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العدد الثاني والسبعون  :محرم 1442هـ  -سبتمبر ٢٠٢٠م
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
ِّ
الشرعة والمنهاج في القرآن
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

»

أمـا قبل!...
َّ

د .هالل الحجري

ً
حقا ،والتي يُمكن توجيهها
من القصائد اإلنجليزية الرائعة
لألطفال قصيدة للشاعر اإلنجليزي ِل ْي ْ
هان ْ
ت Leigh Hunt
) (1859-1784عناونها « ،»ABOU BEN ADHEMوهي قصة
شعرية تحكي عن العالم الزاهد المُ سلم إبراهيم بن أدهم
(718م781-م) الذي ،كما تصفه مصادر التراث العربي ،كان
من األشراف والملوك في بَلخ من أفغانستان ولكنه
أعرض عن الدنيا واختار طريق الزهد والورع.
كان ِل ْي ْ
هان ْ
ت رائدً ا متعدد االهتمامات ،وقد حقق نجاحً ا
ً
وصحفيا ،وشاعرا .عُ رف بحبه
مُ بكرًا بصفته ناقدا ،وكاتبا،
ً
صديقا للشاعر اإلنجليزي
الشديد للشعر اإليطالي ،وكان
جون كيتس .دعا ْ
هان ْ
ت في كتاباته الصحفية إلى إلغاء تجارة
الرقيق ،والتحرر الكاثوليكي ،وإصالح البرلمان؛ مما سبب له
صدامً ا مع السلطة انتهى بسجنه فترة من الزمن.
قصيدته عن إبراهيم بن أدهم من أشهر أشعاره ،وقد
ً
أوال سنة  1834في المجلة األدبية السنوية The
نشرت
 .Amuletوقد صرح َّ
بأنه قرأ عن هذه الشخصية في
موسوعة المستشرق الفرنسي بارتيلمي ِهرْ ُ
بلو حول
تاريخ المسلمين في نشرتها سنة  .1781تركز القصيدة
ً
مالكا
على حدث في حياة هذا الصوفي الذي رأى في غرفته
ًّ
سجلا ألولئك الذين يحبون هللا ،وعندما علم َّ
بأن
يكتب
اسمه ليس موجودًا في هذا السجل ،طلب من المالك
أن يُقيده 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
ب ِ
الشعرية أن يوصل رسالة إنسانية تقول إن حُ ّ
العباد هو
أقصر الطرق إلى حُ ِّ
ب هللا.
(إبراهيم بن أدهم)
صحا ُ
شيع َته-
ابن أدهم -زاد اهلل ِ
الس ْل َم َيطوي لي َله ُح ُلما
وقد رأى ِّ

غرفة َق ْمرا َء ُم ْزهر ٍة
هناك يف
ٍ
ُّ
َ
ُ
ُتهدي الزنابق فيها الط ْه َر والك َرما
رأى َم ً
وس ْف ُر ُّ
ور يف َي ِده
الكا ِ
الن ِ
أم ًنا تجّلى منه ُمبتسما
ففاض ْ
َ
الطيف ُم ْج َت ِر ًئا
وراح يسأل ذاك
ُّ
بس ْف ٍر َي ْزدهي َكلِما؟
ماذا
تخط ِ
ط ًرا
الرد ُح ْل ًوا ساح ًرا َع ِ
فجاءه ُّ

أحب ا َ
هلل فاغتنما»
«أسما َء من قد َّ

ي؟هل يحظى برفقتهم؟»
«ماذا عن ْ
اس ِم َ
سما
«ال ،ليس منهم» أتاه النفي ،قد ُح ِ
فقال قوال رقيقا خاشعا َج ِذال:
باد اهللِ ،ال أثِما»
ب ِع َ
ْ
«اكتبهَ :ح َّ
ُ
ّ
االس َم ثم مضى
املالك
ذاك
فخط
ْ
والنو ُر قد ُ
وعاد ثانيةُّ ،
عظما
أن ا َ
والس ْف ُر ُيعلن ّ
هلل باركه
ِّ

سما!
َم يف أعاله قد ُر ِ
هذا ابنُ أدْه َ

hilalalhajri@hotmail.com
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األمر باإلصالح والنهي عن الفساد
في سياقات إنسانية

عاطفة المسكرية

ُيناق�ش الدكتور حممد �أحمد القنديل -وهو مدر�س بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية يف كلية الآداب بجامعة �أ�سيوط -الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،يف
مقال له بعنوان «مقولة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ال�صالح والإ�صالح» ،من�شور مبجلة «التفاهم» ..طرح املقال يف �سياق �أو�سع� :سياقات فطرية
و�إن�سانية ،حتديدا ما يعك�س رحابة و�سعة ما جاء يف الدين �أ�صال ليتنا�سب مع ُمتطلبات وتوجهات الع�صر.

ال�ق�ن��دي��ل ي�ف�ت�ت��ح م�ق��ال��ه بتف�سري م���ص�ط�ل�ح� ْ�ي امل �ع��روف
واملنكر لغويًّا ،اللذين يُخت�صران يف مفهومي الإ�صالح
وال �ف �� �س��اد ،وي�ن�ت�ق��ل ب�ع��ده��ا �إىل ��ص�ل��ب امل��و� �ض��وع ليطرح
فكرة مدنية الإن�سان �أو فطرة «الإن�سان مدين بطبعه»،
بعيدا عن الأمور املرتبطة بالديانة امل�شرتكة واخللفية
التاريخية �أو اللغوية �أو العقائدية .حتى و�إن غابت كل
عنا�صر الهُوية امل�شرتكة بني املجموعات الب�شرية ،يبقى
كونهم «ب�شرا» كفيال بخلق �أ�س�س عامة وم�شرتكة فيما
بينهم .ف�� ْإن حتدثنا مبا جاء يف الأم��ر باملعروف والنهي
عن املنكر يف �سياق ديني ،ف�سيتمحور ذلك حول الأمور
ال�ع��ام��ة املتعلقة بالظلم وال��ر��ش��وة و��ش�ه��ادة ال ��زور و�أك��ل
�أم ��وال اليتامى وال�ل�ع��ب بالقمار واخل�ي��ان��ة وال�شائعات
الكاذبة �أو اجلهر بال�سوء �أو تدبري املكائد والد�سائ�س
�أو ال�ت��آم��ر ع�ل��ى ال�ن��ا���س وال�غ����ش واالح�ت�ك��ار فيما يتعلق
باملنكر .يقابله العفو ع َّمن ظلم ،و�صلة الرحم ،و�إيثار
الآخرة على الدنيا ،والإح�سان �إىل الفقراء ،و�إقامة دور
العلم وال�سعي لن�شره ،و ُن�صرة املتخا�صمني ،والعدل يف
الق�ضاء ،والإ�صالح بني اخل�صوم والتربع لأعمال اخلري،
وال ��دع ��وة ل�ل���ش��ورى يف احل �ك��م ،واخل �� �ض��وع ل ��ر�أي الأم ��ة
وتنفيذ �إرادت�ه��ا ،و�صرف الأم ��وال العامة يف م�صارفها،
وتولية الأم�ن��اء الأك�ف��اء ،وحتكيم �شرع ااهلل يف اجلانب
املتعلق باملعروف.
قد ترتبط بع�ض هذه الأوام��ر والنواهي بدين الإ�سالم
ع��دا �أ َّن غالبية م��ا ُذ ِك ��ر يغطي اجل��ان��ب الإن���س��اين العام
ك��ذل��ك .ف��أغ�ل��ب ال�ف��رائ����ض وال �ع �ب��ادات ُي��ار��س�ه��ا امل�سلم
بطابع ديني والفي�صل يف م�س�ألة الأمر باملعروف والنهي
ع��ن املنكر �أن��ه �أينما ذك��ر يغلب عليه الطابع الإن�ساين
بغ�ض النظر عن بع�ض اجلوانب القليلة الواردة بطبيعة
احل ��ال .و ُي ��ؤك ��د ال�ق�ن��دي��ل ذل ��ك يف ت�صنيفاته ال�ت��ي ق��ام
بطرحها يف املقال املذكور �آنفا ،نبتدئ باجلانب العقائدي
حيث الإميان بااهلل وتوحيده والنبوة واليوم الآخر ،ويقع
كل ذل��ك يف دائ��رة امل�ع��روف ،ويقابل ذل��ك الكفر كمنكر.

وم��ن ثم عباديًّا� :أداء ال�صالة ،و إ�ي�ت��اء ال��زك��اة ،وال�صوم،
واحل��ج ،وت�لاوة القر�آن ،و�إحياء ال�شعائر ،كلها تدخل يف
�سياق املعروف .يقابلها ترك ال�صالة وترك �إخراج الزكاة
وت�سويف احلج والإفطار بال عذر يف �سياق املنكر.
�أما يف �سياقات احلياة العامة واجلانب الإن�ساين ،فنجد
حتى اجلوانب االقت�صادية الإدارية وال�سيا�سية حا�ضرة.
اقت�صادياً كجزء من املعروف يعدُّ االع�ت��دال يف الإنفاق
و الإي �ث��ار واج �ب��ا ،وك �ج��زء م��ن امل�ن�ك��ر ي�ح��دث الإ� �س��راف،
والتقتري ،احلر�ص واال�ستئثار� .أما �إداريًّا فيربز املعروف
يف ج��وان��ب اغتنام ال��وق��ت وع��دم ت�ضييعه� ،أداء الأع�م��ال
يف �أوقاتها ،تي�سري �أم��ور �أ�صحاب احلوائج ،رف�ض قبول
ال��ر� �ش��اوى .بينما ي�ع��د ه ��در ال ��وق ��ت ،وت���س��وي��ف ال�ع�م��ل،
وتع�سري �أم��ور املراجعني ،و�أخ��ذ الر�شاوى من املنكرات.
و�أخ�يرا يف اجلانب ال�سيا�سي حفظ املنجزات ال�شعبية،
و�أداء التكاليف ال�سيا�سية م��ن ان�ت�خ��اب��ات �أو تر�شح �أو
ح �� �ض��ور يف � �س��اح��ات ال �ع �م��ل ال� �ع ��ام ،وال �� �ص�بر واح �ت�رام
ال �ق ��رارات ال �� �ص��ادرة ع��ن ال �ق �ي��ادة ك�ل�ه��ا ت��دخ��ل يف �سياق
املعروف.
�صريحا ل�شمولية الدين وح�ضوره يف
وهنا ..جند دع ًما
ً
كافة مناحي احلياة ،وال��ذي بطبيعة احل��ال �أت��ى مي�سرا
بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ال�ت�ف���س�يرات امل�ع���س��رة م��ن ق�ب��ل بع�ض
«م�شايخ الدين» ،فالدين �أ�سلوب حياة وكل ما يفعله بنو
الب�شر من خري �أو بن َّية خري �أي�ضا حتى ولو مل يكن ذلك
من �ضمن العبادات �أو ال�شعائر كمفهوم �أو�ضح ُي�ؤجرون
عليه .يقودنا ذلك يف بع�ض الأحيان �إىل الت�أمل العميق
حول حقيقة الي�سر واحلب الكثري الذي يحمله الدين،
وحتديدا �إذا ما جِ ئنا ن�ست�شعر الكيفية التي ينبغي �أن
يعي�ش بها الإن�سان .بعيدا عن التعقيدات التي جيء بها
و ُر ِبطت بالدين� .إ َّن تعاليم الدين يف �أ�صلها تتما�شى مع
الفطرة الإن�سانية وك��ردة فعل لذلك يفرت�ض �أن تكون
عملية قبولها وا�ستيعابها �سهلة بالن�سبة ل�شخ�ص مل
ت�شب فطرته �شائبة ،ولكن بطبيعة احلال ومع كل هذه

الربجمات التي ا�ستحدثها الإن�سان وكل هذه الرتاكمات
واملعتقدات ،حدث � ْأن �أ�صبح هذا الأمر �أكرث تعقيدا مما
يبدو عليه.
وج��اء الأم��ر باملعروف والنهي عن املنكر يف �سياق احلث
ع�ل��ى ال�ف���ض�ي�ل��ة م��ن ب ��اب �أ َّن الأر�� ��ض ي���ص�ع��ب تعمريها
ُف��رادى .ولو تب َّنى كل فرد منطق «نف�سي نف�سي» ،ون�أى
ب�ن�ف���س��ه ع ��ن اجل �م��اع��ة ب�ف���ض��ائ�ل�ه��م وم �� �س��اوئ �ه��م ل�ع� َّم��ت
الفو�ضى .جتمعنا نحن الب�شر يف نهاية الأم��ر م�صالح
دن �ي��وي��ة م���ش�ترك��ة؛ ف��ال�ف���س��اد �إذا ت�ف���ش��ى ي�ل�ح��ق الأذى
بالبعيد والقريب معا ،وينطبق ه��ذا الأم��ر على اخلري
كذلك .وم��ن هنا ،ت�أتي م�س�ؤولية احل��ث على الف�ضيلة
دائ �م��ا ب �ـ«الأم ��ر ب��امل �ع��روف» .وح�ت��ى يف �أك�ث�ر املجتمعات
التي ت��روج لفكرة االنت�صار للفردانية واالحتفاء بعيدا
عن �سيطرة املجموعات ،جند هذا الأمر حا�ضرا وبقوة.
ف��االح �ت �ف��اء ب��احل��ري��ة ي �ق��ف م �ب��ا� �ش��رة ع �ن��دم��ا ت�ت���ض��ارب
عنا�صر احل��ري��ة م��ع امل�صلحة اجلمعية ،و�أب���س��ط مثال
على ذل��ك :التدخني� .إذا ما جئنا ن�ضعه ك�سلوك فردي
حتت جمهر «الدين» جنده من ال�سلوكيات غري املحببة
من باب �أ َّن الإن�سان م َُطالب باالمتناع عن كل ما ُيكن
�أن مي�سه ب�سوء �أو �أذى .ومن ناحية �أخ��رى� ،إذا ما جِ ئنا
نق ِّيم ه��ذا ال�سلوك يف املجموعات �أو ال ��دول ال�ت��ي تعتد
باحلرية والفردانية� ،سنجد ذلك مرفو�ضا كذلك؛ حيث
�إ َّن الكثري من الدول متنع التدخني يف الأماكن العامة!!
وذل��ك يدخل يف �سياقات النهي ،ويعد تدخال يف �سلوك
ف ��ردي �إذا م��ا جئنا نتمعن يف حقيقة الأم ��ر .وم��ن هذا
املنطلق ،متى ما ت�ضاربت امل�صلحة اجلمعية مع امل�صلحة
الفردية ،جند احلث على الف�ضيلة حا�ضرا �أيًّا ما كانت
�أ�شكاله ،حثا فرديا من قبل الأفراد �أو �أوامر وت�شريعات
م��ن قبل املنظومة وامل��ؤ��س���س��ات .وم��ن ه�ن��ا ،ن�ست�شف �أ َّن
الأم ��ر باملعروف والنهي ع��ن املنكر بجانب كونه واجبا
دينيا يعد م�س�ؤولية اجتماعية و�إن�سانية كذلك.
Attifa.nasser@gmail.com
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التحرر االجتماعي بين تجربة أمريكا
الالتينية وتجربة اإلسالم السياسي

٣

زهرة السعيدية

وماربتها لظلم ال�سلطات واال�ستعمار واالحتالل ،وقد يكون �أبرز مثال على ذلك الالهوت الأ�سود الذي ن�ش�أ يف
للدين دور تاريخي يف ثورات ال�شعوب ُ
كنائ�س الأمريكيني الأفارقة يف �ستينيات القرن املا�ضي �إبان ن�ضالهم �ضد الف�صل العن�صري واال�ستعباد بكل �أنواعه ومطالبتهم بحقوقهم املدنية� ،إال
�أنَّ هناك جتربة �أخرى �أكرث ن�ضج ًا ورمبا �أكرث �إثارة لالهتمام حتدث عنها عز الدين عناية وقارنها مع جتربة الإ�سالم ال�سيا�سي يف مقاله «م�سارات
الدين بني �أمريكا الالتينية والبالد العربية».
يبدو وا�ضحاً من العنوان �أن التجربة التي و�صفتها باملثرية
لالهتمام هي جتربة امل�سيحية يف �أمريكا الالتينية .يطلق
على الظاهرة التي حدثت هناك بالهوت التحرر ،لكن قبل
احل ��دي ��ث ب��ال�ت�ف���ص�ي��ل ع ��ن ه ��ذا ال�ل�اه ��وت وال �ف �� �ض��اءات ال�ت��ي
ا�شتغل فيها البد من احلديث قلي ً
ال عن الإ�شكاالت الدينية
وال�سيا�سية واالجتماعية التي �أدت �إىل تكون هذه الظاهرة.
ك��ان��ت احل ��ري ��ة ال��دي�ن�ي��ة يف �أم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة �أث �ن ��اء حقبة
اال��س�ت�ع�م��ار الأ� �س �ب��اين وال�برت �غ��ايل �أ� �س�ي�رة �أ� �ص �ح��اب ال�ن�ف��وذ
الكاثوليك ورج��ال الدين الذين كانو يتقلدون معظم املهام
احلكومية ،وا�ستمرت كني�سة الكاثوليك بالهيمنة على تلك
املنطقة حتى بعد اال�ستعمار ملا كانت عليه دول تلك املنطقة
من ه�شا�شة وتهالك جراء ال�سنوات الع�صيبة التي مرت عليها.
حاولت الواليات املتحدة الأمريكية يف مطلع القرن الع�شرين
تقلي�ص هيمنة الكني�سة الكاثوليكية يف �أم��ري�ك��ا اجلنوبية
ومنها بد�أت الكنائ�س الربوت�ستانتية (التي قال عنها ماك�س
ف��اي�بر �إن �ه��ا �سند للر�أ�سمالية وال�ل�ي�برال�ي��ة) ب��ال��دخ��ول على
اخلط يف مناف�سة �ضد الكاثوليك يف تلك املنطقة.
م ��ا مي �ي��ز ال�بروت���س�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 �� �ش��ارك��ة يف ال �ع �م �ل �ي��ة ال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة ،ه��ذا
ب�إلإ�ضافة �إىل كونها عامال �أ�سا�سيا للتطور ،وقدرتها على
�ضمان نظام �سيا�سي واقت�صادي �أكرث ا�ستقراراً .بهذا وجدت
الربوت�ستانتية مكاناً لها بني �شعوب �أمريكا الالتينية الذين
خ ��رج ��وا ت � � ّواً م ��ن اال� �س �ت �ع �م��ار م�ت�ع�ط���ش�ين حل �ي��اة اج�ت�م��اع�ي��ة
واقت�صادية �أف�ضل بعد �أن �شعروا �أن الكاثوليكية بعيدة عن
همومهم وق�ضاياهم.
�سوف يبد�أ امل�شهد ال�سيا�سي والديني يف تلك املنطقة بالتغري
بعد الأح��داث امل�ؤثرة يف فرتة ال�ستينيات من القرن املا�ضي،
حيث �صعد احلزب الدميقراطي امل�سيحي �إىل احلكم يف ت�شيلي
ب�ع��د ف ��وزه يف ان�ت�خ��اب��ات  ،1964وح ��دث ان �ق�لاب ع���س�ك��ري يف
الربازيل مطيحاً باحلكومة ال�شعبية ،ثم تبد�أ بعدها �سل�سلة
من االنقالبات والثورات العنيفة التي بثت ح ّمى التحرر التي
�أ��ص��اب��ت اجلميع مب��ا فيهم رج��ال ال��دي��نَّ .
مت يف تلك الأث�ن��اء
عقد م�ؤمتر �أ�ساقفة �أمريكا الالتينية يف كولومبيا وخرجوا
ب�لاه��وت ج��دي��د ُم��رت�ب��ط ب��احل�ي��اة االج�ت�م��اع�ي��ة وال�سيا�سية
ومهتم بق�ضايا املهم�شني ،وقد �سمي الحقاً بالهوت التحرر.

