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على بريد جملة الكلمة اإللكتروين ،وهو kalema@kalema.net

محتويات العدد
العدد ( )113السنة الثامنة والعشرون  -خريف 2021م1443 /هـ

No. 113 - 28th year - Fall 2021 Ad/ 1443 Hg

الكلمة األوىل

 p pالكلمة بعد ربع قرن ..هل من سؤال علمي آخر؟ /الدكتور فيصل العوامي4..........

دراسات وأحباث

 p pالرؤية اإلسالمية يف العالقة مع اآلخر /حممد حمفوظ8.................................
 p pالفنون واجلامليات والطبيعة املدنية يف اإلسالم /زكي امليالد53........................
 p pاحلب يف التجربة الدينية ..احلب بني الذات واآلخر /الدكتور رشيف الدين بن دوبه71....
 p pاحلجج املطلبية للتوقيت املستمر يف التعليم العمومي :املغرب اً
مثال /إدريس هاين 91....
 p pقلب تراتبية الفلسفة :نحو إعادة بناء الفلسفة يف احلكمة يف مرشوع عبدالرزاق بلعقروز
القيمي /خدجية نارصي113...........................................................
رأي ونقاش

 p pتأويل السلطة وسلطة التأويل مقاربة سياسية يف فكر إدريس هاين /الدكتور حممد هشام
البطاط135............................................................................
كتب -مراجعة ونقد

 p pمن أجل براديغم تواصيل تكاميل يف العالقة األنطولوجية واألخالقية بني األنا واآلخر /
إعداد :بوبكر أيت الغازي وخدجية الصنهاجي154.....................................
نــــــدوات

 p pمؤمترُ :مستقبل التعليم الرقمي يف الوطن العريب /حممد هتامي دكري186...............

إصدارات حديثة /إعداد :حسن آل محادة 193.....................................................

الكلمة األولى

ق
ن
�
ا لكلمة� ب�عد رب�ع ر �..
آ

هل م ن� س ؤ� ا ل علم� � خ�ر؟
ي
الدكتور فيصل العوامي*

ﷺ صناعة الرؤية

يف الثالثني سنة املنرصمة وحتى يومنا هذا ،انشغل املحيط اإلسالمي
والدويل بالكثري من اإلثارات والتجاذبات العقدية والسياسية ،وانساق أمامها
وتشوهت بسببها حماوالت
كثريون ،حتى استنزفت الكثري من العقول،
ّ
اً
طويل.
إصالحية كان هلا موقع من الريادة زمنًا

كانت (الكلمة) كمجلة فكرية تعيش يف قلب احلدث ،اَّإل أهنا مل تنفعل
ومتمسكة بمرشوعها ،والسبب
سل ًبا بكل ذلك ،وبقيت حمافظة عىل سكينتها
ِّ
يف ذلك يرجع إىل وضوح الرؤية .وما زالت منذ ذلك الوقت ملتزمة باإلجابة
عن سؤالني :ما األسباب اجلذرية الكامنة وراء اجلمود العلمي والفكري عىل
املستوى اإلسالمي؟ وما السبيل إلحداث نقلة نوعية جا َّدة كفيلة بتحديث
العقل وتنمية األداء العلمي؟
* كاتب وباحث من السعودية ،مهتم بالدراسات القرآنية ،له العديد من املؤلفات اجلا َّدة ،نرش
بعضا من بحوثه يف جملة الكلمة ،الربيد اإللكرتوينf_alawami@hotmail.com :
ً
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وال يمكن تقديم أجوبة شافية عن هذين السؤالني اَّإل بأن تكون (الكلمة) نافذة تطل
لتجزؤ األفكار واملالحظات ،فهي ال تكتمل
من خالهلا مجيع العقول والتجارب العلميةّ ،
عند جهة واحدة وال أفق واحد ،بل تتش ّظى ،ويصيب من حقيقتها ٌّ
كل حسب بيئته ومثابرته
والعلمية .وقد وقفت (الكلمة) موق ًفا متوازنًا فأط ّلت من خالهلا أبصار كثرية ،يمكن لكل
متت ِّبع مشاهدهتا من خالل أعداد املجلة الصادرة حتى اليوم ،واملمتدة ألكثر من ربع قرن
من الزمان.
ولنا أن نتساءل إ ًذا :ما الرؤية التي تعترب منطل ًقا ملثل هذا املرشوع الفكري ،والتي
يمكن لنا أن نستنبطها من مطالعة نوعية البحوث والدراسات املنشورة عىل صفحات املجلة
طوال عهود صدورها؟ ثم نتساءل عن سؤال اليوم :ما هو سؤالنا العلمي واحلضاري
املعارص الذي أوصلتنا له (الكلمة)؟

يف التجربة احلضارية اإلسالمية بام تنطوي عليه من تراث نظري ومنهج عميل وممارسة
واقعية ،بذور ح ّية قابلة للزراعة واحلصاد يف عصورنا احلديثة ،ويف العقل املعارص نور قادر
عىل استخراج كنوز تلك التجربة ،وتوليد علوم ومناهج جديدة ،وبخلق حركة تفاعلية بني
هذه الثنائية يمكن بناء واقع حضاري جديد ينسجم مع الواقع اإلنساين املتجدِّ د .فاالنسجام
املتط َّلع إليه ال يتو َّقف عىل افرتاض قطيعة معرفية أو حضارية مع التجربة املذكورة.

وبمتابعة موجزة لألطروحات التي خت َّللها الفكر اإلسالمي احلديث بشتَّى أطيافه،
نجد أنه يلتقي يف املنطلقات عند التأسيس لنمط من التعامل بني ثالثي( :الرتاث وهو ما
نصفه هنا بالتجربة احلضارية اإلسالمية ،والعقل ،والواقع) ،وإنام ختتلف التيارات الفكرية
يف الوسط اإلسالمي والعريب بناء عىل التعدُّ د يف تأسيس ذلك النمط.
واحلركة التفاعلية املشار إليها هي نمط حيكي طبيعة التفاعل والتداخل بني هذا
الثالثي .ماذا يعني ذلك؟
يتَّضح ذلك من خالل تشخيص دور كل عنرص من هذا الثالثي:

اً
نظم قانونية سواء
أول :الرتاث :يقدِّ م قراءة وصورة للحقيقة ،وفيه ما جيعل للواقع اً
كانت دينية أو حياتية ،ويسري مع العقل السليم يف خط واحد ،ويرشد إليه.

ثان ًيا :العقل :يفهم الرتاث و ُي ِّ
شخص الواقع ،وهيتدي باألول يف انطالقاته الواسعة
يف بحر الواقع.
ثال ًثا :الواقعُ :يدار و ُيص َلح بنتيجة التفاعل بني الرتاث والعقل.
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وهكذا تتفاعل العنارص الثالثة يف توليد القوانني وتطبيقها يف سبيل بناء حضارات
وجمتمعات يف كل زمان ومكان.

ﷺ مراتب احلقيقة

بني ثنايا هذه الرؤية تأيت الكثري من األطروحات والنظريات ،ور َأ ْينا كيف أن
(الكلمة) بذلت جهدً ا مشهو ًدا يف استقصائها وعرضها بأمانة تامة ،لتضعها أمام الباحثني،
ولتحدث من خالهلا حراكًا فكر ًّيا ُيو ِّلد أسئلة جا َّدة ،و ُيسهم يف إثراء البحث العلمي؛ ألن
كلاًّ منها يكشف عن نسبة من الواقع وال يحُ يط به اً
كامل.
والتحليل العلمي هلذا األمر يتحدَّ د يف أن الواقع املوضوعي لكل فكرة أو نظرية،
وصل إليه ولو
سواء يف عامل التكوين أو الترشيع أو غريمها ،هلا وجود حقيقي قابل ألن ُي َ
يف اجلملة ،اَّ
املوجهة لإلنسان بخصوصه عبثية .ولكن السؤال :هل
وإل لكانت اخلطابات
َّ
يمكن الوصول إىل ذلك بشكل فردي؟

كل املناهج املعرفية ،من نظرية املعرفة إىل علم املنطق وغريمها ،تعمل عىل صناعة
قواعد لتقليل درجات اخلطأ عند البحث عن احلقيقة ،ومع ذلك فإن ما نصل إليه حتى
خصوصا إذا كان األمر جيري
باالعتامد عىل هذه املناهج ال يمكن أن نصفه بمتن احلقيقة،
ً
بشكل فردي.
وذلك أن الواقع واحلقيقة هلام مراتب ،ويصعب اإلحاطة بجميع املراتب من قبل فرد
واحد ،ولذا ال يستطيع أحدٌ اال ِّدعاء بأن ما وقف عليه هو كامل احلقيقة ،ألنه إنام وصل
صحيحا وحقيقة لكن برشط تلك املرتبة ال
إىل مرتبة من مراتبها ،فام وصل إليه قد يكون
ً
مطل ًقا ،وهكذا األمر بالنسبة إىل غريه.

وهذا ما يعني أن احلقيقة يف أغلب األحيان هلا صفة تراكمية ،وال يمكن الوقوف
عليها اَّإل من خالل عقول وجتارب تراكمية وبشكل غري منقطع ،فالزمان الواحد يكشف
لنا بعض املراتب ،واألزمنة الالحقة تكشف مراتب أخرى ،وهكذا ،ولذلك ال يمكن
االستغناء عن أي عقل وال أ َّية جتربة ،بل يلزم االنفتاح عليها مجي ًعا كي تأخذ احلقيقة صورهتا
األكثر جال ًء.

ﷺ سؤالنا العلمي

وإذ نتَّكئ نحن اليوم عىل أكتاف مثل هذا اإلنجاز متم ِّث اًل يف جملة (الكلمة) لن َّ
ُطل من
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خالله عىل املستقبل ،يلوح أمامنا سؤال علمي وحضاري :هل يمكن تفعيل تلك الثنائية
املشار إليها لتوليد علوم ومعارف جديدة تُسهم يف تطوير النتاج اإلنساين ،سواء يف جمال
العلوم الطبيعية التجريبية أو اإلنسانية أو العقلية؟ ولو افرتضنا جوا ًبا إجياب ًّيا ،فام هي املفاهيم
واملناهج واألدوات الكفيلة بإحداث هذه النقلة النوعية؟
ويمكن حترير السؤال بوجه آخر :من أين تبدأ القفزات املسؤولة عن تطوير العلوم
املستعملة يف إنجاح تلك القفزات؟
وجتديد احلياة اإلنسانية؟ وما هي اآللية
َ

دائم
أثبتت التجارب العلمية والعملية القديمة واحلديثة أن األسئلة اجلا َّدة تكون اً
التطور العلمي واإلنساين ،لكن هذه اخلطوة وما بعدها ال ت ُْؤيت ُأ ُك َلها
خطو ًة أوىل يف مسرية
ُّ
وتُثبت جدوائ ّيتها ما مل تتجدَّ د الصور العامة للمفاهيم واملناهج العلمية.
فاملفاهيم هي الصورة التي نقرأ بواسطتها العلم واحلياة ،واملناهج هي اآللية املتحكِّمة
يف حركة العقل يف عملية توليد األفكار.

اً
نتحرك
فمثل املفهوم املق َّعد للعقل يف أرشيفنا الفكري هو الذي ُيعطينا املساحة التي َّ
فيها لالستفادة من الطاقة العقلية ،وكلام تغيرّ املفهوم تغيرَّ ت املساحة سع ًة وضي ًقا ،فاملفهوم
يتحكَّم يف املساحة ،بينام املنهج يتحكَّم يف الطريقة التي نعمل هبا داخل تلك املساحة .فام مل
يتغيرَّ املفهوم لن تتغيرَّ املساحة ،وما مل يتغيرَّ املنهج لن تتغيرَّ طريقة األداء العلمي والعميل.
وحتى نساهم يف توليد قفزات علمية نوعية عىل املستوى اإلنساين ،نحتاج دو ًما
لالنتقال من افتعال األسئلة اجلا َّدة إىل تطوير املفاهيم واملناهج العلمية.
وال يمكن التقدّ م خطوة يف هذا السياق اَّإل من خالل تراكم جتارب وحماوالت
كثرية ،يتجاذب بعضها مع البعض اآلخر ،ويدفع ٌّ
كل منها اآلخر ليخطو نحو األمام .وجملة
(الكلمة) حر ّية بأن تكون رائدة يف هذا احلقل املعريف اهلام.

دراسات وأبحاث
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اإلنسان يف الرؤية اإلسالمية

وفق الرؤية اإلسالمية التوحيدية ،فإن ماهية اإلنسان وطبيعته ،قد
حتدَّ دتا يف العلم اإلهلي قبل الوجود اإلنساين  -العيني؛ إذ يقول تبارك وتعاىل:
ُون َله و َلدٌ ولمَ َت ُكن َله ص ِ
{ب ِديع الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
اح َب ٌة َو َخ َل َق ك َُّل
ض َأ َّنى َيك ُ ُ َ َ ْ ْ ُ َ
َ ُ َّماَ َ
ٍ
يَ ٍ
ِ
(((
يم} .
شء َعل ٌ
شء َو ُه َو بِك ُِّل يَ ْ
ْ
فالطبيعة الواقعية لإلنسان حمدَّ دة قبل الوجود العيني لألفراد؛ إذ يقول
{وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َك ِم ْن َبنِي َآ َد َم ِم ْن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم
تبارك وتعاىلَ :
ِ
ِ
َعلىَ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّبك ُْم َقا ُلوا َبلىَ َش ِهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْلق َيا َمة إِ َّنا ُكنَّا َع ْن َه َذا
ني}(((.
َغافِ ِل َ
ُوضح وتخُ رب عن وجود لإلنسان سابق عىل
فهذه اآلية القرآنية الكريمة ت ِّ
وجوده العيني ،وتم فيه أخذ العهد باإليامن لبني اإلنسان مجي ًعا.
((( سورة األنعام ،اآلية .101
((( سورة األعراف ،اآلية .172

8

الرؤية اإلسالمية يف العالقة مع اآلخر

9

تتقوم بعنرص أسايس هو عنرص
ووفق اآليات القرآنية الكريمة فإن املاهية اإلنسانية ّ
ُوضح اآلية القرآنية
شهادة الربوبية واعرتاف اإلنسان املطلق بألوهية اخلالق ووحدانيته ،كام ت ِّ
الكريمة السالفة الذكر .فاإليامن بوحدانية اخلالق وألوهيته هي فطرة اهلل التي فطر الناس
عليها ،ولكن هذه احلقيقة الفطرية الراسخة يف الوجود اإلنساين ،ال تتح َّقق بالنسبة إىل آحاد
اإلنسان اَّإل باالختيار واجلهد اإلرادي احلر .وحينام يذهب اإلنسان بعيدً ا يف اختياره فإن
هذا اإلنسان يضحى { َكالأْ َ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل َسبِ اًيل}(((.
ويقول عز من قائلَ { :ل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِ ن َْس َ
ان فيِ َأ ْح َس ِن َت ْق ِوي ٍم * ُث َّم َر َد ْدنَا ُه َأ ْس َف َل
ني}(((.
َسافِ ِل َ
قرر الراغب األصبهاين -حيصل له من اإلنسانية بقدر ما حيصل له
فاإلنسان -كام ُي ِّ
حق القيام فقد استكمل اإلنسانية ،ومن
من العبادة التي ألجلها ُخلق ،فمن قام بالعبادة َّ
رفضها فقد انسلخ من اإلنسانية.

التصور اإلسالمي ال يبدع ماهيته كام تعتقد الفلسفة الوجودية ،وإنام
«فاإلنسان يف
ُّ
هو يحُ ِّققها من خالل جهده اإلرادي بإخراجها من طور القوة والكمون إىل طور الفعل
والظهور» عىل حد تعبري الدكتور لؤي صايف.
{و َما َخ َل ْق ُت الجِْ َّن َوالإْ ِ ن َْس إِ اَّل
واإلنسان حني يعتقد ويؤمن باحلكمة اإلهلية لوجوده َ
لِيعبدُ ِ
ون}((( ،فإنه سيعمل ويكدح ويسعى ألجل حتقيق غاية هذا الوجود التي من خالهلا
َُْ
يرتقي لتحقيق ماهيته اإلنسانية .فإنسانية اإلنسان ال تتح َّقق صدفة ،وإنام هي بحاجة إىل
تربية وهتذيب ،وعمل وكفاح ،واتِّصال دائم باحلقيقة املطلقة وهو الباري لجو زع .وبمقدار
التصاق اإلنسان بخالقه ،عرب عبادته العبادة احل َّقة ،وااللتزام بترشيعاته ونظمه املختلفة يف
خمتلف جوانب احلياة ،بالقدر ذاته يقبض اإلنسان عىل إنسانيته ،ويتخ َّلص من كل رواسب
ونزعات الرش ،واالبتعاد عن الطريق املستقيم .واإلرادة اإلنسانية هي حجر الزاوية يف
املجردة ال تحُ ِّقق ما يصبو إليه اإلنسان ،وإنام
مرشوع حتقيق إنسانية اإلنسان .أي إن الرغبة َّ
والتدرج يف
دائم بحاجة إىل إرادة وعزم وتصميم ملحارصة وضبط أهوائه وشهواته،
ّ
هو اً
مدارج الكامل اإلنساين .وبمقدار ما يتخلىَّ اإلنسان عن نزعاته ونزواته الرشيرة ،يرتقي يف
مدارج الكامل ،ويقرتب من الصورة التي أرادها اهلل سبحانه وتعاىل لإلنسان.
((( سورة الفرقان ،اآلية .44
((( سورة التني ،اآلية .5 - 4
((( سورة الذاريات ،اآلية .56
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لذلك نجد اآليات القرآنية الكريمة متتدح اإلنسان الذي ال خيضع إىل شياطني اإلنس
واجلن.
ِ
ني * َو َما ك َ
َان
يس َظنَّ ُه َفا َّت َب ُعو ُه إِ اَّل َف ِري ًقا ِم َن ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
{و َل َقدْ َصدَّ َق َع َل ْي ِه ْم إِ ْبل ُ
قال تعاىلَ :
ان إِ اَّل لِنَع َلم من يؤ ِمن بِالآْ َ ِخر ِة ن هو ِمنْها فيِ َش ٍّك ورب َك علىَ ك ُِّل يَشءٍ
َله َع َلي ِهم ِمن س ْل َط ٍ
َ َ ُّ َ
َ ممَِّ ْ ُ َ َ
ْ َ َ ْ ُْ ُ
ُ ْ ْ ْ ُ
ْ
َح ِف ٌ
يظ}(((.
ْس والجِْ ن ي ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم
{وك ََذلِ َك َج َع ْلنَا لِك ُِّل نَبِ ٍّي عَدُ ًّوا َش َياطِ َ
ني الإْ ِ ن ِ َ ِّ ُ
وقال تعاىلَ :
ِ
إِلىَ َب ْع ٍ
ورا َو َل ْو َشا َء َر ُّب َك َما َف َع ُلو ُه َف َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْفترَ ُ َ
ون}(((.
ض ُز ْخ ُر َ
ف ا ْل َق ْول ُغ ُر ً
فالرؤية اإلسالمية وضعت اإلنسان يف أرشف املراتب .فالباري لجو زع وضع فيه
{وإِ ْذ
أرشف املخلوقات وهو (العقل) ،واختاره خلالفته يف األرض؛ إذ يقول عز من قائلَ :
َق َال رب َك لِ ْلملاَ ِئك َِة إِنيِّ ج ِ
اع ٌل فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا َأتجَ ْ َع ُل فِ َيها َم ْن ُي ْف ِسدُ فِ َيها َو َي ْس ِف ُك
َ
َ ُّ
َ
ِ
َ (((
ِ
ِ
َ
َ
لاَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
الدِّ َما َء َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح ب َح ْمدك َو ُنقدِّ ُس ل َك قال إنيِّ أ ْعل ُم َما َت ْعل ُمون} .

فالوضع القيمي لإلنسان يتم َّيز بشكل نوعي عن بقية املخلوقات ،كام أن الباري عز
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي َآ َد َم
وجل منحه
أي تكريم؛ إذ سجل يف حمكم التنزيلَ :
تكريم ال يضاهيه ُّ
اً
ِ
ِ
ِ
َاه ْم َعلىَ كَث ٍري ممَِّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِض اًيل}(((.
َو مَ َ
َاه ْم م َن ال َّط ِّي َبات َو َف َّض ْلن ُ
َاه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
ح ْلن ُ
فاإلسالم ال يعترب اإلنسان بوجوده ،موجو ًدا عاص ًيا ومذن ًبا ،بل ينظر إليه بوصفه
وتلوثت تلك الفطرة فيه نتيجة الغفلة والنسيان والذنوب.
موجو ًدا فطر ًّيا مهام احتجبت َّ
وهذا هو مقتىض قول الباري لجو زعَ { :ل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِ ن َْس َ
ان فيِ َأ ْح َس ِن َت ْق ِوي ٍم}(،((1
واألديان والرساالت والترشيعات الساموية جاءت لتظهري هذه احلقيقة املغروسة واملوجودة
يف جوهر الوجود اإلنساين.
«من هنا ،دعانا اإلسالم -وقبل كل يشء -إىل استحضار تلك املعرفة املغروسة يف
أعامق نفوسنا ،وبسبب أمهية تلك املعرفة يف رسم السعادة اإلنسانية فإن اإلسالم خاطب
التمرد عىل اهلل وهو الذنب
اإلنسان بوصفه صاحب عقل ال صاحب إرادة فقط ،فإذا كان ُّ
األكرب عن املسيحية ناش ًئا من اإلرادة ،فإن الغفلة تشكّل الذنب األكرب يف اإلسالم ،والتي

((( سورة سبأ ،اآلية .21 - 20
((( سورة األنعام ،اآلية .112
((( سورة البقرة ،اآلية .30
((( سورة اإلرساء ،اآلية .70
( ((1سورة التني ،اآلية .4
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تكون نتيجتها عدم قدرة العقل عىل تشخيص الطريق الذي رسمه اهلل للناس ،وألجل ذلك،
فإن الرشك من أعظم الذنوب التي ال تغتفر ،وهو بعبارة أخرى يساوي إنكار التوحيد»(.((1

فالرؤية اإلسالمية لإلنسان قائمة وبشكل جوهري عىل أن اإلنسان بعقله وإرادته
وخملصا هلل سبحانه وتعاىل ،يأمتر بأوامره،
وقلبه وبكيانه ك ّله ،ال بد أن يكون عبدً ا حقيق ًّيا
ً
وينتهي عن نواهيه والتسليم املطلق للواحد األحد.
وإن هذا التسليم ليس رض ًبا من رضوب اجلرب ،بل نتيجة طبيعية لإليامن والرضا بام
قدَّ ر اهلل سبحانه وقىض.

واإلنسان حني يكون مت اً
يتحرر من كل
َّصل باهلل تعاىل ،وملتز ًما برشيعته ،فهو
َّ
الضغوطات الداخلية واخلارجية ،ويصبح رأسامله احلقيقي هو كرامته اإلنسانية .فاحلاجة
مهام كانت ال تقوده إىل الذل وامتهان الكرامة.
ألي
فالكرامة اإلنسانية ،والشعور العميق هبا ،مها وليدا العبودية هلل وعدم اخلضوع ِّ
حاجة قد تذل اإلنسان ،وخترجه عن مقتضيات الكرامة والعزة.

ﷺ يف معنى اآلخر

إن االعرتاف برشعية االختالف بني البرش هو أحد روافد ترشيع العالقة مع اآلخر
عىل قاعدة التواصل واحلوار والتعارف والتعاون.

كثريا
يطرح موضوع اآلخر -يف املشهد السيايس والثقايف واحلضاري املعارصً -
من األسئلة واالستفسارات والقضايا املتداخلة .ويبدو أن طبيعة التطورات والتحوالت
واألحداث التي جتري اليوم يف العديد من الدول حافز مهم لتداول مسألة اآلخر وطبيعة
العالقة املرسومة للتعامل معه .وخيتلف هذا اآلخر من موقع آلخر ،ومن دائرة ألخرى.
بمعنى أن املوقع الذي حيدده اإلنسان لنفسه (الفرد أو اجلامعة) ،هو بدوره الذي حيدد اآلخر
القريب والبعيد .فباختالف املواقع والعناوين خيتلف اآلخر .فاآلخر بالنسبة إىل الذات
الدينية هو ذلك اإلنسان الذي ينتمي إىل دين آخر ،أما اآلخر بالنسبة إىل الذات القومية أو
العرقية فهو الذي ينتمي إىل قومية أو عرقية أخرى.
لذلك نستطيع القول :إن يف الوجود اإلنساين آخر دين ًّيا ومذهب ًّيا وقوم ًّيا وعرق ًّيا وإثن ًّيا
وجغراف ًّيا واجتامع ًّيا وثقاف ًّيا وسياس ًّيا .فتتعدد وتتنوع دوائر اآلخر ومستوياهتا بتعدد دوائر

( ((1راجع :حسني نرص ،قلب اإلسالم ..قيم خالدة من أجل اإلنسانية ،تعريب :داخل احلمداين ،ص .14
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األنا والذات ومستوياهتا وتنوعها.

بحيث يصح القول :حدِّ ْد ذاتك يتحدَّ ْد آخرك .فالعالقة ِجدُّ عميقة ومحيمية بني
الذات واآلخر ،بحيث ال يمكن حتديد اآلخر اَّإل بتحديد الذات ،وال ٍّ
جتل للذات اَّإل بوجود
آخر خمتلف ومغاير.
وبعيدً ا عن اجلذور اللغوية ملفردة (اآلخر) ،نرى أن األفكار والقيم األساسية التي
حتدد معنى ومضمون اآلخر هي األفكار والقيم التالية:

 -1اهلوية املركَّبة

ال يوجد عىل الصعيد اإلنساين هوية بسيطة أو خالصة ،وإنام مجيع اهلويات اإلنسانية
مركَّبة ومتداخلة .بمعنى أن هوية اإلنسان أو املجتمع املعارص اليوم ،هي هوية مركَّبة .أي
تداخلت عوامل وروافد عديدة يف صنعها وبلورهتا وجتليتها .بحيث إن الذات الثقافية
والفكرية لدى كل إنسان ،هي وليدة روافد ثقافية متنوعة .حتى نستطيع القول :إن بعض
اآلخر هو فينا ،كام أن بعض ذاتنا هو موجود ومتوافر يف اآلخر .وال يمكن إزاء هذه احلقيقة
اَّإل القبول برضورة االنفتاح والتواصل مع اآلخر .فاهلويات املركَّبة ليست نتاج العزلة
واالنكفاء ،بل هي وليدة التواصل والتفاعل الثقايف واحلضاري واإلنساين.

وال يمكن أن نفهم اهلوية خارج العالقة بالوجود اإلنساين وجتلياته التواصلية
املتعددة .وعليه فإن حقيقة اهلويات املركَّبة التي يعيشها وحيياها اإلنسان املعارص ،هي
التي حتدد إىل حد بعيد معنى اآلخر .وإن هذا اآلخر بكل مستوياته ودوائره ليس بعيدً ا
عن الذات وجتلياهتا االجتامعية والثقافية واحلضارية ،وإن ازدياد وترية التطور والتواصل
يقرب املسافات بني
العلمي واملعلومايت بني البرش ،سيزيد من وترية التداخل والتفاعل ،مما ّ
فاهلوايات املركَّبة هي وليدة التعدد الثقايف واالجتامعي واحلضاري واإلنساين،
األنا واآلخرّ .
بحيث تشرتك مجيع هذه الروافد يف إغناء اهلوية اإلنسانية.

 -2االعرتاف باالختالف

من الطبيعي القول :إن االختالف بني البرش من نواميس احلياة اإلنسانية وطبائع األمور،
بحيث إن الباري لجو زع خلقنا خمتلفني يف ألواننا وألسنتنا وأقوامنا وأذواقنا وميوالتنا وما شابه ذلك،
ومربرا للقطيعة واالحرتاب والتباعد ،بل
لكن هذا االختالف -وفق الرؤية القرآنية -ليس سب ًبا
ً
هو بوابة التواصل والتعارف والوحدة .من هنا فإن اآلخر يف أحد حم َّطاته ومستوياته ،هو اإلفراز
الطبيعي ملفهوم االختالف .فام دام االختالف سنة فإن التعدد والتنوع هو املآل الطبيعي لذلك.
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وإن املطلوب منا مجي ًعا االعرتاف باالختالف ،الذي يقتيض األمور التالية:

 عدم ترذيل االختالف ،والتعامل مع حقائقه ولوازمه ،وفق عقلية حضارية -هتمش ،وإنام تتحاور وتتواصل وتتفاعل عىل الصعد كافة.
تواصلية ،ال تنبذ وال ّ
 إن احلقيقة يف الوجود اإلنساين ال يمكن القبض عليها بمفردنا ،وإنام نحن بحاجةإىل التواصل والتحاور إلبراز جوانب احلقيقة كلها .فنسبية املعرفة واحلقيقة ينبغي أن تدفعنا
إىل املزيد من التواصل مع الثقافات والوجودات اإلنسانية.

 إن االختالفات بني البرش ،وحتى ال خترج عن نطاقها املرشوع والطبيعي ،هيبحاجة إىل سياج قانوين وأخالقي ،حيمي هذه احلقيقة ويضبطها يف آن .حيميها من نزعات
التطرف والغلو والعدوان واملغامرة ،ويضبطها بقيم االئتالف والوحدة ،حتى ال تتحول
ّ
يتجسد يف قيم التسامح
إىل عامل للتشتيت والتشظي .وهذا السياج القانوين واألخالقي
ّ
وحقوق اإلنسان .فال يمكن أن يدار االختالف يف الدائرة الوطنية واالجتامعية عىل نحو
حتول
إجيايب وحضاري اَّإل بااللتزام بمرجعية حقوق اإلنسان .فهي الضابطة التي ال ّ
االختالفات إىل عناوين للتشظي واحلروب املفتوحة.

تتحول االختالفات إىل مربر لالعتداء عىل اآلخرين؛ ألهنا مضبوطة بتلك
وهكذا ال ّ
القيم واإلجراءات التي حترتم اإلنسان وتصون حقوقه.

 إن االختالفات يف الدائرة الوطنية واالجتامعية ،بكل مستوياهتا ،ال تعني االنشقاقواخلروج عن مقتضيات اجلامعة؛ وذلك ألهنا ِج َّبلة إنسانية وناموس اجتامعي ،وال يمكن أن نطلب
يف اإلطار اإلنساين -أن تتطابق وجهات نظرنا وقراءتنا لألمور واألحداث مع اجلميع .وواجبناليس ترذيل التنوع واالختالف ،وإنام العمل عىل صياغة األطر واملؤسسات املناسبة إلدارته بام
ينسجم وحدوده الطبيعية ،ودوره يف إثراء املعرفة ،وتوسيع خيارات النهوض والتقدم يف املجتمع.

ومجاع القول :إن االعرتاف برشعية االختالف بني البرش ،هو أحد روافد ترشيع
العالقة مع اآلخر عىل قاعدة التواصل واحلوار والتعارف والتعاون.

 -3استبعاد التعامل مع االختالفات بعقلية األقلية واألكثرية

السلم االجتامعي ،التعامل
لعل من األخطاء الضارة بمرشوع الوحدة الوطنية وقضايا ِّ
مع مسائل التنوع واالختالف املذهبي أو القومي أو اإلثني ،بعقلية األقلية واألكثرية؛ وذلك
اً
حلول ليست بالرضورة منسجمة
ألن مفردة (األقلية) ختتزن مداليل سيئة ،وتستدعي
ومستلزمات الوحدة الوطنية واالجتامعية.
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ونرى أنه من الرضوري التعامل مع هذه املسألة املهمة والشائكة وفق مبدأ التعدد
ومقتضيات التنوع الثقايف واالجتامعي؛ وذلك ألن مصطلح األقلية واألكثرية هو من
املفردات والتعبريات املتداولة يف جمال االنتخابات السياسية ،فهي أقرب إىل املفردات
السياسية منها إىل احلقائق الثقافية واالجتامعية.

بينام مبدأ التعددية يطلق عىل الواقع االجتامعي والثقايف املتنوع .وعليه ال يمكن
ملجتمع متعدد أو متنوع أن يعيش االنسجام واالستقرار بدون معرفة متبادلة بني مجيع
األطراف واملكونات .فمعرفة اآلخر رشط من رشوط التالقي والتفاهم والتعايش.

السلم االجتامعي بدون معرفة عميقة متبادلة .فمعرفة اآلخر
وال يمكن أن يتحقق ِّ
الذي يعيش بيننا رضورة وطنية واجتامعية؛ وذلك ألنه ال وحدة وطنية حقيقية بدون معرفة
وسلم اجتامع ًّيا بدون وجود معرفة شاملة بني خمتلف التعبريات
متبادلة ،كام أنه ال استقرار
اً
واألطياف االجتامعية.
كثريا من مظاهر اجلفاء وسوء الظن بني تعبريات
ولعلنا ال نبالغ حني القول :إن ً
املجتمع وأطياف الوطن ،هي من جراء غياب املعلومات الدقيقة واملوضوعية بضعنا عن
بعض .فاملعرفة باخلصوصيات واحرتام املامرسات املرتتبة عىل ذلك ،هي من رشوط التعايش
بعضا ،أو
االجتامعي .وال يمكن أن يتحقق التعايش االجتامعي بني فئات جتهل بعضها ً
حتمل بعضها عن بعض معلومات وتصورات مغلوطة أو مشوهة أو ليست دقيقة .فاملعرفة
والسلم األهيل واالجتامعي .فاإلنسان عدو ما
بكل آفاقها هي من رضورات التعايش ِّ
جيهل ،وال يمكن أن تُرسى دعائم الوئام واالئتالف بني مجيع رشائح املجتمع وفئاته بدون
معرفة عميقة متبادلة بينهام .فاملعرفة هي التي تؤسس الحرتام متبادل للمشاعر والطقوس
واملامرسات واملناسبات؛ لذلك فإننا ندعو مجيع األطراف والتعبريات أن تعمل عىل تعريف
نفسها لآلخرين بصورة حقيقية وبعيدً ا عن الزيف والتضليل.

إن الدولة -بمؤسساهتا التعليمية واإلعالمية والثقافية -معنية بشكل أساس بمرشوع
تعريف املجتمع بعضه ببعض عىل نحو حقيقي وموضوعي.
وإبراز اخلصوصيات الثقافية لكل طرف ال يرض بحقيقة الوحدة الوطنية ،بل
يثرهيا ويمدُّ ها بعوامل القوة والعزة .و«الوحدة ممكنة وثرية من خالل التنوع باحرتام
اخلصوصيات الثقافية ،فال يوجد تنوع أكثر من ذاك املوجود يف جمتمع الواليات املتحدة
رس قوهتا كمجتمع ،حتى صارت الدولة العظمى يف العامل .إن
األمريكية ،وربام كان ذلك أن َّ
هذا الثراء يف التنوع الثقايف واحلضاري هو الذي جعل منها بوتقة انصهار ملجمل احلضارة
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اإلنسانية تارخي ًّيا وجغراف ًّيا ،ويقوم نظامها كمجتمع عىل احرتام اخلصوصيات الثقافية
لكل السالالت :أبيض  -أسود  -أصفر  -ولكل األديان اإلبراهيمية :مسيحي  -مسلم
 هيودي ،بل ولكل مذهب داخل كل دين ،ولكل انتامء وطني أو ديني ،فهناك عىل سبيلاملثال رابطة العرب األمريكية ،وهناك أقباط املهجر املامرسني حلقهم يف استخدام اآلليات
والقنوات الديمقراطية لطرح مشاكلهم املحلية ،وربام كان اليهود كأقلية دينية أول من
هاجر من أوروبا هر ًبا من الفاشية يف مرحلة الثالثينات ،واستفادوا مما هو متاح من آليات
وكونوا أقوى لويب يف أمريكا ساهم يف إنشاء دولة إرسائيل»(.((1
تكوين اجلمعيات األهليةَّ ،
فاخلصوصيات الثقافية إذا أحسنت إدارهتا والتعامل معها ،تتحول إىل عامل منعة
وقوة للمجتمع ،ألهنا تضيف إليه الكثري من عنارص احليوية والفعالية.

 - 4الفهم قبل التفاهم:

إذ إننا مطالبون ومن خمتلف مواقعنا ،أن نفهم بشكل طبيعي اخلصوصيات الثقافية
بعضا .وذلك من أجل توطيد جرس التآلف والتعايش ،وإفشال كل
واالجتامعية لبعضنا ً
املخططات واخلطوات التي تستهدف تصديع اجلبهة الداخلية للمجتمع والوطن .واجلدير
بالذكر أن كل القيم اخلرية واحلسنة التي ينبغي أن تتحكم يف عالقة املختلفني واملغايرين
بعضهم مع بعض ،بحاجة إىل مقدمة رضورية ،وهذه املقدمة هي الفهم العميق املتبادل.
فال مودة إال بفهم متبادل ،يزيل رواسب العالقة وشوائبها ،وال تواصل بدون
فهم يعبد طريقه ويزيل عقباته ،وال حوار اً
دائم ،إال بفهم متبادل ،يؤسس
فعال وال انفتاح اً
القواعد النفسية والثقافية لنجاح احلوار وديمومته ،ويوفر الرشوط االجتامعية لالنفتاح
والتالقي مع اآلخرين.

ﷺ الفكر اآلخر

سيعتز هبا ،ويدافع عنها،
فكرا وثقافة ،فهو
ُّ
من الطبيعي القول :إن كل إنسان حيمل ً
برصف النظر عن قناعة اآلخرين هبذا الفكر أو هذه الثقافة ..فاإلنسان بطبعه ّنزاع إىل
االعتزاز بفكره وثقافته ،والتقاليد واألعراف املرتتبة عليهام.

وهذا االعتزاز هو الذي يقوده للعمل عىل تعميم هذا الفكر ،وتوسيع دائرة املؤمنني
بالثقافة التي حيملها.
( ((1الدكتور حيدر إبراهيم عيل  -الدكتور ميالد حنا ،أزمة األقليات يف الوطن العريب ،دمشق :دار الفكر
2002م ،ص .282 - 281
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فالفكر القوي يصل إىل كل الساحات من خالل غناه وثرائه ،ال من خالل وسائل
املنع والقمع واحلظر ..والفكر الضعيف هو وحده الذي حيتاج إىل القمع والقوة لفرض
قناعاته عىل اآلخرين
والبرش مجي ًعا يشرتكون يف هذه احلقيقة ..فاإلنسان برصف النظر عن دينه أو معتقده
أو بيئته الثقافية واحلضارية يعتز بأفكاره ويدافع عنها ويوضح بركاهتا ،ويسوق حسناهتا.

ويف سياق اعتزاز اإلنسان بفكره يعمل عرب وسائل عديدة إىل تعميمه ،ودعوة
اآلخرين إىل تبني األفكار ذاهتا.

وهذه الطبيعة ليست حمصورة يف إنسان دون آخر ،أو بيئة ثقافية دون أخرى،
فاإلنسان بطبعه يريد ويتمنَّى ويتط َّلع ْ
ألن حيمل كل الناس األفكار التي حيملها ،ويتبنَّى
كل البرش الثقافة التي يتبنَّاها ..وعىل الصعيد الواقعي واإلنساين تتزاحم هذه اإلرادات،
وتتناقض هذه الدعوات ..فكل إنسان وأمة يعمل عىل تعميم ثقافته ونمطه احلضاري،
مما يو ّلد الصدام واملواجهة ،وإن تعددت أساليب الصدام واملواجهة ،تب ًعا لطبيعة الثقافة
وبيئتها االجتامعية واحلضارية وأولوياهتا.
وبفعل هذا الصدام سيعمل بعض األطراف لالستفادة من القوة لفرض رأيه أو
تعزيز منطقه وثقافته ،وبالقوة ذاهتا يمنع الطرف اآلخر من بيان وتوضيح رأيه وثقافته.

اً
أشكال عديدة ومسوغات متنوعة ..فتارة يتم
وهذه املامرسة اإلقصائية تأخذ
احلديث عن أنه ال ديمقراطية ألعداء الديمقراطية ..فباسم الديمقراطية نقيص اآلخرين،
ونقمع أفكارهم ،ونمنعهم من ممارسة حقوقهم العامة ،لكوهنم يف نظرنا من أعداء وخصوم
الديمقراطية.

وتارة باسم جماهبة الباطل والضالل تتم عمليات احلرب الفكرية ومرشوعات
اإلقصاء والتهميش ..فنحن نحارب الفكر الفالين لكونه -يف نظرنا -من الباطل الذي
متت بصلة إىل املعرفة
جيب حماربته ..وهكذا يتم قمع فكر اآلخر حتت عناوين ويافطات ال ُّ
والثقافة والفكر.

فال يمكن الدفاع عن احلق بالباطل ،ومن يلجأ للدفاع عن حقه وفكره بأساليب
يشوه فكره ،وحيرمه من حيويته وفعاليته.
ووسائل باطلة فهو ّ
فاجلدال بغري التي هي أحسن ال يفيض اَّإل إىل املزيد من اجلحود والبعد عن الفكر الذي
تدافع عنه بوسائل ال تنسجم وطبيعة الفكر الذي حتمل .فاإلنسان الذي ال يمتلك الثقافة
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اً
ومستقبل .فاألفكار ال تُقمع،
حارضا
والعلم الواسع فإنه يدافع عن قناعاته بطريقة ترض هبا
ً
والقناعات ال تُصا َدر ،مهام كانت قناعتنا هبا ،ومن يقمع فكر اآلخرين -ألي اعتبار كان -فإنه
حيوله إىل فكر مظلوم ومضطهد ،سيتعاطف معه الناس وسيدافعون عنه بوسائلهم املتاحة.
ّ

هلذا فإننا نعتقد أننا نعطي للفكرة اخلطأ قوهتا حينام نمنعها من حريتها ،ونامرس
بحقها عمليات القمع واحلظر واملنع.

فاألفكار ال متنع وتقمع ،وإنام تناقش باألساليب العلمية واملوضوعية ،ويتم احلوار
معها بعيدً ا عن نزعة اإللغاء واملنع.
ِ
ِ
وأعط احلرية للضالل حتارصه؛
«أعط احلرية للباطل تحُ ِّجمه،
وكام يقول أحد العلامء:
ألن الباطل عندما يتحرك يف ساحة من الساحات ،فإن هناك أكثر من فكر يواجهه ،ويمنعه
من أن يفرض نفسه عىل املشاعر احلميمة للناس ،فيكون جمرد فكر ،قد يقبله اآلخرون
وقد ال يقبلونه ،ولكن إذا اضطهدته ،ومنعت الناس أن يقرؤوه ،والحقت الذين يلتزمونه
بشكل أو بآخر ،فإن معنى ذلك أن الباطل سوف يأخذ معنى الشهادة ،وسيكون «الفكر
الشهيد» الذي ال حيمل أية قداسة للشهادة؛ ألن الناس يتعاطفون مع املضطهدين سواء مع
الفكر املضطهد ،أو مع احلب املضطهد ،أو مع العاطفة املضطهدة.
إنني أتصور أن اإلنسان الذي يملك قوة االنتامء لفكره ،هو إنسان ال خياف من الفكر
اآلخر؛ ألن الذين خيافون من الفكر اآلخر هم الذين ال يثقون بأفكارهم ،وهم الذين ال
يستطيعون أن يدافعوا عنها؛ لذلك ،لينطلق كل إنسان ليدافع عن فكره يف مواجهة الفكر
اآلخر ،ولن تكون النتيجة سلبية لصاحب الفكر يف هذا املجال.
ودائم الفكر الضعيف هو الذي حيتاج إىل ممارسة الظلم والعسف جتاه الفكر املقابل.
اً
أما الفكر القوي فهو ال خياف من احلرية واحلوار ،ونصاعته ومتانته ال تربز اَّإل يف ظل احلرية
تعسف وافتئات.
التي تتناقش فيها األفكار بحرية ،وتتحاور فيها الثقافات بدون ُّ

فالفكر القوي يصل إىل كل الساحات من خالل غناه وثرائه ،ال من خالل وسائل
املنع والقمع واحلظر ،والفكر الضعيف هو وحده الذي حيتاج إىل القمع والقوة لفرض
قناعاته عىل اآلخرين؛ هلذا كله فإننا نرى أن التعامل مع الفكر اآلخر ينبغي أن ينطلق من
أساس احلرية ،وحقه يف التعبري عن نفسه وقناعاته يف ظل القانون ،وأن عمليات املنع واحلظر
هي مضادة للحرية الفكرية وطبيعة االشتغال الثقايف والعقيل.
فللفكر اآلخر حقه الطبيعي يف التعريف بنفسه ،وبيان متبنياته ،ولآلخرين حق النقد
واملناقشة والتقويم والتفكيك».
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فالقيم احلاكمة بني األفكار وأهلها هي قيم احلرية واالحرتام والنقد والتمحيص ،أما
املنع والقمع واحلظر فإهنا ممارسات متيت احلياة الفكرية والثقافية ،وتؤدي إىل غرس بذور
أمراض خطرية ومزمنة يف حياتنا الثقافية واالجتامعية والسياسية.

ومن الرضوري يف هذا اإلطار أن نتجاوز حالة الرهاب التي قد تصيبنا أو تصيب
مكوناتنا من الفكر اآلخر ووسائطه الثقافية املختلفة .فالرهاب من الفكر اآلخر ال
بعض ّ
ينتج اَّإل منطق املنع واإلقصاء وإطالق احلروب عىل الفكر اآلخر ،أما احلرية واالنفتاح
والتواصل مع الفكر اآلخر فهي تثري الساحةّ ،
وتطورها ،وحتول دون
وهتذب األفكار
ّ
عسكرة احلياة الثقافية والعلمية.

فالفكر اآلخر ال يخُ اف منه ،وإنام ينبغي احلوار معه ،واالنفتاح عىل قضاياه،
والتواصل مع مبانيه ومرتكزاته ،حتى نتمكّن من استيعابه ،واحلؤول دون تطرفه واندفاعه
والتطرف عىل
حتوله من فكر إىل حقائق برشية ،متارس التشدّ د
نحو الدهاليز املظلمة ،التي ّ
ّ
قاعدة أن أفكارها مل يسمح هلا بالوجود بالوسائل السلمية واحلضارية.
فلكيال ينزلق املجتمع صوب التطرف ،نحن أحوج ما نكون إىل قيمة االنفتاح
واحلوار مع الفكر اآلخر بعيدً ا عن الرهاب ونزعات اإلقصاء والنبذ.

ﷺ العالقة مع اآلخر

كثرية هي األسباب والعوامل التي تؤدي إىل الصدام والعنف والرصاع يف التاريخ
اإلنساين؛ إذ إن املشهد اإلنساين بكل حقبه ومراحله عاش حالة من الصدام بني أممه وشعوبه
أو يف داخل هذه األمم والشعوب .ولقد خلص أحد املفكرين الوجود اإلنساين بقوله :إنه
باإلمكان -ومن خالل االستقراء املوضوعي هلذا الواقع املتأصل -انتزاع املعادلة الصعبة
برشا أو
واملوغلة يف احلقيقة يف آن ،وهي أن الوجود يعادل اً
دائم نفي اآلخر أ ًّيا كان هذا اآلخر ً
حجرا أو حياة .ولعل السبب احلقيقي الذي يقود إىل سيادة هذه املعادلة البرشية عرب التاريخ
ً
حافزا لتدمري اآلخر
يعود إىل طبيعة املصالح وتناقضاهتا التي تراها املجموعات البرشية
ً
وإلغاء خصوصيته وإلغائه من الوجود .ويتغذى هذا السبب باستمرار من منظومة فكرية
تغرس االعتقاد لدى املؤمنني هبا بأهنا حتتكر احلقيقة الوجودية وحدها وتنكر عىل اآلخرين
ما عندهم من فكر ومصالح وقناعات.
لذلك نجد أن التاريخ اإلنساين ميلء بمشهد احلروب والنزاعات والصدامات
املفتوحة عىل كل االحتامالت ،والتي تتغذى من خالل ذهنية العدوان وثقافة إلغاء اآلخر
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كوسيلة لضامن مصالح الذات .بمعنى أن اإلنسان الفرد واملجتمع ومن خالل تلك الذهنية
والثقافية ،يرى أن السبيل الوحيد لضامن مصالح الذات واحلفاظ عىل مكتسبات األنا ،هو
النبذ واإلقصاء واإللغاء .فذهنية العدوان تؤسس إىل خيار اجتامعي  -ثقايف ،ال يرى وسيلة
للحفاظ عىل مصالح الذات اَّإل إللغاء اآلخرين وسفك دمائهم.

ولكن ومن خالل هذه السبيل ،فإن التاريخ اإلنساين يعلمنا أن إلغاء اآلخر ونبذه،
ال حيافظ عىل مصالح الذات ومكتسباهتا ،وإنام يدخل اجلميع يف دورة متواصلة من العنف
ال تنتهي أو تتوقف اَّإل بتدمري الذات واآلخر .وعليه نستطيع القول -ومن خالل جتارب
اإلنسان يف هذا الوجود :-إن إلغاء اآلخر ال حيافظ عىل مصالح الذات ،وإن ممارسة العنف
والقوة العارية جتاه املختلفني واملغايرين ال تنهي االختالف واملغايرة ،وإنام متدها بكل
أسباب ورشوط التمسك بالذات وقناعاهتا وخصوصياهتا .هلذا كله نشعر بأمهية أن نؤسس
ونبلور رؤية حضارية يف طبيعة التعامل مع اآلخر ،حتى ال ننكر أخطاء التاريخ ،أو نؤسس
لواقع حروب وصدامات مدمرة لواقعنا االجتامعي واإلنساين.
َّاس
ولعلنا ال نجانب الصواب حني القول :إن اآلية القرآنية التي تقولَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم
ِ
يم َخبِ ٌري }( ((1هي التي تبلور نمط العالقة احلضارية مع اآلخر.
إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ

تقرر يف بداية األمر ،أن االختالف شأن طبيعي وجبلة إنسانية وناموس كوين،
فاآلية ّ
وهو موجود وراسخ يف حياة اإلنسان ويف عصوره املديدة .وبالتايل فإن هذه اآلية الكريمة
حكم قيم ًّيا وسلب ًّيا عىل هذا االختالف اللصيق بحياة اإلنسان واألمم الشعوب،
ال تُطلق اً
حافزا رئيس ًّيا ألن ينطلق الناس منه لبناء عالقاهتم وتواصلهم عىل قاعدة
وإنام تعتربه
ً
التعارف ..وقد قال الشيخ (حممد الطاهر بن عاشور) يف تفسريه (التحرير والتنوير) :ومجلة
{إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم} مستأنفة استئنا ًفا ابتدائ ًّيا وإنام ُأ ّخرت يف النظم عن مجلة {إِنَّا
َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا } ،لتكون تلك اجلملة السابقة
كالتوطئة هلذه ،وتنزل منها منزلة املقدمة؛ ألهنم ملا تساووا يف أصل اخللقة من أب واحد وأم
بعضا اَّإل بالكامل النفساين ،وهو الكامل الذي يرضاه
واحدة كان الشأن َأ اَّل يفضل بعضهم ً
اهلل هلم ،والذي جعل التقوى وسيلته؛ ولذلك ناط التفاضل يف الكرم بـ(عند اهلل) إذ ال
اعتداد بكرم ال يعبأ اهلل به.
ومقولة التعارف هنا تؤسس للحقائق واملنهجيات التالية:
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 -1االعرتاف باآلخر ،حيث إنه ال يمكن أن تنطلق يف مرشوع التعارف مع اآلخرين
بدون االعرتاف بوجودهم وآرائهم وأفكارهم .فالتعارف يقتيض االعرتاف أن يف الوجود
أو املجتمع أو الوطن آخرين.
وهذا االعرتاف هو الذي يقود إىل مرشوع التعارف عىل أسس واضحة ومثمرة.

 -2توفر االستعداد النفيس واالجتامعي واألخالقي لبناء عالقة تعارف متواصلة
مع اآلخرين .فالنص القرآين الذي ُّ
حيث إىل نسج معارف وعالقات بني القبائل والشعوب
يوفر لنا إمكانية القول :إن التعارف مع اآلخرين هو مرشوع مفتوح عىل كل املبادرات
واخلطوات اإلنسانية النبيلة ،والتي تتغذى باستمرار مع وجود استعداد نفيس وأخالقي
واجتامعي عند مجيع األطراف لبناء عالقة تواصل مستديمة تفسح املجال لبناء عالقة سوية
وسليمة بني مجيع األطراف واملكونات.
يتجسد فقط يف القيمة التي حيملها كل نوع
والتفاضل الذي تؤسس له اآلية الكريمة
ّ
أو طرف إنساين.
فاألفضلية عند الباري لجو زع هي لألتقى {إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم} ،وهذه
األفضلية ليست ذاتية وإنام كسبية .بمعنى أن عمل اإلنسان وجهده وسعيه وكسبه يف احلياة
هو الذي حيدد معيار األفضلية.

حمصورا بني األتقياء ،وإنام هو مع كل الشعوب والقبائل .واآلية
والتعارف هنا ليس
ً
تضع التعارف بكل رشوطه ومستلزماته ،هو الصيغة األفعل لتالقي املجموعات اإلنسانية.

 -3إن التعارف -يف مضمونه وآفاقه -ينطوي عىل دعوة عميقة وجوهرية ملعرفة
اآلخر من خالل استكشافه وولوج منظوماته وقراءته كام هو ،بعيدً ا عن الذاتية التي تسقط
عىل هذا اآلخر عصبيتها االجتامعية والفكرية .وهذا يقتيض احلوار املتواصل واملستديم بني
واملكونات ،حتى يتسنى للجميع املعرفة املتبادلة واكتشاف اآلخر بعيدً ا عن
مجيع األطراف
ّ
املس َّبقات والقناعات اجلاهزة .فاحلوار هو اإلطار األمثل لتتالقى فيه األفكار والقناعات
وتتقابل وتتواجه ،إنام حتت سقف املح َّبة الذي ال جيعل من تغايرها وافرتاقها سب ًبا يف تأسيس
تنازعات ،بعدد تنوعها .فاحلوار الواعي والصادق يؤسس لالحرتام اإلنساين بمعزل عن
الفكر والقناعات الذاتية .وإن الفهم اإلنساين لآلخر القائم عىل احلوار والتواصل هو الذي
حيول دون الصدام والتضارب .وإن وعينا (عىل حدِّ تعبري أحد املفكرين) لقيمة اآلخر
وملغايرته ،ال جيب أن تكون أبدً ا داف ًعا لنبذه واستبعاده أو احتقاره ومعاداته؛ ألن التغاير
والتاميز هو سنّة اهلل يف اخللق .والتعارف جيب أن يكون الركيزة األساسية يف التعاطي

الرؤية اإلسالمية يف العالقة مع اآلخر

21

اإلنساين املختلف ،وهو الرابط فيام بينهم من ضمن منظومة الوشائج اإلنسانية ،املرتكزة
عىل مبدأ التعايش عىل قاعدة احرتام أفضل تكوين اخلليقة اإلهلية أي اإلنسان .فالتعارف
يوفر علينا مجي ًعا الكثري من النزاعات والصدامات التي ال طائل منها .وبدل أن تُصارع من
جتهل ،تعارف معه؛ ألنك ستجد عنده الكثري من مواطن اللقاء التي حتيل التنوع إىل غنى،
والتغاير إىل حوافز إضافية الستكشاف سبل التواصل اجلديدة.
واملكونات ،هو الذي يؤكد خيار االحرتام
والتعارف املتواصل بني خمتلف التعبريات
ّ
املتبادلِّ ،
ويعمق حالة الشفافية يف العالقة بني مكونات املجتمع واألمة .فالعالقة مع
وجيذر
ِّ
اآلخر ال تتشكل من جراء نبذه وهتميشه ،وإنام من جراء التعامل احلضاري معه عىل قاعدة
التعارف والتواصل واحلوار.
لذلك فإن العالقة مع اآلخر املختلف واملغاير يف املنظور اإلسالمي ،هي عالقة
التعارف واالعرتاف واالحرتام واحلوار.

وإن التوجيهات اإلسالمية حت ُّثنا عىل احرتام اآلخرين يف إنسانيتهم وأفكارهم
وخياراهتم .وإن التباين يف وجهات النظر واألفكار ينبغي َأ اَّل يقود إىل االقتتال والنبذ
املتبادل ،وإنام إىل التعارف واحلوار واالحرتام .فقد جاء يف احلديث الرشيف« :املسلم أخو
املسلم ،ال خيذله وال حيقره .بحسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم» ..وحث النص
القرآين عىل نبذ سوء الظن والتطاول والسخرية واللمز والنبز والغيبة؛ إذ قال عز من قائل:
{يا َأ ا ا َّل ِذين َآمنُوا لاَ يس َخر َقوم ِمن َقو ٍم عسى َأ ْن يكُونُوا َخ ا ِمنْهم ولاَ نِساء ِمن نِس ٍ
اء
َ
يرًْ ُ ْ َ َ ٌ ْ َ
َْ ْ ٌ ْ ْ َ َ
َ َ
َ يهُّ َ
لاِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
َع َسى َأ ْن َي ُك َّن َخيرًْ ا من ُْه َّن َولاَ َت ْلم ُزوا أ ْن ُف َسك ُْم َولاَ َتنَا َب ُزوا بالأْ ْل َقاب ب ْئ َس ا ْس ُم ا ْل ُف ُس ُ
وق َب ْعدَ
ِ
ُب َف ُأو َل ِئ َك ُه ُم ال َّظا ُلمِ َ
ون }(.((1
الإْ ِ يماَ ن َو َم ْن لمَ ْ َيت ْ
وإن املجال اإلسالمي اليوم أحوج ما يكون إىل سيادة ثقافة التعارف واحلوار بني
كل تعبرياته ومكوناته؛ وذلك ألن أمن األوطان واستقرار املجتمعات اليوم مرهون -إىل
حد بعيد -عىل قدرة هذه املجتمعات عىل إزالة عنارص التوتر الداخلية ،وتنظيم العالقات
الداخلية بني خمتلف املكونات ،وسيادة ثقافة التسامح واحلوار .بدون ذلك سيبقى املجال
اإلسالمي بأرسه عرضة للكثري من األزمات والتوترات.

وعليه فإن العالقة اإلجيابية واحلضارية مع اآلخر املختلف يف الدائرة الفكرية أو الوطنية
أو السياسية ،هي أحد مداخل االستقرار االجتامعي والسيايس يف املجالني الوطني والقومي.
فالتحديات الكربى التي تواجهنا مجي ًعا ،بحاجة إىل فكر جديد حيرتم اآلخر ويؤسس
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الظروف واملناخات املناسبة للتعارف والتواصل بني خمتلف التعبريات واملكونات .فاآلخر
منزهة من األخطاء والثغرات؛ لذلك فإن املطلوب هو تطوير
ليس شيطانًا ،والذات ليست َّ
عالقتنا باآلخر املختلف؛ وذلك ألنه مرآة ذواتنا .حيث إننا ال يمكن أن نستكشف جوهر
ذواتنا اَّإل من خالل معرفة اآلخر ،فهو بوابة اكتشاف جوهر ذاتنا .فاآلخر وفق هذا املنظور
هو رضورة جمتمعية ومستقبلية لذواتنا .وإن املطلوب هو االنعتاق من نرجسيتنا ،والتحرر
من هواجسنا وخماوفنا ،وننطلق يف مرشوع عالقة إجيابية وحضارية مع اآلخر املختلف
سواء يف الدائرة الوطنية أو القومية أو اإلنسانية.

فلتتسع صدورنا لآلخر ،وفكرنا للمغاير ،وثقافتنا للمختلف ،وذلك من أجل بناء
عالقة سليمة وسوية بني الذات واآلخر عىل قاعدة العدالة واملساواة واالحرتام املتبادل.
وإن الوفاء للقيم اإلسالمية واإلنسانية -برصف النظر عن مزاجنا وأهوائنا وعاداتنا-
يقتيض صياغة عالقتنا مع املختلف عىل قاعدة العدالة واحلوار والتواصل؛ إذ قال تعاىل:
{ولاَ يجَ ْ ِر َمنَّك ُْم َشنَ َآ ُن َق ْو ٍم َعلىَ َأ اَّل َت ْع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا ال َّل َه إِ َّن ال َّل َه َخبِ ٌري
َ
ُ َ (((1
بِماَ َت ْع َملون} .
فالعالقة مع اآلخر ينبغي أن تنطلق من مفهوم العدل وتستهدفه يف آن واحد.
فمقتضيات العدل هي التي تدفعنا إىل صياغة عالقة إجيابية وحسنة وحضارية مع اآلخرين.
كام أن هذه العالقة تتحرك يف مفرداهتا وآفاقها باجتاه جتسيد قيم العدل يف الواقع االجتامعي
خاصا
واإلنساين .وال بد أن ندرك أن املفهوم الذي أرسى دعائمه الدين اإلسالمي ليس ًّ
بفئة أو رشحية دون أخرى ،وإنام هو لإلنسان برصف النظر عن أفكاره وآرائه .لذلك من
الرضوري َأ اَّل نحمل يف نفوسنا أو عقولنا عقدة من اآلخرين أو جتاههم ،ونعمل عىل أن
تكون عالقتنا مع اآلخرين وفق مقتضيات ومتطلبات القيم اإلسالمية اخلالدة ،وبعيدً ا عن
اإلحن واالنحالل والرتاكامت التارخيية السيئة .فاإلسالم -بكل ترشيعاته ونظمه -دعوة
لكي يعيش اإلنسان إنسانيته مع نفسه ومع اآلخرين.

تعبريا أمينًا عن عدل اإلسالم وإنسانيته.
والعالقة مع اآلخر املختلف ينبغي أن تكون ً

ﷺ العبور نحو اآلخر

حتقيق املعاين اجلوهرية ملفهوم املواطنة يف فضائنا السيايس والثقايف واالجتامعي ليس
أمرا اً
ويسريا ،بل يتطلب جهو ًدا نوعية عىل خمتلف املستويات ومن مجيع الرشائح
سهل
ً
ً
( ((1سورة املائدة ،اآلية .8
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والفئات يف املجتمع والوطن.

ربام يتساءل كثريون -من خمتلف املواقع -عن جدوى احلوار ورضورته بني املذاهب
اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية ،يف هذا الوقت بالذات الذي تتزايد فيه صور
الشحن الطائفي واالصطفافات املذهبية يف املنطقة كلها .ولعل بعض هذه التساؤالت
تنطلق من خلفية ضغط الواقع الطائفي يف األمة عليهم .فهؤالء ال يعارضون مبدأ احلوار،
وال يستنكفون من حيثياته ومتطلباته ،ولكنهم يرون بأم أعينهم الكثري من الصور الواقعية
السيئة ،التي تضغط عىل تفكريهم وحياهتم ،بحيث ال يرون يف هذا احلوار رافعة حقيقية
وخطوة نوعية يف سبيل اخلروج من نفق املكابدات الطائفية.

وعىل كل حال نحن نقول :مهام كان الواقع سي ًئا عىل هذا الصعيد فإننا مجي ًعا بحاجة
حرا وموضوع ًّيا وال
إىل أن نتحاور بعضنا مع بعض .ليس حوار طرشان ،وإنام
حوارا ًّ
ً
يستهدف االنتقال املذهبي من موقع آلخر ،وإنام يستهدف تنمية اجلوامع املشرتكة ،وخلق
املعرفة العميقة بعضنا ببعض ،وصياغة وثيقة للتفاهم والتالقي عىل قاعدة املواطنة املتساوية
يف احلقوق والواجبات .وليس بمستغرب أن خيرج من رحم هذا الواقع املرير الذي نعيشه
عىل أكثر من صعيد ،وليد وطني طموح ورائع من قبيل حوار املذاهب اإلسالمية يف اململكة.
هذا الوليد الذي يتطلع أن يكون احلوار هو بداية وخطوة أوىل يف مرشوع الوحدة
والتالقي والتفاهم .ومهام كان الواقع العريب واإلسالمي سي ًئا ومشحونًا باألقاويل
يتجمع حوله كل الوحدويني املؤمنني
واملامرسات الطائفية ،فإننا بحاجة إىل مشعل نور،
َّ
بأمهية التالقي والتفاهم ،ونبذ كل أشكال املامحكات والسجاالت الطائفية.

واحلوار الذي نتطلع إليه يف داخل وطننا ويف عموم األمة ،هو الذي يتجاوز نمط
السجاالت املذهبية والرتاشق باالهتام واالهتام املضاد ،إىل خلق مساحات وآليات للتعايش
والتبادل عىل نحو إجيايب وبناء.

ومن الرضوري أن ندرك مجي ًعا ،ومن خمتلف مواقعنا املذهبية والفكرية واالجتامعية،
أن الركام التارخيي ال يمكن ضبطه وتنقيته من الشوائب والتأثريات السلبية ،اَّإل باملزيد
من الوعي والعمل املستديم لتفكيك العقليات والثقافات التي تغذي الشحن الطائفي
املقيت بني املسلمني .وإن وجود ظواهر وممارسات طائفية معارصة ينبغي اَّأل يدفعنا إىل
االصطفافات الطائفية ،وإنام ينبغي أن يدفع للعمل من أجل خلق احلقائق الوحدوية ،التي
تع ّطل مفعول تلك املامرسات الطائفية البغيضة ،فاملامرسات الطائفية مهام كان مطلقها
والقائم عليها وهبا ،هي مدانة ومستنكرة ،وينبغي الوقوف يف وجهها بحزم.
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عالجا سحر ًّيا للمشكلة الطائفية يف األمة ،وإن ما نو ُّد أن نؤكد
ونحن هنا ال نمتلك
ً
عليه هو النقاط التالية:
 -1إن إهناء مظاهر وحاالت التمييز الطائفي وبث الكراهية والبغضاء بني أتباع
املذاهب اإلسالمية يف الواقع املعارص يتط َّلب العمل عىل جتديد رؤيتنا وفهمنا إىل املقوالت
التي كتبها علامء كبار من خمتلف الطوائف يف ظل ظروف وأوضاع خاصة ،والتي فهم منها
بشكل أو بآخر تسويغ هذه املامرسات الشائنة؛ وذلك ألنه من دون تسليط الضوء عىل هذه
املقوالت ،وتفكيك األفهام السوداء املتعلقة هبا ،فإن هذه املامرسات ستستمر بالربوز.

ماسة إىل تسليط الضوء عىل النصوص /املراجع التي يتمرس وراءها
فـ«تبدو احلاجة َّ
كل فريق ،يف شن حربه الرمزية (أو الفعلية) ضد اآلخر ،عرب إطالق هتم التكفري أو التبديع
والتحريف .وهكذا ،يدان اآلخر أو يضطهد ،ملجرد االسم الذي حيمله ،سني أو شيعي أو
مسلم أو مسيحي أو هيودي ،إلخ ..وذلك من دون التعرف إىل سريته وعمله ،بل هو يدان
يف بعض النصوص ولو كان من أهل العمل الصالح .نحن هنا إزاء نصوص هي أثر من آثار
حروبنا الرمزية يف بربريتها الدينية أو املذهبية ،ال شبه هلا سوى ما خت ّلفه احلروب الوحشية
من اآلثار اهلمجية يف أجساد البرش أو يف معامل احلضارة والعمران .هذه النصوص الفضائح
هي أخطر من أسلحة الدمار الشامل؛ إذ هي التي تقيم سدو ًدا منيعة من احلقد والبغض
بني أتباع الطوائف ،بقدر ما تسهم يف صنع ذاكرهتم العدائية املوتورة .هنا مكمن الداء
اً
الذي ينبغي إخضاعه ملبضع الترشيح والتحليل الستئصال اجلرثومة التي َّ
طويل
عششت
وحتول اهلويات إىل حمميات عنرصية بأسامئها ورموزها
خترب العقول ّ
يف النفوس ،لكي ّ
وطقوسها وأحكامها وفتاواها.
ولذا ،فإن حماوالت التقريب واحلوار حمكوم عليها بالفشل ما دامت مفردات الرشك
والكفر أو البدعة والضاللة تشكّل صلب العقيدة ،والعدسة التي من خالهلا يرى الواحد
إىل غريه ،لكي يدينه وينزه نفسه»(.((1

هلذا ويف هذا السياق ،نحن بحاجة إىل احلفر املعريف والتارخيي يف كل املقوالت التي
تغذي بشكل مبارش أو غري مبارش حالة العداء والكراهية بني أتباع املذاهب اإلسالمية.
وإن شمس احلرية والعدالة لن ترشق يف جمتمعاتنا اَّإل بصياغة العالقة بني خمتلف مكونات
املجتمع الواحد ،بحيث تقوم العالقة عىل أسس االعرتاف املتبادل والتعاون واالحرتام
( ((1راجع :عيل حرب ،اإلنسان األدنى ..أمراض الدين وأعطال احلداثة ،املؤسسة العربية للدراسات
 ،2005ص.106

الرؤية اإلسالمية يف العالقة مع اآلخر

25

العميق بعضنا لبعض.

عم هو عليه،
و«املجدي اآلن نقد الذات عىل النحو الذي يؤدي إىل أن َّ
يتحول الواحد اَّ
بكرس نرجسيته والزحزحة عن مركزيته الطاردة ملا عداه .هذا هو املتاح ،معرف ًّيا وعمل ًّيا ،إذا
شئنا اَّأل تظل مسألة التقريب أو احلوار تعالج معاجلات عقيمة وغري جمدية .فاحلوار بني السنة
والشيعة ،أو بني اإلسالم واملسيحية ،وكام تشهد التجربة اللبنانية ،حيتاج إىل إعادة تأهيل،
وبناء ،يف كل ما يتعلق بسياسة احلقيقة واهلوية ،وطريقة إدارة الرشيعة والعقيدة ،بحيث
يكف الواحد عن االعتقاد بأنه مالك احلقيقة وحمتكر الرشعية ،أو بأنه ممثل االستقامة.
ُّ
ونجاحنا عىل صعيد احلوار املذهبي مرهون بقدرتنا مجي ًعا عىل إخراج أنفسنا واملجتمع
من املامحكات والسجاالت املذهبية ،والعمل عىل توسيع مساحات التعايش والتواصل
والرشاكة يف خمتلف شؤون الوطن واملجتمع .فهذه املساحات ومتوالياهتا وتأثرياهتا
ُسهل رشوط التقريب والتفاهم،
وفضاءاهتا العامة ،هي التي تُذ ِّلل الكثري من العقبات ،وت ِّ
وتُزيل من الطريق كل ما حيول دون التالقي والتعاون.

وال بد أن يتذكَّر اجلميع أن َّ
بث الكراهية جتاه املختلف واملغاير ال يزيد الذات قوة،
بل يعرهيا من العديد من القيم واملضامني اإلنسانية .كام أن اخلوف من اآلخر والنفور منه
حيصن الذات وال يبقيها بعيدً ا عن املخاطر والتحديات .بل التواصل واالنفتاح وتوسيع
ال ِّ
املساحات املشرتكة بني خمتلف التعبريات واملكونات هو السبيل الذي يضمن حقوق الذات
وحقوق اآلخرين ،وجينّب اجلميع خماطر الفتنة واالحرتاب الداخيل».
 -2رضورة فك االرتباط بني االختالفات املذهبية -بكل مستوياهتا ودوائرها-
وحقوق اإلنسان ورضورة صيانتها ومنع التعدي عليها .فاالختالفات مهام كان حجمها
ألي أحد أن يتعدى عىل حقوق اآلخرين ،ويامرس بحقهم صنوف
وشكلها وعمقها ال تربر ِّ
التهميش والتمييز .فحقوق اإلنسان ينبغي أن تكون مصانة من قبلنا مجي ًعا ،برصف النظر
عىل مدى قناعتنا أو قبولنا لألفكار أو العقائد التي يتبناها الطرف اآلخر .لنا حق احلوار
واملعرفة والنصيحة ،ولكن علينا واجب االحرتام وصيانة احلقوق والكرامات.

ولعلنا ال نبالغ حني نقول :إن الكثري من املشاكل التي جتري بني املسلمني ألسباب
مذهبية هي بفعل الدمج التعسفي بني واقع االختالف وترمجته إىل سلوك إقصائي  -عدواين
ضد اآلخر املختلف .بينام املبدأ القرآين يؤكد رضورة احرتام اإلنسان برصف النظر عن
عقيدته ومذهبه ،إذا مل يامرس عدوانًا عليك .يقول تبارك وتعاىل{ :يا أهيا الذين َيا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن
ني لِ َّل ِه ُشهدَ اء بِا ْل ِقس ِ
ط َولاَ يجَ ْ ِر َمنَّك ُْم َشنَ َآ ُن َق ْو ٍم َعلىَ َأ اَّل َت ْع ِد ُلوا ا ْع ِد ُلوا ُه َو
َآ َمنُوا كُونُوا َق َّو ِام َ
ْ
َ َ
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َأ ْق َر ُب لِل َّت ْق َوى َوا َّت ُقوا ال َّل َه إِ َّن ال َّل َه َخبِ ٌري بِماَ َت ْع َم ُل َ
ون}(.((1
فاملطلوب قرآن ًّيا هو أن نلغي من ذواتنا كل النوازع واألفكار واملشاعر املنحرفة جتاه
اآلخر الذي خيتلف معنا دون ممارسة العدوان علينا .فاإليامن يمثل الضامنة احلقيقية التي
يقدمها لكل الناس الذين يعيشون يف داخله ممن يلتقون معه يف العقيدة أو خيتلفون معه
فيها ،فال جمال -مع اإلسالم -للظلم حتى لألعداء؛ ألن قضية العداوة ختضع ألوضاع
ومواقف معينة تفرض نو ًعا من السلوك السلبي الذي ال يمكن أن يبتعد عن املوازين
والقوانني الرشعية التي تعترب أن للعداوة مساحة ال يمكن أن يتعداها اإلنسان املؤمن ،وهي
مساحة احلقوق التي اكتسبها هذا العدو أو ذاك ،من خالل املواثيق واملعاهدات ،أو من
خالل األحكام الرشعية التي أنزهلا اهلل مما حيرتم فيه بعض جوانبه اإلنسانية(.((1
ولكي نفك االرتباط بني رشعية االختالف يف الدائرة اإلنسانية وصيانة حقوق
اإلنسان ،فاالختالف ال يرشع إىل االمتهان ،كام أن التاميز يف الدين أو املذهب أو القومية
ليس سب ًبا ملامرسة الظلم والعدوان عليه.

أقول :من أجل ضامن حقوق اإلنسان يف دائرة االختالف والتاميز من الرضوري ممارسة
النقد الواعي لذواتنا؛ ألننا مجي ًعا مسؤولون عن الكثري من األقوال واملامرسات التي تعكس
بشكل أو آخر قبولنا ولو الضمني بمامرسة التمييز أو اإلقصاء بحق اإلنسان الذي خيتلف
معنا ،وتتاميز رؤيته عن رؤيتنا وأفكاره عن أفكارنا .بينام مقتىض العدالة يتطلب خلق مسافة
نوعية بني اختالفاتنا -بكل مستوياهتا وفضاءاهتا -ورضورات صيانة حقوق وكرامة اإلنسان.

وتطهرها من كل األدران والرواسب
فكل األطراف بحاجة إىل أن تفحص نفسها،
ّ
التي حتملها يف الرؤية واملوقف من اآلخر.
فعىل املستوى الواقعي واجلوهري ،اجلميع حيمل رؤية اصطفائية حول ذاته ،وحتقريية
بمستوى من املستويات جتاه اآلخر الذي خيتلف معه يف دائرة من دوائر االنتامء أو الفكر.

السلم األهيل والعيش املشرتك اَّإل نقد ذواتنا ،وفحص
وال خيار أمامنا إذا أردنا ِّ
أفكارنا ،وتشكيل جماالت وفضاءات للتواصل املستديم مع اآلخر« .ولذا فنحن ال نتحاور
مع اآلخر لكي نعرف من املخطئ ومن املصيب ،أو من الضال ومن املهتدي ،وال نتحاور
عم نعتقده صوا ًبا عندنا ،أو خطأ عنده ،بل نتحاور
معه وف ًقا ملبدأ التسامح لكي نتنازل له اَّ
عم هو
لكي نكرس احلواجز ونتعدى اخلطوط احلمر ،وعىل نحو يتيح لكل واحد أن َّ
يتحول اَّ
( ((1سورة املائدة ،اآلية .8
( ((1راجع :تفسري من وحي القرآن ،املجلد الثالث ،ص.59
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عليه ،لكي يسهم يف حتويل اآلخر»(.((1

ولكي تضبط االختالفات املذهبية يف الدائرة االجتامعية ينبغي أن تدار بمنطق
وعقلية التواصل واالعرتاف املتبادل والرشاكة ،ال بعقلية االستئثار واالصطفاء والقطيعة.

 -3تبقى املواطنة بحقوقها وواجباهتا وفضاءاهتا العميقة هي الوعاء الذي ينبغي أن
نعمل مجي ًعا لتقويته وتعزيزه .فاالنتامءات املذهبية أو القبلية ليست اً
بديل عن حضن ووعاء
املواطنة؛ لذلك فإن احلوار والتفاعل املذهبي يف خمتلف الدوائر من الرضوري أن يتَّجه بكل
قضاياه وعناوينه لتعميق خيار املواطنة واالنتامء الوطني.

إننا ندعو إىل أن حيرتم كل إنسان خصوصياته الثقافية واملذهبية ،ولكن ليس من أجل
العزلة واالنكفاء واالنحباس يف هذا اإلطار ،وإنام من أجل أن تتوافر كل الظروف والرشوط
التي تسمح لكل اخلصوصيات لكي متارس دورها يف إغناء مفهوم املواطنة وتعزيز وحدة
الوطن وعزته.
بأي حال من األحوال ترشيع الفوىض أو غياب اجلوامع املشرتكة
فالتعددية ال تعني ِّ
بني التعدديات والتنوعات املوجودة يف اإلطار الواحد .هلذا فإننا يف الوقت الذي ندعو
كل اخلصوصيات أن تشعر بذاهتا ،ومتارس شعائرها ،يف الوقت ذاته ن ِّ
ُحذر من العزلة
وخلق الكانتونات اخلاصة والضيقة يف الوطن الواحد .فنحن مع احلرية التي ينبغي أن متنح
لالنتامءات املذهبية ،ولكن يف الوقت ذاته مع تفعيل دور املواطنة وتنمية حقائقها ومتطلباهتا
يف الفضاء االجتامعي والثقايف.

فاملواطنة بام تعني من حقوق وواجبات ،والتزام ومسؤوليات ،ومضامني دستورية
وسياسية ،هي الوعاء الذي جيب أن تتفاعل فيه كل اخلصوصيات واالنتامءات .واألوطان
دائم ال تبنى بتنمية األحقاد واملامرسات الطائفية البغيضة ،بل بالوئام والتالقي وجتاوز كل
اً
ما يعكر صفة العالقة السليمة بني خمتلف املكونات والتعبريات.
إن حتقيق املعاين اجلوهرية ملفهوم املواطنة يف فضائنا السيايس والثقايف واالجتامعي
أمرا اً
ويسريا ،بل يتطلب جهو ًدا نوعية عىل خمتلف املستويات ومن مجيع الرشائح
سهل
ليس ً
ً
والفئات يف املجتمع والوطن.
 -4إن العالقة اإلجيابية مع اآلخر املذهبي هي بحاجة بشكل دائم إىل ثقافة تسند
وتوضح ملختلف رشائح املجتمع أمهية هذا اخليار ودوره احلقيقي يف
ُعززه،
ِّ
هذا اخليار وت ِّ

( ((1راجع :عيل حرب ،مصدر سابق ،ص.243
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تكريس االستقرار السيايس واالجتامعي ،ومقاومة كل املخاطر التي تستهدف استقرارنا
ووحدتنا .فالعالقات اإلجيابية بني أهل املذاهب اإلسالمية ليست وصفة جاهزة ،وال تنجز
عىل الصعيد الواقعي بمقولة هنا أو خطاب هناك فحسب ،بل هي تتطلب ثقافة ورؤية
عميقة واسرتاتيجية واضحة املعامل ،نتجاوز من خالهلا كل إكراهات الواقع ،وحتول دون أن
نتأثر بأحداث التاريخ والواقع املعارص واضطراباهتام.

هلذا كله ومن أجل العبور نحو اآلخر ،وتوسيع دائرة التواصل ،وتعميق خيار التقارب
والتفاهم بني خمتلف املكونات والتعبريات ،نحن أحوج ما نكون إىل أنشطة توعوية وثقافية
متواصلة ،مؤسسية وفردية ،رسمية وأهلية ،تستهدف إغناء مرشوع التفاهم واحلوارات
اإلجيابية بني أطياف املجتمع ،وتدفع رشائح املجتمع املتعددة نحو املسامهة يف تعزيز خيار
االنفتاح والتواصل ،وتزيل من العقول والنفوس ،الكثري من اهلواجس واملخاوف التي
حتول دون التفاعل اإلجيايب مع مرشوع التآخي والوحدة بني أهل املذاهب اإلسالمية كافة.
احلساسة والتحديات اخلطرية التي تواجهنا مجي ًعا من
وخالصة األمر :أن الظروف ّ
روافد عديدة ،تقتيض منا العمل عىل حتصني وضعنا الداخيل ،باملزيد من التالقي والتالحم
وترضنا مجي ًعا .وال ريب أن العبور نحو
وإفشال كل خمططات الفتنة والتشظي التي تستهدفنا
ّ
اآلخر الداخيل ،وتوطيد العالقة معه ،وإزالة كل رواسب االحتقان وفتح املجال من قبل
كل األطراف للحوار والتالقي عىل أسس ومبادئ تنسجم وثوابتنا مجي ًعا ،وجتيب عن كل
التحديات التي تواجهنا وتبلور الرؤية نحو املقصد واملستقبل الذي ننشده مجي ًعا ونتطلع إليه.

