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الدكتورة نادية الشرقاوي*

أتقدم بداية بجزيل الشكر إىل فضيلة األستاذ زكي امليالد ،رئيس حترير
جملة «الكلمة» ،عىل دعوته الكريمة ألكون ضمن األقالم التي تشهد بصدق
عىل نجاح مولود فكري ،انطلق يف تسعينات القرن املايض ،واستطاع أن يستمر
سنوات ،حتى جاوز «ربع قرن من الزمان» ،لنحتفل مجي ًعا يف العامل اإلسالمي
رش ًقا وغر ًبا بذكرى «اليوبيل الفيض» ،ذكرى متيز جملة «الكلمة» ،وصمودها يف
الساحة الفكرية ،فق َّلام حيصل هذا النجاح ملثيالهتا من املجالت العلمية ،بسبب
ضغط الظروف املادية ،ووقوع املتغريات الطارئة التي تُضعف عزيمة الكثري
من املشتغلني يف هذا املجال ،فتدفعهم إىل االستسالم والرتاجع ،والتخيل عن
هذه املشاريع العلمية التي تثمن مسرية البحث العلمي اجلاد.
ولعل هذا النجاح الذي حظيت به جملة «الكلمة» ،يف نظري ،يعود إىل
سببني اثنني:

السبب األول :ويتجىل يف صدق القائمني عىل هذه املجلة ،بد ًءا من

* كاتبة وباحثة يف القضايا النسائية يف اإلسالم ،وخمتصة يف علم األديان ،من املغرب ،نرشت
بعضا من بحوثها يف الكلمة ،الربيد اإللكرتوينcharkaouinadia@hotmail.com :
ً
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رئيس التحرير األستاذ زكي امليالد ،الذي انكب سنوات كثرية عىل الكتابة يف قضايا جتديد
الفكر اإلسالمي ،ومت َ َّيز بفكره املتنور واملنفتح عىل خمتلف األفكار والقضايا الراهنة،
بمناقشته املوضوعية واجلادة للمواضيع املختلف فيها ،برؤية مستوعبة لقيم احلرية واحلوار
والتسامح ،ثم هيئة التحرير التي تقوم بفحص ومتحيص البحوث ،ونرش أجودها ،واهليئة
االستشارية التي تتميز أسامؤها بأعالم َب َص َمت الفكر اإلسالمي املعارص بحضور قوي يف
وأخريا الطاقم التقني الذي يتوىل فن التصفيف واإلخراج بجودة عالية.
جمال التأليف،
ً
فكل هذه األمور ،املتكاملة فيام بينها ،تعكس اجلهد املتواصل والدائم للطاقم القائم
عىل هذه املجلة ،والتعاون القوي فيام بينه ،ببذل ما يف الوسع وتفريغ اجلهود الكبرية إلنجاح
هذه املجلة ،وختصيص الكثري من الوقت عىل حساب األمور احلياتية األخرى التي ربام
عرضا ومضمونًا.
حتظى باألمهية نفسها ،لتكون املجلة ،بني يدي القارئ ،يف أحسن صورة ً
السبب الثاين :استطاعت جملة «الكلمة» بإيامهنا احلقيقي بمبدأ االختالف والتنوع،
يمس الوحدة والتضامن اإلسالمي،
وجتنبها ما يثري النعرات الطائفية أو العصبية ،وكل ما ُّ
جلب الكثري من األقالم اجلادة يف جماالت الفكر اإلسالمي ،والعلوم اإلنسانية واالجتامعية،
اهلم الفكري ،وتسعى إىل إصالح وجتديد حقل الدراسات اإلسالمية،
والتي تتشارك معها َّ
بمواكبة املجلة هلذه البحوث العلمية اجلادة ،وتوفري الدعم هلا ،بتشجيعها عىل الكتابة،
وبنرش مقاالهتا ،وإيصاهلا للقارئ املهتم هبذا املجال.

وهبذا أكدت جملة «الكلمة» بالفعل الرغبة احلقيقية التي تعكس اعتدال الفكر،
وصواب الرؤية واملنهج ،يف فتح امللفات الفكرية الراهنة ،بالبحث عن األقالم الرصينة،
مهة الباحث املبتدئ ،وينري طريقه ،ويزرع
التي تؤ ّثث معها مشهدً ا فكر ًّيا راق ًيا ،يرفع من َّ
األمل يف قلب من يئس من اإلنتاجات الرديئة التي تيسء حلقل املعرفة ،بسبب ترسب
التفاهة إىل كل ما هو فكري ،واخرتاق من ال صلة له هبذا املجال ُمدَّ ع ًيا االشتغال بالبحث
العلمي.
ويف هذا الباب ،ال بد وأن نشري إىل الرتحيب الكبري واالهتامم املتميز الذي حتظى به
الدراسات النسائية املعتدلة من ِقبل جملة «الكلمة» ،وإتاحة الفرصة لألقالم النسائية للكتابة
أيضا ،فبخالف أغلب املجالت التي تعرتض عىل نرش ما له عالقة هبذا املجال ،بسبب
فيها ً
طغيان الطابع األيديولوجي واألحكام املسبقة عىل املواضيع الفكرية من هذا القبيل ،تسعى
جملة «الكلمة» إىل الرقي بالدراسات النسائية يف العامل اإلسالمي ،وإخراجها من خندق
الثنائية األيديولوجية التي تتحكم فيها دون وصول إىل حل صائب ،والنبش يف األسباب

6

الكلمة األوىل

احلقيقية التي جعلت واقع املرأة املسلمة خيتلف عن التنظري الذي جاءت به النصوص الدينية
املؤسسة ،القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ،وتضعها يف خانة التخ ّلف والرتاجع عن
مواكبة مسرية النمو احلضاري.

فموضوع املرأة يف اإلسالم يعدُّ من أولويات جملة «الكلمة» ،إذ واكبت هذه املجلة
موضوع املرأة بكل حيثياته ،ووضعت جمموعة من األفكار التي تنري البحث العلمي يف هذا
الشأن منذ انطالقتها ،فاملتتبع ملسار املجلة جيدها قد حافظت منذ بدايتها عىل مواكبة أعامل
املؤمترات ،التي تقام حول موضوع املرأة((( ،وطرح مسألة املرأة باعتبارها من املفاهيم القلقة
التي ال ينبغي إغفاهلا ضمن املرشوع احلضاري اإلسالمي.
ومن املقاالت املنشورة بمجلة «الكلمة» نذكر منها:

« -قراءة يف خطاب فاطمة املرنييس النسوي» لفاطمة حافظ من مرص.

« -املرأة واجلنوسة :مطالعة يف القرآن الكريم» ملحمد هتامي دكري من املغرب.

ومن املقاالت التي نرشها رئيس التحرير األستاذ زكي امليالد يف هذا املوضوع:

« -املرأة يف املرشوع اإلسالمي املعارص من منظور نقدي»(((.

« -الفكر اإلسالمي وقضايا املرأة»(((.

 «الفكر العريب املعارص وجتديد قضايا النظر يف قضايا املرأة»(((.« -الفكر الديني وجتديد النظر يف قضايا املرأة»(((.

« -املنحى اجلديد يف الفقه الشيعي يف جمال املرأة»(((.

ماسة إىل إعادة النظر ،لسببني اثنني ،كل
يرى زكي امليالد أن واقع املرأة يف حاجة َّ
منهام له تأثري كبري يف هذا الواقع :األول أثر تغيرُّ الزمن يف تغيرُّ األحكام االجتهادية ،والثاين

((( قامت جملة الكلمة بتغطية عدد من املؤمترات منها:
 «املؤمتر العاملي الرابع للمرأة» الذي انعقد ببكني عام 1995م. «املؤمتر العاملي عن وضع املرأة املسلمة يف املجتمعات املعارصة» الذي انعقد بامليزيا عام 2007م. «مؤمتر :قضايا املرأة ...نحو اجتهاد إسالمي معارص» الذي انعقد بالقاهرة عام 2014م.((( العدد  ،9خريف سنة 1995مhttp://kalema.net/home/article/view/50 :
((( العدد  ،21خريف سنة 1998مhttp://kalema.net/home/article/view/339 :
((( العدد  ،29ربيع سنة .http://kalema.net/home/article/view/184 :2000
((( العدد  ،30شتاء سنة 2001مhttp://kalema.net/home/article/view/274 :
((( العدد  ،57خريف سنة 2007مhttp://kalema.net/home/article/view/794 :
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رضورة إعادة النظر بتجدُّ د الواقع ،فيقول« :يف أغلب املنظومات الثقافية ،القديمة واحلديثة
واملعارصة ،هناك بعض املفاهيم التي يمكن أن نصطلح عليها باملفاهيم القلقة ،وهي التي
تتّصف بطابع إشكايل ،حيث تتعدَّ د حوهلا االجتهادات ،ووجهات النظر بصورة خمتلفة،
وأحيانًا متناقضة ...وهذه املفاهيم القلقة غال ًبا ما تفرض حضورها مع مرور الزمن وتجَ َدُّ د
الواقع ،معرف ًّيا وموضوع ًّيا ،سع ًيا باجتاه إخراج هذه املفاهيم من حالة القلق إىل حالة
االستقرار ،حيث الوضوح واالتفاق ما أمكن ...وقد اتّصفت هذه املفاهيم «القلقة» بوضعية
خاصة داخل منظوماهتا الثقافية ،من حيث االشتغال الفكري والثقايف ،وحتى األديب يف
بعض األحيان ،وكان هلذا االنشغال املستدام ،أثره عىل خلق حالة من الدينامية واحلركية
واإلثراء ،بوسائط النقد واحلوار والنرش .ومن املفاهيم التي يشتد حوهلا القلق يف اخلطاب
اإلسالمي احلديث واملعارص ،مسألة «املرأة» وجدلية دوهلا االجتامعي العام ...وحمور هذا
القلق يف قضية املرأة ،هو جدلية دورها االجتامعي ومشاركتها يف الوظائف العامة»(((.

والرتباط «مسألة املرأة» باملنظومة الفقهية ،فهي منذ بداياهتا متصلة بحركة الفقه
انفتاحا برز حضور املرأة يف املجتمع ،وكان هلا
صعو ًدا وهبو ًطا ،فمتى عرفت هذه احلركة
ً
دور يف حتقيق مفهوم االستخالف والبناء احلضاري لألمة ،ومتى كان حركة الفقه منغلقة تم
تغييب املرأة ،وبالتايل احلد من حريتها وفاعليتها داخل املجتمع ،يقول زكي امليالد« :وهذه
احلركة اجلديدة التي تنامت وتراكمت ،ووصلت إىل هذا املستوى من التطور والتجديد
خصوصا وأهنا تستند إىل
يف فقه املرأة ،يبدو أهنا سوف حتافظ عىل بقائها وحضورها،
ً
قواعد وأصول استداللية وبرهانية ،وتتصل بحقل علمي ُي َعدُّ من أبرز حقول الدراسات
اإلسالمية وأكثرها عراقة وثراء ،وهو حقل الفقه اإلسالمي الذي ُعرفت به احلضارة
اإلسالمية أكثر من أي حقل آخر ،ومت َّيزت به حتى ُوصفت بحضارة الفقه .ولكون التجديد
يتصل بقضايا املرأة األمر الذي يؤكّد احلاجة هلذه احلركة ،ويلفت النظر إليها ،ويساعد عىل
بقائها وحضورها وذلك لتأخر التجديد والنظر االجتهادي اجلديد يف هذه القضايا املتصلة
باملرأة ،والتي كانت بأمس احلاجة والرضورة إىل املراجعة وإعادة النظر بعد التغيرُّ الواسع
والكبري الذي حصل يف واقع املرأة اليوم»(((.
هذه الرؤية املنهجية التي تضع تصورها جملة «الكلمة» ،والتي تعكس الوعي بقضايا
املرأة ،هي رؤية اجتهادية جديدة ،تتقاطع مع ما تت َّبناه ُث َّلة من الفاعالت يف احلقل النسائي،
خصوصا يف املغرب ،وهي رؤية تتميز بالوسطية واالعتدال ،وتنبثق من الرؤية القرآنية
ً
(7) http://kalema.net/home/article/view/50
(8) http://kalema.net/home/article/view/794
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الكلمة األوىل

الشمولية للنساء ،وتؤكد رضورة استعادة املفهوم القرآين لإلنسان ،وفق القيم األخالقية
يؤسس هلا القرآن الكريم ،وإعادة قراءة اآليات
الكونية ،واملفاهيم األساسية للمساواة التي ّ
عىل ضوء رسالة القرآن األخالقية.
ويف هذا الصدد ،كان يل رشف الكتابة بمجلة «الكلمة» ،فأتيحت يل الفرصة ألشارك
فيها بمقالني يف موضوع املرأة ،األول بعنوان« :النسويات املسلامت املعارصات ...اجتاهات
وإشكاالت» ،نرش هذا املقال يف العدد  ،104صيف سنة  ،((( 2019واملقال الثاين بعنوان:
«أسس العالقة بني املرأة والرجل من منظور قرآين» ،نرش بالعدد  ،105خريف سنة
.((1( 2020
ويف األخري أكرر شكري لفضيلة األستاذ زكي امليالد ،عىل هذه الفرصة الطيبة،
ثمن كل اجلهود املتضافرة بقصد حتقيق مزيد من النجاح ملجلة
التي ال أملك فيها إلاَّ أن ُأ ّ
«الكلمة» ،لتبقى يف أوج عطائها ،تسهم يف إغناء املكتبة الفكرية ،وتقدم للقارئ ما يل ّبي
حاجته املعرفية.

(9) http://kalema.net/home/article/view/1514
(10) http://kalema.net/home/article/view/1525
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مدخل

ح ّققت البرشية يف العرص احلديث إنجازات إنسانية عظيمة ،فقد
الرق واالستعباد ،التي كانت منترشة يف خمتلف أنحاء العامل،
جتاوزت ظاهرة ِّ
من بدايات التاريخ البرشي ،حيث كان يتم أرس قسم من أبناء البرش عرب
احلروب والغارات ،واختاذهم عبيدً ا أر َّقا َءُ ،يباعون و ُيشرتون ،ويعيشون
مسلويب اإلرادة واحلرية واحلقوق.

كام جتاوزت البرشية ظاهرة االستعامر ،والتي عانت منها أكثر شعوب
العامل ،حيث كانت احلكومات القوية لبعض البلدان ،تبسط قوهتا العسكرية
عىل البلدان والشعوب األخرى ،لتصبح خاضعة لسلطاهنا ،تتحكم يف شؤوهنا،
وتسيطر عىل مقدراهتا.

ومن اإلنجازات اإلنسانية العظيمة يف هذا العرص ،إقرار مواثيق حقوق
اإلنسان ،رغم أهنا ال تزال تتعرض لالنتهاكات والتجاوزات يف معظم دول
العامل ،لكنها أصبحت رشعة عاملية ،ووع ًيا إنسان ًّيا عا ًّما ،ومرجعية حيتكم إليها.
ويف هذا السياق يأيت عنوان متكني املرأة كمعلم بارز يف مسرية
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عصورا ُيتنكَّر
اإلنجازات اإلنسانية يف العرص احلديث .فقد عاشت املرأة منذ فجر التاريخ
ً
فيها إلنسانيتها ،حيث كانت حقيقتها اإلنسانية موضع بحث ونقاش ،ويف أحسن الفروض
قياسا إىل الرجل ،فهي دونه قيم ًة ورتب ًة ،وجيب أن
كانت تعترب إنسانًا من الدرجة الثانيةً ،
تكون حتت سلطته وهيمنته ،مسلوبة احلرية واإلرادة ،تعيش عىل هامش احلياة التي يتفرد
بإدارهتا الرجال ،بينام تبقى املرأة معطلة القدرات واإلمكانات.
لكن هذا الواقع املهني قد تغيرّ إىل حدٍّ كبري يف العرص احلديث ،و ُأتيحت للمرأة
فرص التعليم والعمل ،واملشاركة يف خمتلف ميادين احلياة ،وأثبتت املرأة جدارهتا وكفاءهتا
التي ال تقل عن الرجل ،يف القيام بشتى األعباء واملسؤوليات ،كرئاسة الدولة ،وإدارة وزارة
الدفاع ،ومنصب القضاء ،وذلك ما حصل يف عدد من الدول واملجتمعات.

لكن هذا التطور ال يسري بوترية واحدة يف املجتمعات ،بل تتفاوت رسعته بني
جمتمع وآخر ،ويف بعضها تكون مسريته بطيئة متعثرة .حيث ال تزال خملفات عصور التمييز
والتهميش ضد املرأة واق ًعا قائماً  ،حتميه بعض الثقافات املوروثة واألعراف االجتامعية ،وال
تزال هناك ممانعة يف بعض املجتمعات لسياسات متكني املرأة.
من ناحية أخرى فإن هذا التطور اإلجيايب يف واقع املرأة ،أثار بعض التحديات واآلثار
السلبية ،يف البعد االجتامعي واألخالقي ،وذلك ما يوجب املعاجلة واالستيعاب لتلك
التحديات ،وتاليف تلك السلبيات.

ويف ثقافتنا الدينية األصيلة نجد معامل رؤية إنسانية منصفة للمرأة ،تدعو إىل مشاركتها
وتعزز القيم األخالقية التي حتمي املجتمع من منزلقات العواطف واألهواء،
ومتكينها،
ّ
ُوجه إىل التوازن يف االستجابة ملتطلبات التنمية االجتامعية ،حتى ال يكون التقدم يف
وت ّ
جانب عىل حساب جوانب أخرى .فالتنمية األخالقية القيمية جيب أن تواكب التنمية
االقتصادية االجتامعية .وبناء اإلنسان هو األساس يف بناء األوطان واملجتمعات ،ومحاية
كيان األرسة جزء ال يتجزأ من محاية كيان املجتمع والوطن .وتلك مسؤوليات مشرتكة بني
الرجل واملرأة.

مفهوم التمكني

متكني اإلنسان يف هذه احلياة قرار إهلي ،فقد خلقه اهلل ليكون خليفته يف األرض،
ّ
وسخر له ما يف الكون من
وزوده بقدرات عقلية ونفسية وبدنية ،ومنحه اإلرادة واالختيار،
ّ
وجودات وثروات.

متكني املرأة ..الفرص والتحديات
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{و َل َقدْ َم َّكنَّاك ُْم فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َو َج َع ْلنَا َلك ُْم فِ َيها َم َع ِاي َش
يقول تعاىل عن هذا التمكنيَ :
َق ِليلاً َّما ت َْشك ُُر َ
ون}(((.

والتمكني معنى يعني« :جعل اليشء يف مكان ،وهو يطلق عىل اإلقدار عىل الترصف،
وخولناكم الترصف يف خملوقاهتا،
عىل سبيل الكناية ...أي أقدرناكم عىل أمور األرض،
َّ
أهلته لسيادة هذا العامل ،والتغلب
وذلك بام أودع اهلل يف البرش من قوة العقل والتفكري التي ّ
عىل مصاعبه»(((.
كام يعني التمكني« :إعطاء ما يصح به الفعل مع رفع املنع ،ألن الفعل كام حيتاج إىل
القدرة ،فقد حيتاج إىل آلة وإىل داللة وإىل سبب ،وحيتاج إىل ارتفاع املنع ،فالتمكني عبارة عن
مجيع ذلك»(((.

وقد تكرر مصطلح التمكني هبذا املعنى يف عدد من آيات القرآن الكريم.
فيِ َ ِ
َ
واخلطاب القرآين يف قوله تعاىلَ :
{و َل َقدْ َم َّكنَّاك ُْم الأْ ْرض} ويف قوله تعاىل{ :ألمَ ْ
تَروا َأ َّن ال َّله س َّخر َلكُم ما فيِ الس و ِ
ات َو َما فيِ الأْ َ ْر ِ
ذكورا
موجه جلميع بني البرش
ض}((( ّ
َّ ماَ َ
َ ْ
ً
َّ
َ َ َ
وإنا ًثا ،وال خيتص بالذكور دون اإلناث ،فتمكني املرأة يف األرض كتمكني الرجل ،قرار
إهلي حيمله اخلطاب القرآين.

هتميش املرأة

لكن الواقع يف حياة املجتمعات البرشية عىل امتداد العصور ،كان قائماً عىل التمييز
بني الرجل واملرأة يف فرص التمكني وحرية احلركة والترصف ،حيث تحُ رم املرأة من كثري من
الفرص التي تتاح للرجل يف احلياة اخلاصة والعامة.

فبعض القوانني والترشيعات تسلب املرأة حق الترصف حتى يف جسمها أو ماهلا ،فال
يرصح هلا بالسفر إلاَّ بصحبة رجل من حمارمها ،ولو احتاجت إىل عملية جراحية ال بدّ من
ّ
موافقة ويل أمرها الرجل ،وال حيق هلا اختاذ قرار الزواج إلاَّ بموافقة وليها الرجل ،حيث (ال
نكاح إلاَّ بو ّيل) ،وقد يكون قرار زواجها بيد ابنها ،أو ابن أخيها ،أو ابن عمها ،وإن كان دون
العرشين من عمره ،وهي يف الستني من عمرها ،وف ًقا لبعض املذاهب الفقهية.
((( سورة األعراف ،اآلية .10
((( حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،بريوت :مؤسسة التاريخ ،الطبعة األوىل 1420هـ ،ج،8
ص.26
((( حممد حسني فضل اهلل ،تفسري من وحي القرآن ،بريوت :دار املالك ،الطبعة الثالثة 2018م ،ج ،7ص.29
((( سورة لقامن ،اآلية .20
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أما إدارة احلياة ،والتصدي لشؤون املجتمع ،فذلك ما ال يعني املرأة ،وال حيق هلا
التدخل يف يشء من أمور الوالية العامة.

لقد كانت ظروف احلياة يف العصور املاضية تستلزم خشونة اجلسم ،وقوة العضالت،
لتحصيل موارد املعيشة ،وخلوض معارك القتال املبارش ،طل ًبا للغنائم ،أو دفا ًعا عن القبيلة،
وهذا إنام يقوم به الرجل ،إذ ال قدرة للمرأة عىل خوض املعارك واحلروب ،لنعومة جسمها،
وضعف قوهتا البدنية ،فهي يف حاجة إىل محاية الرجل ،وعىل هذا األساس قامت معادلة
هيمنة الرجل واستئثاره بفرص احلرية واحلركة ،وانحرص دور املرأة يف وظائفها الزوجية
واملنزلية ،حتت رعاية الرجل ويف ظل سلطته.

ثقافة التمييز ضد املرأة

وتنظريا مفاده :أن طبيعة
ولتربير هذه اهليمنة الذكورية وتعزيزها ،أنتج الرجل ثقافة
ً
الرجل الوجودية أعىل مرتبة من طبيعة املرأة ،وأن قيمته اإلنسانية متميزة عليها ،فهو يف رتبة
متقدمة ،وإنسان من الدرجة األوىل ،بينام تأيت املرأة يف درجة متأخرة عن الرجل الذي له
أهلية الترصف يف أشياء الكون ،ومنها املرأة التي ُخلقت ألجله.

هذا ما كان يقوله الفالسفة القدماء كأرسطو (384ق.م 322 -ق.م) الذي يقول:
«جنس الذكر أصلح للرئاسة من جنس األنثى ،ومن ثم فتسلط الرجال عىل النساء مسألة
طبيعية جدًّ ا»((( .ويف قول آخر له« :ليس من املناسب أن تتحىل املرأة بفضائل الرجل»(((.
و«ما يصدر عن الرجال أنبل مما يصدر عن النساء»(((.
إن أرسطو يستبعد املرأة متا ًما من ميدان الثقافة والسياسة واحلياة الفكرية بصفة عامة،
ليجعل وظيفتها مقترصة عىل اإلنجاب(((.
وهكذا يعتقد أرسطو أن النساء خاضعات للرجال بفعل الطبيعة التي تتّجه عن عمد
لتحقيق تلك الغاية ،أي إن نقص سلطان اجلانب العقيل يف النساء ،ال بدّ أن تكون الطبيعة
قد اتجّ هت إليه وقصدته .وباختصار فإن النساء بالطبيعة «غري طبيعيات»(((.
ومع وضوح نصوص اخلطاب الديني يف القرآن الكريم بالتأكيد عىل الطبيعة املشرتكة

((( أرسطو ،السياسة.1259 ،
((( أرسطو ،فن الشعر.1454 ،
((( أرسطو ،اخلطابة.1367 ،
((( إمام عبدالفتاح إمام ،أرسطو واملرأة ،القاهرة :مكتبة مدبويل ،الطبعة األوىل 1996م ،ص.71
((( أرسطو واملرأة ،ص.91
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سو ِ
للرجل واملرأة كقوله تعاىلَ :
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها َز ْو َج َها}( ،((1وأن التاميز
{خ َل َقكُم ِّمن َّن ْف ٍ َ
ذكورا وإنا ًثا ،ومن خمتلف أعراقهم ،متايز كسبي ناتج عن عملهم وسلوكهم،
بني بني البرش
ً
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َث ٰى
ال من اختالف يف طبيعتهم حيث يقول تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا الن ُ
َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعندَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم}(.((1
مع هذا الوضوح والتأكيد الذي جاء يف آيات كثرية من القرآن الكريم ،إلاَّ أن ثقافة
أيضا ،فاصطنعت أحاديث ومقوالت من وحي اهليمنة
التمييز ضد املرأة أخذت صبغة دينية ً
وتقرر دونيتها يف الرتبة والقيمة اإلنسانية،
الذكورية ،تربر هتميش املرأة يف احلياة واملجتمعّ ،
وقدّ مت تفسريات تأويلية للنصوص املدافعة عن حقوق املرأة.
ونكتفي بنموذج واحد من كالم أحد أبرز العلامء ومفرسي القرآن الكريم وهو
حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني بن عيل الرازي ،امللقب بفخر الدين الرازي (- 1149
ِ
ِِ
1210هـ) حيث يقول يف تفسري قوله تعاىلِ :
اجا
{وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق َلكُم ِّم ْن َأن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
َ
ِّلت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَكُم َّم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ًة} قال يف تفسريه« :قولهَ :
{خ َل َق َلكُم} دليل عىل
{ه َو ا َّل ِذي
أن النساء خلقن كخلق الدواب والنبات وغري ذلك من املنافع .كام قال تعاىلُ :
َخ َل َق َلكُم َّما فيِ الأْ َ ْر ِ
ض جمَ ِي ًعا}( ((1وهذا يقتيض َألاَّ تكون خملوقة للعبادة والتكليف.
فنقول :خلق النساء من النعم علينا ،وخلقهن لنا ،وتكليفهن إلمتام النعمة علينا ،ال لتوجيه
التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا ،وذلك من حيث النقل واحلكم ...ولوال ذلك لظهر
الفساد».

إن هذه الثقافة التنظريية والتربيرية للتمييز ضد املرأة ،انعكست عىل اآلراء الفقهية
التي كانت سائدة يف معظم املجتمعات اإلسالمية ،فعارض كثري من الفقهاء تعليم املرأة،
ودخوهلا ميدان العمل الوظيفي واالقتصادي ،ومشاركتها يف املجال السيايس وإدارة الشأن
العام.

تطور احلياة ومشاركة املرأة

لكن تطور احلياة االجتامعية واالقتصادية يف أعقاب الثورة الصناعية يف أوروبا،
وانبثاق حركة حقوق اإلنسان عىل املستوى العاملي ،دفع باجتاه تغيري واقع املرأة ،ومشاركتها
يف اإلنتاج والتصنيع ،وصولاً القتحامها عامل السياسة والقيادة االجتامعية.

( ((1سورة النساء ،اآلية .1
( ((1سورة احلجرات ،اآلية .13
( ((1سورة البقرة ،اآلية .29
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واقتىض هذا التطور والتغيري رصا ًعا مع الثقافة التقليدية التمييزية ضد املرأة ،فنشأت
حركات نسوية تبشرّ باملساواة بني اجلنسني اجتامع ًّيا واقتصاد ًّيا وسياس ًّيا .وحتقق إنجاز كبري
عىل هذا الصعيد يف املجتمعات الغربية ،واملجتمعات التي تدور يف فلكها.

أما املجتمعات اإلسالمية فقد كانت مسرية التطور والتغيري فيها أبطأ وأعرس،
ُّ
ولتأخر حركة التطور االقتصادي
متسك هذه املجتمعات بموروثها الثقايف،
وذلك لشدة ُّ
مثريا
واالجتامعي يف بلداهنا ،وألن ثقافة التبشري بحقوق املرأة بنموذجه الغريب ،كان ً
للتح ُّفظات واإلشكاالت ،جلهة ما أفرزه يف تلك املجتمعات من حتلل وابتذال أخالقي،
ومن إضعاف لكيان األرسة.
لكن هذه املامنعة لتغيري واقع املرأة يف املجتمعات اإلسالمية بدأت يف الرتاجع
واالنحسار ،بدرجات متفاوتة بني جمتمع وآخر ،ومل تستطع مواجهة زحف التغيري والتطوير،
وخاصة يف عرص العوملة الثقافية والسياسية واالقتصادية ،فقد أصبح احرتام حقوق املرأة
رش ًطا لالندماج يف املجتمع العاملي ،ودعت العديد من املواثيق الدولية إىل إهناء التمييز
ضد املرأة بكافة أشكاله ،ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والعهد الدويل للحقوق
املدنية والسياسية ،كام أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1979م اتفاقية خاصة بإهناء
التمييز ضد املرأة.
ومن حسن احلظ أن عد ًدا من فقهاء اإلسالم ومفكريه املعارصين قد استجابوا
للتحدي الثقايف واالجتامعي ،وقاموا بمراجعة دينية لواقع املرأة يف املجتمعات اإلسالمية،
رأوا فيها أن هذا الواقع املتخ ّلف ينطلق يف جممله من األعراف والتقاليد ،ومن فهم ديني
متأ ّثر هبا ،وليس من النصوص الدينية األصيلة ،وال من تعاليم اإلسالم الثابتة.
وقدّ م هؤالء فقهاء ومفكرين قراءة جديدة لرؤية اإلسالم حول مكانة املرأة ودورها
يف املجتمع ،وأهنا شقيقة الرجل ورشيكته يف إدارة احلياة والتمتُّع بخرياهتا ،ورفضوا التمييز
ضد املرأة ،مع أخذ خصوصيات بعض األحكام الرشعية بعني االعتبار ،والتأكيد عىل محاية
أجواء العفة واالحتشام يف العالقات بني اجلنسني ،تالف ًيا لسلبيات االنفالت األخالقي
وخطره عىل أمن املجتمع.

فقد أصدر الشيخ حممد رشيد رضا( ((1كتابه (حقوق النساء يف اإلسالم) سنة
1930م ،الذي أكّد فيه عىل مشاركة املرأة يف الوظائف العامة االجتامعية والسياسية.
( ((1أحد رجال اإلصالح اإلسالمي ،أصدر جملة املنار املعروفة يف مرص1935 - 1865( ،م).
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وقام األستاذ عبداحلليم أبو شقة( ((1بجمع عدد كبري من النصوص الدينية التي تؤكد
دور املرأة ومشاركتها عمل ًّيا يف احلياة العامة يف العهد النبوي ،بعنوان (حترير املرأة يف عرص
الرسالة) صدر عام 1990م يف ستة أجزاء .وقدّ م له مقدمة ضافية الشيخ حممد الغزايل مؤيدً ا
فكرة الكتاب وناقدً ا هتميش املرأة ،وداع ًيا لتمكينها يف خمتلف ميادين احلياة.
وللشيخ حممد الغزايل نفسه كتاب يف السياق ذاته بعنوان (قضايا املرأة بني التقاليد
الراكدة والوافدة) .وصنّف الشيخ حممد مهدي شمس الدين كتاب (مسائل حرجة يف فقه
خمصصا لبحث (أهلية املرأة لتويل
املرأة) ضمن كتاب طبع يف أربعة أجزاء ،كان أحدها
ً
السلطة).

واملوقف األكثر جرأة عىل الصعيد الفقهي اإلسالمي مت ّيز به الشيخ يوسف
الصانعي( ((1حيث أصدر سلسلة أبحاث علمية ،تقرر املساواة بني الرجل واملرأة يف عدد
من املوارد يف الفقه اإلسالمي ،خال ًفا ملا هو سائد بني الفقهاء .منها :املساواة يف الدية ،ويف
القصاص ،ويف والية األم عىل األبناء الصغار مقدمة عىل اجلدّ لألب ،ويف الشهادات ،ويف
تق ّلد املناصب الدينية والسياسية العليا.

عرص متكني املرأة

لقد ظهر مصطلح متكني املرأة يف منتصف ثامنينات القرن العرشين ،يف عدد من
الوثائق واالتفاقيات الدولية التي تُعنى بقضايا املرأة ،وكثر تداوله يف أدبيات املنظامت
احلقوقية ،واملؤمترات والكتابات الثقافية واالجتامعية.

ورغم تعدُّ د الرشوح هلذا املصطلح ،إلاَّ أن املقصود منه إتاحة الفرصة للمرأة لكي
حتدّ د خياراهتا بنفسها ،فيام يرتبط بشؤون حياهتا اخلاصة ،وأن تشارك يف احلياة العامة
إىل جانب الرجل ،يف ميادين املعرفة والتنمية االقتصادية ،والعمل السيايس ،والنشاط
االجتامعي.
ويعني ذلك تأهيلها هلذه املشاركة بتوفري فرص التعليم والتدريب ،وإزالة العوائق
القانونية واملوانع االجتامعية التي حتدّ من مشاركتها يف خمتلف املجاالت ،بحيث تتكافأ
الفرص بينها وبني الرجل يف األعامل والوظائف ،وإمكانية الوصول إىل املواقع واملناصب
القيادية.

( ((1كاتب ومفكر إسالمي من مرص1995 - 1924( ،م).
( ((1مرجع وعامل ديني يف قم2020 - 1937( ،م).
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مكاسب متكني املرأة
أمهها:

وفرصا كبرية نشري إىل
إن متكني املرأة -هبذا املعنى -حي ّقق هلا وللمجتمع مكاسب
ً

أول :إنه يمثل استجابة الستحقاق طبيعي وقرار إهلي ،كام ورد يف آيات القرآن
الكريم ،التي تتحدث عن خالفة اإلنسان والتمكني له يف األرض ،وخلق موجودات
الكون وتسخريها من أجله ،وتكريم بني آدم ،وكلها ال ختص الذكور دون اإلناث.

ويف الفقه اإلسالمي قاعدة عامة تقرر أن األصل سلطة اإلنسان عىل نفسه وماله إلاَّ
ما خرج بالدليل .وهي تشمل الرجال والنساء.

ثان ًيا :إن ذلك يمنح املرأة الشعور بقيمتها وذاهتا وكرامتها ،بينام يسلبها واقع التهميش
الثقة بالذات ،والشعور بالقيمة والكرامة.

ثال ًثا :متكني املرأة ومشاركتها يف احلياة العامة يصقل شخصيتها ،ويرفع مستوى
ويعزز الشعور باملسؤولية الوطنية واالجتامعية يف نفسها ،وينعكس ذلك عىل
وعيها،
ّ
سلوكها وأدائها ،وإدارهتا للحياة العائلية ،وتربيتها ألبنائها ،كام يرتقي بالوعي االجتامعي
العام ،فاملرأة نصف املجتمع ،وذات تأثري يف النصف اآلخر.
راب ًعا :يسهم متكني املرأة يف دفع مسرية التنمية االجتامعية والوطنية ،فاملرأة كالرجل
ختتزن طاقات وكفاءات هائلة ،لكنها تبقى معطلة كامنة ،حني تعيش واقع التمييز
والتهميش ،بينام تتفجر طاقاهتا وكفاءاهتا حني متكّن من ممارسة دورها يف احلياة العامة،
وتزال من طريقها العقبات والعوائق التي تفرضها سياسة التمييز ضد املرأة.
إن هتميش املرأة يعني جتميد وتعطيل نصف طاقة املجتمع وقدرات أبنائه.

حتديان

إذا كان متكني املرأة يقدم هلا وللمجتمع هذه الفرص املهمة ،ويتيح هذه املكاسب
العظيمة ،فإنه يف الوقت ذاته يضع املرأة واملجتمع أمام حتديات ،ال بدّ من مواجهتها
ومعاجلتها ،لتاليف السلبيات وسدّ الثغرات ،ومن أهم تلك التحديات ،حتديان رئيسان:

 .1إضعاف دور األمومة والتامسك العائيل

يف املجتمع التقليدي تتفرغ املرأة لشؤون منزهلا وحياهتا العائلية ،وترصف كل
حتمل مشقة اإلنجاب ،إىل القيام بأعباء الرضاعة
جهدها إلسعاد زوجها وتربية أبنائها ،من ّ
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واحلضانة ،واالهتامم برتبيتهم وتعليمهم ،ورعايتهم حتى يتجاوزوا مرحلة الطفولة
واملراهقة ،ويش ّقون طريقهم يف هذه احلياة .فهي نبع العطف واحلنان ألفراد أرسهتا ،وهي
عامد املنزل ور ّبة البيت.

وحني خترج املرأة للمشاركة يف ميادين العمل واحلياة العامة ،كام يف املجتمعات
احلديثة ،فإن ذلك يكون عىل حساب دورها املم ّيز يف احلياة العائلية األرسية ،فالتزامها
الوظيفي ،ومشاركتها يف احلياة العامة ،يأخذ جز ًءا مهماًّ من وقتها وطاقتها ،بام يؤثر يف
اهتاممها وعطائها يف حياهتا الزوجية ،وممارستها لدور األمومة والرتبية.

وذلك يضعف متاسك العائلة ،وقوة العالقة واالرتباط بني الزوجني ،وتوفري الرعاية
لألبناء ،وخاصة يف سنوات طفولتهم التأسيسية املهمة لبناء شخصياهتم.
إن س ّلم األولويات يتغيرّ يف حياة املرأة العاملة ،فمن الطبيعي أن يتأخر وقت زواجها
حتى تنهي دراستها ،وتستكمل تدريبها وتأهيلها ،وحتى تنال فرصتها الوظيفية املناسبة.
وقد تعزف عن الزواج حني يؤثر يف تقدّ مها يف فرص العمل والتوظيف ،وقد حترص
عىل امتيازاهتا الوظيفية والعملية أكثر من حرصها عىل متانة عالقتها الزوجية ،وقد تزهد
يف اإلنجاب حتى ال تنشغل بأعباء احلمل والوالدة والرتبية التي حتدّ من حرية حركتها
ونشاطها الشخيص والعام.

وتتحدث كثري من التقارير عن تراجع اخلصوبة ونسبة الوالدات عرب العامل ،فقد جاء
يف تقرير نرشته (يب يب يس) بتاريخ  15يوليو 2020م «أن كل دولة تقري ًبا ستسجل تق ُّل ًصا
يف عدد سكاهنا بحلول هناية القرن .ويتوقع أن تشهد  23دولة ،من بينها إسبانيا واليابان،
تناقص عدد سكاهنا إىل النصف بحلول عام 2100م.
أيضا -إىل تزايد معدل الشيخوخة ،إذ يتوقع أن يتساوى عددوتؤدي الظاهرة
ً
البالغني من العمر  80عا ًما مع عدد املواليد اجلدد.
يف مخسينات القرن املايض كانت املرأة تنجب ما معدله  4.7أطفال .لكن معدل
اخلصوبة يف العامل تناقص إىل النصف تقري ًبا ،إذ سجل  2.4يف عام 2017م.

وتتوقع الدراسة املنشورة يف جملة النست الصحية أن هذا املعدل سينخفض إىل أدنى
من  1.7بحلول 2100م.
األمر ال يتعلق بالقدرة اجلنسية ،إنام يتعلق بميل املزيد من النساء إىل احلصول عىل
التعليم والعمل ،باإلضافة إىل توفري موانع احلمل بشكل واسع ،وهو ما جعل النساء خيرتن
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إنجاب عدد أقل من األوالد»(.((1

إنه حتدٍّ حقيقي أمام املجتمعات البرشية ،فاإلنسان هو أساس التنمية ،وسعادة
اإلنسان وصالحه هو اهلدف املنشود من السياسات التنموية ،وال شك أن األرسة هي
القاعدة واملنطلق يف بناء املجتمع ،فحني تكون األرسة قوية متامسكة ،يغمر قلوب أفرادها
احلنان والرضا ومشاعر األمن واالستقرار ،فإن احلال العام يف املجتمع سيكون أقرب
للسعادة واإلصالح ،واإلنتاجية والتقدم.

وللمرأة دور رئيس يف حياة األرسة ،فكيف نواجه حتدي الفراغ الذي ينشأ من
انشغاهلا باملهام األخرى خارج األرسة؟

إن ما يدعو إليه التقليديون من الرتاجع عن سياسة متكني املرأة ومشاركتها يف احلياة
خيارا وار ًدا وال ممكنًا يف هذا العرص.
العامة ،ليس ً
إن أي تطور يف حياة املجتمعات البرشية ،قد تصحب مكاسبه ومنافعه بعض
ّ
واحلل ال يكون يف رفض التطور ،وإنام بالتفكري يف استيعاب
السلبيات واخلسائر واألرضار،
خسائره وأرضاره ،وتنمية مكاسبه ومنافعه.
إن التفكري جيب أن يتجه إىل حتفيز املرأة لالحتفاظ باملساحة األوسع يف دورها العائيل،
مع مشاركتها يف ميادين احلياة العامة ،وأن تأخذ الترشيعات والقوانني املرتبطة بعمل املرأة
مهامها العائلية بعني االعتبار ،وأن تنشأ مؤسسات مساندة لدور األمومة ،كدور احلضانة
حتمل املسؤوليات العائلية املنزلية ،وال
ورياض الطفولة ،كام جيب أن يشارك الرجل املرأة يف ّ
يلقي بأعبائها عىل املرأة كام هو املتعارف يف املجتمعات التقليدية.

فال بدّ من حتديث ثقافة النظام األرسي ليتالءم مع تطور احلياة االجتامعية وسياسة
متكني املرأة.

 .2التحدي األخالقي

تويل املجتمعات الدينية واملحافظة أمهية بالغة ألخالق العفة واالنضباط العاطفي
يف العالقة بني اجلنسني ،خارج إطار الزوجية .وترتتّب عىل ذلك أحكام وترشيعات دينية،
وأعراف وتقاليد اجتامعية.
وقد أثار النموذج الغريب يف االنفتاح بال حدود بني اجلنسني الكثري من القلق واحلذر
يف أوساط املجتمعات الدينية واملحافظة.

(16) https://www.bbc.com/arabic/world-53417978
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وهناك ترويج لثقافة هذا النموذج ،بام فيه من ابتذال عاطفي ،وحتلل أخالقي،
عىل حساب خصوصيات ثقافات املجتمعات األخرى ،كمجتمعاتنا اإلسالمية التي هتتم
بأخالق العفة واالحتشام ،واالنضباط يف العالقات العاطفية.

لقد ارتسمت معادلة خطأ يف أذهان كثريين من أبناء جمتمعاتنا ،ترى حتمية التالزم
بني مشاركة املرأة ومتكينها وفقدان أخالق العفة واالحتشام ،وأن عزل املرأة وهتميشها هو
طريق صيانة األخالق.
صحيح أن مشاركة املرأة ومتكينها يستلزم االختالط بني الرجال والنساء ،يف مواقع
العمل املختلفة وجماالت احلياة ،ويقتيض االنفتاح يف التواصل والتعامل بني اجلنسني ،وهو
ما يؤدي إىل مستوى من التفاعل العاطفي بحكم الطبيعة الغرائزية.
لكن اهلل تعاىل أراد امتحان إرادة اإلنسان وقدرته عىل التحكم يف عواطفه وميوله ،من
خالل وجود هذا االنجذاب العاطفي ،واقتضاء طبيعة احلياة املشاركة بني اجلنسني.

إن الدين مل حيظر االختالط بني اجلنسني ،ومل يفرض االنفصال والعزل بني الرجال
والنساء ،بل أجاز االختالط وسمح به حتى يف العبادات الدينية ،كام هو احلال يف مناسك
احلج حيث يزدحم احلجيج رجالاً ونسا ًء يف أداء الطواف والسعي ورمي اجلامر.
ولقد رشع الدين أحكا ًما لضبط العالقة بني اجلنسني ،وك ّثف توجيهاته لصنع أجواء
العفة واالحتشام ،وتعزيز االستقامة يف النفوس .فالرهان جيب أن يكون منص ًّبا عىل حتفيز
اإلرادة يف نفوس الرجال والنساء ملواجهة انحراف امليول العاطفية ،وعىل نرش روح االلتزام
باألحكام الرشعية ،والضوابط األخالقيةّ ،
وبث الوعي بمخاطر جتاوز حدود العفة عىل
أمن املجتمع األخالقي واستقراره االجتامعي.
وملواجهة حاالت التجاوز واالنفالت ال بدّ من وجود قوانني رادعة ،وإجراءات
صارمة ،ضد من يقوم بالتحرش اجلنيس ويتعدى عىل احلرمات.

تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل

ظ ّلت النظرة الدونية للمرأة سائدة عىل مدى عهود طويلة ،إىل أن جاء اإلسالم
ليحارب هذا السلوك العنرصي جتاهها .فقد ظهر اإلسالم وكان املجتمع يف ذروة التمييز
وتفشيّ النظرة الدونية للمرأة ،وهيمنة الثقافة القائمة عىل تفضيل الرجل عليها ،واعتبارها
تكرست هذه النظرة انطال ًقا
يف مرتبة أدنى من الرجل من حيث القيمة واالعتبار .وقد ّ
نظرا حلاجتها حلاميته ورعايته .فجاء اإلسالم
من هيمنة الرجل واستمرار خضوع املرأة له؛ ً
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لينسف هذه الثقافة البالية ،ويزرع مكاهنا ثقافة املساواة والتكافؤ بني اجلنسني جلهة القيمة
واالعتبار.

ّ
إن متايز دور املرأة عن دور الرجل يف احلياة العائلية ينبغي ألاّ يرتتب عليه متايز يف
القيمة واالعتبار .صحيح ّ
أن هناك اختال ًفا تكوين ًّيا وبيولوج ًّيا بني جسم الذكر وجسم
األنثى ،ما يعني وجود متايز يف الوظيفة والدور ّ
لكل منهام ،حيث يحُ دّ د التكوين اجلسدي
للمرأة دورها احليوي يف التناسل البرشي ،من خالل احلمل والرضاعة ،ورعاية الطفل،
خاصة يف املراحل األوىل من حياته ،غري ّ
أن مجيع ذلك ينبغي ألاّ يرتتب عليه متايز يف القيمة
واالعتبار ،عىل ٍ
نحو جيعل من قيمة الرجل ،بام هو رجل ،أعىل مرتبة من قيمة املرأة ،بام هي
ٍ
ٍ
رجل هو أفضل من ّ
حينئذ ّ
كل امرأة.
كل
امرأة ،ليكون
ليقرر عىل ٍ
نحو حاسمّ ،
بأن ليس هناك تفاضل بني الرجل واملرأة جلهة
جاء اإلسالم ّ
ٍ
ِ
ِ
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّلذي َخ َل َقكُم ِّمن َّن ْف ٍ
س َواحدَ ة َو َخ َل َق
القيمة اإلنسانية .قال تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا الن ُ
ِمن َْها َز ْو َج َها}( ،((1وسع ًيا نحو تركيز حقيقة املساواة والتكافؤ بني اجلنسني أورد القرآن
{و َمن
الكريم العديد من اآليات التي خاطبت الذكر واألنثى عىل قدم املساوة ،قال تعاىلَ :
يعم ْل ِمن الصالحِ ِ
ون الجْ َنَّ َة َولاَ ُي ْظ َل ُم َ
ات ِمن َذك ٍَر َأ ْو ُأن َث ٰى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأو َلـ ِٰئ َك َيدْ ُخ ُل َ
ون
َ َّ َ
ََْ
لحِ
ِ
ِ
(((1
ٍ
ُ
َ
َ
ً
ن َِق ًريا}  ،وجاء يف آية أخرى قوله تعاىلَ { :م ْن َعمل َصا ا ِّمن َذكَر أ ْو أن َث ٰى َو ُه َو ُم ْؤم ٌن
َف َلن ُْح ِي َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة َو َلن َْج ِز َين َُّه ْم َأ ْج َر ُهم بِ َأ ْح َس ِن َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون}( ،((1وورد يف آية ثالثة
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذك ٍَر َو ُأن َث ٰى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن
قوله تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا الن ُ
َأك َْر َمك ُْم ِعندَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم}(.((2

السواء يف العديد من اآليات
تكررت خماطبة الذكر واألنثى عىل ّ
وعىل هذا النحو ّ
كل ذلك يف سبيل تعزيز املساواة بني الذكر واألنثى يف جمتمع ّ
القرآنيةّ ،
ظل طويلاً معتقدً ا
بتم ّيز الرجل عىل املرأة ،ويؤكد القرآن الكريم أهلية املرأة لالتصاف بكل صفات الفضل
ٍ
وحينئذ ال خيتلف مقامها عن مقامه عند اهلل تعاىل .يقول
والتفوق يف ند ّية كاملة للرجل،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
الصادق َ
ني َوا ُمل ْؤمنَات َوا ْل َقانت َ
ني َوا ُمل ْس ِلماَ ت َوا ُمل ْؤمن َ
تعاىل{ :إِ َّن ا ُمل ْس ِل ِم َ
ني َوا ْل َقانتَات َو َّ
ني وا ُملتَصدِّ َق ِ
ِ
ِ ِ
ات والخْ ِ
ات والصابِ ِرين والصابِر ِ
اد َق ِ
والص ِ
ات
اش ِع َ
ني َوالخْ َاش َعات َوا ُملت ََصدِّ ق َ َ َ
َ َ
َ َّ
َ َّ
َ َ َّ َ
اكراتِ
الذ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وج ُه ْم َوالحْ َاف َظات َو َّ
الصائماَ ت َوالحْ َافظ َ
الصائم َ
ني ُف ُر َ
ني َو َّ
َو َّ
الذاك ِري َن ال َّل َه كَث ًريا َو َّ َ
( ((1سورة النساء ،اآلية .1
( ((1سورة النساء ،اآلية .124
( ((1سورة النحل ،اآلية .97
( ((2سورة احلجرات ،اآلية .13
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َأعَدَّ ال َّل ُه لهَ ُم َّم ْغ ِف َر ًة َو َأ ْج ًرا َعظِيماً }(.((2

معايري التفاضل

إن القرآن يشري إىل ّ
ّ
أن الرجل واملرأة كفريس رهان يف السباق نحو مكارم األخالق.
بأي ٍ
حال من األحوال ،كام ال تعني الرجولة التميز والتفوق،
فاألنوثة ال تعني الدونية ّ
وإنّام تتحدّ د معايري التم ّيز والتفوق يف أمور ثالثة؛ يأيت يف طليعتها التحليّ بالتقوى ،قال
تعاىل{ :إِ َّن َأكْرمكُم ِعندَ ال َّل ِ
التقي أفضل من
ـه َأ ْت َقاك ُْم}( ،((2وبذلك ال يكون الرجل غري
ّ
َ َ ْ
ملجرد كونه رجلاً  ،ويأيت العلم باعتباره املعيار اآلخر للتميز بني الناس رجالاً
املرأة التقيةّ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ (((2
ونسا ًء ،قال تعاىلَ { :ي ْر َف ِع ال َّل ُه ا َّلذي َن آ َمنُوا منك ُْم َوا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلع ْل َم َد َر َجات}  ،وجاء
ون َوا َّل ِذي َن لاَ َي ْع َل ُم َ
يف آية أخرى قوله تعاىلُ { :ق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّل ِذي َن َي ْع َل ُم َ
ون} ،وورد عن
النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنه قال« :أكثر الناس قيمة أكثرهم علماً  ،وأقل الناس قيمة أقلهم علماً »( ،((2فإذا
أي ٍ
جمال من املجاالت ،وإىل جانبها رجل ال يمتلك علماً  ،فهل
توفرت امرأة عىل العلم يف ّ
يستقيم القول ّ
بأن ذلك الرجل اجلاهل ،أفضل من تلك املرأة العاملة؟ كلاّ .

أ ّما املعيار الثالث للتميز فهو العمل الصالح ،فمتى كان للمرأة رصيد وافر من العمل
قياسا إىل رجل ال يملك مثل ذلك الرصيد ،فليس من املعقول أن يكون أفضل
الصالحً ،
ات ممِّ َّا َع ِم ُلوا}( ،((2وجاء يف آية أخرى
{ولِك ٍُّل َد َر َج ٌ
ملجرد كونه رجلاً  ،قال تعاىلَ :
منها ّ
ِ
ِ
(((2
قوله تعاىل{ :ا َّلذي َخ َل َق ا َمل ْو َت َوالحْ َ َيا َة ل َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس ُن َع َملاً }  .وبذلك يكون
املعول يف التفاضل بني الرجل واملرأة قائماً عىل هذه املعايري الثالثة؛ التقوى ،والعلم ،والعمل
ّ
الصالح ،فمن كان أكثر التزا ًما هبا فهو األفضل ،سواء كان رجلاً أم امرأة.

أهلية املرأة للتفوق

لقد أثبت التطور البرشي يف هذه العرص ّ
أن حجر الزاوية يف مسألة تفوق املرأة أو
الرجل يعود إىل مدى الفرص املتاحة أمام ٍّ
كل منهام .وذلك بخالف النظرة السائدة عىل
مدى حقب طويلة ،التي اعتمدت عىل القوة اجلسدية باعتبارها املعيار األساس للمفاضلة

( ((2سورة األحزاب ،اآلية .35
( ((2سورة احلجرات ،اآلية .13
( ((2سورة املجادلة ،اآلية .11
( ((2الشيخ الصدوق ،من ال حيرضه الفقيه ،ج ،4ص  ،٣٩٥حديث .٥٨٤٠
( ((2سورة األنعام ،اآلية .132
( ((2سورة امللك ،اآلية .2
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بني الرجل واملرأة .وبام ّ
أن ك ّفة القوة اجلسدية متيل لصالح الرجل ،وهو املتصدّ ي للمشاركة
يف احلروب واملعارك ،فقد اعترب ذلك سب ًبا كاف ًيا لبسط هيمنته عىل املرأة ،وكانت له السيادة
حرصا عىل حساب
املطلقة عليها .ويعود السبب األساس إىل فتح املجال واس ًعا أمام الرجل
ً
املرأة ،ونيله نصيب األسد من الفرص املتاحة ،يف مقابل انعدام الفرص أمام املرأة ،ما جعل
وتفو ًقا عرب التاريخ.
الرجل يبدو يف وضع أكثر كفاء ًة ُّ
ّ
ولعل حالة املرأة تشبه إىل حدٍّ كبري حالة املجتمعات والشعوب التي ال حيظى أبناؤها
بفرص متساوية .فاملجتمعات التي حتظى بفرص أكرب ،تزداد يف أوساطها الكفاءات يف
خمتلف املجاالت ،فيام تتضاءل الكفاءات طرد ًّيا يف املجتمعات املضطهدة ،حيث ال حيظى
أبناؤها بفرص متكافئة مع غريهم .وبذلك ال يعود سبب تضاؤل الكفاءات يف املجتمعات
املضطهدة إىل ضعف القابلية عند أبنائها ،بقدر ما يعود إىل انعدام مبدأ تكافؤ الفرص أمام
ّ
الطرفني.
وكذلك احلال بني الرجل واملرأة ،فقد سادت عرب التاريخ البرشي املعادلة التي تتيح
للرجل اهليمنة ،وتفتح أمامه ّ
كل الفرص ،يف مقابل انسداد األفق أمام املرأة ،لذلك مل يتس َّن
للمرأة إبراز قدراهتا وكفاءاهتا ،فبدا ّ
أن الرجل أكثر قدرة وأكثر تأهيلاً  ،حتى اعتقد البعض
أن عقل الرجل أكرب من عقل املرأة تكوينًاّ ،
ّ
وأن كفاءته الذهنية تفوق املرأة ،وقدراته العامة
يف القيادة واإلدارة تتجاوز قدرات املرأة.

أن مجيع ذلك قد تغيرّ مع التطورات البرشية والتقدم اهلائل عىل ّ
غري ّ
الصعد،
كل ُّ
أن ّ
فرصا متساوية مع الرجل ،ليتبينّ ّ
كل تلك املقوالت عن قصور املرأة
الذي أتاح للمرأة ً
العقيل والذهني والنفيس ال أساس هلا ،حيث باتت املرأة تنافس الرجل يف املضامر العلمي
عىل مستوى األبحاث واالكتشافات وسائر املجاالت ،ما يعني ّ
أن املرأة ال ينقصها يشء
جلهة النبوغ العلمي والقابلية املعرفية .وقد أثبتت األبحاث العلمية يف قياس الذكاء البرشي
عدم وجود قابلية متميزة لدى الرجل تفوق ما عند املرأة يف جمال العلم واملعرفة .وغاية ما
توصلت إليه األبحاث ّ
أن الرجل قد يتفوق عىل املرأة يف بعض اجلوانب ،لكنها يف الوقت
عينه قد تتفوق عليه يف جوانب أخرى .وإمجالاً  ،ليس هناك ما يدعو لالعتقاد ّ
بأن قابلية املرأة
أدنى من قابلية الرجل يف تل ّقي العلم واملعرفة ،كام يف سائر املجاالت.

ومؤهالت القيادة
املرأة
ّ

حكرا عىل الرجل يف أغلب فرتات
وعىل هذا النحو ،كان جمال القيادة واإلدارة
ً
التاريخ ،غري ّ
احلس اإلنساين يف املجتمعات ،دفع إىل فتح املجال
أن التطور البرشي وتبلور ّ
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أمام املرأة ،ما جعلها تنافس الرجل يف املواقع القيادية ،فهناك اليوم تسع عرشة س ّيدة يشغلن
مهمة ،هي أملانيا التي ترأس حكومتها
مناصب رئاسة احلكومة يف العامل ،ومن بينها دولة ّ
املستشارة أنغيال مريكل ،وكذلك احلال يف نيوزلندا والنرويج وفنلندا وتايوان وتنزانيا،
وتق ّلدت بعض النساء أعىل املناصب العسكرية يف بلداهن ّن ،س ّيام ّ
وأن العمل يف هذا املجال
مل يعد مرتب ًطا بالقوة العضلية ،بقدر ما بات مرتب ًطا بالقدرات العلمية والتكنولوجية،
والكفاءة يف التعامل مع األجهزة واملعدات ،ووسائل االتصال واملعلومات ،فبات هناك
مخس نساء يتقلدن مناصب وزارة الدفاع يف أملانيا وإيطاليا والسويد والنرويج وهولندا.
أخريا من اختيار امرأة نائبة للرئيس األمريكي ألول مرة يف تاريخ
والتطور األبرز ما حدث ً
اإلدارات األمريكية فقد اختار الرئيس األمريكي جو بايدن نائ ًبا له السيدة كاماال ديفي
هاريس يف انتخابات الرئاسة األمريكية التي فاز هبا هناية عام 2020م.

حرمان املرأة باسم الدين

من العنارص التي يفتخر هبا املسلمون أنهّ م أتباع دين استطاع تغيري النظرة السلبية
للمرأة ،التي كانت سائدة عىل مدى حقب تارخيية طويلة .غري ّ
أن ما يدعو لألسف واقع
املسلمني الراهن ،حيال موضوع املرأة ،فهو ال يتناسب مع رؤية اإلسالم يف الكثري من
البلدان واملجتمعات ،إذ يقول اإلسالم شي ًئا ،فيام الواقع عىل األرض حيكي شي ًئا آخر ،حيث
ما تزال تُنتقص حقوق املرأة يف الكثري من البلدان اإلسالمية ،و ُينظر إليها نظرة دونية ،وال
تتوفر هلا األجواء املناسبة ،وال الفرص املتكافئة ،للمشاركة يف تنمية املجتمع.

ومتثل املرأة نصف املجتمع ،وحني جيري عليها الظلم يكون نصف املجتمع مظلو ًما.
وذلك ينعكس سل ًبا عىل تنمية املجتمع وتطوره ،وهذا أحد جوانب التخ ّلف يف جمتمعاتنا.
تؤرق بالدنا باعتبارها مؤشرّ ً ا ،فسنجد االرتفاع اهلائل يف نسبة
ولو تناولنا مسألة البطالة التي ّ
البطالة يف صفوف النساء ،س ّيام يف أوساط حامالت الشهادات اجلامعية ،فهناك اآلالف
منه ّن يقبعن يف البيوت؛ لعدم حصوهل ّن عىل فرص العمل ،بعد أن أفنني زهرة شباهب ّن يف
والتغرب خارج البالد لسنوات كام يف حال بعضه ّن .ولنا أن نتصور
التحصيل الدرايس،
ّ
حجم اخلسارة التنموية عندما يكون هناك اآلالف من الكفاءات املعطلة املهملة .ما يقود إىل
السؤال عن السبب يف حرمان املرأة من املشاركة والعطاء يف خدمة وطنها وتنمية جمتمعها.

واألسوأ يف األمر ْ
أن جيري التمييز واإلساءة للمرأة حتت عنوان الدين ،إذ كيف سينظر
الناس إىل اإلسالم إذا نسبت إليه شتّى أنامط اإلساءة الواقعة عىل املرأة ،من الظلم والتمييز،
والنظرة الدونية ،وغياب تكافؤ الفرص أمامها؟ َأ َوليس يف ذلك أعظم إساءة إىل الدين؟
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إنّنا عندما نثري مسألة حقوق املرأة ،فإنّنا بذلك ال ندافع عن املرأة فقط ،وإنّام نقوم
بتربئة ساحة اإلسالم من املامرسات التي تنسب إليه ،وهي أبعد ما تكون عنه ،وما هو إلاّ
الفهم السيئ ،والتطبيق اخلطأ ،ما ينتهي إىل ترشيعات منحازة ضدّ املرأة.

ت ّيار التشدّ د ضدّ املرأة

ّ
إن جمتمعاتنا تعاين من وجود ت ّيار ديني متشدّ د ،يمعن يف ظلم املرأة ويرفض إنصافها،
مبكرا ممانعة هذا التيار املتشدّ د حلقوق املرأة،
ويامنع يف إتاحة الفرص أمامها .وقد برزت
ً
أقر التعليم الرسمي يف بعض البلدان ،اقترص عىل الذكور ،ومل ِ
جير إقرار تعليم البنات
فحني ّ
ألن هذا الت ّيار املتشدّ د ّ
إلاّ بعد سنوات طويلة؛ ّ
ظل يقف حجر عثرة أمام تعليم املرأة ،استنا ًدا
إىل مرويات غري ثابتة ،وفهم ديني خطأ يقول بمنع املرأة من تعلم القراءة والكتابة.
ٍ
جهود كبرية ،حتّى جرى إقرار قيام مؤسسة حكومية
وقد احتاجت هذه البلدان إىل

خاصة بتعليم البنات ،عىل غرار تعليم األوالد ،ودجمت يف السنوات األخرية ليتوحد تعليم
ّ
الذكور واإلناث يف مؤسسة واحدة.
وقد تكررت ذات املامنعة عند فتح باب العمل أمام املرأة ،وكذلك احلال مع مشاركة
املرأة يف إدارة الشؤون العامة ،فقد تعنّت املتشدّ دون طويلاً حيال السامح بدخول املرأة يف
أي منصب وزاري
شؤون الوالية العامة حسب مصطلحاهتم املتداولة ،برفضهم تبوؤ املرأة ّ
إن بعضهم بالغ يف القولّ :
أو نيايب ،بل ّ
إن األفضل للمرأة ألاّ خترج من بيتها.

ّ
وشوه سمعة اإلسالم ،ليس أمام
إن هذا الفهم املتشدّ د ساهم بقوة يف تعطيل التنميةّ ،
أيضا.
اآلخرين وحسب ،وإنّام أمام األجيال الصاعدة من أبناء األمة ً
وبالرغم مما سبق ،فقد حت ّقق بعض التقدّ م عىل صعيد حقوق املرأة .حيث ُأ ّقر منذ
عضوا يف جملس
زمن التعليم العام للجنسني ،وأتيحت بعض الفرص لعمل املرأة ،ودخلت
ً
الشورى ،وشاركت يف االنتخابات البلدية ّ
مرشحة وناخبة ،وعىل هذا النحو بدأت املرأة
بعضا من حقوقها ،وتشارك يف تنمية جمتمعها ،ونأمل استمرار هذه املسرية ،إىل أن تتبوأ
تنال ً
كثريا
املرأة مناصب وزارية ودبلوماسية ،س ّيام وأننا نرى عىل املستوى اإلقليمي واإلسالمي ً
من النساء تبوأن مناصب عليا يف بالده ّن.

ّ
ألي جمتمع ينبغي أن يصاحبه مشاركة أوسع للمرأة يف تنمية
إن النمو الطبيعي ّ
حق املرأة يف قيادة السيارة لزمن
جمتمعها ووطنها .فمن املؤسف أنّنا بقينا نتحدّ ث عن ّ
طويل ،يف الوقت الذي كانت فيه املرأة عرب العامل تقود الطائرات بل وتقود األوطان.
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جراء القوانني املعوقة حلركتها،
واألنكى من ذلك ما جيري عىل املرأة من معاناة كبرية ّ
وحق حضانة األوالد ،وغري ذلك.
والبعيدة عن إنصافها ،عىل صعيد الزواج والطالقّ ،
ومع تفاوت اآلراء الفقهية حيال قضايا األرسة ،بني آراء موغلة يف التشدّ د ،وآراء يطبعها
رب ًرا لفرض اآلراء املتشدّ دة ،إنّام ينبغي االستفادة من
التسامح ومواكبة العرص ،ال نجد م ّ
تعدّ د اآلراء يف الفقه اإلسالمي ،وترك اآلراء املتشدّ دة التي باتت تؤثر سل ًبا يف أوضاع التنمية
يف جمتمعاتنا ،ناهيك عن تشوهيها لسمعة اإلسالم أمام العامل ،وأمام اجليل الصاعد من أبناء
األمة.
ندعو للجرأة يف إقرار املزيد من حقوق املرأة .ونؤكّد يف هذا السياق ،عىل اجلميع
أن يتأ ّملوا يف سلوكهم ،ويفحصوا أفكارهم ،لينظروا ما إذا كانوا يؤمنون بحقوق املرأة
وأن هلا حقو ًقا مساوية للرجل ،كام جاء يف احلديث عنه ملسو هلآو هيلع هللا ىلصّ :
فعل ًّياّ ،
«إن النساء شقائق
بعضا من اآلثار اجلاهلية التي تعترب
الرجال»( ،((2أم أنهّ م ما يزالون يضمرون يف نفوسهم ً
املرأة يف مرتبة أدنى من الرجل؛ ّ
ألن من السهل أن يرتنّم البعض -عىل املستوى النظري-
بحقوق املرأة ،ويتغنّى بالدفاع عن حريتها ،لكنه فور عودته للمنزل يتعامل مع زوجته
وحري
وبناته وفق الرؤية واهليمنة الذكورية ،وهذا عني االزدواجية والتناقض الفكري.
ٌّ
بنا أن نتذكّر عىل الدوام احلديث الوارد عن الرسول حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص« :ما أكرم النساء إلاّ كريم،
وما أهاهن ّن إلاّ لئيم»(.((2

املؤهالت الذاتية للمرأة وعوائق التقدم

كام ّ
أن الرجل يمتلك مؤهالت التفوق والقدرة عىل بلوغ مراقي العظمة والفضل،
فكذلك املرأة ،حيث ال ّ
تقل شأنًا عن الرجل يف امتالكها القدرة الذاتية عىل التميز والتفوق.
وهذه حقيقة طاملا غفلت عنها املجتمعات غري الواعية .والسؤال املطروح هنا ،إذا كانت
املرأة متتلك القدرة عىل حتقيق التميز متا ًما كالرجل ،فام تفسري حمدودية عدد املتميزات من
النساء عرب التاريخَ ،أ َوليس يف ذلك تفسري ملا يعتقده البعض من ّ
أن األصل يف املرأة هو عدم
األهلية الذاتية للتميز والتفوق ،وما حاالت التميز املوجودة عند بعض النساء إال حاالت
استثنائية وليست أصلاً ؟

( ((2كنز العامل ،ج ،16ص ،407حديث .45131أورده حممد نارص الدين األلباين يف ضعيف سنن أيب
داود ،حديث .236
( ((2كنز العامل ،ج  ،16ص ،371حديث  .44943أورده حممد نارص الدين األلباين يف سلسلة األحاديث
الضعيفة ،حديث .845
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ملاذا قلة املتم ّيزات من النساء؟

يف اإلجابة عن هذا االعتقاد يمكن القولّ :
إن قلة عدد املتميزات من النساء عرب
قياسا إىل الرجال ،يعود إىل الظروف البيئية واالجتامعية التي عاشتها املرأة ،والتي
التاريخ ً
مل تكن تتيح أمامها فرص التفوق والتقدم .وبمعنى آخر ال يعود سبب قلة النساء املتميزات
تارخي ًّيا إىل النقص الذايت يف املرأة ،وال ألهنا غري مؤهلة للتميز من حيث األصل.
لقد عاشت املرأة عرب التاريخ ظرو ًفا قاسية ال متنحها فرصة الربوز والتميز ،نتيجة
السائدة ،وطبيعة تعامل املجتمع معها ،مما جعل فرص التميز أمامها يف
الثقافة االجتامعية ّ
أدنى حاالهتا ،بخالف الفرص املتاحة للرجل ،التي تتيح له جمالاً أوسع للتقدم عىل نحو
أكرب ،فاألمر مرتبط باملجال املفتوح ،والفرص املتاحة للتميز والربوز ،أكثر منها ارتبا ًطا
واملؤهالت الذاتية لولوج عامل التميز والتفوق.
بالقدرات
ّ
واستطرا ًدا ،يمكن مالحظة ارتباط مسألة حتقيق التميز بالفرص املتاحة عىل مستوى
أي فئة من البرش الفرص املتساوية للتميز فإنهّ م سيقتحموهنا،
املجتمعات .فبقدر ما تتاح أمام ّ
والعكس بالعكسّ .
إن املجتمعات التي تشتكي وقوع التمييز العنرصي عليها ،كام هو حال
األقلية السوداء يف الواليات املتحدة مثلاً  ،ستفيض سياسة التمييز املفروضة إىل بروز عدد
قياسا عىل البيض ،ومر ّد ذلك إىل طبيعة ومستوى
السود ً
حمدود من املتميزين واملتفوقني من ّ
السود ،وليس كون البيض أكثر أهلية ذاتية للتميز والتفوق ،وإنّام ّ
ألن
التمييز الواقع عىل ّ
فرصا أكثر للتميز .ولو تطابقت الظروف،
الظروف االجتامعية التي يعيشوهنا توفر هلم ً
السود وجمتمع البيض الضمح ّلت الفجوة بني نسب
وتساوت الفرص ،بني أفراد جمتمع ّ
التفوق يف أفراد املجتمعني.

حني تتاح هلا الفرصة تثبت كفاءهتا

إذا عاشت املرأة أجواء اجتامعية وثقافية مناسبة ،فإهنا ستثبت كفاءهتا ومت ّيزها ،وهذا
ما حصل مع النساء املتميزات ،الاليت حتدّ ث عنهن القرآن الكريم والسنة الرشيفة ،فقد عشن
فتفجرت طاقاهت ّن ،وأخذن مواقعه ّن.
يف أجواء مساعدة من الرتبية والتوجيه والرعايةّ ،

ولعل يف مسألة تعليم املرأة شاهدً ا ومثالاً
ّ
واضحا ،فحتى زمن قريب كان جمال
ً
حمظورا عىل املرأة ،وكان من املألوف رؤية املتعلمني ومحلة
التعليم يف كثري من جمتمعاتنا
ً
الشهادات من الرجال ،يف مقابل قلة قليلة من املتعلامت ومحلة الشهادات من النساء ،ال
ٍ
ليشء إلاّ
ّ
حمظورا عىل املرأة ،ولكن حينام سمح بتعليم املرأة وفتحت
ألن جمال التعليم كان
ً
املدارس واجلامعات أبواهبا أمام املرأة ،ثبت ّ
حرصا
أن البنات ك ّن األكثر جدّ ية واألشدّ
ً
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وتفو ًقا يف جمال التعليم من األوالد يف كثري من األحيان.
ّ

الصدد ،ذكر باحثون :أنهّ م أجروا دراسة مقارنة لإلنجازات العلمية ملليون
ويف هذا ّ
ونصف املليون فتى وفتاة عرب العامل ،ممن كانوا يف س ّن اخلامسة عرشة ،وذلك يف الفرتة
بني عام  2000و  ،2010وتبينّ للباحثني ّ
أن الفتيات تفوقن عىل األوالد يف مواد القراءة
والرياضيات والعلوم ،حتى يف أكثر الدول حمافظة( .((2وهذا التفاوت يف التحصيل الدرايس
أمر ملحوظ عند أكثر العوائل التي يوجد هبا أوالد وفتيات ،فالبنات غال ًبا يظهرن أكثر
بأي ٍ
حال ّ
جدّ ية يف التعلم .ما يثبت ّ
أقل قدرة من الرجل
أن املرأة من الناحية الذاتية ليست ِّ
عىل التعلم واكتساب املعرفة.

وقد كشفت جتارب األمم احلديثة عن إثبات املرأة حضورها يف شتّى املجاالت .فبعد
أن أتيحت الفرصة أمام النساء يف خمتلف بالد العامل ،ويف طليعتها بلدان أوروبا وأمريكا،
لدخول األعامل اإلدارية واالقتصادية ،واقتحام العمل السيايس ،أثبتن كفاءهت ّن ومتيزه ّن،
حضورا متقدّ ًما للمرأة ،حيث
ومل يك َّن أقل من الرجال .وقد سجلت بعض الربملانات
ً
بلغت نسبة النساء يف الربملان السويدي  45باملئة من األعضاء ،ويف الربملان األملاين 33
باملئة ،وعىل املستوى العريب هيمنت التونسيات عىل  31باملئة من مقاعد الربملان .وأبعد من
ذلك ،تر ّبعت نساء عىل دكة القضاء يف عدد من البلدان ،دون أن يلحظ أحدٌ أدنى فرق يف
مستوى الكفاءة والقدرة بينه ّن وبني القضاة الرجال.

النظرة الدونية للمرأة يف جمتمعاتنا

ّ
إن املجتمعات املتخلفة ،ومنها جمتمعاتنا ،تعاين مشكالت جذرية حيال املرأة .ومن
أبرز ذلك أمران ،أوهلام النظرة الدونية للمرأة ،وانتشار الثقافة املكرسة هلذه النظرة ،التي
تعترب املرأة أدنى قيمة وكفاءة من الرجل ،ليس فقط عند البرش ،وإنام أدنى مرتبة حتى عند اهلل
عز ّ
وجل بزعمهم ،مستد ّلني يف ذلك ببعض النصوص الدينية غري الصحيحة ،أو املنزوعة
ّ
من سياقها أو املفسرّ ة عىل نحو خطأ .والالفت ّ
أن هذه النظرة اخلطأ تأخذ مفاعيلها عىل
عقل ونفسية اإلنسان الذي يكون حملاًّ للتعامل بدونية ،فينعكس هذا التعامل عىل نفسيته
ونظرته لذاته.
ويف هذا السياق ذكر الباحث السعودي حممد عبد الرزاق القشعمي ،يف دراسة
حديثة بعنوان «املرأة يف اململكة العربية السعودية كيف كانت وكيف أصبحت؟» ،جان ًبا
مما عايشه شخص ًّيا حيال النظرة الدونية للمرأة ،قبل نحو مخسة عقود من الزمن ،التي ال
( ((2نرش عىل موقع اجلزيرة بتاريخ الثالثاء 1436 /5 /12ﻫ املوافق  2015 /3 /3م.
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تزال بعض آثارها قائمة حتى اآلن ،حيث يروي القشعمي يف دراسته ،أنه عندما كان يف
س ّن الثانية عرشة ،وقد انتقل حينها من القصيم إىل مدينة الرياض ،وبينام كان ينتظر أمام
أحد املخابز ذات يوم ،التقى أحد أبناء قريته القصيمية ،وكان قد سمع ّ
بأن الرجل قد فقد
معز ًيا بوفاهتا ،فام كان من الرجل إلاّ أن
باألمس القريب زوجته وأ ّم أوالده ،فأقبل عليه ّ
حمتجا عىل تعزيته يف وفاة امرأته ،قائلاً بلهجته النجدية« :أفا ..تعزيني بامرأة»،
انتفض
ًّ
وأردف الرجل ّ
بأن املرأة مثل النعل يمكنك أن ختلعها وتلبس غريها وقت تشاء ،يف إشارة
إىل تو ّغل النظرة الدونية للمرأة يف ذلك الزمن.

كام نقل القشمعي يف كتابه ،إنه يف الفرتة ذاهتا كان هناك قرار رسمي حيظر عىل
بنص للكاتب
السياق ّ
الصحف نرش أسامء النساء الكاتبات يف صفحاهتا ،واستشهد يف هذا ّ
عبد الكريم اجلهيامن نرش يف جريدة القصيم ،حتت عنوان «األسامء املحظور نرشها» مع ّل ًقا
عىل قرار من وزارة اإلعالم بمنع نرش أسامء النساء الاليت يكتبن يف الصحف ،فقد كان
جمرد نرش اسم الكاتبة يف الصحيفة يدخل يف مقام العيب(.((3
حينها ّ
ّ
ولعل كثريين يف جمتمعاتنا ما يزالون يلمسون آثار النظرة الدونية للمرأة حتى وقتنا
الراهن .ومن ذلك أنفة البعض من ذكر أسامء زوجاهتم ،وتسميته ّن بدلاً عن ذلك بأسامء
عامة ،كأن يطلق عىل زوجته وصف العائلة أو األهل أو املرأة ،يف إشارة ضمنية عند هؤالء
أن اسم املرأة يدخل يف باب العورة ،متناسني ّ
إىل ّ
أن القرآن الكريم تناول رصاحة أسامء
ذاكرا إ ّياها
بعض أزواج األنبياء وأ ّمهاهتم ،وقد حتدّ ث النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عن زوجته خدجية علنًاً ،
باسمها ،وكذا احلال مع ابنته فاطمة الزهراء مالسلا اهيلع.

