91

السنة الثالثة والعشرون
ربيع 2016م1437 /هـ

تصدر عن
منتدى الكلمة
للدراسات
واألحباث

 كــتـــب:
 مالك بن نيب ناقدًا إلقبال
 فلسفة الدين عند إقبال ..األصول واملرجعيات
 حمورية اإلنسان يف حركة التاريخ عند مالك بن نيب
السنين وجتربة التأصيل عند حممد باقر الصدر
 التفسري ُّ
 اجلمال واجلمالية يف التجربة الصوفية ..دراسة حتليلية
لبعض أنواع اإلبداع الصويف
منوذجا
 االستشراق يف أدبيات التقريب ..جتربة الرواد
ً

الدين والظمأ
األنطولوجي

 نــــــدوات:

حممد إقبال
وجهوده يف
اإلصالح والتجديد
الفكري

جملة فصلية تعىن بشؤون الفكر اإلسالمي وقضايا العصر والتجدد احلضاري

ت��ص��در ع��ن منتدى الكلمة ل��ل��دراس��ات واألحب���اث
اهليئة االستشارية
ش .حســـــن الصفـــــار
أ .حس���ـــن العوامــي
د .رضـ���وان الس���ـيد
د .ط���ه عبدالرمحن
د .عبداحلميد أبـو سليمان
ش .حممد علي التسخريي
الراحلون
د .حمم���د فتح���ي عثم���ان
(1431-1349هـ2010-1928 /م)
د .عبـداهل���ادي الـفـضـل���ي
(1434-1354هـ2013-1935 /م)
د .ط���ه جاب���ر العل���واين
(1437-1354هـ2016-1935 /م)

املـــراســـــــــــــــــــــالت

لبنان  -ص .ب 113/5789
احلمراء  -بريوت 1103 2070
الكويت  -ص .ب  - 941دمسان 15460
موقع املجلة على اإلنترنت
الربيد اإللكتروين

الـتـنـفــيــذ الـطـــبـاعــــي

مؤسسة التاريخ للطباعة والنرش والتجارة
بريوت  -لبنان  -طريق املطار خلف جولدن بالزا

الــــــــتـــــــــــوزيــــــــــــــع

مؤسسة الـفــالح للنرش والتوزيــع  -لبنـان

االشـــتراك الـســـــنـوي

رئيس التحرير :زكـــي امليـالد
مـدير التحرير :حممد حمفوظ
هيـئة التحــــريـر
أحـمـــد شهــــاب
إدريـــس هــــاين
حســن آل محـادة
ذاكـر آل حبـيل
حمـمــــد دكــري

LEBANON - P.O. Box: 113/5789
Hamra - Beirut 2070 1103
KUWIT - P.O Box: 941 - Dasman 15460
http: //www. kalema.net
Email: kalema@kalema.net

هاتف - 01 - 455559 :فاكس01 - 850717 :
الربيد اإللكرتوينdarturath2012@hotmail.com :
ص .ب  - 113 /6590بريوت 1103 2140
هاتف وفاكس961 - 1 - 856677 :

لبنان والدول العربية  40دوالر ًا .أوروبا وأمريكا وسائر الدول  50دوالر ًا .املؤسسات الرسمية واخلاصة  100دوالر.

مسجلة في شركة (الكلمة) لإلعالم والنشر احملدودة  -نيقوسيا  -قبرص بتاريخ  23/1/1998مبوجب قرار رقم 113

قواعد النشر في المجلة
ترحب جملة الكلمة بإسهامات الكتاب والباحثني يف جماالت
الفكر اإلسالمي ،واملعارف اإلسالمية ،والعلوم اإلنسانية واالجتماعية .مع
االهتمام بقضايا الثقافة ومشكالهتا يف العامل العريب واإلسالمي ،والتجدد
والبناء احلضاري ،وكذلك قضايا اإلمناء التربوي والتعليمي ،ومستقبليات
املشروع الثقايف  -احلضاري  -اإلسالمي املعاصر ،مع اإلميان بقيم احلرية
واحلوار واالنفتاح والتسامح.
يشترط يف املادة املرسلة الشروط التالية:
اَّأل تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر يف جمالت أخرى.
أن تلتزم قواعد البحث العلمي واألعراف األكادميية بتوثيق املصادر
واملراجع بذكر البيانات كاملة .مع حتقق املوضوعية واملنهجية واملعاجلة
العلمية.
ختضع املادة املرسلة للنشر ملراجعة إدارة التحرير.
ال تعاد املواد اليت ترسل إىل املجلة وال تسترد ،نشرت أم مل تنشر .وال
تلتزم املجلة إبداء أسباب عدم النشر.
للمجلة حق إعادة نشر املواد املنشورة منفصلة أو ضمن كتاب ،بلغته
األصلية أو مترمجًا إىل لغة أخرى ،من غري احلاجة إىل استئذان
صاحبها.
تعتذر املجلة عن نشر املواد اليت فيها مساس بالقيم اإلسالمية أو
إثارة النعرات الطائفية أو العصبية أو الفئوية وكل ما ميس الوحدة
والتضامن اإلسالمي.
عبر بالضرورة عن
عبر عن وجهة نظر صاحبه وال ُي ِّ
ما تنشره املجلة ُي ِّ
وجهة نظر املجلة.
تستقبل املجلة املواد يف خمتلف أبواهبا ،الدراسات ومراجعات الكتب
وتغطية الندوات ومناقشات األفكار املنشورة.
نلفت أنظار السادة الكتّاب والباحثني إىل أفضلية إرسال إسهاماهتم
على بريد جملة الكلمة اإللكتروين ،وهو kalema@kalema.net

محتويات العدد
العدد ( )91السنة الثالثة والعشرون  -ربيع 2016م1437 /هـ

No. 91 - 23th year - Spring 2016 AD/1437 HG

الكلمة األوىل

 مالك بن نبي ناقدً ا إلقبال /زكي امليالد 5.................................................
دراسات وأحباث

 فلسفة الدين عند إقبال ..األصول واملرجعيات /الدكتورة نعيمة إدريس 20..............
 حمورية اإلنسان يف حركة التاريخ عند مالك بن نبي /الدكتور عبدالعزيز بوالشعري45......
السنني وجتربة التأصيل عند حممد باقر الصدر /الدكتور إسامعيل نقاز 68.........
 التفسري ُّ
أنموذجا/
واملكون اجلاميل ..قراءة يف التجليات  -يف ظالل القرآن
تلقي النص القرآين
ً
ِّ
 ّ
الدكتور هبلول شعبان 83...............................................................

 اجلامل واجلاملية يف التجربة الصوفية ..دراسة حتليلية لبعض أنواع اإلبداع الصويف /الدكتور
ميلود محيدات105.....................................................................
املتوهجةُ ..
 َّ
قول يف كونية العقل الصويف /الدكتور عبدالرزاق بلعقروز  -نرص
مس
ّ
الش ُ
الدين بن رساي 123...................................................................
 احلوار برؤية إسالمية /أمحد فيصل أمحد 138............................................
رأي ونقاش

نموذجا /الدكتور عيل بن مبارك 148......
الرواد
ً
 االسترشاق يف أدبيات التقريب ..جتربة ّ

كتب  -مراجعة ونقد

 الدين والظمأ األنطولوجي /حسني منصور الشيخ176..................................
ندوات

 مؤمتر :حممد إقبال وجهوده يف اإلصالح والتجديد الفكري /حممد هتامي دكري 182.......

رسائل جامعية

 احلداثة واالجتهاد عند زكي امليالد /الدكتور براهيم أمحد 189...........................

إصدارات حديثة /إعداد :حممد دكري 192...........................................................

هـــذا الــعــدد
يشكّل الرتاث حصيلة معرفية وسلطة رمزية ومضمونًا اجتامعي ،لذلك حينام

التفت إليه املثقفون ،حاول كل طرف من أطراف املشهد الثقايف االستيالء عىل الرتاث،
والتعامل معه ،بوصف قيمه هي املعادل املوضوعي للقيم ذاهتا التي حيملها هذا الطرف

أو ذاك ..وهذه املامرسة وغريها تؤكد حقيقة أن الرتاث ُيشكّل مادة عابرة حلقل التاريخ،
وبإمكان اجلميع االستزادة من الرتاث وتوظيف بعض حمطاته وعنارصه خلدمة اللحظة

الراهنة.

وبعض مواد هذا العدد هي حماولة للتعرف عىل بعض التجارب العلمية والفكرية،

وتوجهات اللحظة الراهنة .فالسيد رئيس التحرير كتب
واستنطاقها بام خيدم مرشوعات
ّ

الكلمة األوىل «مالك بن نبي ناقدً ا إلقبال» ،وهي حماولة فكرية جديدة يف قراءة الفكر
اإلصالحي إلقبال من قبل أحد أعالم الفكر واإلصالح األستاذ مالك بن نبي.

وجاءت الدراسات التي بعدها يف هذا السياق ،فكتب الدكتور عبد العزيز

بو الشعري عن «حمورية اإلنسان يف حركة التاريخ عند مالك بن نبي» ،وكتبت الدكتورة

نعيمة إدريس عن «فلسفة الدين عند إقبال ..األصول واملرجعيات» ،والدكتور إسامعيل
نقاز عن «التفسري السنني وجتربة التأصيل عند حممد باقر الصدر» ،والدكتور عيل بن

مبارك بلور رؤية جديدة ملعاجلة مشكلة اجلفاء واخلصومة بني املدارس الفقهية اإلسالمية
يف دراسته املوسومة بـ«االسترشاق يف أدبيات التقريب».

وغريها من الدراسات واألبحاث التي توزَّعت عىل أبواب املجلة الثابتة.
نرجو أن يكون هذا العدد مل ِّب ًيا لطموحات قراء املجلة الكرام.
ونسأل اهلل التوفيق والسداد..

الكلمة األولى

ك ن ن ن قً � ق
ما ل� ب�� � ب�ي� �ا �د ا لإ � ب�ا ل
زكي امليالد

-1مقاربة ..األمهية والقيمة

موسعة يف جملة منرب احلوار الفصلية
يف ربيع 1993م
ُ
نرشت مقالة َّ
الفكرية الصادرة آنذاك يف بريوت ،بعنوان( :مقاربات يف الفكر واملنهج بني
وأعدت نرشها الح ًقا يف الطبعة الثانية من كتاب
حممد إقبال ومالك بن نبي)،
ُ
(مالك بن نبي ومشكالت احلضارة) ،الصادر عن دار الفكر بدمشق سنة
1998م.

وأمهية هذه املقالة تكمن يف أهنا لفتت االنتباه إىل مثل هذه املقاربة الفكرية
املهمة بني حممد إقبال (1357-1294هـ1938-1877 /م) ،ومالك بن
نبي (1393-1322هـ1973-1905 /م) ،خاصة وأن هذه املقاربة مل تكن
مطروقة يف ذلك الوقت ،ال أقل هذا ما وجدته آنذاك.
والح ًقا وبعد ما يزيد عىل عقدين من الزمن ،تن َّبهت إىل أنني وقفت عىل
مقاربة مهمة وجادة ،وليس من السهولة بالنسبة يل يف ذلك الوقت التن ُّبه هلا،
واالقرتاب منها ،واالشتغال عليها ،واخلوض فيها.
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الكلمة األوىل

وحينام رشعت يف إعداد هذا العمل ،فإن أول خطوة قمت هبا هي أنني مجعت من
مكتبتي جمموع املؤلفات التي كتبت عن مالك بن نبي وهي اثني عرش كتا ًبا ،منها كتاب
حيتوي عىل توثيق ببليوغرايف حول ما نرش عن ابن نبي من مقاالت ومؤلفات ورسائل
جامعية ،هو كتاب (مالك بن نبي حياته وآثاره) من إعداد الباحث اجلزائري الدكتور مولود
عويمر ،وقصدت النظر يف جمموع هذه املؤلفات ،ملعرفة مدى مستوى االقرتاب من تلك
املقاربة ،وقياس درجة التطور والرتاكم يف شأن هذه املسألة.

والقدر الذي وجدته يعد ضئيلاً جدًّ ا ،وجاء متباعدً ا ،ومل يكن متصلاً  ،وال يعرب
عىل ما أظن -عن حالة من الرتاكم ،ولعل كل أو معظم من اقرتب من هذه املقاربة عىلق َّلتهم ،مل يتن َّبه إىل كتابات اآلخرين يف هذا الشأن.

والقدر الذي وقفت عليه حتى هذه اللحظة ،يتحدّ د يف ثالثة أوراق مقدمة لندوات
ومؤمترات ،وكتاب واحد ،بالنسبة إىل األوراق اثنتان منها كتبتا باللغة اإلنجليزية ،ومها من
إعداد الباحثة الباكستانية مرتمجة مؤلفات ابن نبي الدكتورة أسامء الرشيد ،وهاتان الورقتان
مها :الورقة األوىل تناولت مقارنة الفكر االقتصادي بني حممد إقبال ومالك بن نبي ،قدّ مت
يف الندوة الدولية حول فكر مالك بن نبي املنعقدة يف العاصمة املاليزية كواالالمبور بتاريخ
 4-2سبتمرب 1991م ،ن ّظمها معهد البحوث السياسية وقسم التاريخ والفلسفة يف جامعة
ماليا بالتعاون مع قسم الفلسفة والعلوم يف جامعة العلوم هناك.

والورقة الثانية محلت عنوان( :الرؤية العاملية اإلسالمية إىل التاريخ ..الثقافة واحلضارة
عند حممد إقبال ومالك بن نبي) ،قدمت يف امللتقى الدويل حول فكر مالك بن نبي ،املنعقد يف
نظمه املجلس اإلسالمي األعىل يف اجلزائر.
العاصمة اجلزائرية بتاريخ  20-18أكتوبر 2003مّ ،

أما الورقة الثالثة فهي من إعداد الباحث املغريب الدكتور سعيد شبار ومحلت عنوان:
(املنظور التكاميل والتفاعيل يف أعامل حممد إقبال ومالك بن نبي وفتح اهلل كولن) قدمت
لندوة (األفق اإلنساين وقيم التدافع والتعارف يف مشاريع اإلصالح) ،عقدت يف كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بمدينة بني مالل املغربية ،بتاريخ  11-10أبريل 2014م.
وبالنسبة إىل الكتاب الوحيد ،فهو من تأليف الباحث اجلزائري الدكتور بوبكر
جياليل بعنوان( :اإلصالح والتجديد احلضاري لدى حممد إقبال ومالك بن نبي ..بني
النظرة الصوفية والتفسري العلمي) صدر يف اجلزائر سنة 2011م.

هذا القدر الضئيل يكشف عن أن املقاربة بوجوهها املختلفة بني إقبال وابن نبي
ما زالت خارج دائرة التذكُّر ،ومل يتم االقرتاب منها بالقدر الكايف ،وباملستوى الالئق

مالك بن نيب ً
ناقدا إلقبال
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هبا ،وظلت هبذا احلال حتى مع الطفرة الكبرية يف الكتابات حول مالك بن نبي (مقاالت
ومؤلفات ورسائل جامعية) ،التي بدأت يف العقد األخري من القرن العرشين ،وتصاعدت
يف العقد األول من القرن احلايل ،وما زالت يف حالة تصاعد ومل ترتاجع أو تتو َّقف ،الطفرة
التي كان يفرتض منها أن تلفت االنتباه إىل األبعاد الغائبة وغري املطروقة ،سع ًيا وجتن ًبا آلفات
التكرار واالجرتار ،ومن ًعا من اإلصابة بالرتابة واجلمود.

ومن الواضح أن أمهية هذه املقاربة تكمن يف أمهية هذين الرجلني ،وذلك من
الناحيتني الفكرية والزمنية ،فمن الناحية الفكرية فإن إقبال وابن نبي مها من أملع رجاالت
الفكر اإلسالمي املعارص عطا ًء وجتدُّ ًدا ،فإقبال قدَّ م أجود حماولة يف نقد الثقافة األوروبية من
جهة ،ويف تأكيد العالقة بني اإلسالم والعامل احلديث من جهة أخرى ،وقدَّ م ابن نبي أجود
حماولة يف حتليل فكرة احلضارة والبحث عن مشكالت احلضارة من جهة ،ويف تأكيد عالقة
املسلمني برشوط النهضة من جهة أخرى.

ومن الناحية الزمنية ،فال شك ،فإن هناك حاجة ملحة الستعادة خطاب هذين
املفكرين والربط بينهام يف ساحة الفكر اإلسالمي املعارص ،وذلك بعد الرتاجعات اخلطرية
عىل مستوى األبعاد كافة ،وقد ظهرنا فيها وكأننا نتش َّبه بحال العصور الوسطى املظلمة يف
والتحجر التي غيرَّ ت وقلبت صورة
والتطرف
التعصب
تفجر وانبعاث نزعات
ُّ
ُّ
أوروبا ،مع ّ
ُّ
ومنظورا إليه.
ناظرا
ً
العامل العريب ً
أمام هذا االنحدار املفزع واخلطري ،تتأكَّد احلاجة الستعادة اخلطاب النهضوي
احلضاري الذي يمكن أن ُيعيد لألمة عافيتها املفقودة ،ومتاسكها املهدور ،وعىل أمل أن
نخرج من هذه العصور املظلمة ،وينبعث يف األمة روح العقالنية والتسامح والتآخي،
ويضعها عىل طريق األمان ،و ُينري هلا درب التقدُّ م والنهوض ،وال جدال يف أن إقبال وابن
نبي مها من أملع رموز هذا اخلطاب النهضوي احلضاري.

-2نقد ابن نبي ..صورته ووضعيته

تركّزت مناقشة ابن نبي إلقبال وحتدّ دت يف كتابه (وجهة العامل اإلسالمي) الصادر
سنة 1954م ،الذي حرض فيه إقبال بصور متعددة ،وعند النظر يف طبيعة هذه الصور يمكن
الكشف عن ثالثة مواقف هي:
أولاً  :املوقف االعتباري ،ونعني به املوقف الذي أظهر فيه ابن نبي منزلة إقبال وصفته
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ومصلحا من جهة أخرى ،األمر
مفكرا من جهة،
االعتبارية ،وحتدّ دت هذه الصفة يف كونه
ً
ً
الذي يعني أن ابن نبي أعطى إقباالً الصفة االعتبارية التي يستحقها ،ونظر له وتعامل معه
وناقشه هبذه الصفة االعتبارية.

ومن وجه آخر ،فإن هذه الصفة تناظر صفة ابن نبي ،فهو مفكر من جهة ،ومصلح
ومؤثرا ومن طراز
شاعرا موهو ًبا
شاعرا مثل إقبال الذي كان
من جهة أخرى ،لكنه ليس
ً
ً
ً
رفيع ،عرف بشعره وعرب به إىل العامل.

صفة املفكر أشار إليها ابن نبي يف موردين ،املورد األول حني ناقش إقبال حول موضوع
املرأة ،وحينام جاء عىل ذكره قال عنه أنه أحد كبار الفكرين((( ،املورد الثاين حني حتدث ابن
نبي عن املآل الروحي لعامل اإلسالم وجاء عىل ذكر إقبال ووصفه باملفكر الشاعر(((.

وعن صفة املصلح ،فقد أشار إليها ابن نبي يف موارد عدة ،تارة عند احلديث عن
رجال اإلصالح ويأيت عىل ذكر إقبال ،وتارة عند احلديث عن املدرسة اإلصالحية واحلركة
اإلصالحية ويأيت عىل ذكر إقبال.

ويف نطاق هذا املوقف تتكشف أحد مالمح أمهية هذه املناقشة ،فهي مناقشة مفكر
ملفكر ،ومصلح ملصلح ،وجرت بني مفكر عرف وبرز دوره وتأثريه يف النصف األول من
القرن العرشين ،وبني مفكر عرف وبرز دوره وتأثريه يف النصف الثاين من القرن العرشين.
ثان ًيا :املوقف االستنادي ،ونعني به املوقف الذي استند فيه ابن نبي إىل إقبال تأييدً ا
وتواف ًقا ،تأكيدً ا وتعاضدً ا ،ومت ّثل هذا املوقف يف موارد عدة ،اتصل بقضايا وسياقات
متعدّ دة ،وحتدّ د يف املوارد اآلتية:

املورد األول :عند احلديث عن اجلانب الروحي يف اإلنسان الذي يظهر فيه إنسانًا
متدينًا ،تطرق ابن نبي إىل العنرص الديني الذي يرى فيه أنه َّ
يتدخل مبارشة يف الطريقة التي
أساسا لضمري يبحث عن نفسه ويكون مرتب ًطا بالوعي
يتبعها الستبطان ذاته ،باعتباره
ً
االجتامعي ،رب ًطا ال يمكن معه أن ينفصل أحدمها عن اآلخر ،األمر الذي جيعل من
اإلصالح الديني رضور ًّيا باعتباره نقطة يف كل تغيري اجتامعي ،ويعقب ابن نبي عىل هذا
الكالم ويتساءل :ولكن كيف نصوغ املشكلة يف اإلطار اخلاص بالعامل اإلسالمي احلديث؟
أمام هذا التساؤل رأى ابن نبي أن املدرسة اإلصالحية قد صاغت تلك املشكلة

((( مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ترمجة :عبدالصبور شاهني ،دمشق :دار الفكر2002 ،م ،ص.77
((( مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.185
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بلغة علم الكالم ،وهنا يصل ابن نبي إىل إقبال مستندً ا إىل رأيه لكونه صاغ تلك املشكلة يف
مصطلحات أخرى «حني ن َّبه عىل أن املطلوب ليس العلم باهلل ،ولكنه يف أوسع وأدق معانيه
االتصال باهلل ،ليس املطلوب مفهو ًما كالم ًّيا ،ولكنه انكشاف للحقيقة اخلالدة ،وبحسب
تعبريه هو جتيل هذه الذات العلوية»(((.

املورد الثاين :عند احلديث عن احلركة اإلصالحية ،رأى ابن نبي أن هذه احلركة يف
عمومها مل تعد متلك ما ظفرت به يف بدايتها من نفثة روحية وانتفاضة تصوفية ،فضلت
تعاليم هتدف إىل تكوين متخصصني بارعني ،أكثر مما تتجه إىل خلق خملصني ،وحني يعقب
ابن نبي عىل هذا الكالم مقرت ًبا من اإلشارة إىل إقبال يقول :فيبدو أن تلك احلالة تتخىل عن
مكاهنا ليحل حملها اجتاه جديد أكثر انطبا ًقا مع ما دعا إليه إقبال ،فقد ظهرت مجاعات دينية
تلمس فيها الضمري املسلم طريقه من جديد ،وكان الحدى هذه اجلامعات دون أن يسميها
ربا أهنا متثل استجابة حقة ملا دعا إليه االجتاه اجلديد يف آراء إقبال(((.
وافرا ،معت ً
ح ًّظا ً
املورد الثالث :عند احلديث عن ربط هنضة العامل اإلسالمي باألهداف اإلنسانية
العامة ،وجتاوز املستوى املادي للحضارة الراهنة ،استند ابن نبي إىل إقبال قائلاً « :لقد سبق
إلقبال وهو خيط للعامل اإلسالمي طريق هنضته الروحية ،أن طالبه بصيغة يف التفكري متكنه
من النظر إىل األشياء والتنظيامت ال من حيث نفعها أو رضرها االجتامعي الذي تعود به
عىل بلد أو آخر ،بل من حيث األهداف العظمى التي يسعى إليها جمموع اإلنسانية ،فهذا
النوع من الفكر امليتافيزيقي الذي قال به إقبال قد يصطدم باألذهان ذات النزعة العقلية،
تلك التي ترى أن كل ما ال يدخل يف نطاق املادة ال يدخل يف نطاق العقل ،فاملشكلة
عىل هذا تستوجب املواجهة ،إذ هي تتصل بموقف اإلنسان يف العامل اجلديد ،كام تتصل
بمستقبل احلضارة ...فهناك -حسب تعبري إقبال -خطة للمجموع هي التي تكشف عن
اجتاه التاريخ ،وعىل أساس هذه اخلطة العامة لإلنسانية وحلضارهتا ،ندرك املعنى الكامل أو
املغزى امليتافيزيقي لألحداث(((.
املورد الرابع :عند احلديث عن اتصال الطبقة املثقفة يف العامل اإلسالمي اآلسيوي
باألديان األخرى ،الذين يعيشون يف جو صويف ملتهب حسب وصف ابن نبي ،فاإلنسان
املسلم الذي يشهد هذه احلياة الدينية العجيبة ،قد هيز أعامقه انقالب هائل ،وهنا يقرتب
ً
متخذا منه مصدا ًقا لكالمه ،فاالنقالب اهلائل الذي يمكن أن هيز أعامق
ابن نبي من إقبال

((( مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.155
((( مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.156
((( مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.177-172
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اإلنسان املسلم يف تلك البيئة اهلندية قد أصاب إقبال ،وحسب قول ابن نبي« :هو انقالب
أصاب من قبله إقبال حني كان يشهد تقاليدهم ،ويعيش يف جوهم ،فنضج بذلك ضمريه
الديني ،مما اكسب املفكر الشاعر ذاتية غنية ،اتصف هبا ضمري يتمتع بالعقل والعاطفة ،أي
بميزة الفهم وميزة االنفعال ،هذا احلوار بني القلب والفكر هو الذي ينقص إنسان ما بعد
املوحدين ،والذي يبدو أنه مل يتحرك بعد داخل نفسه عىل شاطئ البحر األبيض ،وهو من
أعظم ما يتع َّلمه العامل اإلسالمي يف رحلته نحو آسيا»(((.

هذه املوارد التي استند فيها ابن نبي إىل إقبال ،يظهر عليها أهنا تتأطر يف جمموعها
مكونًا جوهر ًّيا وأساس ًّيا يف
الكيل باجلانب الروحي ،الذي اعتنى به إقبال ومت ّيز ،وأصبح ّ
فلسفته وخطابه الفكري والديني.
ثال ًثا :املوقف النقدي ،ونعني به املوقف الذي ظهر فيه ابن نبي ناقدً ا إلقبال ،يف خطوة
مبكّرة ترجع إىل مطلع مخسينات القرن العرشين ،ولعله أسبق موقف نقدي إلقبال يف املجال
العريب ،ويمكن أن يؤرخ له من هذه اجلهة ،ويسجل فكر ًّيا لصالح ابن نبي.
وال شك أن النقد الذي يأيت من ابن نبي ويتَّجه إىل إقبال ،هو نقد له أمهيته الكبرية،
وقيمته العالية ،ألنه نقد مفكر ملفكر ،ونقد قطب لقطب ،فكل واحد منهام له منزلته وموقعيته
املميزة والكبرية وبال منازع يف ساحة الفكر اإلسالمي املعارص.
وعند التبرص يف هذا املوقف النقدي ،يمكن ضبطه وحتديده وتعاقبه يف املسائل اآلتية:

املسألة األوىل :وتتَّصل باملوقف جتاه الغرب احلديث يف عامل اإلسالم ،فعند حديث ابن
نبي عن احلركة احلديثة توقف أمام نص شهري إلقبال يقول فيه« :إن أجدر ظاهرة باملالحظة
يف التاريخ احلديث ،هي الرسعة اهلائلة التي يتحرك هبا عامل اإلسالم يف جانبه الروحي نحو
ً
مناقشا وناقدً ا :هل األمر هو كذلك ح ًّقا؟
الغرب» ،بعد هذا النص تساءل ابن نبي
هذه القضية ناقشها ابن نبي مرتني ،مرة يف مكاهنا ،ومرة يف مكان آخر ،ويمكن ضبط
هذه املناقشة وحتديدها يف ثالثة أمور هي:

األمر األول :ليكون احلق مع إقبال كان ينبغي يف نظر ابن نبي أن تكون أوروبا قد
آتت عامل اإلسالم روحها وحضارهتا ،أو أن يكون عامل اإلسالم قد سعى فعلاً ليكتشفهام يف
مواطنهام ،وهذا ما ال يراه ابن بني من الطرفني ،فال أوروبا يف رأيه تعاملت بطريقة أن تؤيت
روحها وحضارهتا إىل عامل اإلسالم ،ألن األورويب مل يفد إىل الرشق بوصفه ممدنًا بل بوصفه
((( مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.185
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مستعمرا ،وال العامل اإلسالمي تعامل بطريقة البحث عن روح احلضارة يف أوروبا ،فالشاب
ً
لاَّ
املسلم يف تصور ابن نبي مل يذهب إىل أوروبا إ لكي حيصل عىل لقب جامعي أو لكي يشبع
فضوله السطحي التافه حسب وصفه.
هذه املالحظة يرى فيها ابن نبي أهنا تبني بجالء كيف يتصور املجتمع اإلسالمي
دور الطالب الذي يسافر إىل أوروبا ،فاهلدف الوحيد أن يدرس لغة أو يتع ّلم حرفة ،ال أن
يكتشف ثقافة ،فكل ما هيمه هو املنفعة العاجلة.
ويستدرك ابن نبي القول :لكن ال ينبغي أن نعزو هذا االجتاه إىل عدم اكرتاث املسلم
بحضارة الغرب فحسب ،بل إن املدرسة االستعامرية قد أسهمت يف خلق هذا الوضع ،إذ مل
تكن هتتم بنرش عنارص الثقافة األوروبية ،بقدر ما حترص عىل توزيع نفاياهتا(((.

األمر الثاين :حني رجع ابن نبي إىل هذه القضية مرة أخرى ،تن َّبه إىل أن إقبال حني
يتحرك هبا عامل اإلسالم يف جانبه الروحي نحو الغرب ،مل
حتدّ ث عن الرسعة اهلائلة التي ّ
يذكر سوى ذلك اجلانب اخلاص ،أما اجلانب العام فقد سبق أن أدركه ابن خلدون من قبل
حني قال« :إن الغالب مولع أبدً ا باالقتداء بالغالب يف شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله
وعوائده» ،الظاهرة التي يطلق عليها يف االصطالح احلديث -حسب قول ابن نبي -قانون
التك ّيف(((.

األمر الثالث :يرى ابن نبي أن صورة الغرب احلديث قد تغيرّ ت وانقلبت ،وحسب
قوله :مل يعد له ما كان يتمتع به من تأثري ساحر ،وجاذبية غلاّ بة ظفر هبا عىل عهد مصطفى
كامل وعهد إقبال ،فالعامل الغريب يف نظر ابن نبي قد أصبح حافلاً بمشاهد أخرى من الفوىض،
نموذجا حيتذيه ،ومنبع إهلام خارجي هيدي
ال جيد فيه الفكر اإلسالمي الباحث عن النظام
ً
مساره التقدمي ،حتى لقد أوشك أن يرجع إىل قيمته اخلاصة ،وبات الشباب املسلم يعلم أن
الغرب ال يسعه أن يقدم له كل ما يتطلب من حلول كام كان الشأن أيام أتاتورك(((.
املسألة الثانية :وتتَّصل باملوقف جتاه مشكلة املرأة ،والتنازع ما بني املحافظة عند
والتحرر عند األوروبيني ،فعندما نظر ابن نبي إىل موقف إقبال يف هذه املسألة،
املسلمني
ّ
وجد أنه يرى أن حل مشكلة املرأة ال يمكن أن يكون يف وضعها الراهن املؤيس ،كام أنه ليس
فيام درجت إليه أختها األوروبية ،الرأي الذي يرى فيه ابن نبي أن إقبالاً مل يقرتح حلاًّ وس ًطا

((( مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.64-63
((( مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.121
((( مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.122
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بني هذين القطبني.

يف هذا املوقف استند ابن نبي إىل بيت من الشعر ،اعترب إقبالاً قد استودع فيه قلقه
احلزين املرتدد يف هناية حياته جتاه مشكلة املرأة يف جمتمعات املسلمني ،وأشار ابن نبي إىل هذا
البيت الذي نظمه إقبال بقوله« :شد ما حيزنني اضطهاد املرأة ،ولكن مشكلتها معقدة ،ال
أرى هلا حلاّ ».

هذا املوقف مل يتقبله ابن نبي وأعطاه صفة االضطراب ،دالاًّ يف نظره عىل اضطراب
فكر إقبال يف هذه املسألة ،وأشار ابن نبي إىل هذه الصفة مرتني يف موردين هلام عالقة بقضية
املرأة ،واملختلف يف هذين املوردين هو يف عالقة الدال واملدلول من جهة التقديم والتأخري.

يف املورد األول أشار ابن نبي إىل موقف إقبال ومن ثم أعطاه صفة االضطراب،
واعتربه صدى الضطراب عام يسود التفكري اإلسالمي ،فبعد أن حتدث عن رأي إقبال
ع ّقب عليه بقوله« :فلم يكن اضطراب فكره إلاَّ صدى لذلك االضطراب العام الذي يسود
التفكري اإلسالمي ،بعد قرابة نصف قرن من اإلصالح وحماولة التك ّيف مع األسلوب
الغريب ،فشكل النهضة اإلسالمية الراهن هو خليط من األذواق ،ومن املحاوالت ومن
أيضا»(.((1
التذبذب ومن مواقف التدين ً

يف املورد الثاين أشار ابن نبي إىل صفة االضطراب عند إقبال ود َّلل عليها بموقفه جتاه
مشكلة املرأة ،واعتربه كذلك شاهدً ا عىل اضطراب عام أصاب الضمري املسلم احلديث،
ونص كالمه« :لقد الحظنا أن إقبالاً كان دائماً يضطرب عندما يقتضيه األمر حتديد موقفه،
كام هي حاله يف مشكلة املرأة ،فرأيناه يرت ّدد بني عوائد الرشق التي تفصل املرأة عن دنيا
الناس بحجاب ختفي به وجهها ،ومرشبية ترى منها الناس وال يراها أحد ،وبني فكرة
الغرب عن حترير املرأة دون قيد أو رشط ،فتلقي هلا احلبل عىل الغارب يف دنيا الناس ،هذا
املوقف شاهد عىل االضطراب العام الذي أصاب الضمري املسلم احلديث ،التائه بني حلني
يبدو كالمها لعينه باع ًثا عىل األسى»(.((1
املسألة الثالثة :وتتَّصل بتقويم األثر ،وحتديدً ا أثر األفكار وصداها ومدى اتِّساعها،
وذلك يف سياق املقارنة بني ثالثة أشخاص ينتمون إىل اجتاهني رئيسني اعتنى ابن نبي
بدراستهام ،مها اجتاه احلركة اإلصالحية ،واجتاه احلركة احلديثة ،وهؤالء األشخاص
الثالثة هم :الشيخ حممد عبده (1323-1266هـ1905-1849 /م) معبرّ ً ا عن الوجهة
( ((1مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.78
( ((1مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.121
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اإلصالحية ،والدكتور طه حسني (1393-1306هـ1973-1889 /م) معبرّ ً ا عن
الوجهة احلديثة ،والثالث هو إقبال الذي أشار إىل اسمه وأعطى تقويماً ألثره من دون أن
يساويه مع الرجلني من جهة الرشح والتوضيح.
ففي تقويمه حلركة الشيخ حممد عبده ،يرى ابن نبي أن التجديد الذي استتبعته حركته
يتحرر الفكر اإلسالمي من ربقة
يف العامل اإلسالمي كان «جتديدً ا أدب ًّيا يف جوهره ،وهلذا مل ّ
القواعد التقليدية اخلانقة ،فهو من الوجهة اإلصالحية ظل منعقدً ا عىل تلك املوضوعات
القديمة :كعلم التوحيد وفلسفة الكالم والفقه اإلسالمي وفقه اللغة ،وهو يف كل هذا مل
يتعدَّ املعامل التي خطها أساتذة اإلصالح».

وعن تقويمه ألثر الدكتور طه حسني يرى ابن نبي «أما من الوجهة احلديثة ،فإنه قد
انطلق أكثر من ذلك عىل يد الدكتور طه حسني ،ومؤلفات هذا الكاتب ال تعدّ نظرية تتفرع
ضجة من األفكار
عنها اجتاهات جديدة ،ولكنها قد خلقت بطرافتها وصورهتا األدبية ّ
جديرة بالدرس واملناقشة ،ومن هنا جدّ ت حركة يف التفكري ،ولكن هذه احلركة قد ظ ّلت
جمزأة ال تربطها مفاصل ...ومن هنا حق لنا أن نقول :إن عمل الدكتور طه حسني مل يزد عىل
ّ
مسا رفي ًقا».
أن َّ
مس األوساط األدبية يف شامل إفريقية ًّ

بعد هذا الكالم انتقل ابن نبي للحديث عن إقبال ،والقدر الذي أشار إليه يف
أيضا أدنى
هذا السياق ،حتدد يف مجلة قصرية بقوله« :وإن عمل الدكتور إقبال مل يكن له ً
صدى»(.((1
هذه لعلها هي صورة إقبال يف اخلطاب الفكري البن نبي ومالحظاته النقدية عليه،
كام حتدّ دت بصورة رئيسة يف كتابه (وجهة العامل اإلسالمي).

-3تقويم النقد والصورة

اآلتية:

عند النظر يف نقد ابن نبي إلقبال ،وبعد الفحص والتبرص يمكن تسجيل املالحظات

أول :إن صورة إقبال يف خطاب ابن نبي بالقدر الذي حتدث عنها وص ًفا وحتليلاً ونقدً ا
ال تقدم صورة مكتملة عن إقبال ،وإنام تقدم صورة يمكن وصفها باالجتزاء واالختزال
والنقصان ،فهي صورة ناقصة احتوت عىل بعض اللمحات واإلشارات املفككة واملتقطعة،
( ((1مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.87
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وفقدت من هذه اجلهة عنرصي الرتكيب واالتصال.

وتصدق هذه املالحظة ،حتى لو اعتربنا أن ابن نبي مل يكن بصدد تقديم صورة
مكتملة عن إقبال ،لكون أن احلديث عنه جاء من باب التمثيل والتصديق وليس من باب
البحث عن اكتامل الصورة ،مع ذلك تصدق هذه املالحظة ،ألن املواقف واإلشارات التي
تطرق إليها ابن نبي ال تعرب كذلك عن اكتامل الرؤية عند إقبال.
فحني تو ّقف ابن نبي عند مقولة إقبال حول الرسعة اهلائلة التي يتحرك هبا عامل
اإلسالم يف جانبه الروحي نحو الغرب ،ناقش ابن نبي هذه املقولة خمتل ًفا وناقدً ا من دون
اإلحاطة بكامل رؤية إقبال يف هذا الشأن ،فهذه املقولة كانت هلا تتمة مهمة مل يرش إليها ابن
ومفرسا،
نبي ،ومن دوهنا ال تتوازن رؤية إقبال وتكتمل ،وأهنا اتّصلت بسياق جاء كاش ًفا هلا
ً
ومن دونه ال تتوازن كذلك رؤية إقبال وتكتمل.

والنص الكامل هلذه املقولة يتحدّ د بقول إقبال« :ظل التفكري الديني يف اإلسالم راكدً ا
خالل القرون اخلمسة األخرية ،وقد أتى عىل الفكر األورويب زمن تلقى فيه وحي النهضة
عن العامل اإلسالمي ،ومع هذا فإن أبرز ظاهرة يف التاريخ احلديث هي الرسعة الكبرية التي
ينزع هبا املسلمون يف حياهتم الروحية نحو الغرب ،وال غبار عىل هذا املنزع فإن الثقافة
األوروبية يف جانبها العقيل ليست إلاَّ
ازدهارا لبعض اجلوانب اهلامة يف ثقافة اإلسالم ،وكل
ً
رباق للثقافة األوروبية قد يشل تقدمنا فنعجز عن
الذي نخشاه هو أن املظهر اخلارجي ال َّ
بلوغ كنهها وحقيقتها ،وكانت أوروبا خالل مجيع القرون التي أصبنا فيها بجمود احلركة
الفكرية ،تدأب يف بحث املشكالت الكربى التي ُعني هبا فالسفة اإلسالم وعلامؤه عناية
عظمى ،ومنذ العصور الوسطى ،وعندما كانت مدارس املتكلمني يف اإلسالم قد اكتملت،
حدث تقدم ال حدَّ له يف جمال الفكر والتجربة ،وكان من نتائج امتداد سلطان اإلنسان عىل
بتفوقه عىل القوى التي تتألف منها بيئته،
الطبيعة ،أن بعث فيه ذلك إيامنًا
وإحساسا جديدين ّ
ً
(((1
فظهرت وجهات نظر جديدة» .
هذا النص بحقله الداليل املك ّثف واملتعدّ د األبعاد ،يكشف عن أن مناقشة ابن نبي له
كانت جمتزأة وناقصة ومل تكن مكتملة.
وهكذا احلال يصدق عىل املوقف بشأن املرأة ،حني النظر هلذا املوقف يف اإلطار العام
من جهة رؤية إقبال لتجديد التفكري الديني يف اإلسالم ،ويف اإلطار اخلاص حني ناقش

( ((1حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني يف اإلسالم ،ترمجة :عباس حممود ،القاهرة :جلنة التأليف والرتمجة
والنرش1968 ،م ،ص.14
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واختلف مع الشاعر الرتكي ضيا كوك ألب حول موضوع املرأة يف اإلسالم.

وأما بالنسبة لتقويم أثر إقبال ،فإذا كان التقويم الذي أشار إليه ابن نبي يصدق عىل
وقته يف مطلع مخسينات القرن العرشين ،فإنه ال يصدق بالتأكيد بعد ذلك الوقت الذي
حضورا واس ًعا ومتنام ًيا يف العاملني العريب واإلسالمي ،وامتدَّ أثره ووصل
سجل فيه إقبال
ّ
ً
إىل بعض املجتمعات األوروبية مثل أملانيا.

ثان ًيا :ظهر عندي أن ابن نبي تعرف عىل إقبال وأفكاره من خالل املسترشق
اإلنجليزي هاملتون جيب (1971-1895م) وعرب كتابه (االجتاهات احلديثة يف اإلسالم)
الصادر باللغة اإلنجليزية سنة 1947م ،وهو الكتاب الذي أشار إليه ابن نبي يف مدخل
كتابه (وجهة العامل اإلسالمي) ،وامتدحه وبالغ يف الثناء عليه ،وأعلن التوافق معه ،وعدَّ ه
مرشدً ا ثمينًا لكتابه ،ورأى أنه يستحق اهتامم كل مسلم يريد أن َّ
خيتط بعض املعامل ألفكاره،
قدرا ضئيلاً من االختالف معه حدّ ده يف أمرين ال غري.
وأظهر ً
خصصه بأكمله
هذه اإلشارات وردت يف مدخل كتاب ابن نبي ،املدخل الذي َّ
للحديث عن جيب وكتابه السالف الذكر ،فقد افتتحه بقوله« :كنت قد فرغت من ختطيط
هذه الدراسة ،عندما جاءين أحد أصدقائي ،وقد كان عىل علم بمرشوعي ،فأطلعني عىل
املؤ َّلف الق ّيم الذي وضعه األستاذ جيب بعنوان «االجتاهات احلديثة يف الفكر اإلسالمي»،
فوجدت أن موقف املؤلف الكبري يشبه يف مواطن كثرية ،موقفي الذي حاولت مع قرص
باعي أن أجلوه»(.((1

واختتم ابن نبي املدخل بقوله« :أعود فأكرر القول :إن كتاب املسترشق اإلنجليزي
يعدّ مرشدً ا ثمينًا لكتايب هذا يف دراسة األمراض شبه الصبيانية يف العامل اإلسالمي ،ولكم
أمتنى أن يتأ َّمل موضوعاته كثريون من املسلمني كام تأ َّملتها ،وأن يقدروا فيه نزاهته التي
سمت عىل كل مركب عقيدي أو سيايس»(.((1
وتعجبت كيف يصدر مثل هذا الكالم
كثريا،
َّ
هذا املوقف من ابن نبي لفت انتباهي ً
منه ،وهو صاحب احلساسية املفرطة جتاه كل ما له عالقة باالستعامر واملستعمر واملعامل
االستعامرية ،واملسكون هباجس الرصاع الفكري مع املستعمر ،وقد هندس لنا هذه النظرية،
وعرف هبا يف كتابه (الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة) ،وهو أول كتاب له أصدره باللغة
العربية بخط يده بعد انتقاله من فرنسا إىل مرص سنة 1956م.

( ((1مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ص.17
( ((1مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.21
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خصصها
ويزداد هذا املوقف تعج ًبا واستغرا ًبا عند العودة إىل حمارضة ابن نبي التي ّ
لنقد االسترشاق وذ ِّمه ،املحارضة املنشورة واملعروفة بعنوان( :إنتاج املسترشقني وأثره يف
رشا بكال نوعيه اإلجيايب
الفكر اإلسالمي احلديث) ،إذ اعترب ابن نبي أن االسترشاق كان ًّ
رشا عىل املجتمع
والسلبي ،وحسب قوله :إن «اإلنتاج االسترشاقي بكال نوعيه كان ًّ
اإلسالمي ،ألنه ركب يف تطوره العقيل عقدة حرمان ،سواء يف صورة املديح واإلطراء التي
حولت تأمالتنا عن واقعنا يف احلارض ،وأغمستنا يف النعيم الومهي الذي نجده يف ماضينا،
ّ
(((1
أو يف صورة التفنيد واإلقالل من شأننا ،بحيث صريتنا محاة الضيم عن جمتمع منهار» .
والذي ال شك فيه ،أن كتاب جيب (االجتاهات احلديثة يف اإلسالم) ،هو كتاب
استرشاقي بامتياز ،ويقدم معرفة استرشاقية ،نابعة من خربة استرشاقية ،ويصدق عليه كل
ما يصدق عىل املعرفة االسترشاقية من أحكام وتقديرات وانطباعات ،فليس هناك تناسب
بني موقف ابن نبي من االسترشاق ،والذي اتَّصف بالتشكيك والرفض واملامنعة ،وموقفه
من جيب وكتابه ،إلاَّ أن نقول :إن موقفه من جيب ،يعدّ ساب ًقا عىل موقفه من االسترشاق
الذي جاء تال ًيا.
وال أدري ملاذا اعترب ابن نبي تشابه موقفه ،بموقف جيب يف كتابه ،مع ما بينهام من
تباين واختالف جوهري عميق ،من جهة الروح العامة التي حكمت طبيعة العملني،
ومنطلقاهتام الذهنية ،ووجهتهام العامة .فجيب كان حمكو ًما بذهنية االسترشاق ،وترسي يف
داخله روح االسترشاق ،بخالف ابن نبي الذي هو ابن املستعمرات ،وكان حمكو ًما بذهنية
املفكر الذي يسعى خلالص أمته من سيطرة املستعمر ،وترسي يف داخله روح املقاومة
واملامنعة.

ويف حني كان جيب ينطلق من عقل بارد ،ليقدّ م معرفة باردة ،كان ابن نبي ينطلق من
املر وامللتهب.
عقل ساخن ،ليقدّ م معرفة ساخنة ،نابعة من واقع األمة ّ
مع ذلك فهذا ال يمنع بشكل مطلق حصول تشابه يف بعض األفكار ،وبعض النتائج،
مثل التوافق يف تقدير حمدودية تقدّ م وانتشار احلركات الفكرية احلديثة يف املجتمعات
اإلسالمية.
يف كتابه (االجتاهات احلديثة يف اإلسالم) اعتنى جيب بدراسة أفكار إقبال وحتليلها
بالعودة إىل كتابه (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم) ،وبدا يل أن مصدر هذه العناية بالنسبة
جليب ترجع إىل ثالثة أمور متعاضدة ،األول أن جيب كان معن ًّيا بدراسة بنية وبناء التفكري

( ((1مالك بن نبي ،القضايا الكربى ،دمشق :دار الفكر1991 ،م ،ص.181
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اإلسالمي وعالقته بالروح العرصية ،ومن هذه اجلهة متثل اهلند يف نظر جيب املركز احليوي
للتفكري اإلسالمي بعد مرص والعامل العريب ،لكوهنا أكثر قر ًبا للروح العرصية ،وكانت أشد
تأثرا باألفكار الغربية.
ً
تصور جيب -يشكّل أهم صورة للطائفة اإلسالمية
األمر الثاين :أن إقبالاً -يف
ّ
احلديثة ،واألمر الثالث :يرى جيب أن إقبالاً يف حمارضاته الست حول إعادة بناء التفكري
اإلسالمي م َّثل أول حماولة تامة إلعادة بناء الالهوت اإلسالمي.
أما ما يؤكد أن ابن نبي تعرف عىل إقبال وأفكاره من خالل جيب وكتابه االجتاهات
احلديثة ،فيتحدّ د يف املالحظات والقرائن اآلتية:

املالحظة األوىل :إن جمموع املواقف التي أشار إليها ابن نبي حول إقبال وردت يف
كتاب جيب ،وتوقف جيب عندها ون َّبه إليها.

ومن املفارقات الدالة ،أن القضية التي افتتح هبا ابن نبي احلديث عن إقبال يف كتابه
(وجهة العامل اإلسالمي) ،هي القضية نفسها التي افتتح هبا جيب كتابه االجتاهات احلديثة،
وهي قضية الرسعة اهلائلة التي يتحرك هبا عامل اإلسالم يف جانبه الروحي نحو الغرب.
مع مالحظة أن جيب أشار إىل ذكر إقبال قبل هذه القضية ،لكنها إشارات جاءت
متفرقة ،واتَّصلت بسياقات خمتلفة ،وحينام تو ّقف عنده لدراسة أفكاره افتتح احلديث عنه
باإلشارة إىل تلك القضية ،الفتا االنتباه إىل النص الذي ذكره ابن نبي(.((1

ومن املفارقات األخرى التي تندرج يف دائرة القرائن ،أن ابن نبي عند حديثه عن
رأي إقبال حول مشكلة املرأة ،استند إىل بيت من الشعر منسوب إلقبال ،هذا البيت ورد
تعرف عىل هذا البيت يف كتاب
بتاممه وبحدوده يف كتاب جيب ،بشكل يظهر وكأن ابن نبي ّ
جيب واقتبسه منه ،ألن كالمها اكتفيا باإلشارة إىل هذا البيت من دون العودة إىل البيت
الذي قبله أو البيت الذي بعده.

ومن املفارقات املندرجة يف دائرة القرائن ،تطابق املوقف يف تقويم أثر إقبال ،فقد
رأى ابن نبي بنص كالمه «إن عمل الدكتور إقبال مل يكن له أدنى صدى»( ،((1وهذا يطابق
رواجا خارج اهلند»(.((1
ما أشار إليه جيب بقوله« :فأنا ال أرى أن أعامله قد القت
ً
( ((1هاملتون جيب ،االجتاهات احلديثة يف اإلسالم ،ترمجة :هاشم احلسيني ،بريوت :دار مكتبة احلياة،
ص.109
( ((1مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ص.87
( ((1هاملتون جيب ،االجتاهات احلديثة يف اإلسالم ،مصدر سابق ،ص.89
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املالحظة الثانية :إن معظم أو مجيع املوارد التي حتدّ ث عنها ابن نبي حول إقبال هلا
عالقة بكتابه (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم) ،لكن املفارقة الالفتة أن ابن نبي مل ِ
يأت عىل
ذكر هذا الكتاب ّ
قط ،ليس عند احلديث عن تلك املوارد فحسب وإنام يف عموم الكتاب،
وال شك أن هذه املالحظة تستدعي النظر والتساؤل والبحث!
الذي أراه لو أن ابن نبي استقى تلك املوارد من كتاب إقبال لذكر عنوانه ال أقل مرة
واحدة ،وهذا يعني أن ابن نبي استقى تلك املوارد من مصدر آخر ،وليس هناك مصدر آخر
ً
ومتخذا منه سندً ا يؤ ّيد
إلاَّ كتاب جيب الذي عدّ ه ابن نبي بنص كالمه مرشدً ا ثمينًا لكتابه،
رأيه ،سندً ا له وزن كبري عنده.

وما يقرب تأكيد هذه املالحظة ،أن جيب الذي ناقش أفكار إقبال بالعودة إىل
كتابه (جتديد التفكري الديني يف اإلسالم) ،مل يذكر اسم هذا الكتاب ،وظل يعرفه بعنوان
املحارضات الست حول إعادة التفكري الديني يف اإلسالم ،باعتبار أن الكتاب يف األصل
يتكون من ست حمارضات ،فمع أول ذكر إلقبال قال عنه جيب« :ففي حمارضاته الست
ّ
يتطرق حممد إقبال إىل موضوع صياغة األفكار الرئيسية
عن إعادة بناء التفكري اإلسالميّ ،
(((2
لإلسالم يف قالب موحد لالهوت اإلسالمي» .
وعندما أراد جيب مناقشة أفكار إقبال ذكره بالقول« :إنه صوت السيد حممد إقبال يف
حمارضاته الست حول إعادة بناء التفكري الديني يف اإلسالم»(.((2

وحني يتنقل جيب يف مناقشة أفكار إقبال ،فإنه ال يعرف عن الكتاب إنام يعرف عن
املحارضات بأرقامها ،بعنوان املحارضة األوىل واملحارضة الثانية حتى املحارضة السادسة،
ويذكر يف املحارضة األوىل رشح إقبال القضية الفالنية ،ويف املحارضة الثانية حتدّ ث عن
القضية الفالنية ،وهكذا يف باقي املحارضات الست.
والذي يرجع إىل كتاب جيب ،ال يعرف منه عىل وجه الدقة والتحديد عنوان كتاب
إقبال ،ال أقل هذا ما وجدته يف الرتمجة العربية لكتاب جيب ،وال أعلم بشأن هذه املالحظة
يف الطبعة اإلنجليزية من الكتاب.

وتكرر هذا الوصف مرتني يف موردين
ثال ًثا :وصف ابن نبي فكر إقبال باالضطرابّ ،
هلام عالقة بموضوع واحد هو املوقف من قضية املرأة ،وهذان املوردان مها:
( ((2هاملتون جيب ،املصدر نفسه ،ص.20
( ((2هاملتون جيب ،املصدر نفسه ،ص.109

مالك بن نيب ً
ناقدا إلقبال
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يف املورد األول أشار ابن نبي قائلاً « :فإقبال يرى أن حل مشكلة املرأة ،ال يمكن
أن يكون يف وضعها الراهن املؤيس ،كام أنه ليس فيام درجت إليه أختها األوروبية ،ومع
ذلك فإنه مل يقرتح لنا حلاًّ وس ًطا بني هذين القطبني ،فلم يكن اضطراب فكره إلاَّ صدى
لذلك االضطراب العام الذي يسود التفكري اإلسالمي ،بعد قرابة نصف قرن من اإلصالح
وحماولة التكيف مع األسلوب الغريب»(.((2
يف املورد الثاين أشار ابن نبي قائلاً « :لقد الحظنا أن إقبالاً كان دائماً يضطرب عندما
يقتضيه األمر حتديد موقفه ،كام هي حاله يف مشكلة املرأة»(.((2

هذا الوصف ما كان ابن بني يف حاجة إىل اإلشارة إليه ،ألنه جاء قاس ًيا من جهة،
وألنه ليس ثابتًا و ُيمكن النقاش فيه من جهة ثانية ،ومن جهة ثالثة فإن هذا الوصف يكاد
جياري أو يطابق أو يامثل الوصف الذي أطلقه جيب بحق إقبال حني وصفه تارة بالتناقض،
وتارة بالتشوش ،وتارة بالبلبلة الفكرية.

والالفت يف هذه املالحظة ،أن جيب وصف موقف إقبال بالتناقض يف سياق حديثه
عن قضية املرأة ،وهو السياق نفسه الذي أشار إليه ابن نبي ووصف فيه إقبال باالضطراب،
فعن هذا الوصف قال جيب« :إن إقبالاً اعرتف يف النهاية بخطئه بشأن النساء ...فهل من
القساوة أن نعترب هذا الفشل خيترص موقف املجدّ دين؟ إن هذا املوقف املتناقض ،مهام بدا
صحيحا بالنسبة للطبقات املتوسطة يف مرص ويف اهلند ،تلك الطبقات التي نشأت عىل النمط
ً
(((2
األورويب ،فإنه ال ينطبق عىل جممل املجتمع اإلسالمي» .
ويف النقاش بصورة عامة ،وهكذا يف املحاججة واملجادلة يفضل اإلشارة إىل اآلراء
واألفكار ووجهات النظر ،بعيدً ا عن إطالق األوصاف التي حتمل أحيانًا صفة األحكام،
حيق ألي طرف يف النقاش أن
والراجح أن ليس من غاية النقاش إطالق األحكام ،وال ّ
ُيعطي نفسه حق إطالق األحكام عىل الطرف اآلخر ،فإطالق ابن نبي صفة االضطراب
عىل فكر إقبال ،هذا املوقف يندرج يف دائرة األحكام ،وال يندرج يف دائرة النقاش.
هذه مناقشة ملناقشة ابن نبي مع إقبال ،املناقشة التي ظهر فيها ابن نبي ناقدً ا إلقبال.

( ((2مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ص.78
( ((2مالك بن نبي ،املصدر نفسه ،ص.121
( ((2هاملتون جيب ،االجتاهات احلديثة يف اإلسالم ،ص.141

دراسات وأبحاث
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الدكتورة نعيمة إدريس*

 مدخل

وطقوسا خمتلفة ،هلذا
ُعرف الدين والسلوك املتدين منذ وجود اإلنسان ألوانًا
ً
اعتربه علامء االجتامع ظاهرة اجتامعية الزمت اإلنسان منذ وجوده إىل يومنا هذا.
فاجتاه النفس إىل االعتقاد يف اهلل أو يف أي يشء آخر عىل أنه خارق له قدرات غري
حمدودة أمر معروف يف تاريخ اإلنسان وعالقته باألديان الوضعية أو الساموية؛ إذ
اإليامن هبذه القوة ور ّد احلوادث الطبيعية والبرشية إليها ،أمر طبيعي عند معظم البرش.

واملتأ ّمل يف تاريخ الفكر الفلسفي عامة ،ويف جانبه الدّ يني خاصة ،جيد
ّ
خصت ومنذ نشأهتا فكرة أو مبحث األلوهية باالهتامم األكرب
بأن الفلسفة قد ّ
خاصة مسألة البحث يف الع ّلة األوىل ،وكل ما يتعلق هبا من قسم اإلهليات
لكونه يبحث عن ع ّلة العلل التي هي مصدر هذا الوجود.
توسعت
ومل يتو ّقف البحث يف هذه املسألة عند الفكر اليوناين بل ّ
وتعمقت دائرة البحث يف العصور الوسطى مسيحي ًة كانت أم إسالمي ًة ،وليس
ّ
* كاتبة وباحثة من اجلزائر ،الربيد اإللكرتوينDris_naima@yahoo.fr :
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حتول فيه الفكر
عرص الفلسفة احلديثة استثناء عىل الرغم مما يعرف به ،من كونه
عرصا ّ
ً
اإلنساين من البحث حول الدين إىل البحث حول الطبيعة واإلنسان .عىل النقيض من ذلك
ّ
ظل ومازال الدين مسألة جوهرية موجهة لتفكري الفالسفة املحدثني من بيكون ،ديكارت،
مرورا بباسكال ،واسبينوزا ،باركيل ،هيوم ،وكانط.
هوبز،
ً

االستقراء املتأين لنصوص هؤالء الفالسفة يكشف أن اهتامم الفلسفة احلديثة بالدين
ال يقل عن اهتامم فلسفة العصور الوسطى ،وإن كان هذا االهتامم من طبيعة خمتلفة وحتكمه
طرق ورؤى فلسفية جديدة أ َّدت إىل ظهور «فلسفة الدين» بام حتويه من أسئلة ومضامني،
تُسائل وتحُ ّلل وتنتقد كل ممنوع ومقدّ س ،فهي بحث عقيل غري مق ّيد باملس ّلامت الدينية عىل
يتحرك نحو هدف مرسوم مسب ًقا ،وإنّام جيتهد عرب املقارنات والنّقد إىل
نحو قبيل ،بحث ال ّ
تأويل يشبع العقل وحيل إشكاالت الواقع الراهن.

واملتفق عليه أن «فلسفة الدين» برزت كمبحث فلسفي ونسقي منظم مع كانط يف كتابه
«الدين يف حدود العقل» ،وال شك يف ّ
أن هلذا املبحث إرهاصات قبل ذلك حيث كان للفالسفة
السابقني نظرات وحتليالت فلسفية لبعض املوضوعات الدينية ،لكنّها ال ترقى لتشكّل فلسفة للدين
متكاملة العنارص واألركان ،وحمكمة املنهج تعتمد عىل العقل وحده ومربأة عن االنحياز أو الدفاع
بالضبط ما فعله كانط مع فلسفة الدين ،ال سيام أنّه فحص احلقائق
اللاّ هويت أو العقائدي ،وهو ّ
حرا وح ّلل نقد ًّيا الدين من حيث هو دين وجتنّب طرق اللاّ هوت وأغراضه.
الدينية ً
فحصا عقالن ًّيا ًّ

وابتكارا وشمولية يف عاملنا
منهجا وجد ًة
هذه املحاولة الرائدة نجد ما يامثلها
ً
ً
اإلسالمي وحتديدً ا يف القرن العرشين مع الفيلسوف حممد إقبال والذي أثار يف كتابه «جتديد
التفكري الديني يف اإلسالم» بفصوله الستة الكثري من املسائل الدينية بمنهجية جديدة ،حيث
ناقش إشكالية جتديد التفكري الديني التي تعد قضية ملحة وعاجلة يف عاملنا اإلسالمي،
معتمدً ا عىل أفكار فلسفية جد متخصصة يف حماولة منه حماربة اجلمود عىل القديم يف الدين
ألنه ضار يف كل يشء وألنه يسد منافذ اإلقدام الروحاين ،وبالتايل اجلمود ال خيدم الدين
الذي هو يف أرفع مراتبه ليس إلاَّ سع ًيا وراء حياة أعظم كام يقول .هذا الكالم يتقاطع مع
فلسفة الدين يف نقاشها وحتليلها ونقدها لكل ما يتصل بالقضايا الدينية.

من جهة أخرى إن الثقافة املعارصة الغربية الطابع والتي يطغى عليها التحليل العلمي
كثريا ما يس ّبب احلرج يف طرح مسائل ذات صلة بالدين ،األمر الذي يفرض
واملادي ،الذي ً
كثريا
علينا أن ّ
نعجل يف معاجلة مثل هذه املسائل خاصة يف الرشق اإلسالمي ،الذي تأ ّذى ً
كثريا عىل دور الدين يف
من الثقافة الغربية املفتقدة لإليامن باهلل ،ففيلسوفنا حممد إقبال ّ
يعول ً
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إعادة توازن شخصية اإلنسان املعارص ،بل وشفاء علل اإلنسانية اليائسة ،وأكيد يعول عليه
يف إحياء أمتنا اإلسالمية ،لكن الدين الذي ال خيتزل يف الشعائر أو الكهنوت ،وإنام الدين
الذي يسعى إىل التجربة الروحية التي تسمو بصاحبها نحو حياة أرفع وأعظم.
حماولة إقبال الرائدة التي قدّ مها يف القرن العرشين يف كتابه «جتديد التفكري الديني يف
اإلسالم» عالج من خالهلا الكثري من املسائل الدينية بمنهجية ال يمكن وصفها إلاَّ باملنهجية
الفلسفية بكل امتياز ،األمر الذي خيول لنا أن نعدّ هذا الكتاب من أمهات املصنفات يف
فلسفة الدّ ين أو الفلسفة الدينية.

تتطرق إليها عادة فلسفة الدين ،وعىل
التطرق ألهم القضايا التي َّ
ويف بحثنا هذا نحاول ُّ
رأسها األلوهية والنبوة ،يف حماولة لكشف اجلديد الذي قدمه حممد إقبال بعيدً ا عن التقليد،
لكن املؤكد أن إقبال يستلهم موقفه وفهمه هلذه القضايا من فهمه الشخيص للقرآن الكريم.

 أولاً  :القرآن عند إقبال

ُولد حممد اقبال يف  9نوفمرب 1877يف سيالكوت ،الواقعة يف والية البنجاب باهلند،
األول ملحمد إقبال ،ر َّباه تربية إسالمية ،ثم ذهب به إىل مكتب حتفيظ
الوالد التّقي هو املعلم ّ
جالسا حتى يستقبل الفجر فيصيل خلف أبيه ،ثم يتلو القرآن.
القرآن يف سيالكوت حيث يبقى ً
وقد حرص أبوه((( عىل ألاَّ تكون قراءة إقبال كلامت تُلقى وآيات تُتىل ،فقال له:
«يا بني ،إقرأ القران كأنه نزل عليك» ،ويف ذلك يقول إقبال« :ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم
القرآن وأقبل عليه ،فكان من أنواره ما اقتبست ،ومن بحره ما نظمت» ،وما يالحظ هنا أن
النشأة الفكرية ملحمد إقبال ارتبطت بكتاب اهلل.
حضورا حمور ًّيا يف فكر إقبال ،لذا
يشكّل حضور الدين وكل املسائل ذات الصلة
ً
خص كل القضايا التي هلا عالقة بالدين بالتحليل والنقاش ،وبدهيي أنه أفرد اهتام ًما
نجده َّ
خاصا لإلسالم ،لذا نجده يصدر مقدمة كتابه الشهري «جتديد التفكري الديني» باحلديث عن
ًّ
القرآن الكريم يف أول مجلة وأول سطر ،ويف هذا داللة عىل جوهرية الدين عنده.
يقول إقبال« :القرآن الكريم كتاب يعنى بالعمل أكثر مما يعنى بالرأي»((( ،وهذا من
األهداف التي سعى إقبال إىل توضيحها ومتنى حتقيقها يف حياة املسلمني ،حتى ينتقلوا من

((( نجيب الكيالين ،إقبال الشاعر الثائر ،بريوت :مؤسسة احلياة ،ط ،1980 ،3ص .15
((( حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني يف اإلسالم ،ترمجة :عباس حممود ،دار اهلداية :ط ،2000 ،2أول
املقدمة ،ص .3
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حضارة الرأي أو القول بلغة طه عبد الرمحن إىل حضارة الفعل ،لكن كام أشار بنفسه أن هذا
يصعب حتقيقه؛ ألن هناك أناس بحكم مزاجهم من العسري عليهم أن يتمثلوا عا ًملا جديدً ا
ليستأنفوا احلياة عىل نسق يستلهم الرياضة الباطنية التي هي اهلدف األسمى للدين(((.

ومن األحداث الالفتة يف حياة إقبال وعالقته بالقرآن ،التي من خالهلا رسم رؤيته
«تعودت أن أقرأ القرآن بعد صالة
لإلسالم وللدين ،هذا املوقف الذي عاشه ويذكره قائلاً ّ :
الصبح كل يوم فكان أيب يراين فيسألني ماذا أصنع؟ فأقول :أقرأ القرآنّ ،
وظل عىل ذلك
ثالث سنوات متتاليات يسألني سؤاله فأجيبه جوايب ،وذات يوم قلت له :ما بالك يا أيب
تسألني نفس السؤال وأجيبك جوا ًبا واحدً ا ،ثم ال يمنعك عن إعادة السؤال من غد؟ فقال:
إنام أردت أن أقول لك يا ولدي :اقرأ القرآن كأنام ُأنزل عليك ،ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم
القرآن وأقبل عليه ،فكان من أنواره ما اقتبست ،ومن درره ما نظمت»(((.

