العدد الحادي والخمسون  :ربيع الثاني  ١٤٤٠هـ  -ديسمبر 2018م
ملحق مجلة التفاهم تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

»

التجديد في «تفسير المنار»
التسامح في أفق الحداثة
الظاهرة اإلسالمية ..الجذور والمآالت
العالم اإلسالمي بين الواقع والمأمول
القرآن الكريم بين اإلعجاز العلمي والعقلية العلمية
ديمقراطية معربة
سيسيولوجيا العالقة بين المسلمين والمسيحيين
اجتهادات في فهم الصلة بين اللغة العربية والعروبة الجديدة
مالك بن نبي والقيم الدينية واإلنسانية والتنمية
الع َربي
يهود المنطقة بين وعود المس َتعمِ ر وخذالن َ
المقاربة الفقهية للقرآن بين الرأي واألثر

أما قبل...
َّ
د .هالل احلجري
من املبدعني العرب الذين بزغت عبقريتهم يف
ال�ص َبا� ،أبو العالء املَع ّري ،ال�شاع ُر ،وال َع ّل َم ُة،
ريعان ِّ
والفيل�سوف .نعرف من �سريته التي وثقتها م�صادر
الأدب العربي ب�أنّه بد�أ قول ال�شعر يف احلادية ع�شرة من
عمره ،و�أنّه حني مات �أبوه ،رثاه بق�صيدة عظيمة ،وهو
رب من �سِ نِّه
يف �سن الرابعة ع�شرة ،نفث فيها ت�سا�ؤالت �أك َ
حول املوت واحلياة.
ا�ستطاع املعري بنبوغه املذهل �أن يلتهم من �شيوخه
ومعلميه معظم املعارف من لغة ،وفل�سفة ،و�شعر،
ودين ،يف طفولته و�شبابه قبل �سن الع�شرين؛ �إذ ارحتل
بعد موت �أبيه �إىل �أنطاكيا ،وطرابل�س ،والالذقية،
حتى ا�ستقر يف املعرة فكان ع�صاميا يحفظ ما يقر�أ له
�أ�صحابه من كتب ،ومل يتتلمذ على �شيخ بعد الع�شرين
«م ْعرِقٍ وال �شا ِم».
كما �صرح ب�أنّه مل يتعلم من ُ
�إنّ ديوان املعري «�سِ قْط ال َّزنْد» ،الذي يحتوي معظم
حي على عبقريته ونبوغه.
ما قاله يف ِ�صباهَ ،ل َ�شاه ٌد ٌّ
يكفي �أن نقف عند ق�صيدته التي قالها يف رثاء �أبيه؛
لتت�ضح لنا قدرات هذا الفتى يف مواجهة ق�ضايا الفل�سفة
واحلياة .يقول مثال يف �أبيه:
جلثمانِ وال ّن ْف ِ�س والكرَى ** و�سُ ه ِد املُنى وا َ
م�ضى طاه َر ا ُ
َ
يب والذيلِ والرُّدنِ
جل ِ
ُ
فيا َليتَ �شِ عري هل َيخِ فّ َوقا ُر ُه ** �إذا َ�صا َر �أ ْح ٌد يف القِيا َم ِة كال ِعهْنِ ؟
ْ
وهل ي ِر ُد احلو َ
ّا�س �أ ْم ي�أبَى ال ّزحا َم َفيَ�ست�أين؟!
ْ�ض ال ّرويَّ مُبادِراً ** م َع الن ِ
وبع�ض احلِجى دا ٍع �إىل البخلِ وا ُ
و�سماح ِة ** ُ
نب
جل ِ
جى زا َد ُه من جُ ْر�أ ٍة َ
حِ ً
لقد َم َ�سخَ تْ قلبي وفات َُك طائراً ** ف�أ ْق َ�س َم �أنْ ال َي ْ�س َت ِق َّر على َو ْكنِ
**حثيثُ الدّواعي يف الإقام ِة ّ
ُيق ّ
والظعنِ
ناح ُه َ
وج ُ
ْ�ضي َبقايا َع ْي�شِ ِه َ

ي�شب عن ّ
الط ْوق �أن َيقذِ َف يف وجه الزمن
كيف لفتى مل َّ
مث َل هذا ال�شِّ ْعرِ العميقِ امل ُ ّجن ِِّح يف ال ِفكْرِ واخليال؟ ويف
الديوان �أمثلة كثرية ال يت�سع لها ح ّي ٌز �ض ّيقٌ كهذا.
وما ي�ؤكد لنا ذكاء املع ّري منذ �صباه رواياتٌ حفظتها
متون الرتاث العربي مثل «الإن�صاف والتحري» البن
العدمي ،و»�إنباه الرواة» للقفطي ،و»معاهد التن�صي�ص»
للعبا�سي ،و»فيات الأعيان» البن خلكان ،وغريها .ولعلّ
م�ؤرخي تاريخ الأدب العربي القدماء واملحدثني مل
يجمعوا على �صفة يف املعري كما �أجمعوا على ذكائه؛
فهذا ابن العدمي يخ�ص�ص له ف�صال يف «ذكائه وفطنته،
و�سرعة حفظه و�أملع ّيته ،وتو ُّقدِ خاطرِ ه وب�صريتِه».
وقد بلغ ذكاء املعري يف �صباه من ال�شهرة بني النا�س
ح َّد �أنّهم �أ�سطروه ورمبا ن�سجوا حوله حكايات بالغة
يف اخليال ،و َع ّر�ضوه الختبارات ذكاء عجيبة كما حدث
له يف م�سقط ر�أ�سه مَعَرّةِ ال ُّنعمان.
hilalalhajri@hotmail.com
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التجديد في «تفسير المنار»
ميا عبداهلل
ُ
الباحث ُممد نبيل غنامي ،يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم» ،حتت عنوان «تف�سري املنار :درا�سة يف التقليد والتجديد» ،ببحث العالقة بني التف�سري والت�أويل ،والذي يتحقق
َي ْبد�أ
َّ
ببحث كل من م�صطلحي «التف�سري» ،و«الت�أويل»؛ فيذكر �أن التف�سري ال يختلف يف مق�صوده اال�صطالحي عن ا�ستعماله اللغوي -والذي هو البيان والك�شف ،والتو�ضيح� -إال يف التحديد،
والتخ�صي�ص بالقر�آن الكرمي ،وبعد ذكره لعدد من تعريفات «التف�سري» عند �أهل امل�صطلح؛ يخل�ص �إىل �أ َّن التف�سري علم يعرف به �أحوال القر�آن املجيد ،ومعرفة مراد اهلل من نزوله
بقدر الطاقة الب�شرية .ثم ي ِّ
ا�صطالحا فاقت�صر على تعريف الإمام الغزايل الذي ع َّرفه ب�أنه َ�صرف اللفظ عن املعنى
ُبي الباحث معنى الت�أويل لغة ،واقت�صر فيه على معنى الرجوع� .أما
ً
الظاهر �إىل معنى مرجوح ،العت�ضاده بدليل ي�صري به �أغلب على الظن من املعنى الظاهر.

اختلفوا يف ال َعالقة بني ُم�صطلح التف�سري والت�أويل؛ فر�أى
بع�ضهم الفرق بني امل�صطلحني؛ فجعل التف�سري للألفاظ،
وال �ت ��أوي��ل ل�ل�تراك�ي��ب وامل �ع��اين� ،أو ج�ع��ل التف�سري للمعاين،
وال �ت ��أوي ��ل ل ل��أ� �س ��رار واحل �ك ��م� ،أو ج �ع��ل ال�ت�ف���س�ير للمعاين
ال�ق��ري�ب��ة ،وال �ت ��أوي��ل للمعاين ال�ب�ع�ي��دة .وث�م��ة ف ��روق �أخ ��رى
عند من يرى الفرق بينهما ،بينما يرى حممد نبيل غنامي
و�آخ� � ��رون �أن� ��ه ون �ظ ��را الت �ف ��اق م�ع�ن��ى م���ص�ط�ل�ح��ي ال�ت�ف���س�ير
وال �ت ��أوي ��ل يف م�ع�ن��ى ال�ك���ش��ف ع��ن امل�ع�ن��ى امل � ��راد ،ف�ق��د ��س��اوى
بينهما كثري م��ن ال�ع�ل�م��اء ،وع��دوه�م��ا �شيئا واح ��دا بالن�سبة
للقر�آن الكرمي و�آياته ،وي�ستدل بالطربي -الذي �س َّمى كتابه
يف التف�سري بـ«جامع البيان عن ت�أويل �آي ال�ق��ر�آن» -وكذلك
بتعبريه عند ذك��ره تف�سري كل �آي��ة بعبارة« :القول يف ت�أويل
قوله -تعاىل ،»-وكذلك يعرب الطربي بقوله« :اختلف �أهل
الت�أويل» ،وق�صده املف�سرون .ويخل�ص الباحث من ذلك �إىل
�أن ال�صحيح �أنهما م�صطلحان مرتادفان.
ق�سم التف�سري
وفيه
ث َّم ذكر الباحث ما جاء يف تف�سري املنار،
َّ
�إىل مراتب؛ �أدناها �أن ُيبني بالإجمال ما ي�شرب القلب عظمة
اهلل وتنزيهه ،وي�صرف عن النف�س ال�شر ويجذبها �إىل اخلري،
وهذه املرتبة مي�سرة لكل �أحد ،و�أما املرتبة العليا فهي ال تتم
�إال ب�أمور؛ �أحدها :فهم حقائق الألفاظ املفردة التي �أودعها
القر�آن ،بحيث يحقق املف�سر ذلك من ا�ستعماالت �أهل اللغة،
غ�ير مكتف ب�ق��ول ف�ل�ان ،وف�ه��م ف�ل�ان؛ فا�ستعمال الأل�ف��اظ
للمعاين يتبدل عرب الزمن؛ فعلى املدقق �أن يف�سر القر�آن
بح�سب املعاين التي كانت م�ستعملة يف ع�صر نزوله ،والأح�سن
�أن يفهم اللفظ من القر�آن نف�سه ،ب�أن يجمع ما تكرر منه يف
موا�ضع وينظر فيه؛ فرمبا ا�ستعمل اللفظ مبعان خمتلفة.
وي�خ�ل����ص ال�ب��اح��ث �إىل �أن م��ا ورد يف امل �ن��ار ه��و �أ َّن التف�سري
ع��ام �شامل للت�أويل مبعانيه الأوىل التي ك��ان م�ساويا فيها
للتف�سري ،ولكن مع التنبه ملا ح�صل ملعنى الت�أويل بعد القرون
تغي.
الثالثة الأوىل من ُّ
ث َّم يعر�ض الكاتب ملوقف الإمام حممد عبده ،وتلميذه حممد
ر�شيد ر�ضا ،من التقليد والتجديد؛ فرف�ضا التقليد وق َّبحاه
يف تف�سري ال �ق ��ر�آن؛ لأن ��ه ال ي�ن��ا��س��ب ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي؛ حيث
اختلفت الع�صور ،وت�غ�يرت امل�ع��اين ،وت�ط��ورت ال ��دالالت ،كما

دعيا �إىل التجديد يف التف�سري بعدم االقت�صار على جمادالت
ال�سابقني ممن حملوا القر�آن ر�ؤاهم ،و�آراءهم؛ ف�صار القر�آن
تابعا ال متبوعا ،وحرف عن �أ�صل مق�صده وهو الهداية �إىل
�صي
مقا�صد املف�سرين وفقا لثقافاتهم و�آرائهم؛ فنجد من َّ
ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي م�سرحا ل�صراعات ال�سيا�سيني ،وجم��ادالت
املتكلمني ،وم�صطلحات احلادثني ،كما جند مقا�صده م�سرية
وف��ق امل��روي��ات املن�سوبة للنبي الكرمي ،وه��و منها ب��راء؛ لأنه
�أمرنا بعر�ض ما ين�سب �إليه على القر�آن؛ فهما ينبثقان من
م�صدر واحد ،فبكل ما �سبق �صار مق�صد القر�آن من الهداية
والإنذار والتب�شري والإ�صالح ،وكذلك نبه الإمام حممد عبده
مف�سر الع�صر �إىل �ضرورة مراعاة �أحوال ع�صره؛ فيكون مُل ًّما
ب�أحواله ،ومل ًّما بثقافاته وعلومه ،كما يكون مراع ًيا ل ُفهُوم
املخاطبني بتف�سريه.
ويعر�ض الكاتب -ب�شكل ُمقت�ضب -ج �دًّا لبع�ض ال��درا��س��ات
التي تناولت التجديد يف تف�سري املنار؛ في�شري �إىل ما ذكره
«ج.جومييه» من �أن تف�سري املنار ُي�ؤكد تقدير القر�آن للعقل
وال ��وح ��ي ،وي �ح��ث ع�ل��ى ال�ن�ظ��ر وال �ت ��أم��ل ،وي�ث�ن��ي ع�ل��ى العلم
وال�ع�ل�م��اء ،ك�م��ا ي�شيد مب��ا �أث ��ارت ��ه م��در��س��ة امل �ن��ار م��ن درا��س��ة
التاريخ ،وال�سنن االجتماعية باعتبارها من امل�سائل الكربى
التي ينبغي الرتكيز عليها يف ه��داي��ة النا�س ،وك��ذل��ك يثني
على ما دعت �إليه مدر�سة املنار من �ضرورة فتح باب االجتهاد،
وتبنيها له عمليا؛ فلم تلتزم بحدود مذهب معني ،كما �أخذت
على عاتقها حربها للخرافات والبدع.
وك��ذل��ك ع��ر���ض الباحث ل��درا��س��ة ع�ب��داهلل �شحاتة ع��ن منهج
الإم � � ��ام حم �م��د ع� �ب ��ده ،وال� �ت ��ي ت���ض�م�ن��ت ت��رج �م��ة ل�ل��إم ��ام،
ور� �ص��دا ل�ل�ظ��واه��ر واالع �ت �ب��ارات التف�سريية ال�ت��ي ��ش��اع��ت يف
ت�ف���س�يره ،وم��در� �س��ة الإم� ��ام يف ال�ت�ف���س�ير .وق ��د ذك ��ر ع�ب��داهلل
�شحاته �أن الأ�س�س يف منهج الإمام هي :اعتبار ال�سورة وحدة
متنا�سقة ،واع�ت�ب��ار ال�ق��ر�آن امل�صدر الأول للت�شريع ،وعموم
القر�آن و�شموله ،وحماربة التقليد ،و�إعمال النظر والفكر،
وا��س�ت�خ��دام املنهج العلمي يف البحث واال��س�ت�ن�ب��اط ،وحتكيم
العقل واالعتماد عليه يف فهم �آي��ات ال�ق��ر�آن ،وت��رك الإطناب
ع َّما ورد يف ال�ق��ر�آن ب�صورة مُبهمة ،والتحفظ يف الأخ��ذ مبا
�� ُ�س � ِّم��ي ب��ال�ت�ف���س�ير ب ��امل ��أث ��ور ،وال�ت�ح��ذي��ر م��ن الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ات،

واالهتمام بتنظيم احلياة االجتماعية على �أ�سا�س من َه ْدي
القر�آن .و�أم��ا اخل�صائ�ص اخلم�س التي ميزت تف�سري املنار؛
ف �ه��ي :ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�ع�ل�م��ي ،وت ��أث ��ر ��ص��اح��ب امل �ن��ار ب��اب��ن كثري
وال �غ ��زايل ،وال�ت��و��س��ع والإط ��ال ��ة ،وب�ي��ان ال�سنة االجتماعية،
و�أ�سباب التطورات التاريخية ،وا�ستنباط ذل��ك من القر�آن
الكرمي.
ث � َّم ذك ��ر ال�ك��ات��ب م��ا ت�ض َّمنته درا� �س��ة د .حم�م��د ��ش��ري��ف عن
مدر�سة املنار ،خالل درا�ستها الجتاهات التجديد يف م�صر،
وقد انتهى د .حممد �شريف �إىل �أ َّن الإمام حممد عبده ،ومن
بعده تلميذه حممد ر�شيد ر�ضا ،نه�ضا بتف�سري للقر�آن ،ال
ليكون ن�سخة �أخرى تت�شابه مع �سابقاتها من التفا�سري ،بل
ليكون �صيحة البعث ،ونور ال�شرق ،و�أن يظهر الذكر كما �أنزله
اهلل ،نا�صع ال�صفحة ،وا��ض��ح ال�غ��ر���ض ،و�أن يعالج يف �ضوئه
�أدواء من غفلوا عن هديه؛ ف�إذا جاءت �آية يف العقيدة عر�ضها
وب َّينها بيانا ينفي الدخيل عليها يف التاريخ ،و�إذا كانت �آية يف
الأخ�لاق �أبان �أثر قيام هذا اخللق يف �صالح الأمم ،و�ضياعه
يف ف�سادها ،و�إذا ك��ان��ت احل��ال��ة ال�ت��ي يعر�ض لها اجتماعية،
�أو�ضح �أثر هذه احلالة االجتماعية يف حياة الأمم ،م�سرت�شدا
بالواقع ،وم�ست�شهدا مبا يجري يف العامل .ويلخ�ص د .حممد
�شريف منهج وغاية الإم��ام يف تف�سريه ب�أن �أكرث قيمة له يف
تف�سريه �أنه كان يحيي العواطف ويحرك امل�شاعر ،وي َّتجه �إىل
القلب �أكرث مما يتجه �إىل العقل وا�ستق�صاء امل�سائل العلمية،
وين�ص على كل ما يرى من �إ�صالح حول تف�سري �آيات القر�آن
الكرمي ،مت�أثرا يف ذلك بطبيعة الدين نف�سه.
� ...إ َّن املوا�صلة احلقيقية للتجديد ال��ذي نه�ض ب��ه الإم��ام
حممد عبده ال تكون بت�صيري ما و�صل �إليه الإم ��ام منتهى
امل�ق���ص��ود م��ن ال�ت�ج��دي��د ،ب��ل �إن ذل��ك ي�ك��ون نكو�صا ع�م��ا دع��ا
�إليه الإمام من نبذ للتقليد ،ومن �ضرورة مواكبة للع�صر يف
فهم القر�آن الكرمي ،بل ال بد من �أن نتعامل مع القر�آن مبا
انتهت �إليه مناهج الفهم يف ع�صرنا؛ م�ستفيدين يف ذلك من
الإنتاج احل�ضاري امل�ستمر ،ومنفتحني على الإرث الإن�ساين
الوا�سع ،وهذا كله مع وعي بالذات ،وخ�صو�صيتها احل�ضارية
والتاريخية.
mayyyya1234@icloud.com
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التسامح في أفق الحداثة
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ُنوف ال�سعيدية
يُح ِّلل الدكتور احل�سني الإدري�سي يف مقاله «ثقافة الت�سامح القر�آنية يف �أفق احلداثة» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،بواعث ال�سلوك العنيف لدى بع�ض الأفراد من امل�سلمني ،رغم �أ َّن قيمة
الت�سامح هي قيمة جوهرية من �صلب الدين الإ�سالمي ،ويجد �أن قراءة الن�ص املقد�س الرتاثية قد تكون �أ�سهمت ب�شكل ما يف �إذكاء هذه امل�شكلة ،ويقرتح يف النهاية �إعادة قراءة الن�ص
القر�آين لإحالل قيم الإبداع والإنتاج والتوا�صل حمل الراديكالية والعدوانية والتع�صب ،مُطالبا ب�ضبط منهجي يف عملية القراءة مبا ين�سجم مع متطلبات احلداثة ،وجتاوز الطبقة
الكثيفة للرتاث يف قراءتنا للن�ص القر�آين ،والتي تراكمت على مدى �أربعة ع�شر قرنا �أبعدتنا عن روح الع�صر.

