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العالم وصراع األصوليات الدينية

العدل واإلحسان في مقاربة تجديدية

القراءات الحداثية للنص القرآني بين القبول والرفض

المؤسسات الدينية اإلسالمية بين اإلصالح والتطرف

برتران بادي في نشوء الدولة المستحيلة والدولة المستوردة

تعدد األديان أم دين أوحد...؟

رؤى الشريعة والقانون والسنن في أعمال مفسري القرآن المحدثين

الهند.. صراع األديان والسلطة

الرومانسي  الشاعر  نظمها  التي  األطفال  قصائد  من 
 William Wordsworth( وردزورث  ويليام  الكبير 
أو  السعيد«  آذار  »شهر  بعنوان  قصيدة   ١85١-٠77٠(
وتأخذ   ،THE MERRY MONTH OF MARCH

 .  Written in March أكثر شهرة وهو  أحيانا عنوانا 
القارس.  الشتاء  بالربيع ورحيل  أنشودة تحتفي  وهي 
١8٠٢حين  أبريل   ١6 يوم  القصيدة  هذه  وردزورث  كتب 
ووتر    برذرز  بحيرة  سفح  عند  الجسر  على  متكئا  كان 
Brothers Water. ومثل قصائد وردزورث األخرى التي 

تتمحور حول الطبيعة، ُتبرز هذه القصيدة الَجماَل الذي 
يسفحه فصل الربيع على الحياة؛ إذ يبدأ اليوم بصياح 
َيكة مؤذنا بميالد يوم جديد متدفق بالعطاء؛  ُتغّرد  الدِّ
فيه الطيور وتترقرق مياُه البحيرات، بينما تتمدد المروُج 
الناس كبارا  المشرقة، وُيهرع  الخضراء تحت الشمس 
النهار  سحابَة  المواشي  وتقضي  العمل،  إلى  وصغارا 
رؤوَسها  ترفع  تكاد  ال  َنِضرة  أعشاب  برعي  مستمتعًة 
ُيِتمُّ  وإنما  الوصف  هذا  عند  الشاعر  يتوقف  وال  عنها. 
الربيع  مقدم  أما  المنحسرة  الثلوج  بوصف  المشهَد 
فالتالُل  الزحف؛  ساعَة  يفرُّ  مهزوم  بجيٍش  وُيشبِّهها 
عارية ومتهيئة لخصوبة هذا القادم الذي سيكسوها 
قسوة  من  العليلة  الحياة  فتتحول  وعشبه،  بزهره 
والجبل؛  السهل  يعم  الفرح  من  كرنفال  إلى  الشتاء 

فيبتهج الفالحون ويهتفون بالسعادة والفرح.

)شهر آذار السعيد(
ديٌك َيصيُح يخفُق ** وَجْدَول َيْنَبِثُق

ُبحْيرٌة َتَرْقَرُق** وطائٌر ُيَزْقِزُق
وتحَت شمِس مارٍس ** ترى الحقوَل َتهَجُع

غاَر والكباَر للحياِة أسرعوا ترى الصِّ
ترى المواشي ُتْرَتعى ** وألُفها كالواحِد

رؤوُسها على المروِج ال َتني كالّساجِد
ومثَل جيٍش هارٍب ** من الِعَدى ُمنهزِم

ترى الثلوَج تنزوي ** بعيدًة وترتمي
اآلن أقبل الربيُع للتالِل العارية

يكسو الَجماُل ثوَبها ** لوَن الزهوِر الزاهية
ويهتف الفّلاُح: َمْرحا بالربيِع َمْرَحبا

َبى على الِجباِل بْهَجٌة ** َغّنْت بها كلُّ الرُّ
وفي الينابيِع حياٌة ُحْلَوٌة وناِضرة

ترُمُقها ُمْشتاقًة ** بعُض الغيوِم العاِبَرة
لكّنما السماُء مثَل َعْيِن الديِك أَصبَحْت

فال غيوَم تحَتها ** والشمُس فيها أْشَرقْت

ا قبل...! أمَّ
د. هالل الحجري
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قضية إدراك المصالح الكبرى لألمة
وليد العبري

كما جتلَّت الإ�سكالية اأي�سا على امل�ستوى النظري؛ حيث تنوعت 
�ببسببيببغ الببتببعبببببر عببن املببعببنببى املببجببرد ملببفببهببوم »املبب�ببسببالببح الببكببرى« 
الق�سية.  بهذه  ان�سغلت  التي  للنخب  املعرفية  اخللفيات  بتنوع 
ولأهببمببيببة مببفببهببوم »املبب�ببسببلببحببة« مببع مببا ُيبب�ببسبباف اإلببيببه مببن نعوت 
الأ�ببسببويل،  املختلفة:  اخلطابات  يف  ا�ستعماله  يكرُث  متعددة؛ 
ل  ا�ستعماله  كرثة  اأن  اإل  والفل�سفي؛  والجتماعي  والقانوين، 
توؤ�سر على و�سوح معناه، كما ل تعني وجود اتفاق بني منتجي 

تلك اخلطابات على م�سمون ا�سطالحي حمدد له.
هو:  املو�سوع  هببذا  �سياق  يف  لالأمة  الكرى  امل�سالح  معنى  اإنَّ 
الأهداف التي توؤمن بها الأمة، اأو ت�سعها لنف�سها، وتكون جزءا 
ثابت،  هو  ما  امل�سالح  وهببذه  للتحقيق.  قابل  عببام  م�سروع  من 
ومنها ما هو متغر؛ وامل�سالح الثابتة هي عبارة عن منظومة 
الببقببيببم الإنبب�ببسببانببيببة/الإ�ببسببالمببيببة الببعببلببيببا، واأهبببمبببهبببا: الببعببدالببة، 

واحلرية، والكرامة، وال�سلم العام.
معا.  والعقل  الن�ص  هو  امل�سالح  هببذه  على  التعرف  طريق  اإنَّ 
اأما طرق الو�سول اإليها مبعنى حتقيقها، فيمر عر عديد من 
الوعي  الثوابت يف  التي تقوم بغر�ص هذه  التن�سئة«،  »موؤ�س�سات 
وامل�سجد،  الأ�بببسبببرة،  خبببالل:  مببن  اجلببمببعببي  ال�سمر  ويف  الببعببام 
والفنون  والببقببانببون،  والإعبببالم،  واملببدر�ببسببة،  الأهلية،  واجلماعة 

والآداب على خمتلف األوانها.
الكرى  املادية  الأهداف  املتغرة، فهي جمموعة  امل�سالح  واأما 
الببتببي متبب�ببص حببيبباة البب�ببسببواد الأعببظببم مببن اأبببنبباء الأمببببة، وحتظى 
مرحلة  يف  حتقيقها  �سرورة  على  الأعظم  ال�سواد  هذا  باإجماع 
خا�ص  و�سيا�سي  اجتماعي  �سياق  يف  اأو  تتعداها،  ل  قد  زمنية 
يف  ومببتببطببورة  متعددة  عليها  التعرف  وطببرق  تببتببجبباوزه.  ل  قببد 
الراأي  قيا�سات  ونتائج  العامة،  الإح�ساءات  واأهمها:  واحد،  اآن 
الببعببام، وال�ببسببتببفببتبباءات الببنببزيببهببة، ونببتببائببج البببببحببوث واحلببببوارات 
تقرره  وما  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  يف  احلرة  واملناق�سات 
اأو ت�سرعه املجال�ص النيابية املمثلة لإدارة الأمة واملعرة عنها، 

وما تت�سمنه التقارير واملقايي�ص الدولية بهذا اخل�سو�ص.
وما اآل اإليه اأمر امل�سلحة العامة من �سوء يف التقدير، وكوارث 
يف  التقدير  هببذا  انح�سار  ب�سبب  تقع  تببزال  ول  لببالأمببة  وقببعببت 
الأ�ببسببولببيببني  قببدمبباء  بع�ص  ت�سمية  بح�سب  الأمببببر«؛  »ويل  يببد 
من  كببثببر  ت�سمية  حبب�ببسببب  املببلببهببم«؛  »الببقببائببد  اأو  ومببتبباأخببريببهببم، 
اأو يف يد قليلة حمتكرة  الإعالميني و�سناع الراأي املعا�سرين، 
ال�سيا�سي  القببتبب�ببسببادي  الببتببحببلببيببل  حبب�ببسببب  والبببببرثوة؛  لل�سلطة 

احلديث؛ كل هذا يفرت�ص جتديد الجتهاد يف م�ساألة امل�سلحة 
بروؤية ت�ستوعب متغرات الواقع وتواجه حتدياته.

وبتدقيق النظر واإدامته يف الواقع املعا�سر يف جمتمعات الأمة، 
»امل�سلحة  مفهوم  تعيني  يف  الأكببر  الإ�ببسببهببام  اأن  بجالء  يتبني 
ر�سمية  موؤ�س�سات  اخت�سا�ص  من  اأ�سحى  »الكرى«  اأو  العامة« 
التي  التنفيذية،  �سلطتها  خا�سة  الببدولببة؛  يف  عامة  و�سلطات 

تطغى بقوة الأمر الواقع على بقية ال�سلطات واملوؤ�س�سات.
اأو الفقهي من م�ستمعني  ال�سرعي الأ�سويل  وما عاد للخطاب 
وال�سيا�سة  احلكم  رجببال  غالب  من  به  متاأثرين  اأو  متبعني  اأو 
واإدارة ال�سوؤون العامة يف الأمة. هذا ما ي�سهد به واقع احلال، 
الذي ي�سهد اأي�سا باأن »امل�سلحة« باتت هي املفهوم الأ�سا�سي يف 
علم ال�سيا�سة الو�سعي يف احل�سارة الغربية الطاغية، واأن علم 
الأخالق الو�سعي والعقالنية احلديثة -كذلك- باتا املرجعية 
ول  »الن�ص«،  ولي�ص  امل�سلحة،  لتعريف  الفل�سفية  اأو  املعرفية 
»مقا�سد ال�سريعة«، ول ما هو معتر، اأو ما هو مهدر، اأو ما هو 
خال من هذا ومن ذاك، اأو غر ذلك من العدة املفاهيمية التي 
املبببوروث؛  الببرا�ببسببخ  علمه  يف  ينظر  وهببو  الأ�ببسببويل  ي�ستخدمها 
يببدري  اأخبببرى ول  يببجببري يف م�سالك  مببن حببولببه  الببواقببع  بينما 

عنها �سيئا له قيمة.
والببلببذة«،  »املنفعة  هببو  احلديثة  العقالنية  يف  الأخبببالق  معيار 
امل�سلحة  بني  يفرق  ل  الذي  املعيار  هذا  �سيء.  وراءهما  ولي�ص 
مما  لأن  للم�سلحة؛  الأ�ببسببويل  املعيار  مع  يتناق�ص  والأخببالق 
اأن اللذة وما ي�سببها هو »اخلر«، واأن الأمل  يرتتب على ذلك 

وما ي�سببه هو »ال�سر«، واأن كل نفع ف�سيلة وكل �سرر رذيلة.
الإن�ساين  لل�سلوك  املحرك  هي  املعنى  بهذا  وحدها  وامل�سلحة 
كما ذهب اإىل ذلك ديرتي�ص فون هولباخ. كما اأن اللذة والأمل، 
هببمببا البب�ببسببيببدان وحببدهببمببا الببلببذان يببحببكببمببان اأفببعببالببنببا كببمببا يقول 
وال�سر  الأ�سولية للخر  املعاير  يتناق�ص مع  كله  بنتام، وهذا 
واملنفعة واللذة، ومن ثم »امل�سلحة«. ورمبا هذا ما دفع الرئي�ص 
علي عزت بيجوفت�ص اإىل الترم مما اآل اإليه الأمر يف الفل�سفة 
املعا�سرة العامة، وقد و�سفها باأنها »اأنانية مهذبة«. واأكد على 
-التي  املرجعية  هذه  مبعاير  م�سرتكة«  »م�سلحة  �سياغة  اأن 
تختزل الأخالق يف امل�سلحة- ل ميكن اأن تكون عامة اأو �ساملة، 
اأو  فئة  اأو  جمموعة  ا�ستبعاد  اأو  ا�ستغالل  ت�ستدعي  قببد  لأنببهببا 
�سكال  امل�سلحة  تبباأخببذ  احلببالببة  هببذه  ويف  اآخبببر،  �سعب  اأو  طبقة 
ثمة من  ما مينع  لي�ص  التحيز  وب�سبب هذا  اإجراميا �سريحا. 

تول�ستوي.  راأي  بح�سب  »الدولة«  اأو  العامة«،  »امل�سلحة  تاأليه 
املعاير  الإ�سالمية ول جتيزه  املرجعية  وهذا كله مما حترمه 

العامة. للم�سلحة  الأ�سولية 
ق�سمني:  اإىل  تنق�سم  لالأمة  الكرى  امل�سالح  اإن  القول  وميكن 
كليا،  وجببوبببا  واجبببببه  امل�سالح  هببذه  ورعببايببة  الثابتة«،  »امل�سالح 
وعبببامبببا واأبببببديببببا. ويبب�ببسببمببل هبببذا الببقبب�ببسببم: البببكبببرامبببة، واحلبببريبببة، 
والببعببدالببة والبب�ببسببلببم البببعبببام. وهببببذه املبب�ببسببالببح يف جمببمببوعببهببا هي 
بالتبعية.  مادية  اإىل م�سالح  وتوؤدي  ابتداًء،  »معنوية«  م�سالح 
كليا  وجوبا  اأي�سا  واجبة  ورعايتها  املتغرة«،  »امل�سالح  وق�سم 
اأو عببدمببهببا. وي�سمل  وعببامببا، ويببتببوقببف وجببوبببهببا عببلببى وجببودهببا 
من  التحرر  املعا�سر:  الأمببة  واقببع  معطيات  وفببق  الق�سم  هببذا 
ال�ببسببتببعببمببار، والببوحببدة، والببدفبباع املبب�ببسببرتك والأمببببن اجلماعي، 
الرئي�سي  والببطببريببق  والببعببنببف.  وال�ببسببتبببببداد  الف�ساد  وحمبباربببة 
الذي  العام«  »الببراأي  هو  املتغرة  الكرى  امل�سالح  هذه  ملعرفة 
يعر عنه ال�سواد الأعظم من الأمة، ومتثله موؤ�س�سات قانونية 
مببنببتببخبببببة، يف كببل عبب�ببسببر ومبب�ببسببر بببوعببي وبببحببريببة، اإ�ببسببافببة اإىل 

الو�سائل الأخرى التي �سبقت الإ�سارة اإليها.
الكرى  م�ساحلها  اإدراك  الأمة  على  يتعذُر  اإنه  القول  ومُيكن 
مهدرة،  فيها  الثابتة«  الكرى  »امل�سالح  كانت  حال  يف  املتغرة 
اأو منقو�سة بقدر كبر؛ فلي�ص من املت�سور اأن يجري انتقا�ص 
اأو  العدالة  اأو  الكرامة  يف  الثابتة  الكرى  امل�سالح  انتهاك  اأو 
اأي مرر؛ ثم تتمكن هذه الأمة  اأو ال�سالم العام حتت  احلرية 
الوقت  يف  املتغرة  الكرى  م�ساحلها  حتقق  اأهببداف  و�سع  من 

عينه.
املببعببا�ببسببرة يف  احلببيبباة  تعقيدات  ظببل  اآخببببراً، ويف  ولي�ص  واأخببببرا 
جمتمعات الأمة، مل يعد يكفي اللجوء اإىل القواعد الأ�سولية 
نظريا  ومتييزها  امل�سلحة،  مطلق  عببن  تتحدث  الببتببي  العامة 
يف  املتخ�س�سني  باخلراء  ال�ستعانة  دون  املف�سدة؛  مطلق  عن 
خمتلف معارف الع�سر. ومل يعد يكفي حتليل هوؤلء اخلراء 
الأعظم  ال�سواد  اإ�ببسببراك  دون  الكرى  امل�سالح  هببذه  حتديد  يف 
لديها  يكن  مل  ما  الأعظم  ال�سواد  لآراء  ثقة  ول  املجتمع.  من 
حول  حرة  وحببوارات  موثوقة  معلومات  وليد  يكون  كبباٍف  وعي 
الببقبب�ببسببايببا الببعببامببة واملبب�ببسببالببح البببكبببرى، واأولبببويببباتبببهبببا، واأفبب�ببسببل 
اإل  الوعي  هذا  مثل  اإىل  الو�سول  ويتعذر  لتحقيقها.  البدائل 

يف مناخ »احلرية«.

منذ  الإ�سالمية  الأمة  مبجتمعات  حتيط  التي  ال�ساملة  احل�سارية  الأزمة  مركز  يف  قابعة  تزال،  ول  امل�سالح،  هذه  حتقيق  اأجل  من  وال�سعي  الكربى  امل�سالح  اإدراك  اإ�سكالية  كانت 
انك�سارها يف مواجهة هيمنة احل�سارة الغربية احلديثة قبل نحو قرنني من الزمان. وجتلت هذه الإ�سكاليبة عمليا يف تدين قدرة الوعي اجلمعي لالأمة على التمييز بح�سم بني 
الراأي ال�سخ�سي للحاكم، والراأي العام ال�سواد الأعظم من الأمة. وهذا ما حتدث به الكاتب اإبراهيم البيومي غامن يف مقاله املن�سور مبجلة »التفاهم«؛ اإذ ناق�ش اأي�سا اأن من الأمثلة 
الأخرى لتدين قدرة الوعي اجلمعي لالأمة: التمييز يف خلط املال اخلا�ش للحاكم مبال اخلزينة العامة للدولة، وربط م�سري احلاكم يف �سخ�سه مب�سري الأمة يف جمموعها. وغلب 

الدمج بني هذا وذاك على الإدراك العام يف اأغلب الأحوال.