هذا احلدث أكثر ما لفت انتباهي يف سرية حممد إقبال ،منه قد نُدرك تشكُّل الدافع القوي
لتأليفه «جتديد التفكري الديني» ،فهذا احلوار الذي َّ
ظل يدور بني أب وابنه ملدة ثالث سنوات ،ليس
كثريا.
باحلوار العادي ،مدلوالته بعيدة وعميقة ،فلو قرأنا القرآن كام لو أنه أنزل علينا الختلف أمرنا ً

قراءة إقبال املتميزة أثبت الزمن فاعليتها ،الزمن الذي كشف عن شخص فاعل،
جمدّ د ،جاء بنظرة جديدة للدين ودوره يف حياة اإلنسان ،نظرة تأسست عىل فهم ذايت ،وعىل
االستلهام من الرياضة الدينية الشخصية باعتبارها معيار صدق ،فكان املفكر املجدّ د يف
يشح فيها
زمن كانت األمة اإلسالمية تعيش ظرو ًفا صعبة عىل كل املستويات ،ظروف ّ
اإلبداع والتجديد إلاَّ عند إقبال وأمثاله.

متنوعة،
يفجر طاقات متعدّ دة ،وعالقات ّ
القرآن ليس كال ًما ُيتىل وفقط ،وإنام جيب أن ّ
أو بام أسامه إقبال «الرياضة الدينية» .إن اهلدف الرئيس للقرآن هو أن يوقظ يف نفس اإلنسان
شعورا أسمى بام بينه وبني اخلالق وبني الكون من عالقات متعدّ دة ،لقد كان هذا املنزع
ً
التعليمي للقرآن هو الذي جعل غري املسلمني أمثال الشاعر جوته يصفون الدين اإلسالمي
بوصفه قوة مهذبة مؤدبة(((.
تأمالت إقبال يف القرآن الكريم جعلته يقف عىل عديد احلقائق التي مكّنته من
الكشف عن عمق وشمولية النظرة القرآنية ،األمر الذي جعله ُيقارن اإلسالم بأديان أخرى

((( املصدر نفسه ،ص .3
((( أبو احلسن عيل احلسيني الندوي ،روائع إقبال ،دمشق :دار ابن كثری ،ط م2006 ،م ،ص .52
(((إقبال ،جتديد التفكري الديني ،ص .17
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كاملسيحية ،ليقف عىل فاعلية الدين اإلسالمي التي تنبع من الذات ،ولكن دون أن تفصل
هذه الذات عن عامل الطبيعة أو املادة.

يقول إقبال« :لقد واجهت النرصانية يف أول عهدها املعضلة نفسها (-يقصد معضلة
عالقة الدين باحلضارة املادية) -فكانت أعظم ما عنيت به أن تبحث عن مستقر للحياة
يقر هذه النظرة متا ًما ،و ُيكملها بنظرة أخرى هي أن النور
الروحية قائم بنفسه ...واإلسالم ّ
ييضء هذا العامل اجلديد املتجيل ليس غري ًبا عن املادة بل هو متغلغل يف أعامقه»(((.
والذي يفهم من هذا أن اإلسالم رغم سعيه نحو الروح إلاَّ أن السعي ال يتحقق
إلاَّ بالتعامل مع املادة ،ومها يف األصل ليسا متناقضني وهو السعي نفسه الذي قامت به
املسيحية لكن رأت احلل يف إقصاء ونفي املادة وهنا نقطة االختالف.

القرآن الكريم حيمل معنى التجدُّ د ،و ُيبصرِّ نا بحقيقة التغيرُّ الذي ينشده إقبال ،والذي
غاب عن املسلمني ففضلوا النظر العقيل عىل العميل مفضلني اجرتار ما قاله السلف ،دون
أن يسامهوا بدورهم يف احلضارة الراهنة وتركوا األمر لغريهم ليقودوا حضارة اليوم التي
تفتقد لإليامن؛ لذا يؤكد إقبال أن «اجلمود عىل القديم ضار يف الدين كام هو ضار يف أية
ناحية أخرى من نواحي النشاط اإلنساين ،فهو يقيض عىل حرية الذات املبدعة ويسد املنافذ
اجلديدة لإلقدام الروحاين ،وهذا هو السبب يف عجز الطرق التي أنتجها صوفية القرون
الوسطى عن ختريج أفراد هلم قوة االبتكار عىل كشف احلق»(((.
يف إشارة إقبال لعجز الطرق الصوفية عىل الدفع باملسلم قد ًما نحو اإلبداع رغم ما
للصويف من جماهدة روحية أو رياضة دينية لتم ّثل احلقيقة ،إلاَّ أن التقليد واجلمود حاال دون
ذلك ،معظم صوفية العصور الوسطى يف عاملنا اإلسالمي كرسوا االستسالم إىل الواقع
الترضع والدعاء هلل لينقذ املسلمني مما
السلبي والسكون فيه مبتعدين عن املجتمع ،مفضلني
ُّ
يعانون من فتن وضعف أطمع األعداء فيهم.
لكن ال يفهم من هذا الكالم رفض إقبال للتصوف فهذا موقف نقدي فقط ،ألن
كثريا عىل ما يسميه الرياضة الدينية التي
تقديره للتصوف معروف ،بل إن إقبالاً يعول ً
بإمكاهنا عمل الكثري رشيطة أن تلتحم بالواقع ومتطلباته ،ألن «الدين وهو يف جوهره احلياة
الواقعة فهو الطريقة اجلدية الوحيدة للبحث يف احلقيقة ،والدين بوصفه نو ًعا من رياضة
يصحح أفكارنا يف فلسفة اإلهليات أو جيعلنا عىل األقل نشك يف احلركة العقلية
عالية رفيعة
ّ
((( إقبال ،جتديد التفكري الديني ،ص.17
((( املصدر نفسه،ص.216
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البحتة التي تكون هذه األفكار»(((.

يوحد بني طرق املعرفة وخيلق
إن اإلسالم بفضل عقيدة التوحيد ،متكّن من أن ّ
تكاملاً بينها ،الطريق العقيل مهم ورضوري لكن ال جيب أن نثق يف احلركة العقلية ثقة عمياء
كام تفعل احلضارة الغربية ،مصادرنا الدينية بإمكاهنا فعل الكثري ،خاصة يف إدراك مباحث
امليتافيزيقا أو فلسفة اإلهليات.

كثريا عىل الدين كمنهج يوصله إىل احلقيقة ،لكن برشط أن يتم االلتفات
إقبال ّ
يعول ً
إىل االجتاه التجريبي للقرآن ،أو كام يقول« :وإنه ألمر عظيم ح ًّقا أن يوقظ القرآن تلك الروح
التجريبية يف عرص كان يرفض عامل املرئيات بوصفه قليل الغناء يف بحث اإلنسان وراء اخلالق»(((.

والذي يعنيه إقبال باالجتاه التجريبي للقرآن ،العلوم التجريبية التي قامت عىل دعوة
القرآن العملية التجريبية التي خدمت املسلمني ،وكانت سب ًبا يف النهضة األوروبية الح ًقا ،بعد أن
تراجع املسلمون عن فهم القرآن كام جيب واستدرك العامل املسيحي خطأه يف رفض العامل احليس.

اجلانب العميل للدين يرتجم اهلدف األسمى منه ،الذي هو حتقيق صالح اإلنسان
وهدايته وتدبريه لنفسه وتك ُّيفه مع معاشه ومع غريه ،مرا ٍم أساسية للدين تحُ ّقق حفظ
تضمنها الدين نفسه وبينَّ
اإلنسان من كل النواحي ،وبدهيي لن تتح ّقق هذه املقاصد إلاَّ إذا ّ
السبل إىل جتسيدها .يقول إقبال« :وإذا كانت غاية الدين وهدفه األسمى يف تك ُّيف اإلنسان
وهدايته يف تدبريه لنفسه ،ويف صالته بغريه ،فقد أصبح من اجليل أن احلقائق التي يشتمل
عليها الدين ينبغي ألاَّ تبقى غري مقررة ،فام من أحد من الناس ُيقامر باإلقدام عىل عمل ما
عىل أساس مبدأ خلقي مشكوك يف قيمته»(.((1
هذه الرؤية اإلجيابية الفاعلة للدين وللدين اإلسالمي حتديدً ا التي تش َّبع هبا إقبال ونافح
ِ
مرب ًيا له ومرشدً ا،
عنها ،مل تأت صدفة ،فالفضل كل الفضل ُير ّد إىل مدرسة اإليامن التي كانت ّ
جمرد عقيدة أو تصديق بسيط ،بل هو مزيج
بل هي مصدر ّ
قوته ومنبع حكمته ،إيامن إقبال ليس ّ
اعتقاد وحب ،فقد كان شديد اإليامن باإلسالم ورسالته ،مقتن ًعا أن اإلسالم هو الدين اخلالد ،بل
إن إقبالاً ُيرجع الفضل يف تكوين شخصيته ومتاسكه أمام مغريات احلضارة الغربية ،ومتاسكه أمام
يتعرض للنبوة بالنقاش والتحليل.
املادة التصاله بالنبي  Kوالذي ّ
خيصص احلديث عنه عندما ّ

لقد كان حممد إقبال شديد االعتداد هبذا اإليامن ،كثري االعتامد عليه ،يعتقد أنه هو

((( املصدر نفسه ،ص .217
((( املصدر نفسه ،ص . 23
( ((1املصدر نفسه ،ص .8
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قدرا من العلم والعقل ،كذلك املعلومات واملحفوظات ال تساوي
ّ
قوته وميزته ،وأنه أعظم ً
هذا اإليامن البسيط ،فهو يقول« :مل يستطع بريق العلوم الغربية أن ُيبهرين و ُيغيش بصرييت
وذلك ألنني اكتحلت بإثمد املدنية»(.((1
ومل يزل حممد إقبال إىل آخر عهده بالدنيا ،يغوص يف بحر القرآن ،فيخرج بعلم جديد
وإيامن جديد ،وكلام تفتّحت دراسته ازداد إيامنًا بأن القرآن الكريم هو الكتاب اخلالد األزيل
والعلم األبدي وأساس السعادة.

مصدرا للشعر الرقيق ،والعلم العميق ،واحلكمة
إيامن إقبال وحبه لإلسالم كانا
ً
الرائعة ،والشخصية الفذة ،أي الدين الذي يدفع بصاحبه قد ًما ،يقول« :وتزيد احلياة الدينية
يف طموح اإلنسان إىل االتصال املبارش باحلقيقة القصوى ،وهنا يصبح الدين مسألة متثل
شخيص للحياة والقدرة ،ويكسب الفرد شخصية حرة ال بالتحلل من قيود الرشيعة ،ولكن
بالكشف عن أصلها البعيد يف أعامق شعوره»(.((1
وانطال ًقا من هذه املبادئ فهم إقبال القرآن الكريم ،وأقبل عىل دراسته واالهتداء به
يف حل مشكالت العرص.

 ثان ًيا :اهلل (الذات) والصفات يف فلسفة إقبال

وأي كتاب مقدس ال بد أن
أي دين ّ
هذا فيام خيص عالقة إقبال بالقرآن الكريم ،لكن ّ
تصور إقبال هلل؟ إقبال هنل من الدرس القرآين الكثري
يدور ويتمحور حول إله يعبد ،فام هو ّ
أيضا عنده.
كام سبقت اإلشارة ،لكن كان لدرس الفلسفة
حضورا قو ًّيا ً
ً
يطلق إقبال اسم «الذات» عىل «اهلل» ،فام تعليله لذلك ،ومن أين استقى هذه الفكرة،
هل استوحاها من مصادره اإلسالمية القرآن خاصة ،أم تعود إىل دراسته للفلسفة اإلسالمية
والفلسفة الغربية؟
كبريا من املناقشات يف تاريخ الفكر
كام نعلم (اهلل والصفات) مبحث أخذ ح ّي ًزا ً
الفلسفي اإلسالمي ،وأفىض إىل جدال عميق بني الفرق الكالمية والفالسفة وعلامء الدين.
وبإجياز نجم عن هذا اجلدال التعطيل والتجسيد لذات اهلل ،وكالمها يرفضه إقبال؛ ألن
فكرة التجسيد جتعل من اهلل شي ًئا من األشياء ،كام أنه ال يستسيغ تلك املفاهيم املعنوية التي
بلورها الفالسفة املثاليون التي جتعل الذات اإلهلية فكرة جمردة غري مستقرة يف الذهن.

( ((1أبو احلسن الندوي ،روائع إقبال ،دمشق :دار الفكر ،ط ،1975 ،1ص .31-29
( ((1جتديد التفكري الديني ،ص .214
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وهلذا نجد إقبال يطلق عىل «اهلل» اسم «الذات األوىل» ليتخذ موق ًفا جيعل من الذات
اإلهلية تسمو عىل التجسيد والتجريد يف آن واحد ،مؤكدً ا عىل وجود اهلل ،الذي له صفة
الكامل ويعلو عىل كل عقل.
وجد إقبال يف كلمة الذات ما يمكّنه من حتقيق أهدافه الفلسفية التجديدية .ولكي
تصور الذات اإلهلية عىل نحو الذات اإلنسانية،
يقرب أفكاره إىل فهم الناس قال بإمكانية ّ
ويظهر ذلك رصاحة يف قوله« :وإذا كانت حياتنا الشعورية يف الوقت نفسه هي نقطة البدء
الوحيدة لكل معرفة ،فإنا ال نستطيع أن نتجنب القصور يف فهم احلقائق عىل ضوء جتربتنا
وتصور الذات اإلهلية كالذات البرشية أمر ال مفر منه ،وبخاصة يف فهم
الداخلية ذاهتا،
ّ
(((1
احلياة؛ ألن احلياة ال يمكن فهمها إلاَّ من داخل النفس» .

وهنا نرى إقبالاً خيرج عماَّ كان مألو ًفا يف الرتاث الكالمي والفلسفي اإلسالمي ،كام
يبدو تأ ُّثره ببعض الفالسفة الغربيني ،فإطالق اسم الذات عىل اهلل وتصورها عىل أهنا تتصف
التصور للذات
يقرب مفهوم الذات اإلهلية من األذهان ،وهذا
ّ
بصفات البرش ،أراد منه أن ّ
اإلهلية ينبغي فهمه عىل أنه يعرب عن أن الوجود اإلهلي وهو وجود روحي ،حيث يتَّصف
بالدوام والبقاء واخللق ،وهبذا النوع من التفسري فإن حممد إقبال يتجاوز النظرة السلبية
للوجود اإلهلي التي قدَّ متها التفسريات العقلية والتي تصف الذات وص ًفا تعطيل ًّيا جامدً ا(.((1

يرضب إقبال لنا عديد األمثلة من الفلسفة اإلسالمية التي اكتفت بالتجربة الشعورية
الظاهرة بدل الباطنية ،فراحت تسلب الذات اإلهلية الصفات التي توجد يف البرش ،من ذلك
تصور حياة اهلل عىل مثال حياة البرش «الذي حدا بابن حزم األندليس املسلم ،إىل الرتدد يف
ُّ
يسمى ح ًّيا ،ال ألنه حي بحياة
نسبة احلياة إىل اهلل ،فقال يف براعة لبقة« :إن اهلل ينبغي أن ّ
كباقي البرش ،بل ألن القرآن وصفه بذلك»( .((1هذا كان املخرج البن حزم ألنه مل يغص يف
أعامق التجربة الدينية واكتفى بالظاهر.
كذلك بالنسبة لصفة التغيرُّ  ،الفالسفة اعتربوها صفة نقص بالنسبة للذات اإلهلية مما
جمردة من البواعث،
أ َّدى إىل أن تُتصور الذات اإلهلية «عىل أهنا مجود مطلق ،وحيدة راكدةّ ،
وعدم مطلق .لكن التغيرّ بالنسبة للذات اخلالقة ال يمكن أن يكون معناه النقص ،وكامل
الذات اخلالقة ليس يف أهنا ركود نتصوره آل ًّيا عىل النحو الذي يكون ابن حزم قد تأ َّثر فيه

( ((1حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني ،ص.71
( ((1زيتوين الرشيف ،حممد إقبال وشذرات من فلسفته اإلحيائية ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية،
 ،2010د.ط ،ص.70
( ((1جتديد التفكري الديني ،ص .74
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بأرسطو ،وإنام كامل الذات يف األصول الشاملة ،لقوهتا اخلالقة وبصريهتا املبدعة التي ال
حد ملداها»( ،((1أي اهلل املحرك الذي ال يتحرك باملعنى األرسطي ،هو الذي حجب عن
املسلمني صفة التغيرّ باملعنى الذي ال يمس الكامل اإلهلي.
يقر بأن هذه الذات
والكالم نفسه ُيقال عن صفة النهائية للذات اإلهلية ،فإن إقبالاً ّ
ال يمكن تصورها متناهية بمعنى التناهي املكاين ،ألن طبيعتها غري قابلة للتقدير الكمي
كالذات اإلنسانية املحدودة بالبدن ،ولكن ال هنائية الذات تبدو يف ال هنائية إمكاناهتا ،وهي
قدرهتا عىل كل يشء كالقدرة عىل اخللق مثلاً فتلك ال هنائية يف الكيف ال يف الكم( ،((1هذا
يقودنا للحديث عن أهم الصفات اإلهلية عند إقبال.

 -1وحدانية اهلل (صفة الوحدانية)

يتضح رأي حممد إقبال يف وحدانية اهلل بصورة ال جدال فيها ،يف ذلك التمييز الذي
وضعه بني صفات الذات اإلهلية وصفات الذات اإلنسانية والعالقة بينهام ،فيام خيص
وحدانية اهلل ينطلق إقبال من اإلسالم ،حيث يرى أن القرآن لكي يؤكد وحدانية الذات
األوىل يطلق عليها اسم اهلل ،وقد استدل عىل ذلك بسورة اإلخالصُ ﴿ :ق ْل ُه َو ال َّل ُه َأ َحدٌ
الص َمدُ ( )2لمَ ْ َي ِلدْ َولمَ ْ ُيو َلدْ (َ )3ولمَ ْ َي ُك ْن َل ُه ُك ُف ًوا َأ َحدٌ ﴾.
( )1ال َّل ُه َّ
ومن هذه السورة يعترب أن الفرد الكامل هو خيتلف عماَّ سواه بوصفه ذاتًا فريدة ال نظري
هلا ،وجيب أن نتصوره بري ًئا من امليل إىل التوالد املضاد له ،وهذه اخلاصية من خصائص الذات
الكاملة التي هي عنرص من أهم العنارص الالزمة يف مفهوم الذات اإلهلية كام صورها القرآن(.((1

إن رشح إقبال هلذه السورة يطابق رشح املفرسين ،حيث اعترب سورة اإلخالص هي
سورة فقه التوحيد التي يبدو من خالهلا أن اهلل هو الواحد املقصود باحلوائج واملصمود إليه
فيها ليقضيها وفق حكمته ،وأنه هو الواحد الذي ال نظري له وال شبيه له يف تصور أحد.

ويربط إقبال فكرة الوحدانية بمعنى الفرد ،فإذا كان اإلقرار بالوحدانية ال جدال فيه،
فإن تأ ّمل معنى الفرد وفهم املعنى التام الذي حيمله لفظ الفرد يثري صعوبة كبرية يف أذهان
الناس .وحتليل إقبال ملعنى الفرد يستخدم فيه مقاربات أخرى هبدف املقارنة والنقد.
«التطور املبدع» الذي يقول:
من ذلك ذكره للفيلسوف الفرنيس برغسون يف كتابه
ّ
«يمكن أن يقال يف الفردية :إنه بينام نجد امليل إىل حتقيق الفردية ماثلاً يف كل يشء يف الوجود

( ((1جتديد التفكري الديني.75 ،
( ((1زيتوين الرشيف ،حممد إقبال وشذرات من فلسفته اإلحيائية ،ص.75
( ((1جتديد التفكري الديني ،ص .79
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ونجد امليل إىل التوالد يعارضها دائماً  ،فلكي تكون الفردية كاملة جيب ألاَّ يمكن ألي جزء
أمرا مستحيلاً  ،فأي معنى
منفصل بجسم من أي يعيش مفرت ًقا عنه ،ولكن هذا جيعل التوالد ً
(((1
للتوالد سوى بناء جسم عضوي جديد بواسطة جزء انفصل عن جسم عضو قديم؟!» .
الفردية الربغسونية نجدها توحي بأهنا متجدّ دة وذلك بحسب عامل التوالد الذي ينشأ
عنه يشء آخر ٍ
مناف لألصل ومتغيرّ عنه ،ولكن هذا يتعارض مع وصف الذات الكاملة أن تكون
ذاهتا وخارج ذاهتا كقولني متعارضني ومتناقضني ،وهو وصف يقف ضد صفة الكامل املطلق.
من هنا يرى إقبال أن صفة الفرد ال جيب أن تفهم يف سياق ما نعيشه يف الواقع؛ ألن جتسيد
تصورات الناس ،وألن
صفة الفردية يمنحها ضع ًفا ،بل تعدّ د اآلراء جيعلها متباعدة حسب ّ
تشبيها حس ًّيا واقع ًّيا جيعلها بارزة أكثر،
املحسوس درجة من درجات التجيل اإلهلي ،نجد هلا
ً
(((2
وهذا أقوى دليل عىل أن اإلحساس أحد مسالك املعرفة املتعدّ دة املوصلة للحقيقة املطلقة .

 -2العلم اإلهلي

متييزا بني العلم اإلنساين والعلم اإلهلي حيث اجته إىل القول :إن العلم
يضع إقبال ً
اإلنساين نسبي مرتبط بملكات اإلنسان ،والتي مهام بلغت من قوة عىل إدراك األشياء
ومعرفتها فإهنا ستظل متناهية؛ وذلك ألن العلم اإلنساين يقوم عىل أمرين اثنني مها :الذات
العارفة من جهة واملوضوع املعروف من جهة أخرى.

ولذلك فإن الذات اإلنسانية تواجه املوضوع املدرك كحد متم ّيز عن الذات العارفة،
التي تعلمه بالقياس إىل املوضوع املدرك الذي يواجه الذات العارفة ،وعليه فإن العلم
اإلنساين علم نسبي ،وهذا العلم ال ينصب عىل العلم اإلهلي املطلق واملحيط بكل يشء من
حيث هو فعل من أفعال اإلدراك مقرر غري قابل للتجزئة ،فيه حييط اهلل مبارشة يف «آن» من
«آنات» الزمن جمرد التاريخ كله عىل اعتباره نظا ًما حلوادث معينة(.((2
ُون فيِ َش ْأ ٍن وما َت ْت ُلو ِمنْه ِمن ُقر ٍ
آن َولاَ َت ْع َم ُل َ
﴿و َما َتك ُ
ون
وقد بدا ذلك
واضحا يف قولهَ :
ً
ُ ْ ْ
َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون فيه َو َما َي ْع ُز ُب َع ْن َر ِّب َك م ْن م ْث َقال َذ َّرة فيِ الأْ َ ْر ِ
يض َ
ض
ِم ْن َع َم ٍل إِلاَّ ُكنَّا َع َل ْيك ُْم ُش ُهو ًدا إِ ْذ تُف ُ
َاب ُمبِ ٍ
السماَ ِء َولاَ َأ ْص َغ َر ِم ْن َذلِ َك َولاَ َأ ْكبرَ َ إِلاَّ فيِ ِكت ٍ
ني﴾(.((2
َولاَ فيِ َّ
وخيتلف حممد إقبال عن الفالسفة الذين سبقوه حول قضية العلم اإلهلي املطلق،

( ((1املصدر نفسه ،ص.78-79
( ((2املصدر نفسه ،ص.75-76
( ((2املصدر نفسه ،ص.93
( ((2سورة يونس.61 :

30

دراسات وأحباث

إذ كان موقفهم منها يوحي بأن العامل عامل مغلق وأن املستقبل أمر مقرر وتقدير سابق غري
وقدرا أعىل ،هذا الفهم ال يقبله
قابل للتغيري لنمط معني من احلوادث ،فهو يشبه قضاء
ً
إقبال ويرفضه؛ ألن العلم اإلهلي عنده قوة حية مبدعة ،وينبغي تصور ذلك لتفسري خلق اهلل
املستمر لألشياء وعالقته بمخلوقاته.

 -3اإلرادة اإلهلية

يرجع إقبال ويطلق صفة املطلقية عىل اإلرادة اإلهلية ويرى عدم حمدوديتها ،وذلك
جيل واضح يف استشهاده دائماً من القرآن الكريم ،وذلك يف قوله تعاىل ﴿ ُق ِل ال َّل ُه َّم َمالِ َك
ِ
ِ
ِ
ممِ
ِ تيِ
المُْ ْلك ت ُْؤ المُْ ْل َك َم ْن ت ََشا ُء َو َتن ِْز ُع المُْ ْل َك َّ ْن ت ََشا ُء َوتُع ُّز َم ْن ت ََشا ُء َوتُذ ُّل َم ْن ت ََشا ُء بِ َيد َك الخْ َيرْ ُ
ٍ
توضح دائماً وتُؤكد بصورة
إِن ََّك َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ء َق ِد ٌير﴾( ،((2وهنا نرى أن الروح القرآنية ّ
قاطعة عىل القدرة اإلهلية و ُمطلقيتها.
تصويرا
يصور الطبيعة
ً
هذا ما دفع بإقبال إىل القول بأن القرآن ّ
واضحا بوصفه علماً
ً
يتألف من قوى يتع ّلق بعضها ببعض ،وعىل هذا فهو يعترب قدرة اهلل املطلقة وثيقة االتصال
متعسف صادر
بحكمته اإلهلية ،كام يرى أن قدرة اهلل غري املتناهية ال تتجىل يف وصف ما هو ّ
عن اهلوى وإنام يف التواتر امل ّطرد ،مب ّينًا أن قدرة اهلل املطلقة وصلتها الوطيدة بحكمته وإرادته
التي شاءت أن يكون الكون تاب ًعا لنظام مدبر حمكوم بقوانني دقيقة ،جاءت مفصلة يف
القرآن(.((2

وتتّصف الذات اإلهلية بصفات عقلية أخرى بحتة مثل اخللق والقدرة والقدم واخللق
تصور واحد ،فالعامل حادث واهلل ليس كذلك .كام يميل إقبال إىل القول بفكرة اخللق
م ًعا يف ّ
املتصل التي حاول األشاعرة إثباهتا ،وذلك لسببني مها :إهنا أقرب إىل روح القرآن وإىل
العلم احلديث .وأما صفة القدم فإهنا تستدعي القول بحدود الزمان واملكان ،وهذا ما
أيضا.
استدعى انتباه الصوفية واملتكلمني يف آن واحد ،وهو ما تؤيده اآليات القرآنية ً

املالحظ فيام تقدّ م من رؤية إقبال التجديدية للدين من خالل فهمه الذايت للقرآن،
والذي ترمجه يف تقديم رؤيته هلل والصفات ،حاد عن املألوف يف الرتاث الفلسفي .إقبال
تربيرا أو
يثبت الصفات للذات اإلهلية التي هي نفسها موجودة عند اإلنسان ،ويعطي
ً
تفسريا تأثر فيه بفهمه اخلاص إىل جانب ما عثر عليه من مؤ ّيدات يف
خاصا به،
تفسريا
ًّ
ً
ً
قراءته للفلسفة الغربية التي تدعم جتربته الشخصية يف الرياضة الدينية.
( ((2سورة احلديد.29 :
( ((2الرشيف الزيتوين ،حممد إقبال وشذرات من فلسفته اإلحيائية ،ص.81
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 ثال ًثا :أدلة وجود اهلل

إلثبات الذات الكلية يعود إقبال إىل التاريخ وإىل مايض الفلسفة وحارضها ،ليناقش
مضمون األدلة وقيمتها حتى يوصلنا إىل املسلك الطبيعي واحلقيقي الذي عىل أساسه ال
يرتك أي شك يف قيمتها( ،((2وهذه األدلة ال ينقدها مبارشة ،بل يعرضها للتحليل املنطقي
ليتّخذ منها موق ًفا وهي من الفلسفة املدرسية.

الدليل الكوين:

و ُيعرف كذلك بالدليل الطبيعي وهذا طب ًعا لقوله تعاىل﴿ :سن ُِرهيِم َآ َياتِنَا فيِ الآْ َ َف ِ
اق
ْ
َ
َوفيِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َحتَّى َي َت َبينَّ َ لهَ ُ ْم َأ َّن ُه الحْ َ ُّق﴾( ،((2ويقوم هذا الدليل الكوين عىل العل ّية ،وهو
معروف عند الفالسفة والقدماء ،وهو عند إقبال -كام عند غريه متا ًما -قائم عىل أساس
النظر إىل الكون عىل اعتبار أنه معلول (خملوق) ٍ
متناه وأن لكل معلول ع ّلة ،وملا كانت العلل
ال تتسلسل إىل ما ال هناية إذن :ال بدّ االنتهاء إىل ع ّلة أوىل(.((2

ربر ذلك بأنه كلام كانت العلة واملعلول متضايفني
لكن هذا الدليل يرفضه إقبال ،وي ّ
فتناهي املعلول بالرضورة ال ُيعطينا إلاَّ علة متناهية أو سلسلة غري متناهية من علل متناهية،
ثم نجد أن الوقوف عند هذه السلسلة عند حد معني ،وكذا االرتفاع بعلة من العلل إىل مقام
علة أوىل هو إهدار لقانون العلة نفسه ،وال يمكن أن يقال يف العلة التي يحُ يل إليها الدليل أهنا
واجبة الوجود؛ ألنه يف عالقة العلة باملعلول ال بدّ أن يكون كل من الطرفني واج ًبا بالنسبة
إىل اآلخر ،فهذا الدليل يقوم عىل أساس االنتقال من املعلول املتناهي إىل ع ّلة غري متناهية.

الدليل الغائي

يرى إقبال أن هذا الدليل ليس أفضل من سابقه ،فهو يقوم عىل تقصيّ املوجودات وما
يوجد بينهام من تنظيم وإحكام ،والذي يستنتج منه وجود موجود عامل بنفسه ال هنائية لعقله
يزودنا يف أحسن صورة بوجود خمرتع ال بوجود خالق .وحتى
وقدرته .وهذا الدليل عند إقبال ّ
لو افرتضنا أن هذا الدليل يوصلنا إىل خالق للامدة ،فهذا اخلالق يكابد املتاعب يف تشكيله للامدة.

وهذا شبيه متا ًما بام يعمل عليه الصانع من البرش ،وليكن الفنان مثلاً  ،وهذا ما يؤ ّدي
إىل القول بتامثل غاية الفن مع غاية الطبيعة .إقبال ينفي هذا التامثل ألن الصانع من البرش
( ((2أمحد فؤاد عبد الرمحن ،املثالية اإلسالمية يف شعر إقبال ،جملة األمة ،العدد  ،3ص.41
( ((2سورة فصلت.53 :
( ((2حسن حنفي ،حممد إقبال فيلسوف الذاتية ،بريوت :دار املدار اإلسالمي الطبعة األوىل  ،2009ص.492
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ال يستطيع أن يتم صنعته إلاَّ إذا انتقى مواد ُصنعه وعزهلا عن مواضعها وعن عالقتها ،أما
الطبيعة فهي تُؤلف نظا ًما من أجزاء يتو ّقف بعضها عىل بعض( .((2قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َخ َل َق
ات طِبا ًقا ما تَرى فيِ َخ ْل ِق الرحمْ َ ِن ِمن َت َفاو ٍ
سبع سمو ٍ
ت َف ْار ِج ِع ا ْل َبصرَ َه ْل ت ََرى ِم ْن ُف ُط ٍ
ور﴾(.((2
ْ ُ
َ َْ َ ََ
َّ
َ َ َ
َ

الدليل الوجودي

ُيعترب هذا الدليل من أشهر األدلة يف الفلسفة الوسيطة ينسب إىل القديس آنسلم،
وطوروه ،ويعرضه إقبال عىل النحو الذي عرضه ديكارت قائلاً :
استعاره عديد الفالسفة ّ
«إن القول بأن صفة ما تنحل يف طبيعة يشء أو يف مفهومه ُيساوي القول بأن هذه الصفة
الوجود داخل يف ماهية
ووجوب ُ
تصدق عىل هذا اليشء ،وأنه ُيمكن أن تُوطد ُوجودها فيهُ ،
اهلل أو يف مفهومه وعىل هذا يمكن بحق أن تُؤكّد صفة الوجود الواجب هلل وأن اهلل موجود».
التصور الذهني ألسبقية املاهية عىل الوجود.
هذا دليل يقيم احلقيقة انطال ًقا من
ُّ
و ُيضيف ديكارت إىل هذا الدليل دليل الكامل كام يعلق إقبال« :إذن يستحيل أن تكون
الصورة الذهنية للكامل التام مستمدة من القدم ...إذن ال بد أن تكون ألقيت إليه بواسطة
كائن طبيعته أكثر مجالاً  .والذي يعنيه هذا الدليل هو أن العقل اإلنساين يتم ّثل فكرة الكامل
التي جاء هبا ديكارت ،التي ال بد هلا ما يقابلها يف الوجود اخلارجي ،ولذلك فوجودها يف
الذهن له ما يربرها يف اخلارج ،وهذا ما جيعلنا نؤمن بوجود الكائن الكامل وهو اهلل»(.((3
إن موقف إقبال هو الرفض جلميع هذه األدلة العقلية ،وهو موقف الفيلسوف كانط
نفسه الذي أشاد به إقبال يف معرض حديثه .وهيدف إقبال إىل وضع العقل وبراهينه يف دائرة
املحدود الذي ال يرقى إىل معرفة احلقيقة النهائية ،ويف الوقت نفسه تقديم البديل الذي يرى
فيه املسلك الصحيح إلدراك احلقيقة ،وهي التجربة الدينية أو الصوفية ،ويظهر ذلك يف
فلسفته التي تأخذ بمبدأ التأويل الروحي للحقيقة ،فمعارضة إقبال لألدلة عىل وجود اهلل
إنام تكشف مرة أخرى ع ّلة مسار فلسفته وطبيعة احلقيقة التي يسعى اليها.

 راب ًعا :النُ ُب ّوة عند حممد إقبال

حتدث إقبال عن اهلل والصفات ،لكن نجد ملبحث النبوة عنده أمهية ،فاإلسالم يقوم
عىل القرآن وعىل عقيدة التوحيد ولكن عىل النبي حممد عليه الصالة والسالم خاتم األنبياء
( ((2حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني ،ص.37
( ((2سورة امللك.3 :
( ((3املصدر نفسه ،ص .39
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أيضا ،وهذا يعني ختم الرسالة ،وفهم هذه الفكرة حسب إقبال جيعلها حتمل ُبعدً ا جوهر ًّيا،
ً
أي قطعية اإلنسان بكل إمكانية لتجدّ د الوحي ،وكيف ينعكس ذلك عىل وعي اإلنسان
كدافع إىل السعي إىل الكامل ،ووضع قدراته العقلية يف اتصال عميل ،وخلق املنهج البديل
للسيطرة عليه بدل انتظار وحي جديد ،إذن ما معنى النبوة عند حممد إقبال؟

تناول حممد إقبال النبوة يف حمارضة بعنوان «روح الثقافة اإلسالمية» حيث استهلها
بقول لويل صالح عبدالقدوس اجلنجوهي إذ يقول« :صعد حممد النبي العريب إىل الساموات
العىل ثم رجع إىل األرض ،قسماً بريب لو أين بلغت هذا املقام! ملا ُعدت أبدً ا».
إقبال يدرج النبوة ضمن التجربة الدينية ،لكنه يربز االختالف بني «الوعي النبوي»
و«الوعي الصويف» ،يقول« :لعله من العسري أن نجد يف األدب الصويف كله ما يفصح يف عبارة
واحدة منه عن مثل هذا الفرق بني الوعي النبوي والوعي الصويف ،فالصويف ال يريد العودة من
مقام الشهود وحتى حني يرجع منه –وال بد أن يفعل -فإن رجعته ال تعني اليشء الكثري بالنسبة
للبرش بصفة عامة ،أما رجعة النبي فهي رجعة مبدعة ،إذ يعود ليشق طريقه يف موكب الزمان
ابتغاء التحكم يف ضبط قوى التاريخ وتوجيهها عىل نحو ينشئ به عا ًملا من املثل العليا جديدً ا»(.((3

من خالل هذا القول نجد أن إقبالاً يربز اهلدف النهائي لكل من الوعي الصويف القائم
عىل الوحي ،ويسعى إىل التغيرّ وإبداع حياة جديدة بقيم سامية ،وينطلق منه لتربز غايات
كتوجه يغيرّ مسار اإلنسان والتاريخ من خالل وضع
حمدّ دة ليست متعلقة باإلنسان كفرد وإنام
ّ
نقاط ارتكاز جديدة ثابتة ال يمكنها أن تتغيرّ ؛ ألهنا تعبرّ عن احلقيقة املطلقة الثابتة.
أما الوعي الصويف فهو ينشده لكي يصل إليه ،وعمل الصويف يبقى فرد ًّيا ،يف حني
أن عمل النبي ينتقل إىل املجتمع ،كام يؤكد هذا يف قوله« :فمقام الشهود عند الصويف غاية
هزا ،وقد
تقصد لذاهتا ،لكنه عند النبي يقظة ملا يف أعامقه من قوى سيكولوجية هتز الكون ًّ
تغيريا تا ًّما».
قدّ ر هلا أن تغيرّ نظام العامل اإلسالمي ً
حصله النبي يف
يعرف حممد إقبال النبوة عىل أهنا «رضب من الوعي الصويف ينزع ما ّ
توجيها
مقام الشهود إىل جماوزة حدوده ،وتلمس كل سانحة لتوجيه قوى احلياة اجلمعية
ً
أغوارا ال
جديدً ا وتشكيلها يف صورة مستحدثة ،فاملركز املتناهي من شخصية النبي يغوص
ً
(((3
هنائية ،ليطفو بقوة جديدة تقيض عىل القديم وتكشف عن توجيهات جديدة للحياة» .
يوضح إقبال طبيعة الوحي باعتباره الصلة القائمة بني اهلل والنبي ،ويرى أنه ظاهرة

( ((3املصدر نفسه ،ص.147
( ((3جتديد التفكري الديني ،ص.148
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عامة من ظواهر الوجود ،فالظواهر البيولوجية والفسيولوجية يف عاملي احليوان والنبات إنام
يوجه احلياة كلها يف اجتاهها اخللاّ ق .والقرآن نفسه يستعمل
تستمد اجتاهها من اإلهلام الذي ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿و َأ ْو َحى َر ُّب َك إِلىَ الن َّْح ِل َأن اتخَّ ذي م َن الجْ َبال ُب ُيوتًا َوم َن
الوحي لعوامل خمتلفة ،كقوله تعاىلَ :
الش َج ِر َوممِ َّا َي ْع ِر ُش َ
َّ
ون﴾(.((3
مما سبق نجد أن إقبالاً يعترب النبوة ظاهرة طبيعية أملتها املراحل التطورية للبرشية،
تتطور أحيانًا إىل ذروة الوحي النبوي لتوجيه
ففي طفولة البرشية كانت القوى الروحانية ّ
الناس وحتقيق مصاحلهم .فالنبوة -التي هي ثمرة القوى الروحانية الفطرية -كانت وسيلة
تطور
لالقتصاد يف التفكري ومتييز النافع من الضار ،وذلك خالل مرحلة مبكرة من مراحل ّ
اإلنسانية احتكم فيها اإلنسان إىل العاطفة والغريزة ،لكن حدثت نقلة يف حياة اإلنسانية مع
مولد العقل االستداليل وظهور ملكة النقد والتمحيص.
ولقد كان مولد هذه امللكة مع مبعث نبي اإلسالم ،فهو يقول« :إن نبي اإلسالم يبدو
أنه يقوم بني العامل القديم والعامل احلديث ،فهو من العامل القديم باعتبار مصدر رسالته وهو
من العامل احلديث باعتبار الروح التي انطوت عليها»(.((3

ورسول اإلسالم  ،Kصلة وصل بني الطورين أو العاملني ،عامل الفطرة وعامل
العقل .فهو من عامل الفطرة باعتبار مصدر رسالته وهو الوحي ،وهو من العامل احلديث،
عامل العقل ،باعتبار مضمون رسالته ،يعني ما احتوته رسالة اإلسالم والنص القرآين دعوة
ّ
وحث عىل النظر يف الكون .ويقول -حتت عنوان «إن حسن
رصحية إىل استعامل العقل،
سرية األمة املسلمة من التأدب باآلداب املحمدية»:-
أنت كم يف فروع املصطفى
فتفتح يف ربيع املصطفى
فنظرة من روضه فالتمس
وسنا من خلقه فاقتبس
(((3
لعظيم اخللق من شق القمر
رمحة عمت ونور للبرش
أما عن فهم إقبال للنبوة فهو يتع ّلق يف إحدى جوانبه بام قدّ مه «الفارايب» من قبل ،وذلك
حماولة منه للتوفيق بني الفلسفة اليونانية والدين اإلسالمي ،حيث يرى الفارايب بأن اإلنسان
مهام بلغ من درجة الكامل يف تفكريه واستخدام قوة املتخيلة فهو يقبل يف يقظته عن العقل
الفعال مجيع اجلزئيات احلارضة واملستقبلة وما حياكيها من املحسوسات ،كام يقبل بدوره مجيع

( ((3سورة النحل.68 :
( ((3املصدر نفسه ،ص.149
( ((3حممد إقبال ،األرسار والرموز ،ترمجة :عبدالوهاب عزام ،القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
د.ط ،2012 ،ص.96
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املعقوالت املفارقة وسائر املوجودات ،فيكون له بام قبله من األشياء املعقولة نبوة باألشياء
اإلهلية ،فهذه هي املرتبة النهائية الكاملة والتي يمكن لإلنسان بلوغها بقوة املتخيلة(.((3

شخصا خيتلف عن
من هنا نجد تشا ًهبا بني الفارايب وإقبال ،كالمها جيعل النبي
ً
غريه ،هذا االختالف عند الفارايب نتيجة تفاوت القوة املتخيلة ،أما عند إقبال نتيجة تفاوت
مفتوحا ألنه مكتسب ،يف
املستوى الذي تبلغه التجربة الدينية ،والفارايب ُيبقي باب النبوة
ً
حني نجد إقبالاً يركز عىل ختم النبوة.

إن عقيدة حممد  Kخاتم األنبياء واملرسلني حتمل :انتهاء الوصاية عىل اإلنسان
يف قيادته ،وليس معنى ذلك إحالل العقل حمل الرسالة ،بل معناه أن وقت اخلوارق قد
حيصل كامل معرفته بوسائله اخلاصة ،مع التأكيد عىل حاجة
انتهى أمره ،وأن عىل اإلنسان أن ّ
(((3
املسلمني إىل التمسك بتعاليم السنة .
يقول إقبال يف «رموز الالذاتية» حتت عنوان «الرسالة»:
تكويننا
بدا
بالرساالت
رشعنا منها ومنها ديننا
ذاك من هدي إليه من يريد
حلقة منها حوالينا يشيد
(((3
فالنبي الروح فينا والعصب
رشعه حبل وريد األمة

قيمة ختم النبوة

إن تناول إقبال لفكرة النبوة مل يكن تناولاً فلسف ًّيا بقدر ما أراد تأكيد األبعاد الثقافية
مربزا اهلدف من حتليل فكرة النبوة« :بل باألحرى إين أريد أن أركّز
والعملية هلا ،يقول ً
انتباهكم يف بعض اآلراء السياسية يف ثقافة اإلسالم لنرى ما يف ثناياها من حركة فكرية،
بصيصا من الروح التي عبرّ ت عنها هذه األفكار»(.((3
ولنلمح
ً
إقبال عىل هذا املستوى ال يريد أن يكون لفكرة النبوة معنى نظري يمكن الوصول
جمردة عن الواقع ،بل يريد هلا
إليه بالطريقة االستداللية ،ألنه يؤ ّدي بنا إىل اعتبارها مسألة ّ
أساسا لبناء وعي فردي ومجاعي؛ ألن أبعادها الفكرية وقيمتها تغرس يف األفراد،
أن تكون ً
( ((3أبو نرص الفارايب ،آراء أهل املدينة الفاضلة ،حتقيق :ألبري نرصي نادر ،بريوت :دار املرشق ،ط ،5
 ،1985ص.115
( ((3حممد البهي ،الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعامر الغريب ،القاهرة :مكتبة وهبة ،ط،1971 ،4
ص.454-455
( ((3حممد إقبال ،األرسار والرموز ،ص.120-119
( ((3حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني ،ص.148
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فالنبوة واإليامن مرتبطان بحقيقة األلوهية ،فال معنى للكالم عن أحدمها يف غياب اآلخر.

وقيمة ختم النبوة عند إقبال تظهر يف فسح املجال للعقل االستداليل ،وهنا يشري
إقبال إىل أهم معاين ختم النبوة حني يؤكد أن «مولد اإلسالم -كام أرجو أن أمتكن من إثباته
لكم بعد قليل إثباتًا تطمئنون به -هو مولد العقل االستداليل»( ،((4حيث إن مبعث نبي
اإلسالم كان إيذانًا بمولد العقل االستداليل ،وكذا بانقضاء مرحلة التعويل عىل وسائل
املعرفة التي ال تعتمد اإلدراك احليس مرج ًعا هلا ،فالنبوة يف حياة البرشية مل يعد هلا أي دور،
فكل أدوارها أدلة يف املرحلة السابقة ،حني قادت اإلنسان وه َّيأته إىل مرحلة ال تعود فيها
احلاجة إىل نبي ،فالنبوة اجلديدة أدركت احلاجة إىل إلغاء النبوة ذاهتا(.((4

وهكذا ينص إقبال عىل أن النبوة يف اإلسالم تبلغ كامهلا األخري يف إدراك احلاجة إىل إلغاء
النبوة نفسها ،وهو أمر ينطوي عىل إدراكها العميق الستحالة بقاء الوجود معتمدً ا إىل األبد عىل زمام
يقاد منه ،وأن اإلنسان لكي حيصل كامل معرفته لنفسه ،ينبغي أن يرتك ليعتمد يف النهاية عىل وسائله
هو ،وأن خماطبة القرآن للعقل وحثه عىل التجربة عىل الدوام ،وإرصاره عىل أن النظر يف الكون
والوقوف عىل أخبار األولني من مصادر املعرفة اإلنسانية ،كل ذلك صور خمتلفة لفكرة انتهاء النبوة.

وكان من نتاج مولد العقل االستداليل مع مبعث نبي اإلسالم أن اتجَّ ه اإلنسان
السمة الغالبة عىل الثقافات
صوب الواقع املحسوس ،وختلىَّ عن النظر إىل السامء ،وهي ِّ
جيا من بعض اآلراء الدينية وبعض األفكار الفلسفية ،ويرى إقبال
القديمة التي كانت مز ً
أننا إذا ما تت ّبعنا بعض ما خ َّلفه روح القرآن يف املسلمني سنرى يقظة شاملة كان من نتائجها
تنشيط احلركة العلمية التي امتدت إىل أماكن خمتلفة من العامل اإلسالمي.
كام الحظ إقبال اآلثار السلبية التي خ َّلفتها الفلسفة اليونانية عىل املسلمني لكنهم
ثاروا عليها يف نقدهم منهج التفكري اليوناين القائم يف أغلبه عىل املنطق الصوري(.((4
حرر العقل
إذن عىل ضوء ما تقدَّ م نجد تأكيد إقبال عىل ختم النبوة األمر الذي َّ
اإلنساين وفسح أمامه املجال.

ختام النبوة وتكريم النوع اإلنساين

النبوة -كام يؤكد لنا إقبال -أهنا تو ّلد فينا اعتقا ًدا بأن أي
من أبرز ثامر فكرة ختم ّ
سلطة شخصية تدَّ عي لنفسها االتصال بمصدر فوق الطبيعة قد انتهى عهدها من تاريخ
( ((4حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني ،ص .149
( ((4حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني ،ص.149
( ((4حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني ،ص.153-152
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دجال ،وال هباء .ال أحد يستطيع أن يدّ عى لنفسه
البرشية إىل األبد .فال نبي ،وال بابا ،وال ّ
سلطة روحية مستمدّ ة من صلة خفية باهلل بعد ختام النبوة بمحمد  .Kفختام النبوة
معناه من الناحية العملية مل يعد هناك فرصة لشخص ما أن خيدع الناس بأنه نبي جديد ،وال
أن ُيؤول اخلتام بأنه اخلاتم ،ليفسح لنفسه مكانًا مز ّي ًفا بني األنبياء واملرسلني.
فعقيدة ختم النبوة أعطت لإلنسان مكانة كبرية ،حني فسحت أمامه جمالاً للبحث
وأرشدته إىل مصادر املعرفة.

ختم النبوة والقضاء عىل فكرة املخلص

أيضا من ختم النبوة القضاء عىل فكرة ظهور أبناء زاردشت الذين مل يظهروا
إن اهلدف ً
أمرا يؤكّده اإلنجيل الرابع.
بعد ،وهي فكرة يف العقيدة املسيحية ترى يف عودة املسيح ً

هنا نقف عىل مبدأ من مبادئ اإلسالم وهو مبدأ احلرية اإلنسانية يف متابعة النظر والكشف
عن أرسار الكون ألن عهد املعجزات قد ولىَّ  ،يقول زكي نجيب حممود« :لقد كان للشاعر
الفيلسوف حممد إقبال مالحظة جديرة بالنظر ،أوردها يف كتابه جتديد التفكري الديني يف اإلسالم،
مؤداها أن حممد  Kكان ال بد أن يكون خاتم األنبياء وأن تكون رسالته أخر الرساالت»(>((4

إن نظرية ختم النبوة بالنسبة إلقبال حتمل دالالت عدة ،من حيث إهنا دعوة إىل إعامل
العقل والتأ ّمل والنظر واإليامن بقدرة اإلنسان للوصول إىل احلقيقة ،وهذا إن دل عىل يشء
فإنه يدل عىل تكريم اإلنسان والرفع من مكانته ،كذلك التنبيه إىل األباطيل واألكاذيب التي
تقول برجعة أبناء زاردشت املوجودة يف الديانات القديمة والقضاء عىل فكرة املخلص.
إن احلديث عن اهلل والصفات وختم النبوة يقودنا حتماً للحديث عن التجربة الدينية
عند إقبال والتي أفضت به إىل االهتامم باملسائل الدينية السابقة كام أفضت بداهة إىل مرشوعه
يف جتديد التفكري الديني يف عاملنا اإلسالمي.

خامسا :الرياضة الدينية عند إقبال

ً

مصدرا للعلم اإلهلي أسبق يف التاريخ من
إن البحث يف الرياضة الدينية بوصفها
ً
تناول غريها من رضوب التجربة اإلنسانية ،والقرآن يسلم بأن االجتاه التجريبي مرحلة
ال غنى عنها يف حياة اإلنسان الروحية ،فإنه يسوي يف األمهية بني مجيع رضوب التجربة
اإلنسانية باعتبارها مؤدية إىل العلم باحلقيقة.
( ((4زكي نجيب حممود ،جتديد الفكر العريب ،القاهرة :دار الرشوق ،ط  ،1993 ،9ص.310
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يمت بصلة للطبيعة،
فعناية القرآن بالطبيعة ليست شي ًئا أكثر من االعرتاف بأن اإلنسان ّ
حترر
وهذه الصلة وسيلة للتحكم يف قوى الطبيعة ،ينبغي أن تستخدم لغرض أنبل يؤدي إىل ّ
حركة احلياة الروحية يف رقيها وتساميها ال بمجرد رغبة يف التحكم ،ولكي نكفل إدراك احلقيقة
إدراكًا كاملاً ينبغي أن يكمل اإلدراك احليس بإدراك آخر هو ما يصفه القرآن بالفؤاد أو القلب.

والقلب نوع من علم الباطن أو البداهة يصفه الشاعر الرومي يف عبارة« :إنه يتغذى
بأشعة الشمس ،ويصل بيننا وبني احلقيقة ،غري تلك الوجوب املتأخرة إلدراك احلواس».

والقلب قوي ثري ،هو مما يتحدث به ال يكذب أبدً ا ،وال ينبغي أن نعده قوة خاصة
خفية فام هو إلاَّ أسلوب من أساليب احلقيقة ليس للحس أي دخل فيه ،وهو جمال حقيقي
وواقعي ككل رضب آخر من رضوب التجربة ،وإن وصف رياضة القلب بأهنا روحانية أو
أهنا من خوارق الطبيعة ،ووضع تفسريات هلا رضورة فرضتها احلياة.
وهناك داللة عىل أن الرياضة الدينية اإلنسانية كانت منذ أقدم العصور ،وتغلغل
جمرد وهم ال غري.
سلطاهنا يف تاريخ البرشية إىل حدٍّ جيعل من العسري علينا أن نعدّ ها ّ
من جهة أخرى تناول الرياضة الدينية بالنقد والتمحيص ليس فيه يشء من عدم
االحرتام هلا ،فاإلسالم كان أول من تناول الظواهر الروحية بالنظر النقدي(.((4

إذن مما تقدّ م يتّضح أنه ليس هناك أسباب جتعلنا نقبل املستوى العادي للتجربة
غامضا ،فحقائق الرياضة الدينية حقائق
اإلنسانية عىل أنه حقيقة ونرفض غريه باعتباره
ً
كغريها من حقائق التجربة اإلنسانية ،وكل هذه احلقائق تتساوى مع غريها يف قدرهتا عىل
تصوف النبي K
التوصل إىل املعرفة ،و يف هذا يقول إقبال« :إن أول مسلم أدرك معنى ّ
هو ابن خلدون الذي تناول بالنظر النقدي الظواهر الروحانية»(.((4
كذلك يؤكد إقبال أن أول ما يالحظ عىل هذه التجربة أهنا رياضة تصل إىل النفس
مبارشة ،فهي ال ختتلف عن غريها من مستويات التجارب اإلنسانية التي متدنا باملعرفة ،كذلك
أن هذه الرياضة ال تقبل التحليل ألهنا متثل حالة الصوفية حلظة من االتصال الوثيق بذات
أخرى فريدة سامية تفنى فيها احلياة الشخصية اخلاصة( ،((4هي أشبه بالشعور منها بالعقل ،وما
يعلنه الصويف من تفسري لفحوى شعوره الديني يبلغ إىل الناس عىل شكل صور أو قضايا(.((4

( ((4حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني ،ص.25 -24
( ((4املصدر نفسه ،ص.27
( ((4املصدر نفسه ،ص .28
( ((4املصدر نفسه ،ص.30
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وما يمكن قوله أن التجربة الصوفية هي جتربة فريدة وخاصة بالنبي ،ال يمكن نقل
شعور الصويف إىل الناس بل يمكن أن يبلغ فكره هلذه التجربة برشحها ،وحمتويات الشعور
الديني ال يمكن االطالع عليها ،وعىل هذا يرى حممد إقبال أن الدين وإن كان يبدأ بالشعور
أمرا شعور ًّيا ال غري ،بل كان يبذل جهدً ا موصولاً يف عامل
ملا حيدث يف تارخيه أن اعترب نفسه ً
الفلسفة العقلية.

إقبال ال ُيغفل احلديث عن التصوف املسيحي ،حيث كانت مشكلة التمييز بني مثل هذه
الرساالت والتجارب التي ربام كانت من قبيل املعجزات اإلهلية ح ًّقا وبني غريها مما استطاع
الشيطان بخبثه أن ُيز ّيفها ،ومشكلة التصوف املسيحي -كام يقول -هي مشكلة كل تصوف(.((4

عىل ضوء ما قيل يمكن أن نخلص إىل أن احلالة الصوفية باعتبارها متفردة تظل
إحساسا عمي ًقا،
متصلة بالتجربة العامة لكن رسعان ما تتالشى ،وإن كانت ختلق يف النفس
ً
فالصويف والنبي كل منهام يعود إىل مستوى التجربة وإن كانت العودة خمتلفة ،كذلك إن
جمال التجربة الصوفية من حيث إنه السبيل إىل املعرفة ال يقل عن أي جمال من جماالت
التجربة األخرى.

سادسا :تناغم العقل واإليامن يف فلسفة إقبال

ً

إن النقاش يف املسائل الدينية أثار عديد القضايا يف حمارضات إقبال التي فرضت
فرضا ،منها هل الدين يقوم عىل التسليم فقط أي اإليامن ،أم آلليات االستدالل
نفسها ً
الفلسفي حضور يف املسائل الدينية؟

من هنا حاول فيلسوفنا أن يقدّ م وجهة نظره حول عالقة الفلسفة بالدين أو موقع
تطرقت إليها كل الفلسفات الدينية ،أو كام
اإليامن من العقل ،وهي اإلشكالية التقليدية التي ّ
اصطلح عليها املتكلمون بعالقة العقل بالنقل.
ابتكارا ،يف الوقت نفسه
كان إقبال من أكثر مفكري املسلمني إحاطة ،ومن أشدهم
ً
كان واسع املعرفة بمذاهب الفلسفة اإلسالمية والفلسفة الغربية ،كام كان عىل دراية باملبادئ
األساسية يف العلوم الطبيعية والبيولوجيا والعلوم االجتامعية ،فأمدته هذه املعرفة بامدة
خصبة صاغها بعبقريته فلسفة صافية مجعت بني النظرة العلمية وما تتسم به من دقة وضبط
التخصص الدقيق ،جعلته عظيماً عبقر ًّيا بمقدار
وحتديد وارتباط وثيق بالواقع ،وتركيز عىل
ّ
العطاء واإلنجاز الذي أثمرته موهبته هذه من نظريات واكتشافات أسهمت يف تغيري احلياة

( ((4املصدر نفسه ،ص .34-32
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املادية والفكرية يف العامل اإلسالمي املعارص ،إىل جانب النظرة اإليامنية الروحية الصوفية،
بام تتضمنه من انطالق وإفساح آلفاق النفس ،وحتليق يف عامل املطلق( .((4وباجلمع بينهام يف
تالحم ف ّعال ظهرت عبقرية حممد إقبال الفذة ،وعظمته احلقيقية ،وبرز يف امليدانني :ميدان
العقل وميدان الوجدان ،ميدان العلم وميدان اإليامن(.((5
مبدئ ًّيا نقول :تُعد فلسفة حممد إقبال من الفلسفات احلية املفتوحة ،فهي ليست من
طراز الفلسفات الساكنة املغلقة عىل نفسها ،وهذا واضح من خالل انتامئه إىل ثالثة أحياز
روحية متثل بحق منابع آثاره العظيمة ،وهي ح ّيز القارة اهلندية ،وح ّيز العامل اإلسالمي،
كشمريي األصل مثقف بالقرآن ،وبالفيانتا ،وبالتصوف
وحيز الفكر الغريب .فهو مسلم
ُّ
العريب والفاريس ،ويف الوقت نفسه متض ّلع يف الفلسفة الغربية ،م ّطلع عىل مشاكلها املعقدة.
قرأ وفهم كانط وبرجسون ونيتشه وغريهم ،ونحت ممراته اخلاصة التي قادته شي ًئا فشي ًئا إىل
أرضه الفلسفية الروحية التي ال تشبهها أرض أخرى(.((5
لقد عمل إقبال عىل إعادة التوازن املفقود يف زماننا بني الدين والدنيا ،وبني الروح
واملادة ،وكان القصد من وراء ذلك إصالح الفكر الديني يف العرص احلديث فنقطة البداية
يف دعوته التجديدية تعلن وتعبرّ عن اإليامن ،من هنا كانت فلسفته فلسفة إسالمية تتضمن
دعوة لبعث جديد لألمة اإلسالمية يف أرجاء العامل كله ،من مرشقه إىل مغربه ،وهذه
الفلسفة اإلسالمية باألساس منطلقة من الفكر اإلسالمي األصيل الذي يعبرّ عن أبعاد ال
هناية هلا .أبعاد قابلة للثراء بحيث يستطيع هذا الفكر اإلسالمي أن يستوعب كل الثقافات
واحلضارات عىل مر العصور.
إن أهم مبادئ هذه الفلسفة اجلديدة اعتامدها عىل املصادر اإلسالمية األصيلة
والتصوف اإلسالمي ،وهو املفهوم الذي ُيطلق عليه خودي= = Egoاألنا» أو «الذاتية»
اإلهلية واإلنسانية.

وال يطعن يف هذه الفلسفة تأكيدها عىل وجود الذات والشخصية والفردية كام يظن
البعض .إذ إن هذا التأكيد ال يعني دعوة لألنانية بقدر ما يعني أن الذاتية تعبري عن الروح
( ((4عثامن أمني ،رسالة حممد إقبال ،جملة إقباليات ،العدد الرابع  ،2004ص.41
( ((5حممد كامل جعفر ،النبض واحليوية يف الفلسفة الدينية إلقبال ،ضمن كتاب (حممد إقبال :قصائد خمتارة
ودراسات) ،إعداد وتقديم :د .خالد عباس أسدى ،النارش :القاهرة مكتبة مدبويل ،د .ط ،د .س،
ص.37 :
( ((5مانويل فايرش ،حممد إقبال وعالقته بالثقافة الغربية ،جملة :فكر وفن ،العدد  32خاص بإقبال1979 ،م،
ص.5:
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ا ُملنشئ اخللاَّ ق الذي أودعه اهلل تعاىل يف اإلنسان.

فكرة الذاتية عند إقبال ال تعني األنانية أبدً ا ،والدليل عىل ذلك هو أنه بالرغم
من تأكيده عىل وجود الشخصية والذاتية لكل فرد ،يؤكد باستمرار يف كتاباته الفكرية
والشعرية عىل أنه يوجد نوع من التناسق واالنسجام والتناغم والتوافق بني هذه الوحدات
أو الفرديات ،فكل فرد ُيعدّ قطعة يف بناء الوجود الكبري الشامل ،يدخل فيه ويتعاون مع
مكوناته ،فهو منفصل ومتّصل يف آن واحد ،منفصل إذا نظرنا إليه يف حد ذاته ،ومتّصل إذا
نظرنا إليه يف عالقته باآلخرين كاألواين املستطرقة يف انفصاهلا واتصاهلا يف آن واحد ،أو كام
ُيم ِّث ُل له إقبال َ
ورفيق يف الوقت نفس(.((5
ٌ
بـ«ش ْم ِع اُلحْ َ ْف ِل» الذي هو وحيدٌ
إن فلسفة إقبال باعرتاف كبار املسترشقني أنفسهم قد أسهمت يف تيار الفلسفة العاملية
بكثري من اآلراء الق ّيمة ،وأهم هذه اآلراء يف الذاتية ،حيث قىض بواسطتها عىل االنشقاق
واالزدواج اللذين كانا يوجدان يف األذهان واملبادئ الفلسفية وخاصة اإلسالمية منها ما
بني اجلسد والروح ،ذلك االنشقاق الذي تعدّ ى املناقشات يف املجالس والندوات الفكرية
وفرق القوم إىل شيع(.((5
إىل صميم احلياة اإلسالمية َّ
من هنا نجد حممد إقبال قد ثابر يف فلسفته وجهاده مدة ثالثني سنة متتابعة ،شاهد
خالهلا بأم عينه ثمرات أعامله ونتائج دعوته ،مئات من املثقفني اجلدد ممن خترجوا يف أوروبا
كادوا يزيغون عن جادة الصواب ويضلون عن سواء السبيل لوال فلسفة إقبال وشعره
وافتتاهنم بحكمة تلك الفلسفة ،فالذين مل يؤ ّثر فيهم وعظ املشايخ ومقاالت املحققني من
العلامء ،والذين ما كانوا ليلتفتوا إىل دعوة املصلحني من الزعامء الغرتارهم بأباطيل الغرب
وولوعهم بزخارفه تأثروا بآرائه وأفكاره من حيث ال يشعرون.
لتنوع مصادر معرفته ،فكام رأينا أن
وربام يعود هذا النجاح خلطاب إقبال التجديدي ّ
إقبالاً هنل من منابع الدين والفلسفة والشعر الكثري ،هذه ثالثية ترسم مالمح إقبال املفكر
املسلم الشاعر والفيلسوف.

من جهته يؤكد عىل وجود مباحث مشرتكة بني الدين والفلسفة والشعر ،لكن هذا
ً
متكأ معرف ًّيا
منهجا أو
األخري جتربة شخصية جمازية مبهمة وغري حمدّ دة ،وال يمكن اختاذه
ً
رغم أمهيته ،والدين معروف عنه القول باإليامن والتسليم ،وأنه يفوق الشعر وقدرات
العقل.
( ((5عاطف العراقي ،العقل والتنوير يف الفكر العريب املعارص ،القاهرة :دار قباء ،د .ط ،1998 ،ص.35
( ((5عثامن أمني ،رسالة حممد إقبال ،جملة إقباليات ،العدد الرابع ،ص.44
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ومع ذلك يتساءل إقبال« :فهل من املمكن إذن أن نستخدم يف مباحث الدين املنهج
العقيل البحت للفلسفة؟ إن روح الفلسفة هي روح البحث احلر ،تضع كل سند موضع
تتقص فروض الفكر اإلنساين التي مل يمحصها النقد إىل أغوارها ،وقد
شك ،ووظيفتها أن ىّ
تنتهي من بحثها هذا إىل اإلنكار ،أو إىل اإلقرار يف رصاحة بعجز التفكري العقيل البحت عن
إدراك كنه احلقيقة القصوى ،أما جوهر الدين فهو اإليامن ،واإليامن كالطائر يعرف طريقه
اخلايل من املعامل غري مسرتشد بالعقل»(.((5
هل يستنتج من كالم إقبال استغناء البحث يف الدين عن املنهج العقيل ،بام أن اإليامن
حيلق بصاحبه كالطائر وجيد طريقه دونام حاجة إىل مرشد حتى وإن كان هذا املرشد هو
العقل ،بام أن هذا األخري كثريا ما يقر بعجزه عن اكتناه احلقيقة القصوى ؟

إقبال يؤكد أن الدين أكثر من جمرد الشعور؛ ألن هذا األخري جيب أن يكون مشب ًعا
برضا النفس ،والنفس ال ترىض حتى تقنع ،أي إيامهنا جيب أن يستند إىل علم ومعرفة ،أي
العقل حارض يف املعرفة الدينية والتاريخ يثبت ذلك ،الفرق الدينية والكالمية واملتصوفة
حضورا جوهر ًّيا بمسافات بني القرب الشديد والبعد النسبي وما إىل
حيرض عندها العقل
ً
ذلك(.((5

من هنا كانت حماولة إعادة بناء الفلسفة الدينية اإلسالمية بناء جديدً ا حماولة جتمع
بني املأثور وجديد املعرفة اإلنسانية ،يقول إقبال« :ولقد حاولت يف هذه املحارضات التي
أعددهتا بناء الفلسفة الدينية اإلسالمية بناء جديدً ا ً
آخذا بعني االعتبار املأثور من فلسفة
تطور يف نواحيها املختلفة .واللحظة
اإلسالم ،إىل جانب ما جرى عىل املعرفة اإلنسانية من ّ
الراهنة مناسبة كل املناسبة لعمل كهذا»(.((5

ينم عن خربة ومعرفة ال ُيقيص مصادر املعرفة التي تثري اخلربة
كالم منطقي ُّ
ينوع
اإلنسانية ،وهذا ما يذكره القرآن نفسه ،النظرة الشمولية املتكاملة مكَّنت إقبال من أن ّ
يتحرج يف أن يلجأ إىل فيلسوف أو صويف أو عامل أو شاعر ،فاملقام
من مصادره ووسائله ،فال ّ
له رضورته.
فكرا
وفيام ّ
أمرا جزئ ًّيا ،وليس ً
خيص عالقة الدين بالفلسفة يؤكد إقبال أن الدين ليس ً
شعورا جمر ًدا ،بل هو تعبري عن اإلنسان كله ،وهلذا جيب عىل الفلسفة
جمر ًدا فحسب ،وال
ً

( ((5حممد إقبال ،جتديد التفكري الديني ،ص .7
( ((5املصدر نفسه ،ص .8
( ((5املصدر نفسه.4 ،
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عند تقديرها للدين أن تعرتف بوضعه األسايس ،وال مناص هلا من التسليم بأن له شأنًا
جوهر ًّيا يف التأليف بني ذلك كله تأليف ًا يقوم عىل التفكري(.((5

أما عن الفلسفة اليونانية فإنه يقول« :إن الفلسفة اليونانية –عىل ما نعرف مجي ًعا-
كانت قوة ثقافية عظيمة يف تاريخ اإلسالم ،ولكن التدقيق يف درس القرآن الكريم ويف
متحيص مقاالت املتكلمني عىل اختالف مدارسهم التي نشأت ملهمة بالفكر اليوناين،
يكشفان عن حقيقة بارزة هي :أن الفلسفة اليونانية مع أهنا وسعت آفاق النظر العقيل عند
مفكري اإلسالم غشت عىل أبصارهم يف فهم القرآن»(.((5
كام ين ّبه إقبال إىل مسألة غاية يف األمهية ،كانت قراءة بعض علامء اإلسالم للقرآن بعد
أن هنلوا من الفلسفة اليونانية وانبهروا هبا ،فجاءت قراءهتم قارصة ،من ذلك أهنم حرصوا
املعرفة يف أداة العقل رغم أن القرآن يعد السمع والبرص من ّ
أجل نعم اهلل عىل عباده ،بل
يسأهلام اهلل يف اآلخرة عماَّ فعال يف الدنيا ،وهذه النظرة التي تقدر املعرفة احلسية غابت عن
فالسفتنا املتأثرين باليونان الذي احتقروا عامل التجربة احلسية والنوافذ املؤدية إليه.

