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ا قبل...! أمَّ
د. هالل احلجري

�سْت الأمُم املتحدة يوم 27 �سبتمرب من كلِّ عام يوًما  خ�سَّ

عامليًّا لل�سياحة، و�سعاره »مليار �سائح..مليار فر�سة«. ول 

رافداً  بكونها  كبرياً  اهتماماً  ت�ستحقُّ  ال�سياحة  اأنَّ  َرْيب 

ا لالقت�ساد الوطني. ُمهمًّ

ال�سياحة ل  َنْوع من  �ص هذا املقال للحديِث عن  و�ساأخ�سِّ

َيْحَظى بالهتمام الكايف لدينا؛ وهو: »ال�سياحة الثقافية«. 

التاريخ،  اأعماق  يف  ُموِغٍل  ح�ساري  بامتداد  ُعمان  تتميز 

بن  العالمة  د  ويوؤكِّ �سنة.  اآلف  اأربعة  من  لأكرث  يعود 

والبحرين  اليمن  ا  »واأمَّ بقوله:  ذلك  خلدون يف مقدمته 

وُعمان واجلزيرة، واإن ملكه العرب، اإل اأنهم تداولوا ُملكه 

اأم�ساره  اأمٍم كثرية منهم، واختطوا  ال�سنني يف  اآلفاً من 

عاد  مثل  والرتف.  احل�سارة  يف  الغاية  وبلغوا  ومدنه، 

وثمود والعمالقة، وحمري من بعدهم والتبابعة والأذواء، 

رت  فطال اأمُد امللك واحل�سارة، وا�ستحكمت �سبغتها وتوفَّ

قدمناه.  كما  الدولة  ببلى  تبل  فلم  ور�ُسَخت،  ال�سنائع 

التي  الأثرية  والكت�سافات  الآن«.  حتى  ُم�ستجدة  فبقيت 

خرُي  ُعمان  من  خمتلفة  مواقع  يف  الآثار  علماء  اأجنزها 

ابن  اإليه  اأ�سار  الذي  احل�ساري  العمق  هذا  على  دليل 

عربي،  يف  بات  ومدافن  �سور،  يف  اجلنز  فراأ�ص  خلدون؛ 

واآثار البليد و�س�سر يف �ساللة، هي بع�ص من اأهم املعامل 

الأثرية التي تعود اإىل اآلف ال�سنني قبل امليالد. 

قوا  تدفَّ الذين  الأجانب  وال�سياح  الرحالة  فاإنَّ  هنا،  ومن 

ُيدركون  كانوا  املا�سية  القرون  عرب  املنطقة  هذه  اإىل 

الكتابات  كرثة  ر  ُيف�سِّ ما  وهذا  لها؛  التاريخية  الأهمية 

�سملْت:  حيث  ُعمان؛  عن  لغاتها  مبختلف  الأجنبية 

والأنرثوبولوجيا،  والآثار،  والأدب،  وال�سيا�سة،  التاريخ، 

والعمارة، والدين...وغريها من املجالت. 

اأْن  ُيكنها  ُمتنوعة  اأثرية  َمَعامل  الآن  ُعمان  يف  ولدينا 

املفهوَم  ح  ُن�سحِّ اأْن  علينا  ولكن  الثقافية.  ال�سياحة  تدعم 

ترميمها  يتم  اأثرية  مباٍن  د  ُمرَّ كونه  للرتاث من  العام 

-من  الأثرية  املباين  جعل  اإىل  الزمن،  تعرية  ملقاومة 

ُت�سهم يف النهو�ص بالعمل  ح�سون وقالع- منابَر ثقافية 

الثقايف. وعليه؛ اأقرتُح باأن تتبنَّى احلكومة فكرة تن�سيط 

دور احل�سون العمانية مبختلف وليات ال�سلطنة يف العمل 

الثقايف؛ وذلك باإقامة مهرجانات ثقافية عاملية داخل هذه 

احل�سون. ت�ستند هذه الفكرة اإىل مموعة من املربرات؛ 

التاريخية  احل�سون  داخل  املهرجانات  اإقامة  اأنَّ  منها: 

عمل ت�سطلع به معظم احل�سون الأثرية العاملية؛ مثل: 

احل�سون  اأ�سهر   Warwick Castle وريك  ح�سن 

الأثرية يف اإجنلرتا. ومن هذه املربرات اأنَّ العمل الثقايف 

يف  لينت�سر  م�سقط  العا�سمة  مركز  عن  يخرج  اأن  ينبغي 

احل�سون  اأ�سهر  تتوزَّع  حيث  ال�سلطنة؛  مناطق  خمتلف 

اأن هذه املهرجانات �ست�سكل عامل  ا  اأي�سً العمانية؛ ومنها 

جذب �سياحي لل�سلطنة؛ حيث اإنَّ ُمعظم ال�سياح الأجانب 

اخل�سو�سية  ذات  الثقافية  املهرجانات  فكرة  ت�ستهويهم 

املحلية لأية دولة، واإذا اأخذنا يف العتبار اأنَّ هناك ر�سوماً 

املايل  العائد  فاإنَّ  احل�سون،  هذه  لدخول  �ستكون  مالية 

رمبا �سُي�سهم يف تغطية تكاليف هذه املهرجانات. 

hilalalhajri@hotmail.com

ة لتأويل النص القرآني التطورات المنهجيَّ

ات الخطاب عند المحاسبي العقل وآليَّ

ر والنص القرآني ة بين المفسِّ العالقة اإلشكاليَّ

الوقف اإلسالمي وأثره في الفكر والمجتمع

طبيعة العلم اإللهي

علم الكالم الجديد.. إلى أين يتَّجه؟

كفاالت االستقالل الفعلي للقضاء

لمحة حول النظام القضائي في التاريخ اإلسالمي

مقارنة األديان عند ابن حزم 

الليبرالية أو الدين أو كالهما؟

نموذج عالمي للمرأة المسلمة بين التنظير والواقع
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�لتطـور�ت �ملنهجيَّـة لت�أويــل �لن�ص �لقر�آين

الع�سيَّة  ال�سعوبات  من  العديَد  واجهْت  املطالبة  هذه  ولكْن 

��ق ال��ك��ل��ي؛ م��ن ب��ني ه���ذه ال�����س��ع��وب��ات: الأ���س��ئ��ل��ة  ع��ل��ى ال��ت��ح��قُّ

اأحداث  فبعد  الإ�سالح؛  وطرق  الهوية  ومفهوم  النه�سوية، 

احل����ادي ع�����س��ر م��ن ���س��ب��ت��م��رب، ظ��ه��رْت ال��ف��ج��وة ال��ك��ب��رية بني 

���رْت ع��ل��ى ت��ك��رار ه��ذا  ال��غ��رب وامل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي، وال��ت��ي اأ����سَّ

د بالعنف كظاهرة  ال�سوؤال الذي ل يزال مطروحاً: ملاذا نتفرَّ

اإ�سالمية، ونقاوم الندماج مع احلداثة العاملية؟

اإنَّ ال��ن��اه��ل��ني م��ن ال��ث��ق��اف��ة ال��غ��رب��ي��ة -ك��ون��ه��ا ه��ي احل�����س��ارة 

ال��ق��ط��ي��ع��ة مع  اأنَّ  ي����رون  ال���وق���ت احل��ا���س��ر- ق���د  ال��ع��امل��ي��ة يف 

الرتاث الإ�سالمي هي احلل؛ فنحن ما زلنا نبحث عن املكان 

والذي  الإ�سالمي  التنوير  نبداأ ع�سر  لكي  املنا�سبني  والوقت 

رواد  ي�سدد عليها  التي  الغربية  الثقافة  ن�ستورد تطبيقه من 

بن�ص  قال  اأمثال: ح�سن حنفي، وطه ح�سني حني  القطيعة؛ 

ب��اأوروب��ا  نتَّ�سل  اأن  نريد  احل��دي��ث،  الع�سر  ه��ذا  »يف  �سريح: 

ي��وم، حتى ن�سبح ج��زًءا منها  اإىل  يوم  ي��زداد قوة من  ات�سال 

لفًظا ومعنًى وحقيقًة و�سكاًل«.

ويف ع�����س��ر ال��ن��ه�����س��ة، ق��ام��ْت ت��اأوي��ل��ي��ة ال��ن�����س��و���ص ال��رتاث��ي��ة 

النقدية،  العقالنية  منها:  اأ�سا�سية؛  مبادئ  على  الإ�سالمية 

قامت  احلديثة  القراءات  تاأويلية  فاإن  واحلرية،  والعلمانية 

ع�سر  يف  اأوروب���ا  يف  انت�سر  ال��ذي  م  التقدُّ مفهوم  اأ�سا�ص  على 

اإدخال العديد  اأ�سهم هذا الأ�سا�ص التقدمي يف  النه�سة، وقد 

من اجلوانب على الن�سو�ص التي مت تاأويلها، اأو طرق تاأويلها 

من حيث جوانب الفنون والعلوم؛ لذلك قامت هذه الثورات 

املعرفية لكي تفنِّد اأيَّ قراءة ات�سلت باحلداثة؛ منها: الثورة 

النف�سي،  التحلبل  وثورة  اللغوية،  والثورة  الأب�ستيمولوجية، 

التاريخية. البنيوية والثورة  والثورة 

القراآين  الن�ص  اأرك��ون جتاه  د  بها ُممَّ قام  التي  القراءة  اإنَّ 

ُتعدُّ من اأهم القراءات؛ وذلك من خالل الهدف الذي و�سعه 

اأركون لهذه القراءة، والذي و�سفه باجلدية والتعقيد، الذي 

القراآين  الن�ص  خ��الل  من  الإ�سالمي  التطبيق  فيه  يحاول 

-وي�ستند يف ذلك اإىل كتاب با�ستيد »التطبيق الأنرثوبوجلي 

الأوىل  املنهجية  هذه  وُتعد  التطبيقية«-  الأنرثوبولوجيا  اأو 

ترى  التي  املنهجية  ال��ق��راآين،  الن�ص  ق��راءة  اأرك��ون يف  ملحمد 

امل�ساهمة  ع��رب  ت��ك��ون  اأن  ينبغي  الإ���س��الم��ي��ة  التطبيقات  اأنَّ 

الإ�سالمية يف ن�ساأة الأنرثوبولوجيا الدينية.

والإن�سات  والتاأويل،  الن�ص  يف  التجديد  عدم  على  الإ�سراُر 

املتكرر لأقوال ال�سلف واتباع نهجهم، من غري اأية جتديد اأو 

ال�سبب  الظواهر  تكون هذه  قد  تقدمية،  �سمة  ُي�سفي  تغيري 

التي  ل لقراءته  يتو�سَّ اأبو زيد  الذي جعل ن�سر حامد  الأول 

فاً، والتي ي�ستخدم فيها املناهج الغربية يف  ُتعترب الأكرث تطرُّ

التحليل والدرا�سة، وينتهي اأبو زيد اإىل القول: اإذا كانت هذه 

احل�سارة هي ح�سارة ن�ص -الن�ص القراآين- وهذا الن�ص هو 

لهذه  الآخ��ر  الوجه  هو  التاأويل  ف��اإنَّ  احل�سارة،  ه��ذه  عنوان 

الن�ص يف فهم  اإ�سهاما كبريا بجانب  احل�سارة، والذي ي�سهم 

الإ�سالمية وماورتها. احل�سارة 

هيكل  يف  ال��ك��دم��ات  بع�َص  اأح��دث��ْت  ال��ت��ي  الفا�سلة  الأح����داث 

الت�سور الإ�سالمي، كان لها ن�سيب يف تبديل النظرة وحتديث 

ول  ُط��رح  ال��ذي  فال�سوؤال  ؛  الن�صَّ ت�ستهدُف  التي  ال��ق��راءات 

يزال ُيطرح، هو: »كيف ا�ستطاعْت ح�سارة مبنية على الن�ص 

اأن يكون لها ذلك التاريخ الذي ل مثيل له يف املا�سي؟ وكيف 

لهذا الن�ص الذي هو �سبب ذلك التاريخ املهيب اأن يكون �سبباً 

اأي�سا يف التاأخر والرجعية والف�سل احلايل؟ وهذه الت�ساوؤلت 

اأ�سا�سي للرجوع اإىل الن�ص  اأدَّت اإىل ظهور احتياج  اجلوهرية 

بع�ص  اأ�سهمت  وق��د  ال��زم��ان،  عليها  عفا  التي  تاأويله  وط��رق 

تاأويل  يف  لالإ�سالح  تدعو  مقاربات  ا�ستحداث  يف  الأح���داث 

الن�ص. اأبرز هذه الأحداث: حدث احلادي ع�سر من �سبتمرب 

كبرياً يف مثول هذا احل��دث كرمز  �سكَّل حتدياً  ب��دوره  ال��ذي 

الثالث،  املقاربات  اأما  العنف.  اإ�سالمي وهو ما يثل ظاهرة 

الن�ص  اإىل  ال��رج��وع  يف  ل��الإ���س��الح  منهجية  م��ق��ارب��ات  ف��ه��ي 

وتاأويله؛ منها:

- الإ�����س����الح م���ن داخ�����ل امل��رج��ع��ي��ة الإ����س���الم���ي���ة؛ ك��ت��ج��دي��د 

على  حتتوي  ق��راءات  وظهور  التاأويل،  يف  والأدوات  القراءات 

�سليم  وممد  عبالدرحمن  طه  كقراءة:  م�ستحدثه؛  اآليات 

العوا...وغريهما.

النقد والتاأويل،  القراآين؛ كتطبيق  الن�ص  - �سرورة ُمعاجلة 

وال��ي��ه��ودي،  امل�سيحي  ال��ك��ت��اب��ني  ع��ل��ى  تطبيقهما  مت  ال��ل��ذي��ن 

واإخ�ساع هذه املناهج للتغلغل داخل الن�ص كنوع من النتماء 

الكتابي. للتقليد 

كا�ستخدام  امل��ع��ا���س��رة؛  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم  م��ن��اه��ج  تطبيق   -

الن�سو�ص  معظم  على  ُطبِّقت  والتي  للن�ص،  التفكيك  اآليات 

ال�����س��اب��ق��ة ك��خ��ط��اب��ات ل��غ��وي��ة ت��ق��ب��ل اخل�����س��وع ل��ه��ذه الآل��ي��ة؛ 

كقراءات ممد اأركون ون�سر حامد اأبو زيد...وغريهما.

-يف  الإ���س��الم��ي  العربي  املجتمع  ُيواجهه  ال��ذي  ي  التحدِّ اإنَّ 

لالن�سمام  وال��دع��وة  احل��ا���س��ل��ة،  الغربية  ال��ت��ط��ورات  خ�سم 

الن�ص  اإىل  النظر  يف  يكُمن  الغربي-  التقدم  هذا  جناح  حتت 

ُعمقاً  التحدي  يزيد  وما  الزمان،  عرب  ممتد  كن�ص  القراآين 

و�سراوة هو عدم الوقوع يف الت�سليم نف�سه، والبحث يف الآيات 

نعي  اأن  علينا  بل يجب  املا�سي،  ُتعنى مب�سائل  التي  القراآنية 

اآي��ات  م��ن  يحتويه  وم��ا  ال�سمولية،  �سمة  ال��ق��راآين  للن�ص  اأنَّ 

التفتي�ص  وج��ب  لذلك  وامل�ستقبل؛  واحلا�سر  باملا�سي  ُتعنى 

��د ل�سناعة  ُي��هِّ م��ن��رياً،  لنا ح��ا���س��راً  ق��د ت�سنع  ع��الم��ات  ع��ن 

م. ومتقدِّ وت�سكيل م�ستقبل مناف�ص 

د زاهد جول؛» يف ملة الت�سامح « لكي ت�سَل يف نهاية  دْت الأ�سباُب يف مقال بحثي بعنوان »الن�ص والتاأويل: اإ�سرتاتيجيات القراءة املحدثة« للباحث الرتكي ُممَّ تعدَّ

�سد لكي نكفَّ عن الكالم عن اأمة الن�ص، ونبداأ ال�ستغال بهذا املفهوم. كل من يتناول قراءة الن�ص وتاأويله -�سواًء  ة نتائج، نتائج قد ُتعيد اإلينا بع�َص الرُّ الأمر اإىل ِعدَّ

اأكان من املحدثني اأم من الأ�سوليني- فهو ينوي بذلك الوقوف بواقع املجتمع العربي، الذي يعتمد اعتماداً كليًّا على الن�ص وتاأويله.