Wail7-alabri@hotmail.com
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األمانة في اإلسالم
ناصر الكندي

nskindi83@yahoo.com

اللغة  ناحية  فمن  وا�سطالحا؛  لغة  الأمانة  الباحث  ويعّرف 
ال�ستقاق  مببن  الببثببالثببي  الببفببعببل  يف  اأ�ببسببلببهببا  اإىل  الكلمة  تببعببود 
فهناك  ا�سطالحا  اأما  اخلوف،  وزوال  الطماأنينة  وهو  »اأمن« 
وهي  غببره،  لببدى  املببرء  ملا يحفظه  ا�سم  منها:  تعريفات  عببدة 
وغرها  الأ�ببسببرار  كتم  وكذلك  وحفظه،  اأداوؤه  لزمك  حق  كل 
وردت  الأمببانببة  كلمة  اأن  اإىل  الباحث  وي�سر  التعريفات.  من 
يف العديد من املو�سوعات يف القراآن منها: �سفة روح القد�ص 
اأن  كما  والأر�بببص.  ال�سماوات  واإ�ببسببفبباق  ال�سالم،  عليه  جريل 
مفاهيم الأمانة يف القراآن وردت على ثالثة وجوه: الفرائ�ص 

والودائع والعفة.
والأمانة نوعان: الأمانة العظمى والأمانة ال�سغرى، والأوىل 
واأمببا  عببببباده،  على  اهلل  بحقوق  وتتعّلق  املعنوية  الأمببانببة  هببي 
وهي  املادية  الأ�سياء  بحفظ  وتخت�ص  عينية،  فهي  ال�سغرى 
يف  ال�سنة  يف  الأمببانببة  مفهوم  ويتجلى  للجميع،  ملزمة  عامة 
اخللق  �ساحب  وهو  الأمني،  وال�سادق  املحمود  النبي  �سخ�ص 
العظيم كما ذكر القراآن، كما كانت العرب ت�سميه قبل البعثة 

بال�سادق الأمني.
والأمبببانبببة هببي عببالمببة مببن عببالمببات الإميببببان، بببل هببي اأ�ببسببا�ببص 
الإميبببان وذلبببك حببني يببقببول الببر�ببسببول:»ل اإميبببان ملببن ل اأمببانببة 
الأمانة  »اأدِّ   : له، ول دين ملن ل عهد له«. وكذلك يف حديثه 
اإىل  الكاتب  يتطرق  كما  خببانببك«.  من  تخن  ول  ائتمنك،  ملن 
اأن �ببسببيبباع الأمبببانبببة هببي عببالمببة مببن عببالمببات البب�ببسبباعببة، فهي 
عالمة على ت�سّدع نظام الكون وذلك بالإ�سارة اإىل احلديث:» 
جببباء رجبببل يبب�ببسبباأل ر�ببسببول اهلل �ببسببلببى اهلل عببلببيببه و�ببسببلببم : متى 
فانتظر  الأمببانببة  الأمببة  �سّيعت  اإذا   : له  فقال  ال�ساعة؟  تقوم 
لغر  الأمببر  و�ّسد  :اإذا  قال  اأ�ساعتها؟  :وكيف  فقال  ال�ساعة. 
اأي  الكفاءة،  الأمانة  مقت�سيات  ومن  ال�ساعة.«  فانتظر  اأهله 
ميل  اأي  دون  بببه،  احلقيق  املببكببان  يف  املنا�سب  ال�سخ�ص  و�سع 
ب�سبب قرابة اأو هوى، وي�ست�سهد الباحث يف ذلك بوجهة نظر 
اإذ  الإ�سالمية  باحلياة  اإعجابه  اأبببدى  حني  رو�سي  م�ست�سرق 
يجتمع عامل وراعي غنم يف ال�سخ�ص ذاته، كما اأنه ل تراتبية 

يف احلق بالإ�سالم.
قلوبهم،  يف  منزلة  اأي  الرجال،  قلوب  يف  جببذرا  الأمانة  وتعد 
غببريببزيببة، حمببا�ببسببب مبببن يببخببونببهببا يف قببلبببببه، ويببغببفببر اهلل يببوم 

القيامة جميع الذنوب اإل من خان الأمانة، حتى من ا�ست�سهد 
الأمببانببة،  بخ�سو�ص  ح�سابه  نيل  من  له  مفر  ل  اهلل  �سبيل  يف 

وهذا دليل على عظم �ساأنها اأمام اخلالق.
ويذكر الباحث عن الأمانة يف اأعمال املف�سرين م�ستفتحا ذلك 
واأغببلببب  ا�ببسببمببه،  يببذكببر  -مل  الغربيني  الالهوتيني  كبببببار  ببباأحببد 
الظن اأنه الفرن�سي اأوغ�ست كونت- اإذ يقول اإن جتربة الإن�سان 
الروحية متر بثالث مراحل: الالهوت، وامليتافيزيق، واأخرا 
اأزلببيببة الببوجببود  اأن الأمببانببة عموما  الببتببجبباوز. ويببوؤكببد الببببباحببث 

ولي�ست خا�سعة للتجربة اأو متر مبراحل.
التف�سرية،  املدونة  يف  الأمببانببة  مفاهيم  الباحث  وي�ستعر�ص 
اإىل  التفات  دون  قوله  �سبق  ملا  الرتيب  تكرارها  عليها  ويعيب 
يف  ينطلقون  املف�سرين  جميع  اأن  ويذكر  املو�سوعي،  التف�سر 
تف�سرهم لالأمانة من الآية الكرمية من �سورة الأحزاب: »اإنا 
اأن  فاأبني  واجلبببببال  والأر�بببص  ال�سماوات  على  الأمببانببة  عر�سنا 
يحملنها واأ�سفقن منها وحملها الإن�سان«، وقد قال الأ�سفهاين 
اإنها  عا�سور  ابن  وقال  الإن�سان،  هنا من خ�سائ�ص  الأمانة  اأن 
تكون  وقببد  الإميبببان،  اأمببانببة  تكون  الببقببراآن، فقد  مببن م�سكالت 
اأمانة العقل، واأي�سا ما يوؤمتن عليه. ويذهب باقر ال�سدر اإىل 
اأنها الوجه التقّبلي للخالفة، كما قال الزحم�سري اأن الأمانة 
هي الطاعة، وا�ستح�سن الطري الأمانة باأنها جميع الأمانات 
يف الدين، وذهب القرطبي اإىل اأن الأمانة تعم جميع وظائف 

الدين على ال�سحيح من الأقوال.
اأي�سا:  الأمانة  عن  تتكلم  الن�ساء  �سورة  من  ثانية  اآية  وهناك 
»اإن اهلل ياأمركم اأن يوؤدوا الأمانات اإىل اأهلها واإذا حكمتم بني 
كان  اإن اهلل  به  نعّما يعظكم  اإن اهلل  بالعدل  اأن حتكموا  النا�ص 
الأحكام،  ات  اأمَّ اأنها من  اإىل  القرطبي  يذهب  ب�سرا«.  �سميعا 
الأمبببر لأداء  اأويل  اإىل  اأنببهببا خببطبباب مببن اهلل  الببطببري  ويبببرى 
الأمانة، ويقول الزخم�سري باأنها خطاب عام لكل اأمانة ولكل 
اأحد. وينتقد الباحث تقدمي الآية الأوىل على الثانية كتبيان 
من  تنطلق  الأوىل  لأن  املمار�سة،  م�ستوى  على  الأمانة  ملعنى 
يقوم  حني  يف  الأمببانببة،  ب�ساأن  يطاق  مال  الإن�سان  حتمل  عدم 
الثانية.  الآية  يف  الأمانة  بتحمل  الإن�سان  باأمر  ذلك  بعد  اهلل 
الأ�سل هو  اأن  باعتبار  الأوىل  الثانية على  لهذا ينبغي تقدمي 

حتمل الإن�سان الأمانة.

اأيببهببا الذين  »يببا  �ببسببورة الأنببفببال:  الثالثة، فهي مببن  اأمببا الآيبببة 
اآمببنببوا ل تببخببونببوا اهلل والببر�ببسببول وتببخببونببوا اأمببانبباتببكببم واأنببتببم 
تعلمون«. يقول البي�ساوي اإن اأ�سل اخلون النق�ص وهو عك�ص 
التمام يف الأمانة، ويذهب ابن كثر اإىل اأنه اأمر اخلالق بعدم 

لل�سر. العلن  خمالفة 
جانب  اإىل  ال�سريعة  مقا�سد  مببن  اأ�سا�سي  مق�سد  والأمببانببة 
يوجد  فهو  الإنبب�ببسببان،  يف  غريزي  فطري  �سيء  فهي  احلببريببة، 
فردية  تكون  الأوىل  البببولدة  ولدات،  لعدة  وفقا  الإن�سان  يف 
بالن�سيج  تت�سل  حببني  واكت�ساب  ثانية  لببولدة  حتتاج  ولكنها 
الجببتببمبباعببي، وهبببكبببذا دوالبببيبببك. ويبب�ببسبببببه هبببذا كببثببرا جببدلببيببة 
الإن�سان  اأن  فل�سفته  يقّر يف  »هيجل« حني  الأملاين  الفيل�سوف 
ونفي  جلدلية  وفببقببا  تنمو  لكنها  اهلل،  ببببذرة  روحبببه  يف  ميلك 
البببفبببردي لببيبب�ببسببتببوعببب اجلببمبباعببي ومبببن ثببم تببتبب�ببسببل يف الببنببهببايببة 

املطلق. بالروح 
اأ�ببسببا�ببص النببطببالق يف احلياة  الأمببانببة هببي  اأن  الباحث  وُيببوؤكببد 
خببا�ببسببة يف احلبببيببباة البب�ببسببيببا�ببسببيببة، وهببببي عببكبب�ببص مبببا يببحبب�ببسببل يف 
والببذي  الناخبني  لك�سب  الأمبببوال  ت�سرف  الببتببي  النببتببخببابببات 
مثلما يقول اأحد ال�سحفيني الأمريكيني باأن من يفعل ذلك: 
ُي�ستاأمن!!« وهو هنا يقرتب من فل�سفة »كانط«  اأن ل  »يجب 
اأنهم  على  النا�ص  معاملة  فكرة  من  تنطلق  التي  الأخالقية 
الباحث  ويببعببزو  و�سائل.  ولي�سوا جمببرد  ذاتببهببم  حببد  غببايببات يف 
غياب  اإىل  والف�ساد  والر�ساوي  املح�سوبية  انت�سار  م�سوؤولية 

هذا املبداأ والتالعب به.
وينطلق الباحث يف تاأ�سيل الأمانة من الن�ص الديني ُملتفتا 
بندرة اإىل التاأ�سيل الفل�سفي والقانوين، وهو واإن ذكر بع�ص 
على  الن�ص  مغلبا  خجولة  بطريقة  ولكن  الفكرية  املحاولت 
العقل، اإل اأن الواقع املعا�سر يحتم اللجوء اإىل م�سادر اأخرى 
ويف  والعقائد.  الفئات  جميع  بني  للتعاي�ص  حتّرّيا  للتاأ�سيل 
الدينية  الببوجببوديببة  اأب  ذكببر جتببربببة  املمكن  مببن  الإطبببار  هببذا 
فهو  لببالأمببانببة،  بالن�سبة  الببديببن  اإىل  الببعببودة  يف  »كببركببجببارد« 
ومن  باللذة  يبداأ  اإذ  املراحل  يف  كونت  اأوغ�ست  عك�ص  ينطلق 
املثاليني  الفال�سفة  عن  ناهيك  الدين.  واأخرا  امل�سوؤولية  ثم 

اأعادوا العقل للميتافيزيق ولي�ص للتجربة والنفعية. الذي 

اإذ ي�سري اإىل اأن مفهوم  يتناول الكاتب حم�سن العوين مفهوم الأمانة يف مقاله »مفاهيم الأمانة يف القراآن وال�سنة واأعمال املف�سرين« -واملن�سور يف جملة »التفاهم«- 
الأمانة من املرتكزات القراآنية الأ�سا�سية يف احلياة، وقد وردت هذه الكلمة اأكرث من ثالثني مرة يف القراآن بكل ا�ستقاقاتها، كما وردت اأي�سا يف ال�سنة املطهرة، ول 
يخ�ش هذا املفهوم اجلانب املادي فقط، واإمنا يتجاوزه للجانب املعنوي مثل حرمة الذات الإن�سانية. ولي�ست الأمانة ب�سيء جديد على الأمة العربية، فقد كانت �سمن 

املبادئ الأ�سا�سية للحياة وتعري العرب اإذا خانت.
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االضطراب الديني: أسبابه وسبل قهره
فيصل الحضرمي

رابطاً  الظاهرة،  جذور  يف  بالبحث  للحديث  الكاتب  ويقدم 
اأو  الببدولببة  بني  العالقة  يف  اختالل  بوجود  وقوعها  اإمببكببان 
لقيته  الذي  بامل�سر  م�ست�سهداً  والدين،  اجلديدة،  الثورة 
اأن  ملا   ،1789 الفرن�سية  الببثببورة  اإبببان  الكاثوليكية  الكني�سة 
فما  عليها،  ثبباروا  التي  بامللكية  ال�سلة  وثيقة  الثوار  عدها 
والقمع،  البط�ص  مببن  الببقببدر  بنف�ص  حتظى  اأن  اإل  لها  كببان 
مبا نكبت به الكني�سة الأرثوذك�سية يف ثورة 1917 الرو�سية، 
جراء ارتباطها بالقي�سرية، وتعار�سها مع الفكر ال�سيوعي 
الإحلبببببادي مببعبباً. اأمببببا الببزراد�ببسببتببيببة، فببقببد نبب�ببسبباأت يف الببقببرن 
وملك  بالدولة  باقرتانها  وتع�سدت  امليالد،  قبل  ال�ساد�ص 
القرنني  بببني  املببمببتببد  البب�ببسببا�ببسبباين  الع�سر  يف  �سيما  املببلببوك، 
الببثببالببث والبب�ببسببابببع املبببيبببالديبببني. ثبببم مبببا اإن انبببهبببارت الببدولببة 
واأو�سكت  الزراد�ستية  الديانة  انهارت معها  ال�سا�سانية حتى 

على الزوال.
ببباعببتببقبباده  الببديببن  ي�ستقل  اأن  �ببسببرورة  الببكبباتببب  يبببرى  هببكببذا 
البببقبببوي، وبببنببظببامببه اخلبببا�بببص، واأن يببتببخببلببى عبببن طببمببوحبباتببه 
جتنبه  بببالببدولببة  متزنة  عببالقببة  على  ويببحببافببظ  ال�سيا�سية، 
اأن  غر  بها.  ال�سطدام  اأو  فيها،  والتال�سي  معها  التماهي 
الكاتب ل يفوته اأن يلفت النظر اإىل اأنَّ الأمثلة التي �ساقها 
كافيًة  عبببادت  مببا  الببذكببر،  اآنببفببة  الببثببالثببة  الأديببببان  بخ�سو�ص 
الببيببوم؛ فقد  عببامل  الديني يف  ال�ببسببطببراب  لتف�سر  وحببدهببا 
طراأت تغرات كثرة مبجيء احلداثة، بحيث اإن ال�سطراب 
ا�سطدام  غر  اأخرى  لأ�سباب  ممكناً  وقوعه  اأ�سبح  الديني 
اإزاء الدين، وتوددها  اإن حيادية الدولة  الدولة به، وبحيث 
وهو  املن�سودة،  ال�سكينة  ل�ستعادة  كافيني  يكونان  ل  قد  له، 
ما ينطبق اأي�ساً على ا�ستيالء الدولة على الدين، والعك�ص. 
ا�سطرابات  الأخببرة  العقود  يف  املختلفة  الديانات  �سهدت 
الأنظمة  مع  �سدامها  بفعل  ل  �سميمها،  من  نابعة  دينية 
يف  الكبر«  »الببثببوران  الكاتب  ي�سميه  مببا  فهناك  القائمة؛ 
اليهودية  يف  الكبر  والببثببوران  املعا�سرة،  الروت�ستانتيات 
والإ�ببسببالم، واأكبببر مببن ذلببك واأخببطببر �ببسبباأنبباً الببثببوران الكبر 
وبح�سب  والهندو�سية.  كالبوذية  الببكببرى،  اآ�سيا  اأديبببان  يف 
خروجها  يف  تتفق  اجلديدة  الأ�سوليات  هببذه  فبباإن  الكاتب، 
مع  حتببتببهببا،  تن�سوي  الببتببي  لببالأديببان  التقليدي  اخلببط  عببن 

اخببتببالفببهببا يف الببتببفببا�ببسببيببل والبببغبببايبببات. فببالببروتبب�ببسببتببانببتببيببات 
و�ببسببعببائببريببة واجتماعية  ديببنببيببة  تببنببادي مبببطببالببب  املببعببا�ببسببرة 
كانت الكنائ�ص الكرى قد هجرتها، كما اأنها تقف باملر�ساد 
الن�سقاقات  اأمببا  ل.  اأم  دينياً  اأكببان  �سواء  �سائد،  تقليد  لكل 
الأ�سولية الآ�سيوية فكاأمنا تبحث لها عن هوية يف الدين، 
وتبدو �سديدة اللت�ساق بالقومية والإثنية، �سديدة العداء 
لكل ما تعده غريباً ودخياًل. ويف�سر الكاتب ذلك بالقول اإن 
وعدم  �سك  من  به  تت�سم  مبا  للحداثة،  التفكيكية  الطبيعة 
وت�سخيم  الرا�سخة،  التقاليد  �سع�سعة  يف  �ساهمت  تاأكد، 
الببفببردانببيببات واجلببمبباعببات البب�ببسببغببرة، مببا جنببم عببنببه خلخلة 