وتبقى الوحدة الوطنية هي خيارنا الدائم والثابت ،والذي من األمهية أن نعمل عىل
ترسيخ أسسه وجتاوز كل ما يشوهه وتعزيز كل فرصه وجماالته .وكل هذا بحاجة إىل تفاعل
اَّ
وتعمق متطلباته
تعزز هذا النهج
خلق من قبل اجلميع ،وإىل مبادرات ثقافية واجتامعيةّ ،
ّ
يف كل املجاالت.
ودينامية احلوار والوحدة والتواصل هي دينامية اإلرصار عىل جتاوز كل حمن الواقع
وصعوباته ونامذجه املنحدرة من الرصاعات والتوترات والنزاعات ،وذلك من أجل بناء
رؤية ووقائع للعيش املشرتك والتفاعل اخلالق بني خمتلف املكونات.

فنحن مع احلوارات املذهبية والتواصل املعريف واإلنساين ،مهام كانت ضغوطات
حيملنا
الواقع وإكراهاته .ووجود وقائع وممارسات طائفية يف فضائنا وواقعنا الراهن ّ
مسؤولية إضافية عىل هذا الصعيد .فليس املطلوب هو املزيد من االصطفافات الطائفية
ّ
وبث الفتنة املذهبية يف الوطن واملجتمع ،وإنام فتح ممكنات وجماالت للحوار والتواصل
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ومتتني أوارص الوحدة والتعارف بني رشكاء الوطن واملصري.

وما جيري يف الساحة العراقية من أحداث طائفية مقيتة ومدانة من الرضوري اَّأل
جترنا إىل التمرتس املذهبي ،والعزلة االجتامعية بعضنا عن بعض ،وإنام ال بد أن تزيد من
َّ
حتصن جمتمعنا
وطنية،
ومرشوعات
مبادرات
خلق
يف
اإلرساع
رضورة
إىل
وإدراكنا
وعينا
ِّ
وتعزز من خيار التفاهم والتالقي والوحدة بني خمتلف رشائح
من خماطر الفتنة واالنقسامِّ ،
جمتمعنا ومكونات وطننا .وتعالوا مجي ًعا نُشعل شمعة احلوار والتسامح واالعرتاف باآلخر
ً
أخا ورشيكًا؛ بدل أن نلعن ظالم الفتنة الطائفية وبث الكراهية واحلقد بني الناس .فالناس
صنفان :إما أخ لك يف الدين ،أو نظري لك يف اخللق.

ﷺ مبادئ يف الرؤية اإلسالمية لآلخر

إننا ال نستطيع أن نعيش وحدنا ،وبدون احلوار واالنفتاح والتواصل ستبقى احلواجز
اً
متواصل ،وسوء الظن هو السائد.
قائمة ،واجلفاء

تصورا ورؤية شاملة عن الوجود كله.
من البدهي القول :إن الدين اإلسالمي يملك
ً
عن اإلنسان والطبيعة ،وعن دخائل النفس ووقائع احلياة .وعليه فإن اإلسالم صاغ وع ًيا
جديدً ا ألبنائه جتاه ذواهتم وجتاه عالقتهم باآلخر والطبيعة .والوعي اجلديد الذي صاغه
اإلسالم لطبيعة العالقة بني الذات واآلخر ،هو الذي ساهم إىل حدٍّ بعيد يف دخول كثري
من الناس يف صدر اإلسالم الدين اجلديد ،وهو الذي ن َّظم العالقة الداخلية بني املسلمني
مكوناهتم ومشارهبم.
بمختلف ّ
من هنا فإننا ال نستطيع عىل املستويني القيمي والتارخيي (الواقعي) فهم الذات وسرب
أغوارها اَّإل بفهم اآلخر؛ وذلك ألنه مرآة الذات ،وال وجود للذات اَّإل بوجود اآلخر ،وال
عالقة سوية مع الذات اَّإل بصياغة عالقة سوية وإجيابية مع اآلخر.

خاصا لفئة أو رشحية أو منطقة ،بل هو للناس مجي ًعا
والرسول األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مل يكن ًّ
َّاس إِنيِّ َر ُس ُ
ول
بكل تنوعاهتم وألواهنم ومناطقهم .يقول اهلل تبارك وتعاىلُ { :ق ْل َيا َأيهُّ َا الن ُ
يت َف ِ
ال َّل ِه إِ َليكُم جمَ ِيعا ا َّل ِذي َله م ْل ُك الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
آمنُوا بِال َّل ِه
ض لاَ إِ َل َه إِ اَّل ُه َو يحُ ْ ِيي َو ُي ِم ُ
َّماَ َ
ْ ْ ً
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ (((2
ِ
ِ
ُ
َو َر ُسولِ ِه النَّبِ ِّي الأْ ِّم ِّي ا َّلذي ُي ْؤم ُن بال َّله َوكَلماَ ته َواتَّب ُعو ُه َل َع َّلك ُْم تهَ ْتَدُ ون}  .وهو بحسب
اخلطاب القرآين مرسول إىل الناس كافة { َب ِش ًريا َون َِذ ًيرا}(.((2
( ((2سورة األعراف ،اآلية .158
( ((2سورة سبأ ،اآلية .28
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و«حيتوي هذا التصور الشمويل إدراكًا قو ًّيا لالختالف ،بني الكائنات واألجناس،
واللغات والعقائد ،فهناك اختالف بني الذكر واألنثى ،بني األلوان واللغات ،وبني الكافرين
واملؤمنني ،لكن قاعدة التفاعل والتذاوت هي احلجر األساس يف االجتامع البرشي ،وهي
التي حتدد هذا التصور والتذاوت ،يف التصور القرآين تعارف وترابط تسندمها معايري
وضوابط أخالقية تأيت التقوى يف طليعتها»(.((2
فالرؤية اإلسالمية لآلخر تتحدد عىل أساس وحدة االنتامء اإلنساين بكل ما حيمل
هذا االنتامء من مشرتكات وجوامع ،وعىل قاعدة االختالف والتاميز يف اللون أو اللسان
أو الدين أو املجتمع .ولكن هذا التاميز ووفق الرؤية اإلسالمية ال يقود إىل اجلفاء والتباعد
والنزاع ،بل إىل التواصل والتعارف ،ونبذ كل ما يرض بذلك عىل الصعد كافة.

فاالنتامء اإلنساين الواحد ال يعني أننا نسخة طبق األصل من اآلخر ،وإنام هناك
ترشع للقطيعة والنزاع والرصاع ،بل تدعو
متايزات ذاتية ومكتسبة ،ولكن هذه التاميزات ال ِّ
ِ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم م ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم
إىل التعارف .يقول تبارك وتعاىلَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم َخبِ ٌري}(.((2
ُش ُعو ًبا َو َق َبائ َل ل َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم عنْدَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ

تدر ًجا إىل األعىل ،فالعائلة الواحدة متعارفون،
«والتعارف حيصل طبقة بعد طبقة ُم ِّ
والعشرية متعارفون من عائالت إذ ال خيلون عن انتساب ومصاهرة ،وهكذا تتعارف
العشائر مع البطون والبطون مع العامئر ،والعامئر مع القبائل ،والقبائل مع الشعوب؛ ألن
كل درجة تأتلف من جمموع الدرجات التي دوهنا ،فكان هذا التقسيم الذي أهلمهم اهلل
حمكم لربط أوارصهم دون مش َّقة وال ُّ
تعذر ،فإن تسهيل حصول العمل بني عدد
إياه نظا ًما اً
واسع االنتشار يكون بتجزئة حتصيله بني العدد القليل ،ثم ّ
يبث عمله بني طوائف من ذلك
العدد القليل ،ثم بينه وبني مجاعات أكثر.
وهكذا حتى يعم أمة أو يعم الناس كلهم ،وما انترشت احلضارات املامثلة بني البرش
اَّإل هبذا الناموس احلكيم»(.((2
والتنوع املوجود يف الفضاء اإلنساين يضفي عىل احلياة اإلنسانية لو أحسنَّا إدارته
اً
ومجال« .فالناس اختلفوا ليامرس كل دوره بحرية ولتتنامى جتربة البرشية عرب
روع ًة

( ((2حممد نور الدين أفايه ،دراسة اإلسالم والعامل ،مرتكزات التصور اإلسالمي لآلخر ،ندوة اإلسالم
وحوار احلضارات ،الرياض  /20 - 17مارس 2002م.
( ((2سورة احلجرات ،اآلية .13
( ((2الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،املجلد الثاين عرش ،ص.259
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تنوعها ،ولكي يغني كل فريق جتارب غريهم بام اكتشفه من جتارب .وبالتايل ليتعارفوا .بىل
إن ذات احلكمة التي رشعت األرسة من أجلها قائمة يف بناء الوحدات االجتامعية األخرى
كالعشرية والقبيلة والشعب.
وهذه البصرية هتدينا:

أول :إىل مرشوعية هذه التقسيامت الطبيعية وأهنا -يف األساس -نافعة ،وعلينا أن
نعيدها إىل طهرها ،بعيدً ا عن كل ألوان العصبية والتعايل لنجني ثامرها الطيبة .وهذا ما يدعو
إليه اإلسالم كام جاء يف النصوص الدينية من رضورة صلة الرحم والتواصل مع العشرية.
جاء يف احلديث الرشيف عن رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنه قال« :ال يدخل اجلنة قاطع رحم» .وقال:
«ملا أرسي يب إىل السامء رأيت رمحًا متع ّلقة بالعرش تشكو رمحًا إىل رهبا ،فقلت هلا :كم بينك
وبينها من أب؟ فقال :نلتقي يف أربعني أ ًبا».
وجاء يف رواية مأثورة أنه خطب يف الناس فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال« :ال يستغني
الرجل وإن كان ذا مال وولد عن عشريته ،وعن مداراهتم وكرامتهم ،ودفاعهم عنه بأيدهيم
حنوا إن
وألسنتهم .هم أعظم الناس حياطة له من ورائه ،وأ ِّملهم لشعثه ،وأعظمهم عليه ًّ
أصابته مصيبة ،أو نزل به يو ًما بعض مكاره األمور .ومن يقبض يده عن عشريته فإنام يقبض
عنهم يدً ا واحدة ،وتقبض عنه منهم ٍ
أيد كثرية .ومن حمض عشريته صدق املودة ،وبسط
عليهم يده باملعروف إذا وجده ابتغاء وجه اهلل ،أخلف اهلل له ما أنفق يف دنياه ،وضاعف له
األجر يف آخرته».

ثان ًيا :إن التعارف بني الناس واحد من أهم مقاصد الرشيعة الغراء ،ملاذا؟ لوال معرفة
الناس ملا اكتملت حكمة االبتالء يف اخللق ،أوتدري ملاذا؟ ألن االبتالء ال يتم اَّإل باحلرية
واملسؤولية ،فلو اختلط الناس ببعضهم كيف يم ّيز الصالح فيثاب عن املجرم فيعاقب؟ أم
وحتصن من أن يرسفها الكساىل واملجرمون؟ كال .ال بد أن
كيف ترتاكم مكاسب املحسنني
ّ
فيشجعه ذلك عىل املزيد
متييزا كاف ًيا ليأخذ كل ذي حق حقه،
يم ّيز الناس بعضهم عن بعض ً
ّ
من العطاء ،ويأخذ التنافس دوره يف دفع عجلة احلياة قد ًما إىل األمام.
ثال ًثا :إن حكمة االختالف هي التكامل -بعد التنافس عىل اخلريات -وليس الرصاع
اونُوا َعلىَ ا ْلبرِ ِّ َوال َّت ْق َوى} ،ومن دون التعارف
{و َت َع َ
والتطاحن ،وقد قال ربنا سبحانهَ :
بعضا ليتبادلوا اخلريات،
كيف يتم التعاون .إن عىل الناس أن يكتشفوا إمكانات بعضهم ً
أما إذا تقوقعت كل طائفة يف حدودها اجلغرافية أو االجتامعية ومل يتعارفوا فكيف يمكن
التعاون بينهم.
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ولعل هذه البصرية هتدينا إىل أمهية التعارف بني الشعوب يف عرصنا الراهن»(.((2

وعليه فإن العالقة مع اآلخر تتحدد وفق الرؤية اإلسالمية من خالل القواعد التالية:
 -1االنتامء اإلنساين الواحد.
 -2االختالفات والتاميزات البرشية عىل صعيد الدين أو اللسان أو القوم أو املجتمع.
 - 3التواصل والتعارف.

فهذه القواعد بكل مضموهنا القيمي واألخالقي واالجتامعي ،هي التي حتدد طبيعة
العالقة وشكلها بني الذات واآلخر.
وأية عالقة بني األنا واآلخر بعيدة عن هذه القواعد واملضامني ،فإهنا ال تنسجم
ورؤية اإلسالم اإلنسانية واحلضارية.

والنص القرآين فيه كثري من اآليات التي ُّ
حتث عىل صياغة العالقة مع املختلف
واملغاير عىل قاعدة تنمية املشرتكات واالحرتام اإلنساين املتبادل ونبذ اإلكراه بكل أشكاله.
عز من قائل{ :لاَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي َف َم ْن َي ْك ُف ْر
إذ يقول َّ
ين َقدْ َت َبينَّ َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((2
يم} .
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َوة ا ْل ُو ْث َقى لاَ انْف َصا َم لهَ َا َوال َّل ُه َسم ٌ
بِال َّطا ُغوت َو ُي ْؤم ْن بِال َّله َف َقد ْ
يع َعل ٌ
واحلوار بني الناس ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن وااللتزام بكل مقتضيات
وجل يأمر بالعدل واإلحسان .قال تعاىل{ :ا ْد ُع إِلىَ َسبِ ِ
عز ّ
يل
العدالة؛ وذلك ألن الباري َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َر ِّب َك بِالحِْ ك َْم ِة َوالمَْ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َسنَة َو َجادلهْ ُ ْم بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن
َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِالمُْ ْهت َِدي َن}(.((2
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّل ِذي
وقال اهلل تعاىلَ :
{ولاَ ت َْست َِوي الحْ َ َسنَ ُة َولاَ َّ
ِ
يم}(.((2
َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ُه َوليِ ٌّ مَح ٌ
أيضا -كثري من األحاديث الرشيفة ،التي تؤكد عىل رضورة مساواة اآلخروهناك ً
بالذات ،وااللتزام بمقتضيات العدالة يف العالقة مع اآلخر املختلف واملغاير .فقد جاء يف
احلديث الرشيف« :ما كرهته لنفسك فاكرهه لغريك ،وما أحببته لنفسك فأحبه ألخيك،
لتكن اً
عادل يف حكمك ،مقس ًطا يف عدلك ،حم ًّبا يف السامء ،مودو ًدا يف صدور أهل األرض».

( ((2السيد حممد تقي املدريس ،تفسري من هدي القرآن ،املجلد الثالث عرش ،ص.435
( ((2سورة البقرة ،اآلية .256
( ((2سورة النحل ،اآلية .125
( ((2سورة فصلت ،اآلية .34
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يقول الرسول األكرم ملسو هيلع هللا ىلص« :أمرين ريب بمداراة الناس كام أمرين بأداء الفرائض».

أيضا« :االستصالح لألعداء بحسن املقال ومجيل األفعال أهون
وجاء يف احلديث ً
من مالقاهتم ومغالبتهم بمضيض القتال».
فالتنوعات االجتامعية ال تدار إال باملحبة والتسامح والتفاهم والتالقي .وأية حماولة
إلدارة التنوعات اإلنسانية بعيدً ا عن هذه القيم واملفاهيم فإن املحصلة هي املزيد من
النزاعات والتوترات واحلروب.

وعليه فإن االنفتاح عىل اآلخر ،والتواصل مع قضاياه ومهومه ،من صميم فهمنا
وإدراكنا واستيعابنا لقيم اإلسالم.
حيث إننا ال نستطيع أن نعيش وحدنا ،وبدون احلوار واالنفتاح والتواصل ستبقى
اً
متواصل ،وسوء الظن هو السائد.
احلواجز قائمة ،واجلفاء

لذلك فإن مهمتنا األساس هي تنقية نفوسنا وفضائنا من كل الرواسب والشوائب
التي حتول دون التواصل والتعارف بني مكونات املجتمع الواحد.

ﷺ التجدد الذايت ونظريات اآلخر

بدون الدخول يف مضاربات إيديولوجية وفكرية خمتلفة نقول :إن املامرسة النظرية
التي يقوم هبا الباحثون واملفكرون العرب واملسلمون ،من الرضوري أن تنطلق من أرضية
صلبة وليست معادية إىل تارخينا وخصائصنا احلضارية ،حتى تؤدي هذه املامرسة النظرية،
دورها يف التجديد احلضاري لعامل العرب واملسلمني.

وبطبيعة احلال فإن بلورة منهجية ،ذات معامل واضحة وعنارص علمية ،للمامرسة
النظرية املستقلة ،عملية شاقة ،وحتتاج إىل تضافر مجيع اجلهود الفردية واملؤسسية يف هذا
السبيل.
وهذا يف كل األحوال ال يعني االنحباس يف املفاهيم الذاتية ،ورصف النظر عن
إنجازات اآلخرين ونظرياهتم املكتشفة.

وإنام هذه اإلنجازات النظرية بحاجة إىل فحص ودراسة عميقة يف حمتوياهتا وعنارصها
عم هو إنساين وعاملي.
النظرية والفلسفية ،لعزل ما هو خاص وحميل يف هذا اإلنجاز اَّ

وعن طريق كشف العالقة بني املنجز النظري وجذورها الفلسفية والعقدية،
يتم التفاعل واالستفادة من مكتشفات اآلخرين النظرية والعلمية ومثل هذه املفاهيم أو
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املكونات إذا استخدمناها باعتبارها عاملية (أي عند مستوى ٍ
عال من التجريد) ستتخذ
مضامني خاصة بنا وفق رشوط نسقنا النظري املستقل املتأثر بأسئلة واقعنا االجتامعي
املوضوعي ،وهذا طبيعي فاستخدامها عندنا ،أي يف مستوى جمتمع  -أمة معني هو استخدام
هلذه املفاهيم عند مستوى أقل من التجريد ،ولذا فإن مضموهنا ووزهنا النسبي وعالقاهتا
كثريا أو اً
قليل عن وضعها يف النسق النظري الغريب(.((2
املتبادلة يف نسقها النظري ختتلف ً
وهذه العملية التي نطالب هبا ونراها رضورية لعملية التجدد الذايت ،وعالقة هذه
املسألة بنظريات اآلخرين واكتشافاهتم العلمية.

هي العملية ذاهتا التي استخدمها الغرب إ َّبان انطالقته التنويرية والصناعية؛ إذ إنه
أنشأ (مستفيدً ا من إنجازات احلضارات األخرى) نظريات تالئمه ،وجتيب عن أسئلة واقعه.
وبالتايل فإننا نامرس يف إطار مرشوع التجدد الذايت ،تطويع املكتشف النظري
والعلمي الغريب وفق رشوط عمل هذا املنجز يف إطار النسق النظري الذايت ،وتبقى جمموعة
األنساق النظرية اإلنسانية حمل االستفادة من أجل تعميم نسق نظري مستقل.
واملقصود بمفهوم التجدد الذايت:

 -1أن القيم الذاتية تتضمن كل مبادئ التجدد والتطوير عادل حسني ،وبالتايل فإننا
لسنا بحاجة إىل استعارة قيم التطوير من األمم األخرى ،وإنام نحن بحاجة إىل إزالة ركام
التخلف عن عقولنا وأفهامنا ،حتى متارس هذه القيم الذاتية دورها يف حفز اهلمم ،وبعث
عم حوهلا ،ولكنها تتفاعل وتتمثل
املقاصد جتاه التجديد والتطوير ،وهذه القيم ال تغفل اَّ
حسب منطقها الداخيل.
 -2أن التجارب احلضارية اإلنسانية تؤكد لنا وبال مواربة أن منجزها احلضاري مل
يتحقق اَّإل وفق انبثاق وانبعاث من داخل األمة ومن التطور الطبيعي ملجتمعها.

وإن روح األمة إذا مل ختمد ،هي التي متتلك القدرة الالزمة لعملية اخللق احلضاري،
وهذه الروح والقيم التي تشكلها واملحيط الذي يتمحور حوهلا ،هو ما نطلق عليه بالتجدد
الذايت.

وال شك أن هذه املهمة شاقة ،وحتتاج إىل كل اجلهود ،لكي يتكرس منطق مرشوع
بناء األمة يف إطار املحددات املوضوعية ،وهذا بحاجة إىل توافر حميط ثقايف  -اجتامعي
ٍ
مؤات للتجدد الذايت ،عرب ممارسة احلوار وتنشيط التفكري واإلبداع؛ وذلك ألن كل يشء
( ((2عادل حسني ،نحو فكر عريب ،ص.32
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قابل لالسترياد واالستنبات والتكييف اَّإل روح األمة ومرشوعها احلضاري ،فام مل تستشعر
األمة احلاجة التارخيية إىل هذا املرشوع فإهنا لن حتققه؛ ألنه عملية تارخيية غري قابلة لإلعارة
واالسترياد.
إنه «قد يكون العمل دون نظرية عامة أكثر ضامنًا من العمل بنظرية متحيزة وخاطئة»،
كام يقول مربدال ،وذلك ألن العمل وفق نسق نظري متح ّيز ال يؤدي اَّإل إىل املزيد من
االبتعاد عن مفهوم التجدد الذايت ،بل يزيد من تبعية الذات وتواكلها عىل املنجز النظري
األجنبي.

وإن مسرية املامرسة النظرية املستقلة ال يمكنها أن تتكامل عنارصها وتتجاوز صعاهبا
بدون املحيط االجتامعي الف ّعال ،الذي ال يتو ّقف عن احلركة واملساءلة والفعالية يف سبيل
إبراز املكنون االجتامعي ،وبلورة السياق النظري املستقل.
فلوال حركية املجتمع وفاعليته وإشكالياته النظرية املتتابعة ،ملا بنى املجتمع اإلنساين
أي نسق نظري متكامل ،جييب عن أسئلة الواقع ،ويبلور مقصد اإلنسان فر ًدا ومجاعة.

وليس مقصو ًدا بالتجدد الذايت الرشوع يف االنعزال عن املنجزات العلمية والنظرية
الغربية ،وإنام املقصود هو التحرك نحو التعامل مع هذه املنجزات واألنساق الفكرية
والنظرية ،يف إطار ثبات نفيس قادم من خالل وضوح الرؤية النظرية الذاتية ،وتوجيه
إمكاناتنا نحو تشكيل بنيتنا االجتامعية واحلضارية عىل النحو الذي يتفق وتلك الرؤية
ومصاحلها.
ويبدو أن إنجاز هذه املسألة يتطلب التفاعل اخلالق بني خمتلف العلوم والعلامء
والتخصصات للوصول إىل تصور متكامل وممكن ومتسق اً
اً
وفعل؛ ألن التجدد الذايت
قول
عملية مستديمة ،تطال الفكر النظري ومفاهيمه ،بحيث تنسجم ومنطق املكونات األصيلة
ألمتنا ،وتتطور وتتفاعل يف واقعها املعارص احلي ،الستيعاب أثر التغريات املوضوعية يف
املحيط االجتامعي داخل النسق النظري.

وهبذا فإن التجدد الذايت كمفهوم يستوعب جتربة التاريخ بأحداثها وقيمها وقواعدها
العامة ،كام يستوعب تطورات الراهن ،يف سبيل تأسيس قواعد للسلوك اإلنسانية عىل
املستويات كافة ،وهبذا يقف مفهوم التجدد الذايت موق ًفا مضا ًّدا ملفاهيم التقليد واالسترياد
واالستنساخ احلريف لتجارب اآلخرين ونامذجهم الكاملة ،سواء عىل مستوى التاريخ أو
الراهن ،ويتم احلشد التام لكل الكفاءات واإلمكانات واآلفاق يف إطار من االنبعاث
الداخيل ،الذي يتَّجه إىل بناء جممل احلياة االجتامعية ،عىل قاعدة القيم األصلية والتجدد
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الذايت ،ووفق هذا املنظور .ويتسم بتجديد حياة كل األطر التقليدية يف الكيان املجتمعي،
بحيث تدخل هذه األطر يف احلياة اجلديدة للمجتمع ،عىل قاعدة التعاون والرشاكة مع
خمتلف القوى من أجل تطوير املجتمع وإهناضه من الداخل ،وهبذه العملية يتأكد منطق
توجهات األمة
االستمرار والديمومة يف حركة األمة جتاه البناء والتطور ،بمعنى اَّأل تكون ُّ
يف هذا االجتاه موسمية أو خاضعة لتحديات خارجية ،وإنام هي جزء من مسريهتا الطبيعية
وحركتها اليومية ،وعرب هذه الصيغة حيافظ املجتمع عىل استقراره دون أن يفقد حيويته أو
يصاب بالرتابة والبريوقراطية ،وغياب حم ّفزات النمو والتطوير.

ويمتص نقاط
فهو (املجتمع) عىل قاعدة االستقرار يبحث عن التطور ويعمل إليه،
ّ
القوة يف التجارب اإلنسانية املعارصة .وعىل هذا يصبح مرشوع التجدد الذايت مرشو ًعا
يستنفر إمكانات األمة جتاه البناء والعمران ،بدل أن تكون مع ّطلة أو متّجهة نحو اهلدم
املجرد.
ّ
وامللحة ،والتي تساهم يف عالج
فالتجدد الفكري والثقايف من القضايا اجلوهرية
َّ
الكثري من املشاكل التي يعانيها جمالنا العريب واإلسالمي؛ وذلك ألن العديد من املشاكل
هي جراء تو ُّقف حركة اإلبداع والتجديد الفكري والثقايف ،مما أصاب حياتنا كلها باليباس
واجلمود والرتهل الفكري.

أي تردد عىل
ملحة لعملية التجديد والتطوير والتغيري .وإن َّ
لذلك فإن احلاجة اليوم َّ
هذا الصعيد س ُيك ِّلفنا الكثري عىل الصعد كافة .والتجديد الفكري والثقايف الذي نتط َّلع إليه
ونطالب به ،ال يعني العمل عىل االستنساخ احلريف لتجارب اآلخرين يف عملية التجديد
والتطوير ،وإنام هو جتدد ذايت وينطلق بدينامية ذاتية دون أن ينحبس يف صومعة األنا ،بل
ينفتح ويتواصل ويتفاعل مع كل التجارب اإلنسانية عىل هذا الصعيد .فنظريات اآلخر
ال تلغي حاجتنا إىل إبداع رؤية فكرية أصيلة ،حترضنا للتطوير ،وتبلور لنا برامج العمل،
وتشحذ مهم كل الطاقات صوب البناء والعمران.
فالتجديد الفكري والثقايف الذي خيرجنا من حالة الرتابة واجلمود ،ليس مقالة تكتب،
أو خطبة تقال ،بل هو جهد فكري وثقايف ومنهجي متواصل يؤسس لرؤية جديدة ،وجييب
عىل حتديات املرحلة ،وخيرج اجلميع من نفق الالأبالية واالستقالة من حتمل املسؤولية.

لذلك فإن التجديد ليس مسؤولية رشحية اجتامعية واحدة ،بل هو مسؤولية مجيع
الفئات والرشائح ،وكل فئة من موقعها االجتامعي والوظيفي تستطيع أن متارس دورها
ووظيفتها يف هذا املضامر .فالتجديد املعريف واملنهجي الذي يتَّجه إىل صقل طاقات اإلنسان،
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ؤهل اإلنسان للتفاعل
وحيمله مسؤولية واقعه ،هو الذي ُي ِّ
وتنمية مواهبه ،وإنضاج مداركهّ ،
مع مسرية التطوير احلضاري يف املجال العريب واإلسالمي ،ويعمل عىل ترشيد حركته
يتحول هذا اإلنسان ،الذي هو الثمرة العملية ملرشوع التجديد
وتعميق جتربته .وهبذا
ِّ
الثقايف والفكري ،إىل طاقة اَّ
خلقة ،مهمتها صناعة اخلري العام باستمرار .وهبذا يتبلور
اهلدف األسمى ملرشوع التجديد يف الدوائر الثقافية واالجتامعية ،وهو صناعة وبناء ذلك
يتحمل مسؤولياته االجتامعية والوطنية عىل أكمل وجه .ومن هنا
اإلنسان الصالح ،الذي
َّ
فإن الساحة العربية واإلسالمية اليوم ،بحاجة إىل مرشوع ثقايف جتديدي ،حيمل اسرتاتيجية
تغيريا بنيو ًّيا
عليا تنبع من ذاتنا احلضارية ،وتتناغم مع متطلبات العرص ورضوراته ،وحتدث ً
يف الواقع الثقايف العريب واإلسالمي ،بام خيدم املستقبل الثقايف وثقافة املستقبل.

ﷺ ثقافة الكراهية واملوقف من اآلخر

لعل من الظواهر اإلنسانية الثابتة ،والتي تتطلب قراءة عميقة ملعرفة العوامل واألسباب
املفضية إليها ،والطرق املناسبة لتجاوز التأثريات السلبية واملدمرة هلذه الظاهرة ،أو التقليل
من حدوثها وبروزها يف الفضاء اإلنساين .هي ظاهرة الكراهية والعداء والعداوة بني بني
اإلنسان .حيث تشرتك عوامل عدة ،موضوعية وذاتية ،داخلية وخارجية ،يف بروز حالة
العداء والعداوة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان .ويف إطار سعينا احلثيث يف إرساء ثقافة احلوار
والتسامح وحقوق اإلنسان يف فضائنا االجتامعي .من األمهية بمكان ،تفكيك هذه الظاهرة،
ومعرفة العوامل املبارشة حلدوثها ،وما هي الكيفية أو اآلليات املناسبة للتقليل منها يف
فضائنا االجتامعي والوطني .فهل من الطبيعي أن يقود االختالف األيديولوجي أو السيايس
فتحول
إىل العداوة والكراهية؟ أم أن هناك عوامل وأسبا ًبا أخرى ،تتدخل يف هذا األمر،
ّ
االختالفات بكل مستوياهتا إىل مصدر من مصادر العداوة والكراهية؟ إننا بحاجة ماسة اليوم
إىل قراءة هذا الواقع ،وإزالة كل موجبات الكراهية والعداوة من فضائنا االجتامعي.

وذلك ألنه حينام يسود العداء الواقع االجتامعي ،فإن األخطار احلقيقية تتالحق
بأي حال من األحوال أن تستقر أحوالنا وأوضاعنا ،ونحن نحتضن ثقافة
علينا .وال يمكن ِّ
تدفعنا إىل ممارسة الكراهية ضد اآلخر املختلف عنا واملغاير لتصوراتنا وقناعاتنا؛ وذلك
ألن هذه الثقافة بتأثرياهتا وانعكاساهتا قادرة عىل شحن النفوس بشكل سلبي ضد اآلخر
املختلف واملغاير.
والسلوك العدواين هو يف جوهره حالة نفسية سلبية ضد اآلخر بحيث تنفيه وترفضه
يف وجوده ونفسه أو يف موقعه ومنصبه أو يف مصاحله وعالقاته ،وتتحرك نحوه بطريقة
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عدوانية  -تدمريية .والعالقة جدُّ قريبة بني الثقافة التي تؤسس ملقاوالت اإلكراه واإللغاء
والنفي ،والسلوك العدواين جتاه اآلخر .فالثقافة التي ال ترى اَّإل ذاهتا وتلغي ما عداها هي
املقدمة النظرية لذلك السلوك العدواين الذي ال يرى اَّإل قناعاته ومصاحله ،ويعمل عىل
تدمري اآلخر بمستويات متعددة.

فالعالقة بني الثقافة التي ُّ
تبث الكراهية بني بني اإلنسان لدواعي أيدولوجية أو
سياسية ،وبني السلوك العدواين بكل مستوياته والذي يستهدف تدمري اآلخر وإلغائه ،هي
عالقة السبب بالنتيجة .فال يمكن أن تنتج ثقافة الكراهية والبغضاء واإللغاء واقع املحبة
واأللفة والتسامح ،بل تنتج واق ًعا من سنخها ومن طبيعة ماهيتها وجوهرها ،وهو العدوان
بكل صوره ومستوياته.
فالسلوك العدواين هو عبارة عن فكرة يف العقل ،وغريزة يف النفس ،وممارسة تدمريية
والغائية يف الواقع واملوقف .لذلك نجد أن املجال اإلسالمي املعارص يعيش هذه املحنة يف
صور ومستويات متعددة ،فاألفكار واأليدولوجيات التي تلغي اآلخر املختلف واملغاير،
وال تعرتف بحقوقه ،أوصلتنا يف املحصلة النهائية إىل انتشار ظاهرة العنف والتطرف
واإلرهاب ،والتي تعمل عىل معاجلة خالفاهتا مع اآلخرين عن طريق استخدام القوة
العارية ،فتحسم اختالفاهتا عن طريق ممارسة القهر والعنف.

واملرشوعات السياسية التي سادت يف جمالنا اإلسالمي برصف النظر عن أيديولوجيتها
وشعاراهتا ،والتي كانت حتمل مضمونًا سي ًئا من اآلخر .قادتنا هذه املرشوعات وأوصلتنا
حتولت إىل مصدر من مصادر العدوان والعنف يف الواقع االجتامعي والسيايس.
إىل أهنا َّ
فاملرشوعات األيديولوجية والسياسية ،التي ال حتمل موق ًفا حضار ًّيا وتعدد ًّيا من اآلخر
املختلف واملغاير ،فإهنا سامهت بشكل أو بآخر يف نشوء ظاهرة العدوان والعنف والتطرف،
فالذي يرفض اآلخر عىل مستوى الشعور والفكر ،هو الذي يؤسس للحرب وممارسة
العنف جتاهه يف الواقع اخلارجي.
لذلك فإن املدخل احلقيقي لعالج ظاهرة العنف والعدوان يف الفضاء االجتامعي،
هو إعادة تأسيس العالقة واملوقف من اآلخر املختلف واملغاير .فاألنا ال تقبض عىل كل
اً
وباطل باملطلق ..إن تأصيل هذه احلقيقة هو ما يزيل من نفوسنا
رشا
احلقيقة ،واآلخر ليس ًّ
وعقولنا كل املسوغات النظرية والنفسية ملعاداة اآلخر باعتباره خمال ًفا لنا يف األيديولوجية
أو املوقف الثقايف أو السيايس.
فاآلخر هو مرآة ذواتنا ،وإذا أردنا أن نتعرف عىل خبايا وخفايا ذواتنا ،فعلينا أن
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نتواصل مع اآلخر فهو مرآتنا الذي نكتشف من خالهلا صوابية أفكارنا أو خطئها ،سالمة
تصوراتنا أو سقمها.
هلذا كله فإن إعادة تأسيس العالقة بني الذات واآلخر عىل أسس القبول بالتعددية
واالعرتاف بحق االختالف ونسبية احلقيقة ،هو الذي يزيل من ذواتنا وفضائنا االجتامعي
الكثري من موجبات العدوان عىل اآلخرين.

فاالختالف األيديولوجي أو السيايس أو الثقايف ليس مدعاة النتهاك حقوق
اآلخرين ،بل عىل العكس من ذلك متا ًما ،حيث إن االختالف بكل مستوياته ينبغي أن يقود
إىل التواصل والتعارف ومعرفة اآلخرين عىل خمتلف املستويات ..إذ يقول تبارك وتعاىل:
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ
{ َيا َأيهُّ َا الن ُ
ِ
ِ
هنجا واقع ًّيا يف التعاطي
يم َخبِ ٌري}( .((3فإلغاء اخلصوصيات ال يمثل ً
ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
مع الواقع؛ ألن اإللغاء من أي طرف كان ال يغيرّ شي ًئا من املسألة يف طبيعتها الذاتية ،أو من
تأثرياهتا املوضوعية ،باعتبار أهنا مت ّثل بعدً ا يف عمق الذات ،ال جمرد حالة طارئة عىل اهلامش،
مما جيعل من مسألة اإللغاء مشكلة غري قابلة للحل ..والرؤية القرآنية تؤكد عىل رضورة
أن حترك اخلصوصية يف دائرهتا الداخلية يف اجلانب اإلجيايب الذي يدفع اإلنسان للتفاعل
عاطف ًّيا وعمل ًّيا مع الذين يشاركونه هذه اخلصوصية يف القضايا املشرتكة ..ويبقى التعارف
غاية إنسانية من أجل إغناء التجربة احلية املنفتحة عىل املعرفة املتنوعة والتجربة املختلفة
للوصول إىل النتائج اإلجيابية يف مستوى التكامل اإلنساين.
{و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْو اًل ممَِّ ْن َد َعا إِلىَ ال َّل ِه َو َع ِم َل َصالحًِا َو َق َال إِنَّنِي
ويقول ّ
عز من قائلَ :
ِ
ِ
ِ
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه
ِم َن المُْ ْس ِل ِم َ
ني * َولاَ ت َْست َِوي الحْ َ َسنَ ُة َولاَ َّ
ِ
يم}(.((3
عَدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ُه َوليِ ٌّ مَح ٌ
فحينام خيتلف الناس يف مواقع الفكر أو يف مواقع احلياة اخلاصة والعامة ،فتثور
تتحول إىل خطر كبري عىل العالقات اإلنسانية يف املجتمع،
املشاعر ،وتتع َّقد املواقف ،حتى
َّ
عندما يتَّجه املوقف إىل الصدام الذي هيدِّ د اجلميع ،ويقطع التواصل يف أفراده ..فهناك
أسلوب السيئة الذي يعمل عىل إثارة االنفعال الذي يتحرك باحلقد والعداوة والبغضاء
ويدفع باملوقف إىل القطيعة والرصاع ،وذلك بالكلمة احلادة والنابية ،واملوقف الغاصب،
واليد املعتدية.
( ((3سورة احلجرات ،اآلية .13
( ((3سورة فصلت ،اآلية .34 - 33
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وهناك أسلوب احلسنة الذي يعمل عىل حتريك املوقف والرؤية عىل أساس الدراسة
العقالنية  -املوضوعية لكل املفردات املتناثرة يف ساحة األفكار واملواقع واملواقف ،وحماولة
اكتشاف العنارص واملفردات الداخلية واخلارجية التي تضيق اهلوة بني هذا املوقف أو ذاك،
أو تردمها ،وجتمع العقول والقلوب عىل قاعدة فكرية وحياتية واحدة ،وذلك بالكلمة
الطيبة والنظرة احلانية واملوقف املوضوعي واليد املصافحة وااللتفاف عىل كل املشاعر
السلبية باملشاعر اإلجيابية التي خيتزهنا الفكر والواقع.
ليتحول العدو إىل صديق ،والبعيد إىل قريب ،واخلصم
فـ{ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}
َّ
إىل رفيق؛ وذلك ألن اإليامن يفرض عىل اإلنسان أن خيتار األحسن يف حركة العالقات ،كام
يريد منه اختيار األحسن يف حركة احلياة.

ولعل هذا اهلدف حيتاج إىل الكثري من اجلهد النفيس والفكري والعميل ،الذي يتجاوز
الكثري من الضغوط الداخلية واخلارجية التي تريده أو تقوده إىل االستسالم إزاء املشاعر
اها إِ اَّل ا َّل ِذي َن َصبرَ ُ وا} عىل مشاعر
{و َما ُي َل َّق َ
االنفعالية والعدوانية .لذلك يقول تعاىلَ :
احلرمان التي يفرضها االنفتاح عىل اآلخرين ،يف جماهدة النفس ضد رغباهتا الذاتية الضيقة،
وضد نزواهتا العشوائية ،وعىل بعض األوضاع الصعبة التي قد حتصل لإلنسان من خالل
ذلك ،وعىل الوقت الطويل الذي حيتاجه الفكر املوضوعي  -املتزن للوصول إىل احللول
اها إِ اَّل ُذو َح ٍّظ
{و َما ُي َل َّق َ
العملية التي تتناسب مع طبيعة املشاكل املوجودة يف الساحةَ ..
َعظِي ٍم} من اإليامن والوعي واإلنسانية النابضة بكل معاين اخلري واإلحسان.
إن وأد ثقافة الكراهية من جمتمعنا وفضائنا الوطني ،بحاجة إىل إعادة االعتبار إىل
اآلخر وجو ًدا ورأ ًيا ومشاعر ،حتى يتسنَّى للجميع صياغة العالقة بني الذات واآلخر ،بني
مكونات املجتمع وتعبريات الوطن املتعددة عىل أسس االعرتاف بحق اآلخر يف التعبري عن
وجوده وأفكاره بعيدً ا عن ضغوط اإلكراه وموجبات النفي واإللغاء.
رشع للحقد والبغضاء وممارسة العدوان الرمزي
فاالختالف مهام كان حجمه ال ُي ِّ
يؤسس لرضورة الوعي واملعرفة باآلخر .وع ًيا يزيل من نفوسنا األدران
واملادي ،بل ِّ
ُسوغ لنا بشكل أو بآخر معاداة املختلفني معنا.
واألحقاد واهلواجس التي ت ِّ
ومعرفة تيضء كل حمطات العالقة بمستوياهتا املتعددة ،وحتول دون إطالق االهتامات
اجلوفاء والشعارات الصفراء ..إننا اليوم ويف ظل األوضاع احلرجة التي نعيشها عىل أكثر
من صعيد ،أحوج ما نكون إىل تلك الثقافة التي تدفعنا إىل جتسري الفجوة مع املختلفني
معنا ،وحت ّثنا عىل التعارف والتواصل والتفاهم واحلوار املستديم ،وتلزمنا باحرتام اإلنسان
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وحقوقه ،وإىل تلك املبادرات االجتامعية والسياسية التي تستهدف إزالة كل ما من شأنه
ّ
والسلم
ويعمق أوارص التالقي واملحبة،
بعضا،
أن يشني إىل بعضنا ً
وجيذر خيار التعايش ِّ
ّ
األهيل.
التعصب
فلتتكاتف كل اجلهود والطاقات واإلمكانات من أجل اخلروج من رشنقة
ُّ
التطرف والغلو إىل سعة الرفق والتيسري،
األعمى إىل رحاب التواصل واحلوار ،ومن ضيق
ُّ
ومن دائرة اجلمود املميتة إىل فضاء التجديد واالجتهاد والكدح املتواصل من أجل احلق
واحلقيقة.

إن الظروف احلساسة التي نعيشها تتط َّلب منا مجي ًعا االنعتاق من أرس اجلمود
والتعصب واألنانية القاتلة ،وذلك حتى نتمكَّن من جماهبة هذه الظروف والتحديات التي
ُّ
تستهدفنا مجي ًعا.

فلنأخذ مجي ًعا بأسباب العدالة يف تعاملنا مع اآلخرين ،يف نطاق الرؤية التي تقول:
عامل الناس بام حتب أن يعاملوك به.

ﷺ يف معنى االعرتاف باآلخر

دائم ما يتم تداول
عند احلديث عن التنوع والتعددية يف احلياة االجتامعية واإلنسانية ،اً
مصطلح ومفهوم رضورة االعرتاف باآلخر ..ويتم تكرار هذه املقولة يف كل لقاء اجتامعي
أو فكري ،يتم فيه تداول طبيعة العالقة بني املختلفني واملغايرين دين ًّيا أو َق َبل ًّيا أو عرق ًّيا أو
مناطق ًّيا أو ما أشبه ذلك.
فامذا نقصد بمقولة (االعرتاف باآلخر) ،وما هي حمدِّ دات هذه املقولة؟
هذا ما سنحاول أن نتعرف عليه خالل هذا املقال.

لكل ذات إنسانية آخر ،ومن خالل حتديد معنى الذات ،تتحدد -بطبيعة احلال-
نوعية اآلخر ..فإذا كان احلديث بعنوان ديني فإن اآلخر هو كل من ينتمي إىل دين آخر ،وإذا
كان احلديث بعنوان مذهبي يف الدائرة اإلسالمية ،فإن اآلخر هو كل من ينتمي إىل مذهب
إسالمي آخر ..وهذا ينطبق عىل مقوالت القومية والعرقية واملناطقية واجلنوسة وما أشبه
ذلك ..فاآلخر يتحدد من خالل حتديد معنى الذات ..واالعرتاف به يف صورته األولية
يعني االعرتاف بوجوده وكينونته اإلنسانية وبحقوقه اآلدمية برصف النظر عن مدى قبولنا
أو اقتناعنا بأفكاره أو قناعاته العميقة والشكلية.
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ألي إنسان أن يدَّ عي االعرتاف باآلخر عىل املستوى الديني أو املذهبي أو
فال يمكن ِّ
القومي ،وهو هيدّ ده يف وجوده وكينونته اإلنسانية ..فالذي يعرتف باآلخر حيرتم وجوده،
وكل متطلبات حياته اإلنسانية.

االعرتاف باآلخر الديني واملذهبي ينبغي أن يقود إىل التعايش ،الذي يضمن حقوق
أي طرف عىل األطراف األخرى ..وحينام نفشل نحن
اجلميع بدون تعدٍّ وافتئات من قبل ِّ
العرب يف محاية تنوعنا الديني واملذهبي فإن عدونا الصهيوين هو املستفيد األول من عملية
تفسخ واهرتاء
الفشل ..وهو املناخ املؤايت عىل املستويني االجتامعي والسيايس للمزيد من ُّ
الواقع العريب.

هلذا فإن مفهوم االعرتاف باآلخر يناقض بشكل تام ،استخدام وسائل القرس والقهر
إلقناع اآلخر أو دفعه إىل تغيري قناعاته ..فأنت ينبغي أن تعرتف به كام هو ،بعيدً ا عن املس َّبقات
التوسل بوسائل قهرية للتغيري
األيديولوجية أو القومية أو ما شاكل ذلك .وحينام نندفع إىل
ُّ
ينم عن عدم التزام عميق بمفهوم االعرتاف
أو تبديل قناعات اآلخر املختلف ،فهذا ُّ
باآلخر ..فال يمكن أن ينسجم هذا املفهوم مع نزعات القهر والفرض والدفع بوسائل مادية
لتغيري املواقع األيديولوجية والفكرية وتبديلها ..فاالعرتاف باآلخر يف صورته األولوية
يعني احرتام حياته اإلنسانية وكينونته الذاتية ومتطلباهتام ،بعيدً ا عن أفكاري اخلاصة جتاهه.

وحياول البعض يف سياق احلديث عن مقولة االعرتاف باآلخر ،أن حيدد بعض
عم هو عليه
الرشوط لكي يقبل اآلخر ..وحني التدقيق فيها نجدها تقتيض أن يتخلىَّ اآلخر اَّ
كرشط لقبوله.

وهذه من املفارقات العميقة ،والتي تكشف عن رفض الكثري من الناس هلذا املفهوم.

فليس مطلو ًبا من أحد أن يتخلىَّ عن قناعاته من أجل أن يقبله الطرف اآلخر.
للجميع حق رفض قناعات اآلخر ،والتعبري بوسائل سلمية عن هذا الرفض ،ولكن ليس
من حق أحد توهني أو تشويه قناعات وأفكار اآلخر ،كام أنه ليس من حق أحد أن يطلب من
اآلخر تغيري قناعاته كرشط لقبوله .فاالعرتاف باآلخر ال يلغي حق أحد يف امتالك وجهة
نظر نقدية عن أفكار وقناعات الطرف اآلخر ،ولكن يف الوقت ذاته فإن مقتىض مفهوم
االعرتاف باآلخر القبول به كام يريد هو وليس كام تريد أنت.
فحينام نخلق مسافة عقلية بني قناعات اإلنسان ورضورات التعايش مع اآلخرين
برصف النظر عن قناعاهتم وأفكارهم ،حينذاك يمكننا مجي ًعا إنجاز مفهوم االعرتاف باآلخر
يف فضائنا االجتامعي والثقايف ،ودون ذلك سنبقى نلوك هذه املفاهيم يف ألسنتنا ،ولكن
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واقعنا ومسريتنا االجتامعية والثقافية مناقضان ملضمون هذه املفاهيم .والذي يفاقم من
األزمات والتوترات بني املختلفني عىل هذا الصعيد ،حينام يقوم أحد األطراف باستخدام
وسائل التفجري والقتل بحق اآلخرين بسبب اختالفهم الديني أو املذهبي ال غري .فام جرى
من تفجري إرهايب آثم أمام كنيسة القديسني لألقباط يف مدينة اإلسكندرية بمرص بعد دقائق
من دخول العام اجلديد يؤكد هذه احلقيقة ،وما جيري يف العراق يوم ًّيا بحق األبرياء من قتل
أيضا ،حيث تقوم فئة إرهابية خالية من األخالق والضمري بقتل
وتفجري يؤكد هذه احلقيقة ً
األبرياء وزرع العبوات الناسفة التي تستهدف اجلموع البرشية املحتشدة لقتل أكثر عدد
ممكن ،ال خيرج عن هذا السياق .فاالختالف العقدي والديني بني املسلمني واملسيحيني ال
رشع ألحد قتل اآلمنني من املسيحيني ،وإبقاء سيف القتل عىل رقاب رشكائنا يف العروبة
ُي ِّ
لالختالف يف شأن هنا أو هناك ،يعدُّ جريمة كربى نكراء ،ينبغي أن تدان من اجلميع ،ورفع
الغطاء عن كل احلوامل الثقافية والدينية ،التي تربر عمليات القتل والتفجري.
كام أن عمليات القتل والتفجري املتبادلة ،والتي تتم بعناوين مذهبية ،ينبغي أن تدان
ويرفع الغطاء الديني والسيايس عن مرتكبيها.

فالتعددية الدينية واملذهبية يف العامل العريب هي الضحية الكربى لعملية القتل التي
جتري اليوم العتبارات دينية أو مذهبية؛ ألن هناك مجاعات تكفريية وإرهابية تريد وتعمل
من أجل إفراغ وإهناء ظاهرة التنوع الديني واملذهبي من الواقع العريب ،وتستخدم يف سبيل
أي دين ساموي أو أخالق
ذلك كل الوسائل واملامرسات اإلرهابية التي ال تنسجم مع ِّ
إنسانية.
فاالعرتاف باآلخر الديني واملذهبي ينبغي أن يقود إىل التعايش ،الذي يضمن حقوق
أي طرف عىل األطراف األخرى .وحينام نفشل نحن
اجلميع بدون تعدٍّ وافتئات من قبل ِّ
العرب يف محاية تنوعنا الديني واملذهبي فإن عدونا الصهيوين هو املستفيد األول من عملية
تفسخ واهرتاء
الفشل ،وهو املناخ املؤايت عىل املستويني االجتامعي والسيايس للمزيد من ُّ
الواقع العريب؛ هلذا فإن وجود مبادرات مؤسسية وطنية وقومية حلامية حقيقة التنوع الديني
واملذهبي والقومي يف العامل العريب ،هو أحد املداخل األساسية لصيانة األمن القومي
العريب ،وتعزيز قوته ،وسد الثغرات التي قد ينفذ منها خصوم األمة ألغراضهم ومصاحلهم
اخلاصة.
فالوحدات الوطنية يف كل دول العامل العريب ال تحُ مى باخلطابات الرنَّانة واملواعظ
املجردة ،وإنام بالوقائع امليدانية واملبادرات املؤسسية ،التي تستوعب مجيع أطياف
األخالقية َّ
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الوطن وحتمي تنوعه بقانون وإجراءات دستورية ،حتول دون بقاء الفجوات واهلواجس
مكونات التعدد والتنوع سواء عىل املستوى الوطني أو املستوى القومي .فالقوى
املتبادلة بني ّ
التي ترتبص بالعامل العريب عديدة ومتنوعة ،وال سبيل لنا مجي ًعا إلفشال مؤامراهتا وتربصها
اَّإل باملزيد من اخلطوات العملية التي تستهدف استيعاب حقيقة التنوع املوجودة يف العامل
العريب ،ومحايتها قانون ًّيا وسياس ًّيا.
فاملسيحيون والسنة والشيعة وغريهم ،هم حقائق ثقافية تارخيية واجتامعية ،ال يمكن
ألي سبب من األسباب -لناستئصاهلم .وإن ممارسة اإلرهاب والقتل بحق بعضهم
ِّ
ينهي هذه احلقائق ،وإنام سيزيدها صالبة ومتانة وقوة.

وال خيار أمام اجلميع اَّإل االعرتاف هبذا الوجود املتعدد واملتنوع يف العامل العريب..
التعدد الذي إذا أحسنَّا إدارته والتعامل معه سيزيدنا قوة وثرا ًء عىل خمتلف الصعد
املكونات ال يعني
واملستويات .وإن وجود توترات وأزمات يف طبيعة العالقة بني هذه
ّ
أن املشكلة هي يف طبيعة التعدد والتنوع ،وإنام يف طبيعة اخليارات السياسية واالجتامعية
والثقافية ،التي أوجدت تصنيفات حا َّدة بني أهل الوطن الواحد حتت عناوين ويافطات
دينية أو مذهبية أو قومية أو عرقية.
إن السبب اجلوهري الذي أ َّدى إىل بروز توترات بني تعبريات الوطن واملجتمع
الواحد هو يف اخليارات املستخدمة مع هذه احلقائق والعناوين العميقة يف اجلسم العريب.

فخيارات القتل واإلرهاب واالستئصال تفيض إىل توترات أفقية وعمودية بني
جمموع املكونات ،أما خيارات احلوار واحلرية والتسامح واملساواة وصيانة حقوق اإلنسان
واحرتام خصوصيات مجيع األطراف فإهنا تفيض إىل نسج عالقات إجيابية بني مجيع األطراف
واملكونات ،وبناء استقرار سيايس واجتامعي عميق ،ال هتدمه عواصف السياسة ومتغريات
الراهن ،بل تزيده صالبة ووقو ًفا يف وجه كل املؤامرات التي تستهدف تفتيت العامل العريب
ورضب وحداته الوطنية.

واالعرتاف بحقيقة التعدد والتنوع يف الفضاء االجتامعي والثقايف ،وتوفري مقتضيات
ومتطلبات محايتها ،هو اخلطوة األوىل يف مرشوع إهناء التوترات االجتامعية وصيانة األوضاع
العربية من الداخل ،لكي نتمكن مجي ًعا من إفشال مؤامرات وخمططات من يرتبص بنا الرش
يف الرس والعلن.
ومطلب التجانس الوطني بني مجيع األطراف ال يتحقق بالعنف وعمليات
ٍ
ٍ
وخيارات سياسية
ثقافة حترتم التعدد وتدافع عن مقتضياته،
االستئصال ،وإنام من خالل
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تقوم بعملية االستيعاب والدمج ..انطال ًقا من مفهوم املواطنة ،بعيدً ا عن النزعات الضيقة
التي حتول دون بناء فضاء وطني مشرتك وجامع.

ﷺ رؤية يف العالقة مع اآلخر

أن إلغاء اآلخر أو العمل عىل نبذه أو االنتقاص من حقوقه األساسية ال يفيض إىل
الوحدة واالستقرار ،وإنام عىل العكس من ذلك متا ًما ،حيث إن غياب العالقة اإلجيابية
والسوية بني خمتلف مكونات وتعبريات املجتمع يؤدي إىل زعزعة االستقرار ،وزيادة وترية
التوتر ،وارتفاع منسوب االحتقان.

عديدة هي املشاكل واألزمات ،التي يعاين منها الواقع اإلسالمي املعارص ،اَّإل أن من
أهم هذه املشاكل وأخطرها ،والتي تُلقي بظلها الثقيل عىل جممل حركة املسلمني املعارصة،
ويف تقديرنا إهنا ستحدد طبيعة املستقبل السيايس واحلضاري الذي ينتظر املجال اإلسالمي،
هي مشكلة العنف وممارسة القهر واإلكراه والقتل واإلرهاب باسم الدين اإلسالمي.
حيث كثرت يف اآلونة األخرية ،والعتبارات عديدة ،تلك األعامل واجلرائم وسفك
الدماء الذي يراق باسم اجلهاد يف سبيل اهلل والدفاع عن اإلسالم ومقدساته .فأضحى
العنف من عنف القول ،الذي ّ
حيث عىل الكراهية والقهر والقتل ،إىل عنف الفعل واملامرسة،
حيث االغتياالت واجلرائم اجلامعية والتفجريات وإراقة الدماء الربيئة من املشاهد املألوفة
يف العديد من بلداننا اإلسالمية .وهذا بطبيعة احلال ،ينذر بكوارث وخيمة عىل الصعد
الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية واحلضارية .لذلك تتأكد احلاجة اليوم إىل
األمور التالية:

 -1رفع الغطاء الديني والرشعي عن تلك األعامل اإلرهابية واإلجرامية التي تمُ ارس
باسم الدين ،والدين بكل قيمه ومبادئه وترشيعاته بريء منها.
فاإلسالم دين الرأفة واملحبة والرمحة وصيانة حقوق اإلنسان ،فال يعقل أن متارس
كل هذه الفظائع باسم الدين الذي يقدّ س احلق والعدل واحلرية.

لذلك من األمهية بمكان اليوم ،العمل عىل تعرية كل هذه األعامل العنيفة التي متارس
باسم اإلسالم ،وفضحها ورفع الغطاء الديني عنها.
 -2الوقوف بحزم ضد ظاهرة التكفري والغلو يف الدين .إذ إننا ال نبالغ حني القول:
إن من أهم أسباب معاناتنا الراهنة هو من جراء شيوع ظاهرة التكفري والغلو يف الدين.
وذلك ألن هذه بمتوالياهتا العديدة هي البيئة اخلصبة لربوز ظاهرة العنف الديني ّ
وبث
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احلقد والكراهية بني املسلمني .فإطالق حكم التكفري عىل أي شخص أو فئة يقود إىل إهدار
دمائها ،واستحالل أمواهلا ،وشحن النفوس ضدها وجو ًدا وحقو ًقا.

فال يمكن اليوم أن ننهي ظاهرة العنف ّ
وبث الكراهية من جمتمعاتنا اإلسالمية ،بدون
تفكيك ظاهرة الغلو والتكفري؛ وذلك ألن الغلو يف الدين يقود إىل التكفري ،وهذا بدوره
يؤدي إىل ممارسة الكراهية والقتل باسم الدين.

لذلك نجد أن النصوص اإلسالمية ،تؤكد عىل رضورة نبذ الغلو يف الدين؛ ألن هذه
اآلفة اخلطرية جتعل اإلنسان املسلم يعيش التناقض يف حياته كلها .وينقل التاريخ أن اً
رجل
اعرتض عىل الرسول األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ،عند توزيعه للغنائم اً
قائل« :اعدل يا حممد ،فإنك مل
تعدل .فقال رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص :وحيك ،إذا مل يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن
يتعمقون يف الدين حتى خيرجوا
اخلطاب :أال تقتله؟ فقال :ال ،دعوه فإنه سيكون له شيعة ّ
منه كام خيرج السهم من الرمية»(.((3

وجاء يف احلديث الرشيف« :ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقاتله»(((3؛ وذلك ألن
التكفري ُيفيض إىل إسقاط حرمة ذلك اإلنسان .فهو -أي التكفري -املقدمة النظرية لفعل
القتل .من هنا ال وقف لظاهرة القتل واإلرهاب والعنف اَّإل بتفكيك ظاهرة التكفري والغلو
الديني .فكل اإلجراءات التي تستهدف حماربة اإلرهاب والقضاء عىل ظاهرة العنف ال
التعصب والتكفري والغلو الديني؛ وذلك ألن هذه الظاهرة
جتدي نف ًعا إذا مل تفكّك ظاهرة
ُّ
املتطرفني واإلرهابيني .من هنا فإن اخلطوة األوىل يف
سامهت وال زالت يف إنتاج أفواج
ّ
والتعصب الديني
مرشوع جماهبة العنف واإلرهاب هي نقد وتفكيك ظاهرة التكفري
ُّ
والسيايس.

 -3إننا ومن أجل وأد ظاهرة العنف ،واجتثاث جذور اإلرهاب ،وإهناء ثقافة احلقد
والكراهية ،بحاجة إىل بناء حياة اجتامعية وثقافية وسياسية جديدة ،قوامها قيم احلوار
والتسامح وحقوق اإلنسان؛ ألنه بدون هذه القيم واملبادئ ،التي حترتم اإلنسان برصف النظر
عن دينه أو مذهبه أو قومه ،سيبقى واقعنا يعاين من مظاهر وممارسات العنف واإلرهاب.
إن الرد االسرتاتيجي عىل الثقافة التي ّ
تبث احلقد والكراهية ،هو بناء ثقافة املحبة والتسامح.

ولقد أبانت الكثري من التجارب أن إهناء ظاهرة العنف الديني بحاجة إىل تضافر كل
اجلهود والعوامل ،من أجل بناء واقع سيايس واجتامعي وثقايف جديد ،ينبذ العنف بكل
( ((3رواه البخاري ( )3414ومسلم (.)148 - 1064
( ((3رواه الرتمذي (.)2636
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مستوياته ،وحيرتم اإلنسان بكل خصوصياته ،ويتواصل مع العرص واحلضارة بكل مكاسبها
ومنجزاهتا .وهذه الكلامت هي رصخة واعية ضد العنف وحماوالت ّ
بث الكراهية بني أبناء
املجتمع والوطن الواحد ،ودعوة لبناء عالقة إجيابية وحضارية بني خمتلف التعبريات العقدية
واملذهبية والسياسية املوجودة يف املجتمع والوطن عىل قاعدة املساواة واملواطنة والعدالة.

فلتتكاتف كل اجلهود لتطهري فضائنا الفكري والسيايس واالجتامعي من كل العنارص
الثقافية والسلوكية التي ّ
وحترض عىل احلقد والعنف؛ ألن هذه هي بوابة
تبث الكراهية ّ
االستقرار وسبيل األمن الوطني واالجتامعي .فاآلخر يف الرؤية اإلسالمية ليس مرشو ًعا
للذبح والقتل والتدمري ،بل هو موضوع للتواصل واحلوار واملحبة والرمحة وتنمية اجلوامع
املشرتكة .هلذا نجد أن النصوص القرآنية ،تؤكد عىل مفاهيم األخوة واأللفة والرمحة والدفع
بالتي هي أحسن ،إذ يقول تبارك وتعاىل{ :ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّل ِذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه
ِ
يم}(.((3
عَدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ُه َوليِ ٌّ مَح ٌ
و«إن معارشة اآلخر باحلسنى أمر طبيعي ،وليس فيها أي حمذور رشعي ،ومل ترد آية
تصمم حياة املسلم عىل أساس القطيعة مع اآلخر ،وهناك مجع من األنبياء
أو سنة صحيحة ّ
الكرام ،عقد القرآن الكريم بينهم وبني شعوهبم عالقة األخوة الكريمة من خالل اخلطاب
املوجه ،وذلك رغم انعدام املواالة ،ورغم االختالف الصارخ بالعقيدة والسلوك.
النبوي َّ
إن مواالة الكافر املرفوضة تتم ّثل يف تق ُّبل فكره ،واالنسياق مع هذا الكفر حتت
ضاغط غري موضوعي يدخل يف نطاق الوالء املنهي عنه ،كذلك الركون إىل اآلخر ،ومدّ ه
بالقوة واألرسار فيام هو حيارب املؤمنني ويعمل عىل تصديع املجتمع املسلم ،هذه مواالة
مرفوضة ،ولكن املواالة بمعنى املعارشة اجلميلة ،بمعنى املشاركة بالوطن واملصري ،فهي مما
أجازه الرشع ،ومل ين َه عنه كتاب اهلل»(.((3
فاالختالف يف العقائد أو األفكار أو السياسات ينبغي َأ اَّل يصنع احلواجز التي حتول
دون التواصل واحلوار واالحرتام املتبادل.
توسع من دائرة التوافق ،وهي التي تضبط حقائق
إذ إن هذه املفاهيم والقيم هي التي ّ
االختالف ،وهي التي تُريس معامل التعددية الصاحلة ،التي تثري الواقع واملجتمع يف آن.

رشا مطل ًقا ،بل هو أحد مكونات املجتمع والوطن ،ودفع األمور باجتاه
فاآلخر ليس ًّ
شيطنة اآلخر ال يفيض اَّإل إىل املزيد من التشظي والتوتر .فاملطلوب ومن أجل صياغة عالقة
( ((3سورة فصلت ،اآلية .34
( ((3غالب الشابندر ،اآلخر يف القرآن ،ص .134
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حسنة وإجيابية بني الذات واآلخر ،هو أن نامرس كذوات إنصاف حقيقي لآلخر عىل الصعد
يعرف بنفسه بعيدً ا عن األفكار
كافة ،كام ّ
نشجع اآلخر وعرب وسائل ومبادرات خمتلفة ،لكي ّ
املسبقة وحروب الشائعات والتشويه واألوراق الصفراء .ففسح املجال لآلخر الديني أو
املذهبي أو السيايس للتعريف بنفسه سيساهم يف ردم الكثري من الفجوات التي حتول دون
التواصل وبناء عالقة سوية بني مجيع املكونات والتعبريات .كام أن االلتزام بمقتضيات
اإلنصاف سيوقف الكثري من الرتهات التي تيسء إىل اجلميع وتدخلهم يف أتون الرصاعات
والنزاعات التي هتدد األمن واالستقرار بكل مستوياته وحقائقه.

ُرشع للنبذ واإلقصاء واحلرب ،بل
فاملغايرة يف األفكار والقناعات واملواقف ال ت ِّ
ينمي املشرتكات ويضبط
إىل رضورة اإلنصات املتبادل واحلوار املستديم والتواصل الذي ّ
نزعات الرصاع.

وال بد أن يدرك اجلميع ،ومن خالل جتارب األمم والشعوب ،أن إلغاء اآلخر أو
العمل عىل نبذه أو االنتقاص من حقوقه األساسية ال يفيض إىل الوحدة واالستقرار ،وإنام
عىل العكس من ذلك متا ًما ،حيث إن غياب العالقة اإلجيابية والسوية بني خمتلف مكونات
وتعبريات املجتمع يؤدي إىل زعزعة االستقرار ،وزيادة وترية التوتر ،وارتفاع منسوب
االحتقان .فال وحدة حقيقية مع دحر اخلصوصيات وحماولة إفناء التنوعات بوسائل قرسية،
كام أنه ال استقرار مستديم مع ثقافة الكراهية ومبادئ النبذ واإلقصاء والتهميش.
فالوحدة بكل مستوياهتا حتتاج إىل مشاركة مجيع األطراف واملكونات يف بناء لبناهتا
األساسية وحقائقها العميقة ،كام أن االستقرار االجتامعي والسيايس يتطلب رؤية سياسية
وثقافية واجتامعية جديدة ،ال متارس النبذ واإللغاء جتاه املختلفني واملغايرين ،وتش ّيد وقائع
التواصل واملحبة واالحرتام بني خمتلف املكونات والتعبريات.

وال وجود عىل الصعيد اإلنساين ملجتمع خالص أو مص َّفى أو رصف .كل املجتمعات
اإلنسانية حتتضن تنوعات وتعبريات متعددة ،وكل حماوالت القهر والصهر باءت بالفشل،
وأسست ملعارك خارسة للجميع .وال خيار أمامنا اَّإل بناء عالقات إجيابية وحضارية بني
خمتلف مكوناتنا وتعبرياتنا وأطيافنا؛ ألن هذه العالقة هي التي تصون حقوق اجلميع ،وهي
ترسب أعدائنا لتأجيج
التي ّ
تعمق خيار األلفة والوحدة بني اجلميع ،وهي التي حتول دون ُّ
االختالفات والنزاعات.
فهذه العالقة بتأثرياهتا ومفاعليها اإلجيابية املختلفة هي التي تقوي جبهتنا الداخلية،
وهي التي متنحنا القدرة والقوة ملواجهة التحديات واملخططات اخلارجية .فقوتنا يف وحدتنا
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بعضا.
عىل قاعدة احرتام تنوعنا ،وقدرتنا عىل صيانة حقوق بعضنا ً

وخالصة القول :إننا بحاجة إىل رؤية جديدة يف العالقة مع اآلخر يف الدائرة الوطنية
واإلسالمية ،ال تلغيه وال هتمشه ،وال تنتقص من حقوقه ،بل حترتمه وتشرتك معه يف صياغة
عالقة إجيابية وحضارية ،قوامها التواصل عىل قاعدة املحبة ،والنقد البنَّاء واملوضوعي عىل
قاعدة الوحدة والرشاكة والعدل واإلنصاف.

 -4اَّأل تعرتف الثقافات واألفكار باحلدود والسياج التي يصنعها البرش ملنع ترسب
األفكار من جمتمع آلخر ،ومن فضاء معريف إىل فضاء معريف مغاير .هلذا فإنه مهام اجتهد
الترسب
البرش يف استحداث وسائل وتقنيات متنع األفكار املوجودة لدى جمتمع أو أمة ما من ُّ
والوصول إىل األمة األخرى ،فإهنم لن يتمكنوا من حتقيق ذلك؛ ألن األفكار تأبى احلبس
والتقوقع يف حدود جغرافية اجتامعية معينة.
السامت األساسية لعامل األفكار
من هنا فإن تالقح األفكار وتفاعل الثقافات من ِّ
والثقافات ،برصف النظر عن مصادرها ومنابعها العقدية واحلضارية؛ لذلك فإنه من
الرضوري التفكري اجلاد يف توفر منهجية معينة لتنظيم عالقة الثقافات بعضها مع بعض،
اً
اً
وسجال
وتطويرا ،ال مماحكة
تفاعل بنَّا ًء
حتى يكون تفاعل الثقافات واألفكار مع بعضها
ً
عقيم يقتل منابع اإلبداع ،ومكامن التطوير يف الثقافات اإلنسانية.
اً
ولعل من األبعاد اهلامة يف هذه املنهجية التي تربط الثقافات اإلنسانية مع بعضها،
وتو ّفر هلا أسباب التفاعل واملثاقفة ،هو نمط ومنهجية االقتباس بني الثقافات اإلنسانية.
وبادئ ذي بدء نقول :إن من األمور الطبيعية أن الثقافة الغالبة والسائدة ،والتي تقدم
إجابات عن أسئلة وإشكاليات معارصة ،وتستجيب استجابات إجيابية وفعلية لتحديات
الراهن ،تدفع أصحاب الثقافات األخرى إىل االقتباس منها واالستفادة من إبداعاهتا
ومنجزاهتا املعرفية والفكرية.

وهي تؤسس هبذه العملية عالق ًة أو نم ًطا حمدَّ ًدا يف عالقة الثقافة الذاتية واآلخر
الثقايف.

واالقتباس كعملية ثقافية ،تعني االستفادة من املنجز الثقايف الذي حدث وتطور يف
فضاء ثقايف مغاير ،والعمل عىل إدخاله وهضمه من قبل أجهزة ومؤسسات الثقافة الذاتية.
وعرب التاريخ الثقايف للشعوب كانت الشعوب املتأخرة حضار ًّيا تقتبس وتتل َّقى من
ثقافة الشعوب املتقدِّ مة حضاري ًّا.
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واالقتباس هنا يأخذ معنيني:

املعنى األول :اقتباس تقنية حديثة ومنجز حضاري من الثقافات األخرى.

واملعنى الثاين :اقتباس مفاهيم وأنظمة معرفية من الثقافات األخرى ،واملشرتك
املهمة والف ّعالة لتفاعل الثقافات مع بعضها ،واقتباس املفيد منها،
اإلنساين يشكل القاعدة ّ
والعمل عىل هضمه وتكييفه وتبيئته.
واالقتباس الثقايف ال يكون ف ّع اًال وذا جدوى إذا مل يكن هناك مرشوع هنوض ثقايف
حيوالن االقتباس إىل معول هدم للبنى
 اجتامعي؛ ألن الركود االجتامعي واجلمود الثقايف ّالثقافية الذاتية.
متحركة ويقظة ،إىل كل عوامل
بينام وجود حالة هنضوية جيعل كل بنى الذات الثقافية
ّ
اهلدم والتخريب التي حتملها الثقافات املغايرة.

اَّإل أنه من األمهية بمكان َأ اَّل تتم هذه العملية بشكل فوضوي أو بدون ضوابط
منهجية واضحة؛ ألن ذلك يؤدي إىل فوىض مفهومية ومصطلحية ،االستمرار فيها ال يؤدي
اَّإل إىل املزيد من التدهور املعريف ،هلذا فإن عملية االقتباس من الثقافات اإلنسانية ينبغي أن
تتم وفق الضوابط التالية:

قياس اجلدوى احلقيقية

بعيدً ا عن املضاربات الفكرية واآلراء املختلفة واملتناقضة حول موقع الثقافات
اإلنسانية يف املنظومات الثقافية واملعرفية الذاتية ،نقول :إن قاعدة االقتباس ليس التقليد
املحض لثقافات الغري ،مما يؤدي بنا إىل إسقاط درجات التطور الثقايف واالجتامعي املتوفرة
لدى غرينا عىل واقعنا وجمتمعنا.
إننا نرى أن من الضوابط األساسية لعملية االستفادة القصوى من ثقافات اإلنسان
املعارص ،هو قياس درجة احلاجة احلقيقية هلذه الفكرة أو هذا التصور لواقعنا.

ومن خالل هذا القياس نحدِّ د موقفنا من تلك الفكرة أو التصور ،وعىل حدٍّ تعبري
أحد املفكرين املعارصين« :أن يكون النموذج املطلوب استدعاؤه ما يفيد حقيقة ،فال
نستحرضه باعتباره حمض تقليد ملجتمعات أو حلضارات غازية ،ووجه الفائدة احلقيقية
نقيسه بمدى حاجتنا هلذا األمر يف اطار بعده الفعال يف االستجابة لواحد من التحديات
األساسية التي تواجه مجاعتنا”.
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الفصل بني العلم واأليديولوجيا

لعل من املفارقات املنهجية التي تواجه عملية االنفتاح والتواصل الدائم بني الثقافات
اإلنسانية املغايرة ،هو يف نقل واقتباس العلم مع خلفيته األيديولوجية وفلسفته العامة التي
تعكس بشكل أو بآخر البيئة العقدية واحلضارية ملوطن العلم األصيل.

هلذا فإن من الضوابط املنهجية التي ينبغي مراعاهتا يف عملية االقتباس واالستفادة
من املنجز الثقايف واملعريف اإلنساين ،هو اجلهد املك َّثف الواعي والرشيد لفصل العلم عن
ترسب فلسفة ذلك املنجز املغايرة
األيديولوجيا ،حتى نستفيد من املنجز العلمي ،دون ُّ
لفلسفتنا ونظراتنا إىل العلوم والثقافات.
وهذه العملية ليست معادلة رياضية أو مر َّك ًبا طبيع ًّيا ،وإنام هي عملية يف غاية
الصعوبة؛ ألننا نتعامل مع ثقافة أو ثقافات متتلك إمكانات مادية وعلمية وتقنية هائلة
ووصلت بشكل مبارش إىل القواعد االجتامعية.

هلذا فإننا نرى أن عملية الفصل املوضوعي بني العلم واأليديولوجيا ،ال تتم عرب
استدعاء املنجز من قبل فئة تدِّ عي األصالة أو تزعم التش ُّبث بالقيم والتقاليد ،وإنام يتم
والرتهل العقيل ال يمكنه جلموده
عىل قاعدة النهوض العام ،فاملجتمع الذي يعيش اجلمود
ُّ
وتك ُّلسه أن يتفاعل بشكل إجيايب مع املنجز الثقايف والعلمي؛ ألن رشط التفاعل مع هذا
املنجز هو الفعالية العقلية واحلركة االجتامعية الناشطة.
وحينام يفقد املجتمع هذين العنرصين ،فإن تواصله مع املنجزات العلمية سيخلق
لديه شيزوفرانيا فكرية واجتامعية ،وس ُيصاب املجتمع بفوىض يف املفاهيم ومعايري احلكم
والتقويم.

لذا فإن الفصل ال ُيؤيت ثامره املرجوة اَّإل عىل قاعدة فعالية عقلية وحركة اجتامعية
جمتهدة ،تطمح إىل التطوير ،وتتط َّلع إىل التجديد ،فاملجتمع احلي واحليوي هو الذي يتمكن
بحيويته ويقظته وقلقه عىل حارضه ومستقبله أن يتفاعل مع املنجز العلمي والتقني ،دون أن
تترسب أيديولوجيته وفلسفته املغايرة.
َّ

القدرة عىل ربطه بالسياق احلضاري

وإننا نرى أن عملية االقتباس العلمي واملعريف من اآلخرين جزء من عملية التواصل
اإلنساين ،اَّإل أننا نرفض أن نجعل اآلخر الغالب هو األصل الذي جيب أن يقاس عليه؛
ألن لكل جمتمع ظروفه اخلاصة وطريقته يف التقدُّ م واإلبداع ،إضافة إىل أن طريقة االقتباس
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املذكورة ال تبني نظا ًما معرف ًّيا ،وال تقود إىل تشكيل وعي شمويل حول ثقافة املجتمع العريب
أي من النظامني أو دراستهام
وال حول ثقافة الغرب ،وبالتايل فهي ال يمكن أن تقود إىل نقد ِّ
دراسة مقارنة ،فلكل أمة احلق يف أن يكون هلا مرشوعها احلضاري املستقل ،والذي يعبرّ
بصدق عن ذاهتا وخصائصها العقدية ،وليس من املعقول أن نطالب أمة من األمم أن يكون
مستعارا من اآلخرين؛ ألن هذا استالب لألمة يف أهم خصائصها
مرشوعها احلضاري
ً
وقطب مسريهتا .واالقتباس املعريف والثقايف ال يعني استعارة املرشوع احلضاري ألمة من
األمم األخرى ،وإنام يعني االنفتاح الرشيد والتواصل اإلنساين القويم ،املتَّجه إىل استنفار
كل طاقات الذات وإمكاناهتا يف سبيل هضم منجزات العرص ،وإدراك متطلباته واحلصول
عىل تقنياته عىل قاعدة العلم واملعرفة هبا ال عىل قاعدة االنبهار النفيس هبا؛ ألن االنبهار
النفيس هو الذي يلغي كل عوامل التفاعل اَّ
اخللق مع التقنية واملنجز العلمي احلديث.
ويشري كتاب “هل اليابانيون غربيون؟” الصادر عام (1991م) إىل نمط االقتباس املتَّبع عند
اليابانيني بقوله :إن األشياء واألفكار الغربية كانت تدخل إىل اجلامعة ،بعد أن يتم استيعاهبا
وهضمها اً
أول ثم حتويلها إىل مادة يابانية.
هبذه الضوابط تكون عملية االقتباس من الثقافات األخرى حالة طبيعية ،وذات
تأثري إجيايب عىل املسار الثقايف واالجتامعي العام .إن هذه الضوابط هي التي تنقل نخبنا
ومؤسساتنا التعليمية والعلمية والبحثية ،من واقع النقل امليكانيكي للمفاهيم والنظريات
املنتجة يف الثقافات األخرى إىل ممارسة التفكري فيها اً
حتليل وانتقا ًدا مما يتيح التفكري يف مدى
اً
انفصال
صالحيتها ،وهبذا تكون عملية االقتباس مشاركة يف اجلهد الثقايف واملعريف وليس
وإسقا ًطا؛ وذلك بسبب اجلهد الذي سيبذل يف إطار توفري الظروف الذاتية واملوضوعية
لعملية االقتباس واالستفادة من الثقافات اإلنسانية األخرى.
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زكي امليالد

-1الفنون واملقاصد والطبيعة املدنية

إن التقاء الفنون باملقاصد يف حقل الدراسات اإلسالمية املعارصة يمكن
تطورا فكر ًّيا حدي ًثا ،مل يكن سائدً ا كماًّ وكي ًفا يف األزمنة
يؤرخ له باعتباره
ً
أن ّ
السابقة مقارنة هبذه األزمنة احلديثة التي تو ّثقت فيها وتطورت العالقة بني
الفنون واملقاصد ،وبات من املالحظ حضور املقاصد يف معظم األحاديث
نقصا أو فرا ًغا
والكتابات التي جتري حول الفنون ،ومتى ما غابت تركت ً
ومؤثرا.
واضحا
ً
ً
هذه العالقة وتطورها يف وجهتها العامة ،حدثت نتيجة تطور االهتامم
بالفنون من جهة ،وتطور االهتامم باملقاصد من جهة أخرى ،فتطور االهتامم
بالفنون معرفة ووظيفة وخرب ًة ونقدً ا ّقرب االلتفات إىل املقاصد ،بقصد احلاجة
إىل توسعة النظر ،وجتاوز احلدود الضيقة ،وختطي نمطية التفكري التقليدي
السائدة يف ساحة الدراسات اإلسالمية.
كام أن تطور االهتامم باملقاصد الذي شهد يف العقود الثالثة األخرية
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وازدهاراّ ،قرب االلتفات إىل الفنون باعتباره من املوضوعات احلديثة التي مل تطرق
تراكم
ً
اً
كثريا من ُ
قبل يف حقل الدراسات املقاصدية ،وتكاد حتسب عىل ما يعرف بمنطقة الفراغ يف
ً
بكرا ،فبعد التوسع الذي حصل يف هذا احلقل
بنية هذه الدراسات ،وما زالت تعد موضو ًعا ً
املقاصدي وامتد إىل موضوعات اقتصادية واجتامعية وسياسية وتربوية وغريها ،جعل من
السهولة االقرتاب من الفنون واالهتامم هبا.
وانطال ًقا من املقصد العمراين سوف استند إىل نظرية ترى ربط العالقة بني الفنون
واجلامليات بالطبيعة املدنية والعمرانية يف اإلسالم ،وبحسب هذه النظرية فإن الفنون
وازدهارا ،ونعني هبذه الطبيعة أن
واجلامليات تتأثر بتلك الطبيعة املدنية والعمرانية نشا ًطا
ً
اً
متصل باملدينة واحلوارض املدنية ،ظهر فيها ،ودعا إىل تكوينها ،وعمل عىل
اإلسالم دين جاء
عمراهنا ،متسكًا بمقصده يف العمران اإلنساين.
واإلشكالية التي ننطلق منها يف هذا الشأن ،تتصل بمفارقتني ،املفارقة األوىل يف ظل
تطور االهتامم بالفنون وازدهارها حدثت أكرب عملية ختريب وأعظم عملية تدمري للفنون
يف بالد املسلمني .واملفارقة الثانية أن اإلسالم دين تظهر فيه وتتجىل الطبيعة املدنية املغايرة
كل ًّيا للبداوة والطبيعة البدوية ،مع ذلك فقد انبعثت يف ساحة املسلمني نزعة قوية هي أقرب
للبداوة واهلمجية وأبعد من الطبيعة املدنية ،وهي النزعة التي تسببت يف ختريب الفنون
وتدمريها.