اإنَّ املهتمني بهذا اجلانب َيَرون اأنَّ احلدَث الفا�سَل الذي اأعاَد التفكرَي املنطقيَّ والعقالينَّ اإىل اأذهان رواد العامل العربي وكبار علمائه، هو النك�سة الع�سكرية يف عام 67-

ا  ْت اإىل النح�سار كليًّ ة؛ من بينها: التوجه القطعي نحو ربط الن�ص بالواقع، وهذه النك�سة اأدَّ 1968م، اأو كما ُيطلق عليها »حرب الأيام ال�ستة«، والتي تلتها انتفا�سات ِعدَّ

يف فوهة الثقافة الغربية بكل ما علينا من اأ�سمال بالية، وهو ما اأدَّى اإىل اأنَّ ال�سترياد احلقيقي لتلك الثقافة ت�سوبه العيوب الكثرية، ناهيك عن طريقة التطبيق التي 

اأثمرت عن متمع عربي متاأرجح بني الإخفاق احلايل والفجوة املا�سية، وذلك اأدى اإىل املطالبة بالتجديد الديني، الذي من �ساأنه اأن يعيد املجتمع اإىل املكانة املنا�سبة.

amjdsaeed01@outlook.com
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�لعقــل و�آليَّ�ت �خلطــ�ب عند �ملح��سبي

وُي��ع��دُّ اخل��ط��اب امل��رت��ب��ط مب��ن��زل��ة ال��ع��ق��ل يف ال��ف��ك��ر العربي 

القدمي واملعا�سر -على حدٍّ �سواء- اأحد اأهم اأولويات الباحثني 

وال��دار���س��ني؛ وذل���ك ل���دوره امل��ه��م يف ره��ان��ات ال��وج��ود والبناء 

احلا�سلة  ة  ال��ه��وَّ يف  النظر  ُنعيد  يجعلنا  ما  وه��ذا  احل�ساري، 

بني العقل الفقهي والعقل ال�سويف، والذي ُي�سور لنا وكاأنهما 

يقعان يف دوائر منف�سلة، وهذا ما ُيحاول احلبا�سة نفيه، ُمبينا 

لذا  ُمغالطة؛  ���س��ورًة  ُتعِطي  الغربية  التفكيكية  ال��ق��راءة  اأنَّ 

وجب على الباحث ال�سعي اإىل توليد مناهج معرفية منا�سبة، 

��ح  اأْو���سَ ول��ق��د  الغربية.  املناهج  ت��وري��د  على  القت�سار  ولي�ص 

بالأ�سالة، ويبنيِّ  ال�سويف يتميَّز  املحا�سبي  اأنَّ منوذَج  احلبا�سة 

يف  واملتكلمني  منهم  الفال�سفة  الإ���س��الم  مفكري  دور  حقيقة 

ر لنا باأنَّ احل�سارة الإ�سالمية  التنظري للفكر، ولي�ص كما ُي�سوَّ

واحلكمة  ال��ف��ار���س��ي  وال��ف��ك��ر  الإغ��ري��ق��ي  للعقل  ن��اق��ل��ة  م���رد 

ُييِّزها عن غريها؛ فلقد  لها ما  اإنَّ  بل  له،  الهندية ومطورة 

التنظري  يف  الهجري  الثالث  القرن  بداية  يف  املحا�سبي  اأ�سهم 

وحقيقة  العقل  »مائية  كتابه  خالل  من  العقل؛  ماهية  حول 

م��ع��ن��اه«، وال����ذي ي��ق��ول يف م��ق��دم��ت��ه: »���س��األ��ت ع��ن ال��ع��ق��ل ما 

وال�سنة،  الكتاب  من  واملعقول  اللغة  يف  اإليك  اأرج��ع  واإين  هو؟ 

معاٍن؛  ثالثة  اإىل  الت�سمية  يف  بينهم  فيما  العلماء  وت��راج��ع 

والآخ���ران  غ��ريه يف احلقيقة،  ل��ه  ه��و معناه ل معنى  اأح��ده��م 

به  اإل  يكونان  ل  فعال،  عنه  ك��ان  اإْن  ال��ع��رب  زتهما  جوَّ ا�سمان 

اه اهلل يف كتابه و�سمته العلماء عقال، فاأما ما  ومنه، ولقد �سمَّ

هو يف املعنى فهو يف احلقيقة ل غريه؛ فهو غريزة و�سعها اهلل 

�سبحانه وتعاىل يف اأكرث خلقه، ومل يطلع عليها العباد بع�سهم 

من بع�ص، ول اطعلوا عليها من اأنف�سهم بروؤية ول بح�ص ول 

بالعقل منه«. وجند  اإياها  فهم اهلل  واإمنا عرَّ بذوق ول بطعم، 

ملنهجية علمية؛  الكاتب  ا�ستخدام  بالعقل  التعريف  من خالل 

وكذلك  وا�سطالحا،  لغة  عنه  والإجابة  ال�سوؤال  بطرح  وذلك 

الأ�سل، وهنا  اأخرى �سادرة من  املحا�سبي لوجود معاٍن  اإر�ساد 

يظهر معرفة املحا�سبي بتو�سع اللغة وتعدد املعاين التي ت�سنع 

لالأ�سل؛  ي��رده  لأن��ه  يثبته  ل  ولكن  ال�ستخدام،  يف  ال���رتادف 

وذلك لتعار�ص الرتادف مع منهجه احلدي يف تعريف العقل.

وجن���ُد يف م��ن��ه��ح امل��ح��ا���س��ب��ي ح���ول ح��د ال��ع��ق��ل ذك���ر ���س��روط 

وم���ق���وم���ات ح���د ال��ع��ق��ل؛ ف��ل��ق��د و���س��ع ل��ل��ع��ق��ل ب��ن��ي��ة ت��رك��ي��ب��ي��ة 

اأنَّ  اأث��ب��ت  اأدوات الإث��ب��ات وال��ن��ف��ي واحل�����س��ر، ل��ق��د  ب��ا���س��ت��خ��دام 

النقل  عنها  ونفى  خلقه،  اأك��رث  يف  اهلل  و�سعها  غ��ري��زة  العقل 

وال��ذوق  ال��روؤي��ة  اأي�سا  ون��ف��ى  اأح���د،  عليها  لع  يطَّ فلم  واخل��رب 

اهلل  »عرفهم  بعبارة  الغريزة  يف  وح�سرها  واللم�ص،  والطعم 

املحا�سبي  منهج  يف  العقل  يكون  وبذلك  منه«؛  بالعقل  اإي��اه��ا 

واأو�سح  وحدها،  الإلهية  ال��ذات  بوا�سطة  اإدراك  ومو�سع  اأداة 

للعقل؛  املكت�سبة  املعاين  والتدرج يف  الزيادة  اإمكانية  املحا�سبي 

فيه  يزيد  ثم  بها  العبد  يولد  غريزة  »فالعقل  لقوله:  وذل��ك 

معنى بعد معنى باملعرفة بالأ�سباب الداّلة على املعقول«، ولقد 

ردَّ املحا�سبي على املتكلمني قولهم باأنَّ العقل هو �سفوة الروح، 

باأن العقل نور يف القلب، كما  يف حني �سرد القول الذي يقول 

اأنَّ الب�سر نور يف العني ومل ينقده، ويبدو اأنه ا�ستح�سنه لأنها 

ي��اأت��ي هذا  نفي احل�سية؛ حيث  وه��و  ق��ول��ه  ف���روع  اأح���د  ت��دع��م 

اأننا يف موقف  التعريف موازنا بني احل�ص والعقل، وهنا جند 

عام  ب�سكل  العلمي  اخلطاب  يف  ال�ستعارة  ا�ستخدام  وهو  مهم 

عن  املحا�سبي  ابتعاد  من  الرغم  فعلى  خا�ص؛  ب�سكل  واملنطق 

ال�ستناد اإىل ال�ستعارة يف تعريفه حلد العقل، اإل اأنه مل يجد 

حرجا يف ال�ست�سهاد به؛ وبذلك يتجاوز يف اآلية خطابه الف�سل 

الدللة-  -اأح��ادي��ة  ال�سناعي  ال�سوري  املنطق  لغة  بني  التام 

وبني لغة املنطق الطبيعي -والذي يتميز بتعدد الدللة- كما 

يف  ج�سرا  ي�سنع  حجاجية  ك���اأداة  ال�ستعارة  على  اعتماده  اأنَّ 

بني  بالتقريب  وذل��ك  واملح�سو�ص؛  امل��ج��رد  ب��ني  اخل��ط��اب  اآل��ي��ة 

الثنني. واأما حول تداولية اخلطاب عند املحا�سبي واملق�سود 

بالتداولية كما يو�سح هيام باأنه العلم الذي يدر�ص تاأثري املقام 

اخلطاب  وجن�ص  ومو�سوعه  القول  وه��دف  الأق���وال  معنى  يف 

وقناة التعبري واللهجة امل�ستخدمة فيه وقواعد توزيع الكالم، 

يف  العالقة  لتاأثري  املحا�سبي  تو�سيَف  التايل  الن�ص  يف  وجند 

ا؛  جدًّ وا�سحا  ومتلقيه  اخلطاب  منتج  بني  اخلطاب  تداولية 

وال��ع��امل وال�سريف  وال��ق��راب��ة  الأخ  ق��ول  »ُن��ح��ب  ي��ق��ول:  ح��ي��ث 

على قدر مبتنا له، وجنل قوله ونعظم ونردد ذكره ونتفهم 

عندنا  ال��ع��امل  ف��ك��الم  ل��ه؛  واإج��الل��ن��ا  حبنا  ق��در  ع��ل��ى  معانيه 

اأح��ل��ى واأل���ذ واأرف���ع واأج���ل م��ن ك��الم اجل��اه��ل، وك��الم ال�سريف 

اإح�سان  ل  كمن  ل  اإلينا  اأح�سن  من  وك��الم  الو�سيع  ك��الم  من 

لأفعل  املحا�سبي  ا�ستخدام  الن�ص  هذا  يف  وجند  اإلينا...«،  له 

التف�سيل واملقارنات بني العامل واجلاهل والو�سيع وال�سريف، 

الع�سر،  ذل��ك  فل�سفة  م��ع  ُمتنا�سبة  ال�سدية  الثنائية  وه��ذه 

وتاأثريه  القول  وعنا�سر  اخلطاب  اإنتاج  بظاهرة  وعيه  ولكن 

يجعلنا نقف موقف تاأمل حول اأطروحته وا�ستخدامه العامل 

وهنا  اخل��ط��اب،  تلقي  يف  الفعل  ردات  بني  املقارنة  يف  النف�سي 

منتج  بني  العالقة  ح��ول  ج��دا  مهمة  التفاتة  املحا�سبي  ي�سع 

بال�سرورة بقيمة  التاأثري غري مرتبط  واأن  واملتلقي،  اخلطاب 

ملنتج اخلطاب ومقامه  ال�سابقة  بل مبعرفتنا  املعرفية،  الكالم 

اإي�ساح  يف  للمحا�سبي  برهانا عجيبا  وهنا جند  اإلينا،  بالن�سبة 

ون�سيحته  للمخاطب  فتقبلنا  امل��وؤم��ن،  نف�ص  يف  ال��ق��راآن  دور 

وم�سمونه  للقراآن  تقبلنا  كذلك  له،  مبتنا  قدر  على  يعتمد 

خطاب  يف  املحاججة  اأدوات  اإح���دى  وه���ذه  هلل،  مبتنا  ب��ق��در 

املحا�سبي.

احلبا�سة  �سابر  التون�سي  للباحث  املقاربة  م�سروع  يف  جنُد 

ن���ق���اًط���ا م��ه��م��ة جت��ع��ل��ن��ا ن��ع��ي��د ال����ق����راءة يف م�����س��م��ون خ��ط��اب 

خالل  من  الإ���س��الم��ي؛  بالفكر  ال�سوفية  وعالقة  املحا�سبي، 

امل�سافة  فلي�ست  ال���ق���راآن؛  ف��ه��م  يف  ال��ع��ق��ل  ب��ن��م��وذج  ال���س��ت��ع��ان��ة 

منوذج  يف  اإنَّ  بل  مقطوعة،  م�سافة  واملت�سوفة  املتكلمني  بني 

املحا�سبي ما ُي�سري اإىل وجود قوا�سم م�سرتكة يف التعامل مع 

اإ�سرتاتيجية  يف  كج�سر  ال�ستعارة  وا�ستخدام  اخلطاب  اآليات 

ال����س���ت���دلل م���ن خ���الل ت��و���س��ي��ع احل���د ال��ع��ق��ل��ي. ول��ق��د اأط���ال 

اأداة  ُتعترب  ل  اأنها  ال�ستعارة، مع  تو�سيح حجاجية  الكاتب يف 

عامًدا  ذلك  فعل  واإمنا  املنطق،  ال�ستدلل يف  تقنيات  قوية يف 

التكلف يف  ليخلق ج�سرا بني املجرد واملح�سو�ص، وهو نوع من 

اإظهار رغبة املحا�سبي يف تو�سيع احلد، بينما ل يكن الت�سليم 

بذلك؛ فلغته احلدية وا�سحة يف ذكر ماهية العقل.

نا�سر احلارثي

َي�ْسَعى الباحُث �سابر احلبا�سة يف ملة الت�سامح اإىل القيام مب�سروع ُمقاربة يف اآليات حتليل اخلطاب؛ وذلك با�ستخدام منوذج احلارث بن اأ�سد بن عبداهلل املحا�سبي 

الب�سري، يف مو�سوع العقل وفهم القراآن؛ من اأجل درا�سة بع�ص عنا�سر اإنتاج اخلطاب يف مقاطع من ن�سو�ص املحا�سبي، ومعرفة كيفية �سياغة حد العقل، وتوظيف 

ال�ستعارة يف تو�سيع احلد العقلي؛ ملا يتمتَّع به املحا�سبي من اأفق معريف وفكري، مع التزامه مبنهجه ال�سويف. ولقد قام بالرد على املعتزلة ودافع عن الزهد، وله 

الت من خالل الكتب التي األَّفها يف القرن الثالث الهجري؛ مثل: »فهم القراآن ومعانيه«، و»مائية العقل وحقيقة معناه«، و»كتاب �سرح املعرفة وبذل  اجتهادات وتاأمُّ

الن�سيحة«.
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التف�سريية،  املقاربة  يف  حيًّا  القراآين  اخلطاب  يكون  وعليه، 

الأفغاين  الدين  ُم�ستدًل على ذلك مبا ورد  على ل�سان جمال 

ال��ت��ف�����س��ريي.. قائال:  ال���رتاث  د موقفا وا���س��ح��ا م��ن  ح��ني ح���دَّ

»القراآن وحده �سبب الهداية والعمدة يف الدعاية، اأما ما تراكم 

وا�ستنباطهم ونظرياتهم  الرجال  اآراء  ع حوله من  عليه وجتمَّ

ل عليه«. فينبغي اأن ل نعوِّ

فاإذا كان القرن الرابع ع�سر الهجري قد متيَّز بربوز م�سروع 

الإ���س��الم��ي��ة،  العربية  ال��ب��الد  يف  واجتماعية  �سيا�سية  نه�سة 

ر وا���س��ح ���س��م��ل ال��ب��ن��اء ال��ف��ك��ري ال���ذي م��ا ك��ان  ���س��اح��ب��ه��ا ت��ط��وُّ

د ويتوا�سل يف البالد  للم�سروع ال�سيا�سي الجتماعي اأن يتج�سَّ

م�سرية  متابعة  على  حر�سنا  ول��و  ل��وله.  الإ�سالمية  العربية 

هذا التوجه الفكري يف منوه املتدرج لتبيَّنت ُجملة من الأ�سئلة 

الكربى التي �سعت اإىل حتريك الأن�ساق املعرفية املتوارثة التي 

مل تقع مراجعتها طوال قرون. وما حلق ذلك من منو الوعي 

امل�سلمون  يعتمدها  التي  الفكرية  املنظومة  مراجعة  ب�سرورة 

يف التعامل مع تراثهم.

اأ���س��ا���ص  دون  ظ��لَّ��ت  ال��ت��ح��دي��ث��ي  امل�����س��روع  ه���ذا  ُمع�سلة  ل��ك��نَّ 

د خا�سة يف مال تف�سري القراآن الكرمي. بعبارة  منهجي ُمدَّ

اإ�سكالية ال��ق��رن امل��ا���س��ي ك��ان��ت يف  ب���اأنَّ  م��وج��زة، ُي��ك��ن ال��ق��ول 

اأ�سا�سها عجزا عن جتديد البناء املنهجي الذي ُيْحِكم العالقة 

اآل��ت  اإْن  ب��ع��د ذل��ك  ال���ق���راآين. ف��ال غ��راب��ة  ب��ني املف�سر وال��ن�����ص 

اإطار  على  باعتمادها  املذهبي  تنوعها  على  القدية  التفا�سري 

اإنتاج نف�ص الأفهام لالأ�سئلة التي ل بد  اإعادة  معريف ثابت اإىل 

املو�سوعية  معاجلته  خ��الل  من  احلديث  املف�سر  يطرحها  اأن 

ل��ل��ق��راآن ال���ك���رمي. ه���ذا ال��ت��ب��اي��ن يف ال��ت��ك��وي��ن امل��ع��ريف والأف����ق 

التفا�سري  ت عليه  اإقراَر ما ن�سَّ للعامل يجعل  والروؤية  الفكري 

ر  را ل يرى فيه املف�سِّ القدية ذات املنحى التجزيئي اأمًرا ُمتعذِّ

املدلولت  قدم  خُمتلف  معريف  لإط��ار  �سدى  �سوى  املو�سوعي 

الروؤية،  وذات  البناء  ذات  وفق  الكربى،  ماورها  يف  القراآنية 

وكاأنه وقع الإقرار بالتو�سل الأمثل ملعنى كالم اهلل تعاىل.

تاأطري  م��ن  ال�سابقة  ال��ف��ق��رة  يف  اإل��ي��ه  ��دن��ا  َق�����سَ م��ا  غ��اي��ة  اإنَّ 

تاأريخي عام هو حتديد لبع�ص الت�ساوؤلت املنهجية املطروحة 

هذه  الإ�سالمي..  العربي  الف�ساء  يف  القراآنية  الدرا�سات  على 

الذي  التطور احلديث  لنا من جهة طبيعة  تك�سُف  الت�ساوؤلت 

�سرورة  من  الت�ساوؤلت  تلك  عنته  وم��ا  التف�سري«  »علم  �سمل 

اإعادة النظر يف القواعد املنهجية وما يرتبط بها من »م�سلمات 

التف�سريية  املقاربات  يف  املنهجي  بال�سوؤال  اهتمامنا  علمية«. 

احل���دي���ث���ة ي��رت��ب��ط م���ن ج��ه��ة اأخ������رى ب��ال��ت��ح��دي��ات ال��ف��ك��ري��ة 

والتي  املعا�سر.  الإ�سالمي  الفكر  ُيواجهها  التي  واحل�سارية 

�سرورة  ه��ي  م�سرتكة  مقولة  يف  تلتقي  مقارباتها  ع  ت��ن��وُّ على 

لدى  �ساد  ا  عمَّ نوعيا  تختلف  جديدة  حتليلية  مناهج  اعتماد 

الغربيني. امل�ست�سرقني  قدماء 

ف�سل  الباك�ستاين  الباحث  ده  ح��دَّ ما  بالذكر  اجلدير  ومن 

ال��رح��م��ن ع���ن »الف���ت���ق���ار اإىل امل��ن��ه��ج ال�����س��ال��ح ل��ف��ه��م ال���ق���راآن 

بني  الإ�سكالية  العالقة  ملعاجلة  ُمنطلقني  د  حدَّ حيث  نف�سه«؛ 

واخلطاب  الوحي  اأنَّ  اأول  اأثبت  لقد  القراآين.  والن�ص  املف�سر 

اأي  ن�ص،  اإىل  اليوم  امل�سلمني  عند  كالهما  ل  حت��وَّ قد  القراآين 

اإىل مرجعية توحيدية لذلك، فاإنَّ الذي ي�سعى اإىل تغيري تلك 

كمرجع  ال��ق��راآن  على  العتماد  دون  بها  والنهو�ص  املجتمعات 

عملية  يف  اأ�سا�سية  اإمكانية  �سُي�سقط  جماعية  وهوية  وذاك��رة 

التعامل  يف  العديدة  اجل��ه��ود  تعرثُّ  ثانيا  ر  ف�سَّ ث��م  النهو�ص. 

