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ـا قبل...! أمَّ

من القصائد اإلنجليزية الرائعة حقًا، والتي ُيمكن توجيهها 
  Leigh Hunt لألطفال قصيدة للشاعر اإلنجليزي ِلْي هاْنْت
قصة  وهي   ،»ABOU BEN ADHEM« عناونها   (1859-1784)
شعرية تحكي عن العالم الزاهد الُمسلم إبراهيم بن أدهم 
(718م-781م( الذي، كما تصفه مصادر التراث العربي، كان 
ولكنه  أفغانستان  من  َبلخ  في  والملوك  األشراف  من 

أعرض عن الدنيا واختار طريق الزهد والورع. 
نجاًحا  وقد حقق  االهتمامات،  متعدد  رائًدا  هاْنْت  ِلْي  كان   
ُمبكًرا بصفته ناقدا، وكاتبا، وصحفيًا، وشاعرا. ُعرف بحبه 
الشديد للشعر اإليطالي، وكان صديقًا للشاعر اإلنجليزي 
جون كيتس. دعا هاْنْت في كتاباته الصحفية إلى إلغاء تجارة 
الرقيق، والتحرر الكاثوليكي، وإصالح البرلمان؛ مما سبب له 

صداًما مع السلطة انتهى بسجنه فترة من الزمن.
وقد  أشعاره،  أشهر  من  أدهم  بن  إبراهيم  عن  قصيدته   
 The السنوية  األدبية  المجلة  في   1834 سنة  أواًل  نشرت 
في  الشخصية  هذه  عن  قرأ  بأنَّه  صرح  وقد   .Amulet
حول  ِهْربُلو  بارتيلمي  الفرنسي  المستشرق  موسوعة 
القصيدة  تركز   .1781 سنة  نشرتها  في  المسلمين  تاريخ 
على حدث في حياة هذا الصوفي الذي رأى في غرفته مالًكا 
بأنَّ  علم  وعندما  هللا،  يحبون  الذين  ألولئك  سجلًّا  يكتب 
المالك  من  طلب  السجل،  هذا  في  موجوًدا  ليس  اسمه 
أن ُيقيده فيه بأنه يحب إخوانه من بني البشر، وفي الليلة 
التالية، عاد المالك بقائمة ثانية تثبت أولئك الذين باركهم 
هللا، وقد ظهر اسم إبراهيم بن أدهم في قمة القائمة هذه 
المرة. من الواضح أن الشاعر لي هانت يريد من هذه القصة 
الشعرية أن يوصل رسالة إنسانية تقول إن ُحّب الِعباد هو 

أقصر الطرق إلى ُحبِّ هللا.

)إبراهيم بن أدهم(
صحا ابُن أدهم -زاد اهلل ِشيعَته-
ْلَم َيطوي ليَله ُحُلما وقد رأى السِّ

هناك يف غرفٍة َقْمراَء ُمْزهرٍة
ْهَر والَكَرما ُتهدي الزنابُق فيها الطُّ

رأى َمالًكا وِسْفُر النُّوِر يف َيِده
ففاض أْمًنا تجّلى منه ُمبتسما
وراح يسأل ذاك الطيَف ُمْجَتِرًئا
ماذا تخطُّ بِسْفٍر َيْزدهي َكِلما؟
فجاءه الردُّ ُحْلًوا ساحًرا َعِطًرا

»أسماَء من قد أحبَّ اهلَل فاغتنما«
»ماذا عن اْسِمَي؟هل يحظى برفقتهم؟«
»ال، ليس منهم« أتاه النفي، قد ُحِسما

فقال قوال رقيقا خاشعا َجِذال:
»اكتْبه: َحبَّ ِعباَد اهلِل، ال أِثما«

فخّط ذاك املالُك االْسَم ثم مضى
وعاد ثانية، والنُّوُر قد عُظما
ْفُر ُيعلن أّن اهلَل باركه والسِّ

هذا ابُن أْدَهَم يف أعاله قد ُرِسما!

د. هالل الحجري

ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع »         «

األمر باإلصالح والنهي عن الفساد في سياقات إنسانية

التحرر االجتماعي بين تجربة أمريكا الالتينية

االنفتاح على األديان

التنبؤ بمستقبل اإلنسان عند الفالسفة المعاصرين

السرديات والنقد السردي

رعة والمنهاج في القرآن الشِّ

المقولة القرآنية أساس تماسك األمة الواحدة

المجتمع الخيري الحديث برؤية قرآنية

حول األدب المقارن وقصة ألف ليلة وليلة

اإلمام الطبري ومنهجه في التفسير

صيغة االعتقاد
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األمر باإلصالح والنهي عن الفساد
في سياقات إنسانية

عاطفة المسكرية

Attifa.nasser@gmail.com

امل��ع��روف  م�����ص��ط��ل��ح��ْي  بتف�صري  م��ق��ال��ه  ي��ف��ت��ت��ح  ال��ق��ن��دي��ل 
الإ�صالح  مفهومي  يف  ُيخت�صران  اللذين  ا،  لغويًّ واملنكر 
امل��و���ص��وع ليطرح  اإىل ���ص��ل��ب  ب��ع��ده��ا  وي��ن��ت��ق��ل  وال��ف�����ص��اد، 
بطبعه«،  مدين  »الإن�صان  فطرة  اأو  الإن�صان  مدنية  فكرة 
واخللفية  امل�صرتكة  بالديانة  املرتبطة  الأمور  عن  بعيدا 
كل  غابت  واإن  حتى  العقائدية.  اأو  اللغوية  اأو  التاريخية 
الب�صرية، يبقى  امل�صرتكة بني املجموعات  الُهوية  عنا�صر 
فيما  وم�صرتكة  عامة  اأ�ص�س  بخلق  كفيال  »ب�صرا«  كونهم 
والنهي  باملعروف  الأم��ر  ف��اإْن حتدثنا مبا جاء يف  بينهم. 
الأمور  حول  ذلك  ف�صيتمحور  ديني،  �صياق  يف  املنكر  عن 
واأك��ل  ال���زور  و���ص��ه��ادة  وال��ر���ص��وة  بالظلم  املتعلقة  ال��ع��ام��ة 
وال�صائعات  واخل��ي��ان��ة  بالقمار  وال��ل��ع��ب  اليتامى  اأم���وال 
والد�صائ�س  املكائد  تدبري  اأو  بال�صوء  اجلهر  اأو  الكاذبة 
يتعلق  فيما  والح��ت��ك��ار  وال��غ�����س  ال��ن��ا���س  ع��ل��ى  ال��ت��اآم��ر  اأو 
واإيثار  الرحم،  و�صلة  ظلم،  ن  عمَّ العفو  يقابله  باملنكر. 
دور  واإقامة  الفقراء،  اإىل  والإح�صان  الدنيا،  على  الآخرة 
يف  والعدل  املتخا�صمني،  وُن�صرة  لن�صره،  وال�صعي  العلم 
الق�صاء، والإ�صالح بني اخل�صوم والتربع لأعمال اخلري، 
وال���دع���وة ل��ل�����ص��ورى يف احل��ك��م، واخل�����ص��وع ل����راأي الأم���ة 
م�صارفها،  يف  العامة  الأم���وال  و�صرف  اإرادت��ه��ا،  وتنفيذ 
اجلانب  يف  ااهلل  �صرع  وحتكيم  الأك��ف��اء،  الأم��ن��اء  وتولية 

باملعروف. املتعلق 
الإ�صالم  بدين  والنواهي  الأوام��ر  بع�س هذه  ترتبط  قد 
العام  الإن�����ص��اين  اجل��ان��ب  يغطي  ُذِك���ر  م��ا  غالبية  اأنَّ  ع��دا 
ك��ذل��ك. ف��اأغ��ل��ب ال��ف��رائ�����س وال��ع��ب��ادات ُي��ار���ص��ه��ا امل�صلم 
بطابع ديني والفي�صل يف م�صاألة الأمر باملعروف والنهي 
الإن�صاين  الطابع  عليه  يغلب  ذك��ر  اأينما  اأن��ه  املنكر  ع��ن 
بغ�س النظر عن بع�س اجلوانب القليلة الواردة بطبيعة 
ق��ام  ال��ت��ي  ت�صنيفاته  ذل���ك يف  ال��ق��ن��دي��ل  وُي���وؤك���د  احل����ال. 
بطرحها يف املقال املذكور اآنفا، نبتدئ باجلانب العقائدي 
حيث الإيان بااهلل وتوحيده والنبوة واليوم الآخر، ويقع 
كمنكر.  الكفر  ذل��ك  ويقابل  امل��ع��روف،  دائ��رة  ذل��ك يف  كل 

وال�صوم،  ال��زك��اة،  واإي��ت��اء  ال�صالة،  اأداء  ا:  عباديًّ ثم  وم��ن 
تدخل يف  كلها  ال�صعائر،  واإحياء  القراآن،  وت��الوة  واحل��ج، 
�صياق املعروف. يقابلها ترك ال�صالة وترك اإخراج الزكاة 

وت�صويف احلج والإفطار بال عذر يف �صياق املنكر.
فنجد  الإن�صاين،  واجلانب  العامة  احلياة  �صياقات  اأما يف 
حتى اجلوانب القت�صادية الإدارية وال�صيا�صية حا�صرة. 
الإنفاق  يف  الع��ت��دال  يعدُّ  املعروف  من  كجزء  اقت�صادياً 
و الإي��ث��ار واج��ب��ا، وك��ج��زء م��ن امل��ن��ك��ر ي��ح��دث الإ���ص��راف، 
ا فيربز املعروف  والتقتري، احلر�س وال�صتئثار. اأما اإداريًّ
الأع��م��ال  اأداء  ت�صييعه،  وع��دم  ال��وق��ت  اغتنام  ج��وان��ب  يف 
قبول  رف�س  احلوائج،  اأ�صحاب  اأم��ور  تي�صري  اأوقاتها،  يف 
ال��ع��م��ل،  ال���وق���ت، وت�����ص��وي��ف  ال��ر���ص��اوى. بينما ي��ع��د ه���در 
املنكرات.  من  الر�صاوى  واأخ��ذ  املراجعني،  اأم��ور  وتع�صري 
ال�صعبية،  املنجزات  حفظ  ال�صيا�صي  اجلانب  يف  واأخ��ريا 
اأو  تر�صح  اأو  ان��ت��خ��اب��ات  م��ن  ال�صيا�صية  التكاليف  واأداء 
ح�����ص��ور يف ���ص��اح��ات ال��ع��م��ل ال���ع���ام، وال�����ص��رب واح����رتام 
ال���ق���رارات ال�����ص��ادرة ع��ن ال��ق��ي��ادة ك��ل��ه��ا ت��دخ��ل يف �صياق 

املعروف.
الدين وح�صوره يف  ل�صمولية  دعًما �صريًحا  وهنا.. جند 
مي�صرا  اأت��ى  احل��ال  بطبيعة  وال��ذي  احلياة،  مناحي  كافة 
امل��ع�����ص��رة م��ن ق��ب��ل بع�س  ال��ت��ف�����ص��ريات  ال��ن��ظ��ر ع��ن  بغ�س 
اأ�صلوب حياة وكل ما يفعله بنو  »م�صايخ الدين«، فالدين 
الب�صر من خري اأو بنيَّة خري اأي�صا حتى ولو مل يكن ذلك 
ُيوؤجرون  اأو�صح  ال�صعائر كمفهوم  اأو  العبادات  من �صمن 
العميق  التاأمل  اإىل  الأحيان  بع�س  ذلك يف  يقودنا  عليه. 
الدين،  يحمله  الذي  الكثري  واحلب  الي�صر  حقيقة  حول 
اأن  ينبغي  التي  الكيفية  ن�صت�صعر  ِجئنا  ما  اإذا  وحتديدا 
بها  التي جيء  التعقيدات  بعيدا عن  الإن�صان.  بها  يعي�س 
اأ�صلها تتما�صى مع  اإنَّ تعاليم الدين يف  وُرِبطت بالدين. 
تكون  اأن  يفرت�س  لذلك  فعل  وك��ردة  الإن�صانية  الفطرة 
مل  ل�صخ�س  بالن�صبة  �صهلة  وا�صتيعابها  قبولها  عملية 
كل هذه  ومع  بطبيعة احلال  ولكن  �صائبة،  ت�صب فطرته 

الربجمات التي ا�صتحدثها الإن�صان وكل هذه الرتاكمات 
اأكرث تعقيدا مما  الأمر  اأ�صبح هذا  اأْن  واملعتقدات، حدث 

يبدو عليه.
احلث  �صياق  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأم��ر  وج��اء 
ي�����ص��ع��ب تعمريها  الأر������س  اأنَّ  ب���اب  م��ن  ال��ف�����ص��ي��ل��ة  ع��ل��ى 
وناأى  نف�صي«،  »نف�صي  منطق  فرد  كل  تبنَّى  ولو  ُف��رادى. 
��ت  ب��ن��ف�����ص��ه ع���ن اجل��م��اع��ة ب��ف�����ص��ائ��ل��ه��م وم�����ص��اوئ��ه��م ل��ع��مَّ
م�صالح  الأم��ر  نهاية  يف  الب�صر  نحن  جتمعنا  الفو�صى. 
الأذى  ي��ل��ح��ق  ت��ف�����ص��ى  اإذا  ف��ال��ف�����ص��اد  م�����ص��رتك��ة؛  دن��ي��وي��ة 
اخلري  على  الأم��ر  ه��ذا  وينطبق  معا،  والقريب  بالبعيد 
الف�صيلة  على  احل��ث  م�صوؤولية  تاأتي  هنا،  وم��ن  كذلك. 
املجتمعات  اأك���رث  ب��امل��ع��روف«. وح��ت��ى يف  ب����»الأم���ر  دائ��م��ا 
بعيدا  والحتفاء  للفردانية  النت�صار  لفكرة  ت��روج  التي 
وبقوة.  الأمر حا�صرا  املجموعات، جند هذا  �صيطرة  عن 
ف��الح��ت��ف��اء ب��احل��ري��ة ي��ق��ف م��ب��ا���ص��رة ع��ن��دم��ا ت��ت�����ص��ارب 
مثال  واأب�����ص��ط  اجلمعية،  امل�صلحة  م��ع  احل��ري��ة  عنا�صر 
فردي  ك�صلوك  ن�صعه  جئنا  ما  اإذا  التدخني.  ذل��ك:  على 
املحببة  ال�صلوكيات غري  »الدين« جنده من  حتت جمهر 
ُيكن  ما  كل  بالمتناع عن  ُمَطالب  الإن�صان  اأنَّ  باب  من 
ِجئنا  اإذا ما  اأخ��رى،  ناحية  اأذى. ومن  اأو  ب�صوء  اأن ي�صه 
تعتد  ال��ت��ي  ال���دول  اأو  املجموعات  يف  ال�صلوك  ه��ذا  نقيِّم 
باحلرية والفردانية، �صنجد ذلك مرفو�صا كذلك؛ حيث 
اإنَّ الكثري من الدول متنع التدخني يف الأماكن العامة!! 
�صلوك  يف  تدخال  ويعد  النهي،  �صياقات  يف  يدخل  وذل��ك 
هذا  وم��ن  الأم���ر.  حقيقة  يف  نتمعن  جئنا  م��ا  اإذا  ف���ردي 
املنطلق، متى ما ت�صاربت امل�صلحة اجلمعية مع امل�صلحة 
كانت  ما  ا  اأيًّ حا�صرا  الف�صيلة  على  احلث  جند  الفردية، 
اأوامر وت�صريعات  اأو  الأفراد  اأ�صكاله، حثا فرديا من قبل 
اأنَّ  ن�صت�صف  ه��ن��ا،  وم��ن  وامل��وؤ���ص�����ص��ات.  املنظومة  قبل  م��ن 
واجبا  كونه  بجانب  املنكر  ع��ن  والنهي  باملعروف  الأم���ر 

دينيا يعد م�صوؤولية اجتماعية واإن�صانية كذلك.

ُيناق�س الدكتور حممد اأحمد القنديل -وهو مدر�س بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يف كلية الآداب بجامعة اأ�سيوط- الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، يف 
مقال له بعنوان »مقولة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ال�سالح والإ�سالح«، من�سور مبجلة »التفاهم«.. طرح املقال يف �سياق اأو�سع: �سياقات فطرية 

واإن�سانية، حتديدا ما يعك�س رحابة و�سعة ما جاء يف الدين اأ�سال ليتنا�سب مع ُمتطلبات وتوجهات الع�سر.
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التحرر االجتماعي بين تجربة أمريكا 
الالتينية وتجربة اإلسالم السياسي

زهرة السعيدية

Zahra.alsaidi09@gmail.com

باملثرية  و�صفتها  التي  التجربة  اأن  العنوان  من  وا�صحاً  يبدو 
يطلق  الالتينية.  اأمريكا  يف  امل�صيحية  جتربة  هي  لالهتمام 
قبل  لكن  التحرر،  بالهوت  هناك  حدثت  التي  الظاهرة  على 
احل���دي���ث ب��ال��ت��ف�����ص��ي��ل ع���ن ه���ذا ال���اله���وت وال��ف�����ص��اءات ال��ت��ي 
الدينية  الإ�صكالت  عن  قلياًل  احلديث  من  لبد  فيها  ا�صتغل 

وال�صيا�صية والجتماعية التي اأدت اإىل تكون هذه الظاهرة. 
اأث���ن���اء حقبة  ك��ان��ت احل���ري���ة ال��دي��ن��ي��ة يف اأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة 
ال���ص��ت��ع��م��ار الأ���ص��ب��اين وال��ربت��غ��ايل اأ����ص���رية اأ���ص��ح��اب ال��ن��ف��وذ 
املهام  معظم  يتقلدون  كانو  الذين  الدين  ورج��ال  الكاثوليك 
تلك  على  بالهيمنة  الكاثوليك  كني�صة  وا�صتمرت  احلكومية، 
املنطقة  تلك  دول  عليه  كانت  ملا  ال�صتعمار  بعد  حتى  املنطقة 
من ه�صا�صة وتهالك جراء ال�صنوات الع�صيبة التي مرت عليها. 
حاولت الوليات املتحدة الأمريكية يف مطلع القرن الع�صرين 
اجلنوبية  اأم��ري��ك��ا  يف  الكاثوليكية  الكني�صة  هيمنة  تقلي�س 
ماك�س  عنها  قال  )التي  الربوت�صتانتية  الكنائ�س  بداأت  ومنها 
على  ب��ال��دخ��ول  وال��ل��ي��ربال��ي��ة(  للراأ�صمالية  �صند  اإن��ه��ا  ف��اي��رب 