وملواجهة هذه اإلشكالية ودف ًعا هلذه النزعة البدوية أو األعرابية أو اهلمجية ،نحن
بحاجة للتح ّقق من الطبيعة املدنية يف اإلسالم والتث ُّبت منها ،ومن َث َّم الكشف عن عالقتها
وازدهارا.
بالفنون واجلامليات نشا ًطا
ً
وعند التحقق ،سوف نرى أن هذه الطبيعة املدنية مل تكن حالة طارئة يف اإلسالم
أو عارضة ،كام مل تكن حالة هامشية أو جانبية ،وال حالة جامدة أو ساكنة ،وإنام كانت
متثل حالة أصيلة يف اإلسالم وعميقة ،ظهر هبا ،ودافع عنها ،وعمل عىل املحافظة عليها
مظهرا
بترشيعات وأحكام شديدة وصارمة ،وسعى إىل جتسيدها كيانًا ووجو ًدا ،لتكون
ً
للتمدن والعمران اإلنساين.
ويف هذا النطاق ،هناك العديد من احلقائق والنصوص والترشيعات الدينية والتارخيية
والعمرانية ،الدالة عىل هذه الطبيعة املدنية والكاشفة عنها وجو ًدا وحقيق ًة.

من هذه احلقائق ما ثبت عند املفرسين املسلمني من أن مجيع األنبياء والرسل الذين
أرسلهم اهلل إىل أقوامهم وجمتمعاهتم للتبليغ واإلنذار كانوا من أهل احلرض ومل يكونوا من
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{و َما َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْب ِل َك إِ اَّل
أهل البادية ،مستدلني عىل ذلك من القرآن الكريم يف قوله تعاىلَ :
ِرج اًال ن ِ
ُوحي إِ َل ْي ِه ْم ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ُق َرى}(((.
َ

قديم وحدي ًثا أمام هذه اآلية مع ّللني ملاذا اختار اهلل األنبياء
وقد توقف املفرسون اً
والرسل من أهل القرى؟ ويف بيانه هلذا األمر قال الشيخ الفضل بن احلسن الطربيس (468
أو 1153 - 1073 /548 - 469م) يف تفسريه« :بينَّ سبحانه أنه إنام أرسل الرسل من أهل
األمصار؛ ألهنم أرجح اً
وعلم من أهل البوادي ،لبعد أهل البوادي عن العلم وأهله
عقل
اً
عن قتادة ،وقال احلسن -البرصي -مل يبعث اهلل نب ًّيا قط من أهل البادية وال من اجلن وال من
النساء ،وذلك أن أهل البادية يغلب عليهم القسوة واجلفاء ،وأهل األمصار أحدُ فطنًا»(((.
وحني توقف الشيخ حممد مهدي شمس الدين (1421 - 1354هـ- 1936 /
وناقضا ،ذكر اً
ً
قائل« :ويمكن النقض عىل هذا
مناقشا ذلك الرأي
2001م) أمام هذه اآلية
ً
ِ
ِ
{و َجا َء بِك ُْم م َن ا ْل َبدْ و} ،بأن
بقوله تعاىل يف حكاية قول يوسف مالسلا هيلع ألبيه وإخوتهَ :
ظاهرها كون يعقوب وأرسته كانوا من سكان البادية ،وقد أجاب البعض عىل ذلك بأهنم مل
يكونوا من أهل البادية وسكاهنا ،بل كانوا خيرجون إىل البادية بمواشيهم يف مواسم الرعي.
وقال الطويس :أي أتى بكم من أرض فلسطني؛ ألن مسكن يعقوب وولده -فيام ذكر -كان
بدوا ،ويقال :بدو وحرض»(((.
هناك ،والبدو :الربية العظيمة ،مأخوذ من بدا ،يبدوً ،
وعن وجهة نظره فقد رشحها الشيخ شمس الدين اً
قائل( :لعل تعبري النبي
يوسف مالسلا هيلع بالبدو ناشئ من أن عمران أرض كنعان -فلسطني -إذا قورن بالعمران
يف مرص ،لكانت أرض كنعان بمثابة البادية ،بمالحظة التقدم احلضاري والعمراين الكبري
ملرص»(((.

اً
إمجال أن هذه اآلية الكريمة جاءت وكشفت عن طبيعتني م َّيزت مجيع
وما نراه
األنبياء والرسل يف خمتلف أزمنتهم وأمكنتهم وأحواهلم ،الطبيعة األوىل هلا عالقة بجانب
النوع متحد ًدا بجنس الرجال {إِ اَّل َر ُج اًل} ،والطبيعة الثانية هلا عالقة بجانب البيئة متحد ًدا
بأهل القرى وهم أهل احلرض ِ
{م ْن َأ ْه ِل ا ْل ُق َرى}.
((( سورة يوسف ،اآلية.109 :
((( الفضل بن احلسن الطربيس ،جممع البيان يف تفسري القرآن ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ج،6-5
1986م ،ص.347
((( الشيخ حممد مهدي شمس الدين ،يف االجتامع املدين اإلسالمي أحكام اجلوار يف الرشيعة اإلسالمية،
بريوت :مؤسسة اإلمام شمس الدين للحوار ،ط2004 ،1م ،ص.110
((( الشيخ حممد مهدي شمس الدين ،املصدر نفسه ،ص.111-110
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ويتصل هبذا السياق كذلك ،ما تفاضل به النبي األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص من أنه انتسب إىل مكان
وصفه القرآن الكريم ألول مرة بأم القرى ،وتكرر هذا الوصف مرتني ،مرة يف قوله تعاىل:
ِ
َاب َأن َْز ْلنَا ُه ُم َب َار ٌك ُم َصدِّ ُق ا َّل ِذي َبينْ َ َيدَ ْي ِه َولِ ُتن ِْذ َر ُأ َّم ا ْل ُق َرى َو َم ْن َح ْولهَ َا}((( ،ومرة
{و َه َذا كت ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
(((
ِ
ِ
ُ
َ
َ
{وك ََذل َك أ ْو َح ْينَا إ َل ْي َك ُق ْرآنًا َع َرب ًّيا ل ُتنْذ َر أ َّم ا ْل ُق َرى َو َم ْن َح ْولهَ َا} .
يف قوله تعاىلَ :
وبحسب هذا الوصف فإن النبي األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ال ينتسب إىل قرية فحسب ،وإنام
ينتسب إىل أم القرى ،وهي منطقة املركز التي تتصل هبا باقي القرى األخرى وتتفاضل
عليها من هذه اجلهة ،ويراد هبا مكة املكرمة ،وعدّ هذا الوصف الح ًقا واحدً ا من أبرز أسامء
اً
وفضل وقداس ًة.
هذه البقعة الطاهرة التي ال تعادهلا بقعة أخرى من بقاع األرض كافة رش ًفا
وليس بعيدً ا عن هذا السياق ،اخلطوة التي أقدم عليها النبي األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص حني غيرَّ
مفض اًل تسمية أخرى ،حتدّ دت
تسمية بلدة يثرب بعد وصوله إليها
مهاجرا من بلده مكةّ ،
ً
بتسميتني مها :طيبة واملدينة ،لكنها رست عىل تسمية املدينة ،وثبتت عىل هذه التسمية،
ُسمى هبذا االسم يف تاريخ مدن الرشق.
وظلت تعرف هبا ،وكانت -عىل ما يبدو -أول بلدة ت َّ
أمرا عفو ًّيا حصل بعيدً ا عن القصد ،كام
وال شك أن اإلقدام عىل هذه اخلطوة مل يكن ً
أن االلتفات إىل هذا اجلانب ال ينفصل وطبيعة التصور اجلديد هلذا املجتمع وما ينتظره من
حتوالت وتغريات جذرية وشاملة.

ومن املرجحات املمكنة ،أن هذا التغري حصل بدافع القطع التارخيي عن العهد
السابق ،ليكون االسم اجلديد عنوانًا لعهد جديد يتباين كل ًّيا ويتغاير عن العهد السابق
ويقطع معه تارخي ًّيا ،فكام أن االسم القديم يرمز إىل العهد السابق ،فإن االسم اجلديد يرمز
إىل عهد جديد.
ومن املرجحات املمكنة األخرى ،أن هذا التغري االسمي حدث بدافع احلسن والقبح
وتقبيحا السم يثرب ،لكون أن اسم يثرب يعطي يف اشتقاقاته
اجلامليني ،حتسينًا السم املدينة
ً
واستعامالته اللغوية إحياءات ودالالت غري حسنة وغري مستحسنة يف املجالني الديني
واالجتامعي ،كام أشارت إىل ذلك معاجم اللغة العربية ،فقد ذكر الراغب األصفهاين (تويف
502هـ1108 /م) يف مفرداته حني توقف عند كلمة (ثرب) واشتقاقاهتا ،قوله« :ثرب:
يب َع َل ْيك ُُم ا ْل َي ْو َم} -يوسف-92 :
التثريب التقريع والتقهري بالذنب قال تعاىل{ :لاَ َت ْث ِر َ

((( سورة األنعام ،اآلية.92 :
((( سورة الشورى ،اآلية7 :
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والثرب هو شحمة رقيقة»(((.

وبتفصيل وبيان أوسع ذكر ابن منظور (711 - 630هـ1311 - 1232 /م) يف
لسانه قوله« :التثريب كالتأنيب والتعيري واالستقصاء يف اللوم ،والثارب :املوبخ ،يقال َثر َب
و َث ّرب وأثرب إذا و َّبخ ،ومثرب :قليل العطاء وهو الذي يم ُّن بام أعطى ،وثرب عليه :المه
يب َع َل ْيك ُُم ا ْل َي ْو َم} قال الزجاج:
وعيرَّ ه بذنبه وذكَّره به ،ويف التنزيل العزيز قال{ :لاَ َت ْث ِر َ
وعربت عليهم
وثربت عليهم َّ
معناه ال إفساد عليكم ،وقال ثعلب :معناه ال تذكر ذنوبكمَّ ...
واملثرب املعيرِّ  ،وقيل :املخ ِّلط املفسد ،والتثريب :اإلفساد
بمعنى :إذا ق َّبحت عليهم فعلهمِّ ،
والتخليط ...ويثرب :مدينة سيدنا رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص والنسب إليها َي َثربيِ و َي ِثربيِ و َأ َثريب
اً
استثقال لتوايل الكرسات .وروي عن النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنه هنى أن يقال
و َأ ِثريب ،فتحوا الراء
وسمها طيبة ،كأنه كره الثرب ألنه فساد يف كالم العرب .قال ابن األثري:
للمدينة :يثرب ،اَّ
وسمها طيبة وطابة كراهية التثريب ،وهو اللوم
يثرب اسم مدينة النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قديمة ،فغيرَّ ها اَّ
والتعيري»(((.
وهبذا يتضح أن تسمية يثرب ال تطابق وص ًفا وصفة الصورة النموذجية التي أرادها
النبي األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ملجتمع املدينة ،والذي متثل اً
فعل صورة نموذجية ألول جمتمع إسالمي
انبثق للوجود يف تاريخ اإلسالم ،وجاء اختيار تسمية املدينة لتكون معبرّ ة عن شخصية
املجتمع اإلسالمي وروحه ،بام يعني تناسب العالقة بني اسم املدينة وأول جمتمع إسالمي
يظهر للوجود.
وبمنطق االستنباط يمكن القول :إن املجتمع اإلسالمي هو جمتمع مدينة ،تظهر فيه
وتتمثل الطبيعة املدنية ،وينشد التمدن والعمران سع ًيا ومقصدً ا.

ويتأكد هذا املعنى ويتجىل عند معرفة طبيعة البيئة اجلغرافية والبرشية املحيطة آنذاك
بمجتمع املدينة ،والتي يغلب عليها حالة البداوة واالنتساب إىل نمط املجتمع البدوي الذي
حارضا يف
يتفارق جذر ًّيا وال يتالقى مع جمتمع املدينة .وليس بعيدً ا أن يكون هذا البعد
ً
اختيار اسم املدينة للمكان الذي ظهر فيه جمتمع املسلمني بوصفه جمتم ًعا يتعارض كل ًّيا مع
حالة البداوة والنمط البدوي.

((( الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ضبطه وراجعه :حممد خليل عيتاين ،بريوت :دار املعرفة،
ط2001 ،3م ،ص.85
((( ابن منظور ،لسان العرب ،بريوت :دار صادر ،ط2005 ،4م ،ج ،3ص.13
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-2الطبيعة املدنية ..ترشيعات وأحكام

ً
وترسيخا له جاءت بعض الترشيعات الدينية احلازمة
تدعيم هلذا املسلك املدين
اً
املحرمة .فبعد قيام
التعرب بعد اهلجرة الذي عُدَّ من مجلة الكبائر
َّ
والصارمة ،كالنهي عن ُّ
أول جمتمع للمسلمني يف املدينة ترتبت عليه من ناحية اإلجياب اهلجرة إليه التحا ًقا بجامعة
وحتصنًا ،ومن ناحية السلب ترتبت عليه حرمة العودة إىل سكن البادية
تآزرا
ُّ
املسلمني ً
وحتر ًزا.
واملوصوف يف األدب الديني
بالتعرب ،خشي ًة ُّ
ُّ
وقد وردت يف هذا النطاق مرويات حديثية ثابتة عند الفريقني سنة وشيعة ،منها ما
تعرب بعد اهلجرة ،وال هجرة بعد الفتح»(((.
روي عن النبي األكرم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنه قال« :ال ُّ
وروى سهل بن أيب حثمة عن أبيه :سمعت النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يقول« :اجتنبوا الكبائر
والتعرب بعد اهلجرة»(.((1
السبع ...الرشك باهلل،
ُّ

التعرب يف منزلة املرتد ،فحني توقف ابن منظور عند تعريف
وأشد من ذلك اعتبار ُّ
مفهوم التعرب ،ذكر اً
«التعرب بعد اهلجرة هو أن يعود إىل البادية ويقيم مع األعراب،
قائل:
ُّ
مهاجرا ،وكان من رجع بعد اهلجرة إىل موضعه من غري عذر يعدونه كاملرتد»(.((1
بعد أن كان
ً
هذه القضية استوقفت انتباه الباحث البحريني الدكتور حممد جابر األنصاري ،ووجد
اً
متسائل« :ملاذا اختذ اإلسالم هذا
فيها أهنا تثري إشكالية نظرية تستدعي املعاجلة والتفسري،
املوقف من هذه احلالة بالذات ،ودعوته تقوم عىل عقائد ومبادئ ونظم عامة وشاملة موجهة
إىل الناس كافة ،يف حوارضهم وبوادهيم ،يف سهوهلم وجباهلم ،ويف كل مكان وزمان؟ ملاذا
أصبحت العودة إىل البادية وهي انتقال مكاين من بيئة إىل أخرى يف حكم املحظور واملكروه
واملنهي عنه إىل درجة إدخاهلا يف دائرة الكبائر ،واعتبار القائم هبا مع استمراره يف اإلسالم
كاملرتد ،عىل ما للردة واقرتاف الكبرية من خطورة دينية بالغة يف صلب املنظور اإلسالمي
كام هو مسلم به رش ًعا؟»(.((1
وبعد الفحص والنظر رأى الدكتور األنصاري أن هذه القضية تؤرش «ملوقف عميق

((( حممد الريشهري ،ميزان احلكمة ،قم :دار احلديث ،ط1422 ،1هـ ،ج ،11ص.4545
( ((1ابن حجر العسقالين ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،ج ،12ص ،182حديث رقم .6857
( ((1ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،ج ،9ص.82
( ((1حممد جابر األنصاري ،التأزم السيايس عند العرب وسوسيولوجيا اإلسالم ،بريوت :املؤسسة العربية
للدراسات والنرش ،ط1999 ،2م ،ص.100
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لإلسالم جتاه البداوة من حيث هي سلوك وقيم ونمط معييش خاص ،تتو َّلد منه حالة
ذهنية وأخالقية معينة تصل إىل حد التناقض والتضاد مع التعاليم اإلسالمية وجممل احلياة
اإلسالمية التي تتخذ بدورها صبغة حرضية مدينية -نسبة إىل املدينة -تكاد تكون حرصية
لضامن أداء العبادات والفرائض ،وإقامة العدل واحلدود الرشعية ،وممارسة املسلكيات
اخللقية املنشودة ،بل وحتقيق الفهم املطلوب إلدراك روح الرسالة وجوهر العقيدة ،يف حميط
اً
أصل للفهم البدوي واملسلكية البدوية»(.((1
حرضي ّ
متنور ومنضبط ،بام ال يتيسرّ

السور املدنية،
وألمهية هذه القضية فقد حرضت يف النص القرآين وحتديدً ا يف ُّ
وعرفت بقضية األعراب التي وردت ضب ًطا وصكًّا هبذه التسمية ،وتكررت عرش مرات يف
أربع سور مدنية هي( :األحزاب ،التوبة ،الفتح ،احلجرات) ،وجاءت يف سياق الذم الشديد
عقد ًّيا وأخالق ًّيا واجتامع ًّيا.
ومن أكثر اآليات التي استوقفت االنتباه ،وح ّفزت االهتامم هبذه القضية عند املفرسين
اب َأ َشدُّ ُك ْف ًرا َونِ َفا ًقا
قديم وحدي ًثا ،آيتان مها :قوله تعاىل{ :الأْ َ ْع َر ُ
واملؤرخني والباحثني اً
ِ
ِ
ِ
ِ
(((1
يم}  ،وقوله تعاىل:
يم َحك ٌ
َو َأ ْجدَ ُر َأ اَّل َي ْع َل ُموا ُحدُ و َد َما َأن َْز َل ال َّل ُه َع َلى َر ُسوله َوال َّل ُه َعل ٌ
ِ
اب َآ َمنَّا ُق ْل لمَ ْ ت ُْؤ ِمنُوا َو َل ِك ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا َولمََّا َيدْ ُخ ِل الإْ ِ يماَ ُن فيِ ُق ُلوبِك ُْم}(.((1
{ َقا َلت الأْ َ ْع َر ُ
جرى االهتامم هباتني اآليتني لكون أن االلتفات إىل اآلية األوىل استتبع التفاتًا إىل
اآلية الثانية لوجود عالقة بيانية تعارضية بينهام ،فاآلية األوىل يف سورة التوبة أعطت وص ًفا
كفرا عىل الصعيد العقيدي ،ونفا ًقا عىل
كفرا ونفا ًقاً ،
شديدً ا لألعراب جعلت منهم أشد ً
الصعيد االجتامعي ،بينام اآلية الثانية يف سورة احلجرات جاءت وقلبت الصورة حني
ارتفعت باألعراب إىل درجة اإلسالم ووقفت هبم عند هذا احلد الذي ال يرتقي لدرجة
اإليامن.
ومن خالل هاتني اآليتني نتعرف عىل ظاهرة األعراب يف وضعيتني خمتلفتني مها:
قياسا ومقارنة
كفرا ونفا ًقا ً
وضعية الكفر ووضعية اإلسالم ،يف وضعية الكفر فإهنم أشد ً
بغريهم من الكفار الذين ينتمون لنمط اجتامعي مغاير لنمط البداوة .ويف وضعية اإلسالم
قياسا ومقارنة بغريهم من املسلمني الذين ينتمون لنمط اجتامعي مغاير
فإهنم أقل درجة ً
لنمط البداوة.

( ((1حممد جابر األنصاري ،املصدر نفسه ،ص.104
( ((1سورة التوبة ،اآلية.97 :
( ((1سورة احلجرات ،اآلية.14 :
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وقد أتاحت هذه اآليات اً
جمال للمفرسين والعلامء لتكوين حتليالت مقارنة من جهات
متعددة بني نمط أهل البدو ونمط أهل احلرض ،ومن هذه التحليالت املبكرة ما ذكره الفخر
كفرا ونفا ًقا ،مع ّل اًل
الرازي (604 - 544هـ) يف تفسريه الكبري،
ً
شارحا ملاذا األعراب أشد ً
كفرا ونفا ًقا ،والسبب فيه وجوه :األول :أن أهل البدو يشبهون
ذلك بقوله« :إهنم أشد ً
الوحوش .والثاين :استيالء اهلواء احلار اليابس عليهم ،وذلك يوجب مزيد التيه والتكرب
والنخوة والفخر والطيش عليهم .والثالث :أهنم ما كانوا حتت سياسة سائس ،وال تأديب
مؤ ّدب ،وال ضبط ضابط فنشؤوا كام شاؤوا ،ومن كان كذلك خرج عىل أشد اجلهات فسا ًدا.
والرابع :أن من أصبح وأمسى مشاهدً ا لوعظ رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص وبياناته الشافية وتأديباته
الكاملة ،كيف يكون مساو ًيا ملن مل يؤاثر هذا اخلري ،ومل يسمع خربه .واخلامس :قابل الفواكه
اجلبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بني أهل احلرض والبادية»(.((1
ومن املنظور الترشيعي اكتشف الشيخ شمس الدين أن سياسة التحضري والتمدين
ربا أن من مبادئ االجتامع اإلسالمي إلغاء
هي يف صميم
ُّ
التوجه الترشيعي لإلسالم ،معت ً
وتذويب حالة البداوة ،وتوجيه حركة األفراد واجلامعات نحو احلضارة واحلياة املدنية
احلرضية ،ويرى «أن اإلسالم هيدف من ترشيعاته يف جمال االجتامع والعمران إىل تكوين
أعىل مستويات العمران احلضاري ،فال يقنع باحلياة احلرضية البدائية البسيطة»(.((1

اً
مدخل
ومن املنظور السوسيولوجي رأى الدكتور األنصاري أن هذه القضية متثل
لتكوين ما سامه سوسيولوجيا اإلسالم ،أو سوسيولوجيا الظاهرة الدينية ،مبد ًيا أساه
واستغرابه من تغافل الفقهاء واملفكرين املسلمني لرؤية اإلسالم السوسيولوجية التي تُعنى
بمسألة املدينة والدولة واملجتمع الديني املدين ،وذلك من خالل معاجلته جلدلية العالقة بني
النظام احلرضي والنظام الرعوي منذ فجر الدعوة ،وانتصاره البني للقوى احلرضية التي
توجيها وترشي ًعا لتحضري
كانت تقاوم النمط الرعوي يف املعيشة واإلنتاج ،مع سعيه املثابر
ً
مؤهلة -إن بقيت يف حالتها تلك -لتم ُّثل قيم الرسالة
القوى البدوية األعرابية التي مل يرها َّ
اإلسالمية ونظمها ومستلزماهتا التحضريية يف تطبيق الفرائض واألحكام واحلدود ،وإقامة
املجتمع املديني املدين ،وتأسيس دولته املتجاوزة للكيانات القبلية(.((1
( ((1الفخر الرازي ،التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2004 ،2م ،ج،16
ص.132
( ((1الشيخ حممد مهدي شمس الدين ،يف االجتامع املدين اإلسالمي أحكام اجلوار يف الرشيعة اإلسالمية،
مصدر سابق ،ص.112 ،111 ،109
( ((1حممد جابر األنصاري ،التأزم السيايس عند العرب وسوسيولوجيا اإلسالم ،مصدر سابق ،ص.7
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ومن املنظور العمراين رأى املؤرخ السوري شاكر مصطفى (1997 - 1921م)
أن من يلتفت لظاهرة بناء املدن يف احلضارة العربية اإلسالمية جيد عج ًبا ،فهذه احلضارة
حسب قوله« :-بنت ما بني مشارق األرض ومغارهبا ،ما بني أرض اهلند وتركستانوأرض األندلس  300مدينة ،ال يزال أكثر من ثلثيها مراكز مدنية كربى وصغرى ،وندر يف
التاريخ أن بنت أمة هذا العدد من املدن»(.((1
هبذه احلقائق والترشيعات واألبعاد تتأكد الطبيعة املدنية يف اإلسالم ،الطبيعة التي
رفضا ومقاومة لكل
تالزمت مع أول ظهور اإلسالم وترافقت معه ،وبقيت متصلة بهً ،
اً
وعمل وسع ًيا لتحقيق التمدن
ما يتصل بالطبيعة البدوية واألعرابية وقيمها ونامذجها،
والعمران اإلنساين.

-3اإلسالم واملدينة ..يف منظورات املسترشقني

وتعرفنا عليها بحسب منظورات تنتمي لدائرة املسلمني،
بعد أن تت َّبعنا هذه القضية َّ
نحن بحاجة كذلك ملعرفة وجهات نظر أخرى تنتمي ملنظورات مغايرة ،ونعني هبذه
املنظورات حتديدً ا منظورات املسترشقني الغربيني التي حرضت هذه القضية وتباينت يف
بتقصيهم
كتاباهتم ودراساهتم ،وما كان باإلمكان أن تغيب عن اهتامماهتم وهم املعروفون ّ
الشديد وولعهم بمختلف الظواهر يف حياة الرشق والرشقيني ،سواء كانت هذه الظواهر
مهمة أو هامشية.
صغرية أو كبرية ،ظاهرة أو خفيةّ ،
وبني املسترشقني من يرى عالقة اإلسالم باملدينة ،معتربين أن اإلسالم كان باع ًثا
اً
ودليل ،وبني من يرى
للتمدن وهنضة املدن ،ومتّخذين من جغرافيا املدن اإلسالمية شاهدً ا
خالف ذلك ،نافني أثر اإلسالم يف تكوين املدينة وهنضتها.
سوف نعرض هلذه القضية متت ّبعني جلملة من اآلراء حتسب عىل هذين الطرفني ،بيانًا
لطبيعة املنهج وطريقة التفكري املتغايرة عند هؤالء املسترشقني.

من الذين يرون هذه العالقة وتأكيدها املسترشق األمريكي النمساوي األصل
جوستاف جرونيباوم (1392 - 1327هـ1972 - 1909 /م) صاحب كتاب( :حضارة
( ((1شاكر مصطفى ،الروح املدنية عند العرب ،صحيفة القبس الكويتية ،السنة السادسة ،العدد 28 ،5373
أبريل 1987م ،ص .26اً
نقل عن :حممد جابر األنصاري ،التأزم السيايس عند العرب وسوسيولوجيا
اإلسالم ،ص.130
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اإلسالم) ،فقد ذكر فيه أن اإلسالم كان «منذ مستهل نشأته يف وسط حرضي يستحب
عمران املدن وتقدّ مها ،ولو تأ ّملت ترشيع القرآن لرأيته يتم ّثل صورة حلياة املدن ،فالبدوي
ينظر إليه بعني االرتياب وعدم الثقة ...وحيثام حل الفاحتون املسلمون أسسوا املدن ،إذ
كيف ُيستطاع تأدية رشائط الدين عىل وجهها ما مل يكن ذلك يف مدينة ...وكانت اهلجرة إىل
املدن من األمور املستحسنة واملستحبة»(.((2

ومتسكًا هبذا الرأي خ َّطأ جرونيباوم رأي املفكر األملاين ماكس فيرب (- 1864
منتقصا من رؤية اإلسالم
1920م) عندما جعل للمدينة يف اإلسالم أمهية سياسية ال غري،
ً
اً
مفاضل عليها الرؤية اليهودية واملسيحية ،وحسب قوله« :خيطئ ماكس فيرب
جتاه املدينة،
عندما جيعل للمدينة يف اإلسالم أمهية سياسية ال غري ،مباينًا بني اإلسالم يف هذه الناحية
وبني اليهودية واملسيحية بوصفها محلة اجتاه ديني يدعو بوجه خاص إىل سكن املدن»(.((2

ويف هذا النطاق كذلك ،وبدرجة الوضوح نفسها جاء موقف املسترشق الفرنيس
موريس لومبارد (1965 - 1904م) الذي اعتنى هبذه القضية يف كتابيه البارزين مها:
كتاب( :العرص الذهبي لإلسالم) ،وكتاب( :اجلغرافية التارخيية للعامل اإلسالمي خالل
القرون األربعة األوىل) ،إذ يرى أن احلضارة اإلسالمية هي حضارة مدينية ،وحسب قوله:
«إن أولية املدينة يف العامل اإلسالمي ما بني القرن الثاين اهلجري  -الثامن امليالدي وحتى
اخلامس اهلجري  -احلادي عرش امليالدي ،ظاهرة ثابتة ورئيسة للحقبة التي ندرس ،فمن
سمرقند إىل قرطبة كانت احلضارة اإلسالمية حضارة مدينية تتميز بوحدهتا ...وهكذا
كان العامل اإلسالمي يبدو كسلسلة من اجلزر املدينية املرتبط بعضها مع بعض بخطوط
جتارية ،ولكن األزمات واالضطرابات وغزوات النصف الثاين من القرن اخلامس اهلجري
 احلادي عرش امليالدي ،من الرشق والغرب ،وجهت رضبة قاصمة هلذا التنظيم املديناجلميل ،وأدت إىل انقطاع تواصل التيارات التجارية الكربى مما سبب انحطاط املدن»(.((2
وتناغم مع هذا املوقف وتأكيدً ا له ،يرى املسترشق الفرنيس أندريه ميكيل صاحب
اً
كتاب( :اإلسالم وحضارته) أن اإلسالم خلق العديد من املدن بنوع من النهم ،وترك
ربا أن «هذه املدن متثل يف نفس الوقت أماكن
بصمته عليها ،وتم إنشاؤها برباعة ،معت ً

( ((2جوستاف جرونيباوم ،حضارة اإلسالم ،ترمجة :عبدالعزيز جاويد ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة
للكتاب ،ص.223
( ((2جوستاف جرونيباوم ،املصدر نفسه ،ص.223
( ((2موريس لومبارد ،اإلسالم يف فجر عظمته ،ترمجة :حسني العودات ،دمشق :الكنيسة الالهوتية،
1979م ،ص.19
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لإلنتاج واالستهالك والتبادل ،ودعائم للامل والسياسة والفنون واآلداب ،وإن مل يكن
اإلسالم قد خلق اَّإل القاهرة وبغداد فإن هذين االسمني يكفيان لتكوين جمده العظيم .وما
الذي يمكن أن نقوله عن مدينة فاس والقريوان والبرصة التي ولدت يف ظل اإلسالم،
مع العديد من املدن األخرى ،وما الذي يمكن أن نقوله عن كل تلك املدن التي تولاّ ها
ليخلق منها العواصم مثل :قرطبة ،وتونس ،ودمشق ،وبخارى ،وسمرقند ،ودهلي؟ وهكذا
ترتسم املعامل األساسية خلريطة اإلسالم ،وحتمل اخلريطة معامل العاملني ،احلرض والرحل ،يف
يشء من التوازن وإن مل يكن شديد الثبات ،فاملدينة كمركز للحرض الثابت تناقض بكتلتها
ومؤسساهتا وثقافتها حترك الصحراء»(.((2

ويف كتابه اآلخر املوسوم بعنوان( :اجلغرافيا البرشية للعامل اإلسالمي حتى منتصف
القرن احلادي عرش) الصادر يف ثالثة أجزاء خالل الفرتة ما بني 1980 - 1973م ،رأى
أساسا جغراف ًّيا حرضية ،ربام ألهنا جغرافيا
ميكيل «أن اجلغرافيا العربية اإلسالمية تبقى
ً
(((2
موظفني ومتأدبني وجتار ،وال اهتامم هلا بالتايل بالبوادي وال بالطبقات االجتامعية الدنيا» .

يف مقابل هذه اآلراء اجلازمة واملتواترة ،هناك يف الطرف اآلخر بعض اآلراء الناقضة
والنافية لدور اإلسالم يف هنضة املدن وقيامها ومتدُّ هنا ،ويف هذا النطاق تأيت آراء املسترشق
الفرنيس كزافييه دي بالهنول (2016 - 1926م) صاحب كتاب( :األسس اجلغرافية
مشج ًعا أو داف ًعا إجياب ًّيا حلركة التمدن ،ناف ًيا أثر
لتاريخ اإلسالم) ،إذ يرى أن اإلسالم مل يكن
ّ
اإلسالم يف تكوين املدينة ،بل عىل العكس يف نظره فإنه بإحالله بعض الطوبغرافيات يكون
قد د ّمر شكلها القديم وهيئتها املوحدة فجاءت النتيجة عكسية من وجهة نظر التقدّ م ،كام
يعتقد أن اإلسالم مل يفلح يف أن يأيت بالبديل للمدن التي خضعت للفتح ،وكانت قد ورثت
قديم ،بل إنه قد ق ّلد تلك املدن املوجودة(.((2
تقدّ ًما متامسكًا اً
وتناغم معه ،يرى الكاتب األمريكي ميسون هاموند أن
وتواف ًقا مع هذا الرأي
اً
احلضارة اإلسالمية كانت ضد حركة التمدن ،وأن اإلسالم قد اعترب املدينة جمرد وجود
ديني ال سيايس .ومن جهته حاول املسترشق الفرنيس املاركيس كلود كاهني (- 1909
( ((2أندريه ميكيل ،اإلسالم وحضارته ،ترمجة :زينب عبدالعزيز ،صيدا  -بريوت :منشورات املكتبة
العرصية ،بال تاريخ ،ص.22
( ((2سامل محيش ،االسترشاق يف أفق انسداده ،الرباط :املجلس القومي للثقافة العربية ،ط1991 ،1م،
ص .86اً
نقل عن :أندريه ميكيل ،اجلغرافيا البرشية للعامل اإلسالمي حتى منتصف القرن احلادي عرش،
باريس  -الهاي :موثون1973 ،م ،ج ،1ص.339
( ((2عبدالوهاب املسريي وآخرون ،إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد (حمور الفن والعامرة)،
هريندن  -فرجينيا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1996 ،2م ،ص.188
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1991م) صاحب كتاب( :مقدمة لتاريخ العامل اإلسالمي يف القرون الوسطى) أن يسلب
سامت املدينة اإلسالمية وهويتها ،راب ًطا سامهتا بسامت املدينة األوروبية تبعي ًة وتقليدً ا،
وحسب قوله :إن الكثري من سامت ما يسمى باملدينة اإلسالمية هي صفات وسامت املدينة
البيزنطية والوسيطة ،وصفات املدينة اإليطالية يف القرن احلادي عرش امليالدي(.((2
هذه بعض اآلراء املؤيدة لعالقة اإلسالم باملدينة وجو ًدا وتكوينًا متدنًا وعمرانًا،
وبعض اآلراء النافية هلا واملعارضة ،واألظهر أن موقف أصحاب االجتاه األول الداعمني
لدور اإلسالم يف تكوين املدينة وهنضتها ،هو األكثر موضوعية ومصداقية ومطابقة للواقع
التارخيي.
وعمران املدن اإلسالمية وازدهارها عىل امتداد جغرافيا العامل اإلسالمي يظل
وداحضا مواقف أولئك النافني أو املشككني الذين ال ختلو آراؤهم من
شاهدً ا عىل ذلك،
ً
ٍ
وتعال ،ويصدق عليها ما يصدق عىل املعرفة االسترشاقية املحضة من أحكام وموازين
حت ّيز
جتانب العدل واإلنصاف.

وبات من الواضح عند العارفني للمعرفة االسترشاقية والناقدين ،أن من أوضح
سامهتا الكاشفة عنها والدالة عليها والثابتة فيها هي إعطاؤها لنفسها صفة األصل ومرجعية
األصل ،وما سواها هي فروع وهوامش ،ويتبني ذلك من خالل البحث والتفتيش والتنقيب
عن جذور غربية للظواهر األخرى املنسوبة للمجتمعات غري األوروبية ،كالذي حدث مع
الظواهر اإلسالمية وشملت ميادين الدين والفقه والفلسفة والفن والعامرة ،وامتدت إىل
املدينة وغريها ،كل ذلك من أجل طلب السيادة ،وتعزيز التفاضل ،وبسط اهليمنة.

-4الفنون واجلامليات والطبيعة املدنية

تأثريا قو ًّيا يف انبثاق الفنون
هذه الطبيعة املدنية األصيلة يف اإلسالم والعميقة تركت ً
وازدهار اجلامليات ،فاالجتاه نحو املدينة ومتدهنا وعمراهنا يستتبع معه عناية واهتام ًما بالفنون
واجلامليات عىل أنواعها وأشكاهلا ،وليس هناك مدينة ممدنة بال فنون وال مجاليات ،وهبذا
الطابع اجلاميل تتفارق املدينة املمدنة عن القرية والبادية ،ففي املدينة حترض الفنون واجلامليات
وتنشط وتزدهر عادة ،بينام تنكمش يف القرية والبادية وتتقلص.
ويف االجتامع اإلسالمي ارتبطت املدينة ارتبا ًطا وثي ًقا باملسجد الذي م َّثل موق ًعا

( ((2عبدالوهاب املسريي وآخرون ،املصدر نفسه ،ص ،189بترصف.
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مركز ًّيا فيها ،وعد من معاملها البارزة ،واملميز هلويتها الثقافية والدينية.

وبرهان ذلك ما ذكره خبري العامرة اإلسالمية الباحث املرصي الدكتور حييى وزيري
بقوله« :كان املسجد املبنى الرئييس يف أي مدينة إسالمية منذ هجرة الرسول -عليه الصالة
والسالم -إىل املدينة املنورة ،وإنشائه مسجد قباء ثم املسجد النبوي كأول مبنى إسالمي
خالص يف العامرة اإلسالمية ،ومن ثم فقد سار العرب الفاحتون عىل النهج نفسه ،حيث
كانت املساجد أول ما يبنى بعد الفتح أو عند إنشاء املدن اإلسالمية اجلديدة ،ومن هنا اعترب
الدارسون واملؤرخون أن املسجد هو أحد أهم األسس إن مل يكن أوهلا يف ختطيط املدينة
اإلسالمية ...ذكر املاوردي وابن ربيع يف تصورمها عن املدينة اإلسالمية وفق معطيات
مأخوذة من الضوابط الرشعية ،أن بناء مسجد جامع للصالة يف وسطها ليقرب عىل مجيع
أهلها ،هو أحد ثامنية رشوط إلنشاء مدينة إسالمية»(.((2

وكام ارتبطت املدينة باملسجد يف اإلسالم ارتبطت الفنون واجلامليات باملسجد،
وجت ّلت فيه بأهبا صورها ،بام يوحي بعدم تعارض املكان الذي يفرتض فيه جترد اإلنسان من
وإخالصا ،مع الفنون واجلامليات التي حتيط هبذا املكان من
تقر ًبا
ً
كل يشء اَّإل من العبادة هلل ُّ
اً
ً
وشكل.
ونقوشا
كل جهاته خ ًّطا وزخرف ًة
ومميزا مل يكن معرو ًفا
ومع ظهور املسجد انبثق يف عامل اإلسالم فن معامري جاء بدي ًعا ً
هبذا الشكل اهلنديس من قبل يف مجيع املدنيات السابقة ،ويف مجيع الديانات األخرى الساموية
والوضعية ،فهو خيتلف من هذه اجلهة وجهات أخرى عن الكنيسة عند املسيحيني ،وعن
الكنيس عند اليهود ،وعن املعابد عند الديانات األخرى.

فقد أضاف املسجد فنًّا معامر ًّيا من طراز جديد بات يؤرخ له يف تاريخ تطور الفن
اإلسالمي ،وال أدل عىل ذلك من االهتامم باملساجد يف دراسة الفن اإلسالمي والتعرف عىل
مجالياته ،وال تكاد توجد دراسة عنت بدراسة الفن اإلسالمي وأمهلت االلتفات إىل املسجد
اً
نقصا يف هذه
بوصفه فنًّا
أصيل ،أو مل تقرتب منه بصورة من الصور ،وإذا حصل ذلك عُدَّ ً
الدراسات أو مثل ضع ًفا أو فرا ًغا.
حصل هذا االنطباع لكون أن املسجد يمثل من جهة أميز مالمح الفن اإلسالمي
وضوحا وأصالة ،وكونه من جهة أخرى جيمع بني العديد من عنارص الفن
وأكثرها
ً
اإلسالمي ويامزج بينها كالرسم واخلط والزخرفة والنقش والشكل وغريها.

( ((2حييى وزيري ،العامرة اإلسالمية والبيئة ..الروافد التي شكلت التعمري اإلسالمي ،الكويت :املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،ط2004 ،1م ،سلسلة عامل املعرفة ،كتاب رقم  ،304ص.149-135
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ومن أوضح املصاديق داللة عىل هذا الكالم ،ما ذهب إليه املفكر الفرنيس روجيه
اً
مدخل لدراسة الفن اإلسالمي،
جارودي (2012 - 1913م) الذي اختذ من املسجد
مطل ًقا مقولته املثرية للدهشة حني اعترب أن «يف اإلسالم كافة الفنون تقود إىل املسجد
واملسجد إىل الصالة»( ،((2مقدّ ًما عىل ضوء هذه املقولة تأمالته الفنية واجلاملية للمسجد
هيئة وبنية وزخرفة ووظيفة.

وقد تبينَّ جلارودي من خالل املسجد ما يتسم به الفن اإلسالمي من وحدة وصفها
شارحا رأيه اً
قائل« :إن نظرة ولو سطحية عىل الفن اإلسالمي يف العامل تبني وحدته
بالعميقة،
ً
العميقة ،فحينام نمعن النظر يف أي بناء نتطلع إليه فإننا نشعر بالتجربة الروحية نفسها تعيش
فيه ،من مسجد قرطبة الكبري إىل جوامع تلمسان الصغرية ،وإىل مسجد القرويني يف فاس أو
مسجد ابن طولون يف القاهرة ،ومن جوامع إسطنبول العمالقة إىل قباب مسجد أصفهان
دائم أشعر وبشكل حي ،أن كل هذه املباين قد بناها شخص
الفردوسية ...فإنني كنت اً
(((2
واحد ،واستوحاها من اإليامن ذاته ،وتلبية لدعوة إله واحد» .
اً
متأمل يف تفاصيل بنية املسجد وهيئته ،رأى جارودي أن «املسجد
وحني توغل
بأحجاره املنقوشة واملزخرفة والتي تبدو وكأهنا خاشعة هلل تصيل له ،هو مركز إشعاع كافة
نشاطات األمة اإلسالمية ،وهو نقطة االلتقاء التي تتجه إليها كافة الفنون»(.((3

مفر ًقا من هذه اجلهة بينه
ويف نظر جارودي أن هناك تواف ًقا بني بنية املسجد ووظيفتهّ ،
وبني الكنيسة واملعبد عند املسيحيني واإلغريق ،وحسب قوله« :هناك توافق بني بنية املسجد
إطارا حيتفظ فيه
ووظيفته ،فإنه ال يشبه الكنيسة املسيحية وال املعبد اإلغريقي ،ألنه ليس ً
برفات قديس ،وال مكانًا الحتفاالت طقسية ،عىل عكس املعبد اإلغريقي واهليكل املسيحي
املمتدين بشكل طوالين ،يمتد املسجد بشكل عرضاين يسمح ألكرب عدد ممكن من املؤمنني
بالوقوف يف مواجهة القبلة مبارشة»(.((3
ويدحض هذا الكالم ما ذهب إليه بعض املسترشقني الغربيني الذين حاولوا نزع
فرادة املسجد وأصالته ،بإرجاع أصله اهلنديس واملعامري إىل أصول أخرى مكتسبة من
خارجه «فمنهم من حاول رد ختطيطه إىل الكنائس املسيحية ،ومن ا َّدعى اشتقاق ختطيطه من
( ((2روجيه جارودي ،اإلسالم دين املستقبل ،ترمجة :عبداملجيد بارودي ،بريوت :دار اإليامن ،بال تاريخ،
ص.133
( ((2روجيه جارودي ،املصدر نفسه ،ص.133
( ((3روجيه جارودي ،املصدر نفسه ،ص.133
( ((3روجيه جارودي ،املصدر نفسه ،ص.134
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القصور الفارسية ،ومنهم من اجته نحو تأصيله إىل البازيليكات الرومانية ،بل إن بعضهم
رأى رد األصل يف ختطيط املساجد إىل اهلياكل اليهودية»(.((3

ولطاملا أثار املسجد بفنه ومجالياته إعجا ًبا بالفن اإلسالمي وجاذبية له ،وهذا ما
أفصح عنه بصورة مدهشة املسترشق الفرنيس أرنست رينان (1892 - 1823م) يف
حمارضته املعروفة واملثرية للجدل حول اإلسالم والعلم التي ألقاها يف جامعة السوربون
ربا فيها عن اجلاذبية اجلاملية للمساجد يف اإلسالم ،وحسب قوله« :إن
سنة 1883م ،مع ً
يف دين اإلسالم تعاليم ومبادئ عالية القيمة رفيعة املقام ،وما دخلت يف حيايت مسجدً ا من
مسلم»(.((3
مساجد املسلمني اَّإل شعرت بجاذبية نحو اإلسالم ،بل تأسفت أال أكون اً

-5الطبيعة اهلمجية ..وختريب الفنون

إن ما دعانا إىل لفت االنتباه للطبيعة املدنية يف اإلسالم وعالقتها بتطور الفنون
واجلامليات ،هي الكارثة الكربى واملؤسفة التي حدثت خالل العقد األول من القرن
احلادي والعرشين يف بعض البلدان العربية واإلسالمية كالعراق وسوريا ومايل وأفغانستان
وغريها ،وأ ّدت إىل تعريض العديد من املتاحف واملكتبات واملخطوطات واآلثار واملدن
التارخيية إىل أكرب عملية هنب وعبث وختريب وتدمري حصلت يف تاريخ الرشق احلديث.

ما حدث يف هذه البالد وبخاصة يف العراق وسوريا ،مثل كارثة حضارية أصابت
العامل بفزع ال يوصف ،وكان هلا وقع الصدمة الشديدة ،حني تعرضت تلك الكنوز التارخيية
والفنية الثمينة والنادرة ،املتوارثة من حضارات الرشق القديم ،إىل ختريب وتدمري ال يمكن
وصفه اَّإل بالعمل الرببري واملتوحش ،فبعد مئات السنني من املحافظة عىل هذه الكنوز
التي ال تقدر بثمن ،إذا هبا بني ليلة وضحاها تتحول إىل أحجار مكرسة ،وأوراق حمرتقة،
ومتاحف منهوبة ،ومكتبات مبعثرة.

تعرضت للتجريف ،كام حصل ملدينة نمرود
إىل جانب مدن أثرية تارخيية قديمة َّ
اآلشورية األثرية الواقعة جنوب رشق املوصل ،التي يعود تارخيها للقرن الثالث عرش قبل
امليالد ،احلدث الذي وصفته منظمة اليونسكو بجريمة حرب ،وهكذا احلال حصل مع
متحف املوصل التارخيي الذي حطمت كنوزه األثرية ،وتكرر احلال مع مكتبة املوصل
( ((3عبدالوهاب املسريي وآخرون ،إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد (حمور الفن والعامرة)،
ص.186
( ((3سامل محيش ،االسترشاق يف أفق انسداده ،مصدر سابق ،ص.43
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التارخيية التي أحرقت فيها آالف من الكتب واملخطوطات النادرة.

الوضع الذي بات يصور وكأن احلضارة تدمر من جديد يف بالد الرشق ،وال يقارن
بحال اَّإل بام حصل مع االجتياح املغويل لبغداد يف النصف الثاين من القرن السابع اهلجري،
الثالث عرش امليالدي ،الذي وصف باهلمجية والرببرية والوحشية ،طمست بسببه وتالشت
معامل احلضارة اإلسالمية ،وبحسب عبارة املؤرخ املرصي أستاذ التاريخ اإلسالمي الدكتور
حسن إبراهيم حسن (1968 - 1892م) وهو يصور زوال احلضارة اإلسالمية اً
قائل:
«مل حيدثنا التاريخ أن حضارة زاهرة كاحلضارة اإلسالمية يف بغداد قد اختفت يف مثل هذه
الرسعة ،وأصبحت حارضة العباسيني طعمة تلتهمها النريان املستعرة ،وتغرقها الدماء
املهرقة»(.((3
والغريب ح ًّقا أن الرببرية واهلمجية التي ظهرت باألمس من غري املسلمني وخربت
ودمرت وعاثت يف األرض فسا ًدا ،ظهرت اليوم بصورة أخرى من مجاعات تنسب نفسها
إىل اإلسالم ،وما يثري الدهشة أن مثل هذه اهلمجية كام مت ّثلت يف داعش وأخواهتا يمكن أن
تظهر يف ساحة املسلمني.
والغريب كذلك أن هذه اجلامعات اهلمجية ،ظهرت يف هذه األزمنة احلديثة التي
شهد فيها العامل حتقيق اإلنجازات والنجاحات العظيمة واملدهشة يف امليادين العلمية
والتقنية واالتصالية والطبية وغريها.

ومن الواضح أن هذا التخريب والتدمري اهلمجي والرببري للفنون واجلامليات حصل
من مجاعات هلا طبيعة تعارض التمدن وتنايف الطبيعة املدنية لإلسالم ،ومثلت ارتدا ًدا عىل
هذه الطبيعة وانقال ًبا عليها ،وهي أقرب إىل الطبيعة البدوية وأهل البادية التي يغلب عليهم
القسوة واجلفاء ،وامليل إىل الغلظة والشدة ،والتباهي بالقوة ،وليس هلا تعلق بالفنون وال
باجلامليات.
األمر الذي يعني أن انبعاث هذه الطبيعة املضادة للطبيعة املدنية ،شكّل هتديدً ا فعل ًّيا
وخطريا لكل ما له عالقة بالفنون واجلامليات يف البالد العربية واإلسالمية ،ووضعنا أمام
ً
ذهنية تصادم بشدة وتقاوم الفنون واجلامليات ليس عىل مستوى الرأي والقول والكالم،
وإنام بالتخريب والتدمري الرببري واهلمجي عىل طريقة ما حدث مع متاثيل بوذا التارخيية يف
أفغانستان ،وخمطوطات مدينة متبكتو شامل مايل ،إىل جانب الكارثة الكربى التي حدثت يف

( ((3حسن إبراهيم حسن ،تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي ،بريوت :دار اجليل،
القاهرة :مكتبة النهضة املرصية ،ط1996 ،14م ،ج ،4ص.153
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العراق وسوريا.

هذه الذهنية املضادة للمدنية ارتدت بالعقل اإلسالمي إىل الوراء ،ونكصت به إىل
اخللف ،وكأن اإلسالم ال يعرف املدنية ،وال يقدّ ر الفنون ،وال مكان فيه للجامليات ،وكان
متعاظم ومؤس ًفا عىل رشحية كبرية من جيل الشباب
تأثريا
اً
هلذه الذهنية دوي واسع ،وترك ً
خصوصا ،امتدَّ تقري ًبا إىل معظم البلدان العربية واإلسالمية ،ووصل إىل البيئات اإلسالمية
ً
يف البلدان الغربية يف أوروبا وأمريكا وروسيا.
ما قصدته هو أننا أمام ظاهرة ليست عادية وال سهلة بكل املقاييس ،وال يمكن
الصمت عليها أو التساهل معها أو عدم االكرتاث هبا ،فهي أخطر ظاهرة ظهرت يف ساحة
قديم وحدي ًثا ،فقد خت ّطت يف بربريتها
املسلمني ،وال تقارن بأي ظاهرة أخرى عرفها املسلمون اً
ومهجيتها ووحشيتها مجيع الظواهر األخرى التي يرضب هبا املثل يف عنفها ووحشيتها.
والعداء اهلمجي الذي حصل من هذه الظاهرة للفنون واجلامليات ،مل يظهر من أي
ظاهرة أخرى ظهرت يف ساحة املسلمني ال يف األزمنة القديمة وال يف األزمنة احلديثة ،ما
يستوجب عدم التغايض عن هذه الظاهرة يف كل حديث يتصل بالفنون واجلامليات.

القضية اليوم مل تعد تتحدّ د يف تطوير املعرفة بالفنون واجلامليات وجتديدها فكر ًّيا
وفقه ًّيا فحسب ،وإنام ال بد من مواجهة تلك الظاهرة املتوحشة التي أصبحت مصدر بالء
وابتالء ختطى حدود البرش ،وامتد إىل ميادين الفنون واجلامليات ،والعمل عىل تفكيك هذه
وأسسا.
الظاهرة وتقويضها بني ًة
ً
من جانب آخر ،إن تقريب هذه الظاهرة اهلمجية إىل جمال الفنون واجلامليات ،يلفت
االنتباه إىل رضورة إعامل هذه الفنون واجلامليات يف مواجهة هذه الظاهرة وترشحيها بوصفها
ظاهرة قبيحة تعادي الفنون وختاصم اجلامليات ،كالصور والرسوم واآلثار واملنحوتات
واملقامات التارخيية املنسوبة إىل املدنيات والديانات واملذاهب األخرى ،وأصحاهبا هم
أصحاب قلوب ال يفقهون هبا ،وأصحاب أعني ال يبرصون هبا ،وأصحاب آذان ال يسمعون
ان لاَ
وب لاَ َي ْف َق ُه َ
ون بهِ َا َولهَ ُ ْم َأ ْعينُ ٌ لاَ ُي ْبصرِ ُ َ
ون بهِ َا َولهَ ُ ْم آ َذ ٌ
هبا ،مصدا ًقا لقوله تعاىل{ :لهَ ُ ْم ُق ُل ٌ
ِ
ْ َ ِ ُ َ (((3
َي ْس َم ُع َ
ون بهِ َا ُأو َل ِئ َك َكالأْ َ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل ُأو َلئ َك ُه ُم الغافلون} .
وبخالف هذا املوقف وعىل النقيض منه متا ًما ما رآه الشيخ حممد عبده (- 1266
1323هـ1905 - 1849 /م) حني زار جزيرة صقلية اإليطالية سنة 1903م ،وتعرف
هناك عىل متاحفها وآثارها كالصور والرسومات والتامثيل والنقوش التي استوقفت انتباهه

( ((3سورة األعراف ،اآلية.179 :
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فأخذ حيكي عن مشاهداته ،وكيف أهنا م ّثلت له موضو ًعا للحديث عن الفنون وما هلا من
شارحا رأي اإلسالم يف الصور والتصوير والرسم وصناعة التامثيل ،اً
قائل عن اآلثار
منافع،
ً
التي رآها :إن «حفظها هو حفظ للعلم واحلقيقة ،وشكر لصاحب الصنعة عىل اإلبداع
فيها»(.((3

أيضا ،أن انبعاث هذه الظاهرة املوصوفة باهلمجية ،يم ّثل أفضل فرصة
اجلدير بالذكر ً
الستعادة الطبيعة املدنية ،والعمل عىل تعزيز هذه الطبيعة املدنية وترسيخها ر ًّدا عىل تلك
وتقويضا هلا ،وطمسها وحموها ،وإحالل الطبيعة املدنية مكاهنا ،وهذه هي
الظاهرة اهلمجية
ً
أفضل حلظاهتا التارخيية.

( ((3حممد عامرة ،معامل املنهج اإلسالمي ،هريندن  -فرجينيا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1991 ،2م،
ص.144
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الدكتور شريف الدين بن دوبه*

ﷺ مقدمة

جتليات احلديث ال حترض يف معطى حمدَّ د ،بل تتعينّ أنطولوج ًّيا دو ًما
يف مستويات :أويل ،معطى تكون فيه األحرف والوحدات الصوتية مظهرة
للمعاين واملقاصد ،والذي حتكمه أنظمة مادية فيزيائية وبيولوجية ،جتعل
املقصد الداليل مق ّيدً ا هبا وحمكو ًما بقوانينها ،وعىل املستوى الذايت يكون التفكري
يف املعاين ،وانتقاء احلدود للرتميز يف قالب لغوي مطل ًبا متعسرًِّ ا ،فهي بذاتيتها
حدسية وجدانية ،ال خترج عن دائرة الكيان التي خلدت فيه ،ويف الوقت نفسه
تتط َّلع اىل جتاوزه ،والتعايل عليه من خالل التأسيس ألفق معريف ،وختوم نظرية
تأمل يف حيازة نصيب من املوضوعية.
سياق البحث الذي نتغ ّيا التعاطي معه يرتنَّح بني حقول معرفية متعدّ دة،
يكون البديع والتصوير البالغي فيها املنفذ الوحيد للتعبري عن الدالالت،
أنموذجا للرمزية البرشية ،وللتمويه واإلخفاء؛ ألن التداخل بينه
حيث أصبح
ً
* كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية ،جامعة موالي الطاهر ،سعيدة ،اجلزائر ،الربيد
اإللكرتوينcherif.philos@gmail.com :
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وبني التابو واملحرم ،واملقدّ س ،واملدنّس تارخي ًّيا من الصعب جتاوزه ،عىل قاعدة االرتباط
بينه وبني اجلسد يف تقاطعات أمهها أنطولوجيا الذات املتع ّلق باملضاد ،أو املامثل الذي هو
وعاء الرغبة واملطلبية؛ ألن البدء أنطولوجيا كان مع اجلسد ،فهو مظهر أويل للوجود وتعبري
عن الك ّلية التي تنضوي حتتها مجيع مقوالت الكينونة ،جوهرية كانت أو عرضية ،والتصور
ألي موجود ال يتّم اَّإل عرب املعاينة ،فاملوجود غري موجود دون اجلسد ،فالكائنات
األويل ِّ
بجميع جتلياهتا هي أجساد.
كام أن التباين املوجود داخل أنواع اجلسد يطرح إشكاالت فلسفية وأخالقية عىل
مستوى املساءلة التي يطرح هبا املوضوع ،وقد تكون احلقيقة داخل هذه التعددية القائمة
يف موصدقات اجلسد املتنوع ،احلقيقة التي نسعى إىل إماطة اللثام عن بعض أجزائها داخل
هذه اإلشكالية.
وإذا كان االعتقاد السائد يف الثقافات الدينية بأن الروح هو التجليّ املعنوي األول
ّ
التشخص األول هلذا العامل ،أو بتعبري آخر وجود
لعامل الوجود ،فإن اجلسد هو التعينّ أو
الروح بالقوة ،ووجود اجلسد :وجود بالفعل ..وخماض العالقة بني املظهرين هي احلياة.
ومجيع مظاهر احلياة الفردية والثقافية التي عرفتها البرشية جتعل اجلسد مبد ًأ أول ًّيا ،فهو
املستقبِلة واملنفعلة التي مت ّيز
أرضية الرغبات وامليول واحلاجات ،وغاية السعادة فهو اآللة ُ
بني اإلحساسات املالئمة اللذة واإلحساسات املنافية األمل.

يتأسس عىل هذين القطبني ،كام كان
ومضمون السعادة املطلوبة يف الفلسفة اخللقية ّ
اجلسد وال يزال آلة للنفس يف سريورهتا األنطولوجية ،وصريورهتا اإلنسانية ،كام أنتجت
هذه العالقة جمموعة مفارقات داخل األنظمة الثقافية واملعرفية املبدعة من قبل اإلنسان،
وقد اكتسبت تلك املعارف واألنظمة الفكرية سلطة عجز اإلنسان نفسه بعد ذلك عىل
مؤسسها واملانح هلا الرشعية.
جتاوزها ،وإن كان هو ّ

ﷺ احلب واجلسد

السياق املفاهيمي واملعريف الذي ينضوي ضمنه احلب باألصل هو احلياة النفسية التي
تعكس السريورة اإلنسانية ،والديمومة املستمرة ،فالتغيرّ ات التي حتايث الكينونة زمانية
َ
حوادث يطلق عليها يف الدراسات احلديثة الوقائع النفسية ،أو الظواهر النفسية -إذا
تنتج
كانت موقع بحث واهتامم معريف -تتجىل يف ثالث مستويات باملنظور الطبيعي والعادي:
االنفعالية ،الف ّعالة ،العقلية ،وهي احلقل املعريف لعلم النفس العام.

احلب يف التجربة الدينية ..احلب بني الذات واآلخر
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وجمال بحثنا هو احلياة االنفعالية التي تنطلق من احلاالت األولية األساسية وهي
اللذة واألمل ،كحاالت أولية بسيطة ،والعواطف كوقائع مركَّبة ،واألهواء كظواهر معقدة،
يمر عىل هذا اخلط العاطفي من البسيط إىل املركَّب ،فتعريفه يفلت
واحلب كحالة نفسية ُّ
من أدوات املنطقي ،كانفالت اجلزيئات املركَّبة للامء من املاء ،وعليه نجد التعاريف متعددة
ومتباينة حوله ،فهو عند علامء النفس متركز وجداين حول موضوع معني مصحوب بفكرة
ونشاط حركي مستمر.

وعند مقاربة املفهوم فلسف ًّيا يصبح اإلمساك بالداللة شبه مستحيل ،وحسب إيريك
قائم عىل نظرية يف احلب ،فكل تصور يكون نسب ًّيا،
فروم يكون ُّ
أي مفهوم حول احلب اً
وعىل سبيل املثال طبيعة املرأة أو الرجل كموضوع للحب ختتلف من عرص آلخر ،فبعدما
كانت املرأة املصونة واملاكثة يف البيت مطل ًبا للرجال يف األربعينات واخلمسينات والستينات
اجلزائر عىل سبيل التمثيل -أصبحت املرأة العاملة يف السنوات األخرية هي املرأة املالئمةلتطورات العرص.

وحسب فروم أصبح احلب سلعة جمتمعية تفرضها قيم السوق ،سوق الشخصية:
«الشعور بالوقوع يف احلب ال يتطور عادة اَّإل بالنسبة ملثل تلك السلع اإلنسانية باعتبارها يف
مقدور إمكانيات اإلنسان للمقايضة أنا ذاهب للمساومة ،جيب أن يكون املوضوع مرغو ًبا
فيه من وجهة نظر قيمته االجتامعية ...وهكذا يقع شخصان يف احلب عندما يشعران أهنام قد
وجدا خري يشء متاح يف السوق ،مدخلني يف االعتبار حمدوديات قيمها اخلاصة باملقايضة...
ويف ثقافة يسودها اجتاه السوق ،وبعد النجاح املادي فيها القيمة البارزة ،فإنه لن يوجد ما
يدعو اىل الدهشة عندما هتتدي عالقات احلب اإلنسانية بأنموذج املقايضة نفسه الذي حيكم
السلعة وسوق العمل»(((.
بدأ التعامل مع اجلسد كمفهوم مستقل وذو بعد أنطولوجي ٍ
مواز للبعد الروحي يف

األساطري التي قامت بوضع فوارق بني اجلسد واجلسم والبدن ،فكثرية هي األنظمة الفكرية
التي شطرت اإلنسان إىل مكونني روح وجسد :األطروحة االثنينية أو الثنائية ،وفحوى
الطرح :الروح مآهلا اخللود واجلسد الزوال ،الذي أضعف من قيمة احلديث عن اجلسد،
وأدرج بالتايل اجلسد ضمن حقول اهلامش ،وقد سامهت الفلسفة يف منح وإضفاء الصيغة
الرشعية واملرشوعة لكثري من االعتبارات االجتامعية ،ووضع اجلسد يف املرتبة األدنى ضمن
تراتبية القيم اإلنسانية.
((( إيريك فروم ،فن احلب ،ترمجة :جماهد عبد املنعم جماهد ،دار العودة  ،بريوت2000 ،م ،ص .13
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ومع ازدهار البحوث العلمية والتجريبية أخذ التعاطي مع اجلسد منحى رسير ًّيا
حس ًّيا وجتريب ًّياُ ،ج ِّرد فيه اجلسد من املبادئ السيكولوجية والروحية التي ال يكون الكيان
اإلنساين اَّإل هبا ،حيث أصبحت األفعال خاضعة آللية منبه واستجابة ،فالرغبة عندهم جمرد
حركية ،ونزوع جسدي نحو حتقيق املطالب ،وقد سادت هذه النزعة امليكانيكية يف النظرات
العلمية بشكل قوي ،وال زالت آثارها حلد اآلن.

وقد قام بعض املفكرين بمقاربات نقدية هلذه الرؤية امليكانيكية ،ومنهم Antonio
 Damasioالذي« :يعرتف بالدور احلاسم للمتخ ّيل يف ظهور الرغبة يف موضوع ما ،ويضيف
إليه مفهوم التم ّثالت الكامنة من أجل ربط ما هو معريف بام هو عاطفي انفعايل ضمن نظرية
واحدة ...اجلسد هو الوسيط الذي يؤدي تضمني االنفعاالت إىل تسهيل عالقته باملحيط
العاطفي.(((»...
االقرتان الواقع بني احلب واجلسد ظاهر يف كثري من الدراسات ،وباألخص البحوث
العلمية التجريبية التي جتعل منه نزوع اجلسد اىل حتقيق رغباته ،وميوله ،فهو إن كان سام ًيا،
وجمر ًدا ،فذلك عند البعض جمرد إخفاء للرغبة اجلسدية ،وهذا ما نجده يف املوروث األديب
حكرا عىل األدباء والفنانني ،وجمال معريف يبعد منه الفالسفة
والفني ،حيث كان احلب
ً
ولوجا إليه عىل قاعدة املبضع الفلسفي الذي يعتمدونه يف جتريد العاطفة اجلياشة ،وصورنتها
ً
يف مفاهيم وحدود جمردة باردة ،خالية من كل حرارة.

والنص التايل ألوسرتوفسكي يقارب الصورة بشكل شاعري ،وحيافظ للفن عىل
مسها أول شعاع من أشعة الشمس يف
حيازته ملسألة احلب« :قالت قطعة اجلليد  -وقد ّ
مستهل الربيع :أنا أحب ،وأنا أذوب ،وليس يف اإلمكان أن أحب ،وأوجد م ًعا :فإنه ال بد
من االختيار بني أمرين :وجود بدون حب ،وهذا هو الشتاء القارس الفظيع ،أو حب بدون
وجود ،وذلك هو املوت يف مطلع الربيع!»(((.
يقر بالبعد املادي احليس له من خالل حسية اجلسد،
واملوروث األديب يف احلب ّ
فالتعلق باخللود عند بني البرش يدفع بنا اىل البحث عن وسائل لتخليد الذات ،واستنساخها
من جديد يف هذا الوجود ،والسعي إىل إشباع رغبات اجلسد من خالل اللذات ،والنفور
من اآلالم دليل عىل ارتباط احلب بالبعد اجلسدي ،ومذاهب اللذة واملنفعة التي تؤرخ نظر ًّيا
وثقاف ًّيا للمسار االجتامعي تكشف عن ذلك االرتباط القائم بني احلب بأشكاله املتعدّ دة،
((( يوسف تيبس ،تطور مفهوم اجلسد من التأمل الفلسفي اىل التصور العلمي ،جملة عامل الفكر ،العدد ،4
املجلد  ،37أبريل  -يونيو  ،2009ص.69
((( زكريا إبراهيم ،مشكلة احلب ،مكتبة مرص ،ص.17
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واجلسد ،يقول أونامونو« :احلب هو يشء جسدي يف صميم الروح ذاهتا ...وآية ذلك أننا
نستطيع عن طريق احلب أن نشعر بكل ما يف الروح من عنارص جسدية .األصل يف كل
حب إنام هو تلك التجربة احلسية التي نرى فيها سائر املوجودات احلية تنزع بكل قوة نحو
االستمرار يف البقاء ،واملحافظة عىل نوعها ..فاحلب هو يف آن واحد أخو املن ّية (املوت)،
وابنها وأبوها ،يف حني أن املنية هي أخته ،وأمه وابنتها»(((.
خصوصا يف حالة التضاد:
كام يالحظ املنحى اجلنيس عىل العالقة بني اجلنسني،
ً
املكون لعاطفة احلب حيس ،وجسدي باألصل،
رجل وامرأة ،حيث يكون ذلك االنجذاب َّ
فاالختالف مورفولوجيا بني جسد العنرصين يدفع إىل االشتياق المتالك أو بلوغ اآلخر،
فاحلب اجلسدي يتضمن رسية ،ورفض للرشاكة ،وهلذا تلف العالقة اجلسدية يف احلب
رسية ،يقول يوسف تيبس« :احلب يامرس يف الرس ألنه رس .يكره العشاق الرشك واإلرشاك
والرشيك ،إنه متعة خياف أن يكتشفها غريه فينافسه فيها.(((»..

تلك الرسية التي حتتفظ بأرسار اجلسد ،وبحميمية العالقة التي تفقد رونقها وهباءها
بكشف سرتها ،ورسها ،فالعالقة «العشقية اجلسدية واجلنسية تأيت بالنسبة هلؤالء الناس يف
املكان األول ،وهي تبدأ عادة باإلعجاب باجلسم .إن هذا كله يعني أن ذلك الرجل وتلك
اً
انفصال جسد ًّيا ماد ًّيا بالدرجة األوىل ،ولذلك جييء االحتاد اجلسدي
حيسان االنفصال
املرأة ّ
(((
بموضوع احلب بالنسبة هلام عىل أنه دليل عىل متكنهام من التغلب عىل العزلة واالنفصال» .
تثري جتربة االنفصال كمعيش أزمة أنطولوجية بالنسبة للفرد عىل قاعدة االحتياج إىل
اآلخر ،فبطبيعته املدنية ال يمكنه العيش دون اآلخر ،وعىل األخص اجلنس املضاد ،فطبيعته
تقتيض البحث عن اآلخر الذي يكون موضو ًعا لالحتاد ،أو رضورة لكرس اخلوف من
االنفصال ،فاالغرتاب بجميع أشكاله هو اليقني بوحدة األنا وغربته ،ومكابدة الصعاب
بمفرده ،فأعمق حاجة عند اإلنسان -كام يقول فروم -هي احلاجة اىل قهر انفصاليته هي
ترك سجن عزلته ،والفشل املطلق يف حتقق هذا اهلدف يعني اجلنون؛ ألن كرب العزلة
الكاملة ال يمكن قهره اَّإل بمثل هذا االنسحاب املتطرف من العامل اخلارجي ،حتى أن
الشعور باالنفصال خيتفي؛ ألن العامل اخلارجي الذي ينفصل عنه اإلنسان قد اختفى»(((.

((( املصدر نفسه ،ص.59
((( ماريون ،لوك ،ظاهرة احلب ،ترمجة :يوسف تيبس ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط،1
2015م ،ص.11
((( عيل السيد سليامن ،احلب بني الفلسفة والعلم ،الرياض :مكتبة الصفحات الذهبية2000 ،م ،ص.89
((( إيريك فروم ،فن احلب ،مرجع سابق ،ص.20
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الرابطة بني املحبة واجلسد ،أو اجلنس بشكل أدق تبقى حارضة يف مجيع أشكال احلب
بعضا من هذه السنخية ،فاالنجذاب نحو اآلخر
لدرجة أن البعض جيد يف احلب اإلهلي ً
بحث عن اجلسد ،من خالل طلب اللذات ،والسعادة ،فاللحم كام يصطلح عليه جان لوك
لوماريون املؤرش الرئيس عىل هذا النوع من اإلدراك ،و احلارض يف عالقة املحبة« :وحده
جسدي ألنه يعرض ذاته ماد ًّيا لألشياء فال يبقى جامدً ا مثلها ،لكنه حيس هبا ،حيس هبا ألن
حلم حيس بام ليس هونًا،
هذا اجلسد ،وحده من بني األجسام ،له وضعية اللحم ،باعتباره اً
الذي يمكن لقوته واندفاعه ،باختصار شديد حضوره ،هبذا الرشط وحده أن يؤثر فيه..
يقدم حلمي اجلسم املادي الوحيد الذي له ميزة اإلحساس بيشء آخر اجلسم غريه»(((.

ﷺ احلب كمطلب روحي

االكتامل مطلب موضوعي يسعى الفرد إىل بلوغه ،فالتجربة الفردية ليست تراكامت
وتكديس للخربات ،بل هي مقدمات أولية لالرتقاء ،ولبلوغ املراتب العليا يف مقام
يؤهل العامل للحصول عىل مقام اإلنسانية بالرضورة،
اإلنسانية ،فحيازة احليثية العلامئية ال ِّ
فمن السهل أن تكون أنت عا ًملا ،وليس من السهل أن تصبح إنسانًا ،فالسري نحو األفق
اإلنساين املفروض بلوغه يقتيض منا التق ّيد بضوابط ،ومداخل معرفية وسلوكية.
من املسلامت الرئيسة يف الثقافة البرشية أن الرتبية بأسسها النظرية ،وأدواهتا اإلجرائية
هي السبيل األنجع لبلوغ السعادة ،ولكن بالنزول اىل الواقع يكتشف اإلنسان مفارقات،
وحاالت غريبة يستحيل إجياد تفسري هلا ،فالرتبية والتثقيف ليست اَّإل وسائل أبدعها
اإلنسان لتكوين أبنائه ،وتنشئتهم عىل ثقافة احلب والرمحة والتسامح.
والغريب يف األمر أن البلدان التي نشأت فيها فلسفة الرتبية باألصل هي دول
تكرس ثقافة االستعالء ،واالستكبار ،وتأمل أن جتد احلب عند أبنائها يف الكرب ،غريب أمر
هذا اإلنسان ،يعيش املفارقات ،ويسعى للتنظري هلا ،يكرس أدبيات التفرقة بني مكوناته
االجتامعية ،وطبيعته الذاتية من خالل هتميش العواطف السامية ،واملتطلبات الروحية يف
مقابل اإلرضاء للغرائز والنزوات اجلسامنية ،ويبحث عن السعادة املفقودة.

السعادة يف احلب وباحلب ،ومذاهب التنظري للسعادة جمرد حرب عىل ورق ،ومرآة
عاكسة لثقافات اجتامعية كانت عاجزة يف األصل عن حتقيق أدنى مراتب السعادة ،فإرجاع
السعادة ألصل واحد ،يف حد ذاته وقوع يف شرَ ك الفلسفة التي تطمع دو ًما إلرجاع التعدد
((( ماريون ،لوك ،ظاهرة احلب ،مرجع سابق ،ص.215
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إىل واحد موحد ،فالسعادة ليست يف الغريزة أو يف املنفعة ،أو يف العقل ،أو يف النص النقيل.

السعادة ال خترج عن إطار املحبة ،فاحلب كحالة نفسية ،وجتربة وجدانية هي املطلب،
والسبيل لبلوغ املطلب ،فاستشارة املرء لروحه ،ولطبيعته األصلية التي كانت قبل التثقيف
تضعه يف خط املحبة ،ويبلغ بذلك السعادة والطمأنينة ،ولكن التجليات اإلنسانية للحب
خصوصا إذا استقر يف حالته األولية التي هي حب الذات ،وإن كانت
تفقده رونقه وهباءه،
ً
باألصل هي املحرك األويل لإلنسان ،فحبه ،وتعلقه بنفسه ،عىل املستوى الطبيعي -وليس يف
املقابل املريض -أساس كل حاجة وميل نحو السريورة ،فنحن بطبيعتنا نميل إىل االستقرار،
توجهنا لطلب
وإىل بلوغ السعادة ،والطمأنينة ،فلوال العالقة القائمة بيننا وبني ذواتنا ملا ّ
الكامل واالكتامل .فحب الذات ذو بعدين :طبيعي ومريض ،واخلط الفاصل بينهام هو يف
نسبة ودرجة التعلق بني الذات وذاهتا ،الذي جيعل من اآلخر جمرد هامش ،أو أداة تكميلية
ملطامع الذات الفردية.

ﷺ من حب الذات اىل حب اهلل

يقول باراسيلوس« :من ال يعرف شي ًئا ال حيب أحدً ا ..ومن ال يستطيع أن يفعل شي ًئا
أيضا -حيب ويالحظال يفهم أحدً ا ،ومن ال يفهم شي ًئا ال قيمة له .ولكن من يفهم فإنه
ً
أي إنسان يتصور أن مجيع الثامر
ويرى ...وكلام ازدادت املعرفة بيشء ،عظم احلب ..وإن َّ
تنضج يف الوقت نفسه اخلاص بنضج الفراوالة ال يعرف شي ًئا عن العنب»(((.

املعرفة كمبتدأ

ال يمكن بلوغ مقام املحبة دون معرفة ،وال كامل واكتامل دون ارتقاء ،وسري نحو
موزعة بشكل عادل بني بني البرش ،وإن كان
اآلفاق ،واملعرفة درجات متفاوتة ،وليست ّ
العقل كقابلية قاسم مشرتك بينهم ،فالناس كام جاء يف هنج البالغة« :عامل رباين ،ومتع ِّلم
عىل سبيل نجاة ،ومهج رعاع ،أتباع كل ناعق ،يميلون مع كل ريح ،مل يستضيئوا بنور العلم
فيهتدوا ،-ومل يلجؤوا إىل ركن وثيق -فينجو.((1(»-وعليه يتفاوت الناس يف معارفهم ،فالسبل إىل احلقيقة كثرية ،ومتعدّ دة.

«من عرف نفسه عرف ربه» من بني احلكم املأثورة يف الرتاث اإلسالمي التي تؤسس
((( إيريك فروم ،فن احلب ،مرجع سابق ،ص.8
( ((1اإلمام عيل بن أيب طالب ،هنج البالغة ،رشح :الشيخ حممد عبده ،لبنان :دار املعرفة للطباعة والنرش،
ج ،4ص.36 - 35
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لرضورة املعرفة ،إذ إن معرفة النفس مدخل رئيس للقرب اإلهلي ،وهذا السلوك املعريف
يصطلح عليه فالسفة اإلسالم بالسري األنفيس ،يف مقابل السري اآلفاقي ،أي السري يف عامل
النفس بح ًثا ،ودراس ًة.
يؤسس هبا ملعرفة اآلخر ،والسؤال الذي يتبادر اىل ذهن املتلقي:
وحصول املعرفة ِّ
اً
مدخل
كيف يمكن أن تكون معرفة النفس التي تتّسم باخلصوصية والذاتية ،والشخصية،
والتقرب من الواحد املتعايل؟
ملعرفة
ُّ

التفكُّر البسيط يف النفس يضعنا أمام مشرتك برشي ،وإن مل يكن حيو ًّيا ،أي مشرتكًا
بني الكائنات احلية ككل ،واالشرتاك بني بني اإلنسان يف خاصية النفس ،يمنح ُبعدً ا
موضوع ًّيا متعال ًيا عىل األفراد أنفسهم ،فاخلصوصيات التكوينية التي ترتكّب منها النفس
تكون واحدة بحكم ارتباطها أو اشرتاكها يف قانون العلة ،كام أن التدبر يوحي بأن عامل
املادة «مسبوق الوجود بعامل آخر ،غري متعلق باملادة ،فيه أحكام املادة ،وهو علته ،وبعامل
آخر جمرد عن املادة وأحكامها ،هو علة علته ،ويسميان بعاملي املثال والعقل ،وعاملي الربزخ
والروح ...فاإلنسان بجميع خصوصيات ذاته ،وصفاته وأفعاله موجود يف عامل املثال من
غري حت ّقق أوصافه الرذيلة ،وأفعاله السيئة ،ولوازمه الناقصة ،وجهاته العدمية.((1(»..
وليست يف نظرنا املعرفة املقصودة يف بناء وتزكية النفس ،معرفة موقوفة عىل معايري
شخصية ،ومرتوكة لالجتهاد ،بل ختضع لرشوط ،أمهها سالمة املعرفة بالنفس ،كام ينبغي
اإلشارة إىل أن معرفة الناس تتقاطع مع معرفة اآلخر ،فالذات كوجود متميز ال تشعر
بتميزها اَّإل من خالل الغري.

واملقصود بسالمة املعرفة ،متيزها رشوط املعرفة الصحيحة ،ألاَ وهي الوضوح ،أو
كام يصطلح عليه الفيلسوف الفرنيس رينيه ديكارت( ((1بالبداهة .ومعنى الوضوح أن تكون
مقبولة عند كل عقل ،فاخلاصية األساس يف العقل هي الكلية والشمولية ،واعتامد العقل
عىل مبادئ نسبية ،تستمد مرجعيتها من اجلامعة أو من التاريخ ،يفقد العقل اصطالحه
فكرا.
احلقيقي ،ويصبح ً
أما املزالق التي يقع فيها الفكر أو العقل فيكون اخلطأ إمامها ،وهو عىل نوعني من
تكونت
حيث العلية ،فقد يكون سب ًبا نفس ًّيا :أي عائدً ا جلملة من التصورات والتخيالت التي ّ
توهم الصدق؛ إذ
عرب التاريخ الشخيص للفرد ،مؤ ِّلفة بذلك الشخصية القاعدية له ،مثل ّ

( ((1حممد حسني الطباطبائي ،كتاب اإلنسان ،بريوت :دار األضواء ،الطبعة الثانية1992 ،م ،ص .10
( ((1رينيه ديكارت  Descartesفيلسوف فرنيس [.]1650 - 1596
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نجد متسك الكثري من الناس بمجموعة من األفكار عىل أساس أهنا حقائق ،متناسني بذلك
أسس لتلك احلقيقة ،إذ قد تكون الصدقية متعلقة بتجربة انفعالية مثل
تاريخ الصدق الذي ّ
اإلعجاب بشخصية ما ،والتأثري الذي يرتكه املع ِّلمني ،واآلباء يف أبنائهم يف مسألة الصدق
عينة عىل ذلك.

