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هيلدا  الأمريكية  ال�شاعرة  للأطفال  كتبوا  الذين  العامليني  املبدعني  من 
اأنها  �شريتها  كّتاُب  ويذكر   .)1986-1910(  Hilda Conkling كونكلينج 
عا�شت يف اأ�شرة حمبة للأدب واملو�شيقى، بل اإن اأمها جري�س هازارد كونكلينج، 

كانت �شاعرة اأي�شا واأ�شتاذة للغة الإجنليزية بكلية �شميث يف نورثهامبتون.
كانت هيلدا �شاعرة نادرة يف زمانها؛ اإذ نظمت اأعمالها ال�شعرية كاملة يف �شن 
ال�شعر وتقوم  الرابعة والأربعة ع�شرة من عمرها. وكانت ترجتل  ترتاوح بني 
عندما  لها  عمل  اأوُل  �شدر  وقد  للن�شر،  وتقدميه  وتدوينه  بت�شجيله  والدتها 

كان عمرها �شت �شنوات!
للإ�شدار  �شافية  مقدمة  كتبت  التي  لويل،  اإميي  الأمريكية  ال�شاعرة  تذكر 
اأن والد  ال�شعري الأول لهيلدا كونكلينج وكان بعنوان »ق�شائد فتاة �شغرية«، 
هيلدا تويف عندما كانت يف الرابعة من عمرها، وقد عا�شت واأختها اإل�شا، التي 
الغابات  بها  حتيط  مدينة  وهي  نورثهامبتون،  يف  اأمهما  مع  بعامني،  تكربها 
والتلل؛ فكان جلمال الريف تاأثري عميق على هيلدا، وهو مو�شوع متكرر يف 
تن�شئتهما  وداأبْت على  ابنتيها؛   مع  �ِشعرها. كانت علقة جري�س عميقة جداً 
لهما  وتعزف  الإجنليزي،  الأدب  عيوَن  لهما  تقراأ  فكانت  راقية،  اأدبية  تن�شئًة 
روائع املو�شيقى على البيانو يف �شن مبكرة. ولهذا كما توؤكد اإميي لويل ت�شربت 
الطبيعية  البيئة  �شاعدت  وقد  الطفولة،  منذ  هيلدا  نف�س  اإىل  الإبداع  روح 

اجلميلة املحيطة بها على �شحذ موهبتها ال�شعرية. 
ذلك  ويكون  ؛  لويل  اإميي  تقول  كما  �ِشعرها،  على  الطبيعة  مو�شوع  ي�شتحوذ 
بو�شف ب�شيط وعفوي اأحيانا وبا�شتعاراٍت بالغة يف اخليال اأحيانا اأخرى. كما 
تتداخل الطبيعة مع موا�شيع اأخرى مثل ُحب اأمها، وق�ش�س واأحلم اليقظة، 

وال�شور اأو الكتب التي اأعجبتها.
�شدرت لها خلل حياتها ثلثة اأعمال �شعرية: »ق�شائد فتاة �شغرية« )1920، 
مبقدمة اإميي لويل( ، و»اأحذية الريح« )1922( و«�شيلفرهورن« )1924(، كما 

نْت خمتاراٌت من �ِشعرها يف اأنطلوجيات �شعرية خمتلفة. مِّ �شُ
نرتجم لها هنا هذه الق�شيدة بعنوان »عن اأحلمي«:

الآن كلُّ الزهوِر غاِفيٌة
والظلُم َي�ْشري.
وُيوَلد امل�شاء. . .

حان وقت ال�شكون.
عندما اأكون نائمة

اأجُد ِو�شادتي مليئًة بالأحلم.
كلُّها اأحلٌم جديدة:
مل ُيخربين بها اأحد

قبل اأن اأَعرُبَ ال�ّشَحاب.
تتذّكُر ال�شماَء، اأحلمي ال�شغريُة،

نَِّحة ، �شريعٌة، ُحلوة. اإنها ُمَ
�شاعدين يا اإلهي كي اأْحكَي اأحلمي

للأطفاِل الآخرين،
ا، حتى يذوقوا ُخْبًزا اأكرَث بَيا�شً

وي�شربوا حليًبا
يجعلهم ُيفّكرون يف املُروِج البعيدة

يف �شماِء النجوم.
�شاعدين يف تقدمِي اخلبِز للأطفاِل الآخرين

كَي تعوَد اأحلُمهم:
حتى يتذكروا ما عرفوه
َحاب. قبل اأن َيْعربوا ال�شَّ

ا�شمْح يل اأن اأُْم�ِشَك اأيدَيهم ال�شغريَة يف الظلم،
الأطفاَل الوحيدين،

الأطفاَل الذين فقدوا اأمهاِتهم.
ي اإلهي يا ُقّرَة َعيني، ا�شمْح يل اأن اأرفَع كاأ�شَي الف�شّ

لي�شربوا منه،
واأحكي لهم عن حلوِة

اأحلمي.

ا قبل...! أمَّ
د. هالل الحجري



ربيع الثاني 1441 هــ - ديسمبر ٢٠١٩م2

األدب العربي في روسيا... بين األمس واليوم!
وليد العبري

يف الآونة الأخرية بداأ الكتاب العربٍي املرتجم يخطو خطواته ـ 
واإن كان بخجل ـ يف �شوق الكتاب الرو�شية وبني رفوف املكتبات، 
وهو  الرو�شية.  ـ  العربية  للرتجمة  نظرية  اإر�ــشــاء  عن  ف�شل 
امل�شتعربة  زاريتوف�شكايا  فيكتوريا  الكاتبة  عنه  حتــدثــت  مــا 
واملــرتجــمــة الــرو�ــشــيــة، واأ�ــشــتــاذة الــلــغــة الــعــربــيــة يف اجلــامــعــة 

ال�شعوب. الرو�شية لل�شداقة بني 
واأ�شافت اأن الرتجمة الأوىل للقراآن الكرمي اإىل الرو�شية عام 
اأ�شـتاذ  1716 اأجنزت باأمر من القي�شر بطر�س الأول، وحققها 
بو�شتينكوڤ«  »بيوتر  الإيطالية  بــادوفــا  جامعة  يف  الفل�شفة 
وهو رو�شي الأ�شل. واإن كانت هذه الن�شخة من ترجمة القراآن 
الن�شخة  فــاإنــهــا جــرت عــرب  زمــنــيــا؛  الأوىل  هــي  الــرو�ــشــيــة  اإىل 
اللغة  عن  ولي�س  رييه«  دي  »اأندريه  بتوقيع  للقراآن  الفرن�شية 
العربية مبا�شرة. وقد ات�شمت هذه الرتجمة بالق�شور وكرثة 
الأخــطــاء بــدايــة مــن ا�ــشــم الــكــتــاب الـــذي ُتــرجــم بـــ: )الــقــانــون 
الن�س  مراجعة  عاتقه  على  املرتجم  ياأخذ  مل  كما  الــرتكــي(، 
يف  وردت  التي  الأخطاء  كل  الرو�شي  الن�س  فحّمل  الفرن�شي، 
اإليها  عمد  التي  احلــذوفــات  عــن  ناهيك  الفرن�شية،  الن�شخة 

املرتجم يف الن�شخة الرو�شية.
الــرتجــمــة الــتــالــيــة لــلــقــراآن الــكــرمي متــت عـــام 1790، وكــانــت 
امل�شرحي  الكاتب  قام  الأوىل؛ حيث  للرتجمة  ت�شحيح  مبثابة 
الرو�شي »ميخائيل ڤريوڤكني« برتجمة الن�س الفرن�شي ذاته 
األك�شندر  الكبري  رو�شيا  �شاعر  اأن  املــعــروف  ومــن  ريــيــه.  لــدى 
اأفكاره  ا�شتلهم  ومنها  الرتجمة،  ا�شتفاد من هذه  قد  بو�شكني 
و�ــشــاغ وجــدانــيــاتــه عــن الــقــراآن يف ديـــوان )حمــاكــاة الــقــراآن( 
عام  ويف  بعدها   .)1824 الــقــراآن  وحــي  )مــن  اأخـــرى  وبت�شمية 
ترجمة  عرب  وجــاءت  للقراآن،  الثالثة  الرتجمة  �شدرت   1792
الرو�شي  املــرتجــم  بها  قــام  الإجنــلــيــزيــة،  �شيل«  »جـــورج  ن�شخة 
التقنية  الأمانة  املرتجم  فيها  راعــى  وقد  كوملاكف«،  »األك�شيه 

واملعرفية يف الرتجمة.
ــال الــعــربــيــة الـــتـــي تــ�ــشــدى لــهــا املــرتجــمــون  ــمــ تــنــقــ�ــشــم الأعــ
الأوىل  املجموعة  مموعات:  ثلث  اإىل  الرو�س  وامل�شتعربون 
اهــتــمــت بـــالـــرتاث الــ�ــشــعــري والـــنـــرثي الــعــربــي يف مــرحــلــتــه 
املتنبي،  ديــوان  نذكر:  املرتجمة  الأعمال  تلك  ومن  الذهبية، 
اإىل  احلــمــداين،  الزمان  بديع  ومقامات  احلــريــري،  ومقامات 
العربية.  ال�شعبية  احلــكــايــات  مــن  متفرقة  مموعة  جــانــب 
موا�شيع  تناولت  نرثية  موؤلفات  من  اأخذت  الثانية  املجموعة 
العربية،  املنطقة  يف  وال�شيا�شي  الجتماعي  بال�شراع  تتعلق 
اأ�شحابها  كان  اأخرى  واأعمال  املقاومة،  باأدب  واأعمال ما عرف 

اإيدلوجية بالحتاد ال�شوفيتي. على علقة 

ومن اأبرز الرتجمات التي حتققت يف هذا اجلانب نذكر اأعمال: 
حمــمــود تــيــمــور، وغــ�ــشــان كــنــفــاين، وعــبــدالــرحــمــن الــ�ــشــرقــاوي، 
اأعــمــال  احــتــوت  الثالثة  املجموعة  واآخــريــن.  الــكــوين  واإبــراهــيــم 
الكّتاب واملبدعني العرب ممن اأحرزوا �شهرة عاملية واحتفت بهم 
الدولية،  اجلوائز  على  اأعمالهم  حــازت  كما  الأجنبية  الثقافات 
وجنيب  جــربان،  خليل  جــربان  اأ�شماء:  نذكر  النخبة  هــذه  ومــن 
حمــفــوظ، والــطــيــب �ــشــالــح، ويــو�ــشــف اإدريـــ�ـــس، وتــوفــيــق احلكيم 

وغريهم من الكّتاب املرموقني.
ــاد  يف الــتــ�ــشــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املـــا�ـــشـــي، تــ�ــشــبــب انــهــيــار الحتــ
حركة  على  ظهر  والــذي  الثقافية،  الُبنى  يف  ب�شرر  ال�شوفيتي 
ومن  بعمومه  املرتجم  الأدب  والن�شر خا�شة يف مال  الرتجمة 
ظروف  ظل  ففي  اخل�شو�س.  وجــه  على  الأوروبــيــة  غري  اللغات 
فيه  كــان  رو�شيا،  به  متر  حــاد  منعطف  وعند  �شعبة،  اقت�شادية 
ــذه الـــظـــروف  املــجــتــمــع عــلــى اأعـــتـــاب زمــــن جـــديـــد، فــفــي ظـــل هــ
برتجمة  الهتمام  وقــل  العربية،  اللغة  من  الرتجمة  انح�شرت 

الأدب العربي اإىل اأدنى م�شتوى له منذ ربيعه ال�شوفيتي الأول.
املنتج  التوا�شل بني  اأنقطع حبل  اأن  الو�شع  وقد ترتب على هذا 
العربي  الكتاب  اأ�شبح  الرو�شي، بحيث  العربي واملتلقي  الإبداعي 
هذا  ت�شبب  وقد  املكتبات.  ورفــوف  ال�شوق  عن  حمجوبا  املرتجم 
النــقــطــاع املــعــريف عــن الــعــامل الــعــربــي يف نــ�ــشــوء حــلــقــة مفرغة 
ذلك  الــبــلد؛  يف  الأو�ــشــاع  ا�شتقرار  بعد  ماثل حتى  اأثــرهــا  ظــل 
واجتيازها  اخلانقة  اأزمتها  من  رو�شيا  خروج  مع  وتوازيا   « لأنه 
ينبئ  الأو�شط  ال�شرق  امل�شهد يف  كان  الع�شري«  النتقايل  املخا�س 
الرو�شي  ال�شارع  اأن  حني  يف  قادمة،  بزلزل  وينذر  متلمل  بحالة 
»وال�شبب انقطاع التوا�شل مع امل�شرق العربي « بقي �شبه معزول 

عما يحدث مع اأ�شدقاء الأم�س.
يف الألفية اجلديدة، ويف ظل ا�شتعادة العلقات الرو�شية العربية 
املن�شرم( �شهد  العهد  باأ�شكال وم�شالح تختلف عن  زخمها )واإن 
جديدة  مرحلة  وبداأت  ملحوظا،  انتعا�شا  بدوره  الثقايف  التبادل 
على �شعيد الرتجمة والن�شر وا�شتقبال الكتاب العربي يف ال�شوق 
العلوم  الــتــابــع لأكــادميــيــة  ال�ــشــتــ�ــشــراق  ويــاأتــي معهد  الــرو�ــشــيــة. 
يف  للن�شر  العلم  ودار  للن�شر،  ال�شرقي  الــكــتــاب  ودار  الــرو�ــشــيــة، 
املهمة  العربي، ومن الرتجمات  الأدب  املهتمني برتجمة  مقدمة 
التي �شدرت عام 2009 عن دار العلم للن�شر ترجمة كتاب رفاعة 

الطهطاوي.
امل�شاألة الأخرى وامللحة براأينا تكمن يف اختيار الأعمال للرتجمة 
قد  العربي  فالأدب  الرو�شية؛  الن�شر  دور  لها من قبل  والرتويج 
وقع �شحية اجلري املحموم وراء الربح ال�شريع يف �شوق الكتاب، 
واجتذاب القارئ عن طريق العناوين ال�شادمة؛ اإذ يتم الرتويج 

احلياة  مــن  �شيقا  تقدم جانبا  لــروايــات   » والآخـــر  احلــني  بــني   «
العربية، مليئا بالقتل والرعب والكاآبة مثل الرواية التي حملت 
عنوان »�شعاد ... املحروقة حية« عام 2009 بل ذكر ل�شم املوؤلف، 
العربية،  للحياة  كابو�شي  جــو  يف  ال�شرف  جــرائــم  عــن  وتتحدث 

ورواية »امل�شوهة« 2007 بتوقيع كاتب يدعى هادي.
وحــتــى ل نــخــرج عـــن دقـــة الـــطـــرح، فــمــوؤلــفــو مــثــل هـــذه الــكــتــب 
تدور  املقدمة  املو�شوعات  ولكن  دائــمــا،  عرباً  لي�شوا  والــروايــات 
الــعــامل الإ�ـــشـــلمـــي، ومـــن ثــم » ويف ظــل نــقــ�ــس الكتب  يف فــلــك 
لدى  يت�شكل   » واملتنوعة  والفنية  احلقيقية  العربية  والــروايــات 
الـــقـــارئ الــرو�ــشــي تــ�ــشــور مــ�ــشــوه عــن الأدب الــعــربــي عــلــى وجــه 

اخل�شو�س.
ترجمة  عن  احلديث  عند  اإليها  التطرق  يجدر  اأخــرى  اإ�شكالية 
الأدب العربي اإىل الرو�شية، وهي البحث عن مرتجمني، بتاأكيد 
ثيمة الكثري من امل�شتعربني الرو�س الذين يرتجمون يف خمتلف 
العربي  الأدب  يرتجم  مل  الأدب.  مال  يف  لي�س  ولكن  املجالت 
اإقبال، ومن  الرو�شية منذ نحو 30-40 عاما. مل يكن هناك  اإىل 
مال  الأدبــيــة  فالرتجمة  نعلم  وكما  املتخ�ش�شون.  تــوارى  ثــم 
مع  كــانــت  الأخـــرى  امل�شكلة  ــادرون.  نــ فيه  واملتخ�ش�شون  خــا�ــس 
املعهد  يف  لمعني  خــرباء  كانوا  الذين  املخ�شرمني،  املرتجمني 
رو�شية  لغة  اإىل  الن�شو�س  ينقلون  اأنهم  ات�شح  ولكن  ال�شوفيتي، 

تعود اإىل زمانهم وت�شعب قراءتها اليوم.
العربي يف  الأدب  اأن الإهمال الذي يعرتي ترجمة  يبدو وا�شحا 
رو�شيا يجري يف اإطار معقد ومتعدد الأبعاد. وعندما نتحدث عن 
احلياة  ب�شريورة  مرتبطة  وثقافية  اجتماعية  كماهية  الرتجمة 
الرو�شية  الثقافتني  بني  ال�شعيف  الحتكاك  اأن  نرى  املعا�شرة؛ 
بني  النفتاح  حمدودية  اإىل  اأدى  عديدة  قــرون  خــلل  والعربية 
وافيا  ا�شتيعابا  الأدبية  الن�شو�س  ا�شتيعاب  اجلانبني، وق�شور يف 

الأركان. ومكتمل 
الن�شو�س وطريقة  اإبداع  ثمة م�شائل معرفية وتقنية خا�شة يف 
وهــذه  والــرو�ــشــيــة،  العربية  اللغتني  بــني  جــذريــا  تختلف  خلقها 
وا�شع  معريف  وبانفتاح  الأ�شلية  بالرتجمة  اإل  تذلل  ل  الفوارق 
الذي  الرو�شي  الن�س  يف  جنــده  ذلــك  على  مثال  الثقافتني.  بني 
ومن  مــتــجــاورتــني،  جملتني  يف  نف�شها  املــفــردة  تــكــرار  يحتمل  ل 
وال�شفات  املـــرتادفـــات  مــن  �شل�شلة  ا�ــشــتــخــدام  يف  امل�شت�شاغ  غــري 
بني  البنّي  الختلف  اأي�شا  ثمة  العربي.  الن�س  يحتملها  بينما 
ومظاهر  تقاليد  من  اأفرزته  وما  والرو�شية،  العربية  اجلغرافيا 
ثقافية وظواهر لغوية تزيد من �شعوبة التوا�شل بني الفريقني. 