اخلط يف مناف�صة �صد الكاثوليك يف تلك املنطقة. 
م���ا ي��ي��ز ال��ربوت�����ص��ت��ان��ت��ي��ة ع���ن ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة ه���و اه��ت��م��ام��ه��ا 
وج��اه��زي��ت��ه��ا ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال���دي���ق���راط���ي���ة، ه��ذا 
على  وقدرتها  للتطور،  اأ�صا�صيا  عامال  كونها  اإىل  باإلإ�صافة 
وجدت  بهذا  ا�صتقراراً.  اأكرث  واقت�صادي  �صيا�صي  نظام  �صمان 
الذين  الالتينية  اأمريكا  �صعوب  بني  لها  مكاناً  الربوت�صتانتية 
خ���رج���وا ت�����ّواً م���ن ال���ص��ت��ع��م��ار م��ت��ع��ط�����ص��ني حل��ي��اة اج��ت��م��اع��ي��ة 
عن  بعيدة  الكاثوليكية  اأن  �صعروا  اأن  بعد  اأف�صل  واقت�صادية 

وق�صاياهم. همومهم 
بالتغري  املنطقة  والديني يف تلك  ال�صيا�صي  امل�صهد  يبداأ  �صوف 
املا�صي،  القرن  ال�صتينيات من  املوؤثرة  يف فرتة  الأح��داث  بعد 
حيث �صعد احلزب الديقراطي امل�صيحي اإىل احلكم يف ت�صيلي 
ب��ع��د ف���وزه يف ان��ت��خ��اب��ات 1964، وح���دث ان��ق��الب ع�����ص��ك��ري يف 
�صل�صلة  بعدها  تبداأ  ثم  ال�صعبية،  باحلكومة  مطيحاً  الربازيل 
من النقالبات والثورات العنيفة التي بثت حّمى التحرر التي 
الأث��ن��اء  تلك  ال��دي��ن. متَّ يف  اأ���ص��اب��ت اجلميع مب��ا فيهم رج��ال 
وخرجوا  كولومبيا  يف  الالتينية  اأمريكا  اأ�صاقفة  موؤمتر  عقد 
وال�صيا�صية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ب��احل��ي��اة  ُم��رت��ب��ط  ج��دي��د  ب��اله��وت 
التحرر.  بالهوت  لحقاً  �صمي  وقد  املهم�صني،  بق�صايا  ومهتم 

اإىل »اإحداث �صرخ يف الكني�صة«  مل يكن رواد التحرر يتطلعون 
م�صاكل  م��ن  قريبة  دينية  مم��ار���ص��ات  ا�صتحداث  اأرادوا  واإمن���ا 

امل�صت�صعفني.
ال��ت��ج��رب��ة م��ث��رية ل��اله��ت��م��ام ه��و ما  اأن ه��ذه  اأق���ول  م��ا جعلني 
حدث من حتالف ا�صرتاتيجي بني الزعيم ال�صرتاكي فيديل 
الختالفات  من  الرغم  على  الثوريني  وامل�صيحيني  كا�صرتو 
العميقة بني الجتاهني فاأحدهما يخ�صى من الإحلاد ومعاداة 
اأنَّ  اإل  الدين، والآخر يخ�صى على الثوار من ت�صلب الكني�صة، 
كا�صرتو �صعى �صعياً حثيثاً اإىل حل هذا الإ�صكال وجت�صري الهوة 
للمارك�صيني  حلفاء  امل�صيحني  جعل  خالل  من  الطرفني  بني 
التحليل  »مبنهج  ه���وؤلء  يقبل  اأن  مقابل  يف  التحرر  ث��ورة  يف 

املارك�صي« دون مطالبتهم بالت�صكيك يف معتقداتهم. 
العربي،  الوطن  عن  م��اذا  لكن  الالتينية،  اأمريكا  يف  كان  هذا 
وما الذي جعل الكاتب يقارب م�صارات الدين يف البالد العربية 
بني  م�صرتكة  �صمة  اأهم  اإن  املنطقة؟  تلك  يف  الدين  مب�صارات 
�صعوبها  وتعط�س  ال�صتعمار  م��ن  خروجهما  ه��و  التجربتني 
الن�صج  قدر  على  بالطبع  العربية  التجربة  تكن  مل  للتحرر، 
لحقاً.  �صتت�صح  لأ�صباب  الالتينية  التجربة  عليه  كانت  الذي 
ل��ن��ع��رج اأوًل ع��ل��ى الأح����داث ال��ت��ي وّل���دت الإ���ص��ك��ال ال��دي��ن��ي يف 
البالد العربية. بداأت الطروحات النه�صوية الدينية بالظهور 
علي  وحممد  الوهاب  عبد  بن  حممد  مثل  الإ�صالح  رواد  مع 
لالإ�صالح  والن�صايل  الثوري  ال�صكل  اأما  وغريهما،  ال�صنو�صي 
ف��ق��د جت��ل��ى يف م��ن��اه�����ص��ة الأم������ري ع��ب��د ال����ق����ادر اجل���زائ���ري 
ال�����ص��ر���ص��ة ل��الح��ت��الل ال��ف��رن�����ص��ي يف اجل����زائ����ر. ك����ان امل��ح��رك 
هو  الإ�صالمية  التحريرية  الإ�صالحية   للحركات  الأ�صا�صي 
الإ�صالمي  العامل  اإليه  اجن��رف  ال��ذي  احل�صاري  ال��رتدي  هم 
يف  تفجر  من  الالتينية  اأمريكا  يف  ح��دث  ما  ال�صتعمار.  اأي��ام 
املا�صي  ال��ق��رن  �صتينيات  يف  ال�صيا�صية  الدينية  الأط��روح��ات 
املحافظ  التيار  ب��داأ  حيث  العربية،  البالد  يف  بال�صبط  حدث 
بن�صر اأفكاره من جهة والتيار ال�صرتاكي والليربايل من جهة 
التوجهني  ب��ني  ال��ه��وة  وتو�صعت  اخل��الف��ات  فتفجرت  اأخ���رى، 
امل�صهد حينها الإ�صالم الحتجاجي  مع مرور الوقت. ظهر يف 
باملحتجني  اأودى  مما  احلاكمة  القوى  مع  اخلالفات  وا�صتدت 
اأح��د  ك��ان  ال���ذي  الإع����دام  واأح��ي��ان��اً  ال�صجون  اإىل  وامل��ع��ار���ص��ني 
���ص��ح��اي��اه ���ص��ي��د ق��ط��ب املُ��ع��ار���س حل��ك��م ج��م��ال ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر. 

ال��ت��ي كانت  ال��ف��رتة،  ت��ل��ك  ال��دي��ن��ي��ة يف  ال��ن��خ��ب  ك��ان��ت م�صكلة 
تقليدية  اأنها  اأوج��ه��ا،  يف  حينها  الوطنية  وال��دول��ة  القومية 
يعوزها »الطرح احلداثي« يف زمن كانت فيه احلداثة تتفجر 
من  ن��ف��رت  ال��ت��ي  ال�صبابية  ال�����ص��رائ��ح  كلفهم  مم��ا  ال��غ��رب،  يف 
خطاباتهم التقليدية. لالأ�صف مل يحدث يف التجربة العربية 
ما حدث يف اأمريكا الالتينية، فالتحرر الذي كان الالتينيون 
ي��ن��ا���ص��ل��ون م��ن اأج��ل��ه، اأي ال��ت��ح��رر الج��ت��م��اع��ي والإن�����ص��اين، 
املفكرين  اأدب��ي��ات  ال��واق��ع رغ��م ذك��ره يف  اأر���س  مل يظهر على 
الإ���ص��الم��ني )���ص��ي��د ق��ط��ب يف ك��ت��اب ال��ع��دال��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
الإ�صالم(.  ا�صرتاكية  كتاب  يف  ال�صباعي  وم�صطفى  الإ�صالم، 
والقت�صادية  الجتماعية  والعدالة  التحرر  مطالب  تكن  مل 
�صيئاً  كانت  واإمنا  ال�صيا�صي،  الإ�صالم  يف  واأ�صا�صياً  ملحاً  اأمراً 
واأ�صلمة  ال�صريعة  بتطبيق  الطاغي  الهو�س  مقابل  يف  ثانوياً 
القت�صادية  للعدالة  باإهمالهم  الإ�صالميون  فقد  ال��دول��ة. 
هنا جُمدداً �صريحة اأخرى تعترب من اأهم حمركات املعار�صة 
ال�صيا�صي لحقاً يف  الي�صار  العّمال. رغم ظهور  وهي �صريحة 
م�صكالت  اإىل  رواده  وتفطن  املا�صي  القرن  �صبعينيات  اأواخر 
التجربة  اأ�صا�س  ك��ان  ال��ذي  التحرر  اأنَّ  اإل  الديني،  اخلطاب 
ال��دي��ن��ي��ة لأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة مل ي��ك��ن ل��ه ح�����ص��ور م��وؤث��ر يف 

العربية. التجربة 
م��ن العملية  ي��ك��ن م��وق��ف احل��رك��ات الإ���ص��الم��ي��ة وا���ص��ح��اً  مل 
م�ص�س،  على  تقبلها  وت���ارة  ترف�صها  ف��ت��ارة  ال��دي��ق��راط��ي��ة، 
رمب���ا لأنَّ ه���ذه احل���رك���ات ظ��ه��رت اأ����ص���اًل يف زم���ن وب��ي��ئ��ة مل 
من  اإذاً  عجب  ف��ال  نا�صجة،  ال�صيا�صية  العملية  فيهما  تكن 
يف  للتعددية  الوا�صحة  الروؤية  وغياب  الديقراطية  �صبابية 
بّد  ل  اإن��ه  غ��وت��زوين  لورا  تقول  املكونات.  لتلك  تفتقد  بقعة 
عملية  يف  الإ�صالمية«  للبلدان  العام  »ال�صياق  اإىل  النظر  من 
ان�����ص��ج��ام الإ����ص���الم ال�����ص��ي��ا���ص��ي م��ع ال��دي��وق��راط��ي��ة، لأن ه��ذه 
واإمنا مت�صلة  ال�صيا�صي وحده  الإ�صالم  لي�صت م�صكلة  املع�صلة 
بكل مكونات ال�صياق العربي من »قوى نا�صطة ونظم حاكمة«. 
العامل  يف  والديقراطية  التعددية  تن�صج  اأن  اإذن  يكن  هل 
اأثبتت  ف��ق��د  م�صتحياًل،  ذل���ك  اأنَّ  �صخ�صياً  اأرى  ل  ال��ع��رب��ي؟ 
جتربة حتالف املتدينني مع املارك�صيني يف اأمريكا الالتينية اأن 
كل �صيء ممكن اأن يحدث اإذا كان املنهج �صليماً والهدف واحداً.

للدين دور تاريخي يف ثورات ال�سعوب وحُماربتها لظلم ال�سلطات وال�ستعمار والحتالل، وقد يكون اأبرز مثال على ذلك الالهوت الأ�سود الذي ن�ساأ يف 
اإل  املدنية،  اأنواعه ومطالبتهم بحقوقهم  العن�سري وال�ستعباد بكل  الف�سل  اإبان ن�سالهم �سد  املا�سي  القرن  كنائ�س الأمريكيني الأفارقة يف �ستينيات 
اإثارة لالهتمام حتدث عنها عز الدين عناية وقارنها مع جتربة الإ�سالم ال�سيا�سي يف مقاله »م�سارات  اأكرث  اأكرث ن�سجًا ورمبا  اأخرى  اأنَّ هناك جتربة 

الدين بني اأمريكا الالتينية والبالد العربية«. 
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اأت��ف��ق م��ع الكاتب يف ج��زء كبري مم��ا ق��ال، ورمب��ا م��ا قاله 
على  ينطبق  ل  ولكن  الأمم  م��ن  كثري  ح��ال  على  ينطبق 
وتعظم  ل  ُتبجِّ اأمم  هناك  زال��ت  ما  حيث  الأمم؛  كل  ح��ال 
ب  دينها اأو تراثها اأو �صخ�صياتها الثقافية، بل ورمبا تتع�صَّ
ذلك،  جانب  واإىل  كبرًيا.  تع�صًبا  و�صخ�صياتها  ملعتقداتها 
الأرواح  ترتكز على خال�س  الأدي��ان  اأن  يرى  الكاتب  ف��اإن 
يح�س  الب�صري  الكائن  وجتعل  مزاجها  �صفو  يكدر  مم��ا 
دين  كل  لي�س  اأنه  اأرى  فاأنا  هذا،  ومع  النف�صية.  بالراحة 
من  فهناك  غامرة؛  �صعادة  وتعي�س  مطمئنة  الروح  يجعل 
الأديان ما يحوي الكثري من املغالطات التي جتعل الروح 
الطريق  على  مت�صي  كونها  يف  ومرتابة  وم��رتددة  م�صككة 
على  الط���الع  بعد  وخا�صة  اخل��ط��اأ  الطريق  اأو  ال�����ص��واب 
الأخطاء الواردة يف بع�س الكتب املقد�صة لبع�س الديانات 
مما  احل��دي��ث  العلم  م��ع  و�صدامها  للحقائق  وجمانبتها 

يجعل الو�صع النف�صي يف مركب تتقاذفه الأمواج.
وي����رت����اأي ال��ك��ات��ب اأن الن���ف���ت���اح ع��ل��ى الأدي�������ان امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وال��ث��ق��اف��ات امل��ت��ع��ددة وق��ب��ول ال��ط��رف الآخ���ر ه��و التوجه 
امل�صتقبلي لكرث من الأمم احلالية؛ حيث اإنَّ كل فرد اليوم 
اأو  ا  اأو يهوديًّ ا  اأو ن�صرانيًّ يف كثري من الدول -م�صلًما كان 
متلب�ًصا بغريها من الديانات- كلهم يتعاي�صون يف جمتمع 
واحد، وكل منهم يار�س طقو�صه دون امل�صا�س بالآخر باأي 
�صوء اأو التعر�س له باأي مكروه، وهذا مما نتوافق فيه مع 
الذي يحكم اجلميع هو  ال�صيا�صي  القانون  اإنَّ  اإذ  الكاتب؛ 
املهيمن يف كثري من الأمم بالرغم من وجود ال�صتثناءات 

.
ينقله  ما  غالًبا  -ال��ذي  ال��وراث��ي  الدين  اأن  الكاتب  وي��رى 
الأب��ن��اء  قبل  م��ن  كثرية  باإ�صافات  يدمغ  ل��الأب��ن��اء-  الآب���اء 
التي  الأج��ي��ال  اإىل  النف�س  لهوى  تبعاً  باإ�صافاتها  لتنقل 
تليها، وهذا مما هو ملحوظ يف جمتمعاتنا فكم من البدع 
عليها،  الأج��ي��ال  وت�صري  الأمم  م��ن  كثري  يف  تظهر  ال��ت��ي 
دينهم  منبع  �صميم  م��ن  متاأتية  ال��ب��دع  تلك  اأن  معتقدة 

وهي على خالف ذلك متاًما.
تكون  قد  ال�صعوب  بني  الهجرات  اأن  على  الكاتب  ج  وي��ع��رِّ
ع��ام��اًل ل��ه م��ن ال��ق��وة يف اخ����رتاق ح��واج��ز ال��ت��ب��اع��د بني 
النفتاح  اإذ  بذلك  ن��وؤم��ن  ونحن  الكثري،  ال�صيء  الأدي���ان 
والتكاتف مطلب ل  والتعاون  الوحدة  بهدف  الأديان  بني 
ال��ي��وم قرية �صغرية  ال��ع��امل  ك��ون  ب��د منه، خا�صة يف ظ��ل 
�صاأنها  من  التي  احلواجز  جميع  وتك�صر  تتقارب  اأن  يجب 

اأن تكون حجر عرثة لتقدم الأمم.
وب�����ص��ب��ب ال��ه��ج��رات والخ���ت���الط ب��ني امل��ج��ت��م��ع��ات، ي�صري 
ورمب��ا  ببع�صها،  الأدي�����ان  تختلط  رمب���ا  اأن���ه  اإىل  ال��ك��ات��ب 
رمبا  ف��رق  اأو  جديدة  مذاهب  تن�صاأ  قد  التداخل  وب�صبب 
تكون منبثقة من نف�س الديانة ولكن مبرجعية خمتلفة، 
انبثقت  الإ�صالمية  وهذا وارد وحمتمل احلدوث؛ فالأمة 
وهذا  اليهودية  الأم��ة  وكذلك  املذاهب،  من  العديد  منها 
وال��ه��ن��دو���ص��ي��ة  امل�صيحية  ال��دي��ان��ة  يف  اأي�����ص��ا  ن��الح��ظ��ه  م��ا 

وغريها من الديانات.
الأدي���ان مطلب  ب��ني  ال��ت��ق��ارب  اأنَّ  اأرى  ن��ظ��ري،  م��ن وجهة 
ولكن  احل��دي��ث،  الع�صر  يتطلبه  وع�صري  وديني  �صرعي 
انفتاحهم  مع  كل احلر�س  اأن يحر�صوا  ال�صعوب  كل  على 
اأن يحافظوا على هوياتهم وثقافاتهم مع  الآخر  للطرف 
احلر�س على التحلي والتخلي -فُيتحلى بكل ما فيه خري 
الهوية  نور  طم�س  �صاأنه  من  ما  كل  عن  وُيتخلى  و�صالح 

الف�صاد. ون�صر 
الكاتب  ي��رى  وال��دي��ن��ي��ة،  ال�صيا�صية  ال�����ص��راع��ات  ظ��ل  ويف 
جنب  اإىل  جنًبا  وق��ف��ت  وال��دي��ن��ي��ة  ال�صيا�صية  اجل��ه��ات  اأن 
�صراعات  ت�صارعت  ما  كثرًيا  اأنها  اإل  الأح��ي��ان،  بع�س  يف 
التع�صب  ب�صبب  النا�س  م��ن  الكثري  �صحيتها  راح  دام��ي��ة 
ال�صيا�صي اأو التع�صب الديني، اإل اأنه ومن خالل التجارب 
الزمن  عرب  الأمم  من  كثري  عليها  مرت  التي  التاريخية 
والديني هو احلل  ال�صيا�صي  التقارب  اأن  لنا  يتبني  الغابر 
اأن يحدث  املمكن  الذي من  ال�صتات  الذي يجمع  الرئي�س 

يف اأم���ة م��ن الأمم وُي��ذه��ب ري��ح��ه��ا؛ ف��ال��ت�����ص��ارب ال��ق��ائ��م 
ال��راأ���ص��م��ال��ي��ة  م�صطلح  مظلة  حت��ت  وامل���ن���درج  الأمم  ب��ني 
الفجوة  يزيد  اأن  �صاأنه  من  وغريها  ال�صيوعية  وم�صطلح 