الن�ص على  نقراأ  اأننا  اإىل  راجع  القراآين منذ عقود  الن�ص  مع 

اأنه ُمتعاٍل ل ينح�سر يف زمان اأو مكان، اأو اأننا نقراأه يف اجتاه 

ال�����س��اب��ع يف  ب��ال��ق��رن  ينفك مرتبطا  اأن���ه ل  ع��ل��ى  اأي  م��ن��اق�����ص، 

العربية. اجلزيرة 

دوم����ا �ساحلا  ي��ظ��ل  ال���ق���راآن  اإن  ق��ل��ن��ا  اإذا  اأن��ن��ا  ذل���ك  م��ع��ن��ى 

وتف�سري  خطابه  اعتماد  مت  كيف  ننظر  اأن  فعلينا  للتطبيق، 

الأوىل  ال��ع�����س��ور  امل���ت���غ���رية يف  ال����ظ����روف  ل��ت��ن��ا���س��ب  ت��ع��ال��ي��م��ه 

ق ا�ستيعابا للدللة العامة للن�ص  لالإ�سالم؛ الأمر الذي  ُيحقِّ

التي  التاريخية  بالظروف  ووعيا  املختلفة  لتطبيقاتها  واإدراكا 

ي�سري  -ك��م��ا  امل��ج��دد  املف�سر  على  ينبغي  هنا  وم��ن  �ساحبتها، 

اأمني اخلويل- اأن يكف عن »ا�ستنطاق« الن�ص القراآين؛ اأي اأن 

يجعله ينطق مبا يريد املف�سر اأن يجده فيه. مثل هذا التع�سف 

والغر�ص  الإلهية  ويناق�ص احلكمة  القراآن عن و�سعه  »ُيخرج 

من و�سله بحياة الدين والدنيا«.

اإل��ي��ه ال��ي��وم ف��ع��ال ه��و ال���س��ت��ف��ادة م��ن املنهج  اإنَّ م��ا ن��ح��ت��اج 

يجعل  مما  م؛  ُمتفهِّ »ق��ارئ«  اإىل  املف�سر  ل  ُيحوِّ ال��ذي  ال��دليل 

هذا  مثل  اإنَّ  ين�سب«.  ل  ال��ذي  للمعنى  ح��ام��اًل  ��ا  »ح��يًّ ال��ن�����صَّ 

امل�����س��ل��م��ني ومفكريهم  ع��ل��م��اء  ق��ب��ل  الإ���س��الح��ي م��ن  ال��ت��وج��ه 

حالة  من  امل�سلمني  خال�ص  بني  الوثيق  الرت��ب��اَط  ق  ُيحقِّ قد 

تغيري  لإج��راء  املتاأكدة  احلاجة  وبني  لكيانهم،  املهدد  النهيار 

التغريُّ  عن�سر  بني  تالزما  ُيحدث  اأي  الثقافية؛  التقاليد  يف 

ت�ستدعي  التي  الإ���س��الم  يف  العقلية  النزعة  وب��ني  الجتماعي 

اأ���س��ل��وب��ا ج��دي��دا يف تف�سري ال��ق��راآن  -م���ن ب��ني م��ا ت�����س��ت��دع��ي- 

الكرمي. وهذا ما اأكده  طه عبد الرحمن يف اأحدث موؤلفاته اأنه 

جديدة  ق��راءة  بح�سول  اإل  احلداثة  اإىل  للم�سلمني  دخول  »ل 

امل�سلمة  الأم��ة  وجود  �سر  هو  القراآن  اأن  ذلك  الكرمي؛  للقراآن 

للتاريخ«. نعها  و�سر �سُ

ر و�لن�ص �لقر�آين �لعالقة �لإ�سك�ليَّة بني �ملف�سِّ
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اأم كلثوم الفار�سيَّة

يقوُل جمال الدين الأفغاين: »القراآن، القراآن! واإين لآ�سف اإذ دفن امل�سلمون بني دفتيه الكنوز، وطفقوا يف فيايف اجلهل يفت�سون عن الفقر املُدقع... وكيف ل اأقول 

اإل يهيم بباء الب�سملة، ويغو�ص ول يخرج من خمرج حرف ال�ساد يف ال�سراط، حتى يهوي هو ومن يقراأ ذلك  اأراه  اأحٌد لتف�سري القراآن، فال  واأ�سفاه! واإذا نه�ص 

التف�سري يف هوة عدم النتفاع مبا ا�ستمل عليه القراآن من منافع دنيوية واأخروية«.

في�سعى الكاتب الدكتور اأحميدة الينفر املتخ�س�ص يف الدرا�سات الإ�سالمية، يف مقاله »العدل بني اخلطاب القراآين والرتاث التف�سريي: الرازي والقرطبي اأمنوذجان«، 

ر  وذلك يف ملة الت�سامح اإىل الإجابة عن اأبرز الأ�سئلة املتعلقة بالرتاث التف�سريي والقاعدة املنهجية التي ينبغي اعتمادها يف التعامل مع الن�ص القراآين. ليكون املف�سِّ

ما للن�ص، حري�سا على معناه ومق�سده، ولي�ص ُمت�سلطا عليه ُمتع�سفا معه. قارئا ُمتفهِّ

umklthoom1@moe.om



يلعبه  الذي  ال��دور  زاوي��ة  الوقف من  اأهمية  اإىل  النظر  ُيكن 

املنفعة  وت��ب��ادل  املجتمع،  اأف���راد  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأوا���س��ر  توثيق  يف 

�سبيل  يف  امل��ج��ت��م��ع  يحتاجها  ال��ت��ي  امل��راف��ق  ودع���م  ب��ي��ن��ه��م،  ف��ي��م��ا 

العلم  ودور  العلم،  ط��الب  دع��م  يف  الوقف  اأ�سهم  لطاملا  اإذ  من��وه؛ 

رع��اي��ة  ج��ان��ب  اإىل  وامل�ست�سفيات،  وامل�����س��اج��د،  حتت�سنهم،  ال��ت��ي 

من  ال��رغ��م  وع��ل��ى  املحتاجني.  م��ن  و���س��واه��م  واليتامى  ال��ف��ق��راء 

اأن��ه  اإل  الإ���س��الم��ي،  ال��وق��ف  التي م��رَّ بها نظام  ال��ت��ط��ورات  ك��رثة 

ا�ستقاللية  وه��ي  ملوؤ�س�سيه،  امل�ستقلة  ب���الإرادة  دوم��اً  ُمتعلقاً  ظ��لَّ 

اطراد  اإىل جانب  الفقهية،  واأحكامه  ال�سرعية  اأ�سوله  له  تكفلها 

طيلة  متنوعة  اجتماعية  ف��ئ��ات  ج��ه��ة  م��ن  ال��واق��ع  يف  مم��ار���س��ت��ه 

تاريخه.

التح�سيني  امل�ستوى  الوقف  ثمار  ى  تتعدَّ الغايات،  حيث  ومن 

الكاتب  يذُكر  وهنا  ال�����س��رورات،  اأو  احل��اج��ات  م�ستوى  اإىل  منها 

هي  املقا�سد  اأف�سل  اأن  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة  يف  امل��ق��رر  م��ن  اأن��ه 

العمل  ك��ان  ��ا  ���س��روريًّ العمل  مق�سد  ك��ان  ف��اإذا  منها،  ال�سرورية 

الوقف بقيمة  ال�سرورة، وهكذا ترتفع قيمة  امل�ستوى من  بنف�ص 

ما ي�سد من حاجة اأو يلبي من �سرورة.

د الكاتب ما يعتقد اأنها اأوجه اختالف بني نظام الوقف  وير�سُ

�سيغتها  يف  التطوعي  العمل  اأنظمة  وبني  جهة،  من  وموؤ�س�ساته 

اإياين  اأنَّ منبع نظام الوقف  اإذ يرى  اأخرى؛  احلديثة من جهة 

ديني، يف حني تن�ساأ فكرة العمل التطوعي من من�ساأ مادي دنيوي، 

الفكرتني  اأنَّ هنالك تداعيات ترتتب على الختالف بني  ويجد 

اأم��راً  من�سئهما  اختالف  من  يجعل  مما  عمليًّا؛  تطبيقهما  عند 

ق لأي مثال على هذه التداعيات، كما يرى  ُمهما، اإل اأنَّه ل يتطرَّ

التطوعي  العمل  منظومات  على  ي��ت��از  الإ���س��الم��ي  ال��وق��ف  اأن 

الإداري��ة  ال�سلطة  عبء  جتنبه  التي  العتبارية«*،  ب�«ال�سخ�سية 

جزء  اأو  اخلا�سة  ملكيته  حتويل  للفرد  ُيتيح  حيث  وتعقيداتها؛ 

منها اإىل موؤ�س�سة خريية، واأن ي�سوغ اأهدافها يف �سوء مقا�سدها 

اإدارة  اإنَّ  اإذ  اإل��ي��ه؛  ذه��ب  فيما  معه  اأت��ف��ق  ل  واأج���دين  ال�سرعية، 

ة، فهي تتكفل  امل�ساريع التطوعية عادًة ما تكون ذات جدوى مهمَّ

اأه����داف ه��ذه  امل�����س��وؤول��ي��ات، وحت��ق��ي��ق  بتنظيم الأع���م���ال، وت��وزي��ع 

امل�سروعات وفق خطط مدولة، اإىل جانب و�سوح ما توؤول اإليه 

امل�سوؤولية القانونية يف ظل اأي خلل ي�ستدعي تدخاًل قانونيًّا.

ق ال��ك��ات��ُب اإىل اأوج���ه  وم���ع اأوج�����ه الخ���ت���الف اأع�����اله، ي��ت��ط��رَّ

للعمل  احلديثة  وال�سيغ  الإ�سالمي  الوقف  نظام  بني  الت�سابه 

على  والعتماد  اأهلية،  م��ب��ادرات  اأ�سا�ص  على  كالقيام  التطوعي، 

اإىل جانب تنوع الأن�سطة  التمويل الذاتي، وال�ستقالل الإداري، 

العمل  ومنظومات  الوقف  نظام  فيها  يوظف  التي  وامل�سروعات 

التطوعي على حدٍّ �سواء.

الفكرية  التنمية  دع��م  يف  الوقف  دور  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 

الع�سور  دور قدمي، يتد من  الإ�سالمي هو  للمجتمع  والعلمية 

الإ�سالمية الأوىل؛ اإذ كانت الأموال املوقوفة على العلم والعلماء 

كثرية اآنذاك، وكان اأغنياء امل�سلمني يت�سابقون اإىل وقف اأموالهم 

للبحث  العمل  عن  املنقطعني  العلماء  وعلى  وطالبه،  العلم  على 

وتزويدها  املكتبات  اإن�ساء  على  اإنفاقهم  اإىل  اإ�سافة  وال��درا���س��ة، 

الفكرية  ل��ل��ح��رك��ة  راف����داً  ل��ت��ك��ون  ال��ع��ل��م��ي��ة،  امل�����س��ن��ف��ات  مبختلف 

بدءاً  الوقفية  املدار�ص  تاأ�سي�ص  يف  الوقف  اأ�سهم  كما  والتعليمية، 

ع نظام الوقف الإ�سالمي  من القرن ال�ساد�ص الهجري. وحني تو�سَّ

مادية من  قوة  و�سار يثل  موؤ�س�ساته،  اأ�سوله وكرثت  دْت  وتوطَّ

املمكن اأن تطالها مطامع اأي �سلطة فتوظفها خلدمة اأغرا�سها، 

�سعى الفقهاء لتاأ�سي�ص ا�ستقاللية نظام الوقف عرب اأ�س�ص ثالثة 

اإرادة  اح��رتام  ه��ي:  للوقف؛  ال�سرعية  احلماية  من  نوعاً  وف��رت 

على  العام  الإ�سراف  ب�سلطة  الق�ساء وحده  واخت�سا�ص  الواقف، 

الأوقاف، والعرتاف للوقف بال�سخ�سية العتبارية، وقد حققت 

اأ�سهما يف �سمول النه�سة التي  اأمرْين مهمنْي  ا�ستقاللية الوقف 

ا�ستقاللية  وكفال  كافة،  الإ�سالمي  العامل  لدول  الوقف  دعمها 

العلماء وطالب العلم من �سلطة الدولة؛ هما:

1- اإت���اح���ة ف��ر���س��ة م��ت�����س��اوي��ة ل��ل��ج��م��ي��ع ل��ل��ت��ع��ل��م، مب��ا يف ذل��ك 

اأ�سحاب الدخل املادي املحدود.

العلماء والطالب باحلرية القت�سادية وا�ستقاللهم  ع  2- متتُّ

عن �سلطة الدولة؛ وقد كان لهذه النقطة حتديداً اأثٌر يف ازدهار 

احل��رك��ة ال��ف��ك��ري��ة ومن��وه��ا؛ ح��ي��ث ك���رثت امل��وؤل��ف��ات وامل��ط��ارح��ات 

واملناظرات؛ مما دعا بع�ص العلماء لو�سع د�ستور للحوار العلمي 

والنقد املنهجي، اأو ما عرف باأدب البحث واملناظرة.

باملنظمات  الباحثني  افتتان  امل�ستغرب  من  اأن��ه  الكاتب  وي��رى 

واملوؤ�س�سات املعا�سرة التي تتبنى اأهدافاً تطوعية واإن�سانية؛ مثل: 

روكيفلر... وموؤ�س�سة  الإن�سان،  حقوق  ومنظمات  نوبل،  جائزة 

وغريها، ويجد اأنَّها حتمُل اأهدافاً مبطنة اأخرى مل يتطرق لأي 

التي  الإ�سالمي  الوقف  منظمات  عك�ص  على  وذل��ك  عنها؛  مثال 

ما  وه��و  املوؤ�س�سات،  ه��ذه  على  التاريخي  ال�سبق  بخا�سية  متتاز 

يف  والتطوعي  الإن�ساين  العمل  ظاهرة  بوجود  عليه  ال��رد  ُيكن 

التي  اجلهة  اإثبات  ال�سعب  وم��ن  �سابقة،  اأخ��رى  واأمم  ح�سارات 

م�سطلح  �ُسجل  اإذ  الأم��ر؛  هذا  يف  التاريخي  ال�سبق  اإليها  يرجع 

التطوع يف ثالثينيات القرن ال�ساد�ص ع�سر ولي�ص قبلها.

لعلَّ الأمَة الإ�سالمية اليوم بحاجة اإىل جتديد �سيغة الوقف 

ويلبِّي  املعا�سرة،  الق�سايا  مع  ليتنا�سب  ووظيفته؛  الإ�سالمي 

الحتياجات الفكرية والجتماعية الناجمة عنها، ولعلها بحاجة 

تتعار�ص مع  التي ل  املدنية  املفاهيم  اأكرب على  انفتاح  اإىل  اأي�ساً 

ال��وظ��ي��ف��ة؛ حيث  ال��وق��ف وال��ع��م��ل اخل���ريي م��ن ح��ي��ث  مفهومي 

اأْن  وال�سيا�سية-  الدينية  توجهاتهم  -باختالف  ل��الأف��راد  ُيكن 

العمل  مظلة  حت��ت  الخت�سا�سات  دة  ُم��ت��ع��دِّ ملنظومات  ين�سموا 

اخلريي؛ بحيث ُي�سكِّل كل منهم دعامة لالآخر؛ ِعَو�ساً عن كونه 

له. ُمناف�ساً 

----------------------------

- ال�سخ�سية العتبارية: �سفة ينحها القانون ملجموعة من 

تكون  مبقت�ساها   ، ُم��ع��نيَّ لغر�ص  قامت  الأم���وال،  اأو  الأ�سخا�ص 

ا جديداً متميِّزاً عن ُمكوناتها، ويكون اأهاًل  هذه املجموعة �سخ�سً

ل الواجبات واكت�ساب احلقوق. لتحمُّ

�لوقف �لإ�سالمي و�أثره يف �لفكر و�ملجتمع
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فاطمة اإح�سان

كان الوقُف -ول يزال- من املوارد التي يعتمُد عليها املجتمع الإ�سالمي يف دعم املوؤ�س�سات الفكرية الدينية، واملوؤ�س�سات الجتماعية؛ اإذ اأ�سهم منذ ع�سور الإ�سالم الأوىل 

ات...وغريها. وُيناق�ص اأحمد عوف عبدالرحمن هذا الدور يف مقاله املن�سور مبجلة »التفاهم«، يف حني  يف رفد املجتمع بامل�ساجد واملدار�ص ودور رعاية الأيتام، وامل�سحَّ

اأ�سعى هنا لتلخي�ص اأطروحته ومناق�ستها.