ّ
السائدة يف جمتمعاتنا حيال املرأة ،التي ما تزال آثارها موجودة،
إن هذه الثقافة اخلطأ ّ
أساسا من معوقات إبراز املرأة يف جمتمعاتنا لكفاءهتا وقدراهتا.
متثل معو ًقا ً

حرمان املرأة من فرص العمل

ّ
إن النظرة الدونية واحلرمان من الفرص ،مها أبرز املعيقات التي تك ّبل املرأة ،ومتنعها
من أن تقوم بدورها املطلوب يف تنمية املجتمع ،واملشاركة يف إدارة شؤونه.

ّ
ولعل نظرة عابرة إىل نسب البطالة النسائية يف اململكة العربية السعودية تكشف عن
جانب كبري من املعاناة ،فهناك تقديرات تصل بالبطالة يف أوساط النساء إىل  24.4باملئة من
قوة العمل النسائية ،وقد كشف إحصاء حول املتقدمني لربنامج دعم العاطلني عن العمل
( ((3املرأة يف اململكة العربية السعودية كيف كانت وكيف أصبحت؟ الرياض :دار املفردات ،الطبعة األوىل
1436ﻫ ،ص.15-14
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أن  80باملئة من طالبي الدعم ه ّن من النساءّ ،
«حافز» ،عن ّ
وأن معظمه ّن من محلة الشهادات
العلمية .وعىل هذا النحو هناك أعداد كبرية من اخلرجيات الاليت ما زلن يدخلن يف طوابري
العاطلني عن العمل ّ
كل عام ،وقد طال ذلك اخلرجيات الاليت درسن ضمن برامج االبتعاث
اخلارجي ،وتك ّلف تعليمه ّن أموالاً طائلة من خزينة الدولة والشعب ،وبعد خترجه ّن بقني
نظرا ملحدودية الفرص املتاحة أمامه ّن.
يف بيوهت ّنً ،
وخالصة القولّ :
إن املرأة ال تنقصها الكفاءة واألهلية الذاتية .بل إنهّ ا مؤهلة للمنافسة
احلقيقية مع الرجل ،يف خمتلف األدوار واملجاالت ،رشيطة أن تفتح األبواب املوصدة
أمامها ،وأن متنحها البيئة االجتامعية الثقة بنفسها ،بعيدً ا عن تكريس النظرة الدونية لذاهتا.

وقد حصل تطور كبري يف الفرتة األخرية جلهة متكني املرأة يف خمتلف فرص التوظيف
والعمل يف القطاع العام واخلاص.

دراسات وأبحاث

ا ل� ن�سا ن ف� �ؤ �ة� ا ت
لدك� عل ش�� �ع�ت
إ � ي� ر ي
و ر ي� ري ي�
حممد حمفوظ

يعترب الدكتور عيل رشيعتي يف الساحة اإليرانية أحد مفكري املشهد
الثقايف والفكري اإليراين ،وساهم يف تعبئة اجلمهور اإليراين للقيام عىل النظام
الديكتاتوري البهلوي السابق .ونظرة فاحصة إىل املشهد اإليراين يكتشف
املرء فيه أن هذا املشهد عاش جمموعة من احلركات االستقاللية اإلسالمية،
توجت
التي تطالب باالستقالل واخلروج من كبت األنظمة االستبدادية ،وقد ّ
هذه احلركات بحركة اإلمام اخلميني الذي متكّن عرب ثورته من إسقاط الشاه
وتفكيك كل الوقائع واحلقائق السياسية واالقتصادية والثقافية الداعمة لنظام
احلكم االستبدادي والعمل مع النخبة السياسية اجلديدة عىل بلورة آفاق الثورة
يف أبعادها السياسية واالجتامعية واالقتصادية.

وكان الدكتور عيل رشيعتي أحد رواد الثورة التي َّ
ضخ فيها الفكر
حررت اإلنسان من مجوده واهنزاميته ومواقفه
والتصورات الثورية التي ّ
وحولت هذه األفكار إىل مرشوع رافض للديكتاتورية وحمارب
السلبية،
ّ
لالستبداد ومؤ ّيد خلطاب الثورة التي انترص فيها الشعب اإليراين عىل جالديه.
«ومنذ بداية األربعينات وحتى سقوط ُم َصدَّ ق (1953م) اكتسح التيار
أساسا بخط ُم َصدَّ ق واجلبهة الوطنية ،ساحة
الوطني الديمقراطي املتمثل
ً
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أيضا -ظلت أغلبية الفئةالنضال الوطني يف الربملان والشارع عىل حدٍّ سواء ،وخالهلا
ً
جناحا من
العليا من املؤسسة الدينية غري ف ّعالة يف الكفاح السيايس ،لكننا مرة أخرى ،نجد
ً
املؤسسة يتعاون مع ُم َصدَّ ق ،وكان الرمز البارز هلذا اجلناح ،هو آية اهلل الكاشاين ،الذي بدأ
نشاطه السيايس عندما عاد إىل إيران من النجف األرشف (1946م) ،ثم تصدّ ر الدعوة
نجاحا يذكر ،بسبب
تلق
إىل
التطوع للجهاد دفا ًعا عن فلسطني .وبالرغم من أن دعوته مل َ
ً
ّ
املوقف الرسمي للحكومة ،إلاَّ أهنا أكسبته شعبية كبرية ،ما أعطى لتحالفه مع ُم َصدَّ ق
أمهية بالغة ،فكان هذا التحالف أهم عامد جلهود احلركة الشعبية ،كام كان انتهاؤه أهم
عامل يف سقوطها ،فعندما اختلف الكاشاين مع ُم َصدَّ ق ووصل بموقفه حد معاداته،
جرى استغالل هذا املوقف من قبل بقايا نظام الشاه ومنظمي انقالب 1953م ضد حكم
مصدق.

خالل فرتة امتدت أكثر من أربعني عا ًما -من هناية الثورة الدستورية وإىل
اخلمسينات ،-عاشت احلركة اإلسالمية مرحلة انحسار نسبي ،وتراجع الدور القيادي
والفاعل للتيار اإلسالمي ،وبالرغم من الرموز النضالية البارزة التي شهدهتا هذه الفرتة
(كوتشك خان ،خيابايب ،املدرس ،الكاشاين  -حتى 1953م) ،إلاَّ أن القسم األكرب من
قمتها ،ظلت غري نشيطة يف النضال السيايس»(((.
املؤسسة الدينية،
ً
خصوصا ّ
ولعل ما يميز عيل رشيعتي أنه اعتنى باإلنسان وعمل عرب حمارضاته املتنوعة إىل بث
الروح والعزيمة يف حياة اإلنسان العادي .وهبذا اجلهد حول غالبية الشعب اإليراين إىل
قوة ضاربة بيد احلركة اإلسالمية لتقويض النظام الديكتاتوري الشاهنشاهي« .شهدت
الستينات من القرض املايض -وهي الفرتة التي شهدت بروز دور رشيعتي -حتوالت هامة
يف الوضع السيايس بإيران ،ويف مسرية احلركة الوطنية اإليرانية .ففي أوائل الستينات بدأ
الشاه عهد االنفتاح السيايس ،الذي رأى من ّظروه بأنه رضورة حيوية ملزيد من االنفتاح عىل
الغرب ،فمجموعة السياسات اإلصالحية التي اتبعها الشاه يف جمال االقتصاد واملجتمع،
استهدف تعميق تبعية إيران وتغريب اقتصادها وحياهتا االجتامعية أكثر فأكثر؛ لذلك رأى
أيضا -من ّظرو الشاه أن هذه السياسة حتتاج إىل مزيد من الليربالية يف احلياة السياسية.ً
لقد كانت تلك الفرتة ،فرتة رسملة الريف وإنشاء الرشكات الزراعية الكربى،
وتوسيع االستثامرات األجنبية يف إيران ،وإعطاء حقوق احلصانة لألمريكيني ،وتضخيم
أيضا -إجراءاتمؤسسة اجليش وجعلها أكثر ارتبا ًطا بالواليات املتحدة ،ورافق ذلك
ً

((( مجيل قاسم ،عيل رشيعتي اهلجرة إىل الذات ،بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،الطبعة
الثانية2015 ،م ،ص .34
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اجتامعية ،شكلت بمجملها تغيريات هامة يف البنية االجتامعية واالقتصادية للمجتمع
اإليراين.

وهكذا أصبح النضال ضد التبعية وضد التغرب حمور النضال الوطني آنذاك ،بعد أن
تبلورا.
بدأ الوعي العام خلطورة تلك السياسة يزداد
ً

إن ذلك ،يفرس إىل حدٍّ كبري تراجع دور اجلبهة الوطنية الثانية وسقوط أطروحتها:
أيضا -أحد أهم أسباب النهوض اإلسالمي«نعم لإلصالحات ال لالستبداد» ،ويفرس
ً
الذي شهدته إيران بداية الستينات ،والذي كان بروز اإلمام اخلميني وتكوين حركة حترر
إيران من أهم عالماته.

إن التمسك باإلسالم ،كعنوان لألصالة ،وسياج حيمي االستقاللية ،وأيديولوجيا
مع ّبئة يف الكفاح الوطني املناهض للسيطرة األجنبية ،برز بوضوح خالل تلك الفرتة .فكام
كان الشاه -السائر عىل خطى أبيه رضا شاه -يعرف خطورة اإلسالم يف إيران ،ورضورة
إضعاف مواقعه أو مسخه وتشوهيه ،من أجل تسهيل عملية تغريب إيران ،فإن قطاعات
هامة من احلركة السياسية ومن اجلامهري ،بدأت هي األخرى تعي أمهية اإلسالم كسالح
مضاد فعال ،وكأفضل إطار خلوض نضاالت املرحلة.
وبالرغم من أن النضاالت التي خاضها اإلمام اخلميني ،وحركة حترر إيران  -والتي
كان حمورها النضال ضد السيطرة األجنبية وإصالحات الشاه وإعطاء حقوق احلصانة
لألجانب و -...قد انتهت إىل انتكاسة مفجعة يف سنة 1963م ،أهنت النضال العلني
أيضا -أسطورة سياسةللحركة اإلسالمية ،وأدت إىل اعتقال قادهتا ونفيهم ،إلاَّ أهنا أهنت ً
االنفتاح ،واألوهام التي علقتها تيارات أخرى عىل تلك السياسة ،لكن التمسك باإلسالم
وبالتيار اإلسالمي ازداد بعد 1963م ومل يضعف.
مجد قادة اجلبهة الوطنية الثانية نشاطهم السيايس مرة أخرى ،فأوجدوا
منذ 1963مّ ،
بذلك ارتباكًا وتش ُّتتًا كبريين يف قواعد اجلبهة ،وقد ظلت تنظيامت اجلبهة الوطنية يف اخلارج
أوروبا وأمريكا -هي الوحيدة التي تنشط ،والتي كانت هلا مواقفها املتميزة ،حتى أثناءتلكؤ قيادة اجلبهة (1963-1960م) إلاَّ أن تنظيامت اخلارج هذه توزعت اجتاهاهتا
ونشاطاهتا بعد 1963م ،فالقسم األكرب من الطلبة اجتهوا نحو مواقف يسارية أو أقرب إىل
اليسار ،وهم وإن ظلوا عامني باسم اجلبهة الوطنية يف اخلارج ،إلاَّ أن خطهم السيايس ،يف
الواقع ،كان قد أصبح غري ًبا عىل تراث ُمصدَّ ق واجلبهة الوطنية ،وكانت هذه التنظيامت قد
أعلنت يف أواخر السبعينات حتوهلا فعلاً إىل تنظيامت شيوعية وخت ّلت عن اسم اجلبهة.
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أما املؤسسة الدينية فقد استمر الرصاع فيها بني اجتاهات خمتلفة ،كان أمهها اجتاهان:
أحدمها يقوده اإلمام اخلميني ،ويدعو لتثوير املؤسسة ولتصدرها للكفاح الوطني املناهض
لالستعامر ،واإليامن بأن اإلسالم هو رسالة دائمة وثورة دائمة ،وهو دين سياسة وعبادة،
وأن الكفاح السيايس هو من صلب واجبات املسلمني ،ومن باب أوىل علامء الدين .أما
االجتاه اآلخر فقد م ّثله بعض الفقهاء مثل رشيعتمداري ،وكان يدعو إىل احلفاظ عىل قدسية
املؤسسة الدينية وكرامتها وذلك بعدم توريطها يف نزاعات الدنيا ويف الرصاعات السياسية.
إن هذا التيار حاول إبقاء املؤسسة الدينية منزوية عن الكفاح السيايس ،رغم حتفظاته
خصوصا السياسات االستبدادية.
وانتقاداته للنظام السيايس ولبعض سياسات السلطة،
ً
وكان هذا التيار يف املؤسسة الدينية أقرب إىل مواقف الوطنية الثانية ،رغم أنه مل ينشط ،حتى
يف تلك احلدود ،بل حاول حتييد املؤسسة الدينية وعزهلا ،حتى الشهور األخرية قبل انتصار
الثورة اإليرانية.
بعد نفي اإلمام اخلميني واعتقال عدد من علامء الدين ،تراجع دور االجتاه الذي م ّثله،
بينام ساد التيار اآلخر يف املؤسسة الدينية طوال الفرتة املمتدة من ( 1963إىل 1979م) ،أي
إىل أن حسمت احلركة الشعبية املعركة لصالح تيار اإلمام اخلميني.

إن الفرتة التي نشط فيها رشيعتي داخل إيران -منتصف الستينات إىل 1977م-
كانت فرتة تشتّت وانحسار احلركة السياسية املنظمة ،فرتة اختامر النهوض اإلسالمي،
انحسارا مطل ًقا
فرتة رصاع اإليديولوجيات يف احلركة السياسية .لكن هذه الفرتة مل تكن
ً
وال فرا ًغا حقيق ًّيا ،فهي مل ُ
ختل من نضاالت وطنية منظمة ،حيث نشطت منظامت ،مثل
جماهدي الشعب وفدائيي الشعب يف العمل املسلح ،وإن كان ذلك العمل قد اتسم بطابع
العمليات املحدودة واالغتياالت .كام جرت حماوالت عدة لبناء منظامت سياسية رسية
إلاَّ أنه يمكن القول :إن أسبا ًبا عدة -منها منهج احلركة السياسية املنظمة وطبيعة تكوهنا
تكون أي
وأساليب عملها ،وكذلك القمع املنظم الذي مارسته أجهزة الشاه -حالت دون ّ
حركة كبرية منظمة يف الستينات وأوائل السبعينات .لذلك جرى التمهيد األساس للثورة
أساسا ضمن وسائل التعبئة
األخرية خارج أطر التنظيامت السياسية التقليدية .أي إنه جرت ً
والتنظيم والتحريض التي وفرها اإلسالم واملراكز اإلسالمية (مساجد وحسينيات)،
وضمن أسلوب تكون املؤسسة الدينية (اهليكلية التنظيمية للمرجعية الدينية للشيعة،
واملدارس الدينية بشكل خاص) .ولكن ،وقبل ذلك كله ،كانت عملية التعبئة الفكرية،
والكفاح الذي خاضه عيل رشيعتي وآخرون عىل صعيد أكثر شمولية ،صعيد اإليديولوجيا
مهد فعلاً -إىل جانب أسباب أخرى -للنهوض اإلسالمي املنظم فيام
والفكر ،هو الذي َّ
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بعد ،وللحركة الشعبية التي سامهت يف الثورة اإلسالمية.

لقد بدأ عيل رشيعتي حياته السياسية باإلسهام يف النهوض الشعبي الذي قاده
مصدق ،ثم كعضو يف حركة املقاومة الوطنية عام 1945م ،ثم كعضو يف حركة حترر إيران
عام 1961م ،ومؤسس لفروعها يف أوروبا ،لكن دوره األساس كان يف جمال الفكر .والواقع
أنه انتبه إىل أمهية هذه الناحية يف فرتة مبكرة ،عندما كان يساهم يف نشاطات مركز نرش
احلقائق اإلسالمية الذي أسسه والده .وقد نظم رشيعتي بنفسه حلقات للدراسة والنقاش
يف املدرسة الثانوية التي كان يدرس فيها ،ثم يف اجلامعة.

وتعترب فرتة دراسته يف اخلارج ،ومعايشته لظروف االنتكاسة والتشتّت بعد العام
1963م ،فرتة تبلور أفكاره وحتديد أسلوب عمله ،وبالرغم من أنه بدأ حياته السياسية
ضمن تيار بازركان-الطالقاين ،إلاَّ أن أطروحاته الفكرية فيام بعد جتاوزت هذا التيار
وآفاقه .فبعد أن درس يف فرنسا الفلسفة وعلم االجتامع وتاريخ األديان ،واحتك باملدارس
كون منظومة فكرية
الفلسفية األوروبية وبحركات التحرر العاملية
خصوصا اجلزائريةّ -ً
متكاملة ووجهة نظر شاملة حول الدين والسياسة وتاريخ الشيعة ،ووضع لنفسه رسالة
مؤداها تنقية الدين اإلسالمي من شوائب عهود االنحطاط والتخلف ،وجعله -كام كان يف
إطارا للثورة اإليرانية.
األصل -ثورة اجتامعية؛ لذلك سعى إىل أن جيعل مفهومه لإلسالم ً
كان رشيعتي يريد من خالل العودة إىل أصالة اإلسالم ،بناء منظومة أيديولوجية
وفكرية كاملة ،تشق طريقها كخط ثالث بني األيديولوجيتني املاركسية والربجوازية
يائسا بشكل مطلق من املؤسسة الدينية القائمة؛ لذلك استهدف بناء
(الليربالية) .لكنه كان ً
يشء جديد متا ًما ،يشء ينهض من وسط الشعب وبأيدي جيل الشباب أنفسهم؛ هلذا كانت
مهمته يف غاية الصعوبة ،وقد اصطدمت حركته بمعارضة بعض رجال الدين الذين رأوا
بالتغرب
يف أطروحاته نو ًعا من البدع ،واهتموه مرة بالبهائية والوهابية وبالزندقة ،ومرة
ُّ
وأخرى بالعاملة للصهيونية.
عندما ّقرر رشيعتي العودة إىل إيران يف منتصف الستينات والرشوع بمجهوده
الضخم ،مل حياول أبدً ا بناء حزب سيايس ،وال الدخول يف إطارات منظمة .فقد كان واع ًيا
لظروف املرحلة ،ومعتقدً ا بأن نقطة البدء هي يف اإلعداد الفكري واإليديولوجي ،الذي
جيب أن يسبق عملية البناء التنظيمي واملامرسة الثورية .وبالرغم من هذا فقد ظل عىل صلة
طيبة مع التجمعات السياسية املوجودة.
إن استناد رشيعتي إىل اإلسالم ،يتجاوز حدود االلتزام بالدين كإيامن وكمراسم
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أيضا -كونه يمثل هوية اإلنسان املسلم وانتامءه ،بل إنه حاول أن ينظرعبادة ،ويتجاوز
ً
إليديولوجيا إسالمية ،ملنظور شامل ،واث ًقا بأن نظرة معينة إىل العامل ،تقود إىل مواقف
أيضا .ففي معرض حتليله لسريورة الفلسفة املثالية واملادية والبنى
فكرية وسياسية معينة ً
السياسية واالجتامعية املبنية عىل كل واحد منهام ،يصل إىل اعتامد النظرية التوحيدية التي
هتدي اإلنسان إىل نظرة صحيحة للعامل ،فهي مضا ًفا إىل انعكاساهتا االجتامعية تضمن طري ًقا
أيضا -األساس الفكري لنهوض العامل اإلسالمي(((.مستقلاً عن الرشق والغرب ،وهتيئ ً
ومل يبحث عيل رشيعتي موجبات الثورة من خالل أفكار خارج الفهم اإلسالمي،
وإنام عمل عىل صياغة رؤية اجتامعية للدين ،تبشرّ باإليامن وتعمل عىل إخراج الدين من
صومعة االنعزال وجعله من جديد دين للحياة والكفاح االجتامعي.

وال ريب أن تصفية اإلسالم مما علق به من خرافات وبدع ،وصيانته من التغرب
وااللتحاق بالنموذج احلضاري الغريب ساهم يف أن يتحول إىل مرشوع للقيام والثورة.
هذا ما عمل من أجله عيل رشيعتي ،وكان جهده الفكري والثقايف يصب يف هذا
االجتاه .ويف تقديرنا أن عيل رشيعتي نجح يف أداء دوره ويف تعبئة الشعب اإليراين باجتاه
املطالبة باحلرية واالستقالل والعدالة االجتامعية« .ويرى عيل رشيعتي يف الدفقة الروحية
التي تنتجها «العودة إىل الذات» نو ًعا من اإلعجاز الذي جيعل من الوعي حمركًا للتاريخ
واملجتمع ،يعكس املفهوم املادي الذي جيعل من املادة حمركًا للفكر والوعي املنعكس عىل
املادة.

وتلك ظاهرة مل يستطع علامء االجتامع الوضعيون فهمها ما خال ماكس فيرب.
فاملجتمعات الراكدة «اآلسيوية» ،أو الثالثية «العامل ثالثية» أحدث فيها الدين «اجلزائر»
أو الهوت التحرير «أمريكا الالتينية» ،ناهيك عن إيران؛ هنضة روحية  -سياسية قلبت
رأسا عىل عقب ضد االستعامرين اخلارجي والداخيل ،وتبدل حال املثقفني
األمور ً
«الغرباء» -املحليني والعفويني -غري «املتغربني» وال السلفيني ،فباتوا ال يستطيعون اعتناق
األيديولوجيات السائدة ،فيهاجرون إىل الذات ،يف حركة من الوعي املستقل ،املقرتن
باإليامن واألصالة»(((.
((( مجيل قاسم ،عيل رشيعتي اهلجرة إىل الذات ،بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،الطبعة
الثانية2015 ،م ،ص .43- 38
((( مجيل قاسم ،عيل رشيعتي اهلجرة إىل الذات ،بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،الطبعة
الثانية 2015 ،م ،ص .48
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ﷺ األيديولوجيا واإلنسان

عىل املستويني املعريف واإلنساين من حق أي إنسان أن يتبنّى رأ ًيا أو منظومة فكرية؛
ألن هذه من احلقوق األساسية لإلنسان ،وال يمكن هلذا اإلنسان -حتى لو تنازل عن هذا
احلق -أن يعيش احلياة دون هذا احلق .فمن لوازم الوجود اإلنساين أن يمتلك رأ ًيا وفكرة
جتاه كل الظواهر اإلنسانية سواء كانت فردية أو مجاعية.
ولعل بعض املشاكل التي حتدث يف املجتمعات اإلنسانية -حينام تتشكّل رؤية دينية
أو دنيوية -أن من حق القائمني عىل هذه الرؤية امتالك هذا احلق ،وبالتايل يتم التعدي
األيديولوجي عىل أحد حقوق اإلنسان األساسية حتت تربيرات معينة قد يقتنع هبا اإلنسان
ضمن ظرف حمدّ د أو قناعة أيدلوجية ثابتة.
إلاَّ أن أي حتول يصيب اإلنسان سيلتفت إىل هذا احلق املنزوع وسيعمل عىل إعادة
هذا احلق.

فاأليديولوجيات ليست مهمتها انتزاع حقوق اإلنسان األساسية ،أو التعدي عىل
البعد الذي ال غنى لإلنسان عنه .وكل أيديولوجية سواء كانت دينية أو غري دينية تسيطر
عىل هذا احلق ،فإن اإلنسان حينام يتحرر من قيود هذه األيدلوجية سيلتفت إىل حقه،
وسيعمل إلعادته إليه .وبالتايل فإن األيديولوجيات التي متتلك شهوة التدخل يف تفاصيل
وخصوصيات اإلنسان ال سبيل مستديم إىل نجاحها ومتيزها يف أي بيئة اجتامعية.
وعليه فإن اإلنسان ليس يف موقع خدمة األيديولوجيا ،ومن يعتقد أن مهام اإلنسان
األساسية خدمة هذه األيديولوجيا أو تلك ،فإنه يامرس تزييف الوعي هلذه األيديولوجيا
ولدور اإلنسان يف الوجود واحلياة .فاإلنسان ليس خاد ًما لإليديولوجيا ،وإنام األيديولوجيا
هي يف خدمة اإلنسان سواء عىل املستوى املعنوي أو االجتامعي.

يضحي بحياته من أجل مبادئه ،فهو يف حقيقة األمر يدافع عن
واإلنسان حينام
ّ
وجوده النوعي بفعل عوامل احتقان أو غضب ليس لأليديولوجيا أي دخل هبا .فاإلنسان
يضحي بنفسه بوصف
حينام تغضبه السياسة أو األوضاع االقتصادية أو أي يشء آخر فهو
ّ
ستحرر املجتمع الذي أنتمي إليه من كل القيود واألغالل التي
أن هذه التضحية هي التي
ّ
تفرضها األوضاع والظروف السياسية أو االقتصادية.
وعليه فإن األيديولوجيا بام متتلك من خمزون معريف ومعنوي جاءت خلدمة اإلنسان
ونقله من طور آلخر.
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وبالتايل فإن األيديولوجيات -سواء كانت ساموية أو غري ساموية -جاءت من أجل
أن يعيش اإلنسان حياة جديدة خمتلفة ،وتفرض هذه األيديولوجيا أن هذه احلياة أكثر سعادة
واستقرارا.
ً
نحرر عالقة اإلنسان واأليديولوجيا من نزعة اهليمنة
نسوق هذا الكالم من أجل ّ
واخلدمة التي ال تنتهي.
ونعتقد بشكل جازم أن األيديولوجيا التي ال ختدم اإلنسان وال تسعى إىل تطوير
وجوده عىل املستويني املادي واملعنوي ،فإن هذه األيديولوجيا لن تصمد يف حياة اإلنسان
ورسعان ما يفارقهام هذا اإلنسان لصالح رؤية أو أيديولوجيا جديدة أو مغايرة.

ولعل النقطة املركزية يف حترير العالقة بني اإلنسان واأليديولوجيا هي يف حترر من
خيدم من ،هل األيديولوجيا خادمة لإلنسان أم العكس؟
نحن نعتقد أن األيديولوجيا هي بمثابة خريطة طريق يسري عليها اإلنسان سواء يف
حياته اخلاصة أم العامة ،وأن االلتزام هبذه اخلريطة ستجنب اإلنسان الكثري من الصعوبات
واملآزق.
وعليه فإن األيديولوجيا هي يف موقع خدمة اإلنسان عىل املستويني املعنوي واملادي،
الفردي واجلامعي.
وإن أي تغيري يف هذه املعادلة سيرض جوهر ًّيا باإلنسان واأليديولوجيا يف آن واحد.

وعليه فإن األيديولوجيا التي تكون معربة بشكل صحيح عن جوهر اإلنسان وفطرته
األساسية ،فإن هذه األيديولوجيا ستنجح يف تقديم خدمات جليلة لإلنسان ،وستتمكن
هذه األيديولوجيا من التمكن من تقديم اخلدمات الرضورية لإلنسان.

أما إذا كانت هذه األيديولوجيا مغايرة لإلنسان أو غري منسجمة وطبيعة اإلنسان
وفطرته األساسية فإن هذه األيديولوجية ستتحول إىل قيد حقيقي يمنع اإلنسان من ممارسة
حياته بشكل سليم.
بحيث تكون هذه احلياة متناغمة بشكل دقيق مع ما يصبو إليه اإلنسان انطال ًقا من
خصائصه اإلنسانية وامليوالت اجلوهرية التي تفرضها الفطرة التكوينية لإلنسان.

ونحن نعتقد إن بناء هذه الرؤية يف عالقة األيديولوجيا واإلنسان والعكس سيحرر
اإلنسان من الكثري من القيود والكوابح التي حتول دون أن يعيش اإلنسان حياة مستقرة
وعميقة .وإن مربط الفرس أن يعيش اإلنسان حياة طبيعية ومستقرة ،تبدأ من طبيعة العالقة
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التي تربط اإلنسان باأليديولوجيا التي حيملها.

تسوغ حلاملها قتل اإلنسان املختلف بدون سبب إلاَّ سبب
وعليه فإن كل أيديولوجيا ّ
االختالف ،هي أيديولوجيا مرضة لإلنسان راهنًا ومستقبلاً .

وكل أيديولوجيا متنع اإلنسان من تلبية غرائزه وحوائجه البيولوجية واإلنسانية
أيضا -أيديولوجيا كابحة لإلنسان ومانعة لطمأنينته واستقرارهبشكل سليم ومتوازن ،هي ً
النفيس واالجتامعي.

وكل أيديولوجيا حتول اإلنسان إىل قنبلة موقوتة ضد من خيتلف معها ،فإن هذه
ستحول دنياها إىل جحيم حيرق كل من خيتلف معها أو يتباين معها.
األيديولوجيا
ّ
وما أحوجنا اليوم إىل األيديولوجيا التي حترتم اإلنسان وتتعامل مع كل لوازمه
بوصفها دائرة حيرم فيها التعدي عليها من قبل أي إنسان آخر .فكل أيديولوجيا تقتل من
خيتلف معها ،هي أيديولوجيا تدمر الوجود اإلنساين وال تقدم خدمة جليلة لإلنسان.
وكل أيديولوجيا يضيق صدرها باملختلف وتعمل عىل اجتثاثه واستئصاله ،هي
أيديولوجيا تساهم يف عسكرة احلياة وإدخال اإلنسان املؤمن هبا يف خطر وجودي.

نحن نحتاج إىل رؤية وأيديولوجيا تعتز باإلنسان وجو ًدا وحقو ًقا سواء كان مؤمنًا
هبا أو ال.
ونحتاج إىل رؤية تعمل عىل محاية وصيانة كل أشكال التنوع والتعدد يف احلياة
االجتامعية واإلنسانية.

إن حترير عالقة اإلنسان باأليديولوجيا من أعباء القتل وسفك الدم وتصحر حياة
استقرارا وحيوية وفعالية عىل املستويات
اإلنسان ،هي اخلطوة األوىل يف بناء جمتمع أكثر
ً
كافة.

ﷺ من قضايا املستقبل

ثمة معطيات عديدة تدفعنا إىل القول :إن التواصل اإلنساين بكل صوره ومستوياته،
ّ
من الرضورات القصوى يف حياة اإلنسان الفرد واجلامعة ،وهو مساحة حرية وتفاعل
متبادل ،ورسالة حوار وتعارف وأرضية تسامح وتعايش بني الثقافات واألفكار املختلفة.
لذلك فإن تطلعنا مجي ًعا ،ينبغي أن يتّجه إىل رضورة إرساء قواعد وأطر للتواصل
املستمر بني خمتلف التعبريات والثقافات ،واستكامل الرشوط الرضورية إلطالق فعل
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تواصيل شامل.

ويف منظورنا وتقديرنا ،إن فعل التواصل املستديم هو الذي حيرر الوعي الوطني
والثقايف من كل التشوهات واألوهام التي تغذي حاالت القطيعة واإلقصاء.
وال تواصل فعال ودينامي دون تسويد قيم احلرية والنقد والتسامح .ففي كنف احلرية
وثقافة واحلوار والتسامح تذوب الفروقات واالختالفات ،وتتبلور وظيفتها احلضارية يف
إثراء املعرفة والواقع ،وإنضاج خيارات عديدة للرقي واالنطالق.

ويف رحاب النقد البنّاء تنمو املعرفة ،وتزدهر مواطن اإلبداع ،وتثرى مصادر التجديد
والتطوير يف األمة والوطن .من هنا فإن اإلنصات الواعي والعميق لكل اآلراء واألفكار
واإلبداعات جيعل وعي االختالف وع ًيا مجال ًّيا كتنوع أغصان الشجرة.
ومهمة املنابر اإلعالمية يف هذا الصدد ،احتضان اجلهد اإلبداعي والنقدي ،وتعميق
آفاقه ومتطلباته يف املحيط االجتامعي .كام أن الوظيفة اجلوهرية للقارئ والنخبة هي أن تفتح
عقوهلا وتوفر االستعداد النفيس الالزم ،للقبول بخطاب النقد واإلبداع.

وهذا القبول ال يعني -بأي حال من األحوال -أن ننخرط يف املضاربات األيديولوجية
والفكرية ،بل يعني توفري الظروف الذاتية واملوضوعية لرتمجة املفردات اجلديدة إىل حقائق
شاخصة ووقائع راسخة.

وال نعدو الصواب حني القول :إن هذه العملية بحاجة إىل تكريس قيم احلرية
والعدالة يف الفضاء االجتامعي ،وذلك ألنه إذا توفرت احلريات العامة ،توفر املناخ املالئم
لتعبئة طاقات املجتمع ،وبلورة كفاءات نخبته ،وازدادت إبداعاته ومبادراته ،وكل هذه
األمور من القضايا احليوية لصناعة القوة يف الوطن.

وخيطئ من يتصور أن اإلقصاء والنفي والنبذ ،هي القادرة عىل خلق املواطنة الصاحلة
وحالة الوالء إىل الوطن.
إننا نرى -ومن خالل التجارب التارخيية العديدة -أن احلرية والشفافية وسيادة
القانون واملؤسسات الدستورية هي الكفيلة بتعميق حس املواطنة الصاحلة .فشعب
الواليات املتحدة األمريكية أتى من بيئات جغرافية متعددة ،وأطر عقدية ومرجعيات
فكرية وفلسفية متنوعة ،ولكن احلرية بكل آلياهتا وجماالهتا ومؤسساهتا ،وسيادة القانون
واملؤسسات الدستورية ،هي التي صهرت كل هذه التنوعات يف إطار أمة جديدة وشعب
متميز.

40

دراسات وأحباث

وحدها احلرية التي تعيد االعتبار إىل الذات والوطن ،وتعيد صياغة العالقة بينهام،
فتنتج وع ًيا وطن ًّيا صاد ًقا ،حي ّفز هذا الوعي عىل الدفاع عن عزة الوطن وكرامة املواطنني.
فاالستقرار السيايس واملجتمعي يتطلب باستمرار تطوير نظام الرشاكة واحلرية عىل خمتلف
الصعد واملستويات ،حتى يتسنى للجميع كل من موقعه خدمة وطنه وعزته.
وإن القواسم املشرتكة املجردة بوحدها ال تصنع وحدة ،وإنام هي بحاجة دائماً إىل
تنمية وحقائق وحدوية ومصالح متداخلة ،حتى متارس هذه القواسم املشرتكة دورها
ووظيفتها يف إرساء دعائم الوحدة وتوطيد أركان التوافق.
لذلك فإن املطلوب أن ننفتح عىل مساحات التنوع ،ونتواصل مع املختلفني من
أجل استنبات مفاهيم وقيم جديدة ،تزيد من فرص تقدمنا ،وحتررنا من شبكة العجز
واالستكانة ،وجتعلنا نقتحم آفا ًقا جديدة ،حتملنا عىل نسج عالقة جديدة مع مفاهيم احلرية
والنقد والتواصل والوطن.
وعىل هدى هذه العالقة اجلديدة ،وذات املضامني احلضارية واإلنسانية ،نخلق
فضاءنا النقدي ،ونامرس تنوعنا وتعدديتنا ،ونجسد حضورنا وشهودنا.
والنقد ال يعني -بأي حال من األحوال -التف ُّلت من القيم وحماسن العادات
واألعراف ،وإنام يعني استخدام إرادتنا والتعامل مع راهننا بتحوالته وتطوراته بام ينسجم
واملثل العليا والضمري والوجدان.

فالنقد املنضبط بضوابط احلكمة واملصلحة العليا ،من وسائل التطور والتقدم؛
لذلك ينبغي ألاَّ نخاف من النقد أو نرذله ،وإنام من الرضوري التعامل الفعال واإلجيايب مع
عمليات النقد عن طريق اآليت:

ثقافة جديدة

 -1من املؤكد أن تثمري النقد يف عمليات التقدم االجتامعي بحاجة إىل ثقافة جديدة
تدخل يف النسيج االجتامعي ،قوامها قيم التسامح واحلرية وحقوق اإلنسان وحرية الرأي
والتعبري .فالنقد يتطور ويؤيت ثامره اإلجيابية حينام تسود ثقافة تسمح للجميع بمامرسة
حقائقهم وقناعاهتم ،وتعطيهم حق التعبري عن آرائهم وأفكارهم .فال فعالية للنقد دون
ثقافة تعتني بعملية احلوار وتنبذ كل خيارات اإلقصاء والنبذ والعنف ..فبمقدار تواصلنا
املعريف وحوارنا الثقايف مع اآلخرين تتجىل فعالية النقد يف الفضاء االجتامعي.

اإلنسان يف رؤية الدكتور علي شريعيت
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 -2ال يتطور النقد ،وال يعطي ثامره اإلجيابية ،إلاَّ يف فضاء اجتامعي يستوعب
رضورات النقد ،ويوفر متطلبات استيعابه.

فاحليوية االجتامعية ،ووجود أطر ومؤسسات وقنوات لتداول الرأي وممارسة النقد
واملراجعة والتقويم ،كلها عوامل تساهم يف توظيف عملية النقد واملراجعة يف تقدم املجتمع
ورقيه احلضاري.
لذلك فإن املطلوب من مجيع الرشائح والتعبريات االجتامعية أن تتحىل بسعة الصدر
وحسن الظن واحلكمة من أجل تثمري عملية النقد يف البناء والعمران.

حوار النخب

 -3من البدهيي القول :إن املشاكل يف حدِّ ذاهتا ال تنشأ من وجود االختالف ،وال
من وجود أنظمة للمصالح خمتلفة ،بل تنشأ من العجز عن إقامة نظام مشرتك ،أو من ختريب
هذا النظام من بعد إجياده.
وحوار النخب ينطلق من االعرتاف باآلخر كام هو رشيكًا خمتل ًفا ،مع احرتام هذا
حافزا عىل التكامل ال داع ًيا إىل االفرتاق ،وقدرة نفسية
االختالف وفهم أسبابه ،واعتباره
ً
وعملية تتطلب رؤية الذات من موقع اآلخر ،وقدرة عىل فهم اآلخر بلحاظ اعتباراته
ومعايريه اخلاصة.
فحوار النخب من األطر اهلامة الستيعاب عملية النقد واملرجعة ،واالنطالق نحو
تصحيح األوضاع وتقويم االعوجاج .كام أن هذا احلوار من اخلطوات اجلوهرية التي
تساهم يف تأسيس نظام مشرتك وصيغة فعالة وعملية للتنسيق والتعاون.

ومجاع القول :إننا ال يمكن أن نمنع النقد والتفكري احلر ،وإن أي جهد يبذل يف سبيل
منعهام يدخل اجلميع يف متاهات ودهاليز ،ال تفيض إلاَّ إىل املزيد من التدهور والدخول
يف معارك هامشية ،وتشتّت الطاقات ،وتبعثر اجلهود ،وتكثف من حاالت الرتدد وجلد
الذات.
بينام املطلوب هو اإلنصات الواعي لعملية النقد والتفكري احلر ،واستيعاب القضايا
الرئيسية املطروحة واملتداولة ،وذلك إلحداث نقلة نوعية يف مسرية جمتمعنا ووطننا باجتاه
أكثر حيوية وفعالية نحو التطلعات والطموحات املرشوعة.
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ومجاع القول :إن إعادة االعتبار إىل اإلنسان هو املدخل الرضوري لتحويل اإلنسان
من طاقة سلبية ال إبالية ،إىل طاقة إجيابية  -بنّاءة .لذلك عمل الدكتور عيل رشيعتي يف
مرشوعه الثقايف واإلصالحي إىل إعادة االعتبار إىل اإلنسان ،وعمل عىل إزالة كل الوقائع
التي حتول دون إنسانية اإلنسان ،وحينام يتمكن اإلنسان من إزالة كل ما يعيقه سيتحول هذا
اإلنسان إىل فاعل إجيايب يف هذه احلياة.
ورؤية عيل رشيعتي -يف هذا السياق -قائمة عىل حترير اإلنسان من كل ما يعيقه من
عوامل نفسية وموضوعية واجتامعية وسياسية؛ ألن اإلنسان املحرر من القيود هو القادر
عىل العطاء والتميز وصناعة الفرادة والتميز.

دراسات وأبحاث
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الدكتور حممود الذوادي*

غار ميالد األفكار اجلديدة
ُ

محالة لرؤى جديدة
ربام جيوز القول فلسف ًّيا :إن أفكار هذه املقالة ّ
ومبتكرة .ال نعلم إذا كان قد تطرق إليها آخرون من املفرسين للقرآن الكريم
عىل اخلصوص .نُرش كثري من الكتب والبحوث واملقاالت منذ النصف الثاين
للقرن العرشين يف الفلسفة وعلم االجتامع وعلم النفس وغريها عن ظاهرة
اإلبداع واالبتكار يف الفكر والعلوم((( .تب ّين معطيات تلك العلوم احلديثة أن
هناك سبلاً متعددة تؤدي إىل االبتكار والتجديد لدى الفالسفة واملفكرين
والعلامء وغريهم من عامة الناس .تفيد تلك العلوم أن اخليال والعوامل غري
دورا حاسماً يف التتويج براية اإلبداع ،فالكثري من عوامل االبتكار
احلسية تلعب ً
تسكن يف غار خفي للعقل البرشي(((.
* عامل اجتامع ،جامعة تونس ،الربيد اإللكرتوينm.thawad43@gmail.com :
(1) Mattei Dogan & Robert Pahre (1991) L’innovation dans les sciences sociales: marginalité
créatrice, Paris, Presses Universitaires de France.
(2) Richard Swedberg (2014) The Art of Social Theory, Princeton, Princeton University
Press,p.191.
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ومن جهتنا ،ال نكاد ندري أ ًّيا من تلك العوامل قد أدى إىل ميالد هذه األفكار
املطروحة يف هذه املقالة .نميل بدورنا إىل القول :إن املقدرة اخليالية الفلسفية كانت وراء
تأويالتنا اجلديدة لآليات القرآنية املذكورة يف مقولة طرحنا الفكري الفلسفي هنا.

تتمثل تلك املقدرة اخليالية الفلسفية لدينا يف ربط الذات اإلهلية -باعتبارها يف
الرؤية املعرفية للنص القرآين رقم واحد ( )1من حيث األمهية يف الكون -بمعامل أخرى يف
أيضا -يف القرآن ،ومتثل هي األخرى رقم واحد ( )1بني نظرياهتا .تُعتربالكون مذكورة
ً
موهب ُة اخليال والتأمل الفلسفي هي أحد العوامل املركزية وراء االبتكار والتجديد الفكري
وغريمها.

هناك عدة تعريفات ملفهوم اخليال ،نقترص عىل ذكر البعض منها ،فاخليال -يف رأي
البعض -هو عبارة عن خروج الفرد عن رسبه وخت ّيل يشء ال وجود له ،أي جديدً ا .بينام
يرى عامل االجتامع األمريكي رايت ميلس أن اخليال هو املقدرة عىل ربط جديد غري مألوف
بني األشياء((( كام أرشنا.

علم اهلرمنيوطيقيا

اهلرمنيوطيقا هو مصطلح قديم ،بدأ استعامله يف دوائر الدراسات الالهوتية ،ليعني
جمموعة القواعد واملعايري التي جيب اتّباعها من طرف املفرس لفهم النص الديني للكتاب
املقدس .وأصل هذا املصطلح يوناين يفيد معنى فن التأويل .ويفيد أحد التعريفات هلذا
املصطلح أن اهلرمنيوطيقا هي تأمل فلسفي حول الرموز الدينية واألساطري وكل شكل من
أشكال التعبري البرشي ،أو هي استثامر ملختلف مهارات وطرق التواصل من أجل إدراك
املعاين الضمنية التي حيملها ظاهر مجيع اخلطابات .فهذا الفن الفلسفي التأوييل هو عبارة
عن مواجهة القراءة ،سلطة القراءة األحادية البعد للنصوص املقدسة وغريها ،للكشف عن
الدالالت األصلية الثاوية يف النصوص املكتوبة عىل اخلصوص.
حيرص علم التأويل هذا عىل دراسة معاين النصوص املقدسة أو الدنيوية إلدراك
دالالهتا اخلفية .يأيت املفكر هانس جدمر يف طليعة من تبنوا هذه الرؤية ،ويعترب املفكر
األملاين شاليرخمر هو الذي أخرج هذا العلم من الدوائر الالهوتية والدينية إىل جمال عملية
الفهم ورشوطها املحددة يف حتليل النصوص ،يرى هذا املفكر األملاين أن النص عبارة عن
وسيط لغوي بني فكر املؤلف وفكر القارئ .ومن ثم ،فللنص بعدان :بعد موضوعي يتمثل
(3) Op.pp.195-96.

أضواء فلسفة التأويل على تبوؤ بعض معامل الكون الصدارة يف القرآن
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يف اللغة التي جتعل عملية الفهم ممكنة ،وبعد ذايت يستبطنه فكر صاحب النص .يتحالف
ويتضامن هذان البعدان لكي يقدما جتربة املؤلف التي يسعى القارئ إىل إعادة بنائها هبدف
فهم املؤلف وجتربته.
يشري هذا املصطلح اليوم بطريقة أوسع إىل كل نظرية تأويل ،مثل التحليل النفيس أو
املشاهدَ ة عالمات ملعاين
نظرية الرموز والعالمات (السيميولوجيا) ،الذي يرى يف الظواهر
َ
أكثر عم ًقا.
دورا أساس ًّيا يف ر ّد االعتبار إىل هذا العلم ،ففي كتابه «احلقيقية
لقد لعب هانس جدمر ً
واملنهجية» 1960-م -الصادر باللغة اإلنجليزية ،يربز أن العلوم اإلنسانية سجينة لالنحياز
السابق للعلوم الوضعية ،التي تعتقد أن مناهج العلوم التجريبية هي الوحيدة ذات املصداقية
العالية .ويرى أن حقيقة التجربة التي تطرحها العلوم اإلنسانية خمتلفة عن نظريهتا يف العلوم
الطبيعية.

يتم فهم املعامل البرشية بواسطة اللغة ،ويستند ذلك الفهم إىل انتامء
ويف واقع األمرّ ،
حوارا بني الثقافات ،وما
البرش إىل ثقافات مع ّينة .ومنه ،يتطلب هذا الوضع يف املقام األول
ً
يكمن فيه التعمق
ينبغي تأويله هبذا الشأن .أي إن كل تأويل جديد يمثل بدوره حد ًثا ها ًّما ُ
يف الفهم.
يمكن تلخيص أطروحة اهلرمنيوطيقا يف مخسة معامل:

 -1حترص عىل البحث يف املعنى العميق أو معنى املعنى أو الداللة اخلفية للمكتوب.

أساسا إىل مواجهة سلطة
 -2فهي ال تكتفي بالقراءة الواحدة للنص ،بل تطمح
ً
القراءة األحادية.

 -3تعترب اهلرمنيوطيقا عملية التأويل موضو ًعا مركز ًّيا للغاية ،إذ التأويل عند أمربتو
إيكو أمر ال مناص للقارئ منه حتى يتغلب عىل صعوبات فهم النص(((.

 -4إهنا فن ينظم قدرة مهارة القراءة للنص ،وهيدف يف هناية املطاف إىل االرتقاء
باإلبداعات البرشية من القراءة السطحية الضيقة واملنعزلة ،إىل تأسيس إطار نظري وايف
التكامل يف تدبره لآلثار الفنية اإلنسانية.
((( حممد عيل املوساوي ،يف القراءة اهلارمنيوطيقية ،عامل الفكر ،العدد  ،181يناير  -مارس 2020م ،ص
.248-215
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 -5وهكذا ،جيوز القول :إن فن فلسفة التأويل هذا هو سلسلة قواعد ومعايري هيتدي
هبا القارئ واملفرس إىل فهم النصوص ،عرب الكشف عن أرسارها التي تتجاوز ظاهرها.

علم اجتامع التأويل

أما علم اجتامع التأويل فيقترص عىل تلك املقاربات السوسيولوجية التي تنظر إىل
السلوك البرشي ،واملعنى الذي يعطيه اإلنسان لألشياء ،كمعلمني رئيسيني ينبغي عىل علم
االجتامع االهتامم بدراستهام .يمكن ذكر بعض األسامء املشهورة يف هذا املجال ،يأيت ماكس
فيرب يف الطليعة كام يتجىل ذلك يف كتابه (منهجية العلوم االجتامعية) 1904-م -حيث متثل
فكرة الفهم (فارشت ْيهن :فهم سلوكيات الناس) املنهج املتميز لعلم االجتامع((( .يعترب فيرب
ٍ
وواف
أنه كلام كان الفهم أو التأويل أكثر كاملاً لدى الباحث كان هو أقرب إىل تفسري كامل
للسلوك البرشي.
طور الفراد شوتز يف كتابه (فينومينوجليا العامل االجتامعي) 1932-م -فكر فيرب،
لقد ّ
(((
وذلك بسرب تكوين األهداف من تيار التجربة  .وبالنسبة لعامل االجتامع أنثوين جدنز فهو
(((
أمرا قابلاً
جيادل يف كتابه (تكوين املجتمع)  -1984-أن مجيع قوانني املجتمع تصبح ً
للتأويل.
وهكذا يتضح اليوم أن البحث املنهجي املنتظم يف عمليات التأويل ،هو عمو ًما ميدان
فلسفة العلوم االجتامعية ،وأن تأثريه عىل البحث السوسيولوجي واقع ال مراء فيه .ولعلنا
نجد أهم مسامهة هبذا الصدد يف فهم الثقافات ،ومنه يولد مفهوم «نسبية الثقافة».

فسح أفق إسالمية املعرفة
ُ

يمكن القول :إن طرحنا الفكري للعالقة بني أصناف املخلوقات رقم واحد ( )1يف
األرض والسامء ،والرقم واحد ( )1األكرب الذي يرمز إليه اهلل ،طرح يضيف ُبعدً ا تأويل ًّيا
جديدً ا إىل مبادئ رؤية إسالمية املعرفة .يتمثل ذلك البعد اجلديد يف أخذ املعامل الرمزية
لألشياء بعني االعتبار ،كام رشحنا األمر يف السطور السابقة.
ولتوضيح املسألة أكثر ينبغي اإلشارة باختصار إىل مقولة منظور إسالمية املعرفة،
تركز هذه األخرية عىل رضورة إدماج الرؤية اإلسالمية يف رصيد معرفة العلوم االجتامعية
(5) John Scott & Gordon Marshall (2009) Oxford Dictionary of Sociology, Oxford, Oxford University Press, p.370.
(6) Op.
(7) Op.

أضواء فلسفة التأويل على تبوؤ بعض معامل الكون الصدارة يف القرآن

47

والطبيعية عىل حد سواء .لقد تبنى وقاد هذا املرشوع الراحل األستاذ إسامعيل راجي
الفاروقي وزمالؤه يف الثامنينات من القرن العرشين.
يرى فريق هذه احلركة الفكرية ،أن عملية إسالمية املعرفة تشمل املعامل التالية:

 -1إثبات مواءمة وموافقة الرؤية اإلسالمية لكل ختصص معريف يف رصيد املعرفة
املعارصة.
 -2البحث عن طرق مبتكرة لكسب رهان التناسق بني الرتاث املعريف اإلسالمي
ومعرفة هذا العرص.

 -3تتلخص فكرة إسالمية املعرفة عند أصحاهبا املعروفني يف بعض املبادئ ،نقترص
عىل ذكر البعض منها فقط:
أ -وحدة املعرفة أو احلقيقة ،بحيث جيوز القول بأن نظرية املعرفة يف اإلسالم تسعى
إىل كسب رهان وحدة احلقيقة ،بني التخصصات املعرفية والعلمية القديمة واحلديثة.

ب -يؤكد مبدأ وحدة املعرفة يف التصور اإلسالمي ،عىل غياب التناقض والفرق
واالختالف بني معارف العقل والنقل /الوحي .ومنه ،جيوز إضافة املعامل الرمزية لألشياء
إىل مبادئ فكرة إسالمية املعرفة املذكورة.
تأيت مصداقية مرشوعية حجة تلك اإلضافة يف التحليل الفكري اإلسالمي ،من كون
أن هذا الفكر يعطي أمهية كربى إىل العوامل غري املادية احلسية (بام فيها الرمزية والروحية)...
يف تفسري الظواهر ،وهو عكس ما نجده يف رؤية العلم الوضعي احلديث.
واعتبارنا أن إضافتنا هذه يمكن أن متثل مسامهة فكرية هبا ملسات االبتكار ،فمن
خمترصا فكر ًّيا ملا ذكره بعض املهتمني بدراسة جذور وأسباب ظاهرة
املناسب أن نقدّ م اآلن
ً
االبتكار واإلبداع ،لدى الباحثني واملفكرين والعلامء يف امليادين املختلفة لفروع العلوم
املعارف البرشية يف العلوم الطبيعية واإلنسانية.

هل اخليال مصدر االبتكار؟

لقد قال العامل الشهري ألبارت أينشتاين  -Albert Einstein-يف يوم من األيامّ :
«إن
مرات عديدة جتارب التفكري املستندة
مهية من املعرفة» .فقد حكى هذا العامل يف ّ
اخليال أكثر أ ّ
عىل اخليال وحده ،الذي سمح له ّ
بحل بعض املشاكل األساس ّية .وهكذا ،فلكي يدرس
أسس نظر ّيته املسامة
الضوء ،خت ّيل أنّه جالس فوق شعاع ّ
رسعة ّ
الضوء وبيده مرآة .وعندما ّ
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السقوط ،فكان بدوره يسأل نفسه:
نظرية النسب ّية كان يرى نفسه مقيماً يف مصعد كوين بصدد ّ
ماذا سيحدث للمفتاح لو أنه يسمح له بالسقوط.
وهكذا يتجلىّ أن استعامل اخليال هو أداة لالكتشاف العلمي ،وهي حقيقة تذهب
عكس اعتقاد طويل ،يرى أن العلم هو عمل العقل واالستقراء واملالحظة والربهان
أساسا عىل الفنانني
فقط .ويف املقابل ،يرى هذا االعتقاد أن استعامل اخليال موقوف
ً
واحلاملني(((.

ويف بداية القرن العرشين ،ظهر تيار يف فلسفة العلوم ُسمي الوضعية املنطق ّية
 -positivisme logiqueيدافع عن صورة العلم الذي يستند عىل مبدأين :احلقائقواالستقراء املنطقي ،ومنه اسم الوضعية املنطقية .وليس يف هذه املقاربة مكان للخيال.

ور ًّدا عىل هذه الطرح ،قابل الفيلسوف جستون باشالرد -Gaston Bachelard-
( )1962 - 1884بني العقل العلمي (العقالنية) والعقل الشعري (اخليال) ،ففي كتابه
«تكوين العقل العلمي»  -La formation de l’esprit scientifique-اعترب أنه من الواجب
النقي.
املجرد
ّ
القطع مع الصور احلدس ّية واخلادعة للوصول إىل الفكر ّ
مصدرا لألخطاء ،إىل
السلب ّية للخيال ،باعتباره
ً
الرؤية ّ
تعرضت هذه ّ
أخرياّ ،
ً
(((
التشكّيكّ ،
وأن ر ّد االعتبار للخيال املبدع هو يف طريقه إىل عامل العلم .

الرياضيات فنلدن فرنر « -Wendelin Werner-يف نشاطنا هناك
رصح عامل ّ
لقد ّ
مكان للخيال» وهو احلاصل عىل جائزة  Fieldsيف عام 2006م ،قبل أن يضيف« :ال جيب
الرياضيات يقضون أوقاهتم يف القيام بعمليات حساب ّية .لو كان األمر
أن نعتقد أن علامء ّ
أيضا -يف علم البيولوجيا لصالحعوضتنا احلواسيب ،يعمل اخليال
ً
كذلك ،لكانت قد ّ
طرح فرضيات أو نامذج تفسري ّية ،يصف فرونسوا يعقوب  -François Yacob-احلاصل
قادرا عىل االعتقاد فيه،
عىل جائزة نوبل يف الطب يف  ،1985جتربته
ّ
اخلاصة ،فعكس ما كنت ً
جمرد املالحظة ومجع املعطيات التجريب ّية ،واحلصول منها
إن املسرية العلم ّية ال ّ
تتكون من ّ
عىل نظر ّية .بدأ اخليال باكتشاف عامل ممكن ،أو جزء من عامل ممكن ،الختياره بواسطة التجربة
يف العامل اخلارجي .وكان هذا احلوار بني اخليال والتجربة قد سمح بتكوين متثالت أكثر دقة
خاصة من النشاط العلميّ ،ملا يتع ّلق
نسميه (الواقع) يقع حتريك اخليال يف حلظة ّ
دائماً بام ّ
(8) Jean-François Dortier, Le chemin des idées, Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, no.48, septembreoctobre-novembre 2017, p.77.
(9) Ibid. p.78.
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األمر بإعداد نظر ّية وتكوين فرض ّية ،واملرور من املالحظة إىل النموذج .فاخليال يكون إذن
حلل ّ
العمل املبدع بامتياز الذي يتمثل يف إنتاج النامذج الرضورية ّ
كل أنواع املشاكل التطبيق ّية
والنظر ّية.

حيتل التخمني (التفكري ،التأ ُّمل  )speculationمكانة يف العلم بام فيها الفلسفة
يعرف Ian Hacking
والعلوم االجتامع ّية ،إذ من دونه يصعب اكتشاف أو ابتكار اجلديدّ .
يتضمن نو ًعا من اللعب باألفكار،
هذا التأ ُّمل بأنه التمثيل الفكري ليشء الفت للنظر،
ّ
لمِ
وإعادة بنائها لكي يعطي عىل األقل فهماً كيف ًّيا لبعض املعامل العا ّمة للعا التي تسمح لألفكار
بحرية االنسياب.
ّ
يساعد علم النفس املعريف  -cognitive psychology-عىل فهم عمل ّية التأ ّمل
وأدوارها ،تُطرح أمهية املقدرة اخليالية يف عملية التنظري .وبتعبري ملس  -Mills-فالباحث
صاحب اخليال يف العلوم االجتامع ّية ،هو الذي يقوم بالتحرك بني مستويات عديدة من
املجرد والفلسفي.
التفكري ّ

الصدفة أحيانًا؟
هل االكتشافات ثمرة ّ

اعتبارا
الصدفة؟ متنح بعض األمثلة املشهورة
هل كانت االكتشافات ً
أيضا -ثمرة ًّ
لتلك الرؤية العشوائية لالكتشاف .يتمثل أشهر حالة لذلك هو اكتشاف كريستوف
الصدفة :املطاط
كولومبوس للقارة األمريكية .تُعزى الكثري من االكتشافات األخرى إىل ّ
الصغرية ...إلخ.
االصطناعي ،واألدوية ضدّ الكآبة ،والفرن ذو األمواج ّ

ويف املقابلّ ،
بالصدفة تساوهيا تلك التي حتدث يف الوقت نفسه،
إن فكرة االكتشاف ّ
ففي حاالت عديدة تكون االكتشافات يف واقع األمر نتيجة ملسارات بحوث متجانسة.
فداروين طرح فرض ّية االختيار الطبيعي ،يف الوقت نفسه مثل ألفريد والس Alfred-
 -Wallaceوصاغ نيوتن وليبنتز  -Leibnitz-يف الوقت نفسه حساب التفاضل Le-
.-calcul différentiel
وال خيلو التاريخ من االكتشافات واالبتكارات التي حتدث يف الوقت نفسه ،وهو
أمرا نسب ًّيا يف االكتشافات .قد حي ّلق االبتكار يف هواء
ما جيعل فكرة العبقر ّية
ّ
والصدفة ً
فاملتخصصون يف ميدان ما يصطادون يف األرض نفسها ويف الوقت نفسه بواسطة
الزمن،
ّ
اسرتاتيجيات متشاهبة.
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مقولة اهلامشية املبدعة

(((1

تتمثل املقولة الرئيسية لكتاب (اهلامشية املبدعة :مربط االبتكار يف تقاطعات العلوم
االجتامعية) يف تأكيد املؤلفينْ عىل العالقة الوثيقة يف دنيا فلسفة فكر ونظريات العلوم
االجتامعية احلديثة ،بني ما سمياه باهلاشمية املبدعة ( )la marginalité créatriceمن جهة،
واالبتكار ( ،)innovationمن جهة ثانية .وبعبارة أخرى ،يرى روبار باهر Robert-
 -Pahreومتاي دوجان  -Mattei Dogan-أن ظاهرة االبتكار والتجديد يف فكر ومفاهيم
كبريا لدى علامء العلوم االجتامعية
ونظريات العلوم االجتامعية احلديثة ،اقرتنت اقرتانًا ً
احلديثة الذين جتاوزوا حدود ختصصاهتم األصلية ،واحتكوا بتخصصات هامشية ،وهو ما
يمكن أن نطلق عليه (ختصصات ما وراء احلدود).
ُيلخص املؤلفان يف املقدمة مقولة كتاهبام يف العبارات التالية« :وكام يوحي بذلك
عنوان هذا الكتاب ،فالفكرة الرئيسية التي سوف نقوم برشحها تقول :إن االبتكار يف العلوم
االجتامعية ،يظهر غال ًبا ويؤ ّدي إىل نتائج أكثر أمهية إذا كان نتيجة لتالقح عدة ختصصات.
فهذه الظاهرة مت ّثل السبب واملسبب يف نفس الوقت بسبب انقسام متواصل يف العلوم
االجتامعية إىل ختصصات فرعية ضيقة ،وإىل عملية مجع جديدة أفقية لتلك التخصصات،
وذلك داخل ما يسمى بامليادين املتالقحة (( »)les domaines hybridesص.)11
ختصصا ينتمي إىل العلوم االجتامعية،
علماً أن مادة الفلسفة تُعترب يف هذا الكتاب،
ً
وبالتايل تصدرت الفلسفة ختصصات العلوم االجتامعية األخرى التي يناقش الكتاب
ظاهرة االبتكار فيها(.((1

مفهومي اهلامشية واالبتكار
دالالت
ْ

نظرا ألمهية مصطلحي اهلامشية واالبتكار يف متابعة نقاشات أفكار ودالالت
ً
وخالصة صفحات أبواب وفصول وصفحات هذا الكتاب ،فإن صاحبي الكتاب يقدمان
توضيحني رئيسيني هلام ،فكلمة  -margo-يف اللغة الالتينية تعني اهلامش ،وهذا يعني
بالنسبة للمتخصصني يف العلوم االجتامعية أن يكونوا موجودين عىل حدود ختصصاهتم،
أي يف الطليعة للتالقح مع ختصصات أخرى .أما التقدم العلمي فريى الضوء يف دوائر ليس
مصدرا
هلا املركز نفسه -وهي ظاهرة يشهد هبا تاريخ العلم -حيث تصبح احلدود اجلديدة
ً

(10) Mattei Dogan & Robert Pahre (1991) L’innovation dans les sciences sociales: marginalité créatrice, Paris,
Presses Universitaires de France.
(11) Ibid. p.118-19.
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لالبتكار يف فلسفة فكر ومفاهيم ونظريات العلوم االجتامعية( .ص.)10

وبالنسبة ملصطلح االبتكار يف العلوم االجتامعية ،فإنه ُينظر إليه عىل أنه أي تقدم
علمي بحثي يقوم بمسامهة جوهرية يف إثراء الرصيد املعريف ألي ختصص من التخصصات
(ص.)28

وهناك طرق متعددة يتحقق بواسطتها االبتكار يف العلوم االجتامعية ،مثل طرح
بعض الفرضيات اهلامة ،وحتسني منهجية بعض النظريات أو الغوص يف الكشف عن خبايا
بعض البحوث القديمة املهملة ...وهكذا .فهناك أشكال خمتلفة تؤدي إىل االبتكار وإن
أمهيتها يستحيل حتديدها .ومع ذلك ،فإن عمليات فلسفة االبتكار يف العلوم االجتامعية،
ليست ثورات علمية  -des révolutions scientifiques-وإنام هي عمليات هامة ورئيسية
بالنسبة ملسرية املشاريع العلمية يف هذه العلوم (ص .)24
وال بد هبذا الصدد من اإلشارة إىل أهم طرح فكري حول ظاهرة العلم ،ففي فلسفة
كتابه (بنية الثورات العلمية) يطرح تومس كون  -Thomas Khun-طريقتني تتبعهام مسرية
حركة العلم:
 -1العلم العادي .-Normal science-

 -2الثورة العلمية .-Scientific Revolution-

فالعلم العادي يتقدم بطريقة تراكمية ،بينام يتقدم العلم الثوري بتبني مبدأ القطيعة
مع ما تراكم ساب ًقا من رصيد علمي يف ختصص معني .جيوز تطبيق مفهوم فلسفة العلم
الثوري عىل ابتكار ابن خلدون لعلم العمران البرشي ،الذي يمثل قطيعة معرفية مع فكر
علم التاريخ العريب اإلسالمي الذي نقده بشدة يف مقدمة املقدمة.

وبعبارة أخرى ،فخروج عامل االجتامع أو االقتصاد أو النفس عن جمال ختصصه شي ًئا
ما ،واحتكاكه عىل اهلامش بتخصصات أخرى جماورة ،يرشحه أكثر من غريه للمسامهة يف
االبتكار يف دنيا األفكار واملعارف يف علوم اإلنسان واملجتمع .ومن ثم ،توصل املؤلفان
إىل مفهوم ما سمياه بمفارقة الكثافة  -le paradoxe de la densité-التي يوجد داخلها
املتخصصون بكثافة كبرية مما جيعلها تقود عمو ًما (عىل املستويني املعريف والعلمي) ،إىل
ابتكارات قليلة (ص .)51

وهكذا ،ففلسفة فكرة الوجود املكثف للعلامء يف صلب ختصص ما يفتح الطريق
أمام هؤالء ،ويدفعهم لكي يتجاوزوا حدود ختصصاهتم ،ويتفاعلوا مع فروع معرف ّية أخرى
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جماورة يف اهلوامش.

لقد عرفت بعض األمم احلديثة تضخم عدد العلامء يف بعض االختصاصات،
فاملجتمعات اإلسكندنافية هلا عدد كبري من املتخصصني يف دراسة الرتاتب االجتامعي la-
 -stratification socialeبينام يشتهر املجتمع الربيطاين بضخامة عدد الباحثني االجتامعيني
الذين اهتموا بدراسة ظاهرة الطبقة القيادية  .-la classe dirigeante-أ ّما جمتمعات أمريكا
الالتينية فمشهود هلا بكثافة علامء االقتصاد الذين ركزوا كثريا عىل دراسة ظاهرة التبعية la-
( -dépendanceص .)53

فإن زخم كثافة املتخصصني يف هذه احلاالت الثالث وأمثاهلا ،جيعل االبتكار يف
تلك التخصصات مسألة صعبة االنجاز ،وذلك يرجع إىل قانون املردودات املتناقصة (les
( )rendements décroissantsص .)53ومنه ،فاخلروج من التخصص إىل اهلامش يعترب
حال لكثافة التخصص يف املركز ،وهو يف الوقت نفسه وسيلة مناسبة للقضاء عىل الركود
املعريف /العلمي فيه (ص.)55

اخليال وميالد األفكار اجلديدة

عىل ضوء فلسفة األفكار املذكورة أعاله حول الظفر باالبتكار يف العلوم االجتامعية
وغريها ،وميالد األفكار اجلديدة لدى الفالسفة واملفكرين والرحالة والعلامء ،فإننا نعتقد
أن فلسفة املقدرة اخليالية هي املصدر الرئييس وراء كسبنا رهان التأويالت التي ربام يمكن
اعتبارها مبتكرة وجديدة لآليات القرآنية يف بقية هذه الدراسة.

اهلل خالق الكون

حيتضن القرآن الكريم بالتحديد يف كثري من آياته ،رؤية معرفية واضحة املعامل وكثرية
الشفافية للكون العظيم ،فاهلل هو اخلالق الوحيد للكون بأرسه من الساموات واألرض وما
بينهام ومن وما فيهام .فهو الواحد األحد واملصدر األول ملا يف هذا الكون املرتامي األطراف
من معامل طبيعية ،وكائنات ودواب حية متنوعة ال حتىص .فآيات القرآن التي تتحدث عن
خلق اهلل للكون عديدة {ال َّله ا َّل ِذي َخ َل َق الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر َض َو َما َب ْين َُهماَ فيِ ِست َِّة َأ َّيا ٍم}(،((1
َّ ماَ َ
ُ
ِ
(((1
{و َخ َل َق ال َّل ُه
السماَ َوات َوالأْ َ ْر َض َو َما َب ْين َُهماَ إِلاَّ بِالحْ َ ِّق َو َأ َج ٍل ُم َس ًّمى} َ ،
{ َما َخ َل َق ال َّل ُه َّ
( ((1سورة السجدة ،اآلية .4
( ((1سورة الروم ،اآلية .8
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الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر َض بِالحْ َ ِّق َولِت ُْج َزى ك ُُّل َن ْف ٍ
س بِماَ ك ََس َب ْت}(.((1
َّ ماَ َ

ومن ثم ،فمن وجهة املنظور املعريف ،يمثل اهلل الرقم واحد /األول ( )1الواحد األحد
يف هذا الكون الفسيح عرب الزمان واملكان ،ويف خلق هذا الكون الشاسع اآلفاق .ومن جهة
املوحدة جلميع املخلوقات احلية وغريها ،رغم تعدّ د طبيعتها
أخرى ،فهو
ً
أيضا -القوة ّبسبب أن أصلها واحد وهو اهلل الواحد األحد .ومنه ،يرمز الرقم واحد ( )1يف مقولة هذه
الدراسة ،أولاً  :إىل الصدارة واألمهية الكربى هلل التي ال مثيل هلا يف الكون الواسع .وثان ًيا:
أيضا -إىل صدارة أمهية بعض املخلوقات يف األرض والسامواتيشري الرقم واحد ()1
ً
والتي هي وليدة لإلرادة اإلهلية املطلقة القادرة عىل خلق كل يشء.

يكفي هنا ذكر ثالث آيات من ثالث سور لالستشهاد عىل القدرة اإلهلية العظمى
التي ال مثيل هلا يف هذا الكون ،الذي يكاد يعجز خيال البرش عن إدراك حدوده {لِ َّل ِه ُم ْل ُك
الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض َو َما فِ ِيه َّن َو ُه َو َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير}(َ { ،((1فال َّل ُه ُه َو ا ْل َو ُّليِ َو ُه َو يحُْ ِيي
َّ ماَ َ
ٍ
َان ال َّله لِيع ِج َزه ِمن شيَْ ٍء فيِ الس و ِ
ِ
(((1
ات َولاَ فيِ
َّ ماَ َ
{و َما ك َ ُ ُ ْ ُ ْ
ا َمل ْوتَى َو ُه َو َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ء َقد ٌير} َ ،
الأْ َ ْر ِ
ض إِ َّن ُه ك َ
َان َع ِليماً َق ِد ًيرا}(.((1

فكرة التذكري بالرقم ()1

فعىل ضوء تلك الرؤية املعرفية القرآنية الرافعة لراية الرقم واحد ( )1كرمز لوحدانية
اهلل يف تصور فلسفة القرآن ،جيوز للفكر الفلسفي وملفهوم تأويل النصوص املقدسة
وغريها املشار إليه يف الفقرات السابقة ،وكذلك ملنطق التفكري البرشي العفوي املعريف/
اإليبستيمولوجي ،أن يميل إىل التفكري ثم إىل القول :إن اهلل خالق ذلك الكون الفسيح،
أيضا -بعض الظواهر الطبيعية واملخلوقات احلية التي تتصدر غريها،سوف خيلق فيه
ً
وترفع هي األخرى علم الرقم ( )1عىل البقية من تلك الظواهر واملخلوقات احلماّ لة ملقاصد
عليا هتدف يف املقام األول إىل التذكري املتواصل باألمهية العظمى لوحدانية اهلل التي يرمز
إليها الرقم ( )1املمثل هلل باعتباره الواحد األحد األول.
وهكذا ،قادت تأمالتنا الفكرية الفلسفية املعرفية يف هذا املوضوع إىل العثور عىل
جمموعة من املخلوقات احلية والظواهر الطبيعية املتم ّيزة التي متثل هي األخرى يف سلسلة

( ((1سورة اجلاثية اآلية .22
( ((1سورة املائدة ،اآلية .120
( ((1سورة الشورى ،اآلية .9
( ((1سورة فاطر ،اآلية .44
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الرتب الرقم واحد ( )1بني أصناف تلك املجموعة يف األرض والسموات .نكتفي هنا
بتشخيص املكانة رقم ( )1التي تنفرد هبا جمموعة من معامل هذا الكون العظيم كام تسمح
بذلك قراءة تأويلية للنص القرآين ،وكام متدنا األطروحات الفكرية واملعطيات العلمية
بمؤرشات مرشوعية كسب تلك املعامل لرهان املكانة األوىل بني نظرياهتا .اخرتنا العينة
التالية من معامل الكون :األرض والشمس واملاء واإلنسان واللغة البرشية ومنظومة الثقافة
والعقل والنبي حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص والقرآن الكريم.

الشمس مركز النظام الشميس

يوجد كوكب الشمس يف مركز النظام الشميس ،تعترب الشمس أهم مصدر للحياة
عىل األرض ،إذ من دوهنا تغيب احلياة بالكامل عىل وجه األرض .فهي التي جتعل النظام
الشميس متامسكًا حمافظة بذلك عىل العنارص الصغرية والكبرية يف أفقها .أما وزن الشمس
فهو يساوي أكثر من  330مرة وزن األرض .والفضاء الذي حيتله حجم الشمس يساوي
أكثر من مليون مرة من الفضاء الذي يمكن أن حيتله حجم األرض.
َيذكر القرآن الكريم الشمس  30مرة ،ويسبق ذكرها يف الغالب ذكر القمر والنجوم
نظرا ألمهيتها املركزية يف النظام الشميس كام أرشنا .فالشمس ليست
يف اآليات القرآنيةً ،
غازي اهليدروجني
حجرا ساخنًا أمحر بالضبط كام قال البعض ،بل هي كرة كبرية من َ
ً
واهلليوم .تتألق الشمس بسبب درجات حرارهتا العالية شأهنا يف ذلك شأن تألق القضيب
املعدين املعد إلذكاء النار عندما ترتفع درجة حرارته إىل احلد األمحر.

نحن ال نرى إلاَّ سطح الشمس ذا درجات احلرارة البالغة  6000درجة مئوية،
أما داخلها املخفي حيث ينشأ ضوؤها ،فإن درجة حرارته تبلغ  40مليون درجة مئوية،
فباملواصفات املذكورة تكون الشمس كوك ًبا فريدً ا يف الكون ،أي رقم واحد ( )1بني
الكواكب األخرى ،من حيث درجة احلرارة العالية ،واإلضاءة الواسعة ،اللتان من دوهنام
تغيب مجيع أصناف احلياة عىل وجه األرض.

الشمس يف القرآن

نكتفي بذكر بعض اآليات القرآنية التي حتدثت عن الشمس{ :إِ َّن َر َّبك ُُم ال َّل ُه ا َّل ِذي
ِ ِ
ِ
است ََوى َعلىَ ا ْل َع ْر ِ
ش ُي ْغشيِ ال َّل ْي َل الن ََّه َار َي ْط ُل ُب ُه َحثِي ًثا
السماَ َوات َوالأْ َ ْر َض فيِ ستَّة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
َخ َل َق َّ
ِ
ِ
ٍ
َو َّ
ني}(.((1
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َوالن ُُّجو َم ُم َس َّخ َرات بِ َأ ْم ِره َألاَ َل ُه الخْ َ ْل ُق َوالأْ َ ْم ُر َت َب َار َك ال َّل ُه َر ُّب ا ْل َعالمَ َ
( ((1سورة األعراف ،اآلية .54
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{و َّ
الش ْم ُس تجَ ْ ِري ُلمِ ْس َت َق ٍّر لهَ َا َذلِ َك َت ْق ِد ُير ا ْل َع ِز ِيز ا ْل َع ِلي ِم * َوا ْل َق َم َر َقدَّ ْرنَا ُه
وقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
َمن َِاز َل َحتَّى َعا َد كَا ْل ُع ْر ُجون ا ْل َقدي ِم * لاَ َّ
الش ْم ُس َينْ َبغي لهَ َا َأ ْن تُدْ ِر َك ا ْل َق َم َر َولاَ ال َّل ْي ُل َسابِ ُق
الن ََّه ِ
ار َوك ٌُّل فيِ َف َل ٍك َي ْس َب ُح َ
ون}(.((1
ِ
{ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َّ
ُورا َو َقدَّ َر ُه َمن َِاز َل لِ َت ْع َل ُموا عَدَ َد
وقولهُ :
الش ْم َس ض َيا ًء َوا ْل َق َم َر ن ً
ِ
ِ
ِ
السنِ َ ِ
َ (((2
اب َما َخ َل َق ال َّل ُه َذل َك إِلاَّ بِالحْ َ ِّق ُي َف ِّص ُل الآْ َيات ل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمون} .
ني َوالحْ َس َ
ِّ
تشري كل تلك اآليات إىل القدرة اإلهلية الكاملة عىل هندسة جمرات النجوم والشمس
سبحا مستقيماً منذ ماليني السنني ،مما
والقمر واألرض ،بحيث تسبح مجيعها يف أفالكها ً
جيعل املرء ال يفقه أرسار هذا النظام املحكم الطويل املدى يف أفالك الساموات واألرض إلاَّ
قادرا عىل خلق كل يشء بشكل ممتاز بالكامل.
ً
باالعتقاد اجلازم أن وراء ذلك خال ًقا عظيماً
يصف القرآن الكريم اهلل القدير عىل كل يشء بأنه { َأ ْح َس َن ك َُّل شيَ ْ ٍء َخ َل َق ُه،((2(}...
و{إِنَّا ك َُّل شيَ ٍء َخ َل ْقنَاه بِ َقدَ ٍر}( ،((2و{ب ِديع الس و ِ
ات َوالأَْ ْر ِ
ض َوإِ َذا َقضىَ َأ ْم ًرا َفإِ َّنماَ َي ُق ُ
ول َل ُه
َ ُ َّ ماَ َ
ُ
ْ
ُ (((2
ُك ْن َف َيكُون}  .وبعبارة أخرى ،فاهلل هو الواحد األحد رقم ( )1يف الرؤية املعرفية القرآنية
يف اخللق الكامل املمتاز (اخلايل من العيوب) لكل أصناف املخلوقات احلية والظواهر
الطبيعية التي ال حتىص يف هذا الكون الفسيح.

