والغرب يف تعريف احلرية الختالف ت�صورات
ال�ف�ل���س�ف�ت�ين ال�غ��رب�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة ح ��ول ح��ري��ة ال�ف��رد
ت�صورا وممار�سة� ،إ�ضافة �إىل اختالف امل�صدر واملنطلقات
واملقومات الفكرية واحلمولة الثقافية واملعرفية يف كلتا
املنظومتني.
ف��الإ��س�لام ي��رى �أن �إن���س��ان�ي��ة الإن���س��ان ه��ي ره��ن حريته
�إذ ال ُيكن �أن تتحقق �إن�سانيته ب��دون حرية فاحلرية
يف الإ� �س�لام تتمحور ح��ول اخل���ض��وع ال��واع��ي لنوامي�س
الكون وال�شرع� .إنها لي�ست ا�ستباحة :افعلوا ما متليه
عليكم رغائبكم ،فتلك «ح��ري��ة» احل�ي��وان ،و�إمن��ا افعلوا
الواجب الذي �أمركم اهلل به تتحرروا من �أهوائكم ومن
ت�سلط بع�ضكم على بع�ض .ومما ي�ؤكد ذلك هو م�س�ألة
التقرب �إىل اهلل بالعبادة �إذ يعتربها الإ�سالم عمال �إراديا
اختياريا لأنه لي�س اخليار الوحيد الذي و�ضعه اهلل �أمام
الإن�سان« :وهديناه النجدين» .ف�إ ًذا ،هو اختار عن بينة.
جن��د البعد ع��ن اخل�ير فتلك حرية خ ّولها اهلل ل��ه ،هي
احل��ري��ة ال�شيطانية ح��ري��ة الكفر ال�ت��ي خولها لإبلي�س
ومن �سلك �سبيله� .أما امل�سلم احلق فهو من اختار بوعي
وحرية التوجه �إىل ربه بالعبادة بكل كيانه .وعلى قدر
اجتهاده فيها يتحرر ،وتتحرر لديه �إمكانات الفعل� .إذا

دققنا النظر يف طبيعة ر�سالة الإ�سالم ومقا�صدها العليا
�سريتفع ه��ذا التناق�ض امل�صطنع بني الدين واحلرية؛
ف��الإن �� �س��ان م�ستخلف ول�ي����س �إل �ه ��ا ،وه ��ذا اال��س�ت�خ�لاف
يفرت�ض �آمرا هو اهلل عز وجل وم�أمورا هو الإن�سان ،ف�إ َّن
هذا اال�ستخالف م�شروط بتوفر �شرطني يف امل�ستخلف:
العقل واحل��ري��ة ،وهما جوهر الأم��ان��ة التي ت�ش ّرف بها
الإن�سان ،وخافت من حملها كل املخلوقات الأخرى « .إ� ّنا
عر�ضنا الأمانة على ال�سماوات والأر���ض واجلبال ف�أبني
�أن يحملنها و�أ�شفقن منها ،وحملها الإن�سان»؛ فاحلرية
والعقل مناط امل�س�ؤولية والتكليف ،كما يقول الأ�صوليون،
وذل ��ك �أث ��ر لتكرمي اهلل ل�ل�إن���س��ان ،ه��ذا ال�ت�ك��رمي يجعل
للفعل الإن�ساين ق�صدا قائما على االختيار بني عبادة
اهلل عن وعي و�إرادة وبني التمرد»وهنا ينتفي التعار�ض
الظاهري بني الدين واحلرية ،بل ت�صبح احلرية كالعقل
�شرطا للتدين يف حد ذاته .والتدين ال�صحيح يعززهما
ويرتقي بهما ،ف��وق م�ستوى ال�ضرورة ،على نحو تكون
حرية الإن�سان بح�سب عبوديته وعلمه.
ويف �أوجه احلياة املختلفة ف� ّإن الإن�سان له احلر ّية الكاملة
واالخ�ت�ي��ار غ�ير املنقو�ص يف �أن ي�سلك �أيّ ال� ّ�ط��رق التي
يراها منا�سبة يف حياته ،فقد هدى اهلل تعاىل الإن�سان
�إىل طريق اخلري كما ّبي له طريق ّ
ال�شر ،ف� ّإما �أن يكون
�شاك ًرا و�إما كفوراً .
لقد �أ ّكد الإ�سالم على حر ّية الأفراد ّ
ال�شخ�ص ّية يف احلياة؛
فللإن�سان �أن ي��أك��ل م��ا ُي��ري��د و�أن ي�شرب م��ا ي��ري��د و�أن
يتن ّعم مبا يريد وي�شاء من اخلريات ،و�أن يبيع وي�شرتي
ما ي�شاء ،ما دامت تلك املُباحات ال ت�ض ّر بال ّنف�س �أو ُت�ؤذي
ال� ّن��ا���س .ح��ر���ص الإ� �س�لام على حت��ري��ر الإن���س��ان حت��ري� ًرا
ً
كامل من العبود ّية للب�شر �أو العبود ّية ل�شهوات ال ّنف�س،
فقد ح ّد الإ�سالم من مظاهر ال ّرق والعبود ّية التي كانت
ميا بح ّثه على حترير الأر ّقاء وملك اليمني،
منت�شرة قد ً
كما �أ ّكد الإ�سالم على �ضرورة حترير ال ّنف�س من ال ّتعلق

ّ
أحب �شي ًئا تع ّلق به
بال�شهوات من مالٍ ومتا ٍع وزينة ،فمن � ّ
قلبه ،و�إذا تع ّلق القلب ب�شيء ملكه هذا ّ
ال�شيء وا�ستعبده.
�إذ مل يكن للحياة الإن�سانية قيمة ُتذكر ،فكان يكفي �أن
يختلف �شخ�صان لت�شتعل الأر�ض حر ًبا ومعارك طاحنة،
تفنى فيها �أجيال و�أج�ي��ال ،ذنبها الوحيد �أنها ُول��دت يف
ع�صر �أ َفلَت فيه الإن�سانية ،ومل يبق من معامل الفطرة
ما ينقذها.
ف ��إ َّن �أه��م م��ا ج��اءت ب��ه ال�شريعة الإ�سالمية ه��و حترير
الإن���س��ان م��ن ع��امل الأ��ش�ي��اء ال�ت��ي ت�ستعبده ،وم��ن عامل
الأ�شخا�ص الذين ي�ستغلونه وي�ست�صغرونه وي�ستعبدونه،
وج�ع�ل��ه ع�ب��دا هلل ال ��ذي خلقه ووه �ب��ه احل �ي��اة ،وك�ف��ل له
َ
رزق ��ه ،و�أك ��رم ��ه ب��ال�ع�ق��ل .وب �ع��د ع�ق��دي��ن وب���ض��ع ��س�ن��وات
تغري احلال ،وظهر جمتمع جديد ،يعرف معاين احلياة
ويع�شق احل��ري��ة ،فبعد �أن ك��ان املجتمع يئد البنت وهي
حية حت��ول املجتمع �إىل ج�سم واح ��د ق ��ادر على خو�ض
ف�سي امل�سلمون
حرب �ضارية لأجل حرية �شخ�ص واحدّ ،
جي�شا �إىل بني قينقاع لإهانتهم م�سلمة واح��دة وقتلهم
م�سلما داف ��ع ع�ن�ه��ا ،و� �س�يروا جيو�شا لتحرير القبائل
العربية التي كانت ترزح يف �أغ�لال العبودية الرومانية
وال�ف��ار��س�ي��ة ،ب��ل م�ضى ه��ذا ال�ع��رب��ي -ال ��ذي ك��ان يرعى
الإب ��ل وي�ح�ف��ل ب��و��ض��ع الأغ �ل�ال يف �أي ��د ب�شر م�ث�ل��ه� -إىل
حترير جمتمعات رومانية وفار�سية كانت تعاين عذابات
الظلم واجلور والطغيان.
ل�ق��د جن��ح الإ� �س�ل�ام يف �أن ي�صنع ح �ي��ا ًة حتكمها القيم
احل�ي��ة ،والأخ�ل�اق ال�صاحلة ،وم��زق الطبقية التي جاء
وه��ي م��وج��ودة يف ك��ل ال �ع��امل ،ون��زل��ت الآي ��ات حت��ث على
ال �ع �ت��ق ،ف�ه�ب��ت ن���س��ائ��م احل ��ري ��ة حت ��رك � �ش ��راع امل�ج�ت�م��ع
وت��وق��ظ فطرته التي ط��ال �سباتها ،وتطهر ثيابه التي
تلطخت بالدنايا� ،إذن الإ��س�لام معني بالدرجة الأوىل
باحلرية ،وال يوجد على الأر� ��ض م��ا مياثل الإ��س�لام يف
حثه على احلرية وحفظه �إياها.
nkha008@gmail.com
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الوحدة واالختالف
في الدين

أمجد سعيد

يناق�ش حممد املنتار يف مقالته التي حتمل عنوان «مقولة الدين الواحد يف الفكر الإ�سالمي» واملن�شور يف جملة التفاهم ،فكرة الوحدة من عدة جوانب،
ويربط � ً
أي�ضا الوحدة بعدد من الأفكار واملمار�سات التي ت�أخذ حيزها حتت مظلة الفكر الإ�سالمي ،يف البدء ت�أتي اللغة التي هي قالب كل الأفكار ،فالوحدة
يف اللغة تعني التوحد وعدم االنق�سام ،ويقول الراغب الأ�صفهاين يف معنى الوحدة« :الوحدة هي االنفراد .والواحد يف احلقيقة :هو ال�شيء الذي ال
جزء له البتة».