ويزيد الطني بلة.
توؤثر  قد  الدينية  املركزية  اأنَّ  اإىل  الكاتب  ه  ينوِّ ما  دائًما 
متطلب  الدينية  فالالمركزية  ال���دول؛  �صري  على  �صلًبا 
واإىل جانب  الثقافية.  والهويات  الربامج  لإعادة مراجعة 
ذلك، فاإنَّ كثريا من الدول بداأت بتقلي�س تاأثري املركزية 
�صاأنها  م��ن  واأن��ظ��م��ة  ق��وان��ني  اإىل خ��ل��ق  ال��دي��ن��ي��ة وجل����اأت 
جمتمع  ظ��ل  يف  واح���دة  اأر����س  يف  ب�����ص��الم  العي�س  ت�صهيل 
م��ت��ع��دد الأج��ن��ا���س وال��دي��ان��ات. وع��ل��ى ه���ذا، ف���اإنَّ ال��ت��ق��ارب 
اآخ��ر  على  جانب  اأي  تغليب  ع��دم  م��ع  وال��دي��ن��ي  ال�صيا�صي 
مر�صخ  �صلمي  تعاي�س  اإىل  للو�صول  رئي�ًصا  متطلًبا  يعد 
حتت  م�صتدية  �صوية  اأ���ص�����س  على  ق��ائ��ًم��ا  ق��وي��ا  تر�صيخاً 
مظلة العدل والت�صامح، وتغييب هذا التقارب يعد موؤ�صًرا 
قوًيا لل�صعف والوهن الذي �صتعاين منه الأمة مما ي�صع 

حياتها على املحك.
ل الطرف الآخر مهما كان معتقده وثقافته وديانته  اإنَّ تقبُّ
الأمم  ا�صتقرار  حم��اور  من  يتجزاأ  ل  جزء  ون�صبه  وعرقه 
بخطى  الأم��ام  نحو  و�صريها  وتطورها  ومنوها  وتقدمها 
حثيثة. وهذا متاما ما انبثق من الديانة الإ�صالمية التي 
نحو  ف�����ص��ارت  ق��وام��ه��ا،  ال�����ص��الم  عليه  حممد  النبي  ر���ص��خ 
ال�صعوب مهما  الإمامة والقيادة، وكانت منفتحة على كل 
اإىل  تنظر  ومل  واآخ���ر،  �صعب  ب��ني  ت��ف��رق  فلم  �صاأنها،  ك��ان 
وهدفها  الإلهية  الر�صالة  لغاية  ت�صليًما  اآخ��ر؛  دون  �صعب 
تزعزعها  ل  واح��دة  قيادية  مظلة  حتت  الأمم  توحيد  يف 
الأهواء ول تتقاذفها الأمواج ح�صب الرغبات، ول تتناول 

ال�صخ�صية. وامل�صالح  الب�صرية  النزوات  �ُصننها 
وعليه.. فُم�صتقبل كل اأمة َيبني على ما يتم تر�صيخه من 
معتقدات ت�صب يف قلوب الأجيال �صواء يف مدار�صهم اأو يف 

اأ�صرهم. بيوتهم عند 

يف مقال »الأديان والعوملة« للكاتب اإنزو بات�سي -واملن�سور يف جملة »التفاهم«- يعقد الكاتب مقارنة بني ما كانت عليه الأمم ال�سابقة وما اآلت اإليه من 
حيث التم�سك بالأديان واملعتقدات والتبعيات ل�سخ�سية ما اأو تقاليد معينة.

اإىل ال�سلل  اأقرب  اأ�سبحت جثة رمبا ِحراكها  اأمة من الأمم  اأنَّ الديانات التي كانت متثل رمًزا وجزًءا ل يتجزاأ من حياة كل  واأو�سح الكاتب يف مقاله 
اأو  الدينية  ال�سخ�سيات  على  كثرًيا  تعول  تعد  مل  اليوم  الأمم  بع�س  اإنَّ  حيث  املت�سارعة؛  التكنولوجيا  ظل  يف  الأمم  بع�س  يف  ا  كليًّ يكن  مل  اإن  اجلزئي 
الثقافية التي يكون لها �سدى، بل اأ�سبح الرجال والن�ساء يبحثون عن طابع اآخر ي�سيف رونًقا للحياة بعيًدا عن كل ما من �ساأنه تنغي�س �سفو حياتهم.

االنفتاح على األديان
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التنبؤ بمستقبل اإلنسان
عند الفالسفة المعاصرين

م�صتقبل  ب��ت��ن��ب��وؤات  وامل��ه��ت��م  نيت�صه  الأمل����اين  ال��ف��ي��ل�����ص��وف  ُي��ع��د 
الوهن؛  وه��ن  باأنه  احلداثة  ع�صر  ي�صف  اإذ  اخلالد،  الإن�صان 
���ص��ورة  وه���ي  للم�صتقبل  م��ت��ع��ار���ص��ت��ني  ���ص��ورت��ني  و���ص��ع  ح��ي��ث 
بالعهد  لقبها  والتي  الق�صوى  حدودها  اإىل  باحلداثة  البلوغ 
يقول  روؤيته  وح�صب  ال�صينية،  الأم��ة  حياة  لطريقة  ال�صوقي 
ال��ب�����ص��ري وج���م���وده، وتتميز  ال��ن��وع  ت��ث��ب��ي��ت  اإىل  ت�����ص��ع��ى  ��ه��ا  ب��اأنَّ
اأر���ص��ت��ق��راط��ي��ة  قيما  اإف���رازه���ا  اإىل  م�����ص��ريا  ال��ع��دم��ي��ة،  مبنتهى 
ما  اإىل  تتجاوزه  الأخ��رى  وال�صورة  احل��داث��ة،  تتجاوز  جديدة 
الأم��ة  عند  يت�صكل  ذل��ك  اأن  نيت�صيه  ي��وؤك��د  كما  احل��داث��ة،  بعد 
املادة  الع�صور احلديثة وهي  تبع  ت�صبح  الآن بحيث  الأوروبية 
اأج��ل  م��ن  والإر���ص��ت��ق��راط��ي��ون  ال�����ص��ادة  يقودها  التي  الت�صكيلية 
حتقيق الإن�صان الأعلى. لذلك يرف�س نيت�صه ال�صعار احلديث 
ل�صادة ولعبيد؛ مربرا اأن كل تعزيز لالإن�صان وتربيته يفر�س 
اجل��وان��ب  ت��ع��دد  فيالحظ  لال�صتعباد،  ج��دي��د  توجهاً  عليهما 
اأن يعي  اأجربته على  التي انتحاها وا�صطراب التوجهات التي 

بنف�صه وعياً حاداً. 
زراد���ص��ت  تكلم  هكذا  كتابه  يف  اأو���ص��ح  نيت�صه  اأنَّ  ال�صيخ  وي��ذك��ر 
وهو عبارة عن رواية فل�صفية بطلها »زراد�صت« موؤ�ص�س الديانة 
العادي  اأو  الأخ��ري  الإن�صان  اأن  اإي��ران،  يف  املنت�صرة  الزراد�صتية 
اأو  اأكان قردا متفوقاً  �صواء  ال�صيني  لالإن�صان  العدمي مثال  اأو 
ويوؤكد  بنف�صه،  نف�صه  يناق�س  الأعلى  الإن�صان  واأن  اأعلى  ق��رداً 
منوذجا  بكونه  يت�صم  ونفعي  و�صعي  عهد  احل��دي��ث  العهد  اأنَّ 
هنالك  يكون  لن  ال�صيني  الإن�صان  اأن  نيت�صه  واأعتقد  تنميطيا، 
بال  -اأي  ُم�صبقة  اآراء  وب��ال  وق���ار  ب��ال  اإن�����ص��ان��ا  ك��ون��ه  منه  اأع��ل��ى 
اأ�صبح الإن�صان الأوروبي  اأخالقيات قيمة ح�صب روؤيته- وهكذا 
اإن�صانا باحثا عن الرثوة. وقد تنباأ نيت�صه بظهور طريقة حياة 
�صينية اأوروربية قائمة على ثالث اأ�صا�صيات وهي عقيدة بوذية 
للحياة  ومُمار�صة  امل�صيحية،  الطريقة  على  وم�صاواة  �صعيفة، 
م�صامل  باأنه  الأخري  الإن�صان  و�صف  اأنَّه  بالذكر  بحذر. وجدير 
ر من قيمة كل �صيء  ويعي�س حياة هادئة، واآماله �صغرية، وُي�صغِّ
ال�صعادة،  اكت�صف  اأنه  و�صيظن  طوياًل،  �صيعي�س  ولذلك  حوله، 

كما لن تكون هناك اأفكار مزدهرة، و�صيكون الإبداع مكبوًتا.
لنيت�صه  الأع��ل��ى  الإن�����ص��ان  ملفهوم  ال��ع��رب  ترجمة  ت��ع��ددت  وق��د 
اأو الأ�صمى  اأو الأرقى  باأنه الإن�صان اخلارق  فمنهم من ترجمه 
اأو فوق العادي، اإذ يتلك قدرات روحية وعقلية وبدنية خارقة 
تبناها  التي  املفاهيم  اأح��د  املفهوم  ويعد  الب�صر،  باقي  وتفوق 
يجمع  ال��ذي  والقائد  الزعيم  باعتباره  وال��ن��ازي��ون  الفا�صيون 

و�صيا�صي  وف��ن��ي  ث��ق��ايف  ه��و  م��ا  ك��ل  ن���ادرة  بعبقرية  �صخ�صه  يف 
الدينية  والأف��ك��ار  الأخالقية  القيود  من  واملتحرر  وع�صكري، 
القدية. لذلك الأديان لن ت�صبح لها اأدنى اأهمية بعدما كانت 
اأ�صطورية  ميثولوجيا  جمرد  �صت�صبح  واإمن��ا  الأخ��الق  م�صدر 

مُملة.. 
هما:  ق�صمني  اإىل  ينق�صم  الب�صري  التاريخ  اأن  نيت�صه  وي��رى 
بعد  ما  تاريخ  وق�صم  ينتهي مبوته،  الذي  الإن�صان  تاريخ  ق�صم 
�صمته  وتعد  العهد احلداثي اجلديد،  ُيعربِّ عن  الذي  الإن�صان 
وعلى  والت�صريعية،  الإب��داع��ي��ة  التجريبية  النزعة  الأ�صا�صية 
�صُت�صبح قيما جتريبية  التي  القادمة  للقيم  ي�صرع  اأن  الإن�صان 
مل�صارات جديدة  النقياد  الأف��راد على  اأن يجرب  وعليه  ُموؤقتة، 
به.  ويتحكم  يديره  من  هو  امل�صتقبل  باأن  اإعالمه  �صرورة  مع 
جماعية  وجت��ارب  وم�صاريع  برامج  اإع��داد  �صرورة  على  وُيوؤكد 

والتن�صئة. للرتبية 
ي�صعى  اأن  الإن�����ص��ان  ع��ل��ى  ����ه  اأنَّ نيت�صه  ي���رى  روؤي���ت���ه  ���ص��وء  ويف 
الإن�صان  اأن  اإىل  م�صرياً  اأع��م��اق��ه،  يف  الكامنة  ال��ق��وة  لكت�صاف 
اأك��رث  العلمي  التفوق  ع��ن  يبحث  م��ادام  و�صعيفاً  واه��ن��اً  يبقى 
كائن  فالإن�صان  ذاته،  القوة يف  اكت�صاف مواطن  بحثه عن  من 
�صعيف، ويكن له اأن يتغلب على هذا ال�صعف اإذا نظر اإىل هذا 
الأمر بجدية اأكرث، و�صعى كل ال�صعي لكت�صاب القوة البدنية؛ 
ُت�صاعده على  الأعلى يفرز قيما جديدة  الإن�صان  بحيث ي�صبح 

وال�صتك�صاف. الإبداع 
الإن�صان  اأن  اأو  نف�صه  هو  الإن�صان  اأن  هايدغر  يعرفه  حني  يف 
تقليده  ع��دم  على  قائمة  فل�صفته  جوهر  اأن  اأي  م��ا،  نف�س  ه��و 
فكرتني  على  قائمة  فل�صفته  اأن  ال��ق��ول  يكن  اإذ  ل��الآخ��ري��ن، 
مركزيتني هما الوجود والعدم لالإن�صان، فالوجود يثل حياة 
جتاه  بالقلق  ي�صعرانه  وكالهما  امل��وت  يثل  وال��ع��دم  الإن�صان 

م�صريه؛ لأن نهايتهما حتمية تتمثل يف املوت.
ه��اي��دغ��ر،  فل�صفة  داع��م��ا  ب��وف��ري��ه  ج��ون  الفرن�صي  و���ص��ع  وق��د 
الب�صري  احل��دي��ث  ت��اأ���ص��ي��ل  اأج���ل  م��ن  ب�صرية  ل��ق��واع��د  ع��ن��وان��ا 
�صبهها  حيث  ب��ج��راأة،  ال��ق��واع��د  تلك  ت�صبيه  تو�صيفه  ت�صمن 
بفل�صفة  للتذكري  �صلوترديك  جاء  بعدها  احليوانات،  بحظرية 
اأف���الط���ون اإىل ن��ي��ت�����ص��ه، ح��ي��ث غ��ي��ب ف��ي��ه��ا ت���اري���خ ال��ف��ل�����ص��ف��ة؛ 
مقارنة  اأي��ة  ترف�س  وال��ت��ي  الإن�صانية  الفل�صفة  تعميق  بفعل 
ت��رك��ز على النظائر والأ���ص��ب��اه ل  ب��ل  ب��ني الإن�����ص��ان واحل��ي��وان 
الإن�صان  ك��رام��ة  عند  تقف  ول  والتباينات،  الخ��ت��الف��ات  على 
واأف�صليته و�صرفه على احليوان. ويوؤكد الكاتب اأن هذا التقليد 

ما كان اإل تقليد احلديث عن الإن�صان، وذلك با�صتخدام ثالثة 
ومفهوم  فالحته،  وتعني  الإن�صان  تربية  مفهوم  هي:  مفاهيم 
ا�صتيالف الإن�صان، ومفهوم تدجني الإن�صان، حيث ا�صتخدمت 
ه���ذه امل��ف��اه��ي��م وال��ت��ي غ��ل��ب عليها ال��ف��ك��ر وت��اري��خ��ه. وي��ق��رتح 
���ص��ل��وت��ردي��ك اأن ي��ت��م اإح��ي��اء ه���ذه امل��ف��اه��ي��م امل��غ��ي��ب��ة ع��ل��ى �صوء 

التكنولوجية.  الطفرة 
اأحدهما  اأطروحتني  �صلوترديك يف  اأطروحات  الباحث  وخل�س 
به يف طريق  ال�صالك  الإن�صان  تاريخ  الناظر يف  ماألوفة وتعني 
ع��ن م�صلك ���ص��ائ��ر احل��ي��وان��ات. اأم���ا الأط���روح���ة الأخ����رى غري 
البيولوجية فعلت فعلها يف و�صع  التاأثريات  اأن  ماألوفة وترى 
م�صعور  غ��ري  تلقائي  ع��ف��وي  نحو  على  لكن  ال��ث��ق��ايف  الإن�����ص��ان 
والتي  البيوتقنية،  ال��ث��ورة  فجديد  وم�صتقبله  ال��ي��وم  اأم��ا  ب��ه، 
واعية  اإ�صهامات  على  الإن�صان  تطوير  يف  العلم  تدخل  فر�صت 
حظرية  اإن�����ص��اء  مبعنى  اأي  ال��ت��ط��وري��ة  العملية  يف  وم��ق�����ص��ودة 
القول  يف  ويخت�صرها  مهاراته،  وتطوير  الإن�صان  ل�صتئالف 
باأن احلظرية الب�صرية ت�صتند على مفهوم الف�صحة التي تعني 

انفتاح الإن�صان على الوجود وعدم انغالقه عليه.
ب�»م�صتقبل  املعنون  كتابه  يف  هابرما�س  الجتماع  ع��امل  ونبه 
اإمكانية  هما  اإليهما  اأ���ص��ار  خطرين  اإىل  الب�صرية«  الطبيعة 
اإرث��ه��م اجليني  تعديل  التدخل يف  ال��ذي��ن مت  الأف���راد  اإح�����ص��اء 
اإليه من جن�س  النظر  يتم  بحيث  اإح�صاوؤهم  يتم  األ  واإمكانية 

املولود ح�صب قوله اإن كان معدل جينيا اأم ل.
ال��ت�����ص��اب��ه والخ���ت���الف بني  اأوج����ه  اإىل  ال��ك��ات��ب  م��ن ه��ن��ا ي�صري 
الإن�صان  اإىل  نظرا  كليهما  اأن  فيو�صح  وهابرما�س،  �صلوترديك 
من  الإن�صان  اإىل  نظر  فهابرما�س  خمتلفة  زاوي��ة  من  اأن��ه  اإل 
الإن�صان  و�صع  طرح  حيث  امليتافيزيقي  بعد  ما  الفكر  منظور 
اإىل  نظر  �صلوترديك  حني  يف  اجلينية،  التكنولوجيا  زم��ن  يف 
كليهما  اأن  كما  الإن�صاين.  بعد  ما  الفكر  منظور  من  الإن�صان 
اأنَّ  اإل  احليوية  التكنولوجيا  عهد  يف  الإن�صان  م�صري  يف  فكر 
هابرما�س نظر اإليها كم�صاألة حق بحيث يفك��ر يف الق�صية م��ن 
حيث اإمك��انياتها واأخطارها وتبعاتها، يف حني �صلوترديك نظر 
اإليها كم�صاألة واقع يفكر فيها من حيث اإنه اأمر حتمي قائم ل 
يكن اإنكاره اأو العرتا�س عليه واإمنا يثل م�صاألة تنظيمية. 
رف�س  هابرما�س  اأنَّ  اإل  التكنولوجيا  يف  تدبر  كليهما  اأن  كما 
الطبيعي  النمو  بني  احلدود  وتغييم  الب�صرية  الطبيعة  تقننة 
ب��اخل��وف من  ذل��ك  ع��ن  الآخ���ر  ع��رب  بينما  ال�صناعي  والإمن���اء 
التقنية يف ثقافتنا، واأكد على اإحياء الربامج الدينية القدية.