مرة اأخرى فاملزيد من النفتاح يوؤدي اإىل املزيد من الن�شجام.

فيما عدا الهتمام البّي برتجمة القراآن اإىل اللغة الرو�سية ظلت الرتجمات الأخرى ـ من اأدب وفل�سفة وغريهما من فروع املعرفة، ولفرتة زمنية طويلة ـ حمدودة وغري متداولة 
بي القّراء، كما بقيت اللغة العربية من �سمن اللغات الأقل اهتماما لدى املرتجمي الرو�ض، وذلك اإذا ما قورنت باللغات الأوروبية وبع�ض اللغات الآ�سيوية الباِرزة.

Wali7-alabri@hotmail.com
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اإلصالح الديني أم تجديد الخطاب.. 
أسماء القطيبيةنحو أنوار إسالمية 

asmaalqutibi@gmail.com 

بــدايــاتــه تبعها  ازدهـــار يف  بــفــرتة  مــرَّ الإ�ــشــلم كفكر 
ــايل من  ــ الـــو�ـــشـــع احلـ اإىل  ــول  ــشـ ــذب و�ـ ــذبـ تـ ــــرتات  فـ
وعدم  الديني،  الفكري  الإنتاج  يف  الوا�شح  الرتاجع 
من  اأنتجته  ومــا  احلــداثــة  مــع  التعامل  على  الــقــدرة 
اأو  الـــديـــن  بــعــ�ــشــهــا مـــع  تــعــار�ــس  روئ واأطــــروحــــات 
تت�شادم معه، وبالطبع فاإن هذا الرتاجع خلق فجوة 
واقع  وبني  تقليديا  بقي  الــذي  الديني  اخلطاب  بني 
ــايل، ونــتــيــجــة لــذلــك ظــهــرت جــمــاعــات  ــ الــعــ�ــشــر احلـ
رف�شت  جماعات  متعاك�شني،  اجتاهني  من  متطرفة 
بحرفيته  باملوروث  ت�شبثت  وجماعات  بكليته  الدين 
والتفجري.  القتل  وجــمــاعــات  داعــ�ــس  ظــهــرت  ومنها 
ومع هذا الو�شع اجلديد وجد املفكرون الإ�شلميون 
مــيــزان  خــلــق  منهم  يتطلب  حـــرج  و�ــشــع  يف  اأنف�شهم 
منهم  كثري  فتبنى  املـــاأزق؛  هــذا  من  ينقذهم  و�شطي 
فيه  ركزوا  الذي  الديني«  » جتديد اخلطاب  م�شروع 
من  اأكرث  الدين  وروح  ال�شريعة  مقا�شد  اإظهار  على 

وال�شكليات.  وال�شعائر  بالفقه  الهتمام 
اخلطاب  جتــديــد  ــاولت  حمـ اأن  �ــشــامل  �ــشــلح  يعتقد 
ــاولت غــري مــديــة يف الــوقــت احلــايل؛  الــديــنــي حمـ
كون اأن اخلطاب يتطلب الإف�شاح عن واقع، والواقع 
ومثالية  مبــبــالــغــات  احلــديــث  اأمـــا  م�شجعا،  يــبــدو  ل 
ت�شتجدي تاريخ فجر الإ�شلم وبطولته فهو خطاب 
يفتقد امل�شداقية، واإن اأحدث تاأثريا فتاأثريه حمدود، 
امل�شهد  يف  املت�شدرة  للخطابات  وبالنظر  اأنــه  خا�شة 
ال�شجال  لأ�ــشــلــوب  تــلــجــاأ  اأنــهــا  ف�شنلحظ  الإ�ــشــلمــي 
ــرد عــلــى املــعــار�ــشــني، وخــطــابــات اإقــ�ــشــاء الآخـــر  ــ والـ
ــرد عــلــى افـــرتاءاتـــه، وهـــذا عــمــومــا �ــشــاأن املــهــزوم،  والـ
على  الــعــمــل  بـــدل  نف�شه  عــن  بــالــدفــاع  ين�شغل  حــيــث 
والتهديد.  بالدونية  ي�شعر  كونه  اخلا�س؛  م�شروعه 
وحده  امل�شروع  هذا  فــاإن  �شخ�شية،  نظر  وجهة  ومن 
اأن يكون  الــراهــن، واإمنـــا يجب  الــوقــت  غــري كــاف يف 
ويلم�س  ال�شباب  ي�شتهدف  اأكــرب  م�شروع  من  جــزءا 
غر�شها  التي  الت�شورات  تلك  يزحزح  بحيث  واقعهم، 

رجال الدين التقليديون يف عقولهم، ويقدم الإ�شلم 
كمدخل للح�شارة ل عائقا يف تقدمها. 

كما حتدث الباحث �شلح �شامل  يف مقاله »الإ�شلح 
الــديــنــي والــتــجــديــد الــثــقــايف يف املـــجـــال احلــ�ــشــاري 
العربي« عن الأ�شويل النتهازي، وهو -كما يعرفه- 
الع�شر احلايل،  اإمكانيات  ي�شتفيد من  الذي  املتدين 
ــاره الــتــقــلــيــديــة ولــلــنــيــل من  ــكـ ويــوظــفــهــا لــ�ــشــالــح اأفـ
اأدواتــهــا،  وتنتج  احلــداثــة  حتت�شن  الــتــي  املجتمعات 
ا�شتطاع  اجلديد  الأ�شويل  فــاإن  �شامل  �شلح  وبــراأي 
يف  التنوير  تقبل  متناق�شة  هــويــة  لنف�شه  يــكــون  اأن 
ــادي، وتــرفــ�ــشــه يف اجلــانــب الــفــكــري، كما  ــ جــانــبــه املـ
لكنها  ال�شيا�شية  الت�شريعات  يف  بالعلمانية  تقبل 
هذا  جنــد  اأن  وميكننا  الــوجــودي.  مبعناها  ترف�شها 
والإعلم  الف�شائيات  بقوة يف  اليوم حا�شرا  النموذج 
ملناق�شة  الدينية  املوؤ�ش�شات  تنظمها  التي  والــنــدوات 
املكان  املظهر احلداثي يف  الع�شر، حيث جند  ق�شايا 
نف�شه  اخلطاب  بينما  امل�شطلحات،  وحتى  والهندام 
غري  التقليدية  بالعقلية  الــقــدمي  اخلــطــاب  ذات  هــو 
الأعــمــق  النظر  اأو  الن�شو�س  حتــريــك  على  الــقــادرة 
احلال  تغري  مراعاة  دون  فيها،  اللغوي  التف�شري  من 
وتــطــور الــعــلــوم واحلــيــاة وتــبــدلــهــا لأمنـــاط جــديــدة. 
اأورده  �شالح  ها�شم  للكاتب  اقتبا�شا  هنا  اأ�شتح�شر 
يف مــقــدمــة كــتــاب مــعــ�ــشــلــة الأ�ــشــولــيــة الإ�ــشــلمــيــة 
ــد حــ�ــشــل اغــتــ�ــشــاب لــلــمــفــاهــيــم  ــ حــيــث قـــــال:" ...وقــ
الأ�شويل  فاحلزب  الأخــرية،  الآونــة  يف  وامل�شطلحات 
بــدًل  »النه�شة«  با�شم  نف�شه  يــدعــو  مثل  التون�شي 
ــه:اأي  لـ مــطــابــق  حقيقي  بــا�ــشــم  نف�شه  يــدعــو  اأن  مــن 
اإىل  ماي�شري  وهو  التقليديني".  اأو  املحافظني  حزب 
تغيري  مبقت�شى  جـــاء  املــ�ــشــطــلــحــات  يف  الــتــبــديــل  اأن 
يف  �ــشــواء  نف�شه،  هــو  اخلــطــاب  جوهر  بينما  الق�شور، 
الدينية/ اخلطابات  اأم  املح�شة  الفكرية  اخلطابات 
واجلماعات  املفكرين  من  قليلة  لندرة  اإل  ال�شيا�شية 
التي ا�شتطاعت انت�شال نف�شها ودعت مل�شاريع اإ�شلح 

جريئة. 
اأمــر  الديني  الفكر  لتجديد  الــدعــوة  فـــاإنَّ  وبالطبع 
احل�شول  اإليه  دعــا  من  اأيٌّ  يتوقع  ول  بالهني،  لي�س 
العك�س  اإن  بــل  مــتــمــعــي،  اأو  مــوؤ�ــشــ�ــشــي  تــاأيــيــد  عــلــى 
ــة بـــالتـــهـــام بــالــكــفــر  ــدايـ ــا يــتــوقــع حــ�ــشــولــه، بـ ــو مـ هـ
وتغليب  ــداف  ــ الأهـ يف  بالت�شكيك  مــــرورا  والإحلـــــاد، 
كال�شجن  للأذى  بالتعر�س  وانتهاء  املوؤامرة،  نظرية 
والغتيال. كما يكمن خطر مثل هذه الدعوات يف عدم 
فهم من يتبنونها لها ب�شكل كامل فيحورون مبادئها 
من  تطويعها  يتم  اأو  �شيا�شية  حركات  لحقاً  لت�شبح 
قبل بع�شهم للأفكار ال�شلفية دون وعي مما يعيدها 
الغالب من  اأن  ب�شبب  ذلك  ولعل  ال�شفر.  نقطة  اإىل 
الإ�شلم  واأن  احلل  هو  الدين  باأن  يوؤمنون  املفكرين 
فهم  وبــالــتــايل  غـــريه،  دون  احلقيقة  ميــلــك  بــالــذات 
وجميع  والعلوم  والقت�شاد  ال�شيا�شة  يف  يح�شرونه 
الأخـــلقـــي  الــتــكــريــ�ــس  ويــهــمــ�ــشــون دوره يف  املـــعـــارف 

الروحي.  والتهذيب 
اإن الإ�ــــشــــلح الـــفـــكـــري مــهــمــة �ــشــاقــة تــتــطــلــب مــن 
التاأييد  متتلك  كونها  م�شاندتها،  الدينية  املوؤ�ش�شات 
بــرامــج  لتبني  الــلزمــة  املــاديــة  والــ�ــشــيــولــة  ال�شعبي 
و�شيا�شات على نطاقات وا�شعة ولكافة فئات املجتمع، 
ال�شبان،  املفكرين  مــن  ال�ــشــتــفــادة  منها  يطلب  كما 
وا�ــشــتــ�ــشــارتــهــم يف مــعــ�ــشــلت الــعــ�ــشــر، والــبــعــد عن 
الن�س  الــتــي متــجــد حــفــظ  الــقــدميــة  الإفــتــاء  عقلية 
دون فــهــمــه، والـــدعـــوة اإىل فــهــم الأبـــعـــاد الــروحــانــيــة 
يف  الــديــن  ا�شتخدام  عــن  والبعد  الدينية.  لل�شعائر 
ف�شيكون  ذلك  ذلك  ح�شل  واإن  ال�شيا�شية،  القرارات 
بداية خما�س ع�شري نحو التنوير الذي �شيكون �شاقا 
اأحدثه  الــذي  الأثــر  ذات  �شيحدث  لكنه  اجلميع  على 
احللول  اأهــم  مــن  واحـــدا  و�شيكون  الــغــربــي،  التنوير 
ركب  اإىل  بالإ�شلم  تدين  التي  الــدول  �شت�شم  التي 

املتح�شرة.  الدول 

يطرح الباحث �سالح �سامل يف مقاله »مبجلة التفاهم«)الإ�سالح الدينى والتجديد الثقايف يف املجال احل�ساري العربي( بالنظر اإىل واقع الإ�سالم اليوم وما مير به من 
اأم بحاجة لإ�سالح وجتديد الفكر الديني نف�سه؟، مبديًا راأيه حول �سرورة  فرتة ركود وتراجع �سوؤال مهما وهو: هل نحن بحاجة لتجديد واإ�سالح اخلطاب الديني 

اإ�سالح الفكر الديني ل اخلطاب نف�سه، بالنظر لواقع احلال، ولتجارب مفكرين اإ�سالميي مثل ح�سن البنا والألو�سي وحممد عبده وغريهم. 
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محمد الكمزاري

الجتماع  علماء  ها  يعدُّ كثرية  اجتماعية  عوامل  فهناك 
وبخا�شة  متمع  اأي  فهم  على  تعني  م�شرتكة  حقائق 
اأبرز هذه احلقائق  ملعرفة نظمه وتقاليده وطباعه، ومن 
)الدين( الذي يعتنقه اأفراد املجتمع، فمن �شاأن الدين اأن 
يجعل اأفراد املجتمع ينتظمون يف مموعة مرتابطة لها 
الأثر الكبري يف اجلوانب الإميانية يف حياة الفرد، اإ�شافة 
اإىل دوره يف اإر�شاء منظومة القيم الأخلقية التي  ي�شعى 

املجتمع اإىل حتقيقها عرب م�شار حركة التاريخ.
يف  الدين  دور  فكرة  �شن�شتعر�س  هذا  مقالنا  خلل  ومن 
-اأحمد  الباحث  له  ف�شّ كما  الجتماعي  التغيري  اإحــداث 
�ــشــامل- يف مــقــالــه مبــجــلــة الــتــفــاهــم »الـــديـــن والــتــغــيــري: 

جدلية الفرد واجلماعة يف التجربة الإ�شلمية«
 وكــقــاعــدة نــنــطــلــق مــنــهــا نــتــطــرق اإىل تــعــريــف )الــتــغــرّي 
الجتماعي( الذي هو حمور هذا املقال حيث ُيعرف باأنه 
حتول  كل  هو  اأو  اآخــر،  اإىل  اجتماعي  نظام  من  النتقال 
وظائفه  اأو  بنائه  يف  �ــشــواء  الجتماعي  التنظيم  يف  يقع 

خلل فرتة زمنية معينة.
وغالباً ما يكون الدافع وراء التغرّي هو اأن الواقع املوجود 
قد ل يعرب عن اإرادة الأفراد املكونني للمجتمع، ومن هنا 
اأن  ينبغي  فاإنِّه حيثما وجدت فجوة بني ما هو قائم وما 
يكون اأو ما ُيريده املجتمع اأو ما تريده القيادة ال�شيا�شية، 
فيها  تــتــدخــل  الــتــي  املجتمعات  بع�س  يف  يــحــدث  قــد  كــمــا 
اأو ثقايف  احلكومات لإحداث تغيري ما يف نظام اجتماعي 

فاإنَّ التغرّي يحدث غالباً.
املجتمعات،  يف  التغيري  عــوامــل  اأهـــم  اأحـــد  الــديــن  يعترب 
املجتمعات  تــاريــخ  يف  التغيري  لعملّيات  �شريعة  وبــنــظــرة 
ــن الــعــوامــل  ــو مـ ــن هـ ــديـ ــة �ـــشـــرى اأن عـــامـــل الـ الــبــ�ــشــرّي
ل  ــه  اإّنـ الــقــول  وميــكــن  احلــ�ــشــارات،  تكوين  يف  الرئي�شّية 
النحو  بها على  يوؤمنون  اأتباع  اإل ولها  دينّية  توجد دعوة 
الذي يدفعهم للإميان ب�شدقّية هذه الدعوة، »ول�شّك يف 
اإ�شلح القوم اّلذين خوطبوا  حيح هو  اأثر الّدين ال�شّ اأن 

به، وانت�شالهم من ح�شي�س النحطاط اإىل اأوج ال�شمو«، 
ول يقّلل مــن اأهــمــّيــة هــذه الــدعــوة عــدم اإميـــان الآخــريــن 
بها، فكّل ق�شّية دينّية لها من الأتباع كما لها الكثري من 
تتّم  واّلتي  التغيري  عملّية  اأهمّية  تربز  وهنا  املعار�شني، 
من خلل العمل على تبيان املكا�شب الدنيوّية ويف الآخرة 