و ُي���س�ل��ط ال �ك��ات��ب يف م�ق��ال��ه ال �� �ض��وء ع�ل��ى اجل��رائ��م
الإن���س��ان�ي��ة ال�ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا امل���س�ل�م��ون ب�ح��ق الأع ��راق
الأخ � ��رى ،وف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��م �أي �� �ض��ا خ�ل�ال ��ص��دام��ات�ه��م
ال ��داخ �ل �ي ��ة� ،أو � �ص ��دام ��ات امل �ج �ت �م��ع م ��ع ال���س�ل�ط��ة.
وي�ح��ذر م��ن ج��ر الن�ص ال �ق��ر�آين ل�شرعنة ال�شرور
وت �ب�ري� ��ره� ��ا ،وت ��وظ �ي �ف �ه ��ا ب �ح �ي��ث ت� �خ ��دم امل �� �ص��ال��ح
االقت�صادية ،وال��ذات�ي��ة ل�صاحب ال �ق��راءة .وي�شجع
على تعدد ال �ق��راءات التي �ست�سهم يف �إغ�ن��اء معنى
الن�ص ،وا�ستنطاقه وفق ال�شروط احلديثة للحياة
املعا�صرة.
فقه العبيد والإماء
جن� � ُد �أنَّ الإ�� �س �ل�ام ب���ش�ك��ل ع ��ام ق ��د � �ض � َّي��ق م���ص��ادر
ال ��رق ،وف�ت��ح ب��اب ال�ع�ت��ق .وق��د يظن �أي عقل �سوي
�أن الإ� �س�ل�ام ب�ه��ذا ي��ر��س��م االجت ��اه امل�ستقبلي فيما
يتعلق بحرية الإن���س��ان� ،أي حم��اول��ة الق�ضاء على
العبودية ،وال�سعي نحو امل�ساواة الكاملة� .إال �أنك
تتفاج�أ بتخ�صي�ص الفقهاء �أحكاما للعبيد تت�ضمن
�إ�سقاط بع�ض الواجبات عنهم مثل :احلج ،والزكاة،
وال�ع�م��رة ،واجل�م�ع��ة .ورف ��ع احل ��دود عنهم يف �أم��ور
الدية والزنى .وباملقابل �سلبهم جمموعة مهولة من
حقوقهم الأ�سا�سية ،كقدرتهم على التملك وحقهم
يف الوراثة والتوريث� .أو مزاولة �أنواع من الأعمال
(خ�صو�صا مم��ا يتطلب حكما عقليا رف�ي�ع��ا� ،أو ما
ي�أتي مع قدر من ال�سلطة) مثل احلكم ،والإمامة،
والق�ضاء .و�إ�سقاط �أهليتهم يف ال�شهادة ،والوالية،
والو�صاية .وربط القرارات املتعلقة ب�ش�ؤون حياتهم
مب��واف �ق��ة �أول �ي��ائ �ه��م يف �أم� ��ور م�ث��ل � �ص��وم ال�ن��اف�ل��ة،
والزواج .ويف حال حدوث حمل نتيجة معا�شرة الأمة
فال يلحق الوليد بالأب �إال بعد �إقراره باملعا�شرة.
�إنَّ املت�أمل يف هذه الأحكام ،يرى بو�ضوح كيف �أنها
ت�صب يف م�صلحة امل�ستعبد ،فهي ال تكتفي ب�سلب
ُّ
احل �ق ��وق ،ب ��ل ت���ص��ل لإ� �س �ق��اط ال ��واج �ب ��ات ال��دي�ن�ي��ة
واحل � ��دود ال���ش��رع�ي��ة ال �ت��ي ق��د ت�شغله ع��ن م��زاول��ة
واج �ب ��ات ��س�ي��ده ك��ال���ص��وم �أو االن �ق �ط��اع ع��ن العمل
لأداء احل��ج� .إن وج��ود �أح�ك��ام فقهية كهذه خطرية

لأن�ه��ا تر�سخ قيما �سعى الإ��س�لام ج��اه��دا ملحاربتها
تتعلق باحلرية ،وامل�ساواة .وهي تُ�شرعن اال�ستعباد،
وال�ظ�ل��م ،و�سلب احل �ق��وق .وت�شجع على �إب �ق��اء هذا
امل�سار ح ًّيا.
و�إذا م��ا ح�صل وع��ار���ض الفقه  -الأخ �ل�اق والقيم
اجل��وه��ري��ة يف ال��دي��ن ،فعلينا البحث ع��ن مقاربات
�أخ ��رى .فكما يقول ع��دن��ان �إب��راه�ي��م« :قبل الفقه،
وم��ع الفقه ،وبعد الفقه ،ت�أتي املقاربة الأخالقية
ال��روح �ي��ة ...وك�ث�ير م��ن امل�شاكل ال�ت��ي ن�ع��اين منها
الآن ن��اج�م��ة ع��ن امل �غ ��االة ال �ف �ق �ه��وي��ة» ،ف�لا ينبغي
جتاهل الر�ؤيا الكونية ،والت�صور املثايل والنهائي
للمجتمع ،فقط من �أجل معاجلة �أمر ثانوي.
�إعادة تعريف الأمة
ق��د ت � ُك��ون ه ��ذه ه��ي ال�ن�ق�ط��ة الأه ��م ال�ت��ي يطرحها
الكاتب� .أنه يدعو �إىل �إعادة قراءة الن�ص القر�آين،
وا� �س �ت �ك �� �ش��اف �أوج � �ه� ��ه ال �ت ��ي ت �ت �م��ا� �ش��ى م ��ع احل �ي��اة
املعا�صرة ،و�إع�ل�اء القيم الإن�سانية .فيقول -على
�سبيل املثال� -إنَّ تركيب «�أمة واحدة» ال يق�صد بها
الأم��ة الإ�سالمية بل يق�صد بها وح��دة الإن�سانية،
القائمة على التنوع واالخ�ت�لاف��ات العرقية وحتى
الدينية.
ال�شُّ عور بالتفوق والأف�ضلية على الأع��راق الأخرى
ي � ��ؤدي للعن�صرية ،ون�ب��ذ ال�ت�ع��ددي��ة .ت�سعى �أدي ��ان
خمتلفة ل��و��ض��ع �أت�ب��اع�ه��ا يف م�ن��زل��ة �أع �ل��ى ،مم��ا قد
يعني �ضمنيا �أن�ه��م �أح��ق ب��االم�ت�ي��ازات� ،أو �أحقيتهم
ح�ت��ى ب��احل�ي��اة� .أم ��ا ال�ب��دي��ل ف�ي�ك��ون بنقد خطابات
ك�ـ«ال�ف��رق��ة ال�ن��اج�ي��ة» ،واخل�ط��اب��ات ال�ت��ي ت��رك��ز على
الفوارق الدينية واملذهبية بني النا�س.
�إنَّ ال �ق��ر�آن يقف يف �صف ال �ـ»�إح �ي��اء» وال ��ذي ي�سعى
ق ��در امل���س�ت�ط��اع -للحفاظ ع�ل��ى ال ��روح الب�شرية؛الأم� � ��ر ال � ��ذي ي �ح �ف��ظ ��ض�م�ن�ي��ا احل� ��ق يف االع �ت �ق��اد
واالخ �ت�ل�اف و� �ص��ون احل ��ري ��ات وال�ع�ي����ش امل���ش�ترك،
ومنع كل أ�ن��واع القمع والإره ��اب .يقول الكاتب �إن
اجل�ه��اد يف الإ� �س�لام ال ي�ه��دف ل�ل�إج�ب��ار على تغيري
العقائد ،و�إمنا وجد لأ�سباب دفاعية.

الت�سامح
ي� َّت�ف��ق ك��ات� ُ�ب امل �ق��ال م��ع ر�أي م��اك����س ف��اي�بر ،ال��ذي
ي��رف����ض ال�ن�ظ��ر �إىل الأدي � ��ان ب��اع�ت�ب��اره��ا ن�ظ�م��ا من
امل�ع�ت�ق��دات ،ب��ل باعتبارها �أن���س��اق��ا لتنظيم احل�ي��اة،
تعطي اهتماما خا�صا لل�سلوكيات العملية للأفراد
وللمعنى الذي يعطونه لأفعالهم.
وي�ق��ول الكاتب �إن الت�سامح ال ميكن �أن يقف عند
ح ��دود ال �ك�لام ،ب��ل ي�ج��ب ��س��ن ال �ق��واع��د وال�ق��وان�ين
التي ت�ضمنها .وال يجب �أن يقف الأمر عند القبول
بالآخر وحفظ حياته ،بل جعله م�ساويا يف احلقوق.
م�س�ألة الرتاث الفل�سفي � ً
أي�ضا
ل�ك� َّن�ن��ي �أع �ي ��ب ع �ل��ى ال �ك��ات��ب اق �ت �ب��ا� �س��ه لإمي��ان��وي��ل
ك��ان��ط�« :إن النا�س لي�سوا مت�ساويني يف الكرامة؛
غري �أنه ينبغي على املرء �أن يعاملهم كما لو كانوا
مت�ساويني» .فكما ينبغي حماكمة ال�تراث الديني،
يجب �أي�ضا حماكمة ونقد الرتاث الفل�سفي .لي�ست
ال��دع��وة �إىل القيم الإي�ج��اب�ي��ة وح��ده��ا م��ا ي�ه��م ،بل
�أي���ض��ا الأ��س��ا���س ال ��ذي تُبنى عليه؛ ف��الإمي��ان بعدم
ت�ساوي النا�س يف الكرامة �أ�سا�س ه�ش ،ال ي�شري �إىل
االح�ترام ال��ذي الب��د �أن يتوفر لتحقيق الت�سامح؛
�إذ �إنَّ الت�سامح ي�شرتط و�ضع الطرفني على قدم
امل�ساواة دون تنازل �أحد �أو ت�ضحيته من �أجل قبول
الآخر.
�إنَّ ب��إم�ك��ان اللغة وح��ده��ا �صناعة ف��ارق ال ي�ستهان
ب ��ه .ب��إم�ك��ان��ك �أن ت��دع��و ع�ل��ى ال�ك��اف��ري��ن ب� ��الإذالل،
وتدمري أ�ع��داء الدين� ،أو ب�إمكانك الدعاء لوحدة
الإن�سانية ،والرتويج للحب ال��ذي يقبل كل �صورة
على حد تعبري حميي الدين بن عربي ،لتت�ساوى
�أدي��رة الرهبان و أ�ل��واح التوراة ،مع كعبة الطائفني
وم�صاحف القر�آن .ملاذا اال�ستفتاح بالكراهية و�إذكاء
ن��زع��ة ال�ت�ف��وق وح ��ب االن�ت���ص��ار� ،إذا ك ��ان ب��الإم�ك��ان
ال��دع��وة �إىل ال�ق�ب��ول واالح �ت�رام امل�ت�ب��ادل وامل���س��اواة
الكاملة ..والأهم من ذلك ،تقدير التنوع الإن�ساين
الذي ال غنى عنه ل�صناعة احل�ضارة.
nouf.alsaidi@gmail.com
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الظاهرة اإلسالمية ..الجذور والمآالت
ُم َّمد ال�سيفي
ا�ستعر�ض د .ر�ضوان ال�سيد يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم» حتت عنوان «الظاهرة الإ�سالمية املتحولة �إىل حزبيات ..دولة الدين و�إغواء ال�سلطة» ،حج َم ان�شغال املثقفني العرب
خالل العقدين الأخريين ب�أزمة املجتمع والدولة يف الوطن العربي ،وكان يرى -كما غريه من املثقفني� -أ َّن �أنظمة احلكم ال�سائدة هي العلة فيما كان ويكون من مظاهر وظواهر ذلك
وهذا الت�أزم ،وما الظاهرة الإ�سالمية �إال نتاج لذلك الت�أزم الواقع على املجتمعات العربية ،كما يرى �أن امل�شاريع النه�ضوية التي قام بها بع�ض املثقفني العرب منذ ال�ستينيات اعتربتْ �أ َّن
ال�صعود الإ�سالمي يف املزاج ال�شعبي ،ويف الأطروحات الثقافية ،والدينية ،وال�سيا�سية �ش�أن مُ�ستقل عن نوعية نظام احلكم �أو �أنظمة احلكم ال�سائدة؛ فقد اجتهوا �إىل �صناعة ر�ؤى ونظريات
يف فهم الرتاث ،ويف املوقف منه ،وكانت م�ستندة يف ذلك �إىل فكرة القطيعة التاريخية ،واملعرفية الفوكوية� ،أو فكرة الفوات الهيجلية ،وكان هدف هذه القراءات هو اخلروج من «م�شكلة
الإ�سالم» ب�إحدى طريقتني :التحرر� ،أو التحرير� ،أو بهما معا.
وي ��رى د .ر� �ض��وان �أنَّ احل���ض��ور الإ� �س�لام��ي الكبري
ي �ت �ن��اف��ى م ��ع ال �ق �ط �ي �ع��ة ،ب ��ل وم� ��ع م �� �س ��أل��ة ال �ف ��وات
التاريخي بالتب�سيطية ال�شديدة يف احلالتني معا؛
فمنذ كتابه الأول «الإ� �س�لام املعا�صر» ع��ام 1987م،
ودرا�� �س ��ات ��ه ال�لاح �ق��ة ق �ب��ل وب �ع��د ح ��رك ��ات ال�ت�غ�ي�ير
العربية ،يرى �أنه ميكن �إرج��اع الظاهرة الإحيائية
الإ�سالمية �أو ال�صحوة �إىل ثالثة �أ�سباب رئي�سية؛
هي:
ال���س�ب��ب الأول :احل�ق�ب��ة اال��س�ت�ع�م��اري��ة ،وال �ت��ي ك��ان
لها ت��أث�ير بالغ يف ال��وع��ي ال�ع��ام والذهنية العربية
امل�سلمة؛ فمنذ �أواخ��ر القرن الثامن ع�شر امليالدي
بد�أت ت�صدر يف الهند الفتاوى التي تقول� :إن الهند
م��ا ع� ��ادت دار �إ�� �س�ل�ام؛ ب���س�ب��ب غ�ل�ب��ة ال�بري�ط��ان�ي�ين
عليها؛ ف�ك��ان ال�ن��ا���س م��ن ذل ��ك �أم ��ام خ �ي��اري��ن؛ �إم��ا
اجلهاد� ،أو الهجرة ،فغ�ص ذلك القرن وال��ذي يليه
ب ��أح��داث ال�ت�م��رد على الربيطانيني �أح�ي��ان��ا ،وعلى
ال�سالطني امل�غ��ول ال��ذي��ن ب ��د�أوا يخ�ضعون لهم يف
تلك ال�ف�ترة ،و�أم��ا امل�ست�ضعفون م��ن امل�سلمني فما
ك��ان �أمامهم �إال الهجرة ،وال��ذي تبعه انكفاء هائل
يف ديوبند ،ومن ثم حترمي اجلهاد والهجرة معا يف
�أقوال و�أفعال ال�سيد �أحمد خان ،و�أما من بقي منه
فيعون �أن بقاءهم �أمر �إخ�ضاع ،وعجز ،وا�ست�ضعاف،
وذل ،وهوان .وكذلك امللحمة اجلزائرية التي ن�شبت
يف ج��زئ�ه��ا الأول -وال �ت ��ي ال ي�سلط عليها ال���ض��وء
ك� �ث�ي�راـ ح� ��رب ف� �ت ��اوى ،ق ��اده ��ا الأم� �ي��ر ع �ب��دال �ق��ادر
اجل� ��زائ� ��ري ،وال � ��ذي ك� ��ان ي ��دع ��و �إىل ال �ه �ج��رة لأن
ال � ��دار مل ت �ع��د دار �إ�� �س�ل�ام ،و�أي � ��ده يف ذل ��ك ف�ق�ه��اء
املغرب العربي ،وم�صر ،واعرت�ض فقيهان حنفيان
على اعتبار �أن النا�س م�ست�ضعفون ،و�أن��ه يحق لهم
البقاء ما دام الفرن�سيون ال يعرت�ضون لعقائدهم،
وعباداتهم ،و�أوقافهم ،و�أحكامهم الق�ضائية ،وكان
ت�ك�ت�ي��ك الأم �ي�ر ع �ب��دال �ق��اه��ر اجل ��زائ ��ري ه ��و ح�شد
ال �ن��ا���س يف ت�ل�م���س��ان ل �ل �ع��ودة واجل� �ه ��اد ،ل �ك��ن ان �ه��زم
الأم �ي�ر ع ��ام 1847م ،واع �ت �ق��ل ون �ف��ي .ول �ن��ا جت��ارب