 خامتة

ختص فلسفة الدين عند إقبال ،وهو يشعر أن
من الصعب أن يضع الباحث خامتة ّ
البحث خيطو خطواته األوىل يف ظل تش ُّعب وعمق ما كتب إقبال ،فإعادة التفكري يف الدين
أو إعادة بنائه إذا لزم األمر -كام ذكر إقبال بنفسه( -((5ليس باألمر اهلينِّ وسط التحديات
املتعدّ دة للدين وخاصة الدين اإلسالمي.

وقد شهد إقبال حماربة اإلسالم يف قارته وحماربة الدين عمو ًما متهيدً ا لبسط نفوذ
اإلحلاد ،كام شهد انبهار الشباب املسلم ونزوعه ونحو احلضارة الغربية ،األمر الذي ّ
حذر
من عواقبه ،رغم أنه ال ينكر أنه استفاد من هذه احلضارة خاصة عىل مستوى الدراسات
الدينية وفلسفة الدين حتديدً ا.

من جهة أخرى إقبال كان يدرك حجم التحديات وثقل املسؤولية ،لكنه مل يستسلم
كام فعل صوفية العصور الوسطى ،بل اجتهد وقدّ م مرشو ًعا لقي من األصداء والنجاح
الكثري كام لقي من النقد.
( ((5املصدر نفسه ،ص .9
( ((5املصدر نفسه ،ص.10
( ((5انظر :جتديد التفكري الديني ،ص .15
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ودون الدخول يف تفاصيل أخرى نقول :إن إقبالاً فيلسوف جمدّ د بام حتمله لفظة
التجديد من داللة أهنا تعني إعادة القديم األصيل الذي وجده يف القرآن الكريم ،والذي
كثريا ،مقد ًما رؤى وتفاسري جديدة مل تكن مألوفة ،وهذا ما
اجتهد يف فهمه وهنل من نوره ً
قصد به عندما شدّ د عىل التغيري واالبتعاد عن اجلمود الضار.
فلسفة الدين عند إقبال تقوم عىل العقل واملوضوعية يف التفكري الديني واالستلهام
من الرياضة الدينية ،ومن نفحات الشعر الصويف ،هذه التوليفة التي مت ّيز إقبال دون غريه،
والتي ق َّلام تتوفر يف شخص أو فرد أو ذات واحدة اجتمعت يف إقبال بشكل متناغم ،يصعب
إدراكه خاصة عىل غري امل ّطلع عىل مشارب املعرفة عنده من علوم الدين والفلسفة والشعر
واآلداب والتصوف واللغات وغريها.

فلسفة الدين إلقبال هنلت من األصل اإلسالمي ونافحت عن القرآن وعن خاتم
األنبياء ،فهي فلسفة إسالمية بالدرجة األوىل ،لكن كان للمرجعية الفلسفية الغربية احلضور
دون تبعية هلا.
وفوق ذلك يشدّ د إقبال عىل أن دور الدين يفوق دور الفلسفة ،الدين الذي ليس
عقيدة أو كهنوتًا أو شعرية من الشعائر ،هو وحده القادر عىل إعداد اإلنسان العرصي إعدا ًدا
َّ
يتمخض عنها تقدم العلم احلديث،
لتحمل التبعة العظمى التي ال بد من أن
يؤهله
ُخلق ًّياّ ،
ّ
قادرا عىل الفوز بشخصيته يف احلياة الدنيا واالحتفاظ هبا
وأن تلك النزعة من اإليامن جتعله ً
يف دار البقاء(.((6
املؤكد أن حممد إقبال ناقش إشكالية جتديد التفكري الديني التي كانت وال زالت
قضية ملحة وعاجلة يف عاملنا اإلسالمي يف عهد إقبال وحتى يومنا هذا ،قدّ م إقبال حماولته
معتمدً ا عىل أفكار فلسفية جدّ متخصصة ،يف حماولة منه حماربة اجلمود عىل القديم يف الدين
ألنه ضار يف كل يشء وألنه يسد منافذ اإلقدام الروحاين ،وبالتايل اجلمود ال خيدم الدين
-كام قال -الذي هو يف أرفع مراتبه ليس إلاَّ سع ًيا وراء حياة أعظم.

ولكي تتّضح أفكار إقبال أكثر يفضل إجراء دراسات تأصيلية له ،وأخرى مقارنة
كثريا سواء اإلسالمية أو الغربية والتي وردت يف
خاصة مع الشخصيات التي تأثر هبا ً
ثنايا مؤلفاته كنصوص يدعم هبا موقفه أو يعرضها هبدف نقدها وجتاوزها ،املنهج املقارن
سيكشف الكثري من املقاربات واحلقائق التي ستكشف مدى أصالة وعبقرية إقبال.
( ((6املصدر نفسه ،ص .222
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الدكتور عبدالعزيز بوالشعري*

«...كل شعب جيب أن يصنع تارخيه
بوسائله اخلاصة ،وبأيديه ذاهتا».

مالك بن نبي

 متهيد

ثمة مجلة من األسئلة ينبغي طرحها أثناء احلديث عن موقع اإلنسان يف
ّ
وتتلخص يف اآليت:
حركة التاريخ،
ما موقع اإلنسان يف حركة التاريخ؟
ما الرؤية الكونية التي حتكم حركة التاريخ؟
كيف تؤثر الرؤية الكونية يف صناعة التاريخ وتوجيه حركته؟
كيف يؤ ّثر اإلنسان يف تركيب التاريخ؟
هل يمكن أن يصنع التاريخ من دون شبكة عالقات اجتامعية متينة وقوية؟
* أستاذ حمارض يف فلسفة العلوم ،قسم الفلسفة ،جامعة حممد ملني دباغني سطيف  ،2ومدير
خمرب املجتمع اجلزائري املعارص ،الربيد االلكرتوين.bouch_abde01@yahoo.fr :
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شخصا مندجمًا يف احلركة
كيف يمكن االنتقال باإلنسان من كونه فر ًدا إىل كونه
ً
االجتامعية ومتفاعلاً معها؟
ما موقع الرؤية احلضارية يف صناعة اإلنسان أولاً ويف صناعة التاريخ ثان ًيا؟

وكيف ُيسهم الفعل الرتبوي يف حتديد ملمح اإلنسان الرسايل الفاعل يف التاريخ
واملح ّقق ملرشوع الشهود احلضاري الذي حدّ دته الرؤية الكونية احلضارية؟

إىل أي مدى يستلهم اإلنسان وظيفته التارخيية ورسالته احلضارية االستخالفية من
النص القرآين ومن السنة النبوية الرشيفة؟
كيف يرتبط الفعل التارخيي بالفعل التغيريي واإلصالحي؟ وما هي منطلقاته
ومراحله ورشوطه؟ وكيف تتحدّ د مقاصده وأبعاده؟
ما هي مالمح الوظيفة الوجودية لإلنسان؟ وماهي مضامينها وغاياهتا؟

ما هي معامل مرشوع بناء اإلنسان الذي حيرض يف التاريخ ويكون شاهدً ا عليه وعىل
الناس؟ كيف ُيسهم الفعل الرتبوي يف حتقيق النهضة احلضارية؟
كيف نفسرّ الفكرة القائلة بأحادية التقدّ م التارخيي وأن احلضارة الغربية تشكّل هناية
توجه جديد للتاريخ واحلضارة طاملا أننا نعيش
مراحل التقدّ م ،وأنه ال رؤية جمال للحديث عن ّ
مرحلة هناية التاريخ كام يقول فرانسيس فوكوياما يف كتابه :هناية التاريخ واإلنسان األخري؟

هناك جمموعة من الدوائر حتدّ د معامل وبنية املوضوع وتتم ّثل فيام ييل :دائرة اإلنسان،
دائرة الرؤية احلضارية ،دائرة الفعل التارخيي ،دائرة النهوض والشهود ،دائرة الفعل الرتبوي
والثقايف ،دائرة احلضارة واالستخالف ،يقول مالك بن نبي« :إننا نجد يف القرآن الكريم النص
املبدئي للتاريخ التكويني ({ )bio-histoireإِ َّن ال َّل َه لاَ ُي َغيرِّ ُ َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرِّ ُ وا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم}(((،
نقرر هذا املبدأ حسب إيامننا به فقط ،بل جيب أن يكون تقريره يف ضوء التاريخ»(((.
وينبغي أالّ ّ

 أولاً  :موقع اإلنسان يف حركة التاريخ

يرى مالك بن نبي أن غياب إنسان احلضارة عن التّاريخ ومشاركته الفاعلة يف صنع
خروجا عن اإلطار الصحيح
أحداثه وتوجيهها الوجهة التي أرادها اإلسالم منه ،يعدّ
ً
((( سورة الرعد ،اآلية .11
((( مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ترمجة :عمر كامل مسقاوي ،عبد الصبور شاهني ،دمشق :دار الفكر
اجلزائر ،ط1407 ،4هـ1987 /م ،ص.54
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الذي ينبغي أن يسري عليه ،ومن دون ذلك يعترب غربة عماَّ ينبغي أن يقوم به ،وعن ديناميك ّية
مؤهلاً ألداء دوره ورسالته يف التاريخ((( ،لذلك
التّاريخ
اإلنساين ،باعتباره إنسانًا مل يعد ّ
ّ
كانت الرغبة يف االندماج من جديد يف حركة التّاريخ وسريورهتا تقتيض منه بالضرّ ورة
إعادة بناء اإلنسان وتأهيله بام يمكنه االنخراط مرة أخرى يف صنع وتوجيه حركة التاريخ.

ننطلق يف حديثنا عن موقع اإلنسان يف حركة التاريخ من رسالة اإلنسان يف احلياة ووظيفته
يف الوجود ،بمعنى ّ
أن اإلنسان املسلم صاحب رسالة ُخلق من أجلها ،وعليه أن يعمل جاهدً ا
عىل بلوغها وفق األطر التي حدّ دها القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة ،لذلك عندما يتحدّ ث
مالك بن نبي عن موقع اإلنسان يف حركة التاريخ إنام يعود إىل هذه النصوص من جهة ،ومن جهة
ثانية إىل التجربة التارخيية لألمة من خالل مسارها يف الزمان واملكان ،وهو املسار الذي صنعته
نصوص البيان التي جاءت من أجل بناء وترشيد وتوجيه حركة اإلنسان يف الفكر واحلياة.
وعليه حني حي ّلل بن نبي هذه املنطلقات ومسار حركة التاريخ لألفراد واجلامعات يف
للتطور التارخيي الذي سارت عليه احلضارة االسالمية،
األمة اإلسالمية ،يصل يف حتليله
ّ
ووصلت إىل أزمتها احلالية إىل مركزية العامل اإلنساين يف هذه األزمة ،عىل الرغم من تعدّ د
وتنوع أسباب وأعراض هذه األزمة.
ّ
يرى بن نبي ّ
بأن « ...النقائص التي تعانيها النهضة اآلن ،يعود وزرها إىل ذلك الرجل
الذي مل يعد يف طليعة التاريخ ،فنحن ندين له بمواريثنا االجتامعية ،وبطرائقنا التقليدية التي
جرينا عليها يف نشاطنا االجتامعي»(((.
بمعنى ّ
أن اإلنسان املسلم مل يعد قائدً ا للتاريخ وصان ًعا له ،وذلك بسبب انسحابه من
دائرة الفعل احلضاري املؤثر والفاعل ،فطرائق تفكريه وأشكال عالقاته االجتامعية وأنامط
سلوكياته يف احلياة الفردية واجلامعية لألفراد ،إلاَّ دليلاً عىل ذلك النقص الذي يسم حركة
النهوض منذ إنسان ما بعد املوحدين.
اإلنسان الذي أصبح يف مرحلة الضعف واهلوان والسلبية واالتكالية عىل الغري،
قادرا عىل حتديد نقطة االنطالق نحو
اإلنسان الفاقد لبوصلة الفكر والفعل واحلياة ،ومل يعد ً
التغيري والبناء .يقول مالك بن نبي عن هذا اإلنسان« :فإنسان ما بعد املوحدين املتخ ّلف
هو يف احلقيقة جتسيد للقابلية لالستعامر ،والوجه النموذجي للعهد االستعامري والبهلوان
((( انظر :مالك بن نبي ،دور املسلم ورسالته يف الثلث األخري من القرن العرشين.
مقومات مرشوع بناء إنسان
((( مالك بن نبي ،وجهة العامل االسالمي ،ص  .37نقلاً عن :عمر النقيبّ ،
احلضارة يف فكر مالك بن نبي الرتبوي ..نحو نظرية تربوية جديدة للعامل االسالمي املعارص ،اجلزائر:
الرشكة اجلزائرية اللبنانية ،ط1430 ،1هـ2009 /م ،ص .34
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الذي أسند إليه املستعمر القيام بدور املستعمر ،وهو أهل ألن يقوم بجميع األدوار ،حتى
ولو اقتضاه األمر أن يقوم بدور إمرباطور»(((.

فاألزمة احلضارية الشاملة التي تعيشها األمة اإلسالمية منذ سقوط حضارهتا وخروجها
وحمورا
مركزا يف األزمة احلضارية
عن قطار التاريخ ،إنام يعود إىل خلل يف اإلنسان باعتباره
ً
ً
حللها ورش ًطا للنهوض واإلقالع هبا .فاألزمة التي ختنق أنفاس العامل اإلسالمي بر ّمته وال تزال
هي تعبري واضح عن االختالل الذي حدث يف اإلنسان عىل املستويني الفكري والشخيص ،أو
كام يسميه مالك بن بني مستوى عامل األفكار ومستوى عامل األشخاص ،هلذا اعتقد ابن نبي ّ
أن
نقطة االنطالق الستئناف دورة حضارية إسالمية جديدة إنام تنطلق من بناء اإلنسان ذاته(((.

موضحا أمهية بناء اإلنسان يف استئناف الدورة احلضارية اجلديدة
يقول مالك بن نبي
ً
لألمة انطال ًقا من إدراكه ووعيه العميقني بالوظيفة الوجودية لإلنسان التي حدّ دهتا نصوص
الوحي قرآنًا وسنة التي رسمت معامل اإلنسان الرسايل اجلديد ،وضبطت معامل احلضارة
اإلنسانية الراشدة ،التي انتقلت باألفراد يف شبه اجلزيرة العربية من حالة التيه والفرقة
والرصاع واالقتتال إىل حالة من الوحدة والفعالية والرسالية واالنسجام والقوة واحلضور
{وك ََذلِ َك
يف التاريخ ،والشهود عىل الناس كام أخربتنا به اآلية الكريمة يف سورة البقرةَ :
َج َع ْلنَاك ُْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا لِ َتكُونُوا ُش َهدَ ا َء َعلىَ الن ِ
الر ُس ُ
َّاس َو َيك َ
ول َع َل ْيك ُْم َش ِهيدً ا}(((.
ُون َّ
من هنا تأيت احلاجة إىل رضورة إعادة بناء اإلنسان األول الذي دخل يف مرحلة
جديدة من التاريخ ،ومستوى أرقى من الوعي والفهم وأشكال أكمل من الفعل والسلوك،
وإلعادة حتقيق ذلك يقول مالك بن نبي ...« :فحاجتنا األوىل هي اإلنسان اجلديد ،اإلنسان
املتحضرّ  ،اإلنسان الذي يعود إىل التاريخ الذي خرجت منه حضارتنا»(((.
مؤسسات ،فإننا يف العامل االسالمي نحتاج إىل رجال...« ،
فإذا كان الغرب يف حاجة إىل ّ
الرجل تنبع املشكلة اإلسالمية بأكملها وخاصة يف اجلزائر ،فاملسألة هي أنّه جيب أولاً أن نصنع
فمن ُ
رجالاً يمشون يف التاريخ ،مستخدمني الرتاب والوقت واملواهب يف بناء أهدافهم الكربى»(((.

((( مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ص .38
مقومات مرشوع بناء إنسان احلضارة يف فكر مالك بن نبي الرتبوي ،ص .35
((( عمر النقيبّ ،
((( سورة البقرة ،اآلية .143
مقومات مرشوع بناء إنسان احلضارة يف فكر مالك بن نبي
((( مالك بن نبي ،تأمالت ،ص  .190نقلاً عنّ :
الرتبوي «نحو نظرية تربوية جديدة للعامل االسالمي املعارص» ،ص.35
((( مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ترمجة :عمر كامل مسقاوي ،عبد الصبور شاهني ،اجلزائر ،دمشق :دار
الفكر ،ط1407 ،4هـ1987 /م ،ص.82

حمورية اإلنسان يف حركة التاريخ عند مالك بن نيب

49

فاألمر إذن وفق هذا النص يتحدّ د يف العنارص األربع اآلتية:
* صناعة رجال يمشون يف التاريخ.
* االستخدام األمثل للرتاب.
* االستغالل اجليد للوقت.
* بناء املواهب اإلنسانية.
* حتديد األهداف الكربى والعمل عىل حتقيقها.

فالعنارص املذكورة فيها إشارة إىل أمه ّية اإلنسان يف صناعة التاريخ أولاً  ،وفيه إشارة
إىل رضورة استغالل وتسخري عاميل الرتاب والوقت يف عملية صناعة التاريخ ،ولن يتأتى
ذلك إلاَّ من خالل بناء املواهب القادرة واملؤهلة لتحقيق ذلك يف الواقع.

جمُ اع هذه العنارص إنام يكون عندما يتم حتديد األهداف الكربى والغايات السامية حلركة
اإلنسان يف التاريخ وهو بناء احلضارة ،وحتقيق االستخالف يف األرض« .فقد صار من الرضوري
أن نضع أمامنا املشكلة بأكملها ،وأن نأخذ يف اعتبارنا -عىل األخص -عنرصها األسايس :الرجل،
ويلزمنا أولاً أن نفهم كيف يؤ ّثر اإلنسان يف تركيب التاريخ الذي درسناه .فمستوى حتضرّ اإلنسان
يرتبط بمدى تسخريه واستغالله اجليد للعنارص السابقة الذكر ،ومدى توفريه ألسباب العيش،
مس ّخرة لصالح اإلنسان ،وهو الذي يقوم
وحتقيق رشوط رفاهيته وأمنه .فكل موجودات الكون َ
بتطويرها وحتويلها بحسب ما تقتضيه مصلحته ،وذلك عندما ُيعمل يده وفكره وقدراته يف عملية
تفاعلية مع كل املوجودات ،فاهلل أوجد املوجودات بسننها ونواميسها بام يتالءم واملهمة األساسية
خلالفة اإلنسان يف األرض ،وأوجد فيه جمموع القدرات الذهنية والنفسية والفيزيائية للتعامل
مع العمران وتتفاعل معه تفاعلاً إجياب ًّيا ،ومعادلة التحضرّ ترتفع وتنخفض بارتفاع أو انخفاض
مستوى التعامل والتفاعل بني قدرات اإلنسان وإرادته ما أودعه اهلل يف الكون« ،فكل ما حيل
باملجتمعات من تقدّ م ّ
وتأخر ،وما حيل باحلضارات من تقدّ م ونكوص ،كل ذلك يقع وفق قواعد
وسنن ،ذكر القرآن منها الكثري ،من أجل أن يعترب املسلمون ،فال يسقطون يف الفخ الذي سقط فيه
نتصور مستوى راق ًيا من التحضرّ من دون حدوث عملية
من سبقهم((1(»...؛ لذلك ال يمكن أن ّ
تفاعل إجيايب وف ّعال مع املوجودات وفق السنن التي أودعها اهلل فيها(.((1

ومن املالحظ أنه يف هذا العرص يؤثر الفرد يف املجتمع بثالث مؤثرات:
ينور املجتمع ويمدّ ه بنموذج معريف وقيمي يرشد حركة أفراده،
أول :بفكره ،الذي ّ

( ((1نعامن عبد الرزاق السامرائي ،يف التفسري اإلسالمي للتاريخ ،اجلزائر :دار الشهاب( ،د ت) ،ص .34
( ((1فؤاد السعيد و فوزي خليل ،الثقافة واحلضارة مقاربة بني الفكرين الغريب واإلسالمي ،ص .139-137
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فيكون ذلك بمثابة إطار نظري لكل فعل أو عمل ،فقد ارتبطت عملية التغيري والبناء بعلامء
األمة باعتباره العاملني باألصول الكربى لألمة ،والقادرون عىل إعادة تفسريها وصياغتها يف
مرشوع حضاري جديد قادر عىل جتاوز األزمة الفكرية التي تعاين منها األمة(.((1
ثان ًيا :بعمله ،الذي ينقل الفكرة من النظر إىل العمل ،وحياول جتسيدها يف الواقع.

ثال ًثا :بامله ،الذي ينفقه ويستثمره يف حتقيق التوافق بني الفكرة واملبدأ ،بني النظر والعمل.

وحاصل البحث ّ
أن قضية الفرد وبنائه من جديد منوطة بتوجيهه يف ٍ
نواح ثالث:
أوال :توجيه الثقافة.
ثانيا :توجيه العمل.
ثالثا :توجيه رأس املال(.((1

وانطال ًقا من وجهة النظر هذهّ ،
توصل إىل خالصة مفادها أننا يف
فإن مالك بن نبي ّ
العامل االسالمي لسنا نواجه تغيرّ ً ا يف املؤسسات السياسية ،وإنام اإلنسان هو الذي تغيرّ ،
مهته احلضارية ،وقدرته عىل الفعل املنهجي اهلادف واملؤ ّثر الذي يمكّنه من
بحيث إنه فقد ّ
إحداث تركيب ديني جديد للرتاب والوقت ،ومؤهالته التي ترفعه إىل مستوى القدوة
والقدرة ،من هنا يبدو جل ًّيا ّ
«أن العالج يكمن يف إعادة صياغة شخصية هذا اإلنسان
وتأهيله ليدخل من جديد يف حلبة التاريخ وليستأنف وظيفته فيه»(.((1
فأصل املشكلة اإلسالمية إنّام يعود إىل اإلنسان املتخ ّلف ،وأن عالج املشكلة يكون
بإعادة بناء اإلنسان وتأهيله وفق الدّ ور والرسالة اللذين ُأنيطا به.

هناك مجلة من التساؤالت ترتبط بموقع اإلنسان يف حركة التاريخ نوجزها كاآليت:
كيف ُيصنع التاريخ؟ كيف يسري؟ هل يسري عىل خط واحد أم يسري بخط لولبي؟ ملاذا يسري
التاريخ عىل وجهة واحدة؟ هل يعود ذلك إىل قانون حيكم سريه؟ أم نتيجة ظروف تمُ ىل
عليه؟ كيف ومتى خترج األمم والشعوب من التاريخ؟ وكيف تستطيع معاودة الدخول
فيه؟ هل التاريخ حيكمه مبدأ احلتم أم مبدأ اإلرادة اإلنسانية؟ ما هي الفلسفة التي حتكم
حركة التاريخ وما هي غاياته؟ ما هي قوانني النهوض ورشوطه؟ وما هي عوامل االنحطاط
( ((1انظر :أمحد داود أوغلو ،العامل اإلسالمي يف مهب التحوالت احلضارية ،تعريب وحترير ومراجعة :إبراهيم
البيومي ،القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية ،الطبعة األوىل1427 ،هـ2006/م ،ص .151 - 150
( ((1مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ص.83
مقومات مرشوع بناء إنسان احلضارة يف فكر مالك بن نبي الرتبوي ،ص .35
( ((1عمر النقيبّ ،
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والسقوط؟( ((1وما موقع اإلنسان من كل ذلك؟

من هنا أردنا تس ّليط الضوء عىل دور اإلنسان يف صناعة التاريخ وتوجيه حركته،
انطال ًقا من الدور الكبري الذي يلعبه عامل األشخاص يف صناعة وترسيع احلركة التارخيية،
ّ
ألن التاريخ ُيبنى عىل أسس نفسية واجتامعية وأخالقية حتدّ د مالمح الشخصية التي تستطيع
بناء احلضارة وحتقيق االستخالف يف الواقع.
تتكون من العنارص التالية :اإلنسان +
فحركة التاريخ من منظور مالك بن نبي
ّ
املحرك األول للتاريخ ،والدّ ين
الرتاب  +الوقت .مع الرتكيز عىل عنرص اإلنسان باعتباره
ّ
هو املركّب للعنارص ا ُملشكّلة للحركة التارخيية ،ذلك ّ
أن الدّ ين هو الذي يشحذ الفرد إيامن ًّيا
ونفس ًّيا ويمدّ ه بطاقة روحية قوية تعطيه الدفعة األوىل للفعل واحلركة ،كام ّ
أن حيدّ د لإلنسان
يتحرك فيه وينضبط بتوجيهاته ،مثلام أنه حيدّ د وجهة
اإلطار األخالقي واجلاميل الذي
ّ
اإلنسان واملجتمع نحو بلوغ مراتب عليا يف الرقي احلضاري.

يرى مالك بن نبي أن التاريخ تتحكم فيه عوامل ثالثة كام ذكرنا من قبل وهي :عامل
األشخاص ،عامل األفكار ،وعامل األشياء ،غري ّ
أن هذه العوامل ال تعمل منفصلة بل تعمل
وفق عمل مشرتك بفضل وجود مركب هو شبكة العالقات االجتامعية التي من دوهنا ال
يمكن أن نتحدّ ث عن عمل تارخييّ ،
ألن شبكة العالقات هي التي تعكس مستوى حتضرّ
ورقي جمتمع يف التاريخ أو العكس.
ّ
يقول مالك بن نبي يف كتابه« :آفاق جزائرية» ما ييل« :والتاريخ ،يف أي مستوى من
يتم إنجازه ،إنام يمثل النشاط املشرتك لألشياء ،واألشخاص ،واألفكار املتاحة يف
احلضارة ّ
ذلك احلني بالذات ،أي يف نفس األوان الذي يواكب عملية إنجازه»(.((1
فكأننا هنا أمام تفاعل عنارص كيميائية تعطينا شكلاً جديدً ا ما كان له ليكون لوال
حصول عملية التفاعل.

 ثان ًيا :املجتمع واحلركة التارخيية

يف السياق نفسه يعتقد مالك بن نبي بأنه ال وجود حلركة تارخيية من دون جمتمع ،وال
وجود ملجتمع من دون وجود شبكة عالقات اجتامعية قوية ،وال وجود لشبكة عالقات
( ((1انظر :مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،مصدر سابق.
( ((1مالك بن نبي ،آفاق جزائرية للحضارة للثقافة للمفهومية ،ترمجة :الطيب الرشيف ،اجلزائر :مكتبة
النهضة اجلزائرية ،ص.161
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االجتامعية من دون وجود عامل الدين ،الذي حيدّ د اإلطار األخالقي لألفراد وضوابط
حركاهتم يف الزمان واملكان ،واملحيط الثقايف الذي ينشؤون فيه ،والغاية الكربى من
الوجود؛ إذ إنه كلام حدث إخالل بالقوانني املوجودة يف املجتمع ،حدث متزق يف شبكة
العالقات التي تتيح له أن يصنع تارخيه(.((1
وهذا ما ينعكس مبارشة عىل أداء األفراد واجلامعات يف التاريخ ،ألن عملية صناعة
التاريخ إنام تتم بفعل التجانس والتفاعل واالندماج بني أفراد املجتمع ،فتكون حركاهتم
وأفعاهلم بمثابة املحرك الذي ينطلق بالسيارة إىل األمام يف صورة مركبة من عديد العنارص
واملكونات ،فكذلك صناعة التاريخ.

من هنا حيدّ د مالك بن نبي جمالاً معينًا عند دراسته للتاريخ ،نلمس من خالله حركيته
وتطوره عرب الزمن ،يتم ّثل هذا املجال يف املجتمع .غري ّ
أن كلمة جمتمع التي يقصدها ابن
ّ
نبي ليست باملفهوم الشائع يف استخدامات علامء االجتامع واألنثروبولوجيا الذين يعنون
باملجتمع جتمع أفراد ذوي عادات متّحدة ،ويعيشون يف ظل قوانني واحدة ،وهلم فيام بينهم
مصالح مشرتكة ،بل« :ينبغي أن نحدّ د املجتمع يف نطاق الزمن»(.((1

وليس خارجه ،الزمن من حيث هو قيمة حضارية تعبرّ عن تفاعل اإلنسان معه الذي
مقوم من مقومات املعادلة احلضارية،
حيول فيه األشياء من مادة خام إىل منتوج حضاري أو ّ
ّ
يتحول الوقت إىل ثروة حضارية وقيمة اجتامعية ،تسهم بشكل مبارش يف حتقيق الرسالة
وهنا ّ
احلضارية لإلنسان ،ولذلك فاإلنسان مسؤول عن قيمة الوقت باعتباره نعمة حضارية من
حتول جتمعه إىل جمتمع حارض وفاعل يف التاريخ(.((1
شأهنا أن ّ
فام أكثر التجمعات البرشية التي مل َ
ترق إىل مستوى املجتمع الذي يؤ ّدي وظيفته احلضارية
الذي وجد من أجلهاّ ،
جتمعات األفراد التي ال يعدّ ل الزمن من عالقاهتم الداخلية ،وال
ألن ّ
التجمعات اخلاصة التي يقصدها ابن نبي
تتغيرّ أشكال نشاطهم خالل املدة ،ال تعترب من
ّ
«فإن ّ
بمصطلح (جمتمع) ،بل تبقى يف شكل جمتمعات طبيعية ،إذ يقولّ :
تتطور وال
كل مجاعة ال ّ
(((2
يعرتهيا تغيري يف حدود الزمن ،خيرج بذلك من التحديد اجلديل لكلمة (جمتمع)» .

والتطور يف اجلامعة اإلنسانية حيدّ د مالك ابن نبي لتلك اجلامعة
ّ
وعىل أساس التغيرّ

( ((1مالك بن نبي ،ميالد جمتمع ،شبكة العالقات االجتامعية ،ترمجة :عبد الصبور شاهني ،اجلزائر :دار
الفكر ،ط ،1986 ،3ص .53
( ((1املصدر نفسه ،ص.15
( ((1انظر :مالك بن نبي ،رشوط النهضة.
( ((2مالك بن نبي ،ميالد جمتمع ،ص .16
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يسجل ظهور شكل
يعرفه «بوصفه حد ًثا ّ
كلمة ميالد ابتداء من نقطة ّ
تطورها ،وهذا امليالد ّ
من أشكال احلياة املشرتكة ،كام يسجل نقطة انطالق حلركة التغيري التي تتعرض هلا احلياة»(.((2

ّ
إن ميالد أي مجاعة يف التاريخ ،يعني من جهة ظهور فكرة جديدة داخل حركة املجتمع
أ ًّيا كانت طبيعة هذه الفكرة وأ ًّيا كان مصدرها ،تكون مسنودة بقيادة تغيريية تتوىل عملية توجيه
املجتمع وترشيد حركة أفراده ،ويعني من جهة أخرى بداية ظهور حركة وجود جديد ينزع إىل
حتدّ ي الوضع القائم والسعي إىل حتقيق وضع جديد يكون أسمى وأرقى من الوضع القائم،
ويسري بشكل معينّ لتحقيق غاياته ،ومضامني عقيدته من الناحية الواقعية.
بمعنى ّ
أن احلركة اجلديدة سوف تؤ ّدي إىل بروز وليد (نموذج تربوي) لبناء إنسان
جديد يتبنّى الفكرة اجلديدة ،ويعمل من أجل حتقيقها يف حياة الناس ،وهذا يؤ ّدي إىل وضع
نواة جمتمع برشي يتم ّيز بخصائص ثقافية معينة مازالت يف ح ّيز القوة.

وتتحرك ،ألهنا تشعر برضورة حركتها وأمهيتها وإلزاميتها
هذه اجلامعة اإلنسانية تقوم
ّ
قادرا عىل تقديم دوافع العيش ألفراده،
ورسالتها يف احلياة ،وذلك بفرض رشائط واقع مل يعد ً
ومؤسساته وأفكاره املتقدّ مة التي حتتاج إىل جتديد.
ّ
إن ميالد مجاعة برشية من الوجهة الثقافية دليل عىل ظهور منهج جديد للسلوك
اإلنساين ،وبروز اجتاه فكري أو رؤية جديدة للعامل ،بحيث حتمل هذه اجلامعة البرشية رؤي ًة
وقيماً هتدف إىل إعادة بناء املجتمع القائم وطبعه بطابع آخر يعبرّ عن تط ّلع نحو األحسنّ ،ملا
يتحول بعدُ إىل نظام ثقايف مو ّلد للسلوك والنشاط االجتامعيني .فعندما يصبح (ثقافة اجتامعية)
ّ
(((2
فذلك إعالن ّ
بأن اجلامعة قد بدأت رسالتها ،ودخلت بذلك إىل ساحة العمل احلضاري .

يقول مالك بن نبي« :تكسب اجلامعة اإلنسانية صفة املجتمع ،عندما ترشع يف احلركة،
أي عندما تبدأ يف تغيري نفسها من أجل الوصول إىل غايتها ،وهذا يتّفق من الوجهة التارخيية
مع حلظة انبثاق حضارة معينة»(.((2
فال يمكن أن نتحدّ ث عن ميالد مجاعة إنسانية إلاَّ إذا اقرتنت باحلركة يف الزمن ،والسعي يف
املكان ،وعملت عىل تغيري اإلنسان أو تغيري نفسها عىل مستوى النفس والفكر والثقافة والرتبية،

( ((2املصدر نفسه ،ص .16
( ((2فؤاد السعيد  -فوزي خليل ،الثقافة واحلضارة ..مقاربة بني الفكرين الغريب واالسالمي ،حترير :منى أبو
الفضل  -نادية حممود مصطفى ،دمشق :دار الفكر ،الطبعة األوىل 1429هـ2008 /م ،ص .132 - 131
أيضا :عبد العزيز برغوث بن املبارك ،املنهج النبوي والتغيري احلضاري ،سلسلة األمة ،عدد
انظر ً
 ،43الدوحة :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1415 ،هـ1995 /م ،ص .109-108
( ((2مالك بن نبي ،ميالد جمتمع ،ص .18
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وش ّقت طريقها نحو بلوغ غاياهتا الكربى التي حدَّ دهتا األطر املرجعية العقدية والفكرية التي
انطلقت منها ،إذا تم ذلك استطعنا أن نقولّ :
إن َث َّم ميال ًدا حلضارة جديدة قد انبثقت يف الزمان.

وليس ّ
أدل عىل ذلك ،ما حدث يف تاريخ العرب الذين كانوا شع ًبا بدو ًّيا قبل نزول القرآن،
يعيش يف صحراء جمدبة ،وحياة جاهلة ساكنة ،ليس هلم أي هدف أو مقصد يسعون إىل بلوغه
أو العمل من أجل حتقيقه ،وحسب وصف جعفر بن أيب طالب للنجايش «...كنَّا قو ًما أهل
جاهلية ،نعبد األصنام ونأكل امليتة ،ونأيت الفواحش ،ونقطع األرحام ،ونيسء اجلوار ،ويأكل
الروح بغار حراء ،وبزغ نور (اقرأ) ،وثبتت القبائل
منَّا القوي الضعيف» ،حتى إذا ما جت ّلت ّ
حتول هؤالء البسطاء ذوو احلياة الراكدة ،عندما
العربية ،منذ تلك اللحظة ،عىل مرسح التاريخّ ،
مستهم رشارة الروح ،إىل ُصنّاع للتاريخ ،دعاة للحق ،تتم ّثل فيهم خالصة احلضارة اجلديدة،
ّ
(((2
التي محلوها للعامل قرونًا طوالاً  ،استمروا يف قيادة العامل خالهلا نحو التمدّ ن
والرقي .
ّ
حول االسالم القبائل العربية من جمتمع طبيعي إىل جمتمع تارخيي ،و« ...املجتمع
فقد ّ
التارخيي هو ذلكم النوع من املجتمع الذي استطاع أفراده أن يتجاوزوا وضعية املجتمع
الطبيعي بإضفاء ُبعد حضاري وداللة تارخيية عىل وجودهم الكوين ،من خالل إدراكهم
حلقيقة الوجود البرشي يف هذه احلياة والوظيفة التي وجد من أجلها اإلنسان»( .((2فعالمات
املجتمع التارخيي هبذا املعنى الذي قصده ابن نبي تتحدّ د يف:
* جتاوز الوضعية القائمة للمجتمع التي ُوصفت بالطبيعية.
* إضفاء ُبعد حضاري للمجتمع الطبيعي.
* إضفاء داللة تارخيية عىل الوجود الكوين للجامعة اإلنسانية.
* إدراك حقيقة الوجود البرشي يف احلياة.
* الرشوع يف احلركة والقيام بعملية تغيري للنفس.
* إدراك الوظيفة التي وجدت من أجلها اجلامعة اإلنسانية.

 ثال ًثا :اإلنسان والتاريخ

التاريخ عند مالك بن نبي هو تاريخ احلضارة ،وتُشكِّل املح ّطات التي تؤ ّثر يف احلضارة
نقا ًطا مفصلية للتاريخ وقراءة التاريخ يف ضوئها ،وهلذا قال ابن نبيّ :
«إن مشكلة كل شعب يف
( ((2فؤاد السعيد  -فوزي خليل ،الثقافة واحلضارة ،..ص .132
أيضا :مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ترمجة :عبد الصبور شاهني ،بريوت :دار الفكر ،ص.52 ،51
انظر ً
مقومات مرشوع بناء إنسان احلضارة ،ص .172
( ((2عمر النقيبّ ،
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جوهرها مشكلة حضارته ،وال يمكن لشعب أن يفهم وحيل مشكلته ،ما مل يرتفع بفكرته إىل
يتعمق يف فهم العوامل التي تَبني احلضارات أو هتدمها»(.((2
األحداث اإلنسانية ،وما مل ّ

إنه ينبغي علينا أن نعتمد املقاربة الشاملة لإلنسان وللحضارة ،وهي املقاربة التي تربط
األسباب بالنتائج ،والتي تنظر إىل اإلنسان باعتباره حمرك التاريخ(.Le moteur de l'histoire ((2

فالتاريخ اإلسالمي هو تاريخ لألدوار احلضارية التي تق ّلبت فيها احلضارة
االسالمية( .((2واإلنسان هو جوهرها الذي قامت عليه ،ومرتكز كل إصالح وتغيري،
وقاعدة كل مواجهة مع االستعامر ،يقول مالك بن نبي« :أ ًّيا كانت وجهة األمرّ ،
فإن صناعة
تاريخ العامل اإلسالمي ،مل تعد من مهمة املؤامرات اخلارجية التي قعدت به إىل حني عن
التطور واالزدهار ،إنّام هو العمل الصامت ا ُملضني ،املنبعث عن حركته الداخلية»(.((2

فلكي ُيعيد اإلنسان املسلم صناعة تارخيه يف دورة حضارية جديدة عليه أن يتخ ّلص من عقلية
املؤامرة« ،ذلك املشجب الذي نجعل منه مربرا لفشلنا ،ومهربا من مواجهة عجزنا ِ
وعللنا ،فالتاريخ
ً
ًّ
ال تصنعه األمنيات ،وال إلقاء التبعات عىل اآلخرين ،وإنام ُيصنع ببعث داخيل وحركة ذاتية ،وال
حترر العقول وتطارد ظالم األوهام بأنوار احلقائق»(.((3
يكون ذلك إلاَّ بوقفة نقدية ،من شأهنا أن ّ
اإلنسان بجميع أبعاده الرتابية والعقلية والروحية والسلوكية هو الرشط األسايس
لكل حضارة ،وهو حمور الفاعلية يف حركة التاريخ واحلضارة وهو مقصدمها ،وقد عبرّ عنه
مالك بن نبي بعامل األشخاص الذي يعني نموذج اإلنسان الذي تتح ّقق فيه الرشوط التي
وموج ًها حلركته وسريورته يف الزمان.
جتعله كائنًا اجتامع ًّيا صان ًعا للتاريخ
ّ
مكونًا من مكونات مفهوم احلضارة التي صاغها مالك بن نبي يف
وهو هبذا املعنى ُيعد ّ
شكل معادلة كيميائية :اإلنسان  +الرتاب  +الوقت ،والذي ينتهي إىل مرحلة احلضارة ،وذلك
عندما يدخل عنرص رابع وهو الفكرة الدينية( ((3التي متد « ...املجتمع بقوة دافعة لإلقالع

( ((2مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ص .21

(27) Voir: Noureddine Khendoudi,La Theorie de la civilisation chez Malek Bennabi Editions
EL-BORHANE, Alger, Editions TOUGUI, Paris,1993, p35.

( ((2عبد الوهاب بوخلخال ،قراءة يف فكر مالك بن نبي ،ط ،1كتاب األمة ،عدد  ،151السنة  ،32الدوحة
قطر :وزارة األوقاف والشؤون االسالمية ،ذو القعدة 1433هـ /سبتمرب أكتوبر 2012م ،ص .97
( ((2مالك بن نبي ،وجهة العامل اإلسالمي ،ص.15
( ((3عبد الوهاب بوخلخال ،قراءة يف فكر مالك بن نبي ،ص .98
( ((3انظر :سليامن اخلطيب ،أسس مفهوم احلضارة يف اإلسالم ،الزهراء لإلعالم العريب ،الطبعة األوىل
1406هـ1986 /م ،ص  69وما بعدها.
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ليؤسس عامله اجلديد من األشخاص،
احلضاري ،فيرشع يف هدم ما بداخله من حدود قبلية ّ
وخيط طريقه يف بناء شبكة العالقات االجتامعية التي تتيح له أداء دوره ووظيفته التارخيية .كام
تنشأ إرادة املجتمع وتكون يف أعىل درجاهتا (خاصة يف املرحلة الروحية) عرب عمليات إخضاع
الغرائز التي تتوالها الفكرة الدينية ،والتي تك ّيف الفرد بام تقوم به من تنظيم لطاقته احليوية
يتحرر الفرد من قانون الطبيعة
وحتى تكون يف عالقة وظيفية مع مقتضيات الفكرة ،عندها ّ
(((3
سموا ،حيث يصبح ذلك الفرد املك ّيف واملرشوط» .
املفطور يف ذاته ،ليخضع إىل مثريات أكثر ًّ
فاملك بن نبي هنا ّ
يلخص لنا عنارص العملية يف اآليت:
* وجود قوة دافعة للمجتمع نحو اإلقالع احلضاري.
* الرشوع يف هدم ما بداخله من أفكار قبلية.
* التأسيس لعامل جديد من األشخاص.

* ّ
خط طريق يف بناء شبكة عالقات اجتامعية.
* أداء املجتمع لدوره ووظيفته التارخيية.

* تنشأ إرادة املجتمع وتكون يف أعىل درجاهتا من خالل عمليات إخضاع غرائزه
بفعل تأثري وتوجيه الفكرة الدينية.
* يتك ّيف الفرد داخل املجتمع نتيجة ما تقوم به الفكرة الدينية من تنظيم لطاقته
احليوية لتصبح يف عالقة وظيفية مع مقتضيات الفكرة.

حترر األفراد من قانون الطبيعة الذي فطروا عليه ،بحيث متدّ هم
* والنتيجة هي ّ
سموا ،ليصبحوا بعد ذلك مك ّيفني مع الفكرة ومرشوطني اجتامع ًّيا.
الفكرة بمثريات أكثر ًّ

يتحرك يف التاريخ ،ويتَّجه
* حاصل كل هذه العنارص واخلطوات هو ميالد جمتمع َّ
صوب بناء حضارته اإلنسانية اجلديدة املعبرّ ة عن الفكرة التي كانت له داف ًعا يف بداية تشكّله.

ويتم هذا التك ّيف بفعل العملية الرتبوية التي جتعل الفرد يتم ّثل منظومة القيم
الثقافية التي تشكّل بمجموعها النموذج الرتبوي املنشود لكل من الفرد واملجتمع عرب
مؤسساته وفضاءاته الثقافية وعالقاته االجتامعية .فال يمكن لإلنسان واملجتمع أن يؤ ّدي
( ((3طاهر سعود ،التخ ّلف والتنمية يف فكر مالك بن نبي ،بريوت :دار اهلادي للطباعة والنرش والتوزيع،
ط1427 ،1هـ2006 /م ،ص .129 - 128
أيضا :مالك بن نبي ،ميالد جمتمع ،شبكة العالقات االجتامعية ،ترمجة :عبد الصبور شاهني،
راجع ً
دمشق :دار الفكر ،ص.109
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نشاطه املشرتك يف التاريخ ،دون أن توجد فيه شبكة العالقات التي تؤ ّلف عنارصه املختلفة،
الزمنية والنفسية ،هذه العالقة التي تعبرّ يف جوهرها عن قيمة ثقافية يمث ّلها القانون اخللقي
والدستور اجلاميل اخلاص باملجتمع(.((3

إننا يف العامل اإلسالمي كام يقول مالك بن نبي « ...ليست مشكلتنا منحرصة يف حماولة
فهم الثقافة عىل أساس أنهّ ا واقع موجود نريد التعامل معه من أجل التك ّيف النفيس واالجتامعي.
إن مشكلة الثقافة عندنا تطرح عىل شكل مرشوع نطمح إىل حتقيقه بصورة عملية»(.((3
يوضحه مالك بن نبي عندما يتحدّ ث عن دور
هذا املرشوع الذي نطمح إىل حتقيقه ّ
املسلم ورسالته يف الثلث األخري من القرن العرشين ،لكن كيف يتحدّ د هذا الدور؟
يتحدّ د طب ًعا طب ًقا هلذه الظاهرة التي نرى جانبيها ،جانبها الذي يتح ّقق عىل حمور (واشنطن
 موسكو) واجلانب اآلخر الذي يتح ّقق عىل حمور ما أسامه بمحور (طنجة  -جاكرتا) ،فكيفيتصور مالك بن نبي دور املسلم؟ يتصوره كاآليت« :جيب أن يفكر املسلم كيف يسري يف اجتاه
ّ
التاريخ ،كيف يستغل الظروف السانحة التي تتهيأ له عىل املحورين :املحور الذي فقد املربرات
ربرات جديدة ،واملحور الذي أشار اهلل عز وجل إليه يف اآلية الكريمة
التقليدية والذي ينتظر م ّ
ِ
ِ
ِّ ِ (((3 ((3
ين الحْ َ ِّق ل ُي ْظ ِه َر ُه َعلىَ الدِّ ِ
{ه َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه بِالهْ ُدَ ى َود ِ
.
ين ُكله}
ُ

التاريخ وإنسان ما بعد املوحدين

إنسان ما بعد املوحدين يف مسرية احلضارة االسالمية ،هو اإلنسان الذي يعيش
بعد هجرة احلضارة ،أي يف منطقة السكون حيث يفقد الفعل احلضاري رشوطه ،وتنفك
الروابط التي كانت جتمع بني الروح والعقل والغريزة ،ويغيب نموذج اإلنسان الذي تتح ّقق
فيه الرشوط التي جتعله إنسان احلضارة ،ولذلك يعترب مالك بن نبي ّ
أن بناء احلضارة منوط
حترك
بإرادة اإلنسان احلضارية ،وليس مرتب ًطا باألدوات وال اإلمكانات ،فبالنسبة له إذا ّ
حترك املجتمع والتاريخ ،وإذا سكن اإلنسان سكن املجتمع والتاريخ.
اإلنسان ّ

وهذا اإلنسان يعدّ جوهر املشكلة اإلسالمية اليوم ،يقول مالك بن نبي« :وإنسان ما بعد
عنرصا جوهر ًّيا
متسولاً  -يعدّ عمو ًما
املوحدين يف أي صورة كان –باشا أو عا ًملا مزي ًفا أو مثق ًفا أو ّ
ً
فيام يضم العامل اإلسالمي من مشكالت منذ أفول حضارته ،وهو عنرص ال ينبغي أن يغيب عن

( ((3املصدر نفسه ،ص .48
( ((3مالك بن نبي ،مشكلة الثقافة ،ترمجة :عب الصبور شاهني ،اجلزائر :دار الفكر ،ط1984 ،4م ،ص .61
( ((3سورة الصف ،اآلية .9
( ((3مالك بن نبي ،جمالس دمشق ،دمشق :دار الفكر ،ط1427 ،2هـ2006/م ،ص.172
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أنظارنا عندما ندرس نشأة املشكالت وحلوهلا التي تشغل اليوم الضمري اإلسالمي.((3(»...

فال فائدة من النقاش إن مل نبدأ أولاً بجوهر املشكلة ،بمعنى حتليل واقع اإلنسان
اليوم ،والبحث بعمق يف أسباب عطالته احلضارية ،وهذا ما جهد ابن نبي يف التنبيه إليه
بمجرد إغامض األعني
أي مشكلة -ال يمكن أن ختتفيوالتحذير من القفز فوقه .فاملشكلة ّ
ّ
عنها أو الرغبة يف عدم احلديث عنها( .((3بل باالجتاه صوهبا وحماولة ح ّلها قبل أن تؤ ّثر فينا،
وهو هنا يشري إىل الكثري من اجلهود التي قام هبا املصلحون ورجال السياسة الذي بحثوا عن
مسكّنات آنية للمشكالت واألمراض ومل يستطيعوا أو باألحرى مل جيرؤوا عىل االجتاه نحو
عمق املشكالت وحماولة تقديم وصفات تقتلع أو تعالج املرض من أساسه.

ولذلك بقيت هذه اجلهود حمدودة كام بقيت حركة املجتمعات تراوح مكاهنا طيلة قرنني
أو نيف من الزمن .من هنا يدعو مالك بن نبي إىل رضورة الغوص يف جوهر املشكالت وليس
الوقوف عند أعراضها ،وهذا باعتقاده يعود إىل غياب الرؤية الواضحة لألشياء وللواقع.

 راب ًعا :اإلنسان والرؤية احلضارية

ّ
إن صناعة التاريخ وبناء احلضارة عند مالك بن نبي يكون بتوفر الرؤية الواضحة
لدى اإلنسان ،وهذه الرؤية يف نظره يستمدها من اإلسالمّ ،
ألن اإلسالم هو اإلطار املرجعي
األسايس يف التعامل مع خمتلف املشكالت التي تواجهه ،ومنها مشكلة احلضارة وصناعة
التاريخ ،فقد ر ّدد مالك بن نبي يف كتاباته الدعوة إىل الرؤية الفكرية الواضحة واحلاسمة يف
آن واحد ،وسط حالة من الفوىض والتيه والضياع واهلامشية والتبعية والتخ ّلف.

ّ
إن وضوح الرؤية يعدّ بمثابة قانون ثابت أو سنة تارخيية ال يمكن التنكّب عنها
مهام كانت الظروف ،فهي الزمة من لوازم التفكري اإلسالميّ .
ألن الوضع احلايل لألمة
اإلسالمية هو امتداد لوضعها التارخيي الذي تشكّلت فيه ،لذلك نجده ُيشري إىل ذلك يف
كتابه «ميالد جمتمع» بقوله« :املشكلة التي تواجه املسلم اليوم هي تقري ًبا نفس املشكلة التي
عبرّ عنها قول اإلمام مالك بن أنس :ال يصلح آخر هذه األمة إلاَّ بام صلح به ّأوهلا ،ذلك ّ
أن
ثمة رؤية قرآنية للتاريخ وكيفية صناعته ،أو كام يسميها الفالسفة برؤية العامل( ((3التي حتدّ د
( ((3مالك بن نبي ،وجهة العامل االسالمي ،ص .38
( ((3عبد الوهاب بوخلخال ،قراءة يف فكر مالك بني ،ص .107
( ((3حيدّ د كرين برينتون مفهومه للرؤية الكلية للعامل بقوله« :هذا النوع من األفكار التي آمن هبا العامة بشأن
القضايا الكربى املتعلقة بمصري اإلنسان عن اخلري واحلق واجلامل ،وعن النافع ونمط احلياة التي ينبغي
عىل اإلنسان أن ينشدها لنفسه عىل األرض ...إننا بصدد دراسة الرأي ،بل الرأي العام دون الفكر بمعناه
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تصور اإلنسان لذاته وللكون واحلياة.

التصور الذي ُيعطي معنى حلركة األفراد وأفعاهلم ،كام يضبط هلم مفاهيمهم
وقيمهم ومضامني رسالتهم وغاياهتا .وجييبهم عن األسئلة الكلية اآلتية :ما التصورات
الكلية اجلامعة لإلنسان يف عالقته باهلل اخلالق ،واآلفاق احلضارية لتلك العالقة؟ وما هي
التصورات الكلية لإلنسان من حيث هو إنسان يف هذا الكون ،وتصور عالقته بأخيه اإلنسان
من جانب ،وطبيعة عالقته هبذا الكون من جانب آخر؟ وما هي رؤية اإلنسان الكلية للحياة
واالمتداد الزماين هلا؟ وما هي املقاصد احلضارية الكربى هلذه الكليات ،بعبارة أخرى :ما
(((4
املقاصد التي يبغي حتقيقها يف الواقع؟
فاألمم واحلضارات تسري وفق رؤية معينة للعامل ،بحيث تكون هذه الرؤية بمثابة
منهج للنظر يف العامل الثقايف ألمة أو ثقافة معينة ،وهو ما أشار إليه الفيلسوف األملاين فلهلم
دلتاي (1911 - 1846م) وسار عىل هنجه ماكس فيرب (1920 - 1864م)(.((4

فثمة رؤية قرآنية للتاريخ ومصائر األمم واإلنسان كام يقول رضوان السيد؛ بمعنى أننا عندما
نعرض لظهور اإلسالم باعتباره اإلطار املرجعي حلركة األفراد يف التاريخ إنام نعرض للتصورات
األساسية للعقيدة ونربطها بني مبادئها وبني مبادئ املسلمني عندما شكّلوا ثقاف ًة ونس ًقا حضار ًّيا
ومجاع ًة سياسي ًة ،وح ّققوا اخلالفة يف إطار مجلة من القيم التي وضعها القرآن حتدّ د كيفية هنوض األمم،
وكيف تسقط وتصل إىل مستوى االنحطاط واهلالك عند خمالفتها للرؤية التي انطلقت منها(.((4
يف هذه الفكرة إشارة واضحة لإلطار املرجعي لألمة مهام طال هبا الزمان وامتد هبا
التاريخ يف شعابه( .((4إذ ال يمكن لإلنسان أن ينخرط من جديد يف سريورة التاريخ والزمان

الشكيل»( .انظر :كرين برينتون :تشكيل العقل احلديث ،ترمجة :شوقي جالل ،عامل املعرفة ،عدد ،82
أكتوبر 1984م ،الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،ص .)14
عرف عيل زيعور يف املوسوعة الفلسفية العربية النظرة العامة للعامل بقوله« :نسق من األفكار
كام ّ
واملواقف واملفاهيم عن العامل ...ولذلك فإن املجمل لتلك األفكار يقرتب جدًّ ا من مفهوم الفلسفة...
النظرة العامة إىل العامل تبحث يف املجال عينه الذي هو الفلسفة ،واألفكار (األيديولوجيا) (أو علم
األفكار) وعالقة الفكر بالوجود االجتامعي»( .انظر :عيل زيعور :مادة عامل ،املوسوعة الفلسفية العربية،
حترير معن زيادة ،اجلزء األول ،بريوت :معهد اإلنامء العريب ،الطبعة األوىل ،ص.578
( ((4فؤاد السعيد وفوزي خليل ،الثقافة واحلضارة ..مقاربة بني الفكرين الغريب واإلسالمي ،ص .177
( ((4رضوان السيد ،القرآن والتاريخ ..الرؤية القرآنية يف األمم واحلضارات ،جملة التفاهم ،العدد  ،32السنة
التاسعة ،ربيع 2011م1432/هـ ،مسقط ،سلطنة ُعامن :وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،ص .10-9
( ((4املرجع نفسه ،ص.10
مقومات مرشوع بناء إنسان احلضارة ،ص.244
( ((4عمر النقيبّ ،
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من دون تو ّفره عىل رؤية واضحة حيدّ د معاملها ومسارها وغاياهتا اإلسالم باعتباره رؤية
تصورا للتاريخ بعنارصه األساسية :الزمان واملكان والفكرة.
كونية وحضارية للعامل تقدّ م
ً
واإلسالم بالنسبة ملالك بن نبي يأتينا «هبذا الضوء الذي حيوط اإلنسان وجيعله حمرت ًما
يف عيني أخيه اإلنسان .إنه يأيت هبذا السبب السامي الذي يفرض احرتامه مهام كان لونه
وجنسه وقوميته واعتقاده ،وهو يضع لفلسفة اإلنسان هذا األساس امليتافيزيقي»(.((4

من هنا يؤكّد ابن نبي عىل كون اإلسالم ليس مصدر إهلام للتعامل مع املشكالت فهماً
وحتليلاً
وعالجا فحسب ،بل يتجاوز ذلك إىل بيان األبعاد العملية هلذه القناعة فريى
وتفسريا
ً
ً
ّ
جمرد ،وإنام دور جمتمع
أن «دور اإلسالم باعتباره مصدر إهلام لن يكون دور دين أو جمال مساحي ّ
ٍ
قائم بذاته عىل األرض ،فهو يتّصل حينئذ اتصالاً نوع ًّيا بالدور التارخيي للرجل املسلم»(.((4

يقول مالك بن نبي يف هذا السياق« :لكي يمكن بناء نظام تربوي اجتامعي ،ينبغي أن
تكون لدينا فكرة واضحة عن العالقات واالنعكاسات التي تن ّظم استخدام الطاقة احليوية
يف مستوى الفرد ويف مستوى املجتمع»(.((4

وهكذا يتبينّ لنا لزا ًما عىل أية حماولة للبناء إو إعادة بناء جمتمع ما بعد االستقالل أن
تنطلق من هذه النقطة بالذات ،أي إن بناء املجتمع التارخيي ينطلق من صياغة فلسفة تربوية
واضحة يتجلىّ من خالهلا خصائص النموذج الرتبوي املنشود لكل من الفرد واملجتمع(.((4
فاإلسالم إذن هو اإلطار املرجعي األسايس يف بناء اإلنسان الذي يصنع التاريخ
ويوجهه .اإلسالم هو الذي حيفز اإلنسان إىل استئناف دورته احلضارية من جديد ،وهو
ّ
الذي حيدّ د له موقعه الف ّعال يف التاريخ.

ّ
إن وجود التخ ّلف يف تاريخ األمة إنّام هي يف احلقيقة تعبري عن داء خطري هو داء
تشوه الرؤية
قصور األداء الذي يعود إىل ضعف احلافز النفيس ،والذي يعود بدوره إىل داء ّ
وتشوهه ،أي ّ
إن األمر يف أساسه يعود قبل كل يشء
الكونية مقرونة بقصور منهج التفكري
ّ
إىل تشوهات يف تكوين األمة املعريف والنفيس والوجداين التي ال يمكن معاجلتها دون أن
نتعرف عىل حقيقتها ،وأن نجعلها يف بؤرة وعينا بجهود اإلصالح؛ حتى يمكن لألمة أن
ّ
مقومات مرشوع بناء إنسان،
( ((4مالك بني ،فكرة األفروآسيوية ،ص  .229نقلاً عن :عمر النقيبّ ،
ص.244
( ((4املصدر نفسه ،ص .231
( ((4مالك بن نبي ،ميالد جمتمع ،ص .78
مقومات مرشوع بناء إنسان احلضارة ،ص.177
( ((4عمر النقيبّ ،
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تتخ ّلص من داء غبش الرؤية وضعف احلافز وقصور األداء(.((4

املقومات يعدّ رضورة ّ
ألن « ...قضية املقومات تكتيس أمهية بالغة،
فالوعي بقضية ّ
ّ
يوسع أفق اإلنسان ليستوعب باهتاممه ،وجتديد خرباته ،وشحذ
ألن الوعي هبا ،هو الذي ّ
قدراته اإلنجازية كل املجاالت وامليادين واآلفاق التي ختتزن إمكانات التسخري الرضورية
لتأصيل وتفعيل حركته االستخالفية ،وضامن حيوية اطرادها باستمرار»(.((4
يطرح مالك بن نبي سؤالاً مفاده :ما هي رسالة املسلم؟ وقد جاء جوابه إمجالاً  :إنقاذ
نفسه وإنقاذ اآلخرين(.((5

وينتهي يف حتليله وحتديده لدور املسلم ورسالته إىل ّ
أن املسلم «إذا أراد أن يقوم بدور
ربرات اجلديدة
الري بالنسبة للشعوب املتحرضة ،واملجتمع املتحضرّ  ،وأراد أن يقدّ م امل ّ
التي تنتظرها تلك األرواح التي تتأمل لفراغها وحريهتا وتيهها ،إذا أراد املسلم ذلك ،فلريفع
مستواه بحيث يستطيع فعلاً  ،القيام هبذا الدور؛ إذ بمقدار ما يرتفع إىل مستوى احلضارة
قادرا عىل تعميم ذلك الفضل الذي أعطاه اهلل له (أعني دينه) ،إذ عندها
بمقدار ما يصبح ً
أيضا عىل بلوغ قمم احلقيقة اإلسالمية ،واكتشاف قيم الفضيلة اإلسالمية،
قادرا ً
فقط يصبح ً
(((5
ومن ثم ينزل إىل هضاب احلضارة املتعطشة فريوهيا باحلقيقة اإلسالمية وباهلدى» .

والنتيجة هي ّ
تصوره
أن التاريخ الذي يريد اإلنسان صناعته من جديد ال يمكن ّ
خارج اإلطار املرجعي الواضح الذي حيكم حركة فكره وسلوكه ومنهجه يف احلياة ،فاألمة
تستمد قيمتها ووظيفتها احلضارية والتارخيية واإلنسانية الرسالية من إطارها املرجعي املعبرّ
يف النهاية عن خصوصيتها الثقافية واحلضارية التي سبق هلا وأن حتقق نموذجها وجتربتها يف
التاريخ الذي عرفت به حتت مسمى احلضارة اإلسالمية.
تم تفعيل القيم واملفاهيم واألفكار واملبادئ يف الواقع بفضل تفعيل الرؤية
لقد َّ
احلضارية لألمة ،وعندما تشوهت هذه الرؤية شلت فاعلية مجيع القيم واملبادئ واألفكار،
لقد حدثت عطالة لإلنسان فقعد عن الفعل واحلركة ،وتوقفت عجلت احلضارة وخارت

( ((4عبد احلميد أبو سليامن ،اإلصالح اإلسالمي املعارص ،دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة،
الطبعة األوىل 1427هـ2006 /م ،ص .55 - 54
( ((4الطيب برغوث ،الفعالية احلضارية والثقافة السننية ،اجلزائر :دار قرطبة للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل
1425هـ2004 /م ،ص .145
( ((5مالك بن نبي ،دور املسلم ورسالته يف الثلث األخري من القرن العرشين ،بريوت  -دمشق :دار الفكر
املعارص ،ط1423 ،1هـ2002 /م ،ص.48
( ((5املصدر نفسه ،ص .39 - 37
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قواه الذهنية والنفسية والسلوكية ،فأصبح اإلنسان املسلم َكلاًّ عىل مواله أينام توجهه ال
ِ
يأت بخري ،وقد أثبتت جتربة احلضارة اإلسالمية أن اإلنسان متى ما افتقد للرؤية الكونية
احلضارية فقد معها بالرضورة املحرك والقصد واهلدف الذي تو ّلده هذه الرؤية ،وتدفعه
نحو حتقيق أهدافه الكربى يف الوجود.

إن منزلة الرؤية من جمموع عنارصها كمنزلة أجزاء اآللة يف إطارها الكيل « ...مثلها
يف ذلك مثل أجزاء اآللة املفككة؛ فعىل الرغم من نفاسة تلك األجزاء ،ال تفيد يف يشء ما مل
توضع يف إطار ك ّليتها؛ لتصبح أجزاء يف ّ
كل فاعل ،والعكس بالعكس ،فإذا كان هناك تصور
نظري آللة من اآلالت ،لكنه ال ينسجم يف كيان وبناء ما ّدي ملموس هو أجزاء تلك اآللة،
التصور النظري حقيقة فاعلة ،من دون تلك األجزاء فإنه ال وجود لتلك اآللة،
التي جتعل
ّ
(((5
التصور ،وال لتلك الرسوم النظرية العبثية» .
وال لذلك
ّ

خامسا :اإلنسان والرتبية

ً

يرى مالك بن نبي أن عملية إعادة تّأهيل اإلنسان وبنائه ال يمكن أن ُينظر إليها
والتفكري يف أمرها دون احلديث عن الترّ ب ّية؛ ذلك ّ
متميزا يف عملية
ألن اإلنسان حيتل موق ًعا
ً
الرتبية.
واملضمون الرتبوي ملوقع اإلنسان يف الوجود والتاريخ يشري إىل مجلة أمور منها:

أول :التأكيد عىل أن اإلنسان عنرص رئيس من عنارص فلسفة الرتبية اإلسالمية.

