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الهوية الثقافية
في مواجهة الغزو الناعم

وليد العبري

واحد وال �إىل اثنني ،و�إمنا يعود �إىل �أكرث من مك َّون ،قد يكون بع�ضها �أ�صيال يف ت�شكيلها ،وبع�ضها قد يكون فرعيا فيها .وهذا
�إنّ ت�شكل الهوية العربية مل يكن يعود �إىل مكونٍ
ٍ
ما ناق�شه الباحث حممود كي�شانه يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» .و�أول هذه املكونات هي الدين� ،إذ ُيعد الدين املك ّون الرئي�سي يف ت�شكيل الهوية؛ ملا ينطوي عليه من قيم
و�أخالقيات وطقو�س وعبادات تقود الب�شر �إىل ا�صطناع هوية متمايزة عن غريها من الهويات .غري �أنه من املالحظ منذ فرتة �أن الإ�سالم يتعر�ض الفرتاءات كثرية تهدف �إىل
الق�ضاء عليه وزعزعته يف قلوب امل�سلمني ،وكان ما تعر�ض له يف الع�صر احلايل �أ�شد و�أنكى ،وهذا �أخطر ما يواجه الدين كمكون رئي�سي من مكونات الهوية ،فذهب املدعون �إىل �أنه
�سبب ت�أخر امل�سلمني وتدهورهم ،وال �شك يف �أن هذه فرية ال �أ�سا�س لها من ال�صحة؛ لأن الإ�سالم جاء ثورة على اجلمود والقدمي الفا�سد ،فحفلت �آيات القر�آن بدعوات �صريحة �إىل
العمل الد�ؤوب املثمر و�إىل العلم الذي ينبغي حت�صيله ً
رفعة ل�ش�أن امل�سلمني.

لقد جمع الإ�سالم وكتابه احلكيم �شتى �أ�صول التقدم الأدبي
وال��روح��ي وامل ��ادي واالجتماعي ،ودع��ا �إىل خمتلف املقومات
العالية ملدينة فا�ضلة وكرمية مهذبة� ،إذ �إن الإ��س�لام زاخر
بالآيات العديدة التي تدعو �إىل النظر العقلي والتفكري احلر
البعيد عن التقليد ،بل �إنه يدعونا �إىل املنهجية البناءة و�إىل
اتباع املنهج العلمي ال�سديد.
يقول �أحد الباحثني« :الإ�سالم دين العقل والفكر ما يف هذا
من ري��بٍ  ،وبذلك ي�شهد القر�آن الكرمي ال��ذي ي�شيد بالعقل
ري م��ن �آي��ات��ه وال��ر��س��ول العظيم يف كثري م��ن �أح��ادي�ث��ه،
يف كث ٍ
كما ُ
يدل لذلك �أي�ضا عقائده التي جاء بها و�أ�صوله التي قام
عليها» ،حتى �إن ا�ستقراء منهج ال�ق��ر�آن يف ق�ص�ص املر�سلني
ل�ي��دل�ن��ا ع�ل��ى �أن احل��ري��ة العقلية رك ��ن يف ال��دع��وة �إىل اهلل،
وركن يف �صحة العمل الإن�ساين ا�ستحقاقا للثواب �أو العقاب،
والإ��س�لام �سار مع ه��ذا امل�ب��د�أ ،وجعل اليقني ال�صحيح ثمرة
النظر العميق يف الكون الف�سيح.
و�إذا كان امل�سلمون قد ت�أخروا يف هذا اجلانب العقلي ،فلي�س
ذل��ك ذن��ب ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي وال ذن��ب الإ��س�لام؛ و�إمن��ا ه��و ذنب
تكا�سلهم وخمولهم ،وهذا يقودنا �إىل نفي �أي تهمة تن�سب �إىل
الدين الإ�سالمي ،خا�صة ونحن نعلم �أن كتابه ما زال ماثال
بني �أيدينا و�شاهدا على �صدق ما نذهب �إليه.
ومن َث َّم نفهم �أن الإ�سالم الذي يتهمه �أهل الغرب لي�س هو
الإ�سالم ال�صحيح؛ و�إمنا هو �إ�سالم ِبدَعِ ٌّي على الأرج��ح � -إن
�صح هذا التعبري  -فهمه �أهله فهما خاطئا ،ومزجوه ب�أ�ساطري
الأمم الأخ ��رى ،وم��ن ثم ف��إن �أه��م ما يوجه �إىل الأُم ��ة؛ لكي
ت�ن��ال فهمها� :أن يطهر ال�ع�ل�م��اء ال�ع�ق��ائ��د مم��ا َع �لَ � َق ب�ه��ا من
�شوائب كان �سببها امل�سلمون؛ �إذ لو فعلوا ذلك لتو�صلوا �إىل
لب دينهم ،الذي حتما �سيقودهم عندها �إىل �آفاق من التقدم
والرقي؛ لأنهم حينها �سوف يدركون �أن هذا الدين ال ي�شجع
الك�سل وال التواكل ،و�إمنا يدعو �إىل العمل ال��د�ؤوب وال�سعي
امل�ستمر يف �سبيل الإمل ��ام بالعلوم الكونية التي تقودهم �إىل
�إدراك حكمة اهلل وقدرته.
�أما عن ثاين �أهم مكون يف الهوية العربية هي اللغة� ،إذ ُتعد
من العوامل الرئي�سية يف توحيد الأمم وتعا�ضدها ومتا�سكها

بو�صفها �أداة التوا�صل والتعاي�ش بني �أبناء الأم��ة الواحدة.
ويبقى ارتباط اللغة العربية بالقر�آن بو�صفها اللغة التي نزل
بها الكتاب املقد�س العامل الأهم يف متا�سك �أبناء الأمة.
وعليه فاللغة العربية  -كما يقول ال��دك�ت��ور �أح�م��د �أب��و زيد
 «لي�ست يف حقيقة الأم ��ر جم��رد و�سيلة ب�سيطة �أو تبادلاملعلومات؛ و�إمنا هي � -إىل جانب ذلك � -أداة ومظهر يف الوقت
ذاته لقيام رابطة ذهنية وعاطفية بني ال�شعوب الناطقة بها؛
�إذ لي�س ثمة ما يربط بني النا�س �أو يقرب بينهم مثل وجود
ل�غ��ة واح� ��دة م���ش�ترك��ة ت�ع�بر ع��ن ف�ك��ر م���ش�ترك وع ��ن وح��دة
وجدانية وعاطفية .وخري دليل على ذلك التقارب التلقائي
ال��ذي يتم بني الناطقني باللغة ال��واح��دة يف موطن الغربة،
ح�ت��ى ول��و مل ي�ك��ن بينهم م�ع��رف��ة �أو ع�لاق��ة ��س��اب�ق��ة ،فاللغة
ج��زء م��ن كيان ال�شخ�ص ووج ��وده و�شخ�صيته االجتماعية،
والتفريط فيها فيه �شيء من التنازل عن بع�ض هذا الكيان
و�إهدار لتلك ال�شخ�صية».
غري �أن اللغة يف ع�صر العوملة بو�صفها مكونا �أ�سا�سيا للهوية
العربية ف�إنها تتعر�ض للعديد من التحديات والتهديدات
التي حتاول �أن تع�صف بها ،حتت �ستار التمدن� .أول تلك
التحديات التي تواجه اللغة العربية يف ع�صر العوملة تلك
الدعوات التي ت�شجع على زيادة االهتمام باللغة الدارجة
�أو ال�ل�ه�ج��ات ال�ك�ث�يرة امل�ن�ت���ش��رة ل�ي����س يف ال��وط��ن ال�ع��رب��ي
الكبري� ،إمن��ا املنت�شرة يف ك��ل ناحية م��ن ن��واح��ي ك��ل دول��ة
عربية على حدة.
وم��ع �أن ��ه لي�س ثمة غ�ب��ار على االح�ت�ف��اظ ب�ه��ذه اللهجات
وح �ف��ظ ال �ت�راث الأدب � ��ي ال���ش�ع�ب��ي ال� ��ذي ي���س�ج��ل ب �ه��ا ،بل
و��ض��رورة درا�ستها؛ لأن يف ذل��ك �إث ��راء للثقافة العربية؛
ف�إن ذلك يجب �أن يتم بغر�ض املحافظة على ال�تراث من
االن ��دث ��ار ،ول�ي����س بق�صد �إح�ل�ال ت�ل��ك ال�ل�ه�ج��ات ال��دارج��ة
حمل اللغة الف�صحى� ،سواء يف الكتابة �أو التدري�س �أو يف
بع�ض املجاالت الأخ��رى؛ لأن مثل هذا التحول من �ش�أنه
�إ��ض�ع��اف ال��وح��دة الع�ضوية ،القائمة ب�ين �أق �ط��ار الوطن
العربي و�شعوبه ،والف�صل بينها لغويا ،ومن ثم فكريا ما
دام الفكر يرتبط باللغة ارتباطا وثيقا.

وم��ن تلك التحديات التي ت��واج��ه اللغة العربية :الأخ�ط��اء
ال�ت��ي يقع فيها امل���س��ؤول��ون ،كتابة ال�لاف�ت��ات ال�ت��ي جتمع ما
بني العربي والأجنبي ،لهجات و�سائل التوا�صل االجتماعي،
ودخ � ��ول ال �ك �ل �م��ات الأج �ن �ب �ي��ة يف ح ��وارات �ن ��ا وت ��دري �� ��س ال�ل�غ��ة
الأجنبية يف ال�صفوف الدرا�سية الأوىل.
�أم� ��ا ع ��ن ث��ال��ث �أه� ��م م �ك��ون يف ال �ه��وي��ة ال�ع��رب�ي��ة ه ��ي البيئة
املحيطة� ،إذ تعمل على ت�شكيل الهوية ولو ب�صورة �أقل �شيئا
م��ا ع��ن ت��أث�ير ك��ل م��ن ال�ل�غ��ة وال��دي��ن� ،إال �أن ت��أث�يره��ا يبقى
متغلغال وقد ي�ستحيل اقتالعه ،فبع�ض البيئات بفعل طبيعة
البيئة املحيطة تك�سب العديد من العادات والتقاليد يف امل�أكل
وامل�شرب وامللب�س ويف العديد من نواحي احلياة ،ومن املعروف
�أن تلك العادات والتقاليد املكت�سبة من املكونات الرئي�سية يف
ت�شكيل الثقافة ومن ثم الهوية.
ي�أتي يف املرتبة الأخ�يرة ال�تراث ،ويُق�صد به ال�تراث الثقايف
ذو املدى الطويل املرتبط بوجود امل�سلم بفكره وقيمه وعاداته
وتقاليده ،ونعني ب��ال�تراث حت��دي��دا الأم ��ور الآت�ي��ة :التاريخ
ال��وط �ن��ي امل �� �ش�ترك ،والإب� � ��داع ال �ف �ك��ري وال�ع�ل�م��ي ل�ل�ق��دم��اء،
والثقافة ال�شعبية ،واحل�ق��وق وال��واج�ب��ات امل�شرتكة و�أخ�يرا
االقت�صاد امل�شرتك.
يُعدُّ الإعالم  -ب�أجهزته املختلفة امل�سموعة واملرئية واملقروءة:
ال ��رادي ��و وال �ت �ل �ف��از وال���ص�ح��ف وامل ��واق ��ع االل �ك�ترون �ي��ة  -من
ال��رواف��د الأ�سا�سية التي متلك الت�أثري الوا�ضح والعميق يف
قطاعات ال�شعب املختلفة مبا متلكه من �أدوات ت�ستطيع بها
ب�سهولة النفوذ �إىل العقول ،ومن هنا ت�أتي الإ�شكالية ،ف�إما
�أن تكون هذه الو�سائل الإعالمية عامال �إيجابيا يف احلفاظ
ع�ل��ى ال�ه��وي��ة مبفهومها وم�ك��ون��ات�ه��ا وم�ب��ادئ�ه��ا� ،أو �أن تكون
عامال �سلبيا ،يحط من قدر الهوية ،ويكون خنجرا تهتك به
�سرت هذه الهوية وما تقوم عليه .و�أخريا ميكن القول �إن هذا
العامل ي�سوده ال�صراع على ال�صورة وال��ر�أي العام� ،إذ تعاين
دول و�شعوب كثرية من �أزمة الهوية ،ويف عامل �أ�صبح الواقع
الذي تقدمه ال�صناعات الإعالمية والثقافية واقعا مفربكا
وم�صطنعا بعيدا كل البعد عن احلقيقة.
Wali7-alabri@hotmail.com

جمادى األولى  1441هــ  -يناير ٢٠٢٠م

أسس وقواعد التحقق القانونية..
مبدأ التحقق ودفع الشبهات

3

أمجد سعيد

يف مقاله املعنون بـ«مبد أ� التحقق ودفع ال�شبهات» ،واملن�شور يف جملة «التفاهم» ،ناق�ش �أ�ستاذ القانون الدويل �أحمد �أبو الوفا مبادئ القانون العامة ،ودورها يف العالقات بني الدول
والنظم القانونية الوطنية ،ويرى �أن املبادئ العامة للقانون التي �أقرتها الأمم املدنية ًتعد م�صدرا من امل�صادر الرئي�سة التي ميكن اللجوء �إليها حلل �أي نزاع دويل ،ويذكر �أي�ضا �أن
يف �إطار النظم القانونية الوطنية للمبادئ العامة للقانون ،هناك دور هائل للم�صاحلة القانونية الدولية الميكن �إنكاره.

تطبيق املبادئ العامة حتك ُمه قاعدتان؛ �أو ًال :يجب
�أن ت �ك��ون ه ��ذه امل �ب ��ادئ مت�صفة ب���ص�ف��ة ال�ع�م��وم�ي��ة،
مب �ع �ن��ى �أن� �ه ��ا م� �ب ��ادئ م �� �ش�ترك��ة ت ��وج ��د يف خم�ت�ل��ف
الأن�ظ�م��ة القانونيه ال�ع��امل�ي��ة؛ وم��ن ث��م ال ميكن �أن
ُتعترب من املبادئ العامة للقانون ،تلك التي يقت�صر
تطبيقها على دول��ة معينة ب��ذات�ه��ا ،و�إمن ��ا الب��د من
�أن يتوفر ق��د ٌر م��ن العمومية يف امل�ب��ادئ التي نريد
و��ص�ف�ه��ا ب �ه��ذا ال��و� �ص��ف ،و�إال ل �ك��ان ال��و� �ص��ف ال ��ذي
ي�ن�ط�ب��ق ع�ل�ي�ه��ا ه ��و ال��و� �ص��ف امل �ح �ل��ي �أو الإق �ل �ي �م��ي.
ثانيا :يجب �أن يتم تطبيق املبادئ العامة للقانون
ك�م���ص��در م��ن م���ص��ادر ال �ق��ان��ون ذات ��ه ،يف ح��ال��ة ع��دم
وجود قاعدة اتفاقية �أو عرفية؛ ذلك �أنه �إذا وجدت
قاعدة اتفاقية �أو عرفية فيجب تطبيقها ،ويرجع
ال�سبب يف ذل��ك �إىل �أنها �ستكون �أك�ثر و�ضوحا ،كما
�أن لزومها يف مثل هذه احلالة لن يكون حمل نزاع �أو
جدل مقارنة باملبادئ العامة للقانون التي قد يقول
�أحد الطرفني املتنازعني �إنها غري موجودة يف بع�ض
الأنظمة القانونية.
الهدف من ذلك هو �أن املبادئ العامة للقانون تعمل
على �سد �أي ثغرة ممكنه يف قواعد القانون ،و�إن كان
ذلك لي�س �أمرا حتميا؛ لأنه يف بع�ض امل�سائل قد ال
توجد �أية قاعدة مكتوبة �أو متعارف عليها �أو مبد�أ
من مبادئ القانون العامة ،ومن املتعارف عليه �أنه
�إذا وجد ن�ص يف القانون يقنن �صراحة �أحد املبادئ
القانونية� ،أك��ان ذلك ب�صفة عامة �أم ب�صفة خا�صة،
ف ��إ َّن ذل��ك ي�ضفي عليه �أه�م�ي��ة ك�ب�يرة ذات جانبني،
جانب كن�ص مدون و�آخر كمبد�أ عام للقانون.
هناك ع��دة �أ�س�س ي�ستند �إليها م�ب��د�أ التحقق ودف��ع
ال�شبهات ،منها مبد�أ الأ�صل يف الأن�سان الرباءة ،يعد
هذا املبد�أ من املبادئ الأ�سا�سية لل�سيا�سية اجلنائية،
ال �ق��دمي��ة واحل ��دي �ث ��ة ،ب��و��ص�ف�ه��ا امل �ظ �ه��ر الأ� �س��ا� �س��ي