األرض كوكب احلياة

يويل القرآن الكريم أمهية كربى إىل كوكب األرض ،فيذكرها أكثر من  450مرة
بأداة التعريف (ال) (األرض) ،وكيف ال وهي تنفرد وحدها باحتضان ظروف وعوامل
إقامة احلياة التي مل ُيع َثر عليها بعد يف كواكب أخرى .فاألرض هي إذن رقم واحد ( )1بني
كل الكواكب من حيث سامحها بنشأة احلياة لكل أنواع الكائنات املتنوعة التي ال حتىص
َاها َو َأ ْل َق ْينَا فِ َيها َر َواسيِ َ َو َأ ْن َب ْتنَا فِ َيها ِم ْن ك ُِّل َز ْو ٍج بهَ ِ ٍ
يج * َت ْبصرِ َ ًة َو ِذك َْرى
{والأْ َ ْر َض َمدَ ْدن َ
َ
ِ
ِ
ِ
سيِ
ِ
ٍ
ِ
(((2
فيِ
بهِ
ِ
ِ
ٍ
َ
اجا ُس ُبلاً
و{و َج َع ْلنَا الأَْ ْرض َر َوا َ أ ْن تمَ يدَ ْم َو َج َع ْلنَا ف َيها ف َج ً
لك ُِّل َع ْبد ُمنيب} َ ،
( ((1سورة يس اآلية .36
( ((2سورة يونس ،اآلية .5
( ((2سورة السجدة اآلية .7
( ((2سورة القمر ،اآلية .49
( ((2سورة البقرة ،اآلية .117
( ((2سورة ق ،اآلية .8-7
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َاها َو َأ ْخ َر ْجنَا ِمن َْها َح ًّبا َف ِمنْ ُه َي ْأ ُك ُل َ
َل َع َّل ُه ْم هَ ْيتَدُ َ
ون *
و{وآ َي ٌة لهَُ ُم الأَْ ْر ُض المَْ ْي َت ُة َأ ْح َي ْين َ
ون}(َ .((2
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يل َو َأ ْعن ٍ
َو َج َع ْلنَا فِ َيها َجنَّات م ْن نَخ ٍ
َاب َو َف َّج ْرنَا ف َيها م َن ا ْل ُع ُيون}(.((2
فعامل الفضاء  Michel Mayorالسويرسي الفائز بجائزة نوبل يف الفيزياء لعام
2019م ،يذكر أن «األرض هي جنّة مقارنة بجميع الكواكب الساموية التي نعرفها» .يعتقد
هذا العامل أن حماولة استكشاف كوكب املريخ أمر مناسب يساعد عىل اإلجابة عن بعض
األسئلة العلمية .أما التفكري يف مغادرة األرض للعيش يف املريخ فهو سلوك برشي غري
معقول متا ًما ،فالكوكب األريض هو رقم واحد ( )1إلقامة اجلنس البرشي واألجناس
األخرى وبقية املعامل األخرى عىل سطح األرض ،الصالح وحده للحياة بكل أنواعها
حسب املعطيات احلالية التي مجعتها البحوث العلمية احلديثة»(.((2

املاء نبض احلياة

أما املاء فهو كذلك رقم ( )1بني العنارص الطبيعية عىل وجه األرض ،ألنه هو سبب
حياة اجلامد واحلي عىل بساط األرض { َأولمَ ير ا َّل ِذين َك َفروا َأ َّن الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر َض كَا َنتَا
َّ ماَ َ
َ ُ
َ ََْ
ر ْت ًقا َف َف َت ْقنَاهمُ ا وجع ْلنَا ِمن المَْ ِ
ِ
َ (((2
اء ك َُّل شيَ ْ ٍء َح ٍّي َأفَلاَ ُي ْؤمنُون}  .ال يقترص سائل املاء عىل
َ
َ َ َ َ
َ
كونه العنرص الرئييس الذي بدونه تغيب احلياة لدى اجلنس البرشي وأجناس احليوانات
أيضا -نبض احلياة حتى فيام ُيعتبرَ ُ مجا ًدا .أالوالدواب والنبات ،وإنام يتجاوز ذلك ليبث ً
عواصم البلدان ومدهنا الكبرية عىل حافة األهنار والوديان والبحار واملحيطات
تُقام ،مثلاً ،
ُ
أو قريبة منها؟
ومن جهة أخرى ،فاملاء يلعب دور العنرص املوحد ملا عىل األرض ،راف ًعا بذلك راية
الوحدة بني خملوقات األرض ومعاملها املختلفة .وهكذا ،تنطوي الرؤية املعرفية القرآنية
للامء عىل تصور ناطق بوحدة معامل الكون عىل وجه األرض ،ألن أصلها واحد :اهلل اخلالق
{وت ََرى الأْ َ ْر َض َه ِامدَ ًة َفإِ َذا َأن َْز ْلنَا َع َل ْي َها
ملا يف السموات واألرض وما بينهام ومن وما فيهامَ .
ِ
ِ
ٍ
المَْا َء ْاهت ََّز ْت َو َر َب ْت َو َأ ْن َبت َْت ِم ْن ك ُِّل َز ْو ٍج بهَ ِ ٍ
السماَ ء َما ًء بِ َقدَ ر َف َأ ْس َكنَّا ُه
يج}(َ ،((2
{و َأن َْز ْلنَا م َن َّ
( ((2سورة األنبياء ،اآلية .31
( ((2سورة يس ،اآلية .34-33

(27) Michel Mayor, Une nouvelle histoire du COSMOS, magazine Science & Avenir Hors-Série, janvier-février,
no. 200, 2020, p.36-38.

( ((2سورة األنبياء ،اآلية .30
( ((2سورة األنبياء ،اآلية .5
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ِ
اب بِ ِه َل َق ِ
َ (((3
فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َوإِنَّا َعلىَ َذ َه ٍ
السماَ ِء َما ًء َف َس َل َك ُه
اد ُر
ون} َ { ،ألمَْ ت ََر َأ َّن ال َّل َه َأن َْز َل م َن َّ
ِ
ِ
يج َفترَ َ ا ُه ُم ْص َف ًّرا ُث َّم يجَ ْ َع ُل ُه ُح َطا ًما إِ َّن فيِ
يع فيِ الأْ َ ْر ِ
ض ُث َّم يخُ ِْر ُج بِه َز ْر ًعا مخُ ْتَل ًفا َأ ْل َوا ُن ُه ُث َّم هَيِ ُ
َينَابِ َ
َذلِ َك َل ِذك َْرى لأِ ُوليِ الأْ َ ْل َب ِ
اب}(.((3

اإلنسان اخلليفة

اإلنسان يف القرآن هو -دون شك -الكائن رقم ( )1صاحب الصدارة بني كل
الكائنات احلية عىل وجه الكرة األرضية .ومنه جاءت مرشوعية منحه وحده اخلالفة عىل
األرض {وإِ ْذ َق َال رب َك لِ ْلملاَ ِئك َِة إِنيِّ ج ِ
اع ٌل فيِ الأْ َ ْر ِ
و{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا
ض َخ ِلي َف ًة،((3(}...
َ
َ
َ ُّ
َ
َ
ممِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيِ
ٍ
ِ
َاه ْم َعلىَ كَثري َّ ْن َخ َل ْقنَا
َاه ْم م َن ال َّط ِّي َبات َو َف َّض ْلن ُ
َاه ْم ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْحر َو َر َز ْقن ُ
َبني َآ َد َم َوحمَ َ ْلن ُ
َت ْف ِضيلاً }(.((3
خياطب القرآن البرش بأن اهلل ّ
سخر هلم وحدهم مجيع ما يف األرض والساموات ،مما
جيب أن يدعوهم إىل التفكري يف هذا التم ّيز ،الذي ينفرد به اجلنس البرشي عن سواه من
ض جمَ ِيعا ِمنْه إِ َّن فيِ َذلِ َك لآَ َي ٍ
ِ
ات لِ َق ْو ٍم
َ
السماَ َوات َو َما فيِ الأْ َ ْر ِ ً ُ
الكائنات َ
{و َس َّخ َر َلك ُْم َما فيِ َّ
َي َت َفك َُّر َ
ون}(.((3

يفصل القرآن يف تفضيل الناس عىل احليوانات ،فيعبرّ عن ذلك ويربزه بكثري من
ّ
ِ
ِ
ممِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
الدقة { َأ َولمَ ْ َي َر ْوا أنَّا َخ َل ْقنَا لهَ ُ ْم َّا َعم َل ْت أ ْيدينَا أ ْن َعا ًما َف ُه ْم لهَ َا َمالك َ
َاها لهَ ُ ْم َفمن َْها
ُون * َو َذ َّل ْلن َ
ون * َولهَ ُ ْم فِ َيها َمنَافِ ُع َو َم َش ِ
َر ُكوبهُ ُ ْم َو ِمن َْها َي ْأ ُك ُل َ
ار ُب َأفَلاَ َي ْشك ُُر َ
ون}( ،((3و{إِنَّا َع َر ْضنَا
الأْ َما َن َة َعلىَ الس و ِ
ض َوالجِْ َب ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ال َف َأ َبينْ َ َأ ْن يحَ ْ ِم ْلن ََها َو َأ ْش َف ْق َن ِمن َْها َوحمَ َ َل َها الإْ ِ ن َْس ُ
ان إِ َّن ُه
َّ ماَ َ
َ
(((3
ك َ
َان َظ ُلو ًما َج ُهولاً }  .جتمع كل هذه اآليات القرآنية عىل مكانة اإلنسان اخلاصة املتم ّيزة
يف األرض.

اختالف القرآن مع داروين حول مكانة اإلنسان

مت ّيز اإلنسان يف القرآن عىل بقية الكائنات األخرى عىل األرض ،خيتلف عن رؤية

( ((3سورة املؤمنون اآلية .18
( ((3سورة الزمر ،اآلية .21
( ((3سورة البقرة ،اآلية .30
( ((3سورة اإلرساء ،اآلية .70
( ((3سورة اجلاثية ،اآلية .13
( ((3سورة يس ،اآلية .73-71
( ((3سورة األحزاب ،اآلية .72
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داروين ملكانة اجلنس البرشي بني مجيع األجناس ،ترى هذه الرؤية أن اإلنسان يمثل قمة
هناية سلسلة تطور األجناس ،فالقردة هي األقرب لإلنسان يف عملية التطور .لكن تفرتض
تطورا من القردة
هذه الرؤية وجود كائنات أخرى بني جنس اإلنسان وجنس القردة أكثر
ً
تطورا من اإلنسان ،وهي كائنات مل ُيعثر عليها حتى اآلن ،إن ُوجدت أصلاً  .ومن
وأقل
ً
ثمُ ،سم ّيت بكائنات احللقة املفقودة يف سلسلة عملية التطور التي يتبناها داروين وأصحابه.

يتضح من هذه املقارنة فرق بني املنظورين ،فمنظور التطور عند داروين ال يرى
اإلنسان كائنًا ينفرد بطريقة مطلقة عن بقية الكائنات عىل وجه األرض ،بل هو جمرد كائن
تطورا فقط عىل سلسلة التطور لدى الكائنات األخرى .وبالتايل ،يشرتك مع اإلنسان
أكثر
ً
يف التطور املتقدم كائنات احللقة املفقودة وأجناس القردة .إذن ،فاإلنسان ال حيتكر وال ينفرد
تطور
بنصيب األسد يف قمة التطور العايل املطلق ،الذي تبتعدُ عنه مسافات شاسعة درجة
ُ
كائنات احللقة املفقودة وفريق أجناس القردة املتنوعة.

ويف املقابل فاملنظور القرآين يعلن بقوة أن اإلنسان هو املخلوق رقم واحد ( )1عىل
وجه األرض ،الذي تغلب عليه القطيعة مع األجناس األخرى رغم التشابه مع البعض منها.
تتمثل القطيعة الكربى يف رصيد املنظومة الثقافية الضخمة التي يتميز هبا اجلنس البرشي
عن بقية األجناس .فالعلوم املعرفية احلديثة خاصة علم النفس تُقر أن املكتسبات واملهارات
الثقافية التي يتمتع هبا اإلنسان هي األساس يف وجود القطيعة الكبرية بني اإلنسان وغريه
من الكائنات املحرومة من منظومة الثقافة املوجودة لدى اجلنس البرشي .فمهارة اإلنسان
يف استعامل اللغة يف شكل ْيها املنطوق واملكتوب ،هي خاصية برشية بامتياز ،وأصل امليزات
األخرى التي يتصف هبا اجلنس البرشي يف منظومته الثقافية :الفكر والدين واملعرفة /العلم
والقوانني واألساطري والقيم واألعراف الثقافية.
كرم اإلنسان
وهكذا ،يتجىل املصدر الواحد /األحد (املنظومة الثقافية) الذي ّ
ليتصدر الكائنات األخرى ،ويكون رقم واحد ( )1يف السيادة عليها ،وبالتايل بتأهله وحيدً ا
للخالفة يف األرض.

الرموز الثقافية رقم ( )1للخالفة

ّنود اآلن البحث يف أصول وطبيعة منظومة الرموز الثقافية من وجهة النظر القرآنية.
نقرتح البدء بطرح رؤية جديدة لتأويل معنى كلمة (روحي) الواردة يف آية { َفإِ َذا َس َّو ْي ُت ُه
و َن َف ْخ ُت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي َف َق ُعوا َل ُه س ِ
اج ِدي َن} .ترتكز هذه الرؤية عىل فلسفة مقولة مفهومنا
َ
َ
ْ ُ
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للرموز الثقافية القائلة :إن اإلنسان كائن ثقايف بالطبع ،أي إن اجلنس البرشي يتميز عن غريه
من األجناس بمنظومة الرموز التالية :اللغة املكتوبة واملنطوقة والفكر والدين واملعرفة/
العلم واألساطري والقوانني والقيم واملعايري الثقافية .ومن ثم ،تُعترب منظومة الرموز الثقافية
املعلم رقم ( )1فيام تنطوي عليه ذات اإلنسان من حيث أمهيتها يف تأهيله ليكون الرقم ()1
يف امتالك السيادة /اخلالفة عىل وجه األرض.
مما يعزز فلسفة مقولتنا« :اإلنسان كائن ثقايف بالطبع» هو ما نجده يف فكر الرتاث
النقيل اإلسالمي ،وبالتحديد يف ا لقرآن الكريم .فهل هناك آيات يف القرآن تؤكد عىل مركزية
الرموز الثقافية يف هوية الكائن البرشي ،فكلمة (روحي) وردت مرتني يف القرآن الكريم:
{ َفإِ َذا سوي ُته و َن َف ْخ ُت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي َف َق ُعوا َل ُه س ِ
اج ِدي َن}(.((3
َ َّ ْ ُ َ
َ
ْ ُ

موجه من اهلل إىل املالئكة ،لكي يسجدوا آلدم تكريماً له
فاخلطاب يف هاتني اآليتني َّ
عن غريه من املخلوقات األخرى عىل األرض .ومن ثم ،تأيت مرشوعية معرفة معنى كلمة
(روحي) عرب ف ّن التأويل املشار أليه بكثري من التفاصيل ساب ًقا .فمعظم املفرسين ذهبوا إىل
القول إن كلمة (روحي) تعني بث احلياة يف آدم ،وهو تأويل ال ينسجم مع سياق اآلية .فلو
متميزا عن الكائنات احلية
كان معنى كلمة (روحي) جمرد بث احلياة يف آدم لمََا كان اإلنسان
ً
األخرى حتى يدعو اهلل ا ملالئكة للسجود آلدم وحده.

ومن هنا يدعو منطق االنسجام يف التأويل إىل أن معنى كلمة (روحي) يف آية
{و َن َف ْخ ُت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي }...ينبغي أن يعني شي ًئا يتميز به اإلنسان عن سواه ،فيؤهله
َ
ْ ُ
وحده لكي تسجد له املالئكة ،من جهة ،وتُعطى له وحده اخلالفة /السيادة عىل وجه
األرض ،من جهة ثانية.
ومن هنا ،فمعنى كلمة (روحي) يف آية {و َن َف ْخ ُت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي }...ال بد أن
َ
ْ ُ
يعني شي ًئا يتميز به اإلنسان عن سواه ،يؤهله وحده لكي تسجد له املالئكة .وتب ًعا لتحليلنا
العقيل وامليداين ولفلسفة التأويل ،فإن منظومة الرموز الثقافية هي السامت املميزة للجنس
البرشي ،وهي بالتايل مصدر سيادته /خالفته يف هذا العامل .إذن ،فعبارة (نفخت فيه من
روحي) ينبغي أن يعني يف املقام األول نفخة إهلية من الرموز الثقافية يف آدم /اإلنسان.
ونحن نتفق مع املفكر اإلسالمي الكبري زغلول النجار الذي ينادي بأن العديد
من آيات القرآن الكريم حول الظواهر الطبيعية يف العامل والكون ،ال يمكن فهمها الفهم

( ((3سورة احلجر ،اآلية  ،29وسورة ص ،اآلية .72
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أيضا -عىل ما جاء يفالصحيح بدون املعارف العلمية احلديثة املوثوق هبا .وينطبق هذا
ً
اآليات القرآنية حول اإلنسان واملجتمعات البرشية .أي إن رصيد علوم اإلنسان واملجتمع
احلديثة ،يساعد مفرسي القرآن الكريم عىل القرب من كسب رهان الفهم والتفسري
الصحيحني ملعاين تلك اآليات التي تتحدث عن اإلنسان واملجتمع.

جتد صدارة أمهية الرموز الثقافية رقم ( )1لدى اإلنسان سندً ا يف العلوم االجتامعية،
مثل علم االجتامع وعلم النفس وعلم األنثروبولوجيا .ترى هذه العلوم أن تفوق اجلنس
البرشي عىل غريه من األجناس يعود إىل متيز اإلنسان بمهارات عامل الرموز الثقافية .ومن
جهة أخرىُ ،يستلهم من النص القرآين أن سيادة اإلنسان وخالفته يف األرض ترتبطان
شديد االرتباط بنفخة روح اهلل (روحي) يف صميم ذات اإلنسان.

ومنه ،جيوز القول :إن كلمة (روحي) = منظومة الرموز الثقافية ،كام تأيت الرتبة األوىل
رقم ( )1ملنظومة الرموز الثقافية يف كينونة اإلنسان من كون أهنا نفخة مبارشة من الذات
اإلهلية يف آدم .واهلل هو رقم ( )1يف الكون حسب الرؤية املعرفية القرآنية املذكورة يف صلب
هذه الدراسة .ومنه ،أال ُينتظر معرف ًّيا /إيبستيمولوج ًّيا أن تكون منظومة الرموز الثقافية رقم
( )1يف هوية اإلنسان باعتبارها منبثقة مبارشة من اهلل الواحد األحد؟

وباإلضافة إىل مرشوعية هذا التأويل عىل مستوى التحليل الفكري ،ألمهية صدارة
منظومة الرموز الثقافية يف ذات اإلنسان ،يمكن أن يكون لنفخة روح اهلل (روحي) يف الذات
اآلدمية معنى أوسع ملا حددناه من مواصفات ملنظومة الرموز الثقافية .أي أن نفخة روح اهلل
تشمل كل يشء يميز البرش عن غريهم من الكائنات.
وهبذه الرؤية ،تصبح ماهية النفخة الروحية اإلهلية أقل غموضا مما كانت هي عليه
حيسن هذا الوضوح يف إرساء فهم أفضل
يف تفسريات املفرسين املشار إليها .ينبغي أن ّ
ملعنى {و َن َف ْخ ُت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي }...وما لذلك من انعكاسات إجيابية عىل املستوى النظري
َ
ْ ُ
للبحث العلمي يف منظومة الرموز الثقافية ،وعىل املستوى التطبيقي ،واملتمثل يف دور الرموز
الثقافية يف تأهيل اجلنس البرشي وحده للخالفة /السيادة عىل الكرة األرضية.

اإلعجاز اللغوي الباطني يف القرآن

حتدث القرآن عن اللغة كآية من آيات اهلل {و ِمن آياتِ ِه َخ ْل ُق الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض
َّ ماَ َ
َ ْ َ
ف َأ ْل ِسنَتِكُم و َأ ْلوانِكُم إِ َّن فيِ َذلِ َك لآَ ي ٍ
(((3
َو ْ
ني}  .ومعروف أن القرآن يمثل
اختِلاَ ُ
ات لِ ْل َعالمِِ َ
َ
ْ َ َ ْ

( ((3سورة الروم ،اآلية .22
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معجزة لغوية حتدَّ ى هبا العرب أصحاب الفصاحة والبالغة.

طرحا فلسف ًّيا لظاهرة اللغة ،يفتح آفا ًقا جديدً ا لفهم فكرة اإلعجاز
لكننا ،نرى أن ً
اللغوي يف النص القرآين ،فاإلعجاز القرآين اللغوي ال يقترص فقط عىل معامل الفصاحة
والبالغة املعروفة .نود تسمية هذا اجلانب اآلخر أو الثاين من اإلعجاز باإلعجاز الباطني.
ويعني هذا األخري يف طرح تأويلنا اخلاص أن الختيار استعامل اللغة كوسيلة لإلعجاز يف
النص القرآين وظيفة خفية ختتلف عن طبيعة اإلعجاز البياين للقرآن .تتمثل هذه الوظيفة
الباطنية للنص القرآين ،يف اإلشارة الواضحة إىل أمهية اللغة ليس فقط كوسيلة إعجاز
لغوي ،بل األهم من ذلك إىل مركزية اللغة يف هوية اجلنس البرشي باعتبارها أسمى رمز
إنسانية اجلنس البرشي.

هبذا التأويل اجلديد ،يمكن القول بأن إعجاز القرآن ذو بعدين :إعجاز بياين وإعجاز
باطني ،يتمثل يف اختيار أسمى رمز إلنسانية اإلنسان إلبالغ رسالة اإلسالم للعاملني .فاللغة
هي ،إذن ،تأشرية خرضاء للجنس البرشي لكسبه وحده صفة اإلنسانية ،ومن ثم السيادة/
اخلالفة يف هذه األرض .فاإلعجاز الباطني القرآين يمس أهم عنرص تتلخص فيه معامل
جتليات إنسانية اإلنسان ،أال وهي ملكة اللغة.

يتجسد اإلعجاز الباطني يف قمة هرم ميزات اإلنسان وعنوان إنسانيته الكبري ،أال
وهي اللغة البرشية التي رشحت اجلنس البرشي وحده ليكون له منظومة الرموز الثقافية،
التي تأهل هبا وحده لكي تكون له السيادة /اخلالفة عىل وجه األرض .إذ اللغة هي أعز
فمنح هبا اإلنسان
هبة كُرمت وشرُ فت هبا اإلنسانية قاطبة يف كل زمان ومكان عرب العصورُ ،
منظومة الرموز الثقافية التي تأهل هبا وحده ليكون رقم ( )1يف استالم مهمة اخلالفة/
السيادة عىل األرض.

حممد النبي رقم ()1

تعترب الرؤية القرآنية حممدً ا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ابن عبد اهلل النبي رقم ( )1بني كل األنبياء ،إذ
إن رسالته اإلهلية هي خامتة مجيع الرساالت الساموية ،وبالتايل فهو الوحيد خاتم األنبياء:
َان محُ َ َّمدٌ َأ َبا َأ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِك ُْم َو َل ِك ْن َر ُس َ
{ َما ك َ
ني}( ،((3وباعتباره آخر
ول ال َّل ِه َو َخات ََم النَّبِ ِّي َ
األنبياء ،فهو الوحيد املؤهل لذكر كل األنبياء قبله ،واإلطناب يف احلديث عن بعضهم كام
نجد ذلك يف القرآن بالنسبة لذكر أسامء بعض األنبياء مثل :موسى وعيسى ونوح .فالقرآن
( ((3سورة األحزاب ،اآلية.40
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يذكر اسم حممد كنبي أو رسول  4مرات فقط ،بينام تذكر آيات القرآن الكريم اسم نوح 44
مرة ،واسم موسى  127مرة ،واسم عيسى  26مرة.

نظرا لكونه أنه جاء كخاتم
لكن يتميز النبي حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عن هؤالء األنبياء وغريهمً ،
للنبوة ،ورسولاً ليس للعرب فقط وإنام للعاملني ،وحاملاً لرايات هؤالء األنبياء املنادية
ِ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َيا َبنِي إِسرْ َ ِائ َيل إِنيِّ َر ُس ُ
ول ال َّل ِه إِ َل ْيك ُْم ُم َصدِّ ًقا َلمِا
بوحدانية اخلالق َ
{وإِ ْذ َق َال ع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
تيِ
اس ُم ُه َأحمْ َدُ َف َلماَّ َجا َء ُه ْم بِا ْل َب ِّينَات َقا ُلوا
َبينْ َ َيدَ َّي م َن الت َّْو َراة َو ُم َبشرِّ ً ا بِ َر ُسول َي ْأ م ْن َب ْعدي ْ
ِ
ِ
َاب َآ ِمنُوا بِماَ ن ََّز ْلنَا ُم َصدِّ ًقا َلمِا َم َعك ُْم ِم ْن َق ْب ِل
َه َذا ِس ْح ٌر ُمبِ ٌ
ني}(َ { ،((4يا َأ َ هُّيا ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
ارها َأو َن ْلعنَهم َك َلعنَّا َأصحاب السب ِ
ِ
ت َوك َ
َان َأ ْم ُر ال َّل ِه
َأ ْن َن ْطم َس ُو ُج ً
وها َفن َُر َّد َها َعلىَ َأ ْد َب ِ َ ْ َ ُ ْ ماَ َ ْ َ َ َّ ْ
َم ْف ُعولاً }(.((4
ولعل اآلية القمة التي ترفع أكثر من غريها راية صدارة الرسول حممد كرقم ( )1بني
كل الرسل واألنبياء ،هي هذه اآلية{ :إِ َّن ال َّل َه َو َملاَ ِئ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ون َعلىَ النَّبِ ِّي َيا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
َص ُّلوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْس ِليماً }( ،((4فمعنى كلمة صلىّ يف هذه اآلية ،يفيد الدعاء باخلري للنبي
حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وح ّفه بربكته من طرف اهلل واملالئكة واملؤمنني ،بنبوة حممد ورسالته الساموية
للناس أمجعني .وهو دعاء للرسول حممد ينادي به بصوت عال اهللُ رقم ( )1يف الكون،
الناس املؤمنون برسالة حممد النبي هنا
صحب َة مالئكته أسمى خملوقاته الروحية ،وكذلك
ُ
عىل األرض.

ومما يعزز أسبقية تفوق النبي حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص عىل بقية األنبياء يف الرؤية القرآنية ،أن اهلل
أوحى إليه بالقرآن ،هذا الكتاب الذي ال مثيل له عند خالق هذا الكون كام يتجىل يف السطور
التالية.

القرآن الكريم الكتاب رقم ()1

يعلن اهلل بوضوح كامل ،أن القرآن كتاب فريد من نوعه من حيث األمهية القصوى،
ال يستطيع ال اإلنس وال اجلن أن يأتوا بمثله { ُق ْل َل ِئ ِن اجتَمع ِ
ت الإْ ِ ن ُْس َوالجِْ ُّن َعلىَ َأ ْن َي ْأتُوا
ْ َ َ
(((4 ((4
َان َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ُون بِ ِم ْث ِل ِه َو َل ْو ك َ
بِ ِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُق ْر َآ ِن لاَ َي ْأت َ
.
ض َظ ِه ًريا}

( ((4سورة الصف ،اآلية .6
( ((4سورة النساء ،اآلية .47
( ((4سورة األحزاب ،اآلية .56
( ((4سورة اإلرساء ،اآلية .88
( ((4انظر :حممد قطب ،ال يأتون بمثله ،القاهرة ،دار الرشوق2004 ،م.
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وتربز بعض اآليات جالل وسمو هذا الكتاب ،ألنه كالم اهلل مهندس معامل هذا
َان َه َذا ا ْل ُقر َآ ُن َأ ْن ي ْفترَ ى ِمن د ِ
{و َما ك َ
ون اللهَِّ َو َل ِك ْن ت َْص ِد َيق
ْ ُ
الكون يف أحسن تقويمَ :
ُ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((4
ا َّل ِذي َبينْ َ َيدَ ْي ِه َو َت ْف ِص َيل ا ْل ِكت ِ
{و َل َقدْ َآ َت ْين َ
َاك َس ْب ًعا
ب فيه م ْن َر ِّب ا ْل َعالمَ َ
ني} َ ،
َاب لاَ َر ْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
{و َل َقدْ
{وإِن ََّك َل ُت َل َّقى ا ْل ُق ْر َآ َن م ْن َلدُ ْن َحكي ٍم َعلي ٍم}(َ ،((4
يم}(َ ،((4
م َن المَْ َثانيِ َوا ْل ُق ْر َآ َن ا ْل َعظ َ
ضرَ َ ْبنَا لِلن ِ
َّاس فيِ َه َذا ا ْل ُق ْر َآ ِن ِم ْن ك ُِّل َم َث ٍل َو َل ِئ ْن ِج ْئت َُه ْم بِ َآ َي ٍة َل َي ُقو َل َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن َأ ْنت ُْم إِلاَّ
ون}(َ { ،((4لو َأن َْز ْلنَا ه َذا ا ْل ُقر َآ َن َعلىَ جب ٍل َلر َأي َته َخ ِ
ُم ْبطِ ُل َ
اش ًعا ُمت ََصدِّ ًعا ِم ْن َخ ْش َي ِة ال َّل ِه َوتِ ْل َك
َ
ََ َ ْ ُ
ْ
ْ
الأْ َ ْم َث ُال نَضرْ ِ بهُ َا لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ون}(.((4

وبعبارة مقولتنا يف هذا الطرح الفكري الفلسفي يف تأمالتنا هذه ،فالقرآن الكريم هو
الكتاب رقم ( )1يف الرؤية املعرفية القرآنية بني مجيع الكتب التي عرفتها البرشية عرب تارخيها
الطويل .يزكي القرآن تأهله الكامل لذلك بعدة أدلة أمهها أن القرآن هو كالم اهلل الواحد
ِ
ات محُ ْ َكماَ ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
ات َف َأ َّما ا َّل ِذي َن فيِ ُق ُلوبهِ ِ ْم
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََشابهِ َ ٌ
َاب ِمنْ ُه َآ َي ٌ
األحد{ :ا ْلكت َ
ون ما ت ََشابه ِمنْه ابتِ َغاء ا ْل ِف ْتن َِة وابتِ َغاء ت َْأ ِو ِيل ِه وما يع َلم ت َْأ ِوي َله إِلاَّ ال َّله والر ِ
ون فيِ
اس ُخ َ
ُ
ُ َ َّ
َ َ َْ ُ
َ ْ َ
ََ ُ ْ َ
َز ْي ٌغ َف َيتَّبِ ُع َ َ
ون آ َمنَّا بِ ِه ك ٌُّل ِم ْن ِعن ِْد َر ِّبنَا َو َما َي َّذك َُّر إِلاَّ ُأو ُلو الأْ َ ْل َب ِ
ا ْل ِع ْل ِم َي ُقو ُل َ
اب}(.((5

ويؤكد القرآن أنه كتاب أتى عىل كل يشء ،وهذا جانب إعجازي آخر يتجاوز النوعني
املذكورين ساب ًقا من اإلعجازَ { :ما َف َّر ْطنَا فيِ ا ْل ِكت ِ
َاب ِم ْن شيَ ْ ٍء}( .((5يزداد عود معنى هذه
{و َل َقدْ ضرَ َ ْبنَا لِلن ِ
َّاس فيِ َه َذا ا ْل ُق ْر َآ ِن ِم ْن ك ُِّل َم َث ٍل َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ
ون * ُق ْرآنًا
اآلية صالبة بأختها َ
َع َربِ ًّيا َغيرْ َ ِذي ِع َو ٍج َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون}(.((5
فالقرآن هو كالم اهلل الواحد األحد األمر الذي جيعله الكتاب رقم ( )1بني الكتب.
ِ
ِ
ب فِ ِيه ُهدً ى
َاب لاَ َر ْي َ
ومنه ،يرصح القرآن يف مطلع آيات السورة الثانية منه { َذل َك ا ْلكت ُ
ونظرا ألن القرآن هو وحي إهلي فإن أعظم اجلامدات عىل األرض (اجلبال)
ني}(.((5
لِ ْل ُمت َِّق َ
ً

( ((4سورة يونس ،اآلية .37
( ((4سورة احلجر ،اآلية .87
( ((4سورة النمل ،اآلية .6
( ((4سورة الروم ،اآلية .58
( ((4سورة احلرش ،اآلية .21
( ((5سورة آل عمران ،اآلية .3
( ((5سورة األنعام ،اآلية .38
( ((5سورة الزمر ،اآلية .28 -27
( ((5سورة البقرة ،اآلية .2
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ستخشع هلل وتتصدع لو ُأنزل عليها القرآن { َلو َأن َْز ْلنَا ه َذا ا ْل ُقر َآ َن َعلىَ جب ٍل َلر َأي َته َخ ِ
اش ًعا
َ
ََ َ ْ ُ
ْ
ْ
َ (((5
ِ
ُمت ََصدِّ ًعا ِم ْن َخ ْش َي ِة ال َّل ِه َوتِ ْل َك الأْ َ ْم َث ُال نَضرْ ِ بهُ َا لِلنَّاس َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّرون} .

رؤية حممد إقبال للقرآن

إن تأمالت العالمة حممد إقبال يف عمق الرؤية القرآنية للكون ،تساعد عىل مرشوعية
تأهل القرآن للرتبة األوىل بني مجيع الكتب .فعىل سبيل املثال ،ختتلف رؤية القرآن الكونية
عن نظرياهتا يف كتب الفلسفة اليونانية ،تشري آيات القرآن إىل مصدرين هامني للمعرفة
لدى البرش أال ومها الطبيعة والتاريخ « ...وروح اإلسالم عىل أحسن صورها ،تتجىل يف
فتح طريق البحث بحامس وقوة يف هذين املصدرين الرئيسيني ،فالقرآن يرى احلق يف عامل
الشهادة :يف الشمس والقمر وامتداد الظل واختالف الليل والنهار ،واختالف األلسنة
واأللوان ،وتداول األيام بني الناس .بل ويرى أن هذه اآليات ماثلة يف الكون كله كام
ّ
يتكشف يف إدراكنا احليس .فعىل املسلم أن يعترب هبذه اآليات ،وأال يمر هبا أصم وأعمى
ِ
ِ
ِ
ِ
{و َم ْن ك َ
َان فيِ َهذه َأ ْع َمى َف ُه َو فيِ الآْ َخ َرة َأ ْع َمى َو َأ َض ُّل َسبِيلاً }( ،((5لتلك األسباب ،يصف
َ
ِ
{وا َّلذي َن إِ َذا
القرآن املؤمنني بأهنم قوم يبرصون العربة يف آيات خلق اهلل الواحد األحدَ :
ُذكِّروا بِآي ِ
ات َربهِّ ِ ْم لمَ ْ يخَ ِ ُّروا َع َل ْي َها ُصماًّ َو ُع ْم َيانًا}(.((5 ((5
َ
ُ
فهذه الدعوة إىل أمهية عامل احلس ،واالستشهاد به انتهت بمفكري اإلسالم إىل نقد
الفكر اليوناين بعد أن رحبوا به ،إذ إن روح القرآن تتعارض يف جوهرها مع النظريات
الفلسفية القديمة ،ألن للقرآن نظرة واقعية ملعامل الكون ،بينام انحازت الفلسفة اليونانية إىل
التفكري النظري املجرد وإغفال الواقع املحسوس .تتجىل هذه الثورة العقلية اإلسالمية عىل
الفلسفة اليونانية يف كل ميدان من ميادين الفكر ،ونتيجة لتلك الثورة العقلية البصرية ،يرى
إقبال فضل العرب عىل النهضة العلمية يف أوروبا «فلم يكن روجر بيكون إلاَّ رسولاً من
رسل العلم واملنهج اإلسالميني إىل أوروبا املسيحية ،وهو مل َّ
يمل قط من الترصيح إن تع ّلم
معارصيه للغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة احلقيقة»(.((5

( ((5سورة احلرش ،اآلية .21
( ((5سورة اإلرساء ،اآلية .72
( ((5سورة الفرقان ،اآلية .73
( ((5حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني يف اإلسالم ،بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي2015 ،م،
ص.200-199
( ((5حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني يف اإلسالم ،بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي2015 ،م،
ص203
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ْ
(اقرأ) الفعل احلضاري رقم ()1

جيوز القول بسهولة :إن بدء الوحي القرآين بالفعل (اقر ْأ) يؤهل القرآن لكي يكون
الكتاب رقم ( ،)1ألنه فعل حيمل يف عمقه شحنة التأهل لبناء احلضارات اإلنسانية يف
أشكاهلا املختلفة عرب العصور منذ الزمن السحيق .ففعل (اقرأ) يمثل الرمز العمالق مليالد
البعد الثالث لإلنسان أو منظومة الرموز الثقافية التي هي األساس لتجسم ما يسميه ابن
خلدون بظاهرة العمران البرشي .وبعبارة أخرى ،فال وجود ملعامل العمران البرشي عىل
األرض ،ويف الفضاء دون امتالك اجلنس البرشي لناصية منظومة البعد الثالث ،ويف طليعتها
مهارة القراءة والكتابة التي يتميز هبا اإلنسان ،هذا الكائن الذي ينفرد عن بقية املخلوقات
بالبعد الثالث.

مرشوعية بدء الوحي بفعل (اقرأ)

فالوحي عىل الرسول حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص كان يمكن أن يبدأ بأفعال أخرى ،ويف صيغة األمر
يف خماطبة النبي العريب مثل «تاجر باسم ربك »....أو «ف ّلح باسم ربك .»...فهل هناك عربة
مقصودة يف الرؤية الفلسفية من رضورة ووجوب بدء الوحي القرآين بفعل (اقر ْأ)؟

ذلك هو السؤال كام قال شكسبري .يرى علامء النفس املعارصون أن انطباعات الناس
األوىل عن األشياء واألشخاص وغريمها من املعامل عىل األرض ،هي التي تبقى زمنا أطول يف
ذاكرة الناس ،ناهيك عن نسياهنا بالكامل .جيوز تطبيق منظور علم النفس هذا عىل احلكمة
من بدء الوحي القرآين عىل النبي العريب ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف أول لقاء مع الوحي الساموي.
ومن ثمُ ،ينتظر أن تكون أوىل كلامت الوحي حاملة أهم رسالة لبني البرش حتى تبقى
طويال يف ذاكرهتم .ومنه ،فدعوة القرآن القوية هلم إىل العلم واملعرفة وحثهم عىل كسب
الرهان فيهام مها ُأوىل األوليات .إذن ،فبدء الوحي بفعل (اقرأ) بدلاً من فعيل (تاجر) أو
(ف ّلح) أمر مرشوع للغاية ،وذو حكمة إهلية سامية ،يؤكد مصداقيتها التأمل الفلسفي لعلم
النفس احلديث وحكام ُء احلضارات البرشية عىل مر العصور.

خامتة :املعرفة البرشية حمدودة اآلفاق

يتجىل مما رأينا أن مقولة هذه الدراسة ،تتمثل يف طرح فلسفي معريف لرؤية قرآنية،
ربام جديدة لقراءة بعض معامل الكون .إيبستيمولوج ًّيا ،يؤكد املنظور القرآين للكون أن اهلل
خالق هذا الكون الفسيح واملرتامي األطراف هو األول واآلخر فيه .وبالتايل ،فهو صاحب
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املرتبة األوىل (الرقم  )1يف الزمان ويف الوجود يف هذا الكون الشاسع.

يطرح هذا التأمل الفكري تناغماً وتناس ًقا معرفيني مع تلك الرؤية القرآنية ،فهذه
أيضا ،من ناحية أخرى ،إىل تذكري اإلنسان باألمهية الكربى للرقم ( )1الذي
األخرية تسعى ً
تشري إليه صدارة الرقم ( )1يف بعض معامل الكون الكثرية يف األرض ويف الساموات .ومن
ثم ،جيوز إضافة كسب تلك املعامل للمكانة األوىل يف الكون كآيات من آيات اخللق اإلهلي
البديع يف الساموات واألرض الذي يطنب القرآن القول فيه.

وكام أرشنا يف ُصلب متن هذه الدراسة أن علم التأويل  -Hermeneutics-يسمح
بقراءة داخلية محيمة للنصوص املقدسة واألدبية ،تكشف عن خبايا معانيها التي تتجاوز
الظاهر منها .فمعامل الشمس واألرض واإلنسان ليست معامل طبيعية ظاهرة للعيان فقط يف
أيضا -إىل احتضاهنا كذلك أبعا ًداتلوح بقوة ً
هذا الكون ،وإنام هي أكثر من ذلك ،إذ هي ّ
أخرى رمزية جليلة تتمثل ،من ناحية ،يف أن هلا حوزة الصدارة الرقم ( )1بني نظرياهتا يف
هذا الكون ،ومن ناحية ثانية ،فهي تذكّر البرش بصدارة الرقم األول ( )1الذي يمثله اهلل
خالق هذا الكون ،ومعامله املختلفة املنتصبة والرافعة هي األخرى لراية الصدارة الرقم ()1
بني سلسلة نظرياهتا يف الكون العظيم.
توجد إشكالية كربى حول مصداقية فلسفة علم التأويل للمعاين احلقيقية للنصوص
املقدسة ،وألقوال الناس الشفوية واملكتوبة يف كسب رهان احلقيقة الكاملة لألشياء .تعود
هذه اإلشكالية من مبدأ رئييس يقول إننا ال نستطيع فهم معنى قول ما إلاَّ إذا نظرنا إليه من
خالل عالقته باخلطاب الكامل للمتحدث أو الكاتب أو من خالل الرؤية العامة للخطاب،
الذي يمثل معنى القول أو النص جز ًءا من ذلك اخلطاب .يرى بعض الفالسفة أن الوصول
إىل معرفة املعاين احلقيقية لألقوال والنصوص عرب علم التأويل أمر ممكن ،وليس باملستحيل.

يعترب الفيلسوف األملاين هانس جورج جادمر  -Hans Georg Gadamer-من
مساندي هذا التوجه الفلسفي( .((5أما الفيلسوف الفرنيس جاك دريدا -Jacques Derrida-
فهو ال يرى إمكانية فهم املعاين احلقيقية للخطاب ،وهو موقف يتبناه فالسفة ما بعد احلداثة
ٍ
معان
الذين يعتقدون أنه من املستحيل معرفة املعنى الكامل للخطاب ،ألن لكل خطاب
متعددة .وذلك هو مأزق علم التأويل يف نظر دريدا.
فأزمة عدم كسب معرفة حقيقية ويقينية ملعاين اخلطاب ،ال تقترص عىل منهجية فلسفة

(59) John Scott & Gordon Marshall (2009) Oxford Dictionary of Sociology, Oxford, Oxford University Press.
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التأويل ،وإنام تطال كذلك كل العلوم احلديثة .ففيلسوف العلوم الشهري كارل بوبر Karl-
كثريا يف مصداقية العلم التجريبي
 -Popperينتقد بشدة فلسفة العلوم احلديثة التي تثق ً
الذي يستعمل منهجية االستقراء  -induction-للفوز بسالمة نتائج البحوث العلمية .بل
هو يؤكد أن العلم جيب أن يستعمل منهجية االستنباط  -deduction-التي تبني نتائجها
عىل املعطيات امللموسة.

ومن ثم ،توصل إىل مفهوم جديد شهري للحكم عىل صحة أو بطالن املالحظات
واملفاهيم والنظريات العلمية ،إنه مفهوم الدحض  -Falsification-الذي ُيعترب منطقه غري
سليم لدى الكثري من فالسفة العلوم .إذ العلم ال يستطيع العمل دون منهجية االستقراء
التي يعارضها بوبر الذي يرى أن العلم غري قادر عىل كسب رهان اليقني الكامل خاصة يف
نظرياته.
أما الفيلسوف الفرنيس جستون بشالر  -Gaston Bachlard-فقد ُوصف بأنه
ذلك املفكر الذي يلتقي لديه العلم بالشعر .فهو يرى أن الروح العلمية جيب أن تتحرر من
الصور /املعطيات املادية لألشياء التي هي يف صلب اهتامم الفكر العادي لبني البرش .بل
جيب عىل الروح العلمية أن تتجاوز ذلك نحو الفكر املجرد ،أي نحو عامل املفاهيم الرصفة.
فمسرية الفكر العلمي نحو التجريد يؤكدها تاريخ العلوم نفسها .فمسرية العلم لدى الفرد
الذي يبدأ مشوار تفكريه العلمي من األمور املحسوسة الغارقة يف صور خيالية ،لتُكلل
بميالد فكر جمرد حمض لدى الروح العلمية العقلية .تأيت تلك الصور من القطب اآلخر
للتفكري البرشي ،أال وهي املخيلة ،فتفكري اإلنسان له مصدران :العقل واملخيلة .خيلص
بشالر إىل القول بأن العلم ال يتقدم بدون إزالة بعض العراقيل اإليبستيموجلية التي تعرتض
مسريته أحيانًا ،إذن ،فالعلم نضال متواصل ضد اخلطأ واخليال الضال(.((6
فظاهرة النقد ملنظومة العلم احلديث نجدها عند أبرز فالسفة العلوم .لقد وقع هجوم
عىل فكرة النموذج املثايل ملسرية العلم املذكورة من طرف الدراسات التارخيية للمناهج
العلمية التي قام هبا بول فايرأبند  -Paul Feyerabend-أحد فالسفة العلوم الكبار يف
(((6
كثيرا من االكتشافات الثورية يف العلم ليست هلا
العرص احلديث  .فجادل هذا األخري أن ً
عالقة باملنهج العلمي السائد .وبدلاً عن ذلك ،يعتقد فايرأبند أن تلك االكتشافات أتت من

(60) Sciences Humaines, no 34, Les Grands Dossiers: L’art des penser, 15 philosophes au banc d’essai, mars, avril,
mai 2014.
(61) Paul Feyerabend (2003) La science en tant qu’art, Paris, Albin Michel, pp.10-11.
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الصواب واخلطأ أو حتى عرب األخطاء .إذ إن أحداث ونتائج مسرية البحث
خالل منهج ّ
العلمي الثوري الذي حتدث عنه تومس كون  ((6(-Thomas Kuhn-ال يمكن بكل بساطة
تع ّلمها.
خيلص بول فاير أبند إىل القول :إن هناك مبدأ واحدً ا مهماًّ فقط للمنهج العلمي يتمثل
يف التايل« :كل يشء جائز» .فبتشجيع االنحراف عن النموذج العلمي املعمول به يمكن
كسب االبتكار؛ ألن البقاء الثابت دون تغيري عىل منهج واحد هو جمرد وصفة للركود
وفقدان التقدم يف العلم.

وهكذا ،فاجلدال حول كسب رهان احلقيقة كاملة ال يزال قائماً عىل قدم وساق يف
أحدث املؤلفات( .((6تتناسق خالصة هذا اجلدال مع مقولة الرؤية القرآنية للمعرفة البرشية:
{و َما ُأوتِيت ُْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِلاَّ َق ِليلاً }.
َ

(62) Thomas S. Kuhn (2012) The Structure of Scientific Revolutions (50th Anniversary Edition)Chicago, The
University of Chicago Press,pp.35-48.
(63) Simon Blackburn & Keith Simmons (2005) Truth, Oxford, Oxford University Press.
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-1الشخص والنظرية

يعد املؤرخ الربيطاين أرنولد توينبي (1975-1889م) واحدً ا من كبار
املؤرخني يف العرص احلديثُ ،عرف بدراسة احلضارات ،متت ّب ًعا تارخيها منذ
فجر املدنية يف األزمنة القديمة ،وصولاً إىل هذه األزمنة احلديثة ،مقدّ ًما نظرية
شارحا هذه النظرية بشكل
جديدة ومثرية يف انبثاق احلضارات واهنيارها،
ً
واسع ومستفيض يف كتابه املوسوعي الكبري املوسوم بعنوان( :دراسة التاريخ)،
تعرف إليه من الباحثني واملؤرخني رش ًقا
منجزا عملاً ً
ً
مميزا لفت انتباه كل من ّ
وغر ًبا.
ارتبطت السرية الفكرية والعلمية لتوينبي بثالثة ميادين أساسية،
شكلت منظومته الفكرية ،وأسهمت يف تكوين خياراته ،وحتديد مساراته،
هذه امليادين هي :اللغة واألدب من جهة ،احلضارة والتاريخ من جهة ثانية،
السياسة والدبلوماسية من جهة ثالثة.
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يف ميدان اللغة واألدب ،يذكر يف سرية توينبي أنه اعتنى منذ وقت مبكر بدراسة
تدريسا
متميزا به
وتعلم اللغتني الالتينية واليونانية وآداهبام ،و ُعرف الح ًقا هبذا االهتامم
ً
ً
وتألي ًفا ،ومصطب ًغا بسريته الذاتية والفكرية .وعن هذا اجلانب وأثره الفكري حتدث توينبي
قائلاً  :إنه «أتم يف صيف 1911م مخسة عرش عا ًما يف دراسة الالتينية ،واثني عرش عا ًما يف
دراسة اليونانية ،فكان هلذا التثقيف العريق أثره الناجع يف إكسابه مناعة ضد داء النعرة
الثقافية القومية ،إذ يشق عىل رجل الغرب الذي تلقى ثقافة هلينية أن يقع بسهولة يف خطأ
اعتبار عامل املسيحية الغربية ،أفضل جمتمع يمكن أن يظهر يف الوجود»(((.
ويف ميدان احلضارة والتاريخ ،وجد توينبي نفسه منذ وقت مبكر حمتكًّا بالتاريخ حقلاً
ومعرفة يف داخل أرسته ،فقد كانت والدته حتمل درجة البكالوريوس يف التاريخ ،معرت ًفا
وتدرجت من ثم عالقته بالتاريخ ،فبعد
بفضلها عليه يف االقرتاب من التاريخ مادة وتث ُّق ًفاّ .
مدرسا للتاريخ اليوناين ،ويف
ً
خترجه من كلية باليول بجامعة أكسفورد سنة 1911م ،عينّ
سنة 1925م أصبح أستا ًذا للتاريخ العاملي يف جامعة لندن.

وليس بعيدً ا عن هذا السياق ،اقرتاب توينبي العائيل من جلربت موراي (-1866
متزوجا من ابنته روزاليند موراي،
1957م) ،أستاذ العصور الكالسيكية البارز يف عرصه،
ً
التي بقي مرتب ًطا هبا ما بني (1946-1913م).
ويف ميدان السياسة والدبلوماسية ،عرف عن توينبي ارتباطه بالسياسة وظيف ًة عىل
املستوى املهني ،وبح ًثا عىل املستوى الدراسايت ،ويذكر يف سريته أنه عمل سنة 1919م
مندو ًبا إىل مؤمتر باريس للسالم ،وما بني عامي 1922-1921م عمل يف اليونان مراسلاً
جلريدة مانشسرت غارديان مغط ًيا فرتة احلرب اليونانية الرتكية ،ويف سنة 1925م أصبح
مديرا لدائرة الدراسات يف
مديرا للدراسات يف املعهد امللكي للشؤون الدولية ،كام عمل ً
ً
وزارة اخلارجية الربيطانية.

عىل مستوى التأليف والنرش ،قدر الكاتب األمريكي بروس براندر قائمة تأليفات
توينبي بسبعة وثالثني كتا ًبا أ ّلفها بمفرده ،وحوايل مخسة وثالثني كتا ًبا شارك مع غريه يف
تأليفها ،وثالثة كتب عمل عىل حتريرها(((.
((( أرنولد توينبي ،خمترص دراسة للتاريخ ،ترمجة :فؤاد حممد شبل ،القاهرة :املركز القومي للرتمجة2011 ،م،
ج ،4ص.238
((( بروس براندر ،رؤية الفوىض ..استطالعات عن انحسار احلضارة الغربية ،ترمجة وتقديم :هاشم أمحد
حممد ،القاهرة :املركز القومي للرتمجة2016 ،م ،ص.220
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من هذه التأليفات -وبحسب تعاقبها يف الصدور -تربز العناوين اآلتية :كتاب:
(القومية واحلرب) صدر سنة 1915م ،كتاب( :تركيا ماضيها وحارضها) صدر سنة
1917م ،كتاب( :الفكر التارخيي عند اإلغريق) صدر سنة 1924م( ،احلضارة يف امليزان)
صدر سنة 1948م( ،مستقبل احلضارة الغربية) صدر سنة 1949م( ،العامل والغرب) صدر
سنة 1953م( ،احلضارة اهللينية) صدر سنة 1959م( ،أمريكا والثورة العاملية) صدر سنة
1962م( ،بعض مشكالت التاريخ اليوناين) صدر سنة 1969م( ،اإلغريق وتراثهم) صدر
بعد وفاته سنة 1981م ،إىل جانب تأليفات وأعامل أخرى.

أما أكرب أعامل توينبي وأشهرها عىل اإلطالق ،فهو كتاب( :دراسة التاريخ) ،الذي
أمىض فيه إعدا ًدا وبح ًثا وتألي ًفا ما يقارب أربعني سنة ،امتدت ما بني (.)1961-1921
يتكون الكتاب من اثني عرش جز ًءا ،صدرت األجزاء الثالثة األوىل سنة 1933م ،واألجزاء
ّ
الثالثة الثانية صدرت سنة 1939م ،قبل بداية احلرب العاملية الثانية بواحد وأربعني يو ًما،
أما األجزاء األربعة الباقية فصدرت سنة 1954م .ثم أضاف توينبي إليهم جزآن ،األول
ضم خرائط تارخيية وهو أشبه بكتاب جغرايف صدر سنة 1959م ،والثاين ضم تعليقات
وتعقيبات ومناقشات صدر سنة 1961م.
توقف الدكتور حسني مؤنس (1416-1329هـ1996-1911 /م) أمام هذا
الكتاب ،مفار ًقا من ناحية املزاج العام بني األجزاء التي صدرت قبل احلرب العاملية الثانية،
خاصا ،مفاده أن توينبي كتب املجلدات
مسجلاً انط ًباعا
واألجزاء التي صدرت بعدها،
ًّ
ّ
الستة األوىل قبل احلرب العاملية الثانية يف ظروف سادت أوروبا فيها موجات من التفكك
والضعف واليأس ،بينام املجلدات األربعة التالية جاءت بعد احلرب ،وانتصار احللفاء
وفيهم بريطانيا ،فاتسمت بروح التفاؤل بخالف الروح التي سادت األجزاء األوىل(((.

بصدور هذا الكتاب املوسوعي ،تغريت كل ًّيا الوضعية األدبية والفكرية لتوينبي،
كبريا،
تقديرا متفو ًقا ،ونال شهرة واسعة ،وحقق
فقد ارتفعت منزلته عال ًيا ،وكسب
ً
ً
نجاحا ً
مسجلاً به حد ًثا فكر ًّيا مهماًّ بات يؤرخ له يف تاريخ تطور الدراسات التارخيية احلديثة
ّ
واملعارصة ،بوصفه عملاً ال يقارن بغريه من األعامل التارخيية احلديثة السابقة عليه ،وحتى
من األعامل التي جاءت بعده إىل هناية القرن العرشين.
ويف ساحة الغربيني هناك الكثري من االنطباعات ووجهات النظر الدالة عىل متيز
وتفوقه ،من هذه االنطباعات ما أشار إليه بروس براندر إذ ثبت لديه أن كتاب
كتاب توينبي ُّ

((( حسني مؤنس ،التاريخ واملؤرخون ،القاهرة :دار املعارف1984 ،م ،ص.180
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معززا رأيه بانطباعات آخرين مل يسمهم،
توينبي خيتلف عن أي عمل آخر يف حقل التاريخ،
ً
منهم من نظر إىل توينبي بوصفه املؤرخ احلي البارع للحضارة ،ومنهم من اعتربه املؤرخ
صوره
املمثل للعرص ،ومنهم من عدَّ عمله كونه أكرب إنجاز تارخيي يف القرن ،وهكذا من َّ
بمثابة النصب التذكاري الثقايف يف القرن العرشين(((.
وقد لقي كتاب توينبي متابعة نشطة ،تعدَّ ت دائرة املختصني بدراسات احلضارة
والتاريخ إىل ما هو أوسع من ذلك ،ويف هذا الصدد أشار توينبي سنة 1946م إىل أنه تل َّقى
كثريا من االستفسارات وال سيام من الواليات املتحدة األمريكية ،يسألونه عام إذا كان يف
ً
نيته القيام بإجياز جملدات كتابه الكبري ،وظل يشعر بقوة احلاجة إىل مثل هذا االختصار،
خصوصا مع انشغاله كل ًّيا يف أعامل احلرب
لكنه مل يكن قد اهتدى إىل كيفية إنجازها،
ً
آنذاك .وحلت القضية عىل أحسن وجه حسب قول توينبي ،حني جاءته رسالة من الكاتب
الربيطاين ديفيد ترششل سمرفيل (1965-1885م) خيربه فيها أنه قد اضطلع بعمل ذلك
جاهزا(((.
املوجز وبات
ً

ملا وصلت هذه املسودات املوجزة إىل توينبي ،كان قد مىض أكثر من أربع سنني عىل
نرش األجزاء الرابع واخلامس والسادس ،وأكثر من تسع سنني عىل نرش األجزاء الثالثة
األوىل ،وحني تصفحها بعد هذه السنني شعر وكأنه يقرأ كتا ًبا جديدً ا من تأليف غريه ،عىل
الرغم من مهارة ا ُملوجز يف االحتفاظ بنص كالمه ،مهارة استحقت اإلعجاب من توينبي.
اخترص سمرفيل األجزاء الستة األوىل يف جملد واحد ،اإلنجاز الذي شك توينبي يف
إمكانية القيام به .بقيت هذه املسودات عند توينبي ملراجعتها فرتة طويلة ،خت َّطت سنوات
مضطرا -حسب
عدة ،وذلك بسبب ظروف احلرب وانخراطه يف أعامل احلكومة ،فقد كان
ًّ
وأشهرا من دون أن يمسها،
قوله -إىل ترك العمل يف مراجعة هذه املسودات أسابيع
ً
مفضلاً إرساهلا وحفظها يف
حمتف ًظا باملالحظات واملذكرات التي أكملها يف خارج بلدهّ ،
جملس العالقات اخلارجية يف نيويورك ،متّف ًقا مع السكرتري اإلداري للمجلس الذي تعهد
بحفظها(((.
يف املقدمة املوجزة التي كتبها سمرفيل لكتاب املخترص ،أشار إىل مالحظة جديرة

((( بروس براندر ،رؤية الفوىض ..استطالعات عن انحسار احلضارة الغربية ،مصدر سابق ،ص-214
.219-217
((( أرنولد توينبي ،بحث يف التاريخ ،ترمجة وتعليق :طه باقر ،لندن :دار الوراق ،ج ،1ص.11
((( أرنولد توينبي ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.12
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بالتنويه ،أبان فيها أنه رشع بالعمل يف هذا املوجز بقصد التسلية الشخصية من دون إعالم
توينبي هبذا األمر ،وبعيدً ا عن التفكري يف الطبع والنرش ،مقدّ ًرا أن هذا العمل يمثل أحسن
وسيلة لتمضية الوقت وتزجيته ،ومل خيرب توينبي به إلاَّ بعد االنتهاء منه ،فوضعه حتت ترصفه.

صدر كتاب املخترص يف جملدين كبريين ،نرش املجلد األول الذي ضم األجزاء الستة
األوىل سنة 1946م ،واملجلد الثاين الذي ضم األجزاء األربعة الباقية نرش سنة 1957م،
ويف سنة 1960م نرش املخترص كاملاً يف طبعة جديدة .ويف خطوة الحقة بادر توينبي قبل
وفاته بثالث سنوات باختصار موسوعته يف جزء واحد نرشه سنة 1972م.
أسهمت هذه الطبعة املخترصة ،يف تدعيم كتاب توينبي والتعريف بنظريته يف
احلضارة ،ودل عىل ذلك ما ذكره الكاتب األمريكي آرثر هريمان من أن هذه الطبعة
املخترصة قد التهمها ماليني القراء((( .كام أن هذه الطبعة هي املرتمجة عرب ًّيا ،ومتداولة يف
طبعتني ،األوىل أنجزها املؤرخ العراقي طه باقر (1404-1331هـ1984-1912 /م)،
بتكليف من وزارة املعارف العراقية سنة 1949م ،نرشها يف جزأين.
والثانية أنجزها الكاتب املرصي فؤاد حممد شبل ،وجاءت تلبية لدعوة من اإلدارة
الثقافية بجامعة الدول العربية ،صدرت سنة 1964م يف أربعة أجزاء ،بعنوان( :خمترص
دراسة للتاريخ) ،اجلزآن األول والثاين وقسم من اجلزء الثالث متت بمراجعة املؤرخ
املرصي حممد شفيق غربال (1381-1311هـ1961-1894 /م) ،الذي أرشف توينبي
عىل رسالته يف املاجستري بجامعة لندن ،وتوىل من بعده مراجعة األجزاء املتبقية أحد أبرز
تالمذته أستاذ التاريخ احلديث الدكتور أمحد عزت عبدالكريم (1980-1909م).

-2احلضارة ..الوحدة الدراسية واملنهج

اختذ توينبي من احلضارة موضو ًعا وقضية يف دراسته للتاريخ ،بوصفها الوحدة
الدراسية األساسية القابلة للفهم والتحقق ،متفار ًقا من هذه الناحية عن أولئك الدارسني
الذين اختذوا من فكرة الدولة موضو ًعا أساس ًّيا للدراسة التارخيية ،وعن أولئك الذين
اختذوا من فكرة اإلنسانية موضو ًعا أساس ًّيا للدراسة التارخيية.
((( آرثر هريمان ،فكرة االضمحالل يف التاريخ الغريب ،ترمجة :طلعت الشايب ،القاهرة :املجلس األعىل
للثقافة2000 ،م ،ص.345
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ناقصا؛ ألنه
ويف تقدير توينبي ،إن املجال األول الذي يرتكز عىل فكرة الدولة يعد ً
يقف عند حدود األجزاء وال يتعرف عىل كامل هذه األجزاء .أما املجال الثاين الذي يرتكز
عىل فكرة اإلنسانية أو جمموع اجلنس البرشي ،فإنه -يف نظر توينبي -يعد جمالاً واس ًعا
وهالم ًّيا بشكل يكون بعيدً ا عن الضبط ،وعن إمكانية اإلحاطة به ،والتحقق منه والفهم.

ويرى توينبي أن وجود الدول القوية املكتملة السيادة العاملة عىل االستكفاء بذاهتا،
قد محل املؤرخني ألن يتخذوا من األمم ميدانًا مألو ًفا للدراسة التارخيية ،مقدّ ًرا أننا لن نقع
مفرسا
عىل أمة بمفردها أو عىل دولة قومية يف أوروبا تطلعنا عىل تاريخ يمكن أن يكون
ً
تزود بمثل هذا األمر لكانت بريطانيا يف
لنفسه بنفسه .وإذا وجدت دولة بمقدورها أن ّ
املقدمة ،وإذا مل تكن بريطانيا هتيئ ميدانًا للدراسة التارخيية قابلاً للفهم بذاته ،فال مندوحة
يف تصور توينبي -من االستنتاج بثقة ،أنه ال توجد دولة قومية أخرى من الدول األوروبيةاحلديثة يمكن هلا اجتياز هذا التجربة.
وتأكيدً ا هلذا الرأي ،تساءل توينبي :هل التاريخ اإلنجليزي قابل للفهم يف حد ذاته؟
وهل يتأتّى عزل تاريخ إنجلرتا الداخيل عن عالقاهتا اخلارجية؟

وبعد البحث والتنقيب السيايس واالقتصادي والديني ،اتضح لتوينبي جاز ًما
أن التاريخ القومي لربيطانيا مل يكن يف أي وقت من األوقات ،ولن يكون بكل تأكيد يف
املستقبل ميدانًا منعزلاً للدراسة التارخيية قائماً بذاته ،وقابلاً للفهم بمفرده .وإذا صح ذلك
عن بريطانيا العظمى ،فهو يصدق من باب أوىل -يف نظر توينبي -بالنسبة ألية دولة قومية
أخرى.

لذا فقد اتضح بالفعل عند توينبي أن ميدان الدراسة القابل للفهم بذاته ،هو جمتمع
يضم عد ًدا من اجلامعات عىل شاكلة النوع الذي متثله بريطانيا ،ال بريطانيا وحدها ،ولكنه
يضم معه فرنسا وإسبانيا وهولندا والبلدان اإلسكندنافية وغريها .وذلك لكون العوامل
الفعالة -يف نظر توينبي -مل تكن قومية الطابع ،ولكنها صدرت عن أسباب أوسع مدى،
تؤثر يف كل جزء من األجزاء ،وهي يف تأثريها اجلزئي ال تفهم إلاَّ بالنظر الشامل إىل تأثريها
يف املجتمع بأرسه.
وعىل نمط املجتمع الغريب الذي حدد توينبي صورته التارخيية ،وامتداداته املكانية
والزمانية ،وبالرتكيز عىل املستوى الثقايف ،ميز توينبي وجود أربعة جمتمعات أخرى ال تزال
قائمة يف عامل اليوم ،هي:
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األول :جمتمع مسيحي أرثوذكيس يف جنوب رشقي أوروبا وآسيا.

الثاين :جمتمع إسالمي يرتكز عىل املنطقة القاحلة املمتدة من شامل إفريقيا والرشق
األوسط حتى الواجهة اخلارجية من حائط الصني العظيم.
الثالث :جمتمع هندويس يتحدد وجوده يف القسم االستوائي من اهلند.

الرابع :جمتمع الرشق األقىص يف املنطقتني شبه االستوائية واملعتدلة بني املنطقة
القاحلة واملحيط اهلادي.

إىل جانب هذه املجتمعات ،ميز توينبي جمموعتني تبدوان -يف نظره -كبقايا متحجرة
من جمتمعات مشاهبة اندرست يف الوقت احلارض ،املجموعة األوىل :تشمل املسيحيني
املنيوفيستيني يف أرمينيا ،وما بني النهرين ،ويف مرص واحلبشة ،والنساطرة املسيحيني يف
كردستان ،والنساطرة السابقني يف مالبار ،ويضاف إليهم اليهود واملجوس .املجموعة
الثانية :وتشمل البوذيني املعتنقني مذهب ماهايانا يف التبت ومنغوليا ،والبوذيني أتباع
مذهب هيناياما يف سيالن وبورما وسيام وكمبوديا ،وكذلك اجلني يف اهلند(((.

ومن ناحية املنهج ،اختار توينبي منهج الدراسة املقارنة بني احلضارات ،وذلك بعد
أن أثمرت أبحاثه التارخيية عن وجود تسعة عرش جمتم ًعا ،كانت معظمها منتسبة كأصول
أو فروع ملجتمع أو أكثر من املجتمعات األخرى ،ثم رفع عدد هذه املجتمعات إىل واحد
وعرشين جمتم ًعا ،بعد تقسيم جمتمع الرشق األقىص إىل جمتمع صيني وآخر كوري ياباين،
وتقسيم املجتمع املسيحي األرثوذكيس إىل جمتمع بيزنطي أرثوذكيس وجمتمع رويس
أرثوذكيس.
وهذه املجتمعات كاملة -يف نظر توينبي -هي« :الغريب ،األرثوذكيس ،اإليراين،
العريب ،اهلندوكي ،الرشق األقىص ،اهلليني ،السوري ،السندي ،الصيني ،املينووي،
السومري ،احليثي ،البابيل ،املرصي ،األندي ،املكسيكي ،اليوكايت ،املاياين».
وقبل أن يميض توينبي قد ًما يف هذه الدراسة املقارنة هلذه املجتمعات الواحد
والعرشين ،ولتثبيت منهجه املقارن وتأكيده ،توقف أمام مجلة من االعرتاضات األولية،
حيتمل إثارهتا بشأن هذه املجتمعات ،حتددت هبذا النحو:
االعرتاض األول :لعل هناك من يرى -حسب قول توينبي -أن هذه املجتمعات

((( انظر :أرنولد توينبي ،خمترص دراسة للتاريخ ،مصدر سابق ،ج ،1ص.15
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املقصودة بالدراسة ،ال جيمعها طابع مشرتك سوى أهنا كلها ميادين مفهومة وقابلة للدراسة
والتحقق ،غري أن هذا الطابع له من الشمول والغموض بحيث ال يمثل شي ًئا من الناحية
العملية.

متييزا هلا عن
أمام هذا االعرتاض ،يرى توينبي أن هذه املجتمعات تسمى حضارات ً
املجتمعات البدائية التي هي كذلك ميادين قابلة للبحث والفهم ،لكنها تشكل نو ًعا آخر
مميزا جيمع بني تلك املجتمعات
من جنس املجتمعات ،وعىل أساس هذه املفارقة فإن طاب ًعا ً
الواحد والعرشين ،متحددا يف كوهنا املجتمعات الوحيدة التي مرت ومتر يف أطوار التحرض.
من وجه آخر يف املقارنة بني احلضارات واملجتمعات البدائية ،مداره يف نظره توينبي
كثريا.
قلة عدد احلضارات املعروفة ،بينام عدد املجتمعات البدائية املعروفة يفوق ذلك ً

وأما املفارقة األهم يف نظر توينبي ،هي أن احلضارات تتفوق عىل املجتمعات البدائية
من حيث االتساع ،فاملجتمعات البدائية حياهتا قصرية األجل نسب ًّيا ،وتنحرص يف مناطق
صغريا من البرش ،بخالف الوضع متا ًما مع
جغرافية ضيقة النطاق نو ًعا ما ،وتضم عد ًدا
ً
جمتمعات احلضارات.
االعرتاض الثاين :بخالف االعرتاض السابق هناك من يرى أنه ال يوجد واحد
مميزا ،وإنام توجد حضارة واحدة ال غري هي احلضارة الغربية.
وعرشون
أنموذجا حضار ًّيا ً
ً

هذا االعرتاض خ َّطأه توينبي بشدة ،وكان ملتفتًا إليه بعناية ،متوس ًعا يف نقضه
ربا أن املؤرخني الغربيني املحدثني قد سقطوا فيه حتت تأثري حميطهم
وتقويضه ،معت ً
االجتامعي ،وأوحى به مظهر احلضارة الغربية اخلداع حسب وصف توينبي ،وذلك بعد
ما استطاعت هذه احلضارة يف العصور احلديثة فرض نظامها االقتصادي ،وبسط هيمنتها
السياسية عىل العامل.
ونقضا ،يضيف توينبي أن النجاحات املادية التي حققتها احلضارة
رشحا ً
وتتمة لرأيه ً
الغربية عىل نطاق عاملي ،هو الذي قاد إىل تبني هذه الفكرة اخلاطئة القائلة بوحدة احلضارة،
هنرا واحدً ا للحضارة متمثلاً يف الغرب ،ومجيع ما عداه إما روافد له ،أو
وافرتاض أن هناك ً
ضائع يف رمال الصحراء.

ً
مناقشا هلا وخم ّط ًئا ،عىل هيئة
صورها
وهذه الفكرة يف نظر توينبي هلا ثالثة جذورّ ،
ثالثة أوهام هي:
 -1وهم حب الذات.
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 -2وهم الرشق الراكد.
 -3وهم التقدم بوصفه خ ًّطا مستقيماً .

بالنسبة لوهم حب الذات ،يرى توينبي أنه أمر طبيعي حدث لدى الغربيني وحدث
كثريا من هذا الوهم ظنًّا منهم أهنم شعب اهلل
لدى غريهم كذلك ،وقديماً عانى اليهود ً
املختار ،وأطلق أهل اليونان عىل من سواهم من الشعوب لفظ الربابرة ،هذه النزعة من
الكربياء رفضها توينبي ،معلنًا عدم صوابيتها.
وبالنسبة لوهم الرشق الراكد ،هذا الوهم رغم انتشاره بشكل واضح إال أنه يف نظر
توينبي ال يرتكز عىل أساس علمي ،ومنشؤه -حسب اعتقاده -أن الرشق -ويراد به البلدان
كثريا عىل الغرب ،وتغريت صورته اليوم
الواقعة بني مرص والصني -كان يف وقت ما متقد ًما ً
وأصبح متخل ًفا عنه ،وحني هنض الغرب وتقدم بقي الرشق راكدً ا.

أنموذجا لذلك امليل إىل
أما وهم التقدم بوصفه خ ًّطا مستقيماً  ،فريى فيه توينبي
ً
املغاالة يف التبسيط الذي يظهره العقل البرشي يف أوجه نشاطه كافة ،ملتفتًا يف هذا الشأن إىل
طريقة املؤرخني الغربيني يف تقسيمهم أطوار التاريخ إىل دورات ،منظمني دوراته يف سلسلة
واحدة ،بحيث تتفق كل دورة مع بداية الدورة التالية ،مثل أجزاء العصا املتصلة بعضها
ببعض.
االعرتاض الثالث :قد ينكر البعض إمكانية الدراسة املقارنة بني احلضارات الواحدة
والعرشين بحجة أهنا غري متعارصة لبعضها ،ومتفارقة يف الزمن والتاريخ ،فسبع من هذه
احلضارات -حسب قول توينبي -ال تزال قائمة يف الزمن احلارض ،بينام اندرس منها
واضمحل أربعة عرش حضارة ،من بينها ثالث حضارات ترجع عىل األقل إىل فجر التاريخ
هي :املرصية والسورية واملينووية ،علماً أن هذه احلضارات الثالث وربام غريها ،تنفصل
زمن ًّيا عن احلضارات القائمة اليوم بمقدار مدة الزمن التارخيي كلها.

ور ًّدا عىل هذا االعرتاض ،يرى توينبي أن الزمن يشء نسبي ،ويف جمال احلضارات
يقاس الزمن بام يناسب الفرتات الزمنية التي عاشتها احلضارات نفسها ،وأن برهة تقل عن
ستة آالف سنة تصل الفرتة بني ظهور أقدم حضارة معروفة وبني عرصنا احلارض ،أحرى
بأن تقاس باملقياس الزمني املناسب ،أي بالنسبة للفرتات الزمنية التي عاشتها احلضارات
نفسها .وإذا كانت بعض احلضارات ترجع إىل فجر التاريخ فهذا ال تأثري له من ناحية النقد؛
ألن التاريخ يف نظر توينبي هو تاريخ اإلنسان املمتد منذ بلوغه االجتامع املتمدن ،ومن ثم
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يمكن اعتبار أن هذه احلضارات املقصودة هي حضارات متعارصة فيام بينها.

االعرتاض الرابع :قد ينكر البعض قابلية املقارنة بني احلضارات بحجة االختالف يف
تفاوت قيمة هذه احلضارات ،فبعضها حضارات قديمة ال قيمة هلا ،وال متت إىل احلضارة
بأية صلة ،واملقارنة بينها وبني احلضارات احلقيقية كاحلضارة الغربية مثلاً يعد مضيعة للطاقة
الذهنية.

ومن وجهة نظر توينبي أن القيمة كالزمن هي مسألة نسبية ،فاملجتمعات الواحدة
والعرشين املقصودة بالدراسة لو قيست مجيعها باملجتمعات البدائية لظهر أهنا قد حققت
كثريا من التقدم ،ولو قيست مجيعها بأي مقياس مثايل يكون عال ًيا ،لظهر أهنا مجي ًعا مل تصب
ً
اهلدف النهائي ،ومل حتقق كامل غايتها حتى اآلن.
االعرتاض اخلامس :يف تصور بعض النقاد أن تواريخ احلضارات ما هي إلاَّ سلسلة
من الوقائع التارخيية ،وكل واقعة تارخيية تعد فريدة يف جوهرها ،منفصلة عن غريها،
والتاريخ ال يعيد نفسه.

أما يف تصور توينبي فإن الواقعة التارخيية مع أهنا كالفرد يف ذاهتا ال تقبل املقارنة من
بعض النواحي ،لكنها يف نواحي أخرى تكون مرتبطة بصنف آخر يتيح هلا إمكانية املقارنة.
بعد تفكيك هذه االعرتاضات اخلمسة وتقويضها ،تأكد لتوينبي إمكانية الدراسة
ً
متخذا من هذا املنهج سبيلاً مفضلاً لتكوين املعرفة باحلضارات التي
املقارنة للحضارات،
دارسا كيف نمت احلضارات يف ظرف وتقدمت؟ وكيف
ظهرت يف عامل االجتامع اإلنساينً ،
حدث اهنيار احلضارات وأفوهلا؟ وملاذا بقيت بعض احلضارات واستمرت؟

-3احلضارات ونظريات االنبثاق

قبل احلديث عن نظريته يف احلضارة ومتهيدً ا هلا ،تساءل توينبي :ما الذي قاد احلياة
البرشية وأخرجها منذ ستة آالف سنة من وضعية املجتمعات البدائية الراكدة واجلامدة التي
كانت عليها إىل وضعية احلضارة واملجتمعات احلضارية متسمة بصفة احلركة واالندفاع؟

أمام هذا السؤال الكبري ،وقبل أن يبني توينبي نظريته التي توصل إليها يف هذا الشأن،
تقصد اإلشارة ابتداء إىل نظريتني مطروحتني ،رأى من الواجب البحث عنهام ،والنظر يف
َّ
صحتهام ،ومها :نظرية األجناس ،ونظرية البيئة.
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بشأن النظرية األوىل ،افتتح توينبي احلديث عنها متسائلاً  :هل نستطيع أن ننسب
بدء احلضارات إىل مزايا جنس برشي معني أو أجناس خاصة بذاهتا؟ وحسب رشحه أن
نظرية األجناس تستخدم للتعبري عن توفر بعض صفات مميزة وموروثة يف مجاعات معينة
من البرش ،تتمثل يف سجايا نفسية أو صفات روحية يفرتض وجودها بالفطرة يف بعض
يعول عليها أكثر من غريها املدافعون عن نظرية
املجتمعات ،ويعد اللون الصفة البدنية التي ّ
األجناس من الغربيني ،قاصدين بذلك الساللة ذات البرشة البيضاء ،متحددة فيام عرف
عندهم باإلنسان النوردي ،جاعلني األوروبيني أعىل مقا ًما من األجناس األخرى.

