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َتأريخ األديان عند العامري والبيروني
أهمية الفكر المقاصدي في تجديد الفقه اإلسالمي
القرآن الكريم وإصالح األمة
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أمَّ ا قبل!...

د .هالل الحجري

من أدب األطفال قصيدة غنائية للشاعر
اإلنجليزي وليام كولنز –William Collins (1721
 ،)1759وهو أحد أهم الشعراء الغنائيين
اإلنجليز في القرن الثامن عشر .درس األدب
في أكسفورد ،ونشر سنة  1742ديوانا بعنوان
«أناشيد الرُّعاة الفارسية» وهي قصائد
يتحاور فيها الرعاة ،وقد حظي بثناء النقاد له.
ً
طويال؛ إذ توفي في الثامنة والثالثين
لم يعمر
من عمره نتيجة سلسلة من اإلحباطات في
مسيرته الكتابية.
كتب وليام كولنز هذه القصيدة الغنائية
( )Odeبداية سنة  ،1746دون أن يذكر لها
عنوانا محددا ،ولكن القصيدة تدور حول آخر
ثورات اليعاقبة في بريطانيا والمعروفة
باسم  Jacobite rebellionحدثت سنة
 1745ويشار إليها عادة باسم «›الخمسة
وأربعون» ،وكانت حركة قام بها تشارلز
إدوارد ستوارت الستعادة العرش ألسرته،
وإعادة الملكية المطلقة في أسكتلندا
والمملكة المتحدة .وبعيدا عن مناسبة
القصيدة ،فإنها من األغاني الوطنية التي
يحفظها كثير من األطفال في العالم؛ ألنها
ُت ّ
مجد الشجاعة والبطولة بأسلوب شعري
بليغ وصور عميقة لقيم الشرف والحرية.
أيها األبطال ناموا خالدينا
ُ
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َّ
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ُ
ْ
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ُ
ْ
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ب ّ
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ُ
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فبكى
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الع ِّز بُور ِْك َ
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ق حُ رًّا قد ثوى
ِ
ناس ًكا يبكي بُكاءَ الخاشعينا
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موقع المسلمين
في النظام العالمي

باسم الكندي

يف ظل امل�ستجدات التي حتدث يف العامل يرى عز الدين عناية الأ�ستاذ التون�سي بجامعة روما الإيطالية يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم بعنوان
(موقع امل�سلمني يف نظام العامل والبحث عن البدائل) �أنَّ مواكبة امل�سلمني ملا يحدث يف النظام العاملي يكون بتطوير منظور جديد مع الذات ومع العامل.
ال يخفى على عاقلٍ �أن العوملة اليوم �أ�صبحت واق ًعا حقيقياً،
ول�ه��ا ت��أث�يره��ا الكبري على ح�ي��اة ال�شعوب يف جميع امل�ج��االت
حيث كان لأمورها امل�ستجدة الرامية �إىل التطور املت�سارع �أث ٌر
على �سائر الأدي��ان و�أتباعها حيث �أ�صبح امل�سلمون الآن لي�سوا
حم��ل ا��س�ت�ث�ن��اء فيما ي�ج��ري م��ن حت � ّول دي�ن��ي ي���ش�ه��ده ال�ع��امل
بهدف التكتل وف��ق �أ�س�س جامعة؛ الأم��ر ال��ذي انعك�ست �آث��اره
على الر�ؤية الإ�سالمية لذاتها والعامل� .صحيح �أن ا�ستعدادات
الأدي � ��ان للتعاي�ش م��ع امل�ع�ط�ي��ات اجل ��دي ��دة امل�ت��ّ��ص�ل��ة بالعوملة
الدينية تختلف م��ن دي��ن لآخ��ر ولكن رغ��م ه��ذا التفاوت ف��إ َّن
جميع ه��ذه الأدي ��ان َم� ْع� ِن� ّي��ة مب��ا ي�ج��ري م��ن ت�غ ّ�ير يف ال�ساحة
ُوحد
توجه العامل نحو نظام عاملي م ّ
العاملية .لهذا؛ ويف �ضوء ّ
ف�ق��د �أ��ص�ب�ح��ت احل��اج��ة م�ل� ّ�ح��ة لتغيري نظرتنا ل�ل�ع��امل وذل��ك
باحل�ضور الإيجابي فيه مع املحافظة على هو ّيتنا الإ�سالمية
خ�صو�صاً بعدما تق ّل�صت فجوة االت�صال لدى اجلميع ،كما �أ َّن
الإ�سالم اليوم مل يعد حم�صوراً يف ف�ضاءات جغرافية حمددة
ب��ل �أ��ص�ب��ح امل�سلمون م��و ّزع�ين يف �سائر ال �ق��ارات ل��ذل��ك �أ�صبح
الواقع يفر�ض و�ضع ر�ؤى مالئمة يف التعاطي مع العامل قد
تختلف تدريج ًّيا مع ما كان معهوداً.
ُ
يذكر عز الدين عناية �أ َّن النظام العاملي الذي �ش ِر َع يف ت�شييده
منذ �سقوط ج��دار برلني (1989م) وت�سارعت وت�يرة �إجن��ازه
ي�ستثن ف�ضاء دون
بحزم مع أ�ح��داث � /11سبتمرب2001/م ،مل
ِ
غ�يره �أو جمتمعاً دون �آخ��ر وب�ه��ذا مل يكن ال�ع��رب وامل�سلمون
عموماً مب�ع��زلٍ عنه فحينما �ش ّكلت بع�ض ال��دول حجر ع�ث َ
رة
م��ن وج�ه��ة نظر القائمني على ه��ذا ال�ب�ن��اء اجل��دي��د ق��اد ذلك
�إىل تدخالت ع�سكرية فيها ك�أفغان�ستان  2001والعراق 2003
و�سوريا 2011م ،كما ُو ِ�ص َفتْ ال��دول الإ�سالمية الواقعة خارج
هذا النظام باملارقة والراعية للإرهاب؛ فت َّم تدمري ن�سيجها
االجتماعي والأم�ن��ي وم��ن َث � َّم �إ�سقاط وتفكيك بع�ضها وك��ان
ال���ش�ع��ار الأب� ��رز ل�ه��ذه ال �ت� ّ
�دخ�لات ه��و ت���ص��دي��ر ال��دمي�ق��راط�ي��ة
وزرع ال�ت�ح��دي��ث م��ن ف��وق ب�ط��رق خمتلفة ك��ان عاقبتها خلق
ف��و��ض��ى ع ��ارم ��ة م � ّه ��دت ل�ظ�ه��ور ت�ن�ظ�ي�م��ات �إره ��اب �ي ��ة كتنظيم
القاعدة العاملي وتفرعاته مع (�أبو م�صعب الزرقاوي) وتنظيم
داع�ش ،كما �صاحب تر�سيخ دعائم ه��ذا النظام اجلديد زي��ادة
�إم�ل�اءات التغيري على دول الإ��س�لام بق�صد تغيري �سيا�ساتها
يف الرتبية والتعليم و�أو��ض��اع امل��ر�أة وحقوق الإن�سان و�أو��ض��اع
الأقليات مع جتنيد و�سائل �إعالمية راقبت �سيا�ساتها وانتقدَت
هو ّيتها الإ�سالمية وح�ي��اة النا�س فيها بطريقة ه��وج��اء نت َج

عنها ظواهر :الإ�سالموفوبيا واملعامالت العن�صرية و�أ�شكال
الت�ضييق ال�ق��ان��وين ال�ت��ي َم��� ّ�س��ت امل�سلمني يف ال �غ��رب .كذلك
ع�ل��ى م��دى ��س�ن��وات ،ت��ر ّك��ز اال��ش�ت�غ��ال ع�ل��ى ن�صو�ص املرجعية
الإ�سالمية بدعوى قطع دابر الإرهاب وخنق م�صادره املعرفية
ومل تب َق ه��ذه احلملة يف ح��دود �إع ��ادة ال�ق��راءة للن�صو�ص بل
تهجم �صريح على امل��ؤ��س���س��ات الت�شريعية الإ�سالمية
ح��دث ّ
النا�شئة مثل م�ؤ�س�سة �أه��ل الذمة ومفهومي دار احل��رب ودار
الإ�سالم والت�شكيك يف دورها احل�ضاري.
ه ��ذا ال�ت�ح��ري����ض ع�ل��ى الإ� �س�ل�ام �أف ��رز ت �ي��ارات ت �ن��ادي بتطبيق
ومار�سة اجلهاد َم َّثل الغرب ميداناً لهذا ال�صراع و�أ َّث َر
ال�شريعة ُ
على و�ضع اجلاليات الإ�سالمية هناك رغم �أ َّن هذه التوترات مل
تكن ناجمة عن ق�ضايا فعلية تعي�شها هذه اجلاليات بل ح�صلت
غالباً ب�سبب �أفعال ا�صطنعتها عنا�صر متطر ّفة من الطرفني،
ك�م��ا ا� �س � ُت �ه��دِ َف ال��داخ��ل الإ� �س�لام��ي يف ال �غ��رب �إع�لام � ّي �اً حتت
مُربرات احلر�ص على حقوق الإن�سان وق�ضايا الأقل ّيات ودعم
امل�ساواة بني اجلن�سني ومراجعة ق�ضايا املرياث ،كما �أن العديد
من التو�صيفات الغربية كانت تنظر �إىل امل�سلمني ب�أنهم َح َجر
ع�ث َ
ر ًة �أم��ام ت�شكيل �أ�س�س النظام العاملي اجلديد وظهر ذلك
جل ّياً منذ �صدور مقال �صموئيل هنتنغتون ال�شهري الذي تناول
فيه �أو�ضاع املجتمعات الإ�سالمية م�ستن ّتجا �أ َّن (الإ�سالم ين�شد
ال�سيطرة على ال�ع��امل ! �إن��ه �إمي ��ان زائ��ف م�ضاد للم�سيحية،
غري مت�سامح وعنيف� ..إل��خ) وافقه يف ذلك جملة من الك ّتاب
الغربيني .ومنذ �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب2001م وحتى
جناح �أوىل ثورات الربيع العربي يف تون�س �ش ّكلت تلك الفرتة
�ضغوطات كبرية ملراجعة املنظور الإ�سالمي من جهات غرب ّية
انتقدت و�ضع هذه الدول بِهدف فر�ض �إمالءات تغيري عميقة
جت��اه ر�ؤي��ة امل�سلمني لق�ضايا امل ��ر�أة وح�ق��وق الإن���س��ان وق�ضية
الإرهاب .كذلك يف م�ستهل هذه الثورات تفاءل الغرب بحدوث
بع�ض التغيري املن�شود يف ممار�سة هذه ال��دول للدميقراطية؛
ل�ك��ن ذل ��ك ال��رب�ي��ع حت� � ّو َل �إىل ك��اب��و���س ُم �ي��ف يف ب�ع����ض تلك
ال ��دول كم�صر و��س��وري��ا وليبيا وال�ي�م��ن حيث ع� َّم��ت الفو�ضى
وت ��ده ��ور الأم� ��ن وارت �ف �ع��ت م��وج��ات ال �ه �ج��رة وك��ان��ت ح�صيلة
ال�ت�غ�ي�ير الإي �ج��اب��ي تنح�صر يف اجل��ان��ب ال���س�ي��ا��س��ي يف تون�س
م�ث� ً
لا؛ ولأ َّن ال�ن�ظ��ام ال�ع��امل��ي ه��و مفهوم جيو�سيا�سي بخلفية
ليربالية ي�ه��دف �إىل �إي�ث��ار التعددية الدينية على الأح��ادي��ة
وت�ب� ّن��ي ق ��راءات م�ت�ع��ددة للن�صو�ص املقد�سة وك��ذل��ك ال��دع��وة
�إىل تعاي�ش الدين مع الدميقراطية ،ف�إ ِّنه قد ح�صل اندماج

حمدود وقبول للم�سلمني يف نظام العامل ولكن مل يكن م�ؤ ّثراً
على امل�شكالت الكبرية التي ُتعانيها دولهم .وبعد تع ْومل ق�ضايا
الإ�سالم لدى الغرب ترددت لديهم ت�سا�ؤالت منها :هل الإ�سالم
يُ�ش ّكل عقبة لالندماج يف العامل؟ ظهرت من خالله طروحات
غري واعية بح�ضارة الإ�سالم �أفادت بعدم قدرته على التعاي�ش
مع الدولة املدنية ومع قِيمه الكون ّية ومع احلداثة التي كانت
تنادي با�ستيعاب كل ما حتمله وما تقت�ضيه من َف�صل الدين
عن ال�سيا�سة واملجتمع ،هذا الفهم الأُح��ادي للحداثة والذي
يهدف ل�صهر كافة احل�ضارات يف من��وذج احل�ضارات الغربية
جعل بع�ض املفكرين مثل �شموئيل �إيزن�ستادت (2010-1923م)
يطرح مقولة (احلداثات املتعددة) يف مقابل احلداثة الواحدة
الأوروبية الغربية ،وهي مقولة ُت ِق ُّر بقدرة احل�ضارات الأخرى
على �إنتاج حداثة من داخلها والرف�ض للهيمنة الر�أ�سمالية
الغربية املت ّلحفة باحلداثة.
ون�ت�ي�ج��ة لأو�� �ض ��اع ال�ك�ث�ير م ��ن ال �ب �ل��دان الإ� �س�لام �ي��ة ،ظ�ه��رت
ت�أويليات دينية جديدة متحوَرت حول الأخ��ذ بالدميقراطية
والقبول بالتعددية ،ولعل جتربة بع�ض املجتمعات الإ�سالمية
كماليزيا و�أندوني�سيا وتركيا وتون�س وامل�غ��رب� ،أب��ان��ت �أ�شكال
التد ّين اجلديدة التي جاءت معظمها لإر�ساء هوية مت�صاحلة
م��ع تاريخها وم��ع خمزونها احل���ض��اري .وحيث �إ َّن مفهوم ما
بعد العلمانية يت�ض ّمن املراجعة و�إعادة النظر يف عالقة الدين
بالعلمانية ف��إ َّن الطروحات الدينية ُت�سائل احلداثة جم��دداً؛
لهذا يقت�ضي التح ّول اجلاري واملتعلق بعالقة الدين باحلداثة
يف الكثري من املجتمعات بعدم نفي �أي منهما والتكامل فيما
ب�ي�ن�ه�م��ا ،ك��ذل��ك �إ�� �ش ��راك امل�ج�ت�م��ع ك��ون��ه ال ��راب ��ط ب�ي�ن ال��دي��ن
واحلداثة ،مع التن ُّبه للتحوالت التي �شهدتها م�ضامني الدين
واحلداثة يف الوقت احلا�ضر .لهذا �صار من اخلط�أ الت�صادم
مع العامل �أياً كان �شكله لأنه نهج خا�سر يف نهاية املطاف ،وعليه
ف�إ َّن النظرة اجلامعة التي تراعي حق اجلميع يف امل�شاركة هي
�أجنح الو�سائل لنزع فتيل اال�ضطرابات خ�صو�صاً يف ظل وجود
م�شرتكات بني خمتلف مكونات الأ�سرة الدولية باتت مقبولة
بينها كحقوق الإن�سان ومناه�ضة الظلم والتي ينبغي مراعاتها
وتر�سيخها داخ ��ل م�ن�ظ��ورن��ا امل �ع��ريف وال��دي�ن��ي ح�ت��ى الي�ح��دث
ت�ضارب مع م�سار ال�ع��امل ،ويف اخلتام نتفق مع ما ذه��ب �إليه
عز الدين عناية ب�ضرورة التوجه لتطوير منظور جديد يف
التعامل مع الذات والعامل حتى ن�ستطيع مواكبة ما يحدث.
bas2089@gmail.com
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مفهوم الفساد البيئي
في اإلسالم

٣

فيصل الحضرمي

َّ
وحث �أتباعه على جتنبها ،والق�ضاء على الأ�سباب املف�ضية �إليها .وي�أتي الف�ساد البيئي يف ُمقدِّ مة
تتعدَّ د وجوه و�أنواع الف�ساد التي نهى عنها الإ�سالم،
هذه الأنواع التي ت�شكل خطر ًا ج�سيم ًا على الإن�سان وكافة ما يحيط به من عنا�صر وكائنات حية وغري حية .وي�سلط الباحث �سامي عطا عبدالرحمن
املزيد من ال�ضوء على هذا املو�ضوع ،عرب بحثه املن�شور يف جملة «التفاهم» حتت عنوان «الف�ساد والأمن البيئي يف الإ�سالم».
ُّ
وي�ستهل الكاتب مقاله بالآية الكرمية« :و�إذ ق��ال ربك
للمالئكة �إين ج��اع� ٌ�ل يف الأر�� ��ض خ�ل�ي�ف��ة» ،ل�ي��دل��ل على
ا�ستخالف اهلل للإن�سان يف الأر�ض؛ �أي تفوي�ضه ب�إعمارها
و�إ��ص�لاح�ه��ا ،وم��ا ي�ستتبع ذل��ك م��ن � �ض��رورة �أن ي�ستغل
الإن�سان ما يف الكون ،و�أن يفيد منه خري ا�ستفادة لت�أدية
مهمة اال��س�ت�خ�لاف امل�ن��وط��ة ب��ه ع�ل��ى �أح���س��ن وج ��ه .ويف
�سبيل حتقيق هذا الأم��ر ،حر�صت ال�شريعة الإ�سالمية
على حم��ارب��ة جميع �أ��ش�ك��ال الف�ساد واالن �ح��راف ،وعلى
�صون م�صالح الإن�سان املختلفة ،وعلى ر�أ�سها مقا�صد
ال�شريعة الكلية اخلم�سة؛ وه��ي :حفظ الدين ،وحفظ
النف�س ،وحفظ العقل ،وحفظ الن�سل ،وحفظ املال.
وهنا ..تت�ضح جل ًّيا �أهمية م�س�ألة احلفاظ على البيئة؛
�إذ تكاد متثل مق�صداً �شرعياً كلياً؛ مل��ا لها م��ن ارتباط
وثيق ال�صلة مبقا�صد حفظ النف�س وحفظ املال وحفظ
الن�سل؛ ف�إف�ساد البيئة ينجم عنه �إزهاق الأرواح ،وتبديد
املوارد ،وحاالت العقم والإجها�ض والت�شوهات اخللقية.
وق��د ح�ض الإ��س�لام على ح�سن ا�ستغالل الأر� ��ض وعدم
تخريبها ،ونهى ع��ن �إف�سادها وع��ن الف�ساد ب�شكل ع��ام.
قال تعاىل« :وال تف�سدوا يف الأر�ض بعد �إ�صالحها» .وقال
�أي�ضاً« :واهلل ال يحب املف�سدين».
وي � �ق � �دِّم ال� �ك ��ات ��ب ع � � � ��دداً م � ��ن ال� �ت� �ع ��ري� �ف ��ات ال �ل �غ ��وي ��ة
واال�صطالحية للف�ساد؛ فالف�ساد لغ ًة عك�س ال�صالح ،كما
�أن املف�سدة �ضد امل�صلحة ،واال�ستف�ساد �ضد اال�ست�صالح.
وتفا�سد القوم� :أي قطعوا الأرحام .فالف�ساد �إذن مرادف
ل�ل�ع�ط��ب وال �ت �ل ��ف واال�� �ض� �ط ��راب ،وي �ف �ي��د اخل� � ��روج ع��ن
االع �ت ��دال� .أم ��ا يف اال��ص�ط�لاح ،ف�ه��و اخل ��روج ع��ن منهج
اهلل ت�ع��اىل .وي�شري ال�ك��ات��ب �إىل وج ��وه الف�ساد الثالثة
التي ورد ذكرها يف الن�ص ال�ق��ر�آين ،وه��ي :الكفر باهلل،
والنفاق ،و�إث ��ارة الفنت واحل ��روب .كما ي�شري �إىل �أن��واع
الف�ساد و�صوره املختلفة ح�سبما ورد يف القر�آن الكرمي،
وتتمثل يف الف�ساد العقدي� ،أي اعتقاد الباطل والعمل به،
والف�ساد الأخالقي ،والف�ساد الوظيفي ،والف�ساد الأمني،
والف�ساد املايل ،والف�ساد البيئي.