القارية  الفل�سفية  »النقا�سات  »التفاهم«-  مبجلة  املن�سور  مقاله  يف  ال�سيخ  حممد  احلديثة  وال�سيا�سة  الدين  فل�سفة  واأ�ستاذ  املغربي  الباحث  يناق�س 
املُعا�سرة حول م�ساألة م�ستقبل الإن�سان وم�ساألة القيم يف ع�سر الثورة البيو-تقنية«، وقد ت�سمن تناوله الفل�سفي النبوءة مب�ستقبل الإن�سان بني نيت�سه 

وهايدغر، وم�ستقبل الإن�سان على �سوء الثورة اجلينية بني �سلوترديك وهابرما�س.
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اكت�صبت  التي  وال�صطالحية،  املفهومية  واأجهزته  قواعده  واأر�صيت 
�صبغة كلية وعاملية. وهذا ما ناق�صه الدكتور حممد بوعزة يف مقاله 
القرن  من  الثمانينيات  يف  ��ه  اأنَّ واأو���ص��ح  »التفاهم«.  مبجلة  املن�صور 
الأدب��ي��ة  ال��درا���ص��ات  ن��ظ��ري��ة يف  اأه���م  ال�����ص��ردي��ات  اأ���ص��ب��ح��ت  الع�صرين 
حقل  يف  ال�صردي  باملنعطف  لحقاً  �صُيعرف  ما  ُموؤ�ص�صة  والثقافية، 

الإن�صانية. العلوم 
اأن  يك�صف  تاريخي  منظور  من  ال�صرديات  تكون  اإىل  النظر  اأنَّ  غري 
النظرية  ت��اري��خ  �صياق  يف  عر�صية  ط��ف��رة  ول��ي��د  يكن  مل  العلم  ه��ذا 
دينامية،  تاريخية  ���ص��ريورة  جم��رى  يف  وت��ط��ور  ت�صكل  ب��ل  الأدب��ي��ة، 
حيث  النظرية،  رواف��ده  وتنوعت  التاريخية  م�صاراته  فيها  تعددت 
تتويجاً  كانت  فرن�صا  يف  البنيوي  التاأ�صي�س  فرتة  ب��اأنَّ  القول  ُيكن 
ال�صكالنيني  مع  رو�صيا  يف  ل�صيما  �صبقتها،  التي  النظرية  للجهود 
من  الأربعينيات  فرتة  خالل  اأمريكي  الأجنلو  النقد  ومع  الرو�س، 

الع�صرين. القرن 
تكون  ���ص��ريورة  يف  منيز  اأن  يكن  التاريخي  املعطى  ه��ذا  على  ب��ن��اًء 
ال�����ص��ردي��ات ب���ني ث���الث حل��ظ��ات دال����ة: حل��ظ��ة الأ����ص���ول واجل����ذور، 
الذي  التاريخ  وهو  والتطور.  التو�صع  حلظة  ثم  التاأ�صي�س،  وحلظة 
جنده معتمًدا لدى املنظرين الذي اهتموا بالبحث عن جينيالوجيا 

ال�صرديات.
�صنعمل  ال�����ص��ردي��ات  حقل  يف  املف�صلية  ال��ت��ح��ولت  ه��ذه  دلل��ة  لفهم 
تاريخي  منظور  ومن  تكونها،  �صريورة  ر�صد  على  الدرا�صة  هذه  يف 
اإب�����ص��ت��م��ول��وج��ي، ي��ه��دف اإىل ت��و���ص��ي��ح ج��دل��ي��ة ال��ت��اأ���ص��ي�����س وال��ت��ح��ول 
لنا  �صيتيح  ما  وه��ذا  ال�صرديات.  طورتها  التي  النظرية  النماذج  يف 
انعطاف  م�����ص��ارات  �صكلت  ال��ت��ي  املعرفية  الإب����دالت  �صل�صلة  حت��دي��د 
ف��ارق��ة يف ���ص��ريورة ت��ط��ور ال��ع��ل��م، وان��ت�����ص��اره خ���ارج ح���دوده العلمية 

واجلغرافية.
ب���ع���ي���داً ع���ن اأي م��ن��ح��ن��ى خ��ط��ي ي���ذه���ب دي��ف��ي��د ه���رم���ان يف ب��ح��ث��ه 
اب�صتمولوجي  تفاعل  من  تطورت  ال�صرديات  اأنَّ  اإىل  اجلينيالوجي، 
ت��اري��خ��ي م��رك��ب ب��ني ت��ق��ال��ي��د ف��ك��ري��ة ُم��ت��ع��ددة، ن�����ص��اأت يف ف�����ص��اءات 
ومن��اذج  ونقدية،  نظرية  ح��رك��ات  م��ن  خمتلفة:  وثقافية  ُجغرافية 
وبني  زمنية،  عقود  ام��ت��داد  على  موزعة  فكرية،  وم��دار���س  حتليلية 

قارات واأمم خُمتلفة.
�صكلت  ال��ت��ي  اجل���ذور  يف  ك��ب��ريا  تنوعا  ه��ن��اك  اأنَّ  اإذا،  ن�صتخل�صه  م��ا 
هذه  تكن  مل  وتطورها.  ال�صرديات  ت�صكل  م�صار  يف  الأ�صول  مرحلة 
ل�صريورة  خ�صعت  لأن��ه��ا  البع�س؛  بع�صها  ع��ن  ُمنف�صلة  ال��رواف��د 
تطورية  »م�����ص��ارات  وع��رف��ت  الأف��ك��ار،  وانتقال  املتبادل  التفاعل  م��ن 
ديفيد  فر�صية  ُيوؤكد  ما  وهذا  للتغرّي«.  ُمتزامنة  مبعدلت  متوازية 
هرمان، التي تقول بوجود تواريخ ُمتعددة لل�صرديات ولي�س تاريخا 
وجغرافياً  ثقافياً  املتنوعة  الروافد  هذه  بني  يجمع  ما  واإن  واح��دا، 

وا�صع،  مورفولوجي  فكري  تقليد  من  املتحدر  امل�صرتك  ن�صبها  هو 
ال�صكل  زاوية  بال�صرد من  يهتم  رائدا يف تد�صني ت�صور منهجي  كان 
منظري  لكل  اأ�صا�صياً  مرجعاً  ثم  من  و�صي�صكل  ال�صردي،  والرتكيب 

ال�صرديات لحقاً.
ي��رف�����س دي��ف��ي��د ه��رم��ان ال��ت�����ص��ور ال��ت��اري��خ��ي ال���ذي ي��ع��دُّ ال�����ص��ردي��ات 
ويف  الرو�صية.  ال�صكالنية  هو  واحد  نظري  لإرث  حتمي  تطور  نتاج 
لل�صرديات  واحد  بتاريخ  ت�صلم  التي   - احلتمية  النظرة  هذه  املُقابل 
باحلفر  يك�صف  حيث  لل�صرديات،  خُمتلفة  ت��واري��خ  ��ة  ث��مَّ اأن  ي��رى   -
مهدت  التي  اجل��ذور  مرحلة  اأنَّ  ال�صرديات  تاريخ  يف  اجلينيالوجي 
واأ�صول  ُمتنوعة،  فكرية  تقاليد  فيها  تفاعلت  ال�صرديات  لتاأ�صي�س 
ُمتعددة، و�صريورات  نظرية خمتلفة، تطورت يف ف�صاءات جغرافية 
زمنية حتكمت فيها »ُموّجهات التغرّي املتقاطعة والعابرة للحدود«.

التي  ال�صابقة  النظرية  اجلهود  تناولت  التي  الدرا�صات  اأغلب  تغفُل 
ال�صياق  اأو  ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ي��اق  ���ص��واء يف  ال�����ص��ردي��ات -  ل��ظ��ه��ور  م��ه��دت 
الغربي - الرتاث النظري الأملاين، وتربط اأ�صول ال�صرديات ب�صورة 
اأهمية الك�صف عن  حتمية بالإرث ال�صكالين الرو�صي. من هنا تاأتي 
اأوىل يربز دور الرتاث النظري الأملاين  هذا الرافد؛ لأنه من جهة 
ال�صكالنية  على  �صابق  ُمبكر،  وق��ت  منذ  ال�صرد  �صعرية  ميدان  من 
الرو�صية  ال�صكالنية  ا�صتفادة  يك�صف  ثانية  جهة  وم��ن  الرو�صية؛ 
وتفاعلها اخلالق مع هذا الرافد؛ اإذ عمل ال�صكالنيون على تطوير 

مقاربته املورفولوجية باجتاه بناء مناذج ن�صقية لل�صرد.
ال�صكالنيون  قام  ال�صرد  �صعرية  يف  الأملاين  اخلط  هذا  مع  بالتوازي 
ُي��وؤك��د هذا  ال��رو���س بتطوير ف��ك��رة »ال��رتك��ي��ب ال�����ص��ردي«. ول��ع��ل م��ا 
وال�صكالنية  الأملانية  املوروفولوجية  ال�صعرية  بني  املعريف  التفاعل 
كانت  الأمل����ان  امل��ن��ظ��ري��ن  اأب��ح��اث  اأن   - ه��رم��ان  بح�صب   - ال��رو���ص��ي��ة 

معروفة ب�صكل جيِّد يف هذا الوقت يف رو�صيا �صنة 1920م.
ال�صكالنيني  مع  ال�صرد  درا�صة  �صتعرف  املعريف  التالقح  هذا  بف�صل 
اأحد الروافد الأ�صا�صية  الرو�س تطورات ُمهمة، و�صيمثل هذا الإرث 
يكن  الإط��ار  ه��ذا  يف  البنيوية.  مرحلتها  يف  ال�صرديات  تاأ�صي�س  يف 
اخل��راف��ة«  »مورفولوجية  لكتاب  التاأ�صي�صية  الأهمية  اإىل  الإ���ص��ارة 
ُملهًما  من��وذج��اً  �صكل  ال��ذي  ب���روب،  ف��الدي��ري  ال��رو���ص��ي  لل�صكالين 
لل�صيميائي الفرن�صي غريا�س يف بناء نظريته ال�صردية ال�صيميائية.
الإجنليزية  النقد  اإ�صهامات  ب��ه  فيق�صد  الأجن��ل��و  التقليد  ع��ن  اأم��ا 
هرمان  ديفيد  ي�صميها  التي  ال�صرد،  �صعرية  جم��ال  يف  والأمريكية 
والنقدي  الأدبي  التقليد  هذا  لأن  اأمريكية؛   - الأجنلو  بال�صكالنية 
بهذا  ال���رواي���ة.  وف��ن��ي��ة  جمالية  ب��ن��اء  يف  ال�صكل  ب��اأه��م��ي��ة  واع��ي��ا  ك��ان 
لل�صكالنية  وال��ن�����ص��ق��ي  الأدب�����ي  الأف�����ق  م���ع  ي��ل��ت��ق��ي  ال��ف��ن��ي  ال��ت��وج��ه 
جينيالوجيا  يف  مهما  فرعا  القليد  ه��ذا  �صيمثل  ولذلك  الرو�صية، 
النظرية ال�صردية احلديثة؛ لأن اأثره املنتج �صيتمخ�س عنه �صياغة 

�صيكون  ال��ذي  النظر«،  »وجهة  هو  ال�صرد  نظرية  يف  اأ�صا�صي  مفهوم 
ملهما يف نقا�صات جريار جينيت حول متيزه بني م�صتويني لل�صارد: 

ال�صوت ال�صردي والروؤية ال�صردية.
فيها  ازده����رت  ال��ت��ي  نف�صها  ال��ف��رتة  يف  ال��ن��ق��دي  التقليد  ه��ذا  ظهر 
ب��داأ  ال���ذي  ال��رواي��ة  نظرية  اإرث  اإىل  وي��ت��د  ال��رو���ص��ي��ة؛  ال�صكالنية 
الروائية.  لأعماله  جيم�س  هرني  الإجنليزي  الروائي  مقدمات  مع 
اإعادة �صياغته  واين بوث لحقا على  وطوره بري�صيل وبوك، وعمل 
تتعامل  ع�صوية  بنزعة  اأمريكي   - الأجنلو  النقد  متيز  وقد  نظريا. 
كان  ب��ذل��ك  وه��و  ع�صوية،  كليات  اأن��ه��ا  على  ال�����ص��ردي��ة  الأع��م��ال  م��ع 
اأمل��ان��ي��ا  ال�����ص��ردي��ة يف ك��ل م��ن  امل��ورف��ول��وج��ي��ة  ن��ظ��ري��ات  متطابقا م��ع 

ورو�صيا.
حقل  يف  احلديثة  ال��ت��ط��ورات  اأه��م  على  برتكيز  عر�صنا  خ��الل  م��ن 
التي  ال��ت��ح��ولت  اأهمية  لنا  تظهر  ال�صردية،  والنظرية  ال�صرديات 
التطورات يف تو�صيع  اأ�صهمت هذه  ال�صرديات؛ لقد  طراأت على حقل 
ثانية  جهة  ومن  مو�صوعاته.  ومدونة  منهجه  يف  ال�صرديات،  حقل 
مالزمة  خا�صية  منه  جتعل  التي  لل�صرد  الثقافية  الطبيعة  ك�صفت 
الإن�صاين، فيما ينتجه من خطابات ثقافية، ويف ممار�صاته  للوجود 

الدالة. الثقافية 
ثالث  احلديثة  التطورات  هذه  تربز  الب�صتمولوجية  الناحية  ومن 
هي:  تطورها،  �صريورة  يف  ال�صرديات  بها  ات�صمت  منتجة  خ�صائ�س 

النفتاح والدينامية والمتداد خارج حدود حقلها.
توترات  من  تخل  مل  ال�صرديات  حقل  يف  التو�صعات  هذه  اأن  �صحيح 
انتقال  وحركية  املفاهيم  انتقال  باإ�صكالية  تت�صل  اإب�صتمولوجية، 
الأفكار بني ال�صرديات وحقول املعرفة الأخرى، لكننا يكن اأن نقول 
بينها وبني  املنتج  التبادل  الدينامية كانت حمكومة بنمط  باأنَّ هذه 

الأخرى. التخ�ص�صات 
التحليل  مفاهيم  من  ا�صتفادت  الإن�صانية  املعرفة  حقول  كانت  اإذا 
ا�صتفادت  ال�صرديات  فاإن  ملو�صوعاتها؛  مقاربتها  تطوير  يف  ال�صردي 
حني  خا�صة  احلقول،  هذه  يف  ملفاهيمها  املتعددة  ال�صتخدامات  من 
مت تطبيقها على مدونات �صردية جديدة، ظلت م�صتبعدة من جمال 
اليومية،  احل��ي��اة  وق�ص�س  ال��ي��وم��ي،  ال�صرد  مثل  ال�����ص��ردي��ات،  بحث 
التمييز  ت��رت��ب عنه حتطيم  م��ا  وه���ذا  ال��ع��ادي��ني.  ال��ن��ا���س  وح��ك��اي��ات 
الثقافة  �صرود  وبني  اليومي،  وال�صرد  الأدب��ي  ال�صرد  بني  الرتاتبي 

اأو ال�صعبية. الرفيعة و�صرود الثقافة الدنيا 
ب��ني عامل  ال��و���ص��وح  ي��ب��دو �صديد  ك��ان  ال���ذي  الفا�صل  و���ص��ار اخل��ط 
ال��ق�����ص�����س اخل��ي��ال��ي��ة ���ص��ب��اب��ي��ا؛ ف��ق��د ال��ت��م��ي��ز مب��ج��رد ال��ت��ح��رر من 
الزدواجية والثنائيات، رغم اأنَّ اأية ق�صة ت�صنف على اأنها طبيعية اأو 
اأنَّ هذه الت�صنيفات  اإل  اأو معقدة،  اأو مكتوبة، ب�صيطة  اأدبية، �صفهية 
لي�صت ثنائيات متناق�صة، لي�صت �صوى اأطراف لحتمالت بال نهاية.

رد الذي يهتم بو�سف البنيات التكوينية لل�سرد وحتديد منطق عملها، يلخ�س جريالد بران�س اأهدافها يف ا�ستك�ساف وو�سف وتف�سري اآليات  ال�سرديات هي علم ال�سَّ
اأواخر ال�ستينات من القرن الع�سرين يف فرن�سا،  ال�سرد، والعنا�سر املُتحكمة يف �سكله وا�ستغاله. من منظور تاريخي تاأ�س�ست ال�سرديات كاخت�سا�س م�ستقل بذاته 
حني اقرتح تودوروف م�سطلح ال�سرديات يف كتابه »نحو الديكامرون«، وهي الفرتة التي متيزت بالتاأ�سي�س الإب�ستمولوجي والعلمي حلقل ال�سرديات، حيث و�سعت 

الأُ�س�س النظرية لهذا العلم الأدبي على يد رواده املوؤ�س�سني، خا�سة تودوروف وجريار جينيه ورولن بارت.

السرديات والنقد السردي
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رعة والمنهاج في القرآن الشِّ

رعة واملنهاج، فاأبو هالل الع�صكري  وهناك فارق بني ال�صِّ
ال�صرعة  اأن  يف  الفرق  يبنيِّ  اللغوية«  »ال��ف��روق  كتابه  يف 
ه���ي اأول ال�����ص��يء، وامل��ن��ه��اج ملُ��ع��ظ��م��ه وُم��ت�����ص��ع��ه، وي��ي��ل 
تعني  اإذ  اللفظني؛  ب��ني  املعنى  ت�صاوي  اإىل  منظور  اب��ن 
املنهاج  اأنَّ  وي��ب��دو  وال��دي��ن.  وامل��ن��ه��اح  الطريق  ال�صرعة: 
يف  وال�صريعة  ال�صعوبة،  بال�صدة  مرتبط  معناه  اأ�صل  يف 
دون م�صقة كما  والظهور  بالبيان  اأ�صل معناها مرتبطة 

اأر�صلها اهلل.
ال�صطالح  يف  واملنهاج  ال�صرعة  كلمتْي  الباحث  م  وي��ق��دِّ
»�صرع«  لفظ  اأنَّ  اإىل  وي�صري  املف�صرين،  وعند  ال��ق��راآين 
ورد ذكره يف القراآن يف خم�صة موا�صع وب�صيغ خمتلفة؛ 
��ا  اأمَّ و�صريعة.  و���َص��َرع��وا،  و���َص��َرَع،  ع��ا،  َو���ُص��رَّ �ِصْرعة،  مثل: 
ل��ف��ظ م��ن��ه��اج، ف��ق��د ورد م���رة واح����دة يف ���ص��ورة امل��ائ��دة: 
اإنَّ  الطربي  �صرعة ومنهاجا«. ويقول  »لكل جعلنا منكم 
الإ�صالم  �صرائع  و�صميت  بعينها،  ال�صريعة  هي  ال�صرعة 
البنيِّ  الطريق  فاأ�صله  املنهاج،  واأم��ا  فيه.  اأهلها  ل�صروع 
الطريق  ه��ي  ال�صريعة  اإنَّ  القرطبي  وي��ق��ول  ال��وا���ص��ح. 
ال��ظ��اه��رة ال��ت��ي ي��ت��و���ص��ل ب��ه��ا اإىل ال��ن��ج��اة. وي��ف��رق اب��ن 
الطريق،  اب��ت��داء  هي  فال�صرعة  اللفظني:  بني  اجل��وزي 

بينما املنهاج هو الطريق امل�صتمر.
ال��روؤي��ة  دات  اإىل ك�صف حُم����دِّ ذل��ك  ال��ب��اح��ث بعد  ��ج��ه  وي��تَّ
القراآنية لل�صرعة واملنهاج من خالل املبادئ واملاآل. فمن 
املو�صل  د لهم الطريق  اأْن حدَّ مظاهر هداية اهلل للنا�س 
ل��ل�����ص��ع��ادة ال��ع��اج��ل��ة والآج����ل����ة، م���ن خ���الل ب��ع��ث ال��ر���ص��ل 
وال�صار  النافع  تفا�صيل  اإىل  النا�س  لهداية  والأن��ب��ي��اء 
للعباد.  الهادي  احلكيم  املنهاج  وبيان  واملعاد،  املعا�س  يف 
واملنهاج  ال�صرعة  مل�صار  الرا�صمة  الأ�صا�صية  املبادئ  ومن 
العقيدة،  م�صدرية  العبادة،  مق�صدية  ال��دي��ن،  وح��دة   :

اعتبار الكليات والقواعد العامة يف ال�صرائع.