عند اعتناق الّدين اجلديد .
املــيــلدي  ال�شابع  الــقــرن  اأوائـــل  الإ�ــشــلم يف  فمنذ ظــهــور 
دينياً  زعيماً  الر�شول  يكن  وا�شحاً حيث مل  التداخل  كان 
وقــائــداً  ومــدنــيــاً  �شيا�شياً  زعــيــمــاً  كــذلــك  كــان  بــل  فح�شب 

ع�شكرياً.
اأمنوذجا  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  حممد  �شيدنا  دعوة  تعد 
هي  كما  الزمن،  عامل  من  ا�شتفادتها  حيث  من  متفرداً 
ا�شتطاعت  فقد  الأخــرى.  املختلفة  اجلوانب  من  متفردة 
الــذي مل  الق�شري،  اأن حتقق خــلل عمرها  الدعوة  هــذه 
يتعد عقدين ونيفاً من ال�شنوات، ثورة يف التغيري مازالت 
اإىل  كذلك  تبقى  و�ــشــوف  هــذا،  يومنا  حتى  باقية  اآثــارهــا 

اآخر الزمان.
كانت  الــتــي  العربية،  القبائل  الــدعــوة  هــذه  غــريت  فقد   
اأمــة  منهم  فجعلت  والنهب،  وال�شلب  الــغــزو  على  تعي�س 
والتعاطف  والــرحــمــة  املـــودة  اأفــرادهــا  بــني  ي�شود  واحـــدة، 
والتكامل، بحيث اأ�شبح املجتمع الإ�شلمي ج�شداً واحداً، 
كالبنيان املر�شو�س ي�شد بع�شه بع�شاً . وهكذا نقلت هذه 
الدعوة العرب من املرحلة القبلية، اإىل مرحلة الأمة، يف 
�شنوات قليلة ل تعد �شيئاً يف عمر الزمان، واإن هذه النقلة 
اأخــرى يف  دعــوة  اأيــة  ت�شتطع  متميزة، مل  نقلة   » »لعمري 
الزمنية  املـــدة  تــلــك  خـــلل  حتققها  اأن  الــبــ�ــشــريــة  تــاريــخ 

. القيا�شية 
وجتــدر الإ�ــشــارة اإىل دور الــقــراآن الــكــرمي يف فر�س منط 
عــاّمــة،  بــ�ــشــورة  وامل�شلمني  ــًة  خــا�ــشّ الــعــرب  عــلــى  التغيري 
امل�شلمني  على  فــر�ــس  اإذ  تغيري،  هــو  ذاتــه  بــحــّد  فــالــقــراآن 
املتعّددة يف جميع مناحي احلياة، واأ�شبح  ال�شلوك  قواعد 

حياٍة  اأ�شلوب  عّلمهم  فقد  للم�شلمني،  الأّول  املــرجــع  هــو 
ــشـــلم، وذلـــك يف  جــديــدة مل يــكــونــوا يــعــرفــونــهــا قــبــل الإ�ـ
بــاإلــه واحــد هــو خالق  املــجــالت الّدينّية واأهــّمــهــا الإميـــان 
الكون ومدّبر الوجود، ونّظم القراآن الكرمي حياة الّنا�س 
نظاماً  امل�شلمني  على  فر�س  فقد  املختلفة،  نواحيها  من 
اجتماعّياً واحداً، وكذلك و�شع  اقت�شادّياً واحداً، ونظاماً 
اّلــنــا�ــس يف ال�ّشلم  الــعــلقــات بــني  ــتــي حتـــّدد  اّل الــقــوانــني 
واأ�شبح للم�شلمني كتاب كان ومازال هو احلكم  واحلرب، 
مفاخر  من  هــذا  ويعّد  خــلف،  بينهم  دّب  اإذا  النا�س  بني 
العرب باأن اأكرمهم اهلّل تعاىل بالقراآن الكرمي اّلذي يعد 
 . هــذا  يومنا  نــزولــه وحــتــى  بــدايــة  مــن  للتغيري  اأداٍة  اأهــم 
يف  اأحدثه  اّلــذي  التغيري  عن  الكرمي  القراآن  يف  والبحث 
املجتمعات الإ�شلمّية يفوق قدرة الإن�شان، فالقراآن لي�س 
ودر�ــس،  وحتليل  تدّبر  كتاب  هو  بل  للقراءة  كتاٍب  مــّرد 
القوانني  �شتكون  والــتــي  ال�شرعّية  العلوم  خرجت  ومنه 
الإ�شلمّية  احل�شارة  �شتبداأ  منها  النا�س  حلياة  الّناظمة 
ذلــك  يف  املــعــروفــة  الــعــلــوم  جميع  ت�شمل  والــتــي  بالن�شوء 

الزمان .
الجتماعي  التغيري  يف  اأ�شا�شي  عامل  الدينية  الفكرة  اإن 
نابعة  الفكرة  تكون هذه  اأن  ب�شرط  ولكن  نحو احل�شارة، 
 . حتريف  ول  ت�شويه  ينله  مل  خال�س،  �شماوي  ديــن  مــن 
ــر كــذلــك، فــاإنــنــا ل جنــد مــن بــني الــديــانــات  ومــا دام الأمـ
�شوى  بالب�شرية  للنهو�س  اليوم  مر�شحاً  ديناً  ال�شماوية 
 - الذي حافظ  الوحيد  الدين  الإ�شلم هو  لأن  الإ�شلم، 
اأول  نزلت  كيوم  التوحيد،  عقيدة  �شفاء  على  اهلل  بف�شل 
اهلل عز  اأن  هــذا  وال�شر يف  ــس،  الأر�ـ اإىل  ال�شماء  مــن  مــرة 
وجل قد تكفل بحفظ كتاب الإ�شلم العظيم، فقال تعاىل: 
 . )9 )اإنا نحن نزلنا الذكر واإنا له حلافظون ()احلجر: 
امل�شدر  هو  الــكــرمي،  الكتاب  بهذا  الإ�ــشــلم  يبقى  و�شوف 
اإىل  بالب�شرية  النهو�س  واأبداً« على  القادر »دوماً  الوحيد 

ال�شامية. اآفاق احل�شارة 
m-alkumzari@hotmail.com

الدين اإلسالمي والتغير االجتماعي نحو الحضارة

واملجتمع  الدين  بي  الوثيق  اللت�ساق  اإىل  نظرًا  واخل�سو�سية،  التميز  يف  غاية  جمتمعاتنا  يف  الجتماعي  والتغري  الدين  بي  العالقة  تعترب 
ب�سكل عام والدين والدولة ب�سكل خا�ض.
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سيف الوهيبي  

saif.alwahaibi15@gmail.com

عبدال�شلم  حممد  الكاتب  مقال  يف  املفاهيم  هــذه  نناق�س 
»الت�شامح..  بعنوان  »التفاهم«-  مبجلة  -واملن�شور  الأ�شهب 
راير  للموؤلف  الأملانية  عن  وترجمه  والتحرر«،  العــرتاف 
روايتني:  �شنطرح  الت�شامح،  مفهوم  ول�شتخل�س  فور�شت. 
ومتفائلة،  م�شرقة  والــثــانــيــة:  ومت�شائمة.  قــامتــة  الأوىل، 
اأ�شا�شاً ملمار�شات ومعنى الت�شامح ن�شقطها  ومتثل الروايتان 
املنظور  ح�شب  �شحيحتان  وكلتيهما  املعا�شر،  واقعنا  على 

اأي�شاً. التاريخي 
الرواية الأوىل

حق  يف  ارتكبت  التي  الأليمة  بارثمي«  »�ــشــان  مــزرة  وبعد 
»بالهوغونوت«  واملعروفة  الربوت�شتانتية  امل�شيحية  الأقلية 
فرن�شا  عينت  اأوربــا،  بها  تقبع  كانت  التي  الظلم  ع�شور  يف 
زمــام  الــرابــع  هـــري  املــلــك  لل�شلطة-  مــفــاجــئ  حتـــول  -ويف 
املذهب  يعتنق  كــان  هــري  اأن  املــعــروف  مــن  حيث  ال�شلطة؛ 
الــربوتــ�ــشــتــانــتــي، ولــكــن �ــشــرعــان مــا اأعــلــن هـــري اعــتــنــاقــه 
الكاثوليكية يف حماولة منه لراأب ال�شدع وو�شع حد للحرب 
املعروف  ال�شهري  املر�شوم  اإ�شدار  عنه  نتج  ما  وهو  الأهلية، 
»مبــر�ــشــوم نــانــت«، هــذا املــر�ــشــوم الـــذي اعـــرتف بــكــل و�ــشــوح 
بالأقلية الربوت�شتانتية بو�شفهم مواطنني فرن�شيني ولكن 
بينها  مــن  احلــريــات،  بع�س  ومنحهم  الثانية  الــدرجــة  مــن 
اأماكن خم�ش�شة وباأزمنة حمددة،  حرية ممار�شة الدين يف 
وحدد املر�شوم املنا�شب التي ميكن لهم تقلدها يف املوؤ�ش�شات 
ي�شمح  التي  واجلــامــعــات  املــدار�ــس  مــن  نــوع  واأي  العمومية، 
القول  ميكن  املجمل  ويف  ..الـــخ،  وارتــيــادهــا  بت�شيدها  لهم 
بهويتها،  اعــرتاف  على  ح�شلت  الربوت�شتانتية  الأقلية  اأن 
القمع  اأ�شكال  كافة  من  حمايتها  متت  املر�شوم  هذا  وبف�شل 
وال�ــشــطــهــاد، لــكــن يف الــوقــت نف�شه عـــززت هـــذه الــقــوانــني 
مــن مــوقــعــهــا يف و�ــشــعــيــة حتــظــى فــيــهــا اجلــمــاعــة بــنــوع من 
الت�شامح مقابل خ�شوعها لإرادة ال�شلطة احلاكمة، كما اأنها 
بعد  الجتماعي  الهرم  يف  الثانية  املرتبة  دائماً  حتتل  ظلت 

اجلماعة الكاثوليكية يف ممل احلياة اليومية العامة.
يعني  كــان  املــنــقــو�ــس  والعــــرتاف  الت�شامح  مــن  الــنــوع  هــذا 
انتقد  وفيه  والثقايف،  الجتماعي  الو�شم  اأ�شكال  من  �شكًل 

بقوله:  الت�شامح  من  النوع  هــذا  مريابو  الفرن�شي  الثوري 
ما  والطغيان  لل�شتبداد  عــلمــة  هــو  املــ�ــشــروط  »الت�شامح 
بــه اجلماعة  مــن طــرف واحــد متــنُّ  واعــرتافــاً  ت�شاحماً  دام 
�ــشــروطــه، وتــظــل يف  الــتــي تقبل بكل  احلــاكــمــة على الأقــلــيــة 
احلاكم«،  لأمــر  العمياء  والتبعية  باخل�شوع  تت�شم  و�شعية 
من  �شل�شة  اإىل  الت�شامح  مــن  الت�شور  هــذا  تعر�س  ومثله 
النتقادات من لدن فل�شفة ع�شر التنوير، اأمثال اإميانويل 
كانط، وغوته، ف�شيا�شة الت�شامح تبدو مثل نوع من ال�شيا�شة 
الــذي  فــالعــرتاف  الرتاتبية؛  مــن  �شكل  اأو  ال�شرتاتيجية 
حتظى به الأقلية مينحها حريات مقيدة، ويجعل يف الوقت 
من  ومواطنني  تابعني  رعايا  مرد  اجلماعة  اأع�شاء  نف�شه 
الدرجة الثانية، فهم ل يتمتعون باحلقوق نف�شها، بل متنح 
لهم تراخي�س خا�شة ميكن اأن ت�شحب منهم يف اأية حلظة.

الثانية الرواية 
ويف خ�شم ال�شراعات التي خا�شتها الأقاليم الربوت�شتانتية 
ب�شمال هولندا �شد احلكم الإ�شباين والإكراه الذي تفر�شه 
بخ�شو�س  مهمني  تطورين  ندر�س  الكاثوليكية،  الكني�شة 
ــة الــديــنــيــة -خــا�ــشــة الــكــتــابــات  ــريـ ــل احلـ ــ الـــ�ـــشـــراع مـــن اأجـ
التي  كالفن(  جــون  الفرن�شي  للم�شلح  )ن�شبة  الكالفينية 

للملك. عرفت مبعار�شتها 
التطور الأول يخ�س الإعلن عن احلق الطبيعي يف ممار�شة 
احلرية الدينية، كحق معطى من اهلل، بو�شفه حقاً �شيا�شيا 
اأ�شا�شياً، اأما التطور الثاين فهو ما يتعلق مبعار�شة ال�شلطة 
بو�شفه  الأ�شا�شي  احلــق  هــذا  حتــرتم  اأن  اأبــت  التي  احلاكمة 
اأي  والــديــنــي؛  ال�شيا�شي  الــواجــب  عــن  بــعــيــداً  طبيعيا  حــقــا 
امل�شتبدة  ال�شلطة  هذه  فمثل  الطبيعي،  احلق  واجب  بدافع 
بتعاقدها  واأخــلــت  جهة،  من  اهلل  مع  العهد  نكثت  قد  تكون 
الدينية مل تكن هبة  اأخرى، فاحلرية  ال�شعب من جهة  مع 
ممنوحة من احلاكمني، بل هي حقاً طبيعياً، ومن ثم فهي 
لهذا  الــثــوريــة  والنتيجة  ال�شيا�شية؛  للعدالة  اأ�شا�شي  حــق 
�شنة  اأوتريخت«  »احتاد  ال�شمال  اإقليم  تق�شيم  كانت  املطلب 
1579م، الذي اأدى اإىل تاأ�شي�س جمهورية جديدة اأ�شبحت يف 
القرن ال�شابع ع�شر اأمنوذجاً يقتدى به يف �شيا�شة الت�شامح، 

وقد مثلت هذه املطالبات احلق الطبيعي للحرية ال�شيا�شية 
والدينية، وربط املطالبة بالت�شامح بحق جذري يف العدالة 
بالتربير  يتعلق  اأ�شا�شي  مبطلب  ربطها  مبعنى  ال�شيا�شية؛ 

ال�شيا�شية. ال�شلطة  ملمار�شة  العام 
تــ�ــشــور جديد  الــ�ــشــيــاق، نلقي نــظــرة خــاطــفــة عــلــى  ويف هــذا 
ــذي كـــان �ــشــائــداً مـــن قــبــل،  لــلــتــ�ــشــامــح خمــالــف لــلــتــ�ــشــور الــ
املتبادل«  الحــرتام  على  القائم  »بالت�شور  ت�شميته  ارتاأينا 
الــدميــوقــراطــيــون  املــواطــنــون  يــحــرتم  مبوجبه  ت�شور  وهــو 
بينهم  فيما  مت�شاوين  مواطنني  بو�شفهم  البع�س،  بع�شهم 
التي  اجلذرية  الختلفات  من  بالرغم  وقانونياً،  �شيا�شياً 
�شكل احلياة  والعرقية بخ�شو�س  الدينية  تطبع ت�شوراتهم 
منطق  الت�شامح  يتبع  املعنى  هذا  وفق  وال�شحيحة؛  اخلرية 

التحرر بدًل من منطق الهيمنة والت�شلط.
الت�شامح  �ــشــيــا�ــشــة  مــن  الــقــامتــة  ــة  الـــروايـ نـــرى  اأن  ميــكــنــنــا 
م�شتوى  بعد  تتجاوز  مل  بحيث  الآن،  حتى  املفعول  �شارية 
عن  تقول  التي  املعا�شرة  املجتمعات  يف  واخلطاب  املمار�شة 
ال�شابقة  نف�شها دميوقراطية، فالت�شامح الذي طبع املرحلة 
باأ�شكال  كــان  واإن  املعا�شرة؛  متمعاتنا  يف  حا�شراً  زال  ل 
املجتمعات  يف  املت�شاحمة  فال�شلطة  خمتلفة،  دميوقراطية 
املــ�ــشــمــاة دميــوقــراطــيــة ُتــظــهــر �ــشــيــغــة مــا يــ�ــشــمــى الأغــلــبــيــة 
الــقــائــمــة عــلــى حكم  الــدميــوقــراطــيــة  اأو  الــدميــوقــراطــيــة، 
ال�شلطات  من  العديد  اتخذت  الآخــر  اجلانب  يف  الأغلبية، 
القمع  ونبذت  بالتعددية،  والعــرتاف  احلرية  �شمان  مبداأ 
موالني،  رعايا  اإنتاج  ميكن  ل  اأنــه  اآمنت  حيث  وال�شطهاد، 
هــم يف نــهــايــة املــطــاف رعــايــا خــا�ــشــعــون قــابــلــون لــلنــفــلت 
الدينية  اجلماعات  اأتباع  بــه:  نختم  وكمثال  حلظة،  اأيــة  يف 
اإيجابي واأ�شبحوا  الذين مل يتم العرتاف بهوياتهم ب�شكل 
مو�شع ملحقة، اأو اأولئك الذين حظيت هوياتهم باعرتاف 
قاموا  ال�شلطة،  تنتهجها  التي  الت�شامح  �شيا�شات  يف  جزئي 
واأنــتــجــوا  وعـــربه،  الــ�ــشــراع  نــطــاق  يف  معينة  هــويــة  بت�شكيل 
�شلطة بداخل ال�شلطة لت�شكيل هوية خا�شة معار�شة غالبا 

ما انتهت بال�شراع واحلرب.