مم��اث�ل��ة يف ال�ب��و��س�ن��ة وال�ه��ر��س��ك ،وك��ذل��ك �إ�شكالية
النم�ساويني ،و�إ�شكاالت وم�شكالت امل�سلمني ب�آ�سيا
ال��و��س�ط��ى ،وال �ق��وق��از ،وت��دف��ق م��وج��ات ال�ه�ج��رة �إىل
�أق�ط��ار ال�سلطنة العثمانية ،ولدينا ال�ث��ورة املهدية
يف ال �� �س��ودان ،وال �ت��ي جن�ح��ت ب�سبب �أن ال�ف�ت��وى مل
ت �ك��ن �إال ب��اجل �ه��اد؛ �إذ م���ص��ر ه ��ي الأخ � ��رى حمتلة
م��ن ق�ب��ل ال�بري�ط��ان�ي�ين ،وجت� ��ارب مم��اث�ل��ة ح�صلت
يف غريها م��ن ال�ب�ل��دان الإ�سالمية يف ه��ذه احلقبة
اال�ستعمارية .ومن يقر�أ �أ�شعار ،وجمادالت ،وفتاوى
العلماء يف كثري م��ن دور ال�ع��امل الإ��س�لام��ي عندما
�ألغيت اخل�لاف��ة العثمانية ع��ام 1924م ،يح�س ك��أن
�شرعية الفقيه امل�سلم انتهت؛ ف�أين يتلم�س امل�سلم
لكرامته ،و�شرعيته؟ وهكذا بد�أ االنكفاء على الذات
عند امل�ت��دي�ن�ين؛ فظهرت اجلمعيات والإخ��وان �ي��ات،
وات�خ��ذ ه��ذا الإح �ي��اء ظ��واه��ر خمتلفة ،وظ��ل �شعور
خفي با�ستعادة اخلالفة وال�شرعية ،وهذا هو ال�سبب
ال �ث ��اين يف ب� ��روز ال �ظ��اه��رة الإح �ي��ائ �ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة
وق �ب��ول �ه��ا ل ��دى ج �م �ه��ور وا� �س ��ع م ��ن امل���س�ل�م�ين� ،أم ��ا
العامل الثالث ال��ذي �أن�ت��ج الإ��س�لام ال�سيا�سي فهو
جت��رب��ة ال ��دول ��ة ال��وط�ن�ي��ة؛ ف�ف��ي ف�شلها يف حتقيق
مطالب و�أمنيات ال�شعوب العربية ،كان الإ�سالميون
يعر�ضون يف املقابل بديال ي�سلب وي�ؤمل اجلماهري.
ي�خ�ل����ص د .ر� �ض ��وان �إىل �أن ال �ظ��اه��رة الإ��س�لام�ي��ة
املت�صاعدة على مدى �أكرث من �ستني عاما ،ا�ستندت
�إىل خوف هائل على الدين ،والأمة� ،أو دار الإ�سالم،
وال�سعي �إىل جتاوزها من خ�لال �سمتية اعتقادية،
و� �ش �ع��ائ��ري��ة ،وق ��د ت �� �ص��در ل�ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذه ال�سمتية
ِح � َرا َك ��ان ث��وري��ان يف املجتمعات ال�سنية :اجلماعة
الإ� �س�لام �ي��ة ب���ش�ب��ه ال �ق ��ارة ال �ه �ن��دي��ة ،والإخ� � ��وان يف
م�صر ،و�أقطار �إ�سالمية �أخ��رى ،وال�سلفيون يف كل
مكان من جهة ثانية ،وقد هد�أت ال�سلفية اجلديدة
بظهور ال��دول��ة ال�سعودية ،بينما ا�ستمرت م�ساعي
اجلماعة الإ�سالمية ،والإخوان ،وتفاوتت جناحاتها
وع�ث�رات� �ه ��ا ،و�أخ� �ي��را و� �ص �ل��ت �إىل � �س �ق��وط ال ��دول ��ة

الوطنية العربية والإ�سالمية ،ويف امل�ساعي ال�ستعادة
ال �� �ش��رع �ي��ة ح ��ل ال �ت �ن �ظ �ي��م ل� ��دى �إ� �س�ل�ام �ي ��ي ال �ت �ي��ار
الرئي�سي حم��ل الأم ��ة ،وح�ل��ت احل��اك�م�ي��ة ،وتطبيق
ال�شريعة حمل اخلالفة� ،أو نظامها التقليدي.
ما كانت الثورات العربية عندما انطلقت قبل عامني
ون�صف من نتاجات تنظيم الإخ��وان ،وال انفجارات
ال�سلفيني ،ل�ك��ن ك��ان��ت ل ��دى الإخ � ��وان تنظيماتهم
ونظامهم املالئم لهذا القدر �أو ذاك ،وكانت لدى
ال�سلفيني ال �ق��درة ع�ل��ى �إط �ل�اق ال �ط��اق��ات ال�ث��وري��ة
التي اعتادوا عليها يف القرون الأخرية ،ولدينا اليوم
�أربعة ت�أثريات �أو �آثار لهذا املخا�ض الكبري وامل�ستمر
يف موجات منذ عدة عقود:
تغي العالئق بني الدين والدولة؛
* الأث��ر الأولُّ :
ف�ت�ح��ول��ت ال���ش��ري�ع��ة �إىل م��ا ي�شبه ال �ق��ان��ون ،وه��ذا
ال �ق��ان��ون حت��ت ع �ن��وان ال���ش��ري�ع��ة وال �ن �ظ��ام ال�ك��ام��ل
�أم �� �س �ك��ه الإ� �س�ل�ام �ي ��ون احل ��رك��ي ��ون ،و� �س �ع��وا ل�سلم
ال�سلطة من �أج��ل تطبيقه بوا�سطتها باعتبار ذلك
مربرا رئي�سا ال�ستعادتها لل�شرعية.
* الأث� � ��ر ال � �ث� ��اين :و� �ض �ع��ت ال� �ظ ��اه ��رة الإ� �س�لام �ي��ة
املتطورة �إىل حزبيات و�إ��س�لام �سيا�سي -الدينَ يفم��رك��ز ال���ص��راع رم��زي��ا �أو فعليا؛ ل��ذل��ك ف�ق��د كانت
و��س�ت�ك��ون ل��ذل��ك �آث� ��ار ك�ب�رى ع�ل��ى طبيعة ال��دول��ة،
وطبيعة الدين.
* الأثر الثالث :حماولة ا�ستيالء امل�ؤ�س�سة الدينية
ال�سنية ع�ل��ى ال��دول��ة وال �ن �ظ��ام ،ك�م��ا ه��و ح��ا��ص��ل يف
�إيران.
* الأثر الرابع والأخري :الأدجلة الهائلة للمجتمع
ال�سيا�سي و�أطروحاته ،و�أفكاره ،وتوقعاته.
ويخل�ص د .ر� �ض��وان �إىل �أن ال�ظ��اه��رة الإ��س�لام�ي��ة،
وبوجهيها ال�شعائري والرمزي من جهة ،وال�سيا�سي
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،طاغية يف الأع� ��وام الأخ �ي�رة ،وقد
�أدخ � ��ل و� �ص��ول �ه��ا ل�ل���س�ل�ط��ة يف ال �ع��ام�ين الأخ�ي�ري ��ن
بلداننا يف خما�ض عنيف.
alsifi98518206@gmail.com
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العالم اإلسالمي بين الواقع والمأمول
نا�صر احلارثي
ماولة لإعادة طرح �أ�سئلة لطاملا تك َّررت يف اخلطابات الإ�سالمية وال�سيا�سية ،خا�صة يف
يف مقال للكاتب حممد احلداد من�شور مبجلة «التفاهم» بعنوان «الإ�سالم يف عامل اليوم والغد»َ ُ ،
وقت الأزمات التي تع�صف ببلدان العامل الإ�سالمي بني احلني والآخر ،وتتمثل هذه الأ�سئلة حول عالقة الإ�سالم بالعامل ،و�سبل النه�ضة بالأمة الإ�سالمية ،وما �أف�ضل الإ�سرتاتيجيات
للتغيري والتقدم وا�ستعادة هيبة احل�ضارة الإ�سالمية .ورغم �أن العديد من الكتابات التي جاءت الحقا مُنادية ب�إعادة التفكري يف طبيعة هذه الأ�سئلة� ،أو �إ�شكالية التع�صب للإجابات
الكال�سيكية كعبارة احلل يف الإ�سالم ،والعودة �إىل الكتاب وال�سنة� ،إال �أ َّن املقال ي�أتي لطرح هذا املو�ضوع من �أربع زوايا متباينة؛ هي :دور املثقف يف هذه الق�ضية ،والتحديات التي تواجه
الإ�سالم يف هذا الع�صر ،و�أهمية العقل النقدي ،و�أهم الفر�ص املهدورة خالل القرن املا�ضي.

وي���س�ت�خ��دم ك��ات��ب امل �ق ��ال م���ص�ط�ل��ح الإ�� �س�ل�ام ل�ل�ح��دي��ث
ع��ن الق�ضايا املتعلقة ب��اخل�ط��اب الإ��س�لام��ي وال�شعوب
والأنظمة العربية ،و�إن غابت عنه دقة امل�صطلح وبنية
املو�ضوع� ،إال �أنه يركز على نقاط معينة ومتباينة؛ حيث
ب ��د�أ احل��دي��ث ب� ��أن م���س��ؤول�ي��ة امل�ث�ق��ف ه��ي جت�ن��ب حدية
امل ��واق ��ف وال �ت �ع��اب�ير ال�ع��اط�ف�ي��ة ال �ت��ي حت ��اول �أن جتعل
الإ� �س�لام يف حكم املتهم �أو امل�ظ�ل��وم ،و�أن ي�سعى املثقف
جاهدا لإيجاد حلول ت�سهم يف النهو�ض بالأمة وجتنب
م��ا �أ�سماه باالنفالت الثقايف م��ن خ�لال و�ضع ع��دد من
ال ��ر�ؤى وال�ت�ن�ظ�يرات البعيدة ع��ن ال��واق��ع؛ فم�س�ؤولية
امل�ث�ق��ف و� �ض��ع الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ات امل�ستقبلية ال��واق�ع�ي��ة،
ول�ي����س ك�م��ا ح�صل �أي ��ام ح��رك��ات ال�ت�ح��رر ال��وط�ن��ي التي
جعلتنا مف�صولني عن الواقع املتغري واملتطور ،ونعي�ش
�أه ��م �أجم ��اد امل��ا��ض��ي .والإ��ش�ك��ال�ي��ة ب ��ر�أي ال�ك��ات��ب لي�ست
ف���ش�ل�ن��ا يف حت�ق�ي��ق ط�م��وح��ات�ن��ا ،ب��ل يف ع ��دم ت�شخي�صنا
احلقيقي لأ��س�ب��اب ف�شل ال �ث��ورات املتعاقبة؛ فالنقد يف
حقيقته خمتلف عن الهدم وي�سعى ملحاولة جتاوز ما مل
يعد �صاحلا وا�ستبداله مبا هو �أك�ثر مالءمة ملتغريات
الع�صر ،والفرق بني امل�شروع القومي العربي ،وامل�شروع
القومي ال�صهيوين ،هو وجود �إ�سرتاتيجية مدرو�سة يف
امل�شروع ال�صهيوين املدعوم من الغرب ،كما تطرق لفكرة
حممد �إق �ب��ال املتعلقة ب�إ�شكالية ال�ث��اب��ت وامل�ت�غ�ير ،و�أ َّن
ت�ص ُّور املجتمع للحق يك ُمن يف اعتقاده ب�أ َّن احلق ال ُيكن
�أن ي�تراوح بني الثابت واملتغري ،وه��ي �إ�شكالية حقيقية
لأ َّن�ه��ا تتحول �إىل م�ب��ادئ ثابتة م��ن ال �ق��ر�آن؛ وبالتايل
تتجه �إىل اجل�م��ود؛ ل��ذا جن��د الكاتب ي�ح��اول �أن يجعل
�إ��ش�ك��ال�ي��ة الإ� �س�ل�ام يف حم ��وري ��ن؛ امل �ح��ور الأول :غياب
الإ�سرتاتيجية و�ضبابية النظرة امل�ستقبلية ،والإ�شكالية
الثانية :غياب املرونة مع التغيري يف اخلطابات ال�سيا�سية
ل ��دى احل��رك��ات ال�ن�ه���ض��وي��ة .ويف �أث �ن��اء معاجلته لهذه
الق�ضايا ،ي�ستند �إىل تنظري ْين ُمتلفني؛ �أحدهما من
داخل الإ�سالم ،والثاين من خارجه� .أما من خارج الأمة
الإ�سالمية فهو ر�أي لوي�س غارديه م�ؤلف كتاب فل�سفة
الفكر الديني يف الإ�سالم وامل�سيحية ،وفيه �إ�شادة وا�سعة

ب��الإ� �س�لام وارت �ب��اط��ه بتطبيق ��ش��ري�ع��ة اهلل ،وان�ط�لاق��ه
م��ن �إرادة ال�ع�ي����ش امل �� �ش�ترك ،وه �ن��ا ن ��رى �أ َّن ال�ك��ات��ب ال
يرى الإ�سالم نظاما �سيا�سيا بل هو الأم��ة؛ فاحل�ضارة
الإ��س�لام�ي��ة تعاي�شت يف عهد اخل�لاف��ة م��ع �أنظمة �شبه
دميقراطية مدنية ،تلتها حكومات ا�ستبدادية يف العهد
الأم��وي والعبا�سي ،ثم حكومات �أوليغار�شية يف الع�صر
الرتكي واملغويل� .أ َّم��ا يف الع�صر احل��ايل ،فهناك �أنظمة
ملكية وبرملانية و�أخرى ا�شرتاكية .وبالتايل ،ف�إن الأمة
الإ�سالمية تتعاي�ش مع �أي نظام وحكم قائم مهما كانت
طبيعته ول �ه��ا ر�ؤي �ت �ه��ا اخل��ا��ص��ة امل���س�ت�م��دة م��ن ال�ت�راث
الإ�سالمي ،ولكن �أركون رد على غارديه وتكهناته املتفائلة
جدا من �أرب��ع زواي��ا؛ هي� :أن العر�ض الأ�سطوري الذي
قدمه غارديه ما هو �إال متثيل �أ�سطوري لآمال امل�سلمني
امل�ستمدة من تاريخهم ،و�أ َّن الثقافة ال�سائدة يف العامل
الإ�سالمي ال ت�ستمد من كتب وتنظريات املفكرين بل
م��ن خ �ط��اب��ات ح���س��ن ال�ب�ن��ا و�أن � ��ور اجل �ن��دي وم�صطفى
حممود ،والثورات اال�شرتاكية يف العامل الإ�سالمي لن
ت�ت�ج��اوز ح ��دود ال���ش�ع��ارات ول ��ن حت��ل �شيئا م��ن م�شاكل
العامل العربي املعقدة ،وامل�ح��ور ال��راب��ع يف رد �أرك��ون �أن
الإ��س�لام الكال�سيكي ال��ذي در��س��ه امل�ست�شرقون ه��و نوع
من الرتاث الذي يتقاطع مع واقع امل�سلمني اليوم ،وهنا
ي��دخ��ل ال�ك��ات��ب �إىل احل��دي��ث ع��ن ال�ع�ق��ل ال�ن�ق��دي ال��ذي
حت��دث عنه �أرك��ون وال��ذي �سعى للتمييز بني متظهرات
الإ� �س�لام ال�ث�لاث��ة؛ وه ��ي� :إ� �س�لام �أول يتمثل يف الدين
والتقوى ،و�إ�سالم ثانٍ وهو دين الأ�شكال ،و�إ�سالم ثالث
وهو دين فردي ،وهذه الأمناط الثالثة التي تربط بني
القوة وال�شكل والفرد ُت�شكل طبيعة املفهوم االجتماعي
للإ�سالم ،وهذا النظام االجتماعي ظل �سائدا �إىل يومنا
هذا وال يوجد م�شروع فكري حتى الآن ميكن �أن يخرتق
هذه املنظومة.
�أما يف املحور الرابع ،وهو الفر�ص املهدورة يف احل�ضارة
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة خ �ل�ال ال� �ق ��رن امل ��ا� �ض ��ي ،ف �ح ��اول ��ت الأم� ��ة
الإ��س�لام�ي��ة ال�ن�ه��و���ض م��ع �إرادة ال�ي��اب��ان�ي�ين ،وتعر�ضت
ك�لا الأم �ت�ين ل�ل�غ��زو الأج�ن�ب��ي ول�ك��ن ال�ن�ت��ائ��ج والتبعات