وقد يكون اخلطأ منطق ًّيا ،أي عائدً ا خللل يف االستدالل ،يف بنيته الصورية ،وهو
ما يعرف عند املناطقة باألغاليط ،مثل أغلوطة جتاهل املطلوب ،وأغلوطة احلد الرابع...
واملعروف أن عموم الناس ال يستحسنون تع ّلم املنطق ألسباب نفسية وثقافية ،فإخضاع
املعتقد ملعايري منطقية تستشري املؤسسات املهيمنة عىل الفكر ،والتي ترت ّأسها املؤسسة
الدينية ،والتي تستخدم املؤسسة املعرفية كسلطة تنفيذية يف إقرار أحكامها عىل املتمنطقني،
ونكبة الفالسفة كافية يف البيان ،فاملنطق كقواعد يفيض باإلنسان إىل اجتناب كل إمكانية يف
االنزالق عن احلق ،فهو علم قوانني الفكر.

أما الرشط الثاين لسالمة املعرفة ،فيكمن يف التحايث املوجود بني املعرفة واألخالق،
فاإلنسان ليس كائنًا اً
عاقل باألصالة بل هو كائن أخالقي ،وتتبع تاريخ العقل يف الدراسات
الفلسفية يسافر بنا إىل كثري من الدالالت ،فهو تلك امللكة ،التي نم ّيز هبا بني الصحيح
أيضا ،واعتبار العقل كقدرة وملكة
تؤهلنا ملعرفة اخلري من الرش ً
واخلاطئ ،وتلك القدرة التي ِّ
كثريا من التساؤالت ،منها االختالف
سكونية طرحت عند املفكر املغريب طه عبدالرمحن ً
احلاصل يف أنامط املعرفة ،وهو «عىل احلقيقة أي العقل عقول شتى ،ال باإلضافة إىل األفراد
املختلفني أو الطوائف الكثرية ،وإنام باإلضافة اىل الفرد الواحد ..فالعقل يتك َّثر من أجل
املرضة لصاحبه فهو عقل متق ّلل ،وليس أبد ًا
جلب املنفعة لصاحبه ،أما العقل الذي جيلب
ّ
اً
عقل متك ِّث ًرا»(.((1
وإذا كان العقل متك ِّث ًرا ،أي إنه متغيرِّ تب ًعا لنوع املوضوع ،ولطبيعة الغاية ،فإن أوجه
أيضا -متكثرة ،فالعلم عىل نوعني :علم يطلب لذاته ،وهو علم معرفة اهللالعلم تكون
ً
ِ
تعاىل ،وصفاته ،كالكامل ،واجلامل والوحدانية ،كام جاء يف قوله تعاىلَ { :فا ْع َل ْم َأ َّن ُه لاَ إ َل َه
إِ اَّل ال َّل ُه»( ،((1وعلم يطلب تع ُّلمه من أجل العمل به ،وهذا النوع يسمى العلم التطبيقي،
وهو عىل نوعني :أوهلام األمور التي تؤ َّدى بواسطة اجلوارح ،واألعضاء كالصالة والصوم
واحلج ،ويدعى هذا العلم يف علم األخالق بالفقه األصغر ،ثانيهام :علم األعامل الروحية
( ((1طه عبد الرمحن ،اللسان وامليزان ،املركز الثقايف العريب ،املغرب الطبعة األوىل1998 ،م ،ص .405
( ((1سورة حممد ،اآلية.19 :
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والنفسية ،كاألعامل التي تؤ َّدى بواسطة القلب واجلوانح ،وهو ما يسمى بالفقه األكرب(.((1

تقر بأنه ال إنسان بغري
فاألخالقية كأصل مستلزمة من املسلمة اإلسالمية التي ّ
أخالق ،وترتتب عىل اإليامن هبذه القاعدة عند الدكتور طه عبد الرمحن حقائق ثالث« :أن
أساسا ذات طبيعة أخالقية ،والثانية :أن هوية اإلنسان ليس رتبة واحدة ،وإنام
هو ّية اإلنسان ً
رتب متعددة ،فقد يكون الواحد من اجلامعة إنسانًا أكثر أو أقل من غريه فيها ،والثالثة :أن
هو ّية اإلنسان ليست ثابتة ،وإنّام متغيرّ ة ،فيجوز أن يكون الفرد الواحد يف طور من أطوار
حياته إنسانًا أكثر أو ّ
أقل منه يف طور سواه»(.((1

وما نو ّد اإلشارة إليه وجوب ارتباط املعرفة بالبعد األخالقي ،ألن معرفة النفس
إذا كانت حماكية ملعرفة العلامء يف نطاق التخصص ،وجمانبة ،وفاقدة لكل التزام أخالقي،
تكون بعيدة كل البعد عن القصد من العلم ،فمن السهل أن تكون عا ًملا ،ومن الصعب
أن تكون إنسانًا ،ألن التحصيل املعرف ،والرتقية باكتساب الشهادات أمر يسري ،والذي
يتح َّقق من خالل معرفة رشوط وآليات الرتقية ،أما اكتساب اإلنسانية ،فمسألة قد تستغرق
ٍ
ظاهرا من هذه احلياة ،وقد ن َّبهنا
ملعرفة اَّإل
كل الزمن املعيش يف احلياة ،وقد ال يكفي العمر
ً
ون َظ ِ
اه ًرا ِم َن الحْ َ َي ِاة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم َعنِ
القرآن الكريم اىل هذا األمر يف غري ما آية ،ومنهاَ { :ي ْع َل ُم َ
الآْ َ ِخ َر ِة ُه ْم َغافِ ُل َ
ون}(.((1
العلم عندما يكون يف أرضية غري صاحلة ،سوف ينبت نبتًا خبي ًثا ويصبح شجرة
خبيثة ،وكلام تكدَّ ست هذه املفاهيم يف القلب املظلم غري املهذب ،ازدادت احلجب أكثر
مظلم« :العلم هو احلجاب
فأكثر ،ذلك أن العلم الذي يف النفس التي مل تتهذب يكون حجا ًبا اً
األكرب» ومن هنا كان رش العامل الفاسد بالنسبة لإلسالم أخطر وأعظم من كل الرشور.
فالعالمِ أخطر عىل الناس من اجلاهل؛ ألن الناس بطبيعتهم ميالني إىل قبول أحكام
ومواقف العلامء ،فالرتاتبية بني البرش حقيقة وأمر واقع ،وعليه تفرتض انقياد البعض
للبعض اآلخر تب ًعا ألسس طبيعية وعلمية وثقافية ،فغالبية الذين تظاهروا بالتدين وتسببوا
يف انحراف كثريين وإضالهلم ،كانوا من أهل العلم.
وفذلكة القول يف بيان األساس املعريف لتزكية النفس ،نطرحها مع شاعر الصوفية
األكرب جالل الدين الرومي يف قوله« :كانت ذبابة عىل عود ّ
قش فوق بول محار ،وقد رفعت

( ((1جوادي آميل ،احلياة اخلالدة يف علم األخالق ،بريوت :دار اهلادي ،الطبعة األوىل1996 ،م ،ص.10-9
( ((1طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،املغرب :املركز الثقايف العريب ،الطبعة الرابعة2009 ،م ،ص .147
( ((1سورة الروم ،اآلية.7 :
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بحرا وسفينة ،وهذا ما استغرق فكري مدة من
كر َّبان السفينة ..وقالت :إين أسميهام ً
رأسها ُ
الزمان ...لقد كان هذا البول يبدو بال حدود بالنسبة هلا ،ومن أين هلا ذلك النظر الذي يراه
عىل حقيقته؟ فصاحب التأويل الباطل مثل الذبابة ومهه بول محار ،وتصوره قشة ..فمن
يدرك هذه العربة ال يكون ذبابة ،كام أن هذه الصورة ال تليق بروحه»(.((1

الفعل كمطلب

إذا أراد السالك بلوغ املعرفة واحلكمة ،وجتاوز هذه املفارقات ،فعليه مقاومة احلب
أو رابطة التعلق باحلياة الدنيا ،والذي يربطه بعامل املادة ،عامل املتغريات ،فمن أراد سلوك
ِّ
فليهذب نفسه قبل سلوكه ،يداوم املجاهدات تنفتح عيناها وينطبق لساهنا(.((1
طريقا احلق

النظرة اىل العامل وإىل اآلخر حمكومة ،ومقيدة بالنفس ،أي بام متليه عىل الوعي من
ميول ورغبات ،فاإلدراك البرشي بطبيعته حمكومة بالتصورات السابقة ،فهو إحساس
مرتجم بصور ذهنية سابقة ،فالصور الذهنية كمنتوج ذايت وثقايف حتكم النظرة إىل األشياء،
يقول جالل الدين الرومي« :إن املحبة جتعل املر حلو املذاق ،وباملحبة يغدو النحاس ذهبي
الصفات ،وباملحبة تكون األوجاع هي الشفاء ،وباملحبة يبعث امليت ح ًّيا ،واملحبة هي التي
جتعل من امللك عبدً ا»(.((2
تلك هي بعض السبل التي متكّن املريد من بلوغ االرتقاء واالكتامل النفيس ،يف الرتبية
األخالقية ،وهتذيب النفس؛ ألن التعايل عىل عامل احلس أو الدنيا يقوم عىل مرجعية فكرية،
وهي مبدأ جوهرية الروح ،وهي املجال الرئيس الذي تستقطبه الرتبية األخالقية؛ ألهنا
قوام الشخصية اإلنسانية ،واملبدأ السببي جلميع أشكال السلوك .فرتبية امللكات الفطرية يف
اإلنسان كفرد هي الفعل الذي هيدف املعلم من ورائه إىل تأهيل املريد للحياة االجتامعية،
واالرتقاء به من مستوى السوائم إىل مرتبة اإلنسان؛ ألن ازدواجية الطبيعة البرشية تشدّ
اإلنسان من خالل بنيته املادية نحو عامل املادة ،وتعلق روحه مع عامل امللكوت ،فهو الوحيد
الذي يستطيع بروحه وعقله التسامي والتعايل عىل املالئكة ،أما التقوقع داخل الذات أو
األنا فهو ارتباط بالطبيعة املادية يف احلياة.
والطريق إىل االرتقاء ،واحلصول عىل مرتبة القرب من اهلل ،يتم من خالل مراحل

( ((1جالل الدين الرومي ،مثنوي ،بريوت :املكتبة العرصية ،الطبعة األوىل1966 ،م ،ص .176
( ((1عبد القادر اجليالين ،الفتح الرباين ،حتقيق :أنس مهرة ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط2006 ،3م،
ص.166
( ((2انظر :جالل الدين الرومي ،مثنوي.
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ّ
رواد الرتبية األخالقية يف« :التخلية قبل التحلية» ،ويعنون بذلك ختلية الذات من
يلخصها ّ
الرذائل ،وحتليتها بالفضائل ،فالعمل عىل تزكية األنفس ،وتطهري القلب إصالحه ممَّا قد
يصيبه من األمراض والعلل واألدواء.((2(..
يتأسس عىل الرغبة يف االمتالك أو احليازة ،فإن
وإذا كان الدافع يف النظريات الغربية ّ
الدافع يف الرؤية األخالقية يكون بالتنازل عن الرغبة يف االمتالك ،أي الزهد ،الذي هو
عزوف النفس عن الدنيا وانزوائها عنها طو ًعا مع القدرة عليها ،وأصله العلم والنور الذي
يرشق يف القلب حتى ينرشح ويتضح به أن اآلخرة خري وأبقى ،وثمرته فهي القناعة من
الدنيا بقدر الرضورة اَّإل بقدر زاد الراكب.

وموقع التقشف والزهد يف األساليب الرتبوية عند مشايخ الصوفية مهم يف هتيئة
املريدين لبلوغ املقامات الربانية ،فهو مدخل رضوري لالرتقاء بالذات إىل مستوى البرشية
بالفعل ،فالقدرة عىل التحكّم يف النفس يمنح األهلية للمرء يف بلوغ مرتبة العبودية احلقة،
وهي الغاية التي أعلنها الرشع للخلق أال وهي العبادة{ :و َما َخ َل ْق ُت الجِْ َّن َو ِ
نس إِالَّ
اإل َ
لِيعبدُ ِ
ون}(.((2
َُْ
ِ
تتكرر يف كثري من التجارب الرتبوية التأكيد عىل قول
ومن احلكَم املأثورة والتي ّ
النبي األكرم“ :حب الدنيا رأس كل خطيئة” ،فالنظر إىل الدنيا بعني الرغبة بداية االنحراف
اً
مدخل للرذائل ،فأهل
الفكري والسلوكي ،فاحلب أو التعلق بالوجود الطبيعي يمثل
التصوف هم -عىل حد تعبري النبهاين -أهل مكارم األخالق ،وهم من أسقطوا الياءات
الثالث ،فال يقولون :يل ،وال عندي ،وال متاعي ،أي ال يضيفون إىل أنفسهم شي ًئا ،أي ال
ملك هلم دون خلق اهلل فهم فيام بني أيدهيم عىل السواء مع مجيع ما سوى اهلل(.((2
أيضا -عن أمري املؤمنني اإلمام عيل -كرم اهلل وجهه -أنه قال“ :الدنيا إذاوقد ورد ً
أبرصت إليها أعمتك ،وإذا أبرصت هبا بصرّ تك” ،فحقيقة الدنيا عند أمري املؤمنني تكون
كسفينة السفر ،وليست اً
منزل لالستقرار ،فاحلياة الدنيا حتمل وجهني ،الوجه األول إغرائي
يتمثل يف إيقاع الفرد يف موقع املحك أمام قوة الشهوة التي متثل جز ًءا من الطبيعة البرشية،
والوجه الثاين تكون فيه وسيلة للتقرب إىل اهلل من خالل العمل الصالح.
( ((2صالح العقبي ،الطرق الصوفية والزوايا يف اجلزائر ،بريوت :دار الرباق2002 ،م ،ص .63
( ((2سورة الذاريات ،اآلية .56 :
( ((2يوسف النبهاين ،جامع كرامات األولياء ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل ،ج1996 ،1م،
ص .86
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ويمثل الشيخ حمي الدين بن عريب عالقة العامل بالدنيا بالتمثيل التايل“ :رجل رصف
وجهه للشمس فرجع ظله خلفه ،فقصد الشمس ،فاتَّبعه ظله ومل يلحقه وال نال منه اَّإل
ما حصل حتت قدميه ..ثم هذا الرجل إن أقبل بوجهه عىل ظله واستدبر الشمس وجرى
ليلحق ظله فال هو حلق الظل وقد فاته حظه من الشمس ..وما حلق من الظل اَّإل ما حتت
قدميه ،وهو احلاصل له يف استدباره الظل ..فأنت ذلك الرجل والشمس وجود احلق والظل
الدنيا ،وما حصل حتت قدميك القوت الذي ال بد منه”(.((2
تؤهلها
املالحظ إذن أن الطبيعة البرشية جمبولة ومفطورة عىل قابليات وإمكانات ّ
بالرشية،
إلتيان األفعال ،والتي تكون يف مرحلة ما بعد القيام بالفعل قابلة للتقييم باخلريية أو ِّ
مفتوحا عىل قاعدة انفتاح القابلية عىل إتيان الفعل ،وعىل نسبة
ويكون هناك جمال االختيار
ً
الوعي العقالئي الذي حتدّ د به مسؤولية الفاعل عىل أفعاله.
وحيرض احلب بمضمونه ،وبنوعية وطبيعة النزوع الكامن فيه يف توجيه الفعل،
وقيميته بعد إجيايب يتمثل يف توفري األسباب الرضورية لفعل التكامل ونمو املخلوق الذي
يتوفر عىل هذه القابلية ،أما البعد السلبي ويتمثل يف رضورة إزالة أو ما يعرف بالتخلية ،أي
تنقية النفس من الشوائب التي علقت هبا.

ﷺ من حب اهلل إىل حب اآلخر

{وا َّل ِذي َن آ َمنُوا َأ َشدُّ ُح ًّبا لِ َّل ِه}(ُ { .((2ق ْل إِ ْن ك َ
َاؤك ُْم َوإِ ْخ َوا ُنك ُْم
اؤك ُْم َو َأ ْبن ُ
َان آ َب ُ
َ
ِ
تجِ
ِ
َ
َ
تخَ
ب
اجك ُْم َو َعش َري ُتك ُْم َوأ ْم َو ٌال ا ْقترَ َ ْفت ُُم َ
وها َو َ َار ٌة َْش ْو َن ك ََسا َد َها َو َم َساك ُن ت َْر َض ْونهَ َا أ َح َّ
َو َأ ْز َو ُ
إِ َليكُم ِمن ال َّل ِه ورسولِ ِه و ِجه ٍ
اد فيِ َسبِ ِيل ِه َفترَ َ َّب ُصوا َحتَّى َي ْأتيِ َ ال َّل ُه بِ َأ ْم ِر ِه َوال َّل ُه لاَ يهَ ْ ِدي ا ْل َق ْو َم
َ َ
ْ ْ َ
ََ ُ
ا ْل َف ِ
(((2
ني} .
اس ِق َ
روي عن رسول اهلل ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنه قال“ :أحبوا ما أحب اهلل ،أحبوا اهلل من كل قلوبكم،
تقس عنه قلوبكم ،فإنه من كل ما خيلق اهلل خيتار ويصطفي،
وال مت ّلوا كالم اهلل وذكره ،وال ُ
سمه اهلل خريته من األعامل ،ومصطفاه من العباد ،والصالح من احلديث؛ ومن كل ما
قد اَّ
أويت الناس احلالل واحلرام فاعبدوا اهلل وال ترشكوا به شي ًئا ،واتقوه حق تقاته ،واصدقوا
اهلل صالح ما تقولون بأفواهكم ،وحتا ّبوا بروح اهلل بينكم ،إن اهلل يغضب أن ينكث عهده،

( ((2ابن عريب ،التدبريات اإلهلية ،بريوت :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية2003 ،م ،ص.46
( ((2سورة البقرة ،اآلية.165 :
(((2سورة التوبة ،اآلية.24 :
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والسالم عليكم”(.((2

أس العالقات والروابط بني
من خالل هذه النصوص النقلية يتبني أن حب اهلل ّ
الكائنات ،فال مرشوعية ملحبة إن مل تكن الزمة عن حب اهلل ،والرس يف املسألة حسب
اعتقادنا هو أن ترتيب العواطف وامليول حسب إمالءات املحبوب األول -اهلل سبحانه
وتعاىل -يستلزم بالرضورة توافق العواطف الالحقة مع الطبيعة والفطرة اإلنسانية ،فمن
عظم اخلالق يف قلبه صغر املخلوق يف عينه ،كام أن حب اهلل قائم عىل نوع املعرفة املتع ّلقة به،
فلو كانت املعرفة به حقيقية كان احلب ر ّبان ًّيا.

اعتامدنا عىل املعرفة كقاعدة يف تأسيس املحبة أو الرباط مع اهلل راجع لتباين التجارب
الدينية يف التعاطي مع املحبة ،عىل مستوى الديانة الواحدة ،وداخل العقيدة الواحدة ،فالفرق
بني العقيدة واالعتقاد يعادل التقابل بني مقام السامء ،ومقام األرض ،والتفاوت يف جتربة
أيضا -حقيقة ال تقبل النقاش ،فهي خاضعة جلملة متغريات نفسية ،وثقافية،االعتقاد
ً
وعليه يصعب االستقرار عىل أنموذج واحد قابل للتعميم عىل اجلميع ،وعليه تكون املحبة
هي العنوان العام الذي تندرج فيه املطالب البرشية رغم التباين املوجود داخل العقائد.
ومن العرب الرائعة التي تصور احلب املطلوب ،قصة الشاب الذي حاوره النبي األكرم
من أجل بيان أنموذج احلب ،حيث “روي أنه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص س َّلم عليه غالم دون البلوغ َّ
وبش له
فرحا بالنبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فقال له :أحتبني يا فتى؟ فقال :أي واهلل يا رسول اهلل ،فقال له :مثل
وتبسم ً
عينيك؟ فقال :أكثر ،فقال :مثل أبيك؟ فقال :أكثر ،فقال :مثل أمك؟ فقال :أكثر ،فقال:
مثل نفسك ،فقال :أكثر واهلل يا رسول اهلل ،فقال :أمثل ربك ،فقال :اهلل اهلل اهلل يا رسول اهلل،
ليس هذا لك وال ألحد ،إنام أحببتك حلب اهلل ،فالتفت النبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إىل من كان معه وقال:
هكذا كونوا ،أحبوا اهلل إلحسانه إليكم وإنعامه عليكم ،وأحبوين حلب اهلل”(.((2

النص يوضح ،وحيدد نامذج املحبة ،وأولوياهتا ،فاألصل يف املحبة أن يكون موضوع
البحث هو اهلل ،فالتعايل الذي يعرب عن القدسية اإلهلية جيعل من كل من دون اهلل سبحانه
أحق باحلب واالحرتام ،فاملالحظ أن النبي األكرم بدا بمقاربة احلب بالعينني ،عىل
وتعاىل ّ
قاعدة أمهيتهام ،وشدة تعلق اإلنسان هبا ،فالعني نافذة البرص البرشي عىل العامل اخلارجي،
ويليهام يف املكان واألمهية مقام الوالدين ،اىل أن يصل للنفس التي هي أقرب موضوع
عاطفي لإلنسان .ويتبني أن األصل يف املحبة وإكسريها هو حب اهلل الذي تليه كل أشكال
( ((2عالء الدين اهلندي ،كنز العامل ،األردن :بيت األفكار الدولية ،الطبعة الثانية2005 ،م ،ص.2135
( ((2الديلمي ،إرشاد القلوب ،قم  -إيران :منشورات الرضا ،ص.161
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املحبة التي يعرفها اإلنسان ،فحب النفس والذات ينبغي أن يكون مق ّيدً ا بالضوابط اإلهلية؛
ألن الولوج اىل عامل احلب اإلهلي ّ
هيذب النفس وير ّقيها ،ويزكّيها.

ﷺ املسيحية واحلب

من احلقائق املرسلة التي يتّفق عليها عموم البرش اآلن اعتبار السيد املسيح مالسلا هيلع
ِ ِ
بعضا؛ ألن املحبة هي من اهلل ،وكل
ب بعضنا ً
رسول املحبة ،اهلل حمبة“ ..أهيا األحباء ،لنُح َّ
من حيب فقد ولد من اهلل ويعرف اهلل ،ومن ال حيب ال يعرف اهلل؛ ألن اهلل حمبة .((2(”..ونجد
أن تعددية احلب يف املسيحية أمر مستهجن ،فالتفرقة بني ErosPhileaAgape :يف الثقافة
املسيحية تشري إىل االبتعاد عن الفهم احلقيقي للمحبة.

وهذا ما أكده رجال املسيحية ،ومن بينهم البابا بندكتوس يف رسالته عن املحبة يف
سنة 2006م ،تلك التفرقة التي جتعل من احلب األيرويس نزو ًعا حس ًّيا وجسد ًّيا لآلخر،
وهذا جيعل من االندفاع نحو الشهوة بشكل جربي يفقده إرادة الفعل األخالقي ،أما
األجابيه ( )Agapeفهو شكل من أشكال الرشاكة يف احلب مع اآلخرين ،و«إذا كان ما يميز
األيروس هو التمركز حول الذات  égocentrismeفإن ما يميز األجابيه هو التمركز حول
اهلل .»théocentrisme
وعىل حني أن األيروس رغبة ،وشوق ،واشتهاء نجد أن األجابيه بذل ،وعطاء،
وتضحية بالذات ،فاألول منهام يعرب عن الرغبة يف التسامي أو التصاعد نحو ما هو جليل،
بينام يعرب الثاين عن حركة هابطة يراد هبا إنقاذ ما هو وضيع ،ومعنى هذا أن األيروس ينشد
خري الذات ،يف حني أن األجابيه هتب نفسها لآلخرين.((3(”..

وعند القديس أوغسطني يأخذ احلب دالالت مدنية وسياسية ،حيث يصبح والء
املواطن للسلطة سواء كانت سلطة اهلل مدينة اهلل ،أو الوالء لسلطة املدينة األرضية ينطلق
من احلب ،فاالرتباط العاطفي بني املواطن واحلاكم يمنح الرشعية واملرشوعية للسلطة،
وحيفز املواطن عىل الفناء يف املحبوب مهام كان موضوع احلب ،فاحلب مبدأ تبنى عليه
السلطة وليس فقط رابطة بني املواطن والسلطة.
ونستشف هذا التصور فيام يقوله القديس أوغسطني“ :حبان صنعا مدينتني ،حب

( ((2رسالة يوحنا األوىل ،اإلصحاح الرابع 9 - 8 ،العهد اجلديد ،بريوت :مجعية الكتاب املقدس1964 ،م،
ص.389
( ((3زكريا إبراهيم ،مشكلة احلب ،مرجع سابق ،ص.154
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الذات حتى احتقار اهلل صنع املدينة األرضية ،وحب اهلل حتى احتقار الذات صنعا املدينة
اإلهلية ..فاألوىل تبحث عن املجد لدى الناس ،يف حني أنه بالنسبة للثانية فإن اهلل هو شاهد
عىل ضمريها ،وهو مبدأ فخرها”(.((3
نجسا يف طبيعته بل بالعرض ،إذ يصبح أخالق ًّيا ورضور ًّيا إذا كان متعلق
فاحلب ليس ً
احلب موضوع ًّيا وأخالق ًّيا؛ فتقديم الغري عىل الذات هو حب لإلنسان وليس نكرانًا للذات؛
يقول القديس أوغسطني“ :نرى زعامءها -زعامء مدينة اهلل -املوجهني ينذرون أنفسهم
عنرصا يف
للمحبة .”..فاملواطن املسيحي إذن يؤمن يف داخله أنه مدعو ألن يكون فر ًدا أو
ً
جمتمع أكثر اتسا ًعا من املجتمع البرشي الذي ينتمي إليه بالفعل ،وهذا املجتمع هو جمتمع
العدول أو األشخاص العادلني الذين يتمتعون بسعادة أبدية ،والذين يتألف منهم ملكوت
السموات أو مدينة اهلل.

كام يمكننا االستئناس بأطروحة األب جورج قنوايت يف االعتقاد برضورة احلب يف
تأسيس العالقات البرشية .واللطيف يف املوقف أن األب قنوايت يدعو إىل نبذ اخلالفات،
التحاب الذي يشكِّل
والفرقة بني أبناء الديانات الساموية ،فالعقيدة عنده قائمة عىل مبدأ
ّ
القناة واملعرب الرئيس للتواصل واالتِّصال ،فالقاسم املشرتك بني بني البرش عنده يقوم عىل
مس َّلمة عقدية هي :اهلل حيب البرش ،يقول :يؤكّد الكتاب املقدّ س والقرآن أن اهلل هو العليم
احلكيم الذي يعرف خليفته حق العلم ،يا رب قد فحصتني فعلمتني ،علمت جلويس
وقيامي ،فطنت ألفكاري من بعيد ..إنه الذي يرى مجيع بني البرش ،من مقر جلوسه،
يراقب سكان األرض أمجعني ،جابل قلوهبم مجيع ًا وعامل بأعامهلم كلها .ويتّفق املسلمون
يسموه البصري السميع الرقيب العليم ،وأنّه أحىص كل يشء عد ًدا ،وال
واملسيحيون عىل أن ُّ
ينبغي للمؤمن أن خياف من قبل خالقه شي ًئا؛ ألنّنا -حسب قول القد ّيس بولس -نعلم أن
الذين حيبون اهلل يعاوهنم للخري فإذا كان اهلل معنا فمن علينا؟

ﷺ التصوف واحلب

وما هي اَّإل جيف ُة مستحيل ٌة
عليها كالب همَ ُّ ًه َّن اجتذاهبا
َ
عشت ِس ْل ًام ألهلها
فإن جتتنبها
ناهشتك كالبهُ ا
وإن جتتذهبا
َ
يعتقد الصوفية أن التعدّ د الذي يطبع الذات يف شتّى صورها :أنا أو أنت ،هو..
مظهرا من مظاهر التوحيد ،فهي آية من آيات اهلل ،فالكل يستبطن الروح
هي ..ليس اَّإل
ً
اإلهلي ،وعليه فالرؤية الواجبة احلصول يف عرف الصويف هي اعتبار الغري جت ّل ًيا وآية من

(31) Saint augustin; la cite de dieu. Édition du seuil. Paris. 1994.p191.
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ّثرا من الناحية اخلارجية
آيات املحبوب ،فكل ما يكون أمام اإلنسان كام يرى إيكارت متك ً
فهو يف احلقيقة واحد ،ومجيع األوراق احلشائش ،واألشجار ،ومجيع األشياء واحدة ،تلك
هي األعامق البعيدة(.((3

فالذات املوضوعي واملستقل عن الذات الفردي ليس مط ّية لبلوغ املآرب الذاتية،
بل هو جزء أو بنية يف وحدة كونية متكاملة تعكس عظمة احلنان املنان ،والتباين القائم يف
النظرات راجع إىل االرتباط املوجود بني عامل األرض ،واالبتعاد عن سنن السامء ،فسلطة
مصطلحا عليه بـ«دولة
الذات توجب عا ًملا سامو ًّيا وملكوت ًّيا حاول احلالج هتيئة أرضيته
ً
الروح».

وإذا كانت الذوات عند املتصوفة جمرد تعبريات متعددة لذات الواحد ،يكون
من الالزم عىل املريد أو املتع ّلم داخل هذه املدرسة معايشة أشكال االرتباط واالتصال،
واملدخل األويل هو احلب ،أي النظر إىل اآلخرين بعني احلب ،وليس بعني احلقد ،واملريد إذا
مل ين ّظف قلبه من هذه األدران فال موقع له يف املدرسة ،والفهم األويل ملسألة االرتباط عند
املتصوفة يذهب بالفكر السطحي إىل اعتبار االرتباط ذا طبيعة مادية وعضوية ،ولكن يكون
بعد االرتباط يف عرف املدرسة هو األخالق فقط ،ففلسفة االنفصال الذي تعايشه الذوات
اإلنسانية ال تقدم اَّإل العداوة ،العداوة التي تؤدي -عىل حد تعبري ولرت ستيس -إىل حرب
الكل ضد الكل ..فاملقابل االنفعايل يف وعي الصويف هو احلب واحلب بناء عىل هذه النظرية
األساس الوحيد والوصية الوحيدة لألخالق(.((3
وتوجه نحو عامل املحبوب الذي هو اهلل،
احلب يف التجربة الدينية الصوفية تع ّلق،
ّ
فالقلب عند املتصوفني ،والسالكني يف مدارج الكامل هو املدخل للقرب من اهلل ،والتعرف
عليه ،فهو حرم اهلل كام جاء يف األثر النبوي ،ويأبى اهلل أن يشارك يف حرمه ،فصفاء القلب
من كل ٍ
ران ،جيعله اً
قابل الستقبال املعاين الربانية ،واملداخل الرضورية حلب الناس ،وحب
اآلخر ككل بجميع صوره ،واألبيات التالية ملحي الدين بن عريب تصور قابليات التمثل
عند القلب يف حالة ادراك الصفاء:
قد صار قلبي اً
قابل كل صورة
فمرعى لغزالن ودير رهبان
****

( ((3ولرت ستيس ،التصوف والفلسفة ،ترمجة :إمام عبد الفتاح إمام ،القاهرة :مكتبة مدبويل1999 ،م،
ص.87
( ((3املصدر نفسه ،ص .391
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توجهت
أدين بدين احلب أنَّى
ركائبه فاحلب ديني وإيامين
َّ
ويتبني من خالل األبيات أن احلب هو الدين أو التقليد الذي ينبغي أن يكون ديدنًا
للسالك نحو القرب ،فباحلب اخلالص لوجه اهلل ،تصبح مجيع املتضادات ،واملتناقضات يف
هذا العامل موضو ًعا للحب ،واأللفة ،واألنس ،فالتنوع ال يكون اَّإل جت ّل ًيا هلل الواحد األحد،
من خالل اآليات التي ال نعرفه اَّإل هبا.

واملشكل الفلسفي الذي يطرح نفسه عند السالكني درب التصوف مسألة اجلربية يف
احلب والتعلق اإلهلي ،فهل هي متعارضة مع اإلرادة اإلنسانية ،أم تكملة وتتمة لإلرادة عند
اإلنسان ،يقول موالنا جالل الدين الرومي :من أجل احلب كرهت كلمة اجلرب فإن املجبور
ال حب له ،واحلب الذي هو غاية القرب من احلق ال جرب فيه وهو ضوء شمس ساطع ال
ظل سحابة قاتم(.((3
احلب تع ّلق تلقائي من قبل املريد نحو خالقه ،وليس من احلكمة يف يشء أن يكون
احلب وضعية جربية؛ ألن موضوع التع ّلق يتعاىل ،ويأبى أن يكون التع ّلق خارج إرادة
املتع ِّلق ،يقول :بمقدار حب املرء لربه يكون علمه بأرسار القدر؛ “ألن احلب إسطرالب
أرسار السامء وهو الكحل الذي تكتحل به عني القلب فينجيل برصها.((3(”..
يتبني مما سبق أن املحبة عند أهل احلب مدخل ،وغاية يف الوقت ذاته؛ إذ ال يمكن
الوصول إىل املحبوب اَّإل من خالل حم ّبة اآلخرين ،فالطريق إىل اهلل يكون من خالل آياته،
والتدرج يف معرفة احلكم والقيم املتضمنة داخل كل آية ،ومطلبية املحبة ووجوهبا ال تستلزم
التحرر من القيم ،والضوابط بل تكون مرتبطة باملطالب الرشعية ،وحتديد األولويات،
واملقامات ،فالدين جاء من أجل تكريس ثقافة املحبة ،ونبذ الفرقة والكراهية ،وعندما سئل
النبي األكرم عن احلب ،أجاب :وهل الدين اَّإل احلب؟
العبارة بسيطة يف املبنى ،ومركَّبة ،ومفتوحة املعنى ،إذ إن املطابقة بني الدين واحلب
يف اإلحياء األول تصطدم بعوائق إبستمولوجية عدة ،أوهلا احلس املشرتك ،وثانيها املعارف
السائدة عند العموم ،فام ينطبق عليه مفهوم احلب من عينات ،وجتليات جيعل بني املطابقة
الداللية بني الدين واحلب مسألة مستحيلة ،والدين اإلسالمي عىل قاعدة اخلامتية يتضمن
بالسنَّة النبوية
كل األبجديات الالزمة لتكريس هذه الثقافة ،بد ًءا من الكتاب،
مرورا ُّ
ً
( ((3انظر :توفيق بن عامر ،التجربة الدينية بني الوحدة والتنوع ،املغرب :املركز الثقايف العريب ،ط2013 ،1م،
ص.190
( ((3املصدر نفسه ،ص.191
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تضمنه الرتاث احلديثي يف مجيع املذاهب اإلسالمية
الرشيفة ،ونقصد من السنّة هنا كل ما ّ
دون إقصاء ملذهب أو فرقة ،فاحلقيقة موجودة بنسب متفاوتة عند مجيع الفرق اإلسالمية،
وهلذا سوف نستأنس بكل نص خيدم الغرض من الدراسة ،وبعيدً ا عن احلزازات الطائفية.

ﷺ احلب توفيق من اهلل

يف البدء ينبغي أن نعلم أن حمبة اهلل توفيق من اهلل ،وليس قائمة عىل رغبة وميل
شخيص ،واحلكم يف التفضل عائدة لطبيعة الذات ،فالنفس املريضة ،والتي حتمل العداء
لآلخرين ال يوفقها اهلل لنيل هذا اللون من املحبة ،فاألعامل السيئة ،والكبائر متنع املرء من
االرتقاء ،والقرب من اهلل ،جاء عن أمري املؤمنني عيل -كرم اهلل وجهه -أنه قال“ :إذا أكرم
اهلل عبدً ا شغله بمحبته»(.((3
فاملحبة تكرم من اهلل وليست معطى شخيص؛ ألن الذات اإلنسانية مفتونة بإراءة
الناس ما تراه فقط“ .وإنك وضعت أمام عينك زجاجة زرقاء وهلذا السبب بدا لك العامل
أزرق اللون فإن مل تكن عمى فاعلم أن هذه الزرقة من نفسك وحتدث عن نفسك بالسوء
وال تذكر به أحدً ا سواك”(.((3

ﷺ معرفة اهلل

بلوغ معرفة اهلل إدراك للحقيقة ،للمطلق ،فام بعد معرفته لجو زع بحث ،واحلكمة
احلسينية  -نسبة إىل اإلمام احلسني بن عيل -يف دعاء عرفة توجز عظمة املعرفة باهلل“ :إهلي،
ماذا وجد من فقدك ،أم ماذا فقد من وجدك؟ عميت عني ال تراك عليها رقي ًبا ،وخرست
صفقة ٍ
عبد مل جيعل له من حبك نصي ًبا” ،فاملعرفة باهلل تكون من خالل آياته ،وحكمه ،فاحلب
املؤسس عىل معرفة باهلل وبآياته ،هو يملك األهلية لتحقيق السعادة يف الدارين .فمعرفة اهلل
“آنس من كل وحشة ،وصاحب من كل وحدة ،ونور من كل ظلمة ،وقوة من كل ضعف،
وشفاء من كل سقم”(.((3
وأصل املعرفة توحيده ،وتنزهيه عن كل ما يشني ،فهو الواحد املتعال ،واإلقرار
بالعجز عن معرفته بداية توحيده ،وتوحيده مقدمة ملعرفة غريه ،وحمبته تستلزم حمبة اآلخرين.
“شهادة اإلنسان بوحدانية اهلل ،هي بداية احلب النظري ،واملعرفة النظرية ،والصالة هي

( ((3انظر :حممد اآلمدي ،غرر احلكم ،بريوت :دار اهلادي ،الطبعة األوىل1992 ،م.
( ((3جالل الدين الرومي ،مثنوي ،بريوت :دار الكتاب اللبناين ،ج ،2ص .149
( ((3حممد الريشهري ،إكسري املحبة ،دار احلديث للطباعة والنرش ،ص .43
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التطبيق العميل هلذه املعرفة وهذا احلب ألهنا التقاء باهلل واتصال به ،والزكاة عطاء وهي
أحد قوانني احلب ،والصوم امتثال ألوامر اهلل ح ًّبا فيه ،واحلج إحياء ألحد شعائر حب اهلل،
تذكارا حلب إبراهيم هلل وتقديم ولده الوحيد قربانًا هلل اً
دليل عىل حبه.((3(”..
ً

ﷺ ذكر اهلل

الذكر سبيل الطمأنينة القلبية ،واالجتامعية ،والذكر املقصود واملولج هلذه السكينة
هو احلضور اللحظي والدائم لقيم اهلل ،وأحكامه يف إدراك الفرد ،ويف تذكره ،ويف رؤيته
املستقبلية ،فالذكر ليس كلامت ،ولقلقة لسان ،بل هو حضور عىل مستوى الفعل ،وجتسيد
للقيم األخالقية ،وحيصل بذلك االتصال والتواصل مع احلرضة اإلهلية ،فيستمد الفرد
أفكاره ،وأقواله ،وأفعاله من احلرضة اإلهلية ،جاء يف احلديث“ :يقول اهلل لجو زع :إذا كان
الغالب عىل العبد االشتغال يب جعلته بغيته ولذته يف ذكري ،فإذا جعلت بغيته ولذته يف
ذكري عشقني وعشقته ،فإذا عشقني وعشقته رفعت احلجاب فيام بيني وبينه ،وصريت
ذلك تغال ًبا عليه ال يسهو إذا سها الناس ،أولئك كالمهم كالم األنبياء ،أولئك األبطال
حقا”(.((4

ﷺ خامتة

ويف فذلكة القول نقول :إن احلب البرشي عائد باألصالة إىل حب اهلل ملخلوقاته،
فاحلب شكل من أشكال الرمحة اإلهلية ،وهلذا السبب تلمس السكينة ونسامت الرمحة
يف املحبة ،والرتاث النبوي يؤكد عىل شمول رمحة اهلل للمتحابني يف اهلل ،والتي جتدها يف
تعبريات عدة ،واملحبة بني بني البرش ،تدوم وتتأصل إذا استمدت أصوهلا من املحبة اإلهلية،
تشوهيا له ،فاجلسد آلة احلياة ،وال يمكن أن تلتقي
وإنكار اجلسد ،ونعته باأليروسية ليس اَّإل
ً
نتعرف عىل
األرواح اَّإل من خالله ،فباجلسد نرى اآلخرين ،ومن خالل أجساد اآلخرين ّ
ذواتنا ،واإلخالص يف املحبة وف ًقا ملبادئ الرشع واألخالق متكِّن اإلنسان من االرتقاء إىل
عامل امللكوت األريض.

( ((3عيل السيد سليامن ،احلب بني الفلسفة والعلم ،مرجع سابق ،ص.117
( ((4عالء الدين اهلندي ،كنز العامل ،مرجع سابق ،رقم احلديث ،1872 :ص.125
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ﷺ مقدمة

غاية هذه املقالة الوقوف عند أمهية التوقيت املستمر يف قطاع التعليم
العمومي ودوره يف العملية التنمويةّ .
إن العملية التنموية تقتيض وحدة توقيت
الدينامية اإلنتاجية لسائر القطاعات باعتبارها قطاعات متكاملة وليست
منفصلة ،اَّإل أننا نالحظ أن قطاع التعليم العمومي استُثني من التوقيت املستمر،
األمر الذي من شأنه أن يؤ ّثر عىل حتقيق أهداف التوقيت املستمر يف القطاعات
األخرىّ .
إن املشكالت التي يطرحها عدم التوقيت املستمر عىل قطاع ما ،تكاد
تشبه املشكالت التي يطرحها يف قطاعات أخرى ،ال سيام املشكالت املتعلقة
بالنجاعة واإلنتاجية وتدبري الزمن؛ ذلك ّ
ألن نجاعة التوقيت املستمر يف قطاع
معني ال يتحقق إذا مل تندمج سائر القطاعات يف التوقيت املستمر.
وعىل هذا األساس نحاول أن ندرس املشكالت التي يطرحها غياب
التوقيت املستمر يف قطاع التعليم العمومي دون أن ننسى ّ
أن هذه املشكالت
نظرا للعالقة التي تربط بينها وبني قطاع
تطرح حتدّ ًيا آخر عىل سائر القطاعات ً
التعليم عىل مستوى املوارد البرشية.
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ﷺ يف التنمية التعليمية

جمرد قطاع يقع إىل
يمثل التعليم عصب العملية التنموية ورهاهنا األسمى ،فهو ليس ّ
جوار قطاعات أخرى قد ال يبلغ أثر هشاشته عليها يف جوانب حمدودة ،بل هو ّ
كل األشياء
يف الرتاتبية االجتامعية ألنّه اإلطار الذي تتجلىّ فيه العملية الرتبوية الكربى.

أسايس عىل وترية النمو واألمل يف التقدّ م
والتعليم من النّاحية املعيارية مؤرش
ّ
االجتامعي ،فال يعقل أن تتقدّ م القطاعات األخرى دون أن يكون ذلك اً
دليل كاف ًيا عىل
تقدّ م التعليم .فالتنمية يف قطاع التعليم ذات صفة متعدية ،إذ بقدر حاجة هذا القطاع إىل
تنمية سياساته وبراجمه فإن نجاح اخلطط التنموية يف القطاع التعليمي يمكّن املجتمع برمته
من النهوض .إنه هبذا املعنى حمطة االختبار األوىل لكل برنامج تنموي وقياس مدى نجاح
التنمية يف سائر القطاعات.

وكون النهوض بقطاع الرتبية والتكوين يقع يف صميم العملية التنموية ،فهذا يعني
أن أي تقدم يف سياساته وهياكله حيقق مردودية مزدوجة فهو بقدر ما حيقق تقد ًما لقطاع
التعليم يمكن للقطاعات األخرى من حتقيق خطوات عىل طريق التنمية .وهذا ليس وحده
ما يربر أمهية وخطورة التحديات التي تواجه قطاع التعليم ،وبالتايل جعله بمنزلة أب لسائر
القطاعات األخرى ،فال ينبغي أن نغفل أن موضوع الرتبية والتكوين هو اإلنسان؛ أي أغىل
رأسامل بال شك يمكن االستثامر فيه.
وإذا كان اإلنسان هو يف هناية املطاف حمور التنمية وصانعها ،فإن أي خلل يف مناهج
وسياسات ووضعية الرتبية والتكوين ستنعكس عىل اإلنسان .فال تنمية من دون إنسان
نامي وتنموي .وقطاع التعليم هو املسؤول األول عن مصري إنسان التنمية .وقد أصبحت
هذه احلقيقة من مس ّلامت الفكر التنموي والسياسات التعليمية.

حتسيسا
هناك ما يؤكّد عىل عمق املطلب التنموي يف جمال الرتبية والتكوين ،كام يشكل
ً
بخطورة املشكلة التي يعاين منها التعليم يف بالدنا ،حيث ال يزال شعار إصالح املنظومة
اً
شاغل يف كل احلكومات املتعاقبة منذ االستقالل .مما يؤكد عىل تبلور إرادة
مها
الرتبوية ًّ
عززت تنبيهات اخلطاب امللكي من مدى استشعار
سياسية جادة للنهوض بالقطاع .وقد ّ
خطورة ما يعانيه قطاع الرتبية والتكوين ،بعد أن أصبحت وضعيته ترتدد يف جممل النقاش
العمومي ال سيام يف ضوء ما تضمنته عدد من التقارير الدولية حول وضعية التعليم يف
بالدنا ،مثل تقرير البنك الدويل الصادر عام 2007م حتت عنوان« :الطريق غري املسلوك:
إصالح التعليم يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا» ،الذي صنّف التعليم يف املغرب
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يف منزلة متأخرة(((.

وكان منتدى دافوس االقتصادي عام 2010 - 2009م قد تطرق إىل الوضعية
احلرجة ملنظومة الرتبية والتكوين يف املغرب ،واحتالهلا لرتبة  87يف خدمات التعليم و الرتبة
 99يف التكوين والتعليم العايل من أصل  133دولة.
وال خيفى أن املغرب كان قد رشع يف خطوات إصالحية وحقق منذ ذلك الوقت
ً
أوراشا كثرية عىل هذا
الكثري من اإلنجازات عىل صعيد تنمية القطاعات ،كام أنه فتح
الصعيد ،ال سيام بعد أن حتدث تقرير اخلمسينية« :املغرب املمكن» ،عن االختالل الذي طال
املنظومة الرتبوية .كام ظهرت أمهية هذا املطلب يف اهتامم املبادرة الوطنية للتنمية املستدامة يف
لتعزز من مسار اإلصالحات .وهو أمر يتضح من خالل احلصيلة
تاريخ 18 :مايوّ 2005
األولية للربنامج االستعجايل لعام 2010 - 2009م وحتى حصيلة الدخول املدريس لعام
2011م.

وقد شكّل الربنامج االستعجايل فرصة الستدراك الكثري من صنوف اخللل يف
منظومة الرتبية والتكوين مست بنياته التحتية كام مست املحتوى واملضمون البيداغوجي يف
عملية اإلصالح ،هذا مع وجود عدد من الصعوبات املوضوعية التي جيب تدليلها يف مسرية
إصالح املنظومة الرتبوية.

ﷺ ملاذا موضوع التوقيت املستمر؟

اً
استعامل وتأمينًا ،وهذا األخري
إن للتوقيت املستمر عالقة بتدبري الزمن املدريس
يشكل جان ًبا أساس ًّيا يف منظومة الرتبية والتكوين .وهنا تكمن أمهية موضوع هذه املعاجلة.
كام نستطيع أن نؤكد عىل أمهية هذا املوضوع من خالل ربطه بإحدى املفهومات الرئيسية يف
تنمية قطاع التعليم ،أي ما يمكن أن نسميه بشمولية املشكلة الرتبوية.
تعترب العملية الرتبوية بنية متداخلة حيتل فيها الكائن البرشي رئيس البنية وحمورها
وتتنزل فيها املوارد البرشية منزلة البنية الفائقة .وهذه احلقيقة باتت من أوضح الواضحات
يف السياسات التعليمية واخلطط اإلصالحية التي ينهض هبا قطاع الرتبية والتكوين وتظهر
جلية يف مقدمة الربنامج االستعجايل؛ ذلك ألن البيئة الرتبوية والتعليمية هي التي تشكل
دعم تربو ًّيا ،وتعتمد
الوالدة الثانية لإلنسان .فإذا كانت التنمية يف سائر القطاعات تتطلب اً
((( البنك الدويل ،تقرير التنمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،الطريق غري املسلوك :إصالح
التعليم يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ملخص تنفيذي ،واشنطن.
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عىل اإلنسان النامي املتعلم ،فإن األمر يؤكد عىل أن البيئة التعليمية هي أساس التنمية.

وهذه حقيقة أرشنا إليها يف التصدير أعاله؛ اَّإل أن ما نعنيه بشمولية املشكلة الرتبوية
هنا ،أن أزمة الرتبية والتكوين هي يف هناية املطاف أزمة مركبة تتأثر بسائر أجزائها .ومهام
انصب النقاش يف جانب من جوانب املشكلة الرتبوية جيب أن يراعي ذلك سائر اجلوانب
َّ
األخرى ،حيث ال يوجد جانب اَّإل وله ارتباط عضوي باجلانب اآلخر .فالتفكري التجزيئي
يف املشكلة الرتبوية إذا ما جتاوز حدوده اإلجرائية واملنهجية ،فإنه لن يقدم سوى رؤية
مغلوطة تظهر بقدر ما ختفي من مشكالت القطاع.
تتكامل خمارج األزمة مع مداخل احلل يف املشكلة الرتبوية حيث تتآزر سائر األبعاد
واجلوانب يف متحد اسرتاتيجي لتوليد املخرج األكثر نجاعة عىل صعيد الرتبية والتكوين.
إحساسا من جانب آخر بمدى خطورة
وإذا كنا نقر هبذه احلقيقة من هذا اجلانب ،فإننا نزداد
ً
كل جوانب املشكلة الرتبوية .فشمولية املشكلة الرتبوية تفرض عدم إمهال أي جانب من
جوانبها؛ ألن التحدي يكمن أحيانًا يف كثري من اجلوانب التي نعتربها مهملة أو ال تشكل
خطورة عىل العملية التنموية يف القطاع .وعىل هذا األساس ال يوجد جانب من جوانب
تقرر يف
املنظومة الرتبوية ومشكالهتا املوضوعية مهمل بالنسبة ملرشوع اإلصالح الذي ّ
قطاع الرتبية والتكوين.

وهنا تأيت أمهية مطلب التوقيت املستمر يف جمال التعليم العمومي التي تقع يف واحدة
من أهم قضايا السياسة الرتبوية املتعلقة بتدبري واستعامل الزمن املدريس .وهي املشكلة التي
ترتاوح بني الرتدد واإلمهال مع أهنا تشكل مطل ًبا أساس ًّيا يف جممل النقاش العمومي الدائر
حول مشكالت التعليم العام .فقد ظلت مسألة تأمني الزمن املدريس من املسائل التي أولتها
الوزارة الوصية أمهية كبرية ،كام يتّضح ذلك من خالل مرشوع تأمني الزمن املدريس وزمن
التعلم الذي أعدته وزارة الرتبية الوطنية يف يوليو عام 2010م ،حيث جاء فيه« :من هذا
خاصا ملوضوع الزمن املدريس ،وزمن التعلم من خالل تعبئة
املنطلق أولت الوزارة اهتام ًما ًّ
كافة اجلهود قصد التصدي لكل الظواهر التي من شأهنا أن تعرقل برامج املنظومة الرتبوية،
وتقف دون حتقيق األهداف املنشودة املسطرة يف الربنامج االستعجايل»(((.
وهي تُعنى بكل ما من شأنه محاية الزمن املقرر للتعلم ،وتأمني إجراءات كافية
ملواجهة حتدي اهلدر يف الزمان املدريس .وإذا كان تدبري الزمن املدريس هو أحد األهداف

((( مرشوع تامني الزمن املدريس وزمن التعلم ،يوليو 2010م ،اململكة املغربية :وزارة الرتبية الوطنية والتعليم
العايل وتكوين األطر والبحث العلمي ،ص .3
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الكربى ملنظومة الرتبية تستقطب اهتام ًما مهماًّ يف عملية اإلصالح الرتبوي ،فإن التوقيت
املستمر يثري االهتامم نفسه بوصفه مسألة من مسائل تدبري الزمن املدريس .بل تتعدّ ى أمهيته
إىل سائر األبعاد األخرى ملا له من انعكاسات وآثار تربوية واجتامعية واقتصادية .إن الرتدد
الذي طبع مسار تطبيق هذا النمط من التوقيت املدريس شاهد عىل أننا نواجه واحدة من
مشكالت منظومة الرتبية والتكوين.

ﷺ عدم وجود مربر حقيقي لالستثناء

ال حظنا أن التعليم العمومي هو وحده الذي ظل مستثنى من التوقيت املستمر بعد
أن أخذت به سائر القطاعات العمومية مع بعض االستثناءات الضئيلة يف التعليم العمومي،
خاصة ما يتعلق ببعض القرى واملؤسسات التعليمية املحدودة يف بعض املدن .وقد زادت
حالة االستثناء هذه من حدّ ة النقاش العمومي حول موانع تطبيق التوقيت املستمر يف
جمال التعليم العمومي .فبعد أن كان هذا األخري يشكل جز ًءا من مطلب يشمل الوظيفة
خمتصا بالتعليم العمومي.
العمومية ،أمسى يف هناية املطاف مطلبا ًّ
وتزداد خطورة هذا االستثناء بعد أن سلك التعليم اخلاص مسلك سائر القطاعات
اخلاضعة للتوقيت املستمر ،هذا اً
فضل عن أن بعض القرى واملؤسسات التعليمية التي تتوفر
فيها الرشوط الالزمة من كفاية الوحدات والتجهيزات واملوارد البرشية تأخذ به يف نطاق
أيضا .وتأيت يف عداد أهم األسباب الداعية لإلقبال عىل التعليم اخلاص
التعليم العمومي ً
اً
فضل عن موضوع اجلودة ،إىل
وهجر التعليم العمومي بالنسبة لقطاع كبري من األرس
مالءمته للتوقيت املستمر املطبق يف سائر القطاعات العمومية.
إن تراجع جودة التعليم العمومي مقابل التعليم اخلاص ،ووجود رشخ فاحش بينهام،
مؤرشا عىل تدهور املنظومة الرتبوية ،ويعد اً
كبريا يف مسار التنمية املستدامة التي
يعد
خلل ً
ً
تسلك عليها بالدنا .كام أن هذا الوضع يناقض أهداف املخطط االستعجايل لإلصالحات
الذي تبنته وزارة الرتبية الوطنية (2010 - 2009م) حول مدرسة النجاح التي ختص
بالدرجة األوىل التعليم العمومي.

ومن الناحية املبدئية ،بام أن سائر القطاعات العمومية أدركت أمهية التوقيت املستمر
اً
مكمل بل رافدا للتوقيت
وتبنته ،فهذا جيعل التوقيت املستمر يف جمال التعليم العمومي
املستمر يف سائر القطاعات .وبام أن التعليم اخلصويص أدرك إجيابيات وأمهية التوقيت
إحلاحا عىل التعليم
املستمر وانعكاساته اإلجيابية عىل مستوى اجلودة ،فإن األمر يصبح أكثر
ً
العمومي؛ ألنه يستوعب الرشحية األكرب من املتمدرسني .ال ،بل ّ
إن تعميم التوقيت املستمر
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يف املؤسسات التعليمية العمومية ليس مكمال للتوقيت املستمر يف القطاعات األخرى
فحسب ،بل ّ
إن وجود التوقيت املستمر يف تلك القطاعات جيعل تعميمه يف التعليم العمومي
أمرا حتم ًّيا؛ ذلك ّ
ألن أولياء التالميذ يف هذه احلالة يضطرون إىل مغادرة مقرات عملهم
ً
لتفقد أبنائهم ،وتأمني حاجتهم الغذائية ،ومرافقتهم بني الفرتتني الصباحية واملسائية ،مما
يؤثر عىل مردودية القطاعات األخرى.

ﷺ التوقيت املستمر ،رضورة

مل يعد مطلب تطبيق التوقيت املستمر وتعميمه يف جمال التعليم العمومي يتطلب
إحلاحا من حيث املبدأ ،بعد أن خضعت له اإلدارة العمومية بام فيها قطاع إدارة التعليم،
ً
اً
اً
معمول به يف جمال التعليم اخلصوص وبعض املؤسسات التعليمية
فضل عن كونه توقيتًا
العمومية.
وقد تأكدت أمهيته يف سائر القطاعات مما يؤكد أن مشكلته يف جمال التعليم العمومي
هلا صلة بمشكالت تطبيقية عارضة هي ما ينبغي عىل اإلدارة التعليمية النظر فيها وإعداد
خمطط الحتواء مشكالته لترسيع العمل به يف هذا املجال ما دام أن مطلب تنفيذه سيظل
ملحا ،من شأن تأجيله أن يراكم مشكالت إضافية ،كام من شأنه أن يعمق الصعوبات
مطل ًبا ًّ
اً
حلول جدُّ معقدة عىل املدى املتوسط واملنظور ،ناهيك عن أن مردودية التعليم
ويفرض
اخلصويص املتحققة بفضل التوقيت املستمر قد جتعل الفجوة بني التعليمني اخلاص
فرصا كثرية وإمكانيات مهمة تعد من
والعمومي أكرب عىل املدى البعيد .كام ستفوت ً
حصائل تطبيق التوقيت املستمر وتعميمه يف هذا القطاع.

وعند إحصاء إجيابيات التوقيت املستمر يف جمال التعليم العمومي ،يتضح أن األمر
يتجاوز غلبة إجيابياته عىل سلبياته .بل تكاد تكون سلبياته ناجتة عن عدم إمكانية تطبيقه
ضمن رشوط ناجعة .وعادة ما يكون رجحان اإلجيابيات وتفوقها عىل السلبيات وحتقق
منسوب معقول من املردودية يف جمال التدبري القطاعي اً
عامل كافية للحديث عن رضورته
ال عن نافلته.

ﷺ التوقيت املستمر بني االعرتاضات الوامهة واملوانع املوضوعية

يف جممل النقاش املتعلق بالتوقيت املستمر يف جمال التعليم العمومي ،نستطيع التمييز
منهج ًّيا بني نوعني من االعرتاضات :اعرتاض مبدئي يعترب أن التوقيت املستمر مرض بالعملية
الرتبوية وذو مردودية سيئة عىل تكوين املتعلمني ال سيام التالميذ يف الصفوف األوىل من
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التعليم االبتدائي ،اً
فضل عن األرضار االجتامعية واألرسية النامجة عن تطبيقه؛ وهؤالء،
يعتربون الوضعية احلالية الستعامل الزمن صحيحة ،وال يرون أي رضورة إلعادة النظر
يف مسألة تدبري واستعامل الزمن املدريس .فالتوقيت املستمر ال يالئم الرشوط البيداغوجية
والسيكولوجية واالجتامعية للتعلم لدى املتعلمني من األطفال بغض النظر عن مدى قدرة
املوارد البرشية والتجهيزات الالزمة التي يتوفر عليها القطاع.
وإذا كان هذا االعرتاض املبدئي يته ّيب تطبيق التوقيت املستمر ،ويقرؤنه قراءة
جتزيئية أو تآمرية مشوبة بر ّدة فعل ضد احلركة املطلبية للنقابات واألحزاب السياسية ،فإن
ثمة رأ ًيا آخر يستند اعرتاضه إىل حيثيات غري مبدئية ،أي عىل حيثيات إجرائية وظرفية تبدو
مانعة من تطبيق التوقيت املستمر .وهذا االعرتاض ليس مبدئ ًّيا ،وإنام هو اعرتاض إجرائي
ظريف موضوعي.
وأصحاب هذا املوقف ال يامنعون من األخذ بالتوقيت املستمر إن هم اقتنعوا
بإجيابياته ومردوديته الرتبوية والقطاعية عمو ًما .وقد ال حظنا أن معظم جوابات الوزارة
الوصية تتبنى املوقف الثاين؛ أي االعرتاض القائم عىل أساس الظرفية غري املناسبة لتطبيق
التوقيت املستمر يف جمال التعليم العمومي .وحيث م ّيزنا بني املوقفني بصورة منهجية،
نرى أن اجلواب عن املوقف األول أجدر ،ما دام ال خالف حول املوقف اإلجرائي املرتبط
بالظروف العارضة وليس باالستثناء اجلوهري لقطاع التعليم العمومي يف هذا الصدد؛ فإننا
نعترب أن احلديث عن موانع موضوعية ال خالف حول وجودها ،لكنه مقدور عليها عىل
املدى املتوسط والبعيد وهو مقتىض التنمية املستدامة كام أكدت عليها اخلطة الوطنية للتنمية
املستدامة ،وليست موانع جوهرية غري مقدور عليها.

إننا إذا ما د ّللنا كل الصعوبات التي جتعل تطبيق التوقيت املستمر عسرية ،فسنكون
أمام مؤرش أسايس لقياس نمو منظومة الرتبية والتكوين يف بالدنا .أي بقدر ما يتمكن قطاع
التعليم من احتواء اآلثار السلبية لتطبيق التوقيت املستمر -والتي هي ناجتة عن خصاص
لوجيستيكي وبيداغوجي يف املنظومة الرتبوية -سنكون إذن أمام وضعية متقدمة يف مسار
تطور قطاع التعليم.

يف استقصاء االعرتاض عىل التوقيت املستمر

جيري جدل يف سياق النقاش العمومي حول مسألة التوقيت املستمر يف جمال التعليم
العمومي يرتدد بني إجيابياته وسلبياته .وهيمنا البدء باحلديث عن تلك االعرتاضات
صحتها قبل احلديث عن إجيابيات التوقيت املستمر يف ثنايا ر ّد هذه
املتداولة واختبار مدى ّ
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االعرتاضات .يالحظ أن أغلب املعرتضني عىل التوقيت املستمر يف التعليم العمومي ال
يشكّلون التيار الغالب من رشائح املجتمع اً
فضل عن عدم وجود حتسيس بإجيابيات هذا
التوقيت.

ويتأكد ذلك من خالل عزوف رشحية واسعة من املجتمع عن تسجيل أبنائها يف
دائم باجلودة أو
املدارس العمومية لصالح املدارس اخلاصة ،حيث ال يتعلق األمر هنا اً
مقتضيات سوق الشغل؛ فمن بني هذه الرشائح يوجد قسم كبري من أبناء الطبقة املتوسطة
أو أقل منها يتحملون عبء النفقة عىل تع ُّلم أبنائهم يف املدارس اخلاصة ،وذلك ألسباب
تتعلق من جهة أخرى بمدى مالءمة استعامل الزمن يف التعليم اخلاص مع التوقيت املستمر
املعمول به يف القطاع العمومي .دون أن ننسى أن هذا العزوف عن املدارس العمومية يتعلق
بالصفوف األوىل لالبتدائي ،مما يؤكد أن األمر ال يتعلق بالرضورة بمقتضيات سوق الشغل
الذي ال يعنى به مستوى التعليم االبتدائي.
وإذا استثنينا من يرى عدم إمكان تنفيذه ألسباب تتعلق بموانع موضوعية وليس
بسلبيات ذاتية هلذا النوع من التدبري للزمان املدريس ،فإننا نقف عىل مربرات ال تستحرض
القاعدة األثرية اخلاصة باملقاربة الشمولية للمشكلة الرتبوية .فإن إغفالنا هلذه القاعدة
االسرتاتيجية يف تدبري قطاع التعليم أو سائر القطاعات ،حيول دون التشخيص احلقيقي
ملشكالت وأزمات الرتبية والتكوين؛ بل بموجبه يصبح ما هو جمرد مشكل عارض ،مشك اًِّل
رئيسا ،كام يؤدي إىل الكثري من االلتباس يف تكوين صورة موضوعية عن حقيقة
جوهر ًّيا ً
املشكلة وحدودها.
ويمكن إمجال أهم االعرتاضات عىل تطبيق التوقيت املستمر يف التعليم العمومي يف
أربع اعرتاضات رئيسة:

االعرتاض األول :يتعلق باملوقف من تسييس مطلب التوقيت املستمر ،باعتباره
اً
وشكل من
غال ًبا ما ُينظر إليه عىل أساس مكتسبات مطلبية عامة داخل الوظيفة العمومية
العدوى الذي ينتقل من نطاق الوظيفة العمومية إىل قطاع التعليم العمومي املستثنى حتى
اآلن يف الغالب من قرار تطبيق التوقيت املستمر .ومثل هذا املطلب ال يراعي خصوصية
رئيسا جيب مراعاة مطالبهم غري املعرب
قطاع الرتبية والتكوين الذي يشكّل فيه التالميذ هد ًفا ً
عنها ،ودراستها بام يوافق النتائج العلمية التي توفرها األبحاث البيداغوجية والسيكولوجية
واالجتامعية املفرتضة.
االعرتاض الثاين :يتعلق باألبعاد االجتامعية التي يسببها التوقيت املستمر ،عىل
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مستوى استنزاف القدرة الرشائية للعوائل التي تضطر إىل تأمني الغذاء ألبنائها داخل
مدارس ال تتوفر عىل مرافق ومطاعم تل ّبي الغرض ،كام ينتج عنه اإلكراه نفسه بالنسبة
اً
ففضل
للمعلمني واألساتذة غري القادرين عىل توفري ثمن وجبات الغذاء خارج البيت.
عن هذا اإلكراه ذي الصلة بالقدرة الرشائية للمعلمني وعوائل التالميذ ،هناك ما يؤثر
عىل التقاليد والعادات الغذائية عىل مستوى النمط والسلوك الغذائي اجلديد وكذا آثاره
االجتامعية واألرسية .من حيث إن هلذه العادة صلة باالستقرار االجتامعي ملؤسسة األرسة
انطال ًقا من أن هذه العوائد الغذائية ال تقف عند حدّ تلبية احلاجة البيولوجية إىل الطعام ،بل
لتحوهلا إىل طقوس اجتامعية .وتزداد أمهية هذا
نظرا
ُّ
هلا عالقة بحاجات اجتامعية وأرسية ً
املطلب االجتامعي كلام استحرضنا وجهة نظر بول باسكون حول تركيبية املجتمع املغريب
الواقعة بني منطقة جتاذب نزعة التقليد ونزعة التحديث .وعليه ،فإن التوقيت املستمر
اهتزازا يف صميم هذه التقاليد االجتامعية الرضورية الستقرار مؤسسة
من شأنه أن خيلق
ً
األرسة(((.
االعرتاض الثالث :ويتعلق بقدرات التلميذ مضا ًفا إليه حجم املقررات التعليمية.
ومفاده أن إمكانات التلميذ ال سيام يف الصفوف األوىل من التعليم االبتدائي ال تتيح له
الرتكيز عىل مدى  6أو  7ساعات .كام أن حجم الربامج التعليمية مرهق ويتطلب وقتًا
وجهدً ا مضا ًفا الستيعابه.
االعرتاض الرابع :وهو اعرتاض مشرتك بني املعرتضني مبدئ ًّيا وبني املعرتضني
ظرف ًّيا ،ولكل نظرته اخلاصة إىل هذا االعرتاض.
وتبدو هذه االعرتاضات مهمة إذا نظرنا إليها نظرة ظاهرية .بل تبقى جوانب أساسية
منها ملحة يف سياق تطبيق التوقيت املستمر ،جيب أخذها بعني االعتبار بوصفها من معيقات
التطبيق الناجع للتوقيت املستمر وليست من موانعه .وينبغي للتوقيت املستمر أن جييب عن
كل هذه االعرتاضات بالتخطيط والعمل بوصفه حتد ًيا من حتديات تطبيقه.

واحلد املعقول يف سائر هذه االعرتاضات كوهنا متنح خصوصية لقطاع الرتبية بوصفه
ليس اً
جمال للعمل والتدبري يتعلق بحصائل ومردوديات إنتاجية تتصل بعامل األشياء ،بل
هو قطاع يتعلق بحصائل ومردوديات إنتاجية تتصل بعامل اإلنسان تربي ًة وتكوينًا .ومن هنا
خطورته واستثنائيته .لكن هذه اخلطورة وذاك االستثناء ال يمنع من البحث عن حلول
لتجاوز معيقاته؛ ألننا سندرك إجيابيات التوقيت املستمر بشكل أكرب حينام نتخطى كل هذه
((( زهرة إيدموح ،حوار مع عبدالرحيم العطري ،املنعطف ،العدد  ،2342الثالثاء  19يوليو 2005م.
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الصعوبات.

ﷺ يف نقد حقيقة هذه االعرتاضات

ونستطيع أن نجيب عن تلك االعرتاضات األربعة اً
جممل فيام ييل :واضح أن هناك ما
ينقص هذه االعرتاضات عمو ًما من رؤية اسرتاتيجية لإلصالح والتجديد يف قطاع الرتبية
والتكوين .وتكاد تكون تلك االعرتاضات نتيجة رؤية جتزيئية للمشكلة ال تأخذ بعني
االعتبار املقاربة الشمولية للمشكالت التي يعاين منها القطاع ،اً
فضل عن أهنا قراءة متعجلة
يف مشكلة التوقيت املستمر.

قياسا خاط ًئا عىل املراحل التي عرفها التعليم يف بالدنا ،حيث
وعادة ما يقيم هؤالء ً
واجه التمدرس ظرو ًفا صعبة للغاية عىل أساس التدبري التقليدي للزمان املدريس .وال يفتأ
هؤالء املعرتضون أن يؤكدوا من خالل هذا القياس اخلاطئ أن مقتىض النهوض بقطاع
كبريا من مشكالت
الرتبية والتكوين يستند إىل التطور الذي عرفه القطاع ،وبأن جز ًءا ً
نموذجا للمستقبل،
التعليم املرتاكمة من الكثري جتارب تطبيق سياسات ناقصة ،ال تصلح
ً
بل تلك مراحل من التعليم جيب عدها فيام هو تارخيي ومتجاوز ،ألننا بصدد ورش مفتوح
يف إصالح قطاع الرتبية والتكوين يعترب باملايض ويتطلع إىل املستقبل ويأخذ بعني االعتبار
كل مظاهر التقدم الذي يعرفها جمال الرتبية والتكوين يف البالد املتقدمة .كام أن املوقف نفسه
يرسي عىل عموم الوظيفة العمومية حيث تتأكد انطباعات املعرتضني عىل التوقيت املستمر.
ويكفي أن نقف عىل تلك االعرتاضات األساسية التي يسوقها املعرتضون عىل التوقيت
املستمر لندرك أمهية ما أرشنا إليه.

جوا ًبا عن االعرتاض األول

لعله كان من قبيل املصادفة أن بداية اقرتاح اخلروج عن نظام التناوب املدريس تم
مطروحا عانى
دائم مطل ًبا
ً
يف ظل حكومة التناوب .هذا مع أن مطلب التوقيت املستمر كان اً
من سياسة التأجيل والرتدد قبل أن تطبقه يف القطاع العام باستثناء التعليم العمومي .فقد
تكونت جلنة للتفكري يف اآلثار اإلجيابية والسلبية للتوقيت املستمر منذ 1976م كام أصدر
الوزير األول حممد عصامن مرسوم تطبيق التوقيت املستمر اخلاص بفصل الصيف .وشهد
عام 1980م حماولة لتكريس العمل وفق التوقيت املستمر يف غري فصل الصيف .وحيث
واجهت تلك الدعوة اعرتاضات ،تم العمل به يف املناطق التي تعاين ارتفا ًعا يف درجة
احلرارة مثل مراكش ووجدة .كام اعتمد املجلس الوزاري بطنجة التوقيت املستمر يف 7
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يوليوز 2005م .ويرى البعض أن الدراسة التي اعتمدهتا احلكومة سنة 1998م جاءت
متطابقة متا ًما مع النتائج التي توصلت إليها جلنة التفكري يف سلبيات وإجيابيات التوقيت
املستمر عام 1976م(((.
واعتقد البعض بام أن التوقيت املستمر أصبح جز ًءا من املطالب التي ترفعها النقابات
وجيري حوله نقاش عمومي ،أنه ال يعدو أن يكون سوى موضوع خاضع للتسييس ال
هيمه تأمني مكتسبات إضافية
يراعي متطلبات وحاجيات التع ّلم لدى التالميذ بقدر ما ّ
للمعلمني واألساتذة .وال شك أن جز ًءا من ذلك صحيح إذا ما نظرنا إىل التوقيت املستمر
نظرة مطلبية أو نقابية جمردة ال تستحرض رزمة اإلجيابيات واآلثار النافعة الناجتة عن تطبيقه.
قديم منذ
فمن جهة ال خيفى أن مطلب التوقيت املستمر يف سائر القطاعات ظل مطل ًبا اً
االستقالل .وكان أهم أسباب الرتدد الذي طبع السياسات القطاعية يف تطبيقه راجع اىل
عدم اكتامل الرشوط الالزمة الستيعاب اآلثار السلبية لتطبيقه .ومع ذلك ظلت القطاعات
تنفتح عىل التوقيت املستمر بصورة مستقلة حسب إمكانيات كل قطاع.

وإذا ح ًّقا كانت األسباب االقتصادية ال سيام تلك املتعلقة بارتفاع سعر الطاقة قد
رسع من وترية تطبيقه يف الوظيفة العمومية باستثناء التعليم العمومي ،فإن ذلك ال يعني
ّ
أن املطلب يف النتيجة هو استجابة إلكراهات ماكرواقتصادية حمض؛ ألن احلكومة نفسها
مربرا
استثنت التعليم العمومي من هذا اإلجراء ،ومل جتعل من احلاجيات املاكرواقتصادية ً
لتطبيقه عىل قطاع الرتبية والتكوين ،ملا يمكن أن ينجم عن تطبيقه من أرضار يف ضوء
الوضعية الراهنة لقطاع الرتبية والتكوين.

عزز هذه القناعة هو الوترية التي ميزت مسار تطبيق التوقيت املستمر
ويبدو أن الذي ّ
منذ سبعينيات القرن املايض إىل اليوم .فبينام متيزت السنوات السابقة بالرتدد ،جاء قرار
تطبيق التوقيت املستمر يف القطاع العمومي يف هناية املطاف بشكل حاسم وفوري .وقد
اتضح من خالل ترصحيات حكومة إدريس جطو ما فهم منه عدم إدراج التوقيت املستمر
يف أولويات الربنامج احلكومي ،مما زاد يف إمهاله .وذلك قبل أن تفاجئ احلكومة الرأي العام
من دون سابق إنذار بقرار تطبيق التوقيت املستمر يف الوظيفة العمومية بشكل رسمي يف 9
يونيو عام 2007م .وحيث تزامن القرار مع االرتفاع الكبري يف سعر الطاقة -وهو كذلك-
ساهم ذلك يف حجب أمهية هذا االختيار يف استعامل الزمن املدريس واختزاله يف إكراهات
ماكرواقتصادية.
((( هاكش حممد ،التوقيت املستمر بعد ثالثني عا ًما من التجرجري ،كرونولوجيا :لالحتاد النقايب للموظفني©،
2007م.
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مجا عن دراسات مستوفية إلجيابيات
وقد اعترب البعض أن رسعة اختاذ القرار مل يكن نا ً
وسلبيات التوقيت املستمر كونه جمرد استجابة عاجلة لتحدي الوضع االقتصادي .وال
الصلة بمطلب التوقيت املستمر .فقد
يستحرض هذا االحتجاج مجلة من املعطيات ذات ّ
جاء جواب وزير حتديث القطاعات العمومية سنة 2006م جوا ًبا عن أسئلة شفوية ختص
التوقيت املستمر ليؤكد أن املوضوع له سابقة يف اهتامم السياسات القطاعية ،حيث حتدث
عن أن احلكومة مل تتخذ اعتامد هذا التوقيت دون دراسة معمقة ،بل كان حمط نقاش وبحوث
مكثفة وموائد مستديرة ...واحلكومة ،يضيف الوزير ،ملا قررت الدخول يف هذا املرشوع،
ً
تنفيذا واستجاب ًة هلذا املطلب ..إذ تبينّ الدراسات أن أكثر من  %85من املوظفني
دخلته
حي ّبذون العمل هبذا التوقيت.

هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن هذا التوقيت ليس جديدً ا يف بالدنا ،إذ إن العديد
من املؤسسات العمومية تعتمده منذ سنوات ،بحيث إن  82مستخدم ًا من بني 130.000
داخل هذه املؤسسات يعملون به اآلن ،وربام منذ عقود .اً
فمثل بالنسبة للمكتب الرشيف
للفوسفاط الذي يضم نحو  20.800مستخدم ،يعتمده منذ سنة  ،1979بينام يعمل به
مستخدمو السكك احلديدية والبالغ عددهم  9497مستخد ًما.
ومن جهة ثانية ،يقول الوزير ،فإن بالدنا تعترب هي الوحيدة التي ال تعتمده ربام يف
حوض البحر األبيض املتوسط ،ولكن حتى بالنسبة لبلدان هذا احلوض وعىل اخلصوص
أيضا قاموا بدراسات يف املوضوع وأدركوا مدى أمهيته وإجيابيته ومن
األوروبية منها ،هم ً
ثمة اعتمدوه((( .وحسب تقرير رشكة (س إ س أوسلتون) املتخصصة التي طلبت منها
ّ
حكومة التناوب سنة 1998م إجراء دراسة حول التوقيت املستمر ،واعتمدت من قبل
وزير الوظيفة العمومية يف تطبيق التوقيت املستمر ،فإن  %80من املوظفني حي ّبذون التوقيت
املستمر ناهيك عن املوقف اإلجيايب للنقابات العاملية واهليئات التي مت ّثل رجال األعامل(((.

جوا ًبا عىل االعرتاض الثاين

أشار البعض إىل اجلوانب االقتصادية املتعلقة بعجز القدرة الرشائية للمعلمني
واألساتذة والغالبية من عوائل املتمدرسني يف تأمني سعر وجبة الغذاء اليومي خارج
مقتضيات التدبري الغذائي داخل األرسة .ومن جهة أخرى جيري احلديث عن األرضار

((( جريدة البالغ الصحفي ،يف  30أغسطس .2006
((( هاكش حممد ،التوقيت املستمر بعد ثالثني عا ًما من التجرجري ،كرونولوجيا :االحتاد النقايب للموظفني©،
2007م.
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السيكولوجية واالجتامعية للتوقيت املستمر وآثاره السلبية عىل مستوى استقرار مؤسسة
األرسة.

وتعتمد هذه املقاربة عىل املنظور السوسيولوجي والسوسيواقتصادي .وهي مقاربة
مهمة وجيب أن تؤخذ بعني االعتبار ،لكنها غري كافية حلجب إجيابيات ورضورات تطبيق
التوقيت املستمر؛ ألن هذه املقاربة تعتمد نظرة اجتامعية كالسيكية ملؤسسة األرسة وحاجياهتا
االجتامعية والنفسية ،وال تالحظ التطور احلثيث الذي يفرض الكثري من األوضاع اجلديدة
عىل املجتمع ،ويدفع إىل مزيد من التك ُّيف اَّ
اخللق لتأمني جدلية التقليد واحلداثة التي وصف
هبا بول باسكون املجتمع املغريب ذي الطبيعة املركّبة.
فمن جهة تبدو هذه املقاربة صحيحة ،لكنها مت ّثل صفة لسائر املجتمعات .ولو حتدثنا
هنا عن االستثناء املغريب فإنه ال مناص من القول بأن طبيعة املجتمع املركبة والواقع يف
منعطف جتاذب بني نزعتي التقليد والتحديث ،تفرض سياسة تطويرية الحتواء هذه اجلدلية
وتوفري بيئة حاضنة لتكيف خالق بني ثوابت اهلوية االجتامعية ومتطلبات التحديث.
واحلديث عن أن العادات الغذائية هي أبعد من كوهنا حاجة بيولوجية ال يكفي لالرهتاب
من تطبيق التوقيت املستمر؛ ذلك ألن اخلري عادة والرش عادة .ومنطق التطوير واإلصالح
ال توقفه العوائد االجتامعية ،ال سيام حينام تصبح متخ ّلفة عن التقدّ م احلاصل يف جمال تدبري
الزمن املدريس .فليست املجتمعات التقليدية وحدها من يعرف عالقات اجتامعية ذات
طابع طقويس ،بل املجتمع املتقدّ م واحلديث خيلق طقوسه باستمرار.
إن السوسيولوجيا متنحنا الكثري من إمكانيات فهم املجتمعات يف وضعية ما ،لكنها
ليست هي املعنية بتقديم وصفة حقيقية للتطوير والتقدّ م .لذا فعدو السوسيولوجيبا هو
التطور الذي جيرف الكثري من حقائقها ويفرض عليها وترية خمتلفة يف الدراسة املستديمة
يقرر أو يضع
للمجتمع .فالسوسيولوجيا داعمة لالسرتاتيجيا القطاعية ،وليست هي من ّ
الوصفة يف خطط اإلصالح .هذا بغض النظر عن وجود اختالف يف تأويل الظاهرات
والسلوك االجتامعي.

وبناء عىل موقف دوركهايم من الظواهر االجتامعية فإن عد ًدا من الظواهر االجتامعية
تغدو أشبه بالنفايات إذا فقدت وظيفتها االجتامعية .هنا نتساءل :إىل أي حدّ باتت عاداتنا
نفرق بني الظواهر االجتامعية
الغذائية تستجيب للتطور االجتامعي والثقايف .هنا ال بد من أن ّ
إحلاحا عىل الواقع اليومي وبني نوستاجليا السوسيولوجوية؛ ال سيام حينام
اجلديدة األكثر
ً
تصبح هذه األخرية عائ ًقا ضد التّقدم.
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ويمكننا هنا القول بأن ما يتعلق بالقدرة الرشائية لتأمني وجبات الغذاء ،هو أمر
رضوري التفكري فيه بصورة استعجالية قبل تنفيذ التوقيت املستمر وموازاة معه .فبال شك
سوف يضطر التوقيت املستمر أن يفرض وترية خاصة وعادة جديدة يف سلوكنا الغذائي.
كثريا عن عادات املجتمعات ال سيام املتقدمة .ويعترب
إن عادة املغاربة الغذائية تكاد ختتلف ً
التوقيت املستمر مناسبة لتغيري هذه العادات لصالح عادات أكثر عقالنية يف االقتصاد
الغذائي.