وبعد تبيان هذه النظرية ،أعلن توينبي رفضه القاطع هلا ،كاش ًفا أن نصف احلضارات
ربا
املعروفة قائمة عىل إسهامات متعددة ألكثر من جنس واحد ،مربهنًا عىل ذلك ،معت ً
أن لكل من احلضارتني اهللينية والغربية ثالثة أجناس مسامهني ،متمماًّ كالمه قائلاً « :ولو
قسمت األجناس :األصفر ،األسمر ،األمحر ،إىل عنارص فرعية مثل أقسام اجلنس األبيض:
النوردي ،األلبي ،وجنس البحر األبيض املتوسط ،لكان من املحتمل أن نحصل عىل تعدد
من املسامهني يف مجيع حضاراتنا»(((.
وبشأن النظرية الثانية املستندة إىل عامل البيئة اجلغرافية ،يرى توينبي أن هذه النظرية
وإن كانت أقل جمافاة للعقل إال أن نصيبها من الصحة ليس بأكثر من نصيب النظرية
السابقة ،كاشفا باالستناد إىل جتارب متعددة أن احلضارات نشأت يف بيئات جغرافية خمتلفة،
منته ًيا إىل القول :ال اجلنس وال البيئة إن أخذ كل بمفرده يمثل العامل اإلجيايب الذي أيقظ
اجلنس البرشي من حالة الركود ،ونقله من مستوى املجتمع البدائي ودفعه إىل طريق حمفوف
باملخاطر ،سع ًيا وراء بلوغ احلضارة.
وضح عند توينبي أن بدء احلضارات مل يكن نتيجة لعوامل بيولوجية أو
وبذلك فقد ّ
مقدرا أن العامل الذي يسعى إىل التعرف إليه ،لن يكون أحاد ًّيا ،وإنام متعد ًدا
بيئية جغرافية،
ً
من جهة ،ومتداخلاً من جهة ثانية.
واهنيارا ،حتقق لدى توينبي
نموا
وبعد الفحص والتأمل يف بدء احلضارات وسريها ًّ
ً
صدقية القول بأن فكرة التحدي واالستجابة هي أوفر ح ًّظا يف تأكيد العامل الذي ظل
يبحث عنه ،بوصفه بديلاً عن نظريتي اجلنس والبيئة اللتني ثبت عنده ضعفهام.
ناظرا إليهام يف ضوء جديد ،متجنّ ًبا
مع ذلك اهتم توينبي بعاميل اجلنس والبيئة ً

((( انظر :أرنولد توينبي ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.92
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ً
مدهشا له إذا اتضح أثناء انبعاث
البحث عن سبب مبسط لبدء احلضارات ،ولن يكون
احلضارات أن عاميل اجلنس والبيئة قد يكونان مثمرين يف حالة ،وعقيمني يف حالة أخرى،
ً
نابذا االفرتاض الشائع أن احلضارات تظهر وقتام هتيئ البيئات ظروف للحياة ،فيها سهولة
غري مألوفة.
هنوضا وانبعا ًثا
قسم توينبي التحدي الذي يستثري احلضارات
ً
وبشأن نظريتهّ ،
قسم توينبي التحدي إىل ثالثة
إىل نوعني :حتدٍّ طبيعي وحتدٍّ برشي .ومن ناحية املستوى ّ
مستويات :ضعيف ومتوسط وقوي .وعن احلضارات وعالقتها بالتحدي قسمها توينبي
إىل ثالثة أنواع :متطورة وعقيمة ومتعطلة ،ومن ناحية أزمنتها وتعاقبها يف التاريخ قسمها
توينبي إىل ثالثة أجيال.
كثريا بعامل التحدي
أما البيان والتفصيل ،فعن ناحية النوع :فقد اعتنى توينبي ً
وهنوضا .وبتأثري
مقدرا أنه العامل األبرز واألقوى يف استثارة احلضارات انبعا ًثا
الطبيعي،
ً
ً
هذا العامل وتنوع أشكاله الطبيعية ،ربط توينبي قيام أوىل احلضارات وأقدمها يف التاريخ
اإلنساين ،واص ًفا هلا باحلضارات األصلية ،مبتدئًا باحلضارة املرصية التي انبثقت بتأثري حتدي
ظاهرة اجلفاف ،وكيف أهنا ألزمت آباء احلضارة املرصية بالدخول يف رصاع مع مستنقعات
وادي النيل .منتقلاً إىل احلضارة السومرية التي واجهت التحدي نفسه ،واستجابت له
بالدخول يف رصاع مع مستنقعات غابات الوادي األدنى لدجلة والفرات .ثم احلضارة
الصينية التي واجهت حتديات الطبيعة يف الوادي األدنى للنهر األصفر ،وهكذا احلضارتني
املايانية واألنديانية يف أمريكا اجلنوبية التي واجهت حتدي غزارة الغابة املدارية ،وصولاً إىل
احلضارة املينووية يف جزيرة كريت اليونانية التي واجهت حتدي البحر.

أما التحدي البرشي وتأثريه ،فينسبه توينبي إىل احلضارات التالية ،التي كانت تنتسب
متضحا عنده أن التحدي األسايس
بطرق ودرجات متفاوتة إىل تلك احلضارات األصلية،
ً
واجلوهري يف حالة هذه احلضارات ،هو حتدٍّ برشي نشأ عن صلة هذه احلضارات باملجتمع
الذي تنتسب إليه ،من دون أن ينكر وجود درجة ما من التحدي الطبيعي أسهم يف يقظة هذه
مقدرا أن هذا التحدي البرشي موجود ضمنًا يف الصلة باملجتمع ،يبدأ بالتفارق
احلضاراتً ،
ويبلغ ذروته باالنفصال عن املجتمع السابق أو احلضارة السابقة.
من هذه احلضارات املنتسبة التي واجهت حتد ًيا برش ًّيا ،أشار توينبي إىل احلضارة
البابلية التي أمتت نموها يف نطاق موطن املجتمع السومري حيث كانت تنتسب إليه.
وهكذا احلضارة اهلندية ،وحضارة الرشق األقىص ،واحلضارة املسيحية األرثوذكسية،
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واحلضارة العربية ،واحلضارة اإليرانية ،وهي احلضارات التي ال يبدو -يف نظر توينبي -أهنا
قد تعرضت ألي حتدٍّ طبيعي واضح املعامل؛ ذلك ألن مواطنها وإن اختلفت عن مواطن
احلضارات السابقة ،إلاَّ أهنا خضعت ساب ًقا هلذه احلضارات أو لغريها من احلضارات
األخرى.

وقد تأكد لدى توينبي عدم دقة االفرتاض الشائع الذي يصور أن احلضارات تظهر
ربا أن السهولة عدو احلضارة ،واحلافز نحو
وقتام هتيئ البيئات ظروفا سهلة للحياة ،معت ً
فاحصا بعناية الدليل املؤيد هلذه النظرية،
احلضارة تزداد قوته كلام ازدادت البيئة صعوبة،
ً
وملتفتًا إىل الرأي املضاد هلا.

مقسماً هلا
ليس من الصعوبة -يف نظر توينبي -العثور عىل مثل هذه األدلة املؤيدةّ ،
إىل جمموعتني هلام عالقة بالبيئتني الطبيعية والبرشية ،مقدّ ًما احلضارة الصينية مثالاً
بارزا
ً
عىل ذلك ،فقد نشأت عىل النهر األصفر األشد صعوبة ،وليس عىل النهر اليانجتيس األقل
حلا للمالحة يف أي فصل من فصول السنة ،ففي الشتاء
صعوبة ،فلم يكن النهر األصفر صا ً
غاصا بالثلج العائم ،ويف الربيع مع ذوبان الثلوج حتدث فيضانات مدمرة.
يكون متجمدً ا أو ًّ
وبعد التحقق التارخيي وعرض األمثلة والنامذج من احلضارات املختلفة ،تأكد لدى
توينبي أن احلضارات تتوالد يف البيئات التي تتسم باملشقة غري العادية ،وال تتسم بسهولة
احلياة ،وقاده هذا االستقصاء إىل تبني قانون اجتامعي صاغه هبذا النحو« :كلام عظم التحدي
مرتكزا يف ذلك عىل عدد من النامذج ،حدثت فيها استجابات ،استثارهتا مخسة
اشتد احلافز»،
ً
أنواع من احلوافز ،هي :البالد الشاقة ،األرض اجلديدة ،النكبات ،الضغوط ،الصعوبات.
وزيادة يف التث ُّبت من صحة هذا القانون ،تساءل توينبي :لو زادت شدة التحدي إىل
ما ال هناية فهل يتحقق احلافز إىل ما ال هناية؟ وهل تبلغ شدة التحدي نقطة تؤدي بعدها
الشدة املتزايدة إىل مفعول متناقص؟ يصبح عندها التحدي من الشدة بحيث يزول معه
كل احتامل يف نجاح االستجابة؟ ويف هذه احلالة هل يتحدد القانون يف اعتبار أن أعظم
حفزا يوجد يف متوسط بني القوة والضعف أو بني اإلفراط والتفريط يف الشدة؟
التحديات ً
وهل هناك حتدٍّ زائد عن احلد؟

قسم توينبي التحدي إىل ثالثة مستويات :ضعيفة
عىل ضوء هذه التساؤالتّ ،
ربا أن التحدي الضعيف قد يعجز متا ًما عن استثارة الطرف املتحدى،
ومتوسطة وقوية ،معت ً
ومن ثم ال يولد استجابة ،وعىل العكس منه التحدي القوي الذي قد حيطم روح الطرف
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املتحدى ،ويكون فوق طاقته ،ومن ثم يصبح غري قادر عىل توليد االستجابة املتكافئة له ،أما
التحدي املتوسط فهو الذي باستطاعته أن يولد استجابة قد تكون ناجحة تدفع باجتاه النمو
واالرتقاء.
ال يكفي -يف نظر توينبي -أن تكون االستجابة إىل التحدي يف أرسع صورة ،فهذا ال
مقدرا أن التحدي األمثل
ينهض دليلاً عىل مثالية التحدي من ناحية استثارته لالستجابة،
ً
ليس هو ذلك التحدي الذي يقترص عىل استثارة الطرف املتحدى لينجز استجابة ناجحة
بمفردها ،وإنام هو ذلك التحدي املشتمل عىل كمية احلركة التي حتمل الطرف املتحدى إىل
أبعد من استجابة ناجحة بمفردها ،بل حتمله من مرحلة استكامل االستجابة إىل مرحلة
حتدي جديد ،ومن مشكلة واحدة قد حلت إىل مواجهة أخرى.

وإذا كان يقدر الرتقاء احلضارات أن تتابع عملية تكوينها ،فلن يتحقق ذلك يف تصور
توينبي من خالل احلركة املتناهية وحدها ،ولكي تتحول احلركة إىل إيقاع متكرر ومتواتر،
ال بد من توفر ما يسميه توينبي ً
أخذا عن الفيلسوف الفرنيس هنري برغسون (-1859
1941م) «الوثبة احليوية» ،التي حتمل الطرف املتحدى عرب عملية التوازن إىل مرحلة زيادة
يف رجحان امليزان ،تدفع به إىل حتد جديد يلهمه استجابة غضة عىل صورة مزيد من التوازن،
ينتهي بمزيد من رجحان امليزان.
وهبذه الطريقة تستمر -يف تصور توينبي -عملية االرتقاء وتظل إىل ما ال هناية،
متقص ًيا هذا األمر بالعودة إىل سرية احلضارة اليونانية ،بد ًءا من تكوينها إىل أن بلغت ذروة
ّ
ارتقائها يف القرن اخلامس قبل امليالد.

من جانب آخر ،يرى توينبي أن مظهر االرتقاء الناتج من االستجابات الناجحة
لتحديات متعاقبة ،إنام يتحقق رشيطة أن يتجه الفعل نحو التحول من ميدان البيئة اخلارجية
مادية أو برشية ،إىل امليدان الداخيل للمجتمع ،وكلام كانت احلضارة تنمو ويستمر ارتقاؤها،
فإن ذلك يؤدي إىل تناقص الركون إىل التحديات اخلارجية ،وتزايد الركون إىل التحديات
الداخلية ،بمعنى انتقال ميدان املعركة من اخلارج إىل الداخل ،ومن ثم يتقرر مصري املجتمع
واحلضارة.
وعىل ضوء نظرية التحدي واالستجابة ،قسم توينبي احلضارات إىل ثالثة أنواع،
نموا وارتقاء
فاحلضارات التي استجابت إىل التحدي يف كل أطواره ،ونجحت وحققت ًّ
أطلق عليها توينبي تسمية «حضارات متطورة» ،ويصدق هذا الوصف عنده عىل جمموع
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احلضارات الواحدة والعرشين املذكورة سل ًفا ،أما احلضارات التي ماتت يف مهدها وفشلت
يف االستجابة إىل التحدي أطلق عليها توينبي تسمية «حضارات عقيمة» ،كاحلضارة
اإلسكندنافية الوثنية حيث ماتت يف موطنها ،ومل تستطع تكوين حضارة يف حميطها ،وقد
حتللت من ذاتيتها ،واعتنقت املسيحية الغربية ،وأصبحت جز ًءا منها ،هذه الرسعة يف
استجابة اإلسكندنافيني إىل حتللهم ،عدّ ها توينبي إحدى فضائلهم البارزة.
والنوع الثالث من احلضارات ،أطلق عليه توينبي تسمية «احلضارات املتعطلة»،
ويقصد هبا حضارات ظلت عىل قيد احلياة لكنها أخفقت يف متابعة نموها.

أمرا مؤكدً ا؟
وهنا تساءل توينبي :إذا انبعثت حضارة فهل من املتوقع أن يكون نموها ً
وهل احلضارات التي تغلبت عىل خماطر فرتات امليالد والطفولة املتتالية تنمو كلها وتصل
مقررا؟
إىل مرحلة الرجولة من دون استثناء ًّ
نموا ثابتًا ً

هذا النمط من احلضارات يستدعي -يف نظر توينبي -دراسة مشكلة النمو ،وملاذا
ومربزا هلا من
توقفت بعض احلضارات ومل تواصل عملية النمو؟ كاش ًفا عن هذه احلالة،
ً
مقسماً هلا بحسب نوع التحدي إىل جمموعتني،
خالل تقديم بعض النامذج الدالة عليهاّ ،
األوىل :احلضارات التي انبعثت استجابة لتحدٍّ مادي مثل :حضارات البولينزيني واإلسكيمو
والبدو ،والثانية :احلضارات التي انبعثت استجابة لتحدي برشي مثل :العثامنيني يف العامل
املسيحي األرثوذكيس واإلسبارطيني قي العامل اهلليني.
وحسب منظور توينبي ،إن حركة مجيع هذه احلضارات قد تعطلت ،وذلك بعد
حفزا يقود إىل مزيد
أن استجابت إىل حتديات بلغت شدهتا املرتبة الواقعة بني درجة تتيح ً
من االرتقاء ،ودرجة يتحتم عندها اإلخفاق ،مش ّب ًها هذه احلضارات بمتسلقي املنحدر،
الذين صعدوا فجأة ومن ثم باتوا ال يستطيعون التوجه ال إىل اخللف وال إىل األمام،
فأصبح وضعهم مجو ًدا حمفو ًفا باملخاطر عىل درجة عالية من التوتر .ووجد توينبي أن أربع
حضارات من تلك احلضارات اخلمس املتعطلة ،اضطرت يف النهاية إىل التسليم باهلزيمة،
وبقيت واحدة حاولت البقاء هي ثقافة اإلسكيمو.
وقد أسفرت دراسة توينبي عن تقسيم احلضارات إىل ثالثة أجيال ،حضارات اجليل
األول :وهي أقدم احلضارات التي تالشت وضمت املرصية والسومرية ،وضمت حضارات
اجليل الثاين :التي تالشت كذلك السورية والسندية واهللينية والصينية ،أما حضارات اجليل
الثالث :فهي احلضارات التي ما زالت باقية ،ويف طليعتها احلضارة الغربية.
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-4احلضارات واهنيارها

عندما تأ َّمل توينبي يف تاريخ احلضارات التي أمكنه التعرف إليها ،وجد أن أغلبية
هذه احلضارات قد أصاهبا الفناء فعل ًّيا ،فبدا له أن ال مناص من االستنتاج أن الفناء هو
احتامل فعيل يواجه أية حضارة ،متسائلاً  :عن باب الفناء وملاذا اختفت حضارات عديدة
دارسا حتلل احلضارات واهنيارها.
ازدهرت وقتًا ما يف التاريخ؟ مندف ًعا هبذا السؤال ً

وضوحا من مسألة ارتقائها ،ويف
يرى توينبي أن مسألة اهنيار احلضارات هي أشد
ً
مضمنًا هذا العدد احلضارات اخلمس
قدرته رسد ثامنية وعرشين نو ًعا من احلضارات،
ّ
مقدرا أن ثمة ثامين عرشة حضارة ماتت
املتعطلة ،ومتغاض ًيا عن احلضارات العقيمة،
ً
فعل ًّيا ،معد ًدا العرش الباقية وهي :حضارة املجتمع الغريب ،الكيان الرئييس حلضارة املسيحية
األرثوذكسية وغصنيها يف روسيا ،حضارة املجتمع اإلسالمي ،حضارة املجتمع اهلندي،
الكيان الرئييس ملجتمع الرشق األقىص يف الصني واليابان ،ثم احلضارات الثالث املتعطلة:
البولونيزيني ،واإلسكيمو والبدو(.((1

وبعد االستقصاء عن هذه احلضارات الباقية عىل قيد احلياة ،ظهر لتوينبي آنذاك أن
جمتمعي البدو والبولونيزيني مها يف حالة سكرة املوت ،وعدَّ سب ًعا من احلضارات الثامين
الباقية أهنا بدرجات خمتلفة واقعة حتت التهديد ،إما اإلبادة أو االندماج يف جمتمع احلضارة
الغربية ،وثمة ست من هذه احلضارات السبع محلت فعلاً أمارات االهنيار واالنحدار
صوب التحلل.
مستعرضا ابتداء بعض
وعندما تساءل توينبي عن :سبب اهنيار احلضارات؛ توقف
ً
اآلراء والنظريات التي ارتكزت يف نظره عىل تصورات ال يمكن التثبت من صحتها ،أو
ارتكزت عىل أشياء أخرى خترج عن نطاق التاريخ البرشي ،معد ًدا مخسة من هذه اآلراء
والنظريات تنتمي إىل املجال الغريب ،وتتصل بحقول معرفية متعددة ،وناظرة إىل أزمنة
تارخيية متفرقة ومتباعدة ،هذه اآلراء والنظريات هي:

وقدرا،
أول :نظرية احلتمية الطبيعية أو حتمية تشيخ الكون استنا ًدا ملبدأ اجلربية قضا ًء
ً
حيث أقام أصحاب هذه النظرية رب ًطا بني مصائر النظم البرشية ومصري الكون املادي يف
جمموعه ،مقدرين أن انحدار احلضارة اليونانية اهللينية حدث نتيجة حتمية ال مناص منها
( ((1انظر :أرنولد توينبي ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.409
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بسبب تشيخ الكون.

أشار ملثل هذه النظرية قديماً -حسب قول توينبي -أحد آباء الكنيسة الغربية هو
سانت سيربيان ،فبعد ثالثة قرون عىل انحالل احلضارة اهللينية ،حتدث سيربيان قائلاً :
«خليق بك أن تدرك أن العرص احلارض قد بلغ الشيخوخة ،إذ أصبح يفتقر إىل قوة االحتامل
التي كانت تصلب عوده ،كام أنه خلو من احليوية واخلشونة التي كانت تزوده بالقوة .إن
ثمة قلة يف أمطار الشتاء التي تغذي بذور األرض ،وضع ًفا يف حرارة الصيف التي تنضج
املحاصيل ،هذا هو احلكم الذي صدر عىل العامل ،هذا هو قانون الرب :كل ما هو كائن جيب
أن يموت ،وكل من يدرك سن البلوغ جيب أن يشيخ»(.((1

أما توينبي ور ًّدا عىل هذه النظرية ،فريى أن علم الطبيعة احلديث قد أطاح بأساس
هذه النظرية من ناحية اتصاهلا بأية حضارة من احلضارات القائمة يف الزمن احلارض ،متف ًقا
مع علامء الطبيعة املعارصين الذين يرون أن ختيل مستقبل الكون ،وتوقف ساعته عن
الدوران ،يعد بعيدً ا بعدً ا ال يمكن تصوره.
ثان ًيا :نظرية احلتمية البيولوجية استنا ًدا إىل مبدأ أن مصري احلضارة يتفق ومصري
الكائنات احلية .وحسب هذه النظرية فإن أطوار الكائنات احلية املتعاقبة جرب ًّيا يف أعامرها
من الوالدة إىل الشيخوخة ،هي األطوار نفسها التي متر هبا احلضارات ،مقدرين أن هلا والدة
وهلا شيخوخة تصل إليها وتتالشى بعدها .وقد أشار ملثل هذه النظرية املفكر األملاين أزوالد
ربا أن كل حضارة متر بتتابع األجيال الذي يمر به الكائن
شبنجلر (1936-1880م) معت ً
البرشي.

وبخالف هذه النظرية ،يرى توينبي أن املجتمعات -وف ًقا ألي معنى -هي ليست
كائنات عضوية ،وال تقارن هبذه الكائنات العضوية وال تتشابه ،فاحلضارة -يف نظره -هي
كيان من نوع خمتلف ال خيضع لقوانني البيولوجيا.
ثال ًثا :نظرية تغري ساللة النوع االجتامعي بعد انقضاء عدد معني أو غري معني من
األجيال .وحسب هذه النظرية فإن انحطاط احلضارات يعلل بتلف يصيب نوع األفراد
املشرتكني يف احلضارة ،وذلك نتيجة توايل تسلسلهم من أسالف متحرضين.

ربا أن الداء الذي يصيب أبناء احلضارات
اعرتض توينبي عىل هذه النظرية ،معت ً
مجا عن ملكاهتم الطبيعية ،وإنام هو اهنيار يصيب تراثهم االجتامعي.
باالنحطاط ،ليس شللاً نا ً

( ((1انظر :أرنولد توينبي ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.415
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راب ًعا :نظرية احلركة الدورية يف التاريخ .ظهرت هذه النظرية قديام متأثرة باحلركة
الدورية املتشاهبة واملتكررة يف عامل الطبيعة ،ووف ًقا لدورة الكون الزمنية فإن مجيع الكائنات
احلية تتطابق متا ًما يف تواتر ميالدها وموهتا ،ومن ثم فإن احلركة الدورية املتكررة يف عامل
وتكرارا يف حركة التاريخ البرشي.
الطبيعة ،جتري كذلك تشا ًهبا
ً
ونقدً ا هلذه النظرية ،يرى توينبي أن استقراء احلركات املتكررة يف حتليل عملية
ربا أن احلركة
احلضارة ال يكشف عن النظام الدوري نفسه يف عامل الطبيعة والكون ،معت ً
الرئيسة التي حتمل اليشء من األول إىل اآلخر ليست حركة تكرر نفسها ،وإنام هي حركة
تسري قد ًما.

خامسا :نظرية فقدان السيطرة االجتامعية .بعد أن تتبع توينبي النظريات التي تقع
ً
خارج نطاق اإلرادة البرشية يف اهنيار احلضارات متمثلة يف النظريات األربع السابقة،
اجته إىل نظريات أخرى هلا عالقة بنطاق اإلرادة البرشية ،متسائلاً يف هذا الشأن :هل تنهار
ناظرا هلذه النظرية من جهة دراسة
احلضارات بفعل فقدان سيطرهتا عىل بيئتها املادية؟ ً
األساليب التكنولوجية التي من خالهلا تتحكم احلضارات يف بيئتها املادية.

بعد الفحص ثبت لتوينبي عدم صحة هذه النظرية ،فقد مرت عليه حاالت وجد
فيها أن األسلوب التكنولوجي يتقدم يف ظل حضارات عدَّ ها إما واقفة أو يف حالة انحدار،
ويف حاالت أخرى وجد توينبي أن األسلوب التكنولوجي يكون واق ًفا يف ظل حضارات
تكون حركتها تارة إىل األمام وتارة إىل الوراء.
ويف احلاالت التي اتفق فيها حدوث اهنيار حضارة مع انحطاط املستوى التكنولوجي،
فإن هذا االنحطاط يف نظر توينبي ال يمثل علة اهنيار احلضارة ،وعده نتيجة هلذا االهنيار
وليس سب ًبا.
كام توصل توينبي إىل نتيجة عدَّ ها صادقة ،مبناها عدم االهتداء إىل أن سبب اهنيار
احلضارات يرجع ملا أسامه فقدان السيطرة عىل البيئة البرشية ،وذلك بفعل طغيان قوى
برشية دخيلة عىل جمتمع آخر ،وقد تبني له يف مجيع احلاالت التي درسها أن أقىص ما يلحقه
عدو أجنبي هو توجيه رضبة قاضية ،ملجتمع يكاد ينتحر ويلفظ أنفاسه األخرية.

من وجه آخر يرى توينبي أن الرضبات والضغوط التي تأيت من اخلارج قد متثل يف
بعض احلاالت عامل استثارة ال عامل تدمري.
هذا عن نقد النظريات الغربية التي حاولت تفسري اهنيار احلضارات يف التاريخ
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اإلنساين ،أما النظرية التي توصل إليها توينبي وحتقق منها تارخي ًّيا ،فهي ترتكز عىل ثالثة
عنارص هي:
أول :ضعف الطاقة اإلبداعية يف األقلية ،الضعف الذي جيرد هذه الفئة من قدرهتا
السحرية يف التأثري عىل املجتمع العام ،فتغدو أقلية مسيطرة تسعى نحو االحتفاظ بمركز مل
تعد جديرة به.
ثان ًيا :ختيل األكثرية عن حماكاة األقلية ،وذلك بعد ضعف الطاقة اإلبداعية لدى هذه
األقلية ،فحيثام ينتفي اإلبداع تنتفي املحاكاة.

ثال ًثا :التفكك واالنقسام وفقدان الوحدة االجتامعية يف املجتمع ،وحيدث ذلك بتأثري
العاملني السابقني.
ويف ظل هذا الوضع -حسب نظرية توينبي -يفشل املجتمع يف االستجابة إىل
التحدي ،وبتكرار الفشل مع تواتر التحدي ،ينتهي مصري املجتمع واحلضارة إىل االهنيار،
ومن ثم تتفشى اخلالفات الداخلية ،وتفعل االنشقاقات االجتامعية فعلها يف املزيد من
التمزقات واالنقسامات ،وتظهر متجلية يف بعدين :األول يكون متمثلاً يف انشقاقات رأسية
بني اجلامعات املتامزجة جغراف ًّيا ،ويكون الثاين متمثلاً يف انشقاقات أفقية بني اجلامعات
املتامزجة جغراف ًّيا املنعزلة اجتامع ًّيا .ويرى توينبي أن االهنيار يداهم احلضارات يف أعامر
ختتلف اختال ًفا واس ًعا.

وقد تبني لتوينبي بعد بحث حاالت انحالل املجتمعات واهنيارها ،أن املراحل
املتعاقبة تتواىل بالنظام نفسه بصورة ال تتغري ،وكل مرحلة تدوم عىل وجه التقريب يف غضون
الفرتة الزمنية نفسها ،ومع حدوث هذا االنحالل ختتفي نزعة التنوع وهي سمة طور النمو،
وحتل مكاهنا نزعة التامثل.

خالصة القول عند توينبي أن السبب يف كل حالة من حاالت التحلل واالهنيار
ربا أن كل جمتمع ينهار يثبت -بال ريب
يكون نتيجة نوع من اإلخفاق يف تقرير املصري ،معت ً
لديه -أنه قد حرم حقه يف توجيه إرادته نحو حتقيق فعل نافع.

-5احلضارة الغربية ومصائرها

حرضت قضية احلضارة الغربية ومصائرها يف دراسة توينبي ،وشكلت له هذه
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ومتفحصا عىل
حافزا قو ًّيا دفعت به لدراسة تاريخ احلضارات ،متأملاً يف مصائرها،
القضية ً
ً
ضؤها مصائر احلضارة الغربية ،كوهنا احلضارة التي ينتمي إليها من جهة ،وألهنا من جهة
تأثريا يف باقي املجتمعات
أخرى احلضارة األكثر ً
بروزا يف عامل احلضارات اليوم ،واألشد ً
واحلضارات األخرى ،وألهنا من جهة ثالثة احلضارة التي فتح الغربيون -مفكرين ومؤرخني
وأدباء -احلديث عن مصائرها.

هذه القضية مثلت لب دراسة توينبي وجوهر أطروحته ،وقد ظلت لزمن تشغل
اهتاممه تأملاً
وتفكريا .وتأكيدا هلذا اهلاجس ذكر الكاتب األمريكي آرثر هريمان أن توينبي
ً
كان من أوائل الذين حصلوا عىل نسخة من كتاب أزوالد شبنجلر (أفول الغرب) ،ووجده
مثريا ومفز ًعا ،وعد كل صفحة منه حافلة بومضات نارية ،دلت -يف نظر توينبي -عىل
كتا ًبا ً
تبرص تارخيي باملشكلة التي كان خيطط هو لدراستها بح ًثا عن هنوض احلضارات وأفوهلا،
متسائلاً يف البداية :ما إذا كان شبنجلر قد أجاب عن مجيع األسئلة ،قبل أن تتشكل يف ذهنه،
ناهيك عن األجوبة(.((1

وحينام اقرتب توينبي من هذه القضية ،انتابه يف أول األمر تردد ونفور يتجاوز -حسب
ربا عن
قوله -النفور الطبيعي من املجازفة بالبحث يف موضوع يقوم عىل التأمل والنظر ،مع ً
خشيته يف أن يتخىل عن أحد املبادئ األساسية التي حتكم منهجه يف دراسة التاريخ ،فقد
منزعجا ومتخو ًفا من أن يصبح عرضة للتخيل عن موقف اعتقد أن من خالله وحده
كان
ً
يستطيع رؤية تاريخ كل نوع من املجتمعات يف شمول صادق ،وما احلضارة الغربية بالنسبة
إليه إلاَّ أحد أنواع هذا املجتمع.
وتعزز إيامن توينبي بصوابية هذا املوقف غري الغريب ،مع النتائج التي أسفرت عنها
أحداث العقدين آنذاك -يقصد هبام ثالثينات وأربعينات القرن العرشين -اللذين أمضامها
مقدرا أن من احلوافز التي
البرش وهم حياولون قراءة خارطة التاريخ من زاوية غري غربية.
ً
دفعته دف ًعا نحو هذه الدراسة ،ثورته ضد ما اصطلح عليه الناس وشاع آنذاك يف الغرب،
قاصدً ا به اعتبار تاريخ املجتمع الغريب وكأنه التاريخ بصفة عامة.
وبدا لتوينبي أن هذا املفهوم نشأ عن وهم الرتكيز عىل الذات ،وقد وقع يف هذا الوهم
أصحاب احلضارة الغربية ،كام وقع فيه من قبل املنتمني إىل احلضارات األخرى ،وخري وسيلة
يف نظر توينبي للتخلص من هذا الوهم تتمثل يف تبني الفكرة املضادة القائلة بتساوي مجيع
ممثيل أي نوع من املجتمع من الناحية الفلسفية .وهي الفكرة التي تبناها توينبي -حسب

( ((1آرثر هريمان ،فكرة االضمحالل يف التاريخ الغريب ،مصدر سابق ،ص.313
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مقدرا أن
قوله -وأنه قد أظهر ما يؤيد إيامنه هبا يف األجزاء الستة األوىل من هذه الدراسة،
ً
بحثه مل يسفر عن تفخيم للحضارة الغربية ،بل أسفر عىل العكس من ذلك.
مع قناعة توينبي بوجهة النظر هذه ،املعززة إلحجامه عن ختصيص مبحث حول
احلضارة الغربية ،إلاَّ أنه وجد أن هناك رضورة منطقية دعت إىل االقرتاب من هذه القضية،
متثلت هذه الرضورة لديه يف ثالثة حقائق ،رأى أهنا مل تفقد شي ًئا من وجاهتها لغاية سنة
1950م ،وقت كتابة هذا املبحث ،هذه احلقائق الثالث هي:

أول :أن احلضارة الغربية خالل الربع الثاين من القرن العرشين ،كانت هي ممثل
نوعها الوحيد البارز الذي مل يظهر عالمات قاطعة عىل التحلل ،ولعل املجتمع الغريب هو
املجتمع الوحيد الذي كان يف هذه السنوات (1950-1927م) ما يزال يف مرحلة االرتقاء.

ثان ًيا :أن توسع املجتمع الغريب وإشعاع الثقافة الغربية ،قد وضع مجيع احلضارات
األخرى الباقية ،يف نطاق إطار عاملي شامل يصطبغ بالصبغة الغربية.
ثال ًثا :أن مجيع مصائر اجلنس البرشي بأرسه قد مجعت ألول مرة يف تارخيه ،وأصبح
املجتمع الغريب املنترش يف أصقاع املعمورة ،يمسك بيديه مقادير البرشية بأرسها(.((1

كارها سنة 1950م -حسب
هذه هي احلقائق التي دفعت توينبي ألن يسجل
ً
كارها كذلك سنة 1929م ،مفادها أن بح ًثا عن
وصفه -النتيجة نفسها التي وصل إليها
ً
مصائر احلضارة الغربية يعد جز ًءا رضور ًّيا من دراسة تارخيية تكتب يف القرن العرشين.

افتتح توينبي احلديث عن هذه القضية متسائلاً  :ما املصري الذي كان ينتظر املجتمع
الغريب يف عام 1955م؟ وهل يتوقع منطق ًّيا أن تفلت احلضارة الغربية من املصري الذي
تر َّدت فيه احلضارات األخرى السالفة؟
هذا التساؤل منشؤه -يف تقدير توينبي -أن احلضارة الغربية -قبل كل يشء -ما هي
إلاَّ حضارة من النوع احلضاري نفسه الذي ال جياوز عدده احلادي والعرشين .وهي جمموع
احلضارات التي درسها توينبي ،وحتقق منها تارخي ًّيا.

وعند دراسته هلذه القضية ،وجد توينبي نفسه أمام موقفني ،موقف وصفه بالتشاؤم
مصو ًرا أن مجيع احلضارات
أعلن عنه األديب الفرنيس بول فالريي (1945-1871م)،
ّ
مصريها إىل الفناء ،والرأي نفسه يف العرص ذاته قرره املفكر األملاين أزوالد شبنجلر .وموقف
( ((1أرنولد توينبي ،خمترص دراسة للتاريخ ،ج ،4ص.164
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آخر وصفه توينبي بالتفاؤل عرب عنه املؤرخ اإلنجليزي إدوارد جيبون (1794-1737م).
كال املوقفني رأى فيهام توينبي انفعالاً
متأثرا باحلياة القصرية التي عاشها هؤالء
ظاهرا،
ً
ً
الرجال ،ومن ثم فهي بحاجة إلخضاعها إىل البحث العقيل.

وقد توصل توينبي يف دراسته لظاهرة اهنيار احلضارات ،إىل أن السبب يف كل حالة
منهارا يثبت له بال ريب أنه قد حرم
ربا أن جمتم ًعا
ً
هو نوع من اإلخفاق يف تقرير املصري ،معت ً
حقه يف توجيه إرادته نحو حتقيق فعل نافع ،برتديه يف عبودية وثن من صنع يديه ،حماولاً
تطبيق هذا الرأي عىل املجتمع الغريب الذي ألفاه يسلك خالل منتصف القرن العرشين
مسلك العاكف عىل عبادة بضعة من األوثان ،أمهها -يف نظر توينبي -وثن ما أسامه الدولة
مصو ًرا أن هلذه الظاهرة الوثنية يف حياة الغرب ما بعد احلديث ،داللتها املزعجة
اإلقليمية،
ّ
من ناحيتني مها:
األوىل :أن الدولة اإلقليمية التي وصلت -حسب وصف توينبي -إىل درجة التأليه،
أصبحت بمثابة العقيدة الدينية احلقيقية للغالبية العظمى لسكان العامل اآلخذ بأسباب
احلضارة الغربية ،وإن مل يعرتفوا رصاحة بذلك.
الثانية :أن هذه العقيدة الباطلة -حسب وصف توينبي -هي السبب يف انقضاء
أجل ما ال يقل عن أربع عرشة حضارة ،وقد تصل إىل ست عرشة من احلضارات اإلحدى
والعرشين املسجلة لدى توينبي(.((1

يف هذا املوقف املتشدد جتاه الدولة اإلقليمية ،استند توينبي إىل ربط عالقة هذه الدولة
ربا أن احلروب هي من أكثر العوامل املشرتكة
بظاهرة احلروب التي حدثت يف التاريخ ،معت ً
وشارحا رأيه قائلاً  :يف اجليل األول
لفناء ثالثة أجيال بأرسها من احلضارات ،معدّ ًدا هلا
ً
كانت احلرب سب ًبا لدمار احلضارتني السورية واألنديانية يف أمريكا الوسطى ،ولعلها كانت
كذلك عامل دمار احلضارة املينووية .ويف اجليل الثاين تسببت احلرب يف دمار احلضارات
البابلية والسندية واهللينية واملكسيكية والياكوتية يف أمريكا الوسطى ،ويف اجليل الثالث
كانت احلرب هي عامل دمار احلضارة املسيحية األرثوذكسية سواء يف موطنها األصيل أو
يف فرعها الرويس ،كام كانت عامل دمار حضارة الرشق األقىص وفرعها الياباين ،وكذلك
احلضارتني اهلندية واإليرانية(.((1
( ((1أرنولد توينبي ،املصدر نفسه ،ج ،4ص.164
( ((1أرنولد توينبي ،املصدر نفسه ،ج ،4ص.165
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وخالصة القول :إن توينبي يف كل التحليالت التارخيية والفكرية والسياسية التي
شارحا رأيه عن احلضارة الغربية ومصائرها ،دائماً ما ينتهي إىل نتيجة يغلب عليها
قدمها
ً
عدم القلق ،مفار ًقا بني مصائر احلضارات السابقة التي أصاهبا التحلل واالهنيار ،ومصائر
حضارته الغربية التي يرى -وف ًقا لعلمه -أهنا ظلت تزدهر طوال قرون عدة ،وما تزال بعيدة
ومقدرا أن كل حضارة ما زالت باقية يف الوقت احلارض تنهار فعلاً  ،وأهنا يف
عن االهنيار،
ً
طريق التحلل ما عدا احلضارة الغربية.
وتأكيدً ا هلذا املوقف ،يضيف توينبي :إن احلضارة الغربية يف عرصه ال حيدق هبا
وقدرا أو مسايرة
أي نوع من العدم العايت .ويف تقديره ،إن احلضارات امليتة مل متت قضا ًء
ً
تقديرا مسب ًقا ومتز ّمتًا أهنا ستلحق باحلضارات
للطبيعة ،ومن ثم ال ُيقدّ ر للحضارة الغربية
ً
األخرى السابقة عليها ،فهي ليست مكرهة عىل تسليم زمام مصريها إىل حتكيم التقديرات
ربا أن قبس الطاقة املبدعة اإلهلي ما يزال ح ًّيا فيها.
العمياء ،معت ً

هذه لعلها هي أبرز مالمح وعنارص ومكونات نظرية توينبي يف احلضارة ،التي بسط
احلديث عنها بشكل موسع ومستفيض يف كتابه املوسوعي الكبري (دراسة التاريخ).

-6النقد الغريب

فتح كتاب توينبي نقاشات نقدية واسعة يف املجال الغريب ،شارك فيها مؤرخون
وأدباء وسياسيون ودينيون وباحثون يف الدراسات االجتامعية واإلنسانية ،من داخل
الوسط األكاديمي وخارجه .ظلت هذه النقاشات متحركة وممتدة ما بني ضفتي األطليس،
عابرة من أوروبا إىل الواليات املتحدة األمريكية ،وذلك نتيجة لكثافة معلومات الكتاب
وضخامة معارفه من جهة ،واتصاله بحقول معرفية متعددة تارخيية وفكرية ودينية وأدبية
وسياسية واجتامعية من جهة ثانية ،وتضمنه حتليالت وآراء مفارقة ومغايرة من جهة ثالثة،
ومن جهة رابعة ألنه جاء بنظرية جديدة وجادة ترشح انبثاق احلضارات وأفوهلا ،مثلت
إضافة مهمة إىل حقل دراسات احلضارات والتاريخ.
وعن سعة هذه النقاشات النقدية وتعدد صورها وحقوهلا ،حتدث الكاتب األمريكي
بروس براندر قائلاً  :يف كل منطقة تعامل معها توينبي كان استقبال اختصاصييها للدراسة
ً
مشوشا وغري متعاطف يف أغلب األحيان ،وقد نظر العديد من الباحثني بعني الشك
إىل الفكرة ذاهتا أكثر من كوهنا حتقي ًقا واس ًعا ،واشتكى املؤرخون الغاضبون أن توينبي
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كمؤرخ ذهب بعيدً ا بدخوله يف عوامل الفلسفة والالهوت ،ورأى أحد النقاد البارزين أن
افرتاضاته البسيطة كانت مثار شك ،واعترب آخرون فرضياته اعتباطية ،واعرتض الفالسفة
عىل أحكامه األخالقية الرصحية ،وشعر الليرباليون باالستياء القتناعه أن الدين يمثل قوة
إجيابية يف التطور اإلنساين ،وكره املحافظون وجهات نظره السلمية عن احلرب واعتقاده أن
القومية يف العرص احلديث قد انقىض عهدها وأصبحت خطرة ،واحتقره املاركسيون ألنه
مغايرا للتاريخ وعدوه خصماً لدو ًدا إىل الشيوعية ،كام و َّبخه بعض من الناحية
تفسريا
قدم
ً
ً
األدبية بسبب اخليالية والغموض والرسديات األدبية الطويلة واألسلوب املرهق والبطيء
التي اتسمت به دراسته(.((1
وأضاف براندر أن توينبي مجع أكثر من مئتي نقطة نقدية رئيسة ،بينها األقسى
واألكثر تقص ًّيا ،وخصص هلا جملدً ا هو اجلزء الثاين عرش واألخري يف موسوعته ،واختار له
عنوان (املراجعات) .وعده براندر وثيقة رائعة ،جتلت فيه سمة التواضع عند توينبي ،وحس
البحث عن احلقيقة ،وكيف أنه تعامل مع النقد بعقل منفتح ،دفعه إىل إعادة النظر يف بعض
اآلراء ،والرتاجع عن بعض القضايا ،وإضافة بعض األشياء ،وأظهر لينًا جتاه مسائل كانت
حادة ،مع ذلك بقيت هذه الدراسة -يف نظر براندر -صامدة بقوة(.((1

كام نقل براندر أن توينبي شعر بعد قراءة املقاالت النقدية بتأثر كئيب ،مش ّب ًها حاله
بمثل تناول جرعات يومية من عشب ضار قاتل ،مع أنه مل تفاجئه العاصفة األكاديمية ،وقد
مفضلاً أن يتع ّلم منهم ما يمكن تعلمه بوصفهم
جتاوزها بشكل فلسفي ال بمحاربة النقادّ ،
رشكاء يف مسعاه(.((1
يف هذا اإلطار النقدي لنظرية احلضارة يف التاريخ عند توينبي ،يمكن تسجيل املواقف
النقدية اآلتية:

أولاً  :نقد بيرتم رسوكن

قدم عامل االجتامع البارز الرويس األصل بيرتم رسوكن (1968-1889م) مناقشة
ربا دراسته يف التاريخ من أعظم األثار الفكرية
نقدية مهمة لنظرية احلضارة عند توينبي ،معت ً
يف جمال األبحاث التارخيية بالنسبة هلذا اجليل املعارص ،خمتل ًفا معه وخم ّط ًئا نظريته يف أمرين
( ((1بروس براندر ،رؤية الفوىض ،ص.216
( ((1بروس براندر ،املصدر نفسه ،ص.255
( ((1بروس براندر ،املصدر نفسه ،ص.217
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أساسيني ،وأضاف هلام مالحظات تفصيلية أخرى .هذان األمران مها:

األمر األول :له عالقة بمفهوم احلضارة عند توينبي ،واعتبارها متثل وحدة معقولة
للدراسة التارخيية ،إذ يرى رسوكن أن توينبي ال يعني باحلضارة جمرد وحدة للدراسة
التارخيية ،وإنام يعتربها نظا ًما موحدً ا أو كيانًا كل ًّيا ترتبط أجزاؤه ارتبا ًطا سبب ًّيا ،بحيث إن
تغريا يف الكل وهكذا العكس ،وحسب قول توينبي:
التغري يف اجلزء الواحد يستتبع معه ً
«إن احلضارات هي كيانات كلية ،مجيع أجزائها ملتحمة بعضها بالبعض اآلخر ،ومجيعها
مؤثرة بعضها يف البعض اآلخر .ومن خصائص هذه احلضارات يف دور النشوء أن تكون
مجيع نشاطات حياهتا االجتامعية ومظاهرها املختلفة متسقة يف كيان اجتامعي واحد ،كيان
تنسجم فيه العنارص االقتصادية والسياسية والثقافية بعضها مع البعض اآلخر يف حياة
اجلسم االجتامعي النامي».
واحلق عند رسوكن أن حضارات توينبي ليست كيانات حقيقية ،بدليل ما يذكره
كثريا ما تتغري يف احلضارة
هو نفسه يف مناسبات عديدة من أن الظواهر االقتصادية والتقنية ً
الواحدة ،وتبقى الظواهر األخرى ثابتة ،والعكس حيدث أحيانًا ،أو أن الظواهر االقتصادية
يف حاالت أخرى تتغري يف اجتاه بينام تتغري العنارص الباقية يف اجتاه مقابل .وفوق ذلك
كثريا ما يبدو أنه مستقلاًّ عن غريه من
ذكر توينبي أن العنرص الديني أو الفني أو السيايس ً
العنارص ،يف ذلك الكل احلضاري.
وبخالف ما يسميه توينبي وحدة حضارية ،هو يف نظر رسوكن جمال ثقايف توجد فيه
معا عنارص عديدة من األنظمة والتكتالت االجتامعية  -الثقافية ،الكبرية والصغرية ،تكون
منسجمة يف جانب ،ومتجاورة أو متباينة يف جانب آخر.

األمر الثاين :له عالقة بأدوار احلضارة عند توينبي التي متر بالنشوء إىل النمو ثم
ً
أساسا لفلسفته التارخيية ،بينام يرى رسوكن
متخذا من هذا التحليل
االهنيار واالنحالل،
ً
أن احلضارات إذا مل تكن غري جماالت اجتامعية  -ثقافية لتلك األنظمة والتكتالت املوجودة
فيها م ًعا عىل غري ترابط سببي معقول ،فإن مبدأ األدوار احلضارية يف التفسري التوينبي يصبح
فاسدً ا من أساسه .فام ليس يف أصله بنية حية كاملة ال يمكن أن يولد وينمو ويموت .وعىل
هذا األساس ال يصح يف نظر رسوكن اعتبار تفسري توينبي نظرية يف التطور احلضاري ،بقدر
ما هي نظرات تقويمية ألعراض التقدم أو التأخر احلضاري.
وعىل ضوء ختطئة توينبي يف هذين األمرين ،رتّب رسوكن عليهام جمموعة من
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املالحظات والتخطئات متحددة أمهها يف النقاط اآلتية:

 -1أن تقسيم توينبي احلضارات إىل دنيا وعليا ،وإىل جمهضة ومتوقفة ومتحجرة،
يصبح يف نظر رسوكن تقسيماً اعتباط ًّيا ال يمكن االعتداد به.

 -2أن تفاوت مدد األدوار املختلفة التي متر هبا احلضارات ،يصبح هو اآلخر تفاوتًا
مصطن ًعا ال تعرتيه حقيقة الظاهرات التارخيية.
 -3أن اعتبار توينبي دور النشوء احلضاري فرتة سالم دائم ،ال يؤيده واقع األحداث
التارخيية ،وهو مردود بأكثر من شاهد.

 -4أن ما يسنده توينبي إىل احلضارات من اخلصائص الغالبة املميزة ،مثل :اجلاملية
عند اإلغريق ،والدينية عند اليهود ،والتقنية عند الغربيني ،هذا الرأي يدحضه يف نظر
رسوكن الواقع التارخيي ،ويف تقديره أن احلضارة الغربية كانت متميزة بطابع ديني ،ومتيزت
احلضارة اإلسالمية من القرن الثامن إىل القرن الثالث عرش امليالدي بطابع علمي ال تدانيها
فيه احلضارة الغربية يومها .وما يسميه توينبي خصائص مميزة لطبائع احلضارات ليس سوى
أحوال حضارية متبدلة تتناوهبا احلضارات املختلفة ،وليست وق ًفا عىل واحدة منها من دون
أخرى.
 -5أن توينبي ينتزع أكثر شواهده من تاريخ الدول القومية ،مع أنه ال يعرتف هبا
كوحدات للدراسة التارخيية ،وكان عليه أن ينتزعها من تاريخ احلضارات ،لو صح وجودها
كوحدات مستقلة ،بام يدل عىل تناقض رصيح.

إضافة إىل ذلك أخذ رسوكن عىل توينبي تطويل دراسته التارخيية بال مربر ،وكان
أيضا -تفاوت اطالعهبإمكانه تركيزها من دون أن تفقد شي ًئا من روعتها .كام أخذ عليه ً
عىل أحوال احلضارات املختلفة التي تناوهلا يف أبحاثه ،واهنامكه يف تقرير مبادئ كان بعض
علامء االجتامع مثل :كتارد ودركايم وماكس فيرب قد فرغوا من بحثها قبله ،كمبدأ املحاكاة
وقوانينه(.((1

ثان ًيا :نقد بيرت جيل

ناقش املؤرخ اهلولندي بيرت جيل دراسة توينبي لتاريخ احلضارات خم ّط ًئا منهجه،

( ((1انظر :عامد الدين خليل ،التفسري اإلسالمي للتاريخ ،بريوت :دار العلم للماليني1975 ،م ،ص-89
 .92نقلاً عن :منح خوري ،التاريخ احلضاري عند توينبي ،بريوت :دار العلم للماليني1960 ،م،
ص.112-107
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مسجلاً عليه سوء تطبيقه هلذا املنهج العلمي يف أبحاثه التارخيية،
سال ًبا منه صفة العلمية،
ّ
مالح ًظا أن توينبي قد انتخب من جمموع الظاهرات ما يناسب فروضه ،وعرض شواهده
تفسريا مؤات ًيا للفكرة العامة التي بدأ منها ،وأن
املختارة بالطريقة التي تالئمه ،وفرسها
ً
اختباره للفرض مل حتققه التجربة احلاسمة.

وتأكيدً ا هلذه املالحظة ،يضيف جيل أن عملية انتخاب الشواهد التي جلأ إليها
توينبي قد محلته عىل التبسيط ،ومن ثم التشويه حلقيقة الظاهرات التارخيية ،فضلاً عن
مصو ًرا أن أدلته عىل صحة
النظر إىل أجزاء الكل بوصفها وحدات منفصلة قائمة بذاهتا،
ّ
نظرية التحدي واالستجابة أو نظرية االعتكاف والعودة ،منتزعة انتزا ًعا من إطارها الكيل
وظروفها الشاملة يف حياة احلضارات التي وقع اختياره عليها ،وملا كانت حياة احلضارات
كلاًّ دينام ًّيا كام قرر توينبي نفسه ،أي إهنا عملية وليست شي ًئا ثابتًا جامدً ا ،فقد كان ينبغي
أن ينظر يف أعضاء ذلك الكل عىل أهنا أحداث داخل تلك العملية الكلية ،أحداث متجهة
باجتاهها ،ومكيفة وف ًقا لظروفها وليس هلا كيان مستقل بذاهتا.

وتتمة لرأيه النقدي ،يرى جيل أن إخفاق توينبي يف حتقيق الفرض بالتجربة احلاسمة،
يقوضان دعائم املنهج التجريبي
وعزله األجزاء بحيث مل تعد ذات داللة معينة يف بناء الكلّ ،
الذي حاول أن يعتمده يف تفسريه ،ومن ثم فإن ما استنتجه توينبي من القوانني العامة ال
يصح اعتباره كذلك ،وإنام هو نظرات يف تفسري األحداث قد تكون صائبة أو غري ذلك(.((2

ثال ًثا :النقد اليهودي

حرض النقد اليهودي بقوة يف ساحة النقاش النقدي املشتعل جتاه توينبي ودراسته
متوسماً هبذه السمة الدينية ،ومتخ ّط ًيا يف بعض احلاالت حدود النقد إىل نوع من
التارخيية،
ّ
متجاوزا نطاق التاريخ وشأنه القديم إىل نطاق السياسة
التوتر والصدام الفكري والسيايس،
ً
وشأهنا احلديث.

مغايرا جتاه اليهود يف التاريخ ،وقدم موق ًفا
حدث ذلك نتيجة أن توينبي أظهر موق ًفا
ً
نقد ًّيا شديدً ا جتاه االحتالل اإلرسائييل ،معتقدً ا حسب قوله« :إن احتالل إرسائيل لألرايض
العربية يمثل عملاً
رشيرا وغري إنساين ،مثل احتالل أملانيا لتشيكوسلوفاكيا وبولندا»(.((2
ً
هذه القضية بشقيها النقدي والصدامي التفت إليها الكتّاب والباحثون الغربيون

( ((2انظر :عامد الدين خليل ،املصدر السابق ،ص .93نقلاً عن :منح الصلح ،املصدر السابق.
( ((2آرثر هريمان ،فكرة االضمحالل يف التاريخ الغريب ،ص.347
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والعرب ،مناقشني هلا ومتحدثني عنها يف كتاباهتم ودراساهتم الفكرية والتارخيية .فقد
ربا أن موقف توينبي جتاه اليهود واليهودية
توقف عندها الكاتب األمريكي آرثر هريمان معت ً
كان األكثر إثارة للجدل من بني كل آرائه عن معنى الغرب احلديث ومصريه ،وقد كرر
ربا
االهتام الذي وجهه شوبنهاور (1860-1788م) منذ ما يزيد عىل قرن من الزمان ،معت ً
أن أسوأ مالمح احلضارة الغربية تنطلق من جذور هيودية ،ويف كتابه سمى توينبي اليهود
باآلثار احلفرية حلضارة ميتة(.((2

وذكر الكاتب األمريكي بروس براندر أن القراء اليهود شعروا باالستياء من دراسة
توينبي ،وذلك لتصنيفه اليهودية من بني بقايا الثقافات البائدة التي ظلت جمرد حفريات(.((2

ويف املجال العريب ،التفت هلذه القضية الدكتور حسني مؤنس متحد ًثا عنها قائلاً :
«نالحظ أن معظم نقاد توينبي ومنكري فضله ،هم من اليهود أو ممن يميلون إىل األخذ
بدعاياهتم .ولقد اجتهد اليهود خالل نصف القرن األخري يف تضخيم قدر ما يسمى
بدولتهم يف جزء من فلسطني ،لكي جيعلوا من ذلك سندً ا لدعواهم العريضة يف القول بأهنم
أساتذة اإلنسانية .فجاء توينبي وقاس األبعاد السياسية واحلضارية لتلك الدولة ووضعها
يف وضعها الصحيح ،ويف كالمه عن العقيدة اليهودية بينّ زيف الدعوى التي روجها اليهود
التي تقول :إن مفكرهيم هم أصل األديان الساموية ،وإن النرصانية واإلسالم حتريفات هلا.
فكشف توينبي زيف ذلك كله ،وأثبت -دون حتامل أو قصد معينّ  -أن هذه كلها مزاعم من
صنعة الالهوتيني والسياسيني اليهود يف العرص احلديث»(.((2

كام تطرق هلذه القضية بعناية الكاتب املرصي ملعي املطيعي (2003-1927م)،
وأشار إليها يف مقدمة الطبعة الثانية لرتمجته لكتاب توينبي (الفكر التارخيي عند اإلغريق)،
متحد ًثا عنها قائلاً  :إن توينبي يف املجلد الثامن من دراسته ،وحتت عنوان «اليهود والغرب
احلديث» تعرض للمظامل التي تعرض هلا العرب من اإلرسائيليني ،وعدها أشد وأفظع
من تلك التي أوقعها النازيون باليهود ،وعىل أثر نرش هذا املجلد يف النصف الثاين من عام
1954م ،ثار اليهود يف أنحاء كثرية من الدنيا وبخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية،
وشنوا محالت قاسية عىل توينبي حماولني تربئة أنفسهم(.((2
( ((2آرثر هريمان ،املصدر نفسه ،ص.348
( ((2بروس براندر ،رؤية الفوىض ،ص.216
( ((2حسني مؤنس ،التاريخ واملؤرخون ،مصدر سابق ،ص.182
( ((2أرنولد توينبي ،الفكر التارخيي عند اإلغريق ،ترمجة :ملعي املطيعي ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة
للكتاب1990 ،م ،ص.9
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هذه بعض مالمح وصور من النقد الغريب الواسع واملستفيض جتاه توينبي ونظريته
يف احلضارة والتاريخ ،ولسنا بحاجة إىل االستغراق يف هذا النقد الذي ال يتسع له هذا املقام.

-7النقد العريب

ونصا شهرة واسعة يف املجال العريب املعارص ،وكسب كتابه يف التاريخ
نال توينبي اسماً ًّ
حضورا
متو ًجا يف حقل الكتابة التارخيية العربية ،وسجل
اهتام ًما ،وشهد متابعة ،وأحدث ّ
ً
يف الدرس التارخيي اجلامعي واألكاديمي ،وأصبغ عليه الكتّاب والباحثون العرب سامت
التميز والتفوق ،مع ّظمني له ،ومفارقني بينه وبني دراسات أقرانه من الغربيني أوروبيني
وأمريكيني.
اآلتية:

وعن مثل هذه االنطباعات إىل جانب النقد ،يمكن اإلشارة إىل املواقف العربية

أولاً  :موقف طه باقر

(((2

أظهر املؤرخ العراقي طه باقر تع ّل ًقا بكتاب توينبي ،وعدَّ ه من أنفس ما أنتجه الفكر
الغريب املعارص يف حقل التاريخ وفلسفة التاريخ .وقد بلغ شغفه هبذا الكتاب املوسوعي
والتزود منه بكامل جملداته ،حتى أنه رشع ينفذ فكرة
مبل ًغا دفعه ألن ينكب عىل مطالعته
ّ
عنَّت له سنة 1946م بإجياز هذه املجلدات إىل العربية قبل ظهور املوجز اإلنجليزي ،الذي
وجد فيه ضالته ،وظل يتحينَّ الفرص لإلقدام عىل ترمجته ،وجاءت هذه الفرصة عندما
اختارت وزارة املعارف العراقية آنذاك ،هذا الكتاب ضمن مشاريعها يف الرتمجة والنرش.

ربا أن توينبي التزم
اتسم الكتاب -يف نظر طه باقر -بأسلوبه األديب الرفيع ،معت ً
خاصا غري مألوف ،يمتاز بجمله املطولة واملعقدة ،مز ّينًا كتابه باملصطلحات
أسلو ًبا
ًّ
الالتينية واليونانية ،راج ًعا إىل حوادث التاريخ البرشي منذ أقدم عهوده ويف خمتلف أدواره،
مستحرضا أساطريه وآدابه وأديانه وقصصه.
ً
مع ذلك ،فقد خصص طه باقر القسم األكرب من مقدمة ترمجته متت ّب ًعا مالحظات
ً
مناقشا بعضها وخمال ًفا ،متمماًّ هلا بمالحظاته
النقاد عىل توينبي ومآخذهم عىل كتابه،
ونقدياته ،ويمكن إمجال هذه املالحظات يف النقاط اآلتية:
( ((2انظر :أرنولد توينبي ،بحث يف التاريخ ،مقدمة املرتجم ،ج ،1ص.22
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 -1أخذ بعض النقاد عىل توينبي أنه سلك سبيل التطرف ،حني حاول استخراج
قواعد ونواميس عامة ومطردة يف التاريخ ،متّب ًعا مبدأ اجلرب أو احلتمية العلمية يف التاريخ.
من هذه النواميس العامة قانون التحدي واالستجابة الذي ارتكز عليه توينبي يف تفسري قيام
احلضارات وانحالهلا ،وقانون االعتزال والظهور ،إىل جانب قوانني أخرى.

يضاف إىل هذه املالحظة ويتممها ،أن توينبي صاغ مفاهيم مطلقة مطب ًقا هلا عىل بعض
الظواهر التارخيية اخلاصة ،مثل مفاهيم :الدولة العاملية ،والديانات العاملية ،والربوليتاريات
الداخلية واخلارجية ،جاعلاً منها نامذج تارخيية مطردة يف سري املجتمعات البرشية ،مرتك ًبا
شط ًطا هبذه الطريقة يف أكثر من حالة.

 -2الحظ البعض أن توينبي يف دراسته للتاريخ طغى عليه الكاتب األديب ،وظهر
متفو ًقا عىل توينبي املفكر الفيلسوف ،يف موضوع له عالقة بالتاريخ وليس باألدب .بينام
ّ
وجد طه باقر يف هذه املالحظة أهنا أضافت إىل دراسة توينبي مجال األسلوب ،وجزالة اللغة،
وأكسبته فنًّا عظيماً جتىل يف تنسيق آرائه وتنظيمها ،ويف أسلوب عرضها.
 -3هناك من رأى أن توينبي ناقض نفسه حني انتقد املؤرخني من ناحية تأثرهم
أيضا،
ببيئتهم االجتامعية يف تكوين آرائهم التارخيية ،معتربين أن هذه املالحظة تصدق عليه ً
فهو ابن بيئته الغربية ،ومثلت له حمور تفكريه ،وبقي حمكو ًما بالزمان واملكان اخلاصني به.
أما طه باقر فريى أن توينبي كان يتسامى يف بعض األحايني عىل بيئته واجتاهاهتا ونظرهتا إىل
احلياة.
 -4من وجه آخر هناك من رأى أن توينبي ناقض نفسه حني أعلن التزامه باملنهج
العلمي يف دراسة التاريخ ،يف حني أنه أظهر ول ًعا باألساطري واالستشهاد هبا ،وركونه إىل
األمور الغيبية ،متخل ًيا عن منطقه العلمي ،راكنًا إىل أمور تدخل يف باب التنبؤ والرؤيا.

 -5ال يتفق اجلغرافيون مع توينبي يف نظره إىل البيئة الطبيعية ،فهم ينعون عليه
مفضلاً بدلاً من ذلك
اإلنقاص من شأهنا يف سري احلضارات ،ومهامجته للبيئيني الطبيعينيّ ،
أيضا -يف استشهاده بحقائق جغرافية مل يتعمقالبيئتني النفسية واالجتامعية .ومنتقدين له ً
بح ًثا فيها مكتف ًيا بالنظر السطحي ،مستدلني عىل ذلك بأمثلة ،منها :جعل هنر األردن مماثلاً
أو معادلاً لنهر النيل يف بحثه عن عامل التحدي واالستجابة وتكوين احلضارات األصلية،
ومنها :تعادله بني بيئات هنرية خمتلفة مثل :وادي هنر كولورادو ووادي هنر الريوجراند يف
يقرها اجلغرافيون ،ويعدّ وهنا من أوجه الشبه
أمريكا .إىل غري ذلك من موازنات ومتاثالت ال ّ
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السطحية.

 -6سجل طه باقر مالحظة عدَّ ها منسوبة إليه ،رأى فيها حالة من االنتقائية للحوادث
ربا أهنا ختالف قواعد منهج البحث التارخيي ،مالح ًظا عليه أنه يف
التارخيية عند توينبي ،معت ً
بعض القضايا ينتخب أو ينتقي بعض احلوادث وهيمل حوادث أخرى هلا صلة بالقضية
نفسها ،بشكل يؤثر يف استنتاجاته ،ويؤدي إىل نوع من الشطط .مستشهدً ا عىل ذلك بمثال
من تاريخ إنجلرتا ط ّبق عليه توينبي نظرية االعتزال والظهور بالنسبة إىل األقليات املبدعة،
حيث عد انقالب سنة 1688م عملاً مبد ًعا ،استطاعات إنجلرتا إنجازه بسبب اعتزاهلا
مقابل القارة .ويف نظر طه باقر أن توينبي قد أغفل ذكر حوادث مهمة يرى أهنا تناقض
استنتاجه.
 -7إن أبرز ما ينتقد به توينبي -يف نظر طه باقر -هو تعميامته املطلقة ،وبوجه خاص
يف األدوار التي خصصها لبحث التدهور يف تاريخ بعض احلضارات ،وإرجاع زمن هذه
األدوار إىل عهود قديمة جدًّ ا من تارخيها ،وهذا ما يصدق عىل حديثه عن حضارات وادي
النيل ووادي الرافدين واهللينية اليونانية ،إذ يبالغ توينبي يف تشخيص عهود تدهور هذه
كثريا من إنجازات اخللق واإلبداع قد متت فيها بعد تلك العهود.
احلضارات،
ّ
مصو ًرا أن ً

ثان ًيا :موقف قسطنطني زريق

(((2

عرب الباحث السوري قسطنطني زريق (2000-1909م) يف كتابه( :يف معركة
احلضارة) الصادر سنة 1964م ،عن ثالثة صور جتاه توينبي ونظريته يف احلضارة ،متثلت
هذه الصور وتراوحت بني مدح ودفاع ونقد .املدح ظهر متمثلاً يف وصف حماولة توينبي
باملحاولة اجلبارة يف دراسة احلضارات ،ومتثل الدفاع يف الرد عىل أولئك املؤرخني الذين
اعتربهم زريق أهنم ينتقصون قدر توينبي ،ويرونه قد ظل طريق التدقيق التارخيي ،وانحرف
ثمة نوعني من العمل التارخيي
إىل التعميم والتخيل .ور ًّدا عىل هذا النقد ،رأى زريق أن َّ
يكمل أحدمها اآلخر ،أوهلام العمل التخصيص الذي حياول تقرير احلقائق املفردة وإثبات
احلوادث كام وقعت يف فرتة من فرتات املايض .والعمل الثاين هو الذي يتناول هذه النتائج
اجلزئية ،وحياول التأليف بينها ،ورسم اخليوط التي تربطها ،واألشكال التي تنتظم هبا.
وال بد -يف نظر زريق -أن يأيت هذا العمل الثاين وبخاصة يف املحاوالت األوىل ،أقل دقة من
نظرا لوفرة احلقائق اجلزئية ،وصعوبة اإلحاطة هبا وتنسيقها.
األولً ،
( ((2قسطنطني زريق ،يف معركة احلضارة ،بريوت :دار العلم للماليني1964 ،م ،ص.196-150-149
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أما صورة النقد ،فتمثلت -يف رأي زريق -يف حماولة توينبي ربط العلل الطبيعية أو
البرشية باملشيئة اإلهلية ،حماولة حس فيها زريق بالتكلف والتصنع وعدم انسجام املقدمات
مقدرا أهنا حماولة فاشلة للتوفيق بني مذهبني ينطلقان من موقفني خمتلفني
والنتائج،
ً
ومتناقضني.

ثال ًثا :موقف عامد الدين خليل

(((2

مزج الباحث العراقي عامد الدين خليل يف كتابه( :التفسري اإلسالمي للتاريخ)
الصادر سنة 1975م ،بني ثالثة صور جتاه توينبي ونظريته يف احلضارة ،متثلت هذه الصور
وتراوحت كذلك بني مدح ودفاع ونقد .املدح ظهر متمثلاً يف وصف حماولة توينبي عىل
فتحا جديدً ا يف جمال التفسري التارخيي ،ناس ًبا عمله إىل نمط من التفسري وصفه
أهنا مت ّثل ً
بالتفسري احلضاري ،وعدَّ ه متسماً بقدر من املوضوعية والشمول ،ومستندً ا إىل نظرة كلية
وإدراك عميق ملقومات احلدث التارخيي.
ومتثل الدفاع ،يف وصف خليل ما تعرض إليه توينبي من فالسفة التاريخ الغربيني
باحلملة القاسية ،معتربين أنه مفكر الهويت مزج استنتاجاته الفكرية بكثري من القيم والرؤى
الروحية.

أما النقد فتمثل يف اعتبار خليل أن حماولة توينبي قد اتسمت بنوع من التأرجح وعدم
االتزان ،وبنوع من االنفصالية العلامنية بني القيم العقلية والروحية ،إذ وجد فيها العقليون
واملاديون والطبيعيون ثغرات واسعة للطعن ضد توينبي.

وأضاف خليل :إن التفسري املسيحي للتاريخ كانت له تأثرياته العميقة عىل توينبي،
وهو التفسري الذي يبني موقفه عىل فكرة اخلطيئة واخلالص ،وحتويلها من نطاقها الفردي
إىل نطاقها اجلامعي.

-8مالحظات ونقد

بعضا من مالحظات ونقديات تنتمي إىل املجالني الغريب والعريب،
تلك كانت ً
المست منهج توينبي ونظريته يف احلضارة والتاريخ ،وإىل جانبها يمكن تسجيل املالحظات
اآلتية:
( ((2انظر :عامد الدين خليل ،التفسري اإلسالمي للتاريخ ،مصدر سابق ،ص.262-16-15
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أول :لرضورات معرفية ومنهجية وتارخيية اعتنى توينبي يف بداية دراسته للتاريخ،
بتحديد الظاهرة التي يريد دراستها لتكون واضحة من جهة ،ومنضبطة من جهة ثانية.
وبعد التقيص والتدقيق توصل إىل أن احلضارة هي الوحدة األساسية واحلقيقية يف الدراسة
ربا أن احلضارة هي أكثر األعامل البرشية حداثة ،وأشد ما أنجزه البرش خطورة.
التارخيية ،معت ً

كبريا جتاه فكرة احلضارة يف التاريخ ،وأسهم يف إبراز هذه
لذا فقد أظهر توينبي وع ًيا ً
الفكرة والتأكيد عليها يف األدب اإلنساين احلديث واملعارص ،مقد ًما نظرية يف هذا الشأن،
عدت واحدة من كربيات نظريات احلضارة يف الفكر اإلنساين ،رجع إليها واعتنى هبا
املؤرخون واملفكرون واألدباء والدارسون يف حقيل احلضارة والتاريخ.

لكن وجه املالحظة أن توينبي يف حديثه عن انحالل احلضارات واهنيارها ،قدم
حتليلاً هو أقرب إىل اهنيار الدول وليس احلضارات ،وكأنه بإدراك منه أو من دون إدراك
أحل فكرة الدولة يف هذا الشأن مكان فكرة احلضارة ،واألقرب بإدراك منه ،وذلك لشدة
وعيه بفكرة احلضارة ،وعدم انقطاع وعيه أو توقفه.
ولعل منشأ هذه املالحظة هو اختالط فكرة الدولة بفكرة احلضارة يف رؤية توينبي،
وذلك العتقاده أن ظاهرة الدولة -وحتديدً ا الدولة العاملية -حتمل داللة عىل طور انحالل
احلضارة ،وكأنه يرى أن احلضارة تنهار وهي عىل هيئة دولة ،أو حينام تتل ّبس هيئة الدولة ،أو
ً
متخذا من اهنيار احلضارة
تظهر بصورة الدولة ،أو تتجه إىل الدولة ،وحتديدً ا الدولة العاملية،
اليونانية اهللينية مثالاً ومستندً ا قو ًّيا ،معتقدً ا أن احلضارة اليونانية سقطت بعدما حتولت إىل
دولة عاملية يف العرص الروماين.
نلمس تأكيدً ا هلذه املالحظة ،عندما نرى توينبي حيلل أسباب انحالل احلضارة
واهنيارها ،حمد ًدا ثالثة أسباب هلا عالقة بام يسميه :األقلية املسيطرة ،والربوليتاريا الداخلية،
شارحا رأيه قائلاً « :ينبئنا تاريخ أي جمتمع من املجتمعات ،أنه
والربوليتاريا اخلارجية،
ً
عندما تتحلل أقلية مبدعة فتغدو أقلية مسيطرة ،تسعى إىل االحتفاظ بمركز مل تعد جديرة به،
باستخدام القوة .حيدث ذلك التغري يف طابع العنرص احلاكم انشقا ًقا يف بروليتاريا أصبحت
ال تعجب بحكامها فال حتاكيهم بالتايل ،ومن ثم تثور ضد استعبادهم إياها .وشاهدنا كذلك
أن هذه الربوليتاريا تنقسم منذ البداية -عندما متكن لنفسها -إىل قسمني مميزين:
األول :بروليتاريا داخلية عنيدة ذليلة.
الثاين :بروليتاريا خارجية وراء احلدود تقاوم االندماج يف عنف.
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وصفوة القول ،يتأتَّى إجياز طبيعة اهنيار احلضارات يف ثالث نقط:

األوىل :قصور الطاقة اإلبداعية يف األقلية.
الثانية :عزوف األغلبية عن حماكاة األقلية بعد قصور طاقتها اإلبداعية.
الثالثة :فقدان الوحدة االجتامعية يف املجتمع بصفة عامة نتيجة ملا تقدم(.((2

بمنطق التحليل نرى أن هذا الرأي يتكون يف بنيته من مجلة مفاهيم هي أقرب إىل
مفاهيم الدولة وجماهلا ،مثل مفاهيم( :األقلية ،السيطرة ،القوة ،املركز ،احلاكم ،االنشقاق،
الربوليتاريا الداخلية ،الربولتياريا اخلارجية ،احلكام ،الثورة ،االستعباد ،احلدود ،املقاومة،
االندماج ،العنف) .األمر الذي يشري إىل إحالل فكرة الدولة مكان فكرة احلضارة يف هذا
الشأن املحوري لدى توينبي.
ثان ًيا :بعد أن تساءل توينبي عن :كيف بدأت احلضارات بالظهور واالنبثاق؟ وكيف
انتقلت املجتمعات من الوضعية البدائية إىل وضعية احلضارة؟ ناقش عىل ضوء هذا التساؤل
متوصلاً إىل نظرية عدها هي األوفر ح ًّظا من النظريات
ناقدً ا النظريات املتداولة آنذاك،
ّ
مشتهرا هبا يف حقل دراسات
السابقة ،مطل ًقا عليها تسمية نظرية «التحدي واالستجابة»،
ً
احلضارة والتاريخ.

أقام توينبي هذه النظرية عىل ركنني أساسيني مها :التحدي واالستجابة ،التحدي من
وكبريا لتثبيتها والربهنة
اخلارج واالستجابة من الداخل ،وقد بذل فيها جهدً ا حتقيق ًّيا ضخماً
ً
عليها ،متوغّلاً يف التاريخ القديم ،مرتدً ا إىل ما قبل ستة آالف سنة ،واق ًفا عند بدايات ظهور
متقص ًيا سرية كربى هذه احلضارات ،متحددة يف إحدى
املجتمعات وانبثاق احلضارات،
ّ
وعرشين حضارة ،ممتدة من الرشق إىل الغرب.
يف التحقق من هذه النظرية والتثبت منها ،استند توينبي إىل نمطني من التحدي مها:
التحدي الطبيعي والتحدي البرشي .ووجه املالحظة هنا ،أن حديث توينبي كماًّ وكي ًفا عن
وضوحا وقوة من حديثه عن عامل التحدي البرشي،
عامل التحدي الطبيعي كان أكثر
ً
وكبريا ،كام لو أن املنزلة
واضحا
والتفارق بينهام من نواحي البيان والتحقق والتثبت يعد
ً
ً
املتفارقة بينهام هي منزلة األصل والفرع ،األصل لعامل التحدي الطبيعي ،والفرع لعامل
التحدي البرشي.
وتأكيدً ا هلذه املالحظة نجد أن مالك بن نبي (1393-1322هـ1973-1905 /م)

( ((2أرنولد توينبي ،خمترص دراسة للتاريخ ،ج ،1ص.412
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حني حاول متييز نظرية توينبي يف احلضارة ،فقد ميزها من ناحية العامل الطبيعي ،من دون
ربا أن توينبي جاء بتفسري ضخم
اإلشارة أو االلتفات إىل عامل التحدي البرشي ،معت ً
دورا أساس ًّيا ،جاعلاً من الطبيعة باخلصوص -أي
للحضارة يلعب فيه العامل اجلغرايف ً
مفرسا به مذهبه يف احلضارة ،وهذا ما ال يراه ابن نبي
اجلغرافيا -هي التي تقوم بالتحدي،
ً
بخصوص تفسري تكوين احلضارة اإلسالمية(.((3
تفسريا لقيام
ثال ًثا :بذل توينبي جهدً ا تارخي ًّيا عظيماً يف تكوين نظريته احلضارية
ً
متفر ًدا هبذه
احلضارات واهنيارها ،وقد عرفت ضب ًطا وبيانًا بنظرية «التحدي واالستجابة»ّ ،
ومتميزا مقارنة بالنظريات األخرى املعروفة واملتداولة يف حقل دراسات احلضارة
النظرية
ً
والتاريخ قديماً وحدي ًثا.