كانت خمتلفة مت��ام��ا ،وم��ن ث� َّم ج��اءت فر�صة النهو�ض
مع احلركات اال�شرتاكية وتزامن معها رغبة ال�صني يف
النهو�ض بقيادة ماوت�سي ت��وجن ،وا�ستطاعت ال�صني �أن
حتقق جناحا يف القوة الع�سكرية �آن��ذاك ،بينما �سقطت
الثورة اال�شرتاكية يف الأنظمة الع�سكرية اال�ستبدادية،
كما ج ��اءت فر�صة ثالثة م��ع �سعي ب�ل��دان ��ش��رق �أوروب ��ا
و�أم ��ري �ك ��ا اجل�ن��وب�ي��ة �إىل جت ��اوز امل��ا� �ض��ي ال��دك �ت��ات��وري،
و�إن�شاء �أنظمة دميقراطية بينما حتول الربيع العربي
�إىل م��واج �ه��ات دم��وي��ة وح� ��روب �أه �ل �ي��ة وط��ائ �ف �ي��ة؛ ل��ذا
ف ��إن �ضياع ثالثة فر�ص يف �أق��ل م��ن قرنني مل يجعلنا
ُن�ع��اين م��ن جمود ح�ضاري وح�سب ،ب��ل تراجعت الأم��ة
الإ�سالمية وتقهقرت �إىل اخللف.
جن � ُد ال�ك��ات��ب ُي �ح��اول يف ه ��ذا امل �ق��ال ال �ت �ط � ُّرق �إىل ع��دد
م��ن �إ�شكاليات ال��واق��ع العربي م��ن زواي ��ا خمتلفة ،دون
وجود وحدة وبنية مو�ضوعية واحدة �سوى احلديث عن
�إ�شكاليات النه�ضة يف العامل العربي؛ لذا �أجد �أ َّن الكاتب
وقع يف نف�س الإ�شكالية وهي غياب الإ�سرتاتيجية� .أ�ضف
�إىل ذلك �ضبابية امل�صطلحات و�إدخال الدين بال�سيا�سة
ت��ارة ،وف�صلهما تارة �أخ��رى ،كما �أنه يدافع عن فكرتني
خمتلفتني يف الآن ذات ��ه ،مم��ا يجعل ال �ق��ارئ يف �إ�شكال
حقيقي مع الهدف من الطرح والنتيجة التي يرغب يف
�إي�صالها للقارئ ،ولكن يح�سب للكاتب حماولته اجلمع
بني �أكرث من ق��راءة حول ما تعانيه املجتمعات العربية
والإ� �س�لام �ي��ة م��ن م���ش�ك�لات ف�ك��ري��ة ودي�ن�ي��ة و�سيا�سية،
و�إ�شارته �إىل �أ َّن الرغبة يف خلق حراك وتغيري يف العامل
الإ��س�لام��ي �أم ��ر ق��د ي�ك��ون يف ظ��اه��ره مفيدا وي�سهم يف
حتريك امل��اء ال��راك��د ،ولكن يف حقيقة الأم��ر �أن��ه �إن مل
ي�ك��ن ه��ذا احل ��راك وال�ت�غ�ي�ير م��درو��س��ا ف ��إن نتائجه قد
ت�ك��ون وخيمة ،وت� ��ؤدي لرتاجعنا للمرة ال��راب�ع��ة ،وه��ذا
ما ال َطاقة لأحد يف الأمة العربية والإ�سالمية بتحمل
ن�ت��ائ�ج��ه وت��داع �ي��ات��ه ،خ��ا��ص��ة و�أن �ه ��ا ع��ان��ت ال�ك�ث�ير من
الويالت على امتداد قرنني من الزمان.
m056058@gmail.com
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القرآن الكريم بين اإلعجاز العلمي
والعقلية العلمية

زينب الكلبانية

حدّث الرتمذي ب�سنده عن علي بن �أبي طالب  -كرم اهلل وجهه  -قال� :سمعت ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يقول�« :ستكون فنت كقطع الليل املظلم» فقلت :يا ر�سول اهلل ،وما
املخرج منها؟ قال :كتاب اهلل  -تبارك وتعاىل  -فيه نب�أ من قبلكم ،وخرب من بعدكم ،وحكم ما بينكم ،هو الف�صل لي�س بالهزل ،من تركه من جبار ق�صمه اهلل ،ومن ابتغى الهدى يف غريه
�أذله اهلل ،وهو حبل اهلل املتني ،وهو الذكر احلكيم ،وهو ال�صراط امل�ستقيم ،هو الذي ال تزيغ به الأهواء ،وال تلتب�س به الأل�سنة ،وال ي�شبع به العلماء ،وال يخلق عن كرثة الرد ،وال تنق�ضي
عجائبه ،هو الذي مل تنته اجلن �إذ �سمعته حتى قالوا�{ :إِ َّنا َ�سمِ ْع َنا ُق ْر�آ ًنا ع ََج ًباَ .يهْدِ ي �إِ َل ال ُّر ْ�شدِ َف�آ َم َّنا ِبهِ }...من قال به �صدق ومن عمل به �أُجر ،ومن حكم به عدل ،ومن دعا �إليه
هُ دي �إىل �صراط م�ستقيم».

وال �ق��ر�آن ال�ك��رمي  -م��ن قبل وم��ن بعد  -ه��و ك�ت��اب الإ��س�لام
اخل��ال��د ال ��ذي ي��وج��ه الإن �� �س��ان ن�ح��و امل�ع��رف��ة العلمية ق ��راءة
وبحثا وتعليما وتدوينا وتطبيقا ،وي�ب ّ�ين لنا �أ ّن ال�ك��ون كله
كتاب منظور ي��د ّل ويربهن على وج��ود اخلالق ووحدانيته،
ويو�ضح لنا �أن التفكر يف ظواهر الكون واحل�ي��اة ي ��ؤدي �إىل
تعميق الإميان باهلل وزيادة اخل�شية منه على هدى وب�صرية،
وه��ذا ما ناق�شه الباحث �أحمد ف ��ؤاد با�شا يف مقاله املن�شور
مبجلة « التفاهم» بعنوان «التف�سري العلمي للقر�آن الكرمي
يف �أعمال املعا�صرين».
وملا كان القر�آن الكرمي هو الأ�صل الأول للثوابت الإ�سالمية،
ف� ��إن امل���س�ل�م�ين م�ط��ال�ب��ون يف ك��ل زم ��ان وم �ك��ان با�ستنها�ض
عزائمهم ،و�شحذ عقولهم ،نحو فهمه فهما يغري من حياتهم
�إىل الأف�ضل دائما ،وي�ضعهم يف مو�ضع ميكنهم من ن�شر لواء
الإ�سالم يف كل ربوع الأر�ض ،باعتباره منهجا ربانيا متكامال
يحمل للنا�س كل ما فيه فالحهم يف الدنيا والآخرة.
ولقد ظهرت مباحث يف علوم القر�آن تعنى بجوانب �إعجازه
التي ال حت�صى ،ومنها �إعجازه العملي الذي يظهر من تف�سري
�آياته الكرمية يف �ضوء ما ي�ستحدث دائما من حقائق عملية،
فالإعجاز العلمي حالة خا�صة من التف�سري العلمي عندما
ي�شري ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي �إىل حقيقة علمية ك��ان م��ن ال�صعب
�إدراك �ه ��ا وق ��ت ن��زول��ه ب��ال��و��س��ائ��ل ال�ب���ش��ري��ة يف زم ��ن ال��ر��س��ول
ال�ك��رمي ،مما يظهر �صدقه فيما بلغ عن رب ال�ع��زة� ،سبحانه
وتعاىل.
�إ ّن ك�ل�م��ة «�إع �ج ��از» ت��وح��ي يف دالل�ت�ه��ا ب ��أ ّن �ه��ا غ�ير دق�ي�ق��ة وال
��س��دي��دة ،ك�م��ا �أ ّن �ه��ا ت��وح��ي ع�ن��د �سماعها �أو ق��راءت�ه��ا بح�صر
اهتمامات املجتهد يف القر�آن الكرمي وتف�سريه يف دائرة مبعناه
اال�صطالحي فح�سب .والواقع �أ ّن جهود املهتمني بهذا املجال
لي�س م��ن ال���ض��روري �أن تتو�صل �إىل نتائج �صحيحة دائما
تدخل حتت مفهوم «الإعجاز العلمي» ،باعتبار �أ ّن ما ينتهون
�إليه اجتهادات يف خدمة تف�سري القر�آن الكرمي وفهم معانيه.
كذلك ينبغي التنبيه فيما يتعلق بو�صف «العلمية» الذي يراد
به العلم التجريبي (الكوين) يف مو�ضوعه وطرائقه على ما

هو �شائع على �أل�سنة كثري من املفكرين ،ب�صرف النظر عن
�صحة ه��ذا ال�شائع وخ�ط�ئ��ه؛ ذل��ك �أ ّن االق�ت���ص��ار على معنى
ال�ع�ل��م التجريبي فح�سب ف�ي��ه ت�ضييق ل�ل��وا��س��ع ،ف�ضال عن
�أن فيه ت�سليما ب��ال��ر�أي املغالط يف الثقافة الغربية ،و�إغفاال
للمدلول الوا�سع وال�شامل يف الثقافة العربية الإ�سالمية.
ح�ي��ث �إن الأ� �ص��ل يف معنى «ال�ع�ل��م» ع�ن��د ال�ع��رب ه��و الإدراك
ال�صحيح حل�ق��ائ��ق الأ� �ش �ي��اء ،وت�صنيف ال�ع�ل��وم �إىل دي�ن�ي��ة �أو
دن�ي��وي��ة� ،أو نقلية وعقلية� ،أو �شرعية وطبيعية� ،أو نظرية
وجتريبية� ،أو غري ذلك ،وهذا الت�صنيف يعتمد على ال�صفات
املعربة عن مو�ضوعات العلم� ،أو م�صادره� ،أو الطرائق التي
يتم حت�صيله بها بح�سب تنا�سبها وقرب بع�ضها من بع�ض.
التف�سري العلمي �إذن « مبا يت�ضمنه من �إعجاز قر�آين » لي�س
من قبيل ما �أ�سماه ال�سابقون «التف�سري ب��ال��ر�أي» ،واختلفوا
فيه اختالفا كبريا ،وانتهى فيه بع�ضهم �إىل الإباحة ب�شروط،
و� ّإن ��ا ه��و م��ن قبيل م��ا جن��ده وا�ضحا يف ع��دد م��ن التفا�سري
ال�شهرية للألو�سى والطربي والبي�ضاوي وابن كثري وغريهم،
على �أال يكون املق�صود منه �إقحام حقائق العلم على التف�سري
�إقحاما ،بافتعال منا�سبات ح�شرها� ،أو بالإ�سراف يف الت�أويل
ويف �أل�ف��اظ ال�ق��ر�آن الكرمي و�آي��ات��ه للجمع بينه وب�ين حقيقة
علمية �أو فر�ض مل يزل يف حاجة �إىل متحي�ص� ،أو بالتهجم
على الغيبيات وت�صويرها كما يزينها اخليال �أو الهوى.
وم ��ن الأ� �س��ف �أن ك��ل ه ��ذا ك�ل��ه ق��د ح ��دث ف ��أ� �س��اء �إىل ال�ه��دف
النبيل ،و�أثار ثائرة الغيورين على كتاب اهلل �أحيانا �إىل درجة
ال�ت�ط��رف يف رف����ض اج�ت�ه��اد م�ق�ب��ول وم�ع�ق��ول يف خ��دم��ة علم
التف�سري ال�شريف ،و�ضاعف من تيار املعار�ضني عموما لربط
العلم وحقائقه بالقر�آن الكرمي.
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ ��رى ،رمب��ا ي�ستند بع�ض امل�ع��ار��ض�ين للتف�سري
العلمي للقر�آن وال�سنة �إىل واقع العلم ذاته عندما يبدو لهم
كما لو كان قد تخلى يف بع�ض قوانينه اجلديدة عن مفاهيم
�أ�سا�سية قامت عليها قوانينه القدمية ،مما يعني يف اعتقادهم
�أن ن�ت��ائ��ج ال�ع�ل��م غ�ير ي�ق�ي�ن�ي��ة ،و�أن ال�ع�ل�م��اء ع��ر��ض��ة للخط�أ
والق�صور.

ال ينبغي �أن يعني هذا � ّأن القوانني العلمية التي يتو�صل
�إليها الباحثون بعد اختبار جتريبي دقيق غري �صحيحة،
فقوانني �إ�سحاق نيوتن عن اجلاذبية مثال تعرب عن حقائق
مو�ضوعية ب�أعلى درجة ممكنة من ال�صدق واليقني؛ لأننا
اختربنا �صحتها �أمام �أعيننا يف الأمر الواقع ،و�أفدنا من
نتائجها يف �إجن��از تقنيات متقدمة �ساعدتنا على ارتياد
�أجواز الف�ضاء ،واخرتاع �أقمار �صناعية تدور حول الأر�ض
مثلما يدور القمر الطبيعي ،وغريها من الأمثلة الكثري.
وهكذا جند �أن احلقيقة الكونية التي يعرف رجال العلم
معناها وحدودها ال تبطل مع الزمن ،ولكنها قد تزداد مع
جهود العلماء املتتابعة تف�صيال وو�ضوحا وجالء .كل ما
يف الأمر � ّأن القوانني العلمية تعرب عادة عن حقائق علمية
حم��دودة ،ولي�س من ال�صواب أ�ب��دا �أن تعد ه��ذه احلقائق
اجلزئية دليال على ق�صور العلم �أو منق�صة فيه ،فطبيعة
امل�ع��رف��ة العلمية تتميز بالتنامي واالط� ��راد يف اكت�شاف
ال �ق��وان�ين ال�ت��ي ت�ل�ق��ي ال���ض��وء �شيئا ف�شيئا ع�ل��ى حقائق
ال��واق��ع ال�ث��اب��ت يف ال�ك��ون بعد �أن �أ� �ش��ارت �إل�ي�ه��ا �آي ��ات من
القر�آن العظيم ،ولهذا ف�إننا نقول� :إن التف�سري العلمي
للقر�آن الكرمي لي�س تف�سريا ب��ال��ر�أي (العقلي الذاتي)؛
ولكنه تف�سري بر�أي (حقائق) العلم.
وبناء عليه ،ال يرى العلماء املعا�صرون مانعا من االجتهاد
يف فهم ما مل ي�ستقر عليه ر�أي املت�أولني� ،أو ما مل ينته فيه
من�س جوهر التف�سري� ،أو
العلم �إىل ر�أي قاطع ،ما دمنا ال ّ
جنزم ب� ّأن هذا هو املعنى املق�صود ،م�س ّلمني ب� ّأن اهلل �أعلم
مب��راده ،فلماذا ال نقدم غاية ما يبلغه اجتهادنا وترتاح
�إليه نفو�سنا وعقولنا يف �ضوء فهمنا لن�ش�أة الكون ،وهي
ق�ضية غيبية� ،أم ��ر ال �ق��ر�آن بالبحث فيها ل�ل��وق��وف على
كيفية فتق ال�سموات والأر�ض ،ويف �ضوء ما �أخرب به العلم
عن �أ�ضواء الكواكب والنجوم ،ونحو ذلك� .إ ّنها لي�ست �أكرث
من خدمة علمية للتفا�سري ،ت�ضم �إليها �أو تنف�صل عنها.
zainbalkalbany1212@gmail.com
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عاطفة امل�سكري
«�إنّ �سيطرة الغرب بد�أت حني تخ ّلوا عن الإرث البابوى والديني» هذه كانت �إجابة �إحدى �أ�ساتذة العلوم االجتماعية فى �إحدى جامعات بريوت على �س�ؤال �أ�سباب تقدم العامل الغربي،
مما ي�شري �إىل الإميان التام ب�أنّ تقدم الغرب يعود لأ�سباب عقائدية حيث �أنهم �أفلتوا حبال الدين بعيدا فكان لهم التحرر والتقدم! ال نبالغ �إن قلنا �إن هذا النوع من التفكري ينطبق على
الكثري من مثقفي العامل العربي .يطرح هذا املو�ضوع الكاتب حممود حداد وهو �أ�ستاذ التاريخ يف جامعة البلمند يف لبنان .حيث ي�شري يف مقالته التي جاءت بعنوان «الغرب و�أمنوذجه
باعتباره حاجزاً �أمام النه�ضة العربية» �إال �أنّ الكاتب �أو املثقف العربي يعتقد �أنّ من �ضمن الأ�سباب الرئي�سية لتقدم الغرب هي قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم.