مل يكن رواد التحرر يتطلعون �إىل «�إحداث �شرخ يف الكني�سة»
و�إمن ��ا �أرادوا ا�ستحداث مم��ار��س��ات دينية قريبة م��ن م�شاكل
امل�ست�ضعفني.
م��ا جعلني �أق ��ول �أن ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة م�ث�يرة ل�لاه�ت�م��ام ه��و ما
حدث من حتالف ا�سرتاتيجي بني الزعيم اال�شرتاكي فيديل
كا�سرتو وامل�سيحيني الثوريني على الرغم من االختالفات
العميقة بني االجتاهني ف�أحدهما يخ�شى من الإحلاد ومعاداة
الدين ،والآخر يخ�شى على الثوار من ت�صلب الكني�سة� ،إال �أ َّن
كا�سرتو �سعى �سعياً حثيثاً �إىل حل هذا الإ�شكال وجت�سري الهوة
بني الطرفني من خالل جعل امل�سيحني حلفاء للمارك�سيني
يف ث��ورة التحرر يف مقابل �أن يقبل ه ��ؤالء «مبنهج التحليل
املارك�سي» دون مطالبتهم بالت�شكيك يف معتقداتهم.
هذا كان يف �أمريكا الالتينية ،لكن م��اذا عن الوطن العربي،
وما الذي جعل الكاتب يقارب م�سارات الدين يف البالد العربية
مب�سارات الدين يف تلك املنطقة؟ �إن �أهم �سمة م�شرتكة بني
التجربتني ه��و خروجهما م��ن اال�ستعمار وتعط�ش �شعوبها
للتحرر ،مل تكن التجربة العربية بالطبع على قدر الن�ضج
الذي كانت عليه التجربة الالتينية لأ�سباب �ستت�ضح الحقاً.
ل�ن�ع��رج �أو ًال ع�ل��ى الأح� ��داث ال�ت��ي و ّل ��دت الإ� �ش �ك��ال ال��دي�ن��ي يف
البالد العربية .بد�أت الطروحات النه�ضوية الدينية بالظهور
مع رواد الإ�صالح مثل حممد بن عبد الوهاب وحممد علي
ال�سنو�سي وغريهما� ،أما ال�شكل الثوري والن�ضايل للإ�صالح
ف �ق��د جت �ل��ى يف م �ن��اه �� �ض��ة الأم� �ي��ر ع �ب��د ال� �ق ��ادر اجل ��زائ ��ري
ال���ش��ر��س��ة ل�لاح �ت�لال ال�ف��رن���س��ي يف اجل ��زائ ��ر .ك ��ان امل �ح��رك
الأ�سا�سي للحركات الإ�صالحية التحريرية الإ�سالمية هو
هم ال�تردي احل�ضاري ال��ذي اجن��رف �إليه العامل الإ�سالمي
�أي��ام اال�ستعمار .ما ح��دث يف �أمريكا الالتينية من تفجر يف
الأط��روح��ات الدينية ال�سيا�سية يف �ستينيات ال�ق��رن املا�ضي
حدث بال�ضبط يف البالد العربية ،حيث ب��د�أ التيار املحافظ
بن�شر �أفكاره من جهة والتيار اال�شرتاكي والليربايل من جهة
�أخ ��رى ،فتفجرت اخل�لاف��ات وتو�سعت ال�ه��وة ب�ين التوجهني
مع مرور الوقت .ظهر يف امل�شهد حينها الإ�سالم االحتجاجي
وا�شتدت اخلالفات مع القوى احلاكمة مما �أودى باملحتجني
وامل�ع��ار��ض�ين �إىل ال�سجون و�أح �ي��ان �اً الإع� ��دام ال ��ذي ك��ان �أح��د
��ض�ح��اي��اه ��س�ي��د ق�ط��ب امل ُ�ع��ار���ض حل�ك��م ج�م��ال ع�ب��د ال�ن��ا��ص��ر.

ك��ان��ت م�شكلة ال�ن�خ��ب ال��دي�ن�ي��ة يف ت�ل��ك ال �ف�ترة ،ال�ت��ي كانت
القومية وال��دول��ة الوطنية حينها يف �أوج�ه��ا� ،أنها تقليدية
يعوزها «الطرح احلداثي» يف زمن كانت فيه احلداثة تتفجر
يف ال �غ��رب ،مم��ا كلفهم ال���ش��رائ��ح ال�شبابية ال�ت��ي ن�ف��رت من
خطاباتهم التقليدية .للأ�سف مل يحدث يف التجربة العربية
ما حدث يف �أمريكا الالتينية ،فالتحرر الذي كان الالتينيون
ي�ن��ا��ض�ل��ون م��ن �أج �ل��ه� ،أي ال�ت�ح��رر االج�ت�م��اع��ي والإن �� �س��اين،
مل يظهر على �أر���ض ال��واق��ع رغ��م ذك��ره يف �أدب�ي��ات املفكرين
الإ��س�لام�ين (��س�ي��د ق�ط��ب يف ك�ت��اب ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة يف
الإ�سالم ،وم�صطفى ال�سباعي يف كتاب ا�شرتاكية الإ�سالم).
مل تكن مطالب التحرر والعدالة االجتماعية واالقت�صادية
�أمراً ملحاً و�أ�سا�سياً يف الإ�سالم ال�سيا�سي ،و�إمنا كانت �شيئاً
ثانوياً يف مقابل الهو�س الطاغي بتطبيق ال�شريعة و�أ�سلمة
ال��دول��ة .فقد الإ�سالميون ب�إهمالهم للعدالة االقت�صادية
هنا ُمدداً �شريحة �أخرى تعترب من �أهم حمركات املعار�ضة
وهي �شريحة الع ّمال .رغم ظهور الي�سار ال�سيا�سي الحقاً يف
�أواخر �سبعينيات القرن املا�ضي وتفطن رواده �إىل م�شكالت
اخلطاب الديني� ،إال �أ َّن التحرر ال��ذي ك��ان �أ�سا�س التجربة
ال��دي�ن�ي��ة لأم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة مل ي�ك��ن ل��ه ح���ض��ور م ��ؤث��ر يف
التجربة العربية.
ً
مل ي�ك��ن م��وق��ف احل��رك��ات الإ��س�لام�ي��ة وا��ض�ح�ا م��ن العملية
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،ف�ت��ارة ترف�ضها وت ��ارة تقبلها على م�ض�ض،
رمب ��ا لأ َّن ه ��ذه احل ��رك ��ات ظ �ه��رت �أ� �ص�ل ً�ا يف زم ��ن وب �ي �ئ��ة مل
تكن فيهما العملية ال�سيا�سية نا�ضجة ،ف�لا عجب �إذاً من
�ضبابية الدميقراطية وغياب الر�ؤية الوا�ضحة للتعددية يف
بقعة تفتقد لتلك املكونات .تقول الورا غ��وت��زوين �إن��ه ال ب ّد
من النظر �إىل «ال�سياق العام للبلدان الإ�سالمية» يف عملية
ان���س�ج��ام الإ� �س�ل�ام ال���س�ي��ا��س��ي م��ع ال��دمي��وق��راط �ي��ة ،لأن ه��ذه
املع�ضلة لي�ست م�شكلة الإ�سالم ال�سيا�سي وحده و�إمنا مت�صلة
بكل مكونات ال�سياق العربي من «قوى نا�شطة ونظم حاكمة».
هل ميكن �إذن �أن تن�ضج التعددية والدميقراطية يف العامل
ال�ع��رب��ي؟ ال �أرى �شخ�صياً �أ َّن ذل ��ك م�ستحي ً
ال ،ف�ق��د �أثبتت
جتربة حتالف املتدينني مع املارك�سيني يف �أمريكا الالتينية �أن
كل �شيء ممكن �أن يحدث �إذا كان املنهج �سليماً والهدف واحداً.
Zahra.alsaidi09@gmail.com
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االنفتاح على األديان
رية الخزيرية
يف مقال «الأديان والعوملة» للكاتب �إنزو بات�شي -واملن�شور يف جملة «التفاهم» -يعقد الكاتب مقارنة بني ما كانت عليه الأمم ال�سابقة وما �آلت �إليه من
حيث التم�سك بالأديان واملعتقدات والتبعيات ل�شخ�صية ما �أو تقاليد معينة.
و�أو�ضح الكاتب يف مقاله �أنَّ الديانات التي كانت متثل ً
وجزءا ال يتجز�أ من حياة كل �أمة من الأمم �أ�صبحت جثة رمبا ِحراكها �أقرب �إىل ال�شلل
رمزا
ً
ريا على ال�شخ�صيات الدينية �أو
اجلزئي �إن مل يكن كل ًّيا يف بع�ض الأمم يف ظل التكنولوجيا املت�سارعة؛ حيث �إنَّ بع�ض الأمم اليوم مل تعد تعول كث ً
الثقافية التي يكون لها �صدى ،بل �أ�صبح الرجال والن�ساء يبحثون عن طابع �آخر ي�ضيف رون ًقا للحياة بعيدً ا عن كل ما من �ش�أنه تنغي�ص �صفو حياتهم.
�أت�ف��ق م��ع الكاتب يف ج��زء كبري مم��ا ق��ال ،ورمب��ا م��ا قاله
ينطبق على ح��ال كثري م��ن الأمم ولكن ال ينطبق على
بجل وتعظم
ح��ال كل الأمم؛ حيث ما زال��ت هناك �أمم ُت ِّ
تتع�صب
دينها �أو تراثها �أو �شخ�صياتها الثقافية ،بل ورمبا َّ
ريا .و�إىل جانب ذلك،
ملعتقداتها و�شخ�صياتها تع�ص ًبا كب ً
ف��إن الكاتب يرى �أن الأدي��ان ترتكز على خال�ص الأرواح
مم��ا يكدر �صفو مزاجها وجتعل الكائن الب�شري يح�س
بالراحة النف�سية .ومع هذا ،ف�أنا �أرى �أنه لي�س كل دين
يجعل الروح مطمئنة وتعي�ش �سعادة غامرة؛ فهناك من
الأديان ما يحوي الكثري من املغالطات التي جتعل الروح
م�شككة وم�ترددة ومرتابة يف كونها مت�شي على الطريق
ال���ص��واب �أو الطريق اخل�ط��أ وخا�صة بعد االط�ل�اع على
الأخطاء الواردة يف بع�ض الكتب املقد�سة لبع�ض الديانات
وجمانبتها للحقائق و�صدامها م��ع العلم احل��دي��ث مما
يجعل الو�ضع النف�سي يف مركب تتقاذفه الأمواج.
وي ��رت� ��أي ال �ك��ات��ب �أن االن �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�ستقبلي لكرث من الأمم احلالية؛ حيث �إ َّن كل فرد اليوم
يف كثري من الدول -م�سل ًما كان �أو ن�صران ًّيا �أو يهود ًّيا �أو
متلب�سا بغريها من الديانات -كلهم يتعاي�شون يف جمتمع
ً
واحد ،وكل منهم ميار�س طقو�سه دون امل�سا�س بالآخر ب�أي
�سوء �أو التعر�ض له ب�أي مكروه ،وهذا مما نتوافق فيه مع
الكاتب؛ �إذ �إ َّن القانون ال�سيا�سي الذي يحكم اجلميع هو
املهيمن يف كثري من الأمم بالرغم من وجود اال�ستثناءات
.
وي��رى الكاتب �أن الدين ال��وراث��ي -ال��ذي غال ًبا ما ينقله
الآب ��اء ل�ل�أب�ن��اء -يدمغ ب�إ�ضافات كثرية م��ن قبل الأب�ن��اء
لتنقل ب�إ�ضافاتها تبعاً لهوى النف�س �إىل الأج�ي��ال التي
تليها ،وهذا مما هو ملحوظ يف جمتمعاتنا فكم من البدع
ال�ت��ي تظهر يف كثري م��ن الأمم وت�سري الأج �ي��ال عليها،
معتقدة �أن تلك ال�ب��دع مت�أتية م��ن �صميم منبع دينهم

وهي على خالف ذلك متا ًما.
وي�ع� ِّرج الكاتب على �أن الهجرات بني ال�شعوب قد تكون
ع��ام� ً
لا ل��ه م��ن ال �ق��وة يف اخ �ت�راق ح��واج��ز ال�ت�ب��اع��د بني
الأدي ��ان ال�شيء الكثري ،ونحن ن��ؤم��ن بذلك �إذ االنفتاح
بني الأديان بهدف الوحدة والتعاون والتكاتف مطلب ال
ب��د منه ،خا�صة يف ظ��ل ك��ون ال�ع��امل ال�ي��وم قرية �صغرية
يجب �أن تتقارب وتك�سر جميع احلواجز التي من �ش�أنها
�أن تكون حجر عرثة لتقدم الأمم.
وب���س�ب��ب ال �ه �ج��رات واالخ �ت�ل�اط ب�ين امل�ج�ت�م�ع��ات ،ي�شري
ال�ك��ات��ب �إىل �أن ��ه رمب ��ا تختلط الأدي� ��ان ببع�ضها ،ورمب��ا
وب�سبب التداخل قد تن�ش�أ مذاهب جديدة �أو ف��رق رمبا
تكون منبثقة من نف�س الديانة ولكن مبرجعية خمتلفة،
وهذا وارد وحمتمل احلدوث؛ فالأمة الإ�سالمية انبثقت
منها العديد من املذاهب ،وكذلك الأم��ة اليهودية وهذا
م��ا ن�لاح�ظ��ه �أي���ض��ا يف ال��دي��ان��ة امل�سيحية وال�ه�ن��دو��س�ي��ة
وغريها من الديانات.
م��ن وجهة ن�ظ��ري� ،أرى �أ َّن ال�ت�ق��ارب ب�ين الأدي ��ان مطلب
�شرعي وديني وع�صري يتطلبه الع�صر احل��دي��ث ،ولكن
على كل ال�شعوب �أن يحر�صوا كل احلر�ص مع انفتاحهم
للطرف الآخر �أن يحافظوا على هوياتهم وثقافاتهم مع
احلر�ص على التحلي والتخلي -ف ُيتحلى بكل ما فيه خري
و�صالح و ُيتخلى عن كل ما من �ش�أنه طم�س نور الهوية
ون�شر الف�ساد.
ويف ظ��ل ال���ص��راع��ات ال�سيا�سية وال��دي�ن�ي��ة ،ي��رى الكاتب
�أن اجل�ه��ات ال�سيا�سية وال��دي�ن�ي��ة وق�ف��ت جن ًبا �إىل جنب
ريا ما ت�صارعت �صراعات
يف بع�ض الأح�ي��ان� ،إال �أنها كث ً
دام�ي��ة راح �ضحيتها الكثري م��ن النا�س ب�سبب التع�صب
ال�سيا�سي �أو التع�صب الديني� ،إال �أنه ومن خالل التجارب
التاريخية التي مرت عليها كثري من الأمم عرب الزمن
الغابر يتبني لنا �أن التقارب ال�سيا�سي والديني هو احلل
الرئي�س الذي يجمع ال�شتات الذي من املمكن �أن يحدث