حلماية حقوق الإن�سان .وهو مبد�أ يتفق مع الفطرة
واملنطق وال�سليقة احل�سنة؛ فالأ�صل ال�ب�راءة وكل
��ش��يء يبقى مثل م��ا ك��ان عليه �إال �إذا ح��دث �أم��ر ما
يغريه عن �أ�صله ،وهذا هو جوهر فكرة اال�ست�صحاب
يف الفقه الإ�سالمي .وهنا من��وذج ملا قررته املحكمة
العليا يف �سلطنة عمان بقولها« :الأ�صل يف الإن�سان
ال�براءة ،والإدان��ة عار�ض ،وال يرتك الأ�صل �إال بناء
على حجج قطعية الثبوت» .وجنائ ًّيا :يجب التحقق
وع� ��دم اال� �س �ت �ن��اد �إىل ال���ش�ب�ه��ات ح �ت��ى ع �ن��د ال�ب�ح��ث
عن �إدان��ة �أو ع��دم �إدان��ة �شخ�ص م��ا .وم��ن املعلوم �أن
الأ�س�س التي يقوم عليها مبد�أ ال�براءة الأ�صلية يف
الفقه الإ�سالمي تعود �إىل ثالثة �أمور جذرية؛ هي:
الإباحة الأ�صلية ،وا�ست�صحاب احلال ،ومبد�أ اليقني
ال ي��زول بال�شك .الأ�سا�س الثاين ال��ذي ي�ستند �إليه
مبد�أ التحقق ودفع ال�شبهات هو :مبد�أ درء العقوبة
بال�شبهة ،وي�ط�ب��ق امل �ب��د�أ ع�ل��ى ك��ل ال�ع�ق��وب��ات ولي�س
فقط احلدود ،بل يجب تطبيقه ويتم تطبيقه يف كل
ج��وان��ب احل�ي��اة الأخ ��رى ،ذل��ك �أن الفطرة ال�سليمة
ترف�ض �أن يوقع عقاب على �شخ�ص ما �إذا وجد �شك
�أو �شبهة يف �أن��ه ه��و ال��ذي ارت�ك��ب اجل��رمي��ة املعاقب
عليها .لذلك ت��أت��ي ع�ب��ارة« :ولأن يخطئ الإم ��ام يف
العفو خري من �أن يخطئ يف العقوبة» .ووفقاً لهذا
امل�ب��د�أ ،ف��إن تطبيق العقوبات بكل �أنواعها يفرت�ض
�أم��ري��ن ال يف�صل بينهم ف��ا��ص��ل؛ ه�م��ا :ع��دم وج��ود
�شبهة يف ارت �ك ��اب اجل ��اين ل�ل�ج��رمي��ة وال�ت�ح�ق��ق من
ارت �ك ��اب اجل ��اين ل�ل�ج��رمي��ة ،وم ��ن ث��م ا��س�ت�ن��اد �إدان ��ة
املتهم �إىل يقني ال �شك ف�ي��ه� .أم��ا الأ��س��ا���س الثالث،
فهو ��ض��رورة ا�ستناد الأح�ك��ام �إىل اجل��زم واليقني ال
ال�شك والتخمني ،هذه م�سلمة �أبجدية ،وهي مظهر
�أ�سا�س ملبد�أ التحقق؛ ذل��ك �أن �إدان��ة املتهم يجب �أن
تثبت ثبوتا يقينيا .و�شددت املحكمة العليا يف �سلطنة

عمان على �ضرورة �أال يختلط احلكم ب�أي قدر ب�سيط
من ال�شبهة �أو ال�شك« :يرتتب على قرينة ال�براءة
�أن كل �شك يف ثبوت التهمة يجب �أن يف�سر مل�صلحة
املتهم؛ فالأحكام يجب �أن تبنى على اجلزم واليقني
ال على الظن واالحتمال».
ويف م�ب��د�أ التح ُّقق ودف��ع ال�شبهات ،هناك قاعدتان
�أ��س��ا��س�ي�ت��ان ي�ج��ب الأخ� ��ذ ب�ه�م��ا يف ات �خ��اذ الأح �ك ��ام؛
ه�م��ا :ق��اع��دة م ��راع ��اة ال�ت�ث�ب��ت وال �ت �ح��ري ،وق ��د �أك��د
الفقهاء على مبد�أ التثبت والتحري كمبد�أ عام يجب
م��راع��ات��ه يف ال�ن�ط��ق ب��الإح �ك��ام ،وي�ج��ب �أي���ض��ا ربطه
ب��ال�ت��أين يف الأم ��ور املتعلقه ب��امل���س��أل��ة ،و�أن ي�ستبعد
م�س�ألة احلكم بالظن .ومن القواعد الفقهية التي
تقول�« :إذا ح�صل االلتبا�س وج��ب التحري»؛ فهذه
ال �ق ��اع ��دة ت �ق ��ول ب ��ال �ت ��أين وال �ت �ث �ب��ت وم ��راع ��اة امل ��دة
الزمنية يف االلتفاف حول جميع جوانب امل�س�ألة التي
يجب البت فيها بحكم معني .والقاعدة الثانية هي:
الأخذ بقاعدة االحتياط؛ من مظاهر مبد�أ التحقق
ودف��ع ال�شبهة الأخ��ذ بقاعدة االحتياط عند تقرير
�أمر ما �أو تطبيق العقوبات ،لذلك �أكد الفقه و�شدد
على هذه القاعدة املهمة.
� ...إ َّن مبد�أ التحقق ودفع ال�شبهة له �أ�س�سه التي متت
مناق�شتها ،والتي تبث الآثار الإيجابية يف العالقات
القانونية؛ �سواء �أكانت حملية �أم �إقليمية �أم دولية،
والواقعة بني خمتلف الأ�شخا�ص القانونية .ولهذا
املبد�أ قيمة قانونية ،و�أي�ضا قيمة �أخالفية م�ضافة؛
فمعرفة اجلميع ب�ه��ذه امل�ب��ادئ وال�ق��وان�ين ق��د ت��ردع
من لديهم نزعة الكذب واخل��داع وتزيد من كثافة
الإح �� �س��ا���س ب��امل���س��ؤول�ي��ة يف ال �ق��ول وال�ع�م��ل وت��أك�ي��د
ال�ضمري امل�سامل يف حق الآخر.
amjdsaeed01@outlook.com
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األمن واألمان..
غاية إسالمية سامية

منال المعمري

يقول ممدوح عدوان يف كتابه حيونة الإن�سان�« :إن من �أبرز �أ�ساليب الإعداد للحرب الأهلية ،هو �إقناع كل طرف �أن الطرف الآخر خطر على الوطن �أو الدين �أو املجتمع» .ولعلنا قد ع�شنا،
كمجتمعات عربية ،ردحا من الزمن نعاين من احلروب واال�ضطرابات ،وال�سيما من احلركات املتطرفة من قِ َبل جمموعات ادعت انتماءها للإ�سالم ومل تكف عن ا�ستخدام رموزه الدينية و�شعاراته
وتراثه ومراجعه فيما يخدم م�صاحلها و�أهدافها ،جمموعات �صغرية كانت �أم كبرية ،منظمة وم�سلحة مدفوعة ب�أجندات خارجية� ،أم مدنية لديها دوافع �إ�سالمية م�ضللة خارجة عن جادة ال�صواب
وجترد الآخر من �إن�سانيته ومن حقه يف التعبري عن �أب�سط حرياته ،وتعطي لنف�سها ال�صالحية يف حما�سبة اخللق
واحلق .وهي بهذا الإ�سالم الهجني املنغلق ،ترفع راية العنف والدم والفو�ضى،
ّ
والو�صاية عليهم �أو �إيذاءهم ج�سديا �أو قتلهم وت�صفيتهم!

ويعترب الوطن العربي الكبري بيئة خ�صبة لهذا الفكر الإق�صائي ،ملا �سالت الدماء من قدميه ال�شريفتني� .إن ر�سول اهلل مل يكن حمتاجا
يت�سم به من تنوع عرقي وديني و�إثني ومذهبي ،فهو ي�ضم ع��ددا من حقيقة حلماية عمه �أبي طالب وال جلوار القر�شي ،بدليل �أنه عندما
الأقليات التي �أ�صبحت م�ستهدفة ،مهددة يف �أمنها و�أمانها ،ومعر�ضة �أراد الهجرة �إىل املدينة امل�ن��ورة فتح ب��اب بيته وخ��رج ،وك��ان يف اخل��ارج
للإيذاء ب�أنواعه ،و(للتفجري) والتهجري!!
ع�صبة �أ�شداء من فتيان قري�ش ،يحملون �سيوفهم ورماحهم لي�سددوها
�إن ال�ضوء الدافئ ال��ذي تغمرنا به ال�شم�س كل �صباح ،لي�س �إال طيفا عليه .ف�م��اذا فعل عليه ال���ص�لاة وال���س�لام؟ جعل ينرث ف��وق ر�ؤو��س�ه��م
متعدد الألوان ،وهذه الف�سيف�ساء ال�شا�سعة التي يت�سم بها كل ما حولنا حفنة من الرتاب وهو يتلو �سورة ي�س حتى الآية «ف�أغ�شيناهم فهم ال
�إمنا تدل على �أن التنوع هو �أ�صل احلياة و�أ�سا�س الطبيعة .فالتنوع بني يب�صرون» ،ف�أنامهم اهلل جل عاله وهم على حالهم.
الب�شر هو �سنة من �سنن اهلل تعاىل« ،ومن �آياته خ ْلق ال�سماوات والأر�ض �إ ّن اال�سالم مل يخ ُل يف الفرتة املكية من رجال �أ�شداء (ك�أ�سد اهلل حمزة
واختالف �أل�سنتكم و�ألوانكم �إن يف ذلك لآيات للعاملني» ،ويقول جل يف وع�م��ر ب��ن اخل �ط��اب) ،م�ستعدين ومتحم�سني للقتال ،واغ�ت�ي��ال عتاة
عاله �أي�ضا «وجعلناكم �شعوبا وقبائل لتعارفوا».
قري�ش ،الذين تربطهم بهم عالقة القربى والقبيلة ،ولكن النبي مل
وبالعودة �إىل تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية ،واحلوا�ضر التي قامت حتت ي�أذن لأي واحد منهم ب�أي عمل عنيف ،لقد كان حري�صا �أال ي�سبب هذا
مظلة الإ� �س�لام وك��ان��ت يف �أوج ازده ��اره ��ا وت�ط��وره��ا ،ك��الأن��دل����س ،جند العنف حربا �أهلية .وهذا يعني �أن �أي حرب �أهلية هي خمالفة ل�شريعة
�أن�ه��ا ت�أ�س�ست على قيم الت�سامح والتعاي�ش ون�ب��ذ العنف والتع�صب ،الإ�سالم ول�سنة النبي عليه ل�صالة وال�سالم.
وا�ستفادت من كافة الفئات املختلفة يف املجتمع من �أجل بناء احل�ضارة لقد اح�ترم ال��ر��س��ول ال�ك��رمي الع�صبية القبلية ط��وال املرحلة املكية،
وب�ل��وغ غ��اي��ات �أ��س�م��ى .ويف ه��ذا ال�سياق يقول �أح��د املفكرين الإغ��ري��ق ،ولكنه بعد �أن جمع امل�سلمني يف املدينة املنورة� ،أبطل الع�صبية القبلية
حني انت�صرت اليونان على �إ�سربطة« ،هزمناهم لي�س حني غزوناهم�( ،سمة املجتمع اجلاهلي) ،و�أ�صبح �أم��ن امل�سلم م�شبوكا ب�أمة امل�سلمني
بل حني �أن�سيناهم تاريخهم» .فعلينا �أن ننظر �إىل املا�ضي وننهل من ال بقبيلته.
جتاربه ،ونفهم ديننا الفهم ال�صحيح كي ال ن�سمح لهذا الفكر املتطرف - ،اعتماد �أ�سلوب الإقناع واحلوار
ال ��ذي ي�ت�غ��ذى م��ن ع���ص��ب الإره � ��اب وي �ت �ف��رع م �ن��ه� ،أن ي �ق � ّو���ض �أ��س����س كثريا ما �سنجد حوارات عقالنية من قِبل الر�سول الكرمي مع �أهل مكة،
جمتمعاتنا ويفكك �أوا�صرها.
ولكننا قد ال جند بعد البحث والتفتي�ش ح��وارا فكريا واح��دا لكرباء
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قري�ش ،فكل ما جنده هو التهديد والرتهيب� ،أو امل�ساومات والرتغيب،
لنا الدكتورة �سعاد احلكيم ،وه��ي �أ�ستاذة علم الت�صوف بكلية الآداب �أو حماوالت االغتيال� ،أو مطالبات ب�أنواع املعجزات لي�ؤمنوا به ر�سوال.
باجلامعة اللبنانية ،بع�ضا م��ن �سطور ال�سرية النبوية ،التي ينبغي ومن هذه احلوارات النبوية ،يتبدى لنا نهج الر�سول الكرمي يف اعتماد
�أن تكون منارات للمغ ّرر بهم ،و�إ��ش��ارات ملن �ضلت بهم ال�سبل .فال�سنة احل��وار الرفيق لن�شر الإ��س�لام ،ب�إقناع العقول ،ويف املقابل نفهم ملاذا
النبوية ،ال �سيما يف املرحلة املك ّية_ تزخر بجملة من الرباهني والأدلة يتجه للعنف كل مق�صر يف احلجج� ،ضعيف يف احلوار الكالمي.
الكفيلة بدح�ض ال�ع��دي��د م��ن حجج امل�ج�م��وع��ات املتطرفة يف حراكها �إن الأمن والأمان هو غاية �إ�سالمية .وعليها �أ�شارت الكثري من الأحكام
العنيف امل�سلح ،املخالف لل�شرع والعقل.
والن�صو�ص الثابتة يف القر�آن وال�سنة .يقول عليه ال�صالة وال�سالم؛
االجتماعية
والرتكيبة
مكة
يف
لقد اح�ترم ال��ر��س��ول ال�ن�ظ��ام ال�سائد
(م��ن �أ�صبح منكم معافى يف ج�سده� ،آمنا يف �سربه ،عنده ق��وت يومه،
بها ،فكان حراكه لن�شر الدعوة من�ضبطا بالنظام االجتماعي ،ليجري فك�أمنا حيزت له الدنيا مبا فيها) .فالأمن هو نعمة عظمى ،ت�ستجلب
تغيريا �سلميا من داخل النظام نف�سه ،بال عنف وال فو�ضى ،وي�ستفيد العديد من النعم احلياتية ،لعل �أهمها؛ وفرة الرزق والتنمية الب�شرية.
من هذا النظام القبلي حلمايته وحماية �أ�صحابه .فعندما �أعلن �أبو �إن الأمن احلقيقي هو انعدام �أي تهديد يُخاف منه على الدين والعقل
طالب حمايته للنبي ،مل يرف�ض النبي حماية العم بحجة �أنه لي�س على والنف�س وال� ِع��ر���ض وامل ��ال .ويف امل�ق��اب��ل ف ��إن اخل ��وف ه��و م �ع �و ٌّق �أ�سا�س
دينه ،وهو بذلك مل يُ�سقط دور القبيلة ،بل حث �أ�صحابه على تفعيل للإن�سان عن �أداء مهماته احلياتية ،وعن عمارة الأر�ض.
دور قبائلهم ،وذل��ك من �أج��ل احل�صول على احلماية ممن يرتب�صون �إن امل ��ؤم ��ن يف االج �ت �م ��اع ال �ب �� �ش��ري ،ه ��و الأم� ي��ن امل ��ؤمت ��ن ع �ل��ى دم ��اء
بهم وبنبيهم من ر�ؤ�ساء قري�ش ،الذين �أعلنوا احلرب على كل من �آمن ال�ن��ا���س و�أم��وال �ه��م؛ �إذ ي�ق��ول ال��ر��س��ول ال �ك��رمي يف ح�ج��ة ال� ��وداع�( :أَ َل
مبحمد ر�سوال.
ا�س َعلَى َ�أمْ �وَا ِل� ِه� ْم َو�أَ ْن ُف�سِ ِه ْم ،وَا ْل ُ ْ�س ِل ُم
�أُ ْخ� ِ ُ
بر ُك� ْم ِب��ا ْل ُ��ؤْمِ � ِ�ن؟ َم� ْ�ن �أَمِ � َن� ُه ال َّن ُ
ا�س مِ ْن لِ�سَ ا ِن ِه َو َي� ِدهِ ،وَا ْلُجَ اهِ ُد م َْن جَ ا َه َد َن ْف�سَ ُه ِف َطا َع ِة
وكذلك نرى الر�سول يطلب جوار �أحد من رجال قري�ش بعد �أن عاد من م َْن �سَ ِل َم ال َّن ُ
الطائف ،وقد ذاق من �أهلها ما ذاق من الأذى ،ورموه باحلجارة حتى اهللِ ،وَا ْل ُ� َه��اجِ � ُر َم� ْ�ن َه��جَ � َر ْ َ
ال� َ�ط��ا َي��ا وَال � َّذ ُن��وبَ ) .ونالحظ من احلديث