إن عدم مناسبة استعامل الزمن املدريس يف التعليم العمومي مع التوقيت املستمر
تسجل عىل
املعمول به يف القطاعات العمومية ،خيلق مشكلة التغ ّيب يف تلك اإلدارات ،التي ّ
الكثري من املوظفات وشغيالت قصد حتضري وجبة الطعام ألبنائهم .ويؤكد اكتظاظ املرور
يف أوقات الدوام عىل أن التوقيت املستمر يف القطاعات العمومية يعاين الكثري من اهلدر؛ ألن
مثل هذه العادات تؤدي إىل هذه االختالالت.
وهذه العوائد االجتامعية تتغيرّ بقوة الواقع الذي تفرضها صريورة حتديث القطاعات.
كام يمكن احتواؤها بالرفع من معدل التحسيس والتوجيه الذي جيب أن يرافق مسارات
ثمة مطل ًبا أساس ًّيا ساب ًقا لتطبيق التوقيت
انتقالنا برسم التنمية املستدامة .هذا ناهيك عن أن َّ
املستمر ،يتعلق بتوفري مرافق ومطاعم داخل املؤسسات التعليمية.

احلاجة املاكرواقتصادية

ولعله من املفارقة أن املعرتضني عىل التوقيت املستمر بحجة اآلثار االقتصادية التي
تنعكس عىل تغيري سلوك وأنامط الذهاب واإلياب ووجبات الطعام ،هم أنفسهم ال يولون
أمهية للمردودية املاكرواقتصادية الناجتة عن تطبيق التوقيت املستمر .فإن كان هذا هو سب ًبا
حقيق ًّيا ،فإن اآلثار املاكرواقتصادية تبقى هلا األولوية يف العملية التنمية مع إمكان رفع
التحديات االقتصادية النامجة عن تطبيق التوقيت املستمر من خالل وضع خطط للتدبري
اللوجيستيكي يف القطاع الرتبوي.
وعمو ًما يبدو أن مشكالت التوقيت املستمر يف التعليم العمومي من هذا اجلانب
املتعلق بالقدرة الرشائية ،هي نفسها مشكالت التوقيت املستمر يف سائر القطاعات العمومية
األخرى ،من حيث هي مشكالت ذات أسباب هلا صلة بقضايا أخرى يتعلق بعضها بالوضع
السوسيواقتصادي .إن تطبيق التوقيت املستمر ال يعني وجود خمطط هنائي لتطبيقه من دون
مراعاة هذه املعيقات ،بل يقتيض األمر مواصلة البحث يف الطرق والوسائل اللوجيستيكية
وأيضا تطوير هذه السياسية من
والبيداغوجية لتفادي كل مشكالته باجتاه صفر مشكلةً ،
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أيضا.
تدبري الزمن املدريس لتحقق كل أهدافها املقرر ً

أمرا مطلو ًبا عىل طول تنفيذ هذه السياسية؛ ألننا يف حالة تطور
إن التجدد سيظل ً
مستمر وتنمية مستدامة .وال شك أن من األخطاء التي نقع فيها هو عندما نرهن السياسات
القطاعية ملشكالت جزئية عارضة .نعم ،يمكن احلديث عن رضورة بل أولوية محاية
السياسة االجتامعية يف كل مبادراتنا اإلصالحية .لكن ال جيوز أن نرهن مستقبل التنمية
هلذا النوع من املقاربات التجزيئية التي تغفل ليس فقط احلاجات املاكرواقتصادية للمجتمع
فحسب ،بل حتول دون املسامهة يف انتعاشه بام يعود جمد ًدا بالنفع لسائر القطاعات.
ويبدو أن أهم طريقة لتدبري األزمات هو حينام نوازن بني مقتضيات السياسة
االجتامعية واملقتضيات املاكرواقتصادية .وهنا يساهم التوقيت املستمر يف تقليص الضغط
عىل صندوق املقاصة فيام خيص سعر الطاقة واملحروقات .وإذا كان املغرب قد استطاع
التخفيف اً
قليل من هذا الضغط عشية اختاذ احلكومة قرار تطبيق التوقيت املستمر يف القطاع
العمومي ،فإن املهمة ستظل غري كاملة إذا ما استمر التعليم العمومي يف معظمه مستثنى
من هذا التوقيت .ويبدو أن االستثامر يف النهوض بالبنية التحتية املستوعبة لتطبيق التوقيت
املستمر يف سائر مؤسسات التعليم العمومي سيعود بمردودية اقتصادية عىل املستوى
املاكروإقتصادي.

إن امليض يف تأمني هذه البنيات واملوارد البرشية الالزمة لتحقيق هذا املطلب ،ال يعترب
إرها ًقا للنفقات دون مردودية .بل هو اً
استثامرا يف الرتبية والتكوين ،هو يف
فضل عن كونه
ً
الوقت نفسه شكل من التدبري يف اقتصاد النفقات؛ حيث ُي ِّؤمن سو ًقا للشغل لتأمني كفاية
املوارد البرشية املطلوبة وكذا عمليات بناء املرافق والوحدات وسائر املؤسسات التعليمية،
ويف الوقت نفسه يشكل مقدمة تنموية لتحقيق عدد من األهداف ،واحدة منها ختفيض
الضغط عىل استهالك الطاقة التي تعترب يف مقدمة االستهالكات املرهقة والعائقة أمام الكثري
من السياسات املاكرو اقتصادية.
املقاصة
يكفي أن احلكومة كانت قد اقرتحت ختصيص  17مليار درهم لصندوق
َّ
يف مرشوع ميزانية  ،2011مسجلة زيادة بنسبة  3مليارات مقارنة بالعام املايض .وتزامن
هذا االرتفاع يف خمصصات صندوق املقاصة بارتفاع حاد يف سعر املحروقات حيث بلغ
دوالرا يف األسواق العاملية .وكان ذلك يف صيف 2007م نتيجة
سعر الربميل الواحد 143
ً
األزمة العاملية .ومع أن سعر الربميل قد تراجع اً
قليل اَّإل أن األزمات اإلقليمية والدولية حتتّم
إجياد تدابري ف ّعالة لتخفيف الضغط عىل صندوق املقاصة .إن مراعاة السياسة االجتامعية
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للحكومة جيعل املخرج الوحيد يف تدبري استعامل الزمن يف القطاع العمومي .وإن كان
اجلانب املاكرواقتصادي ليس هو العامل الوحيد الذي يفرض تطبيق وتعميم التوقيت
املستمر ،اَّإل أنه يظل جان ًبا مهماًّ يتعينّ مراعاته يف هذا اإلطار.

احلاجة االجتامعية

وال جمال الختزال خماطر التوقيت املستمر يف اهتزاز مؤسسة األرسة؛ ألن مؤسسة
األرسة نفسها ويف ظل التوقيت العادي تعاين التحدي نفسه عىل مستوى تقليص أوقات
التقاء أفراد األرسة .هذا مع أننا يف مؤسسة التعليم نحرص عىل توفري إمكانات تربوية
وبيداغوجية ناجعة جتعل الوسط الرتبوي بمثابة حاضن أسايس للتالميذ ،ويقوي مناعتهم
من االنحرافات الناجتة عن مغادرهتم املدرسة أثناء غياب اآلباء يف حال كوهنام موظفني أو
عاملني يف القطاعات العمومية.
خطريا عىل مؤسسة األرسة وعىل احلاجيات السيكولوجية
يكون األمر كذلك
ً
واالجتامعية إذا كنا نتحدث عن وجود األطفال يف الشارع خارج العناية الرتبوية ،أما
واألمر يتعلق بوسط تربوي فإن احلاجات االجتامعية والسيكولوجية للتالميذ ستعوض
بشكل حيقق الكثري من االستقرار النفيس واالجتامعي للطفل .إن الرتبية والتوجيه واملناخ
التواصيل ال يتوقف داخل املدرسة ،سواء يف حصة الدرس ،أو احلصص الرتفيهية ،أو حتى
حني وجبات الغذاء.

ويف صميم املنفعة االجتامعية نتحدث عن منفعة اإلنسان حمور وصانع التنمية نفسه.
ونتحدث هنا عن شقني من هذه املنفعة حسب املستفيدين منها .هناك طاقم املعلمني
واإلداريني يف املؤسسة التعليمية ،وهناك التالميذ من جهة أخرى .أما من ناحية هيئة
التدريس والطاقم املسيرّ يف املؤسسات التعليمية ،فإهنم سيحققون املنافع نفسها التي حتققت
لسائر أطقم القطاع العمومي اآلخذ بالتوقيت املستمر.
ويبقى أن خصوصية قطاع الرتبية والتكوين تشمل الفاعل الرتبوي ،من حيث
حاجته أكثر إىل وقت للراحة النفسية والذهنية ،وكذا باالستفادة من ح ّيز زمني لتأمني
حاجياته االجتامعية .إن هذا احل ّيز الزمني حيفظ للفاعل الرتبوي توازنًا نفس ًّيا واجتامع ًّيا،
كام أنه يساعد يف إنامء املجتمع املدين؛ حيث ال يتصور هنوض للمجتمع املدين إذا عانى
الفاعل الرتبوي أو غريه ندرة يف الوقت الرضوري لتأمني انخراطه يف نشاطات مدنية قد
تفيد املجتمع بقدر ما تنعكس باإلجياب عىل املنظومة الرتبوية .إن املهام الرتبوية والتعليمية
قدرا من الراحة البيولوجية والسيكولوجية والذهنية للفاعل الرتبوي .وال يمكن
تتطلب ً
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تأمني تعليم أجود بفاعل تربوي مرهق وعاجز عن جتديد طاقته الرتبوية .ومن هنا نعتقد أن
تعليم يتم يف وضعية مرحية للفاعل الرتبوي أو املتع ِّلم .وال يمكن
جودة التعليم ترتبط بكونه اً
حتقيق هذا الرشط للفاعل الرتبوي اَّإل بتطبيق التوقيت املستمر.

أما فيام يتعلق باملتعلمني فإن التوقيت املستمر يمنحهم فرصة لالنضباط والبقاء داخل
اً
سليم من املؤسسة الرتبوية إىل مؤسسة
البيئة الرتبوية ملدة مستمرة ،فيام يؤمن هلم
انتقال اً
األرسة دون خطر الفراغ .إن مقتىض التناغم يف استعامل الزمان املدريس وزمان الوظيفة
العمومية حيقق هذا النوع من التكامل الوظيفي بني مؤسسات القطاع العمومي واملدرسة
لصالح محاية التلميذ من التواجد خارج املدرسة أو األرسة .وأما بخصوص وضعية
األطفال حديث العهد بالتمدرس ،فإن لألمر عالقة بالعادات االجتامعية التي تص ّعب من
التناغم الرتبوي بني املدرسة واألرسة.
وقد يدعو األمر إىل تفعيل وضعية آباء التالميذ ،والقيام بتوجيهات وحتسيسات يف
إطار من تعزيز التواصل بني املدرسة واألرسة .فثقافة الرتهيب من املدرسة والتزاماهتا تنقل
إىل الطفل يف وقت مبكّر مما جيعله عرضة لفوبيا املدرسة .ويف مثل هذه احلالة التي يعاين
منها معظم املتمدرسني من األطفال ،يتعينّ التحسيس واحلث عىل أن تكون دور احلضانة
ممرا للطفل قبل دخوله املدريس كام تتطلب توفري ثقافة جديدة ترغب الطفل يف املدرسة
ًّ
باعتبارها ليست اً
جمال للعقوبات واحلرمان من اللعب والرتفيه والغلو يف االنضباط وحتريم
اخلطأ وما إليها من عوامل سلبية ومن ّفرة جتعل الطفل يعترب املدرسة منفى وغربة عن األرسة.
إن عدم وجود تناغم يف التوقيت بني القطاع العمومي واملدرسة يؤدي إىل انزالقات
تربوية وأخالقية هتدّ د مصري التالميذ .إذا كان العامل البرشي هو الرأسامل األكرب يف كل
ثمة حاجات اجتامعية يقتضيها اقتصاد الزمان الثالث .فتمكني اإلطار
عملية تنموية فإن َّ
التعليمي من الوقت هو متكينه من إمكانية كبرية يف تطوير قدراته وصنع بيئة مرحية للفاعل
حتم سيكون هلا مردودية عىل مستوى األداء وتطوير الكفايات ،كام سيمنح فرصة
التعليمي اً
يعزز النمو واالستقرار االجتامعي.
للعامل ألداء متطلباته األخرى ،مما ّ
وال شك أن هذا يتط ّلب تنمية للمدرسة بحيث تصبح قادرة عىل احتواء كل
النشاطات الرتبوية والرتفيهية للتلميذ ،كام يتطلب إنجاز تقنيات دقيقة للتواصل املستمر
املؤ ّمن للتكامل بني املؤسسة التعليمية ومؤسسة األرسة ،ملراقبة أداء ومردودية املهام
الرتبوية .وال حاجة للته ّيب من التوقيت املستمر ما دامت الدول العربية واإلسالمية تأخذ
به ،وهي رشيكتنا يف الوضعيات االجتامعية واالقتصادية والثقافية.

108

دراسات وأحباث

جوا ًبا عىل االعرتاض الثالث

ّ
إن احلديث عن عجز القدرات الذهنية لألطفال املتمدرسني عىل الرتكيز ملدد زمنية
اً
عم يطرحه اجلانب الكمي للربامج التعليمية ،جيعل من تطبيق التوقيت
طويلة،
فضل اَّ
ِّ
متعذ ًرا وذا سلبيات كثرية؛ لذا فإننا ال نتحدث عن تطبيق وتعميم جزايف
أمرا
املستمر ً
للتوقيت املستمر يف التعليم العمومي ،بل نتحدث عن إعداد العدّ ة الالّزمة لتحقيق ذلك يف
وضعية معقولة ورشوط ناجعة.
كام ال شك أن احلديث عن التوقيت املستمر يف ظل الوضعية َّ
اهلشة التي تعاين
منها املؤسسة الرتبوية عىل صعيد البنيات التحية الكفيلة باحتواء آثار التوقيت املستمر يف
غياب التناوب بني الصفوف ،وكذلك املشكالت التي تطرحها العادات الغذائية ،أو عىل
صعيد النيات البيداغوجية التي ال زالت تواجه استحقاقات عدد من التقنيات الرتبوية
والبيداغوجية اجلديدة مثل بيداغوجيا اإلدماج والكفايات.

وبالفعل فإن وضعية املقررات وأساليب التلقي الرتبوي تعدُّ واحدة من أهم
املشكالت التي يواجهها قطاع الرتبية والتكوين يف بالدنا .وهي مشكلة قائمة حتى دون
احلديث عن تطبيق التوقيت املستمر .فطرق التعليم ،وأداء الفاعل الرتبوي ،وظروف
التلقي الرتبوي ،ووضعية احلشو الزائد يف مقررات التعليم ،ختلق معضلة تربوية حتى يف
حال االستمرار عىل نمط التوقيت العادي.
لذا من املغالطة إدراج هذا املشكل ضمن العوامل اجلوهرية املانعة من تطبيقه بصورة
آثارا سلبية فيام لو ُط ِّبق التوقيت
مبدئية .نعم ،تبدو هذه الوضعية غري
ِّ
مشجعة وسترتك ً
املستمر دون النهوض بسائر املشكالت األخرى التي تعاين منها منظومة الرتبية يف بالدنا.

وإذا كنا حتدثنا عن التناغم اإلداري يف مسألة التوقيت املستمر ،فإننا يمكننا احلديث
أيضا -عن التناغم البيداغوجي يف املسألة نفسها؛ ذلك ألننا إذا نظرنا إىل مشكالتً
التوقيت املستمر يف ضوء اختالل البنيات املادية والبيداغوجية يف جمال التعليم العمومي،
سنقع يف شكل من أشكال املغالطة؛ ألن التوقيت املستمر بقدر ما حي ّقق مكاسب مهمة
يف صالح العملية الرتبوية ،ال سيام يف جمال االستقرار االجتامعي الرضوري ،واملسند
ثمة عد ًدا من الواجبات التي يتعينَّ النهوض
لسيكولوجيا التلقي والتع ُّلم عند التالميذ ،فإن َّ
هبا باملوازاة مع إقرار التوقيت املستمر.
إن احلديث عن اإلرهاق يف العملية التعليمية يف حالة تطبيق التوقيت املستمر تصح
نغض الطرف عن مجلة اإلصالحات التي جيب أن تطال املنظومة الرتبوية ،والتي
فقط حينام ُّ

احلجج املطلبية للتوقيت املستمر يف التعليم العمومي :املغرب مثال

109

تتعلق ببيداغوجيا الكفايات والتعلم واإلدماج .وهو مطلب استعجايل مدرج يف املخطط
اإلصالحي ،اً
عم يمكن أن توفره األبحاث والدراسات املفرتض أن يوفرها البحث
فضل اَّ
العلمي الرتبوي والبيداغوجي املوازي والداعم للسياسات الرتبوية .إن طرق التعليم
الكالسيكية من شأهنا أن ترهق التلميذ ،ما دامت تقوم عىل أسلوب التلقني من جهة واحدة
يف غياب أسلوب متطور لبيداغوجيا الكفايات واإلدماج وجممل طرائق التعليم والرتبية.
فحينام نأخذ باسرتاتيجيا بيداغوجية خمتلفة ،سنكون إذن خارج منطق التقويم
الشكيل لعمليات التع ُّلم القائم عىل التلقي واالستقبال ،يف غياب تام للمعارف اخلاصة
والقبلية للتالميذ ،والفعل التواصيل يف العملية الرتبوية الذي يتط َّلب الكثري من التحسني
عىل صعيد الوضعيات التعلمية ،والتي تؤ ّدي إىل تعليم نوعي يتم يف وضعية مرحية ،ويوفر
الكم يف استعامل الزمان املدريس واملقررات التعليمية.
مردودية حقيقية بعيدً ا عن ضغط ّ
يبقى إذن املشكل الوحيد الذي يقف يف وجه التوقيت املستمر يف التعليم العمومي
هو مدى توافقه مع إمكانات التلميذ وقدراته عىل التلقي والرتكيز.

وتؤكد فنون الرتبية والبيداغوجية احلديثة عىل أن الراحة ال تكمن يف ترك التع ُّلم ،بل
يف تنويع التع ُّلم وكيفية ممارسة التع ُّلم يف وضع مريح ويف ضوء تقنيات بيداغوجية وتربوية
ناجعة .إن تغيري املفاهيم الرتبوية -ال سيام املتعلقة بالتعليم االبتدائي -تضعنا أمام حتوالت
جوهرية يف العملية الرتبوية.
من هنا يتعينّ إنامء مهارات املعلمني وإخضاعهم لتكوين مستمر .فمراعاة مقتضيات
عم يريض املع ِّلم أو املتع ِّلم يف وضعية موسومة باهلشاشة
التع ُّلم هنا ال يعني أن نتحدث اَّ
واالختالل ،بل املطلوب أن نويل أمهية لتكوين املعلمني أنفسهم ما داموا يتعاطون الرتبية مع
متعلمني يف وضعية استثنائية وحرجة من العمر الرتبوي من الطفولة إىل املراهقة.
وهنا ال شك أن من املفاهيم التي سامهت يف اهلدر املدريس وتكريس الوضعية اهلشة
للتعليم يف بالدنا هو املفاهيم التقليدية اخلاطئة التي تكبت الطاقات التعلمية لدى التالميذ،
مثل الترصف غري البيداغوجي مع اخلطأ واالستعامل املفرط للعنف الذي حيكم عالقة
املع ّلم بالتلميذ ونظام الرقابة واالمتحانات وغريها من اإلجراءات واملفاهيم التي تتطلب
إعادة النظر بام يطابق غايات مدرسة النجاح.

ويبدو أن هذه املشكلة ال موضوع هلا اَّإل إذا حتدثنا عن التوقيت املستمر يف إطار
البنيات الرتبوية والتقنيات البيداغوجيبة نفسها؛ فالتوقيت املستمر يتناغم مع التحول
االسرتاتيجي للتعليم من سياسة التل ّقي الكمي إىل سياسة التلقي النوعي .إن التوقيت
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حيا ومتنو ًعا وكيف ًّيا؛ ألن
املستمر إذا ما قرن بتحسني العملية الرتبوية يمنح للتلميذ وض ًعا مر ً
مس ّببات اإلرهاق ال تتجلىَّ يف كمية الوقت بقدر ما تتعلق بكيفية تدبري العملية التعليمية يف
زمن معطى.
وهنا ال بأس من احلديث عن أن املذكرة رقم  122لوزارة الرتبية الوطنية ،التي
بموجبها تم إلغاء العمل بالتوقيت املستمر يف إطار تدبري الزمن املدريس بسلك التعليم
تقرر ابتداء تنفيذه يف املوسم الدرايس 2010 /2009م ،أنه راعى ظروف
االبتدائي الذي َّ
املتع َّلم ،كام اجتهد يف مراعاة وضعيته ورشوطه يف التعلم.

تصب يف صالح
لكن من املهم أن نؤكد أن الكثري من التدابري التي تضمنتها املذكرة
ّ
تطبيق التوقيت املستمر إذا ما توفرت املتطلبات اللوجيستية لذلك؛ لذا يمكن اعتباره
ليس تأبينًا للتوقيت املستمر يف التعليم العمومي ،ال سيام يف سلك التعليم االبتدائي ،بل
تؤهلنا ملرحلة متقدمة تصبح فيه إجيابيات التوقيت املستمر
يمكن اعتباره مقدمة رضورية ِّ
أقر يف متنه عىل أمهية الوظيفة
وضوحا
أكثر
ً
ً
وحتفيزا لتطبيقه لصالح مدرسة النجاح ،بام أنه ّ
واملرونة للمدرسة.
وال ننسى أن تطبيق اجلهوية سيمنح فرصة أكرب ملراعاة ظروف املتع ِّلم وبيئته بشكل
يؤ ّدي إىل ّ
حل مشكلة اختالف البيئات واألقاليم وتفاوت الرشوط لالزمة لتطبيق سياسة
مركزية موحدة عىل مستوى استعامل الزمن املدريس يف أفق تبديد كل الصعوبات التي متنع
من تطبيق التوقيت املستمر ،ليس ألنه يسهم يف تقدم العملية الرتبوية فحسب ،بل ألنه
واحد من املطالب االجتامعية واالقتصادية لإلنسان.

جوا ًبا عىل االعرتاض الرابع

ال خيفى اخلَ َصاص الذي تشكو منه منظومة الرتبية والتكوين ،سواء عىل صعيد تطوير
االسرتاتيجيات البيداغوجية الناجعة ،أو توفري املوارد البرشية الالزمة ،أو إعداد املرافق
والوحدات اللوجيستيكية التي تشكّل البنية التحية الرضورية لنجاح خمططات اإلصالح
الرتبوي .وال تعترب هذه العوامل غري كافية لتربير االعرتاض عىل أمهية التوقيت املستمر ،بل
مقدورا عليها يف أفق املخطط الذي يسعى الربنامج االستعجايل للنهوض به.
تعترب عوامل
ً

إن وجود هذا اخلصاص ال جيعل املهمة صعبة عىل تطبيق التوقيت املستمر فحسب،
املقررة للنهوض هبذا القطاع .وقد فتح الربنامج االستعجايل
بل هو عائق ضد كل اخلطط َّ
أف ًقا مهماًّ لتوفري الكفاية اللوجيستية والبيداغوجية القادرة عىل استيعاب النمو املطلوب
عززت احلصيلة األولية للربنامج االستعجايل اخلاص بالدخول
يف املنظومة الرتبوية ،كام َّ

احلجج املطلبية للتوقيت املستمر يف التعليم العمومي :املغرب مثال

111

أيضا.
املدريس 2011 - 2010م هذا األفق الواعد ً

حتسنًا باملقارنة مع
هنا نتحدث باألرقام عن أن الطاقة االستيعابية بدأت تعرف ُّ
السنوات السابقة .فالعدد اإلمجايل املتوقع للتالميذ هو  ،6443900أي بزيادة من عدد
التالميذ تقدَّ ر بـ 204094مقارنة بالسنة السابقة عليها .كام تضعنا احلصيلة األولية هلذا
الربنامج أمام زيادة يف عدد املؤسسات يقدر بـ 234مؤسسة جديدة ،كام أضيفت 2737
حجرة مقارنة بالعام الذي سبقه ،وسجلت زيادة يف عدد الداخليات بلغت  63داخلية
جديدة ،كام سجلت زيادة يف عدد املستفيدين من املطاعم املدرسية والداخليات ،بـ72500
و 5500مقارنة بالعام الذي سبقه.

هذه أمثلة ال تتعلق اَّإل بجوانب خمتلفة من اخلطط التي هنض هبا الربنامج االستعجايل
ٍ
حينئذ ،وتؤكد من خالل احلصيلة املرحلية للربنامج تقد ًما يف العديد من املنجزات ،وإن
كان ذلك ال يشكل سوى بداية جيب َأ اَّل تتوقف ،كام جيب أن حتافظ عىل املقاربة الشمولية
يف تنمية القطاع .وهي يف النهاية تؤكد أننا نسلك باجتاه خلق بيئة تربوية مسنودة لوجيست ًّيا
وبيداغوج ًّيا بام يمكّن املنظومة الرتبوية من بنية فوقية وحتتية مستوعبة ومساعدة عىل نجاح
املدرسة وتقدم القطاع الرتبوي يف بالدنا.

ﷺ خامتة

أنجزت هذه املقاربة قبل توليّ احلكومة األخرية مسؤولية التدبري احلكومي ،ولك ّن
املعضلة باتت بنيوية وعص َّية عىل كل الربامج التي مل متنح هذه القضية األمهية التي يتط ّلبها
النهوض بقطاع الرتبية ،وحتسني وضعية املدرس واملتمدرسني ،وإنجاز بنية حتتية مالئمة
للتوقيت املستمر ،وخلق تشبيك مرن بني سائر القطاعات ،لتسهيل عملية االنتقال إىل
التوقيت املستمر يف جمال التعليم العمومي.
وكام أوضحنا ،إن هناك خطأ منهج ًّيا يف تقييم تطبيق التوقيت املستمر يف التعليم
العمومي ،وهو أن ُج َّل االعرتاضات املذكورة ال تعني أن التوقيت املستمر ال يناسب هذا
القطاع من الناحية املبدئية ،بل تؤكد أن األمر يتعلق بصعوبات يف تنفيذه ورشوط جيب
توفرها قبل األخذ به .وهذا هو التساؤل املوضوعي بخصوص هذا النمط من التدبري
للزمن املدريس وزمن التع ُّلم.
ومل توجد السياسات التعليمية اَّإل لكي تنظر يف هذه الصعوبات وتعمل عىل خت ِّطيها.
ويكفي أن تطبيق التوقيت املستمر يف القطاع العمومي ،وكذا يف التعليم اخلاص ،وحتى
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يف بعض مؤسسات التعليم العمومي املستوفية لرشوط تطبيقه اَّإل اً
دليل عىل أن مستقبل
املدرسة يفرض تطبيق هذا التوقيت.

حري بنا احلديث عن أن مسألة الرضا متوفرة هي األخرى يف تطبيق هذا
وهنا
ّ
التوقيت .فمع رفع موانعه وحتقيق رشوطه ستظهر جاذبيته لدى املعلمني واملتعلمني وآباء
التالميذ فاحلديث عن الرضا هنا سابق ألوانه؛ ألنه مرتبط بسياسة حتسيسية سابقة .فالرضا
أمر يتكون ال أمر ثابت وقار .فقد جيد اإلنسان راحته يف التخلف أو وسط االختالالت
اإلدارية والرتبوية.
وال خيفى كم عانت الوظيفة العمومية -وحتديدً ا قطاع الرتبية والتكوين -من هذا
املكرس للهدر يف زمان اإلنتاج يف عموم القطاع العمومي،
النوع من الرضا املغشوش ِّ
ويف زمن التعلم يف خصوص قطاع التعليم .فاملعيار يف هذا املجال هو اجلودة والنجاعة
ربرة يف كثري من
واستحقاق التنمية ،وليس رضا املوظف أو العامل يف القطاع غري امل ّ
األحيان .فقضية التنمية ليست مسألة اختيار ،بل هي رضورة ترقى يف عاملنا املتغيرّ إىل حدّ
أن نكون أو ال نكون!
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ﷺ اً
أول :القول الفلسفي يف اجلزائر بني جدلية احلضور والغياب

جيد املتأمل لواقع املامرسة الفلسفية الراهنة يف اجلزائر بوادر انتعاش فكري
دفع إىل استئناف القول الفلسفي ،كخطوة استباقية يف طريق التأسيس للفعل
الفلسفي اإلبداعي؛ «إذ إن هناك فرق بني جيل املشتغلني بالسؤال الفلسفي
يف جزائر العقدين اللذين سبقا االستقالل الوطني والعقدين اللذين أعقباه،
واملشتغلني به يف الوقت الراهن ،من حيث العمق الفكري واإليامن بالفعل
املعريف واالنفتاح عىل الدرس الفلسفي يف العامل وغزارة التأليف واحلضور يف
منابر الفكر العاملي ،وتكوين عقول حرة جديدة قادرة عىل تكريس توجهات
فكرية متعددة»((( تبحث عن اقتناص املستحدث من األفكار والتصورات،
لتوسيع مدارك العقل ،ومدارات الفعل ،وفضاءات االشتغال ،من خالل
توسيع االستشكال وتنويع االستدالل ،ويف ذلك رفع ألفق القراءة التأويلية
للعامل ،وتعميق للعملية التفكيكية للمعرفة ،فلم يعد النص الفلسفي جمرد
* باحثة من اجلزائر ،جامعة سطيف - 2اجلزائر.
((( نق اً
ل عن اجلمعية اجلزائرية للدراسات الفلسفية.
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حماكاة لنصوص نشأت يف ظرف تارخيي خمصوص واصطبغت برؤية ذاتية حمددة.

فالقول الفلسفي يف اجلزائر رغم حداثة نشأته ،اَّإل أنه يتسم بالتنوع يف اإلطارات
املرجعية التي يتحرك ضمنها ،متاش ًيا ومنطق العقل االستطالعي االستكشايف بالصيغة
األركونية ،مما أسس خلطاب يتكئ عىل قراءة قلقة ،تتقلب بني منازع الفكر املتباينة «فمن
دون شك فإن أفضل حديث عن اخلطاب الفلسفي يف اجلزائر هو احلديث الذي يتناول
بالدراسة والتحليل والنقد التيارات الفلسفية املمثلة يف الساحة الثقافية اجلزائرية ،ولكن
دون الترصيح والتأسيس لتيارات فلسفية»(((.
يكرس لثقافة االنبهار
ويف ذلك ملمح إجيايب ،فالركون واالستكان إىل تيار بعينه ّ
فاالنصهار ،يف نزعة وثوقية ثبوتية ،الغية ملنطق التذاكر فالتفاكر ،وفيه تنجيل حمدودية هذا
الفكر ،الذي يقفز إىل إصدار األحكام الكلية ،وتبنّي احللول النهائية ،يف نوع من انزالق
واستسالم العقل لألوهام املستبدة به ،من قبيل أوهام اجلنس أو القبيلة التي اصطفاها
بيكون يف مقدمة األخطاء املرت ّبصة بالعقل البرشي.
فاملامرسة الفلسفية ال يستقيم حاهلا اَّإل إذا انربى أساسها عىل زحزحة كل الثوابت
واليقينيات اإلنسانية ،وخلخلة كل املس َّلامت ،واالنفتاح عىل اإلرث الفلسفي بعقلية تداولية،
وبمنطق حتوييل ،يقوم باستجالء املعنى انطال ًقا من استنطاق املبنى ،بام يساير حركية اللحظة
التارخيية والوضعية احلضارية التي ينتمي إليها هذا الفكر« ،فقبل أن نتفلسف ،ينبغي لنا أن
ندرك أبعاد الوضعية التارخيية احلضارية التي نحن فيها ،والرشوط والغايات التي تؤثر يف
الفعل الفلسفي ،وبدون هذا اإلدراك تبقى عملية التفلسف مفتقرة إىل أسباب اإلبداع»(((.

ولعل ذلك من املآخذ التي طالت عملية التفلسف يف بالدنا ،ممن اعترب أن الفلسفة
حتول يظهر
فاقدة لفاعليتها وتأثريها يف عملية التشكُّل املستمر ملجتمعنا ،واآلخذ ملسار ُّ
عجز الفلسفة عن مسايرة هذه التحوالت ،فهي ال تعدو يف أحسن حاالهتا اَّإل تر ًفا معرف ًّيا
ال تكتسب مرشوعيتها اَّإل يف منابر الفكر ،وهي يف أسوأ حاالهتا ترف مادي تدخل يف إطار
املامرسة الوظيفية ،وهي يف احلالتني منفصلة عن الواقع تفتقد ألسباب الفعل الفلسفي
ومقتضيات السريورة التارخيية واحلضارية كون «الفلسفة ليست اً
قول وحسب ،بل هي قول
مزدوج بالفعل ،وخطاب مزدوج بالسلوك ،واألصل يف الفلسفة ليس هو ممارسة السؤالية،
((( زواوي بغورة ،اخلطاب الفكري يف اجلزائر بني النقد والتأسيس :يف تاريخ اهلوية والعنف ،ص -191
.192
((( ناصيف نصار ،نحو جمتمع جديد ،بريوت :دار الطليعة ،طبعة  ،1981 ،4ص.10
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حيا»(((.
وإنام املسؤولية لتتخذ الفلسفة بعدا أخالق ًّيا رص ً

وليس مرد ذلك يف تقدير الذات املالكة ألمرها ،العارفة باآلليات املنتجة للتصورات
املرشوطة بإطارات أيديولوجية رسمية ،عجز يف قراءة الواقع وفشل للمثقفني يف تأسيس
أيديولوجيا نظرية يسرتشدون هبا عىل صعيد التغيري ،فإن مسؤولية التخلف احلضاري من
املنايف للمنطق محل وزرها عىل ا ُمل َخاطِب دون ا ُمل َخا َطب ،الذي غال ًبا ما يرى احلل يف يد
السيايس واالقتصادي ،وال يرى البتة رضورة إلرشاك املفكر يف دواليب السلطة ،وتوجيه
الرأي العام ،وهتذيب الذائقة الفكرية جلمهرة الناس «فمن بني العنارص التي م ّيزت املنظومة
الرتبوية واجلامعية هو خضوعها املبارش للقرارات السياسية الكربى املحددة لتوجهات
املجتمع ...هذه القرارات والرهانات السياسية بالدرجة األوىل قد وجدت جماهلا التطبيقي
أول ما وجدته يف حقل الفلسفة»(((.

وتأسيسا عىل ذلك فإن حيوية الفكر ،ويقظة العقل ،وصحوة الوجدان ،هي من
ً
مسوغات الذات التي متارس فعل التثاقف (التعاطي مع ثقافات األجناس املغايرة)،
ِّ
مفتوحا عىل ممكناته
والتكاثف (اإلقرار بالكثافة املفهومية للنصوص ،ومنه قراءة النص
ً
وعوامله املتعددة) ،لتصل حدَّ االغتناء (بأدوات الفكر) واالمتالء (بتقنيات القراءة)،
ومنه االنتامء للرؤية احلضارية اخلاضعة حلتمية التغيري ،املستوعبة حلقيقة أن السؤال يف
الفلسفة يبقى يف حني اجلواب فيها يفنى ،إذ «إن ذيوع ثقافة االستشكال واملساءلة والنقد
ملمح صحة عىل اجلسد الفلسفي ،ومل تتوقف قوة السؤال عن نشاطها اَّإل يوم أن هيمنت
ميتافيزيقا التمركز الفلسفي بحجبها لتوارده وتكوثره… ومتى أدركنا هشاشة أطروحة
األبوية الفلسفية أمكننا إعادة بعث احلياة يف احلس التساؤيل ،واختاذه هاد ًيا لنا يف التفكري،
نموذجا عا ًّما حيتذى به»(((.
ويف املقابل تفتيت االعتقاد بوجود سؤال نمط يمكن اختاذه
ً
ألي مذهب فلسفي أ ًّيا كانت منزلته يف تاريخ الفكر اإلنساين من
فرفض االنتامء ِّ
ثمة فالظاهرة الفلسفية يف جزائر اليوم تقف عىل مسافة
حمددات القول الفلسفي ،ومن َّ
متوازية مع كل من الفكر احلداثي ،والفكر الرتاثي ،الذي يتأرجح عىل نغامته كل إنتاج
فكري عريب ،فال احتباس حداثي ،وال ارتكاس تراثي ،مما يمكن عدُّ ه من اآلفات املرتتبة
عن اإلخالل بقواعد املجال التداويل يف حقل الدراسات الفلسفية اجلزائرية ،إذا احتكمنا
((( عبدالرزاق بلعقروز ،طه عبدالرمحن وسؤال احلداثة :من النقد األخالقي إىل إعادة إبداع املفاهيم ،جملة
األدب ،العدد  ،10ص .249
((( زواوي بغورة ،مرجع سابق ،ص.171-170
((( عبدالرزاق بلعقروز ،أزمة احلداثة ورهانات اخلطاب اإلسالمي ،بريوت :منتدى املعارف ،ص.111
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لضوابط املامرسة الفلسفية كام حددها الدكتور طه عبد الرمحن.

وهذا ما يسقط عليها صفة االنفعالية ،بل تبدو يف صميمها قراءة متأنِّية ،حذرة تتنقل
بني النصوص الفلسفية يف السياق العقيل املادي الغريب ،والسياق اإليامين الروحي العريب،
وليس ذلك ملحاولة إبراز مربرات التشابه والتقارب ،بقدر ما هو تأكيد عىل االختالف
والتباعد؛ ألن احلضارة الغربية قد اختذت من قوة العقل قائدها ،حتركه دوافع غريزية مادية،
انتهت إىل اإلفالس األخالقي والروحي ،واالحتقان النفيس اجلالب ملظاهر االغرتاب
والضياع.
بينام احلضارة اإلسالمية انبنت عىل قوة اإليامن ،حتركه محاسة القلب وحرارة
الوجدان ،انتهت إىل اإلفالس املادي واالحتقان الوجودي ،اجلالب ملظاهر الفقر والتبعية،
ليصبح الرهان واحلال هذه التأسيس ملقاربة معرفية يلتحم يف إطارها العقل واإليامن ،تلك
املقاربة التي تعكس جوهر الوجود اإلنساين وكينونة الذات البرشية ،كام أشار إىل ذلك
روجيه غارودي.

وليس القصد من ذلك البحث عن نقطة التقاء بني الرؤية الكونية اإلسالمية اإليامنية
التوحيدية واملنظومة املعرفية الغربية املادية الواحدية ،إنام الوقوف عىل أرضية معرفية
منفصلة جتاوزية ،تتأسس عىل قوة اإليامن التي تأخذ بأسباب التعدد ومقتىض التداول،
وعىل قوة العقل التي تأخذ بأسباب التوحيد ومقتىض التعايل.

ويف هذا الفضاء الفلسفي يأيت مرشوع الدكتور عبدالرزاق بلعقروز يف حماولة لتقديم
رؤية تقوم عىل مبدأ املخالقة ،تنصهر فيها القوى املتعارضة يف الذات اإلنسانية واملتكاملة
رصح اً
قائل« :أريد
يف اآلن عينه ،وهي قوة العقل وقوة الروح ،ففي لقاء أجري مع مفكرنا َّ
لقاء ابن عريب من السياق األخالقي املغاريب ،وأريد لقاء نيتشه من السياق الغريب ،استفهم
من األول عن إمكانية حتويل األنفاس الروحية إىل إرادة قوة وحركة تارخيية ،واستفهم
من الثاين عن إمكانية أن تتأسس إرادة القوة عىل أنفاس روحية»((( .فهل ذلك مما تصوغه
مرشوعية املباحثة وما تتيحه إمكانية التحقق؟

ﷺ ثان ًيا :سؤال املنهج من منطق الرهان إىل منطق الرضورة

ما انفك اخلطاب الفلسفي منذ بداية تشكُّله يامرس فاعليته الفكرية يف إطار ضوابط
منهجية ،وأدوات معرفية ناظمة ،تتحكَّم يف العمليات العقلية ،ويف حتديد مسار الوعي
((( حوار مع عبدالرزاق بلعقروز ،حاورته :أسامء حديدي ،جملة الكلمة.2014 ،
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بام يؤسس لفكر رصني ،يرشع لفهم نوعي للوجود ،يف صيغة تكاملية تستوعب الثابت
واملتحول يف البنيات العميقة للفكر اإلنساين .فام تاريخ الفلسفة باملفهوم اجلينيالوجي اَّإل
تراكامت نص َّية ،مبنية عىل مبادئ وقواعد منطقية ،تعطي للفكر سمة االتساق والتامسك
وتنظم حركة املعرفة« ،فاجلانب املنهجي يف عامل املعرفة يمثل الناظم الكيل الذي تتولد عنه
كل األفكار والتصورات ،إذ يعتمد املنهج عىل مجلة من األدوات التحليلية والتفسريية
تكون بمثابة قوانني إلنتاج الفكر وتوليد املعارف ،وقد تتخذ أدوات الفهم واإلدراك
بعضا لالتفاق يف الوسيلة واالشرتاك يف
شكل التداخل ،أي تكون متداخلة يكمل بعضها ً
املقصد»(((.
إيامنًا بأن القراءة التي تأخذ باملضامني من دون الوسائل واألدوات التي أنتجتها
واقعة يف اإلخالل بحقيقة التالزم بني طريف النص املضمون واآلليات ،فإحقاق التوازن بني
التصور الشكالين للمعرفة ومضامينها من مسوغات الرؤية التكاملية للمعرفة ،وهو األمر
يسميه بعلم املبادئ الذي هيتم بتحديد رشوط املعرفة
الذي ن َّبه إليه كانط يف متييزه بني ما ّ
يتكون هبا أي
الصحيحة ،وعلم املناهج الذي حيدّ د الشكل العام لكل علم والطريقة التي ّ
علم.
قياسا عىل ذلك فإن ما يتشاغل به املفكرون العرب من قضايا تتَّسم بالعمق والتعقيد،
ً
قد ال تكون يف حقيقتها -إذا جاز لنا القول -سوى رضب من التحليل السطحي ،والقراءة
التجزيئية لألزمة التي تنخر جسد الفكر العريب ،ويف ذلك تضييع للقصد وتبديد للجهد ،يف
نوع من اإلسفاف يف إثارة قضايا ال تنتمي للمجال التداويل العريب باالندفاع نحو ركوب
موجة احلداثة باعتبارها قدر اإلنسانية املتصل ،أو االلتفاف حول الذات وما تستبطنه من
رغبة الرجوع لألصل كمخزون نفيس يدفع نحو ركوب موجة التحديث باعتباره قدر
اإلنسانية املنفصل.

ألن مشكلتنا -فيام يرى عبدالرزاق بلعقروز« -منهجية بشكل خمصوص ،أي إن
اً
فضل عن
مكمن املشكلة هو أننا مل نطور منهجيات لكيفية االشتغال عىل الفكر الغريب
الرتاث العريب اإلسالمي ،مشكلتنا منهجية يف جوهرها مع محل مفردة املنهج بأوسع
أيضا»(((.
معانيها ،ال يف التشاغل باملعرفة النظرية وحسب ،وإنام يف إطار العقل العميل ً
سياجا نظر ًّيا ،حيرص
فليس املنهج كام يصوغه مفكّرنا جمرد عمليات ذهنية ،تشكّل
ً

((( عبدالرزاق بلعقروز ،مرجع سابق ،ص .241
((( حوار مع عبدالرزاق بلعقروز ،مرجع سابق.

118

دراسات وأحباث

الفكر يف مجلة من القواعد التي تعمل عىل ضبط املعرفة يف صيغ مفاهيمية متصلبة ،بل إن
يوجه
وينسق املعرفة ،بام يراعي قواعد املنطق ،فإنه ّ
املنهج إىل جانب أنه ين ّظم أفعال العقل ّ
السلوك ،وخيرج الفكر من ح ّيز النظر إىل ح ّيز العمل ،بام يمنحه الديناميكية والفاعلية،
ويزيح عنه هيمنة منطق الدوائر النسقية املغلقة.
تب ًعا لذلك «فإننا ملزمون بتأسيس علم املنهجية ،ليس كإجراءات يف البحث أو
خطوات يف التفكري ،وإنام املنهجية كناظم كيل موصول برؤيتنا للعامل ،وهذا من أجل أن
حيصل االتّساق بني نظرتنا إىل العامل وبني فهمنا للعلم ووظيفة املعرفة ودور املناهج .ومن
دون التكامل بني رؤيتنا إىل العامل وبني مناهجنا فلن حيصل االتساق ولن يتحرك السلوك
منتجا هذا
والفعل ،والسبب الذي جعل جهودنا مشتَّتة وال تثمر معرفة إبداعية وال سلوكًا ً
الالتساق بني رؤيتنا إىل العامل أو منظورنا املعريف أو فلسفتنا وبني كافة أنشطتنا العلمية يف
دوائر البحث»(.((1
فالرؤية الشمولية للعامل ليست جمرد انطباعات فردية ،أو تأمالت عقلية ،أو نفحات
ذوقية صوفية ،إنام هي منظومة معرفية متكاملة تتمحور حول كيفية فهمنا للعامل ،والتفكري
فيه بام يشمل متظهراته الثالث :عامل األفكار ،وعامل األشياء ،وعامل األشخاص ،وما نحتكم
إليه من مصادر لتوالد هذه العوامل وتوارد املعارف حوهلا التي هي تبا ًعا العقل واحلس
واحلدس.

وإذا كان جل املفكرين يف السياق العريب قد أرجعوا سبب غياب اإلبداع يف الفلسفة
العربية إىل االفتقار ملنهج حيقق أسباب التواصل مع تراثنا الفكري ،أو خيلق أسباب التفاعل
مع الفكر الغريب ،أو يضمن السري يف مركب حضاري يؤسس ألسباب التكامل بني املجال
التداويل العريب واملجال التداويل الغريب ،فإهنم -عىل اختالف توجهاهتم -قد اقتنعوا
باملناهج الغربية (عىل أهنا جتديدية جتاوزية) ،وقنعوا هبا (كمرجعية هنائية ال بديل ممكن
عنها) ،فاستأنسوا هبا وجعلوا موضوعاهتم يف خدمتها بدل أن تكون خادمة ملوضوعاهتم،
ذلك أن املنهج يف احلضارة الغربية جاء كمواكبة للفهم العلمي املادي ومقاطعة للفهم
الديني الروحي ،حيث «تم إفراغ العامل من الفهم الذي يستند إىل مرجعية الوحي أو الكتب
املقدسة ،وإحالل ذهنية العلم والرصد التجريبي للظواهر وصياغتها يف رموز رياضية»(.((1
فقد أصبح العقل الغريب يلهث وراء التجريب املنفصل عن القيم األخالقية والدينية،

( ((1املرجع نفسه.
( ((1عبدالرزاق بلعقروز ،من عقالنية احلداثة الغربية إىل عقالنية اإليامن التوحيدي ،ص .6
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وحتى اإلنسانية ،يتلقف نتائجه دون تساؤل عن املعنى والغاية ،فأصبح اإلنسان يالحق يف
سعار جمنون أوهام العامل املادي .هذا ما يتعارض وجوهر احلضارة اإلسالمية القائمة عىل
تصور عقائدي إيامين ،يمنحها صفة التعايل والثبات ،عكس احلضارة الغربية التي نبذت
الدين واألخالق من منظومتها الفكرية ،وبالتايل استبعدت الوحي كمصدر من مصادر
املعرفة يف شكلها املفارق املجاوز للعامل املادي ،فجاءت «مناهجها متنوعة وذات وصف
صريوري ،بمعنى أهنا ال تثبت عىل حال وال تقيم عىل أسس معينة ،والسبب أهنا فاقدة
ملعيارية متعالية تكون هي قيمة القيم أو معنى املعنى .والكثري من املشتغلني يف حقول املعرفة
العربية املعارصة ،ينظرون إىل املناهج واألفكار الغربية عىل أهنا جديدة وجتاوزية ،لكنه جتاوز
غري مؤسس ،ال يتأطر عىل ناظم كيل منهجي يبني القيم أو املقاصد العليا التي يتجه نحوها
التفكري»(.((1
ومن هنا احلاجة إلبداع منهج خمصوص يتامشى مع الطبيعة املتميزة للحضارة
اإلسالمية ،فإنه اً
بدل من مساءلة قيم املناهج املأخوذة من املعرفة الغربية والتي ال تتالءم
والرؤية اإليامنية اإلسالمية يف وصلها بني املعرفة والقيمة ،ما جيعل النموذج املعريف الغريب
غري مناسب -إن مل يكن غري صالح -للتوسل به يف بناء معرفة إسالمية قويمة ،فإن احلاجة
اليوم -كام يقول عبدالرزاق بلعقروز -هي تأسيس علم املنهجية ،بام هو علم العلم أو معنى
املعنى أو معيار املعايري ،دونام اإلرساء عىل نموذج معينَّ  ،أو اإلنشاء عىل شاكلة حمددة،
أي عدم االرتضاء بمنهج يكون مرتب ًطا قط ًعا وحمكو ًما لزو ًما باملعطيات العلمية والرؤية
الكونية ،والوضعية احلضارية املتع ّينة ،يف الزمان واملكان ،ما يظهر حمدوديته ونسبيته ،ومن
ثمة رضورة تغيريه من مرحلة إىل أخرى.
َّ
إذن ،فنحن أمام واجب منهجي خطري؛ ألن جبهة العمل ثنائية والكالم ملفكرنا:
 -1تطوير منهجية كلية داخلية ،يتم هبا قراءة املوروث احلضاري عىل حمك القيم
العليا احلاكمة ،أو قيمة القيم ،أو مبدأ املعيارية الكيل؛ ألنه من دون تطوير هذه املنهجية
الداخلية املبنية عىل رؤيتنا للعامل وبنيتها املكونة من :تصوراتنا للموجودات يف العامل،
وأسلوبنا يف املعرفة وقيمنا املجتمعية ،فإما أن نقع أرسى جهودنا املعرفية األوىل ،وإما أن
ننخرط يف جتربة احلداثة الغربية وننسى استمدادها من تراث خمصوص أو رؤية إىل العامل
أيضا.
خمصوصة ً
أيضا ،من أجل تقويم املوروث الغريب املشبع برؤية
 -2تطوير منهجية كلية داخلية ً

( ((1حوار مع عبدالرزاق بلعقروز ،مرجع سابق.
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أصحابه إىل العامل ،كي نتبينَّ منها ما هو صالح وما انتهت صالحيته ،وذلك عىل ضوء
تلك الرؤية الداخلية .ويستلزم هذا إعادة تصنيف املعارف من جديد ،وتسميتها بأجهزهتا
االصطالحية وما حتمله من مضامني.

فحاجتنا كام يبني مفكرنا يف هذه القراءة التي ترتقي يف اختالفها إىل مستوى التفرد،
ال ختتزل يف املراهنة عىل إبداع منهج بوصفه مجلة من القواعد أو العمليات املرتابطة منطق ًّيا،
والتي يسري عليها العقل برتتيب معينَّ  ،للكشف عن حقيقة ما ،أو تغيري حقيقة من احلقائق.
بل ينقلنا إىل رحابة املفهوم وسعته ،بحيث يكون ضا ًّما حلمولة مفامهية تتجاوز الرؤية
التقليدية الضيقة ،إذ ال يتوقف دور املنهج عنده يف بناء نسق فكري متامسك خيتزل فهمنا
للعامل ،فاحلاجة لفهم الوجود ال تُسدُّ بمجرد بناء معرفة متسقة حوله ،أو محل الكينونة
ٍ
متعال غائي يمثل رسدية كلية ُم َؤ ِّس َسة،
البرشية عىل إطار جغرايف ،دون إضفاء معنى قيمي
وآية ذلك أنه ال وجود ملجتمع برشي ال يستند إىل مرجعية كلية ينظم هبا رؤيته إىل ذاته
والعامل من حوله وإىل القيم التي تؤ ّطر هذه الرؤية.
ومنه فإن مهمة املنهج أن يساهم يف توليد رؤية للعامل يف إطار أشمل ،ضمن نظام
أطرا مرجعية للفكر ،من أجل مت ُّثلها يف الوعي والسلوك ،فتصبح أسلو ًبا
من القيم ،تشكّل ً
للحياة يلخص الصورة الشاملة التي يدرك فيها وهبا العقل اإلنساين حقائق الكون واحلياة
واإلنسانية عامة.

ﷺ ثال ًثا :هدم تراتبية الفلسفة النمطية يف سبيل منظومة معرفية موصولة

ليس من املخت َلف فيه أن األزمة التي نعيشها يف عرصنا أزمة قيم عىل أكثر من صعيد؛
إذ يعاين العامل اليوم من نقص مهول يف اإلحساس القيمي ،وصل درجة الصفر يف ُس َّلم
ربمة من
التقويم القيمي ،فغدا عا ًملا ً
تائها مستل ًبا ،يرتع يف نوع من عدمية إكسيولوجية مت ِّ
أي أساس معياري متعايل ،هييم دونام بوصلة حتدّ د له معامل الطريق .يتساوق ورتابة عبثية
ِّ
ترشب القيم النهائية لثقافة ما بعد األخالق،
منزاحة عن أية مبادئ خلقية «فاإلنسان املعارص َّ
وبخاصة قيمتا ا ُملت َِع َّية والنرجسية»(.((1

ناهيك عن هيمنة معتقد الصدفوية كفلسفة تنزع الغائية عن الوجود« ،فلم تعد هناك
موحدة إىل العامل جتمع اجلوانب اإلنسانية يف ناظم كيل يرتّب حاجياهتا ضمن ُس َّلم يف
نظرة َّ
( ((1عبدالرزاق بلعقروز ،بني التعقل والتخلق :كيف الطريق إىل االرتياض بمكارم األخالق عند ابن عريب،
جملة تبني ،العدد .29
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القيم»(.((1

ومرد ذلك كفرضية أولية ،هامشية املباحثة القيمية للوجود يف اخلطاب الفلسفي،
ال يف الفكر املعارص وحسب ،بل يعود إىل اللحظة التأسيسية األوىل كام شهدهتا الفلسفة
فمم يرتاءى للمتأ ِّمل يف مضمرات التاريخ الفلسفي أن الفلسفة خضعت ملنطق
اليونانية .اَّ
تراتبي تصنيفي ،كأداة منهجية تعطي األفضلية للفوقي عىل الدوين ،فجاء مبحث الوجود يف
أس الفلسفة وعامدها ،فكان مدار اشتغاله علم
ُس َّلم الرتتيب ،يف مسحة قداسية جعلت منه َّ
الوجود بام هو موجود ،كمحاولة إلضفاء املعقولية عىل املوجودات ،نقلت الفكر الفلسفي
من مرحلة امليتوس إىل مرحلة اللوغوس.

اً
مدخل لكل علم ممكن كام
وقد ترتَّب عن ذلك توليد معارف بحيث أصبح الوجود
أقر بذلك أرسطو ،أما القيمة فكانت تابعة للوجود شأهنا يف ذلك شأن الكامليات يف ميزان
احلاجات ال الرضورات .هذا ما أسس لفكرة املفاضلة والفصل بني القيمة والوجود من
جهة وبني القيمة واملعرفة من جهة ثانية ،إذ إن «الرتاتب ال تتم املحافظة عليه ومتييزه اَّإل عن
قوهتا يف اإلثبات ،والقوى
طريق وضع فواصل وحدود صلبة بني القوى الفاعلة ،التي جتد َّ
االرتكاسية التي جتدها يف النفي»(.((1
وعىل الرغم من أن فلسفة القيم أخذت بالصعود يف األزمنة احلديثة ،اَّإل أن النزعة
العقلية التي َّ
جتذرت يف اخلطاب الفلسفي -كام أشار عبدالرزاق بلعقروز -قد «قامت
مجدهتا يف أنساق العقل
بعملية التحوير واإلفراغ للقيمة من دفقها الروحي واحليوي ،و َّ
املتصلبة ،يف حني أن القيمة ليست موضو ًعا للعقل ،وال هي موضو ًعا للعلم ،إنام هي
موضوع للوجدان»(.((1
وجاء هذا التأكيد تصدِّ ًيا للتصور العقالين الذي عمد إىل جتريد القيم من روحانيتها
وغائيتها ،حيث أصبح اإلنسان خيلق لنفسه القيم التي متكِّنه من تنمية حياته وتقويتها
وإثرائها ،بام يتوافق ورؤيته للعامل والوجود واألشياء ،الغ ًيا كل مصدرية متعالية متيل عليه
أوامره القيمية .فانبعثت قيم دنيوية ،مرجعها الوحيد هو العقل ،ومعيارها هو اإلنسان،
متردي ،كرس كل احلدود
بام خيدم مصاحله ويشبع غرائزه ،يف موجة رصع رغبوي ،جنيسُّ ،

( ((1عبدالرزاق بلعقروز ،الفراغ األخالقي املعارص وواجب جتديد منظومة القيم ،جملة حراء ،العدد ،59
.2019
( ((1عبدالرزاق بلعقروز ،وحدة احلقيقة والقيمة يف برنامج إسامعيل راجي الفاروقي الترشيعي ،دار الفتح
للدراسات والنرش ،2014 ،ص .228
( ((1انظر :عبدالرزاق بلعقروز ،الفراغ األخالقي املعارص وواجب جتديد منظومة القيم ،مرجع سابق.
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األخالقية والدينية والرتبوية واحلضارية ،وهذا ما يتناىف وجوهر القيم ومراميها.

وألن املسؤول عن خلق هذه األزمة القيمية -كام يكتب عبدالرزاق بلعقروز« -ليس
َّ
مشخ ًصا نسميه ثم نقدّ مه للعدالة األخالقية التي يكون الضمري فيها قاض ًيا ،وال
شخصا
ً
اً
طويل كي تربق يف ذهنه هذه الفكرة ،أو
مذه ًبا فلسف ًّيا خطر عىل عقل فيلسوف جاهد
تكون هذه اإلرادة التي تريد أن تشبع هنمها الغرائزي وقواها الغضبية والشهوانية .كال!
إن املسؤول عن أزمة القيم بخاصة املتعالية منها هي رؤية خمصوصة إىل اإلله واإلنسان
والكون ،رؤية إىل العامل أمسكت بالوجود وانفعلت فيه وعبرَّ ت عن نفسها من خالله،
ُؤرخ هلا من
وسارت يف موكب هذه الرؤية لإلنسانية بخاصة األوروبية منها ،التي أضحينا ن ِّ
ميالد العصور احلديثة ،كبيان عىل شهادة ميالد رؤية جديدة إىل العامل ،كان عىل اإلنسان
أن يسكن فيها أو يسكن إليها ،لكي ينجز مرشوع التقدم ،ويعي الكون وع ًيا علم ًّيا ويصل
إىل السعادة املفقودة .وكان هذا التعاقد بني إنسان احلداثة والرؤية احلديثة إىل العامل لزمن
مصدرا العتزاز احلداثة
مفتوح يكون اإلنسان فيها س ِّيدً ا عىل العنارص كلها ،كان هذا التعاقد
ً
بمرشوعها»(.((1
تب ًعا لذلك ال يتعني اختزال املسألة يف جمرد البحث عن التأسيس ملنهج يستجيب
وزجها يف
للخصوصية الفكرية يف سياقها العريب بعيدً ا عن استجالب (املناهج الغربية ّ
أتون العقل العريب) ،كام دعا إىل ذلك عامة مفكرينا وخاصتهم ،وال التأطري لرتكيبة مفامهية
تترشب من نبع الرصيد اللغوي العريب كمعني ال ينضب دفقه دون استحضار (للمفاهيم
َّ
وزجها يف متون النص العريب) ،فيام اعتربه هؤالء
الغربية كقوالب اصطالحية داللية جاهزة ّ
من مقومات الرؤية اإلبداعية التجاوزية التي تضمن للذات العربية االستقاللية الفكرية.

فاألمر أعمق من ذلك حني يكون املطلب إعادة بناء رؤية كونية قيمية ،تقطع مع
َّ
واهلشة ،الفاقدة ملربرات وجودها ،اآلخذة يف
املنظومة املعرفية الغربية املعت َّلة واملتهالكة
تنحية القيم األخالقية والدينية ،وما انجر عنه من تفاقم األزمة الروحية .آخذين يف احلسبان
أن الرؤية إىل العامل واإلنسان تتجىل نظر ًّيا يف مجلة مبادئ وقيم تُؤ ِّثث النصوص األساس
للمعرفة ،وتتجىل عمل ًّيا يف نامذج سلوكية تنزل تلك القيم عىل أرض الواقع ،ما جيعل
التصور البنائي للفلسفة حمل رفض ،إذا ما س َّلمنا بحقيقة أن «القيم ناظم منهجي تركيبي»
نرتصد من خالهلا
كام صاغها عبدالرزاق بلعقروز ،والتي تغدو بناء عىل ذلك كمنظار
َّ
حقائق الوجود ،وسبل املعرفة ،فهي ليست -يف تقدير مفكرنا -ما نصل إليه ،إنام ما ننطلق
وتتقوم هبا خمتلف الفاعليات اإلنسانية من
منه ،فمنظومة القيم بتعريفه «معايري كلية تنتظم
َّ
( ((1عبدالرزاق بلعقروز ،املرجع نفسه.
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املعرفة إىل احلياة يف النظر كام يف العمل»(.((1

جاء هذا التوصيف خال ًفا ملا درجت عليه املباحثة التقليدية للقيمة ،التي أضفت
ملصاف الكامل،
عليها سمة التعايل ورفعتها إىل مقام القداسة ،بغية التسامي بالكينونة البرشية
ِّ
لتقصيِّ بذلك كل بعد حيوي للقيم ،حيث كانت بتعبري نيتشه «ذلك الذي كان الناس ينتهون
بأن يتوافقوا حوله بالتبادل بعد مضنات وانشقاقات وتناقضات ،كانت املكان املقدَّ س
للسلم ،حيث يسرتيح املفكرون والذين أهنكهم طبعهم ،يتن َّفسون ويستعيدون احلياة»(.((1

موجهات للسلوك ،تفصح عن نفسها فيام يتخيرَّ ه اإلنسان من ترصفات،
بيد أن القيم ِّ
أي فيام يعتقده املرء نظر ًّيا ويسلكه عمل ًّيا ،فيام ينفعل به ويتفاعل معه ،مع حصول القبول
هلا من مجاعة اجتامعية معينة ،ما جيعلها متصلة باملضامني الواقعية ال جماوزة هلا؛ لذلك فإن
مكوناهتا الروحية حتى
يفجر ِّ
يقوي الذات وال يثبتها وال ّ
«الفعل املنفصل عن القيم ال ّ
تنطلق وتسود»(.((2
من هنا احلاجة إلعادة موضعة القيم يف ُس َّلم الرتتيب التفاضيل الفلسفي ،وهو اهلم
املنهجي الذي شكل مدار اشتغال مفكرنا ،الذي سار نحو «إعادة تنزيل القيمة بمعناها
التوجيهي وبمعناها التأسييس الكيل»( ،((2دون اختزال أطر التشاغل فيها بالبحث يف طبيعتها
أدوارا تراجيدية جاثمة،
وأصنافها ومعايريها وما شاكل ذلك من هواجس نظرية ،لعبت
ً
سلبت القيم مدلوهلا؛ إذ عدَّ هتا «موجو ًدا يف ذاته كمملكة أخالقية ال صلة هلا بالواقع ،وال
صلة هلا بالشعور»(.((2
ويف ذلك تعطيل للدور التأسييس للقيمة وحليويتها الفاعلة يف توجيه السلوك
وترصيف القوى الكامنة يف الذات اإلنسانية .وليس القصد من ذلك التعامل مع القيم
خارج مرجعيتها العلوية ،بل الدفع لتمثلها يف السلوك ،ال باملعنى النفعي الفرداين حيث
ويتقوم عليه
إقبال الذات عىل احلياة بام هي فضاء متعي ،صنواهنا متكني اجلسد من أن يسود
َّ
سوق له نيتشه من أن النفس جمرد ضميمة للجسد
الوجود شرِ َع ًة
ومنهاجا ،من قبيل ما َّ
ً

( ((1املرجع نفسه.
( ((1فردريك نيتشه ،العلم املرح ،ترمجة :حسان بورقبة وحممد الناجي ،الدار البيضاء :إفريقيا الرشق ،ط،1
 ،1993ص .207
( ((2انظر :عبدالرزاق بلعقروز ،روح القيم وحرية املفاهيم :نحو السري إلعادة الرتابط والتكامل بني منظومة
القيم والعلوم االجتامعية ،املؤسسة العربية للفكر واإلبداع.2017 ،
( ((2عبدالرزاق بلعقروز ،الفراغ األخالقي املعارص وواجب جتديد منظومة القيم ،مرجع سابق.
( ((2انظر :الربيع ميمون ،نظرية القيم يف الفكر املعارص بني النسبية واملطلقية ،الرشكة الوطنية للنرش
والتوزيع.1978 ،
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الذي هو النص األصيل وهو املتن ،يف حني أن الروح هو اهلامش .إنام املرام املداومة عىل
كم ُثل
تفعيل دور القيم كسلوكات حتوز عىل قدر من التعايل ،واملداولة يف تفعيل دور القيم ُ
متعالية حتوز عىل قدر من الفاعلية يف حتريك السلوك.
هذه اجلدلية العابثة باملدلول احلقيقي للقيم ،كام مت َّثلها الفكر املعارص ،استوجبت
ممارسة السؤالية عن مدى الصوابية التي حازهتا يف تدبريها ملبحث القيم ،وتوجيه مسار
املباحثة حوهلا .وهذا ما جعل هذه املساءلة االرتيابية لرتاتبية الفلسفة ،والتأكيد عىل الدور
املنهجي للقيم متضايفة مع ما يشهده العامل من تشكُّل جديد آخذ يف إعادة النظر يف منتجه
الفكري ،ويف أنساقه املعرفية ،التي أبانت عن عجزها يف توجيه احلياة اإلنسانية بام يليق
حتو اًل
بإنسانيتها .وهذا ما شدَّ د عليه عبدالرزاق بلعقروز حني أوضح أن «العامل يشهد ُّ
منتظرا نحو نظام أخالقي جديد ،يستوجب منا جتديد سؤال األخالقية ،من حيث مكانتها
ً
(((2
ودورها املنهجي يف العلوم والثقافة ويف السلوك والفنون» .

ﷺ راب ًعا :إعادة تفعيل الدور القيمي للفلسفة يف احلكمة

ليس من الضنني أن الفلسفة ربيبة الدهشة ،وجهد عقيل منظم ،قد انتشلت العقل
اإلنساين من براثن التفكري األسطوري ،سليل الفكر اخلرايف املاورائي ،الذي ك َّبل إرادة
اإلنسان وأقرن مصريه بقوى مفارقة للطبيعة ،يف حماولة إلذكاء جذوة التفكري ،وجعله
تفسريا عقل ًّيا منطق ًّيا ،وذلك
نضجا ومعقولية ،بالبحث عن احلقيقة وتفسري األشياء
أكثر
ً
ً
بالرجوع إىل عللها وأسباهبا كام هي ماثلة يف الواقع العيني ،كون الطبيعة سببية ال خوارق
فيها ،حمكومة بالتسلسل والنظام الصارمني ،مستبعدة بذلك قوة اخليال واألسطورة املنافية
بطبعها للعقالنية ،والتي أ َّدت الستفحال التفسري الغائي للطبيعة ،ونبذ الفهم العلمي
للكون.
يف حركة فكرية متصاعدة نحو التجاوز التدرجيي للقيم الرمزية الروحية ،يف مقابل
تعاظم النزعة العقالنية الشكية ،والنزوع نحو جتذير الفكر املادي كقراءة تبسيطية اختزالية
مقوض للميول اإليامنية املفطورة يف الطبيعة البرشية،
للكون ،أي التأسيس لفكر دنيوي ِّ
وافرتاس القيم الروحية ،األمر الذي أ َّدى إىل إفراغ الكون من حمتواه املقدَّ س فيام ُس ِّمي
بنزع القداسة أو السحر عن العامل ،باالنسياق نحو عقالنية مفرطة يف تفسري املسائل الدنيوية
جيسد عالقة اإلنسان باهلل والكون.
والغيبية ،يف مقابل إمهال كل ما هو روحي عقائدي ِّ
( ((2انظر :عبدالرزاق بلعقروز ،الفراغ األخالقي املعارص وواجب جتديد منظومة القيم.
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اَّإل أن ذلك مل يمنع العقل الفلسفي اليوناين رغم سعيه لعقلنة الطبيعة ،واملنافحة
عن الفهم الوضعي جلل ظواهرها ،من االستئناس باحلقائق الغيبية ،إيامنًا بمحدودية العقل
اإلنساين ،وعجزه عن تقديم تفسري كيل وشامل للكون ،وكذا اعتبار العقالنية ال تستبعد
بالرضورة األسطوري بل حتتويه ،وجتعل منه نقطة انطالقها ،وعليه تم االحتفاظ باإلرث
اإلهلي اإلغريقي ،فظلت معهم املعرفة ملتحمة بالقداسة تفيض من لدن العناية اإلهلية.
فعندما كتب أفالطون عن امرأة ضحكت عىل احلكيم طاليس الذي كان يميش
ويتأمل يف السامء فسقط يف حفرة ،ضحكت ألن الفيلسوف عوض أن يتأمل يف األرض
بقي مشدو ًدا للسامء ،ويف ذلك رغبته يف تبيان الفرق بني اإلنسان املشدود للقضايا الكربى،
واإلنسان األسري للواقع واملحسوسات ،كخطوة لتأسيس فلسفة إنسانية متواشجة مع
العقائد اإلهلية .فيام استمر حضور التأثري امليثولوجي يف األنساق املعرفية الفلسفية بصورة
أقل وطأة (حيث جرى رصف احلكمة القدسية املرتكزة عىل العقل لصالح الفلسفة الدنيوية
العقالنية امليزو صوفية) ،حتت مسمى امليتافيزيقا ،فحني أقر هيغل بأن احلاجة إىل الفلسفة
املوحدة للناس ،وعندما تفقد املتناقضات عالقتها احلية املتبادلة
تنشأ حني ختتفي القوة
ّ
اً
شكل مستقلاًّ  ،فإن ذلك دعوة للبحث عن احلقائق الكلية،
واعتامدها املتبادل وتتخذ
والروابط املنطقية بني األشياء ،التي ليس لإلنسان أن يدركها اَّإل بالنظر يف أحوال الصنائع
أقره الصانع.
عىل نحو ما َّ
وحني أورد فوكو اً
قول بأن الفلسفة تشخيص عميل نوعي للواقع ،وأن الفيلسوف
هلو طبيب احلضارة ُي ِّ
شخص أمراضها عىل نحو ما يصنع الطبيب النفيس مع مرضيه ،ففي
ذلك إشارة إىل الدور اجلواين الروحي للفلسفة .وحني بينَّ ديكارت أن الفلسفة مت ِّيزنا عن
املتوحشة ،فإن يف ذلك إبانة للدور القيمي للفلسفة يف هتذيب السلوك وحقن امليول
األقوام
ِّ
العدوانية للكائن البرشي ،ومن ذلك قول عبدالرزاق بلعقروز :إن «الفلسفة التزام أخالقي
جتاه ما هو خمالف للفطرة اإلنسانية ،بام يف ذلك اهليئة اخللقية الروحية التي انطوت عليها
نفس اإلنسان ويكون الغرض منها الوصول إىل احلق»(.((2
اً
أشكال متباينة
وألن وظيفة الفلسفة ليست ثابتة بل تتغري بتغري احلقب الزمنية ،وتتخذ
بتباين القضايا واإلشكاليات املطروحة ،سع ًيا لضخ َن َفس جديد يف مضامينها ،من خالل
مسايرة ما يشهده العامل من متغريات ،فإهنا بذلك مل تسلم من مغريات الفكر العلمي الذي
ق َّلص مساحة التشاغل فيها وض َّيق جماهلا ،مما أفاض هبا إىل تل ُّبس ثوب العلم واجتزاء ما ال
يقبله من اهتاممها ،فقد كتب راسل اً
قائل« :الفلسفة ينبغي أن تكون علمية يف جوهرها ،فهي

( ((2عبدالرزاق بلعقروز ،مدخل إىل الفلسفة العامة ،دار األمان ،ط ،2015 ،1ص .26
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ينبغي أن تستخرج أحكامها من علوم الطبيعة وليس من الدين أو األخالق ،كام يتوجب أن
يكون املثل األعىل للفلسفة علم ًّيا ،وعىل هذا ينبغي أن تنزع من الفلسفة كل نزعة رومانتيكية
تصوفية ،فليست الفلسفة مستود ًعا لدواء بطويل خي ّفف من اآلالم العقلية»(.((2
أو ُّ

هنا تم رسم حدود بني الطبيعي واملافوق طبيعي ،وتم رفض فكرة التعايل ،ناهيك عن
التنكُّر لِ ُّلحمة بني العقل وعنارص أخرى من جنس الطبيعة اجلاملية والروحية لإلنسان ،د ّمر
عىل إثره التناغم بني العقل واإليامن ،يف شكل مروق من الدين وصل حدَّ الرشود .فالنزعة
وتفسخه،
املادية استنزفت العقل وأفقدته ارتباطه باملقدَّ س ،ممَّا أ َّدى إىل ضمور الفكر الديني ُّ
وإشاحة العقل الفلسفي عن كل مرجعية نورانية ،ممَّا جعله يتهاوى يف سقطات متوالية،
انتهت إىل تأسيس فكر ٍ
معاد للمنظور احلكمي بوصفه آخر معاقل الصوفية اإلرشاقية.
قائلّ :
كل تلك املعطيات دفعت عبدالرزاق بلعقروز للترصيح اً
«إن جممل قراءايت
قد دفعتني إىل مراجعة تاريخ املعرفة املوصوفة بالفلسفة ،فوجدت ّ
أن داخل هذا الركام
املعريف ترقد إرادة الفصل بني املعرفة والقداسة ،فرصت أقبل بتصنيف الفيلسوف ،بوصفه
ذلك الذي يفكّر منقط ًعا عن القداسة والتعاليم اإلهلية ،والفلسفة هي املعرفة منفصلة عن
القداسة واحلقيقة والقيمة ،والكلمة التي بِ ُّت أتق َّبلها وأشتغل عليها وأح ّلل هبا منظومات
الفكر هي كلمة احلكمة ،واحلكمة هي املعرفة امللتحمة بالقداسة والتعاليم اإلهلية»(.((2

مقدارا ،إذ أعاد إىل الواجهة السجال التقليدي حول العالقة
قول حاز من اجلرأة
ً
بني احلكمة والفلسفة ،وما أحلق باألخرية من مسؤولية يف زرع الشك والزيغ وإثارة الفتن
والشبهات ،وتوريث العامل اإلسالمي مزيدً ا من اخلالفات بمزيد من ُج َرع األنانية وشبق
الذات.
ولعلنا ال نبتدع جديدً ا يف القول :إن احلكمة جاءت كرتمجة لكلمة فلسفة ،وهي
ترمجة تبدو غري أمينة؛ إذ ال تعدو لكل متأمل يف سياق ورودها ضمن الفضاء الثقايف العريب
فجة
غلو يف الفلسفة وجنوحها إلثارة القضايا الدينية بطريقة َّ
اَّإل حيلة لفظية لدرء ما بدا من ٍّ
جتر املرء للمساس بالعقائد اإليامنية ا ُملس َّلم هبا والتي ال جمال للنظر فيها ،فكل املشتغلني
ُّ
ِ
بالفلسفة -كام ُوس ُموا وقتها -ما هم اَّإل مبتدعة ُض اَّلل ،وما استخدامهم املنطق -كرضورة
عقلية كام وصفوه ،لتحليل ما اعتربوه قوانني كونية ثابتة صادرة عن اإلرادة اإلهلية -سوى
مغالطة وعملية عقلية غري مثمرة يف حماولة فهم طبيعة اخلالق.
( ((2إ.م .بوشنسكي ،الفلسفة املعارصة يف أوروبا ،ترمجة :عزت قرين ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،1992 ،ص .75
( ((2حوار مع عبدالرزاق بلعقروز ،مرجع سابق.
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وما دعواهم بأن الفلسفة تسهم يف تطوير الذهنية العربية من ذهنية مشبعة بالفكر
مؤهلة للخوض يف التساؤالت الكربى حول الوجود وماهيته،
الغيبي إىل ذهنية فلسفية َّ
ومنه االنتقال من حالة التقليد إىل حالة التوكيد ،من خالل منطقة الفكر ،اً
فضل عن خلق
مساحة تواصل فكرية مع من يتقاسمون معهم اإلقامة داخل هذه املعمورة ،كل ذلك
ما هو اَّإل مفسدة للعقل والدين كام جاء عىل لسان خصومهم .فمصطلح الفلسفة كان
مشبوها منبو ًذا ،كونه حما ًطا بإرث تارخيي ،صورها عىل أهنا بوابة للفتنة
مصطلحا
وال يزال
ً
ً
واالنحراف يف أعتى الصور قتامة ،ويف أقلها شناعة نجد النظر يف أحواهلا ُيغ ِّلفه يشء من
والتوجس ،خمافة الوقوع يف مغ َّبة التكفري ثم التنكيل ،استحالت وفقها إىل حالة
االرتياب
ُّ
طورا آخر.
طورا ،أو الدخول يف أهواهلا ً
من املامنعة والصدود عن جماراهتا ً
يف حني جاء مفهوم احلكمة يجُ دِّ ف يف مدار داليل مغاير اعتربها إتقانًا للفعل والقول،
ومعرفة للحق يف ذاته واخلري للعمل به ،وهي النفاذ إىل باطن األمور وحسن تدبريها ،قصد
املتعمق وكامل النفس الناطقة ،وبذلك
االتِّزان يف الفكر والسلوك ،فاحلكمة صفة العقل
ِّ
فهي فضيلة عقلية وأخالقية يف آن ،عكس الفلسفة التي متيل إىل التأمل النظري الرصف،
وتزدري التجربة العملية.
هذا ما دفع مفكرنا لإلقرار بأنه قد «تم الفصل بني الفلسفة واحلكمة ،والفارق بينهام
أن األوىل حرصت جهدها يف العامل احليس ،يف حني جدَّ دت الثانية االتصال باألفكار القريبة
من التصوف أو البصرية النورانية»( .((2فلام كانت الفلسفة منهج عقيل يسعى للوصول إىل
احلقيقة دون التق ُّيد بمس َّلامت مسبقة ،كانت احلكمة معرفة بقواعد السلوك املوافقة ألوامر
الدين ونواهيه ،تُط ِّبقها حسب معايري الرشيعة وقيمها؛ إذ «بانت العالقة الوثيقة بني املعامل
اإلهلية واألفكار الفلسفية ،يف مركَّب هو احلكمة»(.((2
وهذا ما جعل املعرفة عند املسلمني تبدأ من مكارم األخالق ،وتنزع إىل التأمل يف
اآلفاق ،بخالف املنهج اإلغريقي الذي انحرص يف استنباط أحكامه من مقدمات عقلية
مجد حركة الفعل األخالقي باملغاالة يف الوصف النظري وبناء األنساق الفكرية
جاهزة ،حيث َّ
التي تنترص للفكرة وتتنكَّر للمامرسة .وال ضري بعدها أن بلغت هذه النربة احلجاجية ذروهتا
تسمى اليوم بالفلسفة
بدعوة عبدالرزاق بلعقروز إىل رضورة «حتويل اللعبة الذهنية التي َّ

( ((2عبدالرزاق بلعقروز ،من عقالنية احلداثة الغربية إىل عقالنية اإليامن التوحيدي :نحو حداثة إسالمية
متصلة ،جملة إسالمية املعرفة ،العدد ،2014 ،76 ،ص .12
( ((2انظر :عبدالرزاق بلعقروز ،الثقافة والفلسفة يف منظور فلسفة الدين ،جملة معنى.2021 ،
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حب حقيقي للحكمة والرؤية التأملية للحقيقة»( ،((2حيث يتسنَّى معها عمل ما ينبغي
إىل ٍّ
أن يكون كام ينبغي أن يكون؛ إذ إن تاريخ الفلسفة كام يكتب «هو تاريخ نزع القداسة عن
املعرفة ،واحلكمة هي ال ُّلحمة بني املعرفة والقداسة ،ومن هنا فإننا لسنا ملزمني باالستظالل
حتت مفهوم الفلسفة ،وإنام نحن ننتمي إىل احلكمة اً
أصل وقصدً ا ،ومستلزم هذا اإلقرار هو
االجتاه نحو جغرافية فكرية ال تقطع مع احلكمة ،وإنام تقطع مع الفلسفة املنفصلة ،وتنتج
خطا ًبا آخر ال جيد ذاته بنفيها ،وإنام جيد ذاته بإثباهتا ووصلها بالفعل ،فالفعل هو الذي يفتح
للعقل اآلفاق اإلدراكية اجلديدة»( ،((3ويتوج عرص جديد يكون فيه العلم بداية العمل،
والعمل متام العلم ،عىل نحو ما أورده العامري.