ُيعرف مفهوم الت�سامح بوجه عام على اأنه »الرغبة يف التخلي عن حقنا يف المتعا�ض واحلكم ال�سلبي، والت�سرف باعتدال جتاه من اآملنا على نحو جائر، وتعزيز اأخالق 
ال�سفقة وال�سماحة وحتى احلب على الرغم من اأنه قد ل ي�ستحقه )اأو ل ت�ستحقها(«، اإل اأن الت�سامح -ح�سب اخلطاب ال�سيا�سي املعا�سر- له مناٍح خمتلفة وجوانب 
متعددة ت�ستمل على العرتاف  بالآخر والتعاي�ض معه على اأ�سا�ض حرية املعتقد وحرية التعبري؛ مما ُيف�سي اإىل تعاي�ض م�سرتك و�سلمي قائم على اعرتاف متبادل 
وم�ساواة �سيا�سية بي املعنيي به، وكما ميكن اأن ُيبنى الت�سامح على اأ�سا�ض العرتاف والحرتام املتبادلي، كذلك ميكن اأن يكون الت�سامح يف اأحيان كثرية تعبريًا عن 

الهيمنة واإ�سمارًا لالزدراء جتاه الآخر يف حماولة ملنعه من التحرر!

الطريق إلى االعتراف والتحرر عبر بوابة التسامح
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هنية الصبحية

للحقوق  الإ�ــشــلمــي  الــتــ�ــشــور  اأن  اإىل  الــبــاحــث  ويــ�ــشــري 
واحلريات يتميز بخا�شيتني تتمثلن اأول: يرى الإ�شلم 
اأداء احلقوق كاأي واجب ديني اآخر؛ وبالتايل فاإن احلافز 
والــدوافــع  ال�شيا�شية  احلــوافــز  على  مــوؤثــرا  يعد  الديني 
الــطــبــيــعــيــة الــتــي تــ�ــشــكــل �ــشــمــانــا اإ�ــشــافــيــا اإىل �ــشــمــانــات 
اأمر  احلقوق  اأن  الإ�شلم  يرى  ثانيا:  املعروفة.  احلرية 
ــاأداء  بـ تــاأمــر  تعاليمه  واأن  بــه  مــطــالــب  ل  بـــاأدائـــه  مكلف 
الذي  الكبري  التحدي  اأن  يذكر  كما  لأ�شحابها،  احلقوق 
مفهوم  اأنه  املواطنة  مفهوم  نحو  العربية  الأمة  تواجهه 
م�شتحدث من التجربة الغربية حتت ما ي�شمى بالعلمنة 
املختلفة  املوؤ�ش�شات  عن  وتنحيته  الدين  اإبعاد  تعني  التي 
الجــتــمــاع  عــلــمــاء  اأن  اإىل  الــنــظــر  يلفت  كــمــا  الـــدولـــة.  يف 
ذلــك،  اإىل  اأ�ــشــار  جيدنز  اأنــتــوين  بينهم  ومــن  املعا�شرين 
الجتماعية  املــوؤ�ــشــ�ــشــات  يف  الــديــنــيــة  الــ�ــشــيــادة  اأن  ذاكــــرا 
الغربية بداأت بالتناق�س الذي اأثر كثرياً على املجتمعات 
وخا�شة مع تعاظم دور العلمنة فيها، وبالرغم من ذلك 
فاإن هذه التطورات ل تعني انت�شار العلمنة اأو انت�شارها، 
وبهذا فاإن الباحث ي�شري اإىل �شرورة اللتفات اإىل ثلث 
ظواهر يحب اعتبارها والأخذ بها وهي: اإن موقع الدين 
عك�س  على  وت�شعبا  تعقيدا  اأكــرث  الغربية  املجتمعات  يف 
والروحية  الدينية  املعتقدات  زالت  فما  العلمنة؛  اأن�شار 
توؤثر كثريا على حياة الكثري من الأفراد، وبذلك ت�شكل 
حافزا ودافعا يحدد م�شارات ال�شلوك الفردي واجلماعي 
باهلل  يوؤمنون  الغربيني  الكثري من  اأن  بينهم حيث  فيما 
قيا�شها على  العلمنة ل ميكن  اإن  ثانيا:  وقواه اخلارقة. 
عليها،  املتعارف  الدينية  املوؤ�ش�شات  اإىل  النت�شاب  اأ�شا�س 
غياب  اإن  واأخـــريا  عليه.  الأخـــذ  ميكن  ل  املقيا�س  فــهــذا 
الغربية وهذا ل يق�شد  اأكرث املجتمعات غري  العلمنة يف 
يف  انت�شارها  اأ�شكال  اأن  حيث  التقليدية،  املجتمعات  بــه 
املجتمعات الغربية متفاوتة وبع�س من احلركات الدينية 
متاأثر مبا ي�شمى باليمني امل�شيحي اجلديد الذي يرتبط 

يف  خا�شة  والجتماعي،  ال�شيا�شي  القرار  �شنع  مبواقع 
املتحدة. الوليات 

كما يذكر د. اإمام ظهور نظريات يف العقود الأخرية تربط 
بظاهرتي  الأخــرية  الثلثة  القرون  يف  املواطنة  مفهوم 
بظهور  ع�شر متيز  الــثــامــن  فــالــقــرن  والــدمــج،  الإقــ�ــشــاء 
احلقوق املدنية التي ت�شمل اأنواعا خمتلفة من احلريات 
الــفــرديــة مـــن بــيــنــهــا: حــريــة الــتــعــبــري، وحـــريـــة الــــراأي، 
واملعتقد الديني، وحرية التملك، واملحاكمة العادلة اأمام 
احلريات  بن�شوء  متيز  ع�شر  التا�شع  القرن  اأما  الق�شاء. 
واملنا�شب  الوظائف  و�شغل  الت�شويت،  كحرية  ال�شيا�شية 
القرن  اأمــا  ال�شيا�شية.  الــ�ــشــريورة  يف  وامل�شاركة  العامة، 
الع�شرون فقد متيز بظهور احلقوق الجتماعية كحقوق 
الجتماعي  وال�شمان  القت�شادي  الن�شاط  يف  املواطنني 
والتعليم وال�شحة وغريها من احلقوق الجتماعية التي 
الرفاهية،  لدولة  املــبــادئ  منظومة  �شمن  من  اأ�شبحت 
يف  الجتماعية  احلقوق  اإدخال  من  النتيجة  فاإن  وبذلك 
مفهوم املواطنة الإ�شهام يف اإعلء مفهوم حتقيق امل�شاواة 

للمجتمع. 
املواطنة  الرغم من غياب  اأنه وعلى  اإىل  الباحث  وي�شري 
اإل  املــا�ــشــيــة،  الــقــرون  الــعــربــي خــلل  الــعــامل  �شيا�شيا يف 
ب�شبب  الأمـــر  �شيا�شيا  عليه  ُفــر�ــس  ال�شريف  الأزهـــر  اأن 
مرجعيته الرائدة، خا�شة بعد رف�س املحاولت التنويرية 
الدينية  احلركة  اأ�شبحت  وبهذا   الغربي،  التاأثري  خارج 
حول  الباحث  يجيب  وعليه  احلكم.  موؤ�ش�شة  من  جــزءا 
امل�شرية احلديثة، حيث  الدولة  ا�شرتاتيجية  اجلديد يف 
التقليدية،  الدينية  املوؤ�ش�شات  تهم�س  الــدولــة  اأ�شبحت 
ــادة تــرتــيــب الــــرتاث الــتــاريــخــي  ــ بــ�ــشــبــب احلــاجــة اإىل اإعـ
حتت  املواطنة  مفهوم  اأ�شبح  فقد  وعليه  الدولة.  ملفهوم 
وطاأة الغرب الطامع الذي ي�شعى لل�شيطرة على الأر�س 
والرثوة، و�شلطة احلاكم الطامح الذي ي�شعى لل�شيطرة 
لتوظيف  ي�شعى  منهما  كــل  لأن  والـــقـــوة؛  الــبــ�ــشــر  عــلــى 

تلك  فــاإن  وبهذا  م�شاحله؛  حماية  اأجــل  من  اجلغرافيا 
املــواطــنــة،  وتــقــدم مفهوم  تنجح يف منــو  الإرهــا�ــشــات مل 
يف  تفلح  مل  التي  امل�شرية  النماذج  بع�س  الباحث  وذكــر 
النخراط النه�شوي اجلديد للدولة امل�شرية احلديثة؛ 
اأعمدة ثلثة متثلت يف: جي�س قوي  على  قيامها  ب�شبب 
واإدارة ر�شيدة  املتغرية،  العوامل  النجاة يف ظل  يعد طوق 
التي  الــ�ــشــارمــة  الــبــريوقــراطــيــة  ب�شبب  ر�ــشــدهــا  اخــتــفــى 
امل�شريني، ونخبة قائدة فقدت قوتها  اأحلم  ق�شت على 
ت�شعى  معار�شة  نخبة  وهــي:  ُنخب  ثلث  اإىل  وانق�شمت 
حتولت  مرو�شة  ونخبة  الــعــامــة،  ل  اخلا�شة  مل�شاحلها 
ل  حمر�شة  ونخبة  الإعــلم،  و�شائل  يف  فا�شدة  كتلة  اإىل 
تعرف قيمة الوطن واأهمية ا�شتقراره و�شرورة احلفاظ 
اأن  اإىل  ي�شري  الباحث  فاإن  وبهذا  �شريعته.  مقا�شد  على 
لثقافة  احلا�شنة  البيئة  متثل  التي  القيمية  املنظومة 
والثقافة  الثقافة،  ي�شنع  الدين  ولأن  الغائبة؛  املواطنة 
وفا�شدة  كاذبة  ثقافة  اأوجــد  الدين  فــاإن  التدين؛  ت�شنع 
تاآكل وانعدام مقومات املواطنة  وتدين خمادع ينتج عنه 
ــشـــاب الأزهـــــر الــ�ــشــريــف بــعــد ثـــورة  ــذا مـــا اأ�ـ املــنــيــعــة، وهــ

اخلام�س والع�شرين من يناير.
بها  الوعي  يف  يتمثل  املواطنة  جوهر  اأن  الباحث  ويوؤكد 
من جانب م�شرتك بني كل من الدولة وموؤ�ش�شاتها وبني 
بعدم  الوعي  �شرورة  اإىل  بالإ�شافة  واجلماعات،  الأفراد 
ليكون  النوعي؛  اأو  الإثني  اأو  الديني  التق�شيم  �شلحية 
التي  والــواجــبــات  احلــقــوق  منظومة  يف  اأخــلقــيــا  معيارا 
الأ�شا�شي  امل�شدر  باعتباره  الــكــرمي  الــقــراآن  عليها  ن�س 
لــلــتــ�ــشــريــع. ويـــرى الــبــاحــث اأن املــواطــنــة املــ�ــشــريــة اأمـــام 
النقل،  على  الع�شية  الغربية  الفكرة  هما:  حمظورين 
ــدودة الــفــعــل، كــمــا اأنـــه يـــرى اأن  ــربة الــوطــنــيــة حمــ واخلــ
متثله  الــذي  التجان�س  كنف  يف  يعي�س  امل�شري  املجتمع 
ــس و�ــشــيــادة الــعــرق املــ�ــشــري وو�ــشــيــلــة الإنــتــاج التي  الأر�ــ
التي متثلها.  والتعددية  الزراعة،  يتم العتماد عليها يف 

اإنَّ املواطنة واجبات نقوم بتفعيلها، وهي من واجبات الأعيان التي ل تقبل الإنابة، وحقوق ن�سعى اإىل حت�سيلها، وهي من حقوق اهلل التي ل تقبل الإ�سقاط. هذا ما 
قاله اأ�ستاذ كلية احلقوق بجامعة ال�سكندرية حممد كمال الدين اإمام، وقد ناق�ض التطور الفكري ملفهوم املواطنة يف الغرب ويف جمهورية م�سر ب�سكل خا�ض، اإ�سافة 
احلالة  يف  قراءة  والأزهــر...  »املواطنة  التفاهم«-  »مبجلة  -املن�سور  مقاله  يف  عليها  ال�سوء  وت�سليط  م�سر،  يف  املواطنة  قيمة  تزعزع  خلف  الكامنة  الأ�سباب  اإىل 

امل�سرية«.

heenosaid@gmail.com

المواطنة: التطورات والتحديات المعاصرة
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فيصل الحضرمي

وي�شتهل املنتار مقالته بتعريف لفظ »الأمن«، اإذ هو م�شدٌر 
يحمل معنى الطماأنينة وعدم اخلوف. ويف ل�شان ابن منظور 
واملاأمن:  واآمنه،  اأمنته  وقد  اأمانه،  يف  دخل  اإليه:  »ا�شتاأمن 
مو�شع الأمن، واأمن فلناً على كذا وثق به، واطماأن اإليه«، 
اأخيه  اأمنتكم على  اإل كما  اآمنكم عليه  قال تعاىل }قال هل 
الأمن  »اأ�شل  اأن  الأ�شفهاين فريى  الراغب  اأما  من قبل{. 
يف  يقر  ل  الإميـــان  واأن  اخلـــوف«،  وزوال  النف�س  طماأنينة 
»الت�شديق  فــهــو  والطــمــئــنــان،  ال�شكينة  غــيــاب  يف  الــنــفــ�ــس 
اأمن«، كما يف قوله تعاىل )األ بذكر اهلل تطمئن  الذي معه 
القلوب(، وقوله )هو الذي اأنزل ال�شكينة يف قلوب املوؤمنني 
اأن  اإىل  املنتار  يخل�س  هكذا  اإميانهم(.  مع  اإميــانــاً  لــيــزدادوا 
املعنى اللغوي ملفهوم الأمن يتمحور حول ثلثة اأمور، هي: 
اخلوف  وعدم  وال�شكينة،  وال�شتقرار  بالطمئنان،  ال�شعور 

والفزع.
�شيغة،  ع�شرين  يف  الكرمي  القراآن  يف  الأمــن  ذكر  جاء  وقد 
ياأمن،  تــاأَمــْنــُه،  تــاأمــّنــا،  اآمنكم،  اآمــنــوا،  اأمنتكم،  ــَن،  اأِمـ منها: 
بالغة فقد عــده اهلل  اأهمية  لــلأمــن مــن  ملــا  يــاأمــنــوا. ونــظــراً 
�شبحانه وتعاىل منًة ونعمًة من كربيات النعم التي حبا بها 
خلقه، قال تعاىل )وقالوا اإن نتبع الهدى معك نتخطف من 
كل  ثمرات  اإليه  يجبى  اآمناً  حرماً  لهم  منكن  مل  اأو  اأر�شنا 
ويلحظ  يعلمون(.  ل  اأكــرثهــم  ولكن  لدنا  من  رزقــاً  �شيء 
الــكــرمي مقيداً  الـــقـــراآن  يـــرد يف  ــن« مل  »اأمــ لــفــظ  اأن  املــنــتــار 
بو�شٍف اأو اإ�شافٍة، ما يعني اأنه غري قابٍل للتبعي�س، فاإما اأن 
كافًة،  وباأنواعه  منقو�س،  غري  كامًل  بالأمن  النا�س  يتنعم 
الأمر  يتعلق  وفــزع، وخا�شًة حني  يعي�شوا يف خوٍف  اأن  واإمــا 
حتقق  عنها  يرتتب  للتكليف  ال�شتجابة  اأن  اإذ  باملوؤمنني، 
التي  ال�شياقات  اأن  كما  اخلـــريات.  وتوفر  الطيبة،  النتائج 
وردت فيها كلمة »اأمن« يف القراآن الكرمي تدل على اأن الأمن 
يف  كما  الآخــرة،  احلياة  لي�شمل  الدنيا  احلياة  اإطــار  يتجاوز 
علينا  يخفون  ل  اآياتنا  يف  يلحدون  الذين  )اإن  تعاىل  قوله 

اأفمن يلقى يف النار خرٌي اأم من ياأتي اآمناً يوم القيامة(.
قيم  وبــني  الأمــن  بــني  الوثيق  الرتــبــاط  اإىل  املنتار  وي�شري 
كما  الكرمي،  القراآن  يف  ال�شالح  والعمل  والإميــان  التوحيد 
يف الآية الكرمية )واإذ قال اإبراهيم رب اجعل هذا البلد اآمناً 
اأحد  ذكر  فيها  يرد  التي  الأ�شنام(  نعبد  اأن  وبنّي  واجنبني 
الروحي،  اأو  العقدي  الأمن  الأمــن، وهو  اأنــواع  اأو  م�شتويات 

