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ا قبل... أمَّ
د. هالل احلجري

»اليوم  العامل،  دول  بها  حتتفي  التي  املُهمة  الدولية  الأيام  من 

املعقود  الدويل  املحفوظات  ُموؤمتر  فخالل  لالأر�شيف«،  العاملي 

2004، اعتمد امل�شاركون قراًرا يدعو الأمم املتحدة  يف فيينا عام 

اإىل اإن�شاء يوم دويل للمحفوظات، وهكذا متَّ اعتماده يف اجتماع 

اجلمعية العامة يف نوفمرب 2007، ليكون يف 9 يونيو من كل عام، 

حتت  للمحفوظات«  الدويل  »املجل�س  اإن�شاء  يوم  بذلك  موافقاً 

رعاية اليون�شكو، الذي كان يف التا�شع من يونيو عام 1948. 

اإجنازات  عام  كل  اليوم من  هذا  نحقق يف  اأن  ميكننا  ُعمان،  ويف 

العامل.  دول  يف  املحفوظة  الُعمانية  بالوثائق  تتعلق  ملمو�شة 

ثمة حمفوظات تتعلق بُعمان يف بريطانيا، وهولندا، والربتغال، 

وفرن�شا، واأمريكا، ورو�شيا، والهند، وزجنبار، وغريها من الدول 

التي كان لُعمان بها ات�شال تاريخي متفاوت يف حجمه ونوعه. 

حولها  املتوفرة  الأجنبية  والوثائق  امل�شادر  بكرثة  ُعمان  تتميز 

الأجنبية.  والدوريات  ال�شحف  واأر�شيفات  العاملية  املكتبات  يف 

وهذه الوثائق ت�شكل اأهمية ق�شوى لتاريخ هذا البلد وثقافته؛ 

لأنها ت�شد فجوة معرفية عظيمة يف امل�شادر العربية املتعلقة به. 

ال�شيا�شي،  التاريخ  على  تقت�شر  قلتها،  على  العربية،  وامل�شادر 

وتتجافى عن تاريخ ال�شعب الُعماين، مبختلف اأعراقه ولهجاته، 

وعاداته وتقاليده، واأمناط �شلوكه وتفكريه. 

يف  ومغامراتهم  الرحالة  ق�ش�س  الأر�شيفات  هذه  ت�شمله  ومما 

خمتلف اأرجاء عمان، من القرن اخلام�س ع�شر حتى يومنا هذا. 

الرحالة الربيطانيني، والأمريكيني، والفرن�شيني،  هناك مئات 

خمتلف  من  وغريهم  والأملان،  والربتغاليني،  والهولنديني، 

الآن، وكتبوا  اإىل  زالوا  املنطقة، وما  ارتادوا هذه  العامل،  اأ�شقاع 

التي  العمانية  الإمرباطورية  اأيام  الُعمانيني، خا�شة  تاريخ  عن 

ب�شطت نفوذها من بندر عبَّا�س على �شفاف اخلليج العربي اإىل 

املحيط  يف  الواقعة  اجلزر  بع�س  اإىل  بالإ�شافة  اأفريقيا،  �شرق 

وف�شول  م�شتقلة،  ُكتب  بني  كتاباتهم  تنوعت  وقد  الهندي. 

يف  متناثرة  وق�ش�س  الأو�شط،  ال�شرق  تتناول  عامة  كتب  �شمن 

هذه  حتتوي  كما  الرحالت.  اأدب  يف  املتخ�ش�شة  املجالت  بع�س 

و�شيا�شية، وعلمية، وهي  تاريخية،  على وثائق  اأي�شاً  الأر�شيفات 

العاملية  والدوريات  ال�شحف  يف  مقالت  اأو  من�شورة  كتب  اإما 

مبختلف اللغات. وهذا كم هائل ي�شعب ح�شره.

العاملي  بـ«اليوم  العامل  فيه  يحتفل  عام  كل  يف  ميكننا  وعليه، 

ِحَدة معتنني  اأر�شيف على  املنا�شبة لكل  اأن نخ�ش�س  لالأر�شيف« 

وبذلك  به.  النَّا�س  وتعريف  وترجمته،  م�شادره،  من  بجمعه 

وتاريخها  عمان  حول  هائلة  معرفية  ثروة  لدينا  ترتاكم 

ال�شيا�شي والثقايف. 

hilalalhajri@hotmail.com

أسبقية التمدن أم أسبقية الدين؟

مناضل في الغرب

التعددية الدينية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر) نيويورك(

الدولة القومية من األسطورة النازية إلى األسطورة الصهيونية

المصالح الفقهية وأثرها في حياة اإلنسان

الوسطية في الفرائض اإلسالمية

علم الكالم: قديمه وجديده، تطوره وأهميته في الحياة المعاصرة

فلسفة التأويل عند ريكور: ثنائية المنطق الالهوتي والمنطق الفلسفي

قبول االختالف والتفاهم في العصر الكالسيكي اإلسالمي

التراث ُمتهًما في محكمة القبول والرفض واإلنصاف

من مناهج الغرب الحديثة في دراسة النص القرآني
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اأ�سبقية التمدن اأم اأ�سبقية الدين؟

اأ�شدر املوؤرخ جاك كوفن  يف �شبعينيات القرن الع�شرين 

كتابا بعنوان: ن�شاأة الآلهة، ن�شاأة الزراعة. وافرت�س فيه اأنَّ 

اإن�شاء املدن وهو ما حقق  الدين هو الذي دفع الب�شر اإىل 

ن�شاأة الثورة النيوليتية، ولكن مع بقاء ال�شوؤال مطروًحا، 

فما  حــا�ــشــرة.  كــوفــن  جلــاك  املناق�شة  التف�شريات  بقيت 

به  جــاء  ما  متاماً  يناق�س  �شميدت  كالو�س  الأملــاين  قاله 

الإميــان  اإىل  الإنــ�ــشــان  »حــاجــة  يــقــول:  اإذ  كتابه؛  كوفن يف 

النيوليتية  الثورة  اإىل  الإن�شانية  دفعت  التي  هي  الديني 

ولــيــ�ــس الــعــكــ�ــس«، ويــ�ــشــتــدل بــذلــك عــلــى احلــفــريــات التي 

الرتكية  ال�شورية  احلــدود  على  املعابد  اأقــدم  عن  تك�شفت 

بغوبكلي. مبنطقة تدعى 

جند  واملعتقدات  الت�شورات  هــذه  جممل  من  انطالًقا 

لالإن�شانية،  الجــتــمــاعــي  التي�شري  حــركــة  هــو  الــديــن  اأنَّ 

توافر  مــن  لبــد  ولكن  واجتماعية،  روحــانــيــة  اأ�ش�س  على 

وتثبيته  الدين  انت�شار  خالل  من  اأكرب  ب�شكل  الروحانية 

على املجتمع ككل.

اأ�شا�شني وهما  العالقة اجلدلية قامت على عاملني  اإن 

تطور التمثالت الدينية وتطور الجتماع الإن�شاين، فمن 

املراحل الأوىل نرى اأن املدن تطورت من الناحية الدينية 

مع اللتزام باملُحافظة على الجتماع الإن�شاين، فمثاًل يف 

الديانات امل�شرية القدمية نرى اأنَّ الإن�شان كون جتمعات 

الطبيعة  ق�شوة  بــقــوة  جــابــه  وبــذلــك  الأنــهــار  حــول  مائية 

اأنَّ  نرى  الأولية  احلياة  الآخــر من هذه  ولكن يف اجلانب 

عك�س  على  والإتــقــان،  اجلهد  تطلب  قد  للمعابد  ت�شييده 

�شيد  فقد  لنف�شه  الإنــ�ــشــان  بناها  الــتــي  الطينية  البيوت 

املعابد من خامات قد تعد نادرة وثمينة يف تلك الع�شور.

املــدار�ــس  ظهور  اأن  جنــد  الأنـــوار  ع�شر  اإىل  وبالنتقال 

الــفــكــريــة يف فــرنــ�ــشــا واأملــانــيــا قــد اأعـــادتـــا �ــشــيــاغــة مفهوم 

تن�س  فــالأوىل  اإلــيــه،  واحلــاجــة  املجتمع  يف  الدين  تواجد 

على اأن النظر اإىل املا�شي متاأثر بحا�شرهم هم؛ اأي و�شع 

التجربة القومية الفرن�شية التي تطورت منذ ع�شر امللك 

عالقة  قيام  �شماتها:  اأبرز  من  وكان  ع�شر،  الرابع  لوي�س 

الدينية  واملوؤ�ش�شة  )الدولة(  امللكية  املوؤ�ش�شة  بني  ع�شوية 

)الــكــنــيــ�ــشــة(، فــبــدا لـــهـــوؤلء املــفــكــريــن الــذيــن مل تــتــوافــر 

اليوم  املتوفرة  والأركيولوجية  التاريخية  املعطيات  لهم 

الديني  ال�شتبداد  �شد  الن�شالية  خلفيتهم  عن  -ف�شاًل 

لع�شرهم- اأن املا�شي كان �شورة حلا�شرهم؛ اأي اأنَّ الدين 

قد قام بوظيفة تهيئة الأذهان للخ�شوع لالأمر القائم يف 

جتذرت  وقــد  والثقافية.  والجتماعية  ال�شيا�شية  اأبــعــاده 

ع�شر-  التا�شع  -القرن  املــوايل  القرن  يف  الأطــروحــة  هــذه 

املقولة  وج�شدتها  اأملانيان(  )وهما  ومارك�س  فيورباخ  مع 

امل�شهورة: »الدين اأفيون ال�شعوب«، وهذا وجه من امل�شاألة 

ل ي�شتوعبها كلها، فاإذا ما ح�شل اأن وظف الدين لتربير 

ل  التي  القدمية  الع�شور  يف  -خا�شة  القائمة  الأو�ــشــاع 

ل  فذلك  عمومي-  تعليم  ول  اإعــالم  و�شائل  فيها  تتوافر 

التي  الــوحــيــدة  هــي  الجتماعية  الوظيفة  هــذه  اأنَّ  يعني 

ا�شطلعت بها الأديان يف كل مكان وزمان.

الفيل�شوف  عــلــيــه  الأملـــــاين، ومــثــال  ــر  الآخــ الــوجــه  اأمـــا 

من  اخلــروج  يف  ينجح  مل  الإن�شان  اأنَّ  على  ين�س  لي�شنغ، 

بف�شل ما  اإل  الــتــمــدن  مــرحــلــة  ويــدخــل  الــتــوحــ�ــس  حــالــة 

الب�شري  اجلن�س  تهذيب  مهام  من  الأديـــان  به  ا�شطلعت 

عــلــى مـــدى تــاريــخــه الــطــويــل. ومـــع اأن الأديـــــان مل تكن 

حولها  تعا�شد  فقد  املهمة  بهذه  ال�شطالع  يف  الوحيدة 

كان  ــان  الأديــ دور  ــاإنَّ  فـ والأدب،  والــفــكــر  والفل�شفة  الــفــن 

الب�شرية؛  تــاريــخ  مــن  معينة  مرحلة  يف  خا�شة  اأ�ــشــا�ــشــًيــا 

اإر�شاد  مهمة  ليوا�شل  العقل  لنبثاق  ال�شابقة  املرحلة  اأي 

الأديــان  تدخل  فــاإنَّ  الأ�شا�س  هذا  وعلى  الب�شري.  التمدن 

الــطــرح  اأ�ــشــحــاب  اإلــيــه  يف الجــتــمــاع الإنــ�ــشــاين مل ينظر 

الثاين من نظرة قومية �شيقة؛ بل هم غلبوا نظرة كونيه 

اأنــنــا  نــوؤكــد جمـــدًدا  اأن  ــًرا حمــمــوًدا. وينبغي  اأمــ اعــتــربتــه 

اأي  نف�شه  الفل�شفة  اإطار  يف  طرحا  تف�شريين  عن  نتحدث 

التفاهم الإن�شاين ودور  فل�شفة الأنوار، يف عالقة بق�شية 

خمتلف  �شيا�شي  مناخ  اإطــار  يف  ا  اأي�شً ولكن  فيه،  الأديـــان 

من جهة عالقته بالفكرة القومية، فالأملان ل ميثلون يف 

ذلك الع�شر وحدة قومية بل كانوا منق�شمني �شيا�شياً اإىل 

الكاثوليكية  كني�شتني  اإىل  دينياً  ومنق�شمني  اإمــارات  عدة 

روح  يف  والتفاهم  النفتاح  كــان  فرمبا  والربوت�شتانتية، 

�شعف  نتيجة  ع�شر  الــثــامــن  الــقــرن  يف  الأملـــاين  التف�شري 

ال�شغط القومي على مفكريه اآنذاك.

الثانية  على  الأوىل)الفرن�شية(  الكفة  يرجح  ما  ولكن 

الفرن�شي  العتقاد  لها  و�شل  التي  ال�شهرة  هو  )الأملانية( 

القومي  ال�شيا�شي  بالنموذج  وثيقا  ارتباطاً  ارتبط  الــذي 

الـــذي انــعــرجــت نــحــوه فرن�شا واأبــهــر الــعــامل بــعــد الــثــورة 

.1789 الفرن�شية 

ــادت  ــا ب�شفة جــذريــة متــامــاً، واأعــ ــ اأوروبـ ــددت  هــكــذا جتـ

ُمربكة  تكلفة  اأي  بدون  اأنظمتها،  وتاأ�شي�س  حدودها  ر�شم 

التطور  تــعــرقــل  قــد  والــتــي  الــثــوريــة،  كــاحلــروب  ومنهكة 

بهرت  واحلر�س  املحافظة  وبهذه  لديها،  والعلمي  التقني 

اأوروبا العامل، لي�س فقط يف املجال العلمي والتقني بل يف 

ا. اأي�شً والجتماعية  ال�شيا�شية  امليادين 

العديد من  الأوروبــي  الكوين  النموذج  اأغرى هذا  وقد 

التي  الــعــربــيــة  الــ�ــشــعــوب  الــ�ــشــعــوب غــري الأوروبـــيـــة، منها 

الكوين  النظام  خلق  اأجــل  مــن  تنا�شل  زالــت  ول  نا�شلت 

من الأ�شا�س لينت�شر حمدثا مناذج كونية عربية متقدمة، 

العرب قبل  للت�شاوؤل املطروح: هل متدن  وهذا ما يعيدنا 

التدين اأم تدينوا قبل التمدن؟.

اإنَّ ال�شوؤال املطروح على مر الع�شور والذي يناق�س الن�شاأة الدينية لزال قائماً اإىل الآن، وما يزيد هذا الت�شاوؤل اجلوهري هو ارتباطه بنهو�س اآخر 

يتزامن مع تف�شي الظاهرة الدينية، وهذا ما ناق�شه الباحث التون�شي حممد حداد يف جملة الت�شامح يف مقالته: الدين والقومية وثقافة التفاهم، 

تاأمالت تاريخية. فاملحور الأ�شا�شي ي�شتند على ال�شوؤال التايل: ما هو ال�شبب الذي دفع الإن�شان اإىل اإن�شاء املدن، وممار�شة الأعمال املادية امل�شاحبة 

لبقائه، اأهو الدين؟ اأم الذي حدث هو العك�س متاما؟

amjdsaeed01@outlook.com
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منا�سل يف الغرب

 يطلعنا العامل ال�شيا�شي مارك لين�س يف مقالة يف جملة الت�شامح 

على  الغرب(  يف  الإ�شالمي  �شعود  املحجبة:  )احلقائق  بـ  عنونها 

اأثرت تلك  التغريات التي طراأت على اجلماعات الإ�شالمية وكيف 

هروب  كتابة  يف  بريمان  قول  هو  وما  املجتمعات؟  على  التغريات 

املثقفني حول جماعة الإخوان امل�شلمني؟

جهد  عن  القاهرة  يف  اأوباما  الرئي�س  حتدث   2009 عام  يونيو  يف 

»الهتمام  طريق  من  امل�شلمني  مع  للتوا�شل  يبذل  اأن  ينبغي 

تعد  اإ�شالمية  �شخ�شيات  فاإن  ولذا  املتبادل«  والحرتام  املتبادل 

اأدينت من قبل لتهامها   - والتي  العنيفة  رموزا لالإ�شالمية غري 

للتوا�شل  ج�شرا  بو�شفها  الآن  اإليها  ينظر  اأن  ميكن    - بالتطرف 

بني �شفتني ما كان التقاوؤهما مت�شورا من قبل. بيد اأن بريمان ل 

يعرتف بخزعبالت اأوباما والتي عرفت باأنها تد�س ال�شم يف الع�شل 

حيث اأو�شح يف كتابه - هروب املثقفني- اأن الوليات املتحدة تخو�س 

حرباً �شد العدو اخلطاأ؛ فالإ�شالميون العنيفون لي�شوا هم الذي 

ي�شكلون اخلطر الأكرب بل اإن اأبناء عمهم املعروفني باأنهم معتدلون 

التغرير  ي�شتطيعون  لأنهم  امل�شاعف  اخلطر  ميثلون  الذين  هم 

فاملعتدلون  الزائد.  والود  للمعانقة  ودفعهم  ال�شذج  بالليرباليني 

هوؤلء الذين يرف�شون العنف » وهو بطبيعة احلال رف�س جمتزاأ 

ل   » العراق  يف  الأمريكية  القوات  ول  اإ�شرائيل  ي�شمل  ل  لأنه 

املجتمعات  ت�شليل  هو  الأ�شا�شي  هدفهم  لأن  الت�شديق  ي�شتحقون 

املعتدلني  من  امل�شلمني  اإنقاذ  اأرادوا  اإن  بريمان:  يقول  حيث 

امل�شللني فعليهم بالليرباليني املن�شفني الذين يتمتعون بال�شفاء 

وال�شراحة.