خامسا :الدين كمخزون قيمي ُيلبس املعنى عىل الوجود
ﷺ
ً

ال خيفى عىل كل قارئ حصيف متبصرِّ  ،وال عىل مؤمن متأمل متد ِّبر ،أن التد ُّين ِجبِ َّلة
إنسانية ُخلقت مع اإلنسان ووجدت بوجوده ،فاإلنسان كائن متد ِّين ،وبالتد ُّين يستويف
قول من قول اهلل لجو زع { َف َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
رشط إنسانيته ،وليس أصدق عىل ذلك اً
ين َحنِي ًفا
ِ
ِ
ِ
لخِ
ِ ِ
ِ
َّاس َع َل ْي َها لاَ َت ْب ِد َيل َ ْل ِق ال َّله َذل َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َو َلك َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس لاَ
ف ْط َر َة ال َّله ا َّلتي َف َط َر الن َ
َي ْع َل ُم َ
ون}(.((3

فالدين ليس باألمر الطارئ عىل احلياة اإلنسية ،وال بالغريب عىل احلياة النفسية،
والتمرد عىل فطرة التد ُّين سوى
وتتلمس قيمته ،وما حصول الغربة
بل هو مما تأنس قربه،
ُّ
َّ
خروج عىل سنن احلياة ونوامسيها ،بل شذوذ عىل حتميتها وا ِّطرادها ،ما جيعل «املساكنة
اإلنسانية يف الدين ليست شي ًئا يتخيرَّ ه اإلنسان باملعاندة أو باملوافقة ،بل هو القوة السارية
والعامد الكيل لنظام املوجودات وملعنى جرياهنا»( ،((3فالدين وضع إهلي سائق لذوي العقول
السليمة باختيارهم للصالح يف احلال والفالح يف املآل ،يرشد إىل ابتغاء احلق يف املعتقد،
ونشدان اخلري يف املقصد ،ما جيعله أعظم انبثاق يتصل باملجتمع البرشي.

وليس الدين سو ًقا عىل ذلك ظاهرة ميتافيزيقية متعالية ،بل هو ظاهرة إنسانية
ويصحح
مبثوثة يف صميم كيان الفرد ،جيلب له السكينة والطمأنينة ،به تنتظم حياة الناس
ّ
( ((2انظر :عبدالرزاق بلعقروز ،حوافز التفلسف يف الفكر اإلسالمي ،مركز ابن غازي لألبحاث والدراسات
اإلسرتاتيجية.2020 ،
( ((3حوار مع عبدالرزاق بلعقروز ،مرجع سابق.
( ((3سورة الروم ،اآلية.30 :
( ((3انظر :عبدالرزاق بلعقروز ،الثقافة والفلسفة يف منظور فلسفة الدين ،مرجع سابق.
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مسارهم ،بعيدً ا عن امليتافيزيقا والتأمل العقيل اجلاف ،فالدين -كام جرى اإلقرار عىل لسان
يتجزأ من حياة اإلنسان يف جوانبها
متدبريه -ليس قوة روحانية متعالية ،بل هو جزء ال
َّ
ثمة انغراس
املختلفة الفكرية والنفسية واالجتامعيةُ ،يفهم يف إطارها ومن منظورها؛ إذ َّ
للدين يف نظام املوجودات.
وممَّا قيل من أثر ِحكَم الك َِلم أن األمر إذا عظم شأنه كثرت أدلته ،واألمر ممَّا ينطبق
حكمه عىل الدين ،فحقيقة أن اإلنسان يف امتساس احلاجة لالتصال بمن يفوقه قوة ونفاذ
علم بغوامض الكون وأرساره ،ممَّا ال يمكن تغافله أو اجلدال فيه ،وق ًفا
البصرية ،وحييطه اً
عىل ُمس َّلمة أن النفس البرشية م َّيالة بطبعها لالطمئنان واليقني ،نافرة من الشك والريبة ،بام
تضمره من جنوح أصيل نحو املطلق ،الذي يستثري أكثر رغبات اإلنسان حساسية ،والتي
ال تفتأ تراوده حتى ترتوي« ،فمهام يكن عرق الناس ووقت ظهورهم ،ودرجة علمهم
وجهلهم ،فإهنم سواء يف عطشهم إىل املعتقد ،فكأن املعتقد غذاء نفيس رضوري حلياة الروح
كرضورة الغذاء املادي حلفظ اجلسم»(.((3

أقره بعض فالسفة العرص ،الذين
وحسبنا اَّأل يكون العوز للدين ،ال عىل شاكلة ما َّ
تغيرَّ ت معهم النظرة إىل الدين وانتقلت من االعتقاد إىل االنتقاد ،ومن القداسة إىل الدراسة،
ومن التنزيل إىل التأويل بتوصيف نرص حامد أبو زيد ،من ذلك ما أفرده وليام جيمس
اً
قول« :لو كان االعتقاد يف اهلل جيعل الناس سعداء ،فاتركهم يؤمنون به» ،أو قول فيورباخ
سمه اهلل» ،أو كام وصفه
بأن «الدين هو نقل اإلنسان آماله وأمانيه إىل كائن ذي درجة عليا اَّ
تصور العقل حلتمية املوت».
برغسون من أنه «رد فعل دفاعي للطبيعة ضد ُّ
ممَّن أبانوا تق ُّب اًل للدين بوصفه ُمس ِّكنًا آلالم النفس البرشية ،وضاب ًطا سيكولوج ًّيا
للذوات اجلزعة ،أو ما ُيمنِّي النفس اإلنسانية بحياة أخروية أكثر َر َغدً ا ،وما يصحبها من
أكسري السعادة األبدي ،فليس الدين جمرد شعائر دأبت عىل ترديدها عشائر ،فاستحال
عم تضمره الذوات من توق ملعانقة املطلق ،بام حيمله من َو َل ٍه
خطا ًبا طقوس ًّيا عاطف ًّيا ،يعبرّ اَّ
وو َج ٍد ملجاوزة الوجود نحو آفاق بعيدة ،يف صورة حنني وجودي ،وحاجة دفينة لالكتامل،
َ
ملا استشعره اإلنسان من خوف ونقص يف ذاته.
ٍ
كائن أضناه البؤس» ،وال كام َّ
شخصه
«تأوه
وليس الدين كام وصفه ماركس بأنه ُّ
فرويد عىل أنه «ال ُعصاب االستحواذي الكيل لإلنسانية» ،وال قول سبنرس :إنه «احلضور
( ((3غوستاف لوبون ،اآلراء واملعتقدات ،ترمجة :حممد عادل زعيرت ،مرص :املطبعة العرصية ،ص -140
.141
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تضمنه قوهلم من تقزيم لدور الدين ،بل
الفائق ليشء غامض وعيص عىل الفهم» ،وما
َّ
واعتباره مداعاة للوهم والوهن ،ال ينتج اَّإل من اجلُبن ،وال يعكس سوى اخلوف والرهبة.
تس َّلل إىل الوجود من ُس ُبل العقل التائه املست َلب ،أ َّدى إىل اغرتاب جوهر اإلنسان ،وعرقلة
تقدُّ مه ،بام هو ممارسة طقسية بدائية.
املوحدة والوجه اجلامع للقوى
واحلق أن الدين آلية كشف تأملية بنائية مت ّثل القوة
ّ
الفاعلة داخل املجتمع ،يهُ ِّيئ لنا فلسفة شاملة للحياة ،تثري حياتنا وجتعل منها وحدة
وقمة التناغم للقوى
متكاملة ذات مغزى ،وال ريب أن اعتربه هدردر «ذروة اإلنسانية ّ
البرشية» ،به تسمو األخالق ،وتعلو القيم ،فتستكني األنفس ،وتهُ َّذب الطبائع ،وترت َّيض
الشعوب ،وترتقي األمم ،بذلك يغدو الدين بتعبري برايتامن «عبادة لقوة سامية علينا تكون
مصدرا للقيم» .فالدين مستودع للقيم التي تفقد اإلنسانية يف غيبتها معناها .تلك كانت
ً
لتصور مفهوم الدين كام ورد يف السياق الغريب.
رسدية مقتضبة
ُّ
فمم ال شك فيه أن الفكر الفلسفي املعارص عايش تنام ًيا مشهو ًدا للفكر الديني،
اَّ
ً
وعود ًة للدين إىل الفضاء العام ،بعد أن عرف تراج ًعا وانكامشا يف أزمنة خلت .ودعوى هذا
الرجوع للمقدّ س حتقيق التوازن النفيس املفقود ،والوصل بني الكتل املجتمعية املتضاربة،
كون «العامل الذي استطاع أن يتحكَّم بالغرائز ،و ُيعدِّ ل يف الطبائع ،وجيعل من احلياة
االجتامعية ممكنة هو الدين»(.((3

وذلك يف ظل الثقافة املادية السائدة ،والنمط االستهالكي املهيمن ،فالدين -كام
جرى تقديره -حجة ناطقة عىل بطالن املذهب املادي الذي يريد أن حيرص اإلنسان يف
املضايق الدنيئة للحياة األرضية ،والذي مل يعد يطمئن ملا يقدمه العلم من تفسريات وما
تقدمه الفلسفة من حتليالت ،ليفرض الدين نفسه كمزاحم للعلم والفلسفة ،بام حيوزه من
تصورا كل ًّيا عن الغاية
تربيرات ،وما يمأل به الوجود من معنى ،يثري فهمنا للعامل ،ويصوغ
ً
من الوجود اإلنساين« .فعندما يشعر اإلنسان أن املادة وحدها غري كافية لتفسري الوجود،
فإنه يكون عىل أعتاب اإليامن .وعندما ال يكتفي باملتناهي ويسعى نحو الالمتناهي ،فإنه
يكون قد غادر متا ًما التفسريات املادية للوجود ،وبدأ يف التامس جمال معريف آخر يقدم له
تفسريا ُم ْر ِض ًيا عن العامل واإلنسان واهلل .وهذا املجال املعريف قد يكون الدين ،وقد يكون
ً
(((3
امليتافيزيقا ،وقد يكون االثنني م ًعا» .
( ((3انظر :عبدالرزاق بلعقروز ،الثقافة والفلسفة يف منظور فلسفة الدين ،مرجع سابق.
( ((3حممد عثامن اخلشت ،املعقول والالمعقول يف األديان ،القاهرة :هنضة مرص للطباعة ،2000 ،ص.3
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ٍ
أناسا ،إنام يتم تقويمه
فربنامج السلوك الكامن يف الناس بيولوج ًّيا غري كاف ليجعلهم ً
بربنامج آخر مكتوب برموز الثقافة« ،فالتامثل املوجود بني الناس يف التاريخ ويف الواقع ٍ
آت
من انتامئهم املشرتك إىل عامل ثقايف ،وقد يكون عامد هذا العامل معتقدً ا دين ًّيا اً
منزل ،أو ثقافة
ذات تفسريات دينية للكون ولإلنسان».

ال جرم إذ ذاك «أن هيمنة النسبية والنفعية يف املامرسات الثقافية لإلنسان املعارص،
ليست يف احلقيقة رؤى نابعة من اجتهاد فلسفي ٍ
راق ،وإنّام تظهر عندما تفتقد اإلرادة الدينية
وتكف عن تزويد العامل باملعنى ،إنهّ ا حتمية تارخيية تظهر وتتكاثر عندما يأفل
دورها،
ُّ
اإلنسان صاحب الرسالة اإلهلية ،الذي يعيد لإلنسان دوره ،وللحياة جمدها الضائع»(،((3
كام عاين ذلك مفكرنا.
ومرد ذلك فشل العقل الفلسفي يف «رصف املعاين الدينية املبارشة واستباقها يف
شكل مفاهيم عقلية» بام يسهم يف بناء خطاب متَّسق ال يقولب الدين ضمن البعد الروحي
للحياة وحسب ،بل حيتضنه كمنتج للمعنى ،وكاشف للحقيقة ،ودافع لإلجياد والتغيري ،عىل
املستوى الفكري ،والسلوكي ،كام املجتمعي ،واملؤسسايت ،يف عملية دمج اجتامعي وتشكيل
هوايايت ،منضبطة بمساطر القيم الدينية ،خاصة وأن «الدين هو الذي أوجد التآلف بني
اإلنسان واإلنسان ،ورشع لقواعد املعاملة ،وعينَّ أسلوب احلياة يف املجتمع»(.((3

ال أن يكون القصد جمرد إلقاء قناع الهويت عىل الوجود ،وتسطيح وظيفة الدين
بتحويله إىل مصدر للتكامل الذايت ،اً
بدل من تقديمه كفهم شامل للعامل ،هذا البحث العائم
(الذي ال ينفذ إىل عمق األشياء) ،والغائم (الذي أ َّدى إىل تعتيم الرؤية وفتور يف املعنى).
عول عىل هذا الفهم للدين بوصفه جمموعة من العقائد املغلقة وما دار يف فلكها
حيث مل يعد ُي َّ
عول عىل الدين الذي
يف نوع من خصخصة الدين ،أو جمرد الرتويج له كتجارة رمزية .إنام ُي َّ
ظل يمد اإلنسان عرب أطواره الثقافية واحلضارية بمعاين احلياة ،ومعايري السلوك ،والقيم
االجتامعية واألخالقية.

وناظم منهج ًّيا كل ًّيا
سادسا :التوحيد أف ًقا كون ًّيا
ﷺ
ً
اً

إن أي مفهوم أو تصور غال ًبا ما خيضع إىل وطأة األحوال التي تضفي عليه داللة
جديدة ،تناقض الروح األصلية التي تش َّيد عليها ،وذاك هو شأن الدين الذي انتقل من داللته

( ((3عبدالرزاق بلعقروز ،وحدة احلقيقة والقيمة يف برنامج إسامعيل راجي الفاروقي الترشيعي ،مرجع
سابق ،ص .248
( ((3انظر :عبدالرزاق بلعقروز ،الثقافة والفلسفة يف منظور فلسفة الدين ،مرجع سابق.
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األصلية اللصيقة بالتوحيد ،إىل الداللة املجازية يف القول بالكثرة والتعدد ،فكم من كلمة
الرق ،أحاهلا عقل البرش إىل خرافات وعبادات وثنية،
حق أرادها منشئها أن حترر الروح من ِّ
فكثريا ما تكون «األحكام التي ظاهرها العقل هي من موجبات التخ ُّيل ال التع ُّقل ،ومن
ً
مستلزمات الوهم الذي يأيت يف صورة العقل فيلبس عىل اإلنسان الفعل العقيل الصحيح
والصائب»(((3؛ إذ العودة إىل السجل التع ُّبدي للكائن البرشي يطالعنا بحقيقة أن اإلنسان
جمبول عىل فكرة التوحيد الذي يقوم عىل اإليامن بأن اهلل واحد يف ذاته وصفاته وأفعاله ،ال
رشيك له يف ملكه وتدبريه ،وأنه وحده املستحق للعبادة وال تُرصف لغريه.

فالتصور اليوناين لإلله إذا ما أخذنا يف االعتبار أن الفكر اليوناين شهادة ميالد للعقل
املتع ِّقل للموجودات واملتد ِّبر ملا فوقها ،عىل الرغم من ميوله إىل التع ُّبد القائم عىل تعدد
اآلهلة ،اَّإل أنه أفرد الذات اإلهلية بالتوحيد ،ال سيام الفلسفات التي اختذت طابع املثالية
والتعايل كام يظهر يف تصور أفالطون وأرسطو وأفلوطني ،حيث يكون اإلله الع َّلة األوىل،
واخلري األسمى ،واألزيل ،والالمتناهي ...مما ُيفصح عن توحيد االعتقاد وما يتبعه من إقرار
بالقدرة اإلهلية النافذة يف املوجودات ،فعىل الرغم من أن الوجود حيكم بالتنوع لكنه تنوع
تأصل فكرة
ُمهد لرسد ُّ
يتوحد يف األصل األويل وهو اهلل .وليس اهلدف من هذا التقديم أن ن ِّ
َّ
التوحيد يف الذات اإلنسانية بتتبع مسارها التارخيي؛ إذ املجال ممَّا ال يتيح وسعه ذلك.
اَّإل أن أ َّية وقفة تنقيبية لرصد حضور فكرة التوحيد يف التاريخ البرشي ،ال بوصفه
موق ًفا ميتافيزيق ًّيا ،بل كونه موق ًفا واقع ًّيا ،ينسحب عىل جممل نظام احلياة الشمويل ،ليصبح
تنظريا فكر ًّيا وعمل ًّيا للوجود ،الذي يقوم برشعنته؛ إذ إن الترشيع الزم الستمرار حركة
ً
احلياة ،والذي ال يكون له قيمة بدون التوحيد ،وع َّلة ذلك أن اختالف الرشائع وتباين
األحكام يوقع اخلليقة يف إشكاالت ال متناهية.
جتسد يف الدين اإلسالمي ،الذي ال يبني فكرته عن التوحيد
جتسد أ َّيام ُّ
هذا التصور قد َّ
عىل أسس طوباوية أو عبثية ،فعقيدة التوحيد عقيدة واقعية ،يمكن التأصيل هلا عرب طرائق
احلياة ،وسبل تدبري شؤوهنا ،حيث يعاد التمفصل بني توحيد االعتقاد وتوحيد العبادة
بوصفها ممارسة عملية لألوامر اإلهلية ،يف جماوزة للمعنى الفلسفي للتوحيد حيث الفرقة
يوضح مفكرنا «تنبني
بني توحيد املعتقد وصنوف التع ُّبد؛ إذ إن العقالنية اإلسالمية كام ِّ
عىل تكاملية امللكات اإلدراكية لإلنسانية ،ال عىل تضا ّدها وتناحرها فيام يذهب إليه العقل
أزواجا من الثنائيات املنفصلة واملتضا َّدة ،كالفصل بني العقل والقلب،
الغريب الذي أورث
ً
( ((3انظر :عبدالرزاق بلعقروز ،بني التعقل والتخلق :كيف الطريق إىل االرتياض بمكارم األخالق عند ابن
عريب ،مرجع سابق.
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أو العقل واإليامن ،أو العقل والرشع ،وهذه الثنائيات هي ذات منشأ غريب حمض ،ونتيجة
حتمية للمواجهة بني ما هو ديني وما هو فلسفي»(.((3

وألن احلاجة -كام جرى تأكيد ذلك فيام تقدَّ م عرضه -جماوزة املنظومة املعرفية الغربية
التي اصطبغت بقيم ثقافية ،ومعايري منهجية ،تستند إىل قراءة مادية أحادية للكون .هذه
جتسد حالة فصام حا ٍّد ،ألهنا تستبعد قراءة الوحي التي تتكامل هبا قراءة الكون ،ما
القراءة ِّ
أوقع املجتمع الغريب يف انتكاسة فكرية أخالقية ،انسحبت آثارها عىل كل املجتمعات التي
جراء جترؤ العقل
نصبت احلداثة الغربية إما ًما حلياهتا ،والتي أذاقت البرشية الويالت من َّ
أقرته الرشائع
احلداثي عىل معارضة األوامر اإلهلية ،فشقيت بقراءات العقل عىل غري ما َّ
الربانية ،وانغمست يف محأة القلق ،والشك ،والضياع يف عقال وعي زائف منخدع بحقيقة
األشياء .فاحلداثة -كام وصفها الدكتور عبدالوهاب املسريي -شكل من أشكال الرببرية
تتقدَّ م بخطى حثيثة نحو اجلحيم ،والعقل املادي املنفصل عن تسديد الوحي إن هو اَّإل جزء
عضوي من هذه املسرية الشيطانية.
من هنا يتعينَّ علينا -كام يؤكد عبدالرزاق بلعقروز« -أن نفكّر يف إرساء دعامة وفهم
آخر للعقل ،ال يقطع مع الوحي اإلهلي ،وال يتنكَّر للقداسة وال يلغي مصادرها ،بقدر ما
يتواشج العقل واإليامن يف نظام جديد ،بغية اخلروج من احلداثة املنفصلة عن تسديد الوحي،
واإلقامة يف احلداثة املتصلة عىل النحو الذي يتحدد يف سياق املامرسة اإلسالمية»( ،((4للعمل
التشوه املعريف ،والقصور يف الرؤية الشمولية للعامل «بتأسيس فلسفة دينية
عىل إصالح
ُّ
تنضبط بالنموذج املعريف التوحيدي ،وتتنوع فيها مصادر املعرفة عن طريق حتقيق التوازن
بني الوحي والعقل واحلس»(.((4
ِّ
املتعذر علينا «فهم أ َّية مقاربة
هذا ما يعطي للتوحيد قيمة منهجية تكوينية ،فإذا كان من
خاصة بفرع من فروع احلياة منفصلة عن الناظم الكيل الذي يمنحها متاسكها وهويتها،
هذا الناظم هو التوحيد مفهو ًما ال باملعنى امليتافيزيقي املنفصل عن الزمان واملكان ،وإنام
حاكم لعنارص الثقافة األخرى ،أي إنه رؤية
التوحيد مضمونًا معيار ًّيا أو مع َّية إهلية ،وقانونًا
اً
كونية إدراكية لتفسري العامل ،وتدبريات إهلية من أجل إصالح اململكة اإلنسانية»(.((4
( ((3عبدالرزاق بلعقروز ،من عقالنية احلداثة الغربية إىل عقالنية اإليامن التوحيدي ،مرجع سابق ،ص .27
( ((4املرجع نفسه ،ص .2
( ((4عبدالرزاق بلعقروز ،حتوالت الفكر الفلسفي املعارص :أسئلة املفهوم واملعنى والتواصل ،بريوت :الدار
العربية للعلوم  -نارشون ،2017 ،ص .203
( ((4عبدالرزاق بلعقروز ،وحدة احلقيقة والقيمة يف برنامج إسامعيل راجي الفاروقي الترشيعي ،مرجع
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دراسات وأحباث

هذا ما ينذر بفهم جديد للتوحيد ال كام جرى تدبريه من علامء الكالم ،ممَّن جعل
قسم من املباحث الغيبية ،يتم تداوله من زاوية حفظ الذات اإلهلية وصون صفاهتا،
التوحيد اً
ِ
أو دفع ما يخُ ُّل بكامل اإليامن هبا ،أي تصوره كمس َّلمة عقائدية ،نلتزم هبا دون اخلوض يف
عقاهلا .إنام العمل عىل إعادة تفعيل دوره ،وتشغيل ورده ،بام جيدد موا َّدنا الفكرية ،وأدواتنا
املنهجية ،وفهمنا للعامل ولذواتنا .فمرشوعنا النهضوي كام تصوره عبدالرزاق بلعقروز
«يفتقر إىل الرتكيب ال إىل التفكيك ،الرتكيب املنهجي الذي ال جيتزئ الفعل التحديثي ،وال
يفاضل بني عنارصه ،ثم بناء منظومة العلوم النقدية الرتكيبية التي تعيد االعتبار للكيل يف
اً
ودليل منهجي ًة
البناء احلضاري»( .((4والذي ليس يف الوسع بلوغه إلاَّ باختاذ التوحيد هاد ًيا
تركيب ًيا يضمن إعادة الربط بني تعاليم ديننا مع الفضاء العمومي ،الذي نقيم فيه ،ونقيم به
الوصل مع العامل اخلارجي.

سابق ،ص .244 -243
( ((4عبدالرزاق بلعقروز ،أزمة احلداثة ورهانات اخلطاب اإلسالمي ،ص .50
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ﷺ مدخل

كثرية هي املوضوعات التي سعى إدريس هاين إىل أن يعاجلها يف مؤلفاته
وبحوثه ومقاالته بدرجة تنم عن عقلية تنظريية تسعى إىل تأشري مكامن االنسداد
واالنغالق يف املعطى السابق ،والبحث عن خمارج وانفراجات للحظة الراهنة
وما يليها من أفق مستقبيل ،وهو مع ذلك مدرك متام اإلدراك أن مشكلة العقل
العريب واإلسالمي تتم َّثل يف كيفية التعاطي مع النص الديني إ َّبان حماولة السعي
إىل استنطاقه بح ًثا عن إجابات إلحراجات العرص وإكراهات املرحلة؛ لذلك
عمد إىل أن ُيضفي عىل معاجلاته املنحى الساعي إىل التأصيل ألمهية االنتقال
من تأويل السلطة إىل سلطة التأويل ،بالشكل الذي يسهم يف إنضاج الفكر
والسلوك اإلسالميني فيام يرتبط بشؤون السياسة وفن إدارة الشأن العام.
سنسعى يف هذه الصفحات إىل تقديم مقاربة سياسية للتنظري الذي قدَّ مه
األستاذ هاين حول كيفية النظرة إىل النص وطبيعة حتليله لثنائية (تأويل السلطة

* باحث وأكاديمي من العراق.
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 -سلطة التأويل) ،وحموريتها يف الفكر السيايس اإلسالمي.

ﷺ الفهم الذري للنص

ينطلق األستاذ هاين يف حتليله ملوضوعة السلطة السياسية يف اإلسالم وطبيعة النظام
السيايس اإلسالمي من مركزية االنتساب إىل النص ا ُملحدّ دة ملرشوعية األطاريح املراد
منها إضفاء املنحى التربيري التحلييل عىل ما تقدّ مه كل مجاعة تدَّ عي لنفسها رض ًبا من
رضوب الصبغة اإلسالمية يف مرشوعها الفكري أو احلركي أو كليهام ،فهو يعتقد أن املسألة
ربر
اجلوهرية تكمن يف نمط انتسابنا للنص ،هذا االنتساب الذي عىل اختالف ألوانه ال ي ّ
انتسابنا األمثل للنص((( ،وهو بذلك يشدّ د عىل أن االنتساب إىل النص خيار اسرتاتيجي
يقوم عىل فهم إجيايب وديناميكي ،بحيث يتيح له اإلعالن عن سلطته املتعالية يف رصدها
ومنسجم مع
نابضا
املوضوعي ،والكشف عن إمكاناته واحتامالته بصورة يغدو فيها النص ً
اً
متعارصا عىل مدى صريورته ،ومتّحدً ا معه بالصورة التي جتعل النص النابض باملعنى
العامل،
ً
وقادرا عىل جتسيد الوحدة احلقيقية للعقل الكيل يف متظهراته
قادرا عىل حتقيق وحدته بالعامل،
ً
ً
(((
االعتبارية املحتملة والنسبية سواء يف نظام الكلامت أو نسق األشياء .

ويرى إدريس هاين أن أصل اإلشكاليات التي برزت وتربز عىل ساحة الفكر
ّ
متوشجة ومرتبطة يف أصوهلا باملوقف من النص،
اإلسالمي يف خمتلف حتقيباته الزمنية
عىل اعتبار أن هذا الفكر يعتمد املنهج االرتدادي /التارخيي يف تربير ورشعنة األفكار
يتأسس عليه الفكر اإلسالمي.
والسلوكيات؛ كوهنا ترتكز عىل رشعية النص الديني الذي ّ
ويشدّ د إدريس هاين عىل أن الفكر اإلسالمي إذا كان قد شهد تنو ًعا واختال ًفا
قديم وحدي ًثا فإن مرجع ذلك باألساس إىل كيفية االنتساب إىل النص ،فتكون تلك هي
اً
قدرا كاف ًيا من اإليضاح لطبيعة النزاع
القضية األساسية ،حيث يرتتّب عىل القبض عليها ً
وحل املشكلة .وبطبيعة احلال ،إن عملية االنتساب النيص ،إن جاز التعبري ،ستقود إىل بروز
االختالفات يف مديات اإلدراك لكل مجاعة هتدف إىل توشيج العالقة مع اإلطار الديني
يف املنهج ،وبام أن النص يعيش يف حالة من الديناميكية يف التعاطي مع الذوات الفامهة له
والقارئة فإننا سنكون أمام حالة من ِ
احلراك املستمر يف إنتاج املعنى وتقديم القراءات ،مع
التباين يف مديات الفهم وطبيعة املنهج وأليات اخلطاب املستخدم.
((( إدريس هاين ،اإلسالم واحلداثة ..إحراجات العرص ورضورات جتديد اخلطاب ،بغداد :مركز دراسات
فلسفة الدين ،ط1426 ،1هـ2005 /م ،ص.374
((( املصدر السابق ،ص.375 - 374
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فهم ذر ًّيا؛ إذ يذهب إىل إمكانية النظر
تؤسس له اً
ويقارب هاين النص مقاربة كيميائية ّ
إىل النص بوصفه ذر ًة بلحاظ ما حيمله من خصائصها وبنيتها ،التي يمكننا اعتبارها -من
الناحية الفيزيائية -بنية فراغ ،حيث وجه الشبه بينها يكمن يف أن الذرة تتألف من مدارات
خمتلفة املقامات ،وحمتملة االجتاهات تتحدّ د بحركة الكهربات حول النواة (نيوترون +
بروتون) ،فالذرة هبذا املعنى هي كتلة من فراغ تتم ّيز أجزاؤها باحلركة ،وحيث إن للذرة
الواحدة عدة مدارات خمتلفة وحمتملة ،فإن للكهرب أن يتحرك بحرية فينتقل إىل مدارات
أخرى يف ذرات خمتلفة ،وهو ما يفرس لنا طبيعة (األيون).

إن تالقي الذرات وكيفية الصلة بني الذرات واجلزيئات يثري العامل ،ويسهم يف
أيضا-تشكيل األشياء .ثم يط ّبق إدريس املنحى الذري عىل النص فيقول« :إن النص
ً
بمثابة طاقة قابلة للتمظهر والصريورة ،فهو ينطوي عىل حركة باطنية ومدارات وطبقات،
يمكننا تصوير مداراته بطبقاته املمكنة وسياقاته املحتملة ،فالنص يملك مدارات ويتمتع
وأيضا بحركة خارجية ،حيث منتهاها التآلف والتواصل ،ويف كل حالة من
بحركة باطنيةً ،
حاالت التآلف والرتكب يتو َّلد املعنى»(((.
يتو َّلد عن طبيعة التحليل الذي يقدّ مه هاين للنص ،ضمن سياق كيميائي مدفوع
بمقاربة ذرية للنص ،مجل ٌة من اإلرهاصات ،من أمهها أن النص ولاّ د للمعنى وال يمكن
ابتساره داخل قراءة واحدة أو اثنتني ،انطال ًقا من وجود حركة داخلية وأخرى خارجية
مفتوحا ملزيد من
تسهم يف توالدية املعنى ،إن جاز التعبري والق ،بطريقة تُبقي النص
ً
القراءات والتحليالت والرتسيامت اإلبستمولوجية امل َّطردة.

دائم يف حالة من الصريورة والديناميكية« ،كونه ال
ولذا يؤكد هاين أن املعنى يبقى اً
يبقى يف زمانني ،كام يغدو عب ًثا احلديث عن مرشوع جتديد وتنوير طاملا أن املعنى يف حد
ذاته يملك دينامية احلركة ،وحيث إن أزمة التجديد تربز ملا تنهض اإلراءة عىل آلية حرصية
ٍ
حينئذ هو املعني بالتجديد وليس النص ،متا ًما مثل أن أزمة تفجري الذرة
مغلقة ،فيكون النظر
عائد إىل آلية التفجري وضعف التقانة النووية وليس إىل الذرة من حيث هي عنرص يملك
دائم لالنفجار»(((.
استعدا ًدا اً
لعل من األمهية بمكان اإلشارة إىل أن الفهم الذري للنص املقدَّ م من األستاذ هاين
حيىض ٍ
بقدر كبري من عنرص اجلاذبية واحلركية املعرفية ،بيد أن هذا ال يمنع من التأمل يف

((( إدريس هاين ،اإلسالم واحلداثة ،مصدر سابق ،ص.376
((( املصدر السابق ،ص.378
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إشارته إىل أن املعنى ال يبقى يف زمانني ،وهي رؤية ال ختلو من واقعية منهجية إذا ما نُظر
إليها ال عىل الصعيد اإلطالقي ،فهناك دالالت نصية حتظى بعني املعنى والفهم مع توالد
السنني وتوايل األزمنة ،اَّإل إذا متاشينا مع الفهم اإلدرييس ،تب ًعا إلدريس هاين ،يف كون
املعاين املضطرة تبقى سارية التشكّل داخل إطار وحدة تشككية ،أي متفاوتة يف مدياهتا وف ًقا
للظروف واالشرتاطات الذاتية واملوضوعية للمعاين والفهومات املتولدة من النص.
وما يثري أكثر يف طرح إدريس هو متكُّنه من تشخيص حقيقة أن التجديد ال يتعلق
بالنص ذاتًا ،وإنام بالقراءة النصية ،أي بالقراءة التي تقدّ مها الذات ،سواء كانت فر ًدا أو
أي نص والنص الديني بشكل أكثر
مجاعة ،ومن املؤكد أن أبرز إشكالية جترتح النصَّ ،
خصوصية ،تتم َّثل يف آلية النظر إىل النص ،أي يف طريقة التعاطي مع النص ال يف النص ذاته،
ٍ
وعندئذ ستتحول املعادلة إىل إعادة قراءة العنارص املسهمة يف التفاعل يف نطاق َّ
أن تغيرّ هذه
العنارص سيقود إىل إعادة ترتيب أوراق الفهم واملعنى املتو ِّلد.

لكن السؤال اجلوهري الذي جيب التوقف عنده :هل يمكن احلديث فقط عن جتديد
يف الرؤية للنص ما دام النص عىل عني الثبات واالستقرار وما دام اَّ
ول ًدا للمعنى؟ بعبارة
أخرى :ألن تقود التوالدات الفهمية واملعنوية للنص إىل تغيرُّ يف بنية النص وتركيبه الذايت؟
وربام إذا ما أردنا أن نقدّ م اً
دليل عىل ذلك فيتم ّثل بام قدَّ مه جون سكايامن يف رؤيته
الذاهبة إىل أن تباين الفهم لدى البعض حيملهم إىل ترجيح قراءة مع َّينة (ومن َث َّم كتابة)
للنص أو لرسد ما عىل غريه ،أي إن االختالف يف رؤية النص ألقى بظالله عىل النص ذاته،
تغيريا يف البنية والرتكيب ،وهذا يعني أن التوالد املعنوي للنص لن يربض عىل
فأضفى عليه ً
(((
أعتاب املعنى بقدر ما سيتعدَّ ى ذلك إىل عني النص وذاتيته .
جراء االختالف
وتبقى اإلشارة إىل أن هذا يعني أننا أمام سياق تغيريي يف بنية النص َّ
يف قراءته .بعبارة أخرى :إن االختالف يف رؤية النص ال ينحرص بمدارات خارجة عن ذات
النص ،لكن مع ذلك يمكن القول :إن ما ذهب إليه هاين يتأتَّى من اعتقاده أن اإلشكالية
األساس يف العقل السيايس اإلسالمي تكمن يف قراءة النص ال يف النص ذاته؛ لذلك ظل
وأيضا يف ذلك
مشدِّ ًدا عىل أن املشكلة ال تكمن يف النص ،وإنام يف كيفية (استنزال النص)ً ،
احلصار الذي مت ّثله املفاهيم واألطر التقليدية للنص؛ لذلك يسعى إىل تأسيس ما ُيطلق عليه
بـ(اغتيال النص)(((.
(5) John Skyman, the interpretation of text, 1st edition, the house printing home,2005, London, p321.

((( إدريس هاين ،أزمة نص أم أزمة تأويل ،عىل اإلنرتنتwww.hespress.com :
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فإذا كان املؤلف قد مات عند البعض ،أو هو عىل وشك ،أو مغي ًبا عند البعض
اآلخر ،فإن النص تم اغتياله يف سياق بعض الفهومات كام يرى إدريس هاين .وهذه رؤية
ومهمة ،تكشف عن إمكانية إعادة إحياء النص من خالل النظر الذري له عرب اإلقرار
الفتة
َّ
بالتوالد يف املعنى واال ِّطراد يف تباين النتائج املرتتبة عىل أية قراءة للنص.

إن ما يسعى هاين إىل التأكيد عليه يتعلق يف أن النظر إىل السلطة السياسية بوصفها
أعىل إرادة داخل االجتامع اإلنساين ،حيث بإمكاهنا فرض رؤيتها عىل اإلرادات األخرى،
ال يمكن أن ينعتق من إحراجاته وأزماته ما مل يتم إعادة بناء مجلة من الثوابت وحتويلها إىل
إقرارات أخرى ،لعل ما يقوم عىل هرمها من إقرار أن الثابت النيص ال حيتمل اَّإل معنى
وأيضا ،أن النص الذي تم
واحدً ا أمر مرفوض؛ جراء التوالد املعنى يف سياق الفهم الذريً .
اغتياله يمكن نفخ الروح فيه جمدَّ ًدا إذا تم اللجوء إىل بناء جديد للعقل املنتج للمعاين املتو ِّلدة
من النص.

ﷺ ثالوث التقسيم املنهجي

كيام يتمكَّن األستاذ إدريس هاين من تقديم احلل األمثل إلشكالية املقاربات الفكرية
التي جيرتحها اخللل اإلبستمولوجي يف موضوعة السلطة السياسية يف اإلسالم وطبيعة
النظام السيايس اإلسالمي األمثل ،فإنه يعمد إىل تأكيد أن هناك انقسا ًما ثالث ًّيا يف السياق
املنهجي لقراءة النص الديني يف ساحة الفكر اإلسالمي ،أول منهج يرشحه هاين يتمثل
متاسا مع دائرته ،األمر الذي
باملنهج العلامين الذي يزعم انتام ًء علم ًّيا لدائرة النص ،فيحقق ًّ
يعني أن املسافة املمكنة التي حتدد هذا النوع من االنتامء هو (نقطة) ،أي أقل ما يمكن تصوره
كصلة.

ويؤكد هاين أن هذا املنهج بالنتيجة ال ينتمي انتام ًء حقيق ًّيا للنص؛ ألنه ينطلق داخل
أجوائه وال يستطيع بلوغ مداراته ،فهو موقف تسطيحي بامتياز ،وعليه فإن الناظر العلامين ال
يتيح للنص فرصة التعبري عن نفسه ضمن حركته اخلاصة ،إهنا نظرة جامدة للنص ومراوغة
يف إسقاطاهتا الربانية ،وإذا أصبح النص ال يتمتع باحلياة ،وإذا غدا الناظر يصادر عىل معانيه
املمكنة ،ويفكر عن النص بالوكالة ،فإن انتسا ًبا كهذا ال حيظى باملصداقية احلقيقية(((.
فاملنهج العلامين يقرأ النص بإسقاطات خارجة عن دائرة البيئة اإلسالمية ،وهيدف إىل

((( إدريس هاين ،اإلسالم واحلداثة ،مصدر سابق ،ص.376
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نقل جتربة خارجية وتبيئتها بمختلف الوسائل ،حتى وإن كانت جراحية /قيرصية((( ،األمر
مشوهة للنص الديني ،وال تنسجم متا ًما مع روح
الذي أسهم ويسهم يف تقديم مقاربات َّ
النص وطبيعة الرسالة اإلسالمية.

ثم ينتقل هاين إىل املنهج الثاين الذي يعبرّ عنه باالنغالقي السلفوي الذي وإن بدا
قادرا عىل اخرتاق السطح ،فهو يقف عىل مدار وحيد من مداراته ،وعادة ما يكون املدار
ً
متاسا مع النص،
اخلارجي ،فال يكاد خيرتق املدارات األخرى ،فيكون وضعه أكثر من كونه ًّ
ولكنه جيمد عىل مدار واحد من مداراته ،فيقتل النص ويقتل نفسه ويقتل احلياة ،إنه يتيح
للنص أن يقدّ م نفسه مرة واحدة فقط ،أو أن يقدّ مها بصورة مكرورة واسرتجاعية ،فيكون
حاله حال احلكوايت ،حيث وإن توالت عليه األزمنة حيافظ عىل شكله ومضمونه ،فيظل
صورة وف َّية ملرشوع ،أو حتفة ماضوية كافرة باحلياة وصريوهتا.
منهجا تأويل ًّيا كاسرتاتيجية
ثم ينتقل هاين إىل املنهج الثالث الذي يعبرّ عن ذاته بوصفه
ً
اخرتاقية للنص ،متلك القدرة عىل احلركة ضمن مدارات خمتلفة وحمتملة ،بل يمكنها النفاذ
تفجر النواة ،فيعم اإلشعاع ،وقد تكون تلك ح ًّقا هي طبيعة النص بشكل عام ،أن
إىل حيث ّ
ٍ
يتفجر وحييلك عىل معان خمتلفة.
ّ

يقرب إدريس هاين الصورة من املعطى القرآين فيشري إىل «أننا أمام النص
بعد ذلك ّ
القرآين نكون أمام نص يتجلىَّ امتيازه يف كونه نسق آيوي -نسبة لآليات -مثله يف ديناميته
وإحيائه ككل اآليات والظواهر الكونية والعقلية ،بل إنه كباقي النصوص آيات ،لكنه آيات
خاصا ،حيث إن النص القرآين حييلك إىل
كريمة ،ولعل هلذا الوصف معنى تعبري ًّيا دالل ًّيا ًّ
قصود معصومة متعالية ،فاملتكلم هنا ذاتًا متعالية ،بحسب املعطى املتاح يف الدائرة الروحية
اإلسالمية ،يف حني أن املتكلم يف مطلق النصوص البرشية ذات واقعة يف دائرة احلتميات
املختلفة وما يعرتهيا من نقائض وقلق جيعل تلك النصوص حتيل إىل قصود مسكونة
هبواجس النقص وقلقه املستديم»(((.
ويعتقد هاين أن املنهجني األولني ،أعني العلامين والسلفوي ،يطغى عليها مجلة من
تفهم روح النص اإلسالمي والوصول إىل عمقه إلغائي ،لعل
السلبيات التي تبعدمها عن ُّ
من أهم هذه السلبيات:

((( أمحد يوسف احلسيني ،جتليات العلامنية يف الفكر اإلسالمي املعارص ،بريوت :مؤسسة الدراسات
والبحوث اإلسالمية ،ط2010 ،2م ،ص.123
((( إدريس هاين ،اإلسالم واحلداثة ،مصدر سابق ،ص.377

تأويل السلطة وسلطة التأويل مقاربة سياسية يف فكر إدريس هاين

141

 -1أهنام منهجان أصوليان تتحكَّم يف رؤيتهام أصول وثوابت وقوالب معرفية
وتارخيية جاهزة ،وهنا نكون أمام حتليل دقيق يف كون األصولية  Fundamentalismال
أيضا -عىل الرؤية العلامنية؛ ألن األصولية أوتنحرص فقط يف الرؤية السلفوية ،وإنام تطغى ً
سواها كمنهج يف التفكري أو كقاعدة يف السلوك تكشف عن ذاهتا يف نمط معينّ من التعاطي،
عم إذا املتجلبب هبا واملنضوي حتتها يتك َّلم بلغة التكفري والنار واجلنة ،أو بلغة
بغض النظر اَّ
احلرية واملصطلحات اَّ
َّ
واألخاذة ما دام املنهج ينطلق من خاصية الدوغام.
اخللبة
 -2أهنام متاميان ،ويقصد هاين هبذا أهنام رؤيتهام تنهض عىل رغبة يف استئصال اآلخر
يقر له ال بالرشعية وال
واملخالف ،وبالتايل نكون أمام منهجني كل طرف ينكر اآلخر وال ُّ
املرشوعية.
 -3أهنام يقفان عىل مدار خارجي للنص ،ويفكّران عنه بالوكالة ،العلامين يستحرض
هواجسه احلداثية التي عادة ما تنطلق بال رقابة شعورية ،ومنها تأيت تلفيقيته وترحيله
العشوائي ،يف حني يغلب السلفوي نزوعه املاضوي ،وسبقيته االسرتجاعية.

ثم يسعى هاين إىل تقديم بيان تقابيل عاكس للصفات بني هذين املنهجني ما دام
مشو ًها حقيق ًّيا
املؤ َّدى واحدً ا ،فيشري إىل أنه سيكون السلفوي املهووس بامضويته التارخيية ِّ
للنص ومنك ًِّرا إلمكاناته ،فهو هبذا املعنى «فصامي علامين من حيث فصله النص عن احلياة»
وهكذا تفقد السلفوية والعلامنية مدلوهلا األيديولوجي ،فتستحيل حقيقة هلا معناها يف كل
من االجتاهني عىل السواء ،فالسلفوي شخص علامين فصامي فاصل بني النص والواقع،
والعلامين شخص سلفوي تسطيحي يقف عند الظاهر ،وكالمها واقع يف حافة التسطيح.

ويذهب األستاذ هاين إىل أن هذين املنهجني يعيشان حالة من العجز يف التاميش مع
اآلخر كمضمون ،أعني يعجز السلفوي يف ضوء حتليل هاين عن تقبل العلامين ،والعكس
صحيح ،ويتَّضح ذلك من خالل اإلشارة إىل أنه لئن ساد الرهاب اإلسالمي Islamophopia
من أن حتكيم الرشيعة ال يضمن قيام املجتمع املدين ،يكون يف املقابل ما ُيطلق عليها هاين
بـ«الرهاب املعكوس أو الرهاب العلامين  Laicophopiaمن ناحية أن حتكيم الفصامية
العلامنية ال يضمن قيام الدين وسالمته»(.((1
فام دامت الرؤية اخلاصة بكل منهج ال تتقوم اَّإل عىل اسرتاتيجية االستنكار جتاه
اآلخر ،وال تنظر إىل الغري اَّإل يف سياق االستشعار الفوقي والنظرة الدونية ،عندها لن تكون
ثمة فرصة إلحقاق التعايش املجتمع أو الوصال السيايس يف داخل العضوية (املجتمع
َّ

( ((1إدريس هاين ،اإلسالم واحلداثة ،مصدر سبق ذكره ،ص.387

142

رأي ونـقــــاش

اإلسالمي) ،إذن املشكلة يف جوهرها مشكلة ثقافية تتعلق يف األداة اإلبستمولوجية واملنهج
ا ُملت َ
َّخذ يف التعاطي مع النص.
لذلك أفرتض أن األستاذ هاين أجاد بقدر كبري عندما أحال قراءته املعرفية عىل
الصعيد السيايس ملوضوعة السلطة والنظام األصلح إىل عمق إشكالية النص وتأويله
وجدلياته املتعدِّ دة وغري املنتهية ،فاملسألة ال تتعلق بدراسة مفاتيح فهم النص الديني وعلوم
املقاربة العلمية للمتع ّلقات املرتبطة بذلك منذ حلظة اهلبوط النيص ،إن جاز التعبري والق،
أيضا -بإعادة النظر يف نفس املنهج والرؤية املتبعة يف نفسإىل اللحظ الراهنة ،وإنام تتع َّلق ً
املفاتيح والعلوم واملداخل واملسالك املتبعة يف استنطاق النص واستنزال داللته عىل الصعيد
االجتامعي السيايس وسواه.

واذا كان ٌّ
عجزا يف امليكانزمات اخلاصة
كل من منهجي (العلامنية والسلفوية) قد أبديا ً
بكل منهام يف حتقيق وفاق ناجز بني النص والواقع؛ ألن العلامنية ،وعىل الرغم من خمتلف
التنصل منه ،قد
املساعي التنظريية لروادها إ َّبان السعي إىل تقديم تعاون مع النص وعدم
ُّ
عجزت عن إنجاز التوليفة التي ال تدير ظهرها للدين ودوره املحوري يف حياة الناس
وتنظيمه ملقررات عامة تن ِّظم عيشهم ،وكذا السلفوية ترزح حتت وطأة عجز كبري يف التعامل
اإلجيايب مع ا ُملعاصرَ ة بوصفها حلظة آنية تتطلب وع ًيا وإدراكًا بأن التاميش مع التطورات ال
يعني البتة الولوج يف دياجري الكفر والوقوع حتت طائلة النريان.
فإذا كان كال املنهجني قد أبديا هكذا عجز فإن إدريس هاين يرى أن املنهج الثالث
يمكنه أن يتجاوز ويتخ َّطى العقبات التي مل يقدر املنهجان السابقان عىل الوثوب فوقها ،من
املتقوم عىل إعطاء صبغة ذرية للنص ،أي نص ،ال سيام
هنا يرى رضورة اتِّباع املنهج املعريف ِّ
النص الديني املتعايل ،تيش بقابلية عىل تعدد املعاين وتطور الفهومات ما دامت الذات القارئة
للنص تتفهم أن القراءة التي ستنتجها ال تدَّ عي امتالكها كامل احلقيقة ،وال ترى يف منتجها
متام ًّيا تفيض إىل تكفري اآلخرين والتنكُّر لك ما قدَّ موه.

هذا التأصيل املرتبط باملنهج التأوييل الذي يشدّ د عليه هاين جعله ينظر إىل إلزامية
تعبريا عن املنهج األفضل يف بيان
االنتقال من حالة تأويل السلطة إىل سلطة التأويل بوصفها ً
وكشف ومت ُّثل البناء السيايس اإلسالمي عىل صعيد التعاطي الرحب ضمن سياق املنهج
التأوييل.
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بطريقة يغلب عليها الطابع التوصيفي ،يرى إدريس هاين أن التأويل منهج املبدعني
التعمل غري النافع واإلعامل غري املنتج،
وطريقهم إىل قطف ثامر احلضارات من دون شقوة
ّ
وهكذا حادت األمة عن كيمياء اإلبداع عندما ناهضت التأويل وأحاطت هبا دائرة السوء
من كل جانب ،مؤكدً ا أن «ال سبيل إىل البحث عن طريق ناجع من صميم جتربتنا ومن
هامش جمالنا التداويل وغالب مفاهيمنا الرائجة بفعل السلط اخلارجية وليس بفعل السلط
النابعة من صميم نجاعة املفاهيم واآلراء يف التحرر من هذا احلرص اَّإل بالتأويل ،الذي
يمنحك طري ًقا لإلبداع ،ويع ّلمك كيف تصطاد ،بدل التوهيم بجرعات خيمياء معرفية
اً
هتويل عىل األجيال وأهل اجلهاالت طل ًبا للتسلط
حتتكرها الذات البارانويانية لتامرس هبا
عىل اخللق»(.((1
وإذا كان ٌّ
كل من املنهج العلامين واآلخر السلفوي يعيشان حالة التاممية ،حسب تعبري
يقر بتعدُّ د وبتك ُّثر صور وجتليات احلقيقة وبنسبية املعرفة ،ففي
هاين ،فإن املنهج التأوييل ُّ
أيضا -حقيقة ،فاملعنى اجلديد الالتأويل يعترب املعنى األول للنص حقيقة واملعنى الثاين
ً
حاكم
هيدم املعنى القديم عىل نحو حقيقي ،بل ذلك رضب من اإلعداد ،الذي جيعل الناسخ اً
عىل املنسوخ؛ ألن الدورة التأويلية يمكنها العودة من حيث بدأت .إن االنتقال من معنى إىل
آخر ،ال ينفي احلقيقة عن األول(.((1

وكيام يؤطر األستاذ هاين موقفه من أزمة السلطة السياسية وإشكاليته يف سياق التجربة
اإلسالمية ،فإنه حيددها من خالل إدراك وجود حالة من الثنائية التي تستدعي االنتقال
من احل ِّيز األول إىل احل ِّيز الثاين .الطرف األول يف هذه الثنائية يتم َّثل بتأويل السلطة ،تكون
فيه املحورية للسلطة السياسية ،وشخص احلاكم وكيفية تربير ورشعنة رغائبه وغاياته،
واملعرفة يف هذا احليز تنحرص يف خدمة ورشعنة السلطة ،بذرائع غري سليمة ،عىل الرغم من
عدم رشعيتها الواقعية ومرشوعيتها احلقيقية.
يف حني الطرف الثاين يتم َّثل بسلطة التأويل التي تقف يف ِقبال الطرف األول،
فاملعرفة /التأويل هي املتس ِّيدة يف تأصيل وتشكيل ،ومن ثم تنميط ،املامرسة السياسية ،وعىل
هذا األساس يكون العقل /املعرفة /التأويل هو احلاكم واملتس ّيد والقطب ،وباملقابل تكون
السلطة /احلاكم /التربير االرجتايل جمرد توابع مع استصغار فداحة خماطرها عرب التشذيب
( ((1إدريس هاين ،أزمة نص أم أزمة تأويل ،مصدر سابق ،عىل اإلنرتنتwww.hespress.com :
( ((1املصدر السابق.
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املنهجي.

وهذا األمر ،أعني إلزامية االنتقال من تأويل السلطة إىل سلطة التأويل ،هو الذي
محل إدريس هاين عىل القول« :ما زلنا إىل اآلن نُغ ِّلب أطروحة النمط التارخيي للسلطة ،تلك
التي ساهم يف تأسيسها الكيان السلطاين ،وهذا ما نروم اخلروج منه باجرتاح ما تقتضيه
طبيعة النظر املوضوعي ،وهو أن نخرج بموضوعنا من ح ِّيز السلطة إىل ح ِّيز املعرفة ،ومن
تأويل السلطة إىل سلطة التأويل»(.((1

وتربز سلطة التأويل بوصفها احلل الناجع للخلل الذي أصاب التفكري والسلوك
السياسيني داخل التجربة اإلسالمية ،إذ يرى هاين أن أزمة النظام السيايس يف اإلسالم هي
ٍ
تعاط تارخيي سطحي مع املعنى ،ساد فيه تغليب تأويل السلطة عىل سلطة التأويل،
وليدة
غلوا
ممَّا حدا باملوضوع أن يكون إشكال ًّيا أبدً ا ،فساد التعميم ،وغال ذهان االسرتجاع ًّ
كبريا ،واحت َّلت اخلطابة مكانة الربهان ،وأصبحت األطاريح الدائرة حول موضوع النظام
ً
التعسف عىل النص
السيايس يف اإلسالم تستحرض يف ثناياها محولتها املخيالية الثقيلة ،فساد
ُّ
واحلياة ،إذ هتيمن عىل عقلية التأويل السلطوي ،إن جاز التعبري ،فواعل التربير للفعل ومن
َث َّم االرتكان إىل التمنطق االرجتايل بح ًثا عن سبل إقناع لآلخرين حول ما تم إنجازه أو ُيراد،
فاملنطقية منعدمة ،وإن جاءت متل ِّفعة بأشكال ومتظهرات غري جا َّدة فهي أدعى وأوهن من
أن تكون حاملة إلمكانية التسويق الفاعل للمبتغى اإلرادي ،وهكذا طغت مظاهر االستبداد
وغياب اإلرادة الشعبية يف إطار املامرسة السياسية اإلسالمية عىل الكثري من جنبات النظام
السيايس اإلسالمي.
وحتى نكون أمام حالة فاصلة بني التقابلية املنهجية بني دالتي تأويل السلطة وسلطة
التأويل ،فال بد من تقديم مجلة من األسس املعيارية يف الفصل املنهجي بني هاتني الدالتني،
بالشكل الذي يسهم يف توطني الفهم العام هلام ،ال سيام وأن التداخل األيديولوجي الذي
سعى الكثري من أنصار وو َّعاظ سلطة التأويل أن خيلقوا بني طريف البحث قد ألقى بظالله يف
كثري من األحيان إلغفال بعض العنارص األساسية بني املوضوعني.
ومن هنا يمكن القول يف حتديد اجلذر التقابيل بينهام بأن:

أول :تكون املحورية يف دالة تأويل السلطة لشخص احلاكم ومن يتل َّفع معه من
بطانته يف سبيل حتقيق الرغائب الشخصية ،ويكون التربير االرجتايل واأليديولوجي للنظام
السيايس منطل ًقا من ُأ ّسية الفعل االستبدادي للحاكم وإرادته ا ُمل َغ ّيبة لآلخرين ،يف حني أن
( ((1إدريس هاين ،اإلسالم واحلداثة ،مصدر سابق ،ص.373
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املحورية يف تأويل السلطة تكون للمجموع املنطقي يف اإلرادة التعبريية احلرة ،بمعنى أن
االرتكاز يف تأويل السلطة ُيمنح للجامعة اإلنسانية التي تتفاعل إرادهتا داخل ًّيا لتأسيس حالة
متكاملة من التعبري عن التسيري الفاعل للشأن العام.
ثان ًيا :هتيمن عىل السلطة ،بوصفها التعبري الداليل عن اإلكراه واإلرغام بني إرادة
وأخرى ،عىل املعرفة يف تأويل السلطة؛ ألن اهلدف األسايس من املعرفة يف هذا السياق
هو جمرد التربير ومنح الرشعنة ولو بطرق غري حقيقية ،فتكون املعطيات املعرفية والنتائج
املنطقية جمرد ترقيامت وترسيامت للسلطة وحاكمها ،وهي بذلك خادمة للسلطة ،يف حني
أن سلطة التأويل تدرك أمهية املعرفة ومتنحها قطبية هامة يف التأصيل والتفعيل ِ
واحلراك،
َّ
َّ
األمر الذي يعني أن السلط َة ستسري يف فلك املعرفة ،وتتأطر داخل ترسيامهتا وتنميطاهتا،
وستتامشى مع خمتلف التطورات التي جتري داخل الساحة املعرفية.
ثال ًثا :ضمن ح ِّيز تأويل السلطة تكون احلقيقة ،وبام أهنا تتشكَّل داخل منحى تربيري
نفعي ،ذات جانب أحادي إطالقي ال يقبل النسبية ،انطال ًقا من خاصية أن اإلدراك والفعل
قران وال يقبالن بوجود اآلخر ،وال يمكن االرتكان إىل احتاملية أن يكون
االستبدادين ال ُي َّ
ٍ
اآلخر عىل صواب ،أو عىل األقل أن ُيصار إىل التفكري بأنه كذلك ،وعندئذ تطغى السمة
ال ُك ّليانية اإلقصائية عىل املشهد بشكل عام ،يف حني أن ح ّيز سلطة التأويل يتيح منذ البداية
فرصة لتعدد منابع احلقيقة وجتلياهتا ،ال سيام وأن التأويل كمنهج وكميكانزم ينطلق برحابة
ترتسم داخل اإلطار التشكّكي بالفهم
اإلقرار بأن احلقيقة يف فلسفتها قابلة للتك ُّثر ،وأهنا َّ
ٍ
برضب
يقر
الفلسفي هلا ،وعىل هذا األساس ستتعدّ د صور احلقيقة ،ويمكن لكل طرف أن َّ
من رضوب الصواب لدى اآلخر ،وهكذا نكون أمام املدخلية املنطقية للتداول السلمي
قدرا معينة
للسلطة داخل املجتمع ما دام كل طرف من األطراف ا ُملشكّلة للمجتمع يمتلك ً
من األحقية واحلقيقة.
راب ًعا :إذا كان تأويل السلطة يرتكز عىل مرتكز أن السلطة االستبدادية تشكّل احلل
األنجع لكوهنا تعبرّ عن خيار منطقي أفضل بكثري من اللجوء إىل دوغام العامة وفوضويتها،
األمر الذي يعود بشكل جوهري إىل فكرة أن التمثيل السيايس واملشاركة الشعبية احلقيقية
ربر
هي جمرد يوتوبيا وجتريد مثايل غري قابل للتطبيق ،وهو ما يعبرّ عن ُبعد تشاؤمي ي ّ
لديمومة السلطة بشكلها االستبدادي ،فإن سلطة التأويل تنطلق يف جمال تداويل واقعي ينظر
أمرا ممكنًا ومطلو ًبا ،ال
من خالهلا إىل أن السيادة الشعبية والتمثيل اجلامهريي للعامة يبقى ً
يكشف عن تصور غري قابل للتم ُّثل عىل أرض الواقع ،هذا األمر ،أعني أن سلطة التأويل
تتحرك يف سياق واقعي يبحث يف مربرات منهجية ومنطقية ،هو الذي محل إدريس هاين إىل
ّ
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إعادة قراءة الكثري من حمتويات السلطة السياسية يف إطارها اإلسالمي ،ومن َث َّم نقلها إىل
جمال أكثر واقعية ،وإخراجها بصورة أكثر اً
قبول وإمكانية يف التحقيق.
خامسا :إذا كان تأويل السلطة يتش ّبث بآلية الربوض عىل الفكرة وعدم االستعداد إىل
ً
ويتمسك بمعتقد أن الفكرة ،أو حتى السلوك ،يأخذ اإلجراء الستاتيكي اجلامد،
تطويرها،
َّ
ومن َث َّم أن السلطة يبقى شكلها وتصورها وممارسها ومقاصدها عىل درجة واحدة من
ُقر ،مندفعة بالطبيعة الذاتية للتأويل نفسه ،بأن
الثبات وعدم التطور ،فإن سلطة التأويل ت ُّ
كل يشء داخل احل ّيز اإلمكاين خاضع للتطور والتبدل.
وهكذا فإن النظرة إىل املستقبل خمتلفة بني الدالتني ،ففي األوىل يكون املستقبل جمرد
تغيريات حلظية لواقع ثابت ،أقىص ما يمكن مالحظته من تغيري هو تبدل احلاكم نتيجة موته
أو خلعه ...ليأيت حاكم ال خيتلف عنه سابقه بيشء ،وكذا ما يمكن مالحظته من تغيرُّ يف
شكل التربيرات النفعية لبقاء هذا احلاكم يف مكانه ألطول فرتة ممكنة.

اً
وتبدل يف الكثري من مناحي وقضايا املامرسة
تطورا
أما يف الثانية فإن املستقبل يعني
ً
السياسية ،وطبيعة تشكّل عنارصها وغريها من املسائل ذات االرتباط الوشيج والوثيق
بفكرة أن سلطة التأويل ال تقر اَّإل بالتغيري نحو مزيد من املعاين والدالالت واالكتشافات
والتطويرات للمجال العام الذي يتم التعاطي معه وفيه.

ﷺ النظام السيايس اإلسالمي كإشكالية

من خالل إدراكه ومتييزه لثنائية تأويل السلطة وسلطة التأويل نظر إدريس هاين إىل
النظام السيايس اإلسالمي بوصفه قضية إشكالية ،إذ يشري إىل “أن موضوع النظام السيايس
يف اإلسالم هو واحد من تلك املعضالت التي ما زالت تتمظهر من خالهلا آفات التفكري
إحلاحا وشيو ًعا
العريب واإلسالمي املعارص ،من حيث هي املوضوع اإلشكايل األكثر
ً
وخطورة ،بل إننا ونحن نواجه هذا املد املهول من االجتاهات التي ترى لنفسها الصالحية
املطلقة يف أن تثبت ما ترى نفسها جديرة به من التصورات واآلراء اإلسالمية بخصوص
النظام السيايس ،نرى أنفسنا أمام صورة تطغى عليها الرغبة يف املطلق ،أو يستبد هبا منزع
الشمول والكليانية”(.((1
ثم ينتقل هاين إىل تأكيد أن الفكر اإلسالمي املعارص يتساهل يف السائد من أطارحيه
يف اختياره منطلقاته وأسسه يف النظر إىل موضوع النظام السيايس يف اإلسالم ،وهذا ما جيعل

( ((1إدريس هاين ،اإلسالم واحلداثة ،ص.372 - 371
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الصورة التي يرسمها هذا الفكر عن النظام السيايس األمثل مبتورة يف تفاصيلها وآلياهتا
ومأزومة يف حمتواها ومضموهنا ،وآي ُة مأزمها ذاك ،غياب الرؤية التارخيية ملظاهر تشكُّل
النظام السيايس يف اإلسالم ،هذا الغياب الذي عادة ما يتم بقصد منهجي أو بفعل آلية ال
واعية جتعل الفكر اإلسالمي ينظر إىل موضوع النظام السيايس كمركَّب هنائي يقترص النظر
أو البحث فيه أو عنه يف حدود اسرتجاعه أو اإلقامة األمثل يف منظومته(.((1

إن االنطالقة اإلشكالية التي انطلق منها هاين يف نظرته إىل موضوعة النظام السيايس
اإلسالمي ال ختلو من صحة ،يف كون أن الفكر السيايس اإلسالمي يف خمتلف حتقيباته الزمنية
واملهمة دونام أن يتيح هلا املعاجلة املعرفية
احلساسة
ّ
قد وثب عىل الكثري من املوضوعات ّ
الناجعة ،اً
فضل عن تأسيس ممارسة واقعية ناجحة ،ولعل اهليام باالستبداد السلطوي من
الفرقي التي جعلت كل طرف من الطوائف ِ
ِقبل احلكّام ،وفاعلية الدفاع الطائفيِ /
والفرق
َ
واجلامعات اإلسالمية تسعى إىل االستقتال يف تربير ورشعنة تصورها اخلاص عن النظام
السيايس اإلسالمي ،دون أن جتهد ذاهتا يف إضفاء النسبة املعقولة والالزمة من التحليل
والتصور اهلادئ الساعي إىل إنجاز تشكيل هذا النظام وبيان أسسه ومرتكزاته ،وال أدل عىل
ذلك من تلك احلالة العنيفة التي لطاملا اصطبغت بلون الدم بني املسلمني حول قضية اإلمامة
التي ما أس ُت َّلت سيوف املسلمني عىل قضية أخرى بقدرها عىل حدِّ تعبري الشهرستاين(.((1

وكيام يؤكد إدريس هاين صحة ما أرشنا إليه من أنه ينظر إىل موضوعة النظام السيايس
اإلسالمي بوصفه إشكالية ،نراه يذهب إىل أن هذه املوضوعة قد عوجلت باعتبارها
تعر ًضا للمنازعة يف الرتاث العريب
معطى
ً
جاهزا ال تاريخ هلا ،مع أهنا تشكّل البؤرة األكثر ُّ
ً
مشريا“ :إذا كان أمر النظام السيايس يف اإلسالم هبذه الصورة اجلاهزة
واإلسالمي؛ لذا نراه
ً
يقر العقل السلفوي بأن خري
املتكاملة املعصومة ،فأحرى بمن هم يف العهود األوىل ،حيث ُّ
السلم املجتمعي عىل
القرون األول ثم الثاين فالذي يليه ،أحرى أن ينشأ بني أولئك قدر من ِّ
قاعدة االنسجام الذي ُيعنى به النظام السيايس يف اإلسالم”(.((1
وربام يمكن التأكيد عىل هذه األشكلة عرب اإلشارة إىل أنه إذا كان القرن األول يكشف
عن غاية االستقرار والكاملية يف النظام السيايس اإلسالمي ،طب ًعا مع األخذ بنظر االعتبار
الفرتة النبوية التي تشكّل استثنا ًء بدرجة ما ،حيث يشري الكثريون إىل الفرتة الراشدية

( ((1إدريس هاين ،اإلسالم واحلداثة ،مصدر سابق ،ص.372
( ((1أبو الفتح حممد الشهرستاين ،املِلل و النِحل ،حتقيق :أمري عيل مهنا وعيل حسن فاعور  ،د.ط ،د.ت،
بريوت :دار املعرفة ،ج ،1ص.15
( ((1إدريس هاين ،اإلسالم واحلداثة ،ص.380
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استقرارا واقرتا ًبا من التعبري عن النظام السيايس اإلسالمي(.((1
بوصفها أكثر املراحل
ً

لكن إن تم حتليلها يف السياق اإلدرييس ،نسب ًة إلدريس هاين ،فإننا سنكون أمام
اً
فضل عن أن حتى فرتة خالفة أيب بكر مل تكن بذلك القدر
ثالثة من اخللفاء تم قتلهم،
من االستقرار نتيجة ما جرى يف السقيفة وما تبعها من أحداث ،وعىل هذا األساس يمكن
القول :إن املامرسة النبوية عىل الصعيد السيايس بوصفها التعبري البرشي عن السلطة اإلهلية
املتعالية أرادت أن تؤسس وتُطلق املرتكزات للتجربة السياسية اإلسالمية بغية تشكيل
النظام السيايس األمثل .بيد أن االنحراف عن اجلادة النبوية ،ومن َث َّم حتويل التشكيالت
وحتوالت املكان ،هي أمور
الوالئية( ،((1إىل قضايا مطلقة تتعاىل عىل تغيرُّ ات الزمان
ُّ
وإحلاحا أال وهو موضوع النظام السيايس
ع َّقدت من التأصيل للموضوع األكثر إشكالية
ً
اإلسالمي.
وعىل هذا األساس يعتقد األستاذ هاين أن األطاريح التي تذهب إىل أن النظام
السيايس اإلسالمي نظام مكتمل وجاهز هو رضب من اال ِّدعاء والنزوع خارج املعطى
التارخيي ،إن سلسلة االهنيارات السياسية التي شهدها الكيان العريب واإلسالمي وعدد
اإلخفاقات الكبرية التي هدّ ت اجتامعه السيايس عرب تاريخ طويل ،مؤرش واضح عىل
وجود تداعي يف املفاهيم النظرية ،وهتافت يف اخلطاب السيايس ،ال سيام وأن اإلخفاق تم يف
اللحظة التي التحق فيها صاحب الدعوة ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بالرفيق األعىل.

ويرى هاين أن املسالة اجلوهرية يف النزاع الذي قادته هذه األطاريح حول موضوع
احلكم والنظام السيايس ،وحتديدً ا ما بني االجتاه اإلسالمي واخليار العلامين ،تتجلىَّ يف مفارقة
فلسفية ،تتَّصل بأصل الترشيع ،ومصدر تثبيت السلطات ،ففيام تنزع األطاريح العلامنية إىل
أساسا لتوطيد السلطات ورسم العالقة بني احلاكم واملحكوم عىل أساس
جعل العقد احلر
ً
االنتخاب ،واالجتهاد يف القوانني طب ًقا ملصلحة املجموع ،هذا يف أفضل حاالت العلامنية
إذا ما نزعت نزو ًعا ديمقراط ًّيا وليس عسكر ًّيا ،جتد األطاريح اإلسالمية السائدة تتحدث
( ((1حممد سعيد أمحد ،الدولة يف الفكر اإلسالمي دراسة يف التأسيس واألبعاد ،القاهرة :دار املروءة ،ط،1
1990م ،ص.321
حاكم
بوصفه
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
النبي
ومارسها
أصدرها
التي
واألفعال
القرارات
تلك
الوالئية
بالتشكيالت
( ((1أقصد
اً
ورجل دولة ،وبالتايل هي ال ختضع خلاصية كونه نب ًّيا ليتم تبيئتها يف إطار القول النبوي الرشيف“ :حالل
حممد حالل إىل يوم القيامة ،وحرام حممد حرام إىل يوم القيامة” ،وإنام قرار تشكيالت تم إصدارها يف
وللتوسع حول األوامر واألحكام الوالئية ُينظر :حممد باقر الصدر ،اقتصادنا ،ط1
ظل األوامر الوالئية،
ّ
وأيضا :حممد هاشم البطاط ،مقاربات يف الفكر اإلسالمي
ص.690
كتاب،
بوستان
1425هـ ، ،قم :دار
ً
املعارص ،النجف األرشف :مركز اهلدى للدراسات احلوزوية ،ط2014 ،1م ،ص 64وما بعدها.
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عن جاهزية مطلقة يف الرشائع ،وتنزيل حمكم للقوانني ،ومرجعية متعالية يف حتديد النظام.

وهكذا تم الغرق واإلغراق داخل التعميامت املمنهجة يف التغييب لتبيئة دينية فاعلة
توجهات من أن تُعيد تسويق وتصدير
وناجزة بالنسبة للطرح العلامين ،مهام حاولت هكذا ّ
منحى جديدً ا يف إقرار بعض التفاعلية الدينية  -االجتامعية
رؤيتها يف كوهنا بدأت تنحو
ً
وأيضا الطريقة التقليدية لألطاريح اإلسالمية الناظرة يف كثري من
وليس السياسية طب ًعاً ،
متظهراهتا ال مجيعها ،إىل مسألة تع ُّقد احلياة وتشابك العالقات وتش ُّعبها بطريقة تبسيطية
جتعلها تواجه الكثري من املآزق حني تنتقل من سياق احلركة إىل النظام .بعبارة أخرى :أقصد
احلركات اإلسالمية التي تنتقل من كوهنا رافعة وحاملة للواء املعارضة إىل كوهنا احلاكمة
واملسيطرة يف املجتمع اإلسالمي(.((2

ﷺ حماولة البحث عن حل

لكن السؤال األساس الذي يطرح يف هذا املقام :إذا كان إدريس هاين ينظر إىل النظام
السيايس اإلسالمي بوصفه إشكالية معقدة ،وإذا كان يدعو إىل إلزامية االنتقال من تأويل
السلطة إىل سلطة التأويل ،فام هي املقاربة السياسية اخلاصة به ،والتي يمكن من خالهلا
إجياد املخرج األسلم من اإلشكالية االنسدادية ملوضوعة السلطة السياسية وممارستها يف
اإلسالم؟

يخُ َّيل إ َّيل أن املخرج الذي يقدّ مه هاين يتم َّثل يف االنطالق األويل واألسايس يف حتليل
قضية السلطة السياسية يف اإلسالم والنظام السيايس األمثل من خاصية التعاطي عرب دالة
سلطة التأويل ،التي تعني القبول واإلقرار بنسبية احلقيقة ،والواقعية يف التعامل ،وحمورية
املعرفة والتداول السلمي للسلطة السياسية وغريها من اشرتاطات ومعايري سلطة التأويل
يف متظهرها السيايس الدقيق.
وحتى تُؤيت هذه املقاربة ُأكُلها فال بد من السعي حثي ًثا صوب توشيجها باحلالة
التاميزية التي يضعها هاين بني نوعني من التصورات السياسية داخل املنظور اإلسالمي،
األول يتم َّثل بالتصور الطوباوي من حيث هو سعي مرشوع إىل االرتقاء بالكيان السيايس
كثريا من اإلشكاليات والصعوبات إ ّبان الفرتة األوىل
( ((2أشار عيل أكرب هاشمي رفسنجاين إىل أهنم واجهوا ً
النتصار الثورة اإلسالمية يف إيران عام 1979م ،نتيجة أن األحكام اإلسالمية ،التي ُيراد من خالهلا
تطور احلياة وتش ّعب كل يشء ،مل تكن كافية لتسد خمتلف اإلشكاليات التي متت
تسيري احلياة املعقدة جراء ّ
مواجهتها يف حينها .ينظر :حممد هاشم البطاط ،الفكر السيايس عند حممد حسني الطباطبائي ،النجف
األرشف :مركز اهلدى للدراسات احلوزوية ،ط2013 ،1م ،ص.130
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ُّ
تنحل هنائ ًّيا عقدة الظلم االجتامعي ،ومن َث َّم تنهض العدالة
إىل أرقى مستوياته ،حيث
االجتامعية يف صورهتا املطلقة ،فتكون الدولة الطوباوية هبذا املعنى هي التجسيد السيايس
واالجتامعي لكل القيم اإلسالمية الكربى ،حيث تغدو دولة اإلسالم هي دولة اإلنسان
للتفوق ،إذ يرى فردريك نيتشة أن هناك متفوقني وهناك
املتفوق ،لكن ال بالفهم النيتشوي ُّ
ّ
مؤهلني بشكل تام ليتولوا تطبيق اهليمنة
بتفوقهم ألهنم َّ
ضعفاء ،وعىل املتفوقني أن يتمتعوا ُّ
املتكاملة عىل الضعفاء ،وتكون التقسيامت النيتشوية ذات طابع ستاتيكي ،فال يمكن
للضعيف أن ينتقل إىل مصاف الذين يمتلكون اخلاصية السوبرمانية.

التفوقية بالفهم اإلسالمي ،تب ًعا لرؤية إدريس هاين ،حالة من السعي اجلاد
بينام تشكّل ُّ
والدؤوب إىل حتويل الضعفاء إىل أقوياء ،ولتجعلهم األئمة والوارثني كتم ّثل لقوله تعاىل:
ِ
است ُْض ِع ُفوا فيِ الأْ َ ْر ِ
ني}(،((2
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأ ِئ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َو ِارثِ َ
َ
{ون ُِريدُ َأ ْن ن َُم َّن َعلىَ ا َّلذي َن ْ
منحا تصاعد ًّيا  -تكامل ًّيا يف
إذ يظهر التجليِّ الديناميكي داخل الرؤية اإلسالمية التي تؤرش ً
ترسيم العالقة لثنائية (القوة  -الضعف).
ويشدّ د هاين عىل أن الدولة الطوباوية يف املتصور اإلسالمي تتعاىل عىل رشوط الدولة
مؤرشا عىل هناية النضج البرشي ،أي موت اإلنسان باملعنى
الواقعية نفسها ،لتجعل الدولة
ً
األكثر إجيابية ،فهذه الدولة ،أي الطوباوية ،ليست دولة تداول عىل السلطة ،طب ًقا للفهم
اإلدرييس ،بل لعلها دولة ا ُملسلطني عىل أنفسهم مطل ًقا؛ ألن الرشط االجتامعي خيتلف هنا
حتول العالئق وارتقائها ضمن قانون خمتلف ،يستجيب للحظة من العرفان واإلرشاق
بعد ُّ
الروحي ،وملنطق ينزع منز ًعا معصوم ًّيا ،فدولة الطوبا ليست دولة نوازع ونزوات ومصالح
متخالفة ،وهي أساس رضورة العقد االجتامعي ،بل هي دولة النوع األرقى واإلنسان
املتفوق ،إهنا بالتايل دولة طوباوية أو مجهورية فاضلة.
ِّ
وبام أن هكذا نو ًعا من الدول يصعب الوصول إليه باآللية الواقعية ،أو عىل األقل
قدرا من الكدح صوب السامء،
أن السعي إليها يتط َّلب مزيدً ا من التدافع اإلنساين وأكرب ً
ثمة دولة أخرى يف التصور اإلسالمي ،تتم َّثل بدولة
فإن األستاذ هاين َّ
يتنزل تشديدً ا عىل أن َّ
اإلسالم الواقعية؛ ذلك ألن دولة الطوبا بام أهنا حالة ذهنية ال مكان هلا وال زمان ،أي
مفتوحة عىل خيار اإلنسان يف كل األرض ويف كل جيل ،فإهنا بمثابة اجلمهورية املثالية،
الال مكانية ،فهي يلزمها مقدمات تارخيية لتأهيل اإلنسان اً
أول للخروج من مهواه البرشي
إىل مدارج الربية والتفوق.
( ((2سورة القصص ،اآلية.5 :
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وما دام هناك برش فال بد من إعالن دولة اإلسالم الواقعية كمرحلة وسيطة بني
دولة الال إنسان ودولة الطوبا ،وبني دولة الال إنسان يف مستواها األدنى حيث {إِ ْن ُه ْم إِ اَّل
{وك ََأ ِّي ْن ِم ْن
َكالأْ َ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل َسبِ اًيل}( ،((2ودولة الال إنسان يف مستواها األرقى حيث َ
نَبِ ٍّي َقات ََل َم َع ُه ِر ِّب ُّي َ
ون كَثِ ٌري}(.((2
ثم يعمد هاين إىل وصف دولة اإلسالم الواقعية فيذهب إىل أهنا الدولة التي تنفتح
السلم املجتمعي واألمن
عىل كل ما من شأنه أن هيب اإلنسان جز ًءا من الكرامة واألمن ،أي ِّ
الروحي والثقايف واملادي ،كام عبرَّ اإلمام عيل مالسلا هيلع“ :ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني
عيل خاصة”“ ،فاملسلمون إن عاشوا الديمقراطية احلقة -وليس املقنَّعة-
وإن كان الظلم فيها َّ
فال خوف عليهم وعىل إسالمهم؛ ألن اإلسالم هو ثقافة هذه الشعوب ،والديمقراطية
تؤهلهم إىل صياغة عالقة أفضل مع إسالمهم”(.((2
سوف ّ
ويف معاجلته لثنائية (الشورى  -الديمقراطية) يركّز إدريس هاين عىل أننا حينام نعلن
انفصا ًما تا ًّما ما بني االثنني أو نقيم متاه ًيا بينهام من قبل هذه اجلهة أو تلك ،فإننا نتصارع حول
معادلة ومهية ،أو إن شئنا التعبري باملعنى املنطقي ،نكون أمام قضية سالبة بانتفاء املوضوع،
وأيضا يف توفري االستقرار السيايس للدولة التي
كام أن الشورى كعنوان كبري يف صنع القرار ً
تعرضت يف املامرسة التارخيية إىل كثري من التحريف ،بل والنسيان.
ويؤمن األستاذ هاين أن السبب الرئيس الذي مكّن أن تظل الشورى خمرتقة بفعل
أيديولوجية عصبانية حتريفية ،كام جعلها تتخ َّلف طيلة قرون عن أن جتد هلا صيغة مناسبة
لتفعيلها ومأسستها ،إنام هو بقاؤها عىل غموضها وازدواجيتها وعموميتها ،من هنا يمكن
ُقرب الشورى من الديمقراطية ،ال عىل طريقة التطابق التام أو املفاصلة الكاملة ،بل
أن ت ّ
عىل طريقة تنطلق من أننا إذا كنا نحمل مضمونًا خمتل ًفا عن الديمقراطية فإننا من ناحية
براغامتية بحتة نراها آلية فاعلة وقادرة عىل حتريك مضمون نملكه .بعبارة أخرى :إذا كانت
الديمقراطية تشكّل آلية إجرائية يف حتديد خيارات إدارة الشأن العام يف سياق عددي كمي
بعيدً ا عن املعيار النوعي (االستحساين  -االستقباحي) لألمور ،فإن إضفاء املضمون
اإلسالمي عليها يمكن أن يسهم يف إجياد توليفة فاعلة جتعلها تقرتب من السياق الشوروي
بطريقة إجرائية فاعلة.
فاملشكلة -من وجهة نظر هاين“ -ال تكمن يف الشورى أو يف الديمقراطية يف حدِّ ذاهتام،

( ((2سورة الفرقان ،اآلية.44 :
( ((2سورة آل عمران ،اآلية.146 :
( ((2إدريس هاين ،اإلسالم واحلداثة ،مصدر سابق ،ص.395
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فهام كآليتني سياسيتني قابلتان للتطور املستمر ...إذن الفرق األساس بني مبدأ الشورى يف
اإلسالم -ذلك املبدأ الذي َّ
تأخر مأسس ًّيا بفعل حتريفية تارخيية -وبني الديمقراطية الغربية
إنام يكمن يف املحتوى الثقايف لكليهام ،أي إن الفارق هو بني الفلسفة والتصور اإلسالمي
وبني الفلسفة والتصور الغريب”(.((2
يتوصل إىل أن متابعة املصادر املتعلقة به تيش بأننا
رشح هاين مبدأ الشورى
َّ
وحني ُي ّ
أمام رضبني من املنحى الشوروي ،األول ملزم واآلخر مندوب  -غري ملزم ،لكنه يف الوقت
عينه مل حيدد لنا معيارية التمييز بني هذين الرضبني .بعبارة أخرى :متى تكون الشورى ملزمة
ومتى تكون غري ذلك؟
البت فيه
وتزداد املسألة تعقيدً ا كلام تعاظم واستفحل الشأن السيايس الذي جيب ُّ
يف السياق الشوروي ضمن جتاذبية اإللزام والال إلزام يف ممارسة الشورى ،فصحيح أن
خصوصا يف تلك املجاالت
املصادر اإلسالمية جتعلنا نقر بتعدد يف التعاطي مع الشورى،
ً
التي ُيالحظ فيها أن النصوص أشارت إىل إمكانية جتاوز األخذ برأي اآلخرين وإمكانية
أيضا -وارد.عدم االستئناس به ،والعكس ً

هكذا يبقى األستاذ إدريس قد أشار إىل الرتسيم املنطقي يف تقسيم الشورى إىل أكثر
رازحا حتت وطأة رضب من رضوب
من تشكيل ،لكن يف الوقت عينه أبقى عىل تقسيمه
ً
العمومية وعدم احلسم فيام بني املوارد امللزمة يف الشورى وتلك غري امللزمة.
كام يمكن اإلشارة إىل أن مقاربته بني الشورى والديمقراطية ،وإن كانت هتدف إىل
تركيز الفارق بني االثنني يف إطار املضمون ،وهو ما حيسب له كمخرج من انسدادات ومآزق
أرباب التطابق والتعارض بني االثنني ،لكن مقاربته تبقى تعيش يف حالة العمومية بدرجة
كبرية ،ال سيام وأنه اكتفى باإلشارة إىل الفارق املضموين بني التصورين اإلسالمي والغريب،
ومن َث َّم يمكن تعدِّ ي اإلشكالية بني االثنني ،أعني الشورى والديمقراطية ،بوصفهام آليتني،
من خالل تغيري املضمون يف املامرسة الديمقراطية باملضمون اإلسالمي اً
بدل من الغريب ،لكنه
ستتحول هذه الديمقراطية ا ُملعدَّ لة باملضمون اإلسالمي إىل
يوضح لنا هل يف هذه احلالة
مل ّ
َّ
شورى؟ أفرتض بأن اإلجابة ستكون نعم ،لكن كيف سنقارهبا يف هذه احلالة بني الشورى
امللزمة وتلك غري امللزمة؟
أسئلة تبقى تفرض حراجتها يف سياق النمط املستفحل من األشكلة يف موضوعة
اً
اً
متكامل
حتليل
توسع هاين يف بعض املفاصل التي تط َّلبت
البحث ،ال سيام يف سياق عدم ُّ

( ((2املصدر السابق ،ص.401 - 400
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يضمن فعالية أكفأ يف املنجز الفكري الذي قدَّ مه ،وما يرتتَّب عليه من مساعي التأكيد
والتشديد عىل التم ُّثل يف املجال التداويل الواقعي.