بلداً  هذا  اجعل  رب  اإبراهيم  قال  )واإذ  تعاىل  قوله  يف  وكما 
واليوم  بــاهلل  منهم  اآمــن  من  الثمرات  من  اأهله  وارزق  اآمناً 
عذاب  اإىل  ا�شطره  ثم  قليًل  فاأمتعه  كفر  ومن  قال  الآخــر 
يحقق  بــاأن  ربــه  اإبــراهــيــم  يدعو  حيث  امل�شري(  وبئ�س  الــنــار 
الغذائي.  الأمــن  وهــو  األ  الأمـــن،  من  اآخــر  م�شتوًى  لقومه 
ــورد الـــقـــراآن الــكــرمي  وبــالإ�ــشــافــة اإىل هــذيــن الــنــوعــني، يــ
والأمن  النف�شي،  الأمــن  الأمــن من قبيل  اأخــرى من  اأنواعاً 
والأمــن  الديني،  والأمــن  القت�شادي،  والأمــن  الجتماعي، 
البع�س  ببع�شها  مت�شلة  جميعها  الأنــواع  وهذه  ال�شيا�شي. 
الآخـــر.  غــيــاب  يتحقق يف ظــل  اأن  لأحــدهــا  بحيث ل ميــكــن 
يف  »الأمـــن«  لفظ  عليها  يحيل  التي  املــعــاين  املنتار  وُيجمل 
اخليانة،  و�شدها  الأمــانــة؛  هــي:  ثلثة،  يف  الكرمي  الــقــراآن 

واملكان الآمن، والأمن املقابل للخوف.
ويف معر�س حديثه عن اخلوف ونظائره يف القراآن الكرمي، 
لغًة  اخلـــوف  اأن  اإىل  املــنــتــار  املــغــربــي حمــمــد  الــبــاحــث  ي�شري 
ال�شيء:  »خــوفــت  اللغة  معاجم  يف  جــاء  فقد  النق�شان،  هــو 
ياأتي  قد  كما  الــوزن«.  ناق�س  خمــوف:  ودينار  اأنق�شته،  اإذا 
اخلوُف مبعنى العلم، مثلما يف قوله تعاىل )اإّل اأن يخافا اأّل 
يقيما حدود اهلل(. اأما نظائر اخلوف يف القراآن الكرمي فقد 
اأوجه، هي: القتل،  اأهل الوجوه والنظائر يف خم�شة  حددها 
كما يف الآية الكرمية )ولنبلونكم ب�شيء من اخلوف( يعني: 
ــاإذا ذهــب اخلــوف(  القتل، واحلـــرب، كما يف قــولــه تــعــاىل )فـ
خاف  )فمن  وجــل  عز  قوله  يف  كما  والعلم،  احلــرب،  يعني: 
كما يف  نف�شه،  َعِلَم، واخلوف  اأي:  اإثماً(  اأو  من مو�ٍس جنفاً 
الآية الكرمية )ل خوٌف عليهم ول هم يحزنون(، والتخوف، 
مبعنى التنق�س، كما يف قوله )اأو ياأخذهم على تخوف( اأي 

اأن يبتليهم بنق�شان اأموالهم وثمارهم اإىل اأن يهلكوا.
الأمـــن وبني  بــني مفهوم  اجلــامــعــة  الــعــلقــة  وحـــول طبيعة 
�شيوع ال�شتقرار وال�شكينة، والزدهار احل�شاري والعمراين، 
يوؤكد املنتار اأ�شبقية الأمن على ال�شتقرار والزدهار، وكونه 
القراآنية  الــروؤيــة  يف  فالأمن  تابعة.  نتيجًة  ل  لهما،  �شرطاً 
واإقامة  ال�شتخليف،  بــدوره  الإن�شان  لقيام  اأ�شا�شي  »�شرط 
�ـــشـــروريـــات الـــديـــن«، كــمــا اأنــــه حمـــدد جـــوهـــري لـــلزدهـــار 
والــتــنــمــيــة وال�ــشــتــقــرار والــنــمــاء. ويــ�ــشــيــف املــنــتــار اأن هــذه 
اقت�شت  والزدهـــار  ال�شتقرار  على  للأمن  التي  الأ�شبقية 
ال�شوكاين  يقول  هذا  ويف  بتحققه،  معللًة  العبادة  تكون  اأن 

الت�شرف.  على  يــقــدروا  مل  البيت  بجوارهم  الأمــن  »ولــول 
اأمرهم �شبحانه بعبادته بعد اأن ذكر لهم ما اأنعم به عليهم«. 
يف املقابل فاإن اأياً من م�شتويات الأمن املختلفة ل يتحقق اإل 
الآية  اإليه  ال�شالح، وهو ما ت�شري  الإميان والعمل  بح�شول 
الكرمي )وكيف اأخاف ما اأ�شركتم ول تخافون اأنكم اأ�شركتم 
اأحــق  الفريقني  فـــاأي  �شلطاناً  عليكم  بــه  يــنــزل  مل  مــا  بــاهلل 
اإميانهم  يلب�شوا  اآمنوا ومل  الذين  اإن كنتم تعلمون.  بالأمن 

بظلم اأولئك لهم الأمن وهم مهتدون(.
بعد  الأمــن  م�شاهد  من  �شتٍة  بــاإيــراد  مقالته  املنتار  ويختم 
اخلوف يف حياة الإن�شان كما جاء ذكرها يف القراآن الكرمي. 
اأول هـــذه املــ�ــشــاهــد هـــو مـــا وقـــع لإبـــراهـــيـــم عــلــيــه الــ�ــشــلم 
قــال تعاىل  بــاإ�ــشــحــاق،  ــاءوا لتب�شريه  الــذيــن جـ املــلئــكــة  مــع 
�َشلًما  َفَقاُلواْ  َعلَْيِه  َدَخُلواْ  اإِْذ  اإِْبراَِهيَم.  �َشْيِف  َعن  ْئُهْم  )َوَنبِّ
ِبُغلٍم  ُرَك  ُنَب�شِّ ــا  نَّ اإِ َتــْوَجــْل  َل  َقــاُلــواْ  َوِجــُلــوَن.  ِمنُكْم  ــا  نَّ اإِ ــاَل  َق
ُروَن.  ُتَب�شِّ َفِبَم  اْلِكرَبُ  ِنَي  �شَّ مَّ اأَن  َعلَى  ويِن  ْرمُتُ اأََب�شَّ َقاَل  َعِليٍم. 
َوَمــن  َقــاَل  اْلَقاِنِطنَي.  ــَن  مِّ َتُكن  َفــَل  ــقِّ  ِبــاحْلَ ْرَناَك  َب�شَّ َقــاُلــواْ 
وثانيها م�شهد حتقيق  وَن(،  اآلُّ ال�شَّ اإِلَّ  َربِِّه  ْحَمِة  رَّ ِمن  َيْقَنُط 
ــا اأَن َجـــاَءْت  َـّ الأمـــن مــع لــوط عليه الــ�ــشــلم، قــال تــعــاىل )َومَل
َوَل  َتَخْف  َل  َوَقاُلوا  َذْرًعا  ِبِهْم  َو�َشاَق  ِبِهْم  �ِشيَء  ُلوًطا  ُر�ُشُلَنا 
اْلَغاِبِريَن(،  ِمَن  َكاَنْت  اْمَراأََتَك  اإِلَّ  َواأَْهلََك  وَك  ُمَنجُّ اإِنَّا  َزْن  حَتْ
وثالثها م�شهد علقة الأمن باخلوف يف �شرية مو�شى عليه 
الــ�ــشــلم، كــمــا يف قــولــه تــعــاىل )يـــا مــو�ــشــى اأقــبــل ول تخف 
�شالح  مــع  ثمود  ق�شة  م�شهد  ورابعها  الآمــنــني(،  مــن  اإنــك 
اآمنني يف  هاهنا  ما  يف  )اأتــرتكــون  تعاىل  قــال  ال�شلم،  عليه 
من  ه�شيم وتنحتون  طلعها  ونــخــل  ــون وزروع  ــيـ وعـ جــنــات 
واأطـــيـــعـــون ول تطيعوا  اهلل  فــرهــني فــاتــقــوا  بــيــوتــا  اجلــبــال 
ي�شلحون(،  ول  الأر�ـــس  يف  يف�شدون  امل�شرفني الذين  اأمــر 
عليه  اإبــراهــيــم  دعـــوة  الأوطـــــان يف  اأمـــن  م�شهد  وخــامــ�ــشــهــا 
بلداً  هــذا  اجعل  رب  اإبراهيم  قــال  )واإذ  تعاىل  قــال  ال�شلم، 
واليوم  بــاهلل  منهم  اآمــن  من  الثمرات  من  اأهله  وارزق  اآمناً 
عذاب  اإىل  اأ�شطره  ثم  قليًل  فاأمتعه  كفر  ومن  قال  الآخــر 
اخلوف  بعد  الأمــن  م�شهد  و�شاد�شها  امل�شري(،  وبئ�س  النار 
اأنا جعلنا  )اأومل يروا  يف جتربة قري�س، كما يف قوله تعاىل 

اآمناً ويتخطف النا�س من حولهم(. حرماً 

يف مقالته املن�سورة مبجلة التفاهم حتت عنوان »القراآن الكرمي وم�ساهد الأمن بعد اخلوف يف حياة الإن�سان«، ي�ستعر�ض الباحث املغربي حممد املنتار جتليات مفهوم 
الأمن يف القراآن الكرمي، مناق�سًا م�ستوياته املختلفة، وعالقته بكل من اخلوف، والإميان، وال�ستقرار والزدهار.

faisalsalim@hotmail.com

تجليات مفهوم األمن في القرآن الكريم
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عاطفة المسكري

attifa.nasser@gmail.com

الب�شري  والكيان  الروحانية  اجلوانب  املعنى؟  عن  وماذا 
قــام عليها  الــتــي  الأ�ــشــ�ــس  ُت�شكل  الــتــي  ــذات  والــ والــنــفــ�ــس 
ــشـــاري لــلــبــ�ــشــر! حــقــيــقــة اأنـــهـــا ر�ــشــخــت  الزدهـــــــار احلـــ�ـ
ُمــراعــاة  دون  للتمحي�س  تــخــ�ــشــع  زالــــت  ول  وخــ�ــشــعــت 
�شيء  ول  مقد�س  �شيء  ل  حيث  والقد�شية  للخ�شو�شية 
ا وغري قابل للتمحي�س - وفًقا للتحولت  ُيعد اأمًرا خا�شً
الفكرية - اأمام النفجار املعريف والرباهني العقلية التي 
بني  مــا  للتفريق  كمقيا�س  اإقــرارهــا  حديًثا  الب�شر  قــرر 
املقايي�س  يــوازي متطلبات  مــا ل  وكــل  احلــق واخلــرافــة. 

العقلية مبفاهيمها احلديثة فهو عر�شة للإزالة. 
تاأتي مقالة الدكتور فوزي البدوي »ملاذا يخ�شى امل�شلمون 
لت�شلط  التفاهم،  ملة  يف  املن�شورة  التاريخي؟«  النقد 
ويف  الآن  امل�شلمني  على  ووقــعــه  الأمـــر  هــذا  على  ال�شوء 
مقالته  البدوي  الدكتور  يفتتح  متوقعة.  لحقة  مراحل 
التاريخي  النقد  حول  اأممنا  يف  امل�شتكني  الرف�س  ب�شرح 
قد  اأنها  من  الرغم  على  امل�شلمني  ملوروثات  والتمحي�س 
قابلة  وجعلها  الدينية  الن�شو�س  لإنعا�س  فر�شة  تكون 
للحياة! ُيعيدنا ذلك اإىل الكثري من املجموعات الب�شرية 
التي   - اإليها  ينتمون  التي  الديانة  عن  النظر  بغ�س   -
دون  معني  مل�شار  واأدجلتها  اأفكارها  قولبة  ترف�س  باتت 
اإدراج الفهم وخماطبة املنطق ك�شرط لذلك، وحواراتهم 
تطرحها  الــتــي  الأ�ــشــئــلــة  بــاإجــابــات  اكتفائهم  عــدم  حــول 
عقولهم حــول املــوروثــات وعــن عــدم قــدرة رجــال الدين 
اإن كان من  على خماطبة املنطق لديهم. بطبيعة احلال 
الأجــدر  فمن  ذلك  فعل  ي�شتطيع  ل  بالإجابة  مكّلف  هو 
اأو  اأو عدم الإملام بها  اإما بعدم معرفة الإجابة  العرتاف 
العرتاف ببطلن ال�شوؤال اأ�شا�ًشا - والذي ل يتم قبوله 
كاإجابة اليوم - من قبل العقلنيني املقّرين بعقلنيتهم 
نف�س  ينتهجون  اأنــهــم  ــدركــون  ُي ل  الــذيــن  والعقلنيني 

النهج نتيجة التحولت الفكرية احلا�شلة.
ــه الــيــوم واأمــــام هـــذا العجز  ــ ُيــ�ــشــري الــدكــتــور الـــبـــدوي اأنَّ
ــاح الــ�ــشــورة وخمــاطــبــة املــنــطــق اأ�ــشــبــح  الــهــائــل يف اإيــ�ــش
لأنهم  الثقلء(  احل�شارة  )�شيوف  وامل�شلمون  الإ�شلم 

مل يقدموا �شيًئا �شوى العنف التاريخي املُدمر. ما تثبته 
ا  ال�شعوب. وفر�شً اأذهان  الإرهابية وتر�شخه يف  الأحداث 
كـــان احلـــل يف جتــنــب تــبــعــات رفــ�ــس الــتــجــديــد يــكــمــن يف 
التاريخية  الدينية  القد�شية  وو�شع  والنقد  التمحي�س 
لتخوين  رنانة  ك�شعارات  الآيات  ا�شتخدام  يزال  ل  جانبا 
ـــه  وتــكــفــري مــن يــفــعــل ذلـــك حــا�ــشــًرا عــلــى الــرغــم مــن اأنَّ
احلقيقية  الأ�شئلة  طــرح  وُيــوؤخــر  فــا�ــشــًل  تكتيًكا  ُيعترب 
مــن قــبــل الأ�ــشــخــا�ــس املــنــا�ــشــبــني )املــ�ــشــلــمــني اأنــفــ�ــشــهــم(، 
ــدًل مــن طــرحــهــا مــن جــهــات قــد ل تــكــون حمــايــدة بل  بـ
ولــنــا يف  بالفعل.  مــا ح�شل  الــتــطــرف، وهــذا  اإىل  واأقـــرب 
ا اإذا كان التحول  الربوت�شتانتية مثال، فبغ�س النظر عمَّ
اأم  �شلبًيا  حتـــوًل  الربوت�شتانتية  اإىل  الكاثوليكية  مــن 
التغيري حا�شل ل حمالة وهذا ما تثبته  اأّن  اإل  اإيجابًيا، 

الأدلة التاريخية يف كافة املجالت.
اأن  ــه لبـــد  اأنـ الــبــدوي  الــدكــتــور  الــ�ــشــيــاق ي�شري  ويف هـــذا 
امل�شلم  اأو  الثقيل  احلــ�ــشــارة  �شيف  و�شعية  مــن  نــخــرج 
احلزين الذي ل حول له �شوى الت�شدي والدفاع بحجة 
كافة  ل�شتيعاب  قدرته  وعدم  الب�شري  العقل  حمدودية 
الإ�شلمية ل  امل�شادر  اأنَّ  اإىل  الإ�شارة  الأمور والكف عن 
تلزم بالعلم والتمحي�س بل الإميان بالعقيدة والت�شليم. 
واأوىل خطوات اإعادة البناء هي العرتاف بوجود فراغات 
املــوؤرخ  يقرر  ما  هو  التاريخ  الأمــر  نهاية  ففي  تاريخية؛ 
مّنا  املـــوؤرخ  يــود  مــا  اأو  اأحـــداث  مــن  عليه  ال�شوء  ت�شليط 
ت�شديقه والعتقاد باأنه حدٌث مهم، فلو بحثنا يف املعنى 
اإىل ذلك احلدث الذي  ُي�شري  املفاهيمي للتاريخ، مرًدا 
الأحــداث يف زمن ُمعني قرر  �شل�شلة  انتقاوؤه من بني  مت 
عنه  يعرف  اأن  املهم  من  حــدٌث  باأنه  العتقاد  ما  �شخ�س 
يجعل  قد  التاريخ  عن  احلقيقة  بهذه  والإقـــرار  الب�شر. 
ذلــك احليادية يف  والأهــم من كل  �شهولة.  اأكــرث  الأمــور 
الأ�ش�س  يف  التفريط  وعــدم  مــٍد  لأمــر  الو�شول  �شبيل 
الت�شاف  يف  رغــبــًة  الدينية  احلــجــج  عليها  قــامــت  الــتــي 

التغيريات.  ومعا�شرة  بالتح�شر 
مــنــاحــي  كـــافـــة  الــعــ�ــشــور ويف  عـــرب  الــوحــيــد  الــثــابــت  اإنَّ 