الثوابت والأعراف يف املجتمعات والأديان. 
الأ�سوليات  اأو  الت�سققات،  هببذه  حداثية  من  بالرغم  لكن 
نف�ص  لها يف  مببعبباديببة  اأنببهببا  اإل  وبببهببا-  ولبببدت معها  اإنببهببا  -اإذ 
الوقت. فهي، من ناحية، ت�سلك م�سلك احلداثة يف كراهية 
اأو  مببا،  جمتمٍع  يف  اجلميع  عليها  يتوا�سع  الببتببي  التقاليد 
اأخببرى، تختلف مع احلداثة يف  ناحية  وهببي، من  ما،  ديانٍة 
فبينما  وجببودهببا.  اإثبببببات  اإىل  وو�سيلتها  متظهرها،  كيفية 
و�سناعة  يومية،  ب�سفة  اجلديد  ابتداع  اإىل  احلداثة  تعمد 
يف  املببا�ببسببي  عببرفببه  عببمببا  الخببتببالف  متبببام  يختلف  م�ستقبل 
التما�ص  الأ�سوليات  حتبباول  وال�سيا�سة،  والدين  الجتماع 
فببالببيببهببود  اإىل الأ�ببببسببببول.  البببواهبببمبببة  البببعبببودة  �ببسببرعببيببتببهببا يف 
يلتم�سون ال�سرعية يف العهد القدمي وتوابعه، والإحيائيون 
يف  الأ�سوليون  والروت�ستانت  وال�سنة،  الكتاب  يف  امل�سلمون 

العهدين القدمي واجلديد، وهلم جرا. 
وجود  الكاتب  يرى  الإ�سالمية،  الإحيائيات  م�ستوى  وعلى 
ال�سنية. فوجود  ال�سيعية واحلركة  فارق كبر بني احلركة 
الكبر  للثوران  �سمح  ما  هو  اإيببران  يف  قوية  دينية  موؤ�س�سة 
تفجر  مل  بينما   ،1979 �ببسببنببة  ديببنببيببة  ثبببورة  اإىل  يببتببحببول  اأن 
الإ�سالم  يف  جذرية  ثورة  واجلهاديات  امل�سي�سة  الإ�سالميات 
املجتمعات  رقعة  وات�ساع  �سخامة  الكاتب  ويعتر  ال�سني. 
الإ�ببسببالم  يف  قببويببة  موؤ�س�سة  غببيبباب  يف  رئي�ساً  �سبباً  ال�سنية 
وتببباأزم  البب�ببسببنببي،  الببعببامل  التقليد يف  تبب�ببسببدع  البب�ببسببنببي. وحبببني 
تغرت  احلببداثببة،  وا�ببسببرتاطببات  ال�ستعمار  ب�سبب  الببو�ببسببع 
الببهببويببة والطهورية  احلببيبباة واأمنبباطببهببا، فببوجببدت جببمبباعببات 

خمتلف  جديد  فقه  اجرتاح  اإىل  ي�سطرها  و�سع  يف  نف�سها 
هكذا  تببغببرات.  من  طببراأ  ما  ملواجهة  التقليدي،  الفقه  عن 
وجنمت  والببثببوابببت،  باملفاهيم  عبث  الببذي  ال�ببسببطببراب  ن�ساأ 
عببنببه النبب�ببسببقبباقببات والبببتبببمبببردات البببتبببي �ببسببتببجببد يف البب�ببسببببباب 
ال�سني  الإ�سالم  كان  وملا  ين�سب.  ل  الذي  وقودها  الغا�سب 
ا�سطراباته  اأوار  ميتد  اأن  الطبيعي  من  كان  احلجم،  هائل 
اإىل مببنبباطببق اأخبببببرى مبببن البببعبببامل. لببقببد جببعببل ال�ببسببطببراب 
الببديببنببي املببجببتببمببعببات الببعببربببيببة والإ�ببسببالمببيببة طببببباردًة، وغببر 
ولأفرادها.  لدينها  احلماية  توفر  عن  وعاجزًة  م�ستقرة، 
للدين،  ال�سكينة  ا�ستعادة  �سرورة  على  الكاتب  يلح  هنا  من 
وا�ببسببتببقببرار  طببمبباأنببيببنببة  وا�ببسببتببقببراره،  طماأنينته  يف  اأن  حببيببث 
اأن  بعد  التعقيد،  يف  غببايببًة  يببراهببا  مهمة  وهببي  جمتمعاته. 
ال�سيا�سي،  ال�ببسببطببراُب  الببديببنببي  ال�ببسببطببراب  اإىل  اأ�ببسببيببف 
املت�سارعة.  الدولية  وال�سيا�سات  الجتماعي،  وال�سطراب 
وبح�سب الكاتب، فاإن ال�سرر الذ ي اأحدثته وجوه ال�سعف 
الذي  ال�سرر  �ساأناً من  اأقل  البالغة،  اأهميتها  الداخلي على 
اأحلببقببتببه بببالإ�ببسببالم، وببببالبببدول واملببجببتببمببعببات املبب�ببسببلببمببة، تلك 
�سد  احلببروب  �سن  عن  توقفت  ما  التي  الدولية  ال�سيا�سات 
»الإرهاب الإ�سالمي«؛ فجميع الدول الكرى، تقريباً، ترى 
الإ�سالمي«، وموقفها  »التطرف  ِقبل  نف�سها م�ستهدفًة من 
املجتمعات  �سد  املوجهة  الإرهابية  العببتببداءات  تببرره  هببذا 
الغربية، والتي بداأتها القاعدة، وت�ستمر يف ارتكابها خاليا 

داع�ص والتنظيمات الأخرى.
الكاتب  بببهببا  يببنببادي  الببتببي  املببنبب�ببسببودة  ال�سكينة  فببباإن  واأخببببراً، 
واإجماعات  الدين  »ثوابت  اإىل  العتبار  باإعادة  اأوًل  تتحقق 
املبب�ببسببلببمببني واأعبببرافبببهبببم املبب�ببسببتببقببرة واجلبببامبببعبببة«. فببقببد جببرت 
العقيدة  يف  اأ�سا�سية  مفاهيم  لعدة  كببرى  حتويل  عمليات 
ومفهوم  ال�سريعة،  ومفهوم  التوحيد،  كمفهوم  الإ�سالمية 
اجلبببهببباد، ومببفببهببوم الأمبببببر بببباملبببعبببروف والببنببهببي عبببن املببنببكببر، 
ومببفببهببوم اجلببمبباعببة. ومبببا الببتببكببفببر، وا�ببسببتببببباحببة دم وعببر�ببص 
هذه  اأ�ساب  ما  متظهرات  اأحد  اإل  اأنف�سهم،  امل�سلمني  ومال 
ببباإبببعبباد  ثببانببيبباً،  تتحقق  كببمببا  ت�سويه وحتببويببر.  مببن  املببفبباهببيببم 
الن�سجام  على  املحافظة  مع  ال�سيا�سي،  ال�ساأن  عن  الدين 

بينه وبني الدولة.

يناق�ش مقال »ا�ستعادة ال�سكينة يف الدين، و�سالمة الإن�سان والعمران«، املن�سور يف جملة »التفاهم«، م�ساألة ال�سطراب الديني الذي ي�سهده العاملان العربي والإ�سالمي 
اليوم، و�سبل اإحالل ال�سكينة من جديد يف واقع ميزقه العنف والدمار. 

qabuazan@gmail.com
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العامل يف جمابهة الأ�سوليات الدينية
الأ�سولية  الأفكار  يف  م�سطرداً  منواً  اليوم  العامل  ي�سهد   
التي ترف�ص الآخر  املنغلقة،  املتطرفة واجلماعات الدينية 
املختلف عنها، مدعية امتالك »احلقيقة املطلقة«، وينت�سر 
كببلببهببا، وقببد  يببكببن  اإن مل  الببديببانببات،  الأ�ببسببولببيببون يف معظم 
الثالثة  الإبراهيمية  الأديببان  م�ساألة  اليوم  العامل  جتبباوز 
اأفببكببار وجببمبباعببات اأخبببرى،  اأو املببذاهببب الببنببا�ببسببئببة عببنببهببا اإىل 
خمتلفة،  جببمبباعببات  الببعببامل  �سكان  ن�سف  نحو  ميثل  حيث 
عن  ناهيك  والهندو�ص،  وال�سيخ  واملاويني  البوذيني  مثل: 
تنفيذ  بغية  الدين  بببرداء  تتو�سح  التي  الأقلية  اجلماعات 
اأفكار ناجتة عن هو�ص ديني متطرف.  اأو  خمطط �سيا�سي 
وعببدم  الآخبببر  نببفببي  يف  املنغلقة  الأ�ببسببولببيببة  م�سكلة  وتببكببمببن 
العببببرتاف بببه كبباإنبب�ببسببان يببحببق لببه اخببتببيببار هببويببتببه واأفبببكببباره، 
الأبدية  بالدنيوية  عليه  واحلكم  التكفر  عليه  يحِتم  مما 
املنعزلة  الأ�ببسببولببيببة  العقلية  هببذه  كببفببره،  عببن  يببرتببد  مببا مل 
خاللها  ينت�سر  مببدمببرة،  ب�سلوكيات  الإتببيببان  على  ت�سجع 
احلببروب  ا�ببسببتببمببرار  اإىل  تبببوؤدي  الببتببي  والببنببعببرات؛  التع�سب 
والإبادة العن�سرية دون اأي احرتام مل�ساعر الآخر، وي�ستند 
تنفيذاً  حتريفها  بعد  املقد�سة  الن�سو�ص  على  الأ�سوليون 
ملخططات معينة بعيدة كل البعد عن روح الدين، غالباً ما 
الكثر  يف  تتكرر  وحكايات  مثيلة  حمورية  معتقدات  متثل 
التطرف،  اإىل  الوهمي  الإميببان  قوي  تدفع  الديانات،  من 
ي�سحي  وقد  ر�سالته،  اأجببل  من  يتفانى  اأنببه  بذلك  معتقداً 

اأجلها. بحياته من 
العي�ش امل�سرتك ونبذ الأ�سولية

ُيببعببطببيببنببا روؤيبببببة وا�ببسببحببة حببببول ق�سية   لببعببل اأفبب�ببسببل مبببن 
التعاي�ص ال�سلمي بني اأتباع الديانات الإبراهيمية، ويطوي 
غ�ساوة ال�سورة ال�سلبية املرت�سخة يف الأذهان من �سراعات 
وحبببروب هببو املبببوؤرخ الأمببريببكببي ال�سهر زاكببباري كببارابببل يف 
وهو  بالغرب«  الإ�ببسببالم  لعالقة  املن�سي...  »الببتبباريببخ  كتابه 
نداء من عمق التاريخ يو�سح طبيعة اخلالف امل�ستمر بني 
يوًما  تقاتلوا  واإن  الببذيببن  والببيببهببود،  وامل�سيحيني  امل�سلمني 

دوماً عالقة  تكن  العالقة مل  اأن  اإل  البع�ص،  بع�سهم  �سد 
التعاون والزدهببار على مدى  اإذ �سهدت فرتات من  عببداء، 
اإىل  دعوة  الكتاب  ويعد هذا  املا�سية،  الأربعة ع�سر  القرون 
ا�سرتجاع التاريخ املن�سي، حيث يعد اأمرا �سروريا للو�سول 
اأن  للق�س�ص  كان  واإذا  وال�ستقرار،  بالأمن  ينعم  عامل  اإىل 
كان  حيث  خمتلفة،  نظر  وجهة  هناك  اأن  فهو  �سيًئا  تقول 
كما  ت�سامح،  هناك  وكببان  التاريخ  عر  ال  فعَّ تعاون  هناك 
كانت هناك فرتة عدم اكرتاث، والطريقة الوحيدة لو�سف 
ونتجاهل  نن�سى  اأن  ال�سراع هي  �سنة من  اأربعمائة  م�سرة 
تلك الق�س�ص ال�سلبية؛ اإل اأن اأحداً مل ُيفكر باأنها ت�ستحق 
نظرنا  فلو  للما�سي  روؤيتنا  يف  تكمن  ل  وامل�سكلة  التدوين، 
لأجيال القرن الع�سرين والعقود الأوىل من القرن احلادي 
املعلومات،  مببن  املت�سق  غببر  بالكم  �سنتفاجاأ  والع�سرين، 
تنطبع يف  فبب�ببسببوف  اأخببببرى  اإيببجبباد ق�س�ص  نببحبباول  ومبببا مل 
اأذاهببنببهببم اأن هببذه البب�ببسببنببوات اأ�ببسببد ممببا فببات و�ببسببتببزداد حدة 
الرغبة لالنتقام، وكل هذا ب�سبب رغبة كل فريق بت�سوير 
املا�سي باأنه �سل�سلة من املهانات التي عانى منها على اأيدي 
والببيببهببود  وامل�سيحيني  امل�سلمني  اإن  الآخبببريبببن.  الببفببريببقببني 
العرق  ق�سة  هببي  كما  مببتببنببوع،  تاريخهم  لكن  متالحمون 
الجتاهات،  كل  اأو يف  واحد  باجتاه  يتجه  ل  اإنه  الإن�ساين، 

لكن هل من لقاء يجمعهم دون حوار؟!
احلوار واكت�ساف امل�سرتك بني الأديان الثالثة

 احلوار فر�سة لتعزيز القيم الإن�سانية التي من املفرو�ص 
الديني  احلبببوار  م�سرة  وتبببببداأ  الأديببببان،  كببل  حترتمها  اأن 
هببوؤلء  ديببن،  كل  يف  املعتدلني  الفرقاء  بني  احلببوار  بتعزيز 
ويوؤمنون  و�سلبياته  الأ�ببسببويل  بالفكر  يبباأخببذون  ل  الببذيببن 
األ  ويجب  الإن�سان،  وحقوق  العامة  واحلريات  بالتعددية 
فقط،  املثقفة  الطبقة  من  املتحاورين  على  احلوار  يتوقف 
بل يجب اأن ميتد اإىل العامة �سمن خطوات مدرو�سة، من 
بداأت  الدائرة  اأن  �سيجدون  الذين  لالأ�سوليني  ينتقل  ثم 
التغير،  لرحلة  ا�ستعدوا  قد  التابعني  واأن  عليهم،  ت�سيق 
باجتاههم،  بببالببدوران  ببببداأت  الفكري  الببتببدافببع  عملية  واأن 

عاد  الأ�سوليني  لدى  تنفك  النف�سية  العقد  بببداأت  ما  واإذا 
تقبل  التي  ال�سليمة  ال�سافية  فطرته  اإىل  منهم  الإن�سان 
لت�سمل  اأكببرث  احلببوار  دائببرة  وتتو�سع  لببه،  وت�ستجيب  احلببق 
احلببببوار بببني الأديببببببان، بببغببر�ببص تببثببقببيببف الببنببا�ببص، والببتببعببرف 
بع�سهم  حاجة  عن  وللتعبر  اأكببرث،  البع�ص  بع�سهم  على 
لبببببعبب�ببص؛ مبببن اأجببببل اإر�بببسببباء حببيبباة مبب�ببسببتببقببرة يف اجلببمبباعببة، 
فممار�سة احلوار دليل �سعي لل�سالم، ويبلغ بنا احلوار اإىل 
على  اتفاق  اإىل  يو�سالن  وحدهما  وهما  وتببعببارف،  معرفة 
�سيغة الأ�سا�ص الذي ترتكز عليه عالقات املحبة، والتعارف 

والعتدال، ونقطة انطالق لبناء عي�ص م�سرتك.
خامتة

الدين  لنقاوة  العودة  يف  خمل�سة  برغبة  الأ�سولية  تبداأ   
الذي  احلق  للدين  النا�ص  بتوجيه  اإميانية  واإرادة  واأ�سله، 
الرغبة  هبببذه  اأن  اإل  عببنببه،  بببالبببتببعبباد واحلببيبباد  الببنببا�ببص  ببببداأ 
وا�ستبعاد  احتكار احلقيقة  اإىل رغبة يف  تتحول  ما  �سرعان 
لبببالآخبببر املببخببتببلببف عببنببهببا وتبببكبببفبببره، ممبببا يبببهبببدد مبببواجببهببة 
�ساحب  الإن�سان   - املختلف  الآخببر  حيث  فتاكة،  عقائدية 
الببتببوجببهببات والأفبببكبببار والببهببويببة « فببالأ�ببسببويل هببو احلقيقة 
املجابهات  تبداأ  منها  كافر،  والآخببر  تفكره  بحد  املطلقة 
�سبيال لنت�سار  واجل�سدي  اللفظي  العنف  تتخذ من  التي 
اأنه يعتر نف�سه  الراأي الأ�سويل  امل�سكلة يف  الراأي، وتكمن 
�ساحب احلقيقة املطلقة، اأما الآخر فهو م�ساحة تب�سرية 
اجلماعات  بع�ص  وبح�سب  الأمبببة  الآن  الإ�ببسببالح.  تنتظر 
العقيدة  حول  تلتف  اأن  يجب  جماعة  هي  اإمنببا  الأ�سولية، 
�سرورة  ل  عنا�سر  هم  املختلفني  الآخرين  واأن  والإميببان، 
عن  ُتبعد  مقبولة،  وغببر  مرفو�سة  التعددية  اأن  اأي  لها، 
يف  معها  ال�سراكة  حتى  ومُتببنببع  احلببق،  التدين  اأهببل  دائبببرة 
اأمام  الوقوف  ال�سروري  بات من  وامل�سرب؛ لذا فقد  املاأكل 
هذه التحديات التي من �ساأنها اأن ُترجع العامل األف خطوة 
باتت  والعرقيات  والقوميات  الأ�سوليات  اأن  لتجد  للوراء، 
واأ�ببسببد  فتكاً  اأكبببرث  باأ�سلحة  ولببكببن  احلببديببث،  الببعببامل  ت�ُسغل 

تنكيال.