يف �أم ��ة م��ن الأمم و ُي��ذه��ب ري�ح�ه��ا؛ ف��ال�ت���ض��ارب ال�ق��ائ��م
ب�ين الأمم وامل �ن ��درج حت��ت مظلة م�صطلح ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة
وم�صطلح ال�شيوعية وغريها من �ش�أنه �أن يزيد الفجوة
ويزيد الطني بلة.
دائ ًما ما ينوِّه الكاتب �إىل �أ َّن املركزية الدينية قد ت�ؤثر
�سل ًبا على �سري ال ��دول؛ فالالمركزية الدينية متطلب
لإعادة مراجعة الربامج والهويات الثقافية .و�إىل جانب
ذلك ،ف�إ َّن كثريا من الدول بد�أت بتقلي�ص ت�أثري املركزية
ال��دي�ن�ي��ة وجل � ��أت �إىل خ�ل��ق ق��وان�ين و�أن �ظ �م��ة م��ن �ش�أنها
ت�سهيل العي�ش ب���س�لام يف �أر� ��ض واح ��دة يف ظ��ل جمتمع
م�ت�ع��دد الأج�ن��ا���س وال��دي��ان��ات .وع�ل��ى ه ��ذا ،ف� ��إ َّن ال�ت�ق��ارب
ال�سيا�سي وال��دي�ن��ي م��ع ع��دم تغليب �أي جانب على �آخ��ر
رئي�سا للو�صول �إىل تعاي�ش �سلمي مر�سخ
يعد متطل ًبا ً
تر�سيخاً ق��وي��ا ق��ائ� ًم��ا على �أ��س����س �سوية م�ستدمية حتت
مظلة العدل والت�سامح ،وتغييب هذا التقارب يعد م�ؤ�ش ًرا
قو ًيا لل�ضعف والوهن الذي �ستعاين منه الأمة مما ي�ضع
حياتها على املحك.
�إ َّن تق ُّبل الطرف الآخر مهما كان معتقده وثقافته وديانته
وعرقه ون�سبه جزء ال يتجز�أ من حم��اور ا�ستقرار الأمم
وتقدمها ومنوها وتطورها و�سريها نحو الأم��ام بخطى
حثيثة .وهذا متاما ما انبثق من الديانة الإ�سالمية التي
ر��س��خ النبي حممد عليه ال���س�لام ق��وام�ه��ا ،ف���س��ارت نحو
الإمامة والقيادة ،وكانت منفتحة على كل ال�شعوب مهما
ك��ان �ش�أنها ،فلم ت�ف��رق ب�ين �شعب و�آخ ��ر ،ومل تنظر �إىل
�شعب دون �آخ��ر؛ ت�سلي ًما لغاية الر�سالة الإلهية وهدفها
يف توحيد الأمم حتت مظلة قيادية واح��دة ال تزعزعها
الأهواء وال تتقاذفها الأمواج ح�سب الرغبات ،وال تتناول
ُ�سننها النزوات الب�شرية وامل�صالح ال�شخ�صية.
وعليه ..ف ُم�ستقبل كل �أمة َيبني على ما يتم تر�سيخه من
معتقدات ت�صب يف قلوب الأجيال �سواء يف مدار�سهم �أو يف
بيوتهم عند �أ�سرهم.
rayaalkhuzairi@gmail.com
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التنبؤ بمستقبل اإلنسان
عند الفالسفة المعاصرين

٥

هنية الصبحية

يناق�ش الباحث املغربي و�أ�ستاذ فل�سفة الدين وال�سيا�سة احلديثة حممد ال�شيخ يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم»« -النقا�شات الفل�سفية القارية
املُعا�صرة حول م�س�ألة م�ستقبل الإن�سان وم�س�ألة القيم يف ع�صر الثورة البيو-تقنية» ،وقد ت�ضمن تناوله الفل�سفي النبوءة مب�ستقبل الإن�سان بني نيت�شه
وهايدغر ،وم�ستقبل الإن�سان على �ضوء الثورة اجلينية بني �سلوترديك وهابرما�س.
ُي�ع��د ال�ف�ي�ل���س��وف الأمل� ��اين نيت�شه وامل�ه�ت��م ب�ت�ن�ب��ؤات م�ستقبل
الإن�سان اخلالد� ،إذ ي�صف ع�صر احلداثة ب�أنه وه��ن الوهن؛
ح�ي��ث و� �ض��ع ��ص��ورت�ين م�ت�ع��ار��ض�ت�ين للم�ستقبل وه ��ي ��ص��ورة
البلوغ باحلداثة �إىل حدودها الق�صوى والتي لقبها بالعهد
ال�سوقي لطريقة حياة الأم��ة ال�صينية ،وح�سب ر�ؤيته يقول
ب ��أ َّن �ه��ا ت���س�ع��ى �إىل ت�ث�ب�ي��ت ال �ن��وع ال�ب���ش��ري وج �م ��وده ،وتتميز
مبنتهى ال�ع��دم�ي��ة ،م���ش�يرا �إىل �إف ��رازه ��ا قيما �أر��س�ت�ق��راط�ي��ة
جديدة تتجاوز احل��داث��ة ،وال�صورة الأخ��رى تتجاوزه �إىل ما
بعد احل��داث��ة ،كما ي��ؤك��د نيت�شيه �أن ذل��ك يت�شكل عند الأم��ة
الأوروبية الآن بحيث ت�صبح تبع الع�صور احلديثة وهي املادة
الت�شكيلية التي يقودها ال���س��ادة والإر��س�ت�ق��راط�ي��ون م��ن �أج��ل
حتقيق الإن�سان الأعلى .لذلك يرف�ض نيت�شه ال�شعار احلديث
ال�سادة والعبيد؛ مربرا �أن كل تعزيز للإن�سان وتربيته يفر�ض
عليهما توجهاً ج��دي��د لال�ستعباد ،فيالحظ ت�ع��دد اجل��وان��ب
التي انتحاها وا�ضطراب التوجهات التي �أجربته على �أن يعي
بنف�سه وعياً حاداً.
وي��ذك��ر ال�شيخ �أ َّن نيت�شه �أو��ض��ح يف كتابه هكذا تكلم زراد��ش��ت
وهو عبارة عن رواية فل�سفية بطلها «زراد�شت» م�ؤ�س�س الديانة
الزراد�شتية املنت�شرة يف �إي��ران� ،أن الإن�سان الأخ�ير �أو العادي
�أو العدمي مثال للإن�سان ال�صيني �سواء �أكان قردا متفوقاً �أو
ق��رداً �أعلى و�أن الإن�سان الأعلى يناق�ض نف�سه بنف�سه ،وي�ؤكد
�أ َّن العهد احل��دي��ث عهد و�ضعي ونفعي يت�سم بكونه منوذجا
تنميطيا ،و�أعتقد نيت�شه �أن الإن�سان ال�صيني لن يكون هنالك
�أع�ل��ى منه ك��ون��ه �إن���س��ان��ا ب�لا وق ��ار وب�لا �آراء ُم�سبقة �-أي بال
�أخالقيات قيمة ح�سب ر�ؤيته -وهكذا �أ�صبح الإن�سان الأوروبي
�إن�سانا باحثا عن الرثوة .وقد تنب�أ نيت�شه بظهور طريقة حياة
�صينية �أوروربية قائمة على ثالث �أ�سا�سيات وهي عقيدة بوذية
ومار�سة للحياة
�ضعيفة ،وم�ساواة على الطريقة امل�سيحيةُ ،
بحذر .وجدير بالذكر �أ َّنه و�صف الإن�سان الأخري ب�أنه م�سامل
ويعي�ش حياة هادئة ،و�آماله �صغرية ،ويُ�ص ِّغر من قيمة كل �شيء
ً
طويل ،و�سيظن �أنه اكت�شف ال�سعادة،
حوله ،ولذلك �سيعي�ش
كما لن تكون هناك �أفكار مزدهرة ،و�سيكون الإبداع مكبو ًتا.
وق��د ت�ع��ددت ترجمة ال�ع��رب ملفهوم الإن���س��ان الأع�ل��ى لنيت�شه
فمنهم من ترجمه ب�أنه الإن�سان اخلارق �أو الأرقى �أو الأ�سمى
�أو فوق العادي� ،إذ ميتلك قدرات روحية وعقلية وبدنية خارقة
وتفوق باقي الب�شر ،ويعد املفهوم �أح��د املفاهيم التي تبناها
الفا�شيون وال�ن��ازي��ون باعتباره الزعيم والقائد ال��ذي يجمع

يف �شخ�صه بعبقرية ن ��ادرة ك��ل م��ا ه��و ث�ق��ايف وف�ن��ي و�سيا�سي
وع�سكري ،واملتحرر من القيود الأخالقية والأف�ك��ار الدينية
القدمية .لذلك الأديان لن ت�صبح لها �أدنى �أهمية بعدما كانت
م�صدر الأخ�لاق و�إمن��ا �ست�صبح جمرد ميثولوجيا �أ�سطورية
ُملة..
وي��رى نيت�شه �أن التاريخ الب�شري ينق�سم �إىل ق�سمني هما:
ق�سم تاريخ الإن�سان الذي ينتهي مبوته ،وق�سم تاريخ ما بعد
عب عن العهد احلداثي اجلديد ،وتعد �سمته
الإن�سان الذي ُي ِّ
الأ�سا�سية النزعة التجريبية الإب��داع�ي��ة والت�شريعية ،وعلى
الإن�سان �أن ي�شرع للقيم القادمة التي �س ُت�صبح قيما جتريبية
مُ �ؤقتة ،وعليه �أن يجرب الأف��راد على االنقياد مل�سارات جديدة
مع �ضرورة �إعالمه ب�أن امل�ستقبل هو من يديره ويتحكم به.
و ُي�ؤكد على �ضرورة �إع��داد برامج وم�شاريع وجت��ارب جماعية
للرتبية والتن�شئة.
ويف � �ض��وء ر�ؤي �ت ��ه ي ��رى نيت�شه �أ َّن� ��ه ع�ل��ى الإن �� �س��ان �أن ي�سعى
الكت�شاف ال�ق��وة الكامنة يف �أع�م��اق��ه ،م�شرياً �إىل �أن الإن�سان
يبقى واه�ن�اً و�ضعيفاً م��ادام يبحث ع��ن التفوق العلمي �أك�ثر
من بحثه عن اكت�شاف مواطن القوة يف ذاته ،فالإن�سان كائن
�ضعيف ،وميكن له �أن يتغلب على هذا ال�ضعف �إذا نظر �إىل هذا
الأمر بجدية �أكرث ،و�سعى كل ال�سعي الكت�ساب القوة البدنية؛
بحيث ي�صبح الإن�سان الأعلى يفرز قيما جديدة ُت�ساعده على
الإبداع واال�ستك�شاف.
يف حني يعرفه هايدغر �أن الإن�سان هو نف�سه �أو �أن الإن�سان
ه��و نف�س م��ا� ،أي �أن جوهر فل�سفته قائمة على ع��دم تقليده
ل�ل�آخ��ري��ن� ،إذ ميكن ال�ق��ول �أن فل�سفته قائمة على فكرتني
مركزيتني هما الوجود والعدم للإن�سان ،فالوجود ميثل حياة
الإن�سان وال�ع��دم ميثل امل��وت وكالهما ي�شعرانه بالقلق جتاه
م�صريه؛ لأن نهايتهما حتمية تتمثل يف املوت.
وق��د و��ض��ع الفرن�سي ج��ون ب��وف��ري��ه داع�م��ا فل�سفة ه��اي��دغ��ر،
ع�ن��وان��ا ل�ق��واع��د ب�شرية م��ن �أج ��ل ت��أ��ص�ي��ل احل��دي��ث الب�شري
ت�ضمن تو�صيفه ت�شبيه تلك ال�ق��واع��د ب �ج��ر�أة ،حيث �شبهها
بحظرية احليوانات ،بعدها جاء �سلوترديك للتذكري بفل�سفة
�أف�ل�اط ��ون �إىل ن�ي�ت���ش��ه ،ح �ي��ث غ �ي��ب ف�ي�ه��ا ت ��اري ��خ ال�ف�ل���س�ف��ة؛
بفعل تعميق الفل�سفة الإن�سانية وال�ت��ي ترف�ض �أي��ة مقارنة
ب�ين الإن���س��ان واحل �ي��وان ب��ل ت��رك��ز على النظائر والأ� �ش �ب��اه ال
على االخ�ت�لاف��ات والتباينات ،وال تقف عند ك��رام��ة الإن�سان
و�أف�ضليته و�شرفه على احليوان .وي�ؤكد الكاتب �أن هذا التقليد

ما كان �إال تقليد احلديث عن الإن�سان ،وذلك با�ستخدام ثالثة
مفاهيم هي :مفهوم تربية الإن�سان وتعني فالحته ،ومفهوم
ا�ستيالف الإن�سان ،ومفهوم تدجني الإن�سان ،حيث ا�ستخدمت
ه ��ذه امل�ف��اه�ي��م وال �ت��ي غ�ل��ب عليها ال�ف�ك��ر وت��اري �خ��ه .وي�ق�ترح
��س�ل��وت��ردي��ك �أن ي�ت��م �إح �ي��اء ه ��ذه امل�ف��اه�ي��م امل�غ�ي�ب��ة ع�ل��ى �ضوء
الطفرة التكنولوجية.
وخل�ص الباحث �أطروحات �سلوترديك يف �أطروحتني �أحدهما
م�ألوفة وتعني الناظر يف تاريخ الإن�سان ال�سالك به يف طريق
ع��ن م�سلك ��س��ائ��ر احل �ي��وان��ات� .أم ��ا الأط ��روح ��ة الأخ ��رى غري
م�ألوفة وترى �أن الت�أثريات البيولوجية فعلت فعلها يف و�ضع
الإن���س��ان ال�ث�ق��ايف لكن على نحو ع�ف��وي تلقائي غ�ير م�شعور
ب��ه� ،أم��ا ال�ي��وم وم�ستقبله فجديد ال�ث��ورة البيوتقنية ،والتي
فر�ضت تدخل العلم يف تطوير الإن�سان على �إ�سهامات واعية
وم�ق���ص��ودة يف العملية ال�ت�ط��وري��ة �أي مبعنى �إن���ش��اء حظرية
ال�ستئالف الإن�سان وتطوير مهاراته ،ويخت�صرها يف القول
ب�أن احلظرية الب�شرية ت�ستند على مفهوم الف�سحة التي تعني
انفتاح الإن�سان على الوجود وعدم انغالقه عليه.
ونبه ع��امل االجتماع هابرما�س يف كتابه املعنون بـ«م�ستقبل
الطبيعة الب�شرية» �إىل خطرين �أ��ش��ار �إليهما هما �إمكانية
�إح���ص��اء الأف ��راد ال��ذي��ن مت التدخل يف تعديل �إرث�ه��م اجليني
و�إمكانية �أال يتم �إح�صا�ؤهم بحيث يتم النظر �إليه من جن�س
املولود ح�سب قوله �إن كان معدال جينيا �أم ال.
م��ن ه�ن��ا ي�شري ال�ك��ات��ب �إىل �أوج ��ه ال�ت���ش��اب��ه واالخ �ت�ل�اف بني
�سلوترديك وهابرما�س ،فيو�ضح �أن كليهما نظرا �إىل الإن�سان
�إال �أن��ه من زاوي��ة خمتلفة فهابرما�س نظر �إىل الإن�سان من
منظور الفكر ما بعد امليتافيزيقي حيث طرح و�ضع الإن�سان
يف زم��ن التكنولوجيا اجلينية ،يف حني �سلوترديك نظر �إىل
الإن�سان من منظور الفكر ما بعد الإن�ساين .كما �أن كليهما
فكر يف م�صري الإن�سان يف عهد التكنولوجيا احليوية �إال �أ َّن
هابرما�س نظر �إليها كم�س�ألة حق بحيث يفكــر يف الق�ضية مــن
حيث �إمكــانياتها و�أخطارها وتبعاتها ،يف حني �سلوترديك نظر
�إليها كم�س�ألة واقع يفكر فيها من حيث �إنه �أمر حتمي قائم ال
ميكن �إنكاره �أو االعرتا�ض عليه و�إمنا ميثل م�س�ألة تنظيمية.
كما �أن كليهما تدبر يف التكنولوجيا �إال �أ َّن هابرما�س رف�ض
تقننة الطبيعة الب�شرية وتغييم احلدود بني النمو الطبيعي
والإمن ��اء ال�صناعي بينما ع�بر الآخ ��ر ع��ن ذل��ك ب��اخل��وف من
التقنية يف ثقافتنا ،و�أكد على �إحياء الربامج الدينية القدمية.
abdarhman123681@gmail.com
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السرديات والنقد السردي
وليد العبري
ال�سرد الذي يهتم بو�صف البنيات التكوينية لل�سرد وحتديد منطق عملها ،يلخ�ص جريالد بران�س �أهدافها يف ا�ستك�شاف وو�صف وتف�سري �آليات
ال�سرديات هي علم َّ
ال�سرد ،والعنا�صر املُتحكمة يف �شكله وا�شتغاله .من منظور تاريخي ت�أ�س�ست ال�سرديات كاخت�صا�ص م�ستقل بذاته �أواخر ال�ستينات من القرن الع�شرين يف فرن�سا،
حني اقرتح تودوروف م�صطلح ال�سرديات يف كتابه «نحو الديكامرون» ،وهي الفرتة التي متيزت بالت�أ�سي�س الإب�ستمولوجي والعلمي حلقل ال�سرديات ،حيث و�ضعت
الأُ�س�س النظرية لهذا العلم الأدبي على يد رواده امل�ؤ�س�سني ،خا�صة تودوروف وجريار جينيه وروالن بارت.
و�أر�سيت قواعده و�أجهزته املفهومية واال�صطالحية ،التي اكت�سبت
�صبغة كلية وعاملية .وهذا ما ناق�شه الدكتور حممد بوعزة يف مقاله
املن�شور مبجلة «التفاهم» .و�أو��ض��ح �أ َّن��ه يف الثمانينيات من القرن
الع�شرين �أ��ص�ب�ح��ت ال���س��ردي��ات �أه ��م ن�ظ��ري��ة يف ال��درا� �س��ات الأدب�ي��ة
والثقافيةُ ،م�ؤ�س�سة ما �س ُيعرف الحقاً باملنعطف ال�سردي يف حقل
العلوم الإن�سانية.
غري �أ َّن النظر �إىل تكون ال�سرديات من منظور تاريخي يك�شف �أن
ه��ذا العلم مل يكن ول�ي��د ط�ف��رة عر�ضية يف �سياق ت��اري��خ النظرية
الأدب �ي��ة ،ب��ل ت�شكل وت�ط��ور يف جم��رى ��ص�يرورة تاريخية دينامية،
تعددت فيها م�ساراته التاريخية وتنوعت رواف��ده النظرية ،حيث
ُيكن القول ب��أ َّن فرتة الت�أ�سي�س البنيوي يف فرن�سا كانت تتويجاً
للجهود النظرية التي �سبقتها ،ال�سيما يف رو�سيا مع ال�شكالنيني
الرو�س ،ومع النقد الأجنلو �أمريكي خالل فرتة الأربعينيات من
القرن الع�شرين.
ب�ن��ا ًء على ه��ذا املعطى التاريخي ميكن �أن منيز يف ��ص�يرورة تكون
ال �� �س��ردي��ات ب�ي�ن ث�ل�اث حل �ظ��ات دال� ��ة :حل�ظ��ة الأ�� �ص ��ول واجل� ��ذور،
وحلظة الت�أ�سي�س ،ثم حلظة التو�سع والتطور .وهو التاريخ الذي
جنده معتمدًا لدى املنظرين الذي اهتموا بالبحث عن جينيالوجيا
ال�سرديات.
لفهم دالل��ة ه��ذه ال�ت�ح��والت املف�صلية يف حقل ال���س��ردي��ات �سنعمل
يف هذه الدرا�سة على ر�صد �صريورة تكونها ،ومن منظور تاريخي
�إب���س�ت�م��ول��وج��ي ،ي�ه��دف �إىل ت��و��ض�ي��ح ج��دل�ي��ة ال�ت��أ��س�ي����س وال�ت�ح��ول
يف النماذج النظرية التي طورتها ال�سرديات .وه��ذا ما �سيتيح لنا
حت��دي��د �سل�سلة الإب ��داالت املعرفية ال�ت��ي �شكلت م���س��ارات انعطاف
ف��ارق��ة يف ��ص�يرورة ت�ط��ور ال�ع�ل��م ،وان�ت���ش��اره خ ��ارج ح ��دوده العلمية
واجلغرافية.
ب �ع �ي ��داً ع ��ن �أي م�ن�ح�ن��ى خ �ط��ي ي ��ذه ��ب دي �ف �ي��د ه ��رم ��ان يف ب�ح�ث��ه
اجلينيالوجي� ،إىل �أ َّن ال�سرديات تطورت من تفاعل اب�ستمولوجي
ت��اري�خ��ي م��رك��ب ب�ين ت�ق��ال�ي��د ف�ك��ري��ة ُم �ت �ع��ددة ،ن���ش��أت يف ف���ض��اءات
ُجغرافية وثقافية خمتلفة :م��ن ح��رك��ات نظرية ونقدية ،ومن��اذج
حتليلية وم��دار���س فكرية ،موزعة على ام�ت��داد عقود زمنية ،وبني
قارات و�أمم ُمتلفة.
َّ
م��ا ن�ستخل�صه �إذا� ،أن ه�ن��اك تنوعا ك�ب�يرا يف اجل ��ذور ال�ت��ي �شكلت
مرحلة الأ�صول يف م�سار ت�شكل ال�سرديات وتطورها .مل تكن هذه
ال��رواف��د مُنف�صلة ع��ن بع�ضها البع�ض؛ لأن�ه��ا خ�ضعت ل�صريورة
م��ن التفاعل املتبادل وانتقال الأف�ك��ار ،وع��رف��ت «م���س��ارات تطورية
للتغي» .وهذا ما ُي�ؤكد فر�ضية ديفيد
متوازية مبعدالت مُتزامنة
ّ
هرمان ،التي تقول بوجود تواريخ مُتعددة لل�سرديات ولي�س تاريخا
واح��دا ،و�إن ما يجمع بني هذه الروافد املتنوعة ثقافياً وجغرافياً

