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االستخالف والعمران
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بغداد في التاريخ.. قبلة 
الباحثين ومقصد العلماء
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»الَجْدَول«  بعنوان  قصيدة  الجميلة  األطفال  قصائد  من 

تنيسون  لورد  ألفريد  الشهير  البريطاني  للشاعر  َهْير«  »النُّ أو 

)1809-1892(. كان تنيسون شاعر البالط البريطاني منذ سنة 

1850 إلى وفاته، وقد اكتسب شهرة واسعة؛ حتى أن العصر 

الفيكتوري أصبح يعرف بـ »عصر تنيسون«.

أما قصيدته »الَجْدول« فقد كتبها سنة 1886، أي قبل موته 

ضمن  اإلنجليزي  الَعروض  في  تصنف  وهي  سنوات.  بست 

 .Ballad بمصطلح  وتعرف  الُمغّناة  القصصية  القصائد 

عن  فيها  متحدثا  َهْير  النُّ أو  الجدول  لسان  على  والقصيدة 

حتى  المائية  الطيور  ِبِرك  من  تبدأ  التي  المتعرجة  رحلته 

الجدول  يصف  الرحلة  ثنايا  وفي  الكبير.  بالنهر  االلتحام 

مسيره في األرياف والقرى وما يمر به من مشاهد الطبيعة 

رمزية  تنيسون  قصيدة  أن  النقاد  يرى  تجلياتها.  بمختلف 

موضع  من  أكثر  في  وتلّمح  بالطبيعة،  البشر  عالقة  تتناول 

بفناء البشرية.

)الَجْدول(

جئُت من مالِك الحزيِن ُنَهْيًرا* جئُت من َوْكِر طائِر الَغّراِء

ماِء ْرَخَس حينا، وُأعطي الِوْدياَن َنْبَع النَّ فتراني ُأباِغُت السَّ

كم ِتالٍل عبرُت بين ُرباها * وتدّفْقُت في الُقرى كالضياِء

ْمَع، إّنني أتهادى * وُيميل الدروَب عذُب ِغنائي أِصْخ السَّ

هل رأيَت الُخْلَجاَن كيف ُيناغيها َخريُر المياِه والَحْصباِء؟

وِضَفاَف األنهاِر كيف ُيباريها مسيري بَمْرِجها والَخالِء؟

ْفصاِف َتْسَبُح ُقّدامي، وَزْهُر الُخّباِز يطفو ورائي وزهوُر الصَّ

ًقا وانسياًبا * للقاِء األنهاِر يا َلّلقاِء أتغّنى تدفُّ

ُخِلق الناُس كي َيموتوا جميًعا * غيَر أني أتيُتهْم للبقاِء

دي والتوائي ّواَر كيف تهادى * إْذ ُيحاكي تأوُّ أرأيَت النُّ

ْهِر قوّيًا َيروقه َعْذُب مائي وِرفاقي في رحلتي َسَمُك النَّ

وانظر الموَج كيف ُيهدي النواحي * زَبًدا صافًيا بلوِن السماِء

وُمروٍج أنسلُّ بين حناياها، وبين الضلوِع ُحبُّ الَعطاِء

عداِء يَن ِمْنحَة السُّ ِمْن “زهور اإلخالص” أْقِطُف َوْرًدا * للُمِحبِّ

واسأِل الُخّطاَف الذي ال ُيجافيني نهاًرا أو رحلتي في المساِء

ناِء؟! وُشعاَع الشمِس الذي َيْرُقُص في الماِء، َهّلا رأْيَت َرْقَص السَّ

واسأل الغاَب عن َحِفيفي وَهْمسي 
تحت َضْوِء النجوم في الظلماِء

إْذ ُأناجي األعشاَب في ُظْلمِة الليِل َوحيًدا ما َبْيَن داٍن وناِء

ًقا وانسياًبا * للقاِء األنهاِر يا َلّلقاِء أتغّنى تدفُّ

ُخِلق الناُس كي َيموتوا جميًعا * غيَر أّني أتيُتهْم للبقاِء
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الفهم اإلنساني لدى إدغار 
موران وثورات المستقبل

باسم الكندي

ارتبطت  التي  والتحّوالت  التغريات  من  بالكثري  االإن�سان  مّر 
باأهم  بها  م��رَّ  ال��ت��ي  الع�سور  �ُسّميت  حتى  و�سلوكه  بتفكريه 
اأدواتها مثل الع�سر احلديدي والع�سر الربونزي حتى ابتكار 
التاريخ  قبل  ما  ع�سور  بني  فا�سال  ح��ّداً  كانت  التي  الكتابة 
والع�سور التاريخية. هذه التحوالت كانت على فرتات بطيئة 
ما  اأّن  اإال  معها  ومتكّيفاً  لتغرياتها  م�ستوعبا  االإن�سان  جعلت 
املفاجئة  ال�سريعة  وقفزاتها  املعلومات  ث��ورة  ع�سر  يف  ح��دث 
جعلت الوعي االإن�ساين يف حالة اإرباك �سديد ملواكبتها ب�سبب 
اأّثرت  ب�سكل م�ستّمر  ات�سالها  و�سائل  املعرفة وتطور  ت�ساعف 
على ثقافات ال�سعوب، هذا االإرباك كان مثلما نبَّه عليه )نبيل 
الثنائيات  ا�ستقرار  ك�سر  �سببه هو  اأكرث من منا�سبة  علي( يف 
امل��ت�����س��ادة ال��ت��ي األ��ف��ت��ه��ا امل��ج��ت��م��ع��ات م��ث��ل: ال��ف��ردي اجلمعي، 
احلايل  العاملي،  املحلي  الواقعي،  اخليايل  ال��الم��ادي،  امل��ادي 
الوعي  ل��دى  الثنائّيات  ه��ذه  اهتّزت  حيث   ، اإل��خ  التاريخي... 
اإىل  انحاز  قد  املعلومات  قبل  ما  ع�سر  اأّن  فرغم  االإن�ساين؛ 
املعلومات  ع�سر  ف��اإّن  بينها  املوالفة  عن  عجز  اأو  منها  طرف 
زاد من  بينها، مم��ا  امل��وال��ف��ة  م��ن  ال��ت�����س��اد ومت��ك��ن  ه��ذا  ك�سر 
اأّن��ه  ل��درج��ة  االإن�����س��اين  ال��وع��ي  ل��دى  والتحديات  االلتبا�سات 
القرن  فاإّن  )الال يقني(  قرن  الع�سرين  القرن  ن�سمي  كُنّا  اإذا 
�سهولة  جت��اوز  ال��ذي  التعّقد(  )ق��رن  ه��و  والع�سرين  ال��واح��د 
للوجود  بنظرته  وحتكمت  االإن�����س��ان  عرفها  ال��ت��ي  الثنائيات 
اأوزن�ستاين  روب��رت  اأي�ساً  يقوله  علي  نبيل  قاله  وما  �سابقا؛ 
وبول اإير�ش يف كتابهما )عقل جديد لعامل جديد( من حيث 
اإّن عقل االإن�سان وب�سبب تعقيدات احلياة املعا�سرة اأ�سبح غري 

قادر على فهمها لتغرياتها امل�ستمرة.
ومن مظاهر حالة االإرباك هذه ما يتحّدث عنه اإدغار موران 
ات�سال،  ال��ال  التوا�سل/  تفاهم،  ال��ال  الفهم/  ازدواج��ي��ة  من 
ك�سبكات  امل��ع��ل��وم��ات  ع�سر  يف  االإن�����س��اين  ال��ت��ق��ارب  اإّن  بحيث 
واالإنرتنت،  ال�سوتية  واملحطات  النقالة  والهواتف  الفاك�ش 
كان ُيفرَت�ُش منها اأن توؤدي اإىل مزيٍد من التوا�سل والتفاهم 

بني الب�سر ولكن ما حدث هو عك�ش ذلك.
ال��ف��ه��م ه��و و�سيلة وغ��اي��ة  اأنَّ  اأي�����س��ا  اإدغ����ار م���وران  ك��م��ا ي��رى 
عالقات  يف  تقدم  حدوث  ُيكن  ال  بحيث  االإن�ساين  التوا�سل 
الب�سر من دون فهم متبادل ُي�ساعد على بناء �َسَراكات وَتباُدٍل 
����ا ال��غ��اي��ات االأخ�����رى ل��ل��ت��وا���س��ل )غ���ري ال��ف��ه��م(  ل��ل��م�����س��ال��ح اأمَّ
وتعبئة  القناعات  لتغيري  الب�سر  على  التاأثري  عادة  ت�ستهدف 
التي  الع�سبية  ون�سر  املُ�ساد  لالحت�ساد  امل��وؤدي��ة  العام  ال��راأي 

يقول  م���وران  جعل  ه��ذا  ك��ل  وال��ك��راه��ي��ة،  االنق�سامات  ُت��ّع��ِم��ق 
على  َد  ���س��دَّ كما  م��ت��ب��ادل  فهم  دون  ال��ع��الق��ات  ب��ن��اء  با�ستحالة 
�سرورة اإ�سالح العقليات تاأكيداً على االأهمية احليوية للفهم 
اإىل  يعود  االإن�سانية  امل�سكالت  هذه  اأ�سل  اأنَّ  اإىل  يذهب  حيث 
الرتبية والتعليم لذا يقرتح )الرتبية على التفاهم( كاإحدى 

اأ�سا�سية لرتبية امل�ستقبل .  �سبع �سرورات 
اإدغ��ار م��وران  جن��ده يقول باأنها  ويف معنى فهم االآخ��ر ل��دى 
ن��ة م��ن حم��اول��ة م��ع��رف��ة ال��غ��ري، وال�����س��ع��ي نحو  ع��م��ل��ي��ة م��ك��وَّ
باأن  ويرى احلجري   ، عليه  باإ�سقاطات  والقيام  معه  التطابق 
املعنى هو �سحيح يف حالة  اإدغار موران يف هذا  اإليه  ما ذهب 
التوجه اإىل الفهم الذي َين�ُسد التوا�سل وبناء التفاهم ولكن 
ما يحدث هو عك�سه اأو خالفه غالباً حيث جند اأّن الرغبة يف 
و�سائط  عرب  االجتماعي  التوا�سل  حاالت  يف  امل�سرتك  الفهم 
ثورة املعلومات قد تراجع كثرياً الأهداف اأخرى، وهو ما يعلل 
الراأي  على  توؤثر  اأ�سبحت  التي  االإلكرتونية  اجليو�ش  ظهور 
العام وتاأخذه نحو قناعات م�سبقة ومق�سودة، نتيجة ل�سل�سلة 
من عوائق الفهم تتمركز حول الذات والعرق واملجتمع بحيث 
روؤي��ة  وه��ي  خا�سيتها  اإح��دى  يف  املتعددة  ال�سخ�سية  تختزل 
ُي�سعف  مما  له  النمطية  ال�سورة  على  ُنرّكز  جتعلنا  ُم�سّللة 

التفاهم. حالة 
تعّمق موران يف حتليله لعملية فهم االآخر واأوجزها يف عبارة 
ولكن  ل��ل��ذات(؛  ال��ذات  معرفة  على  االإن�ساين  الفهم  )ُيحيل 
تطرح  منها  واالن��ط��الق  ب��ال��ذات  كثريا  املت�سلة  ال��روؤي��ة  ه��ذه 
�سوؤااًل اأكرث اإحلاحاً حول كيفية بناء هوية ذاتية مع ا�ستيعاب 
يقت�سي  هوية  وجود  فاإن  موران  راأي  ح�سب  وتفّهمه؟  االآخر 
غري  ذلك  اأّن  احلجري  يذكر  وهنا  نف�سها  للذات  عالياً  فهماً 
كاٍف هنا من وجهة نظره؛ معلاًل باأّن ذلك الفهم للذات اأي�سا 
حتى  بالطماأنينة  وال�سعور  الثقة  م��ن  عالياً  ق���دراً  يقت�سي 
اإّن تكوين هوية  يتم ذلك الفهم يف مناخ ال ُيهدد الهوية، لذا 
�سرورّياً  يكون  مكوناتها  اختالف  رغم  املجتمعات  بني  قوية 
نبَّهنا عليه  التعارف الذي  الأّنه ُيعطي معنى حقيقيا جلدوى 
ِلَتَعاَرُفوا(  َوَق��َب��اِئ��َل  �ُسُعوًبا  )َوَج��َع��ْل��َن��اُك��ْم  ق��ال  حني  تعاىل  اهلل 
احلجرات:13، فالتعارف هنا مل يكن جلعل الهويات املختلفة 
ت��وؤدي  التي  املتبادلة  املعرفة  لبناء  بل  واح��دة  هوية  قالب  يف 

لتعمري االأر�ش وبناء احل�سارة.
الفهم هو  اأنَّ  املعرفة؟ جند  اأم  الفهم  �سياق احلديث عن  ويف 
ف��اإنَّ  وعليه  ب��االآخ��ر.  اجلهل  تنفي  التي  املعرفة  لتحقيق  اأداة 

بناء هوية قوية عارفة بذاتها واعية مبكوناتها ُيعّزز توا�سلها 
داخلها  احل���ادة  االنق�سامات  وُيجّنبها  االآخ���ر  م��ع  احل�����س��اري 
الهوية  ٍب من�سوؤها اخلوف على  والتي تظهر بها تيارات تع�سُّ
ال�سعور باال�ستعالء احل�ساري، ويف معر�ش حديث موران  اأو 
الو�سايا  مثل  مهمة  اآراء  ُي��ق��دم  اأن��ه  جن��د  الفهم  اأخ���الق  ع��ن 
تتمحور حول كيفية فهم االآخر بل وفهم عدم الفهم ُملًتِم�ساً 

العذر لالآخر.
ورغ���م اأّن ال��ف��ه��م وال��ت��ف��اه��م غ��اي��ة ���س��ام��ي��ة وه���ي واق���ع���اً غري 
لة يف معظم االأحيان، لذا فاإننا جنده �سبحانه وتعاىل  ُمتح�سّ
ُيوّجهنا اإىل قيمتني كبريتني ال تتعّلقان باالعتقاد وامل�ساعر؛ 
ومل  الدين  يف  يخالفنا  من  جتاه  بال�سلوك  تتعلقان  ولكنهما 
وال��ق�����س��ط، لقوله  ال��رب  وه��م��ا:  اأو ظ��ل��م  ع���دوان  ي��ب��در منهما 
َومَلْ  يِن  الِدّ ُيَقاِتُلوُكْم يِف  مَلْ  ِذيَن  اَلّ َعِن   ُ اهلَلّ َيْنَهاُكُم  تعاىل )اَل 
 َ اهلَلّ َنّ  اإِ َلْيِهْم  اإِ َوُتْق�ِسُطوا  وُه��ْم  َت��رَبُّ اأَْن  ِدَي��اِرُك��ْم  ِمْن  ُيْخِرُجوُكْم 
اأي�سا  م��وران  ُي�سّدُد  كما   ،8 االآي��ة  امْلُْق�ِسِطنَي(املمتحنة  ُي��ِح��ُبّ 
للفهم وفق  اأ�سا�سيني  الرتبية والديقراطية كطريقني  على 
يكفل  ن��ظ��ام  ت��وف��ري  م��ع  خا�سة  مناهج  على  ُم��ع��ت��ِم��دة  ب��رام��ج 
اأم���ام ال��ق��ان��ون وال��ت��وزي��ع ال��ع��ادل  للجميع ال��ع��دال��ة وامل�����س��اواة 

والرثوة. لل�سلطة 
ختاماً يذكر احلجري اأنَّ كل ما ُكِتَب عن االأبعاد االجتماعية 
لثورة املعلومات واأثرها على العالقات االإن�سانية مبا يف ذلك 
كتاب اإدغار موران حمل النظر هنا )تربية امل�ستقبل، املعارف 
الكتب  م��ن  وغ��ريه��ا  امل�ستقبل(  ل��رتب��ي��ة  ال�����س��روري��ة  ال�����س��ب��ع 
للتقنية عرب  االجتماعي  االأثر  تتوقع  اأو  حُتلل  التي  االأخرى 
قادرة  اأ�سبحت  منها  احلديثة  فاإن  املختلفة  تطورها  مراحل 
على تفجري الثورات و�سناعة حتوالت خمتلفة لدى ال�سعوب 
التي حدثت  العبثية  ال�سراعات  اإليه من حاالت  اأّدت  ما  وهو 
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 
نقلة  ه��ن��اك  �ستكون  ال��راب��ع��ة(  ال�سناعية  )ال��ث��ورة  اخل��ام�����ش 
هائلة يف اجتاهات الن�ساط االإن�ساين مل ي�سبق لها نظري بفعل 
العمالقة،  والبيانات  ال�سناعي  كالذكاء  الرئي�سة  حمركاتها 
اأهمية ما  ُن���درك  ل��ه��ذا؛ يجعلنا  االأ���س��ي��اء وغ��ريه��ا.  واإن��رتن��ت 
قدمه موران من حتليل الإ�سكالية املعرفة والفهم والال فهم 
واعتمادها  الفهم  على  الرتبية  ودور  االإن�سانية،  احل��ال��ة  يف 
التي  الفهم  اأخ���الق  وو���س��ع  ال��رتب��وي��ة  للنظم  رئي�ساً  م�����س��اراً 

اأو�سى بها كقاعدة اأخالقية ُم�سّمنة يف املواثيق الدولية.