لكن وقبل �أن نلقي اللوم على تبنيهم مثل هذه الأفكار
�أعتقد �أ ّنه من املن�صف �أن ِّ
نطلع على �أحد النماذج الغربية
املتقدمة .فرن�سا مثال تعد من الدول املتقدمة اقت�صاديا
واجتماع ًيا على الرغم من كونها مرت بتجارب قا�سية
يف القرون ال�سابقة حتى �آلت �إىل ما هي عليه الآن .تع ُد
ال �ث��ورة الفرن�سية �أب ��رز ع��ام��ل م�ك��ون للكيان الفرن�سي
بال�شكل ال��ذي ه��و عليه ال�ي��وم ،وم��ن امل�ت�ع��ارف عليه �أنّ
ال��دي��ن ك��ان عن�صرا ح��ا��ض��را يف ق�ضية ال�ث��ورة حيث ّ
مت
اجتثاثه و�إبعاده عن ال�صورة ال�سيا�سية للدولة .وتلتها
ع ��دة ت �غ �ي�يرات اب �ت ��دا ًء م��ن ن �ظ��ام احل �ك��م امل�ل�ك��ي املطلق
ال� ��ذي ك ��ان ي �ع��د �أح� ��د الأن �ظ �م ��ة اال� �س �ت �ب ��دادي ��ة ،م ��رورا
باحلالة االقت�صادية والأو��ض��اع االجتماعية املتمثلة يف
االنق�سامات الطبقية� .إنّ هذا الف�صل الديني-ال�سيا�سي
ه��و جانب تعرتف ب��ه فرن�سا نف�سها كعامل م�ساهم يف
خلق التقدم الفرن�سي والأوروب��ي ب�شكل ع��ام .ومن هذا
املنطلق جند فئة ال ب�أ�س بها ت�ؤمن يف ذاتها �أنّ الدين
ع��ائ��ق �أم ��ام ال�ت�ط��ور وال�ت�ق��دم وال ت�ت��أن��ى �أن ت��ذك��ر ذل��ك
بهم�س ومل ��ز يف امل�ج��ال����س امل�غ�ل�ق��ة .ويف ج��ان��ب �آخ ��ر جند
الفئة التي تنادي باقتبا�س النماذج الغربية جاهزة مع
م��راع��اة احلفاظ على الهوية العربية امل�سلمة؛ �إال �أ ّن��ه
من ال�صعب جدا حماكاة منوذج جاهز وتوقع احل�صول
على نف�س النتيجة غالبا ،بل ومن املتوقع اخلروج بنتائج
عك�سية؛ فالنماذج الغربية املتقدمة مرت مبراحل مثل
ما �سبق و�أ�شرنا لها يف ال�سابق �إىل �أن و�صلت �إىل ما هي
عليه الآن� .أ�ضف �إىل ذل��ك م�س�ألة اخللفية العقائدية
املختلفة ال�ت��ي ج ��ا�ؤوا م�ن�ه��ا .تختلف ال�ث�ق��اف��ة الغربية
والأمناط االجتماعية كثريا �إذا ما جئنا نقارنها ب�أمناط
املنطقة العربية ،ويختلف التاريخ كذلك .معنى ذلك �أنّ
رب
جتربة نقل الأمنوذج الغربي املتقدم �إىل فئة مل تخت ْ
�أو ْ
تع�ش مراحل هذا التغيري و�صوال �إىل التقدم خطوة

ب�خ�ط��وة ت���ص�ب��ح دون ج ��دوى ح�ي��ث ي�ت��م ف�ي�ه��ا ت�سطيح
ك��ل امل��راح��ل وحم��اول��ة اخت�صارها فتولد لدينا جتربة
م�شوهة ناق�صة ال حتتوي على �أ�س�س ثابتة تعيننا على
البدء من جديد نحو خطى ثابتة ،ولذلك جندنا مني ُل
�أم��ام �أب�سط التحديات التي تع�صف بنا وتخترب ثباتنا
ورمبا هذا ما حدث بعد �أحداث ثورات الربيع العربي يف
العديد من البلدان.
ه ��ذه ال���ص��ورة ال�ن��اق���ص��ة ع��ن ال�سل�سلة امل ��ؤدي ��ة للتقدم
وال �ت��ي ت��ر�� ّ�س�خ��ت يف ب��ال ال�ع��دي��د م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ول��دت
لديهم فهما خاطئا ل�ل�أم��ر وب��ال�ت��ايل حم��اول��ة حماكاة
نتيجتها معروفة غالبا .بجانب ذل��ك جند �أنّ اجلانب
وج��ه �أ�صابع االتهامات نحو الأنظمة
الغربي كثريا ما ّ
الثيوقراطية والدين ك�سبب �أو عائق للتقدم مما �أدى
�إىل مناداة الكثري من املثقفني العرب للعلمانية واختزال
الدين ليقت�صر على حاالت ورغبات فردية مع �إعطائهم
احلرية التامة يف كل ما يرتبط بها وف�صلها ف�صال تاما
عن الأم��ور ال�سيا�سية� .إذا ما جئنا نحاول تطبيق ذلك
على منطقتنا العربية قد ال ي�صبح الأم��ر �سهال؛ لأنّ
التكوين العربي ال�سيا�سي لطاملا كان ُمت�صال بالدين بل
و�إن الأح�ك��ام الزال��ت ت�ؤخذ من ال�شريعة الإ�سالمية يف
تقنني بع�ض الأمور املتعلقة بالدولة .فال ميكن تطبيق
العلمانية بهذه الطريقة املتطرفة حيث �إ ّنها ال تتنا�سب
مع تكوين الدويالت امل�سلمة والواقع ال�سيا�سي العربي
والدعوة �إليها �أ�شبه بـ» التنوير الزائف» .يذكر الكاتب
الأ��س�ت��اذ حم�م��ود ح ��داد يف مقالته �أح ��د �أع�ل�ام النه�ضة
العلمانية العربية ال��ذي كان ينادي بها قا�صدا الدولة
ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن �ه��ا مل ت�ك��ن دول ��ة دينية
يف كافة تفا�صيلها �إال �أن�ه��ا كانت تطبق ال�شريعة على
�أبناء الدولة .ف��إذا كنا نقبل ب�أوروبا كنموذج فال بد �أن
ن�أخذ بعني االعتبار م�س�ألة كونها مل تقل�ص من �أهمية

بابوات الفاتيكان اليوم فال يزالون حا�ضرين يف امل�شاهد
واملنا�سبات املهمة ،وهذا ما ي�شري �إليه الكاتب يف مقالته
حيث �إننا �إن كنا نتقبل النموذج الغربي مبا فيه ويق�صد
ه�ن��ا رم��وزه��ا ال��دي�ن�ي��ة احل��ا��ض��رة ف�ل�م��اذا ن��رف����ض وج��ود
�صورة «ال�شيخ» حا�ضرة يف عاملنا العربي والإ�سالمي؟
هذا ال�س�ؤال يجعلنا نعيد النظر يف م�س�ألة املحاكاة التامة
لأي منوذج ناجح ،فالأمر ال يقت�صر على م�س�ألة التقدم
احل�ضاري �أو التطور وال يقت�صر على العامل ال�شرقي �أو
الغربي فقط ،بل تعد هذه النقطة مهمة على م�ستوى
احل��االت الفردية و أ�من��اط التفكري والعي�ش لدى الفرد
�أي�ضا .فعندما ي�صبح الفرد واعيا مدركا لأهمية تقبله
لفكرة فردانيته واختالفه عن الآخرين و�أ ّنه مهما ر�أى
من ��اذج ناجحة ال ي�ستطيع ا�ستن�ساخها وم��ن ث��م توقع
احل�صول على نف�س النتيجة قد يتو�صل لنتيجة �أكرث
واقعية و�أقرب للتغري املراد .ومن ثم �سيتجلى ذلك على
م�ستوى جمموعات �أكرب يف املجتمع لي�صبح الأمر م�سلما
به كمبد�أ وا�ضح يعينهم على التغيري بطرق �أكرث ذكاء.
�إن ال�ت��وازن يعد مهما يف ع�صر ت�شو�شت فيه الأه ��داف
والغايات والطرق� .إن كنا نعتقد �أن الدميوقراطية التي
ح�صلت ب�سبب الثورة الفرن�سية يف الغرب �سببا للتقدم
فال بد �أن نعلم �أننا نحتاج �إىل دميوقراطية ُ َ
م َّ�ص�صة
 customized democracyت �ل �ي��ق ب �ن��ا ك�ع��رب
وم�سلمني .فمعطيات واقعنا تختلف جذرياَ عن معطيات
العامل الغربي وظ��روف��ه .ولهذا ال�سبب الدميوقراطية
الغربية ال تليق بنا وال نحن نليق بها وه��ذا ال يدل ب�أي
�شكل م��ن الأ��ش�ك��ال على ا�ستنقا�ص لذواتنا �أو مقارنتها
ب��ال�ط��رف الآخ ��رّ � ،إن ��ا حم��اول��ة لفهم ذوات�ن��ا يف �سياقات
�أو�سع و�أقل ا�شرتاطا.
attifa.nasser@gmail.com
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سيسيولوجيا العالقة بين المسلمين
والمسيحيين

�أم كلثوم الفار�سية

يتناول الأكادميي امل�صري الأمني عبد احلميد �أبو �سعدة يف مقاله املعنون «ال��دول الإ�سالمية وال��دول الأخ��رى يف الع�صور الو�سطى» واملن�شور يف جملة التفاهم ،العالقات الإ�سالمية
امل�سيحية يف �ضوء املتغريات الدّولية ،والأبعاد ال ّتاريخية واالجتماعية والثقافية التي �سادت إ� ّبان القرن الهجريّ الأول ،وما تاله من مُتغريات تاريخية وفكرية يف القرون الالحقة؛
تو�سع َّ
ال�شتات يف الأفكار واملذاهب الدّينية من جانب ،وانت�شار الوثنية يف البالد العربية من
فن�ش�أة الإ�سالم يف بالد العرب مل تكن �أمراً عبثياً ،بل جاءت مللء الفراغ الدّيني الذي �س َّببه ُّ
جانب �آخر .كما �أنّ القر�آن الكرمي هو �أول كتاب �سماوي يتناول الأديان ّ
ويخ�ص امل�سيحيني باملودّة والقربى ويدعو
بال�شرح ،ويُقدِّ�س ك ُتبها ،ويُعد الإقرار بها �شرطاً للإميان يف الإ�سالم،
ُّ
�إىل التقارب مع معتنقيها ،باعتبارهم يف ذمة اهلل ور�سوله.

ومم ��ا جت ��در الإ� � �ش� ��ارة �إل �ي ��ه �أ َّن ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن الإ� �س�ل�ام
وامل���س�ي�ح�ي��ة ك��ان��ت م�ع�ق��دة ع�ل��ى م��ر ال �ق ��رون ،ف�ق��د ��س��ادت
�أل �ف��ة وت �ب ��ادل �إن �� �س��اين وح �� �ض��اري يف �أح �ي ��ان ،وم �ن��ازع��ات
وع� � ��داوات ك �ث�يرة يف �أح� �ي ��ان �أخ � ��رى ب�ي�ن�ه�م��ا؛ ح �ي��ث ك��ان
امل �� �س �ي �ح �ي��ون� أول م ��ن ح�م��ى ب�ع����ض امل ُ���س�ل�م�ين الأوائ � ��ل يف
ه�ج��رت�ه��م الأوىل �إىل احل�ب���ش��ة ه��رب �اً م��ن بط�ش قري�ش،
فحماهم النجا�شي ملك احلب�شة ون�صرهم ،ولبثوا عنده
�سبع �سنني ،وعندما م��ات النجا�شي ق��ام الر�سول حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم ب�أداء �صالة الغائب عليه يف املدينة.
وف ًقا لل�شريعة الإ�سالمية ف�إ َّن امل�سيحيني هم �أقرب النا�س
م��ودة للم�سلمني ،وع��زى ال�ق��ر�آن ذل��ك �إىل تعبدهم وعدم
ا�س
ا�ستكبارهم حيث ورد يف ال�ق��ر�آنَ ( :ل� َت��جِ � َد َّن �أَ�� َ�ش� َّد ال َّن ِ
َع� �دَا َو ًة ِّل� ّلَ��ذِ ي� َ�ن �آ َم � ُن��واْ ا ْل� َي� ُه��و َد َوا َّل��ذِ ي� َ�ن �أَ�� ْ�ش � َر ُك��واْ َو َل� َت��جِ � َد َّن
ين �آ َم ُنواْ ا َّلذِ َ
�أَ ْق َر َب ُه ْم َّم� َو َّد ًة ِّل ّلَذِ َ
ين َقا ُل َواْ ِ�إ َّن��ا َن َ�صا َرى َذل َِك
ِب ��أَ َّن مِ ْن ُه ْم ق ِِّ�سي�سِ َ
بو َن * َو�إِ َذا
ني َورُهْ َبا ًنا َو�أَ َّن� ُه� ْم َال ي َْ�س َت ْك ِ ُ
َ�سمِ ُعواْ َم��ا �أُن� � ِز َل �إِ َل ال� َّر�� ُ�س��ولِ َت � َرى �أَعْ � ُي� َن� ُه� ْم َتف ُ
ِي�ض مِ � َ�ن
ما َع َر ُفواْ مِ َن ْ َ
ال ِّق َي ُقو ُلو َن َر َّب َنا �آ َم َّنا َفا ْك ُت ْب َنا َم َع
ال َد ّْم ِع ِ َّ
ّ
�الل َو َم��ا َجاء َنا مِ َن ْ َ
َّ
ال�شاهِ دِ َ
ال� ِّ�ق
ين * َومَا َل َنا َال ُن�ؤْمِ ُن ِب� ِ
ال َ
ني )  ومع ذلك
ال�ص ِ ِ
َو َن ْط َم ُع �أَن ُي ْدخِ لَ َنا َر َّب َنا َم َع ا ْل َق ْو ِم َّ
ورد يف القر�آن �أن بع�ضا منهم متع�صبون لدينهم وكارهون
للم�سلمني كما ورد يف ه��ذه الآي ��ةَ (  :و َل ��ن َت� ْر� َ��ض��ى ع َ
َنك
الل ُه َو
ا ْل َيهُو ُد َو َال ال َّن َ�صا َرى َح َّتى َت َّت ِب َع مِ ّلَ َت ُه ْم ُق ْل �إِ َّن ُهدَى ّ ِ
ا ْل ُهدَى َو َلئ ِِن ا َّت َب ْعتَ �أَهْ وَاء ُهم َب ْع َد ا َّلذِ ي َج َ
اءك مِ َن ا ْل ِع ْل ِم
الل مِ ن َو ِ ٍّ
ري ).
مَا َل َك مِ َن ّ ِ
ل َو َال َن ِ�ص ٍ
ف�ق��د و� �ض��ع ال �ق ��ر�آن ل�ب�ن��ات ال�ع�لاق��ة الإي �ج��اب �ي��ة م��ع غري
امل���س�ل�م�ين ،وخ ��� َّ�ص امل���س�ي�ح�ي�ين ب ��امل ��ودَّة وال �ق��رب��ى ،وزادت
�أق� � � � ُ
�وال ومم ��ار�� �س ��ات ال� � ّر�� �س ��ول يف جن � ��ران وغ�ي�ره ��ا م��ن
ُ
م�سالك اخللفاء
و�شائج العالقة مع امل�سيحيني ،وكذلك
ال�سمحة ،فقد رف��ع عمر بن اخلطاب (ر�ضي
ال ّرا�شدين ّ
اهلل عنه) اجلزية عن قبيلة ت ْغلب العربية ،وتفاعل الإمام
علي (ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه) م��ع امل�سيحيني يف ال�ك��وف��ة ،ورع��ى