ال���ش��ري��ف �أن ال��ر��س��ول مل يح�صر �أم ��ن امل ��ؤم��ن ع�ل��ى �إخ��وان��ه امل��ؤم�ن�ين
فح�سب ،بل ليعم النا�س جميعا؛ وذل��ك لأن جمتمع الإ��س�لام جمتمع
تعددي ال �أح��ادي ،يعي�ش فيه امل�سلم وغ�ير ذل��ك ،والدليل �أن الر�سول
حني ا�ستقر يف املدينة املنورة �أمر بكتابة «�صحيفة» هي مبثابة د�ستور
ينظم العالقات بني �أهلها من م�سلمني ويهود .وهذه ال�صحيفة جتري
اال�ستفادة منها اليوم على نطاق وا�سع يف تنظيم العالقة مع الآخ��ر،
املواطن �أو املجاور العاملي.
�إن الأم ��ن االجتماعي يف الإ� �س�لام لي�س م�س�ؤولية ال�سلطة وح��ده��ا،
ول�ك�ن��ه م���س��ؤول�ي��ة ك��ل ف ��رد يف امل�ج�ت�م��ع ،ف�ه��و ��ش��ري��ك ف��اع��ل يف الأم ��ن
االج �ت �م��اع��ي ،وذل ��ك ب� ��أن ي �ك��ون رح�ي�م��ا ح���س��ن ا ُ
خل �ل ��ق ،م���ش�ك��اة منفعة
للآخرين دون متييز ،يقول الر�سول الكرمي (وَا َّل � ِذي َن ْف�سِ ي ِب� َي� ِدهَِ ،ل
ي ََ�ض ُع َّ ُ
الل رَحْ َم َت ُه �إِ َّل َعلَى رَحِ �ي� ٍ�م) َ ،ق��ا ُل��وا :يَا َر���سُ ��و َل َّ
اللُِ ،ك ُّل َنا َيرْحَ مُ،
النا�س كا ّفة)،
َقا َلَ ( :ل ْي َ�س برحمة �أحدكم نف�سِ ِه و�أهل بيته ،حتى يَرح َم َ
تا�سَ دُوا وَلَ
ويقول �أي�ضا َ
ت َّ�س�سُ وا و ََل َت َنا َف�سُ وا و ََل َ َ
ت َّ�س�سُ وا و ََل َ َ
(ول َ َ
َتبَا َغ ُ�ضوا و ََل َت�دَا َب� ُروا َو ُكو ُنوا عِ بَاد َّ
الل �إِ ْخ�وَا ًن��ا) ،ويقول عليه ال�صالة
وال�سالم ( ر�أ�س العقل بعد الدين التودد �إىل النا�س ،وا�صطناع العقل
ير فيمن
�إىل ك� ّل ب� ٍر وف��اج��ر) ،وي�ق��ول؛ ( امل��ؤم��ن ي�ألف و ُي��ؤل��ف ،وال خ� َ
ي أ� َلف وال ُي�ؤلف).
والأمن االجتماعي عن�صر مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن العائلي ،وهو
الذي يوفر بيئة �آمنة لكل �أفراد العائلة� ،إذ يرتكز على �أربع قيم �سلوكية
حر�ص عليها الإ��س�لام؛ الرفق والرحمة وامل��ودة وح�سن الأدب ،يقول
�سبحانه وتعاىل (وَمِ ْن �آيَا ِت ِه �أَ ْن َخلَ َق َل ُكم م ِّْن �أَن ُف�سِ ُك ْم �أَ ْزوَاجً ��ا ِّل َت ْ�س ُك ُنوا
ِ�إ َل ْيهَا وَجَ � َع� َل َب ْي َن ُكم َّم � َو َّد ًة َورَحْ � َم� ًة ِ�إ َّن ِف َذ ِل� َ�ك َ آل َي ��اتٍ ِّل� َق� ْو ٍم َي َت َف َّك ُرو َن)،
وي�ق��ول ر�سوله ال�ك��رمي؛ (�إذا �أرا َد ُ
يرا �أدخ � َل علي ِه ُم
اهلل ب��أه��لِ ب� ْي��تٍ خ� ً
ال ِّر ْف َق) ،ويقول �أي�ضا؛ (�أكرموا �أوالدكم و�أح�سِ نوا �أدبهم).
و�أما عن �أمن الدول واملدن ،فهو خط �أحمر يف �شرع الإ�سالم احلنيف،
وال يح ّل لإن�سان �أو جماعة ترويع الأه��ايل بثورة م�سلحة مهما كانت
الظروف؛ فالدرب املفتوح � -شبه الوحيد -هو التغيري ال�سلمي لنمط
التعاي�ش �أو احل�ك��م ال�سائد .ي�ق��ول �صلى اهلل عليه و�سلم (ال تقربوا
الفتنة �إذا حميَت ،وال تع ّر�ضوا لها �إذا �أعر�ضت ،وا�صربوا لها �إذا �أقبلت).
وتذكر الدكتورة �سعاد احلكيم يف خامتة مقالها� ،أ ّن ال�سنة النبوية يف
مكة املكرمة وا�ضحة البيان؛ يف �أنه ال يحق لأي جماعة م�سلمة ترويع
النا�س وممار�سة العنف والت�سبب بثورات غري حم�سوبة ورمبا بحرب
�أهلية ،حتى و�إن كانت هذه اجلماعة مقيمة يف وطنها الأم ،و�أن املجتمع
ال�ق��ائ��م «ج��اه�ل��ي» واحل�ك��م امل�سيطر «ج��اه�ل��ي» ،وه��ذا ال يعني ه��دم �أي
حماولة للتغيري ،بل يعني وج��وب تبني �سيا�سة التغيري ال�سلمي من
داخل بنية املجتمع القائم.
manalalmaamari1@gmail.com
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علم الكالم الجديد
في الفكر اإلسالمي
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سيف الوهيبي  

وجد الفكر الديني نف�سه بعد عقود من اجلمود واالنغالق غريب ًا يف �سياق �إن�ساين يتقدم ويتطور ب�سرعة ال متناهية ،ولقد دفع احتكاك امل�سلمني بغريهم من الثقافات مع انبالج
ع�صر املعلومات� ،إىل احلاجة لو�ضع حد حلاالت الركود التي �سيطرت على �أغلب علوم الدين الإ�سالمي منذر ًة بتال�شيها وخبوتِها ،منها نناق�ش يف املقالة «علم التفكري الكالمي» الذي
يعد �أحد �أقدم العلوم الإ�سالمية ،وقد دعت احلاجة للتجديد والتحديث بهذا العلم لإعادة طرح الق�ضايا الدينية ،وحماولة رد االعتبار لأهم م�سائلها �أو مبعنى �آخر البحث يف
�أ�صول الدين وع�صرنتها مبا يقت�ضيه الوقت الراهن املختلف ،ال�سيما بعدما مر على جغرافيا احل�ضارة الإ�سالمية عديد من اال�ستعمارات وذلك بعد �سقوطها وت�ضع�ضعها .نناق�ش
ذلك يف مقال الكاتب حممد توفيق املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «جتديد الدر�س الكالمي املعا�صر».

يف �أ�صل علم الكالم
يف ج�م�ل��ة ال �ب ��دء ال مي�ك�ن�ن��ا ت �ع��ري��ف ع �ل��م ال �ك�ل�ام كعلم
م�ضبوط امل�ع��امل وا��ض��ح الأرك ��ان؛ ن�ظ��راً لكرثة ت�سمياته
وت �ع ��دد ت �ع��ري �ف��ات��ه وت ��داخ �ل ��ه م ��ع ع �ل ��وم �أخ� � ��رى ،ومي�ك��ن
ل �ل �ن��اظ��ر يف م� ��دون� ��ات ال �ع �ق ��ائ ��د الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة مب�خ�ت�ل��ف
�أطيافها الفكرية� ،أن يلحظ هذه التعددات يف الت�سميات
فيعرت�ضه �أح�ي��ان�اً م�صطلح ال�ك�لام الإ��س�لام��ي �أو الفقه
الأك�ب�ر ،و�أ��ص��ول ال��دي��ن ،وعلم التوحيد ،وعلم العقائد،
وعلم النظر واال�ستدالل ،وعلم الإميان�...إلخ ،بالإ�ضافة
�إىل تداخل علم الكالم ب�صفة كبرية مع علوم �إ�سالمية
وعقلية �أخ��رى كعلم �إلهيات الفل�سفة� ،أما يف املجمل فهو
ال�ع�ل��م ال ��ذي ي�ق��وم ع�ل��ى ب�ح��ث ودرا� �س ��ة م���س��ائ��ل العقيدة
الإ� �س�لام �ي��ة ب ��إي ��راد الأدل� ��ة وال�ب�راه�ي�ن ث��م احل �ج��ج على
�إثباتها ،ومناق�شة الأق ��وال والآراء املخالفة لها ،و�إثبات
بطالنها ،ودح�ض ونقد ال�شبهات التي تثار حولها ودفعها
باحلجة والربهان.
تاريخ التجديد الكالمي
ب��ام �ت��داد ال �ت��اري��خ م��ر ع�ل��م ال �ك�لام ب ��إ� �ص�لاح��ات ك�ب�يرة
وعميقة على م�ستوى العقل الكالمي وكان على �أكرث من
�صعيد بدءاً ب�أبي حنيفة النعمان (80هـ699/م) الذي فيما
يبدو �أنه باين �أركان هذا الت�أ�سي�س باعتباره �أول من طور
دالل��ة الفقه املهتم بالفروع� ،إذ يذهب �إىل اعتبار الفقه
«م�ع��رف��ة النف�س م��ا ي�ج��وز لها م��ن اع�ت �ق��ادات ،وم��ا يجب
عليها� ،أما ما يتعلق بها من اعتقادات فهو الفقه الأكرب،
وما يتعلق منها بالعلميات فهو الفقه» ،ولقد تطور هذا
املفهوم بعدها مع الفارابي (260ه �ـ874/م) فتحول « من
معرفة العقائد على �أدل�ت�ه��ا بالكالم �إىل �صناعة يقتدر
بها الإن���س��ان على ن�صرة الآراء والأف �ع��ال امل�ح��دودة التي
�صرح بها وا��ض��ع امللة وتزييف ك��ل م��ا خالفها ب��الأق��اوي��ل
» ،ث��م ال �غ ��زايل (450ه � � � � �ـ1058/م) ،وغ�يره��م ال�ك�ث�ير من
العلماء مثل ابن باجة وابن ر�شد و�أبي بكر الكندي...الخ،
وا�ستمرت رياح البحث والتجديد يف علم الكالم  -بيد �أن

الن�شاط الكالمي مع مرور الزمن  -توجه �صوب الداخل،
حيث تخا�صم متكلمو اال�سالم و�شهد علم الكالم انق�سام
املنت�سبني �إل�ي��ه ،ب��ل وب�ل��غ الأم ��ر ح��د تكفري بع�ض الفرق
بع�ضاً ،حتى ب��ات علم ال�ك�لام م�ساحة ملزيد م��ن الت�شتت
والتفرقة وال�ضياع.
احلاجة �إىل التجديد
� ّإن البحث يف بعث وجتديد معامل �أ�صالتنا وخ�صو�صيتنا
احل���ض��اري��ة ي �ك��اد ي �ك��ون م�ت�ع�ي�ن�اً ع�ل��ى امل���ش�ت�غ�ل�ين بالفكر
ال�ك�لام��ي وال�ف�ل���س�ف��ي ،ول�ق��د ب ��د�أ ه ��ذا ال�ه��اج����س ي�سيطر
ع �ل��ى م �ط��ال��ع ي�ق�ظ�ت�ن��ا ون�ه���ض�ت�ه��ا احل��دي �ث��ة ،وه ��و ي ��زداد
�إحل ��اح �اً ب�ع��دم��ا مت��اه��ت ال �ف ��وراق وال�ت�ب�ع�ي��ة واال��س�ت�ق�لال
احل �� �ض��اري ،وب ��ات امل��وق��ف ال�ب��دي��ل ه��و م��وق��ف ال�ت�ن��ازالت
ال �ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت ت�لام����س ح ��دود وث ��واب ��ت ال �ه��وي��ة ،وو��ض��ع
القومية مو�ضع اال�ستفاهم ،والعروبة مو�ضع الت�شكيك،
والإ� �س�لام ردي�ف�اً للرجعية� .أ��ض��ف �إىل ذل��ك الكم الهائل
م��ن الأف �ك��ار وال�ن�ظ��ري��ات الفل�سفية وال�ك�لام�ي��ة الغربية
التي نواجها يف حقبتي احل��داث��ة وم��ا بعد احل��داث��ة ،ويف
مثل هذا املوقف ي�صبح التجديد مبثابة طوق النجاة لنا
وو�سيلة الثبات قبل عملية االن�سحاق احل�ضاري وال�ضياع
ال �ف �ك��ري وال �ث �ق ��ايف ،ب��دل�ي��ل ان�خ�ف��ا���ض م �ع ��دالت التنمية
وازدي ��اد م�ستوى الفقر ،وغ�ير ذل��ك من معوقات التقدم
واال�ستقالل.
�أهداف التجديد يف علم الكالم
م��ن امل�ه��م التنبيه وال�ت��ذك�ير ب� ��أن ال �ه��دف امل��رج��و ل��دى
احلري�صني على ه��ذا العلم هو بث ال��روح فيه ،وتزويده
بالو�سائل ال�ت��ي تعينه على اال��س�ت�م��رار يف �أداء وظيفته،
وتخلي�صه من العوائق التي جتعله عاجزاً عن املواجهة،
و�إذا كان علم الكالم القدمي قد ت�سلح بالفل�سفة واملنطق
يف م��واج�ه��ة خ���ص��وم��ه ،و�إذا ك ��ان ق��د ق ��ام ب��درا� �س��ة �أف �ك��ار
املخالفني وعقائدهم كي َّ
يطلع على موطن �ضعفها ،ف�إن
علم الكالم يحتاج �إىل �أن يت�صل ات�صا ًال وثيقاً بالواقع
الفكري والعلمي ال��ذي ي�شتبك معه وي�ح��اوره وي��رد على

م�ق��والت��ه ون�ظ��ري��ات��ه ،يف حم��اول��ة ل���ش��رح وت �ب ّ�ين املفاهيم
الإعتقادية بال�صورة املنا�سبة القادرة على احتواء ا�ستيعاب
امل�ضمون �إىل �أبعد احل��دود ،ونقله ب�أمانة ودق��ة ،ومن ثم
حت�ج�ي��م وت�ق�ل�ي����ص الأخ �ط ��اء وال���ش�ب�ه��ات ال �ت��ي مي�ك��ن �أن
ي�سببها �سوء �أو ق�صور اخلطاب ،والعر�ض الكالمي .وي�أتي
هنا دور حتديد امل�صطلح ال�سليم ال��ذي يبعد عن حدوث
التدخالت ،بحيث يعك�س بو�ضوح ما يريد �أن يحكي عنه
ب�أقل قدر من االنفالت والت�ض َّيق ،ومن ثم حماولة �إثبات
املفاهيم االعتقادية و�إقامة الأدل��ة والرباهني عليها من
خ�لال توظيف خمتلف �أن ��واع الإث �ب��ات��ات امل�ع�ت�برة قيا�ساً
وا�ستقرا ًء على امل�ستوى العقلي والن�صي �أو التاريخي.
خامتة
مل ي �ج��ر يف ع �ل��م ال �ك�ل�ام اجل ��دي ��د ت��أ��س�ي����س م��و��ض��وع��ات
مل ي�ك��ن ل�ه��ا ��س��اب��ق ب�ح��ث وح���ض��ور يف ال���س��اح��ة الفكرية
والإ�سالمية دائماً ،مبعنى �أن �أ�صحاب االقرتاح مل يقوموا
بت�أ�سي�س جمموعة من الق�ضايا واملباحث الكالمية التي
لي�س لها �سابق وج��ود و�إمن ��ا نظموا م�سائل علم الكالم
اجلديد على �أ�سا�س عملية جتميع لأبرز املو�ضوعات التي
ظهرت �أمام املفكرين امل�سلمني يف الآونة الأخرية ،وم�ست
امل�سائل الفكرية والعقائدية اجلذرية من دون �أن تكون
حم�صورة بعلم معني كعلم الفقه �أو الأ�صول مث ً
ال بحيث
تكون م�س�ألة �أ�صولية �أو فقهية بطبيعتها ،وه��ذا ي��ؤدي
بطبيعته � -إذا مل جت ِر عملية حتديد م�سبق ملو�ضوع هذا
العلم� -إىل حتويل علم الكالم �إىل علم جتميعي مل�سائل
متفرقة وهموم خمتلفة ،تغدو مع الأيام خليطاً متناق�ضاً
من مو�ضوعات واهتمامات ال رابط بينها ،وهذا قد ي�ؤدي
على املدى البعيد �إىل افتقاده املنهج الوا�ضح املحدد ،ومن
الالزم الإ�شارة هنا �إىل �أن العناوين واملو�ضوعات الكالمية
اجلديدة ذات ت�شعبات عديدة وذات قابلية للقراءة يف �أكرث
من جانب ،فمن ال�ضروري ال�سعي لتحديد املحور الذي
ي ُعنى بعلم الكالم وا�ستيعابه ونقده ليتقدم ويتطور.
saif.alwahaibi15@gmail.com
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الترابط بين العمل الصالح واإليمان..
واالستمرارية عليهما

عبدالرحمن الحوسني

ُيناق�ش رئي�س مركز الدرا�سات القر�آنية بالرابطة املحمدية للعلماء الدكتور حممد املنتار« ،املجتمع الإ�سالمي :دور الإميان يف �إقامة املجتمع يف الر�ؤية
القر�آنية ،والعمل ال�صالح وا�ستمرارية املجتمع واقرتان العمل ال�صالح بالإميان» ،وذلك يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم».