 الأ�سولية يف اللغة ُم�ستقة من كلمة اأ�سول، واأ�سل ال�سيء اأ�سا�سه الذي يقوم عليه، اأو �سورته الأولية وجوهره النقي عندما ُبرئ واأُبدع، ويف الفقه الإ�سالمي تاأ�س�ش 
ال�سورة  تلك  لالأ�سوليني  ملاذا  اإذن  والأزمان؛  الظروف  اختلفت  واإن  الديانات  اأغلب  يف  حدث  ومثله  وجذوره،  الفقه  اأ�سل  على  ُيحافظ  لكي  ُمبكرًا؛  الفقه  اأ�سول  علم 
ال�سلبية؟ كما هو م�سور يف الفكر الجتماعي املعا�سر ويف الأدبيات الدينية وال�سيا�سية، رغم اأنهم الأ�سل والأ�سل هو املرجع! وملاذا تت�سم الأ�سوليات الدينية اليوم 
ب�ستى توجهاتها بالعنف، واملواجهات العقائدية احلادة؟ وهل الأ�سولية اليوم ل تقبل بالتعددية؛ لأنها احلق املطلق؟ نناق�ش ذلك يف مقال الكاتب اإميل اأمني املن�سور 

مبجلة التفاهم بعنوان »الأديان والأ�سوليات، يف جذور املفاهيم وحتديات الواقع الأليم«.

العالم وصراع األصوليات الدينية
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العدل واإلحسان في مقاربة تجديدية
زهرة السعيدي

يف  والح�سان  العدل  مفهومي  مناق�سة  يف  اخلو�ص  وقبل 
دعونا  الببكبباتببب،  اقرتحها  الببتببي  التجديدية  املببقبباربببة  اإطبببار 
املف�سرون  بها  ف�ّسر  التي  الطريقة  على  نظرة  نلقي  اأوًل 
الأوائل هذين املفهومني، حتى نتمكن من مالحظة الفرق 
القدمية  التفا�سر  بني  ومفاهيمه  القراآن  مع  التعاطي  يف 

واملنهج التجديدي املقرتح.
العدل والإح�سان يف املنهج التجزيئي

يبباأمببر بالعدل  »اإن اهلل  الببعببدل -يف الآيببة  اأن  الببطببري  يببرى 
بببحببق اهلل يف الإقببببرار بنعمه  والإحبب�ببسببان« - هببو الإنبب�ببسبباف 
تنفع  ل  الأ�ببسببنببام  فببباإن  املنطلق  هببذا  ومببن  عليها،  وحببمببده 
جهل  واأنبببه  لبببد  وعبادتها  حمدها  فبباإن  لببذلببك  تعطي  ول 
العدل مرادف  اأن  الطري  يعتقد  باملخت�سر  غر من�سف. 
على  ال�سر  هببو  الإحبب�ببسببان  واأن  اهلل،  اإل  اإلببه  ل  اأن  ل�سهادة 
الزخم�سري  تف�سر  يختلف  ول  ونهى.  اأمببر  فيما  طاعته 
العدل  اأن  يببرى  فهو  الببطببري،  �سابقه  تف�سر  عببن  كببثببراً 
ل  وكذلك  التطوع.  اأو  الندب  هو  والإح�سان  الببواجببب،  هو 
حيث  التفا�سر،  هببذه  على  الكثر  ال�سيء  الببرازي  ي�سيف 
هو  والإح�سان  اهلل  اإل  اإلببه  ل  اأن  �سهادة  هو  العدل  اأن  راأى 
تبنى  فقد  عا�سور،  الطاهر  حممد  اأما  بالفرائ�ص.  القيام 
قلياًل  تعمق  لكنه  والإح�سان،  العدل  تف�سر  يف  املنهج  ذات 
اإعببطبباء احلببق ل�ساحبه،  الببعببدل هببو وجبببوب  اإن  فببيببه، فببقببال 
وراأى اأن الإح�سان يختلف عن العدل يف الدرجة فقط فهو 
لفاعله«،  يكن لزماً  به، ومل  املعامل  عند  كان حمبوباً  »ما 
تعاىل..«.  اهلل  كان يف جانب  ما  الإح�سان  »اأعلى  اإن  ويقول 
يببتببوافببق مع  عببا�ببسببور  تف�سر  اأن  اأخبببرى  مببرة  نببالحببظ  اإذن، 
التفريق  بهذا  لأنببه  تف�سياًل  اأكببرث  لكنه  �سابقيه،  تفا�سر 
الببنبب�ببسبببببي ببببني البببعبببدل والإحببب�بببسبببان »يببجببعببل الآيبببببة جببامببعببة 
املعامالت  نظام  �سّعب  مببن  يتفرع  فيما  الت�سريع  لأ�ببسببول 

الجتماعية«.
اأن طريقة التف�سر هذه -والتي حتاول  اأعتقد �سخ�سياً  ل 
اأو  قا�سرة  وال�سريعة-  بالعقيدة  والإحبب�ببسببان  الببعببدل  ربببط 
اآخر،  راأي  للكاتب  لكن  لحقاً،  �ساأذكرها  لأ�سباب  حمدودة، 
املعنى  على  اقببتبب�ببسببروا  قببد  املف�سرين  هبببوؤلء  اأن  يببرى  فهو 

يقول  حيث  تفا�سرهم.  يف  والأثببر  باللغة  واكتفوا  احلببريف 
عببلببيببهببا خا�سية  تببغببلببب  الببقببدميببة  الببتببفبب�ببسببريببة  الببنببمبباذج  اإن 
التف�سر التجزيئي؛ لذلك فهي مل حتدد طبيعة مفردتي 
كانا م�سطلحني قراآنيني لهما دللة  اإذا  والإح�سان  العدل 
يجيب  الببدللببة؟  مفتوحا  مفهومان  اإنببهببمببا  اأم  حم�سومة 
املفاهيم  يف  البحث  خببالل  مببن  الببتبب�ببسبباوؤل  هببذا  عببن  الكاتب 
جبببزءا من  العببتبببببار طبيعة كونها  اأخبببذه يف  مببع  الببقببراآنببيببة 

معجم قراآين كامل.
العدل والإح�سان يف املنهج الرتكيبي

ُيببنبباقبب�ببص الببكبباتببب مببفببهببومببْي الببعببدل والإحبب�ببسببان مببن خببالل 
القراآين، ويحاول اقرتاح دللة  اللفظ  املفردتني يف  موقع 
لهذا املوقع. لنبداأ بعر�ص مالحظات الكاتب اأوًل ومن ثم 
حتليلها؛ يالحظ اأوًل اأن جذر »ع د ل« له ح�سور اأقل من 
جذر »ح �ص ن« يف الن�ص القراآين بن�سبة عالية جداً. حيث 
يف  م�ستقاته،  مبختلف  اآيببة   19٤ يف  ورد  ن«  �ص  »ح  جببذر  اإن 
اآيبببة فببقببط. ويالحظ  املببقببابببل فببباإن جببذر »عبببدل« ورد يف ٢8 
ب�سكل  »ح�سن«  مادة  على  تغلب  ال�سمية  ال�سيغة  اأن  ثانياً 
لفت خا�سة يف الآيات املدنية، مثال: »ح�سنى«، »ح�سنات«، 
»من  مثل:  و»جببباء«،  »اآتببى«  قبيل  من  اأفببعببال  مع  وت�ستعمل 
جببباء ببباحلبب�ببسببنببة فببلببه خببر مببنببهببا«، ويف هبببذا دلببيببل عببلببى اأن 
والبب�ببسببهببادة.  الغيب  عبباملببي  بببني  تفاعلي  لببه طببابببع  الإحبب�ببسببان 
ا�سم  يف  اأي�ساً  »ح�سن«  ال�سمية جلذر  ال�سيغة  تتج�سد  كما 
الفاعل الذي ورد يف ٣9 اآية؛ مثل: »واهلل يحب املح�سنني«، 
بالن�سبة لل�سيغة  اأما  »اإح�سان«.  امل�سدر  ورد ب�سيغة  واأي�ساً 
اأح�سنتم  اأح�سنتم  »اإن  مثل:  اآيببة   ٢٤ يف  وردت  فقد  الفعلية 
تفيد  دللببة  ال�سمية  لل�سيغ  اإن  الكاتب  يقول  لأنف�سكم«، 
»ال�سم  لأن  اأي�ساً؛  العربية  اللغة  تثبته  ما  وهببذا  الثبوت، 
قارة  ب�سورة  لل�سيء  املعنى  به  يثبت  ما  على  يدل  باأنواعه 
لذلك  التدرج.  تفيد  فهي  الفعلية  ال�سيغة  اأمببا  ومببوؤكببدة«، 
ي�ستخل�ص الكاتب اأن قيمة الإح�سان -اعتماداً على موقعها 
والتدرج، لذلك فهي  الثبات  القراآين- تدل على  الن�ص  يف 

املعنى. مفهوم من�سبط 
اأ�سقط الكاتب ذات املبداأ على جذر »ع د ل«، وا�ستخل�ص اأن 

الن�ص القراآين عمل على تو�سيع دللة العدل حتى تتجاوز 
مب�ساواة«؛  احلقوق  »اأداء  على  يببدل  الببذي  اللغوي  معناها 
والإن�سان  اهلل  حقوق  ت�سمل  وا�سعة  دللت  ذات  فاأ�سبحت 
وتت�سعب اإىل املجالت العقدية، والقيمية، والجتماعية...

وغرها.
موؤ�ِس�سة،  اأخببالقببيببة  قيمة  الإحبب�ببسببان  اإنَّ  هنا  الببقببول  مُيببكببن 
املجتمع؛  لدى  وتعيينه  اتخاذه  يجب  اإجببراء  العدل  بينما 
والإح�سان  العدل  الكمية بني مفردتي  الفوارق  فاإن  لذلك 
تدل على اأن الن�ص القراآين اأوىل القيم الأخالقية املوؤ�س�سة 
اأهببمببيببة اأكببببر حببتببى تببرت�ببسببخ يف نببفببو�ببص الأفبببببراد وتببوؤهببلببهببم 

)العدل(. التطبيقي  للجانب 
ما مُييز املنهج الرتكيبي هو اأنه ينظر للن�ص القراآين على 
القدمية  املببقبباربببات  جمع  حيث  وكببوين؛  متنا�سق  ن�ص  اأنببه 
اأن املقاربات القدمية ترى  واملقاربات احلداثية، ففي حني 
اإل اهلل، وترى املقاربة  اإله  اأن ل  اأن العدل هو �سهادة  مثاًل 
كونها  تتعدى  ل  فقط  مدنية  دللبببة  للعدل  اأن  احلببديببثببة 
املنهج  ياأتي  وال�سيا�سي،  الجتماعي  النتظام  عن  تعبراً 
املنظومة  يف  �سامل  هدف  هو  العدل  اأن  ليو�سح  الرتكيبي 

القراآنية.
الكاتب  مببع  اأتببفببق  اأن  اإل  اأ�ببسببتببطببيببع  اأنببنببي ل  مببن  وبببالببرغببم 
اإنه يبدو  فيما اأورده يف بحثه حول املنهج الرتكيبي؛ حيث 
املنهج  اأعتر  اأن  كذلك  اأ�ستطيع  ل  لكني  �سليم،  منهج  يل 
ظهر  املنهج  هذا  اأن  وهو  ب�سيط؛  ل�سبب  قا�سر  التجزيئي 
يف وقبببت كببانببت احلببباجبببات فببيببه خمببتببلببفببة حببيببث كبببان امل�سلم 
الآن  لكن  عليه،  ومببا  لببه  مببا  اهلل،  مببع  فهم عالقته  يببحبباول 
احلببيبباة الجتماعية  مببن  جبببزءاً  الإ�بببسبببالم  اأ�ببسبببببح  اأن  وبببعببد 
وال�سيا�سية واأحياناً القت�سادية اختلفت احلاجات وظهرت 
مقاربات تنا�سب هذه احلاجات. وهذا يحدث كثراً حتى يف 
اأوروبا  يف  الزواج  اختلف مفهوم  فمثاًل  الأخرى؛  الثقافات 
ثقافة  لأن  �سنة،   50 قبل  عليه  كان  عما  املتحدة  والوليات 
لزاماً  فاأ�سبح  اختلفت  الدميوغرافية  وتركيبته  املجتمع 
املببفببهببوم حببتببى يتنا�سب مببع كل  اآخبببر لببهببذا  تببعببريببف  تببقببدمي 

الهويات اجلندرية يف املجتمع.

اإىل  يرجع  اإمنا  املعتمدة  الفكرية  الأدوات  جناعة  وانعدام  تعرث  من  امل�سلمني  عامل  ي�سهده  ما  اإن  التحديث«  و�سرورة  »الإ�سالم  كتابه  يف  مالك  الرحمن  ف�سل  يقول 
»الفتقار اإىل املنهج ال�سالح لفهم القراآن«؛ لذلك كتب اأحمد النفري بحًثا بعنوان »العدل والإح�سان يف القراآن الكرمي.. مناهج النظر والت�سرف«، يف جملة »التفاهم«، 

مقرتحًا فيه حتقيق قراءة جتديدية للمفاهيم املفتاحية يف القراآن با�ستخدام اأدوات فكرية خمتلفة اأ�سقطها على مفهومي العدل والإح�سان.

Zahra.alsaidi09@gmail.com
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القراءات الحداثية للنص القرآني بين القبول 
عبداهلل العلويوالرفض

اأو  )البببقبببراآن(  املببقببد�ببص  الببكببتبباب  الت�سكيك يف  ببباحلببداثببني  وو�ببسببل 
ال�سعر  )يف  كببتببابببه  يف  ح�سني  طببه  عببنببد  وجببدنببا  مببا  مببثببل  التلميح 
بال�سعر  الت�سكيك  اأن  الأكادمييني  بع�ص  يببرى  حيث  اجلاهلي( 
اجتاهات  ثالثة  ظهرت  وعموًما  بالقراآن،  ت�سكيك  هو  اجلاهلي 
ب�سرا�سة  واملببدافببع  املخالف  ومنهم  املببوؤيببد  منهم  البب�ببسبباأن  هببذا  يف 
ولقد عر�ص  الو�سط،  الع�سى من  القراآن ومنهم من م�سك  عن 
بكلية  الإ�ببسببالمببيببة  ال�سريعة  اأ�ببسببتبباذ  الآراء  هببذه  بع�ص  ونبباقبب�ببص 
»التف�سر  املببنبب�ببسببي يف مببقببالببه:  قببا�ببسببم  بببالببقبباهببرة حمببمببد  الببعببلببوم 
اأمنوذًجا«،  عبدالرحمن  طه  والت�سريعي،  الأخالقي  بني  القراآن 
اأن  ا�ستطعوا  احلببداثببيببني  اإن  نببقببول  اأن  ن�ستطيع  مببدى  اأي  فبباإىل 
ي�سعوا منهًجا حقيًقا لتجديد القراءات للقراآن؟ يف مقابل ذلك 
من  يجعل  القراآن  قد�سية  من  التخل�ص  اإن  نقول  اأن  ميكن  هل 
املف�سرون  اأثببقببل  وهببل  حداثية؟  علمية  درا�ببسببة  درا�سته  اإمكانية 

املختلفة؟ بتف�سراتهم  القراآن  القدامى 
ورف�سها  احلببداثببة  قبول  بني  اليوم  احلا�سلة  املواجهة  تكن  مل 
يف  املحدثني  التقليديون  عار�ص  فقد  املعا�سرة،  الثقافة  وليد 
ثببورة  مببن  وجببدنبباه  مببا  املعار�سات  هببذه  واأببببرز  العبا�سي،  الع�سر 
الببوزن  يف  والتجديد  اخلمرية  باملقدمة  نببوا�ببص  اأبببي  �سد  النقاد 
والقافية، والتجديد يف بنية الق�سيدة العربية، وو�سل باخلليفة 
الفل�سفة  اإىل حرق كتب  الأندل�ص  الدولة الأموية يف  املن�سور يف 
للفيل�سوف ابن ر�سد واتهمه بالكفر والإحلاد، لذا ُينقل عن ابن 
ر�سد اأنه قال: »ُبلينا بقوم يظنون اأن اهلل مل يهد غرهم«، وهذا 
و�سفهم-  »ح�سب  املحدثني  بني  ال�سراع  من  جنببده  ما  ذاتببه  هو 
جعلته  فقدا�سته  به،  امل�سا�ص  ميكن  ل  القراآن  اأن  يرى  من  وبني 

ممنوعا من امل�سا�ص به، فما هي احلداثة؟ 
كل  عن  بالن�سالخ  احلداثة  كلمة  »توحي  معلوف:  فببادي  يقول 
مببا�ببص، بببالببقببدر ذاتبببه البببذي تببوؤكببد فببيببه عببلببى فببكببرة الببذهبباب اإىل 
الفكر  يف  فاحلداثة  املجهول....«  الزمن  اإىل  وال�سر  امل�ستقبل، 
العربي ُتعد منعطًفا حقيقًيا ومنهًجا جدلًيا، مما ا�سطر الكثر 
الذين  اقتنع  حببني  عوي�سة  »اإ�سكالية  يببعببدوه  اأن  املفكرين  مببن 
ا�ببسببتببعبباروه ببب�ببسببرورة هببدم البببذات وا�ببسببتبببببدالببهببا بببالآخببر لتحقيق 
تعددت  فقد  الببغببرب«،  من  مركزًيا  ي�سع  الببذي  احلببداثببي  النمط 
الببتببعبباريببف لببلببحببداثببة، »فببمببنببهببم مببن رببببط هبببذه الببلببفببظببة بحقبة 
تاريخة ممتدة اأو خمتزلة، ومنهم من ربطها بالتطور ال�سناعي 
واملببعببلببومبباتببي والببثببقببايف، ومببنببهببم مببن ربببطببهببا بببالببتببحببرر والببتببقببدم 
والعقالنية والعلمانية...  وغرها من التعاريف، ولكن رمبا ما 