ال��ق��راآن يف الكثري من  ب��نيَّ  ال��دي��ن«، فقد  وب�صاأن »وح��دة 
اإليه الر�صل جميعا واحد وهو  اأنَّ الدين الذي دعا  اآياته 
ال��دي��ن عند اهلل  »اإن  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  الإ���ص��الم؛ مثل  دي��ن 
وكلياتها  ال�صرائع  جممالت  اأن  ه��ذا  ويعني  الإ���ص��الم«. 
ال��ر���ص��ل والأن��ب��ي��اء،  نة يف دع���وات  ك��ان��ت م�صمَّ واأ���ص��ول��ه��ا 
الأعظم،  ميثاقها  من  منبثقة  اأ�صلها،  يف  متفقة  واح��دة 
العبادة«،  وم�صدرها الأوحد. واأما بخ�صو�س »مق�صدية 
فهو اأن جوهر دعوات الر�صل والأنبياء الدعوة اإىل عبادة 
اهلل وح���ده م�����ص��داق��ا ل��ق��ول��ه ت��ع��اىل:»وم��ا خ��ل��ق��ت اجل��ن 

والإن�س اإل ليعبدون«.
العتقاد  اأم���ور  اأنَّ  وه��ي  غ��اي��ة،  العقيدة«  ول�»مق�صدية 
واأتباعهم، مثل  الر�صل  ت�صكل ت�صورا واحدا لدى جميع 
ال�����ص��رك بجميع  ون��ف��ي  اإل��ي��ه  وال���دع���اء  ال��ت��وح��ي��د  ق�صية 
اأق�����ص��ام��ه، وق���د اأن����ذر ج��م��ي��ع ال��ر���ص��ل والأن���ب���ي���اء اأمم��ه��م 
»اعتبار  ال�صراط. ويف  الزيغ عن هذا  واأقوامهم مباآلت 
الكليات والقواعد العامة يف ال�صرائع«، فقد حفل القراآن 
ب��ع��دي��د م���ن الآي�����ات ال���دال���ة ع��ل��ى وح����دة ال���دي���ن وت��ع��دد 
لكن اجلامع  به،  �صريعته اخلا�صة  نبي  لكل  اإذ  ال�صرائع، 
بينها هو وحدة م�صدرها وهي ما �صماه جل �صاأنه »فطرة 
اهلل«. وقد اختلفت ال�صرائع واملناهج يف تنزيل هدى اهلل 
حممد  النبي  وبعث  والظروف،  ال�صياقات  اختالف  على 
الوحدة على اخلري  اإىل  النا�س  واإعادة  الإ�صالح  لإكمال 

والهدى.
وُيبحر الباحث بعد ذلك يف مو�صوع »ال�صرائع ال�صماوية 
الثالثة  املقا�صد  كانت  ف��اإذا  والت��ف��اق«،  الخ��ت��الف  ب��ني 
جاء  ما  ف��اإن  ال�صرائع،  عليها  اتفقت  مما  الذكر  �صالفة 
به الر�صل والأنبياء جاء يف �صرائع خمتلفة، ولي�س معنى 
يف  فالناظر  ج��ذري��ا،  اختالفا  تختلف  ال�صرائع  اأن  ذل��ك 
وعليه  الأ�صا�صية.  امل�صائل  يف  متفقة  اأنها  يجد  ال�صرائع 

ومقادير  واأرك��ان��ه��ا،  و�صروطها  ال�صلوات  اأع��داد  تختلف 
اإىل  ال��ن�����ص��ك، ون��ح��و ذل���ك م��ن �صريعة  ال���زك���اة، م��وا���ص��ع 
اأمرا يف �صريعة حلكمة، ويحّرمه  �صريعة، وقد يحّل اهلل 
يف �صريعة اأخرى حلكمة، ومن الأمثلة على ذلك ال�صوم، 

والطعام من احليوانات...وغريها.  
وقد �صرب الر�صول العظيم مثال لتفاق الر�صل يف دين 
اإخ��وة  »الأن��ب��ي��اء  ف��ق��ال:  ال�صرائع؛  يف  واختالفهم  واح��د 
م��ن ع���الت، واأم��ه��ات��ه��م ���ص��ت��ى، ودي��ن��ه��م واح����د«. فالغاية 
بها  جميعا  الأنبياء  بها  بعث  التي  البعثة  من  الق�صوى 
ه��ي اإر���ص��اد اخل��ل��ق اإىل م��ع��رف��ة احل���ق، وب��ي��ان م��ا ب��ه من 
ال�صماوية  ال��ر���ص��الت  ك��ل  اأ���ص��ل  ه��ذا  احل��ي��اة يف معادهم، 
التي  ال�صرع  تفاريع  يف  اختلفوا  واإن  وه��م  عليه،  متفقة 

هي كامل�صالك وال�صبل املوؤدية اليه.
�����ص��ح ال�����ص��ورة ال��ك��ل��ي��ة ح���ول اأ���ص��ل دع��وت��ه��م وف���روع  وت��تَّ
اأن  اإدراك  اأ�صا�س  على  قائم  التنوع  ه��ذا  واأن  �صرائعهم، 
وينا�صب  ينا�صب قومه  نبي ما  لكل  ي�صّرع  اهلل جل وعال 
اأخرى ح�صب م�صاحلها،  م�صاحلهم، ثم ين�صخ اهلل لأمة 
حتى ا�صتقر الأمر يف ال�صريعة اخلالدة اإىل يوم القيامة. 
وهو ما عرب عنه م�صك ختامهم حني قال: »الأنبياء من 
مو�صع  اإل  واأكمله،  فاأح�صنه  بيتا  بنى  رجل  كمثل  قبلي 
ل��ب��ن��ة م��ن زاوي����ة م��ن زواي�����اه، ف��ج��ع��ل ال��ن��ا���س ي��ط��وف��ون 
اللبنة؟ قال:  له، ويقولون: هال و�صعت هذه  ويعجبون 

فاأنا اللبنة، واأنا خامت النبّيني«.
ال�صرائع  ه��ذه  اأن  على  بالتاأكيد  مقاله  الباحث  ويختم 
بح�صب  تتغري  ال��ت��ي  ه��ي  الأمم  ب��اخ��ت��الف  تختلف  ال��ت��ي 
تغري الأزمنة والأحوال، وكلها ترجع اإىل العدل يف وقت 
م��ن م�صلحة  ه��ي  ال��ت��ي  ال��ك��ب��ار  الأ���ص��ول  واأم���ا  �صرعتها 
جميع  يف  فت�صرع  تختلف،  ل  فاإنها  زم��ان  كل  يف  وحكمة 

ال�صرائع.

لل�سريعة  الو�سول  وطرائق  مناهج  »التفاهم«،  جملة  يف  واملن�سورة  واملنهاج«،  ال�سرعة  يف  القراآنية  »املقولة  مقاله  يف  املنتار  حممد  الباحث  يتناول 
ال�سالمية ال�سافية؛ فهناك الطرق امل�سّلة، والأخرى امل�ستقيمة، والثالثة الأقل ا�ستقامة.

رعة« من خالل ا�ستعرا�س اأقوال املف�سرين، فابن فار�س يعرفه باأنه اأ�سل الواحد واملورد لل�سارب، اأما الراغب  ويبداأ الباحث املقال بو�سع تعريف لـ»ال�سِّ
ق الباحث بعد ذلك  فقد اأعاد امل�سطلح لأمرين: ما �سخر اهلل لالإن�سان من طريق يتحّراه، والثاين: ما قيَّ�س اهلل له من الدين واأمره به ليتحّراه. ويتطرَّ
منكم  جعلنا  »لكل  تعاىل:  لقوله  ِم�سَداقا  املر�سومة،  واخلطة  امل�ستقيم،  والطريق  الوا�سح،  الطريق  اللغة  يف  َنَهَج  م�سدرها  ويعني  »املِنهاج«،  مفهوم  اإىل 

�سرعه منهاجا«، وقوله تعاىل: »اهدنا ال�سراط امل�ستقيم« اأي ثّبتنا على املنهاج الوا�سح.
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المقولة القرآنية أساس
تماسك األمة الواحدة

��ز ه���ذه الأم����ة ب��ع��دة خ�����ص��ائ�����س؛ من  ف��ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن مت��يُّ
وهي  الأمم  خ��ري  واأن��ه��ا  النبيني،  خامتة  اأم��ة  اأن��ه��ا  �صمنها: 
اأن ت��ب��ق��ى واح����دة ب��ع��ك�����س الأمم  الأم����ة ال��و���ص��ط، و����ص���رورة 
ال�����ص��اب��ق��ة؛ اإل اأن ال��ره��ان ع��ل��ى ه���ذه الأم���ة واج���ه حت��دي��ات 
اأو  العقدية  التحديات  تلك  ���ص��واء  زم��ان،  م��ر  على  ج�صيمة 

اأو الإ�صرتاتيجية. اأو ال�صراعات الدينية  ال�صيا�صية 
ل��ق��د ا���ص��ط��رب��ت ال��ع��رب وال��ك��ي��ان��ات الإ���ص��الم��ي��ة ب��ع��د ال��ق��رن 
ال�صابع امليالدي ب�صكل وا�صح، وواجه م�صروع الأمة الواحدة 
حت��دي��ات ك��ربى ه���ددت ه��ذا امل�����ص��روع ب��اأك��م��ل��ه. ول��ذل��ك عدة 
ودويالت  وحوا�صر،  بواٍد  اإىل  العرب  انق�صام  منها:  اأ�صباب؛ 
مع  ا�صتباكات  م��ن  ذل��ك  تبع  وم��ا  ال��ف��ر���س،  اأو  ل��ل��روم  تابعة 
الدول الرتكية يف اآ�صيا الو�صطى، وال�صراع مع البيزنطيني 
اإ�صبانيا لأكرث  اإىل  اإفريقيا و�صول  و�صمال  ال�صام وم�صر  يف 
الكيانات الإ�صالمية ب�صبب  األف عام. وكذلك ا�صطراب  من 
ال���غ���زوات ال�����ص��ل��ي��ب��ي��ة وامل��غ��ول��ي��ة وال��ت��ت��اري��ة، ويف ال��ن��ه��اي��ة: 
ال�صتعمار الغربي، والظهور ال�صهيوين اجلائر يف املنطقة.

خماوف  كونها  تعدو  فال  ال�صابقة؛  الأخ��ط��ار  جميع  ورغ��م 
خارجية، وما يهم يف وحدة الأمة هو ال�صاأن الداخلي ب�صكل 

اأكرب، والهتمام باحتياجات الدولة الداخلية و�صوؤونها.
الثالث:  الوحدات  الأمة على  اأيديولوجيا هذه  ت  اأ�صرَّ لقد 
لقد حتّطمت  ال�صلطة.  ال��دار، ووحدة  الأم��ة، ووحدة  وحدة 
وحدة ال�صلطة بعد قيام الدويالت �صبه امل�صتقلة بعد القرن 
الثالث الهجري، وذهبت وحدة الدار عندما فر�س الفقهاء 
وامل��ت��ك��ل��م��ون ���ص��روط��اً ل���دار الإ����ص���الم، ويف ذل��ك اق����رتاٌب من 
غري  الأم���ة  وح��دة  ولأّن  ال��الح��ق.  القومية  ال��دول��ة  مفهوم 
مرتبطة ب�صلطة ول باأر�س؛ فكانت هي الوحيدة التي جنت 
�صعبتّي  م��ن  ال��ك��ري��ة  الآي���ات  ت�صّمنته  وم��ا  ال�����ص��ق��وط،  م��ن 

الدين الو�صط، والأمة الو�صط.
ومل ت�صلم الأمة الو�صط �صاحبة الدين الو�صط من املخاطر 
لها،  على مر الزمان؛ وذلك كما ذكرها القراآن الكرمي وف�صّ

ونذكر منها:
1- خطر الف�صاد:

باختالف  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  يف  الف�صاد  ذك��ر  موا�صع  دت  ت��ع��دَّ
والفو�صى  للخراب  �صبب  اأن��ه  ومنها  مو�صع،  ك��ل  يف  املعنى 

َم���اَء«  ���َع���ُل ِف��ي��َه��ا َم���ن ُي��ْف�����ِص��ُد ِف��ي��َه��ا َوَي�����ْص��ِف��ُك ال���دِّ »َق���اُل���وا اأَجَتْ
اأفعال  ب�صبب  الكربى  الف�صاد  حالة  وكظهور   ،)30 )البقرة: 
ا َك�َصَبْت اأَْيِدي النَّا�ِس«  النا�س »َظَهَر اْلَف�َصاُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر مِبَ
)الروم: 41(، ومنها ما هو مرتبط بالطغيان »الَِّذيَن َطَغْوا 
وغريها   ،)12-11 )الروم:  اْلَف�َصاَد«  ِفيَها  وا  َفاأَْكرَثُ اْلِباَلِد  يِف 
ما هو مرتبط باملف�صدين الذين هم اأكابر املجرمني، الذين 
ُكلِّ  يِف  َجَعْلَنا  »َوَكَذِلَك  العامة  اأن�صارهم من  لك�صب  يكرون 
ِرِميَها ِلَيْمُكُروا ِفيَها« )الأنعام: 123(، واآيات  َقْرَيٍة اأََكاِبَر جُمْ

اأخرى عديدة لكل منها تف�صري مو�صع معني للف�صاد.
اأف�صده  ال�صابقة لإ�صالح ما  الأمم  الأنبياء يف  َبَعث اهلل  لقد 
يفر�صه  ال��ذي  وال�صيا�صي  والجتماعي  الأخ��الق��ي  الف�صاد 
العامة مما  ُيثري �صخط  الذي  و�صعبوّياُتهم، وهو  املجرمون 
الأم��ة.  وح��دة  على  وتاأثريها  التداعيات  ح��دوث  اإىل  ي��وؤدي 
خامت  هو  وال�صالم-  ال�صالة  -عليه  حممد  النبي  اأن  وحيث 
 ِ ال��ن��ب��ي��ني؛ ف��ق��د ك��ان ل��ق��ان��ون ال��دف��ع ب��ع��ده »َوَل�����ْوَل َدْف����ُع اهللَّ
)ال��ب��ق��رة:252(   » اْلأَْر������سُ ��َف�����َص��َدِت  لَّ ِب��َب��ْع�����ٍس  ُهم  َبْع�صَ ��ا���َس  ال��نَّ
الإ�صالح  ل��دور  وكذلك  الف�صاد،  مواجهة  يف  الكبري  ال��دور 
بني النا�س والأمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ فالف�صاد اآفة 
اخلري  واأ���ص��ح��اب  للنا�س  الإ���ص��الح��ي  ال��دور  ولكن  عظيمة، 
يف  التوازن  لإحداث  ويقاومونه  يدفعونه  من  وهم  واملبادرة 

الأمة الو�صط.
2- خطر الفتنة:

ال��ق��راآن  يف  ع���ّدة  اآي���اٍت  يف  وظ��ه��وره  الف�صاد  ُم�صطلح  ك��َح��ال 
يف  مو�صعا  �صتني  يف  الفتنة  م�صطلح  ظهر  فقد  ال��ك��رمي؛ 
القراآن الكرمي، والفتنة هنا تاأتي من ال�صتهواء جلهة فقد 
الإيان اأو فقد ال�صالح، ولكن حاملا ت�صل اإىل اجلماعة فهي 
املجتمع،  من  كبرية  فئات  تف�صد  لأنها  عظيما  خطرا  متثل 
وعّظمها اهلل تعاىل يف هذه الآيات: »َواْلِفْتَنُة اأَ�َصدُّ ِمَن اْلَقْتِل« 
)البقرة:217(  اْلَقْتِل«  ِمَن  اأَْك��رَبُ  و»َواْلِفْتَنُة   ،)191 )البقرة: 

ونذكر هنا بع�س الأمثلة على ماهية الفتنة ومقا�صدها:
يريدون  الفتنة  اأه��ل  اإن  حيث  واملت�صابه؛  املحكم  م�صاألة  اأ- 
ا�صتخدام م�صاألة املت�صابه لإحداث ان�صقاٍق ديني بني النا�س. 
وتاريخيا؛ يلعب اأهل الفتنة على وترّي الت�صدد اأو العتدال، 
وحيث  ال���دي���ن،  يف  ان�����ص��ق��اق  لإح����داث  حم��اول��ة  كليهما  ويف 

َعلَْيَك  اأَن����َزَل  ���ِذي  الَّ »ُه���َو  العلم  يف  الرا�صخون  لها  يت�صّدى 
ُمَت�َصاِبَهاٌت  َواأَُخ��ُر  اْلِكَتاِب  اأُمُّ  ُهنَّ  َكَماٌت  ْ حمُّ اآَي��اٌت  ِمْنُه  اْلِكَتاَب 
اْبِتَغاَء  ِمْنُه  َت�َصاَبَه  َما  َفَيتَِّبُعوَن  َزْي��ٌغ  ُقُلوِبِهْم  يِف  الَِّذيَن  ا  َفاأَمَّ
ا�ِصُخوَن  َوالرَّ  ُ اهللَّ لَّ  اإِ َتاأِْويلَُه  َيْعلَُم  َوَما  َتاأِْويِلِه  َواْبِتَغاَء  اْلِفْتَنِة 