يف هذه النظرية أبرز توينبي بقوة تأثريات اجلغرافيا الطبيعية والبرشية ،إىل جانب
تأثريات السياسة والدين واألدب .برزت تأثريات اجلغرافيا بقسميها الطبيعي والبرشي
وضوحا واألشد عناية ،وعُدَّ ت يف عداد النظريات التي
يف نظرية توينبي وكانت األكثر
ً
أعلت من شأن اجلغرافيا ،وو ّثقت عالقة احلضارة باجلغرافيا ،فام من حضارة من احلضارات
احلادية والعرشين التي درسها توينبي إلاَّ وكانت له شواهد مستفيضة من تأثريات اجلغرافيا
مطرا أو جفا ًفا ،جبلاً أو سهلاً ..
حراً ،
بحرا ،زراع ًة أو صيدً ا ،بر ًدا أو ًّ
هنرا أو ً
عىل أنواعها ً
وهكذا.
وبرزت تأثريات السياسة يف نظرية توينبي ،من خالل التأكيد القوي والشديد عىل
خصوصا يف مرحلة التحلل واالهنيار.
مفهوم الدولة ،وربط عالقة احلضارة بالدولة
ً
ربا
وأما تأثريات الدين فقد جت َّلت واضحة يف نظرية توينبي الذي عدَّ نفسه مؤمنًا ،معت ً
مصو ًرا
لغوا وآمالاً فارغة،
ّ
أن الدين هو أهم ما يف الوجود ،ناقدً ا من يرون الدين واألديان ً
أن الدين يرفع املؤمنني إىل بسط وجهة نظر تكون متفارقة عن غريهم ،مستعيدين ماض ًيا
قصريا نسب ًّيا ،ماض ًيا غاب يف طيات القدم ،متصورين مستقبلاً يستمر أحقا ًبا
حافلاً وإن كان
ً
رسمدية.
وعن عالقة احلضارة بالدين ،يرى توينبي أن وراء احلضارات يكمن نوع من العقيدة
الدينية العاملية ،ومن طريق هذه العقيدة الدينية تولدت احلضارة ،مربهنًا عىل ذلك قائلاً :

( ((3مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ترمجة :عمر مسقاوي وعبدالصبور شاهني ،دمشق :دار الفكر2000 ،م،
ص.71
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إن احلضارتني املسيحيتني الغربية والرشقية تو َّلدتا عن احلضارة اهللينية من طريق العقيدة
املسيحية ،وحضارة الرشق األقىص تو َّلدت عن احلضارة الصينية من طريق بوذية املهايانا،
واحلضارة اهلندية تو َّلدت عن احلضارة السندية من طريق العقيدة اهلندوسية ،واحلضارتني
اإليرانية والعربية تو َّلدتا عن احلضارة الرسيانية من طريق اإلسالم ،لذا فقد كانت األديان
منارصا فكرة القائلني بدور
يف تقدير توينبي -بمثابة يفعات جلميع هذه احلضارات،ً
العقائد الدينية يف جمريات التاريخ(.((3
تلميحا لتأثريات
أما وجه املالحظة هنا ،فلم نلمس يف نظرية توينبي ال تأكيدً ا قو ًّيا وال
ً
عامل األفكار ،الذي ال ذكر له وال حضور عند احلديث عن نظرية التحدي واالستجابة ،ال
يف قيام احلضارات وال يف اهنيارها .والسؤال :هل يمكن احلديث عن احلضارة واحلضارات
من دون اإلشارة ال من قريب وال من بعيد إىل عامل األفكار وتأثرياته احليوية والبعيدة؟
نقول هذا الكالم مستندين إىل حقيقة أن احلضارة يف أصلها هي فكرة ،وهي فلسفة،
فيقال هلا تارة :فكرة احلضارة ،وتارة فلسفة احلضارة ،وتعبرّ عن كتلة من األفكار تعرف هبا،
وترتكز عليها ،وتستند إليها ،وتكون هذه األفكار بمنزلة الروح إىل جانب القيم واملبادئ.
فروح احلضارة هي أفكارها وقيمها ومبادؤها.

وأفضل شاهد مصدّ ًقا عىل هذه احلقيقة نقتبسه من احلضارة الغربية نفسها ،التي
ينتمي إليها توينبي ،واختذ منها موضو ًعا ماورائ ًّيا ملرشوعه يف دراسة التاريخ ،فقد عرفت
هذه احلضارة ذاهتا أكثر من باقي احلضارات األخرى ،مربزة عامل األفكار وقوة تأثرياته عىل
امتداد أزمنتها وعصورها ،وحتوالت مراحلها احلديثة واملعارصة ،ابتداء من القرن السادس
عرش الذي انعطفت فيه احلضارة الغربية فاحتة به عرصها احلديث ،معرفة له بعنوان يتصل
بعامل األفكار ،مطلقة عليه تسمية «عرص النهضة» ،وعىل النسق نفسه عرفت القرن الثامن
عرش بتسمية «عرص األنوار» ،والقرن العرشين بتسمية «عرص احلداثة» ،وأرادت أن يكون
القرن احلادي والعرشين يعرف بتسمية «عرص ما بعد احلداثة».
ولن يتوقف هذا املنوال وسوف يستمر مع تقادم األزمنة وحتوالهتا ،وتعاقب العصور
وتطوراهتا .هكذا يربز عامل األفكار وتتأكد قوة تأثرياته يف هذا النموذج احلضاري الغريب،
بالشكل الذي ال نراه متجل ًيا يف نظرية توينبي احلضارية.
راب ًعا :نلمس يف نظرية التحدي واالستجابة عند توينبي حس املنطق الديالكتيكي

( ((3انظر :أرنولد توينبي ،خمترص دراسة للتاريخ ،ج ،3ص.152
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اهليجيل نسبة إىل الفيلسوف األملاين هيجل (1831-1770م) ،الذي أقام منطقه عىل فكرة
التناقض الديالكتيكية اجلدلية ،وقوامها أن كل فكرة تتكون تظهر إىل جانبها فكرة نقيضة
هلا ،جتادهلا وتنازعها ،وتنبثق من هذا التناقض فكرة جديدة ،ومع الفكرة اجلديدة تظهر
فكرة تناقضها ،وهكذا تستمر صريورة اجلدل التناقيض والتنازعي التارخيي ،ويشكل طري ًقا
إىل التقدم والتكامل ،خامتًا بالوصول إىل حتقق الروح املطلق.
هذا املنطق الديالكيتكي يتكشف لنا يف نظرية توينبي ،حني يتحدث عن التحدي
واالستجابة بطريقة تتسم باجلدلية والصريورة ،فالتحدي يولد استجابة ينشأ معه وضع
جديد ،ثم ينبثق منه حتدي جديد يولد استجابة ،وهكذا تتواىل التحديات من جهة ،وتتواىل
معها االستجابات من جهة أخرى ،ومع توايل النجاحات بني التحدي واالستجابة تنبثق
احلضارات ،ومع توايل الفشل تنهار احلضارات.

ومن أقوى النصوص الدالة عىل هذا املعنى عند توينبي ،هذا النص الذي أبان عنه
قائال« :تبني لنا أثناء دراسة ارتقاء احلضارات ،إمكان حتليلها إىل مشاهد متتالية ملأساة
التحدي واالستجابة ،وإن تتابع املشهد وراء املشهد مرده أن االستجابة ال توفق فحسب يف
الرد عىل التحدي املعني الذي استثارها ،لكنها تتخذ كذلك أداة إلحداث حتد جديد ينبثق
كل مرة عن الوضع اجلديد الذي هيأ له التحدي الناجح سبيل الظهور .وثبت أن جوهر
طبيعة ارتقاء احلضارات يتمثل يف وثبة حتمل الفريق املتحدى إىل التوازن الذي تتسم به
االستجابة الناجحة ،ثم تتجه منه إىل وضع غري متوازن يمثل نفسه حتد ًيا جديدً ا يتطلب
استجابة باملثل .أما فكرة انحالل احلضارة ،فإن قوامها باملثل تكرار التحدي هذا أو تواتره،
لكن االستجابات تفشل هنا ،عكس نجاحها يف حالة ارتقاء احلضارة»(.((3

وإذا ثبت هذا األمر ،جاز القول :إن نظرية التحدي واالستجابة عند توينبي ،متثل
من هذا الوجه إحدى تطبيقات املنطق الديالكتيكي لدى هيجل ،تطبي ًقا منتس ًبا إىل املجال
احلضاري .أو يمكن القول :إن هذه النظرية جاءت متأثرة أو مستفيدة من هذا املنطق
اهليجيل ،أو أن هذه النظرية تفتح إمكانية املقارنة واملقاربة بني نظرية تنتمي إىل املجال
احلضاري هي نظرية توينبي ،ونظرية تنتمي إىل املجال املنطقي والفلسفي هي نظرية هيجل.
واهنيارا إىل مجلة من املفاهيم
نموا
خامسا :استند توينبي يف دراسته لتاريخ احلضارات ًّ
ً
ً
احلديثة ،عدت من قاموسه االصطالحي ،وشكلت له نامذج تفسريية وحتليلية ،ومثلت
مداخل مفتاحية يف خطابه .ومن ثم فقد أصبحت ركيزة ال بد من الرجوع إليها ،والتوقف

( ((3أرنولد توينبي ،املصدر نفسه ،ج ،2ص.148
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عندها لتكوين املعرفة بنظريته يف احلضارة.

قسمه توينبي إىل
من أبرز هذه املفاهيم احلديثة ،يتقدم مفهوم الربوليتاريا الذي ّ
قسمني :بروليتاريا داخلية وبروليتاريا خارجية .وجاء استعامل هذا املفهوم بصورة رئيسة
عند احلديث عن اهنيار احلضارات ،ضمن سياق رشحه توينبي قائلاً « :ينبئنا تاريخ أي جمتمع
من املجتمعات ،أنه عندما تتحلل أقلية مبدعة فتغدو أقلية مسيطرة ،تسعى إىل االحتفاظ
بمركز مل تعد جديرة به ،باستخدام القوة .حيدث ذلك التغري يف طابع العنرص احلاكم انشقا ًقا
يف بروليتاريا أصبحت ال تعجب بحكامها فال حتاكيهم بالتايل ،ومن ثم تثور ضد استعبادهم
إياها .وشاهدنا كذلك أن هذه الربوليتاريا تنقسم منذ البداية -عندما متكن لنفسها -إىل
قسمني مميزين:
األوىل :بروليتاريا داخلية عنيدة ذليلة.
الثاين :بروليتاريا خارجية وراء احلدود تقاوم االندماج يف عنف»(.((3

ومن شدة عناية توينبي هبذا املفهوم ،فقد استند إليه حني االقرتاب من تشخيص
مصائر احلضارة الغربية ،منتقلاً من احلضارات القديمة إىل حضارته املعارصة ،التي جاء
ومعر ًفا له قائلاً  :إن «تعريفنا
العمل كله ألجلها تبصرّ ً ا واسترشا ًفا .قاصدً ا هبذا املفهوم
ّ
للربوليتاريا يف كل مكان من هذه الدراسة ،يقوم عىل اعتبارات سيكلوجية ،وقد التزمنا هذا
التعريف باستمرار لنعني به أولئك الذين حيسون بأهنم مل يعودوا بعدُ ينتمون روحان ًّيا إىل
املجتمع الذي جيدون أنفسهم ماد ًّيا يعيشون يف نطاقه»(.((3
ال شك أن من حق توينبي استعامل هذا املفهوم أو غريه من املفاهيم األخرى قديمة
أو حديثة ،واالستفادة من حقوهلا الداللية ،وأبعادها الرمزية ،وخرباهتا التطبيقية ،وال
نصادر عليه هذا احلق .لكن وجه املالحظة أن هذا املفهوم يعد من جهة من نمط املفاهيم
امللتبسة ،حيث تتعدد استعامالته ،وتتباين تعريفاته ،وتتغاير تطبيقاته ،ومن ثم فهو مفهوم ال
يتسم بالضبط والدقة والتامسك.

ومن جهة ثانية ،إن هذا املفهوم إذا كانت تطبيقاته واضحة عىل مستوى احلضارات
املعارصة ومنها احلضارة الغربية ،فإنه ال يتسم هبذه الدرجة من الوضوح يف تطبيقاته عىل
مستوى احلضارات القديمة التي ترتد إىل ما قبل ستة آالف سنة.
( ((3أرنولد توينبي ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.412
( ((3أرنولد توينبي ،املصدر نفسه ،ج ،4ص.172

احلضارة والتاريخ ..مطالعة يف نظرية أرنولد توينيب

107

من جهة ثالثة ،إن هذا املفهوم له انتساب أيديولوجي حمدد ،منتم ًيا إىل دائرة الفلسفة
الشيوعية األوروبية التي تبنته يف العرص احلديث ،ومتسكت به ،كام لو أهنا قد متلكته فعلاً ،
معتربة أهنا جاءت من أجل هذه الطبقة املوصوفة يف أدبياهتا بالكادحة ،مصطفة معها ،واضعة
اآلمال عليها ،مستبرشة بمستقبلها .ومن ثم فقد أصبح هذا املفهوم مفهو ًما أيديولوج ًّيا
فاق ًعا ،متصلاً بدائرة ما عرف برصاع األيديولوجيات الغربية.

هلذه االعتبارات املفاهيمية والتطبيقية واأليديولوجية وغريها ،فإن هذا املفهوم
ال يصلح أن يأخذ منزلة املفهوم التفسريي أو املفتاحي أو النموذجي عىل طريقة ما صنع
توينبي يف جمال دراسة تاريخ احلضارات ،وباخلصوص تاريخ احلضارات القديمة.
سادسا :يف سياق حديثه عن اهنيار احلضارات رأى توينبي أن احلضارة املنحلة تتوسل
ً
بوسيلة متهل عملية انحالهلا ،مدارها خضوعها لتوحيد سيايس إجباري يف دولة عاملية،
مربهنًا عىل ذلك بشواهد من حضارات العامل رش ًقا وغر ًبا ،بام يف ذلك حضارة املجتمع
نذيرا أيديولوج ًّيا لدولة عاملية ،جاءت
ربا أن حركة اجلامعة اإلسالمية مثلت ً
اإلسالمي ،معت ً
وعربت عن حتلل املجتمع اإلسالمي واهنياره.
هذا الرأي لتوينبي عن حركة اجلامعة اإلسالمية مل يكن صائ ًبا ال من الناحية التارخيية،
وال من الناحية الفكرية .فمن جهة أن هذه احلركة جاءت معربة عن حالة من اليقظة يف األمة،
ومثلت أهم حركة إصالحية تنويرية ظهرت يف املجال اإلسالمي احلديث ،وكادت أن تغيرّ
وجهة العامل اإلسالمي برمته ،وتضعه عىل طريق النهوض والتقدم ،وارتبطت برجال عرفوا
بنزعتهم اإلصالحية القوية ،يتقدمهم السيد مجال الدين األفغاين (1315-1254هـ/
1897-1838م) املوصوف يف العديد من األدبيات العربية واإلسالمية بحكيم الرشق،
وباعث هنضة الرشق ،ورائد احلركة اإلصالحية.
من جهة ثانية ،انبعثت حركة اجلامعة اإلسالمية قاصدة محاية كيان األمة اإلسالمية
من التصدع واالهنيار ،ودفع املسلمني نحو التكتل ملواجهة مطامع القوى األجنبية ،ويف
طليعتهم القوى األوروبية االستعامرية املندفعة نحو بالد الرشق لغرض الغزو والنهب
والسيطرة.

وهذا ما أثار خماوف األوروبيني جتاه هذه احلركة ،وما يفرس كذلك طبيعة قراءاهتم
األيديولوجية امللتبسة ،واعتبارهم أن هذه احلركة تنزع نحو التحريض والتعصب والقطيعة
والصدام .لذا كان من الصعب عىل األوروبيني سياسيني ومؤرخني ومفكرين تكوين
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املعرفة هبذه احلركة ،وتقديم حتليالت موضوعية عنها.

وخالصة القول ،إن حركة اجلامعة اإلسالمية مل تنبعث -كام ظن توينبي خطأ -لتمثل
حالة االنتقال إىل وضعية الدولة العاملية الدالة عىل انحالل حضارة املجتمع اإلسالمي ،بل
عىل العكس متا ًما ،فإن هذه احلركة انبعثت وأطلقت يف األمة أقوى نداء للنهوض والتقدم.

متوس ًعا
ساب ًعا :حينام اقرتب توينبي يف دراسته للتاريخ من األزمنة احلديثة واملعارصةّ ،
مربزا شخصية رجل
يف تتبع القضايا واألحداث ،ويف قراءة وحتليل السياسات الدوليةً ،
السياسة ،وكاش ًفا عن درايته بام جيري يف العامل من تطورات وحتوالت عىل أكثر من صعيد،
مستفيدً ا من مركزه الوظيفي يف وزارة اخلارجية الربيطانية ،ومن خربته البحثية الطويلة يف
املعهد امللكي للشؤون الدولية .لكن الالفت يف هذا الشأن ،وهنا وجه املالحظة ،أن توينبي
تغافل احلديث عن االستعامر األورويب ،الذي غاب عن حتليالته التارخيية املستفيضة ،ومل
ِ
يأت عىل ذكره ،وكأنه مل يكن شي ًئا مذكورة ،ال سرية له وال ذاكرة ،ال فعل له وال بقايا أثر!
كبريا يف نطاق السياسات الدولية،
علماً أن االستعامر األورويب مثل من جهة حد ًثا ً
وعىل مستوى العالقات بني الغرب والرشق ،وبني األمم والشعوب بصفة عامة.
ومثل من جهة ثانية ،أسوء ذاكرة يف تاريخ األمم واملجتمعات املستعمرة ،فقد ُعرف
االستعامريون األوروبيون بالغزو والنهب والسلب واالستغالل واالستعباد والتخريب
والتدمري والقتل واإلبادة ،وطالت آثارهم وأعامهلم املجاالت كافة ،االجتامعية واالقتصادية
والثقافية والسياسية والرتبوية وغريها.

ومن جهة ثالثة ،أعاق االستعامر األورويب تقدم األمم واملجتمعات التي استعمرها،
ّ
وأخر هنوضها ،وعطل تنميتها ،وحطم إرادهتا ،وعبث بشخصيتها ،ومزق هويتها ،وفتّت
حلمتها ،وهنب ثرواهتا ،وك ّبلها بقيود وديون ومعاهدات تكرس تبعيتها ،وتنتقص سيادهتا،
وتنتهك استقالهلا.
من جهة رابعة ،إن ملف االستعامر مل يغلق وما زال مفتوحا إىل اليوم ،فهناك العديد
من القضايا التي هي مورد خالف ونزاع بقيت بال حلول وعالج ،منها قضايا حتمل صفة
تصفية تركة االستعامر ،ومنها قضايا حتمل صفة املطالبة باالعتذار عن التاريخ االستعامري
الوحيش ،وقضايا حتمل صفة املطالبة بتجريم االستعامر ،وقضايا تطالب بالتعويضات،
وقضايا تطالب باستعادة وثائق وأرشيفات ومرسوقات أخرى هلا عالقة بالذاكرة الوطنية
التارخيية ،إىل غري ذلك من قضايا.
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هلذه الوجوه وغريها ،ما كان ينبغي لتوينبي أن يتغافل احلديث عن الظاهرة
االستعامرية وتاريخ االستعامر األورويب والغريب الذي امتد عىل مساحة كبرية يف العامل،
شملت قارات آسيا وإفريقيا واألمريكيتني الشاملية واجلنوبية ،ومل يكن مفهو ًما هذا التغافل،
رب ًرا عىل اإلطالق.
وليس م َّ

هذه بعض املالحظات واملناقشات مع توينبي ونظريته يف احلضارة والتاريخ ،مع أن
كتابه التارخيي الكبري حيتمل الكثري من املناقشات التي ال يتسع هلا املقام هنا.

دراسات وأبحاث

ف ف
ه� ّ�ة� ا ل�خ
ا ن
� ا ل�لس��..
طا
ر
ي
ب
ف فة نة
ن في فة
�لس�� رهي��� ورها � ا ل�لس��

الدكتور عمران جودي*

ﷺ مقدّ مة

ال يتم اخللل بسب الفروق اجلوهرية املتباينة عىل مستوى التّعاريف
املتع ّلقة بمصطلح الفلسفة ،بل نتيجة لالزدواجية اخلطرية لل ّطبيعة الفرد ّية
كثريا ما جتمع بني متناقضني ،هذه االزدواجية الناجتة عن اختالط القيم
والتي ً
الروحية الرفيعة بنظرياهتا املادية وروافدها الغربية وعدم القدرة عىل فك
االشتباك بينهام.

حول القيم األوىل لإلنسان ّية إىل أنموذج للدّ راسة ومأسسة
هذا ما ّ
إشكال ّية ّ
لكل ما حييط هبا من ظروف ،وعليه فأطروحة الفلسفة كتطبيق
وختطيط ستكون بمثابة البيان النظري األيديولوجي والسيايس ألنظمة
الراقية يف عرصنا (وسنرى الح ًقا ملاذا مل نستعمل مصطلح أنظمة
املجتمعات ّ
الدّ ولة) ،إذ ينطوي هذا البيان عىل اخللفية النظرية الفلسفية التي تستند إليها
السلطة واحلكم ويف
السياسة واالقتصاد ،ويف ممارسة ّ
أيديولوج ّيات متعدّ دة يف ّ
* أستاذ حمارض جامعة باجي خمتار ،عنابة  -اجلزائر.
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احلياة االجتامع ّية والفكر ّية والثقاف ّية عا ّمة.

ال تكتفي الفلسفة بالتّعبري عن صياغة مع ّينة ألطر الفكر ،وإنّام تنطلق من خطوط
رئيس ّية تتمظهر يف مواقف وأحداث خمتلفة؛ فقد كان لظهور الت ّيارات واملذاهب الفكر ّية
أثرمها البالغ يف نقل ال ّلغة الفلسف ّية أو باألحرى الفكر الفلسفي من رشح وحتليل خمتلف
املواقف الفلسف ّية ،إىل املشاركة يف صناعتها باعتبارها حد ًثا لغو ًّيا ونشا ًطا فكر ًّيا ،ومن ثم
تصور عالقة وطيدة بني الواقع كفاعل ،ونشاط الفلسفة كتفعيل.
إمكان ّية ّ

وقد كانت ملحارضات راسل عن فلسفة الذر ّية املنطق ّية 1918م ،وكذا الرسالة
املنطق ّية فلسف ّية لفتجنشتني 1921م ،األثر البالغ يف تبنّي الفكرة املعارصة القائلةّ :
إن
احلديث يف الفلسفة لن يكون ناف ًعا ما مل يكن خطا ًبا يف لغة الواقع ،وبعبارة أخرى« :ما ال
يمكن التعبري عنه مبارشة جيب إمهاله يف صمت» وهي املقولة التي تبناها الـ Tractatus
ٍ
لرفض ّ
جمرد خطاب يف املفارق وراء ستار
كل تعال من شأنه أن جيعل احلديث يف الفلسفة ّ
«املعقول»ّ ،
وأن العامل ال يتبدّ ى للعيان إلاّ من خالل وسائط فكر ّية.
وتب ّقى وظيفة الفلسفة أمامها هي حتليل العالقة بني الواقع وال ّلغة ،وكذا العالقة بني
ثم إن رصخة شوبنهاور أ ّيام رفض فكرة التّقسم
ال ّلغة والتّفسري والتّأويل من زاوية الواقعّ ،
ثم لتلتحق هبا النّظرة الكلاّ نية يف العلم بسياق آخر مع
يف العمل ّية املعرف ّية بجامعات أملانياّ ،
بيري دوهيم والتي مفادها أنّه يكره فلسفة اجلامعة وأساتذة اجلامعة ،ألن جوهر الفلسفة هو
احلر ّية واجلامعة من منشآت الدّ ولة ،وهذه الدّ ولة من شأهنا أن ختنق احلر ّية الفكر ّية ،ومن
ستتحول فلسفة اجلامعة إىل خطبة متليها قواعد السيطرة ،ويكون دور أستاذ اجلامعة فيها
ثم
ّ
كموظف يصادق عىل خطبة ال جيد إىل نقدها وعقلنتها سبيلاً .
غري بعيد من هذا ال ّطرح ،مل تكن الفلسفة مقترصة فقط عىل األبعاد الثقاف ّية
واالقتصاد ّية ،بل إنهّ ا كانت تشمل العمل ّية السياس ّية وأنامط احلياة يف التّجمعات اإلنسان ّية
باألساسّ .
خطريا يتع ّلق باملأزق
إن العامل ما قبل احلديث كان يواجه إشكالاً وجدان ًّيا
ً
اللاّ هويت السيايس وكيف ّية إدراة املجتمع بغرض حتقيق سياسات رقاء وتقدّ م.
إذن تتع ّلق املشكلة الفلسف ّية احلديثة باألسس واملبادئ وكيف ّية مواءمتها مع حياة
السعادة والتقدّ م واملساواةّ ...
كل ذلك ليس سوى املقومات
النّاس يف املجتمع ،حتقيق ّ
األساس ّية التي تن ّظم املخيال الفلسفي لعامل اإلنسان احلديث «غرب ما بعد الكنيسة
والذهن ّية الترّ اث ّية ،يمكننا أن نقولّ :
الروح ّية ّ
إن
السلطة ّ
والسياسة العلامن ّية» ،ورشق ما بعد ّ
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كل ذلك كان يتجه إىل بلورة املفهوم الفلسفي للوجود التّحديثي الغريب ،والكيان املناهض
الشرّ قي سياس ًّيا وإنسان ًّيا.

-1النّشاط الفلسفي

ّ
أساسا للوقوف عىل مجلة التقنيات
لعل االحتفاء بالعمل الفلسفي يعترب رش ًطا
ً
واملفاهيم التي ّ
حتتل موق ًعا ها ًّما يف احلياة اليومية؛ ونقصد بالدّ رجة األوىل فضاء العالقات
بني الثقافات يف إطار ذهنية التّجاوز التي تفرضها جدل ّية األنا واآلخر ،وجعلها حتلل نقد ًّيا
لجي للمفاهيم املختلفة واملتعدّ دة :كالعوملة واهلويات الثقافية والتعدد
ذلك االهنيار ال ّث ّ
الثقايف والغريية والتّعايش...
وفضلاً عن ذلك ّ
مهمة الفلسفة تتجلىّ
أيضا -يف العلوم املتعدّ دة ،ويف الفنونً
فإن ّ
عىل اختالفها (علم اجلامل وأشكال القول والوجود ومعضلة اإلحساس) ،متا ًما كام لو كنّا
الراهن نقدا وحتليلاً وتركي ًبا.
نبحث عن فرض منطق معينّ عىل إشكال ّيات ّ

فاملبادئ التي يرتكز عليها اخلطاب الفلسفي تستوجب بالضرّ ورة حترير اخلطاب
الفلسفي من فكر األنساق املغلق ،ويف تقديرنا ّ
فإن االنشغال بحرك ّية الفلسفة عرب األزمنة
املتعاقبة يم ّثل دراسة شاملة ووافية ّ
الراهنة ،فالقول
لكل ما تعيشه اإلنسان ّية يف ال ّلحظة ّ
بانتامئنا هلذا العامل دون غريه ،حيتّم علينا أن نفهم ّ
كل امليكانزمات التي حتيط بنا ،وكذا حتمية
السري احلسن ّ
لكل ما هو مقبل ،ذلك ّ
ألن اإلنسانية هي
الوقوف عىل حلول ها ّمة تضمن ّ
كذلك بمقدار ما حت ّقق خصائصها املم ّيزة عىل أرض الواقع وبمقدار ما تستوعب راهن ّيتها
تفاعلاً وتفعيلاً .
إن فهم احلياة االجتامع ّية وتنظيمها من خالل البحث عن األفضل بطريقة وضع ّية
ّ
«ويدل لفظ وضعي حسب معناه القديم ّ
والشائع عىل ما هو واقعي يف مقابل ما هو خيايل،
تذكريا
يتضمن
أيضا -التّناقض القائم بني ما هو مفيد من عدمه ،ويف هذه احلالةويعني
ً
ّ
ً
بأن مصري ّ
للفيلسوف ّ
املستمر لوضعنا احلايل
التحسن
كل تأ ّمالتنا جيب أن يكون يف اجتاه
ّ
ّ
الفردي واجلامعي بدلاً من إرضاء الفضول العقيم»(((.
فالسؤال الفلسفي سؤال يف األمل وبحث يف األرق :وهو بذلك أصيل يف بحثه
لذا ّ
(1) Auguste comte, philosophie des sciences, Paris: Gallimard, 1996, p 164.
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الدّ ائم والدّ ؤوب إلجياد إجابة ّ
ومؤرق ،أو عىل األقل حتليل هكذا أسئلة،
لكل ما هو مؤمل
ّ
يتجزأ من هذا العامل الذي مل
وحماولة إعامل النّظر حول جتارب اإلنسان ّية باعتبارها جز ًءا ال ّ
يعد كائنًا وموجو ًدا بقدر ما هو ممكن ومرشوع؛ ذلك ّ
ألن عمل ّية بنائه رهن رشطني رئيس ّيني
مهاّ :
الذات العارفة وموضوع املعرفة.
غري بعيد من هذا ،سريتبط مصطلح الفلسفة بكلمة البحث ،ألنّنا ّ
وبكل تعقيد يف عرص
الصعب بمكان فتح طاولة النّقاش أو موضع حديث يف
املصطلحات واملفاهيم؛ وبات من ّ
قض ّية مع ّينة ما مل حيصل االتّفاق قبلاً عىل تعريف واضح لرشوط موضوع احلديث ،وهو
األمر ذاته الذي اختزل املجال ال ّلساين ّ
الكالمي :فبدل احلديث
ليحل حمله نوع من التأزم
ّ
كتنوع ومكسب كبري ّ
لكل إنسان ّية تؤمن بقيم التعدّ د وتريس خطا ًبا حمكم
مثلاً  -عن اهلو ّية ّالبنيان لفهم اإلختالف ،أصبحنا -وعن غري وعي وقصد -نعنون إشكاليات ملتقياتنا
وفهارس حمارضاتنا بـ«أزمة اهلو ّية»...

والساذج هنا بمعنى اإلنسان البسيط يف
الساذجّ ،
ولنا أن نتساءل تساؤل اإلنسان ّ
بمجرد حصوله عىل وثيقة جامع ّية« ،ذلك
مقابل ذلك اإلنسان الذي يدّ عي أنّه مركّب
ّ
اإلنسان الذي قال يو ًما :ال هيمني أن تطأ قدمي سطح القمر ،بقدر ما هيمني أن أعيش
الساذج يف تعدّ د اهلويات رشيعة اخللق يف املخلوقات،
سعيدً ا عىل األرض» ،يرى اإلنسان ّ
أبيض هنا
وأن اخلالق قدّ ر أن يكون عامل البرش عىل صورة عامل احليوان؛ خيلق اهلل أنسانًا َ
ونرسا هناك ومحامة
وأسو َد هنا ...متا ًما كام خيلق اهلل -وهو الواحد األحد -أسدً ا ً
ونمرا هنا ً
ّ
السنن صوب
والكل يف عامل واملد ّبر واحد،
هنالك،
ّ
وتدب الشرّ يعة دأب الفطرة وتسري ّ
التّدبري.
ويف مقابل هذا يفهم اإلنسان املركّب التّواجد اإلنساين من منطلق سيايس بحت،
املؤسسة املسيطرة عىل دواليب االجتامع البرشي
والسليقة ليتبنّى خطاب ّ
مبتعدً ا عن الفطرة ّ
ّ
وكأن األيديولوجيا هنا قد ساقته
املتأزمة»،
ليقول بـ«أزمة اهلو ّية» بدل مصطلح «اهلو ّية ّ
يكرس النّظام
ليقول ما تريده ويتبنى غاية مرشوعها دون متحيص ونقد ،األمر الذي جيعله ّ
الذي يدّ عي أنّه حياربه يف زمكان ّية ض ّيقة ،وهو يف ّ
كل هذا جيهل موقعه من هذا وذاك.
كبريا عىل فلسفة األنساق
نعم ،تشكّل ال ّثقافات املتعدّ دة واهلو ّيات املختلفة
ً
خطرا ً
املغلقة ،وعىل األنظمة التي تعتمد الدّ يكتاتور ّيات التّشارك ّية ،وتأزيم اهلو ّية مل يكن بحاله
يو ًما مشكلة اجتامع ّية أو حتى إرادة شعب ّية ،وإنّام ّ
القوة املسيطرة يف املكان،
حل
سيايس خيدم ّ
ّ
وهي يف الغالب من سبعة أشخاص إىل عرشة لكسب مزيد من الوقت يضمن هلا تسلية
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الرتهات بزحزحة وجتاوز
أكرب بآمال شعب ال يزال يرضع األوهام ،وتضاعف له جرعات ّ
املشاكل احلقيقية نحو دغدغة األحالم.

من هنا يمكن القولّ :
يوجهها فعل النّفوس ،بد ًءا من
إن الفلسفة فاعل ّية وديناميك ّية ّ
كوهنا تساؤلاً نقد ًّيا ألفكارنا املسبقة ومواقفنا اليوم ّية إزاء مقتضيات املعيش اليومي ،وبغية
تقرير أشياء وكيف ّيات ّ
بكل وضوح بعيدً ا عن مظاهرها املبارشة؛ إنهّ ا املجال الذي يامرس فيه
التفكري فعالياته بكل وضوح ومت ّيز اعتام ًدا عىل املفاهيم واملواقف.
هبذا املعنى أال يمكننا القولّ :
إن الفلسفة احلقيق ّية بحث يف اإلنسان ،ورؤية يف زوايا
أبعاد كينونته املختلفة كش ًفا وتساؤلاً وحتليلاً ّ
لكل ما من شأنه أن يعبرّ عن القصد من وجوده
عىل سطح األرض؟

-2الفلسفة كإشكال ّية للتّحليل

تتع ّلق اإلجابة بنوع من النّشاط الفكري الذي يسلكه اإلنسان قبل العمل ،بمعنى
حتليل احلالة واختبار شتّى جوانبها ّ
مؤسس عىل طبيعة
بكل عناية ود ّقة ،قصد اتخّ اذ قرار ّ
تتكون لديه نظرة واضحة باألسباب
النّفس العاقلة ،فعندما يفكّر اإلنسان هبذه ال ّطريقة ّ
متكّنه من رشحها وإثباهتا فيام بعد ،وكذا العمل وفق نظام معينّ جيعل من طريقة التّفكري
مرتبطة بمنهج الدّ راسة عىل ضوء إجراءات عقالن ّية.

وهنا عىل ّ
مهمته مراقبة
األقل يمكننا ولو إىل حدّ ما أن نعترب العقالن ّية موق ًفا ًّ
خاصا ّ
تسلسل خمتلف األفكار وترابطها ،باعتبار ّ
أي جهد ،فنحن
أن التّفكري يف ذاته ال يتط ّلب ّ
وبمجرد ربطها هبدف
ننتج معظم حركاتنا ونشاطاتنا بطريقة أوتوماتيك ّية وال إراد ّية ،ولكن
ّ
تتحول العقالنية إىل ما يمنع ّ
كل
يتم تفعيلها بطريقة منتظمة ومنهج ّية؛ هبذا املعنى
ّ
وغاية ّ
تفكري عشوائي ألنهّ ا تفرتض شيئني:
السعي وراء غاية مع ّينة أو هدف حمدّ د ّ
(حل مشكلة ،رشح وتفسري قضية ما،
ّ -1
الدفاع عن وجهة نظر.)...،
 -2التّطبيق املنهجي للقواعد العا ّمة قصد بلوغ اهلدف موضوع البحث (العمل
وفق رشوط) ،فبلوغ اهلدف يستوجب تسلسل األفكار ضمن معايري تأخذ بعني االعتبار
بالروابط القواعد والقوانني واملبادئ واإلجراءات التي
الروابط بني فكرة وأخرى ،ونقصد ّ
ّ
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يمكن بدورها أن تنتمي إىل حقول خمتلفة؛ منطق ّية وتقن ّية واسرتاتيج ّية.

إن العمل الفلسفي ليس من مهامه تقرير أشياء الواقع أو تناوهلا تناولاً علم ًّيا ينتهي
هبا إىل قانون علمي ،وهو ما جيعلنا نكتفي بالقولّ :
إن الفلسفة نشاط وفاعل ّية تقوم عىل
حتليل قضايا العلم ،كام ّ
تطور اإلنسان وتبدّ ل مواقفه وأحواله،
أن احلقيقة الفلسف ّية تتغيرّ مع ّ
أي مكان ،وهبذا نكتشف
وهبذا املعنى لن نجد شي ًئا هنائ ًّيا ومؤ ّكدً ا ،ولن نعثر عىل احلقيقة يف ّ
(((
ّ
أي مكان .
أن اإلنسان مل حي ّقق امل ّثل األعىل ومل يبلغ املعرفة املطلقة يف ّ

فإذا كنا غري قادرين عىل اإلجابة عن إشكال ّية البحث بطريقة منهج ّية ،علينا أن نعرض
عىل سبيل املثال معطيات كثرية تكون كفيلة بتقييد موضوع احلديث وما يتالءم مع ال ّظروف
املحيطة ّ
بالذات العارفة وموضوع املعرفة ،لكن إذا استطعنا حتليل اإلشكال ّية بعرض احلالة
الراهنة يف عالقتها بتط ّلعات ّ
الذات العارفة أمكننا وبطريقة مؤكّدة تأطري موضوع املعرفة
ّ
بحيث يكون بدوره ضمن الغاية من إثارة املشكلة البحث ّية.
لذا يمكننا القولّ :
السؤال له إجابة بالتّطبيق وليس باملبدأ؛ ويبقى البعد الزماين
إن ّ
َ
عراقيل من نوع تقني وليس من نوع املبدأ .بعبارة أخرى يملك السؤال إجابة
واملكاين
أيضا -بمبدأ إذا كان باإلمكان اإلجابة عنه بطريقة عمل ّية وراهن ّية متكّننا من تصور إمكانيةً
إحالة الوسائل التقنية (باملعنى الواسع للكلمة) إىل جمموع اإلجابات التي تقوم عليها الواقعة
املعاشة ،وهو بالكاد ما عبرّ عنه راسل قائلاً ّ :
تنصب عىل الكيف ّيات وليس عىل
«إن جتربتنا
ّ
األشياء التي هلا تلك الكيف ّيات»(((.

لقد أصبحت الشخص ّية املركّبة «وهم الوثيقة» عاجزة عن إعطاء عنوان مناسب ألزمة
الرؤية املبارشة لألحداث وفرض
ثمة غري قادرة عىل إنتاج خطاب يتوافق مع ّ
مفتعلة ،ومن ّ
والراهن ّية ،وقد سبق لبلزاك أن أطلق رصخة تندّ د بخطاب الفيلسوف
واقع يأخذ صفة اآلنية ّ
أي موقف رأى الفيلسوف بؤس املستشفيات ،بؤساء
يف روايته « »La peau de chagrinيف ّ
البيوت املهدّ مة ،الدّ عوات ّ
الشفه ّية للجنون اخلانق ...مل تر شي ًئا ،إذن ال تتحدّ ث عن يشء
مل تره ومل تعشه ،وقد استعرت هذه العبارة ألبعث هبا دعوة إىل النّخبة كي ترافق احلدث
املؤسسة املسيطرة ،وقد تفاديت عن وجه
وتعيش الواقع بدلاً من التّفكري يف أطر تصنعها ّ
قصد استخدم مصطلح «مأسسة األزمة» كي ال أعرتف ولو ضمن ًّيا بوجود فكر منسجم
عاملية ،ترمجة :عبد الغ ّفار ّ
املكاوي ،القاهرة :دار الثّقافة لل ّنرش
((( كارل ياسربز ،تاريخ الفلسفة بنظرة ّ
وال ّتوزيع ،1994 ،ص .53

(3) Bertrand Russell, Signification et vérité, trad: P. Devaux, Paris: Flammarion, 1969, p 113.
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ودقيق عىل مستوى هذه اهليئة املالكة للخطاب مؤ ّقتًا ،وكأنّنا أمام إلزام ّية املطابقة بني
االعتقاد والواقعة.

طب ًعا لن أجلأ إىل النّصوص الدّ ينية ألثبت االختالف بني رشائع النّاس وكيانات
ألن التعب ّ
ّ
العباد؛ ّ
وألن الفطرة تلغي
كل التّعب يف توضيح الواضحات وحتليل البدهي ّيات،
املتناقضات علينا ،وباعتبارنا كائنات أن نرتقي يف تفكرينا ونحن نعيش يف هذا العامل الذي
كل حلظة عن ثنائية ضدّ ية جتعلنا نفهم املوقف ونقيضه يف ّ
ينم يف ّ
كل
وإن كان مع ّقدً ا إلاّ أنّه ّ
نؤسس
مرة؛ حياة -موتّ ،
حب -كره ،قرب  -بعد ،األمر الذي جيعل من احلتم ّية بمكان أن ّ
ّ
خلطاب االختالف كي نفهم ذواتنا وهي تأخذ مكانًا جدل ًّيا بني األنا واآلخر بحسب تعبري
تتحول إىل ذوات كثرية تأخذ ثالثة أنواع من الوجود
هيدجر (1976-1889م)؛ وهي
ّ
بلغة سارتر ()1980 ،1905؛ وهي مشاركة باملصطلح ّ
الشخصاين الذي جيمع بني ال ّظاهر
والباطن مع ماكس شيلر (1928 -1874م) ،وموريس نندنسال (1976 ،1905م) يف
الذات مع ّ
الشخص التي تتح ّقق يف احلر ّية يف توافق ّ
مرشوع فلسفة ّ
الذات بمساعدة اآلخر.
التخرج بالنّسبة لطلبتنا؟ مثال «أزمة القيم
ثم ما هذه املفارقات التي حتملها مذكّرات
ّ
ّ
يف العامل الغريب» ،ويقابلوهنا بعنوان آخر «أزمة الترّ اث يف العامل العريب» ،ومثال آخر «الصرّ اع
العلامين يف فكر هابرماس» ويقابلونه بـ«املجتمعات العلامن ّية من منظور جالل أمني»...
حسنًا يف أزمة العامل الغريب فهمت شي ًئا واحدً ا هو أنّه يؤمن بال ّطبيعة املاد ّية والتي
ّ
املؤسسات الدّ ين ّية فيها
هي بدورها وسيلة إلنتاج الغايات
والكل يف إطار املنفعة ،وحتظى ّ
بسلطة هامش ّية إىل درجة أصبحت اإلنسان ّية فيها تنتظر اخلالص من مسيح املعرفة ،ويف
أزمة الترّ اث يقول لنا ال ّطالب ال بدّ لنا من اعتامد جدلية العودة والتجاوز باعتبارمها أوفر
املعطيات التي تتحكّم يف الواقع العريب ،إذ ليس علينا أن نع ّظم الترّ اث -وأعتقد ّ
أن الطالب
يريد أن يقول تقديس الترّ اثّ ،
ألن تعظيم الترّ اث فكر مثمر إىل حدّ ما -تعظيماً جيعلنا نح ّلل
الواقع احلقيقي الذى نعيشه باملوازاة مع املايض الذي كونت أطره فهومنا ونظرتنا إىل احلياة،
املتحجرة «.»Esprit monolithique
الروح
ّ
واقع االختالف والتنوع بعيدا عن ّ

وهذا ال يعنى أنّنا ندعو لتجاهل الرتاث وتناسيه ،ولكنّنا ندعو إىل رؤية الرتاث من
خالل أثره ىف الواقع املعارص ،ومن خالل كونه نوع من اإلثراء النظري ألطروحات كونية
عا ّمة ،خلقتها بيئة مشرتكة بني األمم تزداد مساحتها يو ًما بعد يوم عىل ضوء خمافتني :املصري
السالم) والعيش معا (اإلزدهار ،التخ ّلف).
املشرتك (احلربّ ،
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-3الراهن
الفلسفة وسؤال ّ

تفكريا سهم ًّيا يؤمن بعامل تلعب فيه التقن ّية دور
نحن نالحظ يف املوضوع األول
ً
مؤسساهتم املختلفة بطريقة آلية واضحة ،ونالحظ
التّقوى التي جتعل النّاس ينتظمون يف ّ
تفكريا مر ّبع ًّيا أحد أضالعه احلنني إىل روحانية األزمنة الغابرة ،وأحد
يف املوضوع ال ّثاين
ً
والضلع
الرخاء وتوق النّفوسّ ،
يشع ً
أضالعه رضورة االرمتاء يف هذا العامل الذي ّ
فيضا من ّ
ال ّثالث يتمثل يف جتاذب املشاعر « .Ambivalenceنعم ،إلرساء مثال املايض لك ّن الوقت قد
حان حلمل أفكارنا اخلاطئة نحو عامل سنعيشه لكن مل نشارك يف صناعته ،عامل يعشعش لنا
الضلع األخري من املربع تصارع العقالن ّية
بغصن أخرض ويقول ألرواحنا :نامي بسالم .ويف ّ
مسوغات حقيق ّية ألزمة تأزيم املرشوع ّية ،ويف املوضوعني
انفتاحا ونقدً ا يف سبيل إجياد ّ
ً
اآلخرين يربط هابرماس ّ
النشاط التّذاويت واحلضور الدّ يني بتقدّ م ال ّليربال ّية لتعبرّ عن تفاعل
الفهم مع العامل القائم»(((.
بينام يعبرّ جالل أمني عن املجتمعات ال ّليربال ّية بمؤشرّ ات التّقدّ م والتي -حسبه-
سامهت يف معاداة ال ّطبيعة ومتزيق العائلة وتنمية البريوقراط ّية.
أمل حين لنا أن نتساءل اآلن ولو من قبيل النّفي:

أال تعاين املجتمعات العرب ّية من أزمات القيم؟

أمل تثبت املجتمعات العلامن ّية قدرهتا يف بناء جمتمعات مفتوحة؟

املؤسسات ال ّليربال ّية رغم تناقضاهتا الدّ اخل ّية؟
هل نستطيع أن ننفي نجاعة ّ
ماذا عن مصطلح العائلة يف املجتمعات العرب ّية؟

سنحاول أن نجيب عن هذه األسئلة من منطلق اآلن:

نعم ،تعاين املجتمعات العرب ّية واإلسالم ّية أزمة قيم حا ّدةّ ،
ألن ما يطالب به الوحي
ثم ّ
إن حماولة الدّ ول اإلسالم ّية االنفالت من قبضة
وبني ما ننتجه كمجتمع حميط فرقّ .
الروح ّية بدعوة من الورقة اخلرضاء (الدّ والر) نحو تأسيس قيم دنيو ّية جعلها رهينة
السلطة ّ
ّ
تتحول املا ّدة إىل عقيدة شعب» .ويذكر ماركس أن التاريخ الذي
العبارة املاركس ّية «عندما
ّ
((( يورغن هابرماس ،إتيقا املناقشة ومسألة احلقيقة ،ترمجة :عمر مهيبل ،اجلزائر :منشورات االختالف ،ط،1
 ،2010ص .23-22
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والروح ،كام ّ
أن التاريخ هو تاريخ الصناعة اإلنسانية التي تنمو لتصبح
يعنيه هو تاريخ الفكر ّ
سكاين تتحدّ د رؤيته للعامل بني قوسني.
جتمع
قوة إنتاج يف البناء االقتصادي ،وكأنّنا يف ّ
ّ

بعبارة أخرى :ال يمكننا احلكم عىل ذواتنا وأفعالنا عىل ضوء معايري ثابتة متليها
قرارات األنا واآلخر يف زمكان ّية توارت فيها احلدود اجلغراف ّية وراء اللاّ متعينّ  ،احلواجز
األخالق ّية باتت ّ
تتغذى من أنا منجذبة املشاعر ،وأضحت احلضارة برجمة إلكرتون ّية ذك ّية
ختتزهلا ّ
الشاشة والقنوات الفضائ ّية؛ عندما يقوم قادة األنظمة اإلسالم ّية بحفالت مليار ّية
فإن عىل احلكومات أن تعيد حساباهتا وإلاّ
وشعوهبا تقتات من ثدي األمل وآهات البؤساء ّ
الشعوب املغلوبة عىل أمرها أن تصنع مصريها باعتامد لغة ّ
فعىل ّ
الذات املنفلتة عن طبيعتها
املساملة.
نعم ،وأكرب دليل ّ
أن ّ
الشعوب يف العامل العريب تعاين االضطهاد يف أوطاهنا ،وتركب
املوت بح ًثا عن حياة أفضل يف املجتمعات ال ّليربال ّية ،حي ّبون أشياء بأرواحهم ويتبنون نقيضها
بأفعاهلم ،اليشء الذي أكسب الديمقراطية الليربالية مصداقية وأصبحت املطمح السيايس
الوحيد ملختلف األنظمة عىل كوكينا .فالديمقراطية السياسية القائمة عىل احلرية واملساواة
واالقتصاد احلر والسوق والتجارة احلرة قد نجحت يف حتقيق مستويات من الرخاء مل توجد
يف مثيالهتا من األنظمة األخرى.

جيسده املنطق األمريكي،
كام أن ال ّليربال ّية نظام أكرب الدّ ول
استقرارا ،وهو ما ّ
ً
جسدته
وهو احلافز الذي قد يدفع باإلنسان ّية إىل درجة عالية من املستوى العقالين الذي ّ
املؤسسات ال ّليربالية ،ويعترب هذا احلاف نقيض العقل املتمثل يف الرصاع األناين الذي تولده
ّ
«عدم اجتامعية جمتمع اإلنسان» ،ونقصد هنا بالدّ رجة األوىل انعدام االنفتاح االجتامعي
بسبب مواقف معادية لثقافات نامية ّ
تؤسس
أقل ما يمكن أن يقال عنها :إنهّ ا مطالب ّ
ملجتمعات مدن ّية.
متز ًقا وترشذ ًما كبريين ،بد ًءا
من جانب آخر تعاين العائلة يف العامل العريب واإلسالمي ّ
الروابط االجتامع ّية إىل الوظائف االجتامع ّية وال ّ
أدل من ذلك تفشيّ ال ّطالق -وهو
من ّ
أيضا -عناجلائز واملنبوذ رش ًعا واجتامع ًّيا -بأعداد مهولة ،وما قيل عن ال ّطالق يقال
ً
التّعدّ د يف املجتمعات املزواجة.
ّ
إن استعراض هذه األجوبة يوحي إىل نوع من البحث الذي ال يعبرّ عن الواقع الذي
للرغبة الفرد ّية يف
نعيشه ،وال يعكس البتّة واقع العامل اآلخر الذي يرى يف يوم ّياته حتقي ًقا ّ
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إطار اإلرادة اجلامع ّية ،األمر الذي جيعلنا نقول بإمكان ّية قلب عناوين البحث وهيكلتها وما
يتناسب وال ّطبيعة االجتامع ّية والسياس ّية واالقتصاد ّية ّ
لكل جمتمع ،وعدم اتهّ ام اآلخر بالت ّّأزم
من زاوية أنان ّية ض ّيقة.

ويمكننا القولّ :
إن العامل يف صورته ّ
الشاملة يف أزمة كبرية ،لكنّه ال يكفي احلديث
عنها بقدر ما يتع ّلق األمر بمحاربتها وتشخيص الدّ اء للوقوف عىل سالمة تسمح بالعيش
والتّواجد ،وكخالصة النتقال املجتمعات البرش ّية بمراحلها املختلفة عىل ّ
أن األنظمة
املتعاقبة أن تعرتف بأنهّ ا قد فشلت يف تفسري الواقع اإلنساين يف شتّى جوانبه ،وكتبشري لظهور
الرأساميل عىل يد الربجوازية ،لكن رسعان ما اصطدم بدوره
جمتمعات جديدة ظهر املجتمع ّ
الصعب الوقوف عىل فهم صحيح ملعنى «اإلنسان» بمعزل
بمشكلة امللك ّية وأصبح من ّ
عن «اإلنتاج»؛ وبالتّايل عزل اإلنسان ّية عن مشاكلها وواقعها (مشكلة االغرتاب) ،حيث إنّه
السيايس والعالقات االجتامع ّية غابت
عندما أصبح اإلنتاج يم ّثل مهزة وصل بني التّنظيم ّ
رشع ّية الدّ ولة وعدالة اجلهد وتثمني اخلربة.
تم اخلوض فيها
احلر من أعمق املسائل التي ّ
وتعد مسألة احلر ّية الفكر ّية والتّفكري ّ
قديماً وحدي ًثا ،وذلك من الفلسفة اليونان ّية إىل الفلسفات الوجود ّية اللاّ حقة ،واستقراء
الزمني الذي شهدته الفكرة؛ حيث ّ
األول للفرد عرب
ّطور ّ
إن االهتامم ّ
التّاريخ يكشف عن الت ّ
فكرا وملك ّيةّ ،
تطور املجتمعات السياس ّية يف
وأن ّ
العصور يتم ّثل باملطالبة بحقوقه وحر ّياته ً
السلطة السياس ّية والفكر ّية ،وهو
جمرد ّ
تطور لرصاعات متواصلة عىل مستوى ّ
واقع األمر ّ
ملحة غايتها العيش يف رخاء وحر ّية.
أساسا عن رضورة اجتامع ّية ّ
ً
رصاع يعبرّ

عىل هذا األساس ّ
فإن الظواهر اإلنسان ّية يف ك ّليتها ال يمكن أن توجد خارج رغبة
الكائن البرشي يف التواصل مع غريه بشكل مبارش (ال ّلغة) أو غري مبارش (اإلنتاج) بطريقة
حرة وديمقراط ّية ،فمجموع ما ينتجه اإلنسان عرب لغته وأشيائه وجسده وإيامءاته وطقوسه
ّ
يندرج ضمن صريورة تواصلية متعددة املظاهر واألوجه عىل احلدّ الذي جيعل الفلسفة يف
تصور
ك ّليتها (يف شكلها الكالسيكي واحلديث) صريورة تواصل ّية دائمة ،فكام أنّه ال يمكن ّ
احلر ّية إلاَّ ضمن حالة اجتامع ّية تنظر إىل القيم األخالق ّية باعتبارها قوانني تنظيم ّيةّ ،
فإن
املطالبة بالعيش الكريم هو اآلخر حالة اجتامعية تتحقق من خالل أنساق متعددة ينسج
ومتنوعة ،فعندما نتحدّ ث عن وجود
داخلها األفراد سلسلة من العالقات من طبائع خمتلفة
ّ
تتضمن
يشء ما يف ح ّيز معينّ وعىل شكل حمدّ د فإنّنا نكون بصدد استعراض قض ّية وجود ّية
ّ
شي ًئا يف ح ّيز مكاين معينّ (اإلطار العام) ،ممّا يعني أنّنا أحدثنا تطاب ًقا بني وجود الشيّ ء الفعيل
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(املشكلة) والعبارة الدا ّلة عىل هذا الوجود ّ
(حل املشكلة)؛ ّ
إن هذه العالقة ليست نتيجة
للواقعة اخلرب ّية املتطابقة مع العبارة الدّ الة عليها ،وإنّام خالصة حوار وقلق بني احلدث
واإلحاطة بعمل ّية احلدوث.

-4مهمة الفلسفة
ّ

يتع ّلق دور الفلسفة بنوع من النّشاط الفكري الذي يسلكه اإلنسان قبل العمل،
بمعنى حتليل احلالة واختبار شتّى جوانبها ّ
مؤسس عىل
بكل عناية ود ّقة قصد اتخّ اذ قرار ّ
تتكون لديه نظرة واضحة
طبيعة النّفس العاقلة ،فعندما يفكّر اإلنسان هبذه ال ّطريقة
ّ
باألسباب متكّنه من رشحها وإثباهتا فيام بعد ،وكذا العمل وفق نظام معينّ جيعل من طريقة
التّفكري مرتبطة بمنهج وبإطار حمدّ دين.
مهمته
من هنا يمكننا ولو إىل حدّ ما أن نعترب النّشاط الفلسفي موق ًفا عقالن ًّيا ًّ
خاصا ّ
مراقبة تسلسل خمتلف األفكار وترابطها ،باعتبار ّ
أي جهد،
أن التّفكري يف ذاته ال يتط ّلب ّ
وبمجرد ربطها
فنحن ننتج معظم حركاتنا ونشاطاتنا بطريقة أوتوماتيك ّية وال إراد ّية ،ولكن
ّ
يتم تفعيلها بطريقة منتظمة ومنهج ّية ،متا ًما كام عبرّ عنها راسل بقوله« :مجيع
هبدف وغاية ّ
ٍ
األلفاظ ذات معان من جهة أنهّ ا ّ
تدل أو تشري إىل أشياء غري ذاهتا»(((.

يتم التّعبري عنه
وخالصة هذا االنتقال تضمنه قاعدة أو تعريف بنائي تركيبي ال ّ
لفظي خالص؛ ال تكون فيها املوضوعات املعن ّية بالتّعريف هي نفسها املوضوعات
بتعريف
ّ
املعن ّية بعبارة التّعريف ،فنحن نسعى إىل ذكر الشيّ ء الذي تستلزم معرفته بمعرفة يشء آخر
أي تعيني املوضوع ،ونكون بحاجة إىل تعيني الشيّ ء واالعرتاف بوجود أشياء جزئ ّية وذلك
التصورات العا ّمة حلاجات نظر ّية وفلسف ّية.
حلاجة عمل ّية ،وأن نحدّ د ونعرف
ّ

وفق هذا املنحى تكون الفلسفة اجلديرة بلقب الفلسفة العمل ّية هي تلك التي
تفسريا يكاد فيه ظهور الواقع والفكر متطابقني ،بحيث
تنطلق من تفسري الواقع وحيث ّياته
ً
لن نتحدّ ث عن الفلسفة والواقع بوصفهام ميدانني خمتلفني ،بل عن معرفة إنسان ّية تكتفي
بدراسة الواقع وال تغادره ،فمجال البحث يف الفلسفة ال ينبغي أن يتحدّ د بحدود املشكالت
التي عجز العلم عن دراستها واإلتيان بحلول مناسبة هلا ،هذه احلركة دفعت احلياة الفكر ّية
أي
تسمي ّ
باجتاه التّنظيم والتأ ّمل املنهجي إزاء األشياء ،يقول راسل« :ألنّه ال يمكنك أن ّ
((( برتراند راسل ،أصول الرياضيات ،ترمجة :فؤاد األهواين ،مرص :دار املعارف ،ط ،1964 ،1ص .94
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يشء أنت لست عىل اتّصال مبارش به ،وتذكّر ّ
سمى احليوانات فقد عرضت
أن آدم عندما ّ
عليه واحدً ا بعد اآلخر ،وأصبح عىل اتّصال مبارش هبا»(((.

من هنا نجد ّ
يتجسد يف الواقع اليومي بعيدً ا
أن العقل الذي دعت إليه الفلسفة عقل
ّ
عن أ ّية يوتوبيا ،وترى باملقابل ّ
أن العقل الذي بشرّ ت به مدرسة فرانكفورت هو عقل حمبط
الرئيس ّية لالجتامع البرشي
قتله التّشاؤمّ ،
خاصة عندما بدأت هذه النّظر ّية حتيد عن املبادئ ّ
كالدّ يمقراط ّية والدّ ولة الدّ ستور ّية ،والتي اعتربها الوريثة الشرّ ع ّية لفلسفة هيجل الذي
احتضن الكيل وأ َقر له يف ّ
كل حيث ّياته صبغة النسق ّية ،ومجع بني متباينات التّجربة اإلنسان ّية
كل بناء مفارق ويتدارك ّ
يف نظام أراد أن يتجاوز ّ
كل مبطن قد يتعاىل عىل املعقول ليصنع
عقل القرن التاسع عرش ،بل يتجاوزه إىل اليوم -إن مل نبالغ -ورغم صعوبة املقاربة اهليجل ّية
وأسست لكثري من
والغموض الذي يعرتهيا إلاّ أنهّ ا كانت حارضة بقوة يف الفكر املعارصّ ،
مدارسه سواء بشكل مبارش أو غري مبارش.

يف كتابه (العقل يف التاريخ) يؤكّد هيجل أنّه «إذا مل تكن الفكرة الواضحة عن العقل
تطورت بام فيه الكفاية يف أذهاننا يف بداية دراستنا للتّاريخ الكليّ  ،فال بدّ أن يكون لدينا
قد ّ
ّ
بأن العقل موجود فعلاً يف التّاريخّ ،
الراسخ الذي ال يتزعزع ّ
وأن عامل
عىل
األقل اإليامن ّ
للصدفة ،وإنّام ال بدّ له أن يتجلىّ يف ضوء الفكرة الواعية
العقل واإلرادة الواعية ليس هنبا ّ
(((
يقر هيجل ّ
تطوري للعقل ،ينعكس بدوره
بأن تاريخ العامل ما هو إلاّ مسار
ّ
بذاهتا» هنا ّ
تطوري باعتبارها ٍّ
جتل
ضمن الفكرة التي تكون معقولة بالرضورة ،و ُينظر هلا من منظور ّ
التطوري.
لألول أي تاريخ العقل
ّ
ّ

-5ألي واقع؟
كيف متنح الفلسفة للعامل قيمة؟ أ ّية قيمة ّ

ّ
إن الدّ ارس واملتّتبع لتاريخ الفلسفة رغم تعدد ظروف ومناهج التأريخ للفلسفة
إلاَّ أهنا تلتقي عمو ًما يف التمييز بني أربعة مراحل أساسية يف تاريخ الفلسفة هي :الفلسفة
اإلغريقية ،والفلسفة الوسيطية ،والفلسفة احلديثة ،والفلسفة املعارصة ،وأن هذه األخرية ما
هي إلاَّ انعكاس للفلسفة احلديثة بشكل نقدي يتامشى واملعطيات اجلديدة للتاريخ ،واألمر

اجلامعية،
حممد ،القاهرة :دار املعرفة
((( برتراند راسل ،فلسفة الذر ّية
املنطقية ،ترمجة :ماهر عبد القادر ّ
ّ
ّ
 ،1998ص .56
((( فريديريك هيجل ،العقل يف التاريخ ،ترمجة وتقديم وتعليق :إمام عبد الفتاح إمام ،املكتبة اهليجلية ،ط،2
ص .79
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كرست
عائد باألساس إىل أنه ال يمكن احلديث عن فلسفة معارصة إلاَّ يف ظل فلسفة حديثة ّ
وحتر ًرا
ختصصا
بكل حمموالهتا موضوعات العقل املعارص ،الذي أراد أن يكون أكثر
ً
ّ
وانفتاحية ،منتش ًيا بذلك إنسانية اندثرت حتت وطأة النّزعة األدات ّية والنّفع ّية التي تدّ عي
الصحيح للقيم اإلنسان ّية.
خطاب احلر ّية والفهم ّ
كام ّ
وجغرايف
زمني
أن احلديث عن وجودنا يف اجلامعة يستلزم التّفكري عن تواجد
ّ
ّ
يقرتن بالوجود الثقايف ،وهو يف احلقيقة الوجود الذي حيدّ د اخلصوصية الثقاف ّية ّ
للذات
ويشكّل هو ّيتها وانتامءها أمام اآلخر يف ّ
روجتها
يسمى بال ّثقافات املعوملة والتي ّ
ظل ما ّ
وسائل اإلعالم املختلفة ووسائل التكنولوجيا احلديثة ،حيث أصبح يرى يف ثقافة جمتمعه
ثقافة خمتلفة متكّنه من إثبات نفسه أمام اآلخر.

املوجهة والبنيات
ومن أجل ذلك كان ال بدّ من طرح األسئلة باستمرار عن القواعد ّ
تكون أسس التواصل االجتامعي والتّعايش األخالقي بني أبناء اجلامعة
الفلسف ّية التي ّ
الواحدة ،إذ ّ
السطح من شأنه أن يضع لدى املامرس هلذه
إن إظهار املفاهيم واآلليات إىل ّ
الثقافة املرجعية الثقافية والسلوكية التي تضبط كل سلوك داخل هذه الثقافة احرتا ًما
للمعيار الذي ين ّظمه ،بحيث ّ
يظل منسجماً مع أهدافه النهائ ّية ،وذلك متاش ًيا مع غائية
النشاط اإلنساين ومسؤولية الفاعلية اإلنسانية التي من خالل تعايشها ختلق أجواء التّنافس
بني ّ
الذات واآلخر ،وحت ّطم بذلك روح االنغالق ّية وغريها من األمراض احلضار ّية التي
أساسا حول تعظيم ّ
وجيمد
تتمحور
الذات والتنويم االجتامعي ،ممّا يع ّطل التقدّ م البرشيّ ،
ً
الصعوبات املختلفة عىل اإلنسان
اإلنتاج العقيل ،ويقطع العالئق التي من شأهنا تذليل ّ
والسالم.
والوصول به إىل وترية طبيعية يطمح فيها إىل حاالت من الرفاه ّية والتنمية ّ
معنى هذا ّ
أن الفلسفة من خالل هذه املبادئ هتدف إىل غرس قيم التّعاون بني
الشعوب يف سبيل التخ ّلص من األنان ّية وامتالك ّ
ّ
الذات شأهنا شأن باقي موجودات العامل،
ويف السياق ذاته ال يرفض هورسل بدوره ال ّظواهر هبذا املعنى ،لكنّه ينظر إليها نظرة جديدة
مؤداها ّ
وتصوراته القبل ّية مصدر املوضوع ّية واليقني ،لكن يف اآلن نفسه
أن العقل اخلالص
ّ
يعيب عىل كانط تناوله احلدوس احلس ّية بدون حتليل ،وكونه مل جيد نفسه يميش بإشكاليته
اخلاصة إىل البحث عن املبادئ والقرارات النّهائ ّية يف هذا العمق(((.
ّ
(8) Edmand Husserl, Ideas, Général introduction to pure phénoménology, trans: R. Boyce Gibson, London, 1931,
p 41. Voir aussi La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, trad: Fr. G. Garnel,
Paris: Gallimard, 1976, p 114.
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الرأساملية والدّ يمقراط ّية
السبب احلقيقي يف انتصار ّ
تبحث الفلسفة يف واقع النّاس عن ّ
ال ّليربالية فتجده يف تفسري مزدوج للتّاريخ ،تفسري يأخذ يف االعتبار وجهي الليربالية :الوجه
االقتصادي والسيايس ،أي الرأساملية التي تتحدّ د يف رأس املال والدّ يمقراطية التي هتتف
السؤال القديم عن إمكانية كتابة تاريخ شامل للبرشية،
باحلر ّية ،ويف هذا السياق يعاد طرح ّ
تاريخ يبينّ ّ
تطور متامسك يدفعه حمرك أسايس واحد نحو غاية
أن تطور البرش ّية بأرسها ّ
واحدة ،من قبيل ّ
أن الكائنات البرش ّية كباقي املخلوقات لدهيا احتياجات طبيعية كالطعام
والرشاب واملأوى واحلامسية ،غري أن اإلنسان يتميز عن باقي املخلوقات احلية من حيث
كونه يرغب ،ويتطلع إىل رغبة اآلخرين يف االعرتاف به وتقديره واحرتامه ،وهلذا فهو
املجردة ،وهذه األخرية هي ّأول
مستعدّ للمخاطرة بحياته والرصاع من أجل نيل املنزلة
ّ
واملحرك يف هناية املطاف هو التّواجد يف رغد العيش.
بوادر احلر ّية اإلنسان ّية،
ّ
فإذا كان التاريخ كله يتحرك بدافع الرصاع من أجل احلر ّيةّ ،
فإن االنتصار اإلنساين
ّ
الرغبة
الشامل يعني بلوغ التّاريخ البرشي غايته األخرية بفضل التّحالف الذي أقيم بني ّ
والعقل ،ونحن نبحث عن بناء نظر ّية يف الكون ال بدّ أن نبتعد متام االبتعاد عن خمتلف
السلوك ّيات التي تتع ّلق هبا األنا وحد ّية  Solipsismeلسببني وجيهني مها :ا ّدعاء االستحواذ
املستمر ملواقفنا إزاء ظواهر العامل.
ّ
عىل القيم ،وال ّتغيرّ
وعندما نحاول منح الفلسفة د ّقة ويقني العلوم فإنّنا ننادي بحذف ّ
كل ما يمتنع عن التّحقق
باالستعانة بأطر التّجربة عىل النّحو الذي تستعمله الفيزياء ،هلذا ال نجد فر ًقا بني استخدام
الفلسفات املثال ّية والفلسفات الوضع ّية «ملبدأ التّحقق»؛ ّ
ألن كليهام خيتربان معاين العبارات
واأللفاظ كام يصوغها الواقع املوضوعي واملنطقي دون االهتامم برشوطها النفس ّية واالجتامع ّية.
ّ
يسميه كارناب «منطق العلم» يأخذ هنا شكل املعطيات احلس ّية كصورة عن
ولعل ما ّ
الرفض أو
العامل بمسامهة اخلربة املبارشة ،وجيب أن تكون العبارات قابلة للتّح ّقق املحدّ د أو ّ
تم التّعبري عنها بألفاظ ظاهر ّية أو فيزيائ ّية ،نس ًقا كانت أو نظماً للمعرفة .ومنه
التّفنيد ،سواء ّ
ّ
تم الوصول إليه عرب وسائل غري
هتتم بنتيجة البحث حتى وإن ّ
فإن النّظرة العلم ّية للعامل ّ
ٍ
يؤسس عىل
مقنعة بصفته بح ًثا غري كاف ومل يتم توضيحه من وجهة النّظر املنطق ّية ،أو ألنّه مل ّ
تضطر النّظرة العلم ّية للعامل إىل دفع رشوط الواقع إىل األمام
خربات وقواعد جتريب ّية ،كام
ّ
عن طريق اختزال مبارش أو غري مبارش للواقع اليومي(((.

(9) Antonia Soulez, Manifeste du cercle de vienne et autres écrits: le dépassement de la métaphysique par l’analyse
logique du langage, Paris: PUF, 1985, p 123.
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الصورة
ونقصد بالدّ رجة األوىل قراءة الواقع من زاوية نقد ّية من جهة ،وتفكيك ّ
السائدة زمكان ًّيا يف إطار سجال ّ
الذات بالعامل من جهة أخرى ،يف احلالة األوىل نحن أمام
ّ
قوة اخلصائص اجلوهر ّية ّ
للذات (اإلرادة ،التّفكري ،الفهم ،)...،ويف احلالة ال ّثانية سنكون
ّ
حتمي بني مشكلة الوجود كمركّب والوعي ّ
تؤهله للعيش يف
يف صدام
الذايت كأداة تركيب ّ
ّ
إن طبيعة ّ
رشوط العامل بحدّ ذاته؛ إذ ّ
الذات هي يف الوقت نفسه رشطها للوقوف عىل العالقة
الكائنة بني اإلشكال ّية الفلسف ّية للوجود والقدر الوجودي من فعل التّواجد.

حيتاج اإلنسان عىل سبيل املثال ال احلرص يف مسار حياته إىل إثارة إشكال ّيات خمتلفة
تتع ّلق بعقائده وطموحاته ورغباته ،لكنّه وهو يطرح خمتلف انشغاالته ال يعبرّ عنها منعزلة
مؤسسات ّية من شأهنا أن تكفل عالقة
عن رشوطها املوضوع ّية ،وإنّام يعبرّ عنها يف قوالب ّ
ّ
الذات بمثيالهتا يف اختالف اإلشكال ّيات واالنشغاالت ،وتدفع هبا قد ًما نحو تطابق
بالعقيل -من خالل
الواقعي
الواقعي باحلثي -وال أعرف إن كان بإمكاين استعامل عبارة
ّ
ّ
ّ
تضافر حيث ّيات الواقع مع رشوط البحث.
ولنا أن نستعمل هنا مثال الدّ يمقراط ّية لتقريب الفهم؛ كي تنجح الدّ يمقراط ّية
يسميه
مؤسساهتم الدّ يمقراط ّية ،وعىل تطوير ما ّ
حيتاج املواطنون إىل االعتزاز بانتامئهم إىل ّ
أليكسيس توكيفل بف ّن االجتامع القائم عىل االعتزاز باالنتامء إىل مجاعات صغرية تتّخذها
أساسا لتحديد جوهر وجودها ضمن جدل ّية الشرّ وط والغايات.
ً
وقد حتدّ ث أفالطون يف مجهوريته عن دورة طبيع ّية مع ّينة لألنظمة انطال ًقا من املعيش
اليوناين ،بينام ناقش أرسطو يف كتابه السياسة أسباب ال ّثورة وكيفية حلول نوع من األنظمة
خاصة ،ألهنام يعتقدان ّ
يف دورة ال هناية هلا ،ذلك ّ
أن
أن الدّ يمقراطية مل حتتل عندمها مكانة ّ
الدّ يمقراط ّية متيل إىل إفساح ال ّطريق أمام االستبداد.
كذلك فإن أرسطو مل يفرتض استمرار التاريخ ،بل كان يرى ّ
أن جذور دورة األنظمة
هي يف دورة طبيعة أكرب اتّسا ًعا ،وما يمكن استنتاجه هو ّ
أن التّاريخ عن اإلغريق يدور يف
دورات متعاقبة.
ّ
تنم عن إشكال ّية اجتامع ّية واقعية تعبرّ عن موقف ّ
الذات
الرؤى ّ
كل هذه القفزات يف ّ
وطموحا ،يكون فيها البحث الفيصل الوحيد
من مظاهر السياسات ،وأشكال العيش خو ًفا
ً
بني إثارة إشكال ّيات الواقع وإجياد حلول لتواجد ّ
الذات.
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احلل 1

احلل 2

الواقع

احلل 3

واملعاش

احلل «ن»

يعبرّ ّ
الشكل عن جمموعة احللول املرتتّبة (احلل ،1احلل ،2احلل...،3احلل ن) ،والتي
يثريها الواقع املعاش (مساحة ّ
الشكل) بعدما أثريت فيه إشكاليات كثرية عىل أصعدة خمتلفة
توسعت دائرة البحث حوهلا يف الواقع
(األسهم) ،بحيث ك ّلام زادت اإلشكال ّيات املثارة ّ
نفسه الذي يبعث عىل إثارهتا ،بحيث يبقى عدد احللول املقدمة مرشو ًطا بفعالية ّ
الذات،
وهو ما أسميناه آن ًفا تطابق الواقعي بالبحثي.
من الضرّ وري بمكان التن ّبه إىل ّ
أن هناك عالقة وطيدة بني التحديث االجتامعي
واملسعى االقتصادي يف املنظور الفلسفي كوهنام الركيزة األساسية جلميع األنظمة الناجحة؛
القوة بني حماولة التّجديد االجتامعي
وهي عالقة طرد ّية ّ
تعززها عالقة متبادلة بالغة ّ
وصريورة االقتصاد النّامي يف اتّصاله ببزوغ الدّ يمقراط ّيات اجلديدة ،وقد بينّ التّاريخ ّ
أن
أكثر املناطق تقدّ ًما يف املجال االقتصادي تقليد ًّيا (أوروبا الغرب ّية وأمريكا ّ
الشامل ّية) كانت
استقرارا.
أيضا -صاحبة أعرق الفلسفات وأكثرهاً
ً

إن التّنظريات الفلسف ّية ّ
يمكن القولّ :
لكل من الرأسامل ّية والليربال ّية االقتصاد ّية
واالقتصاد احلر واملجتمع املفتوح تعترب مناهج مزدهرة وحتمية ال بدّ منها ،وذلك خال ًفا
الرخاء
لالقتصاد ّ
املوجه بطريقة مذهب ّية والذي أصبح عائ ًقا أمام خلق اقتصاد ناجح يكفل ّ
واحلر ّيات؛ فتلك املذاهب نفسها أضحت رمز التخ ّلف والترّ اجع االقتصادي.

كام ّ
أن منطق اآلليات االقتصادية وميكانيزمات التقدّ م متيل باملجتمعات املعارصة
فلسفي وتارخيي أي يمكنها أن تضمن النّجاح املطلوب ،وأكرب دليل عىل
طوعا إىل تنظري
ّ
حتولت من األنظمة االشرتاك ّية إىل االقتصاد
ذلك جتارب آسيا وأورو ّبا الرشق ّية ،حيث ّ
احلر ال ّليربايلّ ،
وتطور اإلنتاج الدّ يناميكي
والتطور االقتصادي
رس ازدهار األنظمة
ّ
ّ
ّ
وأن ّ
املتطورة هو تبني الدّ ول اسرتاتيج ّية مستقبل ّية ومبادئ فكر ّية وفلسف ّية.
والتكنولوجيا
ّ
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واملعجزة االقتصادية التي حدثت يف دول آسيا خالل سنوات ما بعد احلرب الكون ّية،
تبينّ ّ
احلر هو رس نجاح التّنمية االقتصاد ّية املزدهرة ،وهي
أن النّظام االقتصادي الرأساميل ّ
فكرة قادها مجلة من الفالسفة آنذاك ،يقول ماخّ :
السمة الواضحة لدى كبار الباحثني
“إن ّ
القوة ،وقدرة كبرية جدًّ ا عىل التّجريد”(.((1
هي ّ
بالضبط اتحّ اد غريزة بالغة ّ

الفلسفي هيدف إىل توطيد أواصل األمل ،واالعرتاف املتبادل
فإذا كان املرشوع
ّ
توجهاهتمّ ،
للحر ّية بني أطياف املجتمع عىل اختالف ّ
دورا حاسماً
فإن الفكرة ذاهتا ستلعب ً
من دون أدنى شك يف تاريخ الصرّ اع من أجل احلر ّية ،ألنهّ ا لن تفعل أكثر من خلق وضع
للسؤال عماّ سيفعله باحلر ّية وعن مآالهتا أو حتّى معنى احلياة من دوهنا.
جديد ّ
ولذلك ّ
فإن انتهاء ال ّليبريال ّية يم ّثل هناية أشكال مع ّينة من الصرّ اع التّارخيي ألنظمة
والرخاء وليست هناية للحر ّية يف حدّ ذاهتا،
السعادة ّ
ثبت عجزها عن قيادة اإلنسان ّية نحو ّ
ّ
ولعل املقالة التي كتبها كانت (1804-1724م) عام 1784م بعنوان“ :حماولة لكتابة
تاريخ عاملي” ،هي أول حماولة جادة يف هذا املجال ،فبالرغم من عدم جتاوزها الست عرشة
صفحة ،إلاّ أنهّ ا وضعت األسس التي قامت عليها فيام بعد حماوالت كتابة تاريخ عاملي،
حتى كانت آراؤه بصدد غائية أفعال ّ
الذات يف التاريخ من وجهة نظر متعالية.
يتضمن أنهّ ا ال
هذه األفعال املستندة عىل حر ّية اإلرادة تكريسا لليربال ّية األخالق وما
ّ
ختضع لقوانني جتريب ّية (قوانني الطبيعة) بقدر ما تبشرّ بحر ّية نومان ّية ( )Noumèneإذن تكمن
الغاية يف الكشف عن النّظام الكليّ الذي يكمن وراء فوىض اجلزئ ّيات ،وتكون اخلاصيتني
متكافئتني صور ًّيا عندما تنتميان إىل املجموعة نفسه ،أو بعبارة ّ
أدق عندما تكون قيم صدقها
هي ذاهتا بالنّسبة جلميع القيم”(.((1

بأن ّ
إن القول مع كانط ّ
ثم ّ
الذات نوعني :ذات إبستمولوج ّية وذات عمل ّية ،ال يغيرّ من
ّ
منحى البحث شي ًئا؛ إذ ّ
إن الفلسفة ال تقوم بتاتًا عىل ّ
هتتم
الشخصان ّية ،فلسفة أخالق الواجب ال ّ
هتتم بكيف ّية تشكّل ّ
ّ
الذات ،وما ترمي إليه ليس هد ًفا إبستيم ًّيا وال غائ ًّيا،
بالشخص وميوالته وإنّام ّ
التصور الفلسفي لقيام ليربال ّية أخالق ّية أساسها
وإنّام تيسري الواقع املتع ّلق بالفهم ،وإعادة بعث
ّ
الواجب واحلق ،حيث سيكون كاف ًيا معرفة العبارات املستعملة سواء كانت ّ
تدل عىل موضوعات
موجودة أو موضوعات غائبة نفهمها وفقط ألنهّ ا تفرتض سل ًفا وجود واقع يف متناول النّاس.