فقراءهم .وقد ح ّفزت هذه املمار�سات ومثيالتها ال ّن�سيج
االجتماعي الواحد�ُ ،سدى ُ ْ
ول َم ًة ،على الت�آزر والتعا�ضد
ّ
وال �ت �م��ازج يف ظ � ّل احل���ض��ارة ال ��واح ��دة وال �دّول ��ة ال��واح��دة
امل َّت�شحة بالإ�سالم .وكان خالد بن يزيد َّ
ال�شخ�صية الأوىل
ال�سريان ،ف�أقدم على اال�شتغال
التي عملت مب�شورة علماء ِّ
بالكيمياء ،والعناية ب�إخراج كتب القدماء فيها ،كما عا�صر
احل�ق�ب��ة الأم��وي��ة ع ��د ٌد ك�ب�ير م��ن ال�ع�ل�م��اء ورج ��ال ال� ّدي��ن
ال ّن�صارى من ن�ساطرة وي َعاق َبة ،كانوا يف ن�شاط دائم لنقل
ُّ
ال�سريانية ،ال�سيما يف جمال
التاث اليوناين �إىل لغتهم ّ
الفل�سفة واملنطق يف مقدّمهم� :ساوير�س �سنجت (ت48هـ)،
وح ّنا ني�شوع (ت82هـ) ،ويعقوب ال ّرهاوي (ت90هـ) ،ويوحنا
الدّم�شقي (ت126هـ) الذي كان والده �أحد ّ
موظفي الدولة
الأموية ،و�شغل يوحنا من�صب كبري م�ست�شاري ه�شام بن
عبد امللك ،ثم اعتزل واعتكف يف دير القدي�س �سابا ،الأمر
ال ��ذي خ�ل��ق ح��ال��ة م��ن ال� ّت�ع��اي����ش ال��� ِّ�س�ل�م��ي ب�ين اجل��ان�ب�ين
مم��ا انعك�س �إي�ج��اب�اً على الأدوار احل���ض��اري��ة ال�ت��ي لعبها
امل�سيحيون يف احل�ضارة الإ�سالمية.
�إ َّن ال� َّن���س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي ه ��ذا ب�لا ��ش��ك ك ��ان حم�ف��زا على
ال � ّت �ف ��اع ��ل واالن �� �س �ج ��ام؛ ح �ي��ث جن ��د م �� �ش��ارك��ة �أع �� �ض��ائ��ه
يف االح� �ت� �ف ��االت وامل �ن ��ا� �س �ب ��ات ال � ِّدي �ن �ي ��ة ،واالج �ت �م��اع �ي��ة،
واالقت�صادية ،والفكرية .و�سبب ذلك ال ّتحفيز يعود �إىل
تتج�سد
منظومة احلقوق التي �شملت غري امل�سلمني حيث
ّ
فيها روح االنتماء واملواطنة ،فلم ي�ست�شعروا حال َة اغرتاب
ال�سلطة واملجتمع� ،إذ مل تقم العالقة على عقود الأمان
مع ُّ
واحلماية فح�سب ،و�إمنا مل يحظر الإ�سالم �أي عمل يدوي
�أو فكري على امل�سيحيني ،ومل يكن العي�ش امل�شرتك خالياً
من �أ�س�س االحتواء� ،أو االن�ضواء حتت ظالل دين الدّولة،
�إال �أن ��ه خ ��الٍ م��ن ال�ق�ه��ر ال� ِّدي�ن��ي والإك � ��راه ،وه��و م��ا ع ّ�بر
عنه خري�سو �ستمو�س بالقول�« :إ َّن الدّولة العربية كانت
حتمل طابعاً �إل�ه�ي�اً دي�ن�ي�اً ،و� ّإن ال�ع��رب مبقت�ضى كتابهم
املقدّ�س ،القر�آن ،حفظت حقوق �أهل ال ِّذمَّة� ،أو �أهل الكتاب،

وبخا�صة امل�سيحيني ،وكان لهم �أن يتم ّتعوا بحقوق احلياة،
َّ
و ُتركتْ لهم حريتهم الدّينية ،وحقوق �إدارة جماعاتهم مع
ال�سلطة ال ُّروحية.
ُّ
وال تزال العالقات بني اجلانبني يف تطور م�ستمر ؛ حيث
برز نوع من االع�تراف والتقدير املتبادل بني امل�سيحيني
وامل �� �س �ل �م�ين  ،و�أخ� � ��ذت ال �� �س �ف ��ارات وال ��ر� �س ��ل ت �ت��واف��د من
اجل��ان�ب�ين ملناق�شة � �ش ��ؤون ال�ع�لاق��ات بينهما م��ن ح��روب،
وه ��دن ،وت �ب��ادل ل�ل�أ��س��رى وغ�يره��ا .ومم��ا ال يخفى على
�أح ��د ال ��دور امل�ه��م ال ��ذي لعبه امل�سيحيون يف ظ��ل ال��دول��ة
الإ�سالمية؛ حيث برزت م�ساهمة القبائل امل�سيحية �إبان
ال �ف �ت��وح��ات ال �ع��رب �ي��ة ،ويف ت�ث�ب�ي��ت �أرك � ��ان احل �ك��م ،وبقيت
جم �ت �م �ع��ات م���س�ي�ح�ي��ة ع �ل��ى دي �ن �ه��ا م �ث��ل �أق� �ب ��اط م���ص��ر،
وموارنة لبنان ،وتغالبة اجلزيرة .وك��ان م�سيحيو ال�شام
من القبائل التغلبية ي�شكلون �سندًا للأمويني يف اجلي�ش،
ويف الأ�سطول اعتمدت الدولة الإ�سالمية على امل�سيحيني
يف �إدارة الدولة ودواوينها؛ فقد كان للم�سيحيني العرب
دور بارز يف الع�صر الأم��وي ،يف �إن�شاء الدواوين ،فا�ستفاد
الأمويون والعبا�سيون منهم يف تعريب الدواوين والإدارة
و�أبقوهم على ر�أ�س وظائفهم .وكذلك فعل الفاطميون يف
م�صر ،ومل يقت�صر الأمر على موظفي الإدارة ،بل تعداه
�إىل ال��وظ��ائ��ف ال�ك�ب�يرة يف ال ��دول ��ة ،ف�ق��د ع�م��ل ال���س��ري��ان
والن�ساطرة خالل الع�صر العبا�سي يف الرتجمة والعلوم
والفلك والطب فاعتمد عليهم اخللفاء.
وهكذا �أثبت امل�سلمون �أنهم لل�سلم �أميل ،و�أن لهم روحا
ع�م�ل�ي��ة ت �ت �ج��اوز ح ��دود ال�ك��راه�ي��ة وال�ب�غ����ض ال �ت��ي غلفت
عالقات البع�ض بهم ،كما �أن احل�ضارة الإ�سالمية �أثبتت
مرونتها وقدرتها على ا�ستيعاب من �سبقها ،وب��ث ال��روح
ف�ي�م��ن ت�ل�اه ��ا وم ��ن ج ��اوره ��ا م ��ن ح �� �ض ��ارات �أخ� � ��رى� .إن
العالقات التجارية� ،أو بلغة ع�صرنا ،امل�صالح االقت�صادية
تلعب دوراً مهماً يف العالقات الدولية ،وت�شكل يف معظم
الوقت �أولوية تتخطى غالبا ما عداها.
nkha008@gmail.com
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اجتهادات في فهم الصلة بين اللغة العربية
والعروبة الجديدة

�أ�سعد احلرا�صي

كثرية هي االجتهادات التي تبني لنا العالقة بني اللغة العربية والعروبة ومن جملتها نتناول ما �أورده حممد الأرنا�ؤوط �أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية يف مقالته يف جملة التفاهم (ثالثة
اجتهادات تاريخية يف فهم العالقة بني اللغة العربية والعروبة اجلديدة ،ابن تيمية ،وحممد ال�شافعي ،وابن بادي�س) واملن�شورة يف جملة «التفاهم» ،التي �أو�ضح لنا من خاللها طبيعة
العالقة بني اللغة العربية والعروبة يف �ضوء ما عر�ضه من اجتهادات.
ي�ع��ود ان�شغال الفقهاء مب�س�ألة ال�ع�لاق��ة ب�ين اللغة العربية
والعروبة �إىل القرن الثاين للهجرة� ،أي يف الوقت ال��ذي بد�أ
فيه جمع الأح��ادي��ث النبوية ��س��واء ال�صحيحة �أو املو�ضوعة
مبا فيها من الأحاديث املُتعلقة مبو�ضوع العالقة بني اللغة
والعرب وذل��ك وفقا ملا ك�شف عنه د .ر�ضوان ال�س ّيد يف كتابه
«مفاهيم اجلماعات يف الإ�سالم» والذي نقل لنا بدوره جملة
الإم��ام ال�شافعي يف (الر�سالة) التي تطرق فيها �إىل ال�صلة
الوثيقة بني القر�آن واللغة العربية« .و�إمنا �صار غريهم من
غري �أهله برتكه ،ف�إذا �صار �إليه �صار من �أهله» فمن الوا�ضح
�أنّ ال�شافعي يعد قبول اللغة العربية دخوال يف ال�صلة اجلديدة
�أي �أنه يعد اتخاذ العربية ل�سانا يجعل من املرء عربيا.
ويف �إط��ار احلديث نف�سه ي�ستعر�ض د .ال�سيد ق�صة من كتاب
التنوخي (الفرج بعد ال�شدة) عن الأ�سري العربي ال��ذي �أ�سر
يف ب�ل�اد ال� ��روم خ�ل�ال ع�ه��د م�ع��اوي��ة ب��ن �أب ��ي ��س�ف�ي��ان و�أط �ل��ق
�سراحه خالل عهد عبد امللك بن مروان حيث �أظهرت وجود
ر�أي مبكر يقول� :إنّ «العلم بالل�سان ينقل الإن�سان من جن�سه
�إىل جن�س من حفظ ل�سانه» وي�صل ال�سيد �إىل �أ ّنها مو�ضوعة
حل��رم��ان امل ��وايل املقبلني على الإ� �س�لام والعربية م��ن �شرف
الن�سبة وا��س�ت�ح�ق��اق��ات�ه��ا .ول�ك��ي نفهم ال�ق���ض� ّي��ة ب�ح��ذاف�يره��ا
ينقلنا الكاتب حممد الأرنا�ؤوط �إىل اجتهاد فقيه م�سلم وهو
ابن تيمية الذي يو�صف بكونه ملهما لل�سلفيني والتكفرييني
ملا �أ�صدره من فتاوى .ويرى �أ ّنه من املفارقة �أنّ ما كتبه ابن
تيمية عن العروبة اجلديدة جاء يف كتابه «اقت�ضاء ال�صراط
امل�ستقيم خمالفة �أ��ص�ح��اب اجل�ح�ي��م» ال ��ذي �أل�ه��م ال�سلفيني
والتكفرييني يف تفكريهم وممار�ستهم ويف املقابل مل يلهم
العروبيني والقومني املعا�صرين مع �أهمية ما كتبه بالن�سبة
لهم.
لقد كان ابن تيمية منحازا للعرب فهو ينطلق من �أنّ «الذي
عليه �أه��ل ال�سنة واجل�م��اع��ة اعتقاد �أنّ جن�س ال�ع��رب �أف�ضل
من جن�س العجم (عربانيهم ،و�سريانهم ،ورومهم ،وفر�سهم
وغ�ي�ره ��م) وي���س�ت�ن��د يف ر�أي� ��ه م��ن الأح ��ادي ��ث ال�ن�ب��وي��ة «كحب
ال�ع��رب �إمي ��ان وبغ�ضهم ن�ف��اق» وغ�يره��ا م��ن الأح ��ادي ��ث التي
مل ت�سلم ح�سب قول الكاتب من الت�شكيك وكذلك يرى ابن
تيمية �أنّ ما ذهبت �إليه ال�شعوبية «الذين ال يحبون العرب
وال ُي�ق��رون بف�ضلهم» �أ ّن ��ه ب��دع��ة .وم��ع ه��ذا االن�ح�ي��از للعرب
جند �أنّ ابن تيمية تو�سع يف مفهوم العرب حيث «يجمع فيه

االثنني :اللغة/الثقافة ،واملكانية بعد التطورات التي طر�أت
على املنطقة نتيجة النت�شار الإ��س�لام والفتوحات اجلديدة.
ويقر �أنّ العرب يف الأ�صل �إمنا ي�شتملون على ثالث فئات وهي
كالتايل:
 )1من كان ل�سانهم العربية.
 )2من كان من �أوالد العربية.
 )3من �سكن �أر�ض العرب.
واجلدير بالذكر �أنّ لفظ �أر�ض العرب يقت�صر على اجلزيرة
العربية دون غريها من البلدان والأم�صار بيد �أنّ الفتوحات
الإ��س�لام�ي��ة ع�ل��ى �أرا� �ض ��ي ف��ار���س وال� ��روم ق�سمت ال �ب�لاد �إىل
ق�سمني هما:
من غلب على �أهله ل�سان العرب وهي �أغلب م�ساكن ال�شام،
والعراق وم�صر ،والأندل�س.
� ّأما العجمة كثرية فيهم �أو غالبة عليهم فهذه يف بالد الرتك،
وخرا�سان ،و�أرمينية ،و�أذربيجان ونحو ذلك.
وابن تيمية يق�سم العرب بعد الفتوحات على ثالثة �أق�سام من
ال�سكان:
ما هو عربي ابتداء ،وما هو عربي انتقاال ،وما هو عجمي وهو
الذي يربطها باللغة:
قوم يتكلمون بالعربية لفظاً ونغمة.
قوم يتكلمون بها لفظاً ال نغمة وهم امل�ستعربون.
قوم ال يتكلمون بها �إال قلي ً
ال.
ويبقى �أن ن�شري هنا �إىل �أنّ اب��ن تيمية كتب ما كتبه يف ظل
ال ��دول ��ة امل�م�ل��وك�ي��ة اجل ��دي ��دة ال �ت��ي ق��ام��ت ��ش��رع�ي��ة ح�ك��ام�ه��ا
الأت��راك وال�شراك�سة على الإ�سالم ولي�س على العروبة .بعد
انتهاء الدولة اململوكية وق��دوم الدولة العثمانية �أث�يرت من
جديد م�س�ألة اللغة العربية وال�صلة التي تربطها بني الرعية
امل���س�ل�م��ة (امل���س�ت�ع��رب��ة) ن�ت�ي�ج��ة ال �ف �ت��وح��ات الإ� �س�لام �ي��ة ال�ت��ي
�أدت النت�شار الإ��س�لام واللغة العربية �إىل ب�ل��دان �شرق �آ�سيا
ال�صغرى وجنوب �شرق �أوربا.
ح�ي��ث ب ��رز يف ه ��ذه ال �ف�ترة م��ن ال��زم��ن ع ��امل ج��دي��د �أال وه��و
حممد ال�شافعي ال��ذي اجتهد ب��دوره يف فهم ال�صلة بني لغة
ال�ق��ر�آن /الإ�سالم والعروبة ،وه��ذا االجتهاد نحى به لت�أليف
�أول ر�سالة من نوعها يف ه��ذا املجال �أال وه��ي «ر�سال ٌة يف �أن
ك � ّل م�سلم ع��رب��ي» وي���ص��رح فيها �أ ّن ��ه «ال يجب على �أح��د من
امل�سلمني �أن يتعلم من الأل�سن غري العربية» وبناء على ذلك

يرى ال�شافعي �أنّ «كل من تلب�س بالإ�سالم وجب عليه الإتيان
بال�شهادتني ومعرفة ما يلزمه من ال�صوم وال�صالة واحلج
وال��زك��اة وغ�ير ذل��ك م��ن الأح �ك��ام  ...وال �سبيل �إىل معرفة
�شيء من ذلك �إال بعد معرفة ما يحتاج �إليه من الل�سان الذي
نزل به القر�آن» .وبعد هذا الت�صريح الوا�ضح ي�صل ال�شافعي
بنا �إىل نتيجة اجتهاده التي يقر بها �أ ّن��ه «�إذا بلغ من تلب�س
بالإ�سالم هذه املرتبة ..ال جرم يحكم له ب�أ ّنه من �أهل الكتاب
يو�صف مبا يو�صف به الكتاب» �أي �أ ّنه �صار عربيا لأ ّنه الت�صق
بالعرب ودخ��ل معهم يف الن�سب ولو مل يكن يف حقيقة �أ�صله
منهم.
وبعد �أن اطلعنا على اجتهاد العامل حممد ال�شافعي ن�ستعر�ض
اجتهادا �آخر �أتى به الكاتب يف مقالته �أال وهو اجتهاد الإمام
عبد احلميد بن بادي�س الذي ينظر �إليه ب�أ ّنه الزعيم الروحي
حل��رب التحرير اجل��زائ��ري��ة ،وال ��ذي ك��ان م��ن العلماء الذين
اهتموا ب�إظهار ال�صلة بني اللغة والعروبة كونه ميثل احلالة
التي يتحدث عنها فهو ينحدر م��ن ال�برب��ر ال��ذي��ن دخ�ل��وا يف
الإ�سالم واختاروا اللغة العربية لغة لهم .ويرى ابن بادي�س
�أنّ الأم ��ة العربية جتمع فيها م��ا ه��و �إث�ن��ي� /ساليل وم��ا هو
لغوي /ثقايف؛ وذلك ح�سب ما كتبه يف مقال ن�شره عام 1963م
فهو يقول «تكاد ال تخل�ص �أمة من الأمم لعرق واحد ،فلي�س
الذي يكون الأمة ويربط �أجزاءها ويوحد �شعورها ويوجهها
�إىل غايتها هو هبوطها من �ساللة واحدة؛ و� ّإنا الذي يفعل
ذل��ك ه��و تكلمها بل�سان واح ��د .ول��و و�ضعت �أخ��وي��ن �شقيقني
يتكلم ك��ل واح��د منهما بل�سان ،ث��م و�ضعت �شامياً وجزائرياً
مثال -ينطقان بالل�سان العربي ،ور�أيت ما بينهما من احتادوتقارب ..لأدركت بامل�شاهدة الفرق العظيم بني الدم واللغة يف
توحيد الأمم».
بعد ما تقدم من عر�ض الجتهادات العلماء الثالثة يف بيان
العالقة �أو ال�صلة بني اللغة العربية والعروبة اجلديدة ف�إ ّنه
يت�ضح �أنّ مفهوم ال�ع��روب��ة مفهوم يخ�ضع ل�ت�غ�يرات الزمن
على اجل�غ��راف�ي��ا وال �ظ��روف االجتماعية فلي�س م��ن ال�شرط
�أن تكون اللغة العربية دليال على وج��ود �أم��ة عربية واح��دة
متحدة فع�صر اجلاهلية ك��ان��ت حتكمه لغة واح ��دة ولكنهم
ك��ان��وا غ�ير متحدين فيما بينهم ولعل م��ن ال��واج��ب �أن يعاد
النظر يف ال�صلة بني اللغة العربية والعروبة اجلديدة بناء
على معطيات الع�صر احلديث مع متطلباته واال�ستفادة من
harrasisqu94@gmail.com
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مالك بن نبي والقيم الدينية
واإلنسانية والتنمية

قي�س اجله�ضمي

�سعى كثري من املُفكرين لأطروحات كثرية تخ�ص الفكر العربي للخروج به من دائرة االنحطاط لف�ضاءات التقدم واحل�ضارة ،ويتناول الكاتب حممد احلداد يف مقالته التي بعنوان
«القيم الدينية والتنمية و�إن�سانية الإن�سان يف الفكر العربي احلديث واملعا�صر» واملن�شورة مبجلة «التفاهم» �أهمية اال�شتغال على ثالثة حماور مهمة وهي القيم الدينية والقيم الإن�سانية
والتنمية يف م�شروع واحد للخروج من الو�ضع الراهن لو�ضع يجعلنا يف م�صاف ال�شعوب احل�ضارية ،وهو يختار املفكر اجلزائري مالك بن نبي يف مقالته املذكورة �آن ًفا ك�شخ�صية حاولت
اجلمع بقدر امل�ستطاع بني املحاور الثالثة يف م�شروعها احل�ضاري.