ويتو َّقف الكاتب عند املفهومني اللغوي واال�صطالحي
للبيئة .فكلمة بيئة م�شتقة من اجلذر «ب َّو�أ» ،ومنه الفعل
ب��اءَ :ب��اء �إىل ال�شيء ،مبعنى رج��ع �إل�ي��ه ،وب��اء بذنبه� ،أي
احتمله و�صار املذنب �آوياً للذنب .وبح�سب الكاتب ،ف�إن
اجلذر «بو�أ» وم�شتقاته املختلفة حتيل �إىل عدة مفاهيم،
أ�ه�م�ه��ا :ال��رج��وع وال �ع��ودة ،وال�ن��زول وا إلق��ام��ة ،و�إ��ص�لاح
وح �� �س��ن احل� ��ال .وج�م�ي�ع�ه��ا ت ��دل على
امل �ك ��ان وت�ه�ي�ئ�ت��هُ ،
االرت�ب��اط باملكان ،رج��وع�اً �إل�ي��ه� ،أو ن��زو ًال فيه وا�صالحاً
له .وقد ورد ذكر هذا اجلذر يف القر�آن الكرمي ،وال�سنة
امل���ش��رف��ة ،ك�م��ا يف ق��ول��ه ت �ع��اىل« :وال ��ذي ��ن ت �ب ��و�ؤوا ال ��دار
والإمي � ��ان»� ،أي ال��ذي��ن �سكنوا يف امل��دي�ن��ة ق�ب��ل ال�ه�ج��رة،
واطم�أنت قلوبهم �إىل الإميان باهلل .وكما يف قوله �صلى
علي متعمداً فليتبو�أ مقعده
اهلل عليه و�سلم« :من كذب َّ
من النار»� ،أي فلينزل منزله من النار.
�أما فيما يخ�ص املفهوم اال�صطالحي للبيئة ،ف�إ َّن تاريخ
ا�ستعمال املفاهيم البيئية يف الإ�سالم يعود لعهد الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم -و�إن مل تكن لفظة «البيئة» قدع��رف��ت اال�ستعمال ي��وم�ه��ا .فقد وردت كلمة «الأر� ��ض»،
وت�سع وت�سعني �آية ،للداللة على
كمرادف للبيئة ،يف مائة ٍ
مفهوم �أماكن �سكنى الإن�سان وبقية الكائنات ،وطبيعة
ال�ع�لاق��ة ال�ت��ي ينبغي �أن حت�ك��م ت�ع��ام��ل الإن �� �س��ان معها.
قال تعاىل« :ولقد مكناكم يف الأر���ض وجعلنا لكم فيها
معائ�ش قلي ً
ال ما ت�شكرون» .وقال �أي�ضاً« :هو �أن�ش�أكم من
الأر�ض وا�ستعمركم فيها».
وع � ��رف ال� �ق ��رن ال �ث ��ال ��ث ال �ه �ج ��ري ب ��داي ��ة اال� �س �ت �خ��دام
اال� �ص �ط�ل�اح ��ي ل �ك �ل �م��ة «ال �ب �ي �ئ ��ة» م ��ن ط� ��رف ال �ع �ل �م��اء
امل�سلمني .وكان ابن عبد ربه الأندل�سي �سباقاً �إىل طرح
املعنى املفاهيمي للبيئة؛ وذلك يف كتابه «العقد الفريد»،
للداللة على الو�سط اجلغرايف واملكاين الذي ي�ستوطنه
الكائن احلي ،وعلى املناخ ال�سيا�سي والأخالقي والفكري
ال ��ذي يعي�ش ف�ي��ه الإن �� �س��ان .ك�م��ا �أوىل ال�ع�ل�م��اء ال�ع��رب
ع�ن��ا��ص��ر ال�ب�ي�ئ��ة اه �ت �م��ام �اً ك �ب�ي�راً مت�ث��ل يف ال �ع��دي��د من
امل��ؤل�ف��ات ال�ت��ي ع��ززوه��ا بالكثري م��ن املعلومات القيمة،

وع��ر��ض��وا فيها خمتلف امل�ف��اه�ي��م البيئية .وم��ن �ضمن
ه � ��ؤالء ال�ع�ل�م��اء :الأ� �ص �م �ع��ي ،واجل ��اح ��ظ ،وامل�ج��ري�ط��ي.
والأخري هو �أول من �أدخل كلمة «البيئة» يف عنوان �أحد
كتبه ،وذلك يف كتابه «الطبيعيات وت�أثري الن�ش�أة والبيئة
على الكائنات احلية».
بعد ذل ��ك ،ينتقل ال�ك��ات��ب للحديث ع��ن الأم ��ن البيئي،
والت�شريعات الإ�سالمية التي رمت �إىل حتقيقه .ويتمثل
الأم��ن البيئي يف �ضمان �سالمة البيئة ،وحمايتها من
خمتلف �أ�سباب التلوث .ومل��ا ك��ان مفهوم البيئة �شام ً
ال
ل�ل�إن���س��ان واحل �ي��وان وال�ن�ب��ات والأر�� ��ض وامل ��اء ،فقد دعا
الإ��س�لام �إىل حتقيق الأم��ن البيئي لكل واح��دٍ من هذه
العنا�صر .ويتجلى حر�ص الإ��س�لام على حتقيق الأم��ن
البيئي للإن�سان م��ن خ�لال املقا�صد اخلم�سة امل��ذك��ورة
�آن� �ف� �اً .ك �م��ا ي�ت�ج�ل��ى اه �ت �م��ام��ه ب�ت�ح�ق�ي��ق الأم � ��ن ال�ب�ي�ئ��ي
ل�ل�ح�ي��وان يف ع��دي��د الأح ��ادي ��ث ال�ن�ب��وي��ة ال�ت��ي حت��ث على
ال��رف��ق ب��احل�ي��وان ،واالم�ت�ن��اع ع��ن تعذيبه وقتله ت�سلي ًة
و�إف �� �س��اداً .كما دع��ا الإ� �س�لام �إىل حتقيق الأم ��ن البيئي
للنبات عرب زراعة الأر�ض ،و�صون الأ�شجار ،والنهي عن
قطعها عبثاً �أو اع�ت��داءً .ودع��ا �إىل حتقيق الأم��ن البيئي
للماء عن طريق النهي عن الإ��س��راف فيه ،والنهي عن
تلويثه بالبول والغائط وغريهما� .أما دعوته �إىل حتقيق
الأم ��ن البيئي ل�ل�أر���ض ،فتمثلت يف النهي ع��ن الإف�ساد
فيها ،وتلويثها ،و�إحلاق ال�ضرر بها.
ويف خامتة مقاله ،ي��ؤك��د الكاتب على ت�صدي الإ��س�لام
للف�ساد عرب حتذير النا�س من الإف�ساد ،و�سن العقوبات
الكفيلة بردع املف�سدين منهم .ويو�صي ك ً
ال من الأ�سرة
واملدر�سة وامل�سجد وو�سائل الإعالم ب�إحياء الوازع الديني
يف النفو�س .كما يو�صي ب�ضرورة غر�س فكرة االعتناء
بالبيئة واملحافظة عليها يف عقول النا�شئة ،وذل��ك عرب
املناهج والكتب املدر�سية ،وعرب قيام الأ�سرة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين بدورها التوجيهي والرتبوي.
faisalsalim@hotmail.com
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مصطلح «الدولة الفاشلة»..
المنشأ والتأثيرات

أسماء القطيبية

يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم «املرجعيات ال�سيميوطيقية والإبت�سمولوجية والأيديولوجية ملفهوم الدولة الفا�شلة» ،يناق�ش الباحث جمدي
اجلزيري ن�ش�أة هذه امل�صطلحات يف الفكر ال�سيا�سي من حيث بواعثها ،وتطورها وا�ستخداماتها ،ويت�ساءل ع َّمن له احلق يف الت�صنيف؟ وما هي املعايري
التي ميكن اال�ستناد �إليها يف ذلك؟ ال�سيما و�أنَّ غالب هذه امل�صطلحات ت�صنف الدول �إىل دول عظمى و�أخرى �ضعيفة ،وت�سقط على هذين الت�صنيفني
بقية امل�صطلحات والتعريفات .يف هذا املقال ،يتَّخذ الباحث جمدي اجلزيري من م�صطلح «الدولة الفا�شلة» منوذجا للبحث ،متناوال امل�صطلح من ثالث
جوانب؛ هي :الرمزية ،و�سلطة �أنظمة املعرفة والإيدلوجيا.
ن�ش�أ م�صطلح «ال��دول��ة الفا�شلة» -ك�م��ا ي��ذك��ر الكاتب-
يف ب��داي��ة الثمانينيات ،وا��س� ُت�خ��دم لأول م��رة يف خطاب
مندوبة �أمريكا بالأمم املتحدة �إبان حديثها عن الو�ضع
يف ال�صومال و�ضرورة ت�ضافر اجلهود الدولية يف تقدمي
امل�ساعدات لها ولأمثالها من الدول .ثم تعدد ا�ستخدامه
يف املجالت ال�سيا�سية واملحافل الر�سمية يف العامل عامة
و�أمريكا خا�صة� .أما عن التعريف الدقيق مل�صطلح الدولة
الفا�شلة ،فقد ظهر تعريفان �أ�سا�سيان له؛ فالأول عرفه
ب�أنه الدولة التي ال ت�ستطيع �أن تلعب دورا ككيان م�ستقل،
�أما التعريف الثاين فقد حدده ب�أنه الدولة التي مل تعد
ق��ادرة على القيام بوظائفها .وكال التعريفني ميكن �أن
ي�ك��ون �أي���ض��ا -ب��ر�أي��ي -و�صفا ل�ل��دول النامية والفقرية
ع��دا �أن ه��ذا امل�صطلح يبدو �أك�ثر فوقية ،ويفرت�ض �أن
هناك دوال ت�سببت لنف�سها يف الف�شل بفعل عدم قدرتها
على التقدم و�إدارة �أزماتها ،ولعل كون دولة مثل �أمريكا
هي التي و�ضعت ه��ذا امل�صطلح ،فهي ت�شري �ضمنيا �إىل
�أ َّن هناك دوال ناجحة تتقدمها �أمريكا و�أخ ��رى فا�شلة
بحاجة ل�ل�أخ��رى حتى ت�ستمر بغ�ض النظر عن �أ�سباب
(ف�شل) هذه الدول الذي رمبا يكون �أمرا ت�سببت به دول
متقدمة.
ويخت�ص علم ال�سيميوطيقيا �أو علم ال��رم��وز بالبحث
ع��ن امل���ش�ك�لات ال�ع��ام��ة ل�ل�إ� �ش��ارات وال� ��دالالت وامل �ع��اين،
ويت�صل ات�صاال وثيقا باللغة؛ كونها �أهم �أدوات التعبري
امل���س�ت�خ��دم��ة يف ال��و� �ص��ف وال�ت�ع�ب�ير ع ��ن امل ��ادي ��ات وغ�ير
امل��ادي��ات .فاللغة انعكا�س �أو رم��ز مل��ا ه��و عليه احل��ال يف
ال��واق��ع ،وكونها كذلك فقد يحدث �أن يتالعب البع�ض
يف اللغة عن طريق اختالق م�صطلحات يتم ا�ستخدامها
وتكرارها لتحقيق وعي معني .فم�صطلح مثل «الدولة
ال �ف ��ا� �ش �ل ��ة» ه ��و م �� �ص �ط �ل��ح ح ��دي ��ث � �ص �ن �ع �ت��ه ال �� �س �ي��ا� �س��ة
الأم ��ري �ك �ي ��ة وا� �س �ت �خ��دم �ت��ه يف � �س �ي��اق��ات ت �ب �ي��ان ق��وت �ه��ا،
و�أحقيتها يف التدخل يف ��ش��ؤون ال�غ�ير ،وت�ق��دمي نف�سها

ب�صورة املنقذ �أم ��ام ال�ع��امل .وكما ه��و ح��ال امل�صطلحات
احلديثة ف�إنها تت�سرب �شيئا ف�شيئا حاملة معها الت�صور
الذهني والأح�ك��ام امل�سبقة لتتجذر يف وع��ي النا�س دون
إ�ع��ادة النظر فيها .وي��رى الباحث جم��دي اجلريزي �أن
م�شكلة م�صطلح «الدولة الفا�شلة» لي�س دالالته املهينة
فح�سب  ،بل مقدار التعميم الذي ي�أتي به فيقول« :طاملا
�أننا حكمنا على الدولة بالف�شل ،ف�إن حكمنا هذا ي�سري
على جميع العنا�صر ،ومن ثم نحكم على ال�شعب بالف�شل
وه��ل ه��ذا يعقل؟  ...وبطبيعة احل��ال ميكن احلكم على
احلكومة بالف�شل لكن هل احلكومة هي الدولة؟».
وي ��در� ��س ال�ب��اح��ث اجل ��ري ��زي -يف م�ق��ال��ه �أي �� �ض��ا� -سلطة
�أنظمة املعرفة يف احتواء امل�صطلحات كم�صطلح الدولة
الفا�شلة؛ �سواء عن طريق اال�ست�شراق �أوالأنرثبولوجيا.
فاال�ست�شراق رغم �أنه متييز معريف وجودي بني ال�شرق
والغرب� ،إال �أنه يف كثري من الأدبيات يعزز فكرة التفوق
الغربي والتخلف ال�شرقي ،ويقر �أحقية الدول العظمى
يف ال�ت��دخ��ل يف حت��دي��د م���ص�ير «ال� ��دول ال�ف��ا��ش�ل��ة» حتت
م�سميات ع��دة كالتحرير واالن�ت��داب� .أم��ا علم الإن�سان،
ف�إن ن�ش�أته تزامنت مع اال�ستعمار يف فرتات كانت الدول
امل�ستعمرة �ضعيفة وم�سلوبة ثقافيا و�سيا�سيا واقت�صاديا،
وكانت الدرا�سات الأنرثبولوجية بتمويل كبري قد خدمت
بطريقة �أو ب ��أخ��رى التو�سعات اال��س�ت�ع�م��اري��ة .وي�شكك
الكاتب يف نوايا كثري من رواد هذا العلم؛ كونهم تبنوا
مواقف عديدة ال تت�سم بالإن�صاف مثل مواقف كراهية
جتاه الإ�سالم ،و�آراء �أخرى تتعلق باالنتهاكات اللإن�سانية
يف العامل .ويبدو يل �أ َّن درا�سة ت�أثري الأنرثوبولوجيا يف
تكوين امل�صطلحات يجب �أن ُينظر �إليها كعلم ال كمواقف
�شخ�صية ،كما �أ َّن الأنرثوبولوجيا خدمت ب�شكل كبري
ال�ث�ق��اف��ات ح��ول ال�ع��امل،و�أن�ت�ج��ت درا� �س��ات مهمة وغنية
حول املنطقة بعيدا عن الأهواء ال�سيا�سية.
وتعدُّ امل�صطلحات التي ي�صف بها الغرب الدول الأخرى