يتتبع الباحث والكاتب الُعماين حممد بن �سعيد احلجري يف مقاله املن�سور مبجلة التفاهم بعنوان )اإدغار موران وثورات التقنية وامل�ستقبل( حول فهم 
الذات وفهم الآخر واأثر ثورة املعلومات اجتماعيًا على املجتمعات الب�سرية والعالقات فيما بينها يف وقتنا احلا�سر.

 mozaalkhatri93@gmail.com
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الليبرالية
بين الخطأ والصواب

قيس المعولي

يعي�ش املبداأ الليربايل فرتة من االنتعا�ش وهذا يت�سح من 
خالل تعريفه الذي ين�ش على اأنه نظرية اأو فل�سفة �سيا�سية 
فالليربالية  وامل�����س��اواة؛  ل��ل��ح��ري��ة  ت��دع��و  اأف��ك��ار  ع��ل��ى  ت��ق��وم 
ال��ل��ي��ربال��ي��ة  ب��ي��ن��م��ا  اإىل احل����ري����ة،  ت���دع���و  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة 
اأفكاراً  الليرباليون  ويتبنى  امل�ساواة،  اإىل  تدعو  االجتماعية 
ال��دي��ن، واحل��ف��اظ على  التعبري، وح��ري��ة  اإىل ح��ري��ة  ت��دع��و 
ب��ني اجلن�سني.  امل�����س��اواة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل��دن��ي��ة،  احل��ق��وق 
التي  ال�سيا�سية  واالأح���زاب  احلقوقية  احل��رك��ات  انت�سار  اإن 
الذي  الليربايل  االنتعا�ش  انعكا�ش ل�سورة  اإمنا هو  توؤيدها 
اإال  ماهي  وامل��ب��ادئ  احلريات  ه��ذه  ال��دويل.  املجتمع  يعي�سه 
طفرات ن�ساأت ب�سبب االختالل الفكري الذي يع�سيه الواقع 
ال��ن��ا���ش يف �سوء  ي��ن��ادي بها  اإال خ��زع��ب��الت  احل���ايل وم��اه��ي 

غياب احلقوقية والعدالة االجتماعية. 
التنوير،  ع�سر  اأث��ن��اء  �سيا�سية  كحركة  الليربالية  ظهرت 
واالقت�ساديني  الفال�سفة  بني  كبرية  ب�سعبية  حظيت  حيث 
يف العامل الغربي، وذلك ب�سبب رف�ش الليربالية للمفاهيم 
والتميز  املطلقة  امللكية  م��ن  ال��وق��ت  ذل��ك  خ��الل  ال��دارج��ة 
يعود  ال�سعب.  على  الدولة  دين  و�سيطرة  للملوك،  االإلهي 
القرن  يف  ل��وك  ج��ون  الفيل�سوف  اإىل  الليربالية  تاأ�سي�ش 
الطبيعي يف  االإن�سان  اإىل حق  لوك  دعا  ال�سابع ع�سر، حيث 
عن  احلكومات  توقف  و���س��رورة  وامللكية،  واحل��ري��ة  احل��ي��اة 
االجتماعي،  العقد  م�ستغلني  املطلقة  احلقوق  هذه  انتهاك 
بحكومة  ال��دي��ك��ت��ات��وري  احل��ك��م  ا���س��ت��ب��دال  اإىل  ���س��ع��ى  ك��م��ا 
تف�سري  يختلف  املجتمع.  ���س��رائ��ح  ك��اف��ة  متثل  ديقراطية 
احل��ك��م ال��دي��ك��ت��ات��وري ب��ني ال��ف��ال���س��ف��ة ف��م��ن��ه��م م��ن ف�سره 
طريقة  كانت  اأي��ا  احل��اك��م  م��ن  واال�ستبداد  الظلم  اأن��ه  على 
ولكن  الوراثي  احلكم  باأنه  ف�سروه  واآخرون  للحكم  و�سوله 
اأن ي�سعوها  اإىل  اأن يعيدوا النظر يف تفا�سريهم هذه  يجب 

واأي�سر للفهم. اأدق  بتخ�سي�ش 
دخلت الليربالية اإىل العامل العربي عن طريق تعلم الكبري 
م��ن اأه����ل امل�����س��رق يف ال����دول االأوروب����ي����ة ك��ف��رن�����س��ا وامل��م��ل��ك��ة 

اأعجبوا مبا  اأنهم قد  الع�سرين حيث  املتحدة بدايات القرن 
االآراء  يف  الت�سارك  اإىل  املجال  فتح  من  الليربالية  تقدمه 
تلك  اأغ��ل��ب  اأن  حيث  وال�سخ�سية  والفكر  التعبري  وح��ري��ة 
الدول العربية قد �سلبت هذه احلقوق من مواطنيها خالل 
االحتالل  ب�سبب  وذلك  التاريخ  �سرده  ما  مثل  الفرتة  تلك 

واال�ستعمار الذي نكب تلكم البالد وما حواها.
اأق�سام: الليربالية االقت�سادية  تق�سم الليربالية اإىل ثالثة 
االقت�سادية  الليرباليات  تختلف  االجتماعية.  والليربالية 
اإىل  ت��رج��ع  جمملها  يف  ولكنها  اأ���س�����ش  ب��ع��دة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
االأ����س���ا����ش وه���و امل���ب���داأ ال���ل���ي���ربايل ال�����س��ي��ا���س��ي. ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
عدم  اقت�ساد  ت��دع��م  اقت�سادية  فل�سفة  ه��ي  االق��ت�����س��ادي��ة: 
ال�سوق  يف  ال��دول��ة  تدخل  وُتعار�ش  احل��ر  وال�سوق  التدخل 
الليربالية  فكرة  وتقوم  والتناف�ش،  احل��رة  التجارة  وتدعم 
�سناعية  وظائف  ت��ويل  من  ال��دول��ة  منع  على  االقت�سادية 
االقت�سادية  العالقات  يف  تدخلها  وع��دم  جتارية  ووظ��ائ��ف 
فالليربالية  االأمم.  اأو  والطبقات  االأف���راد  ب��ني  تقوم  التي 
القوانني  حيث  من  االقت�سادية  احلرية  تدعم  االقت�سادية 
وجود  عدم  اأو  قليلة  �سيطرة  تريد  اإنها  حيث  والتطبيقات، 
من  بنف�سه  يتحكم  ال�����س��وق  وت���رك  ال�����س��وق،  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��رة 
ال��ع��ر���ش وال��ط��ل��ب وامل��ت��غ��ريات  ق��اع��دة  �سعود وه��ب��وط على 
ب��و���س��ع ق��ي��ود حماية  ب��ذل��ك  ال���دول���ة  ت��دخ��ل  االأخ����رى دون 
ال�سلع  ق��ي��م��ة  اأن  وت��ع��ت��رب  ال���ن���زول.  اأو  ل��ل�����س��ع��ود  ح����دود  اأو 
مبا  اأو  لالأفراد،  املقيدة  غري  اخليارات  حتددها  واخلدمات 

ي�سمى قوى ال�سوق.
االجتماعية  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  ت��دع��و  االج��ت��م��اع��ي��ة:  ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
ت�سديدها  م��ع  وال��ت�����س��ام��ح  ال��ف��ردي��ة  احل��ري��ة  اح����رتام  اإىل 
االأ�سخا�ش  ب��ق��درة  تهتم  )ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة«  »احل��ري��ة  على 
اأجر  وح��ق  العمل  حق  اأن  وتعترب  العمل(  يف  امل�ساركة  على 
حيث  التملك  ح��ق  ع��ن  اأهمية  يقل  ال  العمل  على  منا�سب 
بامللكية  ي�سمح  االج��ت��م��اع��ي ال��ذي  ال�����س��وق  ت��دع��م اق��ت�����س��اد 
ال���ف���ردي���ة ل��و���س��ائ��ل االإن����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�����ش االق��ت�����س��ادي ال���ع���ادل وت��ق��ل��ي��ل ن�سب 
االجتماعية  اخل��دم��ات  وتوفري  البطالة  وتقليل  الت�سخم 
حقوق  متطلبات  وتوفري  ال�سحي  وال�سمان  التعليم  مثل 
واال�سرتاكية  الراأ�سمالية  م��ن  عنا�سر  وت��وظ��ف  االإن�����س��ان، 
مًعا لتحقيق موازنة بني احلرية االقت�سادية وامل�ساواة مبا 
االأك��رث  االجتماعية  الليربالية  تعد  ال��ع��ام.  يخدم ال�سالح 
الذين  النا�ش  معظم  م��ن  وتقبلها  رواج��ه��ا  ب�سبب  انت�سارا 
ي��دع��ون اإىل امل�����س��اواة وال��ت��ق��ا���س��م وال��ت�����س��ارك ال��ع��ادل ال��ذي 
اأو  العرق  اإىل  النظر  دون  وم�ستحقه  حقه  فرد  لكل  ي�سمن 

اجلن�ش اأو العمر واإمنا فقط اإىل املجهود والعمل.
يف  االخ��ت��الف  بع�ش  اأن�ساأ  ال��ذي  هو  الثقافات  اختالف   اإّن 
ال�سور  اختالف  ب�سبب  وذلك  املتعددة  الليربالية  اجلوانب 
ال��ن��م��ط��ي��ة امل��ن��ت�����س��رة ب��ني اأن���ح���اء امل��ج��ت��م��ع ال����دويل وك��ذل��ك 
و�سوابقها  دياناتها  بح�سب  ال��دول  ورك��ائ��ز  تاريخ  اختالف 
ك��ان  االخ��ت��الف  ه���ذا  وال��ن��ق��ل��ي��ة.  منها  العقلية  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
امل�سلمني  ب��الد  اإىل  الليربالية  احل��رك��ة  ق��دوم  عند  ظ��اه��را 
الدينية  االأ���س�����ش  م��ع  امل��ع��ار���س��ات  بع�ش  اأظ��ه��رت  اإن��ه��ا  حيث 
العقدية منها والفقهية فم�سى النا�ش ينفرون منها توجها 
التعار�ش  ظنهم.  بح�سب  الباطل  واإبطال  احلق  اإحقاق  اإىل 
الفرد  روؤي��ة  بكيفية  منوط  الليربايل  املبداأ  مع  التوافق  اأو 
ل��ل��ح��رك��ة ذات���ه���ا م��ق��ارن��ة ب��ت��وج��ه��ات��ه وت��وج��ه��ات��ه��ا واأ���س�����س��ه 
اإن  م��ب��ادئ.  اأو  ق��وان��ني  م��ن  ه��ي  متليه  على  م��ا  ال  واأ�س�سها 
مثل هذه احلركات التي هي من �سنع كثري من الفال�سفة 
واملحللني واملفكرين وال�سيا�سيني البد فيها ومن الالزم اأن 
على  البد  ولكن  ال�سوائب  فيها  تظهر  اأن  اأو  اأخطاء  يف  تقع 
ملا  ي�سوبها  اأن  العقل  بعني  االأم��ور  اإىل  ينظر  ال��ذي  العاقل 
وحرياتهم  حقوقهم  ل�سمان  للنا�ش  العامة  امل�سلحة  فيه 
مع  يت�سررون  وال  ي�سرون  ال  بحيث  الفكرية  وتوجهاتهم 
االأخذ بعني االعتبار املبادئ والقيم التي ن�ساأ عليها املجتمع 

ا�ستهدافه وتقويه. املراد 

qais1415@hotmail.com

والفل�سفات  الطفرات  اإّن هذه  والثقافية.  ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية  التغريات على اجلوانب  ن�ساأة  زمان ومكان بح�سب  املبادئ من  تختلف 
الو�سطية. الختالف واخلالف حالتان لبد  املتزنة  والعقالنية  والواقعية  بالب�ساطة  الب�سر  يعي�سه  اأن  الذي يجب  الواقع  اإل خروج عن  ما هي  التي 
من ورودهما يف حياة الب�سر اليومية واإل لطراأ على هذا العامل ال�سالم والأمن وال�ستقرار والت�سامح والعي�ش الرغد الهنيء. اإّن احلديث اأغلبه ين�سب 
هذه الأيام عن الطرق ال�سيا�سية للحكم وت�سيري اأمور الدول واحلكومات بحيث يختلف املحللون واملفكرون والدار�سون ال�سيا�سيون حول اأف�سل الطرق 
»املفهوم  يف  قن�سوه  يا�سر  الكاتب  ن�سرها  التي  الأفكار  بع�ش  املقالة  هذه  يف  �سنطرح  والثقافية.  والقت�سادية  الجتماعية  اليومية  للحياة  واأن�سبها 

الليربايل للتعددية الثقافية« واملن�سور يف جملة التفاهم.
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تأثير الموروث في اإلحباط
أو »انحطاط األلف عام«

أحالم المنذرية 

بريين  ه��ري  الفرن�سي  امل���وؤرخ  ذك��ره  ما  ال�سّيد  ر���س��وان  يذكر 
اأوروب���ا  اأّن  الو�سطى  الع�سور  يناق�ش  وه��و  نظره  وجهة  ح��ول 
عنا�سر  ثالثة  بفعل  املظلمة  الو�سطى  الع�سور  مرحلة  دخلت 
االإ���س��الم،  وظ��ه��ور  واالإق��ط��اع  امل�سيحية،  ت��اري��خ��ي��ة:  ع��وام��ل  اأو 
كتابه«  يف  تف�سيال  الثالثة  العنا�سر  ه��ذه  تاأثري  فيها  �سارحا 
حم��م��د و����س���ارمل���ان«، وم����ا ي��ه��م��ن��ا ه��ن��ا ه���و وج���ه���ة ن���ظ���ره ح��ول 
�سيطر  نظره  وجهة  من  فاالإ�سالم  االإ���س��الم،  االأخ��ري  العن�سر 
عن  اأوروب���ا  فقطع  ال�سرقية،  و�سواطئه  املتو�سط  البحر  على 
الهندي،  املحيط  م��ن  ال�سرقية  وامل�ساحات  واإ�سبانيا  اليونان 
اإثر ذلك احلركة التجارية، ولوال ظهور �سارملان  فخمدت على 
من  بعده  م��ن  امل��وؤرخ��ني  اأي�سا.ولكن  اأوروب���ا  امل�سلمون  الأح��ت��ل 
بريين،  ذاتها  للمدر�سة  ينتمي  التي  احلوليات«  مدر�سة«  رواد 
الثمانينيات  اإىل  وثالثينياته  الع�سرين  القرن  ع�سرينيات  من 
بحوثهم  ان�سبت  فقد  هذه،  ثالثيته  حتطيم  على  عمدوا  منه 
على الفرتة ) بني القرن اخلام�ش واخلام�ش ع�سر( يف الع�سور 
عن  ورد  ما  اخل�سو�ش  وج��ه  ونذكرعلى  االأوروب��ي��ة،  الو�سطى 
اأما امل�سلمون فما عطلوا امل�سار التجاري  اأبحاثهم،  امل�سلمني يف 
مع اأوروبا؛ بل ت�ساركوا فيه مع البيزنطيني، كما ترجموا اآثار 
طريق  عن  اأوروب���ا  اإىل  ونقلوها  والفل�سفية،  العلمية  اليونان 
وامل�ساجد  العمائر  ط��رز  وظ��ل��ت  االإي��ط��ال��ي��ة،  واجل���زر  اإ�سبانيا 
العمرانية  ال��روم��ان  م��واري��ث  و���س��ائ��ر  واحل��م��ام��ات  والكنائ�ش 

البيزنطيني وامل�سلمني. والفنية �سائدة لدى 
الو�سطى  الع�سور  �سورة  تغيري  يف  االأوروبيون  املوؤرخون  جهد 
االأوروب��ي��ون يف  املوؤرخون  الكاتب ما و�سعه  االأوروب��ي��ة، ويطرح 
الن�سف الثاين من القرن الع�سرين على تغيري �سورة الع�سور 
تاريخ  يف  مرحلة  هناك  اأّن  فكرة  نافني  االأوروب��ي��ة؛  الو�سطى 
اأوروبا طولها ع�سرة قرون من الظالم واالنحطاط؛ بل هناك 
ال��ت��اري��خ��ي، ودخ���ول �سعوب جديدة  ال��ت��ط��ور  ع��دة م��راح��ل م��ن 
ال�سيا�سية  الفو�سى  بع�ش  اأحدثت  و�سمالها،  القارة  �سرق  من 
فريان  الكبري  امل���وؤرخ  وك��ت��اب  ل��الن��ت��ظ��ام.  ع���ادت  ث��م  والثقافية 
ذلك  يثبت  الثاين  فيليب  عهد  يف  املتو�سط  البحر  عن  بروديل 
الرب،  االإ���س��الم من خ��الل  وع��امل  اأوروب���ا  الكبري بني  التوا�سل 
ومن خالل البحر املتو�سط واملحيط الهندي وطريق احلرير، 
ولكن العالقات تزعزعت عندما حلت املدافع الربتغالية حمل 
االإ�سالمية  احل�����س��ارة  اأّن  كما  ال�سلمية،  التجارية  ال��ع��الق��ات 