ُيعترب املفكر عبداهلل العروي من الأوائل الذي حللوا الفكر
العربي خا�صة يف كتابه «الآيديولوجيا العربية املُعا�صرة»،
وه��و يق�سم ال�ت�ي��ارات التي �شكلت الفكر العربي �إىل ثالثة
ويثله ال�شيخ حممد عبده،
تيارات ،الأول كان تيار ال�شيخ ُ
وينظر ه��ذا التيار لكل الق�ضايا من خ�لال القيم الدينية،
وي�ع�ت�ق��د ب � ��أن ه �ن��اك ت �� �ض��ادا ب�ي�ن ال �غ ��رب وال �� �ش ��رق �أ��س��ا��س��ه
ال�ق�ي��م� ،أم ��ا ال�ت�ي��ار ال �ث��اين ف �ك��ان ال�ت�ي��ار ال���س�ي��ا��س��ي وميثله
لطفي ال���س�ي��د وي ��رى ال �ع��روي �أ َّن ه ��ذا ال�ت�ي��ار �أظ �ه��ر �أف�ك��ار
التنوير والدميوقراطية و�أنه يدعو لنبذ املا�ضي ،وقد كان
التيار الثالث تيار داعية التقانة وميثله �سالمة مو�سى �إذ
كانت التقنية احلديثة فيه هي القوة التي تو�صل الإن�سان
للح�ضارة ،و�أن هذه التقنية خالية من القيم ،وكان العروي
م�ه�ت�م�اً ب ��الأخ�ي�ر ب�ح��ال��ة � �ص��دام ال�ت�ق�ن�ي��ة احل��دي�ث��ة ب��ال��واق��ع
املعا�ش.
لقد ت�أ�س�س اخل�ط��اب ال�ع��رب��ي على رد الفعل ب�سبب تراكم
امل�شكالت الكثرية عليه التي مل جتعل ل��ه فر�صة للتفكري
ب� �ه ��دوء ،ل ��ذا ك ��ان الب ��د ل �ل �خ��روج م ��ن ه ��ذه احل ��ال ��ة ب��وج��ود
�شخ�صيات جمعت ب�ين ع��وام��ل م�ت�ع��ددة يف ال�ف�ك��ر ال�ع��رب��ي،
ويرى الكاتب �أن املفكر اجلزائري مالك بن نبي هو �إحدى
هذه ال�شخ�صيات� ،إذ وعى مالك بن نبي ب�ضرورة بناء م�شروع
متكامل ي�شمل القيم الدينية والإن�سانية والتنمية و�أن�سنة
احل���ض��ارة ب��دل �إل �ق��اء ال�ل��وم ع�ل��ى ال�غ��رب وا��س�ت�خ��دام ال��دي��ن
للدعوة �إىل مواجهته ،وقد ح ّول مالك بن نبي املقاومة من
الفعل الغريزي �إىل �أن تكون فعل العقل ،مبعنى �أن��ه قائم
على الأطروحات العقلية والفكرية الداعية للمقاومة بدل
ا�ستعمال العاطفة لتحريك الفعل ال�غ��رائ��زي .وي ��رى ابن
نبي �أن علة الت�ضاد بني قيم ال�شرق والغرب لي�ست هي �سبب
م�شاكل الفكر العربي ،بل قام بطرح مفهوم جديد «القابلية
لال�ستعمار» ل ُي�ؤكد على �أن الذات العربية � ً
أي�ضا لها ن�صيب يف
هذا الأمر ،وقد �سعى �إىل توظيف القيم الدينية للمحافظة
على الهوية و�إعادة �إن�سانية الإن�سان ،وقام � ً
أي�ضا بتوظيفها يف
جمال التنمية ،مبعنى �أنه مل يجعلها دافعا �ضد اال�ستعمار
بل ا�ستعملها كدافع لبناء احل�ضارة.

ي��ذك��ر ال�ك��ات��ب �أن اب ��ن ن�ب��ي ي ��رى �أن م�شكلة ك��ل ��ش�ع��ب هي
الو�صول للح�ضارة ،وال يكون له هذا �إال ب�أن يرتفع بالأحداث
التي تخ�صه ويربطها بالأحداث الإن�سانية العامة ،وقد كان
اب ��ن ن�ب��ي مم��ن ��ش�ج�ع��وا دع ��اة ال�ي�ق�ظ��ة الإ� �س�لام �ي��ة م��ن ب��اب
أ�ن��ه ك��ان يوجههم ق��ول اهلل تعاىل «�إن اهلل ال ُيغري م��ا بقوم
حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم» ،ور�أى �أن الإ��ص�لاح ال يت�أتى �إال
بالقراءة ال�صحيحة للما�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ،وبح�سب
ر�أي اب��ن ن�ب��ي ف� ��إ َّن ال�سيا�سة ال�ت��ي جت�ه��ل ق��واع��د االج�ت�م��اع
�ستكون عاطفية فقط ،ومن �أه��م م�شاكل العامل الإ�سالمي
تعاطيه مع الق�ضايا التي يواجهها بتجز�أتها ولي�س جمعها
وحلها يف �شكل متكامل ،لأ َّن احل�ضارة بح�سب ر�أي ابن نبي
ه��ي «�إن�سانية جامعة» ،ولكن ا�شتغال امل�سلمني باجلزئيات
�أفقدهم البو�صلة ف�أخذوا من الغرب املادة دون �أن ي�ستلهموا
منها ال��روح ،كما كان ابن نبي �ضد ا�ستعمال القيم الدينية
ك��و��س�ي�ل��ة دف� ��اع لإث� �ب ��ات ال � ��ذات � �ض��د اال� �س �ت �ع �م��ار �أو ك��داف��ع
للمقاومة ،لكنه يرى �أ َّن هذه القيم هي من �شروط احل�ضارة
وجعلها من مرتكزاتها.
ا�شتملت اخلطابات النه�ضوية يف الفكر العربي على حماور
متعددة� ،أهمها الدعوة للأخذ من الآخر وت�أكيد م�شروعيته
ع��ن ط��ري��ق ال�ف���ص��ل ب�ين ال��دي��ن واحل �� �ض��ارة احل��دي �ث��ة ،ويف
حتليله -اب��ن ن�ب��ي -للتطور احل���ض��اري للب�شر ي��رى �أ َّن كل
ح�ضارة مرتبطة مبنظومة قيمية دينية ،وي�ستبدل الأطوار
الثالثة للح�ضارة التي و�ضعها اب��ن خلدون ب��أط��وار ثالثة
من الن�ص القر�آين ،وهي طور امليالد قائم على الروح وطور
اال�ستقرار قائم على العقل وطور الأفول قائم على الغريزة.
وي��رى اب��ن نبي �أن الدين يهيئ للإن�سان دخوله للح�ضارة
وف �ق ��دان ��ه ل ��ه ال ي �ح��ول��ه م ��ن ح �� �ض��ارة لأخ� � ��رى ،ف �ق��د ك��ان��ت
الإ�شكالية لي�ست يف املا�ضي فقط بل � ً
أي�ضا يف احلا�ضر الذي
حاولت فيه املجتمعات الإ�سالمية ق��راءة تاريخها للو�صول
حل�ضارتها احلديثة ،وك��ان ا�ستعمال الدين فقط لتجيي�ش
العاطفة للح�صول على ت�أييد ال�شعب للممار�سات ال�سيا�سية،
ومن ا�ستعماله املكثف بهذه الطريقة مل يف�سح جماال لن�ش�أة
فكر ديني جتديدي ،لذا بقي الدين يعمل فقط يف م�ستوى

الغرائز ،ويرى �أي�ضاً �أن اخلطابات التي كانت لأجل املقاومة
غطت على املحاوالت الإ�صالحية داخل املجتمع والتفكري يف
م�شاريع ح�ضارية جديدة.
وق��د ك��ان مالك بن نبي من الأوائ ��ل الذين طرحوا م�س�ألة
ارت�ب��اط القيم الدينية باالقت�صاد ،فقد �أك��د على الرتابط
الوثيق بني التنمية وقيم الأمة ،ور�أى �أ َّن االقت�صاد جت�سيد
حل�ضارة الأمة ،وميز ابن نبي بني «االقت�صادوية التي ت�سعى
�إىل ح��ل م���ش��اك��ل ال�ت�ن�م�ي��ة ب���ص�ف��ة غ�ير م��و��ض��وع�ي��ة وخ ��ارج
الإط��ار احل�ضاري العام وبني االقت�صاد الذي يوفر التنمية
بالتال�ؤم مع حميطه وبيئته باالرتباط مع القيم احل�ضارية
باملجتمع».
ويرى الكاتب �أ َّن �سبب ف�شل مالك بن نبي يعود �إىل عوامل
ذاتية متعلقة ب�شخ�صيته ،ف�أغلب كتاباته كانت بلغة امل�ستعمر
«الفرن�سية» وقد �أخ��ذت وقتاً طوي ً
ال يف ترجمتها وو�صولها
للقارئ العربي ،والتناق�ض يف �أن يكتب عن ت�أ�سي�س نه�ضة
ذات�ي��ة لكنه يبتعد ع��ن ال ��ذات ويكتبها بلغة امل�ستعمر ،وما
عا�شه من توترات بينه واملعا�صرين له مما �أ�شعره بالظلم
والك�آبة ومروره ب�أو�ضاع �صحية �صعبة� ،أما مو�ضوعياً فكان
اال��س�ت�ع�م��ار ه��و ال��داف��ع ل��دخ��ول ال��دي��ن يف جم ��ال ال�سيا�سة
ب�شكل مُ �ف��رط ب�شكل طغت فيه العاطفة على العقل ال��ذي
مل يجد جماال للتفكري يف امل�شاريع الإ�صالحية والتي تدعو
للتنمية ،وقد كان مالك بن نبي يعمل مثل غريه من ممثلي
اخلطاب العربي حتت �ضغط الظروف القاهرة والإكراهات
امل �ت �ع��ددة ،وم ��ن وج�ه��ة ن�ظ��ري ك ��ان ع�ل��ى ال�ع��رب��ي �أن ي�شتغل
على الروح احل�ضارية التي هي املحرك ملا بعدها من �أ�شياء
مادية وعقلية يف جميع املجاالت الإن�سانية ،ولي�س اخلوف
والتقوقع يف دائرة الدين وا�ستقبال الأ�شياء جمردة من روح
احل�ضارة ،فالدين متجدد والقيم تتجدد مبا يتنا�سب مع
ظ��روف ال��واق��ع ب�شرط �إدراك ال��روح احل�ضارية الفاعلة يف
الأ�شياء واملوجهة للنظم احل�ضارية وا�ستعمالها مبا ي�ضمن
ترقي املجتمعات العربية ب��دل افتعال ال�ع��داوة معها ب�سبب
كون هوية م�سحتها من دين �آخر.
qabuazan@gmail.com
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ب�سام الكلباين

�شهدت �أو�ضاع اليهود يف البالد العربية منذ مطلع القرن الفائت تبدالت جذرية خ ّلفت �آثاراً عميقة يف م�صري هذه ال�شريحة يف املجتمعات العربية� ،إذ تك�شف وقائع املجتمعات العربية،
هجرت يهودها �أو هجرها يهودها عن عجز عميق يف توفري �أجواء االحت�ضان االجتماعي ،وعن ق�صور ّبي يف تنزيل مبد�أ التعارف امل�ستند �إىل املنظومة اخللقية الإ�سالمية يف الواقع
والتي ّ
وعن العالقة التاريخية لليهود بهذه املنطقة.
وي��ذك��ر ال�ب��اح��ث ال�ت��ون���س��ي ع��ز ال��دي��ن ع�ن��اي��ة يف مقالته
«يهود البالد العربية :قراءة يف �سفر اخلروج احلديث»،
املن�شورة يف جملة «التفاهم»� ،أنه مبوجب ال�صراع العربي
الإ�سرائيلي امل�ستفحل طيلة القرن الفائت واملمتد �إىل
ع���ص��رن��ا ال ��راه ��ن ،ب ��ات امل �خ �ي��ال ال �ع��رب��ي امل �ع��ا� �ص��ر حتت
وط��أة �أ�شكال �شتى من التداخل والت�ضارب جتاه اليهود
واليهودية ،ما جعل النظر �إىل �أو�ضاع تلك اجلماعة ي�أتي
م�شوباً بتلك الأج��واء� ،إذ ترافقت القطيعة التي ح�صلت
بني ال�شعوب العربية و�شرائحها االجتماعية اليهودية،
مع ت��ر ٍّد الفت للنظر �إىل �أتباع تلك الديانة و�إىل �أ�صول
تلك الديانة ،ا�ستعا�ض فيها الفكر ب�أحكام مرتبكة ،غالباً
ما �أتت م�سكونة بالهاج�س ال�سيا�سي.
لقد ناهز ع��دد اليهود يف البالد العربية ع�شية ت�أ�سي�س
دولة �إ�سرائيل � 850ألف ن�سمة؛ حيث بلغ العدد نحو 210
�آالف يف املغرب الأق�صى الواقع حتت االحتالل الفرن�سي،
و� 50أل �ف �اً يف م��راك����ش الإ��س�ب��ان�ي��ة وط�ن�ج��ة ،و� 140أل �ف �اً يف
اجل��زائ��ر و� 110آالف يف تون�س ،و� 40أل�ف�اً يف ليبيا ،و130
�أل�ف�اً يف ال�ع��راق ،و� 80أل�ف�اً يف م�صر ،و� 50أل�ف�اً يف اليمن،
ونحو ع� 20ألفاً يف �سورية ولبنان ،بينما توزع نحو خم�سة
�آالف يهودي بني ح�ضرموت والبحرين وال�سودان ،لكن
تبقى �أع ��داد �أخ ��رى م��ن ال�ي�ه��ود �أغفلها الإح���ص��اء تق ّدر
م��ا ب�ين  15و� 25أل �ف �اً� ،إىل ج��ان��ب جتمع ه��ام م��ن اليهود
ا��س�ت��وط�ن��وا فل�سطني ب�ل�غ��ت �أع ��داده ��م م��ع ان �ت �ه��اء ف�ترة
االنتداب الربيطاين � 625ألفاً.
مثّلت وع��ود عامل الأن��وار الغربي لليهودي العربي �أم ً
ال
كبرياً يف اخلروج من و�ضعية «الذمي» التي طاملا �أرهقته،
وقد تفاقم ذلك التناق�ض االجتماعي لتلك ال�شرائح مع
بنية االجتماع العربي بب�سط اال�ستعمار الغربي نفوذه
على جممل الأق �ط��ار ال�ع��رب�ي��ة ،مم��ا زاد م��ن ت ��أزم البناء
ور�سخ عجزه عن ا�ستيعاب �شرائحه.
االجتماعي ّ
ف �ف��ي م���س�ت��وى �أول ��ش�ك��ل ت ��ويل ال�ق�ن���ص�ل�ي��ات الأج�ن�ب�ي��ة
مهام حماية اليهود يف الدولة العثمانية ،وم��ا تبعه من
منح ام�ت�ي��ازات لفائدتهم� ،أملتها ال��دول الغربية� ،سبباً
يف �إح ��داث ��ش��رخ ب�ين ال�ي�ه��ود وب��اق��ي م�ك��ون��ات املُجتمعات
العربية؛ ف� ً
ضال ع َّما تبعه « يف مرحلة الحقة » من �إحلاق