اإنَّ طريقة بريمان ملعاجلة هذه امل�شائل هي الت�شدي لها من خالل 

ال�شخ�شية املثرية للجدل وهي �شخ�شية طارق رم�شان ال�شخ�شية 

اأ�شرة  من  رم�شان  طارق  ينحدر  جداً.  والن�شطة  واملفكرة  املثقفة 

البنا موؤ�ش�س جماعة  م�شرية عريقة جًدا؛ فجده لأمة هو ح�شن 

اجلماعة  كبار  من  وهو  رم�شان  �شعيد  ووالده  امل�شلمني،  الإخوان 

ومن الذين فروا من م�شر هرًبا من مالحقة نظام الرئي�س جمال 

عبد النا�شر. يدر�س بريمان �شخ�شيته عن تتبع �شرية ح�شن البنا 

و�شعيد رم�شان كما يدر�س بنيته الفكرية والأيديولوجية وم�شادر 

طارق  اإن  بريمان  يقول  الدرا�شة  هذه  خالل  فمن  فيه.  التاأثري 

اأن رم�شان ميلك  رم�شان �شخ�شية غام�شة جًدا، فهو يذهب اإىل 

اأن  ا�شتطاع  ما  لكنه  الواقعية  �شخ�شيته  وهو  �شري  اأعمال  جدول 

يرينا بندقية يت�شاعد منها الدخان.

يف  والدائرة  املوجودة  املفاهيم  يف  بريمان  و�شكوك  م�شاعب  تكمن 

بلدان  يف  ال�شائدة  والأخرى  الغرب  يف  الدميقراطية  جمتمعات 

الأكرثية الإ�شالمية ذات الأنظمة ال�شمولية يف كيفية فهم م�شائل 

العمل  يف  وامل�شاركة  الدين  �شعائر  وممار�شة  والنتماء  الهوية 

عملي  رجل  فهو  رم�شان؛  طارق  على  ينطبق  كله  وهذا  ال�شيا�شي 

يبحث عن امل�شلمني الأوروبيني عن طريقة ي�شتطيعون من خاللها 

اأن يكونوا اأوروبيني متاماً واأن يبقوا م�شلمني متاماً فهو بهذا ُيريد 

اأن يكون مواطناً  امل�شلم من  بناءة م�شمونها متكني  تاأ�شي�س فكرة 

التي يقيم فيها ويكون م�شلماً حمتفظاً  الدول  كاماًل مندجًما يف 

تاًما  الأفكار يرف�شها بريمان رف�شاً  الديني. فمثل هذه  بانتمائه 

فهو يريد من امل�شلمني اأن يكونوا علمانيني ول يرى اإمكانية لقيام 

ذلك اجل�شر الذي يقرتحه رم�شان.

عك�شية  ب�شورة  رم�شان  ن�شال  ي�شور  بريمان  اأن  احلقيقة  يف 

ال�شلفيون  هم  بل  الغرب  يف  الليرباليني  لي�شوا  رم�شان  فخ�شوم 

املت�شددون الذين تزداد حركتهم يف م�شر واخلليج وحتى يف اأوروبا 

امل�شلمني هي  الإخوان  اأن حركة  ال�شلفيون يرون  الغربية. وهوؤلء 

اأكرث  وتبدو  املدنية  املجتمعات  تتقبل  بحيث  الت�شيي�س  �شديدة 

لقد  العام.  املجال  يف  واأ�شكاله  الإ�شالم  ل�شعائر  واإظهارا  حما�شة 

�شجع الإخوان امل�شلمون الن�شاء على ارتداء احلجاب وذلك من اأجل 

اأن يظهروا مت�شكهم بالأحكام يف ال�شوق واأمكنة العمل واجلامعات. 

واأما ال�شلفيون فرييدون اأن تبقى الن�شاء يف البيوت واأن يظللن يف 

يدعموا  اأن  املن�شفني  الليرباليني  على  فيجب  الرجال.  عن  عزلة 

مقاربة طارق رم�شان لأنه يعر�س على امل�شلمني املهاجرين منوذجاً 

لالندماج بعيداً عن النعزال والتبعية.

نعتنق  اأن  فيمكن  اجلديدة  الإ�شالمية  النزعة  نفهم  اأن  اأردنا  اإذا 

تيار  الإ�شالمية  النزعة  اأنَّ  اإىل  تذهب  اأولهما  املقاربتني:  اإحدى 

املفرقات  من  اأكرث  داخله  يف  واملت�شابهات  متعددة  فروع  له  واحد 

ميثلون  والقاعدة  امل�شلمني  الإخوان  فاإّن  النظرية  هذه  وبح�شب 

يف  ولي�س  التكتيك  يف  هو  بينهما  والختالف  واحد،  لتيار  فرعني 

�شحنة  من  يطل  لدن  بن  اأ�شامة  من  يجعل  كهذا  وفهم  الهدف. 

طارق رم�شان. 

اأما املقاربة الثانية فرتى املفارقات والتمايزات يف الأيديولوجيات 

وال�شلوك بني اجلماعات الإ�شالمية املختلفة. وخالل العقد املا�شي 

اإىل  9/11 راأينا الوليات املتحدة تتحرك من مع�شكر  اأحداث  منذ 

اآخر فتجربة الوليات املتحدة يف التعاون مع املواطنني العراقيني 

لتف�شيل  ال�شيا�شي  القرار  �شناع  دفعت  العراق  يف  القاعدة  �شد 

وتعمد  الإ�شالميني  بني  بالختالفات  تعرتف  ا�شرتاتيجية 

القاعدة،  تهمي�س  يف  امل�شي  اأجل  من  اخلالفات  هذه  ل�شتخدام 

ويف الوقت نف�شه كان هناك مراقبون يف الوليات املتحدة يراقبون 

حركة الإخوان امل�شلمني يف النتخابات وامل�شاركة يف الدميقراطية 

يف م�شر. حيث يتهم بريمان اأن من قتل املخرج الهولندي تيوفون 

اإىل طارق  امل�شلم املتظاهر بالوداعة واللطف، وهنا ي�شري  هو ذلك 

جماعته  واتهم  لدن  بن  اأ�شامة  اأدان  رم�شان  اأن  �شحيح  رم�شان. 

هو  العنف  اأن  يرى  لأنه  بهذا  يتاأثر  مل  بريمان  اأن  اإل  بالإرهاب 

مظهر مل�شكلة اأعمق يف امل�شروع الإ�شالمي.

اإن كثريا من نقا�شات بول بريمان يف كتابه -هروب املثقفني-  والتي 

امل�شاعي احلثيثة ل�شطناع  ا�شتقبالها بجدية قد غرقت يف  ميكن 

ن�شب يربط الإ�شالميني املعا�شرين بالنازية الأملان وي�شكل اإ�شراره 

الواقع  عن  رغبته  على  دليال  الإ�شالمية  النازية  م�شطلح  على 

الإ�شالمي ل�شالح النخبوية الفكرية املتالعبة؛ فقد ا�شتدل بكتاب 

اأمني  واملفتي  البنا  ح�شن  باأن  العربي  العامل  يف  النازية  الدعاية 

هتلر  اأدولف  مثل  الأملان  بالقادة  الإعجاب  �شديدي  كانا  احل�شيني 

يتجاهل  بريمان  فاإن  كله  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  غوبلز.  وجوزيف 

الإ�شالمية  �شناعة  يف  اأ�شهمت  التي  هي  جمة  تاريخية  جوانب 

عبد  جمال  الرئي�س  نظام  ا�شطهد  اخلم�شينيات  ففي  املعا�شرة 

البارز  الأيديولوجي  كتابات  وانت�شرت  امل�شلمني  الإخوان  النا�شر 

اإىل �شعود  اأدى  ان�شقاق  اإحداث  الأمران يف  اأ�شهم  �شيد قطب وقد 

الربملان  مقاعد  على  يناف�س  البّنا  وكان  اجلديدة  الإ�شالمية 

معظم  مثل  �شري  ع�شكري  بتنظيم  الوقت  نف�س  يف  ويحتفظ 

على  كان  فقد  قطب  �شيد  فرتة  يف  اأما  اآنذاك.  م�شر  يف  الأحزاب 

الإ�شالميني اإما الهرب من م�شر اأو اأن يقا�شوا الإرهاب يف غياهب 

ال�شجن.

لإ�شراك  طرق  اأو  طريقة  باإيجاد  بريمان  ين�شح  املطاف  نهاية  يف 

تعني  الدميقراطية  كانت  واإذا  الغرب  اجُلدد يف ح�شارة  املواطنني 

ورمبا  بحرية،  واحلركة  بالت�شرف  ملواطنيها  الت�شليم  فهو  �شيئاً 

كبار  من  واحدا  زال  ما  لكنه  ذكرناها  التي  بالآراء  رم�شان  ينفرد 

يدعمون  الذين  الغربيني  على  ال�شخط  �شديد  وبريمان  دعاتها، 

رم�شان لكنه يعرتف اأخرياً باأنَّ هوؤلء قد ل يجدون طريقة اأف�شل 

لدعم الدميقراطية يف العامل العربي.

  اأحمد املكتومي

لطاملا كان ال�شغل ال�شاغل للوليات املتحدة الأمريكية هو التخل�س من قوة اخلطاب الإ�شالمي ال�شيا�شي الذي ميثل قوة �شمود للحركات ال�شيا�شية. فقد 

كان طارق رم�شان مثاًل عظيماً للتاأثري على عامة املجتمع الإ�شالمي الأوروبي والعربي على حد �شواء. لكن اأن تقوم الوليات املتحدة بالرتحيب بال�شيا�شي 

ال�شيا�شي الذي  اأن هناك تغريا طراأ على اخلطاب الديني  اأنه من كبار املُتطرفني فهذا يعني  اأعلنت  اأن  2010 بعد  اأر�شها عام  الكبري طارق رم�شان على 

بحد ذاته ي�شهد تراجعا وتالعبا يف ال�شاحة الدولية اليوم؛ فمثل هذه التغريات دائًما تبحث عنها الوليات املتحدة كي تزيد من حدة ال�شمور الإ�شالمي 

وت�شتحوذ هي على ما تريد ويتغا�شى العامل العربي والإ�شالمي عن تلك ال�شحوة التي طاملا غنى بها الفال�شفة واملفكرون الإ�شالميون القدامى.

ahmed.rasid@hotmail.com



يحكي دوغال�س عن اليوم الذي وقع فيه احلادث الإرهابي 

- كما يطلق عليه-  كعادة دوغال�س كان يف اجتماع مع اأع�شاء 

للكاهن،  م�شاعدا  فيها  يعمل  التي  الربوت�شتانتية  الكني�شة 

Rev. د.  الكني�شة  عــن  املــ�ــشــوؤول  الــكــاهــن  عليهم  دخــل  اإذ 

Arthur  Caliandro متاأخرا عن اللقاء وعالمات 
راأ�شي  فــوق  ت  مــرَّ لقد  غا�شباً:  وقــال  ــّيــاه  حُمَ تعلو  التعجب 

حممل  اجلميع  فحملها   ،5 رقــم  الــ�ــشــارع  طــول  على  طــائــرة 

اإنَّ  ال�شدفة ل غري. حلظات، واأقبل ال�شكرتري م�شرًعا يقول 

رفع  اخلرب  بهذا  للتجارة.  العاملي  باملركز  ا�شطدمت  طائرة 

ذلك  بعد   . وللم�شافرين  للرب  و�شلوا  اللقاء  الكني�شة  ان  ُكهَّ

خرجوا لل�شارع املقابل للمركز العاملي للتجارة واإذا بالطائرة 

عليهم  ال�شمت  فخيم  اأعينهم،  اأمام  بالربج  ت�شطدم  الثانية 

يهرعون  والنا�س  الــربج  من  ي�شعد  الدخان  ي�شاهدون  وهــم 

مــن املــديــنــة خــوفــاً مــن هــجــوم اآخـــر، فــقــد عــلــمــوا اأن املدنية 

وهم  اأماكنهم  يف  البقاء  الكهنة  قــرر  اإرهــابــي،  هجوم  �شحية 

والــرفــات عليهم  الغالية  الــبــدلت  الأعــمــال ذي  يــرون رجــال 

كاأنهم اأموات مت اإحياوؤهم.

يف ذلـــك الـــيـــوم جـــاء الــكــاثــولــيــكــيــون والــربوتــ�ــشــتــانــتــيــون 

الأجوبة،  عن  للبحث  الالدينيون  جاء  كما  لل�شالة  للكني�شة 

من  ا  بع�شً الكني�شة  ــراد  اأفـ مــن  العديد  فقد  املــاأ�ــشــاة  هــذه  يف 

اأهــلــيــهــم، فــكــان دوغـــال�ـــس والــكــاهــن املــ�ــشــوؤول يــعــطــون اأهــل 

ال�شنة  تلك  وختموا  فقدهم،  على  للموا�شاة  درو�ًشا  ال�شحايا 

اأحدثها  التي  احلــفــرة  مــن  بالقرب  و�شعت  تــذكــاريــة  بهدايا 

مدينة  �شت�شبح  نيويورك  اأن  يتخيل  الكل  اأ�شبح  النفجار، 

اإل  هــجــوم،  مــن  لقته  مــا  جــراء  والتع�شب  واحلــقــد  النتقام 

واأ�شبحت  �شذاجة  واأقل  يقظة  اأكرث  اأ�شبحوا  الأمريكيني  اأنَّ 

املدينة مدينة رحمة، هذا احلادث لفت انتباه الكثري لوجود 

ومعرفته،  الإ�ــشــالم  لتعلم  دفعهم  كما  اأمريكيني،  ُم�شلمني 

واليهود  امل�شيحيني  بــني  الــتــاآلــف  عظم  املــتــزايــد  الــوعــي  هــذا 

وامل�شلمني.

التعددية  مدينة  الكاتب  يذكر  كما  نيويورك  مدينة  تعد 

350 �ــشــنــة؛ فــهــم يــطــبــقــون قـــول عي�شى  الــديــنــيــة لأكـــرث مــن 

وت�شري  اأحــبــبــتــكــم«،  كــمــا  بــعــ�ــشــا  بع�شكم  »فــلــيــحــب  قــــال:  اإذ 

بني  التعاي�س  وجــود  على  الكني�شة  يف  املــوجــودة  الأر�ــشــيــفــات 

الكاثوليكيني والرومان واليهود والربوت�شتانتيني وامل�شلمني 

اأوجد  الإعــالم  اأن  ورغم  ع�شر،  ال�شابع  القرن  منذ  املدينة  يف 

لكن  امل�شلمني  جتــاه  نــيــويــورك  �شكان  �شعور  ب�شاأن  انطباعاً 

الهجوم والإعالم مل يوؤثرا على  �شعور املدينة جتاه املواطن 

امل�شلم..

اإىل تراجع حوادث  اأدت  اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب 

حيث  احلـــادث  تلت  الــتــي  الأ�ــشــابــيــع  يف  امل�شلمني  �شد  العنف 

لتلك  تتبعه  بعد   Gustav Niebuhr ال�شحفي  اإن 

والكاتب يف هذا  �شتة منها فقط،  اإل على  يقف  احلــوادث مل 

عن  الطرف  غ�س  لكونه  الأمريكي  الإعــالم  يعاتب  ال�شياق 

ــو  اهــتــمــام الآلف من  الــ�ــشــيء الأهــــم يف هـــذه الــقــ�ــشــيــة، وهـ

الهتمام  اأجـــل  مــن  لـــدورات  وتنظيمها  امل�شيحيٌة  الكنائ�س 

وجد  فقد  العنف،  اأعــمــال  مــن  وحمايتها  املــجــاورة  بامل�شاجد 

مرفقة  امل�شاجد  مــداخــل  اأمـــام  ــار  الأزهـ مــن  بــاقــات  امل�شلمون 

بــكــتــابــات حتــمــل مــ�ــشــاعــر احلـــب والــ�ــشــداقــة، كــذلــك الن�شاء 

اأو�شحة  ارتدين  البالد  اأرجاء  كل  يف  والعلمانيات  امل�شيحيات 

وهذه  امل�شلمات،  الن�شاء  مع  ت�شامنهن  عن  للتعبري  الــراأ�ــس 

يف  تكن  مل  الأديـــان  بني  والتعاون  لل�شالم  املج�شدة  الأعــمــال 

اهتمام الإعالم ومل يعرها اأية اهتمام.