هو ن�سبها امل�شرتك املتحدر من تقليد فكري مورفولوجي وا�سع،
كان رائدا يف تد�شني ت�صور منهجي يهتم بال�سرد من زاوية ال�شكل
والرتكيب ال�سردي ،و�سي�شكل من ثم مرجعاً �أ�سا�سياً لكل منظري
ال�سرديات الحقاً.
ي��رف����ض دي�ف�ي��د ه��رم��ان ال�ت���ص��ور ال�ت��اري�خ��ي ال ��ذي ي�ع��دُّ ال���س��ردي��ات
نتاج تطور حتمي لإرث نظري واحد هو ال�شكالنية الرو�سية .ويف
املُقابل هذه النظرة احلتمية  -التي ت�سلم بتاريخ واحد لل�سرديات
 ي��رى �أن ث� َّم��ة ت��واري��خ ُمتلفة لل�سرديات ،حيث يك�شف باحلفراجلينيالوجي يف تاريخ ال�سرديات �أ َّن مرحلة اجل��ذور التي مهدت
لت�أ�سي�س ال�سرديات تفاعلت فيها تقاليد فكرية مُتنوعة ،و�أ�صول
نظرية خمتلفة ،تطورت يف ف�ضاءات جغرافية مُتعددة ،و�صريورات
التغي املتقاطعة والعابرة للحدود».
زمنية حتكمت فيها «م ّ
ُوجهات ّ
تغف ُل �أغلب الدرا�سات التي تناولت اجلهود النظرية ال�سابقة التي
م�ه��دت ل�ظ�ه��ور ال���س��ردي��ات � � -س��واء يف ال���س�ي��اق ال�ع��رب��ي �أو ال�سياق
الغربي  -الرتاث النظري الأملاين ،وتربط �أ�صول ال�سرديات ب�صورة
حتمية بالإرث ال�شكالين الرو�سي .من هنا ت�أتي �أهمية الك�شف عن
هذا الرافد؛ لأنه من جهة �أوىل يربز دور الرتاث النظري الأملاين
من ميدان �شعرية ال�سرد منذ وق��ت مُبكر� ،سابق على ال�شكالنية
الرو�سية؛ وم��ن جهة ثانية يك�شف ا�ستفادة ال�شكالنية الرو�سية
وتفاعلها اخلالق مع هذا الرافد؛ �إذ عمل ال�شكالنيون على تطوير
مقاربته املورفولوجية باجتاه بناء مناذج ن�سقية لل�سرد.
بالتوازي مع هذا اخلط الأملاين يف �شعرية ال�سرد قام ال�شكالنيون
ال��رو���س بتطوير ف�ك��رة «ال�ترك�ي��ب ال �� �س��ردي» .ول�ع��ل م��ا ُي ��ؤك��د هذا
التفاعل املعريف بني ال�شعرية املوروفولوجية الأملانية وال�شكالنية
ال��رو��س�ي��ة  -بح�سب ه��رم��ان � -أن �أب �ح��اث امل�ن�ظ��ري��ن الأمل� ��ان كانت
معروفة ب�شكل ج ِّيد يف هذا الوقت يف رو�سيا �سنة 1920م.
بف�ضل هذا التالقح املعريف �ستعرف درا�سة ال�سرد مع ال�شكالنيني
الرو�س تطورات مُهمة ،و�سيمثل هذا الإرث �أحد الروافد الأ�سا�سية
يف ت�أ�سي�س ال�سرديات يف مرحلتها البنيوية .يف ه��ذا الإط��ار ميكن
الإ��ش��ارة �إىل الأهمية الت�أ�سي�سية لكتاب «مورفولوجية اخل��راف��ة»
لل�شكالين ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب ��روب ،ال��ذي �شكل من��وذج�اً مُله ًما
لل�سيميائي الفرن�سي غرميا�س يف بناء نظريته ال�سردية ال�سيميائية.
�أم��ا ع��ن التقليد الأجن�ل��و فيق�صد ب��ه �إ�سهامات النقد الإجنليزية
والأمريكية يف جم��ال �شعرية ال�سرد ،التي ي�سميها ديفيد هرمان
بال�شكالنية الأجنلو � -أمريكية؛ لأن هذا التقليد الأدبي والنقدي
ك��ان واع�ي��ا ب��أه�م�ي��ة ال�شكل يف ب�ن��اء جمالية وف�ن�ي��ة ال ��رواي ��ة .بهذا
ال �ت��وج��ه ال �ف �ن��ي ي�ل�ت�ق��ي م ��ع الأف� ��ق الأدب � ��ي وال�ن���س�ق��ي لل�شكالنية
الرو�سية ،ولذلك �سيمثل ه��ذا القليد فرعا مهما يف جينيالوجيا
النظرية ال�سردية احلديثة؛ لأن �أثره املنتج �سيتمخ�ض عنه �صياغة

مفهوم �أ�سا�سي يف نظرية ال�سرد هو «وجهة النظر» ،ال��ذي �سيكون
ملهما يف نقا�شات جريار جينيت حول متيزه بني م�ستويني لل�سارد:
ال�صوت ال�سردي والر�ؤية ال�سردية.
ظهر ه��ذا التقليد ال�ن�ق��دي يف ال�ف�ترة نف�سها ال�ت��ي ازده ��رت فيها
ال�شكالنية ال��رو��س�ي��ة؛ ومي�ت��د �إىل �إرث نظرية ال��رواي��ة ال ��ذي ب��د�أ
مع مقدمات الروائي الإجنليزي هرني جيم�س لأعماله الروائية.
وطوره بري�سيل وبوك ،وعمل واين بوث الحقا على �إعادة �صياغته
نظريا .وقد متيز النقد الأجنلو � -أمريكي بنزعة ع�ضوية تتعامل
م��ع الأع �م��ال ال���س��ردي��ة على �أن�ه��ا كليات ع�ضوية ،وه��و ب��ذل��ك كان
متطابقا م��ع ن�ظ��ري��ات امل��ورف��ول��وج�ي��ة ال���س��ردي��ة يف ك��ل م��ن �أمل��ان�ي��ا
ورو�سيا.
م��ن خ�لال عر�ضنا برتكيز على �أه��م ال�ت�ط��ورات احلديثة يف حقل
ال�سرديات والنظرية ال�سردية ،تظهر لنا �أهمية ال�ت�ح��والت التي
طر�أت على حقل ال�سرديات؛ لقد �أ�سهمت هذه التطورات يف تو�سيع
حقل ال�سرديات ،يف منهجه ومدونة مو�ضوعاته .ومن جهة ثانية
ك�شفت الطبيعة الثقافية لل�سرد التي جتعل منه خا�صية مالزمة
للوجود الإن�ساين ،فيما ينتجه من خطابات ثقافية ،ويف ممار�ساته
الثقافية الدالة.
ومن الناحية االب�ستمولوجية تربز هذه التطورات احلديثة ثالث
خ�صائ�ص منتجة ات�سمت بها ال�سرديات يف �صريورة تطورها ،هي:
االنفتاح والدينامية واالمتداد خارج حدود حقلها.
�صحيح �أن هذه التو�سعات يف حقل ال�سرديات مل تخل من توترات
�إب�ستمولوجية ،تت�صل ب�إ�شكالية انتقال املفاهيم وحركية انتقال
الأفكار بني ال�سرديات وحقول املعرفة الأخرى ،لكننا ميكن �أن نقول
ب�أ َّن هذه الدينامية كانت حمكومة بنمط التبادل املنتج بينها وبني
التخ�ص�صات الأخرى.
�إذا كانت حقول املعرفة الإن�سانية ا�ستفادت من مفاهيم التحليل
ال�سردي يف تطوير مقاربتها ملو�ضوعاتها؛ ف�إن ال�سرديات ا�ستفادت
من اال�ستخدامات املتعددة ملفاهيمها يف هذه احلقول ،خا�صة حني
مت تطبيقها على مدونات �سردية جديدة ،ظلت م�ستبعدة من جمال
بحث ال���س��ردي��ات ،مثل ال�سرد ال�ي��وم��ي ،وق�ص�ص احل�ي��اة اليومية،
وح�ك��اي��ات ال�ن��ا���س ال�ع��ادي�ين .وه ��ذا م��ا ت��رت��ب عنه حتطيم التمييز
الرتاتبي بني ال�سرد الأدب��ي وال�سرد اليومي ،وبني �سرود الثقافة
الرفيعة و�سرود الثقافة الدنيا �أو ال�شعبية.
و��ص��ار اخل��ط الفا�صل ال ��ذي ك��ان ي�ب��دو �شديد ال��و��ض��وح ب�ين عامل
ال�ق���ص����ص اخل�ي��ال�ي��ة ��ض�ب��اب�ي��ا؛ ف�ق��د ال�ت�م�ي��ز مب �ج��رد ال �ت �ح��رر من
االزدواجية والثنائيات ،رغم �أ َّن �أية ق�صة ت�صنف على �أنها طبيعية �أو
�أدبية� ،شفهية �أو مكتوبة ،ب�سيطة �أو معقدة� ،إال �أ َّن هذه الت�صنيفات
لي�ست ثنائيات متناق�ضة ،لي�ست �سوى �أطراف الحتماالت بال نهاية.
Wali7-alabri@hotmail.com
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ِّ
الشرعة والمنهاج في القرآن
ناصر الكندي
يتناول الباحث حممد املنتار يف مقاله «املقولة القر�آنية يف ال�شرعة واملنهاج» ،واملن�شورة يف جملة «التفاهم» ،مناهج وطرائق الو�صول لل�شريعة
اال�سالمية ال�صافية؛ فهناك الطرق امل�ض ّلة ،والأخرى امل�ستقيمة ،والثالثة الأقل ا�ستقامة.
ِّ
لـ«ال�شرعة» من خالل ا�ستعرا�ض �أقوال املف�سرين ،فابن فار�س يعرفه ب�أنه �أ�صل الواحد واملورد لل�شارب� ،أما الراغب
ويبد أ� الباحث املقال بو�ضع تعريف
ليتحراه .ويتط َّرق الباحث بعد ذلك
يتحراه ،والثاين :ما ق َّي�ض اهلل له من الدين و�أمره به
فقد �أعاد امل�صطلح لأمرين :ما �سخر اهلل للإن�سان من طريق
ّ
ّ
�إىل مفهوم «املِنهاج» ،ويعني م�صدرها َن َه َج يف اللغة الطريق الوا�ضح ،والطريق امل�ستقيم ،واخلطة املر�سومة ،مِ�صدَ اقا لقوله تعاىل« :لكل جعلنا منكم
�شرعه منهاجا» ،وقوله تعاىل« :اهدنا ال�صراط امل�ستقيم» �أي ث ّبتنا على املنهاج الوا�ضح.

وهناك فارق بني ِّ
ال�شرعة واملنهاج ،ف�أبو هالل الع�سكري
يف كتابه «ال�ف��روق اللغوية» ِّ
يبي الفرق يف �أن ال�شرعة
ه ��ي �أول ال �� �ش��يء ،وامل �ن �ه��اج مل ُ�ع�ظ�م��ه و ُم �ت �� �س �ع��ه ،ومي�ي��ل
اب��ن منظور �إىل ت�ساوي املعنى ب�ين اللفظني؛ �إذ تعني
ال�شرعة :الطريق وامل�ن�ه��اح وال��دي��ن .وي�ب��دو �أ َّن املنهاج
يف �أ�صل معناه مرتبط بال�شدة ال�صعوبة ،وال�شريعة يف
�أ�صل معناها مرتبطة بالبيان والظهور دون م�شقة كما
�أر�سلها اهلل.
كلمتي ال�شرعة واملنهاج يف اال�صطالح
وي�ق�دِّم الباحث
ْ
ال�ق��ر�آين وعند املف�سرين ،وي�شري �إىل �أ َّن لفظ «�شرع»
ورد ذكره يف القر�آن يف خم�سة موا�ضع وب�صيغ خمتلفة؛
مثل� :شِ ْرعةَ ،و�� ُ�ش� َّرع��ا ،و�� َ�ش � َرعَ ،و�� َ�ش� َرع��وا ،و�شريعة� .أ َّم��ا
ل�ف��ظ م�ن�ه��اج ،ف�ق��د ورد م ��رة واح ��دة يف � �س��ورة امل��ائ��دة:
«لكل جعلنا منكم �شرعة ومنهاجا» .ويقول الطربي �إ َّن
ال�شرعة هي ال�شريعة بعينها ،و�سميت �شرائع الإ�سالم
ل�شروع �أهلها فيه .و�أم��ا املنهاج ،ف�أ�صله الطريق ِّ
البي
ال��وا��ض��ح .وي�ق��ول القرطبي �إ َّن ال�شريعة ه��ي الطريق
ال �ظ��اه��رة ال �ت��ي ي�ت��و��ص��ل ب�ه��ا �إىل ال �ن �ج��اة .وي �ف��رق اب��ن
اجل��وزي بني اللفظني :فال�شرعة هي اب�ت��داء الطريق،
بينما املنهاج هو الطريق امل�ستمر.
وي� َّت�ج��ه ال�ب��اح��ث بعد ذل��ك �إىل ك�شف ُم� �دِّدات ال��ر�ؤي��ة
القر�آنية لل�شرعة واملنهاج من خالل املبادئ وامل�آل .فمن
مظاهر هداية اهلل للنا�س � ْأن حدَّد لهم الطريق املو�صل
ل�ل���س�ع��ادة ال�ع��اج�ل��ة والآج� �ل ��ة ،م ��ن خ�ل�ال ب�ع��ث ال��ر��س��ل
والأن�ب�ي��اء لهداية النا�س �إىل تفا�صيل النافع وال�ضار
يف املعا�ش واملعاد ،وبيان املنهاج احلكيم الهادي للعباد.
ومن املبادئ الأ�سا�سية الرا�سمة مل�سار ال�شرعة واملنهاج
 :وح��دة ال��دي��ن ،مق�صدية العبادة ،م�صدرية العقيدة،
اعتبار الكليات والقواعد العامة يف ال�شرائع.