حيث يوجد ثالثة �أرك��ان ل�ل�أداء الإن�ساين الناجح يف
ال��ر�ؤي��ة القر�آنية املعمارية احل�ضارية؛ هي �أو ًال :قوة
ال�ي�ق�ين والإمي � ��ان ،وث��ان �ي �اً� :إن�ت��اج�ي��ة ال�ع�م��ل ،وث��ال�ث�اً:
فاعلية العمل و�إ�صالحه ،كما و�ضحتها الآيات الكرمية
التالية قال اهلل تعاىلَ « :و َع � َد َّ ُ
الل ا َّل� ِذي� َ�ن �آ َم ُنوا مِ ن ُك ْم
َو َع��مِ � ُل��وا ال��َّ��ص� ِ َ
الَ ْر�� �ِ�ض» ،و«�إِ َّن
�ال��اتِ َل َي ْ�س َت ْخ ِل َف َّن ُه ْم ِف ْ أ
ا َّل � ِذي� َ�ن �آ َم � ُن��وا َو َع��مِ � ُل��وا ال��َّ��ص� ِ َ
�ال��اتِ �إِ َّن ��ا ال ُن ِ�ضي ُع �أَ ْج � َر
يى ّ َ ُ
الل َع َملَ ُك ْم
َمنْ �أَ ْح َ�س َن َع َمال» ،و« َو ُق��لِ اعْ َم ُلوا َف َ�س َ َ
َال ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
َو َر ُ�سو ُل ُه َوا ْلُ�ؤْمِ ُنو َن َو َ�س ُ َ
ال�شهَا َد ِة
ت ُدّو َن �إِ َل ع ِ ِ
َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ِبَا ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُلو َن» ،و« َو�أَن َّل ْي َ�س ل ِْ إ
ن�سانِ ِ�إ َّل مَا
ِل َ
الَ ْر���ض َو�آ َت ْي َنا ُه مِ نْ ُك ّل َ�ش ْيء
َ�س َعى» ،و«�إِ َّن��ا َم َّك َّنا َل ُه ِف ْ أ
َ�س َب ًبا».
وال � �ق� ��ر�آن ال �ك ��رمي امل �ج �ي��د ن ��زل ال ل �ي �غ�ير امل �ع �ت �ق��دات
والت�صورات وامل�شاعر واملفاهيم فح�سب ،و�إمن��ا كذلك
ليغري واق��ع النا�س التاريخي والعمراين واحل�ضاري
�إىل ال �ت ��ي ه ��ي �أح �� �س��ن و�أف �� �ض ��ل و�أق � � ��وم ،ك �م��ا ج ��اء يف
كتابه العزيز�« :إِ َّن َه� َذا ا ْل� ُق� ْر�آ َن َيهْدِ ي ِل ّلَتِي هِ � َي َ�أ ْق � َو ُم
ين ا َّل� ِذي� َ�ن َي ْع َم ُلو َن ال��َّ��ص� ِ َ
َو ُي َب ِّ�ش ُر ا ْل ُ��ؤْمِ �نِ� َ
�ال��اتِ �أَ َّن َل ُه ْم
يرا»؛ فهذا القر�آن يهدي عباد اهلل �إىل ق�صد
�أَ ْج � ًرا َك� ِب� ً
ال�سبيل التي �ضل عنها �سائر الأمم وليهديهم �إىل التي
هي �أع��دل و�أ�سد و�أ��ص��وب؛ فاملراد من ذلك هو مفهوم
اال�ستخالف يف الأر�ض كما جاء يف كتابه العزيزُ « :ه َو
الَ ْر� �ِ�ض َوا��ْ�س� َت� ْع� َم� َر ُك� ْم فِيهَا» ،كما ج��اء يف
�أَن��� َ�ش��أَ ُك��م ِّم� َ�ن ْ أ
مفهوم العام لل�شريعة الإ�سالميه هو عمارة الأر�ض.
وه�ن��اك م��داخ��ل ع��دة يف ع�م��ارة الأر� ��ض؛ وم��ن �أهمها:
ال�ت�ح��ري��ر م��ن الإ� �ص��ر والأغ� ل��ال ومت�ك�ين ال�ن��ا���س من
تلقي عهودهم ومواثيقهم و�أحكامهم .وم��ن مداخل
ع �م��ارة الأر�� ��ض �أي���ض��ا حت�ق�ي��ق ال�ع�ب��ودي��ه هلل ع��ز وج��ل
وت��وح �ي��ده ،ويف ه ��ذا امل��دخ ��ل ت�ب�رز حم��وري��ة مفاهيم

الإميان والتقوى والإح�سان والعمل ال�صالح التي تعد
�إىل جانب التوحيد.
� ...إ َّن امل�سلم مطالب بتعمري الأر���ض بعقيدة را�سخة
وبعلم وعمل نافعني لهذه الأم��ة .ولكي يكتمل �إعمار
الأر� � � ��ض الب� ��د م ��ن ال �ع �م��ل ال� � � ��د�ؤوب ل�ت�ح�ق�ي��ق ذل ��ك.
فالتوحيد هو الركن الأول ال��ذي تنبني عليه الر�ؤية
ال�ق��ر�آن�ي��ة ومقت�ضاه الإمي ��ان ب��اهلل ع��ز وج��ل ،كما قال
ر�سولنا الكرمي« :ا إل��س�لام �أن ت�شهد �أن ال إ�ل��ه �إال اهلل
و�أن حممد ر�سول اهلل» ،فال�شهادة قول ال �إله �إال اهلل هو
منطلق الإميان �أو التوحيد ،كما جاء يف كتابه العزيز:
« َو�إِ َل ُه ُك ْم �إِ َل ٌه وَاحِ ٌد ال �إِ َل َه ِ�إال ُه َو ال َّر ْح َم ُن ال َّرحِ ي ُم».
فالإميان والعمل ال�صالح هما ال�شرطان الأ�سا�سيان
يف وظيفة الإن���س��ان يف جمتمعه كما �أكدتها املعطيات
ال ْن َ�سا َن َلفِي ُخ ْ�س ٍر ِ�إ َّل ا َّل ِذ َ
القر�آنيةَ « :وا ْل َع ْ�ص ِر ِ�إ َّن ْ ِإ
ين
الاتِ َو َت�وَا� َ��ص� ْوا ِب� ْ َ
ال�ص ِ َ
�ال� ِّ�ق َو َت�وَا�َ��ص� ْوا
�آ َم� ُن��وا َوعَمِ ُلوا َّ
ِب ��ال� �� َّ��ص�ب ِْ�ر» ،و�أي �� �ض ��ا الإمي� � ��ان وال �ع �م��ل ال �� �ص��ال��ح هما
اجل�ن��اح��ان ال ��ذان ال يحلق �أح��ده�م��ا م��ن غ�ير الآخ ��ر؛
فالإميان حمله القلب والعمل ال�صالح حمله اجلوارح؛
فلو اهتم املجتمع على �أعمال القلوب ومل يهتم بالعمل
ال�صالح �سيكون الإميان حمدوداً ولن ن�ستفيد بوجوده
اال�ستفادة احلقيقيةَ « :ي � ْو َم َي��أْ ِت��ي َب ْع ُ
�ض �آ َي ��اتِ َر ِّب � َ�ك َل
يَن َف ُع َن ْف ً�سا ِ�إميَا ُنهَا َ ْ
ل َت ُكنْ �آ َم َنتْ مِ ن َق ْب ُل �أَ ْو َك َ�س َبتْ ِف
مي��ا ِن� َه��ا َخ�ي ْ ً�را» .ويف املقابل ،لو اهتم املجتمع بالعمل
�إِ َ
ال�صالح دون وجود الإميان يف امل�شاعر ف�سيكون الناجت
�ضعيف جداً �إن مل يكن معدوما.
فال�صالح �ضد الف�ساد ،وذك��ر يف ال�ق��ر�آن ت��ارة بالف�ساد
وت��ارة بال�سيئة  ،يقول اهلل �سبحانه وت�ع��اىلَ :
«خلَ ُطوا
َع َم ًل َ�ص ِ ً
الا َو� َآخ � َر َ�س ِّي ًئا» ،و�أي�ضاً يقول اهلل �سبحانه
ال ْر� � ِ��ض َب � ْع � َد �إِ�ْ��ص َ�لاحِ � َه��ا»،
وت �ع��اىلَ « :و َل ُت� ْف����سِ �دُوا ِف ْ َ أ

ف��ال���ص�ل��ح ي�خ�ت����ص ب ��إزال ��ة ال �ن �ف��ار ب�ي�ن ال �ن��ا���س �أو بني
ال �� �ش �ع��وب ،و�إ�� �ص�ل�اح اهلل ت �ع��اىل الإن �� �س ��ان ي ��أت ��ي ب�ع��دة
موا�ضع يكون تارة بخلقه �صاحلاً ،وتارة ب�إزالة ما فيه
من ف�ساد بعد وجوده وتارة يكون باحلكم له بال�صالح.
�إ َّن ال�صالح ل��ه �سبعة �أوج ��ه كما ذك��ر يف ن�ص مقاتل؛
وهي :الإميان واجلودة املنزلة والرفق وت�سوية اخللق
والإح �� �س ��ان وال �ط��اع��ة والأم ��ان ��ة .وه �ن��اك م�ق��ا��ص��د يف
دين اخلتم؛ �أبرزها :مق�صد الإ�صالح ف��رداً وجماعة،
وي��دخ��ل يف ه��ذا املق�صد جمموعة م��ن امل��داخ��ل؛ هي:
االع�ت�ق��اد وال�سلوك والأف �ع��ال وال�ع�ب��ادات وامل�ع��ام�لات.
والأنبياء و�ضيفتهم الأ�سا�سيه ور�سالتهم هي الإ�صالح؛
حيث قال اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز يف �سورة
ال ْ�ص َل َح مَا ْا�س َت َط ْعتُ ».
هود �« :إِ ْن �أُرِي ُد ِ�إ َّل ْ إِ
واملق�صد الكلي هو حفظ الإميان باخلالق -عز وجل-
ال��ذي مبقت�ضاه حتدد باقي املقا�صد الأخ��رى .و�أي�ضا
ا�ستمرارية العمل ال�صالح �إمنا يكون بالإميان .فالقر�آن
الكرمي ق ّل �أن يذكر الإميان منف�ص ً
ال عن العمل وهناك
مفاهيم ع��دي��دة؛ �أب ��رزه ��ا :مفهوم التوحيد ومفهوم
ال �ت �ق��وى وم �ف �ه��وم ال �� �ص��دق وم �ف �ه��وم احل ��ق وم�ف�ه��وم
الهدى...وغريها من املفاهيم التي جتعل من الإميان
�آليه فعالة لتحقيق مقت�ضى اال�ستخالف.
لقد ارتبط الإمي��ان والعمل ارتباطاً دقيقاً يف الر�ؤية
ال �ق��ر�آن �ي��ة؛ ف�لا مي�ك��ن �أن جت��د الإمي� ��ان م�ستقال عن
العمل؛ فال �إميان �إال بعلم وال عمل �صاحلا �إال بالعلم
والإمي��ان فهنا تتحقق املعادلة ،وه��ذا الإمي��ان والعمل
ال�صالح ي�ساويان مق�صد اال�ستخالف ،وهذا االرتباط
ال ��وث �ي ��ق ب�ي�ن الإمي� � ��ان وال �ع �م ��ل ه ��و ال� ��ذي ي�ن�ت��ج عنه
التوحيد.
abdarhman123681@gmail.com
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تأويل النصوص الدينية :المحاذير والضوابط
فيصل الحضرمي
الهرمنوطيقا  -علم الت�أويل� ،أو الت�أويلية� ،أو التف�سريية -هي نظرية يف التف�سري �شاع ا�ستخدامها يف الدرا�سات الالهوتية اليهودية وامل�سيحية بغر�ض الوقوف على �صحة الن�صو�ص
الدينية ،وحماولة ت�أويلها وفهمها ،من ثم ،مبا يتالءم مع متغريات الواقع .كما امتد نطاق ا�ستعمال الهرمنوطيقا لي�شمل حقو ًال معرفية �أخرى كالفل�سفة والأدب وعلم املناهج وعلم
االجتماع والقانون والتاريخ .ويعود اجلذر اللغوي مل�صطلح «الهرمنوطيقيا» �إىل كلمة «هريمينيفو» اليونانية ،والتي حتيل على معان عدة تت�ضمن معنيي «الرتجمة» و «التف�سري».
وقد وظف �أر�سطو الكلمة يف عنوان كتابه " Peri Hermeneiasحول الت�أويل" ،والذي بحث فيه العالقة بني اللغة واملنطق� .أما يف دائرة الثقافة العربية ،فقد �أخ�ضع
العديد من الباحثني الن�ص القر�آين للمنهج الت�أويلي بغية تف�سري �آياته مبا يتنا�سب مع مقت�ضيات الواقع املتغري ،وما ي�ستجد به من �إ�شكاالت.

وي���ش�ير ال �ب��اح��ث حم�م��د ب ��ن ع�م��ر يف م�ق��ال�ت��ه امل�ن���ش��ورة
مبجلة التفاهم حت��ت ع�ن��وان «الت�أويلية وق ��راءة الن�ص
ال��دي �ن��ي»� ،إىل �أن ال �ت ��أوي �ل �ي��ة ت�ن�ف��ي �أي ��س�ل�ط��ة للن�ص،
ومتنحها عو�ض ذلك لقارئ الن�ص/املتلقي ،الذي يحق
له تف�سري الن�ص وفق اجتهاداته ور�ؤاه ال�شخ�صية ،ومبا
يتوافق مع ظروفه واحتياجاته .وقد �أدت هذه احلرية
املمنوحة للمتلقي �إىل ت�أني�س الن�ص املقد�س ،عرب �إحالل
الطابع الب�شري حمل طابعه الإلهي ،والتعامل معه بذات
القواعد املو�ضوعة لكافة الن�صو�ص الأخ��رى .ويف حوار
�أج��راه الباحث مع الدكتورة رقية جابر العلواين بغية
�إلقاء املزيد من ال�ضوء على املنهج الت�أويلي و�إمكاناته
ال�ت�ف���س�يري��ة ،ت�ستفي�ض ال �ع �ل��واين ،املتخ�ص�صة يف نقد
املنهج الت�أويلي ،يف احلديث عما يعتور القراءة الت�أويلية
للن�ص القر�آين من حماذير ينبغي التنبه لها.
ويف بداية احل��وار ،تعود بنا العلواين �إىل ج��ذور ظاهرة
ال �ت ��أوي��ل وال�ف�ه��م� ،إذ ت��رب�ط�ه��ا ب��إ��ش�ك��ال�ي��ة ق��دمي��ة تتعلق
بتحديد ال�صلة بني العقل والنقل .وميكن تعقب هذه
الإ�شكالية �إىل زمن الفال�سفة اليونان ،حيث ارت�أى ٌ
فريق
منهم ،مثل خريزيبو�س ( 205ق.م)� ،إمكانية التعويل على
�أحكام العقل وحده يف تقدير القبيح واحل�سن ،وال�صواب
واخلط�أ .وامتد هذا الت�أثري �إىل �أتباع الديانات املختلفة،
مثلما هو احلال مع زعيم مدر�سة اال�سكندرية اليهودية،
فيلون اال�سكندراين ( 50م) ،الذي اخرتع قانون الت�أويل
بهدف حتديد العالقة بني الوحي والعقل ،م�ؤكداً على
ال ��دور ال ��ذي يلعبه كالهما يف ال��و��ص��ول �إىل احلقيقة،
وعلى �ضرورة �إعمال العقل فيما يقرره الوحي� .أم��ا يف
الديانة امل�سيحية ،فقد عُني �آب��اء الكني�سة الأوائ ��ل ،من
قبيل كليمانت اال�سكندراين (215م) والقدي�س �أوغ�سطني
(430م) ،بالتوفيق بني العقل والوحي .كما �شهد الع�صر
الو�سيط �أطروحات القدي�س توما الأكويني (1274م) يف
نفي وج��ود تعار�ض ب�ين العقل والنقل ،باعتبار �صدور
كليهما عن م�صدر واحد هو اهلل.