للتعاي�س  العاملية  املنظمة  اأوجدته  الذي  الأغرب  واحلدث 

بني الأديان عند اإح�شائها لعدد املنظمات يف الوليات املتحدة 

الأمريكية، وهذه  املنظمات �شكلت من قبل املجتمع من اأجل 

 1000 اأن  على  وقفوا  حيث  للجميع،  العامة  امل�شلحة  حتقيق 

�شبتمرب،  مــن  ع�شر  احلـــادي  بعد  اأ�ش�شت  املنظمات  هــذه  مــن 

وهذا دليل على تغري الوجهة من انتقام اإىل تاآلف، كما وقعت 

التوراة  على  املخربني  وتبول  يهودية  كني�شة  تدني�س  حادثة 

تعبريا  لكن   ،2006 عام  وذلك  والزرابي  الكرا�شي  واإحراقهم 

للحب الذي ي�شود بني النا�س وقف م�شوؤولو امل�شاجد تعبريا 

الربوت�شتانتيون  وقــدم  اليهود  جلريانهم  م�شاعدتهم  عــن 

املُ�شلمني  مــن  جمموعة  اأنَّ  ذكــر  كما  لــهــم،  املــالــيــة  املــ�ــشــاعــدة 

ترخي�شا  وطلبوا  كاثوليكية  مدر�شة  ا�شرتوا  الفل�شطينيني 

غري  لأ�شباب  طلبهم  رف�س  مت  البداية  يف  مل�شجد.  لتحويلها 

من  الدين  رجــال  اجتمع  الرف�س  هذا  ب�شبب  لكن  منطقية، 

اأكـــرث مــن مئة منطقة وطــلــبــوا من  الــديــانــات املــوجــودة مــن 

امل�شجد،  بناء  امل�شلمة حقها يف  املجموعة  اإعطاء  املدينة  اإدارة 

والآن امل�شجد ي�شهد جتمعات كثرية يف املنطقة.

املــودة  اإىل  يف�شي  الــذي  املــدين  احلــوار  اإىل  يدعو  الكاتب 

ــذا الــفــكــر الــراقــي  والــتــ�ــشــامــح ل اإىل احلــقــد والــتــعــ�ــشــب، وهـ

الواعي لبد اأن يعم اأرجاء الكون لكي تعي�س الب�شرية ب�شالم، 

خلدمة  الإن�شاين  الو�شع  هذا  يطوعون  الذين  على  اأن  كما 

مطامعهم ال�شخ�شية التوقف عن تنميق الكالم وعليهم فتح 

اآذانهم وقلوبهم للجميع ويحث اجلميع على تعلم املزيد عن 

عن  �شتك�شف  �شيء  عن  تك�شف  املعار�شة  كانت  واإن  الإ�ــشــالم، 

�شوء فهم للدين الإ�شالمي.

دينية  لطائفة  ينتمي  ق�ّشا  الإعــالمــيــة  التغطية  اأظــهــرت 

بفلوريدا حاول اإحراق ن�شخ من القراآن الكرمي، هذا احلدث 

خمطط  على  تــرد  اأمريكا  يف  الربوت�شتانتية  الكني�شة  جعل 

الق�س كما قامت الطوائف امل�شيحية يف البالد ب�شجب الق�س 

التي  الــدعــامــة  الأمـــر يخلخل  هــذا  لأنَّ  الـــالربـــاين،  وعــمــلــه 

حلق  الــذي  الإرهــابــي  فالهجوم  الأمريكي،  املجتمع  ين�شدها 

املدينة ل ميكن اأن يت�شل بالإ�شالم على الإطالق، ول ميكن 

املتطرفة  الت�شرفات  الأديان من خالل  احلكم على دين من 

التي تاأتي من املنتمني اإليه.

اإنَّ احتفال املجتمع الأمريكي باأحداث احلادي  اخلال�شة: 

ورغم  الديني،  التع�شب  اأ�شكال  كل  تدين  �شبتمرب  من  ع�شر 

اأنهم يوؤكدون مبداأ اأن لكل �شخ�س حرية التعبري عن اأفكاره، 

البع�س  بها  يقوم  التي  الأفــعــال  عن  نتغا�شى  األ  يجب  لكن 

التعبري عن  اأجل  الدينية لالآخرين من  الرموز  التي تدن�س 

الأديــان  اإىل  بــالإ�ــشــاءة  ديــن  ر�شالة  ن�شر  يتم  لــن  معني.  راأي 

الأخـــــرى؛ وعــو�ــشــا عــن ذلـــك علينا الــتــحــدث مــع الآخــريــن 

بنزاهة ومو�شوعية؛ اإذ اإّنه فقط بالحرتام املتبادل ميكن اأن 

نبني العامل الذي نريد اأن نعي�س فيه.

التعددية الدينية بعد اأحداث احلادي ع�سر

 من �سبتمرب) نيويورك(

 رمضان 1438هـ  -  يونيو 2017م4

داود الهطايل

من الق�شايا احلية املثرية للجدل يف الو�شط العاملي التي حظيت - ومل تزل حتظى- بالهتمام البالغ على مر الع�شور، ق�شية تعدد الأديان، وهي الظاهرة 

باأنه هو احلق وغريه باطل، وقد تولد من هذا الفكر  التي تطفو على ال�شطح بظهور تعار�س العتقادات الدينية املطلقة بني الأديان، فكل دين يعتقد 

اأن اأتباع هذا الدين لهم  الفوز والفالح فقط دون غريهم، اأما عن الغري فيكون م�شريه اإىل النار، ويف احلقيقة جند مثل هذا العتقاد �شائعاً لي�س فقط 

ا ب�شكل وا�شع بني اأتباع املذاهب والفرق داخل الدين الواحد، هذا الفكر �شبيل العنف واحلرب، وَيْفًتقد ال�شالم والتعاي�س  بني اأتباع الأديان، بل جنده اأي�شً

والتفاهم  يف املجتمعات التي حتت�شن هذا الفكر. يف هذا املقال �شن�شتلخ�س بع�س الفوائد التي ذكرها دوغال�س ليونارد يف مقاله عن )التعددية الدينية 

والثقافية واإمكانيات التفاُهم والنق�شام - التجربة الأمريكية (.

hattalisqu@gmail.com



وا�شحة  واخلطري  املهم  املفهوم  هذا  �شورة  تكون  ولكي 

ال�شعوبة  من  اأنه  ولو  معنى  من  يحمله  ما  اإىل  �شنتطرق 

مبكان وجود تعريف للقومية جممع عليه ب�شبب اختالف 

نظرة دعاتها اإىل ركائز القومية، وميكن اأْن نقول يف تعريف 

اإىل  »اإنها حركة �شيا�شية فكرية متع�شبة، تدعو  القومية: 

على  لهم،  موحدة  دولة  واإقامة  النا�س،  من  فريق  متجيد 

اأ�شا�ٍس من رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ، واإحاللها 

يف  اأوربا  يف  امل�شطلح  هذا  ولقد ظهر  الدين.  رابطة  حمل 

اإيديولوجية  . فالقومية هي  امليالدي  التا�شع ع�شر  القرن 

وحركة اجتماعية �شيا�شية ن�شاأت مع مفهوم الأمة يف ع�شر 

والثورة  الربجوازية،  الثورة  ال�شناعية،  )الثورة  الثورات 

هي  القومية  تكوين  يف  الأ�شا�شية  فالعنا�شر  الليربالية(. 

وحدة اللغة ووحدة التاريخ، وما ينتج عن ذلك من م�شاركة 

يف امل�شاعر واملنازع، ويف الآلم والآمال...« 

اأن ن�شوء منط الدولة-القومية-  اإليه  ومما جتدر الإ�شارة 

يف التاريخ الأوروبي عملية تاريخية طويلة ومعقدة، وّلدتها 

حرب  اأهمها  من  وكان  ال�شارية،  الدينية  احلروب  �شل�شلة 

اإبرام معاهدات  الع�شر ما قبل  ال�شنوات  املائة عام وحروب 

الع�شور  فاأوروبا  الإمرباطورية،  عن  وال�شتقالل  ال�شيادة 

الو�شطى كانت خالية من مذاهب القومية احلديثة؛ فدول 

ببع�س  بع�شها  يرتبط  التي   « الو�شطى  -الع�شور  اأوروبا 

امل�شرتكة  واللغة  املتحد  امل�شيحي  العامل  من خالل مفهوم 

الأ�شر  مرياث  من  اأجزاًء  �شكلت   » الكاثوليكية  للكني�شة 

الإمرباطوريات  تلك  حدود  افتقرت  ما  وكثرًيا  احلاكمة. 

اأو  اللغوي  اأو  العرقي  التجان�س  اإىل  والإمارات  واملمالك 

الديني؛ فقد كانت اململكة هي نتاج ما اأمكن للملك اإحكام 

الع�شكرية  مناف�شيه  خ�شومة  مواجهة  يف  عليه  قب�شته 

ثالثي  بهيكل  امللك  رعايا  احتفظ  ولذا  والدبلوما�شية؛ 

وخدمتهم  ولئهم  يف  الأول  �شلعه  يتمثل  الولءات  من 

ل�شيد املنطقة التي يعي�شون فيها. وكثرًيا ما ا�شطر امللك 

اأو ال�شيد للجوء اإىل القمع متى حجب الولء اأو اخلدمة؛ 

اأما الثاين فيتمثل يف ولئهم وواجبهم نحو الكني�شة )التي 

نظر اإليها على اأنها منف�شلة عن احلكام الدنيويني و�شامية 

مل  لذا  للملك،  الولء  نحو  موجها  الثالث  وكان  عليهم( 

اأواخر  حتى  �شيا�شية  اأهمية  »القومية«  م�شطلح  يحمل 

القرن الثامن ع�شر، وكان معناه بب�شاطة، ح�شب تعبري اإيلي 

قدوري: »جماعات ُمنتمية ومرتبطة بع�شها ببع�س ب�شبب 

اأ�شغر  العائلة، لكنها  اأكرب من  امليالد، وتكون  ت�شابه حمل 

من الع�شرية اأو ال�شعب اأو م�شقط الراأ�س«. 

والوليات  الغربية،  اأوروبا  يف  القومي  الت�شكيل  مُييز  وما 

املتحدة، اأنَّه ظهر يف مرحلة مل يكن هناك ت�شكيالت قومية 

اأو  ا  ح�شارًيّ تتحداه  واإفريقيا،  اآ�شيا  يف  احلديث(  )باملعنى 

تت�شم  اختزالية  اإدراكية  مناذج  من  وانطالًقا  ا.  ع�شكرًيّ

من  تقرتب  تكاد  د  والتحُدّ التجان�س  من  عالية  بدرجة 

النغالق على الذات. ويالحظ اأن �شياغة روؤية اجلماعات 

طويال  وقًتا  ا�شتغرق  قد  لنف�شها  اأوروبا  غرب  يف  القومية 

ا مت اأثناءه �شهر )اأو اإبادة( اأع�شاء الأقليات الإثنية التي  جًدّ

الت�شكيالت  بداأت  وحينما  القومية،  لالأ�شطورة  تنتمي  ل 

القومية يف �شرق اأوروبا وو�شطها اأخذت طابًعا اأكرث تطرًفا 

الفكرة  طرحت  حيث  واجلرمانية،  ال�شالفية  �شيغتها  يف 

متت  وقد  ا.  بيولوجًيّ يكون  يكاد  ع�شوي  كانتماء  القومية 

املتو�شطة  الطبقة  راية  حتت  الغرب  يف  القومية  الثورة 

الجتماعي،  والعقد  الفردية  امللكية  وبخا�شة  وقيمها، 

وهي قيم انطلقت من مفهوم اأن الفرد )ولي�س املجتمع اأو 

مت  وقد  التحليل،  ووحدة  النطالق  نقطة  هي  اجلماعة( 

نف�شه  ذلك  ترجم  وقد  ال�شوق،  منط  على  املجتمع  تخُيّل 

اإىل روؤية للتاريخ تت�شم بالتجان�س، حيث تركز على اأهمية 

ومركزية الغرب يف العامل، واأهمية ومركزية كل ذات قوميةـ  

د الربيطانيون الذات الربيطانية وجمد الأملان الذات  فمَجّ

الأملانية. ويف هذا الإطار ظهرت اأ�شطورة الإن�شان البدائي 

املتخلفة.  ال�شعوب  عقالنية  ول  املنطقي  غري  والإن�شان 

ف التاريخ باأنه  وُعزلت احل�شارات بع�شها عن البع�س، وُعِرّ

دة  اإىل فرتات حمَدّ ما هو مكتوب وح�شب، ثم مت تق�شيمه 

د م�شبًقا يكون عادة هو حتقق الذات  تتحرك نحو هدف ُحِدّ

الجتاه  هذا  وي�شل  املحددة.  املتجان�شة  ال�شيقة  القومية 

اإىل ذروته )اأو هوته( يف الأ�شطورة النازية التي قامت على 

القومي،  التمجيد  نحو  وجموحها  القومية  النزعة  اإعالء 

دعوتها  عزز  مما  للقومية؛  كاأ�شا�س  العرقية  واإحياء 

العن�شرية، وقد اأ�شفى عليها هتلر ب�شخ�شيته اأفكاراً تنزع 

وال�شخ�شانية  الزعيم  فكرة  وتر�شيخ  الدولة  متجيد  اإىل 

نتيجة  غالياً  الثمن  الأملان  دفع  املطاف  نهاية  يف  ولكن 

العن�شرية  ال�شعارات  اإىل  اأن الدعوة  احتقارهم الآخر، كما 

القومية  ذلك جند  بعد  .ثم  اأي جناح  دون  بقيت  القدمية 

اليهود  دعت  التي  ال�شهيونية  الأ�شطورة  يف  متج�شدة 

للعودة اإىل اأر�س الآباء والأجداد ورف�س اندماج اليهود يف 

املجتمعات الأخرى للتحرر من معاداة ال�شامية وال�شطهاد 

الذي وقع عليهم يف ال�شتات، من هنا جند اأن كال من الأملان 

اإن  اإذ  الدول  فوق  للعبور  ج�شرا  القومية  اتخذوا  واليهود 

د الذات القومية وا�شتبعد الآخر متاًما. كليهما جَمّ

وجتان�شها  عدوانيتها  ومن  الأ�شطورة  حتدد  من  فزادت 

وانغالقها، واأ�شافت لها مقولت التفوق والنقاء العن�شري 

ميكن  حتى   ، متدنٍّ واحد  عن�شر  يف  الآخر  تختزل  التي 

فل�شفة  اأمام  فعاًل  وكاأننا  ا�شتعماليه.  مادة  اإىل  حتويله 

ورغبة  للعامل  املتجزئة  ال�شورة  هذه  ر�شم  حني  »كانت« 

البع�س يف التهمي�س وا�شتق�شاء الآخر بفكرة ع�شفوره الذي 

كان يتمنى اأن يكون الف�شاء خالياً من الهواء كي ي�شتطيع 

بجناحيه  واأعلى  اأطول  ومل�شافات  اأكرب  بي�شر  يحلق  اأن 

ال�شغريتني؛ فهو مل يدرك اأنَّ الهواء ذاته هو الذي مينحه 

القدرة على التحليق واأن انتفاءه يعني فقدانه هذه القدرة. 

اأن  يريدون  الذين  بع�س  ك�شاأن  الع�شفور  هذا  �شاأن  ولعل 

تعريف  ي�شتطيعوا  فلم  لهم  باأ�شوار  حماطاً  الف�شاء  يكون 

هذا الهواء اإل مبنطق النفي وال�شتبعاد لالآخر.

الدولة القومية من الأ�سطورة النازية اإىل 

الأ�سطورة ال�سهيونية

5  رمضان 1438هـ  -  يونيو 2017م

اأم كلثوم الفار�سية

يناق�س الباحث ال�شوري حممد جمال باروت على �شفحات الت�شامح مقاله املعنون بـ »الدولة القومية، الأمة والهويات يف حتولت النظام الدويل« 

مفهوَم الدولة القومية وتاريخها حيث يرى اأن املفاهيم املرتبطة بالدولة القومية قد تبدلت، واأخذت تتطور يف ف�شاء جديد �شعفت فيه قدراتها 

على التحكم با�شم حقوق ال�شيادة الداخلية اأو حقوق ال�شيادة اخلارجية، وهي لن تزول يف اأي �شكل من اأ�شكال الندماج؛ لكن �شتتوىل التفاقيات 

وعمل وكالت التنمية وراأ�س املال وزخم عوملة القوانني العاملية وتكييفها مع عوملة جمالها »الوطني« .
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املعا�شرة،  الفقهية  واملذاهب  املعا�شرة،  امل�شالح  عن  احلديث  هدف 

املذهبي  الأداء  باأهمية  التوعية  هو  بينهما،  القائمة  واجلدلية 

على  العاملي،  والإ�شهام  الإيجابي  ال�شرعي  الفعل  يف  واأثره  املعا�شر، 

الفرو�س  خمتلف  م�شتوى  وعلى  والتح�شر،  والإنتاج  التعبد  �شعيد 

والتكاليف العينية والكفائية.

ن�شو�س  بها  احتفت  التي  الإ�شالمية  املقولت  اإحدى  امل�شالح  تعد 

ال�شرع وكالم اأهل العلم من الدار�شني واملحققني. والحتفاء البالغ 

الإ�شالمي  والأداء  ال�شرعي  اخلطاب  يف  م�شتوياته  تعددت  بامل�شالح 

عرب ع�شوره و�شوره، وهو املعرب عنه باأدوات و�شيغ وكيفيات تقرير 

امل�شالح يف الأنظار والأذهان، ويف احلوادث والأعيان، وهذا الذي درج 

العلماء على اعتباره طريقا لبيان امل�شالح وبيان مراتبها وحجيتها 

واآثارها يف فهم الأحكام وا�شتنباطها وتنزيلها.

ومما يزيد تاأكيد هذا الحتفاء الكبري بامل�شالح يف ن�شو�س ال�شرع ما 

اأقرته ال�شنة ال�شريفة من تع�شيد واإ�شناد وتف�شيل وتف�شري لن�شو�س 

القراآنية  الن�شو�س  جمموع  من  فتكّون  للم�شالح،  املتناولة  القراآن 

والنبوية قيام امل�شالح ور�شوخها ودوام ا�شت�شحابها وتقرر ان�شباطها 

املباركة  الن�شو�س  قبل  والتعميد من  التاأ�شي�س  واطرادها؛ مبوجب 

املجيدة.

