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ا قبل... أمَّ
د. هالل الحجري

الشهري  العمود  هذا  في  سُأترجم 
اخترُتها  األطفال،  ِشْعر  من  ُمنتخباٍت 
أدبنا  في  ثغرة  لتسد  العالمي؛  األدب  من 
العربي عامة، والُعماني خاصة؛ فقد الحظُت 
هيمنة ِشْعر الكبار على أدبنا، وقلَة اهتماٍم 
بسيط  ِشْعٍر  من  يحتاجونه  وما  باألطفال 
ُيوّسع مدارَكهم، وَيْرقى بأذواقهم األدبية، 

وَيصِقُل ميولَهم اإلبداعية.
إليزا  لألطفال  كتبوا  الذين  الشعراء  ومن 
كاتبة  )١787-١86٠(، وهي  فولن  كابوت  لي 
عة  ُمتنوِّ أمريكية، نشرْت مجموعة  وشاعرة 
من الكتب الشعبية اصطبغْت بُروح دينية 
ونشرْت  اإلنتاج،  غزيرة  كانت  مسيحية. 
د بعنوان »قصائد«  أشعارها األولى في ُمجلَّ
في  كانت  وحين   ،١839 عام  بوسطن  في 
إنجلترا أصدرت مجلًدا آخر من أدب األطفال 
 .١85٤ عام  في  َقْيقّية«  والزُّ »الُقّبَرُة  بعنوان 
ويحتوي المجلدان أيًضا على بعض الترانيم 
من  ترجمتها  التي  والقصائد  المسيحية 
األلمانية.. اخترُت لها هذه القصيدة بعنوان 

»القمر«:
:فلتنظري، ُأّماُه، ما أْحَلى الَقَمْر...

َيْسُطُع في سماِئنا وَيْزَدِهْر
يبدو هناَك عالًيا ورائًعا...

كِمْثِل ِمْصباٍح ِضياُؤه انَتَشْر 
ُقَبْيل ُأْسبوٍع رأيُت َشْكَله...

كِمْثِل َقْوٍس ناِعٍم بال َوَتْر
لكّنه اآلَن اْستداَر وَنَما...

ُأّماُه ِمْثَل الَهاِء في اْسِمِك األَغْر
يا قمري الَجميَل يا أْحلى َقَمْر...

ُتضيُء باَب بيِتنا لكي َنُمْر
وِمْن َسَناَك أْقمَرْت َحضانتي...

َهْر فأرُضها زاهيٌة مثل الزَّ
ُتنيُر لي األلعاَب كْي ُأْبِصَرها...

فال ُأِضيَع َدْرَبها وال الَمَقْر
َما... ُأِحبُّ أْن أرفَع َعْيِني للسَّ
لكْي أرى َوْجَهَك باِسًما أََغْر

وفي ِحَماك َتْزدهي ُنَجْيَمٌة...
َرْر َجميَلٌة َتْلَمُع ِمْثَلها الدُّ

لعلَّها ُبنّيٌة صغيرٌة...
أنجبَتها أيا َصديقَي الَقَمْر

hilalalhajri@hotmail.com
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أثر االستشراق في دراسة الفلسفة العربية 

والحاجة لمقاربة علمية جديدة

ده ا�صتخدام ا�صطالح  ومنذ البداية، ُي�صري كاتب املقال اإىل تق�صُّ
الكاتب  الإ�صالمية«. وجند  »الفل�صفة  العربية« عو�ض  »الفل�صفة 
وغري  ال��ع��رب  الباحثني  ب��ني  امل�صتمر  ال�صجال  يف  يخو�ض  هنا 
النعت  م�صاألة  يف  واختالفهم  اأدق.  الت�صميتني  اأي  ح��ول  العرب 
يقت�صر  ل  الإ�صالم  اإىل  اأو  العربية  والثقافة  اللغة  اإىل  والن�صبة 
مفردات  على  اأي�صاً  ين�صحب  بل  وحدها،  الفل�صفة  مفردة  على 
فمن  والعقل؛  والفكر  كاحل�صارة  نف�صه  لل�صياق  تنتمي  اأخ��رى 
من  ومنهم  العربية،  �صفة  امل��ف��ردات  بهذه  يلحق  من  الباحثني 
عربية  ي�صمونها  املنت�صف  يف  واآخ�����رون  ب��الإ���ص��الم��ي��ة،  ينعتها 

اإ�صالمية.
وبالعودة للمقال والأ�صباب التي حدت الكاتب لرتجيح م�صطلح 
يقول  وج��اه��ة،  م��ن  تخلو  ل  اأ���ص��ب��اب  وه��ي  ال��ع��رب��ي��ة«،  »الفل�صفة 
ال��ك��ات��ب: اإنَّ ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ك��ان��ت ل��غ��ة احل�����ص��ارة الإ���ص��الم��ي��ة، 
العامل  اأف���راد  ك��اف��ة  اإىل  ت�صل  الثقافة  م��ك��ون��ات  ك��ان��ت  وع��ره��ا 
اأ�صهموا  الذين  اأنَّ  الدينية، كما  الإ�صالمي مبختلف معتقداتهم 
منهم  ك��ان  ب��ل  فقط،  م�صلمني  يكونوا  مل  العربية  الفل�صفة  يف 
ُملِحداً.  كان  ال��ذي  للرازي  اإ�صافة  ووثنيون،  ويهود  م�صيحيون 
باأنهم فال�صفة م�صلمون  اأن و�صف هوؤلء  الكاتب  يرى  من هنا، 
الفرن�صي هرني  امل�صت�صرق  يوؤكد عليه  الذي  الديني  املعنى  وفق 
-بح�صب  ه���وؤلء  اإن  ث��م  وظ��ل��م«.  »�صماجة  على  ينطوي  ك��ورب��ان 
وا عن اآرائهم الفل�صفية باللغة العربية التي �صارت  الكاتب- عرَّ
اليونانية،  الفل�صفة  عن  املرتجمني  جهود  بف�صل  فل�صفية  لغة 
ُبد من  الفار�صية مل يكن لهم  اأولئك الذين كتبوا باللغة  وحتى 
ت�صف  كما  عربية،  ظلت  التي  الفل�صفية  امل�صطلحات  ا�صتخدام 
ج��وه��ره��ا.  يف  ع��رب��ي��ة  تفكري  اأمن���اط  ع��ن  التعبريية  اأ�صاليبهم 
والأهم من هذا وذاك، من وجهة نظر دميرتي غوتا�ض املوفقة، 
»ربطها  عليه  يرتتب  اإ�صالمية  باأنها  العربية  الفل�صفة  نعت  اأن 
احلط  اأراد  ملن  ي�صوغ  مما  لالإ�صالم«  والروحي  الديني  باملعطى 
ك��الم،  علم  اأو  ت�صوف  حم�ض  ب��اأن��ه��ا  اتهامها  ع��ر  قيمتها  م��ن 
يف  وج��ود  قط  له  يكن  مل  الديني  البعد  اأن  الكاتب  يوؤكد  بينما 

العربية. الفل�صفة  مباحث 
ت�صوفاً  اإل  لي�صت  العربية  الفل�صفة  ب���اأنَّ  الع��ت��ق��اد  اأن  واحل���ال 
اخلاطئ  للفهم  كثرية  متظهرات  م��ن  واح��د  متظهر  اإل  ه��و  م��ا 

وق��ل��ة ال��ت��ق��دي��ر، ال��ل��ذي��ن ت��ع��اين م��ن��ه��م��ا ال��ف��ل�����ص��ف��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 
وبح�صب  ال�صواء.  على  وال�صرقيني  الغربيني  الباحثني  اأو�صاط 
التي  الثالث  املقاربات  عن  ناجم  ه��ذا  الفهم  �صوء  ف��اإن  الكاتب، 
املقاربات  تاريخها، وهي  العربية عر  الفل�صفة  بدرا�صة  ا�صتبدت 
باملقاربة  الكاتب  يعني  وال�صيا�صية.  والإ�صراقية  ال�صت�صراقية 
الإ�صراقية مقاربة امل�صت�صرق هرني كوربان لفل�صفة ال�صهروردي 
الإ�صراقية، والتي هي يف اأ�صلها ن�صخة اأفالطونية لل�صينوية، اإل 
م حكمه هذا على كامل  اأنَّ كوربان عدها فل�صفة �صوفية، ثم عمَّ
ال�صيا�صية،  باملقاربة  الكاتب  يعني  ح��ني  يف  العربية.  الفل�صفة 
والتي ي�صفها بامل�صيبة، تطبيق ليو �صرتاو�ض ملناهجه التاأويلية 
اأن الفال�صفة امل�صلمني  على الن�صو�ض الفل�صفية العربية، زاعماً 

ا�صطروا لعدم كتابة اآرائهم ب�صكل �صريح خوفاً من املالحقة.
اأث��راً  والأب��ع��د  ت�صعباً  الأك��ر  فتعد  ال�صت�صراقية،  املقاربة  اأم��ا  
ذلك  »ال���ص��ت�����ص��راق«  مب�صطلح  ويق�صد  ال��ث��الث.  امل��ق��ارب��ات  ب��ني 
الت�صور الكاريكاتوري الذي ت�صكل يف الوعي الغربي عن العرب 
كتاب  ظهور  منذ  امل�صت�صرقني  كتابات  من  وامل�صتمد  وامل�صلمني، 
»ابن ر�صد والر�صدية« للم�صت�صرق اأرن�صت رينان �صنة 1852. وهو 
ت�صور قائم على تنميطات من قبيل اأن اأهل »امل�صرق« روحانيون، 
بالدين،  وم��ول��ع��ون  عقالنيني،  وغ��ري  وغ��ي��ب��ي��ون،  و���ص��ه��وان��ي��ون، 
واأن  ال�صتبداد،  ي�صودها  يعي�صون يف جمتمعات  اأنهم  اإىل  اإ�صافة 
ال�صت�صراق  خلف  وق��د  للتغيري.  قابلة  غ��ري  تفكريهم  اأمن���اط 
-ب��ح�����ص��ب ال��ك��ات��ب- اآث������اراً ج��ان��ب��ي��ة ل ت����زال ف��اع��ل��ة يف اأو����ص���اط 
الباحثني الغربيني »رغم تظاهرهم بالتعددية الثقافية«. ويورد 
الكاتب عدداً من هذه الآثار اجلانبية لال�صت�صراق، كالنظر اإىل 
الفل�صفة  واعتبار  �صوفية،  فل�صفة  اأنها  على  العربية  الفل�صفة 
ال��ع��رب��ي��ة جم���رد و���ص��ي��ط ب���ني ال��ف��ل�����ص��ف��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة وال��ف��ل�����ص��ف��ة 
بني  التوفيق  يف  ينح�صر  ا�صتغالها  واأن  الو�صيطة،  الالتينية 

الفل�صفة والدين، واأنها، اأخرياً، ماتت مبوت ابن ر�صد.
الدمناركي مهرن  امل�صت�صرق  عند  الأول  الأثر  على  جند متثياًل 
ابن  اأن  الكاتب  يوؤكد  اإذ  �صينا؛  اب��ن  ح��ول  اأبحاثه  تركزت  ال��ذي 
اآخر  كتاباً  كتب  اأن��ه  »ال�صفا«  كتاب  مقدمة  يف  ذكر  قد  كان  �صينا 
واآراء  اآراءه  �صمنه  لالأ�صف-  معظمه  -�صاع  »امل�صرقيون«  اأ�صماه 
اأ���ص��اء  م��ه��رن  واأن  امل�صائية،  الفل�صفة  يف  امل�����ص��رق  فال�صفة  بقية 

فل�صفة  وجود  فر�صية  ليثبت  اخليال  اإىل  ملتجئاً  املقدمة،  فهم 
اأم��ا  الأول.  رائ��ده��ا  ك��ان  �صينا  اب��ن  اأن  زع��م  �صوفية  »م�صرقية« 
بني  و�صيط  جمرد  العربية  الفل�صفة  بكون  القائل  الثاين  الأث��ر 
يف  الفل�صفة  »تاريخ  ال�صهري  كتابه  يف  بور  دي  فيمثله  فل�صفتني، 
امل�صت�صرقني  من  كثرياً  فاإن  الثالث،  لالأثر  وبالن�صبة  الإ�صالم«. 
بالدار�صني  انتهاء  ولي�ض  ري��ن��ان،  اأرن�����ص��ت  م��ن  -ب���دءاً  الغربيني 
واأوليفر  هايو  روب��ن  وم��وري�����ض  دول��ي��را  األن  مثل:  امل��ح��دث��ني؛ 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى درا���ص��ة  اق��ت�����ص��روا ع��ن��د درا���ص��ة الفل�صفة  ل��ي��م��ان- 
اأن  خ��ط��اأً  مفرت�صني  والفل�صفة،  ال��دي��ن  ب��ني  ال��ع��الق��ة  م��و���ص��وع 
ت�صف  ومل  امل�صاألة،  ه��ذه  على  اإل  ت�صتغل  مل  العربية  الفل�صفة 
ج���دي���داً ف��ي��م��ا ي��خ�����ض امل�����ص��ائ��ل ال��ف��ل�����ص��ف��ي��ة الأخ�����رى. اأم����ا فيما 
ابن  بوفاة  العربية  الفل�صفة  مبوت  القائل  الرابع  بالأثر  يتعلق 
ت�صعون  ن�صبته  ما  اإنَّ  بالقول  ذلك  على  يدلل  الكاتب  فاإن  ر�صد، 
اليوم  الغربي  العامل  يف  العربية  الفل�صفة  عن  ُين�صر  مما  باملائة 
حيث  ر�صد؛  بابن  وانتهاًء  بالكندي  ب��دءاً  درا�صتها  على  يقت�صر 
بعد  عربي  فل�صفي  ا�صتغال  اأي  بغياب  اخل��اط��ئ  العتقاد  ي�صود 
الفيل�صوف  مثال  ُم��وِرداً  ب�صدة،  الكاتب  ينفيه  ما  وهو  ر�صد،  ابن 
األف  وال��ذي   ،1204 �صنة  ى  املتوفَّ الأب��ه��ري  الدين  اأث��ري  املو�صلي 
وامل�صلمون  العرب  العلماء  املنطق، وو�صع عليه  مدر�صيًّا يف  كتاباً 

ع�صرات احلوا�صي عر قرون متوا�صلة.
ذكرهم  م��ن  على  ِح��ك��راً  تكن  مل  ال�صت�صراقية  املقولة  اأن  غ��ري 
ال��ك��ات��ب يف م��ق��ال��ه و���ص��واه��م م��ن ال��ب��اح��ث��ني ال��غ��رب��ي��ني، ب��ل ن��رى 
رمبا  ال��ذي��ن  وامل�صلمني  ال��ع��رب  الباحثني  م��ن  كثري  على  اأث��ره��ا 
ك���ان ع��ل��ى راأ���ص��ه��م اأح��م��د اأم���ني وع��ب��دال��رح��م��ن ب���دوي وحممد 
كتابه  يف  طرابي�صي  جورج  اإليه  ذهب  ما  بح�صب  اجلابري،  عابد 
العرب  الباحثني  اأطروحات  يناق�ض  وال��ذي  الفل�صفة«،  »م�صائر 
ب��ال��ف��ك��ر ال���ص��ت�����ص��راق��ي ذي امل��رك��زي��ة  اأو ك��ث��رياً  امل��ت��اأث��رة ق��ل��ي��اًل 

الأوروبية.
احلايل  القرن  ي�صهد  اأن  يف  اأمله  باإعالن  مقاله  الكاتب  ويختم 
العربية  الفل�صفية  الن�صو�ض  مئات  ودرا���ص��ة  وترجمة  حتقيق 
كما  العربية  الفل�صفة  ل��ت��اأري��خ  ال��ط��ري��ق  متهيد  ب��ه��دف  امل��ه��م��ة؛ 

بها. يليق 

في�ضل احل�ضرمي

يف مقاله الذي حمل عنوان - درا�صة الفل�صفة العربية يف القرن الع�صرين: مقال يف التاأريخ للفل�صفة العربية«، والذي يف معظمه -عدا بع�ض املراجعات وحوا�صي املراجع- ن�ضُّ حما�صرٍة 
ل�صت�صعاب  اأدت  التي  الأ�صباَب  غوتا�ض،  دميرتي  الروف�صور  الأمريكية  ييل  بجامعة  العربية  اللغة  اأ�صتاذ  ي�صتعر�ض   ،2000 �صنة  كامريدج  بجامعة  ال�صنوي  املوؤمتر  يف  األقاها  قد  كان 
اأنَّ تلك الأ�صباب ل مُتت ب�صلة اإىل طبيعة الفل�صفة العربية، بل هي عائدة يف املقام الأول اإىل املوؤرخني اأنف�صهم؛  املوؤرخني الغربيني مهمة تاأريخ الفل�صفة العربية، وعزوفهم عنها، مبيناً 
�صليماً ميهد لهم  اأداة تلك الثقافة وقناتها- بينهم وبني القدرة على فهم الفل�صفة العربية فهماً  حيث حتول قلة معرفتهم بالثقافة العربية وعدم متكنهم من اللغة العربية -التي هي 
الطريق لو�صع تاأريخ لها. كما اأ�صهمت الأفكار املغلوطة حول الفل�صفة العربية -من قبيل اأن الفل�صفة مل تكن اأكر من ممار�صة هام�صية يف احل�صارة العربية الإ�صالمية، اأو اأنها مل تزد 