ا فح�سب،  يعد فقه الوقف من اأكرث النماذج الفقهية التي تتَّفق عليها املذاهب الإ�سالمية اإىل حدٍّ كبري، بل حتى ما يبدو اأنَّه اختالٌف قد ل يتجاوز كونه خالفاً لفظيُّ

نُه َل ُيَباُع 
َ
لََها َوَت�َسدْقَت ِبَها، غري اأ �سْ

َ
ا اأ�سل هذا الفقه فقد بناه علماء الدين على قول النبي ممد )�ص( لعمر بن اخلطاب ملا اأ�ساب اأر�سا بخيرب: »اإِْن �ِسْئَت َحب�ْسَت اأ اأمَّ

ُلَها َوَل ُيوَهُب َوَل ُيوَرُث«، فاعترب هذا احلديث مرجعاً لتعريف الوقف يف املذاهب كلها، ل �سيما يف جزئية »حب�ص الأ�سل وت�سبيل املنفعة« التي ينطلق منها اأحمد  �سْ
َ
اأ

عوف كتعريف موجز للوقف يف الإ�سالم.

fatema_ehsan@hotmail.com



امل�سكلة؟ اأين 

الذين  املفكرين  جميَع  اأنَّ  ��د  ُن��وؤكِّ اأْن  البداية  يف  علينا 

اأ�سا�سي متفق عليه،  املقال ينطلقون من منطلق  تناولهم 

واأنَّ اخلالف هو فقط حول  اأنَّ اهلل عامل بكل �سيء،  وهو 

طبيعة هذا العلم: هل هو علم كلي اأم جزئي؟ مبعنى اآخر 

هل هو علم عقلي اأو ح�سي؟

لالأ�سياء  اهلل  اإدراك  اأنَّ  ه��و  الكلي  بالعلم  نعنيه  ال��ذي 

اآخ���ر ف���اإن اهلل ه��و العلة  اإدراك����ه ل��ذات��ه، مبعنى  ي��اأت��ي م��ن 

يعلم  اأنه  بال�سرورة  يعني  وهذا  �سيء(  كل  )�سبب  الأوىل 

حا�سوب  بربنامج  فكر  ع���داه.  م��ا  لكل  والنتيجة  ال�سبب 

النتيجة  يعرف  اأن  للمربمج  يكن  معينة،  بوظيفة  كلف 

على  �ستنفذ  التي  الأوام��ر  ل�سل�سة  التامة  معرفته  بحكم 

املدخلة. البيانات 

الآن.. اإذا قلنا اإنَّ اهلل عامل بالكليات وباجلزئيات اأي�سا؛ 

العلم  لأنَّ  ك��ي��ف؟  اهلل..  ع��ن  ال��ك��م��ال  �سفة  ينفي  ف��ذل��ك 

الذي  زمني،  اإط��ار  يف  احل��دث  بوقوع  ُمرتبط  باجلزئيات 

يعني اأنه علم متغري. مثال يعلم اهلل اأنك تقراأ الآن، ولكن 

كان  فهو  ال��دق��ة  �سئنا  )اإن  �سيكون  للقراءة  توقفك  عند 

يف  التغري  ه��ذا  ت��ق��راأ،  ل  باأنك  عاملا  اهلل  و�سيكون(  ويكون 

يناق�ص  تقراأ(  ل  باأنك  علمه  ثم  تقراأ  باأنك  )علمه  العلم 

ناق�سة  ذاتا  اأن  يعني  ��ه  اأنَّ كما  الثابت،  اهلل  علم  اأن  حقيقة 

لتحقق  متاجا  و�سيكون  ال��ك��ام��ل��ة،  ذات���ه  يف  تغري  مثلنا 

ال��واق��ع��ة اأو احل���دث ل��ي��ح��دث ذل���ك ال��ت��غ��ري يف ال��ع��ل��م، بل 

و�سيحتاج لأدوات ح�سية من اأجل اإثبات حتققها.

وباملقابل، اإذا قلنا اإنَّ اهلل عامل بالكليات دون اجلزئيات، 

فهذا يعني اأن العلم ينبع من الت�سور الذهني وفق املعرفة 

التامة بالأ�سباب والظروف؛ اأي اأنه ل يتطلب »امل�ساهدة« 

تخيَّل  للتحقق.  ح�سية  اأدوات  يتطلب  ل  اآخ��ر  مبعنى  اأو 

�سد  اأن  يعلم  هو  البئر،  بكرة  ليدير  احلبل  ي�سحب  رجال 

احلبل هذا �سينتهي بح�سوله على دلو ماء، رغم اأن الدلو 

هو  اأن��ه  �سببها  املعرفة  هذه  لكن  له،  بالن�سبة  مرئي  غري 

لك  كيف  لكن  الدلو،  األقى  وم��ن  احلبل  و�سع  من  نف�سه 

بعد ذلك اأن تلوم الدلو اإن خرج فارغا، اإذا كنت من �سنعه 

اإدراك اهلل  اإذا كان  اأخرى  وربطه واألقاه و�سحبه؟ بكلمات 

الأول  امل�سبِّب  لنف�سه؛ كونه هو  اإدراكه  ياأتي من  لال�سياء 

اأن  معه  ي�سح  ل  نحو  على  ُم�سريَّ  الإن�سان  اأن  يعني  فهذا 

ُيعاقب بعدها. والأ�سد من ذلك اأن هذا �سيعني اأن اخلري 

وال�سر كالهما من اهلل وهو ما يناق�ص �سفات اهلل.

ذلك  لأبعد من  بالكليات يذهب  العلم  راأي حول  هناك 

اإنَّ اهلل و�سع قوانني الكون وترك الكائنات تتخذ  بالقول 

اأي�سا  م�سارها اخلا�ص، بقدر من ال�ستقاللية، لكنَّ ذلك 

اإلهي  تدخل  اأو  معجزات،  حت��دث  اأن  يكن  ل  اأن��ه  �سيعني 

عليه  يطلق  م��ا  ذل��ك  يف  مب��ا  م�ستوى  اأي  على  ا�ستثنائي 

الإلهية. العناية 

ملاذا براأيي هذه ق�سية عدمية الأهمية؟

اهلل  اإنَّ  يقول  الأول  فريقني؛  اأم��ام  اأننا  �سبق  ا  مِمَّ يبدو 

اإن��ه  ي��ق��ول  وال��ث��اين  النق�ص،  ع��ن  لينزهه  بالكليات  يعلم 

يخفى  �سيء  من  ما  اأنَّ  د  ليوؤكِّ واجلزئيات  الكليات  يعلم 

ُم�سكلة  ُيواجه  بالكليات(  اهلل  )علم  الأول  الفريق  عليه. 

انتفاء  وب��ال��ت��ايل  التخيري  وان��ت��ف��اء  اهلل  اإىل  ال�سر  ن�سبة 

احل�ساب والعقاب. فيما الفريق الثاين )علم اهلل بالكليات 

وكمال  اهلل  علم  ثبات  انتفاء  م�سكلة  ُيواجه  واجلزئيات( 

هذا  املنطق  يحلها  اأن  ُيكن  ل  م�ساألة  فهذه  اإذن،  ذات��ه. 

طبيعتنا  من  نابع  الإدراك  عن  نعرفه  فما  ثانيا  اأما  اأول، 

ال��ب�����س��ري��ة ال���ت���ي حت���ت���اج اإىل احل���وا����ص م���ن اأج�����ل ت��ع��رف 

طبيعتها  ن��ع��رف  ل  »ذات«  ع��ن  ن��ت��ح��دث  وح���ني  الأ���س��ي��اء، 

ن�سقط  اأن  بالإمكان  بالأحرى ماهيتها( فلي�ص  )اأو  املادية 

اأن  يكنه  ل  امل�ساألة  يف  اجل��دل  ف��اإن  لهذا  قوانينا؛  عليها 

فيها  البحَث  فاإنَّ  ذلك،  من  وبالرغم  نتيجة.  لأي  يقودنا 

ا لتو�سيع املدارك، وماولة الفهم. مهم جدًّ

��وا اأح����د ال���راأي���ني، وي��ج��دوا  ُي��ك��ن ل��ل��ك��ث��ريي��ن اأن ي��ت��ب��نُّ

اأن ي�سلوا  اأو يكن  ت�ساوؤلتهم،  �سافية عن  اإجابات  فيهما 

اإنَّ  اإليه توما الأكويني؛ حيث قال  بب�ساطة اإىل ما تو�سل 

اأو  كليا  يكون  اأن  يكن  ول  مركب  غري  ب�سيط  اهلل  »علم 

جزئيا« )2(، ولكن مبجرد اأن ُيوؤكد الإكويني اأن اهلل يعقل 

بعلم  القائلني  �سف  يف  يكون  فاإنه  غريه  يعقل  كما  ذات��ه، 

مل  الق�سية  ع��ن  ت�سوره  ي�سع  وه��ذا  باجلزئيات،  اهلل 

اأن يطبق عليه من املاآخذ ما ينطبق على  اإذ ُيكن  جدل؛ 

يقولون  الذين  امل�سلمني  الفال�سفة  من  غريه  اأو  الغزايل 

بعلم اهلل بالكليات واجلزئيات.

اإىل  ال��ع��ودة  ُيكنه  امل��و���س��وع،  يف  ال�ستفا�سة  اأراد  ومل��ن 

��د  ال��درا���س��ة ال��ت��ي و���س��ع��ه��ا امل��ف��ك��ر ال��ع��راق��ي ي��ح��ي��ى ُم��مَّ

فقد  الإلهي«،  العلم  حول  فل�سفية  نظريات  »اأربع  بعنوان 

�ساعدتني كثريا يف فهم الق�سية؛ اإذ ي�ستخدم لغة فل�سفية 

ي�سرية، ي�ستعر�ص فيها الآراء املختلفة.

------------------------------

املراجع:

العلم،  كمرتادفات:  الآتية  الكلمات  ا�ستخدام  �سيتم   -1

املعرفة، العقل، التعقل والإدراك.

2- املقال.

طبيعـــة �لعلم �لإلهـــي

 ذي الحجة 1437هـ  -  سبتمبر 2016م6

نوف ال�سعيديَّة

اختالف  ق�سية  الكاثوليكي«،  الالهوت  يف  واأثرها  الإ�سالمية  الفل�سفة  يف  اهلل  علم  »م�سكلة  مقاله  يف  الت�سامح  مبجلة  اإ�سرب  د  ُممَّ علي  ال�سوري  الباحث  ُيناق�ص 

الفال�سفة امل�سلمني حول طبيعة العلم )1( الإلهي، وكيف اأثَّرت اآراوؤهم -وبالأخ�ص اآراء ابن ر�سد- يف الت�سورات امل�سيحية حول الق�سية. ُطرحْت هذه امل�سكلة لأول 

رهما يف كتابه »تهافت الفال�سفة«، وعاد ليتَّفق معهما ابن ر�سد يف كتابه »تهافت  مرة عن طريق اأر�سطو، وتبنَّى الفاربي وابن �سينا راأيه، خالفهما يف ذلك الغزايل وكفَّ

التهافت«. انتقلت اأفكار امل�سلمني لأوروبا فتبناها الر�سديون الالتني؛ وخالفهم فيها القدي�ص توما الإكويني.

وما �ساأ�سعى اإليه يف هذا املقال هو ُمناق�سة الق�سية دون الإ�سارة اإىل من تبناها ومن نقدها، لي�ص لأنَّ الفكرة هي الأهم فقط، ولكن لأنه لي�ص بو�سعنا -اأو بو�سعي 

�سخ�سيًّا- التو�سل لفهم حقيقي حول ما يعنيه املفكرون ال�سابقون؛ ففهمنا لآراء اأر�سطو وابن �سينا مثال ل تعتمد على امل�سادر الأ�سلية، بل على فهم من تبعهم 

�سْت للتلف، فما تبقى لنا من اأعمال ابن ر�سد مثال التي كتبت يف الأ�سل  لأفكارهم، لي�ص لأنها احتاجت لل�سرح فقط، بل لأنَّ امل�سادر الأ�سلية يف كثري من احلالت تعرَّ

بالعربية هو ترجمة عن ترجمة الأ�سل.

 nouf.alsaidi@gmail.com



الكالم  لعلم  املعرفية  احلاجة  عن  احلديث  يف  ال�سروع  قبل 

ال���ي���وم، َوَج����ب ال���وق���وف اأوًل ع��ل��ى م��اه��ي��ت��ه وم��و���س��وع��ه، وق��د 

يت�سم  تعريًفا  كان  اأنه  رغم  خلدون  ابن  تعريف  الكاتب  اختار 

امتالك  ويفرت�ص  جهة،  من  الأ�سعري  للمذهب  بالعن�سرية 

اأخ��رى؛  جهٍة  م��ن  لالنت�سار  عنها  وال��دف��اع  م�سبًقا  احلقيقة 

يت�سمن  علٌم  »هو  بقوله:  الكالم  علم  خلدون  ابن  عرف  فقد 

وال��رد على  العقلية  ب��الأدل��ة  الإي��ان��ي��ة،  العقائد  ع��ن  احل��ج��اج 

واأه��ل  ال�سلف  مذاهب  عن  العتقادات  يف  املنحرفني  املبتدعة 

عن  »للك�سف  �سبيال  العلم  ه��ذا  ال��غ��زايل  َج��َع��ل  كما  ال�����س��ن��ة«، 

امل��اأث��ورة«.  ال�سنة  خ��الف  على  املحدثة  البدعة  اأه��ل  تلبي�سات 

ولعل تعريف اجلرجاين اأقل حدة واأكرث �سمول حني قال عنه 

املمكنات  واأح��وال  ذات اهلل و�سفاته،  ُيبحث فيه عن  »علٌم  اأنه: 

اأمر  يكن من  ومهما  الإ���س��الم«،  قانون  على  وامل��ع��اد  امل��ب��داأ  من 

جوانبه  اإىل  بالنظر  امل��ف��ه��وم  ه��ذا  تفكيك  اإىل  ب��ح��اج��ٍة  ف��اإن��ن��ا 

الأ�سا�سية التي تعني على تعريفه ا�ستناًدا على ما جاء يف هذه 

التعريفات:

- امل��و���س��وع: ع��ل��م ال��ك��الم م��و���س��وع��ه ال��ع��ق��ائ��د الإي��ان��ي��ة، 

واأ�سول الدين.

- امل��ن��ه��ج: ي�����س��ت��خ��دم امل��ن��ه��ج اجل����ديل م��ن خ���الل »احل��ج��اج 

الكالمي« لإظهار احلقيقة عرب ب�سط الأدلة والرباهني.

- الوظيفة: اإثبات �سحة الوقائع باحلجة والدليل.

�سريطة  خ��ل��دون  اب��ن  تعريف  ج��ل��ويل  ال��دي��ن  ع��ز  قبل  لقد 

لل�سحة،  مقيا�ًسا  ال�سنة  اأهل  فيها  جعل  التي  املعيارية  تخطي 

التعريف  هذا  من  �سينطلق  اجلزائري  الكاتب  كان  اإذا  ولكن، 

مقاله،  يف  ين�سده  ال��ذي  اجل��دي��د  ال��ك��الم  علم  بناء  اإع���ادة  اإىل 

اإذ ل يرتبط  فاإنَّ هذا ل يجعل علم الكالم »القدمي« جديًدا؛ 

التجديد ببحث مو�سوعات وم�سائل جديدة غري تلك املتعلقة 

اأ�سئلة  ع��ن  الإج��اب��ة  اأو  وغ��ريه��ا،  وال��ق��در  وامل��ع��اد  اهلل  ب�سفات 

عقدية اأنتجها جتدد املعرفة، بل الأمر مرتبٌط بتو�سيع نطاق 

مبنهٍج  بنائه  وموا�سلة  تخ�س�سية،  اأكرث  بجعله  اأو  العلم  هذا 

التجديد  ليتحقق  الأخ��رى،  العلوم  مبختلف  وربطه  ع�سري، 

املن�سود.

دوافع ن�ساأة علم الكالم قدمًيا

اإل من معرفة احلاجة  تنبع  التجديد ل  اإىل  ولأنَّ احلاجة 

جلويل  الدين  عز  الكاتب  لنا  ي�ستعر�ص  الن�سوء،  اإىل  الأوىل 

لقيام  املحركة  العجلة  كانت  اأنها  راأى  التي  اخلم�ص  الدوافع 

ب��ه كل  اأول��ه��ا دوًرا ق��ام  َي���َرى يف  وان��ت��ع��ا���ص ه��ذا العلم ق��دًي��ا، 

والزراد�ستية... والن�سرانية  اليهودية  مثل  ديًنا  اعتنق  من 

وغريها، ثم اهتدى اإىل اأنَّ الإ�سالم هو دين احلق فلزمه، وهو 

القدمي  دينه  بني  فكرية مرثية  مقارنًة  �سكل  املرحلة  هذه  يف 

فيتعلق  ثانيها  ��ا  واأمَّ الإ�سالم.  دين  ما وجده من حق يف  وبني 

واملنفتحة  الآخ���ر،  على  املقبلة  الإ���س��الم��ي��ة،  احل�����س��ارة  ب�سمة 

ونقا�سات،  اأ�سئلة  تواجه  النفتاح  هذا  يف  وهي  الثقافات،  على 

عما  فيها  ت��داف��ع  جدلية  منهجية  وج���ود  اإىل  فيها  اح��ت��اج��ت 

بامل�سككني  ارت��ب��ط  ثالًثا  داف��ًع��ا  الكاتب  اأ���س��اف  كما  ب��ه.  ت��وؤم��ن 

الدين،  ه��ذا  على  به  ُيجهزون  عما  بحًثا  احلفر  اأرادوا  الذين 

ا الدافع الرابع  فظهر من العلماء من يجادل باحلق عنه. واأمَّ

يف  القراآن  ملنهج  والتحليل  بالقراءة  متعلقان  فهما  واخلام�ص 

احلجاج العقلي من جهة، وملا كتبه غري امل�سلمني حول العقيدة 

والإيان وماولة الرد والتعليق عليه من جهٍة ثانية.

رواد النه�سة وحماولة اإحياء علم الكالم

والغزايل-  ابن خلدون  الكالم -بح�سب تعريف  اأن علم  مبا 

جازًما  ويعتقد  بعقيدة  ي��وؤم��ن  ح��زب  ح��زب��ني،  وج��ود  يفرت�ص 

�سحتها، وحزب يعار�سه عقديا، فاإن الكاتب وجد يف ال�ستعمار 

الأجنبي للدول الإ�سالمية يف القرن الثامن ع�سر الوقت الذي 

املجتمعات  فتاأثر  فيه؛  العلم  اإحياء هذا  الأمة  لزاًما على  كان 

الآخر  مع  املبا�سر  واختالطهم  ال�ستعمار،  بنتائج  الإ�سالمية 

حول  جديدة  نقا�سات  وطرح  اأ�سئلة  ولد  �سيء،  كل  يف  املختلف 

ال��ت��ق��دم وح���ول ���س��ون الهوية  ب��رك��ب  ق��درت��ه��م على الل��ت��ح��اق 

وال��دي��ن. وك��م��ا اأ���س��ار ال��ك��ات��ب فقد ك��ان��ت ه��ذه امل��رح��ل��ة ب��داي��ًة 

الطهطاوي،  رف��اع��ة  ومنهم  ال��ف��ك��ري،  الإ���س��الح  رواد  لظهور 

الدين  وجمال  اجل��دي��دة،  العلوم  مع  الت�سالح  اإىل  دع��ا  ال��ذي 

الأفغاين الذي �سعى اإىل تاأ�سي�ص جامعة اإ�سالمية يقرتب فيها 

ذاكرتهم  عن  بعيًدا  فيها  ويتعارفون  بع�سهم،  من  امل�سلمون 

امل��ذه��ب��ي��ة، ث���م ت��ل��م��ي��ذه م��م��د ع��ب��ده ال����ذي ق���دم اأط���روح���اٍت 

الذي  الكواكبي  وعبدالرحمن  الإ�سالمي،  العقل  اأزم��ة  ح��ول 

املعرفة  وم��واك��ب��ة  ال��ت��ج��دي��د  الإ���س��الم��ي  ال��ف��ك��ر  يف  ا�ستنه�ص 

اجلديدة، مهزا على التقليد واجلمود.