وكان احتفاء العلماء مبقولة امل�شالح قد تفاوتت اأقداره واعتباراته، 

واختلفت عباراته و�شياقاته، وتنوعت جمالته وجواباته، وهو دال على 

تاأ�شيال  وعمال،  اأداء  وفكرا،  نظرا  املقولة،  لهذه  ي�شري  غري  التفات 

الحتفاء  هذا  و�شواهد  وتنويهاً،  توجيها  وتاأليفا،  ت�شنيفا  وتفريعا، 

كثرية ومتداخلة ومتوافقة ومتقاربة، وميكن ردها اإىل خم�شة:

امل�شالح  مراعاة  يف  ال�شريحة  العلم  اأهل  ن�شو�س  الأول:  امل�شهد 

كثرية  ذلك  يف  واملرويات  والأقوال  عليها،  والتعويل  اإليها  واللتفات 

جدا، منها: ما روي عن الإمام مالك من اأنه مل يلتزم اللتفات اإىل 

على  جار  هو  الذي  العادات  ق�شم  بخالف  العبادات  ق�شم  يف  املعاين 

املدل  ا�شرت�شال  فيه  ا�شرت�شل  فاإنه  للعقول،  الظاهر  املنا�شب  املعنى 

العريف يف فهم املعاين امل�شلحية، نعم مع مراعاة مق�شود ال�شارع اأّل 

يخرج عنه، ول يناق�س اأ�شاًل من اأ�شوله.

الأحكام  الفقهية واجتاهاتها يف فهم  املذاهب  اأ�شول  الثاين:  امل�شهد 

هذه  فمن  والق�شاء،  والإفتاء  الجتهاد  ويف  الن�شو�س  وتف�شري 

الأ�شول: اأ�شل امل�شلحة ال�شرعية بكل متعلقاتها الأ�شولية واملنهجية 

ال�شتح�شانية والقيا�شية والعرفية والذرائعية.

اأقيمت طوائف عظمى  امل�شهد الثالث: فروع املذاهب الفقهية والتي 

الأوجه  يف  امللحوظ  التفاوت  مع  املبا�شرة،  امل�شلحة  مراعاة  منها 

امل�شلحية والنواحي املنفعية التي ا�شتند اإليها يف تقرير تلك الفروع.

العامل  يف  وا�شتمرارها  ذاتها،  الفقهية  املذاهب  قيام  الرابع:  امل�شهد 

الإ�شالمي ويف الواقع الق�شائي والإفتائي واحلياتي بوجه عام، فقيام 

التي  واملنهجية  الت�شريعية  مقوماتها  على  جلي  دليل  املذاهب  هذه 

متثل امل�شلحة ال�شرعية املقبولة اأحد اأبرز قواعدها وم�شتنداتها.

الجتماعي  الواقع  يف  الفقهية  مذاهبهم  تاأثري  اخلام�س:  امل�شهد 

واملحيط الإن�شاين والإداري والدويل، من خالل اأدوار هذه املذاهب يف 

التقنني وال�شيا�شة والتثقيف والتوعية والإ�شهام احل�شاري مبختلف 

جوانبه و�شوره.

واخلال�شة اأن مقولة امل�شالح قد لزمت اأهل العلم، اأو اأن اأهل العلم 

واأدائهم  العلمية  اأعمالهم  خمتلف  يف  امل�شالح  مقولة  لزموا  قد 

واملداخلة  اخلطابة  ويف  والق�شاء،  والجتهاد  الإفتاء  يف  الوظيفي، 

واملجال�شة، ويف العالقة بال�شلطة ال�شيا�شية واملجتمع املدين والعامل 

اخلارجي، ف�شاًل عن واجب التعبد اخلا�س واإقامة فرو�س العني.

جمموع  بها  يراد  ا�شطالحية  كلمة  الإ�شالمية  الفقهية  واملذاهب 

طبقات  من  لطائفة  فقهية  وا�شطالحات  وقواعد  واأ�شول  فروع 

جمموع  بها  يراد  كما  واأتباعا،  واأن�شارا  واأ�شحابا  موؤ�ش�شني  العلماء 

ميكن  ما  وتتمثل  والتنزيل،  والجتهاد  والتف�شري  الفهم  اجتاهات 

اأحجام  اأن ن�شطلح عليه باملدار�س الفقهية، مع التفاوت امللحوظ يف 

التاريخية ومنجزاتها احل�شارية  و�شريورتها  ومعاملها  املدار�س  هذه 

وخمتلف ماآلتها وم�شائرها.

الن�شية  الإ�شالمية  املرجعية  على  الفقهية  املذاهب  هذه  وتتاأ�ش�س 

يف  احلا�شل  التفاوت  مالحظة  مع  والجتهادية،  والجماعية 

مداركها  وجمموع  اأ�شولها،  وتنوع  املرجعية،  هذه  ا�شطالحات 

املتعددة، وهو الأمر الذي حمل اأهل العلم على تف�شيل هذه املرجعية 

العام،  ومعلمه  املذاهب،  طبيعة  مهنا  ُيفهم  عنا�شر  اإىل  وتفكيكها 

وتوجهه الأكرب يف ال�شتنباط.

تفاوت  يتحدد يف �شوء  املرجعية  اإىل  ال�شتناد  والتفاوت احلا�شل يف 

املرجعية  هذه  وتداخالت  وا�شطالحات  مقادير  يف  املذاهب  هذه 

الن�شو�س  اإىل  الرجوع  بكرثة  ما  يت�شم مذهب  فاأحيانا  وتفا�شيلها، 

والآثار والأقوال وال�شت�شحاب؛ ولذلك يت�شم بكونه مذهبا ن�شيا اأو 

�شلفيا اأو نقليا، واأحيانا اأخرى يت�شم مذهب اآخر بكرثة اإجراء النظر 

الراأي  مذهب  باأنه  فُيقال  وال�شت�شالح؛  والقيا�س  والتعليل  والفكر 

والنظر والجتهاد امل�شلحي واملقا�شدي.

والنقول  الن�شو�س  مراجعة  الغالب  حظهم  كان  واإن  النقل-  واأهل 

وحتكيمها- غري غافلني عن التعليل وال�شت�شالح والتق�شيد، وكذلك 

والجتماعات  الن�شو�س  اإىل  م�شتندون  فاإنهم  والراأي؛  النظر  اأهل 

الأقي�شة  التعويل على  واإن كان جممل مذهبهم وظاهره  واملرويات، 

وامل�شالح واملقا�شد.

بني امل�شالح واملذاهب الفقهية تالزم مطرد، مع ما ذكرناه من وجود 

التفاوت يف مقادير ذلك وم�شتوياته، وهذا التالزم حتتمه طبيعة هذه 

املذاهب واأعمالها ومظاهر ذلك و�شواهده، ويف الجتهاد على وفقها، 

املقام  هذا  يف  ويكفيني  ال�شوية،  املن�شبطة  وكيفيته  ذلك  ب�شروط 

الإ�شارة اإىل بع�س ال�شواهد الدالة على ذلك باخت�شار �شديد:

- ت�شريحات اأ�شحاب املذاهب باعتماد امل�شالح، �شواء باعتبارها كلمة 

اأو  ال�شتنباط،  اأ�شول  من  اأ�شال  اعتبارها  اأو  األ�شنتهم،  على  جتري 

اعتبارها تفا�شيل حكم واأ�شرار وتعليالت م�شلحية انيطت بفتاويها 

واأحكامها املتعلقة مب�شائلها وحوادثها.

- م�شروعية هذه املذاهب وطبيعة حمتوياتها ال�شرعية؛ فهي تعتمد 

على الن�شو�س والأحكام ال�شرعية وجممل قرائن ذلك ودللته.

الأمر  بالواقع واحلياة؛  ات�شالها  املذاهب وطبيعة  - م�شروعية هذه 

و�شد  واقعهم  ومراعاة  النا�س  م�شالح  اإىل  التفاتها  على  يدل  الذي 

حاجياتهم.

واجلزاء اأ�شا�شاً يف الزاد املعريف لأعالم املذاهب واأ�شحابها، و�شمة من 

�شمات ملكاتهم الجتهادية النظرية والعملية على ال�شواء. وخالف 

ذلك حممول على �شرورة حتريره وحتقيقه؛ بغية رفع اللب�س ودرء 

اخلالف اللفظي.

وميكنني يف هذا املقام اإيراد م�شتويني اثنني بارزين لرعاية امل�شالح 

ال�شرعية من قبل املذاهب الفقهية املعا�شرة وهما:

امل�شتوى الأول: الأداء الوظيفي الفقهي: وهو املعروف على ال�شعيد 

الفتاوى  وتقدمي  النوزال  يف  والجتهاد  اأحكامها،  وبيان  الفقهي 

والقرارات واحللول الفقهية.

عام:  بوجه  والإن�شاين  الإ�شالمي  الوظيفي  الأداء  الثاين:  امل�شتوى 

وهو املعروف بالوظيفة التي ميكن للمذاهب الفقهية القيام بها يف 

اأن تقت�شر على الأداء الوظيفي  احلياة الإ�شالمية بوجه عام، ودون 

الواقع  مالم�شة  ودون  اأول،  الإ�شالمي  الداخل  يف  املنح�شر  الأول 

والأ�شرة  واملعامالت  العبادات  اأحكام  دائرة  املنح�شر يف  اأو  الإن�شاين، 

ثانيا.

يف  العبودية  معنى  تقرير  اإىل  تهدف  امل�شالح  هذه  اأن  واخلال�شة 

النفو�س والواقع واحلياة، وجلب منافع النا�س ودرء ال�شرر عنهم يف 

الدنيا والآخرة. وكل هذا يح�شل مبنهج اجلمع والرتجيح والتقريب 

وتقدمي  احلال  ومراعاة  الأوىل  وتقدمي  املمكن  وفعل  واملقاربة 

املنا�شب.

ونحن ناأمل من مذاهبنا الفقهية املعا�شرة اأن تعاي�س واقعها، وت�شارك 

غريها يف �شناعة القرار واإحداث الإعمار، واأن تقدم املقاربات الفقهية 

واجلودة  احل�شارية  النقلة  حتدث  واأن  وال�شا�شعة،  واملاتعة  الوا�شعة 

التنموية والإ�شافة النوعية بكل مكوناتها و�شورها واأبعادها.

 رمضان 1438هـ  -  يونيو 2017م6

وليد العربي

ُتعد امل�شالح ال�شرعية اإحدى الأ�ش�س والقواعد التي ت�شتند اإليها املذاهب الفقهية الإ�شالمية قدمًيا وحديثاً، ولذلك ظلت هذه امل�شالح اإحدى الأ�شول املرجعية التي 

تقيم عليها هذه املذاهب منهج فهمها وتف�شريها للن�شو�س، وطريق اجتهادها يف احلوادث والنوازل، و�شبيل تفاعلها مع الواقع، ور�شم مقارباتها، وحلولها مل�شتجداته 

وتطوراته. هذا ما ذكره نور الدين اخلادمي يف مقاله املن�شور مبجلة الت�شامح حتت عنوان »مراعاة امل�شالح يف املذاهب الفقهية الإ�شالمية«. وهنا، تلخي�س للمقال:
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يف  الت�شريعي  للبناء  املتكاملة  بال�شورة  ترتبط  والتي 

�شبيل اإيجاد اأمة ح�شارية متميزة لها خ�شائ�شها و�شلتها 

باحلياة، على امل�شتوى اخلا�س والعام. وذلك ورد يف مقالة 

- لرئي�س ق�شم الفقه الإ�شالمي ومذاهبه بجامعة دم�شق 

- وهبة الزحيلي، بعنوان :فرو�س العني وفرو�س الكفاية: 

وعالقتها  الإ�شالم  يف  الفرائ�س  حول  جديدة  روؤية 

بامل�شالح واحل�شارة«. حيث تختلف احلقوق ما بني عام 

وخا�س بناء على اختالف ونوع العالقة ما اإذا كانت بني 

العامة  فاحلقوق  فقط.  الأ�شخا�س  بني  اأو  وربه  العبد 

تتمثل يف اأمور كال�شالة وال�شيام، اأي بني العبد وربه، ول 

ت�شقط حتى يوؤديها الفرد بنف�شه مع وجود اأحكام خمففة 

وهنالك احلقوق  وال�شفر.  كاملر�س  ال�شتثنائية  للحالت 

اأحدهم لالآخر مبال مثال. وتختلف  كاأن يدين  اخلا�شة 

العني  فر�س  بني  ال�شرعية  الأحكام  ومقايي�س  فرو�س 

قبل  من  يوؤدى  اأن  الأول  يتطلب  حيث  الكفاية،  وفر�س 

كل فرد ويوؤثم يف حالة تركه له ويوؤجر على اتباعه بينما 

البع�س  عن  فت�شقط  الكفاية.  فرو�س  يف  الأمر  يختلف 

مبجرد اأن يوؤديها البع�س الآخر وذلك لتحقيق امل�شلحة 

يتحملها  قد  التي  بامل�شوؤولية  ال�شعور  خالل  من  العامة 

البع�س متميزا عن الآخرين. فكافة هذه العبادات حتمل 

الثبات  على  تعينك  قيًما  وتك�شبك  اأهمية  ذات  معاين 

وال�شمود يف احلياة. 

نعددها  جئنا  اإذا  ما  العبادات  كافة  على  ذلك  ينعك�س 

اجلمعي  احل�س  تغذي  مثال،  والزكاة  وال�شيام  كال�شالة 

ظروفهم  ت�شتدعي  الذين  الأ�شخا�س  جتاه  بامل�شوؤولية 

ال�شعبة اأن يبقوا دون ماأكل اأو ماأوى. اإ�شافة اإىل تقلي�س 

اأح�شن  هم  ومن  احلالة  هذه  يف  هم  من  بني  الفجوة 

ِمر 
ُ
اأ التي  التكاليف  بع�س  تكون  قد  لذا  منهم.  حاًل 

من  وترفع  نف�شه  الفرد  على  توؤثر  روحانية  بها  العبد 

بني  العالقة  حدود  يف  تنح�شر  لكنها  وتهذبه  معنوياته 

واملنكر  الفح�شاء  عن  تنهى  لكونها  كال�شالة  وربه  العبد 

وهناك  لالإن�شان.  الداخلية  الطاقة  على  اإيجابيا  وتوؤثر 

اأثرا ملمو�شا  لها  اأن  اإل  روحانية  تعد  قد  التي  التكاليف 

على املجتمعات كالزكاة لكونها تخدم هدف تقليل الفجوة 

ذلك  وينطبق  القليل.  اإل  ميلك  ل  ومن  ميلك  من  بني 

الدينية  والتكاليف  واحلقوق  الفرو�س  من  الكثري  على 

باأنواعها لكونها تعود بنفع كبري على املجتمعات الب�شرية 

فيه  مبا  العلم  اأب�شطها  ال�شحيح.  بال�شكل  طبقت  ما  اإذا 

من م�شلحة عظيمة ترفع الأمم وت�شكل عامال مهما يف 

بناء احل�شارات. تنعك�س عظمة العلم واأهميته يف القراآن 

َيْعلَُموَن  الَِّذيَن  َي�ْشَتِوي  َهْل  ُقْل  تعاىل)  قوله  يف  الكرمي 

َيْعلَُموَن ( وحتى مع وجود بع�س الختالفات  َل  َوالَِّذيَن 

الآية  التي يراد بها هذه  العلوم  التفا�شري تتعلق بنوع  يف 

قول  ويف  عام  ب�شكل  العلوم  اأهمية  على  يتفقون  لكنهم 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم » طلب العلم فري�شة على 

واإن دل ذلك على  اآخر كذلك.  دليل  كل م�شلم وم�شلمة« 

�شيء فاإمنا يدل على �شمولية هذه الأحكام التي تالم�س 

اجلوانب الجتماعية للفرد امل�شلم. حيث اإن فر�س العني 

الكربى  ال�شورة  من  جزء  هم  الذين  الأفراد  على  يركز 

للمجتمع بينما جند حتقيق امل�شلحة العامة هدفا رئي�شيا 

لكن  تتحقق م�شلحة اجلميع.  وبهذا  الكفاية  يف فرو�س 

اجلوانب  تاأخذ  كفئة  خمتلفا  �شيئا  يعك�س  الواقع  جند 

وفئة  فيها،  وما  بالدنيا  زاهدة  العتبار  بعني  الروحانية 

الآخر  اجلانب  تاركة  فيها  وما  بالدنيا  منغم�شة  اأخرى 

مما يحدث فجوة ويولد فراغا وخواء داخلًيا لأن الإن�شان 

بطبيعته يحتاج اإىل اللتفات للجانب الروحاين واملعنوي 

مهما طال به الزمن بعيًدا عنه؛ وذلك ب�شبب حمدودية 

عن  اخلروج  بطبيعته  ي�شتطيع  ل  الذي  وتفكريه  عقله 

الأ�شئلة  نطاقات حمددة؛ فال ي�شتطيع الإجابة على كل 

الكفة  املوازنة بني  الوجودية منها. لذلك جند  وخا�شة 

خلق  �شبيل  يف  املثالية  الأداة  هي  والدنيوية  الدينية 

ال�شريعة  بها  جاءت  التي  الأحكام  وتقدم  متزنة.  حياة 

يحفظ  ومبا  املنطق  نطاق  وفق  ذلك  كل  الإ�شالمية 

لالإن�شان م�شاحله. واأي�شا ذلك قد يعينه على مواكبة 

معظمها  بل  جامدة  الن�شو�س  تعد  ل  حيث  التطورات 

معر�شة لجتهادات املف�شرين والفقهاء. ومن املفرت�س 

األ تخلق هذه التف�شريات، ولو اختلفت قليال، كل هذه 

النزاعات لكون الختالفات واردة بل �شحية من الأ�شا�س 

مما  اأكرث  وجتمعهم  واحد  دين  مظلة  حتت  اأنها  طاملا 

تفرقهم. وحتى مع الفئات التي قد ل توؤمن مبا نوؤمن 

به، فاإن ذلك ل يعطي اأياً كان ال�شالحيَة للتعر�س لها 

ب�شوء. خا�شة واأن مثل هذه الأمور جندها منظمة وفق 

اأحكام معينة، كالتعامل مع اجلار غري امل�شلم على �شبيل 

اأما  اأو التعامل مع من اختلفت م�شاحلنا معهم.  املثال 

اإيذاوؤهم بحجج واهية فال ميت للمنطق ب�شلة. فكيف 

بالأمر اإذا تعلق مبن هم على دين واحد لكنهم اختلفوا 

يف بع�س الأمور. 