على اأن تكون ا�صتن�صاخاً للفل�صفة اليونانية، وهي اأفكار كان قد تبناها امل�صت�صرقون يف اأطروحاتهم بدءاً من منت�صف القرن التا�صع ع�صر- يف رفد هذا العزوف عند املوؤرخني.

faisalsalim@hotmail.com
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االختالف: نعمة أم نقمة؟

اأثناء  بها  جاء  التي  فكرته  يف  ذلك  �صر  فقد  اآيكن،  اآر  اأم��ا 
الب�صري، وكونها م�صاألة مهمة  التنوع  ل  تقبُّ ذكره لأهمية 
يف فهم وتقدير الأفراد من ثقافات اأخرى. اإ�صافة لذلك، 
ذكر بع�ض وجهات النظر التي ميكن الدفاع عنها، وهي اأن 
التجان�ض  من  اأكر  بقاء  قيمة  لهما  والتهجني  التجان�ض 
منها  جنعل  اأن  من  ب��دًل  ت�صجيعها  فينبغي  وال�صتن�صاخ، 

الجتماعي. اأ�صبابا لالحتكاك 
فقد  والتهجني،  ال�صتن�صاخ  م�صاألة  يف  كثريا  قنا  تعمَّ اإذا 
ت��داخ��ل  ذل���ك  يعك�ض  ح��ي��ث  ت��ع��ق��ي��دا؛  اأك���ر  الأم����ر  ي�صبح 
م��زي��ج م���ن امل��ف��اه��ي��م وال��ن��ت��ائ��ج م���ن ع��ل��م الأح���ي���اء وع��ل��م 
العلوم  من  والعديد  النف�ض،  وعلم  والقت�صاد  الجتماع 
اإي�صالها  املراد  والفكرة  الأخرى،  والجتماعية  الطبيعية 
ال��ت��ع��ق��ي��دات.  ع��ن  مب��ن��اأى  ا�صتيعابها  مي��ك��ن  ب�صيطة  ه��ن��ا 
يذكر املنتار اأي�صا يف مقاله وحتديدا عند ا�صتناده لالأدلة 
خلق  ما  كل  يف  واردا  وكونه  الخ��ت��الف،  لطبيعة  املف�صرة 
ال��ت��ي ذك��ره��ا  ال��ل��ي��ل وال��ن��ه��ار  ب��ني  اهلل، طبيعة الخ��ت��الف 
»َوَجَعْلَنا  تعاىل:  قال  حيث  اآياته؛  يف  وتعاىل  �صبحانه  اهلل 
املراد  املعنى  ويت�صح  َمَعا�صاً«،  النهار  َوَجَعْلَنا  ِلَبا�صاً  الليل 
وتعاىل  �صبحانه  اهلل  اأن  ري��ب  ل  هنا.  الختالف  م��رر  اأو 
للتنازع،  م��ررا  ا�صتخدامه  ح��رم  لكنه  الخ��ت��الف،  اأوج��د 
احلكمة  ماهية  ح��ول  الت�صاوؤلت  لطرح  ه��ذا  يقودنا  وق��د 
الإل���ه���ي���ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف ذل����ك. ُي��ع��ي��دن��ا ه���ذا الأم�����ر مل�����ص��األ��ة 
الأخ��روي.  وال��ع��ذاب  املكافاأة  وم�صاألة  والت�صيري  التخيري 
اجلماعات  بع�ض  اأو  الفئات  بع�ض  اأن  اأح��د  على  يخفى  ل 
ت��ت��ق��ب��ل الخ���ت���الف ل��ك��ن ال��ب��ع�����ض الآخ����ر ي��ت��ن��اح��ر ب�صبب 
اأو  عقائدية،  اأو  اجتماعية،  كانت  �صواء  الختالفات  هذه 

مذهبية، اأو عرقية«اإلخ، وتطول القائمة.
امل��ت��ن��اق�����ص��ات؛ فعندما  ا���ص��ت��خ��ال���ض احل��ك��م��ة ع��ر  مُي��ك��ن 
بنو  ي�صتوعب  اأن  بحكمته  اأراد  ف��اإن��ه  الع�صاة  اهلل  يخلق 
اأنها  م��ن  ال��رغ��م  على  لل�صاللة  قابلة  النف�ض  اأنَّ  الب�صر 

اأ�صوياء  جميعا  اهلل  خلقنا  ول��و  احل��ق،  ات��ب��اع  على  ُف��ِط��رت 
ذات  الإلهية  واملكافاأة  العقاب  م�صاألة  ت�صبح  فلن  طائعني 
جدوى. اإ�صافة اإىل اأنه ل حياة بني اأقوام �صارت كلها على 
نف�ض النهج؛ فا�صتمرارية احلياة تعتر الختالف مطلبا. 
كامال  الب�صر  م��ن  اأح��دا  يخلق  مل  وت��ع��اىل  �صبحانه  ف��اهلل 
�صبيل  على  ول  عليه،  اأنعمها  ال��ت��ي  النعم  �صبيل  على  ل 
الأزل،  فمنذ  للب�صر.  الطبيعية  احلياة  متطلبات  توفري 
ن ما يعرف اليوم بالدول، دعت احلاجة لتعامل  وقبل تكوُّ
جتيد  جماعة  ك��ل  كانت  البع�ض.  بع�صها  م��ع  اجل��م��اع��ات 
ما من  �صيء  ينق�صها  ذات��ه  الوقت  �صيء حم��دد، ويف  عمل 
الطرفني؛  املنفعة لكال  �صروريات احلياة. من هنا جاءت 
ال��ط��رف الآخ����ر ح��اج��ة ل  ح��ي��ث ي�صتفيد ك��ل ط���رف م��ن 
النظر  نعيد  املنطلق  هذا  ومن  بنف�صه.  تلبيتها  ي�صتطيع 
يف ت�صكيلة خلق الإن�صان بني اجلماعات الب�صرية، ويت�صح 
فاجلماعات  الختالف.  على  اإل  ت�صتمر  ول  تقوم  ل  اأنها 
على  ت��رك��ز  ك��ان��ت  البدنية  ب��ال��ق��وة  مت��ي��زت  ال��ت��ي  البدائية 
من  ال��غ��ذائ��ي��ة  والح��ت��ي��اج��ات  ال�صكن  ب��ن��اء  اأدوات  ت��وف��ري 
الغابات. اأما اجلماعات التي كانت تتميز مبهارات الإبحار، 
ومن  ال�صيد،  عر  الغذائية  الحتياجات  تلبي  كانت  فقد 
ث���م ت��ق��وم ع��م��ل��ي��ة امل��ق��اي�����ص��ة ع��ل��ى امل��ن��ف��ع��ة امل��ت��ب��ادل��ة بني 
نت�صابه  مت�صابهني!  اأ�صبحنا  جميعنا  لو  م��اذا  الطرفني. 
يف اأذواق���ن���ا وم��ه��ارات��ن��ا ال��ب��دن��ي��ة؛ وب��ال��ت��ايل يف خ��ي��ارات��ن��ا 
معنى  ذا  الأم��ر  ي�صبح  فلن  اإل��خ.  واأهدافنا«  وتخطيطاتنا 
ا�صتمراريتها.  ميكن  ول  معنى،  ذات  احل��ي��اة  ت�صبح  ول��ن 
وت�صري بع�ض ال�صيناريوهات اإىل اأن ذلك قد ُيحدث تركيز 
جماعات كبرية على اأمر حمدد نتيجة الت�صابه يف الأذواق 
واخليارات؛ وبالتايل يتقاتلون للو�صول اإليه، وهلمَّ جرا.

الختالف  هذا  ا�صتيعاب  على  جبلت  الب�صرية  الفطنة  اإنَّ 
ب��ط��ري��ق��ة ت��خ��دم م�����ص��ال��ح ب��ن��ي ال��ب�����ص��ر، وحم���اول���ة غ�ض 
ال��ن��ظ��ر ع��ن ه���ذه احل��ق��ي��ق��ة ل��ن ي��ج��ل��ب ل��ه��ذه الأق�����وام اإل 

نتحدث  جئنا  ما  اإذا  اأخرى  زاوية  ومن  والدمار.  الهالك 
مب��ن��ط��ق، ف���اأي���ن ال���ع���دل يف حم��ا���ص��ب��ة الآخ���ري���ن ف��ي��م��ا مل 
يقوموا باختياره بالن�صبة مل�صاألة الأعراق والألوان؟ واأين 
ب��ه نحن  ن��وؤم��ن  م��ا  ات��ب��اع  اإل���زام اجلماعات على  املنطق يف 
اأم��ر  ع��ل��ى  م��ا  ج��م��اع��ة  جبلت  فمثلما  احل���ق؟  اأن���ه  ونعتقد 
جماعات  على  ينطبق  ما  غالبا  ذلك  جند  الن�صاأة  منذ  ما 
اأن  اأخرى كذلك! وكحل لهذه الزوبعة لبد من ا�صتيعاب 
جتديدا  يعطي  اأن��ه  حيث  �صاحلهم  يف  ي�صب  الخ��ت��الف 
ل��ل��ح��ي��اة ب�����ص��ب��ب اخ��ت��الف م��ن��ظ��وره��م ل���الأم���ور واخ��ت��الف 
عن  ناهيك  فكريا  اختالفا  الأم���ر  ه��ذا  ويحقق  الأذواق، 
انق�صامنا  اإن  اآخر،  اأمر واقع ل مفر منه. من منظور  اأنه 
اأن ل تعزلنا هذه  يف جماعات هو واقع كذلك، لكن ل بد 
اجلماعات التي ن�صاأنا فيها عن باقي اجلماعات الأخرى؛ 
نلقي  اأن  اإل  ي�صعنا  ل  الأخ����ري،  ويف  م��ط��ل��وب��ة.  ف��امل��وازن��ة 
يقتل  حيث  املنطقة؛  يف  املعا�ض  واقعنا  على  �صريعة  نظرة 
ودينيا،  عرقيا،  خمتلفني،  لكونهم  املئات  وي�صاب  يوم  كل 
امل�صرتكة  الت�صابه  اأوج���ه  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  ومذهبيا! 
اأكر واأهم، وقد توؤدي اإىل حتقيق  بني الأطراف املتقاتلة 
اأخ���ذه���ا بعني  اإذا م���ا مت  اإجن������ازات ع��ل��ى م�����ص��ت��وي��ات ع��ل��ي��ا 
لتبيان  غربية  لنماذج  ال�صتناد  املوؤ�صف  ملن  اإنه  العتبار. 
الإيجابية ل�صتغالل الختالفات كنقطة مرية.  النتائج 
به  لي�صرب  منا�صبا  اأمن��وذج��ا  يعد  الأوروب����ي  الحت���اد  اإنَّ 
�صيا�صية،  ع��وائ��د  حتقيق  ا�صتطاعوا  حيث  ذل��ك؛  يف  املثل 
واقت�صادية، واجتماعية لفرتة زمنية طويلة بغ�ض النظر 
الحتاد  من  املتحدة  اململكة  خ��روج  م�صاألة  ا�صتحداث  عن 
الآن. مع ذلك، ل تزال طريقة اخل��روج ترقى لأن حتقق 
اأق�صى ا�صتفادة ممكنة للطرفني وباأقل الأ�صرار.. كل هذا 
لكنها  جذريا،  اختالفا  خمتلفة  �صعوبها  دول  بني  يحدث 

وجدت نقطة اللتقاء و�صعت لتطويرها وا�صتغاللها.

ُكنت اأقراأ مقاًل للدكتور حممد املنتار بعنوان »القراآن الكرمي وحق الختالف«، فتذكرُت بع�ض املقتطفات التي وردْت يف اأحد كتب الدكتور لوي�ض اآر اآيكن، الذي مرَّ عليَّ �صابقا، وله موؤلفات 
اآيكن، فاإن الأفكار التي وردت يف كتاب الأخري ت�صبه الأفكار التي ذكرت يف مقال  اآر  يف جمال الختبار والتقييم النف�صي.. على الرغم من اختالف اخللفيات التي ن�صاأ فيها د. املنتار ود. 
التي مل  الب�صر، وحتديدا يف الأمور  التي ناق�صها كال الطرفني تتعلق بالختالف، وواقع معاي�صته بني جن�ض  الق�صية  اإنَّ  املنتار؛ حيث  الكرمي وحق الختالف« للدكتور حممد  »القراآن 
يكن لالإن�صان يد يف اختيارها. يبتدئ املنتار مقاله باحلديث عن معنى الختالف لغويا والذي اختلف فيه املف�صرون، اإل انهم اأقروا جميعا اأن اإرادة اهلل يف الختالف تكمن يف اأن ي�صتمر 

َتِلِفنَي«. ًة َواِحَدًة َوَل َيَزاُلوَن خُمْ َعَل الَنّا�َض اأَُمّ الكون، ودعموا ذلك بالعديد من الآيات التي جاء بها القراآن الكرمي؛ منها قوله تعاىل: »َوَلْو �َصاَء َرُبَّك جَلَ

عاطفة امل�ضكرية

Attifa.nasser@gmail.com
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االلتقاء واالفتراق بين مرايا األمراء

وأدبيات السالطين

ففي درا�صة اأُعدت يف جامعة �صتانفورد تقارن بني الن�صو�ض 
طرق  باعتماد  وال�صرقية/الإ�صالمية،  امل�صيحية/الغربية 
الختالفات  اأن  ات�صح  بينهما،  الفروقات  حل�صاب  ريا�صية 
جتاهلها،  ومي��ك��ن  هام�صية  ع�صر  ال��ث��اين  ال��ق��رن  قبل  فيما 
اأما بعد القرن الثاين ع�صر فبداأت كل واحدة منهما ت�صلك 

�صاأذكرها ختاماً. منعطفا خمتلفا لأ�صباب 
مل��ع��اجل��ة ����ص���وؤال م��ت��ى وك��ي��ف حت���دي���داً، ان��ف�����ص��ل��ت ال��ت��ج��رب��ة 
حتى  وركدت  امل�صيحية،  نظريتها  عن  ال�صيا�صية  الإ�صالمية 
تقريباً،  معها  متماثلة  كانت  اأن  بعد  ع�صر  التا�صع  ال��ق��رن 
وم�صاركة اإياها الرتاث املوؤ�ص�صي، ل بّد من اإلقاء نظرة على 
ول  ال�صلطانية،  والآداب  امل�صيحية  املرايا  ومو�صوعات  ثيمة 
بد من الرتكيز على اأحد موا�صيعها لنحدد نقاط اللتقاء 
والنف�صال، وكما فعل الكاتب فقد ركز على مو�صوع العدل 

والرعايا، والعدل والقانون يف كال الفكرين.

الثيمة العامة لأدبيات امللوك
امللكية  والن�صيحة  امل�����ص��ورة  لأدب��ي��ات  العامة  الثيمة  تتَّ�صم 
حتليل  اأي  تقدم  ل  فهي  باجلمود؛  وامل�صيحية  ال�صالمية 
يف  وال�صيا�صة  املجتمع  ع��ن  معرفية  حقائق  اأي  اأو  �صيا�صي 
على  اهتمامها  ج��ّل  ين�صب  واإمن��ا  الزمن،  من  الفرتة  تلك 
ذات امللك والأخالقيات الواجب عليه التحلي بها كي يكون 
احلاكم املثايل. اتفق معظم الباحثني يف الأدبيات امل�صيحية 
اأن الإهمال الذي طال هذه الكتابات �صببه خلوها من  على 
اأي  ت��ق��دمي  ع��ن  وعجزها  ال��دول��ة،  نظرية  يخ�ض  ���ص��يء  اأي 

اإ�صهام يذكر يف الثقافة الدميقراطية.
اآداب  بف�صل  ق��ال��وا  الإ�صالميني  املحققني  بع�ض  اأن  ورغ��م 
ال�صالطني يف التاأ�صي�ض لدولة قانون عادلة، اإل اأن للدكتور 
اآراء  ت���وازي  خمتلفة  اآراء  اآخ��ري��ن  ومفكرين  اأوم��ل��ي��ل  علي 
فيها  ي��رون  ل  فهم  امل�صيحية،  الأم���راء  م��راي��ا  يف  الباحثني 
»اأن  هنا:  اأومليل  لعلي  ونقتب�ض  ُتذكر،  �صيا�صية  اأهمية  اأي 
ال��غ��ائ��ب الأك����ر ع��ن ه���ذا الأدب ال�����ص��ي��ا���ص��ي الإ���ص��الم��ي هو 

املجتمع وال�صيا�صة كما كانا يف الواقع الفعلي«.