بداية  املرحلة  ه��ذه  يف  جلويل  الدين  عز  الكاتب  راأى  لقد 

مل��ح��اول��ة اإح���ي���اء ع��ل��م ال��ك��الم مب��ن��ه��ج��ه اجل��دي��د امل��ت��واف��ق مع 

طبقة  اأنتجت  التي  البذرة  اأنها  اإىل  م�سرًيا  الع�سرية،  املعرفة 

»املفكرين« لحًقا. ثم يوجه الكاتب اجلزائري �سوؤاله ال�سعب 

»ن��ق��ل« الدين  ارت�����س��وا  ال��ذي��ن  »ال��دع��اة، وامل�����س��اي��خ«  اإىل طبقة 

ب�سبغته التقليدية، دون القدرة على ال�ستغال يف علوم حديثٍة 

اإنَّ علم الالهوت  بل  املطلوبة.  الدين حيويته  اأخرى ملنح هذا 

يف  الديني  الإ���س��الح  اأم���ام  ال�سمود  وقتها  ي�ستطع  مل  نف�سه 

ه��ذه  م��ب��ارك  ع��ل��ي  التون�سي  ال��ب��اح��ث  و���س��ف  وق���د  امل�سيحية، 

العلماء  اأرب��ك��ت  فقد  ال��ث��ان��ي��ة،  ال�سدمة  »اأم���ا  ب��ق��ول��ه:  الأزم���ة 

امل�سيحية  منها  خا�سة  الأدي���ان،  بقية  ح���اوروا  ح��ني  امل�سلمني 

بحركة  متاأثًرا  مقولته  من  يطور  اأن  لهوتها  ا�ستطاع  التي 

الإ�سالح الديني ومكا�سب احلداثة«.

املن�سود التجديد 

روؤية خمت�سرة  الدين جلويل  الكاتب عز  اأعطى مقال  لقد 

الأوائ��ل،  ال��رواد  يد  على  اإحيائه  اإع��ادة  وماولة  الكالم  لعلم 

ودع����وة ع��ل��م��اء ال��دي��ن اإىل ال���س��ت��ف��ادة م��ن ال��ع��ل��وم اجل��دي��دة 

وال�ستغال بها. غري اأننا راأينا لزاًما الوقوف على مور مهم 

املن�سود  التجديد  وه��و  ال��روؤي��ة  ه��ذه  يف  الكتاب  ي�ستعر�سه  مل 

التجديد؛  ه��ذا  مباهية  يتعلق  ���س��وؤال  اأم���ام  اإن��ن��ا  ال��ع��ل��م،  ل��ه��ذا 

فهناك الهيكل واملنهج من جانب، وهناك الق�سايا واملو�سوعات 

من جانٍب اآخر، ويكن تق�سيم املفكرين اجلدد يف هذا اجلانب 

تفكيكها  ماول  ذاتها  امل�سائل  على  وقف  فريٌق  فريقني:  اإىل 

وب�سطها مرة اأخرى بطريقٍة جديدة، وفريٌق اآخر ا�ستغل على 

م�سائل ع�سرية جديدة ماول بحث الكالم فيها عرب الأدلة 

الكاتب علي  العقلية والنقلية، وقد مثل هذا الأخري -بح�سب 

و«ور�سالة  الإ�سالم«  »ر�سالة  ملتْي  يف  املقالت  كتاب  مبارك- 

التقريب«.

اإنَّ دعوات التجديد يف الفكر والنفالت من اجلمود �ستظل 

ُت��الح��ق ه���ذا ال��دي��ن ج��ي��ال ب��ع��د ج��ي��ل، م��ا دام���ت ث���ورة العلم 

وال��ت��داخ��ل احل�����س��اري اآخ���ذة يف ال��ت�����س��ارع، وم��ا دام���ت منابره 

ب�«الكفر«  اأوع��ق��دي��ا-  مذهبيا  -املختلف  الآخ���ر  ب��رم��ي  تتغنى 

و«الف�سوق« و«ال�سالل« فقط لت�سمن ولء رعيتها.

علــم �لكالم �جلديد.. �إىل �أين يتَّجـــه؟
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نادية اللمكيَّة

لقد ارتبَط علُم الكالم يف اأول ظهوره بال�سراع املحتدم حول ال�سرعية الدينية بني املذاهب العقدية يف الإ�سالم، ُمتحوِّل من ماله املعريف الديني املجرد، اإىل ُبعٍد 

ا على  َما وقد انق�سى زمن طويٌل جدًّ
َ
اأ �سيا�سي واجتماعي يقت�سي النت�سار لفكٍر، والإجهاز على ما �سواه، با�ستخدام الأدلة العقلية امل�ستندة اإىل الن�صِّ والجتهاد. 

تاأ�سي�ص هذا العلم وال�ستغال به؛ َوَجد علم الكالم نف�سه ُمغيَّبا بني العلوم املعرفية اليوم، ثم جاء من ُينا�سد باإعادة اإحيائه مبنهجية تتوافق وال�سياق الإن�ساين الآخذ يف 

التطور.. الباحث والكاتب اجلزائري عز الدين جلويل وجد نف�سه اأمام �سوؤال التجديد هذا يف مقاٍل كتبه حول »علم الكالم اجلديد وحاجة علماء الدين اإليه« مبجلة 

»الت�سامح«.. وهنا ن�ستعر�ص قراءًة لهذا املقال.

nkha008@gmail.com



كفــ�لت �ل�ستقـالل �لفعلــي للق�ســـ�ء

مبجلة  املالكي  ملحمد  مقال  يف  َوَرد  م��ا  وه��و   

ال��ت�����س��ام��ح ح����ول ���س��م��ان��ات ا���س��ت��ق��الل ال��ع��دال��ة 

يف الأن��ظ��م��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة امل��ع��ا���س��رة. وجن���د فيه 

تو�سيحا لعالقة بع�ص املفاهيم؛ مثل: الق�ساء، 

وت�سكل  بالقانون،  مرتبطة  تعد  التي  والعدالة، 

ال�سيا�سية يف  الأنظمة  عنا�سر مهمة يف خمتلف 

اآن واح��د. واأوؤك���د على ما ج��اء يف املقال الأخ��ري 

والق�ساء  القانون  العالقة بني مفهوم  من كون 

اأنَّه  اإل  ومتالزمة،  وطيدة  عالقة  هي  والعدالة 

ي��ب��دو يل -وف��ق��ا مل��ا ه��و م��ط��ب��ق يف ال���واق���ع- اأن 

القانون ُيعدُّ القاعدة اأي الأ�سا�ص، بينما الق�ساء 

لتحقيق  اإل��ي��ه��ا  ال��ل��ج��وء  ي��ت��م  ال��ت��ي  الو�سيلة  ه��و 

ال���ع���دال���ة. وت��ت��ط��ل��ب ال���ع���دال���ة ن���ظ���رة ح��ي��ادي��ة 

الو�سول  وي�سُعب  الق�ساء،  قبل  من  لتحقيقها 

�سغط  و�سائل  اأو  تدخالت  هناك  كانت  اإذا  اإليها 

م���ن ق��ب��ل م���ن يف ي����ده ال�����س��ل��ط��ة ع��ل��ى ال��ق�����س��اء 

ح�ساب  على  ال�سخ�سية  امل�سلحة  حتقيق  بهدف 

لذلك  الأه���داف؛  كانت  ��ا  اأيًّ اأو  العامة،  امل�سلحة 

ل�سمان  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ  هناك  كان 

ا�ستقاللية الق�ساء واأداء دوره على اأكمل وجه.

هذا  على  كثرية  ديوقراطية  اأنظمة  وتقوم 

امل���ب���داأ، وع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات خم��ت��ل��ف��ة، ل��ك��ن وردْت 

خالفات وانتقادات حول درجة الف�سل بني هذه 

اأن ينطبق  امل��ب��داأ  ع��ل��ى  ك��ان  اإذا  وم��ا  ال�����س��ل��ط��ات، 

ب��ف�����س��ل ت����ام ب���ني ال�����س��ل��ط��ات اأو ب���وج���ود رق��اب��ة 

اأخ���رى.  م�سرتكة  واأم����ور  بينها،  فيما  متبادلة 

م��ن بني  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال�سلطة  ذك���ر  ي���رُد  ع��ن��دم��ا 

ال�����س��ل��ط��ات ال��ث��الث وا���س��ت��ق��الل��ه��ا، ف��ه��ن��اك اأم���ور 

تتعلق با�ستقالل الق�ساء ك�سلطة واأخرى تتعلق 

ك���اأف���راد وح��ق��ي��ق��ة اختلفت  ال��ق�����س��اة  ب��ا���س��ت��ق��الل 

وهناك  بذلك.  يتعلق  فيما  الد�ساتري  ن�سو�ص 

الف�سل  مبداأ  على  ت  ن�سَّ لد�ساتري عربية  مناذج 

ب���ني ال�����س��ل��ط��ات؛ م���ث���ل: ال���د����س���ت���ور اجل���زائ���ري 

قبل  عديدة  مبراحل  مرَّ  حيث   -1996- احل��ايل 

ال��ي��وم.  عليه  ه��و  ال���ذي  امل�����س��ت��وى  اإىل  ي�سل  اأن 

منذ  امل��ب��داأ  ه��ذا  على  اجل��زائ��ري  الد�ستور  ن�����صَّ 

الن�ص  بني  الفجوة  اأنَّ  اإل  تقريبا،  ق��رن  ح��وايل 

اجلزائر  تعي�سه  كانت  الذي  والواقع  الد�ستوري 

ي��زال لالأ�سف. حتى  ذل��ك، ول  حال دون حتقيق 

م���ع ت��غ��ي��ري ال��د���س��ت��ور ال����ذي ك���ان اأك����رث واق��ع��ي��ة 

نتيجة املرحلة ال�سيا�سية التي عا�ستها اجلزائر. 

فيما  العربية  الد�ساتري  من  العديد  حال  وهذه 

على  ذل��ك  وينطبق  حت��دي��دا.  امل��ب��داأ  بهذا  يتعلق 

حيث  الق�سائية؛  فيها  مب��ا  ال��ث��الث  ال�سلطات 

املجتمعي  ال�سياق  بغياب  ذل��ك  حتقيق  ي�سعب 

دول  اأخ��رى، جند  للعدالة. ومن جهة  احلا�سن 

بنظام ق�سائي حاٍم  تاريخها  ابتداأت  مثل فرن�سا 

م�ستقال  ال��ي��وم  الق�ساء  جن��د  اأن��ن��ا  اإل  للملكية، 

للحرية  وحاميا  فيها،  التنفيذية  ال�سلطة  عن 

الفردية.

���س��م��ان��ات وع���وام���ل  ه���ن���اك  ت���ك���ون  اأن  ُب�����دَّ  ل 

���ل ع���ل���ى ا����س���ت���ق���الل ال���ق�������س���اء يف  م�������س���اع���دة ت���دلِّ

ما  اإذا  امل��ع��ا���س��رة  ال�سيا�سية  الأن��ظ��م��ة  خمتلف 

يحتوي  اأن  ال�سروري  من  اأول:  عليها.  طبقت 

الد�ستور حتديدا على مادة تن�صُّ على ا�ستقالل 

من  -ال���ذي  هنا  الد�ستور  اإىل  واأ���س��ري  الق�ساء. 

امل���ف���رت����ص- ك���ون���ه ال��وث��ي��ق��ة الأ����س���م���ى يف ك��اف��ة 

ال����دول، وت��اأت��ي ب��ع��ده��ا ال��ق��وان��ني الأخ����رى التي 

م�سمونها  اأو  ن�سو�سها  يف  حت��م��ل  ل  اأن  ب��د  ل 

�سيئا خمالفا للد�ستور ل�سموه، واإن مل يرد ذلك 

امل�سلَّم بها يف  امل��ب��ادئ  ُي��ع��دُّ م��ن  ف��ي��ه. لأن���ه  ن�����صٌّ 

�سكله؛  ك��ان  ��ا  اأيًّ د�ستور  لديها  التي  ال��دول  كافة 

با�ستقالل  تتعلق  مادة  وجود  اأهمية  تكُمن  فهنا 

يف  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن  الد�ستور.  يف  الق�ساء 

العربية  ال��دول  اإح��دى  ما حدث يف  ال�سياق  هذا 

يف  الثاين  الف�سل  من  د�ستوري  ن�ص  تغيري  من 

يتعلق  فيما  حت��دي��دا  التنفيذية  ال�سلطة  ج��زء 

ب��ُع��م��ر م���ن ي��ر���س��ح ل��رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة. ت��ع��دُّ 

عدم  على  منها  ن�ستدل  مناذج  ال�ستثناءات  هذه 

عام؛  ب�سكل  ما  م�ساألة  ُينظم  واح��د  ن�ص  كفاية 

فالتحايل على الد�ساتري يحدث اأحيانا لظروف 

على  التفا�سيل  بع�ص  تذكر  اأن  بد  فال  ملزمة. 

الد�ستور  ذلك  على  مثال  وخري  ن�سو�ص.  هيئة 

الأمل����اين يف ج��زئ��ه امل��ت��ع��ل��ق ب��ا���س��ت��ق��الل ال��ق�����س��اء، 

حيث ورد ذكر اأنه ل يكن اإقالة القا�سي لأ�سباب 

اأن  دون  عمله  مم��ار���س��ة  م��ن  بتمكينه  مرتبطة 

ما،  حكم  نتيجة  املهني  م�ستقبله  على  يخ�سى 

ال�سلطتني  اإحدى  اإرادة  يتوافق مع  يكن  واإن مل 

ما  غالبا  واأنه  خا�سة  التنفيذية.  اأو  الت�سريعية 

ال�سلطة  اأج��زاء كبرية من  الأخ��رية على  تهيمن 

يف ال��ع��دي��د م��ن ال����دول. وم���ن ال�����س��م��ان��ات التي 

حيث  ال�سيا�سية؛  ال�سمانات  كذلك:  ُمهمة  تعدُّ 

ال�ستقرار وقبول فكرة دولة القانون، واأنه فوق 

الف�سل  مبداأ  اإىل  اإ�سافة  الدولة.  يف  �سلطة  اأي 

ب���ني ال�����س��ل��ط��ات ال�����ذي ���س��ب��ق وذك����رن����ا ���س��ع��وب��ة 

اإليه يف الواقع لأ�سباب تتعلق بالفجوة  الو�سول 

ب�سبب مركزية  وكذلك  والواقع،  الن�سو�ص  بني 

فرن�سا  حتى  كثرية.  دول  يف  التنفيذية  ال�سلطة 

املبداأ  ه��ذا  تطبيق  يف  ناجحا  منوذجا  تعدُّ  التي 

يف  مطبق  لواقع  وحتويله  اإليه  للو�سل  �سارعت 

الدولة؛ فنجد الق�ساء لديهم م�ستقال. حقيقة 

ل يقت�سر ال�ستقالل على عدم تدخل ال�سلطات 

ال�سلطة  من  ت�سدر  التي  ال��ق��رارات  يف  الأخ��رى 

تدير  التي  اجلهة  ا�ستقالل  اأو  فقط  الق�سائية 

خولت  التي  الأم���ور  ذل��ك  ي�سمل  اإمن��ا  الق�ساء. 

اأمرها. الق�سائية لتويل  ال�سلطة 

واأخ�����ريا.. ت��ع��دُّ ���س��م��ان��ات ال���س��ت��ق��الل املهني 

اأ�سا�سيًّا لال�ستدلل على مدى ا�ستقالل  عن�سًرا 

بتعيني  يتعلق  م��ا  ك���لَّ  ب��ذل��ك  ون��ع��ن��ي  ال��ق�����س��اء، 

ال��ق��ا���س��ي واأم�����ور ال��ن��ق��ل وال���ت���اأدي���ب وال��رتق��ي��ة. 

كان  ا  اأيًّ اأو  القا�سي،  وتعيني  اختيار  عملية  ففي 

يعمل  اأن  املفرت�ص  من  موؤ�س�سة،  اأي  يف  امل�سوؤول 

ب��اأن��ه  ي�سعر  اأن  دون  ب��ح��ي��ادي��ة،  ل��الأم��ور  وي��ن��ظ��ر 

ما  ل�سخ�ص  اأنَّ  اأو  عينته،  ال��ت��ي  للجهة  م��دي��ن 

يتوافق  مبا  عمله  نتائج  فترتتب  عليه؛  ف�ساًل 

م���ع م�����س��ل��ح��ة ت��ل��ك اجل���ه���ة. ه����ذا ي��ن��ط��ب��ق على 

ُمعينة  اأ�ساليَب  هناك  اإنَّ  حيث  كذلك؛  الق�ساة 

ويرتتَّب  ذل��ك.  ح��دوث  فر�ص  لتقليل  لتعيينهم 

حيث  كذلك؛  والتاأديب  النقل  على  ال�سيء  هذا 

ي��وج��د م��ل�����ص خ��ا���ص ُي�����س��األ اأم���ام���ه ال��ق��ا���س��ي 

يف ح��ال��ة وج���ود جت����اوزات. وع��م��وم��ا يقيه م��ب��داأ 

جلهة  انحيازه  من  للعزل  الق�ساء  قابلية  ع��دم 

مقال  يف  ج��اء  كما  �سابقا،  ال���واردة  لالأ�سباب  م��ا 

امل��ال��ك��ي ح���ول ���س��م��ان��ات ا���س��ت��ق��الل ال��ع��دال��ة يف 

ال��واق��ع  اأنَّ  اإل  امل��ع��ا���س��رة.  ال�سيا�سية  الأن��ظ��م��ة 

ُي�سري اإىل زاوية متَّ جتاهلها فيما يتعلق بالنقطة 

املبداأ  ه��ذا  يكون  اأن  املمكن  من  حيث  الأخ���رية؛ 

�سبًبا للف�ساد مثلما حدث يف بع�ص الدول؛ حيث 

تاأثريهم  ي��ك��ون  املنا�سب  ه��ذه  ي�سغلون  م��ن  اإنَّ 

كبريا بالعادة؛ �سواء اأف�سدوا اأو اأ�سلحوا.