اإنَّ الأحكام التي جيء بها يف القراآن اإذا ما حللت منطقيا، 

مراعاة  ومع  العاطفة  عن  وبعيدا  التحيز  عن  بعيدا 

النا�شخ من املن�شوخ ل تتعار�س بطبيعة احلال بل تخدم 

تخدم م�شالح  لتاأويالت  تتعر�س  قد  لكنها  املجتمعات، 

من  وهذه  حُمددة.  دنيوية  غاية  لتحقيق  معينة  فئة 

امل�شكالت امل�شتحدثة يف هذا الع�شر والتي قد ل تتنا�شب 

حيث  اخلالفات  منبع  وهنا  للدين  الثابتة  الأ�ش�س  مع 

املخ�ش�شة  والتاأويالت  التف�شريات  يف  اإل  لي�شت  اإنها 

و�شقاق  فنت  زرع  حماولة  اأو  ما  اأمر  حتقيق  لغر�س 

اأول  الديانة  بني الطوائف مع جتاهل كونها من نف�س 

واأخريا قبل كل تلك الختالفات. 

الو�سطية يف الفرائ�ض الإ�سالمية
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عاطفة امل�سكرية

ُيعد القراآن الكرمي وال�سنة النبوية م�سدرين لالأحكام والقواعد التي تعك�س املنهجية املرتبطة باالإ�سالم الذي يبنى على اأ�س�س وقيم حمددة ال يكتمل دونها. وتنظم 

هذه االأحكام حياة الفرد واالأ�سرة واملجتمع واالأمة من ناحية وحتدد تكاليف ال�سعائر التعبدية من �سالة و�سيام وغريها. بناء على ذلك يتحتم على الفرد املوازنة بني 

ُل.  ِمّ َها امْلَُزّ هذين اجلانبني لي�ستطيع ت�سيري اأمور حياته مع مراعاة اجلوانب الروحانية كذلك. ووردت اآيات قراآنية تدلنا على ذلك ومنها قوله تعاىل يف �سورة املزمل )َيا اأَُيّ

ِل اْلُقْراآَن َتْرِتياًل(. حيث اإنه بجانب الفرو�س االجتماعية يرتتب على الفرد اتباع ما ورد يف ال�سريعة  َوَرِتّ ِزْد َعَلْيِه  اأَْو  اأَِو انُق�ْس ِمْنُه َقِلياًل.  َفُه  اإِاَلّ َقِلياًل. ِن�سْ ُقِم الَلّْيَل 

االإ�سالمية، �سواء اأكان ذلك يعد فر�س عني اأو فر�سا من فرو�س الكفاية. 

attifa.nasser@gmail.com



علم الكالم: قدميه وجديده، تطوره واأهميته يف 

احلياة املعا�سرة

الإ�شالمية  العقيدة  عن  الدفاع  على  اأ�شا�شه  يف  الكالم  علم  ويقوم 

من حيث ال�شتدلل عليها بالرباهني العقلية، وياأتي-التوحيد- كاأهم 

مو�شوعات علم الكالم.

والتحديات  الظروف  بتغري  الكالم  علم  واأ�شاليب  مناهج  وتطورت 

علم  بــدايــات  يف  املتكلمون  ا�شتخدم  اإذ  امل�شلمني  عقيدة  واجــهــت  الــتــي 

الكالم الأ�شلوب النقلي يف احلجاج وهو ال�شتدلل القائم على ن�شو�س 

بني  الــدائــر  احلـــوار  يف  النقدية  الآراء  على  ك�شواهد  الــكــرمي  الــقــراآن 

منها  ال�شعيف  لها  املخالفة  ال�شواهد  على  ردا  اأو  الإ�شالمية،  الفرق 

احلجاج  يف  العقلي  الأ�شلوب  ن�شاأ  للهجرة  الثاين  القرن  ويف  واملنحول، 

على يد املُعتزلة لي�شبح هذا الأ�شلوب الغالب على الفكر الكالمي.

ويف �شياق حديث الكاتب عن اأزمنة علم الكالم وتطوره عرب املراحل 

التاريخية، فقد ظهرت الدعوة لإحياء علم الكالم من الن�شف الثاين 

القرن  الأول من  الربع  نهاية  وحتى  امليالدي  ع�شر  التا�شع  القرن  من 

العلم تطهري  لإحــيــاء  الــدعــوة  هــذه  ومــن مميزات  املــيــالدي،  الع�شرين 

الــعــقــل والــعــلــم بو�شفهما  الأمـــة مــن اخلـــرافـــات وتــاأكــيــد دور  وجـــدان 

رافدين رئي�شيني لتغذية املعتقد ومن اأعالم هذه الفرتة جمال الدين 

الأفغاين وتلميذه حممد عبده.

ثم يف مرحلة لحقة انتقل علم الكالم اإىل طور التجديد من خالل 

املفكر  الــطــور  هــذا  رواد  ومــن  اجلــديــدة،  احلــيــاة  ملتطلبات  ال�شتجابة 

الهندي حممد اإقبال.

ب�شدور  للعلم  منهجي  انعطاف  حدث  الكالم  علم  مراحل  اأهم  ويف 

الكالم قد حترر  املنطقية لال�شتقراء« وفيها يكون علم  »الأ�ش�س  كتاب 

من قوالب املنطق الأر�شطي.

ويقتب�س الكاتب على ل�شان املفكر اأحمد قراملكي حتول مو�شوعات 

عــلــم الــكــالم بــاخــتــالف املــرحــلــة، فــلــم يــقــف عــلــم الــكــالم عــنــد امل�شائل 

ــا تــعــداهــا اإىل  الــعــقــديــة فــقــط ك�شفات الــبــارئ والأفـــعـــال الــنــبــويــة اإمنـ

ال�شيا�شية  الظروف  ملُتغريات  طبقاً  والأخالقية  التو�شيفية  الق�شايا 

والجتماعية، فعلم الكالم اجلديد اعتنى مبو�شوعات الع�شر الراهن 

القت�شادية  والالم�شاواة  الإن�شانية  والبيئة  النووية  الأ�شلحة  مثل 

البطالة  وق�شية  والــعــمــل  الجــتــمــاعــيــة  والــقــ�ــشــايــا  الإنــ�ــشــان  وحــقــوق 

الق�شايا  من  وغريها  اجلن�شية  واملــيــول  والإجــهــا�ــس  العرقي  والــنــزاع 

الــكــالم لي�س لأغــرا�ــس  اأ�ــشــبــحــت تــطــرح �شمن اهــتــمــامــات عــلــم  الــتــي 

جدلية اأو من اأجل اإثبات اأمر بقدر ما هي اأغرا�س عملية لإيجاد حلول 

املعا�شرة. للم�شكالت 

على  الــكــالم  علم  جتديد  اجتــاهــات  الكاتب  يطرح  ال�شياق  هــذا  ويف 

فعلى  املعا�شرين  املفكرين  اإ�شهامات  ب�شرد  واملو�شوع  املنهج  م�شتوى 

امل�شتويني ال�شابقني نعر�س على �شبيل املثال كتاب ال�شيخ حممد عبده 

عرب موؤلفه »ر�شالة التوحيد«الذي حافظ فيه على البناء املنطقي لعلم 

الق�شايا  ـ  الكالم-  علم  مقدمات  بذكر  فيه  �شرع  اإذ  الإ�شالمي،  الكالم 

واملــعــجــزت  والــر�ــشــالــة،  الإنــ�ــشــان،  والـــعـــامل،  اهلل  ـ  التقليدية  الــعــقــديــة 

من  وخا�شة  املثارة  ال�شبهات  على  ردا  الغيب  وعامل  والقراآن  والوحي، 

قبل العقل الغربي.

والأمر نف�شه ينطبق على كتاب »اأ�شول احلوار وجتديد علم الكالم« 

لطه عبد الرحمن، وكتاب »الإ�شالم يتحدى« لوحيد الدين خان.

اجتــاهــات  عــر�ــس  فيها  يخ�ش�س  م�شاحة  مقاله  يف  الــكــاتــب  ويــفــرد 

علم  لتجديد  ال�شديد  احلما�س  ب�شبب  ال�شيعية،  ال�شاحة  يف  التجديد 

الكالم لديهم من جهة  اأ�شالة علم  اإىل  الكالم، وال�شبب يف ذلك يعود 

اأخــرى،  جهة  من  الفكرية  التبعية  من  امل�شلمني  حترير  على  وقدرته 

ــه بــاأدلــة عــلــى اهــتــمــام املــذهــب ال�شيعي بــالــعــلــم مــن خــالل  ويــوؤيــد راأيــ

يف  جديدة  لجتاهات  العلمية  واحلوزات  الإيرانية  اجلامعات  احت�شان 

علم الكالم وتت�شمن هذه الجتاهات ثالث مراحل:

املرحلة الأوىل: مرحلة املواجهة احلرجة بني اإيران والعامل الغربي 

زامنت ظهور  التي  الع�شرين  القرن  بداية  الإيرانية يف  الثورة  يف زمن 

بع�س تالمذة العالمة الطبطبائي وال�شهيد مرت�شى مطهر، وهو اأول 

بطرح جديد  اعتنى  وقد  الإ�شالمي  الكالم  الفكراجلديد يف  من طرح 

من  م�شتفيدا  وم�شتقل  ابــتــكــاري  بنحو  القدمية  الكالمية  للم�شائل 

العلوم احلديثة. وبالتزامن برز الدكتور علي �شريعتي بتقدميه �شورة 

اأيديولوجية عن الإ�شالم ليناف�س بها الأيديولوجيات املعار�شة للدين 

املارك�شية. مثل 

تقدميا  الإيرانية  الثورة  عهد  يف  الإ�شالم  تقدمي  الثانية:  املرحلة 

الإمام اخلميني  قبل  الديني من  الفكر  اإحياء  اأيديولوجيا، من خالل 

ــراء الــنــقــا�ــس حــول  ــ وفــر�ــشــه يف الــ�ــشــاحــة الــ�ــشــيــا�ــشــيــة، مــا مــّكــن مــن اإثـ

�شاحب  �شرو�س  الكرمي  عبد  م�شروع  مع  قمته  بلغت  جديدة  م�شائل 

لل�شريعة«. النظري  والب�شط  موؤلف«القب�س 

املنهج  لإ�شكالية  الإيــراين  الفكر  ُمعاجلة  مرحلة  الثالثة:  املرحلة 

واملباين، ت�شمنت اأهم م�شاألة فيهما م�شاألة القراءات املتعددة للتعاليم 

عام  الإ�شالمية  الــثــورة  بعد  اجلديد  الكالم  تيار  ت�شاعد  اإذ  الدينية، 

1979 بــالــتــوازي مــع الــتــحــديــات الــتــي واجــهــت احلــكــومــة الإ�ــشــالمــيــة، 

ل  الكالم  اأن  منها  التجديد،  نطاق  حــول  متوا�شلة  نقا�شات  وظهرت 

تقول  واأخــرى  املعرفية،  الكالم  جوانب  من  حمــددة  جوانَب  اإل  يطال 

اإن الكالم اجلديد ُيجدد يف الهند�شة املعرفية، مع حفاظه على الهوية 

اأن ينعتق من هويته  الكالم اجلديد لبد  اإن  الأ�شلية، ونقا�شات تقول 

التقليدية ويتزيا بهوية جديدة.

التقليدي  الكالم من  الدقيق لتطور علم  العر�س  �شل�شلة من  وبعد 

ــالت الـــتـــي واجــهــهــا يــعــر�ــس الــكــاتــب  ــكـ ــشـ اإىل اجلـــديـــد ومــعــاجلــة الإ�ـ

اأ.حممد يحيى  مالحظات نقدية حول علم الكالم اجلديد على ل�شان 

كالآتي: اإن علم الكالم اجلديد يفتقد للو�شوح املنهجي يف التعامل مع 

العلم يف الأيدولوجيا واملذهبية، ف�شاًل عن عوم علم  الق�شايا، ووقوع 

الكالم دون كينونة جتعل منه علًما تخ�ش�شياً.

التخ�ش�س  مــن  تنحيته  و�ــشــرورة  الــكــالم  علم  حــول  اجلـــدل  وكــرث 

الكالم  علم  اإىل  احلاجة  كانت  اإذا  وما  اجلماهري،  متناول  يف  جعله  اأو 

من  بدل  الدين«  بـ»فل�شفة  ت�شميته  واقــرتاح  راهًنا،  عدمه  من  قائمة 

باحت�شان  مرتبطة  م�شكالت  عــن  ف�شاًل  اجلــديــد«،  بـــ»الــكــالم  و�شمه 

العامل  والدينية يف  العلمية  املوؤ�ش�شة  اأزمة  الكالم اجلديد يف ظل  علم 

والإ�شالمي. العربي 

كان  فقد  اأ�شيال،  اإ�شالميا  منتًجا  باعتباره  الكالم  علم  اإن  ونقول 

واأخــرى،  زمنية  حلقبة  كبرية  اأهمية  ميثل  ظهوره  من  ما  مرحلة  يف 

ا واأن الإ�شالم يف اأيام الفتوحات احتاج اإىل تقوية اأدواته لري�شخ  خ�شو�شً

يف املناطق املفتوحة يف ظل الهجمات الثقافية التي تبعت دخول ثقافات 

اأخرى، وبالطبع يف ظل حتولت اجتماعية و�شيا�شية بعينها تظهرعلوم 

اأن  جند  الــواقــع  ويف  احلــاجــة،  ح�شب  بع�شها  ويــرتاجــع  اأدوات  وتتطور 

علم الكالم اأ�شبح »تراًثا« اإذ اإن العامل الإ�شالمي اأ�شبح متاأثًرا باأ�شكال 

علم  ومناهج  مبو�شوعات  تقريًبا  لها  ل�شلة  والتي  احلالية،  احل�شارة 

اأن  »كالًما جديًدا« فالبد  لي�شبح  العلم  افرت�شنا جتديد  ولو  الكالم، 

هو  الكالم  علم  بعدها  ي�شبح  فال  احلديثة  العلوم  من  اأدواتــه  ي�شتقي 

مفكرو  به  جاء  الــذي  ذلك  حتى  الأويّل،  ب�شكله  عرف  كما  الكالم  علم 

الكالم  علم  بــاأن  القائل  ــراأي  الـ اإىل  اأمــيــل  واأجـــدين  الع�شرين،  الــقــرن 

يخو�س يف موا�شيع »غيبية وقطعية« يجزم بها من يعتقد بها، فكيف 

القائمة  احلديثة  العلوم  مع  تت�شاوق  اأن  الكالم  علم  لقطعيات  ميكن 

اإذا  على املو�شوعية وتاأييد العقل والن�شبية؟ وال�شوؤال الذي يطرح هو 

اأحد  باعتباره  الكالم  علم  من  اإيجابيا  موقًفا  الــوقــوف  من  لبــد  كــان 

الأمة  و�شع  على  تنعك�س  التي  الإ�شالمية  املعارف  تطوير  و�شائل  اأهم 

احلديثة؟  العلوم  جمــاراة  من  اجلديد  الكالم  علم  يتمكن  مل  فلماذا 

الأ�شعدة؟  كافة  على  بالجتهاد  وامل�شلحني  املجددين  حمــاولت  رغم 

و�شعه  فهل  الغربية  على تخطي احل�شارة  قــادًرا  الكالم  علم  كان  واإذا 

النقد والتمحي�س والدرا�شة باعتباره جماريا لعلومهم  الغرب مو�شع 

منه  لبد  حتمي  اأمر  اأخــرى  وخفوت  علوم  ظهور  اأن  لها؟اأم  ومتخطيا 

التاريخية؟. ال�شريورة  �شمن طبيعة 
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اأ�سماء ال�سام�سية 

يف مقاله »علم الكالم: من اإثبات العقائد وبيانها اإىل حل الإ�شكاليات املعا�شرة« للكاتب عبد العزيز راجل، يبتدئ الكاتب مقاله يف جملة الت�شامح بذكر التعريفات املتعددة 

لعلم الكالم واأ�شباب الت�شمية لفقهاء وعلماء ومفكرين وق�شاة معا�شرين و�شابقني، ف�شاًل عن الظروف التي اأدت اإىل ظهور علم الكالم، ويف احلقبة التي ن�شاأ فيها ان�شب 