ْن ِعنِد َربَِّنا« )اآل عمران:7(. يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن اآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّ
ي�صتحق  ك��ربى  فتنة  وه��و  ال��دي��ار،  من  الإخ���راج  م�صاألة  ب- 
النبي  اإخ��راج  قري�س  حماولة  ومثاله  عنه،  والقتال  الدفاع 
��ْه��ِر  ��اأَُل��وَن��َك َع���ِن ال�����صَّ وم���ن م��ع��ه م��ن م��ك��ة اإىل امل��دي��ن��ة »َي�����صْ
 ِ اهللَّ �َصِبيِل  َعن  دٌّ  َو�صَ َكِبرٌي  ِفيِه  ِقَتاٌل  ُق��ْل  ِفيِه  ِقَتاٍل  ��َراِم  احْلَ
 » ِ اهللَّ ِعنَد  اأَْكرَبُ  ِمْنُه  ْهِلِه  اأَ َواإِْخ��َراُج  َراِم  احْلَ َوامْلَ�ْصِجِد  ِبِه  َوُكْفٌر 

)البقرة:217(.
ت- م�صاألة تفرقة الكلمة، واأمر اهلل امل�صلمني بالت�صّدي لهم 
َل  َحتَّى  »َوَقاِتُلوُهْم  الدين كله هلل  ليكون  بالقوة  ومنع ذلك 

« )الأنفال:39(. ِ ُه هلِلَّ يُن ُكلُّ َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ
د الآيات الكرية يف الكتاب احلكيم وتو�صيحها لأوجه  وتتعدَّ
يوؤمنون  ل  واأنهم  بالنفاق  الفتنة  ل�صانعي  كاتهامها  الفتنة 
لالإنفاق  الفتنة م�صتعدون  اأهل  واأن  الآخر،  باليوم  باهلل ول 
ل�صدة كراهيتهم  الإ���ص��الم  راي��ة  اأج��ل هزية  يف احل��رب من 

وللر�صالة. لالإ�صالم 
ذكرها  جاء  كما  الفتنة  مكافحة  و�صائل  بع�س  نذُكر  وهنا.. 
ُبل هي عدم ال�صماح للنف�س  يف بع�س الآيات. فاأوىل تلك ال�صُّ
اأو لالآخرين بالت�صكيك يف قيادة النبي حممد، واأن اكت�صاب 
القائد للثقة باملوؤمنني، والثقة من املوؤمنني ي�صعان القائد 
اأ�صحاب الفنت واملوؤامرات. وثاين  يف مو�صع ي�صتع�صي على 
كان  املا�صي ومما  والدرو�س من  الِعرب  اأخذ  هو  ال�ُصُبل  تلك 
عليه املوؤمنون ال�صابقون من ع�صمة ومتا�صك نحو قائدهم. 
ي�صتطيعون  الذين  الأقوياء  من  املبادرة  ال�ُصُبل  تلك  وثالث 
وحدة  عن  ودروؤه���ا  الفنت  تلك  ومواجهة  امل�صوؤولية  حتّمل 

الأمة الو�صط.
اإنَّ هذين املر�صني -الفتنة والف�صاد- لهما مر�صان عظيمان 
قد ي�صيبان الأمة الو�صط ووحدة �صفها ور�صالتها، ومتى ما 
تهديدا  املر�صان  اأ�صبح  الو�صط؛  الأمة  داخل  الولء  اختلف 
يحّذرنا  م��ا  وه��و  الأم���ة،  ه��ذه  ووح���دة  ت�صامن  على  عظيما 

القراآن الكرمي منه.

د تعريفات ومعاين الأمة الواحدة قي القراآن الكرمي بح�سب ال�سياق، وهو ما ُيطلق  ارتبَط مفهوُم الأمة الواحدة يف عدد من الآيات القراآنية، وتتعدَّ
ا�ُس  النَّ »َكاَن  اأمة واحدة فاختلفوا  كانوا  النا�س  اأن  الواحدة؛ ومنها:  بالأمة  املرتبطة  الأمور  القراآن بع�س  والنظائر«، كما يذكر  »الوجوه  بعلم  عليه 
ًة َواِحَدًة« )البقرة: 213(. وكذلك فاإن م�سري هذه الأمة خمتلف عن م�سائر الأمم ال�سابقة التي �سادت وبادت. وهذا ما �سنناق�سه يف مقال ر�سوان  اأُمَّ

ال�سيد »املقولة القراآنيَّة يف وحدة الأّمة وجتاوز الأخطار واملخاطر«، واملن�سور يف جملة »التفاهم«.
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المجتمع الخيري الحديث
برؤية قرآنية

املطلب الأول: قراءة يف الآية الكرمية
ًة َواِحَدًة  َعلَُكْم اأُمَّ ُ جَلَ »ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم �ِصْرَعًة َوِمْنَهاًجا  َوَلْو �َصاَء اهللَّ
َمْرِجُعُكْم   ِ اإِىَل اهللَّ اِت   رْيَ اخْلَ َفا�ْصَتِبُقوا  اآَتاُكْم   َما  يِف  ِلَيْبُلَوُكْم  َولِكْن 
اخلادمي  لنا  يو�صح  َتْخَتِلُفوَن«..  ِفيِه  ُكْنُتْم  ��ا  مِبَ ُئُكْم  َفُيَنبِّ َجِميًعا 
الآي��ة  عموم  ي�صتوعب  اإذ  اخل��ريي،  والعمل  ب��الأوق��اف  الآي��ة  �صلة 
جميع ما يدخل حتتها من مفردات ال�صرعة واملنهاج، وتنوع الأمة، 
اإىل  وال�صتباق  احل�صاري،  والإم��ك��ان  الإل��ه��ي  ب��الإم��داد  والب��ت��الء 

اخلريات، ووحدة امل�صري اإىل اهلل، وانتظار ح�صن جزائه وكرمه.
وعظمة  نظر  بف�صحة  الكرية  ل��الآي��ة  ال��ك��ربى  اخل��ريي��ة  املهمات 

عمل:
الفهم  تتجاوز  وم�صوؤوليات  مبهمات  يتعلق  فيما  الكاتب  ويطرح 
عطاء  واأن��ه  املح�صنني،  الأف���راد  عمل  ب��اأن��ه  كالفهم  للخري  امل��ق��رر 
م��ادي واإح�����ص��ان يف الأع��ي��اد والأف����راح والأزم����ات وال��ن��وائ��ب، واأن��ه 
فهذه  واجل����وار،  وال�صحبة  وال��ق��رب��ى  ال��دي��ان��ة  ذوي  ع��ل��ى  اإن��ف��اق 
باأدلتها ويف موا�صعها؛  كانت م�صروعة  لئن  املفاهيم جتاه اخلري 
ور�صالته  ومهماته  للخري  امل��ح��رر  امل��ف��ه��وم  اإىل  ترتقي  ل  ف��اإن��ه��ا 
واآف��اق��ه، وم��ن ه��ذه امل��ه��م��ات: مهمة ال��وع��ي اخل��ريي وه��ي مهمة 
واأ�صالته،  وم�صروعيته  الإن�صاين،  الوجود  يف  اخلري  ملهمة  الفهم 
ال�صرعي  بالعلم  املهمة  والتثمري. وتعنى هذه  التنمية  واأدواره يف 
والواقعي بالأوقاف والعمل اخلريي. ومهمة الفعل اخلريي وهي 
وموانعه  واأ�صبابه  ذلك  �صروط  ومراعاة  والتنزيل،  الأداء  مهمة 
وهي  الجتماع اخلريي  وكذلك مهمة  الو�صع.  ورد يف حكم  مما 
واملوؤ�ص�صة  احلوكمة  مبقت�صيات  املوؤ�ص�صي  اجلمعي  الأداء  مهمة 
وال��ت�����ص��ي��ري احل��دي��ث وال��ر���ص��د وال��ت��ق��ومي وال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��م��دد 

والنت�صار.
اأ�س�س املهمات اخلريية الكربى باإ�سارات الآية الكرمية:

وي�����ص��ي��ف اخل���ادم���ي ب�����اأنَّ امل��ه��م��ات اخل���ريي���ة ت�����ص��ت��ن��د اإىل اأرب��ع��ة 
الإلهي  اجلعل  اأ�صا�س  وه��ي  العظيمة،  الآي��ة  اإليها  اأ���ص��ارت  اأ�ص�س 
ما  اأي  والبياين،  الإن��زايل  الت�صريعي  باجلعل  ن�صميه  اأن  ويكن 
ال�صارحة،  ال�صنة  يف  ومبينا  الكرمي  ال��ق��راآن  يف  منزل  اهلل  جعله 
اأعطي الإن�صان من قدرات ذاتية  واأ�صا�س الإمداد الإلهي فكل ما 
واأ�صا�س  اخلري،  عليه  ليقيم  تعاىل؛  منه  اإمدادا  يعد  ومو�صوعية 
البتالء الإلهي اأي ليختربكم يف هذا الإمداد الإلهي، يف الإمداد 
الذاتي، من حيث العقل والفهم والإرادة والعمل والجتهاد، ويف 
الإمداد املو�صوعي من حيث خلق موارد اخلري، وتقرير قوانينه 
ونظامه. وكذلك اأ�صا�س ال�صتباق اخلريي مبعنى م�صابقة اخلري 
نف�صه من اأجل حتقيق ال�صبق عليه والزيادة فيه اأو عليه، واأخريا 

اأ�صا�س اجلزاء الإلهي ومفاده تاأكيد الرجوع اإليه.

املطلب الثاين: التجربة الوقفية التاريخية لالأمة
ة اأبعاد لهذه التجربة كالُبعد الإ�صالمي للوقف،  وي�صرُد الكاتب ِعدَّ
الإ�صالمية منجزا  الأمة  تاريخ  الوقف عرب  الت�صريعي مثل  الُبعد 
اإىل �صائر املنجزات يف الأ�صرة وامل�صجد والق�صاة  ح�صاريا من�صافا 
فيما  للوقف  الإن�صاين  والبعد  اخلارجية،  والعالقات  وال�صيا�صة 
يعرف بالأوقاف الإن�صانية التي توقف على الب�صر بو�صفهم ب�صرا، 
واأل��وان��ه��م.  اأجنا�صهم  اأو  وهوياتهم  دينهم  اإىل  التفات  دون  وم��ن 
التنمية  حتقيق  على  يعمل  فهو  للوقف  التنموي  البعد  واأي�����ص��ا 
التداول والرواج، و�صد احلاجيات وال�صروريات  ال�صاملة، بتحقيق 
ال���ذي جت��ل��ى يف  ل��ل��وق��ف  امل��وؤ���ص�����ص��ي  ال��ب��ع��د  واأخ����ريا  والتح�صينيات، 
امل��ن��ج��ز ال��وق��ف��ي ال��ت��اري��خ��ي فيما ي��ع��رف ب��ن��ظ��ام ال��وق��ف يف اإدارت���ه 
ونظارته، و�صائر ما يثل امل�صتوى النظامي املوؤ�ص�صي له؛ فالوقف 
موؤ�ص�صة  وه��و  ومقا�صدها،  واأح��ك��ام��ه��ا  باأدلتها  اإ�صالمية  �صعرية 
رقابية  واأدوات  وقوانني  وبلوائح  وت�صيريها،  واإجراءاتها  بنظامها 

وتقويية. وحما�صبية 
املطلب الثالث: املجتمع اخلريي احلديث 

ُم��ول��د، ل��ه م��دل��ول��ه  امل��ج��ت��م��ع اخل���ريي احل��دي��ث م�صطلح م��ع��ريف 
و�صياقه وماآله. اأما مدلوله فهو الجتماع الإن�صاين على الأوقاف 
والعمل اخلريي؛ بح�صب مو�صوعه ومقت�صياته. واأما �صياقه، فهو 
العتبار  بعني  ُيوؤخذ  وكذلك  والواقعي.  واملكاين  الزماين  ال�صياق 
فهو  م��اآل��ه  ���ا  واأمَّ ال��ف��ردي.  العمل  مقابل  يف  اجلمعي  العمل  �صياق 

نتائجه املرجوة من العمل اخلريي.
د مرجعيات املجتمع اخلريي احلديث، وتتوزع على فل�صفات  وتتعدَّ
اإط���ارا دينيا  الإ���ص��الم  واأع����راف، ومت��ث��ل مرجعية  ون��ظ��م وق��وان��ني 
والوقفي،  اخل��ريي  الجتماع  يف  للم�صلمني  وح�صاريا  وت�صريعيا 
والأع��راف  الدويل  والقانون  احلديثة  الد�صاتري  ت�صمنته  ما  وهو 
الإن�صانية. ومتثل الروؤية القراآنية مبرجعية الآية رافدا عظيما يف 
النظر يف هذه  املجتمع اخلريي احلديث، مبقت�صى جتديد  اإقامة 

الروؤية والآية، والعتبار مبنتجات الزمان واحلال.
املجتمع اخلريي احلديث مبرجعية الآية الكرمية:

ي�صتوعب  اأن  احل��دي��ث  اخل��ريي  املجتمع  بو�صع  اأنَّ  ال��ك��ات��ُب  وي���َرى 
مدلول ال�صرعة من جهة قيمها ومقا�صدها، واأن ي�صتوعب املنهاج 
القانوين والت�صيري  التنظيم  الو�صائل والأدوات، كو�صيلة  من جهة 
ومراعاة  ق�صاياها  خدمة  جهة  من  الأمة  ي�صتوعب  واأن  احلديث، 
اأول��وي��ات��ه��ا، واأن ي�����ص��ت��وع��ب الإم�����داد الإل���ه���ي ال��ك��وين امل��و���ص��وع��ي 
الإمداد،  هذا  يف  البتالء  قانون  ي�صتوعب  واأن  الذاتي،  والإن�صاين 
امل�صري  احت���اد  ي�صتوعب  واأن  اخل���ريي،  ال���ص��ت��ب��اق  ي�صتوعب  واأن 

والرجوع اإىل اهلل.

ه املهمات اخلريية الكربى للمجتمع اخلريي احلديث: موجِّ
وي�صري اخلادمي اإىل جملة من املهمات كمهمة الوعي اخلريي وهو 
اخلريي،  املجتمع  لهذا  املجرد  التكليفي  ال�صرعي  باحلكم  الوعي 
�صببه  بوجود  التكليفي  احلكم  تنزيل  وهو  اخلريي  الفعل  ومهمة 
ودخول وقته وقيام احلاجة اإليه، وبح�صول �صرطه والقدرة عليه، 
اخلريي  الجتماع  ومهمة  ويعطله،  يفوته  وم��ا  مانعيه  وبانتفاء 
الوعي  مقابل  يف  اجلمعي  اخل��ريي  ال��وع��ي  لإق��ام��ة  يوؤ�ص�س  ال��ذي 

اخلريي الفردي.
املطلب الرابع: املهمات اخلريية الراهنة للمجتمع اخلريي 

احلديث:
مالحظة  على  ب��ن��اء  تتحدد  امل��ه��م��ات  ه��ذه  ب���اأنَّ  اخل��ادم��ي  وي�صيف 
والعملي.  النظري  واإطارها  اخلريية،  حاجياته  حيث  من  الواقع 

واأبرز هذه املهمات اخلريية هي:
مهمة الإغناء املعا�صي: يراد بالإغناء املعا�صي حتقيق مرتبة الغني 
مل��ن ي��وج��ه اإل��ي��ه��م عمل اخل���ري، يف جم���الت ال��غ��ذاء وال����دواء وامل��اء 
وم��ن م�صروعات  ب��ه عي�صهم،  ي��ق��وم  م��ا  و���ص��ائ��ر  وال��ل��ب��ا���س  وال��ه��واء 
ال�صحية  واملحفظة  الوقفية،  الغذائية  ال�صلة  م�صروع  املهمة:  هذه 

الوقفية، التي توفر الغذاء املنتظم وال�صحة الدائمة.
حتقيق  املهمة  ب��ه��ذه  ي��راد  واملجتمعية:  النف�صية  التهدئة  مهمة 
ال���ه���دوء ال��ن��ف�����ص��ي وامل��ج��ت��م��ع��ي ب���ني اأو����ص���اط ك��ث��رية م���ن امل��ب��ت��ل��ني 
امل�صتفحل،  والكتئاب  العاطفي  واله��ت��زاز  والتوتر،  بال�صطراب 
مب��وج��ب ت���زاي���د ال��ب��ط��ال��ة وال���ف���ق���ر، وا���ص��ت��ف��ح��ال ظ���اه���رة ال��ظ��ل��م 
واجلرية باأنواعها، وتراجع دور الدولة واملجتمع يف تاأمني احلياة 
العنو�صة  مكافحة  م�صروع  املهمة:  هذه  م�صروعات  ومن  الكرية. 