ثم يطلق على كل موجود ،حتى �إن��ه ما من عدد �إال
وي���ص��ح �أن ي��و��ص��ف ب��ه ف�ي�ق��ال ع���ش��رة واح ��دة وم��ائ��ة
واحدة ،فالواحد لفظ م�شرتك ي�ستعمل على خم�سة
�أوج��ه ،الوجه الأول :ما كان واحدا يف اجلن�س� ،أو يف
النوع� ،أي كقولنا :الإن�سان والفر�س واحد يف اجلن�س،
�أو يف م�ث��ال �آخ ��ر ،زي ��د وع �م��رو واح ��د يف ال �ن��وع� .أم��ا
الوجه الثاين :الذي يكون واحدا يف االت�صال �إما من
حيث اخللقة �أو من حيث احلرفة كقولنا يف اخللقة:
�أن��ت �شخ�ص واح ��د ،ويف احل��رف��ة� :صناعة �أو حرفة
واح��دة� .أما الوجه الثالث ما كان متفردا بال نظري
يقابله؛ فيكون يف اخللقة فنقول ال�شم�س واحدة� ،أو
يف الف�ضلية كفالن لي�س له مثيل �أو هو واحد دهره
�أو زمانه .ويف الوجه الرابع ماكان واحدا لأنه ميتنع
عن الت�صغري �أو التجزئة �إىل �أجزاء �أ�صغر منه� ،إما
ل�صغره املتناهي �أو ل�صالبته الع�صية على جتزئتها.
ويف الوجه اخلام�س تكون الوحدة يف املبد�أ� ،إما ملبد�أ
ال�ع��دد؛ كقولنا واح��د اث�ن��ان� ،أو حتى يف مبد�أ اخلط
مثل �أن نقول النقطة الواحدة.
�إن الدين يف منطوق �آيات القر�آن الكرمي ٌ
دين واحد،
وتتجلى وحدته على م�ستوى العقيدة ،التي فحواها
الإمي��ان باخلالق وحده ،والإمي��ان بالكتب ،والإميان
بالر�سل ،والإمي��ان باليوم الآخر وبيوم البعث ،وبني
يدي كل ذلك �أي�ضاً الأخذ بالعمل ال�صالح يف خمتلف
مظاهره وجتلياته كقوله تعاىل( :وع��د اهلل الذين
�آم �ن ��وا م�ن�ك��م وع�م�ل��وا ال���ص��احل��ات لي�ستخلفنهم يف
الأر�ض كما ا�ستخلف الذين من قبلهم ول ُيمكنن لهم
دينهم الذي ارت�ضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم
�أم�ن��ا يعبدوين ال ي�شركون ب��ي �شي ًئا وم��ن كفر بعد
ذلك ف�أولئك هم الفا�سقون).
�إن من �أهم مقا�صد الدين هو مق�صد الوحدة وعدم
التفرقة ،وق��د توالت ا آلي��ات يف الربط بني الوحدة

ومقوماتها وعالقتها يف حمدداتها املختلفة وهذا ما
ا�ستنبطه وميزه �أهل الف�ضل والدين عند �شروعهم
يف �أي حديث عن الدين وعالقاته بالهدى والطاعة
واجل��زاء والعمل ال�صالح والتوحيد ،وق��د خ�ص اهلل
�سبحانه وتعاىل الذين ي�أخذون بهذا العمل ال�صالح
وه ��و �أم ��ر رب ��اين ال ��ش��ك يف ذل ��ك ب ��اجل ��زاء العظيم
و�أ�سماهم خ�ير ال�بري��ة� .إن النا�س جمي ًعا ك��ان��وا وال
يزالون �أمة واح��دة ،ون� أش� عن ذلك اختالفهم ،واهلل
��س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل ي�ق���ض��ي يف اخل �ل�اف ب ��إه�ل�اك من
ينحرف من هذه الأمة عن �سبيل الفطرة ال�سليمة،
ف�لا يبقى م��ن ال�ن��ا���س �إال م��ن ا�ستقام عليها .يقول
العالمة ويل اهلل الدهلوي� « :إن �أ�صل الدين واحد،
اتفق عليه الأنبياء عليهم ال�سالم ،و�إمن��ا االختالف
يف ال�شرائع واملناهج» و�شرح هذه املقولة ب�أن الأنبياء
عليهم ال�سالم �أجمعوا واتفقوا جميعا على �أن املق�صد
الأ�سا�سي من الر�سالة التي يحملونها هو توحيد اهلل
ت �ع��اىل� � ،س��واء ب��ال�ع�ب��ادة واال��س�ت�ع��ان��ة ب��ه يف ال�شدائد
وامل �ح��ن ويف �أوق ��ات ال�سلم وال ��رخ ��اء ،وم ��ن املقا�صد
الفرعية لهذا الق�صد الرئي�سي �أنه ال يجب على عباد
اهلل �أن ي�شركوا مع اهلل �شيئاً �آخر يف العبادة ويجب �أن
يحرموا على �أنف�سهم الإحل��اد با�سمه ع� ّز وج� ّل و�أن
يبجلوه ويعظموه تعظيماً ال ت�شوبه �شائبة �أو يتداخل
معه �أي تفريط �أو تق�صري ،فهذا �أ�صل الدين ،ولذلك
مل يبحث القر�آن الكرمي عن ماهية هذه الأ�شياء� ،إال
ما �أراد اهلل �أن يف�صل فيه ،فهذه الأ�شياء واملقا�صد
كانت م�سلمة من امل�سلمات التي نزل بها القر�آن ،لكن
االختالف كان يف �صور هذه املقا�صد و�أ�شباهها ،فعلى
�سبيل امل �ث��ال :ك��ان يف �شريعة م��و��س��ى عليه ال�سالم
ال��رج��م ف�ق��ط ،وج ��اءت �شريعتنا ب��ال��رج��م للمح�صن
واجل�ل��د ل�غ�يره ،وه�ن��اك �أي��ً��ض��ا الق�صا�ص يف �شريعة
مو�سى عليه ال�سالم ،ويف �شريعتنا يوجد الق�صا�ص

والدية ،وهنا ت�أتي االختالفات مبجملها يف التنفيذ
والتوقيت والآداب والأرك��ان التي حتدد معامل هذه
املقا�صد املتفق عليها.
ق ��ال اهلل ع� � ّز وج � � ّ�ل( :ك� ��ان ال �ن ��ا� � ُ�س �أم� ��ة واح � ��دة)،
هنالك جمهور لي�س بالقليل من املف�سرين حملوا
لفظة الأم ��ة يف ه��ذه الآي ��ة ع�ل��ى امل �ل��ة ،ث��م اختلفوا
ف �ي��م ك��ان��ت امل �ل ��ة ،وق ��د اخ �ت ��ار ب�ع���ض�ه��م �أن مي�ضي
بتف�سريه نحو �أن امللة هنا هي ملة الهدى والدين
القومي ،فيكون املعنى الدقيق يف الآي��ة ال�سابقة �أن
النا�س كانوا �أمة واح��دة �أي ملة واح��دة لها قيمتها
الدينية والعقائدية ال�صحيحة التي هي �شارعة يف
�إج��راء وتفعيل �أعمالها و�أحكامها يف ال�شرائع التي
تقوم الفعل والعمل ،والناظر يف ال�ق��ر�آن املجيد يف
�صريحا ،بقوله �إن اهلل �شاء
ن�صا
�سورة يون�س يرى ً
ً
مبقت�ضاه �أن يكون النا�س جميعا �أمة واحدة ،ويكون
اختالفهم �أحد م�ضامني هذه الوحدة ،فمنهم من
ي�ضل ومنهم من يهتدي ،وهناك العادل واملعتدي،
حتى تكون احل�صيلة هي اجل��زاء يف ال��دار ا آلخ��رة،
ول �ه��ذا ب�ع��ث اهلل ع��ز وج ��ل فيهم ال��ر��س��ل والأن�ب�ي��اء
ليكونوا لهم ق��دوة يف الإمي ��ان وم�ث��اال يحتذى به،
و�أ�سوة يف العمل ال�صالح.
ف��ال��وح��دة يف ال��دي��ن ال ��ذي ي��رت�ب��ط ارت �ب��اط��ا وثيقا
بالإن�سان والإن�سانية ،ال تتوقف فقط يف املعامالت
اليومية -التي هي مهما كانت ب�سيطة ويتم �إغفالها
بب�ساطة ،لكنها ت�شكل جم�م� ً
لا ك�ب�يرا م��ن ت�شكيل
ال�سريورة اجلماعية للمجتمع -بل هي تتدخل يف
االعتقاد بالغيبيات ،كاالعتقاد ب�أنه مهما يف�صلنا
من اختالف عن بع�ضنا البع�ض ف�إن يف الدار االخرة
الثواب والعقاب ،وهناك مواقيت ال يعلمها �إال اهلل
ع��ز وج ��ل ،ه��ي م��واق�ي��ت واح ��دة جلميع اخل�ل��ق رغم
اختالفهم يف املجمل.
amjdsaeed01@outlook.com
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مداخل فقة الحياة
في منظومة الزواج

٧

عبد الرحمن الحوسني

ناق�شت الكاتبة �سو�سن ال�شريف مبجلة التفاهم يف مقالها والذي يتحدث عن مدخل فقة احلياة لت�أ�سي�س منظومة الزواج وتطرقت �إىل العديد من
العنا�صر ،ومن �أهمها املقا�صد لهذا املدخل �أي الأهداف ،ومن ثم القيم �أي املعاين الإن�سانية ،ومن ثم ال�سنن وتعني القوانني الإلهية ،ومن ثم الغيب
و�أخريا الأحكام ال�شرعية.
�إن ف�ق��ة احل �ي��اة ح��رك��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ب�ين جم�م��وع��ة امل �ف��ردات
املكونة للمدخل ال��ذي ي ��ؤدي �إىل تبني مواقف نابعة من
َم�ع�ين ال��ر�ؤي��ة الإ��س�لام�ي��ة ال�شاملة على �أ��س��ا���س ا�ستلهام
النموذج ومعرفة املق�صد ال على �أ�سا�س االكتفاء مبعرفة
احلكم �أو الفتوى فقط .فحاجة الواقع �إىل الفقه لي�ضبط
�سريه وي�ضمن له م�شروعيته �أمر ال نقا�ش فيه� ،أما حاجة
فقة احلياة �إىل الواقع هي حاجة ما�سة لكي ي�سدده وينميه
ويغنيه؛ فلذلك الفقه ينمو بنمو الواقع ويتطور بتطوراته،
ويتجدد بني احلني والآخر .فلهذا ال�سبب يظهر االحتياج
�إىل االجتهاد يف حياة متحركة ومتجددة ومتطورة ،تولد
امل�ستجدات ،وت�ث�ير الإ��ش�ك��االت .ف ��إذا ك��ان فقه ال��واق��ع هو
ح�سن فهم الواقع املعي�شي مبالب�ساته املختلفة ،ف�إن فقه
احلياة يختلف عنه نوعياً يف �أنه يُعنى بال�ضوابط القيمية
وتوجهه.
ت�سي ه��ذا الواقع
ِّ
واملقا�صدية وال�شرعية التي ّ
ومن �أوىل العنا�صر اخلم�سة ملدخل فقه احلياة هو املقا�صد.
وي�ق���ص��د ب��امل�ق��ا��ص��د ل�غ��ة ا��س�ت�ق��ام��ة ال �ط��ري��ق ،واالع �ت �م��اد.
واملقا�صد تعني الأه��داف املعت ّد بها �شرعا وامل��راد من ذلك
حتقيقها يف كل جمال من جماالت احلياة املعي�شية ،وهي
مرتبطة مع املقا�صد اخلم�سة �أو الكليات ال�شرعية اخلم�س
واملتعارف عليها وهي حفظ الدين ،وحفظ العقل ،وحفظ
النف�س ،وحفظ الن�سل �أو العر�ض ،وحفظ املال .واملقا�صد
يف الأ�صول لها معنيان� :أو ًال ،مقا�صد املكلف وتندرج حتت
ق��اع��دة فقهية واح ��دة وه��ي (الأم ��ور مبقا�صدها) وثان ًيا،
مقا�صد ال�شرع �أو مقا�صد ال�شريعة التي ذكرناها.
�إ َّن امل�ق���ص��د الأ� �س��ا� �س��ي م��ن �أي ف�ع��ل ح���ض��اري ي���س�ع��ى �إىل
�أم��ري��ن �إم��ا دف��ع ال�ضرر (امل�ستوى ال�سلبي من ال��ر�ؤي��ة �أو
احل��رك��ة)� ،أو جلب امل�صلحة (امل�ستوى البنائي) فاحلفظ
عملية عمرانية ،ولي�س فقط عملية حمافظة �إ�ستاتيكية.
وال�ق��اع��دة الأوىل هنا يف فقه احل�ي��اة �أن ��ه �إذا رج��ع احلكم
الفقهي بالإبطال على مق�صد من املقا�صد املعتد بها ،ف�إ َّن
ه��ذا ي�ستدعي � �ض��رورة م��راج�ع��ة ه��ذا احل�ك��م اجل��زئ��ي مبا
يت�سق واملق�صد ال�شرعي الكلي .وع��ن تفعيل املقا�صد يف
حياتنا وجم��االت احل�ي��اة ،يف جم��ال ال ��زواج مث ً
ال ،جند �أن
املق�صد من هذا املجال هو حفظ الدين وحفظ الن�سل �أو
الفرج وحفظ النف�س.

ومقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية من الزواج ما هي �إال مقا�صد
�أ�صلية ومنها م��ا ه��و مقا�صد تبعية ،واملقا�صد الأ�صلية
هي الغايات واحلكم التي لأجلها �شرعت الأحكام �أ�صالة.
فاملقا�صد الأ�صلية ما �أراده اهلل من ت�شريعه للأحكام يف
املحافظة على مق�صود ال�شرع .فاملحافظة على مقا�صد
ال���ش��ري�ع��ة اخل�م����س ه��ي حم��اف�ظ��ة ع�ل��ى امل�ق��ا��ص��د الأ��ص�ل�ي��ة
لأحكام ال�شريعة جمل ًة وتف�صي ً
ال وهذا هو مق�صود ال�شرع
�أن يحفظ للخلق دينهم ،و�أنف�سهم ،وعقولهم ،ون�سلهم،
و�أموالهم .و�أما املقا�صد التبعية فهي التي روعي فيها حظ
املكلف.
فاملق�صد الأ�صلي م��ن ال ��زواج يف الإ��س�لام ه��و طلب الولد
والتنا�سل ،وكما نعلم �أن الن�سل ال يوجد �إال بالنكاح وهو
م���ش�ترك ب�ين ال��رج��ل وامل� � ��ر�أة ،و�أن ب�ن��ي �آدم ي �ت��زاوج��ون،
واحليوانات تتزاوج ،وكل املخلوقات احلية يف هذه الأر�ض
ت �ت ��زاوج ك�م��ا ذك ��ر اهلل ��س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل يف ك�ت��اب��ه ال�ع��زي��ز
((وم��ن كل �شيء خلقنا زوج�ين لعلكم ت��ذك��رون)) .وغاية
كل هذا هو عبادة اهلل تعاىل وتعمري هذه الأر�ض والتنا�سل
وطلب الأبناء ،وبذلك يكتمل البناء الأ�سري فتتو�سع دائرة
الزواج من فردين اثنني �إىل م�ؤ�س�سة جماعية تتكون من
العديد م��ن الأف ��راد .واملق�صد الأع�ل��ى م��ن التنا�سل ومن
النكاح عموماً لي�س هو �إ�شباع الغريزة ال�شهوانية املجبولة
يف بني �آدم؛ فهذا ال يعد �إال مق�صدا تبعياً .
ويف ح �ف��ظ ال ��دي ��ن ي�ت�ج�ن��ب ال �ع�ل�اق ��ات ال �غ�ي�ر م���ش��روع��ة
و�إتيانها ب�شكل حمرم ،و�أما حفظ النف�س والعر�ض بالعفة
وحمايتها من الأمرا�ض اجل�سدية والنف�سية التي تن�ش�أ عن
العالقات املحرمة ،مثل الإي��دز وما �شابه ذلك بالإ�ضافة
�إىل اخليانة الزوجية التي ت�ؤدي �إىل ت�شتت الأبناء وتفكك
الأ�سرة وتدمريها وقد ي�صل �إىل ت�شرد الأطفال .ولذلك
قال اهلل �سبحانه وتعاىل (وال تقربوا الزنى �إنه كان فاح�شة
و�ساء �سبيال).
وث ��اين ال�ع�ن��ا��ص��ر اخل�م���س��ة مل��دخ��ل ف�ق��ه احل �ي��اة ه��و القيم
وتعني جمموعة من املعاين الإن�سانية العليا ال�سارية يف
كل فعل �أو قول �صدر من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
كما يف ق��ول��ه �سبحانه وت�ع��اىل (ق��ل �إن�ن��ي ه��داين رب��ي �إىل
��ص��راط م�ستقيم دينا قيما ملة �إب��راه�ي��م حنيفا وم��ا كان

من امل�شركني) ،وكما ميكننا الإ��ش��ارة �إىل القيم املرتبطة
بالزواج� :أوال ال�سكن ،واملودة ،والرحمة كما وردت يف العديد
من الآيات التي تدل على ذلك ،ثانيا املعا�شرة باملعروف كما
ورد يف ا آلي��ة (وعا�شروهن باملعروف) ،وذك��ر اهلل تعاىل يف
كتابه العزيز (ربنا هب لنا من �أزواجنا وذرياتنا قرة �أعني
واجعلنا للمتقني �إماما) فهنا تدل على قيمة الدعاء ب�أن
يكون الزوج والذرية قرة �أعني .و�أما القيمة الأ�سا�سية يف
الزواج فهي ال�سكن والرحمة واملعروف.
وم��ن العنا�صر اخلم�سة ملدخل فقه احل�ي��اة �أي�ضا ،ال�سنن
وتعني القوانني الإلهية وهي ت�صدر من م�صادر الت�شريع
الإ�سالمي وهي القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة،
فال�سنة ه��ي ق��ان��ون اهلل ال�ع��ادل يف اخل�ل��ق ،امل��ؤث��ر يف حياة
الإن�سان .وميكننا تق�سيم ال�سنن �إىل ق�سمني :الق�سم الأول
ي�شمل تلك ال�سنن القا�ضية التي حت��دث على كل خملوق
على وج��ه الأر� ��ض دون ت��دخ��ل �إرادي ،مثل امل��وت واحل�ي��اة
وال�سنن الكونية واحلياتية .و�أم ��ا الق�سم الآخ ��ر في�شمل
تلك ال�سنن ال�شرطية املرتبطة بالفعل الب�شري على �سبيل
ال�سبب والنتيجة وميكن التعرف عليها من القر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية ال�شريفة .وال��زواج من �سنن اهلل الكونية
ويرتبط الإخفاق فيه والنجاح بكيفية تعامل الزوجني يف
�إطار منظومة الأ�سرة.
وي�أتي العن�صر التايل من مدخل فقه احلياة وهو الغيب.
وال�غ�ي��ب مبعنى حم ��دد ه��و امل���س��اح��ة غ�ير امل��درك��ة مبجرد
العقل واحلوا�س واملوازية للواقع امل�شاهد .وميكننا تق�سيم
الغيب �إىل ق�سمني :الغيب املطلق والغيب الن�سبي� .أم��ا
الغيب املطلق فهو ما ال يدركه الإن�سان ابتدا ًء ال بالعقل
وال باحل�س ،و�أما الغيب الن�سبي فهو ما ال يدركه الإن�سان
باحلوا�س املجردة� .إن عن�صر الغيب يف مدخل فقه احلياة
يدفع املجتهد �إىل حماولة ا�ست�شراف امل�ستقبل يف اجتهاده
وم��راع��اة ال�سنن الإلهية وطبائع العمران والأمم .و آ�خ��ر
العنا�صر اخلم�سة ملدخل فقه احل�ي��اة ،الأح�ك��ام ال�شرعية
وه��ي الإط ��ار الت�شريعي احل��اك��م لفعل امل�سلم وق��د قامت
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االستخالف والعمران
في النهج القرآني

ناصر الكندي

يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم «اال�ستخالف والعمران يف �ضوء الوعي بقيم و�سنن النهو�ض وال�سقوط» ي�ستعر�ض الباحث �سعيد �شبار مفهومي اال�ستخالف
والعمران من ناحية الإعمال غري العلمي ال�ستخدام هذين املفهومني ،ذلك �أنه طال هذه املنظومات والقيم �إهمال �شبه كلي ملنطق ا�شتغال ال�سنن والقوانني املتحكمة
يف �صياغة وبناء النماذج والكيانت احل�ضارية ،و�أ�صابها اختزاالت وت�ضييقات عدة حدّ ت من معانيها امل�ستوعبة وامل�ؤطرة للوجود الإن�ساين ككل.