اهتمامه على الدفاع عن العقيدة الإ�شالمية عن طريق اإقامة الأدلة واحلجج على �شحة املعتقدات الدينية. ويعزو الكاتب ظروف ن�شاأة علم الكالم اإىل ثالثة عوامل 

اأولها: ُمقاومة ال�شعوب التي فتح بلدانها امل�شلمون عن طريق ت�شلحها بحمالت ثقافية م�شادة �شد العقيدة الإ�شالمية للت�شكيك بها واإ�شعافها، ثانيها: اخلالفات حول 

ا يف الظاهر. الإمامة اأدت لظهور فرق دينية تتجادل حول العقيدة الإ�شالمية، ثالثها:الآيات املت�شابهات مبهمة املعنى على العامة، التي يعار�س بع�شها بع�شً

asmaashamsi@hotmail.com



فل�سفة التاأويل عند ريكور: ثنائية املنطق الالهوتي 

واملنطق الفل�سفي

ولكن من املهم اأوًل احلديث عن ماهية الهرمينوطيقا، 

حيث اإنه من املمكن القول باأنها تعني فل�شفة التاأويل اأو 

ب�شيء من الإ�شهاب هي املنهج الذي من خالله ن�شتطيع 

الن�شو�س  وبقية  خا�س  ب�شكل  الدينية  الن�شو�س  فهم 

ــاً. ومــــن املــمــكــن كـــذلـــك الـــ�ـــشـــوؤال عـــن حــاجــتــنــا  عـــمـــومـ

نــ�ــشــاأت؟  كــيــف  واإذن  نحتاجها  فــلــمــاذا  للهرمينوطيقا، 

الهرمينوطيقا مبعية ظهور الربوت�شتانتية  ن�شاأت  حيث 

ــاد�ــس عــ�ــشــر كــمــذهــب ديـــنـــي من�شق  خــــالل الـــقـــرن الــ�ــش

ــاً لــهــا، والــ�ــشــبــب  عـــن الــكــنــيــ�ــشــة الــكــاثــولــيــكــيــة ومــعــار�ــش

بــوجــود  اأنـــه  هــو   - الهرمينوطيقا  اأي   - ظــهــورهــا  وراء 

معظم  ويف  اوروبــا  يف  وحيد  �شائد  كمذهب  الكاثولوكية 

الــذي  هــو  الكني�شة  �شوت  اأو  البابا  كــان  الــعــامل،  اأقــطــار 

يقرر للنا�س معاين اأو تاأويالت ن�شو�س الكتاب املقد�س، 

مادامت  الن�شو�س  لفهم  خمتلف  ملنهج  اإذن  حاجة  فال 

املعاين. وهذا  تلك  دينية واحدة حتتكر  هنالك موؤ�ش�شة 

ومتباينة  متعددة  بهيئات  الإ�شالمي  العامل  يف  حا�شل 

حيث يحتكر فهم القراآن اأو املدونة احلديثية �شخ�شيات 

اأو كــالهــمــا.  اأو �ــشــعــبــيــاً  اإمـــا �ــشــيــا�ــشــيــاً  حمـــددة ومـــوؤيـــدة 

بفل�شفة  من حقل مهتم  الهريمنوطيقية لحقاً  حتولت 

تاأويل  فل�شفة  اإىل  امل�شيحية  الدينية  الن�شو�س  تــاأويــل 

واحلــقــول  املــجــالت  �شتى  يف  اأي  عـــام،  ب�شكل  الن�شو�س 

�ــشــوؤاًل  نا�شر  عــمــارة  الكاتب  يــطــرح  والــقــانــون.  ــالأدب  كـ

على  ريكور  بول  تاأويل  فل�شفة  ا�شتناد  علية  حول  مهماً 

اإىل  عــائــد  ذلــك  اأن  يــرى  حيث  امل�شيحي  الــالهــوت  علم 

�شقني اثنني اأحدهما هو حقيقة اأن بول ريكور م�شيحي 

الديانة ولذلك لن يكون من امل�شتغرب اأن يكون مدافعاً 

عــنــهــا عـــامـــاًل عــمــل الــفــيــلــ�ــشــوف الــــذي �ــشــيــخــرجــهــا من 

منهج  يوؤطرها  التي  العملية  القيم  اإىل  احلداثة  قب�شة 

الرمز  بحياة  متعلق  فهو  الثاين  ال�شق  اأمــا  بها.  خا�س 

مفارقة  رافقتها  التي  امل�شيحية  الدينية  التجربة  داخل 

عن  ينتج  لكي  الأ�ــشــطــوري،  البعد  مــع  التاريخي  البعد 

التجربة  اآثار متعددة للرمز على  املطاف  ذلك يف نهاية 

ــالت كــالــقــانــون والأخـــــالق  ــجـ الــبــ�ــشــريــة يف خمــتــلــف املـ

نوعني  الزدواج  بذلك  ريكور  ين�شيء  حيث  وال�شيا�شة. 

باملعنى  مهتمة  تيولوجية  اأحدهما  الهرمينوطيقا،  من 

منها  الغاية  فل�شفية  والأخرى  واإظهاره  اإحيائه  بغر�س 

حياة  يف  وتفعيلها  التيولوجية  الهرمينوطيقا  تطوير 

كل  تغذي  واحــدة  كــدائــرة  تعمالن  الجتماعية،  الــواقــع 

بالبالغة  ي�شميه  مــا  ريــكــور  ويــطــرح  الأخــــرى.  منهما 

املــتــكــامــلــة، تــلــك الــتــي جتــمــع بـــني املــنــطــق الــتــيــولــوجــي 

واملنطق اللغوي لتكوين املنهج احلجاجي لهرمينوطيقة 

ريكور، �شاملًة - اأي البالغة املتكاملة - ثالثة م�شتويات 

وهي م�شتوى املنطق اللغوي �شاماًل النحوي واملعجمي، 

القيمي والتداويل،  التيولوجي �شاماًل  املنطق  وم�شتوى 

عمارة  ويرى  الدليل.  امل�شتوى  ي�شكل  معاً  واجتماعهما 

هرمينوطيقية  فل�شفًة  ي�شتخدم  ريــكــور  بــول  اأن  نا�شر 

مرتبطة باإ�شكاليات ثالث ل ت�شري م�شاراً وا�شحاً واحداً 

واإمنا تتداخل وتتقاطع م�شتخدماً التعاليم امل�شيحية يف 

اإ�شكاليات الذات والن�س  معاجلة تلك الإ�شكاليات، وهي 

الــذي  الإجنــيــلــي  والــنــ�ــس  الفيل�شوف  ذات  اأي  والــفــعــل، 

القراءة  تلك  عن  ينتج  الــذي  والفعل  تاأويله  ب�شدد  هو 

فرويد  التف�شري:  »يف  كتابه  يف  ريكور  ويقول  التاأويلية. 

ميكن  ل  الهرمينوطيقي  التعليل  »اإن  التايل:  منوذجاً« 

التاأملي  الفكر  طبيعة  يف  نبحث  مل  اإذا  جذرياً  يكون  اأن 

ولي�س  مــركــبــاً  ــزدوج،  ــ املـ املــعــنــى  ملــنــطــق  مــبــداأ  عــن  نف�شه 

اإىل  ولكن غري خمتزل  يف متف�شالته،  دقيقاً  اعتباطياً، 

ولكنه  �شورياً،  منطقاً  لي�س  املنطق  هذا  رمــزي،  منطق 

منطق متعال، اإنه موؤ�ش�س على �شروط الإمكانية ولي�س 

ريكور  ويق�شد  مـــا«.  لطبيعة  مو�شوعية  �ــشــروط  على 

الذي  املتعايل  احلاكم  هو  التيولوجي  املنطق  اأن  بذلك 

ذلك  اأن  اإل  الهرمينوطيقي،  العمل  يف  الأ�شا�س  ي�شبح 

الفيل�شوف الذي  اإ�شكالية مهمة متعلقة بذات  ينتج عنه 

اأن  اأو  مــوؤمــنــاً  كــان  فـــاإذا  الهرمينوطيقي،  بالعمل  يــقــوم 

ثقافته واأفكاره امل�شبقة منتمية اإىل العقيدة نف�شها التي 

ميثلها الن�س فاإنه بذلك �شينطلق مع افرتا�س اأن جميع 

الن�س �شحيحة ول  التي يقدمها  التيولوجية  املقدمات 

اأخرى ناق�شها العديد  اإذ ذاك مفارقة  ريب فيها، فتربز 

الفال�شفة ومنهم هايديغر وجادامري وهي هل من  من 

انــطــبــاعــاتــه وجتــاربــه  ذاتـــه عــن  املـــرء  اأن يف�شل  املــمــكــن 

قيد  للن�س  مو�شوعية  تاأويلية  قـــراءة  ليكون  امل�شبقة 

الــذي  الفيل�شوف  مــع  تظهر  اإ�شكالية  وهـــذه  الــتــاأويــل؟ 

قيد  للن�س  التيولوجية  العقيدة  نف�س  اإىل  ينتمي  ل 

التاأويل، حيث يرى هايديغر وتلميذه جادامري اأن ذلك 

الفال�شفة  بع�س  اأ�شار  املقابل  ويف  امل�شتحيل.  من  �شرب 

الــذات عن  اإ�شكالية ف�شل  الأمــر ل يكمن يف  املهم يف  اأن 

امل�شتنبطة  املتعالية  القيم  يف  ولكن  امل�شبقة  الإنطباعات 

والقانون  الإجتماعية  احلياة  على  لحقاً  �شتوؤثر  التي 

الفيل�شوف  اأن  اإفــرتا�ــس  وعــلــى  املــجــالت.  مــن  وغــريهــا 

متكن  قد  التيولوجية  العقيدة  نف�س  اإىل  املنتمي  غري 

من ف�شل انطباعاته امل�شبقة عن ذاته فاإنه �شيكون لزاماً 

اإىل  واإمنا  تيولوجية  ينطلق من مقدمات غري  اأن  عليه 

ي�شتنبطها  التي  الفل�شفي  للخطاب  العقالنية  املقدمات 

بذلك  لتن�شاأ  اأخرى،  التيولوجي مرة  الأ�شل  ريكور من 

املنطقية  احلجاجية  من  منقطعة  غري  دائــرة  اأو  حلقة 

التي تراوح بني اخلطاب العقالين والتيولوجي كنهرين 

البع�س. اثنني يغذيان بع�شهما 
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كامل ال�سوطي

يرى الباحث اجلزائري عمارة نا�شر يف مقالة له يف جملة الت�شامح باأن هرمينوطيقية بول ريكور ت�شتخدم منهجاً لغوياً غري قادر على الإقناع بالعمق الكايف، برغم اأن 

منهج ريكور يف الوقت نف�شه ي�شع مهمة التاأويل الفل�شفي معنيًة باخلطابات غري الفل�شفية كالدين وال�شيا�شة والأدب والقانون، اإل اأن ريكور يف ذات الآن ي�شع �شرطاً 

يو�شح حدود ا�شتغال الهرمينوطيقا يف تلك الفنون اأو احلقول وهو اأن يكون م�شدرها تيولوجياً اأو دينياً، حيث ي�شبح من املمكن اأن تعمل فل�شفة التاأويل يف جمال 

الرواية الأدبية على �شبيل املثال مادام م�شدرها اأو اأ�شلها تيولوجياً كرواية دان براون امل�شماة »�شفرة دافين�شي«. 

kamilalsouti@hotmail.com



اأوًل: ملاذا لفظة »كال�شيكي«؟ 

الفرن�شي  املفكر  اللفظة من  �شعيد هذه  الأ�شتاذ بن  يقتب�س 

الغربي  للفكر  متعددة  درا�شات  له  كانت  والذي  فوكو  مي�شيل 

يف تلك املرحلة اإل اأن الفرق يف ا�شتخدام اللفظة بني املفكرين 

اأن فوكو ا�شتخدمها )للح�شر( ولالإ�شارة اإىل فرتة زمنية  هو 

بن  املفكر  ي�شتخدمها  بينما  ع�شر،  ال�شابع  القرن  وهي  معينة 

�شعيد بغر�س توفري )ال�شعة( حيث ي�شمل الع�شر الكال�شيكي 

الإ�ــشــالمــي مــن وجــهــة نــظــره مــراحــل مــتــعــددة مــن الــتــاريــخ 

تتعداه  بل  عنده  تنتهي  ول  التدوين  بع�شر  تبداأ  الإ�شالمي 

الأفكار.  فيها  واأينعت  العلوم  فيها  ازدهــرت  اأخرى  ع�شور  اإىل 

املحتذى  والنموذج  املرجعية  اإىل  ت�شري  اإذن  هنا  فالكال�شيكي 

الــعــ�ــشــر الإ�ــشــالمــي والــــذي ي�شمل عــهــوداً  الــنــمــوذج يف  ــذا  وهـ

حجته  يدعم  اأن  الكاتب  يــحــاول  هــذا  ويف  خمتلفة.  اإ�شالمية 

توؤكد  والتي  املا�شي  من  امل�شرقة  وامل�شاهد  الأدلــة  با�شتعرا�س 

العهود  على  والقبول  التفاهم  وغلبة  اإدعائه  م�شداقية  على 

الكال�شيكية. الإ�شالمية 

ثانيا: وعي الختالف 

ــاذج متــثــل يف  الــكــاتــب ثــالثــة منـ الــقــ�ــشــم ي�شتعر�س  يف هـــذا 

نتاجها  يف  عك�شت  التي  املوؤثرة  الإ�شالمية  العقول  اأبــرز  راأيــه 

الفكري مقدار وعيها بالختالف ومن هذه الأمثلة: اجلاحظ 

والبريوين واأبو حيان التوحيدي.  

مثال )اجلاحظ( : 

ومناقبهم  بالعرب  واعتزازه  اجلاحظ  افتخار  املعروف  من 

الــتــي يــتــكــرر ذكـــرهـــا كـــثـــرياً يف كــتــابــاتــه. ويـــقـــول الــكــاتــب اإن 

والذي  العروبة  بهذه  الكبري  فخره  من  الرغم  على  اجلاحظ 

ي�شل اإىل حد التع�شب يف بع�س الأحيان اإل اأنَّه ين�شف الأمم 

مـــاأخـــوذاً مــن كتاب  اقــتــبــا�ــشــاً  الــكــاتــب  الأخــــرى ويف هــذا ي�شع 

للفر�س  وما  للهند  ما  اجلاحظ  فيه  يذكر  والتبيني«  »البيان 

فيقول:  واملــعــارف،  العلوم  �شنوف  يف  براعة  من  لليونان  ومــا 

اإل للعرب والفر�س، واأما  اإنا ل نعرف اخُلطب  »وجملة القول 

الهند فاإمنا لهم معاٍن مدونة وكتب جملدة ولليونان الفل�شفة 

و�شناعة املنطق ... ويف الفر�س خطباء اإل اأنَّ كل كالم الفر�س 

وكل معنى للعجم فاإمنا هو عن طول فكرة وعن اجتهاد وخلوة 

... وكل �شيء للعرب فاإمنا هو بديهة وارجتال وكاأنه اإلهام ... 

اأ�شهل«.  وخطباوؤهم اأوجز، والكالم عليهم 

ياأتي يف �شياق بحثه املطول عن معنى  وكالم اجلاحظ هذا 

اجلاحظ  اأن  نرى  حيث  بيانها  يف  ال�شعوب  واختالف  البالغة 

التدقيق  واليونان يف  النظم،  تتمثل يف  العرب  اأن بالغة  يرى 

املنطقي، وللرومان املعرفة بالأحوال ومتى يتطلب القت�شاب 

ــدرة على  ــقـ ومــتــى يــتــطــلــب الإ�ـــشـــهـــاب، ولــلــهــنــود الــو�ــشــوح والـ

الحتجاج. وهذا اإن دل على �شيء فاإنه يدل على وعي اجلاحظ 

ــر بـــاأنَّ  بــاأمــر هـــذا الخــتــالف بــني الــثــقــافــات والأمم وعــيــاً اآخـ

اإل بال�شتفادة من هذا الختالف والتفاعل  الإ�شابة ل تكون 

بني هذه املدار�س. 