ثان ًيا :رضورة اشتامل املنهج الرتبوي املعتمد يف بناء اإلنسان عىل أهداف مهارية
يتح ّقق بموجبها استخالف اإلنسان عىل األرض ويتمكّن من أداء مسؤولياته املناطة به(.((5
أن مالك بن نبي ال يقرص الفعل الرتبوي عىل الفعل التعليمي فقط؛ ّ
غري ّ
ألن ذلك
جزء من العملية الرتبوية الكلية املطلوبة ،يمتد الفعل الرتبوي ليستوعب كل الوسائط
الثقافية واالجتامعية والسياسية ...التي من شأهنا أن تؤثر بطريقة أو بأخرى يف عملية
التكييف الفكري والروحي والسلوكي للفرد واملجتمع ،مع الوظيفة الوجودية لإلنسان

( ((5عبد احلميد أبو سليامن ،الرؤية الكونية احلضارية القرآنية ..املنطلق األساس لإلصالح اإلنساين ،ضمن
كتاب :املنهجية اإلسالمية( ،تأليف مجاعي) ،اجلزء األول ،القاهرة :دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع
والرتمجة ،و هريندن  -فريجينيا  -الواليات املتحدة األمريكية  :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،الطبعة
األوىل 1431هـ2010 /م ،ص .271
( ((5أمحد حممد حسني الدغيش ،نظرية املعرفة يف القرآن الكريم وتضميناهتا الرتبوية ،األردن :املعهد العاملي
للفكر االسالمي ،دمشق :دار الفكر ط ،1ذي القعدة 1422هـ /يناير 2002م ،ص .170
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بصفة عامة ،ومع الوظيفة احلضارية املتميزة لألمة بصفة خاصة(.((5

إن السؤال الذي يطرح هنا هو كاآليت« :كيف نريب اإلنسان تربية جتعله يعيش يف
جمتمعه ،وينسجم مع مواطنيه يف حركية شاملة أصيلة املنطلقات عىل مجيع مستويات تكوينه
يف احلياة؟»(.((5
كيف يمكن أن نح ّقق مستويات االندماج والتك ّيف والتوازن والفاعلية لإلنسان يف
حركة التاريخ واملجتمع واألمة؟

ّ
واملؤسسات
إن الفعل الرتبوي التجديدي يعدّ القاسم املشرتك بني كل املنظومات
ّ
يتكون منها املجتمع ،ويؤ ّدي ّ
كل منها دوره يف تلبية حاجاته يف املحافظة عىل توازنه
التي ّ
عضوا ميتًا أو
مؤسسة ال تؤدي دورها الرتبوي ،تعترب
ً
وهويته وحيويته ،وكل منظومة أو ّ
مميتًا( ،((5فالكيان االجتامعي يضعف من حيوية املجتمع وحيدّ من فعاليته احلضارية؛ لذلك
ينبغي أن ّ
مؤسسة يف املجتمع ،وأن
يظل الفعل الرتبوي يف عمق اهتاممات كل منظومة أو ّ
األول ملردوديتها وفعاليتها االجتامعية(.((5
ُيشكِّل باستمرار املقياس املوضوعي ّ
( ((5الطيب برغوث ،مقدمة يف األزمة احلضارية والثقافة السننية حتليل ألمهية املعطى الثقايف الرتبوي،
اجلزائر :دار قرطبة للنرش والتوزيع ط1425 ،1هـ2004 /م ،ص .35
( ((5أسعد السحمراين ،مالك بن نبي مفكرا إصالحيا ،بريوت :دار النفائس ،ط1986 ،2م ،ص.198
( ((5فاألفكار امل ّيتة عادة ما تسيطر عىل األذهان وتتجلىّ يف سلوك األفراد واملجتمعات .يقول عامل االجتامع
املعارص إدغار موران « Edgar Morinال خيضع األفراد ملجتمعهم وثقافتهم بل آلهلتهم وأفكارهم.
وانبثقت اآلهلة واألفكار ...،كإشعاعات مجاعية من خالل األذهان البرشية ،وأصبحت كيانات مفعمة
باحلياة والفردانيةّ ،
تغذهيا جتمعات ملؤمنني هبا .وبمفعوهلا االسرتجاعي عىل األذهان ،التي بدوهنا ال تعني
شي ًئا ،تصبح هي كل يشء ،وقد اكتسبت قوة غري معقولة تستمده من آمالنا ،ورغباتنا ،وقلقنا وخشيتنا.
لقد أفرزنا نحن هذه املخلوقات الروحية ،لكنها أضحت تخُ ضعنا وهتيمن عليناّ ...
إن األفكار التي
هتيمن علينا هي أفكار قوية ،وأفكار أسطورية ذات قوة برشية وإهلية .تستخدم األفكار البرش ،وتقيدهم
بسالسل ،وجتمح انخراطهم يف طريقها ...وكام قال فيكتور هيجو« :نحن نرزح حتت رمحة هذه اآلهلة،
وهذه الوحوش ،وهذه العاملقة ،أال وهي أفكارنا ،وغال ًبا ما تدوس هذه األطراف املتنازعة الفظيعة
أرواحنا بأقدامها» .انظر :دغار موران ،النهج إنسانية البرشية اهلوية البرشية ،ترمجة :هناء صبحي ،أبو
ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة :هيئة أبو ظبي للثقافة والرتاث (كلمة) ،ط1430 ،1هـ2009/م ،ص
.)324 - 323
( ((5املرجع نفسه ،ص .37
أيضا :مالك بن نبي:
راجع ً
* وجهة العامل اإلسالمي.
* مشكلة األفكار يف العامل االسالمي.
* ميالد جمتمع.
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أرشنا يف العنارص السابقة إىل قول مالك بن نبي يف كتابه «وجهة العامل االسالمي»:
«أننا ال نواجه تغيرّ ً ا يف النظام السيايس ،بل ّ
إن التغيرّ أصاب اإلنسان ذاته ،واإلنسان هو
مهته احلضارية ،وقدرته عىل الفعل املنهجي اهلادف املؤ ّثر ،الذي يمكّنه
الذي تغيرّ  ،وفقد ّ
ومؤهالته التي ترفعه إىل مستوى القدوة
من إحداث تركيب ديني جديد للرتاب والوقت،
ّ
والقدرة .فـ«ليست الرتبية جمموعة من القواعد واملفاهيم النظرية التي ال سلطان هلا عىل
الواقع ،عىل عامل األشخاص ،وعامل األفكار ،وعامل األشياء ،وليست هي من إنتاج املتعاملني
يلموا بام ترتجم عنه هذه
وبحار العلوم ،الذين يعرفون مجيع كلامت املعاجم ،دون ،أن ّ
رشا ( )...بل هي وسيلة ف ّعالة لتغيري اإلنسان ،وتعليمه
خريا كانت أم ًّ
الكلامت من وقائعً ،
يكون معهم جمموعة القوى التي تغيرّ رشائط الوجود نحو
كيف يعيش مع أقرانه ،وكيف ّ
يكون معهم شبكة العالقات التي تتيح للمجتمع أن يؤدي نشاطه
األحسن دائماً  ،وكيف ّ
املشرتك يف التاريخ»(.((5
من هنا يتبينّ لنا كيف قام مالك بن نبي بصياغة مفهوم للرتبية عىل أنه مرشوع متكامل
لتحضري (من احلضارة) اإلنسان وتأهيله للمسامهة يف بناء املجتمع التارخيي املتحضرّ ،
تضمن هذا التعريف املوضوع واألداة واهلدف والوجهة النهائية للمرشوع الرتبوي
بحيث ّ
(((5
واالستخاليف .

فالعملية الرتبوية هي التي جتعل اإلنسان يغيرّ من ذاته فيغيرّ التاريخّ ،
ألن التغيري سنة
من السنن التارخيية واالجتامعية التي ال يمكن لإلنسان أن يدخل التاريخ أو يعيد صناعته
من جديد ما مل يغيرّ الكثري مما استقر يف نفسه بالتعبري القرآين ،والذي حدّ ده مالك بن نبي
يف :األفكار امليتة التي مل يعد هلا دور وتأثري يف عاملنا املعارص فقد كان هلا حضورها وتأثريها
يف عامل األنفس واآلفاق يف زماهنا ،وقد تم استهالكها يف حينها وقد آتت أكلها يف الزمان
واملكان الذي وجدت فيه ،أو األفكار املميتة التي تأتينا من خارج منظومتنا الفكرية
والثقافية والقيمية واحلضارية ،ذلك ّ
أن األفكار مثل النباتات هلا أرضها التي تنبت فيها
وتصلح لإلنسان الذي صنعها أو غرسها ،فإذا ما انتقلت إىل أرض غري أرضها أصبحت
مميتًا لكل حي ،يف الوقت الذي يراد منها أن تبعث احلياة يف األفراد واملجتمعات ،لكن
العكس هو الذي حيدث.
فقد بينت التجربة التارخيية للعامل اإلسالمي صحة هذه الفكرة التي أشار إليها
مالك بن نبي يف حتليالته ملشكالت اإلنسان واحلضارة ،لقد ظل العامل اإلسالمي يراوح

( ((5مالك بن نبي ،ميالد جمتمع ،ص .100
مقومات مرشوع بناء إنسان احلضارة ،ص.49
( ((5عمر النقيبّ ،
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مكانه ،ومل تتحقق له االنطالقة احلضارية املرجوة وذلك بسبب عدم قدرته عىل احلسم
والفصل يف األفكار امليتة واملميتة التي زادت من تورم أمراض حضارته ومشكالهتا ،التي
انعكست عىل وعيه ووجدانه وسلوكه وحضوره يف التاريخ.
فام مل يتجاوز احلالة النفسية التي هو عليها من االهنزامية واليأس واإلحباط وعدم
الثقة بالنفس ،نفسية الشعور باالهنزام أو الدونية وذهاب االستحالة التي ع ّطلت طاقاته
وك ّبلت حركاته وأوهنت قواه الذهنية والنفسية عن الربوز واإلبداع.

هلذا يعتقد مالك بن نبي ّ
أن العمل التارخيي الذي يصنع اإلنسان ينبغي أن يكون
مواف ًقا للسنن التي أودعها اخلالق يف األنفس أولاً  ،ويف االجتامع ثان ًيا ،ويف التاريخ ثال ًثا،
ويف اهلداية راب ًعا ،بحيث تكون حركة اإلنسان يف الفكر واحلياة منسجمة مع جمموع السنن
التي أرشنا إليها للتو.
يصف مالك بن نبي العمل التارخيي بأنه عمل هادف ،عمل يرتبط بغائية معينة،
بغض النظر عن طبيعة هذه الغائية صاحلة أو غري صاحلة .لذلك ،فاحلركة التارخيية التي
يقوم هبا هي نتاج النشاط الذهني والنفيس والسلوكي الذي يؤ ّثر حتماً يف حتريك عجلة
التاريخ وتوجيهها ،بمعنى ّ
أن كل عمل تارخيي ينبغي أن يكون له سبب يدفعه إىل الظهور،
وهدف يسعى إىل بلوغه ،وأرضية يتحرك فيها ،إهنا أرضية املجتمع والواقع ،فإرادة اإلنسان
حترك التاريخ ،وحركته إنام هي نتاج ّ
تدخل اإلنسان بفكره ،ودينه وأخالقه وعمله
هي التي ّ
وماله ،وفق ما أوضحه ابن نبي يف كتابيه :مشكلة الثقافة ،ورشوط النهضة.

إهنا اإلرادة اخلاضعة للتوجيه الذي يصبغ نمط تفكري اإلنسان ،باعتباره أولاً
يؤهله
صاحب غاية باستطاعته حتقيقها يف الزمان واملكان الدنيويني ،فهو مفطور عىل نحو ّ
والتحول لتجسيد النموذج اإلهلي يف احلياة الدنيا ،فيام لو أحسن استعامهلا كأساس
للتك ّيف
ّ
للتكليف اإلهلي ،فاإلنسان مستخلف يف األرض ،مطالب بحكم استخالفه بالتفاعل مع
فضائه الزماين واملكاين لألخذ باألسباب وتوجيه حركته لتحقيق العمران يف األرض وفق
املنهج اإلهلي(.((6
وهو ثان ًيا صاحب قدرة عىل تطويع الطبيعة وتسخري ما فيها لصاحله بام خيدم أهدافه
الكربى يف احلياة ،ويضمن له احلياة الطيبة .مما يسمح له بتحدّ يد طبيعة نفسيته التي تعتزم
حمصلة للعملية الرتبوية التي تعمل عىل بناء
حتدي الظروف التارخيية الصعبة ،وهي يف النهاية ّ

( ((6السيد عمر ،األنا واآلخر من منظور قرآين ،دمشق :دار الفكر ،الطبعة األوىل1429 ،هـ2008 /م،
ص.44 - 43
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الفرد يف أبعاده املختلفة الذهنية والنفسية والعملية واملالية واجلاملية ،بحيث يعيد اإلنسان
الكرامة لنفسه أولاً  ،وأمام اآلخرين ثان ًيا ،وبذلك يرفع اإلنسان نفسه إىل مستوى احلضارة.

ﷺ خامتة

نخلص يف هناية هذه الدراسة إىل ّ
أن اإلنسان هو حمور حركة التاريخ ،فهو صانعها
بإرادته وفكره وعلمه وعمله وماله .اإلنسان الذي تتحكّم فيه عوامل نفسية ختص الفرد
بنفسه وإرادته ،واجتامعية ختص املجتمع يف بنيته ووظيفته بكل أفراده الذين يعملون من
أجل بلوغ هدف واحد ،وحيملون فكرة كلية ورؤية حضارية ،يف وسط جغرايف واسع حيمل
قيماً اجتامعية راقية وأخالقية نبيلة ومرامي سامية ،تتدخل إرادة اإلنسان يف حتديد كل هذه
العنارص.

فالتاريخ يف منظور مالك بن نبي مركب من عوامل ثالثة تؤثر فيه وهي كاآليت:
 -1تأثري عامل األشخاص الذي حيدّ د األهداف والغايات( .غاية حيدّ دها األشخاص).
 -2تأثري عامل األفكار الذي ُيعطي احليوية والفعالية لإلنسان( .فكرة أو أيديولوجية).
 -3تأثري عامل األشياء( .وسيلة).
 -4شبكة العالقات االجتامعية التي تربط بني العوامل الثالثة.

* اإلنسان هو الذي حيدّ د حركة التاريخ التي يتّسم هبا املجتمع ،وهو الذي ُينتج
أسباب احلركة يف التاريخ ،وهو الذي يرسم وجهتها وآفاقها ويتط ّلع إىل بناء املستقبل ،فإذا
حترك اإلنسان حترك املجتمع يف التاريخ ،وإذا سكن سكن املجتمع يف التاريخ(.((6
ّ
* حركة التاريخ التي يكون اإلنسان صانعها ينبغي أن تكون حمكومة بواقع
وخصوصية احلياة الثقافية للمجتمع الذي يعيش فيه ويتط ّلع إىل بنائه؛ ّ
ألن نجاح أي حركة
تارخيية يكون مرهونًا بمدى نجاح الرتكيب الثقايف لعنارص الثقافة وتفاعلها املوجه لصنع
تاريخ ومستقبل اإلنسان(.((6
* اإلنسان الذي يمتلك فعالية كبرية ،ومنهجية حمكمة ،وال يتو ّقف عن السري يف
األرض ،اإلنسان الذي يتبصرّ القوانني التي حتكم حركة التاريخ يف احلياة واألحياء ،وال
يكرر أخطاءه يف التاريخ ،ويبعث عن مواطن القصور وأسباب الضعف ،ومكان الداء ،وأن
ّ

( ((6مالك بن نبي ،حديث يف البناء اجلديد ،ترمجة :عمر كامل مسقاوي ،املكتبة العربية للطباعة والنرش،
بريوت ،ص .50
مفكرا إصالح ًّيا.161 ،
( ((6أسعد السحمراين ،مالك بن نبي
ً
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حيدّ د من أين يبدأ وما هو موقعه يف التاريخ وما هي رسالته يف احلياة ووظيفته يف الوجود
كفرد ،وكمجتمع وكأمة ،اإلنسان الذي يسعى إىل بلوغ مرتبة الشهود وحي ّقق االستخالف
والعمران والسيادة.
* اإلنسان الذي يعرف نقطة بداية التاريخ ،ويم ّيز بني مشاكل غريه بوصفها مشاكل
تو ّلدت يف إطار الدورة التارخيية الغربية ،وبني مشاكله بوصفها ناجتة يف إطار الدورة
التارخيية اخلاصة به.
* اإلنسان الذي ُيدرك أن ميزانية التاريخ ليست رصيدً ا من الكالم ،بل كتل من
النشاط اإلجيايب واملادي ،التي تعترب يف حقيقتها ميزانيات من القيم التي تقزم عىل فصول
الثقافة األربعة :مبدأها األخالقي ،وفلسفتها اجلاملية ،وفنها الصناعي ،ومنطقها العميل.
* اإلنسان الذي يبحث عن التوافق بني الفكر والعمل ،املبدأ والواقع ،الطموح
والفعل ،الفرد واملجتمع ،األصالة باملعارصة ،الذات مع اآلخر ،اإلسالم واحلياة أو العامل.

* اإلنسان الذي يعي حقيقة هامة مفادها ّ
أن احلضارة ليست شي ًئا يأيت به سائح يف
حقيبته لبلد متخ ّلف ،كام يأيت بائع مللبوسات البالية .بل ّ
كل جمتمع يف التاريخ ينبغي أن
يصنع حضارته بنفسه ،بإمكاناته ،بأفكاره ورسالته التارخيية ،بتوجيه فكره وعمله وماله
وفق غاية معينة ،حتدّ دها فلسفته يف الوجود أال وهي بناء احلضارة وحتقيق االستخالف.
* اإلنسان الذي يؤمن ّ
بأن التنمية يف أي جمتمع ال تكون راسخة األركان ،عميقة
اجلذور ،وفائضة املردود ،ما مل تكن نابعة من ذاتية املجتمع ،متطابقة مع تصوراته وفلسفته
يف احلياة ،متامشية مع متطلبات حياته واحتياجاهتا؛ ّ
ألن التنمية ال ختدم جمتم ًعا ما مل تتم
داخل إطارها االجتامعي املحدّ د ،الذي يعكس قيمه ومبادئه ،وطرق عيش أبنائه وفلسفتهم
يف احلياة.

* اإلنسان الذي يضع يف حسبانه ّ
أن التاريخ يف أي مستوى من احلضارة يتم إنجازه،
إنام يمثل النشاط املشرتك لألشياء واألشخاص ،واألفكار املتاحة .اإلنسان الذي يصنع
أفكاره الرئيسة بذاته .ويم ّيز بني املشكلة اجلوهرية وأسباهبا وأعراضها وآثارها .يدرك
حينها ّ
مهته املحضرّ ة
أن جوهر املشكلة هو التغيرّ الذي أصاب اإلنسان املسلم الذي فقد ّ
فأعجزه فقدها عن التم ّثل واإلبداع ،وعليه أن يص ّفي املوروثات السلبية لإلنسان –إنسان
املوحدين -النفسية واالجتامعية والثقافية التي أقعدته عن كل جتديد أو بناء أو تغيري
ما بعد ّ
وإصالح.
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الدكتور إمساعيل نقاز*

 متهيد

إن احلديث عن منهجية النظر يف القرآن املجيد ،هو حديث عن اخلطوات
مرت هبا البحوث العلمية يف قراءة النص القرآين ،من حيث إنه
املعرفية التي ّ
منظومة معرفية مقدّ سة ومطلقة احتوت ميادين احلياة بكل جماالهتا اإلنسانية،
فحري هبذه املجاالت أن تنال حظها يف البيان القرآين الذي يعدّ الدستور اإلهلي
يف استجالء املقاصد اإلهلية التي تغ َّياها الشارع احلكيم يف هذه احلياة.
هنا تأيت اخلطوات العلمية ترتا يف دراسة القرآن املجيد ،فظهرت يف
الساحة العلمية منذ القديم تفاسري متعدّ دة ومتباينة يف مناهجها وآلياهتا ،فمن
مرورا بالتفسري اإلشاري ،إضافة إىل كثري
التفسري باملأثور ،إىل التفسري بالرأي
ً
من التفاسري املتع ّلقة بميادين املعرفة املختلفة ،فظهر عىل غرار ذلك كل من
التفسري الفقهي ،واللغوي ،والعقدي ،والقصيص ...،إلخ(((.
* كلية العلوم االجتامعية ،جامعة وهران ،اجلزائر ،الربيد اإللكرتوين:
nmaknaci@gmail.com
((( عبد اهلل شحاتة ،علوم التفسري ،دار الرشوق ،ط ،2001 /1421 :1ص.90
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وقد حفظت هذه التفاسري املدلول القرآين وب ّينت منطوقه ،وكشفت عن مفهومه،
ووضحت مشكله ،إلاَّ أن ذلك ال يم ّثل خطوة هنائية يتو ّقف عندها البحث
وفسرّ ت جممله ّ
يف النص القرآين ،فالقرآن املجيد هذه املنظومة املقدّ سة قد احتوت عىل مقاصد الشارع
احلكيم جتاه اإلنسان والكون واحلياة بصفة عامة ،فهي تنبض باحلياة والتجديد ،والصالحية
الزمانية واملكانية.

(((
تفسريا وما زال ُيعنى ببيان املعنى
والتفسري التجزيئي أو اللفظي أو املوضعي  ،كان ً
التوسع يف مجع اآليات القرآنية يف املوضوع الواحد ،والوقوف عىل
اجلميل لآليات دون
ُّ
املقاصد اإلهلية الكربى يف اإلنسان واآلفاق واحلياة العامة ،وقد نطقت بذلك اآلية الكريمة
التي خلَّصت لنا النظر يف هذه املقاصد اإلهلية العلية ،فقال تعاىل{ :سن ُِرهيِم آ َياتِنَا فيِ الآْ َ َف ِ
اق
ْ
َ
ٍ
وفيِ َأ ْن ُف ِس ِهم حتَّى ي َتب َ لهَ م َأ َّنه الحْ ُّق َأولمَ يك ِ
(((
ِ
ْف بِ َر ِّب َك َأ َّن ُه َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ء َشهيدٌ } .
َ
ْ َ َ َينَّ ُ ْ ُ َ َ ْ َ
إن هذه اآلية الكريمة قد أعطت للنص القرآين عم ًقا ال بد من الناظر فيه أن يزيده
بيانًا وتنقي ًبا وبح ًثا عن هذه اآليات سواء يف األنفس أو اآلفاق ،وهو ما رأيناه يف االصطالح
السنني امتدا ًدا للتفسري التجزيئي ،وأهم مورد ينهل
السنني ،وهبذا يكون التفسري ُّ
بالتفسري ُّ
من معينه الذي ال ينضب.

أمام هذه املدارس التفسريية املختلفة ،القديمة واجلديدة ،ظهرت يف العرص احلديث
واملعارص ،وجهات نظر خمتلفة حول جتديد اخلطاب التفسريي للقرآن املجيد وتوسيع
اآلليات املعرفية واملنهجية يف دراسة النص القرآين ،فظهر ما يسمى بالتفسري املوضوعي عىل
يد كثري من الباحثني يف التفسري والفكر اإلسالمي ،إما إشار ًة أو تأصيلاً  ،نذكر منهم عىل
دراز ،ومالك بن
سبيل املثال ال احلرص الشيخ حممد عبده وتلميذه رشيد رضا ،حممد عبداهلل ّ
نبي ،حممد الغزايل ،حممد باقر الصدر ...إلخ.
وإذا كان التفسري املوضوعي لعدد من الباحثني خيتلف من حيث موضوعاته أو حتى
النظرة الوصفية أو التأسيسية له ،فإن تركيزنا يف هذا البحث سيتمثل يف دراسة إحدى هذه
التجارب الفذة يف جتديد اخلطاب التفسريي للنص القرآين ،ويتم ّثل ذلك يف جتربة السيد
السنني.
حممد باقر الصدر التأصيلية يف التفسري ُّ
السنني ،وملاذا هذا املصطلح دون
إهنا خطوة ملموسة يف استجالء معنى التفسري ُّ

((( كام اصطلح الشيخ حممد الغزايل ،نحو تفسري موضوعي لسور للقرآن الكريم ،دار الرشوق ،ط/1420 :4
2000م ،ص.5
((( فصلت.53 :
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مصطلح التفسري املوضوعي؟ هل يرجع ذلك إىل آليات النظر املنهجية املختلفة عن التفسري
املوضوعي؟ أم هو امتداد له ،وطريق نحو املزيد من تعميق النص القرآين يف استجالء
السننية يف اآلفاق واألنفس؟
املقاصد اإلهلية ُّ
ثم احلديث بعد ذلك عن جتربة التأصيل عند حممد باقر الصدر ودراسة سامهتا
والتنقيب عن منهجية النظر التي أفضاها عىل النص القرآين؛ من حيث التناول ومن حيث
املوضوعات واآلليات التي ّ
أساسا يف مضمونه.
تدخلت ً
بعد ذلك حديث يف اخلامتة عن بوادر التجديد والتطلعات املسترشفة يف البحث
دستورا سامو ًّيا حاو ًيا
القرآين من حيث منهجية النظر وآلياته يف تناول النص القرآين بوصفه
ً
ملقاصده اإلهلية يف النفس واالجتامع.
أمام هذه التساؤالت واإلشكاالت سيأيت بحثنا مب ّينًا هلا يف مبحثني:

السنني وعالقته بالتفسري املوضوعي.
أولاً  :اإلطار املفهومي للتفسري ُّ

السنني عند حممد باقر الصدر.
ثان ًيا :جتربة التأصيل للتفسري ُّ

السنني وعالقته بالتفسري املوضوعي
 أولاً  :اإلطار املفهومي للتفسري ُّ

لقد ظهر يف العرص احلديث لون من التجديد يف التفسري أال وهو التفسري املوضوعي،
و ُيعنى هذا التفسري بالعملية التجميعية لآليات القرآنية يف وحدة املوضوع؛ أي يف موضوع
واحد ،ثم بعد تصنيف اآليات القرآنية تأيت مرحلة التحليل واستجالء املواقف القرآنية
واملقاصد ِ
العل َّية جتاه املوضوع املراد بحثه ،كمن يريد أن يبحث ظاهرة النفاق مثلاً يف القرآن
املجيد كام فعل حبنكة امليداين ،فيجمع اآليات التي ذكرت النفاق من أي ناحية ،ثم بعد
أساسا يف حقيقة النفاق وما يتع َّلق به من مواضيع.
ذلك يصنف املحاور التي تدخل ً
هذا هو التفسري املوضوعي ،وقد ذكر الشيخ حممد الغزايل مفهومني أو نوعني للتفسري
املوضوعي؛ األول« :فهو يتناول السورة كلها حياول رسم صورة هلا تتناول أوهلا وآخرها،
وتتعرف عىل الروابط اخلفية التي تشدّ ها كلها ،وجتعل أوهلا متهيدً ا آلخرها ،وآخرها تصدي ًقا
ألوهلا»(((.
وهذا ما عمله الشيخ الغزايل يف كتابه نحو تفسري موضوعي لسور القرآن الكريم؛
حيث نظر إىل أن سور القرآن املجيد حتتوي عىل وحدة موضوعية ،فاملقطع واملطلع واملقصد

(((حممد الغزايل ،نحو تفسري موضوعي لسور القرآن الكريم ،ص.5
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كلها تدخل يف رشيان املوضوع العام للسورة ،وقد أثبت ذلك من خالل إفراده لكل سورة
يف بحثه املشار.
أما املفهوم الثاين أو النوع الثاين فهو« :تتبع املعنى الواحد يف طول القرآن وعرضه
وحشده يف سياق قريب ،ومعاجلة كثري من القضايا عىل هذا األساس»(((.

فصل الشيخ الغزايل يف تأصيل هذا النوع يف كتابيه :املحاور اخلمسة للقرآن
وقد َّ
الكريم ،وكتابه نظرات يف القرآن؛ حيث بينَّ أن هذا النوع يتع ّلق باملوضوعات التي تناوهلا
القرآن الكريم فيقوم الناظر يف كتاب اهلل بتجميعها ،ثم بعد ذلك يصنّفها من خالل حماورها
ومواضيعها ،كام رأينا صنيع امليداين يف ظاهرة النفاق.
إن هذا التفسري يعدّ من منجزات العرص احلديث يف الرؤية اجلديدة للقرآن املجيد،
ويذكر الشيخ الغزايل أن حممد عبد اهلل دراز((( هو أول من طرق هذا الباب يف تأليف مستقل
عندما فسرّ سورة البقرة ،يف كتابه النبأ العظيم؛ فذكر أنه هو أول تفسري موضوعي لسورة
كاملة(((.

من خالل هذه املقدمة التي رأيناها حول التفسري املوضوعي؛ نجد أن البحث القرآين
السنني واستجالء
بعد ذلك قد أخذ منطلقات عميقة تفوق البحث املوضوعي إىل البحث ُّ
املقاصد اإلهلية يف النفس واآلفاق والكون ،وهذا ما يمكن أن نصطلح عليه بالتفسري
السنني ،وهذا التفسري ال يقف انقال ًبا عىل مفهوم التفسري املوضوعي ،بقدر ما يم ّثل انبعا ًثا
ُّ
جديدً ا يف مزيد من تعميق النظر يف مقاصد القرآن املجيد ،وهنا نقف مع مفكر آخر مت ّيز يف
ساحة التجديد للفكر اإلسالمي وهو حممد باقر الصدر(((.

يسم منهاجه يف النظر إىل القرآن
إن هذا األخري -كام سيأيت معنا يف املبحث الثاين -مل ِّ
تفسريا موضوع ًّيا ،لكن من خالل املواضيع واملجاالت
تفسريا ُسنن ًّيا ،وإنام سماَّ ه
املجيد
ً
ً
تفسريا ُسنن ًّيا ،ويمكن أن نعدّ منهاجيته يف
التي طرحها يف منهاجه ،فإن تفسريه بحق يعدّ
ً
((( املرجع نفسه ،ص.6
((( حممد عبد اهلل دراز ،النبأ العظيم ،قطر :دار الثقافة ،ط1405 :هـ1985 /م ،ص.158
((( حممد الغزايل ،نحو تفسري موضوعي لسور القرآن الكريم ،ص .5
((( هو السيد حممد باقر بن السيد حيدر بن السيد إسامعيل الصدر الكاظمي املوسوي ،ولد يف مدينة الكاظمية
يف بغداد سنة 1353هـ املصادف 1935م .وقتل املرجع املفكر ودفن يف مدينة النجف األرشف ،وذلك
يوم األربعاء املصادف 1980 /4 /9م .له مؤلفات كثرية يف الفكر اإلسالمي بمختلف جماالته أمهها
املدرسة القرآنية ،فلسفتنا ،اقتصادنا .أخذت الرتمجة من كتاب :السيد الصدر ،دراسة يف املنهج ،نزيه
احلسن ،بريوت :دار التعارف ،ط1413 :هـ1992 /م ،ص.16
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ذلك متفردة يف جوار املباحث املتعدّ دة للتفسري املوضوعي ،فهو ال يقترص عىل ضم اآليات
يف املوضوع الواحد املتع ّلق بواقع احلياة ،بقدر ما خياطب الواقع يف ذاته من خالل القرآن
املجيد ،فينتقل من الواقع إىل النص القرآين ،وأكثر من ذلك فإن جوهرية املواضيع التي
طرحها جتعلنا نقف عىل مواطن اإلبداع واإلقالع احلضاري التي تغ َّياها يف منهاجيته القرآنية
اجلديدة.
السنني
من خالل هذا
ّ
التصور احلثيث يف نظرية الصدر القرآنية ،فإن مفهوم التفسري ُّ
السنن
يف نظره عبارة عن «نسق معريف جديد يف تناول املوضوعات القرآنية يبحث عن ُّ
اإلهلية الكونية يف النفس واالجتامع».

إن هذا التعريف الذي أضفناه عن طريق متابعتنا لنظرية الصدر القرآنية؛ يأيت من
السنني واملحاور الكربى
خالل نظرنا يف كتابه الذي يعدّ
تأسيسا وتأصيلاً ملفهوم التفسري ُّ
ً
(((
التي تدخل يف تشكله ،وهو كتاب «املدرسة القرآنية»  ،فقد احتوى الكتاب الذي هو
عبارة عن حمارضات يف التفسري قدمها لطالبه ،عىل ثالثة حماور كربى:
أوهلا :التفسري التجزيئي والتفسري املوضوعي يف القرآن الكريم.
السنن التارخيية يف القرآن الكريم.
ثان ًياُّ :
ثال ًثا :عنارص املجتمع يف القرآن الكريم.
يف هذا الكتاب طرح الصدر نظريته اجلديدة يف قراءة النص القرآين ،وسيأيت معنا يف
السنني عند باقر الصدر تأصيلاً وتوظي ًفا.
املبحث الثاين حديث عن مفهوم التفسري ُّ

السنني عند حممد باقر الصدر
 ثان ًيا :جتربة التأصيل للتفسري ُّ

حديث جتربة التأصيل عند حممد باقر الصدر هو حديث عن جانبني من نظريته
التجديدية يف اخلطاب القرآين؛ جانب تأصييل وتأسييس؛ حيث ذكر فيه املفاهيم واملسوغات
السنن
السنني ،وجانب توظيفي ندب فيه الصدر نفسه إىل حمتويات ُّ
التي يقوم عليها التفسري ُّ
التي ال بد من استجالئها من النص القرآين واملحاور الكربى التي تنضوي حتتها ،واملجاالت
املعرفية التي تدخل يف إطارها.

((( الكتاب عبارة عن حمارضات ألقاها عىل الطلبة ،وهي تضم أربعة عرش حمارضة ،األخرية منها وعظية،
أما األخرى فهي حديث عن نظريته يف التفسري ،وقد طبع هذا الكتاب بعد تفريغه من أرشطة تسجيل،
وطبع حتت عنوان «املدرسة القرآنية» ،حممد باقر الصدر ،بريوت :دار التعارف للمطبوعات ،ط:
1401هـ1981/م .والظاهر أن العنوان هو من إنشاء طلبته ،وهناك طبعات أخرى وردت حتت عنوان
«مقدمات يف التفسري املوضوعي» كذلك من إنشاء طلبته.
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السنني ،ال بد أن نبينّ الفرق الذي ذكره الصدر
قبل أن نُشري إىل حمتويات التفسري ُّ
السنني كام
بني التفسري التجزيئي الكالسيكي وبني التفسري املوضوعي كام سامه أو التفسري ُّ
السنة يف مفهوم باقر الصدر،
السنني ويتع ّلق األمر بمعنى ُّ
وظفه ،ثم بعد ذلك حقيقة التفسري ُّ
بالسنن التارخيية.
السنة والقرآن املجيد،
وأخريا عالقة القرآن املجيد ُّ
ثم حقيقة الربط بني ُّ
ً

السنني
الفرق بني التفسري التجزيئي والتفسري املوضوعي ُّ -

أول درس يعقده الصدر هو حديثه عن الفرق بني التفسري التجزيئي واملوضوعي،
فهو يقصد بالتفسري التجزيئي هو ذلك التفسري الذي عهدناه عىل مدار التاريخ عرب خمتلف
املدارس التفسريية حيث ُيعنى ببيان مدلول النص القرآين آية آية.

يرى الصدر أن هذا التفسري ال يمكن االستغناء عنه أبدً ا ،لكن ال يمنعنا من تعميق
النظر يف القرآن املجيد؛ ألن هذا التفسري يف نظره ال يوصلنا يف هناية املطاف إىل نظرية قرآنية
لكل جمال من جماالت احلياة ،ألنه يعتقد أن« :هناك تراكم عددي للمعلومات ،إلاَّ أن اخليوط
حتوهلا إىل مركبات نظرية ،وجماميع فكرية،
بني هذه املعلومات ،أي الروابط والعالقات التي ّ
باإلمكان أن نحرص عىل أساسها نظرية القرآن ملختلف املجاالت واملواضيع»(.((1

وهذا غري متيرس يف التفسري التجزيئي ،أما االجتاه الثاين وهو التفسري املوضوعي أو
السنني ،فهو« :حياول القيام بالدراسة القرآنية ملوضوع من موضوعات احلياة العقائدية أو
ُّ
االجتامعية أو الكونية فيبينّ ويبحث ويدرس ،مثلاً عقيدة التوحيد يف القرآن أو يبحث عقيدة
النبوة يف القرآن أو عن املذهب االقتصادي يف القرآن أو عن سنن التاريخ يف القرآن أو عن
الساموات واألرض يف القرآن الكريم وهكذا .ويستهدف التفسري التوحيدي أو املوضوعي
من القيام هبذه الدراسات حتديد موقف نظري للقرآن الكريم وبالتايل للرسالة اإلسالمية
من ذلك املوضوع من موضوعات احلياة أو الكون»(.((1
حري
إن هذه االنطالقة يف بيان الفرق بينهام جتعل الصدر جيزم بأن مثل هذا التفسري
ّ
بأن يكون مادة التفسري يف هذا العرص الذي أصبح عرص النظرية ،أو العقل الكيل التصوري،
والفهم الشامل الذي يسحب معه العقول نحو األيديولوجيا التي يتّخذها الناس بعد ذلك
اعتقا ًدا ودينًا يناضلون من أجله.
( ((1حممد باقر الصدر ،املدرسة القرآنية ،ص .13
( ((1املرجع نفسه ،ص.14
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السنن
هنا يقف القرآن املجيد بمعطياته املطلقة واإلنسانية يف الوقت نفسه ،متمثلاً يف ُّ
السنن التي ال حييد عنها املجتمع
التارخيية التي احتواها ،جمي ًبا يف قوالب عامة كلية عن هذه ُّ
اإلنساين يف تكونه وتكوينه ،وال بد له ألاَّ حييد عنها إذا أراد أن ينشد العدالة ومعاين الصالح
يف الدنيا والدين.

بعد أن يذكر الصدر مربرات هذا االجتاه ،وأوجه املفارقة بينه وبني التجزيئي ،يلمح
إىل أهم االسرتاتيجيات التي تقوم عليها نظريته يف منهاجية القراءة اجلديدة للخطاب القرآين،
فهو يرى أن الناظر يف القرآن املجيد ال بد أن يشكّل استجابة حوارية بني الواقع الذي يبدأ به
ويعمق الفكرة يف النظر إىل موضوعاته وإشكاالته يف أي حقل من حقول احلياة اإلنسانية،
ّ
ويستوعب ما أثارته جتارب الفكر اإلنساين من مشاكل وحلول ،وما تركته من فراغات،
بعدها يلوي عنان فكره إىل النص القرآين ،ال ليتخذ من نفسه مستم ًعا أو مسجلاً فحسب؛
جاهزا مرش ًقا بعدد كبري من األفكار واملواقف البرشية،
«بل ليطرح بني يدي النص موضو ًعا
ً
حوارا ،املفرس يسأل والقرآن جييب املفرس عىل ضوء احلصيلة التي
ويبدأ مع النص القرآين
ً
استطاع أن جيمعها من خالل التجارب البرشية النافعة ،وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف
موقف القرآن الكريم من املوضوع املطروح والنظرية التي بإمكانه أن يستلهمها من النص
من خالل مقارنة هذا النص بام استوعبه الباحث عن املوضوع من أفكار واجتاهات ،ومن
هنا كانت نتائج التفسري املوضوعي نتائج مرتبطة دائماً بتيار التجربة البرشية ألهنا متثل املعامل
واالجتاهات القرآنية لتحديد النظرية اإلسالمية بشأن موضع من مواضيع احلياة ،ومن هنا
أيضا كانت عملية التفسري املوضوعي عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق له ،وليست
ً
عملية استجابة سلبية بل استجابة ف ّعالة وتوظي ًفا هاد ًفا للنص القرآين يف سبيل الكشف عن
حقيقة من حقائق احلياة الكربى»(.((1
السنني ،فهو ينظر إىل
فهذا اخليط الرفيع هو الذي حيدّ د منهاجية النظر يف التفسري ُّ
الواقع أولاً يسائله ،يبارشه ،يصاحبه ،ثم بعد ذلك يأيت إىل النص القرآين ليستجيل منه
املقاصد العلية عن كل اإلشكاالت التي تبدّ ت من هذا الواقع بمختلف جماالته.

السنة يف مفهوم الصدر وعالقتها بالقرآن املجيد
 -1.1معنى ُّ

السنة هنا ذلك االصطالح الذي عهدته كتب علم احلديث ،وإن
ليس مقصود ُّ
كان من الناحية اللغوية يصب يف قالبه ،لكن من الناحية الوظيفية يف مفهوم الصدر ،فهي
خترج عن ذلك االصطالح الذي حدّ د مفهومها يف أقوال وأفعال وتقريرات النبي عليه
( ((1املرجع نفسه ،ص.1
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السنة -الذي عهده املحدثون-
الصالة والسالم ،ليجتاز بذلك التصنيف الفني ملصطلح ُّ
{سنَّ َة
إىل املفهوم القرآين الذي نطقت به آياته وسوره ،قوله تعاىل يف مواضيع عديدة منهاُ :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
(((1
{سنَّ َة ال َّل ِه فيِ ا َّل ِذي َن َخ َل ْوا م ْن
َم ْن َقدْ َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك م ْن ُر ُسلنَا َولاَ تجَ ِدُ ل ُسنَّتنَا تحَ ْ ِويلاً } ُ ،
ِ ِ ِ ِ
(((1
{سنَّ َة ال َّل ِه فيِ ا َّل ِذي َن َخ َل ْوا ِم ْن َق ْب ُل َوك َ
َان َأ ْم ُر ال َّل ِه َقدَ ًرا
َق ْب ُل َو َل ْن تجَ ِدَ ل ُسنَّة ال َّله َت ْبديلاً } ُ ،
(((1
{سنَّ َة ال َّل ِه ا َّلتِي َقدْ َخ َل ْت ِم ْن َق ْب ُل َو َل ْن تجَِ دَ لِ ُسن َِّة ال َّل ِه َت ْب ِديلاً }(َ { ،((1قدْ َخ َل ْت
َم ْقدُ ً
ورا} ُ ،
َان َع ِ
ِم ْن َق ْب ِلك ُْم ُسنَ ٌن َف ِس ُريوا فيِ الأْ َ ْر ِ
فك َ
ض َفا ْن ُظروا َك ْي َ
ني}(ُ { ،((1ي ِريدُ ال َّل ُه لِ ُي َب َينِّ
اق َب ُة المُْك َِّذبِ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ُوب َع َل ْيك ُْم}(.((1
َلك ُْم َويهَ ْد َيك ُْم ُسنَ َن ا َّلذي َن م ْن َق ْبلك ُْم َو َيت َ
السنن القرآنية ،حيدّ د
هذه أهم النصوص التي اختذها الصدر س َّلماً يف البحث عن ُّ
السنة بأهنا الناموس الذي وضعه الشارع احلكيم سبحانه ،وهي الضوابط التي
مفهوم ُّ
تتحكم يف سريان التاريخ ،ثم إن اإلنسان لن يستطيع الوقوف عىل حقائق احلياة إلاَّ إذا
وقف عليها ،فإذا عرفها وسار عىل هنجها ضمنت له بعد ذلك معرفة حقيقية بمجريات
التاريخ وقانون احلياة.
فقد قاوم القرآن املجيد النظرة العفوية أو النظرة الغيبية االستسالمية بتفسري
األحداث ،اإلنسان االعتيادي كان يفرس أحداث التاريخ بوصفها كومة مرتاكمة من
األحداث ،يفرسها عىل أساس الصدفة تارة وعىل أساس القضاء والقدر واالستسالم ألمر
اهلل سبحانه وتعاىل .القرآن الكريم قاوم هذه النظرة العفوية ،وقاوم هذه النظرة االستسالمية،
ون َّبه العقل البرشي إىل أن هذه الساحة هلا سنن وهلا قوانني ،وأنه لكي تستطيع أن تكون
إنسانًا فاعلاً
السنن( ،((1ال بد وأن تتعرف عىل هذه القوانني
مؤثرا ال بد لك أن تكتشف هذه ُّ
ً
لكي تستطيع أن تتحكم فيها وإلاَّ حتكّمت هي فيك وأنت مغمض العينني.

السنن والنواميس
السنة بالقرآن املجيد ،يف أن هذا الكتاب قد حوى من ُّ
وتتم ّثل عالقة ُّ
السننية التي وضعها
الكونية ما جيعله الكتاب املقدّ س الذي يعدّ املعيار األساس يف القوانني ُّ
الشارع احلكيم ،يعرب عن ذلك الصدر بقوله« :نحن اآلن نريد أن نتناول هذه املادة القرآنية
من زاوية أخرى ،من زاوية مقدار ما تلقي هذه املادة من أضواء عىل سنن التاريخ ،عىل
( ((1اإلرساء .77
( ((1األحزاب .62
( ((1األحزاب .38
( ((1الفتح .23
( ((1آل عمران .137
( ((1النساء .26
( ((1املدرسة القرآنية ،ص .59
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تلك الضوابط والقوانني والنواميس التي تتحكم يف عملية التاريخ إذا كان يوجد يف مفهوم
القرآن يشء من هذه النواميس والضوابط والقوانني»(.((2

السنن وحمتواها أو طبيعتها من حيث عالقتها
ينتقل الصدر بعد ذلك مب ّينًا خصائص ُّ
باإلنسان ،ومن حيث مصدريتها وثبوهتا ،فبينّ أهنا تتم ّيز بثالثة مرتكزات ال خترج عنها أبدً ا:

السنة التارخيية ذات طابع موضوعي وليس عشوائي،
 -1االطراد :بمعنى أن ُّ
السنة التارخيية مضطردة ليست عالقة عشوائية ،ذات طابع
يوضح ذلك بقوله« :بمعنى أن ُّ
السنن
موضوعي ال تتخ ّلف يف احلاالت االعتيادية التي جتري فيها الطبيعة والكون وعىل ُّ
السنة تأكيدً ا عىل الطابع العلمي للقانون التارخيي،
العامة ،وكان التأكيد عىل طابع االطراد يف ُّ
ألن القانون العلمي أهم مميز يميزه عن بقية املعادالت والفروض واالطراد والتتابع وعدم
التخلف»(.((2

السنن هي إرادة اهلل وقوانينه ،وإشعار اإلنسان بأن« :االستعانة
 -2ربانية :أي إن هذه ُّ
والسنن التي
بالنظام الكامل ملختلف الساحات الكونية واالستفادة من خمتلف القوانني ُّ
تتحكّم يف هذه الساحات ،ليس ذلك انعزالاً عن اهلل سبحانه وتعاىل ألن اهلل يامرس قدرته
السنن والقوانني هي إرادة اهلل ،وهي مم ّثلة حلكمة اهلل
السنن ،وألن هذه ُّ
من خالل هذه ُّ
(((2
وتدبريه يف الكون» .
 -3برشية :أي مرتتبة عىل فعل برشي ،يستند يف ذلك إىل قوله تعاىل{ :إِ َّن ال َّل َه لاَ
ِ
(((2
جسدت لنا
ُي َغيرِّ ُ َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرِّ ُ وا َما بِ َأ ْن ُفس ِه ْم}  ،إن هذه اآلية يف نظر الصدر قد ّ
حقائق ثالث هي :أهنا ترتتب عىل فعل برشي هو السلوك اإلجيايب ،وعىل تدخل من السامء
هو حتسني أوضاعهم بناء عىل تغيريهم لسلوكهم نحو اإلجياب ،وأن هذا الرتتب والتحسني
جيسد قانونًا مطر ًدا ال خت ّلف فيه.
السنة التارخيية يف نظر الصدر تتحدّ د بسامت ثالث :أولاً
من هنا يتبينّ أن خصائص ُّ
(((2
أن ترتبط بسبب ،ثان ًيا أن ترتبط هبدف ،ثال ًثا أن تكون ذات أرضية اجتامعية .

( ((2املدرسة القرآنية ،ص .23
( ((2املرجع نفسه ،ص.61
( ((2املرجع نفسه ،ص.63
( ((2الرعد .11
( ((2عبداإلله املسلم ،سنن التاريخ عند الشهيد باقر الصدر ،جملة ثقافتنا للدراسات والبحوث ،املجلد ،2
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بالسنن التارخيية
 -2.1عالقة القرآن املجيد ُّ

رأينا من ُ
السنن يف جوار النص القرآين ،لكن باقر الصدر عندما يطرح
قبل موقع ُّ
السنن التارخيية ،هنا وقفة ال بد أن
السنة يضيف إليه بعد ذلك التارخيية ،فيقول ُّ
مصطلح ُّ
السنن التارخيية يف القرآن
نقفها؛ ذلك أن أول بحث يتعرض إليه الصدر يف نظريته هو بيان ُّ
الكريم ،يطرح إشكاالت متعددة :هل للتاريخ البرشي سنن؟ ما هو دور اإلنسان يف عملية
التاريخ؟ ما هو موقع السامء أو النبوة عىل الساحة االجتامعية؟ إىل غريها من التساؤالت.

السنن التارخيية فقط ،ثم هل
لكن ما يعدّ إشكالاً هل القرآن املجيد كله حيتوي عىل ُّ
السنن
السنن التي ذكرها القرآن املجيد ،بمعنى آخر :هل تقترص ُّ
السنن التارخيية شاملة لكل ُّ
ُّ
ِ
عىل أن تكون تارخيية ،ثم ملاذا تارخيية؟ ول َم مل يقل :سننًا اجتامعية أو سياسية ،وقال :سننًا
تارخيية.
السنن التارخيية ،فإن الصدر يرى
إن من خالل املرتكزات الثالثة التي تقوم عليها ُّ
السنن ،حتى الدين فهو سنة تارخيية؛ ألن «القرآن
أن كل يشء يتعلق باإلنسان خاضع هلذه ُّ
الكريم يرى أن الدين نفسه سنة من سنن التاريخ ،سنة موضوعية من سنن التاريخ ليس
الدين فقط ترشي ًعا ،وإنام هو سنة من سنن التاريخ »(.((2

السنن القرآنية ،وإن كانت هنالك إشارات يف القرآن
فالساحة التارخيية يلخص فيها ُّ
املجيد عن الساحة الفلكية ،والساحة النباتية والطبيعية ،إلاَّ أن القرآن املجيد مل ينص عىل
هذه اإلشارات إلاَّ « :باحلدود التي تؤكد عىل البعد اإلهلي للقرآن ،وبقدر ما يمكن أن يثبت
العمق الرباين هلذا الكتاب الذي أحاط باملايض واحلارض واملستقبل ،والذي استطاع أن
متفرقة يف امليادين العلمية
يسبق التجربة البرشية مئات السنني يف مقام الكشف عن حقائق ّ
املتفرقة ،لكن هذه اإلشارات القرآنية إنام هي ألجل غرض عميل من هذا القبيل»(.((2
واجلانب البرشي خيضع لسنن التاريخ ،فال بد إذن أن نستلهم ،وال بد إذن أن
يكون للقرآن الكريم تصورات وعطاءات يف هذا املجال لتكوين إطار عام للنظرة القرآنية
واإلسالمية عن سنن التاريخ .إن هذا ال يشبه سنن الفيزياء والكيمياء والفلك واحليوان
السنن ليست داخلة يف نطاق التأثري املبارش عىل عملية التاريخ.
والنبات ،تلك ُّ
ومن هنا فالقرآن املجيد كتاب هداية ،وعملية تغيري ،هذه العملية التي عبرّ عنها
بإخراج الناس من الظلامت إىل النور ،وعملية التغيري هذه فيها جانبان ،فالساحة التارخيية

( ((2املدرسة القرآنية ،ص .91
( ((2املدرسة القرآنية ،ص .35
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السنن
تشمل كل ما جيري من أحداث سياسية واجتامعية وعقائدية وعسكرية ،إلاَّ أن ُّ
التارخيية هلا جانبان جانب ساموي رباين وجانب تارخيي برشي.
فاجلانب األول يمثل رشيعة اهلل تعاىل التي نزلت عىل النبي عليه الصالة والسالم،
وحتدث بنفس نزوهلا عليه كل سنن التاريخ؛ ألن« :هذه الرشيعة كانت أكرب من اجلو الذي
نزلت عليه ،ومن البيئة التي ح ّلت فيها ،ومن الفرد الذي كلف بأن يقوم بأعباء تبليغها.
هذا اجلانب من عملية التغيري ،جانب املحتوى واملضمون ،جانب الترشيعات واألحكام
واملناهج التي تدعو إليها هذه العملية ،هذا اجلانب جانب رباين إهلي»(.((2

فحينام تؤخذ العملية التغيريية بوصفها جتسيدً ا برش ًّيا عىل الساحة التارخيية ،فعندها
تكون برشية ،ويكون الناس سواسية حتكمهم سنن التاريخ ،فعملية التغيري التي مارسها
القرآن ومارسها النبي عليه الصالة والسالم هلا جانبان من حيث صلتها بالرشيعة والوحي
فهي ربانية ،وفوق التاريخ ،ولكن من حيث كوهنا عملاً قائماً عىل الساحة التارخيية ،فتكون
السنن التارخيية التي وضعها الباري سبحانه لتنظيم ظواهر الكون.
عملاً تارخي ًّيا تتحكم فيه ُّ
السنني وعالقته القرآن املجيد ،ثم حديث
بعد هذا التأصيل يف بيان حقيقة التفسري ُّ
التأسيس بعد ذلك ،يأيت املطلب الثاين ليكون البساط الذي أفرش فيه الصدر نظريته يف
اجلانب الوظيفي.

 -2توظيف النظرية

السنني ذكره
لقد رأينا أن أول بحث استهل به الصدر حديثه عن تأصيل التفسري ُّ
للسنن التارخيية يف القرآن املجيد ،وقد قلنا :إن الصدر يعتقد أن كل الظواهر اإلنسانية التي
السنن التارخيية ،فحتى التدين بوصفه ظاهرة جتمع بني
ذكرها القرآن املجيد هي من قبيل ُّ
السنن
نوازع السامء واستجابة البرش هو ظاهرة تدخل ضمن الساحة التارخيية التي حوت ُّ
القرآنية.

السنن التارخيية:
 -1.2أشكال ُّ

السنن التارخيية وعالقتها باإلنسان يف حديثه عن
عندما يقف الصدر مب ّينًا طبيعة ُّ
فلسفة النرص واهلزيمة كام ذكرها القرآن املجيد وموقف اإلنسان منها ووظيفته ،جيعل
السنن التارخيية هلا ثالثة أشكال ،ولن نستطيع أن نفك
ديباجة الولوج إىل هذا املوضوع أن ُّ
السنن واملعطيات القرآنية إلاَّ إذا ميزنا بني هذه األشكال:
الشفرة عن كثري من ُّ
( ((2املدرسة القرآنية ،ص.39

السنين وجتربة التأصيل عند حممد باقر الصدر
التفسري ُّ

79

الشكل األول :شكل القضية الرشطية.
الشكل الثاين :شكل القضية الفعلية.
الشكل الثالث :شكل القضية االجتاهية.

أما األوىل فهي القضية التي يتحقق جزاؤها متى ما حتقق رشطها ،مثل قوله تعاىل:
{إِ َّن ال َّل َه لاَ ُي َغيرِّ ُ َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرِّ ُ وا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم} ،فاألوىل جزاء والثانية رشط لتحقيقه.
أما الثانية فهي شكل القضية الفعلية ،واملقصود هبا الناجزة الوجودية املحققة ،فهذه
القضايا املحققة ال يملك اإلنسان جتاهها أن يغيرّ من ظروفها أو يعدّ ل من رشوطها؛ ألهنا
صيغت بلغة التنجيز والتحقيق بلحاظ زمن معني(.((2

و ُيشري الصدر إىل أن هذا الشكل هو الذي كان مدخلاً أوحى به الشك يف الفكر
تعارضا بني فكرة سنن التاريخ وفكرة اختيار اإلنسان؛ «نشأ هذا
األورويب أن هنالك
ً
التوهم اخلاطئ الذي يقول بأن فكرة سنن التاريخ ال يمكن أن جتتمع إىل جانب فكرة اختيار
اإلنسان؛ ألن سنن التاريخ هي التي تنظم مسار اإلنسان وحياة اإلنسان؛ إذن ماذا يبقى
التوهم أدى إىل أن بعض املفكرين يذهب إىل أن اإلنسان له دور سلبي
إلرادة اإلنسان؟ هذا ُّ
ضحى باختيار اإلنسان من أجل
السننَّ ،
فقط حفا ًظا عىل سنن التاريخ وعىل موضوعية هذه ُّ
يتحرك كام
دورا إجياب ًّياّ ،
احلفاظ عىل سنن التاريخ فقال بأن اإلنسان دوره دور سلبي وليس ً
تتحرك اآللة وف ًقا لظروفها املوضوعية »(.((2
ّ
هذا التعارض غري وارد إذا فهمنا بأن هنالك سننًا ال حتيد فيبقى اإلنسان يتعامل عىل
يتحرر من بوتقتها؛ ألن نواميس اخللق كانت عىل ذلك النحو ،مثل
وترها ،وال يمكن أن ّ
العامل الفلكي حينام يصدر حكماً علم ًّيا عىل ضوء قوانني مسارات الفلك بأن الشمس سوف
تنكسف يف اليوم الفالين ،أو أن القمر سوف ينخسف يف اليوم الفالين هذا قانون علمي
وقضية علمية ،إلاَّ أهنا قضية وجودية ناجزة ،وليست قضية رشطية ،ال يملك اإلنسان اجتاه
هذه القضية أن يغيرّ من ظروفها وأن يعدّ ل من رشوطها.
كثريا ،وهي« :أن
أما الثالثة وهي املستهدفة يف بحثه ،حيث عبرّ عنها القرآن املجيد ً
السنة التارخيية املصاغة عىل صورة اجتاه طبيعي يف حركة التاريخ ال عىل صورة قانون صارم
ُّ
السنة التكوينية التي تُقرن باملرونة بحيث يمكن أن يتحدَّ اها اإلنسان،
حدّ ي» ،ويعني هبا ُّ
«ولكن املتحدّ ي يتح ّطم عىل يد سنن التاريخ نفسها» ،بمعنى أنه يمكن أن يتحدّ اها عىل
( ((2املدرسة القرآنية ،ص.90
( ((2املدرسة القرآنية ،ص.91
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مدى الشوط القصري .ولتوضيح ذلك قدم الصدر مثال قوم لوط عندما استح ُّلوا فاحشة
اللواط ،أمكنهم أن يتحدّ وا مؤقتًا ،إلاَّ أهنم حت ّطموا نتيجة ذلك.

ليتحدث عن الظاهرة
ينطلق الصدر من هذا الشكل ليبينّ مسألة يف غاية األمهية ّ
السنن هو الدين،
الدينية ،قائلاً « :وأهم مصداق يعرضه القرآن الكريم هلذا الشكل من ُّ
القرآن الكريم يرى أن الدين نفسه سنة من سنن التاريخ ،سنة موضوعية من سنن التاريخ
ليس الدين فقط ترشي ًعا ،وإنام هو سنة من سنن التاريخ ،وهلذا يعرض الدين عىل شكلني:
تارة يعرضه بوصفه ترشي ًعا كام يقول علم األصول :بوصفه إرادة ترشيعية» ،وذلك مثل قوله
ِ
ِ
ِ
ِ
تعاىل{ :شرَ َ َع َلك ُْم ِم َن الدِّ ِ
يم
ين َما َو ىَّص بِه ن ً
ُوحا َوا َّلذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك َو َما َو َّص ْينَا بِه إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
وه ْم إِ َل ْي ِه}(.((3
يموا الدِّ ي َن َولاَ َت َت َف َّر ُقوا فِ ِيه َكبرُ َ َعلىَ المُْشرْ ِ ِك َ
ني َما تَدْ ُع ُ
يسى َأ ْن َأق ُ
وسى َوع َ
َو ُم َ
هنا يبينّ الدين كترشيع كقرار كأمر ،لكن يف جمال آخر« :يبينه سنة من سنن التاريخ
وقانون داخل يف صميم تركيب اإلنسان وفطرة اإلنسان»(.((3

ويف هذا السياق يفرس الصدر حقيقة العذاب اجلامعي الذي كان مصري األمم السابقة،
أن سببه هو حتدي هؤالء للسنن اإلهلية التي ال يمكن أن تتحدى عىل املدى البعيد ،فالرشك
ٍ
معان تناقض سنة تارخيية فطرية يف اإلنسان ال تتبدل وال يمكن أن تتبدل.
والكفر كلها

 -2.2عنارص املجتمع يف القرآن املجيد

يعدّ هذا اجلانب من نظرية الصدر الوظيفية والعملية بمثابة املرسح الذي أسس عليه
تتحرك وحتيا فيه إلاَّ املجتمع اإلنساين
السنن التارخيية ال يوجد هلا ح ّيز ّ
نظريته ،فهو يعتقد أن ُّ
مرسحا لألحداث
فام هي عنارص هذا املجتمع؟ ما هو دوره بوصفه أولاً سنة تارخيية وثان ًيا
ً
السنن؟.
واالبتالءات ،وجتسيد ُّ
انطلق الصدر حي ّلل عنارص املجتمع بأهنا ال خترج عن ثالثة:
 -1اإلنسان.
 -2األرض أو الطبيعة.
 -3العالقة التي تربط اإلنسان بالطبيعة من جانب ،وبأخيه من جانب آخر.
فالصيغة إما ثالثية (اإلنسان ،الطبيعة ،واآلخر) ،حتيا بمعزل عن اهلل ،وإما رباعية
تتعامل مع اهلل بإضافة الباري عز وجل إىل هذه الصيغة.

( ((3الشورى .13
( ((3املدرسة القرآنية ،ص.97
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ويرتتّب عىل الصيغة الرباعية ،أن تكون عالقة اإلنسان مع الطبيعة ومع اآلخر عالقة
«أمني عىل أمانة استؤمن عليها» حيث «ال س ّيد وال مالك للكون واحلياة إلاَّ اهلل ،وأن دور
اإلنسان يف ممارسة حياته هو االستخالف ،وليست عالقة سيادة أو مالكية»(.((3
وهذه عىل عكس الصياغة الثالثية التي حتيا بمنأى عن اهلل تعاىل ،حيث استتبعت
سيادة اإلنسان عىل أخيه اإلنسان ،وسيادة امللكية عىل األرض وثرواهتا.

هنا يطرح مسألة توازن املجتمعات وعدمها ،بأن ذلك متع ّلق بمدى الربط بني
الصيغتني الرباعية والثالثية من خالل التفسري القرآين للظاهرة .طبيعي أن علم االجتامع
قائم عىل إشكالية ما الذي جيعل املجتمعات متوازنة؟ دافع هذا التساؤل إما املشكالت
االجتامعية متمثلة يف شتى ألوان االنحراف ،وإما االنحراف البنائي العام للمجتمعات(.((3

والسؤال هنا :ما هي اخلطوط التي طرحها الصدر ليستدل هبا عىل سننية سريورة
املجتمع يف احلفاظ عىل توازنه؟ ،هنا معادلة معقدة يذلل مصاعبها الصدر حني يربط بني
الصيغة الثالثية والرباعية.
يعتقد الصدر بأن حركة التاريخ تتم ّيز بكوهنا هادفة تتَّجه نحو املستقبل ،وأن الوجود
الذهني لإلنسان هو املحرك لذلك ،فهو يتضمن فاعلني «األفكار» ،و«اإلرادة» ،وهذان
يصوغان املحتوى الداخيل لإلنسان ،واملحور األساس هلذا املحتوى هو البحث عن «املثل
األعىل» ،أي أن املثل األعىل هو وجهة نظر اإلنسان إىل احلياة ،والكون يف شتى مستوياته.

ينطلق الصدر من القرآن املجيد ليستخلص موقع «املثل األعىل» يف صياغة النامذج
التي يسري عىل وفقها اإلنسان ويعتقدها بعد ذلك ،مستصح ًبا يف ذلك التجربة الشخصية
التي خاضها والتجربة التارخيية عمو ًما ،يقسم املثل األعىل إىل ثالثة أنامط:
 -1مثل يستمد مادته من الواقع الذي حيياه اإلنسان.
 -2مثل يستمد مادته من الطموح نحو املستقبل.
 -3مثل يستمد مادته من مبادئ اهلل تعاىل.
ينزل الصدر قليلاً إىل واقع املجتمع العريب من خالل هذه املثل ،حيث إن املجتمع
العريب احلديث يف منظمته االجتامعية إذا حاد عن التوفيق بني الصيغة الثالثية والرباعية،
فهو بني خيارين :إما أن تتداعى األمة أمام الغزو اخلارجي ،وإما تستورد مثلاً جديدً ا

( ((3املدرسة القرآنية ،ص .102
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هو احلضارة األوروبية ،ويبقى يف حال التوافق بني القوى املعيارية التي ح ّلل هبا عنارص
املجتمع ،أن تتو ّلد يف أعامق األمة فكرة إعادة املثل األعىل الديني ،وهذا ما حدث حني ظهر
رواد الفكر اإلسالمي ضد احلضارة األوروبية.

أساسا يف توجيه املثل األول والثاين؛ ألن أي سلوك
وهنا يتّخذ من املثل الثالث
معيارا ً
ً
إجيايب أو طموح نحو املستقبل قد اكتسب سمته اإلجيابية بحيث استوعب كام يقول الصدر:
نفحة أو يشء أو قبضة من املطلق ،إنام يعود إىل إهلامية اخلري والرش( ،((3أي إىل املثل الثالث.

بعد حتديد هذه املثل يأيت الصدر يف عملية استقرائية يبحث عن عوامل النامء والفتور
التي وقعت فيها األمة عىل مدار التاريخ ،ويقارن ذلك بحضارة الغرب األورويب ،كل ذلك
حتت الوشائج التي تقف دوهنا عنارص املجتمع وهي الصيغتان الرباعية والثالثية ،وعالقة
ذلك كله باملثل الثالث.
السنن التارخيية
ولن ُيسعفنا نطاق البحث أن نواصل التجربة التي خاضها يف بيان ُّ
من القرآن املجيد ،وموقفها عىل الساحة التارخيية ترشيدً ا وإقال ًعا حضار ًّيا ،ويف هذا القدر
السنني ،وأثر ذلك يف نظريته
كفاية يف بيان اخلطوط الرفيعة التي تربط القرآن املجيد بالتفسري ُّ
املنهاجية جتاه هذا النص املقدس.