االأوروب���ي  اال�ستعمار  ب�سبب  ع�سر  الثامن  ال��ق��رن  يف  انتك�ست 
ل���الأج���زاء امل���زده���رة م���ن ال���دي���ار االإ���س��الم��ي��ة يف اآ���س��ي��ا، ث���م يف 

اإفريقيا.
م��در���س��ة احل��ول��ي��ات ما  ال����روؤى م��ن  اأّن ه��ذه  ال��ك��ات��ب  وي�سيف 
اال�ستعمارية،  اأوروب��ا  بنتها  التي  الروؤية  تزعزع  اأن  ا�ستطاعت 
والتي تاأ�س�ست على عدة عنا�سر ت�سمل: اإثبات التفوق االأروربي، 
واأن  وال��ت��م��دي��ن،  باال�ستعمار  ال��ت��م��دن  ذل��ك  مبقت�سى  واحل���ق 
ذاته  الوقت  يف  ولكن  االنحطاط،   يف  غ��ارق  االإ�سالمي  العامل 
الع�سور  روؤي��ة  تدعم  التي  الدرا�سات  العديد من  تظهر   ب��داأت 
الو�سطى االإ�سالمية،  منها اأطروحة اآدم متز بعنوان »احل�سارة 
الذي  مايرهوف  وماك�ش  ع�سر«،  الرابع  القرن  يف  االإ�سالمية 
كتب »من االإ�سكندرية اإىل بغداد »وباول كراو�ش الذي كتب عن 

»ابن املقفع والرازي« وغريهم الكثري.
اأت��ى  اأي��ن  فمن  ق��دي��ا،  ونه�سوا  ترجموا  ق��د  امل�سلمون  دام  م��ا 

انحطاط االألف عام؟
التي  املحافظة  التيارات  من  اال�ستعمارية  الروؤية  بح�سب  اأتى 
�سيطرت يف القرن الرابع الهجري، وحملت على علوم القدماء 
ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  وم��ن��ذ  ال��درا���س��ي،  ال��ربن��ام��ج  م��ن  ونحتها 
اأ���س��ول  ع��ن  اأط���روح���ات  اال�ست�سراقية  ال��درا���س��ات  يف  �سيطرت 
اأو  اأو م�سيحية  ي��ه��ودي��ة  اأ���س��ول  ه��ي  وه��ل  واالإ����س���الم،  ال��ق��راآن 
خم��ت��ل��ط��ة، ف��ل��ذل��ك ل��ي�����ش 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 �سبغت ه��ذا 
ب��داأت  ال��ق��وة  ه��ذه  االإ���س��الم، فلما تراجعت  ع��ن  ال��ق��وي  الطابع 

باالنحطاط.
مقولة  تثبيت  نحو  الغربية  اال�ست�سراقية  االأكاديية  يف  تطور 

االإ�سالمية الو�سطى  الع�سور 
اجل��دد  ظهرامل�ست�سرقون  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  م��ن  ال�سبعينيات  يف 
اأك��رث  اإيجابيا  ك��ان  بو�سفه  التقليدي  اال�ست�سراق  مهاجمني 
االإ�سالمية يف  التاريخية  امل�سادر  واأن  والقراآن،  االإ�سالم  اجتاه 
اأخبارها عن نبوة النبي، وظهور االإ�سالم، و�سرية النبي، ونزول 
ال���ق���راآن، وع��ه��ود اخل��ل��ف��اء االأوائ�����ل، ووق��ائ��ع االن��ت�����س��ارال��ع��رب��ي 
واالإ����س���الم���ي، ك��ت��ب��ت ب��ع��د م���ائ���ة وخ��م�����س��ني ع���ام���ا واأك�����رث من 
االإمرباطورية،  امل�سالح  االأحداث، ولذلك فهي مركبة بح�سب 
اإال م��ن خ��الل  ال��ت��اأك��د منها  ف��ه��ذه ال��ف��رتة ال��زم��ن��ي��ة ال ي��ك��ن 

املعا�سرة لالأحداث  واليونانية  والعربية  ال�سريانية  الن�سو�ش 
املبكرة.

وينتهي املبحث عند هوؤالء دائما باأن االإ�سالم يف احلقيقة هو » 
اليونانية  الكال�سيكيات  عن  انف�سمت  التي  الو�سطى«  الع�سور 

والالتينية قديا، وا�ستع�سائها على احلداثة.
ثالثة  االإ�سالمية  الثقافة  يف  �سادت  اجلابري:  االأ�ستاذ  ويقول 
مناهج اأو مدار�ش: مدر�سة البيان، ومدر�سة العرفان، ومدر�سة 
الربهان، واالأخرية التي اعتنقها الفارابي وابن ر�سد واأمثالهم، 

والتي ال طريق غريها للدخول يف احلداثة.
وي�سرد الكاتب �سارحا باأن النقد الثقايف واحل�ساري دفع علماء 
لنق�ش  ال��ع��ودة  اإىل  التقليديني  امل�ست�سرقيني  ت��الم��ي��ذة  م��ن 
بعناية  در�ش  �سكولر  فاالأملاين  اجلدد،  امل�ست�سرقيني  اأطروحات 
مناهج  عن  وداف��ع  االإ���س��الم،  �سدر  يف  الكتابي  ال�سفوي  عالئق 
عن  الكتابة  على  هارالد  اأقبل  بينما  وكتابة،  �سماعا  املحدثني 
القراآن بو�سفه ن�سا ووحدة واحدة، كما در�ش االأدبيات املبكرة 
ال�سيدة  وعملت  واأخالقهم،  امل�سلمني  وعن  النبوية،  ال�سرية  يف 
اأجنليكا على الن�ش القراآين الأكرث من اأربعني عاما، من نواحي 
وهي  وجمالياته.  الن�ش  واأدب��ي��ات  والثبات  التاريخي  الثبوت 
االإ���س��الم مل يقطع مع  اأّن  ذل��ك:  وراء  اأن هناك فائدتني  ت��رى 
االأزمنة الكال�سيكية التي ظهر فيها القراآن نف�سه، واأن القراآن 
هو كتاب اأوروبي بقدر ما هما العهدان القدمي واجلديد كتابان 
زمن  يف  ظهرت  اإمن��ا  املقد�سة  الن�سو�ش  تلك  الأّن  اأوروب��ي��ان؛ 
بالكتاب،  الر�سالة  رب��ط  فكرة  فيها  و���س��ادت  متقارب،  اأو  واح��د 
وب��ن��ت ال��ث��ق��اف��ة ال��دي��ن��ي��ة واالأخ���الق���ي���ة وال��ت��اري��خ��ي��ة الأوروب�����ا، 
وينبغي اأن يكون القراآن من بينها؛ الأّنه ظهر يف العامل نف�سه.
اأعالم  اأيدي  على  االأوروبية  الو�سطى  الع�سور  فكرة  ت�سدع  اإن 
الع�سور  اأن  اإىل  وال���ذه���اب  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  احل��ول��ي��ات«  م��در���س��ة« 
ال��و���س��ط��ى االإ���س��الم��ي��ة اإمّن����ا ه��ي اخ����رتاع اأوروب�����ي ا���س��ت��ع��م��اري 

وعن�سري ال �سند له من التاريخ والواقع.
تاأثري املوروث يف االإحباط احلا�سل:

اأن  يف  ك���ربى  م�سكلة  ه��ن��اك  لي�ست  ب��ق��ول��ه:  ال��ك��ات��ب  وي��خ��ت��ت��م 
كاهلك،  على  امل��وروث  عبء  لوقوع  متخلفا؛  لك  خ�سم  يعدك 
ودينه  واأم��ت��ه  نف�سه  ع��ن  ذل��ك  امل��رء  ي�سدق  اأن  يف  املُ�سكلة  اإمّن��ا 

وح�سارته، فيحاول اخلال�ش من ذلك كله.

ahlam.squoman@hotmail.com

ولكن  عدمها،  من  الكلمة  �سدق  عن  النظر  بغ�ش  وفكريا  عاطفيا  دويا  حتدث  حتى  البع�ش  عند  تقع  اأن  تلبث  ما  فهي  النف�ش،  يف  بالغا  اأثرا  للكلمة  اإّن 
فت�سقطه  كله  الكالم  ذلك  ت�سدق  اأّن  امل�سكلة  واإّنا  �سيء،  ب�سكل  واأمتك  ح�سارتك  اأو  دينك  اأو  نف�سك  عن  كالما  ما  �سخ�ش  لك  يقول  اأن  لي�ست  امل�سكلة 
على نف�سك ودينك وح�سارتك واأمتك. نتطرق يف هذا املقال لأهم ما ذكره الأ�ستاذ ر�سوان ال�سيد يف مقاله املن�سور يف جملة التفاهم »م�ساألة الع�سور 

الو�سطى الأوروبية والإ�سالمية« عن كتاب توما�ش باوريف: »نق�ش اأطروحة الع�سور الو�سطى الإ�سالمّية«.
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وعي اإليمان وعالقته بوعي الحرية
الدين اإلسالمي نموذجا

أم كلثوم الفارسي

وترتبط  االإن�سان  وج��ود  مع  م��وج��وٌد  م�سطلٌح  فاحلرية 
ب���ه، ف��ه��ي ج����زٌء م��ن ك��ي��ان��ه م��ن��ذ ال���ِق���َدم، وب��امل��ع��ن��ى ال��ع��ام 
على  وق��درت��ه  الإرادت����ه  ال�سخ�ش  ام��ت��الك  تعني  احل��ري��ة 
اأو طوعٍيّ من طرٍف  ج��ربٍيّ  تاأثرٍي  دون  ال��ق��رارات  اتخاذ 

اآخر.
ومما ال �سك فيه اأنَّ مفهوم احلرية من املفاهيم الكربى 
التي حتكم وعي االإن�سان فتحرك م�ساعره وتوجه فعله، 
م��ث��ل م��ف��اه��ي��م احل��ي��اة وامل����وت واالأم�����ل. وه���ي ل��ذل��ك من 
مانعاً،  جامعاً  حت��دي��داً  حتديدها  ي�سعب  التي  املفاهيم 
معانيها  وارت��ب��اط  االجتماعية  ب��اخل��ربة  لتاأثرها  ن��ظ��راً 
بني  التباين  يظهر  وه��ن��ا  امل��وازي��ة،  املفاهيم  م��ن  بجملة 
ت�سورات  الختالف  احلرية  تعريف  يف  والغرب  االإ���س��الم 
ال��ف��ل�����س��ف��ت��ني ال��غ��رب��ي��ة واالإ���س��الم��ي��ة ح���ول ح��ري��ة ال��ف��رد 
ت�سورا وممار�سة، اإ�سافة اإىل اختالف امل�سدر واملنطلقات 
كلتا  واملعرفية يف  الثقافية  الفكرية واحلمولة  واملقومات 

املنظومتني.
اإن�����س��ان��ي��ة االإن�����س��ان ه��ي ره��ن حريته  ف��االإ���س��الم ي��رى اأن 
فاحلرية  حرية  ب��دون  اإن�سانيته  تتحقق  اأن  ُيكن  ال  اإذ 
لنوامي�ش  ال��واع��ي  اخل�����س��وع  ح��ول  تتمحور  االإ���س��الم  يف 
متليه  ما  افعلوا  ا�ستباحة:  لي�ست  اإنها  وال�سرع.  الكون 
افعلوا  واإمن��ا  احل��ي��وان،  »ح��ري��ة«  فتلك  رغائبكم،  عليكم 
اأهوائكم ومن  اأمركم اهلل به تتحرروا من  الواجب الذي 
م�ساألة  هو  ذلك  يوؤكد  ومما  بع�ش.  على  بع�سكم  ت�سلط 
التقرب اإىل اهلل بالعبادة اإذ يعتربها االإ�سالم عمال اإراديا 
اختياريا الأنه لي�ش اخليار الوحيد الذي و�سعه اهلل اأمام 
االإن�سان: »وهديناه النجدين«. فاإًذا، هو اختار عن بينة. 
هي  ل��ه،  اهلل  خّولها  حرية  فتلك  اخل��ري  ع��ن  البعد  جن��د 
الإبلي�ش  خولها  ال��ت��ي  الكفر  ح��ري��ة  ال�سيطانية  احل��ري��ة 
اأما امل�سلم احلق فهو من اختار بوعي  ومن �سلك �سبيله. 
قدر  وعلى  كيانه.  بكل  بالعبادة  ربه  اإىل  التوجه  وحرية 
اإذا  الفعل.   اإمكانات  اجتهاده فيها يتحرر، وتتحرر لديه 

دققنا النظر يف طبيعة ر�سالة االإ�سالم ومقا�سدها العليا 
واحلرية؛  الدين  بني  امل�سطنع  التناق�ش  ه��ذا  �سريتفع 
اال���س��ت��خ��الف  وه����ذا  اإل���ه���ا،  ول��ي�����ش  م�ستخلف  ف��االإن�����س��ان 
يفرت�ش اآمرا هو اهلل عز وجل وماأمورا هو االإن�سان، فاإنَّ 
امل�ستخلف:  هذا اال�ستخالف م�سروط بتوفر �سرطني يف 
بها  ت�سّرف  التي  االأم��ان��ة  جوهر  وهما  واحل��ري��ة،  العقل 
»اإّنا  املخلوقات االأخرى.  االإن�سان، وخافت من حملها كل 
فاأبني  واجلبال  واالأر���ش  ال�سماوات  على  االأمانة  عر�سنا 
فاحلرية  االإن�سان«؛  وحملها  منها،  واأ�سفقن  يحملنها  اأن 
والعقل مناط امل�سوؤولية والتكليف، كما يقول االأ�سوليون، 
ال��ت��ك��رمي يجعل  ه��ذا  ل��الإن�����س��ان،  اأث���ر لتكرمي اهلل  وذل���ك 
عبادة  بني  االختيار  على  قائما  ق�سدا  االإن�ساين  للفعل 
التعار�ش  ينتفي  التمرد«وهنا  وبني  واإرادة  وعي  عن  اهلل 
الظاهري بني الدين واحلرية، بل ت�سبح احلرية كالعقل 
يعززهما  ال�سحيح  والتدين  ذاته.  حد  يف  للتدين  �سرطا 
تكون  نحو  على  ال�سرورة،  م�ستوى  ف��وق  بهما،  ويرتقي 

حرية االإن�سان بح�سب عبوديته وعلمه.
ويف اأوجه احلياة املختلفة فاإّن االإن�سان له احلرّية الكاملة 
التي  ال��ّط��رق  اأّي  ي�سلك  اأن  يف  املنقو�ش  غ��ري  واالخ��ت��ي��ار 
االإن�سان  تعاىل  اهلل  هدى  فقد  حياته،  يف  منا�سبة  يراها 
اإىل طريق اخلري كما بنّي له طريق ال�ّسر، فاإّما اأن يكون 

�ساكًرا واإما كفوراً . 
لقد اأّكد االإ�سالم على حرّية االأفراد ال�ّسخ�سّية يف احلياة؛ 
واأن  ي��ري��د  م��ا  ي�سرب  واأن  ُي��ري��د  م��ا  ي��اأك��ل  اأن  فلالإن�سان 
يتنّعم مبا يريد وي�ساء من اخلريات، واأن يبيع وي�سرتي 
ما ي�ساء، ما دامت تلك املُباحات ال ت�سّر بالّنف�ش اأو ُتوؤذي 
ال��ّن��ا���ش. ح��ر���ش االإ���س��الم على حت��ري��ر االإن�����س��ان حت��ري��ًرا 
الّنف�ش،  العبودّية ل�سهوات  اأو  العبودّية للب�سر  كاماًل من 
فقد حّد االإ�سالم من مظاهر الّرق والعبودّية التي كانت 
منت�سرة قدًيا بحّثه على حترير االأرّقاء وملك اليمني، 
الّتعلق  الّنف�ش من  اأّكد االإ�سالم على �سرورة حترير  كما 

بال�ّسهوات من ماٍل ومتاٍع وزينة، فمن اأحّب �سيًئا تعّلق به 
قلبه، واإذا تعّلق القلب ب�سيء ملكه هذا ال�ّسيء وا�ستعبده.
اأن  يكفي  فكان  ُتذكر،  قيمة  االإن�سانية  للحياة  يكن  مل  اإذ 
يختلف �سخ�سان لت�ستعل االأر�ش حرًبا ومعارك طاحنة، 
يف  ُول��دت  اأنها  الوحيد  ذنبها  واأج��ي��ال،  اأجيال  فيها  تفنى 
الفطرة  معامل  من  يبق  ومل  االإن�سانية،  فيه  اأَفلَت  ع�سر 