يف املقابل ،كان ثمة من نادى بوجود قطيعة بني العقل
والنقل ،مطالباً ب�ضرورة قراءة الن�صو�ص املقد�سة قراءة
حرفية يتم فيها تغييب دور العقل تغييباً تاماً .وي�أتي يف
مقدمة ه��ؤالء جماعة القرائني (ق8م) اليهودية ،التي
حرمت ت��أوي��ل الن�صو�ص املقد�سة ،فرف�ضت االع�تراف
ب��ال�ت�ل�م��ود ب��اع�ت�ب��اره ت ��أوي�ل�ات ب���ش��ري��ة م�ل�ف�ق��ة ،واك�ت�ف��ت
ب�ظ��اه��ر ال �ت ��وراة وح��رف�ي��ة ن���ص��و��ص�ه��ا .و��ش�ه��د ال�لاه��وت
امل���س�ي�ح��ي ه ��و الآخ � ��ر �أط� ��روح� ��ات مم��اث �ل��ة ،ح �ي��ث ذه��ب
ترتوليان (225م) �إىل اكتفاء الوحي بنف�سه ،وا�ستغنائه
عن املعارف الأخرى.
وفيما يتعلق بالفكر الإ�سالمي ،ترى الناقدة �أن عملية
ت ��أوي��ل الن�ص ال��دي�ن��ي جت��د ب��ذوره��ا يف الإ��ش�ك��االت التي
�أفرزها ات�صال امل�سلمني بالرتاث الأجنبي ،وحتديداً عرب
ترجمة الفل�سفة اليونانية �إىل اللغة العربية .ومن �أهم
تلك الإ�شكاالت التي ا�ستدعت احلاجة لعمليات الت�أويل،
م�سائل الق�ضاء والقدر ،وال�صفات الإلهية ،وخلق القر�آن.
وقد جنم عن اجلدل الذي دار حول هذه امل�سائل ظهور
ن��وع م��ن ال�ت��أوي��ل ي�ك��ون فيه امل� ��ؤ ِّول م�سوقاً بالرغبة يف
االنت�صار لر�أيه كيفما كانت ال�سبيل �إىل ذلك ،حتى و�إن
اقت�ضى الأم��ر ت�أويل الن�ص ت�أوي ً
ال متع�سفاً ،وت�سخريه
ل�ن��وازع امل ��ؤول ال�شخ�صية ،وه��و ما �أ��ش��ار �إليه ب��اك��راً ابن
تيمية واب��ن القيم يف غري منا�سبة .ونتيج ًة ملا وقع من
ع���س� ٍ�ف يف ت ��أوي��ل ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي ،ف�ق��د اج�ت�ه��د العلماء
ال�سابقون يف و�ضع �ضوابط للت�أويل تكون كفيل ًة بحماية
امل�ؤولني من الوقوع يف الت�أويالت الفا�سدة .وملدة طويلة
م��ن ال��زم��ن ،ت��وا��ض��ع العلماء امل�سلمون على �أن تف�سري
الن�صو�ص الدينية ينبغي �أن يكون وفق ظاهر معانيها
اللغوية ،و�أن االنتقال �إىل املعاين املجازية �أو الكنائية،
�أي الت�أويل ،ال ي�صح �إال بدليل �أو قرينة.
�إال �أن ان�ح���س��ار دور الكني�سة ب�ح�ل��ول ع���ص��ر النه�ضة،
وا� �س �ت �ع��ادة ال�ع�ق��ل حل��ري�ت��ه ال���س��اب�ق��ة يف ن�ق��د الن�صو�ص
امل �ق��د� �س��ة� ،أدي� ��ا �إىل ن���ش��وء �أ� �س��ال �ي��ب ج��دي��دة يف م�ق��ارب��ة

ال �ن �� �ص��و���ص ال��دي �ن �ي��ة .ورمب� ��ا ك ��ان ��ت �أخ �ط ��ر ال�ت��وج�ه��ات
النقدية �أث��راً على الن�صو�ص الدينية ما يعرف بنظرية
ال �ن �ق��د ال �ت��اري �خ��ي ال �ت ��ي ظ �ه ��رت يف �أمل ��ان �ي ��ا يف ال�ق��رن�ين
ال�سابع ع�شر وال�ث��ام��ن ع�شر ،وال�ت��ي ن�ظ��رت �إىل الوحي
ب��اع�ت�ب��اره ت��راك�م�اً ت��اري�خ�ي�اً يبلى م��ع ال��زم��ن وحت��والت��ه.
وجاءت التطورية الداروينية لتدعم هذا االجتاه� ،إذ قاد
ا�ستخدامها من قبل امل�سيحيني الربوت�ستانت �إىل �إنكار
�ألوهية الوحي وتاريخية الإجنيل وامل�سيح .وفيما بعد،
�ستجد ه��ذه ال�ت��وج�ه��ات طريقها �إىل الفكر الإ��س�لام��ي
بوا�سطة «عمليات اال��س�ت��زراع» ال�ت��ي ت��رى ال�ن��اق��دة �أنها
«ع�ب��ث ال ط��ائ��ل م�ن��ه» ،م��ن ��ش��أن��ه �أن «ي ��ورث � �ش��ذوذاً عن
طبائع الأ�شياء».
ه �ك��ذا ت���ش��دد ال �ن��اق��دة ع�ل��ى � �ض ��رورة ا��س�ت�ن��اد ال�ع�ق��ل على
�ضوابط حتكم نهجه يف ت��أوي��ل الن�صو�ص الدينية ،دون
�أن يعني ذلك �إلغاء حرية الفكر والفهم والتدبر ،بعدّها
�أموراً �أوجبها ال�شارع غري مرة .و�أحد �أهم هذه ال�ضوابط
هو �أن حتتكم عملية الت�أويل �إىل م�سلمات الفكر الديني
ومرتكزاته الذاتية� ،إذ هي الفي�صل بني الت�أويالت املقبولة
وما عداها .وهذا ال�ضابط ي�ستلزم درا�سة احلقول الداللية
وال�سياق و�أن ��واع املعنى ،كما يقت�ضي رد املت�شابهات ،التي
حتتمل االختالف� ،إىل الن�صو�ص املحكمة البينة ،تالفياً
ل�لان �ح��راف يف ال �ت ��أوي��ل .وث ��اين ه ��ذه ال���ض��واب��ط م��راع��اة
مقا�صد ال�شارع الرامية �إىل حفظ م�صالح العباد ودفع
املف�سدة عنهم .فبما �أن الغاية من وراء الن�صو�ص الدينية
حت�ق�ي��ق ت�ل��ك امل�ق��ا��ص��د ،ك ��ان م��ن الأوىل لعملية ال�ت��أوي��ل
م ��راع ��اة ت�ل��ك امل�ق��ا��ص��د وع� ��دم اخل� ��روج ع�ن�ه��ا .وال ي�ف��وت
ال�ن��اق��دة الإ� �ش��ارة �إىل ات�خ��اذ بع�ض امل ��ؤول�ين «املقا�صدي َة»
ذري �ع��ة ل�ل��ي �أع �ن��اق ال�ن���ص��و���ص ،واحل ��ل م��ن وج�ه��ة نظرها
يكمن يف االطالع على �إ�سهامات �أئمة املقا�صد ،واالهتمام
بتقعيد هذه املقا�صد وطرق جتليتها يف الق�ضايا املعا�صرة،
مع �ضمان عدم امل�سا�س بطبيعة الن�صو�ص وخ�صائ�صها.
faisalsalim@hotmail.com
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حدثات
السببية :مبدأ للحادثات ال ُ
الم ِ
قيس المعولي
�إن الأ�سباب وم�سببات الأ�سباب حتتاج وحدها لأ�سباب جتعلها حتدث ،و�إن العلل ال�صغرى حتتاج �إىل علل �أخرى هي علل �أكرب منها جتعلها قابلة للحدوث� ..إنَّ القاعدة العامة يف
املوجودات تف�سر ذلك ،وهي �أن كل خملوق يحتاج �إىل خالق ،وكل فعل يحتاج �إىل فاعل ،وكل م�صنوع يحتاج �إىل �صانع ،وكل �سبب يحتاج �إىل م�سبب .بالإجمال ،ف�إن كل حادث
يحدث يف هذا الكون يحتاج �إىل �سبب يجعل من حدوثه معقوال وحلدوثه تف�سريا.

�إن م�شكلة ال�سببية لي�ست وليدة اليوم �أو الأم�س� ،إمنا
ه��ي نقا�ش متوغل يف ال�ق��دم ب�ين الفال�سفة وعلماء
ال�ك�لام وامل�لاح��دة ول�لاه��وت�ي�ين� .إن امل�ح��ور الأ��س��ا���س
الذي يتحدث عنه معظم ه��ؤالء :هل العلة الرئي�سة
�أو امل�سبب وه��و وج��ود �إل��ه ينظم ه��ذه ال�سببيات؟ يف
ه��ذه الأط��روح��ة �س�أناق�ش بع�ض م��ا ج��اء فيما كتبته
الدكتورة �شفيعه بليلى «م�شكلة ال�سببية بني القدي�س
توما الأكويني ومفكري الإ��س�لام» ،واملن�شور مبجلة
«التفاهم».
ق��ان��ون ال�سببية يعترب م��ن امل�ب��ادئ العقلية وامل�ع��ارف
الأول �ي��ة ال�ت��ي ال ميكن لعاقل �أن ينكرها ،وه��و قائم
على ق��ان��ون احل ��دوث ال��ذي ميكن �أن يف�سر على �أن��ه
لكل �شيء ب��داي��ة� ،أو �أن��ه تغري م��ن حالة �إىل �أخ��رى.
ي �ق��ول وال �ت�ر �ستي�س ال�ف�ي�ل���س��وف ال�بري �ط��اين« :ك��ل
من يدر�س املنطق يعرف �أن هذا هو �أعظم القوانني
ال�ع�ل�م�ي��ة ،و�أ� �س��ا���س ك��ل ال �ق��وان�ين الأخ � ��رى .ف � ��إذا مل
ن�ؤمن بحقيقة ال�سببية� ،أال وهي� :أن كل �شيء بد�أ يف
الوجود له �سبب ،و�أنه يف نف�س الظروف حتدث نف�س
الأ�شياء بال تغري؛ ف�ستتال�شى كل العلوم على الفور.
ف�إن كل بحث علمي يفرت�ض هذه احلقيقة» .ويقول
توما الأكويني« :ال�شيء الذي يبد�أ يف الوجود ،ي�صبح
موجودا ب�سبب �شيء �آخ��ر .العلم احلديث قائم على
ه��ذا االف�ترا���ض� :أن كل ح��دث له �سبب �أح��دث��ه .لذا،
وب��ال��رغ��م م��ن �أن ه��ذا االف�ترا���ض ميكن �إن �ك��اره «من
الناحية االحتمالية املجردة»� ،إال �أنه مل يكن ل�شخ�ص
ذي نزعة علمية �أن ينكره» .وه��ذا ي�ؤكد �أن الأح��داث
عامة حتتاج �إىل م�سببات جتعلها منطقية احل��دوث
وعقلية الوجود ،وهذا لرمبا ما خالفه البع�ض �أي �أن
بع�ض الأح��داث �إمن��ا ت�أتي من مكونها ال من م�سبب
ي�سببها �أو علة جتعل لوجودها �سببا وهذا ميكن الرد
عليه �أنه لو كان كذلك لتكررت �سل�سلة هذه الأحداث

الال�سببية لكل ما يحدث بغري �سبب ي�سببها.
�إ َّن �إن�ك��ار ال�سببية ه��و نف�سه �إن�ك��ار العلم التجريبي
الذي ميكن �أن يقال عنه �إنه علم البحث عن الأ�سباب
التي حت��دث يف واق��ع احل�ي��اة؛ لذلك يقول فران�س�س
ب�ي�ك��ون« :امل�ع��رف��ة احلقيقية ه��ي امل�ع��رف��ة ب��الأ��س�ب��اب»
�أي �أن امل�ع��رف��ة احلقيقية ل�ل�أح��داث ال�ت��ي تر�صد يف
الطبيعة ه��ي معرفة الأ��س�ب��اب ال�ت��ي جعلت م��ن هذا
احل ��دث مم�ك�ن��ا .وي�ح�ت��ج ب�ع����ض ال�ف�لا��س�ف��ة �أ َّن هناك
من �شكك يف هذا القانون ،وقد �أثبته بزعمهم العامل
الإجنليزي ديفيد هيوم ،وهو نف�سه يقول« :ا�سمح يل
�أن �أق ��ول ل��ك �إن�ن��ي مل �أ�ؤك ��د �أب ��دا على ه��ذه النظرية
ال�سخيفة التي تقول �إن��ه من املمكن �أن يحدث �شيء
ب �غ�ير � �س �ب��ب» .ه �ن ��اك ن�ق�ط��ة م�ه�م��ة ي �ج��ب �أن ت�ك��ون
وا�ضحة عن التحدث على قانون �أو مبد�أ ال�سببية؛ �أال
وهي� :أن هذا القانون لي�س قانونا فيزيائيا �إمنا هو
قانون ميتافيزيقي ،وه��ذا اقتبا�س من كتاب الأ�س�س
الفل�سفية لوجهة نظر م�سيحية عاملية يو�ضح �صحة
ذلك« :املقدمة املنطقية الأوىل (قانون ال�سببية) ال
تن�ص فقط على ق��ان��ون فيزيائي ك�ق��ان��ون اجلاذبية
�أو قوانني الديناميكيا احل��راري��ة ،والتي ت�سري على
الأ�شياء داخل الكون .املقدمة املنطقية الأوىل لي�ست
مبد�أ فيزيائيا .و�إمنا مبد�أ ميتافيزيقي ،مثل القانون
ال��ذي يقول �إن ال��وج��ود ال ميكن �أن ين�ش�أ م��ن العدم
املح�ض ،كذلك ال ميكن ل�شيء �أن ي�أتي �إىل الوجود من
العدم بال �سبب .ول��ذا ينطبق املبد�أ (ال�سببية) على
الواقع ب�أ�سره؛ لذا ف�إنه من ال�سخيف ميتافيزيقيا �أن
يكون الكون قد �أتى �إىل الوجود بال �سبب من العدم»،
وهذا يف�سر وجود خالق للكون وهو اهلل �أي �أنه امل�سبب
لهذه الأ�سباب التي �أن�ش�أت الأحداث من العدم والكون
كذلك (ال ي�أتي �شيء من العدم).
«ق��ان��ون ال�سببية ال يقول �إن لكل �شيء �سببا ،و�إمن��ا

ي�ق��ول �إن ك��ل ح ��ادث ي�ح�ت��اج �إىل ��س�ب��ب .ف��الإل��ه لي�س
حادثا .الإله مل يخلقه �أحد ،فهو غري خملوق (ح�سب
ت�صور املذهب الألوهي) .الإل��ه ككائن �أزيل ،لي�س له
ب��داي��ة؛ لذلك ال يحتاج �إىل �سبب» (ك�ت��اب :ال �أملك
الإميان الكايف للإحلاد) .وهذا االقتبا�س هو رد على
امل�لاح��دة ال��ذي��ن يغالطون �أنف�سهم بقلة فهمهم �أو
ارتدادهم عن احلق بقولهم �إنه� :إذا كان لكل �شيء يف
هذا الوجود �سبب فما هو �سبب وجود الإله� ،إن الإله
لي�س حدثا �إمنا هو حمدث الأحداث احلادثة املمكنة
وغ�ير ممكنة احل ��دوث يف ع��امل احل ��دث ،و�إن منطق
ال�سببية كما ذك��رت �إمن��ا يخت�ص ب��الأح��داث احلادثة
ال املحدثة للحدث �أال وهو اهلل .وهنا ميكننا الرجوع
مل��ا ذك ��رت �آن �ف��ا �أن ل�ك��ل م���ص�ن��وع ��ص��ان�ع��ا ،ول �ك��ل فعل
فاعال ،ولكل خملوق خالقا ولكل �سبب م�سببا �أمكن
من حدوثه� .إن الأح��داث العابرة التي تكمن وراءه��ا
الأ�سباب ال ميكن �أن حتدث فج�أة ،بل حتتاج �إىل �شيء
يخرجها م��ن ال �ع��دم �إىل ال ��وج ��ود ،وردا ع�ل��ى ال��ذي��ن
ينكرون هذا يقول الفيل�سوف الأمريكي وليام كريج:
«�إذا كان مبقدور الأ�شياء فعال �أن ت�أتي من العدم بال
�سبب؛ ف�سيتعذر علينا تف�سري مل��اذا ال ي�أتي �شيء ما،
�أو كل �شيء� ،إىل الوجود بال �سبب من العدم .ملاذا ال
تظهر دراج��ات� ،أو فنانون مو�سيقيون� ،أو م�شروبات
ب ��اردة ،فج�أة �إىل ال��وج��ود من ال �شيء؟ مل��اذا ال ميكن
ل�شيء �أن ي�أتي �إىل الوجود من ال �شيء �سوى الأكوان؟
م��ا ال ��ذي يجعل ال �ع��دم م�ت�ح�ي��زا ه �ك��ذا؟ ال مي�ك��ن �أن
يوجد �شيء م��ا يجعل ال�ع��دم متحيزا ل�ل�أك��وان؛ لأن
العدم ال يت�صف ب�شيء ،فالعدم هو غياب �أي �شيء �أيا
كان».
qais1415@hotmail.com
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المؤسسات اإلسالمية والدولة ،أحداث
وتأثيرات
ناصر الحارثي
ي�سعى ر�ضوان ال�سيد يف مقاله بعنوان (امل�ؤ�س�سات الدينية واملهمات اجلديدة ،الت�أثريات االحت�سابية واالجتماعية والعاملية) �إىل طرق زوايا جديدة يف عالقة الدول العربية
ب�شكلها احلديث بامل�ؤ�س�سات الدينية ،م�شريا �إىل �أهم امل�سارات واملنعطفات التاريخية التي حدثت منذ ت�أ�سي�س الدولة احلديثة يف املنطقة العربية ،وتكمن �أهمية هذا املقال يف
ت�شخ�صه وحتليله لهذه العالقة ال�شائكة بني الدولة والدين وت�أثريها املبا�شر وغري املبا�شر على املجتمع.