ومن هذه االختزاالت ح�صر مفهوم اخلالفة ب�أ ّنه التدبري
مل���ص��ال��ح ال �ع �ب��اد يف امل �ع��ا���ش وامل� �ع ��اد ،مب ��ا ي�ح�ق��ق ك�سبهم
و�سعيهم وف��ق ه��داي��ة ال�شرع وك��أ ّن�ه��ا غاية اال�ستخالف
واملق�صد الأع �ل��ى� ،أ ّم ��ا ب�ش�أن مفهوم ال�ع�م��ران فقد فهم
ك�أ ّنه ك�سب دنيوي حم�ض و�سعي يف الأر���ض وتفاعل مع
�سنن الكون فقط ،وك��أن��ه مقطوع ال�صلة ب�سنن الدين.
وي ��ؤك ��د ال �ب��اح��ث � ّأن � �س��وء ف�ه��م ه��ذي��ن امل�ن�ظ��وم�ين �أدى
�إىل اخل�لاف والفرقة وحتكم النموذج امل ��ادي يف البناء
العمراين واحل�ضاري ،وتراجع الوعي مبنظومة القيم
وال�سنن ال�ضابطة يف عمليات النهو�ض وال�سقوط.
ي� �ت� �ن ��اول ال� �ب ��اح ��ث � �س �ع �ي��د � �ش �ب ��ار ب �ع ��د ذل � ��ك م �ف �ه��وم��ي
اال� �س �ت �خ�لاف وال �ع �م ��ران ��ض�م��ن ال� � ��دالالت الإن �� �س��ان �ي��ة
واحل�ضارية اجلامعة ،فقد �أث��ار التعبري باال�ستخالف
يف ا آلي��ة الكرمية «� ّأن جاعل يف الأر���ض خليفة» خال ًفا
بني العلماء ميكن �إجماله يف �أمرين :القيام بالتكاليف
والواجبات ،ومبادئ تكرمي الإن�سان وتف�ضيله وتزويده
بالقيم املنا�سبة لأداء دوره وواجبه اال�ستخاليف .واخللف
يف ل�سان العرب يكون بالتحريك للخري والت�سكني لل�شر.
وت ��أت��ي مبعنى ال�ن�ي��اب��ة ع��ن ال�غ�ير �إ ّم ��ا مل��وت��ه �أو لعجزه.
واخل�لاف��ة ع�ن��د اب ��ن خ �ل��دون ب ��أ ّن��ه ال�ن�ي��اب��ة ع��ن �صاحب
ال���ش��ري�ع��ة يف ح�ف��ظ ال��دي��ن و��س�ي��ا��س��ة ال��دن�ي��ا ب ��ه .و�أ� �ش��ار
الباحث �إىل دالالت �أخرى �أو�سع ملفهوم اال�ستخالف وفقا
لثالثة من��اذج�� :س��ؤال املالئكة هلل عن �سبب ا�ستخالفه
لآدم ف �ك��ان ذل ��ك م ��ن ب ��اب امل �� �ش ��ورة ،وجت ��رب ��ة الإن �� �س��ان
امل �ت �ج��ددة ح�ي�ن ي�ت�ع��ر���ض ل�ل���ش�ج��رة امل �ح��رم��ة ا� �س �ت �ع��دادًا
للمعركة الأر��ض�ي��ة ،وق ��درة الإن���س��ان بف�ضل م��ن اهلل �أن
يت�صرف يف خملوقات الأر�ض بوجوه عظيمة ال تنتهي.
يخل�ص الباحث من كل ه��ذا �إىل � ّأن اال�ستخالف �أو�سع
معنى ودالالت وتعبريا عن مراد اهلل تعاىل من الإن�سان
يف هذه املهمة ،وهي ال تنح�صر فقط يف ممار�سة ال�سلطة
واحل �ك ��م ،ف��اخل�لاف��ة وج ��دت خل��دم��ة الإمي � ��ان وال�ت�ع� ّب��د
وال �� �ص�لاح والإ�� �ص �ل�اح وال���س�ع��ي ب��احل��ق وال �ع ��دل وف�ع��ل
املعروف واخلري�...إلخ .وي�ضيف �شبار ب�أ ّنه لي�س مطلوبا

يف ت��د ّي��ن الإن���س��ان التماهي الكلي م��ع �أي م��ن املفاهيم
والقيم امل�ق��ررة يف ال��دي��ن ،فذلك غ�ير ممكن ،وه��و فوق
اجلهد والطاقة الب�شرية ،لأن تلك املفاهيم تنتمي �إىل
ع��امل امل�ط�ل��ق ،ال�ك��ام��ل ال�ت��ام امل�ستوعب ل�ل��زم��ان وامل�ك��ان.
ومن نتائج عدم العودة �إىل هذه الدالالت �أن مت اختزال
الدالالت واملعاين ال�شاملة لال�ستخالف �إىل نظم حمددة
يف ال�سلطة واحلكم والتجبري ال�ضيق لهذه املمار�سة.
وم��ن املعاين ال�ضيقة لال�ستخالف التوقف عند حدود
ور� �س��وم ت��اري�خ�ي��ة معينة يف اخل�لاف��ة مبعناها ال�ضيق،
�أي ممار�سة لل�سلطة واحلكم ،وحماولة نقلها كما هي،
�أي نقل وا�ستن�ساخ جت��رب��ة اخل�لاف��ة واحل�ك��م كما م� ّرت
يف التاريخ املا�ضي �إىل الع�صر وال��واق��ع ال��راه��ن .فاملراد
م��ن احل�ك��م �إق��ام��ة ال �ع��دل ورف ��ع ال�ظ�ل��م و��ض�م��ان ك��رام��ة
وحقوق النا�س وحتقيق ال�سلم ،ولي�ست اخلالفة مطلوبة
لذاتها ،وهذا يطابق كالم حممد عابد اجلابري يف �أحد
كتبه � ّأن ال�شريعة ال تطبق من من �أجل ال�شريعة و� ّإنا
من �أجل حكمتها .فكيف يطلب من اخلالفة من خالل
مناق�ضة �أ�صل التوحيد يف حتريره للنا�س من العبودية،
ومناق�ضة مقا�صد ال�شريعة يف حفظها للأمن و�صوتها
للأنف�س والأموال والأعرا�ض!
وبخ�صو�ص العمران ،ف� ّإن الباحث ي�ؤكد على � ّأن الإن�سان
خلق من طني كداللة على �أ�صله الأر�ضي ونفخ فيه من
روح اهلل كداللة على �أ�صل فطرته الإميانية املتجاوزة
ل�ل�م��ذاه��ب ال�ت�ط��وري��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة والأن�ثروب��ول��وج�ي��ة
احلديثة .وهناك دور وظيفي تقوميي للقيم وال�سنن يف
بناء العمران واحل�ضارة ،والإ�شكالية تكون حني تختزل
هذه الوظائف ك�شعارات بال م�ضامني مثلما هو احلال
يف االجتاهات الفكرية وال�سيا�سية والدينية التي ترفع
�شعارات جوفاء بال م�ضمون .ومن خالل عالقة الإن�سان
ب��ال �ك��ون و�إدراك� � ��ه ل�ل���س�نن ال�ف��اع�ل��ة ف �ي��ه ،ي�ت�ح��دد من��وذج
احل�ضارة والعمران� :أهو تفاعل �سلمي تعاريف �إ�صالحي،
�أم هو تفاعل �سلبي �صدامي حتكمي يراعي م�صالح دون
�أخ ��رى؟ � ّإن ه��ذا ال��وع��ي بالقيم وال���س�نن اال�ستخالفية

العمرانية نبهت �إل�ي��ه تعاليم الإ��س�لام منذ وق��ت مبكر
م�ث��ل ��س�ن��ة «ال �ت �ع ��ارف» و» ع ��دم الإف �� �س ��اد» و»الإ�� �ص�ل�اح»
و»الت�سخري».
وي�شرتط الوعي ب�سنن التغري من ال�سلبي �إىل الإيجابي
ب ��أن يغري النا�س مبا يف �أنف�سهم ت�سليما ملا ن�صت عليه
الآيةّ �« :إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم»،
ويكون هذا التغيري يف م�س�ؤولية الإن�سان يف ك�سبه و�سعيه
تبعا حلرية اختياره ،وذلك بعد البيان والإر�شاد �إىل �سبل
ال���ص�لاح واال��س�ت�ق��ام��ة ووج�ه��ة اال��س�ت�خ�لاف وال�ع�م��ران،
وع�ل��ى الإن �� �س��ان ب��ذل اجل�ه��د وال �ك��دح م��ن �أج ��ل ا�ستبانة
تلك ال�سبل ب�إعمال ما �أودعه اهلل فيه من و�سائل الوعي
والإدراك ،عقال وقلبا ،و�سمعا وب�صرا ،وعلما وتعلما.
ف�ل��ذل��ك ق ��رن اال��س�ت�خ�لاف بالعلم وال�ت�ع�ل��م ،ف ��اهلل خلق
�آدم وعلمه الأ�سماء ثم ا�ستخلفه على الأر�ض ودعاه �إىل
عمارتها وفق دليل الهداية والإر�شاد.
وينبه ال�ب��اح��ث ب� �� ّأن ه�ن��اك م�ساحات حتتل ح� ّي��زا واف��را
يف اخلطاب القر�آين تتعلق ب�آيات الأنف�س و�آي��ات الآف��اق
ك�أنها لي�ست من �آي��ات الن�ص وم�شموالت �أحكامه ،فلم
ينظر �إليها على �أ ّنها �أحكام تكليفية موجبة للفعل مثل
الأح�ك��ام الأخ��رى ،و� ّأن �إهمالها �أو �سوء �إعمالها ترتتب
عليه مفا�سد وم�ضار ت�ستوجب عقوبات ت�شمل الكيان
ن�صه ب�سنة
اجلماعي واحل�ضاري ككل .ويختتم الباحث ّ
اال�ستبدال وال�ت��داول احل�ضاري بني ا ألق��وام وال�شعوب،
فقد ن ّبه القر�آن �إليها يف �أكرث من �سياق و�آية مثل قوله
تعاىل« :و�إن تتولوا ي�ستبدل قوما غريكم ثم ال يكونوا
�أم �ث��ال �ك��م» و��ض�م��ن ��س�ن��ة اال� �س �ت �ب��دال ه �ن��اك اال� �س �ت��دراج
والإم�لاء للمخالفني لل�سنن ال�شرعية �أو املهملني لها،
ظانني � ّأن ال�سنة الكونية كفيلة لوحدها ببناء الن�سق
احل���ض��اري امل�ط�ل��وب ،حتى �إذا ظ� ّن��وا �أ ّن�ه��م متكنوا منها
�أت��اه��م اهلل ب ��أم ��ره .وه �ن��اك �أي ��ً��ض��ا � �ش��روط ت��وف��ر القيم
املعنوية ولي�ست املادية فقط لال�ستخالف ،ومبد�أ ن�صرة
اهلل ولزوم هديه.
nskindi83@yahoo.com
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بغداد في التاريخ..
قبلة الباحثين ومقصد العلماء

٩

أسماء القطيبية

يف مقاله مبجلة التفاهم «احلياة الثقافية يف بغداد يف الرتاث العربي الإ�سالمي ع�صر ال�سيادة الإ�سالمية» ي�سلط الباحث عمروعبدالعزيز منري
ال�ضوء على مدينة بغداد العراقية؛ التي كانت تعد واحدة من �أهم العوا�صم الثقافية يف العامل يف القرنني التا�سع والعا�شر امليالديني ،مناق�شا �أ�سباب
هذا االزدهار وت�أثري ال�سلطة على احلراك العلمي واملعريف يف املجتمعات العربية والإ�سالمية وحجم تداخلهما ،ومدى �أهمية وجود هذه احل�ضانات
نواح عدة ،مدعما مقاله ب�أدلة تاريخية و�شهادات من زمن االزدهار.
الثقافية ،ومردودها على ٍ