ذكره املن�سي يف نظرة طه عبدالرحمن للحداثة هو روؤية »نراها- 
�ساحلة وتنطلق من منطلقات حقيقية، فيذكر املن�سي يف مقاله 
تقع يف  اأنببهببا  التعاريف  هببذه  «اأي طببه- يف  الببذكببر: »لحببظ  �سابق 
تببهببويببل هببذا املببفببهببوم حببتببى تبببببدو احلببداثببة وكبباأنببهببا كببائببن عجيب 
ت�سور  هو  للحداثة  الت�سور  هببذا  اأن  يببرى  فهو  ثم  ومببن   )....(
غر حداثي، لأّنه ينقل احلداثة من رتبة مفهوم عقلي اإجرائي 
ينبغي  اأنببه  اإىل  يذهب  فهو   ،).....( حدثي  وهمي  �سي  رتبة  اإىل 
النظر اإىل احلداثة من خالل التفريق بني روحها وواقعها....» 
مبادئ  ثالثة  على  عبدالرحمن  طببه  عند  احلببداثببة  روح  ويببقببوم 
اأن الأ�ببسببل يف احلببداثببة النببتببقببال من  وهبببي: مبببببداأ الببر�ببسببد اأي« 
يف  الأ�سل  »اأن  اأي  النقد  ومبداأ  الر�سد،  حال  اإىل  العتقاد  حال 
النتقاد...«ومبداأ  اإىل حال  النتقال من حال العتقاد  احلداثة 
ال�سمول اأي »اأن الأ�سل يف احلداثة الإخراج من حال اخل�سو�ص 
الإ�سالم  عن  املدافعون  الإ�سالميون  ال�سمول...«يتهم  حال  اإىل 
للن�ص  اجلببديببدة  الببقببراءة  اإىل  واملتطلعني  احلببداثببيببني  والببقببراآن 
اأولببئببك  خا�سة  والببلببيببرالببيببة،  والعقالنية  بالعلمانية  الببقببراآين 
الذين لب�سوا املعطف الإ�سالمي، فاأخذوا على عاتقهم من خالل 
البنى  «وتقوي�ص  زعزعة  على  يعدونها-  »كما  امل�ستنر  فكرهم 
اأ�سالفهم  اأن ف�سل  املفاهيمية للفكر الإ�سالمي من الداخل، بعد 
من تقوي�سها من اخلارج ببدائل عقدية واأيديولوجية م�ستوردة 
واحلقيقة  احلببداثببة....«  بدعوى  املارك�سية  عر�سها  على  ترتبع 
اإن  نببقببول  اأن  ميكن  »ل  يببقببول:  حيث  املن�سي  ذكبببره  مببا  مببع  نتفق 
جديدة  قبببراءة  بح�سول  اإل  احلببداثببة  اإىل  يدخلوا  مل  امل�سلمني 
للقراآن، وذلك لأنه �سر وجود الأمة امل�سلمة و�سر �سنعها للتاريخ 
)....(، يف املقابل فاإن واقع احلداثة يف املجتمع الغربي قام على 
اأ�سا�ص مواجهة املوؤ�س�سات الكن�سية )....( لأنها مار�ست و�سايتها 
من   ،».... وال�سيا�سة  والثقافة  الروح  على  وو�ساية  الدين،  على 
ذلك نفهم اأن احلداثة هي يف منبتها مواجهة مع الدين اأًيا كان 
الديني  املجتمع  يف  الببرفبب�ببص  احلببداثببة  لقببت  فكما  الببديببن،  هببذا 

الغربي، لقت ذات امل�سر يف املجتمع العربي والإ�سالمي.
القراآن،  تناول  يف  للتقليد  يت�سدوا  اأن  احلداثيون  حبباول  لقد 
احميدة  ي�سفها  الببتببي  الببقببدميببة  التفا�سر  كببتببب  ذلببك  يف  مبببا 
اأن  تببريببد  تفا�سر  فببهببي  الببرتاثببيببة«،  »الببتببفببا�ببسببر  ببباأنببهببا  النيفر 
كل  يف  تعي�ص  اأن  ميكن  روًحببا  للقراآن  جتعل  ول  للما�سي  تعود 
اأن  تريد  «ل  باأنها  احميدة-  يقول  »كما  فهي  وتتجدد  الأزمببان 
فهم  اإثببراء  يف  احلديثة  واحل�سارية  املعرفية  املقت�سيات  تفّعل 

عقيًما،  ا  ن�سً الببقببراآن  مببن  يجعل  وهببذا   ،»... للن�ص  امل�سلمني 
على  �ببسببواء  للكون  املختلفة  الببتببطببورات  ي�ساير  اأن  ي�ستطيع  ل 
امل�ستوى الجتماعي اأو القت�سادي اأو ال�سيا�سي اأو غره، وهذا 
الإ�ببسببالم  ببباأن  نقول  اأن  ن�ستطيع  كيف  اأنببه  اإ�سكالية  يف  ي�سعنا 
والبببقبببراآن هببو ديبببن �ببسببمببول وكببلببيببة. وعببمببوم الببقببول فببباإن هبببوؤلء 
احلداثيني اأمثال حممد اأركون، وحممد �سحرور  وعبد املجيد 
«الت�سدي  الكاّلم-  يو�سف  الدكتور  يقول  »كما  ال�سريف حاولوا 
والتحليل،  بببالببقببراءة  و�سنة  قببراآًنببا  برمته  الإ�ببسببالمببي  لببلببرتاث 
كل  على  ال�سلف  فر�سها  الببتببي  الببقببيببود  مببن  بببذلببك  متحررين 
راف�سني  فهمه،  وحماولة  القراآن  ق�سايا  يف  اخلو�ص  اأراد  من 
الببتببقببلببيببديببة )....( ويببقببرتح هبببوؤلء  املببنبباهببج الإ�ببسببالمببيببة  تببلببك 
تطبيقاتها  اأن  يعتقدون  حداثية،  مناهج  احلداثيني-  -يعني 
متكن  اأن  �ساأنها  من  مهمة،  نتائج  �ستفرز  القراآين  الن�ص  على 
الببفببكببر الإ�ببسببالمببي مببن النببفببالت مببن قببيببود املببا�ببسببي، وقب�سة 
التخلف الذي اأحكم �سيطرته على امل�سلمني منذ قرون خلت«، 
ولذلك هم يعدون اأن املفكر الغربي »جتاوز حمرمات الكني�سة 
بالن�ص  املبببببا�ببسببر  واتبب�ببسببالببه  الببديببنببيببة،  للن�سو�ص  لتف�سرهم 
الكني�سة،  و�ببسبباطببة  ظببهببره  وراء  رامبببًيبببا  والجنببيببلببي  الببتببوراتببي 
ومبب�ببسببتببعببيببًنببا ببباملببنبباهببج الببنببقببديببة احلببديببثببة يف فببهببم الببنبب�ببسببو�ببص 

الب�سرية، من اأجل فهم اأح�سن للن�ص الديني املقد�ص«. 
ختاًما، يف احلقيقة ل ن�ستطيع اأن نقول اإن الدعوة التي اأثارها 
املفكرون احلداثيون يف العامل الإ�سالمي ب�ساأن جتديد القراآءة 
الإ�بببسبببالم وت�سكك  اإنببهببا حتببببارب  اأو  ببباجلببمببلببة،  ببباطببلببة  لببلببقببراآن 
هناك  اأّن  الببقببول  ميببكببن  ولببكببن  املببقببد�ببص،  كببتببابببهببم  يف  امل�سلمني 
القد�سية  نزع  واأن  بع�سهم،  عند  احلداثية  النظرة  يف  مبالغة 
من القراآن هي م�ساألة ل تقدم ول توؤخر، ولكن ل بد من اإعادة 
قراءة  القراآن  وقببراءة  عام،  ب�سكل  الإ�سالمي  اخلطاب  �سياغة 
من  التقليل  عن  بعيًدا  للنا�ص،  العامة  احلياة  تنا�سب  حداثية 
روح  ذا  الببقببراآين  الن�ص  ي�سبح  وبببذلببك  امل�سلمني،  عند  قيمته 
منتع�سة معي�سة م�سايرة لتقلبات النا�ص واأحوالهم وتطوراتهم 
يف املجالت املختلفة، »فالفعل احلداثي الإ�سالمي « كما يقول 
على  واإمّنبببا  الببديببن،  مببع  الت�سارع  اأ�ببسببل  على  يقوم  ل  املن�سي-  
الدين  مع  التفاعل  لأن  وذلك   )...( الدين  مع  التفاعل  اأ�سل 
اإذ  امل�سلمني،  جمهور  لدى  الإبداعية  الطاقة  توليد  اإىل  يوؤدي 
بقدر ما تكتمل يف �سدر امل�سلم القوة الإميانية، ت�ستعد ملكاته 

لالإبداع والإنتاج..«.

تنوعت اخلطابات املختلفة حول احلداثة يف الثقافة العربية والإ�سالمية، وخال�سة فيما يتعلق باحلداثة يف اخلطاب الديني والتفا�سري القراآنية، ويبدو اأن هذه 
النظرة املتفردة منطلقاتها ناجتة من تاأثر اأمثال هوؤلء بالفكر الغربي للحداثة خا�سة بعد الع�سور الو�سطى التي ت�سمى ع�سور الظالم، والتي تخل�ست فيها الثقافة 
العامل  املعا�سرة يف  اأن الدخول احلقيقي للحداثة  للعامة، ونظن  العام  الثقافة والتناول  العامة، وو�سع الأديان يف مو�سع  الكني�سة على احلياة  الغربية من �سيطرة 
اأي بعد انتهاء التيار الكال�سيكي للفكر العربي، ثم ا�ستمر هذا الجتاه يف التو�سع �سيئا ف�سيًئا  اأواخر القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن الع�سرين  العربي بدايته يف 

حتى اأ�سبح له جذور متاأ�سلة يف العامل العربي والإ�سالمي. 

abdlla1991@gmail.com
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المؤسسات الدينية اإلسالمية بين 
قيس الجهضمي اإلصالح والتطرف

qabuazan@gmail.com

يكون  اأن  اإىل  الإ�ببسببالم  يف  الدينية  املوؤ�س�سات  �سعف  اأدى  وقببد 
�سببا من اأ�سباب التفرق والن�سقاق والتطرف، لأنها عجزت عن 
ا�ستيعاب اجلديد ونفاذ �سر النا�ص على التهديد ال�ستعماري 
لببلببدولببة والبببديبببن، فببظببهببرت دعببببوات قببويببة لإزاحببتببهببا مببن حياة 

النا�ص.
كما كان للتغيرات احلا�سلة يف النظام العاملي وا�ستيالء اأوروبا 
الدولة  نظام  وقببيببام  الببعببامل،  مناطق  معظم  على  ال�ستعمارية 
الإحيائيات  الإ�سالمية، ثم ظهور جماعات  املناطق  الوطنية يف 
قامت  الذي  وهو  الفقهي،  التقليد  حماربة  يف  �سبب  املتطرفة، 
ال�ستعمار  مواجهة  يف  يقّدم  مل  فهو  الدينية،  املوؤ�س�سات  عليه 
الفقهي،  املببوروث  خببالل  من  اجلهاد  اأو  الهجرة  فكرتني  �سوى 
الوطنية  احلركات  هو  امل�ستعمرين  اأخببرج  الذي  الواقع  يف  لكن 
التي  الوطنية  البببدول  اأن  ال�سيد  ويببذكببر  ال�سيا�سي،  والن�سال 
قامت خارج اململكة العربية ال�سعودية مرت مبرحلتني: مرحلة 
الع�سكرية  الأنببظببمببة  مرحلة  ثببم  ال�ببسببتببقببالل،  اأجببل  مببن  الكفاح 
املوؤ�س�سة  والأمنية، واأن الع�سكريني والتحديثني قاموا بتجريد 
الدينية من اأكرث مواردها ووظائفها بحجة التحديث والتقدم.
وقبببد قبببام الببكبباتببب بببتببنببمببيببط الببعببالقببة ببببني البببدولبببة واملببوؤ�ببسبب�ببسببة 
اأمنببباط: الأول منببط احلببفببظ والنببدمبباج يف  ثببالثببة  الدينية يف 
انحفظت  فالبنية  وال�سعودية،  املغرب وم�سر  الدولة مثل  نظام 
يف  جببديببدة  تقاليد  ظهرت  حببني  يف  �سعف  على  ولببو  النهاية  يف 
املوؤ�س�سة الدينية؛ �سواء من جهة اجلماعة اأومن جهة عالقتها 
يف  �ساد  وقد  وال�ستتباع،  الإ�سعاف  منط  والثاين  ال�سلطة،  مع 
والعراق وليبيا  �سوريا  والع�سكرية مثل  الأمنية  الأنظمة  بلدان 
اأكرث  فقدت  الدينية  فاملوؤ�س�سة  واجلببزائببر؛  وال�سودان  وتون�ص 
الأ�سوليات  وا�ست�سرت  �سديدة  ل�سغوط  وتعر�ست  وظائفها 
فببيببهببا، ويف الببنببمببط الببثببالببث منببط احلببيبباد الببببودود، وقببد ظببهببر يف 
ال�سيد  ويخل�ص  وموريتانيا،  ولبنان  والأردن  عمان  مثل  بلدان 
با�سم  حببركببات عنف قوية  مببا ظهرت  احلببيبباد  بببلببدان  اأنببه يف  اإىل 
الدين، ويف بلدان الإ�سعاف ظهر فيها عنف كثر با�سم الدين، 

اأما بلدان احلفظ والندماج فظهر ب�سورة متو�سطة.

فهي  �سيا�سي؛  مبب�ببسببروع  اأي  متلك  الدينية  املوؤ�س�سات  تكن  مل 
�ببسببرعببان مبببا انبب�ببسببوت حتبببت نببظببام البببدولبببة الببوطببنببيببة، فبباملببفببكببر 
الإ�سالمي حممد ر�سيد ر�سا كان يرى اأن الإمامة من الفرعيات 
اأخذت �سبغتها الدينية ب�سبب  اأ�سول الدين، واإمنا  ولي�ست من 
ال�سنهوري لكي تكون  بالإ�سالم، كما يرى عبدالرزاق  ارتباطها 
القانوين  نظامها  يكون  اأن  بد  ل  �سرعية  الوطنية  الببدول  هذه 
ثالثينيات  عر  تبلورت  وقد  الإ�سالمية،  ال�سريعة  على  قائما 
الببقببرن املببا�ببسببي فببكببرة ا�ببسببتببعببادة البب�ببسببرعببيببة الببديببنببيببة يف املجتمع 
والدولة عن طريق التنظيم للجماعات الإ�سالمية ثم انت�سرت 
اإن  القائلني  ملقولة  مهدت  وقببد  املتدينني،  ال�سباب  اأو�ببسبباط  يف 

ال�سالم دين ودولة وم�سحف و�سيف.
حتويل  عمليات  خالل  من  ال�سرعية  ا�ستعادة  منهجية  وجتلت 
ال�سلطة  تعتر  جببديببدة  تاأويليات  على  اعتمدت  كما  املفاهيم، 
الوحيدة  الو�سيلة  اأنها  بحجة  الدين  اأركان  من  ركنا  ال�سيا�سية 
املببوؤ�ببسبب�ببسببات  ببباإ�ببسببعبباف  قببامببت  الببتبباأويببلببيببات  هبببذه  لببكببن  لتطبيقه، 
وقد  ومرجعيتها،  حجيتها  وجببوه  من  الكثر  و�سلبها  الدينية 
البب�ببسببحببوة، فاأ�سبح الإ�ببسببالم  الببعببقببود الأخببببرة حببركببة  �ببسببادت يف 
البببيبببوم ومببنببذ اأكببببرث مبببن عببقببديببن مبب�ببسببكببلببة عبباملببيببة مببببا اأفبببرزتبببه 
العامل،  حببول  انت�سرت  اأفببكببار  من  املت�سددة  الدينية  اجلماعات 
وحلت  الإرهبباب،  مكافحة  ودولببه  الدينية  موؤ�س�ساته  على  فكان 
حمل التقليد الفقهي جماعات اإحيائية اأرادت تغير املجتمعات 
لنظام  ومببفببارقببة  للتقليد  مببعبباديببة  جببديببدة،  مبفاهيم  والببببدول 

العامل اجلديد يف الوقت نف�سه.
وكببانببت املببوؤ�ببسبب�ببسببة الببديببنببيببة مببن اأحبببد اأ�ببسببببباب ظببهببور اجلببمبباعببات 
العتدال  ن�سر  على  اأي�سا  القادرة  فهي  لذا  املتطرفة،  الدينية 
وتاأمني املجتمعات القلقة منها، ومنع انت�سار اأجيال جديدة من 
معتنقي اأفكار التطرف والعنف، واملوؤ�س�سة الدينية رغم �سعفها 
والتعليم  العبادات  اأداء  يف  واملرجعية  الإمببامببة  تتوىل  زالببت  ما 
الديني والفتوى والإر�ساد العام كما يرى ال�سيد، وهناك اإجماع 
للدين  ال�سرورية  الأمببور  هذه  اأن  ال�سلطات  �سمن  من  �سعبي 
لبد اأن تبقى �سمن �سالحيات ووظائف املوؤ�س�سة الدينية، لكن 