احلقيقة،  هذه  من  مفر  ول  وحــده،  التغيري  لهو  احلياة 
ــاه اخلــاطــئ  ــ ــاولت يف الجتــ ــ ــك حمــ ــا دون ذلــ ويــبــقــى مـ
اإىل  ا  اأي�شً الدكتور  وي�شري  والنكما�س.  التخبط  ماآلها 
باأن  العتقاد  اأنَّه ل مربر من  النقل، حيث يذكر  م�شاألة 
موثوقة  �شفهية  م�شادر  من  منقولة  الإ�شلمية  امل�شادر 
اللغط  مـــن  �ــشــيء  يــ�ــشــوبــهــا  اأن  دون  هـــي  كــمــا  وو�ــشــلــتــنــا 
الناقل  واعتقادات  واأفكار  اآراء  يتوافق مع  والتحوير مبا 
بق�شد اأو دون ق�شد. فيجدر بنا نحن كم�شلمني اأمام كل 
هذه النتقادات والأ�شئلة املطروحة اأن ُنعيد النظر رمبا 
اإىل ما متَّ طرحه من قبلنا وهل نوؤمن بذلك فقط لأننا 
اأردنا ذلك و�شّلمنا به، اأم اأنها حقيقة نوؤمن بها عن قناعٍة 
والرجوع  الإ�شارة  دون  الدفاع عنها  ن�شتطيع  تام  واإمياٍن 

الب�شري؟  والتربير بالغيبيات وحمدودية العقل 
اأّن كل ذلك قابل للنقا�س ما مل  القول كذلك  ون�شتطيع 
بالتايل  هنا!  مقّد�شة  الثوابت  اأولي�شت  الثوابت،  مي�س 
القد�شية  اإزاحــــة  ــرة  دائــ ولــنــفــ�ــس  الأوىل  للنقطة  نــعــود 
ومبادئنا  قيمنا  عليها  بنيت  اأ�ــشــ�ــس  اأو  معتقد  اأي  عــن 
�شلكنا  اإذا  ولرمبا  فينا.  املتج�شد  الــروحــاين  اجلانب  بل 
عما  النظر  بغ�س   - وال�شوؤال(  )التمحي�س  امل�شلك  هذا 
�شن�شل، فلبد  وحتًما  ن�شل  - رمبا  اأم ل  �شائًبا  كان  اإذا 
فالعدم  الإن�شان معنوًيا؛  اإليه  �شيٍء يركن  اأو  من موقف 
ــٌر ل فــطــري، اأي مــهــمــا حـــاول الإنــ�ــشــان  ــود اأمــ والـــلوجـ
بخوائه  �شي�شطدم  الــفــكــرة  هــذه  مــع  التعاي�س  معنوًيا 
اإىل الأمــور من  النظر  ويعيد النظر يف الأمــر. لبد من 
اأّنه ل توجد اأمة ترف�س  منحى اآخر وتقبل النقد، حيث 
الرغم  على  امل�شلمني  مثل  العقائدية  ملــوروثــاتــهــا  نــقــًدا 
مــن اأنــهــا قــد تكون اإحـــدى طــرق اإ�ــشــلح مــا ُهــدم ب�شبب 
الأ�شئلة  من  الهائل  الزخم  نتيجَة  ُخلقْت  التي  الثغرات 
، كوننا نعي�س  والتوجه نحو احلديث عن املنطق. على كلٍّ
يف هذا الكون وحتت الظروف واملُعطيات الراهنة، اأولي�َس 
اأن نتعاي�س مع الواقع الذي و�شعنا فيه واأن نقبل  علينا 

اأننا كم�شلمني على �شواب!؟  التحدي طاملا 

اأعلى قمة ب�سرعة وهجومية ت�سحق وُتزيح  الثلج املُتدحرجة من  اأ�سبه بكرة  اإنَّ التحولت التي تعي�سها الأمم واملنحى ال�سريع للتغريات التي ت�سري نحوها ال�سعوب 
اأمامها كل ما ل يّت�سق مع ُمتطلبات هذه املوجة ال�سريعة مبا فيها من توجهات ت�سعى ملخاطبة العقل والوعي واحل�سور الآين ونحو ذلك من ماديات متج�سدة يف ذكاء 

ال�سناعات الب�سرية والذكاء ال�سطناعي، وانت�سار العلوم مثل النار يف اله�سيم وما �ساحبه من تبعات على احلياة الب�سرية.

كسر التابوهات
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قيس الجهضمي

يبذل  اأن  اإىل  املن�شورة  املقالة  الكاتب من خلل  اإذ يطمح   
الــظــاهــرة  درا�ــشــة  ومنهجيا يف  مــعــرفــيــا  جــهــدا  الــبــاحــثــون 
اأن  اأيــ�ــشــا  ويـــرى  فيها،  مــتــعــددة  اإ�شكالية  لنقاط  والــنــظــر 
الــواحــدة  املنهجية  بفكرة  التم�شك  عــن  الباحثون  يبتعد 
املناهج  د  تعدُّ اأن  كما  املعريف،  الإمكان  حتقيق  على  القادرة 
والــعــمــل  للتخطيط  حــاجــة  يف  ي�شعه  اإلــيــه  ي�شعى  الـــذي 
ــشـــرتك بــــني تــخــ�ــشــ�ــشــات خمــتــلــفــة، ويـــحـــلـــل الــكــاتــب  ــ�ـ املـ
والإميــاين،  الن�شي،  وهي:  اأبعاد  �شتة  يف  الدينية  الظاهرة 
هذه  ويف  والثقايف،  والأخــلقــي،  وال�شيا�شي،  والجتماعي، 
احلديثة  واملناهج  للمو�شوعات  ننظر  اأن  ن�شتطيع  الأبعاد 

وترابطها مع املناهج والتخ�ش�شات الأخرى.
ففي ُبعد الن�س الديني، يرى بلقزيز اأنه ل �شبيل اإىل فهم 
فمقاربة  والدللية،  اللغوية  بنيته  بتحليل  اإل  الن�س  هذا 
لنا  يقدم  لن  الن�شي  بعدها  خــلل  من  الدينية  الظاهرة 
فائدة كبرية اإذا ا�شتخدمنا العلوم القدمية، ولكن �شتح�شل 
ثورة  اأنتجته  ما  الن�س على  انفتحنا يف حتليل  اإذا  الفائدة 
العلوم واملناهج اجلديدة، ومن هذه العلوم علم الل�شانيات  
والتي  اخلطاب،  لتحليل  احلديثة  والأدوات  وال�شيميائيات 
اأن هذه  يرى  كما  الع�شرين،  القرن  لنا منذ مطلع  ظهرت 
ال�شيميائية  اأو  الل�شانية  �شواء  احلديثة  الن�شية  القراءات 
لــيــ�ــشــت مــطــلــوبــة يف ذاتــهــا لــكــنــهــا مــطــلــوبــة لــلــتــعــا�ــشــد مع 

القراءات الأخرى للن�س كالقراءة التاريخية مثل.
الدائم- لنتقال الدين  ال�شكل الأول -ورمبا  والإميان هو 
الــتــاريــخ، فــالــلهــوت والــكــلم قــامــا يف  ن�شا وتــعــالــيــم اإىل 
تاريخ الأديان الكتابية قبل ال�شيا�شة والجتماع والأخلق، 
يعني  ــا ل  مـ لـــديـــن  ــرء  ــ املـ اعـــتـــنـــاق  اأن  الـــكـــاتـــب  ــرى  يــ ــذا  لــ
التمييز  ويجب  متمعه،  اأو  حميطه  حالة  عن  انف�شاله 
املمار�شة  قيام  الإميــاين وهما  البعد  بني م�شتويني يف هذا 
هو  الديني  »ال�شعور  اأن  فالأ�شل  عــادة،  اأو  اقتناع  على  اإمــا 
الديني يف  املعطى  اأثر  اإدراكية وجدانية متولدة من  حالة 
اإكراه اجلماعة قد  الآتي من  ال�شعور  اأما  املتلقي«،  وجدان 
الأديان  ذم  يحمل يف داخله زيفا ونفاقا، وهو يتعار�س مع 
اأن الأ�شلوب القدمي يف مناق�شة  للمنافقني. ويذكر بلقزيز 
الــيــوم، لأن  يــفــي بغر�شه لإنــ�ــشــان  الإميــانــيــة ل  الــقــ�ــشــايــا 

الوجودي يف حياته،  القلق  الإن�شان هو  اليوم لدى  امل�شكلة 
فهو يطلب من الإميان اأن ي�شاعده على تقبل العامل وفهم 

معاين الأ�شياء من حوله.
للتاريخ  الـــذي ينقله  الــفــرد  اأيــ�ــشــا يف  الــديــن  قــوة  وتــكــُمــن 
لها  الإميانية  فاجلماعة  لذا  واأفعاله؛  �شلوكه  طريق  عن 
اأن  اإىل  �شاروا  حتى  امل�شلم  املجتمع  يف  التاأثري  يف  مركزية 
بلقزيز  يرى  كما  فاملوؤمنون  ت�شريع،  م�شدر  هو  اإجماعها 
ثــم ا�شطبغت هــذه  اجــتــمــاعــيــة  كــانــوا جــمــاعــة  الــبــدايــة  يف 
اأي�شا  هنا  فالدين  عليها،  دخــل  اأن  بعد  بالدين  اجلماعة 
هــو ظــاهــرة اجــتــمــاعــيــة، ومـــن عــمــق الــعــلقــة بــني الديني 
بها  يعي�س  الــتــي  الكيفيات  نفهم  اأن  ميــكــن  والجــتــمــاعــي 
واأثــر  بينهم  فيما  ميار�شونه  وكيف  الــديــن  هــذا  يف  النا�س 

ذلك من خلل الطقو�س والقيم الدينية.
حا�شلة  فهي  ال�شيا�شية،  احلــالــة  اأو  ال�شيا�شي  البعد  اأمــا 
�شميم  من  ولي�شت  التاريخ  خــلل  من  اجلماعة  فعل  من 
واأفكار  وقــرارات  اختيارات  اأن  احلا�شل  والإ�شكال  الدين، 
�شيئا  عندهم  تعود  ل  ويعتنقونها  يختارونها  التي  النا�س 
اخللط  ي�شبح  ومنها  بالدين،  يل�شقونها  بل  التاريخ  من 
التي  املدنية  الــدولــة  تكن  مل  لــذا  والب�شري،  الديني  بــني 
ومب�شاعدة  باجتهاده  بل  قــراآين  باأمر  هي  الر�شول  اأقامها 
وفر�س  حكمت  قد  الكني�شة  كانت  و»اإذا  الكبار،  �شحابته 
بابواتها القوانني با�شم احلق الإلهي، فقد اكتفى الإ�شلم 
ويف  والــ�ــشــلــطــان«،  للخليفة  الــديــنــيــة  ال�شرعية  بالتما�س 
الدين  بني  القوية  العلقة  هذه  تنته  مل  احلديث  الع�شر 
ت�شتجدي  زالـــت  مــا  الــعــربــيــة  الـــدول  فمعظم  والــ�ــشــيــا�ــشــة، 
من  واأ�ــشــبــح  ال�شيا�شية،  �شرعيتها  على  للح�شول  الــديــن 
عن  ال�شيا�شة  يف  الــديــن  اخــتــزال  اإىل  يــ�ــشــار  اأن  الإ�ــشــكــال 
طريق الأحزاب واحلركات الدينية، وهنا الكاتب يقرتح اأن 
هذه املوا�شيع التي تربط بني الدين وال�شيا�شة وال�شرعية 

بحاجة لعدة مفاهيمية ومنهجية جديدة.
ويف الأخــــــلق، يــذكــر بــلــقــزيــز اأنـــهـــا هـــي مـــن اأكــــرث اأبــعــاد 
القيم  ملنظومة  تنتمي  لأنها  ودميومة،  ا�شتمرارية  الدين 
املــدنــيــة من  والــثــوابــت، وقــد مت ا�شتقاق الأخـــلق والــقــيــم 
مــنــظــومــات الأخـــــلق الــديــنــيــة، ومـــن هـــذا ال�ــشــتــقــاق مت 

اإيجاد امل�شرتك الأخلقي بني الأديان على عك�س ال�شرائع 
الــديــنــيــة فــهــي خمتلفة وبــ�ــشــدة بــني الأديـــــان، فــاملــوؤمــن ل 
يلتزم  اأن  عليه  بــل  والــعــبــادات  بالطقو�س  يلتزم  اأن  يكفيه 
اإميانه، فالبحث  اأي�شا بالأخلق والقيم الدينية ليثبت يف 
يف  جت�شده  التي  اأخلقه  يف  البحث  علينا  ُيحتم  الدين  يف 
الواقع من خلل تفاعله مع جماعته الدينية، ومن خلل 
بها  يتكون  التي  الكيفيات  نفهم  اأن  ن�شتطيع  البحث  هــذا 
وعي املوؤمنني و�شلوكهم يف ذلك الدين، و»كيف على امل�شلم 
اأن يفكر اليوم يف اأمثل الطرق، لكي يعي�س اإ�شلمه متوازنا 
احلاكمة  والقيم  ومتمعه  ع�شره  مع  �شدمات  دون  من 

له«.
والثقايف  والفكري  الرتاثي  املجموع  ي�شكل  الدين  اأنَّ  ومبا 
اأن ننتبه ملركزية  للجماعة املوؤمنة، فريى الكاتب اأن علينا 
وهنا ل  الأمــة،  تلك  لنفهم ح�شارة  الدين  الثقافة يف هذا 
واملكتوب  العقلين  الثقايف  الـــرتاث  فقط  الكاتب  يق�شد 
فقط بل حتى الرتاث ال�شعبي وال�شفهي، لهذا كانت اأغلب 
الدرا�شات الإ�شلمية يف الرتاث املكتوب، ومل يهتم الكثري 
اأن الإ�شكال  من الباحثني بالرتاث ال�شفوي وال�شعبي، كما 
حا�شل يف طريقة م�شاءلة املو�شوعات فيه، فيذهب بلقزيز 
تاريخ  الأ�شئلة يف  تركيب  يعيدوا  اأن  الباحثني  اأن على  اإىل 
جــديــدة،  تركيبية  اإ�شكاليات  يف  و�شياغتها  الإ�ــشــلم  فكر 
الــذي  اأي  للفكر  ال�ــشــتــ�ــشــكــايل  الــنــقــدي  »الــتــاريــخ  اأن  كــمــا 
من  حقب  يف  الأ�شا�س  الرباديغمات  وقراءة  بتحليل  ي�شمح 
هو  فــيــه«  الأ�ــشــا�ــس  املعرفية  النظم  اأو  ذاك،  الفكر  تــاريــخ 
الذي  التاريخي  النقد  منهج  مع  بالتزامن  الآن،  املطلوب 
الــبــاحــثــني التم�شك بها  الــتــي يــجــب عــلــى  املــنــاهــج  هــو مــن 
املدرو�س،  املو�شوع  تركيب  واإعــادة  بالتفكيك  ت�شمح  لأنها 
للظاهرة  الرتكيبي  املنظور  يف  الكاتب  راأي  مع  اأتفق  كما 
يرجعنا  اأن  يلبث  ل  القدمية  املناهج  فا�شتجداء  الدينية؛ 
وتعدد  الع�شرية،  احلــيــاة  ملتطلبات  النظر  دون  للما�شي 
من  الكثري  ن�شتجلي  يجعلنا  الظاهرة  يف  املدرو�شة  الأبعاد 
الإن�شان  ت�شاعد  التي  ال�شمولية  النظرة  ل�شياغة  املعارف 
خلل  من  يطلبها  اأو  يرجتيها  التي  للغاية  الو�شول  على 

اعتناقه لهذا الدين.