جزءا من ايدلوجية ظاهرها يحمل قيما نبيلة كالرحمة
والإن�سانية ،بينما «وكما هو حال ال�سيا�سة -تهدف �إىل
�إيجاد غطاء للتدخل يف �ش�ؤون الغري ،و�سلبه حرية تقرير
امل���ص�ير ،واال��س�ت�ف��ادة م��ن ث��روات��ه م�ق��اب��ل ال�ف�ت��ات ال��ذي
يتمثل ب�شكل م���س��اع��دات تغطي �أ� �ض��رارا ت�سبب الغرب
فيها �أ�صال .فم�صطلح «الدولة الفا�شلة» م�صطلح ُم ْغ ٍر
وخم��در ،لأن��ه ي�ضفي على �أفعال غري م�بررة م�شروعية
�إن�سانية عاطفية ،وي�ؤكد على عدة �أمور منها �أن الغرب
هو مركز القوة ،و�أن ثمة فرقا كبريا بني الغرب املتفوق
وال �� �ش��رق امل�ت�خ�ل��ف ،وت �ك��اد ن �ق��اط االل �ت �ق��اء االق�ت���ص��ادي
والثقايف واالجتماعي قليلة جدا ،و�أن �أي تغيري �إيجابي
يف �أح ��وال «ال��دول��ة الفا�شلة» ن��اجت ع��ن �سيا�سات و�أف�ع��ال
نبيلة ق��ام��ت ب�ه��ا ال ��دول امل�ت�ف��وق��ة لتنميتها و�إع�م��اره��ا.
ويبدو للأ�سف �أن هذه الأفكار االنهزامية تتبناها كثري
من �شعوب «الدول الفا�شلة» ،وتعززها حكوماتها �ضعيفة
الإرادة لتربر �إخفاقاتها و�سوء �إدارتها .وهذه الإيدلوجية
هي الهدف الذي ي�سعى �إليه وا�ضعو امل�صطلحات كطريق
ق�صري لتحقيق غايات طويلة املدى.
ويف ن �ه��اي��ة م �ق��ال��ه ،ي �ط��رح ال �ب��اح��ث جم ��دي اجل��زي��ري
��س��ؤاال مه ًّما ح��ول الكيفية التي ينبغي �أن نتعامل بها
مع امل�صطلحات املجحفة كمفهوم « ٠الدولة الفا�شلة».
وهل �سنحدث فرقا لو امتنعنا عن التعاطي بها ورف�ض
التقارير والدوريات التي تت�ضمنها؟ .اليبدو ذلك حال
ج ��ذري ��ا ب� ��ر�أي اجل ��زي ��ري -و�إن ك ��ان ي�ع��د م��وق �ف��ا -ك��ون
امل�شكلة �أك�ب�ر م��ن ات�خ��اذ م��وق��ف �ضد م�صطلح �أو لغة؛
فالوعي هو ال�سبيل الأمثل لفهم واق��ع دولنا ومكانها،
واملتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية يف العامل ،والرتكيز
على اخلطابات الثقافية داخ��ل املجتمعات كونها متنح
الثقة وجتذر الوعي اجلمعي .وهذا ما �أتفق معه متاما؛
فال�سلطة املعرفية دوم ��ا يف ي��د الأق ��وى ول�ن��ا يف ع�صور
االزدهار الغابرة للدول الإ�سالمية العربة.
asmaalqutibi@gmail.com
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المؤسسات الدينية
في نشر الحرية

٥

عبد الرحمن الحوسني

ناق�ش الدكتور عبدالرحمن ال�ساملي يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم «امل�ؤ�س�سات الدينية وامل�ؤ�س�سات امل�شرتكة يف �صون ال�سلم العاملي» عدة �أمور ،ومن
�أهمها :ماذا ظهر بعد احلرب الباردة من تطورات؟ وناق�ش �أي�ض ًا امل�شكالت الأ�سا�سية النا�شرة لال�ضطراب ،وهي �أكرب مهددات ال�سلم العاملي.
ان�ت�ه��ت احل ��رب ال �ب ��اردة ع ��ام 1990م ،وق ��د � �س��ادت يف احل��رب
ال �ب ��اردة ت ��وازن ��ات تعطيلية جم � َّم��دة ن�ت�ي�ج��ة ب ��روز حتالفني
جبارين وقف كل منهما على الآخر باملر�صاد �سواء يف �أعماله
اخل�ي�رة �أم ال���ش��ري��رة ،ومت �إن �� �ش��اء امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة (الأمم
املتحدة) وميثاقها الواعد يف احل��رب العاملية الثانية �إ�ضافة
�إىل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.
وبعد انتهاء احلرب الباردة ظهر �أمل جديد بالعودة لن�صرة
ال�ق�ي��م الإ� �س�لام �ي��ة وت�ف�ع�ي��ل �آل �ي ��ات ُم�ك��اف�ح��ة ال�ف�ق��ر وال �ع��وز
والإ� �س��اءة �إىل البيئات الإن�سانية الطبيعية ،ولكن ب��د ًال من
نظام عاملي جديد �سادت فو�ضى دولية.
والأم � ��ر يف ذل ��ك ن��اج��م ع ��ن ت ��راج ��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة �أم ��ام
ال���ض�غ��وط ال �ت��ي ت�ع��ر��ض��ت ل�ه��ا واحل � ��روب ال �ت��ي ��ش�ن�ت�ه��ا وم��ا
ا�ستطاعت االنت�صار فيها ،مما �أدى �إىل �ضرر كبري؛ فالنظام
الدويل اجلديد ينبغي �أن يكون هو نظام امل�س�ؤوليات امل�شرتكة
يف عدة جماالت وهي� :أوال :اعتماد احلوار ال�سلمي بني �سائر
الأط� � ��راف .ث��ان�ي��ا :االن �ط�ل�اق يف احل� ��وار م��ن م �ب��د�أ ال��وح��دة
الإن�سانية .ثالثا :الت�أكيد بالفعل وم��ن طريق احل��وار على
وجود القيم الإن�سانية امل�شرتكة .رابعاً :اعتبار الفقر والعوز
خام�سا :اعتبار احلرب  -لبلوغ
امل�شكلة الإن�سانية الرئي�سة.
ً
�أي هدف كان  -ممار�سة غري �إن�سانية� .ساد�سا :اعتبار التقدم
الإن�ساين من طرق التنمية امل�ستدامة� .سابعا و�أخريا :اعتبار
ال�سالم ال�ف��ردي وال ��دويل وال��دي�ن��ي وال�ث�ق��ايف قيمة �إن�سانية
كربى.
ف��امل�ج��ال الأول� :أال وه��و اع�ت�م��اد احل ��وار ال�سلمي ب�ين �سائر
الأطراف ،هو فتح الآفاق مل�ستقبل �إن�ساين م�شرتك ومت�ضامن
وهكذا .فللحوار وظيفتان �أ�سا�سيتان ،وهما� :أن يكون الو�سيلة
الوحيدة ملُواجهة امل�شكالت والتحديات ،و�أما الو�سيلة الثانية
فهي �أن يكون داعية التوا�صل بني الأدي��ان واحل�ضارات� .أما
امل �ج��ال ال �ث��اين :ف�ه��و االن �ط�لاق يف احل ��وار م��ن م �ب��د�أ وح��دة
الإن�سانية ،بو�صف ذل��ك حقيقة واقعية ناجمة ع��ن ت�ساوي
ال�ن��ا���س يف اخل�ل��ق وال �ع��رق واحل ��ق يف العي�ش احل��ر وال�ك��رمي.
�أما ثالثا :فهو الت�أكيد على وجود القيم الإن�سانية امل�شرتكة،
ويتحقق ذلك عن طريق احلوار ،فالفقهاء امل�سلمون يقولون:
�إن الب�شر جميعاً يتالقون على �ست قيم ،وهي قيمة احلياة
وقيمة ال��دي��ن وقيمة العقل وقيمة احل�ي��اة الأ��س��ري��ة وقيمة
التملك وقيمة احل��ري��ة .وامل�ج��ال ال��راب��ع� :أن يعتربوا الفقر
وال�ع��وز امل�شكلتني الأ�سا�سيتني اللتني ينبغي الت�صدي لهما

وب�شكل م�شرتك؛ لتحقيق احلرية و�صون الكرامة الإن�سانية.
�أما املجال اخلام�س� :إذا كان العنف بق�صد الهيمنة �أو فر�ض
�إرادة دول�ي��ة �أو تنظيم على الآخ��ري��ن �أر��ض��ا وح��ري��ة و�سيادة
فهي ُمار�سة غري �إن�سانية .و�أما املجال ال�ساد�س :فهو اعتبار
التقدم الإن�ساين هدفاً ذا �أولوية مطلقة لدى الأفراد والدول
وامل�ؤ�س�سات الدولية عن طريق التنمية املُ�ستدامة� .أما املجال
الأخري :فال�سالم قيمة �إن�سانية كربى م�ؤ�س�سة على احلرية.
�إ َّن هذه املجاالت ال�سبعة هي م�س�ؤوليات م�شرتكة ال يختلف
عليها بنو الب�شر ،وما حالت دون ا�ستتبابها �إال ظروف احلرب
ال�ب��اردة م��ن جهة وط�م��وح��ات الهيمنة م��ن جهة �أخ ��رى .فها
ن �ح��ن ن�ت�ط�ل��ع �إىل ف��ر���ص ج ��دي ��دة ل�ل�ن��ا���س ك��اف��ة يخلقونها
ب�أنف�سهم ويعملون على تنفيذها وتطويرها ب�إرادتهم احلرة
 بو�صفهم ج ��زءًا م��ن احل��ري��ة» ،وم��ن ح��ق الإن���س��ان�ي��ة وم��نحق امل�سلمني � ً
أي�ضا الو�صول �إىل احلرية وال�سالم ،فاحلرية
هي التي تت�أ�س�س على امل�س�ؤولية ،و�أما ال�سالم فيت�أ�س�س على
احلوار والت�ضامن.
�أما مقولة الالهوتي الكبري هان�س كينغ فقد لقيت اهتماما
ك�ب�يرا .ي�ق��ول هان�س كينغ« :ال ��س�لام على امل�ستوى العاملي
�إال بال�سالم بني الأدي ��ان ،وال�سالم بني الأدي ��ان �إال باحلوار،
وال ح��وار بني الأدي��ان �إال بوجود �أخ�لاق عاملية» .فالالهوتي
ال �ك �ب�ير ه�ي�ن����س ك�ي�ن��غ ه ��و م ��ن �أت �ب ��اع ((اله � ��وت ال �ت �ح��ري��ر))
ال ��ذي ت���ص��اع��دت ن��زاع��ات��ه يف �أم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة حت��ت وط ��أة
م�شكالت الفقر واال��س�ت�ب��داد و� �ض��رورة عناية الكني�سة بها.
وتقت�ضي هذه املقولة ثالثة �أمور� ،أال وهي� :أن تعود الأديان
ال�ستك�شاف ر�سالتها القيمية والأخالقية� ،أم��ا الأم��ر الثاين
فهو �أن ي�ت�ن��ازل الفال�سفة وامل�ف�ك��رون ع��ن مقولة ا�ستقالل
العقل ب�إنتاج الأخ�ل�اق منفردا ،والأم ��ر الثالث والأخ�ي�ر هو
�أن يت�ضامن الطرفان �أو ا ألط��راف يف جمايل دعم ازدواجية
القيم والأخ�ل�اق وال�ت��أث�ير على املُ�ؤ�س�سات التي يقوم عليها
نظام العامل ،فتكون بذلك نتائج ف َّعالة يف �سالم العامل و�أمنه.
يرا م��ن م�ف�ك��ري ال��دي��ان��ات مي�ضي يف احلا�ضر
�إن ق�سماً ك �ب� ً
ب ��اجت ��اه � �س ��ردي ��ة ج ��دي ��دة يف ال ��دي ��ن ،ت �ت �ج ��اوز االع �ت �ب ��ارات
التال�ؤمية الأخالقية ،ليكون هناك ما ي�شبه الهوت احلرية
وال�سالم والعدل فال تظل القيم الأخالقية نابعة يف الدين
بل هي الدين ذات��ه ،وال�سرديات اجلديدة يف الأدي��ان الكربى
لي�س �سببها حماولة زي��ادة قوتها الناعمة فقط ،بل ولأنها
تواجه حتديات يف الأ�صوليات التي ظهرت بدواخلها ،والتي

�أحدثت ان�شقاقات تخ�شى القيادات الدينية �أن ت�ؤثر على روح
الدين يف بع�ض املجتمعات ،والثقافات با�سم الدين � ً
أي�ضا.
�أما املقوالت الثالث التي تقوم على ال�سردية اجلديدة التي
تكونت بالتدريج من �أعمال املجتهدين على مدى قرن كامل،
فهي مقولة الرحمة ومقولة التعارف ومقولة ال�ضروريات.
�أم��ا مقولة الرحمة فهي يف عالقة اهلل ع��ز وج��ل بالإن�سان،
�أما مقولة التعارف فهي يف العالقات بني الب�شر� ،أما املقولة
الثالثة والأخرية فهي مقولة ال�ضروريات اخلم�س يف �إحقاق
الرحمة والتعارف وهي� :صون احلياة و�صون العقل و�صون
ال��دي��ن و��ص��ون الن�سل و��ص��ون امل�ل��ك .وه��ذا ال�صون لي�ست يف
املجتمعات الإ�سالمية فح�سب و�إمنا يف املجتمعات كافة .فقد
قالها الإم��ام ال�شاطبي وهو �أح��د كبار العلماء امل�سلمني(( :
�إن�ه��ا م��راع��اة يف ك��ل م�ل��ة)) يعني ذل��ك �أن ك��ل الأدي ��ان �ش�أنها
�ش�أن الدين الإ�سالمي نف�سه يف �صون ال�سلم العاملي ،وذلك
بالتعاون ب�ين الأدي ��ان ،و�أي���ض�اً �إح�ل�ال ال�ع��دل واملُ��وا��س��اة بني
الب�شر.
�أما امل�شكالت الأ�سا�سية النا�شرة للإ�ضراب ،فهي �أكرب مهددات
ال�سلم العاملي وهي خم�س م�شكالت �أ�سا�سية� ،أوال :تهديدات
ال�سلم ال�ع��امل��ي م�شكلة ال�ف�ق��ر وك��ان��ت الإح���ص��ائ�ي��ات مفزعة
ج ��داً ،ويف �أو� �س��اط ال�ف�ق��راء جمتمعات ودول تعمل ع�شرات
الوكاالت واملفو�ضيات الدولية وبرامج طويلة املدى ملكافحة
الفقر .وال��ذي نحتاج �إليه اليوم هو �إح�سان ه��ذا اجل��زء من
ال ��روح الإ��س�لام��ي ال�ع��ام ،و�أن نت�شارك م��ع اجل�ه��ات املخت�صة
من الديانات املختلفة ،والت�ضامن من �ضمن املظلة ال�شا�سعة
للرحمة وق��د ق��ال اهلل تعاىل ((ورحمتي و�سعت كل �شي )).
�أما امل�شكلة الثانية :فهي م�شكلة البيئة والتي �أحدثتها وتزيد
ف�ي�ه��ا ال���ص�ن��اع��ة وال�ت�ك�ن�ل��وج�ي��ا وخم�ل�ف��ات�ه�م��ا ،ف�ه��ي ال ت�شكل
�ضررا يف الطبيعة فح�سب و�إمنا يف الزالزل والرباكني �أي�ضا
وانت�شار الأمرا�ض والأوبئة .لذلك نحن حمتاجون ملواجهة
هذه امل�شكلة العوي�صة واخلطرة على م�صائر الأر�ض والب�شر
الذين يعي�شون فيها� .أما امل�شكلة العاملية الثالثة :فهي م�شكلة
احل��روب على امل��وارد مثل الطاقة واملعادن الثمينة .وامل�شكلة
ال��راب�ع��ة واخل �ط�ي�رة :ه��ي م�شكلة ال�لاج�ئ�ين ال��ذي��ن و�صلت
�أع ��داده ��م يف ال �ع��امل ح ��وايل �سبعني م�ل�ي��ون�اً ،وه ��ذه امل�شكلة
ن��اج�م��ة ع��ن �سببني �أال وه �م��ا :ال�ف�ق��ر وال �ع ��وز� .أم ��ا امل�شكلة
اخلام�سة والأخرية :فهي م�شكلة �أو م�شكالت التميز الديني
واملت�ضرر الرئي�س هم امل�سلمون.
abdarhman123681@gmail.
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ما بين الشعبوية
والشعوبية