تلك اجلماعة بالدولة اال�ستعمارية ،بعد منح �أف��راده��ا
جن�سية الدولة امل�ستعمِ رة ،فكان كلما احت َّد ال�صراع بني
ال��دول اال�ستعمارية وال��دول الرازحة حتت نريها؛ طلباً
لال�ستقالل واحل��ري��ة ،ازداد ع�م��ق ال �ه��وة ب�ين الأك�ثري��ة
امل�سلمة وجموع الذين ه��ادوا ،ب�سبب انخراط اليهود يف
حتالف م�صريي جنب امل�ستعمِ ر� ،شايعوا فيه �سيا�ساته
و�أقروا له بالدور الفاعل يف حت�ضري الأقليات وحتريرها،
وذلك �شبيه جداً بالتحالفات التي متّت بني عرب ال�شام
م��ع ع��رب جن��د واحل�ج��از يف ف�ترة الفتوحات الإ�سالمية
والتي قدم �إليها عرب ال�شام امل�سيحيون ب�أنف�سهم طمعاً
يف التحرير من طغيان الروم.
� ّإل �أنَّه و�إن ح�صلت بع�ض امل�شاركات املحت�شمة من جانب
اليهود ،باالن�ضمام �إىل التنظيمات الي�سارية والنقابية
العربية زم��ن احلقبة اال�ستعمارية؛ ف�إنِّها مل تعرب عنَّا
لثقل الأك�بر داخ��ل تلك التجمعات؛ ب��ل �أت��ت معربة عن
خيارات ظرفية وم�صلحية معزولة ،على غرار ما ح�صل
يف املغرب حيث كان م�ؤ�س�س احلزب ال�شيوعي يهودياً� ،إىل
جانب �ضم احلزب يف �صفوفه خالل عام 1948م خم�سمائة
يهودي من جملة �ستة �آالف من �أع�ضائه ،ولكن يف العموم
مل يتحم�س ال�ي�ه��ود �إىل ث� ��ورات ت�ل��ك ال �ب �ل��دان العربية
وان�ت�ف��ا��ض��ات�ه��ا ،ع�ن��دم��ا ك��ان��ت ت�ت�ط�ل��ع �إىل ن�ي��ل حريتها
وا��س�ت�ق�لال�ه��ا وه ��و م��ا ج�ع�ل�ه��م ي��راف �ق��ون امل���س�ت�ع�م��ر عند
تاما ليهودها،
رحيله ،ورغم ذلك مل ت�شهد البلدان نزوحاً ً
و�إن تقل�صت الأعداد �إىل ب�ضعة �آالف.
على �صعيد ال�صحافة ،فقد لعب بعث ال�صحف و�إن�شاء
اجل�م�ع�ي��ات دوراً ب� ��ارزاً يف ب �ل��ورة ال��وع��ي ال���س�ي��ا��س��ي ،ويف
ن�شر الإح�سا�س بوحدة امل�صري بني يهود ال�ع��رب ،و�شهد
التحم�س للح�س القومي اليهودي وللفكر ال�صهيوين بني
يهود تون�س وليبيا تطوراً فاق نظريه يف اجلزائر ،ويعود
ذل ��ك اخل �ف��وت يف اجل ��زائ ��ر �إىل رب ��ط ال �ي �ه��ود م�صريهم
مب�صري ال��دول��ة الفرن�سية ،م��ا جعل الهيئة احلاخامية
يف جزيرة جربة يف تون�س تعرب عن تعاطفها مع الأفكار
ال�صهيونية.
قبل حلول القرن التا�سع ع�شر ،كان جممل يهود البالد
العربية ممن احت�ضنتهم احل�ضارة العربية الإ�سالمية،

�سواء �أكان م�أتاهم من الأندل�س� ،أم ممن كان مقامهم يف
بالد املغرب �أو يف امل�شرق العربي� ،أو يف �أر�ض اليمن ،فعلى
�سبيل امل �ث��ال ،ك��ان ي�ه��ود دم�شق يف ب��داي��ة ال�ق��رن التا�سع
ع�شر ث�لاث طوائف :الربانيون والقرائيون وال�سامرة،
يتحدرون من �أ�سر معظمها من �أ�صول عربية ،وما تبقى
منها تعود يف �أ�صولها �إىل مدن ومناطق عثمانية� ،أو نالت
ت�سمياتها من احلِ رف التي عملت بها ،والقليل منها كانت
من �أ�صول �سفاردية �أو �أ�شكنانية.
وب�شكل ع��ام ك��ان ي�ه��ود ال�ب�لاد ال�ع��رب�ي��ة ب�ع��د اال�ستقالل
متنوعي امل�صائر مت�شابهي احل�صائل .ولكن ال ينبغي �أن
نغفل �أي�ضاً �أن خ��روج اليهود من البالد العربية ما كان
حدثاً دائ�م�اً ج��راء ت�شكّل ثقافة ط ��اردة� ،أو مبوجب �آث��ار
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي ،كما قد يتبادر يف الأذه��ان،
بل ح�صل �أي�ضاً يف نطاق �سعي جموع وا�سعة من ال�شرائح
ال�ي�ه��ودي��ة لتح�سني �أو� �ض��اع �ه��ا امل�ع�ي���ش�ي��ة خ���ص��و�ً��ص��ا من
عامة اليهود وب�سطائهم .فكانت الطائفة اليهودية التي
تربطها �أوا��ص��ر دي��ن و�أوه��ام ع��رق جامع مع �أبناء ملتها
يف اخل ��ارج �أك�ث�ر ق ��درة ع�ل��ى الإق� ��دام خل��و���ض غ�م��ار تلك
التجربة.
مل يبق م��ن ي�ه��ود ال�ب�لاد العربية  -يف ال��وق��ت احل��ايل-
�سوى ب�ضعة �آالف يتواجدون يف املغرب وتون�س وب�ضعة
مئات متناثرين ب�ين ع��دة دول� ،إذ غ��دت �أح�ي��اء امل�لاح يف
املغرب واحلارات يف تون�س معامل �سياحية ال غري بعد �أن
تعج ب�ساكنيها ،ومل يبق من جملة ال ِب َيع اليهودية
كانت ُّ
املنت�شرة يف املغرب �سوى ع�شر منها تفتح �أبوابها لروادها
وت �ق��ام فيها ال���ش�ع��ائ��ر ،وك��ان��ت �إق��ام��ة امل�ت��اح��ف اليهودية
امل �غ��رب �ي��ة م ��ن امل � �ب� ��ادرات ال ��رم ��زي ��ة ال �ف ��ارق ��ة يف ال�ع�ن��اي��ة
بالثقافة اليهودية يف البالد العربية .هذه املبادرات التي
اتخذها امل�غ��رب مل ت�شفع �إىل ح��د الآن يف ا� �س�ترداد ثقة
اليهودي� ،أو يف �إغرائه بالإقامة الدائمة ،و�إن جنحت يف
دغدغة رغبة ال�سياحة لديه .فما �أح��وج العامل العربي
�إىل ا� �س�ترداد ك��اف��ة ه��وي��ات��ه ال�ت��ي ف�ق��ده��ا :على ال�صعيد
الثقايف والتاريخي واجلغرايف والتي مل يح�سن التعامل
معها ومل يدرك قيمتها �إلّ بعد الفقد.
bassam.alkalbani@aiesec.net
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المقاربة الفقهية للقرآن
بين الرأي واألثر

زهرة ال�سعيدي

كتب معتز اخلطيب بحثاً ُن�شر يف جملة «التفاهم» بعنوان (املقاربة الفقهية للقر�آن :مدخل لت�أريخ النظر الفقهي) يناق�ش فيه �أثر القر�آن والر�أي يف ن�شوء وتطور املُقاربة الفقهية ،والتي
غلبت على العقل الإ�سالمي تاريخياً ،فمن بني عدة مقاربات (املقاربة النحوية ،واملقاربة الإخبارية ،واملقاربة الفقهية) تغلب املقاربة الفقهية عند التعامل مع الن�ص القر�آين ملا للت�شريع
وا�ستنباط الأحكام من �أهمية عند امل�سلمني.
امل�ق��ارب��ة الفقهية ه��ي درا� �س��ة الن�ص ال �ق��ر�آين تاريخياً
ول�غ��وي�اً وا��س�ت�خ��راج �آي ��ات الأح �ك��ام العملية �أو الأح�ك��ام
الدنيوية ،رمب��ا توجد ع��دة ت�سميات ت��رادف يف معناها
املقاربة الفقهية ولكن لي�س باملعنى الدقيق ،فقد �سماها
املعا�صرون التف�سري الفقهي ،وهو التف�سري الذي يعنى
بتف�سري �آيات الأحكام وبيان كيفية ا�ستنباط احلكم من
الآي��ة ،لكن املقاربة الفقهية تخرج من نطاق التف�سري
واال��س�ت�ن�ب��اط لت�صبح م�ن�ه��ج ت�ف�ك�ير ي�ح�ي��ل �إىل �إق��ام��ة
الأدل� ��ة و�إ� �س �ن��اد ال �ف ��روع ال�ف�ق�ه�ي��ة� ،أم ��ا م��ا �أط �ل��ق عليه
الأق��دم��ون «�أح�ك��ام ال�ق��ر�آن» فهو نتاج منهجية املقاربة
الفقهية .وجت�م��ع ه��ذه امل�ق��ارب��ة ب�ين التف�سري والفقه،
فمن جهة الفقه فهي جترد �آي الأحكام عن باقِ الن�ص
وتوليها عناية خ��ا��ص��ة ،فت�ستخرج م��ا يجب العمل به
من حاللٍ وحرام و�أمر ونهي ،مثلما فعل ابن مقاتل يف
كتاب «تف�سري اخلم�سمائة �آية يف الأمر والنهي واحلالل
واحل��رام»� .أم��ا من جهة التف�سري فهي تدر�س الألفاظ
وت �ب�ين دالل �ت �ه��ا ع �ل��ى الأح� �ك ��ام ل� ُت�ف�ه��م م ��ن ه ��و متهيئ
لفهمها.
ُ
�آي��ات الأحكام هي م��دار ا�شتغال املقاربة الفقهية ،وهي
الآي ��ات ال�ت��ي تعنى ببيان الأح �ك��ام ال�شرعية وال��دالل��ة
عليها ،وق��د اختلف الفقهاء امل�ن�ظ��رون يف فقه ال�ق��ر�آن
يف ع��دد ه��ذه الآي ��ات ،وميكن �إج�م��ال ه��ذا االخ�ت�لاف يف
�أربع مقوالت .املقولة الأوىل حت�صرها يف � ٥٠٠آية ،و�أول
من حددها من غري �صراحة هو مقاتل بن �سلمان من
خالل ت�سمية كتابه �آنف الذكر «تف�سري اخلم�سمائة �آية
يف الأم��ر والنهي واحل�لال واحل��رام» ،أ�م��ا �أول من جزم
بها �صراحة فهو الغزايل وتبعه بعد ذل��ك �آخ��رون� .أما
املقولة الثانية فتقول �إنها �أقل من � ٥٠٠آية ،حيث قال
البع�ض �إن�ه��ا � ٢٠٠آي ��ة ،فيما ذه��ب البع�ض �إىل القول
ب�أنها � ١٥٠آي ��ة .واملقولة الثالثة تقول ب�أنها �أك�ثر من
� ٥٠٠آي ��ة ،مثلما ح�صرها امل�ست�شرق ك��ار��س��ون يف ٦٠٠
�آية ،وق�سمها �إىل نوعني ،الآيات القانونية البحتة وهي

� ٨٠آي ��ة� ،أم ��ا ب��اق��ي الآي ��ات فقد �أرج�ع�ه��ا �إىل الفرائ�ض
وال�شعائر الدينية� .أم��ا املقولة ال��راب�ع��ة فهي خمتلفة
قليال ،فالقائلون بها مييلون �إىل االع�ت�ق��اد ب ��أن �آي��ات
الأح� �ك ��ام ال مي �ك��ن ح���ص��ره��ا يف ع ��دد م �ع�ين ،و�أ� �س �ن��دوا
ذل��ك �إىل اخ�ت�لاف �أذه ��ان وق��رائ��ح املجتهدين .و�أرج ��ع
الكاتب �أ�سباب االختالف يف هذه الآراء �إىل ثالثة �أمور،
�أول�ه��ا :االختالف يف مفهوم احلكم ،فمن و�سع مفهوم
احلكم وجدها ال تنح�صر (كابن العربي) ،ومن �ضيقه
يف احل�ل�ال واحل ��رام فقط وج��ده��ا حم���ص��ورة ،ثانيها:
االختالف يف مفهوم الآية ،فالآيات باملعنى اال�صطالحي
قليلة ،ثالثها :اختالف فهم الداللة ،حيث �إنَّ للداللة
�أنواع ،منها الداللة الأولية وفهم املعنى من خالل �أول
ما يتبادر للذهن عند ق��راءة الآي��ة وهي قليلة ،و�أخرى
داللة املعنى ال�ضمني للآية وهي كثرية.
ي�ؤكد اخلطيب على �أنَّ املُقاربة الفقهية ظهرت بظهور
القر�آن ،فقد كان �صحابة الر�سول مهتمني جداً بالأحكام
العملية ،فدائما ما كانوا ي�س�ألون الر�سول (على ح�سب
م��ا و��ص�ل�ن��ا) ع��ن �أح �ك��ام ُت�ق�ي��م ع�ب��ادات�ه��م ومعامالتهم،
وم �ف ��ِ��ص�لاً .و�شخ�صياً �أرى
فيجيبهم ال �ق ��ر�آن ُم �ب�راً ُ
�أنَّ ه��ذا ما �أ�شعل فتيل التفا�سري ودف��ع ال�صحابة ومن
بعدهم التابعني ث��م تابعيهم يف اال�شتغال على الن�ص
من �أجل ا�ستنباط الأحكام .ومل يتوقف الأمر عند هذا
احل��د بل �إنَّ ه��ذه االجتهادات تطورت حتى �ساهمت يف
ن�شوء امل��ذاه��ب الفقهية و�صراعاتها الفكرية .وم��ع �أن
مقاتال هو �أول من نقل ودون معاين �آي��ات الأح�ك��ام يف
منت�صف القرن الثاين الهجري� ،إال �أن االهتمام تعاظم
بظهور املذاهب �إما من �أجل برهنة احلجة �أو من �أجل
دح�ض حجة الآخر.
ً
ك� ��ان ال � �ق� ��ر�آن دوم� � �ا ق �ط��ب ال ��رح ��ى ال �ت ��ي ت � ��دور عليها
جميع ع�ل��وم ال��دي��ن وامل���ص��در الأوىل للت�شريع ،وج��اء
وا�صفاً نف�سه يف ع��دة �آي��ات ب�أنه واج��ب التطبيق وب�أنه
«تبياناً لكل ��ش��يء» ،و�أن��ه «ي�ه��دي للتي ه��ي �أق ��وم» ،وقد

ف�سر مقاتل والعديد من بعده التبيان على �أن��ه تبيان
للم�سائل العقدية ،والإخبارية ،وم�سائل الأمر والنهي،
لذلك ميكن القول ب�أن الأحكام العملية كانت مركزية
يف تف�سري ال �ق ��ر�آن ،ث��م من��ا ه ��ذا االع �ت �ق��اد وت �ط��ور من
القرن الأول حتى حكم العقل الفقهي تاريخياً ،ودفعه
ال�ستنباط الأحكام من القر�آن� .إىل هذا احلد �أتفق مع
الكاتب ،فال ُيكن �أب��داً �إغ�ف��ال �أث��ر ال�ق��ر�آن على ن�شوء
ال�صنعة الفقهية وتطورها ،وهذا و�إن �صح �إال �أنه ناق�ص
حيث ال ميكن ف�صل الأثر عن الر�أي عند مناق�شة الفقه،
ففي حني ي�ستحيل تكون الفقه بدون القر�آن واحلديث،
أي�ضا ي�ستحيل بالقدر نف�سه تكونه من غري الر�أي
ف�إنه � ً
و�إعمال العقل ،والبد �أن الر�أي يحكم التف�سري الفقهي،
ذلك لأنَّ القر�آن لي�س حا�سماً يف الأحكام حتى �أنه غالباً
ال يتم ذكر الآية يف الفقه و�إمنا احلكم امل�ستنبط.
ختم الكاتب مقاله مبثال جميل اختزل تاريخ املقاربة
الفقهية واجل��دل حولها ،وتقول الآي��ة(:ي��ا �أيها الذين
�آمنوا �شهادة بينكم �إذا ح�ضر �أحدكم املوت حني الو�صية
اثنان ذوا ع��دلٍ منكم �أو آ�خ��ران من غ�يرك��م( )..املائدة
 ،)١٠٨ - ١٠٦وقد اختار هذه الآية لأنها النموذج الأكمل
لتطور الوعي الفقهي .والغريب يف الأمر �أن مقاتال مل
ي�ضعها �ضمن اخلم�سمائة �آي��ة ،يف ح�ين �أن اجل�صا�ص
و�ضعها �ضمن ال� �ـ� ٨٠آي ��ة ،وه ��ذا دل�ي��ل ع�ل��ى ت�ط��ور فهم
الآي ��ة يف ا��س�ت�ن�ب��اط احل�ك��م م�ن��ذ زم ��ن م�ق��ات��ل �إىل زم��ن
اجل���ص��ا���ص .و�أو� �ض ��ح ال�ك��ات��ب م��ن خ�لال�ه��ا ال �ف��رق بني
التف�سري الفقهي وامل ُ�ق��ارب��ة الفقهية ،فتف�سريها �سهل
و�سل�س ،حيث �إنَّ املُف�سر �سي�أتي على الن�ص ويف�سره
مبا�شرة ،ولكن �إذا �أراد مقاربتها فقهياً فعليه درا�سة
تاريخ الآي��ة ،والتفا�سري ال�سابقة �أوال ،ثم االنتقال من
ال�ظ��اه��ر �إىل املت�ضمن ،وغ��ال�ب�اً م��ا ي�ق��ع الإ� �ش �ك��ال حني
املقاربة الفقهية لأنها �أكرث تعقيداً وتركيباً ،وكثرياً ما
�أوقعت علماء ومنظرين يف م�أزقها.
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