بينما كان يحج النا�س يف القرن التا�سع �إىل مكة قبلة
لل�صالة والدين كان العلماء والباحثني يحجون �إىل
بغداد قبلة للعلم واملعرفة ،و ُي�ستقبلون فيها بحفاوة
وت��رح�ي��ب ك�ب�يري��ن .ب��ل � ّإن ك�ث�يرا مم��ن ك ��ان يذهب
لهناك ي�سعى ملرا�سلة من يتو�سم فيهم حب العلم
ودرا�سته للح�ضور والإقامة .ومل يكن ذلك احلراك
الثقايف م��رده �إىل اهتمام خلفاء ال��دول��ة العبا�سية
بالعلوم والفنون فح�سب بل �إن عوامل كثرية �ساهمت
يف رف��ع ��ش��أن ب�غ��داد ب�ين امل��دن .فبغداد كانت تتمتع
ب�أمن وا�ستقرار كبريين ،وموقعها الإ�سرتاتيجي،
وجوها العليل بني �ضفتي دجلة والفرات وف��را لها
�أمنا غذائيا وم�صادر دخ��ل وف�يرة .كما � ّأن املجتمع
ال�ب�غ��دادي ك��ان جمتمعا متنوع الأع� ��راق مم��ا �سهل
وف��ود العلماء �إل�ي��ه باختالف م�شاربهم و�أع��راق�ه��م
ودياناتهم� ،أ�ضف �إىل ذل��ك حالة االنتعا�ش الثقايف
ال� ��ذي ك��ان��ت ت���ش�ه��ده ال ��دول ��ة الإ� �س�لام �ي��ة ع�م��وم��ا
ب�أطرافها املرتامية.
ك��ان��ت ال �ب��داي��ة ح�ي�ن �أن �� �ش ��أ اخل�ل�ي�ف��ة ال�ع�ب��ا��س��ي �أب ��و
ج �ع �ف��ر امل �ن �� �ص��ور يف ب �غ ��داد (اخل ��زن ��ة) ال �ت ��ي ك��ان��ت
حت��وي كتبا منوعة يف العلوم التطبيقية ،واللغات
والدين والفل�سفة والفن ،وجعلها متاحة للراغبني
يف االط �ل�اع عليها ون���س�خ�ه��ا ،وك��ان��ت مب�ث��اب��ة الكنز
ل�ل�ب��اح�ث�ين ن �ظ � ًرا ل���ص�ع��وب��ة احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال�ك�ت��ب
�آن ��ذاك وتفرقها يف الأم���ص��ار ،مم��ا ي�ضطر الباحث
�إىل ال�سفر وال�ت�ن�ق��ل بحثا ع�ن�ه��ا .ث��م ت �ط � ّورت تلك
اخلزنة وتن ّوعت حمتوياتها لت�صري بيت احلكمة يف
الع�صور التي تلتها ويقول الباحث عمروعبدالعزيز
منري وا�صفا �أه ّميتها ...«:كانت م�ؤ�س�سة دار احلكمة
ع�لام��ة م���ض�ي�ئ��ة ع�ل��ى ط��ري��ق �إن �� �ش��اء دور وخ��زائ��ن
الكتب �أحد �أهم دعائم ن�شر الثقافة واملعرفة ،فكانت

م �ث�لا اح �ت ��ذى ب ��ه ال �ك �ث�ير م ��ن ال �ع �ل �م��اء وامل�ف�ك��ري��ن
و� �س �ع ��وا �إىل �إن� ��� �ش ��اء دور وم� ��راك� ��ز م �ع��رف �ي��ة ع�ل��ى
غ��راره��ا» .وراف��ق وج��ود الكتب اهتمام �شخ�صي من
اخللفاء بالعلوم ،فكانوا يفتحون جمال�سهم للعلماء
ويتيحون لهم املجال للحديث عن خمتلف العلوم
كالطب والكيمياء والفلك وعلم النف�س ،و�أجزلت
لهم العطاءات ،حالهم حال ال�شعراء واملغ ّنني ،مما
جعلهم يطم�أنون لإقامتهم ويتو�سعون يف �أبحاثهم
وي�ت���س��اب�ق��ون يف ك �ت��اب��ة م ��ؤل �ف��ات �ه��م وت��وث �ي��ق ن�ت��ائ��ج
درا��س��ات�ه��م .كما ن�شطت يف ب�غ��داد حركة الرتجمة،
ف�ت�ب��ارى امل�ترج �م��ون ع�ل��ى ال�ن�ه��ل م��ن ��س��ت ل�غ��ات يف
كافة املجاالت ،حتى الدينية منها ،وهي �إ�شارة �إىل
م ��دى االن �ف �ت��اح ال �ث �ق��ايف وال�ت���س��ام��ح ال��دي �ن��ي ال ��ذي
و�صلت �إليه احل�ضارة العربية والإ�سالمية �آن��ذاك.
ُ
وخ�ص املرتجمون بعطاءات جمزية دون غريهم مما
يعك�س حالة وعي من الدولة لأهمية اال�ستفادة من
نتاج الغري والتقرب من ثقافاتهم واال�ستفادة من
معارفهم.
ه ��ذا احل � ��راك يف م��دي �ن��ة ب� �غ ��داد ،امل �م ��ول م ��ن قبل
اخل�ل�ف��اء -ال��ذي��ن ميثلون قمة ال�ه��رم ال�سيا�سي يف
الدولة آ�ن��ذاك -يطرح جم��ددا ال�س�ؤال حول عالقة
املثقف بال�سلطة .والتي حتدث عنها مفكرون كبار
م��ن �أم �ث ��ال �إدوارد ��س�ع�ي��د وع �ل��ي ��ش��ري�ع�ت��ي ،و� �س��واء
كانت وجهات النظر تلك تعد العالقة �صحية �أو ال
ف��إن علينا �أن نتذكر �أن هذه احلالة الثقافية كانت
يف ال�ق��رن التا�سع ،ح�ين مل تتوفر �أنظمة �سيا�سية
م�ع�ق��دة ،ومل ت�ك��ن احل��وا��ض��ن م�ت��اح��ة �إال حت��ت ظل
والة الأم��ر ممن يحظون بهيبة ومكانة اجتماعية،
و�سيولة الزم��ة لإدارة احل��راك الثقايف مبا يتطلبه
من �إنفاق .ولعل هذا التقارب بني ال�سلطة واملثقف

�أثر على ت�أريخ تلك احلقبة الزمنية ،فكتبة التاريخ
و�أدب� ��اء ال �ف�ترة مل ي�ك��ون��وا ل�ي�ت�ج��ر�أوا ب��ال�ك�ت��اب��ة عن
اجلوانب املظلمة واحل��وادث امل�ؤ�سفة يف ذلك الزمن
�إال على هام�ش ي�سري من احلرية التي ي�ضع حدودها
الرقيب .كما �أن الهبات التي متنح لهم كانت ت�ضعهم
يف م�ستوى اجتماعي رفيع مما قلل من اختالطهم
بعامة النا�س واالقرتاب من همومهم.
يف ع�صرنا احلايل ويف ظل انت�شار اجلامعات مل يعد
املثقف والباحث بحاجة �إىل بقعة جغر افية يلتقي
فيها م��ع �أق��ران��ه بقدر حاجته �إىل متويل لأن�شطة
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ،وال��دع��م ال�ك��ايف ال�ستكمال درا��س��ة
اجل��ان��ب النظري التخ�ص�صي يف املجالني العلمي
والإن �� �س��اين ،ول�ل�أ��س��ف ف ��إن غ��ال��ب ب�ل��دان�ن��ا العربية
تخ�ص�ص ميزانية ال ت�صل �إىل  %1م��ن موازانتها
يف الإن �ف��اق ع�ل��ى ال�ب�ح��ث العلمي بينما يبقي خيار
تقلي�ص املنح والبعثات يف الأزم ��ات �أم��را مطروحا،
وح�ت��ى بالن�سبة لتلك ال ��دول ال�ت��ي تخ�ص�ص ق��درا
ال ب��أ���س ب��ه م��ن الأم ��وال ف�إنها تفتقر ل��وج��ود هيئة
مركزية لإدارة البحوث العلمية فيقع الباحثون يف
مع�ضالت من �أهمها نق�ص البيانات والإح�صائيات
�أو �صعوبة احل�صول عليها .رغ��م �أن الأزم��ات ت�ؤكد
لنا مرارا على �أهمية هذا الأمر ولعل �أبرز مثال هو
الأزم��ة ال�صحية التي يواجهها العامل اليوم ج� ّراء
انت�شار ال�ف�يرو���س امل�ستجد ك��وف�ي��د .19على جانب
�آخر يواجه املفكر يف الع�صر احلديث �صراعا ممتدا
مع ال�سلطة .وعلى ال��دوام �ستكون الثقافة وحرية
مم��ار��س�ت�ه��ا وم ��دى االه �ت �م��ام ب�ه��ا م�ق�ي��ا��س��ا للتقدم
احل�ضاري ،وبو�صلة تك�شف للتاريخ الأ�صلح والأكرث
نفعا للب�شرية.
asmaalqutibi@gmail.com
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ماذا تعرف
عن علم الكالم؟