اأن نرفع عن هذه الأدبيات   لكن �صيكون من الإجحاف حقاً 
كل فائدة، فهي واإن كانت ل تفعل �صيئا �صوى »وعظ واإر�صاد 
املعتقدات  تعك�ض  الأقل  على  فاإنها  نف�صها،  وتكرار  الأم��راء« 
اأنها تفتح نافذة على حياة  واملمار�صات يف تلك احلقبة، كما 

بالتاريخ. الق�صور والأمراء للمهتمني 

العدل يف اأدبيات امللوك
روؤية حلاكم عادل ل يظلم،  اإىل تقدمي  الأدبيات  تنزع هذه 
بعدة  التزامه  خالل  من  امل�صاواة  قدم  على  اجلميع  يعامل 
الأدبيات  ه��ذه  اأن  حني  ويف  العدل.  مقدمتها  يف  اأخالقيات 
تعتر امللك فوق القانون اإل اأنها تتو�صله بح�صمة اأن ميتثل 
للقانون واأن يراأف برعيته، ول يت�صح من ذلك اأنها تدعوه 
لأ�صباب اأخالقية بحتة، فهي دائما توؤكد للملك اأن التزامه 

بهذه الأخالقيات اإمنا ين�صب يف �صاحله هو، فمثاًل:
ا���ص��ت��ج��ب��اء  ال��ع��ت��ب��ة يف  ه���و وح��ا���ص��ي��ت��ه ح����دود  اح����رتم  اإذا   -
اإجحاف  يف  املعقول  حد  يتجاوز  ومل  ال�صلطانية  امل�صتحقات 
العمل  يف  الرعايا  ف�صي�صتمر  اأموالهم،  وامت�صا�ض  الرعايا 
اأي  الدم؛  ف�صيحلب  احللب  جاوز  اإذا  اأما  ال�صرائب،  و�صداد 

�صينهكهم ولن ي�صبحوا قادرين على احتمال جوره.
�صيا�صة الرتغيب  اإذا احرتم الرتاتبية الجتماعية واتبع   -
و�صيحفظ  ���ص��ف��ه  يف  �صيك�صبهم  وال�����ص��رف��اء،  الأع���ي���ان  م��ع 

موقعه.
ويف معر�ض احلديث عن الرعية، اأ�صار الكاتب اإىل ت�صورات 
امل��ث��رية  وامل��ف��ارق��ة  ع��ن��ه��ا،  والإ���ص��الم��ي��ة  امل�صيحية  الأدب���ي���ات 
وم��ادة  ال�صلطة  اأ�صا�ض  الرعية  تعتر  اأنها  هي  هنا  للجدل 
ا�صتغالها من جهة، ومن جهة اأخرى ت�صوغ ت�صورات دونية 

اإياهم ب�صفات حتقريية. ب�صاأنهم ناعتة 

التجربتني انف�ضال 
��ا يف ب���داي���ة ال���ق���رن ال���ث���اين ع�صر  ت��ت��غ��ريَّ الأم������ور ت��دري��ج��يًّ
للرتاث  مغايراً  م�صلكاً  وت�صلك  امل�صيحية،  للمرايا  بالن�صبة 
بل  امل��ج��رد  الن�صح  على  تقت�صر  تعد  مل  فهي  ال�صلطاين؛ 

ال��وق��ت،  ذل��ك  يف  ال�صلطة  مبتطلبات  لتهتم  ذل��ك  جت���اوزت 
على  لحقاً  �صتنعك�ض  التي  ال�صيا�صية  التقنيات  على  وركزت 
اأخرى.  وجم��الت  القوانني  �صن  مثل  العملية؛  التطبيقات 
رغم اأن فكرة »القانون فوق اجلميع« مبن فيهم امللك بداأت 
800م  الكارولنجي  الع�صر  اأدب��ي��ات  يف  حمت�صم  ب�صكل  تلوح 
هلينار  ك��ت��اب��ات  يف  �صالبة  اأك��ر  اأ�صبحت  اأن��ه��ا  اإل  -987م، 
الذي بدًل من اأن ُي�صّط يف التغني بف�صائل العدل ك�صالفيه، 
اأهمية  موؤكداً  لتحقيقه،  العملية  اخلطوات  �صرح  يف  ت�صّلع 
القوانني الب�صرية واإعطاء الأولوية لل�صالح العام. كل هذا 
تدريجي  لنخفا�ض  اأدى  املدنية-  احل��ي��اة  علمنة  -بجانب 
اأخ��ذت  امل��راي��ا، وم��ن ث��م  اأدب��ي��ات  ال��دي��ن يف  يف الرتكيز على 
ال��ك��ت��اب��ات الأوروب����ي����ة ت��زي��ح ال��ث��ي��وق��راط��ي��ة ع��ن ال�����ص��ي��ا���ص��ة، 
الع�صر،  ومتطلبات  املجتمع  على  واأكر  اأكر  تركز  واأخذت 
امل�صتمرة  املدنية  احلياة  تطورات  تاأطري  اأج��ل  من  وحاربت 
ب��ق��وان��ني ت��ر���ص��ي دع��ائ��م امل��ج��ت��م��ع امل����دين، يف ال��وق��ت ال��ذي 
مهمتها  كمهنة  احلكم  تقرير  اأج��ل  من  كذلك  فيه  حاربت 

احلر�ض على الدولة و�صعبها.
كل الذي حدث يف اأوروبا بعد القرن الثاين ع�صر مل يحدث 
ل��الأ���ص��ف يف ال��ع��امل الإ���ص��الم��ي؛ ح��ي��ث ا���ص��ت��م��رت ال��ك��ت��اب��ات 
من  متاأخرة  �صنوات  حتى  حالها  على  الإ�صالمية  ال�صيا�صية 
ال�صرع  حبي�صة  املدنية  احلياة  فبقيت  ع�صر  التا�صع  القرن 
وم���دون���ات ال��ف��ق��ه��اء، وظ���ل ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��دي��ن ح��ا���ص��راً 
ب�صدة يف ال�صيا�صة، واأ�صبح القانون هو ال�صرع وعلى احلكام 

اللتزام واإلزام اجلميع به.
ويرى الكاتب اأن املع�صلة التي حدثت يف الكتابات ال�صيا�صية 
اأو اأي م�صاركة  الإ�صالمية هي اأنها رف�صت اأي تقنني مدين 
املدنية.  احلياة  متغريات  تنا�صب  قوانني  �صناعة  يف  ب�صرية 
فهذه  والتثاقل؛  البالدة  هو  ذل��ك  �صبب  اأن  ا  �صخ�صيًّ واأرى 
احلكم  اأنظمة  م��ن  ال�صمنية  بالقتبا�صات  قبلت  الكتابات 
ال�صا�صانية والفار�صية بحجة »ال�صيا�صة الإ�صالحية«، لكنها 
مل تلِق باًل للتطورات الجتماعية يف ال�صارع الإ�صالمي، بل 

جتاهلتها وح�صرتها يف بوؤرة ال�صرع ال�صيقة.

زهرة ال�ضعيدية

ظهرْت يف القرون الو�صطى يف الرتاث امل�صيحي والإ�صالمي -على خلفية دينية وتقليدية- اأدبيات ُتعنى بالأمراء وال�صالطني، تغلب عليها النزعة الأخالقية؛ يبحث عز الدين العالم يف 
مقاله »مفهوم العدل بني ن�صائح امللوك الإ�صالمية ومرايا الأمراء امل�صيحية«، نقاط اللتقاء والنف�صال يف هذه الأدبيات، وي�صتعر�ض مو�صوع العدل يف كال الأدبني. ويقول الكاتب: لو 
ال�صائكة والجتاهات  املوا�صيع  النظر عن  �صنا  اإذا َغ�صَ ا  اأن هذا �صحيح ن�صبيًّ اأرى  اإدراك ذلك.  ال�صالطني ل�َصق علينا  اأٌدباء  ُن�صب لواحد من  امل�صيحية  ا من ن�صو�ض مرايا الأمراء  اأن ن�صًّ

الدقيقة يف كال الفكرين ال�صيا�صيني، وركزنا على مو�صوعاتها الرئي�صية.

Zahra.alsaidi09@gmail.com
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التفسير القرآني: نظرة في المأثور 

وأسباب النزول 

اإجماعا  اأنَّ هناك  وترى فريدة زمرد يف بداية مقالها هذا 
بذاته  قائم  علم  اأنَّه  على  التف�صري  ُجّل من عرف  ِقبل  من 
امل�صاركني فيه بداية  اإىل طبقات ح�صب  به  املهتمون  ق�صّمه 
م��ن ع�����ص��ر ال��ن��ب��ي، وع�����ص��ر ال�����ص��ح��اب��ة، وع�����ص��ر ال��ت��اب��ع��ني، 
ه��ذا  م��راح��ل  لتمييز  ث���اٍن  م��وؤ���ص��ر  اإ���ص��اف��ة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
التاريخ وهو موؤ�صر الرواية والتدوين، لكن هذه الدرا�صات 
امل��راح��ل  ل��ه��ذه  العلمية  اخل�صائ�ض  ت��راع��ي  مل  غالبها  يف 
لتوؤرخه على اأ�صا�ض اأنَّه لعلم التف�صري ولي�ض للتف�صري بحد 
وبني  التف�صري  علم  تاريخ  بني  التمييز  وج��َب  لذلك  ذات��ه 
اأنه رغم ظهور املمار�صة  تاريخ املمار�صة التف�صريية، ونرى 
التف�صريية لدى املُتقدمني اإل اأنهم كانوا �صبباً يف التمهيد 

لتاأ�صيل هذا املو�صوع علميا لدى املتاأخرين.
ُترّكز على فكرة  ومن خالل تتبع ما قالته الكاتبة جندها 
تاأريخ علم التف�صري الذي ُيختزل يف ثالث حمطات، حمطة 
يد  على  التف�صري  يف  القول  اأ�ص�ض  ُو�صعت  وفيها  التاأ�صي�ض 
ال��ذي��ن ع��ا���ص��روا ن��زول ال��ق��راآن وه��م ال��ر���ص��ول وال�صحابة، 
ث���م حم��ط��ة اجل��م��ع وه���ي ال��ت��ي ارت��ب��ط��ت ب��ج��م��ع الأق�����وال 
مرتبة  وجعلها  ال�صابقة،  للمرحلة  املنتمية  التف�صريية 
ُمتناثرة وهي مرحلة  اأن كانت  ح�صب ترتيب امل�صحف بعد 
الرت�صيم  مرحلة  ث��م  ��ا،  َح��ِدي��ِث��يًّ توثيقياً  منهجاً  اع��ت��م��دت 
تفا�صري  اإن���ت���اج  وت��وظ��ي��ف��ه يف  ُج���ِم���ع  م���ا  ت����داول  وف��ي��ه��ا متَّ 
مرحلة  وهي  اإ�صافته،  اأمكَن  ما  واإ�صافة  الالحقة  القرون 
وانطالقا  ي�صتجد،  ما  مع  الدائم  لتفاعلها  لالآن  م�صتمرة 
فريدة  تقول  املحطات  لهذه  التاريخي  التحديد  ه��ذا  من 
امل��اأث��ور  م��ن خ��الل بحث  التف�صري  درا���ص��ة ظ��ه��ور  اإن  زم��رد 
التاأ�صي�ض  مبحطتي  وا�صح  ب�صكل  تتعلق  ال��ن��زول  واأ�صباب 
ح��ادث  م�صطلح  ه��و  امل��اأث��ور  م�صطلح  اأن  وت���رى  واجل��م��ع، 
ل  امل�صطلح  حداثة  اأن  على  تاأكيدها  مع  التف�صري  علم  يف 
تف�صري  اأن  نحن  جند  وعليه،  املُتقّدمني.  عن  غيابه  تعني 
اأ�صهر كتب  الطري )جامع البيان يف تف�صري القراآن( من 
باملاأثور  للتف�صري  الأول  املرجع  البع�ض  يعده  بل  التف�صري 
وهو ما يوؤكد اأهمية هذا النوع من التف�صري، وترى فريدة 
زم���رد اأي�����ص��ا اأن���ه رغ��م ذي���وع م�صطلح امل��اأث��ور وت��داول��ه يف 
مباأمن  امل�صطلح  يكن  مل  العام،  باملعنى  املتاأخرة  الع�صور 
بالقراآن(  القراآن  )تف�صري  اإدراج  اإن  وتقول  الت�صحيح،  من 
مع  مبقابلته  امل��اأث��ور  لرتباط  �صليما؛  لي�ض  امل��اأث��ور  �صمن 

ب��ال��ق��راآن  ال��ق��راآن  ال��ت��داول، وتف�صري  ال���راأي والج��ت��ه��اد يف 
تتم  اجتهاد،  حم�ض  ه��و  ب��ل  امل��اأث��ور  قبل  م��ن  لي�ض  براأيها 
�صرورة  ترى  لهذا؛  ُتف�ّصرها.  اأخ��رى  باآية  الآي��ة  ربط  فيه 
مة اإىل  ت�صحيح الت�صنيف ال�صائد للتفا�صري املُتداولة املُق�صَّ
داخل  الف�صل  ل�صعوبة  بالراأي،  وتفا�صري  باملاأثور  تفا�صري 
نرى  ونحن  وال��راأي،  املاأثور  مكّوين  بني  التف�صريية  امل��ادة 
درا�صة  املهتّمني  على  ُت�ّصهل  الآن  املتداولة  الت�صانيف  اأن 
ي�صَتغل  ال���ذي  اأن  دام  م��ا  اأري��ح��ي��ة  ب��ك��ل  التف�صري  ج��وان��ب 

بالتف�صري تتوفر فيه �صروط واآداب التف�صري.
��ل��ت ف��ري��دة زم����رد احل��دي��ث ع��ن امل���اأث���ور يف  ب��ع��د ذل���ك ف�����صّ
مرحلة التاأ�صي�ض، وقد اتخذ التف�صري النبوي فيها مظاهر 
التبليغي  البيان  م�صتوى  �صمن  تدرجت  خمتلفة  واأ�صكاًل 
اأي�صا  وهناك  للمعاين،  النبوي  البيان  ياأتي  واأحيانا  العام، 
للتف�صري  اأمن���وذج���اً  مُي��ّث��ل  ال��ف��ع��ل��ي وه���و  ال��ب��ي��ان  م�����ص��ت��وى 
العملي التطبيقي لالآيات وهو غالباً متعلق بالأحكام وهو 
اإىل  النا�ض  حلاجة  النبوي؛  التف�صري  م��ن  الأك���ر  الِق�صم 
معاينة اأمنوذج واقعي مُيّكن من فهم اأحكام الدين وكيفية 
تنزيلها يف الواقع، واأهم ما مُيكن اأن ُي�صّجل من مالحظات 
اجلهد  لبداية  ت��وؤرخ  اأّنها  املرحلة  لهذه  التف�صري  تاريخ  يف 
الإن�صاين اخلال�ض يف فهم القراآن، كما اأنَّ تف�صري ال�صحابة 
لذلك  امل��اأث��ور،  غري  اأخ��رى  م�صادر  على  معظمه  يف  اعتمد 
املف�ّصرين  من  املرحلة  هذه  اأه��ل  ب��اأنَّ  املرحلة  هذه  ات�صمت 
كما  �صبقهم،  عمن  تف�صري  م��ن  تلقوه  م��ا  ب�صبط  اع��ت��ن��وا 
هي  املرحلة  ه��ذه  يف  التف�صري  ل��ت��داول  الغالبة  ال�صمة  اأن 
واحد  ن�صق  على  تكن  مل  فيها  والرواية  ال�صفهية،  الرواية 
اأن  زمرد  فريدة  تذكر  ذلك،  ورغم  وانقطاعا.  ات�صاًل  من 
هناك من الرواة من متّكن من ملء فراغات النقطاع يف 
الرواية اإل اأننا نرى من ال�صرورة مبكان للدار�صني يف هذا 
ال��واردة  ال��رواي��ات  من  والتثب�ت  التمحي�ض  زي��ادة  اجلانب 

اآيات القراآن ب�صكل �صحيح. �صعياً لفهم 
تف�صري  اإخراج  اإىل  اأما مرحلة اجلمع فقد عك�صت احلاجة 
الن�ض يف جمموعه،  مُيّكن من فهم  كامل م�صّنف ومرّتب 
اأّنها املرحلة الأكر  املاأثور  لذلك جند يف عالقتها بق�صية 
اإْبرازاً لدور املاأثور من الأقوال التف�صريية يف هذه املرحلة 
امل��ب��ك��رة م��ن ت��اري��خ ال��ت��ف�����ص��ري، ل��ك��ن ه���ذا اجل��م��ع مل َي�صلم 
الرت�صيم  مرحلة  يف  امل��اأث��ور  اأم��ا  الإ�صرائيليات،  ظهور  من 

الإ�صناد  عن  تدريجيا  بتخّليها  وات�صّمت  لالآن  ممتدة  فهي 
منهجاً لتوثيق الأقوال املنقولة عن ال�صابقني، الأمر الذي 
اأدى اإىل ظهور تف�صريات مل يتم التثّبت من اأ�صحابها مما 
املرحلة  هذه  اأن  ُن�صيف  ونحُن  التف�صري،  تطور  من  َب  �صعَّ
ال�صيا�صية حالياً  املهتّمني باملذهبية والأو�صاع  وتاأثر بع�ض 

يجعل تطور التف�صري ع�صرياً.
��ل��ت ف��ري��دة زم���رد م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اأ���ص��ب��اب ال��ن��زول  ك��ذل��ك ف�����صّ
اأ�صباب  معرفة  اأهمية  حت  و�صّ حيث  ال��ق��راآين،  والتف�صري 
ال��ن��زول واأث��ره��ا يف ف��ه��م ال��ق��راآن م��ن خ��الل ُب��ع��دي��ن: ُبعد 
كان  الذي  اأو باحلدث  بالواقع  القراآن  ارتباط  اأي  تاريخي 
النزول  باأ�صباب  املعرفة  اأي  ت��داويل  وُبعد  نزوله،  يف  �صبباً 
مُيّكن  وال��ذي  بالن�ض،  املحيط  ال��ت��داويل  بال�صياق  معرفة 
من فهم دللته واأبعاده، ويف كال البعدين يجب األ ُي�صّكل 
ذلك تعار�صاً مع خ�صائ�ض الن�ض القراآين، وهو راأي نتفق 

معه حتى ل ُيحمل القراآن على وجه ل يليق به.
وجتاذبات  النزول  اأ�صباب  حول  زم��رد  فريدة  كذلك  ذك��رت 
الكثري من  اأثارت  التي  املباحث  باأّنَّه من  والرف�ض  القبول 
�صبب  مب��ب��داأ  ال��ق��ول  اأنَّ  م��وؤّك��دًة  املتباينة،  والآراء  امل��واق��ف 
م�صدره  بطبيعة  الت�صليم  دون  يكون  اأن  ميكن  ل  ال��ن��زول 
اأحدهما  قبول  ميكن  ول  متالزمان،  لأنهما  الرواية  وهو 
ورف�ض الآخر اإلَّ على وجه التحكم، ول ميكن بحال اإلغاء 
اأما  فيها،  ال�صعف  ثغرات  ملجرد  وتف�صياًل  جملًة  الرواية 
بالن�صبة للماأثور واأ�صباب النزول واإ�صكال الرواية فاملعروف 
النزول ول دخل  �صبب  اإىل معرفة  ال�صبيل  الرواية هي  اأن 
لالجتهاد خارج الرواية للح�صول على هذه املعرفة اإل من 
جهة الرتجيح بني الروايات اإن تعار�صت مع تاأكيد احلاجة 
اأ�صباب النزول مبنهج النقد احلديثي ؛  اإىل درا�صة روايات 

. لتمحي�صها
العام  مبعناه  املاأثور  اأنَّ  على  زم��رد  فريدة  ُتوؤكد  اخلتام  يف 
اأي  اإن��ت��اج  َي�صُعب  لذلك  ال��ق��راآين؛  التف�صري  اأ�صا�ض  ي�صكل 
باإيجاد  ملزمون  اأننا  كما  فيه،  النظر  دون  تف�صريي  ق��ول 
من  التف�صري  كتب  وتهذيب  والنقل،  ال��رواي��ة  مل�صاكل  حل 
ال���رواي���ات غ��ري امل��ن�����ص��وب��ة، وه��ن��ا ن��ق��ول اإن اأ���ص��ك��ال ال��رواي��ة 
الف�صل  العلماء ل�صعوبة  اأخذ ورد بني  �صتظل حا�صرة بني 
فيها؛ وذلك لختالف الآراء يف �صند ومنت بع�ض الروايات.