وب�ش�أن «وح��دة ال��دي��ن» ،فقد ب َّ�ين ال�ق��ر�آن يف الكثري من
�آياته �أ َّن الدين الذي دعا �إليه الر�سل جميعا واحد وهو
دي��ن الإ� �س�لام؛ مثل ق��ول��ه ت�ع��اىل�« :إن ال��دي��ن عند اهلل
الإ� �س�لام» .ويعني ه��ذا �أن جممالت ال�شرائع وكلياتها
و�أ��ص��ول�ه��ا ك��ان��ت م�ض َّمنة يف دع ��وات ال��ر��س��ل والأن�ب�ي��اء،
واح��دة متفقة يف �أ�صلها ،منبثقة من ميثاقها الأعظم،
وم�صدرها الأوحد .و�أما بخ�صو�ص «مق�صدية العبادة»،
فهو �أن جوهر دعوات الر�سل والأنبياء الدعوة �إىل 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 �إال ليعبدون».
ولـ«مق�صدية العقيدة» غ��اي��ة ،وه��ي �أ َّن �أم ��ور االعتقاد
ت�شكل ت�صورا واحدا لدى جميع الر�سل و�أتباعهم ،مثل
ق�ضية ال�ت��وح�ي��د وال ��دع ��اء �إل �ي��ه ون�ف��ي ال���ش��رك بجميع
�أق �� �س��ام��ه ،وق ��د �أن� ��ذر ج�م�ي��ع ال��ر� �س��ل والأن �ب �ي ��اء �أمم�ه��م
و�أقوامهم مب�آالت الزيغ عن هذا ال�صراط .ويف «اعتبار
الكليات والقواعد العامة يف ال�شرائع» ،فقد حفل القر�آن
ب�ع��دي��د م ��ن الآي � ��ات ال ��دال ��ة ع�ل��ى وح ��دة ال ��دي ��ن وت�ع��دد
ال�شرائع� ،إذ لكل نبي �شريعته اخلا�صة به ،لكن اجلامع
بينها هو وحدة م�صدرها وهي ما �سماه جل �ش�أنه «فطرة
اهلل» .وقد اختلفت ال�شرائع واملناهج يف تنزيل هدى اهلل
على اختالف ال�سياقات والظروف ،وبعث النبي حممد
لإكمال الإ�صالح و�إعادة النا�س �إىل الوحدة على اخلري
والهدى.
ويُبحر الباحث بعد ذلك يف مو�ضوع «ال�شرائع ال�سماوية
ب�ين االخ�ت�لاف واالت �ف��اق» ،ف ��إذا كانت املقا�صد الثالثة
�سالفة الذكر مما اتفقت عليها ال�شرائع ،ف��إن ما جاء
به الر�سل والأنبياء جاء يف �شرائع خمتلفة ،ولي�س معنى
ذل��ك �أن ال�شرائع تختلف اختالفا ج��ذري��ا ،فالناظر يف
ال�شرائع يجد �أنها متفقة يف امل�سائل الأ�سا�سية .وعليه

تختلف �أع��داد ال�صلوات و�شروطها و�أرك��ان�ه��ا ،ومقادير
ال ��زك ��اة ،م��وا��ض��ع ال�ن���س��ك ،ون�ح��و ذل ��ك م��ن �شريعة �إىل
�شريعة ،وقد يح ّل اهلل �أمرا يف �شريعة حلكمة ،ويح ّرمه
يف �شريعة �أخرى حلكمة ،ومن الأمثلة على ذلك ال�صوم،
والطعام من احليوانات...وغريها.
وقد �ضرب الر�سول العظيم مثال التفاق الر�سل يف دين
واح��د واختالفهم يف ال�شرائع؛ ف�ق��ال« :الأن�ب�ي��اء �إخ��وة
م��ن ع�ل�ات ،و�أم�ه��ات�ه��م ��ش�ت��ى ،ودي�ن�ه��م واح ��د» .فالغاية
الق�صوى من البعثة التي بعث بها الأنبياء جميعا بها
ه��ي �إر� �ش��اد اخل�ل��ق �إىل م�ع��رف��ة احل ��ق ،وب�ي��ان م��ا ب��ه من
احل�ي��اة يف معادهم ،ه��ذا �أ��ص��ل ك��ل ال��ر��س��االت ال�سماوية
متفقة عليه ،وه��م و�إن اختلفوا يف تفاريع ال�شرع التي
هي كامل�سالك وال�سبل امل�ؤدية اليه.
وت� َّت���ض��ح ال �� �ص��ورة ال�ك�ل�ي��ة ح ��ول �أ� �ص��ل دع��وت�ه��م وف ��روع
�شرائعهم ،و�أن ه��ذا التنوع قائم على �أ�سا�س �إدراك �أن
اهلل جل وعال ي�ش ّرع لكل نبي ما ينا�سب قومه وينا�سب
م�صاحلهم ،ثم ين�سخ اهلل لأمة �أخرى ح�سب م�صاحلها،
حتى ا�ستقر الأمر يف ال�شريعة اخلالدة �إىل يوم القيامة.
وهو ما عرب عنه م�سك ختامهم حني قال« :الأنبياء من
قبلي كمثل رجل بنى بيتا ف�أح�سنه و�أكمله� ،إال مو�ضع
ل�ب�ن��ة م��ن زاوي� ��ة م��ن زواي � ��اه ،ف�ج�ع��ل ال �ن��ا���س ي�ط��وف��ون
ويعجبون له ،ويقولون :هال و�ضعت هذه اللبنة؟ قال:
ف�أنا اللبنة ،و�أنا خامت النب ّيني».
ويختم الباحث مقاله بالت�أكيد على �أن ه��ذه ال�شرائع
ال�ت��ي تختلف ب��اخ�ت�لاف الأمم ه��ي ال�ت��ي تتغري بح�سب
تغري الأزمنة والأحوال ،وكلها ترجع �إىل العدل يف وقت
�شرعتها و�أم ��ا الأ� �ص��ول ال�ك�ب��ار ال�ت��ي ه��ي م��ن م�صلحة
وحكمة يف كل زم��ان ف�إنها ال تختلف ،فت�شرع يف جميع
ال�شرائع.
nskindi83@yahoo.com
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المقولة القرآنية أساس
تماسك األمة الواحدة

أيمن البيماني

َ
ارتبط مفهو ُم الأمة الواحدة يف عدد من الآيات القر�آنية ،وتتعدَّ د تعريفات ومعاين الأمة الواحدة قي القر�آن الكرمي بح�سب ال�سياق ،وهو ما ُيطلق
َّا�س
عليه بعلم «الوجوه والنظائر» ،كما يذكر القر�آن بع�ض الأمور املرتبطة بالأمة الواحدة؛ ومنها� :أن النا�س كانوا �أمة واحدة فاختلفوا « َكانَ الن ُ
احدَ ًة» (البقرة .)213 :وكذلك ف�إن م�صري هذه الأمة خمتلف عن م�صائر الأمم ال�سابقة التي �سادت وبادت .وهذا ما �سنناق�شه يف مقال ر�ضوان
�أُ َّم ًة َو ِ
ال�سيد «املقولة القر�آن َّية يف وحدة الأ ّمة وجتاوز الأخطار واملخاطر» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم».
ف�ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن مت� ُّي��ز ه ��ذه الأم ��ة ب�ع��دة خ���ص��ائ����ص؛ من
�ضمنها� :أن�ه��ا �أم��ة خامتة النبيني ،و�أن�ه��ا خ�ير الأمم وهي
الأم� ��ة ال��و� �س��ط ،و� �ض ��رورة �أن ت�ب�ق��ى واح� ��دة ب�ع�ك����س الأمم
ال���س��اب�ق��ة؛ �إال �أن ال��ره��ان ع�ل��ى ه ��ذه الأم ��ة واج ��ه حت��دي��ات
ج�سيمة على م��ر زم��ان�� ،س��واء تلك التحديات العقدية �أو
ال�سيا�سية �أو ال�صراعات الدينية �أو الإ�سرتاتيجية.
ل�ق��د ا��ض�ط��رب��ت ال�ع��رب وال�ك�ي��ان��ات الإ��س�لام�ي��ة ب�ع��د ال�ق��رن
ال�سابع امليالدي ب�شكل وا�ضح ،وواجه م�شروع الأمة الواحدة
حت��دي��ات ك�برى ه ��ددت ه��ذا امل���ش��روع ب��أك�م�ل��ه .ول��ذل��ك عدة
�أ�سباب؛ منها :انق�سام العرب �إىل بوا ٍد وحوا�ضر ،ودويالت
تابعة ل�ل��روم �أو ال�ف��ر���س ،وم��ا تبع ذل��ك م��ن ا�شتباكات مع
الدول الرتكية يف �آ�سيا الو�سطى ،وال�صراع مع البيزنطيني
يف ال�شام وم�صر و�شمال �إفريقيا و�صوال �إىل �إ�سبانيا لأكرث
من �ألف عام .وكذلك ا�ضطراب الكيانات الإ�سالمية ب�سبب
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:
اال�ستعمار الغربي ،والظهور ال�صهيوين اجلائر يف املنطقة.
ورغ��م جميع الأخ�ط��ار ال�سابقة؛ فال تعدو كونها خماوف
خارجية ،وما يهم يف وحدة الأمة هو ال�ش�أن الداخلي ب�شكل
�أكرب ،واالهتمام باحتياجات الدولة الداخلية و�ش�ؤونها.
لقد �أ�ص َّرت �أيديولوجيا هذه الأمة على الوحدات الثالث:
وحدة الأم��ة ،ووحدة ال��دار ،ووحدة ال�سلطة .لقد ّ
حتطمت
وحدة ال�سلطة بعد قيام الدويالت �شبه امل�ستقلة بعد القرن
الثالث الهجري ،وذهبت وحدة الدار عندما فر�ض الفقهاء
وامل�ت�ك�ل�م��ون ��ش��روط�اً ل ��دار الإ� �س�ل�ام ،ويف ذل��ك اق �ت�رابٌ من
مفهوم ال��دول��ة القومية ال�لاح��ق .ولأنّ وح��دة الأم ��ة غري
مرتبطة ب�سلطة وال ب�أر�ض؛ فكانت هي الوحيدة التي جنت
�شعبتي
م��ن ال���س�ق��وط ،وم��ا ت�ض ّمنته الآي ��ات ال�ك��رمي��ة م��ن
ّ
الدين الو�سط ،والأمة الو�سط.
ومل ت�سلم الأمة الو�سط �صاحبة الدين الو�سط من املخاطر
وف�صلها،
على مر الزمان؛ وذلك كما ذكرها القر�آن الكرمي ّ
ونذكر منها:
 -1خطر الف�ساد:
ت�ع�دَّدت موا�ضع ذك��ر الف�ساد يف ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي باختالف
املعنى يف ك��ل مو�ضع ،ومنها �أن��ه �سبب للخراب والفو�ضى

« َق ��ا ُل ��وا �أَ َ ْ
ت� � َع� � ُل ِف�ي� َه��ا َم ��ن ُي� ْف����سِ � ُد ِف�ي� َه��ا َو َي ��� ْ�س � ِف� ُ�ك ال � ِّد َم ��اءَ»
(البقرة ،)30 :وكظهور حالة الف�ساد الكربى ب�سبب �أفعال
النا�س َ
ا�س»
ب َوا ْل َب ْح ِر ِبَا َك َ�س َبتْ �أَ ْيدِ ي ال َّن ِ
«ظ َه َر ا ْل َف َ�سا ُد ِف ا ْل َ ِّ
(الروم ،)41 :ومنها ما هو مرتبط بالطغيان «ا َّلذِ َ
ين َط َغ ْوا
ِف ا ْلب َِل ِد َف�أَ ْك َ ُ
ثوا فِيهَا ا ْل َف َ�سادَ» (الروم ،)12-11 :وغريها
ما هو مرتبط باملف�سدين الذين هم �أكابر املجرمني ،الذين
ميكرون لك�سب �أن�صارهم من العامة « َو َك َذل َِك َج َع ْل َنا ِف ُك ِّل
م ِرمِ يهَا ِل َي ْم ُك ُروا فِيهَا» (الأنعام ،)123 :و�آيات
َق ْر َي ٍة �أَ َكا ِب َر ُ ْ
�أخرى عديدة لكل منها تف�سري مو�ضع معني للف�ساد.
لقد َب َعث اهلل الأنبياء يف الأمم ال�سابقة لإ�صالح ما �أف�سده
الف�ساد الأخ�لاق��ي واالجتماعي وال�سيا�سي ال��ذي يفر�ضه
املجرمون و�شعبو ّيا ُتهم ،وهو الذي يُثري �سخط العامة مما
ي ��ؤدي �إىل ح��دوث التداعيات وت�أثريها على وح��دة الأم��ة.
وحيث �أن النبي حممد -عليه ال�صالة وال�سالم -هو خامت
الل
ال�ن�ب�ي�ين؛ ف�ق��د ك��ان ل�ق��ان��ون ال��دف��ع ب�ع��ده « َو َل� � � ْو َل َد ْف� � ُع َّ ِ
الَ ْر�� �ُ�ض» (ال�ب�ق��رة)252:
ال� َّن��ا�� َ�س َب ْع َ�ضهُم ِب� َب� ْع���ٍ�ض َّل� َف��� َ�س�دَتِ ْ أ
ال��دور الكبري يف مواجهة الف�ساد ،وكذلك ل��دور الإ�صالح
بني النا�س والأمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ فالف�ساد �آفة
عظيمة ،ولكن ال��دور الإ��ص�لاح��ي للنا�س و�أ��ص�ح��اب اخلري
واملبادرة وهم من يدفعونه ويقاومونه لإحداث التوازن يف
الأمة الو�سط.
 -2خطر الفتنة:
ك� َ�ح��ال مُ�صطلح الف�ساد وظ �ه��وره يف �آي ��اتٍ ع �دّة يف ال�ق��ر�آن
ال �ك��رمي؛ فقد ظهر م�صطلح الفتنة يف �ستني مو�ضعا يف
القر�آن الكرمي ،والفتنة هنا ت�أتي من اال�ستهواء جلهة فقد
الإميان �أو فقد ال�صالح ،ولكن حاملا ت�صل �إىل اجلماعة فهي
متثل خطرا عظيما لأنها تف�سد فئات كبرية من املجتمع،
ّ
وعظمها اهلل تعاىل يف هذه الآياتَ « :وا ْل ِف ْت َن ُة �أَ َ�شدُّ مِ َن ا ْل َق ْتلِ »
َ
�بر مِ َن ا ْل َق ْتلِ » (البقرة)217:
(البقرة ،)191 :و« َوا ْل ِف ْت َن ُة �أ ْك َ ُ
ونذكر هنا بع�ض الأمثلة على ماهية الفتنة ومقا�صدها:
�أ -م�س�ألة املحكم واملت�شابه؛ حيث �إن �أه��ل الفتنة يريدون
ا�ستخدام م�س�ألة املت�شابه لإحداث ان�شقاقٍ ديني بني النا�س.
وتاريخيا؛ يلعب �أهل الفتنة على وتريّ الت�شدد �أو االعتدال،
ويف كليهما حم��اول��ة لإح� ��داث ان���ش�ق��اق يف ال ��دي ��ن ،وحيث