... اإنَّ �سمانات ا�ستقالل الق�ساء يف الأنظمة 

ُموؤ�سرات  تعدُّ  ُوِج��دت-  -اإن  املعا�سرة  ال�سيا�سية 

اأن  اإدراك  املهم  م��ن  لكن  ال��ع��دال��ة.  حتقيق  على 

ال��ت��ط��ب��ي��ق الفعلي  امل��ت��ق��دم��ة م��ن  امل���راح���ل  ه���ذه 

يتوقع  اأن  ي��ك��ن  ول  اإل��ي��ه��ا،  ال��و���س��ول  ي�سعب 

ال�سعب حتول �سريعا يف اأي من الأنظمة، خا�سة 

ذكرت  التي  ال�سمانات  من  �سيء  ر  يتوفَّ مل  واإن 

اتهام  اأو بع�ص منها. كذلك ل ُيكن  ال�سابق  يف 

ل��ع��دم وج����ود ه��ذه  ال��ع��دال��ة  م��ا بتغييب  ���س��ل��ط��ة 

ال�سمانات؛ فلرمبا يحدث التحول ب�سكل بطيء 

والأهم على خطى ثابتة.
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ة  عاطفة امل�سكريَّ

اإنَّ »الإن�سان مدين بطبعه«، ويف مقولته هذه دللت على �سعوبة عي�ص الإن�سان الطبيعي الفطرة ُمنعزًل عن باقي اأفراد املجتمع؛ حيث تفر�ص  يقول ابن خلدون 

طبيعته ذلك؛ كونه ل ي�ستطيع تلبية كل احتياجاته الأ�سا�سية مبفرده. فيبداأ بتكوين عالقات اجتماعية لتحقيق م�ساحله التي قد تتعار�ص يف بع�ص الأحيان مع 

م�سالح الآخرين؛ فيوؤدي ذلك اإىل حدوث نزاعات قد ت�سرُّ با�ستقرار الأفراد اأو املجتمع ككل.

التي قد ت�سر مب�سالح  التجاوزات  اأحيان كثرية ملنع حدوث  اأحمر يف  الب�سر؛ حيث يعمل كخط  العالقات بني  اأ�سا�سيا يف تنظيم  القانون بكونه عن�سرا  اأوجد  وقد 

الآخرين يف اأي متمع. ويرتبط هذا املفهوم بعنا�سر اأو مفاهيم اأخرى م�ساعدة. فاإن كان القانون يثل القاعدة التي يتوجب على الأفراد اتباعها، فال بد من وجود 

رقابة على ذلك، واإل فلن تكون هناك �سمانات على اللتزام.

attifa.nasser@gmail.com



ملحة حول �لنظ�م �لق�س�ئي يف �لت�ريخ �لإ�سالمي

اآل��ي��ة الق�ساء؛  وك��ان ال��ع��دل ه��و امل��ح��ور ال��ذي ت��دور حوله 

من  ابتداًء  املجتمعات،  لقيام  �سروريا  اأ�سا�سا  العدل  باعتبار 

ال�سلطة  بعدالة  وانتهاء  اأ�سرته،  اأف��راد  بني  البيت  رب  عدالة 

اأك���رث خ��ط��را، ف��ي��ك��ون �سبيل  اإنَّ الأخ�����رية  ب��ل  ال�����س��ع��ب،  ع��ل��ى 

حتقيق ذلك واملحافظة عليه بني اأفراد املجتمع على اختالف 

يف  البت  �سالحية  متلك  جهة  بوا�سطة  واأو�ساعهم  مكانتهم 

املنازاعات وجهة لتنفيذ الأحكام ال�سادرة.

على اأنَّ مفهوم العدل نف�سه قد يكون من املفاهيم البديهية 

التي ل حتتاج تعريفا؛ فهو مفهوم لديه �سورة يف الذهن يكاد 

تطبيقها  ُيكن  ل  ال�سورة  هذه  اأنَّ  اإل  اجلميع،  عليها  يتفق 

»مهزلة  كتابه  يف  ال���وردي  علي  اإل��ي��ه  ُي�سري  م��ا  وه��و  ح��رف��ي��ا، 

تذُكرها  ال��ت��ي  اخل��ط��اب،  ب��ن  ُع��م��ر  ق�سة  يف  ال��ب�����س��ري«  العقل 

الروايات حينما قام مبعاقبة ابن عمرو ابن العا�ص على خطاأ 

ارتكبه، وعندما َفَرغ من عقابة قام لعقاب عمرو ابن العا�ص 

لول وجود  البن ما جتراأ على هذا اخلطاأ  اأنَّ  باعتبار  نف�سه 

اأبيه. وهذه املرونة يف تنفيذ العدل يف مواقف معينة لها اآثار 

قدرها اخلليفة اآنذاك، قد ل يقبلها النا�ص يف هذا الزمان.

كانْت العملية الق�سائية يف البداية عماُل يقوم به اخلليفة 

نف�سه، ل��ك��ن وق���وع اأرا�����ص ج��دي��دة حت��ت ال��ن��ف��وذ الإ���س��الم��ي، 

اأ���س��خ��ا���ص ل�سغل  ات��خ��اذ  ��م��ت عليه  غ اخل��ل��ي��ف��ة، ح��تَّ ت��ف��رُّ وع���دم 

من�سب الق�ساء، وكان بداية ذلك يف عهد ُعمر ابن اخلطاب، 

وا�ستمر هذا التقليد طوال وجود اخلالفة.

وُي�سار هنا اإىل م�ساألة قد تلفت النتباه، وهي الف�سل بني 

ال�سلطات، واأق�سد بها ف�سل ال�سلطة الت�سريعية عن ال�سلطة 

عن  م�ستقل  ق�ساء  اإن�����س��اء  م��ن  ُيق�سد  مل  رمب��ا  الق�سائية. 

حلاجة  تلبية  م��رد  ك��ان  ما  بقدر  لل�سطات  ف�سال  اخلليفة 

يلك  هنا  فالقا�سي  ح��ال؛  كل  على  ثماره  اآت��ى  لكنه  طارئة، 

به  متيَّزت  مما  وه��ذا  اخلليفة،  حتى  ما�سبة  يف  ال�سالحية 

الرا�سدة. اخلالفة 

من  ع��دد  ت��اأث��ري  حت��ت  يتغريَّ  اأخ��ذ  الق�ساء  ف���اإنَّ  وبالطبع، 

ال��ع��وام��ل؛ اأب���رزه���ا: ال��ت��ح��ول يف دول���ة اخل��الف��ة وم��ك��ون��ات��ه��ا 

ك��ا���س��ت��ح��داث وظ��ائ��ف ج��دي��دة وت��وزي��ع ال�����س��الح��ي��ات؛ مثل: 

النقلة  ه��ذه  اأنَّ  اإىل  الكاتب  وُي�سري  الق�ساة.  قا�سي  وظيفة 

مبداأ  زت  ع��زَّ اإنها  القول  ُيكننا  بحيث  اأهمية؛  لها  النوعية 

ا�ستقالل الق�ساء اإىل حدٍّ ما. مع اأنَّ ذلك بالطبع ل ينفي اأن 

الق�ساة  الوظيفة ل يخ�سع للخليفة، لكن كون  �ساحب هذه 

يف خم��ت��ل��ف اأرج�����اء ال���دول���ة ي��ع��م��ل��ون حت��ت م��ا ي�����س��ب��ه الهيئة 

امل�ستقلة التي يراأ�سها قا�سي الق�ساة، فُيعترب موؤ�سرا مقبول 

من جهتي على ال�ستقاللية يف ذاك الوقت على الأقل.

املذاهب  ع��ن ظهور  ال��ن��اجت  ال��ت��اأث��ري  �سبق  م��ا  اإىل  وُي�����س��اف 

ال��واح��دة  امل�����س��األ��ة  ال���راأي بخ�سو�ص  ك��ان  الإ���س��الم��ي��ة؛ حيث 

يتبع  احل��ال  ق��ا���ص بطبيعة  وك��ل  م��ذه��ب لآخ���ر.  م��ن  يختلف 

مثال  فالقا�سي  الإ���س��ك��ال..  بع�ص  يخلق  مما  معينا؛  مذهبا 

عندما ُي�سدر اأحكاما بناء على مذهب معني ل ُيوافق املذهب 

ال�سائد يف تلك املنطقة، فاإنه ُي�سيِّق على النا�ص من حيث ل 

يق�سد. وَيَرى الكاتُب اأنَّ وجوَد املذاهب يف احلقيقة ي�سبُّ يف 

ُتبَنى على  الق�سائية  فالأحكام  ال�سلطات؛  الف�سل بني  �سالح 

القائم،  ال�سيا�سي  النظام  عن  ا�ستقاللية  ذات  فقهية  اأحكام 

ولي�ص على القوانني التي ير�سمها النظام.

يف  ب���«ال��ت��ط��ور  ال�سابقني  العاملنْي  ت��اأث��رَي  الكاتب  وي�سُف 

وهو  الدين  يف  ح�سل  تطور  فهناك  والدولة«؛  الدين  عالقة 

ظ��ه��ور امل���ذاه���ب، وت��ط��ور ح�����س��ل يف ال��دول��ة وه���و ا���س��ت��ح��داث 

اأف�سى حل�سول تطور يف عالقة  وظيفة قا�سي الق�ساة؛ مما 

بالدولة. الدين 

ال�سلطة مل تكن لترتك  اأنَّ  اأي  مل تدم احلال هكذا طبًعا؛ 

ال��ك��ات��ب م����اولت ال�سلطة  وُي����ربز  ت��دخ��ل،  ب����دون  ال��ق�����س��اء 

الق�سائية من جهات عدة؛ فالدولة  العملية  التاأثري يف �سري 

ل يف العملية الق�سائية بوا�سطة املحاكمة املبا�سرة  كانْت تتدخَّ

بحجج  ال�سيا�سيون،  املتهمون  هم  اأب��رزه��م  املتهمني،  لبع�ص 

الق�ساة  التخريب، وكان  الفتنة وماولة  اإثارة  مثل ماولة 

اأكرب  م�ساحة  لتوفري  التدخل؛  هذا  نتائج  تخفيف  يحاولون 

م��ن احل��ري��ة، وك���ي ل ي��ت��م اع��ت��ب��ار ك��ل ن��ق��د ج��ري��ة ت�ستحق 

العقاب.

ل  ويف فرتة الدولة العثمانية، كان هناك �سكل اآخر من تدخُّ

ال�سريعة-  ب�«ق�ساء  الكاتب  ي�سفها  بالق�ساء،  الدولة  �سلطة 

يف مقابل -حكم القانون-، اأي اأنَّ امل�ساألة هنا مل تكن املحاكمة 

الق�ساء  واإلزام  اإ�سدار قوانني  بل  ال�سلطة،  املبا�سرة من قبل 

باحلكم وفقها. حيث اإنَّه وكما بيَّنا يف اآلية عمل الق�ساء حتى 

الآن، اأنَّ القا�سي يتَّخذ اأحكامه بناًء على الآراء الفقهية، لكنَّ 

ُحكم القانون يعني اأنَّ الأحكام ُتبنى على القرارات واملرا�سيم 

باحلكومة. اخلا�سة 

ويف القرن التا�سع ع�سر، وبعد و�سول ال�سوق العاملية للبالد 

منظومات  ب��ني  ت��داخ��ل  ح�سول  الكاتب  ��ح  ُي��و���سِّ الإ���س��الم��ي��ة، 

لالأحكام  -امل�ستند  ال�سرعي  الق�ساء  جعلت  خمتلفة،  قانونية 

جوانب  يف  وان��ح�����س��اره  ال�����س��اح��ة،  على  هيمنة  اأق���ل  الفقهية- 

م��ع��ي��ن��ة، يف م��ق��اب��ل ازدي����اد ان��ت�����س��ار ح��ك��م ال��ق��ان��ون. وت��ت��ف��اوت 

الدول الإ�سالمية اليوم يف مقدار اتخاذهم للقواعد الفقهية 

للق�ساء  اجلزئي  الثبات  �سبب  اأنَّ  واأت�سور  ق�سائي،  كاأ�سا�ص 

ال�����س��رع��ي ي��رج��ع ل��ك��ون الأح���ك���ام ال��ف��ق��ه��ي��ة اأ���س��ب��ح��ْت اأع��راف��ا 

اأ�سلح  يجعلها  مم��ا  وامل���واري���ث،  ال��ن��ك��اح  كم�سائل  اجتماعية 

للنا�ص من الأحكام امل�ستندة للقانون.

التاريخية-  املعطيات  ُت�سري  -كما  الق�سائيَّ  العمَل  اإنَّ   ...

عالقته  وكذلك  ُمتحول،  مرنا  دائما  ك��ان  بل  ثابتاً،  يكن  مل 

املحيطة،  للظروف  طبقا  ة  ُمتغريِّ كانت  وال�سيا�سة  الفقه  مع 

ودرا����س���ة ه���ذه ال��ت��غ��ريات ����س���روري ل��ف��ه��م ال��ع��م��ل ال��ق�����س��ائ��ي 

التاريخي من جهة، واحلايل من جهة اأخرى.
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عبداهلل ال�سحي

يف املقال املعنون ب�«العدالة وحكم القانون يف التجربة الإ�سالمية« للمفكر اللبناين ر�سوان ال�سيد، ُيناق�ص الكاتب يف ملة الت�سامح العمَل الق�سائيَّ وتطوره خالل 

ث عن  ا بني الق�ساء والفقه، اأو الق�ساء امل�ستند للفقه والق�ساء امل�ستند للقانون. كما يتحدَّ التاريخ الإ�سالمي، مع �سرح العالقة بني الق�ساء وال�سلطة احلاكمة. واأي�سً

»املوؤ�س�سة الفقهية« وم�سريها الذي اآلت اإليه.

وقد حظيت عملية التقا�سي وف�ص النزاعات يف التاريخ الإ�سالمي بالكثري من الهتمام عرب خمتلف الفرتات الزمنية، منذ عهد النبوة، وقيام اخلالفة الرا�سدة، حتى 

ر تدريجيًّا يف مواجهة املتغريات التي كانت تظهر على ال�ساحة؛ فكانت هيكلية الق�ساء تتغريَّ من زمن اإىل زمن ح�سب الحتياجات  اخلالفة العثمانية. واأخذْت بالتطوُّ

وامل�سلحة التي يراها اخلليفة.

deeko123@hotmail.com



ما   : بدء  ذي  بادئ  نطرحه  اأن  يجب  الذي  ال�سوؤال 

والتي  الأندل�سي  املجتمع  بها  متيز  التي  الأو�ساع  هي 

بدرا�سة  فيه  امل�سلمني  علماء  اهتمام  على  �ساعدت 

الأديان؟

ُمتنوعة  �سكانية  تركيبة  ذا  الأندل�سي متمعاً  املجتمع  كان 

واملذاهب؛  والديانات  والأع���راق  الأجنا�ص  من  خليطاً  ك��ان  اإذ 

واليهود  وال�سقالبة  الأم��ازي��غ  هناك  ك��ان  العرب  جانب  ف��اإىل 

وقد  فريد،  لغوي  تنوع  وج��ود  يعني  مما  وغريهم  والن�سارى 

الالتينية  مثل  اللغات  بع�ص  على  تاأثري  العربية  للثقافة  كان 

والأمازيغية اإذ تراجع ا�ستعمالها اأمام وجود اللغة العربية.

 ولكن ال�سمة التي ميَّزت املجتمع الأندل�سي يف فرتة ازدهار 

الديني،  الت�سامح  م��ن  ج��و  وج���ود  ه��ي  الإ���س��الم��ي��ة  احل�����س��ارة 

كانت هذه  وقد  املجتمع.  وا�ستقرار  اأمن  ز من  عزَّ الذي  الأمر 

م�����س��اع��دا يف  ع��ام��ال   » كفايتي  اأ���س��ار  مثلما   « اأي�����س��اً  ال��ظ��روف 

التاأليف  عملية  يف  مبكراً  واليهود  امل�سيحيني  الكّتاب  انخراط 

ت�سبع  اأي��ا  العربية  بالثقافة  ت�سبعوا  اأن  بعد  وذل��ك  بالعربية 

مقتفني خطى علمائها املُ�سلمني يف مالت علمية خمتلفة.

 » وق���د ا���س��ت��ف��اد ال��ي��ه��ود ج���ي���ًدا م���ن ه���ذا ال��و���س��ع ح��ت��ى اأن 

يف  ب��الأن��دل�����ص  عي�سهم  ف��رتة  ي�سمون  امل��ع��ا���س��ري��ن  م��وؤرخ��ي��ه��م 

منهم  اأ�سبح  حيث  الذهبي،  بالع�سر  الإ�سالمية  الدولة  كنف 

يهود  م�سلمون،  وكان يف طليطلة  والأدب��اء.  وال�سعراء  ال��وزراء 

والعلوم  الفل�سفة  كتب  ترجمة  على  معاً  يعملون  وم�سيحيون 

للدرا�سات  مدر�سة  قرطبة  يف  قامت  كما  القدية.  اليونانية 

العربية وتو�سعت حتى اأ�سبحت دار الإفتاء لل�سريعة اليهودية 

كانتا  ومبباثا(اللتني  العراق)�سور  ملدر�ستي  بدياًل  واأ�سبحت 

ت�سدران الإفتاء لليهود «

ورغم اأن الكثري من كتب امل�سلمني يف مال درا�سة الأديان 

كان  منها  بقي  ما  ف��اإّن  القليل،  اإىل  منها  يبق  ومل  �ساعت  قد 

يف  الدرا�سات  ه��ذه  مثل  بها  حظيت  التي  الأهمية  على  دليال 

الثقافة العربية القدية وقد ذكر كفايتي يف مقاله بع�ساً من 

اأن تدرج يف مال درا�سة الأديان من بينها  الكتب التي يكن 

الف�سل   « للجاحظ  الن�سارى  على  الرد  املختارة يف  )الر�سائل 

يف امللل والأهواء والنحل لبن حزم « اأجوبة احليارى يف الرد 

 « كثري(  وغريها  اجل��وزي��ة  قيم  لب��ن  والن�سارى  اليهود  على 

الذين  امل�سلمني  العلماء  بكتب  ال��درا���س��ات  ه��ذه  ت��ع��ززت  وق��د 

اأو ن�سارى مثل كتاب »حتفة الأريب يف  كانوا يف الأ�سل يهودا 

املريوقي  الرتجمان  اهلل  عبد  لل�سيخ  ال�سليب«  اأهل  على  الرد 

من  العلماء  بع�ص  ق��ام  املقابل  ويف  واأ�سلم.  ق�سي�سا  ك��ان  ال��ذي 

اأب���ي ح�سن  م��ث��ل  امل��ج��ال  ه��ذا  بالكتابة يف  وال��ن�����س��ارى  ال��ي��ه��ود 

يهودا الالوي �ساحب كتاب » احلجة والدليل يف ن�سرة الدين 

الذليل » الذي دافع فيه با�ستماتة عن اليهودية.