اأ�صتاذة التف�صري وعلوم القراآن بدار احلديث احل�صنية يف  املاأثور واأ�صباب النزول« توؤكد فريدة زمرد  يف مقالها املن�صور مبجلة »التفاهم« حتت عنوان »ظهور التف�صري القراآين: درا�صة يف 
للبناء عليها  اإرثاً �صاحلاً  الروايات لتكون  التمحي�ض والتثّبت من هذه  اإىل  الوقت نف�صه  املاأثورة عنه، داعية يف  الروايات  النظر يف  القراآين دون  الن�ض  اأنه ل ميكن فهم  الرباط باملغرب 

واإبداعا. حتلياًل وتعلياًل ونقداً 

با�ضم الكندي

bas2089@gmail.com
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»الجدل« كمفهوم عريق

يف  �صلبية  اأب��ع��اد  ذات  دللت  »ج���دل«  لكلمة  ك��ان  واإْن 
الدينية،  الن�صو�ض  ر�صختها  والتي  العربية،  الثقافة 
اأننا ب�صدد ا�صتعمال الكلمة يف  اإل  القراآنية بالتحديد، 
الكاتب مبن�صاأ مفهوم  الفل�صفية؛ لذلك جاء  �صياقاتها 
»جدل« يف الثقافة التي تعد املنبع الأول، املعروف على 
اليونانية.  الفل�صفة  اأع��ن��ي  العقلية؛  للفل�صفة  الأق���ل 
اإن��ه��ا  اإذ  ل��ه��ا دلل���ة ف��ن احل����وار؛  فكلمة »ج���دل« ك��ان��ت 
ا�صتقيت من الفعل »يحاور«. ومن هنا، ن�صتطيع القول 
بالدوافع  يتعلق  فيما  حم��اي��ٌد  ج���ذوره  يف  اجل��دل  ب���اأنَّ 
مثلما  »اجلدل«  مفهوم  �صبغت  التي  النف�صية  والنوايا 
اأنه  جند يف قولنا »فالن كثري اجل��دال«، ونعني بذلك 

مياري يف كالمه من اأجل املراء واجلدال.
ولعلَّ من الأ�صباب التي دعت لإطالق �صفة »الأر�صطي« 
على املنطق الذي ر�صم معامله وحدوده اأر�صطوطالي�ض؛ 
وبذلك ُيعرف يف اأو�صاط املثقفني، اأن اأر�صطو قد جعل 
اجلدل ق�صًما من منطقه، وناق�ض زينون يف كتابه »علم 
الطبيعة«؛ لذلك عّده الكاتب اأعظم من اهتم مبفهوم 
الع�صور  يف  ذات��ه��ا  امل��ك��ان��ة  جعل  بينما  ق��دمًي��ا.  اجل���دل 
احلديثة للفيل�صوف الأملاين هيجل املعروف باأنه و�صع 
اأو اجلدل. وتنبع مركزية هيجل  الديالكتيك  اأ�صا�صات 
كثرًيا يف  كتب  اأنه  املنطق  تاأ�صيل مفهوم اجلدل يف  يف 
كما  اجل��ديل،  بالفيل�صوف  �صمي  حتى  اجلدل  مو�صوع 
املارك�صية  الفل�صفتني  يف  ا  مم��ت��دًّ ت��اأث��رًيا  ملفاهيمه  اأن 

والوجودية على اختالف م�صاربهما يف فهم اجلدل.
ب������داأ ال���ك���ات���ب يف ا����ص���ت���ع���را����ض م���ف���ه���وم اجل������دل ع��ن��د 
ف�صَل  اأر�صطو  على  لل�صابقني  ب��اأن  ا  ُم��ِق��رًّ اليونانيني، 
و���ص��ع اأ���ص��ا���ص��ات امل��ف��ه��وم. وم���ن ه����وؤلء زي��ن��ون، تلميذ 
موؤ�ص�ض  هو  باأنه  اأر�صطو  عليه  اأطلق  وقد  برمندي�ض، 
�ض  ويتلخَّ »ج�����دل«.  ك��ل��م��ة  ي�����ص��ت��خ��دم  مل  واإْن  اجل����دل 
النظر  ثم  اخل�صم  مبوقف  بالت�صليم  للجدل  مفهومه 
زينون  ك��ان  ق�صايا؛  م��ن  الت�صليم  ه��ذا  ي�صتتبع  فيما 

القائلة  برمندي�ض  اأ���ص��ت��اذه  اأف��ك��ار  ع��ن  بالدفاع  معنيًّا 
اأن  يعني  مما  �صاكن؛  الوجود  واأن  واح��د،  الوجود  ب��اأن 
الكرة واحلركة مظهران خّداعان، فيقول زينون باأنه 
تكون  اأن  اإم��ا  اأنها  يعني  فهذا  كثرية  الأ�صياء  كانت  اإذا 
اإْن  اإذ  ُمتناق�صتان؛  والنتيجتان  لنهائية،  اأو  حمدودة 
كانت الأ�صياء كثرية فال بد اأن يكون عددها هو هو ل 
اأكر ول اأقل، اإذن هي نهائية. واإذا كانت الأ�صياء كثرية 
فاإنها لنهائية العدد اإذ بني كل �صيئني �صيء اآخر، اإذن 

هي لنهائية.
املحايد،  مبعناه  اجل���دل  ا�صتخدم  فقد  ���ص��ق��راط،  اأم���ا 
اأول  ا�صتيقاف  اإىل  الفيل�صوف  يعمد  اإذ  املحاورة؛  وهو 
قائال  التحية  عليه  ملقًيا  ال�����ص��ارع  يف  يقابله  �صخ�ض 
»�صباح اخلري«، لريد عليه »وهل تعرف معنى اخلري؟« 
اإىل  ذرًعا فتعمد  به زوجته  للحوار ت�صيق  باب  لينفتح 
���ص��ب دل���و م���اء ع��ل��ى ���ص��ق��راط وم���ن م��ع��ه. وق���د عر�ض 
ملفهوم  ���ص��ق��راط  ا�صتعمال  اأم��ث��ل��ة  م��ن  مثالني  ال��ك��ات��ب 
اجل����دل مب��ع��ن��ى امل���ح���اورة، وك��اله��م��ا ك���ان ي����دور ح��ول 
والتقوى  وال�صر،  كاخلري  الأخ���الق؛  فل�صفة  مفاهيم 
تلميذه  مع  �صقراط  ملحاورة  ولعل  وغريها.  والفجور 
اأق��ري��ط��ون ال���ذي دع���اه اإىل ال��ه��رب م��ن ال�����ص��ج��ن بعد 
ال�صحيح  اجلدل  على  دليل  خرَي  ال�صجان،  مع  اتفاقه 
على حد تعبري زكي جنيب حممود؛ اإذ و�صفها بقوله: 
اإن هذا احلوار ال�صغري مثل رائع للجدل ال�صحيح؛ اإذ 
باملقدمة فال مهرب لك من  �صّلمت  اإذا  ترى فيه كيف 

نتائجها.
عند  هو  كما  اجل��دل  مفهوم  عر�ض  اإىل  الكاتب  انتقل 
اأف��الط��ون، اأه��م ت��الم��ذة ���ص��ق��راط؛ ف��اجل��دل عنده هو 
ال�����ص��ب��ي��ل ال��وا���ص��ل��ة ب���ني ع���امل احل�����ض وع����امل ال��ع��ق��ل، 
فالإن�صان  ه��اب��ط؛  وج��دل  �صاعد،  ج��دل  اإىل  ويق�ّصمه 
يالحظ اجلزئيات ثم يرتفع منها اإىل الطبيعة العقلية 
لذلك:  م��ث��ال  لنا  و���ص��رب  بينها؛  ت��رب��ط  ال��ت��ي  العامة 

قبله  الأم�ض، وما  �صجرة  وتلك  ال�صجرة اجلزئية  هذه 
وما بعده، اإىل اأن ن�صل اإىل ال�صجرة الأ�صلية؛ اأي مثال 
العملية  ه��ذه  لكن  اخلال�ض.  العقل  ع��امل  يف  ال�صجرة 
الإن�صان من  بها  يهبط  اأخرى  بعملية  تكتمل  اأن  بد  ل 
ثم  حتتها،  تندرج  التي  الأن���واع  اإىل  العالية  الأجنا�ض 
الأفراد، وله اأن ي�صري يف �صبيل ذلك على منهج الق�صمة 
الثنائية.. وهكذا ي�صل بنا اأفالطون ليقرر باأن اجلدل 
يكون  اأن  املقرر  من  وك��ان  الأعلى،  الفل�صفي  املنهج  هو 
اجلدل هو املرحلة الأخرية يف الرتبية النظامية التي 
املثالية؛  دولته  يف  امللوك  لفال�صفة  اأفالطون  و�صعها 
وبذلك يكون اجلدل قد ارتفع اإىل كونه منهًجا وعلًما 

�ض يف الأكادميية. ُيدرَّ
اأو  القيا�ض  م��ن  �صرًبا  اجل��دل  جعل  فقد  اأر���ص��ط��و  اأم��ا 
م له  ال���ص��ت��ق��راء، وال��ق��ي��ا���ض -ك��م��ا ي��ق��رر- ه��و ق��ول ُق���دِّ
كانت  ف��اإذا  بال�صرورة،  نتيجة  عنها  فلزمت  مبقدمات 
كذلك.  �صادقة  النتيجة  ف�صتكون  �صادقة،  املقدمات 
واأر�صطو  فاٍن،  اإن�صان  كل  لذلك:  اأر�صطي  واأ�صهر مثال 
اأن  امل��ث��ال  ه��ذا  م��ن  فيت�صح  ف��اٍن.  اأر�صطو  اإذن  اإن�����ص��ان؛ 
قال:  لذلك  القيا�ض،  من  �صرب  اأر�صطو  عند  اجل��دل 
»القيا�ض اجلديل هو الذي ينتج من مقدمات ذائعة«. 
ث��الث فوائد هي:  ي��رى يف اجل��دل  اأر�صطو-  -اأي  وه��و 
يف الريا�صة العقلية، ويف املناظرة، ويف علوم الفل�صفة.

عن  تخرج  مل  الإ�صالمية  الفل�صفة  اأن  الكاتب  وي��رى 
م��ف��ه��وم اأر���ص��ط��و ل��ل��ج��دل ب��اأن��ه ال��ق��ي��ا���ض؛ اإذ ق���ال اب��ن 
خلدون يف مقدمته: »وكتاب اجلدل هو القيا�ض املفيد 
يف ق��ط��ع امل�����ص��اغ��ب واإف���ح���ام اخل�����ص��م«، وب���ذل���ك ي��ق��رر 

اجلرجاين يف تعريفاته.
وخ��ت��اًم��ا، ن��ق��ر ب����اأنَّ مل��ث��ل ه���ذه امل���ق���الت امل�����ص��ي��ئ��ة ح��ول 
متكاملة  روؤي����ة  ت��ق��دمي  يف  ف�����ص��اًل  الفل�صفة  م��ف��اه��ي��م 
القدمي،  الفل�صفي  اإرثها  لها  ملدلولت  وا�صعة  واأفقية 

وامتداٌد حايّل يف املباحث الفكرية.

د ال�ضحي ُممَّ

رها التاريخي، وتربط فيما بينها وبني الأر�صيات املوؤ�ص�صة لمتداداتها يف �صريورة الت�صورات املعرفية،  اإنَّ الأوراق الفكرية التي تعر�ُض الأفكار الفل�صفية واملفاهيم املنطقية يف اإطار تطوُّ
املغالطات  عن  بعيًدا  ال�صحيحة،  �صياقاتها  يف  ي�صتخدمونها  وبالتايل  منها؛  امل��راد  باملعنى  قراءتها  ُيح�صنون  راء  القَّ يجعل  مما  املفاهيم؛  لتلك  ال�صحيح  الوعي  ت�صكل  يف  مهم  َدْور  لها 
واملزايدات بها، والتي قد ُيراد منها الت�صويق املعريف الفارغ من املعنى احلقيقي؛ فيرز ذلك الكاتب وغريه مبظهر املفكر والفيل�صوف، بينما هو يقف على اأر�صية ه�صة من املفاهيم متيد 
به يف موقف املحاججة مع الواعني بتلك املفاهيم. وهذا ما �صعى اإليه اإمام عبدالفتاح اإمام يف مقاله املن�صور يف جملة »التفاهم« بعنوان »اجلدل يف املنطق الأر�صطي.. واأعمال الفال�صفة 

�ض لواحد من اأكر املفاهيم الفل�صفية ا�صتهالكا يف ال�صياقات الفكرية، اأعني مفهوم »اجلدل«، لدى اأهم الفال�صفة واملتكلمني قدمًيا وحديًثا. واملتكلمني«؛ اإذ تعرَّ
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القيمة ومقاصد اهلل

املن�صور  مقاله  يف  هوايتهد  ن��ورث  األفرد  الباحث  ناق�صه  ما  وه��ذا 
ال�صتمتاع  وهذا  املتعة،  هو  الواقع  اأن  واأ�صاف  »التفاهم«  مبجلة 
اأن احلد الزماين هو عبارة عن  اأو جتربة قيمة. ذلك  هو اختبار 
للكون  التوحيد  الأكر. وهذا  الكون  ثناياه  كون �صغري، ي�صم يف 
املتعددة - ي�صكل  - والذي تتالقى عنا�صره املختلفة ذات الوجوه 

ذرة واحدة يف العامل احلقيقي.
فعال  ك��ون��ه  طبيعة  ميتلك  الأ���ص��ا���ص��ي  ال��واق��ع��ي  احل���دث  ه���ذا  اإنَّ 
ل��ل��ق��درات الإدراك���ي���ة. ل��ك��ن ن��ت��ح��دث ع��ن ال��وق��ائ��ع غ��ري العقلية، 
متتلك  ل  لأنها  ذل��ك  عمياء؛  الإدراك��ي��ة  ال��ق��درات  ت�صبح  وحينها 
ل���الإدراك  ال��ذات��ي��ة  القيمة  م��ن  اأك��ر  لي�صت  اإن��ه��ا  ب��ل  �صفافاً  وع��ي��اً 

الأ�صغر. الكوين 
ذلك  عن  وينم  الواقع،  يف  املوحدة  الواقعة  هي  الذاتية  فالقيمة 
ويكون  فهما.  اأو  اإدراك���ا  ن�صميه  ذل��ك  يح�صل  وعندما  ظهورها. 
والتي  اأج��زائ��ه��ا،  م��ن  ج��زء  بكل  عالئقها  يف  نحللها  عندما  ذل��ك 

ت�صكل مبجموعها هذا ال�صيء الظاهر. 
ال��ك��ون  ل��ك��ل  تنظيم  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  ف���ردي حقيقي  ك��ل وج���ود  اإن 
التي هي  الذاتية،  الثيمة  تتعلل  واملت�صور، ومن خالله  احلقيقي 

عبارة عن الذات الفردية نف�صها.
م��ن جانب  اث��ن��ني؛ فهو  اإذن ميتلك جانبني  زم��اين  ك��ل ح��دث  اإن 
اأول عبارة عن حالة من اخللق والإبداع، من اأجل و�صع الكون يف 
اأو هذا الوجه من وجهيه  �صياق واحد، وهذا اجلانب من احلدث 
عبارة عن العلة الذاتية، اأو اأنه هو اإبداع ذاتي. وهنا ندرك اخللق 
العنا�صر  ن��دع  و�صفنا  خ��الل  اأن��ه  ذل��ك  لتحليلنا؛  ناجتا  باعتباره 

منف�صلة، اأما يف عملية اخللق فاإننا ن�صم العنا�صر كلها مًعا.
وم��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة؛ ف���اإنَّ احل���دث ه��و امل��خ��ل��وق، وه���ذا امل��خ��ل��وق هو 
للخلق  ال��ذات��ي��ة  القيمة  ه��ي  ال��واق��ع��ة  وه���ذه  ال��ظ��اه��رة،  ال��واق��ع��ة 
حقيقيني؛  فرديني  وج��ودي��ن  لي�صا  احلقيقة  يف  لكنهما  الفاعل؛ 
اخللق واملخلوق. اإمنا هما وجود فردي، يعني اأنهما املخلوق ذاته.
اإن النظام هو علة هذا العامل؛ ولي�ض �صحيحاً اأنه ميكن اأن يكون 
عامل  هناك  للطبيعة.  نظاما  م�صادفة  ي�صكل  واقعي،  عامل  هناك 
النظام موجودا  حقيقي، لأن هناك نظاما للطبيعة، وما مل يكن 
فلن يكون العامل موجودا اأي�صا، ولأن العامل موجود فنحن على 
انتظام الوحدات الفردية هو عن�صر  اإن  النظام موجود.  اأن  يقني 

اأ�صا�ض يف املوقف امليتافيزيقي، الذي يعر�ض العامل احلقيقي.