ما ينقذها.
حترير  ه��و  االإ�سالمية  ال�سريعة  ب��ه  ج��اءت  م��ا  اأه��م  ف���اإنَّ 
ال��ت��ي ت�ستعبده، وم��ن عامل  االأ���س��ي��اء  االإن�����س��ان م��ن ع��امل 
االأ�سخا�ش الذين ي�ستغلونه وي�ست�سغرونه وي�ستعبدونه، 
وَج��ع��ل��ه ع��ب��دا هلل ال���ذي خلقه ووه��ب��ه احل��ي��اة، وك��ف��ل له 
رزق����ه، واأك���رم���ه ب��ال��ع��ق��ل. وب��ع��د ع��ق��دي��ن وب�����س��ع ���س��ن��وات 
تغري احلال، وظهر جمتمع جديد، يعرف معاين احلياة 
وهي  البنت  يئد  املجتمع  ك��ان  اأن  فبعد  احل��ري��ة،  ويع�سق 
خو�ش  على  ق���ادر  واح���د  ج�سم  اإىل  املجتمع  حت��ول  حية 
حرب �سارية الأجل حرية �سخ�ش واحد، ف�سرّي امل�سلمون 
وقتلهم  واح��دة  م�سلمة  الإهانتهم  قينقاع  بني  اإىل  جي�سا 
القبائل  لتحرير  جيو�سا  و���س��ريوا  ع��ن��ه��ا،  داف���ع  م�سلما 
الرومانية  العبودية  اأغ��الل  يف  ترزح  كانت  التي  العربية 
وال��ف��ار���س��ي��ة، ب��ل م�سى ه��ذا ال��ع��رب��ي -ال���ذي ك��ان يرعى 
اأي���د ب�سر م��ث��ل��ه- اإىل  االإب���ل وي��ح��ف��ل ب��و���س��ع االأغ����الل يف 
حترير جمتمعات رومانية وفار�سية كانت تعاين عذابات 

الظلم واجلور والطغيان.
القيم  حتكمها  ح��ي��اًة  ي�سنع  اأن  يف  االإ����س���الم  جن��ح  ل��ق��د 
جاء  التي  الطبقية  وم��زق  ال�ساحلة،  واالأخ���الق  احل��ي��ة، 
وه��ي م��وج��ودة يف ك��ل ال��ع��امل، ون��زل��ت االآي���ات حت��ث على 
ال��ع��ت��ق، ف��ه��ب��ت ن�����س��ائ��م احل���ري���ة حت����رك ����س���راع امل��ج��ت��م��ع 
التي  ثيابه  وتطهر  �سباتها،  ط��ال  التي  فطرته  وت��وق��ظ 
االأوىل  بالدرجة  معني  االإ���س��الم  اإذن  بالدنايا،  تلطخت 
يف  االإ���س��الم  ياثل  م��ا  االأر����ش  على  يوجد  وال  باحلرية، 

حثه على احلرية وحفظه اإياها.

nkha008@gmail.com

جملة  يف  »واملن�سور  احلرية  ووعي  »الإ�سالم  بـ  املعنون  مقاله  يف  ال�ساملي-  الرحمن  -عبد  التفاهم  جملة  حترير  رئي�ش  كتبه  ما  املقال  هذا  يف  نتناول 
راأ�ش الإح�سا�ش باحلرية.. لذا ياأتي اختيار الدين يف قمة هرم الإح�سا�ش باحلرية »فمن �ساء فليوؤمن ومن �ساء  اأن الإميان الديني  التفاهم« معتربا 
بل  الإن�سان،  ز  مُييِّ ما  هو  فح�سب  العقل  فلي�ش  فيه.  التاأثري  اأحد  ي�ستطيع  اأن  دون  الإن�سان  يعتنقه  �سخ�سي  اختيار  لأنه  ذلك  الكهف.  �سورة  فليكفر« 
اأحد هذين املكونني، لأ�سبح  ة، ولو فقد  اأنَّ الإن�سان هو عقل وحريَّ ر بفاعلية كبرية؛ ذلك  ُيفكِّ ل العقل ويجعل الإن�سان  احلريَّة هي العن�سر الذي يكمِّ

ة، يتحول اإىل عبد. ا وم�سوًها، فبفقدان العقل، ي�سبح جمنوًنا، وبفقدان احلريَّ اإن�ساًنا منقو�سً
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الوحدة واالختالف
في الدين

أمجد سعيد

اإال  ما من عدد  اإن��ه  كل موجود، حتى  على  يطلق  ثم 
وي�����س��ح اأن ي��و���س��ف ب��ه ف��ي��ق��ال ع�����س��رة واح����دة وم��ائ��ة 
واحدة، فالواحد لفظ م�سرتك ي�ستعمل على خم�سة 
اأو يف  اأوج��ه، الوجه االأول: ما كان واحدا يف اجلن�ش، 
النوع، اأي كقولنا: االإن�سان والفر�ش واحد يف اجلن�ش، 
اأو يف م��ث��ال اآخ����ر، زي���د وع��م��رو واح���د يف ال��ن��وع. اأم��ا 
الوجه الثاين: الذي يكون واحدا يف االت�سال اإما من 
حيث اخللقة اأو من حيث احلرفة كقولنا يف اخللقة: 
حرفة  اأو  �سناعة  احل��رف��ة:  ويف  واح���د،  �سخ�ش  اأن��ت 
كان متفردا بال نظري  ما  الثالث  الوجه  اأما  واح��دة. 
اأو  واحدة،  ال�سم�ش  فنقول  اخللقة  يف  فيكون  يقابله؛ 
اأو هو واحد دهره  يف الف�سلية كفالن لي�ش له مثيل 
اأو زمانه. ويف الوجه الرابع ماكان واحدا الأنه يتنع 
اإما  منه،  اأ�سغر  اأجزاء  اإىل  التجزئة  اأو  الت�سغري  عن 
على جتزئتها.  الع�سية  ل�سالبته  اأو  املتناهي  ل�سغره 
اإما ملبداأ  املبداأ،  ويف الوجه اخلام�ش تكون الوحدة يف 
اأو حتى يف مبداأ اخلط  اث��ن��ان،  واح��د  كقولنا  ال��ع��دد؛ 

مثل اأن نقول النقطة الواحدة. 
اإن الدين يف منطوق اآيات القراآن الكرمي ديٌن واحد، 
التي فحواها  العقيدة،  وتتجلى وحدته على م�ستوى 
واالإيان  بالكتب،  واالإي��ان  باخلالق وحده،  االإي��ان 
وبني  البعث،  وبيوم  االآخر  باليوم  واالإي��ان  بالر�سل، 
يدي كل ذلك اأي�ساً االأخذ بالعمل ال�سالح يف خمتلف 
الذين  اهلل  )وع��د  تعاىل:  كقوله  وجتلياته  مظاهره 
يف  لي�ستخلفنهم  ال�����س��احل��ات  وع��م��ل��وا  م��ن��ك��م  اآم���ن���وا 
االأر�ش كما ا�ستخلف الذين من قبلهم ولُيمكنن لهم 
دينهم الذي ارت�سى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
بعد  كفر  وم��ن  �سيًئا  ب��ي  ي�سركون  ال  يعبدوين  اأم��ن��ا 

ذلك فاأولئك هم الفا�سقون(. 
اأهم مقا�سد الدين هو مق�سد الوحدة وعدم  اإن من 
الوحدة  بني  الربط  يف  االآي��ات  توالت  وق��د  التفرقة، 

ومقوماتها وعالقتها يف حمدداتها املختلفة وهذا ما 
�سروعهم  عند  والدين  الف�سل  اأهل  وميزه  ا�ستنبطه 
اأي حديث عن الدين وعالقاته بالهدى والطاعة  يف 
اهلل  خ�ش  وق��د  والتوحيد،  ال�سالح  والعمل  واجل��زاء 
ال�سالح  العمل  بهذا  ياأخذون  الذين  وتعاىل  �سبحانه 
ب���اجل���زاء العظيم  ذل���ك  ���س��ك يف  رب����اين ال  اأم����ر  وه���و 
وال  ك��ان��وا  جميًعا  النا�ش  اإن  ال��ربي��ة.  خ��ري  واأ�سماهم 
واهلل  اختالفهم،  ذلك  عن  ون�ساأ  واح��دة،  اأمة  يزالون 
���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل ي��ق�����س��ي يف اخل����الف ب���اإه���الك من 
ال�سليمة،  الفطرة  �سبيل  عن  االأمة  هذه  من  ينحرف 
يقول  عليها.  ا�ستقام  م��ن  اإال  ال��ن��ا���ش  م��ن  يبقى  ف��ال 
اأ�سل الدين واحد،  اإن   « العالمة ويل اهلل الدهلوي: 
االختالف  واإمن��ا  ال�سالم،  عليهم  االأنبياء  عليه  اتفق 
باأن االأنبياء  يف ال�سرائع واملناهج« و�سرح هذه املقولة 
عليهم ال�سالم اأجمعوا واتفقوا جميعا على اأن املق�سد 
االأ�سا�سي من الر�سالة التي يحملونها هو توحيد اهلل 
ال�سدائد  ب��ه يف  ب��ال��ع��ب��ادة واال���س��ت��ع��ان��ة  ���س��واء  ت��ع��اىل، 
املقا�سد  وم���ن  وال���رخ���اء،  ال�سلم  اأوق����ات  ويف  وامل��ح��ن 
الفرعية لهذا الق�سد الرئي�سي اأنه ال يجب على عباد 
اهلل اأن ي�سركوا مع اهلل �سيئاً اآخر يف العبادة ويجب اأن 
واأن  وج��ّل  ع��ّز  با�سمه  االإحل��اد  اأنف�سهم  على  يحرموا 
يبجلوه ويعظموه تعظيماً ال ت�سوبه �سائبة اأو يتداخل 
معه اأي تفريط اأو تق�سري، فهذا اأ�سل الدين، ولذلك 
مل يبحث القراآن الكرمي عن ماهية هذه االأ�سياء، اإال 
واملقا�سد  االأ�سياء  فهذه  فيه،  يف�سل  اأن  اهلل  اأراد  ما 
كانت م�سلمة من امل�سلمات التي نزل بها القراآن، لكن 
االختالف كان يف �سور هذه املقا�سد واأ�سباهها، فعلى 
ال�سالم  عليه  م��و���س��ى  �سريعة  يف  ك��ان  امل��ث��ال:  �سبيل 
للمح�سن  ب��ال��رج��م  �سريعتنا  وج���اءت  ف��ق��ط،  ال��رج��م 
�سريعة  يف  الق�سا�ش  ��ا  اأي�����سً وه��ن��اك  ل��غ��ريه،  واجل��ل��د 
الق�سا�ش  يوجد  �سريعتنا  ويف  ال�سالم،  عليه  مو�سى 

والدية، وهنا تاأتي االختالفات مبجملها يف التنفيذ 
التي حتدد معامل هذه  واالأرك��ان  واالآداب  والتوقيت 

املتفق عليها.  املقا�سد 
ق����ال اهلل ع����ّز وج�����ّل: )ك�����ان ال���ن���ا����ُش اأم�����ة واح�����دة(، 
حملوا  املف�سرين  من  بالقليل  لي�ش  جمهور  هنالك 
اختلفوا  ث��م  امل��ل��ة،  ع��ل��ى  االآي���ة  ه��ذه  االأم���ة يف  لفظة 
اأن ي�سي  ب��ع�����س��ه��م  اخ���ت���ار  امل���ل���ة، وق���د  ك��ان��ت  ف��ي��م 
والدين  الهدى  ملة  هي  هنا  امللة  اأن  نحو  بتف�سريه 
اأن  ال�سابقة  االآي��ة  يف  الدقيق  املعنى  فيكون  القومي، 
لها قيمتها  واح��دة  اأي ملة  واح��دة  اأمة  كانوا  النا�ش 
يف  �سارعة  هي  التي  ال�سحيحة  والعقائدية  الدينية 
التي  ال�سرائع  يف  واأحكامها  اأعمالها  وتفعيل  اإج��راء 
يف  املجيد  ال��ق��راآن  يف  والناظر  والعمل،  الفعل  تقوم 
�ساء  اهلل  اإن  بقوله  �سريًحا،  ا  ن�سً يرى  يون�ش  �سورة 
مبقت�ساه اأن يكون النا�ش جميعا اأمة واحدة، ويكون 
من  فمنهم  الوحدة،  هذه  م�سامني  اأحد  اختالفهم 
واملعتدي،  العادل  وهناك  يهتدي،  من  ومنهم  ي�سل 
االآخ��رة،  ال��دار  يف  اجل��زاء  هي  احل�سيلة  تكون  حتى 
ب��ع��ث اهلل ع��ز وج���ل فيهم ال��ر���س��ل واالأن��ب��ي��اء  ول��ه��ذا 
به،  يحتذى  وم��ث��اال  االإي���ان  يف  ق��دوة  لهم  ليكونوا 

واأ�سوة يف العمل ال�سالح.
ف��ال��وح��دة يف ال��دي��ن ال���ذي ي��رت��ب��ط ارت��ب��اط��ا وثيقا 
املعامالت  يف  فقط  تتوقف  ال  واالإن�سانية،  باالإن�سان 
اليومية -التي هي مهما كانت ب�سيطة ويتم اإغفالها 
ت�سكيل  م��ن  ك��ب��ريا  جم��م��اًل  ت�سكل  لكنها  بب�ساطة، 
يف  تتدخل  هي  بل  للمجتمع-  اجلماعية  ال�سريورة 
يف�سلنا  مهما  باأنه  كاالعتقاد  بالغيبيات،  االعتقاد 
من اختالف عن بع�سنا البع�ش فاإن يف الدار االخرة 
اهلل  اإال  يعلمها  ال  مواقيت  وهناك  والعقاب،  الثواب 
ع��ز وج���ل، ه��ي م��واق��ي��ت واح���دة جلميع اخل��ل��ق رغم 

اختالفهم يف املجمل. 

amjdsaeed01@outlook.com

التفاهم، فكرة الوحدة من عدة جوانب،  الفكر الإ�سالمي« واملن�سور يف جملة  الواحد يف  التي حتمل عنوان »مقولة الدين  املنتار يف مقالته  يناق�ش حممد 
ا الوحدة بعدد من الأفكار واملمار�سات التي تاأخذ حيزها حتت مظلة الفكر الإ�سالمي، يف البدء تاأتي اللغة التي هي قالب كل الأفكار، فالوحدة  ويربط اأي�سً
الذي ل  ال�سيء  والواحد يف احلقيقة: هو  النفراد.  »الوحدة هي  الوحدة:  الأ�سفهاين يف معنى  الراغب  ويقول  النق�سام،  التوحد وعدم  تعني  اللغة  يف 

جزء له البتة«.
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مداخل فقة الحياة
في منظومة الزواج 

عبد الرحمن الحوسني

اإن ف��ق��ة احل��ي��اة ح��رك��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ب��ني جم��م��وع��ة امل��ف��ردات 
من  نابعة  مواقف  تبني  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  للمدخل  املكونة 
ا�ستلهام  اأ���س��ا���ش  على  ال�ساملة  االإ���س��الم��ي��ة  ال��روؤي��ة  َم��ع��ني 
مبعرفة  االكتفاء  اأ�سا�ش  على  ال  املق�سد  ومعرفة  النموذج 
احلكم اأو الفتوى فقط. فحاجة الواقع اإىل الفقه لي�سبط 
�سريه وي�سمن له م�سروعيته اأمر ال نقا�ش فيه، اأما حاجة 
فقة احلياة اإىل الواقع هي حاجة ما�سة لكي ي�سدده وينميه 
ويغنيه؛ فلذلك الفقه ينمو بنمو الواقع ويتطور بتطوراته، 
ال�سبب يظهر االحتياج  ويتجدد بني احلني واالآخر. فلهذا 
تولد  ومتطورة،  ومتجددة  متحركة  حياة  يف  االجتهاد  اإىل 
ال��واق��ع هو  فقه  ك��ان  ف���اإذا  االإ���س��ك��االت.  وت��ث��ري  امل�ستجدات، 
فقه  فاإن  املختلفة،  مبالب�ساته  املعي�سي  الواقع  فهم  ح�سن 
القيمية  بال�سوابط  ُيعنى  اأنه  يف  احلياة يختلف عنه نوعياً 
هه. وتوجِّ الواقع  ه��ذا  ت�سرّي  التي  وال�سرعية   واملقا�سدية 
ومن اأوىل العنا�سر اخلم�سة ملدخل فقه احلياة هو املقا�سد. 
وي��ق�����س��د ب��امل��ق��ا���س��د ل��غ��ة ا���س��ت��ق��ام��ة ال��ط��ري��ق، واالع��ت��م��اد. 
ذلك  وامل��راد من  �سرعا  بها  املعتّد  االأه��داف  تعني  واملقا�سد 
وهي  املعي�سية،  احلياة  جماالت  من  جمال  كل  يف  حتقيقها 
مرتبطة مع املقا�سد اخلم�سة اأو الكليات ال�سرعية اخلم�ش 
واملتعارف عليها وهي حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ 
واملقا�سد  املال.  العر�ش، وحفظ  اأو  الن�سل  النف�ش، وحفظ 
اأواًل، مقا�سد املكلف وتندرج حتت  يف االأ�سول لها معنيان: 
وثانًيا،  مبقا�سدها(  )االأم���ور  وه��ي  واح���دة  فقهية  ق��اع��دة 

مقا�سد ال�سرع اأو مقا�سد ال�سريعة التي ذكرناها. 
اإىل  ي�����س��ع��ى  ف��ع��ل ح�����س��اري  اأي  االأ���س��ا���س��ي م��ن  امل��ق�����س��د  اإنَّ 
اأو  ال��روؤي��ة  من  ال�سلبي  )امل�ستوى  ال�سرر  دف��ع  اإم��ا  اأم��ري��ن 
فاحلفظ  البنائي(  )امل�ستوى  امل�سلحة  جلب  اأو  احل��رك��ة(، 
اإ�ستاتيكية.  حمافظة  عملية  فقط  ولي�ش  عمرانية،  عملية 
احلكم  رج��ع  اإذا  اأن���ه  احل��ي��اة  فقه  يف  هنا  االأوىل  وال��ق��اع��دة 
فاإنَّ  بها،  املعتد  املقا�سد  باالإبطال على مق�سد من  الفقهي 
ه��ذا ي�ستدعي ���س��رورة م��راج��ع��ة ه��ذا احل��ك��م اجل��زئ��ي مبا 
يف  املقا�سد  تفعيل  وع��ن  الكلي.  ال�سرعي  واملق�سد  يت�سق 
اأن  ال���زواج مثاًل، جند  حياتنا وجم��االت احل��ي��اة، يف جم��ال 
اأو  الن�سل  وحفظ  الدين  حفظ  هو  املجال  هذا  من  املق�سد 

الفرج وحفظ النف�ش.

ومقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية من الزواج ما هي اإال مقا�سد 
االأ�سلية  واملقا�سد  تبعية،  مقا�سد  ه��و  م��ا  ومنها  اأ�سلية 
اأ�سالة.  االأحكام  �سرعت  الأجلها  التي  واحلكم  الغايات  هي 
يف  لالأحكام  ت�سريعه  من  اهلل  اأراده  ما  االأ�سلية  فاملقا�سد 
مقا�سد  على  فاملحافظة  ال�سرع.  مق�سود  على  املحافظة 
ال�����س��ري��ع��ة اخل��م�����ش ه��ي حم��اف��ظ��ة ع��ل��ى امل��ق��ا���س��د االأ���س��ل��ي��ة 
ال�سرع  ال�سريعة جملًة وتف�سياًل وهذا هو مق�سود  الأحكام 
ون�سلهم،  وعقولهم،  واأنف�سهم،  دينهم،  للخلق  يحفظ  اأن 
واأموالهم. واأما املقا�سد التبعية فهي التي روعي فيها حظ 

املكلف.
الولد  طلب  ه��و  االإ���س��الم  يف  ال���زواج  م��ن  االأ�سلي  فاملق�سد 
وهو  بالنكاح  اإال  يوجد  ال  الن�سل  اأن  نعلم  وكما  والتنا�سل، 
ي��ت��زاوج��ون،  اآدم  ب��ن��ي  واأن  وامل������راأة،  ال��رج��ل  ب��ني  م�����س��رتك 
االأر�ش  هذه  يف  احلية  املخلوقات  وكل  تتزاوج،  واحليوانات 
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 
وغاية  ت��ذك��رون((.  لعلكم  زوج��ني  خلقنا  �سيء  كل  ))وم��ن 
كل هذا هو عبادة اهلل تعاىل وتعمري هذه االأر�ش والتنا�سل 
وطلب االأبناء، وبذلك يكتمل البناء االأ�سري فتتو�سع دائرة 
اإىل موؤ�س�سة جماعية تتكون من  اثنني  الزواج  من فردين 
ومن  التنا�سل  م��ن  االأع��ل��ى  واملق�سد  االأف����راد.  م��ن  العديد 
املجبولة  ال�سهوانية  الغريزة  اإ�سباع  لي�ش هو  النكاح عموماً 

يف بني اآدم؛ فهذا ال يعد اإال مق�سدا تبعياً . 
ويف ح��ف��ظ ال���دي���ن ي��ت��ج��ن��ب ال���ع���الق���ات ال���غ���ري م�����س��روع��ة 
واإتيانها ب�سكل حمرم،  واأما حفظ النف�ش والعر�ش بالعفة 
وحمايتها من االأمرا�ش اجل�سدية والنف�سية التي تن�ساأ عن 
باالإ�سافة  ذلك  �سابه  وما  االإي��دز  مثل  املحرمة،  العالقات 
اإىل اخليانة الزوجية التي توؤدي اإىل ت�ستت االأبناء وتفكك 
ولذلك  االأطفال.  ت�سرد  اإىل  ي�سل  وقد  وتدمريها  االأ�سرة 
قال اهلل �سبحانه وتعاىل )وال تقربوا الزنى اإنه كان فاح�سة 

�سبيال(.  و�ساء 
وث���اين ال��ع��ن��ا���س��ر اخل��م�����س��ة مل��دخ��ل ف��ق��ه احل��ي��اة ه��و القيم 
يف  ال�سارية  العليا  االإن�سانية  املعاين  من  جمموعة  وتعني 
كل فعل اأو قول �سدر من ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
اإىل  اإن��ن��ي ه��داين رب��ي  ق��ول��ه �سبحانه وت��ع��اىل )ق��ل  كما يف 
كان  وم��ا  حنيفا  اإب��راه��ي��م  ملة  قيما  دينا  م�ستقيم  ���س��راط 

املرتبطة  القيم  اإىل  االإ���س��ارة  يكننا  وكما  امل�سركني(،  من 
بالزواج: اأوال ال�سكن، واملودة، والرحمة كما وردت يف العديد 
من االآيات التي تدل على ذلك، ثانيا املعا�سرة باملعروف كما 
يف  تعاىل  اهلل  وذك��ر  باملعروف(،  )وعا�سروهن  االآي��ة  يف  ورد 
اأزواجنا وذرياتنا قرة اأعني  كتابه العزيز )ربنا هب لنا من 
باأن  الدعاء  قيمة  على  تدل  فهنا  اإماما(  للمتقني  واجعلنا 
يف  االأ�سا�سية  القيمة  واأما  اأعني.  قرة  والذرية  الزوج  يكون 

الزواج فهي ال�سكن والرحمة واملعروف. 
ال�سنن  اأي�سا،  احل��ي��اة  فقه  ملدخل  اخلم�سة  العنا�سر  وم��ن 
الت�سريع  م�سادر  من  ت�سدر  وهي  االإلهية  القوانني  وتعني 
ال�سريفة،  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  وهي  االإ�سالمي 
امل��وؤث��ر يف حياة  ال��ع��ادل يف اخل��ل��ق،  ق��ان��ون اهلل  ه��ي  فال�سنة 
االإن�سان. ويكننا تق�سيم ال�سنن اإىل ق�سمني: الق�سم االأول 
خملوق  كل  على  حت��دث  التي  القا�سية  ال�سنن  تلك  ي�سمل 
واحل��ي��اة  امل��وت  اإرادي، مثل  ت��دخ��ل  دون  االأر����ش  وج��ه  على 
في�سمل  االآخ���ر  الق�سم  واأم���ا  واحلياتية.  الكونية  وال�سنن 
تلك ال�سنن ال�سرطية املرتبطة بالفعل الب�سري على �سبيل 
ال�سبب والنتيجة ويكن التعرف عليها من القراآن الكرمي 
الكونية  اهلل  �سنن  من  وال��زواج  ال�سريفة.  النبوية  وال�سنة 
يف  الزوجني  تعامل  بكيفية  والنجاح  فيه  االإخفاق  ويرتبط 

اإطار منظومة االأ�سرة.
الغيب.  وهو  احلياة  فقه  التايل من مدخل  العن�سر  وياأتي 
امل��درك��ة مبجرد  امل�����س��اح��ة غ��ري  وال��غ��ي��ب مبعنى حم���دد ه��و 
امل�ساهد. ويكننا تق�سيم  للواقع  واملوازية  العقل واحلوا�ش 
اأم��ا  الن�سبي.  والغيب  املطلق  الغيب  ق�سمني:  اإىل  الغيب 
بالعقل  ال  ابتداًء  االإن�سان  يدركه  ال  ما  فهو  املطلق  الغيب 
وال باحل�ش، واأما الغيب الن�سبي فهو ما ال يدركه االإن�سان 
احلياة  فقه  الغيب يف مدخل  عن�سر  اإن  املجردة.  باحلوا�ش 
امل�ستقبل يف اجتهاده  ا�ست�سراف  اإىل حماولة  يدفع املجتهد 
واآخ��ر  واالأمم.  العمران  وطبائع  االإلهية  ال�سنن  وم��راع��اة 
ال�سرعية  االأح��ك��ام  احل��ي��اة،  فقه  ملدخل  اخلم�سة  العنا�سر 
قامت  وق��د  امل�سلم  لفعل  احل��اك��م  الت�سريعي  االإط���ار  وه��ي 
خمتلف املذاهب االإ�سالمية باالجتهاد املُثمر يف هذا املجال 
وال�سعي  لالجتهاد  الواقي  ال�سياج  ال�سرعية  االأحكام  وتعد 

يف �سالل فقه احلياة.

abdarhman123681@gmail.com

من  العديد  اإىل  وتطرقت  الزواج  منظومة  لتاأ�سي�ش  احلياة  فقة  مدخل  عن  يتحدث  والذي  مقالها  يف  التفاهم  مبجلة  ال�سريف  �سو�سن  الكاتبة  ناق�ست 
الغيب  الإلهية، ومن ثم  القوانني  ال�سنن وتعني  الإن�سانية،  ومن ثم  املعاين  اأي  القيم  الأهداف، ومن ثم  اأي  املدخل  لهذا  املقا�سد  اأهمها  العنا�سر، ومن 

واأخريا الأحكام ال�سرعية.
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االستخالف والعمران
في النهج القرآني

ناصر الكندي

ومن هذه االختزاالت ح�سر مفهوم اخلالفة باأّنه التدبري 
ي��ح��ق��ق ك�سبهم  امل��ع��ا���ش وامل���ع���اد، مب���ا  ال��ع��ب��اد يف  مل�����س��ال��ح 
اال�ستخالف  غاية  وك��اأّن��ه��ا  ال�سرع  ه��داي��ة  وف��ق  و�سعيهم 
فهم  فقد  ال��ع��م��ران  مفهوم  ب�ساأن  اأّم���ا  االأع��ل��ى،  واملق�سد 
مع  وتفاعل  االأر���ش  يف  و�سعي  حم�ش  دنيوي  ك�سب  كاأّنه 
الدين.  ب�سنن  ال�سلة  مقطوع  وك��اأن��ه  فقط،  الكون  �سنن 
اأدى  امل��ن��ظ��وم��ني  ���س��وء ف��ه��م ه��ذي��ن  اأّن  ال��ب��اح��ث  وي���وؤك���د 
البناء  يف  امل���ادي  النموذج  وحتكم  والفرقة  اخل��الف  اإىل 
القيم  مبنظومة  الوعي  وتراجع  واحل�ساري،  العمراين 

وال�سنن ال�سابطة يف عمليات النهو�ش وال�سقوط.
ي���ت���ن���اول ال���ب���اح���ث ���س��ع��ي��د ����س���ب���ار ب���ع���د ذل�����ك م��ف��ه��وم��ي 
اال���س��ت��خ��الف وال���ع���م���ران ���س��م��ن ال������دالالت االإن�����س��ان��ي��ة 
باال�ستخالف  التعبري  اأث��ار  فقد  اجلامعة،  واحل�سارية 
خالًفا  خليفة«  االأر���ش  يف  جاعل  »اأيّن  الكرية  االآي��ة  يف 
بالتكاليف  القيام  اأمرين:  يف  اإجماله  يكن  العلماء  بني 
وتزويده  وتف�سيله  االإن�سان  تكرمي  ومبادئ  والواجبات، 
بالقيم املنا�سبة الأداء دوره وواجبه اال�ستخاليف. واخللف 
يف ل�سان العرب يكون بالتحريك للخري والت�سكني لل�سر. 
اأو لعجزه.  مل��وت��ه  اإّم���ا  ال��غ��ري  ع��ن  ال��ن��ي��اب��ة  وت��اأت��ي مبعنى 
واخل��الف��ة ع��ن��د اب���ن خ��ل��دون ب��اأّن��ه ال��ن��ي��اب��ة ع��ن �ساحب 
ال�����س��ري��ع��ة يف ح��ف��ظ ال��دي��ن و���س��ي��ا���س��ة ال��دن��ي��ا ب���ه. واأ���س��ار 
الباحث اإىل دالالت اأخرى اأو�سع ملفهوم اال�ستخالف وفقا 
ا�ستخالفه  �سبب  عن  هلل  املالئكة  ���س��وؤال  من��اذج:  لثالثة 
الآدم ف��ك��ان ذل���ك م���ن ب���اب امل�������س���ورة، وجت���رب���ة االإن�����س��ان 
امل��ت��ج��ددة ح���ني ي��ت��ع��ر���ش ل��ل�����س��ج��رة امل��ح��رم��ة ا���س��ت��ع��داًدا 
اأن  اهلل  م��ن  بف�سل  االإن�����س��ان  وق���درة  االأر���س��ي��ة،  للمعركة 

يت�سرف يف خملوقات االأر�ش بوجوه عظيمة ال تنتهي.
اأو�سع  اال�ستخالف  اأّن  اإىل  ه��ذا  كل  من  الباحث  يخل�ش 
معنى ودالالت وتعبريا عن مراد اهلل تعاىل من االإن�سان 
يف هذه املهمة، وهي ال تنح�سر فقط يف ممار�سة ال�سلطة 
واحل���ك���م، ف��اخل��الف��ة وج����دت خل��دم��ة االإي�����ان وال��ت��ع��ّب��د 
وال�����س��الح واالإ�����س����الح وال�����س��ع��ي ب��احل��ق وال���ع���دل وف��ع��ل 
املعروف واخلري...اإلخ. وي�سيف �سبار باأّنه لي�ش مطلوبا 

املفاهيم  م��ن  اأي  م��ع  الكلي  التماهي  االإن�����س��ان  ت��دّي��ن  يف 
وه��و فوق  ال��دي��ن، فذلك غ��ري ممكن،  امل��ق��ررة يف  والقيم 
اإىل  تنتمي  املفاهيم  تلك  الأن  الب�سرية،  والطاقة  اجلهد 
ل��ل��زم��ان وامل��ك��ان.  ال��ت��ام امل�ستوعب  ال��ك��ام��ل  امل��ط��ل��ق،  ع��امل 
اأن مت اختزال  ومن نتائج عدم العودة اإىل هذه الدالالت 
الدالالت واملعاين ال�ساملة لال�ستخالف اإىل نظم حمددة 

يف ال�سلطة واحلكم والتجبري ال�سيق لهذه املمار�سة. 
حدود  عند  التوقف  لال�ستخالف  ال�سيقة  املعاين  وم��ن 
ال�سيق،  مبعناها  اخل��الف��ة  يف  معينة  ت��اري��خ��ي��ة  ور���س��وم 
هي،  كما  نقلها  وحماولة  واحلكم،  لل�سلطة  ممار�سة  اأي 
م��ّرت  كما  واحل��ك��م  اخل��الف��ة  جت��رب��ة  وا�ستن�ساخ  نقل  اأي 
فاملراد  ال��راه��ن.  وال��واق��ع  الع�سر  اإىل  املا�سي  التاريخ  يف 
م��ن احل��ك��م اإق��ام��ة ال��ع��دل ورف���ع ال��ظ��ل��م و���س��م��ان ك��رام��ة 
وحقوق النا�ش وحتقيق ال�سلم، ولي�ست اخلالفة مطلوبة 
اأحد  لذاتها، وهذا يطابق كالم حممد عابد اجلابري يف 
واإمّنا  ال�سريعة  اأجل  من  من  تطبق  ال  ال�سريعة  اأّن  كتبه 
اأجل حكمتها. فكيف يطلب من اخلالفة من خالل  من 
مناق�سة اأ�سل التوحيد يف حتريره للنا�ش من العبودية، 
و�سوتها  لالأمن  حفظها  يف  ال�سريعة  مقا�سد  ومناق�سة 

لالأنف�ش واالأموال واالأعرا�ش!
اأّن االإن�سان  وبخ�سو�ش العمران، فاإّن الباحث يوؤكد على 
اأ�سله االأر�سي ونفخ فيه من  خلق من طني كداللة على 
املتجاوزة  االإيانية  فطرته  اأ�سل  على  كداللة  اهلل  روح 
ل��ل��م��ذاه��ب ال��ت��ط��وري��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة واالأن��رثوب��ول��وج��ي��ة 
وال�سنن يف  للقيم  دور وظيفي تقويي  احلديثة. وهناك 
تختزل  حني  تكون  واالإ�سكالية  واحل�سارة،  العمران  بناء 
احلال  هو  مثلما  م�سامني  بال  ك�سعارات  الوظائف  هذه 
ترفع  التي  والدينية  وال�سيا�سية  الفكرية  االجتاهات  يف 
�سعارات جوفاء بال م�سمون. ومن خالل عالقة االإن�سان 
ب��ال��ك��ون واإدراك������ه ل��ل�����س��نن ال��ف��اع��ل��ة ف��ي��ه، ي��ت��ح��دد من��وذج 
اأهو تفاعل �سلمي تعاريف اإ�سالحي،  احل�سارة والعمران: 
اأم هو تفاعل �سلبي �سدامي حتكمي يراعي م�سالح دون 
اال�ستخالفية  وال�����س��نن  بالقيم  ال��وع��ي  ه��ذا  اإّن  اأخ���رى؟ 