والتقليل من معاناة املتاأخرين عن الزواج.
والفكر،  بالعلم  العقول  تنوير  بها  ي��راد  العلمي:  التنوير  مهمة 
وروافد  اخلريي  العمل  مبهمات  والعامة  اخلا�صة  العقليات  وبناء 
ال���رب امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم���ن م�����ص��روع��ات ه���ذه امل��ه��م��ة: م�����ص��روع احلقيبة 

العلمية.
الوعي  بتعميق  تعنى  واخلــريي:  الوقفي  التق�سيد  مهمة 

باملقا�سد اخلريية والوقفية.
الإنتاج  وتكثري  بالإجناز،  الوعي  بناء  احل�صارية:  التوعية  مهمة 
اخل��ريي احل�����ص��اري امل���ادي وال��روح��ي، ال��ذي ���ص��ي��وؤدي اإىل خ��ريات 
واأع���م���ال ك��ث��رية ن��اف��ع��ة، وم���ن م�����ص��روع��ات��ه��ا: م�����ص��روع ال��ربن��ام��ج 

التح�صري املدين الذي ينفق عليه من مال الوقف.
مهمة احلوكمة الوقفية اخلريية: و مبعنى حوكمة الأداء اخلريي 
التطبيقي  امل��وؤ���ص�����ص��ي وم�����ص��اره  اإط����اره  ب��ه، ويف  ال��وع��ي وال��ع��م��ل  يف 

الوطني والعاملي. و�صياقه 

بها  اأراد  اإىل مكا�سب دينية ودنيوية  الدين ومق�سده منها، والتي تقود  روؤية  اإذ ت�سكل  الدين احلنيف عليه وتنظيم �سريه؛  واأوجهه، وحث  ُلب �سنوف اخلري  اإنَّه ل يخفى على كل ذي 
�س هنا ما ذكره نورالدين بن خمتار اخلادمي يف مقاله »الأوقاف يف التجربة التاريخية لالأمة: مهمات املجتمع اخلريي«. ال�سارع احلكيم. نلخِّ

الأوقاف والعمل اخلريي لفظان ُمتاآخيان؛ فالأوقاف عمل خريي، والعمل اخلريي ي�سمل الأوقاف... وغريها. فلفظ اخلري من الألفاظ ذات ال�سلة بالوقف، كلفظ التربع، وال�سدقة، 
اخلريي  والعمل  الأوقاف  وروؤية  الكرمي،  القراآن  روؤية  ومبنظور  والت�سيري.  والنظام  املفهوم  حيث  من  واأ�سمل،  اأعم  اخلري  لفظ  اأن  غري  والإح�سان،  واخلري،  والرب،  والو�سية،  والهبة، 

باأبعادها املختلفة واأ�س�سها املتينة ومهماتها الكثرية، وهو ما يرد يف املطالب الأربعة الآتية:
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حول األدب المقارن
وقصة ألف ليلة وليلة

ق�صة األف ليلة وليلة
»األ��ف  ب��ك��ت��اب  ب��ال��غ��اً  امل��ق��ارن اه��ت��م��ام��اً  اأوىل ع��ل��م��اء الأدب 
العربي  الأدب  لتفاعل  ب��ارزاً  مُمثاًل  بو�صفه  وليلة«  ليلة 
ُيعد واحداً من  اإذ  ال�صابقة عليه واملوازية له؛  مع الآداب 
ُي��ع��رف  اأ���ص��ه��ر ال��ك��ت��ب يف الآداب ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، ك��ان 
ال��ك��ت��اب ب��ا���ص��م »ال��ل��ي��ايل ال��ع��رب��ي��ة« ع��ن��دم��ا ُت���رج���م للغة 

الإجنليزية �صنة 1706م.
تو�صل علماء الأدب اإىل اأن األف ليلة وليلة عمٌل جماعي 
اأنَّ  وي��ذك��ر  خمتلفة،  و���ص��ع��وب  ُمتعاقبة،  اأج��ي��ال  و�صعته 
مادته الأوىل حتكي ق�صة امللك �صهريار واكت�صافه خليانة 
زوجته مع اأحد عبيده، فقرر قتلهما معاً، وفقده الثقة يف 
جن�س الن�صاء مع عدم ال�صتغناء عنهن، وقراره باأن يتزوج 
كل ليلة من امراأة ثم ياأمر بقتلها مع طلوع الفجر حتى 
الزمن  من  فرتة  احل��ال  وي�صتمر  خيانته،  من  تتمكن  ل 
ليلتها  يف  له  فتحكي  »�صهرزاد«،  على  ال��دور  يجيئ  حتى 
الفجر، فيتلهف  ُم�صوقة وتتوقف مع طلوع  الأوىل ق�صة 
ثم  التالية،  الليلة  اإىل  فُيبقيها  الق�صة  ل�صتكمال  امللك 
ت�صل  حتى  ليلة،  بعد  ليلة  وتت�صابك  الق�ص�س  تتفرع 
احلكايات  فتنتهي  الألف،  بعد  الأوىل  الليلة  اإىل  �صهرزاد 
يحبو،  وطفاًل  ي�صي،  طفاًل  اأجنبت  قد  �صهرزاد  وتكون 
اأن  امللك  من  وتطلب  معها،  وت�صطحبهم  ير�صع  وطفاًل 
اأحبها وعفا عنها  باأنَّه  كالأخريات، فيجيبها  بقتلها  ياأمر 

وعن جن�س الن�صاء.
وحت��م��ل ال��ق�����ص��ة م��غ��زًى ع��امل��ي��اً ح���ول ق���درة ال��ك��ل��م��ة على 
الإق���ن���اع اأك���رث م��ن ال�����ص��ي��ف، وق���وة امل�����راأة ال��ن��اع��م��ة ال��ت��ي 
ل ت��ق��ل ع��ن ق���وة ال��رج��ل اخل�����ص��ن��ة، وب���ني ال��ل��ي��ل��ة الأوىل 
والأخ����رية ت��ت��واىل ع��ل��ى ل�����ص��ان ���ص��ه��رزاد م��ئ��ات الق�ص�س 
واحلكايات ال�صعبية التي تنطلق يف اخليال احُلر، وتدور 
وال�صحر،  احلقيقة  وع���وامل  واجل���ان،  الأن�����س  مم��ال��ك  يف 
وحرباً،  �صلماً  و���ص��راً،  خ��رياً  الإن�صانية  النفو�س  وطبائع 
الطوائف  من  العديد  بعادات  وتلمَّ  وا�صت�صالماً،  ُمغامرة 

والطبقات التي ن�صي التاريخ بع�صاً منها ومل يدونها.

�صعبية األف ليلة وليلة وال�صلطان قابو�س )رِحمه اهلل(
وليلة«  ليلة  »األ��ف  اأنَّ  اإىل  املُقارن  الأدب  درا�صات  انتهت    
املُ��ت��ع��اق��ب��ة  اإل��ي��ه الأج���ي���ال  م��ف��ت��وح��اً، ت�صيف  ظ��ل��ت ك��ت��اب��اً 
القرن  يف  العربية  اإىل  ترجمته  ��ت  متَّ اأن  منذ  حكاياتها، 
ال�����ص��اد���س  ال��ق��رن  ت��دوي��ن��ه يف م�صر يف  ال��ع��ا���ص��ر ح��ت��ى متَّ 
ع�صر على يد رواة ومدونني جمهولني، واأنه خالل هذه 
احلكايات  م��ن  اأط��ي��اف  عليه  تعاقبت  امل��ف��ت��وح��ة،  ال��ف��رتة 

والليايل، ُيكن اأن تق�صم على النحو التايل:
الأول،  الق�صم  متثل  وه��ي  والفار�صية،  الهندية  الليايل 

حيث ق�صة امللك �صهريار وزواجه ب�صهرزاد.
الليايل العراقية، وهي متثل اإ�صافات احلياة الجتماعية 
بغداد  العبا�صية يف  والفنية يف ع�صر اخلالفة  والتجارية 
ُعمان  وخليج  العربي  اخلليج  يف  وامتداداتها  والب�صرة، 

وبحر العرب، واملُحيط الهندي وما وراءه.
والتجارية  املهنية  احلياة  ت�صيف  وهي  امل�صرية،  الليايل 
وال�صناعية، وعالقات ال�صرق بالغرب يف ع�صر احلمالت 
ال��ف��رجن��ة يف خُم��ي��ل��ة �صعوب  ال�����ص��ل��ي��ب��ي��ة، وُت���ب���نيَّ ���ص��ورة 

ال�صرق.
وقد لحظ علماء الأدب املُقارن اأن احلكايات ظلت ت�صمى 
فاأ�صبحت  الرتكية،  اللغة  اإىل  ترجمت  حتى  ليلة«  »األ��ف 
ت�صمى »األف ليلة وليلة« انطالقاً من اأنَّ املبالغة يف العدد 
وهي  بر«  »بْن  بكلمة  عنها  التعبري  يتم  الرتكية  اللغة  يف 
ُت��رتج��م ب��األ��ف وواح���د »ب��ن ب��ر ليلة« ي��ع��ادل��ه »األ���ف ليلة 

وليلة«.
ال�صهرة  العاملية يف  اأبعادها  وليلة  ليلة  األف  اأخ��ذت  وقد    
ال��وا���ص��ع��ة ام���ت���داداً م��ن ال��ع�����ص��ر ال�����ص��ال��ف ح��ت��ى ع�صرنا 
احلديث، ومن اأبرز هذه الدرا�صات احلديثة التي تنطلق 
التي  العلمية  الدرا�صات  وليلة«،  ليلة  »األ��ف  حكايات  من 
لطان  ال�صُّ م��ن  ُمبا�صرة  ب��اأوام��ر  ُع��م��ان  �صلطنة  �صاندتها 
ق��اب��و���س )رِح���م���ه اهلل(، ومب�����ص��ارك��ة ُن��خ��ب��ة م��ن اخل���رباء 
ال�صندباد«  »رح��الت  ح��ول  ت��دور  كانت  والتي  العمانيني، 
فيها  انطلق  حيث  وليلة،  ليلة  األ��ف  كتاب  يف  وردت  التي 

البحارة العربي املغامر »�صندباد« يف �صبع رحالت متتالية 
واملُحيط  العرب  وبحر  ُعمان  خليج  اآف��اق  فيها  ليكت�صف 
وبلدان،  بها من جزر  وما يحيط  ال�صني،  الهندي وبحر 
اأن كل رحلة  وما يجري فيها من عجائب وغرائب، ومع 
مل  فاإنِّه  للغرق،  وتعر�صها  �صفينته  بتحطّم  تنتهي  كانت 
ي�صت�صلم للياأ�س ووا�صل الإبحار وال�صتك�صاف والتدوين.
بهذه  �صيفرن«  »ت��ي��م  الإي��رل��ن��دي  امل�صت�صرق  اه��ت��م  وق��د    
ح��ول مدى  ���ص��وؤاًل مهماً  ال��رح��الت، وط��رح م��ن خاللها 
تعبري هذه الرحالت من طموح البحارة العرب القدماء 
لطموح  حتقيقاً  الأق�����ص��ى؛  ال�����ص��رق  اآف���اق  ا�صتك�صاف  يف 

اآنذاك؟ املُ�صيطرة  الإمرباطورية العربية 
القيام  اإع����ادة  تتطلب  العلمية  ال�����ص��وؤال  اإج��اب��ة  وك��ان��ت    
نف�صها  والتقنية  الفنية  بالو�صائل  ال�صندباد  ب��رح��الت 
ال��ت��ي ك��ان��ت ُم��ت��اح��ة ل��ه��ا، ووف���ق���اً خل��ري��ط��ة ال�����ص��ن��دب��اد، 
مطابقتها  م��دى  وم��ع��رف��ة  املُ��ع��ا���ص��رة  ال��ن��ت��ائ��ج  وت�صجيل 

للنتائج القدية يف »األف ليلة وليلة«.
ومّت  العلمية،  الفكرة  تبني  على  ال�صلطنة  واف��ق��ت  وق��د 
كالتي  متاماً  مُماثلة  �صفينة  لبناء  �صحار  مدينة  اختيار 
يف  ال�صفينة  وانطلقت  رحلته،  يف  ال�صندباد  ا�صتخدمها 
رحلتها متتبعة خريطة ال�صندباد، وم�صجلًة مالحظاتها، 
البحرية  والكائنات  واجهتها،  التي  املالحية  وال�صعوبات 
والب�صرية يف اجلزر التي عربتها حتى و�صلت اإىل مدينة 
وت�صعة  البناء،  من  يوماً   165 بعد  ال�صني،  يف  »كانتون« 
اأ�صهر من الإبحار، و�صط انبهار العامل بالتجربة العاملية 

ال�صلطنة. »�صيفرن« و�صاندتها  التي اقرتحها 
اأحد  و�صط  م�صقط  يف  �صاخمة  تقف  ال�صفينة  ت��زال  ول   
امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق  يف  مفرتق  تتحكم  التي  الهامة  امليادين 
والآم��ال  التليدة،  الأجم���اد  جُم��ددة  م�صقط،  مدينة  اإىل 
ُطبع  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  زال  وم��ا  اإ���ص��راق��اً،  اأك���رث  يف  م�صتقبل 
ب��ال��ع��رب��ي��ة ع��ن ت��ف��ا���ص��ي��ل ه���ذه ال��رح��ل��ة، وت��رج��م بعدها 
العامل،  مكتبات  يالأ  والفرن�صية  الإجنليزية  اللغة  اإللى 

مُوؤكداً الأهمية البالغة لهذا العمل الكبري.

اأحد اأكرب مناذج الأدب العربي، واأ�سهر الُكتب يف الآداب العاملية، كتاب »األف ليلة وليلة«، فار�سي الن�ساأة، وكان يحمل عنوان »هزار اأف�سانه« ومعناه »األف خرافة«، 
اأوىل علماء الأدب املُقارن هذا العمل الأدبي الكبري اهتماما بالغًا، وكتبوا حوله مئات الدرا�سات  ترجم للعربية يف القرن الرابع الهجري، العا�سر ميالدي. وقد 
واملُوؤلفات، وُعقدت حوله الكثري من الندوات وحلقات البحث يف كربى اجلامعات العاملية. نناق�س هنا مقالة لأ�ستاذ النقد الأدبي والأدب املُقارن بجامعة القاهرة، 

الدكتور اأحمد دروي�س، بعنوان »حول الأدب املُقارن« وهي من�سورة مبجلة التفاهم.
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اإلمام الطبري ومنهجه
في التفسير

الذي اأغرانا بالبحث يف هذه الق�صّية دواع عديدة، اأهّمها:
التف�صري  تاريخ  يف  ُمهمة  نقطة  ُيثل  البيان«  »جامع  اأّن  اأول: 
ثم،  ومن  و�صلنا.  م��دون  كامل  تف�صري  اأول  باعتباره  القراآين، 
ما  على  ام��ت��دت  عليه،  �صابقة  تف�صريية  ج��ه��وداً  يلخ�س  فهو 
ي��رب��و اإىل ق��رن��ني م��ن ال��زم��ان. ث��ان��ي��ا: ُي��َع��ُدّ ال��ط��ربي اأول من 
نظم خمتلف مراحل التف�صري يف �صوء ما توفر لديه من مادة 
تف�صريية غزيرة، وهو اختيار منه اأ�صبح بعده �ُصَنّة مّتبعة عند 
�صاهدا  ك��ذل��ك  ال��ط��ربي  ُيعترَب  وث��ال��ث��ا:  املف�صرين.  م��ن  غ��ريه 
على مرحلة تاريخية يف الثقافة الإ�صالمية جتاورت فيه -على 
التاأليف- امل�صادُر ال�صفوية واملكتوبة، وهو جتاور بقي  م�صتوى 

ينو�س بني التحاور حيناً والتنازع حينا اآخر.
هو  الإ�صالمية  الثقافة  تاريخ  من  الأول  الطور  اأن  املعلوم  من 
الذاكرة  كانت  ثمَّ  والعلوم، ومن  املعارف  نقل  املُ�صافهة يف  طور 
اآلة اأ�صا�صية ُيعول عليها يف تعهد املعرفة بال�صتمرار، و�صيانتها 
منذ  راج��ت  الثقايف  ال�صياق  ه��ذا  ويف  والن��دث��ار.  ال�صياع  م��ن 
التف�صري  يف  اآراء  ال��ه��ج��ري  الأول  ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��اين  الن�صف 
اأنَّ  ويبدو  والتابعني،  ال�صحابة  اإىل عدد من  من�صوبة  القراآين 

جممل هذه الآراء متيزت بخ�صائ�س اأهمها:
اأوًل: اإنها مل ت�صدر عن �صاحبها وفق خطة منهجية اأو ت�صور 

معريف منّظم يرومان بناء علم اإ�صالمي هو علم التف�صري.
ُن�ِصب  مهما  ولذلك  كلها،  امل�صحف  اآي��ات  تف�صر  مل  اإنها  ثانًيا: 
اإىل ابن عبا�س مثاًل من اأقوال يف التف�صري؛ فاإنها مل تاأت على 

جميع الآيات.
الثاين  ال��ق��رن  اآخ��ر  اإىل  م�صافهة  ت��ت��داول  بقيت  اإن��ه��ا  وث��ال��ث��اً: 
الهجري وبداية القرن الثالث اإن مل نُقل بعده، وذلك لأ�صباب 
منت�صف  يف  اإل  ت���ب���داأ  مل  ال��ت��دوي��ن  ح��رك��ة  اأن  م��ن��ه��ا  ع���دي���دة، 
ثمن  وقتئذ وغالء  الورق  ُندرة  ومنها  الهجري،  الثاين  القرن 
ملُختلف  عر�صة  الآراء  ه��ذه  تكون  اأن  البديهي  وم��ن  ال���ربدي. 

�صروب التحول يف بناها وم�صامينها.
ال�صفوي  اأن ع�صر الطربي هو ع�صر تعاي�س فيه  القول  يكن 
واملكتوب يف خمتلف فنون املعرفة )اأخبار تاريخية، اأخبار اأدبية، 
الإ���ص��ن��اد يف توثيق  وال��ظ��اه��ر يف ح�صور  رواي���ات احل��دي��ث...(. 
يف  متنزلة  اأق��وال  من  ت�صمنه  ما  اأن  الطربي  تف�صري  م�صادر 
اأدبية امل�صافهة باإطالق؛ اإل اأن احلقيقة التاريخية - فيما نرى 
- خالُف ذلك؛ فلئن كانت اأطول تلك امل�صادر �صفوية على نحو 
على  بالأ�صا�س  تف�صريه  بنى  قد  الطربي  ف��اإن  �صابقاً؛  بينا  ما 
م�صادر مكتوبة، طراأت عليها - وهي تنقل من راٍو اإىل اآخر عرب 

الرواية ال�صفوية - اأ�صكال من التغرّي والّتبدل مبنى ومعنى.
ع��دي��دة من  ���ص��ه��ادات  وال��ط��ب��ق��ات على  ال��رتاج��م  نعرث يف كتب 
ُمعا�صري الطربي دالة على كون الرجل دّون كتبا برمتها من 
اعتمد  كما  والأخ��ب��ار،  والتف�صري  احلديث  يف  ل�صيوخه  �صماعه 
ال�صتدلل  هذا  يظهر  اإذ  التف�صري،  ن�س  داخل  من  ال�صتدلل 

من خالل اأمرين عمد اإليهما الطربي يف تف�صريه، هما:
بني  اأو  ال���ن���زول  اأ����ص���ب���اب  اأخ���ب���ار  رواي������ات  ب���ني  امل���ق���ارن���ة  اأولً: 
خم��ت��ل��ف ال���ت���اأوي���الت امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الآي���ة ال����واح����دة. وم��ع��ل��وم اأن 
تكون  اأن  جميعها  يقت�صي  ال��راأي  واإب��داء  وال�صتدلل  املقارنة 
ت��ل��ك الأخ���ب���ار م��دون��ة ع��ن��د امل��ف�����ص��ر، ح��ت��ى ُي��ع��م��ل ف��ي��ه��ا ن��ظ��ره، 

ويتفح�صها، ويخل�س اإىل موقف يف �صاأنها.
وخا�صة  الإ���ص��ه��اب،  اإىل  النازعة  املطولة  الأخ��ب��ار  اإي��راد  ثانيا: 
يف ب��اب��ي ق�ص�س الأن��ب��ي��اء م��ن ن��اح��ي��ة، وال�����ص��رية وامل��غ��ازي من 
بنية  الإط��ال��ة يف  ه��ذه  ُتف�صي  اأن  البدهي  وم��ن  اأخ��رى.  ناحية 
تتجلى  ما  اأكرث   - تتجلى  ق�ص�صية،  اإىل وجود حبكة  الروايات 
بني  وعالقات  وح��وار  �صرد  من  الق�ص�صي  الفن  مقومات  يف   -
العديد  يف  نعرث  اإذ  اإل���خ؛  الأح�����داث...  يف  وت���درج  ال�صخ�صيات 
دقائق  وعلى  وتفا�صيلها  الأح���داث  جزئيات  على  الأق���وال  من 