اإن اجل�����ص��د وال������روح ب��ه��م��ا اأ���ص�����ض دي���ك���ارت ف��ل�����ص��ف��ت��ه ع��ل��ى ر���ص��م 
العقول  م��ن  انطلق  لقد  ال��واق��ع��ي؛  للعامل  خمتلف  ميتافيزيقي 
الع�صوية  امل��واد  من  تتكون  والتي  املمتدة،  الأج�صام  ومن  املفكرة 
اأج�صام  وج��ود  تقريبا  ينكر  اأح��د  ل  فاإنه  واليوم  الع�صوية،  وغري 
وع��ق��ول؛ ب��ي��د اأن ال��ت�����ص��اوؤلت ت���رد ع��ن ال��ع��الق��ات ب��ني الأج�����ص��ام 

والعقول يف نظام الأ�صياء.
وي��دع��ي دي���ك���ارت اأن��ه��ا ج��م��ي��ًع��ا ج��واه��ر ف��ردي��ة اأوم���ف���ردة، بحيث 
اأي�صا  �صاأل  وقد  اأي�صا.  جوهرا  عقل  وكل  جوهرا،  مادة  كل  تكون 
يقوم  الذي  ال�صيء  باجلوهر  نعني  واأج��اب:  باجلوهر،  يعني  ماذا 

بنف�صه، ول يحتاج يف وجوده اإىل غريه.
واجلوهر بهذا املعنى » اأي الذي يتفرد بذاته « هو اهلل. اأما الأ�صياء 
فاإنَّ  ذل��ك؛  العك�ض من  وعلى  فاإنها حتتاج يف وجودها.  الأخ��رى؛ 
وه��ذا  خملوقة؛  كلها  املفكر،  اجل��وه��ر  اأو  والعقل  امل��ادي  اجل��وه��ر 
فاإننا  اإىل اهلل اخل��ال��ق، وه��ك��ذا  اأ���ص��ي��اء حت��ت��اج يف وج��وده��ا  لأن��ه��ا 
اأن  ال�صتنتاج  اإىل  ن�صل  ندركها،  اأو  ال�صفات  عن  نتحدث  عندما 
وت�صبح  ال�صفات،  به  تتعلق  الذي  اأو اجلوهر هو  ال�صيء احلا�صر 

�صرورية.
وجود  تفرت�ض  اأو  ت�صرتك  اأنها  الفل�صفات  هذه  كل  يف  املهم  ��ا  اإمنِّ
اجل��واه��ر امل��ف��ردة، واجل��واه��ر واح���دة يف ه��ذه احل��ال��ة اأو متعددة، 

والتي تنوجد ول حتتاج يف وجودها اإىل اأ�صياء اأخرى.
وهذه الفر�صية اأو املقدمات بالذات ترف�صها املقولة الأفالطونية؛ 
الت�صور الألوهي، الذي  اإذ لي�ض هناك وجود متفرد، مبا يف ذلك 
اآخر. فبح�صب الفر�صية؛ فاإن كل  اإىل �صيء  اإىل وجوده  ل يحتاج 
املجتمع  اإىل  حتتاج  اأنها  اأي  اجتماعية؛  اأ�صلها  يف  هي  نية  اأو  ذات 
اأو  اأن املجتمع هو لكل وجود حقيقي  لكي ت�صتطيع الوجود؛ ذلك 
اأ�صكاله النموذجية. مثايل ي�صكل الكون ال�صامل، والذي يت�صمن 

هذه  يف  يعني  املح�ض  ال��روح��ي  اأو  العقلي  ب��ال��وج��ود  الإمي���ان  اإن 
ت�صبح  حيث  للتعقل،  ط��رائ��ق  ه��ن��اك  اأن  امليتافيزيقية  النظرية 
فاإن  الزمن احلا�صر؛  قيمة. ويف  ذات  بدورها غري  املادية  الطرق 
الإميان الأرثوذك�صي يذهب اإىل اأنَّ كل الب�صر بعد املوت لهم طرق 

حمددة، اأما بالن�صبة للحيوانات؛ فاإنِّه ل طريق لها من اأي نوع.
ا  ا فاإنه يف الطريق الروحي يجري الدعاء اأي�صً ويف احلا�صر اأي�صً
اأن الوجود الروحي من خ�صائ�صه اخللود، ولكن لي�ض هناك دليل 
واخلالد غري  اخلال�ض  الروحي  الوجود  واأن  العتقاد،  ذلك  على 

مت�صور اإىل جانب اهلل، ولي�ض هناك ما يف�صر ملاذا ل ميكن ح�صم 
هذه الق�صية من خالل اعتبارات دينية اأو غري دينية؛ اإمنا ينبغي 

اأن تكون تلك الأ�صباب اأو الأدلة مدعاة للثقة. 
هذا  يعلل  والعقل  امل��ادة  وج��ود  با�صتمرار  املتعلق  العر�ض  هذا  اإن 
اأو  التمثيل  عملية  ذل��ك  من  يجعل  ال��ذي  النحو  على  ال�صتمرار 
العملية  لأنَّ  ال��وج��ود  يف  ت�صتمر  الأر����ض  ه��ذه  اإن  للنظام.  امل�صار 
)ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة( ت��خ�����ص��ع ل��ن��ظ��ام، وه���ي مت���د ذاك ال��ن��ظ��ام ب��ال��ق��وة 
اخلالقة ثانية بعد ثانية، ودقيقة بعد دقيقة، و�صاعة بعد �صاعة، 
خالل  من  ع�صر؛  بعد  وع�صرا  ق��رن،  بعد  وقرنا  ع��ام،  بعد  وعاًما 

حفظ هذا الت�صكل املركب يف متركز للقدرات الإدراكية العارفة.
ق��ائ��م��ة، وه��ي  ال��ك��ون وح���دة  م��ن  ال��ت��ي جت��ع��ل  ه��ي  والعملية كلها 
ت�����ص��ت��م��ر لأن ال���ك���ون ه���و ع��م��ل��ي��ة، ووق���ائ���ع ن��اج��م��ة ع���ن ع��ن��ا���ص��ره 
الذاتية، وكل واقعة تت�صمن الكل ال�صامل، بحيث ل ي�صقط �صيء 
اأو يهمل، و�صواء اأكان �صيغة ذهنية اأو واقعة حقيقية؛ بيد اأنَّ هذا 
مراحل  بح�صب  مراحل  على  الوقائع  يورد  واملتجدد  املمتد  امل�صار 
بالنظر  وي�صب  امل�صاعر،  وح��دة  �صمن  الأهمية  ع��دم  اأو  الأهمية 

لهذا التحدد يف التجربة الواعية، والتي هي امل�صار ذاته.
ول����ذا ف����اإنَّ ك���ل ح��ال��ة م���ن ح����الت اخل����رة ت�����ص��ب��ح مم��ك��ن��ة، ب��ق��در 
وامل��ع��ارف  اخل���رات  ه��ذه  اإن  اإذ  ال�صابقة،  ال��وق��ائ��ع  بها  ت�صمح  م��ا 
اإن حفظ هذه  ت�صكله.  التي  لأنها هي  والنظام؛  للم�صار  �صرورية 
التاريخ احلي، ومن حالة  اخلرات ونقلها على مدى ع�صور من 
نظام  وج��ود  ت�صتدعي؛  املتتالية  الأح��داث  خالل  ومن  حالة،  اإىل 

�صارم للعامل احلقيقي.
دون  حقيقي  �صيء  هناك  فلي�ض  م�صادفة؛  لي�ض  العامل  نظام  اإن 
اإدراك  عن  عبارة  هي  الدينية  واحلقيقة  النظام.  من  معني  قدر 
العامل، قيمة  العامل هو عمق واقع  اأن نظام  هذه احلقيقة؛ وهي 
احلياة،  وحب  العامل،  وجمالية  اأجزائه،  ويف  �صموليته،  يف  العامل 
ببع�صه  يتعلق  ذل��ك  ك��ل  ال�صر،  على  وال�صيطرة  احل��ي��اة،  و���ص��الم 
البع�ض. وكل ذلك ل ميكن اأن يكون م�صادفة، وا�صتنادا اإىل هذه 
من  واأف��ق  تنتهي،  ل  حريات  من  اإب��داع  هو  الكون  ف��اإن  احلقيقة: 
هذه  اأنَّ  بيد  حم���دودة؛  غ��ري  اإمكانيات  اإىل  ت�صري  التي  الأ���ص��ك��ال 
العملية الإبداعية وهذه الأ�صكال جميعاً لي�صت من املقام املالئم، 
النتظام  وهذا  املثال،  النتظام  دون  ومن  احلقيقة،  اإىل  للتو�صل 

هو اهلل.

اإّن القيمة هي جزء ل يتجزاأ  البعيد.  اأو  امل�صتقبل القريب  اأو و�صعه يف �صياق القيمة يف  الغايات الكلية مالءمة احلا�صر  تعني مقا�صد حتقيق القيمة يف العامل الدنيوي، وتفعيل م�صاألة 
- خارج  الأخرى  الأ�صياء  اأما قيمة  الفردية، وهي يف جانب منها عاطفي؛  بالقيمة  اإح�صا�ض  وامل�صالح اخلا�صة هذه هي  تلك م�صالح خا�صة.  اأن  يعني  واإّن كونك فردا، فهذا  الواقع،  من 
الذات - فاإمنا متفرعة عن الأ�صل، لأنها عنا�صر ت�صيف اأمورا اأو اأ�صياء على احلاجات الأ�صا�صية. وامل�صالح الذاتية هذه هي عبارة عن الهتمام مبا يعني الوجود الذاتي اأو الفردي يف هذه 

احلقبة اأو الرهة من الزمان. ويعد ذلك ذروة املتعة بالتحقق.

زينب الكلبانية

zainbalkalbany1212@gmail.com
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بين تسييس الدين وتديين السياسة

احلداثة  نتاجات  يف  قوته  تركزت  الغرب  اأن  الكاتب  ويرى 
املفكرين  م��ن  جمموعة  كتب  ل��ذا  نف�صها،  احل��داث��ة  ولي�ض 
ال���ع���رب ع���ن ح���ال ال���ق���وة ل���دى ال���غ���رب ل ع���ن ح���ال الفكر 
عام  الإ�صرائيلية  ال��ط��ائ��رات  ق�صف  وق��ت  وم��ن��ذ  وامل��ع��رف��ة، 
1967م بداأ العرب باتخاذ الغرب خ�صما تاريخيا وانقطعوا 
حل  ع��ن  للبحث  وال���رتاث  للما�صي  ف��ل��ج��اأوا  معرفيا،  عنه 
اأو تديني  لهذه الإ�صكالية، فكانت اأطروحتا ت�صيي�ض الدين 
ال�صيا�صة هما اأطروحتا احلل والإ�صكالية لالإن�صان العربي.

يكون  ال�صدمة  ال�صفاء من هذه  اأّن  اإىل  �صيد قطب  فذهب 
وال��ت��ي  الإ���ص��الم��ي  املجتمع  يف  امل�صتحدثة  امل��ف��اه��ي��م  ب��ع��زل 
ال��ع��ودة  امل�صلمني  وع��ل��ى  اجل��اه��ل��ي��ة،  اأف��ك��ار  تر�صيخ  حت���اول 
تكون  بحيث  الق�صية  ه��ذه  معاجلة  يف  ال��رب��اين  النهج  اإىل 
ال�صيا�صية،  ال�صرعية  ب��دل  ال�صريعة  تطبيق  ه��و  النتيجة 
ال�صرعية  ق��ب��ل  ات��ب��اع��ه��ا  ع��ل��ى  امل�����ص��ل��م  ت��ل��زم  ال�����ص��ري��ع��ة  لأّن 
ال�صيا�صية، فهي ت�صتمد �صرعيتها من احلاكمية هلل، ويرى 
»ع��رب��ي��ة قومية«  ي��وم��ا  ه��ذه احل�����ص��ارة مل تكن  ب���اأّن  قطب 
واإمن����ا ك��ان��ت »اإ���ص��الم��ي��ة ع��ق��دي��ة«، ف��ك��ان��ت اأي��دي��ول��وج��ي��ت��ه 
و�صارت  امل�صلمني  تفرق بني  روؤية احلاكمية هلل  املتمثلة يف 
للت�صكيك  ت�صل  كما  انعدامه،  اأو  ما  جماعة  لإميان  معيارا 
حل�صور  فكان  للمجتمعات،  والثقافية  الدينية  الهوية  يف 
للحداثه  الت�صدي  غري  اآخر  ُبعد  اأي�صا  هلل  احلاكمية  روؤية 
ويرى  العربية،  القومية  للنزعة  للت�صدي  ميتد  بل  فقط 
يف  للغرب  احل�����ص��اري  ال��وج��ود  يتجاهل  قطب  اأّن  قن�صوه 
فقطب  ملحاكمته،  قيمي  اإط��ار  يف  وي�صعه  احلديث  الع�صر 
ال��ن��ظ��ام الإ���ص��الم��ي امل�صتمد  اإج����راء م��ق��ارن��ة ب��ني  ي��رف�����ض 
اأن  وي��رى  الأخ���رى،  الأنظمة  وب��ني كل  ال��رب��اين  النهج  من 
احلل هنا بالعودة لالإ�صالم الأول الذي قامت به احل�صارة 
غا�صا  وح��ده  للما�صي  بالعودة  ال�صالح  واأن  الإ�صالمية، 
املعرفة  تاأ�صي�ض  واأنه ميكن  وامل�صتقبل،  طرفه عن احلا�صر 

املعا�صرة لهذه احل�صارة بقيامها على القيا�ض الفقهي. 
حتديد  علينا  الأيديولوجيا  متار�صها  التي  ال�صلطات  ومن 

من��ط ال��ت��ف��ك��ري يف امل��ع��ت��ق��دات والأف���ك���ار اجل���اه���زة، ف��ه��ي يف 
ال��روح��ي، واإظ��ه��ار  اإخ��راج��ه م��ن م�صمونه  ال��دي��ن حت���اول 
وبهذه  ال�صيا�صي،  التوجه  من  ب�صبغة  واملعتقدات  الأفكار 
اأيديولوجيا  ال�صيا�صية  الأي��دي��ول��وج��ي��ا  ت�صبح  الطريقة 
يف  الأيديولوجيا  هذه  ا�صتخدام  ن�صتطيع  وبالتايل  دينية، 
حت��ري�����ض ال��ع��اط��ف��ة والن��ف��ع��الت يف اجت���اه م��ع��ني، ومثلما 
اإىل  ال��ع��ودة  ط��ري��ق  ع��ن  ال�صيا�صة  ت��دي��ني  اإىل  قطب  �صعى 
امل�صتحدثة  والأفكار  املفاهيم  وترك  الأول  الإ�صالم  مناهج 
اإىل ت�صيي�ض الدين عن طريق تثويره  ينطلق ح�صن حنفي 
حماكاة  على  قائمة  ث��وري��ة  دينية  اأيديولوجيا  خ��الل  م��ن 
ل��اله��وت��ي��ي ال��ت��ح��ري��ر ل��الإجن��ي��ل ك��م��ا ي��ذك��ر ال��ك��ات��ب، فهو 
مل�صروعه  امل��دخ��ل  وال���رتاث  ال��دي��ن  ب��ني  التمييز  م��ن  يتخذ 
النه�صوي، بحيث يحاول الهروب من التهامات بالت�صكيك 
يف العقيدة با�صتخدامه الرتاث مما ي�صمن لأيديولوجيته 
الطريقة  بهذه  ال��رتاث  خالل  من  ي�صعى  وهو  ال�صتمرار، 
الدينية  الأفكار  على  و�صيا�صية  اجتماعية  م�صحة  لإ�صافة 
بحجة اأن الدين اأ�صبح ِعلما ميكن درا�صته، ويف جانب اآخر 
مثايل  وه��و  ذات��ه��ا  مرجعيته  اإل  يقبل  ل  ال��دي��ن  اأن  ي��ق��رر 
تتجلى  التناق�ض  ه��ذا  فمن  للدرا�صة،  اإخ�صاعه  ميكن  ل 
ي�صبح  حيث  امل��وؤم��ن��ة،  لالأيديولوجيا  امل�صطنعة  ال�����ص��ورة 
الرتاث حيا متى مت ا�صتدعاوؤه يف احلا�صر، مبعنى اأن مهمة 
اأ�صا�صه  اإىل  امل��ادي  اأ�صا�صه  من  حتويله  ال��رتاث  على  القائم 
من  ال��رتاث  روؤي��ة  اإىل  حنفي  ويذهب  وال�صعوري،  الفكري 
عن  للتعبري  فاعلة  اأداة  جم��رد  ب��اأّن��ه  اأيديولوجيته  خ��الل 
كانت  املعركة  واأن  واملحكومني  احلاكم  بني  القائم  ال�صراع 