ثالثا: ثقافة الختالف 

تتجلى ثقافة الختالف كما يرى الكاتب بوجود ممار�شات 

ــذه الــثــقــافــة وممــار�ــشــتــهــا يف الــعــ�ــشــور  ــذر هـ مــعــيــنــة تــثــبــت جتـ

املمار�شات  هذه  اإحدى  )املناظرة(  ولعل  املختلفة.  الإ�شالمية 

املــعــروفــة والــتــي تــدل على قبول الخــتــالف والعـــرتاف مبن 

الــراأي  �شاحب  عــن  نظره  وجهة  اختلفت  مهما  فيها  ينت�شر 

ــرز مــن اأ�ــشــ�ــشــوا قــواعــد هــذا املــبــداأ هــم املتكلمة  املــخــالــف. واأبــ

»�شرورية  اأحدهما  نوعني:  اإىل  املعرفة  علماوؤهم  ق�شم  حيث 

به  م�شلماً  قبوله  اإىل  الفرد  ي�شطر  ما  وهــي  ا�شطرارية«   –

»املعرفة  فهي  الأخــرى  اأمــا  املبا�شرة.  واملعطيات  كالبديهيات 

عن  الــنــاجتــة  العقلية  احلــجــة  عــلــى  تعتمد  والــتــي  الــنــظــريــة« 

التفكر والتاأمل. وهناك نوعان للمتكلمني اإما )�شاحب دعوى( 

دعواه.  يثبت  الذي  الدليل  وعر�س  احلجة  عليه  لزمت  وهذا 

الأدلــة  اخل�شم  من  يطلب  اأي  مطالباً  يكون  الآخــر  وال�شنف 

يف  مهمة  قواعد  اأ�ش�شوا  العلماء  اأنَّ  ونــرى  يدعيه.  ما  واإثبات 

هذا اجلانب لعل اأهمها: ت�شنيف اخل�شوم يف دوائر تتدرج من 

اخلا�س اإىل العام. وهناك اأمثلة كثرية يف هذا كمنهج القا�شي 

ــس بعمق  ــذي در�ــ ــي بــكــر حمــمــد بـــن الــطــيــب الــبــاقــالين الــ اأبــ

النبوة  ينكرون  ومــن  باجلملة  الألوهية  ينكرون   من  دعــاوى 

اأنبياء معينني وردَّ على كل منهم ح�شب ادعائه.  ومن ينكرون 

ب�شكل عميق  وا�شتلزم بحثه معرفة معتقدات وحجج اخل�شوم 

على  يعتمد  منهجاً  ذلــك  يف  ونــرى  عليها.  الــرد  مــن  ليتمكن 

قاعدة  قــرب وعمق. وهناك  الآخــر عن  والــرد ومعرفة  الأخــذ 

اأخرى تكمل القاعدة ال�شابقة وهي قاعدة العرتاف باخل�شم 

وقبوله ويف هذا يقول ال�شهر�شتاين »اإن اخل�شم واإن اأخطاأناه 

ل نــخــرجــه مــن عــلــمــاء الــكــالم«. واأمـــا الــقــاعــدة الــثــالــثــة فهي 

ذلك  على  ومثال  والأحــكــام.  املقامات  بني  والتفريق  التمييز 

اأو التخطئة( فكما يرى  التفريق بني )التكفري( و)الت�شويب 

حكم  الت�شويب  بينما  �شرعي  حكم  )التكفري  اأن  ال�شهر�شتاين 

عقلي(. ولكل قاعدة �شواذ فمنهم كعبد القاهر البغدادي يرى 

اأنَّ التكفري واخلطاأ �شواء. ويقر الكاتب اأن املتكلمة يف الإ�شالم 

رغـــم لــغــتــهــم الــ�ــشــر�ــشــة وعــنــف اخلــطــاب قــد الــتــزم معظمهم 

بــالــقــواعــد املـــذكـــورة وهـــذا يف وجــهــة نــظــره دلــيــل عــلــى تر�شخ 

ثقافة الختالف. 

وهنا اأختلف قلياًل مع الكاتب يف التهوين من �شاأن �شرا�شة 

العلماء  �شهدنا مواقف عديدة ميتنع فيها  اللغة، فلقد  وعنف 

التكفري ولكن عنف لغتهم وهجومهم �شد خمالف بعينه  من 

الأذى  ليلحقوا  النا�س  عامة  من  املوتورين  حتريك  ا�شتطاع 

العلماء  كافة  جتنب  اليوم  ون�شهد  باملخالفني.  املــوت  واأحياناً 

ال�شمني  بــالعــرتاف  العامة  يفهمه  قد  وهــذا  داع�س  لتكفري 

ُمتََّبع من  اإ�شكالية حقيقية فعقل العامل  اأمام  بهم. فنحن هنا 

�شاأناً  لي�شت  الفكرية  وتوجهاته  العامة  مــن  كــبــرية  �شريحة 

ومــن هنا  الــنــا�ــس.  مــن  لكثري  �شري  بــل هــي خطوط  بــه  خا�شاً 

تـــربز احلــاجــة اإىل �ــشــرورة رفـــع وعـــي اجلــمــاهــري وجتــنــب ما 

ُيثريهم وخا�شة لغة بع�س املنابر والتي قد تتجنب اأن ت�شرح 

اجتــاه  اللفظي  عنفها  عــرب  �شمنياً  تقوله  ولكنها  بالتكفري 

املخالف.

رابعاً: الختالف والقتبا�س 

يكن  مل  الكال�شيكي  الإ�ــشــالمــي  الع�شر  اإن  الــكــاتــب  يــقــول 

زمن  ولكنه  الختالف  وقبول  التفاهم  زمن  على  مثاًل  فقط 

حــدوداً  و�ــشــع  ولكنه  املخالفني  مــن  القتبا�س  َطــبــق  متفاعل 

ُياأخذ ما يخالف ن�شا �شريحاً يف  وا�شحة لهذا القتبا�س فال 

قراآن اأو �شنة. واأمثلة على القتبا�س: اقتبا�س املعاين والأفكار 

ــا. ولــعــل حــركــة  ــرى وغـــريهـ ــ واقــتــبــا�ــس كــلــمــات مـــن لــغــات اأخـ

اأبرز  العربية من  اإىل  والفنون  العلوم  ونقل �شنوف  الرتجمة 

بني  والــرد  والأخــذ  التفاعل  وهــذا  وقبوله.  القتبا�س  مظاهر 

العهد.  ذلك  كتابات  على  انعك�س  وغريها  الإ�شالمية  العقول 

ختام القول: اإن ذكر هذه النماذج يدعو للفخر ولكنه ل يدعو 

اأي�شاً  القمع  بوجود  العرتاف  يتطلب  فالإ�شالح  لالإ�شالح؛ 

يف ذلك الع�شر. 

قبول الختالف والتفاهم يف الع�سر 

الكال�سيكي الإ�سالمي

تتعدد الإ�شارات اإىل ما�شينا الإ�شالمي فمنها ما يرى اأنَّه ما�شي البطولت والتفوق الإ�شالمي على الأمم ومنها ما يرى اأنَّه منبع �شيق الأفق ل يقبل الآخر. ولعل 

الأ�شتاذ �شعيد بن�شعيد العلوي قد متكن يف مقاله املُحكم يف جملة الت�شامح و املعنون بـ»ثقافة الختالف والتفاهم يف الفكر العربي الإ�شالمي يف )الع�شر الكال�شيكي(« 

اأن ي�شلط ال�شوء على زوايا مبهرة جديرة باأن ُيلفت النظر اإليها خا�شة يف حا�شرنا القائم والذي ي�شهد واحدة من الفرتات الزمنية الع�شيبة التي ت�شيق فيها القلوب 

والأفكار. 
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الـــرتاث  مل�شطلح  تعريفها  يف  الــعــربــيــة  املــعــاجــم  معظم  اتــفــقــت 

ــا، وهــو ما  ــا ومــرياًث اإرًثـ اإىل الفعل ورث يــرث  اأرجــعــتــه  لــغــوًيــا، فقد 

التعريف  يف  وتغايرا  متايزا  وجدنا  بينما  بع�س،  عن  بع�شهم  ورثه 

يقول  فبع�شم  والغرب،  ال�شرق  ومفكري  علماء  عند  ال�شطالحي 

الب�شرية العميقة اجلذور«،  باأن الرتاث هو عبارة عن »اخل�شائ�س 

عرب  وي�شمد  اجــتــمــاعــًيــا،  ُيتناقل  ثــقــايف  »�شكل  بــاأنــه:  اآخـــر  وعــرفــه 

العزيز  عبد  الدكتور/  اأورده  الذي  التعريف  اأجد  ولعلني  الزمن«، 

جاء  فقد  �شاماًل،  تعريًفا  والهوية«  »الــرتاث  مقاله  يف  التويجري 

التعريف ن�شه: »هو كل ما و�شل اإلينا مكتوًبا يف علم من العلوم، اأو 

التاريخ  يف  والعمل  الفكر  اأنتجه  مما  الفنون،  من  فن  يف  حم�شو�ًشا 

الــرتاث  كــل  �شمل  فالتعريف  املــخــتــلــفــة«،  الــعــ�ــشــور  عــرب  الإنــ�ــشــاين 

اأو املــعــنــويــة، فــقــد �شمل الـــرتاث  اأنـــواعـــه، املــاديــة  الإنــ�ــشــاين بــكــافــة 

والعمراين  والعلمي  والفلكلوري  والفني  والأدبــي  والثقايف  الديني 

واحل�شاري.

فعدم  الأمم،  لتقدم  ال�شروريات  يعد من  اأمة  كل  الــرتاث يف  اإنَّ 

اأهــمــيــة  لــه  فــهــو  الأمم،  م�شتقبل  يف  عــقــم  هــو  بـــالـــرتاث  الهــتــمــام 

الأمم  بني  العتبارية  ال�شخ�شية  يعطيها  ثمينة وعظيمة،  م�شتقلة 

الأخرى، وهو مبثابة الأ�شل لأي ثقافة اأو جمتمع ب�شري، وقدمًيا 

اأن  لالإن�شانية  فالبد  اإذن  لــه«،  حا�شر  ل  لــه  ما�شي  ل  »مــن  قيل: 

تهتم برتاثها، واأن تعتز به، واأن حتافظ عليه من النهدام، فطمر 

الرتاث ُيعد من اأب�شع اجلرائم النكراء، فهو يف حمل الفناء لالأمة 

ينادون  والغرب  ال�شرق  املجددين من  بع�س  اأن  ولالأ�شف  الواحدة. 

بطمر الرتاث كاماًل دون متحي�س ومتييز، وهذا خطاأ فادح يجب 

الب�شرية، »ول يوجد تعار�س بني الجتاه للم�شتقبل  اإليه  اأن تنتبه 

اإمنــا  كــقــاعــدة،  الـــرتاث  على  الرتكيز  بــل  الـــرتاث،  على  واملحافظة 

اأ�شتعني  وهــنــا  وو�ــشــوًحــا«،  قــوة  اأكــرث  امل�شتقبل  اإىل  النظرة  يجعل 

عبد  الــدكــتــور/  نقلها  نــهــرو  لل  جــواهــر  الهندي  للزعيم  مبقولة 

نتطلع  اأن  علينا  »اإن  يقول:  حيث  لــه،  مقال  يف  التويجري  العزيز 

امل�شتقبل، واأن نعمل له جاهدين، واأن نحتفظ يف الوقت نف�شه  اإىل 

والعزمية،  الــقــوة  منه  ن�شتمد  لكي  اأمامنا  مــاثــاًل  املا�شي  برتاثنا 

على  واملا�شي  احلا�شر  على  قائًما  كــان  مــا  هــو  لنا  م�شتقبل  وخــري 

اقتالع  اأنف�شنا منه، فمعناه  ننزع  اأو  للما�شي  نتنكر  اأن  اأما  ال�شواء، 

فيه من  ما  عوًدا وجفَّ  يب�س  وقد  تربتنا، فنخرج منها  اأنف�شنا من 

ع�شارة احلياة احلقة«.

الرتاث هو تراث الإن�شان ل تراث الدين ول تراث حقبة معينة 

يجعل  الفهم  فهذا  الأر�ـــس،  مــن  معينة  بقعة  تــراث  اأو  الــزمــن  مــن 

الرتاث عقيًما حمتكًرا منغلًقا على نف�شه وذاته، فالإنتاج الإن�شاين 

الب�شر  وجلميع  وتوجهه،  ولغته  دينه  كان  اأًيــا  الإن�شان  حق  من  هو 

يريد،  مكان  اأي  ويف  اأراد  ما  وقــت  عليه  احل�شول  يف  الكامل  احلــق 

الب�شر، فيحق  اأو منهج فكري يف منعه عن  فال دخل لدين ول لغة 

اإرث  وينقد  ويــدر�ــس  ويناق�س  ويبحث  ويتناول  يّطلع  اأن  للم�شلم 

اأنواعه، وعك�شه �شحيح، ول يحتاج ذلك  احل�شارات املختلفة بكافة 

اإىل تربير، فالعلم ل يربر اأبًدا، يقول الكاتب الأملاين �شتفان ليدر: 

واإن   - والإ�شالمية  العربية  بالدرا�شات  يهتم  ومن  يربر،  ل  »العلم 

كان غري عربي - ومن يهتم بالتاريخ الأوروبي - واإن كان عربًيا- ل 

يحتاج اإىل التربير، لأنَّ الرتاث الب�شري لي�س حكًرا على اأحد«.

العلمية  املوروثات  اأهم  من  يعد  والإ�شالمي  العربي  الــرتاث  اإن 

واإىل  اأوانــهــا  يف  والعربية  العاملية  املكتبات  اأنع�شت  التي  ال�شخمة، 

العربي  املجتمع  على  الكبري  اأثــرهــا  يقت�شر  ومل  احلا�شر،  وقتها 

نه�شتهم  يف  الغرب  بها  ا�شتعان  التي  النوافذ  اأهــم  اإحــدى  كانت  بل 

احلديثة، فعندما كانت احلوا�شر الإ�شالمية يف اأوج ات�شاعها علمًيا 

اأوروبا منغم�شة يف وحل  العلوم دون اختالفها كانت  وثقافًيا يف كل 

الظالم والغيبوبة، مما كان لبع�س ملوك اأوروبا اأن ير�شلوا اأبناءهم 

لتدري�شهم يف احلوا�شر الإ�شالمية، واأخ�س هنا الفرتة بني الدولة 

حالًيا،  برتكيا  العثمانية  الدولة  �شقوط  وحتى  بالأندل�س  الأموية 

ومـــا ظــهــور ظــاهــرة ال�ــشــتــ�ــشــراق يف نــهــايــات الــقــرن الــتــا�ــشــع ع�شر 

وبدايات القرن الع�شرين اإل دليل على الهتمام امللحوظ للمفكرين 

العربي  للرتاث  الكبري  والثقل  الإ�شالمية،  باحل�شارة  الأوروبيني 

كان  �ــشــواء  والــدرا�ــشــة،  والنقد  بال�شرح  تــنــاولــوه  فقد  والإ�ــشــالمــي، 

حث  اأّن  كما  من�شفة،  تو�شطية  بنظرة  اأو  تع�شبية  حــاقــدة  بنظرة 

دليل  هــو  الــرتاث  على  احلــفــاظ  على  امل�شلمني  امل�شت�شرقني  بع�س 

ذلك  ومــن  عندهم،  والإ�ــشــالمــي  العربي  الـــرتاث  اأهمية  على  اآخــر 

يتمثل  العرب  م�شتقبل  اإن   « بريك:  جاك  الفرن�شي  امل�شت�شرق  قول 

اأو  املا�شي  امل�شتقبل يف كثري من احلالت هو  لأنَّ  املا�شي،  اإحياء  يف 

احلا�شر الذي وقع اإحياوؤه وعي�شه من جديد«.

وهم  الإ�ــشــالمــي،  لرتاثهم  متيزهم  يف  امل�شلمني  علماء  يختلف 

العقلي  الإنتاج  اإن  يقول  من  الأول:  اجتاهني:  اإىل  ينق�شمون  هنا 

والب�شري يف الإ�شالم هو الذي ميكن اأن نقول عنه تراث فقط، اأما 

الدكتور  يقول  الــرتاث،  من  اعتباره  ميكن  فال  الوحي  به  جــاء  ما 

اأنــنــا ل نعترب الــقــراآن  اأكــدنــا مــــراًرا  حممد عــابــد اجلــابــري: »لــقــد 

نـــوؤكـــده..، ويف الــوقــت نف�شه نوؤكد  جـــزءا مــن الـــرتاث، وهـــذا �ــشــيء 

جميع  نعترب  اأننا  من  �شابقة  منا�شبات  يف  قلناه  اأن  �شبق  ما  ا  اأي�شً

القراآن  حــول  لأنف�شهم  امل�شلمني  علماء  �شيدها  التي  الفهم  اأنــواع 

واأوامـــر  كــاأخــبــار  اأو  الــذي حــددنــاه،  باملعنى  قــراآنــيــة  �ــشــواء كظاهرة 

ونواٍه هي كلها تراث، لأنها تنتمي اإىل ما هو ب�شري«، فهذا الجتاه 

كتاب  لقدا�شة  الــرتاث  �شمن  يدرجها  اأن  يف  وال�شنة  الــقــراآن  ينزه 

اأما الجتاه الآخر فهو يُعد كل ما جاء به الإ�شالم  اهلل و�شنة نبيه، 

يقول  الب�شري،  العقل  اأو عن طريق  الوحي  �شواء عن طريق  تراًثا 

اآبائنا  الإ�شالمي هو ما ورثناه عن  »فالرتاث  العمري:  اأكرم �شياء 

املنجزات  و�شائر  و�شناعات  وفنون  واآداب  وقيم  وثقافة  عقيدة  من 

الأخرى املعنوية واملادة، ومن ثم فلن يقت�شر الرتاث على املنجزات 

–القراآن  الإلهي  الوحي  ي�شمل  بل  واملادية،  واحل�شارية  الثقافية 

من  الوحي  اإخراج  باأن  ونرى  اأ�شالفنا«،  عن  ورثناه  الذي  وال�شنة- 

لأنــه  تــراًثــا  يعد  فهو  قد�شيته،  مــن  ي�شعف  ل  الإ�ــشــالمــي  الـــرتاث 

ما  ال�شابق  اجليل  ولــول  الالحقة،  لالأجيال  ال�شابق  اجليل  خلفه 

النبوية  الأحــاديــث  مــن  الكثري  اأن هناك  كما  الـــرتاث،  هــذا  وجــدنــا 

حتتاج اإىل جعلها يف ميزان ال�شحة والكذب.