مقاله  يف  بلقزيز  عبدالإله  يتناول  لذا  متعددة،  ومب�ستويات  للدرا�سة  وجمال  منظور  من  اأكرث  حتمل  اأنها  مبعنى  املركبة؛  الظواهر  من  الدينية  الظاهرة  ُتعترب 
الدينية مقرتحا درا�ستها مبنظور  الظاهرة  املقاربة« هذه  themes واملفاهيم ومناهج  املو�سوعات  الدينية: يف  الظاهرة  »التفاهم«- »درا�سات  -املن�سورة مبجلة 
تركيبي ومنهج عمل تركيبي، وهو يرجع الأمر لأ�سباب ثالثة: غنى املعطيات لهذه الظاهرة، وقوة الرتابط بي كل امل�ستويات فيها، واأي�سا قوة ترابط م�ستويات 

الظاهرة بالظواهر الأخرى يف املجتمع الإن�ساين،

كيف نقرأ الظاهرة الدينية؟

qabuazan@gmail.com
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 ناصر الكندي

اإىل مــقــومــات مفهوم  بـــالإ�ـــشـــارة  الــ�ــشــيــد  ويــقــوم ر�ـــشـــوان 
املواطنة من خلل ميثاق الأمم املتحدة والإعلن العاملي 
النتماء  قيمة  يف  املقومات  هذه  وتتمّثل  الإن�شان،  حلقوق 
احلياة  يف  امل�شاركة  حق  وقيمة  امل�شاواة،  وقيمة  الوطني، 
ال�شيا�شية، وقيمة احلرية والدميوقراطية. يوؤكد الباحث 
ول  وغــربــي،  حديث  مفهوم  هــو  املواطنة  مفهوم  اأن  على 
الكيانات  تعرف  مل  الإ�شلمية  املجتمعات  اأن  ذلــك  يعني 
اأوروبـــا  مــّر يف  املــواطــنــة  مــبــداأ  اإن  بــل  والــــدول،  ال�شيا�شية 
مبداأ  وعليه  والتطوير.  التطور  من  بقرون  اكتمل  حتى 
الأخري  اأن  اإذ  الإ�شلم  الرعية عند  املواطنة مغاير ملفهوم 

يقوم على تبعية املحكوم.
الأوائــل  امل�شلمني  املفكرين  تناول  كيفية  الباحث  ويطرح 
التا�شع  الــقــرن  مــن  الأول  الن�شف  منذ  الد�شتور  ملفهوم 
ع�شر، فرفاعة الطهطاوي ترجم كلمة الد�شتور الفرن�شي 
الدين  خري  وتركه   ،La charte تعريبا  �شرطة  اإىل 
كــونــ�ــشــتــيــتــو�ــشــيــون،  اأي  الــفــرنــ�ــشــي  لــفــظــه  الــتــونــ�ــشــي يف 
»د�ــشــتــور«  الفار�شية  املــفــردة  ــراك  والأتــ الــعــرب  وا�ــشــتــخــدم 
عام  الإيــرانــيــون  وترجمه  ع�شر،  التا�شع  القرن  اأواخــر  يف 
كــان  اأن مــنــهــم مــن  بــاملــ�ــشــروطــة، ويــذكــر ر�ـــشـــوان  1906م 
مثل  الإ�ــشــلم  دون  للغرب  املفهوم  هــذا  ن�شبة  يف  �شجاعا 

�شاحب ملة املنار حممد ر�شيد ر�شا.
املفكرين  عــنــد  املــواطــنــة  مــفــهــوم  اأن  اإىل  الــبــاحــث  ويــ�ــشــري 
اإقامة  اأمور وهي �شرورة  الأوائل اقرتن بثلثة  امل�شلمني 
د�شاتري،  ا�شرتاع  خــلل  من  ذلــك  ويكون  جديدة،  اأنظمة 
ــراز الــتــلوؤم بــني ذلــك واملــــوروث الــعــربــي الإ�ــشــلمــي.  واإبــ
منها  اجتاهات  عدة  يف  املفكرين  هوؤلء  ت�شويغات  وتنطلق 
العمومية،  املنافع  فكرة  وتاأكيد  ال�شورى،  مفهوم  اإحــيــاء 
يف  اأمــريــن  و�شح  ر�شا  ور�شيد  وتعليمي.  تثقيفي  واجتــاه 
منه،  م�شتقة  غري  ولكنها  املــوروث  تناق�س  ل  اأنها  ذلــك: 
واتخاذ  الد�شتوري،  احلكم  ال�شيا�شي عماده  الإ�شلح  واأن 

ال�شورى بال�شيغة اجلديدة عنوانا له. 
الــعــ�ــشــريــنــيــات والــثــلثــيــنــيــات من  الــبــاحــث حقبة  يــ�ــشــّمــي 
التفكري  يف  وذلـــك  الــتــحــولت،  بحقبة  الــعــ�ــشــريــن  الــقــرن 

ال�شاأن  اإدارة  يف  الــدولــة  وبــ�ــشــاأن  الــديــن  ب�شاأن  الإ�ــشــلمــي 
التي  الهوية  جماعات  بظهور  الع�شر  هذا  ويّت�شم  العام. 
التغريب، فكانت هناك جماعات  املجتمع من  خ�شيت على 
جتـــرتح الــثــقــافــة مـــن خـــلل املــــــوروث، بــيــنــمــا انــ�ــشــرفــت 
ال�شرعية للمجتمع  الدينية لطرح �شوؤال  الهوية  جماعات 
امللءمة  جماعة  بــني  اإذن  الــ�ــشــراع  انــدلــع  لقد  والــدولــة. 
ــرية نــّحــت الأمــــة  ــ وجــمــاعــة الــتــاأ�ــشــيــل، واجلـــمـــاعـــة الأخــ
ال�شريعة  واأحــلــت  ال�شرعية  م�شدر  بو�شفها  واجلــمــاعــة 
حملهما. وقد ظهر ذلك وا�شحا يف �شريورة نخب م�شلمة 
الربيطانيني  مع  واتفقت  عظيما  جمهورا  ك�شبت  بالهند 
دولة  واإقامة  الإ�شلمية  الكرثة  ذات  الأقاليم  ف�شل  على 
باك�شتان عام 1947م لأنه ل ولية لغري امل�شلم على امل�شلم.

مثل  اجلماعتني  بني  الهوة  عّمقت  اأخــرى  اأ�شباب  وهناك 
اإ�شرائيل على اأر�س فل�شطني وهزمية ع�شكرية  قيام دولة 
الــنــخــب  اإىل احلــكــم عــلــى  اأدى  اإ�ـــشـــرائـــيـــل، ممـــا  يـــد  عــلــى 
النخب  اأنها فا�شلة وغري �شرعية يف عيون  العلمانية على 
الــبــاحــث يف درا�ـــشـــة مــوقــف النخب  الإ�ــشــلمــيــة. ويــقــوم 
العاملي  والإعــــلن  املــتــحــدة  الأمم  ميثاق  مــن  الإ�ــشــلمــيــة 
والنف�شال،  املجادلة  مواقف  من  وذلك  الإن�شان  حلقوق 
وذلـــك اأن املــيــثــاق ل يــخــدم الــعــامل الــعــربــي والإ�ــشــلمــي 
وخ�شو�شا ق�شية فل�شطني، كما اأن الإعلن العاملي حلقوق 
 ، طبيعية  حقوق  هي  الإن�شان  حقوق  اأن  يق�شي  الإن�شان 
بينما تنبع هذه احلقوق والواجبات من ال�شريعة وال�شنة. 
بالفعل  تهتم  والتي  الإ�شلمية  الد�شاتري  تظهر  وبــداأت 
بتقييد �شلطة احلاكم، اإل اأن موادها الأخرى تهتم باإبراز 
واجبة  تراها  التي  وال�شريعة  الإ�شلمي  النظام  ملمح 
والطهوري  الإحيائي  باملفهوم  تهتم  هنا  وهــي  التطبيق، 

اأكرث مما تهتم باحلقوق واملواطنة.
الثلثة الأخرية ظهرت  العقود  اأنه يف  الباحث  وي�شتطرد 
مئات الكتب واآلف املقالت عن نظام الدولة الإ�شلمية، 
الباحث  الــدولــة. ويــنــّوه  وظــهــر ركــن جــديــد للدين وهــو 
على  لي�س  تاأ�شيلهم  بنوا  ال�شيا�شي  الإ�شلم  مفكري  بــاأن 
بيرثب  كتابه  اأو  عهده  اأو  النبي  �شحيفة  على  بل  الآيــات 

الفقهاء  اأن  على  الــبــاحــث  ويــو�ــشــح  املــديــنــة.  ت�شمية  قبل 
الــ�ــشــيــا�ــشــي  الــنــظــام  اأن  اإىل  يــذهــبــون  جــمــيــعــا  الـــقـــدامـــى 
راأي  ويــطــرح  بالعتقاد،  لــه  �ــشــاأن  ول  وتــدبــريي  م�شلحي 
الدين بل هي  الدولة ل تتدخل يف  بــاأن  املــاوردي يف ذلــك 
حار�شة له. من جانب اآخر، مييل ر�شوان ال�شيد اإىل عدم 
حتميل اأهل الإ�شلم ال�شيا�شي تبعات ظهور اجلهاديني اإذ 

ان�شقاقيون. اأنهم 
�ــشــوؤال هاما:  الإ�ــشــكــالت  هــذه  الباحث يف خ�شم  ويــطــرح 
التي  الإعاقات  اأو تنحية هذه  البدء لإزالة  اأين يجب  من 
املجتمعية  والثقافية/  الدينية  ال�شوية  عــودة  دون  حتول 
اأن ذلك يكون  الباحث  والكيانات؟ ويجيب  املجتمعات  اإىل 
اأن  والإ�شرار على  الإ�شلم دين ودولة،  اأن  يف نقد مقولة 
الدين ل ميتلك مهمات �شيا�شية تفر�شها ثوابته، وظهور 
اأ�شا�شها.  يف  املواطنة  تقع  الر�شيد  ال�شالح  للحكم  جتارب 
الدين  بني  الرتــبــاط  مقولة  نقد  مهمة  الباحث  وي�شّلم 
والدولة اإىل علماء الدين واملوؤ�ش�شات الدينية، لأن يف ذلك 
الن�شقاقات  من  له  وا�شتنفاذا  املهالك  عن  للدين  �شونا 
ال�شباب  بع�س  انــدفــاع  نتيجة  فيه  وقــعــت  الــتــي  العنيفة 
ما  وم�شارعة  دينية،  دولــة  اإجنــاز  م�شاألتني:  يف  املتدينني 

ي�شمونه ف�شطاط الكفر يف العامل.
تنحية  بــ�ــشــرورة  مقاله  ال�شيد  ر�ــشــوان  الــبــاحــث  يختتم 
وعودة  الدين  ا�شتتباب  ل�شمان  وذلك  الدين  عن  الدولة 
ت�شيي�شه  يف  النــهــمــاك  ب�شبب  قطيعة  بــعــد  لــه  الــفــقــهــاء 
ــازات هــامــة تــخــدم هــذا املــ�ــشــمــار مثل  ، مــذكــرا بــعــدة اجنــ
املــلــك عــبــداهلل حلــوار  بــيــانــات الأزهــــر اخلم�شة، ومــبــادرة 
ومــبــادرات  الأردن،  يف  �ــشــواء«  »الكلمة  ومــبــادرة  الثقافات، 
الــعــلمــة ابــــن بــيــيــه الــ�ــشــلــمــيــة والــتــ�ــشــاحلــيــة، ومــلــ�ــس 
يف  املغربية  الدينية  واملوؤ�ش�شات  الدولة  واأعمال  احلكماء 
»فريقيا واأوروبا، واأعمال دور الإفتاء املنطلقة يف عدد من 
ولــلإعــلم  الدينية  للحريات  بــريوت  واإعـــلين  الــبــلــدان، 
الإرهــاب،  ملكافحة  املتكاثرة  واملــوؤمتــرات  امل�شتنري،  الديني 

وموؤمتر الأقليات يف اململكة املغربية.
 

العاملي  يف  الوطنية   الدولة  تواجه  التي  املواطنة  اأزمة  عن  التفاهم  جملة  يف  املن�سور  الإ�سالمي«  الفكر  يف  املواطنة  »اآفاق  مقاله  يف  ال�سيد  ر�سوان  الكاتب  يتحدث 
ال�سيا�سي  الإ�سالم  تيارات  وظهور  ال�سرعية،  م�ساألة  يف  العميق  وال�سطراب  وال�سلطوي،  الجتماعي  ال�سطراب  مثل  اأ�سباب  لعدة  ذلك  ويعزو  والإ�سالمي،  العربي 

والآخر اجلهادي، وه�سا�سة حركات املجتمعات املدنية والأحزاب ال�سيا�سية، واأخريا ال�سيا�سات التدخلية من اأطراف يف املجتمع الدويل والإقليمي.

nskindi83@yahoo.com

مفهوم المواطنة في الفكر العربي واإلسالمي
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ــّد مــن تعريف  قــبــل احلــديــث عــن هـــذه الــ�ــشــخــ�ــشــيــات لبــ
هــذا  تــاأثــر  كــيــف  نــعــرف  حــتــى  العـــتـــزايل  للفكر  خمت�شر 
اأواخر  يف  العتزايل  الفكر  ن�شاأ  الأوائــل.  بالقدرية  الفكر 
مل�س  عطاء  بــن  وا�ــشــل  اعــتــزل  عندما  الأمـــوي  الع�شر 
اأ�شتاذه احل�شن الب�شري نتيجة خلف يف م�شاألة »مرتكب 
يف  الفكري  بتدري�س منهجه  وا�شل حينئذ  اأخذ  الكبرية«، 
العقل على  املنهج على تقدمي  مل�س م�شتقل؛ يقوم هذا 
العقل  مع  املنقولة  الن�شو�س  اأحد  تعار�س  اإذا  اأي  النقل؛ 
عن  عو�شاً  ال�شليم  باملنطق  الفكر  هــذا  اأتــبــاع  �شي�شتعني 

املنقول. بالن�س  املطلق  الت�شليم 
الإن�شان  اإّن  قــالــوا  الــذيــن  الأوائـــل  بالقدرية  وا�ــشــل  تــاأثــر 
م�شوؤول بالكامل عن ت�شرفاته، فهو الذي يختار ما يفعل 
القبيحة  الإن�شان  اأفعال  اإ�شناد  رف�شوا  حيث  اهلل،  ولي�س 
ي�شندون  لأنــهــم  بــالــقــدريــة  ولــقــبــوا  اهلل.  اإىل  والــفــا�ــشــدة 
تــ�ــشــرفــات الإنــ�ــشــان اإىل »قــدرتــه وحــريــتــه يف الخــتــيــار«. 
يـــقـــول الـــكـــاتـــب اإن الـــقـــول بـــالـــقـــدر كــــان مــنــبــعــه احلــ�ــس 
)اأول  الفل�شفي، ذلك لأنَّ معبد اجلهني  الأخلقي ولي�س 
امل�شلمني  ملوك  على  ويعيب  ينكر  كــان  بالقدر(  قــال  من 
يقولون  ثم  الأموال  وي�شتبيحون  الدماء  ي�شفكون  الذين 
القول  الق�شد من  اأفعالهم قدٌر من اهلل. لذلك كان  اإمنا 
بالقدر هو اأن يتحمل كل اإن�شان م�شوؤولية ت�شرفاته، ومل 
اإىل  بالإ�شافة  الب�شر.  باأفعال  اهلل  علم  نفي  به  املراد  يكن 
غايته  اإلــهــي  بعد  فهناك  املعتقد  لــهــذا  الأخــلقــي  البعد 

تنزيه اهلل عن اأفعال الب�شر.
معبد اجلهني

وال�شيا�شية  والفكرية  التاريخية  اجلوانب  البحث  يعر�س 
فيبداأ  املعتزلة،  باأفكار  ويربطها  الأوائــل  القدرية  لأفكار 
�شخ�شية  وهــي  فيهم،  اأثــّرت  �شخ�شية  اأول  حياة  بتق�شي 
يت�شف  ــدا  وزاهــ عــابــدا  رجــل  معبد  كــان  اجلــهــنــي.  معبد 
اأول مــن قــال  اهــتــمــام. هــو  اأميـــا  بــالــ�ــشــدق ويــهــتــم بالعلم 
اأخذ  اإنــه  ويقال  ت�شرفاته،  يف  وحــر  م�شوؤول  الإن�شان  بــاأن 
ابن  عن  ورد  كما  �شي�شويه  يدعى  �شخ�س  عن  القول  هذا 
القول عن  ذلك  اأخــذ  اإنــه  فيقول  ابن حجرات  اأمــا  تيمية، 

يون�س  هو  �شي�شويه  اإن  اآخــرون  ويقول  الأ�ــشــواري.  يون�س 
الأ�شواري الذي تعرتف به املعتزلة، بل لهم مدر�شة ت�شمى 
تــاأثــروا  املعتزلة  اإن  الــقــول  ن�شتطيع  هنا  مــن  الأ�ــشــواريــة. 
فاأ�شبحت  بالقدر«،  »الــقــول  يخ�س  فيما  اجلهني  مبعبد 
مدّعما  مرتابطا  كلميا  ن�شقا  معتقدهم  يف  الفكرة  هذه 
»خلق  م�شمى  حتــت  واأوردوه  والنقلية،  العقلية  باحلجج 

الأفعال«. 
بن  عبدامللك  من  باأمر  عــّذب  اأن  بعد  اجلهني  معبد  ُقِتل 
الأموية.  ال�شلطة  تهدد  كانت  التي  اأفكاره  ب�شبب  مــروان 

لكنه جنح يف نقل اأفكاره اإىل معا�شره غيلن الدم�شقي.
الدم�شقي غيلن 

كان غيلن الدم�شقي هو �شلة الو�شل الأوىل بني اجلهني 
عبد  القا�شي  يقول  بالقدر.  الــقــول  م�شاألة  يف  واملعتزلة 
والوعد  والــعــدل  التوحيد  يف  كتب  قــد  غيلن  اإن  اجلــبــار 
والـــوعـــيـــد، لــذلــك قـــد يــكــون وا�ـــشـــل بـــن عــطــاء قـــد تــاأثــر 
التوحيد  لأن  ذلك  اأي�شاً  الأمــر  هذا  يخ�س  فيما  بغيلن 
كذلك  املعتزلة.  اأ�شول  تعد من  والوعيد  والوعد  والعدل 
واإمنــا  قري�س  على  حــكــراً  لي�شت  الإمــامــة  اإن  غــيــلن  قــال 
وهذه مقولة  وال�شنة؛  بالكتاب  قائماً  كان  لكل من  ت�شلح 
اأما  واملعتزلة عموماً.  وا�شل بن عطاء خ�شو�شاً  بها  تاأثر 
اأفكاره التي اأّدت اإىل هلكه كما هلك معبد من قبله فقد 
ه�شام  فاأمر  اجلائرة؛  ال�شلطة  على  اخلــروج  اإجــازة  كانت 
اأفكاره دولة بني  اأن تزعزع  بن عبد امللك بقتله خوفاً من 