فاطمة بنت ناصر

ال ُيعد م�صطلح علم الكالم من امل�صطلحات ال�شائعة بني عا َّمة النا�س ،فهو لي�س كالفقه والإفتاء وال�شريعة .وال�سبب قد يعود �إىل ظهوره اخلجل والنادر يف الوقت
الراهن ،على عك�س العلوم الإ�سالمية الأخرى التي كان لها وجود قدمي والزال حتى اليوم تتداول ويتم تدر�سيها ،ولهذا حني ميوت عامل من علمائها يخلفه تالميذ
ُكرث .فهناك جامعات وم�ؤ�س�سات معنية بتدري�س ال�شريعة والفقه و�أ�صول الإفتاء وغريها من الأمور� ،أما علم الكالم ،فلم يكتب له ُعمر طويل؛ فقد عا�ش حني مل
تدخل الدولة يف اخلالفات بني املدار�س العلمية ومات حني حتيزت الدولة يف �صف �أحدها� .إال �أن بدايته كانت قوية وم�ؤثرة حيث تداخل وتفاعل مع علوم كثرية
�أبرزها علوم �أ�صول الدين ،حيث كان ي�صعب التفريق يف وقت من الأوقات بني الكالمي والأ�صويل ،وذلك يعود اللتقاء العلمني يف حتكيم الدليل ،فالأ�صويل يحتج
بالدليل والكالمي يحتج به كذلك .يف هذا املقال تلخي�ص ومراجعة ملا كتبه حممد عمر يف جملة التفاهم من بحث بعنوان «امل�صطلح يف علم الكالم».
تعاريف علم الكالم
تتعدد التعاريف لهذا العلم �إال �أنها جتمع يف احلفاظ وحرا�سة
العقيدة والدفاع عنها من امل�شوهات والتزييف
فبح�سب الفارابي� :صناعة علم الكالم ملكة يقتدر بها الإن�سان
على ن�صرة الأف �ع��ال امل���ص��رح بها وا��ض��ع امل�ل��ة ،وت��زي�ي��ف ك��ل ما
خالفها من الأقاويل.
وه ��و ع�ن��د اب ��ن خ �ل ��دون :ع�ل��م ي�ت���ض�م��ن احل �ج��اج ع��ن ال�ع�ق��ائ��د
الإميانية ب��الأدل��ة العقلية ،وال��رد على املبتدعة املنحرفني يف
االعتقادات عن مذاهب ال�سلف.
�أم��ا الغزايل فيقول :حفظ عقيدة �أه��ل ال�سنة ،وحرا�ستها من
ت�شوي�ش �أهل البدعة.
وم��ن التعريفات احلديثة قولهم�« :إن��ه نقل اللفظ من املعنى
الذي ا�ستعمل فيه �أول مرة �إىل معنى �آخر جمازي ا�صطالحي
ب�سبب وجود عالقة بينهما».
�أما عن �سبب ت�سميته بعلم الكالم فيعود
�أو ًال :الرت�ب��اط ه��ذا العلم بكالم اهلل وال��دف��اع عنه أ�م��ام ما قد
يناق�ضه.
ث��ان�ي�اً :كما �أن الق�ضية الأب ��رز يف م�ن��اظ��رات علم ال�ك�لام منذ
ن�ش�أته هي ق�ضية هل كالم اهلل حمدث �أم خملوق؟
ثالثاً� :أ�ضف �إىل ذل��ك �صفة الكالم التي هي من �أب��رز �صفات
اهلل.
امل�صطلح الكالمي ر�سوخ وجذور
�إن علم ال�ك�لام يعد م��ن العلوم امل�ؤ�س�سة يف ال��دي��ن الإ�سالمي
فهو �أحد الروافد الأ�سا�سية لعلم �أ�صول الفقه ،الذي ي�ستند يف
الكثري من مباحثه على موا�ضيع علم الكالم.
�أم ��ا امل���ص�ط�ل��ح ال�ك�لام��ي ف�ق��د ت �ك��ون م�ن��ذ ن���ش��أة ع�ل��م ال �ك�لام.
ونق�صد بامل�صطلح الكالمي هو جمموعة التعبريات واملفاهيم
والألفاظ املعنية بعلم الكالم والتي ي�ستخدمها امل�شتغلون بهذا
العلم .وهذه املفاهيم وامل�صطلحات اكت�سبت �صبغة علم الكالم
وق ��د الت �ك��ون ب��ال���ض��رورة م�ع�برة مل�ع�ن��اه��ا يف امل�ع��اج��م وامل��راج��ع
الأخ��رى .لهذا فامل�صطلح الكالمي مكت�سب تطور ون�ش�أ بن�ش�أة
علم الكالم .وهذا يدل على عمق اال�شتغال يف هذا العلم بالقدر
الذي تكونت فيه م�صطلحات �شائعة لها معنى واحد متعارف

عليه ب�ين العاملني واملعنيني ف�ي��ه .ومي�ك��ن تعريف امل�صطلح
بالآتي« :كل لفظ ب�سيط ومركب لفظي ق�صد به التعبري عن
ماهية امل�ف�ه��وم»� .أم��ا القا�ضي عبداجلبار فيعرفه ق��ائ� ً
لا :قد
تنقل اللفظة من �أ�صل
اللغة �إىل �ضرب من التعارف على حال ما تعرفه من حال كثري
من الألفاظ» .ويقول اخلوارزمي « :امل�صطلح مفتاح العلوم».
�ضبط امل�صطلح الكالمي
لقد تنبه امل�شتغلون بعلم ال�ك�لام �إىل �أهمية �ضبط امل�صطلح
الكالمي .فهو ال يعد فقط �إ�ضافة لغوية مهمة ولكنه بال�ضبط
ي�ؤدي �إىل ر�سوخ علم الكالم و�إىل ت�أ�سي�سه بالأ�سا�س املكني الذي
يبنى عليه وال خوف عليه من الت�صدع.
�أهم امل�صنفات واملقدمات يف امل�صطلح الكالمي
نظراً لعدم تداول هذا العلم يف الوقت احلايل وتغييب معانيه
ومقا�صده ،فمن ال�ضروري �إر��ش��اد القراء املهتمني بتتبع هذا
العلم و�أ�صوله ب�أن ن�ضع بني �أيديهم �أهم الكتب التي مت ت�أليفها
يف امل�صطلح الكالمي:
كتاب التعريفات .ل�صاحبه :اجلرجاين.
كتاب الزينة يف الألفاظ العربية الإ�سالمية ،وكتاب الكليات.
ل�صاحبه :النفوي.
كتاب ا�صطالحات الفنون .ل�صاحبه التهاوين.
ك�ت��اب احل ��دود يف ع�ل��م �أ� �ص��ول ال�ف�ق��ه .ل���ص��اح�ب��ه� :أب ��ي ال��ول�ي��د
الباجي.
كتاب احلدود .ل�صاحبه :ابن فورك.
ك �ت ��اب احل � ��دود ال �ك�لام �ي��ة وال �ف �ق �ه �ي��ة ع �ل��ى ر�أي �أه� ��ل ال���س�ن��ة
الأ�شعرية .ل�صاحبه� :أبي حممد بن �سابق ال�صقلي.
كما تكرث مقدمات امل�ؤلفات الفقهية التي حتتوي على و�صف
دق�ي��ق ل�ع�ل��م امل�صطلح ال�ك�لام��ي خ��ا��ص��ة يف امل ��ؤل �ف��ات الفقهية
والكالمية والأ�صولية .و �أبرز من كتبها:
الإمام الغزايل .يف باب احلد الذي ورد يف كتابه امل�ست�صفى.
الإم� ��ام ال�ب��اج��ي .يف م�ق��دم��ة ك�ت��اب��ه �إح �ك��ام ال�ف���ص��ول يف �أح�ك��ام
الأ�صول.
ت�أثري علم الكالم على غريه من العلوم
من �أهم امل�ؤ�شرات على ت�أثري علم الكالم على غريه من العلوم
هو وج��ود مفاهيمه يف ن�صو�ص العلوم الأخ��رى .و�أب��رز العلوم

ال�ت��ي ا�ستخدمت مفاهيم علم ال�ك�لام ه��و علم �أ��ص��ول الفقه.
و�أب� ��رز ت�ل��ك امل�ف��اه�ي��م :ال�ع�ل��ة ،وال�ت�ع�ل�ي��ل ،وال �ك�ل�ام ،وال��و��ض��ع،
واحلاكم.
ولهذا الت�أثر �أ�سباب عديدة �أهمها:
تداخل العلوم الإ�سالمية ب�شكل كبري ،وهناك علوم �أكرث ت�أثراً
ببع�ضها من غريها كالت�أثري احلا�صل بني علم الكالم وعلم
�أ�صول الفقه.
مل ي�ن�ح���ص��ر اه �ت �م��ام امل�ت�ك�ل�م�ين ب�ع�ل��م ال �ك�لام ب��ل ا��ش�ت�غ�ل��وا يف
علم �أ��ص��ول الفقه ،مم��ا �أدى �إىل نقلهم للعديد م��ن املفاهيم
التي تنتمي يف الأ�صل �إىل علم الكالم .و �أب��رز ه ��ؤالء العلماء
قا�ضي ال�سنة �أبوبكر الباقالين و قا�ضي املعتزلة عبداجلبار
الهمذاين .ومم��ن �شهدوا لهم بهذا ال��دور العظيم ا إلم��ام بدر
ال��دي��ن الزرك�شي ال��ذي ق��ال« :وج ��اء م��ن بعدهم �أي ال�شافعي
وال�صدر الأول فبينوا و �أو�ضحوا ،و�ضبطوا و�شرحوا ،حتى جاء
القا�ضيان -قا�ضي ال�سنة �أبوبكر بن الطيب ،و قا�ضي املعتزلة
عبداجلبار  -فو�سعا العبارات وفكا الإ��ش��ارات ،وبينا الإجمال،
فرفعا الإ�شكال ،واقتنع النا�س ب�آرائهم ،و�ساروا على �أخذ نارهم،
فحرروا وق��رروا ،و�صوبوا و��ص��وروا ،فجزاهم اهلل خري اجلزاء
ومنحهم كل م�سرة وهناء».
ختام ًا
ق��دم امل�ق��ال م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ري ت�ق��دمي�اً ب�سيطاً ج ��داً للراغبني
املبتدئني يف معرفة بع�ض امل�لام��ح ال�ع��ام��ة ل�ه��ذا العلم ولكنه
جت��اه��ل وغ����ض ال �ط��رف مت��ام �اً ع��ن ب�ع����ض ال�ع�ل�م��اء املتحدثني
لعلم الكالم لدرجة �أو�صلتهم �إىل تكفري امل�شتغلني به و�إل�صاق
تهمة الزندقة بهذا العلم .وال�سبب �أن املحدثني ال يحاجون
�إال باملكتوب من الأحاديث �أو القر�آن وال يتدبرون بعقولهم وال
يتفكرون ،فهم ي�ؤمنون بالنقل فقط وع��دا ذل��ك كفر وزندقة.
وال���س��ؤال ال�ي��وم ه��ل جن��د يف الأح��ادي��ث ج��واب�اً لكل م�ستجدات
الع�صر من م�سائل؟! كيف ن�ستطيع القيا�س �إن مل نعمل العقل؟
ولعلنا يف مرحلة فارقة من التاريخ حيث تزداد كل يوم الق�ضايا
ال�ت��ي ت�شغل ال�ن��ا���س ،ب��ل �إن�ن��ا يف وق��ت ن��رى ت�ل��ون بع�ض العلماء
وتغري بع�ض قناعاتهم� .إننا يف �أم�س احلاجة لبعث علم الكالم
بروح الع�صر احلديث التي تقنعك بالعقل �إىل جانب الن�صو�ص.
Attifa.nasser@gmail.com
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نكبة الرشدية بين األسباب السياسية
والحركة الكالمية األشعرية