يرى الكاتب ب�أن التيارات الإ�سالمية كانت م�شكلتها يف بداية
ت�أ�سي�س الدولة لي�ست مع الأنظمة وح�سب بل مع فكرة ت�أ�سي�س
امل�ؤ�س�سات الدينية ،وذلك لأنه ال يوجد كهنوت يف الإ�سالم كما
هو احلال يف امل�سيحية ،وال يوجد �سلطة الكني�سة ورجل الدين،
�إال �أن ال�صوت الأب ��رز يف ثمانينيات ال�ق��رن التا�سع ع�شر كان
يف االجت��اه لفقه املقا�صد �أو امل�صالح من �أج��ل �إح��داث �إ�صالح
وجتديد يف فقه الدين ليتواكب مع منظومة الدولة احلديثة،
ه��ذا امل���س��ار مل ي�ستمر حيث ب��رز على ال�سطح ت�ي��ار االجتهاد
وال ��ذي ي�سعى �إىل ال�ع��ودة املبا�شرة للكتاب وال�سنة متجاوزا
الفقه التقليدي ومنتقدا ك�لا م��ن االع�ت�ق��اد الأ��ش�ع��ري وفقه
املذاهب وامل��وروث واملمار�سات ال�صوفية ،هذا التوجه ال�سلفي
كتب له الظهور يف منت�صف القرن الع�شرين وا�ستطاع �أن يربز
ب�شكل وا�ضح يف فرتة ال�ستينيات وال�سبعينيات ،وكان املثقفون
واملفكرون بر�أي الكاتب هم الند لهذا التوجه ال�سلفي .تعاملت
الأنظمة احلديثة مع هذا التوجه رغم �صرامته بثالث طرق
متباينة �أنتجت ردود فعل خمتلفة وهي:
الإ�ضعاف والتهمي�ش :الأنظمة الع�سكرية الأمنية عمدت �إىل
�أ��س�ل��وب الإ��ض�ع��اف والتهمي�ش وذل ��ك لأن�ه��ا مل تكن راغ�ب��ة يف
تقبل وجود ند ومناف�س ويف �أح�سن الأحوال مزاحم مل�شاريعها
ال�سيا�سية ،وه��و ما جعل حركات التطرف الديني فيها �أكرث
عنفا وق�سوة.
اال� �س �ت �ي �ع��اب وال �ه �ي �م �ن��ة :وه ��ي ال � ��دول ال �ت ��ي ��س�ع��ت م ��ن �أج ��ل
اال�ستيعاب والهيمنة مثل ال�سعودية وم�صر واملغرب وهي دول
عربية ك�برى عمدت �إىل ه��ذا الأ�سلوب من �أج��ل اح�ت��واء هذه
امل�ؤ�س�سات الدينية وجمهورها الكبري من �أجل ك�سب ال�شرعية
االجتماعية ،هذه العالقة الهالمية �أدت �إىل �أن حركات العنف
تظهر فيها ب�شكل �أقل حدية وذلك لقدرة ال��دول على احتواء
هذه احلركات عندما تخرج عن الإطار املر�سوم لها.
احلياد :وهو �سعي الدول �إىل حتييد امل�ؤ�س�سات الدينية وعدم
�إ�شراكها يف �ش�ؤونها ال�سيا�سية والتعامل معها ب�شكل حمدود،
وه��ذه ال ��دول ك��ان��ت الأق ��ل تعر�ضا للعنف با�سم ال��دي��ن وذل��ك
ب�سبب ت ��وزان ال�ع�لاق��ة ب�ين ال��دي��ن وال��دول��ة ع�ل��ى ح�سب ر�أي
الكاتب.

ي��رى ر��ض��وان ال�سيد �أن ر�ؤي��ة ماك�س فيرب ح��ول العالقة بني
امل��ؤ��س���س��ات ال��دي�ن�ي��ة وال��دول��ة ال مي�ك��ن تطبيقها ع�ل��ى �صعيد
امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية فر�ؤية فيرب تتمثل يف �أن دور امل�ؤ�س�سات
ال��دي�ن�ي��ة ه��و حت��دي��د م��ا ه��و ال��دي��ن ال���ص�ح�ي��ح ،وال ��دع ��وة �إىل
ه��ذا النموذج من الدين ،و�أن تقوم امل�ؤ�س�سات الدينية ب ��إدارة
��ش��ؤون املعابد واجلمعيات ،وتنظيم عالقة الأنظمة ب��الأدي��ان
الأخ� ��رى .وع�ن��د ال�ن�ظ��ر �إىل امل��ؤ��س���س��ات ال��دي�ن�ي��ة الإ��س�لام�ي��ة
ف� ��إن ه ��ذه ال�ع�ن��ا��ص��ر الأرب �ع ��ة جميعها ال ت�ن�ط�ب��ق ،ف�لا توجد
م�ؤ�س�سات حتتكر املعرفة الدينية لنف�سها ،وال ي��رى العلماء
�أنف�سهم مع�صومني ،وال ميكن �أن تتقبل ال�شعوب الإ�سالمية
ف �ك��رة ع���ص�م�ت�ه��م ،و�أم � ��ا الإدارة ال��دي �ن �ي��ة ل�ل�م��ؤ��س���س��ات فهي
متداخلة ي�شارك فيها حتى الدولة و�أفراد املجتمع ،وال يوجد
م�ؤ�س�سة حتتكر طرق الدعوة للدين .كما �أود الإ�شارة �إىل �أنه
ميكننا القول ب��أن هناك �إ�شكاليات �أخ��رى حيث �أن امل�ؤ�س�سات
الدينية ميكن �أن ت�شارك وتتداخل مع الأن�شطة االجتماعية
وال�سيا�سية خا�صة فيمن يدعون ب��أن خطابهم الديني �صالح
لكل زمان ومكان .هذه العالقة املت�شابكة جتعل عنا�صر وحدود
ماك�س فيرب غري قابلة للتطبيق ،وعندما �أ�سهم ال�سلفيون يف
�إقامة الدولة ال�سعودية ف�إنهم ركنوا لهذا النظام امل�ستحدث
لثالثة �أ�سباب وهي �أن الدولة تهتم بال�ش�أن العام ومن �ضمنها
املنظومة الدينية ،و�أن امل�سائل االعتقادية والتعبدية لي�ست
من االهتمامات الأوىل للدولة وبالتايل هناك جمال لتمكني
ال�سلفية ،وال�سبب الثالث يعود �إىل �أن مهمة علماء الدين تعود
�إىل االت�صال املبا�شر باجلماهري .وميكن القول ب�أن امل�ؤ�س�سات
الدينية لعبت دورا رئي�سيا يف وحدة العقيدة والعبادة والتعليم
الديني والفتوى والإر��ش��اد ،هذه العنا�صر الأربعة جعلت من
الدين العبا رئي�سيا يف الدول احلديثة وا�ستخدمته الأنظمة
يف �إب �ع��اد ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية امل�ن��اوئ��ة ل�ل�أن�ظ�م��ة كالتوجهات
الي�سارية ،و�أدرك الباحثون ال�سيا�سيون يف ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية هذا التوجه اجلديد منذ منت�صف القرن الع�شرين،
ليكون توجها مهما يخدم الأنظمة العربية يف منع احل��راك
االجتماعي ويخدم الواليات املتحدة الأمريكية يف حربها �ضد
االحت��اد ال�سوفيتي ،وه��و م��ا دف��ع ك�لا م��ن �أمريكا والفاتيكان
لعقد حلف الإمي��ان واحلرية وحتالف كل من الربوت�ستانتية

وال �ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة والإ� � �س� ل��ام � �ض��د ال �� �ش �ي��وع �ي��ة وح �ل ��ف وار� �س ��و
الإحل��ادي ،ومل ي�شرع ال�سادات �إىل �إدخ��ال امل��ادة الثانية (مادة
�شريعة م�صدر �أ�سا�سي) �إال �إ��ش��ارة للت�أثر الكبري بال�سياقات
ال��دول�ي��ة ورغ�ب�ت��ه يف ك�سب املتدينني واجل�م��اع��ات الإ�سالمية
مب�صر ل�صاحله �ضد ي�ساري �سلفه جمال عبد النا�صر.
�إن هزمية  1967وقيام الثورة الإ�سالمية يف �إيران ،واال�ستعانة
بالإ�سالميني يف �إ�سقاط االحت��اد ال�سوفيتي وحتالف الأنظمة
العربية م��ع ه��ذه ال�ت�ي��ارات �ساهم يف ت�ضخم ه��ذه امل�ؤ�س�سات
الدينية ،كما ا�ستمدت هذه امل�ؤ�س�سات من حرب حترير الكويت
ومقال هانتيجتون يف �صراع احل�ضارات يف �إبراز فكرة امل�ؤامرة
�ضد الإ�سالم و«ظاهرة عودة الدين» و�شعار الإ�سالم دين ودولة.
كل هذه ال�سياقات �أدت �إىل م�أزق خطري وظهور العنف الديني
وع��دم ق��درة امل�ؤ�س�سات الدينية ال�سيطرة عليها ،وبعد �أح��داث
تفجريات احلادي ع�شر من �سبتمرب وكذلك ظهور داع�ش ،كان
لزاما على امل�ؤ�س�سات الدينية ب�ضغط داخلي وخارجي �إيجاد
ح��راك جديد يجتث العنف ويكافح التطرف والإره��اب ،وهذا
ما ت�سعى �إليه امل�ؤ�س�سات الدينية بدعم من الأنظمة العربية
منذ عام .2014
ا�ستطاع ال�ك��ات��ب يف ب��داي��ة امل�ق��ال��ة ا��س�ت�خ��دام م�شرط اجل��راح
لت�شخي�ص ال��واق��ع ال�ف�ك��ري ال�ع��رب��ي يف ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع�شر
وال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،ول�ك�ن��ه يف ن�ه��اي��ة امل�ق��ال جل ��أ للحديث عن
الأح ��داث العامة امل�ب��ا��ش��رة ،لي�صبح امل�ق��ال يف خامتته تربيرا
لهذا احل��راك الذي تقوم به امل�ؤ�س�سات الدينية بالتحالف مع
الأن�ظ�م��ة يف خمتلف ال ��دول العربية� .إن م�شكل الإ� �س�لام مع
الأنظمة يتجاوز واقعنا العربي لي�شمل �أك�ثر من ثلث الأم��ة
الإ�سالمية التي تعي�ش يف �أنظمة غري �إ�سالمية ،هذه العالقة
املتوترة حينا وامل�شبوهة يف �أحيان �أخرى يذهب �ضحيتها تلك
ال�شعوب الإ�سالمية التي ت�ستمع خلطابني يربطهما عالقات
متذبذبة وغري وا�ضحة تت�سم بالتوازي واالن�سجام يف فرتات
وبالتقاطع والتنافر يف ف�ترات �أخ��رى� ،إن امل�ؤ�س�سات الدينية
ت�ق��ع ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��ا م���س��ؤول�ي��ات ج�م��ة يف حلحلة ه ��ذا ال���ص��راع
والت�شابك امل�ستمر ،لأن �ضحيته هم جمهورها الذين ذهبوا
�ضحية الت�صادم مع �أنظمة مل تتقبل هذا التجاوز ال�صارخ على
�شرعيتها.
m056058@gmail.com
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المؤسسة التعليمية اإلسالمية في القرون
الوسطى
ناصر الكندي
يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» بعنوان «املدر�سة بو�صفها م�ؤ�س�سة للتعليم يف الع�صر الإ�سالمي الو�سيط» للباحث الأملاين �سبا�ستيان غونرت ،وترجمه ر�ضوان �ضاوي ،يقدم
الباحث فكرة عميقة عن تطور مفهوم امل�ؤ�س�سة التعليمية يف الأحياء الإ�سالمية يف الع�صر الو�سيط ،وبالتحديد منذ القرن ال�سابع �إىل القرن الرابع ع�شر .حيث يقدم �سبا�ستيان
ن�صا يعود للقرن العا�شر امليالدي لأبي بكر بن جعفر الرنج�سي يتحدث فيه عن وجود املدار�س يف �أوزب�سكتان ،وبالتحديد بخارى و�سمرقند .وي�شري الباحث �إىل �أن
يف البداية ًّ
درا�سته تتكون من جز�أين :الأول عن املبادئ الأ�سا�سية للتعلم الإ�سالمي يف الإ�سالم املبكر ،والثاين خم�ص�ص للجامعة-املدر�سة وخ�صائ�صها من جانب التنظيم الإداري والتعليمي.

ووف�ق��ا للباحث ،ف ��إن م�ب��ادئ التكوين للم�ؤ�س�سة التعليمية يف
الإ�سالم تعود �إىل:
 -1ال �ق ��ر�آن وال���س�ن��ة ال �ن �ب��وي��ة؛ ح�ي��ث ي��ذك��ر الآي� ��ات ال�ق��ر�آن�ي��ة
والأحاديث النبوية التي حت�ض على التعليم والكتابات العربية
الكال�سيكية التي ت�ضم معهد التعلم و�أ�شكال التعليم ،والتي
ت�شمل امل�ن��ازل اخلا�صة للعلماء ،ويتجلى ذل��ك عند ال�شافعي،
واملدر�سة االبتدائية وامل��دار���س املبكرة التي تكون يف اجلوامع
والغرف اجلانبية من بداية الن�صف الثاين من القرن ال�سابع.
 -2التعليم ال�ع��ايل؛ وي�شمل ال�سماعات وحم��ا��ض��رات عمومية
�ضخمة ت�صل �إىل � 20ألف �شخ�ص �أيام البخاري ،وحلقات الدر�س
ال�ف��ردي��ة املخ�ص�صة للخلوات مثل املت�صوفة ،واجل��ام��ع ويعد
جامع الزيتونة يف تون�س �أق��دم و�أ�شهر جامع؛ �إذ تعود بداياته
�إىل القرن الثامن وكذلك الأزهر والقريوان ...وغريها.
وي��ؤ��ص��ل ال�ب��اح��ث م�ف�ه��وم «امل��در� �س��ة»؛ �إذ ت�شتق كلمة امل��در��س��ة
ال�ع��رب�ي��ة م ��ن اجل ��ذع الأ� �س��ا� �س��ي ل�ل�ف�ع��ل «در�� � ��س» ،ال ��ذي يعني
يف ال���ش�ع��ر ال�ع��رب��ي ال �ق��دمي وال�ع��رب�ي��ة الكال�سيكية «ت��روي����ض
احليوان» �أو ب�شكل عام «ع ّلم» ،ومن ثم ف�إن املدر�سة تعني مكانا
مقروءا .ومن الناحية اللغوية لي�س لكلمة مدر�سة بال�ضرورة
داللة دينية� .أما يف الفرتة الكال�سيكية من الإ�سالم ف�إن كلمة
امل��در��س��ة ت�شري ق�ب��ل ك��ل ��ش��يء �إىل ت�أ�سي�س تعليم متخ�ص�ص
ومهني يف ال�شريعة الإ�سالمية ،وه��ذا هو ال�سبب �أي�ضا يف �أن
املدر�سة ُترتجم غالبا �إىل اللغة االجنليزية والأملانية كجامعة
�أو معهد ال�شريعة �أو معهد ال�شريعة الإ�سالمية.
ولعبت امل��دن واملناطق الواقعة �إىل ال�شرق من الإمرباطورية
الإ��س�لام�ي��ة دورا رائ ��دا يف ت�شييد وت�ط��وي��ر امل��در��س��ة؛ ومنها:
مدينة بخارى وني�سابور .ويطرح الباحث ��س��ؤاال ب�ش�أن �سبب
اللجوء �إىل اجلامع من �أج��ل �إن�شاء مدر�سة بو�صفها م�ؤ�س�سة
للتعليم العايل الديني والقانوين؟ ويف ر�أيه هناك  3جوانب:
�أ -التطور الديناميكي للغاية للثقافة �أواحل�ضارة الإ�سالمية
يف ع�ه��د العبا�سيني ج�ع��ل م��ن ال �� �ض��روري �أن تتك ّيف �أ�ساليب
ال �ت��دري ����س وال �ت �ب ��ادل ال�ع�ل�م��ي م ��ع االح �ت �ي��اج��ات االق�ت���ص��ادي��ة
والثقافية املتنامية.