زينب الكلبانية

عند احلديث عن ال�شعبوية ،وفهم متظهراتها الإيديوثقافية ،يتطلب منا القيام بحفريات لغوية حتى ي�سهل علينا فهمها يف ال�سياق العربي/الإ�سالمي
يف تعدديته من جهة ،ويف تقاطعه من جهة �أخرى مع �سياقات �أجنبية �أخرى خا�صة مع ظهور العوملة التي � ّأججت ال�شعبوية ،ودفعت البع�ض �إىل
احلديث عن �شعبوية جديدة.
وهو ما حتدث عنه الكاتب عبدالفتاح الزين يف مقاله املن�شور
مبجلة «ال�ت�ف��اه��م»؛ �إذ ب��ال�ع��ودة للجذر يف معجم ل�سان العرب
البن منظور� ،سنجده ي�شمل معنى اجلمع والتفريق والإ�صالح
والف�ساد .كما ا�ست�شهد املعجم بحديث ابن عمرو «و�شعب �صغري
من �شعب كبري»� ،أي �صالح قليل من ف�ساد كثري .ومفردة َ�ش َّعب
(بت�ضعيف عني الفعل) مقابلها ف��رقّ .
وال�ش ْعب :ما انفرج بني
جبلنيُّ ،
وال�شعبة :امل�سيل ال�صغري �أو الفرقة والطائفة؛ �أما ُ�ش َعب
َّ
اجلبال فر�ؤو�سها :كما �أن ال�شعب يعني �أي�ضا القبيلة العظيمة،
و�شعب ال�ق��ومِ :ن ّيا ُتهم؛ فلكل منهم نٍي ُّته .و�سمي امل��وت َ�شعوباً
ُ
لأنه يف ّرق بني امليت واحلي .واال�ستنتاج الأول لهذا اال�ستعرا�ض
ال�ل�غ��وي ي�شري �إىل �أن اجل ��ذر ال�ل�غ��وي امل��ذك��ور يت�ضمن ال�شيء
ونقي�ضه.
وق��د ب ��د�أت ال�شعوبية يف الظهور يف الن�صف ال�ث��اين م��ن القرن
الأول ال�ه�ج��ري ،وا�ستمرت ط ��وال ف�ترة الع�صر الأم ��وي ،حتى
ا�شتدت وق��وي��ت يف الع�صر العبا�سي على خلفية ال���ص��راع حول
الأح�ق�ي��ة ب��اخل�لاف��ة .غ�ير �أن اجل��اح��ظ ي�ق��ول يف ر�سالته «فخر
ال �� �س��ودان ع�ل��ى ال�ب�ي���ض��ان»�« :إن ال���ش�ع��وب�ي��ة مل ت�ك��ن ت�شيع بني
الفر�س فح�سب ،و�إمنا طالت بقية الأمم ،كالأندل�سيني والزجن
م��ن �أه ��ل �إف��ري �ق �ي��ا ،واج �ت �م �ع��وا -ه� � ��ؤالء -ع�ل��ى ال �ع ��داء ل�ل�ع��رب،
واال��س�ت�ط��ال��ة عليهم ،واحل � ّ�ط م��ن ��ش��أن�ه��م» .وق��د و��س��ع املفهوم
ليخرجه من قالب ال�صراعات العربية الفار�سية لي�شمل بقية
الأمم واملجتمعات مقابل العرب.
ودون اخلو�ض يف �صحة هذه االدع��اءات من عدمها ،ف�إن �أن�صار
ال�شعبوية يعزون ظهورها �إىل �أ�سباب عديدة ،من بينها :ما هو
اج�ت�م��اع��ي ،يتمثل با�ستعالء ال�ع��رب على امل ��وايل (غ�ير العرب
الداخلني يف الإ�سالم) ،ونظرتهم �إىل غريهم من ال�شعوب نظرة
ال�سيد ،فيزعمون �أن العرب يحطون من �ش�أن املوايل ،حتى �إنهم
ال مي�شون معهم يف ال�صف نف�سه ،وال يزوجون املوىل من عربية،
و�إذا ما ت��زوج �أح��د امل��وايل من عربية يطلق على ا�سم ابنه لقب
«ال�ه�ج�ين» �أو «اخل�لا��س��ي» ،وغ�يره��ا م��ن ت�صرفات ال�ع��رب التي
كانت حتط من �ش�أن غري العربي.
وهناك ما هو �سيا�سي؛ �إذ عمد الأم��وي��ون خ�لال ف�ترة حكمهم
ع�ل��ى ن�ب��ذ امل ��وايل و�إق���ص��ائ�ه��م ع��ن امل��راك��ز احل�سا�سة يف احل�ك��م،
كما ك��ان العرب يختارون ال��والة منهم ،وكذلك الق�ضاة و�أئمة
امل�ساجد ،ومينعون امل ��وايل م��ن االن�ضمام �إىل اجلي�ش العربي
النظامي امل�ؤ ّلف على �أ�سا�س قبلي ،و�إذا ما اقت�ضت احلاجة لهم
فال يقبلونهم �إال متطوعني وحماربني راجلني.
ومنها م��ا ه��و اقت�صادي؛ حيث عا�ش امل��وايل حالة م�تردي��ة من

الفقر ،واقت�صرت �أعمالهم على املهن املتدنية ،يف الوقت الذي
ك��ان ال�ع��رب يت�سلمون مفا�صل ال�سلطة ورت��ب اجلي�ش .كما �أن
ال�ضرائب التي ُفر�ضت على امل��وايل امل�سلمني كان مبالغا فيها،
و�أره �ق��ت كاهلهم ،وق��د ب��رره��ا البع�ض ب�سبب الأزم ��ة املالية يف
منت�صف الع�صر الأموي.
ويف ح�ي�ن ي ��رى ك�ث�ير م ��ن ال�ب��اح�ث�ين -ب��اال� �س �ت �ن��اد �إىل ال�ت��اري��خ
امل��دون� -أن هذه الأ�سباب مل تكن الأ�سا�س يف ظهور ال�شعوبية؛
�إذ يرجعونها �إىل �سبب رئي�س يتمثل بت�أ�صل الع�صبية القومية،
وت���ض�خ��م ال �ن ��زع ��ات ال �ق��وم �ي��ة اال��س�ت�ق�لال�ي��ة يف ن�ف����س امل� ��وايل،
والفار�سية منها على وجه اخل�صو�ص.
ومع ظهور احلركات التحررية ون�شوء الدول القطرية يف �إطار
�صعود �إيديولوجيات جديدة يف �سياق التطورات ،التي انطلقت
مع الثورة ال�صناعية ،بد�أ نقا�ش حول م�صطلح «ال�شعبي» ،والذي
انق�سمت فيه الآراء �إىل تيارين �أ�سا�سيني:
ر�أى التيار الأول ما هو �شعبي يتميز باالبتذال وال�سذاجة �إىل
حد ال�سطحية؛ فما هو كذلك يتميز بال�شفهية و�سيادة التقاليد،
مع االحتكام �إىل الأعراف ،لدرجة �أن �أ�صحاب هذا التيار يعدونها
معرقلة للتقدم االجتماعي ومعار�ضة لكل متنية وتطور ،وهو
ما جعلها -يف نظرهم -عامال من عوامل التخلف .لهذا؛ ر�أوا
�أنه يجب ا�ستبدال النظام االجتماعي لهذه املجتمعات التي كان
ينظر �إليها على �أنها جمتمعات باردة.
بينما ي��رى التيار الثاين �أن كل ما هو �شعبي هو ردي��ف للثورة
وال�ن���ض��ال�ي��ة ��ض��د ك��ل �أ��ش�ك��ال ال�ق�ه��ر واال��س�ت�ب��داد واال��س�ت�غ�لال.
وهكذا ظهرت �أنظمة �شعبية �أو اتخذت هذه الأو�صاف متدثرة
بها لتمرير ديكتاتوريتها ونخبويتها .ه��ذا ال�ت��أرج��ح يف النظر
�إىل م��ا ُع��د «�شعبيا» ،وتقييمه م��ن منظور �إيديو�سيا�سي �أك�ثر
منه فكريا و�سو�سيوثقايف فتح نقا�شا كبريا حول م�س�ألة الأ�صالة
واملعا�صرة ،وكيفية فهمهما يف ف�ضائنا الثقايف والعالقات بينهما،
وهذا النقا�ش ّ
غطى على خمتلف �أ�شكال التعبري واملمار�سات.
وكخال�صة لهذا التحليل ،ميكننا القول �إ َّن ال�شعبوية تتغذى
على كل ما هو �شعبي يف م�ستواه العامي ال�ساذج واملبتذل ،والذي
ال يراعي التفاوتات واالختالفات ،وي�ستبدلها بالثوابت ،التي
يجعلها مطلقة وقائمة خارج ال�سريورة التاريخية ،بل �إن هذه
ال�سريورة توظف لدعم ه��ذه الثوابت .وه��و ما يجعل ال�شعبية
وال�شعبوية وجهني لفكر ا�ستبدادي و�صنوا للديكتاتورية.
ك�م��ا �أن �ه��ا ت�ن�ت��ج ،ب��ل وت�ع�ت�م��د ع�ل��ى ال���ش�ع�ب��وي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا ردي�ف��ا
للعن�صرية وحت �ق�يرا مل�ك��ان��ة الأق �ل �ي��ات ال�ع��رق�ي��ة �أو ال�ع�ق��دي��ة �أو
الثقافية ،وه��و ما نالحظه يف وقتنا احل��ايل من ت�صاعد لفك ٍر

�شعبوي ينظر �إىل الأجنبي بريبة ،وال يحرتم االخ�ت�لاف ،وال
يعرتف باحلق فيه .ولعل التاريخ احلديث واملعا�صر حافل بعدد
م��ن ال�ن�م��اذج ال�شعبوية م��ن ه��ذا القبيل .نكتفي هنا ب��الإ��ش��ارة
�إىل بع�ض النماذج من الأنظمة الفا�شية (هتلر ،ومو�سوليني)،
واجل�م��اه�يري��ة (ال �ق��ذايف ،وب�يرل��و��س�ك��وين) ،وح�ت��ى اال�شرتاكية
منها (�ستالني ،وهيكو ت�شافيز) ب��ل ومي�ك��ن تعميم ه��ذا ب َغ�ض
النظر عن نظام احلكم ملكيا كان �أو جمهوريا.
ع�ل��ى �سبيل اخل �ت��م :ه��ل ال���ش�ع�ب��وي��ة م��ر���ض ال��دمي�ق��راط�ي��ة؟ يف
الوهلة الأوىل يبدو �أن مقاربة ال�شعبوية من خالل ال�سيكولوجيا
ال�سيا�سية ق��د ت�سمح بالتعرف على عن�صر م��رك��زي م��ع ك��ل ما
�أ�شرنا �إليه ،يتمثل يف االقتناع  /الإقناع ب�أن هناك م�ؤامرة حتاك
�ضد ال�شعب (وهذا يختلف عما ينعته الإعالم بنظرية امل�ؤامرة)،
غالبا ما تكون م�صادرها خارجية و�أجنبية يف الغالب.
وتظهر ال�شعبوية مثلما لو �أنها لي�ست �إيديولوجيا وراف�ضة لها،
و�ضد كل ما هو �إيديولوجي من �أي �صنف كان ،بل وقد تكون هذه
ال�سلبية الإيديولوجية مهدا لرف�ض الر�أ�سمالية ،والإمربيالية،
وكره الأجانب ،والتمدن ،وغالبا ما ُتنعت هذه امل�ؤامرة ب�أنها من
فعل ُقوى خفية وغام�ضة ،ويتم �شجبها ب�أ�سلوب مريب ميتح من
جنون العظمة.
وت �ب��دو ال�شعبوية امل�ع��ا��ص��رة بح�سب متثلنا لل�شعب ك�ت�راب �أو
عرق؛ ففي امل�ستوى الأول تكون ال�شعبوية احتجاجية ،ومن ثم
تكون تعبئة ال�شعب للنقد �أو �إدانة النخب القائمة بحكم الواقع،
�سواء كانت نخبا �سيا�سية �أو �إدارية �أو اقت�صادية �أو ثقافية .وهذا
الرف�ض للنخب ال ينف�صل عن ت�أكيد الثقة بال�شعب ،الذي يع ّرف
كمجموع املواطنني العاديني .فلهذا ،وعلى �أ�سا�س التعار�ض بني
النخب الواقعية (�إن مل تكن �شرعية) وال�شعب ،ي�صف البع�ض
ه��ذا ال�شكل من ال�شعبوية ب�أنه مغالٍ يف الدميقراطية ،ويقوم
ب�ت�م�ج�ي��د � �ص ��ورة امل ��واط ��ن ال�ن���ش�ي��ط وامل �ح�ت�ر� ��س م ��ن الأن �ظ �م��ة
التمثيلية ،وال �ت��ي ي ��رى �أن �ه��ا ت�سلبه �سلطته �أو ت�ستحوذ على
م�ب��ادرات��ه .فاملعار�ضة ب�ين النخبة وال�شعب ميكن �أن تظهر يف
�أ�شكال تعار�ض مانوية بني من هم يف الأعلى (البلد ال�شرعي)،
وم��ن ه��م يف القاعدة (البلد الفعلي) وتعتمد على ه��ذه املكانة
االحتجاجية.
َّ
وخال�صة القول� ..إن ال�شعبوية ردة فعل على �أو�ضاع يعم فيها
اخل��وف اجلماعي عاما كان �أو خا�صا ،كما نالحظه يف عدد من
الأقطار يف وقتنا الراهن .وعلى الفاعلني على اختالف �أنواعهم
�أال ي���س�ت���س�ل�م��وا مل ��ا ق ��د ت�ت���س�ب��ب ف�ي��ه م ��ن �أخ �ط ��ار ع�ل��ى خمتلف
الأ�صعدة.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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فالسفة ما بعد الحداثة
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أحالم المنذرية

�إن تالحق الع�صور وال�شخو�ص يف �أي عهد لي�ست جمرد �أيام وتواريخ متر� ،إمنا ما يخلفه ذلك العهد من ثقافة وتفكري تنعك�س �آثارها على النواحي
الدينية والدنيوية يف تلك احلقبة ،نتطرق يف هذا املقال لأهم ما ذكره الكاتب حممد ال�شيخ يف «الفال�سفة املعا�صرون ودور الدين يف زمن ما بعد
احلداثة» يف مقاله املن�شور يف جملة التفاهم.
�أ ّول ��ت ال�ن��زع��ة م��ا ب�ع��د احل��داث��ة فيما يخ�ص �صلتها بالدين
وم�ن��زل�ت��ه فيها ب�ت��أوي�ل�ين م�ت���ض��ادي��ن� ،أم ��ا ال�ت��أوي��ل املتعار�ض
فهو ما ذك��ره الفيل�سوف لوتار من �أن نزعة ما بعد احلداثة
تنم عن فقدان امل��روي��ات الكربى مل�صداقيتها ،وه��ذا يعني �أ َّن
الأديان هي مرويات كربى ،مبعنى �أن تكون ما بعد حداثي هو
�أن تكون راف�ضا للأديان ،لكن �سميث يرى �أ َّن ما بعد احلداثة
كانت راف�ضة لديانة واحدة ال للأديان كلها وهي ديانة الأنوار،
ف�إن هذا يعني �أن هناك تعار�ضا بني ما بعد احلداثة والديانة؛
ب�ح�ي��ث ي �ب��دو �أن م ��ا ب�ع��د احل��داث �ي�ين ال مي�ك�ن�ه��م �أن ي��ؤم�ن��وا
ب��امل��روي��ات الدينية ،و�أن املتدينني ال ميكنهم �أن ي�شاركوا يف
حركة ما بعد احل��داث��ة .وم��ن �أن�صار ه��ذا الت�أويل الفال�سفة
امل�سيحيون مثل ريت�شارد و�ستانلي وغ�يره��م ،وي��رى فال�سفة
م�سيحيون �آخرون �أن نزعة ما بعد احلداثة �إمنا ت�شكل فر�صة
للأديان لالنفالت من القب�ضة التي فر�ضتها عليها احلداثة،
ومن �أ�شهر �أن�صار هذا الت�أويل هو �سميث والذي �سوف نب�سط
موقفه يف هذا املقال.
جان فران�سوا ليوتار :الو�ضع ما بعد احلداثة
ويو�ضح الكاتب �أن��ه م��ن ب�ين الن�صو�ص الفل�سفية امل�ؤ�س�سة
ل�ت�ي��ار «م ��ا ب�ع��د احل ��داث ��ة» ه��و ن����ص الفيل�سوف ل�ي��وت��ار با�سم
«الو�ضع ما بعد احل��داث��ة» .ك��ان ه��ذا الن�ص عبارة عن تقرير
ح��ول املجتمعات فائقة التطور ،والتي كانت ما بعد احلداثة
دخيلة على الل�سان الفرن�سي ،ولكنها كانت رائجة يف القارة
الأمريكية وتعني «ح��ال الثقافة بعد ال�ت�ح��والت التي ط��ر�أت
على قواعد لعبة العلم والفنون ،بدءا من القرن التا�سع ع�شر»
وال��ذي ي��راه ليوتار �أن العلم احل��دي��ث ق��د دخ��ل يف ��ص��راع مع
املرويات؛ �أي �أن العلم بعد الفح�ص تبني �أنه جمرد خرافات.
واحل��ال �أن املرويات الكربى هذه التي كان يتم اللجوء �إليها
هي ما �أ�ضحت تبعث ال�شك يف زمن ما بعد احلداثة ،ولذلك
ينبغي تعريف عهد ما بعد احلداثة على �أنه عهد االرتياب يف
املرويات الكربى.
ما و�ضع الدين يف زمن االرتياب املرويات الكربى -زمن
ما بعد احلداثة؟
ل�ق��د ك ��ان و��ض�ع��ه م���ش�ك� ً
لا؛ ف�ف��ي ع�ه��د احل ��داث ��ة ع�ه��د هيمنة
اخلطاب العلمي امل�سوغ مبرويات كربى كان الدين بالنظر �إىل
�أ َّن الغالب عليه �أال ي�سوغ نف�سه بحجج يقع على الهام�ش.
اجلدل حول فال�سفة الدين املعا�صرين حول و�ضع الدين يف
زمن ما بعد احلداثة