( ((1إرنست ماخ ،امليكانيك عرض تارخيي ونقدي لتطورها ،ترمجة :إميل برتران ،باريس :هرمان،1987 ،
ص .37

(11) Bertrand Russel, Histoire de mes idées philosophiques, trd: G. Auclair, Paris: Gallimard, 1961, p 151.
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-6الفلسفة كخطاب يف أغوار ّ
الذات

يشرتك القانون األخالقي واإللزام الدّ يني يف املوضوع املطلق نفسه فمن حيث
ويكون القانون
حسية
ّ
املضمون النّظري نجد أنّه واحد؛ لك ّن إدراكات اإللزام الدّ يني ّ
األخالقي إدراكاته عن طريق املفهوم ورشوط التّعريف .وبمعنى آخر :إن وحدة النّهائي
والالهنائي التي تفكر فيها الفلسفة بواسطة املفاهيم يشعر هبا الدين ويؤ ّطرها.
هبذا املعنى هناك توفيق بني العاطفة االجتامع ّية والفهم من وجهة نظر العقل
والفلسفة؛ إذ مت ّثل العاطفة اجلانب الذايت ومت ّثل الفلسفة اجلانب املوضوعي الذي يتخذ ّأولاً
صورة املفهوم؛ ّ
ألن اخلطاب الفلسفي يف حدّ ذاته -والذي هي موضوع البحث -اتّفاق
ديمقراطي حديث.
مشرتك يستند إىل مفهوم سيايس جيمع بني اإللزام والقانون يف جمتمع
ّ
وهذا من شأنه أن يضمن فهماً سياس ًّيا للفرد يف أبعاده املختلفة ،وكذا حتويل اجلوانب
املعيش ّية إىل عقيدة سياسية وفلسفية من خالل دجمها بالدّ يمقراطية الذي يعود عهدها إىل
سياق تارخيي ،ومن خالل تزاوج الدّ يمقراطية بصفتها عقيدة سياس ّية بالفلسفة بصفتها
شاملة (حيات ّية قيم ّية) ،وعليه أصبح لدى النظام االقتصادي نوعا من الفلسفة االجتامع ّية
والفكر ّية ّ
الشاملة أخذت تعرف بفلسفة الفعل.

التطورات التي حدثت يف تاريخ ّ
الشعوب جعلت سكان العامل أكثر وع ًيا بعامليتهم
إن
ّ
وأكثر إدراكًا إلنسانيتهم من أي وقت مىض ،وعىل هذا األساس ّ
فإن هذا الوعي يسمح
بإعادة تأسيس العامل عىل أسس جديدة تنطلق من املجال الفردي واالجتامعي عىل حدّ
سواء.
هذه النّقطة تعدّ البداية نحو حتقيق احلر ّية اإلنسان ّية وال يمكن اعتبارها مطل ًقا خامتة
السيايس ،كام يمكننا فهم الفهم الفلسفي يف مقابل امليتافيزيقا واملطلق املتعايل
للتّخطيط ّ
اللذين من شأهنام توسيع نطاق العقل عىل حساب ما هو جتريبي واستبدال التّفسري املبارش
لل ّظواهر بالتن ّبؤ؛ ّ
ألن الفلسفة حتاول تفسري العامل انطال ًقا من معطيات التّجربة املعاشة
بحيث تكون نقطة انطالقها هذه هي النّظر ّيات املختلفة التي أثبتت نجاحها بالوقوف عىل
موحدة لعامل ال ّظواهر
خمتلف الظواهر الطبيع ّية والكون ّية ،إضافة إىل أنهّ ا حتاول إقامة نظرة ّ
الطبيع ّية واإلنسان ّية عىل حدّ سواء.

من هنا يمكننا أن نقولّ :
إن الفلسفة تروم من وراء إشكاالهتا إىل حتقيق غرضني مها:

128

دراسات وأحباث

أولاً  :فهم احلياة االجتامع ّية وتنظيمها من خالل البحث عن األفضل

ّ
يدل لفظ الفلسفة حسب التّعريف ّ
الشائع بمعناه القديم واحلديث عىل ما هو واقعي
أيضا -التّناقض القائم بني ما هو مفيد منإشكايل يف مقابل ما هو واضح وبدهيي ،ويعني ً
بأن مصري ّ
تذكريا للفيلسوف ّ
كل تأ ّمالتنا جيب أن تكون يف
يتضمن
عدمه ،ويف هذه احلالة
ّ
ً
املستمر لوضعنا احلايل الفردي واجلامعي بدلاً من إرضاء الفضول العقيم.
التحسن
اجتاه
ّ
ّ

خاصة عندما
ويف هذا املقام يمكن استعارة موقف هيدجر من الفلسفة بصفة عا ّمةّ ،
اعترب الفلسفة من أفالطون إىل ديكارت فلسفة كالسيك ّية تناولت اإلنسان باعتباره موجو ًدا
ّ
جمر ًدا من خصائص تسكنه ّ
كالشهوة والغريزة ،ليقول هيدجر فيام
مفار ًقا أو عىل
األقل ّ
بعد ّ
أن الفلسفة احلقيق ّية هي تلك التي ستتناول اإلنسان باعتباره “موجو ًدا هنا” Dasein
و«موجو ًدا مع” .L’être avec

األمر نفسه بالنّسبة للفلسفة إذا ما أرادت أن تكون ف ّعالة؛ إذ جيب عليها يف نشاطها
أن تالمس حياة ّ
جمرد أبيات شعر ّية
الذوات يف تفاعلها وانفعاالهتا املختلفة ،وإلاّ أصبحت ّ
ينم عنها ذلك اخلطاب الوجداين .لذا
ختاطب العاطفة بمعزل عن احللول التي يمكن أن ّ
تصورات صحيحة يف عالقة الفلسفة كموضوع
أي اجتامع برشي من شأنه أن يقيم ّ
ففهم ّ
فأي كالم يصدر من تلك العالقة
ثم ّ
وطريقة البحث الفلسفي كنشاط موضوعي ،ومن ّ
سيكون وبالضرّ ورة حتليلاً وتنظيماً للحدث االجتامعي واملسعى التّذاويت.

تصوراتنا التّحليل ّية
ثان ًيا :تقييم ّ

ّ
أي نظر ّية علم ّية تدّ عي معرفة حقيقة ال ّظاهرة بصفة املطلق ّية تصبح قولاً ميتافيزيق ًّيا
إن ّ
يستوجب رفضه متا ًما؛ ّ
الراهن ّية الفلسف ّية ليس من شأهنا أن تبحث يف قوانني األشياء،
ألن ّ
مهمتها حتديد روح العرص حتديدً ا دقي ًقا يكشف عن عالقتها
بل إنتاج فلسفة عمل ّية تكون ّ
ّ
اخلاصة مع التق ّيد بمبادئ املنهج الفلسفي عىل اختالفه.
ويلخص مجيع مبادئها
ّ
أي تعريف لكلمة (حتليل) ّ
فإن األمر هنا يتع ّلق برشوط تطابق العقل
وبعيدً ا عن ّ
ّ
والكل فضاء
مع الواقع ،أو بعبارة أخرى التّعبري عن الواقع ضمن رشوط يؤ ّطرها العقل،
إبستيمي  Espace épistimiqueأحد طرفيه ّ
الذات العارفة واآلخر موضوع املعرفة ضمن
ّ
رشوط املنهج وقواعد التّحليل ،ومنه يمكننا القولّ :
إن الفلسفة تسعى إىل وضع نظر ّية
اجتامع ّية استنا ًدا إىل نظر ّية عمل ّية تكون بمثابة فيزياء اجتامع ّية ،أي تتن ّبأ هبيمنة األفكار
الواضحة واملتجدّ دة التي تأخذ مكان األفكار املفارقة لل ّطبيعة واملنطق اإلنساين ،والعدول
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والتوجه إىل دراسة ال ّظواهر اإلنسان ّية وقوانينها،
عن دراسة ماهية األشياء وحقيقتها،
ّ
مرت هبا املعرفة يف إطارها
والعالقات ال ّثابتة التي تربط بينها من خالل تقسيم املراحل التي ّ
العام وفق جدل ّية التشكّل والتّجاوز.
هذه النظرة مت ّثل لإلنسان بوضوح أنّه ال يمكنه معرفة املطلق ،فتخلىّ عن البحث يف
العلل اخلف ّية الكامنة وراء الظواهر ،وانرصف إىل القوانني املعبرّ عنها باملالحظة واالستدالل؛
لذلك وجب عليه أن يقوم بربط العالقات القائمة بني احلوادث اجلزئ ّية والعا ّمة وحماولة
ر ّدها بعضها إىل بعض ،بغية تفسريها مجلة واحدة عىل ضوء قانون عام يرسي عىل مجيع
املوجودات االجتامع ّية والطبيع ّية عىل حدّ سواء.

كام ّ
أن وجود الفلسفة باعتبارها فرع من فروع املعرفة ،مرهون باقتصارها عىل توضيح
قضايا الواقع املعبرّ عنها بطريقة مبارشة أو غري مبارشة انطال ًقا من اخلربة التي تشكّل جمموع
تتحول الفلسفة من البحث يف املوجودات إىل فلسفة
القضايا القابلة للتّحليل ،هبذا املعنى
ّ
مهمتها توضيح مواضيع الواقع بلغة الفهم.
للوجود ّ
فإذا كان العلم يسعى إىل عقلنة التّغيري وضبط حركاته بعد صيحة فرانسيس بيكون
قوة”ّ ،
ّ
فإن الفلسفة ترشح الواقع دون أن تتخلىّ عن رصد حركات العلم
بأن “املعرفة ّ
ّ
وتتدخل الفلسفة لتسهم باكتشاف املفاهيم التي قد
باعتبارها حلظات كشف وتوضيح،
حتاذي أو تناظر الدّ الالت ال ّطبيع ّية لكنّها تفتح هلا آفا ًقا أخرى ،ويسعى اإلنسان من خالل
هذه اآلفاق إىل اكتشاف القوانني التي تسيرّ خمتلف ال ّظواهر حوله يف صريورهتا وتعاقبها
املستمر ،واهتاممه بكيف ّية حدوثها انطال ًقا من جمموعة املالحظات احلس ّية املدعومة بالتّجربة
واخلربة.

ﷺ خامتة

تصور ّ
لقد رأينا ّ
الذات هو من حيمل فكرة اللاّ مباالت املتبادلة بمعزل عن
أن
ّ
الدّ وافع البرش ّية ،وهو األمر الذي يضمن عدم تبع ّية الفلسفة باعتبارها نشا ًطا الفرتاضات
وتصورات متليها ظروف مع ّينة ،كام ّ
أن الترّ كيز عىل اخلصائص واملامرسات املتع ّلقة باملنطق
ّ
أن الفلسفة تستغرق ّ
الفلسفي اجلديد ،من شأنه أن يفهم عىل ّ
كل أشكال الوجود االجتامعي
والعالقات بني ّ
قوة عىل حساب
الشعوب ،استغرا ًقا قد يضع املامرسات املاد ّية يف موضع ّ
السائدة (املساواة ،العدالة.)...،
بنية القيم ّ
ّ
إن ّ
الشعوب والدّ ول حتاول أن جتد اإلجابة عن أكثر األسئلة أمهية ،من نحن؟ وهم
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جييبون عن ذلك بالطريقة التقليدية التي استعملتها الكائنات البرشية يف املايض من خالل
اإلشارة إىل األشياء التي هلا أكرب معنى بالنسبة إليهم ،فهي تفهم نفسها وتعرف نفسها يف
املؤسسات ،إنهّ م يتامثلون
شكل النسب العرقي ،الدّ يانة ،ال ّلغة ،التّاريخ ،القيم ،العاداتّ ،
مع اجلامعات الثقاف ّية ،القبل ّية ،اجلامعات العرق ّية والدّ ين ّية ويف أوسع معاين احلضارات
الض ّيقة ،فنحن ال نعرف أنفسنا عندما نعرف أولئك الذين هم ضدنا فقط ،إنّنا نواجه
الرسل “حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،العبث باملقدّ سات “القدس” ،تشخيص اجلرم
حرب كلامت (إهانة ّ
التحرر وكرامة
الروح ّية باسم
ّ
يف مجاعات مع ّينة ،فرض ال ّلباس باسم العلامن ّية ،رفض القيم ّ
ّ
الذات )...،بقدر ما نواجه حر ًبا بني أطراف خمتلفة يف العامل.

إنّنا نواجه أزمة تتخ ّطى أهدافها املعلنة والفرقاء والبلدان التي يشاركون فيها ،حرب
والسلطة األخالق ّية،
والسيادة ّ
من أجل حتديد مستقبل الدول واألمم كمرجعية للتّحضري ّ
وخاصة من حيث امتالكها المتياز العنف املرشوع.
ّ

من هنا يمكننا القولّ :
إن الفلسفة تنظر إىل املجتمع باعتباره كلاًّ عضو ًّيا ،يمتلك
اخلاص به ،وهو كيان خيتلف عن حياة أفراده يف عالقات بعضهم البعض ،ومن هنا
كيانه
ّ
تصور اجلامعة أوسع وأشمل بكثري ألنّه يكون متم ّي ًزا عن مشاعر األفراد
ً
أيضا -يكون ّتصور خيط رفيع بني اجلامعة كإطار ميتافيزيقي والفلسفة
وميوهلم ،لكن هذا ال يمنع من ّ
كبنية قاعد ّية مسبقة تشرتك يف:
 -1استقالل ّ
والروابط التي جتعلها تنشط يف إطار ظروفها
الذات عن املصالح ّ
املختلفة.

 -2عدم التّامهي مع األهداف واالحتفاظ بمسافات جتعلنا بعيدين متام البعد عن
املنجرة عن رصاع املصالح ،وهذا هو املقصود ّ
بأن اإلنسان يف
االحتكاكات والتّعارضات
ّ
نموذجا؛ بمعنى أنه
الصعبة والوضع ّيات احلرجة يكون إنسانًا
ً
مثل هذه ال ّظروف املعيش ّية ّ
يكون عنوانًا للجامعة الكبرية التي منها هو ّيته.

هكذا نالحظ أن اإلنجازت اللاّ حقة ستكون انحيازات حضارية لتوافقات معلنة
بداية ،بل أصبحت تلك االتّفاقات العامل الرئييس يف حتديد صداقات شعب ما يف جمال
السياسة الكون ّية املرتقبة ،وأكثر من ذلك أصبحت قضايا اهلوية املجتمع ّية تأخذ شكلاً
ّ
الصدع التي يوجد هبا مجاعات كبرية من البرش ينتمون إىل
حا ًّدا،
وخاصة يف البلدان ذات ّ
ّ
حضارات خمتلفة ويف متاشيهم مع أزمة احلداثة.
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هيم النّاس يف جمتمع الفلسفة ليس الدّ م والعقيدة واإليامن واألرسة ،ألنّنا ال
وما ّ
عمن هم عكس
السلف والدّ ين وال ّلغة ويتباعدون ّ
نجدهم هيرعون نحو أولئك من نفس ّ
ذلك؛ ّ
ترصفات ،بل نجدهم
ألن اإليامن الفلسفي بمصري مشرتك حيميهم من هكذا ّ
ينخرطون تلقائ ًّيا يف جمتمعات هم من صنعها من خالل نظام االتفاقات والتّعاقدات التي
متّت بينهم؛ ويستخدم هؤالء األفراد أفكارهم ومناهجهم ويسعون إىل تأسيس البنية
األساس ّية للعالقات الدول ّية ،وعندما نريد التّعبري عن تلك الدّ يناميك ّية ال بدّ من النّظر إليها
الذات أو ّ
من زوايا خمتلفة ،وأقصد بالدّ رجة األوىل تلك األشكال التي تتخذها ّ
الذوات
كأبعاد تنشط فيها.
خاصة ّ
وأن
املتنوعة للكالم الفلسفيّ ،
من هنا جيب أن نأخذ بعني االعتبار األبعاد ّ
احلداثة هي عرص املفاهيم واختصار هلا بطريقة تقن ّية ،ور ّبام يف كثري من األحيان يعترب اختزالاً
الروح ّية ملنطق احلداثة ،وهو منطق يمكّننا فيام بعد من تقديم
هلا عىل حساب املنتجات ّ
التّفسري العلمي والفلسفي للعامل والعالقات االجتامع ّية املختلفة بعيدً ا عن املنظور الدّ يني
التّقليدي ،بل من زاوية التّفاعالت االجتامع ّية ،وهو األمر الذي سيقرتح بديلاً -يمكن
والسياسة والدّ ين.
تسميته رصا ًعا -لفاعل ّية األخالق ّ
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ﷺ مقدمة

إن القرآن الكريم هو الرمحة اإلهلية الكبرية للبرشية مجعاء ،وهو الكتاب
الذي يبحث عن صديق ،وال يبحث عن عدو ،وهو الذي خياطب اإلنسان
بكل هدوء وشفافية وتقبل للرأي والرأي اآلخر.

سريا منطق ًّيا عقالن ًّيا؛ إذ
لقد سار القرآن الكريم يف توضيح استدالالته ً
طلب من اإلنسان أن يتفكر ،ويتدبر ،ويتعقل ،ويعترب ،وكل ذلك وفق أسس
وأدلة وقرائن متنوعة.

إن القرآن الكريم قد اعتنى بالقرائن ،وأعطاها أمهية كبرية ،وباخلصوص
يف عملية االستداللّ .
عقالئي معتمد يف مقام
«إن العناية بالقرائن أسلوب
ّ
ِ
التفهيم والتفاهم عند مجيع الثقافات ،هبدف فهم مراد املتك ّلم من ق َبل املخاطبني
من جهة ،وإيصال مراده إىل أذهاهنم من جهة ثانية .وقد قامت سرية العقالء
فيام بينهم عىل مراعاة مجيع القرائن املحتف هبا كالم املتك ّلم يف عمل ّية فهمهم
* باحث من العراق.
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ّ
وألن القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب جر ًيا عىل أسلوهبم يف
ملراده اجلدّ ي من كالمه.
مقام التفهيم والتفاهم ،وألنّه مل خيرتع طريقة أخرى يف هذا الصدد ،ومل يردع عنها ،بل جرى
وفقها ،نستفيد بذلك رضورة العناية ببحث القرائن يف فهم أفضل للقرآن الكريم»(((.
إن البحث عن القرائن من البحوث املهمة جدًّ ا يف مجيع العلوم ،ويف العلوم العربية
يعد من البحوث املهمة كذلك ،وتتأكد أمهيته يف البحوث القرآنية التي تتعلق بتفسري
القرآن الكريم ،إذ يتجىل -هنا -دور القرائن املهم يف تبيني وتوضيح دالالت اآليات
القرآنية.

لقد بحثت مسألة القرائن يف اللغة ،ويف األصول ،وكذلك يف املباحث القرآنية،
تأسيسا قرآن ًّيا ،بل اعتمدت عىل ما ُبحث يف اللغة وعلم
لكنها يف املباحث القرآنية مل تؤسس
ً
األصول ،وهي حتتاج إىل تقعيد وتأسيس قرآين.

يف بحثنا هذا املوسوم بـ(دور القرائن يف االستدالل) ،أي دورها يف االستدالل يف
القرآن الكريم ،سنبني القرائن ،وأقسامها ،ونعطي أمثلة قرآنية من اآليات املباركة عليها ،ثم
سنركز عىل السياق كقرينة من القرائن املهمة يف القرآن الكريم ،عىل أن نميز ما بني السياق
كنظرية ،والسياق كدليل.

وقد تناولت يف هذا البحث مسألة القرائن يف اللغة واالصطالح ،وتقسيامت القرائن
اللفظية ،والسياق ودوره املهم كقرينة يف تفسري القرآن الكريم ،ثم بينت مكونات السياق،
ودور السياق الداليل ،ثم اخلامتة وأهم النتائج.

واصطالحا
ﷺ القرائن :لغة
ً

إن الكالم عن القرائن حيتاج إىل بياهنا أو تعريفها يف اللغة واالصطالح؛ ألن ذلك
واصطالحا.
أساس كل بحث بأن تُعرف مفرداته لغ ًة
ً
القرينة يف اللغة :إن القرينة هي« :عىل وزن فعيلة؛ بمعنى مفعولة ،من االقرتان»(((،
فاالقرتان هو نوع من أنواع االحتاد أو االندماج من جانب ،ونوع من أنواع الداللة من
جانب آخر.

((( حممود الرجبي ،بحوث يف منهج تفسري القرآن الكريم ،بريوت  -لبنان :مركز احلضارة ،ط2007 ،1م،
ص .135
((( ابن منظور األفريقي ،لسان العرب ،مراجعة وتدقيق :يوسف البقاعي وإبراهيم شمس الدين ونضال
عيل ،بريوت  -لبنان :منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ط1426 ،1هـ ،ج ،2ص.3203
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اصطالحا هي« :بيان ملا ُأريد باللفظ يف عرف الرشع
القرينة يف االصطالح :القرينة
ً
والعادة»((( .يف هذا املعنى االصطالحي أخذت القرينة معنى الداللة ،بل هي واضحة فيه
أكثر .أو هي« :ما يبني معنى اللفظ ويفرسه»((( .وقال اجلرجاين (ت816 :هـ) عن القرينة:
«القرينة :أمر يشري إىل املطلوب»((( .واإلشارة إىل املطلوب هي نوع من أنواع الداللة.

وعىل هذا األساس فالقرائن هي :األمارات والعالمات .وهذه األمارات وقائع
مادية ظاهرة((( ،ومنها اإلشارات ،والرموز ،والدالئل اللفظية وغري اللفظية.
لذا فإن القرائن هلا دور رئيس وأساس يف الرتجيح .ولقد اختلف العلامء يف االعتامد
عليها إىل فريقني :فريق يرى فيها وسيلة من وسائل اإلثبات املعتربة((( ،وفريق آخر يذهب
إىل عدم االعتامد عليها(((.

لذلك فال بدّ من بحث أقسام القرائن ملا له من أمهية يف الفهم ،وملدخليتها يف بحثنا
هذا ،والذي يتعلق بالقرائن ،بل بالقرائن يف عملية االستدالل يف القرآن الكريم ،وهو
موضوع مهم جدًّ ا ،ومتشعب ،إلاَّ أننا سنشري إىل األمور املهمة فيه.

ﷺ أقسام القرائن

إن للقرائن عدة تقسيامت ،وهذه التقسيامت تتحدد بحسب ما يراد منها ،ويراد منها
عدة أمور ،وهنا سنبني التقسيامت املهمة للقرائن:
((( أبو اخلطاب الكلوذاين ،التمهيد يف أصول الفقه ،حتقيق :مفيد حممد أبو عمشة وحممد بن عيل بن إبراهيم،
مكة املكرمة  -اململكة العربية السعودية :مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،جامعة أم
القرى ،ط1406 ،1هـ1985 /م ،ج ،1ص .183
((( أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي ،التبرصة يف أصول الفقه ،بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية ،ط،1
1424هـ ،ص .22
((( الرشيف اجلرجاين ،التعريفات ،حتقيق :حممد صديق املنشاوي ،القاهرة  -مرص :دار الفضيلة للنرش
والتوزيع والتصدير ،ط2004 ،1م ،ص .152
((( :انظر :حممد بن أيب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،بريوت  -لبنان :مكتبة لبنان نارشون ،ط1989 ،1م،
ص.533
((( انظر :فخر الدين احلنفي الزيلعي ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،القاهرة  -مرص :املطبعة الكربى
األمريية (بوالق) ،ط1313 ،1هـ ،ج ،3ص .299
((( انظر :ابن نجيم املرصي ،األشباه والنظائر ،بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1هـ،
ص.248
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أولاً  :القرائن من حيث األصل

إن القرائن من حيث أصلها تقسم إىل قسمني مها:

 -1قرائن مقالية (لفظية) ،وهي« :التي يتضمنها الكالم ،كقرينة السياق ،وقرينة
األسلوب ،وقرينة اإلعراب ،ونحوها»(((.

 -2قرائن مقامية ،وهي« :التي تكون خارج إطار الكالم ،وتصحبه يف بيئته أو أثناء
إلقائه»(.((1
 -3قرائن داللية ،وهي« :التي تدل عىل املقصود من الكالم»(.((1

ثان ًيا :القرائن من حيث العمل

قد ُقسمت القرائن من جهة عملها ،إىل أربعة أقسام هي:

 -1القرائن الدالة ،وهي« :التي تفيد معنى ،بدوهنا ال يفيده اللفظ املنطوق رصاحة،
ٍ
رصف لظاهره»(.((1
من غري

وهذه القرينة قوامها وبقائها ببقاء اللفظ املنطوق رصاحة ،ومع انتفائها لن يتحقق
املعنى املراد بسبب انتفاء اللفظ .فإن القرائن الدالة هي ما أفادت معاين وأحكا ًما معينة(.((1
وكوهنا دالة ملا هلا من داللة واضحة يف إفادة املعنى املراد منها ،فهي أمارة عىل إرادة املعنى
الظاهر الواضح البني.
س َذ ِائ َق ُة ا َملو ِ
من القرائن الدالة قوله تعاىل{ :ك ُُّل َن ْف ٍ
ت}( ،((1فلفظة (كل) دالة عىل
ْ
العموم ،وهذا مثال واضح عىل القرائن الدالة.
 -2القرائن املرجحة ،وهي« :القرينة ا ُملعينة للمعنى املراد من اللفظ املحتمل ملعنيني

((( عبد اهلادي الفضيل ،دروس يف أصول فقه اإلمامية ،مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش ،ط1420 ،1هـ،
ج ،2ص .68
( ((1عبد اهلادي الفضيل ، ،دروس يف أصول فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ج ،2ص .68
( ((1عبداهلادي الفضيل ،دروس يف أصول فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ج ،2ص.73
( ((1نزار معروف بنتن ،القرائن وأمهيتها يف بيان املراد من اخلطاب عند األصوليني والفقهاء ،رسالة دكتوراه،
كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية1422 ،هـ 1423 -هـ،
ص.81
( ((1انظر :حممد بن عيل الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،بريوت  -لبنان :دار
الكتاب العريب ،ط1419 ،1هـ ،ص .459
( ((1سورة آل عمران ،اآلية .185
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فأكثر عىل السواء»(.((1

ال بدّ يف هذه القرينة من بيان الرجحان ،أي القوة التي تكون ألحد املتعارضني عىل
اآلخر( .((1فرشط هذه القرينة أن تكون (معينة) مع وجود (لفظ) حمتمل ألكثر من معنى،
وخالف ذلك ستكون قرينة لكنها غري مرجحة.
{وال َّل ْيل ِإِ َذا َع ْس َع َس}( ،((1فكلمة (عسعس) فعل
من القرائن املرجحة قوله تعاىلَ :

يطلق ويراد به أقبل ،أو أدبر ،واملراد به هنا يف هذه اآلية املباركة هو (أدبر) ،ويرجح هذا
املعنى قرينتان مها :قرينة لفظية متصلة ،وأخرى منفصلة ،أما القرينة املتصلة فهي اآلية التي
الص ْب ِح إِ َذا َتنَ َّف َس}( ،((1إذ إهنا تفرس املراد بكلمة (عسعس) ،وتبني أن القسم
{و ُّ
بعدهاَ :
واقع عىل وقت إدبار الليل وإقبال النهار .وأما القرينة الثانية املنفصلة فهو قول اإلمام
عيل بن أيب طالب مالسلا هيلع« :ساعة الوتر هذه»(.((1
 -3القرائن املؤكِدة ،وهي« :التي تفيد تقوية مدلول اخلطاب ،فتشمل ما إذا كانت
لفظية متصلة أو منفصلة ،أو غري لفظية كالقرائن العقلية واحلالية»(.((2

والقرينة املؤكدة تزيد تأكيد ما سبق ذكره بلفظ مستقل عن اللفظ املؤكد السابق،
أيضا( ،((2فإن التأكيد يفيد زيادة وضوح املراد باللفظ ،ويبعد عنه احتامل إرادة
وتفيد تقويته ً
املجاز( .((2والزم هذه القرينة هو إرادة التأكيد والتقوية للخطاب املطروح ،فتكون دليلاً
عىل إرادته من خالل تأكيدها عليه.
( ((1نزار معروف بنتن ،القرائن وأمهيتها يف بيان املراد من اخلطاب عند األصوليني والفقهاء ،مصدر سابق،
ص.81
( ((1انظر :سعد الدين التفتازاين ،رشح التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح يف أصول الفقه ،بريوت  -لبنان:
دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1هـ ،ج ،2ص.103
( ((1سورة التكوير ،اآلية 17
( ((1سورة التكوير ،اآلية .18
( ((1ابن جرير الطربي ،جامع البيان يف تأويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،بريوت  -لبنان :مؤسسة
الرسالة ،ط1420 ،1هـ ،ج ،30ص .98
( ((2نزار معروف بنتن ،القرائن وأمهيتها يف بيان املراد من اخلطاب عند األصوليني والفقهاء ،مصدر سابق،
ص .82
( ((2انظر :فخر الدين الرازي ،املحصول يف علم أصول الفقه ،حتقيق :طه جابر العلواين ،بريوت  -لبنان:
مؤسسة الرسالة ،ط1418 ،3هـ ،ج ،1ص .253
( ((2انظر :بدرالدين الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه ،حتقيق :عبد القادر العاين ،الكويت :وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ط1413 ،3هـ ،ج ،2ص.119
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ني}(،((2
من القرائن املؤكدة قوله تعاىلُ { :ق ْل َف ِل َّل ِه الحْ ُ َّج ُة ا ْل َبالِ َغ ُة َف َل ْو َشا َء لهَ َدَ اك ُْم َأجمْ َ ِع َ
فقوله( :هلداكم) عام ،وقوله( :أمجعني) أكد ذلك العموم.
 -4القرائن الصارفة ،إن القرائن الصارفة هي« :التي تفيد عدم إرادة ظاهر اللفظ ،أو
عدم إرادة حكمه يف املستقبل»(.((2
وتقسم القرائن الصارفة إىل قسمني مها:

األول :قرائن ترصف اللفظ عن ظاهره وحقيقته ،و ُأطلق عليها القرائن املؤولة.

الثاين :قرائن ترصف اللفظ عن إرادة حكمه يف الزمن املستقبل ،وهي القرائن
الناسخة.
وهذا القسم يشمل التأويل يف أحد معانيه والذي هو« :رصف الكالم عن ظاهره إىل
وجه حيتمله»( .((2يف هذا النحو من القرائن حيتاج املتتبع إىل سعة يف إحاطة األلفاظ واملعاين،
واالنتقال من الظاهر إىل غريه ،وهو الباطن الذي ُينتقل إليه بواسطة التأويل ،فبني قرائن
مؤولة وأخرى ناسخة ،حيتاج املتتبع إىل إعامل فكر يف حتديد املراد هبا وما تدل عليه.

إن القرائن الصارفة هي :التي تصاحب النص فترصفه عن املعنى األول إىل املعنى
الضلاَ َل َة بِالهْ ُدَ ى
اآلخر الذي يراد .ومن القرائن الصارفة قوله تعاىلُ { :أو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن ْاشترَ َ ُوا َّ
َفماَ َربِ َح ْت تجِ َ َارتهُ ُ ْم َو َما كَانُوا ُم ْهت َِدي َن}( ،((2وهي مثال عىل القرينة الصارفة بواسطة (املجاز)
عن املراد باحلقيقة ،فإن إسناد (فام ربحت) إىل (جتارهتم) من باب املجاز العقيل ،ألن الفاعل
ليس (التجارة) بل هو (املنافق).

ﷺ تقسيامت القرائن اللفظية

إن القرائن اللفظية تقسم إىل ستة أقسام مهمة ،وال بدّ -هنا -من ذكرها واالطالع
عليها ،وهي(:((2
( ((2سورة األنعام ،اآلية .149
( ((2نزار معروف بنتن ،القرائن وأمهيتها يف بيان املراد من اخلطاب عند األصوليني والفقهاء ،مصدر سابق،
ص .82
( ((2أبو الوليد الباجي ،إحكام الفصول يف أحكام األصول ،حتقيق :عبد املجيد تركي ،بريوت  -لبنان :دار
الغرب اإلسالمي ،ط1415 ،2هـ ،ص .172
( ((2سورة البقرة ،اآلية .16
( ((2انظر :عبد اهلادي الفضيل ،دروس يف أصول فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ج ،2ص .81 - 75
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 -1العالمة :وقد حرصها أصحاب االختصاص باحلركات اإلعرابية وهي:
أ -احلركات القصرية :الضمة ،الفتحة ،الكرسة.

ب -احلركات الطويلة :الواو ،األلف ،الياء.

 -2الصيغة :ويراد هبا :جميء الكلمة عىل هيئة خاصة للداللة عىل معنى معني ،كام يف:

أ  -صيغة الفعل املبني للمعلوم ،والتي تدل عىل أن مرفوعها فاعل.

ب -صيغة الفعل املبني للمجهول ،والتي تدل عىل أن مرفوعها نائب فاعل.

مصدرا -التي تدل عليه بمعونة قرينتي العالمة
جـ -صيغة املفعول املطلق -إذا كان
ً
والداللة.

د  -صيغة املفعول له التي ال تأيت إلاَّ
مصدرا فتدل عليه بمساعدة قرينتي العالمة
ً
والداللة إذا كان منصو ًبا ،أو قرينتي العالمة والداللة ،أو األداة (الم التعليل)
جمرورا.
إذا كان
ً
هـ -صيغ الضامئر ألهنا تدل عىل احلالة اإلعرابية للضمري رف ًعا أو نص ًبا يف الضامئر
وجرا يف الضامئر املتصلة.
املنفصلة ،ورف ًعا أو نص ًبا ًّ

 -3الرتبة :وتأيت يف تعيني املبتدأ واخلرب ،والفاعل واملفعول به .وتقوم قرينتها يف حالة
فقدان القرائن األخرى املع ّينة واملميزة لكل من املبتدأ واخلرب أو الفاعل واملفعول ،حيث
ختضع اجلملة للرتتيب األويل هلا ،فيعرب االسم األول هلا :مبتدأ ،ويعرب االسم الثاين:
ربا ،وذلك يف اجلملة االبتدائية.
خ ً

 -4األداة :ويراد هبا ما يعرف باألدوات العاملة يف األسامء عند النحاة ،مثل( :كان
وأخواهتا) ،و(إن وأخواهتا) ،وما شاكل ذلك.

 -5األسلوب :ويراد به -هنا -اختالف احلركة اإلعرابية املقرتن باختالف الرتكيب
أو الصورة اللفظية ،مثل :اسم الفاعل املستعمل بأسلوبني مها :منونًا فيقتيض األسلوب
جمرورا بإضافته إليه.
جميء مفعوله منصو ًبا ،وغري منون فيقتيض األسلوب جميء مفعوله
ً
ومثل :الفصل بني املصدر وفاعله املضاف إليه بمفعوله ،ومثل :املصدر مع فاعله ومفعوله،
ومثل :املصدر املقصود به الدوام.
 -6السياق :ويراد به نظم الكالم وما يشتمل عليه من دالئل حتدد وتعني عىل إعراب،
وفهم ،وتوجيه املراد ،وسنتكلم عنه بمبحث مستقل كونه من أهم القرائن يف التفسري.
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ﷺ السياق ودوره كقرينة يف تفسري القرآن الكريم

واصطالحا
تعريف السياق لغ ًة
ً

السياق لغة :مصدر من اجلذر اللغوي (س و ق) ،وهو يشري إىل داللة احلدث،
وهو التتابع( .((2فهو مأخوذ من السوق ،يقال :ساقه يسوقه سو ًقا ،وتساوقت اإلبل ،أي:
تتابعت .ويرتبط السوق بالكالم واحلديث ،فيدل عىل (الرسد) ،وسياق الكالم :أسلوبه
(((2
(الس َو َق) بمعنى :البعث عىل احلركة من جهة اخللف
الذي جيري عليه  .وقيل بأنه من َّ
إىل األمام(.((3
ّص ووحداته ال ّلغو ّية،
السياق
«السياق إطار عا ّم تنتظم فيه عنارص الن ّ
ً
اصطالحا :إن ّ
ِ
جلمل فيام بينها وترتابط ،وبيئة لغوية وتداول ّية ترعى جمموع
ومقياس تتّصل َبوسا َطته ا ُ
ِ
الس ُ
ياق حركات اإلحالة بني عنارص
العنارص املعرفية التي يقدمها الن ّ
ّص للقارئ .ويضبط ّ
ِ
فهم معنى كلمة أو مجلة إال بوصلها بالتي قبلها أو بالتي بعدها داخل إطار
ّص ،فال ُي َ
الن ّ
(((3
السياق» .
ّ
مكونًا من مكونات نظام التواصل ،فـ«هو الذي يولد الوظيفة
إن السياق بوصفه ّ
املرجعية للكالم ،ألن إحدى وظائف اللغة األساسية أهنا حتيل عىل اإلطار اخلارجي
للغة»(.((3

وقد استعمل الرسخيس السياق بمعنى (الغرض) الذي سيق ألجله الكالم ،إذ يقول:
نصا باعتبار القرينة التي كان السياق ألجلها»(.((3
«فيكون النص
ظاهرا لصيغة اخلطاب ً
ً
وحتدث السيد حممد باقر الصدر عن السياق قائلاً « :ونريد بالسياق كل ما يكتنف
اللفظ الذي نريد فهمه ،من دوال أخرى ،سواء كانت لفظية ،كالكلامت التي تشكل مع
اللفظ الذي نريد فهمه كال ًما واحدً ا مرتاب ًطا ،أو حالية كالظروف واملالبسات التي حتيط

( ((2انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،ج ،2ص .456
( ((2انظر :جار اهلل الزخمرشي ،أساس البالغة ،مصدر سابق ،ج ،1ص .484
( ((3انظر :املصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ،ج  ،5ص .271
( ((3عبد الرمحن بو درع ،منهج السياق يف فهم النص ،الدوحة  -قطر :أوقاف قطر ،ط2006 ،1م ،ص .43
( ((3عزيز عدمان ،دراسات يف البالغة العربية والنقد األديب القديم ،بريوت  -لبنان :عامل الكتب احلديث،
ط2011 ،1م ،ص .215
( ((3أمحد بن أيب سهل الرسخيس ،أصول الرسخيس ،حتقيق :أبو الوفا األفغاين ،حيدر آباد :جلنة إحياء
املعارف العثامنية ،ط1414 ،1هـ ،ج  ،1ص .164
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بالكالم وتكون ذات داللة يف املوضوع»(.((3

وعرف حممد عيل الرضائي السياق قائلاً « :السياق :هو عبارة عن خصوصية الكلمة
أو الكالم احلاصل من ارتباط العبارات ،وتعترب إحدى القرائن املرتبطة بالكالم وتأثريها
يف الظهور وما يراد باملعنى للمفردات واجلمل من أصول املحاورة العقالئية ،ويعم تأثريها
هذا الكثري من اللغات املختلفة ،واعتمدها العلامء املسلمون واملفرسون يف فهم وتفسري
اآليات القرآنية»(.((3

أمهية السياق

ٍ
بشكل خاص،
دورا مهماًّ يف فهم النصوص عمو ًما ،ويف فهم النص القرآين
إن للسياق ً
وله أمهية يف حتديد املعاين ،ويف ضبط الدالالت ،وتظهر أمهية السياق متحددة يف النقاط
اآلتية(:((3
 -1يعني السياق عىل بيان املعنى وعىل حتديده.

 -2إن للسياق أمهية يف بيان صحة التفسري ،والرتجيح يف حال االختالف.

 -3إن السياق مهم يف بيان املناسبات عىل اختالف أنواعها ،كمناسبات السور،
ومناسبات اآليات ،ومناسبات القصص القرآين ،ومناسبات أسامء السور
القرآنية.
 -4إن السياق يعني عىل حتديد أسلوب الكالم ،وباخلصوص يف موارد خمالفة
الظاهر ،أو الرتدد ما بني الوضوح واخلفاء ،أو اإلعالم واإلهبام.

أركان السياق

إن للسياق ثالثة أركان مهمة هي(:((3

 -1السباق :إذ يعد السباق ركنًا مهماًّ لبيان معنى السياق ،إذ ال يمكن معرفة معنى
الكالم من دون الرجوع إىل ما يسبقه من عبارات ،والتي هي قرائن املعنى وما شاكلها،
( ((3حممد باقر الصدر ،دروس يف علم األصول ،احللقة األوىل ،بريوت  -لبنان :دار التعارف ،ط،1
1406هـ ،ص.103
( ((3حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ص .353
( ((3انظر :هتاين بنت سامل باحوريث ،أثر دراسة السياق القرآين يف توجيه معنى املتشابه اللفظي يف القصص
القرآين ،رسالة ماجستري ،كلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم القرى1428 ،هـ ،ص .70-57
( ((3انظر :هتاين باحوريث ،أثر داللة السياق القرآين يف توجيه املتشابه اللفظي ،مصدر سابق ،ص .75 - 71
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فالسباق هو الكالم الذي يبني معنى ما بعده.

 -2اللحاق :املقصود به إدراك يشء ليشء ،وجتاوزه إىل ما بعده ،فهو الكالم الذي
يبني معنى ما قبله.
 -3ألفاظ الكالم :وهذا الركن يقوم عىل ثالثة أمور:

األمر األول :املفردات ،إذ إن املفردة هي مفتاح النص ،وعن طريق النظر إليها يمكن
معرفة ما يف النص من دقائق املعاين ،وخفايا اإلشارات.

األمر الثاين :هيئة الكلمة ،وذلك بمعرفة ترصيفها واشتقاقها؛ فإن املعاين ختتلف
باختالف ذلك.

األمر الثالث :النظر يف نظم اجلملة الواحدة ،ثم يف نظم اجلمل وعالقتها بعضها
ببعض.

مكونات السياق

إن السياق يتكون من مكونني رئيسني مها(:((3

 -1السياق املقايل :وهو الذي يوجب خصوصية العمل اللغوي ،ويكون ذو بعد
داليل تركيبي .ويتضمن هذا السياق مبنى اخلطاب ،ويسمى بسياق املقال ،أو سياق النص،
ويقسم إىل قسمني:
األول :مقايل متصل ،وهي عنارص لغوية من كلامت أو مجل سابقة أو الحقة تكشف
عنرصا لغو ًّيا آخر غري معروف ،وتقع معه يف نفس السياق(.((3
ً
الثاين :مقايل منفصل ،وهي التي ترد يف نص أو نصوص أخرى مستقلة عن النص
الذي يراد بيان معناه ،وقد يطلق عليه عند البعض مصطلح السياق األكرب.

 -2السياق احلايل :وهو األمر الداعي اىل الكالم مكيف بكيفية خمصوصة مناسبة،
ومن أمثلته :حال خلو الذهن ،وحال الرتدد ،وحال اإلنكار ،وهذه األمور تتعلق باملخاطب
ذاهب.
إذا كان خايل الذهن يتوجه له القول خاليا من املؤكدات نحو :حممدٌ
ٌ
( ((3انظر :صابر احلباشة ،مغامرة املعنى من النحو اىل التداولية :قراءة يف رشح التلخيص للخطيب القزويني،
دمشق  -سوريا :صفحات للدراسات والنرش ،ط2011 ،1م ،ص .149
( :((3انظر :موسى العبيدان ،داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني ،دمشق  -سوريا :األوائل للنرش والتوزيع،
ط2002 ،1م ،ص .256
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أما إذا كان مرتد ًدا بني تصديق الذهاب من عدمه ،فنستعمل مؤكدً ا واحدً ا نحو:
منكرا متا ًما ملسألة الذهاب ،فعند ذلك حيتاج اىل
ذاهب .وأما إذا كان املخاطب
إن حممدً ا
ٌ
ً
مؤكدين أو أكثر إلزالة حال اإلنكار العالق بذهنه نحوٌ :
لذاهب.
إن حممدً ا
ٌ

أنواع السياق

لقد أورد املختصون للسياق أربعة أنواع هي(:((4

 -1سياق املفردات :وهو اقرتان ونظم املفردات بعضها إىل بعض ،من أجل تشكيل
مجلة خاصة ،تتحقق هبا خصوصية تضيف معنى جديد ،أو حتدد معنى ،أو تشري إىل معنى
مراد.
 -2سياق اجلمل :وهو داللة اجلمل عىل مجل أخرى ،إذ قد تكون اجلملة يف آية قرآنية
معينة قرينة عىل معنى جلملة أخرى ،تؤثر يف معناها أو حتدد أو تشخص معنى معني من بني
املعاين املحتملة.

جوا ذا معنى
 -3سياق اآليات :حيث تشكل اآليات السابقة لآلية واآليات الالحقة ًّ
خاص يضيف لآلية خصوصية ومعنى خاص ،فإن سياق اآليات له تأثري يف ظهور املعنى
آليات أخرى.

كام أن اآليات تارة تكون قصرية وتارة تكون طويلة ،وقد تكون اآلية كلمة واحدة
فقط ،وقد تكون أكثر من ذلك ،فإن سياق اآليات التي هي أقل من مجلة واحدة إنام هو
بحكم سياق املفردات ،أما سياق اآليات التي تتكون من مجلة واحدة أو أكثر فهو بحكم
سياق اجلمل.
 -4سياق السور :وقد بحث من جهتني:

أ  -سياق اآليات يف داخل كل سورة :إذ إن لكل سورة جوها اخلاص هبا ،وهدفها.
ب -السياق الناتج من ارتباط اآلية األخرية يف السورة مع اآلية األوىل يف السورة
التي بعدها ،وهذا ما ذهب إليه بعض العلامء.

إن سياق السور يسمى بـ(السياق القرآين العام) ،ذلك أنه شامل جلميع سور القرآن
الكريم ،كوهنا كل مرتابط ،ذات أهداف معينة ،جتمعها عبارة أن القرآن هو (كيل اهلداية).
( ((4انظر :حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ص .359 - 356
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سامت السياق

إن السياق القرآين يتسم عن السياق البرشي العادي بعدة سامت منها:

 -1الضبط :ويراد به «ضبط السياق القرآين لفهم املتلقي؛ فالسياق هو صاحب
السلطة يف حتديد داللة األلفاظ ومعانيها املقصودة ،فهو الضابط لفهم املتلقي ،ذلك أن
ٍ
معان ،لذا كان
األلفاظ إذا تركت عىل عواهنها دون عقال ،محلت ما يراد وما ال يراد من
السياق القرآين مقيدً ا وحمد ًدا للمعاين»(.((4
 -2عدم التفكك والتجزُّؤ :ويراد به أن «القرآن يتسم بالرتابط والتشابك بني آياته،
فال انفصال ،وال انقطاع ،وذلك يعود لرتابط املعاين وتتابعها -وال ريب -فالقرآن كالم
واحد وسياق متواصل من أوله إىل آخره»(.((4
ٍ
معان ،ذلك أن دالالته
 -3مرونة السياق وحيويته :إن السياق «يتمتع باحتاملية عدة

متنوعة ،ومرونة السياق مظهر إجيايب يدعو إىل إذكاء عقل املجتهد ،وعدم قرصه عىل معنى
واحد ال غري ،ويف الوقت نفسه يضبط بضابط السياق؛ إذ يعطيه جمالاً حمد ًدا يف املعاين
واملفاهيم ،وهذه املرونة واحليوية هي ما ُعرف فيام بعد بعلم التأويل»(.((4

دور السياق الداليل

كبريا يف الداللة عىل األلفاظ ،وما يتعلق بذلك من موارد
أثرا
ً
إن للسياق ً
ودورا ً
التبيني والتوضيح ،ويظهر ذلك ويتجىل يف العنارص اآلتية:

أول :أثر القرائن السياقية يف وضوح داللة اللفظ عىل معناه ،إن دالالت األلفاظ
تتفاوت يف درجات وضوحها( ،((4وقد ُرتبت عىل أربع مراتب :الظاهر ،والنص ،واملفرس،
وضوحا وهو املحكم.
واملحكم( ،((4وهي هبذا الرتتيب تتجه إىل األكثر
ً
إن ترتيبها هبذا النحو من الرتتيب؛ إنام بسبب القرائن السياقية ودورها فيها ،فإن
وضوحا وهو
الذي حيتمل أن تقوم القرائن برصفه عن معناه الظاهر إىل غريه يكون أقلها
ً

( ((4املثنى عبدالفتاح حممود ،نظرية السياق القرآين ،األردن  -عامن :دار وائل للنرش ،ط2008 ،1م ،ص.54
( ((4املثنى عبد الفتاح حممود ،نظرية السياق القرآين ،مصدر سابق ،ص.54
( ((4املثنى عبد الفتاح حممود ،نظرية السياق القرآين ،مصدر سابق ،ص.54
( ((4انظر :عبد املجيد السوسة ،بحوث معارصة يف أصول الفقه ،دار املسرية للطباعة ،ط2011 ،1م،
ص.239
( ((4انظر :أبو احلسن البزودي ،كنز الوصول إىل معرفة األصول ،كراتيش  -الباكستان :مطبعة جاويد بريس،
د.ط ،د.ت ،ج 1ص.8 ،

دراسات وأحباث

144

ما يسمى بالظاهر أو (النص) ،أما الواضح مما تقوم القرائن عىل تأكيد داللته وقطعيته،
وال ترصفه عن معناه فهذا سيكون يف أعىل الدرجات من الوضوح ،ويسمى باملفرس أو
(املحكم) ،وبذلك تبني دور القرائن السياقية يف اللفظ الواضح ،وكذلك احلال يف املفرس،
وباقي تطبيقات القرائن السياقية يف الداللة والتوضيح وتبيني املراد.
ثان ًيا :دور السياق يف التوضيح ورفع اإلهبام ،إن من األمور ا ّلتي تُعني املفسرِّ عىل
حتديد املراد هو السياق ،فإنّه من أفضل القرائن الدّ الة عىل املراد ،ومن أمهله فإنه سيفقد أحد
أهم الدالالت ،وسيقع يف اخلطأ ،وهنا أمثلة مهمة هي:
من ّ
يم}(.((4
املثال األول :قال تعاىلُ { :ذ ْق إِن ََّك َأ َ
نت ا ْل َع ِز ُيز ا ْلك َِر ُ

أن سياق اآليات ّ
يدل عىل ّ
فنجد -هناّ -
أن املراد من العزيز الكريم هو( :الذليل
احلقري) ،وليس عكس ذلك ،وهذا يعلم بتكملة القراءة كاملة ليتم السياق كاملاً  .قال تعاىل:
{خ ُذو ُه َفا ْعتِ ُلو ُه إِلىَ َس َواء الجْ َ ِحي ِم * ُث َّم ُص ُّبوا َف ْو َق َر ْأ ِس ِه ِم ْن َع َذ ِ
ُ
نت
اب الحْ َ ِميم * ُذ ْق إِن ََّك َأ َ
يم}(.((4
ا ْل َع ِز ُيز ا ْلك َِر ُ
من هنا يتأكد أن «لزوم مراعاة السياق ال يعني ّ
أن القرآن الكريم يعتمد األسلوب
عينه ا ّلذي تعتمده املؤ ِّلفات والكتب البرشية بحيث يأخذ البحث يف موضوع حمدَّ د فإذا ُفرغ
منه ُيبتدئ بموضوع جديد ،وذلك بشكل متسلسل .بل نجد ّ
يتعرض
أن القرآن الكريم ربام ّ
للموضوع الواحد يف عدّ ة موارد ويف ّ
كل مورد يأخذ طر ًفا من املوضوع ،وذلك بحسب
التعرض هلذا املوضوع أو ذاك»(.((4
اهلدف والغاية ا ّلتي اقتضت ُّ
ضج ِ
ِ
ِ ِ ِ
اع ِل ا َمللاَ ِئك َِة ُر ُسلاً
السماَ َوات َوالأْ َ ْر ِ َ
املثال الثاين :قال تعاىل{ :الحْ َ ْمدُ ل َّله َفاط ِر َّ
ُأوليِ َأ ْجنِ َح ٍة َم ْثنَى َوثُلاَ َ
اع َي ِزيدُ فيِ الخْ َ ْل ِق َما َي َشا ُء إِ َّن اللهََّ َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير}(.((4
ث َو ُر َب َ
ٍ
معان ،وقد
إن مجلة { َي ِزيدُ فيِ الخْ َ ْل ِق َما َي َشا ُء} من اآلية املباركة املتقدمة ترتدد يف عدة
ذكر هلا املفرسون احتاملني مها:

األول :أن يكون مقصودها أن اهلل سبحانه وتعاىل يزيد يف أجنحة املالئكة ما يشاء.

الثاين :أن يكون مقصودها أن اهلل سبحانه وتعاىل يزيد يف خلق املخلوقات ما يشاء.
( ((4سورة الدخان ،اآلية .49
( ((4سورة الدخان ،اآليات .49-47
( ((4متام حممد السيد ،ألفاظ وتراكيب ودالالت جديدة يف السياق القرآين ،رسالة ماجستري قدمت إىل كلية
اآلداب يف جامعة الرشق األوسط ،متوز 2010م ،ص .23
( ((4سورة فاطر ،اآلية .1

دور القرائن يف االستدالل وأثرها يف عملية تفسري القرآن الكرمي

145

إن كال التفسريين ينسجم مع ظاهر اآلية ،واختيار أي منهام لن يؤدي إىل اختالل أو
تعارض داخل النص ،وإن كان سياق اآلية يف مورد املالئكة هو األكثر انسجا ًما مع املقصود
األول(.((5
أما السيد حممد حسني الطباطبائي صاحب امليزان فقد اعترب اجلملة غري خالية من
اإلشارات إىل أن من املالئكة ما له أكثر من أربعة أجنحة(.((5

املثال الثالث :توضيح الفرق يف األلفاظ املستخدمة يف القرآن الكريم من خالل
مفردات قرآنية معناها خيالف املعنى العريف ،وتتوضح دالالهتا من خالل السياق احلاكم.

ونجد ذلك تطبيقا عىل لفظ (املطر) إذ ال جتد القرآن الكريم يذكره إلاَّ يف حال
االنتقام ،رغم أن األكثر ال يفصلون بني ذكر املطر وبني ذكر (الغيث)( ،((5ذلك أن الغيث
هو املاء املنسكب من السامء رمحة وخري للعباد ،كونه سبب النامء والزرع والناس.
ِ
ِ
السا َع ِة َو ُين َِّز ُل ا ْل َغ ْيث ََو َي ْع َل ُم َما فيِ الأْ َ ْر َحا ِم َو َما تَدْ ِري
قال تعاىل{ :إِ َّن ال َّل َه عنْدَ ُه ع ْل ُم َّ
ِ
ِ
ب َغدً ا َو َما تَدْ ِري َن ْف ٌس بِ َأ ِّي َأ ْر ٍ
يم َخبِ ٌري}(.((5
ض تمَ ُ ُ
َن ْف ٌس َما َذا َتكْس ُ
وت إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
ِ
ِ
ِ
وقال تعاىلَ :
{و ُه َو ا َّلذي ُين َِّز ُل ا ْل َغ ْيث َم ْن َب ْعد َم ا َقنَ ُطوا َو َينْشرُ ُ َرحمْ َ َت ُه َو ُه َو ا ْل َوليِ ُّ
الحْ َ ِميدُ }(.((5
بينام دل املطر عىل عذاب اهلل تعاىل عىل األقوام الكافرة عقا ًبا هلم بسبب غيهم
وكفرهم(.((5
{و َأ ْم َط ْرنَا َع َل ْي َها ِح َج َار ًة ِم ْن ِس ِّج ٍ
يل َمن ُْضود}(.((5
قال تعاىلَ :
{و َأ ْم َط ْرنَا َع َل ْي ِه ْم َم َط ًرا َف َسا َء َم َط ُر ا ُملن َْذ ِري َن}(.((5
وقال تعاىلَ :

( ((5حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ص .362
( ((5حممد حسني الطباطبائي ،تفسري امليزان ،ج ،17ص .7
( ((5انظر :أبو عثامن اجلاحظ ،البيان والتبيني ،حتقيق :عبد السالم هارون ،القاهرة :مكتبة اخلانجي ،ط،7
1418هـ ،ج ،1ص.20
( ((5سورة لقامن ،اآلية .34
( ((5سورة الشورى ،اآلية .28
( ((5عودة خليل أبو عودة ،التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهيل ولغة القرآن الكريم ،الزرقاء  -األردن:
مكتبة املنار ،ط1405 ،1هـ ،ص.508
( ((5سورة هود ،اآلية .82
( ((5سورة الشعراء ،اآلية .173
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ونذرا بالويل
ورشا
ً
إن لغة التنزيل قد «فرقت بني املطر والغيث؛ فكان املطر عذا ًبا ًّ
وخريا ونعماً »(.((5
والثبور ،وكان الغيث رمحة
ً

وبذلك يتبني ما للسياق من دور يف حتديد املراد من الكلامت واجلمل وحتى اآليات،
أسسا وأساسيات جيب فهمهام
فإن السياق مهم جدًّ ا ،وهو أساس يف التفسري ،وأن له ً
واإلحاطة هبا.

املثال الرابع :توضيح الفرق ما بني مفرديت (جاعل) و(خالق) يف سياقني خمتلفني يف
آيات القرآن الكريم.
قال تعاىل{ :وإِ ْذ َق َال رب َك لِ ْلملاَ ِئك َِة إِنيِّ ج ِ
اع ٌل فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة}(.((5
َ
َ ُّ
َ
َ
{وإِ ْذ َقال َر ُّب َك لِ ْلملاَ ِئك َِة إِنيِّ َخالِ ٌق َبشرَ ا ِم ْن َص ْل َص ٍ
ال ِم ْن حمَ َإٍ
وقال تعاىلَ :
َ
َ
ً
م سن ٍ
ُون}(.((6
َ ْ
إن اهلل سبحانه وتعاىل استعمل يف اآلية ( )30من سورة البقرة كلمة( :جاعل) ،بينام
يف سورة احلجر اآلية ( )28استعمل كلمة( :خالق) ،فام هي علة ذلك؟

يرى السيد حممد حسني الطباطبائي أن (اجلعل) يف سورة البقرة ،يراد منه (اخلالفة)،
شارحا رأيه قائلاً  :إن السياق يشعر بأن املراد هو اخلالفة ،وإن اخلالفة املذكورة إنام كانت
ً
خالفة اهلل تعاىل ،ال خالفة نوع من املوجود األريض ممن كانوا يف األرض قبل اإلنسان
وانقرضوا ثم أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن خيلفهم باإلنسان كام احتمله بعض املفرسين،
وذلك ألن اجلواب الذي أجاب سبحانه وتعاىل به عنهم -وهو تعليم آدم األسامء -ال
يناسب ذلك ،وعىل هذا فإن اخلالفة ليست مقصورة عىل آدم فقط ،بل بنوه يشاركونه فيها
من غري اختصاص ،ويؤيد عموم اخلالفة آيات أخرى كقوله تعاىل{ :إِ ْذ َج َع َلك ُْم ُخ َل َفا َء ِم ْن
َب ْع ِد َق ْو ِم ن ٍ
ُوح}(.((6
وغريها من اآليات القرآنية( ،((6فهنا اجلعل -بحسب كالم السيد الطباطبائي -هو

( ((5إبراهيم السامرائي ،من وحي القرآن ،اللجنة الوطنية لالحتفال بمطلع القرن اخلامس عرش اهلجري،
بغداد  -العراق ،ط1401 ،1هـ ،ص .127
( ((5سورة البقرة ،اآلية .30
( ((6سورة احلجر ،اآلية .28
( ((6سورة األعراف ،اآلية.69 :
( ((6سورة يونس ،اآلية  ،14وسورة النمل ،اآلية .62

دور القرائن يف االستدالل وأثرها يف عملية تفسري القرآن الكرمي

147

اخلالفة ،خالفة األرض من قبل اإلنسان(.((6

أما املراد بـ(خالق) ،وبحسب كالم السيد الطباطبائي -كذلك -أن املراد بذلك
هو :بدء خلق اإلنسان ،ودليل ذلك قوله تعاىل{ :ا َّل ِذي َأ ْح َس َن ك َُّل شيَ ْ ٍء َخ َل َق ُه َو َبدَ َأ َخ ْل َق
ني * ُثم جع َل نَس َله ِمن سلاَ َل ٍة ِمن م ٍ
الإْ ِ نْس ِ
اء َم ِه ٍ
ان ِم ْن طِ ٍ
ني}( .((6فقد أيد السيد الطباطبائي
ْ َ
َّ َ َ ْ ُ ْ ُ
َ
(((6
هذا القول .

ﷺ اخلامتة وأهم النتائج

نخلص من هذه املطالعة إىل مجلة من النتائج ،متحددة يف النقاط اآلتية:

 -1إن القرائن تعد مهمة يف كل العلوم ،وتتأكد يف فهم املراد القرآين ،أي يف تفسري
القرآن الكريم.
 -2إن القرائن تنقسم بحسب املراد منها إىل أقسام ،وهذا ما جيب التنبه له عند البحث
والكتابة ،واألهم عند التطبيق والتمثيل هلا.
 -3إن من أهم القرائن مسألة السياق ،وتتأكد أمهيتها يف التفسري أكثر من أي جمال
آخر ،لذلك جيب توضيحه بشكل صحيح وواضح.
 -4إن الكالم يف السياق كثري ومتشعب ،ويف كل علم من علوم العربية هناك وجهة
نظر ،واألهم أن ُيبني املراد منه يف القرآن الكريم.
 -5إن السياق هو احلاكم يف كثري من اآليات تفسري ًّيا ،وهنا تتبني أمهيته وأمهية
القرائن يف التفسري.

( ((6حممد حسني الطباطبائي ،تفسري امليزان ،قم  -إيران :مطبعة ثامن احلجج ،ط1426 ،1هـ ،ج ،1
ص.55-54
( ((6سورة السجدة ،اآليات .8 - 7
( ((6حممد حسني الطباطبائي ، ،تفسري امليزان ،مصدر سابق ،ج ،14ص .150
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الدكتور حممد الناصري*

ﷺ مدخل

تعسف يف القول :إن العلوم اإلسالمية أو املعارف النقلية أو الرشعية
ال ُّ
رغم أمهيتها وتنوعها وما بذل فيها من جهد واجتهاد -مل تكن كافية أو قادرة* أستاذ الفكر اإلسالمي ،جامعة السلطان موالي سليامن ،املغرب .الربيد اإللكرتوين:
mohammedennassiri@gmail.com
((( َّ
إن هذا التنوع يف معنى «النسخ» قد يفرض عىل الباحث -مسب ًقا -أن يدرك أنَّه أمام «نظر َّية»
كاملة ،ال أمام مصطلح فقط ،والفرق بينهام كبري جدًّ ا :فالنظر َّية تستوعب املصطلحات
إطارا معرف ًّيا يثبت بربهان
كبريا من املعارف يف بعض األحيان لتكون ً
واملفاهيم ،بل وكماًّ
ً
العلمية أو الفن َّية
من ناحية ،ويكون مرج ًعا يف تفسري جمموعة كبرية أو صغرية من القضايا
َّ
التي لوال تلك النظر َّية لبقيت تلك القضايا غامضة أو غري مفهومة ،والشك أنَّنا أمام
ما يمكن أن نطلق عليه «نظر َّية النسخ» ،إذ َّ
إن ما ذكر عن «النسخ» وتعدُّ د املعاين التي
يطلق عليها ين ِّبه إىل أنهَّ ا نظر َّية كاملة ،ال جمرد مصطلح أو مفهوم :فالنظر َّية قضية تثبت
عقيل ،مؤ َّلف من تصورات منسقة ،هتدف إىل ربط
بربهان ،وهي -عند الفالسفة -تركيب ٌّ
النتائج باملبادئ ،والنسخ قضية أثبتها القائلون هبا بأدلة دلت -بحسب اجتهادهم -عليها،
وبرهنت عىل صحتها بقطع النظر عن حتقق تلك الصحة يف الواقع ونفس األمر من عدم
حتققها.
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عىل كشف أرسار القرآن الكريم ومكنونه وعجائبه التي ال تنقيض للعاملني ،بل إن الكثري من
معارف هذه العلوم كانت عائ ًقا أمام املسلمني يف استنطاق آيات القرآن الكريم الكتشاف
منهج القرآن يف معاجلته لقضايا اإلنسان والوجود واحلياة.

مما يمكن القول معه :إن تلك العلوم والفنون واملعارف مل توصل األمة إىل غاياهتا
حومت باألمة حول بعض شواطئ ذلك الكتاب املجيد،
يف القرآن وبغيتها منه .و«إنه قد ّ
الكريم ،املكنون ،وقدمت شي ًئا من الفوائد ،ولكنها قد قرصت عن اإلملام بمطلق الكتاب،
إذ هيمنت نسبية البرش عىل ذلك املطلق ،وق ّيدته إىل مدركاهتا الظرفية وحمدّ داهتا الزمانية
واملكانية ،وسقوفها املعرفية .فأدى ذلك كله إىل بروز تفسريات متضاربة ،وتأويالت
وحتولت الوسائل اللغوية إىل مقاصد،
متناقضة ،وفقه خمتلف ،وأصول متازجت بالفروعّ ،
بحيث صارت تتحكم أحيانًا يف لغة القرآن ،وصارت تلك املعارف مقصودة لذاهتا ،أو
مرجعيات بديلة يستغنى بالرجوع إليها عن الرجوع إىل القرآن إلاَّ عىل سبيل االستشهاد.
وأصله
واختذت السنن النبوية -بدورهاّ -
معضدات وشواهد ساندات ملا سربه السابرون َّ
املؤصلون لتلك املعارف والعلوم»(((.
ِّ
وقد نشأت «نظر َّية النسخ» بحسب الدكتور العلواين؛ لتواجه الفكرة القائلة بإمكان وقوع التعارض
بني نصوص الشارع احلكيم أو التعادل ،بحيث ال يمكن أن يرتفع ذلك التعارض أو التضا ّد أو التعادل يف
النصني باحلكم بإبطاله ،أو إزالته ،أو رفعه ،أو بيان انتهاء مدَّ ته ،أو
ذهن املجتهد بدون التخ ُّلص من أحد َّ
تبديله أو تغيريه ،أو حتويله أو إزالته .املهم َألاَّ يبقى إلاَّ أحد الدليلني -أي ِّ
املتأخر منهام -معمولاً به .وهنا
ٍ
ُّ
الزماين كاف جلعل النّص
فالتأخر
يصبح السبيل الوحيد لتعيني ما هو ناسخ وما هو منسوخ الزمن وحده،
ُّ
ِّ
املتأخر -الذي قامت نسبة أو عالقة التناقض أو التنايف أو التضاد أو املامنعة أو التعادل أو التعارض بينه
أي اعتبار آخر ،وهنا يصري ُّ
ً
التأخر
عن
َّظر
ن
ال
بقطع
للمتقدم
ا
ناسخ
املجتهد-
نظر
يف
املتقدم
الدليل
وبني
ّ
الزماين عب ًئا يكفي إلبطال مفعول النّص وإزالة أثره وتبديله وتغيريه.
الزماين ميزة هائلة ،ويكون التقدم
ُّ
ُّ
وتسأل :أين موقع املنظومة الفكر َّية للنسق اإلسالمي كله من هذه القضية؟ وأين موقع «النظام
اإلسالمي» والكل ّيات اإلسالم ّية ،والنامذج املعرف َّية ،واملقاصد والغايات واملناهج؟ ولمِ َ مل يستحرض
املعريف
ّ
ّ
املجتهد ذلك -ك ّله أو بعضه -إلزاله ما بدا له ،أو خطر يف ذهنه بدلاً من حتميل النصوص أزمته؟ ولمِ
َ
اختار أن خيتفي كل ذلك اختفاء النّص املنسوخ ،ما دام التعارض قد قام يف ذهن الفقيه أو املجتهد ويف
إطار أدوات فهمه ال ُّلغو َّية املحدودة ومنطقه األرسطي؟
َّ
واجلوابّ :
مبكرا ،وصار من املسلامت املتعارف
أن فهم النسخ «بذلك املعنى قد استقر يف األذهان ً
املنهجي .ومل يلتفت كثري من أهل العلم إىل أن ذلك
اإلشكال
ذلك
حلل
أداة
باعتباره
املجتهدين.
عليها بني
ّ
الذي أنكروه ليكون حلاًّ سيصبح إشكال َّية كبرية سوف تنال من سالمة نصوص قطع َّية ثابتة .انظر :طه
جابر العلواين ،نحو موقف قرآين من النسخ ،القاهرة :دار الرشوق ،الطبعة األوىل2006 ،م ،ص-21
.22
((( طه جابر العلواين ،أزمة اإلنسانية ودور القرآن الكريم يف اخلالص منها ،القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية،
ط األوىل1427 ،هـ2006 /م ،ص.56
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ومدونوها ،أهنا باستنادها إىل القرآن الكريم،
وظن منتجو تلك العلوم واملعارف،
ّ
وسنن املصطفى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص« ،قد صارت كافية شافية ،وأهنا مشتملة عىل معاين القرآن وبيانه
النبوي ،وإن مل ترصح بذلك ،فحصلت قناعة خاطئة بأن الرجوع إليها رجوع إىل ما يفيده
الكتاب والسنة ،الذي يغني عن الرجوع املبارش إليهام ،فكأن الرجوع إىل تلك املعارف،
رجوع إىل مرادات القرآن املجيد وبيانه النبوي .فأصبح تعامل هؤالء مع هذه العلوم
واملعارف باعتبارها مسلامت ال جيوز نقدها أو الطعن فيها»(((.
عىل الرغم من أن العلامء قديماً وحدي ًثا مل ينفكوا يراجعون األفكار واملس َّلامت ،حيث
«ظلت العلوم اإلسالمية طيلة تارخيها ختضع للمراجعة من قبل املتخصصني فيها من
العلامء ،وهي تلك املراجعة التي ينظر فيها الالحق فيام أنتجه السابق فيتناوله بالتمحيص؛
يالئم بينه وبني مقتضيات ما استجدَّ من أوضاع املسلمني ،لتنتهي إىل تعديل ما ينبغي
تعديله ،وإضافة ما ينبغي إضافته ،وربام إسقاط ما ينبغي إسقاطه ،وبسبب ذلك نرى هذه
كمها وكيفها ،ومهام يأيت عليها من زمن ختلد فيه إىل الركود ،فإهنا
العلوم تتطور با ِّطراد يف ّ
ال تلبث أن تنبعث فيها احلياة من جديد ،وذلك بفعل هذه الفلسفة التي انبنت عليها الثقافة
اإلسالمية يف تطور العلوم ،وهي فلسفة املراجعة املستمرة من أجل التطوير والتنمية ملجاهبة
ابتالءات الواقع»(((.
وهي الفلسفة التي ظلت مستمرة يف تاريخ فكرنا اإلسالمي؛ حتى برز يف عرصنا
سمي «نقد الرتاث» أو «فقه املراجعات» .ذلك أن قضايا املراجعات يف تراثنا اإلسالمي
ما ّ
احتلت أمهية كبرية يف فكرنا اإلسالمي املعارص ،وذلك من زوايا خمتلفة فلسفية وتارخيية
وسوسيولوجية ..وإن اختلفت هي نفسها يف منطلقاهتا ومناهجها ،ومن ثم يف النتائج
املتوصل إليها ،ويف هذا النطاق حترضنا أسامء أمثال( :حممد عابد اجلابري ،حممد أركون ،طه
عبد الرمحن ،عبد املجيد الرشيف ،حسن الرتايب ،أبو القاسم حاج محد ،حسن حنفي ،رضوان
السيد وغريهم.)...
أيضا-ال يشذ املفكر العراقي الدكتور طه جابر العلواين عن هذا السياق؛ فهو
ً
عىل منوال هؤالء ،يتصدى للقيام بقراءات فاحصة للرتاث اإلسالمي ،وإنجاز تشخيص

((( طه جابر العلواين ،مقدمة كتاب :زياد خليل الدغامني ،دعوى النسخ يف القرآن الكريم يف ضوء واقعية
اخلطاب القرآين ،األردن :جامعة آل البيت ،واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط األوىل1430 ،هـ/
2009م ،ص.8
((( عبد املجيد النجار ،مراجعات يف الفكر اإلسالمي ،تونس :دار الغرب اإلسالمي ،ط األوىل2008 ،م،
ص.351
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دقيق لعلله وانحرافاته .واقرتاح خمارج وحلول ألزماته ،وقد بذل يف سبيل ذلك جهدً ا
فكر ًّيا هائلاً  ،يسنده تكوين رشعي واطالع غزير عىل الرتاث اإلسالمي ،وانفتاح عىل
خصصها
مناهج العلوم اإلنسانية واالجتامعية املعارصة ،كام تيش بذلك أعامله العديدة التي ّ
لفقه املراجعات ،وبخاصة كتبه( :نحو التجديد واالجتهاد :مراجعات يف املنظومة املعرفية
اإلسالمية أولاً  :الفقه وأصوله)((( ،و(نحو التجديد واالجتهاد :مراجعات يف املنظومة
املعرفية اإلسالمية ثان ًيا :من التعليل القرآين إىل املقاصد القرآنية العليا احلاكمة)((( ،و(ال
إكراه يف الدين :إشكالية الردة واملرتدين من صدر اإلسالم إىل اليوم)((( ،و(نحو موقف
قرآين من املحكم واملتشابه)((( ،و(التعليم الديني بني التجديد والتجميد)(((.

ﷺ يف سبيل تأسيس «فقه املراجعات»

تكررت دعوات الدكتور العلواين القاضية برضورة تأسيس علم املراجعات أو
فقه املراجعات؛ حيث عمل عىل تأسيس مادة دراسية درسها يف جامعات خمتلفة وسمها
بـ«مراجعات يف الفكر والرتاث اإلسالمي»( .((1وعن أمهية علم املراجعات وموضوعه،
يقول العلواين :و«علم املراجعات جدير بأن نعمل عىل إرساء مبادئه وقواعده ،ليأخذ شكله
العلمي الدقيق املتميز ،وتتيرس دراسته ،واملهارة فيه وإتقانه وتداوله بني الباحثني؛ لتنضجه
حوارات العلامء وجهود الباحثني؛ ويصبح بذلك علام يتخذ من العلوم واملعارف النقلية
خاصة -دون نفي إلمكان التعميم -موضو ًعا وميدانًا لبحثه ودراسته ،فيعمل عىل دراسة
وحتليل النظم واألنساق املعرفية التي تكونت هذه املعارف يف إطارها ،ومراجعة نظرياهتا
املعرفية ومصادرها ونامذجها ومناهجها وفلسفتها وتارخيها وآثارها ،ونتائج تفاعلها مع
اإلنسان والكون واحلياة»(.((1

وهبذا فعلم املراجعات -يف رأي العلواين -يعترب النظر يف الرتاث ليس من قبيل
اإللغاء والتنكر والتنصل ،بل هو نظر ينطلق من أرضية تراثية هبدف اكتشاف منهجيته
((( دار تنوير ،القاهرة ،ط األوىل1429 ،هـ2008 /م.
((( دار تنوير ،القاهرة ،ط األوىل1429 ،هـ2008 /م.
((( مكتبة الرشوق الدولية ،القاهرة ،ط األوىل1424 ،هـ2003 /م.
((( دار السالم ،القاهرة ،ط األوىل1431 ،هـ2010 /م.
((( دار السالم ،القاهرة ،ط األوىل1430 ،هـ2009 /م.
( ((1طه جابر العلواين ،نحو التجديد واالجتهاد :مراجعة يف املنظومة املعرفية اإلسالمية :الفقه وأصوله،
القاهرة :دار تنوير ،ط األوىل1429 ،هـ2008 /م.
( ((1املصدر نفسه ،ص.21
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وإجياد صالحية مستمرة للرتاث .ويؤكد العلواين عىل اشتامل القرآن املجيد عىل أصول
هامة كلية وجزئية لعلم املراجعات؛ فالقرآن «قد قام بمراجعة تراث األنبياء واملرسلني،
ومراجعة تراث األمم السابقة وحضاراهتا وثقافاهتا ،وسائر أطوار هنوضها وتراجعها،
ورقيها وصعودها وختلفها واهنيارها ،ويف كل ذلك يبني األسباب والعوامل والوسائل،
وين ّبه عىل القواعد احلاكمة يف ذلك كله ،وقد راجع القرآن تراث النبيني كافة ،وبينّ ما ز ّيف
منه ،وما دخله التحريف ،وما ض ّيعه األحبار والربانيون ،وما كتبوه بأيدهيم ونسبوه إىل اهلل
افرتاء عليه ،وراجع املعتقدات التي دعا الرسل إليها ،وبني كيف دخلها الغلو والتزييف،
وأعاد عرضها بعد ذلك نقية خالصة صافية ،وكذلك فعل مع مجيع الرشائع التي جاء
هبا املرسلون ...وقد عمل رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص من بعد هدي القرآن عىل تعزيز دور
وعرصا بعد عرص .والتأصيل لالجتهاد
املراجعات ،ورضورة القيام هبا جيلاً بعد جيل،
ً
والتجديد ،ما هو إلاَّ تأكيد عىل وسيلة من وسائل تلك املراجعات ،وبناء األصول املنهاجية
هلا»(.((1

يعقد الدكتور العلواين آمالاً كبرية عىل «علم املراجعات» يف إصالح الفكر اإلسالمي
وإعادة تشكيل العقل املسلم ،بام يعيد له فاعل َّيته وتأ ُّلقه وقدرته ،وثقته يف تراثه ،ويعيد بناء
الشخص ّية املسلمة بناء يتسم بتحقيق اإلرادة والفاعل َّية ،حيث يقول« :إنني أحسب أن إخراج
األمة الوسط ،املخرجة للناس من هذه األزمة يقتيض مراجعة شاملة ذات منطلقات منهجية
معرفية لرتاثنا كله ،قد تتطلب جتنيد مئات الباحثني ،وعقد العديد من اللقاءات والندوات
العلمية املتخصصة لدراسة وحتليل تراثنا كله ،لرصد سائر تلك األفكار السامة واملريضة،
ومتييزها عن السليم الصحيح من تراثنا؛ لئلاَّ تستمر تلك األفكار السامة يف الفتك بالسليم
الصحيح من تراثنا وتستمر حالة الرتدي ،فذلك هو الذي سيعني األمة -إن شاء اهلل -ولو
بعد حني عىل جتاوز احلالة الراهنة ،واخلروج من أزمتها الفكرية املوروثة واملعارصة ،وإعادة
تشكيل العقل املسلم بحيث يعود عقلاً متأل ًقا كام كان يصدر عن كتاب اهلل وإليه يعود ،وإىل
رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يرد األمر يف بيانه وفهمه وإليه وإىل منهجية التأيس يرجعه»(.((1
كام يعرتف العلواين بصعوبة مهمة «النقد واملراجعة» يف الرتاث اإلسالمي؛ بالنظر
إىل حجم العوائق التي تعرتض جهود كثري من العلامء القادرين عىل ممارستها ،وهي عوائق
أمجلها يف اآليت:
أول :أدجلة كثري من املقوالت الرتاثية يف خمتلف علوم املقاصد يف بعض مراحل

( ((1املصدر نفسه ،ص.35-34
( ((1طه جابر العلواين ،مقاصد الرشيعة ،بريوت :دار اهلادي ،ط األوىل1426 ،هـ2005 /م ،ص.22-21
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التاريخ ،وما تتم أدجلته فمن الصعب توجيه النقد بكل أنواعه إليه ،فحاملوه سوف يرون
يف النقد عملاً عدائ ًّيا يستفزهم للدفاع عن ذلك الرتاث.