ب -ك��ان القرنان التا�سع والعا�شر امل�ي�لادي��ان ع�صرا للتفاعل
احل�ي��وي ،وال��ذي ع��زز ه��ذا ال�ن��وع م��ن التعليم مكانة الطقو�س
ال�شرعية وو�ضعية التدري�س ال�شرعية التي يتم تدري�سها.
ج� -سفر التالميذ �إىل ع��امل معني ل�ف�ترة معينة م��ن الزمن
ل��درج��ة ت�ق��دمي ه ��ذه امل ��دار� ��س خ��دم��ات�ه��ا ب�صفتها ل�ي����س فقط
م�ؤ�س�سة تعليمية بل �أي�ضا ب�صفتها ُن ُزال.
وهناك �أن��واع للمدر�سة بو�صفها جامعة عامة؛ مثل :املدر�سة
النظامية وامل�ستن�صرية .وارت�ب�ط��ت الأوىل با�سم ن�ظ��ام امللك
يف القرن احل��ادي ع�شر وهو وزي��ر الدولة يف دول��ة ال�سالجقة،
و�أُن�شئت مدر�سته يف بغداد وبع�ض �أطراف االمرباطورية  ،وهي
تعد مدار�س حديثة وم�ؤ�س�ساتية وبها هيئة تدري�سية حمرتفة
لكن ب��دون �أن ُت��زاح��م اجلامع من مكانته العلمية ،وت��وىل �أبو
�إ�سحاق ال�شريازي �أول كر�سي تعليمي للفقه ال�شافعي ،وكذلك
الفقيه ال�شافعي وال�صويف �أب��و حامد ال�غ��زايل .و�أم��ا امل�ؤ�س�سة
امل�ستن�صرية فهي م��در��س��ة لل�شريعة الإ��س�لام�ي��ة ،ولأول مرة
�أ�صبحت عاملية؛ �إذ مت تدري�س املذاهعب الفقهية الأربعة فيها.
وهي املدر�سة الوحيدة التي ميلكها اخلليفة العبا�سي و�أ�سا�سها
امل��ايل من عدة عقارات وق��رى ،وقد �أ�شار �إليها ابن بطوطة يف
م�ؤلفه «رح�ل��ة اب��ن بطوطة» .وعلى ال��رغ��م م��ن تدمري معظم
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف الع�صور الو�سطى يف العراق من خالل
الغزو املغويل عام  ،1258مت �إنقاذ امل�ستن�صرية من هذا امل�صري.
وي�ع��رج الباحث �إىل دواف ��ع بناء م�ؤ�س�سات اجل��ام�ع��ات الدينية
ومنها زيادة حاجة احلكام ملوظفي الدولة املتعلمني �أكادمييا يف
جم��االت خمتلفة ،و�سماح الأ�سا�س امل��ايل ال��ذي يقدمه الأف��راد
وامل �� �س ��ؤول��ون احل�ك��وم�ي��ون يف �شكل م��ؤ��س���س��ات ب��ال�ت��دب�ير امل��ايل
ال�سليم وال�ط��وي��ل الأج ��ل ملثل ه��ذه امل��راف��ق ،و�إ��س�ه��ام التناف�س
الثقايف ب�ين ب�غ��داد ال�سنية وال�ق��اه��رة اخلا�ضعة حلكم ال�شيعة
الفاطميني يف تكاتف احلكام يف بغداد من خالل مبادرات �سنية
متظافرة يف جمال التعليم امل�ؤ�س�ساتي ملواجهة الت�أثري ال�شيعي
امل�ت��زاي��د .وي�ت�ح��دث ال�ب��اح��ث ع��ن منهاج و�أه ��داف ال��درا��س��ة؛ �إذ
ي�ضم املنهج الدرا�سي يف اجلامعات خم�س جم��االت :الدرا�سات
ال��دي�ن�ي��ة ،وال���ش��ري�ع��ة الإ��س�لام�ي��ة ،وال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وامل�ن�ط��ق،
واحل�ساب .ويهدف ت�صميم امل��واد �إىل �ضمان ا�ستعداد خريجي

املدر�سة اجليدة للقيام بهذه املهمة ،ويف الوقت نف�سه يكت�سبون
الإمي��ان احلقيقي .وهناك غياب للفل�سفة العربية واليونانية
عن املناهج الدرا�سية العادية وذلك لأنها متناق�ضة مع املذاهب
التوحيدية املركزية للإ�سالم.
ومل يكن م�سموحا للن�ساء بولوج املدار�س� ،إال �أنهن كن قادرات
على امل�شاركة يف املحا�ضرات واحللقات الدرا�سية يف اجلوامع.
ويكون التنظيم الإداري للمدار�س ب��أن تقوم �إح��دى امل�ؤ�س�سات
الوقفية بت�أمني الأ�سا�س املايل لدفع رواتب املعلمني واملوكلني
الإداريني .وكان املعلم ي ُّ�سمى «مد ّر�سا» ولديه يف الغالب م�ساعد
�أو نا�سخ �أو كاتب ،ومل تعرف الدرا�سة يف املدر�سة الكال�سيكية
�أي نوع من االمتحانات الر�سمية .وتت�سم الدرا�سة يف املدر�سة
بالطابع ال�شخ�صي مما يعني ا�ستمرار العالقة املبا�شرة بني
الأ�ستاذ والتلميذ ،والتي هي �سمة مميزة للمن�ش�آت التعليمية
للإ�سالم املبكر والو�سيط .وتت�ضمن قواعد ال�سلوك يف احل�صة
ويف ال��درا��س��ة تركيز التالميذ على الأف�ك��ار الرئي�سة املقبولة
ب�شكل ع ��ام يف تخ�ص�ص علمي م�ع�ين وجت�ن��ب االخ �ت�لاف��ات يف
ال��ر�أي بني العلماء ،وك��ان الإ��ش��راف على مراقبة ما مت تعلمه
م��ن درو���س الأ��س�ت��اذ� ،إ�ضافة �إىل التكرار املنتظم م��ن املكوّنات
ال�شائعة يف التدري�س باملدر�سة .وك��ان��ت الكتب تتمتع ب�سمعة
عالية يف جماىل التدري�س الإ�سالمي يف الع�صور الو�سطى .كما
ك��ان ال�سلوك املهذب واملحرتم داخ��ل الف�صل ج��زءا من مدونة
ال�سلوك العامة.
يقدم الباحث يف نهاية ال��درا��س��ة مالحظات ختامية؛ �أهمها:
�أ�سهم �إن���ش��اء �شبكة وا�سعة م��ن امل��دار���س ب�ين القرنني احل��ادي
ع�شر والرابع ع�شر يف �إ�ضفاء الطابع املهني املرئي وامل�ؤ�س�ساتي
ع�ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م الإ� �س�لام��ي ذي ال �ت��وج��ه ال��دي �ن��ي ،وم � ّك �ن��ت ه��ذه
املدار�س من توفري التعليم العايل لي�س فقط للنخب املتعلمة،
ول�ك��ن �أي���ض��ا للطبقات امل�ح��روم��ة اجتماعيا ،وع� � ّززت امل��دار���س
البنية االقت�صادية للمدينة �أو للمنطقة التي تقع فيها هذه
امل�ؤ�س�سات .وهناك جوانب �سلبية من ظهور هذه املدار�س وهي
تقوية املحافظة الفكرية عند بع�ض العلماء ،والرف�ض العام
للمجاالت العلمانية يف التع ّلم من طرف بع�ض الأ�ساتذة.
nskindi83@yahoo.com
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طه عبدالرحمن ..هل يمكن فصل اإليمان عن

صياغة العهد األخالقي العالمي

فاطمة بنت ناصر

ُ
ي�ستعر�ض الباحث املغربي حفيظ هرو�س -يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم» -م�شروع الفيل�سوف املغربي د .طه عبدالرحمن ،فيما يتعلق بر�ؤيته يف �صياغة العهد الأخالقي
العاملي .وهو بذلك يختلف مع اجتهادات املنظمات الأممية احلالية والتي تق�صي الدين يف �صياغتها للمواثيق الإن�سانية العاملية كحقوق الإن�سان والأخالق التطبيقية؛ مثل:
�أخالق الإعالم ،و�أخالق البيئة ،والأخالق الطبية ...وغريها .وقد ركز د.طه عبدالرحمن على ما خرج به م�ؤمتر برملان الأديان عام  ،1993وهو « �إعالن من �أجل �أخالق عاملية».
والذي قام الدكتور طه بتفنيده وحتليله وعر�ض ر�ؤيته اخلا�صة عنه.

ويف ه ��ذا امل �ق��ال�� ،س��أع��ر���ض ر�ؤي ��ة ال��دك �ت��ور ط��ه وم���ش��روع��ه ال�ع��امل��ي
للأخالق ،ثم �س�أختم بو�ضع ر�أيي املتوا�ضع يف هذا الأمر.
تعاطي الفيل�سوف طه عبدالرحمن مع «الإع�لان من �أج��ل �أخالق
عاملية» ،ال�صادر عن برملان الأديان عام �( 1993شيكاغو):
لقد قام هذا الإعالن على مبد�أين �أ�سا�سني؛ هما:
 -1مبد�أ الإن�سانية :الذي هو �أ�سا�س ينبغي االلتزام به يف التعامل
فهو حق لكل الب�شر؛ ف�إن�سانيته حمفوظة ويجب �أن يعامل بها.
 -2م�ب��د�أ التكاف�ؤ �أو ال�ت�ب��ادل :ال��ذي يكفل حرية جميع املعتقدات
والقناعات و�أن نتعاي�ش معها دون �أن يكون لأي ط��رف ميزة على
الآخر ،و�أن يعامل كل فرد منا الآخر بالكيفية التي يرغب الآخرون
�أن يعاملوه بها.
ومن ناحية أ�خ��رى ،قام د .طه عبدالرحمن مبعاجلة هذا الإعالن
بتطبيق معتقداته و�أفكاره ..و�أهم هذه الأفكار:
�أ -االرتياب :وهي احلالة التي يعي�شها جزء كبري من العامل اليوم
ب�سبب غ�ي��اب الإمي� ��ان ،ال ��ذي ي ��رى ال��دك�ت��ور �أن ��ه ال���س�ب��ب يف غياب
الأخ �ل�اق �أي �� �ض �اً؛ ف�ه��و دائ ��م ال��رب��ط ب�ين ح���ض��ور الإمي ��ان وح�ضور
الأخالق.
ب -ال �ت �ن��ازع :ب�ين ال�ن��ا���س والأمم امل���س�ت�ن��دة ع�ل��ى ال �ق��وة وامل�صلحة
لتحقيق «حب التملك» .ومن مظاهره الدماء امل�سفوكة يف خمتلف
�أنحاء العامل.
ج -الطغيان� :أو «ح��ب الت�سّ يد» ل��دى احل�ك��ام وم��ن مظاهره ت�أليه
احلاكم وا�ستعباد النا�س ،ويطبق بوا�سطة الت�سلط على املواطنني
وترهيبهم( .وهذا الأمر كما �أراه �أ�شد ح�ضورا يف العامل الإ�سالمي
وبقايا الدول الدكتاتورية ككوريا اجلنوبية ،ولكنه �شبه منعدم لدى
الدميوقراطيات املتقدمة).
د -الت�سليع :يف كافة املجاالت والر�أ�سمالية التي يكون فيها ال�سوق
هو امل�سيطر؛ فيتم تكري�س النزعة اال�ستهالكية والتفقري والتلوث
يف ج�شع �أن ��اين ال ي�ب��ايل ��س��وى مب��ادي��ات��ه ،غ�ير �آب ��ه مب�صري الب�شر
والأر�ض.
ه�ـ -ال���س�ي��ادة :ال�ت��ي ي��رى فيل�سوفنا �أن حمركها ه��و ( العقالنية)
ويق�صد بها �سيادة املجالني العلمي والإع�لام��ي .وم��ن مظاهرها
ال�شذوذ اجلن�سي وتفكك الأ�سرة والأ�سلحة الفتاكة( .غري �أين �أرى
�أن العقالنية براء من هذه التفهم فالعقالنية هي مرادفة (للتدبر
والتفكر والتعقل) ال��وارد يف القر�آن يف موا�ضع كثرية ،وكلها تعني

�إعمال العقل� .أما �أن العقالنية �سبب ال�شذوذ فهو �أمر غريب فهل
كان قوم لوط من العقالنيني؟!).
ويرى الدكتور طه �أن الإعالن جتاهل مبد�أين �أ�سا�سيني -يف وجهة
نظره؛ هما :غياب الإميان والعمل الديني.
فالإعالن حيد الدين من �أي ذكر ،ويرى فيل�سوفنا �أن �أهل الدين
�سبقوا �أهل العقل يف الدعوة �إىل توحد الب�شر .و�أن الفكر الإن�ساين
ال ميكن �أن يقوم على العقل وحده؛ فالإميان كما يرى لي�س جمرد
ميل وهوى ،بل ميلك من احلقائق ما ال يطيقه الفكر خا�صة فيما
يتعلق ب��ال��دع��وة �إىل ت��وح��د ال�ب���ش��ر ،وه��ي ذات ال��دع��وة ال�ت��ي يريد
الإعالن معاجلتها ولكنه حذف الإميان من �صياغتها.
م�ف��اه�ي��م الفيل�سوف ط��ه ع�ب��دال��رح�م��ن م�ف��ات�ي��ح لإدراك مقا�صده
ومبتغاه:
�إ َّن القارئ للفيل�سوف طه عبدالرحمن قد يجد ا�صطالحات جديدة
عليه وق��د ي�ستغربها يف ال�ب��دء؛ لأنها ذات وق��ع جديد على الآذان،
غري �أ َّن تلك املفاهيم كما ر�أيتها -وعلى الرغم من تعقيدها اللغوي-
ب�سيطة الفهم وال�شرح .وه��ذه املفاهيم متثل مفاتي َح لنا حيث �أن
معرفتها جتعلنا نعلم توجه الفيل�سوف وما مييل �إليه وما ين�شده.
و�أهم تلك املفاهيم:
* االنف�صال :فهو يرى �أن الإع�لان ال ميكن �أن يحقق مبتغاه لأنه
يعمل على مبد�أ االنف�صال (ف�صل الدين عن العمل الأخ�لاق��ي)؛
وذلك من خالل تعامله مببد�أ التظهري الذي يتبعه مفكرو العهد
احلديث؛ حيث ي�ؤمنون �أن كل ما هو موجود �سيظهر وكل ما لي�س
ب�ظ��اه��ر ه��و غ�ير م��وج��ود .وه ��ذا م��ا ميثله الإمي ��ان بالن�سبة لهم؛
لهذا مل ي�شركوه يف �صياغة الإع�لان ،الذي ي�ؤمن الدكتور طه �أنه
ل��ن يكتب ل��ه النجاح طاملا �أن��ه قائم على ف�صل الإمي ��ان ع��ن القيم
والأخالق.
* االت�صال :ال ميكن ف�صل ما هو مت�صل .يف وجهة نظره �أن الإميان
مت�صل بالعمل ال�صالح والقيم واخللق؛ لهذا ال ميكن ف�صله من
�صياغة الأخالق العاملية؛ فهو يرى �أن الأخالق م�صدرها الدين و�أن
�أهل الإميان -كما �أ�سلفنا� -سبقوا �أهل الفكر يف الدعوة �إىل توحيد
النا�س وامل�ساواة بينهم.
* النظر امللكوتي :حيث يتم احلكم على الظواهر اخلارجية من
خالل �سرب بواطنها و�أ�سباب وجودها وتدبرها؛ فهي �آيات من �آيات
اهلل يف الكون ..فهذا النظر امللكوتي �أو الآياتي يجب من وجهة نظره