يجمع الفيل�سوف الديني �سميث يف �شخ�صه بني كونه فيل�سوفا
وق�ساً ،وقد اهتم كثريا بطرح ق�ضية البحث عن «املعنى» عند
الباحثني عن «الروح» على عهد ما بعد احلداثة ،حيث ي�شري
�إىل �أن م�صطلح ما بعد احلداثة تيار داخل الكني�سة املعا�صرة،
�إذ ت�شكل بالن�سبة لبع�ضهم �آفة للدين امل�سيحي وللدين ،لكن
روح��ا منع�شة ،بل
البع�ض الآخ��ر يعد نزعة ما بعد احل��داث��ة ً
�إنها طورت حركة الكني�سة .وي�سعى �سميث �إىل نقد الت�صورات
امل�سيحية اخلاطئة عما بعد احلداثة ،ويقرتح �أنه ينبغي على
امل�سيحيني ال�ترح�ي��ب ب�ه��ا؛ ذل��ك �أ َّن ه�ن��اك ت��أوي�لا «دينونيا»
ل�ع�ب��ارة دري ��دا «ال ��ش��يء غ�ير ال�ن����ص ،وال ��ش��يء خ ��ارج الن�ص»
وال �ت��ي ت�ترج��م �إىل م �ب��د�أ الإ� �ص�ل�اح ال��دي �ن��ي ،وح��د���س دري ��دا
ميكن �أن يدفع �إىل مركزية الكتاب املقد�س يف تو�سيط �أفهامنا
بو�صفة «كال» ،ودور اجلماعة يف ت�أويل الكتاب املقد�س ،ولكن
هناك ثمة جهة ثانية يف الت�أويل لفكرة ليوتار حيث يعرف ما
بعد احلداثة على �أنها االرتياب اجتاه املرويات الكربى ،وهذا
يدفع �إىل الطابع املروي للإميان امل�سيحي ،والدور االعرتايف
ملروية الدين�.أما اجلهة الثالثة فعبارة فوكو املتعلقة ب�سلطة
املعرفة ،و�أن هذه ال�سلطة تتحول �إىل مرجعية .ويقر �سميت
ب�أنه ال �أحد من ه�ؤالء الثالثة كان فيل�سوفا م�سيحيا ،مبعنى
�ضرورة عدم التجاوز عن نقاط اخلالف بينهم وبني فال�سفة
الدينيني ،لكنه يقر ب�أنه ميكن اال�ستناد �إليهم من �أجل بناء
«كني�سة ما بعد احلداثة».
مرافقة دريدا �إىل الكني�سة �أو من �أجل ديانة تفكيكية
لقد �أوح ��ى دري ��دا ب ��أن ال�ع��امل �إمن��ا ه��و ن����ص ،ينبغي �أن يكون
مو�ضوع الت�أويل ،ومن �ش�أن هذا احلد�س �أن ينتج عنه �أمران:
�إذا كانت �إحدى اال�ستب�صارات الأ�سا�سية لنزعة ما بعد احلداثة
تتمثل يف كون كل �إن�سان عندما يقبل على جتربة العامل ف�إنه
ال يقبل فارغ الذهن و�إمنا يحمل جملة افرتا�ضات مقررة ،كما
يحملنا هذا الأمر على الت�سا�ؤل عما �إذا كان الن�ص التوراتي
يحكم حقا نظرتنا �إىل العامل.
وي�ضيف ال�ك��ات��ب �أن دري ��دا ال ميكن ل�ت��أوي��ل الن�ص م��ن غري
ق ��واع ��د ت ��أوي ��ل ج �م��اع��ي ،وت�ب�ع��ا ل�ل�ت���ص��ور احل ��داث ��ي ل�ل��دي��ان��ة
وللكني�سة ما يهم هو امل�سيحية بح�سبانها نظيمة من الأفكار،
ول�ي����س بو�صفها ج�م��اع��ة ح�ي��ة؛ ذل ��ك �أن امل�سيحية احلديثة
ن��زع��ت �إىل ع��د الكني�سة م�ك��ان��ا؛ ح�ي��ث ي�ت��واف��د الأف� ��راد لكي
يجدوا �أجوبة عن �أ�سئلتهم .والقول ب�أن ال �شيء خارج الن�ص

�إمنا يت�ضمن �أنه ال فهم خا�صا للن�ص خارج النف�س اجلماعي
ل�ل��دي��ان��ة ،وال� ��روح نف�سها ه��ي ��ص��اح�ب��ة ال�ن����ص ،وه ��ي م�ن��ورة
القراءة اجلماعية.
مرافقة ليوتار �إىل الكني�سة
وق��د �سبق الإ� �ش��ارة �إىل �أ َّن ل�ي��وت��ار ق��د ح��دد م��ا بعد احل��داث��ة
على �أنها «فقدان املرويات الكربى م�صداقيتها» وال��ذي ثبت
عند ل��وت��ار �أن ثمة ت��وت��را ب�ين العلم وامل��روي��ة يف م��روي��ات ما
بعد احلداثة؛ �إذ تلج أ� احلداثة �إىل العلم لت�سويغ ادعاءاتها،
وه��ي تعني بالعلم يف نهاية التحليل العقل الكوين امل�ستقل،
وم��ن هناك تتم املعار�ضة ب�ين العلم وامل��روي��ة التي ال ت�سعى
�إىل التدليل على دعواها بقدر ما ترنو �إىل ب�سط ادعاءاتها
يف �صورة مروية.
وي�ضيف الكاتب �أنه قد يت�سائل البع�ض ب�أنه ميكن للإميان
الديني �شرعنته باللجوء �إىل العقل ،فريى الكاتب �أنه وجب
التمييز ب�ين امل��داف�ع�ين ع��ن العقيدة باحلجج العقلية وبني
املفرت�ضني للإميان بالحجية ،والأوائل يرون �أن الدين قائم
على احلجة ،ومن ثم ي�شكل املروية على الطريقة احلديثة.
لقد �أثرى لوتار الإميان ب�إ�سهامات حيث ك�شفت نزعة ما بعد
احلداثة �أن العلم نف�سه قائم على عقائد ال تقبل الت�سويغ،
وطالبته بالت�صريح بعقيدته ،فا�ضحة بذلك منطلق الأنوار
الذي يدعي القيام على العقالنية املو�ضوعية .و�أي�ضاً ما كان
الدين جملة ادعاءات وحجج حول الرب بل للدين بعد تعبدي
(قائم على املروية).
م�صاحبة فوكو �إىل الكني�سة
الذي يراه �سميث �أن على كني�سة ما بعد احلداثة �أن تفيد من
ر�ؤى فوكو حول الدور الت�أديبي داخل الثقافة الغربية ،فعلى
املتدينني �أن ينتبهوا كيف يلج�أ جمتمع الر�أ�سمايل املت�أخر �إىل
الت�أديب عن طريق ثقافة معينة ،و�أن يك�شفوا عن التعار�ض يف
الفهم الثقايف ملطلب الإن�سان ،وهو الفهم املهيمن وبني الفهم
التوراتي لر�سالة الإن�سان يف هذه الدنيا.
دور الدين وم�ستقبله يف ت�صور فال�سفة ما بعد احلداثة
ويذكر الكاتب �أن��ه ميكن �أن ن�سجل املالحظات التالية حول
ذل ��ك �أن م��ن ��س�م��وا فال�سفة م��ا ب�ع��د احل��داث��ة ف��وك��و ول��وت��ار
ودري��دا مل تكن لهم مقالة م�ستقلة يف �ش�أن الدين،كما تلقى
فال�سفة ال��دي��ن و ال�لاه��وت الإع�ل�ان عما بعد احل��داث��ة على
ثالثة مناح:نزعة م�ؤيدة ،معار�ضة ،معتدلة.
ahlam.squoman@hotmail.com
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تاريخ نظرية النظم
ناصر الكندي
يتناول الأكادميي امل�صري خالد عمر الد�سوقي يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «نظرية النظم بني عبد القادر اجلرجاين واحلاكم اجل�شمي»
تاريخ نظرية النظم ووالدتها وتطورها منذ ابن املقفع �إىل احلاكم اجل�شمي مرورا باجلرجاين والزخم�شري.
ويبدو �أنَّ �أول �إ�شارة �إىل نظرية النظم كانت عن طريق ابن املقفع (املتويف142 :هـ) وذلك يف معر�ض حديثه عن �صياغة الكالم يف قوله« :فليعلم
الوا�صفون املخربون �أن �أحدهم» و�إن �أح�سن و�أبلغ لي�س زائدا على �أن يكون ك�صاحب وجد ياقوتا وزبرجدا ومرجانا ،فنظمه قالئد و�سموطا و�أكاليل،
ف�ص مو�ضعه ،وجمع �إىل كل لون �شبهة وما يزيده بذلك ح�سنا» .وهنا تلميح من ابن املقفع على �أن للكالم بنية عميقة ت�سبق �صناعته و�صياغته.
وو�ضع كل ٍّ
كما �أن �سيبويه (ت  180ه �ـ) �أ��ش��ار للنظم و�إن مل ي�سمه
ق�سم الكالم �إىل م�ستقيم وحمال
�صراحة بهذا اال�سم �إذ ّ
وح�سن وقبيح .وق��د اهتم مثال بحروف العطف و�أثرها
يف �صحة النظم وف�ساده ،وي��رى �أ َّن لكل ا�ستعمال معناه
و�إذا تغري اال�ستعمال فالبد �أن يتغري املعنى .ولقد ورد
م���ص�ط�ل��ح ال�ن�ظ��م ع�ن��د اجل ��اح ��ظ (ت255 :ه� � �ـ) يف ك�ت��اب��ه
احليوان« :ويف كتابنا املنزل ال��ذي يدلنا على أ�ن��ه �صدق:
نظمه البديع الذي ال يقدر على مثله العباد» .ويقول يف
(العثمانية)« :وف��رق ما بني نظم القر�آن وت�أليفه ونظم
�سائر الكالم وت�أليفه».
ومل يقدم اجلاحظ تف�سريا وا�ضحا للنظم ،و�إمنا فهمناه
من خالل مذهبه الأدبي الذي يهتم بال�صياغة والألفاظ،
فاجلاحظ يق�صد يف النظم معنى ح�سن االختيار �سواء
كان مو�سيقيا متنا�سقا ومعجميا متنا�سبا .وجاء الرماين
(ت 386:هـ) ف�أعطى �إ�شارات وتلميحات عن نظرية النظم
ل�ك�ن��ه مل ي�ل��ج يف ع�م�ق�ه��ا ،ف�ه��و ي ��رى �أ َّن ح���س��ن ال�ب�ي��ان يف
الكالم على مراتب :ما جمع �أ�سباب احل�سن يف العبارة من
تعديل النظم حتى يح�سن يف ال�سمع ،وي�سهل على الل�سان
وتتقبله النف�س .وذكر الباقالين (ت 403 :هـ) قري ًبا مما
ذك ��ره اجل��اح��ظ ف ��ر�أى �أن ال�ن�ظ��م وج ��ه م��ن ث�لاث��ة �أوج ��ه
لإع �ج��از ال �ق��ر�آن ،ووج ��ه النظم ه��و �أن ��ه �أت ��ى ب��دي��ع النظم
عجيب الت�أليف.
وتبعهم القا�ضي عبد اجلبار (ت 415:هـ) الذي ر�أى النظم
ي�ق��وم ع�ل��ى ان�ت�ق��اء الأل �ف ��اظ ،ث��م ن�ظ��م الأل �ف��اظ يف ��ص��ورة
�أن�ي�ق��ة ،وال�ت�ف��ا��ض��ل ي�ك��ون يف ن�ظ��م الأل �ف��اظ و�ضمها على
طريقة خم�صو�صة ،و�أما املعاين فال تفا�ضل فيها ،بل هي
كما يرى اجلاحظ «مطروحة على الطريق» .ويعد عبد
القاهر اجلرجاين (ت 471 :ه�ـ) امل�ؤ�س�س لتلك النظرية
وامل �ق �ي��م لأع �م��دت �ه��ا ب�ل�ا خ �ل�اف� ،إذ ان �ط �ل��ق يف ت��أ��س�ي���س��ه
لنظرية النظم م��ن ثنائية اللفظ واملعنى راف�ضاً ف�صل
اللفظ عن املعنى ،و�إمنا تتفاوت الألفاظ مبدى مالءمتها

للمعنى الذي جاءت لتعرب عنه ،ولذلك رمبا جتد اللفظة
ف�صيحة يف مو�ضع وغري ف�صيحة يف مو�ضع �آخر.
ويق�سم اجلرجاين الكلم �إىل ثالث :ا�سم ،وفعل ،وحرف.
وللتعلق فيما بينها ط��رق معلومة ،وه��و ال يعدو ثالثة
�أق�سام :تعلق ا�سم با�سم ،وتعلق ا�سم بفعل ،وتعلق حرف
ربا عنه �أو حا ًال منه �أو
بهما .وتعلق اال�سم باال�سم يكون خ ً
تابعاً له �صفة ،وتعلق اال�سم بالفعل ب�أن يكون فاع ً
ال له �أو
مفعوال ،فيكون م�صدرا قد انت�صب به مثل املفعول املطلق
�أو ظرفاً مفعو ًال فيه .وي�أتي تعلق احلرف بهما على ثالثة
�أنواع :تو�سط بني الفعل واال�سم ،وتعلق احلرف مبا يتعلق
ب��ه م�ث��ل ح ��رف ال�ع�ط��ف ،وت�ع�ل��ق مب�ج�م��وع اجل�م�ل��ة كتعلق
حرف النفي واال�ستفهام وال�شرط.
وي��رت�ب��ط ال�ن�ظ��م ع�ن��د اجل��رج��اين ارت �ب��اط��ا ��ش��دي��دا بعلم
ال�ن�ح��و ،فلي�س ه�ن��اك ��ش��يء ي��رج��ع ��ص��واب��ه �أو خ�ط��ؤه �إىل
ال�ن�ظ��م �إال وه ��و م�ع�ن��ى م��ن م�ع��اين ال�ن�ح��و ق��د �أ��ص�ي��ب به
مو�ضعه وو�ضع يف حقه ،ويرجع الف�ضل يف �صحة املعنى �إىل
معاين النحو و�أحكامه .وتتلخ�ص فكرة اجلرجاين عموما
يف �أن الألفاظ �أوعية للمعاين ،والبد �أن تتبع �آثار املعاين،
وال نظم وال ترتيب للكم حتى يتعلق بع�ضها ببع�ض ،و�أن
تلتقي معاين الكلمات على الوجه الذي يقت�ضيه العقل،
كما �أن النظم هو و�ضع الكالم على مقت�ضيات النحو.
بعد ذلك جاء الزخم�شري (ت 538 :هـ) تلميذ اجلرجاين
ل�ي�ت��م م��ا ب� ��د�أه �أ� �س �ت��اذه وذل ��ك لينقله م��ن ال�ت�ن�ظ�ير �إىل
التطبيق على الن�ص القر�آين ،ذلك �أن الأ�ستاذ ر�سم اخلطة
وبني الطريق ليتوىل الثاين التنفيذ ،حيث تتبع القر�آن
�آي ��ة �آي ��ة ل�ي��و��ض��ح م��ا ع�ن��اه اجل��رج��اين ب��ال�ن�ظ��م ال �ق��ر�آين.
فقد ُرزق اجلرجاين ال�سال�سة يف التعبري وا�سرت�ساال يف
التوجيه ،بينما ك��ان الزخم�شري �أك�ثر �إي�ج��ازا .ومل يكن
ال��زخم �� �ش��ري � �س��وى م�ق� ّل��د لأ� �س �ت ��اذه اجل ��رج ��اين وتظهر
عظمة الزخم�شري كلما ابتعد عن �أ�ستاذه.
ا�ستفاد الإمام احلاكم اجل�شمي (ت 494 :هـ) من �سابقيه

يف نظرية النظم ،فقد عني بالنظم عناية كبرية ،حتى عده
من �أهم علوم القر�آن الثمانية :القراءة ووجوهها وعللها،
وال�ل�غ��ة ،وا إلع� ��راب ،وال�ن�ظ��م ،وامل�ع�ن��ى ،وال �ن��زول ،والأدل ��ة
والأح�ك��ام ،والأخ�ب��ار والق�ص�ص .ويق�صد اجل�شمي بعلم
النظم ب�أنه «علم املنا�سبات» ،وهو علم له عالقة وطيدة
بنظم عبد ال �ق��ادر لكن لي�س ك�ث�يرا ،فهو عند اجل�شمي
معني بعلل ترتيب �أجزاء القر�آن و�سوره ،وتنا�سب املقاطع
والأج� ��زاء وال�ف�ق��رات وت�سل�سل الأغ��را���ض وال�ع�لائ��ق بني
املو�ضوعات.
وقد �أُطلق على علم النظم فيما بعد علم املنا�سبة ،وهو عند
اجل�شمي علم �شريف املنزلة ،نبه على �أهميته جمع غفري
من العلماء مثل ال�شيخ العز ابن عبد ال�سالم وال�سيوطي.
ومن فوائده العظيمة �أنه يزيل ال�شك احلا�صل يف القلب
ب�سبب عدم الت�أمل يف دقة النظم و�إحكام الرتتيب ،ويفتح
باباً جديدًا لإعجاز القر�آن .وقد جعل احلاكم علم النظم
العلم الرابع �ضمن علوم ال�ق��ر�آن ملنزلته الرفيعة ،فعلى
�سبيل املثال تناول �سورة الفاحتة �آية �آية من حيث اللغة
وامل�ع�ن��ى والأح �ك��ام يف �سبعة م��واط��ن ،وت�ن��اول�ه��ا م��ن حيث
النزول و�أ�سبابه يف موطنني� ،أم��ا النظم فجاء يف موطن
واحد يف نهاية �شرحه لل�سورة.
وق��د �أول ��ع بعلم امل�ن��ا��س�ب��ات ه��ذا ج�م��ع غ�ف�ير مم��ن ت�صدر
لتف�سري وت�صنيف ال �ق��ر�آن �أو �أل ��ف لعلومه مثل الفخر
الرازي يف تف�سريه الكبري (مفاتيح الغيب) و�أبو ال�سعود يف
تف�سريه (�إر�شاد العقل ال�سليم �إىل مزايا الكتاب الكرمي)
والزرك�شي يف (ال�بره��ان يف علوم ال�ق��ر�آن) وال�سيوطي يف
(الإت�ق��ان) ،وال��ذي ف��رق يف كتابه (معرتك ا ألق ��ران) بني
طريقتي اجل��رج��اين واجل�شمي وع��د ك��ل طريقة منهما
وجها خا�صا من وج��وه الإعجاز للقر�آن .وقد تطور علم
املنا�سبات وبلغ �أوج��ه يف الع�صر احلديث عند �سيد قطب
الذي �ألح على ما �سماه (الوحدة املو�ضوعية) لكل �سورة،
والوحدة املو�ضوعية للقر�آن كامال.
nskindi83@yahoo.com
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الشعبوية في أوروبا:
الماضي والحاضر