مبكر  وق��ت  منذ  االإ���س��الم  تعاليم  اإل��ي��ه  نبهت  العمرانية 
م��ث��ل ���س��ن��ة »ال���ت���ع���ارف« و« ع���دم االإف�������س���اد« و«االإ����س���الح« 

و«الت�سخري«.
وي�سرتط الوعي ب�سنن التغري من ال�سلبي اإىل االإيجابي 
عليه  ن�ست  ملا  ت�سليما  اأنف�سهم  يف  مبا  النا�ش  يغري  ب��اأن 
االآية: »اإّن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم«، 
ويكون هذا التغيري يف م�سوؤولية االإن�سان يف ك�سبه و�سعيه 
تبعا حلرية اختياره، وذلك بعد البيان واالإر�ساد اإىل �سبل 
ال�����س��الح واال���س��ت��ق��ام��ة ووج��ه��ة اال���س��ت��خ��الف وال��ع��م��ران، 
وع��ل��ى االإن�����س��ان ب��ذل اجل��ه��د وال��ك��دح م��ن اأج���ل ا�ستبانة 
اأودعه اهلل فيه من و�سائل الوعي  تلك ال�سبل باإعمال ما 
وتعلما.  وعلما  وب�سرا،  و�سمعا  وقلبا،  عقال  واالإدراك، 
ف���اهلل خلق  وال��ت��ع��ل��م،  بالعلم  اال���س��ت��خ��الف  ق���رن  ف��ل��ذل��ك 
اإىل  ودعاه  االأر�ش  على  ا�ستخلفه  ثم  االأ�سماء  وعلمه  اآدم 

عمارتها وفق دليل الهداية واالإر�ساد.
واف��را  ح��ّي��زا  حتتل  م�ساحات  ه��ن��اك  ب���اأّن  ال��ب��اح��ث  وينبه 
االآف��اق  واآي��ات  االأنف�ش  باآيات  تتعلق  القراآين  اخلطاب  يف 
فلم  اأحكامه،  وم�سموالت  الن�ش  اآي��ات  من  لي�ست  كاأنها 
مثل  للفعل  موجبة  تكليفية  اأحكام  اأّنها  على  اإليها  ينظر 
ترتتب  اإعمالها  �سوء  اأو  اإهمالها  واأّن  االأخ��رى،  االأح��ك��ام 
الكيان  ت�سمل  عقوبات  ت�ستوجب  وم�سار  مفا�سد  عليه 
ب�سنة  ه  ن�سّ الباحث  ويختتم  ككل.  واحل�ساري  اجلماعي 
وال�سعوب،  االأق��وام  بني  احل�ساري  وال��ت��داول  اال�ستبدال 
واآية مثل قوله  اأكرث من �سياق  اإليها يف  القراآن  نّبه  فقد 
يكونوا  ال  ثم  غريكم  قوما  ي�ستبدل  تتولوا  »واإن  تعاىل: 
اأم��ث��ال��ك��م« و���س��م��ن ���س��ن��ة اال���س��ت��ب��دال ه��ن��اك اال���س��ت��دراج 
لها،  املهملني  اأو  ال�سرعية  لل�سنن  للمخالفني  واالإم��الء 
الن�سق  ببناء  لوحدها  كفيلة  الكونية  ال�سنة  اأّن  ظانني 
منها  متكنوا  اأّن��ه��م  ظ��ّن��وا  اإذا  حتى  امل��ط��ل��وب،  احل�����س��اري 
��ا ���س��روط ت��وف��ر القيم  اأي�����سً اأت��اه��م اهلل ب���اأم���ره. وه��ن��اك 
املادية فقط لال�ستخالف، ومبداأ ن�سرة  املعنوية ولي�ست 

اهلل ولزوم هديه.

nskindi83@yahoo.com

ال�ستخالف  مفهومي  �سبار  �سعيد  الباحث  ي�ستعر�ش  وال�سقوط«  النهو�ش  و�سنن  بقيم  الوعي  �سوء  يف  والعمران  »ال�ستخالف  التفاهم  مبجلة  املن�سورة  مقالته  يف 
والعمران من ناحية الإعمال غري العلمي ل�ستخدام هذين املفهومني، ذلك اأنه طال هذه املنظومات والقيم اإهمال �سبه كلي ملنطق ا�ستغال ال�سنن والقوانني املتحكمة 

يف �سياغة وبناء النماذج والكيانت احل�سارية، واأ�سابها اختزالت وت�سييقات عدة حّدت من معانيها امل�ستوعبة واملوؤطرة للوجود الإن�ساين ككل.
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بغداد في التاريخ..
قبلة الباحثين ومقصد العلماء

أسماء القطيبية

بينما كان يحج النا�ش يف القرن التا�سع اإىل مكة قبلة 
لل�سالة والدين كان العلماء والباحثني يحجون اإىل 
بغداد قبلة للعلم واملعرفة، وُي�ستقبلون فيها بحفاوة 
اإّن ك��ث��ريا مم��ن ك���ان يذهب  وت��رح��ي��ب ك��ب��ريي��ن. ب��ل 
العلم  حب  فيهم  يتو�سم  من  ملرا�سلة  ي�سعى  لهناك 
ودرا�سته للح�سور واالإقامة. ومل يكن ذلك احلراك 
العبا�سية  ال��دول��ة  خلفاء  اهتمام  اإىل  م��رده  الثقايف 
بالعلوم والفنون فح�سب بل اإن عوامل كثرية �ساهمت 
تتمتع  امل��دن. فبغداد كانت  ب��ني  ب��غ��داد  ���س��اأن  رف��ع  يف 
االإ�سرتاتيجي،  وموقعها  كبريين،  وا�ستقرار  باأمن 
لها  وف��را  والفرات  دجلة  �سفتي  بني  العليل  وجوها 
املجتمع  اأّن  كما  وف��رية.  دخ��ل  وم�سادر  غذائيا  اأمنا 
�سهل  مم��ا  االأع����راق  متنوع  جمتمعا  ك��ان  ال��ب��غ��دادي 
واأع��راق��ه��م  م�ساربهم  باختالف  اإل��ي��ه  العلماء  وف��ود 
الثقايف  االنتعا�ش  حالة  ذل��ك  اإىل  اأ�سف  ودياناتهم، 
ال����ذي ك��ان��ت ت�����س��ه��ده ال���دول���ة االإ���س��الم��ي��ة ع��م��وم��ا 

املرتامية. باأطرافها 
ك��ان��ت ال��ب��داي��ة ح���ني اأن�����س��اأ اخل��ل��ي��ف��ة ال��ع��ب��ا���س��ي اأب���و 
ج��ع��ف��ر امل��ن�����س��ور يف ب���غ���داد )اخل����زن����ة( ال���ت���ي ك��ان��ت 
واللغات  التطبيقية،  العلوم  يف  منوعة  كتبا  حت��وي 
للراغبني  متاحة  وجعلها  والفن،  والفل�سفة  والدين 
الكنز  مب��ث��اب��ة  وك��ان��ت  ون�����س��خ��ه��ا،  عليها  االط����الع  يف 
ل��ل��ب��اح��ث��ني ن���ظ���ًرا ل�����س��ع��وب��ة احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ك��ت��ب 
الباحث  ي�سطر  مم��ا  االأم�����س��ار،  يف  وتفرقها  اآن���ذاك 
تلك  ت��ط��ّورت  ث��م  ع��ن��ه��ا.  بحثا  وال��ت��ن��ق��ل  ال�سفر  اإىل 
بيت احلكمة يف  لت�سري  وتنّوعت حمتوياتها  اخلزنة 
الباحث عمروعبدالعزيز  تلتها ويقول  التي  الع�سور 
منري وا�سفا اأهّميتها:»... كانت موؤ�س�سة دار احلكمة 
ع��الم��ة م�����س��ي��ئ��ة ع��ل��ى ط��ري��ق اإن�����س��اء دور وخ��زائ��ن 
الكتب اأحد اأهم دعائم ن�سر الثقافة واملعرفة، فكانت 

م��ث��ال اح���ت���ذى ب���ه ال��ك��ث��ري م���ن ال��ع��ل��م��اء وامل��ف��ك��ري��ن 
ع��ل��ى  م��ع��رف��ي��ة  وم����راك����ز  دور  اإن�������س���اء  اإىل  و����س���ع���وا 
من  �سخ�سي  اهتمام  الكتب  وج��ود  وراف��ق  غ��راره��ا«. 
للعلماء  بالعلوم، فكانوا يفتحون جمال�سهم  اخللفاء 
العلوم  خمتلف  عن  للحديث  املجال  لهم  ويتيحون 
واأجزلت  النف�ش،  وعلم  والفلك  والكيمياء  كالطب 
مما  واملغّنني،  ال�سعراء  حال  حالهم  العطاءات،  لهم 
اأبحاثهم  يف  ويتو�سعون  الإقامتهم  يطماأنون  جعلهم 
وي��ت�����س��اب��ق��ون يف ك��ت��اب��ة م��وؤل��ف��ات��ه��م وت��وث��ي��ق ن��ت��ائ��ج 
الرتجمة،  حركة  ب��غ��داد  يف  ن�سطت  كما  درا���س��ات��ه��م. 
ف��ت��ب��ارى امل��رتج��م��ون ع��ل��ى ال��ن��ه��ل م��ن ���س��ت ل��غ��ات يف 
اإىل  اإ�سارة  وهي  منها،  الدينية  حتى  املجاالت،  كافة 
م���دى االن��ف��ت��اح ال��ث��ق��ايف وال��ت�����س��ام��ح ال��دي��ن��ي ال���ذي 
اآن��ذاك.  واالإ�سالمية  العربية  احل�سارة  اإليه  و�سلت 
وُخ�ش املرتجمون بعطاءات جمزية دون غريهم مما 
يعك�ش حالة وعي من الدولة الأهمية اال�ستفادة من 
من  واال�ستفادة  ثقافاتهم  من  والتقرب  الغري  نتاج 

معارفهم. 
ه����ذا احل�����راك يف م��دي��ن��ة ب���غ���داد، امل���م���ول م���ن قبل 
يف  ال�سيا�سي  ال��ه��رم  قمة  يثلون  -ال��ذي��ن  اخل��ل��ف��اء 
عالقة  حول  ال�سوؤال  جم��ددا  يطرح  اآن��ذاك-  الدولة 
كبار  مفكرون  عنها  حتدث  والتي  بال�سلطة.  املثقف 
���س��ري��ع��ت��ي، و���س��واء  ���س��ع��ي��د وع��ل��ي  اإدوارد  اأم���ث���ال  م��ن 
ال  اأو  �سحية  العالقة  تعد  تلك  النظر  وجهات  كانت 
كانت  الثقافية  احلالة  هذه  اأن  نتذكر  اأن  علينا  ف��اإن 
�سيا�سية  اأنظمة  تتوفر  مل  ح��ني  التا�سع،  ال��ق��رن  يف 
م��ع��ق��دة، ومل ت��ك��ن احل��وا���س��ن م��ت��اح��ة اإال حت��ت ظل 
اجتماعية،  ومكانة  بهيبة  يحظون  ممن  االأم��ر  والة 
يتطلبه  مبا  الثقايف  احل��راك  الإدارة  الزم��ة  و�سيولة 
واملثقف  ال�سلطة  بني  التقارب  هذا  ولعل  اإنفاق.  من 

التاريخ  الزمنية، فكتبة  تاأريخ تلك احلقبة  اأثر على 
واأدب����اء ال��ف��رتة مل ي��ك��ون��وا ل��ي��ت��ج��راأوا ب��ال��ك��ت��اب��ة عن 
الزمن  ذلك  املوؤ�سفة يف  املظلمة واحل��وادث  اجلوانب 
اإال على هام�ش ي�سري من احلرية التي ي�سع حدودها 
الرقيب. كما اأن الهبات التي متنح لهم كانت ت�سعهم 
اختالطهم  قلل من  رفيع مما  اجتماعي  م�ستوى  يف 

بعامة النا�ش واالقرتاب من همومهم. 
يف ع�سرنا احلايل ويف ظل انت�سار اجلامعات مل يعد 
يلتقي  افية  جغر  بقعة  اإىل  بحاجة  والباحث  املثقف 
الأن�سطة  متويل  اإىل  حاجته  بقدر  اأق��ران��ه  م��ع  فيها 
درا���س��ة  ال��ك��ايف ال�ستكمال  وال��دع��م  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث 
العلمي  املجالني  يف  التخ�س�سي   النظري  اجل��ان��ب 
ب��ل��دان��ن��ا العربية  واالإن�����س��اين، ول��الأ���س��ف ف���اإن غ��ال��ب 
موازانتها  م��ن   %1 اإىل  ت�سل  ال  ميزانية  تخ�س�ش 
خيار  يبقي  بينما  العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  االإن��ف��اق  يف 
مطروحا،  اأم��را  االأزم���ات  يف  والبعثات  املنح  تقلي�ش 
ق��درا  تخ�س�ش  ال��ت��ي  ال���دول  لتلك  بالن�سبة  وح��ت��ى 
ل��وج��ود هيئة  تفتقر  فاإنها  االأم���وال  م��ن  ب��ه  ب��اأ���ش  ال 
يف  الباحثون  فيقع  العلمية  البحوث  الإدارة  مركزية 
واالإح�سائيات  البيانات  نق�ش  اأهمها  من  مع�سالت 
توؤكد  االأزم��ات  اأن  رغ��م  عليها.  احل�سول  �سعوبة  اأو 
لنا مرارا على اأهمية هذا االأمر ولعل اأبرز مثال هو 
ج��ّراء  اليوم  العامل  يواجهها  التي  ال�سحية  االأزم��ة 
جانب  على  ك��وف��ي��د19.  امل�ستجد  ال��ف��ريو���ش  انت�سار 
املفكر يف الع�سر احلديث �سراعا ممتدا  اآخر يواجه 
وحرية  الثقافة  �ستكون  ال��دوام  وعلى  ال�سلطة.  مع 
ب��ه��ا م��ق��ي��ا���س��ا للتقدم  مم��ار���س��ت��ه��ا وم����دى االه��ت��م��ام 
احل�ساري، وبو�سلة تك�سف للتاريخ االأ�سلح واالأكرث 

للب�سرية.  نفعا 

asmaalqutibi@gmail.com 

منري  عمروعبدالعزيز  الباحث  ي�سلط  الإ�سالمية«  ال�سيادة  ع�سر  الإ�سالمي  العربي  الرتاث  يف  بغداد  يف  الثقافية  »احلياة  التفاهم  مبجلة  مقاله  يف 
ال�سوء على مدينة بغداد العراقية؛ التي كانت تعد واحدة من اأهم العوا�سم الثقافية يف العامل يف القرنني التا�سع والعا�سر امليالديني، مناق�سا اأ�سباب 
اأهمية وجود هذه احل�سانات  العربية والإ�سالمية وحجم تداخلهما، ومدى  العلمي واملعريف يف املجتمعات  ال�سلطة على احلراك  هذا الزدهار وتاأثري 

الثقافية، ومردودها على نواٍح عدة، مدعما مقاله باأدلة تاريخية و�سهادات من زمن الزدهار. 
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فاطمة بنت ناصر

تعاريف علم الكالم 
اأنها جتمع يف احلفاظ وحرا�سة  اإال  تتعدد التعاريف لهذا العلم 

العقيدة والدفاع عنها من امل�سوهات والتزييف
فبح�سب الفارابي: �سناعة علم الكالم ملكة يقتدر بها االإن�سان 
ك��ل ما  وت��زي��ي��ف  امل��ل��ة،  بها وا���س��ع  امل�����س��رح  االأف��ع��ال  على ن�سرة 

خالفها من االأقاويل.
وه���و ع��ن��د اب���ن خ���ل���دون: ع��ل��م ي��ت�����س��م��ن احل��ج��اج ع��ن ال��ع��ق��ائ��د 
يف  املنحرفني  املبتدعة  على  وال��رد  العقلية،  ب��االأدل��ة  االإيانية 

االعتقادات عن مذاهب ال�سلف.
من  وحرا�ستها  ال�سنة،  اأه��ل  عقيدة  حفظ  فيقول:  الغزايل  اأم��ا 

اأهل البدعة.  ت�سوي�ش 
املعنى  من  اللفظ  نقل  »اإن��ه  قولهم:  احلديثة  التعريفات  وم��ن 
الذي ا�ستعمل فيه اأول مرة اإىل معنى اآخر جمازي ا�سطالحي 

ب�سبب وجود عالقة بينهما«. 
اأما عن �سبب ت�سميته بعلم الكالم فيعود

اأم��ام ما قد  وال��دف��اع عنه  العلم بكالم اهلل  ه��ذا  اأواًل: الرت��ب��اط 
يناق�سه. 