جرى جتاوز يف هذه املوؤ�س�سات الدينية على الثوابت يف العقيدة 
والبببعبببببببادات يف زمبببن البب�ببسببحببوة، و�ببسببار الببفببرد هببو احلببجببة بببدل 

الأحاديث والآيات، وح�سلت ان�سقاقات على فتوى هذا وذاك.
با�سم  خطرة  مفهومية  حتويالت  ح�سلت  اأنببه  ال�سيد  ويذكر 
الأوىل  نببقبباط:  ثبببالث  يف  الببتببحببويببالت  هبببذه  وتتلخ�ص  الببديببن، 
لل�سريعة،  تطبيقها  لعدم  لل�سرعية  فاقدة  جمتمعاتنا  اعتبار 
اأو  ا�ببسببم اخلببالفببة  اإقببامببة ال�سلطة حتببت  والببثببانببيببة هببي �ببسببرورة 
الإمامة من اأجل تطبيق ال�سريعة، واأخرا ا�ستح�سار الفري�سة 
الغائبة وهببي اجلببهبباد بببالببداخببل واخلبببارج لإقببامببة هببذه الببدولببة 
واإحبببقببباق البب�ببسببرعببيببة، ويبببرى الببكبباتببب اأن كبببلَّ هبببذه املببقببولت هي 
هذه  مواجهة  واأن  وثوابته،  الدين  انحراف خطر عن �سحيح 
الدعوية،  للموؤ�س�سات  الأول  الواجب  املفهومية هي  التحويالت 
فهي خطر على الدين وامل�سلمني واملجتمع قبل اأن تكون خطرا 
املجتمعات  وم�سلحة  الدين  م�سلحة  واأن  والعامل،  الدول  على 
عليها،  وال�سراع  الدولة  �سلطة  الدين من  نزع  اليوم وغدا هي 
ويرى اأننا بحاجة لنقد املفاهيم واإخراجها من نطاق التطرف، 
لوظائفها  الدينية  املوؤ�س�سة  مبراجعة  اإل  الأمببر  هببذا  يتم  ول 

ومهامها يف جميع املجالت.
اأن حتت�سن  الببديببنببيببة  املببوؤ�ببسبب�ببسببات  عببلببى  اأن  نببظببري،  مببن وجببهببة 
عنفوانه  مببع  وتببتببفبباعببل  املببجببتببمببع  يف  الببنبب�ببسببط  العن�سر  البب�ببسببببباب 
الوعي  على  والقائمة  لالإن�سانية،  البببببنبباءه  الأفببكببار  ت�سير  يف 
للتح�سر  الببو�ببسببول  لببه  يهيئ  مبببا  وظببروفببه  املجتمع  مب�سالح 
والتقدم؛ اإذ يتجلى لنا اأن الأفكار املتطرفة امل�ستندة على الفهم 
التقليدي من خالل اأيديولوجية اجلماعة والتي تتدخل يف كل 
اأن  فحريٌّ  وال�سقاق،  التفرقة  اإل  لنا  تنبت  مل  احلياة  جمببالت 
ت�ستغل الأفهام والطاقات يف كل جمال يف نطاقه اخلا�ص وبفهم 
تتحكم  اأن  الدينية  فللموؤ�س�سة  الواقع،  �سياقه احلايل يف  يخدم 
يف العبادات وال�سعائر الدينية لكن ل ينبغي لها اأن ت�سيطر على 
جمالت العلوم التطبيقية يف كل احلدود، والتي هي يف الواقع 

جزء من قيام احل�سارة.

اإن للموؤ�س�سة الدينية دورا مهما يف تنظيم احلياة العامة للمجتمع، وتوجيهه مبا يخدم �سالح الإن�سانية، فكل دين وخ�سو�سا ديانات التوحيد، كما يذكر ر�سوان 
يتناول  لذا  والواقع؛  الن�ش  مع  تعاملهم  خالل  من  الدين  لعلماء  التاريخية  التجربة  يف  يتمثل  والتقليد  املقد�ش،  الكتاب  هو  فالن�ش  و»تقليد«؛  »ن�ش«  هو  ال�سيد، 
ال�سيد يف مقاله »املوؤ�س�سات الدينية الإ�سالمية م�سكالت التاريخ واحلا�سر و�سرورات الإ�سالح« -واملن�سور يف جملة »التفاهم«- دور املوؤ�س�سات الدينية التي ت�سكلت 
التي هي عبارة  الدينية  املوؤ�س�سة  اأن  فال�سيد يرى  املجتمع؛  والتقدم يف  الإ�سالح  م�ساألة  الإ�سالم، وم�سكالتها ودورها يف  »الفقهية« يف  الدينية  التقاليد  من خالل 
عن علماء وفقهاء يربطون بني الن�ش وجماعة امل�سلمني يف الواقع، وتكون اإدارتها تطوعية اأي اأن التكليف القائم عليها لي�ش اإلهيا، واإمنا هو من جماعة امل�سلمني 
ارتبطت  ذلك  وبعد  النا�ش،  احتياجات  ح�سب  وتقاليدها  اأعرافها  املوؤ�س�سة  لهذه  اأ�سبحت  ثم  ومعرفة،  ودين  اأمانة  من  الأ�سخا�ش  هوؤلء  من  راأوا  ما  ح�سب  على 

اأي�سا. باحتياجات الدولة 
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برتران بادي في نشوء الدولة 
المستحيلة والدولة المستوردة

أمجد سعيد

يببببقببببارب بببببرتببببران بببببببادي اأمنببببببببوذج الببببدولببببة الببعببربببيببة 
الإ�سالمية، قدمياً وحديثاً من منظور علم الجتماع 
ويببريببد  البب�ببسببيببا�ببسببيببة.  التنمية  مبحث  مببن  وبببالأخبب�ببص 
الوجه  الأحبباديببة  املببقبباربببات  تببتببجبباوز  اأن  هببذه  ملقاربته 
التي تبحث عن اأوجه الت�سابه وتهمل الفروقات مهما 
اأخبببرى، ل  قامت ووجبببدت. هببذا مببن جهة، ومببن جهة 
الباحثني،  بع�ص  خالف  على  يتحدث،  اأن  بادي  ُيريد 
عن حداثات متعددة بال قوا�سم م�سرتكة جتمع بينها، 
الوحدة  يتو�سط  الببذي  اجلببزء  يف  قب�سته  يلقي  واإمنببا 
اإن  بل  التوحد.  يلغي  األ  التعدد  �ساأن  فمن  والتعدد. 
�ساأنها  بل  لتت�سابه،  كانت  ما  ال�سيا�سية  النظم  جميع 
اأن تتخذ اأمناطاً خمتلفة وطرازات متباينة؛ لكن من 
ا األ تتعار�ص كلية، اإذ ثمة تقنيات �سيا�سية  اأمرها اأي�سً
وهي  �ساملة  اإ�سكالية  ثمة  اأن  كما  وعببامببة،  م�سرتكة 
بادي  برتران  ويراجع  ال�سيا�سي.  التحديث  اإ�سكالية 
الع�سور  عببن  ال�سائدة  الت�سورات  الدولتني  كتاب  يف 
حتت  �سكنت  قد  الع�سور  هذه  كانت  لو  كما  الو�سطى 
التي  الأنببظببار  تلك  يراجع  كما  رهيب،  �سيا�سي  جمود 
تذهب اإىل اأنَّ ثمة قطيعة تامة بني احلداثة ال�سيا�سية 

الع�سور.  وتلك 
اأ�ببسببا�ببسببيببة بببنببى عليها بببرتببران بببادي  هببنببالببك مببقببدمببات 
حتليله لنظام الدولتني ال�سيا�سي، ومن هذه املقدمات، 
مببا مببن نببظببام �ببسببيببا�ببسببي اإل ويببقببوم ل عببلببى النبب�ببسببجببام 
والتواوؤم بقدر ما يقوم على التوتر وال�سراع، وطبيعة 
ال�سيا�سي.  التحديث  اإىل  توؤدي  التي  ال�سراع هي  هذا 
ومن  خالقا،  يكون  اأن  التوتر  �ساأن  من  فبباإنَّ  ثم  ومببن 
مثل  �سليلة  تببكببون  األ  الببغببربببي  مبعناها  الببدولببة  �ببسبباأن 
الببغببرب بف�سل  الببدولببة يف  تببوطببدت  الببتببوتببر، فقد  هببذا 

توتراتها الداخلية وهو الأمر الذي مييزها عن باقي 
الكيانات ال�سيا�سية الأخرى كالإمراطوريات والنظم 
بينما  الغرب»  غر  يف  �سادت  التي  ال�سيادية،  الأبببويببة 
تتغذى الدولة يف الغرب من التحديات التي تواجهها، 
اأنها  نرى  حتدثها،  التي  املقاومات  ح�ساب  على  وتنمو 
خارج الغرب تزداد �سعفاً اأمام اأدنى منازعة، وتتعر�ص 
لببلببخببطببر حبببني تبببواجبببه اأقببببل حببمببل اإ�بببسبببايف، وتببتببعببر�ببص 

اأمام رف�ص التبعية لها«. لل�سقوط 
الببقببطبببببني  املبببقبببدمبببة، وببببيبببان  اأنَّ احلببفببر يف هببببذه  غبببر 
اللذين دار عليهما التوتر، يظهر اختالفاً بني الثقافة 
الببعببربببيببة الإ�ببسببالمببيببة والببثببقببافببة الببغببربببيببة احلببديببثببة، 
اأن  ميكن  فيما  اأي  لهوتيا؛  الببدولببة  عليه  تبنى  فيما 
الثقافة  فبباإن  اأوىل  جهة  فمن  الدولة؛  لهببوت  ن�سميه 
اإلهية،  ب�سلطة  اأي تفوي�ص لالإن�سان  تنفي  الإ�سالمية 
ومنهم من ي�سمي هذه الثقافة ثقافة عدم التفوي�ص. 
اأدى  امل�سيحي  فالتفوي�ص  املببفببارقببة،  كانت  والنتيجة 
اإىل التمثيل ومن ثم بناء الدولة احلديثة، بينما عدم 
التمثيل  فكرة  انتفاء  اإىل  اأدى  الإ�سالمي  التفوي�ص 
عن  ف�ساًل  احلديثة،  للدولة  الثاين  الركن  هي  التي 
املقدمة  تاأ�سي�سا على هذه  ال�سيادة.  الأول وهو  الركن 
يببحببلببل ببببرتبببران بببببادي طبببببيببعببة الببنببظببام البب�ببسببيببا�ببسببي يف 
بادي  برتران  يرى  والإ�سالمية.  الغربية  احل�سارتني 
اأنه اإن كان من �سمة بارزة متيز التاريخ الغربي؛ فاإنها 
هو  وهذا  م�ستقل،  �سيا�سي  حيز  ابتداع  �سمة  �سك  بال 
منبع الدولة، وهو معني ال�سيا�سية الغربية يف القرون 
ي�سمى  مببا  الع�سور  تلك  يف  ثمة  كببان  فما  الببو�ببسببطببى. 
ف�سيئا  �سيئا  حتببدد  واإمنبببا  بالكامل،  ثيوقراطي  حكم 
احليز  ا�ستقالل  وفببكببرة  ال�سيا�سية،  للممار�سة  حيز 

من  الرومانية  بامل�سيحية  خا�سة  فكرة  هي  ال�سيا�سي 
اأي معنى يف  لها  بببادي، ول يوجد  برتران  وجهة نظر 
واإن  ببه حتى  فبباإنِّ الإ�ببسببالمببي فيما بعد. وهببكببذا،  الببعببامل 
الأوقات خا�سعاً  بع�ص  ال�سيا�سي قدُعد يف  املجال  كان 
للمجال الديني، اأو يكون يف مرتبة اأقل منه، فقد كان 
يت�سكل يف حيز حمدد، ويح�سل بهذه اخلا�سية  دائماً 

املخ�سو�سني.  على موؤ�س�ساته اخلا�سة وموظفيه 
تبيان  الي�سر  من  اأنببه  بببادي  برتران  يببرى  عليه،  بناًء 
الغرب والنظام  ال�سيا�سي يف  النظام  التباين بني  وجه 
ال�سيا�سي  التحديث  اأن  ذلببك  الإ�ببسببالم.  يف  ال�سيا�سي 
بطيئة  تنازعية  توترية  عملية  مببع  اأوروببببا  يف  امببتببزج 
اأي حتببريببر احليز  الإمببببراطببببوري؛  الببنببظببام  لببتببحببريببر 
اإىل  الدولة  لن�سوء  الأ�سا�سي  ال�سرط  وهببو  ال�سيا�سي 
املدين،  باملجتمع  خا�ص  عمومي  جمال  ت�سكيل  جانب 
الإ�ببسببالمببي  الببعببامل  البب�ببسببيببا�ببسببي يف  تببكببون احلببيببز  بينما 
اإمراطورية)خالفة  باإن�ساء  لاللتزام  تبعاً  تدريجًيا 
اإ�بببسبببالمبببيبببة( مببرتبببببطببة بببعببقببيببدة جببببديببببدة وبببب�بببسبببروط 
الإمبببراطبببوري  الببنببظببام  هبببذا  ا�ببسببتببلببزم  وقبببد  تعميمها. 
الذي يختلف عن نظام الدولة يف ت�سور برتران بادي 
وي�سكل نظاما �سيا�سيا �سابقا عن بناء الدولة وحتديا 
م�ستت  �سيا�سي  نببظببام  على  التغلب  حتببدي  مببزدوجببا: 
الأ�ببسببا�ببص  مببن  يحكمه  وقبببببائببل،  ع�سائر  بببني  تقليدي 
يتمثل يف طبيعة  ثببباٍن  الببقبببببائببل، وحتبببٍد  بببني  البببتبببوازن 
مكانا،  فيها  للفرادنية  ترتك  تكاد  ل  طاغية  جماعية 
ال�سالت الجتماعية  لتفريد  ومن ثم ل ترتك حيزا 
العامل  تطور  عليه  �سهد  الببذي  التفريد  لببذاك  نظراً 

الغربي. 

والتي تت�سمن قراءة يف  موؤ�سرات منوها،  الدول وماهية  اأ�سول  والتي تبحث يف  امل�ستوردة،  والدولة  امل�ستحيلة  بالدولة  املعنونة  ال�سيخ  البحثية ملحمد  املقالة  يف 
كتابي »الدولتني« و»الدولة امل�ستحيلة« لربتران بادي وكتاب »الدولة امل�ستحيلة لوائل حالق، جند اأنَّ هنالك عر�سا للواقع الغريب الذي حتياه الدولة مبفهومها 
ما  الإ�سالمي  العربي  العامل  الدولة يف  منزلتني، وتتمو�سع  منزلة بني  ال�سيخ و�سع  الإ�سالمي وهو و�سع كما و�سفه حممد  العربي  العامل  الف�سفا�ش، خا�سة دول 
بني الدولة امل�ستوردة والتي توحي بكثري من املوؤ�سرات، متردات انقالبات وثورات من هنا وهناك تف�سي اإىل ف�سل واقعي مرير، اأما الدولة امل�ستحيلة، فهي دولة 
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تعدد األديان أم دين أوحد...؟
قيس المعولي

ِ اْلإِ�ْساَلُم  يَن ِعنَد اهللَّ يقول اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:) اإِنَّ الدِّ
َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم  اإِلَّ ِمن  اأُوُتوا اْلِكَتاَب  َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن 
�َساِب( احْلِ �َسِريُع   َ اهللَّ َفبباإِنَّ   ِ اهللَّ ِباآَياِت  َيْكُفْر  َوَمببن  َبْيَنُهْم  َبْغًيا 
�سامل  تعريف  هو  اإمنببا  الآيببة  هذه  وتف�سر  عمران(  )19:اآل 
والبببداين  القا�سي  على  ينبغي  البببذي  الببعببام  الإ�ببسببالم  ملفهوم 
والعامل واجلاهل اأن يفهمه ويعلمه فاإن الدين الذي ارت�ساه 
اهلل خللقه واأر�سل به ر�سله، ول يقبل غره هو الإ�سالم، وهو 
النقياد هلل وحده بالطاعة وال�ست�سالم له بالعبودية، واتباع 
مبحمد  ختموا  حتى  حني  كل  يف  به  اهلل  بعثهم  فيما  الر�سل 
�سلى اهلل عليه و�سلم، الذي ل يقبل اهلل من اأحد بعد بعثته 
بينه وبني  الفرق  واأمببا  بببه.  اأر�ببسببل  الببذي  الإ�ببسببالم  دينا �سوى 
الإميان فقد ورد عن الإمام نور الدين ال�ساملي رحمه اهلل اأنه 

قال يف اأرجوزته اأنوار العقول:
اإمياننا الت�سديق والإ�سالم **اإذعاننا ملا دعا الأحكام