٩

زهرة السعيدية

وغيت جمرى التاريخ ب�إعادة توازن القوى يف العامل.
نعرف جميع ًا �أنَّ احلرب العاملية الثانية قد دمرت حوايل  ٪70من البنية االقت�صادية لأوروبا َّ
لكن ما الذي زج ب�أوروبا يف هذه احلروب والأزمات رغم كونها �سباقة يف حركات الإ�صالح والبعث الفل�سفي والفكري والتقدم العلمي وال�سيا�سي؟ يقرتح
�أحمد زايد يف مقاله «ال�شعبويات يف الزمن احلديث للدولة الأوروبية :مناذج الفا�شيات» �أن ظهور النزعات ال�شعبوية (النازية والفا�شية مث ًال) قد
�أوقف عجلة التقدم عن امل�سري وخلف �آثار ًا كارثية ق�صرية وطويلة الأمد.
مفهوم ال�شعبوية وخ�صائ�صها
ال���ش�ع�ب��وي��ة ه��و م�ف�ه��وم ��س�ي��ا��س��ي ي���ص��ف ح��رك��ات �أو م��واق��ف
�سيا�سية تركز �أن�شطتها على ال�شعب ،وتقدّمه كقوة �أخالقية
خية يف مُقابل النخب التي تعتربها فا�سدة ،غالباً ما تدعو
ّ
هذه املواقف ال�سيا�سة احلكومات للخ�ضوع مل�صالح اجلماهري
على ح�ساب �أي �شيء �آخ��ر .قد يبدو لنا ه��ذا املوقف �أ�صي ً
ال
�إذا توقفنا على املفهوم النظري ،لكن �إذا �أتينا على الواقع
ف�سيبدو ه��ذا امل��وق��ف مبهما وم�ع�ق��دا وتتخلله ال�ك�ث�ير من
امل�شكالت ،وذل��ك نتيجة الختالف دالالت مفهوم «ال�شعب»
من حركة ألخ��رى ،وتعدد اخل�برات التاريخية ،وظهوره يف
�سياقات �سيا�سية متباينة (مثل ال�شعبوية الدميوقراطية،
و�شعبوية اليمني ،وال�شعبوية اال�شرتاكية.)» ،
تقوم احل��رك��ات ال�شعبوية ع��اد ًة على ت�أجيج م�شاعر ال�شعب
وا�ستخدام �شعارات ورموز يف خطاباتها االندفاعية ،متخذة
من الأزم��ات االقت�صادية واال�ضطرابات ال�سـيا�سية منطلقاً
لها .وعادة ما تعتمد هذه املُمار�سات ال�سيا�سية على مهارات
زعمائها يف اخلطابة والبالغة اللغوية للتعبري عن معار�ضة
امل��ؤ��س���س��ات التقليدية وال��وق��وف يف ��ص��ف ال�شعب باعتباره
ال�ق��وة الأخ�لاق�ي��ة املُناق�ضة للنخبة .ه��ذا بالإ�ضافة �إىل �أ َّن
ه��ذه احل��رك��ات ع��ادة ما تت�أ�س�س بقيادة �شخ�صيات نرج�سية
حتظى بكاريزما �ساحرة ،و�أب�سط مثال على هذه ال�شخ�صيات
ريا بكتابات
هو زعيم معبد ال�شعوب جيم جونز الذي ت�أثر كث ً
�ستالني وهتلر والذي قاد رعيته �إىل انتحار جماعي م�أ�ساوي
يف .1978
تبث ال�شخ�صيات ال�شعبوية روح العداوة وال�شقاق بني ال�شعب
م��ن �أج��ل الت�أكيد على الهوية وك�سب اجلماهري للح�صول
على دع��م م�سرية الت�سلق �إىل ال�سلطة .وع��ادة ما ال ت�ستند
هذه احلركات على قيم مركزية ومبادئ وا�ضحة و�إمنا تقدم
حلو ًال �سطحية مل�شكالت �شائكة .من �أبرز �سمات هذه املواقف
كذلك �أنها ت�شخ�صن املمار�سات ال�سيا�سية؛ �أي ترتبط قيم
وتطلعات احلركة بقيم زعيمها ،وهنا يتجلى وجه الق�صور
يف هذه احلركات ،حيث ي�صبح القرار رهينة �أهواء رجل واحد
(ع ��ادة م��ا ي�ك��ون ج��ام��دا ومنغلق ال�ف�ك��ر) ،ث��م �إ َّن غ�ي��اب ه��ذا
الزعيم �أو موته يعني بال�ضرورة انتهاء احلركة.

النزعات ال�شعبوية يف �أوروبا
بالرغم م��ن �أ َّن م�صطلح ال�شعبوية ظهر حديثاً (يف القرن
الع�شرين) �إال �أ َّن ال�شعبوية ب�صفتها مم��ار��س��ات ق��د حدثت
يف �أوروب ��ا منذ الع�صور الرومانية واليونانية ،وق��د اتخذت
��ش�ك� ً
لا وا��ض�ح�اً م�ت�ط��رف�اً واكت�سبت �سمعتها ال�سيئة بظهور
ال �ن ��ازي ��ة وال �ف��ا� �ش �ي��ة امل �ع ��ادي ��ة ل �ل �ت �ع��ددي��ة وح �ق ��وق الإن �� �س ��ان.
يف�سر الكاتب ظهور الأيديولوجية الفا�شية (الفا�شية هنا
ت�شمل ك�لا م��ن ال�ن��ازي��ة ،وال�ف��ا��ش�ي��ة ،وجبهة الأر� ��ض ،وح��زب
التمرد ،وغريها »*) من خالل عاملني� ،أولهما �أزمة املجتمع
ال��ر�أ� �س �م��ايل ال �ت��ي رف �ع��ت م���س�ت��وى ال�ف�ق��ر وال�ب�ط��ال��ة ودخ ��ول
النظام الليربايل يف �أزم��ة نتيجة ال�صراع الذي دار بني دعاة
اال��ش�تراك�ي��ة ودع ��اة ال�ل�ي�برال�ي��ة وال ��ذي ك��ان �أ��س��ا��س��ه م�صالح
اق�ت���ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة خم�ت�ل�ف��ة .ع�ن��د ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة ،دخ��ل
ال�ف��ا��ش�ي��ون يف ال �� �ص��راع ،ك ��ردة ف�ع��ل لتلك الأح� ��داث ،و�أخ ��ذوا
ي�ن���ش��رون �أف �ك ��ارا م�غ��اي��رة م��دع�ين �أن ه��دف�ه��م ه��و االن�ت���ص��ار
ل�ل���ش�ع��ب ،وال ي �ب��دو ح �ت��ى ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة �أن ه �ن��ال��ك م�شكلة
فاالنت�صار لل�شعب غاية �أ�صيلة ،لكن �أن ت�صبح الدولة فوق
امل�ج�ت�م��ع و�أن ت�ت�ج��اه��ل امل���ص��ال��ح وم �ي��ل ال�ب���ش��ر ن�ح��و ال�ت�ع��دد
والرغبة يف �إدارة م�صاحلهم ال�شخ�صية مبا يرونه منا�سبا،
هنا تكمن امل�شكلة؛ حيث �إن الفا�شية والنازية كانتا تدعوان
�إىل �إع��ادة تنظيم الر�أ�سمالية بحيث تخ�ضع لتنظيم �سيا�سي
واجتماعي �أحادي ي�سري على نهج واحد.
�أم��ا العامل ال�ث��اين فقد ك��ان ظهور تيار حمافظ يدعو �إىل
ن��وع م��ن الت�شدد و�إع ��ادة القيم الأخ�لاق�ي��ة والتقليدية التي
حطمتها الثورة الفرن�سية ،وقد ظهر هذا الفكر املحافظ جلياً
يف توجهات القيادات ال�شعبوية.
خ�صائ�ص النزعات الفا�شية
م��ن �أه ��م خ���ص��ائ����ص ال�ف��ا��ش�ي��ة ال�ع��ام��ة ه��ي د�أب �ه ��ا ع�ل��ى �إل �غ��اء
التعددية ال�سيا�سية والثقافية وفر�ضها لفكر واحد باعتباره
ي� � ّوح ��د الأم� � ��ة حت ��ت م �ظ � ّل��ة واح � � ��دة .ال ي �ك ��ون يف م �ث��ل ه��ذه
املجتمعات حرية للفرد يف اختيار �أف�ك��اره �أو �إدارة م�صاحله،
فكالهما رهينة لقرارات الدولة .هذا بالإ�ضافة �إىل عداء هذه
املواقف مع النزعات الي�سارية �سواء كانت مارك�سية مت�شددة
�أو ا��ش�تراك�ي��ة دمي��وق��راط �ي��ة ،ول�ي����س �أو� �ض��ح م�ث� ً
لا ع�ل��ى ذل��ك
من االع�ت��داءات التي �شنتها فيالق الفا�شيني ذوي القم�صان

ال�سود على العمال يف �إيطاليا ،وزج املارك�سيني يف مع�سكرات
ال�ت�ع��ذي��ب يف �أمل��ان�ي��ا ال �ن��ازي��ة .وب��ال�ط�ب��ع ال يخفى ع�ل��ى �أح��د
عن�صرية هذه النزعات واختزالها للتاريخ يف «ر�ؤى عرقية
�ضيقة» ورمبا يكون �أكرب دليل على ذلك معاداتهم لل�سامية
وتعذيبهم لليهود.
وك�ن�ت�ي�ج��ة ل�ك��ل ه ��ذه اخل���ص��ائ����ص �أ��ص�ب�ح��ت ال�ف��ا��ش�ي��ة ت�ع��ادي
الدميوقراطية لأنها بر�أيهم تقف يف طريق عمليات االنتقاء
الطبيعي ،فالتقدم ب��ر�أي�ه��م ال ي�ح��دث �إال ب��ال�ق��وة وال���س�لاح،
وق��د ق��ال برميو دي ري�ڤ�يرا زعيم احل��زب الفا�شي الأ�سباين
�إن الأزم ��ات ال حت��ل بالدميقراط ّية و�إمن ��ا ب�شعراء يحملون
يف �أيديهم �أ�سلحة ،وهنا تظهر خا�صية �أخ��رى وه��ي النزعة
الع�سكرية الإمربيالية التي كانت �سبباً يف �إ�شعال فتيل احلرب
العاملية الثانية.
حا�ضر ال�شعبوية وم�ستقبلها
ق��د نعتقد �أن زم ��ن ال���ش�ع�ب��وي��ات ق��د وىل ،ل�ك��ن يف احلقيقية
ف ��إ َّن القوى ال�شعبوية �أ�صبحت تت�صاعد يف الآون��ة الأخ�يرة،
وال �أق�صد هنا يف �شكلها املخيف الذي حدث يف �أملانيا النازية
و�إي�ط��ال�ي��ا الفا�شية ،و�إمن ��ا يف �شكل �أق ��ل ح ��دة .ب��ان��ت مظاهر
ال���ش�ع�ب��وي��ة يف ال��زم��ن احل��دي��ث م�ث� ً
لا يف ح��رك��ة ب�ي�غ�ي��دا التي
تناه�ض �أ�سلمة الغرب ،وكذلك خ��روج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي و�صعود بوري�س جون�سون �إىل من�صب رئا�سة الوزراء.
ورمبا تكون خطابات ترامب �أبرز مظاهر ال�شعبوية يف الزمن
احل��دي��ث ،حيث يغلب ط��اب��ع العن�صرية والقومية املتطرفة
والتخويف على خطاباته ،هذا بالإ�ضافة �إىل حماولته لتمرير
قانون ترحيل مئات الآالف من املهاجرين من �أمريكا .كتب
ترامب يف مقال ُن�شر يف �صحيفة وول �سرتيت جورنال مقاال
ق ��ال ف�ي��ه« :ال�ت�ري ��اق ال��وح�ي��د ل�ع�ق��ود م��ن احل�ك��م امل��دم��ر من
ق�ب��ل حفنة ��ص�غ�يرة م��ن ال�ن�خ��ب ه��و ف��ر���ض الإرادة ال�شعبية
يف ك��ل ق�ضية رئي�سة ت��ؤث��ر على ه��ذا ال�ب�ل��د� ..إن النا�س على
حق ،والنخبة احلاكمة على خط�أ»� ،إذن البد �أن نطرح �أخرياً
�س�ؤا ًال مهماً ،هل �ست�ستمر هذه القوى ال�شعبوية يف ال�صعود
حتى تظهر نزعة �شبيهة بالنازية والفا�شية� ،أم �أنها �ستموت
يف مهدها؟ تبقى الإجابة �إىل هذه اللحظة رهينة بالعوامل
االقت�صادية وال�سيا�سية ،والت�أويالت.
Zahra.alsaidi09@gmail.com
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َتأريخ األديان عند العامري
والبيروني

سيف الوهيبي

قام منهج درا�سة الأديان عند العامري والبريوين على �أ�س�س نقدية ومو�ضوعية بعيد ًا عن التع�صب والتعميم ،فهما مل ي�ستغال النقد لالنق�ضا�ض على الأديان
الأخرى ،بل كانت درا�ستهما مو�ضوعية عقالنية هادئة ،ال تعرب عن �شيء �سوى الإن�صاف العلمي ،ومل يعرف الفكر الغربي -مقارنة الأديان  -كمنهج علمي يف جمال
الأديان� ،إال يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر يف الوقت الذي ا�شتغل به العلماء امل�سلمون منذ الع�صور الو�سطى ،و َب َر َز �أبو احل�سن حممد بن �أبي ذر يو�سف
العامري ،وحممد بن �أحمد اخلوارزمي امللقب ب�أبي الريحان و�شهرته البريوين يف ُمقدمة من ا�ستخدم منهج املقارنة وطبقه ب�صورة علمية .نناق�ش ت�أريخ العامري
والبريوين للأديان يف مقال الكاتبة «منى �أحمد �أبو زيد» املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «العالقات بني الأديان عند العامري والبريوين».
نظرة العامري والبريوين للأديان
يف بدايات القرن الرابع الهجري ظهرت نظرة جديدة تبناها
م ��ؤرخ ��و ع�ل��م الأدي � ��ان جت� ��اوزت ن �ظ��رة �أه ��ل احل��دي��ث يف ال�ك�ت��اب��ة
التاريخية ،حيث �أدرك �أ�صحاب تلك النظرة عزوف �أهل احلديث
عن ا�ستيعاب �أديان وفكر الأمم الأخرى ،وبرزت هذه النظرة عند
العامري والبريوين فاجتها �إىل درا�سة الأديان ال�سابقة ومقارنتها
مع الدين الإ�سالمي ،ومل يعد امل�ؤرخون هم الفقهاء واملحدثني،
و�إمنا كانوا مفكرين تناولوا �أحوال الأديان واملجتمعات الب�شرية،
وبيان ما عر�ض لها من تبدالت وحتوالت ودرا�ستها درا�سة علمية
نقدية؛ ملعرفة �أديانها وعر�ض عقائدها ،وحماورة �أ�صحابها.
ك��ان��ت ال�ن�ظ��رة ال���س��ائ��دة  -ق�ب��ل ال�ع��ام��ري وال �ب�ي�روين -ل�ت��أري��خ
الأدي ��ان ه��ي نظرة �أه��ل احل��دي��ث؛ �إذ ب��د�أت ال��درا��س��ات التاريخية
مت�صلة بالدرا�سات احلديثية ،وك��ان �أ�سلوب ال��رواي��ة هو �أ�سلوب
احلديث �شك ً
ال ومبنى ،و�أكدت تلك النظرة للتاريخ على �أنه جز ٌء
من العلوم ال�شرعية ،وهو علم م�ساعد لعلم «اجلرح والتعديل»،
كما ا�ستفاد علم التاريخ نف�سه من علم احلديث يف تقييم امل�ؤرخني،
وق ��ام ال �ت��اري��خ يف �أ��س��ا��س��ه ل�ل�ت��أري��خ ل�ل���س�يرة وامل �غ ��ازي وال�تراج��م
والفتوحات ،ونظر �إليه على �أنه «علم �ضبط الروايات ،والتحقق
من م�صداقية �أ�سانيدها وتواترها؛ لك�شف التزوير والكذب فيها»،
ونظر �إىل التاريخ على �أن��ه علم يخدم العلوم الدينية الأخ��رى
ويتممها وي��و��ض�ح�ه��ا ،خ��ا��ص��ة و�أ َّن ال�ع��دي��د مم��ن اه�ت��م بالتاريخ
من الأوائ��ل كانوا من املحدثني واملف�سرين �أو الفقهاء؛ لغر�ض
التدوين واحلفاظ على ال�شريعة ،وقد جمع العديد من العلماء
بني التاريخ والعلوم الإ�سالمية لإدراكهم حتمية التالزم بينهما.
  ما مي ّيز منهج العامري والبريوين
 -1ترك النقل واالعتماد على العقل
ي�ضع ال�ع��ام��ري العقل م�ع�ي��اراً للحكم وامل�ق��ارن��ة ب�ين الأدي ��ان،
ف��ال�ع�ق��ل �أم ��ر ث��اب��ت م���ش�ترك ب�ين ب�ن��ي ال�ب���ش��ر ،ووج ��ه ال�ع��ام��ري
ب���ض��رورة االع�ت�م��اد على العقل يف درا��س��ة الأدي ��ان �أن يبتعد عن
امل�ي��ل ال�ع��اط�ف��ي امل�ت�ح�ي��ز ال ��ذي يف�سد ر�ؤي ��ة ال��واق��ع واحل�ق�ي�ق��ة.
وه��ذه اخل�ط��وة اعتمدها ال�ب�يروين �أي���ض�اً عندما ن��ادى ب�أهمية
التحرز من �إ�سار العاطفة الدينية ،والتخل�ص من ثنائية املذموم
واملحمود يف درا�سة الأدي��ان ،ودرا�ستها درا�سة مو�ضوعية� ،إال �أن
مطلب ع�سري؛ فالباحث ذاته وثقافته وعقيدته
التجرد املطلق
ٌ
تظهر �آثارها يف درا�سته.
 -2االلتزام باملو�ضوعية