لدي يف أن املقاربة التي سعى إدريس هاين إىل تقديمها فيام يتعلق باالنتقال يف
ال شك َّ
قضايا السياسة ومسائل إدارة الشأن العام والنظام السيايس األمثل حتظى بدرجة مهمة من
خصوصا يف تشخيصه أن اخللل يكمن يف طبيعة النظرة إىل النص الديني وميكانزم
اجلدية،
ً
االنتساب إليه ،اً
فضل عن جاذبية وجذابية تأصيله ملوضوعة االنتقال من تأويل السلطة إىل
سلطة التأويل كداللة فارقة يف أمهية إعادة بناء التفكري يف الكثري من الثوابت واملس َّلامت
داخل العقل اجلمعي اإلسالمي بام يسهم يف تطوير هذا العقل وتنمية مقاصده وغاياته.
بيد أن تشخيص اإلجادة للطرح اإلدرييس ال يمنعنا من تسجيل أن تصوره العام
للموضوع ما زال بحاجة إىل جهد أكرب منه ،بام يسهم يف إشباع وإغناء الكثري من القضايا
التي يخُ َّيل إ َّيل أهنا حتتاج إىل التفصيل والبيان ،وتقديم خارطة طريق متكاملة يف سبيل تفعيل
املامرسة السياسية اإلسالمية بشكل أكثر مالءمة مع حتديات الراهن وإشكاليات املستقبل.

كتب  -مراجعة ونقد
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الصفحات 408 :صفحة.
سنة النرش :الطبعة األوىل2009 ،م.

ﷺ مدخل

تعترب العالقة مع اآلخر من بني أهم املباحث الفكرية والفلسفية املتش ِّعبة
جتسدها الصورة العامة ملجتمعاتنا الراهنة،
واملع َّقدة يف العرص احلديث ،والتي ّ
والتي تصل إىل األنانية املفرطة أو اإليثار املفرط .فمن الفالسفة من يرى أهنا
عالقة اتصال مبنية عىل الصداقة والود ،ومنهم من يرى أهنا عالقة انفصال،
قائمة عىل العنف والرصاع والتش ُّيئ ،ومنهم من مجع بني الرأيني ،واعتربها
عالقة قنافذ بعضها ببعض يف فصل الشتاء ،أما صي ًفا فال عالقة جتمع بينهام ،كام
* باحث وباحثة من املغرب ،الربيد اإللكرتوينalghazi.abybaker@gmail.com :
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يرى آرثر شوبنهاور تقرتب ببعضها شتاء حتى ال تشعر بالربد ،وحتافظ عىل مسافة أمان يف
اآلن نفسه حتى ال تتأذى بأشواك بعضها.

واملتم ّعن يف كل املواقف الفلسفية احلديثة جيد أهنا ختتلف يف املنطلق وتصب يف
حوض واحد ،فمنهم من انطلق ممَّا هو كائن يف أرض الواقع كفريديريك هيجل الذي اختذ
أساسا لعالقة األنا باآلخر ،فاحتل بذلك مكانة متميزة يف فكره،
من مفهوم الرصاع اجلديل
ً
إذ هو أساس الوعي والوجود والتاريخ ،واملقصود من هذا أن الرصاع اجلديل هو السبيل
الوحيد لتحقيق الوعي والوجود احلقيقي للذات.
وال يتأتَّى هذا الوجود اَّإل عرب الرصاع مع اآلخر ،ومنهم من انطلق ممَّا جيب أن يكون
كإيامنويل كانط ومارتن هيدغر ،حيث يرى األخري اً
مثل إىل أن عالقة األنا بالغري عالقة
اشرتاك بني الذوات تتجاوز مستوى التحاور األنطولوجي إىل مستوى االلتقاء واالشرتاك
يف بناء التجربة الوجودية اإلنسانية احليوية املشرتكة.

اَّإل أن املتفق عليه يف فكرنا اإلسالمي احلديث هو أن هذه العالقة جيب أن تنطلق من
ما هو معريف أنطولوجي تأسس عىل تنافر تقليدي بني األنا واآلخر ،إىل ما هو قيمي أخالقي
تأسيسا لرؤية فلسفية واقعية أكثر ِجدَّ ة
لبلوغ براديغم تواصيل ،تكاميل وتفاعيل بني االثنني،
ً
لفهم طبيعة الوجود ،وتفسري العالقات األنطولوجية واألخالقية التي حتكم املوجودات
وتنظم العالقات الدولية ،كام يذهب إىل ذلك األستاذ الدكتور حممد النارصي((( يف أطروحة
كتابه املوسوم بـ«العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية»((( ،عىل غرار ما قدَّ مه
صامويل هنتنغتون يف نظريته «صدام احلضارات» ،وفوكوياما يف نظريته «هناية التاريخ»،
أو ما قدَّ مه روجيه غارودي يف «حوار احلضارات» ،وغريها من النظريات التي تناولت
اإلشكالية نفسها ،اَّإل أهنا نظريات ركَّزت عىل اجلانب السيايس أكثر من اجلانب املوضوعي
يف حتليل موضوعاهتا.
يف حني أن كتاب «العالقة مع اآلخر» وهذه ميزته أنه ُيقارب اإلشكالية مقاربة قرآنية
أصيلة ،من خالل ارتكازها عىل أسس ومبادئ تأسيسية للنظرية األخالقية القرآنية يف جمال

((( باحث مغريب ،يعمل أستا ًذا للفكر اإلسالمي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة السلطان موالي
سليامن ،املغرب ،عضو مؤسس ملركز دراسات املعرفة واحلضارة ،له العديد من املؤلفات اجلادة واملهمة.
((( يندرج كتاب« :العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية» ،لألستاذ حممد النارصي ،ضمن منشورات
دار اهلادي اللبنانية ،وهو يف أصله عبارة عن رسالة مقدمة لنيل درجة دبلوم الدراسات املعمقة عام
2007م ،وذلك يف وحدة الفكر اإلسالمي وحوار األديان واحلضارات ،بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
بني مالل /املغرب.
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العالقات مع اآلخر ،وتأكيد صفة العاملية ال املحلية والقطرية .هلذه األسس واملبادئ،
وإمكان تطبيق هذه النظرية يف جمال العالقات الدولية ،بل تأكيد أحقيتها لالنتصاب كرتياق
ناجع وف َّعال وآمن ملختلف التحديات واألزمات التي تعرفها اإلنسانية اليوم وغدً ا.
فالكتاب الذي نحن بصدد دراسته ،هو يف طبعته األوىل لعام 2009م ،يف انتظار
طبعة ثانية ألمهيته وحاجة الفكر اإلسالمي إليه ،فهو كتاب ماتع من احلجم املتوسط،
صفحاته أربع مائة وثامين صفحات ،ويقع يف مخسة فصول ،ومقدمة وخامتة ،باإلضافة إىل
اً
مدخل عا ًّما حتدث فيه عن دواعي وأسباب االهتامم
حتديده ملصطلحات البحث ،ويضم
بموضوع العالقة مع اآلخر يف ُبعدها الديني والثقايف واحلضاري ،وعن موقف الفكر
اإلسالمي املعارص من العالقة مع اآلخر.

بدأ الكاتب مقدمته بالتنبيه عىل األزمة التي يشهدها اليوم العامل بأرسه بسبب ما تعرفه
العالقات الدولية من اضطراب واحتقان يف الزمن املعارص ،سواء من قبل الفكر العريب
اإلسالمي (األنا) الذي يعلن حينًا رشعية اجلهاد ،وإباحة خمتلف أشكال العنف والتطرف
حيرم كل أشكال
يف مواجهته لآلخر حسب ما يفهمه البعض من النص املؤسس ،وحينًا آخر ّ
التعاون معه ،بل وتفسيق كل دواعي احلوار واجلدال ،أو من قبل الفكر الغريب (اآلخر)
الذي حيتقره وينبذه ويقصيه (األنا) من كل منافسة ومشاركة ،بل حيكم عليه بالدونية
واالحتقار يف أحايني أخرى ،وهو الوضع الذي أفىض «إىل حالة من الفوىض والتناحر
والنزاع واالقتتال ،من مؤرشاهتا كثرة احلروب التي شهدها العامل يف العقود األخرية ،ممَّا
أ َّدى بالعديد من املتتبعني إىل وسم هذه املرحلة بمرحلة رصاع احلضارات»((( ،فتصاعدت
الدعاوى من قبل اجلانبني إىل جتاوز األزمة عن طريق توحيد األديان ،ألن توحيدها -يف
وفض النزاع واالختالف.
نظرهم -مدعاة إىل توحيد الكلمة ِّ

وهذا ما دفع بالكاتب إىل أن يتساءل عن الكيفية التي نظر هبا القرآن الكريم إىل
وحدة األديان؟ وهل دعا إىل الدين الواحد واملجتمع الواحد ،أم أنه أكد عىل مبدأ التعدد
واالختالف؟ وعن ماهية املبادئ التأسيسية العامة للنظرية األخالقية القرآنية يف جمال العالقة
السلم
مع اآلخر؟ وعن حدود العالقة مع اآلخر قرآن ًّيا؟ وما األصل يف عالقة املسلمني باآلخرِّ :
أم احلرب؟ وهل تسهم النظرية القرآنية يف جمال العالقات الدولية يف إنقاذ األرسة الدولية؟
وهي أسئلة وغريها كثري ،حاول الكاتب اإلحاطة هبا واجلواب عنها يف فصول هذا

((( حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ، ،بريوت ،لبنان :دار اهلادي للطباعة والنرش
والتوزيع ،ط1430 ،1هـ2009 /م ،ص.6

من أجل براديغم تواصلي تكاملي يف العالقة األنطولوجية واألخالقية بني األنا واآلخر

157

الكتاب ،معتمدً ا يف ذلك عىل املنهج التحلييل الناقد ،الذي يعتمد التفسري املنطقي القائم
عىل االستقراء واالستنتاج ،وعىل املنهج املقارن؛ ألن األمر يتعلق بأنساق لقيم تنتمي إىل
مرجعيات دينية خمتلفة ،وعىل املنهج التارخيي عن طريق رصد طبيعة العالقة مع املخالف
يف الدين.
وقد ارتأينا تقسيم هذه القراءة إىل ستة حماور أساسية ،وهي عىل النحو التايل:

أول :تبيئة املفاهيم وأسباب االهتامم بالعالقة مع اآلخر يف بعدها الديني واحلضاري
والثقايف.
ثان ًيا :أصول الرؤية اإلسالمية إىل العامل والعالقة مع اآلخر :مستويات التأصيل
القرآين لضوابط العالقة مع اآلخر :املبادئ واألسس.
ثال ًثا :املحددات املنهاجية احلاكمة :منظومة القيم القرآنية يف التعامل مع اآلخر.

راب ًعا :املامرسة العملية ألسس وضوابط العالقة مع اآلخر يف املجتمع اإلسالمي،
رؤية تارخيية.
خامسا :األخالق القرآنية والشهادة الكونية.
ً

سادسا :من أجل بناء قوي للذات للشهود عىل غري الذات (اآلخر).
ً

ﷺ اً
أول :تبيئة املفاهيم ،وأسباب االهتامم بالعالقة مع اآلخر
يف بعدها الديني واحلضاري والثقايف

قبل تناول ثنايا فصول الكتاب حري بنا اً
أول أن نتو َّقف عند مدخله العام ألمهيته،
املؤسسة لعنوانه ،وحتديدً ا ملجاله املعريف ودائرة
فقد توقف الكاتب عند بعض املصطلحات َّ
حدوده ،وهي ثالثة مصطلحات« :اآلخر»؛ وقد استقرأ الدكتور النارصي نصوص القرآن
التي وردت فيها اللفظة ،وقد وجدها ثالث دوائر ينظر لآلخر القرآين يف ضوئها ،وهي:
«اآلخر الداخيل» املشارك لألنا عقيد ًّيا ،واعترب اإليامن هو الضابط للتفريق بينهام ،ومن
آخ ُر َ
{و َ
ون ا ْعترَ َ ُفوا بِ ُذنُوبهِ ِ ْم
النصوص التي حدَّ دت هذا النوع من «اآلخر» قوله تعاىلَ :
ِ
ِ
َخ َل ُطوا َع َم اًل َصالحًِا َو َ
يمُ ،خ ْذ م ْن
آخ َر َس ِّي ًئا َع َسى ال َّل ُه َأن َيت َ
ور َّرح ٌ
ُوب َع َل ْي ِه ْم إِ َّن اللهََّ َغ ُف ٌ
ِ
ِ
َأ ْم َوالهِِ ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َوت َُزك ِ
ِّيهم بهِ َا َو َص ِّل َع َل ْي ِه ْم إِ َّن َصلاَ ت َ
يم،
َك َس َك ٌن لهَّ ُ ْم َوال َّل ُه َسم ٌ
يع َعل ٌ
ات و َأ َّن ال َّله هو التَّواب ِ
ِ
ِ ِِ
يم،
الصدَ َق َ
َألمَ ْ َي ْع َل ُموا َأ َّن ال َّل َه ُه َو َي ْق َب ُل الت َّْو َب َة َع ْن ع َباده َو َي ْأ ُخ ُذ َّ
الرح ُ
َ ُ َ َّ ُ َّ
ون إِلىَ ٰ َعالمِ ِ ا ْل َغ ْي ِ
ُون َو َسترُ َ ُّد َ
َو ُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َسيرَ َ ى ال َّل ُه َع َم َلك ُْم َو َر ُسو ُل ُه َوا ُمل ْؤ ِمن َ
ب َو َّ
الش َها َد ِة
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لأِ
ِ
آخ ُر َ
َف ُينَ ِّب ُئكُم بِماَ كُنت ُْم َت ْع َم ُل َ
ونَ ،و َ
ُوب َع َل ْي ِه ْم َوال َّل ُه
ون ُم ْر َج ْو َن َ ْم ِر ال َّله إِ َّما ُي َع ِّذبهُ ُ ْم َوإِ َّما َيت ُ
ِ
ِ
يم}((( ،فاآلخر الداخيل كام يقول النارصي «ال يربز كآخر إال بابتعاده عن منهج
يم َحك ٌ
َعل ٌ
ِ
توحد مع األنا اجلامعة املؤمنة كام
اآلخر سبحانه ،ومتى تاب وعاد إىل منهج ورشع اهلل َّ
حددها القرآن الكرم»(((.

أما الدائرة الثانية فهي «اآلخر اخلارجي» ،وهو النقيض العقائدي والتكويني
والسيايس واجلغرايف يف أحايني كثرية ،ومن النصوص القرآنية الدالة عىل اآلخر اخلارجي
الشياطِني ك َُّل بن ٍ
َّاء َو َغ َّو ٍ
اصَ ،و َ
آخ ِري َن
{و َّ َ َ
َ
املتناقض مع «األنا» تكوينًا ووظيف ًة ،قوله تعاىلَ :
ني فيِ الأْ َص َف ِ
اد}((( ،واملختلف معه عقد ًّيا وسياس ًّيا قوله عز يف عالهَ { :قدْ ك َ
َان َلك ُْم
ُم َق َّرنِ َ
ْ
آ َي ٌة فيِ فِ َئ َتينْ ِ ا ْل َت َقتَا فِ َئ ٌة ُت َقاتِ ُل فيِ َسبِ ِ
يل ال َّل ِه َو ُأ ْخ َر ٰى كَافِ َر ٌة َي َر ْونهَ ُم ِّم ْث َل ْي ِه ْم َر ْأ َي ا ْل َعينْ ِ َوال َّل ُه ُي َؤ ِّيدُ
بِنَصرْ ِ ِه َمن َي َشا ُء إِ َّن فيِ َٰذلِ َك َل ِعبرْ َ ًة لأِّ ُوليِ الأْ َ ْب َص ِ
ار}(((.
وخلص الكاتب إىل أن املقصود باآلخر اخلارجي هنا «املخالف عقد ًّيا وسياس ًّيا
املتكون من جمموعات خمتلفة هم :املرشكون الذين خوطبوا يف القرآن بلفظة اآلخر ،واليهود
ّ
والنصارى الذين وإن مل يستعمل القرآن الكريم مصطلح «اآلخر» للحديث عنهم اَّإل أن
املوجه إليهم يدل عىل تلك املكانة»(((.
حمتوى اخلطاب َّ
وفيام يتع َّلق بالدائرة الثالثة فقد أطلق عليها األستاذ النارصي اسم «اآلخر املزدوج»،
وقد كسب هذه االزدواجية لكونه آخر داخل ًّيا باعتبار احل ّيز اجلغرايف ،وخارج ًّيا باعتبار
االختالف العقدي ،أو بتعبري آخر تلك األقلية غري املسلمة يف بالد اإلسالم .ومن اآليات
الدالة عىل هذا الصنف ،قوله تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َش َها َد ُة َب ْينِك ُْم إِ َذا َحضرَ َ َأ َحدَ ك ُُم
آخر ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ان ِم ْن َغيرْ ِ ك ُْم إِ ْن َأنت ُْم ضرَ َ ْبت ُْم فيِ الأْ َ ْر ِ
ض}(((.
ا َمل ْو ُت ِح َ
ني ا ْل َوص َّية ا ْثنَان َذ َوا عَدْ ل ِّمنك ُْم َأ ْو َ َ
وهذان النوعان األخريين من «اآلخر» مها املقصودان يف هذه الدراسة.
{وإِن ََّك
أما املصطلح الثاين فهو« :األخالق»،
املتأصل يف لغة الضاد ،يقول تعاىلَ :
ِّ
َل َعلىَ ٰ ُخ ُل ٍق َعظِي ٍم}( ،((1ويقول املصطفى عليه الصالة والسالم« :إنام بعثت ألمتم مكارم
((( سورة التوبة ،اآليات.106 - 102 :
((( حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .18
((( سورة ص ،اآلية.38 - 37 :
((( سورة آل عمران ،اآلية.13 :
((( حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .21
((( سورة املائدة ،اآلية.106 :
( ((1سورة القلم ،اآلية .4
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األخالق»( ،((1وقد توصل الكاتب إىل أن ُ
اخللق /األخالق صفة ثابتة فطرية ،كام أهنا متغرية
يمكن اكتساهبا بالتعلم واملامرسة وتكرار األفعال ،إذا علمنا أن من املفكرين اإلسالميني
والغربيني من يتبنى الطرح األول ومنهم من يعتقد الطرح الثاين ،اَّإل أن الراجح -حسب
الكاتب -هو أن األخالق فطرية ومكتسبة يف آن« ،فبعض أخالق املرء فطرية تظهر يف أول
حياته ،والبعض منها مكتسبة نتيجة تأثري البيئة التي يعيش فيها اإلنسان»( .((1وللمصطلح
بعض املرادفات كـ«األدب» و«القيم» تستعمل غال ًبا للداللة عىل املعنى نفسه الذي تدل
عليه لفظة «األخالق» يف تداولنا اليومي ،وبخاصة لفظة «القيم».
أما املصطلح الثالث يف هذه الدراسة فهو «القرآن الكريم» ،وقد انتقد الكاتب
التعريف املشهور الذي أطلقه علامء القرآن واألصوليون عىل كتاب اهلل العزيز ،بدعوى
أهنم اعتمدوا فيه عىل احلد املنطقي األرسطي« ،والقرآن َّ
يتعذر حتديده بالتعاريف املنطقية،
لم باملطلق املتجاوز
ألهنا ال تكشف حقيقته فهو مطلق ،وأنَّى للنسبي املحدود أن حييط أو ُي َّ
(((1
يعرف نفسه بنفسه ،فهو كتاب هداية ورمحة وبصائر ونور وحق وعدل
املتعايل»  .فالقرآن ّ
وبرشى ..فهي أكرب من أن حتدَّ ها التعاريف املنطقية.

إن االهتامم بموضوع العالقة مع اآلخر /العالقات الدولية ،سواء يف بعدها الديني
أو الثقايف أو احلضاري مطروح بقوة يف الساحة الدولية ،وال أدل عىل ذلك من إعالن سنة
2003م ،كسنة حلوار احلضارات من طرف األمم املتحدة ،وإقرار عام 2005م كسنة للتنوع
الثقايف من طرف منظمة اليونسكو ،والسبب يف ذلك يؤول إىل ثالث جمموعات حددها
الدكتور النارصي عىل لسان الدكتورة نادية حممود مصطفى «املجموعة األوىل :تتصل بحالة
التفكري والبحث يف جمال العالقات الدولية؛ والثانية :تتصل بالتغريات التي يمر هبا الغرب
يف عالقته بالعامل؛ والثالثة :تتصل بالتحديات التي تواجه العامل اإلسالمي»(.((1
فأما املجموعة األوىل ،أي حالة البحث يف جمال العالقات الدولية ،خاصة تلك

( ((1مسند اإلمام أمحد ،حديث رقم.8769 :
( ((1حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .28
( ((1طه جابر العلواين ،القرآن الكريم وخطابه العاملي ،حمارضة مطبوعة باآللة الناسخة ،ص ،12ضمن
دورة تكوينية لنيل شهادة املاسرت يف الدراسات القرآنية ،جامعة العلوم اإلسالمية واالجتامعية ،واشنطن،
جامعة القايض عياض كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مراكش ،2003 ،اً
نقل عن :حممد النارصي،
العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص.33-32
( ((1نادية حممود مصطفى ،العالقات بني احلضارات ،املوسم الثقايف ملركز الدراسات املعرفية ،القاهرة ،ط،1
2003 /2002م ،ص ،50اً
نقل عن النارصي حممد ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س،
ص.38 :
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التي هتتم بعالقة الغرب بالعامل اإلسالمي ،فقد أصبحت املختربات التي هتتم بالدراسات
اإلنسانية -يف الغرب -تضاهي نظرياهتا يف العلوم التجريبية ،وهي عرشات اآلالف من
مراكز بحوث ودراسات خاصة يف أمريكا ،مهمتها تت ُّبع ورصد كل ما جيري يف العامل
ودراسته وحتليله ،مقارنًا مع أصوله الرتاثية التارخيية ومنابعه العقائدية ،ومن َث َّم مناقشته مع
أصحاب القرار لوضع اخلطط واالسرتاتيجيات.
ولعل نظرية فوكوياما «هناية التاريخ وخاتم البرش» ونظرية صامويل هنتنغتون «صدام
احلضارات وإعادة بناء النظام العاملي» خري دليل عىل ذلك ،األول ا َّدعى أن الديمقراطية
الليربالية هي هناية العامل يف التطور اإليديولوجي لإلنسانية ،وهي األنسب لنظام احلكم بعد
سقوط باقي األيديولوجيات« ،فهي املثل األعىل واأليديولوجيا الوحيدة التي يمكن أن
تقنع العامل كله بصالحيتها ألهنا مبنية عىل الديمقراطية واحلرية الفردية وسيادة الشعب»(.((1
دون أن يغفل خطورة األيديولوجيا اإلسالمية عىل الديموقراطية الليربالية ومنافستها إياها
حتى يف الدول التي مل تصل فيها إىل السلطة السياسية ،وإن كان يعتقد أن زمن التوسع
اإلسالمي قد ولىَّ  ،ويصعب عىل كل حال أن تتحدى الديموقراطية الليربالية يف أرضها عىل
تأثريا باألفكار الليربالية.
املستوى الفكري ،بل إهنا األشد ً

وأما الثاين هنتنغتون ،فيعتقد بأن رصاع الديموقراطية الليربالية واملاركسية اللينينية
مل تكن سوى ظاهرة سطحية زائلة ،بينام رصاع املسيحية واإلسالم كان عاص ًفا يف الغالب
عىل مدى أربعة عرش قرنًا ،بل «إن اإلسالم هو احلضارة الوحيدة التي جعلت بقاء الغرب
موضع شك»(.((1

ويرى الدكتور النارصي أن هذه النظرية تل َّقفها هنتنغتون من مقاالت عديدة
للمسترشق األمريكي برنارد لويس ،لعل أمهها «جذور السعار اإلسالمي» ،والتي حييل
ظاهر عنواهنا عن عداء دفني لإلسالم وحضارته وثقافته ودينه وقيمه ،لذلك ال جيب النظر
تصورا
إىل هذه النظريات عىل أهنا أفكار اجتهادية شخصية ،بل «جيب قراءهتا باعتبارها مت ّثل
ً
اسرتاتيج ًّيا لوضع الغرب يف العامل ،إهنا أيديولوجيا تو ّظف التاريخ ضد العامل اإلسالمي»(.((1
يمر هبا الغرب يف عالقته بالعامل ،حيث
أما املجموعة الثانية املتع ّلقة بالتغيرُّ ات التي ُّ

( ((1فرانسيس فوكوياما ،هناية التاريخ وخاتم البرش ،ترمجة :حسني أمحد أمني ،مرص :مركز األهرام للرتمجة
والنرش ،ط1993 ،1م ،ص.8
( ((1صاميل هنتنغتون ،صدام احلضارات وإعادة بناء النظام العاملي ،ترمجة :مالك عبيد أبو شهيوة وحممود
حممد خلف ،ليبيا :الدار اجلامهريية للنرش والتوزيع ،ط1996 ،1م ،ص.370
( ((1حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .44
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انفردت الواليات املتحدة األمريكية بريادة العامل ومعها دول أوربا الغربية بعد سقوط االحتاد
السوفيايت ،بحيث فرضوا نموذجهم احلضاري والثقايف بكل معانيه خاصة عىل بلدان العامل
اإلسالمي ،فيام يسمى اليوم بـ«العوملة» التي هتدّ د خمتلف ثقافات العامل باالندثار عىل حد
تعبري هنتنغتون ،اليشء الذي دفع باقي دول املعمورة ومن بينها دول العامل اإلسالمي إىل
االهتامم باألبعاد احلضارية والثقافية لبلداهنم كرد فعل.

وأما املجموعة الثالثة املتصلة باالهتامم بالعالقة مع اآلخر يف بعدها الديني والثقايف
واحلضاري فهي التي تتصل بالتحديات التي يواجهها العامل اإلسالمي نفسه ،وإن واجهته
خطرا عىل حضارته وهويته وثقافته ودينه،
عرب التاريخ مثلها ،اَّإل أن التي تواجهه اليوم أشد ً
عىل األقل بعد أن أفصحت نظرية فوكوياما وهنتنغتون وبرنارد عىل هذا الرصاع ،فهذا
أجج شعور األمة اإلسالمية باخلطر ،ون َّبه مفكروها إىل رضورة جتديد وإحياء
«الطرح َّ
األبعاد الثقافية واحلضارية العربية واإلسالمية حتى تكون قادرة عىل مواجهة احلرب
احلضارية التي يشنها الغرب ضدها»(.((1
فام موقف الفكر اإلسالمي من هذه العالقة؟

قديم وحدي ًثا من عالقته مع اآلخر
يرى الكاتب ابتداء ،أن موقف الفكر اإلسالمي اً
وموحدة حلل اإلشكاالت املرتبطة
دائم ،وذلك «النعدام خطة واضحة
َّ
تشوبه الضبابية اً
بالقضية ،مما أ َّثر سل ًبا عىل حتديد سياسة واضحة املعامل تدار يف هذا الصدد ،ليجد الباحث
نفسه أمام اجتهادات شتَّى غري حمسومة ،أ َّدت إىل حالة من الفوىض والغموض واحلركة يف
حلقة مفرغة»(((1؛ وذلك الفتقاده ملحددات منهاجية ضابطة وحاكمة حتول دون تعدُّ د يف
الرؤى وشتات يف األفكار.

وقد برز يف الفكر اإلسالمي املعارص موقفان كرد فعل عىل األفكار العدائية الصادمة
لكل من برنارد لويس وهنتنغتون ،املوقف األول :ساير األفكار الصدامية لآلخر ،وجعل
حترز من الرصاع والعداء خو ًفا
العداء بالعداء والرصاع بالرصاع ،أما املوقف الثاين :فقد َّ
من أن ُيتَّهم اإلسالم وحضارته باإلرهاب ،فدعا إىل احلوار مع اآلخر ،وأعىل من شأنه،
واعرتف به ،وجعله قوة حضارية جيب التعاون معها.
وهذان املوقفان خ َّلفا لنا يف العامل اإلسالمي ثالثة خطابات فكرية خمتلفة ،هي:

( ((1نادية حممود مصطفى ،العالقات بني احلضارات ،م.س ،اً
نقل عن :النارصي حممد ،العالقة مع اآلخر يف
ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .47
( ((1حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .47
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اخلطاب اإلسالمي والليربايل واليساري ،واألخري يرفض كل أشكال احلوار والتعاون مع
حتم ًسا للحوار والتعاون دون قيود أو رشوط ،واألول اختلفت
اآلخر ،والثاين أكثرهم ُّ
مكوناته عن طبيعة العالقة أهي رصاع أم تعاون .أما سؤال املنظور اإلسالمي يف حتليل
العالقات الدولية فستجيبنا عنه فصول هذه الدراسة ،فتوضيح الرؤية اإلسالمية للعالقات
الدولية يف عرصنا هذا يقول الكاتب واجب رشعي.

ﷺ ثان ًيا :أصول الرؤية القرآنية للعامل..
مستويات التأصيل القرآين لضوابط العالقة مع اآلخر :املبادئ واألسس

لقد جاءت نصوص القرآن الكريم بمجموعة من األسس واملبادئ التي تن ّظم العالقة
بني األمة اإلسالمية وغريها من الدول واجلامعات التي مل تتَّخذ اإلسالم دينًا هلا ،وهي حمدّ دات
وتوجه مسارها ،حاول
منهاجية تن ّظم هذه العالقة ،وترسم حدودها ،وتضبط حركتها،
ّ
األستاذ النارصي استقراء هذه النصوص ،فاستبني أصول الرؤية القرآنية للعامل ،وهي مبادئ
حاكمة لتلك العالقة ،تنسجم مع خصائص األمة اإلسالمية ،سنحاول عرضها بعجالة ،مع
الوقوف عند بعض اإلشكاالت املثارة حوهلا كلام اقتضت الرضورة ذلك.

يقر بوحدانية اهلل لجو زع ،وأن ال رشيك
املبدأ األول التوحيد ،وهو أصل إيامين عقيدي ُّ
له يف هذا الكون الفسيح .ويأيت تأثري هذا املبدأ من خالل هيمنة مبدأ الوحدة عىل الرؤية
القرآنية للعامل ،فمبدأ التوحيد ،هو «أكمل تصور حلقيقة الوحدة -وهي أضخم احلقائق عىل
اإلطالق -وحدة اخلالق الذي ليس كمثله يشء ،ووحدة اإلرادة ،ووحدة الوجود ،ووحدة
الناموس ،ووحدة احلياة ،ووحدة الربية ،ووحدة الدين ،ووحدة مجاعة الرسل املبلغة هلذه
الدعوة ،ووحدة األمة املؤمنة ،ووحدة النشاط البرشي ،ووحدة املنهج ،ووحدة املصدر
الذي يتلقون عنه تصوراهتم كلها ومنهجهم يف احلياة»(.((2
وحرم كل أنواع االعتداء
وهبذا املبدأ نفى القرآن الكريم كل أنواع التجزئة والفرقةَّ ،
حلا حم ًّبا للخري ساع ًيا إليه،
ونبذ التعصب واالستعالء« ،ليغدو إنسان التوحيد ،إنسانًا صا ً
كارها للرش داف ًعا إياه ،اً
أهل للتعايش السلمي مع كل الناس ،عىل اختالف أدياهنم ولغاهتم
ً
وألواهنم وأوطاهنم ،فمن بدهييات اإليامن حتقيق األمن والسالم لعامة الناس» ،فهو مبدأ
أعىل وأسمى ،وبوصلة كل مسلم يف مواجهة اآلخر ،ويف كل ما يستجد عليه من أوضاع
وأحوال ،وهو الكفيل إىل حتقيق األمن والسالم يف العامل ،والضامن للتعاون والتضامن بني

( ((2سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،القاهرة :دار الرشوق ،ط1422 ،30هـ2001/م ،ج ،3ص-1701
 ،1702بترصف.
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إجهازا عىل حق اإلنسان يف حرية االعتقاد،
مكوناته ،اَّإل أن يف هذا املبدأ -عند بعضهم-
ً
وهو املبدأ الثاين عندنا يف هذه الدراسة.

توصل الكاتب إىل أن مبدأ احلرية ،مبدأ مقدس ،ومن أهم مقاصد الرشيعة ،بل إن
أهم األدوار التي يقوم هبا مبدأ التوحيد السالف الذكر ،هو حترير العباد من عبادة العباد
واألوثان إىل عبادة رب العباد ،الذي ال خيشى ر ًّبا سواه ،وقد صور اهلل تعاىل هذه الصورة يف
ون ِمن د ِ
{و َي ْع ُبدُ َ
ون ال َّل ِه َما
كثري من آياته ،ترشي ًفا إلنسانية اإلنسان
ُ
وتكريم له ،يقول تعاىلَ :
اً
لاَ يم ِل ُك لهَ م ِر ْز ًقا من الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض َش ْي ًئا َولاَ َي ْستَطِي ُع َ
ون ،فَلاَ تَضرْ ِ ُبوا لِ َّل ِه الأْ َ ْم َث َال إِ َّن
ِّ َ َّماَ َ
َْ
ُْ
ٍ
ِ
ِ
َ
ال َّل َه َي ْع َل ُم َوأنت ُْم لاَ َت ْع َل ُم َ
شء َو َمن َّر َز ْقنَا ُه منَّا
ون ،ضرَ َ َب ال َّل ُه َم َث اًل َع ْبدً ا ممَّ ْ ُلوكًا اَّل َي ْقد ُر َعلىَ ٰ يَ ْ
ِ
ِ
ون الحْ َ ْمدُ ل َّله َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم لاَ َي ْع َل ُم َ
ِر ْز ًقا َح َسنًا َف ُه َو ُي ِنف ُق ِمنْ ُه سرِ ًّ ا َو َج ْه ًرا َه ْل َي ْست َُو َ
ونَ ،وضرَ َ َب
ال َّله م َث اًل رج َل ِ َأحدُ همُ ا َأبكَم لاَ ي ْق ِدر َعلىَ يَش ٍء وهو ك ٌَّل َعلىَ مولاَ ه َأينَ يوجهه لاَ ي ْأ ِ
ت بِ َخيرْ ٍ
ٰ َ ْ ُ ْ ماَ ُ َ ِّ ُّ َ
ُ َ َّ ُ ينْ َ َ ْ ُ َ ُ ٰ ْ َ ُ َ
ِ
ه ْل يست َِوي هو ومن ي ْأمر بِا ْلعدْ ِل وهو َعلىَ صرِ ٍ
اط ُّم ْستَقي ٍم}(.((2
َ َْ
ُ َ َ َ َ ُُ َ َ ُ َ ٰ َ
فاحلرية هي نقيض للعبودية جعلها املوىل لجو زع فريضة واجبة ،ومن أنواع احلرية التي
خاصا بينه وبني
جاءت آيات القرآن تأكيدً ا عليها حرية االعتقاد ،وجعلها اهلل لجو زع شأنًا
ًّ
وت وي ْؤ ِمن بِال َّل ِه َف َقدِ
ين َقد َّتب َ الر ْشدُ ِمن ا ْل َغي َفمن ي ْك ُفر بِال َّطا ُغ ِ
عبده{ ،لاَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
َُ
َ ِّ َ َ ْ
َينَّ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم}( ،((2وهي حرية من أهم حقوق
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َوة ا ْل ُو ْث َق ٰى لاَ انف َصا َم لهَ َا َوال َّل ُه َسم ٌ
ْ
يع َعل ٌ
اإلنسان التي تثبت إنسانيته ،تشهد السرية النبوية عليها ،إذ مل يثبت أنه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص قد أكره أحدً ا
مقدورا ،كاألرسى أو اجلرحى.
عىل اإلسالم ال ممتن ًعا وال
ً
تقر بحرية التفكري والتعبري من
وإىل جانب حرية االعتقاد ،نجد آيات القرآن ُّ
خالل دعواته املتكررة إىل إعامل العقل للنظر يف الكتاب املسطور والكتاب املنظور ،ولغري
املسلمني من خالل حرية احلوار الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية ،وال أدل عىل ذلك
من ذاك احلوار الذي كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يديره مع أهل الكتاب عىل أصل مشرتك لتحقيق
التعايش السلمي ،وبينه وبني وفد نصارى نجران الذين قدموا املدينة وص ّلوا بمسجدها؛
ومن تطبيقاهتا العملية يقول الدكتور النارصي« :إقرار سياسة األبواب املفتوحة يف حميط
العالقات اخلارجية ورفض سياسة العزلة واالنغالق اَّإل لرضورة قهرية ،واالعرتاف
بالتعددية احلضارية والثقافية والسياسية والعقائدية ،وبطالن األوضاع التي تنشأ نتيجة
القرس واإلكراه.((2(»...
( ((2سورة النحل ،اآليات.76-73 :
( ((2سورة البقرة ،اآلية.256 :
( ((2حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .75-74
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أما املبدأ الثالث فهو االستخالف ،فلم خيلق اهلل لجو زع الكون عب ًثا ،بل خلقه لغاية وهدف،
نيَ ،لو َأردنَا َأن َّنت ِ
ِ
َّخ َذ لهَ ْ ًوا اَّلتخَّ َْذنَا ُه ِمن َّلدُ نَّا إِن ُكنَّا
{و َما َخ َل ْقنَا السَّماَ َء َوالأْ َ ْر َض َو َما َب ْين َُهماَ لاَ عبِ َ ْ َ ْ
َ
ِ
ِ
(((2
ني}  ،وقد جعل اهلل اإلنسان إىل جانب الكون غاية من اخللق والوجود ،واصطفى
َفاعل َ
اإلنسان عىل بقية خلقه ليكون خليفته يف األرض والكون ،وهي «خالفة رعاية وإعامر وإدارة
قائم هبا يف موضع
وتسخري ،أصبحت هبا اخلالئق والكائنات بإمرة اإلنسان ،وأصبح اإلنسان اً
(((2
الوصاية والنيابة عن اهلل يف الترصف يف الكون ويف األرض ويف اخلالئق والكائنات» .

ولتحقيق هذه املهمة عىل أحسن وجه ،ق َّيدها اهلل برشوط أساسية؛ منها التسخري
َّ
وكرمه
والتكريم،
فسخر له املوىل لجو زع الكون كله وجعل كل ما عدا اإلنسان يف خدمتهَّ ،
بأن جعله كائنًا مفض اً
َّل عىل بقية خلقه ،فخلقه يف أحسن تقويم ،وع َّلمه األسامء كلها ،وم َّيزه
فرق بني أفراده ال باللون وال باجلنس وال بالعرق ،وهو مبدأ يف حد ذاته.
بالعقل ،ومل ُي ِّ

أما مبدأ وحدة العنرص البرشي فهو الرابع ،فنصوص القرآن تثبت لنا أن العنرص
َّاس
البرشي واحد مهام اختلفت األلوان واألجناس واألعراق ،يقول عز من قائلَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
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 َأك َْر َمك ُْم ِعندَ ال َّل ِه َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن
ِ
يم َخبِ ٌري}( ،((2والنداء هنا للناس مجي ًعا ،عىل اختالف ألواهنم وأعراقهم وأجناسهم،
ال َّل َه َعل ٌ
لريدها إىل أصل واحد وميزان واحد تتحدد به القيم هو التقوى ،وهي إشارة إىل عدم التفرقة
والتناحر واخلصام واالختالف ،لتتوارى مجيع أسباب النزاع واخلصومات يف األرض ،ويظهر
سبب واضح لأللفة والوحدة والتعاون ،فال يشء أ َّدى إىل التناحر واالقتتال وإراقة الدماء من
العنرصية املقيتة ،وال يشء أجدى من اخلروج من هذه األزمة سوى «االلتفات حول مبدأ
وحدة العنرص البرشي القرآين الرافض للتعصب العنرصي واالستعباد الطبقي -املؤديني إىل
الشقاق والفرقة وإذكاء روح النزاع واخلصومات وإشعال فتيل احلروب والقتال -الداعي إىل
التعايش السلمي ،والتواصل الفعيل والتعاون العميل بني البرشية»(.((2

أما اخلامس فهو مبدأ املساواة ،ذلك أنه من أهم “املبادئ القرآنية التي تقوم عليها النظرية
اإلسالمية يف جمال العالقة مع الغري ،وبموجب هذا املبدأ يتوجب عىل املسلم التقيد بضوابط
وقيم القرآن السامية يف تعامله مع غريه من أتباع األديان األخرى ،فال حيقره وال يعتدي عليه

( ((2سورة األنبياء ،اآلية.16 :
( ((2انظر :عبداحلميد أبو سليامن ،أزمة العقل املسلم ،دار اهلادي للطباعة والنرش والتوزيع ،مركز دراسات
فلسفة الدين وعلم الكالم اجلديد ،ط2003 ،1م.
( ((2سورة احلجرات ،اآلية.13 :
( ((2حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .86-85
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يف ماله أو بدنه أو عرضه”( ،((2فال جمال الستعراض القوة عىل الضعف ،أو تفضيل قوم عىل
قوم ،كام فعلت بنو إرسائيل حني ميزوا أنفسهم عن بقية العامل بأهنم شعب اهلل املختار.

{و َمن َي ْب َت ِغ
املبدأ السادس هو مبدأ وحدة الدين ،ذلك أن الدين عند اهلل اإلسالمَ ،
َغيرْ َ الإْ ِ ْسلاَ ِم ِدينًا َف َلن ُي ْق َب َل ِمنْ ُه َو ُه َو فيِ الآْ ِخ َر ِة ِم َن الخْ َاسرِ ِ ي َن}( ،((2فهو الدين الذي ارتضاه
املوىل لجو زع لعباده ،وهو الدين نفسه الذي هتف به موسى وعيسى وحممد مالسلا مهيلع ،وليس دينًا
خاصا بقوم دون غريهم ،بل قل :إنه الدين املشرتك الذي جتمعه وحدة املصدر واملصري،
ًّ
ِ
ِ
ِ
يقول عز من قائل{ :شرَ َ َع َلكُم ِّم َن الدِّ ِ
ُوحا َوا َّلذي َأ ْو َح ْينَا إ َل ْي َك َو َما َو َّص ْينَا
ص بِه ن ً
ين َما َو ىَّ ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يموا الدِّ ي َن َولاَ َت َت َف َّر ُقوا فيه}(.((3
يس ٰى َأ ْن َأق ُ
وس ٰى َوع َ
يم َو ُم َ
بِه إِ ْب َراه َ
وهذا الدين املبثوث يف آيات القرآن يدعو إىل “التوجه إىل اهلل رب العاملني يف خضوع
خالص ال يشوبه رشك ،ويف إيامن واثق مطمئن بكل ما جاء من عنده عىل أي لسان ويف أي
زمان أو مكان ،دون مترد عىل حكمه ،ودون متييز شخيص أو طائفي أو عنرصي بني كتاب
وكتاب من كتبه ،أو بني رسول ورسول من رسله ...وهبذا هيدف القرآن من منطلق مبدأ
وحدة الدين إىل جعل العالقة بني املسلم وغريه ،عالقة سلم وتعايش واحرتام متبادل”(.((3
مبدأ التنوع واالختالف هو السابع ،فاالختالف فطرة ربانية ،وسنة كونية ،هدفها
التعارف من أجل التآلف والتآخي املؤديني إىل التعاون عىل الفعل احلضاري ،ال التصادم
والتناحر املؤديني إىل الشتات وإراقة الدماء ،فمن املستحيل اً
عقل أن يكون الناس بطبائعهم
ِ
نسخا مكررة عن بعضهم{ ،و َلو َشاء رب َك لجَ ع َل النَّاس ُأم ًة و ِ
ِ
(((3
احدَ ًة َولاَ َي َزا ُل َ
ً
ني} ،
ون مخُ ْتَلف َ
َ َّ َ
ََ
َ ْ َ َ ُّ
وما ذلك عىل اهلل بعزيز.
أساسا بمبدأ االختالف والتنوع،
أما الثامن فمبدأ التعارف والتعايش ،املرتبط
ً
أساسا اعرتاف األطراف ببعضها عقد ًّيا ،واحرتام خصوصياته ،فمن “الثامر املرجوة
ويعني ً
من التعارف البرشي ،حتقيق التعايش السلمي بني خمتلف أتباع األديان والعقائد وامللل
والنحل ،وذلك عرب إطالق القرآن الكريم لندائه العاملي املوجهة إىل أهل الكتاب بااللتقاء
عىل الكلمة السواء”(.((3

( ((2املصدر نفسه ،ص88
( ((2سورة آلعمران ،اآلية.84 :
( ((3سورة الشورى ،اآلية.13 :
( ((3حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .95-93
( ((3سورة هود ،اآلية.118 :
( ((3حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .108
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أما التاسع فالتدافع ،والتسابق والتنافس بني األمم والشعوب ،واهلدف من ذلك
يقول الكاتب“ :حتريك احلياة نحو األحسن والتنافس الرشيف عىل الكرامة ،وعىل كل
أنواع اخلريات يف شتى املجاالت احلياتية ،ليحمل مفهوم التدافع يف القرآن معنى التفاعل
احلضاري -بام يتطلبه من تعايش سلمي وتواصل فعيل وتعاون علمي -بعيدً ا بذلك عن
مفهوم الرصاع احلضاري”( ،((3الذي دعا إليه هنتنغتون يف أطروحته النازعة نحو التسلط
والعدوان والسيطرة عىل بقية العامل وخرياته ،فال سلم وال سالم وال تفاعل حضاري
بنّاء دون هتيئة الظروف لبيئة عاملية تسمح بالتسابق والتدافع والتنافس كام حددها القرآن
ِ
ِ
ات َومس ِ
َّاس َب ْع َض ُهم بِ َب ْع ٍ
اجدُ
{و َل ْولاَ َد ْف ُع ال َّله الن َ
الكريمَ ،
ض لهَّ ُدِّ َم ْت َص َوام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ َ َ
ِ
ِ
ِ
(((3
اس ُم ال َّله كَث ًريا}  ،فهي عملية ديناميكية نحو حياة أفضل.
ُي ْذك َُر ف َيها ْ
أما مبدأ الدخول يف السلم كافة ،وهو العارش يف هذه الدراسة ،فإذا كانت املجتمعات
التي تقدمت اإلسالم جمتمعات عنف وحروب وخراب ،فإن اإلسالم جاء برسالة السالم
ِ
الس ْل ِم كَا َّف ًة}( ،((3لتكون رسالة حممد ملسو هيلع هللا ىلص
للعاملني ،قال تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا ا َّلذي َن آ َمنُوا ا ْد ُخ ُلوا فيِ ِّ
سباقة إىل مثل هكذا مبادرات ،والتي جاءت هبا اإلنسانية يف منتصف القرن العرشين ،باسم
ميثاق السالم العاملي ،وبذلك يكون “السالم هو األصل يف عالقة املسلم بغريه ،واإلطار
األصلح لتبليغ الدعوة اإلسالمية ،وبالتايل فإن احلرب هو االستثناء ،والرصاع والقتال
العسكري هو اخلروج عىل القاعدة”( ،((3وما ينبغي التأكيد عليه هو أن “حرص القرآن عىل
حتقق مبدأ السالم يف عالقة املسلم بغريه ،ال يعترب استسال ًما أو خنو ًعا أو ضع ًفا أو خو ًفا،
فاملسلم مطالب متى فهم اآلخر سالمه استسال ًما بإظهار قوته وعزة نفسه”( ،((3فالسلم إذن
هو األصل واألساس يف معامالت املسلمني بغريهم وال يغريه إال االعتداء وخيانة العهد.

وفيام خيص املبادئ الثالثة األخرية واملتداخلة فيام بينها ،وهي تواليا :مبدأ احلوار
والدعوة بالتي هي أحسن ،حيث إن مركزية هذا املبدأ تنشأ يف القرآن من “املقاصد العليا للدين
اإلسالمي اهلادفة إىل حتقيق التعارف بني الناس القائم عىل االحرتام املتبادل بني األطراف
املتحاورة البعيدة عن كل أشكال التعصب والكراهية وأنواع القهر واالستبداد ...فإن ما
يدرك باحلوار ال يمكن إدراكه بالعنف”( ،((3ويتجىل هذا يف الضوابط املنهجية للحوار حتى مع

( ((3املصدر نفسه ،ص.110
( ((3سورة احلج ،اآلية40 :
( ((3سورة البقرة ،اآلية108 :
( ((3حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .122
( ((3املصدر نفسه ،ص.123
( ((3نفسه ،ص .134-133
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ون ِمن د ِ
{ولاَ ت َُس ُّبوا ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ون ال َّل ِه َف َي ُس ُّبوا ال َّل َه عَدْ ًوا بِ َغيرْ ِ ِع ْل ٍم}(،((4
ُ
املرشك ،قال تعاىلَ :
عدوا بغري علم ،أو مع
فال حيسن للمسلم أن يسب الذين يدعون من دون اهلل ،فيسبوا اهلل ً
(((4
الطغاة واجلبابرة{ ،ا ْذ َه َبا إِلىَ ٰ فِ ْر َع ْو َن إِ َّن ُه َط َغىَ ،ف ُقولاَ َل ُه َق ْو اًل َّل ِّينًا َّل َع َّل ُه َيت ََذك َُّر َأ ْو يخَ َْش ٰى} .

وما تعانيه اإلنسانية من أوضاع متأزمة ومتمزقة ،إنام هو نتيجة لتغليب مبدأ الرصاع
عىل مبدأ احلوار ،وهذا األخري يدفعنا إىل احلديث عن مبدأ االنفتاح عىل اآلخر ،فالثاين
مكمل لألول ،إذ احلوار قرين باالنفتاح عىل خربات اآلخرين املخالفني ،ومنهج االنفتاح
ّ
هو الذي يقود اإلنسان إىل الفالح ،واستثامر العقل وتنميته ،يقول الرسول األكرم ملسو هيلع هللا ىلص:
«احلكمة ضالة املؤمن ،فحيث وجدها فهو أحق هبا»(.((4

ولتحقيق هذا املبدأ “يتطلب من الفكر اإلسالمي املعارص بذل جهود كبرية ،وجتميع
كل طاقاته وجتاوز كل خالفاته يف سبيل بناء منهج للتعامل مع الرتاث اإلنساين املعارص أو ما
يعرف بالرتاث الغريب ،منهج نميز فيه بني االنبهار احلضاري والفكري ،وما حيمله من سامت
التسيب واخلمول والتقليد ...وبني االنتقاء واالقتباس الفكري واحلضاري الوعي النافع”(.((4

أيضا -بحكم مبدأ العاملية،وهذا االنفتاح مطلوب اليوم بحكم الواقع ،ومطلوب ً
وهو املبدأ األخري الذي اختاره الدكتور النارصي يف هذه الدراسة ،ذلك أن مظاهر عاملية
القرآن ،تتجىل يف عاملية خطابه ،وعاملية الرسول املبعوث ملسو هيلع هللا ىلص وعاملية رسالته ،فدعوة القرآن
موجهة إىل الناس عامة ،عن طريق الرسول اخلاتم لكل الرسل ملسو هيلع هللا ىلص الذي جاء برسالة عاملية
وخامتة ،ومهيمنة ومصدقة ،وهي ال تفرض نمطها بالقوة وال هتدف إىل ذلك ،فمن ركائزها
احلرية والعدل واملساواة ،ملغية لكل أنواع اإلقصاء أو التهميش.

ولئن كانت الرساالت الساموية السابقة اصطفائية خاصة ،فالقرآن له خصيصة
“تدرج من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل عشريته األقربني ،إىل أم القرى ومن حوهلا،
العموم ،إذ هو الذي ّ
ثم إىل الشعوب األمية كلها ،ثم إىل العامل كله ،وبذلك صار هو الكتاب الوحيد الذي
يوجه إىل عامل اليوم ال بد أن يقوم
يستطيع أن يواجه احلالة العاملية الراهنة ،إن أي خطاب ّ
قائم عىل قواعد ضابطة
عىل قواعد مشرتكة ،وقيم مشرتكة وأن يكون منهج ًّيا ،أي خطا ًبا اً
للتفكري املوضوعي ،وليس هناك كتاب عىل وجه األرض يستطيع أن يوفر هذه الرشوط اَّإل
( ((4سورة األنعام ،اآلية.108 :
( ((4سورة طه ،اآليتان.44-43 :
( ((4سنن الرتمدي ،كتاب العلم عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف فضل الفقه عىل العبادة ،حديث رقم.2687 :
( ((4حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .140
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القرآن املجيد ذاته”(.((4

إن هذه املبادئ واألسس الثالثة عرش -حسب قول الكاتب -ال ختص قو ًما دون
جنسا دون غريه ،وال فالنًا دون عالن ،فهي مبادئ عامة
غريه ،وال دينًا دون غريه ،وال ً
جامعة للناس كافةُ ،منطلقها السالم ،وهدفها إقامة السالم يف األرض ،ولضامن حتقيقها
فيه وضامن استمراريتها ،أخضع القرآن هذه األصول ملجموعة من القيم ،نتحدث عنها يف
حمورنا الالحق.

ﷺ ثال ًثا :املحددات املنهاجية احلاكمة:
منظومة القيم القرآنية يف التعامل مع اآلخر

استهل الكاتب هذا الفصل ِّ
بدق ناقوس اخلطر الذي أصبح هيدّ د اإلنسانية مجعاء،
جراء االنتكاسات املتكررة ،واإلخفاقات املتوالية ،واألزمات املتالحقة .ولتجاوز هذه
األزمات عقدت مؤمترات ،وأبرمت صفقات ومناظرات يف العرص احلديث ،تدعو إىل
رضورة تقويم النظام املعريف الغريب ،الذي أصبح بفضل قوته احلضارية يسيطر ويقود العامل
نحو التقدم يف مجيع املستويات والقطاعات.

لكن موازاة مع هذا التقدم احلضاري فإنه يقود البرشية والكرة األرضية نحو اهلالك
والدمار ،بفعل نظرته املادية للحياة ،وقطيعته املطلقة مع الغيب وتأليهه العقل ،أو قل :تلك
األزمة التنظريية التي أصبح الغرب نفسه يشتكي منها؛ ألهنا ال تساير تطلعاته باخلصوص
واإلنسانية عمو ًما ،ومن َث َّم “فالعامل املعارص يف حاجة إىل فلسفة جتددية خترجه من بؤس
املادية واحلداثة وأزمات العوملة ،إىل تنظري علمي عقالين حيرضه نظام القيم األخالقية
الكلية ،نظام قيمي خاضع للرتكيب والدمج بني الروح والعقل واحلرية ،ومتميز بتكامل
املعارف والعلوم ونبذ التجزيئية املضيقة للواسع املعريف؛ إذ ال يمكن االطمئنان للخضوع
للعقل واإلرادة اإلنسانية احلرة يف املحافظة عىل املصالح الرضورية إلنسانية اإلنسان ،كام ال
يمكن االطمئنان إلتباعية روحية مغيبة للعقل النقدي والتجريب املصلحي”(.((4
وما أزمة كورونا التي ترضب العامل اليوم اَّإل واحدة من نتائج هذه األزمة؛ إذ ال
يلوح اليوم يف األفق اَّإل سؤال :اإلنسانية إىل أين؟ فقد استطاع هذا “الكائن اخلفي أن يلزم
يصحح مساره ووجهته نحو ما هو إنساين
العامل بإعادة النظر يف كل حساباته وأولوياته ،وأن
ّ

( ((4طه جابر العلواين ،مقاصد الرشيعة ،دار اهلادي ،ط1426 ،2.هـ2005 /م ،ص.105-104
( ((4عبدالرمحن العرضاوي ،سؤال املقاصد وفلسفة التجدد دراسة يف الفكر اإلصالحي اإلسالمي املعارصة،
مركز هنوض للدراسات والنرش ،سلسلة البحوث والدراسات ،2019 ،ص.04
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تُعطى فيه األولوية لإلنسان وجو ًدا وكرامة؛ بعدما كان الرهان يف سياق العوملة التنافسية
املحمومة عىل اإلنتاج واألسواق واألرباح ،ويف سياق ما بعد احلداثة ،عىل تضخم النزعة
األنانية الفردانية يف فهم التحرر واملتعة والتملك ،كذلك عىل حساب الوجود اإلنساين
الذي أمسى يف تلك املنظومة جز ًءا من معادلة رقمية إنتاجية ،نتيجتها الربح والتحكم يف
كل يشء ،يف اإلنسان كام يف الطبيعة”(.((4
وإن من أسباب هذه األزمة ومظاهرها تغييب “األخالق الفاضلة والقيم املثىل يف
انقباضا يف
جمال تنظيم حياة اإلنسان ،حيث ضاقت رقعة األخالق ضي ًقا وانقبض أفقها
ً
القرنني املنرصمني من تاريخ البرشية ،إذ سادت فلسفات وضعية تعيل من شأن العقل والعلم
التجريبي ،وحتط من شأن الدين واألخالق ،وذلك باسم احلداثة ،وبحجة أنه ال أخالق
يف املعرفة ،وال أخالق يف العلم والتقنية ،وال فطرة اَّإل املعاين املؤسسة لألخالق العلمية
والعلامنية ،وال أخالق اَّإل الكليات السلوكية التي يقرها العلم أو تقرها العلامنية”(.((4

فقد ُغ ّلبت املنفعة املادية عىل القيم املثىل واألخالق الفاضلة ،فعرف اإلنسان ثراء
مبهرا ،فصعد إىل القمر ،يف الوقت الذي غاصت فيه قدماه يف الوحل حتى الركب،
ماد ًّيا ً
وإن علت صيحات اإلنذار ،وصفارات التحذير ،اَّإل أنه ما زلنا نعيش ترد ًيا أخالق ًّيا خمز ًيا،
واألزمة يف استفحال وتفاقم مستمرين ،يتحمل مسؤوليتها -حسب الكاتب -العقل
الغريب املركزي الذي فشل يف إجياد حل ملأزقه الوجودي الراهن ،والذي كان سب ًبا يف إلغاء
الالهوت املسيحي من حساباته ،اليشء الذي “نتج عنه نتائج عكسية متثلت يف ظاهرة
التفكيك والعجز عن الرتكيب يف كل من مرحلتي احلداثة وما بعد احلداثة”(.((4

وإذا كان فاقد اليشء ال يعطيه ،فإن من كان سب ًبا يف األزمة ال يمكن أن يكون سب ًبا يف
اخلروج منها ،إذ يرى الدكتور النارصي أن إحالل الفكر املادي مكان الدين هو سبب هذه
األزمة ،وال يفك شفراهتا اَّإل العودة إىل الدين ،وليس أي دين ،بل دين اإلسالم “الذي وحده
يملك تلبية تلك الرصخات ،وهو وحده الذي تتحقق فيه هذه السامت ،وهو وحده الذي
توجد عنده هذه الوصفة الالزمة لشفاء بني اإلنسان ...وهو وحده القادر عىل إنقاذ البرشية
مما حيدق هبا من أخطار ماحقة ،تدلف إليها مقودة بسالسل احلضارة املادية الرباقة ،وهو

( ((4سعيد شبار ،كورونا واستعادة مفهوم اإلنسان والقيم اإلنسانية ،كتاب الرسوخ :فقه التعامل مع كورونا،
املغرب :منشورات املنتقى ،ط1441 ،1هـ2020 /م ،ص.12
( ((4طه عبد الرمحن ،سؤال األخالق ،مسامهة يف النقد األخالقي للحداثة الغربية ،ص ،113اً
نقل عن :حممد
النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص  155بترصف.
( ((4حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .158
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وحده القادر عىل منحها املنهج املالئم لفطرهتا والحتياجاهتا احلقيقية ،وهو وحده الذي ينسق
بني خطاها يف اإلبداع املادي وخطاها يف االسترشاق الروحي ،وهو وحده الذي يملك أن
يقيم هلا نظا ًما واقع ًّيا للحياة يتم فيه هذا التناسق الذي مل تعرفه البرشية قط اَّإل يف اإلسالم”(.((4
وهذا ما أكده علامء الغرب أنفسهم ،والذين تربوا يف كنف احلضارة الغربية ،وتشبعوا
هبا ،إىل أن نور اهلل طريق بعضهم ،كام هو حال الفيلسوف الفرنيس املسلم روجي غارودي،
ومراد هوفامن ،ويأيت بعدمها جيم موران ،ومرماديوك باكتول الذي شنّف بكالمه األسامع
حينام قال“ :إن املسلمني يمكنهم أن ينرشوا حضارهتم يف العامل اآلن بنفس الرسعة التي
نرشوها هبا ساب ًقا ،برشط أن يرجعوا إىل األخالق التي كانوا عليها ،حني قاموا بدورهم
األول؛ ألن هذا العامل اخلاوي ال يستطيع الصمود أمام حضارهتم”(.((5
واحلال هذه ،وجب علينا أن نتساءل عن معايري العمل األخالقي من منظور القرآن
الكريم؟
ويقصد الكاتب هبذه املعايري “تلك املباحث النظرية التي يمكن من خالهلا تقييم
األحكام اخللقية ،وحتديد املوقف األخالقي ،باختيار ما جيب أو ما ينبغي أن يعتمد من بني
البدائل املتعددة املتاحة لنا .وبتعبري آخر :األخالق املعيارية تزودنا بغاية أو غايات أخرية
نستطيع هبا أن نربر اختيار عمل أو اعتامد موقف دون آخر”( ،((5وهي معايري متعددة ختضع
لرؤية اإلنسان للعامل واحلقيقة وغاياته يف الوجود.
وقد م ّيز الكاتب يف العمل األخالقي بني ثالثة معايري(:((5

 -1مذهب املنفعة الذي يعتمده املجتمع الغريب يف حياته ،أو املذهب األناين بتعبري
هوبز ،وهو الذي يعتمد معيار الغايات واملصالح الدنيوية يف تقييمه للعمل األخالقي ،حيث
يرى هذا املذهب أن الفرد جيب أن يترصف وفق مصاحله ،وكلام فعل ذلك عاش حياة أفضل،
فاألفعال التي ال جتلب لصاحبها منفعة أو لذة مرفوضة ،ولو بنيت عىل اجلانب األخالقي.

جتو ًزا املذهب التعبدي
 -2املذهب املضاد للمذهب املنفعي ،يمكن أن نطلق عليه ُّ
اً
معمول به عند الطرق التعبدية ،وأهل التصوف ،ورجال الكنائس،
األخروي ،لكونه
( ((4سيد قطب ،املستقبل هلذا الدين ،دار الرشوق1411 ،هـ1991 /م ،ص.81،89
( ((5حسن السعيد ،حضارة األزمة ما بعد االهنيار؟ ،ص ،282اً
نقل عن :حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر
يف ضوء األخالق القرآنية ،م.س ،ص .162
( ((5حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص .163
( ((5املصدر نفسه ،ص .168-163
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ويعتمد هذا املذهب الغايات األخروية كمعيار لتقييم األعامل ،وتقاس فيه األفعال
بمقايستها باآلخرة فقط دون عامل الدنيا.

 -3املعيار القرآين ،أو معيار التوحيد كام أسامه الدكتور النارصي؛ ذلك ألن القرآن
يدعو إىل معايري وقيم متعددة يف جمال القضايا األخالقية ،كاالستقامة والعمل الصالح،
واملنفعة العامة الشاملة لكل الناس ،والتقوى والعدل واإلحسان والكرامة ...وغريها من
القيم الكثرية التي تدعو إليها آيات القرآن املجيد ،والتي جتتمع حتت مظلة واحدة كام أرشنا،
هي مظلة التوحيد ،عمال بمبدأ الغاية من الوجود ،وهو العبادة والتقرب إىل اهلل ،قال تعاىل:
{وما َخ َل ْق ُت الجِْ ن والإْ ِ نس إِ اَّل لِيعبدُ ِ
ون}(.((5
َُْ
َ
َّ َ
َ َ
إن هذه املعايري األخالقية القرآنية التي تصب يف معيار التوحيد ال يعني أن رقابتها
توجد فقط يف السامء ،وأهنا دينية روحية فقط ،يقف من وراءها اخلوف والرجاء ،يأيت هبا
املؤمن دون مناقشة أو فهم ،بل إن هذه التعاليم األخالقية مزودة بنظام تربوي غاية يف الكامل
والنضج ،وتتأسس عىل مخسة ُعمد رئيسة ،هي :الواجب ،والنية ،واجلزاء ،واملسؤولية،
واالستطاعة ،وهي التي أسامها الكاتب بأسس النظرية األخالقية“ ،فالواجب الذي يدعو
قاهرا ،بل هو واجب مرن يستحرض ظروف املكلفني وطاقاهتم ،كام
إليه القرآن ليس واج ًبا ً
يستحرض الغايات احلميدة التي تعود بالنفع عىل الفرد واجلامعة .وعنرص النية هو جوهر
األخالق القرآنية ،وحيتل كل الضمري األخالقي القرآين؛ إذ يرتبط بجانب القصد ودافع
اإلنسان للعمل .وأما اجلزاء فهو املحرك الذي ينظم العالقات األخالقية ويضمن حتقيق
هذا القانون ،فله دور كبري يف دفع اإلنسان نحو االلتزام باألخالق احلسنة ،وهو يف القرآن
عىل ثالثة أنواع ،هي :اجلزاء األخالقي ،واجلزاء القانوين الترشيعي ،واجلزاء اإلهلي اجلامع
بني الدنيوي واألخروي .وأما عنرص املسؤولية يف النظرية األخالقية القرآنية فله ارتباط
وثيق بفكريت الواجب واجلزاء ،يأخذ بعضها بحجر بعض ،وال تقبل االنفصال .والقرآن
يف حديثه عن املسؤولية حيرصها يف ثالثة أنواع :املسؤولية الدينية ،واملسؤولية االجتامعية،
واملسؤولية األخالقية املحضة ،وإن القرآن ليذكر هذه الثالثة جمتمعة يف هذا النظام يف قوله
ِ
الر ُس َ
ول َوتخَ ُونُوا َأ َمانَاتِك ُْم َو َأنت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون}(،((5
تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا ا َّلذي َن آ َمنُوا لاَ تخَ ُونُوا ال َّل َه َو َّ
ومن َث َّم فالرشوط الرضورية والكافية ملسؤوليتنا أمام اهلل وأمام أنفسنا هي أن يكون
وأخريا نشري إىل العنرص اخلامس يف
العمل شخص ًّيا ،إراد ًّيا ،ثم أداؤه بحرية دون إكراه.
ً
هذه النظرية ،وهو االستطاعة ،أي القدرة عىل الفعل والرتك ،وهو مرتبط أشد االرتباط
( ((5سورة الذاريات ،اآلية.56 :
( ((5سورة األنفال ،اآلية.27 :
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باملسؤولية ،فال مسؤولية عن العمل مع عدم القدرة عىل فعله أو تركه ،فكام أن احلرية رشط
يف املسؤولية ،فاالستطاعة رشط لرتتيب املسؤولية”(.((5
ومن ثم وجب علينا بعد هذه ال ُعمد اخلمس ،والتي تؤكد أخالقية القرآن الكريم أن
نتساءل عن :خصائص وصفات األخالق القرآنية؟

لقد أثبت القرآن الكريم يف نظريته األخالقية صفات وخصائص قادرة عىل إقناع
اآلخر املغرم باحلقيقة ،وأن ينفي عنها تلك األباطيل والعيوب التي ينتقص من قيمتها،
كالتي أطلقها بعض املسترشقني حديثا ،بكون القرآن ال يعرف شي ًئا اسمه الضمري يف نظامه
اخللقي ،فالقرآن الكريم يعلن أن أخالقه :أخالق شاملة لكل مناحي حياة اإلنسان ،يف
اً
وعقل ،أو مع خالقه ،من ُحسن كام أحسن اهلل إليه ،أو مع غريه من
جسم
عالقته مع نفسه اً
بني جنسه وجمتمعه يف آدابه واقتصاده وسياسته وحكمه ،ومنها ما يتعلق بغري العقالء من
احليوان والطري والشجر ،...ومنها ما يتعلق بالكون واحلياة.

كام أهنا أخالق عاملية متعددة ،فهي أخالق ختص صالح البرشية قاطبة ،وصالح باقي
املخلوقات التي تقاسمه الوجود ،ليتعدى َن ْف ُع أفعاله نفسه وأرسته ووطنه ،إىل العامل كله،
لتتنزه األخالق اإلسالمية عن النزعة العنرصية التي اتسمت هبا باقي الديانات الساموية بعد
حتريفها .كام أهنا تتميز بالواقعية ،فلم يفرض اهلل لجو زع عىل املؤمنني شي ًئا خار ًقا أبدً ا ،كام هو
حال املالئكة ،بل استوعبت أوامره ونواهيه طبيعة اإلنسان املخلوق من طني ومحإ مسنون،
ونفخة من روحه ،ومل يفرض علينا لجو زع أي تكليف فوق طاقتنا ،بل حيثنا عىل طاعته بكل ما
أوتينا من جهد واستطاعة.
ولعل حث املؤمنني عىل اتباع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واالقتداء والتأيس به داللة واضحة عىل
واقعية األخالق القرآنية ،لكن هذا كله ال يستقيم وال يكتمل دون احلديث عن اآلثار
الرائعة لألخالق التطبيقية التي قدمها لنا القرآن الكريم ،والكتشاف هذه اآلثار يعرض لنا
الكاتب نامذج من منظومة القيم اإلسالمية يف التعامل مع اآلخر.

ومن هذه األمثلة العدل والسالم ،إذ “ال صالح لإلنسانية بدون عدل جيري بينهم،
وال سالم بدون إقامة العدل بني الناس”( ،((5فقد كان العدل هد ًفا أسمى يف كل الرسائل
الساموية ،وهو امليزان والقسطاس الذي به توزع وحتمى احلقوق بني بني البرش ،عدل ال
خيص دينًا دون سواه ،أو قبيله دون غريها ،بل عدل تتساوى فيه كل الفئات واألجناس،
( ((5انظر :حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص .186-169
( ((5املصدر نفسه ،ص .195
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وال يستقيم احلديث عن العدل بال سالم ،فهام متالزمان ،فالعدل مفتاح السالم ،كيف ال
وأزمة احلروب التي يعيشها العامل اليوم نامجة عن غياب أساس العدل.

أيضا -الرمحة واألمانة ،كيف ال والرمحة هي اخلُلق األسمىومن هذه األمثلة
ً
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
ح ًة
َاك إِ اَّل َر مْ َ
يف رسالة حممد ملسو هيلع هللا ىلص والصبغة العامة يف املعامالت اإلنسانيةَ :
ني}( ،((5كام أن األمانة من اخللق التي تصان هبا حقوق الناس ،وحتفظ هبا أمواهلم.
لِ ْل َعالمَِ َ

ﷺ راب ًعا :املامرسة العملية ألسس وضوابط العالقة
مع اآلخر يف املجتمع اإلسالمي :رؤية تارخيية

لتغدو “الثورة إصالحية واإلصالح ثور ًّيا” هذه العبارة ملحمد عامرة ،يعني إسالم ًّيا
إحداث قطيعة مع كل أنامط التفكري املنغلقة عىل الذات ،ومع مفاهيم حيكمها منطق األنا
املتفرد ،اآلخر الدُّ ون ،التعصب والكراهية ...نعم“ ،لقد ظهر اإلسالم يف زمن عدم االعرتاف
ِّ
باآلخر دين ًّيا وحضار ًّيا ،إذ كان واقع حدود التعامل مع املخالف يف العامل ،وموقف أهل
الديانات من اآلخر النقيض دين ًّيا ،قبل جميء اإلسالم :إقصاء ،إلغاء إبادة.((5(”..
وإلن انتقل عنرص الدين من التغييب والتهميش إىل اعتباره اً
مؤثرا يو ّظف للتعبئة
عامل ً
السياسية واالجتامعية وتربير املصالح والرصاع ،فإن دعاة الفلسفات الواقعية والتجريبية
يرون يف الطرح الديني -يف أحسن األحوال -مثالية مفارقة للواقع ،وبالتايل جدلية الدين
والعالقات الدولية عبثية ،واملؤ ّطر الفعيل للعالقات والسياسات بني الدول هو الربغامتية،
وأما ما يمكن أن يأيت به الدين من خلقية فام ذلك اَّإل تربير يوهن التفاعل بني الدول سياس ًّيا.
وما يعمد إليه األستاذ حممد النارصي بشكل خاص يف ثالث فصول رسالته هو إثبات
الطبيعة الرخوة ملقوالت الفلسفة املادية ،وإظهار تعايل اإلسالم عىل كل أشكال التوظيف
االنتهازي واستثامره يف تربير فعل سلطوي قمعي .وحماولته تلك كانت باعتامد مقاربة منهجية
تقوم عىل التأصيل لضوابط العالقة مع اآلخر من القرآن الكريم ،ليس بحشد ميكانيكي
لآليات اخلاصة باملوضوع ،وإنام بتقصيّ كليات الرشيعة واستقراء ملقاصدها ،التي هي بمثابة
قواعد مؤسسة لرؤية عقدية كاملة تامة للعالقات اإلنسانية ،وبرد لشبهات أصبحت بمثابة
مس َّلامت عند بعض الفئات املسلمة ،واشتُهر تداوهلا يف كتابات املسلمني وغريهم.

مل يكن ذلك باستعراض نظرية غارقة يف التجريد ،بل إنه د َّلل عىل عملية وواقعية

( ((5سورة األنبياء ،اآلية.107 :
( ((5حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص .219
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البناء اإلسالمي للعالقات بني الشعوب واحلضارات والدول يف تنوعها وتعقيدها وتركيبها
وتناقضاهتا ،عن طريق رصد وحتليل التجربة التارخيية ،ومسعى الدراسة يركز عىل جتربة
العهدين“ :عهد النبوة والعهد الراشد” لتكون -بحسب الكاتب“ -الوحدة القياسية الدالة
عىل واقعية أسس ومبادئ وقيم القرآن يف التعامل مع اآلخر”( ،((5فاملعاهدات املو َّثقة
يف حفظ األمن والتسوية يف النزاعات ،والقضايا الصعبة بني املسلمني وغريهم من أهل
وهندوسا...
جموسا
ً
الديانات الساموية هيو ًدا ونصارى أو من أصحاب الديانات الوضعية ً
أو مرشكني ،واالحرتازات الوقائية من وقوع رصاعات وحروب بسبب إجحاف يف حق
األقليات أو تنامي اإلحساس القومي ومعاين املواطنة الكامن يف مفهوم “األمة” يف ظل
املجتمع الواحد ،أو معاين اإلنسانية التي يتشبع هبا املفهوم يف ظل الكونية.

تنظريا وتطبي ًقا ،ورؤيته هلا
كل ذلك وغريه يبينّ أن اإلسالم هلو النموذج األمثل
ً
خصيصة الشمولية واجلمع :شامل للكل واجلزء ،للمكان والزمان واإلنسان ،جامع ملا
تفرق أو تناقض عند غريه؛ جامع ُ
للخلقية والنفعية ،للحيس والروحي لإلهلي واإلنساين،
َّ
للوحي والعقل.
لذلك مل يشغل الكاتب نفسه بتمييز الديني من املدين يف املجتمع القدوة؛ ألنه
وببساطة هذا هاجس وإشكال متع ّلق بالتجربة التارخيية الغربية ،التي جعلتهام متقابالت،
التوجه الفكري واأليديولوجي.
يغلب بعضها عىل حساب البعض بحسب
ُّ

نعم ،إن شعارات مثل :احلرية ،األخوة ،املساواة ...إلخ ،ثوريةَّ ،ثورت القلم
وأيقظت الفكرة يف عرص جاء بعد كبت لرصخة حق ،وتعتيم لنور حجة ،وواقع ظلم ومتييز
وطبقية ،لكن تلك الشعارات يف النسيج الفكري الغريب ببنيته العقلية املادية وحمتواه البنيوي
ِ
متض قد ًما لتحقيق عامليتها ،وبقيت حبيسة ح ّيزها اجلغرايف والعرقي،
األيديولوجي مل
فرتوج للغرب النموذج يف مقابل مهجية
تتغنى بالتقدم واملدنية واحلداثة والديموقراطيةّ ...
وتطرف وإرهاب الرشق اإلسالمي باخلصوص.
وألهنا خالصة لإلنسان الغريب دون سواه مق َّيدة بح ّيزه املكاين والعرقي ،انفصل
مسمه؛ عاملية اصطالحية مقابل محولة داللية خاصة ،وهذا يفرس املرونة املعتمة
االسم عن اَّ
تلف اخلطاب الغريب املؤسس لعالقاته مع اآلخر بصنفيه الداخيل واخلارجي،
والضبابية التي ُّ
يف حني ال مكان للضبابية والتعتيم يف النظام اإلسالمي ،والواقع العميل املو ّثق يشهد عىل
متام املطابقة بني دالالت خطابه ومدلوالهتا؛ فاآلخر أكان هيود ًّيا أو نرصان ًّيا ،عىل رشك أو
( ((5املصدر نفسه ،ص.222
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كفر ...له حق إنسانيته وما يلحق هبا منطق ًّيا من متتع بحرية هوياتية واعتقادية ،وحق يف
املامرسة السياسية واالقتصادية ...ألن الدعوة اإلسالمية املناهضة ابتداء لكل أشكال الغزو
واإلكراه تبغي حتقيق بنية جمتمعية بال أورام شا َّذة عنها.

تصميم يغطي فرتة العهدين ويؤكد العالقة
هذا الذي ذكره األستاذ النارصي يف بيانه
اً
السلمية بني املسلمني وغريهم ،استهله بعرض نامذج من مواثيق عقدت بني املسلمني
عرج عىل
وأطياف دينية واعتقادية خمتلفة بد ًءا من أهل الكتاب وانتها ًء بأهل الرشك ،ثم َّ
قضايا أثارت شبهات جعل منها البعض موجة ،من املثري الركوب عليها وتصوير الدين
اإلسالمي عربها كدين تنابذي.
ومن تلك املواثيق تم ذكر “وثيقة املدينة” التي كانت واق ًعا ،ومل يكن ما اختط فيها
“عبارة عن شعارات مض ّللة ،اهلدف منها كسب و ِّد سكان يثرب حتى التمكُّن من أرضهم،
ثم الغدر هبم والتخيل عنهم باستبعادهم ،((6(”...كان اهلدف األساس من إبرامها -بحسب
مهاجرا إىل يثرب،
الكاتب -حتقيق “وحدة املجتمع ومتاسكه”( ،((6فـ«عندما جاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص
ً
كان اليهود يف هذه املدينة وما جاورها يفتقدون األمن عىل دينهم وأنفسهم ،وخيافون من
قوات الرشك والوثنية ،ويتابعون بقلق اضطهاد اليهود من لدن اإلمرباطورية الرومانية،
َّ
(((6
فبادر النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف دستور الصحيفة إىل إعطائهم من الضامنات ما يبدد خماوفهم”  ،عرب
نصا وواق ًعا تتكامل يف توطيد عالقات املجتمع املديني :العدل،
تأكيد وتثبيت حزمة قيم ًّ
املساواة ،احلرية.