( ((3عبد اإلله املسلم ،سنن التاريخ عند الشهيد باقر الصدر ،ص.79
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 مقدمة

النص الذي حاور به الدارس النص القرآين من
املكون اجلاميل هو ذلك ّ
ِّ
ناحيته اجلاملية واإلعجازية ،وبذلك التقى النصان «اجلامل /املكتوب»؛ فأدى
إىل إنشاء نص إبداعي ،واكتشاف نظرية فنية مجالية ،واملكون اجلاميل نص فني
قرأ به األديب النص املكتوب بمنهج يأخذ بأمهية النشاط اللغوي يف العمل
األديب ،وهو مبدأ ينتقل فيه الدارس من النظر الفلسفي والتقعيد إىل التفعيل.
وقد كانت غاية النص اجلاميل هو اكتشاف تلك األبعاد اجلاملية التي غفل
عنها الكثري من الدارسني ،تتلمس تلك األبعاد يف النص املكتوب ،كام نجد
آثارها يف الذات املتلقية ويف النفس املتذوقة ،ويف إرشاقات الروح ،وامتداداهتا
يف املتعة العقلية .إن «فلسفة اجلامل الفني املعارصة عىل اختالف مواقفها تلح
عىل أن املنظور الوحيد للعمل األديب ،هو اإلدراك اجلاميل اخلايل من أية غاية،
ومن ثم نرى أن مسألة ماهية النقد مل تطرح ،بصورة جدية إلاَّ مع أصحاب
* أستاذ حمارض ،كلية اآلداب ،جامعة سعيدة ،اجلزائر.
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االجتاه اجلاميل»(((.

أدرك الدارس أبعاد هذا املكون القرائي يف احلياة والنفس ،ذلك ّ
«أن عمر الفن
وتاريخ الوعي اجلاميل هو عمر اإلنسان وتاريخ حياته ،فاإلنسان هو ذلك الكائن الذي
وهبه اهلل -عز ّ
وجل -القدرة عىل اإلحساس باجلامل وتذوق الفنون ،وبالتايل القدرة عىل
اإلبداع واخللق الفني الذي يتذوقه ويشعر به يف ّ
كل ما حييط به من مظاهر احلياة الطبيعية
والصناعية من حوله»(((.
وقد أيقن الدارس ّ
أن قيمة الكلمة اجلاملية ومدى فعاليتها يف الرتكيب اللغوي ،هي
السبيل الوحيد واألوحد التي متتلك مفاتيح النفوس والولوج إىل عاملها ،وإضاءة كهوفها
بالكلمة اجلميلة ،ومالمسة جدراهنا بالعبارات الندية واإلحياءات ّ
الشفافة ،ويشري يف هذا
الصدد إىل قضية جوهرية؛ هي أن اجلامل ال يكون عىل حالته وهو يف ذلك ديمومة متغرية.
ولذلك فالنص القرآين ال تنتهي عجائبه اجلاملية ،فهو يتّجه من الكامل إىل الكامل،
واجلامل ال يكون عىل وجه واحد ،وجتديد آليات التلقي واالستعداد التام مها اللذان جيدّ دان
مظاهر اجلامل وأحواله؛ ذلك ّ
أن «األنواع تتقدم وجتمل وال تبقى عىل حال واحدة»(((.

هذه القيمة اجلاملية التي خبت يف نفس القارئ املعارص ،هي التي يعمل الدارس من
خالل نصه؛ القارئ اجلاميل عىل إحيائها وبعثها ،فقد أصبح املتلقي يقرأ النص القرآين بروح
جامدة وشعور باهت ،أومن باب اللجوء للرتويح والتربك ،هرو ًبا من األزمات اليومية
التي تقهر هذا اإلنسان البائس.

ومن ثم يبقى النص مغل ًقا دائماً من هذه املقاربة؛ ذلك ّ
«أن اجلامل شعور ،والذي
يشعر هبذا اجلامل هو اإلنسان ،وهي صفة طبيعية فيه ،فهو يفهم اجلامل بواسطة مشاعره ،أو
ّ
أن اجلامل صفة يف األشياء تدرك بمشاعرنا ،إلاَّ أن هذا الشعور مرن غري جامد»(((.
وبام أن اجلامل هو صفة غري ثابتة متطورة يف اليشء ذاته أولاً  ،ويف تغيري الشعور من
حلظة إىل أخرى ،وهو متعدّ د من فرد إىل آخر ّ
«فإن األشياء تكون مجيلة وغري مجيلة يف الواقع

نموذجا ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
((( كريم رمضان ،فلسفة اجلامل يف النقد األديب مصطفى ناصف
ً
2009م ،ص.5
((( راوية عبد املنعم عباس ،احلس اجلاميل وتاريخ الفن ،دار النهضة العربية للطباعة والنرش ،ط1998 ،1م،
ص.9
((( عباس حممود العقاد ،مراجعات يف األدب والفنون ،بريوت :منشورات املكتبة العرصية ،صيدا1983 ،م،
ص.46
((( كريم رمصان ،فلسفة اجلامل يف النقد األديب ،ص.18

تلقي النص القرآين واملكوِّن اجلمايل..
ّ
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من فرد آلخر»(((.

القراء اىل هذه
يعمل الدارس من خالل نص القارئ ذو املرجعية اجلاملية عىل لفت ّ
الطاقة النفسية ،وإىل هذا الذوق وإىل تلك امللكة الفطرية؛ ذلك أن الكون وبكل موجوداته
قائم عىل أساس مجايل« ،واجلامل صفة متحققة يف األشياء ،وهو سمة بارزة من سامت هذا
الوجودّ ،
وحتسه وتستجيب إليه ،ولكن حظ هذه النفوس منه
وأن النفس تفطن إىل اجلامل
ّ
متفاوت ،وهي تدركه بداهة بغري تفكري وتستقبله يف فرح ورسور»(((.
فهو يعمل عىل إعانة القارئ إلدراك النواحي اجلاملية حتى جيعل إدراكه هينّ سهل،
حيتاج فقط إىل يقظة وفطنة ،واألصل يف اجلامل الفطنة «الواقع ّ
أن اجلامل مرده إىل الذوق،
فال شأن له باحلجج والرباهني واألدلة .وتكون صلة الذوق باحلقيقة من حيث مجاهلا ،ال من
حيث الربهنة عليها .فاحلقيقة حقيقة سواء أعجبتك أم مل تعجبك»(((.

جمرد موقف ذايت ينطوي عىل استجابة شخصية فحسب ،وإنّام
فاملوقف اجلاميل ليس ّ
أيضا -موقف وجداين جيعلنا نربط املوضوع اجلاميل باحلساسية ال بالقصور العقيل،هو
ً
فعىل حني آخر ّ
أن جانب املعرفة يبدو بشكل جيل يف شتى مظاهر نشاطنا العقيل العادي
كاإلدراك احليس ،والفهم العقيل ،والسلوك العميل.

أ ّما التأمل اجلاميل عىل النقيض من ذلك ،فهو تعاطف وجداين ومظهر يتجىل بوضوح
فيعيدنا إىل بداية حالة من حاالت الوعي أو الشعور ،حيدث فيها نوع من اإلسقاط أو
التقمص الوجداين للموضوع اجلاميل ،يدخل الكاتب أو القارئ يف شكل من االمتزاج
ّ
والتداخل مع النص املكتوب أو النص الكوين« ،وليس التقمص الوجداين سوى تلك
احلالة اجلاملية التي تقيض عىل آخر حاجز يفصل بني احلياة الوجدانية عن احلياة العقلية،
فال تبقى هناك معرفة من جهة ووجدان من جهة أخرى ،بل تصبح هناك معرفة متضخمة
ٍ
وعندئذ ال يلبث اإلنسان املزدوج أن خييل السبيل أمام
بالعاطفة ،وعواطف مشبعة باملعرفة،
اإلنسان الواحد املتكامل ،وبذلك يتم له الصلح مع نفسه ،ويته َّيأ له التوافق احلقيقي الذي
رس ّ
كل سعادة»(((.
هو ّ
ّ
إن النص اجلاميل يف منهج القراءة عند املؤلف يم ّثل ذلك الفضاء الذي تشيع فيه

((( عز الدين إسامعيل ،األسس اجلاملية يف النقد العريب ،القاهرة :دار الفكر العريب ،ط ،1974 ،3ص.76
((( حممد قطب ،منهج الفن اإلسالمي ،بريوت :دار الرشوق ،ط ،6عام 1983م ،ص.310
((( كريم رمضان ،فلسفة اجلامل يف النقد األديب ،ص20
((( زكريا إبراهيم ،مشكالت فلسفية ،مشكلة الفن ،دار مرص للطباعة ،ج ،3ص.190
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الذات املتأملة حياهتا ،وتتبع فيه روحها ونوازعها ،وتنعكس عليه رغباهتا وأشواقها ،ويف
هذا النوع من اخللوص تستحيل الذات إىل ذلك اليشء فتعيد خلقه يف تشكيل جديد وفق
تصورها ورؤيتها.
وهبذه االستحالة يف املوضوع اجلاميل النيص أو الكوين املتأملني ينقل إىل الذات القارئة
ما يف املوضوع اجلاميل من انتظام وإيقاع ،وما ترسمه من أطياف ومشاعر ونغامت وظالل،
ّ
فإن قراءتك للنصوص الرفيعة املتفردة وقد دربت مجالياهتا والمست آهاهتا ال تكاد تبارحها
هبوا
حتى تنعم بكل جزئياهتا الفنية وخصائصها الكلية ،وكأنك يف قرص عظيم تكتشف فيه ً
بعد هبو ،وغرفة خلف غرفة وقد تزينت مجيعها بلوحات فنية بديعة ،وتأبى اخلروج منه
إلاَّ بعد أن تقف عىل ّ
كل لوحة ،وتتفرس كل قطعة ،وتالمس كل حتفة ،فتسحرك الرسوم
والصنائع فيتوقف عاملك يف هذه اللحظات وتنحبس أنفاسك وتفرت حركاتك إلاَّ يف اجتاه
هذا املوضوع اجلاميل.

-1أساسيات الكتابة والرؤية اجلاملية

فالنص الظاليل من حيث خصائصه األسلوبية له ملسات ومسحات مجالية ،ومن
القراء،
القراء إىل النص القرآين من املدخل اجلاميل الذي افتقده ّ
خالل قلم صاحبه حي ّبب ّ
وبه تتجدّ د العالقة يف و ّد وحب لتهذيب النفوس وتربيتها بالنص اجلاميل لعله يمنح اإلنسان
التوازن والتناغم الداخيل واخلارجي مع العامل والكون ،ومع فتح اآلفاق اإلنسانية عىل
عامل الغيب والشهادة ،وينتقل الناس من مرحلة اجلفاء إىل مرحلة اجلامل والتذوق ،يقول
أحس التناسق اجلميل بني حركة اإلنسان كام يريدها
املؤلف« :وعشت يف ظالل القرآن ّ
(((
اهلل وحركة هذا الكون الذي أبدعه اهلل» « ،ومن ثم عشت يف ظالل القرآن هادئ النفس
مطمئن الرسيرة ،قرير الضمري ،عشت أرى يد اهلل يف كل حادث ويف كل أمر ،عشت يف
كنف اهلل ورعايته ،عشت أستشعر إجيابية صفاته تعاىل وفاعليتها»(.((1
يؤكد النص األول من الظالل حقيقة مجالية كان يعيشها املؤلف ،هو ذلك التناسق
العجيب داخل النص القرآين يف حركة اإلنسان ،وحركة الكون ،وإرادة اهلل .ويؤكد النص
الثاين نتيجة ذلك التذوق واملتعة اللتني وجدمها يف نفسه فـ«اجلامل هو الذي يدخل البهجة

((( سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،القاهرة-بريوت :دار الرشوق ،ط1405 ،11هـ1985-م ،طبعة منقحة
مصوبة فيها إضافات تنرش للمرة األوىل ،ج ،1ص.11
( ((1املصدر نفسه ،ص.13
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والرسور يف النفوس عندما يرى ،وهو مظهر متغري للجامل األعىل اخلالد -اهلل -الذي هو
مصدر كل مجال ،وما الطبيعة إلاَّ وجه لنفسه العظيم»(.((1

ويع ّلق سيد عىل أصالة اجلامل وفطرته يف النفس« ،فاجلامل عنرص أصيل يف هذه
النظرة ،زينة ركوب اخليل ،وليست النعمة هي جمرد تلبية الرضورات من طعام وركوب،
بل تلبية األشواق الزائدة عىل الرضورات تلبية حاسة اجلامل ووجدان الفرح والشعور
اإلنساين املرتفع عىل ميل احليوان وحاجة احليوان»(.((1
لقد كان العرب جيهلون قواعد اجلامل ولكنهم كانوا يدركونه بحسهم وبشعورهم
وذوقهم الفطري ،منظر اجلامل عند الراحة والرسح ،ويشعرون بذلك اإلحساس الذايت،
«فإذا حكمت بأن هذه الوردة مجيلة فليس ذلك نتيجة قياس حتمي منطقي أو نتيجة جتربة،
وإنام هو نتيجة حتكم ذايت فردي ،وكأنه أمر صادر عن وعينا اجلاميل»(.((1
ذلك ّ
أن «اجلامل يشء يقع يف النفس عند املم ّيز»( ،((1ويقوم هذا القارئ املم ّيز برتمجة
ذلك األثر اجلاميل يف نص إبداعي.

وحينام نتتبع النص الظاليل اآليت نجده ينبع من ذوق مجايل ،وأثر نفيس من خالل وعي
كامل بسورة طويلة متعددة املوضوعات ،جيمعها يف حقيقة كلية كربى ذات أحداث تتحرك
يف فضاء مجايل فسيح ،فسورة «النحل» كام يقول عنها املؤلف« :ويف هذا املجال الفسيح
يبدو سياق السورة وكأنه محلة ضخمة للتوجيه والتأثري ،واستجاشة العقل والضمري ،محلة
هادئة اإليقاع ،ولكنها متعددة األوتار ليست يف جلجلة األنعام والرعد ،ولكنها يف هدوئها
ختاطب كل حاسة وكل جارحة يف الكيان البرشي ،وتتّجه إىل العقل الواعي كام تتّجه إىل
احلساس إهنا ختاطب العني لرتى ،واألذن لتسمع ،واللمس ليستشعر ،والوجدان
الوجدان ّ
ليتأثر ،والعقل ليتدبر ،وحيشد الكون كله؛ سامءه وأرضه وشمسه وقمره وليله وهناره
وجباله وبحاره وفجاجه وأهناره وظالله وأكنانه نبته وثامره وحيوانه وطيوره ،كام حتشد
دنياه وآخرته وأرساره وغيوبه .كلها أدوات توقع هبا عىل أوتار احلواس واجلوارح والعقول
والقلوب ،خمتلف اإليقاعات التي ال يصمد هلا ،فال يتأثر هلا إلاَّ العقل املغلق والقلب امليت
( ((1جربائيل سليامن جبور ،كيف أفهم النقد؟ نقد ور ّد ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت ،عام1403هـ
 1983م ،ص.53( ((1يف ظالل القرآن ،ج ،4ص.2161
( ((1حممد غنيمي هالل ،النقد األديب احلديث ،بريوت :دار العودة1982 ،م ،ص.310
( ((1جربائيل سليامن جبور ،كيف أفهم النقد؟ نقد ور ّد ،ص.62
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واحلس املطموس»(.((1

ّ
إن هذا التعبري اجلميل القائم عىل أساليب التضاد واملقابلة يلفت كيان القارئ إىل
النص املكتوب «القرآن» والنص املفتوح «الكون» ويدعوه إلدراك اجلامل املكنون يف النص
والكون م ًعا ،حاشدً ا كل طاقاته العقلية وجوارحه ،داع ًيا إياه إىل حتريك شعوره ،ليعيش
حلظة التناسق والتناغم والتكامل ،ويف ذلك جيتمع احلس والعقل إلدراك ماهية اجلامل.
وال شك يف أن اليشء الذي ال خيتلف عليه أحد هو الشعور بالسعادة واالنسجام والتناغم
والراحة النفسية رشط أسايس لإلحساس باجلامل ...فاإلحساس باجلامل هو جتربة نفسية يف
املقام األول وليست شي ًئا حمدو ًدا أو مطل ًقا»(.((1
ليقرب
ّ
يتحول الكاتب يف كل جتربة قرائية من الفعل القرائي إىل الفعل اإلبداعي ّ
ويتحول النص الظاليل من الرتمجة والتفسري
القارئ من النص القرآين عرب اجلرس اجلاميل،
ّ
إىل التشكيل األديب الرفيع ،مت ّيزه اخلصائص الفنية البديعة ،وتعلوه البصامت اجلميلة التي
كثريا عن الرشوح والتفسريات السابقة.
ختتلف ً
ويكتسب النص األديب صبغة مجالية من خالل املغايرة للمألوف فترت ّدد أصداؤها
والتنوع ،وهذا األخري يعترب أحد العوامل املؤثرة يف شعور
التفرد
ّ
يف هيكله فتهبه خصائص ّ
ويلون
املتذوق باملتعة،
والتنوع ضدّ املامثلة واملحاكاة ،فهو يشعرنا باالستمتاع واجلامل ّ
ّ
مشاعرنا بتلوهنا فيكرس خط الرتاتب يف أنفسنا ويمنحنا حياة جديدة.

فالعمل اجلميل هو الذي حيدث نو ًعا من االنفصال عن غريه ،واألصيل هو احلدث
املبتكر الذي يصدمنا بجدّ ته ويفاجئنا بتم ّيزه فيثري فينا الدهشة والذهول ،ويقذف فينا
اإلعجاب ،وينتزعه منا انتزا ًعا« ،فاإلعجاب ( )ladmirationإن هو إلاَّ اإلحساس اجلميل
بعينه ،والعمل األصيل ً
أيضا ،-هو ذلك اإلنتاج الصادق الذي تنكشف لنا حقيقته كسرُّيذيعه علينا الفنان للمرة األوىل ،فنعجب كيف ظللنا نجهله ّ
كل هذا الزمن؟ وليس يكفي
أن نقولّ :
إن العمل األصيل ال بدّ أن يبدو لنا جديدً ا وكأنّنا نشهده للمرة األوىل ،بل ال بدّ
(((1
أيضا -أنّنا نحن أنفسنا نصبح جد ًدا أمام العمل الفني» .من أن نضيف إىل ذلك ً
واجلامل يف خلقه إبداعات فريدة ال يمكنها أن ّ
حتل مكان غريها وال يكون غريها
مقامها ،ولكن ال يكون ذلك من العدم بل هو أخذ من القديم ووعي باجلديد فيخرج ال

( ((1يف ظالل القرآن ،ج ،4ص.2158
( ((1نبيل راغب ،جملة الفيصل ،جملة ثقافية شهرية ،ع 67 :نوفمرب  ،1982ص.124
( ((1زكريا إبراهيم ،مشكالت فلسفية ،مشكلة الفن ،دار مرص للطباعة ،ج ،3ص .128
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صوره الفريدة كاللون الذي ينتج عن طريق عمليات
هذا وال ذاك ،وإنام هو اإلبداع يف أهبى ّ
املزج.
ونشعر من النص الظاليل ومن رهافة ألفاظه أهنا تدعو إىل اإلحساس بجامل النص،
وبانفتاح العقل وإحياء القلب وشفافية احلس ،فاملنهج القرائي هبذا النص أو املكون اجلاميل
يكون قد جتاوز مقصدية؛ افعل وال تفعل إىل عامل اجلامل واإلبداع واألنس والطمأنينة،
ثم تأيت مرحلة افعل وال تفعل ،ولقد قاهلا عمر بن اخلطاب  Eوقاهلا الوليد بن املغرية
واستشهد بقوليهام املؤلف يف ذلك ،فاألول قال« :ملا سمعت القرآن ّ
رق له قلبي فبكيت،
ودخلني اإلسالم» وتذكر رواية أخرى أنه ملا سمع القرآن قال« :ما أحسن هذا الكالم
وأكرمه».
«إن لقوله حلالوةّ ،
وقال الثاين عن القرآنّ :
وإن عليه لطالوة ،وإنّه ليحطم ما حتته،
وإنّه ليعلو وما ُيعىل عليه»(.((1

وهذا احلكم اجلاميل وهو يف صورة من النقد التأثريي يشبه حال القارئ املتذوق وهو
يقول« :فإنيّ أشعر بأنيّ مع املوضوع اجلاميل الذي أنا بإزائه وقد نفذت إىل صميم شعور
اآلخر ،وإن كان اآلخر هو العمل نفسه»( .((1لقد اندمج القارئان القديامن كلية مع النص
القرآين ثم خرجا منه هبذه األحكام الذوقية الفطرية.

وكان ذلك قبل اعتبار القرآن نصوص أمر وهنيّ ،
فإن اإلحساس باجلامل هو الذي
حيرك املتلقي نحو احلركة والعمل ،وهو الذي يقود اإلنسان إىل اإلعجاب واملتعة واألنس
ّ
ثم االستجابة واألثر ،وذلك ما يقوم به نص القارئ اجلاميل يف الظالل.

والعجيب ّ
أن القرآن جيمع بني مجال النص ومجال قائله ،وهذا اجلامل ال ينتهي أبدً ا،
حترك يف نفس املتلقي استمرار ذلك بصور خمتلفة غري متشاهبة،
وتلك األمور هي التي ّ
«واإلحساس باجلامل هو إحساس ممتع ُيثري البهجة واالنرشاح والنشوة يف النفوس ،ويو ّد
اإلنسان أن يعاوده هذا اإلحساس من حني آلخر ،ألنه خيفف عنه كدر احلياة ويساعده عىل
حتمل متاعبها ومواجهتها بصدر رحب»(.((2
ّ
لقد أراد الكاتب لنصوصه بكل أشكاهلا أن ختاطب احلس اجلاميل ّأولاً ثم تأيت الفكرة
( ((1ينظر :سيد قطب ،التصوير الفني يف القرآن ،بريوت  -القاهرة :دار الرشوق ،ط1402( ،7هـ-
1982م) ،ص.13-12
( ((1زكريا إبراهيم ،مشكالت فلسفية ،مشكلة الفن ،ص.191
( ((2كريب رمضان ،فلسفة اجلامل يف النقد األديب  ،ص .23
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ّ
وأرق األلفاظ وأسلس التعابري،
ثانية نحو العقل ،وهي يف أنصع األثواب وغاية اجلالء
«فالذي حيدّ د العمل األديب ويعطيه قيمته وكيانه وشكله الفني هو األدب نفسه بكل ما
ينطوي عليه من تقاليد وقيود واجتاهات فنية»(.((2
ومن جهة أخرى تربز بصمة الكاتب يف حتديد األثر اجلاميل« ،فالذي حيدّ د قيمة العمل
الفني يف النهاية هو قدرة الفنان ،ومدى متكّنه من فنّه وسيطرته عليه ،وإدراكه خلفايا هذه
الصنعة ،وإملامه باألعامل الفنية املعارصة والسابقة ،ومدى وعيه هبا وإدراكه هلا»(.((2
هذا إذا علمنا ّ
أن سيد قطب قد مجع بني فلسفة العقاد الفكرية واألدبية وبني النظرية
اجلرجانية يف النظم والنقد.

-2قصدية الفكرة بني املكون اجلاميل واألثر اإلحيائي

صار املكون اجلاميل عند الكاتب مدخلاً أساس ًّيا لرصد التجليات اجلاملية للكون
والنص ،وتت ّبع روعة التناسق الذي جيمعهام واكتشاف غاياهتام التأثريية واإلحيائيةّ ،
«إن
معجزات هذا الكتاب أنّه يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس إىل عقيدة التوحيد.
وحيول كل ومضة يف صفحة الكون أو يف ضمري اإلنسان إىل دليل أو إحياء ..و هكذا يستحيل
ّ
معرضا آليات اهلل ،تبدع فيه يد القدرة ،وتتجىل آثارها يف كل مشهد
الكون بكل ما فيه
ً
ومنظر ،ويف كل صورة فيه وظل ..إنّه ال يعرض قضية األلوهية والعبودية يف جدل ذهني
وال يف الهوت جتريدي وال يف فلسفة ميتافيزيقية ،ذلك العرض امليت اجلاف الذي ال يؤثر
فيه وال يوحي .إنام يعرض هذه القضية يف جمال املؤثرات واملوحيات الواقعية من مشاهد
الكون ،وجمايل اخللق ،وملسات الفطرة وبدهييات اإلدراك .يف مجال وروعة و اتّساق»(.((2
لقد استعان الكاتب يف تبليغ التجربة اجلاملية وملساهتا الشعورية عن طريق التعبري،
فإذا كان موضوع العمل الفني يتّضح هو نفسه باملعنىّ ،
فإن هناك هالة أخرى من املعاين
تشع إلاَّ من خالل مجال التعبري ،وما يتّسم به املوضوع من عمق
والظالل واإلحياءات ال ّ
حيول موضوعه إىل ذات ناطقة
وتنوع .فاألديب وهو جيول يف عامله الساحر باملفهوم األديب ّ
ّ
بالدالالت مشحونة باإلرشاقات والفيوض اإلبداعية واألبعاد اإلنسانية؛ ذلك ّ
«أن املبدع

( ((2حممد زكي العشاموي ،فلسفة اجلامل يف الفكر املعارص ،دار النهضة العربية للطباعة والنرش1970 ،م،
ص.38
( ((2حممد زكي العشاموي ،فلسفة اجلامل يف الفكر املعارص ،ص.38
( ((2يف ظالل القرآن ،ج ،4ص.2108
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يعيش موضوعه بمسحة إنسانية راقية وسيل من العواطف يغسله ّ
ّ
وكأن العمل
كل مرة.
الفني يملك من اللغات ما ال حيىص ،فيوحي ملن شاء بام شاء بأسمى املعاين الدينية ،ويف
ذلك اختالف األذواق»(.((2

تربز نصوص الظالل يف جانبيها اجلاميل والفني ذلك احلشد املكثف لكل األدوات
التي يدرك هبا ذلك اجلامل؛ من عقل ووجدان وإحساس وجوارح وذوق فطري ،ذلك «أن
السمع والبرص يقدمان للعقل املادة ،والعقل ينفذ إىل ما يف املادة من نسبة ومعنى ،وعىل هذا
األساس فاجلامل مدرك من مدركات العقل»(.((2

وتعمل نصوص الظالل عىل حتريك تلك األدوات وتنشيطها واستخراج طاقاهتا
وحتريرها من الغفلة والسبات ،فاجلامل هو الذي يصنع احلياة ويبعث احلركة يف النفوس،
ومادام النص القرآين يعرض ذلك املهرجان من اخلالئق الكونية ،وما حتوزه من مظاهر
اجلاملّ ،
وأن النفس غافلة عن تلك الكنوز ،فإن النص اجلاميل يف الظالل يعمل عىل حتريك
اإلحساس وتوجيهه نحو تلك املدركات ،فلذلك فاملؤلف يرى ّ
نفوسا ميتة وعاطلة
أن هناك ً
(((2
«فال يتأثر هبا إلاَّ العقل املغلق والقلب امليت واحلس املطموس» .

وحواس ،وهي
فسورة «النحل» وهي ختاطب كيان اإلنسان الكامل عقلاً ووجدانًا
َّ
تعرض رشيط النص الكوين والنص القرآين ،فإهنا تدفع القارئ نحو التدبر والتأمل ،وقد
أحىص الدارس تلك املظاهر الكونية مقد ًما إياها يف ذلك النص اإلبداعي بغية إدراك اجلامل
املبثوث بني أطياف النص ،وهو يتفق مع الغزايل يف استخدام تلك األدوات يف إدراك اجلامل،
يقول هذا األخري« :يدرك اجلامل احليس بالبرص والسمع وسائر احلواس ،أما اجلامل األسمى
فيدرك بالعقل والقلب ،أ ّما إن كان اجلامل يتناسب مع اخللقة وصفاء اللون فإنّه يدرك بحاسة
البرص ،وإن كان اجلامل باجلالل والعظمة وعلو الرتبة ،وحسن الصفات واألخالق ،وإرادة
اخلريات لكافة اخللق وإفاضتها عليهم عىل الدوام فيدرك بحاسة القلب»(.((2

فاجلامل من خالل هذا التعريف هو عملية تفاعلية بني املكونات األساسية يف
اإلنسان؛ «العقل/القلب/اإلحساس» ،وإن كان الغزايل قد حدَّ د اجلهات املؤثرة يف املعرفة
اجلاملية لألشياء تفاعلاً وتصني ًفا ،فإن سيد يشري إىل حركاهتا وتفعيلها ولفت االنتباه إليها
( ((2زكريا إبراهيم ،مشكالت فلسفية ،مشكلة الفن ،ص.38
( ((2ينظر :نبيل راغب ،جملة الفيصل ،ص.126
( ((2يف ظالل القرآن ،ج ،4ص.2158
( ((2عيل شلق ،الفن واجلامل ،بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،ط ،1عام 1984م،
ص.75-74

92

دراسات وأحباث

أثرا واستجاب ًة ،وترشيح تلك العملية اجلاملية من خالل تفصيل األشياء
يف العملية القرائية ً
املعروضة يف النص ،وحركتها يف الواقع باتِّباع األفق اخلطي للقراءة التعاقبية لسورة النحل
تلون جو السورة كله
ورشيطها الطويل كام أشار إليها الكاتب «فأما الظالل العميقة التي ّ
فهي اآليات الكونية تتجىل يف عظمة اخللق ،وعظمة النعمة ،وعظمة العلم والتدبري ..كلها
متداخلة ..فهذا اخللق اهلائل العظيم املدبر عن علم وتقدير ،ملحوظ فيه أن يكون نعمة عىل
البرش ،ال تُل ِّبي رضوراهتم وحدها ،ولكن تلبي أشواقهم كذلك ،فتسد الرضورة ،وتُتخذ
للزينة ،وترتاح هبا أبداهنم وتسرتوح هلا نفوسهم ،لعلهم يشكرون.((2(»..
ونصها وص ًفا مجال ًّيا ،ويعرض تفاصيل التناسق الرتكيبي
جو السورة َّ
يصف الدارس ّ
والداليل «كل أولئك يف تناسق ملحوظ بني الصور والظالل ،والعبارات واإليقاعات،
والقضايا واملوضوعات»(.((2

ومن الوصف العام إىل إيقاظ االستقبال اجلاميل بالتوصيف األديب «ونعمة البحر
وأحيائه تُل ِّبي كذلك رضورات اإلنسان وأشواقه ،فمنه اللحم الطري من السمك وغريه
للطعام .وإىل جواره احللية من اللؤلؤ ومن املرجان ،وغريمها من األصداف والقواقع التي
يتحلىّ هبا أقوام ما يزالون حتى اآلن .والتعبري كذلك عن الفلك ييش بتلبية حاسة اجلامل
ال بمجرد الركوب واالنتقال{ :وتَرى ا ْل ُف ْل َك مو ِ
اخ َر فِ ِيه} ،فهي لفتة إىل متاع الرؤية
ََ
َ َ
وروعتها رؤية الفلك «مواخر» تشق املاء وتفرق العباب ..ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام
التوجيه القرآين العايل إىل اجلامل يف مظاهر الكون ،بجانب الرضورة واحلاجة ،لنتملىَّ هذا
نحس أنفسنا داخل حدود الرضورات واحلاجات .كذلك يوجهنا
اجلامل ونستمتع به ،وال ّ
السياق -أمام مشهد البحر والفلك تشق عبابه إىل ابتغاء فضل اهلل ورزقه ،وإىل شكره عىل{ولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْض ِل ِه َو َل َع َّلك ُْم
ما سخر من الطعام والزينة واجلامل يف ذلك امللح األجاجَ ،
ت َْشك ُُر َ
ون}»(.((3
فاجلامل حاجة نفسية تدفع صاحبها إىل جتسيدها يف عامل الوجود قائمة يف عمل مبدع
أو التعبري عنها يف قالب فني تكون اللغة وسيلته ،فاجلامل غريزة فطرية ،بل هو حياة اإلنسان
كلها ،ونشاطه الدائم وصوته القائم ،ويبقى «العامل هو بداية اإلحساس باجلامل ورؤية
الطبيعة الساحرة حولنا وهي تنبض يف أهبى صورها خالل الزمان وهي جتسيد له ،تدفق
( ((2يف ظالل القرآن ،ج ،4ص.2159
( ((2يف ظالل القرآن ،ج ،4ص.2159
( ((3املصدر السابق ،ص.2163

تلقي النص القرآين واملكوِّن اجلمايل..
ّ

93

للشعورية يف أعامقنا»(.((3

فالقارئ اجلاميل عند س ّيد يعمل يف اجتاهني؛ اجتاه يلفت به انتباه امللتقي إىل اجلامل
املبثوث يف هذا الكون ،واجتاه يلفته إىل مجال النص يف شكل نصوص إبداعية أو نظريات،
أو قواعد ،كام جاء يف كتابه «التصوير الفني يف القرآن» ،وهو جيمع بني الوظيفة واجلامل،
وذلك للوصول بالقارئ إىل اجلامل املطلق اجلامل اإلهلي ،وال يكون ذلك إلاَّ بمعرفة اخلالق
من خالل صفاته وهو ما أدرك حقيقته بنفسه؛ «عشت يف كنف اهلل ورعايته ،عشت أستشعر
إجيابية صفاته تعاىل وفاعليتها.((3(»..

-3تنمية الذائقة اجلاملية

يعمل الدارس عىل جتذير اخلاصية اجلاملية وامتالكها وتنميتها من خالل التوجه
إىل الكون« ،والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبري ،وهم الذين يربطون بني
ظاهرة كظاهرة املطر وما ُينشئه عىل األرض من حياة وشجر و زروع وثامر ،وبني النواميس
العليا للوجود ،وداللتها عىل اخلالق وعىل وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبريه،
أما الغافلون فيمرون عىل مثل هذه اآلية يف الصباح واملساء ،يف الصيف والشتاء ،فال توقظ
تط ّلعهم ،وال تُثري استطالعهم وال تستجيش ضامئرهم إىل البحث عن صاحب هذا النظام
الفريد»(.((3
فالتوجه الواعي إىل الكتاب املفتوح واندفاع اإلنسان نحو هذا الكون متأملاً
ُّ
ومستبرصا متذو ًقا تكوينه اجلاميل تنمي فيه هذه العملية الذائقة اجلاملية ،واإلحساس بروعة
ً
اخللق ،وكامل اإلبداع وتتفتق لديه طاقة العمل الفني وترسي فيه روح اخللق واالبتكار
والنشوء ،وترقى النفوس نحو التهذيب والسمو وشفافية الروح وتتوق إىل مرتقى الطهارة
والصفاء.

ذلك ّ
سابحا أمام العني البصرية يف كل خلق ،يصدر من كل أطراف
أن اجلامل نراه
ً
الكون ،نحسه يف مظاهر العامل الطبيعي ،نرى اجلامل مبثو ًثا يف األزهار وألواهنا ،ويف األشجار
وتناسقها ،ويف النباتات وأشكاهلا ،ويف الطيور وأصواهتا ،ويف ضياء الشمس ونور القمر
وخرير املياه ،ومهس النسامت« ،وهكذا يبدو الكون يف أمجل صورة فيستمتع اإلنسان بجامل
( ((3راوية عبد املنعم عباس ،احلس اجلاميل وتاريخ الفن ،ص.9
( ((3يف ظالل القرآن ،ج ،1ص.13
( ((3املصدر نفسه ،ج ،4ص.2162
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اخلالق يف خلقه»(.((3

تلك هي غاية النص الظاليل وقصدية القارئ اجلاميل ،هي إيقاظ العقل والقلب
واإلحساس ،لتنطلق أولاً من مجال اليشء إىل مجال صاحب اليشء ومن املصنوع إىل
الصانع ،ملعرفة صاحب النظام الفريد ،املعرفة اليقينية القلبية التي تدرك مجال صانع األشياء
من مجال األشياء ،فتكون االستجابة هلذا البديع يف أرقى شفافية ،ورقة وسهولة وطاعة من
منافذ اجلامل َّ
األخاذ؛ ذلك أن «القلب أشد إدراكًا من العني ،فالقلب يدرك األمور الرشيفة
(((3
اإلهلية ،وأن املثل األعىل للجامل هو اهلل» .

يقوم القلب أثناء التجربة احلسية لعامل الشهادة بمحاولة إدراك مجال املكنونات
امللفوفة يف عامل الغيب «ومجال اهلل سبحانه أكمل اجلامل»(.((3
وبذلك «ندرك بوضوح أن اإلدراك األويل للجامل يتم عن طريق احلواس ،فإذا
ارتقى ّ
وجل ورشف اجلامل ،يدرك عن طريق القلب»(.((3

ولذلك فس ّيد يعمل ألاَّ يتو ّقف الناظر عند مجال اليشء وحدوده ،بل يتجاوزه إىل
مصدر اجلامل وموجده ،وتلك هي النظرة الفلسفية للجامل يف الفكر اإلسالمي ،فالفارايب
يتصور اجلامل بقوله« :اجلامل والبهاء والزينة يف كل موجود ،هو أن يوجد وجوده األفضل،
ويبلغ استكامله األخري ،وإذا كان األول وجوده أفضل الوجود ،فجامله إذن ِ
فائت جلامل
كل ذي مجال ،وكذلك زينته وهباؤه ومجاله بجوهره وذاته ،وذلك يف نفسه ومما يعقله من
ذاته»(.((3

فاجلامل الكامل املطلق الفائت لكل مجال ،هو مصدر يستمد منه كل مجال ،وهو اهلل
سبحانه وتعاىل -مجاله يف املقام األول واألخري ويف الدرجات األزلية ،فجامله اخلالصهو فوق كل مجال موجود سواه ،وهذا اإلدراك هو الطريق احلقيقي إىل اهلل وتعليق النفوس
«وتقرب اإلنسان من اهلل تقري ًبا جيعله
به ،وهو الذي تنعم األرواح يف ظ ّله بشفافية مطلقة،
ّ
يعرف اجلامل األصيل املتمثل باجلامل األعىل ،معرفة حقة ،ويكتشف أن مجال العامل املادي ما
هو إلاَّ انعكاس للجامل اإلهلي»(.((3
( ((3راوية عبد املنعم عباس ،احلس اجلاميل وتاريخ الفن ،ص.69
( ((3عيل شلق ،الفن واجلامل ،ص.75
( ((3عيل شلق ،الفن واجلامل ،ص.75-74
نموذجا ،ص.57
( ((3كريب رمضان ،فلسفة اجلامل يف النقد األديب ..مصطفى ناصف
ً
( ((3الفارايب ،كتاب السياسة ،حتقيق :فوزي نجار ،بريوت :املطبعة الكاثوليكية1964 ،م ،ص.46
( ((3كريب رمضان ،فلسفة اجلامل يف النقد األديب ،ص.59
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هذا اإلدراك الذي خبا نوره يف النفوس هو الذي يعمل س ّيد عىل بعثه وإحيائه
منطل ًقا من األشياء العاكسة القائدة إىل مصدر املنعكس عليه« ،وعندما ينتهي استعراض
آيات اخللق ،وآيات النعمة ،وآيات التدبري يف هذا املقطع من السورة يعقب السياق عليه بام
سبق هذا االستعراض من أجله .فقد ساقه يف صدد قضية التعريف باهلل سبحانه وتوحيده
وتنزهيه»(.((4
يمتد ذلك االنتعاش اجلاميل إىل لفت االنتباه إىل الطبيعة وحتليل عنارصها وظيف ًة
يوجه النظر إىل األهنار واجلواري ،والسبل والسوالك،
ومجالاً « ،ويف مقابل اجلبال الروايس ّ
واألهنار ذات عالقة طبيعية يف املشهد باجلبال ،ففي اجلبال يف الغالب تكون منابع األهنار،
حيث مساقط األمطار ،والسبل ذات عالقة باجلبال واألهنار ،وذات عالقة كذلك بجو
األنعام واألمحال واالنتقال ،وإىل جوار ذلك معامل الطرق التي هيتدي هبا السالكون يف
األرض من جبال ومرتفعات ومنفرجات ،ويف السامء من النجم الذي هيدي السالكني يف
رب سواء»(.((4
البحر وال ّ
نصه اجلاميل وهو بصدد التعقيب عىل
كثريا
ً
عارضا ّ
نجد ذلك القارئ اجلاميل ّ
يتحرك ً
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
السماَ ء َما ًء َفأ ْخ َر ْجنَا به َث َم َرات مخُ ْتَل ًفا َأ ْل َوانهُ َا
قوله تعاىل يف سورة غافرَ { :ألمَ ْ ت ََر َأ َّن ال َّل َه َأن َْز َل م َن َّ
ِ
َو ِم َن الجِْ َب ِ
يب ُسو ٌد (َ )27وم َن الن ِ
اب
يض َوحمُ ْ ٌر مخُ ْت َِل ٌ
ال ُجدَ ٌد بِ ٌ
َّاس َوالدَّ َو ِّ
ف َأ ْل َوانهُ َا َو َغ َرابِ ُ
ِ
ِ ِ ِِ
ور}(.((4
َوالأْ َ ْن َعا ِم مخُ ْت َِل ٌ
ف َأ ْل َوا ُن ُه ك ََذل َك إِ َّنماَ يخَ َْشى ال َّل َه م ْن ع َباده ا ْل ُع َلماَ ُء إِ َّن اللهََّ َع ِز ٌيز َغ ُف ٌ

توجيها مجال ًّيا
توجه القارئ
ً
تبدأ القراءة اجلاملية منطلقة من البنيات النصية التي ّ
تذوق ًّيا ،وتكرارها ُيشري إىل مركزية القراءة اجلاملية ومقصدتيها {مخُ ْت َِل ًفا َأ ْل َوانهُ َا} ،ثالث
مرات ،هذا التكرار هو الذي حيدّ د جوهر وماهية القراءة ومركزية النظر (االختالف/
األلوان).
وهي البنيات التي جعلت املؤلف يتناوهلا تناولاً مجال ًّيا فيعقب عىل ذلك؛ «إهنا لفتة
كونية عجيبة من اللفتات الدالة عىل مصدر هذا الكتاب ،لفتة تطوف يف األرض كلها تتبع
فيها األلوان واألصباغ يف كل عواملها يف الثمرات ويف اجلبال ،ويف الناموس ،ويف الدواب
واألنعام ،لفتة جتمع يف كلامت قالئل ،بني األحياء وغري األحياء يف هذه األرض مجي ًعا ،وتدع
القلب مأخو ًذا بذلك املعرض اإلهلي اجلميل الرائع الكبري الذي يشمل األرض مجي ًعا»(.((4

( ((4يف ظالل القرآن ،ج ،4ص.2164
( ((4املصدر السابق ،ص ،ن.
( ((4سورة فاطر ،اآلية.28-27 :
( ((4يف ظالل القرآن ،ج ،5ص.2942
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-4البنى اللفظية والرتكيبية يف تشكيل النص اجلاميل

شارحا
ينفتح الفضاء الفني لتحليل العنارص اجلاملية ،ويتتبع املؤلف الصورة املشهدية
ً
تفاصيلها اإلبداعية ليلقي يف روع املتلقي اللوحة الفنية ،ويوقظ اخلربة الذاتية لتساهم يف
تشكيل الصورة بامتداد أجزائها وأثرها يف النفس ،وهي وظيفة يقوم هبا املتلقي« ،وألوان
الثامر معرض بديع لأللوان يعجز عن إبداع جانب منه مجيع الرسامني يف مجيع األجيال ،فام
من نوع من الثامر يامثل لونه لون نوع آخر ،بل ما من ثمرة واحدة يامثل لوهنا لون أخواهتا من
(((4
النوع الواحد ،فعند التدقيق يف أي ثمرتني أختني يبدو يشء من اختالف اللون»

وتبقى بنية اللفظ تسيطر عىل توجيه الفعل القرائي يف جدول تداويل بني النص
املكتوب ونص القارئ« ،وينتقل من ألوان الثامر إىل ألوان اجلبال نقلة عجيبة يف ظاهرها
ولكنها من ناحية دراسة األلوان تبدو طبيعية ،ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثامر
وتنوعها وتعددها ،بل ّ
إن فيها أحيانًا ما يكون عىل شكل بعض الثامر وحجمها كذلك حتى
(((4
ما تكاد تفرق من الثامر صغريها وكبريها» .
تتّجه هذه القراءة إىل األشياء وتقليبها للكشف عن خصائصها اجلاملية ،وذلك
التدوير والتثوير لأللفاظ الذي يامرسه النص اجلاميل ما هو يف هناية املطاف إلاَّ حتريك للقلب
نحو اجلامل واإلبداع ،ونقل االنطباع األديب التأثريي إىل «النفس عن طريق ما حتمله مهمة
الفن واألدب من قيم موضوعية وقيم مجالية»(.((4
وتنوعها داخل اللون الواحد بعد ذكرها إىل
«واللفتة إىل ألوان الصخور وتعدّ دها ّ
هزا ،وتوقظ فيه حاسة الذوق اجلاميل العايل ،التي تنظر إىل
هتز القلب ًّ
جانب ألوان الثامر ّ
اجلامل نظرة جتريدية ،فرتاه يف الصخرة كام تراه يف الثمرة عىل بعد ما بني طبيعة الصخرة
وطبيعة الثمرة ،وعىل بعد ما بني وظيفتها يف تقدير اإلنسان ،ولكن النظرة اجلاملية املجردة
عنرصا مشرتكًا بني ذلك وهذه وتلك .يستحق النظر وااللتفاف»(.((4
ترى اجلامل وحده
ً
جترد اجلامل من املنفعة
تنبثق من هذا النص الرؤية اجلاملية عند س ّيد قطب التي ّ
متحر ًرا وخاصية يف كل األشياء التي أوجدها صاحب اجلامل
عنرصا
والوظيفة ،بل تراه
ّ
ً
( ((4املصدر السابق ،ص .2942
( ((4املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
( ((4حممد مندور ،األدب وفنونه ،القاهرة :هنضة مرص للطبع والنرش1974 ،م ،ص.173
( ((4يف ظالل القرآن ،ج ،5ص 2942
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املطلق الكامل ،وبذلك فاجلامل عنده غري مرتبط بالوظيفة واألخالق وإنام يرتبط بحقيقة
اليشء ،فهو ال خيضع ملعايري اخلري والرش ،والوظيفة ،وإنام هو «عالقة تثري الشعور باالرتياح
بني عوامل ثالثة؛ هي املوضوع اخلارجي املتناسق ،والبيئة املحيطة ،والنفس املدركة ،وال
يفوتنا ما ورد يف هذا االستنتاج من عالقة بني املوضوع والذات ،أو الرابطة بينهام واملتمثلة
يف صفة من صفات اجلامل وهي التناسقّ ،
أساسا بالتناسق البديع ،بني جزيئات
إن الفن هيتم ً
العمل الفني نفسه ،ومن خالل هذا التناسق يشعر املتذوق بالراحة النفسية ،التي يسببها
التناسق الذي حيدث داخله»(.((4
يستطرد املؤلف يف فتح جمال واسع للنص اجلاميل «هذا الكتاب الكوين اجلميل
الصفحات ،العجيب التكوين والتلوين ،يفتحه القرآن ويقلب صفحاته ويقولّ :
إن
العلامء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين خيشون اهلل {إِ َّن يخَ َْشى اللهََّ ِمن ِعب ِ
اد ِه
ْ َ
ماَ
ا ْل ُع َلماَ ُء}( ،((4وهذه الصفحات التي ق ّلبها يف هذا الكتاب هي بعض صفحاته ،والعلامء هم
الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب ،ومن ثم يعرفون اهلل معرفة حقيقية ،يعرفونه بآثار
صنعته ،ويدركونه بآثار قدرته ،ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية حقيقة إبداعه ،ومن ثمة
خيشونه ح ًّقا ويتّقونه ح ًّقا ،ويعبدونه ح ًّقا ،ال بالشعور الغامض الذي جيده القلب أمام روعة
الكون ،ولكن باملعرفة الدقيقة والعلم املبارش ..وهذه الصفحات نموذج من الكتاب..
واأللوان واألصباغ نموذج من بدائع التكوين األخرى وبدائع التنسيق التي ال يدركها إلاَّ
العلامء هبذا الكتاب ،العلامء به علماً واصلاً  .علماً يستشعره القلب ،ويتحرك به ،ويرى به يد
اهلل املبدعة لأللوان واألصباغ والتكوين والتنسيق يف ذلك الكون اجلميل»(.((5
يقود املؤلف القارئ إىل اإليامن عن طريق اجلامل للوصول إىل احلقيقة اإلهلية ،وكأين به
يف هذا املوضع يامرس وظيفة الناقد الذي يأخذ بيد القارئ إىل معرفة النص ومعرفة الطبيعة
يف بعدهيام اجلاميل« ،إن مقصود اجلامل يبدو مقصو ًدا قصدً ا يف تصميم هذا الكون وتنسيقه،
ومن كامل هذا اجلامل ّ
أن وظائف األشياء تؤ ّدي عن طريق مجاهلا ،هذه األلوان العجيبة
األزهار جتذب النحل والفراش مع الرائحة اخلاصة التي تفوح ،ووظيفة النحل والفراش
بالقياس إىل الزهرة هي القيام بنقل ال ّلقاح ،لتنشأ الثامر ،وهكذا تؤدي الزهرة وظيفتها عن
طريق مجاهلا .واجلامل يف اجلنس هو الوسيلة جلذب اجلنس اآلخر إليه ،ألداء الوظيفة التي
تقوم هبا اجلينات ،وهكذا تتم الوظيفة عن طريق اجلامل .فاجلامل عنرص مقصود قصدً ا يف

( ((4كريب رمضان ،فلسفة اجلامل يف النقد األديب ،ص.60
( ((4سورة فاطر ،اآلية.28 :
( ((5يف ظالل القرآن ،ج ،5ص.2973
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املنزل إىل اجلامل يف كتاب
تصميم هذا الكون وتنسيقه ،ومن ثم هذه اللفتات يف كتاب اهلل ّ
اهلل املعروض»(.((5

حتريك القلب والعقل
تعمل ريشة س ّيد يف الظالل من خالل القارئ اجلاميل عىل ّ
أن «الطبيعة هي العمل الفني هللّ ..
واحلواس نحو هذه اخلالئق املبثوثة يف الكون ،ذلك ّ
وأن
اجلامل مطروح يف هذا الوجود ،وأنّه واقع يف بنية األشياء والعامل ،وبذلك فاجلامل صفة من
صفات هذا الوجود»(.((5
نشعر ونحن نقرأ هذه النصوص الظاللية ّ
أن بصمة الناقد املبرص قد جتلت مالحمها
يف ذلك االستطراد ،وهي حماولة ملساعدة القارئ للذهاب بعيدً ا يف هذا االجتاه التذوقي،
ولذلك فهو يتف ّطن للتذوق الفطري الذي يستشعره يف ذاته« ،فالنقد اجلاميل ال يقيص عملية
التذوق بصفة مطلقة ،وال اإلحساسات الناجتة عن الذوق الرفيع املهذب باملامرسة واخلربة
التي تفيد القارئ العادي الذي ال يستطيع إدراك ما يف العمل األديب من مجال ومتعة دون أن
يأخذ بيده الناقد ويدربه عىل التذوق»(.((5

يكاد املنحى التأثريي من السبك األديب يتجلىّ عند املؤلف للكشف عن اجلامل يف
الكتاب املفتوح والكتاب املقروء ،ذلك «أن فكرة التأثري فكرة إنسانية متغلغلة يف القدم،
فقد تنبه الناس منذ العصور القديمة إىل ّ
أن األدب نوع من اإلبانة ،وآلة للتوصيل الفكري،
ّ
وأن نجاحه يكون عىل قدر نفاذه إىل عقول سامعيه أو متلقيه»(.((5
وقد استفاد الكاتب يف منهجه النقدي والتأثريي من تلك األصول والقواعد
املوضوعية التي تدحرجت من كتابه «النقد األديب مناهجه وأصوله» ،إىل نصوصه اإلبداعية
والفكرية والدينية.
فإذا كان املؤلف قد تعامل مع آيات الكون تعاملاً مجال ًّياّ ،
فإن املكون اجلاميل يف
نصا لغو ًّيا يف غاية اإلعجاز والتامسك
دراسة آيات النص القرآين يعدّ مطل ًبا
خالصا باعتباره ًّ
ً
والتناسق الفني ،وقد صار املدخل اجلاميل مرشو ًعا بالنسبة لصاحب الظالل ،وهو «أن
تربز فيه -القرآن الكريم -الناحية الفنية ،وتستخلص خصائصه األدبية ،وتن ّبه املشاعر إىل
مكامن اجلامل فيه ،وذلك هو عميل األسايس يف مكتبة القرآن»(« ،((5ذلك اهلدف البعيد ،هو

( ((5يف ظالل القرآن ،ج ،4ص.2943
( ((5ينظر :كريبب رمضان ،فلسفة اجلامل يف النقد األديب ص.60
( ((5ينظر :س ّيد قطب ،القاهرة  -بريوت :النقد األديب أصوله ومناهجه ،دار الرشوق ،ط ،2003ص.117
( ((5كريبب رمضان ،فلسفة اجلامل يف النقد األديب ،ص.75
( ((5سيد قطب ،مشاهد القيامة يف القرآن ،بريوت  -القاهرة :دار الرشوق ،ط1403( ،7هـ 1983 -م)،
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إعادة عرض القرآن ،واستحياء اجلامل الفني اخلالص فيه ،فهديف هنا فني خالص حمض ،ال
أتأثر فيه إلاَّ بحاسة الناقد الفني املستقل»(.((5

-5آليات القراءة اجلاملية

يتجلىّ ذلك املنحى اجلاميل يف طريقة القراءة والكتابة م ًعا ،ويف اكتشاف مجال التناسق
يف النص القرآين والتعبري عنه ،من خالل ريشة الناقد اجلاميل ،ففي تعقيبه عىل قوله تعاىل يف
خاصا ،وهو يعقب عىل
اآليات « »274-261من سورة «البقرة» ،والتي أفرد هلا مقط ًعا ًّ
كل مشاهد املقطع وتناسقها «وبعد ،فإن التناسق اجلميل امللحوظ يف تركيب كل مشهد عىل
حدة ،ويف طريقة عرضه وتنسيقه ،هذا التناسق ال يقف عند املشاهد فرادى ،بل إنه ليمد
رواقه فيشمل املشاهد متجمعة من بدئها يف هذا الدرس إىل منتهاها ..إهنا مجي ًعا تعرض يف
حميط متجانس حميط زراعي! حبة أنبتت سبع سنابل ،صنوان عليه تراب فأصابه وابل ،جنة
بربوة فأتت أكلها ضعفني ،حبة من نخيل وأعناب ،حتى السوائل والظل واإلعصار التي
تكمل حميط الزراعة مل ُ
خيل منها حميط العرض الفني املثري»( ،((5ويمثل التناسق ً
منفذا واس ًعا
للمدخل اجلاميل عند املؤلف فهو «ألوان ودرجات»(.((5
ّ
يلخص املؤلف صور ذلك التناسق بعد الدراسة بقوله« :وهكذا تتكشف للناظر
يف القرآن آفاق وراء آفاق ،من التناسق واالتساق :فمن نظم فصيح ،إىل رسد عذب ،إىل
معنى مرتابط ،إىل نسق متسلسل ،إىل لفظ معرب ،إىل تعبري مصور ،إىل تصوير مشخص ،إىل
جمسم ،إىل موسيقى منغمة ،إىل اتّساق يف األجزاء ،إىل تناسق يف اإلطار ،إىل توافق يف
ختييل ّ
املوسيقى ،إىل افتتان يف اإلخراج ..وهبذا كله يتم اإلبداع ،ويتح ّقق اإلعجاز»(.((5
مت ّثل تلك األدوات آليات وتقنيات مجالية ،وعنارص للتحليل من زاوية التناسق،
وخاصة حني يكشف عن التناسق العجيب يف نفس اآليات بني اإلنسان واألرض« ،وهي
احلقيقة الكبرية وراء العرض الفني املثري ،حقيقة الصلة بني النفس البرشية والرتبة األرضية،
حقيقة األصل الواحد ،وحقيقة الطبيعة الواحدة ،وحقيقة احلياة النابتة يف النفس ويف الرتبة

ص.9
( ((5سيد قطب ،مشاهد القيامة يف القرآن ،ص.12
( ((5يف ظالل القرآن ،ج ،1ص.310.
( ((5سيد قطب ،التصوير الفني يف القرآن ،ص.87
( ((5سيد قطب ،التصوير الفني يف القرآن ،ص.142
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املحق الذي يصيب هذه احلياة يف النفس ويف الرتبة عىل السواء ،إنه
عىل السواء ،وحقيقة
ّ
القرآن ..كلمة احلق اجلميلة ،من لدن حكيم خبري»(.((6

يتف ّطن س ّيد قطب بحس الناقد إىل ذلك التناسق الفني بني البنيات النصية وإىل ذلك
التكامل الرائع بني املشاهد التي تعرض حقائق النفوس واحلياة ،فيجتمع املوضوع واجلامل،
واللغة والفن والعرض املتجانس ،وهو يعقب يف نفس املقطع عىل قوله تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا
ا َّل ِذي َن آ َمنُوا لاَ ُت ْبطِ ُلوا َصدَ َقاتِك ُْم بِالمَْ ِّن َوالأْ َ َذى كَا َّل ِذي ُين ِْف ُق َما َل ُه ِرئَا َء الن ِ
َّاس َولاَ ُي ْؤ ِم ُن بِال َّل ِه
ٍ ِ
ِ
اب َف َأ َصا َب ُه َوابِ ٌل َفترَ َ َك ُه َص ْلدً ا}( ،((6فهو «مشهد
َوا ْل َي ْو ِم الآْ َخ ِر َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل َص ْف َوان َع َل ْيه ت َُر ٌ
كامل مؤلف من منظرين متقابلني شكلاً ووض ًعا وثمرةً ،ويف كل منظر جزيئات ،ينسق
بعضها مع بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض ،ويتسق كذلك مع ما يامثله من املشاعر
واملعاين التي رسم املنظر كله بتمثيلها وتشخيصها وإحيائها .نحن يف املنظر األول أمام قلب
صلد ..فهو ال يستشعر نداوة اإليامن وبشاشته ولكنه ُيغ ّطي هذه الصالدة بغشاء من الرياء،
ِ
ٍ
هذا القلب الصلد ّ
اب} حجر ال خصب
املغشى بالرياء { َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل َص ْف َوان َع َل ْيه ت َُر ٌ
فيه وال ليونة ،يغ ّطيه تراب خفيف حيجب صالبته عن العني ،كام ّ
أن الرياء حيجب صالدة
القلب اخلايل من اإليامن ،وذهب املطر الغزير بالرتاب القليل! فانكشف احلجر بجدبة ومل
خريا أو مل
ينبت زرعه ومل يثمر ثمرة ،كذلك القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس ،فلم يثمر ً
يعقب مثوبة»(.((6
ينتقل الدارس من الرشح والتفسري إىل التصوير ورسم احلركات واحللقات
حارضا بشخوصه كاش ًفا عنها وعن بنياهنا
متحركًا معبرّ ً ا عن ذاته
واألوضاع ،فبدا املشهد
ّ
ً
موظ ًفا رؤية كلية ،جتمع بني املشاهد املتقابلة يف موضوع واحد« ،أما املنظر الثاين املقابل له
{و َم َث ُل ا َّل ِذي َن ُين ِْف ُق َ
ون َأ ْم َوالهَ ُ ُم ا ْبتِ َغا َء َم ْر َض ِاة
يف املشهد فقلب عامر باإليامن ،ندي بشاشةَ ،
ِ
َ ِ (((6
َت ُأ ُك َل َها ض ْعفينْ }  ،ينفق ماله
ال َّل ِه َو َت ْثبِيتًا ِم ْن َأ ْن ُف ِس ِه ْم ك ََم َث ِل َجن ٍَّة بِ َر ْب َو ٍة َأ َصابهَ َا َوابِ ٌل َف َآت ْ
ابتغاء مرضاة اهلل ،وينفقه عن ثقة ثابتة يف اخلري نابعة من اإليامن ،عميقة اجلذور يف الضمري،
وإذا كان القلب الصلد وعليه ستار من الرياء يمثله صفوان صلد عليه غشاء من الرتاب.
القلب املؤمن مت ّثله جنة خصبة عميقة الرتبة يف مقابلة حفنة الرتاب عىل الصفوان ،جنة تقوم
عىل ربوة يف مقابل احلجر الذي تقوم عليه حفنة الرتاب! ليكون املنظر متناسق األشكال،
( ((6يف ظالل القرآن ،ج ،1ص.310
( ((6سورة البقرة ،اآلية.263 :
( ((6يف ظالل القرآن ،ج ،1ص.309
( ((6سورة البقرة ،اآلية.264 :
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فإذا جاء الوابل مل يذهب بالرتبة اخلصبة هنا كام ذهب بغشاء الرتاب هناك ،بل أحياها
وأنامها»(.((6

يعقب عىل ذلك التناسق العجيب والتعبري اجلميل ،بتحليل عنارص الرتاكيب
جو الصورة ومتاثل جزيئاهتا ،ويف توزيع هذه اجلزيئات عىل
وإحياءاته يف ظل احلياة« ،يف ّ
الرقعة فيها ،حيث يكون الصفوان تغشيه طبقة خفيفة من الرتاب ،مثلاً للنفس املؤذية
تغشيها الصدقة تبذل رياء -والرياء ستار رقيق خيفي القلب الغليظ ،-وحيث توضع اجلنة
فوق ربوة ،يف مقابل احلفنة من الرتاب فوق الصفوان»(.((6
يعمل الدارس عىل حتريك البرص وتقليب النظر باملدخل اجلاميل لتحقيق نوع من
احلركة يف عامل الواقع ،وحركة يف القلب ويف النفس ،ومن ثم يف الواقع ويف عامل الناس،
وذلك يم ّثل قارئًا حرك ًّيا« ،إنه املشهد الكامل املتقابل املناظر ،املتسق اجلزئيات ،املعروض
بطريقة معجزة التناسق واألداء املمثل بمناظره الشاخصة لكل خاجلة يف القلب وكل
خاطرة ،املصور للمشاعر والوجدانات بام يقابلها من احلاالت واملحسوسات ،املوحي
للقلب باختيار الطريق يف يرس عجيب»(.((6
يربز النص السابق اآلليات املستخدمة يف حتليل النصوص كالتقابل ،واالتّساق
والتناسق والتصوير ،فالتقابل يعني الدارس عىل التقاط الصور املتضا ّدة واخلطوط
املتعارضة« ،حيث يرسم كل ّ
خط لوحته كاملة بكل عنارصها ،فتتجاور اللوحتان يف
(((6
تعارض شديد وحوار صامت عنيف ،فيزداد القارئ معرفة بجوهر األشياء» .

ومتايزا وانكشا ًفا ،فهو «أمر أسايس للمعرفة اإلنسانية
وضوحا
ويزيد التقابل األشياء
ً
ً
فيه تقع االختالفات ،ولوال ذلك لوجدنا أنفسنا أمام أشياء تتواىل عىل نحو عشوائي ،وال
تكون قابلة لإلدراك»(.((6
أما من الوجهة األسلوبية ّ
فإن هذه اخلاصية تساهم يف استثامر الصور املتباينة« ،ربام
كانت مزية التقابل وفضله يف إنتاج أدبية النص وشعريته أقوى وأظهر يف كل العنارص

( ((6يف ظالل القرآن ،ج ،1ص.309
( ((6س ّيد قطب ،التصوير الفني يف القرآن ،ص.40
( ((6يف ظالل القرآن ،ج ،1ص.309
( ((6هبلول شعبان ،مجالية التنويع األسلويب ،رسالة ماجستري ،مرقونة1428( ،هـ 2007 -م) ،ص.128
( ((6السيد إبراهيم ،نظرية الرواية ،دراسة املناهج ،النقد األديب يف معاجلة ف ّن القصة ،القاهرة :دار قباء
للطباعة والنرش والتوزيع1998 ،م ص.25
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األسلوبية األخرى التي هلا نفس الوظيفة»(.((6

واضحا هبذا
يعرض الكاتب الصور املتقابلة عىل طريقة القرآن الكريم ويتجلىّ التأ ُّثر
ً
األسلوب« ،والصورة األدبية يف القرآن ُعنيت عناية كبرية هبذه املقابلة الواضحة القوية،
وهذه املقارنة العميقة الدقيقة ،التي تنتقل من اجلزئيات إىل الكليات ،حتى تتم الصورة
كاملة الوضوح ،بارزة املعامل ،قوية التأثري»(.((7

ذلك ّ
أن ميزة التقابل اجلاملية تكمن يف رصف الرتاكيب املتضادة ،ويف جتاور املعاين
املتقابلة والظالل واإلحياءات املتوازية ،وهي تتداول فيام بينها يف انتظام عجيب ،ويف «نسق
خاص ،وبام فيها من إيقاع موسيقي ،وانفعال نفيس ،وبني ما يقابلها يف صورة كلية أخرى،
وهي عىل النقيض متا ًما عىل سابقتها»(.((7
أما االتّساق فهو تلك اآللية التي استعان هبا الباحث لينظر يف العالقات القبلية
والبعدية بني املتواليات ،وليبينّ أهم الوسائل اللغوية التي تساهم يف ترابط النص وحتقيق
وحدته الشاملة ،ففي قراءته لآليتني فقد كشف فيهام عن بنيتني :داخلية وخارجية ،فاألوىل
مت ّثلت يف روابط اإلحالة واحلذف والوصل ،أ ّمأ الثانية فتم ّثلت يف املقام أو املحيط الزراعي،
وعالقة اإلنسان باألرض وصورة اإلنبات بينهام« ،وتتم ّثل البنية الداخلية يف اعتامد الوسائل
اللغوية التي تربط أوارص مقطع ما ،وتكمن اخلارجية يف مراعاة املقام ،أي ّ
أن املتلقي يضع
يف اعتباره ّ
كل ما يعرفه عن املحيط»(.((7
واالتّساق كآلية دراسية تشمل مجلة من العنارص النحوية والبالغية واملعجمية وطرق
التعبري والعرض والصوت ،واملكونات الداللية التي حتقق وحدة النص ،ويتو ّقف «االتساق
داخل نص ما ،عىل يشء آخر غري البنية ،بمعنى ّ
أن هناك عالقات معينة ،إذا توافرت يف نص
ما ،جتعل أجزاءه متآخذة مشكلة بذلك كلاًّ
موحدً ا .تعدّ طبيعة هذه العالقات داللية»(.((7
ّ
لقد قامت الكتابة عند األديب سيد قطب عىل مرتكزات حمورية شكّلت يف النهاية

( ((6خمتار حبار ،شعر أيب مدين التلمساين( ،الرؤيا والتشكيل) ،دراسة ،منشورات احتاد الكتاب العرب،
ص.149
( ((7الدكتور صالح الدين عبد التواب ،الصورة األدبية يف القرآن الكريم- ،لونجامن -القاهرة :الرشكة
املرصية العاملية للنرش ط1995 ،1م ،ص.135
( ((7الدكتور صالح الدين عبد التواب ،الصورة األدبية يف القرآن الكريم ،ص.135
( ((7حممد خطايب ،لسانيات النص ..مدخل إىل انسجام اخلطاب ،الدار البيضاء  -املغرب ،بريوت  -لبنان:
املركز الثقايف العريب ،ط ،2006 ،2ص.14
( ((7حممد خطايب ،لسانيات النص ،ص.16
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قاعدة هرمية ثالثية األبعاد يتموقع يف زواياها أطراف أساسية هي« :املبدع /العمل/
وتتم عمليات التواصل والتأثري واالستجابة اجلاملية ،ويتداول
القارئ» وهبا يكتمل اخلطاب ّ
من خالهلا انعكاسية األثر ،فاملبدع هو مع ّلم ماهر قادر عىل االستقبال واالستجابة ،وله
ذائقة فنية قادرة عىل معايشة املواقف املتجدّ دة وتصويرها يف نسج لغوية يف غاية الروعة
واجلامل ،وبطريقة متكّنه من توصيل جتربته اجلديدة املؤطرة بالتشكيل الفني والقادرة عىل
احلفر يف أعامق املتلقني الذين ال يملكون يف هناية القراءة إلاَّ إظهار اإلعجاب وحال كل
واحد منهم يقول :هذا الذي وجدته يف نفيس ،وهذا الذي كان يشغل فكري واستوىل عىل
وأرق مضجعي ،بل ّ
للقراء أفق جتارب جديدة مع
إن جتربة الكاتب اجلاملية قد تفتح ّ
فؤادي ّ
موضوع اجلامل.