ولهما يف ال�سرع معنى ملتزم ** ت�سديق قول عمال اإذا لزم
وذكر يف م�سارق اأنوار العقول اجلزء الثاين »اعلم اأن لالإميان 
ويف  �سرعي«،  والآخببر  لغوي  اأحدهما  ا�ستعمالني  والإ�سالم 
اإ�سهاب  من  لل�سرعي  ملا  فقط  للغوي  �ساأتطرق  املقال  هببذا 
كما ذكر الإمام ال�ساملي يف كتاب م�سارق اأنوار العقول اجلزء 
الثاين )198-٢0٣(. الإميان لغة هو الت�سديق بالقلب فقد 
َوَلِكن  ُتوؤِْمُنوا  مْل  ُقل  اآَمنَّا  اْلأَْعببَراُب  َقاَلِت  تعاىل:»  اهلل  قال 
ُتِطيُعوا  َواإِن  ُقُلوِبُكْم  يِف  اْلإِمَيببباُن  َيْدُخِل  َّببا  َومَل اأَ�ْسلَْمَنا  ُقوُلوا 
َغُفوٌر   َ اهللَّ اإِنَّ  �َسْيًئا   اأَْعببَمبباِلببُكببْم  ببْن  مِّ َيِلْتُكم  َل  َوَر�ببُسببوَلببُه   َ اهللَّ
اأي مل ت�سدقوا، واأما الإ�سالم لغة  ِحيٌم( )1٤:احلجرات(  رَّ
ُقوُلوا  َوَلِكن  وقوله:)  العناد  وترك  والذعان  النقياد  فهو 
انقيادنا وترك متردنا على من  اأي  اإذعاننا  اأي هو  اأَ�ْسلَْمَنا( 
الكلمات  هببذه  منطلق  مببن  الإذعببببان.  و  النببقببيبباد  منا  طلب 
فاإن الإ�سالم ال�سرعي هو ما جاء به نبينا حممد �سلى اهلل 
عليه و�سلم ولي�ص لأحد اأن يخالف، وميكن اأن يرد الإميان 
َمن  َفاأَْخَرْجَنا  تعاىل:)  قوله  لدللة  كمرتادفني  والإ�سالم 
َن  َكاَن ِفيَها ِمَن امْلُوؤِْمِننَي )٣5( َفَما َوَجْدَنا ِفيَها َغْرَ َبْيٍت مِّ

)٣5-٣6:الذاريات(. امْلُ�ْسِلِمنَي)٣6(( 

يف  و�سرائعها  عقائدها  ببباخببتببالف  الببديببانببات  اخببتببالف  اإن 
الع�سر الراهن ل يعك�ص �سحتها من خطئها؛ فكثر منها 
�سكليا وبع�سها كليا ولكن ما  اأو  ن�سبيا  اأو  قد تغر جزئيا 
عبداهلل  بببن  حممد  اهلل  خلق  خببر  ر�ببسببالببة  هببو  منها  بقى 
ال�سرائع  اإن يف كل �سرعة من تلك  �سلى عليه اهلل و�سلم. 
دون  وال�سفوة  والتمام  الكمال  �سريعتهم  يف  يببرون  اأنا�سا 
الذي  الت�سامح  القوم هو  غرهم، ولكن ما يجهله هوؤلء 
يجب اأن يكون را�سخا يف كل �سريعة ومنهج لكي تقوم هذه 
الدنيا التي خلقت باختالف و�ستنتهي باختالف لقول اهلل 
ًة َواِحَدًة َوَل َيَزاُلوَن  َعَل النَّا�َص اأُمَّ َك جَلَ تعاىل:)َوَلْو �َساَء َربُّ
املناهج وال�سرائع  اإن العمل بهذه  َتِلِفني( )118:هودَ(.  خُمْ
يختلف ت�سنيفه من حيث �سحته وجزئية �سحته وخطئه 
من  بها  العمل  وكيفية  الديانات  لهذه  النا�ص  فهم  ح�سب 
يف  خمتلفة  ال�سريعة  فنظرة  �سرعية؛  ل  جمتمعية  ناحية 
الإق�ساء  اإي�ساح معنى  املنطلق يجب  الأمر. من هذا  هذا 
»اإقبب�ببسبباء الآخبببر:  �ببسببامل يف كتابه  اأحببمببد حممد  وقببد ذكببر 
قراءة يف فكر اأهل ال�سنة« اأنه قوة جماعة واحدة على منع 
فر�ص  اأو  املببكببافبباأة،  على  احل�سول  مببن  الأخبببرى  اجلماعة 
التي ت�سعى اجلماعة  املعاير  احلياة الإيجابية، ويف �سوء 
القوة  ح�سد  هببو  فببالإقبب�ببسبباء  ثببم،  ومببن  لتريرها،  الأوىل 
واملكافاآت.  المتيازات  من  الآخرين  حرمان  اأو  ل�ستبعاد 
من هذا املنطلق اأق�سى كل الآخر للح�سول على الكمالية 
والنبببفبببراديبببة والببتببمببيببز عبببن الآخبببريبببن ظببنببا مببنببهببم اأنببهببم 
الببكببرى.  واجلبببائبببزة  الببعببظببمببى  املببكببافبباأة  عببلببى  �سيح�سلون 
اإليهم وما  اأنزل  الكتاب الذين �سدقوا مبا  اأهل  ولكن هل 
اإن  م�سلمني؟  يعترون  و�سلم  اهلل  �سلى  اأنزل على حممد 
الأعظم  بالر�سول  �سابقة  ملة  اأي  من  �سخ�ص  اأي  اإميببان 
�سلى اهلل و�سلم ومبا اأنزل عليه يعتر اإ�سالما، وللموؤمن 
ما للم�سلمني وعليه ما عليهم وهذا يعني اأن جتري عليه 
اأحكام اأهل الإ�سالم. واأما دللة الآيات التي ذكرها الكاتب 
بباَرى«  بب�ببسَ بببِذيبببَن َهبببباُدوا َوالببنَّ ببِذيببَن اآَمببُنببوا َوالَّ ومببنببهببا: )اإِنَّ الَّ
ا  احِلً �سَ َوَعببِمببَل  اْلآِخبببِر  َواْلببَيببْوِم   ِ ِببباهللَّ اآَمببَن  َمببْن  اِبِئنَي  َوال�سَّ

َفلَُهْم اأَْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن« 
يَن ِعنَد  )6٢:البقرة(، فاإن اهلل بني ذلك يف قوله: » اإِنَّ الدِّ
اإِلَّ ِمن َبْعِد  اأُوُتوا اْلِكَتاَب  ِ اْلإِ�ْساَلُم َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن  اهللَّ
 َ ِ َفاإِنَّ اهللَّ َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم َوَمن َيْكُفْر ِباآَياِت اهللَّ
�َساِب«)19:اآل عمران(، ثم قال مبا�سرة: )َفاإِْن  �َسِريُع احْلِ
لَِّذيَن  لِّ َوُقل  َبَعِن  اتَّ َوَمِن   ِ هلِلَّ َوْجِهَي  اأَ�ْسلَْمُت  َفُقْل  وَك  َحاجُّ
�ْسلَُموا َفَقِد اْهَتَدوا  ْن اأَ يِّنَي اأَاأَ�ْسلَْمُتْم  َفاإِ مِّ اأُوُتوا اْلِكَتاَب َواْلأُ
ِببباْلببِعببَببباِد(  ببٌر  َببب�ببسِ  ُ اْلببَببباَلُغ َواهللَّ َعببلَببْيببَك  ببا  َ َفبباإِمنَّ ببْوا  َتببَولَّ اإِن  وَّ
)٢0:اآل عمران( ويقول اأي�سا: )َوَمن َيْبَتِغ َغْرَ اْلإِ�ْساَلِم 
ا�ِسِريَن( )85:  ِديًنا َفلَن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف اْلآِخَرِة ِمَن اخْلَ
اآل عمران( وعلى هذا حتمل اأمثال هذه الآيات على من 
كان قبل دعوة نبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، وهذا ما 
الذين  �سلفكم  اأن  الكتاب  اأهل  لدى  امل�سركون  يثره  كان 
و�سلم يف زعمهم  قبل دعوة حممد �سلى اهلل عليه  كانوا 
كل  اأن  الببقببراآن  عليهم  فببرد  هالكون  حممد  ديببن  يف  اأنهم 
من اآمن بنبي من اأنبياء اهلل عز وجل واتبع الدين الذي 
اأنه كان  اأنزل عليه طاملا  اأنزله عليه واآمن بالكتاب الذي 
من الذين اآمنوا وعملوا ال�ساحلات فاإنه ل خوف عليهم 
فبباإذا حتمل هذه الآيببات على من كانوا  ول هم يحزنون، 
اأي�سا  اإنها  قبل نبينا حممد، واإن كان بع�ص العلماء قال 
ت�سمل من مل ت�سلهم دعوة نبينا حممد �سلى اهلل عليه 
واملر�سلون  الأنبياء  به  جاء  مبا  متم�سكني  وكانوا  و�سلم 
حممد  الر�سول  دعببوة  قبل  هم  ممن  بهم  يوؤمنون  الببذي 
وا�سحا  يكن  واإن مل  الأمببر  وهببذا  و�سلم.  �سلى اهلل عليه 
ال�سالة  عليه  نبينا  دعببوة  ل�سمول  هببذا  ع�سرنا  يف  جليا 
وال�سالم فاإنها اأقرب منها للنظرية ل الواقع، وخال�سة 
لذلك فاإن هذه الآيات كما ذكر معظم املف�سرين تخ�ص 
ال�سالة  اأف�سل  عليه  حممد  نبينا  دعببوة  قبل  كببان  مببن 
ذكرت  ما  وعلى  فيها.  املذكورة  بال�سروط  الت�سليم  واأمت 
اأم  اهلل  كتاب  اأنببزل يف  ملا  اأن نقف عند احلق  لنا  اآنفا هل 
جنعل عقولنا وعقائدنا تقف فقط على ما يراه املجتمع 

اأو يعك�سه؟.

»نحو فهم جديد للتعددية الدينية يف القراآن الكرمي« اأطروحة لأ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية عدنان املقراين ناق�ش فيها مفهوم التعددية الدينية واأثرها يف واقع 
املعتقدات  من  جمموعة  هو  الدين  و  عام  ب�سكل  والختالف  للتنوع  عام  مفهوم  هو  التعدد  اإن  واحلقائق.  الأفكار  خمتلف  يف  الفهم  جوانب  فيها  وذكر  الب�سر  حياة 
اأو تعاليم ثابتة. ويف هذه الكلمات �ساأناق�ش ما ذكره الكاتب  اأو كتاب مقد�ش  وال�سرائع التي يتبعها جمع من النا�ش اإميانًا مب�سداقيتها وحقيقتها يرد م�سدرها لرب 

من كلمات يف معنى الإ�سالم والفرق بينه وبني الإميان والإق�سائية. 

qais1415@hotmail.com
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رؤى الشريعة والقانون والسنن في أعمال 
زينب الكلبانيةمفسري القرآن المحدثين

zainbalkalbany1212@gmail.com

ويببقببطببع الإمبببببام الببطببريببق اأمببببام مببنببتببقببديببه بببتببو�ببسببيببح الببفببارق 
»علوم  و  الو�سائل«  »علوم  بب  ت�سميته  اجلوهري بني ما ميكن 
حممد  الباحث  ناق�سه  مببا  وهببو  التف�سر،  فهم  يف  الببغببايببات« 
اإذ  التفاهم«   « مبجلة  املن�سور  مقاله  يف  عبدالوهاب  حلمي 
يرى اأن اأكرث ما ُذكر من و�سائل فهم القراآن: فنون العربية، 
كقواعد  بالقراآن،  اخلا�سة  وقببواعببده  الأ�ببسببول  واإ�سالحيات 
الكون و�سنن اهلل تعاىل فيه،  النحو واملعاين، وكذلك معرفة 

وهي كلها �سرورية.
واأّما الروايات املاأثورة على النبي واأ�سحابه وعلماء التابعني 
التف�سر  واأكببرث  اأي�سا،  �ببسببروري  هو  ما  فمنها  التف�سر؛  يف 
املببباأثبببور قببد �ببسببرى اإىل الببببرواة مببن زنببادقببة الببيببهببود والببفببر�ببص 
وم�سلمة اأهل الكتاب، وكان الواجب جمع الروايات املفيدة يف 
اأ�سانيدها،  قيمة  وبيان  كتب احلديث،  كبع�ص  م�ستقلة؛  كتب 
ُيذكر  كما  �سند،  دون  منها  ي�سح  مببا  التف�سر  يف  ُيببذكببر  ثببم 

احلديث يف كُتب الفقه.
وما ميكن ا�ستنباطه اأن »تف�سر املنار« ل يدخل قطعا �سمن 
بببب »الببتببفبب�ببسببر ببباملبباأثببور«؛ واإمنببببا يتم  البب�ببسببنببف املببتببعببارف عليه 
توؤمن  التي  الجتماعية«،  العقلية  »التفا�سر  �سمن  اإدراجببه 
املدر�سة  �سمن  اأو  الببكببرمي،  الببقببراآن  يف  املو�سوعية  بببالببوحببدة 

العقلية احلديثة يف التف�سر.
باأنه:  التف�سر»تف�سراملنار«  �ساحب  ُيعرف  اأوىل،  جهة  فمن 
و�سريح  املبباأثببور  �سحيح  بببني  اجلببامببع  الببوحببيببد  التف�سر  هببو 
الإن�سان،  يف  اهلل  و�سنن  الت�سريع،  حكم  يبني  الببذي  املعقول، 
ويوازن بني  زمان ومكان،  للب�سر يف كل  القراآن هداية  وكون 
اأعببر�ببسببوا  وقببد  الع�سر،  هببذا  يف  امل�سلمون  عليه  ومببا  هببدايببتببه 
فيه  ُمراعى  بحبلها،  املعت�سمون  �سلفهم  عليه  كان  وما  عنها، 
العلوم  با�سالحات  الكالم  التعبر، جمتنبا مزج  ال�سهولة يف 
اخلا�سة؛  عنه  ي�ستغني  ول  العامة،  يفهمه  بحيث  والفنون، 
الأزهببر  درو�ببسببه يف  التي جببرى عليها يف  الطريقة  هببي  وهببذه 

حكيم الإ�سالم الإمام حممد عبده.
كببان عليه  ملببا  امببتببدادا  يعد  التف�سر  فببباإّن  اأخبببرى،  ومببن جهة 
الأفغاين،  الدين  وا�ستاذه جمال  عبده،  الإمام حممد  ال�سيخ 
اإليه  اأ�ببسببار  ما  وهببو  الوثقى«،  »الببعببروة  جملة  يف  املنهج  جلهة 
العروة  منهج  به  انفرد  ما  واأهببم  بالقول:  ر�سا  ر�سيد  حممد 
بببيببان �سنن اهلل تعاىل  اأحببدهببا  اأمبببور:  ثببالثببة  ذلببك  الوثقى يف 

يف اخلببلببق ونببظببام الجببتببمبباع الببببب�ببسببري، واأ�ببسببببباب تببرقببي الأمم 
وقوتها و�سعفها. وتدنيها، 

بني  وجمع  و�سلطان،  �سيادة  ديببن  الإ�ببسببالم  اأّن  بببيبباُن  ثانيها: 
�ببسببعببادة الببدنببيببا و�ببسببعببادة الآخبببببرة؛ ومببقببتبب�ببسببى ذلبببك اأّنببببه ديببن 
القوة احلربية فيه  واأّن  روحاين اجتماعي، ومدين ع�سكري، 
امل�سلمني  اأّن  ثالثها:  العادلة.  ال�سريعة  على  املحافظة  لأجل 
لي�ص لهم جن�سية اإل دينهم، واأّنهم اإخوة ل يجوز اأن يفرقهم 

ن�سٌب ول لغة ول حكومة.
كما اأّن كل تلك اجلهود قد حومت بالأمة حول بع�ص �سواطئ 
ذلك الكتاب املجيد املكنون، وقدمت �سيئا من الفوائد، ولكنها 
ن�سبية  هيمنت  اإذ  الببكببتبباب؛  مبنطلق  الإملبببام  عببن  ق�سرت  قببد 
الظرفية  مببدركبباتببهببا  اإىل  وقببيببدتببه  املببطببلببق،  ذلببك  على  الب�سر 
وقا�سته  املعرفية،  و�سقوفها  واملكانية،  الزمانية  وحمدداتها 
كله  ذلك  فبباأدى  الوجوه،  بع�ص  من  �سبقته  التي  الكتب  على 
وفقه  متناق�سة،  وتبباأويببالت  مت�ساربة،  تف�سرات  بببروز  اإىل 
خمتلف، وكالم متع�سف، واأ�سول متازجت بالفروع، وحتولت 
الو�سائل اللغوية اإىل مقا�سد، بحيث �سارت تتحكم اأحيانا يف 
واتخذت  لذاتها،  املعارف مق�سودة  تلك  و�سارت  القراآن،  لغة 
ملا  �ساندات  و�سواهد  مع�سدات،   » بببدورهببا   « النبوية  ال�سنن 

�سره ال�سابرون، واأ�سله املوؤ�سلون لتلك املعارف والعلوم.
ي�سر عليه يف  لنف�سه منهجا  الإمام حممد عبده  اتخذ  وقد 
اأّكد اأن فهم كتاب  التف�سر خالف به جماعة املف�سرين، حيث 
اإىل ما فيه  النا�ص  اهلل تعاىل يكون من حيث هو دين ير�سد 
�سعادتهم يف الدارين، واأّن ما وراء ذلك من املباحث فهو تابع 
له، اأو جمرد و�سيلة لتح�سيله. مبعنى اأن تف�سر القراآن عنه 
من  والدين  القراآن  لفهم  التجديدي  م�سروعه  قلب  يف  يقع 
العقل  اأمام  املجال  واإف�ساح  التقليد،  قيود  من  التحرر  خالل 

التف�سر. يف 
املف�سرين  عند  كتب  مببا  على  يجمد  مل  عبده  حممد  الإمبببام 
يببنببدد مبن  كببان  بببل  اأمبببام عقولهم،  عقله  يلغ  الببقببدامببى، ومل 
يببكببتببفببي يف الببتببفبب�ببسببر بببالببنببظببر اإىل اأقبببببوال املببتببقببدمببني، وكببان 
ون�سحه  نقده  يف  و�سريحا  للقراآن،  وفهمه  تفكره  يف  حببرا 
ودعوته  القدمي،  على  ثورته  يف  جريئا  واملف�سرين،  للتف�سر 
فيه  اأوغلت  وما  القيود  من  بالعقول  اأحبباط  مبا  التحرر  اإىل 

من الركود واجلمود.