ثان ًيا :إن مما ُيزهد البعض يف ممارسة النقد املعريف للرتاث حتى لو أتقنوه ،وانطلقوا
يف نقدهم من منطلق االلتزام بالرتاث ،ال التنكر له ،تصورهم أن ال عالقة تذكر بني تردي
أوضاع احلارض وثقافة وأفكار املايض.

ثال ًثا :إن تقاليدنا تنطوي عىل حساسيات شديدة ألية مراجعات تتكلم عن آباء
كرست مرشوعيتهم التارخيية؛ ألن ذلك -يف نظر البعض -إساءة اىل أولئك اآلباء وتقليل
من شأهنم ،وقد كرست مشاعر ترى أنه ال صلة بني الرأي وقائله ،فإذا انتقدت رأ ًيا فكأنك
سببت قائله.
أصلت لفكرة (اإلمجاع) واعتربته دليلاً من أهم أدلتها الرشعية ،فصار
راب ًعا :إننا أمة َّ
ٍ
مفرق ،مناف لإلمجاع الذي ينبغي
كثريون من أبناء األمة ينظرون إىل (النقد املعريف) عىل أنه ّ
أن يكون هد ًفا لسائر أبناء األمة وفصائلها .واملراجعات وإبداء اآلراء املغايرة نتيجة ملثل
هذا البعد الثقايف أصبحت تأخذ شكل االختالف واالنشقاق ،وهتديد اإلمجاع والوحدة،
وتفريق كلمة األمة ،ومن جيرتئ عىل املراجعة وهي هبذه املثابة؟!

خامسا :ارتبطت فكرة تقديم الرأي واملراجعة بتكون الفرق ونشوء الطوائف ،مع أنه
ً
كان األوىل أن تربط نشأة الفرق بغياب قنوات التعبري ،وفقدان سبل مراجعة اآلراء يف داخل
الكيان االجتامعي املوحد ،ويف إطار االنتامء لألمة الواحدة؛ إذ لو وجدت مثل هذه السبل
والقنوات ملا وجد أصحاب اآلراء واملقاالت حاجة إىل إجياد قنوات خاصة هبم من خالل
حزب أو فرقة أو طائفة ،من شأن تلك الظاهرة أن هتدد وحدة األمة.
سادسا :فرتات الرصاع الطويلة مع اآلخر جعلت من وحدة الرأي مطل ًبا ألصحاب
ً
القرار واملستولني عن تعبئة األمة ،فصدور أية مراجعات أو آراء مغايرة حيمل -عندهم-
عىل أنه تفريق لوحدة األمة وهتديد هلويتها ،ولو أوجدت القنوات الرشعية لالستفادة
باملراجعات واآلراء املغايرة ملا احتاج أحد اىل تكريس هذا االجتاه.

ساب ًعا :شاعت يف ثقافتنا عبارات حتول بعضها اىل أمثال سائرة ،وتغلغل بعضها
يف آدابنا ،مثل« :ما ترك السالف للخالف شي ًئا» ،ونحو «ليس يف اإلمكان أبدع مما كان»
وغريها ،فإذا أضيفت إليها اآلثار السلبية ملقوالت اجلرب واالضطراب يف فهم عالقات
األسباب واملسببات ،نتيجة خلط سابق واضطراب يف فهم دوائر الفعل اإلنساين واإلرادة
والتقدير والفعل اإلهلي ،فإن ذلك قد يساعد يف توضيح هذا العامل باعتباره واحدً ا من أهم
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عوامل تعويق عمليات املراجعة وإبداء الرأي اآلخر.

ثامنًا :عامل آخر يمكن أن يالحظ يف هذا املجال من خالل مالحظة كتب الطبقات
والرتاجم ومبالغاهتا يف بيان مناقب املاضني من أهل العلم ،ومعظم هذا الرتاث قد أعد يف
كثريا يف تسمية الفضل والذكاء
أجواء اصطراعية ،جعلت أتباع كل مذهب أو فرقة يبالغون ً
واخلري إىل علامء فرقهم ومقدميها ،وحصيلة ذلك كله قد صبت يف دائرة تعظيم الرتاث
وجتاوز سلبياته ،واإلحساس باالستغناء عن املراجعة ،والنظر فيه أو نقده واالستدراك عليه
وعىل بناة فكره وقضاياه.

جترؤوا عىل مراجعة تراث من سبقهم من أهل العلم وقالوا يف
تاس ًعا :معظم الذين َّ
بعضه ما خيالف ،ناهلم كثري من األذى من معارصهيم علامء وحكا ًما ومجاهري ،فاتهُّ م بعضهم
وتعرض بعضهم لألذى والسجن وحرق الكتب ،وكم من إمام جليل القدر شيع
(بالردة)َّ ،
من سجنه إىل قربه! والناظر يف تاريخ كبار األئمة ومنهم األئمة األربعة واإلمام زيد واإلمام
جعفر الصادق وغريهم ثم من جاء بعدهم جيد مصداق ذلك بوضوح.

عارشا :بعد الفتنة الكربى واالختالف اشتهر مفهوم (الفرقة الناجية) والفرق
ً
األخرى اهلالكة ،وكل فرقة من الفرق أسقطت مفهوم (الناجية) عىل نفسها ،وجعلت
نموذجا معر ًّفيا شديد التحديد شديد الدقة ،جام ًعا مان ًعا ال يسمح بالنظر إىل فكرة
منه
ً
إمكان أو احتامل وجود احلق والصواب يف أي جانب آخر .فاحلق والصواب ال يتعددان،
وامتالكهام شأن الفرقة الناجية فقط ،وبالتايل فكل فرقة ال ترى حاجة إىل مراجعة ما لدهيا
أو االستدراك عليه ،ألنه حق كله وصواب كله ،وال نحتاج إىل مراجعة ما لدى غريها ألنه
باطل كله وضالل كله ،وماذا بعد احلق إلاَّ الضالل؟
وقد مرت عىل األمة كل هذه القرون املتطاولة ،فهل راجع أهل السنة فيها مقوالهتم
وآراءهم يف الفرق األخرى؟ وهل راجعت الفرق األخرى مقاالهتا وآراءها يف السنة
وغريهم من املخالفني هلم؟ مل حيدث الكثري ،واملراجعات اليسرية التي حدثت كانت تقرب
وكثريا ما تكون من أجل أن يقنع كل
باستمرار إلاَّ حاالت نادرة تفرضها ظروف بعينها،
ً
من الفريقني اآلخر بوجهة نظره وصحة مذهبه ،وكثري من حماوالت التقريب ولقاءاته من
املايض جرت يف هذا اإلطار؛ ولذلك فإهنا مل ِ
تنته إىل ما فيه غناء(.((1
تتمة ألطروحته يرى العلواين أن هذه العوائق مت ّثل عقبات فكرية وثقافية ،جتعل
ّ
أمورا يف غاية الصعوبة واحلراجة ،وأحيانًا يف
من عمليات املراجعة والنقد املعريف للرتاث ً
( ((1املصدر نفسه ،ص.16-13
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غاية اخلطورة .وقد كان العلواين واع ًيا بخطورة املهمة النقدية للرتاث اإلسالمي( ،((1وهي
بالتحديد ما سيتصدى له بكثري من التدقيق والتفصيل ،يف العديد من كتبه ودراساته ،إذ مل
ِ
يكتف العلواين بالتنظري لفقه املراجعات ،وإنام سعى إىل تقديم تطبيقات له عىل غرار ما قام
به يف كتبه السابقة الذكر.
ويأيت يف هذا السياق الكتاب الذي يمثل موضوع الشق الثاين من دراستنا ،ونعني به
كتاب( :نحو موقف قرآين من النسخ)( ،((1والذي خصصه الدكتور العلواين ملراجعة تراثنا
يف علم من أهم علوم القرآن ،هو علم الناسخ واملنسوخ ،وحماكمة الرتاث املتعلق بالنسخ
إىل القرآن املجيد ذاته؛ مراجعة أفضت إىل تفنيد دعوى وقوع النسخ يف القرآن الكريم مجلة
وتفصيلاً .
وسنقف عند بعض ما جاء يف كتب علم األصول وعلوم القرآن يف شأن الناسخ
واملنسوخ ،لتبني حقيقة ما اضطلع به العلواين يف كتابه من جهد لتنقية تراثنا مما حلق به
وأضيف إليه فيام يتعلق بمسألة النسخ .كام سنعمل عىل تبني معامل منهج العلواين يف رده
لدعوى النسخ يف القرآن املجيد.

ﷺ علم الناسخ واملنسوخ يف الرتاث اإلسالمي

يعد علم الناسخ واملنسوخ من أعظم علوم القرآن التي اجتهد علامء األمة يف وضع
قواعد هلا ،كام يعد العلم الذي أمجعت األمة عىل أن معرفته «أكيدة ،وفائدته عظيمة ،ال
يستغني عن معرفته العلامء ،وال ينكره إلاَّ اجلهلة األغبياء ،ملا يرتتب عليه من النوازل يف
األحكام ،ومعرفة احلالل من احلرام .روى أبو البخرتي قال« :دخل عيل هنع هللا يضر املسجد
خيوف الناس ،فقال :ما هذا؟ قالوا :رجل يذكّر الناس ،فقال :ليس برجل يذكّر
فإذا رجل ّ
( ((1يقول العلواين معرت ًفا بصعوبة مهمة عمليات املراجعة وخطورهتا« :لذلك فإنني ال أخفي أنني قد ترددت
كثريا ما حدثتني نفيس باالنرصاف
كثريا وأنا أحاول مقاربة هذا املوضوع والولوج إليه ،وال أخفي أنني ً
ً
جيا.
ترو
النارشين
ومن
ا،
ع
تشجي
اهليئات
ومن
ا،
ب
ترحي
اجلامهري
من
جتد
التي
السهلة
املوضوعات
تلك
إىل
ً
ً
ً
ومل ال يسع املرء ما وسع علامء أجالء عرب تارخينا الطويل كله طووا جوانحهم عىل مراجعاهتم وآرائهم
حتى ماتوا ،فاتسعت قبورهم ملا ضاقت عنه جمتمعاهتم؟ والذين رصحوا ببعض مراجعاهتم ،ونجوا من
املوت ربام خافوا عىل جثتهم أن تنبش عنها قبورهم ،ومن هؤالء عىل سبيل املثال :اإلمام فخر الدين
الرازي الذي أوىص تالمذته وحمبيه أن يدفنوه ليلاً
ورسا ،و َألاَّ يدلوا أحدً ا عىل موضع قربه؛ لئلاَّ تنبشه
ًّ
بعض فرق املخالفني ومتثل به ،وقد يزهد بعض القادرين عىل املراجعات والقراءة املعرفية ما يرونه من
أحوال أمتنا» .نحو مراجعات التجديد واالجتهاد ،م.س ،ص.57-56
( ((1دار السالم ،القاهرة ،ط األوىل1448 ،هـ2006 /م.
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الناس! لكنه يقول :أنا فالن ابن فالن فاعرفوين ،فأرسل إليه فقال :أتعرف الناسخ من
املنسوخ؟! فقال :ال ،قال :فاخرج من مسجدنا وال تذكر فيه .ويف رواية أخرى :أتعرف
الناسخ واملنسوخ؟ قال :ال ،قال :هلكت وأهلكت .ومثله عن ابن عباس»(.((1

وألمهية هذا العلم الكبرية فقد «اهتم العلامء بدراسة النسخ يف القرآن الكريم،
وصنفوا فيه ،وأفردوا له مؤلفات خاصة ،وكشفوا النقاب عن مواطنه ،وأزالوا الشبهات
التي أحيطت بموضوع النسخ ،ومن أبرز من أ َّلف يف النسخ كل من :ابن اجلوزي الفقيه
احلنبيل املتوىف سنة (597هـ) يف كتابه (أخبار الرسوخ بمقدار الناسخ واملنسوخ) ،وهو
مطبوع مع كتاب مراتب املدلسني البن حجر ،وأيب جعفر النحاس حممد بن أمحد املرادي
املتوىف سنة (338هـ) يف كتابه( :الناسخ واملنسوخ) وهو مطبوع هبامش كتاب (أسباب
النزول) للواحدي ،ومكي بن أيب طالب القييس املتوىف سنة (313هـ) يف كتابه( :اإليضاح
لناسخ القرآن ومنسوخه) ،وكتاب (اإلجياز يف ناسخ القرآن ومنسوخه) ،وكتب يف الناسخ
واملنسوخ كل من قتادة بن دعامة ،وأيب عبيد القاسم بن سالم ،وأيب داود السجستاين ،وأيب
بكر بن األنباري ،وأيب بكر بن العريب املعافري.((1(»...
ٍ
معان تدور بني النقل،
وعن معاين النسخ ومادته «يذكر اللغويون ملادة النسخ عدة

واإلبطال ،واإلزالة ،فيقولون :نسخ زيد الكتاب إذا نقله عن معارضة [مقابلة] ،ونسخ
النحل إذا نقله من خلية إىل أخرى ،ويقولون :نسخ الشيب الشباب إذا أزاله وحل حمله،
ويقولون :نسخت الريح آثار القوم إذا أبطلتها .وأمام هذه املعاين املتعددة للامدة ،نراهم
خيتلفون يف أهيا هو املعنى احلقيقي ،وأهيا جماز له ،ثم يتجاوز هذا اخلالف دائرهتم إىل
األصوليني واملؤلفني يف الناسخ واملنسوخ ،حني ينقلون عنهم.((1(»...
والراجح أن مادة النسخ وضعت لتدل عىل معنى اإلزالة؛ «فاإلزالة هي املعنى
احلقيقي ملادة النسخ يف القرآن كام يدل عىل ذلك استعامل القرآن نفسه ملادة النسخ ،إذ
نلحظ أنه (أي القرآن الكريم) مع استعامله للامدة يف معنى النقل ،يكاد حيكم بأن اإلزالة
هي معناها احلقيقي :بيان ذلك أنه عرب عن جواز النسخ يف ثالث آيات ،فاستعمل مادته يف
أوهلا ،واستعمل يف الثانية مادة املحو واإلثبات ،ويف الثالثة مادة التبديل ،وكل ذلك حيث

( ((1راجع :القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،القاهرة :دار احلديث ،ط1423 :هـ2002 /م ،ج ،1ص.479
( ((1انظر :حممد فاروق النبهان ،مقدمة يف الدراسات القرآنية ،اململكة املغربية :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،ط1415 ،1هـ1995 /م ،ص .207
( ((1مصطفى زيد ،النسخ يف القرآن :دراسة ترشيعية تارخيية نقدية ،املنصورة :دار الوفاء ،ط1408 ،3هـ/
1987م ،ج ،1ص.55
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يقول{ :ما َننْس ْخ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْسها ن َْأ ِ
ت بِ َخيرْ ٍ ِمن َْها َأ ْو ِم ْث ِل َها}(َ { ،((2ي ْم ُحو ال َّل ُه َما َي َشا ُء
َ
ْ َ ْ
َ َ
ِ
ِ
َ َ ٍ (((2
(((2
ِ
ِ
ُ
{وإ َذا َبدَّ ْلنَا آ َي ًة َمكَان آ َية}  .والذي يبدو لنا أن التعبري
َو ُي ْثبِ ُتَ ،وعنْدَ ُه أ ُّم ا ْلكتَاب} َ ،
عن النسخ باملحو واإلثبات يف آية ،وبالتبديل يف آية أخرى ...يوحي بأن مثلهام يف إفادة
معنى اإلزالة ،فاإلزالة هي معناه احلقيقي إذن»(.((2

وإذا انتقلنا إىل البحث عن حقيقة النسخ الرشعية ،بعد أن تب ّينا حقيقته وجمازه لغة،
فإن ما نسجله كمالحظة أوىل هو اختالف علامء األصول يف تعريف النسخ رش ًعا ،تب ًعا
يعرفه بأنه بيان انتهاء مدة
الختالفهم يف حتديد معناه لغة .وهكذا «نجد من األصوليني من ّ
التعبد مع الرتايض ،ومن يعرفه بأنه اخلطاب الدال عىل ارتفاع احلكم الثابت باخلطاب
املتقدم ،ومن يعرفه بأنه اللفظ الدال عىل ظهور انتفاء رشط دوام احلكم األول ،ومن يعرفه
فيقول :هو أن يرد دليل رشعي مرتاخ ًيا عن دليل رشعي مقتض ًيا خالف حكمه .ومن يذهب
يف تعريفه إىل أنه رفع تعلق مطلق بحكم رشعي ابتداء ،ومن يضطرب فيحاول اجلمع بني
عدة اجتاهات يف تعريفه ،ومن يستوحي القرآن والسنة وكالم املتقدمني فيعرفه بأنه رفع
حكم رشعي بدليل رشعي متأخر»(.((2
والتعريف األخري للنسخ -والذي مفاده بأنه رفع حكم رشعي بدليل رشعي متأخر-
هو الراجح عند مجهور العلامء ،ألنه «تعريف واضح بسيط ال غموض فيه وال تعقيد ،وأنه
يعود بالنسخ إىل مدلوله األول ،فريبط بينه وبني معناه اللغوي برباط وثيق ،ويستمد القرآن
الكريم والسنة املطهرة ،ولغة الصحابة والتابعني حقيقته الرشعية ،كام أنه تعريف جامع
مانع ال حيمل نو ًعا من النسخ ،وال يسمح بدخول ما ليس بنسخ يف نطاق النسخ كام حده،
باإلضافة إىل أنه يعرفه عىل أنه هو فعل الشارع ،وهذه هي حقيقته ،والشارع وحده هو الذي
يملك سلطة تقريره والقول به فيام شاء من أحكامه»( .((2إهنا مالحظات جتعل من تعريفنا
هو الراجح «واجلائز عند مجهور علامء األمة»(.((2
( ((2سورة البقرة ،اآلية .106
( ((2سورة الرعد ،اآلية .39
( ((2سورة النحل ،اآلية .101
( ((2مصطفى زيد ،النسخ يف القرآن ،م.س ،.ج ،1ص 65بترصف.
( ((2مصطفى زيد ،النسخ يف القرآن ،م.س ،.ج ،1ص.97
( ((2نفسه ،ج ،1ص.105
( ((2راجع :حممد احلفناوي ،دراسات يف القرآن الكريم ،ط .دار احلديث ،والقول وارد يف :القرطبي ،اجلامع
ألحكام القرآن ،م.س ،.ج ،1ص  ،382اهلامش رقم  .1وحممد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان يف
علوم القرآن ،بريوت  -لبنان :دار إحياء الرتاث العريب ،ط 1412هـ ،1991 /ج ،2ص.72
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قسم العلامء -القائلون بالنسخ -النسخ إىل قسمني:
وبناء عىل هذا القولّ ،

النسخ الكيل :وهو النسخ الواقع بني الرشائع الساموية ،فكل رشيعة متأخرة زمن ًّيا ،تأيت
أحكامها ناسخة لبعض أحكام الرشيعة التي سبقتها ،فمثلاً رشيعة عيسى ناسخة لرشيعة
موسى ،ورشيعة حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ناسخة لرشيعة عيسى .وبذلك تعترب رشيعة حممد ناسخة ملا
قبلها من الرشائع ،فال عمل بام يف رشيعة سابقة إلاَّ ما وافق الرشيعة اخلامتة اخلالدة.

وال يوجد مسلم ينكر هذه احلقيقة ،إذ ال نعلم أحدً ا من املسلمني أنكر نسخ رشيعة
نبينا حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص جلميع ما سبقها من رشائع ،إلاَّ ما ا ُّدعي عىل أيب مسلم األصفهاين ،وهذا من
التحامل عليه ،فإنه إنام أنكر النسخ اجلزئي يف الرشيعة اإلسالمية ال النسخ الكيل ،وكالمه
منصب عىل إنكار النسخ يف القرآن عىل وجه اخلصوص(.((2
النسخ اجلزئي :وهو النسخ الواقع يف الرشيعة الواحدة ،كأن يكون يف الرشيعة
الواحدة حكم جاء خمال ًفا حلكم سابق عليه ،وال يمكن اجلمع بينهام بتأويل مقبول ،فيكون
ً
ناسخا لألول.
الثاين حتماً
وجيمع مجهرة من علامء املسلمني عىل جواز وقوع النسخ اجلزئي يف القرآن الكريم،
بل يقرون بنسخ بعضه مستدلني بام ييل:
أول :قوله تعاىل{ :ما َننْس ْخ ِمن آي ٍة َأو ُنن ِْسها ن َْأ ِ
ت بِ َخيرْ ٍ ِمن َْها َأ ْو ِم ْث ِل َها}(.((2
َ
ْ َ ْ
َ َ
ثان ًيا :قوله تعاىلَ { :ي ْم ُحو ال َّل ُه َما َي َشا ُء َو ُي ْثبِ ُت َو ِعنْدَ ُه ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
َاب}(.((2
{وإِ َذا َبدَّ ْلنَا آ َي ًة َمك َ
َان آ َي ٍة َوال َّل ُه َأ ْع َل ُم بِماَ ُين َِّز ُل}(.((3
ثال ًثا :قوله تعاىلَ :
رابعا :قوله تعاىلَ { :فبِ ُظ ْل ٍم ِمن ا َّل ِذين هادوا حرمنَا َع َلي ِهم َطيب ٍ
ات ُأ ِح َّل ْت لهَ ُ ْم}(،((3
ْ ْ ِّ َ
َ
ً
َ َ ُ َ َّ ْ
لاَّ
ووجه الداللة فيها أهنا تفيد حتريم ما أحل من قبل وما ذلك إ نسخ ،وكلمة «أحلت هلم»
يفهم منها أن احلكم األول كان حكماً رشع ًّيا ال براءة أصلية.
خامسا :أن سلف األمة أمجعوا عىل أن النسخ وقع يف الرشيعة اإلسالمية ،كام وقع
ً
هبا.
( ((2حممد حممود ندا ،النسخ يف القرآن بني املؤيدين واملعارضني ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،ط،1
1417هـ1996 /م ،ص.25
( ((2سورة البقرة ،اآلية .106
( ((2سورة الرعد ،اآلية .39
( ((3سورة النحل ،اآلية .101
( ((3سورة النساء ،اآلية .160
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سادسا :أن يف القرآن آيات كثرية نسخت أحكامها(.((3
ً

وتب ًعا لذلك نوع القائلون بالنسخ يف القرآن ،النسخ إىل أنواع ثالثة:
األول :نسخ التالوة واحلكم م ًعا(.((3

الثاين :نسخ احلكم دون التالوة(.((3

الثالث :نسخ التالوة دون احلكم(.((3

كام يؤكد القائلون بالنسخ أن النسخ كام يشري القرآن الكريم ال خيلو من حكمة،
وليس فيه يشء من العبث يف كثري أو قليل .فقد فهموا من قوله تعاىلَ { :ما َنن َْس ْخ ِم ْن َآ َي ٍة
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
خريا من احلكم املنسوخ،
َأ ْو ُننْس َها ن َْأت بِ َخيرْ من َْها َأ ْو م ْثل َها} أن احلكم الناسخ قد يكون ً
وقد يكون مثله ،ذلك أنه قد يكون أخف منه ،ومصدر اخلريية فيه -حني يكون كذلك-
أنه أيرس يف العمل ،وقد يكون أشق منه ،ومصدر اخلريية فيه -إن كان من هذا النوع -أنه
أجرا ،وقد يكون هو واملنسوخ متامثلني يف السهولة أو املشقة ،ويف مقدار
أعظم مثوبة ،وأكثر ً
أجرا ،ولكن أسبقهام استنفذ الغاية من رشعه،
األجر ،فليس أحدمها أيرس أداء وال أعظم ً
وأصبح الثاين هو الذي تقتضيه املصلحة ،ويتطلبه املجتمع يف وضعه الذي تطور إليه...
وهذه احلكم (بكرس احلاء) وغريها مما ال نعلمه ،تشري إليها كذلك آية النحل ،حيث يعقب
{وال َّل ُه َأ ْع َل ُم بِماَ ُين َِّز ُل} ،ثم يقول يف الرد عىل الذين اهتموا
عىل تبديل آية مكان آية قائلةَ :
(((3
الرسول نتيجة للتبديل «بل أكثرهم ال يعلمون» .
( ((3الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،م.س ،.ج ،2ص.89
( ((3ويدل عىل وقوعه سم ًعا ما ورد عن عائشة اهنع هللا يضر أهنا قالت« :كان فيام أنزل من القرآن عرش رضعات
معلومات حيرمن ،ثم نسخت بخمس معلومات ،وتويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهن فيام يقرأ من القرآن .وهو
حديث صحيح» .الزرقاين ،م.س ،.ج ،2ص .110
( ((3ويدل عىل وقوعه آيات كثرية ،منها آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهي قوله تعاىلَ { :يا َأ َ هُّيا
ِ
الر ُس َ
ول َف َقدِّ ُموا َبينْ َ َيدَ ْي ن َْج َواك ُْم َصدَ َق ًة} منسوخة بقوله سبحانهَ { :أ َأ ْش َف ْقت ُْم َأ ْن
ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َذا ن َ
َاج ْيت ُُم َّ
ِ
ِ
ٍ
الزكَا َة َو َأطي ُعوا
الصلاَ َة َو َآتُوا َّ
يموا َّ
ُت َقدِّ ُموا َبينْ َ َيدَ ْي ن َْج َواك ُْم َصدَ َقات َفإِ ْذ لمَ ْ َت ْف َع ُلوا َوت َ
َاب ال َّل ُه َع َل ْيك ُْم َف َأق ُ
ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه} عىل معنى أن حكم اآلية األوىل منسوخ بحكم اآلية الثانية ،مع أن تالوة كلتيهام باقية».
الزرقاين ،م.س ،.ج ،2ص .111
( ((3يدل عىل وقوعه ما صحت روايته عن عمر بن اخلطاب وأيب بن كعب أهنام قاال« :كان فيام أنزل من القرآن:
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة» وأنت تعلم أن هذه اآلية مل يعد هلا وجود بني دفتي املصحف وال
عىل ألسنة القراء ،مع أن حكمها ٍ
باق عىل إحكامه مل ينسخ» .الزرقاين ،م.س ،.ج ،2ص.111
( ((3مصطفى زيد ،النسخ يف القرآن ،م.س ،.ج ،1ص.278
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ﷺ مراجعات العلواين للرتاث اإلسالمي املتعلق بالناسخ واملنسوخ

حتدثنا -أعاله -عن أمهية علم الناسخ واملنسوخ يف تراثنا اإلسالمي ،ومعناه عند
اللغويني واألصوليني ،وعند من اشتهر بالتأليف فيه أنواعه وأقسامه؛ ليعلم كم أخذت
قضية النسخ من جهود علامئنا ،وكيف هيمنت عىل تفكريهم ،بل لتعلم املنزلة التي احتلها
هذا العلم بني العلوم املتصلة بالقرآن الكريم.

ولنتبني جسامة املهمة التي اضطلع هبا أستاذنا طه جابر العلواين ،يف مراجعته للرتاث
املتعلق بنظرية النسخ ،الذي حيكم ببطالهنا مجل ًة وتفصيلاً  ،إذ يقول يف مقدمة كتابه« :وبعد
البحث الشاق املضني يف هذه القضية اخلطرية ،وصلنا إىل َّ
أن القرآن ك َّله من أول {الحْ َ ْمدُ لِ َّل ِه
ني} حتى قوله تعاىلِ :
{م َن الجِْ ن َِّة َوالن ِ
َّاس} حمكم ك َّله ،ال ناسخ فيه وال منسوخ،
َر ِّب ا ْل َعالمَِ َ
وأن َّ
ثابت ك ُّله ،معصوم من االختالف ك ُّلهَّ ،
كل ما ا ُّدعي نسخه يف هذا الكتاب -سوا ٌء يف
ذلك ما ا ُّدعي نسخه بالكتاب نفسه أو ا ُّدعي نسخه بالسنَّة -دعاوى عارية عن الصحة ،ال
يمكن أن نجد هلا أدلة معتربة ال من الكتاب وال من السنَّة النبو َّيةَّ .
وأن هناك ظرو ًفا خمتلفة
وجرت إىل ا ِّدعاء وجود ناسخ ومنسوخ يف القرآن الكريم،
قد أدت إىل هذا القول اخلطريَّ ،
والقرآن من ذلك ك ّله براء»(.((3
تس ّلح العلواين يف ر ّده لدعاوى النسخ التي أثبتها القائلون به ،بمنهج يقوم عىل
دراسة ما ا ُّدعي نسخه من آيات الكتاب الكريم ،وإعادة تفسريها بحيث يزول التعارض
ً
ً
منسوخا ،كام تتبع معاين كلمة النسخ يف مواطن
ناسخا ،وما ا ُّدعي كونه
بني ما ا ُّدعي كونه
مستنتجا َّ
أن مجيع اآليات التي وردت مادة (نسخ) فيها ال يراد هبا تلك
ورودها يف القرآن
ً
املعاين التي ذهب األصول ُّيون واملفسرِّ ون وال ُّلغو ُّيون إليها بنا ًء عىل ما سبق إىل األذهان،
ٍ
ِّ
بمتأخر ،أو
معان اصطالح َّية( :رفع حكم بحكم ،أو إبطال حكم متقدِّ م
واستقر فيها من
بيان انتهاء مدة حكم) وما إىل ذلك.
ومل يقترص عمل العلواين عىل ذلك ،بل تتبع العديد من النقول احلديثية( ((3املتعلقة

( ((3طه جابر العلواين ،نحو موقف قرآين من النسخ ،م.س ،ص.6
( ((3يقول العلواين« :ولعل من األسباب التي حولت هذا القول الغثيث -القول بوجود ناسخ ومنسوخ يف
القرآن الكريم -إىل مس َّلمة من املس َّلامت -لدى الكاتبني يف علوم القرآن وأصول الفقه -ذلك التساهل
العجيب يف قبول الروايات الضعيفة ،وتداوهلا ،والعناية بتناقلها ،وإشهارها ،ثم احلكم هبا عىل القرآن
املطهرة ألسباب كثرية؛ ومنها
القطعي املعصوم املحفوظ ،وعىل بعض ما تواتر وما صح من السنَّة النَّبو َّية َّ
ّ
قضايا االنتصار للفرق واملذاهب واملقاالت واآلراء ،وحماولة تعزيز كل فريق ملا تبنَّاه أو ذهب إليه من آراء
ولو بضعيف الروايات ،وسقيم النقول» .وقد قام العلواين يف بحثه برد العديد من هذه النقول والتي نورد
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بقضية النسخ ،فعمل عىل ردها وفق املنهج احلديثي املتعارف عليه يف قبول أو رد األحاديث.
منهج قاد العلواين يف خامتة كتابه إىل القولَّ :
إن النسخ وبالطريقة التي سار عليها املتأخرون
ٌ
من علامء األصول والقرآن والتفسري تطرح تساؤالت يف غاية اخلطورة ،ولذلك فال بد من
التو ُّقف عن األخذ به أو قبوله بأي حال من األحوال .ولعل من بني هذه التساؤالت:

 إذا قلنا بالنسخ يف تلك الفرتة الزمن َّية املحدَّ دة فرتة املدينة أفال يستدرجنا ذلك إىلالقول بالنسخ ،أو التوقف عن التطبيق ،أو استبدال تلك الترشيعات التي مضت عليها
القرون ترشيعات أخرى مغايرة لذات األسباب التي ذكرت لتسويغ النسخ يف عرص النبوة؟
َنس ْخ ِم ْن َءا َي ٍة}
 كيف يقع النسخ داخل اآلية الواحدة ،والقرآن خصه باآلية { َما ن َنامذج منها تعميماً للفائدة .قال أبو عبيد :حدثنا إسامعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال« :ال يقو َل َّن
أحدكم :قد أخذت القرآن ك ّله .وما يدريه ما ك ُّله؟ قد ذهب منه قرآن كثري ،ولكن قد أخذت منه ما ظهر».
وقال حدثنا ابن أيب مريم ،عن ابن هليعة ،عن أيب األسود ،عن عروة بن الزبري ،عن عائشة قالت:
«كانت سورة األحزاب تقرأ يف زمن النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مائتي آية ،فلام كتب عثامن املصاحف مل نقدر منها إلاَّ ما
هو اآلن»!!.
وقال حدثنا إسامعيل بن جعفر ،عن املبارك بن فضالة ،عن عاصم بن أيب النجود ،عن زر بن حبيش
قال يف سورة األحزاب« :اثنتني وسبعني آية أو ثالثة وسبعني آية ،قال :إن كانت لتعدل سورة البقرة ،وإن
كنا لنقرأ فيها آية الرجم ،قلت :وما آية الرجم؟ قال :الشيخ والشيخة فارمجومها البتة نكالاً من اهلل ،واهلل
عزيز حكيم».
وقال حدثنا عبد اهلل بن صالح ،عن الليث ،عن خالد بن يزيد ،عن سعيد بن أيب هالل ،عن مروان بن
عثامن ،عن أيب أمامة بن سهل أن خالته قالت« :لقد أقرأنا رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص آية الرجم :الشيخ والشيخة
فارمجومها ألبتة بام قضيا من اللذة».
وأخرج ابن الرضير يف فضائل القرآن ،عن يعىل بن حكيم ،عن زيد بن أسلم َّ
أن عمر خطب يف
يب بن كعب
الناس ،فقال« :ال تشكُّوا يف الرجم فإنَّه حق ،ولقد مهمت أن أكتبه يف املصحف ،فسألت أ ّ
فقال :أليس أتيتني وأنا استقرئها رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فدفعت يف صدري وقلت :تستقرئه آية الرجم وهم
يتسافدون تسافد احلمر» ،قال ابن حجر :وفيه إشارة إىل بيان السبب يف رفع تالوهتا وهو االختالف .أهو
االختالف يا حافظ األمة أم االختالق؟
وقال حدثنا حجاج ،عن أيب جريح أخربين ابن أيب محيد ،عن محيدة بنت أيب يونس قالت« :قرأ عىل
أيب وهو ابن ثامنني سنة يف مصحف عائشة{ :إِ َّن ال َّل َه َو َملاَ ِئ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ون َعلىَ النَّبِ ِّي َيا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َص ُّلوا
َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْس ِليماً } ،وعىل الذين يصلون يف الصفوف األوىل ،قالت قبل أن يغري عثامن املصاحف».
وقال حدثنا عبد اهلل بن صالح ،عن هشام بن سعيد ،عن زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار ،عن أيب
واقد الليثي :كان رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إذا أوحي إليه أتيناه فعلمنا ما أوحي إليه ،قال :فجئت ذات يوم فقال:
إن اهلل يقول« :إنا أنزلنا املال إلقام الصالة وإيتاء الزكاة ،ولو َّ
َّ
أن البن آدم واد ًيا ألحب أن يكون إليه الثاين،
ولو كان إليه الثاين ألحب أن يكون إليهام الثالث وال يمأل جوف ابن آدم إلاَّ الرتاب ،ويتوب اهلل عىل من
تاب».
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عىل فرض َّ
أن املراد هو اآلية القرآن َّية وليس املراد جز ًءا من آية عىل مذهب القائلني بالنسخ
لو تنزلنا للتسليم به؟
نصني خمتلفي املرتبة والنسبة؟ (موضوع نسخ الكتاب بالسنَّة
 كيف يقع النسخ بني َّوالعكس)؟
 -كيف ُيدّ عى النسخ بعد وفاة النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وبمثل تلك الرايات املتهافتة؟

القطعي بأخبار آحاد مل تثبت ،ويف كل منها
القرآين الثابت
 كيف ينسخ النّصّ
ّ
خاصة وقد أكّد العلامء عدم جواز نسخ القرآن بأحاديث األحاد ،ويف مقدّ متهم
مقال؟
ّ
أولئك القائلون بالنسخ!!

 كيف ينسخ القرآن املتواتر املتلو بمروي ال يتجاوز يف حالة صحته أن يكون خربآحاد ،أورده صاحبه باملعنى ،أخطأ يف فهمه أو نيس؟(.((3
إهنا أسئلة متثل اعرتاضات وجيهة عن القول بالنسخ ،وتزداد وجاهتها بالنظر إىل عدد
اآليات التي حكم القائلون بنسخها ،إذ «اعترب ابن العريب املعافري عدد اآليات املنسوخة،
مائة آية ،مخس وسبعون آية منسوخة بآية القتال ،وذهب ابن حزم يف كتابه معرفة الناسخ
واملنسوخ أن آيات النسخ تبلغ مائتني وأٍربع عرشة آية ،وذهب أبو جعفر النحاس يف كتابه
الناسخ واملنسوخ إىل أهنا تبلغ مائة وأرب ًعا وثالثني آية ،وأوصلها ابن سالمة الرضير إىل
مائتني وثالث عرشة آية»(.((4

ويف حني أوصلها ابن اجلوزي إىل مائتني وسبعة وأربعني آية( ،((4أغلبها منسوخ بآية
السيف .فالقول بآية السيف يعطل العمل بآيات قرآنية هي من القواعد الكلية واملبادئ
العامة يف الدين اإلسالمي ،من ذلك قوله تعاىل{ :لاَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين} ،حيث مل يرتك
املوسعني فيه آية من اآليات القرآنية الداعية إىل الصفح
أصحاب القول بالنسخ وخاصة ّ
والعفو والتسامح والصرب واملعاملة باحلسنى والدفع بالتي هي أحسن وغري ذلك ،مما هو
من أصول مكارم األخالق وأمهات الفضائل إلاَّ قالوا :نسختها آية السيف.
إن حماولة الدكتور العلواين من خالل كتاب( :نحو موقف قرآين من النسخ) عىل
لطافة حجمه ،قد تضمن معاجلة جادة وجريئة ،اشتملت عىل منهجية حيتاجها املبتدئ يف
الدراسات القرآنية والنقلية ،وال يستغني عنها املنتهي ،وإن نفع العلم بدرايته ال بروايته،
( ((3طه جابر العلواين ،نحو موقف قرآين من النسخ ،م.س ،ص.65
( ((4حممد فاروق النبهان ،م.س ،ص.207
( ((4مصطفى زيد ،النسخ يف القرآن ،م.س ،ج ،1ص.235
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وأصل الفساد الذي دخل عىل بعض العلامء نجم عن تقليد سابقيهم من املتقدمني من غري
بحث عماَّ صنفوه ،وال طلب للدليل عماَّ ألفوه ،ومن ذلك الكالم يف (الناسخ واملنسوخ)
كثريا من التخليط
فإن كثريين منهم قد أقدموا عىل القول يف (الناسخ واملنسوخ) وأوردوا ً
والعجائب والعظائم التي ينزه القرآن عنها.
ونظن أن كتاب( :نحو موقف قرآين من النسخ) قد عمل عىل محاية القرآن الكريم
من ذلك التخليط ،وتنزهيه عن كثري مما قيل يف هذا الشأن ،بتحقيق علمي دقيق قائم عىل
القرآن الكريم ،وما دار حوله من ثوابت السنة املطهرة ،فلعله ينهي اجلدال يف هذه القضية
اخلطرية ،ويرشد إىل سبيل اهلدى فيها.

ويأمل العلواين يف خامتة كتابه «أن يرفع هذا املوضوع من برامج التعليم يف سائر
املؤسسات التعليمية التي ينبغي أن تكون مهمتها -عىل الدوام -تعزيز اإليامن بالقرآن
املجيد ،وحتديه وإعجازه وإطالقه وهدايته للتي هي أقوم يف كل يشءَّ ،
وأن كل ما فيه -من
حرف وكلمة وآية أو بعض آية -إنام هي صادرة عنه -سبحانه وتعاىل -فال ريب فيه ،وال
تناقض وال اختالف»(.((4

ﷺ خامتة

وجتدر اإلشارة -يف خامتة هذ البحث -إىل أن موقف العلواين من النسخ ليس بد ًعا،
أمرا
وإنام سبقه إليه من املعارصين الشيخ حممد الغزايل ،إذ اعترب القول بالنسخ يف القرآن ً
باطلاً  ،إذ يقول« :فقصة النسخ أو احلكم بتحنيط بعض اآليات ،فهي موجودة ولكن ال
تعمل ،هذا باطل ،وليس يف القرآن أبدً ا آية يمكن أن يقال :إهنا ع ّطلت عن العمل وحكم
عليها باملوت ...هذا باطل ...كل آية يمكن أن تعمل لكن احلكيم العليم هو الذي يعرف
الظروف التي يمكن أن تعمل فيها اآلية ،وبذلك توزع آيات القرآن عىل أحوال البرش
باحلكمة واملوعظة احلسنة»(.((4

ويضيف الغزايل قائلاً « :هل يف القرآن آيات مع ّطلة األحكام بقيت يف املصحف
التامسا لألجر ،وينظر إليها كام ينظر إىل التحف الثمينة يف
للذكرى والتاريخ -كام يقولون-
ً
دور اآلثار؟ غاية ما يرجى منها إثبات املرحلة التي أ ّدهتا يف املايض ،أما احلارض واملستقبل
فال شأن هلا هبام؟!».
( ((4طه جابر العلواين ،نحو موقف قرآين من النسخ ،م.س ،ص.88
( ((4عمر عبيد حسنة ،يف مدارسة مع الشيخ حممد الغزايل ..كيف تتعامل مع القرآن ،املكتب اإلسالمي ،ط
الثانية1420 ،هـ1999 /م ،ص.110
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ثم يقول الغزايل« :من املسلمني من يرون هذا الرأي ...وهم يلجؤون إىل هذا الفهم
يتوهم من تناقض ظواهر اآلية .ونحن ال نميل إىل املسري مع هذا االجتاه ،بل ال نرى
دف ًعا ملا ّ
رضورة لألخذ به ،وسنرى عند التحقيق أن التناقض املتوهم ال حمل له ،وأن الترشيعات
النازلة يف أمر ما مرتبة ترتي ًبا دقي ًقا بحيث تنفرد كل آية بالعمل يف املجال امله َّيأ هلا .فإذا ذهب
هذا املجال ،وجاء غريه تلقفته آية أخرى بتوجيه يناسبه وهكذا ،فهل هذا التدرج يف الترشيع
(((4
يسمى ً
نسخا!»
ّ
واملالحظ أنه قد توالت يف العقدين األخريين الكتابات الرافضة لوقوع النسخ يف
القرآن الكريم( ،((4مما يدل عىل ممارسة حقيقية لفعل املراجعة والنقد للرتاث اإلسالمي
املتعلق بمسألة النسخ ،وهو ما نأمل أن يتعزز ليشمل كل شائبة من الشوائب التي علقت
بعلوم القرآن ،والتي يستخدمها خصوم القرآن إلثارة البلبلة يف صفوف املؤمنني الذين
ليس لدهيم معلومات كافية عن القرآن الكريم مثل :تقسيم القراءات إىل متواتر وآحاد
وشاذ ،واملعرب والدخيل ،واألخبار املتعلقة بجمع القرآن ،...وكلها حيتاج إىل مراجعة
ونقد وحسم ،إذ إن هذه األمور كام جرى تداوهلا يف املايض واستمر ،هي موضع استغالل
للخصم ،وفتنة لألبناء ،فهل من املعقول واملقبول أن تستمر أبواهبا مرشعة؟

( ((4املصدر نفسه ،ص .69
( ((4من األمثلة عىل ذلك:
 زياد خليل الدغامني ،دعوى النسخ يف القرآن الكريم يف ضوء واقعية اخلطاب القرآين ،م.س. حممد عامرة ،حقائق وشبهات حول معنى النسخ يف القرآن الكريم ،القاهرة :دار السالم ،ط األوىل،2010م.
 مجال البنا ،تفنيد دعوى النسخ يف القرآن الكريم ،القاهرة :دار الفكر اإلسالمي ،ط األوىل2004 ،م. مصطفى الندا ،النسخ يف القرآن بني املؤيدين واملعارضني ،القاهرة :الدار العربية للكتاب ،ط األوىل،.1996
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ﷺ مفتتح

ً
انتعاشا يف جمال الدراسات
يتط ّلع الدرس الثقايف العريب إىل أن يشهد
ٍ
مستويات عدة ،منها :ال ُبحوث املصطلحية
النقدية والعلوم اإلنسانية عىل
والدراسات االجتامعية ،والكتابات ذات األبعاد املنهجية احلديثة
واملفهومية،
ُ
يف األدب والفلسفة واالجتامع والعلوم احلديثة ،وكذا البحوث املعرف َّية بني
ِ
ودروس الفقه والتاريخ والعقائد وغريها.
الدرس األكاديمي
ويأيت النقد الثقايف والدراسات الثقافية وفلسفة التأويل يف مقدمة هذه
ِ
أغلب هذه االشتغاالت االستغراق يف
االهتاممات املتطلعة ،لكن ُيالحظ عىل
املحطات النظرية والتارخيية والتبجيلية أحيانًا ،مع استهالك سلبي ملقوالت
احلداثة وما بعد احلداثة ،بعيدً ا عن املساءلة النقدية والتطبيق والتَّمكني يف
فكرا وثقافة واقتصا ًدا واجتام ًعا ،وهذا ما يتطلب جدًّ ا
الواقع
العميل لألمة ً
ِّ
ِ
ومؤثرا من املفكرين والنقاد يف الساحتني العربية واإلسالمية،
واجتها ًدا معم ًقا
ً
ممن اكتسبوا خربات علمية رصينة يف النقد والفكر والتنوير ،حيث ينتظر منهم
* باحث من اجلزائر
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َ
سؤال التجديد للنقد الثقايف بأبعاده العمل َّية يف واقع احلقول الثقافية العامة.
أن ُيعيدوا

وألمهية هذا املوضو ِع وما يعرتضه من إشكاليات يف املجال العريب ،يأيت هذا احلوار
أهم إشكاالت ِالنقد الثقايف،
مع املفكر والناقد البحريني الدكتور نادر كاظم ،متحد ًثا عن ِّ
وتفا ُع ِ
الت اهلويات الثقافية ،وموقعية الثقافة العربية اإلسالمية املعارصة يف فضاءات الثقافة
احلضارية يف العامل ،ومتطر ًقا إىل آخر أعامله النقدية الثقافية املميزة.

 بداية كيف يعرف لنا املفكر والناقد الثقايف الدكتور نادر كاظم نفسه ،ومتى
انطلقت رشارة الفكر والنقد لديه لتفتح آفاقا ثقافية مشعة عىل األفق العريب
واإلنساين؟

أتصور أن ما حيتاج القارئ أن يعرفه عني هو أين كاتب من البحرين ،وأعمل أستا ًذا
ّ
للدراسات الثقافية بجامعة البحرين .أما عن دراستي األوىل فقد كانت يف جمال النقد احلديث،
ويف مرحلة الدكتوراه بدأت يف اهتاممي املركّز عىل الدراسات الثقافية ،ونقاط التقاطع بني النقد
الثقايف واألنثروبولوجيا الثقافية وإسهامات الدرس الفكري احلديث وما بعد احلديث.

وتعود جذور هذا االهتامم إىل منتصف تسعينات القرن العرشين ،وهي احلقبة التي
بدأت فيها باالهتامم بالنظرية النقدية ،والنقد الثقايف والدراسات الثقافية ،وهو اهتامم ُصقل
مع الزمن بالعديد من املشاركات يف املحارضات والندوات واملؤمترات ،وكتابة املقاالت
النقدية والفكرية ودراسات كثرية منشورة يف دوريات عديدة ،إىل جانب كتب تتناول قضايا
تقع يف دائرة واسعة بني الثقافة واهلوية والتاريخ والفكر السيايس.

ﷺ النقد والتفكيك

 ليس النقد جمرد تفكيك للمبنى واملنحى يف فكرة أو نص أو مرشوع أو حدث
ما ،وإنام هو حماولة جتاوز للمألوف وابتكار للواقع من جديد ،ما رأيكم يف
أطروحات النقد والتفكيك عرب ًّيا؟
يمكن ألي كاتب أن هيتم بالنقد باملعنى الداخيل كتحليل أو تفكيك للبنى ،لكن
ينكب ناقد أديب عىل حتليل نص أديب
املهم ،بالنسبة يل ،هو ما وظيفة النقد يف هذه احلالة؟ ملاذا
ّ
يتكرس باحث لتفكيك بنى الرتاث العريب عىل سبيل املثال؟ وملاذا هيتم
حتليلاً داخل ًّيا؟ وملاذا ّ
سوسيولوجي ما بتحليل وتفكيك ُبنى جمتمع ما؟
إن النقد يف هذه احلاالت بالتحليل والتفكيك ،ليس هد ًفا بحد ذاته ،وإلاَّ كان عىل
الناقد والباحث والسوسيولوجي أن يقف عند حدود التحليل والتفكيك فحسب ،بل
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املطلوب التقدم خطوة أخرى إىل األمام .وبالنسبة يل ،فإن هذه اخلطوة األخرى تتصل
بالغرض من كل هذا التحليل والتفكيك ،أي ملاذا يقوم كاتب ،كام فعل الراحل حممد عابد
اجلابري عىل سبيل املثال ،بتحليل بنيات وآليات إنتاج املعرفة يف الرتاث العريب (الربهان،
العرفان ،البيان) ،أو بنيات العقل السيايس العريب (القبيلة ،الغنيمة ،العقيدة)؟

عيل يف هذه اخلطوة هو :ما قيمة كل هذا اآلن؟ بم ينتفع اإلنسان
السؤال الذي ّ
يلح َّ
واملجتمع هبذا التحليل والتفكيك؟ يمكنني أن أتفهم أن هيتم باحث ما بمجرد التحليل
يرشح عامل ما كائنًا ح ًّيا ما؟ لكن إىل أي مدى يمكننا أن ننظر إىل جهد هذا
والتفكيك متا ًما كام ّ
يرشح جسم فراشة أو دودة أو طائر إلاَّ ملجرد املتعة فقط؟
العامل بعني التقدير ،وهو الذي ال ّ
يمكنك أن تقيم بنيانًا ضخماً من التحليل والتفكيك لبنيات الرتاث واملجتمع والنصوص
والثقافات ،ولكن األهم ،يف نظري ،هو قيمة كل هذا اجلهد وإسهامه يف الدفع باجتاه حتسني
حياتنا كبرش وكائنات وكون.
قد يذكرك هذا بالربط الذي أقامه منذ الستينات يورغن هابرماس بني (املعرفة واملصلحة)،
أيضا،
بني املعرفة اإلنسانية (النقد يف هذه احلالة) واملصلحة اإلنسانية ،ولنضف هنا ،الكونية ً
لكنه يذكر ،كذلك بام أسامه الراحل إدوارد سعيد بالنقد اإلنساين ،أو النقد الدنيوي ّ
التدخيل ،أو
النقد الديمقراطي املشبوك باألنسنة واملستثمر لصالح املجتمع واحلياة اإلنسانية.

وهلذا السبب أراين ال أحتمل الكثري مما ُيكتب ،هذه األيام ،يف جمال النقد األديب
النصويص ،والتحليل السوسيولوجي التطبيقي العقيم ،وحتى قراءة الرتاث التي تبقى حبيسة
«اخلطوة األوىل» .سيبقى هؤالء باحثني متخصصني يف جمال علمي ض ّيق ،ربام يكونون ناجحني
أكاديم ًّيا ،ويرتقون بسهولة يف التدرج األكاديمي ،وهذا عرض ملرض أخطر ينخر يف جسم
املعرفة األكاديمية ،لكنهم يبقون منغلقني عىل أنفسهم ،وعىل ختصصهم الذي يزداد انغال ًقا ،يف
جيل عىل انعدام جدواه ،وهم يف الغالب يكتبون كتابة ممُ َّلة ،وبلغة اصطالحية عصية عىل
مؤرش ّ
الفهم ،وغرضهم األسايس من الكتابة هو الرتقي األكاديمي ال التغيري االجتامعي أو السيايس.

ﷺ النقد الثقايف
 كيف جتدون راهن النقد الثقايف يف املشاهد الثقافية العربية مقارنة مع بدايات
ومنتصف القرن املايض؟

خمرجا للنقد العريب من أزمة انغالقه عىل نفسه،
حني ظهر النقد الثقايف عرب ًّيا كان
ً
وعىل نصوصيته املفرطة ،وعىل عدم جدواه .ظ ّن بعض الدارسني أن أزمة النقد تكمن يف
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ضيق موضوعاته ،وانغالق االهتامم النقدي عىل النصوص األدبية فقط.

ومن أجل جتاوز هذه األزمة ليس علينا سوى توسيع هذا االهتامم ،من خالل توسيع
مفهوم النص بحيث ينطبق عىل كل يشء حيمل معنى ،ويتمتع باتساق مقبول من شعر ورسد
ومرسح وفن وشائعة ولعبة شعبية ومقالة صحفية وكتابة تارخيية وترصيح سيايس ...إلخ.
هذا تشخيص متداول ،وهو حيرص أزمة النقد يف حدود االشتغال النقدي وموضوعاته
اتسا ًعا أو ضي ًقا .إلاَّ أنني أتصور أن أزمة النقد تتصل بام هو أكثر جذرية من هذا .فهي أزمة تتصل
بوظيفة النقد ومسؤوليته السياسية واألخالقية ،وبالتنكر لطبيعته التدخلية جتاه العامل وقضاياه.

صحيح أن كل املدارس النقدية احلديثة من بنيوية وما بعد بنيوية ،كان هلا إسهامها
املميز يف انفتاح موضوعات االشتغال النقدي ،إلاَّ أن الصحيح كذلك أن كل الذي أنجزه
هذا االنفتاح هو حتويل الظواهر واألحداث واألشياء واألفكار واخلطابات إىل جمرد
نصوص ،األمر الذي يعني انتزاعها من حضورها املادي الفعيل ،فصار بإمكان أي ناقد
نصا» ،أو عن «املذبحة
نصا» ،أو عن «داعش بوصفها ًّ
أن يكتب عن «اإلرهاب بوصفه ًّ
نصا» ،أو عن «انتفاضات الربيع العريب بوصفها
نصا» ،أو عن «حرب غزة بوصفها ًّ
بوصفها ًّ
نصا» ...إلخ .صار كل هذا ممكنًا ،إلاَّ أنه مل يسهم إلاَّ يف إغراق هذه الوقائع اخلطرية واملؤملة
ًّ
يف نصوصية ناعمة ورقيقة ،ولعوب حدّ العبث واخلواء والتفاهة.
تن ّبه والرت بنيامني وهو خيتم مقاربته الرائدة حول «العمل الفني يف عرص االستنساخ
اآليل» ،إىل أن الدولة الفاشية -وهي املعادل الغريب للدولة العربية التسلطية -تلجأ من أجل
محاية ملكيتها للثروات والسلطة إىل «تنظيم اجلامهري الربوليتارية احلديثة النشأة دون التأثري
عىل بنية امللكية التي تتوق اجلامهري إىل تصفيتها».

وبدلاً من أن تتنازل هذه الفاشية للجامهري عن حقها يف تغيري عالقات امللكية ،فإهنا
تعمد إىل إعطاء هذه اجلامهري الفرصة للتعبري عن نفسها ،وذلك من باب التنفيس وبام يمكّن
تتلهى اجلامهري بتمتعها بفرصة التعبري املمنوحة هلا.
الفاشية من «االحتفاظ بامللكية» يف حني ّ

يتجسد
و«النتيجة املنطقية» هلذا هي «إدخال اجلامليات إىل احلياة السياسية» ،وهو ما
ّ
عاد ًة يف جتميل السياسة والعامل ،وتنصيص احلياة والواقع والتجارب واألحداث ،أي
التعامل مع كل ذلك عىل أنه جمرد نصوص!
يعكس هذا النوع من «جتميل العامل» وتنصيص احلياة والواقع ،حالة جديدة من
برودة الشعور ،وفقدان احلس ،وانعدام اإلحساس بالعامل خارج الكتابة .وإلاَّ كيف يستطيع
أي ناقد أن يكتب «عن مجاليات املكان يف الرواية الفالنية» ،دون أن يقول شي ًئا حول ما
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جيري يف هذا البلد من انتهاكات ومعاناة؟ هل يستطيع أحدنا أن يتخ ّيل ذلك؟ نعم ،يستطيع
ذلك! وذلك إذا كان الناقد فاقد اإلحساس أو المبال ًيا بمن حوله وبام جيري حوله!

هذه عزلة تؤسس لرضب من الالمباالة جتاه العامل وحوادثه املؤملة ،وجتاه البرش
ومعاناهتم القاسية .إلاَّ أن هذه الالمباالة ستصبح سيدة املوقف يف هذا النوع من النقد،
وكأن الالمباالة هي النتيجة احلتمية لتلك اجلاملية املفرطة والنصوصية املعممة.

قد تكون هذه النصوصية املفرطة جيدة الصياغة والتصميم ،إلاَّ أهنا عديمة اجلدوى،
وال تكاد تقول شي ًئا ذا مغزى .وقد سبق لستوارت هول ،وهو أحد أهم املنظرين واملؤسسني
وجه نقدً ا قاس ًيا ملا آلت إليه الدراسات الثقافية يف األكاديميا
للدراسات الثقافية ،سبق له أن ّ
األمريكية عىل وجه اخلصوص .يشري هول يف مقالة له بعنوان« :الدراسات الثقافية وإرثها
النظري» إىل وجود «طوفان تفكيكي شكالين» اجتاح الدراسات األدبية والنقدية األمريكية،
وأن هذا الطوفان اجتاح الدراسات الثقافية ،فأصبحت هذه األخرية قادرة عىل التكلم
بطالقة ،يستخدم هول تعبري «التكلم من البطن» لإلشارة إىل هذه الطالقة عن السلطة،
والسياسة ،والعرق ،واجلندر ،واخلضوع ،واهليمنة ،واإلقصاء ،واهلامشية ،واآلخرية ...إلخ.
إلاَّ أن التنظري النصويص الساحق حول هذه القضايا ،ينتهي «إىل ترسيخ السلطة والسياسة
أمورا ختص اللغة والنصية ذاهتا» ،وأهنا جمرد «قضايا خطابية» ال أكثر.
بوصفهام ً
وهذا يكشف عن خطر يتهدّ د الدراسات الثقافية والنقد الثقايف ،وهو يف احلقيقة يتهدّ د معظم
املعارف اإلنسانية ،وهو «خطورة العمل النظري القاتل» ،بحيث جيري ترسيخ السلطة واهليمنة
ثمة خمرج أمام
واإلخضاع واهلامشية بمجرد التنظري عنها بطريقة نصوصية وخطابية .وليس َّ
الدراسات الثقافية والنقد الثقايف إلاَّ أن يكونا ،كام كانت بداياهتا يف الدراسات الثقافية الربيطانية
ِ
أثرا ما».
تغريا ما ،وتحُ دث فيه ً
إبان الستينات« ،ممارسة تفكر دائماً بالتدخل يف عامل ستحقق فيه ً

ﷺ إشكاليات اهلوية والتنوع
 كلام وردت عبارة اهلوية الثقافية وجدنا الكثري يف اجلغرافية العربية واإلسالمية
التنوع والتعدّ د واالختالف ،يف قبال ما يعربون عنه
يتوجسون من مسائل ّ
باهلوية الثقافية اخلاصة ،معتربين أن مناقشتها بمثابة هتديد للذات والسلم
األهيل العام ،يبدو أن فوبيا اهلويات إن صح التعبري تؤرش لضبابية حول ماهية
اهلوية يف املنظومة السوسيوثقافية العربية؟
دعني أعود بك إىل الوراء قليلاً  ،وإىل فرتة مبكرة من الفكر العريب احلديث عندما
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جرى احلديث عن إشكالية الرتاث واملعارصة .كانت إحدى األفكار املطروحة يف هذا
اجلدل تقول بأن العودة إىل الرتاث هي عودة مهمة من أجل النهضة .وفات هؤالء أننا
كمجتمعات نمتلك أكثر من تراث وذاكرات متعددة ،مما يعني أن العودة إىل الرتاث ستكون
عودة إىل تراثات وذاكرات متعددة وربام متخاصمة.
لقد كان السبب وراء فكرة العودة إىل الرتاث ،أن أصحاب هذه الدعوة تصوروا
عن حسن نية -أن جمتمعاتنا منسجمة من حيث القومية والدين ،وأهنا لذلك متتلك ترا ًثاموحدً ا وذاكرة مشرتكة .تبني فيام بعد أن هذا مل يكن سوى وهم ،وهو وهم اندفعنا فيه بعيدً ا
ّ
وبحسن نية أحيانًا كي ال نسمح للتنوعات أن حتدث تشققاهتا التي ال تلتئم يف جمتمعاتنا.
ولكن العقود األخرية املنرصمة أماطت اللثام عن حقيقة مزعجة ،وهي أن جمتمعاتنا
كثريا منها
تفتقر إىل االنسجام الثقايف واإلثني والديني واملذهبي وبدرجات متفاوتة ،وأن ً
مل ينجز بعد وحدته الوطنية .طب ًعا ال يمكن مقارنة بلد مثل لبنان والعراق ببلد مثل مرص،
ولكن هذا ال يعني أن مرص بلد منسجم دين ًّيا أو حتى إثن ًّيا بصورة كاملة ،فهناك األقباط
وهناك أهل النوبة وهناك أقليات صغرية هنا وهناك.

هناك من يتصور أن طرح املوضوع هبذه الطريقة يتسبب يف إحداث هذه التشققات
والتخندقات الطائفية واإلثنية ،وأنا أتصور أن هذا كالم ال معنى له ،وأن أصحابه أعمتهم
نيتهم احلسنة (هذا إذا أحسنا الظن) عن تذكر حجم الفظائع واملذابح واملظامل والتمييز
والتهميش واإلقصاء الذي كان من نصيب األقليات واجلامعات الضعيفة واملهمشة
يف جمتمعاتنا ،فلم يرفع هؤالء أصواهتم بأننا أمة واحدة حني كان هذا النظام العريب
الديكتاتوري أو ذاك يذبح أقلياته ومجاعاته الضعيفة دون رمحة ،كام أهنم مل يرفعوا أصواهتم
ملطالبة هذا النظام أو ذاك برضورة أن يعامل مواطنيه معاملة متساوية ،و َألاَّ يميز بينهم بام
أننا أمة واحدة.

التعددية يف جمتمعاتنا معضلة ،وهي معضلة تعبرّ عن نفسها بتجليات متعددة،
واهلوية واحدة من هذه التجليات .وأنا ال أقول :إن معضلة التعدد يمكن اختزاهلا يف اهلوية
يف مستواها الثقايف أو االجتامعي ،إلاَّ أن حل هذه املعضلة يمكن أن يتحقق إذا أحسنا إدارة
التنوع بني هوياتنا املتنوعة.
وعىل هذا ،فإن التعامل القمعي واالحتكاري مع اهلويات من خالل اصطفاء
هوية واحدة لتكون هي “اهلوية الوطنية الرسمية” وإقصاء اهلويات األخرى ،هذا النوع
من التعامل يرتاءى للبرش املستهدفني به عىل أنه ال يقل خطورة وقسوة من املظامل الواقعية
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القائمة عىل السياسة أو االقتصاد .فالرسالة التي تفهم من هذا التعامل هي أن الدولة ال
تعرتف هبم.
وبعيدً ا عن التوظيف السيايس ملوضوع اهلوية ،فإن الفهم القومي  -الديني للهوية
الذي م ّيز التيارات القومية واإلسالمية يف املجتمعات العربية ،كان يدافع عن هوية كبرية
منسجمة لكل أبناء األمة من املغرب حتى عامن ،أو من املغرب حتى أندونيسيا .وبالنسبة
هلذا النوع من الفهم فإن احلديث عن تنوع داخل األمة ال يعني سوى التجزئة واالنقسام
ومتزيق وحدة األمة.

يف حني أن أغلب هذه التيارات كانت تدافع عن نسخة حرصية وأحادية ،وذات
مضمون سيايس من اهلوية القومية (املوالية هلذا النظام والتوجه أو ذاك ،ألن هذا النظام
القومي أو ذاك االجتاه العرويب لن يرتدد يف معاقبة قوميني آخرين إذا عارضوه أو اختلفوا
معه) ،ومن اهلوية اإلسالمية التي ال تعدو كوهنا هوية طائفية تلبس لبوس اإلسالم ،يف حني
أن حدودها ال تتسع -مهام كربت -الستيعاب التنوعات املذهبية داخل اإلسالم ،فضلاً
عن التنوعات الدينية غري اإلسالمية.
ثم إن مثل هذا الفهم احلرصي للهوية ،عادة ما يصطدم مع مفهوم املواطنة الذي
تتأسس عليه الدولة احلديثة .إن مواطنو الدولة ينتمون إىل قوميات وأديان متنوعة ،يف حني
أن اهلوية احلرصية ،قومية كانت أم دينية ،ال تتطابق مع حدود املواطنة.

ﷺ النظرية واإلبداع
 لديكم اهتامم الفت بجذور الفعل الثقايف الغريب بأقاليمه الثقافية املتعددة
ومدارسه املتفاعلة إىل اليوم ،وتأسيسات فلسفات احلداثة وما بعدها ،من
خالل جتربتكم الثقافية واملعرفية وإسهاماتكم املعرفية كيف يمكن للمنظومة
الثقافية العربية اإلسالمية أن تسهم يف مداوالت الثقافة واحلضارة عامل ًّيا؟
لقد اهتممت مثل كثريين من أبناء جييل ،بالنظريات يف بيئاهتا الغربية (األوروبية
واألمريكية والكندية) ،كام اهتممت بالنظريات ذات األصول غري الغربية باملعنى احلرصي:
اآلسيوية واإلفريقية والالتينية .أقرأ لفوكو كام أقرأ إلدوارد سعيد ،وجلاك دريدا ،كام هلومي
بابا وغياتري سبيفاك أماريتا سن ورانجيت جوها وعبد الكريم رسوش وكتاب ومنظري
أمريكا الالتينية وإفريقيا.
وأتصور أن إنتاج النظرية أصبح عامل ًّيا أكثر مما كان علية إبان العرص الغريب احلرصي.
َّ
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ال يمكن التقليل اآلن من أصالة اإلنتاج النظري اهلندي عىل سبيل املثال .وأجد نفيس اآلن
أكثر حرية يف استثامر النظريات والتفسريات التي أجدها مفيدة يف مقاربايت سواء كانت
غربية أو هندية أو إيرانية أو غريها.
ومع هذا فإن علينا أن نجيب عن سؤالك بدقة أكرب .ما الذي يمنع البيئات العربية
واملسلمة من اإلسهام النظري يف اإلنتاج الثقايف العاملي؟ بالطبع هناك إسهامات عربية
ومسلمة ذات وزن هنا وهناك ،إلاَّ أن اإلبداع يف إنتاج النظرية حيتاج إىل بيئات متكينية
وداعمة ،فهو حيتاج إىل جامعات بمستويات جيدة ،ومؤسسات ثقافية ناشطة ،وبيئات
حوار ونفاش حم ّفزة ،وضامنات أكيدة حلريات التعبري والكتابة والنقاش ،فال يمكن أن تبدع
يف اإلنتاج النظري وأنت مهدد يف حياتك أو رزقك سواء من قبل هذا النظام السيايس أو
تلك اجلامعة الدينية أو غريها.

ﷺ ملاذا نكره؟
 يف أي سياق جاء إنجاز كتابكم الالفت يف عنوانه« :ملاذا نكره؟»؟

جاء كتاب «ملاذا نكره؟» يف سياق حماولة لفهم انتعاش خطابات الكراهية يف
السنوات األخرية .وأتصور أن املجتمع احلديث ،كام يقول عامل االجتامع األمريكي ريتشارد
سينيت ،يامرس رض ًبا من العمليات يسميها «نزع مهارات اإلنسان» االجتامعية أو احلوارية
والترصف بلباقة معهم ،وإجياد نقاط
أو التواصلية مثل مهارة اإلصغاء اجليد لآلخرين،
ّ
االتفاق ،وإدارة االختالف ،والتعاون معهم.
واملفارقة الغريبة يف العرص احلديث هي أن العوملة أفسحت املجال حلراك برشي هائل
وغري مسبوق يف كل التاريخ البرشي ،بحيث صارت املجتمعات املتقدمة تعتمد عىل تد ّفق
عاملة أجنبية عابرة للحدود ،وتضم مجاعات خمتلفة دين ًّيا وإثن ًّيا ويف أساليب حياهتا املختلفة،
يف هذا الوقت يزداد التعصب بني الناس ،وتنتزع احلياة اليومية منهم مهاراهتم االجتامعية
التي تؤهلهم للتعاون والتواصل مع اآلخرين املختلفني.
إننا نفقد مهارات التعاون الالزمة جلعل العيش يف جمتمع متنوع جتربة ناجحة وغنية.
لقد أحرزنا تقدُّ ًما مذهلاً عىل مستويات عديدة ،إلاَّ أننا عاجزون عن التقدّ م بخطى ملموسة
عىل صعيد التعامل مع نوازعنا العدوانية التي يبدو أهنا أعمق ّ
جتذ ًرا مما تومهنا ،ومما توهم
كثريون راهنوا بأن التقدم والتحديث وتكنولوجيا االتصال ستضع حدًّ ا هنائ ًّيا للعداوات
والتناقضات والكراهيات بني البرش.
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إلاَّ أن هذا االنتصار مل يتحقق ،والعداوات والتناحرات والكراهيات واألحقاد
ِ
ختتف ،بل ما زالت الكراهيات املنفلتة إىل اليوم قادرة عىل االستفزاز واجلرح
العنيدة مل
واإليذاء ،بل إهنا ازدادت قدرة عىل ذلك مع زوال عزلة اجلامعات (القوميات واألديان
والطوائف) ،واهتزاز فضاءاهتا اخلصوصية املغلقة ،وتقدم االتصاالت بحيث صارت أخبار
ّ
تستحث معها ،يف كل مرة ،انعكاساهتا
الكراهيات وحوادثها تنتقل برسعة فائقة ،وصارت
اخلطرية.

وكأن «التسهيل الالمتناهي لوسائل املواصالت» قد بدأ يفعل فعله ولكن بطريقة
عكسية .فالتعصب والتقوقع القوميان مل يرتاجعا ،وموقف العداء داخل األمة وبني األمم
ِ
هتتز .بل صارت ّ
تتغذى عىل هذا «التسهيل الالمتناهي
مل
خيتف ،والكراهيات بني البرش مل ّ
تطوعه لصاحلها.
لوسائل املواصالت» واالتصاالت،
وتتوسل به ،بل ّ
ّ

ﷺ الشيخ والتنوير
 ماذا عن إضافتكم النوعية اجلديدة يف حقل النقد الثقايف «الشيخ والتنوير»؟
هل هي خطوة استباقية نحو املوجة الثانية للتجديد الثقايف يف اجلغرافية العربية
معمقة للتفكري الديني عىل أسس فلسفة التنوير؟
اإلسالمية ،أم قراءة نقدية ّ

كتاب «الشيخ والتنوير» الصادر حدي ًثا هو قراءة مغايرة يف تاريخ التنوير يف البحرين
إنساين
وبالتوسل باملفهوم الكانطي للتنوير كمرشوع
واخلليج .وقد حاولت يف هذا الكتاب،
ّ
ّ
وحر ّيتنا
ينهض عىل الدفاع عن ح ّقنا األصيل كأفراد يف أخذ مصرينا بيدنا ،ويف امتالك قرارنا ّ
وجرأتنا عىل الفهم واستخدام عقولنا بال وصاية ،ويف الوفاء هلو ّيتنا اإلنسان ّية الكون ّية.

بالتوسل هبذا املعنى للتنوير ،أن أقدّ م قراءة ترتكز عىل إسهامات
أقول :إنني حاولت
ّ
ثالثة من رواد التنوير وشيوخه يف البحرين ،وهمّ :
حممد اخلليفة ،شيخ
الشيخ إبراهيم بن ّ
التّنوير يف البحرين ،والذي يم ّثل الضوء األول يف تاريخ التنوير ،وذلك عرب مطالبته املستديمة
بمجاراة روح العرص واالنفتاح عىل العامل ،وعرب شغفه الكبري بالكتب واملجالت العرص ّية
األول
التي ما كانت تأيت آنذاك ألحد يف البحرين سواه ،وعرب تأسيس املجال العام احلديث ّ
يف البحرين (منتدى ّ
الشيخ إبراهيم الثقايف) ،واملكتبة احلديثة األوىل ،ووكالة استرياد الكتب
العرصي الوطن ّية األوىل (مدرسة اهلداية اخلليفية).
األوىل ،ومدرسة التّعليم
ّ
وقد أخذ مرشوع التنوير أبعا ًدا أعمق وأوسع مع نارص اخلريي ،شيخ املؤرخني
رواد منتدى ّ
وحتر ًرا
البحرينيني ،وأحد أبرز ّ
الشيخ إبراهيم ،وأكثر املث ّقفني البحرينيني جرأ ًة ّ
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األول من القرن العرشين.
فكر ًّيا خالل النّصف ّ

طرح نارص اخلريي ألول مرة يف اخلليج ،فكرة الدولة الوطنية ،ودولة العقد
جسد نموذج املثقف الشجاع الذي سعى إىل استخدام عقله
االجتامعي ،ودولة احلقوق ،كام ّ
متحررا من أية وصاية دينية كانت أو اجتامعية ،وقد دفع ثمنًا باه ًظا يف سبيل ذلك.
ً
حممد صالح خنجي ،القريب من ّ
أ ّما ّ
الشيخ
الشيخ الثالث فهو الشيخ
ّ
األزهري ّ
ييل) ،فهو صاحب ّأول وأجرأ حماولة
إبراهيم وزميل نارص اخلريي يف (نادي إقبال أوال ال ّل ّ
الرغم من صعوبة التّحقق من ا ّطالعه عىل (رسالة يف
يف تأصيل التّسامح دين ًّيا .وعىل ّ
التّسامح) جلون لوك ،و(العقل يف حدود جمرد العقل) إلمانويل كانطّ ،
فإن فحص حمارضته
ييل) يف العام  ،1913يثبت
الوحيدة التي وصلتنا من بني حمارضات (نادي إقبال أوال ال ّل ّ
مدى التّقارب الكبري بني هذه املحارضة و(رسالة يف التّسامح) ،و(الدّ ين يف حدود جمرد
العقل).

وقبل سنوات طويلة من ظهور أبرز أطروحات «القراءات احلداث ّية» للدّ ين والنّص
الرمحن مالك ،وعبد املجيد
يني متمثلة يف أشخاص منهم( :عبد الكريم رسوش ،وفضل ّ
الدّ ّ
وحممد أركون ،وآخرون) ،كان هذا ّ
األزهري قد
الشيخ
الشرّ يف ،ونرص حامد أبو زيد،
ّ
ّ
توصل إىل أمه ّية احلاجة إىل تقديم قراءة «حداث ّية» للدّ ين والشرّ يعة تقوم عىل التّمييز بني ما
ّ
تارخيي يف الشرّ يعة والتّنظيامت البرش ّية
جوهري يف الدّ ين (اإليامن والفضيلة) ،وما هو
هو
ّ
ّ
فاألول هو جوهر الدّ ين ،وهو واحد يف ّ
كل
املعن ّية بحفظ املصالح ودفع املفاسد الدّ نيو ّية،
ّ
برشي ،ويتغيرّ بتغيرّ األوضاع وال ّظروف واملعطيات .هذه قراءة
األديان ،فيام ال ّثاين تنظيم
ّ
جريئة ومبكرة جدًّ ا يف سياق القراءات احلداثية للدين والنص الديني.
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الصفحات 400 :صفحة من القطع الكبري.
ّ
تناص مع
«أن وعي النفس ال حيصل إال يف
ٍّ
الغري َّية ،إذ تُسهم عملية املقارنة واالتّصال ،يف تبدِّ ي
وضعية األنا عىل حقيقتها ،فمن جدل األضداد ينشأ
الوعي بالذات.»..