اأيديولوجيتني »التحرير« و«الرجعية«. قائمة بني 
اإّن الت�صريعات الإ�صالمية هي عبارة عن قواعد قام بو�صعها 
امل��ب��ادئ  اأع��ط��اه  ال���ذي  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  م��ن  بتوجيه  العقل 
العامة ل�صياغة هذه القواعد، ف�»اإن اأهم خ�صائ�ض قوانني 
ويعر  يقول طه ح�صني،  كما  اأحكامها«  القراآن هي مرونة 
الكاتب عن الت�صريع الإ�صالمي باأنه هو اخلط الوا�صل بني 

يف  امل�صروعية  اأو  ال�صرعية  وب��ني  الديني  الت�صريع  مبادئ 
ال�صرعية  اجلانب الأخالقي، لكن الإ�صكالية تكمن يف هذه 
اأنها  اأو  الدينية  بالتوجهات  توجيهها  يتم  اأن  ميكن  ه��ل 
علي  فريى  الدميقراطية؟  للممار�صة  خا�صعة  فقط  تكون 
»من  اجلزائرية:  الإنقاذ  جبهة  حال  ل�صان  على  احل��اج  بن 
الدميوقراطي  املذهب  نرف�ض  جتعلنا  التي  الأ�صباب  بني 
اأن الدميوقراطية تقوم على راأي الأغلبية، فمعنى ذلك اأن 
راأي الأغلبية هو املعيار ملعرفة ما هو عادل ومعقول« و»هذا 
احلق ل يرجع اإىل احلاكم اأو ال�صعب، بل يرجع اإىل علمائه 
ل���ذا ي��ج��ب التفريق  ي��ع��رف��ون ق��وان��ني الج��ت��ه��اد«،  ال��ذي��ن 
هي  لي�صت  ال�صيا�صي  امل��ج��ال  يف  الإ�صالمية  ال�صريعة  ب��اأن 
الد�صتورية  ال�صرعية  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال�صرعية  ال�صيا�صة 
الكاتب-  راأي  -بح�صب  فال�صريعة  القانونية،  وال�صرعية 
التي  واملعامالت  بال�صلوك  اخلا�صة  املبادئ  من  جملة  »هي 
هي  وال�صرعية  الفقهاء،  حولها  ويختلف  الفقه  ي�صرحها 
ال�صبيل  اإنها  اختالفا  اأو  اتفاقا  كونها  من  اأك��ر  »التوافق 
ال�صيا�صية  مبفاهيمها  العدالة  من  ممكن  قدر  حتقيق  اإىل 
هي  فال�صرعية   ، والق�صائيه«  والقت�صاديه  والجتماعية 
ال�صالح  يف  اأهدافهم  لتحقيق  ال�صعب  يد  يف  اإن�صانية  اأداة 
العامل، وكذا القراآن فهو د�صتور �صلوك ل د�صتور �صيا�صية.

الإ�صكالية قائمة على الوعي   ومن وجهة نظري فاإن هذه 
ميادين  يف  الآخ��ر  لآف��اق  انفتاحه  وم��دى  للمجتمع  املعريف 
العام  ال�صالح  مع  يتعار�ض  ل  فالدين  والعوملة،  احل��داث��ة 
لقرارات جمموعة ما طاملا تندرج هذه القرارات حتت مبادئ 
وقيم اإن�صانية دينية ت�صتفيد من الآخر وحترتمه، لأن هذا 
اإىل  ياأخذهم  ال��ذي  الكوين  للوعي  للو�صول  حتمي  الأم��ر 
الدين  امل�صا�ض بجوهر  دون  التقدم واحل�صارة  مراحل من 
وقيمه، فال�صيا�صة قائمة على الوعي الإن�صاين و�صلوكه مبا 
ي�صعى  الدين  بينما  اخل��ري،  لها  ويجلب  ما  جماعة  يخدم 
من  عليا  لقيم  الإن�صاين  والوعي  ال�صلوك  بهذا  لالرتفاع 

والتح�صر. الرقي 

قي�س اجله�ضمي

يتناول الكاتب يا�صر قن�صوه يف مقالته »اإ�صكالية الت�صيي�ض والتديني- روؤية نقدية يف الفكر العربي املعا�صر« واملن�صورة مبجلة »التفاهم« و�صع الدين وال�صيا�صة ب�صفتهما املحركني لكثري 
من اأن�صطة احلياة، ويف تداخلهما الكثري يف اأغلب القرارات والأن�صطة الإن�صانية. ويرى قن�صوه اأنه يتحتم علينا اأن نحدد من له الأولوية يف توجيه الآخر. وقد انطلقت النه�صة العربية 
بعد �صدمة احلداثة التي اأ�صابت املفكرين العرب خالل احلملة الفرن�صية على م�صر وكانت هذه النه�صة مبثابة املقاومة لقوة خارجية »الغرب«، وقامت هذه احلداثة بال�صعي لالنتقال 

من معرفة الكيف عر التاأمل اإىل املعرفة التقنوية القائمة على التجريد واملالحظة من خالل العقل. 

qabuazan@gmail.com
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فلسفة الدين في الفكر العربي

اإىل مبحث  العربي يفتقر  الفكر  اأن  التاريخية  املعطيات  ت�صري 
عربي  تاريخ  يوجد  ل  حيث  ال��دي��ن؛  فل�صفة  ملفاهيم  تاريخي 
ن��اق�����ض امل�����ص��ط��ل��ح��ات وامل��ف��اه��ي��م ال��ع�����ص��ري��ة ب�����ص��ورة وا���ص��ح��ة 
ومتينة، بحيث يبحث عن امل�صطلحات ال�صيا�صية والجتماعية 
املتعلقة بتجربة التاريخ الجتماعي امل�صتخدمة يف الدرا�صات. 
وينبه ال�صيخ اإىل اأنه يوجد خلط يف العامل العربي بني  فل�صفة 
العرب  اإنتاجات  كل  اأن  اإىل  وي�صري  الدينية،  والفل�صفة  الدين 
مبحث  تاأ�صي�ض  عليهم  واأن  اأ�صكالها،  مبختلف  دينية  فل�صفات 
التو�صيح  ال��دي��ن  م�صائل  تو�صيح  على  ق��ائ��م  للدين  فل�صفي 
ال��ف��ح�����ص��ي ال��ن��ق��دي ب��ح��ي��ث ي��راع��ي ه���ذا ال��ف��ح�����ض اأخ��الق��ي��ات 
ف��ل�����ص��ف��ة ال���دي���ن وامل��ت��م��ث��ل��ة يف ك��ون��ه��ا م��ب��ح��ث��ا ي��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى كل 
احلياد  مبداأ  تراعي  باأن  ملزمة  كونها  اإىل  بالإ�صافة  املعارف، 
اأ�صار ال�صيخ اإىل اأن الرتاث  القيمي يف كل الأديان. وعليه فقد 
كمونة  ابن  كتجربة  الدين،  فل�صفة  يف  حماولت  لديه  العربي 
اأن هذه  نبه  اأنه  اإل  الثالث(،  للملل  الأبحاث  )تنقيح  كتابه  يف 
كما  الفل�صفي،  والالهوت  الدين  فل�صفة  بني  خلطت  التجربة 
اأو�صح اأنها ظهرت يف نهاية القرن الثامن ع�صر يف ظل احلروب 
اإن�صاء  يف  ذلك  ودور  الغرب،  يف  كانت  التي  والتعددية  الدينية 
اأه��م  م��ن  اأ�صبحت  اأن  اإىل  ك��ان��ط  ت��الم��ذة  عند  ال��دي��ن  فل�صفة 

الغربية. الفل�صفية  املباحث 
ال��ع��امل  يف  ال��دي��ن  فل�صفة  �صيخ  �صعب  اأدي���ب  الأ���ص��ت��اذ  وي��ذك��ر 
ال��ع��رب��ي ب���اأن امل��ن��ه��ج ال��ن��ق��دي واحل����وار ال��دي��ن��ي ي��ت��م��رك��ز ح��ول 
يف  الأك���ر  امل�صاحة  حتتل  ال��ت��ي  ال��ن��ق��دي  التفكري  اإىل  ال��دع��وة 
تاريخ الإن�صانيات املختلفة منذ ع�صر النه�صة اإىل يومنا هذا، 
املعارف  بناء  يف  التفكري  لهذا  املكونة  العنا�صر  اأب��رز  ومتثلت 
الرغم من  على  واأن��ه  العقل.  على  والقيم  وامل��واق��ف  والأح��ك��ام 
قائمة  زال��ت  ل  النقد  اإىل  احل��اج��ة  اأن  اإل  التنويرية  اجل��ه��ود 
الفل�صفة  من  الدين  اأهل  خل�صية  ملحة؛  و�صرورة  وم�صتمرة، 
ومن التفكري الفل�صفي النقدي، بالإ�صافة اإىل �صرورة البحث 
عن منهج غري تقليدي وغري غائي لفهم خمتلف الأديان الذي 
ينقلنا من املقارنة بني الأديان مقارنة قائمة على املفا�صلة اإىل 
باعتبارها  الأدي��ان؛  وحدة  على  وتركز  تعتمد  و�صفية  مقارنة 
اأن يكون  اإذ ل يجوز  املوؤمن،  الذي يختاره  الأمن��وذج احل��واري 

الدين  لأن  والقومية؛  الأهلية  للحروب  دافعا  الديني  الإميان 
حمبة و�صالم وت�صامح.

مو�صوعة  �صاحب  الرفاعي  عبداجلبار  جتربة  اإىل  اأ�صري  كما 
فل�صفة الدين ورئي�ض حترير جملة ق�صايا اإ�صالمية التي تعنى 
بفل�صفة الدين وتاأويالته. اإذ يعتقد الرفاعي اأن فل�صفة الدين 
مفارقة  اأن  اأو���ص��ح  كما  الداع�صي.  الفكر  من  للخروج  فر�صة 
العقل ببث �صجون وحديث يقرتب من القلب والروح اأكر منه 
من العقل واملنطق، حتى واإن كان متم�صكا بنزعة فل�صفة الدين 
اإىل احلديث عن  الفكرة  العقلي. حيث قادته هذه  ال�صاأن  نحو 
ي�صعر  فالإن�صان  الأيديولوجي.  والدين  الأنطولوجي  الدين 
باجلوع يف روحه وهذه الروح بحاجة لإظمائها فيتم اإظماوؤها 
يعر  اأن  وميكن  وال��وج��ودي،  الأنطولوجي  بالظماأ  يعرف  مبا 
ع��ن��ه يف اف��ت��ق��ار ال��ف��رد اإىل م��ا ي��ظ��م��يء وج����وده. وه��ن��ا يو�صح 
واإمن��ا  اأي��دول��وج��ي��ة  مهمة  مهمته  لي�صت  ال��دي��ن  اأن  ال��رف��اع��ي 
ال��ذي  ال��وج��ودي  الظماأ  لإرواء  ووج��ودي��ة  اأنطولوجية  مهمة 

الفرد.  يحتاجه 
وا���ص��ت��ع��ر���ض حم��م��د امل����زوغ����ي ال���ف���رق ب���ني ت�������ص���وره ال��دي��ن��ي 
وت�����ص��ور ك��ل م��ن ع��زم��ي ب�����ص��ارة ومقابلته ب��ني ك��ت��اب��ه اجل��دي��د 
)الدين  ب�صارة  عزمي  وكتاب  مقولة(  يف  الإحل��اد  ما  )حتقيق 
يف العلمانية( ومقابلته بنقد الدين عند الفال�صفة الأنواريني 
التفهمية عند هيجل.  دولباخ منوذجا والدفاع عنه بالطريقة 
دح�ض  حم��اولت  لنقد  �صعى  ب�صارة  عزمي  اأن  امل��زوغ��ي  وي��رى 
الدينية  فالظاهرة  فقط،  تنويريا  دح�صا  تعتر  والتي  الدين 
جمموعة م��ن الأي��دول��وج��ي��ات واخل��راف��ات حت��اول ال��دف��اع عن 
املاديني  غ��رار  على  كانط،  ت�صور  ح�صب  العقيدية  املنظومات 
اأ�صطوري وخرايف غر�صه الهيمنة  اأن الدين ن�صق  الذين يرون 
غري  باأنها  واأ�صح  عليهم  بالرد  قام  ب�صارة  اأن  اإل  العقول.  على 
ظاهرة  اعتباره  على  الدين  درا�صة  من  متنعنا  لإنها  جمدية؛ 
ال��دي��ن لي�ض جم��م��وع��ة م��ن الأب��اط��ي��ل  اأن  اج��ت��م��اع��ي��ة، ج��ازم��ا 
لكونها  عنها  ال�صتغناء  ميكن  ل  اجتماعية  ظاهرة  ميثل  بل 
م��رت��ب��ط��ة ب��الإن�����ص��ان، ك��م��ا اأ���ص��ارع��زم��ي ع��ل��ى ���ص��رورة حت�صني 
الدين �صد العقل والعتقاد يف ملكية روحيته ومتجيد الإميان 
والعتقاد  المتالء  لتحقيق  الوحيد  ال�صبيل  اأنه  على  الديني 

املزوغي هي  ك�صفها  اأراد  التي  واحلقيقة  يف وجود عقل مدبر. 
الدين  اأن  على  م��وؤك��دا  ال��دي��ن  خ��دم��ة  الج��ت��م��اع يف  علم  جعل 
الأنطولوجي  التعليل  للموؤمن  ويقدم  ال��ف��ردي  البوؤ�ض  مي��الأ 
امل��زوغ��ي  اأن  يت�صح  وه��ن��ا  ال��وج��ود،  تقبل  ب�����ص��رورة  وال��وج��وي 
اإىل �صرورة تخلي�ض الفرد  التي ت�صري  اأطروحة دولباخ  يتبنى 

من الهلو�صات الدينية امل�صتخدمة لإرهابه وترويعه.
اأوج��ه  ق�صية  امل��غ��رب  م��ن  امل�صباحي  حم��م��د  الأ���ص��ت��اذ  ون��اق�����ض 
لكل  اأن  حيث  ال�صيا�صي،  والإ�صالم  الدميقراطية  بني  التقابل 
دين �صيا�صة �صواء كانت ظاهرة اأم كامنة، حتى واإن تعاىل الدين، 
فال بد له اأن يهتم بتدبري �صوؤون النا�ض، باعتبار اأن الدين ميثل 
وعليه  جمتمع،  لأي  ال�صيا�صية  للحياة  جديد  تنظيم  م�صروع 
والإ�صالم  الدميقراطية  للتقابل بني  اأوجه  فاإن هنالك خم�صة 
اعتقاده  ال�صيا�صي  الإ���ص��الم  مييز  ما  اأه��م  اأن  اأولها  ال�صيا�صي، 
الإمي��ان  اأن  بالرغم  مطلق  ح��ق  على  ال��دول��ة  بناء  اإمكانية  يف 
ال�صيا�صي  الإ���ص��الم  اأن  ثانيها  ال�صيا�صة،  م��ع  يتعار�ض  املطلق 
على  يوؤثر  وهذا  الفقهية  املعايري  اإىل  ال�صيا�صة  اإخ�صاع  يريد 
ثالثها  الدميقراطي.  الأ�صا�ض  متثل  التي  احل��ري��ات  م�صادرة 
يبتعد عن  املقابل  باملعقولية، ويف  ينا�صد  ال�صيا�صي  الإ�صالم  اأن 
رابعها  الدميقراطية.  اأ�ص�ض  من  اأ�صا�صا  تعتر  التي  العقالنية 
ف�صاء  يف  والعقالين  الدميقراطي  احل��وار  يتم  واأن  بد  ل  اأن��ه 
باحلياد،  يوؤمنون  ل  املت�صددين  الإ�صالميني  اأن  حيث  حمايد، 
علمانية؛  ب��ال  دميقراطيا  ت�صورا  يريد  ال�صيا�صي  والإ���ص��الم 
اإل��زام  �صرورة  واأخ��ريا  الدين.  تهدد  العلمانية  اأن  لعتقادهم 
الثقافة،  يعادون  الإ�صالميون  بينما  بالثقافة  الدميقراطيني 
وجمع  وت�صحريها.  الثقافية  احل��ي��اة  تهمي�ض  اإىل  فيلجوؤون 
القلب،  وتفاوؤلية  العقل  ت�صاوؤمية  ب��ني  نقا�صه  يف  امل�صباحي  
حيث اعتر احتكاك الإ�صالم ال�صيا�صي باملعرتك ال�صيا�صي من 
التحديات  واقع  على  والنفتاح  الع��رتاف  اإىل  ي��وؤدي  اأن  �صاأنه 

واملت�صابكة.  املعقدة 
الدين،  فل�صفة  العربي يف  الفكر  كل ذلك ميثل مقتطفات من 
ب�صكل  الدين  وفل�صفة  عام  ب�صكل  بالفل�صفة  الهتمام  ف�صرورة 
املعريف  احل��ق��ل  �صتغني  العلمية،  احل����وارات  خ��الل  م��ن  خ��ا���ض 

الفل�صفي. والعلمي 

الدينية.  بالفل�صفة  الدين تخلط  فل�صفة  تزال  واأغلبها مفاهيمية، حيث ل  تتجاوز ع�صرة موؤلفات  اأنها ل  اإل  الدين  فل�صفة  �صياق  املتخ�ص�صون يف  يبذلها  التي  املحاولت  الرغم من  على 
واإما اأن تخلط بالعلوم الإن�صانية والجتماعية يف الدين، التي تتمثل يف علم النف�ض الديني وعلم الجتماع الديني واأنربولوجيا الدين، واأحيانا ما يكون اخللط بني فل�صفة الدين وعلم 
الكالم. هذا ما ناق�صته ندوة املركز الدويل لعلوم الإن�صان والحتاد الفل�صفي العربي يف مدينة جبيل بلبنان التي خل�صها اأ�صتاذ فل�صفة الدين والفل�صفة ال�صيا�صية احلديثة بجامعة احل�صن 
الثاين بالدار البي�صاء حممد ال�صيخ، وقد احت�صنت جمموعة من املفكرين والأ�صاتذة واملهتمني بفل�صفة الدين، وت�صليط ال�صوء عليها يف مقاله - املن�صور »مبجلة التفاهم« - حتت عنوان 

»اأين نحن من فل�صفة الدين؟«.