يت�صدّى لها الرا�سخون يف العلم «هُ � َو ا َّل ��ذِ ي �أَن� � َز َل َعلَ ْي َك
ات هُ نَّ �أُ ُّم ا ْل ِك َتابِ َو�أُ َخ� ُر ُم َت َ�شا ِبه ٌ
م َك َم ٌ
اب مِ ْن ُه �آ َي� ٌ
َات
ا ْل ِك َت َ
�ات ُّ ْ
َف�أَ َّما ا َّلذِ َ
ين ِف ُق ُلو ِب ِه ْم َز ْي� ٌغ َف َي َّت ِب ُعو َن مَا َت َ�شا َب َه مِ ْن ُه ا ْب ِت َغا َء
ا ْل ِف ْت َن ِة َوا ْب ِت َغا َء َت�أْوِي ِل ِه َومَا َي ْعلَ ُم َت ْ�أوِيلَ ُه ِ�إ َّل َّ ُ
الل َوال َّرا�سِ ُخو َن
ِف ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُلو َن آ� َم َّنا ِب ِه ُك ٌّل ِّمنْ عِ ندِ َر ِّب َنا» (�آل عمران.)7:
ب -م�س�ألة الإخ ��راج من ال��دي��ار ،وه��و فتنة ك�برى ي�ستحق
الدفاع والقتال عنه ،ومثاله حماولة قري�ش إ�خ��راج النبي
وم ��ن م�ع��ه م��ن م�ك��ة �إىل امل��دي�ن��ة « َي ��� ْ�س ��أَ ُل��و َن� َ�ك َع � ِ�ن ال��� َّ�ش� ْه� ِر
َْ
الل
ري َو َ�صدٌّ عَن َ�سبِيلِ َّ ِ
ال � َرا ِم ِق َتالٍ فِي ِه ُق� ْ�ل ِق َت ٌال فِي ِه َك ِب ٌ
ب عِ ن َد اللِ»َّ
َ
َ
َو ُك ْف ٌر ِب ِه َو ْال َ ْ�سجِ دِ ْ َ
ال َرا ِم َو�إِخْ � َرا ُج �أهْ ِل ِه مِ ْن ُه �أ ْك َ ُ
(البقرة.)217:
ت -م�س�ألة تفرقة الكلمة ،و�أمر اهلل امل�سلمني بالت�صدّي لهم
ومنع ذلك بالقوة ليكون الدين كله هلل « َو َقا ِت ُلوهُ ْم َح َّتى َل
َت ُكو َن ِف ْت َن ٌة َو َي ُكو َن الد ُ
ِّين ُك ُّل ُه ِ َّلِ» (الأنفال.)39:
وتتعدَّد الآيات الكرمية يف الكتاب احلكيم وتو�ضيحها لأوجه
الفتنة كاتهامها ل�صانعي الفتنة بالنفاق و�أنهم ال ي�ؤمنون
باهلل وال باليوم الآخر ،و�أن �أهل الفتنة م�ستعدون للإنفاق
يف احل��رب من �أج��ل هزمية راي��ة الإ��س�لام ل�شدة كراهيتهم
للإ�سالم وللر�سالة.
وهنا ..نذ ُكر بع�ض و�سائل مكافحة الفتنة كما جاء ذكرها
ال�س ُبل هي عدم ال�سماح للنف�س
يف بع�ض الآيات .ف�أوىل تلك ُّ
�أو للآخرين بالت�شكيك يف قيادة النبي حممد ،و�أن اكت�ساب
القائد للثقة بامل�ؤمنني ،والثقة من امل�ؤمنني ي�ضعان القائد
يف مو�ضع ي�ستع�صي على �أ�صحاب الفنت وامل�ؤامرات .وثاين
ال�س ُبل هو �أخذ العِرب والدرو�س من املا�ضي ومما كان
تلك ُ
عليه امل�ؤمنون ال�سابقون من ع�صمة ومتا�سك نحو قائدهم.
ال�س ُبل املبادرة من الأقوياء الذين ي�ستطيعون
وثالث تلك ُ
حت ّمل امل�س�ؤولية ومواجهة تلك الفنت ودر�ؤه ��ا عن وحدة
الأمة الو�سط.
�إ َّن هذين املر�ضني -الفتنة والف�ساد -لهما مر�ضان عظيمان
قد ي�صيبان الأمة الو�سط ووحدة �صفها ور�سالتها ،ومتى ما
اختلف الوالء داخل الأمة الو�سط؛ �أ�صبح املر�ضان تهديدا
عظيما على ت�ضامن ووح ��دة ه��ذه الأم ��ة ،وه��و م��ا يح ّذرنا
القر�آن الكرمي منه.
albimani92@hotmail.com
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المجتمع الخيري الحديث
برؤية قرآنية

٩

أحالم المنذرية

�إنَّه ال يخفى على كل ذي ُلب �صنوف اخلري و�أوجهه ،وحث الدين احلنيف عليه وتنظيم �سريه؛ �إذ ت�شكل ر�ؤية الدين ومق�صده منها ،والتي تقود �إىل مكا�سب دينية ودنيوية �أراد بها
ال�شارع احلكيم .نلخِّ �ص هنا ما ذكره نورالدين بن خمتار اخلادمي يف مقاله «الأوقاف يف التجربة التاريخية للأمة :مهمات املجتمع اخلريي».
الأوقاف والعمل اخلريي لفظان ُمت�آخيان؛ فالأوقاف عمل خريي ،والعمل اخلريي ي�شمل الأوقاف ...وغريها .فلفظ اخلري من الألفاظ ذات ال�صلة بالوقف ،كلفظ التربع ،وال�صدقة،
والهبة ،والو�صية ،والرب ،واخلري ،والإح�سان ،غري �أن لفظ اخلري �أعم و�أ�شمل ،من حيث املفهوم والنظام والت�سيري .ومبنظور ر�ؤية القر�آن الكرمي ،ور�ؤية الأوقاف والعمل اخلريي
ب�أبعادها املختلفة و�أ�س�سها املتينة ومهماتها الكثرية ،وهو ما يرد يف املطالب الأربعة الآتية:

املطلب الأول :قراءة يف الآية الكرمية
َاجا َو َل ْو َ�شا َء َّ ُ
الل َ َ
ل َعلَ ُك ْم �أُ َّم ًة وَاحِ َد ًة
« ِل ُك ٍّل َج َع ْل َنا مِ ْن ُك ْم �شِ ْر َع ًة وَمِ ْنه ً
َّ
ا�س َت ِب ُقوا ْ َ
الل َم ْرجِ ُع ُك ْم
ياتِ �إِ َل ِ
ال ْ َ
َولكِنْ ِل َي ْب ُل َو ُك ْم ِف مَا �آ َتا ُك ْم َف ْ
ُ
َ
َ
ب��ا ُك ْن ُت ْم فِي ِه تَخْ ت ِلفون» ..يو�ضح لنا اخلادمي
َجمِ ي ًعا َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ِ َ
�صلة الآي��ة ب��الأوق��اف والعمل اخل�يري� ،إذ ي�ستوعب عموم الآي��ة
جميع ما يدخل حتتها من مفردات ال�شرعة واملنهاج ،وتنوع الأمة،
واالب�ت�لاء ب��الإم��داد الإل�ه��ي والإم�ك��ان احل�ضاري ،واال�ستباق �إىل
اخلريات ،ووحدة امل�صري �إىل اهلل ،وانتظار ح�سن جزائه وكرمه.
املهمات اخل�يري��ة ال�ك�برى ل�ل�آي��ة الكرمية بف�سحة نظر وعظمة
عمل:
ويطرح الكاتب فيما يتعلق مبهمات وم�س�ؤوليات تتجاوز الفهم
امل�ق��رر للخري كالفهم ب��أن��ه عمل الأف ��راد املح�سنني ،و�أن��ه عطاء
م��ادي و إ�ح���س��ان يف الأع �ي��اد والأف ��راح والأزم ��ات وال�ن��وائ��ب ،و�أن��ه
�إن �ف��اق ع�ل��ى ذوي ال��دي��ان��ة وال�ق��رب��ى وال�صحبة واجل� ��وار ،فهذه
املفاهيم جتاه اخلري لئن كانت م�شروعة ب�أدلتها ويف موا�ضعها؛
ف��إن�ه��ا ال ترتقي �إىل امل�ف�ه��وم امل�ح��رر للخري ومهماته ور�سالته
و�آف��اق��ه ،وم��ن ه��ذه امل�ه�م��ات :مهمة ال��وع��ي اخل�يري وه��ي مهمة
الفهم ملهمة اخلري يف الوجود الإن�ساين ،وم�شروعيته و�أ�صالته،
و�أدواره يف التنمية والتثمري .وتعنى هذه املهمة بالعلم ال�شرعي
والواقعي بالأوقاف والعمل اخلريي .ومهمة الفعل اخلريي وهي
مهمة الأداء والتنزيل ،ومراعاة �شروط ذلك و�أ�سبابه وموانعه
مما ورد يف حكم الو�ضع .وكذلك مهمة االجتماع اخلريي وهي
مهمة الأداء اجلمعي امل�ؤ�س�سي مبقت�ضيات احلوكمة وامل�ؤ�س�سة
وال�ت���س�ي�ير احل��دي��ث وال��ر��ص��د وال�ت�ق��ومي وال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�م��دد
واالنت�شار.
�أ�س�س املهمات اخلريية الكربى ب�إ�شارات الآية الكرمية:
وي���ض�ي��ف اخل ��ادم ��ي ب� � ��أ َّن امل �ه �م��ات اخل�ي�ري ��ة ت���س�ت�ن��د �إىل �أرب �ع��ة
�أ�س�س �أ��ش��ارت �إليها الآي��ة العظيمة ،وه��ي �أ�سا�س اجلعل الإلهي
وميكن �أن ن�سميه باجلعل الت�شريعي الإن��زايل والبياين� ،أي ما
جعله اهلل منزال يف ال�ق��ر�آن الكرمي ومبينا يف ال�سنة ال�شارحة،
و�أ�سا�س الإمداد الإلهي فكل ما �أعطي الإن�سان من قدرات ذاتية
ومو�ضوعية يعد �إمدادا منه تعاىل؛ ليقيم عليه اخلري ،و�أ�سا�س
االبتالء الإلهي �أي ليختربكم يف هذا الإمداد الإلهي ،يف الإمداد
الذاتي ،من حيث العقل والفهم والإرادة والعمل واالجتهاد ،ويف
الإمداد املو�ضوعي من حيث خلق موارد اخلري ،وتقرير قوانينه
ونظامه .وكذلك �أ�سا�س اال�ستباق اخلريي مبعنى م�سابقة اخلري
نف�سه من �أجل حتقيق ال�سبق عليه والزيادة فيه �أو عليه ،و�أخريا
�أ�سا�س اجلزاء الإلهي ومفاده ت�أكيد الرجوع �إليه.

املطلب الثاين :التجربة الوقفية التاريخية للأمة
وي�سر ُد الكاتب عِ دَّة �أبعاد لهذه التجربة كال ُبعد الإ�سالمي للوقف،
ال ُبعد الت�شريعي مثل الوقف عرب تاريخ الأمة الإ�سالمية منجزا
ح�ضاريا من�ضافا �إىل �سائر املنجزات يف الأ�سرة وامل�سجد والق�ضاة
وال�سيا�سة والعالقات اخلارجية ،والبعد الإن�ساين للوقف فيما
يعرف بالأوقاف الإن�سانية التي توقف على الب�شر بو�صفهم ب�شرا،
وم��ن دون التفات �إىل دينهم وهوياتهم �أو �أجنا�سهم و�أل��وان�ه��م.
و�أي���ض��ا البعد التنموي للوقف فهو يعمل على حتقيق التنمية
ال�شاملة ،بتحقيق التداول والرواج ،و�سد احلاجيات وال�ضروريات
والتح�سينيات ،و�أخ �ي�را ال�ب�ع��د امل��ؤ��س���س��ي ل�ل��وق��ف ال ��ذي جت�ل��ى يف
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 �إدارت ��ه
ونظارته ،و�سائر ما ميثل امل�ستوى النظامي امل�ؤ�س�سي له؛ فالوقف
�شعرية �إ�سالمية ب�أدلتها و�أح�ك��ام�ه��ا ومقا�صدها ،وه��و م�ؤ�س�سة
بنظامها و�إجراءاتها وت�سيريها ،وبلوائح وقوانني و�أدوات رقابية
وحما�سبية وتقوميية.
املطلب الثالث :املجتمع اخلريي احلديث
امل�ج�ت�م��ع اخل�ي�ري احل��دي��ث م�صطلح م�ع��ريف ُم��ول��د ،ل��ه م��دل��ول��ه
و�سياقه وم�آله� .أما مدلوله فهو االجتماع الإن�ساين على الأوقاف
والعمل اخلريي؛ بح�سب مو�ضوعه ومقت�ضياته .و�أما �سياقه ،فهو
ال�سياق الزماين واملكاين والواقعي .وكذلك ُي�ؤخذ بعني االعتبار
�سياق العمل اجلمعي يف مقابل العمل ال�ف��ردي .و�أ َّم ��ا م��آل��ه فهو
نتائجه املرجوة من العمل اخلريي.
وتتعدَّد مرجعيات املجتمع اخلريي احلديث ،وتتوزع على فل�سفات
ون�ظ��م وق��وان�ين و�أع� ��راف ،ومت�ث��ل مرجعية الإ� �س�لام �إط ��ارا دينيا
وت�شريعيا وح�ضاريا للم�سلمني يف االجتماع اخل�يري والوقفي،
وهو ما ت�ضمنته الد�ساتري احلديثة والقانون الدويل والأع��راف
الإن�سانية .ومتثل الر�ؤية القر�آنية مبرجعية الآية رافدا عظيما يف
�إقامة املجتمع اخلريي احلديث ،مبقت�ضى جتديد النظر يف هذه
الر�ؤية والآية ،واالعتبار مبنتجات الزمان واحلال.
املجتمع اخلريي احلديث مبرجعية الآية الكرمية:
وي � َرى ال�ك��ات� ُ�ب �أ َّن بو�سع املجتمع اخل�يري احل��دي��ث �أن ي�ستوعب
مدلول ال�شرعة من جهة قيمها ومقا�صدها ،و�أن ي�ستوعب املنهاج
من جهة الو�سائل والأدوات ،كو�سيلة التنظيم القانوين والت�سيري
احلديث ،و�أن ي�ستوعب الأمة من جهة خدمة ق�ضاياها ومراعاة
�أول��وي��ات �ه��ا ،و�أن ي���س�ت��وع��ب الإم � ��داد الإل �ه ��ي ال �ك��وين امل��و��ض��وع��ي
والإن�ساين الذاتي ،و�أن ي�ستوعب قانون االبتالء يف هذا الإمداد،
و�أن ي�ستوعب اال��س�ت�ب��اق اخل�ي�ري ،و�أن ي�ستوعب احت ��اد امل�صري
والرجوع �إىل اهلل.

موجه املهمات اخلريية الكربى للمجتمع اخلريي احلديث:
ِّ
وي�شري اخلادمي �إىل جملة من املهمات كمهمة الوعي اخلريي وهو
الوعي باحلكم ال�شرعي التكليفي املجرد لهذا املجتمع اخلريي،
ومهمة الفعل اخلريي وهو تنزيل احلكم التكليفي بوجود �سببه
ودخول وقته وقيام احلاجة �إليه ،وبح�صول �شرطه والقدرة عليه،
وبانتفاء مانعيه وم��ا يفوته ويعطله ،ومهمة االجتماع اخلريي
ال��ذي ي�ؤ�س�س لإق��ام��ة ال��وع��ي اخل�يري اجلمعي يف مقابل الوعي
اخلريي الفردي.
املطلب الرابع :املهمات اخلريية الراهنة للمجتمع اخلريي
احلديث:
وي�ضيف اخل��ادم��ي ب ��أ َّن ه��ذه امل�ه�م��ات تتحدد ب�ن��اء على مالحظة
الواقع من حيث حاجياته اخلريية ،و�إطارها النظري والعملي.
و�أبرز هذه املهمات اخلريية هي:
مهمة الإغناء املعا�شي :يراد بالإغناء املعا�شي حتقيق مرتبة الغني
مل��ن ي��وج��ه �إل�ي�ه��م عمل اخل�ي�ر ،يف جم ��االت ال �غ��ذاء وال ��دواء وامل��اء
وال �ه��واء وال�ل�ب��ا���س و��س��ائ��ر م��ا ي�ق��وم ب��ه عي�شهم ،وم��ن م�شروعات
هذه املهمة :م�شروع ال�سلة الغذائية الوقفية ،واملحفظة ال�صحية
الوقفية ،التي توفر الغذاء املنتظم وال�صحة الدائمة.
مهمة التهدئة النف�سية واملجتمعية :ي��راد ب�ه��ذه املهمة حتقيق
ال �ه ��دوء ال�ن�ف���س��ي وامل�ج�ت�م�ع��ي ب�ي�ن �أو�� �س ��اط ك �ث�يرة م ��ن امل�ب�ت�ل�ين
باال�ضطراب والتوتر ،وااله�ت��زاز العاطفي واالكتئاب امل�ستفحل،
مب��وج��ب ت ��زاي ��د ال �ب �ط��ال��ة وال �ف �ق ��ر ،وا� �س �ت �ف �ح��ال ظ ��اه ��رة ال�ظ�ل��م
واجلرمية ب�أنواعها ،وتراجع دور الدولة واملجتمع يف ت�أمني احلياة
الكرمية .ومن م�شروعات هذه املهمة :م�شروع مكافحة العنو�سة
والتقليل من معاناة املت�أخرين عن الزواج.
مهمة التنوير العلمي :ي��راد بها تنوير العقول بالعلم والفكر،
وبناء العقليات اخلا�صة والعامة مبهمات العمل اخلريي وروافد
ال�ب�ر امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وم ��ن م���ش��روع��ات ه ��ذه امل�ه�م��ة :م���ش��روع احلقيبة
العلمية.
مهمة التق�صيد الوقفي واخل�يري :تعنى بتعميق الوعي
باملقا�صد اخلريية والوقفية.
مهمة التوعية احل�ضارية :بناء الوعي بالإجناز ،وتكثري الإنتاج
اخل�يري احل���ض��اري امل ��ادي وال��روح��ي ،ال��ذي ��س�ي��ؤدي �إىل خ�يرات
و�أع� �م ��ال ك �ث�يرة ن��اف �ع��ة ،وم ��ن م���ش��روع��ات�ه��ا :م �� �ش��روع ال�برن��ام��ج
التح�ضري املدين الذي ينفق عليه من مال الوقف.
مهمة احلوكمة الوقفية اخلريية :و مبعنى حوكمة الأداء اخلريي
يف ال��وع��ي وال�ع�م��ل ب��ه ،ويف �إط ��اره امل��ؤ��س���س��ي وم���س��اره التطبيقي
و�سياقه الوطني والعاملي.
ahlam.squoman@hotmail.com
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حول األدب المقارن
وقصة ألف ليلة وليلة

سيف الوهيبي

�أحد �أكرب مناذج الأدب العربي ،و�أ�شهر ال ُكتب يف الآداب العاملية ،كتاب «�ألف ليلة وليلة» ،فار�سي الن�ش�أة ،وكان يحمل عنوان «هزار �أف�سانه» ومعناه «�ألف خرافة»،
ترجم للعربية يف القرن الرابع الهجري ،العا�شر ميالدي .وقد �أوىل علماء الأدب املُقارن هذا العمل الأدبي الكبري اهتماما بالغ ًا ،وكتبوا حوله مئات الدرا�سات
وعقدت حوله الكثري من الندوات وحلقات البحث يف كربى اجلامعات العاملية .نناق�ش هنا مقالة لأ�ستاذ النقد الأدبي والأدب املُقارن بجامعة القاهرة،
واملُ�ؤلفاتُ ،
الدكتور �أحمد دروي�ش ،بعنوان «حول الأدب املُقارن» وهي من�شورة مبجلة التفاهم.