١١

قيس الجهضمي

يذهب الكاتب عزيز �أبو �شرع يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم والتي بعنوان «موقف الأ�شاعرة من ابن ر�شد يف الأ�سباب الأ�شعرية لأفول الر�شدية»
�إىل التخفيف من االعتقاد ب�أن �سبب النكبة الر�شدية هي �أ�سباب �سيا�سية قامت عن طريق احل�صار والإبعاد ،ولكنه يفرت�ض �أن االعرتا�ضات الأ�شعرية
كان لها الفعل الأقوى يف �إ�ضعاف الفل�سفة ،حماوال التدليل على ذلك من اعرتا�ضات اخل�صوم وجهودهم يف مقاومة املدر�سة الر�شدية.
ي�ؤكد �أبو�شرع على �أن ابن ر�شد كانت بدايته ون�ش�أته املبكرة
�أ�شعرية ،وهذا ما يظهر يف كتابه خمت�صر امل�ست�صفى من
خ�لال ا�ستعماالته و�إ��ش��ارات��ه �إىل �أئ�م��ة ال�ك�لام الأ��ش�ع��ري،
ويف ت�أليفه لكتابه «بداية املجتهد ونهاية املقت�صد» يتبني
ل�ل�ق��ارئ �إىل �أن ��ه مل ي��زل قريبا م��ن الأ��ش�ع��ري��ة م��ن خالل
ا�ستعماله �أقوالهم من مثل« :وقد ّبي ذلك املتكلمون ك�أبي
املعايل وغ�يره» ،وه��و من خ�لال تلمذته لعيا�ض وامل��ازري
واب��ن ب�شكوال يثبت لنا �أن��ه خريج مدر�سة �أ�شعرية �أي�ضا،
لكنه مثلما خرج الغزايل عن �أ�شعريته يف م�سائل هو الذي
جعل ابن ر�شد ي�ست�سيغ املخالفة �أي�ضا ،ويرى �أبو �شرع �أنه
من املحتمل �أن اب��ن ر�شد م� ّر مبرحلة ثالثة وه��ي مرحلة
و�سط بني املتكلمني والفال�سفة من خالل ت�أليفه «مقالة
يف اجلمع بني امل�شائني واملتكلمني من علماء الإ�سالم»� ،إن
وج��ود فرق وتعار�ض بني علم الكالم والفل�سفة جعل ابن
ر��ش��د ي�سعى لنقد العقيدة الأ��ش�ع��ري��ة؛ فاخلطاب يف علم
الكالم رغم ا�ستعماله نظر العقل هو يف الواقع نق�ض ورد
على الفل�سفة لأجل احلفاظ على امللة وعقيدتها ،وي�صرح
ابن ر�شد يف كتابه «الك�شف عن مناهج الأدلة يف عقائد امللة»
ب��أن علم الكالم غري ذي ج��دوى ألن��ه غري برهاين ،وبهذا
ي�ضع نف�سه كاملدافع عن العقائد الإميانية �ضد املتكلمني.
ويف ا�ستقراء املناخ ال�سيا�سي وت�أثريه على التوجه الر�شدي
اجلديد ،كان ت�أليف ابن ر�شد لكتابه املناهج بتاريخ 575هـ،
وهو الوقت الذي دخل فيه يف خدمة املوحدين والتعاون مع
دولة بني عبد امل�ؤمن ،الذي �أ�س�س بناءها الفكري واملعريف
ابن تومرت والذي ا�شتهر مب�ؤلفه ال�شهري «املر�شدة» ،وهنا
ي�أخذ الباحث وقفات عن عالقة ابن ر�شد باملناخ ال�سيا�سي:
ف�ق��د روي �أن الب ��ن ر� �ش��د ت��أل�ي�ف��ا ب�ع�ن��وان «� �ش��رح العقيدة
احل�م��ران�ي��ة» على �أن ��ه ��ش��رح لكتاب اب��ن ت��وم��رت ،وق��د ذكر
بن�شريفة �أن املق�صود هنا هو عقيدة املهدي املعني ب�شرحها
وهي احلمرانية ولي�س للمر�شدة ،وينبه الكاتب مت�سائال
مل��اذا اخ�ت��ار �شرح العقيدة احلمرانية التي ه��ي ذات اجت��اه
�أثري ظاهري بدل املر�شدة ذات االجتاه الكالمي وهو �أميل
للأ�شعرية؟! ،و�أم��ا عن �أم��ر دخوله يف �أم��ر املوحدين فقد
�ألفّ يف ذلك «مقالة يف كيفية دخوله الأمر العزيز وتعلمه

فيه وما ف�ضل من علم املهدي» ،فقد جاء م�صرحا ب�إمامة
املهدي مما ينبئنا عن انخراطه يف �أم��ر الدعوة املوحدية
واالع�ت�راف بال�سلطة ال��روح�ي��ة للرجل الأول فيها ،وقد
�أورد اب��ن عبدامللك �أن معتقد �آل م��ؤم��ن �أن ك��ل م��ن خرج
عنهم ف�ه��و ل�ه��م م��ن الأرق � ��اء ،ورمب ��ا ك ��ان الأم ��ر بالن�سبة
للنكبة �إذ هي م�صري كل معرت�ض ،كما �أن اكت�شاف الباحث
ال�ف��رن���س��ي م ��ارك ج �ي��وف�يروا ل�ن���س�خ��ة ج ��دي ��دة م ��ن ك�ت��اب
الك�شف عن مناهج الأدل ��ة يف خزائن ا�ستنبول وم��ا حوته
هذه الن�سخة الوحيدة من �إي��راد ا�سم الإم��ام املهدي فيها
يدلل على اهتمام ابن ر�شد بهذا الأمر.
يرى الكاتب �أن الدين ا�ستعمل يف هذه النكبة ،و�أن ع�صر
املرابطني مل ينته �إال وق��د ُح�سم لالجتاه الأ�شعري على
ح�ساب االجتاهات ا ألخ��رى الكالمية والباطنية ،ويف �أمر
النكبة يُذكر يف «كتاب التكملة» البن الأبار �أن عبدالرحمن
ال ��رج ��راج ��ي ج ��رى ب�ي�ن��ه وب �ي�ن اب ��ن ر� �ش ��د م ��ا ج� � ّر نكبته
امل�شهورة على �أنه هو الفاعل الأ�سا�س للنكبة ،وقد و�صف
�صاحب التكملة الرجراجي ب�أنه �أح��د كبار املتكلمني فهو
�أ�شعري ،و�أم��ا �صاحب كتاب «ال��ذي��ل والتكملة» فيذكر �أن
العداوة ثبتت من رجاالت العلم البن ر�شد ثم قام اخل�صوم
باللجوء �إىل انتقاء بع�ض ال�سياقات املوهمة مل��ا يريدون
ت�ق��وي�ل��ه ،وم ��ع ال�ك�ي��د وال�ترب ����ص زاد دف��اع�ه��م ع��ن ط��ري��ق
املناظرة والت�أليف.
يذكر الكاتب �أن �أبا عامر الأ�شعري هو �أول من اعتنى بالرد
على ابن ر�شد ونق�ض كتابه «املناهج» ،والتنبيه ملا يقوم به
من هدم يف البنية الأ�شعرية ،فابن ر�شد يرى �أن الأ�شعرية
خطر على ال��دي��ن نف�سه مب��ا تفر�ضه م��ن �آراء املتكلمني،
ويزعم الكاتب �أن �أبا عامر ت�شبع من �صميم املعرفة التي
ت�شبع بها ابن ر�شد وهي املعرفة الغزالية التي هي فل�سفة
و�أ�صول وت�صوف ،وا�شتغل �أبو عامر يف م�ؤلفات �سعى من
خ�لال�ه��ا ال�ت���ص��دي الب ��ن ر��ش��د وم�ن�ه��ا« :حت�ق�ي��ق الأدل� ��ة يف
قواعد امللة ودفع ال�شبه امل�ضلة والأق��وال امل�ضمحلة» وهو
ت�صدي �أب ��ي ع��ام��ر الب��ن ر��ش��د عندما �أراد �أن يك�شف عن
تهافت الأدلة يف كتابه الك�شف فقام �أبوعامر بتحقيقها يف
كتابه ،و»كتاب الوحدانية» الذي يرى فيه بن�شريفة �أنه رد

على كتاب «�شرح العقيدة احلمرانية» البن ر�شد ،والرد على
«كتاب الربهان» القدمي وغريها.
ومن العلماء الذين انتقدوا ابن ر�شد �أبو احلجاج املكالتي،
وقد عمد يف كتابه «لباب العقول» يف الرد على الفال�سفة
لكنه كان يتهرب عن ذكر عميدهم ابن ر�شد ،ويرى الكاتب
�أن جتاهل اال�سم من املكالتي هو لأ�سباب يف الواقع دفاع
عنه وعن الأ�سرة الر�شدية ،و�أنه وال �شك من �أن يكون ابن
ر�شد �أول اخل�صوم للمكالتي الذين انتقدهم يف كتابه ،و�أن
االحرتام الذي ناله ابن ر�شد كونه الفقيه القا�ضي وكذلك
�أبوه وجده جعل الكثريين ي�سعون �إىل التغطية عن نكبته
امل�شهورة.
ومن الذين اعتنوا باملدر�سة الر�شدية ابن بزيزة� ،إذ ي�شري
يف كتابه «الإ�سعاد ب�شرح الإر�شاد» �إىل موا�ضع غري مر�ضية
يف كتاب ابن ر�شد الك�شف ،وكذلك ابن خليل ال�سكوين الذي
هو من بيت ا�شتهر بن�سبه العلمي يف �إ�شبيلية وخ�صو�صا
يف علم الكالم ،وقد وجه ال�سكوين نقده على ابن ر�شد يف
مو�ضع حمدد وهو باب االعتقاد مع الإ�شارة �إىل جهد �أهل
ال�سنة ،ويف كتابه حل��ن ال�ع��وام مل يت�سع ل��ه تف�صيل ال��رد
على اب��ن ر�شد ولكنه ك��ان يهتم بالتحذير والتنبيه منه،
وهذا دليل على �أن اخلطر الر�شدي م�ستمر على امل�شروع
الأ�شعري رغم انت�شار الأخ�ير ب�صورة كبرية ،وكذلك من
العلماء الذين انت�صروا الب��ن ر�شد اب��ن خل�صون �إذ �أ�شار
لكتاب املناهج يف �سياق �صويف وق��د ك��ان معجبا بابن ر�شد
الفي�سلوف على ح�ساب املتكلم الغزايل.
ل��ذل��ك ي��رى ال�ك��ات��ب �أن ��ه لي�س م��ن الطبيعي �أن يختفي
اجلهد الفل�سفي وغري الفل�سفي البن ر�شد مبجرد تعر�ضه
للمعار�ضات ال�سيا�سية �أو من العلماء �أحيانا ،والفل�سفة
الر�شدية مل ت�ضعفها ال�سيا�سة فقط و�إمنا �أي�ضا املقارعات
ال�ف�ك��ري��ة م��ن ع�ل�م��اء الأ��ش�ع��ري��ة ،و�أرى �أنّ ط��رح الأ��س�ب��اب
ال�سيا�سية كعامل لكل نك�سة معرفية �أو فل�سفية هو مغاالة
يف درا�سة احلالة ،فالبحث يف الأ�سباب ا ألخ��رى قد يكون
العامل الأقوى فيها كما ح�صل البن ر�شد ،وكما هي عامل
�إ�ضعاف يف ر�ؤي��ة البع�ض ،تكون عامل ظهور و�إب ��راز لدى
�آخرين من خالل رغبتهم يف ا�ستبطان ما فيها من جدل.
qabuazan@gmail.com
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التسامح وحرية االعتقاد
نهج اإلسالم في الدعوة

موزة الخاطرية

�إنّ املفاهيم املرت�سخة اليوم عن الإ�سالم وو�صف امل�سلمني بالإرهاب والتع�صب والعن�صرية ماهي �إال �أدوات للنيل من احل�ضارة الإ�سالمية والعبث
برثواتها ،واحلد من انت�شارها .وهنا ارت�أى الدكتور نايف حممد املتيوين من جامعة املو�صل يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم �أن ي�ستعر�ض مناذج من
الت�شريع والتطبيق ل�سمات الت�سامح وحرية االعتقاد لدى امل�سلمني يف تعاملهم مع غري امل�سلمني ،ليربهن �أن النظرة احلالية للدين الإ�سالمي هي نظرة
قا�صرة �أحادية تنم عن �أفكار املتع�صبني.