الكاتب أنس الصنهاجي (ص)230

ﷺتوطئة :بني االسترشاق واالستغراب

تكمن أمهية هذا الكتاب يف كونه اإلصدار األول يف سلسلة
ُ
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«مرشوع تأسيس لعلم االستغراب» ،الذي ُيرشف عليه املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجية ،وهو حماولة خلوض غامر تأسيس جمال معريف جديد ومهم ،بدأ ُيثري الكثري
من اإلشكاليات واألسئلة املعرفية ،وما يحُ يط هبا من تداعيات تتجاوز املجال املعريف،
إىل حماولة حتديد املوقف من اآلخر احلضاري ،فلسف ًّيا ودين ًّيا سياس ًّيا ،وتشكيل الرؤية
لطبيعة العالقة معه.

و«االستغراب» أو كام حيلو للمهتمني به تسميته بـ«علم االستغراب» ،هو يف نظرهم
حقل معريف جديدُ ،يقابل و ُيناقض «االسترشاق» ،ذلك احلقل املعريف الغريب املشهور،
فهو -كام يرى د .حسن حنفي -الوجه اآلخر ا ُملخالف من حيث املنطلقات واألهداف
لالسترشاق .حيث سيتم حتويل االهتامم بالغرب وحضارته إىل «موضوع للعلم» ،من
طرف الرشقيني عمو ًما والعرب واملسلمني عىل وجه اخلصوص ،وتُصبح املعرفة العلمية
بالغرب ،مادة للتحليل واملناقشة والنقد والتقويم ،ومن ثم اختاذ املوقف املناسب ،بناء عىل
رؤية علمية موضوعية ،عىل أن تشمل هذه املعرفة مجيع مناحي احلياة يف الغرب وحضارته:
نظمه الفلسفية والقانونية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ...إلخ.
وعىل املستوى املنهجي ،يفرتض أن تكون هذه املعرفة أولاً من الداخل ،ومن
خالل املعاينة واملشاهدة واملعايشة واالطالع املبارش ،وليس من خالل ما يقدمه الغرب
عن نفسه ،أو يب ّثه خالل محالت الدعاية واهليمنة االستعامرية .وثان ًيا بمنهجية وأدوات
علمية حمايدة وموضوعية.

واضحا يف املنطلقات
من هنا ،فإن االختالف بني االسترشاق واالستغراب ،يبدو
ً
واألهداف ،لقد بدأ االسترشاق كرحلة استكشافية للرشق وحضاراته ،وعىل رأسها
احلضارة العربية اإلسالمية املحاذية للغرب جغراف ًّيا ،لتوفري معلومات واقعية لذوي
القرار السيايس والعسكري يف أوروبا ،متهيدً ا للغزو واالستعامر ،لذلك كان الرتكيز يف
هذه املعرفة عىل نقاط ومكامن الضعف الستغالهلا واالستفادة منها ،يف رسم سياسات
اهليمنة ،وهذا ما ُيفرس ملاذا كان عدد من املسترشقني عسكريني وضباط خمابرات،
تصورا متح ّي ًزا وغار ًقا يف التخيالت واملبالغات غري الدقيقة
ومبرشين ،كام قدموا
ً
واالفرتاءات واألكاذيب ،التي كان الغرض منها تشويه صورة هذه احلضارات وما عليه
جمتمعاهتا من قيم وثقافة وعلوم ،لتربير الغزو واالستعامر.
لقد ركّز االسترشاق يف بداياته األوىل ،عىل مظاهر ختلف املجتمعات الرشقية،
وبالغ يف تصوير هذه التخلف ،كي يربر شعار الغزو االستعامري ،بأنه إنام يريد انتشال هذه
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املجتمعات من براثن التخلف واالنحطاط احلضاري والرببرية ،واألخذ بيدها ملواكبة
التطور احلضاري .كام عمل بوعي عىل الطعن والتشويه لألسس الفكرية والفلسفية
والدينية التي قامت عليها هذه احلضارات ،هبدف تغريب شعوهبا واستلحاقها بالغرب،
ويف الوقت نفسه حتصني املجتمعات الغربية من أي تأثر إجيايب هبذه احلضارات ،وهو ما مل
يستطع جتنّبه ،ألن عد ًدا من املسترشقني األوروبيني استطاعوا التحرر من هذه املنطلقات
واألهداف االستعامرية املتعالية ،فتعاطوا بإجيابية وعلمية موضوعية مع الرتاث العلمي
والفكري والديني للحضارات الرشقية ،فكان أن قدّ موا خدمات جليلة هلذا الرتاث،
وأنصفوا هذه احلضارات وجمتمعاهتا.
أما االستغراب أو علم االستغراب فهدفه األول والرئيس ،التعرف العلمي
املوضوعي عىل احلضارة الغربية ،والكشف عن أرسار قوهتا وتقدمها وتفوقها،
التغرب وحتصني الذات والدفاع عن اهلوية
لالستفادة منها ،وكذلك مواجهة
ُّ
واخلصوصية التي حاول االسترشاق جهده ختريبها والتشكيك فيها وتدمريها ،وبالتايل،
إجراء عملية اختيار دقيقة بني ما جيب أخذه واالستفادة منها ،وما جيب رفضه ونقده
يف هذه احلضارة ،أي اختاذ املوقف العلمي واحلضاري املطلوب من الغرب وحضارته،
وما تدعو إليه من منظومات :فكرية وقانونية وقيم أخالقية ...إلخ« .لقد صاغ الرحالة
األورويب (جغرافيا متخيلة) -كام يقول أحد الكتّاب -عن بلدان الرشق خلدمة أهداف
االسترشاق ،بينام صاغ الرحالة العريب املسلم صورته عن بلدان الغرب خلدمة أهداف
االستمداد (صفحة.)118
وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه من خالل هذه القراءة املقتضبة لبحوث
يتكون من ثالثة فصول ،احتضنت جمموعة من
ودراسات هذا الكتاب ،الذي
ّ
الدراسات ،ركّز أصحاهبا فيها عىل دراسة وحتليل وتقييم عدد من الرحالت العربية إىل
أوروبا .وما توصل إليه أصحاهبا عرب مشاهداهتم املبارشة للحضارة األوروبية ومعايشة
شعوهبا لفرتات قد تطول أو تقرص ،وكيف احتدم الرصاع الداخيل بني «أنا الرحالة»
املعتزة واملفتخرة باميض القوة واحلضارة ،واملنهزمة حال ًّيا ،وبني «اآلخر املختلف»
واملتفوق حضار ًّيا واملهمني عسكر ًّيا يف الوقت احلارض.
وكيف تعدّ دت املواقف وتناقضت ،جتاه هذه احلضارة ،لتشكل إرهاصات
لتيارات فكرية وأيديولوجية ،سيكون هلا تأثري واضح عىل مسار الشعوب العربية
واإلسالمية ،ويمكن االنطالق منها ،كمحطة تارخيية ،سجلت اللحظات األوىل ملا
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ُسمي بالصدمة احلضارية األوىل ،ومن ثم ال بدّ من أخذها بعني االعتبار يف أي حماولة
تأسيسية لالستغراب اجلديد أو «علم االستغراب».

ﷺ الرحالت االستكشافية العربية وجذور الظاهرة االستغرابية

كام قلنا ساب ًقا :لقد س ّلطت دراسات معظم الكتاب الضوء عىل جمموعة من
الرحالت قام هبا عدد من املفكرين واملبعوثني السياسيني ،وبعض الطلبة الذين أرسلوا
إىل أوروبا يف إطار البعثات العلمية ،التي نظمتها السلطات احلاكمة آنذاك لدراسة
العلوم يف أوروبا .وأغلب هذه الرحالت قام هبا مغاربة (من املغرب األقىص واجلزائر
وتونس) ،ومن مرص ،ومعظمها كانت يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.
وكام يظهر ،فهذه هي الفرتة التي بدأت فيها أوروبا بالغزو واالستعامر الفعيل للدول
العربية الواقعة شامل أفريقيا .وبالتايل ،فهذه الرحالت كانت حتت وطأة وضغط اهلجوم
الكاسح للغرب األورويب ،وبداية اهنزام الدولة العثامنية وتقاسم ما سمي بـ«تركة
الرجل املريض».
أما الرحالت وأصحاهبا فهي كثرية ،نذكر منها:

من مرص :رحالت كل من :رفاعة الطهطاوي إىل فرنسا (سنة 1826م) ،ورحلة
حممد عياد الطنطاوي إىل روسيا (يف  26أيار 1840م) ،وحممود بن عمر الباجوري
وحممد ثابت (يف النصف األول من القرن  ،)20وأمحد فارس الشدياق (-1887
.)1804
من املغرب :رحالت كل من :حممد بن عثامن املكنايس (سنة 1780م) ،وحممد
الصفار الذي زار فرنسا بني ( 1845و ،)1846وحممد بن احلسن احلجوي الذي عرف
برحلته إىل فرنسا وإنجلرتا سنة 1919م ،وأمحد الكردودي ،وإدريس العمراوي.

ومن تونس واجلزائر :رحالت كل من :خري الدين التونيس (النصف الثاين من
القرن  ،)19سليامن بن صيام وأمحد ولد قايض اجلزائريان ،عيل بن سامل الورداين التونيس
(هناية القرن .)19

سجل أصحاب هذه الرحالت ما شاهدوه وعاينوه يف رحالهتم ،وكتبوا عن
لقد ّ
كل ما رأوه يف طريقهم ،بد ًءا من أول صعودهم للسفن والبواخر احلديثة التي نقلتهم
إىل أوروبا ،وانتهاء بتفاصيل املأكل واملرشب والسكن ،وزياراهتم للكثري من األماكن يف
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عواصم أوروبا أنذلك (باريس ،إنجلرتا ،روما ...،إلخ) ،واالطالع عىل تفاصيل احلياة
السياسية واالجتامعية ،الصناعات ،أساليب الزراعة املتطورة ،املواصالت (السيارات
والسكك احلديدية عىل وجه اخلصوص) ،الصحافة ،ونرش الكتب ،العمران والطرق
املعبدة ...إلخ.

وأهم ما ميز هذه الكتابات بشكل عام ،االنبهار واإلعجاب الشديد والدهشة
بعامل املخرتعات والتقنيات احلديثة يف الكثري من املجاالت وامليادين ،وتنسيق العمران،
وحسن إدارة املشاريع الصناعية ،ونظافة الطرق والشوارع،
والنظام واألمن ا ُملستتبُ ،
وكثرة احلدائق اجلميلة ،وحضور املرأة يف الشوارع واملسارح واحلياة العامة ...إلخ.

يقول حممد الصفار املغريب واص ًفا احلياة يف فرنسا« :وقد رأينا يف طريقنا هذا ما
يشهد شهادة حق ألهل هذه البالد ،باالعتناء التام والتبرص بأمور دنياهم ،وإصالح
معاشهم ،وإتقان تدبريهم ،فهم جا ّدون كل اجلد يف عامرة األرض ،بالبناء والغرس
وغريه ،ال يسلكون يف ذلك طريق التساهل وال يصحبهم فيه تغافل وال تكاسل»..
كثريا بحيث
(ص .)30وحسب بعض الكتّاب ،فإن ما ورد يف هذه الكتابات يتشابه ً
«تكاد تكون املضامني واحدة بأقالم شتى.»..
وإىل جانب اإلعجاب واالنبهار ،مل ُ
ختل مواقف عدد من الرحالة من النقد
والتعليق عىل بعض املظاهر السلبية يف نظرهم ،فقد حتدث بعضهم عىل مظاهر الفقر
والتسول والتربج ورشب اخلمور والبغاء املنترشة يف بعض األحياء يف العواصم التي
زاروها ،وطغيان اجلانب املادي يف النشاط االقتصادي .لكن أهم ما يالحظ هو االنطباع
اإلجيايب عن احلضارة الغربية بشكل عام ،وعدم التحيز أو تشويه احلقائق أو التحامل،
كام كان احلال يف االسترشاق األول ،وذلك الختالف األهداف كام قلنا ساب ًقا ،بل كانت
هناك حيادية وتقديم صورة وصفية دقيقة عن احلضارة الغربية ،تستند إىل املعايشة
واالختالط ،كام هو الشأن مع فارس الشدياق (ص.)306

تطورا
كام الحظ دارسو هذه الرحالت أن الكتابة لدى هؤالء الرحالة قد عرفت
ً
ملحو ًظا سواء بشكل مبارش ،أو من خالل اإلشارة أو اإليامء ،فلم يقترص األمر لدى
البعض عىل الوصف وتصوير احلياة يف الغرب ومظاهر التمدن والتطور فيها ،وإنام
انخرطوا يف مقارنة وتقييم وحتليل ونقد للذات والواقع االجتامعي والسيايس واالقتصادي
واحلضاري بشكل عام ملجتمعاهتم ودوهلم .هذا النقد الذي سينجم عنه كذلك بدايات
التفكري يف اجرتاح البدائل للتغيري واإلصالح ،وتقديم املقرتحات للخروج من حالة
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التخلف احلضاري الذي كانت تعاين منه املجتمعات العربية واإلسالمية.

ومن أهم ما كشفت عنه هذه الرحالت االستكشافية للغرب ،حسب الدارسني
هلا ،نذكر التايل:

أول :استطاعت هذه الرحالت أن تقدم معرفة وصفية موضوعية إىل حدٍّ كبري
باحلضارة الغربية /األوروبية آنذاك ،األمر الذي يمكن اعتباره بداية لتشكل وعي
علمي باآلخر احلضاري املختلف.
أيضا -بداية لوعي الذات؛ ألنه كشف عن حجم ومدىثان ًيا :هذا الوعي شكّل
ً
التخلف الصناعي واملدين للدول العربية واإلسالمية ،وحجم اهلوة التي باتت تفصل
وخصوصا اإلنتاج العلمي والصناعي
بني العرب واألوروبيني يف الكثري من املجاالت،
ً
والقوة العسكرية ...إلخ.

ثال ًثا :شكّل هذا الوعي اإلرهاصات األولية خلطاب النهضة الذي سيتبلور فيام
بعد لدى البعض من هؤالء الرحالة ومن جاء بعدهم (ص.)53

راب ًعا :الصدمة واالنبهار الذي شعر به هؤالء الرحالة ،سرُ عان ما سيتحول
تفكريا يف كيفية الدفاع عن الذات احلضارية وخصوصياهتا الدينية والقيمية ،ما شكّل
ً
بدوره بداية لرد الفعل اإلجيايب جتاه التغريب والغزو الفكري الغريب فيام بعد.
وتفوق احلضارة الغربية يف
خامسا :اإلقرار بضعف األمة العربية واإلسالمية،
ّ
ً
ثم االقتناع برضورة االستفادة من الغرب وحضارته لركوب قطار
تلك اللحظة ،ومن ّ
املدنية والتحضرّ من جديد.

سادسا :الشعور بأمهية ورضورة األخذ باملعارف وأسباب العمران املوجودة يف
ً
أوروبا (ص ،)168بالدعوة إىل االستفادة من كل جديد مفيد ونافع وترك كل ضار
خمالف للمنظومة اإليامنية والقيمة العربية اإلسالمية ،أو كام يقول أحد الكتّاب« :جتنّب
سوآت التقدم املادية واملعنوية ،ويف ذلك يقول خري الدين التونيس :أن نتخيرّ منها ما
يكون بحالنا الئ ًقا ،ولنصوص رشيعتنا مساعدً ا ومواف ًقا ،عسى أن نسرتجع منها ما أخذ
من أيدينا ،ونخرج باستعامله من ورطات التفريط املوجود فينا( »..ص.)170
لكن هذا املوقف كان ضباب ًّيا وغري واضح ،ومل يتمكن الرحالة األوائل من حتديد
النافع لالستفادة منه أو متييز الضار لتجن ّبه ،إلاَّ يف إطار احلديث عن إجيابيات النظام
والتنظيم واالهتامم بالعلوم ،والعمل الدؤوب لتطوير الزراعة والصناعة ،ويف املقابل
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رفض مظاهر التحلل األخالقي.

وهذا ما سيتطور بعد ذلك ،لتتفرع عنه التيارات الفكرية واأليديولوجية
املشهورة ،تيار التغريب والدعوة إىل تقليد الغرب يف كل يشء والتخيل عن املوروث
احلضاري الرشقي واإلسالمي ،شكلاً ومضمونًا ،والتيار الرافض للغرب واملتقوقع عىل
نفسه وعىل املوروث احلضاري القديم ،وبينهام التيار الذي دعا للمواءمة أو التوفيق بني
األصالة واملعارصة ،بني احلفاظ عىل املوروث الثقايف واحلضاري لألمة ،واالنطالق من
اجلوانب والعنارص اإلجيابية فيه وبني االنفتاح واالستفادة من العلوم والتقنيات الغربية
احلديثة ،كام يرى الشيخ رفاعة الطهطاوي املرصي.

جيل يف هذه الرحالت الدعوات األوىل للتجديد واإلصالح،
ساب ًعا :ظهرت بشكل ٍّ
ورضورة فتح باب االجتهاد الرشعي ،ملواكبة املستجدات والنوازل احلضارية ،ورضورة
االستفادة من التجارب اإلصالحية والتحديثية األوروبية .وهذا ما سيتطور باجتاه تبلور
املرشوع اإلصالحي والنهضوي الكبري يف املنطقة العربية ،وما تبعه من تداعيات رسمت
مالمح الفرتة التي انتهت بجالء االستعامر الغريب عن معظم الدول العربية واإلسالمية،
واستكامل مرشوع حتديث الدولة واملجتمع الذي بدأ يف الفرتة االستعامرية.

ثامنًا :يف هذه الرحالت كذلك ،ظهرت اإلرهاصات األوىل لنمو إرادة التحرر،
من التقليد للغرب أو التغريب ،والدعوة إىل املساواة مع الغرب؛ ألن الرحالة العريب
واملسلم ،مع انبهاره بام رآه يف أوروبا من مظاهر التمدن والتقدم الصناعي ،والقوة
حارضا بقوة يف وجدانه ،وقد
وتفوقه يف املايض كان
العسكرية ،إلاَّ أن أجماده احلضارية ّ
ً
سمعنا ما قاله خري الدين التونيس قبل قليل« :عسى أن نسرتجع منها ما ُأخذ من أيدينا»،
فهذا الرحالة املصلح وغريه ،كانت لدهيم قناعة بأن ما وصلت إليه أوروبا ما هو إلاَّ أخذ
باألسباب من جهة ،واستفادة من العلوم واحلضارة اإلسالمية يف األندلس من جهة
أخرى ،وبالتايل ،فعلينا أن نقتبس من الغرب كام اقتبس هو منّا قبل ذلك.
تاس ًعا :اإلشارة من طرف معظم الرحالة إىل أن الرس وراء قوة وتقدم احلضارة
الغربية يكمن يف النظام التعليمي ،لذلك ركّزت مجيع مقرتحاهتم لإلصالح والنهوض
عىل االهتامم بالتعليم واالرتقاء به ،وتعليم املرأة ،وهذا ما أكد عليه املصلح والرحالة
حممد احلجوي املغريب الذي دعا إىل «تأسيس مدارس عرصية تحُ افظ عىل الشخصية
املغربية وثوابت األمة ،ويف الوقت نفسه تنفتح عىل علوم الكولونيايل [املستعمر]
وثقافته» (ص.)225
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ﷺ مفارقات أو رصاع الذات واآلخر يف التجربة االستغرابية

القراءة املتأنية ملا كتبه معظم الرحالة املرصيون واملغاربة ،تكشف -كام انتبهت
إىل ذلك بعض الدارسات هلذه الرحالت -عن وجود رصاع داخيل مرير ،داخل عقل
ووجدان الرحالة واملستكشف للحضارة الغربية ،سواء أكان مبعو ًثا من طرف نظام
بالده ملهمة سياسية أو طال ًبا للعلم .فاالنبهار بمظاهر التمدن األورويب ،واالندهاش من
رسعة القطار ،أو املكائن الصناعية ،مل ِّ
تغط الشعور الداخيل بالقوة ،وأن الرحالة قادم
من حضارة كان هلا الفضل عىل هذه احلضارة اجلديدة ،وأن جيوشها وصلت إىل ختوم
فيينا وجنوب فرنسا ،وحكمت األندلس ثامنية قرون ،وأن أوروبا املتقدمة واملزدهرة
بالعلوم والصناعات اآلن ،كانت غارقة يف ظالم اجلهل والتخلف يف القرون الوسطى،
حيث كانت بغداد والقاهرة وفاس ودمشق وقرطبة عواصم للعلم واملعرفة والتجارة
والفنون ...إلخ .نعم ،كانت هناك حرسة عند املقارنة ،لكن الشعور بالقوة بقي ثاو ًيا يف
وجدان معظم الرحالة.
كذلك وجود العنرص الديني احلي والقوي ،الذي جعل عدد من الرحالة ينظرون
إىل اإلنسان الغريب بازدراء؛ ألنه يف هناية املطاف (نرصاين ،كافر ،و ُمتحلل أخالق ًّيا،)..
متجذ ًرا هليمنة هذه احلضارة .كام لوحظ أن النقد جاء خجولاً
ّ
وبالتايل ،فالرفض كان
ومتوار ًيا وراء حجم االنبهار بجامل العمران ونظافة الطرق وتنسيق احلدائق ،وكأن
لسان حال الرحالة يقول :إنام الدنيا دول ،البارحة كنا نحن أصحاب احلضارة واليوم
أنتم! وبالتايل ،محل املشهد ثنائية اإلعجاب والنفور والشعور باهلزيمة ،التي حركت
إرادة التغيري والنهوض.

من املفارقات
أيضا -أن الوصف واملشاهدات كانت ظاهرية وسطحية إىل حدًٍّ
كبري ،كام خلت من التحليل العميق للنظم الغربية ،وعدم االنتباه إىل املسار الرتاكمي
للمعرفة يف التجربة احلضارية األوروبية ،وكيف انتقلت أوروبا من القرون الوسطى
املظلمة إىل عصور النهضة( ..ص ،)34حيث استحوذ االهتامم باملشهد الظاهري عن
اإلشارة إىل اجلذور ومراحل التطور ،وهذا ما ستتكفل به عدد من الدراسات االستغرابية
فيام بعد.
باإلضافة إىل ذلك عدم إدراك حقيقة أن الغرب ليس مفهو ًما جغراف ًّيا ،يقترص
عىل عدد من الدول األوروبية ،فهناك فضاءات متعددة ومتنوعة جغراف ًّيا وبرش ًّيا ،وهذا
ما يظهر يف الرحالت إىل روسيا واليابان .وإن كان البعض قد عقد مقارنة يف توصيف
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التجربة اليابانية املتميزة ،التي حافظت عىل قيمها الرشقية مع أخذها بأسباب التقدم
نموذجا وقدوة.
العلمي والصناعي والتجاري ،ومن ثم دعا الختاذها
ً

كذلك يمكن اإلشارة إىل االرتباك والرت ّدد ،وغياب املوقف الواضح والرصيح
املتعلق بكيفية ضبط العالقة مع الغرب ،فبعض الرحالة ،وإن شعروا بقوة الغرب
العسكرية وتقدمه احلضاري ،وختلف جمتمعاهتم وضعف دوهلم عسكر ًّيا وصناع ًّيا ،إلاَّ
أهنم عند العودة من رحالهتم إىل أوروبا دعوا إىل املواجهة وتفعيل فريضة اجلهاد ،حلامية
اجلغرافية (الثغور) من أي اخرتاق عسكري غريب ،كام كان هلم موقف رافض للتحديث.

وأخرياّ ،
فإن هذه القراءة املقتضبة هلذا الكتاب ال تغني عن االطالع الكامل
ً
واملتأين لدراساته ،وما احتضنته من قراءة حتليلية ونقدية لعدد من الرحالت إىل الغرب،
خالل القرن التاسع عرش والنصف األول من القرن العرشين ،باعتبارها مادة علمية
يمكن االستناد إليها ،كمرحلة مبكرة ال بدّ من تسليط الضوء عليها يف بداية التأسيس
لـ«علم االستغراب».
لكن سؤالاً مهماًّ يلوح يف األفق ،ونحن عىل وشك االنتهاء من هذه القراءة،
سيتم احلديث عن «االستغراب» أو اكتشاف الغرب واعتباره مادة علمية
وهو كيف
ّ
ِ
سيخضعها الرشق أو املرشقي ملرشط الترشيح والتحليل والنقد واختاذ املوقف ،والرشق
نفسه ،قد أصبح عىل املستوى الظاهري عىل األقل ،غر ًبا ،لقد ّ
حل الغرب بني ظهراين
الرشق -بفضل الغزو العسكري ساب ًقا والعوملة الح ًقا -يف املأكل واملرشب ،وطرائق
العيش والذوق ،واملوسيقى ،وطريقة التفكري .فكل ما رآه الرحالة وانبهروا به من
مظاهر ومنتجات احلضارة الغربية استُنسخ وأصبح اعتياد ًّيا يف دول الرشق ،بل إن
بعض عواصم الرشق األقىص قد جتاوزت عواصم الغرب األوروبية ،متدُّ نا واستخدا ًما
للتقنية املتطورة ،جعلت الغريب نفسه ينبهر هبا كسائح! والطفل املرشقي (العريب واملسلم
شأوا متقد ًما يف املعرفة والتحصيل العلمي،
وغريه) منذ نعومة أظافره وإىل أن يبلغ ً
يدرس مناهج الغرب املعرفية ،ويتغذى عىل ثقافة الغرب ،و ُيفكر غر ًبا ،وحتكمه
وتُوجهه القيم واملنظومات القانونية واحلقوقية واألخالقية الغربية ..فأين هذا الرشق
الذي سيستغرب؟! أو جيعل الغرب مادة علمية لدرسه وحتليله ونقده؟

هل نحن أمام أزمة مفاهيم ومصطلحات حقيقية ،ستحرمنا من النشوة التي
استمتعنا هبا بعض الوقت ،ونحن ننحت مصطلح «االستغراب» ،ونضعه جن ًبا إىل
جنب مصطلح «االسترشاق»؟ أم ّ
غرب ،مهام تداخال واندجما
أن الرشق رشق ،والغرب
ٌ
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ظاهر ًّيا ،فجوهر الرشق ال يزال بعيدً ا عن منال الغرب لتذويبه أو ابتالعه .وروحه وإن
متظهرت غر ًبا ّ
فإن أي انصهار جديد كفيل بإرشاقها من جديد رش ًقا له خصوصياته
العص ّية عىل التح ّلل أو الذوبان يف اآلخر!!..
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من أجل البحث يف رشوط احلوار بني احلضارات ،واقرتاح آليات
عملية لنحاجه ،يف ظل العوملة الغربية وسيادة منطق القوة واهليمنة يف العالقات
الدولية ،وحماولة إلبراز ال ُبعد القيمي واإلنساين لتلك العالقات بني الدول
والشعوب ،ومن أجل التأسيس للتواصل والتفاعل بني الثقافات املختلفة،
وتشكيل جمتمع علمي يضم باحثني من املحيط إىل اخلليج ،وللمسامهة يف
معاجلة املشاكل احلضارية املشرتكة؛ ن ّظم املركز الديمقراطي العريب يف برلني
(أملانيا) ،بالتعاون مع :مخَ ْرب الدراسات القانونية ومسؤولية املهنيني  -جامعة
طاهري حممد بشار (اجلزائر) ،واملركز املتوسطي للدراسات واألبحاث
مؤمترا علم ًّيا
الدولية والتشاركية  -جامعة حممد اخلامس (اململكة املغربية)؛
ً
 دول ًّيا ،حتت عنوان« :أطروحات التعايش والرصاع ما بني احلضاراتومستقبل العالقات الدولية يف ظل حتديات القرن  »21عقد بني  9-8مايو/
أيار 2021م ،بواسطة تقن َّية التَّحارض املرئي عرب تطبيق (.)Zoom
شارك يف املؤمتر عدد كبري من الباحثني والكتاب وأساتذة اجلامعات
من العامل العريب ،حيث ُقدّ مت للمؤمتر  96مداخلة ،متّت املوافقة عىل 60
تم تقسيم هذه املداخالت عىل مخس
منها للمشاركة يف فعاليات املؤمتر ،وقد ّ
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جلسات ،انتظمت ضمن ثامنية حماور هي:

املحور األول :اخللفيات الفكرية واالسرتاتيجية ألطروحات التعايش والرصاع ما
بني احلضارات :دراسة نقدية.

املحور الثاين :واقع العالقات الدولية يف ظل مفاهيم الرصاع وخمرجات العوملة يف
القرن .21
املحور الثالث :انعكاسات أطروحة صدام احلضارات عىل السلم والتعايش الدوليني.

املحور الرابع :إشكالية اهلجرة واألقليات املسلمة يف الدول الغربية :دراسة يف آليات
التعايش والتضامن.
املحور اخلامس :األزمات الدولية وهتديدات االستقرار واألمن العاملي.

املحور السادس :مسؤولية املنظامت الدولية يف جتسيد احلوار واحلدّ من الرصاع ما
بني احلضارات :مقاربة بني النص واملامرسة.
املحور السابع :دور النخب املثقفة واملؤسسات األكاديمية واإلعالمية يف دعم
مقاربة التعايش واحلوار.
املحور الثامن :أبعاد احلوار ومؤرشات التعاون والتضامن ما بني احلضارات.

ﷺ فعاليات اليوم األول

اجللسة االفتتاحية :انطلقت أعامل املؤمتر بجلسة افتتاحية حتدث فيها د .موسم
عبداحلفيظ (من جامعة موالي الطاهر  -سعيدة  -اجلزائر) نيابة عن رئيسة املؤمتر د .عائشة
عباش ،عن أمهية موضوع املؤمتر ومعاجلته إلشكالية العالقة بني احلضارات اليوم ،حيث
يسود العنف والتحارب العالقات الدولية ،يف زمن العوملة الغربية التي ترص عىل اهليمنة،
وحتقيق مصالح الدول الغربية ،دون مراعاة مصالح باقي الدول والشعوب ،أملاً أن خيرج
املؤمتر بتوصيات مفيدة ،ولصالح إعادة النظر يف هذه العالقات بام خيدم مصلحة اجلميع.

كام ألقى كريم عايش املدير اإلداري للمركز الديموقراطي كلمة نيابة عن رئيس
املركز عامر رشعان ،شكر فيها املسؤولني عن إعداد املؤمتر ،كام أشاد باجلهود املبذولة من
ربا أن موضوع املؤمتر مهم يف اللحظة اآلنية ،بسبب الرصاعات املتفجرة يف أكثر
طرفهم ،معت ً
من منطقة عرب العامل .كام أشار إىل وجود نظريتني متناقضتني يف العالقات الدولية اليوم،
نظرية تُربر الرصاع وتؤيده ،مثل نظرية فوكوياما عن هناية التاريخ ،ونظرية يعتقد أصحاهبا
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أن احلضارات يمكنها أن تتكامل خلدمة اإلنسان وإسعاده ،وليس بالرضورة أن تتصارع أو
تتنافس بشكل سلبي كام نراه اليوم.

كام حتدثت د .صورية بوربابة (مديرة خمرب الدراسات القانونية ومسؤولية املهنيني،
جلامعة الطاهري حممد بشار  -اجلزائر) ،عن مسامهة املؤمتر يف فتح النقاش حول جمموعة
من القضايا التي تصب يف تشجيع احلوار بني احلضارات ،للحد من الرصاعات القائمة بني
الشعوب واحلضارات ،بسبب تضارب املصالح وعدم التفاهم ،داعية إىل إقامة حتالف وفتح
الباب أمام التواصل وال ُبعد عن مجيع أشكال العنف والعداء بني األفراد واجلامعات والدول.

اجللسة األوىل :ترأستها األستاذة صليحة لطرش (جامعة لبويرة  -اجلزائر) وحتدث
فيها عدد من الباحثني واألساتذة اجلامعيني .د .طالب مناد (جامعة اجلزائر) عن« :احلوار
بني عاملية املعرفة وخصوصية الثقافات والشعوب» ،ود .رشيف زروخي (جامعة سطيف
 اجلزائر) ،الذي قدم مداخلة بعنوان« :يف ماهية اخلطاب الفلسفي وصناعة احلوار بنيالثقافات والشعوب» ،كام حتدث د .زريمق مولود أبو طالق (جامعة الزاوية  -ليبيا) عن:
«ظاهرة العنف وعالقتها بالسياسة مفهومان متداخالن أم منفصالن :من منظور الفكر
الفلسفي» .أما د .حاج بن محدان واألستاذ جالط حممد (من جامعة غليزان وجامعة سيدي
بلعباس) ،فقد حتدثا عن« :التعايش من منظور الفكر اإلسالمي».

كام شارك يف اجللسة د .بوزياين زبيدة (جامعة اجلزائر) ود .بوزياين فاطمة الزهراء
(جامعة تلمسان) قدّ متا مداخلة بعنوان« :العوملة والعنف الدويل» .وحتدث د .بوقرو نارص
(جامعة املدية  -اجلزائر) عن« :األيديولوجيات والدين والرصاع احلضاري» ،فيام حتدث
د .سنويس حممد (جامعة تيارت  -اجلزائر) ود .كاكي حممد (جامعة اجللفة  -اجلزائر) عن:
«آفاق جديدة للمنظامت الدولية يف حتقيق التعايش احلضاري وحتسني العالقات الدولية
ووأد مظاهر الرصاع والتحديات».

من جهته حتدث د .عبد الرحيم برواكي (جامعة مكناس  -املغرب) ،عن «الذات
والغريية :مرشوع إنساين لتجاوز ظاهرة اإلرهاب والعنف» .كام حتدث د .سعيد حفظاوي
(جامعة خنشلة  -اجلزائر) ،عن «احلوار بني احلضارات :املفهوم ،احلدود والبدائل» ،فيام قدم
د .رسمد جاسم حممد (جامعة تكريت  -العراق) واألستاذ عمي عيل صربينة (من جامعة
املسيلة  -اجلزائر) مداخلة عن« :دور املؤسسات اإلعالمية يف بناء وترسيخ ثقافة التعايش
السلمي يف املجتمع العريب» .كام ألقى طالب دكتوراه صديقي حممد (جامعة تلمسان) مداخلة
عن« :العولة وانعكاساهتا عىل العامل العريب :اقتصاد ًّيا وسياس ًّيا وثقاف ًّيا واجتامع ًّيا».
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وقد ركزت مجيع املداخالت ،عىل أمهية احلوار باعتباره الوسيلة الفعالة لتخطي
احلروب والرصاعات بني الدول والشعوب ،ورضورة أن يتم الرتكيز عىل وسائل اإلقناع
العقالين ،وتغيري العالقة ،من عالقة قطيعة وتدمري إىل عالقة بناء وتواصل.
تم الرتكيز عىل أمهية االستفادة من التنوع الثقايف واحلضاري ،إلغناء التجربة
وكذلك ّ
اإلنسانية .كام حذرت املداخالت من خماطر ظاهرة العنف السيايس ،واستغالل وسائل
اإلعالم وثورة االتصاالت ،لنرش ثقافة التطرف والعنف ،وتوظيفها لتحقيق مكاسب
اقتصادية أو أيديولوجية .كذلك دعت املداخالت ،إىل التواصل بني الذات واآلخر،
ورضورة انفتاح األنا عىل اآلخر واكتشاف هوية الغري ،وجتنب اإلرضار به ،واحرتام
خصوصيات املخالف الديني واحلضاري.
كام دعت بعض املداخالت إىل العمل عىل جتاوز فكرة املركزية واهليمنة احلضارية
الغربية ،واالعرتاف بالتنوع والتعدد ،والتكافؤ ،لتحقيق مصالح مجيع األطراف ،والتأكيد
عىل أمهية العدالة االجتامعية ،وحوار وتعارف احلضارات.

اجللسة الثانية :ترأستها د .هيفاء سليامن اإلمام (من اجلامعة اللبنانية الدولية)،
وحتدث فيها عدد من الباحثني واألساتذة اجلامعيني .من جامعة القرآن الكريم وتأصيل
العلوم بالسودان ،حتدث د .حممد عبد اهلل سليامن عن« :نظرية صدام احلضارات :هنتنغتون
وفوكوياما وابن الدن :رؤية فكرية وسياسية» ،كام قدّ م د .هشام مصباح (جامعة قسنطينة
 اجلزائر) مداخلة عن« :املشرتك اإلنساين والغريب من الصدام إىل احلوار» ،فيام حتدثد .عمريي عبد الوهاب (جامعة بومدراس  -اجلزائر) عن« :مآالت إحياء املنظور الغريب
املتوارث وانعكاسات أطروحات التنظري للعداء لإلسالم عىل األمن والسلم الدوليني».
أما د .رشيف الدين بن دوبة (جامعة سعيدة  -اجلزائر) فقد قدم مداخلة عن« :التعايش
الديني».

من جهته حتدث د .نضال سليامن اإلمام (من اجلامعة اللبنانية الدولية) ،عن
«اإلسالم والغرب ومعوقات احلوار» ،كام قدَّ م د .كوشنان حممد (جامعة املدية  -اجلزائر)
مداخلة بعنوان« :االنفتاح عىل اآلخر رضورة حتمية للتعايش» ،فيام حتدثت د .صليحة
لطرش (جامعة البويرة  -اجلزائر) ،عن« :التعايش احلضاري وأثره عىل اإلنتاج األديب».
أما د .بوحسون يمينة (جامعة وهران  -اجلزائر) فقد حتدث عن« :أثر العوملة عىل العالقات
الدولية يف بنائها السيايس ،االقتصادي ،الثقايف واالجتامعي».
كام قدم د .مداح عبد القادر (جامعة تيارت  -اجلزائر) مداخلة عن« :دور اجلامعة
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اجلزائرية يف ترسيخ فلسفة املحبة كمنهج حضاري للتعايش السلمي» ،فيام حتدث د .نورة
قدور ود .غراز الطاهر (من املركز اجلامعي البيض ،جامعة جيجل  -اجلزائر) ،عن« :مفهوم
التسامح يف الفكر التنويري مع نموذجي جون لوك وفولتري».
وقد ركزت مجيع األوراق عىل توضيح مفهوم التسامح الديني ،وكيف أدى إىل
التعايش بني أتباع األديان يف احلضارة اإلسالمية ،وأن التسامح يعني االحرتام والعدل
واملحبة ،وال ُبعد عن ثقافة االستبداد ،كام دعت املداخالت إىل نرش ثقافة التسامح عىل نطاق
واسع ،ورفض العنف واإلرهاب بجميع أشكاله ،والعمل من أجل البحث عن املشرتكات
واألرضيات املشرتكة لالنطالق منها يف حتديد العالقات الدولية .مع التنبه إىل بعض
الدعوات التي تدعو إىل التسامح ،والغرض منها حماولة الرتويج لفكرة قبول االستعامر ،كام
هو شأن الدعوات للتسامح مع الصهاينة املغتصبني لفلسطني.

اجللسة الثالثة :ترأسها د .عبد القادر مداح (جامعة تيارت  -اجلزائر) ،وقد ُقدمت
فيها جمموعة من املداخالت ،منها مداخلة األستاذ مهدي العريب (جامعة تيارت  -اجلزائر)
عن« :العنف والتحرر يف فكر فرانز فانون» ،كام حتدث حممود زياد (جامعة القدس -فلسطني
 )9عن« :أزمة اهلوية وتداعياهتا يف االستقرار السيايس يف لبنان ودور القوى اخلارجية يف
التأجيج الطائفي» ،فيام قدم حممد رفيق (جامعة سعيدة  -اجلزائر)« :قراءة يف واقع التعايش
نموذجا» .أما
فيام بني اليهود واملسلمني يف اجلزائر يف العهد العثامين يف املجال الديني
ً
د .موسم عبد احلفيظ (جامعة سعيدة  -اجلزائر) ،فقد حتدث عن« :ثقافة احلوار لدى مجعية
علامء املسلمني اجلزائريني» .بدوره قدم د .عثامين رمضان (جامعة تلمسان) مداخلة عن:
«مظاهر التسامح الديني يف عهد السلطان حممد الفاتح :ال ُبعد التارخيي واحلضاري للجزائر
وأثرمها يف إرساء معامل التعايش والتسامح الديني».

كام حتدث د .حسني جماود (جامعة سعيدة  -اجلزائر) ،عن« :فقه التعايش احلضاري
يف مواثيق ونصوص الثورة التحررية اجلزائرية» .بدوره حتدث د .يونس أخرور عن:
«مظاهر التسامح الديني يف عهد السلطان حممد الفاتح خالل النصف الثاين من القرن
 .»15وكذلك حتدث عبد الصمد محزة (جامعة املدية  -اجلزائر) عن« :النبوغ العلمي ليهود
املغرب األوسط :نموذج للتعايش السلمي يف العرص الوسيط».
كام شارك يف هده اجللسة عدد آخر من املشاركني بمداخالت مثل :رسير حممد،
وسليامن عبد الواحد (جامعة قناة السويس) ود .هدى ملوح الفضيل (جامعة الكويت)،
وغريهم.
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وقد ركزت مجيع املداخالت عىل تقديم نامذج متعددة للتعايش بني املسلمني وبني
اليهود واملسيحيني يف احلضارة اإلسالمية ،كام ميزت بعض الدراسات بني مقاومة االستعامر
وبني العنف الذي يامرسه املستعمر يف عدد من املناطق .كام متت الدعوة إىل جتاوز األفكار
املسبقة عن اآلخر املخالف ،وجتنب ممارسة الضغوط يف العالقات الدولية.

ﷺ فعاليات اليوم الثاين

اجللسة الرابعة :وترأسها د .تيل رفيق (جامعة سعيدة  -اجلزائر) ،وقد حتدث فيها
كل من :د .هيفاء سليامن اإلمام (اجلامعة اللبنانية الدولية) ،عن« :حقوق الرقيق وأنظمته
نموذجا» .ود .سليم لعلوج (جامعة تيزو وزو -
يف احلضارة العربية اإلسالمية :األندلس
ً
اجلزائر) عن« :أهل الذمة يف اجلزائر خالل العهد العثامين  .»1830 - 1519كام حتدث
د .سمري مزرعي (جامعة تيزي وزو  -اجلزائر) عن« :قيم التعايش والتواصل يف املجتمع
األندليس خالل القرن اخلامس اهلجري» .بدوره قدم د .جربان لعرج (جامعة سيدي
بلعباس  -اجلزائر) مداخلة عن« :التعايش الديني ببالد األندلس :اإلسالم واليهودية
أنموذجا خالل عرص ملوك الطوائف».
ً
من جهته حتدث د .محزة حاجي (جامعة املدية  -اجلزائر) عن« :التسامح الديني
يف القوانني والنظم املغولية  719 - 603هجرية» ،كام قدمت د .نرجس بخوش (جامعة
الزيتونة  -تونس) ،مداخلة حتت عنوان« :جدلية األنا واآلخر يف خطاب حوار احلضارات:
قراءة نقدية يف حقيقةالعالقة» .فيام حتدث د .قدوري عبد الرمحن (جامعة سعيدة  -اجلزائر)
ود .طيبي حممد (جامعة تلمسان  -اجلزائر) عن« :اخللفية التارخيية للتنافس الرتكي اإليراين
وأثرها عىل التعايش السني الشيعي» .فيام حتدثت د .سعاد بليكوش (جامعة قسنطينة -
اجلزائر) عن« :احلوار بني ضغط العوملة والبديل اإلسالمي».

وكام هو واضح من العناوين املقدمةّ ،
فإن جممل املداخالت قد ركزت بدورها عىل
قيم التعايش والتسامح الديني ،وأشارت إىل نامذج تارخيية ملامرسة هذه القيم ،واحلقوق
التي متتعت هبا األقليات الدينية يف احلضارة اإلسالمية ،والدعوة لتشجيع احلوار احلضاري،
للتخلص من ضغوط اهليمنة التي متارسها العوملة الغربية اليوم.
اجللسة اخلامسة :أدارها د .قدوري عبد الرمحن  ،وحتدث فيها كل من :د .كريم مطر
الزبيدي (جامعة بابل  -العراق) الذي قدم مداخلة عن« :هيود العراق يف العهد امللكي
ما بني 1957-1931م رأي يف ظروف هتجريهم» ،كام حتدث د .يوسف كاظم الشمري
(جامعة بابل  -العراق) عن« :املسترشق األملاين آدم ميتز مصدر لدراسة أحوال أهل الذمة:
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دراسة حتليلية مقارنة» ،أما د .حورية اجلياليل (املركز الوطني للبحث يف األنثروبولوجيا
االجتامعية والثقافية بجامعة وهران  -اجلزائر) فقد تناولت موضوع« :اإلساءة الغربية
للمقدسات اإلسالمية وسبل مواجهتها يف إطار فكرة حوار األديان» .كذلك قدم د .بن
بوزيان عبد الرمحن (جامعة سكيكدة  -اجلزائر) مداخلة بعنوان« :قراءة يف األصول التارخيية
للحوار بني احلضارات» .من جهتهام حتدث كل من د .حسن عيل ود .زرقاء دليلة (جامعة
موالي الطاهر  -سعيدة /اجلزائر) عن« :حتليل سوسيولوجي ملفهوم التعايش واالندماج».

كذلك قدم كل من الباحث حصاد عبد الصمد واألستاذ دربال سعيد ،مداخلة عن:
«العهدة العمرية ودورها يف التأسيس ملبادئ السالم والتعايش بني املسلمني واملسيحيني
يف بيت املقدس» .أما األستاذ بلخري عبد الرمحن (جامعة تلمسان) فتحدث عن« :جتليات
التعايش اإلسالمي اليهودي بتلمسان من خالل نوازل الفقيه املالكي الونرشييس» .كام
قدمت مداخالت أخرى يف هذه اجللسة ال يسع املجال لذكرها كلها.

تم الرتكيز بشكل عام عىل حياة أهل الذمة
ومن خالل هذه املداخالت ،فقد ّ
وخصوصا اليهود يف العامل العريب ،وكيف عاشوا يف أمن وسالم مع املسلمني ،وقد متتعوا
ً
بكافة احلقوق التي يضمنها هلم الفقه اإلسالمي ،كام أشارت املداخالت إىل أن اإلساءة
للمقدسات اإلسالمية اليوم ،إنام هي استمرار للسياسة االستعامرية القديمة التي عملت
عىل تشويه صورة اإلسالم وحضارة شعوهبا.
كام متّت اإلشارة إىل أن جان ًبا من االسترشاق كان موضوع ًّيا ،وقد قدم شهادة علمية
عىل تسامح اإلسالم مع األقليات الدينية .باإلضافة إىل التأكيد عىل أن التسامح قيمة أصيلة
يف اإلسالم ،وأن الرصاعات سببها دوافع سياسية واقتصادية وشخصية ...إلخ .كام دعت
بعض الدراسات للعمل عىل نرش ثقافة التسامح والتعايش من خالل املناهج الدراسية.

ﷺ التوصيات

بعد مخس جلسات و 60مداخلة ،اختُتمت أعامل املؤمتر بجلسة ختامية ،تُليت فيها
التوصيات ،نذكر منها:

أولّ :
إن االهتامم باحلوار احلضاري يتطلب من املفكرين واألكاديميني العرب
واملسلمني السعي لبلورة رؤية أو مرشوع حضاري إنساين يبدأ بإحداث تغيري جذري من
الداخل ،يف الذهنية السائدة اليوم يف املجتمعات العربية واإلسالمية ،وبناء الذات احلضارية
املعارصة بعيدً ا عن التقليد األعمى للغرب ،وعىل كافة األصعدة :الفكرية واالجتامعية
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واالقتصادية والسياسية ...إلخ.

ثان ًيا :الدعوة إىل اعتامد ميثاق رشف إعالمي عريب ،يعزز قيم التسامح والتعايش
والتعاون واحلوار واحرتام اآلخر ،املستمد من املوروث اإلسالمي العظيم ،والتجربة
التارخيية للحضارة العربية اإلسالمية.
ثال ًثا :الدعوة إىل ترسيخ مبدأ احرتام الرأي والرأي اآلخر ،وتغليب لغة احلوار عىل
لغة االستبداد واالستعالء عىل اآلخرين.
راب ًعا :دعوة املؤسسات العلمية والفكرية يف العامل ،إلطالق برامج ومبادرات تعمق
التعاون البيني والتعايش بني الدول والشعوب.
خامسا :مراجعة املناهج الرتبوية والتعليمية ،وتنقيتها من كل ما من شأنه أن ُيعكّر
ً
األمن والسلم املجتمعي ،والرتكيز عىل مفاهيم التسامح والتعايش والتعاون...

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة*

اإلسالم واإلصالح الثقايف..

ملاذا نحن بحاجة إىل إصالحات ثقافية؟
الكاتب :زكي امليالد.
النارش :مركز آفاق للدراس�ات والبحوث
 سيهات.الصفحات 278 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 - 2م.
ي�رى الكاتب أن مفهوم اإلصالح
الثق�ايف م�ن الناحي�ة التطبيقي�ة يتحرك يف
اجتاهين ،اجت�اه خ�اص يتعل�ق بالثقاف�ة
واملج�ال الثق�ايف ،واجت�اه ع�ام يتعل�ق
باملج�االت األخرى التي حتتاج إىل الثقافة

بوصفها ركنًا فيها.
بش�أن االجت�اه األول :ل�ه صف�ة
اخلاص ألنه يتعلق باملجال الثقايف متحد ًدا
ب�ه ش�كلاً ومضمونً�ا ،وي�راد باإلصالح
الثق�ايف هنا أم�ران :األول له عالقة بفكرة
املجال ،بمعنى أن الثقافة متثل أحد جماالت
اإلصلاح حاهل�ا كح�ال باق�ي املجاالت
األخ�رى .فكما أن اإلصلاح يش�مل
السياس�ة متح�د ًدا باإلصلاح الس�يايس،
ويش�مل االقتص�اد متح�د ًدا باإلصلاح
االقتص�ادي ،ويش�مل االجتماع متحد ًدا
باإلصلاح االجتامع�ي ،ويش�مل الرتبية
متح�د ًدا باإلصالح الرتبوي ،فإنه يش�مل
كذل�ك الثقافة متحد ًدا باإلصالح الثقايف،

* تويرت@hasanhamadah :
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أي إن املج�ال الثق�ايف كباقي املج�االت األخرى
مع�رض ألن يصاب بأعط�اب وخلل واعوجاج
وآف�ات ،ومن ث�م فهو بحاج�ة اىل إصالح حيمل
صفة اإلصالح الثقايف.
األم�ر الثاين ل�ه عالق�ة بفك�رة الفاعلية،
وي�راد م�ن اإلصلاح الثقايف هن�ا إعط�اء الثقافة
فاعلي�ة إصالحي�ة ،واعتب�ار ه�ذه الفاعلي�ة م�ن
وظائ�ف الثقاف�ة الثابت�ة واألساس�ية إىل جان�ب
وظائفه�ا األخ�رى يف النق�د والتحلي�ل والبن�اء
واالسترشاف.
وبش�أن االجتاه الثاين :ل�ه صفة العام ألنه
يتعل�ق باملج�االت األخرى الديني�ة واالجتامعية
والرتبوي�ة واالقتصادية والسياس�ية وغريها التي
تتص�ل هب�ا الثقاف�ة وال تنفص�ل ،فاإلصلاح يف
عم�وم ه�ذه املج�االت يظ�ل بحاج�ة إىل الثقافة
واإلصالح الثقايف.
األم�ر ال�ذي يعن�ي أن االقتراب م�ن
مفهوم اإلصالح الثق�ايف حدث من طريق هذين
املدخلين ،من مدخل الثقاف�ة بوصفها متثل جمالاً
يس�تدعي العناي�ة بفاعليته�ا اإلصالحي�ة ،وم�ن
مدخل املجاالت األخرى التي وجدت يف الثقافة
وأساسا.
واإلصالح الثقايف مقو ًما
ً
تكون الكتاب م�ن ثالثة فصول :الفصل
ّ
األول مح�ل عن�وان( :ظواه�ر وآف�ات) وناق�ش
مخس ظواهر هي :الكراهية والتعصب والتطرف
والعن�ف واإلحل�اد .ومحل الفصل الث�اين عنوان:
(ق�راءات ومس�ارات) وناقش س�تة قضايا هي:
مش�اريع اإلصلاح ..إىل أي�ن وصل�ت؟ م�اذا
كس�ب املس�لمون من تقدم العامل؟ الع�امل العريب
بين ثنائي�ة احلداث�ة واألصولية ،مت�ى يبدأ عرص
النق�د الفك�ري؟ متى نص�ل إىل جمتم�ع املعرفة؟

املس�لمون يف املجتمع�ات غري املس�لمة ..جدلية
اهلوي�ة واالنتماء .ومح�ل الفصل الثال�ث عنوان:
(آفاق وجتليات) وناقش س�تة قضايا هي :التنوير
والوس�طية والس�لم والتس�امح ومعن�ى اآلخ�ر
والقطيعة والتواصل.
وق�د متي�زت ه�ذه الطبع�ة بتعديلات
وإضافات جديدة أظهرت الكتاب بثوب جديد.

اجلوانب العاطفية يف حياة األنبياء
كشف وتأمالت نفسية

الكاتب :مالك بدري.
النارش :املعهد العاملي للفكر اإلنساين  -األردن.
الصفحات 170 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
ه�ذا الكت�اب الذي ج�اء يف س�بعة فصول
وكش�ف يف احلي�اة العاطفية لألنبياء،
وخامتة :تأ ُّم ٌل
ٌ
�ص حلكم�ة اهلل تعاىل يف تكوينه�م العضوي
وتفح ٌ
ّ
والنفسي والروحي منذ طفولتهم ،بالش�كل الذي
يناس�ب ما س�وف يلقيه تعاىل عليه�م من ابتالءات
درس معريف يف كيفي�ة الولوج إىل عامل
النب�وة .وهو ٌ
األنبي�اء بمزي�ج م�ن الفه�م العلم�ي الدقي�ق لعلم
النفس واختباره بناء على املعايري والرؤية القرآنية،
احلب واخلشية والرجاء،
واإليامن القائم عىل عاطفة ّ
ليتكامل اجلانب املعريف مع العميل مع الوجداين.
وه�و مناقش� ٌة هادئ�ة وبح�ث يف بِني�ات
التفكير النفسي الغريب ،وتفكي�ك علمي رصني
للنظري�ات النفس�ية الغربي�ة ،الت�ي انغمس�ت يف
ماديته�ا ويف تعامله�ا م�ع اإلنس�ان بوصفه حالة
مادي�ة بحت�ة تعرتهي�ا وتس�يطر عليه�ا الغرائ�ز
املكبوت�ة .فعلم النف�س الغريب يزخ�ر بتصورات
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س�اذجة خمتلفة عن طبيعة اإلنس�ان ،تنسج حوهلا
كثري م�ن النظر ّيات ومناهج البحث التي تس�عى
جاهد ًة لتأكيد صحتها.
وهو كذل�ك إعاد ُة اعتبار جلوانية اإلنس�ان
يف التعام�ل م�ع الظواه�ر؛ فالكت�اب يتط�رق إىل
مفردة وفكرة مهمة ق ّلام يتناوهلا الباحثون يف الدائرة
اإلسالمية ،وهي التأ ُّمل .ونحن نعي ما هلذه املفردة
م�ن َسْب�رْ ٍ عمي�ق يف النف�س اإلنس�انية ،لتنتقل من
مرحلة الكمون والق�وة إىل مرحلة التجيل والفعل،
ري مرحل�ة متقدمة جدًّ ا يف
فالتأ ُّم�ل يف املفهوم ال َبدْ ّ
النظ�ر إىل جمريات األحداث بالوص�ول إىل النتائج
متجاوزين س�ؤال( :كي�ف وملاذا وم�ا ...إلخ) من
تلكم األسئلة التي حتتاج إىل حفر معريف؛ ذلك ألن
التأ ُّمل كيميا ٌء من العلم واخلربة والعطاء الرباين.
جدي�ر بالذكر أن هذا الكتاب -كام يشير
النارش -هو آخر أعامل املرحوم الربوفيسور مالك
ب�دري الذي وافته املنية بتاريخ 2021/ 2/ 8م.
وقد أرشف املعهد العاملي للفكر اإلسلامي عىل
متابعت�ه وحتري�ره وتنس�يقه .و ُطبع بالتع�اون مع
جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم.

الدولة العربية املعاصرة

بني جدليات االستقرار واإلصالح
الكاتب :حممد حمفوظ.
النارش :روافد للنرش والتوزيع  -القاهرة.
الصفحات 513 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
يف تقديم�ه للكت�اب يقول الدكت�ور عياد
أبالل« :تأسست الدولة احلديثة عىل أساس العقد
االجتامع�ي ،وال�ذي ج�اء ب�دوره نتيج�ة خماض
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فك�ري تنوي�ري تط ّل�ب تضحي�ات وجمه�ودات
جت ّل�ت يف مش�اريع ترش�يد الس�لطة والقط�ع مع
احلكم املطلق ،مع متييز جماالت السلطة وحتصينها
م�ن أي تدخ�ل هي�در كرام�ة اإلنس�ان وحرياته،
بحي�ث يصع�ب التأري�خ للدول�ة احلديث�ة دون
التأري�خ للحرية كمفهوم جوهري هل�ذه الدولة.
وب�ه أصب�ح األم�ن واالس�تقرار رهينين بمدى
حتقي�ق حري�ة اإلنس�ان وكرامته وص�ون حرمته،
وه�و م�ا كان مس�تحيلاً لوال دسترة قان�ون «ما
هلل هلل وما لقيرص لقيرص» ،فاحلكم باس�م السماء
الذي عىل ضوئه متت التضحية باألقليات الدينية
وباحلري�ات الفردي�ة ،س�واء تعل�ق األم�ر بحرية
التعبير أو املعتق�د ،مل يع�د ممكنًا بع�د أن وجدت
العلامنية طريقها إىل ترش�يد السلطة واحلكم وفق
مبادئ دولة احلق والقانون ،وهي الدولة املحايدة
الت�ي ج�اءت حلامي�ة اجلمي�ع وحتقي�ق مصال�ح
اجلميع عىل قدم املس�اوة ،طاملا أن الدولة بالنهاية
ه�ي جمم�وع املؤسس�ات احلامية ملصال�ح الناس
واستقراهم وأمنهم.
يف العامل العريب واإلسلامي ظل احلديث
عن مواضي�ع احلداثة والعلامني�ة والديموقراطية
خمض ًب�ا بالكثري من أح�كام القيمة ،التي مل
حدي ًث�ا ّ
تنفص�ل لغاية الي�وم ،لدى األط�ر اإليديولوجية
للمعرف�ة الديني�ة ،ع�ن التكفير واإلقص�اء م�ن
دائ�رة اإليمان والثلث الناجي ،طامل�ا اعتربت أن
اإلسلام دي�ن ودول�ة ،وبالرغم م�ن أن التجربة
التارخيي�ة أثبت�ت أن الدول�ة احلديث�ة ه�ي وليدة
عصر احلداثة والتنوير ،وأن الس�لطنة يف العاملني
الع�ريب واإلسلامي مل ختضع للتنظيم نفس�ه وال
للس�لطة نفسها ،وأن احلكم باس�م القرآن خضع
الختالفات كبرية ،باختالف األنظمة والعصور،

إصدارات حديثة

196

وأن ال دولة يف اإلسالم باملفهوم احلديث للكلمة،
ف�إن األنظم�ة العربي�ة واإلسلامية وق�د اتفقت
تارخي ًّيا عىل أن الدولة هي الزعيم ،وأن احلكم هو
حكمه باسم الدين ،أصبحت تشكل يف حد ذاهتا
ممانعة ثقافية ضد التغيري وضد الديموقراطية ،بل
وحتى ضد الش�ورى نفس�ها بام هي أحد مفاهيم
تنظيم احلكم والسلطة يف اإلسالم ،وليس لتنظيم
أو توصي�ف الدولة ،عىل أن هذا العقد الس�يايس
التارخيي مل يكن معزولاً عن التدخالت األجنبية،
ب�ل وكان يف أحايني كثرية نت�اج هذه التدخالت،
خاصة يف احلقبتني احلديثة واملعارصة».
أم�ا ع�ن فص�ول الكت�اب فق�د قس�مها
املؤلف يف أربعة عىل النحو التايل :الفصل األول:
اإلسالم وس�ؤال الدولة يف العامل العريب .الفصل
الثاين :العامل العريب بني الطائفية والدولة احلديثة.
الفص�ل الثال�ث :الدولة العربية بني الس�يايس -
الديني واملدين .الفصل الرابع :الدولة العربية بني
سؤال املواطنة وتداعيات الربيع العريب.

فواصل قرآنية

وقفات تأملية يف معاين
اآليات وأساليبها البيانية
الكاتب :عيسى مبارك الربيح.
النارش :بسطة حسن للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 392 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
تت�وزع فصول هذا الكت�اب يف  19فصلاً
وضع هلا املؤلف مسمى (فواصل قرآنية)- ،وقد
وش�احا فيه من
ألب�س بتعبيره -ه�ذا اإلص�دار
ً
قدسية اآليات ورشفها ،رغب ًة يف أن أستظل بظلها

ال�وارف ،ويرتش�ح قلم�ي م�ن معني الق�رآن...
بذلت
وألن مقص�د املقاالت املعاين القرآنية؛ فقد ُ
ق�در طاقت�ي املتواضع�ة أن أت�رك بصم�ة علمية
ومنهجي�ة وأس�لوبية ،إيامنً�ا مني ّ
بأن الدراس�ات
القرآنية ينبغي أن تواكب الوعي املتنامي واحلراك
الفكري الدؤوب.
واملتد ّب�ر حينما يل�ج اآليات الس�تجالء
معانيه�ا فه�و ينظر م�ن خالل األلف�اظ لرتاكيب
البياني�ة ودالالهتا على املعاين ،فال ب�د من إمعان
النظ�ر والتأم�ل يف الكلمات (لف ًظ�ا ومعنى) فال
يف�كك املعن�ى بمع�زل ع�ن اللف�ظ ،وال يفصل
اللفظ عن املعنى.
وقد أخ�ذت املقاالت عىل عاتقها تقريب
األس�اليب اللغوي�ة والبياني�ة ومع�اين اآلي�ات
بأس�لوب توضيحي مراعاة للق�ارئ العام اخلايل
الذهن من معاين النحو واألساليب البيانية.
ويف لفتة لطيفة يقول املؤلف :إن االعتناء
بآراء املفرسي�ن ليس اهلدف أن يتبع املتد ّبر كل ما
يقوله أهل التفسير ،بل ال ب�دّ أن تكون له مفرزة
ومعايير يعتمد عليها يف التعاطي مع اآلراء قبولاً
رفض�ا أو إي�را ًدا ومناقش�ة ،ف�اآلراء حصيل� ُة
أو ً
عملي�ة اجتهادي�ة ،وال�ذي حي�دد اجت�اه التعاطي
معها ،اس�تنادها إىل أدلة وقرائن لغوية أو رشعية
أو عقلية.
وليس م�ن الصحيح أن نأخ�ذ الرأي بال
يصححه،
دلي�ل معتبر ثم نبح�ث له ع�ن تربي�ر
ّ
وكأننا نس�تقوي به لصالح املفِّس�رِّ وليس لصالح
النص الق�رآين ،فذلك من املنهي عن�ه؛ فال بدّ أن
يكون نصب اهتاممنا اآلية وليس املفسرّ أو مذهبه
متحررا
أو اجتاهه ،عند ذلك س�يجد املتد ّبر نفسه
ً
م�ن رب�ق التقدي�س والتعاطف املذهب�ي أو امليل
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تفسريا،
الذهني الذي يستحس�نه ،فالتفسري يبقى
ً
نصا مواز ًيا لنص القرآن.
يتحول ًّ
ال أن ّ

قواعد التفسري:

دراسة منهجية يف عوامل
وأسس البناء والتكوين
الكاتب :ليث العتايب.
النارش :بسطة حسن للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 437 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
يف مقدمت�ه يق�ول الباحث لي�ث العتايب:
إن اجله�د الذي قمنا ب�ه مل يكن جهدً ا نظر ًّيا فقط،
ومل يك�ن جهدً ا كتاب ًّي�ا ترف ًّيا مطل ًق�ا ،بل هو جهد
جراء معاناة ودراس�ة وتدريس ،فلقد قمت
ج�اء ّ
بتدريس أحد كتب قواعد التفسري ألكثر من أربع
دورات تدريسية لترتاكم عندي مالحظات كثرية
ح�ول موض�وع قواعد التفسير عمو ًم�ا ،وحول
ٍ
بش�كل خاص ،يضاف هلا أن اختصايص
الكتاب
ورس�التي يف مرحلة املاجس�تري كانت عن قواعد
كون عندي
التفسير ،كل ذلك وعرب س�نوات قد َّ
خزينً�ا وتراكًم�اً أنطلق منه يف كتابة ه�ذا الكتاب،
موضحا :إن كتايب هذا ليس خامتة الكتب،
ألقول
ً
وال هو كتاب يعطي حلولاً سحرية ،بل هو كتاب
اس�توعب ما مل يس�توعبه كتاب غيره ،وركّز عىل
مازجا بني
أمور مهمة نساها أو غفل عنها غرييً ،
ما قرأت وما قمت بتدريس�ه هل�ذا املوضوع املهم
جدًّ ا.
الكتاب جاء عىل شكل مباحث ومنها:
املف�ردة القرآنية بني املفه�وم واملصطلح،
توضي�ح م�ا ي�راد بالقواع�د وكيفي�ة تكوينه�ا،
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القواع�د بين االس�تنباط واالس�تقراء ،الق�رآن
الكري�م والعالق�ة بين املعرف�ة والعل�م ،قواع�د
التفسير :النش�أة ،البواكير األوىل ،التط�ور،
قواع�د التفسير املوضوع�ي ،قواع�د الرتجي�ح،
تاريخ التفسير والقواعد التفسريية عند مفرسي
اإلمامي�ة ،مؤلف�ات مفسري اإلمامي�ة يف قواعد
التفسري.

املسلمون والغرب والتأسيس
القرآين للمشترك اإلنساين
الفراك.
الكاتب :أمحد ّ
النارش :املعهد العاملي للفكر اإلنساين  -األردن.
الصفحات 391 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
ه�ذا الكت�اب تت�وزع صفحاته يف مخس�ة
فص�ول تعال�ج موضو ًع�ا فكر ًّي�ا أتع�ب الفك�ر
اإلسلامي املعارص ،وش�غل العقل املس�لم حينًا
كبريا من املكتبة
من الدهر ،ومأل اإلنتاج فيه ً
حيزا ً
اإلسالمية العربية ،ويتعلق األمر بإشكال «عالقة
املس�لمني بالغ�رب» وتداعياته على الواقع الذي
تعيشه األمة اإلسالمية اليوم يف ارتباطها املعارص
بالغ�رب .وجيي�ب ع�ن مجل�ة م�ن التس�اؤالت
املس�تجدة الت�ي تط�رح بص�دد البح�ث يف ه�ذا
تصورا أكاديم ًّي�ا جديدً ا حياول
اإلش�كال ،ليقدم
ً
جتاوز اخللل املنهجي ال�ذي غلب يف معاجلة مثل
هذه املوضوعات.
ووع ًي�ا بقضاي�ا اإلنس�ان املع�ارص
ومتطلبات املستقبل املشرتك ،وما حتمله اإلنسانية
معها م�ن إرث تارخيي خيتلط في�ه احلق بالباطل،
واس�تحضارا
واخلري بالرش ،واألصيل بالدخيل،
ً
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ملا متر به اإلنس�انية اليوم من ٍ
حم�ن فكرية وواقعية
تراكم�ت عرب الزم�ن وأنتجت مق�والت مغلقة،
نشعر باحلاجة إىل تصحيح املنطلق وجتديد الرؤية
واسترشاف املس�تقبل الذي تتجاوز فيه اإلنسانية
أنانياهت�ا وحتيزاهت�ا إىل أف�ق أرح�ب ،حيتض�ن
اإلنس�ان احتضانًا مس�توع ًبا لالختالف والتنوع
والتناف�س ،يقبل اآلخر وال يلغي�ه ،ويحُ رضه وال
َينفيه ،و ُيرشكه وال ُيقصيه.
الكت�اب مدخلاً منهج ًّيا ومعرف ًّيا
ويقرتح
ُ
من شأنه أن يؤسس لنظرية معرفية تستمد رؤيتها
من املرجعية القرآنية النبوية ،عرب اكتشاف املنهاج
العلم�ي والعملي الذي يق�دم ق�راء ًة جامع ًة بني
التَّدبُّ�ر يف الكتاب ،والتَّفك�ر يف الكون ،والتَّبرص
يف اإلنس�ان ،ومس�توعب ًة ل�كل قضاي�ا اإلنس�ان
واألديان والعمران ،متج�اوز ًة لعيوب القراءات
اإليديولوجية والفلس�فات املتحي�زة واملذهبيات
املتقلص�ة ...وه�و م�ا م�ن ش�أنه تقريب الش�قة
وتنظيم االختالف ونزع فتيل الصدام.
من أج�ل ذلك هي�دف الكت�اب إىل إبراز
أص�ول املشترك اإلنس�اين؛ الديني�ة والعلمي�ة
والطبيعي�ة والعمراني�ة والبيئي�ة بين املس�لمني
والغ�رب ،بما ُيمكِّ�ن م�ن رس�م املدخ�ل الع�ام
لـ«نظري�ة املشترك اإلنس�اين» ال�ذي يس�توعب
اخلصوصي�ات الديني�ة والقومي�ة واجلغرافي�ة
والعرقي�ة ،ويس�تحرض معه�ا التط�ور التقن�ي
والثقايف والسكاين واالقتصادي لعامل اليوم.
وقد جاءت فصول الكتاب اخلمس�ة عىل
النحو التايل:
الفصل األول :مدخل مفاهيمي تأسييس
للكتاب.
الفصل الثاين :األساس الديني للمشرتك

اإلنساين بني املسلمني والغرب.
الفص�ل الثالث :املشترك العلمي املعريف
مدخلاً للمشرتك اإلنساين.
الفص�ل الراب�ع :املشترك العم�راين بين
املسلمني والغرب.
الفصل اخلامس :املشرتك البيئي الطبيعي
مدخلاً للمشرتك اإلنساين.

رو ُح الشرائع
الكاتب :شارل لوي دي سيكوندا «مونتسكيو».
املرتجم :عادل زعيرت.
املراجع :رسول حممد رسول.
النارش :الرافدين  -بريوت.
الصفحات 1198 :يف جملدين من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
يق�ول املرتج�م ع�ادل زعيتر يف مقدمته
للكت�اب :إن (روح الرشائ�ع) ه�و الكتاب الذي
حرر به مونستكيو معرش املشرتعني من السري مع
ّ
ه�وى الناس ومن مصادف�ات األحوال ،ور ّدهم
إىل أس�اس الطبيع�ة البرشي�ة ،فن�ال م�ن الصيت
مرة يف أقل من
البعيد منذ صدوره ما ُطبع عرشين ّ
عامين ،وترجم إىل مجيع لغ�ات أوروبا .و(روح
الرشائع) هو ما قال عنه عدو مونتس�كيو األزرق
فولتري« :كان اجلن�س البرشي قد أضاع حججه،
فأعادها مونتس�كيو إليه» ،وهو م�ا قال عنه إميل
فاغيه (« :)1916-1847إن روح الرشائع أكثر
م�ن كتاب ،هو أثر تارخيي عظيم ينزل إىل الوقائع
أثرا عمي ًقا لزمن طويل جدًّ ا».
فيرتك فيها ً
واحل�ق ،إن (روح الرشائ�ع) هو أثر روح
عالي�ة؛ بل احلق أنه هو روح إنس�انية يدين الظلم
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واالعتداء ويويص باللطف والعطف ،وهو يسري
بقارئي�ه إىل مث�ل الثورة الفرنس�ية األعىل ،يسير
هب�م إىل خالص�ة ه�ذا املث�ل« :احلرية واملس�اواة
واإلخاء».
ق�ادرا
أم�ا منتس�كيو فيق�ول :ل�و كن�ت
ً
على تزوي�د مجيع الناس بأس�باب جدي�دة حيبون
هب�ا واجباهت�م وأمريه�م ووطنه�م وقوانينه�م،
ويشعرون بأهنم سعداء ،يف كل بلد وكل حكومة
وكل مركز يكونون فيه؛ لعددتني أس�عد الورى.
قادرا عىل جعل القادة يزيدون معارفهم
ولو كنت ً
فيما جي�ب أن يأمروا به ،وعىل جع�ل من يطيعون
جي�دون ل�ذة جدي�دة يف الطاعة؛ لعددتني أس�عد
ق�ادرا عىل صنع ما ُيش�فى به
ال�ورى .ول�و كنت
ً
الناس من مبترساهتم لعددت نفيس أسعد األنام،
وباملمبترسات هنا ،أدعو ما يؤدي إىل خفاء اليشء
بذاته ،ال الذي يؤدي إىل جهل بعض األمور.

رأس املال الديين

قراءة يف السوق الديني يف نصف قرن
الكاتب :عبدالرمحن عبداهلل الشقري.
النارش :ابن النديم للنرش والتوزيع -اجلزائر.
الصفحات 80 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
يمكن تقس�يم رأس امل�ال الديني يف هذه
الدراس�ة إىل نوعين ،مه�ا :رأس امل�ال الدين�ي
الصل�ب ،وي�رد يف س�ياق إجي�ايب ،ورأس امل�ال
الديني الس�ائل ويرد يف الدراسة يف سياق سلبي،
ولكل منهما مظاهر اجتامعي�ة .ومؤرشات رأس
امل�ال الدين�ي الصل�ب تتمثل يف اإلنت�اج العلمي
املبن�ي على املوضوعي�ة واحلي�اد واتب�اع الدلي�ل
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وممارس�ة النق�د العلمي ،وهو ال�ذي يمثل هنضة
األمة عرب القرون لصالبته .ومؤرشات رأس املال
الديني الس�ائل تتمثل يف االلتزام بالتدين الشكيل
كاللحي�ة والث�وب القصير وعدم لب�س العقال،
بوصفه قوة شعبية مؤثرة ،بسبب أهنا ختتزل معاين
الزهد وامل�روءة والتواضع والعف�ة ،...وتقديس
الن�ص الرشعي للعامة مع تأويله الدائم ألهداف
خاص�ة ،وهو تقسين مناس�ب لتفسير الس�وق
الدين�ي ،وهو مصطلح س�بق أن اس�تخدمه عدد
من الباحثني.

درب الكتابة
الكاتب :رائد العيد.
النارش :دار مدارك للنرش -الرياض.
الصفحات 280 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 - 1م.
حاول الكاتب تقسيم درب الكتابة إىل حمطات
عدة ،يسهل املرور عليها .فجاء الكتاب يف
ثالث حمطات ،األوىل :أسامها الرضوريات،
تشبيها خلطوات هذه املحطة بالرضوريات
ً
العقلية التي ال تستقيم حياة املرء إال هبا ،وبدوهنا
يدخل عامل السفسطة والتخ ّبط والتناقضات.
وأسمى املحطة الثانية :املعاجلات ،وفيها حتدث
عن العمليات املستمرة مع الكتابة ،كالتحرير
وإعادة الكتابة ،وعرض املكتوب عىل اآلخرين
قبل استوائه كاملاً  .واملحطة الثالثة :الغايات،
وحتدث فيها عن بعض اخلطوات املطلوب
التفكري فيها وراء الكتابة ،إليصال الكتاب
للقراء عرب الطريق األمثل ،واختيار املكان
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األنسب لنرش النص ،وكيفية التعامل األفضل
مع الن ّقاد .ووضع يف هناية الكتاب قائمة مكتبة
الكتابة؛ استجابة لفتنة القوائم التي دفعت
أمربتو إيكو لتأليف كتابه الفاتن (ال هنائية
القوائم) ،مجع فيها الكاتب الكتب التي تتحدث
عن الكتابة يف املكتبة العربية.

اإلسالم والدميقراطية

معامل املدرستني يف التعددية السياسية
الكاتب :نضري اخلزرجي.
النارش :قناديل للنرش والتوزيع -بغداد.
الصفحات 736 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
يناقش الدكتور نضير اخلزرجي يف كتابه
مظاهر العمل احلزيب البسيطة التي عرفتها البرشية
والتي متثلت يف اجلامعات البرشية الصغرية داخل
املدين�ة الواح�دة الت�ي رأت مصلحته�ا بتنظي�م
أمرها ملواجهة األخطار املحدقة هبا ،حيث كانت
الغارات واحلروب واملناوشات العسكرية السمة
الظاه�رة يف الفترة األوىل م�ن عصر البرشي�ة،
فتن�ادى رجاهل�ا إىل تنظي�م أمره�م ،وكان يغلب
على مث�ل ه�ذه املظاه�ر احلزبي�ة س�يطرة القواد
والنبلاء ِ
وع ْل َي�ة القوم عىل الق�رارات ،وبخاصة

لدى اليونان الذين يش�ار إليه�م بأن الديمقراطية
جاءت منهم ،وعندهم عرفت املامرسة احلزبية.
وتتع�دد مظاهر العمل احل�زيب من جمتمع
إىل آخ�ر ،ومن مدنية إىل أخرى ،ومن حضارة إىل
أخرى ،وق�د تلتقي من حيث اإلنت�اج مع جمتمع
أو مدني�ة أخرى يف نقاط قليل�ة أو كثرية ،ولكنها
ال تتقاط�ع معها كل ًّي�ا؛ َّ
ألن العمل احلزيب بنتائجه
تتقارب صوره وإن اختلفت آلياته.
ضم الكتاب عرشة فصول ،توزعت عىل
بابني ،وج�اء الباب األول حتت عن�وان( :العمل
احلزيب :النش�أة التارخيية) ،وفي�ه الفصول التالية:
واصطالحا ،الدين والسياس�ة
مفهوم احلزب لغة
ً
حماور التوافق والتقاطع ،نشأة األحزاب يف العامل
اإلسلامي ،األح�زاب السياس�ية يف تنوعاهت�ا
وتقسيامهتا.
فيما ج�اء الب�اب الث�اين حت�ت عن�وان:
(رشعي�ة العمل احل�زيب يف املنظور اإلسلامي)،
وفي�ه الفص�ول التالي�ة :احل�زب اإلسلامي بني
احلرم�ة والقبول ،احل�زب اإلسلامي واملرجعية
الدينية ،حزب إسلامي واحد أم تعددية حزبية،
املرأة وحق املش�اركة السياسية ،الصبي واملجنون
وح�ق املش�اركة السياس�ية ،الت�داول الس�لمي
للسلطة ..الشورى والديمقراطية واملعارضة.
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