ق�صة �ألف ليلة وليلة
�أوىل ع�ل�م��اء الأدب امل �ق��ارن اه�ت�م��ام�اً ب��ال�غ�اً ب�ك�ت��اب «�أل��ف
ليلة وليلة» بو�صفه ُمث ً
ال ب��ارزاً لتفاعل الأدب العربي
مع الآداب ال�سابقة عليه واملوازية له؛ �إذ ُيعد واحداً من
�أ��ش�ه��ر ال�ك�ت��ب يف الآداب ال�ع��رب�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ،ك��ان ُي�ع��رف
ال �ك �ت��اب ب��ا��س��م «ال �ل �ي��ايل ال �ع��رب �ي��ة» ع�ن��دم��ا ُت��رج ��م للغة
الإجنليزية �سنة 1706م.
تو�صل علماء الأدب �إىل �أن �ألف ليلة وليلة ٌ
عمل جماعي
و�ضعته �أج �ي��ال مُتعاقبة ،و��ش�ع��وب خمتلفة ،وي��ذك��ر �أ َّن
مادته الأوىل حتكي ق�صة امللك �شهريار واكت�شافه خليانة
زوجته مع �أحد عبيده ،فقرر قتلهما معاً ،وفقده الثقة يف
جن�س الن�ساء مع عدم اال�ستغناء عنهن ،وقراره ب�أن يتزوج
كل ليلة من امر�أة ثم ي�أمر بقتلها مع طلوع الفجر حتى
ال تتمكن من خيانته ،وي�ستمر احل��ال فرتة من الزمن
حتى يجيئ ال��دور على «�شهرزاد» ،فتحكي له يف ليلتها
الأوىل ق�صة مُ�شوقة وتتوقف مع طلوع الفجر ،فيتلهف
امللك ال�ستكمال الق�صة ف ُيبقيها �إىل الليلة التالية ،ثم
تتفرع الق�ص�ص وتت�شابك ليلة بعد ليلة ،حتى ت�صل
�شهرزاد �إىل الليلة الأوىل بعد الألف ،فتنتهي احلكايات
ال مي�شي ،وطف ً
وتكون �شهرزاد قد �أجنبت طف ً
ال يحبو،
وطف ً
ال ير�ضع وت�صطحبهم معها ،وتطلب من امللك �أن
ي�أمر بقتلها كالأخريات ،فيجيبها ب�أ َّنه �أحبها وعفا عنها
وعن جن�س الن�ساء.
وحت�م��ل ال�ق���ص��ة م �غ��زىً ع��امل�ي�اً ح ��ول ق ��درة ال�ك�ل�م��ة على
الإق �ن ��اع �أك�ث�ر م��ن ال���س�ي��ف ،وق ��وة امل� ��ر�أة ال�ن��اع�م��ة ال�ت��ي
ال ت�ق��ل ع��ن ق ��وة ال��رج��ل اخل���ش�ن��ة ،وب�ي�ن ال�ل�ي�ل��ة الأوىل
والأخ �ي�رة ت �ت��واىل ع�ل��ى ل���س��ان ��ش�ه��رزاد م�ئ��ات الق�ص�ص
واحلكايات ال�شعبية التي تنطلق يف اخليال ا ُ
حلر ،وتدور
يف مم��ال��ك الأن����س واجل ��ان ،وع ��وامل احلقيقة وال�سحر،
وطبائع النفو�س الإن�سانية خ�يراً و��ش��راً� ،سلماً وحرباً،
مُغامرة وا�ست�سالماً ،وتل َّم بعادات العديد من الطوائف
والطبقات التي ن�سي التاريخ بع�ضاً منها ومل يدونها.

�شعبية �ألف ليلة وليلة وال�سلطان قابو�س (رحِ مه اهلل)
انتهت درا�سات الأدب املُقارن �إىل �أ َّن « أ�ل��ف ليلة وليلة»
ظ�ل��ت ك�ت��اب�اً م�ف�ت��وح�اً ،ت�ضيف �إل �ي��ه الأج �ي ��ال امل ُ�ت�ع��اق�ب��ة
حكاياتها ،منذ �أن َّ
مت��ت ترجمته �إىل العربية يف القرن
ال�ع��ا��ش��ر ح�ت��ى َّ
مت ت��دوي�ن��ه يف م�صر يف ال �ق��رن ال���س��اد���س
ع�شر على يد رواة ومدونني جمهولني ،و�أنه خالل هذه
ال�ف�ترة امل�ف�ت��وح��ة ،تعاقبت عليه �أط �ي��اف م��ن احلكايات
والليايلُ ،يكن �أن تق�سم على النحو التايل:
الليايل الهندية والفار�سية ،وه��ي متثل الق�سم الأول،
حيث ق�صة امللك �شهريار وزواجه ب�شهرزاد.
الليايل العراقية ،وهي متثل �إ�ضافات احلياة االجتماعية
والتجارية والفنية يف ع�صر اخلالفة العبا�سية يف بغداد
والب�صرة ،وامتداداتها يف اخلليج العربي وخليج عُمان
وبحر العرب ،واملُحيط الهندي وما وراءه.
الليايل امل�صرية ،وهي ت�ضيف احلياة املهنية والتجارية
وال�صناعية ،وعالقات ال�شرق بالغرب يف ع�صر احلمالت
ال���ص�ل�ي�ب�ي��ة ،و ُت �ب�ي َّ�ن � �ص��ورة ال�ف��رجن��ة يف ُم�ي�ل��ة �شعوب
ال�شرق.
وقد الحظ علماء الأدب املُقارن �أن احلكايات ظلت ت�سمى
«�أل��ف ليلة» حتى ترجمت �إىل اللغة الرتكية ،ف�أ�صبحت
ت�سمى «�ألف ليلة وليلة» انطالقاً من �أ َّن املبالغة يف العدد
يف اللغة الرتكية يتم التعبري عنها بكلمة «بنْ بر» وهي
ُت�ترج��م ب��أل��ف وواح ��د «ب��ن ب��ر ليلة» ي�ع��ادل��ه «�أل ��ف ليلة
وليلة».
وقد �أخ��ذت �ألف ليلة وليلة �أبعادها العاملية يف ال�شهرة
ال��وا��س�ع��ة ام� �ت ��داداً م��ن ال�ع���ص��ر ال���س��ال��ف ح�ت��ى ع�صرنا
احلديث ،ومن �أبرز هذه الدرا�سات احلديثة التي تنطلق
من حكايات «�أل��ف ليلة وليلة» ،الدرا�سات العلمية التي
ال�سلطان
�ساندتها �سلطنة ُع�م��ان ب��أوام��ر مُبا�شرة م��ن ُّ
ق��اب��و���س (رحِ �م ��ه اهلل) ،ومب���ش��ارك��ة ُن�خ�ب��ة م��ن اخل�ب�راء
العمانيني ،والتي كانت ت��دور ح��ول «رح�لات ال�سندباد»
التي وردت يف كتاب �أل��ف ليلة وليلة ،حيث انطلق فيها

البحارة العربي املغامر «�سندباد» يف �سبع رحالت متتالية
ليكت�شف فيها �آف��اق خليج عُمان وبحر العرب واملُحيط
الهندي وبحر ال�صني ،وما يحيط بها من جزر وبلدان،
وما يجري فيها من عجائب وغرائب ،ومع �أن كل رحلة
كانت تنتهي بتحط ّم �سفينته وتعر�ضها للغرق ،ف�إ ِّنه مل
ي�ست�سلم للي�أ�س ووا�صل الإبحار واال�ستك�شاف والتدوين.
وق��د اه�ت��م امل�ست�شرق الإي��رل�ن��دي «ت�ي��م �سيفرن» بهذه
ال��رح�لات ،وط��رح م��ن خاللها � �س ��ؤا ًال مهماً ح��ول مدى
تعبري هذه الرحالت من طموح البحارة العرب القدماء
يف ا�ستك�شاف �آف ��اق ال���ش��رق الأق �� �ص��ى؛ حتقيقاً لطموح
الإمرباطورية العربية املُ�سيطرة �آنذاك؟
وك��ان��ت �إج��اب��ة ال���س��ؤال العلمية تتطلب �إع ��ادة القيام
ب��رح�لات ال�سندباد بالو�سائل الفنية والتقنية نف�سها
ال �ت��ي ك��ان��ت ُم �ت��اح��ة ل �ه��ا ،ووف� �ق� �اً خل��ري �ط��ة ال���س�ن��دب��اد،
وت�سجيل ال�ن�ت��ائ��ج امل ُ�ع��ا��ص��رة وم�ع��رف��ة م��دى مطابقتها
للنتائج القدمية يف «�ألف ليلة وليلة».
وق��د واف�ق��ت ال�سلطنة على تبني الفكرة العلمية ،و ّ
مت
اختيار مدينة �صحار لبناء �سفينة ُماثلة متاماً كالتي
ا�ستخدمها ال�سندباد يف رحلته ،وانطلقت ال�سفينة يف
رحلتها متتبعة خريطة ال�سندباد ،وم�سجل ًة مالحظاتها،
وال�صعوبات املالحية التي واجهتها ،والكائنات البحرية
والب�شرية يف اجلزر التي عربتها حتى و�صلت �إىل مدينة
«كانتون» يف ال�صني ،بعد  165يوماً من البناء ،وت�سعة
�أ�شهر من الإبحار ،و�سط انبهار العامل بالتجربة العاملية
التي اقرتحها «�سيفرن» و�ساندتها ال�سلطنة.
وال ت��زال ال�سفينة تقف �شاخمة يف م�سقط و�سط �أحد
امليادين الهامة التي تتحكم يف مفرتق ال�ط��رق امل��ؤدي��ة
�إىل مدينة م�سقطُ ،م��ددة الأجم ��اد التليدة ،والآم��ال
يف م�ستقبل �أك�ث�ر �إ� �ش��راق �اً ،وم��ا زال ال�ك�ت��اب ال ��ذي ُطبع
ب��ال�ع��رب�ي��ة ع��ن ت�ف��ا��ص�ي��ل ه ��ذه ال��رح �ل��ة ،وت��رج��م بعدها
�إللى اللغة الإجنليزية والفرن�سية ميلأ مكتبات العامل،
مُ�ؤكداً الأهمية البالغة لهذا العمل الكبري.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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اإلمام الطبري ومنهجه
في التفسير

١١

زينب الكلبانية

ربي (تـ 310.هـ 922/م ).بني ّ
�إنّ البحث يف مو�ضوع م�صادر الت�أليف عند ّ
ال�شفوي واملكتوب ُمتعلق ب�إ�شكالية املرجع يف الثقافة العربية الإ�سالمية
الط ّ
ّعرف �إىل املواد امل� ّؤ�س�سة للتف�سري القر�آ ّ
ين وطرق ا�ستثمارها فيه ،ف�ض ًال عن ر�صد �أهم مواقف امل�ؤلّف مما اطلع عليه من
قد ً
ميا ،وهو بحث نروم منه الت ّ
ب�سام اجلمل ن�شره مبجلة التفاهم.
م�صادر اطالع ًا مبا�شر ًا �أو غري مبا�شر .وهنا نلخ�ص مقاال للباحث ّ
الذي �أغرانا بالبحث يف هذه الق�ض ّية دواع عديدة� ،أه ّمها:
�أوال� :أنّ «جامع البيان» ُيثل نقطة مُهمة يف تاريخ التف�سري
القر�آين ،باعتباره �أول تف�سري كامل م��دون و�صلنا .ومن ثم،
فهو يلخ�ص ج �ه��وداً تف�سريية �سابقة عليه ،ام�ت��دت على ما
ي��رب��و �إىل ق��رن�ين م��ن ال��زم��ان .ث��ان�ي��اُ :ي � َع � ُّد ال�ط�بري �أول من
نظم خمتلف مراحل التف�سري يف �ضوء ما توفر لديه من مادة
تف�سريية غزيرة ،وهو اختيار منه �أ�صبح بعده ُ�س َّنة م ّتبعة عند
ُعتب ال�ط�بري ك��ذل��ك �شاهدا
غ�يره م��ن املف�سرين .وث��ال�ث��ا :ي َ
على مرحلة تاريخية يف الثقافة الإ�سالمية جتاورت فيه -على
م�ستوى الت�أليف -امل�صاد ُر ال�شفوية واملكتوبة ،وهو جتاور بقي
ينو�س بني التحاور حيناً والتنازع حينا �آخر.
من املعلوم �أن الطور الأول من تاريخ الثقافة الإ�سالمية هو
طور املُ�شافهة يف نقل املعارف والعلوم ،ومن ث َّم كانت الذاكرة
�آلة �أ�سا�سية يُعول عليها يف تعهد املعرفة باال�ستمرار ،و�صيانتها
م��ن ال�ضياع واالن��دث��ار .ويف ه��ذا ال�سياق الثقايف راج��ت منذ
الن�صف ال�ث��اين م��ن ال�ق��رن الأول ال�ه�ج��ري �آراء يف التف�سري
القر�آين من�سوبة �إىل عدد من ال�صحابة والتابعني ،ويبدو �أ َّن
جممل هذه الآراء متيزت بخ�صائ�ص �أهمها:
�أو ًال� :إنها مل ت�صدر عن �صاحبها وفق خطة منهجية �أو ت�صور
معريف ّ
منظم يرومان بناء علم �إ�سالمي هو علم التف�سري.
ُ
ثان ًيا� :إنها مل تف�سر �آي��ات امل�صحف كلها ،ولذلك مهما ن�سِ ب
�إىل ابن عبا�س مث ً
ال من �أقوال يف التف�سري؛ ف�إنها مل ت�أت على
جميع الآيات.
وث��ال�ث�اً� :إن�ه��ا بقيت ت�ت��داول م�شافهة �إىل �آخ��ر ال�ق��رن الثاين
الهجري وبداية القرن الثالث �إن مل ن ُقل بعده ،وذلك لأ�سباب
ع ��دي ��دة ،م�ن�ه��ا �أن ح��رك��ة ال �ت��دوي��ن مل ت �ب ��د�أ �إال يف منت�صف
القرن الثاين الهجري ،ومنها ُندرة الورق وقتئذ وغالء ثمن
ال�ب�ردي .وم��ن البديهي �أن تكون ه��ذه الآراء عر�ضة ملُختلف
�ضروب التحول يف بناها وم�ضامينها.
ميكن القول �أن ع�صر الطربي هو ع�صر تعاي�ش فيه ال�شفوي
واملكتوب يف خمتلف فنون املعرفة (�أخبار تاريخية� ،أخبار �أدبية،
رواي ��ات احل��دي��ث .)...وال�ظ��اه��ر يف ح�ضور الإ��س�ن��اد يف توثيق
م�صادر تف�سري الطربي �أن ما ت�ضمنه من �أق��وال متنزلة يف
�أدبية امل�شافهة ب�إطالق؛ �إال �أن احلقيقة التاريخية  -فيما نرى
ُ
خالف ذلك؛ فلئن كانت �أطول تلك امل�صادر �شفوية على نحو
ً
ما بينا �سابقا؛ ف��إن الطربي قد بنى تف�سريه بالأ�سا�س على
م�صادر مكتوبة ،طر�أت عليها  -وهي تنقل من را ٍو �إىل �آخر عرب

التغي وال ّتبدل مبنى ومعنى.
الرواية ال�شفوية � -أ�شكال من ّ
نعرث يف كتب ال�تراج��م وال�ط�ب�ق��ات على ��ش�ه��ادات ع��دي��دة من
مُعا�صري الطربي دالة على كون الرجل د ّون كتبا برمتها من
�سماعه ل�شيوخه يف احلديث والتف�سري والأخ�ب��ار ،كما اعتمد
اال�ستدالل من داخل ن�ص التف�سري� ،إذ يظهر هذا اال�ستدالل
من خالل �أمرين عمد �إليهما الطربي يف تف�سريه ،هما:
�أوالً :امل �ق ��ارن ��ة ب�ي�ن رواي� � ��ات �أخ� �ب ��ار �أ� �س �ب ��اب ال� �ن ��زول �أو بني
خم�ت�ل��ف ال �ت ��أوي�ل�ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��الآي ��ة ال ��واح ��دة .وم �ع �ل��وم �أن
املقارنة واال�ستدالل و�إب��داء ال��ر�أي يقت�ضي جميعها �أن تكون
ت�ل��ك الأخ �ب ��ار م��دون��ة ع�ن��د امل�ف���س��ر ،ح�ت��ى ُي�ع�م��ل ف�ي�ه��ا ن�ظ��ره،
ويتفح�صها ،ويخل�ص �إىل موقف يف �ش�أنها.
ثانيا� :إي��راد الأخ�ب��ار املطولة النازعة �إىل الإ��س�ه��اب ،وخا�صة
يف ب��اب��ي ق�ص�ص الأن�ب�ي��اء م��ن ن��اح�ي��ة ،وال���س�يرة وامل �غ��ازي من
ناحية �أخ��رى .وم��ن البدهي �أن ُتف�ضي ه��ذه الإط��ال��ة يف بنية
الروايات �إىل وجود حبكة ق�ص�صية ،تتجلى � -أكرث ما تتجلى
 يف مقومات الفن الق�ص�صي من �سرد وح��وار وعالقات بنيال�شخ�صيات وت ��درج يف الأح� ��داث ...إ�ل ��خ؛ �إذ نعرث يف العديد
من الأق ��وال على جزئيات الأح ��داث وتفا�صيلها وعلى دقائق
الو�صف.
�أما بالن�سبة للم�صادر املكتوبة ،ف�إن الطربي ا�ستمد جانبا من
م��ادة «جامع البيان» من م�صادر مكتوبة يف الأ�صل ،وقد كان
تعامله معها من �إح��دى الطريقتني :تعامل مبا�شر وتعامل
غري مبا�شر.
ال�ت�ع��ام��ل امل�ب��ا��ش��ر :ون�ع�ن��ي ب��ه اط �ل�اع ال �ط�بري ع�ل��ى م���ص��ادر
يف التف�سري اط�لاع��ا م�ب��ا��ش��را ،وب��الإم�ك��ان ال�بره�ن��ة على هذا
ال�ضرب من التعامل من خ�لال مثالني ب��ارزي��ن يف تف�سريه:
امل�ث��ال الأول:ي � ُه � ّم �إح��دى مقدمات التف�سري الأ�سا�سية ،وهي
ال�ق��راءات؛ فقد الحظنا �أن الطربي مل يُرجع خمتلف الآراء
واملواقف من قراءات �آي القر�آن �إىل �أي �إ�سناد ،وهذه املالحظة
تنطبق على تف�سري «جامع البيان» برمته.
�أما املثال الثاين :وجدنا يف جامع البيان �إحاالت �صريحة على
عدد من كتب الطربي املفقودة ،اتخذ منها املف�سر م�صدرا من
م�صادر ب�ن��اء التف�سري؛ فقد نقل ال�ط�بري بطريقة ت�أليفية
خمت�صرة� ،أح�ك��ام��ا وم��واق��ف م��ن كتاب ل��ه ورد عناونه ب�صيغ
خمتلفة ه��ي :ك�ت��اب لطيف ال�ق��ول يف �أح �ك��ام ال���ش��رائ��ع ،كتاب
لطيف القول يف �أحكام �شرائع الدين ،كتاب لطيف القول يف
�شرائع الإ�سالم.