مت � َّي��ز م�ن�ه��ج ال �ع ��ام ��ري يف احل ��دي ��ث ع ��ن الأدي� � ��ان مب��و��ض��وع�ي��ة
و�صدق ،فهو مل يبالغ يف التهوين من �ش�أنها ،بل ح��اول �إ�شاعة
روح الت�سامح جت��اه الآخ��ر ب�صفة عامة ،والآخ��ر الديني ب�صفة
خا�صة ،يت�ضح ذلك من خالل حر�صه على االع�تراف ب�شرعية
غ�ير امل�سلم ودرا� �س��ة �أدي��ان��ه ،يف وق��ت د�أب ��ت فيه �أغ�ل��ب الأدب�ي��ات
الفقهية الإ�سالمية على رف�ض الآخر و�إق�صائه برغم اعرتاف
الن�ص ال�ق��ر�آين بحقوقه .التزم ال�ب�يروين املو�ضوعية؛ �إال �أنه
ر�أى �أن �أغلب من اهتم باملقارنة بني الأديان� ،إما متعاطف معها
�أو متحامل عليها ،فحر�ص على ال�ت��زام املو�ضوعية يف عر�ض
الأفكار واملعتقدات ،وجترد من التمييز العن�صري ،والتزم منهج
ال�صدق يف الإخ�ب��ار عن عقائد الهنود ،فو�صف كتابه« :حتقيق
ما للهند» ،ب�أنه لي�س لن�صرة دين على �آخر �أو ملة على �أخرى،
بل هو كتاب ير�صد احلقيقة فقط ،وه��و كتاب حكاية ومقارنة
ومقاربة  .
 -3النزول �إىل امليدان  
مل يكتف ال�ع��ام��ري وال �ب�ي�روين بجمع امل�ع�ل��وم��ات م��ن الكتب
امل���س�ط��ورة ،ب��ل ان�ط�ل�ق��ا� إىل م�ي��دان ال�ب�ح��ث ل�ل��درا��س��ة وامل�ع��اي�ن��ة،
وق��د حتقق ه��ذا للعامري م�ب�ك��راً ،فقد ول��د يف بلخ ال�ت��ي كانت
حينها م��رك��زاً ثقافياً ودينياً� ،ضم �أطيافاً متعددة من خمتلف
الديانات واملِلل ،كما تنقل العامري بني مراكز ثقافية خمتلفة،
مثل بخارى والري وبغداد وهي من �أهم مراكز العلم والتجارة
يف القرون الو�سطى ،ومن خالل تلك اجلوالت ا�ستطاع العامري
�أن ي�ت�ع��رف ع��ن ق��رب ع�ل��ى ع�ق��ائ��د �أه ��ل ال��دي��ان��ات الأخ ��رى و�أن
يحاورهم.
واعتمد البريوين منهج املعاينة وامل�شاهدة يف ت�أريخه للديانات،
وعاب على علماء امل�سلمني �أنهم مل يدر�سوا عقائد الهنود درا�سة
معاينة� ،إمن��ا اعتمدوا على اخليال والأ�ساطري ،وتعاملوا معها
ح�سب املنقول من الأخ�ب��ار ،وا�ستنتج ال�ب�يروين �أهمية املعاينة
وامل�شاهدة حيث عا�ش مدة طويلة بالهند ،يقال� :أنها ترتاوح بني
ثالثني �أو �أربعني عاماً ،ا�ستطاع فيها �أن يدر�س �أحوالهم ،ويعرف
تقاليدهم ،ويقف على �أ�ساليب حياتهم ،وتعلم لغاتهم ،فقد �أتقن
البريوين اللغة ال�سن�سكريتية ،كما تعلم بع�ض اللغات الأ�صلية،
مثل اليونانية والفار�سية �إىل جانب العربية والعربية.
�أوجه املقارنة التي �أعتمدها العامري والبريوين
 -1الألوهية والنبوات
ب� َّين العامري �أن الإ��س�لام متيز ع��ن الأدي ��ان الأخ ��رى بعقيدة

التوحيد اخلال�ص ،التي تنزه اهلل � -سبحانه وتعاىل -عن الت�شبيه
الذي اعتقده اليهود ،والتثليث الذي اعتقده الن�صارى ،وال�ضد
 �إله النور و�إله الظالم  -الذي يعتقده املجو�س ،وال�شرك الذييعتقده عبدة الأ�صنام ،ويخل�ص العامري �إىل �أن��ه مل يجد �أهل
دين حري�صني هلى تقدمي املقدمات العقلية ال�ستخراج النتائج
ال�ن�ظ��ري��ة يف ا��س�ت�خ�لا���ص ت��وح�ي��د اهلل م��ن امل�ع��ان��دي��ن ومغالطة
املغالطني ،ما عني به متكلمو الإ�سالم.
مل ي�سلم �أهل الأديان من الغلو والتق�صري يف مو�ضع الأنبياء� ،أما
الغلو فهو ما ادعته الن�صارى من �ألوهية عي�سى عليه ال�سالم،
و�أم� ��ا ال�ت�ق���ص�ير ف��و��ص��ف ال �ي �ه��ود لأن�ب�ي��ائ�ه��م وت�ك��ذي�ب�ه��م ،وق�ت��ل
بع�ضهم بغري وج��ه ح��ق .وي�شري ال�ب�يروين �إىل تقارب الديانات
الهندية وامل�سيحية يف مو�ضوع الر�سل ،واختالفها اختالفاً بيناً
يف العقيدة الإ�سالمية؛ �إذ �أن الر�سول يف اليهودية وامل�سيحية
يو�صف ب�أنه (اب��ن) الإل��ه ،تعاىل اهلل عن ذلك علواً كبريا ،كمت
و�صف اليهود (عزيرا) ب�أنه ابن الإل��ه ،وو�صف الن�صارى عي�سى
بذلك� ،أما الديانات الهندية فقد اختلفت يف مو�ضوع النبوات،
فبع�ضها ي�صرح بوجود الأنبياء ،وبع�ضها ينكرها �أ�ص ً
ال.
 -3املالئكة
  ي�ؤكد العامري �أن عقيدة امل�سلمني يف املالئكة من �أ�صح العقائد
الإميانية بني الأدي ��ان ،فقد ك��ان امل�شركون يقولون� إن املالئكة
بنات اهلل ،وادعى املثنوية واملجو�س �أن الآلهة القدمية بعد موتها
عادت يف �صورة مالئكة ت�ستحق العبادة ،وادعى اليهود �أ َّن املالئكة
يجوز على الواحد منهم �أن يرتكب الكفر؛ في�ستحق امل�سخ من
اهلل .كما �أ� �ش��ار ال �ب�يروين �إىل االع�ت�ق��ادات الدينية والفل�سفية
ال �ف��ا� �س��دة ح ��ول امل�لائ �ك��ة؛ �إذ ي�ن���س��ب ل�ب�ع����ض ف�لا��س�ف��ة ال�ي��ون��ان
االعتقاد ب��أن الكواكب هي املالئكة ،و�أقاموا نظريات وت�أويالت
ب�أ�سماء املالئكة.
 -4الكتب ال�سماوية
َّ
بي العامري ميزة القر�آن الكرمي على الكتب ال�سماوية ال�سابقة
م��ن ع ��دة وج ��وه ،ت �ع��ود �إىل �إع �ج ��ازه يف � �ص��ورة اخل �ط ��اب ،ونظم
الأل�ف��اظ ،ويف ت�أليف امل�ع��اين ،فالكتب ال�سماوية و�إن كانت كلها
جليلة القدر؛ �إال �أن ما ا�ستجمعه القر�آن هو �شيء باَيَن جميع
الكتب .وقد عر�ض البريوين الكتاب املقد�سي عند الهنود وهو
(ال�ف�ي��دا) ،ومعناه العلوم مبا هو غري معلوم وه��و ك�لام ن�سبوه
�إىل الإل��ه ،ويتلوه الرباهمة من غري تف�سري ،وقد اختلطت فيه
جمموعة من الأ�ساطري اليونانية القدمية.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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أهمية الفكر المقاصدي
في تجديد الفقه اإلسالمي
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هنية الصبحية

يتناول الباحث املغربي و�أ�ستاذ �أ�صول الفقه ومقا�صد ال�شريعة بجامعة حممد الأول وجدة حممد �شهيد يف مقاله -املن�شور مبجلة «التفاهم» «يف
جتديد الفقه الإ�سالمي و�أ�صوله� :أهمية التنظري املقا�صدي» ،وقد ت�ضمن تناوله التجديد يف �أ�صول الفقه وجتديد الفقه الإ�سالمي.
ي�شري الباحث �أ َّن التجديد ق�ضية مبحثية متجددة ومرتبطة
بحياة الأمة ودينها فوجودها وا�ستمراريتها مرتبط ارتباطا بها
ومعها من �أج��ل جت��اوز التحديات واملعوقات التي قد تواجهه،
بحيث ي�ستطيع الإج��اب��ة ع��ن ال�ت���س��ا�ؤالت امل�ستجدة وامل�ستمرة
التي تطرحها الإن�سانية؛ لأن الهدف من الدين �إ�سعاد الأم��ة
جمعاء ومن بينها الأمة الإ�سالمية بحيث تبحث عن م�صاحلها
وتتخل�ص من ال�ضرر غري املجدي وهذا ما ي�سعى �إليه التنظري
امل�ق��ا��ص��دي .وي �ع��رف االج�ت�ه��اد ب ��أن��ه ا��س�ت�ف��راغ اجل�ه��د ال��وا��س��ع،
و�إب�لاغ اجلهد يف حت�صيل العلم �أو الظن باحلكم ،طل ًبا ملق�صد
ال�شارع املتحد.
ملخ�صا لكل ما
متثل
إ�سالمي
ل
ا
الفقه
أ�صول
�
أن
�
ويرى ال�شهيد
ً
�أنتجه العقل امل�سلم؛ باعتبارها �آلة تقوم بقراءة الن�ص ال�شرعي
ق��راءة متكنه من الو�صول �إىل الأحكام ال�شرعية املنا�سبة لكل
الأزم �ن��ة والأم�ك�ن��ة وال�شخو�ص؛ لت�ستطيع �أن حتقق مبتغاها
وتي�سر لهم عبادة اهلل بتنزيل �شريعته واقعا.
وي�ع��د ال�شافعي �أول املهتمني بتدوين وت�صنيف �أ��ص��ول الفقه
الإ�سالمي وفق منهج علمي وله م�ؤلف خا�ص يدعى الر�سالة،
ومل تقت�صر امل�ك�ت�ب��ة الإ� �س�لام �ي��ة ع�ل��ى ر��س��ال��ة ال���ش��اف�ع��ي فقط
و�إمنا زخرت مبجموعة من امل�ؤلفات املختلفة واملتعددة بح�سب
مدار�سها الفقهية ومذاهبها الكالمية وال�ت��ي ُيكننا ذكرها
يف ث�لاث م��دار���س ك�برى وه��ي :طريقة املتكلمني وه��ي طريقة
اعتمد عليها �أهل علم الكالم والعقيدة ومن �أهم روادها ر�سالة
ال�شافعي وال�بره��ان للجويني وامل�ست�صفى للغزايل واملح�صول
ل�ل��رازي .وطريقة الفقهاء وت�سمى طريقة الأح�ن��اف �إذ تعتمد
على تقعيد ال�ق��واع��د ان�ط�لاق��ا م��ن ال �ف��روع ،وم��ن �أه ��م رواده ��ا
م�آخذ �شرائع الإ�سالم للماتريدي و�أ�صول الكرخي والف�صول
يف الأ� �ص��ول للج�صا�ص و�أ� �ص��ول ال�سرخ�سي .و�أخ �ي�را طريقة
املت�أخرين التي جتمع بني الطريقتني ال�سابقتني ومن �أهمها
جمع اجلوامع لتاج الدين ال�سبكي والتحرير للكمال بن الهمام
وموافقات ال�شاطبي.
وي��و��ض��ح ال�ب��اح��ث �أ َّن ال�ت�ج��دي��د يف �أ� �ص ��ول ال�ف�ق��ه ان�ق���س��م �أه��ل
اخت�صا�صه واملهتمون به �إىل ق�سمني هما :ق�سم ال يقوم على
التجديد و�إع ��ادة النظر يف الأ��ص��ول على �أ�سا�س �أن منوها قد
اكتمل ون�ضج وال ميكن ال��زي��ادة والنق�صان فيه؛ وذل��ك ب�سبب
االحرتاز ال�شديد من دخول اجلهالء فيه وبذلك يطيح باملنهج
الإ�سالمي .وق�سم ال يخفي حما�سه للتجديد الأ�صويل و�إعادة
النظر يف بنية الأ� �ص��ول ومباحثها وطبعها بطابع التحديث
وم��واك �ب��ة ال�ع���ص��ر ،لت�ستطيع �أن جت�ي��ب ع��ن ال �ت �� �س��ا�ؤالت التي
يفر�ضها الواقع املُعا�صر.

وي��ذك��ر الباحث �أب ��رز �أرب�ع��ة تعاريف �إىل التجديد يف الأ��ص��ول
وه��ي� :أن�ه��ا الت�أ�سي�س والتطوير ب��ال��زي��ادة وال�شرح والتف�صيل
و�ضوحا يف العقول وهذا
لبع�ض املباحث والأبواب؛ لت�صبح �أكرث
ً
التزم به ال�شافعي والعلماء من بعده ،وقد يعني التجديد ب�إعادة
الرتتيب و�إع ��ادة ب�ن��اء �أ��ص��ول الفقه الإ��س�لام��ي ترتيبا جديدا
وتنقيته من النقا�شات غري املجدية والتي لها عالقة باملنطق
�أحياناً وببع�ض الق�ضايا العقدية والكالمية التي ال تتنا�سب
م��ع ال ��واق ��ع ،و��ص�ي��اغ�ت�ه��ا وف ��ق ر�ؤي ��ة �أخ ��رى ق��د ت�ك��ون مقا�صد
ال�شريعة الإ�سالمية والقواعد الكلية وامل�صالح ال�شرعية وهذا
مثل ما ج��اء به ال�شاطبي� ،أم��ا ال�شوكاين فاعتمد يف التجديد
على التوفيق بني الآراء املت�ضاربة التي عرفت عن الأ�صوليني
ال�سابقني وحم��اول��ة ال�ت��وف�ي��ق بينهم� .أم ��ا رف��اع��ة الطهطاوي
وح�سن ال�تراب��ي فقد عُنيا بالتجديد م��ن خ�لال �إع ��ادة البناء
بطريقة ع�صرية موافقة للواقع وت�ستجيب للتطلعات.
ك �م��ا ي�ن��اق����ش ال �ب��اح��ث �أن ه �ن��ال��ك م� ب��ررات دع ��ت احل ��اج ��ة �إىل
ال�ت�ج��دي��د الأ� �ص��ويل ب�سبب ت�ع��دد وت �ن��وع ال��دع��وات وه ��ي :ع��دم
تفعيل االجتهاد والتجديد مل��دة زمنية طويلة وميكننا القول
ت��وق�ف��ه وخ��ا��ص��ة ب�ت��زام��ن ت �غ�يرات وحت ��والت م���س�ت�م��رة ،وب��ذل��ك
�أ�صبح املجتمع بحاجة �إىل تفنيد ق�ضاياه امل�ت�ج��ددة؛ التي مل
ت�ستطع �أ�صول الفقه التقليدية ا�ستيعابها .وبذلك جاء االجتهاد
كفر�ض يف ال�شريعة باعتباره حياة الت�شريع و�ضرورة متجددة يف
كل زمان ومكان؛ وذلك من �أجل احلفاظ على جتدد وا�ستمرارية
وبقاء ال�شريعة الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل ت�ضخم املباحث يف
�أ�صول الفقه التي تعتمد على ا�ستنباط الأحكام ال�شرعية من
�أل �ف��اظ ال���ش��ارع وق�ل��ة االه�ت�م��ام بحكمة ال�شريعة ومقا�صدها.
وعليه ،يو�ضح الباحث �أن تطور الفقه الإ��س�لام��ي ج��اء ب�شكل
معوج �أي يجتهد املجتهد وفق ما فهمه من حكم ومقا�صد ووفق
امل�صلحة ال�شرعية �أي وفق القيا�س ال�صوري ووفق ما يتطابق يف
الق�ضية تطابقا �صوريا ك�شبه �شكلي �أو ا�شرتاك لفظي وبذلك
ي�صبح القيا�س مقدماً على امل�صالح ال�شرعية املعتربة ومقدماً
على الكليات .وي�ؤكد الباحث �ضرورة الإحلاح ب�شدة على توظيف
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية؛ فاملق�صد من جتديد �أ�صول الفقه
هو القول باملقا�صد وتوظيفها.
�أم ��ا الفقه الإ��س�لام��ي فهو العلم ب��الأح�ك��ام ال�شرعية العملية
املكت�سبة من الأدل��ة التف�صيلية ومو�ضوعه ين�صب على الفعل
ال��ذي يقوم ب��ه الإن���س��ان فيما �أم��ر ب��ه اهلل ت�ع��اىل ،وي�ستقي هذا
الفقه م�صدره يف عهد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم من القر�آن
وال�سنة النبوية ،حيث يقوم بالتوجيه والإر��ش��اد من �أج��ل بناء
الأم ��ة الإ��س�لام�ي��ة ب�ن��اء �سليما وب��ذل��ك حتقق ال�ق��دوة والأ��س��وة