هنية ال�ضبحية

heenosaid@gmail.com



جمادى اآلخرة ١٤٤٠ هـ - فبراير 2019م10

العدل في اإلسالم هو الحق واألصل

قي�س املعويل
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ل��ق��د ا���ص��ت��ه��ل ال��ك��ات��ب م��ق��ال��ت��ه ب��ع��ر���ض ب�����ص��ي��ط ل��ل��ع��دل 
واأو����ص���اف���ه ال���ع���ام���ة واخل���ا����ص���ة م���ن م��ن��ظ��ور الإ����ص���الم 
احلديث  املجتمع  اأن  اأورد  وق��د  وال�صيا�صة،  والفل�صفة 
يف  تف�صيال  ينظر  ل  ال���ذي  الفل�صفي  للنقا�ض  يفتقر 
دون  فقط  �صطحيا  يعر�صها  املجتمع  اأ�صبح  بل  الأم��ور 
الفل�صلفة  ت��اأث��ري  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ف��ي��ه��ا  ط���رح  اأو  راأي  اإب�����داء 
العدل  يف  الفل�صفة  اإىل  نظرنا  اإْن  احلديثة.  الفرن�صية 
لوجدنا اأن هناك الكثري من النظريات والآراء القدمية 
هو  ال��ع��دل  اأن  ت���رى  جمملها  يف  ال��ت��ي  واحل��دي��ث��ة  منها 
هذه  اأ�صهر  وم��ن  والإن�صاف  والقانون  الت�صريع  اأ�صا�ض 
التي  رولز  جلون  كاإن�صاف«  »العدالة  نظرية  النظريات 
يف  الكاتب  لها  اأ�صار  التي  ال�صبعينيات  مطلع  يف  �صدرت 

اأطروحته.
ال���ع���دل م���ن ج��ان��ب عقلي  ف��ل�����ص��ف��ة  راأي���ن���ا م��و���ص��وع  واإن 
والعملية  اليومية  احل��ي��اة  مب��وج��ب  ذل��ك  على  حلكمنا 
على  يجب  ولكن  القا�صرة،  الب�صر  عقول  حوته  قد  وما 
فمن�صاأ  واأ�صا�صها؛  باأ�صولها  الأم��ور  يربطوا  اأن  العقال 
اخل��ل��ق م��ن اخل��ال��ق وم��ن�����ص��اأ ال��ع��دل م��ن ال��ع��ادل فلذلك 
فليبت�صر من كان له قلب اأو األقى ال�صمع وهو �صهيد اأن 
ينظر اإىل العدل يف الإ�صالم وكيف جاء م�صاوياً حلقوق 
اهلل  كتاب  يف  ورد  كما  حقه،  ح��ٍق  ذي  ك��ل  معطياً  الب�صر 
املحفوظ من ال�صياع، و�صنة نبيه الكرمي الذي ل ينطق 
عن الهوى »اإْن ُهَو اإَِلّ َوْحٌي ُيوَحى، َعلََّمُه �َصِديُد اْلُقَوى«.

العرب هو �صد اجلور يف  العدل لغة كما ورد يف معاجم 
وقد  الو�صيط،  معجم  يف  والإن�صاف  املحيط،  القامو�ض 
اأي  ال�صيء  وع��ّدل  وال�صتقامة،  العدالة  اأن��ه  ا  اأي�صً ورد 
ا�صتعمال  اأن��ه  ذكر  فقد  ا�صطالحاً  اأم��ا  واأ�صلحه.  قومه 
ومقاديرها،  ووجوهها،  واأوقاتها،  موا�صعها،  يف  الأم��ور 
من غري �صرف، ول تق�صري، ول تقدمي، ول تاأخري وقيل 
اأي�صاً الَعدُل هو ال�صِتقاَمة على طريِق احلق بالجِتناب 
القراآن  العدل يف  ذك��ر  ورد  وق��د  دي��ن��اً.  حَم��ظ��وٌر  ا هو  عَمّ
دليل على اأنه ا�صم من اأ�صماء اهلل احل�صنى واأنه مما اأمر 

ي��َت��اِء  َواإِ َواْلإِْح�����َص��اِن  ِباْلَعْدِل  َي��اأُْم��ُر   َ اهلَلّ »اإَِنّ  فقال:  به  اهلل 
َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َوامْلُنَكِر  اْلَفْح�َصاِء  َعِن  َوَيْنَهى  اْلُقْرَبى  ِذي 

ُروَن« )�صورة النحل:90(. َتَذَكّ َلَعلَُّكْم 
وقد اأُْورد اأن العدل يت�صكل من ثالثة عنا�صر هي حقوق 
والعبد.  اهلل  بني  م�صرتكة  وحقوق  العبد،  وحقوق  اهلل، 
ولكن ليعلم املرء اأن من اأقام حقوق اهلل فقد اأقام احلقني 
للعباد  وج���ه  مل��ا  اهلل  ح��ق��وق  ع��ن  اب��ت��ع��د  واإن  الآخ���ري���ن، 
وم��ن  الأ���ص��ل  يف  امل�����ص��رتك��ة  للحقوق  ن��ظ��ر  ول  حقوقها 
الب�صر،  والظلم من  اهلل،  العدل من  هل  ولكن  الأ�صا�ض، 
يف  التف�صيل  يجب  ا؟  اأي�صً والظلم  اهلل  من  العدل  اأن  اأم 
ه��ذا الأم���ر اإن اهلل ق��د ت��ن��زه ع��ن ال��ع��ب��اد وت��ع��اىل اهلل اأن 
املتكر،  العزيز  فهو  مقامهم،  اإىل  العلية  بنف�صه  ينزل 
ولكن اهلل عندما اأوجد العدل اأوجد معه الظلم لأنه اإن 
مل يكن هناك ظلم فلن يكون هناك فائدة للعدل اأ�صاًل، 
ولأ�صبح العدل اأمراً كاجلماد ل ينظر حتى اإليه فلذلك 
هو  وال��ع��دل  ب��اهلل،  ال�صرك  اأن��ه  الظلم  يو�صف  اأن  ميكن 
والعدل  النا�ض،  �صلب حقوق  الظلم هو  واأن  به،  الإمي��ان 
ه���و اإرج������اع احل���ق���وق وامل���ظ���امل لأه��ل��ه��ا وم�����ص��ت��ح��ق��ي��ه��ا، 
الفرق  تف�صل  التي  واملت�صادات  النقائ�ض  من  وغريها 
الإ�صالم  عدل  فاإن  هذا،  على  وبناًء  والظلم.  العدل  بني 
هو احلق وال�صواب واحلقيقة والأ�صل، ومن اطلع على 
اأوجده  لأنه  العدل؛  اهلل  لأب�صر احلقيقة من عند  ذلك 

ليق�صي اأمراً كان مفعول.
اإن ُبعد النا�ض عن العدل وانحيازهم لتفكريهم واأهوائهم 
لأ�ص�ض  واخرتاعهم  احلق  عن  ابتعادهم  بعد  ح�صل  اإمنا 
وال�صيوعية  كال�صرتاكية  �صيا�صية  وتقديرات  ومنظمات 
والليرالية والراأ�صمالية والدميوقراطية وغريها التي 
جعلت للعدل يف كل منها مفهوماً وت�صوراً و�صياقاً تعتد 
لذلك  جعل  مم��ا  ن��ح��وه،  اخلطى  وت�صد  اإل��ي��ه  وتنظر  ب��ه 
اإمنا  باق  فاأ�صله  اأ�صله؛  الإ�صالم ل يف  على عدل  تاأثرياً 
قواعد  النا�ض  من  كثري  اأدرج  فقد  وتطبيقه،  واقعه  يف 
البع�ض  اعترها  ركائز  ب�صفتها  لالإ�صالم  متت  ل  واآراًء 

العدالة  اأن  يرون  الكثريين  الإ�صالم، مما جعل  يف عدل 
عدل  ولكن  اأ�صلها.  عن  للتغيري  قابلة  ه�صة  الإ�صالم  يف 
الدين ليتغري واإمنا ت�صاف عليه اأحكام لتنا�صب الع�صر 
الدين  ه��ذا  طبيعة  م��ن  لأن  الب�صر؛  وطبيعة  وال��زم��ن 
متاأخرها  وح��دي��ث��ه��ا  ق��دمي��ه��ا  الأزم����ان  جلميع  ه��ي��اأ  اأن���ه 
ومتقدمها. ولهذا دعت احلاجة اإىل و�صع بع�ض الأ�ص�ض 
ال�صيا�صي وحتده عن  العدل  والأ�صول تف�صل  والقواعد 
الإجن����راف ن��ح��و ت��ي��ارات ال��ف�����ص��اد وال�����ص��الل، وق��د اأورد 
لل�صريازي،  مثلها  واأخ��رى  للغزايل  منها  ع�صرة  الكاتب 
ت��وؤدي  ولكنها  قلياًل  بع�صها  ع��ن  خمتلفة  ت��ك��ون  ل��رمب��ا 
يف  والإن�����ص��اف  وال��ع��دل  ال�صيا�صية  ال���ص��ت��ق��ام��ة  غ��ر���ض 
بع�صها  يرتبط  رمبا  ا  واأي�صً والإمامة،  والولية  احلكم 
ب��ال��ع��دل الج��ت��م��اع��ي ال����ذي مي��ك��ن اأن ي��رك��ز ع��ل��ى اأن���ه 
عن  الظامل  ورد  احل��ق،  ي�صتحق  من  واإع��ط��اء  الإن�صاف 
ف��اإنَّ  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  ظلمه.  على  ومعاقبته  الظلم 

العدل الجتماعي ميكن اأن ي�صنف على اأنه الإن�صاف.
الإ�صالم دين �صامل فلذلك جاء تف�صيال جلميع الأحكام 
من عدل وا�صتقامة وحق وعبادة وت�صريع وفقه وحديث 
وكالم اإلخ؛ فلذلك اإن اأردنا تف�صيل الأمر وجعل النقاط 
العدل  ف�صل  الإ�صالمي  الدين  اإنَّ  لقلنا  احل��روف  على 
الب�صر  ع��ق��ول  فهم  تنا�صب  ب�����ص��ورة  واأو���ص��ح��ه  تف�صيال 
احلقيقة  على  يتعرفوا  اأن  للنا�ض  يهيئ  مم��ا  القا�صرة 
املفاهيم  اخ��ت��الط  ول��ك��ن  و���ص��وره��ا،  معانيها  اأب�����ص��ط  يف 
ن�صتقي  اأن  علينا  اأوج���ب  الإ���ص��الم  ب�صمولية  ال�صيا�صية 
يف  ونتمعن  فيها  ونبحر  واأ�صا�صها  اأ�صولها  من  املعاين 
على  حمافظاً  الإ�صالم  عدل  ليكون  ومعانيها؛  اأ�صولها 
الوقائع،  تخالفه  ول  احل��دود  حت��ده  ل  وت�صوره  ثباته 
واأ�صرنا  اأ�صا�ًصا لدولنا وجمتمعاتنا و�صعوبنا  واإمنا يكون 
ال��ع��دل  معنى  ن��ر���ص��خ  اأن  ي��ج��ب  ذل���ك،  ولتحقيق  ��ا.  اأي�����صً
وثقافتنا  واقت�صادنا  و�صيا�صتنا  اجتماعنا  يف  احلقيقي 
والإن�����ص��اف  ال��ع��دل  بتحقيق  فن�صعد  وع��م��ل��ن��ا؛  وع��ل��م��ن��ا 

اأفراد املجتمع. وامل�صاواة جلميع 
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مبدأ التعارف في اإلسالم: سمة االختالف 

والوحدة اإلنسانية

م الأ�صتاذ حُممد ال�صماك املنهج الوا�صح واجللي يف الت�صريع الإ�صالمي من حيث امل�صدر األ وهو ت�صريع القراآن الكرمي، وا�صعاً  يف املقال املُعنون ب� »التَّعارف يف الإ�صالم الغاية واملنهج«، قدَّ
لُيبني  الكرمي  القراآن  باآيات قراآنية من  بال�صتدالل  يبداأ  الأمر  وامل�صاواة بني اخللق. ويف بداية  الوحدة  الدالة على  الر�صالت والإ�صارات  لكل  ُمهماً  للت�صريع، ومنبعاً  اأولياً  اإياه م�صدرا 
النا�ض دون  امل�صاواة، فجميع  والتم�صك مببداأ  اإىل تقبل هذا الختالف  ا  اأي�صً الأعراق والأجنا�ض، ولكن يدعو  املت�صاوي رغم اختالف  اأنَّ هنالك م�صدًرا وا�صًحا وربانياً يف م�صاألة اخللق 
ا�صتثناء خلقوا من نف�ض واحدة. ومن هذا املنطلق جند اأنَّ ر�صالة الإ�صالم وعاملية الدعوة التي اأتى بها، ت�صتمدان قوتهما ودعائم اأ�ص�صهما من مبداأ امل�صاواة التامة بني النَّا�ض، ويجب األ 

نغفل التكرمي الذي و�صعه اهلل يف الإن�صان والذي ا�صتاأمنه على خالفة واإعمار الأر�ض.

اأجمد �ضعيد

amjdsaeed01@outlook.com

النا�ض  يكون  اأن  ���ص��اءت  الإلهية  احلكمة  اأنَّ  غ��ري   
رغ����م وح���دان���ي���ة اخل���ل���ق ووح������دة اخل����ال����ق، خ��ل��ق��اً 
و�صعوب؛  اأمم  اإىل  ومق�صمني  م�صنفني  خمتلفني 
ف��ال��وح��دة الإن�����ص��ان��ي��ة ه��ن��ا ت��ق��وم ع��ل��ى الخ��ت��الف 
وال��ت��ن��وع ول��ي�����ض ع��ل��ى ال��ت��ط��اب��ق وال��ت��م��اث��ل؛ لأن 
اآي���ات اهلل ومظهر وا���ص��ح من  اآي��ة م��ن  الخ��ت��الف 
مظاهر الإبداع يف اخللق، ومن ثم فاإنَّ الختالف 
لرتاتبية  ول  لأف�صلية  ق��اع��دة  ي�صكل  ل  العرقي 
الإن�صانية  الأ���ص��رة  اإط���ار  اخ��ت��الف يف  فهو  دون��ي��ة، 
ال��ف��رد اح���رتام الآخ���ر كما  ال���واح���دة، يحتم ع��ل��ى 
كان  اإذا  التي خلقه اهلل عليها.  ال�صورة  هو، وعلى 
قاعدة  ي�صكل  ول�صاًنا،  لوناً  هو  كما  الآخر  احرتام 
ث��اب��ت��ة م��ن ق��واع��د ال�����ص��ل��وك ال��دي��ن��ي يف الإ���ص��الم، 
ف�����اإنَّ اح���رتام���ه ك��م��ا ه���و ع��ق��ي��دة واإمي����اًن����ا اإق����رار 
ملبداأ  واح��رتام  ال�صماوية،  ال�صرائع  تعددية  مببداأ 
الإك���راه يف  ع��دم  بقواعد  وال��ت��زام  الختيار،  حرية 
اأنه مع اختالف الأل�صن  الدين، ومعنى ذلك كله، 
والألوان، كان من رحمة اخلالق اختالف ال�صرائع 
والديني  والعرقي  الثقايف  فالختالف  واملناهج، 
بقائه  مع  والتعامل  النهاية،  حتى  ب��اق  واملذهبي 
عليه  بالتعرف  بل  بتجاهله،  ول  باإلغائه  يكون  ل 
وتقبله واحرتامه والتعاي�ض معه ك�صنة دائمة من 
غائية  اإىل  يحيلنا  ما  وه��ذا  وال��ك��ون،  احلياة  �صنن 
التعارف بني الأمم وال�صعوب، وهو ما ل يتناق�ض 
بني  التكاملية  فالعالقة  الإن�صانية؛  الوحدة  مع 
الوحدة والختالف ترز من خالل بع�ض املبادئ 
تلك  ومن  الكرمي،  القراآن  بها  اأتى  التي  ال�صامية 
املبادئ مبداأ التداول، اإذ لو كان النا�ض كلهم �صعًبا 
اأو على عقيدة واح��دة وفكر  اأو ملة واح��دة  واح��داً 