الو�صف.
ا�صتمد جانبا من  اأما بالن�صبة للم�صادر املكتوبة، فاإن الطربي 
كان  وقد  الأ�صل،  يف  مكتوبة  م�صادر  من  البيان«  »جامع  م��ادة 
وتعامل  مبا�صر  تعامل  الطريقتني:  اإح��دى  من  معها  تعامله 

غري مبا�صر.
ال��ت��ع��ام��ل امل��ب��ا���ص��ر: ون��ع��ن��ي ب��ه اط����الع ال��ط��ربي ع��ل��ى م�����ص��ادر 
هذا  على  ال��ربه��ن��ة  وب��الإم��ك��ان  م��ب��ا���ص��را،  اط��الع��ا  التف�صري  يف 
تف�صريه:  يف  ب��ارزي��ن  مثالني  خ��الل  من  التعامل  من  ال�صرب 
وهي  الأ�صا�صية،  التف�صري  مقدمات  اإح��دى  الأول:ي��ُه��ّم  امل��ث��ال 
الآراء  خمتلف  ُيرجع  مل  الطربي  اأن  لحظنا  فقد  ال��ق��راءات؛ 
واملواقف من قراءات اآي القراآن اإىل اأي اإ�صناد، وهذه املالحظة 

تنطبق على تف�صري »جامع البيان« برمته.
اأما املثال الثاين: وجدنا يف جامع البيان اإحالت �صريحة على 
عدد من كتب الطربي املفقودة، اتخذ منها املف�صر م�صدرا من 
تاأليفية  بطريقة  ال��ط��ربي  نقل  فقد  التف�صري؛  ب��ن��اء  م�صادر 
ب�صيغ  عناونه  ورد  ل��ه  كتاب  م��ن  وم��واق��ف  اأح��ك��ام��ا  خمت�صرة، 
كتاب  ال�����ص��رائ��ع،  اأح��ك��ام  ال��ق��ول يف  ك��ت��اب لطيف  ه��ي:  خمتلفة 
يف  القول  لطيف  كتاب  الدين،  �صرائع  اأحكام  يف  القول  لطيف 

الإ�صالم. �صرائع 

ت��ع��ام��ل غ��ري م��ب��ا���ص��ر: ا���ص��ت��ف��اد ال��ط��ربي يف ب��ن��اء ت��ف�����ص��ريه من 
م�صادر مكتوبة يف الأ�صل دون اأن يطلع عليها اطالعا مبا�صرا، 
بل متكن منها �صماعا عرب الإمالء ومن خالل رواية اأو اأكرث. 
ب���ارزة يف  ل��ن��ا  ب��دت  ال��ع��م��ل ع��ل��ى عينة واح���دة  ونقت�صر يف ه��ذا 
تف�صري الطربي، تخ�س »كتاب ال�صرية واملبتداأ واملغازي« ملحمد 

اإ�صحاق. بن 
والظاهر اأن الطربي اأفرغ كتاب ابن اإ�صحاق يف تف�صريه تعويال 
ال��ه��م��داين،  اأب���و ك��ري��ب  على ث��الث رواي���ات م��ن �صيوخه وه���م: 
اأن  ال�صري. وغ��رُي خ��اٍف  ب��ن  ال���رازي، وه��ن��اد  ب��ن حميد  حممد 
عرب  متت  بل  مبا�صرة،  غري  اإ�صحاق  بابن  الطربي  �صيوخ  �صلة 
الف�صل،  بن  و�صلمة  ال�صيباين،  بكري  بن  يون�س  هما:  راوي��ني 

وُي�صلمنا هذا كله اإىل مالحظتني هما:
الطربي،  تف�صري  يف  اإ�صحاق  ابن  ل�صرية  قراءتني  وج��ود  اأول: 
هما قراءة اأهل الكوفة ممثلة يف رواية يون�س بن بكري، وقراءة 
اأهل الري ممثلة يف رواية �صلمة الف�صل. ثانيا: وجوود ثالثة 
م�صالك يف تلقي الطربي لكتاب ابن اإ�صحاق من خالل ال�صيوخ 
�صيغ  ب��اخ��ت��الف  الع��ت��ق��اد  على  يحمل  مم��ا  �صابقا،  امل��ذك��وري��ن 

نف�صه. الكتاب 
التف�صري  ال��ط��ربي يف  ُج���ل م�����ص��ار  اإن  ال��ق��ول خ��ت��ام��ا:    ي��ك��ن 
م��ك��ت��وب��ة، ول��ك��ن اأ���ص��ول��ه��ا م��ن��درج��ة يف ث��ق��اف��ة ���ص��ف��وي��ة، ث��م اإن 
امل��رج��ع  بطبيعة  ع��الق��ت��ه��ا  ق��ي   - امل�����ص��ادر  ق�صية  يف  اخل��و���س 
هي  واملكتوب  ال�صفوي  ب��ني  و�صل  حلقة  وج��ود  عندنا  اأث��ب��ت   -
من  ط��ورا  احللقة  ه��ذه  وتعك�س  مكتوبة.  م�صادر  من  الإم��الء 
بني  وجتاذبا  تعاي�صا  �صهد  قديا،  الإ�صالمية  الثقافة  اأط��وار 

اأدبية املنطوق ومرا�صم التدوين.
وف�صال من ذلك فاإن تفح�س م�صادر الطربي من جهة املرجع 
اأمر  ال�صفوية  للم�صادر  الأوىل  الهئية  يف  البحث  اأن  اإىل  نبهنا 
ال�صفوي  ب��ني  امل�����ص��ادر  م��ت��ون  تقلب  ب�صبب  التحقيق؛  م��ت��ع��ّذر 
اإن امل�صادر التي  اإنه لي�صّح القول:  واملكتوب طيلة قرون، حتى 
واح��د؛  م��وؤل��ف  اإن��ت��اج  الغالب  يف  لي�صت  ال��ط��ربي  منها  ا�صتفاد 
اأكرث مما  ال�صنية  التدبر- �صمري اجلماعة  - عند  تعك�س  فهي 

ترتجم عن موقف فردي من ق�صايا التف�صري.
تثبيت م�صادر عديدة عول  �صاهٌد على  الطربي  تف�صري  اإن  ثم 
اأول:  منها  ع��دي��دة؛  لأ���ص��ب��اب  مت  تثبيت  وه��و  عمله،  يف  عليها 
وثانيا:  العلمي،  تكوينه  م�صادر  من  بتوجيه  املوؤلف  اختيارات 
ال�صياق  وث��ال��ث��ا:  وال�����ص��ري��ح��ة،  ال�صمنية  متقّبليه  ان��ت��ظ��ارات 

الإب�صتيمي للمعرفة يف ع�صره.

اإّن البحث يف مو�سوع م�سادر التاأليف عند الّطربّي )تـ.310 هـ/922 م.( بني ال�ّسفوي واملكتوب ُمتعلق باإ�سكالية املرجع يف الثقافة العربية الإ�سالمية 
قدمًيا، وهو بحث نروم منه الّتعّرف اإىل املواد املوؤ�ّس�سة للتف�سري القراآيّن وطرق ا�ستثمارها فيه، ف�ساًل عن ر�سد اأهم مواقف املوؤّلف مما اطلع عليه من 

م�سادر اطالعًا مبا�سرًا اأو غري مبا�سر. وهنا نلخ�س مقال للباحث ب�ّسام اجلمل ن�سره مبجلة التفاهم.
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ثلة  الأخ��رية من بني  الآون��ة  ي��ربز يف  ال��ذي  ال�صوؤال  ولعلَّ 
»مع  باملعتقد وحيثياته،  ُتعنى  والتي  املعا�صرة  الأ�صئلة  من 
والالمعيارية،  ال�صدمة  منها:  خمتلفة؛  ظواهر  ا�صتعالء 
وال��ق��ل��ق م��ن الآت���ي وامل��ج��ه��ول وال��الي��ق��ني، واأي�����ص��ا ف��ق��دان 
الجت�������اه«، ه���ل م���ا ن��ع��ت��ق��ده -ك��م�����ص��ل��م��ني- ه���و ال�����ص��واب؟ 
ب��دون هذه  العي�س  م��اذا عن  الأخ���رى؟  الديانات  م��اذا عن 
ال��دي��ان��ات؟ وم���ا خ��ل��ف ال��الت��دي��ن: الإحل����اد وال���الاأدري���ة؟ 
يف  ت�صاهي  الإ���ص��ك��الت  م��ن  جمموعة  ذل��ك  ي�صاحب  وم��ا 
العتقاد؟  ماهية  يف  وه��ي  ال�صابقة،  ال��ت�����ص��اوؤلت  اأهميتها 
املتعارف  من  منا�صب؟  ب�صكل  العتقاد  تطبيق  يتم  وكيف 
عليه اأن هنالك ثوابت ومتغريات، ومن الثابت اأن العقيدة 
جانب  من  ولكن  ودللتها،  الأ�صلي  ا�صمها  يف  ت�صتمر  قد 
اآليات  واأن تطور  الع�صرية،  التغيريات  ملواجهة  اآخر حتتاج 
باأنها  كلنا  عليها  جنمع  ق��د  اللحظات  وه��ذه  لال�صتمرار. 

املرجعيات«. »�صبابية  حلظات 
ت�صتدعي  م��ع��ي��ن��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����ص��ب��اب  ت��دي��ن  درا����ص���ة  اإنَّ 
ال�صباب،  هوؤلء  يتمثلها  التي  املعتقدات  طبيعة  يف  التوغل 
امل��ع��ت��ق��دات، وه��ل هناك  مل��ث��ل ه��ذه  امل��ت��ج��دد  ال��ب��ن��اء  وكيفية 
تغيريات  هناك  هل  اأي  ه��ذه؟  البناء  مل�صاألة  خمتلفة  طرق 
املعتقد  ماهية  يف  الزمنية  ال��ت��ح��ولت  تفر�صها  ج��وه��ري��ة 
وط��ري��ق��ة الع��ت��ق��اد ب���ه؟ م���ن الأف�����ص��ل اأن ت���ب���داأ الإج���اب���ة 
باملعتقد وم��ا هو  اأي  ذات��ه��ا،  ب��ال��ف��ك��رة  ت�����ص��اوؤلت  ع��ن ه��ك��ذا 
املعتقد، بح�صب الباحثني يف علم الجتماع الديني: يق�صد 
جمموع  »ه��و  ال��دي��ن��ي  الع��ت��ق��اد  اأو  ال��دي��ن��ي  باملعتقد  ع���ادة 
الت�صورات التي يبلورها الأفراد اأمام كائن اأعلى اأو ذي قوة 
التعريف جند  الإبهام يف هذا  وب�صبب  اأو خارقة«.  متعالية 
اأو  بتوحيد  املجتمعات  خمتلف  تقوم  اأن  ال�صعوبة  من  اأن��ه 
اإنه يختلف  اإذ  باملعتقد؛  �صبط للمعاين واملفردات اخلا�صة 
اأخ���رى. يف  اإىل  دي��ان��ة  اآخ��ر وم��ن  اإىل  ويتبدل م��ن جمتمع 
اجلانب الآخر ما يجمع الكل على م�صلك واحد هو احلاجة 

الوجودية  للجميع احلاجة  واملعتقد هنا يثل  املطلق،  اإىل 
ولتحديد  نف�صه،  اللفظ  م�صكلة  تاأتي  هنا،  ومن  لالإن�صان. 
الهدف من ت�صابك املفاهيم حول لفظة العتقاد، العتقاد 
الديني على وجه اخل�صو�س، يكن القول باأن هناك اأربعة 
يو�صحها  التي  وه��ي  املعتقد،  وتف�صري  ل�صرح  مهمة  اأوج��ه 
بينت  حيث  بات�صي«؛  اإن��زو  و  اأكوافيفا  »�صابينو  الباحثان: 
منها:  املالحظات؛  من  جمموعة  وج��ود  العلمية  الأبحاث 
اأ�صد �صالبة من املمار�صات الدينية ومن  اإن العتقاد  اأوًل، 
معنى النتماء الديني، اإذ يكن للفرد اأن ي�صتمر يف اإيانه، 
اأو  حتى واإن بدت على �صلوكياته املرئية بع�س النحرافات 
مار�س بع�س البتعاد عن املمار�صات الدينية املفرو�صة من 
اأو اجلماعات. ثانياً، هناك  املوؤ�ص�صات املجتمعية  قبل بع�س 
ملحتويات  ال��رتات��ب��ي  ال��ن��ظ��ام  يبنيه  م��ا  ب��ني  كبري  اخ��ت��الف 
املنظمات  عليه  وت�صادق  تخلقه  الذي  الدينية  العتقادات 
واملوؤ�ص�صات املجتمعية، وما بني ما يخلقه ويطوره ويعرفه 
روا�صب  اإن  ثالثاً،  ذاتها.  املجتمعية  احللقة  يف  نف�صه  الفرد 
نرى  اأن  يكن  الدينية  وامليثولوجيا  املعرفية،  الأن��ظ��م��ة 
حم��ت��وي��ات��ه��ا ل���دى الأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن ل ي��ظ��ه��رون ب�صكل 
التابعة لذلك،  علني عالمات الإيان والعتقاد واملمار�صة 
راب��ع��اً،  امل��ع��ت��ق��دي.  ج��ح��وده��م  وج���اد  فعلي  ب�صكل  وي��ع��ل��ن��ون 
مواقف  يف  التمييز  التجريبية  الأب��ح��اث  معظم  يف  يتعذر 
ال�صخ�صي  ال�صعيد  على  تطبيقه  يجري  ما  بني  العتقاد 
الفردي، وبني ما يتم اإنتاجه �صمن بوتقة �صياقات املجتمع 

واملجتمعية. النف�صية  واأو�صاعه  نف�صه 
اأ�صا�س مت�صابك  اإذا كان تعريف العتقاد ين�صاأ ويتبلور من 
-ال��ت��ي  الإن�����ص��ان��ي��ة  املجتمعية  ال��ت��ن��ظ��ريات  ف���اإن  ومت�صعب، 
ت�����ص��ك��ل��ت يف ���ص��ي��اق احل��ف��ر يف ه���ذه امل��ع�����ص��ل��ة- جت���د اأي�����ص��ا 
ومواقف  وتوجهات  اأف��ك��ار  ع��دة  ومناق�صة  لطرح  الفر�صة 
وتنتمي  الأف���ك���ار،  ل��ه��ذه  الإن��ت��اج  ت��رت��ب��ط مب�����ص��ارات  وروؤى 
هذه  من  اأك��رث  ال�صورة  ولتقريب  منظريها.  خلفيات  اإىل 

العتقاد،  م�صاألة  يف  املتعمقة  النظرية  واجل��وان��ب  الأف��ك��ار 
ينبغي املرور على بع�س الت�صورات واملقاربات التي حاولت 

اأن تقرتب اأكرث من امل�صاألة:
اأوًل: اأكد املفكر الفرن�صي دي توكفيل اأن الفرد هو اخللية 
تدينا  ويتلك  عاقال  كائناً  ب�صفته  للمجتمع  الأ�صا�صية 
لإ�صباع  �صكال  لالإن�صان  بالن�صبة  ال��دي��ن  وي��ث��ل  طبيعيا، 
اإدراك م��ع��ن��ى حم���دودي���ة ال��ظ��روف  ح��اج��ات رئ��ي�����ص��ة، م��ث��ل 
توكفيل  يقول  بذلك  ال�صهوات.  كبح  مبداأ  وتقبل  الب�صرية 
له  ينظر  م��ا  وه��و  ال��ع��ام  ال�صالح  مفهوم  ينهج  ال��دي��ن  اإن 
فقد  ال��ث��اين،  الت�صور  اأم��ا  الديقراطية.  اأ�صا�س  اأن��ه  على 
ب��اأن  ع��رب ع��ن��ه ف��روي��د وم��ارك�����س، فكما ه��و م��ت��ع��ارف عليه 
بتف�صري  تاأتي  الدينية لدى مارك�س  الأفكار والرموز  عامل 
فعامل  فوقية،  بنية  من  تاأتي  لها  املنا�صبة  التف�صريات  اأن 
تفر�صها  اجتماعية  �صيغة  هو  مارك�س  ل��دى  ه��ذا  الأف��ك��ار 
امل�صت�صعفني  النفوذ على غريها من  ذات  بع�س اجلماعات 
واأي�صا  اقت�صادية.  للالعدالة  تخ�صعها  حتى  املجتمع،  يف 
اأيدولوجية  الأديان هي روؤى  باأن  التي تقول  الفكرة  هناك 
فهو  فرويد  اأما  الجتماعية.  العالقات  زيف  تعك�س  زائفة 
بربطها  الع��ت��ق��اد،  �صببية  تف�صري  اإىل  منجذب  نعلم  كما 
متيز  التي  امليزة  يعد  وال��ذي  التحرمي  وهو  الأول  باملحفز 
�صيئا  خفياً،  وجهاً  ي�صتدعي  فالعتقاد  الديني،  العتقاد 

غري قابل للنقا�س وغري قابل على ال�صتحواذ اأو الفهم.
اأج��م��ع،  للعامل  وامل��ت��ق��اف��ز  امل��ح��م��وم  ال��ت��ق��دم  ه��ذا  ويف خ�صم 
بداأت بوادر ه�صا�صة الفكر لدى البع�س من ال�صباب تظهر 
الفرد  على  يجب  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  ال�صطح،  على  وت��ربز 
التيارات  مواجهة  يف  الفكرية  اأ�صلحته  يعي  اأن  اأول  ال�صاب 
بل  ع���دوا،  ك��ون��ه��ا  ب��ه��ا  ل��الإط��اح��ة  لي�س  املختلفة،  ال��ف��ك��ري��ة 

لفهمها لكونها قد تكون املعني لفهم ال�صورة الأكرب.

جملة  يف  واملن�سور  والالت�سامح«،  الت�سامح  جدلية  بني  ال�سماوية  للديانات  والنظرة  امل�سلم  »ال�سباب  عنوان  يحمل  والذي  البحثي  مقاله  يف  جرموين  ر�سيد  الباحث  ُيناق�س 
»التفاهم«، جوهر ال�سوؤال التايل: ما هي العوامل التي جتعل من ال�سباب امل�سلم ُمتعدد التوجهات يف التعامل مع الديانات ال�سماوية؟

تعي�سها  التي  الهائلة  والتغيريات  التحولت  التوجهات. تطرح  التي قد ت�سنع مثل هذه  التاريخية  لل�سريورة  فاإنه يتطرق كذلك  املتعددة،  النظر  الباحث وجهات  يناق�س  وكما 
املجتمعات والثقافات الإن�سانية ت�ساوؤلت عدة؛ ت�سمل العديد من امل�سلمات والوثوقيات وال�سلوكيات اأي�سا، وقد ت�سل اإىل النظرة ال�سمولية للكون ككل.

صيغة االعتقاد