فالعمل األديب الراقي هو ذلك الذي يلتفت حوله عدد كثري من القراء معجبني
بالعمل الفني ومشاركني يف صنع جتارب فتية ،وبذلك األثر اجلاميل املبثوث يف ثنايا اخلطاب
والقائم يف فضاء النص تنمحي احلواجز وينساب األثر جام ًعا شتات النفوس فا ًحتا مغاليقها،
وال يكون ذلك إال بفضل فنان قادر عىل التعمق يف التجربة.
فـ«الفنان هو الذي يرى الوجود من خالل ذاته حياول إدراكه وتغيريه ،والتعبري عنه،
والوجود هنا بكل نواحيه طبيعية كانت أو اجتامعية أو نفسية أو فكرية»( ،((7ولقد كان
هدف األديب سيد قطب أن جيدّ د مناهج قراءة النص القرآين ،وعمليات التلقي بطرق
مداخل األبواب اجلاملية.

فاملوضوع اجلاميل له القدرة املدهشة عىل رصف اهتاممنا وإدراكنا وحرصمها يف جوهره،
وهو حيجب عنا كل ما يشغلنا عن ماهية اجلامل ،كام أنه يدجمنا داخل األثر الفني وخصائصه،
ونكون هبذا الرصف أمام املوضوع اجلاميل يف نوع من املشاهدة املركزة ،واملواجهة اجلاملية،
فنعانق عامل النص وعامل اخللق ،وكأنّنا يف جزيرة اإلبداع ،ونحن يف درجة عالية من التذوق
والتوحد بموضوع اجلامل.
ّ
وقد طوقنا االندهاش واإلعجاب يف حالة من االستغراق وتوقف النشاط الذايت
واإلرادي ،فاجلامل من حيث أثاره النفسية «إنّه اإلحساس الذي يرسي يف نفوسنا متى
يتجسد يف حياتنا يغمرها يف مجيع مظاهرها وألواهنا الطبيعية أو
استمتعنا بمشاهدة اجلامل
ّ
الصناعية»(.((7

( ((7حممد زكي العشاموي ،فلسفة اجلامل يف الفكر املعارص ،ص.38
( ((7راوية عبد املنعم عباس ،احلس اجلاميل وتاريخ الفن ،ص.6

104

دراسات وأحباث

يم ّثل املكون اجلاميل أحد مقومات املنهج القرائي يف النص الظاليل ،ويعترب من أهم
اآلليات القرائية لتحريك فاعلية األثر واالستجابة واكتشاف األبعاد الفنية واألدبية يف
إنجازا قرائ ًّيا منفر ًدا جاء مللء تلك الفجوة
جسد
ً
النص .وبه وبغريه من املكونات األخرى ّ
التي أحدثها العامل الزماين ،واملصطلح القديم بني النص واملتلقي ،ومن ثم يم ّثل هذا
لسد تلك الثغرة اخلطرية ،وإعادة القارئ إىل الفاعلية واالستجابة.
العمل احللقة التواصلية ّ

النص الظاليل نص منفتح قابل للقراءة املنتجة وجتديد التجربة اإلبداعية ،فالنص
اإلبداعي هو الذي ُيغري قارئه ،فهو عامل جديد يستدعي من خالل منهجه وآلياته عوامل
قابلة لإلنشاء ،وهذه إحدى اخلصاص التي مت ّيز الظالل عن غريه من القراءات السابقة
بخاصيتيه األدبية واجلاملية.
ثم كانت تلك الدعوة الواضحة والرصحية من املؤلف نفسه ملعايشة التجربة
ومن ّ
ثم جماوزهتا إىل الضفة األخرى ،النص األصل «القرآن الكريم» ،ولذلك يتجاوز
الظاللية ّ
املنهج القرائي املعادل اللغوي واملقابل الديني إىل األثر الذي ينشئه النص يف عامل النفس
واحلياة إىل جتلية املقاصد التي تتح ّقق يف حميط اإلنسان ،وهي من أقوى العوامل املؤثرة يف
املتلقي ويف منظومته الفكرية والتصورية وحاسته اجلاملية ،والقادرة عىل التوجيه والرتبية
واالستجابة.

يف ّعل هذا املكون القرائي من خالل االجتاه التأثريي االنطباعي املعطيات النصية يف
حتول
اجتاهاهتا اإلحيائية والداللية لتحقيق قدر كبري من األثر واالستجابة والفاعلية ،وهو ّ
ممّا يقوله النص إىل ما حيدثه النص ،وما ينرشه يف النفس وحميطها من الدالالت الغائبة
عن املتلقي التي يقوم الظالل برتمجتها ،وال يتأتَّى ذلك إلاَّ باستنطاق البنى النص َّية وتقصيِّ
داللتها اخلفية.

والتوحد هبام إىل درجة
فالقراءة عند هذا املؤلف نوع من االستغراق النصيِّ واحلدثي،
ُّ
الرحلة العابرة للمكان والزمان لتحقيق نوع من التواصل الوجداين والشعوري ،إلثراء
التجربة الروحية ،والعودة برصيد كبري من الفيوضات الربانية ،وإغناء التشكيل اإلبداعي
وتوسع دائرة اخليال املؤثرة يف استجابته ،وتكون
اجلاميل باإلحياءات التي تصنع وعي القارئ
ّ
قد ع ّبدت جسور التواصل اجلاملية بالنص واملتك ّلم يف مواقف متجدّ دة لتشكيل فضاءات
إبداعية الحتواء التجربة.

دراسات وأبحاث

ف
ةف
ة
ة
ل�� �ي� ا ل�ت�ج رب�� ا لصو �ي��..
ا ل�ج ما ل و ا ل�ج ما
ي
أ
ف

ة ض ن
ةت
د را س� �حلي�لي�� بل�ع� � �و ا ع ا لإ� ب�د ا ع ا لصو �ي�
الدكتور ميلود محيدات*

 مقدمة :معامل اجلاملية يف التجربة الصوفية

التجربة الصوفية غن ّية يف مبناها ،عميقة يف معناها ،ثر ّية يف نتاجها،
متنوعة يف جماالهتا ،جريئة يف موضوعاهتا .ويف هذا البحث نحاول أن نقوم
بمقاربة مجالية تتناول التجربة الصوفية يف منهجها ويف إنتاجها ،دون أن ندخل
يف متاهة حماكمة هذه التجربة اجلميلة من ناحية الصواب واخلطأ؛ إذ لسنا
مؤهلني لذلك من جهة ،ومن جهة أخرى إهنا جتربة واقعية أ ْثرت وأ َّثرت دون
وتراكَم انتاجها فصار جز ًءا
شك يف املوروث الثقايف اإلسالمي منذ قرونَ ،
خصوصا ،ويف الثقافة اإلسالمية
يتجزأ من الفكر الفلسفي يف اإلسالم
ال
َّ
ً
عمو ًما ،وكام يقول (جوزيف شاخت  J.Chakhtت « :)1969عندما نتكلم
عن التصوف أو مذهب الصوفية ،ندخل يف ناحية من أروع نواحي الفكر
اإلسالمي بل احلضارة اإلسالمية»(((.
* باحث من اجلزائر ،الربيد اإللكرتوينhfarouk18@hotmail.fr :
((( جوزيف شاخت وآخرون ،تراث اإلسالم ترمجة :حسني مؤنس وآخرون ،الكويت :عامل
املعرفة ،عدد  ،12ج  ،1978 ،2ص .54
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وعليه ستكون املعاجلة من زاوية التصوف كمنتج للجاملية ،وخاصة ثورة البيان،
فلعلنا ال نبالغ اذا اعتربنا ّ
أن أجرأ فريق عىل ال ّلغة حني قام برتميزها ،وتغيريها سواء يف
مبانيها أو تأويل معانيها ،أو يف صناعة الكالم هم املتصوفة ،إذ مت ّيزت نصوصهم عمو ًما
بصعوبة يف إدراك معانيها ،وفك رموزها ،وولوج ميادينها العميقة ،حتى أطلق عىل بعض
تلك األقوال واألحوال شطحات الصوفية ،ملا استُغلقت عىل األ ْفهام.

ومع ذلك شكّلت تلك النصوص إضافات عىل مستوى اإلبداع البياين شكلاً
ومضمونًا؛ إذ أ ْثرت مضامني اللغة باملعاين تأويلاً وتعليلاً وتبديلاً  ،من خالل املجاز
والتأويل ،وثراء التعليل ،والرموز اجلديدة ،وصور اخليال العديدة .وعىل كثرة النصوص
وضخامة ذلك الرتاث املمتد تارخي ًّيا وجغراف ًّيا ،فإنّنا نكتفي بتحليل مجالية بعض النامذج
للتدليل عىل املطلوب.

 أولاً  :مفهوم اجلامل واجلاملية

ما هو اجلامل؟ من السهل أن تصف شي ًئا أو موضو ًعا بأنه مجيل ألن العني تستمتع به،
أو األذن تستلذه أو العقل يستحسنه ،ولكن من الصعب تعريف اجلامل يف حد ذاته ،وإنام
ّ
واللذة من
تقاربه فقط من موضوعاته ،ف ُيعرف اجلامل من اجلميل ،واحلُسن من احلَسن،
اللذيذ ،وال ّطيبة من الط ّيب وهكذا..
«إن مفهوم اجلامل قريب متداول يفهمه اجلميع ،ويتعاملون معه ولكن التعريف به
بعيد املنال ،وهذا ما دفع بعض الكتّاب والفنانني إىل الترصيح بصعوبة ذلك ،وبعده عن
اإلمكان»(((.

ما دام موضوع اجلامل من الوجدانيات فإننا ندركه باحلدْ س أي باملعرفة املبارشة،
وبالتايل يصعب اخضاعه للتعريف ،وإنام اجلامل جتربة ذوقية تُعرف بشكل مبارش كاألحوال
تتعرف عىل اجلامل كام تَسعد
الشعورية والتجارب النفسية واملدركات املعنوية ،فالنفس ّ
باحلب وتتأمل من احلزن ،وتسعى إىل اخلري ،وتنفر من الرش ،وتدرك احلق والصواب ،وتبتعد
عن الباطل واخلطأ.

وعليه أدرك الصوفية ذلك ،فاجلامل عند الغزايل هو ما يحُ رك النفس و ُيثري املشاعر
وحسن،
حيسه اإلنسان بجوارحه ،أو يدركه بقلبه ،واجلامل فيه لذة ُ
و ُيسعدها ويغبطها ملا ّ
((( صالح أمحد الشامي ،الظاهرة اجلاملية يف اإلسالم ،بريوت  -دمشق :املكتب اإلسالمي ،ط ،1986 ،1
ج .1
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حلسن حتقيق اليشء لكامل صورته الظاهرة أو الباطنة(((.
وا ُ

ومنه فاجلامل حيس ومعنوي ،يدرك باحلواس والعقل أو بالذوق والقلب ،واجلامل
الداخيل أو الباطني أعظم من اجلامل اخلارجي الظاهري ،ويتدرج الناس يف إدراكهم
للجامل؛ الختالف قدراهتم واهتامماهتم ،فكل ميسرّ ملا ُخلق له.
كام أختلف الفالسفة يف طبيعة اجلامل إىل اجتاهني ،اجتاه ذايت جيعل من اجلامل تقدير
تطلقه الذات عىل املوضوع ،وبالتايل فاجلامل ذوق ذايت وموقف إنساين من األشياء ،واجتاه
موضوعي جيعل من اجلامل صفات تتوفر يف اليشء اجلميل ،وأن املوضوع اجلميل يفرض
نفسه عىل الذات بام يتوفر عليه من معطيات اجلامل(((.
إذن الشعور باجلامل شعور إنساين ٍ
راق ،يعبرّ عن حاجة من احلاجات اإلنسانية
األساسية كاحلاجة إىل اهلواء للتنفس واملاء واألكل للحياة وغريها من احلاجات ،فكذلك
الشعور باحلُسن يغبط النفس ويسعدها ،فاإلحساس باجلامل حي ّقق للنفس السعادة،
والنفوس الزكية تطلب اجلامل يف األشياء وتسعى إىل األشياء التي تتوفر فيها معامل اجلامل.
إذ ُيلتمس اجلامل يف الوجود املادي واملعنوي ،يف الطبيعة واإلنسان ومجال املوجودات
إىل مصدر اجلامل وأصله وواهب الوجود ،وإىل ما ينتجه اإلنسان من قول وفعل وحركات
وما فيها من تناسق وانسجام ومجاليات ،وقديماً قال أرسطو بأن إنتاج اجلامل يأيت من حماكاة
الطبيعة وما فيها من مجال طبيعي.
ومنه نستنتج أن اجلامل نوعان :مجال طبيعي (إهلي) ليس لإلنسان يد فيه ،ومجال
اصطناعي إنساين من إنتاج اإلنسان وإبداعه وهو مادي ومعنوي .والفرق واضح بني
األصل والتقليد ،فاجلامل الطبيعي مجال مبدع من عدم وهو مجال إهلي خالص ال جياريه وال
يوازيه وال يامثله أي مجال ،أما اجلامل االصطناعي أو الفني فيأخذ مادته من اجلامل الطبيعي
أو اإلهلي ويركّب يف مجالية جديدة.
التصوف يربط عالقته بأصل
التصوف واجلامل فعالقة متأصلة ،ألن
أما العالقة بني
ّ
ّ
اجلامل ومبدع الوجود عالقة العبد باملعبود ،وترق ًيا يف العبادة واملحبة والسجود ،ليتحقق له
ما يبتغيه من فيض حمبه اهلل ورضاه ،فيلتقي اجلالل واجلامل يف واهب الوجود.
والتصوف يعمل عىل االتصال بأصل مبدع اجلالل ،وخالق اجلامل ،إذ يلتقي اجلامل

((( ينظر :الغزايل ،اإلحياء ،عامل الكتب ،دمشق ، ،ج  ،4ب ت ،ص .257 - 256
((( ينظر :صالح أمحد الشامي ،مرجع سابق ،ص .26
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واجلالل يف ذاته وصفاته ،وخملوقاته وآياته ،إذ نلمس اجلالل والرهبة يف قولهَٰ ﴿ :ذلِ َك بِ َأنهَّ ُ ْم
كَانَت ت َّْأتِ ِيهم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
َات َف َك َف ُروا َف َأ َخ َذ ُه ُم ال َّل ُه إِ َّن ُه َق ِو ٌّي َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾(((.
َ ِّ
ْ ُ ُ ُ
﴿و ْل َي ْع ُفوا َو ْل َي ْص َف ُحوا َألاَ تحُ ِ ُّب َ
ون َأن َي ْغ ِف َر اللهَُّ َلك ُْم
ويتجلىّ اجلامل والرمحة يف قولهَ :
ِ
يم﴾((( .وجيتمع اجلالل واجلامل ،الرتغيب والرتهيب ،اخلوف والرجاء يف
ور َّرح ٌ
َوال َّل ُه َغ ُف ٌ
ِ
اق وفيِ َأ ْن ُف ِس ِهم حتَّى ي َتب َ لهَ م َأ َّنه الحْ ُّق َأولمَ يك ِ
ْف بِ َر ِّب َك َأ َّن ُه َعلىَ
﴿سن ُِرهيِ ْم َآ َياتنَا فيِ الآْ َ َف ِ َ
ْ َ َ َينَّ ُ ْ ُ َ َ ْ َ
قولهَ :
ك ُِّل شيَ ْ ٍء َش ِهيدٌ ﴾(((.
وحب ألصل اجلامل ،ومنبع الكامل ،ومصدر اجلالل ،لذلك
والتصوف كام قلنا تع ّل ٌق
ٌّ
فالتصوف قدّ م نفسه دائماً أنه طريق
يصبغ ما ينتجه من أقوال وأفعال وأحوال بصبغة اجلامل،
ّ
وسلوك نحو اجلامل ،وينطبق عليه كن مجيلاً وترصف مجيلاً ال ترى الوجود مجيلاً فحسب
وإنام تصري مجيلاً وتصل إىل أصل اجلامل.
فالصويف ُيس ّبح باستمرار بجامل وجالل اهلل ،سواء يف الذكر أو يف الصالة ،ويسعى
رس ذوقي عندهم« ،فإنك إذا ذكرت
إىل ذلك بإخالص العبادة ،واملعرفة املبارشة ،وهذا ّ
الرمحن ،أو سمعته من غريك ،وجدت وذقت منه جمموع صفات اجلالل ،من الكربياء
والعظمة والقدرة والعزة والتعايل وشدة البطش والقوة؛ وإذا ذكرت الرحيم أو سمعته
من غريك ،وجدت وذقت منه جمموع صفات اجلامل ،من الرمحة والكرم والعطف والسالم
والنعمة»(((.
نصوصا ومواقف غاية يف اإلبداع واجلاملية ،فاجلاملية
لقد قدّ م لنا الرتاث الصويف
ً
متأتية من صدق التجربة الروحية ،وفيض املحبة اإلهلية ،حني يلتقي اجلامل واجلالل ،الرغبة
نس ًجا من أعامقه ومشاعره ،إبدا ًعا
والرهبة ،من رحم املعاناة التي يكابدها الصويف فينتج ْ
وشعرا ،وحكم ًة وخطاب ًة ،وأحوالاً
نثرا
وإمتا ًعا ّ
ً
مس جوانب متعدّ دة من جماالت الفنون ً
وأهوالاً  ،وهي كثرية بحيث ّ
يتعذر حرصها وإنام سنأخذ نامذج منها للتمثيل هبا عىل ما أردنا
جمرد إشارات واضحة ،أو ومضات مضيئة ،أو درر نادرة يف
إثباته ،وقد سميناها معامل ألهنا ّ
بحر واسع يصعب احتواء مكنوناته لذلك نأخذ نامذج للتمثيل.
منها أن إبداع املوضوع يف حدّ ذاته ،أي التصوف ومرشوعيته ،ثم صار علماً له

((() سورة غافر ،آية .22
((() سورة التوبة ،آية .22
((() سورة فصلت ،آية .53
((() نجم الدين كربى ،فوائح اجلامل وفواتح اجلالل ،حتقيق ودراسة :يوسف زيدان ،الكويت ،القاهرة :دار
سعاد الصباح ،ط ،1993 ،1ص .201

اجلمال واجلمالية يف التجربة الصوفية

109

مسائل خاصة به نكتفي بذكر بعضها أال وهي أولاً  :املوضوع وهو الباطن ،ثان ًيا :املنهج
وهو التجربة الصوفية ،ثال ًثا :قضايا التصوف ونكتفي بذكر املقامات واألحوال باعتبارها
من أهم مسائل التصوف والتي تدل عىل اإلبداع يف املوضوع واملنهج.

 ثان ًيا :إبداع موضوع التصوف وإنتاج اجلامل..
(مجالية الذوق الصويف)

معاين ذوقية قوامها االجتهاد يف الطاعات ،والرتقي يف
تُنتج التجربة الصوفية
َ
املقامات ،وتطهري الباطن من الشهوات ،وتصفية النفس من النزوات ،وحماربة الشيطان
والنزغات ،ليصري القلب مستعدً ا لتلقي أنوار الرمحة الربانية ،ونفحات املحبة اإلهلية،
مصدا ًقا لقول احلق﴿ :و َأسب َغ َعليكُم نِعمه َظ ِ
اهرة و َباطِنَة﴾(((.
ََُ
ْ
ْ َ
وهي نِعم ِ
بات ربانية ،يناهلا املريد يف طريقه التعبدي ،وذلك يزيده شو ًقا وزهدً ا
وه ٌ
ٌ
نظرا إىل إشارات الرضا الرباين ،واألنس بمناجاة اخلالق،
التقرب من اهللً ،
للرتقي يف مراتب ّ
والتع ّلق بمواهب الرازق ،وهو أساس حت ّقق الذوق الصويف.
إن هذه املعاين الراقية ،واحلقائق الذوقية العالية ،هي التي تُعطي قيمة للسلوك
التعبدي بالنسبة للمريد ،حيث تصبح العبادة شو ًقا وتقر ًبا إىل اهلل ،وسع ًيا إىل التواصل
جمرد حركات وطقوس ال روح هلا ،بل العبادة ممارسة ثرية باألفضال
املستمر باخلالق ،وليس ّ
اإلهلية من نيل الطمأنينة واالستقرار والرضا الرباين.

ملموسا ،هي نتيجة االلتزام
هذه املعاين التي يستشفها الصويف ،ويعيشها واق ًعا
ً
بالعبادات املرشوعة ،ومداومة الذكر للرتقي إىل مقامات اجلامل اإلهلي ،ومواظبة التفكر
تتنزل الرمحات ،و َينال املطيع الكرامات،
يف خملوقاته إلدراك اجلالل والكامل الرباين ،ومنه ّ
وتتح ّقق األمنيات ،حني يصفو القلب من كل املغريات ،ويتجنّب الرذائل واملوبقات،
ويعمر بذكر اهلل والصالة ،مصداقا لقوله تعاىل﴿ :ات ُْل ما ُأ ِ
وح َي إِ َل ْي َك ِم َن ا ْل ِكت ِ
َاب َو َأ ِق ِم
َ
ُ ّ
ِ
ِ
َ (((1
الصَّلاَ َة إِ َّن الصَّلاَ َة َتن َْهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َوا ُملنك َِر َو َلذك ُْر ال َّله َأ ْكبرَ ُ َوال َّل ُه َي ْع َل ُم َما ت َْصنَ ُعون﴾ .
إن الطريق الصويف طريق ذوقي ،ال يتعامل مع النصوص الرشعية تعاملاً نظر ًّيا
منهجا متكاملاً جيمع بني اجلانب النظري واجلانب العميل ،أي التكامل
حمضا ،بل يعتمد
ً
ً
بني فهم النصوص الرشعية وبني التجربة احل ّية واملامرسة احل ّقة للعبادات.

((( سورة لقامن ،آية .20
( ((1سورة العنكبوت ،آية .45
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لذلك فإن املعرفة الصوفية تنتج من جتربة وممارسة طويلة ومضنية يف السلوك ،لتم ّثل
جمرد حركات وطقوس ،وإنّام مواظبة
األوامر اإلهلية والعبادات الرشعية قل ًبا وقال ًبا وليس ّ
وتذوقها باجلوارح والقلب ،يف كل حركاهتا وسكناهتا لتتحقق من خالهلا ما
عىل العبادات
ّ
ٍ
معان وحقائق وأذواق.
يسعى إليه املؤمن من
املعرفة الصوفية تستخلص من التجربة الصوفية ،وال تنقل مشافه ًة أو تعليماً  ،وإنام
وتدر ًجا يف املراتب العملية ،وترق ًيا يف الدرجات
ممارسة ومعايشة للوقائع ومعاناة للمواقفّ ،
والرمحات ،ألهنا معرفة
املكتسبة بالعمل واملجاهدات ،وحتق ًقا للهبات والكرامات والنعم ّ
ذوقية خاصة طريقها التزام يف العبادة وطهارة للقلب وزيادة ،لذا هي جتربة ال يدركها إلاَّ
من مارسها ،وعايشها وتذوقها.
والتقرب منه بالعبادات احلقة ،وختلية
إن أساس التجربة الصوفية هي التع ّلق باهلل
ّ
القلب من غري اهلل وحتليته بالذكر والصلوات ،وتصفية النفس من الرذائل والتحليّ
بالفضائل ،والسري عىل هدي النبوة.

التصوف يربط عالقته بأصل ونبع اجلامل ،وبالتايل تصبح أفعال التصوف
لقد ب ّينا أن
ّ
سع ًيا إىل اجلامل وتعل ًقا به ،ومنه ينتج اجلامل من األفعال واألقوال التي يصنعها التصوف.

ينسب إىل شاعر اإلسالم حممد إقبال قوله« :إن اإلسالم عند الصوفية يأخذ
طاب ًعا من اجلامل والكامل ،واإلنسانية العالية ،واألخوة العاملية ،ال جتده يف إسالم الفقهاء
واملتكلمني»(.((1
ينظر املتصوف إىل كل املوجودات نظرة تقدير ألهنا مجيلة فهي من صنع اهلل ،ومت ّثل
اجلامل الطبيعي الذي أوجده اخلالق يف الطبيعة واإلنسان التي هي ميادين اجلامل الطبيعية،
أضف إليها ما ينتجه اإلنسان يف تفاعله مع الطبيعة أو ما يسمى بالفن الذي هو اجلامل
االصطناعي الناتج من حماكاة وجماراة اجلامل اإلهلي أو الطبيعي.

مظهرا للوجود اإلهلي وجت ّل ًيا جلالله
بل جيعل بعض املتصوفة كابن عريب من الوجود
ً
ومجاله وبصمته يف الكون ،وما مجال اإلنسان الكامل إلاَّ ٍّ
جتل للجامل اإلهلي وفيض من
األلوهية عىل املخلوقات ،والصويف يف كل أفعاله هيدف إىل رضا اهلل ،وبالتايل يسعى أن
تكون خالصة لوجه اهلل ،وأن تكون أفعالاً مجيلة ال تشوهبا شائبة من رياء أو طمع.
( ((1أبو نرص الرساج الطويس ،اللمع ،حتقيق وتقديم :عبد احلليم حممود وآخرون ،القاهرة -بغداد :دار
الكتب احلديثة ،دار املثنى ،1960 ،مقدمة املحقق ،ص .9
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 ثالث ًا :اإلبداع الفني يف الرتاث الصويف
(النثر والشعر ،الرمزية والتأويل واخلط)

نصا أدب ًّيا عاد ًّيا ،وإنام حيمل بذور القداسة من
ليس النص الصويف عند الصوفية ًّ
ناحيتني:
أرسارا إهلية.
أول :ألن الصوفية يقدّ سون احلروف وجيعلون منها ذواتًا حتمل
ً

ثان ًيا :ألنه يتقاطع مع النص الديني املقدّ س ،كالم اهلل ،واحلديث النبوي ،ويتعامل
معه تعليلاً وتأويلاً  ،ولكن تعاملاً جديدً ا فيه من اجلرأة الكثري.

ولذلك عمل املتصوفة عىل حتطيم كثري من املقدسات والتابوهات وتناولوا
موضوعات كانت من املمنوعات ،واخلوض فيها بذاك الشكل من املحرمات ،فطاهلا
التصوف عىل مستوى املوضوع ،وتناوهلا عىل مستوى املعاجلة بطرق جديدة وغري مألوفة،
فح ّطموا قيود القمع ،وحترروا من أشكال املنع ،وتطرقوا بجرأة ال نظري هلا إىل قضايا الدين
واحلب اإلهلي ،مثل مسائل األلوهية والكون والوجود واالتحّ اد واحللول والفيض كرموز
والسكر
للجالل والرهبة ،واحلب والغزل واالتصال والوصال والعشق واملرأة واخلصوبة ُّ
كرموز للجامل والرغبة.
وأبدعوا اصطالحاهتم اخلاصة ،ومفردات علوم املكاشفة ،وألفاظ عامل التصوف،
نذكر منها عىل سبيل التمثيل ال التحليل ،الظاهر والباطن ،األحوال واملقامات ،واملشاهدة
واملكاشفة ،والرشيعة واحلقيقة ،والذوق والوجد ..وغريها من االصطالحات التي ال
يتّسع املقام لذكرها ،وهي مبثوثة يف أمهات كتب التصوف(.((1

أولاً  :يف النثر والشعر الصويف

تنوعت من النثر إىل الشعر وامتازت بغزارة
لقد خ ّلف التصوف
نصوصا كثرية ّ
ً
وتنوع أغراضه وجماالته ،واحتوت تلك النصوص عىل كنوز من احلكم واألمثال
اإلنتاج ّ
والعرب والدروس ولوامع الدرر ،ألهنا كانت يف أغلبها حصيلة جتارب روحية ومعاناة نفسية
وخربات حقيقية عاشها أصحاهبا يف الزهد والعبادة.
وقد امتازت اللغة الصوفية بأهنا لغة خاصة فهي ليست لغة فقهية وال لغة دينية
حمضة ،بل لغة عرفانية إن صح التعبري ،إذ مت ّيزت بمعاجلة رمزية ملوضوعاهتا ،واتخَّ ذت
من اإلشارة أداة ،والتأويل وسيلة والتجديد يف املصطلح ،فعىل سبيل املثال امتازت اللغة

( ((1ينظر يف ذلك :الرسالة للقشريي ،والتعرف ملذهب أهل التصوف للكالبذي ،واإلحياء للغزايل.
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الصوفية الشعرية ،بأهنا حصيلة جتربة روحية عالية ،وليست حصيلة رؤية فنية حمضة ،لذلك
كان اإلبداع متأ ِّت ًيا من صدق التجربة ،وأنتجت أعاملاً رائعة.
مست الشكل واملضمون ،وهي:
وامتازت هذه األعامل بخصائص إبداعية مهمة َّ
التجديد واإلبداع ،الرمزية والتأويل.

نامذج من اإلبداع الفني

«وحصلت ما يمكن أن
التجربة الصوفية إبداع وممارسة ح ّقة ،وكام وصفها الغزايل:
َّ
يحُ ّصل من طريقهم بالتع ُّلم والسامع ،فظهر يل أن َ
ص خواصهم ،ما ال يمكن الوصول
أخ ّ
إليه بالتع ّلم ،بل بالذوق واحلال وتبدّ ل الصفات ...فعلمت يقينًا أهنم (أي املتصوفة) أرباب
أحوال ال أصحاب أقوال»(.((1
جديرا بالتنويه ،حيث وضع -مثلاً  -الصويف الفاريس
ترك املتصوفة إبدا ًعا أدب ًّيا
ً
الكبري (جالل الدين الرومي 711 /605ﻫ) عبقريته الشعرية يف ديوان ضخم بالفارسية
ضم  25632بيتًا من الشعر ،وقد بدأ تأليفه سنة 660ﻫ واستمر
هو (مثنوي ومعنوي) الذي ّ
يف نظمه إىل وفاته(.((1
وقد استعمل فيه احلكايات واألساطري والتأمالت واملجازات واألمثال ،وكلها يف
حمبة اهلل والسعي إىل ذلك احلب .ورموزه وأوصافه تفيض بالوحي الشاعري ،ومفعمة
بنغامت الشوق واحلنني املريرة أحيانًا ،وباملرح أحيانًا أخرى(.((1
تضمن تعاليم طب ّية وروح ّية
وهو من أروع ما أ َّلف يف الشعر الصويف بالفارسية ،وقد ّ
لعالج األمراض العضوية والنفسية( ،((1ولشهرته وإبداعه ترجم إىل عدة لغات.

سنأخذ بعض األبيات املرتمجة إىل العربية منها :قصيدة جلالل الدين الرومي ترمجة
بترصف ،وهي أنني الناي:
زهري سامل عن الفارسية ّ
* أنصت إىل الناي حيكي حكايته..
* ومن أمل الفراق يبث شكايته..
( ((1الغزايل ،املنقذ من الضالل ،صيدا  -بريوت :املكتبة العرصية ،ط ،2003 ،1ص 65و.66
( ((1ينظر :ندى حسون ،الطب واملتعل ّقات به يف مثنوي موالنا جالل الدين حممد مولوي ،جملة جامعة
دمشق ،املجلد  ،27العدد  ،2011 ،2+1ص  ،174-141ص .147
( ((1جوزيف شاخت ،مرجع سابق ،ص .70
( ((1ينظر :ندى حسون ،مرجع سابق.171 ،
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ومذ قطعت من الغاب ،والرجال والنساء ألنيني يبكون
أريد صدر ًا ِم َزق ًا ِم َزق ًا َّبرحه الفراق
ألبوح له بأمل االشتياق..
فكل من قطع عن أصله
دائماً حين إىل زمان وصله..
وهكذا غدوت مطر ًبا يف املحافل
أشدو للسعداء ،وأنوح للبائسني
ٌّ
وكل يظن أنني له رفيق
ولكن أ ًّيا منهم (السعداء والبائسني) مل يدرك حقيقة ما أنا فيه!!
مل يكن رسي بعيدً ا عن نواحي ،ولكن
أين هي األذن الواعية ،والعني املبرصة؟!!
فاجلسم مشتبك بالروح ،والروح متغلغلة يف اجلسم..
ولكن أنَّى إلنسان أن يبرص تلك الروح؟
أنني الناي نار ال هواء..
فال كان من مل تضطرب يف قلبه النار..
نار الناي هي سورة اخلمر ،ومحيا العشق
وهكذا كان الناي صديق من بان
وهكذا مزقت أحلانه احلجب عن أعيننا..
فمن رأى مثل الناي سماًّ وتريا ًقا؟!
ومن رأى مثل الناي خليلاً مشتا ًقا؟!
إنه يقص علينا حكايات الطريق التي خضبتها الدماء
ويروي لنا أحاديث عشق املجنون
احلكمة التي يروهيا ،حمرمة عىل الذين ال يعقلون،
(((1
إذ ال يشرتي عذب احلديث غري األذن الواعية

113

وهو شعر مفعم بالرمزية والشوق اىل اهلل ،إذ «تدور فكرة القصيدة حول ذلك

( https://ar.wikipedia.org/wiki ((1جالل الدين الرومي.
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االنجذاب الذي يتو ّلد لدى اإلنسان عندما ُيطهر نفسه ويصقل قلبه ،فيصبح كاملرآة
انعكاسا لكل ما هو مجيل ،ومن الالفت أن هذه القصيدة الرائعة حتكي
الصافية ،فيغدو
ً
نتائج الوصول ،وما تؤول إليه حال العارف عندما يقوم العقل والوجدان بتلك العملية
التشاركية التي ترقى باإلنسان إىل موقع القدرة عىل إطالق احلكم وفق معايري دقيقة وقيم
مضافة»(.((1

وقد اختري الناي كأداة ألن أنينه يشبه أنني املحرومني والعاشقني واملساكنيَّ ،
إن
ال ّلوعة واحلرقة التي تصدر من أنني الناي هي خري تعبري عماَّ يعانيه هؤالء الناس من مهوم
خمتلفة(.((1

كام استخدم الصوفية الشعر الغزيل واخلمريات للداللة عىل أن «الصويف يستعري من
املقروء الشعري اخلمري اخلمرة ،وما تُثريه من نشوة لدى شارهبا للتعبري عن نور الشهود،
ونشوة الوصال بالكينونة األزلية ،وحتقيق الوثبة من الوجود اخلاضع لرشوط الزمان
واملكان ..ويف هذا السياق يرمز الساقي إىل املرشد الذي يأخذ بأيدي السالكني واملريدين
إىل حرضة العلو»(.((2
ٍ
معان روحية
وتتحول عند الصويف مدلوالت الشعر الغزيل واخلمري احلسية ،إىل
َّ
والسكر وا ُملدام ،إىل الشكر
فيتحول احلب والغزل ،إىل شوق وعبادة وعمل،
متعالية
ّ
ُّ
والسكرة ،إىل املرشد إىل احلرضة .وغ ْيبة العقل يف نشوة املدام ،إىل غ ْيبة
واملقام ،والساقي ُّ
احلال يف حلظة الوصال ،إهنا استعارة املحسوسات للداللة عىل املعقوالت ،واللذائذ املادية
املرسات الروحية ،وذلك بتبسيط القول والتمثيل باملحسوس ،لتقريب املعاين
للتعبري عن ّ
إىل النفوس ،وإدراك املقصود.
حيث تقول -مثلاً  -رابعة العدوية يف أبيات بسيطة ورائعة:
راحتي يا أخويت يف خلويت
وحبيبي دائماً يف حرضيت
عوضا
مل أجد يل عن هواه
وهواه يف الربايا حمنتي
ً
حني كنت أشاهد حسنه
فهو حمرايب إليه قبلتي
رضا
وا عنائي يف الورى وا شقويت
إن أمت وجدً ا وما َث َّم ً

( ((1أملا املحمد ،نار العشق يف جالل الدين الرومي ،جملة ثقافتنا ،املجلد  ،6العدد ( ،23الصفحات ،177
 ،)194طهران ،2010 ،ص .188
( ((1ينظر املرجع نفسه ،ص .188
( ((2خدجيه توفيق ،التلقي يف الشعر الصويف ،جمله عالمات حمور العدد 28 :اخلطاب وحمدداته( ،ص ،64
 ،)70مكناس ،2007 ،ص .69

اجلمال واجلمالية يف التجربة الصوفية

115

يا طبيب القلب يا كل املنى
ُجد بوصل منك يشفي مهجتي
وأيضا نشويت
نشأيت منك
ً
يا رسوري وحيايت دائماً
(((2
قد هجرت اخللق مج ًعا أرجتي
منك وصلاً فهو أقىص منيتي
بالسكر،
ويقول السهروردي يف أبيات من قصيدته املشهورة التي يمتزج فيها الغزل ُّ
واحلب ِ
بالفكر ،والرمز بالعبارة ،والتلميح باإلشارة:
أبدً ا حت ُّن إليكم األرواح
ووصالكم رحياهنا والراح
وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم
وإىل لذيذ لقائكم ترتاح
وا رمحة للعاشقني تك ّلفوا
فضاح
سرت املحبة واهلوى
ّ
بالرس إن باحوا تباح دماءهم
وكذا دماء العاشقني تباح
ركبوا عىل سفن الوفا ودموعهم
بحر وشدة شوقهم مالح
عودوا بنور الوصل من غسق اجلفا
فاهلجر ليل والوصال صباح
ومتتعوا فالوقت طاب بقربكم
راق الرشاب وراقت األقداح
ال يطربون لغري ذكر حبيبهم
أبدً ا فكل زماهنم أفراح
قم يا نديم إىل املدام فهاهتا
يف كأسها قد دارت األقداح
(((2
ِّ
بدن ديانة
من كرم إكرام
ال مخرة قد داسها الفالح
التصوف من معني الشعر الغزيل واخلمري ،ويستعري تلك الرموز و ُيعطيها
لذلك ينهل
ّ
مفاهيم متعالية ،ويؤول املعاين يف جتربة صوفية روحية ،وكأنه ّ
هيذب العبارات املستهجنة،
ٍ
معان مستحسنة ،ويسمو باأللفاظ احلسية الرقيقة ،إىل اآلفاق الروحية الرفيعة.
إىل

كام نأخذ للتمثيل عىل مجال املعنى ،وصدق العاطفة ،ونبل املوضوع ،يف هذا النص
الصويف املنسوب للجنيد وهو دعاء من كتاب املناجاة« :اللهم إين أسألك يا خري السامعني،
وبجودك وجمدك يا أكرم األكرمني ،وبكرمك وفضلك يا أسمح الساحمني ،وبإحسانك
ورأفتك يا خري املعطني ،أسألك سؤال خاضع خاشع متذلل متواضع ضارع اشتدت إليه
فاق ُت ُه ،وأنزل بك عىل قدر الرضورة ،وعظمت فيام عندك رغب ُت ُه ،وعلم ألاَّ يكون يشء إلاَّ
مشيئتك ،وال يشفع شافع إليك إلاَّ من بعد إذنك ،فكم من قبيح قد سرتت ُه ،وكم من بالء
قد رصفته ،وكم من عثرة قد أقلتها ،وكم من زلة قد سهلت هبا ،وكم من مكروه قد رفعته،
خفي إضامر الصامتني،
وكم من ثناء قد نرشته ،أسألك يا سامع أصوات املستغيثني ،وعامل َّ
وم ِ
طلع يف اخللوات عىل أفعال املتحركني ،وناظر إىل ما ّ
دق وجل من آثار الساعني ،أسألك
ُ
( ((2عبد الرمحن بدوي ،شهيدة العشق اإلهلي ،الكويت :وكالة املطبوعات ،1978 ،ص .55 ،54
( ((2سامي الكيايل ،السهروردي ،القاهرة :دار املعارف ،1966 ،ص .102
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بخفي ما ا ّطلعت عليه من رسي ..إهلي
ألاَّ حتجب -بسوء فعيل -عنك صويت ،وال تفضحني
ّ
وسيدي وسندي أنا بك عائذ الئذ مستغيث مستجري من تكاثف خماوف علل رسي ومن
لزوم ذلك ضمريي وقلبي ،وأرزقني من طعم ذلك اللذائذ السابغة يا أكرم األكرمني»(.((2

أما اإلبداع النظري والتأسيس لنظرية يف التصوف كعلم قائم بذاته ،فيمكن اعتبار
منهجا وموضو ًعا ،ويشهد ابن خلدون عىل ذلك،
السني
الغزايل
ً
مؤسسا مبد ًعا للتصوف ُّ
ً
إذ مجع ما قاله فيه أسالفه ،وبينّ أصول التصوف وآدابه ،وحدّ د مناهجه وأهدافه ،إذ يقول:
«كتب رجال من هذه الطريقة يف طريقتهم ،فمنهم من كتب يف الورع وحماسبة النفس...
(املحاسبي ت243ﻫ)؛ ومنهم من كتب يف آداب الطريقة وأذواق أهلها ومواجدهم ...كام
فعل (القشريي ت465ﻫ)( ،والسهروردي ت587ﻫ) وأمثاهلم ،ومجع (الغزايل) -رمحه
فدون فيه أحكام الورع واالقتداء ،ثم بينّ آداب القوم
اهلل -بني األمرين يف كتاب اإلحياءّ ،
مدونًا ،بعد أن
وسننهم ورشح اصطالحاهتم يف عباراهتم .وصار علم التصوف يف امللة علماً ّ
كانت الطريقة ،عبادة فقط وكانت أحكامها إنام تتلقى من صدور الرجال»(.((2
تضمنه إبدا ًعا فكر ًّيا ولغو ًّيا،
كل ذلك يف مؤ ّلف ضخم هو إحياء علوم الدين الذي ّ
مصدرا يف تلك
كام عالج فيه أهم أفكاره يف الفقه ،والعقيدة واألخالق والرتبية ،وعُدَّ
ً
املجاالت ملن جاء بعده لقرون طويلة.
مبارشا ،وإنام غ ّلف
كل ذلك اإلبداع الفني واألديب مل يكن يف كثري من احلاالت
ً
بالرموز ،وأحيط باألرسار ،وو ّظفت اإلشارات والتلميحات ،مما يتط ّلب ّ
فك تلك
الشفرات وتوضيح تلك اللمحات وتأويل تلك املجازات ليربز االبداع ويظهر اإلمتاع،
ويتذوق اجلامل يف تلك األعامل ،التي تع ّلقت باجلالل ووصفت الكامل ،لذا كان رضور ًّيا
حتليل وتعليل وظيفة الرمزية ،وتفسري استخدامات التأويل يف اإلبداع الصويف.

ثان ًيا :وظيفة الرمزية

رمزا ،فالصوف حييل إىل الزهد والفقر ،فال َع َجب إن استخدم
لقد بدأ التصوف ً
املتصوفة لغة خاصة مفعمة باإلشارات والتلميحات واإلحياءات والرموز ،فغدت الرمزية
أهم آليات اخلطاب الصويف ،وهي تتط ّلب حتماً التأويل ،فقد تك ّلم ابن عريب عن الرمز
ِ
وذكْره يف القرآن ،فقال« :الرموز واأللغاز ليست مرادة ألنفسها وإنام هي مرادة ملا رمزت
له ...يرضب اهلل األمثال وقال{ :ا ْع َتبرِ ُ وا َيا ُأوليِ الأْ َ ْب َص ِ
ار} ،أي تعجبوا وجوزوا واعربوا
( ((2الطويس ،مصدر سابق ،ص .330 ،329
( ((2بن خلدون ،املقدمة ،بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ب ت ،ص.516
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إىل ما أردته ...وكذلك اإلشارة واإليامء»(.((2

مربزا مكانة الرمز يف اخلطاب الصويف:
شعرا ً
كام قال ً
ُ
أال ّ
دليل صدق
موز
عىل املعنى املغيب يف الفؤاد
الر َ
إن ُ
ُرموز
ل ُه
العاملني
وأن
بالعباد
ليدعي
وألغاز
كفرا
اللغز كان القول
ولوال
وأ ّدى العاملني إىل العناد
ُ
ً
فهم بالرمز قد حسبوا فقالوا
وبالفساد
الدماء
بإهراق
فكيف بنا لو كان األمر يبدو
بال سرت يكون له استنادي
لقام بنا الشقاء هنا يقينا
وعند البعث يف يوم التنادي
(((2
رتا
ل ُيسعدنا عىل رغم األعادي
ولكن الغفور أقام س ً
استحب الصوفية لغة الرموز ووجدوا أهنا تناسب خطاهبم ،بعد أن ّبرروها من
لقد
ّ
القرآن ،ثم َّ
فخخوا نصوصهم باإلشارات والرموز ،ليصبح فهمها كالكشف عن الكنوز،
بجلة ،إلخفاء أفكارهم ،وحفظ أرسارهم ،فقد
وعمدوا إىل تبنيها لغة ُم ّ
فضلة ،ووسيلة ُم ّ
رموزا مستهجنة ،صادمة من الشعر العريب ،كاخلمر واملدام والسكر،
استخدموا -مثلاً -
ً
والساقي وجملس السكارى ،واملرأة والغزل واحلب .وأعطوها دالالت راقية ،مقبولة وهي
حلقات الذكر والشكر وحصول الذهول واإلغامء ،والنشوة يف احلرضة اإلهلية ،والشوق
والنشوة يف احلب اإلهلي.

وو ّظفوا اصطالحات كثرية كرموز منها لغة الطري ،فالطري للسفر ورمز سليامن
 Cحاكم األرواح ألنه َي ْعلم منطق الطري للحكمة والعلم ال ّلدين ،وقد بلغ الوصف
الرمزي درجات الرقي الصويف ،الذي يستهدف االحتاد بالذات اإلهلية ذروته ،مع جالل
الدين الرومي (711 /605ﻫ) يف ديوانه (مثنوي ومعنوي).

وأيضا مع فريد الدين العطار (636 /513ﻫ) يف كتابه (منطق الطري) ،وهو
ً
قصة مجاعة من الطري انطلقت بزعامة اهلدهد للبحث عن ملكهم اخلفي (اليس ُم ْرخ) أو
(العنقاء) ،وبعد عبورها الوديان السبعة وهي :البحث ،واحلب ،واملعرفة ،واالنفصال،
واالحتاد ،وإنكار الذات ،سمح ملن نجح يف الوصول –وكانت ثالثني -بدخول حرضة
(اليس مرخ) وهناك أدركوا أهنم هم (اليس مرخ)(.((2
( ((2ابن عريب ،الفتوحات املكية ،حتقيق وتقديم :عثامن حييى ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،د ت،
ج  ،1ص .187
( ((2املصدر نفسه ،ص.186
( ((2ينظر :أرنولد نيكلسون ،التصوف ،مرجع سابق ،ص .339
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وهي رحلة روحية معراجية للبحث عن الكامل واحلق ،وقد استمد العطار من قصة
سليامن  Cبعض الرموز واملعامل وأعطاها دالالت تحُ يل إىل االحتاد.
لقد وجد املتصوفة يف الرموز خيرْ معني إلخفاء أرسارهم ،وتغليف علومهم بحيث
ال يتيرس فهمها إلاَّ خلبري ،وبذلك ال تكون يف متناول العامة.

وإن كان ابن خلدون «يدعو إىل محل ألفاظهم عىل القصد اجلميل ،ألهنم أهل غيبة
تصوف سلف األمة الذين
عن احلس ،فينطقوا بام ال يقصدونه،
والتصوف املحمود عنده هو ّ
ّ
مههم االتّباع واالقتداء بالرسول ﷺ وصحابته
مل يكن هلم حرص عىل كشف احلجاب ،وإنام ّ
األطهار»(.((2

ثال ًثا :استخدام التأويل

التأويل يف حدّ ذاته عمل إبداعي ألنه يتط ّلب أدوات تفكيك النص وحتليله وتفسريه
تفسريا جديدً ا ،إذ يرتبط التأويل بالنص ،فالتأويل أداة من أدوات الكشف عن املعنى
ً
ّ
الباطني للنصوص عندما يتعذر الوصول اىل املعني الظاهري هلا ،ألن الكلمة هلا ظاهر
وباطن كاحلقيقة التي قد تظهر جل ّية مبارشة ،وقد تكون خمف ّية وراء حجاب ،وقد تتكشف
حلجب ،وبالتعويل عىل التأويل الذي ال
بشكل غري مبارش ،بعد تبديد السحب ،وإزالة ا ُ
يتأتَّى ،إلاَّ بعد جهد وحتليل عقيل ،ومتكّن ودليل لغوي ،وتش ّبع وتعليل ثقايف.
فالتأويل نشاط نقدي يستنطق النصوص ا ُملبهمة ،واملعاين ا ُملستغلقة ،والكلامت
ا ُملر ّمزة ،إنه قراءة ابداعية للنص ت ْغرتف من مدلوالت اللغة ،والرتاث الثقايف ،ونشاط
التأمل واخليال ،لتغوص فيام جيود به النص من أرسار ،وما يحُ يل اليه من أخبار ،وما حي ّققه
من أنوار.
«فاختصوا بالتأول والغوص يف الباطن أكثر
املتصوفة ضالتهم يف التأويل
لقد وجد
ّ
ّ
من كل الفرق ،فإن العرفان الصويف ،يمثل املنهج التأوييل بامتياز ،فمع العرفان بام هو
تأويل ،يتقاطع البيان والربهان واحلدس واالستدالل ،والوحي والنظر»(.((2

نسميه صاد ًقا أو كاذ ًبا،
«واحلقيقة أنه ليس فهم مسائل الدين وتأويلها ما يصح أن ّ
املتأول ال خيرج بالنص عن املعاين التي
والسنة ،ومادام
ّ
مادام قائماً عىل أساس الكتاب ُّ
( ((2ابن خلدون ،مصدر سابق ،ص.516
( ((2عيل حرب ،التأويل واحلقيقة ..قراءات تأويلية يف الثقافة العربية ،بريوت :دار التنوير ،ط،2007 ،1
ص .6
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جرى هبا العرف عىل اللسان العريب ،بل أقىص ما جيب أن توصف به تأويالت املتأولني هو
متحررة واسعة ،أو أهنا أكثر عم ًقا يف الروحانية أو أنسب ملوضوعها
أهنا حرفية ضيقة ،أو
ّ
وهكذا»(.((3

املتصوفة تعدّ بحق موق ًفا حداث ًّيا بامتياز،
مبكرا
ّ
واحلقيقة أن ثورة التأويل التي قادها ً
ألهنم ثاروا عىل حمتكري التأويل من املفرسين ،ورأوا أن من حقهم قراءة النص املقدّ س دون
واسطة ،مستفيدين من عدم وجود رهبانية يف اإلسالم .واحلداثة تُقرأ هنا من ناحية جتديد
القراءة وجتديد اخلطاب ،ومن جهة أخرى جتديد يف األدوات واملضامني واملصطلحات
واملوضوعات.
خروجا عن املألوف من السلطة التقليدية املتضامنة مع
ومع ذلك عُدَّ موقفهم
ً
تعرضت حماولتهم اجلريئة للتجريم
متر ثورهتم تلك دون عقاب ،إذ ّ
املفرسين الظاهريني .ومل ّ
حرة للنص املقدّ س،
والتحريم ،وبرغم ذلك يحُ سب للمتصوفة أهنم أول من طالب بقراءة ّ
وفتح باب االجتهاد فيه ،دون قيود مذهبية أيديولوجية كانت أو سياسية ،وهو سبق معريف
وإبداع منهجي حيسب هلم دون شك.

املتصوفة التأويل يف قراءهتم للنصوص وخاصة املقدّ سة منها أي القرآن
لقد استخدم
ّ
الكريم ،واحلديث الرشيف ،وبالتايل فتحوا آفا ًقا جديدة لفهم متجدّ د مبدع للنص الديني،
نس ًجا
ثم كتبوا وأ ّلفوا وغ ّلفوا نصوصهم بحيث فرضوا التأويل عىل غريهم ،ألهنم نسجوا ْ
ومنهجا يف الوقت نفسه.
ال ُيفهم إلاَّ بالتأويل ،وبالتايل استخدموه وأبدعوه أدا ًة
ً

ورس احلروف
ﷺ راب ًعا :يف اخلط ّ

بتطور أنواعه وأشكاله وتداخله مع فن
تطور اخلط ّ
اخلط فن إسالمي قائم بذاته ،وقد ّ
الزخرفة للمباين واملساجد وكتابة اآليات عىل اجلدران والسجاد ونسخ الكتب واللوحات،
وتفنّن املسلمون إىل حدٍّ كبري يف ذلك إذ تعدّ دت أنواع اخلط وبرز فن األرابيسك ومل تعرف
وطورت اخلط نتيجة نزول القرآن باحلرف
أمة من األمم كاألمة اإلسالمية قدّ ست لغتها ّ
العريب(.((3
وأيضا
تأثري
التصوف عىل اللغة من حيث حتطيم احلواجز والقواعد املتعارف عليهاً ،
ّ

( ((3أبو العالء عفيفي ،التصوف الثورة الروحية يف اإلسالم ،اإلسكندرية :دار املعارف ،ط ،1963 ،1
ص.5
( ((3ينظر :صالح أمحد الشامي ،ميادين اجلامل يف الظاهرة اجلاملية يف اإلسالم ،بريوت -دمشق :املكتب
اإلسالمي ،ط  ،1988 ،1ج  ،2ص .253
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يف تطور اخلط العريب موجود ،فاخل ّطاط حيتاج إىل حلظات ُعزلة واعتكاف إلنتاج لوحاته،
وإبداع خطوطه ،تمُ اثل حلظات التأمل واملناجاة التي يقوم هبا املتصوف.

وقد كسب احلرف العريب قدسيته باعتباره حامل كالم اهلل ،وقد أدرك املتصوفة
وأرسارا ،واستمدوا ذلك من قراءهتم لفواتح سور
أرواحا وأرقا ًما
ذلك فجعلوا للحروف
ً
ً
القرآن الكريم.
وجتسدت يف حلقات الذكر ،ويف طقوسهم
كام امتزجت احلروف واألرقام لدهيم،
َّ
ومربعاهتم الروحانية ،وكتاباهتم وأشعارهم ،إذ جيعلون للحروف مقامات ،فمثلاً يقول
بعضهم« :األلف ساموية والياء أرضية ،وكذلك العرش ساموي والقلب أريض .فلهذا
جعلت األلف للنصب ،والياء عالمة الكرس ،والواو عالمة الرفع ،ألن الرفع ما بني النصب
والكرس ،فإن الواو اسم الروح ،واأللف اسم احلق ،والياء اسم اخللق»(.((3

كام نُشري عىل سبيل التمثيل أن ابن عريب أ َّلف كتا ًبا يف احلروف هو كتاب امليم
خصص هلا أكثر
والواو والنون( ،((3كام حفل ديوانه بذكر احلروف وأرسارها اخلفية ،وقد ّ
طقوسا واستخدموا أرسار احلروف
من  2900بيتًا( ،((3وهو ما ُيشري أن الصوفية مارسوا
ً
وألغازا تُشبه السحر.
وطالسم
ً
ولكن ابن خلدون يبرُ ئهم من السحر قائلاً « :وقد يوجد لبعض املتصوفة وأصحاب
أيضا يف أحوال العامل ،وليس معدو ًدا من جنس السحر ،وإنام هو باإلمداد
الكرامات تأثري ً
اإلهلي؛ ألن طريقتهم ونحلتهم من آثار النبوة وتوابعها ..إذا اقتدر أحدهم عىل أفعال الرش
ال يأتيها ألنه متق ّيد فيام يأتيه َي َذ ُر ُه ألمر اهلل»(.((3

أما اخلط فقد تفنّن اخلطاطون يف رسم وإبداع أشكاله وأنواعه وجماالته ،وقد شغف
أيضا بفنون اخلط العريب ،إذ «ظهر اقتباس رشقي الطابع يف التهافت الكثري عىل
األوربيون ً
احلروف العربية باستخدامها لغايات زخرفية ...لتأثري الفن اإلسالمي املبارش عىل الصناع
املسيحيني»( .((3والعجيب أن هذا التأثر مازال قائماً إىل اليوم ملا فيه من إتقان وفن ومجالية.
( ((3نجم الدين كربى ،مصدر سابق ،ص .202 ،201
( ((3ينظر :ابن عريب ،كتاب امليم والواو والنون ،حتقيق وضبط عبد الرحيم مارديني ،بريوت :دار املحبة،
ط.2003 ،1
( ((3ينظر :ديوان ابن عريب ،رشح أمحد حسن يسج ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط .1996 ،1
( ((3ينظر :ابن خلدون ،مصدر سايق ،ص .502
( ((3توماس أرنولد ،الفن اإلسالمي وأثره عىل التصوير يف أوربا ..بحث يف تراث اإلسالم ،مرجع سابق،
ص .225
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وإن كان هذا التأثري اجلاميل الصويف له تأثري يف جوانب عديدة من الثقافة األوربية ،وقد
استمدت منه يف جماالت متعدّ دة ،فلسفية وفكرية وفنية ،وهناك ما يقرون به وما ال يقرون
به ،ونشري «عىل أن املقدار املستمد عظيم جدًّ ا بدون شك ،فقد يكون عج ًبا ألاَّ يصل تأثري
هذا املنزع إىل شخص كتوما اإلكويني وإكهارت ودانتي»(.((3

ﷺ خامتة

ممتع ش ّيق ،ولكن اختصار
إن مصاحبة موضوع مجالية
التصوف يف سياحة فنّية أمر ٌ
ّ
البحث يف بضع صفحات ألمر بالغ الصعوبة ،وال يمكن أن ًيعطي املوضوع من الدراسة
والتحليل ح ّقه ،لثراء التجربة الصوفية وامتدادها التارخيى الزماين واملكاين ،ولكنها حماولة
تمُ ثل إشارة وتنبيها إىل مبحث مازال يشكّل حقلاً خصبا واسعا ،حيتاج إىل كثري ج ٍ
هد وأن
ُ
ً
ً
ً
ُيوىل أكرب ٍ
قدر من البحث واالهتامم.
التصوف ،ومدى أصالة مباحثه
ولعلنا يف هذه املحاولة أرشنا فقط إىل معامل من مجالية
ّ
خصوصا ،والرتاث العاملي عمو ًما،
واإلضافات التي يقدّ مها للفكر الفلسفي اإلسالمي
ً
ألن «املؤلفات الكربى ملتصويف اإلسالم العظام ستظل تستحوذ عىل إعجاب كل أولئك
الذين تستجيب قلوهبم للجامل ،ويتع ّطشون إىل املطلق ..أن جيدوا فيها غذا ًء لتشوقهم
الروحي»(.((3

تلك اجلاملية التي أحلنا إىل بعض معاملها ،واملالحظ لتلك املعامل ُيدرك أن التجربة
الصوفية مل تعد ممارسة دينية تع ّبدية منزوية ومنعزلة عن املجتمع كام انطلقت يف البداية،
يمس جوانب
وحتررت من عقاهلا ،فأبانت عن إبداع ثقايف حقيقي ّ
ولكنها بعد أن انطلقت ّ
مهمة من النشاط الفكري والثقايف لإلنسان ،كالشعر والنثر والقصص ،واألمثال واخلط
ّ
واملديح واإلنشاد والذكر ،والسامع واملوسيقى والرقص والعالج النفيس والروحي وغريها
من اآلثار ،التي انترشت وأ ّثرت يف الرشق والغرب.

كام كانت من جهة أخرى ثورة روحية سلمية عىل السلطة وعىل الفتنة بالرجوع
مست اخلطاب
واللجوء إىل اهلل ،ونتج عن هذه الثورة مجالية يف املضمون أي ثورة بيانية ّ
الصويف الذي أصبح خطا ًبا إبداع ًّيا جديدً ا يتم ّيز عن اخلطاب التقليدي ،يف مضامينه وأدواته
التي أرشنا إىل بعضها يف حتليلنا.
( ((3أرنولد ألن نيكلسون ،التصوف ،مرجع سابق ،ص.306
( ((3جورج ش قنوايت ،الفلسفة وعلم الكالم والتصوف ..بحث يف تراث اإلسالم مرجع سابق ،ج ،2
ص.79
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ُنوه هبذه التجربة ألهنا صمدت ،برغم أهنا نشأت يف ظروف صعبة
كام نو ّد أن ن ّ
وتعرضت للتضييق والتعنيف وحتى التكفري ،وذلك بسبب تأويل وتفسري قد ال يكون
ّ
دقي ًقا ،أو مل يدرك ح ًّقا كُنه شطحات أو أحوال الصوفية ،لذلك دعا العالمة ابن خلدون إىل
محل ألفاظهم عىل القصد اجلميل(.((3

ولعل استمرار وجودها مر ّده أن الصوفية قدّ مت نفسها أهنا حركة تع ّبدية مساملة
معتدلة ،تنبذ الرصاع والتقاتل ،ومل تقدّ م نفسها يو ًما كمذهب ديني خارج عن صحيح
اإلسالم ،أو كحزب سيايس له طموحه للحكم والزعامة.
وذلك ما ِعيب عليها واعتربه البعض سلبية وعدم جماهبة ودعوة إىل االستسالم
واخلنوع والكسل(.((4

التصوف يو ًما حالة تع ُّبدية منفصلة عن الواقع ،وإنام عملية تزكية للنفوس
لكن مل يكن
ّ
املريضة ،التي غلب عليها حتقيق املطالب املادية ،دون مراعاة للقيم األخالقية ،ومنه كان
التصوف دعوة إصالحية ،ملحاربة األمراض االجتامعية والنفسية ،وحتى السياسية ،ألنه
وعمت فيه املفاسد واملحن.
ر ّد فعل عىل زمن انترشت فيه املذاهب والفتنَّ ،
وككل جتربة إنسانية لقد عرفت الصوفية فرتات قوة وسمو ٍّ
وجتل ،كام عانت من
وتدن ٍّ
ٍّ
وختل.
مواقف ضعف
وكام ذكرنا يف البداية لقد أردنا أن نثبت وجود مجالية يف التجربة الصوفية ،ونعتقد
أننا أرشنا إليها ،وقد أكدنا أننا لسنا مطالبني بمحاكمة تلك التجربة؛ ألهنا متثل يف اعتقادنا
اجتها ًدا يف البحث عن احلقيقة واجلامل واجلالل فيها ،والبحث عن احلق دو ًما طريق صعب،
طويل حمفوف باملخاطر ،كام يبقى وار ًدا جدًّ ا يف أي اجتهاد اإلصابة أو اخلطأ.

( ((3ينظر :ابن خلدون ،مصدر سابق ،ص.516
( ((4ينظر :زكي مبارك ،األخالق عند الغزايل ،صيدا :املكتبة العرصية ،ب ت.
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الدكتور عبدالرزاق بلعقروز*
نصر الدين بن سراي**

 أولاً  :فاحتة واستهالل

إن أول ما يواجه الباحث يف التصوف املقارن هو صعوبة إجياد تعريف
جامع مانع للتصوف كموقف روحي يتسم بالنشاط والتأمل ،الذي تالزمه
تنوع هذه التجربة
حالة وجدانية ونفسية خمصوصة ،والسبب خلف كل هذا هو ّ
واختالف أشكاهلا وحضورها يف مجيع دوائر الفكر واحلضارة اإلنسانية،
وبمعزل عن األديان وامللل التي تعتقدها ،سواء كانت التوحيدية منها أم
تنوعت أشكاهلا ظاهرة عند أغلب األديان
الوضعية ،فالتجربة الصوفية مهام ّ
سواء املنزلة (اليهودية ،املسيحية ،اإلسالم) ،أم الوضعية (اهلندوسية ،البوذية)
وأيضا لدى التأمالت الفلسفية (الزرادشتية مثلاً ) ،التي تقر إما بالتوحيد أو
ً
بوحدة الوجود.
* أستاذ حمارض ،جامعة حممد ملني دباغني ،سطيف  ،2اجلزائر.
** طالب دكتوراه ،فلسفة القيم وإبستمولوجية العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد ملني دباغني
سطيف  .2اجلزائر.
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هذه األنامط من التصوف هتدف يف غاياهتا إىل حتصيل االجتهاد ملحاولة الوصول
أو االتصال باحلقيقة املطلقة أو التدرج واملشاركة يف الرس اإلهلي ،وهذا االتصال ال يكون
بالنظر والربهنة أو االستدالل ،بل عن طريق النور اإلهلي أو املعرفة احلدسية التي ترتفع
عرب السبل التأويلية الباطنية ،وصولاً إىل الشعور احلي بتحقيق الكلية مع ما هو جوهري
إىل درجة االحتاد معه ،وبلوغ النشوة الروحية الكاملة بسبب الوصول إىل املبدأ األعىل الذي
ويتوحد فيه اجلزئي بالكيل والنسبي باملطلق.
تخُ تزل معه املسافات
ّ
إن هذه املرتبة عند املتصوفة وبمعزل عن مللهم ونحلهم ،موقوف حصوهلا عىل
رياضات نفسية وممارسات تعبدية مجُ هدة زمن ًّيا ونفس ًّيا وجسد ًّيا.

وبناء عىل هذه املالحظات املبدئية ،أي إدراك عنارص االلتقاء أو العنارص املشرتكة
بني التجارب الصوفية املتنوعة طريقة ،واملختلفة حضارة ،فإننا سنحاول يف مطالعتنا هذه،
تسليط الضوء عىل الكليات التي تتقاطع فيها التجارب الصوفية املتنوعة ،وذلك بتوظيف
وتوسلاً كذلك بمكتسبات
أدوات التحليل والقراءة التي يوفرها علم التصوف املقارن،
ُّ
املنهج املقارن بغاية تفسري التداخل املوجود بني هذه التجارب الصوفية املتنوعة ،بخاصة
لدى األديان املنزلة والوضعية التي تلتقي رغم ما بينها من اختالف يف مستوى األسئلة
الكلية والنهائية ،أي بتلك املتعلقة بأسئلة املبدأ واملعاد أو املأتى واملصري.

فالتجربة الصوفية كام يقول أحد املهتمني بالتصوف املقارن ،خربة معيشة تتجاوز
إمكانات القول والكتابة واإلدراك الفكري ،ومع ذلك فهي حلظة تتسم بالعاملية يف اخلربة
اإلنسانية العامة ،ومتجذرة باستقالل يف حلظة إرشاق ذايت ،وهي وليدة ذاهتا ليست بحاجة
إىل تصديق أو تربير من خارجها.