ولأنهم  للتداول،  حاجة  اأي��ة  هناك  كانت  ملا  واح��د 
يكونوا  اأن  �صاءت  الإلهية  الإرادة  لأن  خمتلفون، 
والتداول يعني  التداول.  خمتلفني، كان لبد من 
اآخر  وا�صتمرارها. وهناك مبداأ  الإن�صانية  توا�صل 
وهو مبداأ التدافع، وهو بعيد كل البعد عن فكرة 
التحارب والت�صادم، بل هو تناف�ض ارتقائي ومطور 
حقيقي للمجتمعات الإن�صانية املُختلفة، فمن دون 
الح��ت��ك��اك ال��ف��ك��ري وال��ت��الق��ح ال��ث��ق��ايف وال��ت��داف��ع 
احل�������ص���اري ب���ني ال���ن���ا����ض امل��خ��ت��ل��ف��ني وامل��ت��ن��وع��ي 
تعط�صه  ال���ذه���ن  ي��ف��ق��د  واخل���ل���ف���ي���ات،  ال��ث��ق��اف��ات 
اإن  يلهبه.  ال��ذي  الثقاب  عود  هي  والتي  للمعرفة 
من  الختالف  ي�صكله  وما  النا�ض  بني  الختالف 
تدافع هو اأحد اأهم م�صتلزمات عدم ف�صاد الأر�ض. 
الق�صوى  الأهمية  ذات  املبادئ  اأحد  فاإنَّ  هنا  ومن 
ه���و م���ب���داأ ال��ت��غ��اي��ر، ف��ال��ت��غ��اي��ر والخ���ت���الف هما 
ت�صكل  التجاوز،  على  قاعدة ع�صية  القاعدة، وهي 
البدء  منذ  الإن�صانية  املجتمعات  الدائم يف  الثابت 
التعارف  اأر�صى اهلل قاعدة  النهاية. ولذلك  وحتى 
والقاعدتان  والتغاير،  الختالف  لقاعدة  املكملة 
الأخ���وة  عليه  ت��ق��وم  ال���ذي  الأ���ص��ا���ض  ت�صكالن  م��ًع��ا 

الإن�صانية التي ل �صالم ول ا�صتقرار من دونها.
ل��ق��د اأم�����ر الإ�����ص����الم ب���ال���ت���ع���ارف ب���ني اجل��م��اع��ات 
بحق  فيه  جنح  ما  وه��ذا  بالت�صامح،  ل  الإن�صانية، 
الفيل�صوف الأملاين نيت�صه عندما قال باأنَّ الت�صامح 
اإه��ان��ة ل��الآخ��ر، مل��ا ف��ي��ه م��ن ف��وق��ي��ة امل�����ص��ام��ح على 
اإن عالقة الإ�صالم بالر�صالت ال�صماوية  امل�صموح. 
التوحيدية لي�صت عالقة ت�صاحمية ولكنها عالقة 
اإميان؛ ذلك اأنَّ الإميان ل يكتمل اإل بالإميان بكل 
بها  اأوح��ى  التي  الر�صالت  وبكل  والر�صل  الأنبياء 

اهلل، و�صتان مابني العالقة القائمة على الإميان، 
فالأوىل هي عالقة  الت�صامح،  على  القائمة  وتلك 
العرتاف  اأ�صا�ض  على  تقوم  اإمنا  وتناف�صية  ندية 
ب��احل��ق واح���رتام الخ��ت��الف والآخ���ر، اأم��ا الثانية 
ف��ه��ي ع��الق��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأ���ص��ا���ض ف��وق��ي م��ت��ع��ال، 
اإنَّ من  اإن���ك���ار احل���ق وال���ص��ت��ع��الء.  ت�����ص��ت��ن��د ع��ل��ى 
اأن  اجلماعة  اأو  امل��ذه��ب  اأو  للدين  التع�صب  ���ص��اأن 
بالآخر،  وجاهلة  متباعدة  التنوع  من  ج��زراً  يقيم 
ملواجهته.  دائماً  وم�صتنفرة  فيه  مت�صككة  وتكون 
وه��ذا تنوع خ��ارج اإط���ار ال��وح��دة؛ ب��ل راف�����ض لها. 
��ه ع��ل��ى ال��ع��ك�����ض م��ن ذل���ك ُيقيم  اأم���ا ال��ت��ع��ارف ف��اإنِّ
به،  الآخ��ر وتعرتف  اإط��ار متنوع، تعرف  وح��دة يف 
وتبادله الحرتام والثقة واملحبة، وهذه وحدة يف 
املعرفة، هو  القائم على  التعارف  اإن  التنوع.  اإطار 
تقوم  الذي  والأ�صا�ض  لالإن�صان،  اهلل  هبات  اإح��دى 
وحمرتمة  بالختالف  غنية  اإن�صانية  اأخ��وة  عليه 
لي�ض  والتوافق  لالئتالف  قاعدة  منه  جتعل  ل��ه، 

والتنابذ.  للخالف 
اجلماعات  بني  يربط  ال��ذي  اجل�صر  هو  التعارف 
املتنوعة واملختلفة. ولكن ل اأ�صا�ض لأي تعارف من 
على  اأ�صا�صاً  يقوم  التعارف  لأن  ذلك  معرفة،  دون 
املعرفة، ويفرت�ض يف الآخر اأن يكون خمتلفاً حتى 
خمتلفني  نحن  نكون  اأن  ويفرت�ض  عليه.  نتعرف 
عنه حتى تتم عملية تعارف تبادلية. ومن هنا فاإنَّ 
الدعوة القراآنية للنا�ض ليتعارفوا هي يف حد ذاتها 
اختالفات  من  بينهم  ما  على  للتعرف  لهم  دع��وة 
حتمية  ولإدراك  الخ��ت��الف��ات،  بهذه  ول��الع��رتاف 
اإن�صاين واحد متناغم  ا�صتمرارها، ولبناء جمتمع 

على قاعدة معرفة املختلفني وتعارفهم.



الن�صو�ض املن�صورة تعر عن وجهات نظر كتابها ول تعك�ض بال�صرورة راأي جملة التفاهم اأو اجلهة التي ت�صدر عنها.
جملة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�ض : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : الريد الإلكرتوين

جمادى اآلخرة ١٤٤٠ هـ - فبراير 2019م12

ف موقف مدرسة المنار من التصوُّ
ممد ال�ضيفي

alsifi98518206@gmail.com

ترتكز اجلهود التجديدية عند الإمام حممد عبده ومدر�صته املنار عند الكاتب حممد حلمي عبد الوهاب يف مقاله املن�صور يف جملة »التفاهم« بعنوان »اجلدال لدى املفكرين امل�صلمني يف الأزمنة احلديثة 
كما  الأ�صاليب،  جلهة  العربية  اللغة  اإ�صالح  والثانية:  التقليد،  قيود  من  الإ�صالمي  الفكر  حترير  الأوىل:  اأ�صا�صيتني؛  فكرتني  على  اأمنوذجا«  الت�صوف  وق�صايا  املنار  مدر�صة  للدعوة:  منهجا  باعتباره 
كانت خ�صو�صية هذه املدر�صة � كما يرى الكاتب � يف اأ�صالتها و�صموليتها؛ فتمثلت اأ�صالتها يف اأّن دعوة الإمام الإ�صالحية »متثل كيان اأمة بكل مقوماتها احل�صارية بثوب جديد اقت�صته ظروف التغري 

امل�صتمر، وروح الع�صر املتغرية«، واأّما �صموليتها فقد اقت�صر الكاتب على ذكر اأهمية ال�صمولية لدى املفكر، ويف الواقع اإّن ال�صمولية هي �صفة الفكر الإ�صالمي الذي حاول الإمام حممد عبده عالجه.

التجديدي  الإ�صالحي  ومنهاجه  دعوته  الإم���ام  و�صف 
بقوله: »ولقد خالفت يف الدعوة راأي الفئتني العظيمتني 
الدين  ع��ل��وم  ط��الب  الأم���ة:  ج�صم  منها  ي��رتك��ب  اللتني 
يف  ه��و  وم��ن  الع�صر  فنون  وط��الب  �صاكلتهم،  على  وم��ن 
ن��اح��ي��ت��ه��م«؛ وم���ن ه���ذا يتبني ل��ن��ا م��ا ي��رتت��ب ع��ل��ى ذل��ك 
الإم��ام عن غ��ريه يف كثري من  من ���ص��رورة متيز موقف 
ال��ق�����ص��اي��ا، وم���ن ذل���ك م��وق��ف��ه م���ن )ق�����ص��اي��ا ال��ت�����ص��وف 
الفئتني  لراأي  خمالفا  كان  وموقفه  فراأيه  وال�صوفية(؛ 
اإىل  اأدى  ال��ذي  التباع  عليها  غلب  ف��الأوىل  ال�صابقتني؛ 
للت�صوف  رف�صها  يف  غالت  فقد  الثانية  واأم��ا  الب��ت��داع، 
بالكلية؛ بحجة اأّنه مناف للعقل، وم�صاد للمدنية، وبناء 
على ذلك �صعى الكاتب اإىل اإبراز موقف �صاحب املنار من 
اجلدالت  طبيعة  ك�صف  اإىل  �صعى  كما  الت�صوف،  ق�صايا 
�صفحات  على  امل��و���ص��وع  ه��ذا  ح��ول  دارت  ال��ت��ي  الفكرية 

املنار.
ذك����ر ال��ك��ات��ب اأن�����ه ���ص��ي��م��ه��د ب��و���ص��ف اجل�����دال احل��ا���ص��ل 
موقع  وا�صتك�صاف  احلديثة،  الأزمنة  يف  الت�صوف  ب�صاأن 
وذلك من  عامة،  الإ�صالمية  النه�صة  �صياق  الت�صوف يف 
التاريخي  �صياقها  يف  امل��ن��ار  م��در���ص��ة  م��وق��ف  و���ص��ع  اأج���ل 
الذي �صدرت فيه، والأهم � يف راأيي � هو التمهيد بو�صف 
الفرتة،  لتلك  واملعرفية  وال�صيا�صية  الجتماعية  احلالة 
واإمّن��ا  ك��اف��ة،  ال�����ص��روري  التمهيد  بذلك  يقم  مل  اأن��ه  اإل 
�صرع مبا�صرة يف درا�صة اآراء املدر�صة التي يرى اأن روادها 
مل يغفلوا عن الت�صوف بو�صفه منحى وبعدا مهما جدا 
عناية  اأولوه  بل  ال�صاملة،  الإ�صالمية  النه�صة  اأبعاد  من 
الروحي  املكون  اإىل مركزية هذا  النتباه  فلفتوا  كرى؛ 
ودليل  ثانيا،  اأ�صالته  تاأكيد  على  وعملوا  اأول،  العميق 
املوقف الإيجابي ملدر�صة املنار من الت�صوف هو ما كرره 
اإ�صالح الأزهر  اإذا يئ�ض من  اأنه  الإمام حممد عبده من 

تربية  يربيهم  ال��ع��ل��م،  طلبة  م��ن  ع�����ص��رة  �صينتقي  ف��اإّن��ه 
ر�صيد  ال�صيخ  تعقيب  وكذلك  تعليمهم،  ويكمل  �صوفية، 
ر�صا على ذلك بقوله: »ولو مت لالأ�صتاذ الإمام هذا، على 
ف��ائ��دة«، لكن  اأعماله  اأع��ظ��م  ي��ري��ده؛ لكان  ال��ذي  ال��وج��ه 
ذلك املوقف مل مينع ال�صيخ ر�صيد ر�صا من نقده لكثري 
جملة  فا�صتملت  ع�صره،  يف  الت�صوف  اأهل  عند  �صاع  مما 
جلموع  العملية  للممار�صات  النقد  من  كثري  على  املنار 
للت�صوف  النقد  اجت��اه��ات  نق�صم  اأن  ومي��ك��ن  املت�صوفة، 
ما  نقد  الأول:  اجت��اه��ني؛  اإىل  ر���ص��ا  ر�صيد  ال�صيخ  عند 
ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��م��ار���ص��ات وال��ط��ق��و���ض وال�����ص��ع��ائ��ر ال�����ص��وف��ي��ة، 
وال�����ث�����اين: م����ا ي��خ��ت�����ض ب��ن��ق��د امل����ق����ولت والع����ت����ق����ادات 
علماء  اإىل  وج��ه��ه  �صريح  نقد  اأول  ك��ان  وق��د  ال��ن��ظ��ري��ة، 
احتفالهم مبولد  »بدعة  عليه  اأطلق  ما  الأزهر هو حول 
يكن�صون  لأنهم  الكن�صة؛  ي�صمونه  الذي  ال�صافعي،  الإمام 
للترك  بينهم  كنا�صتها  ويق�صمون  ال�صريح،  قبة  فيه 
اخلرافات  اإنكار  عن  العلماء  �صكوت  انتقد  وكذلك  بها«، 
بعنوان  مقال  كتب  اأن��ه  كما  اجل��م��اه��ري،   بها  ت��اأت��ي  التي 
وا�صفا  والعلماء(،  وال��ب��دع  وامل��ن��ك��رات  احل�صيني  )امل��ول��د 
اإياه بالحتفال الأكر بدعا ومنكرات، كما ا�صتغرق نقده 
اهتماماته،  من  كبريا  حيزا  باملولد  الحتفالت  ملظاهر 
)تاأويل  بعنوان:  العا�صر  العدد  يف  مقال  لها  اأف��رد  حيث 
امل��وال��د(،  يف  ال��ق��ب��وري��ني  الأزه���ر خل��راف��ات  علماء  بع�ض 
للنا�ض  ميلكون  الأم���وات ل  ك�صائر  الأول��ي��اء  اأن  فيه  اأك��د 
بالوا�صطة  ول  ب��ال��ذات  ل  نفعا؛  ول  �صرا  لأنف�صهم  ول 
ن�صر  فقد  للتو�صل؛  بنقده  يتعلق  فيما  واأم��ا  وال�صفاعة، 
مقالني طويلني يف املجلد الرابع بعنوان: »الوا�صطة بني 

اخللق واخلالق والرد على بع�ض العلماء فيها«.
الإف��راط  ال�صوفية  على  ر�صا  ر�صيد  ال�صيخ  يعيبه  ومما 
للدين؛ حيث يقول يف  الباطني  يف احلديث عن اجلانب 

ذلك: »كان من غلو ال�صوفية اأن اأفرطوا يف الكالم على 
الن�صو�ض  عن  بها  بعدوا  حتى  واأ���ص��راره؛  الدين  حكمة 
ل��ل��ق��راآن ظ��اه��را وب��اط��ن��ا، واأّن  اأن  وال�����ص��نن، ث��م زع��م��وا 
يعرف  فال  الباطن  واأّم��ا  الظاهر،  هو  الن�صو�ض  مدلول 
اإل بالك�صف والإلهام، ومن هذه الثغرة دخلت على هوؤلء 
ب�صبب  ال�صالل احلا�صل  اأّن  يوؤكد  كما  باطنية«،  د�صائ�ض 
حيث  ب��ه؛  احلا�صلة  الهداية  م��ن  بكثري  اأك��ر  الت�صّوف 
يقول: »لقد اهتدى بال�صلطة الروحية املطلقة والعمياء 
اأقوام، ولكن الذين �صلوا اأكر من الذين اهتدوا.. فقد 
األ��ق��وا  �صيوخ ج��ه��ال  ال��ع��ارف��ني  ال�صيوخ  اأول��ئ��ك  م��ق��ام  ق��ام 
ثمرا  واأثمرت  فنبتت  اأتباعهم،  نفو�ض  يف  ال�صالل  بذور 
كما  زق��وم��ا...«،  وطعما  حنظال  منه  الأم��ة  جنت  خبيثا 
ا���ص��ت��ح��وذت م�����ص��األ��ة ال��ك��رام��ات ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م��ن كتابات 
حماول  فيها،  املغالية  الآراء  ففند  ر�صا؛  ر�صيد  ال�صيخ 

جعلها مت�صقة مع ت�صوره الإ�صالحي التجديدي.
ويرى الكاتب اأّن موقف ال�صيخ ر�صيد ر�صا من الت�صوف 
اإمّن���ا ك��ان ب��وج��ود ن��ّي��ة دف��اع��ّي��ة ع��ن الإ���ص��الم، ذل��ك يبدو 
دفعت  ق��د  ال��ط��رق  اأه��ل  ممار�صات  اأّن  تاأكيده  خ��الل  م��ن 
و�صعوذة،  �صحر  دين  باأّنه  الإ�صالم  اتهام  اإىل  امل�صت�صرقني 
ولي�ض جديرا بالعتقاد يف �صحته والإميان بدعوته، كما 
ر�صا بطريقة  ر�صيد  ال�صيخ  تاأثر  اأن  اإىل  اأ�صار  الكاتب  اأن 
اأ�صتاذه حممد عبده يف الإ�صالح والتهذيب تبدو  ومنزع 
لنهايته،  الطريق  هذا  على  يثبت  مل  لكنه  للعيان،  بينة 
العام  موقفه  يف  املت�صدد  الوهابي  املنزع  اإىل  حتول  واإمنا 
من الت�صوف وال�صوفية، ول اأدل على ذلك من حما�صر 
جملة  يف  ن�صرها  على  داوم  ال��ت��ي  ال��ق��رى  اأم  اج��ت��م��اع��ات 
املنار، وقد ت�صمنت هجوما �صديدا على الت�صوف، و�صل 
التوحيد  دائ��رة  اأتباعه من  اإخ��راج  اإىل  الأحيان  بع�ض  يف 

بالكلية.