اأمية التي كانت تعتنق اأفكارا تتعار�س مع هذا الفكر.
اجلعد بن درهم

واإنــكــاره  بــالــقــدر،  قــولــه  يف  الفكرية  اجلــعــد  اآراء  تتلخ�س 
يتكلم(  كـــاأن  الــكــلم،  �شفة  هلل  تــكــون  اأن  )اأي  اهلل  لــكــلم 
باقي  ينزه اهلل عن  اأن  اأجل  الأخــرى وذلك من  وال�شفات 
اخلْلق. كانت للجعد الكثري من العتقادات اجلدلية ومنها 
اأن »اهلل مل يتخذ اإبراهيم خليل ومل يكّلم مو�شى تكليما«، 
التي جعلت خالد الق�شري اأيام وليته على العراق يذبحه 
يف عيد الأ�شحى بعد اأن خطب يف النا�س. بالرغم من اأن 
اجلعد  ذبح  قد  الق�شري  خالد  اإن  يقول  ال�شائد  العتقاد 

اإىل  بالنظر  اأنــه  اإل  والــدرء عنه،  الدين  اأجــل حرا�شة  من 
لبني  وولئــه  الفاح�س،  وثرائه  القا�شية،  خالد  �شخ�شية 
وكذلك  بالدين،  اهتمامه  وعــدم  ال�شلطة،  اأجــل  من  اأمية 
نظراً لأن اجلعد كان دائماً ما ينتقده ويذمه فمن املرجح 

اأنه قد قتله لأ�شباب �شيا�شية ولي�شت دينية. 
اجلهم بن �شفوان

اأكــرث  اأثــرت  التي  الأخـــرية  ال�شخ�شية  اإىل  ن�شل  هنا  مــن 
بينهم  الو�شل  حلقة  كانت  والتي  املعتزلة  يف  غريها  من 
تلميذ  �شفوان،  بن  اجلهم  عن  هنا  اأحتــدث  اجلعد.  وبني 
ُيــعــار�ــس ال�شلطة الأمــويــة  اجلــعــد بــن درهـــم، الـــذي كــان 
�شيء  اأي  اأنه مل ي�شل  بالرغم من  كما كان يفعل معلمه. 
ــه الــفــكــريــة لــكــن هــنــاك بــعــ�ــس ممــا اأخــذ  ــ مــــدّون عــن اآرائـ
املعتزلة  اأخــذهــا  الــتــي  الآراء  �ــشــاأذكــر  خمالفيه.  مــن  عنه 
يطمئن  مل  الكاتب  لأن  ذلــك  رفــ�ــشــوه،  مــا  و�ــشــاأتــرك  عنه 
يعتقد  وهــو  الأخـــرى،  اأفــكــاره  مع  منطقياً  لتعار�شها  لها 
هي  اجلهم  اآراء  اأهم  من  كذباً.  اإليه  ُن�شبت  تكون  قد  اأنها 
اأن اهلل »ل يو�شف مبا يو�شف  موافقته للجعد من حيث 
والعلم  احلياة  تكون هلل �شفات مثل  اأن  فاأنكر  العباد«،  به 
اأجــل تنزيه  بــالــقــدرة والــفــعــل« وذلــك مــن  و»اأجــــاز و�شفه 
اهلل عــمــن �ــشــواه. وكــذلــك اأنــكــر روؤيــــة اهلل يـــوم الــقــيــامــة، 
عليه  وزادوا  اأخــرى  ومذاهب  املعتزلة  عنه  اأخــذه  ما  وهــو 
اجلهم  اأخــذ  ذلــك،  اإىل  بالإ�شافة  والتف�شري.  التحليل  يف 
اإكــمــاًل على نفي  الــقــراآن وذلــك  الــقــول بخلق  عــن معلمه 
�شفة الكلم عن اهلل. وجب التنبيه هنا اإىل اأن اجلهم بن 
�شفوان ل يّعد حقاً قدرياً لأنه يعتقد اأن الإن�شان م�ّشري ل 
حرّية له يف الختيار، اإل اأن هذا الراأي قد يكون قد ن�شب 

اإليه كذباً كما ذكرت بالأعلى.
اأخرياً، اأرى اأنَّ تراث القدرية جدير بالدرا�شة والتمحي�س 
اأن  �شك  فبل  منه،  ينطلق  الــذي  الأخــلقــي  للبعد  وذلــك 
من امتلك ال�شجاعة لينتقد بع�س الأفكار ال�شائدة خلل 
وقدرة  عال  اأخلقي  بح�س  يتمتع  كان  اأمينة.  بني  حقبة 
عــلــى الــتــفــكــري الــنــقــدي، وهـــذا يف احلــقــيــقــة مــا يــجــب اأن 

ناأخذه عنهم.

يتتبع ح�سن اخلطاف يف بحثه املن�سور يف جملة التفاهم بعنوان »القدرية الأوائل: فكرهم العقدي وتوجههم ال�سيا�سي« جذور الفكر العتزايل التاريخية والفكرية، 
حيث تق�سى حياة ال�سخ�سيات القدرّية التي اأخذ عنها املعتزلة الكثري من العقائد والأفكار، كذلك ناق�ض توجهاتهم ال�سيا�سية التي اأودت بهم اإىل الهالك. من اأبرز 

هذه ال�سخ�سيات: معبد اجلهني وغيالن الدم�سقي واجلعد بن درهم واأخريًا اجلهم بن �سفوان.

القدرية األوائل وأثرهم على الفكر االعتزالي
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ُتفِرغ على وعي  والفل�شفة و�شائج  الّت�شّوف  اأّن بني  ول�شّك 
الــوجــود  اإ�ــشــكــالت  بع�س  تفّح�س  اإمــكــانــات  بهما  امل�شتغل 
والعدم، احلّق واحلقيقة، داخل حدود العبارة واملنطق، واأن 
املمكنة بني  الــعــلئــق  واحلــفــر يف  الــّتــخــوم،  هــذه  البحث يف 
يرتّتب  ومــا  امليتافيزيقي،  الكّلي  والعقلّي  املــجــّزء  الّديني 
عــلــى اجــتــمــاعــهــمــا مــن قــيــم اخلـــري واجلـــمـــال؛ وال�ــشــتــغــال 
الّتجربة  على  اأنـــوارهـــا  وفي�س  الإلــهــّيــة،  املــاهــّيــة  مب�شاألة 
مدولة  مبفاهيم  اجلمال  م�شاألة  اإىل  اإ�شافة  وفّية،  ال�شّ
هي  والكيف،  والعّلة،  الكّم،  واملكان،  الّزمان  اإكراهات  �شمن 

جدالت مفتوحة بني العقل والإميان.
يون�س  بن  حممد  الدكتور  مقال  نناق�س  هــذا،  مقالنا  ويف 
الإلهي  »العلم  »التفاهم«- حتت عنوان  -واملن�شور يف ملة 
فيها  ذكر  حيث  عربي«؛  ابن  عند  والفل�شفة  الت�شوف  بني 
عربي  ابـــن  �شخ�شية  يف  املــمــثــل  الــتــ�ــشــوف  ــع  واقـ تف�شيليا 
ح�شورها  فــي  لها  املميز  والــطــابــع  بالفل�شــفة،  وعــلقــتــه 
الت�شوف  عــن  الخـــتـــلف  متـــام  يختلف  لــلــمــعــرفــة  كــنــمــط 
والــعــامل  الإنــ�ــشــــــــان  مــع  تعاملهما  وكــيــف  حت�شيله،  وطـــرق 

واهلل.
من  عنها  الإجــابــة  حمــاول  اأ�شئلة  عــدة  الكاتب  طــرح  حيث 
خلل حماور مقاله؛ فت�شاءل: كيــف تعامل واقع الت�شوف 
على  عمل  اأو  والنكران  بالرف�س  قابلها  هل  الفل�شـفة؟  مع 
فل�شفي  هــو  ملــا  ح�شور  هــنــاك  هــل  وتــطــويــرهــا؟  احت�شانها 
يف تــ�ــشــوف بــنــى هـــذا احلــ�ــشــور؟ وهـــل ا�ــشــتــطــاع ابـــن عربي 
اأن  عربي  ابن  ا�شتطاع  وكيف  للت�شوف؟  منوذجا  يكون  اأن 

يرتجم اللقاء مع ابن ر�شد اإىل لقاء مع الفل�شفة؟
ال�شرية  ال�شوء على  ن�شلط  الت�شاوؤلت،  وللإجابة عن هذه 
بن  الدين  حميي  ال�شيخ  عا�س  حيث  عربي؛  لبن  العلمية 
ال�شاد�س  الــقــرن  مــن  الــثــاين  الن�شف  الأنــدلــ�ــشــي يف  عــربــي 
الع�شر  الهجري، ويف هذا  ال�شابع  القرن  الهجري وبدايات 
ا كبرًيا يف خمتلف  �شهدت احل�شارة الإ�شلمية تنّوًعا فكريًّ
عدة  ظهرت  فقد  والعلمية،  والفل�شفية  ال�شرعية  العلوم 

مـــدار�ـــس فــلــ�ــشــفــيــة وفــكــريــة تــنــّوعــت اأفـــكـــارهـــا ومــنــاهــجــهــا 
املـــدار�ـــس  تــ�ــشــنــيــف هــــذه  اأنـــنـــا ميــكــنــنــا  اإلَّ  ــا،  ــهـ ــاتـ ــاهـ واجتـ
الإ�شلمية خا�شة يف درا�شتها للمباحث الوجودية والإلهية 
الفل�شفية واملدر�شة  املدر�شة  اإىل ثلث مدار�س كربى هي: 

ال�شوفية. واملدر�شة  الكلمية 
كبار  مــع  كــبــرًيا  تــطــوًرا  عــرفــت  الــتــي  الفل�شفية  فــاملــدر�ــشــة 
الدين  حميي  ال�شيخ  ع�شر  حتى  الإ�شلميني  الفل�شفة 
ر�شد  بن  الوليد  اأبــي  الفيل�شوف  الفقيه  بظهور  عربي  بن 
هذه  اإن  اليونانية.  الفل�شفة  �ــشــراح  كبار  مــن  يعترب  الــذي 
الفكرية  وق�شياها  مباحثها  درا�ــشــة  يف  اعــتــمــدت  املــدر�ــشــة 
والعقائدية على العقل، فكان بذلك م�شدًرا وحيًدا يف اإنتاج 
املعرفة الفل�شفية، وقد ظهر اإنتاج فل�شفي كبري مع الكندي 
الــذي عا�شر  ر�شد  ابــن  اإىل  و�ــشــوًل  �شينا  وابــن  والــفــارابــي 

ال�شيخ حميي الدين بن عربي.
املنهج  بني  مطردة،  ب�شفة  عربي  بن  الدين  حميي  ق  ويفرِّ
واملتكلمون  الفل�شفة  ي�شتخدمه  الذي  ال�شتدليل  العقلي 
اأحياًنا كثرية، وبني منهج ال�شوفية يف املعرفة ويطلق عليه 
)اأ�شحاب  باأنهم  الفل�شفة  ي�شف  نراه  ولذا  )الــذوق(  ا�شم 
اأذواق  اأ�شحاب  اأنهم  ال�شوفية  ي�شف  حني  يف  ذوق(  ل  فكر 

واأحوال، ل اأهل فكر وا�شتدلل.
واآرائــه  كتاباته  اأكــد من خــلل  ابــن عربي  اأن  وبالرغم من 
اإل  قــدرهــم،  من  واحلــط  الفل�شفة  من  �شيًئا  ياأخذ  ل  اأنــه 
نزعته  ن�شت�شف  اأن  ميكن  واأقــوالــه  تــراثــه  خــلل  ومــن  اأنــه 
ــه ذو ثــقــافــة فــلــ�ــشــفــيــة وا�ــشــعــة  ــ الــفــلــ�ــشــفــيــة الــوا�ــشــحــة، واأنـ
الفل�شفات  �ــشــروب  �شتى  على  اطــلــع  لأنـــه  وذلـــك  و�ــشــامــلــة، 
كله  ذلــك  ولــكــنــه ه�شم  والــنــحــل،  واملــلــل  ــواء  ــ والأهـ والآراء 
فل�شفة خا�شة،  وذات  لوؤلوؤي فريد  واأخرجه يف �شورة عقد 
�شحة  يدعم  ومما  وعرفانية،  اإلهية  فل�شفة  اإىل  اأقرب  اإنها 
هذا القول اأن ابن عربي كان يلقب بالأفلطوين؛ لأنه يعد 
امل�شرق  يف  الإ�ــشــراق  وفل�شفة  اأفلطون  فل�شفة  لبعث  رمــًزا 
بعد رحلته اإىل ال�شرق وا�شتقراره فيها قادًما من الأندل�س 

تتميز  التي  الأندل�شية  الثقافة  معه  حامًل  م(  الأ )وطنه 
وت�شعب م�شالكها وطرقها. وتنوعها  بانفتاحها 

فــالــنــظــريــة املــعــرفــيــة الــعــقــلــيــة والــذوقــيــة عــنــد ابـــن عربي 
اأو  العقلي  احلــد�ــس  ا�ــشــم  املــحــدثــون  عليها  يطلق  -والــتــي 
املكية«  »الفتوحات  كتابه  يف  ا  اأي�شً ي�شميه  والــذي  احل�شي، 
خ�شائ�س  على  تقوم  الرمية-  اأو  ال�شربة  اأو  النظرة  علم 
على  تعتمد  كونها  هــو  مييزها  مــا  ــم  واأهـ ــددة،  حمـ واآلــيــات 
احلقيقة  كانت  واإذا  جوهرها،  يف  للحقيقة  املبا�شر  الإدراك 
مــعــه  مــتــمــاهــيــة  فـــهـــي  خــــــــري  والأ ول  الأ مــو�ــشــوعــهــا  هــــي 
يتحقق  فالعارف  مو�شوعها،  مع  ذاتًيا  تطابًقا  ومتطابقة 
فــالــذوق  ذاتــهــا،  يف  احلقيقة  طبيعة  مــن  املعرفة  هــذه  عــرب 
الذوق  عربي  ابن  يعرف  ولذلك  ذاتها،  احلقيقة  مو�شوعه 
نظريته  اآليات  وت�شتند  للحقائق(.  املبا�شر  )ال�شهود  باأنه 
ووظيفة  القلب  وظيفة  الوظائف:  من  جملة  اإىل  املعرفية 
والــعــقــل  الــبــ�ــشــرية  بـــدورهـــا عــني  والــتــي تت�شمن  اخلــيــال 
املعاريج  اإليها  وي�شاف  اليقني  ونور  اليقني  وعني  اجلزئي 
فيها  نحتاج  ل  والــتــي  بع�س  اإىل  بع�شها  يف�شي  الــثــلثــة 
قلبية  ت�شفية  اإىل  واإمنا  فكرية،  اأو  اأية ممار�شة عقلية  اإىل 
وماهدات �شلوكية واأخلقية، يتم بها تهيئة الذات للتلقي 
والروؤية الكونية، بحيث ل يكون »للمعرفة اإل الروؤية؛ فاإنه 

ل �شيء اأو�شح؛ منها اإل اأنها حجاب على قدر املرئي«.
وختاما نقول.. اإنَّ موقف ابن عربي الإيجابي يدل على اأنه 
كان ي�شتغل بالفل�شفة؛ لذلك ل يروم اتخاذ موقف اإق�شائي 
من الفل�شفة واحلكم بال�شلب والإق�شاء؛ لأن يف ذلك حكما 
عربي  ابن  يرف�س  اأن  ميكن  ول  لفكره،  والرف�س  بال�شلب 
وحدة  لي�شت  لكنها  معرفية؛  وحدة  اأمــام  اإننا  به.  يقول  ما 
اإق�شائية اأو عدمية، واإمنا وحدة اإيجابية تقبل باملواقف ول 
تعدم املخالف، وحدة وجودية تعطي الوجود للنفي، ولي�س 
يق�شي  ل  لأنه  معرفية؛  وقيمة  دور  له  النفي  حتى  العدم، 

املخالف واإمنا يحتويه، ول يعدمه واإمنا يك�شف عنه.

أم كلثوم الفارسية

اإنَّ اهتمام الفال�سفة باجلانب الروحي قدمي؛ فقد اهتم به �سقراط واأفالطون، كما ظهر اجتاه الفل�سفة الغنو�سية عند اأفلوطي اأو ما ي�سمى بالأفالطونية املحدثة، 
ولقت هذه الأفكار �سداها يف الفل�سفة الإ�سالمية التي عا�سرها ابن عربي فتجّلت هذه املعارف اجلامعة بي العقل والروح يف �سيخ امل�سائي يف ع�سره ال�سيخ الرئي�ض 

ابن �سينا الذي اهتم بالت�سوف كعلم وتنظري عقلي يف معارفه الفل�سفية، اإىل جانب ا�ستغاله بالفل�سفة العقلية امل�سائية الأر�سطية.
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