التي تلهم امل�سلمني ال�ستكمال طريق بنائها كما كان ال�صحابة
يجتهدون ف�يرى ال��ر��س��ول اج�ت�ه��اده��م ويقبله �إن ك��ان موافقاً
لل�شرع ويرف�ضه �إن مل يوافقه ،وبعد وف��اة الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم تو�سعت الأم��ة الإ�سالمية و�شملت �أجنا�سا و�أعراقا
خمتلفة ،مم��ا ف��ر���ض حت��دي��ات ج��دي��دة �أم ��ام ال�ف�ق��ه الإ��س�لام��ي
وب��ذل��ك ازدادت م���ص��ادر �أخ ��رى للفقه الإ��س�لام��ي غ�ير الكتاب
وال�سنة وه��و االج�ت�ه��اد ومب��ا ك��ان ي�ع��رف ب��ال��ر�أي .ث��م ج��اء دور
التابعني وا�ستمرت الفتوحات الإ�سالمية وزادت حتديات الفقه
الإ�سالمي وازداد م�صدر جديد للفقه الإ�سالمي غري القر�آن
وال���س�ن��ة ال�ن�ب��وي��ة واج �ت �ه��اد ال���ص�ح��اب��ة وب��ذل��ك �أ��ض�ي��ف اج�ت�ه��اد
ال�ت��اب�ع�ين ،وات���س�ع��ت دائ ��رة ال� ��ر�أي واخل �ل�اف وظ �ه��رت م��در��س��ة
املدينة والكوفة� ،إىل �أن جاءت مرحلة التدوين وظهور الأئمة
املجتهدين و�صحيح البخاري وم�سلم وم�سند �أح�م��د ويف هذه
ال�ف�ترة ات�سعت ق��وة االخ �ت�لاف .وت�ع�ت�بر ه��ذه امل��رح�ل��ة مرحلة
حيوية يف الفقه الإ�سالمي؛ �إال �أ َّن املرحلة التي حلقته عرفت
باجلمود وال�تراج��ع الفقهي ،وهنالك جمموعة م��ن الأ�سباب
ال�ت��ي �أدت �إىل ت��راج��ع ال�ف�ق��ه الإ� �س�لام��ي ،ك�ق���ص��ور ال�ه�م��م عن
االجتهاد والرتكيز على ا ألق ��وال املذهبية ،واقت�صرت املرحلة
على ال�ن�ق��ل ،وت��رك��زت امل��رح�ل��ة على ال �ق��راءة ال على االج�ت�ه��اد،
وه��ذا ما ترتب عليه ت��رك اال�شتغال بعلوم االجتهاد وحماربة
املجتهدين و��ش�ي��وع امل�ن��اظ��رات واجل� ��داالت واالخ �ت�لاف��ات التي
ت� ��ؤدي �إىل ان�ت���ش��ار ال�ن��زاع��ات وال�ف�تن واال��ش�ت�غ��ال بالفر�ضيات
وامل�سائل الغيبية وامل�ستحيلة وكرثة اجلهل وقلة العلم.
وي�شري الباحث �إىل �أن هذا اجلمود الفقهي امل�ستمر �إىل الآن؛
انعك�س �سلباً على ح�ي��اة الإن���س��ان ف��أث��ر عليه ح�ضاريا وخلقيا
واجتماعيا وب��ذل��ك مل ت��رت��ق الأم ��ة الإ��س�لام�ي��ة ب�ع��د؛ فيو�ضح
�ضرورة تنقية الفقه الإ�سالمي من العديد من الآراء والأحكام
ال�ت��ي جت ��اوزت ح ��دود ال���ش��ري�ع��ة .ك�م��ا ي��ذك��ر ال�ب��اح��ث �أن الفقه
املعا�صر يواجه العديد من التحديات التي �أفرزتها جمموعة
م��ن الأ��س�ب��اب حت��ت ع�ن��وان اال�ستعمار والتغريب واال�ست�شراق
واحلداثة.
وي��ؤك��د ال�شهيد �أن االج�ت�ه��اد ح��رك��ة دائ�م��ة وم�ستمرة ،والآراء
االجتهادية ال ميكن الإطالق عليها �صفة الثبات ،حيث �إن الثبات
للن�صو�ص ال�ق��ر�آن�ي��ة وال�ن�ب��وي��ة� ،أم ��ا االج�ت�ه��اد في�ساير ال��واق��ع
املتغري حتى يحقق مقا�صد ال�شريعة ،و�أن الفقه الإ��س�لام��ي
مهما اختلفت �آرا�ؤه ،ف�إن اجلميع متفق على مواجهة التحديات
املعا�صرة التي تواجه الأمة الإ�سالمية معتمدة على الثوابت مع
مراعاة التغريات التي زخرت بها الثقافة الإ�سالمية وبث روح
ال�شريعة وتبنيها.
heenosaid@gmail.com
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القرآن الكريم وإصالح األمة
قيس الجهضمي
�إن «الدين هو يف الأ�سا�س ذلك الن�شاط الروحي املنظم للحياة امل�شرتكة بح�سب هدف �أ�سمى هو اخلري العام» ،والتاريخ يذكر �أنَّ الدين كان �أداة للنهو�ض
والتطور ومكافحة الظلم والف�ساد ،لذا يتناول الكاتب عبد املالك �أ�شهبون يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم «القر�آن الكرمي يف الإ�صالح الإن�ساين
واالجتماعي» دور الإ�سالم يف جمال الإ�صالح والتوجيه الإن�ساين مبا يوفر للنَّا�س حياة �سعيدة ومنظمة وخالية من الظلم والف�ساد.
والإ�سالم يف معناه اال�صطالحي هو «اخل�ضوع واالنقياد لأمر
اهلل والت�سليم لق�ضائه و�أح �ك��ام��ه وال��ر��ض��ا ب �ه��ا» ،و�أوام� ��ر اهلل
واالن�صياع لها حتمل يف طياتها �إرادة الإ�صالح ومقاومة الظلم
وال�ف���س��اد ،والإ� �ص�ل�اح ا��ص�ط�لاح��ا ي��دل ع�ل��ى «ت �ق��ومي م��ا �إع ��وج،
وترميم ما تداعى» وه��ذا ا ألم��ر قائم على ال�صريورة الزمنية
التاريخية ،والكاتب يرى �أن الإ�صالح املطلوب الآن هو �إ�صالح
الف�ساد على �أ�س�س ما و�صلت �إليه الإن�سانية املتقدمة وهي التي
ت�شمل كل جماالت احلياة خ�صو�صا الدينية وال�سيا�سية.
فعلى ال�صعيد الإن�ساين جاء الإ�سالم لإ�صالح ال�صفات ال�سيئة
بالإن�سان وا�ستبدال ال�صفات احل�سنة بها ،لذلك ثار يف البداية
على العادات والتقاليد والأعراف ال�سيئة املوجودة عند العرب،
منها التطري من املولود الأنثى ،وو�أد البنات ملّا ظنوا �أنه حني
ي ��رزق ال��رج��ل ب��أن�ث��ى ف�ك��أن ال�ع��ار ُج�ل��ب ل��ه ،ف�ه��ذه الأم ��ور كلها
حرمها الإ�سالم لأنها اعتداء على حق الأنثى باحلياة ،و�أ�صلح
النظام ب�أن �سوى بينها والرجل يف احلقوق والواجبات ،و�شرع
الطالق يف حال انعدام االن�سجام بينهما ،وجعل لها ن�صي ًبا من
املرياث بالعدل.
�أم ��ا ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د االج �ت �م��اع��ي ف���س�ع��ى الإ� �س�ل�ام �إىل ح�صول
كل �إن�سان على كفايته من امل�أكل وامللب�س وامل�سكن ،و�أال يكون
يف ال��دول��ة �أن��ا���س ف �ق��راء ،وه ��و ه�ن��ا مل ي�ج��ز للغني اال�ستئثار
وا�ستحواذ املال كله دون �أن يفكر ب�أفراد جمتمعه ،كما �أنه �أو�صى
باالهتمام باليتامى وتنمية �أموالهم وحت��رمي �أكلها بالباطل،
و�شدد الإ�سالم على �أال يتعاون امل�سلمون مع املف�سدين وال�سفهاء
يف الأموال ،لأ َّن الأموال هي من �أ�سا�سيات قيام الدولة وقوتها،
كما �أنه نهى عن �أكل الأموال بني النا�س بالباطل ،و�أمر امل�سلم
بالتو�سط واالعتدال يف الإنفاق ،ويذكر الكاتب �أن علماء �أ�صول
الدين ق�سموا املقا�صد والغايات �إىل ثالثة :ال�ضروريات وهي
امل�صالح ال�ضرورية لوجود الإن�سان ماديا ومعنويا ،واحلاجيات
وه ��ي امل �� �ص��ال��ح ال �ت ��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا الإن �� �س ��ان ال� �س �ت �ق��ام��ة ح�ي��ات��ه،
والتح�سينات التي يرتقي بها الإن���س��ان نحو مزيد م��ن ال�سعة
وال�ف���ض��ل ،ويف ال�صعيد ال�سيا�سي ق��ام الإ� �س�لام بتعديل نظام
احلكم القائم على القبيلة وعاداتها و�أعرافها والتي يف بع�ضها
جائرة وظاملة� ،إىل نظام الت�شاور بني احلاكم واملحكوم واالحتاد

وعدم التنازع ،وال�سعي المتالك القوة والت�أهب للقتال يف حال
الطوارئ.
م �ن��ذ ال �ق ��رن اخل��ام ����س ال �ه �ج��ري ب � ��د�أت ال ��دول ��ة الإ� �س�لام �ي��ة
ب��ال�ت�ف�ك��ك ،و��ض�ع�ف��ت احل��رك��ات العلمية واق�ت���ص��رت ع�ل��ى �شرح
امل �ت ��ون وت�ل�خ�ي���ص�ه��ا وت ��راج ��ع الإب� � ��داع وال �ت �ج��دي��د ،ث ��م طمعت
الدول اال�ستعمارية بهذه الدولة« ،ولئن كانت دوافع امل�ستعمر
اقت�صادية يف ال��درج��ة الأوىل ف�إنها مل تكن تخلو م��ن حوافز
دينية متثلت يف البعثات التب�شريية» ،وكان �أ�صحاب الإ�صالح يف
تلك الفرتة جامدي الأفكار ومل ينطلقوا �إىل اجتاهات منطق
احل���ض��ارة اجل��دي��دة� ،إذ يرتكز االجت ��اه اجل��دي��د على مبد�أين:
العقالنية وال�ن�ظ��رة ال�ن�ق��دي��ة ،وب�ه��ذه ال��ر�ؤي��ة اجل��دي��دة يقوم
امل�صلح باالجتهاد يف م�ستوى النوازل املعا�صرة و�صناعة قراءة
حقيقية للواقع ،ويذكر الكاتب �أن االنتكا�سات يف حتقيق م�شروع
ومار�سات امل�سلمني �أنف�سهم �أما
النه�ضة هو ناجت من �أح��وال ُ
القر�آن الكرمي فهو ال�سبيل ال�صحيح للإ�صالح.
وينتقد ال�ك��ات��ب علماء امل�سلمني ب��أن�ه��م ه��م م��ن �ضمن �أ�سباب
االنحطاط والتخلف يف الدول الإ�سالمية ،حني مل ي�سرت�شدوا
بجوهر الدين ومل يتمكنوا من حتويل �آيات القر�آن �إىل ن�شاط
اجتماعي و�سيا�سي وثقايف �إن�ساين بر�ؤية معا�صرة ،و�أنّ علماء
الإ�سالم حددوا �شروطا ثالثة جلعل الإ�سالم يتكامل دينا ودنيا
عليهم الرتكيز عليها وه��ي :الأول معرفة معهود العرب لأ َّن
القر�آن جاء بلغتهم ،الثاين :املعرفة ب�أ�سباب النزول ،الثالث:
املعرفة مبقا�صد ال�شرع ،ولكي يكون الدين �صا ً
حلا لكل زمان
ومكان البد من جتديده ،و�أن الدين ت�شوه عندما حتالف رجال
الدين وال�سلطة لتحقيق م�صاحلهم الذاتيه �أو الطائفية.
�إ َّن ا��س�ت�خ��دام �أ��س�ل��وب الق�صة يف الن�ص ال �ق��ر�آين ه��و لتو�ضيح
الأه ��داف ال�سامية ب�ين ال�ن��ا���س ،ولي�س على امل�سلم �أن ي�ضعها
يف �إط ��ار الأدب و�إمن ��ا ي�سعى ال�ستخال�ص احلكمة منها و�أخ��ذ
ال �ع�ب�رة ،وه �ن��ا ي�ت�خ��ذ ال�ك��ات��ب م��ن � �س��ورة «ال�ق���ص����ص» من��وذج �اً
للتو�ضيح �أن فهم املوعظة القر�آنية وا�ستخال�ص احلكم منها
ه��و �سبيل الإ� �ص�لاح ل�ه��ذا املجتمع ،فهو يو�ضح �أن ك�ث�يرا من
الق�ص�ص القر�آنية كانت متثل حالة ال�صراع بني امل�ست�ضعفني
وامل�ستكربين ،ومنها �سورة الق�ص�ص التي حتوي على ق�صتني

�أ�سا�سيتني وهما ق�صة فرعون الطاغية بال�سلطة وق�صة قارون
املتجرب باملال ،وكالهما يف الإثم �سواء لإذاللهما النا�س لتحقيق
م�صاحلمهما ال�شخ�صية.
يرى الكاتب �أن �سورة الق�ص�ص ترتابط �آياتها وتتعا�ضد لت�شري
للغايات وامل�ق��ا��ص��د العظيمة ،فهي كلها ترتبط م��ع الآي ��ة 83
منها على وج��ه اخل�صو�ص لتقول خال�صة العِرب ،حيث يقول
تعاىل« :تلك ال��دار الآخ��رة جنعلها للذين ال ُي��ري��دون عل ًوا يف
الأر���ض وال ف�سادا والعاقبة للمتقني» .ويق�سم الكاتب حتليله
لها �إىل مبحثني مركزيني :الأول يف عبارة الآي��ة :ففي �سورة
الق�ص�ص خا�صة ي�أتي البيان القر�آين بتعقيب قوي ومدو على
�آفة اال�ستكبار� ،سواء بال�سلطة كفرعون �أو باملال كقارون ،وهذه
الق�صة تركز على �أهمية التزكية وال�سمو ب��الأخ�لاق ،وتقومي
ال���س�ل��وك ،وم ��ن �أه ��م م�ق��ا��ص��ده��ا جت�ن��ب ال�ع�ل��و مم�ث� ً
لا يف ثيمة
اال�ستبداد ،وجتنب الأخ��ذ بغري احل��ق ممث ً
ال يف ثيمة الف�ساد،
وبالتايل ت�شري لتجنب االت�صاف ب�صفة املتجرب �أو الفا�سد.
�أما املبحث الثاين يف �إ�شارة الآية فت�شري �إىل النهاية امل�أ�ساوية
التي �آلت �إليها م�صائر كل من فرعون وق��ارون ،كما �أنها تفتح
الآية على �آفاق ت�أويلية رحبة ودالة� ،إىل �أنه ما من دولة �سقطت
�أو ح�ضارة احت�ضرت� ،إال وكان �أهم �أ�سباب انحطاطها �أو زوالها
عاملني ب��ارزي��ن :اال��س�ت�ب��داد وال�ف���س��اد ،وه�ن��ا ي��ذك��ر ال�ك��ات��ب �أن
�سبب ت�أخر امل�سلمني هو �ضعف ا�ستيعابهم هذه املعاين وتركهم
ال��رج��وع �إىل ال �ق��ر�آن وفهمه ان�ط�لاق��ا م��ن ج��وه��ر ال��دي��ن ،كما
ه��و حا�صل الآن يف �أغ�ل��ب ال ��دول العربية الإ��س�لام�ي��ة فكل ما
فيها نقي�ض لهذه املعاين ،وي�ؤكد �أن «اال�ستئنا�س باال�ستبداد
والف�ساد ومهادنتهما ي�ؤديان �إىل تر�سيمهما وت�أييدهما ،لأنهما
مبثابة الطاعون» .و�أرى �أن الكاتب يف حماولته جمع العلماء
على فهم ال �ق��ر�آن بطريقة ع�صرية ت�سعى لإ� �ص�لاح الأنظمة
الإن�سانية داخل الدول الإ�سالمية هي بعني االعتبار ،لكن �أي�ضاً
وج��ب النظر حلقيقة ال�ع�لاق��ة ب�ين العلماء وال�سا�سة و�إمي��ان
كل واحدٍ منهم بفاعلية الآخر يف طريق الإ�صالح؛ �إذ �إن هناك
دوال ت�أخذ باالعتبار القول الديني داخل �أنظمة الدولة بينما
�أخرى تتجاوز هذا الأمر ،و�أرى �أنه على كال الطرفني �أن ي�سعى
لالن�سجام بقراءة جامعة دينية�-سيا�سية للو�صول �إىل مناطق
الإ�صالح و�إزالة الظلم والف�ساد عن حياة الإن�سان.
qabuazan@gmail.com
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