منذ  ال��ك��الم  علم  م��ن��اظ��رات  يف  االأب���رز  الق�سية  اأن  كما  ث��ان��ي��اً: 
ن�ساأته هي ق�سية هل كالم اهلل حمدث اأم خملوق؟

�سفات  اأب��رز  من  هي  التي  الكالم  �سفة  ذل��ك  اإىل  اأ�سف  ثالثاً: 
اهلل. 

امل�سطلح الكالمي ر�سوخ وجذور 
االإ�سالمي  ال��دي��ن  يف  املوؤ�س�سة  العلوم  م��ن  يعد  ال��ك��الم  علم  اإن 
فهو اأحد الروافد االأ�سا�سية لعلم اأ�سول الفقه، الذي ي�ستند يف 

الكثري من مباحثه على موا�سيع علم الكالم.
 اأم���ا امل�����س��ط��ل��ح ال��ك��الم��ي ف��ق��د ت��ك��ون م��ن��ذ ن�����س��اأة ع��ل��م ال��ك��الم. 
واملفاهيم  التعبريات  جمموعة  هو  الكالمي  بامل�سطلح  ونق�سد 
واالألفاظ املعنية بعلم الكالم والتي ي�ستخدمها امل�ستغلون بهذا 
الكالم  علم  �سبغة  اكت�سبت  وامل�سطلحات  املفاهيم  وهذه  العلم. 
وق���د الت��ك��ون ب��ال�����س��رورة م��ع��ربة مل��ع��ن��اه��ا يف امل��ع��اج��م وامل��راج��ع 
بن�ساأة  ون�ساأ  تطور  مكت�سب  الكالمي  فامل�سطلح  لهذا  االأخ��رى. 
علم الكالم. وهذا يدل على عمق اال�ستغال يف هذا العلم بالقدر 
متعارف  واحد  معنى  لها  �سائعة  م�سطلحات  فيه  تكونت  الذي 

امل�سطلح  تعريف  وي��ك��ن  ف��ي��ه.  واملعنيني  العاملني  ب��ني  عليه 
عن  التعبري  به  ق�سد  لفظي  ومركب  ب�سيط  لفظ  »كل  باالآتي: 
قد  ق��ائ��اًل:  فيعرفه  عبداجلبار  القا�سي  اأم��ا  امل��ف��ه��وم«.  ماهية 

تنقل اللفظة من اأ�سل
اللغة اإىل �سرب من التعارف على حال ما تعرفه من حال كثري 

من االألفاظ«. ويقول اخلوارزمي : »امل�سطلح مفتاح العلوم«. 
الكالمي  امل�سطلح  �سبط 

امل�سطلح  �سبط  اأهمية  اإىل  ال��ك��الم  بعلم  امل�ستغلون  تنبه  لقد 
الكالمي. فهو ال يعد فقط اإ�سافة لغوية مهمة ولكنه بال�سبط 
يوؤدي اإىل ر�سوخ علم الكالم واإىل تاأ�سي�سه باالأ�سا�ش املكني الذي 

يبنى عليه وال خوف عليه من الت�سدع. 
اأهم امل�سنفات واملقدمات يف امل�سطلح الكالمي 

الوقت احلايل وتغييب معانيه  العلم يف  تداول هذا  لعدم  نظراً 
هذا  بتتبع  املهتمني  القراء  اإر���س��اد  ال�سروري  فمن  ومقا�سده، 
العلم واأ�سوله باأن ن�سع بني اأيديهم اأهم الكتب التي مت تاأليفها 

يف امل�سطلح الكالمي: 
التعريفات. ل�ساحبه: اجلرجاين.  كتاب 

الكليات.  وكتاب  االإ�سالمية،  العربية  االألفاظ  يف  الزينة  كتاب 
النفوي.  ل�ساحبه: 

كتاب ا�سطالحات الفنون. ل�ساحبه التهاوين. 
ك��ت��اب احل����دود يف ع��ل��م اأ���س��ول ال��ف��ق��ه. ل�����س��اح��ب��ه: اأب���ي ال��ول��ي��د 

الباجي.
كتاب احلدود. ل�ساحبه: ابن فورك.

اأه�����ل ال�����س��ن��ة  ك���ت���اب احل�����دود ال��ك��الم��ي��ة وال��ف��ق��ه��ي��ة ع��ل��ى راأي 
االأ�سعرية. ل�ساحبه: اأبي حممد بن �سابق ال�سقلي.

و�سف  على  حتتوي  التي  الفقهية  املوؤلفات  مقدمات  تكرث  كما 
الفقهية  امل��وؤل��ف��ات  يف  خ��ا���س��ة  ال��ك��الم��ي  امل�سطلح  ل��ع��ل��م  دق��ي��ق 

والكالمية واالأ�سولية. و اأبرز من كتبها: 
االإمام الغزايل. يف باب احلد الذي ورد يف كتابه امل�ست�سفى. 

االإم����ام ال��ب��اج��ي. يف م��ق��دم��ة ك��ت��اب��ه اإح��ك��ام ال��ف�����س��ول يف اأح��ك��ام 
االأ�سول. 

تاأثري علم الكالم على غريه من العلوم 
من اأهم املوؤ�سرات على تاأثري علم الكالم على غريه من العلوم 
العلوم  واأب��رز  االأخ��رى.  العلوم  ن�سو�ش  يف  مفاهيمه  وج��ود  هو 

الفقه.  اأ���س��ول  علم  ه��و  ال��ك��الم  علم  مفاهيم  ا�ستخدمت  ال��ت��ي 
واأب�����رز ت��ل��ك امل��ف��اه��ي��م: ال��ع��ل��ة، وال��ت��ع��ل��ي��ل، وال���ك���الم، وال��و���س��ع، 

واحلاكم. 
ولهذا التاأثر اأ�سباب عديدة اأهمها: 

تاأثراً  اأكرث  ب�سكل كبري، وهناك علوم  االإ�سالمية  العلوم  تداخل 
وعلم  الكالم  علم  بني  احلا�سل  كالتاأثري  غريها  من  ببع�سها 

الفقه. اأ�سول 
 مل ي��ن��ح�����س��ر اه��ت��م��ام امل��ت��ك��ل��م��ني ب��ع��ل��م ال��ك��الم ب��ل ا���س��ت��غ��ل��وا يف 
املفاهيم  م��ن  للعديد  نقلهم  اإىل  اأدى  مم��ا  الفقه،  اأ���س��ول  علم 
العلماء  ه��وؤالء  اأب��رز  و  الكالم.  علم  اإىل  االأ�سل  يف  تنتمي  التي 
عبداجلبار  املعتزلة  قا�سي  و  الباقالين  اأبوبكر  ال�سنة  قا�سي 
بدر  االإم��ام  العظيم  ال��دور  بهذا  لهم  �سهدوا  ومم��ن  الهمذاين. 
ال�سافعي  اأي  بعدهم  م��ن  »وج���اء  ق��ال:  ال��ذي  الزرك�سي  ال��دي��ن 
وال�سدر االأول فبينوا و اأو�سحوا، و�سبطوا و�سرحوا، حتى جاء 
املعتزلة  قا�سي  و  الطيب،  بن  اأبوبكر  ال�سنة  قا�سي  القا�سيان- 
االإجمال،  وبينا  االإ���س��ارات،  وفكا  العبارات  فو�سعا   - عبداجلبار 
فرفعا االإ�سكال، واقتنع النا�ش باآرائهم، و�ساروا على اأخذ نارهم، 
اجلزاء  خري  اهلل  فجزاهم  و���س��وروا،  و�سوبوا  وق��رروا،  فحرروا 

ومنحهم كل م�سرة وهناء«.
ختامًا 

للراغبني  ج���داً  ب�سيطاً  ت��ق��دي��اً  ن��ظ��ري  وج��ه��ة  م��ن  امل��ق��ال  ق��دم 
ولكنه  العلم  ل��ه��ذا  ال��ع��ام��ة  امل��الم��ح  بع�ش  معرفة  يف  املبتدئني 
جت��اه��ل وغ�����ش ال��ط��رف مت��ام��اً ع��ن ب��ع�����ش ال��ع��ل��م��اء املتحدثني 
واإل�ساق  به  امل�ستغلني  تكفري  اإىل  اأو�سلتهم  لدرجة  الكالم  لعلم 
يحاجون  ال  املحدثني  اأن  وال�سبب  العلم.  بهذا  الزندقة  تهمة 
القراآن وال يتدبرون بعقولهم وال  اأو  االأحاديث  باملكتوب من  اإال 
وزندقة.  كفر  ذل��ك  وع��دا  فقط  بالنقل  يوؤمنون  فهم  يتفكرون، 
لكل م�ستجدات  ال��ي��وم ه��ل جن��د يف االأح��ادي��ث ج��واب��اً  وال�����س��وؤال 
الع�سر من م�سائل؟! كيف ن�ستطيع القيا�ش اإن مل نعمل العقل؟ 
ولعلنا يف مرحلة فارقة من التاريخ حيث تزداد كل يوم الق�سايا 
العلماء  ت��ل��ون بع�ش  ن��رى  اإن��ن��ا يف وق��ت  ب��ل  ال��ن��ا���ش،  ال��ت��ي ت�سغل 
الكالم  علم  لبعث  احلاجة  اأم�ش  يف  اإننا  قناعاتهم.  بع�ش  وتغري 
بروح الع�سر احلديث التي تقنعك بالعقل اإىل جانب الن�سو�ش. 

Attifa.nasser@gmail.com

ة النا�ش، فهو لي�ش كالفقه والإفتاء وال�سريعة. وال�سبب قد يعود اإىل ظهوره اخلجل والنادر يف الوقت  ل ُيعد م�سطلح علم الكالم من امل�سطلحات ال�سائعة بني عامَّ
الراهن، على عك�ش العلوم الإ�سالمية الأخرى التي كان لها وجود قدمي ولزال حتى اليوم تتداول ويتم تدر�سيها، ولهذا حني ميوت عامل من علمائها يخلفه تالميذ 
ُكرث. فهناك جامعات وموؤ�س�سات معنية بتدري�ش ال�سريعة والفقه واأ�سول الإفتاء وغريها من الأمور، اأما علم الكالم، فلم يكتب له ُعمر طويل؛ فقد عا�ش حني مل 
تدخل الدولة يف اخلالفات بني املدار�ش العلمية ومات حني حتيزت الدولة يف �سف اأحدها. اإل اأن بدايته كانت قوية وموؤثرة حيث تداخل وتفاعل مع علوم كثرية 
اأبرزها علوم اأ�سول الدين، حيث كان ي�سعب التفريق يف وقت من الأوقات بني الكالمي والأ�سويل، وذلك يعود للتقاء العلمني يف حتكيم الدليل، فالأ�سويل يحتج 

بالدليل والكالمي يحتج به كذلك. يف هذا املقال تلخي�ش ومراجعة ملا كتبه حممد عمر يف جملة التفاهم من بحث بعنوان »امل�سطلح يف علم الكالم«.

ماذا تعرف
عن علم الكالم؟ 
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قيس الجهضمي

يوؤكد اأبو�سرع على اأن ابن ر�سد كانت بدايته ون�ساأته املبكرة 
من  امل�ست�سفى  خمت�سر  كتابه  يف  يظهر  ما  وهذا  اأ�سعرية، 
االأ���س��ع��ري،  ال��ك��الم  اأئ��م��ة  اإىل  واإ���س��ارات��ه  ا�ستعماالته  خ��الل 
يتبني  املقت�سد«  ونهاية  املجتهد  »بداية  لكتابه  تاأليفه  ويف 
ي��زل قريبا م��ن االأ���س��ع��ري��ة م��ن خالل  اأن���ه مل  اإىل  ل��ل��ق��ارئ 
ا�ستعماله اأقوالهم من مثل: »وقد بنّي ذلك املتكلمون كاأبي 
وامل��ازري  لعيا�ش  تلمذته  خ��الل  من  وه��و  وغ��ريه«،  املعايل 
اأي�سا،  اأ�سعرية  مدر�سة  خريج  اأن��ه  لنا  يثبت  ب�سكوال  واب��ن 
اأ�سعريته يف م�سائل هو الذي  لكنه مثلما خرج الغزايل عن 
اأنه  اأبو �سرع  اأي�سا، ويرى  جعل ابن ر�سد ي�ست�سيغ املخالفة 
مرحلة  وه��ي  ثالثة  مبرحلة  م��ّر  ر�سد  اب��ن  اأن  املحتمل  من 
»مقالة  تاأليفه  خالل  من  والفال�سفة  املتكلمني  بني  و�سط 
اإن  االإ�سالم«،  واملتكلمني من علماء  امل�سائني  يف اجلمع بني 
ابن  جعل  والفل�سفة  الكالم  علم  بني  وتعار�ش  فرق  وج��ود 
علم  يف  فاخلطاب  االأ���س��ع��ري��ة؛  العقيدة  لنقد  ي�سعى  ر���س��د 
الواقع نق�ش ورد  العقل هو يف  ا�ستعماله نظر  الكالم رغم 
وي�سرح  وعقيدتها،  امللة  على  احلفاظ  الأجل  الفل�سفة  على 
ابن ر�سد يف كتابه »الك�سف عن مناهج االأدلة يف عقائد امللة« 
ب��اأن علم الكالم غري ذي ج��دوى الأن��ه غري برهاين، وبهذا 
ي�سع نف�سه كاملدافع عن العقائد االإيانية �سد املتكلمني.

ويف ا�ستقراء املناخ ال�سيا�سي وتاأثريه على التوجه الر�سدي 
اجلديد، كان تاأليف ابن ر�سد لكتابه املناهج بتاريخ 575ه�، 
وهو الوقت الذي دخل فيه يف خدمة املوحدين والتعاون مع 
الفكري واملعريف  بناءها  اأ�س�ش  الذي  املوؤمن،  دولة بني عبد 
ابن تومرت والذي ا�ستهر مبوؤلفه ال�سهري »املر�سدة«، وهنا 
ياأخذ الباحث وقفات عن عالقة ابن ر�سد باملناخ ال�سيا�سي:
العقيدة  »���س��رح  ب��ع��ن��وان  ت��األ��ي��ف��ا  ر���س��د  الب���ن  اأن  روي  ف��ق��د 
ت��وم��رت، وق��د ذكر  اب��ن  ���س��رح لكتاب  اأن���ه  احل��م��ران��ي��ة« على 
بن�سريفة اأن املق�سود هنا هو عقيدة املهدي املعني ب�سرحها 
مت�سائال  الكاتب  وينبه  للمر�سدة،  ولي�ش  احلمرانية  وهي 
اجت��اه  ذات  ه��ي  التي  احلمرانية  العقيدة  �سرح  اخ��ت��ار  مل��اذا 
اأثري ظاهري بدل املر�سدة ذات االجتاه الكالمي وهو اأميل 
فقد  املوحدين  اأم��ر  اأم��ر دخوله يف  واأم��ا عن  لالأ�سعرية؟!، 
األّف يف ذلك »مقالة يف كيفية دخوله االأمر العزيز وتعلمه 

فيه وما ف�سل من علم املهدي«، فقد جاء م�سرحا باإمامة 
املوحدية  الدعوة  اأم��ر  يف  انخراطه  عن  ينبئنا  مما  املهدي 
وقد  فيها،  االأول  للرجل  ال��روح��ي��ة  بال�سلطة  واالع���رتاف 
خرج  م��ن  ك��ل  اأن  م��وؤم��ن  اآل  معتقد  اأن  عبدامللك  اب��ن  اأورد 
بالن�سبة  االأم���ر  ك���ان  االأرق�����اء، ورمب���ا  م��ن  ل��ه��م  ف��ه��و  عنهم 
للنكبة اإذ هي م�سري كل معرت�ش، كما اأن اكت�ساف الباحث 
ال��ف��رن�����س��ي م����ارك ج��ي��وف��ريوا ل��ن�����س��خ��ة ج���دي���دة م���ن ك��ت��اب 
حوته  وم��ا  ا�ستنبول  خزائن  يف  االأدل���ة  مناهج  عن  الك�سف 
فيها  املهدي  االإم��ام  ا�سم  اإي��راد  من  الوحيدة  الن�سخة  هذه 

يدلل على اهتمام ابن ر�سد بهذا االأمر.
ع�سر  واأن  النكبة،  هذه  يف  ا�ستعمل  الدين  اأن  الكاتب  يرى 
على  االأ�سعري  لالجتاه  ُح�سم  وق��د  اإال  ينته  مل  املرابطني 
اأمر  ويف  والباطنية،  الكالمية  االأخ��رى  االجتاهات  ح�ساب 
النكبة ُيذكر يف »كتاب التكملة« البن االأبار اأن عبدالرحمن 
ال���رج���راج���ي ج����رى ب��ي��ن��ه وب����ني اب����ن ر����س���د م���ا ج����ّر نكبته 
و�سف  وقد  للنكبة،  االأ�سا�ش  الفاعل  هو  اأنه  على  امل�سهورة 
فهو  املتكلمني  كبار  اأح��د  باأنه  الرجراجي  التكملة  �ساحب 
اأن  فيذكر  والتكملة«  »ال��ذي��ل  كتاب  �ساحب  واأم��ا  اأ�سعري، 
العداوة ثبتت من رجاالت العلم البن ر�سد ثم قام اخل�سوم 
يريدون  مل��ا  املوهمة  ال�سياقات  بع�ش  انتقاء  اإىل  باللجوء 
ت��ق��وي��ل��ه، وم���ع ال��ك��ي��د وال��رتب�����ش زاد دف��اع��ه��م ع��ن ط��ري��ق 

والتاأليف. املناظرة 
يذكر الكاتب اأن اأبا عامر االأ�سعري هو اأول من اعتنى بالرد 
به  ملا يقوم  والتنبيه  »املناهج«،  ر�سد ونق�ش كتابه  ابن  على 
من هدم يف البنية االأ�سعرية، فابن ر�سد يرى اأن االأ�سعرية 
املتكلمني،  اآراء  م��ن  تفر�سه  مب��ا  نف�سه  ال��دي��ن  على  خطر 
التي  املعرفة  �سميم  من  ت�سبع  عامر  اأبا  اأن  الكاتب  ويزعم 
فل�سفة  التي هي  الغزالية  املعرفة  ر�سد وهي  ابن  بها  ت�سبع 
من  �سعى  موؤلفات  يف  عامر  اأبو  وا�ستغل  وت�سوف،  واأ�سول 
خ��الل��ه��ا ال��ت�����س��دي الب���ن ر���س��د وم��ن��ه��ا: »حت��ق��ي��ق االأدل����ة يف 
وهو  امل�سمحلة«  واالأق��وال  امل�سلة  ال�سبه  ودفع  امللة  قواعد 
عن  يك�سف  اأن  اأراد  عندما  ر���س��د  الب��ن  ع��ام��ر  اأب���ي  ت�سدي 
بتحقيقها يف  اأبوعامر  فقام  الك�سف  كتابه  االأدلة يف  تهافت 
اأنه رد  كتابه، و«كتاب الوحدانية« الذي يرى فيه بن�سريفة 

على كتاب »�سرح العقيدة احلمرانية« البن ر�سد، والرد على 
»كتاب الربهان« القدمي وغريها.