ت�ع��ام��ل غ�ير م�ب��ا��ش��ر :ا��س�ت�ف��اد ال �ط�بري يف ب�ن��اء ت�ف���س�يره من
م�صادر مكتوبة يف الأ�صل دون �أن يطلع عليها اطالعا مبا�شرا،
بل متكن منها �سماعا عرب الإمالء ومن خالل رواية �أو �أكرث.
ونقت�صر يف ه��ذا ال�ع�م��ل ع�ل��ى عينة واح ��دة ب��دت ل�ن��ا ب ��ارزة يف
تف�سري الطربي ،تخ�ص «كتاب ال�سرية واملبتد�أ واملغازي» ملحمد
بن �إ�سحاق.
والظاهر �أن الطربي �أفرغ كتاب ابن �إ�سحاق يف تف�سريه تعويال
على ث�لاث رواي ��ات م��ن �شيوخه وه ��م� :أب ��و ك��ري��ب ال�ه�م��داين،
�اف �أن
ير خ� ٍ
حممد ب��ن حميد ال ��رازي ،وه�ن��اد ب��ن ال�سري .وغ� ُ
�صلة �شيوخ الطربي بابن �إ�سحاق غري مبا�شرة ،بل متت عرب
راوي�ين هما :يون�س بن بكري ال�شيباين ،و�سلمة بن الف�ضل،
ويُ�سلمنا هذا كله �إىل مالحظتني هما:
�أوال :وج��ود قراءتني ل�سرية ابن �إ�سحاق يف تف�سري الطربي،
هما قراءة �أهل الكوفة ممثلة يف رواية يون�س بن بكري ،وقراءة
�أهل الري ممثلة يف رواية �سلمة الف�ضل .ثانيا :وجوود ثالثة
م�سالك يف تلقي الطربي لكتاب ابن �إ�سحاق من خالل ال�شيوخ
امل��ذك��وري��ن �سابقا ،مم��ا يحمل على االع�ت�ق��اد ب��اخ�ت�لاف �صيغ
الكتاب نف�سه.
مي�ك��ن ال �ق��ول خ�ت��ام��ا� :إن ُج ��ل م���ص��ار ال �ط�بري يف التف�سري
م�ك�ت��وب��ة ،ول�ك��ن �أ��ص��ول�ه��ا م�ن��درج��ة يف ث�ق��اف��ة ��ش�ف��وي��ة ،ث��م �إن
اخل��و���ض يف ق�ضية امل �� �ص��ادر  -ق��ي ع�لاق�ت�ه��ا بطبيعة امل��رج��ع
 �أث�ب��ت عندنا وج��ود حلقة و�صل ب�ين ال�شفوي واملكتوب هيالإم�لاء من م�صادر مكتوبة .وتعك�س ه��ذه احللقة ط��ورا من
�أط��وار الثقافة الإ�سالمية قدميا� ،شهد تعاي�شا وجتاذبا بني
�أدبية املنطوق ومرا�سم التدوين.
وف�ضال من ذلك ف�إن تفح�ص م�صادر الطربي من جهة املرجع
نبهنا �إىل �أن البحث يف الهئية الأوىل للم�صادر ال�شفوية �أمر
م�ت�ع� ّذر التحقيق؛ ب�سبب تقلب م�ت��ون امل���ص��ادر ب�ين ال�شفوي
واملكتوب طيلة قرون ،حتى �إنه لي�ص ّح القول� :إن امل�صادر التي
ا�ستفاد منها ال�ط�بري لي�ست يف الغالب �إن�ت��اج م��ؤل��ف واح��د؛
فهي تعك�س  -عند التدبر� -ضمري اجلماعة ال�سنية �أكرث مما
ترتجم عن موقف فردي من ق�ضايا التف�سري.
ثم �إن تف�سري الطربي �شاه ٌد على تثبيت م�صادر عديدة عول
عليها يف عمله ،وه��و تثبيت مت لأ��س�ب��اب ع��دي��دة؛ منها �أوال:
اختيارات امل�ؤلف بتوجيه من م�صادر تكوينه العلمي ،وثانيا:
ان�ت�ظ��ارات متق ّبليه ال�ضمنية وال���ص��ري�ح��ة ،وث��ال�ث��ا :ال�سياق
الإب�ستيمي للمعرفة يف ع�صره.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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صيغة االعتقاد
أمجد سعيد
ُيناق�ش الباحث ر�شيد جرموين يف مقاله البحثي والذي يحمل عنوان «ال�شباب امل�سلم والنظرة للديانات ال�سماوية بني جدلية الت�سامح والالت�سامح» ،واملن�شور يف جملة
«التفاهم» ،جوهر ال�س�ؤال التايل :ما هي العوامل التي جتعل من ال�شباب امل�سلم ُمتعدد التوجهات يف التعامل مع الديانات ال�سماوية؟
وكما يناق�ش الباحث وجهات النظر املتعددة ،ف�إنه يتطرق كذلك لل�سريورة التاريخية التي قد ت�صنع مثل هذه التوجهات .تطرح التحوالت والتغيريات الهائلة التي تعي�شها
املجتمعات والثقافات الإن�سانية ت�سا�ؤالت عدة؛ ت�شمل العديد من امل�سلمات والوثوقيات وال�سلوكيات �أي�ضا ،وقد ت�صل �إىل النظرة ال�شمولية للكون ككل.

ولع َّل ال�س�ؤال ال��ذي ي�برز يف الآون��ة الأخ�يرة من بني ثلة
من الأ�سئلة املعا�صرة والتي ُتعنى باملعتقد وحيثياته« ،مع
ا�ستعالء ظواهر خمتلفة؛ منها :ال�صدمة والالمعيارية،
وال�ق�ل��ق م��ن الآت ��ي وامل�ج�ه��ول وال�لاي �ق�ين ،و�أي���ض��ا ف�ق��دان
االجت � � ��اه» ،ه ��ل م ��ا ن�ع�ت�ق��ده -ك�م���س�ل�م�ين -ه ��و ال �� �ص��واب؟
م��اذا عن الديانات الأخ ��رى؟ م��اذا عن العي�ش ب��دون هذه
ال��دي��ان��ات؟ وم ��ا خ�ل��ف ال�لات��دي��ن :الإحل� ��اد وال�ل�ا�أدري ��ة؟
وم��ا ي�صاحب ذل��ك جمموعة م��ن الإ� �ش �ك��االت ت�ضاهي يف
�أهميتها ال�ت���س��ا�ؤالت ال�سابقة ،وه��ي يف ماهية االعتقاد؟
وكيف يتم تطبيق االعتقاد ب�شكل منا�سب؟ من املتعارف
عليه �أن هنالك ثوابت ومتغريات ،ومن الثابت �أن العقيدة
قد ت�ستمر يف ا�سمها الأ�صلي وداللتها ،ولكن من جانب
�آخر حتتاج ملواجهة التغيريات الع�صرية ،و�أن تطور �آليات
لال�ستمرار .وه��ذه اللحظات ق��د جنمع عليها كلنا ب�أنها
حلظات «�ضبابية املرجعيات».
�إ َّن درا� �س ��ة ت��دي��ن ال �� �ش �ب��اب يف م�ن�ط�ق��ة م�ع�ي�ن��ة ت�ستدعي
التوغل يف طبيعة املعتقدات التي يتمثلها ه�ؤالء ال�شباب،
وكيفية ال�ب�ن��اء امل�ت�ج��دد مل�ث��ل ه��ذه امل�ع�ت�ق��دات ،وه��ل هناك
طرق خمتلفة مل�س�ألة البناء ه��ذه؟ �أي هل هناك تغيريات
ج��وه��ري��ة تفر�ضها ال�ت�ح��والت الزمنية يف ماهية املعتقد
وط��ري �ق��ة االع �ت �ق��اد ب ��ه؟ م ��ن الأف �� �ض��ل �أن ت �ب ��د�أ الإج ��اب ��ة
ع��ن ه�ك��ذا ت���س��ا�ؤالت ب��ال�ف�ك��رة ذات �ه��ا� ،أي باملعتقد وم��ا هو
املعتقد ،بح�سب الباحثني يف علم االجتماع الديني :يق�صد
ع ��ادة باملعتقد ال��دي�ن��ي �أو االع�ت�ق��اد ال��دي�ن��ي «ه��و جمموع
الت�صورات التي يبلورها الأفراد �أمام كائن �أعلى �أو ذي قوة
متعالية �أو خارقة» .وب�سبب الإبهام يف هذا التعريف جند
�أن��ه من ال�صعوبة �أن تقوم خمتلف املجتمعات بتوحيد �أو
�ضبط للمعاين واملفردات اخلا�صة باملعتقد؛ �إذ �إنه يختلف
ويتبدل م��ن جمتمع �إىل �آخ��ر وم��ن دي��ان��ة �إىل �أخ ��رى .يف
اجلانب الآخر ما يجمع الكل على م�سلك واحد هو احلاجة

�إىل املطلق ،واملعتقد هنا ميثل للجميع احلاجة الوجودية
للإن�سان .ومن هنا ،ت�أتي م�شكلة اللفظ نف�سه ،ولتحديد
الهدف من ت�شابك املفاهيم حول لفظة االعتقاد ،االعتقاد
الديني على وجه اخل�صو�ص ،ميكن القول ب�أن هناك �أربعة
�أوج��ه مهمة ل�شرح وتف�سري املعتقد ،وه��ي التي يو�ضحها
الباحثان�« :سابينو �أكوافيفا و �إن��زو بات�شي»؛ حيث بينت
الأبحاث العلمية وج��ود جمموعة من املالحظات؛ منها:
�أو ًال� ،إن االعتقاد �أ�شد �صالبة من املمار�سات الدينية ومن
معنى االنتماء الديني� ،إذ ميكن للفرد �أن ي�ستمر يف �إميانه،
حتى و�إن بدت على �سلوكياته املرئية بع�ض االنحرافات �أو
مار�س بع�ض االبتعاد عن املمار�سات الدينية املفرو�ضة من
قبل بع�ض امل�ؤ�س�سات املجتمعية �أو اجلماعات .ثانياً ،هناك
اخ�ت�لاف كبري ب�ين م��ا يبنيه ال�ن�ظ��ام ال�ترات�ب��ي ملحتويات
االعتقادات الدينية الذي تخلقه وت�صادق عليه املنظمات
وامل�ؤ�س�سات املجتمعية ،وما بني ما يخلقه ويطوره ويعرفه
الفرد نف�سه يف احللقة املجتمعية ذاتها .ثالثاً� ،إن روا�سب
الأن�ظ�م��ة املعرفية ،وامليثولوجيا الدينية ميكن �أن نرى
حم�ت��وي��ات�ه��ا ل ��دى الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ال ي�ظ�ه��رون ب�شكل
علني عالمات الإميان واالعتقاد واملمار�سة التابعة لذلك،
وي�ع�ل�ن��ون ب�شكل فعلي وج ��اد ج�ح��وده��م امل�ع�ت�ق��دي .راب�ع�اً،
يتعذر يف معظم الأب�ح��اث التجريبية التمييز يف مواقف
االعتقاد بني ما يجري تطبيقه على ال�صعيد ال�شخ�صي
الفردي ،وبني ما يتم �إنتاجه �ضمن بوتقة �سياقات املجتمع
نف�سه و�أو�ضاعه النف�سية واملجتمعية.
�إذا كان تعريف االعتقاد ين�ش�أ ويتبلور من �أ�سا�س مت�شابك
ومت�شعب ،ف ��إن ال�ت�ن�ظ�يرات املجتمعية الإن���س��ان�ي��ة -ال�ت��ي
ت���ش�ك�ل��ت يف ��س�ي��اق احل �ف��ر يف ه ��ذه امل�ع���ض�ل��ة -جت ��د �أي���ض��ا
الفر�صة لطرح ومناق�شة ع��دة �أف�ك��ار وتوجهات ومواقف
ور�ؤى ت��رت�ب��ط مب���س��ارات الإن �ت��اج ل�ه��ذه الأف �ك ��ار ،وتنتمي
�إىل خلفيات منظريها .ولتقريب ال�صورة �أك�ثر من هذه

الأف�ك��ار واجل��وان��ب النظرية املتعمقة يف م�س�ألة االعتقاد،
ينبغي املرور على بع�ض الت�صورات واملقاربات التي حاولت
�أن تقرتب �أكرث من امل�س�ألة:
�أو ًال� :أكد املفكر الفرن�سي دي توكفيل �أن الفرد هو اخللية
الأ�سا�سية للمجتمع ب�صفته كائناً عاقال وميتلك تدينا
طبيعيا ،ومي�ث��ل ال��دي��ن بالن�سبة للإن�سان �شكال لإ�شباع
ح��اج��ات رئ�ي���س��ة ،م�ث��ل �إدراك م�ع�ن��ى حم ��دودي ��ة ال�ظ��روف
الب�شرية وتقبل مبد�أ كبح ال�شهوات .بذلك يقول توكفيل
�إن ال��دي��ن مينهج مفهوم ال�صالح ال�ع��ام وه��و م��ا ينظر له
على �أن��ه �أ�سا�س الدميقراطية� .أم��ا الت�صور ال�ث��اين ،فقد
ع�بر ع�ن��ه ف��روي��د وم��ارك����س ،فكما ه��و م�ت�ع��ارف عليه ب��أن
عامل الأفكار والرموز الدينية لدى مارك�س ت�أتي بتف�سري
�أن التف�سريات املنا�سبة لها ت�أتي من بنية فوقية ،فعامل
الأف�ك��ار ه��ذا ل��دى مارك�س هو �صيغة اجتماعية تفر�ضها
بع�ض اجلماعات ذات النفوذ على غريها من امل�ست�ضعفني
يف املجتمع ،حتى تخ�ضعها للالعدالة اقت�صادية .و�أي�ضا
هناك الفكرة التي تقول ب�أن الأديان هي ر�ؤى �أيدولوجية
زائفة تعك�س زيف العالقات االجتماعية� .أما فرويد فهو
كما نعلم منجذب �إىل تف�سري �سببية االع�ت�ق��اد ،بربطها
باملحفز الأول وهو التحرمي وال��ذي يعد امليزة التي متيز
االعتقاد الديني ،فاالعتقاد ي�ستدعي وجهاً خفياً� ،شيئا
غري قابل للنقا�ش وغري قابل على اال�ستحواذ �أو الفهم.
ويف خ�ضم ه��ذا ال�ت�ق��دم امل�ح�م��وم وامل�ت�ق��اف��ز للعامل �أج�م��ع،
بد�أت بوادر ه�شا�شة الفكر لدى البع�ض من ال�شباب تظهر
وت�برز على ال�سطح ،وم��ن ه��ذا املنطلق يجب على الفرد
ال�شاب �أوال �أن يعي �أ�سلحته الفكرية يف مواجهة التيارات
ال�ف�ك��ري��ة املختلفة ،لي�س ل�ل�إط��اح��ة ب�ه��ا ك��ون�ه��ا ع ��دوا ،بل
لفهمها لكونها قد تكون املعني لفهم ال�صورة الأكرب.
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