ﷺ ثان ًيا :يف مفهوم التصوف املقارن

جتدر اإلشارة قبل مبارشة أي جهد حتلييل أو تفسريي الوقوف عىل األرضية املفهومية
ملصطلح التصوف ،سواء من وجهة نظر فلسفية بخاصة عىل النحو الذي تقرأ به مناهج
العلوم اإلنسانية املعارصة النص الصويف ،أم املفهوم الذي نجده مبثو ًثا يف ُشعب املعرفة
اإلسالمية املوروثة ،فالتصوف  mystiqueحسب أحد املعاجم الفلسفية «مذهب أو اعتقاد
يتأسس عىل املشاعر واحلدس ،واملتصوفة يعتربون أن املشاعر وحدها ترفع األفكار إىل رتبة
َّ
الالّمتناهي ...ويرى الثيولوجيون أن التصوف احلقيقي يلتمس تقنية عالية الدقة ،وحتضري
شديد يمنع اخللط مع أية فوىض يف الشعور ،ونم ّيز بني تصوف سلبي يقود إىل عدمية الفرد
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يف األلوهية ،وتصوف إجيايب ينادي إىل العكس ،أي إىل ملء النفس بالنور اإلهلي»(((.

وإنه ليبدو أن هذه املقاربة تستبطن املفهوم الكيل ملصطلح التصوف ،فالعنارص
املكونة هلذا التصور كاملشاعر ،واجلهد الشديد ،والتقنية الرتبوية هي املكونات املبثوثة يف
شعب التجارب الصوفية اإلنسانية ،أما املفهوم الذي شكّله املوروث الثقايف اإلسالمي
فيحتوي عىل اخلصوصية املمثلة يف التأطري الرشعي والبناء املقاصدي ،مثال ذلك تعريف
أبو حامد الغزايل للتصوف ووصف الطرق املؤدية لصالح النفس وإرضاء املوىل عز وجل،
فهو برأيه «تصفية القلب عن مرافقة الربية ،ومفارقة األخالق الطبيعية ،وإمخاد صفات
البرشية ،وجمانبة الدواعي النفسانية ،ومنازلة الصفات الروحانية ،والتع ّلق بالعلوم احلقيقة
وإتباع رسول اهلل  Kيف الرشيعة»(((.

ومن هذا التعريف يتبدَّ ى لنا احلضور الرشعي يف ضبط املفهوم وحتديد العنارص
األساسية ،وذلك ألنه حمكوم باتِّباع الرشيعة التي متنحه وصف املرشوعية والصالحية،
وضمن هذا املقام ،يقول رونيه غينون أو الشيخ عبدالواحد جيي« :االلتزام بالرشيعة هو
الشرّ ط األول الذي يتو ّقف عليه االقرتاب من التصوف؛ وفوق ذلك ،ال ينبغي اعتقاد أنه
يستغنى عن الرشيعة بعد سلوك ال ّطريق ،مثلام أن األسس ال يمكن إزالتها عند االنتهاء من
تشييد املبنى .بل نضيف بأن الرشيعة يف احلقيقة بعيد عن أن تطرح جان ًبا ،بالعكس ينبغي
أن تتجوهر بمقدار مناسب للدرجة التي يبلغها السالك ...والشخص الذي ال يلتزم بأي
رشيعة سوية ،ال يمكن أن حييا إلاَّ حياة غفلة دنيوية بحتة»(((.
فيتأسس عىل النظر إىل التصوف
أما التصوف املقارن الذي هو موضوع هذه الورقةَّ ،
انطال ًقا من أنه ظاهرة دينية عاملية تسم األديان مجي ًعا ،وال تتق َّيد بحدود الزمان واملكان أو
الدوائر احلضارية املختلفة ،ومن أخص أوصافها أن الصويف من خمتلف الدوائر احلضارية
والثقافية إنام يصدر من قناعة راسخة مفادها «أن احلقيقة الكلية جتاوز التجربة اإلنسانية
العادية واالعتيادية املستفادة من احلواس أو اخلطاب بالكتابة والقول أو االستدالل ،ثم
هو يعتقد بأن الوسائل البرشية املعتادة يف اخلطاب غري قادرة عىل التعبري عن احلقيقة اإلهلية،
(1) Didier julia, dictionnaire de la philosophie, librairie Larousse paris, 1994 P 192.

((( أبو حامد الغزايل ،روضة الطالبني وعمدة السالكني ،جمموعة الرسائل أبو حامد الغزايل ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط ،1994 ،1ص .18
((( رونيه غينون ،التصوف اإلسالمي املقارن ..وتأثري احلضارة اإلسالمية يف الغرب ،ترمجة عبد الباقي
مفتاح ،دار عامل الكتب احلديث ،ط ،2013 ،1ص .33
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إذ احلقيقة الصوفية هي مما ال يمكن اإلشارة إليه بالعبارات((( وحتى اإليامءات الرمزية
يتوسل هبا الصويف إىل بيان مقصوده ،ال تضيف جديدً ا إىل املقصود ،إهنا
الغامضة التي َّ
يتذوقها بذاته أو من صويف قرين له كابد التجربة
خربة خمصوصة ال يمكن فهمها إلاَّ ممن َّ
بنفسه»(((.

وهذا الوصف نجده خيرتق التجارب الصوفية تتساوى يف ذلك ذات اجلذر
الفلسفي أو الديني ،هذا ما نعثر علية يف القراءات املعارصة التي جتعل من التجربة العرفانية
موضو ًعا لتأ ُّمالهتا ،وتقرؤها عىل ضوء املكتسبات املعرفية التي يفرزها الدرس األلسني
واإلبستمولوجي املعارص.
ويرى أحد املهتمني بالدرس العرفاين املعارص وهو ميشال دوسارتو (- 1925
 ،Michel de sarteau )1986أن النص الصويف يتك َّلم بالعبارة وعربها ،فهناك انفصاالت
وتؤسسه كخطاب حتتويه آليات
وانزياحات ال تنضبُ ،تغيرِّ باستمرار هذا النسيج العرفاين،
ِّ
التحليل النفيس واحلفري واللغوي بحذافريها ،فام دام النص الصويف خطا ًبا مثبتًا باحلرف
وبالعبارة ،فهناك دو ًما إمكانية معرفية يف قراءته نقد ًّيا بمعزل عن كل إكراه دوغامئي أو اجتاه
أيديولوجي ...وأن التجربة العرفانية جتد جتلياهتا املعرفية والقيمية يف احلكاية ،أي يف نقل
املحتوى الرمزي والداليل وامليتافيزيقي إىل العبارة ،وهو ما نصطلح عليه باالسم الثالثي،
التعبري والتفكري والتدبري (اللغة /الفكر /الواقع)(((.

وإذا كان التفكري يعني اإلطار األديب واملضمون الداليل والرمزي ،فإن التدبري هو
املحتوى األخالقي والقيمي وأشكال العالقة مع األفراد واملعبود أفق ًّيا وعمود ًّيا ،هذه
املكونات جتد حمتواها النظري والعميل يف التعبري ،ويمكن التمييز عىل ضوء هذا بني نمطني
ّ
من أنامط التجربة الصوفية بمعناها الكيل مها:
النمط األول :الوعي الصويف املنفتح عىل اخلارج (تالزمه مقوالت الواحد واملتكثر،
الظاهر والباطن).
((( حيث يقول النفري« :أوقفني وقال يل :كلام اتّسعت الرؤية ضاقت العبارة ،وقال يل :العبارة سرت فكيف ما
ندبت إليه» حممد بن عبد اجلبار النفري».
املواقف واملخاطبات ،حتقيق آرثر أربري ،القاهرة مرص :اهليئة املرصية العامة للكتاب،1985 ،
ص.115
((( انظر :عرفان عبد احلميد فتاح ،يف التصوف املقارن ..مالحظات منهجية ،جملة إسالمية املعرفة ،أمريكا،
العدد  ،2004 ،36ص.14
((( حممد شوقي الزين ،تأويالت وتفكيكات ..فصول يف الفكر الغريب املعارص ،املغرب :املركز الثقايف العريب،
ط ،2002 ،1ص .90
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النمط الثاين :النمط املنكفئ عىل الذات ،أو النظر إىل العامل وظواهره عىل أنه نتاج
متأخر لشعورنا.

الصويف
ﷺ ثال ًثا :مظاهر كونية العقل ُّ

مرادنا يف هذه املساحة من التَّحليل ،رصد نقاط االلتقاء بني التجارب الصوفية سواء
من داخل املعتقد ،حيث تقف كل فرقة صوفية عىل رشعية تأويلية خمصوصة ،أم مع الذين
يقعون خارج هذه الدائرة من ملل ونحل تنتمي إىل أديان متعدّ دة ،ومذاهب فلسفية مبثوثة
فكرا وممارس ًة؛ لذلك سنحاول رصد املظاهر املشرتكة ،يمكن إمجاهلا يف:
يف التاريخ اإلنساين ً

 .1االستعصاء عىل التعبري

هذا الوصف اعتربه أحد املهتمني بالتصوف املسيحي عالمة مشرتكة وعامة يف
التجربة الصوفية ،وقد سماَّ ها اإلمام الغزايل كلل ال َّلسان ،وابن عريب اخلرس ،وصوفية
اهلندوس الصمت املطلق ،أو بعبارة أخرى :غلق منافذ احلواس وفتح البصرية اجلوانية.

إذ إن املنطلق هو االشتغال بعامرة الباطن ومغالبة النفس باملجاهدة والرياضة ،وقطع
العالئق وهجر العوائد وإزالة العوائق ،أما الغرض من هذا كله ،فهو الوصول إىل الفناء عن
الغري وتع ّلق القلب باملبدأ األعىل وحده.

وتصاحب هذه التجربة أحوالاً وجدانية ونفسية يرى املتصوفة أنه من غري املمكن
تعبريا كل ًّيا ،فالدخول العميل واملبارش يف هذه التجربة هو الطريق
وصفها أو التعبري عنها
ً
نحو معرفتها ،ألن اللسان املطلق والقلب املطبق اململوء بالغفلة والشهوة عالمة الشقاوة؛
وما مل تقتل النفس بصدق املجاهدة لن حييي قلبك بأنوار املعرفة ،وإحياء القلب بأنوار
املعرفة ال يستقيم التعبري عنها باللغة أو الكالم.
أو بعبارة الغزايل« :إن بعض املسائل ال يستقيم جواهبا بالكتابة والقول ،إن مل تبلغ
تلك احلالة تعرف ما هي ،وإلاَّ فعلمها من املستحيالت ألهنا ذوقية ،وكل ما يكون ذوق ًّيا ال
يستقيم وصفه بالقول كحالوة احللو ومرارة املر ال يعرف إلاَّ بالذوق»(((.

فالتجربة الصوفية كام يقول وليم جيمس يف كتابه« :أشكال التجربة الدينية»
 vartieties of religious expérienceتتحدى التعبري ،فليس يف اإلمكان التعبري عن
((( أبو حامد الغزايل ،رسالة أهيا الولد املحب ،جمموعة الرسائل أبو حامد الغزايل ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط ،1994 ،1ص.106
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مضموهنا يف كلامت((( «فاحلاالت الصوفية مستعصية عىل التّعبري ،فال يمكن وصفها بغري
الصور واإلحياءات العادية»(((.

إذن فاالستعصاء عىل التعبري وصف مالزم للتجربة الصوفية أو «إن الصمت
ظاهرة مستحكمة يف التجربة الصوفية ،ألن الذي يعانيها يبدأ املحاولة بغلق منافذ احلواس
كليا (يف اهلندوسية مثلاً ) ،وذلك استبا ًقا ومتهيدً ا لفتح البصرية اجلوانية واستبا ًقا للمعرفة
النورانية ،التي رسعان ما تنبثق من أغوار النفس التي وصلت يف معراجها الروحي إىل احلق
تعاىل (عند صوفية اإلسالم) ،أو التحدث بالنفس الكلية يف التصوف اهلندويس»(.((1

(((1

 .2سيالن ال ّلسان وانسحاب اللغة

لقد سبق الذكر يف مسألة االستعصاء عىل التعبري؛ أن التّجربة الصوفية ،جتربة ذوقية
املجرد ،وتشكّل اللغة داخل
تدرك بالدخول فيها وال يمكن معرفة كنهها بالعقل أو الفكر ّ
حاجزا جيب تكسريه وجتاوزه ،ومن أشكال هذا التجاوز اللجوء إىل لغة اإلشارة
هذا الفضاء
ً
والرمز وتغيري دالالت العبارات ،بتلوينها بمضمون جديد يناسب املرتبة النفسية أو املقام
الروحي الذي حيياه املتصوف.
وإىل هذا املعنى أشار أبو احلسن الششرتي حيث يقول:
ث��م خاطبتني ك�ما ت��دري
ف���ف���ه���م���ت اخل���ط���اب
ثم شاهدت وجهك البدري
ع���ن���د رف�����ع احل���ج���اب
وسمعت اخلطاب من ذايت
م�����ن م����ك����ان ق���ري���ب
(((1
ي��ا ح��ي��ايت وأن���ت يف ذايت
ح����ارض ال ت���غ���ي���ب

((( «ونحن نرى يف احللم بال عيون ونسمع بال آذان ونجري بال سيقان ...واحلقائق العالية تقرص دون بلوغها
جمرد
احلروف والعيون واآلذان ،وإنام خلقت احلروف للتعبري عن أشتات العامل املادي وجزئياته  ،وهي ّ
رموز ومصطلحات ونظائر ملا نرى حولنا من شجر وحىص ورمل وبحر وتالل ووديان وجبال  ،أما عاملنا
الداخيل وسامواتنا الداخلية ،ورسائرنا العميقة ،تقترص دوهنا احلروف وال تصورها كلامت» مصطفى
حممود ،الروح واجلسد ،القاهرة :دار املعارف ،ط ،7ص .7
((( جيل جاستونجارانجي ،العقل ،ترمجة :حممود بن مجاعة ،تونس :دار حممد عيل للنّرش ،2004 ،ص .32
( ((1ونظائر ذلك كثري خاصة وقد اشتهر هبا من املتصوفة حممد بن جبار النفري حيث يقول« :بني النطق
والصمت برزخ فيه قرب العقل وفيه قبور األشياء» حممد بن جبار النفري ،كتاب النطق والصمت ،حتقيق
وتعليق :قاسم حممد عباس ،األردن :األزمنة للنرش والتوزيع ،ط.2001 ،1
( ((1عرفان عبد احلميد فتاج ،يف التصوف املقارن مالحظات منهجية ،مرجع سابق ،ص .30
( ((1ديوان أيب احلسن الششرتي ،حققه وعلق عليه :الدكتور عيل سامي النشار ،القاهرة  -مرص :دار
املعارف ،ط ،1960 ،1ص .320
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والتوسل باإلشارة دون العبارة يعكس يف حقيقته ثنائية تبدو جدلية ،ترى بأن «ما
أيضا ،إهنا مفارقة عجيبة جتعل من اخلطاب
ال يمكن التعبري عنه» ال يمكن السكوت عنه ً
العرفاين يف ٍ
آن واحد ال إمكانية التعبري ،واستحالة الصمت؛ مرتدد بني الالمنطوق واملنطوق،
ويتحرك يف كل
«إنه باألحرى ظاهرة قابلة للمالحظة والتَّجريب؛ ألنه ينبثق عن كل مكان
ّ
اجتاه فهو مواقعي ،تشهد آثاره وخيتفي جوهره ،تفحص بنياته الدينامية وتتوارى أحواله
ٍ
(متوار) تتجىل آثاره عىل السطح املواقعي ...بمعنى التحام
الروحية ،فحركة ما هو حتتي
يؤسسان ظاهرة التجربة وظواهرية اخلطاب»(.((1
املنطوق والالمنطوق اللذين ِّ
إن هذه اللطيفة البعيدة القريبة تن ِّبئنا بمدى االلتحام احلاصل بني اللغة واملستحيل
النطق به ،غري أن اللغة املقصودة هنا ليست هي اللغة العبارية بل اللغة اإلشارية الرمزية،
التي تنوب مناب األوىل ومتأل الفراغ الذي ترتكه لغة العالمة ،ألهنا تُعطي للنص كثرة داللية
وتعدّ دية يف التأويل.

 .3ال َّتكامل بني ّ
الذوقي واملنطقي

(((1

قد يبدو االنطباع األويل بالنسبة للمتأمل يف هذا العنوان اجلزئي أننا نجمع بني
نقيضني ،إذ كيف يستقيم عقلاً أن يكون هناك مجع بني طريق املعرفة الذوقي والطريق
املنطقي ،ألن مدار األوىل احلدس أو املعرفة املبارشة من النور اإلهلي أو النفيس ،وهي معرفة
توسط منطقي أو إعامل فكري.
يقذفها اهلل سبحانه وتعاىل يف صدر العارف دون ّ
يف حني يكون مدار الطريق املنطقي ،هو التفكري بالعقل واالستدالل واستخالص
النتائج من املقدمات للربهنة وتأسيس القناعة ،فاملعقولية رشط لالعتقاد وصفاء النفس
وإدراك اللذة العقلية القصوى ،غري أن هذه احلقيقة ال تقل لطافة عن سابقتها ،وس ُتجلىَ
األفهام ،و ُيزال الغموض ،إذا عرفنا أن من خصائص التجربة الصوفية اجلمع بني الذوق
واملنطق ،ومن َّ
أن كبار املناطقة ،وفالسفة التحليل ،كانوا ال يق ّلون شعرية ووجدانية عن
نظرائهم املتصوفة باملعنى اخلالص.
هذه ال َّلطيفة نعثر عليها يف الرتاث املعريف الصويف اإلسالمي ،ويف غريه من تراث
الفكر اإلنساين ،بخاصة يف الفلسفة املعارصة وقطاعها املتع ّلق بالتَّحليل املنطقي واللغوي
للفلسفة ،بل أكثر من ذلك أن اجلمع بني التصوف واملنطق عالمة عىل عبقرية قصوى ال

( ((1حممد شوقي الزين ،تأويالت وتفكيكات ..فصول يف الفكر الغريب املعارص ،مرجع سابق ،ص.93
( ((1فال مانع يف تكامل بني الذوقي واملنطقي عند العرفاء فكالمها بدا من احلق؛ العقل والذوق ،فالكل يدل
ِ
ِ
ِ
يم} سورة البقرة ،اآلية .115
عليه مصدا ًقا لقول احلقَ { :ف َأ ْينَماَ ت َُو ُّلو ْا َف َث َّم َو ْج ُه ال َّله إِ َّن ال َّل َه َواس ٌع َعل ٌ
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ترقى إىل رتبتها عبقرية من عرف أحدمها ومل يعرف اآلخر.

يقول الفيلسوف اإلنجليزي الشهري بريترند رسل يف مقال حيمل عنوان «التصوف
واملنطق» :إن أعظم الذين كانوا فالسفة شعروا باحلاجة إىل العلم والتصوف م ًعا ،إذ ظلوا
ٍ
مضن ،يرى البعض
يف حياهتم يسعون إىل التأليف بينهام ،هذا السعي الذي ،وإن ح َّفه شك
أنه ينبغي دائماً أن جيعل الفلسفة أعظم من «العلم املجرد» وأعظم من «الدين املقلد»(.((1
ومن النامذج التي يسوقها رسل للربهنة عىل موقفه أفالطون وهريقليطس بخاصة
األخري الذي تنخرط لغته يف سياق اللغة اإلشارية التي ختفي أكثر مما تعلن ،شبيهه باحلكمة
املضغوطة التي ال تفك رموزها من القراءة األوىل ،بل حتتاج إىل من يرفعها إىل مرتبة جعلها
فنًّا من الفنون ،أو فن القراءة البطيئة(.((1
وغري بعيد عن الفيلسوف اإلنجليزي رسل ويف أفقه القريب «واحد من أصدقائه
تبحره يف املنطق بينه وبني
الذين تأ ّثروا بفلسفته الذر ّية يف مطلع حياهتم الفكرية ،مل حيل ّ
االشتغال بالتصوف ،حتى إنه كان يفاجئ مستمعيه بقراءات يف الشعر الصويف أو مناقشات
يف قيمة التصوف حيث كانوا يرتقبون منه نظرات يف الفكر املنطقي أو مدارسات يف فائدة
املنطق ،وما هذا الفيلسوف إلاَّ النمساوي لودفيج فتجنشباين الذي نفذ تأثريه يف شتى
جماالت املعرفة والفكر»(.((1
حارضا بني التصوف واملنطق يف فلسفة التحليل واملنطق
وإذا كان هذا الوصل
ً
املعارصين؛ فهو يف الفلسفة اإلسالمية أشد وأقوى ،فهذا أبو حامد الغزايل الذي اشتغل
وتبحر يف مسائله وأبوابه ،نجده منطق ًّيا بقدر ما هو صويف ،فلقد أدخل املنطق إىل
باملنطق
ّ
فروع العلوم اإلسالمية وعمل عىل حتييده علم ًّيا وتأسيسه قرآن ًّيا وتوظيفه فقه ًّيا ،وابتكر له
أسامء من داخل املجال التداويل اإلسالمي؛ نحو حمك النظر ومدارك العقول والقسطاس
مثمرا سواء يف اإلهليات أو املنطقيات
املستقيم ،حتى يرصف عنه الصبغة التَّجريدية ،وجيعله ً
أو الفقهيات.
وهذا التَّمكني للمنطق والتمكّن فيه ،مل يمنع الغزايل من االشتغال عىل التصوف

( ((1أورده طه عبد الرمحن يف كتاب :فقه الفلسفة (القول الفلسفي  -كتاب املفهوم والتأثيل) ،املغرب :املركز
الثقايف العريب ،ط ،1999 ،1ص.96
( ((1لالطالع عىل نامذج من شذرات هريقليطس ينظر كتاب  ،فريدريك نيتشه ،نيتشه ،الفلسفة يف العرص
املأساوي اإلغريقي ،ترمجة :سهيل القش ،بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش ،ط.2005 ،2
( ((1طه عبد الرمحن ،فقه الفلسفة (القول الفلسفي  -كتاب املفهوم والتأثيل) ،املغرب :املركز الثقايف العريب،
ط ،1999 ،1ص .97
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مدارسة وممارسة ،فهو الداعي إىل إحياء فقه القلوب ،وتطهريها من مذموم األوصاف
وخبائث النفوس ،واملدافع بقوة احلامس نفسها التي دافع هبا عن املنطق ،ووصف من ال
يلتزم بقواعده ،إنه ال يوثق بعلمه ،وهو القائل بالعلم ال ّلدين الذي وضع له قواعد للوصول
وأسباب للحصول ،ويرسم هلا مراحلها عىل النحو اآليت فيقول« :اعلم أن العلم ال ّلدين وهو
{و َن ْف ٍ
س َو َما َس َّو َاها} ،وهذا الرجوع
رسيان نور اإلهلام يكون بعد التسوية كام قال تعاىلَ :
يكون بثالثة أوجه:
أحدها حتصيل مجيع العلوم وأخذ احلظ األوفر من أكثرها.

والثاين الرياضة الصادقة واملراقبة الصحيحة ،فإن النبي  Kأشار إىل هذه احلقيقة
فقال« :من عمل بام علم أورثه اهلل علم ما مل يعلم» ،وقال « :Kمن أخلص هلل أربعني
صباحا أظهر اهلل تعاىل ينابيع احلكمة من قلبه عىل لسانه».
ً
والثالث التفكر ،فإن النفس إذا تع ّلمت وارتاضت بالعلم ثم تتفكر يف معلوماهتا
برشوط الفكر ينفتح عليها أبواب الربح.((1(»...

ويف سياق الفلسفة املعارصة تتبدى لنا جتربة الفيلسوف األملاين فريدريك نيتشه ،عىل
أهنا نموذج لشكل من أشكال التصوف ال يعرتف باأللوهية املفارقة ،وال يبحث عن قيمة
احلياة يف العوامل األخرى ،تتساوى يف ذلك العوامل امليتافيزيقية ،التي بشرّ ت هبا الفلسفات
نسمي
املثالية ،أم العوامل التي حتدّ ثنا عنها الديانة املسيحية أو البوذية ،حيث جيوز لنا أن ّ
يمجد احلياة عىل األرض وحيتفل
هذا النوع من التجربة الصوفية بالتصوف األريض ،ألنه ّ
ويتأسس عىل الذوق يف فعل
برحابتها ،وهو تصوف ألنه يتوسل باإلشارة لتبليغ مراده،
ّ
للتحرر من املشاعر العدمية واإلرادة الواهنة.
اإلدراك ،والعودة إىل الذات
ّ
ويف هذه الفلسفة أي «فلسفة نيتشه» يعبرّ عن اجلمع بني الذوقي والتَّحليل اهلادئ
للفكر ،باجلمع بني الغنائي والتَّحلييل ،وهي من أخص خصوصيات التصوف« ،فهو يفضل
كثريا الشعر ،واملثل السائر ،والكلمة
عىل سالسل األسباب الطويلة التي كانت تفتن ديكارت ً
اجلامعة ،واملجاز والنشيد التقريظي ،واالستعارة ،واحلكمة ،واملحاكاة الساخرة ...هذا اإلهلام
الشعري لدى األعظم شأنًا ال ييسء بتاتًا إىل رصامة الفكر ،الذي خيدمه عىل العكس»(.((1
( ((1أبو حامد الغزايل ،الرسالة اللدنية ،جمموعة الرسائل أبو حامد الغزايل ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط ،1994 ،1ص.106
( ((1بيار هيربسوفرين ،زرادشت نيتشه ،ترمجة :أسامة احلاج ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع،
ط ،2002 ،2ص.39
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وهذه فقرات من الكتاب الذي هو قصيدة مكتوبة بأسلوب شعري ،ويف الوقت
نفسه منظومة فلسفية متكاملة ،إنه كتاب «هكذا تك ّلم زرادشت» ،الذي يرى نيتشه بأنه
أمجل ما أهدى للبرشية ،يقول يف بعض فقراته« :ما اإلنسان إلاَّ حبل منصوب بني احليوان
واإلنسان املتفوق ،فهو احلبل املشدود فوق اهلاوية.

خطرا ،ويف االلتفات إىل
إن يف العبور للجهة املقابلة خماطرة ،ويف البقاء وسط الطريق ً
خطرا.
الوراء ،ويف كل تردد ويف كل توقف ً
إن عظمة اإلنسان قائمة عىل أنه معرب وليس هدفا ،وما يستحب فيه هو أنه سبيل
وأفق غروب ،فالعقل والذوق كمثل لشمس والظل صحيح أن الظل ال يفارق الشمس،
فهام مقرتنان وجود ًا»(.((2

« ...لقد آن لإلنسان أن يضع هد ًفا نصب عينيه ،لقد آن له أن يزرع ما ينبت أسمى
رغباته ما دام لألرض بقية من ذخرها ،إذ سيأيت يوم ينفذ هذا الذخر منها فتجدب ويمتنع
عىل أيه دوحة أن تنمو فوقها»(.((2
إلاَّ أنه عند العرفاء أن طريق السلوك ال يمر من العقل بل القلب« ،وهذا املرور
التحرر من كل ملكة لالستدالل الفكري« ...،إذ
يستلزم التخليّ من عقال الفكر العقيل ،أي
ّ
ال يمكن االنعتاق من احلدود املفروضة عليها بحكم نفس طبيعتها ،والبصرية القلبية هي
ٍ
حينئذ
يتحول
وحدها
املتحررة من هذه القيود ...،فيمكن القول :إن مركز الوعي ينبغي أن ّ
ّ
من الدماغ إىل القلب»(.((2
ولذلك يؤكدون عىل جعل القلب ال العقل طري ًقا يف السلوك.

 .4مدارج الترَّ قي ومعيارية ّ
الذات يف احلقيقة

تدر ًجا نفس ًّيا وزمن ًّيا ،يعبرّ
يؤمن املتصوف بأن الوصول إىل املبدأ األعىل يقتيض ّ
عنه يف الرتاث املعريف اإلسالمي باملقامات واألحوال ،ويف التصوف املسيحي خاصة مع
كريكوغارد باملدارج أو أنامط احلياة ،أما األحوال فهي «ما يرد عىل القلب من غري تأمل وال
اجتالب وال اكتساب من طرب أو حزن أوغم أو فرح أو قبض أو بسط أو شوق أو ذوق
( ((2جيهان أوقويوجو ،موالنا جالل الدين الرومي ،مرص :دار النيل ،ط ،2009 ،1ص .185
( ((2فريدريك نيتشه ،هكذا تك ّلم زرادشت ،ترمجة :فليكس فارس ،بريوت ،لبنان :دار القلم ،االستهالل،
ص .37-35
( ((2عبد الواحد حييى (روين غينون) ،نظرات يف الرتبية الروحية ،ترمجة وتعليق :عبد الباقي مفتاح ،إربد
األردن :عامل الكتب احلديث ،ط ،2014 ،1ص.202

َّ
املتوهجةُ ..
قول يف كونية العقل الصويف
مس
ّ
الش ُ

133

أو انزعاج أو أنس أو غري ذلك ،وإن األحوال تأيت من عني اجلود ،واملقامات حتصل ببذل
وسمي املقام مقا ًما إلقامته
املجهود ...فحاصل تسمية احلال حالاً إنام هو
ّ
لتحوله وزوالهّ ،
واستقراره»(.((2
يتدرج يف طريقه للوصول ،فهو يبدأ بالتقليل من التع ّلق باألكدار
والسالك
ّ
واملنغصات الدنيوية ،كالبدء بالتقليل من الغذاء؛ ألن مدد الوجود والظلمة من الغذاء
والشيطان ،وقلة املخالطة حتى ال تؤ ّثر عليه أنفاس بني آدم؛ ألن الطبع يرسق من الطبع.

واإلنسان ال يدري كام جاء يف منثور احلكم ،ثم لزوم الصمت وكثرة الذكر حتى
يطهر القلب من دنس الوجود والظلمة ،ويصري حملاًّ قابلاً للتفكّر ،وحملاًّ لورود الوارد حتى
ّ
يكون عىل اهلل وار ًدا ،وبالتايل تصري احلقيقة ذاتية ترجع بالتفكر يف النفس حتى ينفجر ينبوع
املعرفة ،وليس البحث عنها يف اخلارج أو يف املوجودات املوضوعية.

هذا ،ويعد الفيلسوف الدانامركي سورين كريكوجرد من املتصوفة املسيحيني الذين
املجرد،
طوروا
ً
منهجا روح ًّيا للوصول إىل احلقيقة ،وثورة يف الوقت نفسه عىل العقل اهليجيل ّ
الباحث عن اإلنسان الكيل ،الذي أفرغه املفهوم من كل روحية عليا ،أو قوة يف احلياة ،وقد
م ّيز كريكيغارد يف فلسفته الدينية بني ثالثة مدارج خمتلفة ومتفاضلة من حيث القيمة ،هي
توال ًيا:
 املدرج احليس. املدرج األخالقي. املدرج الروحي.إهنا أنامط من احلياة ينفي أحدمها اآلخر« ،فاملدرج احليس صاحبه ذواقة اجلامل الذي
حيب احلارض ويسلس قياده هلواه ،وهيزأ من كل شاغل م ّطرد ،وهناك نصري األخالق الذي
أخريا اإلنسان
خيتار حياته بكل اإللزامات التي يفرضها عليه املجتمع واألرسة ،وهناك
ً
املتدين .واحلس الديني عند كريكوغارد هو إحساس هبوة ال قرار هلا بني الطبيعة والروح،
بني الزمان واألبدية»( ،((2هذه ال ّلحظة هي حلظة احلقيقة التي تنعزل فيها النفس وتقيم يف
املطلق.

( ((2ابن عطاء اهلل السكندري ،احلكم العطائية الكربى والصغرى ،دار الكتب العلمية ،ط،2002 ،1
ص.100
( ((2إميل برهيه ،تاريخ الفلسفة ( ،القرن التاسع عرش) ،ترمجة :جورج طرابييش ،بريوت :دار الطليعة ،ط،1
 ،1985ص .303
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وبالرجوع إىل الفلسفة اليونانية بخاصة مع أفالطون ،فإن الوصول إىل المُثل يستوجب
تدري ًبا عقل ًّيا ونفس ًّيا شديدين لرؤية املعاين توسلاً يف ذلك بواسطة الرياضيات واجلدل ،وما
تقسيمه للعامل إىل قسمني ،عامل املثل املتعالية ،والعامل احليس ،إلاَّ بوحي من إيامنه بالتفاضل
بني طبيعيتني خمتلفتني من حيث القيمة ،طبيعة موقعها متعال عىل املحسوسات وموصولة
باألخالق وااللتزام الديني ،وطبيعة موقعها عامل احلس املتغيرّ وامليلء بالرشور والكراهية
مقياسا هلا.
والشهوات واألخالق ،بالتايل ال يمكن أن تكون منب ًعا للحقيقة أو
ً
نحن إذن إزاء املدارج الروحية ،التي يقطعها املتصوف من أجل بلوغ احلقيقة
واالستقامة السلوكية التامة .تتداخل يف ذلك وسائل منها إزالة العوائق وتقبل الكلفة
واجلهد واملشقة وغريمها.

ومنه فإن معيار احلقيقة ليس هو التطابق مع شهادة احلواس أو الواقع ،بل بالتجربة
الذوقية التي تتأسس عىل اليقني الذي ال يقارنه شك أو خيالطه إمكان الغلط والوهم.
«فاملدارج موجودة طب ًعا حتى يف كل انحراف ،غري أن لس ّلم املدارج الروحية ميزة
ختتلف فيها عن مجيع السالمل األخرى ،وهي أنه مشكّل جوهر ًّيا من درجات يف املعرفة ،مع
كل ما تستلزمه هذه الكلمة بمعناها احلقيقي ،واملقصود من معناها الكامل يف احلقيقة هو
وسع مدارجه
املعرفة الفعلية ...وآخرون ش ّبهوا ً
أيضا س ّلم السلوك الروحي هبرم ،يتق ّلص ّ
وتوجها نحو القمة»(.((2
بمقدار الصعود انطال ًقا من القاعدة
ً

وفضلاً عىل هذه العنارص املشرتكة بني التجارب الصوفية فإن املستقرئ واملتابع
هلا عرب خمتلف الدوائر احلضارية والثقافية يستخلص عنارص أخرى ال تقل أمهية عماَّ سبق
ذكره ،ويمكن إحصاء البعض منها يف هذه الوحدات الفكرية والفلسفية.

 -5ال َّتمييز بني علوم الفكر وعلوم الذكر

وما يلفت االنتباه هنا ،فكرة املفاضلة بينهام من حيث القيمة ،فعلوم الذكر مقامها
جمرد
الوحي والوهب ،أما األفكار فمحلها الغلط والوهم ،فالوجد عند املتصوفة ليس ّ
أيضا« ،إذ تستطيع بعض
رتبة حالية روحي ّة ،إنّام هو رتبة تأملية ،هلا منظورها يف املعرفة ً
دقائق أن تع ّلمنا أكثر مما نقدر عىل معرفته يف هذا الشأن بالدّ راسة طوال سنوات عديدة،
فالتّجربة الصوفية هي إذن ،بمعنى ما ،بديل عن العقل ،بل أكثر من ذلك ،العقل هو وسيلة
السبل
تتَّسم باالرجتال ،ومسلك طويل ُيعفى منه املصطفون الذي بمقدورهم بلوغ أيرس ّ
( ((2عبد الواحد حييى (روين غينون) ،نظرات يف الرتبية الروحية ،مرجع سابق ،ص .272
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املخترصة إىل الوجد»(.((2

وإىل هذا املعنى أشار جالل الدين الرومي «العقل رائد يف الطريق املوصل إىل احلبيب،
متهل ،قف ،فكّر ،أشفق عىل
فالشوق والعشق مها اللذان يوصالن إليه ،العقل يقول لكَّ :
نفسك ...أما العشق فهو يأمرك باملوت يف سبيل احلبيب»(.((2

فالعشق هنا هو الوله بذكر احلبيب رمز لعلوم الذكر ،فإذا كان السالك حم ًّبا للقرب
وللوصال إىل احلق ،فال سبيل له إلاَّ طريق الذكر ،وإذا ضحيت بيشء ألجل املحبوب أورثك
حمبوبك ما ال خيطر عىل فكرك فكن له يكن هو لك« ،وبدلاً من عقل واحد سيهب لك ألف
وعمرا خالدً ا مقابل عمر واحد»( ،((2فعلوم الذكر مورثة لعلوم الفكر ومصوبة هلا ،إنه
عقل
ً
الفكر امللهم بالعقل املؤيد من مشكاة احلق.

السلبية واالستعداد ملا يؤمر به
ّ -6

املعرفة رغم اجلهد والبذل ليست ثمرة هذا اجلهد ،بل هي معرفة متل ّقاة يف صورة
وهب إهلي ومنحة ربانية ،وليس للصويف إلاَّ أن يستعد بذاته ويته َّيأ الستقبال األنوار اإلهلية
يف صورة إهلام وكشف.

أو بعبارة أخرى :املعرفة ال حتصل باجلهد والتحصيل ،أي الطرق املعهودة واملسالك
املحسوسة يف التع ّلم اإلنساين ،بل هي معرفة تنفث يف روع اآلدمي يتل ّقاها من احلرضة
اإلهلية أو النفس الكلية بعد الرياضة الروحية ومكابدة التَّصفية .حيث يسلك جالل الدين
الرومي طر ًقا بديعة وخمترصة يف ذكر سبل الرتبية ،من خالل بيان عيوب النفس الشاملة
ذاكرا
لكل العيوب ،وبيان الصفات القبيحة املشنعة التي جتمع شتات القبيح من األوصاف ً
مشبها تلك العيوب بالطيور ،وهي عبارة عن رموز ،وكل قراءة جديدة
ذلك يف قصة لطيفة،
ً
لروح القرآن تتناسب مع روحه عرصه الذي عاش فيه.
فذبح الطيور األربعة حيث أراد إبراهيم اخلليل أن يبلغ «أعىل مراتب اليقني فيام
يتع ّلق باملعاد فقال له اهلل تعاىل :خذ أربعة من الطيور واذبحهن وأخلط حلومهن ببعضها
قسم ذلك اخلليط عرشة أقسام ،وضع كل قسم عىل قمة جبل ثم ادعهن
بصورة جيدة ،ثم ّ
بإذين ،ففعل إبراهيم  Cذلك ،وأخذته الدهشة حني رأى تلك الطور األربعة حية ساملة
وهي تلتقط احلب هنا وهناك ،وكانت تلك الطيور عبارة عن :البط والطاووس والغراب
( ((2غاستونغرانجيه ،العقل ،مرجع سابق ،ص .33
( ((2جيهان أوقويوجو ،موالنا جالل الدين الرومي ،مرجع سابق ،ص .187
( ((2املرجع نفسه ،ص .187
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جردت
والديك ،وهي ترمز إىل حرص اإلنسان وتكبرّ ه وطول أمله وشهرته بالرتتيب ،فلو ّ
نفسك يا أخي من هذه الصفات األربع الذميمة (احلرص ،الشهوة ،التكرب ،وطول األمل)
التجرد املطلق
التجرد منها ال يعني
سلكت طريق إبراهيم  Cنحو اخللود األبدي .إن
ّ
ّ
طب ًعا ،بل رضورة السيطرة عليها قدر املستطاع وأن خري األمور أوسطها ،وبعبارة أخرى:
جيب التعامل مع هذه الصفات األربع بشكل آخر وتسخريها بام فيها اخلري والصالح»(.((2
تتم بعد أن يقطع السالك من نفسه الصفات
ومراتب السلوك والتحقيق يف السري ّ
الذميمة السابقة.

 خامتة

إن مرادنا يف هذه اخلامتة هو استخالص أهم النتائج املنهجية واملعرفية التي أفرزها
موضوع هذه املقاربة ،فبناء عىل ما سبق ذكره ورصده من عنارص االلتقاء واالشرتاك بني
التجارب الصوفية يمكن اإلقرار ّ
بأن:

التصوف ظاهرة دينية باملعنى الوحياين ،وظاهرة إنسانية عاملية ،ليست خمصوصة
بدائرة حضارية دون أخرى ،فهي ال تتق ّيد بحدود األديان واألجناس واألوطان .وبالتايل
فالفكرة التي يراد هلا أن ترسخ؛ من َّ
أن هناك جتربة واحدة أثرت يف غريها عىل نحو سببي؛
السابق بالالحق ،تبدو أهنا مقاربة غري مرشوعة معرف ًّيا وتارخي ًّيا ،فهي
يتم بموجبها ربط َّ
وتطور
قراءة األجنبي الذي يغفل ويسقط من االعتبار تأثري العوامل الذاتية يف نشأة الظاهرة
ّ
معانيها.

مهه التامس األشباه والنظائر بني التجارب
أو هي وليدة املنهج االسترشاقي الذي ُّ
تم ربط نشأة الفرق والعقائد اإلسالمية بعوامل
اإلنسانية ور ّد السابق إىل الالّحق .مثلام َّ
خارجية وفلسفات يونانية وهندية ،يف حني أن احلقائق التارخيية تثبت عكس ذلك متا ًما.
ثم إن نشوء التصوف سواء يف الرتاث املعريف اإلسالمي أم يف غريه ،قد ظهر نتيجة
ويفرون إىل ذواهتم
حتديات وأزمات اجتامعية وسياسية جعلت املتصوفة ينأون بأنفسهم ّ
يصفوهنا وينظرون إىل إقبال الناس عىل الدنيا وملذاهتا أنه تنصل من املجاهدة واستثقال
للرياضة الروحية التي تقتيض جهدً ا زمن ًّيا ونفس ًّيا كبريين.
أيضا يشهد
وفضلاً عىل هذا كله ،فالنص الصويف يف الفلسفات املعارصة واآلداب ً
( ((2حممد املحمدي الشهراوي ،قصص املثنوي ،مرص :دار احلجة البيضاء ،ط1418 ،1هـ 1998 -م ،ج،3
ص .91-90
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يطور ذلك جاك دريدا
إعادة بعث وتنشيط( ((3سواء بتوظيفه يف بناء األنساق الفلسفية كام ّ
أم يف تأسيس النظريات األخالقية للتصدي ألزمات العقل التقني خاصة لدى الفيلسوف
الفرنيس املعارص إيامنويل ليفيناس ورواد مدرسة فرنكفورت ،أم من جهة قراءة احلكاية
العرفانية عن طريق تسليط العدة املنهجية والعلمية التي أفرزهتا العلوم اإلنسانية املعارصة
كاأللسنية لفك شفرة اخلطاب اإلشاري والعلوم النفسية لفهم داللة املستبطن الشعوري
للمتصوف ،والعلوم االجتامعية لقراءة األبعاد السياسية واالجتامعية للتصوف ،ويعدّ
الفيلسوف الفرنيس ميشال دوسارتو املختص يف التصوف املسيحي والتصوف املقارن من
طوروا أدوات حتليل جديدة لقراءة النص الصويف وسرب أغواره وممكناته.
الذين ّ

هذه احلقائق عالمات عىل أن اإلنسان املعارص بقدر ما استهوته املاديات واستوعبته
مهته أقوى من الواقع القائم
الثقافة االستهالكية ّ
حيس أنه كائن أخالقي قبل كل يشء ،وأن َّ
وأصلب من حتمية احلدث ،وبأن القيمة األخالقية هلا أسبقية زمنية وفعلية قبل غريها
من القيم ،حتى يصح لنا أن نستخلص هذه احلقيقة التي مؤداها أن اهلوية اإلنسانية هوية
أخالقية خيتص هبا بوحده ال يشاركه فيه سواه.
كام أصبح التصوف رهان إيتيقي جديد يمكن أن نراهن عليه ،إيبستيم ًّيا ،وسلوكًا
عمل ًّيا يف رأب تلك الرشوخ التي طالت ،جانب القيمي واألخالقي يف الزمن املعارص؛
ألن اخلطاب الصويف يعترب باع ًثا الستيقاظ الروح و ُملهماً النتفاضة القلب ضد ،الصيغ
الالإنسانية التي كرستها اخلطابات املادية.

فكونية اخلطاب الصويف تستمدّ وصف العاملية يف كوهنا جتمع الضمري األخالقي
اع اجلوهر الكوين اإلنساين ،وهو احلب والعشق
اإلنساين عىل املبادئ التي هي مكمن وجمُ َ ُ
الذي جيعلنا نتصالح مع أنفسنا ومع مجيع العوامل ،بام فيها األرض واجلامد واألشياء ،ففي
لغة احلب الصويف سيحل السالم وتتصالح مجيع املوجودات بعضها مع بعض حتى املاء مع
النار ،فال مكان لألضداد أن تتصارع ،إهنا حتيا لتتكامل وتؤ ّدي وظيفتها ،فاحلب يف املدونة
الصوفية ال يرتك جمالاً لالشتغال إلاَّ به وال يرتك الفراغ للرصاع ،ومنه تتح ّقق السعادة يف
هذا الوجود.

( ((3انظر :مالك بن نبي ،يف مهب املعركة (الدراسات العرصية والتصوف اإلسالمي) ،دمشق :دار الفكر،
 ،2007ص .167
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ﷺ املقدمة

إن القرآن الكريم ذلك الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من
خلفه جاء لريسم مالمح التكامل اإلنساين للبرشية عىل مجيع الصعد ،املادي منها
واملعنوي ،فهو الكلمة الفاصلة لكل ما يريده الباري َّ
جل وعال وما ينهى عنه ،بل
هو تعبري عن الرساالت الساموية مجعاء ،فكان اللسان الناطق عن تلك الديانات
وكتاهبا اخلاتم ،وهو املصدر اإلسالمي األصيل لفكر اإلسالم ورشيعته.
وهو الوثيقة التي تنبغي مراجعتها عىل الدوام بأسلوب وا ٍع لنجد فيه
احلوار الذي يتع ّلق بكل قضايا العقيدة ابتدا ًء من فكرة وجود اهلل تبارك وتعاىل
ووحدانتيه إىل األحكام الرشعية.

فكان القرآن يف حياة املسلمني يمثل املرجع واملدرسة التي ينطلق منها
النبي  Kوأصحابه يف األساليب املتنوعة للحوار ،وكانت آياته الرشيفة مت ّثل
الدروس العملية يف جتسيد وصول احلوار إىل هدفه ومبتغاه الذي ارتضاه احلق
تبارك وتعاىل.

* كاتب من الكويت.
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فاحلوار يشكّل األصل يف اإلسالم وما عداه ُيعدّ طارئًا حيتاج إىل دليل عليه؛ إذ إن
الدعوة إىل اهلل والتي كانت تشكّل املحور يف حياة املسلمني يف بداية انطالق الرسالة كانت
قائمة عىل احلوار اهلادف الرصني ،القائم عىل احلكمة والعربة ،والقرآن وهو كتاب السامء ال
ينفك عن التأكيد عىل احلوار يف العالقات مع اآلخر.

ومن خالل مالحظة السلوك العام للمجتمعات اإلسالمية يتبينَّ أن السلوك الشائع
بني أبناء هذه األمة قد ابتعد عماّ رسمته الرشيعة السمحاء من أساليب احلوار وغاياته؛ إذ
إن التصادم وإلغاء بقية األطراف غري املتوافقة واالستبداد بالرأي والتسلط أصبحت سمة
شعارا هلا ،وال ختتص هذه السمة بفئة جمتمعية دون
بارزة يف املجتمعات التي ترفع اإلسالم
ً
أخرى ،بل قد استرشت هذه الظاهرة حتى يف أوساط البيئة امللتزمة دين ًّيا وتتَّخذ من اإلسالم
هوية هلا يف تطبيقها له وفق فهمها الشخيص لنصوصه ،يف إشارة واضحة إىل عدم استيعاب
تقصريا)
(قصورا أو
السبيل الذي رسمه القرآن الكريم يف الدعوة اإلسالمية ،أو اجلهل
ً
ً
بالتطبيق العميل للمنهج القرآين يف احلوار.
ويف هذا البحث املخترص سنعمل عىل تسليط الضوء عىل بعض املسارات التي
رسمها القرآن الكريم حول احلوار وغاياته وأساليبه لتتضح مالمح احلوار الذي ارتضاه
اإلسالم وترتفع بعض الشبهات حوله ليبقى يف األفق جل ًّيا احلوار برؤية إسالمية.

ﷺ مفهوم احلوار واجلدل

احلوار يف اللغة كام ذكره ضمرة ( )2005واحلبيب ( )2013هو مأخوذ من احلور:
ويفصل ضمرة ( )2005يف مادة حور إىل أن احلور:
وهو رجوع عن اليشء وإىل اليشء،
ّ
النقصان بعد الزيادة؛ ألنه رجوع من حال إىل حال ،واملحاورة :املجاوبة ،والتحاور:
وحوارا :جاوبه
التجاوب ،واملحاورة :مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة ،وحاوره حماورة
ً
وجادله ،وحتاوروا :تراجعوا الكالم بينهم وجتادلوا.
اصطالحا فهو مناقشة بني طرفني –أو أطراف -بقصد تصحيح الكالم ،وإظهار
وأما
ً
احلجة ،وإثبات حق ،ودفع شبهة ،ور ّد الفاسد من القول والرأي.
وقد ورد يف القرآن الكريم يف ثالثة مواضع:

َان َله َثمر َف َق َال لِص ِ
احبِ ِه َو ُه َو يحُ َ ِ
او ُر ُه
 .1يف قصة أصحاب اجلنة يف سورة
َ
َ
الكهف{وك َ ُ َ ٌ
َأنَا َأ ْك َث ُر ِمن َْك َمالاً َو َأ َع ُّز َن َف ًرا}(((.

((( سورة الكهف.34 :
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 .2يف نفس القصة { َق َال َله ص ِ
اح ُب ُه َو ُه َو يحُ َ ِ
او ُر ُه َأ َك َف ْر َت بِا َّل ِذي َخ َل َق َك ِم ْن ت َُر ٍ
اب ُث َّم
ُ َ
ِم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم َس َّو َ
اك َر ُجلاً }(((.
اد ُل َك فيِ َزو ِجها وت َْشت ِ
 .3يف صدر سورة املجادلة { َقدْ س ِمع ال َّله َقو َل ا َّلتِي تجُ َ ِ
َكي إِلىَ
ْ َ َ
َ َ ُ ْ
ِ
ِ
يع َب ِص ٌري}(((.
او َر ُكماَ إِ َّن ال َّل َه َسم ٌ
ال َّله َوال َّل ُه َي ْس َم ُع تحَ َ ُ

وأما اجلدال الذي يقوم مقام احلوار ،بل إنه أحد أساليب الدعوة إىل اهلل كام ورد يف القرآن
يل رب َك بِالحِْ كْم ِة وا َملو ِع َظ ِة الحْ سن َِة وج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم
ََ َ َ
َ َ ْ
الكريم {إِلىَ َسبِ ِ َ ِّ
بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِا ُمل ْهت َِدي َن}((( ،فقد جاءت اإلشارة إليه يف سبعة وعرشين موض ًعا
يف القضايا الدينية التي تتع ّلق بالعقيدة واحلياة ،ولكن الطابع الذي يغلب عىل لفظ املجادلة هو
الداللة عىل اللدد واخلصومة ،واجلدال واملجادلة واجلدل كل ذلك ينحى منح اخلصومة أو
والتعصب له ،بدليل ما جاء يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل:
والتمسك بالرأي
بمعنى العناد
ُّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ َ ِ (((
{وم َن
{و َجا َد ُلوا بِا ْل َباط ِل ل ُيدْ ح ُضوا بِه الحْ َ َّق َف َأ َخ ْذتهُ ُ ْم َف َك ْي َ
ف كَان عقاب}  ،وقوله تعاىلَ :
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ (((
فيِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
النَّاس َم ْن يجُ َ اد ُل ال َّله ب َغيرْ ع ْل ٍم َولاَ ُهدً ى َولاَ كتَاب ُمنري}  ،أما احلوار واملحاورة فهي
مراجعة الكالم واحلديث بني طرفني دون أن يكون بينهام ما يدل بالرضورة عىل اخلصومة.
والسبب يف ذلك يرجع إىل الواقع الذي عاشه اإلسالم من حتدٍّ ومواجهة خلصومه ،حيث
إنه كان يقارع حججهم مستخد ًما أسلوب اجلدال ،ويف هذا الصدد ُيشري فضل اهلل ( )1983إىل
أن كلمة (اجلدل) أخذت مدلولاً يوحي بالطريقة التي يتَّخذها املتناظران ،أو املتجادالن ليغرقا
حديثهام بالكالم العقيم الذي قد يقرتب من الرتف الذهني بام يثريه من قضايا جانبية حترف مسار
الفكرة لتدخلها يف متاهات ال يتمكن اإلنسان من اخلالص منها ،وإىل ماذا يكون مآهلا.

التدرب عىل األخذ
حتولت إىل صناعة يقصدها الكثريون لذاهتا من أجل
كام أهنا ّ
ّ
والرد واهلجوم والدفاع يف جمال الرصاعات الفكرية ليس هبدف إثبات احلقيقة ،وإنام إلثبات
الرأي وإن كان باطلاً .

ومع ذلك ال يمكن إطالق سلبية اجلدال؛ إذ إهنا جزء من احلوار ،واحلوار أعم من اجلدال،
يتحول إىل اجلدل ،وإن كان اجلدل يؤيت أكله من هدفية
فإن كان احلوار عقيماً فليس بالرضورة أن ّ
احلوار فبذلك ال يكون اجلدال سلب ًّيا ،فاإلنسان ُفطر عىل مواجهة احلياة وما يواجهه فيها ،فال تستقر
((( سورة الكهف.37 :
((( سورة املجادلة.1 :
((( سورة النحل.125 :
((( سورة غافر.5 :
((( سورة احلج.8 :
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نفسه حتى جيد ما يشفي غليل تساؤالته ويروي ظمأه فيها ،وبذلك يتَّخذ األساليب املختلفة من
احلوار تارة واجلدال تارة أخرى حتى ينتقل من مرحلة الشك إىل مرحلة اليقني ،وبذلك يكون
اجلدال وهو احلوار القائم عىل إقناع وإفحام الطرف املقابل بام يسلم به هو من اعتقاد.

فاحلوار يتم ّثل يف إدارة الفكرة بني طرفني خمتلفني أو أطراف متنازعة ،واجلدال الذي
يتجسد يف إعطاء احلوار قوة العناد للفكرة واإلرصار عليها.
َّ
وبناء عىل املواضع األربعة التي ذكرت آن ًفا والتي ورد فيها اجلدال دون الداللة عىل
اخلصومة واللد يف احلوار ،وهي كام يف قوله تعاىل{ :ولاَ تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب إِلاَّ بِا َّلتِي ِه َي
َ
ِ
ِ ِ
ب َع ْن
و{و َجاد ُلهْ ْم بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن}((( ،ومنها ما مل يقيد باحلسنى { َف َلماَّ َذ َه َ
َأ ْح َس ُن}(((َ ،
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب}(((،
يم َأ َّوا ٌه ُمن ٌ
يم لحَ َل ٌ
الر ْو ُع َو َجا َء ْت ُه ا ْل ُبشرْ َ ى يجُ َ اد ُلنَا فيِ َق ْو ِم ُلوط ( )74إِ َّن إِ ْب َراه َ
يم َّ
إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
او َر ُكماَ إِ َّن ال َّل َه
و{ َقدْ َسم َع ال َّل ُه َق ْو َل ا َّلتي تجُ َ اد ُل َك فيِ َز ْو ِج َها َوت َْشتَكي إِلىَ ال َّله َوال َّل ُه َي ْس َم ُع تحَ َ ُ
ِ
يع َب ِص ٌري}( ،((1يذكر ضمرة ( )2005القواعد العامة للجدل بالتي هي أحسن ومنها:
َسم ٌ
{وإِنَّا َأ ْو إِ َّياك ُْم َل َعلىَ
 .1طلب احلق والبعد عن التعصب ،انطال ًقا من قوله تعاىلَ :
ُهدً ى َأ ْو فيِ َضلاَ ٍل ُمبِ ٍ
ني}( ،((1وهي دعوة واضحة للتخيل عن التعصب وإعالن الرغبة يف
طلب احلق أنّى كان.
 .2التمسك باألخالق الفضيلة واالبتعاد عن أسلوب التجريح واالستهزاء ملا له
من دور يف اتساع رقعة اخلالف بني املتحاورين ،مما يؤول إىل عدم االتفاق ،انطال ًقا من قول
الباري سبحانه وتعاىل{ :ولاَ تجُ َ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب إِلاَّ بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}(.((1
َ
 .3االلتزام باحلوار املنطقي السليم ،وجتنّب احليدة واحليل يف سبيل إرغام الطرف
املقابل عىل قبول ما حيمل املحاور من أفكار ،وقد أسس العلامء قاعدة يف آداب املناظرة
والبحث مفادها «إن كنت ناقلاً فالصحة ،أو مدّ ع ًيا فالدليل».
 .4ألاَّ يكون يف الدليل تناقض وتعارض.
من خالل ما سبق يتبينّ أن اهلدف األسمى الذي يرسمه اإلسالم من احلوار بالصورة

((( سورة العنكبوت.46 :
((( سورة النحل.125 :
((( سورة هود.75 - 74 :
( ((1سورة املجادلة.1 :
( ((1سورة سبأ.24 :
( ((1العنكبوت.46 :
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العامة واجلدال عىل وجه اخلصوص هو الوصول إىل احلق واتباعه والدفاع عنه من خالل
الوسائل املختلفة ،وبذلك تتّضح الرؤية اإلسالمية الرافضة للجدال بمفهومه السلبي عىل
هم هلا يف املجال الفكري
أساس أن يكون فنًّا بذاتهّ ،
يتحول به اإلنسان إىل شخصية جدلية ،ال َّ
سوى غلبة اخلصوم ،وهو ما يرفضه اإلسالم بسبب ما يقوم به هذا النوع من اجلدال من
تشويه الكيان الفكري لإلنسان ،بام يثريه من طريقة تفكريه من االبتعاد عن القضايا البدهيية
يف احلياة ،ويبقى بحسب تعبري فضل اهلل ( )1983مشدو ًدا إىل االفرتاضات البعيدة التي
ّ
تغذي اجلدل وحتجب عن اإلنسان رؤية احلقيقة.
ومن خصائص أسلوب اجلدل:

 .1اعتامده عىل العلم واملعرفة.

 .2إقامة احلجة عىل اخلصم وإفحامه.

تنوع بواعثه ما بني علمية ونفسية واجتامعية.
ّ .3

ﷺ ما هو احلوار املطلوب؟ وما اهلدف منه؟

احلوار قبل أن يكون ألفا ًظا متداولة بني األطراف هو روحية واستعداد نفيس ،يرتبط
أسست هلذا اخليار يف كل جوانب احلياة وشؤوهنا.
بالوجدان والقيم اإلسالمية التي ّ
يذكر املحفوظ ( )2010أن احلوار ال يستهدف شيوع حالة الفوىض يف اآلراء
واملواقف ،وإنام تضييق مساحة اخلالف ،وإبراز عنارص الوحدة واالئتالف ،فباحلوار
تضمحل اخلالفات وتزول أسباب الرصاع ،وتتأكد مفاهيم الوحدة.

يشري التوجيري ( )2015إىل أن احلوار الذي جيب أن ندعو إليه وندخل فيه ونتبناه
هو الذي يستمد من اإلسالم روح االعتدال ،من نبذ التطرف انطال ًقا من قوله تعاىلُ { :ق ْل
َيا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
َاب َت َعا َل ْوا إِلىَ ك َِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم َألاَّ َن ْع ُبدَ إِلاَّ ال َّل َه َولاَ نُشرْ ِ َك بِ ِه َش ْي ًئا َولاَ
ِ
َّخ َذ بع ُضنَا بع ًضا َأربابا ِمن د ِ
ون ال َّل ِه َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْس ِل ُم َ
ون}( ،((1فهي
َْ ً ْ ُ
َْ
َيت َ ْ
دعوة إىل احلوار الراقي واهلادف املوصل إىل احلقيقة بعيدً ا الرصاع واخلصومة ،فاحلوار جيب
أن حيمل من السعة والشمول ما يمكن أن يوصل إىل احلقائق مادامت اهلدف املنشود ،مما
يعود بالنفع عىل املجتمع يف هناية املطاف.
فضلاً عن أن احلوار رضورة مطلوبة يف ظل التصادم القائم بني احلضارات والذي

( ((1سورة آل عمران.64 :
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سيستمر الرصاع فيها مادام احلوار منعد ًما بني أطرافها ،وسيكون املعسكر الرشقي هو الطرف
اخلارس حتماً يف هذا الرصاع؛ ملا يمتلكه الغرب من آليات قادرة عىل اخرتاق املجتمعات
الرشقية دون أن يشعر أبناؤها هبذا اخلطر ،ومن املالحظ أن فقدان اهلوية الرشقية أحد أبرز
معامل االخرتاق الذي يقوم به الغرب نتيجة ضعف القدرة عىل احلوار مع احلضارة األخرى،
بل إن الضعف يكمن يف عدم القدرة عىل احلوار الداخيل بني أبناء املجتمع الواحد مما أ ّدى إىل
قادرا عىل الصمود أمام الرصاع احلضاري مع الغرب.
ضعفه وتفككه ،وبذلك مل يكن ً
إن الرضورة احلضارية تفرض أن يكون يف األمة وعي مزدوج لعملية احلوار ،وعي
عىل مستوى احلوار الثقايف واإلنساين الذي وصلت إليه املجتمعات املتقدّ مة بني أفرادها
وتلمس
وتياراهتا ومدارسها الفلسفية والفكرية ،ووعي عىل مستوى الواقع اإلسالمي
ُّ
املمكنات املتوفرة النطالق العملية احلضارية والعقبات التي حتول دون ذلك.

إن للحوار أكثر من قيمة ودور عىل صعيد البناء املعريف الفكري يستعرضها كل من
الصفار ( )2012وحمفوظ ( ،)2010فضلاً عن أنه سبيل للبحث عن احلق ،ومن هذه القيم:

 .1مراجعة الرأي

يعترب احلوار املجدّ د للنشاط الفكري لإلنسان والعامل عىل حتريك ركود الفكر لديه،
فمن خالل احلوار يعمل املرء عىل مراجعة آرائه معرض حواره مع اآلخرين ،ومواجهته
ٍ
حينئذ من صحة رأيه وثبات دالئله ،وقد يكتشف الثغرات ونقاط
لتساؤالهتم ،فيتأكد
الضعف يف وجهة نظره من خالل احلوار مع الطرف املقابل فيعمد عىل تغيري ذلك الرأي
الباطل واعتناق الرأي الصواب.

 .2معرفة الرأي اآلخر

احلوار بني البرش هو الوسيلة املثىل للتعارف بينهم ،لذلك أكد القرآن عىل هذه
القيمة ،واعترب التعدّ د واالختالف إنام هو من أجل التعارف وكرس حواجز اجلهل املتبادل
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن
وصولاً إىل تعميق أوارص التفكري احلر والسليم ،قال تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
َ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}( ،((1ومن هذا
املنطلق يتيح احلوار لإلنسان فرصة االطالع عىل الرأي اآلخر بشكل مبارش وواضح ،فعادة
ما يصاحب االختالفات الفكرية رصاعات ونزاعات تؤدي إىل التعتيم عىل رأي كل طرف
مبتورا مضطر ًبا.
من ساحة الطرف اآلخر ،وتشوهيه ،وحتريفه ،ونقله
ً
( ((1سورة احلجرات.13 :
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 .3احلوار للدعوة واإلقناع

إن أفضل الطرق التي يتبنّاها اإلنسان يف تعزيز موقعية الفكر الذي يتبناه ،والتبشري
قادرا عىل
به هو سلوك أسلوب احلوار مع اآلخرين ،فمن خالل هذا احلوار يكون املحاور ً
كسب األطراف األخرى وإقناعهم ،أو عىل األقل حتييدهم حتى ال يقفوا موقف الضد
املعادي ،كام يمكن أن يعطي املحاور من خالل حواره الصورة الواقعية ملا يعتقد بدلاً من أن
مشوهة ناقصة من جهات أخرى.
تصلهم صورة ّ

 .4حركة املعرفة

يساهم احلوار يف تنشيط حركة املعرفة والثقافة يف املجتمع ،فقد تتكامل اآلراء ،وترتاكم
التجارب املعرفية عرب التفاعل احلواري ،فيعترب ذلك مكس ًبا لساحة املعرفة والثقافة التي تنضج
من خالل احلوار .فالدعوة إىل احلوار إنام هي لكرس حواجز اجلهل ،وتعميق عوامل املعرفة
التي تعمل عىل تشييد أركان البناء املعريف فتنمو وتزدهر عرب األفراد املتحاورة يف املجتمع.

 .5من أجل السالم

يؤدي احلوار وظيفة مهمة عىل صعيد حتقيق االستقرار والسلم االجتامعي ،ذلك ألن
كبريا من املشاكل واألزمات يف العالقات االجتامعية تنشأ من جهل الناس بعضهم ببعض،
قسماً ً
وتصور كل طرف اآلخر عىل غري حقيقته وذلك بسبب التباعد والقطيعة ،أو حلدوث سوء ظن
أو سوء فهم ،فمن خالل احلوار من املمكن تفادي الوقوع يف صدام اجتامعي من خالل التالقي
والتحاور بني األطراف ،ليتم الكشف باحلوار عن حقائق األمور ووضعها يف نصاهبا الصحيح،
أو عىل األقل يساهم احلوار يف ختفيف حدة التوتر والتشنّج واالنفعال ،فاحلوار يعمل عىل
حمارصة سوء الفهم ،وكذلك يف املقابل يعمل عىل زيادة عوامل الثقة املتبادلة وأسباب التعاون
والتضامن عىل قاعدة «رأي صواب حيتمل اخلطأ ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب».