نص عليها “ميثاق نصارى نجران” الذي أحدث بدوره سب ًقا
وهي القيم ذاهتا التي َّ
يف حفظ اخلصوصيات والكرامة اآلدمية ،ومما جاء فيه “وهلم إن احتاجوا من مرمة بيعهم
وصوامعهم أو يشء من مصالح أمورهم ودينهم ،إىل رفد من املسلمني وتقوية هلم عىل
مرمتها ،أن يرفدوا عىل ذلك و ُيعانوا ،وال يكون ذلك دينًا عليهم ،بل تقوية هلم عىل مصلحة
دينهم”( .((6و«صلح احلديبية” الذي عقد مع املرشكني ُيعطي الدليل عىل رضورة احرتام
اآلخر وحتقيق الوحدة اإلنسانية.
وباإلضافة لتلك املواثيق ،كانت الترشيعات التي تو ّثق للتعايش الفعيل خاصة بني

( ((6حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص.233
( ((6املصدر نفسه ،ص .225
( ((6عبداهلادي أبو طالب ،من قضايا اإلسالم املعارص ،الكتاب الثاين ،البيضاء :مطبعة النجاح اجلديدة ،ط
 ،1ص  ،76اً
نقل عن حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص .226 - 225
( ((6محيد اهلل حممد ،جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،ص .189
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أتباع الديانات الثالث ،ومن ذلك :إباحة زواج املسلم بالكتابية بشكل يعدُّ سابقة مل تُعهد
من ُ
نصا ملحمد عبده( ((6يرشح فيه كيف أن
قبل بني اليهود والنصارى ،وفيه أثبت الكاتب ًّ
الكتابية عىل ما هي عليه من عقيدة خمالفة لزوجها املسلم ال خترج من حكم قوله تعاىل:
ِ
ِ
ِِ
ِ
ح ًة إِ َّن فيِ
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َر مْ َ
{وم ْن آ َياته َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم م ْن َأ ْن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
َ
ِ
ٍ
َ (((6
َ
لآَ
َ
َ
َذلِ َك َيات لق ْو ٍم َي َتفك َُّرون} .

أيضا إباحة أكل ذبائح أهل الكتاب الثابت عند فريق من املسلمني ،فاإلسالم
ومنه ً
“ال يكتفي بأن يرتك هلم حريتهم الدينية ،ثم يعتزهلم ،فيصبحوا يف املجتمع اإلسالمي
مجَ ْ ُف ِّوين معزولني أو منبوذين ،إنام يشملهم بجو من املشاركة االجتامعية ،واملو َّدة واملجاملة
واخللطة ،فيجعل طعامهم ِحلاًّ للمسلمني ،وطعام املسلمني ِحلاًّ هلم”(.((6
لكن ماذا يقال بشأن تلك القضايا التي عدَّ ها البعض إجحا ًفا يف حق أهل ِّ
الذ َّمة
كقضية اجلزية اً
مثل؟

اعترب األستاذ النارصي هذه القضية إىل جانب قضايا أخرى ،حمض شبهة كرسها اللبس
يف فهم قوله تعاىل{ :حتَّى يع ُطوا الجِْ ْزي َة َعن ي ٍد وهم ص ِ
اغ ُر َ
ون}( ،((6فاألمر -كام د َّلل عىل ذلك
َ َْ َ ُ ْ َ
َ ُْ
الكاتب -ال عالقة له بالتحقري مع تبينُّ طبيعة هذه اجلزية ورشوط إعطائها ،واحلقيقة التارخيية
ونظرا
تقول :إهنا “بدل عن فريضتني فرضتا عىل املسلمني ومها :فريضة اجلهاد وفريضة الزكاةً ،
للطبيعة الدينية هلاتني الفريضتني مل يلزم هبام غري املسلمني .عىل أنه يف حالة اشرتاك الذميني يف
اخلدمة العسكرية والدفاع عن احلوزة مع املسلمني فإن اجلزية تسقط عنهم”(.((6
وأكثر من ذلك فإن العاجز منهم تصبح نفقته عىل بيت مال املسلمني .وكل هذا من
أجل حفظ كيان اإلنسانية وأن يستتب األمن فيه ،والضامن لتحقيق ذلك وبام يتطلب األمر
من موضوعية وعدم انحياز وقول فصل ،هو اهلل سبحانه وتعاىل بوحيه الذي يكتيس طابع
وتعهدات هيئات ثبت انحيازها لفئات متركزت
االستمرارية واإلطالقية ،وليست مواثيق
ُّ
عىل حساب أخرى تم وضعها يف اهلامش.
( ((6حممد عبده ،األعامل الكاملة ،دار الرشوق ،حتقيق :حممد عامرة ،دار الرشوق :القاهرة ،الطبعة األوىل:
1414هـ1993 /م ،ج  ،3ص .312
( ((6سورة الروم ،اآلية.20 :
( ((6سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،القاهرة :دار الرشوق ،ط1422 ،30هـ2001 /م ،ج  ،2ص  ،848اً
نقل
عن :حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص .250
( ((6سورة التوبة ،اآلية.29 :
( ((6يوسف القرضاوي ،غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي ،مكتبة وهبة ،ط 1413 ،3هـ1992 /م،
ص.61
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لذلك ،ويف العهد النبوي حني حتقق وصل اخللقية وإنسانية التعامل باجلانب اإليامين
كانت مقوالت مثل :التعاون والتكافل والتسامح واحلقوق والواجبات والعهد والوعد
تربيرا
واألمانة ...مقوالت ال تتخ َّلف اَّإل بحقها إعالء ملعاين العدل؛ فصفة اإلسالم ال تقوم ً
قائم يف العهد
لظلم ظامل ،وصفة الكفر ال تسوغ استقواء عىل مظلوم .وهذا نفسه ما ظل اً
الراشد ،فقد “جاء الراشدون لكي يشهد املجتمع اإلسالمي تنفيذا يف العالقات اإلنسانية
عم شهده عرص الرسالة”(.((6
بني املسلمني وغريهم ال يقل تفردا وتأ ُّل ًقا اَّ
هذا كام بينّ الكاتب بام ال يدع اً
جمال لتعقيب ،ما أسسه ويؤسسه القرآن الكريم بنظامه
ِ
ِ
املعريف واخللقي وبمنطق {لاَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
{ولاَ تجَُ اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكت ِ
َاب إِلاَّ
ين}(((7ومنطق َ
ُ ِ (((7
بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ اَّل ا َّل ِذي َن َظ َل ُموا ِمن ُْه ْم}( ((7و{يا أيهُّا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ْأو ُفوا بِال ُعقود}
و{ َف اس َت َقاموا َلكُم َف ِ
ِ
ّاس إنّا َخ َل ْقناكم
ب المُْت َِّق َ
ني}( ((7و{يا أيهُّا الن ُ
يموا لهَ ُ ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
استَق ُ
ْ ْ
ماَ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إن أك َْر َمكم عنْدَ ال َّله أتْقاكم َّ
َعار ُفوا َّ
يم
من َذك ٍَر و ُأنْثى َ
إن ال َّل َه َعل ٌ
وج َع ْلناكم ُش ُعو ًبا و َقبائ َل لت َ
َخبِ ٌري}( ((7وغريها من اآليات الكريمة.

خامسا :األخالق القرآنية والشهادة الكونية
ﷺ
ً

عند تعدد املسالك واختالف الوجهات ال بد من تبني اسرتاتيجية اختيار ال تتخ َّلف
تلف العامل ،وهي ليست
عن املنطق والوضوح ،واألمر تزيد خطورته مع األزمات التي ُّ
اً
مفتعل؛ لقد صار
من النوع االضطراري الفوق  -إرادي ،حتى الطبيعي منها صار أغلبه
احلديث عن مملكة الالمعقول ،وصناعة األزمة ،وتدويل األزمات وتنظيم جماعة املوت،
وعن نظريات ترشعن للهيمنة ،اهليمنة كفعل أناين ورغبة جشعة ،وليس كنموذج جيود
باحللول املثىل خلري البرش ويعيد ما انحرف إىل األصل.
إنه وال بد من نظر يف غائية تلك املسالك ووسائلها وربطها بنتائجها الواقعية
العاجلة واآلجلة وطبيعة املنفعة املوعودة ،هل هي نفعية منحازة ختدم فئة دون أخرى ،أم
هي شاملة؟ هل هي آنِ َّية سطحية هلا انعكاسات آجلة تضاد مفهومها؟ أسئلة ضمن أخرى

( ((6عامد الدين خليل ،املسلم واآلخر :رؤية تارخيية ،اً
نقل عن :النارصي حممد ،العالقة مع اآلخر يف ضوء
األخالق القرآنية ،ص .254
( ((7سورة البقرة ،اآلية.256 :
( ((7سورة العنكبوت ،اآلية.46 :
( ((7سورة املائدة ،اآلية.1 :
( ((7سورة التوبة ،اآلية.7 :
( ((7سورة احلجرات ،اآلية.13 :
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أجاب عنها األستاذ النارصي بداية من خالل تت ُّبع مراحل نشأة وتطور علم العالقات
الدولية يف الغرب ،وهي أربع رئيسة تداولتها عدد من أدبيات العالقات الدولية:

 -1املثالية :التي أولت أمهية للجانب القيمي األخالقي اَّإل أهنا نادت بقواعد قانون
دويل هي يف حقيقتها “ختتص بمصالح نطاق جغرايف حمدد من العامل ،مما يفرس عدوانيته جتاه
املستعمرات”(.((7

 -2الواقعية :والتي جاءت مقوالهتا -كام أشار الكاتب -للتشكيك يف النظريات
ُؤججه
املثالية ،وللتأكيد عىل أن العالقة بني الدول ال تُبنى عىل التوافق وإنام الرصاع الذي ت ِّ
املصالح القومية املتضاربة ،واملحدد لنتيجة الرصاع هي إمكانيات الدولة وقوهتا الضاغطة،
املوجه للغرب يف عالقاته الدولية ،املحدد فيه لقيمة
هذا املنظور الذي يعد اإلطار الغالب َّ
األفعال األخالقية إنام هو “نتائجها العملية ،إذ املنفعة هي معيار صالح الفعل األخالقي
صحيحا لذاته ،بل بناء عىل نتائجه ،بناء عىل مقدار ما جيلب من
أو فساده ،فالفعل ال يعترب
ً
منفعة لفاعله ،وهذا ما رصح به جون استيوارت ميل يف مقدمة كتابه عن احلرية”( .((7وما
ّ
يلخصه مذهب جرمي بتنام يف كون “ما هو جيد سياس ًّيا ال جيوز أن يكون س ِّي ًئا أخالق ًّيا”(.((7
 -3السلوكية :وهي “مل ِ
تأت ضدًّ ا عىل االجتاه الواقعي ،وإنام اهتمت باملنهج عىل
عكس املثالية التي ركزت عىل القيم ،ولذلك تنعت باملرحلة العلمية؛ ألن املدارس الفكرية
التي ظهرت خالهلا نادت باستعامل املناهج العلمية التجريبية بدل األساليب التارخيية
والقانونية يف حتليل العالقات الدولية”(.((7

 -4ما بعد السلوكية :وقد “نحا أصحاهبا منحى اجلمع بني البعدين القيمي والواقعي
يف دراسة العالقات الدولية”( .((7وسيستقر القول معها عىل قبول التعدد التنظريي يف جمال
العالقات الدولية مع هيمنة واضحة لنظريات تؤمن أن إرادة وسياسة الدولة هي إرادة
وسياسة القوة( .((8مع استصحاب مقوالت الرصاع والنهايات.
( ((7حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص.280
( ((7املصدرنفسه ،ص .286 - 285
( ((7شفارتزمان ،األخالق البورجوازية يف العرص احلارض ،ترمجة :حممود شعبان ،بريوت :دار دمشق،
الطبعة األوىل 1986م ،ص .135
( ((7حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص .281
( ((7املصدرنفسه ،ص .282
( ((8عىل رأس تلك النظريات -وكام أشار الكاتب -النظرية الواقعية ،بيد أن ثمت فوارق بني الواقعيني رغم
اشرتاكهم يف إيامهنم أن القوة عملة السياسة الدولية ،وينعكس االختالف األساس بينهم يف اإلجابة عن
سؤالني :ملاذا تريد الدول القوة؟ وماهو مقدار القوة الذي يعد كاف ًيا؟
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وما يقدمه األستاذ النارصي كبديل مفرس لتفاعل احلضارات والدول يعدل مسار
تلك التوجهات ويعيد ترتيب الفوىض التي خلفتها والزالت ،هو البديل القرآين“ :التدافع”،
فنجده يقول“ :إن مناخ العالقات الدولية يف القرآن الكريم جيمع بني النقيضني حينام يقرر
يف وضوح وجالء أن مناخ العالقات الدولية إنام هو مناخ التدافع بني األمم واألقوام وأهل
ض َّل َفسدَ ِ
ت ٱلأْ ْر ُض}(،((8
{و َل ْولاَ َد ْف ُع ٱللهَِّ ٱلن َ
الديانات واحلضارات”(َ ،((8
َّاس َب ْع َض ُهم بِ َب ْع ٍ َ
ِ
ِ
ات َومس ِ
َّاس َب ْع َض ُهم بِ َب ْع ٍ
اجدُ ُي ْذك َُر فِ َيها
{و َل ْولاَ َد ْف ُع ال َّله الن َ
َ
ض لهَّ ُدِّ َم ْت َص َوام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ َ َ
ِ
ِ
(((8
اس ُم ال َّله كَث ًريا} واملقصد العام واألصيل من «التدافع القرآين ،بنوعيه العمراين احلضاري
ْ
والديني العقيدي ،هو الدفع إىل إقامة السلم والتعاون مع اآلخر املختلف والنقيض دين ًّيا،
للبحث عن املشرتك العقيدي واإلنساين سع ًيا لضامن الرشوط الكفيلة التي متكّن اإلنسان من
القيام بمهمته االستخالفية عىل أحسن وجه ،بام يعود باخلري والنفع عىل البرشية عامة”(.((8
هذا الذي تقدم د َّلل عليه الكاتب عرب طرح أهم القضايا التي تشغل الرأي العام
بمحوريتها وهي :العلم ،األرسة ،البيئة ،حقوق اإلنسان ،وكلها من القضايا املتداخلة
يف جمال العالقات الدولية ،كلها من القضايا التي يكتنفها طابع أيديولوجي مرتدد وغري
مكتمل ،وبيانًا هلا:
 -1العلم :قصة العلم عند الغرب أشبه ما تكون بأسطورة بروميثيوس الذي رسق
شعلة املعرفة من زيوس ليهبها لبني البرش ،بل إهنا حتقيق هلا إذا ما تأملنا أهم خصائص
اإلطار النظري الغريب ذي األساس املادي التي ساقها الكاتب:
 الدنيوية القاطعة مع الغيبيات. تأليه العقل. الربغامتية املنفلتة من قيد املعيارية اخللقية.االجابة عن السؤال األول بالنسبة للواقعيني الكالسيكيني أمثال هانز مورغنتا وهو الطبيعة البرشية
النازعة المتالك القوة ،أما الواقعيون البنيويون أو اجلدد فيأكدون أن بنية النظام الدويل هي التي جترب
الدول عىل السعي للحصول عىل القوة إذا ما أرادت البقاء .غري أن الواقعيني البنيويني سيختلفون يف
االجابة عن ثاين السؤالني ،ففي الوقت الذي يؤكد فيه الدفاعيون أمثال كينيث والتز عىل أن القوة الزائدة
والسعي وراء اهليمنة ليس باألمر احلكيم ،يرى اهلجوميون أمثال جون مريشايمر أن الدولة عليها احلصول
عىل ما أمكنها من القوة .حسني أمحد قاسم ،نظريات العالقات الدولية :التخصص والتنوع ،سياسات
عربية ،العدد  ،20ماي  ،2016ص .214 - 213
( ((8حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص .288
( ((8سورة البقرة ،اآلية.249 :
( ((8سورة احلج ،اآلية.38 :
( ((8حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص .291

180

كتب  -مراجعة ونقد

وخطورة هذا املنظور أكثر ما جيليها الطابع البحثي الذي أصبح يسم علو ًما مثل
البيولوجيا والعلوم العسكرية ،وواقع اغرتاب اإلنسان يف احلياة املعارصة ،فغدت الرغبة يف
مناهج معرفية بديلة مطل ًبا إنسان ًّيا“ ،متكن من معاجلة اإلنسان كإنسان آدمي ،له خصوصياته
التي متيزه عن الطبيعة ،واملخلوقات األخرى ...وإنه ليس غري النظام املعريف القرآين نظا ًما
قادرا عىل إعادة االعتبار لإلنسان كإنسان ،وإنقاذه من حياة االغرتاب والالمعنى إىل حياة
ً
(((8
الغائية والقصدية. ”..

وسؤال الكيف أجاب عنه الكاتب بالتذكري بأول ما نزل من الكتاب املحتكم ،تلك
اس ِم َر ِّب َك
الدعوة للجمع بعقل بني الكونني املسطور واملنظور ،قال سبحانه وتعاىل{ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
ان ِم ْن َع َل ٍق ،ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك الأْ َك َْر ُم ،ا َّل ِذي َع َّل َم بِا ْل َق َل ِمَ ،ع َّل َم الإْ ِ ن َْس َ
ا َّل ِذي َخ َل َقَ ،خ َل َق الإْ ِ ن َْس َ
ان َما
يتجزأ :الوحي
لمَ ْ َي ْع َل ْم}( .((8فإن “املعرفة القرآنية تنظر إىل مصادر املعرفة باعتبارها كلاًّ ال َّ
وموجها ،والعقل باعتباره جمد ًدا وجمتهدً ا واستئناف ًّيا ،والواقع باعتباره اً
جمال
باعتباره مسدِّ ًدا
ِّ
(((8
للتطبيق والعمل”  ،وهذا بفضل مجعها بني الغيبي واملشهود ،اإليامين والعقالين ،املثايل
والواقعي ،الديني والدنيوي يف رؤية تكاملية بعيدا عن انتقائية الفكر الغريب.
 -2األرسة :إن اإلنسان ،ذاك املخلوق االجتامعي ذو احلس االنتامئي التشاركي ،مهام
بلغت التَّقانة من حداثة أو حتقق إشباع فوق حاجي جلانبه املادي كماًّ وكي ًفا ،لن تقوم مسدًّ ا أو
اً
بديل ُيستعاض هبا عن أوارص هلا معنى وجودي بالنسبة له ،وحتى يتحقق ذاك املعنى ال بد من
رشوط ،بد ًءا بعنرص االنخراط بمصداقية يف تأسيسها عرب مؤسسة الزواج املوسوم بالرشعي،
أوىل لبنات البناء األرسي وبالتايل املجتمعي ،والرشعية كصفة مالزمة لتحقيق استمرارية
النوع البرشي بكرامة ،وأي سبيل يؤذن بزواله أو يمتهنه فهو يعاكس الرشعية .هذا هو منطق
الترشيع اإلسالمي ،املنطق الذي قد يرى من املنظور الليربايل كبت للحريات ،يف حني هو صون
هلا بام ن ّظم من حقوق وواجبات لألزواج واآلباء واألبناء يف جو تقرتن فيه املسؤولية بالطبيعة
الفطرية لكل طرف .وهذا الذي اَّ
جله الكاتب من خالل عرض القوائم الرشعية واالجتامعية
واالقتصادية التي يتأسس عليها البناء األرسي من املنظور اإلسالمي والتي توضح -كام يقول
الكاتب -كيف “اهتم اإلسالم باملجتمع يف أرسته ،باألرسة فيه واهتم»(.((8

 -3البيئة :وألن الظواهر اإلنسانية هلا وشائج صلبة مع نظريهتا الطبيعية ،كان

( ((8املصدر نفسه ،ص .308
( ((8سورة العلق ،اآليات.5 - 1 :
( ((8حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص.313
( ((8املصدر نفسه ،ص.336
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احلديث عن البيئة .قال البابا فرنسيس عرب شبكة تيد“ :جيب العمل عىل األرض ورعايتها،
الكف عن
زراعتها ومحايتها .ال يمكننا االستمرار يف اعتصارها كالربتقالة”( .((8ويبدو أن
َّ
اعتصارها مل حين وليس من أولويات من ينتعش بعصارهتا وخيوض ضدها يف سبيل ذلك
رصا ًعا يبغي فيه السيطرة واإلخضاع.

إن العالقات البينية بني الدول لن تكون عالقة ناجحة ما مل يتم توحيد النظر إىل
طبيعة الصلة بني بني البرش واألرض التي جتمعهم ،أهي عالقة (مسيطر /مسيطر عليه)
تقوم عىل اإلخضاع بعدائية واستنزاف للخريات ،أم هي عالقة (مستخلف /مستخلف
فيه) تقوم عىل معاين التسخري املرفق باألمانة وتنمية مستدامة للخريات .والدكتور النارصي
بعد عرض لتوجيهات الوحي العملية املنظمة لعالقة اإلنسان بأرض اهلل وسامئه وكل
خملوقاته ،والرافعة من منسوب الوعي البيئي لديه خلص إىل أن اإلنسانية ليس هلا لـ“جتاوز
أزمتها البيئية اخلطرية ،سوى اإلسالم ومنهاجه البيئي .وهو ما انتهت إليه مؤسسة ويلتن
إطارا للعمل حول مسائل عملية ،إذ أعلنت أنه يمكن للحوار
بارك التي تنظم كل سنة ً
اً
حلول عملية هتم الرعاية الصحية والزراعة
بني األديان ،وخاصة مع اإلسالم ،أن يستجيل
أيضا -إىل تدابري عملية لتفادي الزيغ الذي أدت إليه النظرةواهلندسة ،والبيئة ،وانتهت
ً
العلموية ،الرصف من سوء تدبري املوارد ،وإخالل بتوازن البيئة ،ونادت بمزج البعد
الوظيفي والروحي يف السكن اً
مثل”(.((9
 -4حقوق اإلنسان :املعاين لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املعتمد سنة 1948م
جرد احلقوق الفردية من واقعها االجتامعي حيث ينشط التفاعل بني
جيده بمثابة نص أديب َّ
ما هو ذايت وما هو موضوعي .فقد ركَّز بشكل واضح عىل دعم االستقالل الذايت للفرد،
ركَّز عىل حقوق الفرد أكثر من موازنته بني احلق الفردي واجلامعي ،بني احلق والواجب.
أما عىل مستوى التنزيل نجد أن حقوق اإلنسان يف نسختها الغربية منغلقة عىل ذاهتا
يف شق احلقوق وشق اإلنسان ،واخللل يمس كليهام ،فاحلقوق تطبعها الرغبة الذاتية يف
التحرر من كل قيد ،وإذا ما علمنا أن اإلرادة إرادات متعددة ومتباينة فبدون رسم حدود
هلا تصري متصادمة ،ثم إن اإلنسان الذي له التمتع بتلك احلقوق هو إنسان الغرب األشقر.
واإلسالم الذي هو “دين حقوق اإلنسان” كام يقول األستاذ النارصي نجده قد
ضمن حق الكرامة ملطلق اإلنسان وأعىل من قيم املساواة ،فيكون نتاج ذلك التمتع باحلقوق

( ((8كلمة للبابا فرانسيس ألقاها ألول مرة يف فعالية  ،TED Countdown Global Launchضمن فيديو
مصور يف مدينة الفاتيكان ،يف أكتوبر  .2020اً
نقل عنted.com :
( ((9حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص.332
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املدنية واالجتامعية واالقتصادية للكل ،وما قد يقع من تفاوت يف هذا التمتع لن يكون
معلم نموقع به إنسانية اإلنسان،
معيارا للتفاضل؛ ألن ما ضمن ح ًّقا للكل ال يمكن اعتباره اً
ً
إن ما يصلح أن يكون ميزانًا هو التقوى الذي به تكفل تلك احلقوق للكل وبغيابه حتصد
تبعات األنانية والتعصب.

وهنا نتسائل :من املسؤول عن متكني صاحب احلق من ممارسة حقه؟ وهو سؤال
حييل إىل آخر ضمن ًّيا :كيف يمكن املوازنة بني التمتع باحلق من جهة وااللتزام بالواجب من
جهة أخرى ،إذ إن كل حق يقابله التزام؟
اجلواب ال نلفيه ،بعد حتقيق وتدقيق ،يف ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،بيد
أن الرشيعة اإلسالمية هلا حلها األمثل املثبت بشواهد ساقها الكاتب ،وللغرب أن يستفيد
رسم ًّيا منها وإن كانت اً
فعل قد استطاعت -أي الرشيعة اإلسالمية -التأثري وإن بشكل
حمدود يف املجتمع الغريب واإلسهام يف صياغة “منظور معريف جديد” من خالل اجلالية
املسلمة املندجمة.
وإن كان هذا واقع النظام الترشيعي اإلسالمي ،الذي يشهد له باستحقاق ما أسامه
التأزم بات لصي ًقا بالشخصية املسلمة ،وانحرس دوره يف
الكاتب “الشهادة الكونية”َ ،ف ِل َم ُّ
استهالك منتج اآلخر؟ سؤال مرشوع تأيت اإلجابة عنه يف آخر فصل من فصول الكتاب
حيث كل مسألة يطرقها تأكد أن كسب األمة رهان توجيه عالقاهتا اخلارجية ليس مقامرة
وإنام رهني بانخراطها اجلاد يف جتاوز أزماهتا الداخلية.

سادسا :من أجل بناء قوي للذات للشهود عىل غري الذات
ﷺ
ً

إن أزمة األمة احلضارية هي فكرية بامتياز ،وإن أزمتها الفكرية هي منهجية قبل أي
يشء ،غري أن حاجتها للمنهج -وبحسب الكاتب -ليست حاجة تأسيس فهي أمة منهج
بإسالمها ،وإنام حاجتها إليه حاجة اكتشاف وتشغيل وإدراك أبعاد النص القرآين وحتقيقها
عىل أرض الواقع ،حاجة فهم وفحص واختبار لألبنية الفكرية االجتهادية السابقة املؤطرة
بمناخ ثقايف كان للتاريخ دور يف صياغته ،حاجة حتقيق إمكاهنا يف اإلقالع من ذاهتا ولذاهتا
وألجل اآلخر.
وسدُّ هذه احلاجة يعني حماولة بناء ما أسامه الدكتور النارصي “إنسان التغيري” عرب
إعادة تشكيله قرآن ًّيا من خالل فقه للنص يوازيه فقه للواقع ،هذا الفقه إمكان حتققه مرتبط
بـ«الفهم املنهجي ...باعتبار الفهم املنهجي الكيل هو الغائب األكرب عن الفكر واملامرسات
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اإلسالمية املعارصة”(.((9

وهذه ليست باملهمة البسيطة ،بل إهنا األشد تعقيدً ا؛ ملا يكتنف الطبيعة اإلنسانية من
عوامل متداخلة حتكمها؛ لذلك ال بد من توكُّل عىل اهلل سبحانه وتعاىل ،واستلهام اإلجابات
من العهدين النبوي والراشدي ،واالستفادة من دروس التاريخ مع ختطيط حمكم واقعي
تس ّطر فيه األهداف وتبرص به األولويات.

إن طبيعة األزمة جيعل من اإلصالح الرتبوي التعليمي أوىل األولويات ،واإلصالح
كام يشدّ د عىل ذلك الكاتب -حتى ال تكون نتائجه “عكسية كارثية” ينبغي اَّأل ينحرص يفرغبة طموحة أو شعارات متأنقة أو برامج تفتقر إىل التخطيط املحبك الذي يمس اإلشكال
يف صميمه وعمقه ،ويطرح قضايا املنهج كقضايا حمورية تلزمها خمططات استعجالية برؤية
اسرتاتيجية تستمد أصالتها من تعاليم الوحي وتعارص زماهنا وواقع إنساهنا ،بمعنى أهنا رؤية
وقد تأكد أن “اإلصالح الرتبوي إمكان ذايت ينطلق من الذات مع مراعاة قيمها وهويتها هاد ًفا
ومصريا”(.((9
وفكرا وسلوكًا
إىل ترسيخها وضامن قوهتا ،مما يمكن من توحيد أفراد األمة ً
روحا ً
ً
اً
شكل ،وانتزاع نامذج وسياسات تربوية من واقعها
وأما استنساخ جتارب اآلخرين
تراكم .فال بد إذن من
الثقايف والفكري واملجتمعي فال يزيد الوضع اَّإل تأز ًما ،والفشل اَّإل
اً
“بلورة منهاج بنائي للفكر والعلوم اإلسالمية ،قادر عىل االضطالع بمهامت اإلصالح
والتجديد واإلحياء ،وإطالق القدرات يف االجتهاد واإلبداع”(.((9
بعضا منها اً
نقل عن األستاذ سعيد
ومعامل هذا املنهاج ذكر األستاذ حممد النارصي ً
شبار ،وكلها عن تأمل يف رؤية القرآن الكريم املعرفية:
“ -1أن ينطلق من مصادر املعرفة يف تكاملها (الوحي ،العقل ،الواقع) ،حيث يتكامل
عامل الغيب مع عامل الشهادة ،وحيث تقرأ آيات الكون كام تقرأ آيات النص ،فال تطغى نزعة
نصية عىل أخرى عقلية ،أو هذه عىل نزعة واقعية أو العكس.

 -2أن يستصحب قيم اهلداية والرمحة ،واستشعار مسؤولية االستخالف والتعمري
شعارا
ومحل األمانة والشهادة عىل الناس ،مما جيعل املعرفة املنتجة أو العلوم املستخلصة،
ً
للهداية واألمن والسلم واحلوار واجلدال بالتي هي أحسن من أجل قيم عليا تنفي عنها
( ((9طه جابر العلواين ،أبعاد غائبة عن فكر وممارسات احلركات اإلسالمية املعارصة ،املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي1401 ،هـ1981 /م ،ص .74
( ((9حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص .381
( ((9حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،ص.375 - 374
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األغراض واألهواء.

 -3أن ينبني عىل خصائص :التوحيدية والعاملية والوسطية واإلنسانية والواقعية،
تنفي عنه أشكال االنغالق والتحيز والغلو والتشدد ،واإلفراط والتفريط ،والصورية
والتجريد ...وما إليها.
 -4أن تكون له حمددات :كختم النبوة واهليمنة والتصديق والوحدة البنائية للنص...
وما إليها ممَّا حيول دون ترسب اخلرافات والشوائب والزوائد التارخيية”(.((9

هذه املعامل جتعل من منهج اكتساب املعرفة ،من جهة ،أكثر اتِّسا ًعا ومرون ًة بدل النظرة
األحادية لرؤى فلسفية اعتمدت أسلوب اإللغاء؛ فالواقعية هتاجم املثالية ،والتجريبية
تُقيص احلدس وهذه ترضب تلك وهكذا ،ومن جهة ثانية تقدمه كمنهج يقوم عىل النقد
املوضوعي مع االحتفاظ بمركزية القيم املعربة عن اهلوية اإلنسانية كمفهوم عاملي وهوية
األمة ذات الصبغة اخلاصة.
انفتاحا عىل مفهوم “االجتهاد اجلامعي”،
التطبيق الفعيل هلذا املنهاج بمعامله يتطلب
ً
حمجوزا يف توصيات
وذلك تواف ًقا مع عمومية القضية وتعقيدها ،وهو اجتهاد نجد له مكانًا
ً
عدد من الباحثني واملفكرين أمثال :طه جابر العلواين ،يوسف القرضاوي ،حممد سليم
العوا ،سعيد شبار ،ومنهم الكاتب النارصي حممد ،ملا فيه من تكثيف للطاقات العلمية
والفكرية واستثامر أمثل للزمن ،وهو ما من شأنه أن يضخ دماء جديدة يف املنظومة الرتبوية
وبالتايل حتقيق ظهور األمة الذي حييل عليه مفهوم “االستقامة” فيقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« :ولن
مستقيم حتى تقوم الساعة»(.((9
يزال أمر هذه األمة
اً

ﷺ عىل سبيل اخلتم

لقد استطاع الكاتب هبذا العمل ،الذي ُيعدُّ مرجع ًّيا ،نفض ترسبات تارخيية عن
مفاهيم مفتاحية كثر تداوهلا ووضعت موضع شك ،واستطاع التدليل عىل أن إعادة بناء
التوجه املادي الغريب الذي يرى يف الرصاع مع
النظام العاملي ال يصلح أن يكون وفق
ُّ
“الباقني” حتمية.
( ((9سعيد شبار ،من أجل منهاج جتديدي يف الفكر والعلوم اإلسالمية :رؤية منهجي ،جملة اإلحياء ،عنوان
العدد القرآن املجيد مناهج االستمداد ومنطلقات الرتتيل2008 ،م ،العدد رقم.27 :
( ((9رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص« :التزال طائفة من
أمتي ظاهرين عىل احلق وهو أهل العلم» ،رقم احلديث.7312 :
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واألمر يزداد تأكيدً ا مع فشل املرشوع العلامين يف مقابل تنامي األصوليات يف قلب
ومترر من مواقع سلطة ونفوذ خطابات تبتدئ باسم
جمتمع احلداثة ،بعد أن باتت تتز َّيا بزيهِّ ا ِّ
“الرب” وتبارك باسمه ،بل وتدعم النخبوية لتطويق االحتقان املثار يف صفوف اجلامهري،
مما يعني أن مفهو ًما كمفهوم الديمقراطية بات فاقدً ا جلاذبيته بشكل حمبط ،وأن الليربالية يف
صيغتها “النيو” قد اختذت أبعا ًدا جتعلها خارج السيطرة ،ووسط تزاحم اهلويات وسعي
األفراد لفرض ذواهتم عىل العامل ،متعن القضايا يف التعقيد وما يكاد العامل خيرج من أزمة
حتى جيابه بأزمات اجتامعية ،بيئية ،اقتصادية ،توترات عىل الساحة السياسية ،...وكأننا
اً
فعل أمام ما أسامه زجيمونت باومان بـ“خلو العرش” ،أو ما يعرب عنه مفكّرونا بعبارات
حتمل معنى التِّيه املنهجي واخللل املعريف.
اهتجاسا ُيلمس أثره يف حتليله الدقيق للمضامني
وهذا ما أيقظ لدى الدكتور النارصي
ً
املعرفية التاوية خلف ذاك التِّيه وأطرها النظرية ،واإلطالل -باقتدار -عىل السياقات التي
أفرزهتا واملقامات التي أنتجتها ،ومنه إىل عرض مطول خلطة اإلسالم الواضحة من أجل
التجاوز والتأسيس لعالقة مع اآلخر وفق وحدة إنسانية تستوعب االختالف وتؤمن
بالتعددية ،بعيدً ا عن االرجتالية والضبابية التي وسمت مواقف الفكر اإلسالمي املرتاوحة
بني االنعزال والتهيب من اآلخر أو االنفتاح الالمرشوط ،أو الرتدد بني املنزلتني.

واملنظور املتجاوز للقرآن الكريم -كام تبينَّ  -ال يقوم عىل اهلدم أو االختزال ،وإنام
عىل مراجعة النتائج وترتيب األولويات وتوجيه البدايات أو إعادة صياغتها عىل مقتىض
مبادئ قيمية أخالقية مشرتكة تنأى هبا عن أكل إنسانية اإلنسان وحتفظ كرامته ،وتسهم يف
تدفق انسيايب للعالقات بني خمتلف الطوائف والدول حتقي ًقا للتجانس املصلحي ،ومن ثم
السلم العاملي ،فخصوصية املنظور ال تنايف عاملية الرسالة ،وإيصاهلا -بحسب الكاتب-
ِّ
منوط بأمرين :بفهم صحيح هلا ،وختل عن عدائها.

نــــــــــــدوات
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ﷺ مدخل

من أجل تسليط الضوء عىل أهم اجلهود العلمية احلديثة ،وآخر ما
توصلت إليه البحوث والدراسات يف جمال التعليم الرقمي يف العامل العريب،
َّ
واسترشا ًفا ملستقبل التعليم الرقمي ،وإمكانية تطويره والنهوض به ،ومدى
اً
وصول لوضع
االستفادة من التجارب واخلربات العاملية يف هذا املجال،
األسس العامة ملعاجلة القضايا الرتبوية والتعليمية ،ن َّظمت إثراء املعرفة
للمؤمترات واألبحاث والنرش ،بالتعاون مع زارة التعليم ومركز امللك عبد
العزيز للحوار الوطني والعبيكان للتعليم ،ونقابة تكنولوجيا التعليم يف دولة
الكويت ،ومجعية البحث العلمي ،املؤمتر الدويل الثاين ملستقبل التعليم الرقمي
يف الوطن العريب ،يف مكة املكرمة بني  29ربيع األول  3ربيع الثاين 1443هـ
املوافق 2021 /7 /4م ،عن طريق منصة زوم (.)Zoom
شارك يف فعاليات املؤمتر عدد كبري من املهتمني بمجال التعليم
اإللكرتوين والتعليم عن ُبعد ،وخمتصون بتقنيات التع ُّلم ،وعدد من عمداء
اجلامعات وأعضاء هيئة التدريس ،يف املدارس واجلامعات احلكومية واألهلية،
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ورؤساء أقسام وتقنيات التع ُّلم باحلاسوب ،باإلضافة إىل مرشفني تربويني ،وطلبة دراسات
عليا ،وأصحاب رشكات ومؤسسات تستثمر يف قطاع التعليم الرقمي ،من العامل العريب
وعدد من الدول اإلسالمية.

ُعقدت خالل فعاليات املؤمتر عرش جلسات علمية ،تناولت جمموعة من املحاور،
منها :قضايا ومشكالت يف التعليم والتع ُّلم ،التعليم اإللكرتوين والتعليم عن ُبعد ،إدارة
التعليم اإللكرتوين ،احلاسب اآليل والربامج اإللكرتونية ،املكتبات الرقمية ،تقييم برامج
التعليم الرقمي ،املواطنة الرقمية ،معايري اجلودة يف تصميم املقررات اإللكرتونية ،اإلعداد
األكاديمي للمعلمني يف العرص الرقمي ،االبتكار والتطوير يف جمال التعليم الرقمي،
تطبيقات الواقع االفرتايض لذوي االحتياجات اخلاصة .وقد ختلل هذه اجللسات واملحاور
ورشات تدريبية.
فيام ييل عرض لربنامج املؤمتر ،واملشاركني وعناوين األوراق والدراسات املقدَّ مة.

ﷺ اجللسة األوىل

ملناقشة حمور التعليم الرقمي يف ظل جائحة كورونا ،عقدت اجللسة األوىل برئاسة
د .ظافر بن أمحد القرين ،وقد حتدَّ ث فيها كل من :د .حممد بن عيل صالح املحيا (من وزارة
التعليم  -السعودية) ،عن مستوى التفاعل واإلنجاز لدى الطالب والطالبات يف املنصات
عن ُبعد بمعياري التعليم العام يف ظل كورونا ،والعوامل املؤثرة من وجهة نظر املعلمني
واملعلامت .وحتدَّ ثت األستاذة دالل ماجد احلارثي (من وزارة التعليم  -إدارة تعليم الرياض)
عن« :واقع التعليم اإللكرتوين لدى طالبات املرحلة الثانوي يف ظل جائحة كورونا بمدينة
الرياض» .واألستاذة منرية سامل سعد البييش (من وزارة التعليم -إدارة تعليم الرياض -
السعودية) حتدثت عن« :واقع استخدام التعلم الرقمي يف تدريس مادة احلاسب للمرحلة
الثانوية يف ظل جائحة ( )covid19من جهة نظر املعلامت».

ﷺ اجللسة الثانية

وقد عقدت ملناقشة قضايا ومشكالت يف التعليم الرقمي ،جلسة ترأسها د .غازي
سعيد العبايس ،وحتدَّ ث فيها كل من الباحثني والباحثات :مشاعل منصور الرتكي (طالبة
دكتوراه ،جامعة أم القرى  -السعودية) ،حتدَّ ثت عن« :منهج الرتبية اإلسالمية يف التعامل
نموذجا» ،وحتدَّ ث تركي سليامن العمري (وزارة
التنمر
ً
مع املشكالت الرتبوية :ظاهرة ُّ
املعزز يف تنمية التفكري اإلبداعي ومهارة
التعليم  -جدة) عن« :أثر استخدام تقنية الواقع ِّ
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مقرر اللغة اإلنجليزية يف مدينة
التحدُّ ث واالستامع لطالب الصف السادس االبتدائي يف َّ
جدة» ،واألستاذة أريج حممد القايدي (وزارة التعليم  -جدة) ،حتدَّ ثت عن« :واقع استخدام
التعلم الرقمي يف تدريس مادة احلاسب اآليل للمرحلة الثانوية يف ظل جائحة ()covid 19
ورق َّية عيل جرادي (وزارة التعليم -
من وجهة نظر املعلامت» .واألستاذة أمل أسعد خان ُ
مكة املكرمة) حتدَّ ثتا عن« :واقع تطبيق التصميم التعليمي يف التعليم اإللكرتوين عن ُبعد من
وجهة نظر قائدات املدارس احلكومية الثانوية بجدة».

ﷺ اجللسة الثالثة

ملناقشة حمور مهارة ا ُملع ِّلم الرقمية يف القرن الواحد والعرشين ،عقدت اجللسة الثالثة
برئاسة د .أمرية سعد الزهراين ،وقد حتدَّ ث فيها كل من د .فريدة عدنان األنصاري (جامعة
طيبة  -السعودية) عن« :املتع ِّلم ..رؤية يف عرص العوملة» ،واألستاذة ليىل مرشد رشاد
«التوجهات احلديثة إلعداد ا ُملع ِّلم يف ضوء
العتيبي (وزارة التعليم  -الطائف) حتدَّ ثت عن:
ُّ
متطلبات العرص الرقمي» ،وحتدَّ ثت األستاذة إلني عيسى عيل الزهراين (طالبة دكتوراه -
جامعة امللك خالد) عن« :تصورات معلمي ومعلامت اللغة اإلنجليزية حول استخدام
البيئات االفرتاضية القائمة عىل الشخصيات الرمزية (األفتار) يف تدريس مرحلة الثانوية».
واألستاذة تغريد ضاوي شمروخ العنزي (وزارة التعليم  -السعودية) حتدَّ ثت عن« :دور
معلامت الدراسات االجتامعية يف تنمية أبعاد املواطنة العاملية لدى طالبات الثالث املتوسط
يف اململكة العربية السعودية».

ﷺ اجللسة الرابعة

تناولت هذه اجللسة حمور اإلدارة والقيادة اإللكرتونية ،وحتدَّ ث فيها كل من :د .وفاء
عويضة احلريب (جامعة امللك سعود  -السعودية) ،حتدَّ ثت عن« :كفايات املرشف الرتبوي
التحول الرقمي :تصور مقرتح» ،وحتدَّ ثت األستاذة غزواء فراج فواز احلريب
يف ضوء
ُّ
(وزارة العدل  -السعودية) عن« :دور قائدات املدارس احلكومية يف جودة التعليم عن ُبعد
يف املدينة املنورة» ،واألستاذة زكي أمحد حممد األمري (وزارة التعليم  -السعودية) حتدَّ ث
عن« :دور القيادة املدرسية يف التعليم الرقمي» .ود .وفاء سلامن العريعر (وزارة الرتبية -
الكويت) حتدَّ ثت عن« :انعكاسات جائحة كورونا عىل القرارات املدرسية التعليم عن ُبعد
نموذج ًا».
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ﷺ اجللسة اخلامسة

وقد ناقشت هذه اجللسة حمور املناهج واملقررات اإللكرتونية ،وترأسها عادل سامل
باريان ،وحتدَّ ث فيها كل من :د .جالل سيف الدين أمني (مدير رشكة صناع التفوق)
واألستاذ سلامن سامل املالكي (إدارة املوهوبني  -الطائف) عن« :فاعلية حمتوى تعليمي
مطور للتع ُّلم عن بعد وفق معايري جودة املقررات الرقمية يف اكتساب مفاهيم الرتبية
َّ
اإلسالمية لدى طلبة الصف العارش األسايس يف األردن» .وقدَّ مت األستاذة غفران عادل
أسعد أبو جامل (باحثة مهتمة بمجال التكنولوجيا) ورقة عن« :واقع استخدام البدائل
امليدانية واملقررات العملية لدى الربنامج األكاديمي (الطفولة املبكرة)» .واألستاذة
تغريد عبد اللطيف جرب الفرهود (باحثة مهتمة بمجال التكنولوجيا) قدَّ مت ورقة عن:
«فاعلية برنامج إلكرتوين مقرتح يف عالج بعض صعوبات تع ُّلم الرياضيات للصف
الثالث االبتدائي» .واألستاذة مهرة حسني سعد القحطاين (باحثة دكتوراه بجامعة
حممد بن سعود اإلسالمية) حتدَّ ثت عن« :مالمح مناهج املستقبل يف ظل التعليم الرقمي
(اإللكرتوين)».

ﷺ اجللسة السادسة

تر ّأس هذه اجللسة عبد الرمحن حممد الزهراين ،وتناولت حمور عرض امللصقات
العلمية ،وقد حتدَّ ث فيها كل من :د .أروى حممد عبداهلل باحيدره (جامعة أم القرى -
السعودية) عن« :ملف اإلنجاز اإللكرتوين» .أما األستاذ فهد مسيعد السلمي (وزارة
التعليم  -جدة) فقد حتدَّ ث عن« :أثر توظيف التع ُّلم الرقمي عىل جودة العملية التعليمية».
فيام قدَّ مت األستاذة اهلنوف عبد الرمحن الضوحيي (وزارة التعليم الرياض) ورقة بعنوان:
«تقويم مقرر لغتي اجلميلة للصف الرابع يف ضوء متطلبات الدراسة الدولية للتقدم يف
القراءة  .»PIRISكام حتدَّ ثت األستاذة مجيلة متعب شيهان العيادة (وزارة التعليم  -إدارة
تعليم اجلوف) عن« :نافذة التعليم» .الورقة األخرية يف هذه اجللسة قدَّ متها األستاذة هدى
مهة».
سالمة الرفاعي (وزارة التعليم  -إدارة حائل) عن« :مبادرة :كلنا دعم و َّ

ﷺ اجللسة السابعة

يف هذه اجللسة التي ترأستها والء حسني أمحد بونيان تابعت املناقشة ملوضوع
امللصقات العلمية ،وحتدَّ ث فيها كل من :األستاذة آسيا نعمة عيل آل داود (وزارة التعليم
 -املنطقة الرشقية) عن« :مقرتح ملبادرة رخصة املهنة للمع ِّلم ورؤية  ،»2030كام حتدَّ ثت
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األستاذة سعاد عبد اهلل أمحد الزنادي (وزارة التعليم  -املنطقة الرشقية) عن« :تأهيل وتثقيف
أولياء األمور يف ِ
اهل َجر عىل أساليب للتعليم والتع ُّلم عن بعد» .أما األستاذة عائشة عبداهلل
صالح املتوزي (وزارة التعليم  -إدارة التعليم األحساء) حتدَّ ثت عن« :القيادة التحويلية:
مفهوم وأهداف» ،كام حتدثت األستاذة هيفاء أمحد حممد احلارسي احلريب (وزارة التعليم -
ينبع) عن« :الربورت والذكاء االصطناعي مبادرة معمل مايكروبت» .ويف األخري قدَّ مت
األستاذة سناء شاهل طايل الرشيف (مركز أم املؤمنني خدجية بنت خويلد  -مكة املكرمة)
التوحد من وجهة نظر
ورقة بعنوان« :واقع التعليم عن ُبعد مع طلبة ذوي اضطراب طيف
ُّ
معلميهم يف السعودية».

ﷺ اجللسة الثامنة

التوجهات العاملية نحو العامل الرقمي ،عقدت هذه اجللسة التي
وملناقشة حمور
ّ
ترأسها د .عبد الرمحن عبد امللك كامل ،وحتدَّ ث فيها كل :د .فوزية املدهوين واألستاذة شهد
عبد اهلل العتيبي ،واألستاذة رغد عبد اهلل الكلبي (جامعة القصيم  -السعودية) ،عن« :واقع
استخدام تطبيقات جوجل التعليمية يف البحث العلمي لدى طلبة الدراسات العليا بكلية
ومعوقات ذلك من وجهة نظرهم» ،واألستاذة أديبة كاملة حممد سهيمي (اجلامعة
الرتبية
ّ
اإلسالمية  -ماليزيا) ،عن« :توظيف بادليت ( )Padletيف تدريس علم النحو من خالل
طريقة التع ُّلم القائم عىل املهام :دراسة تطبيقية» ،أما األستاذة منال سلامن باقديم (جامعة
أم القرى  -السعودية» ،فقد قدَّ مت دراسة بعنوان« :دور استخدام الواقع االفرتايض يف
مرحلة رياض األطفال بمكة املكرمة ..من وجهة نظر املتعلامت» ،واألستاذة ميمونة عبداهلل
عواجي (وزارة التعليم  -الرياض) ،قدَّ مت ورقة عن« :تنمية املهارات الرقمية والتفكري
الرتبة لدى الطالب».
عايل ُّ

ﷺ اجللسة التاسعة

ُعقدت هذه اجللسة برئاسة د .حممد نارص ملناقشة حمور «واقع التعليم الرقمي
يف التعليم العام» ،وحتدَّ ث فيها كل من :األستاذة فاطمة حسن األسمري (باحثة مهتمة
بمجال التكنولوجيا) عن« :أثر استخدام تقنية السبورة اإللكرتونية يف التدريس عىل حتصيل
طالبات املرحلة االبتدائية وتنمية املهارات لدهيم ،وبقاء أثر التع ُّلم من وجهة نظر املعلامت
بمدرسة يف مخيس مشيط  -بحث نوعي» ،واألستاذ عيسى محيد وازن الطياري (وزارة
التعليم  -جدة) ،حتدَّ ث عن« :أثر الواجبات اإللكرتونية عىل الدافعية والكفاءة الذاتية
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لدى الطالب الصف األول املتوسط يف مقرر احلاسب اآليل يف مدينة جدة» ،واألستاذة
جيهان بلقاسم الطيب سليامين (وزارة التعليم  -املدينة املنورة) حتدَّ ثت عن« :فاعلية وحدة
إلكرتونية مقرتحة يف تنمية قيم املواطنة الرقمية لدى طالبات املرحلة املتوسطة» ،واألستاذة
أفراح سعود اخليربي (وزارة التعليم  -املدينة املنورة) حتدَّ ثت عن« :متطلبات تفعيل دور
اهليئة اإلدارية يف منصة مدرستي».

ﷺ اجللسة العارشة

تناولت هذه اجللسة حمور :التعليم الرقمي :واقع وتطلعات ،وترأستها الدكتورة بدور
خالد الصقعبي ،وقد حتدَّ ث فيها كل من :األستاذة رشيفة حسن الزهراين (وزارة التعليم -
جدة) عن« :املواطنة الرقمية وأمن األطفال السيرباين :األفق اآلمن» ،واألستاذة فايزة غرم
اهلل معيض الزهراين (وزارة التعليم  -جدة) حتدَّ ثت عن« :درجة تدريب مدارس التعليم
العام ملعايري التعلم اإللكرتوين السعودية  NECLبمدينة جدة من وجهة نظر املرشفات
الرتبويات» ،واألستاذة بدرية خاتم غالب احلريب (وزارة التعليم  -املدينة املنورة) حتدَّ ثت
عن« :واقع التخطيط الرتبوي ملواجهة كوفيد  19بمدارس التعليم العام بمنطقة املدينة
املنورة» ،ويف األخري قدَّ مت األستاذة دينا حممد حممود األزوري (وزارة التعليم  -الطائف)،
ورقة باللغة اإلنجليزية .

ﷺ ورشات عمل تدريبية

وقد خت َّلل هذه اجللسات ثالث ورشات عمل تدريبية ،الورشة األوىل :أرشف عليها
د .حممد بن إبراهيم احلجيالن (أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك بجامعة امللك سعود)،
تناولت احلديث عن« :مهارات البحث العلمي يف التع ُّلم اإللكرتوين :استنباط األفكار وفق
األولويات البحثية» ،وقد تم يف هذه الورشة تناول حماور :أولويات البحث العلمي يف
التعلم اإللكرتوين ،وكيف نستطيع استنباط األفكار البحثية ،وربط الثقافة بالبحث العلمي
يف التعلم اإللكرتوين.
ورشة العمل التدريبي الثانية كانت بعنوان« :اسرتاتيجيات ونامذج وتطبيقات
التعليم املدمج» ،وأرشف عليها املدرب سلامن سامل املاكي ،وقد تناولت الورشة مفهوم
التعليم املدمج وأنواعه ومستوياته ونامذج منه وخطوات تنفيذه من خالل املنصات
التعليمية ،وكذلك خصائص املع ّلم يف ظل التعليم املدمج ،وأدوات تنفيذه ومعايري جودة
التعليم اإللكرتوين.
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أما الورشة الثالثة فكانت حتت عنوان« :أسس ومهارات تصميم املقررات
اإللكرتونية» ،وقدمتها د .عائشة بليهش العمري (أستاذ تكنولوجيا التعليم املشارك -
جامعة طيبة) ،وقد تناولت مفهوم تصميم املقررات اإللكرتونية ،واملعايري األساسية
لتصميم املقرر اإللكرتوين ،وتطبيقات عملية لبناء دروس املقرر.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة*

مجال الدين األفغاين..
سرية سياسية

الكاتب :نيكي .ر .كيدي.
ترمجة :معني اإلمام وجماب اإلمام.
النارش :منتدى العالقات العربية والدولية
 قطر.الصفحات 591 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
يف مقدمته�ا تق�ول املؤلف�ة :حين
كن�ت يف إي�ران ( )1960-1959أقنعني
بع�ض املفكري�ن اإليرانيين ب�أن األفغاين
أفغ�اين املولد .وهلذا حين ذهبت يف زيارة

قصيرة ،مل أبح�ث ع�ن أقرب�اء األفغ�اين
الذي�ن قي�ل يل :إهن�م يقيم�ون يف املنطقة،
على أس�اس قناعت�ي التام�ة بأن�ه أفغاين،
ويس�تحيل أن يوج�د ل�ه أقرب�اء اً
فعًل� يف
إيران .ومل أبدأ التفكري بأنه قد يكون إيران ًّيا
اَّإل بع�د لق�اء ألبرت ح�وراين ومناقش�ة
املس�ألة معه يف صيف ع�ام  .1962وبعد
أن ق�رأت مزيدً ا من املواد األساس�ية عنه،
اتض�ح يل -ألس�باب ناقش�تها يف ه�ذا
الكتاب -أنه ولد ونشأ يف إيران دون أدنى
شك.
وتذكر أهنا قبل تأليف هذا الكتاب
قد نشرت بح ًثا بعنوان «الدين والعصيان
يف إيران :ث�ورة التنباك ،»1892-1891

* تويرت@hasanhamadah :
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تضمن تفاصيل عن مش�اركة األفغ�اين يف حركة
َّ
«التنباك» ،ودراس�ة أخرى بعنوان« :رد إسالمي
على االس�تعامر :الكتاب�ات السياس�ية والديني�ة
للس�يد مجال الدي�ن األفغاين» ،ش�ملت ترمجات
لع�دد من أعامل األفغاين ،م�ع مقدمة .كام نرشت
ع�دة مق�االت دجم�ت األبحاث ح�ول األفغاين.
وكلما تعارض�ت واح�دة م�ن هذه املق�االت مع
نظرا
الكتاب احلايل ،م�ن َّ
املفضل اعتامد الكتاب؛ ً
إىل أنه دمج موا َّد وأحكا ًما جديدة.
أما حممد األمحري يف توطئته فيعد الكتاب
ملحمة من أهم مالحم التعريف الفكري وسير
الرج�ال النابغين يف األمم .ولعل�ه -يقول -فيام
اطلع�ت عليه من أهم م�ا كتب إىل اآلن عن مجال
الدي�ن األفغ�اين ،م�ن حي�ث اس�تقصاء أخب�اره
والتعري�ف بأف�كاره ومواقفه ،واإلمل�ام بمن كان
حول�ه م�ن أش�خاص وم�ا صن�ع من أعمال وما
ج�رى له من أحداث .ورغم كرب حجم الكتاب،
فقد قصرّ عن وضع الش�خص يف زمانه وأحداث
عصره ،وللمؤلفة العذر يف ذلك؛ إذ إن التوس�ع
رغ�م أن�ه مفيد فإنه س�يضاعف من حج�ه ،وهو
كبري.
ويؤكد األمح�ري أن املؤلف�ة بذلت جهدً ا
كبيرً ا يف حماول�ة رمي�ه -األفغاين -ب�كل نقيصة،
ولكن�ه خرج من يدها رغ�م حرصها عىل تقزيمه
عمال ًقا ،فال يمس�ك به حاكم ،باستثناء السلطان
عب�د احلمي�د ،وال مثقف وال حكوم�ة وال رصد
وال جواس�يس ،وال تصنّف�ه م�دارس فكرية من
أي مذه�ب ،وال مذاهب فقهية من أي مدرس�ة،
وال عقائدي�ة م�ن أي طائف�ة ،أراد ذل�ك ونج�ح
إىل ح�د كبير أن يضل�ل اجلمي�ع ،وأن يكس�ب
فوائدهم ،وأن يتخلص من أغلب عوائقهم ،نحو

هدف واحد وهو اإلحياء الس�يايس وحترير العامل
اإلسالمي من االستعامر الربيطاين خاصة.

دراسات علمية يف فريوس
كورونا ..كوفيد ()19
الكاتب :عدنان أمحد احلاجي.
حترير :رضا أمحد.
النارش :الدمام  -مكتبة املتنبي.
الصفحات 512 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
ي�أيت ه�ذا الكتاب ضم�ن هبة كبيرة من
اإلص�دارات التي تناولت وب�اء كورونا /كوفيد
( ،)19فلا ص�وت يعل�و اآلن ف�وق ص�وت
«كورون�ا»- ،بتعبير د.هب�ة حسين األمير يف
تقديمه�ا للكت�اب ،-ذل�ك الفيروس الغامض
الذي ش�غل ال�رأي العام العامل�ي ،وألقى بظالله
عىل كل نواحي احلي�اة ،وتصدّ ر حمركات البحث
يف مجيع أرجاء املعمورة.
ويشير أمحد توفي�ق العم�ران (أخصائي
وبائيات وصحة عامة) ،إىل أن الكتاب يس�هم يف
التع�رف عىل خمتلف العناوين من حيث السمات
اإلكلينيكي�ة للم�رض ،آلية العدوى ،املامرس�ات
الوقائي�ة ،جت�ارب اللقاح�ات وكذل�ك اآلث�ار
النفسية والسلوكية.
وق�د تضم�ن الكتاب عشرات املقاالت
العلمي�ة احلديثة ،ويمكن أن يس�تفيد منه -بتعبري
العم�ران -فئ�ات املجتم�ع كاف�ة وال يقترص عىل
العاملين يف املجال الطبي ،ويمكن االعتامد عليه
كمرجع علمي موثوق واالقتباس منه واالستناد
إليه.

إصدارات حديثة

جدير بالذك�ر أن الكتاب خال من مقدمة
للمرتج�م أو املح�رر ،ول�و وج�دت لربما كان
اإلصدار أمجل لنتعرف عىل اجلهد الذي بذاله.

علم االجتماع وسؤال األقلمة
الكاتب :جمموعة باحثني.
الن�ارش :مرك�ز اب�ن خل�دون للعل�وم اإلنس�انية
واالجتامعية  -قطر.
الصفحات 402 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
يضم ه�ذا الكت�اب بحو ًثا علمي�ة ُمنتقاة
ُقدّ مت ضمن الن�دوة الدولية حتت عنوان« :علم
االجتامع وس�ؤال األقلمة» التي نظمها مركز ابن
خلدون للعلوم اإلنس�انية واالجتامعية يف جامعة
قطر ،هبدف ت�دارس جتارب أقلمة علم االجتامع
يف العامل العريب ،والوقوف عىل أسسها ومتطلباهتا
النظرية واملنهجية وعوائقها.
يتضم�ن الكت�اب ثامني�ة بح�وث بعضها
أف�كارا متعددة ح�ول موضوع
مرتج�م ،تغط�ي
ً
األقلمة من الع�امل العريب ،مع انفتاح عىل جتربتني
م�ن خارجه؛ األوىل م�ن الكاميرون والثانية من
اهلن�د .ليس جديدً ا ط�رح الكتاب لس�ؤال أقلمة
عل�م االجتامع ،فهذا س�ؤال قديم  -جديد يطرح
نفس�ه يف ّ
ج�ل اللق�اءات العلمي�ة ويف جنباهت�ا
بمس�ميات خمتلف�ة من قبيل األهلن�ة ،والتوطني،
ُ
والتعري�ب ،واألس�لمة ،وإضف�اء الطابع املحيل
أو األصلي عىل علم االجتماع ،اَّإل أن جديد هذا
الكتاب هو طرحه هذا السؤال يف إطار من التنوع
�مح لعلماء اجتماع م�ن مش�ارب وخلفي�ات
َس َ
خمتلفة أن يس�هموا يف ه�ذا النقاش ،وهو ما ُيعترب
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رشطً�ا رضور ًّيا للتفكير يف أقلمة علم االجتامع،
إذ ال يمك�ن ألي تيار يف أقلم�ة علم االجتامع أن
يتخل�ص من تي�ارات أخرى بمج�رد جتاهلها أو
إقصائها أو رفض التعامل معها.

حنو نظرية معرفية متكاملة
الكاتب :سلامن عبداهلل احلبيب.
النارش :النارش الذهبي  -مرص.
الصفحات 192 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
تن�اول الكت�اب وجهات النظ�ر املختلفة
يف عامل املعرف�ة ،مع تت ّبع البداية التي نش�أت فيها
املعرفة اإلنس�انية ،ثم الوص�ول إىل حقيقة يمكن
االطمئنان إليها يف تفسير املعرفة وبيان حقيقتها،
تت�م ه�ذه املعرف�ة وكيف
م�ع اس�تعراض كي�ف ّ
تتطور.
ّ
ت�م تناول ال�ذات العارف�ة وأنواعها،
كام ّ
اإلنس�اين وح�دوده ،وأثر العقل
وتباين اإلدراك
ّ
اجلمع�ي يف ال�ذات ،باإلضاف�ة إىل تن�اول النم�و
املع�ريف ال�ذي ال يق�ف عند ح�دّ يف دورة التطور
ّ
ناموسا اجتامع ًّيا.
الطبيعية باعتبارها
ً
املدرك
تم إلقاء الض�وء عىل املوضوع َ
كام ّ
اً
متن�اول أنواع�ه وكيفي�ة إدراك�ه ،وم�دى تطابقه
التط�رق
م�ع ال�ذات العارف�ة وأث�ره فيه�ا ،م�ع
ّ
للموضوع�ات العلمي�ة باعتباره�ا موضوعً�ا
للمعرفة.
التعرض للمش�كالت
وناق�ش الكت�اب ّ
املعرف ّي�ة الت�ي تتم ّث�ل يف األزم�ة األخالق ّي�ة،
والتص�ادم بين املع�ارف العقلي�ة م�ع املعتقدات
الدين ّية ،باإلضافة إىل مش�كلة احلر ّية يف املعارف،
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والتعصب األعمى،
التطرق إىل وهم املعرفة
ّ
تم ّ
كام ّ
يترصف�ون يف امل�وروث
ووج�ود بع�ض الذي�ن ّ
الثق�ايف ويعبث�ون فيه ع�ن عمد من أج�ل التغيري
تم تناول مس�ألة االغرتاب
االجتامعي .هذا وقد ّ
ّ
النفيس واالجتامعي عند املثقفني ،ومس�ألة التغيرّ
وع�دم الثبات يف املعارف ،باإلضافة إىل ما حيدث
يف املعرفة من طبق ّيات ثقاف ّية ووهم لدى النخبة،
املعريف باعتباره مش�كلة تصيب
كام تناول التح ّيز
ّ
املث ّقفني ،وتناول كذلك معضلة املعرفة اإلنس�ان ّية
مقاب�ل م�ا حي�دث للحي�وان م�ن مع�ارف بفعل
الغريزة ،باإلضافة إىل تناول ملش�كلة االس�تجابة
االنفعال ّي�ة يف تكوين املعرف�ة ،ثم بعد ذلك تناول
التعصب.
مشكلة التق ّية الثقافية أمام
ّ

علل فقه األحكام الشرعية

دراسة فقهية يف فلسفة األحكام ومقاصدها
الكاتب :عبداهلل أمحد اليوسف.
النارش :دار املحجة البيضاء  -بريوت.
الصفحات 697 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
يتضمن ه�ذا الكت�اب بيان عل�ل أحكام
الدي�ن وترشيعات�ه .ويق�ول املؤل�ف يف مقدمته:
تكش�ف عل�ل الترشي�ع يف الفقه اإلسلامي عن
فلسفة األحكام الرشعية ومقاصدها ،كام تساعد
على تكوين رؤية فلس�فية مل�ا وراء الترشيع ،وأن
األح�كام -غال ًبا -تتبع املصالح واملفاس�د ،وأهنا
تص�ب يف هناي�ة املط�اف يف مصلح�ة اإلنس�ان
ومنفعت�ه يف الدني�ا واآلخ�رة؛ لك�ن أحيانً�ا ق�د
ال نع�رف املصلح�ة أو املفس�دة وراء بع�ض
الترشيع�ات يف اإلسلام التي مل ي�رد بخصوصها

أي ن�ص على علته�ا ،يف حني يس�تفاد من بعض
تلميحا
النص�وص الدينية التنصيص ترصحيً�ا أو
ً
إىل علل بعض األحكام الرشعية واحلكمة منها.
وكان لبي�ان رس�ول اهلل هلآو هيلع هللا ىلص وأئمة أهل
البي�ت األطه�ار مالسلا مهيلع عن عل�ل الترشيعات يف
اإلسلام ،وإجاباهت�م الوافي�ة عن األس�ئلة التي
يس�تفهم منها أصحاهبا العلة عن بعض األحكام
اإلث�راء العلمي الكبري يف الكش�ف عن فلس�فتها
وغاياهتا ومقاصدها ،وبام ينسجم متا ًما مع طبيعة
الترشيع وفلسفته العامة.
ث�م إن بع�ض األح�كام الرشعي�ة يكون
مدركه�ا املرتك�زات العقالئي�ة والنظامي�ة،
وخصوصً�ا م�ا يرتبط منه�ا بأح�كام املعامالت،
خاص�ة أو عامة،
وبعضه�ا يك�ون مدركه�ا ع ّل�ة ّ
مطلقة أو مقيدة ،وبعضها يكون منصوص العلة،
وه�ي عل�ة للحك�م الرشع�ي ،وبعضه�ا اآلخ�ر
ليس كاش� ًفا عن أصل الترشي�ع؛ بل عن حكمته
وفلسفته.
ِ
ويفه�م من كثري من العل�ل احلكَم اإلهلية
الت�ي يزخر هب�ا ترشيع األح�كام الرشعية ،لكنها
ليست بالرضورة العلل الواقعية ألصل الترشيع،
فتارة تكون العلة س�ب ًبا واضحً�ا للترشيع ،وتارة
أخرى تكون لبيان احلكمة منه وليست سب ًبا له.
وهي�دف ه�ذا الكت�اب إىل بي�ان عل�ل
األحكام يف الترشيع اإلسلامي ،مع االس�تدالل
عليه بما ورد يف الق�رآن الكريم والس�نة الرشيفة
والعقل؛ بام يثري فلس�فة الترشيع ،وجييل ما وراء
الفقه من ِحكَم ومقاصد وغايات ختدم اإلنس�ان
وتبني املجتمع.
وبالرغ�م من كث�رة ما ورد م�ن العلل يف
كت�ب الفق�ه ،وخصوصً�ا املوس�وعات الفقهي�ة
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املفصل�ة؛ لكنها متناثرة يف أب�واب الفقه املختلفة،
قم�ت -بمق�دار م�ا
وال جيمعه�ا جام�ع ،وق�د
ُ
عثرت عليه،
وس�عني اجلهد والطاقة -بجمع م�ا
ُ
وترتيبه بحس�ب م�ا هو متبع يف الكت�ب الفقهية،
وصياغت�ه بلغة مبس�طة مع�ارصة بعي�دً ا عن لغة
التعقيد والتكلف التي قد ال يفهمها إال أهل الفن
واالختصاص.

إنن�ا يف مس�يس احلاجة إىل النق�د ،ولو أن
األمة تعي ما للنقد من أمهية ملا وقعت يف أكثر من
زمان ومكان ،فهل نح�ن رهينة ،أو أن بمقدورنا
أن نتف ّل�ت م�ن قيوده ،وهن�رب من دائرت�ه ،وأن
ننطلق للمساحات األوسع لنحقق نجا ًة ألنفسنا
وجمتمعاتن�ا ،ه�ذا ما ينبغ�ي أن حيكم الس�احة يف
واقعنا املعاش.

خالصات نقدية
يف وعي الذات وبناء املجتمع

عبدالكرمي سروش..
دراسة النظريات ونقدها

الكاتب :السيد حممد رضا األمحد السلامن.
النارش :الدار العصامية  -د.م.
الصفحات 262 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2022 - 1م.
جاء ه�ذا الكتاب يف أربع�ة أبواب وعدة
مباح�ث ،ويرى املؤل�ف يف مقدمته أن النقد قيمة
عالية ،وبه تتكش�ف العيوب والنقائص ،بعكس
املجامل�ة .فك�م من أم�م بادت بس�بب املجاملة،
وك�م من التجمعات انحلت ،وكم من املش�اريع
التي اهنارت عىل أساسها ،فاألمة الواعية الراشدة
عليه�ا أن تفت�ح للنق�د أكبر املس�احات املمكنة
وترشع له األبواب املفضية لتلك املس�احات قدر
اإلمكان.
إن الوع�ي النق�دي ه�و امل�راد ،فنحن ال
اً
إرسال ،إنام نحدد املقصود
نطلق العبارة ونرسلها
من النقد ،وهو النقد املقنَّن البنّاء ،ال النقد اهلدّ ام،
فالنق�د الواع�ي هو م�ا ي�ؤدي للبناء ،ل�ذا ينعت
بالنقد البنّاء ،يف مقابل ما حيمل معول اهلدم الذي
ال حتركه اَّإل النفوس املريضة التي تربع يف داخلها
وفرخ الشيطان حيث يشاء.
ّ

الكاتب :جمموعة مؤلفني.
الن�ارش :املرك�ز اإلسلامي للدراس�ات
االسرتاتيجية  -بريوت.
الصفحات 351 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
ه�ذا الكت�اب عب�ارة ع�ن جمموع�ة م�ن
التخصصية -كام يشري املركز يف كلمته-
البحوث
ّ
خصص�ت لدراس�ة وحتلي�ل ونقد قضاي�ا فكر ّية
ّ
مفصلية ورئيس�ة ،طرحه�ا عبدالكريم رسوش،
حي�ث صنّ�ف الكثير م�ن املؤلف�ات والبحوث
يف ه�ذا احلقل العلم�ي .ومن خالل ه�ذا العمل
س�نقوم كخطوة أوىل بتظهري مسار تبلور املرشوع
الفكري لعبد الكريم رسوش؛ حيث نقوم بطرح
خلف ّيات�ه ومباني�ه وآرائ�ه ونظريات�ه .ويف اخلطوة
الثاني�ة نس�عى إىل تبيين القضايا الت�ي طرحها يف
آرائ�ه ونطريات�ه؛ حي�ث قمن�ا بدراس�ات حتليل ّية
ذات طاب�ع نق�دي؛ بغي�ة أن تتّضح لن�ا آفاق هذا
املرشوع ومدى نجاحه أو فش�له يف رحاب أسس
الثقافة اإلسالمية.
وتضم�ن الكتاب س�بعة بح�وث جاءت
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عىل النحو اآليت:
 -1املنهجية التأسيسية للمرشوع الفكري
لعبد الكريم رسوش .كتبها مهدي رجبي.
التط�ور الش�امل يف
 -2نق�د نظر ّي�ة
ّ
اإلبس�تيمولوجيا الدين ّي�ة .كتبه�ا علي گلبايگاين
رباين.
 -3الوح�ي والتجرب�ة الدين ّي�ة برؤي�ة
الدكت�ور عبدالكريم رسوش .كتبه�ا حممد حممد
رضائي.
 -4دراس�ة اللاّ واقعي�ة األخالق ّي�ة م�ن
زاوي�ة التنوي�ر الدين�ي ونقده�ا (يف ض�وء اجت�اه
عبدالكريم رسوش) .كتبها مسلم حممدي.
 -5نقد النسب ّية يف نظر ّية القبض والبسط.
كتبها هاجر بردبار.
 -6مناقش�ة اجت�اه عبدالكري�م رسوش
حلقيق�ة العل�وم اإلنس�انية ونق�ده .كتبها عيس�ى
إسكندري؟
 -7الوح�ي لي�س جترب�ة دين ّية ..دراس�ة
حتليل ّي�ة حلقيقة الوحي يف رحاب ثالث نظريات.
كتبها عيل رضا قائمي نيا.

يف جينالوجيا اآلخر..

املسلم ومتثالته يف االسترشاق
واألنثروبولوجيا والسوسيولوجيا
الكاتب :عبدالغني عامد.
النارش :مركز دراسات الوحدة العربية  -بريوت.
الصفحات 270 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 - 1م.
لطامل�ا كان وج�ود «اآلخ�ر» املختل�ف
بالعقي�دة والع�رق والل�ون مش�كلة يف كل

احلضارات؛ فاالختالف�ات بني بني البرش ظاهرة
كونية ،وهذا ما يفرس ولع الناس بتصنيف سلوك
أعدائه�م وأصدقائهم عىل الس�واء .فمنذ أن كان
لإلنس�ان تاري�خ ،ومش�كلة اجلامع�ات األخرى
موض�وع يس�تقطب اهتامم�ه ،فه�و إم�ا ينظ�ر إىل
ه�ذه اجلامع�ات بالش�ك والريب�ة ،الت�ي تتحول
يف بع�ض احلي�ان إىل ع�دوان أو رصاع ،وإم�ا
باإلعجاب املقرون باملهابة ،وهو يف كلتا احلالتني
وتنمطه فيام يشبه
يقوم بتصنيف س�لوك «اآلخر» ّ
القوال�ب اجلاه�زة .عملي�ة التنمي�ط واإلس�قاط
ه�ذه ،كن�وع م�ن النش�اط التصنيف�ي ،يامرس�ها
خمتل�ف الن�اس بدرج�ة أو بأخرى ،وه�و عندما
خيص�ون يف احلقيقة مجاعة دون
يامرس�ون ذلك ال ّ
أخرى ،بل هو نش�اط يش�مل خمتل�ف اجلامعات،
أيضا.
بل واألفراد ً
يكمن اهلاجس املعريف وراء إشكالية هذا
الكت�اب يف حماولة اإلجابة عن س�ؤال :هل اً
فعل
ثمَّ�ة بني�ة عميق�ة ،بلغة تشومس�كي ،تس�اهم يف
تكوي�ن صورة «اآلخ�ر» يف الفكر الغ�ريب ،وهل
يمكن كش�ف مالحمه�ا وآليات اش�تغاهلا الواعية
والالواعية يف إنتاج خطابه عن اآلخر «املس�لم»،
مكرها يف
وبالت�ايل كي�ف مت�ارس األيديولوجي�ا
ً
األنثروبولوجي�ا والسوس�يولوجيا بعدم�ا س�قط
االس�ترشاق ،قديم�ه وجدي�ده ،يف ف�خ صناع�ة
املغايرة وأدجلتها؟
ه�ذا الكت�اب هو حماول�ة لدراس�ة تطور
التمثلات الغربي�ة لـ«اآلخ�ر» املس�لم والقي�ام
بحفري�ات معرفي�ة للوق�وف على أص�ول تلك
التمثالت ومس�اراهتا وحتوالهت�ا .ينطلق الكتاب
م�ن فرضية أن تل�ك التمثالت الت�ي بنتها الثقافة
الغربي�ة جت�اه «اآلخ�ر» يف حتوالهت�ا وتطوراهت�ا
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ال ت�زال مس�تمرة بص�ورة خمتلفة .لذا ه�و حماولة
ترس�ب أو
للقي�ام بحفري�ات معرفية ،كاش�ف ًة ما ّ
تك ّل�س من معارف وصور ومتثلات جتاه الذات
واآلخ�ر ب�كل م�ا فيه�ا م�ن توري�ات وتعميات
وانحي�ازات .إن�ه بح�ث يف جينالوجي�ا املغايرة،
والتمثلات املتغيرة واملتحولة ،املؤط�رة لصورة
اآلخر واملؤسطرة للذات يف الثقافة الغربية.

أيام القراءة
الكاتب :مارسيل بروست.
النارش :دار الرافدين للنرش والتوزيع  -بريوت.
الصفحات 82 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
عَدُّ كتاب «أ َّيام القراءة» عىل صغر حجمه
أهم مؤ َّلفات مارس�يل بروس�ت بع�د مؤ َّلفه
م�ن ِّ
الزمن املفقود» الذي أكس�به
الضخ�م «بح ًثا ع�ن َّ
َّ
مه َّية «أ َّيام القراءة» من اشتامله
شهر ًة عامل َّية .تنبع أ ِّ
كوهنا وعايش�ها بروس�ت
عىل ُزبدة األفكار التي َّ
ع�ن الق�راءة ودورها ال يف صق�ل موهبته األدب َّية
معنى
فحس�ب بل يف تكوين ش�خص َّيته وإعط�اء ً
للحي�اة وتقوي�ة إرادت�ه يف العي�ش ،ه�و املريض
ٍ
اضطرابات
بالربو والذي عانى من
منذ ال ُّطفول�ة َّ
نفس� َّي ٍة وعصب َّي ٍة كانت تقوده إىل املشفى حينًا وإىل
االنطواء والعزل�ة يف معظم األحيان ،ومكَّنته من
حتم�ل ه�ذا ك ِّله ،وصنع�ت منه كات ًبا كبيرً ا جعل
ُّ
الروايات
م�ن سيرة حياته احلميمة سلس�ل ًة م�ن ِّ
الرواي�ة التَّقليديَّ�ة م�ن
اخلارج�ة ع�ن مقايي�س ِّ
حيث الَّس�رَّ د وبناء الشَّ�خص َّيات وغياب احلبكة
والنِّهاي�ات املفتوح�ة الت�ي طبعت معظ�م عمله
الزمن املفق�ود» ،ما محل
وائ�ي يف «بحثً�ا ع�ن َّ
الر ِّ
ِّ
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الرواية احلديثة.
بعض النُّ َّقاد عىل اعتباره رائد ِّ

متكني املرأة..
الفرص والتحديات

الكاتب :الشيخ حسن موسى الصفار.
النارش :أطياف للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 148 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2021 - 1م.
يق�ول الش�يخ حس�ن الصف�ار يف مقدمة
عصورا
كتابه :إن املرأة عاش�ت منذ فجر التاريخ
ً
ُيتنك�ر فيه�ا إلنس�انيتها ،حي�ث كان�ت حقيقتها
اإلنس�انية موض�ع بح�ث ونق�اش ،ويف أحس�ن
الفروض كانت تعترب إنس�انًا م�ن الدرجة الثانية،
قياسً�ا إىل الرجل ،فهي دونه قيم� ًة ورتب ًة ،وجيب
أن تك�ون حتت س�لطته ومهينته ،مس�لوبة احلرية
واإلرادة ،تعي�ش على هام�ش احلياة الت�ي يتفرد
بإدارهتا الرجال ،بينام تبقى املرأة معطلة القدرات
واإلمكانات.
لكن ه�ذا الواق�ع املهني قد تغّي�رّ إىل حد
كبير يف العرص احلدي�ث ،و ُأتيحت للمرأة فرص
التعلي�م والعم�ل ،واملش�اركة يف خمتل�ف ميادين
احلي�اة ،وأثبت�ت امل�رأة جدارهت�ا وكفاءهت�ا الت�ي
ال تق�ل ع�ن الرج�ل ،يف القي�ام بش�تى األعب�اء
واملس�ؤوليات ،كرئاس�ة الدول�ة ،وإدارة وزارة
الدف�اع ،ومنص�ب القضاء ،وذلك م�ا حصل يف
عدد من الدول واملجتمعات.
ويف ثقافتن�ا الديني�ة األصيل�ة مع�امل رؤية
إنس�انية منصف�ة للم�رأة ،تدع�و إىل مش�اركتها
وتع�زز القي�م األخالقي�ة الت�ي حتمي
ومتكينه�ا،
ّ
املجتم�ع م�ن منزلق�ات العواط�ف واأله�واء،
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ُوجه إىل التوازن يف االستجابة ملتطلبات التنمية
وت ّ
االجتامعي�ة ،حتى ال يك�ون التقدم يف جانب عىل
حساب جوانب أخرى.
فالتنمي�ة األخالقي�ة القيمي�ة جي�ب
أن تواك�ب التنمي�ة االقتصادي�ة االجتامعي�ة.
وبن�اء اإلنس�ان ه�و األس�اس يف بن�اء األوط�ان
واملجتمع�ات ،ومحاية كيان األرسة جزء ال يتجزأ
من محاية كيان املجتمع والوطن .وتلك مسؤولية

مشرتكة بني الرجل واملرأة.
جدي�ر بالذكر أن فص�ول الكتاب الثالثة
جاءت عىل النحو التايل:
الفصل األول :اجلدارة واالستحقاق.
الفص�ل الثاين :الدور العائيل واملس�ؤولية
االجتامعية.
الفص�ل الثال�ث :التح�دي األخالق�ي
واألمن االجتامعي.
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