ح �ي��ث ان �ت �ه��ج الإ�� �س �ل�ام �أ� �س �ل ��وب ال�ترغ �ي��ب يف ال ��دع ��وة
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،وي �ظ �ه��ر ذل ��ك ج �ل � ًّي��ا يف ح��ري��ة االع �ت �ق��اد
والت�سامح ف��اهلل �سبحانه وتعاىل �أم��ر ر�سولنا الكرمي
بدعوة �أه��ل الكتاب بالتب�شري والإن ��ذار ونهى عن دعوة
�أهل الكتاب �إىل اعتناق الدين الإ�سالمي بالإكراه حيث
ِال ْك َم ِة َو ْال َ ْوعِ َظ ِة ْ َ
ال َ�س َن ِة
قال اهلل «ا ْد ُع �إِ َل َ�سبِيلِ َر ِّب َك ب ْ ِ
َ
َو َجا ِد ْلهُم بِا َّلتِي هِ َي �أَ ْح َ�س ُن �إِ َّن َر َّب� َ�ك هُ َو �أ ْعلَ ُم ِبَن َ�ض َّل
عَن َ�سبِي ِل ِه َوهُ � َو �أَ ْع�لَ� ُم بِا ْل ُ ْه َتدِ َ
ين» وتتجلى احلكمة من
ذلك �أنه ال ميكن �أن يكون الإن�سان م�ؤمنا فيما يعتقده
ب��الإك��راه ،ويف �أول فر�صة تتاح ل��ه ب��اخل��روج عما �أج�بر
عليه ينتهز الفر�صة ويتخلى وين�سلخ عنه.
والتعاي�ش ال��ذي دعا به الإ�سالم مع الآخرين له الأثر
ال�ك�ب�ير يف ان�ت���ش��ار الإ�� �س�ل�ام؛ ح�ي��ث �أت �ي��ح ل�غ�ير امل�سلم
التعرف على جوهر الإ�سالم عن قرب ،ف�سمات الت�سامح
وال�ت�ع��اي����ش م ��ع امل �ع �ت �ق��دات الأخ � ��رى يف دي�ن�ن��ا احلنيف
هي �أدوات تدعو بالتي هي �أح�سن لغري امل�سلمني على
اعتناق الإ�سالم عن رغبة واقتناع مما ير�سخ الإميان يف
نفو�سهم والتم�سك بعقيدة الإ�سالم.
ك �م��ا � ّأن � �ص �ف��ات ال �ت �� �س��ام��ح ال �ت ��ي حت �ل��ى ب �ه��ا ر� �س��ول �ن��ا
الكرمي يف �أول تداخل له مع �أه��ل الكتاب بعد هجرته
�إىل امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة و�إب� ��رام وث�ي�ق��ة تكفل ح�ق��وق ه ��ؤالء
الدينية والدنيوية ،كان لها الأثر يف التعاي�ش ال�سلمي
واالخ� �ت�ل�اط ب�ب�ع���ض�ه��م ال�ب�ع����ض مم ��ا ن�ت��ج ع�ن��ه ت�ك��ات��ف
امل�سلمني م��ع ال�ي�ه��ود يف وق ��ت الأزم � ��ات ،ول�ك��ن م��ا روج
عن تنكيل امل�سلمني باليهود هو ترويج نابع من �أفكار
يهودية متع�صبة متنا�سني �أول من غدر وخان الوثيقة.
كما �أن الكثري من املتع�صبني ا�ستخدموا اجلزية التي
فر�ضت على �أهل الكتاب يف قوله تعاىل « َقا ِت ُلوا ا َّلذِ َ
ين َل

ِالل َو َل بِا ْل َي ْو ِم ْالآخِ ِر َو َل ُي َح ِّرمُو َن مَا َح َّر َم َّ ُ
الل
ُي�ؤْمِ ُنو َن ب َّ ِ
ِين ْ َ
ال ِّق مِ َن ا َّلذِ َ
َو َر ُ�سو ُل ُه َو َل يَدِ ي ُنو َن د َ
اب
ين �أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ
ال ْز َي َة عَن يَدٍ َوهُ ْم َ�صاغِ ُرو َن» ا�ستخدمت
َح َّتى ُي ْع ُطوا ْ ِ
على �أ��س��ا���س �أن�ه��ا ظلم و�إج �ح��اف يف �أه ��ل ال�ك�ت��اب ولكن
الباحث والقارئ يف ذلك �سيكت�شف �أن هذه اجلزية هي
مبلغ زهيد مقابل حمايتهم وحماية ممتلكاتهم .كما
�أن�ه��ا ال تفر�ض على اجلميع ،و�إمن��ا على ال��رج��ال ومن
له ال�ق��درة على حمل ال�سالح ،وال تفر�ض على الن�ساء
وال�صبيان وال�شيوخ والعجزة واملقعدين والعميان.
وك��ذل��ك ي�ظ�ه��ر ال�ت���س��ام��ح يف ت�ع��ام��ل ال��ر� �س��ول م��ع غري
امل�سلمني يف �أنه �سمح لهم بال�صالة يف م�سجده وقد قبل
هداياهم وزار مر�ضاهم وقبل دعواهم على طعام ،ومثال
على ذل��ك م��ا روي ع��ن �أن����س ر��ض��ي اهلل عنه �أن يهوديا
دعا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم اىل خبز �شعري و�إهالة
�سنخة ،ف�أجابه الر�سول �إىل دعوته رغم �أن اليهودي كان
ريا �إال �أن الر�سول مل ي�ش�أ �أن يرده ،كما �أن ر�سول اهلل
فق ً
ك��ان يت�صدق على �أه��ل الكتاب من بيت م��ال امل�سلمني،
وه��ذه �سمات ات�صف بها ر�سولنا الكرمي �ساعدته على
ن�شر الإ�سالم دون �سيف.
كما �أن اخللفاء الرا�شدين �ساروا على نهج الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم ومنها معاملة �أب��ي بكر ال�صديق ر�ضي
اهلل عنه �أهل الذمة بالعدل والت�سامح.
ويعد اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه منوذجا
رائ ًعا يف تعامله مع �أهل الكتاب ويتجلى ذلك يف املعاهدة
امل�شهورة التي �أبرمها مع بيت املقد�س عند فتحه ،ومن
املواقف التي رويت عنه �أنه عند ذهابه �إىل بالد ال�شام
مر بقوم حتت �أ�شعة ال�شم�س فقال ما �ش�أن ه�ؤالء؟ فقيل
له عقوبة لهم لعدم دفعهم اجلزية ،فجاء رده :هو وما

يعتذرون به فدعوهم وال تكلفونهم ما ال يطيقون ثم
�أمر بهم فخلى �سبيلهم».
كما روي � ّأن يهوديا دخل الإ�سالم بعد حادثة مع علي بن
منوذجا رائ ًعا للعدالة
أ�ب��ي طالب ر�ضي اهلل عنه وتعد
ً
والإن �� �ص ��اف لأه� ��ل ال ��ذم ��ة ،وت�ت�ل�خ����ص ال ��رواي ��ة يف �أن
يهود ًيا �أخذ درع علي ر�ضي اهلل عنه وتقا�ضيا هو وعلي
�أم��ام القا�ضي وبحكم ده��اء اليهودي ا�ستطاع �أن يقنع
اليهودي القا�ضي وحكم ل�صاحله ،فانده�ش اليهودي
مم��ا ر�آه ف�ك�ي��ف ل�ق��ا���ض �أن ي�ح�ك��م ��ض��د ويل �أم� ��ره مما
دف��ع اليهودي االع�تراف بخطئه وكانت احل��ادث��ة �سب ًبا
لدخوله الإ�سالم.
ويف عاملنا اليوم نحن ال نفتقر ملثل هذه النماذج ،و�إمنا
نعاي�شها يف يومياتنا ول�ك��ن نفتقر ل��و��س��ائ��ل مي�ك��ن �أن
ت�صحح الأفكار ال�سائدة عن الدين الإ�سالمي يف بع�ض
املجتمعات ،وظهرت هناك بع�ض املبادرات كالتقارير يف
بع�ض القنوات وال�صحف العاملية عن من��اذج ملجتمعات
ال�ت���س��ام��ح وال�ت�ع��اي����ش ال���س�ل�م��ي ،وه�ن��ا �أذك ��ر م�ث��اال على
ذل ��ك ال�ط�ف��ل ال�ع�م��اين ال ��ذي �أده ����ش ف��ري��ق التلفزيون
الدمناركي يف حديثه العفوي عن الت�سامح والتعاي�ش
ال�سلمي يف ال�سلطنة.
م��ا ينق�صنا ال �ي��وم ه��و ال�ت�روي ��ج ل �ه��ذه ال �ن �م��اذج ع��امل� ًي��ا
لتغيري النظرة ال�سائدة لبع�ض ال�شعوب عن التع�صب
والإرهاب والعن�صرية للدين الإ�سالمي.
ك �م ��ا � ّأن م ��ن واج� � ��ب ال ��و� �س ��ائ ��ل الإع �ل�ام� �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة
الإ�سالمية بث وترويج هذه الأفكار لكون ا إلع�لام �أداة
وعامل للت�أثري ون�شر الأفكار.
mozaalkhatri93@gmail.com
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