من  الأوىل  الــعــ�ــشــور  يف  ظــهــرت  ــــرتاث  الـ تــقــديــ�ــس  ظـــاهـــرة  اإنَّ 

املـــحـــدث، حــتــى و�ــشــل  الــقــدمي عــلــى  الإ�ـــشـــالم، وتــعــ�ــشــبــهــم لل�شعر 

ببع�شهم رف�س احلديث ولو كان ي�شبه القدمي يف جودته واإتقانه، 

وت�شمع  ترى  من  اأكــرث  »ومــا  الو�شاطة:  كتابه  يف  اجلرجاين  يقول 

فاإن  املتاأخرين،  بعيب  يلهج  الرواة من  اللغة، ومن جلة  من حّفاظ 

اأحدهم ين�شد البيت وي�شتح�شنه وي�شتجيده، ويعجب منه ويختاره، 

فاإذا ن�شب اإىل بع�س اأهل ع�شره و�شعراء زمانه كّذب نف�شه، ونق�س 

ت�شليم  واأقل مرزاأة من  اأهون حمماًل،  الغ�شا�شة  تلك  وراأى  قوله، 

اأمر يف غاية  اإىل مولد«، وهذا  بالإح�شان  والإقــرار  ف�شيلة ملحدث، 

كيف  ولــكــن  الــوحــي،  ن�شو�س  نقد�س  اأن  ميكن  رمبــا  اإذ  اخلــطــورة، 

يقول:  حيث  عمان  علماء  اأحــد  قول  واأعجبني  ب�شر؟،  قول  نقد�س 

»الــــرتاث فــيــه الــغــث الـــذي يــجــب تــركــه ودفـــنـــه، ويــوجــد مــا ميكن 

العموم،  وجــه  على  اأخـــذه  ميكن  مــا  وهــنــاك  ومتحي�شه،  مناق�شته 

ويخطئ«،  الإن�شان  فيه  ي�شيب  ب�شري،  اإنتاج  املطاف  نهاية  فكله يف 

وُيرجع بع�س املفكرين �شبب ظهور اجلماعات الإرهابية يف الوطن 

الكثري  كتب  يف  امل�شتفحل  اخلطاأ  رغم  الرتاث  تقدي�س  اإىل  العربي 

اأو  حممد،  النبي  عــن  كــاذبــة  اأحــاديــث  مــن  نقلوه  فيما  العلماء  مــن 

لها  كان  اأفــكــاًرا  بذلك  فبنوا  لالإ�شالم،  خاطئ  فهم  يف  اأخــذوه  فيما 

الدور الأ�شا�شي لالعتقاد بها، وال�شري فيها، ومن ذلك اأفكار القتل 

الإرهــابــيــة  اجلــمــاعــات  بها  فــاأخــذت  والــفــنت،  والتع�شب  والــتــغــريــب 

دعا  الذي  الإ�شالم  واأنها يف �شميم  الإ�شالم،  �شرًبا من  واعتربوها 

التي جاءت  الإ�شالم  لتعاليم  ت�شويه حقيقة  وهذا  العلماء،  كبار  له 

بها الآيات القراآنية ال�شحيحة والأحاديث النبوية املتواترة.

ُيعد مفهوم الرتاث من امل�شطلحات التي اأحدثت تبايناً واختالفاً يف فهمه وتف�شريه وتاأويله ودرا�شته بني الأو�شاط الفكرية والفل�شفية والثقافية العاملية عامة والعربية خا�شة، 

فمنهم ناقد للرتاث وناٍف حلقه، ومنهم مقد�س للرتاث وجاعله يف برج عال، ومنهم من جعله يف ميزان اخلطاأ وال�شواب ناأخذ منه ال�شالح ونرمي الطالح، وكل هذا التباين 

احلا�شل بني الُعلماء �شببه النظرة اجلانبية للرتاث، وطريقة التعامل معه، ومن ذلك ما نراه يف مقال الدكتور »احل�شان �شهيد« يف مقاله يف جملة الت�شامح »مفهوم الرتاث يف 

الفكر الإ�شالمي«، فقد حاول اأن يربز نظرة العلماء امل�شلمني وت�شنيفهم للرتاث الإ�شالمي، وما يت�شمنه الرتاث وما ل ميكن اأن نطلق عليه تراث.

الرتاث ُمتهًما يف حمكمة القبول والرف�ض والإن�ساف
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امل�شت�شرق  ا�شتهر  الغرب  يف  احلديثة  القراآنية  الدرا�شات  ومن 

ــاين الــبــارو تــيــودور نــولــدكــه وكــتــابــه »تــاريــخ الـــقـــراآن«، ومتيز  الأملــ

ويحتوي  للعربية،  اإل  ــرى  اأخـ للغة  يــرتجــم  مل  بــاأنــه  الــكــتــاب  هــذا 

الــكــتــاب على ثــالثــة اأقــ�ــشــام: اأ�ــشــل الــقــراآن وجــمــع الــقــراآن وتــاريــخ 

نبوة  ق�شية  القراآن  اأ�شل  ق�شم  يف  طرح  قد  فنولدكه  القراآن،  ن�س 

اأنَّ  اإىل  ا�شتناداً  النبي  اأمّية  ..اإلخ وهو يقبل  الوحي  النبي وطرائق 

النبي  طريقة  اأن  يــرى  اأنــه  كما  اأميني،  كانوا  اإ�شرائيل  بني  اأنبياء 

مل  هــذا  لكن  ال�شفوي،  احلفظ  مع  الكتابة  هي  الــقــراآن  تدوين  يف 

يثنه عن حماولة قراءة تركيبة الن�س ومفرداته واألفاظه والنظر 

عن  فيه  فتحدث  الــقــراآن«  »جمع  ق�شم  اأمــا  املو�شوعية،  الوحدة  يف 

اأيـــام عثمان وهــو ل ي�شدق روايـــة اجلمع  اجلــمــع ومــعــاين اجلــمــع 

اأيام حياة  الإ�شالمية ول يقدم بدائل �شوى ما ذكرنا عن التدوين 

الثالث  الق�شم  ويف  عثمان،  اأيــام  امل�شحف  يف  ال�شور  وترتيب  النبي 

القراآن: َيحاول نولدكه وتالمذته  امل�شمى بتاريخ ن�س  الكتاب  من 

تــتــبــع مــ�ــشــاألــة الأحــــرف الــ�ــشــبــعــة والـــقـــراءات الــقــراآنــيــة »املــتــواتــرة 

وال�شاذة«.

حتى  القراآنية  الــدرا�ــشــات  على  هــذا  نولدكه  كتاب  �شيطر  لقد 

مطالع ال�شتينيات وقد ظهر هذا التاأثري على الدار�شني من خالل 

اخل�شائ�س  مو�شحا  مراحل  ثــالث  اإىل  املكية  للمرحلة  تق�شيمه 

من  اتــخــذ  النبي  اأن  فكرته  اإىل  اإ�ــشــافــة  مــرحــلــة،  لكل  الأ�ــشــلــوبــيــة 

اأنبياء بني اإ�شرائيل منوذجا له، ومبا اأن العهدين مل يرتجما قبل 

الإ�شالم فريى اأنه اأخذ الن�شو�س �شفهيا.

ريجي�س  والفرن�شي  بــل  ريت�شارد  الــربيــطــاين  مــن  كــل  قــام  وقــد 

الــلــغــات  اإىل  الــــقــــراآن  بــرتجــمــة  بـــــارت  رودي  والأملـــــــاين  بــال�ــشــري 

قـــــراءات  اإىل  ــة مــ�ــشــتــنــديــن  ــيــ ــانــ ــيــة والأملــ ــيـــزيـــة والــفــرنــ�ــش ــلـ الإجنـ

الفيلولوجية  الــدرا�ــشــات  ال�شيد  ويلخ�س  واأ�شلوبية،  فيلولوجية 

الن�س  اأنَّ  اأولها  خطوط:  ثالثة  يف  امل�شت�شرقني  لدى  التاريخانية 

القراآين يف جمموعه هو ما خلفه حممد، والثاين: اأن القراآن دّون 

ا�شتنادا اإىل مدونات كّتاب النبي، اأما اخلط الثالث فيذهب اإىل اأنَّ 

النبي  الذي خلفه  الرتتيب  ال�شور احلايل هو خُمتلف عن  ترتيب 

لأ�شحابه ورمبا اختلف ترتيب بع�س الآيات يف ال�شور. 

للن�س  تفكيكيتان  راديكاليتان  قراءتان  �شادت  اأنَّه  الكاتب  يذكر 

تفكيك  اإىل  �شعت  فـــالأول  الــيــوم  وحتى  الثمانينات  منذ  الــقــراآين 

الن�س من الداخل، اأما الراديكالية الثانية فكانت تبحث عن اأ�شول 

الراديكالية  التفكيكية  قــاد  الن�س،  تركيبة  يف  �شريانية  اأو  عربية 

الرواية  نق�س  على  واعتمدت  وان�شبورو  جون  الربيطاين  الأوىل 

كّتاب  مــن  عثمان  عهد  يف  جمعت  الــقــراآن  ن�شو�س  اإن  تقول  التي 

النقط  عمليات  جاءت  الأولية  الكتابة  هذه  وبعد  واأ�شحابه،  النبي 

ظهرت  ومنها  له،  �شابطة  للن�س  التالوة  جاءت  ولهذا  والت�شكيل، 

بعده تالمذته  وان�شبورو ومن  الع�شر، ويذهب  اأو  ال�شبع  القراءات 

مثل كوك وكرون اإىل اأن النبي مل يدون �شيئاً واإمنا بقيت ن�شو�س 

من القراآن يف ذاكرة و�شحف اأ�شحاب النبي وجيل التابعني وتالها 

الن�س احلايل يف  ا�شتقر  ثم  وتغيري  وتعديل وحترير  اإعــادة �شبط 

القرن الثالث الهجري.

اأنَّ  اأ�شباب منها  لعدة  كتاب غربيني  لنقد من  وان�شبورو  تعر�س 

القول بتحرير وتعديل الن�س ملدة قرنني بحاجة لإثبات ذلك عن 

طريق خمطوطات اأوىل، ثانياً اإن اختالف امل�شلمني اختالفاً �شديًدا 

من  وجمموعة  الإ�شالمية  الفرق  وظهور  عثمان  خالفة  اأواخر  يف 

وخــالــفــوا  بتحريفه،  اأحـــد  يــقــل  ومل  الــقــراآن  بنق�س  قــالــوا  الــغــالة 

اأكرثية امل�شلمني يف تاأويل الن�س القراآين وخال�شة الأمر اأن الن�س 

ا�شتقر قبل النق�شام ولول ذلك لظهرت م�شاحف متنوعة.

الن�س  ــادة  ــ اإعـ عــلــى  الــثــانــيــة  الــراديــكــالــيــة  التفكيكية  اعــتــمــدت 

الـــقـــراآين اإىل عــنــا�ــشــره الأولـــيـــة واملــ�ــشــوؤول عــن هـــذا الــتــوجــه هما 

نزل  الــذي  لي�س  املكي  القراآن  اأن  ليلنج  ويــرى  ولوك�شنربج،  ليلنج 

على النبي بعد بلوغه الأربعني فقط، واأنَّ امل�شيحية كانت منت�شرة 

من  اأو  ن�شرانًيا  حممد  كان  ورمبا  اجلزيرة  �شبه  يف  كبرية  ب�شورة 

�شياغتها  اأعــيــدت  ثــم  وتــرجــمــهــا  م�شيحية  اأنــا�ــشــيــد  اأخـــذ  احلــنــفــاء 

اكت�شاف  ميــكــن  الإ�ــشــافــات  مــن  بالتخل�س  ــه  ــ اأنَّ ويـــرى  لــلــعــربــيــة، 

ليلنج  ل، لكن  الأوَّ القراآن  التي متثل  امل�شيحية  العميقة يف  الطبقة 

من  اأنــه  والواقع  العليا،  الطبقة  لإظهار  �شاملة  مبحاولة  يقم  مل 

اأو  مقنعة  م�شيحية  هو  الإ�شالم  اأ�شل  اأن  يثبت  اأن  يحاول  درا�شته 

ظاهرة!.

ــا لــوكــ�ــشــنــربغ فــقــد ركـــز عــلــى الــفــيــلــولــوجــيــا، ويــذهــب اإىل اأن  اأمـ

املوجودة  ال�شريانية  الكلمات  تلك  معنى  جهلوا  واملف�شرين  النبي 

يف القراآن، لكنه رغم ادعائه فاإنه يعجز عن اأن ياأتي ب�شورة قراآنية 

ولو ق�شرية باأ�شلها ال�شرياين كاماًل، كما اأنَّه يفرت�س اأن النبي مل 

امل�شيحي وا�شتعان بكتاب م�شيحيني  العامل  واأنه نهل من  اأمًيا  يكن 

وملا  املكية،  للهجة  ترجمه  ثم  بال�شريانية  القراآين  الن�س  اإنتاج  يف 

نطق  وتغري  القراآنية  الأ�ــشــول  ن�شيان  بــداأ  واأ�شحابه  النبي  مــات 

الكلمات وبقيت الإ�شارات.

مع  تت�شابه  لوك�شنربغ  حمــاولــة  اأن  مقالته  يف  الــكــاتــب  ويــذكــر 

حمــاولــة جــوزف الــقــزي يف اأنَّ الــقــراآن مــاأخــوذ مــن اأ�ــشــول يهودية 

م�شيحية اأو ما عرف باملذهب الأبيوين، وهم الذين ظهروا عندما 

كانت امل�شيحية خُمتلطة باليهودية ومنهم ورقة بن نوفل وخديجة 

لكن  حممد  ا�شتخالف  اأراد  ورقــة  اأنَّ  الغزي  ويــروي  خويلد،  بنت 

الفرق بني قراآن حممد  اأنَّ  اإىل  املدينة، فيذهب  اإىل  حممد هاجر 

للجماعة  �شعائري  ن�س  املحمدي  القراآن  اأن  العثماين  وامل�شحف 

لالمرباطورية  مقد�س  كتاب  هو  العثماين  امل�شحف  اأمــا  الأبيونة 

اجلديدة، وي�شل لوك�شنربغ والغزي اإىل نف�س النتائج اأنه قراآن عن 

اأ�شل �شرياين ومعانيه جهلت لزوال قرائه.

ي�شتطعوا  مل  امل�شيحيني  العلماء  اأكـــرث  اأنَّ  اإىل  ال�شيد  يــذهــب 

امل�شيحية/ اأو  اليهودية  اأو  امل�شيحية  الأ�شول  فكرة  من  التخل�س 

الوارد يف القراآن لي�س  اليهودية للقراآن منذ قرون، واأن القتبا�س 

ال�شرائع  الدين وتعدد  الت�شابهات يف وحدة  لتعليل  دينياً  اأو  ثقافياً 

التي  القراآن  مو�شوعة  يف  ويتجلى  ن�شًخا،  اأو  ترجمة  كان  رمبا  بل 

اأ�شدرتها موؤ�ش�شة بريل يف اأربعة جملدات طغيان املنهج التاريخاين 

مع ميول اي�شتمولوجية جديدة، وهي تو�شح مقدار ال�شياع الذي 

طغيان  اأن  واأرى  بالغرب،  القراآنية  الدرا�شات  يف  التفكيكية  فعلته 

الــقــراآين  للن�س  بفهم  اخلــروج  حمــاولــة  هــو  الفيلولوجية  املناهج 

روؤى  من  تعزز  اأفكار  لتمرير  -العربية-  الأ�شلية  لغته  واقع  خارج 

ال�ــشــتــغــال على  يــخــدم م�شاحلهم لأنَّ  ــان مبــا  الأديــ الــغــرب اجتـــاه 

الكلمة دون الن�س كوحدة كاملة يُغاير يف فهم املعنى.

الن�شو�س املن�شورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�س بال�شرورة راأي جملة التفاهم اأو اجلهة التي ت�شدر عنها.

جملة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�س : 24605799 968+
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يتناول ر�شوان ال�شيد يف مقالته مبجلة الت�شامح حتت عنوان »جوانب من الدرا�شات القراآنية احلديثة واملعا�شرة يف الغرب« الدرا�شات التي قام بها الغربيون على الن�س القراآين، فقد كان هدف 

الكتابات يف القرن الثاين ع�شر يف الغرب الرد على القراآن والإ�شالم ل�شالح امل�شيحية، وقد ق�شم بع�س الدار�شني التعامل مع القراآن عند الأوروبيني اإىل مرحلتني: مرحلة الع�شور الو�شطى 

املتاأخرة والتي تتميز بالرد على الق�شايا الالهوتية يف القراآن، اأما املرحلة الثانية فكانت ملقاربة الروؤى اجتاه العامل بني ال�شرق والغرب اأو الإ�شالم وامل�شيحية، وقد حتول الهتمام لدى العلماء 

يف القرن التا�شع ع�شر اإىل درا�شة القراآن بطريقة فيلولوجية تاريخانية، ويتجلى من جتربة علماء اللغة الغربيني ال�شابقني عند ا�شتخدام هذه الطريقة للفتك بالعهدين القدمي واحلديث 

وهم يحاولون اأن ياأخذوا نف�س امل�شلك يف تعاملهم مع الن�س القراآين، هذا لأنَّ طبيعة املناهج الفيلولوجية التاريخانية يف قراءة الن�شو�س تتعامل مع املفردات والكلمات لكي تدر�س اأ�شولها 

وتاريخيتها ولي�س الن�س كاماًل كوحدة كاملة. 

من مناهج الغرب احلديثة يف درا�سة الن�ض القراآين

qabuazan@gmail.com