ومن العلماء الذين انتقدوا ابن ر�سد اأبو احلجاج املكالتي، 
الفال�سفة  على  الرد  يف  العقول«  »لباب  كتابه  يف  عمد  وقد 
لكنه كان يتهرب عن ذكر عميدهم ابن ر�سد، ويرى الكاتب 
دفاع  الواقع  يف  الأ�سباب  هو  املكالتي  من  اال�سم  جتاهل  اأن 
عنه وعن االأ�سرة الر�سدية، واأنه وال �سك من اأن يكون ابن 
ر�سد اأول اخل�سوم للمكالتي الذين انتقدهم يف كتابه، واأن 
االحرتام الذي ناله ابن ر�سد كونه الفقيه القا�سي وكذلك 
التغطية عن نكبته  اإىل  الكثريين ي�سعون  اأبوه وجده جعل 

امل�سهورة.
اإذ ي�سري  ابن بزيزة،  الر�سدية  باملدر�سة  اعتنوا  الذين  ومن 
يف كتابه »االإ�سعاد ب�سرح االإر�ساد« اإىل موا�سع غري مر�سية 
يف كتاب ابن ر�سد الك�سف، وكذلك ابن خليل ال�سكوين الذي 
وخ�سو�سا  اإ�سبيلية  يف  العلمي  بن�سبه  ا�ستهر  بيت  من  هو 
ر�سد يف  ابن  ال�سكوين نقده على  الكالم، وقد وجه  يف علم 
مو�سع حمدد وهو باب االعتقاد مع االإ�سارة اإىل جهد اأهل 
ال��رد  تف�سيل  ل��ه  يت�سع  مل  ال��ع��وام  حل��ن  كتابه  ويف  ال�سنة، 
منه،  والتنبيه  بالتحذير  يهتم  ك��ان  ولكنه  ر�سد  اب��ن  على 
امل�سروع  على  م�ستمر  الر�سدي  اخلطر  اأن  على  دليل  وهذا 
من  وكذلك  كبرية،  ب�سورة  االأخ��ري  انت�سار  رغم  االأ�سعري 
اأ�سار  اإذ  خل�سون  اب��ن  ر�سد  الب��ن  انت�سروا  الذين  العلماء 
ر�سد  بابن  معجبا  ك��ان  وق��د  �سويف  �سياق  يف  املناهج  لكتاب 

الفي�سلوف على ح�ساب املتكلم الغزايل.
يختفي  اأن  الطبيعي  م��ن  لي�ش  اأن���ه  ال��ك��ات��ب  ي��رى  ل��ذل��ك   
اجلهد الفل�سفي وغري الفل�سفي البن ر�سد مبجرد تعر�سه 
والفل�سفة  اأحيانا،  العلماء  من  اأو  ال�سيا�سية  للمعار�سات 
اأي�سا املقارعات  الر�سدية مل ت�سعفها ال�سيا�سة فقط واإمنا 
اأّن ط��رح االأ���س��ب��اب  ال��ف��ك��ري��ة م��ن ع��ل��م��اء االأ���س��ع��ري��ة، واأرى 
اأو فل�سفية هو مغاالة  ال�سيا�سية كعامل لكل نك�سة معرفية 
يكون  قد  االأخ��رى  االأ�سباب  يف  فالبحث  احلالة،  درا�سة  يف 
العامل االأقوى فيها كما ح�سل البن ر�سد، وكما هي عامل 
لدى  واإب���راز  ظهور  عامل  تكون  البع�ش،  روؤي��ة  يف  اإ�سعاف 

اآخرين من خالل رغبتهم يف ا�ستبطان ما فيها من جدل.

qabuazan@gmail.com

يذهب الكاتب عزيز اأبو �سرع يف مقالته املن�سورة مبجلة التفاهم والتي بعنوان »موقف الأ�ساعرة من ابن ر�سد يف الأ�سباب الأ�سعرية لأفول الر�سدية« 
اإىل التخفيف من العتقاد باأن �سبب النكبة الر�سدية هي اأ�سباب �سيا�سية قامت عن طريق احل�سار والإبعاد، ولكنه يفرت�ش اأن العرتا�سات الأ�سعرية 

كان لها الفعل الأقوى يف اإ�سعاف الفل�سفة، حماول التدليل على ذلك من اعرتا�سات اخل�سوم وجهودهم يف مقاومة املدر�سة الر�سدية.

نكبة الرشدية بين األسباب السياسية 
والحركة الكالمية األشعرية
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التسامح وحرية االعتقاد
نهج اإلسالم في الدعوة 

موزة الخاطرية

ح��ي��ث ان��ت��ه��ج االإ�����س����الم اأ����س���ل���وب ال��رتغ��ي��ب يف ال���دع���وة 
��ا يف ح��ري��ة االع��ت��ق��اد  االإ����س���الم���ي���ة، وي��ظ��ه��ر  ذل���ك ج��ل��يًّ
الكرمي  ر�سولنا  اأم��ر  وتعاىل  �سبحانه  ف��اهلل  والت�سامح  
دعوة  عن  ونهى  واالإن���ذار  بالتب�سري  الكتاب  اأه��ل  بدعوة 
اأهل الكتاب اإىل اعتناق الدين االإ�سالمي باالإكراه حيث 
�َسَنِة  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ قال اهلل »اْدُع اإِىَل �َسِبيِل َربَِّك ِباحْلِ
�َسلَّ  مِبَن  ْعلَُم  اأَ ُهَو  ��َك  َربَّ اإِنَّ  اأَْح�َسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  َوَجاِدْلُهم 
من  احلكمة  وتتجلى  ِبامْلُْهَتِديَن«  اأَْع��لَ��ُم  َوُه��َو  �َسِبيِلِه  َعن 
اأن يكون االإن�سان موؤمنا فيما يعتقده  اأنه ال يكن  ذلك 
اأج��رب  عما  ب��اخل��روج  ل��ه  تتاح  فر�سة  اأول  ويف  ب��االإك��راه، 

عليه ينتهز الفر�سة ويتخلى وين�سلخ عنه.
االأثر  له  االآخرين  مع  االإ�سالم  به  دعا  ال��ذي  والتعاي�ش 
ل��غ��ري امل�سلم  اأت��ي��ح  ان��ت�����س��ار االإ����س���الم؛ ح��ي��ث  ال��ك��ب��ري يف 
التعرف على جوهر االإ�سالم عن قرب، ف�سمات الت�سامح 
امل��ع��ت��ق��دات االأخ�����رى يف دي��ن��ن��ا احلنيف  وال��ت��ع��اي�����ش م���ع 
على  امل�سلمني  لغري  اأح�سن  هي  بالتي  تدعو  اأدوات  هي 
اعتناق االإ�سالم عن رغبة واقتناع مما ير�سخ االإيان يف 

االإ�سالم. بعقيدة  والتم�سك  نفو�سهم 
ب��ه��ا ر���س��ول��ن��ا  ال���ت���ي حت��ل��ى  ال��ت�����س��ام��ح  اأّن ���س��ف��ات  ك��م��ا 
هجرته  بعد  الكتاب  اأه��ل  مع  له  تداخل  اأول  يف  الكرمي 
امل��ن��ورة واإب����رام وث��ي��ق��ة تكفل ح��ق��وق ه��وؤالء  اإىل امل��دي��ن��ة 
ال�سلمي  التعاي�ش  يف  االأثر  لها  كان  والدنيوية،  الدينية 
واالخ���ت���الط ب��ب��ع�����س��ه��م ال��ب��ع�����ش مم���ا ن��ت��ج ع��ن��ه ت��ك��ات��ف 
م��ا روج  ول��ك��ن  االأزم�����ات،  ال��ي��ه��ود يف وق���ت  م��ع  امل�سلمني 
اأفكار  من  نابع  ترويج  هو  باليهود  امل�سلمني  تنكيل  عن 
يهودية متع�سبة متنا�سني اأول من غدر وخان الوثيقة.

التي  اجلزية  ا�ستخدموا  املتع�سبني  من  الكثري  اأن  كما 
فر�ست على اأهل الكتاب يف قوله تعاىل »َقاِتُلوا الَِّذيَن اَل 

 ُ َم اهللَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َواَل ِباْلَيْوِم ااْلآِخِر َواَل ُيَحرِّ ُيوؤِْمُنوَن ِباهللَّ
اْلِكَتاَب  اأُوُتوا  الَِّذيَن  ِمَن  قِّ  احْلَ ِديَن  َيِديُنوَن  َواَل  َوَر�ُسوُلُه 
ا�ستخدمت  اِغُروَن«  �سَ َوُهْم  َيٍد  َعن  ْزَيَة  اجْلِ ُيْعُطوا  َحتَّى 
ال��ك��ت��اب ولكن  اأه���ل  اأن��ه��ا ظلم واإج��ح��اف يف  اأ���س��ا���ش  على 
اجلزية هي  اأن هذه  �سيكت�سف  ذلك  والقارئ يف  الباحث 
كما  ممتلكاتهم.  وحماية  حمايتهم  مقابل  زهيد  مبلغ 
ومن  ال��رج��ال  على  واإمن��ا  اجلميع،  على  تفر�ش  ال  اأن��ه��ا 
الن�ساء  على  تفر�ش  وال  ال�سالح،  حمل  على  ال��ق��درة  له 

وال�سبيان وال�سيوخ 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 اأنه �سمح لهم بال�سالة يف م�سجده وقد قبل 
هداياهم وزار مر�ساهم وقبل دعواهم على طعام، ومثال 
يهوديا  اأن  عنه  اهلل  ر���س��ي  اأن�����ش  ع��ن  روي  م��ا  ذل��ك  على 
واإهالة  �سعري  اىل خبز  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  دعا 
�سنخة، فاأجابه الر�سول اإىل دعوته رغم اأن اليهودي كان 
فقرًيا اإال اأن الر�سول مل ي�ساأ اأن يرده، كما اأن ر�سول اهلل 
امل�سلمني،  م��ال  بيت  من  الكتاب  اأه��ل  على  يت�سدق  ك��ان 
على  �ساعدته  الكرمي  ر�سولنا  بها  ات�سف  �سمات  وه��ذه 

ن�سر االإ�سالم دون �سيف.
كما اأن اخللفاء الرا�سدين �ساروا على نهج الر�سول �سلى 
ر�سي  ال�سديق  بكر  اأب��ي  معاملة  ومنها  و�سلم  عليه  اهلل 

اهلل عنه اأهل الذمة بالعدل والت�سامح.
ويعد اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه منوذجا 
رائًعا يف تعامله مع اأهل الكتاب ويتجلى ذلك يف املعاهدة 
املقد�ش عند فتحه، ومن  اأبرمها مع بيت  التي  امل�سهورة 
ال�سام  بالد  اإىل  ذهابه  عند  اأنه  عنه  رويت  التي  املواقف 
مر بقوم حتت اأ�سعة ال�سم�ش فقال ما �ساأن هوؤالء؟ فقيل 
له عقوبة لهم لعدم دفعهم اجلزية، فجاء رده: هو وما 

ثم  يطيقون  ال  ما  تكلفونهم  وال  فدعوهم  به  يعتذرون 
اأمر بهم فخلى �سبيلهم«.

كما روي اأّن يهوديا دخل االإ�سالم بعد حادثة مع علي بن 
للعدالة  رائًعا  منوذًجا  وتعد  عنه  اهلل  ر�سي  طالب  اأب��ي 
واالإن�������س���اف الأه����ل ال���ذم���ة، وت��ت��ل��خ�����ش ال����رواي����ة يف اأن 
درع علي ر�سي اهلل عنه وتقا�سيا هو وعلي  اأخذ  يهودًيا 
يقنع  اأن  ا�ستطاع  اليهودي  ده��اء  وبحكم  القا�سي  اأم��ام 
اليهودي  فانده�ش  ل�ساحله،  وحكم  القا�سي  اليهودي 
اأم����ره مما  ���س��د ويل  ي��ح��ك��م  اأن  ل��ق��ا���ش  ف��ك��ي��ف  راآه  مم��ا 
�سبًبا  احل��ادث��ة  وكانت  بخطئه  االع��رتاف  اليهودي  دف��ع 

االإ�سالم. لدخوله 
واإمنا  النماذج،  ملثل هذه  نفتقر  اليوم نحن ال  عاملنا  ويف 
اأن  ي��ك��ن  ل��و���س��ائ��ل  نفتقر  ول��ك��ن  يومياتنا  يف  نعاي�سها 
بع�ش  االإ�سالمي يف  الدين  ال�سائدة عن  االأفكار  ت�سحح 
يف  كالتقارير  املبادرات  بع�ش  هناك  وظهرت  املجتمعات، 
ملجتمعات  من��اذج  عن  العاملية  وال�سحف  القنوات  بع�ش 
ال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ش ال�����س��ل��م��ي، وه��ن��ا اأذك����ر م��ث��اال على 
التلفزيون  ف��ري��ق  اأده�����ش  ال���ذي  ال��ع��م��اين  ال��ط��ف��ل  ذل���ك 
والتعاي�ش  الت�سامح  عن  العفوي  حديثه  يف  الدمناركي 

ال�سلطنة. ال�سلمي يف 
ع��امل��ًي��ا  ال��ن��م��اذج  ل��ه��ذه  ال���رتوي���ج  ال��ي��وم ه��و  م��ا ينق�سنا 
التع�سب  عن  ال�سعوب  لبع�ش  ال�سائدة  النظرة  لتغيري 

واالإرهاب والعن�سرية للدين االإ�سالمي.
ال��ع��امل��ي��ة  االإع����الم����ي����ة  ال���و����س���ائ���ل  م����ن واج������ب  اأّن  ك���م���ا 
اأداة  االإع��الم  لكون  االأفكار  هذه  وترويج  بث  االإ�سالمية 

وعامل للتاأثري ون�سر االأفكار.

 mozaalkhatri93@gmail.com

والعبث  الإ�سالمية  احل�سارة  من  للنيل  اأدوات  اإل  ماهي  والعن�سرية  والتع�سب  بالإرهاب  امل�سلمني  وو�سف  الإ�سالم  عن  اليوم  املرت�سخة  املفاهيم  اإّن 
برثواتها، واحلد من انت�سارها. وهنا ارتاأى الدكتور نايف حممد املتيوين من جامعة املو�سل يف مقاله املن�سور يف جملة التفاهم اأن ي�ستعر�ش ناذج من 
الت�سريع والتطبيق ل�سمات الت�سامح وحرية العتقاد لدى امل�سلمني يف تعاملهم مع غري امل�سلمني، ليربهن اأن النظرة احلالية للدين الإ�سالمي هي نظرة 

قا�سرة اأحادية تنم عن اأفكار املتع�سبني.
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