اآنذاك  وهناك من يرى باأن الت�سامح يف املجتمع الإ�سالمي 

هو الذي جعل للم�سلمني ال�سبق يف مال مقارنة الأديان لأنهم 

كانوا يعي�سون يف حالة اعرتاف بالأديان ال�سماوية وحتى غري 

الديانات  اأ�سحاب  بعك�ص  والبوذية  الهندو�سية  مثل  ال�سماوية 

الأخرى التي كانت ل تعرتف باأي دين �سواها }َوَقاَلِت اْلَيُهوُد 

َلْي�َسِت النَّ�َساَرى َعلَى �َسْىٍء َوَقاَلِت النَّ�َساَرى َلْي�َسِت اْلَيُهوُد َعلَى 

�َسْىٍء َوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب{ »البقرة من الآية:113« لذا ل يكن 

اأن ت��ق��وم م��ق��ارن��ة ب��ني الأدي����ان ط��امل��ا ل ي��وج��د ه��ن��اك اع��رتاف 

الديانات. بباقي 

تاأ�سي�ص  ال�سبق يف  كان لبن حزم  امل�سلمني  ومن بني علماء 

والأه��واء  امللل  يف  »الف�سل  كتابه  ويعترب  الأدي��ان  مقارنة  علم 

والنحل« من اأهم الكتب يف هذا املجال نظرا لنفتاح ابن حزم 

الإ�سالم  وب��ني  بينها  ملقارنات  وعقده  الأخ��رى  الديانات  على 

م�ستوى  اإىل  الو�سف  م�ستوى  من  ولنتقاله  جريئة  كخطوة 

النقد ال�سريح للتوراة واأ�سفار العهدين القدمي واجلديد.

نقده  يف  ح��زم  اب��ن  عليها  اعتمد  ال��ت��ي  للم�سادر  وبالن�سة 

العربية  اللغة  يجهل  ك��ان  ح��زم  اب��ن  اأن  كفايتي  ذك��ر  ل��ل��ت��وراة 

ال�سروح  مبا�سرة من خالل  اعتمد على م�سادر غري  فقد  لذا 

والرتاجم الكاملة اأو اجلزئية للكتاب املقد�ص ولكنه يف املقابل 

ال��ت��وراة  نقد  م��ن  مكنته  باليهودية  وا���س��ع��ة  معرفة  على  ك��ان 

منهجي. ب�سكل 

 وقد كان ابن حزم ظاهري املذهب ونقده الظاهري للتوراة 

التاريخي  النقد  منهج  يف«  طاهر  حامد  الدكتور  اأ�سار  مثلما 

خمتلفتني  ن�سختني  على  اط��الع��ه  يف  متثل   « ح��زم  اب��ن  عند 

والظروف  لليهود  والديني  ال�سيا�سي  للتاريخ  وتتبعه  للتوراة 

التي مت حفظ التوراة فيها ووجد اأنه » منذ وفاة مو�سى عليه 

�سبع  اإ�سرائيل  لبني  وقع  لليهود  ملك  اأول  ولي��ة  اإىل  ال�سالم 

اأثناء  الأ�سنام ثم يف  واأعلنوا عبادة  الإيان  ردات فارقوا فيها 

اأمرهم بني  تراوح  اإ�سرائيل  بني  الع�سرة من  الأ�سباط  �سقوط 

التفا�سيل  الكثري من  ح��زم  اب��ن  ق��دم  وق��د  والكفر...  الإي��ان 

م�سى  ق��د  ال��ت��وراة  اأن  حقيقة  اإىل  ال��و���س��ول  ب��ه��دف  الدقيقة 

ب�����س��ن��وات ال��ك��ف��ر وال���س��ط��ه��اد  عليها ت��اري��خ م�����س��ط��رب م��ل��يء 

والتغيري  والتحريف  للتبديل  تعر�ست  قد  لالأنبياء  الديني 

والزيادة والنق�سان وبهذا تو�سل ابن حزم اإىل اأن ن�ص التوراة 

الأ�سلي قد تعر�ص من الناحيتني الزمانية واملكانية لظروف 

اأن يكون من�سًفا  جتعلنا ل نثق به. وقد حر�ص ابن حزم على 

يف نقده للتوراة ولذلك ا�ستبعد من ن�سو�سها ما كان متمال 

اقت�سر يف جمع  وق��د  ي��دع م��ال ملعرت�ص  ل  ا حتى  اأو غام�سً

ما  على  املبا�سرة  الدللة  يف  ال�سريحة  الن�سو�ص  على  مادته 

يريد« .

وت��ط��رق ك��ف��اي��ت��ي اإىل ذك���ر ال���درا����س���ات احل��دي��ث��ة يف م��ال 

مقارنة الأديان يف اأوربا التي �سهدت منذ ع�سر النه�سة قراءة 

�سمة  اأهم  اأّن  اإىل  م�سرياً  واجلديد،  القدمي  للعهدين  جديدة 

الدينية  للن�سو�ص  جتريدها  هو  الدرا�سات  تلك  بها  متيزت 

من قد�سيتها وتطبيق املناهج املختلفة عليها، وقد ظهرت هذه 

رجع له الف�سل 
ُ
اأ اأول على يد باروخ �سبينوزا، الذي  الدرا�سات 

هذه  ازده���ار  قمة  بلغت  ث��م  الأدي����ان!  مقارنة  علم  تاأ�سي�ص  يف 

الدرا�سات يف القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين.

وعلى الرغم من عدم اطالع ابن حزم على امل�سادر املبا�سرة 

واللغات  ال��ع��ربي��ة  باللغة  جلهله  كفايتي  ذك��ر  مثلما  ل��ل��ت��وراة 

التاريخي  للمنهج  تطبيقه  ف��اإنَّ  عهده،  يف  املعروفة  ال�سامية 

حقيقياً  موؤ�س�ًسا  منه  جعل  للتوراة  نقده  اأثناء  والفيلولوجي 

لعلم مقارنة الأديان ورائدا يف علم نقد التوراة.

علماء  بذله  ال��ذي  ذلك اجلهد  اأن  ن��درك  �سبق  ما  كل  وبعد 

وحتى  اأهلها  مع  تعاملوا  التي  لالأديان  درا�ستهم  يف  امل�سلمني 

باب  التي تعرفوا عليها يف رحالتهم وحر�سهم على فتح  تلك 

احلوار مع الآخر بهدف التعرف عليه عن قرب، رغم اأن القوة 

بل  ترفاً  يكن  مل  الإ�سالمية،  الإمرباطورية  بيد  كانت  يومها 

وما  الديني،  الت�سامح  من  جو  خلق  على  م�ساعداً  عاماًل  كان 

اأكرث  بيننا  تقرب  التي  احل��وارات  تلك  اإىل مثل  اليوم  اأحوجنا 

يف زمن الت�ستت والتطرف.

مق�رنـــة �لأديــــ�ن عند �بن حــــزم 

الأندل�ص .. ل يتناهى هذا ال�سم على م�سامعنا اإل ويحمل لنا معه �سيئاً من ثقله التاريخي يوم كان للح�سارة الإ�سالمية العربية مدها وقوتها، ولكن ما �سيهمنا 

هنا يف هذا املقال هو اهتمام علماء الأندل�ص » ابن حزم اأمنوذجا - بدرا�سة علم الدين بق�سميه » تاريخ الأديان ومقارنة الأديان « ذلك الهتمام الذي كان نتيجة للو�سع 

الجتماعي واجلانب الأمني الديني الذي كان يحيى النا�ص يف ظله وقد حتدث �سعيد كفايتي يف ملة الت�سامح » اأكاديي من املغرب - يف مقاله املعنون ب� »دور ابن حزم 

الأندل�سي يف تاأ�سي�ص علم مقارنة الأديان« عن العامل املهم الذي دفع علماء امل�سلمني اإىل عقد مقارنة بني الأديان.
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تتق�سى هبة روؤوف الليربالية من حيث الروافد التي كّونتها اأو 

الليربالية  به  عرفت  الذي  عن  خمتلفة  �سبغة  اأعطتها  التي  تلك 

الفكرية  الجتاهات  اأو  احلركات  اأو  املدار�ص  تلك  اأو  الكال�سيكية 

الكاتبة على ل�سان  اإذ ت�سوق  اإحياءها ب�سيغ خمتلفة،  التي حاولت 

بالت�سور  نف�سها  تقدم  تعد  مل  الليربالية  اأن  راأي��ه  ترينر  براين 

خالل  م��ن  متعار�سة  اأو  متداخلة  مفاهيم  تتقم�ص  ب��ل  ال��ق��دمي، 

والقيم  ال�سيا�سية  وال��ع��دال��ة  واجل��م��اع��ات  الأخ���الق  اإىل  نظرتها 

الدينية نظرة حداثية، وما ذلك اإل من اأجل تقريب الليربالية اإىل 

تتحقق �سمن حق  الليربالية ل  يجعل  ما  والدولة،  الدين  جانب 

وتتجاوزه  بل  وح�سب،  امل�ستقلة  واإرادت��ه  فرديته  ممار�سة  يف  الفرد 

وال�سيا�سية، وهو  والفاعلية الجتماعية  الأخالقية  امل�سوؤولية  اإىل 

اإرادة  يف  الكال�سيكية  الليربالية  مفاهيم  اأح���د  م��ع  يتعار�ص  م��ا 

الفرد امل�ستقلة من اأجل مواجهة التقاليد واملجتمع.

التنظري  ماولتهما  يف  ري��زم��ان  ديفيد  اإىل  رول���ز  ج��ون  فمن 

ولي�ص  اجلماعات  م��ع  ال��ف��رد  م�ساركة  ع��رب  الجتماعية  للرفاهة 

املجتمعية،  ل��ف��اع��ل��ي��ت��ه  ك��ح��اف��ز  الج��ت��م��اع��ي  احل���ق  م��ن��ح��ه  م���رد 

ال�سيا�سي  لالنخراط  ونّظر  ر�سد  ال��ذي  بيال  روب��رت  اإىل  و�سول 

اإىل  املجتمع  نزعة  وحت��ول  ال�سخ�سية  القيم  حتول  ظل  يف  للفرد 

الجتماع  علم  مفكري  من  وغريهم  ل���ص  وكري�ستوفر  الفردية، 

والأخالقيني وال�سيا�سيني والقانونيني، يتو�سل معظم هوؤلء اإىل 

تراجع الفاعلية اجلماعية ومتركز الفرد حول ذاته بعد التحديث 

عرب  الفكرة  هذه  مناق�سة  ويكنني  املجتمعات،  معظم  طال  الذي 

مدى  اأي  واإىل  الفردية؟  اإىل  العاملي  النزوع  هذا  ملاذا  �سوؤال  اإب��راز 

باإحياء  املفكرون  هوؤلء  يطالب  لكي  الجتماعي  الت�سامن  تراجع 

املواطنة عن طريق الدوافع الدينية واملدنية؟.

النفعي -  اأعني الجتاه غري  اإىل ذاته -  املرء  اأن اجتاه  راأيي  يف 

هو اجتاه اإىل فهم الذات وحت�سينها من الفاعليات اخلارجية بال 

�سك حت�سينها من الآخر وماولة العودة اإليها لفهم اأعمق حول 

فهم  هو  والعقلي  الروحي  التحقق  اإىل  املتّجه  الفهم  هذا  ال��ذات، 

الإن�سانية،  للجماعات  العام  الجتماع  وم��وؤث��رات  م��ددات  خ��ارج 

�ساأن  ومن  مًعا،  والعقل  النف�ص  اإىل  عودة  الب�سرية،  للطبيعة  فهم 

يهيوؤه  ت�سورا  ل��ذات��ه،  ا  خا�سً ت�سورا  الفرد  متنح  اأن  ال��ع��ودة  ه��ذه 

ملرحلة ما بعد الذات واخلروج اإىل املجتمع.

متمعات  �سمن  يع�سع�ص  فكر  ه��و  وال���ذي  ال��ق��دمي  الفكر  اإّن   

اإىل  ال��ف��رد  ي�����س��رف  ال��ف��ك��ر  ،ه���ذا  ك��ث��رية يف ع���امل م��ت��واٍز  تقليدية 

التحديث  اأّث��ر  مثلما  بال�سبط  واأن��اين  متّلكي  نحٍو  على  اجلماعة 

هناك  ول��ك��ن  ذات���ه،  اإىل  ال��ف��رد  ان�����س��راف  يف  النفعي  امل�ستوى  على 

ذلك الن�سراف اإىل الذات الذي يتيح للمرء ابتكار وعيه اخلا�ص 

وروؤاه واأف���ك���اره اخل��ا���س��ة وم�����س��اع��ره ث���ّم م�����س��ارك��ت��ه��ا م��ع ال��ع��امل، 

ي��ن��خ��رط ���س��م��ن ن�سيج  ان�����س��ي��اق��ه يف اجل��م��اع��ة ل  وع��ن��دم��ا ي��ح��ني 

متح�سًنا  اخلا�سة  الإن�سانية  ب�سماته  متفرًدا  بل  وُمّوحد،  مت�سابه 

اأو  اأو متطرفة  اأفكاًرا موؤدجلة  من ن�سيج اجلماعة التي قد حتمل 

مُتاهيه  بل  املجتمع  يف  الفردي  وحتققه  ذاتيته  تعزز  ل  اأ�سطورية 

هو  ه��ذا  ال��وج��ودي،  اإثباته  وم��اولت��ه  متايزه  وتلغي  املجموع  يف 

اإن�ساين  نحٍو  على  فهمه  اأح�سن  اإذا  عنه  نتحدث  ال��ذي  التح�سني 

ي�سمن كرامة الفرد ل على نحٍو نفعي ول ا�ستعبادي.

اإذن، ما عالقة تراجع دور الأ�سرة الوظيفي يف الرتبية واإحالته 

الدولة وما يرتتب على ذلك من تفكك  ال�سركات وموؤ�س�سات  اإىل 

ال��ن�����س��ي��ج الج��ت��م��اع��ي وم���ن ث���م ت���راج���ع ال��ت�����س��ام��ن الج��ت��م��اع��ي، 

م��ا ع��الق��ة ك��ل ه��ذا ب��ال��دي��ن؟ ح�سب ل���ص ه��ذا ال��رتاج��ع ل���الأدوار 

الوظيفية لالأن�ساق التي ينبغي اأن تقوم باأدوارها من �ساأنه اأن يوؤدي 

ما  اجتماعي،  قيمي  كن�سق  العام  املجال  يف  الدين  قوة  تراجع  اإيل 

الوطنية  للم�ساركة  الفرد  تهمي�ص  اأي  ال�سيا�سة  �سقوط  اإيل  يوؤدي 

يف ال�ساأن العام ، وبروز الأهداف الفردية كمعيار للتحرك للمجال 

اأثر على  اأي�سا ما  الدفاعي واحلقوقي للحركات الجتماعية وهو 

نزعتها  ب�سبب  ومرياته  الواقع  فهم  يف  الإن�سانية  العلوم  ق��درة 

املتطرفة. الليربالية 

اأميل ايل روؤية ال�سيا�سي مايكل والتزر يف  ولعلي يف هذا ال�ساأن 

املحدوية التي يجب اأن متنح لعودة الأخالق الدينية اإيل املجتمع 

ال��ع��ام وع��دم امل��غ��الة والإف���راط يف تكوين ات��ف��اق اأخ��الق��ي جمعي، 

فذلك من �ساأنه م�سادرة التعددية من جهة و احلق يف الختالف 

عاملي.يف  م��دين  متمع  اإي��ج��اد  معه  ي�سعب  م��ا  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

والآنية  التاريخية  ال�سلبية  باخلربة  ه��ذا  يذكرين  م�سابه  �سياق 

للعامل العربي والإ�سالمي يف بروز اجلماعات الدينية التي قدمت 

ع�سرينيات  منذ  عقود  مدى  على  املجتمع  اإىل  الدينية  م�ساريعها 

املجتمعات  وق��ه��ر  �سعف  وا�ستغلت  ال��ي��وم.  وح��ت��ى  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن 

�سمال  وحتى  الباك�ستان  م��ن  ال�����س��واء  على  والإ���س��الم��ي��ة  العربية 

وبطولة  و�سيا�سية  اجتماعية  عدالة  اإىل  تلهفها  ب�سبب  اأفريقيا، 

ال�سيا�سية  الديقراطيات  غياب  ظل  يف  اإ�سالمية  وخالفة  قومية 

ومتكنت  عام،  بوجه  احل�ساري  وا�سمحاللها  القت�سادي  وفقرها 

ب��ا���س��ت��غ��الل��ه��ا حل��اج��ة الأف�����راد واجل��م��اع��ات -ب��ت��ق��دمي ت�����س��ري��ع��ات 

اأن  اآي��دي��ول��وج��ي��ة متطرفة ووع���ود دن��ي��وي��ة وم��ا ورائ��ي��ة م��غ��ري��ة- 

وتوؤ�س�ص  الآخر،  الآخر ورف�ص  بالق�سا�ص من  القهر،  ت�سبع حالة 

وتتجاهل  اجلماعة  حقوق  ت�سمن  �سارمة  ونظم  عامة  لأخ��الق 

اأجل اخلال�ص  امل�سري من  التمايز وتقرير  الأفراد يف  داخلها حق 

للجماعة. الأخروي 

املجتمعات  ال��دي��ن م��ن  ان�سحاب  ال��غ��رب ه��و  م��ا ح��دث يف  ول��ك��ن 

عوامل  مب�ساعدة  راأيي  يف  حدث  وقد  الليربالية  فيها  ن�ساأت  التي 

الدين  �سد  العنيفة  الفعل  ردة  ب�سبب  امل��ادي،  والتحول  التحديث 

اإبان  ا�ستبدادية  كن�سية  ك�سلطة  اإق�سائه  اأثناء  يف  كمرجعية  نف�سه 

اأجل  فمن  القانون  اأ�ستاذ  كارتر  �ستيفن  وبح�سب  التنوير،  ع�سر 

ال�سيا�سي  النظام  م��ن  ه��ذا  يتطلب  ال��ع��ام  امل��ج��ال  يف  ال��دي��ن  ع��ودة 