�أن يقف �أم��ام النظر التظهريي -ال��ذي �أ��ش��رت �إل�ي��ه �سلفاً -وال��ذي
يعتمد على ربط الظواهر بالوجود املادي فقط.
* الإميان ال ّد ّفاق :هو الإميان ال�صادق كما ي�سميه الفيل�سوف وهو
الإمي ��ان ال��ذي ال ميكن �أن يتحقق �سوى بالنظر امللكوتي العميق
ال��ذي يركن للتظهري والت�سطيح ،و�إمن��ا بالتدبر الإمي��اين العميق
املت�صل بالتف�سري الظاهري والباطني.
 العمل ال�ت�وّاق �أو العمل الثقيل :هو العمل ال�صالح كما ي�سميهالفيل�سوف طه عبدالرحمن.
اخلال�صة:
بعيداً عن املفاهيم املعقدة وابتكار الأ�سماء اجلديدة ملا هو معروف
وم �ف �ه ��وم ،وه ��و ج �ه��د ب��ال�ط�ب��ع م���ش�ك��ور وحم �م ��ود ل�ل�ف�ي�ل���س��وف طه
عبدالرحمن� ،إال �أ َّن مبتغاه ب�سيط ،وهو ت�ضمني العن�صر الإمياين يف
�صياغة املفاهيم الأخالقية العاملية ،رغم �أن ف�صل الإميان عن �صياغة
الإع�لان جاء من خالل م�ؤمتر الأدي��ان ال��ذي خرج به م�ؤمنون من
�شتى الأديان! وهذا دليل ب�سيط على �أن امل�ؤمنني اختلفوا يف �إ�شراك
الإميان �أو ف�صله عن �صياغة الأخالق العاملية .فالإعالن على عك�س
ما تكلم عنه الفيل�سوف مل ي�صدر من غري امل�ؤمنني �أو العقالنيني
�أو التظهرييني (�إن تكلمنا بنف�س لغة الفيل�سوف) ،ب��ل ه��و �صادر
عن جممع ميثل �أمثاله من ممثلي الأدي ��ان وامل��ؤم�ن�ين .مل يناق�ش
الفيل�سوف ذلك وكان يخاطب من خرجوا بهذا الإعالن وك�أنهم من
غري امل�ؤمنني.
و�أمت �ن��ى �أن ي �ع��ذرين فيل�سوفنا ال�ك�ب�ير يف ع��ر���ض م��ا �أراه ( ولكن
االجتهاد كالعلم ال عمر ل��ه)� .س�أعر�ض نقاط اتفاقي معه ونقاط
اختاليف كذلك:
 -1أ�ت�ف��ق معه :يف ال��دور ال��ذي لعبته الأدي ��ان يف ال��دع��وة �إىل مكارم
الأخالق والعمل بها .ويف نظرة الأديان �إىل توحيد النا�س وجمعهم.
�أختلف معه :يف �أن تطبيق ما تدعو �إليه الأديان كان وال يزال يف �أيدي
الب�شر الذين فرقوا الأدي��ان �إىل �شيع وم��ذاه��ب ،فاقتتلت بها ،وقد
فرقوا بها خلقا كثريا �أكرث من مل �شملهم بها .فكيف ونحن ندرك
كل ما �سفك من دم مل يراع خلقا وال دينا؛ وبا�سمها الزلنا نعتقد �أن
�إ�شراكها يف �صياغة �أخالق عاملية �سيالقي �إجماع اجلميع وقبولهم!
وختاماً ،قال تعاىلَ « :و َل ْو َ�شا َء َر ُب َّك َلآم ََن مَن ِف ْ أَ
الر ِْ�ض ُك ُّل ُه ْم جَ مِيعًا
�أَ َف� َ�أن� َ�ت ُت ْك ِر ُه ال َّنا�سَ حَ َّتى َي ُكو ُنوا ُم��ؤْمِ � ِن� َ
ين»� .إن كانت هذه �إرادة اهلل
فكيف نريد تغليب ر�أي امل�ؤمنني على غريهم؟!
f_wahaibi@hotmail.com
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نظام القيم  ...وبناء الحضارات
زينب الكلبانية

عرب خمتلف احلقب التاريخية تبلورت جمموعة من القيم الأخالقية واالجتماعية والدينية والإن�سانية ،التي �شكلت َم ْعلم ًا بارزا يف حياة القادة وعامة النا�س ،وكانت تدعو �إىل
الت�سامح واملحبة والعدالة والرحمة والر�أفة والإ�صالح و�إغاثة امللهوف واحرتام امل�سنني وحماية املر�أة والعناية بالأوالد ،ورف�ض الظلم والتحذير من مغبته ،وتنبيه احلاكم �إىل �أن
وح َك ٌم حول الغاية من درا�سة التاريخ بو�صفه احلا�ضن للح�ضارات الإن�سانية التي هي نتاج
أحد ،على قاعدة« :لو دامت لغريك ما و�صلت �إليك» .وانت�شرت مقوالت ِ
ال�سلطة ال تدوم ل ٍ
جميع �شعوب العامل.
وهذا ما ناق�شه الباحث م�سعود �ضاهر يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم»
�إذ ُتع ُّد كتابة تاريخ احل�ضارات م�س�ؤولية علمية و�أخالقية يف �آنٍ واحدٍ ؛
فهي تتجاوز �أخ�ب��ار امل�ع��ارك الع�سكرية و�سرد �أح��داث املا�ضي ومعها دور
ال�شخ�صيات املميزة ،لتربز القيم الأخالقية والإن�سانية التي كانت �سائدة
يف خمتلف حقب التاريخ ،ودور القادة الكبار الذين احت�ضنوا علماء و�أدباء
وفنانني ،وتركوا �شرائع وقوانني ذات �أبعاد �إن�سانية وروائ��ع �أدبية وفنية
خ��ال��دة ،ف��أ��ش��اد م ��ؤرخ��و احل���ض��ارات بحكمة العظماء م��ن ال �ق��ادة الذين
�أنقذوا جماعات كبرية من املوت ،وحفظوا الكثري من املخطوطات العلمية
والأدبية ،وحافظوا على املعابد والآثار القدمية بو�صفها مِ لكاً للإن�سانية
جمعاء.
باملقابل ،ندد امل�ؤرخون باحلكام الظاملني الذين �أحرقوا املكتبات� ،أو دمروا
املدن� ،أو �أتلفوا املخطوطات� ،أو قتلوا العلماء .هكذا بات تاريخ احل�ضارات
�سجال حا�ضنا للقيم الإن�سانية والأخالقية ،التي �شكلت جامعا م�شرتكا
بني ال�شعوب ،على اختالف �أعرافهم ،و�أديانهم ومعتقداتهم.
ت ��أث��ر ت��اري��خ احل �� �ض��ارات يف م��رح�ل��ة احل��داث��ة ال�ك��ون�ي��ة ب���ص��ورة وا��ض�ح��ة
وعميقة باالجتاهات الفل�سفية التي انطلقت من �أوروبا يف ع�صر الأنوار،
وحملت معها مقوالت احلرية ،وامل�ساواة ،والإخ ��اء ،واملواطنة ،والعدالة
االجتماعية ،وحقوق الإن�سان والدميوقراطية .فتو�سعت الفروع املعرفية
ل�ت��اري��خ احل �� �ض��ارات ،وت �ع��ددت مناهجه واجت��اه��ات��ه ،وال� ��ر�ؤى الفل�سفية
لفهمه .وت�ضمنت ال�ن�ظ��ري��ات الفل�سفية واالج�ت�م��اع�ي��ة يف فهم التاريخ
احل �� �ض��اري �آراء ع ��دد ك�ب�ير مم��ن ك�ت�ب��وا يف «ف�ل���س�ف��ة ال �ت ��اري ��خ» .ف��رك��زت
مقوالتهم النظرية على البُعد احل�ضاري للإن�سان كقيمة بذاته ،وعلى
ع �ل��وم الإن �� �س ��ان ،وح ��ق ال���ش�ع��وب يف احل �ي��اة احل ��رة ال �ك��رمي��ة ويف تقرير
م�صريها دون ت��دخ��ل خ��ارج��ي ،ورف����ض ك��ل �أ��ش�ك��ال اال��س�ت�ب��داد ،والظلم
والقمع والهيمنة والت�سلط.
ومع �أن «فل�سفة التاريخ» تختلف باختالف ّ
منظريها ،و�أن نظرة الفال�سفة
�إىل ال�ت��اري��خ وط��رق كتابته وحتليله تختلف ب�ين حقبة زمنية و�أخ ��رى؛
ف�إنها ت�شدد على النظم العقالنية ،والأخالقية والإن�سانية .وهي �شديدة
ال�صلة بتطور تاريخ احل�ضارات ال�سائدة ،وما رافقها من ث��ورات علمية
و�صناعية ،ومقوالت فكرية وفل�سفية متطورة با�ستمرار؛ لذا ت�أثرت كتابة
تاريخ احل�ضارات على ال��دوام بتطور الفكر العلمي واملفاهيم الفل�سفية
والأخالقية والإن�سانية ،التي �أ�سهمت جمتمعة يف تطور تاريخ احل�ضارات
على امل�ستوى العاملي بو�صفه احلافظ للقيم الإن�سانية عرب الع�صور.
ُتعد حماية املجتمع الإن�ساين �إذن الهدف الأ�سمى للقادة الكبار ،الذين

طبقوا القيم الأخالقية والإن�سانية ل�ضمان �سالمة املجتمع ،وحث �أفراده وم�ساعدة الفقراء والأيتام والأرامل وامل�سنني .علما �أن مفهوم احل�ضارة
على احرتام التقاليد والعادات الإيجابية املتوارثة .والغاية من التطبيق يت�ضمن �أف���ض��ل م��ا �أن�ت�ج�ت��ه ال���ش�ع��وب ،وم��ا حققته الإن���س��ان�ي��ة يف جم��ال
ال�صارم لنظام القيم هو �ضمان �سلطة قادة املجتمع على الأفراد من جهة ،املعرفة ،والعقل والإبداع.
و�إعالء �ش�أن القيم الإن�سانية والدينية والأخالقية اجلامعة؛ ملنع الفرد و�أث�ب��ت البحث العلمي �أن ح��رك��ة ال�ت��اري��خ احل���ض��اري ��س�يرورة م�ستمرة،
من التحكم باجلماعة من جهة �أخ��رى .كما �أن نظام القيم الأخالقية تف�سر ��ص�م��ود ح���ض��ارات معينة يف بع�ض احل�ق��ب ال�ت��اري�خ�ي��ة وان�ه�ي��اره��ا
مي�ن��ع اجل�م��اع��ة م��ن االع �ت��داء ع�ل��ى ج�م��اع��ات �أخ ��رى ،وال��دخ��ول معها يف يف م��راح��ل �أخ ��رى ،وي�ق��دم �صعود وان�ه�ي��ار ال�ن��ازي��ة ،والفا�شية ،وخمتلف
حروب �إبادة� ،أو ممار�سة الت�سلط والهيمنة على مناطق جغرافية متقاربة الديكتاتوريات الع�سكرية ،والأنظمة التوتاليتارية خري برهان على غياب
�أو متداخلة.
القيم الأخالقية والإن�سانية يف الدول التي احت�ضنتها.
ل��ذا و�ضع امل�صلحون التنويرين قوانني �صارمة ت�ضبط �أع�م��ال الأف��راد كما �أ ّن اعتماد الث�أر �أو االنتقام من الهزمية ال�سابقة ال��ذي تبنته �أملانيا
واجلماعات ،وتبقى �سارية املفعول من جيلٍ �إىل جيل ،وال تتغري بتغري بعد احل ��رب العاملية الأوىل ق��اد �إىل �صعودها خ�لال ��س�ن��وات قليلة ،ثم
ال �ق �ي��ادات ال�سيا�سية .وه ��ي ت�ب�رز م ��دى ت�ط��ور ال��ذه�ن�ي��ات التقليدية يف �أ�صيبت بهزمية ثانية �أكرث تدمريا من الأوىل ،ما دفع قادة �أملانيا وقادة
حتولها �إىل �سلوك اجتماعي ،يف �إط��ار دولة عادلة يقودها حاكم �سيا�سي اليابان بعد هزمية الدولتني يف احلرب العاملية الثانية �إىل اعتماد القيم
متنور ،ي�سعى �إىل االرتقاء مبجتمعه التقليدي ،ونقل اجلماعات القبلية الإن�سانية والأخ�لاق�ي��ة ولي�س االنتقام الع�سكري ،فبنت كل منهما قوة
�أو الطائفية �أو العرقية �إىل رحاب الدولة العادلة ،التي تعتمد القوانني ناعمة مهدت الطريق لكي تلعب دورا بارزا يف التاريخ العاملي.
ال�ع���ص��ري��ة ،وت�ق�ي��م ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل��ى ق��اع��دة امل��واط�ن��ة ال�ت��ام��ة ،من نافل القول �أن ر�ؤي��ة م��ؤرخ��ي احل�ضارات للحروب املحلية والعاملية
وامل�ساوة بني جميع املواطنني يف احلقوق والواجبات.
ب�صورة مقطوعة عن ج��ذوره��ا التاريخية� ،أو بتجاهل النتائج ال�سلبية
وال ت�ستقيم �أمور الأفراد واجلماعات يف الأنظمة الع�صرية �إال �إذا اعتمدت املدمرة لتلك احلروب على القوة الناعمة ،التي ت�شكل الرتاث الإن�ساين
نظام القيم الأخالقية والإن�سانية ال�شمولية ،التي تربّي املواطن على الأ�صيل ل��دى جميع ال�شعوب وال�ت��ي ُتعد ر�ؤي��ة تع�سفية .ف�لا يجوز ع ّد
الأخ�ل�اق والف�ضائل املكت�سبة ،وت��ؤ ّم��ن للفرد حياة �أف�ضل ،وللجماعات احلروب املدمرة عمال عظيما� ،أو تاريخا �إن�سانيا ميكن االعتزاز به .ولي�س
ال�سكانية الأم��ن واال�ستقرار والتفاعل الإيجابي مع الثقافات الكونية .من احلكمة تبجيل االنت�صار الع�سكري� ،أو االعتداد بالقوة الع�سكرية يف
وع�بر الزمن التاريخي الطويل �أو املمتد تظهر ال�شعوب احلية قدرتها ح��ال مت توظيفها ل�صالح نزعة تو�سعية ا�ستعمارية ت�ترك �آث ��ارا �سلبية
على امل�م��ان�ع��ة ،وال���ص�م��ود وم��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ال�ك�برى ال�ت��ي تواجهها .للغاية على القوى التي ا�ستخدمتها.
فاحل�ضارات احلية ت�شكل التاريخ احلافز والراف�ض للتبعية �أوال ،والقادر يكفي التذكري بالآثار ال�سلبية حلروب نابليون الأوروبية على فرن�سا �أوال،
على التفاعل احلر مع احل�ضارات والثقافات الكونية من موقع الندية .وحروب هتلر على �أملانيا ،و�أثر احتالل اليابان لدول اجلوار الآ�سيوية على
�أم ��ا ال�شعوب ال�ع��اج��زة ع��ن احل ��وار املتكافئ فتفقد ق��درت�ه��ا على حماية ال�شعب الياباين ،والنتائج الكارثية « الب�شرية منها واملادية » للحربني
ح�ضاراتها �أو التفاعل الإيجابي معها .فت�سارع �شعوب �أخرى �إىل ا�ستيعاب العامليتني على ال�شعوب الأوروبية.
منجزات تلك احل�ضارة؛ لتدخلها يف ن�سيج ثقايف �إن�ساين �شمويل؛ لتبدع ع�ل��ى ج��ان� ٍ�ب �أخ ��ر ،ت �ق �دّم درا� �س��ة ال�ت��اري��خ ال�ع��امل��ي يف م��رح�ل��ة اال��س�ت�ق�لال
من خالله رافدا جديدا من روافد احل�ضارة الكونية .هكذا تبقى منجزات ال�سيا�سي من��وذج��ا �ساطعا ل��دور امل�ق��والت احل���ض��اري��ة يف ب�ل��ورة الأ�سئلة
احل�ضارات الإن�سانية حية وع�صية على الزوال �أو الذوبان ،وم�ستمرة يف ال�ك�برى ل�ب�ن��اء ال�ت��اري��خ الإن �� �س��اين .ف�ق��د ر ّك ��زت ع�ل��ى اجل��وان��ب الثقافية
بناء التاريخ الكوين على �أ�سا�س التفاعل الإيجابي بني جميع ال�شعوب ،واملعرفية والتحررية والأخالقية والإن�سانية لفهم التاريخ احل�ضاري
على اختالف ثقافاتهم ،و�أنظمتهم ال�سيا�سية.
بعيدا عن مقوالت الغرب اال�ست�شرافية ،و�شدد م�ؤرخو احل�ضارات على
ت�أثرت منهجية تاريخ احل�ضارات كثريا باملدار�س اال�ست�شراقية الغربية؛ ��ض��رورة تعزيز االن�ت�م��اء الإن���س��اين يف دول��ة ع��ادل��ة ،ت�سعى للحفاظ على
فتجاهلت ح�ضارات ال��دول النامية ،التي ال ت��زال �شعوبها �أ�سرية القيم ال�ه��وي��ة الوطنية ك�شرط �أ��س��ا��س��ي للحفاظ على ال�ت�ع��ددي��ة وال�ت�ن��وع بني
الدينية والأخالقية التي تنادي بالعدالة ،وامل�ساواة ،و�إن�صاف املظلومني ،املكونات ال�سكانية داخل الدولة الع�صرية.
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