األ  داأببببه  كببان  فببيببه، فقد  اأمبب�ببسببى عليها  الببتببي  اأمببا طريقته 
يرجع اإىل كتاب من كتب التف�سر قبل اإلقاء درو�سه حتى 
اأحيانا  يتوكاأ  واإن كان  املف�سرين،  يتاأثر بفهم غره من  ل 
على تف�سر اجلاللني الذي هو اأوجز التف�سر، فكان يقراأ 
عبارته ويتخر منها ما يراه مالئما، ثم يتكلم يف الآية اأو 
الآيات املنزلة يف معنى واحد مبا فتح اهلل عليه من هداية 

وعرة.
اإىل قانون عام، يقيم  اأو  اإىل مبداأ،  فال�سنن الإلهية ت�ستند 
ارتباطا ما بني العمل واجلزاء، بحيث ينطبق هذا القانون 
اأو ت�سري مفاعيله على اجلميع من دون ا�ستثناء؛ فينطبق 
الأفراد. ونتيجة لذلك؛ جند  الأمم كما ينطبق على  على 
من  عليه  �سقط  اإ�سرائيل  بنو  اأجببرم  كما  اأجببرم  من  كل  اأن 
غ�سب اهلل ما �سقط عليهم، فاهلل جل �ساأنه، مل ياأخذهم مبا 
اأخذهم لأمر يخت�ص بهم على اأنهم من �سعب اإ�سرائيل، اأو 
واأما  من ملة يهود؛ بل »ذلك مبا ع�سوا وكانوا يعتدون«. 
اأن�ساب ال�سعوب وما تدين به من دين، وما تتخذه من مّلة، 
اأثر له يف ر�ساء اهلل ول غ�سبه، ول يتعلق به  فكل ذلك ل 
رفعة �ساأن قوم ول �سعتهم؛ بل عماد الفالح وو�سيلة الفوز 
تعاىل  ببباهلل  الإميبببان  �سدق  اإمنببا  والآخبببرة،  الدنيا  بخري 
م�سرق  من  الأنف�ص  على  �سطوعا  به  الت�سديق  يكون  ببباأن 

الرهان، اأو جي�سانا يف القلب من عني الوجدان.
ويف الأخببببببر، لببقببد ظببلببت روؤيبببببة الإمببببببام حمببمببد عبببببده، 
الإلهية  بال�سنن  املتعلقة  ر�ببسببا،  ر�سيد  حممد  وتلميذه 
حمكومة باإطار العقالنية، ومت�سقة مع الدعوة القراآنية 
ل�سرورة اإعمال مبادئ: التدبر، والتفكر، والتذكر. وقد 
اأو�سح الإمام نهجه الذي اتبعه يف التف�سر وغره حني 
اأف�سل  الإن�سان، وهو  اإن�سانية  العقل هو جوهر  اإن  قال: 
الببقببوى الإنبب�ببسببانببيببة عببلببى احلببقببيببقببة، ولببقببد تبباآخببى العقل 
والدين لأول مرة يف كتاب مقد�ص على ل�سان نبي مر�سل 
كافة؛  امل�سلمني  بني  وتقّرر  التاأويل،  يقبل  ل  بت�سريح 
اإل من ل ثقة بعقله، ول بدينه. فاهلل يخاطب يف كتابه 
علينا  والبببذي  حببد،  ول  قيد  دون  والعلم  والعقل  الفكر 
اعتقاده، اأن الدين الإ�سالمي دين توحيد يف العقائد، ل 
دين تفريق يف القواعد، والعقل من اأ�سد اأعوانه، والنقل 

من اأقوى اأركانه.

اأول، ويبني منهجه اخلا�ص يف ذلك املو�سوع ثانيا،  املثلى يف فهم القراآن  املنار؛ ليو�سح الطريقة  و�سع الإمام حممد عبده مقدمة فقهية يف بداية تف�سر 
اإذ كانوا يتلونه حق  اأنف�ص العرب بالقراآن؛  ويتناول بالنقد جملة التفا�سر التي �سبقته ثالثا، والتي حالت يف راأيه دون فهم القراآن الكرمي بعد اأن �سُلحت 

تالوته يف �سلواتهم املفرو�سة، ويف تهجدهم، و�سائر اأوقاتهم.
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الهند.. صراع األديان والسلطة

ملحة تاريخية عن التحّولت الدينية يف الهند 
فردية.  ولي�ست  جماعية  تكون  الهند  يف  الدينية  التحولت  غالبية 
الإمراطور  كتحول  �سخ�سي  باقتناع  للتحول  نادرة  حالت  وجود  مع 
التحولت  اأ�سهر  اأّمببا  البوذية.  اإىل  الرهمية  من  م   ٢٣7  -٢7٣ اأ�سوكا 
اجلببمبباعببيببة مببن ديبببن لآخبببر كبببان حمببركببه الأول البب�ببسببعببور بببالببظببلببم من 
ما ح�سل يف حالة حتّول طبقة احلرفيني  وهذا  الأ�سلي.  الدين  قبل 
اإىل  الرتاتبية الجتماعية وحتولهم  �سلم  اآخر  امل�سنفني يف  الهندو�ص 
ت�سمية  يف�سلون  الببذيببن  الهندو�ص  للمنبوذين  ح�سل  ومببا  الإ�ببسببالم، 

)داليت( حني حتولوا اإىل البوذية يف 1950.
حركات التب�سري واأثرها على الهنود 

لقد �ساهمت حركة التب�سر امل�سيحية يف ظهور حركات دفاعية خا�سة 
ال�سيا�سي.  من قبل النخب الهندو�سية املحافظة واملنخرطة يف العمل 
ويف القرن الع�سرين بلغت ذروة هذا الن�ساط الدفاعي خا�سة حني بداأ 
اأتباع كل  عمليات التعداد واإح�ساء عدد الأفراد ومعرفة كم يبلغ عدد 
قرون  يجري من  لآخببر  دين  التحول من  اأّن  من  الرغم  وعلى  ديانة. 
ولي�ص بالأمر اجلديد، اإل اأّن القوميني الهندو�ص ي�سرون على اإل�ساق 
اإىل  تهدف  التي  ال�سريرة  بالتوجهات  لآخببر  ديببن  من  التحول  عملية 
املتحول  فالأديان  الهند.  يف  املتمثل  الأ�سلي  جلدهم  من  الهنود  �سلخ 
الهند ولي�ست  اإىل  اأديان غريبة وواردة  اإليها كالإ�سالم وامل�سيحية هي 

اأ�سلية. اأديانا هندية 
 الأهليون.. الب�سطاء هدف اجلميع

تعني  وهي   «  adivasis  - »اأديفا�ص  با�سم  الهند  يف  الأهليون  يعرف 
ذات  الب�سيطة  اجلماعات  تلك  وهببم  ال�سدارة.  يف  هناك  كانوا  الذين 
اجتماعية  �ببسببغببوطببات  مببن  الببغببالببب  يف  تببعبباين  والببتببي  الب�سيطة  املببهببن 
اأ�سا�سي يف �سمال �سرق الهند على احلدود  ومادية. ويتمركزون ب�سكل 
مع ال�سني، ويف احلزام القبلي الرابط للهند من بهار اإىل غوجارات. 
الإ�سالم لتح�سل  اإىل  اأعداد كبرة من هذه اجلماعات  وفعال حتولت 
ح�سب ما ظنت على الكرامة والحرتام، كما اأغراها التب�سر امل�سيحي 
يف  كبببببرة  اأعبببداد  حتببولببت  التعليمية.  واخلببدمببات  ال�سحية  بببالببرعببايببة 
من  الببعببديببد  مببالمببح  غببر  ببباأكببمببلببهببا  لقبائل  الببتببحببول  هبببذا  امل�سيحية. 
النا�ص  لغة  تغرت  التي  وناجالند  وميزورام  ميغاليا  مثال:  القرى 

فيها اإىل اللغة الإجنليزية. 
التب�سري للجميع القوانني تكفل 

فالإ�سالم  الديانات؛  لكافة  التب�سر  حق  قوانينها  عر  الهند  �سمحت 
واملبب�ببسببيببحببيببة لببيبب�ببص لببهببمببا حببق احببتببكببار البببدعبببوة لببهببمببا، ويف وجببهببة نظر 
الهندو�سي  للفكر  بعدائه  ي�سرح  الإ�ببسببالم  فبباإّن  القوميني  الهندو�ص 

بالتدرج  ولكن  مواجهه  دون  التوغل  �سيا�سة  على  تعمد  وامل�سيحية 
الإ�سالمية  الدعوة  جناح  اأن  الهندو�ص  ويرى  التدريجي.  والتحبيب 
حماية  على  الهندو�سية  قبببدرة  عببدم  عببن  نبباجت  بامل�سيحية  والتب�سر 

 . نف�سها
الأرقام تتحدث

قببدمببت وليبببة مبباديببا بببراديبب�ببص بببرئببا�ببسببة رافببيبب�ببسببانببكببار �ببسببوكببال - رئي�ص 
التب�سر  حببركببة  ومتببويببل  نبب�ببسبباطببات  عببن  مف�سال  تببقببريببرا  حكومتها- 
عام  تقدميه  مت  الببذي  التقرير  تفا�سيل  اأهببم  الهند.  يف  للم�سيحية 

 :1955
 ٤877 اإىل   1951 ٤٣77 يف  كببان  اأن  بعد  الببعببدد  يف  املب�سرين  عببدد  زيببادة 

خالل ٣ �سنوات. 
مليار   ٢.9 لتبلغ   195٤ اإىل   1951 مببن  الببفببرتة  خببالل  التمويل  زيبببادة 
روببببيبببة. )ثببلببث هبببذه املبببببالببغ اأتبببت مببن البببوليبببات املببتببحببدة الأمببريببكببيببة( 

الغر�ص منها بناء: املدار�ص ودور الأيتام وامل�ست�سفيات. 
وجود  �سيهدده  الذي  الهند  اأمن  على  عظيم  خطر  التقرير:  خال�سة 
الذين  وكذلك  للم�سيحية،  حتولها  بفعل  للغرب  متحيزة  منه  مناطق 
ببناء  فلديهم معتقد  التهام  لي�سوا مبناأى من هذا  لالإ�سالم  حتولوا 

اإ�سالمية.  اأمة 
اأحداث فارقة

اأربببعببة  يببطببالببب  الببتببي  نبباغببا  قبيلة  ت�سكنها   196٣ يف  نبباجببالنببد  اأحببببداث 
اأخما�ص �سكانها بال�ستقالل عن الهند. 

املتحيزة  القوانني 
قانونية  ت�سريعات  عببر  نف�سها  حماية  الهندو�سية  الأحبببزاب  حبباولببت 
اأو  مبببا،  �سخ�ص  ديبببن  تببغببيببر  كبببان  لأي  يببخببول  »ل  الآتببببي:  يف  تتلخ�ص 
و�سواء  مبا�سر،  غر  اأو  مبا�سر  ب�سكل  ذلببك  كببان  �سواء  ذلببك،  حماولة 
لأي  يخول  ول  مماثل،  اأ�سلوب  ببباأي  اأو  التغرير  اأو  الإكببراه  با�ستعمال 
اأحد كان امل�ساعدة يف عملية التحول الديني« هذا هو املبداأ العام الذي 
العقوبة  درجببة  يف  فقط  تختلف  ولكّنها  الت�سريعات  كافة  عليه  تتفق 
تببرتاوح  وغببرامببة  �سنوات  وثببالث  �سنة  ملببدة  ال�سجن  بببني  تبببرتاوح  فهي 
احلفاظ  اإىل  تهدف  القوانني  وهببذه  روبببيببة.  األببف  و50000   5000 بببني 
التب�سر  حركات  به  ت�سببت  الببذي  التناق�ص  من  الهندو�ص  عدد  على 

الدينية. 
لكل فعل ردة فعل )ال�سودهي( حركة التب�سري الهندو�سية 

التب�سر  حببركببات  تقليد  اإىل  البب�ببسببودهببي  عملية  عببر  الببهببنببدو�ببص  جلببباأ 
اإىل ح�سن الهندو�سية. ن�ساأ يف عام 195٢  واأ�ساليبها واإعادة املتحولني 
�سورغوجه  و  ريببجبباره  مقاطعتي  يف  الإ�ببسببالمببيببة  اجلببمبباعببات  ملببواجببهببه 

ومبيتات  املدار�ص  فاأن�ساأت  اأورايون.  يف  امل�سيحية  الإر�ساليات  وملجابهة 
تنمية  على  ا�ستغل  اأنببه  كما  وامل�ست�سفيات.  التكوين  ومراكز  الفتيات 
التجمع  اأنبب�ببسبباأهببا  اأداة  �سمن  الببهببنببدو�ببص  قبببببائببل  لبببدى  الببقبببببلببي  احلبب�ببص 
 )Tribal welfare department( العاملي مب�سمى الهندو�سي 
واأنبب�ببسبباأ  التجمع  هببذا  تو�سع   .)1957  -  19٤8( الببفببرتة  خببالل  وعملت 
الهندية.  ت�ساهل احلكومة  ن�ساطاته يف ظل  وزادت  له  مقرات متعددة 
ويقام  املواعظ  فيها  تلقى  مهيبة  �سنوية  بتجمعات  املجمع  يقوم  كما 
األف   ٢50 يقارب  ما  جتمع   ٢00٢ ففي  اجلماعي؛  البوجا  طق�ص  فيها 
 ٤0 علراجبور  مبنطقة   ٢00٤ يف  وجتمع  وحببدهببا،  جببابببوا  يف  �سخ�ص 
اإىل   1978 فبني  لنا  الأرقببام  تثبته  جناحاً  التجمع  حقق  �سخ�ص.  األف 
198٣ زادت مراكز ح�سوره من 15 اإىل 9٢ وزادت عدد املراكز ال�سحية 

املجانية من ٣7 مركز يف 1978 اإىل 118 يف 198٣.
التب�سري الهندو�سي ل يكفي فهل من مزيد

اخلدمات  توفر  عر  امل�سيحي  التب�سر  بتقليد  الهندو�ص  يكتف  مل   
ال�سرورية ب�سكل جماين، بل عمدوا اإىل اأن�سطة فعالة وذلك بتوظيف 
قببوتببهببم احلببزبببيببة مبببن خببببالل )حببببزب البب�ببسببعببب البببهبببنبببدي( الببببذي دعببم 
امل�سيحيني  �سد  مظاهرات  اإقامة  يف  الهندو�سية  واملنظمات  اجلمعيات 
كما  الت�سعينيات.  يف  الأن�سطة  هذه  وكببرثت  الأعياد  فببرتات  يف  خا�سة 
عمدت بع�ص املنظمات الهندو�سية اإىل ا�ستغالل ال�سبان العاطلني عن 
امل�سيحيني.  اأن�سطة  ملراقبة  وذلببك  لهم  مالية  مبالغ  دفع  عر  العمل 
اأ�سبح  حيث  وامل�سلمني  امل�سيحيني  اجتبباه  العنف  اأعببمببال  زادت  وبببهببذا 
غوجارات  يف  املت�سددين  الهندو�ص  من  م�ستهدفني   ٢000 يف  امل�سلمون 

التي ح�سلت بها مذبحة يف ٢00٢.
خامتة  

مع  العنيف  وتعاطيهم  القوميني  الهندو�ص  بغلبة  الق�سة  تنته  مل 
امل�سيحيني وامل�سلمني بل اإن احلدة زادت من كل الأطراف؛ فامل�سيحيون 
وخا�سة بعد تويل �سونيا غاندي -الإيطالية الأ�سل امل�سيحية الديانة 
- حزب املوؤمتر اأ�سبح امل�سيحيون اأكرث عنفاً ب�سبب ا�ستنادهم على قوة 
ا�ستوح�ص  ذاتها حني  للق�سة  تكرار  اأيديهم. يف  باتت يف  التي  ال�سلطة 
وهكذا  لل�سلطة.  توليهم  بعد  وامل�سلمني  امل�سيحني  �سد  الببهببنببدو�ببص 
بل  ال�سيا�سة  عن  الدين  يف�سل  ل  بلد  يف  يعي�ص  دين  كل  حال  �سيكون 
متيز قوانينه دينا عن اآخر متى ما ح�سل معتنقوه كر�سياً يف ال�سلطة. 
الهندو�ص و امل�سيحيون وامل�سلمون ميكنهم العي�ص جنباً جلنب حني ل 

يفرق وطنهم الأم بني اأبنائه.

فاطمة ناصر

يحمل املقال الأ�سلي للكاتب كري�ستوف جافريلو- مدير اأبحاث يف املركز القومي لالأبحاث العلمية بفرن�سا - عنوان )مظاهر التدين اجلديد يف الهند والرهانات 
ال�سيا�سية(. وهو مقال قيم للقارئ العربي الذي قد ل يعرف الكثر عن هذا البلد. فالداخل العربي ب�سراعاته الدينية واملذهبية وال�سيا�سية قد اأعمى العقول 

عن ال�سراعات امل�سابهة يف دول العامل. مل يكن هذا املقال �سهال للعر�ص ب�سبب الغمو�ص الذي ت�سببت به ترجمة يف بع�ص املوا�سع.
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