اإع����ادة الح����رتام ل��ه يف ال��واق��ع الجتماعي  الأم��ري��ك��ي ال��ل��ي��ربايل 

اأو  ال��ع��ل��م��ان��ي��ة  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  ال��ت�����س��ام��ح م��ع��ه لأن  ف���ر����ص  ول��ي�����ص 

الأمريكية،  املوؤ�س�سات  على  املهيمنة  وه��ي  ال�سيا�سية  الليربالية 

العمليات  وتعتربه م�ساركا معتربا يف  الديني  الولء  مامل حترتم 

والنوع  الثقايف  للتعدد  احرتامها  مقابل  يف  والق�سائية  ال�سيا�سية 

�سيغة  اأي  معها  تتحقق  لن  التي  الزدواجية  من  نوعا  ف�ستمار�ص 

يف  للدين  العودة  بهذه  نق�سده  وما  احلديثة،  لليربالية  مقبولة 

ع��ودة  لي�ست  نوينهاو�ص،  ريت�سارد  عنه  ع��رب  م��ا  ه��و  ال��ع��ام  امل��ج��ال 

ال��ث��ي��وق��راط��ي��ة وخ���ي���ارات ال��ف��رد امل���ح���دودة يف ح��ري��ة الع��ت��ق��اد بل 

ت��ر���س��ي��د ال��ل��ي��ربال��ي��ة وت��اأك��ي��د ل��ل��ت��ع��ددي��ة ال��دي��ق��راط��ي��ة واح���رتام 

 � للحرية الدينية والالدينية 

�سعوبة  برغم  نف�سه  م��ن  واث��ق��اً  احل��ل  ه��ذا  مثل  يبدو  بالطبع 

ال��واق��ع، ولكن  اأر���ص  املتاح من اخل��ي��ارات على  وم��دودي��ة وتعقد 

هذا هو بعينه ما حتاول الكاتبة التو�سل اإليه، اإحياء هذا املو�سوع 

العامل  تهمي�ص  وع��دم  الأك��ادي��ي��ة  ال��درا���س��ات  �سميم  يف  اجل��ديل 

للمواطنة  الدللية  وامل�ساحات  والدرا�سات  النقا�سات  من  الديني 

يف  والق�سائي  القانوين  وحتى  وال�سيا�سي  الجتماعي  مبفهومها 

كردة  نف�سه  يفر�ص  عاد  الذي  الديني  العامل  الغربية،  املجتمعات 

والتحديث  الراأ�سمالية  وتوح�ص  الثقافات  عوملة  على  عنيفة  فعل 

املادي املعا�سر، فللدين اأتباعه وجذوره وذاكرته التاريخية ونظمه 

التجذر  فهذا  الليربالية،  عند  نف�سه  والأم���ر  ال��واق��ع  اأر����ص  على 

اأو  العلمانية  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  ك��ت��اري��خ وث���ورة ه��و مب��ث��ل جت��ذر  ل��ل��دي��ن 

وحركة  للمجتمعات  العام  باملناخ  تتاأثر  احلركات  وهذه  ال�سيا�سية 

،الأن�ساق  الآخر  فر�ص  اأجل  من  اأحدهما  جتاهل  ويتهدد  التاريخ، 

العامة. الإن�سانية  واملنظومات 

اأزلية واأبدية ب�سبب من اختالف جذورهما وم�سادرهما  اأجل مواجهات  هما احلق واأيهما الباطل؟ وكاأن اأحدهما الآخر وجد من  اأيُّ يحاول هذا العنوان النزوع اإىل القطبية حول 

وامل�سائر والروؤى التي يحمالنها للب�سرية، واإىل هذا احلد من �سوء احلكم نفرت�ص اأن ُيقراأ تقدمي وتاأخري الليربالية والدين اأو العك�ص يف عنوان املقال اأعاله بطرق منحازة، ويكن 

القول اإّن املقال ُيقراأ من عنوانه اأو اأن يتجاهل القارئ هذه التاأويالت ويتوقف عن اعتبارها اإملاحات ُمتعمدة. فب�سبب هذا النزاع امل�ستعر بينهما نحاول مقاربتهما بالفهم الدقيق 

لكليهما وتقريبهما عرب مناق�سة الأفكار التي تطرحها الكاتبة هبة روؤوف عزت مبجلة الت�سامح يف مقالها »الدين العام والليربالية وامل�ستقبل: نقا�سات نظرية«.
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منوذج ع�ملـــي للمــر�أة �مل�سلمـــة بني �لتنظري و�لو�قـــع

املراأة  حقوق  م�ساألة  خرجْت  الع�سرين،  القرن  منت�سف  ويف 

عاملية  ق�سية  ق�سيتها  ب��ات��ت  ح��ي��ث  الإق��ل��ي��م��ي��ة؛  ح��دوده��ا  م��ن 

امل��وؤمت��رات  ع��ق��دت  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  ت��اأث��ري موؤ�س�سات  حت��ت 

امل�ساوة  لتحقيق  ت�سعى  التي  الدولية  والتفاقيات  واملعاهدات 

بني الن�ساء والرجال يف جل امليادين: ال�سيا�سية، والقت�سادية، 

ومنوذجها  الغربية  للثقافة  وا�سح  اخ��رتاق  يف  والجتماعية؛ 

اأية  دون  امل�سلمون-  فيها  العامل -مبن  ثقافات  الن�سوي لأغلب 

حتاول  هنا،  وم��ن  وثقافتهم.  ح�سارتهم  خل�سو�سية  م��راع��اة 

للمراأة  اأ�سيل  عاملي  اإ�سالمي  لنموذج  جديد  فهم  تاأ�سيل  �سعاد 

اإن�سانيا النموذج الغربي املعزز بالعوملة. ُيناف�ص  امل�سلمة 

ويقوم منوذج �سعاد احلكيم على مبداأ ال�سراكة؛ حيث تقول 

ال��رج��ل يف ك��ل م��ي��دان، وهي  امل���راأة يف الإ���س��الم ه��ي �سريكة  اإنَّ 

امل�ساواة  على  القائم  الغربي  املفهوم  ع��ن  كثريا  تبتعد  ل  هنا 

�سعاد  ح  وتو�سِّ املراأة.  �سد  التمييز  اأ�سكال  كل  رف�ص  ناحية  من 

احل��ك��ي��م ال��ن��م��وذج ال���ذي ت��دع��و اإل��ي��ه م��ن خ���الل اأرب���ع���ة اأف��ك��ار 

حتقيق  من  امل��راأة  يعيق  الإ�سالم  اأن  تهمة  تنفي  فهي  اأ�سا�سية؛ 

كثريات  ن�ساء  اأن  بحقيقة  ذل��ك  وت��دع��م  العاملي،  النموذج  ه��ذا 

منا�سب  ي�سغلن  وبع�سهن  عالية،  علمية  �سهادات  على  ح�سلن 

امل�سلمني،  اأوط���ان  اأغلب  يف  وجامعية  ونيابية  واإداري���ة  وزاري���ة 

بالإ�سالم،  والتزامهن  بانتمائهن  ويفتخرن  يعتززن  ن�ساء  وهن 

علميا  تقدمهن  يحظر  ل  الإ���س��الم  اأن  ع��ل��ى  دل��ي��ل  خ��ري  وُه���ن 

كونها  الغربية؛  للفل�سفة  انتقادها  هي  الثانية  الفكرة  وعمليا. 

فل�سفة تنبني على الفردية حيث تراها اأر�سا خ�سبة تنمو فيها 

الأنانية واخل�سومة و�سراع احلقوق وامل�سالح الفردية القائمة 

على روابط وقيم مادية ل تثمن الت�سحية والإيثار، وهي تقرر 

بالأخري اأن الفردية تفكك الجتماع الب�سري وتوؤ�س�ص لل�سراع 

والتفعيل.  والتهمي�ص  وامل�ساواة  احلقوق  معركة  يف  الآخ��ر  مع 

ويف حني اأنَّ الفل�سفة الإ�سالمية تنتج مفهوَم ال�سراكة يف اإطار 

اهلل  ر���س��ول  ي��ق��ول  امل��واج��ه��ات��ي،  التماثل  ل  الإن�����س��اين  التكامل 

-�سلى اهلل عليه و�سلم- »اإمنا الن�ساء �سقائق الرجال«.

ال��ف��ك��رة ال��ث��ال��ث��ة ه��ي ح��دي��ث��ه��ا ع��ن ال��ع��ائ��ل��ة؛ م��ن ح��ي��ث هي 

ت��ول��ي��ف��ي��ة اإن�����س��ان��ي��ة مت��ت��ل��ك ب��ن��ي��ة ب�����س��ري��ة ت��ت��م��ث��ل ب����الأب والأم 

والأولد، ولكل واحد منهم دوره وم�ساركته وحقوقه وواجباته. 

املثالية  كالعائلة  جديدة  اأ�سكال  ت�سهد  فالأ�سرة  الغرب،  يف  اأما 

تفكك  من  الغرب  ي�سهده  ا  عمَّ ف�سال  املنفرد،  ال��وال��د  وعائلة 

اأ�سري، وهو ل ُيب�سر باخلري ل على املجتمع ول على املراأة.

يف  اأك��رب  حيزا  احلكيم  �سعاد  توليها  وال��ت��ي  الرابعة  الفكرة 

دعوتها  خ��الل  م��ن  ال�سراكة؛  اأج��ل  م��ن  الن�سال  ه��ي  مقالتها 

�سراكتها يف كل مال ومتنع من  ت�سمن  اآليات  لإبداع  الن�ساء 

هند�سة  ابتكار  احلكيم  �سعاد  وت��ق��رتح  اأم��ر.  اأي  يف  ا�ستعبادها 

م�ساوية  ال��ع��م��ارة  م��زدوج��ة  ث��ن��ائ��ي��ة  ت��ك��ون  للم�ساجد  ج��دي��دة 

ال�سريك يف  �ستكون  ذلك فهي  اإذا ح�سل  لأنه  الرجال؛  مل�ساحة 

نقد  �سعاد احلكيم هو  اإليه  الذي تدعو  الآخ��ر  الأم��ر  �ساأن.  كل 

ناق�ص  �سعيف  خملوق  اأنها  قبيل  من  باملراأة  اخلا�سة  الثقافة 

القدرات اأو اعتبارها قنبلة جن�سية قابلة لالنفجار يف اأي وقت؛ 

من  يبداأ  اأم��ر  وه��و  عليها  واحلجب  القيود  و�سع  وج��ب  لذلك 

كما  العائلة.  قبل  م��ن  ال��ف��ر���ص  وت��ك��اف��وؤ  ال�سحيحة،  ال��رتب��ي��ة 

مفوظة  اأم��اك��ن  هناك  تكون  اأن  اأي�سا  احلكيم  �سعاد  تقرتح 

تكون  حتى  امليادين  خمتلف  يف  والهيئات  املجال�ص  يف  للن�ساء 

�سريكة يف �سناعة القرارات وال�سيا�سات.

ول �سك اأنَّ كل هذه الفعاليات والدعاوى لالإ�سالح الديني 

للحداثة  ف��ع��ل  ردة  ه��و  امل����راأة،  و���س��ع  يخ�ص  فيما  واملجتمعي 

املتخلفة  املجتمعات  م��ن  كثريا  و�سعت  التي  وقيمها  الغربية 

اأمام حتدٍّ اأخالقي وح�ساري حقيقي و�سادم؛ لذلك واإن كانت 

�سعاد احلكيم تدعي اأن منوذجها العاملي للمراأة امل�سلمة ي�ستند 

هو  حتته  ت�سري  ال���ذي  ال�سقف  اأن  اإل  اأ���س��ي��ل،  اإ���س��الم��ي  لفكر 

وحقوقها  للمراأة  النت�سار  معنى  يف  الغربية  احل��داث��ة  �سقف 

وتخلي�سها من هيمنة و�سيطرة الرجل وا�ستالبها القت�سادي 

واجل��ن�����س��ي وال��ف��ك��ري. ه��ذا م��ن ج��ان��ب، وم��ن ج��ان��ب اآخ���ر ه��ذا 

الدينية  الن�سو�ص  من  كثري  مع  ي�سطدم  اأو  يعرت�ص  الطرح 

التدوين  اإبان ع�سر  النافذة  الذكورية  املجتمع  ب�سلطة  املتاأثرة 

ون�سوء املدار�ص الإ�سالمية املختلفة، والتي اأغلبها يرى للمراأة 

اإمكانيات  اأي�����س��ا  تبخ�ص  وال��ت��ي  الأم��وم��ة،  ه��ي  واح���دة  وظيفة 

وجدارة املراأة بال�سراكة مع الرجل يف كل امليادين.

حقيقيا  عائقا  ت�سكل  -والتي  براأيي  احلقيقية  والإ�سكالية 

امل�سلمة  للمراأة  العاملي  النموذج  هذا  ولدة  اأو  اإخ��راج  عملية  يف 

والثقايف  الجتماعي  التخلف  هي  ال�سراكة-  مبداأ  على  القائم 

ال��ذي  الت�سلطي  الأب���وي  بالنظام  املحكومة  املجتمعات  ل��ه��ذه 

م ال��رج��ل ع��ل��ى امل����راأة، وي��ع��م��ل ع��ل��ى تر�سيخ ه��ذا ال��ت��ف��وق،  ُي��ق��دِّ

اإن���ت���اج ه���ذه ال��رتات��ب��ي��ة ب��ني م�سيطر وخ��ا���س��ع، وال��ت��ي  وي��ع��ي��د 

الن�سال  عن  حديثها  يف  لذلك  اجلن�سني؛  بني  العالقة  حتكم 

واقرتاحها فكرة هند�سة جديدة للم�سجد تعطيها من امل�ساحة 

التي  للرمزية  الفكرة-  ه��ذه  طرافة  من  -بالرغم  للرجل  ما 

بامل�سجد  هام�سي  ملحق  م��رد  يكون  اأن  م��ن  فبدل  حتملها؛ 

يكون  باملجتمع،  الهزيلة  ومكانتها  دورها  اإ�سقاط حلجم  وكاأنه 

لهذه  كم�سداق  معه  منا�سفة  امل�سجد  م��ن  الآخ���ر  ال�سق  لها 

النا�ص  ال�سراكة. ومع ذلك، يبقى هذا مرد تنظري لن يقبله 

اأو  النا�ص ويف ثقافتهم  ما مل يكن هناك تغري حقيقي يف وعي 

واح��رتام  قبول  على  الجتماعية  وتن�سئتهم  تربيتهم  بالأ�سح 

ح��ري��ت��ه��ا والع�����رتاف ب��ح��ق��وق��ه��ا وم�����س��اوات��ه��ا ب��ال��رج��ل. وه��ذا 

ك��م��ا يقول  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل����راأة  ال��ت��غ��ريُّ يف و�سعية 

اإب��راه��ي��م احل��ي��دري يف ك��ت��اب��ه »ال��ن��ظ��ام الأب����وي« ل��ن ي��ت��اأت��ى اإل 

للرف�ص  قابليتها  وتغريُّ  امل��راأة  وع��ي  تغريُّ  هو  اأ�سا�سي  ب�سرط 

قيود  من  وحت��رره  الرجل  وعي  تغيري  مع  بالتوازي  واملقاومة 

اأ�سره واأبوته وا�ستالبه.

»امل�����راأة اإن�����س��ان، ول��ي�����س��ت ج��ن�����س��ا اآخ����ر« ب��ت��ع��ب��ري ���س��ي��م��ون دي 

ال��رج��ل، وه��ي  ���س��اأن��ا ع��ن  ت��ق��ل  ب���واف���وار، وم��واه��ب��ه��ا العقلية ل 

وفاعلة  حا�سرة  تكون  ب��اأن  امليادين  مبختلف  ب�سراكته  جديرة 

ومنتجة. يقول ال�ساعر العراقي جميل �سدقي الزهاوي:

))اإمنا املراأة واملرء �سواء باجلدارة...

علموا املراأة فاملراأة عنوان احل�سارة((.

الن�سو�ص املن�سورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�ص بال�سرورة راأي ملة التفاهم اأو اجلهة التي ت�سدر عنها.

ملة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�ص : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : الربيد الإلكرتوين

داود �سليمان 
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يات الُكربى التي تواجه الفكر الإ�سالمي اليوم، هي نظرته للمراأة وحقوقها ودورها يف البناء احل�ساري، يف ظل اتهامات كثرية ترى اأن الإ�سالم  واحدة من التحدِّ

ا وتابًعا. ويف هذا ال�سياق، نناق�ص  رت دورها، واختزلته يف حدود الأ�سرة والأمومة، ف�سال عن اعتبارها جن�ًسا اآخر ثانويًّ ومنظومته الفقهية قد اأ�ساءْت للمراأة، وحقَّ

من خالل تلخي�سنا ونقدنا ملقال �سعاد حكيم يف ملة الت�سامح »املراأة امل�سلمة نحو تاأ�سيل لنموذج عاملي«، اإمكانية تقدمي منوذج عاملي للمراأة امل�سلمة ي�ستند للروؤية 

الإ�سالمية ويزاحم النموذج الغربي املهيمن.

حيث ترى �سعاد احلكيم اأنَّ ق�سايا املراأة امل�سلمة بداأت تاأخذ حيزاً يف تداولت الكتاب واملفكرين العرب يف بداية القرن الع�سرين، يف �سكل نزاع بني تيارين متثل بقا�سم 

اأمني الذي كان َيَرى اأن العادات والتقاليد متنع املراأة من التقدم والتحرر كاحلجاب مثال الذي يعتربه عادة اجتماعية ولي�ست عبادة. ويف الوقت نف�سه، كان هناك تيار 

اآخر يرى العك�ص كما هو عند ر�سيد ر�سا الذي يقول اإنَّ الن�ساء امل�سلمات بداأن يتجاوزن ال�سريعة واأحكامها حتت تاأثري الثقافة الغربية.

DAWOODSLIMAN1988@gmail.com