ومن اجلدير باالهتامم ما يذكره الصفار ( )2012من أن حالة االستقرار السيايس
واالجتامعي يف املجتمعات الغربية ال يمكن إرجاعها إىل عدم وجود حالة االختالف يف
والتنوع عندهم يف األعراق والديانات واملذاهب
الرأي واملصلحة ،بل قد يكون التعدّ د
ّ
واألحزاب يفوق ما هو موجود يف الوسط الرشقي ،ولكنهم ينعمون بوجود املؤسسات التي
تقوم عىل عملية احلوار عىل الصعيد السيايس واالجتامعي ،يعاجلون من خالهلا املشكالت،
وحيتوون األزمات ،وبذلك كان احلوار جز ًءا من نظام حياهتم يف اإلدارة السياسية والعمل
االجتامعي واملؤسسات العلمية ووسائل اإلعالم.
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ﷺ املنطلق اإلسالمي للحوار

تطور املجتمع ويقيس مدى نضجه عىل
احلوار هو املظهر احلضاري الذي يعكس ّ
وسالحا من أسلحة السجال الثقايف واملعركة احلضارية
الصعد املختلفة ،كام أنه يعترب قوة
ً
عرب توظيفه يف الدفاع عن املصالح العليا لألمة ،ورشح قضاياها واهتامماهتا ،وتبليغ
رسالتها ،ودرء املفاسد عنها ،وبذلك يكون الرقي احلضاري هو املنشود من خالل احلوار
وفق الرؤية اإلسالمية عىل الصعيد الديني بالدرجة األوىل والصعد املختلفة بالدرجة الثانية
كاالجتامعي والسيايس والثقايف ...إلخ.
ولكي يؤيت احلوار ثامره كان لزا ًما أن ينطلق من مناخ وبيئة حتمل من العوامل ما
تساهم يف أن يكون ذا طريقة علمية منتجة بعيدً ا عن أن يكون عملاً ض ّي ًقا عقيماً يف الشكل
واملضمون.
فقد أوىل اإلسالم الكثري من االهتامم يف عنارص احلوار بتفاصيلها الدقيقة من خالل
التخطيط العميل يف بناء القاعدة األساسية للحوار الذي قام به رسول اهلل  Kمسرتشدً ا
بالقرآن الكريم ،ابتدا ًء من املحاور الذي يقود عملية احلوار ،وشخصية الطرف املقابل من
حيث احلالة النفسية التي تعرتيه وهو يعيش حالة احلوار ،انتها ًء بمامرسة األسلوب الذي
يستطيع أن يقود اآلخرين إىل الفكرة وال ينفرهم منها.
يذكر فضل اهلل ( )1983أن العنارص الواجب توافرها يف عملية احلوار مخسة ،وهي
عىل النحو التايل:

 .1شخصية املحاور الذي يدير عملية احلوار

ينبغي عىل املحاور أن يراعي بعض النقاط األساسية ليتمكن من قيادة حوار ناجح
تتحقق من خالله األهداف املرجوة من عملية احلوار ،كأن يملك الطرفان احلرية الفكرية
الكاملة للتعبري عن املعتقد املعتنق الذي تالزمه الثقة بالفكرة املستقلة ،دون أن يقع أحد
األطراف حتت وطأة اإلرهاب الفكري فتتضاءل معه ثقته بالفكرة مما يؤدي إىل تضاؤل قابليته
ٍ
عندئذ قدرته عىل احلركة الفكرية ،وبذلك يكون صدى
ألن يكون طر ًفا يف احلوار ،فيفقد
لألفكار التي يتلقاها دونام التعبري عن مكنون أفكاره التي اهتزت بفعل اإلرهاب الفكري.

 .2شخصية الطرف اآلخر للحوار

عىل من يقوم بالوغول يف عملية احلوار من الطرفني أن يستعد استعدا ًدا نفس ًّيا لقبول
حتول املوقف إىل جدل عقيم ال يراد منه سوى
النتائج احلاسمة التي يقود إليها احلوار ،وإلاَّ َّ
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تسجيل موقف االعرتاض واللدد ،واالستعراض اللفظي التي ال طائل من ورائه سوى
بناء احلواجز التي تن ّفر األفراد بعضهم عن بعض ،وذلك بسبب القناعة املسبقة غري القابلة
للتغيري مهام كانت األدلة قاطعة تب ًعا للدوافع الذاتية واالجتامعية التي ال ربط هلا بالقناعة
{و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْست َِم ُع
املرتكزة عىل احلجة والربهان ،ويف هذا املقام يقول احلق تبارك وتعاىلَ :
ِ
إِ َل ْي َك َو َج َع ْلنَا َعلىَ ُق ُلوبهِ ِ ْم َأ ِكنَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َوفيِ َآ َذانهِ ِ ْم َو ْق ًرا َوإِ ْن َي َر ْوا ك َُّل َآ َي ٍة لاَ ُي ْؤمنُوا بهِ َا َحتَّى
وك يجُ ِ
اد ُلون ََك َي ُق ُ
ني}(.((1
ول ا َّل ِذي َن َك َف ُروا إِ ْن َه َذا إِلاَّ َأ َساطِ ُري الأْ َ َّولِ َ
إِ َذا َجا ُء َ َ

 .3خلق اجلو اهلادئ للتفكري املستقل

لعل أحد أكثر العنارص أمهية يف الوصول إىل اهلدف من عملية احلوار هو وجود
األجواء اهلادئة للتفكري ،واالبتعاد عن األجواء االنفعالية التي تُبعد اإلنسان عن الوقوف
مع نفسه وقفة تأمل وتفكري ،ونتيجة هلذا الشحن االنفعايل قد خيضع الفرد لسيطرة البيئة
االجتامعية التي تكتسيها يف كثري من األحيان أجواء احلامس لفكرة معينة ،أو رفض أخرى،
فيستسلم هلا اإلنسان استسال ًما ال شعور ًّيا ،األمر الذي يفقد فيه هذا املرء استقالله الفكري،
وبذلك يكون صدى صوت لآلخرين.
ويف حال أن غرق أحد املتحاورين يف التوتر أو احلامس الالشعوري الذي يدفع باجتاه
الصدام أثناء احلوار ينبغي عىل املحاور أن يلتفت إىل رضورة التخفيف من وترية احلدة
الناشئة عن احلامس واالنجذاب العاطفي ليعود احلوار إىل أصل انطالقه ،وهي الفكرة
وأسسها األصيلة من جديد.

 .4معرفة املتحاورين بموضوع احلوار

ال بد للفكرة أن تكون يف غاية الوضوح بالنسبة للمتحاورين ،فال يكتنفها أي
غموض يف طريق اإلثبات أو النفي ،حيث إن املعرفة جتعل املتحاورين بدرجة من الوعي ملا
يطرح من أفكار أثناء عملية احلوار ،وجيعل األطراف املتحاورة قادرة عىل متييز نقطة البدء
يف احلوار ،وطرق اخلوض فيه ،واالنتهاء منه ،من خالل وضوح الرؤية ،وهدوء الفكر،
ولطف الكلمة.

 .5أسلوب احلوار

الطريق الذي يرسمه اإلسالم بالنسبة للمتحاورين يف عملية احلوار هي الطريقة
أساسا للرصاع –انطال ًقا من النظرة اإلسالمية للرصاع عىل
السليمة التي تعتمد عىل اللني
ً

( ((1سورة األنعام.25 :

احلوار برؤية إسالمية

147

أنه وبمختلف مستوياته وجماالته إنام هو وسيلة للوصول إىل اهلدف -وبام أن اإلسالم هو
احلق فينبغي استخدام الوسائل إىل تساهم بأن يفتح اآلخرون قلوهبم وعقوهلم عىل هذا
احلق ،وال يكون ذلك إلاَّ بالكلمة الط ّيبة املرنة ،بعيدً ا عن السلبيات القاسية ،فكان اإلسالم
يرفع شعار (بالتي هي أحسن) عىل الدوام ،وبذلك ينطق القرآن بتلك احلقيقة يف قوله تعاىل:
ني (َ )33ولاَ ت َْست َِوي
{و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْولاً ممِ َّ ْن َد َعا إِلىَ ال َّل ِه َو َع ِم َل َصالحِ ًا َو َق َال إِنَّنِي ِم َن المُْ ْس ِل ِم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ()34
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َفإ َذا ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ُه َوليٌِّ حمَ ٌ
الحْ َ َسنَ ُة َولاَ َّ
ِ
ِ
اها إِلاَّ ُذو َح ٍّظ َعظي ٍم}(.((1
اها إِلاَّ ا َّلذي َن َصبرَ ُ وا َو َما ُي َل َّق َ
َو َما ُي َل َّق َ
كام ينبغي أن يتحىل ببعض الصفات القادرة التي حتفظ للحوار هدوءه ومساره بعيدً ا
عن التصادم.
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 -2احلبيب ،طارق بن عيل .)2013( .كيف حتاور (ط .)2الرياض :مؤسسة قرطبة
للطباعة والتوزيع والنرش.
 -3الصفار ،حسن بن موسى .)2012( .احلوار واالنفتاح عىل اآلخر (ط.)2
بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي.

 -4ضمرة ،معن حممود عثامن .)2005( .احلوار يف القرآن الكريم (رسالة ماجستري).
جامعة النجاح الوطنية .فلسطني.

 -5فضل اهلل ،حممد حسني .)1983( .احلوار يف القرآن قواعد – أساليبه – معطياته
(ط .)2بريوت :الدار اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع.
 -6حمفوظ ،حممد جاسم .)2010( .احلوار أوالً ودائ ًام .الدمام :مركز آفاق
للدراسات والبحوث.
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الدكتور علي بن مبارك*

ال نبالغ إذا ذهبنا إىل القول ّ
بأن االسترشاق أ ّثر يف الدراسات العربية
اإلسالمية تأثريه يف الدراسات الغربية املتع ّلقة بقضايا املسلمني ومشاغلهم
منهجا ورؤي ًة
الدينية واملعرفية ،وعىل هذا األساس استطاع االسترشاق
ً
وتنوع ت ّياراهتا ومعارفهاّ ،
يوجه
وأن ّ
أن خيرتق الثقافة اإلسالمية يف تعدّ دها ّ
الدراسات املتع ّلقة هبا وجهة جديدة اختلفت عن سابقاهتا ،ولئن أدرج إدوارد
سعيد((( هذا االخرتاق ضمن مرشوع مضبوط قديم حديث فإنّه كشف عن
أمهية البحث يف أثر االسترشاق يف الثقافة العربية.
ولقد دفع ارتباط االسترشاق الوثيق بالدراسات العربية اإلسالمية
املعارصة عد ًدا من الباحثني إىل االهتامم هبذا املشغل والنظر فيام ُيسميه سايس
سامل احلاج((( «الظاهرة االسترشاقية وأثرها يف الدراسات اإلسالمية» ،وحديثه
* باحث من تونس ،جامعة قرطاج ،الربيد اإللكرتوينbenmbarek.alii@yahoo.fr :

((( راجع يف ذلك كتابه :االسترشاق ..املعرفة ،السلطة ،اإلنشاء ،بريوت :مؤسسة األبحاث
العربية ،ط.2003 ،6
((( سايس سامل احلاج ،نقد اخلطاب االسترشاقي ..الظاهرة االسترشاقية وأثرها يف الدراسات
اإلسالمية ،بريوت :دار املدار اإلسالمي ،ط.2002 ،1
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عن االسترشاق باعتباره ظاهرة يؤكّد وعيه بأمهية دراسة املسألة من منظور علمي يساعدنا
عىل فهم هذه الظاهرة ،وفهم ذواتنا من خالهلا.

اهتم الباحثون بتجارب عربية إسالمية متعددة((( ،ورصدوا أثر االسترشاق
ولئن ّ
خص «أثر االسترشاق يف أدبيات التقريب» ببحث واحلال ّ
أن هذه
فيها فإنّنا ال نجد من ّ
األدبيات ُحبىل بطيف االسترشاق ومليئة هباجس الر ّد عىل املسترشقني ،وعرض أفكارهم،
والنسج عىل منواهلم من حيث مناهج التحليل وكيفية عرض املعطيات ونقدها.
ّ
البحثي الض ّيق ،فإنّنا
وألن جتارب التقريب كثرية ال يمكن حرصها يف هذا املجال
ّ
الرواد ،وال نقصد بالريادة غري الريادة يف الزمان والسبق يف نقل
ركّزنا اهتاممنا عىل جتربة ّ
مشاغل التقريب ،وتتم ّثل جتربة الريادة هذه يف أعامل مجاعة التقريب((( بالقاهرة املنشورة
املتنوعة اهتام ًما
يف املج ّلة الناطقة بلسان حاهلا «رسالة اإلسالم»((( ،ولقد وجدنا يف مقاالهتا ّ
كبريا ومتفاوتًا باالسترشاق واملسترشقني ممّا دفعنا إىل البحث يف هذا املوضوع.
ً

ولقد ارتأينا أن نلج إىل هذا املبحث من خالل ثالثة مداخل فصلنا بينها فصلاً منهج ًّيا،
األول االسترشاق بام هو مؤامرة
نظرا لتداخلها وتقاطعها يف مواطن عديدة ،ويتع ّلق املدخل ّ
ً
يتطرق
تندرج ضمن جمموعة من املؤامرات حتاك ضد العرب واملسلمني ،أ ّما املدخل الثاين ّ
لالسترشاق بام هو حم ّفز ثقايف ومعريف يدفع إىل تعديل مناهج دراسة الفكر اإلسالمي ،ولقد
خصصنا املدخل الثالث للحديث عن االسترشاق بام هو مدرسة أ ّثرت بطريقة رصحية دون
ّ
تر ّدد يف أدبيات التقريب ،وكأنّنا انتقلنا من خالل هذه املداخل من وضع مقاومة مارسها
نسبي بتلك
منهجا ومعرف ًة إىل وضع قبول
بعض حمرري «رسالة اإلسالم» ضدّ املسترشقني
ً
ّ
املناهج واملعارف إىل مت ّثل كليّ هلا جعل من خطاب بعض رجال التقريب قري ًبا إىل حدّ بعيد
((( يندرج يف هذا اإلطار كتاب نديم نجدي :أثر االسترشاق يف الفكر العريب املعارص عند إدوارد سعيد،
حسن حنفي ،عبد اهلل العروي ،بريوت :دار الفارايب.2005 ،
وترأسها حممد عيل علوبة باشا (ت 1375هـ1956 /م)،
((( تأسست «مجاعة التقريب» بالقاهرة سنة ،1946
ّ
وقادها جمموعة من العلامء من قبيل عبداملجيد سليم (ت1374هـ1955 /م) ،وحممد مصطفى
املراغي (1364هـ1945 /م) ،ومصطفى عبدالرازق (ت 1366هـ1946 /م) ،وحممود شلتوت
(ت 1383هـ1963 /م) ،وحممد املدين (ت 1388هـ1968 /م) ،وعيل اخلفيف (ت 1398هـ/
1978 – 1891م) ،وعبد العزيز عيسى (ت 1415هـ1994 /م) ،وآية اهلل آغا حسني الربوجردي،
وحممد تقي الدين القمي ،وحممد آل حسني آل كاشف الغطاء ،والسيد عبداحلسني رشف الدين املوسوي،
القمي األمانة العامة للجامعة.
وحممد جواد مغنية ،وصدر الدين رشف الدين ....وتولىّ حممد تقي ّ
األول سنة  ،1949وتو ّقفت املجلة عن
((( أصدرت دار التقريب بالقاهرة جملة «رسالة اإلسالم» يف عددها ّ
الصدور سنة ( 1972العدد .)60
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والطريف أنّا وجدنا ما يد ّعم هذا التقسيم الثالثي يف نصوص «رسالة اإلسالم»
ذاهتا ،ويف هذا اإلطار حاول عبداملتعال الصعيدي يف مقاله «استقبال بعض علامئنا لطالئع
احلضارة األوروبية» أن يرصد ظاهرة تأ ّثر املسلمني باملسترشقني يف بحوثهم ومؤ ّلفاهتم
مستخف هبذه الطالئع،
ورصح بقوله :ويف هذا اختلف شعورنا اختال ًفا عجي ًبا ما بني
ٍّ
ّ
العتزازه بامضيه وأنه ال نقص فيه ،وما بني مبهوت إىل حدّ الشعور بالعجز ،وما بني معتدل
التعصب ملاضيه عن النظر ملستقبله ،ومل يبخس نفسه فينزل هبا عن
يف شعوره مل ُيعمه
ّ
غريه»(((.
صح اعتبارها صدمة،
وكأنّه بذلك يرصد ثالثة جتليات لـ«صدمة االسترشاق» إن ّ
ولقد حاول رئيس حترير املجلة((( يف عدد الحق أن يرصد أكثر ظاهرة تأثري االسترشاق
(((
عما جال
يف فكر املسلمني ونفوسهم ودراساهتم ووجد يف آراء حممد املبارك خري تعبري ّ
بخاطره فنقلها قائلاً « :فذكر أن املسلمني يف صلتهم باملسترشقني تل ّقوا منهم بادئ األمر
قوهلم بالتصديق والطاعة له ،ثم تلت ذلك فرتة أخرى هي أهنم ابتدؤوا يناقشون بعض ما
يقولونه هلم ،ثم جاءت املرحلة األخرية اليقظة ،وفيها يرفض املسلمون كالم املسترشقني
ألنه اتضح هلم أنه مصطنع باسم البحث والعلم ،وهو غرض وهوى»(((.
تضمنت آراء املبارك خلفية أيديولوجية واضحة رافضة لالسترشاق ،فإنّه أكّد
ولئن ّ
بطريقة أو بأخرى ّ
أن أثر االسترشاق يف النفوس واألفكار متعدّ د التجليات ومتغيرّ  ،وليس
وصفة جاهزة يمكن سحبها عىل خمتلف األدبيات واخلطابات.

 أولاً  :االسترشاق بام هو مؤامرة «اخلطاب املأزوم»

يمكن لنا أن نرصد عدّ ة مظاهر هلذا اخلطاب «املأزوم» الذي عكس أزمة حقيقية
عاشها الفكر اإلسالمي (وما زال يعيشها) تتع ّلق بعالقته باآلخر الذي تك ّلم بلسانه،
رشع السياق التارخيي ملثل هذا
وبحث يف جماالت اعتقد أهنا من اختصاصه دون غريه ،ولقد ّ
التعامل مع االسترشاق ،إذ ما زال االستعامر عندها ّ
حيتل أغلب الدول العربية واإلسالمية،
((( عبد املتعال الصعيدي ،استقبال بعض علامئنا لطالئع احلضارة األوروبية ،جملة رسالة اإلسالم ،السنة ،5
عدد  ،19 /3يوليو  ،1953ذو القعدة  1372هـ ،ص .307
((( وهو حممد حممد مدين.
ٍ
عندئذ.
((( عضو الربملان السوري وأستاذ الرشيعة بكلية احلقوق باجلامعة السورية
((( رئيس التحرير ،أنباء وآراء ،رسالة اإلسالم العدد  ،37ص .105
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ولقد أظهر للمسلمني من سوء املعاملة ما أظهر ،ممّا و ّلد حقدً ا انعكس عىل املجال الثقايف
واملعريف ،فاقرتن االسترشاق عند بعضهم باالستعامر ،وسنعتمد يف تبينّ ذلك جمموعة من
املداخل ّ
لعل أمهها «الر ّد عىل املسترشقني» ،وسنتناول هذه املداخل وفق الرتتيب التايل:
 -الر ّد عىل املسترشقني.

رش ال حاجة له.
 -االسترشاق ّ

 االسترشاق سبب الفتن والتفكك. -االسترشاق والتبشري.

 -االسترشاق واالستغراب.

 -أثر االسترشاق يف الباحثني العرب الشبان.

 -1الر ّد عىل املسترشقني

سنركّز حتليلينا يف هذا املدخل عىل سلسلة كتبها عبدالوهاب محودة ،ونرشها متتالية
يف جملة «رسالة اإلسالم» وعنوان هذه السلسلة« :من زالت املسترشقني» ،وقصد من خالهلا
كام أوحى بذلك العنوان -ختطئة املسترشقني ،وبيان هشاشة أفكارهم وسذاجة آرائهم ،ممّاجيعلنا أمام خطاب سجا ّيل ( )Discours Polémiqueبامتياز ،إذ ّ
إن اهلدف من عرض آراء
التعرف عليهم ،بل التهكّم عليهم وانتقادهم
املسترشقني ومناهجهم ليس التعريف هبم أو ّ
يتأسس عادة عىل
انتقا ًدا الذ ًعا خيرج أحيانًا عىل إطار املعقول ،وهذا النوع من اخلطاب ّ
مفهوم الشجار والعراك واحلرب بمفهومها الكالمي(.((1

ولقد حاول عبدالوهاب محودة تت ّبع تارخيية االسترشاق ،مرك ًّزا عىل اخللفيات الدينية
األول من سلسلته عىل فضح املسترشقني ،وتأكيد ارتباطهم
املؤسسة له ،وعمل يف مقاله ّ
بمشاريع الغرب ومؤامراته ضدّ الرشق« ،وهم يستعينون يف ذلك بشتى الطرق منها نرش
املسترشقني ملؤلفات كلها سموم وطعون يف أسلوب جذاب ،وثوب شفاف من التفكري احلر
( ((1انظر للتوسع :غليا يونوشافسكي ( )Yanoshevsky Galiaإذ ذهبت ّ
أن اخلطاب السجايل «يتمثل يف
نصني عىل األقل يتقابالن ويتشاجران ،سواء تع ّلق األمر بـ«كتاب سجايل» ( )ouvrage polémiqueأو
سجل حضوره يف هذا اخلطاب أو ذاك».
إنتاج خطايب ( )production discursiveور ّبام ّ

«Il s’agit de deux textes au moins qui se confrontent et s’affrontent, soit, d’un
“ouvrage polémique”: d’une production discursive où s’inscrit le discours de l’autre (de
la polémique à la politique journalistique, in Recherche et communication, n20, 2003».
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اخلداع ،ولنا شباب يقرأ تلك الطعون يف مؤلفاهتم بلغاهتم تارة ،وبام يرتجم له أخرى إىل
اللغة العربية وينرش بني ظهرانينا ،فإذا مل نقم بتفنيد آرائهم ،وتزييف اعرتاضاهتم ،والكشف
يروجون لتلك
عن خبيئهم ،عششت تلك الشبه يف أفكار شبابنا فنشؤوا ملحدين زنادقةّ ،
الشبه وينرشون لتلك األباطيل ،وينظرون إىل الدين نظرهتم إىل ثوب ٍ
بال ٍّ
رث ،ويطريون مع
األفكار اإلحلادية واآلراء اإلباحية»(.((1

سيخصص
الرافض لالسترشاق وأهله ،ولذلك
ّ
ونكتشف من خالل كالمه موقفه ّ
عدّ ة مقاالت متتالية يف الر ّد عىل بعض مواقفهم ،فر ّد عىل «نولدكه »Theodor Nöldeke
(« )1930 - 1836شيخ املسترشقني األستاذ نولدكه وهو من كبارهم وعمدهتم ،وأهم
مؤلفاته يف األملانية ،منها تاريخ القرآن نال عليه اجلائزة يف األكاديمية الفرنساوية»( ((1ألنّه
ماثل بني القرآن والتوراة من حيث البنية واألسلوب.

(((1

كام ر ّد يف مقاله الثاين عىل «جولد تسيهر  )1921 - 1850( »Goldziherفيام يتع ّلق
القراء ،ال
بمسألة القراءات إذ ذهب إىل «أن االختالف يف القراءات إنام كان عن هوى من ّ
عن توقيف ورواية»( ،((1من جهة أخرى ر ّد عبدالوهاب محودة عىل املسترشق «جوينبل
 »Juynbollصاحب مادة «حديث» يف دائرة املعارف اإلسالمية ،و«جولد تسيهر» يف كتابه
«العقيدة والرشيعة»( ،((1و«الفريد جيوم  )1966 - 1888( »Alfred Guillaumeيف كتابه
«اإلسالم» ،إذ ذهب ك ّلهم إىل ّ
أن «األحاديث موضوعة وال يمكن االعتامد عليها»(.((1
ولقد آمله أن «شايع املسترشقني يف هذه اآلراء مع األسف نفر من الباحثني املعارصين،

( ((1عبدالوهاب محودة ،رسالة اإلسالم ،دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية بالقاهرة ،السنة  ،9يناير
 ،1957مجادي اآلخرة 1376هـ ،عدد  ،33ص.64
ّ
( ((1وهو مسترشق أملاين ،ولد يف هاربورج بأملانيا ،وتعلم يف عدة جامعات ،وانرصف إىل اللغات السامية
والتاريخ اإلسالميُ ،فعينّ أستا ًذا هلام يف العديد من اجلامعات ،وكان حيسن اللغات الرشقية ،فضلاً عن
معرفته بلغات الغرب.
( ((1عبدالوهاب محودة ،املصدر نفسه ،ص.64
( ((1عبدالوهاب محودة ،من زالت املسترشقني ،رسالة اإلسالم ،السنة  ،9عدد  ،34 /2أبريل ،1957
رمضان  ،1376ص.173
( ((1يقصد كتابه:

Le Dogme et la Loi de l›Islam. Paris: librairie Paul Geuthner, 1920. Traduction
française par Félix Arin de l›ouvrage paru en 1910 en allemand. 315 pages.

( ((1عبدالوهاب محودة ،من زالت املسترشقني ،رسالة اإلسالم ،السنة  10عدد ،39 / 3حمرم 1378هـ،
يوليو 1958م ،ص.311
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فرصحوا يف تأليفهم ّ
بأن قيمة األحاديث يف نظرهم ضئيلة وال يصح االعتداد هبا»(.((1
ّ

املتعجلة يف سلسلة «من زالت املسترشقني» ّ
أن الكاتب
نخلص من خالل هذا اجلولة
ّ
أظهر عداء لالسترشاق وأهله واملتأثرين به ،ولكنّه يف احلقيقة كشف عن وجه من وجوه
التأ ّثر باالسترشاق ومقوالته ،إذ نجح اخلطاب االسترشاقي يف استفزاز بعض املحافظني
ودفعهم إىل التفكري يف حلول ملا طرحه املسترشقون من إشكاليات خطرية تتع ّلق بالفكر
الردود بطريقة تقليدية آحادية
اإلسالمي وتاريخ احلضارة اإلسالمية ،ورغم ورود هذه ّ
حوارا خف ًّيا ساكنًا ال يكاد يسمع بني ذات إسالمية حتاول بناء نفسها
الوجهة ،فإنّه يعكس
ً
هم الدراسات اإلسالمية
من جديد وزائر «متط ّفل» سحب من حتت أقدام علامء املسلمني ّ
فصنّف فيها وأبحر.

رش ال حاجة إليه
 -2االسترشاق ّ

يعكس هذا املدخل خو ًفا مبال ًغا فيه من بعض رواد التقريب األوائل من املسترشقني
نتحسس هذا املنزع يف جمموعة من املقاالتّ ،
مهها مقال
واسترشاقهم ،ويمكن لنا أن
لعل أ ّ
ّ
لبيب السعيد «حول دعاوي بعض املسترشقني رجاء إىل علامء املسلمني» ،وفيه أثار مسألة
اختالف القراءات وتناول باألساس آراء تيودور نولدكه ( )NoeIedekeوإجناست
جولد سهري ( )GoIdziher Ignaczوآرثر جفري (،)1959-1892( )Athur Jeffery
«رش الثالثة» «ألنّه «أخطأ يف
واعترب جولد سهري يف كتابه «مذاهب التفسري اإلسالمي» ّ
فهم النصوص واشتبه عليه املتواتر من القراءات بالشاذ واملشهور بالشاذ ..كان منهجه
مهه أن جيد شي ًئا يستطيع به –ولو بالتدليس -أن يد ّلل عىل ّ
أن
ملتو ًيا
ً
منحازا ،فقد كان مبلغ ّ
(((1
القراء» .
االختالف يف القراءات ليس عن توقيف ورواية ،وإنام عن هوى من ّ

كذلك انتقد آرثر جفري الذي حاول يف مقدمته لكتاب «املصاحف»( ((1البن
أيب داود« ،حتريف تاريخ القرآن عن بعض مواضعه» مستندً ا إىل دعاوى نولدكه وشويل
تطورت عىل األيام ،ومعنى هذا ّ
( )Schwallyإذ أكد ّ
أن اهلل مل ينزل القراءات
أن «القراءات ّ
(((2
بالشكل املتواتر عند املسلمني» .
( ((1عبدالوهاب محودة ،املصدر نفسه ،ص.312
( ((1لبيب السعيد ،حول دعاوي بعض املسترشقني رجاء إىل علامء املسلمني ،رسالة اإلسالم ،عدد .60
( ((1كتاب املصاحف أليب بكر عبد اهلل بن أيب داود سليامن بن األشعث السجستاين ،حققه :آرثر جفري
وصدر يف عدّ ة طبعات.
( ((2آرثر جفري ،مقدمة كتاب املصاحف ،املصدر نفسه ،ص.68
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ورغم ّ
رشا بل هي متداولة حتى داخل الفضاء الثقايف
أن هذه اآلراء ال مت ّثل ًّ
اإلسالميّ ،
فإن لبيب السعيد اعتربها عملاً شني ًعا ،إذ «املسترشقون هبذا حياولون رضبنا
يف مقتل ،حياولون تشكيكنا يف قاعدة اإلسالم وأساسه ،وأصل األصول يف حياتنا إىل يوم
القيامة»(.((2
وعىل هذا األساس استنفر لبيب ّ
كل علامء املسلمني ملقاومة هذا اخلطر ،ودعا إىل
اتخّ اذ جمموعة من اإلجراءات ،خلّصها يف النقاط اخلمس التالية:
« -1التصدي العلمي العاجل آلراء املسترشقني ..حول القرآن والكشف عن حقيقة
مقاصدهم ،وفساد مناهجهم ،مع دحض حججهم وإبطال دعاوهيم»(.((2
« -2تشجيع ُمقرئي الروايات القرآنية غري رواية حفص الذائعة يف مرص»(.((2

« -3رفض الفكرة التي يدعو إليها اآلن بعض املفكرين املسلمني والتي ترمي إىل
طرح الروايات القرآنية املتواترة واملشهورة غري رواية حفص عن عاصم ،بقصد توحيد
طريقة التالوة»(.((2

« -4الروايات القرآنية املتواترة واملشهورة ك ّلها معجزة ،وكلها من عند اهلل وال جيوز
رش ًعا املفاضلة بينها كام حيرم إمهال إحداها»(.((2
« -5توفري عدد التوتر الرشعي من احلفاظ ّ
لكل رواية من تلك الروايات»(.((2

ونخلص ّ
رواد التقريب تعامل مع االسترشاق من خالل عقلية استنفار
أن بعض ّ
وحروب ،جتعلنا ال نخرج من جمال «احلروب الدينية» القائمة عىل اخلطابات واخلطابات
املضادة ،وتقوم هذه العقلية عىل سوء الظ ّن باآلخر وحتريف مقوالته من خالل تأويلها
مقومات للخطاب السجايل فيام ضبط
تأويلاً ال يتامشى مع ما قصد إليه صاحبه ،وهذه ك ّلها ّ
معامله املختصون فيه والدارسون له(.((2
( ((2آرثر جفري ،املصدر نفسه ،ص .71
( ((2آرثر جفري ،املصدر نفسه ،ص .71
( ((2آرثر جفري ،املصدر نفسه ،ص .71
( ((2آرثر جفري ،املصدر نفسه ،ص .71
( ((2آرثر جفري ،املصدر نفسه ،ص .71
( ((2آرثر جفري ،املصدر نفسه ،ص .71
( ((2من ذلك عىل سبيل املثال:
 ذهبت مارينا تيتاسكي ( )Mariana TUTESCU, 2002يف القسم اخلامس من كتاهبا «احلجاج:مدخل يف دراسة اخلطاب» إىل ضبط أركان السجال الكربى ،ورأت ّ
أن «اخلطاب السجايل يتداخل مع
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وهذا يعني ّ
أن هذا املدخل املؤ ّدي إىل إثبات مقولة «مؤامرة االسترشاق» عىل اإلسالم
ّ
حتول إىل
أسا له وغاي ًة،
وكأن االسترشاق هبذا املعنى ّ
اعتمد السجال (ًّ )La Polémique
حافز سجايل يدفع املتق ّبل عىل الدفاع عن ذات خياف عليها من الزوال واالنقراض ،ولك ّن
هذا احلوار العنيف مع االسترشاق أفاد بحوث املسلمني ألنهّ م طرحوا من خالله قضايا
طاملا حتاشوا طرحها ،فأجربهتم كتب املسترشقني عىل اقتحامها وإثارة القضايا التارخيية
العالقة هبا.

 -3االسترشاق سبب الفتن والتفكّك

ينظر هذا املدخل إىل «مؤامرة املسترشقني» من منظور خمتلف ،تصبح بموجبه حركة
أساسا إىل تفريق املسلمني وإضعافهم وتشتيت
االسترشاق حركة سياسية دينية هتدف
ً
ّ
حممد مدين فرصة انعقاد الندوة العاملية
مجعهم ،ولقد
استغل رئيس حترير املجلة حممد ّ
(((2
اإلسالمية بالهور باكستان  ،وش ّن حر ًبا عىل املشاركني فيها من مسترشقني «ما بني هيود
ومسيحيني»( ،((2وأكّد أنهّ م عملوا من خالل هذه الندوة عىل «تيئيس املسلمني من التقارب
والتفاهم كأمة واحدة»( ،((3وعىل عزل اإلسالم عن احلياة االجتامعية وقتله بني أهله ،وآية
ذلك أنّه «كان لعقلية بعض املسترشقني من اليهود «الصهيونيني» أثرها الواضح يف االجتاهات
التي ظهرت يف الندوة ،والتي من شأهنا أن تبعد اإلسالم عن صالحيته للحياة احلارضة يف
تصور غري الدارسني له»( ،((3وذكر يف هذا اإلطار جمموعة من املسترشقني العاملني عىل
زرع بذور الفتنة بني املسلمني فتحدث عن األستاذ «أوزان  »Ettingha usenمدير متحف
الف ّن بواشنطن ،واألستاذ «قريندوم  Grunedaumمدير قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة
الكالمي».
جمموعة من املفاهيم تتع ّلق بالدحض والعراك
ّ

L’Argumentation Introduction à l›étude du discours: Le discours polémique,
aspect outrancier de l’argumentation «Le discours polémique fait intervenir les
concepts de réfutation et de polémicité».
http://ebooks.unibuc.ro/lls/MarianaTutescu-Argumentation/sommaire.htm
 ويف هذا اإلطار يندرج طرح غاليا يانوشفسكي ( )Yanoshevsky Galia2003يف مقاهلا « من السجالإىل السجال الصحفي  de la polémique à la politique journalistiqueإذ أكدت ّ
أن اخلطاب
السجايل ذو طبيعة خالفية باألساس (.)nature paradoxale

( ((2انعقدت بني  1957 /12 /29و .1958 /1 /8
( ((2حممد حممد مدين ،أبناء وآراء ،رسالة اإلسالم ،السنة  10عدد  ،37 /1يناير  ،1958رجب 1377هـ،
ص.104
( ((3حممد حممد مدين ،املصدر نفسه ،ص.104
( ((3حممد حممد مدين ،املصدر نفسه ،ص.104
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كاليفورنيا بلوس أنجلس ،واألستاذ «بارات  »Paretأستاذ الدراسات اإلسالمية بجامعة
تيبنجن بأملانيا.
وهكذا نجد أنفسنا يف هذا املدخل أمام خطاب يعمل قصارى جهده عىل كشف
حركة االسترشاق ورجاله ،ولقد حاول بعض رواد التقريب الكشف عن خطط رسية
هتدف إىل إثارة الفتن بني املسلمني وزرع الشقاق بينهم ،ويف هذا اإلطار يندرج رسد رئيس
قصة جاء فيها «ولن ننسى ذلك املسترشق الذي كتب يو ًما
حترير املجلة حممد حممد مدين ّ
عن فدك وحق السيدة فاطمة الزهراء يف مرياثها عن أبيها ،وأراد أن يمتن بذلك عىل زعيم
من زعامء الشيعة اإلمامية ،فذكر له أنه أيد موقف الشيعة من هذه القضية بأدلة كثرية ،فام
كان من هذا الزعيم الكبري إلاَّ أن قال له يف رصاحة« :يا سيدي ،أن الشيعة -كسائر الفرق
اإلسالمية -ال يمكن أن يستهوهيم مثل هذا األسلوب ،ولو كان فيه دفاع عن وجهة نظرهم
يف قضية ما ،وسيقول علامؤهم ومفكروهم :نحن أوىل بقضايانا ،وال نريد أن يتخذ منها
أحد وقو ًدا جديدً ا لنريان أطفأها اهلل!»(.((3
حق القصد ،وهي يعني يف هذا
ومل يرد املسترشق نكر ًة صدفة بل التنكري مقصود ّ
بأن ّ
السياق اإلطالق والتعميم ،وكأنّه أراد أن يقول ّ
كل مسترشق يمكن له أن يثري قضية
«فدك»( ((3وغريها من القضايا التي قد تثري الفتنة بني املسلمني.

ورغم اخللفية األيديولوجية هلذا الطرح ،فإنّه أكّد أثر القضايا التي طرحها املسترشقون
يف أدبيات منتقدي االسترشاق ذاهتم ،وال نبالغ إذا قلنا ّ
أن قضية من قبيل قضية «أرض
خيصوها بمؤ ّلفات،
فدك»( ((3ما كانت لتطرح يف املجال السنّي لو مل يثرها املسترشقون ومل ّ
وهذا يعني ّ
الرافضة له حماور
أن االسترشاق استطاع أن يفرض عىل أدبيات التقريب األوىل ّ
الدرس والقضايا التي يتوجب طرحها.
( ((3حممد حممد مدين ،درس من غرينا ،رسالة اإلسالم ،عدد  ،54-53السنة  ،14يوليو  ،1963حمرم
 ،1383ص .152
( ((3فدك :واحة تقع يف أطراف احلجاز قرب مدينة خيرب يف شبه اجلزيرة العربية ،تقع يف يومنا هذا يف اململكة
العربية السعودية وتتبع إدار ًّيا منطقة حائل ،وتقع باجلزء الغريب اجلنويب ملنطقة حائل ،وكانت ملكًا
للرسول أهداها البنته الزهراء ،وبعد وفاة الرسول أخذها أبو بكر الصديق وأعادها لبيت مال املسلمني،
حتى تولىّ عمر اخلالفة فدفع فدكًا إىل ورثة الرسول ،وبعد أن توىل اخلالفة عثامن بن عفان أقطعها مروان
بن احلكم.
ويقصد بمشكلة فدك يف التاريخ اإلسالمي ما وقع من أجلها من خالف حاد بني أيب بكر وفاطمة.
( ((3للتوسع يف هذه القضية يمكن العودة لكتاب السيد حممد باقر الصدر :فدك يف التاريخ ،بريوت :الغدير
للدراسات والنرش2001 ،م.
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 -4االسترشاق والتبشري

رواد التقريب اقرتان االسترشاق بالتبشري،
من دالئل املؤامرة عند عدد كبري من ّ
وهذا جيعلنا نتعامل مع ظاهرة االسترشاق تعاملاً دين ًّيا عقد ًّيا ،ويصبح املسترشق -هبذا
املعنى -من درس الرشق لتيسري عملية التبشري فيه ،يف هذا اإلطار درس الشيخ حممد جواد
مغنية جمموعة من املسترشقني من قبيل املسترشق النمساوي شربنجر Aloys Sprenger
( ،)1893 - 1813واملسترشق اهلولندي «سنوك هجرونبيه Christiaan Snouck
 ،)1936 - 1857( »Hurgronjeواملسترشق اهلولندي «فنسنك »Arend Jan Wensinck
( )1939 - 1882رئيس حترير دائرة املعارف اإلسالمية ،واستنتج من خالل دراسته ّ
أن
يمهدون
املسترشقني «يف مجلتهم هم طالئع املبرشين وال سيام القدامى منهم ،وهم الذين ّ
بذلك للمبرشين سبيل الطعن يف اإلسالم ويف نب ّيه الكريم ،ويزودوهنم بأنواع شتى من
رت
الشعوذة العلمية باسم االستنتاج التحلييل ،والنقد الفني ،وحرية الفكر ،ورسعان ما اغ ّ
الفجة ،وساروا وراء انتقاداهتم املغرضة،
وروجوا آلرائهم َّ
هبم بعض الباحثني املعارصين ّ
(((3
فأوقعوا بذلك الشباب يف بلبلة من عقائدهم وشك يف دينهم» .
ونفهم من خالل هذا املدخل ّ
أن أثر االسترشاق اقرتن عند البعض باملشغل الديني
وتم التعامل معه عىل هذا األساس ،وهذه النظرة اجلزئية ال تستوعب ظاهرة
فحسبّ ،
االسترشاق بطريقة ناضجة ،باعتبار أنهّ ا ظاهرة مع ّقدة متعدّ دة اجلوانب ،وال يمكن قط ًعا
النظر إليها من زاوية دون أخرى.

 -5االسترشاق واالستغراب

لقد ورد مفهوم «االستغراب» يف مقاالت جملة «رسالة التقريب» بمعنيني ،املعنى
األول يتع ّلق بدراسة الغرب عىل شاكلة االسترشاق باعتباره دراسة الرشق ،وهذا املرشوع
ّ
رصح به عبدالوهاب محودة ودعا إىل إجياد علم «االستغراب» مقابل «االسترشاق» قائلاً :
َّ
«فإذا كان املسترشقون قد أغاروا عىل الرشق فنقلوا إىل لغاهتم علومه وفنونه ،فام أجدرنا
نحن بأن نستغرب كام استرشقوا ،فننقل إىل لغاهتم حماسن ديننا ومجال تعاليمنا»(.((3
هيمنا املعنى الثاين املتع ّلق باستغراب بعض
هيمنا يف هذا املقام ،بل ّ
وهذا املعنى ال ّ
الدارسني العرب واملسلمني ،أي تبنّيهم لنظريات أهل الغرب وأفكارهم ،وهذا يعني ّ
أن

( ((3حممد جواد مغنية ،اإلسالم والثقة باإلنسان ،رسالة اإلسالم ،السنة  10عدد  ،38 /2أبريل ،1958
شوال 1377هـ ،ص .156
( ((3عبدالوهاب محودة ،من زالت املسترشقني ،رسالة اإلسالم ،عدد  ،38ص .63
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خارجي ،والثانية داخلية تشمل
املؤامرة مؤامرتان األوىل يم ّثلها املسترشقون بام هم طرف
ّ
ّ
كل باحث نقل ما كتبه الغربيون أو تأ ّثر بأسلوهبم أو منهجهم يف البحث.

وقد استطاع رئيس حترير املج ّلة حممد مدين يف ركنه «أنباء وآراء» أن يرصد مالمح
املستغربني يف عالقتهم باالسترشاق ورجاله ،وذهب إىل أنّه «مل يكن يف دائرة املسلمني
فحسب وال يف دائرة هذه الطائفة أو تلك من طوائفهم فقط ،ولكن يف دوائر املسترشقني
أيضا ،وإذا قلنا املسترشقني فإهنم معروفون ،وهلم أساليبهم الفكرية وغاياهتم
واملستغربني ً
سواء أكانت علمية خالصة أم كانت سياسية تبشريية ،أ ّما املستغربون فهو وصف نستحسن
إطالقه عىل أولئك الباحثني الرشقيني ،الذين يستهدفون يف بحوثهم أغراض الغرب أو ما
يرضيه ويستلهمون روحه وطرائقه من حيث يشعرون أو ال يشعرون»(.((3
ولئن اكتفى حممد حممد مدين بالتلميح والتعميم ّ
رصحوا بأسامء بعض
فإن غريه ّ
املستغربني وانتقدوهم ،ويف هذا اإلطار تناول عبدالرمحن اخلري كتاب« :التعايش الديني
يف اإلسالم» ملحمود العزب موسى ،وع ّلق عىل مباحثه وطرحه وانتقده ألنّه نقل فحسب
ما ذهب إليه املسترشق «مور  )1893 - 1841( »Albert Joseph MOOREيف كتابه
متعص ًبا لفارس مسقط رأس أمه وزوجته وشديد امليل
عن اخلالفة بأن «املأمون كان
ّ
للعلويني»( ،((3فأظهر الكاتب بذلك منز ًعا قوم ًّيا عنرص ًّيا ال يتامشى مع «التعايش الديني»
أن ّ
الذي حتدّ ث عنه ،وأكّد ّ
كل القوميات سواسية أمام اإلسالم(.((3

ويف اإلطار نفسه انتقد الشيخ حممد جواد مغنية «آدم متز -1869( »Adam Mez
 )1917إذ اعترب يف كتابه «احلضارة اإلسالمية» ،الشيعة ورثة املعتزلة« ،ورأى بعض
الشباب املثقف كالم املسترشقني فأخذه عىل علاَّ ته ،كام هو املألوف واملعروف من ثقافة
وخص بالنقد من هؤالء الشباب املستغربني عبدالرمحن الرشقاوي
هذا اجليل الصاعد»(،((4
ّ
الذي ذهب ّ
توصل مغنية من
كثريا من أفكار املعتزلة»( ،((4ولقد َّ
أن «الشيعة التقطوا ً
خالل حتليله إىل االستنتاج التايل« :وهكذا أخذ املسترشقون عن بعض القدامى دون تتبع
ومتحيص ،وأخذ شبابنا عن املسترشقني حتى كأهنم املصدر الذي ال يت ّبقى معه الشك وال

( ((3حممد حممد مدين ،أنباء وآراء ،رسالة اإلسالم ،عدد  ،38ص .215
( ((3عبدالرمحن اخلري ،كتاب التعايش الديني ىف اإلسالم ،رسالة اإلسالم ،عدد  ،44ربيع الثاين  -مجادى
اآلخرة ،أكتوبر  -ديسمرب ،1959 /1379 ،ص .443
( ((3انظر :ن ،م ،ص.444
( ((4حممد جواد مغنية ،اإلمامية بني األشاعرة واملعتزلة ،رسالة اإلسالم ،عدد  ،46ص.139
( ((4حممد جواد مغنية ،املصدر نفسه ،ص ،139ونص الرشقاوي اقتطفه الكاتب من مقال له صدر بمجلة
الغد ،عدد .1953 ،2
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يقبل التشكيك ،وماذا يكون الشأن فيمن ق ّلد املقلدين»(.((4

وهكذا ندرك ّ
أن بعض رواد التقريب األوائل أعلنوا احلرب عىل من اعتربوهم
وخاصة ما اعتربه التقليد
مستغربني منبتِّني عن الفضاء العريب اإلسالمي يشكّكون يف ثوابته،
ّ
اإلسالمي «أصول الدين وأركانه» ،ولقد ش ّن عبدالوهاب محوده حر ًبا عشواء عىل منتقدي
احلديث من أهل «االستغراب» ،إذ «شايع املسترشقني يف هذه اآلراء مع األسف نفر من
فرصحوا يف تأليفهم ّ
بأن قيمة األحاديث يف نظرهم ضئيلة وال يصح
الباحثني املعارصين ّ
االعتداد هبا»( ،((4واحتجوا بابن خلدون الذي ذهب يف املقدمة إىل ّ
أن أبا حنيفة لتشدّ ده يف
رشوط الصحة مل يصح عنده إلاَّ سبعة عرش حدي ًثا.
رت بمناهج البحث احلديثة ويعجب بأساليب النقد
وقد انتقد محوده بشدّ ة من «يغ ّ
(((4
اجلريئة والتي جاء هبا املسترشقون»( ،((4من قبيل صاحب كتاب «حياة حممد» الذي
اشرتط يف صحة احلديث مطابقته للقرآن مستشهدً ا باحلديث «إنكم ستختلفون من بعدي،
فام جاءكم عني فاعرضوه عىل كتاب اهلل ،فام وافقه فمني وما خالفه فليس مني»( ،((4ورأى
يف استشهاده هبذا احلديث دليلاً عىل استغرابه ،كيف ال «وقد ذكر هذا احلديث نفسه «جولد
تسيهر» يف كتابه «العقيدة والرشيعة» ..وفات هؤالء ّ
أن احلديث خمتلق موضوع ال يصح
االعتامد عليه واالستدالل به»(.((4
ونالحظ ّ
أن محوده يمزج بني املسترشقني واملستغربني يف أداة اإلشارة «هؤالء»
العدو املتآمر عىل الثقافة اإلسالمية وأصالتها ،ولقد أدرج
وكأنهّ م يم ّثلون جمتمعني اآلخر
ّ
صاحب كتاب «فجر اإلسالم»( ((4يف التوجه نفسه؛ ألنّه أكّد «مشاي ًعا يف ذلك جولد تسهري

( ((4حممد جواد مغنية ،املصدر نفسه ،ص.140-139
( ((4عبد الوهاب محوده ،من زلاّ ت املسترشقني ،رسالة اإلسالم عدد  ،39حمرم ،يوليو،1958 /1378 ،
ص.311
( ((4عبدالوهاب محوده ،املصدر نفسه ،ص .313
( ((4الكاتب مل يذكر صاحب هذا الكاتب ولع ّله يقصد به حممد حسني هيكل (حياة حممد)  ،1933كاتب
وأديب من أصول سعودية ولد سنة  1860بقرية حنني اخلرضاء بمدينة املنصورة بمحافظة الدقهلية
بمرص .درس القانون يف جامعة السوربون يف فرنسا ،وعمل يف املحاماة بعد رجوعه إىل مرص ،كام عمل
بالصحافة .اتصل بأمحد لطفي السيد وتأ ّثر بأفكاره ،والتزم بتوجيهاته ،كام تأ ّثر بالشيخ حممد عبده وقاسم
أمني وغريهم ...تويف يف  8ديسمرب .1956
( ((4عبدالوهاب محوده ،املصدر نفسه ،ص .313
( ((4عبدالوهاب محوده ،املصدر نفسه ،ص.313
( ((4مل يذكر اسمه وهذا الكتاب ألمحد أمني.
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أنّه يأخذ عىل علامء احلديث أهنم ُعنوا بنقد اإلسناد أكثر ممّا ُعنوا بنقد املتن»(.((4

وهكذا نجد أنفسنا أمام «استرشاقني» و«مؤامرتني» ،حاك االسترشاق الغريب املؤامرة
تورط يف االسترشاق الثاين الرشقي إعجا ًبا وتقليدً ا ،وهذا
األوىل وأحسن التخطيط هلا ،بينام ّ
يعني ّ
أن أثر االسترشاق جتاوز الكتابة وآلياهتا ليسهم يف إعادة تنظيم األدوار وتقسيم العلامء
واملثقفني وحتديد االجتاهات الناشطة يف جمال الدراسات اإلسالمية.

ونخلص يف ختام هذا املبحث إىل القول ّ
مكونًا
بأن مقولة «مؤامرة االسترشاق» م ّثلت ّ
مكونات خطاب جملة «رسالة اإلسالم» املتع ّلق باالسترشاق وأثره يف نفوس
أساس ًّيا من ّ
املسلمني وأفكارهم ومناهجهم يف الكتابة ،ويعكس هذا التأكيد عىل فكرة املؤامرة رغبة
يف استقطاب اآلخر األدنى العرب واملسلمني من خالل مساجلة اآلخر األقىص املسترشق
وحماربته وبيان هشاشة أفكاره.
نصوصا سجالية بامتياز تعدّ دت أصواهتا
لذلك اعتربنا نصوص هذا املبحث
ً
( )Polyphonieومظاهر احلوارية ( )Dialogismeفيها رغم ما أظهرته من سكونية الزمت
هذا اخلطاب ،وهذا يعني اعتام ًدا عىل آليات حتليل اخلطاب(ّ ((5
أن هذه النصوص تفاعلت
رغماً عنها ومن حيث ال تدري بمن ساجلت وناقضت؛ ّ
ألن التفاعل ( )Interactionوإن
أي خطاب.
تفاوتت درجاته ال ينفصل البتة عن ّ
وهلذا اعتربنا الفصل بني خمتلف جت ّليات حضور «االسترشاق» يف أدبيات التقريب
فصلاً منهج ًّيا فحسب ،ممّا يدفعنا إىل احلديث عن النمط الثاين من هذه التجليات املتع ّلق
باالسترشاق بام هو حم ّفز.

( ((4عبدالوهاب محوده ،املصدر نفسه ،ص .314
( ((5يمكن االستفادة من كتاب «(»)Dialogisme et polyphonie: Approches linguistiques» (2005
والكتاب يف األصل أعامل ندوة ويمكن االستفادة خاصة من مقال جاك براس (،)Jacques BRES
تطرق إىل عدّ ة مفاهيم تتع ّلق بلسانيات والتحادث
«معرفة فيام نتكلم» « »Savoir de quoi on parleوفيه ّ
واحلوار من قبيل « »Dialogueو« »dialogalو« »dialogismeو« »dialogiqueو« »polylhonieكذلك
من روث أمويس «»Ruth Amossy
De l’apport d’une distinction: dialogisme vs polyphonie dans l’analyse argumentative
وفيه حتدثت عن دور «احلوارية  »dialogismeو«تعدد األصوات» يف حتليل اخلطاب احلجاجي ،وال

يمكن أن ننكر ما للخطاب السجايل من بعد حجاجي.
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 ثان ًيا :االسترشاق بام هو حم ّفز معريف  -ثقايف

حتدثنا يف املبحث السابق عن فهم خمصوص لالستغراب بام هو مرشوع يف دراسة
التوجه ّ
يدل فعلاً
الغرب يقابل مرشوع االسترشاق يف دراسة الرشق ،ولقد رأينا ّ
أن هذا
ّ
عن رغبة يف معرفة اآلخر معرفة علمية ،وحماولة العتامد آليات االسترشاق نفسها يف دراسة
اآلخر عىل خمتلف املستويات ،ولئن كان هذا الصوت خافتًا ال يكاد يسمع يف ذلك احلني
(((5
فإنّنا نجد من بني املعارصين من استثمر الفكرة واقرتح «مقدمة يف علم االستغراب»
تكون مدخلاً لدراسة الغرب وثقافته ،والغريب ّ
أن صاحب هذه املقدّ مة حسن حنفي عند
«رواد التقريب» عىل أمهيتها،
حديثه عن «جذور علم االستغراب»( ((5مل يتو ّقف عند حم ّطة ّ
ومتخوفني.
التوجه عدّ ة باحثني( ((5مؤ ّيدين وناقدين مستبرشين
ولقد جارى هذا
ّ
ّ

ّ
أهم ما يم ّيز هذا «اخلطاب التقريبي» عن غريه من اخلطابات التي تناولناها
ولعل ّ
ساب ًقا ،أنّه حاول جتنّب الردود السجالية االنفعالية ،وأن يتعامل مع أفكار املسترشقني وفق
منهج مضبوط اعتمده املسترشقون أنفسهم عندما درسوا الثقافة العربية اإلسالمية.

وهذا التأ ّثر عىل مستوى منهج الكتابة له عدّ ة دالالتّ ،
مهها اقتناع نخبة من
لعل أ ّ
رواد التقريب ّ
رشا ك ّله وأنّه من املمكن االستفادة منه معرف ًّيا وثقاف ًّيا،
أن االسترشاق ليس ًّ
لذلك أعلن الشيخ حممد جواد مغنية بصوت مرت ّدد أنّه «من واجبنا أن ندرس ّ
كل مسترشق
من مجيع نواحيه يف حيطة وحذر ،وندرس ّ
كل مؤ ّلفاته وآرائه يف ّ
شك وارتياب ،وال سيام إذا
كان ممّن يبحثون يف القرآن أو يف حياة الرسول حممد العظيم»(.((5
مهية دراسة مؤلفات املسترشقني دراسة
ورغم تر ّدد مغنية وحذره ،فإنّه عكس وع ًيا بأ ّ
عميقة؛ ّ
ألن بناء مقاربة مضادة ملقاربات املسترشقني ال تكون عن جهل بام أ ّلفوا بل تتأسس
عن معرفة حقيقية باالسترشاق ،وفهماً واقع ًّيا لتوجهاهتم املعرفية.
وعىل هذا األساس حاول الشيخ مغنية رغم موقفه السلبي من االسترشاق

( ((5هذا عنوان كتاب للباحث املرصي حسن حنفي ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش/1998( ،
.)2002 /2000
األول «ماذا يعني علم االستغراب».
الفصل
من
الرابع
املبحث
( ((5القسم األول من
ّ
( ((5من ذلك نذكر عىل سبيل املثال ال احلرص:
 حممود مايض ،جذور علم االستغراب ،دار الدعوة اإلسالمية.1998 ، أمحد الشيخ ،حوار االسترشاق ..من نقد االسترشاق إىل نقد االستغراب ،املركز العريب للدراساتالغربية.1999 ،
( ((5حممد جواد مغنية ،اإلسالم والثقة باإلنسان ،رسالة اإلسالم ،عدد  ،38ص .156
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منهجا يف دراسة االسترشاق رأى أنّه يؤ ّمن الدقة والصرّ امة يف
واملسترشقني ،أن يعتمد
ً
دراسة األفكار ونقدها ،واقرتح هلذا املنهج ثالث مراحل:
 -1عرض أفكار املسترشقني.
 -2تلخيص أفكارهم بطريقة تأليفية.
 -3الر ّد عليها ونقدها.
وهذا املنهج التزم به مغنية فعرض أفكار ّ
كل من «شربنجر »Aloys Sprenger
و«سنوك هجرونبيه  »Christiaan Snouck Hurgronjeو«فنسنك »Arend Jan Wensinck
ثم خلّصها يف نقطتني أساسيتني:
ّ
النقطة األوىلّ :
«إن اإلسالم يف مكة غري اإلسالم يف املدينة بالنسبة إلبراهيم ،C
ّ
فإن إبراهيم يف مكة مل تكن له صلة بالعرب ،فليس أ ًبا هلم ومل يكن باين البيت ،وال صلة له
بإسامعيل وال بالعرب»(.((5
النقطة الثانيةّ :
النبي ّملا جاء إىل املدينة كان حيمل أكرب اآلمال يف أن يؤمن به اليهود
«أن ّ
ويظاهروه عىل أمره ،وملا أخلفوه ما أ َّمله أراد أن يتَّصل هبم عن طريق إبراهيم وعبرَّ عن
ذلك بـ«هيودية إبراهيم»(.((5
وبعد العرض والتلخيص رشع مغنية يف نقد طرح املسترشقني ولكنّه اكتفى بمجموعة
من احلجج التقليدية النصية التي ال تتامشى مع سياق اخلطاب ،وهذا يعني ّ
أن هذا النوع من
«أدبيات التقريب» حاول أن يتعامل مع االسترشاق وفق منهج مضبوط ولكنّه مل يستطع
تطوير آليات حجاجه وطريقة الربهنة عىل أفكاره ،ممّا جيعل التواصل متع ّث ًرا بني االسترشاق
ودارسيه.

حوارا مرت ّد ًدا يتوق إىل التواصل
وعىل هذا األساس كان احلوار مع االسترشاق
ً
العلمي ،ولكنّه خطاب خجول تعامل مع االسترشاق بحرج رغم قناعاته ّ
بأن لالسترشاق
خاصة ،ألنّه أثار جمموعة من القضايا
فضلاً عىل الفكر اإلسالمي عامة والفكر التقريبي ّ
اخلطرية تتع ّلق بالتواصل اإلسالمي  -اإلسالمي ،وبمسألة اخلالف بني املجموعات
اإلسالمية املتعددة.
رواد التقريب من يعرتف بفضل االسترشاق
وهلذا ال غرابة أن نجد من بني ّ

( ((5حممد جواد مغنية ،املصدر نفسه ،ص.157
( ((5حممد جواد مغنية ،املصدر نفسه ،ص.158
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واملسترشقني ،من قبيل ما نرصده عند أمحد حممد بريري يف ركنه القار «قال شيخي»( ،((5إذ
(((5
(((5
ثم
تعرض ملجموعة من املسترشقني من قبيل «أناتول فرانس» و«جام دار مستتري» ّ ..
ّ
اهلوة بني املسلمني واحلدّ من خالفهم ،والتنبيه
ركّز عىل فضل بعض املسترشقني يف تقريب ّ
إىل املشرتك بينهم.
وقد وجد أمحد بريري يف املسترشق الفرنيس «دومينيك سورديل
 ((6(»Sourdelخري مثال عىل ذلك ،وآية ذلك ّ
الرجل كتب كتا ًبا( ((6عن الطوائف
أن ّ
وأن ّ
اإلسالمية ،وساوى بينها مجي ًعا ،ورأى ألاَّ تفاضل بينهاّ ،
وجها من
كل طائفة منها مت ّثل ً
والسنة واملسلمون ك ّلهم أهل القبلة(.((6
وجوه اإلسالم ،فاخلوارج عنده ُّ

Dominique

وهكذا نالحظ ّ
أن جز ًءا من «اخلطاب التقريبي» ،وجد يف االسترشاق صوتًا يعبرّ
عن هاجس مل يتجرأ العلامء املسلمون عىل البوح به أمام هيمنة العقليات املذهبية ،ووهم
ّ
كل جمموعة دينية إسالمية بأنهّ ا مت ّثل احلقيقة املطلقةّ ،
وأن غريها من املسلمني يم ّثل الضالل
مطل ًقا.
وكام استنجد أمحد بريري بدومينيك سورديل لتأكيد تعدّ د وجوه اإلسالمّ ،
فإن حممد
دراز وجد عند بعض املسترشقني مواقف من القرآن حتمل عىل الوحدة والتقريب ،من
ذلك ما ذهب إليه املسترشق «ليبلو» حينام أكد ّ
أن «القرآن هو وحده اآلن الكتاب املقدّ س

( ((5وهي سلسلة أدبية هزلية .
( ((5واسمه « »François-Anatole Thibaultهو كاتب ومسترشق فرنيس ولد يف باريس يف  16أبريل
حتصل عىل جائزة نوبل يف األدب لسنة  1921ملجموع أعامله.
 1844وتويف يف  12أكتوبر ّ ،1924
( ((5مل نجد تعري ًفا له.
أهم كتبه:
( ((6باحث جامعي فرنيس متخصص يف التاريخ اإلسالمي الوسيط ،من ّ

- La civilisation de l›islam classique (1968), Arthaud «Les Grandes Civilisations»,1re édition
1968 avec Janine Sourdel
- Histoire des arabes (1976), PUF, «Que sais-je?», n°1627, 2003
- L›islam médiéval (1979), PUF, 2005
- Dictionnaire historique de l’islam (1996), Paris, PUF,Quadrige Dicos poche, 2004 avec
Janine Sourdel
- Vocabulaire de l›islam (2002), PUF, « Que sais-je ? » n°3653, 2002 avec Janine Sourdel

( ((6نعتقد أنّه يقصد كتابه:

L’Islam (1949), PUF, «Que sais-je?» n°355, 2002, 21e éd. mise à jour

( ((6أمحد حممد بريري ،قال شيخي ،رسالة اإلسالم ،56-55 ،املحرم ،يونيو ،1964 /1384 ،ص-298
.312
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الذي ال يوجد فيه خالفات تذكر»( ،((6وكذلك ما ّرصح به «وليام موير »William Muir
( )1905-1819حينام اعترب أنّه «يمكن القول :ال اختالف إطال ًقا يف نسخ القرآن التي
ال حتىص ،والتي تتداول يف العلم اإلسالمي املتسع»( ،((6كام وجد دراز ضالته فيام كتبه
ّ
فاستدل به وبآرائه.
املسترشق «تولدكة جوشتست»

واملالحظ ّ
وتفسريا مل يكن اعتباط ًّيا بل
أن اختيار موضوع الوحي نزولاً وتدوينًا
ً
حق القصدّ ،
ألن هذا املوضوع ّأرق املسلمني ،وأخذ من طاقاهتم وكتاباهتم ما
قصده دراز ّ
نص
متس مبارشة ّ
أخذ ،بل ال نبالغ إذا اعتربناه من أخطر القضايا اخلالفية يف اإلسالم ،ألنهّ ا ّ
التأسيس(القرآن).
وعىل هذا األساس وجد دراز يف االسترشاق إضاءات ال يمكن جتاهلها ،بل ال بدّ من
اإلشادة هبا ،ألنهّ ا ختدم بطريقة أو بأخرى اهلدف الذي من أجله ُصنّعت خطابات التقريب
و ُقدّ ت األدبيات املتع ّلقة به.

وهكذا نالحظ ّ
حتول إىل حم ّفز من
أن االسترشاق –من حيث قصد أو مل يقصدّ -
«الرواد» إىل االستفادة الوظيفية من أدبيات املسترشقني،
حم ّفزات التقريب ،ممّا دفع بعض
ّ
وهييمن عىل هذه االستفادة البعد االنتقائي اخلادم السرتاتيجيات التقريب كام حدّ دها
أصحاهبا.
هيمنا يف هذا املبحث ّ
أن بعض العلامء املسلمني ،بام يف ذلك رجال الدين اقتنعوا
وما ّ
برضورة ولوج عامل االسترشاق واكتشاف أرساره وبيان وجوه اإلفادة منه ،وجماراته يف
أسلوب كتابته ومنهجه يف التأليف ،ولئن كانت هذه املحاوالت مرت ّددة ومتخوفة يف أغلب
األحيان فإنهّ ا رسمت صورة أخرى لالسترشاق واملسترشقني ،وأعطت مؤ ّلفاهتم أمهية
تستحق بموجبها االهتامم والدرس.
ّ
ّ
ولعل أطرف ما نرصده يف هذا املشهد ،اهتامم بعض اجلهات العلمية الغربية بقراءات
رواد التقريب لالسترشاق ،وهذا يعني نجاح «أدبيات التقريب» األوىل يف إثارة إشكاليات
وختوف العلامء التقليديني من
االسترشاق وطرح خمتلف القضايا املتع ّلقة به عىل خطورهتاّ ،
الترصيح هبا.
وعىل هذا األساس طلبت مؤسسة «مؤسسة فرانكلني»( ((6من حممد حممد مدين

( ((6حممد عبداهلل دراز ،تعريف بالقرآن ،رسالة اإلسالم ،عدد  ،57ص.65
( ((6حممد عبداهلل دراز ،املصدر نفسه ،ص.65
( ((6مؤسسة أمريكيةّ ،
ولعل تسمية املؤسسة تعود لـ«بنجامني فرانكلني»  ،Benjamin Franklinولد 1706
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رئيس حترير جملة «رسالة اإلسالم» أن يع ّلق عىل كتاب املسترشق واملؤرخ األمريكي «رالف
لنتون « )1953-1893( ((6(»Ralph Lintonشجرة احلضارة» الذي ترمجه إىل العربية
أمحد فخري ،وخاصة عىل الفصل السابع والعرشين الذي تناول فيه «لنتون» اإلسالم.
قسم حممد مدين عمله إىل قسمني :قسم حتلييل عرض فيه آراء «لنتون» وقسم
وقد ّ
نقدي .والطريف ّ
أن مدين أ ّيد «لنتون» يف عدّ ة مواقف وأكّدها من قبيل موقفه من السنة إذ
يقول« :وكالم املؤلف عن سنة رسول اهلل  Kوحتمس املسلمني جلمعها ،والعناية هبا
صحيح يف اجلملة»(.((6

بل نجده يبني له صورة يف خطابه جتعله أكثر موضوعية من املسترشقّ ،
ولعل خري
دليل عىل ذلك تعليقه عىل آراء لنتون املتع ّلقة بخالفة أيب بكر إذ «يذكر املؤلف ّ
النبي كان
أن ّ
قد اختار أبا بكر ليتولىّ شؤون األمة من بعده ،والواقع أنه مل خيرته لذلك رصاحة ،والشيعة
ال يسلمون ألهل السنة بذلك ،ويرون ّ
أن عل ًّيا هو اإلمام املنصوص عليه من الرسول،
اعتام ًدا عىل ما صح عندهم يف ذلك ممّا ال يوافقهم عليه أهل السنة وال يرون قبول نصوصهم
فيه فهي مسألة خالفية»(.((6
وهذا يعني ّ
أن مؤ ّلف «شجرة احلضارة» كان حمدو ًدا يف نظرته لثقافة املسلمني ،إذ
اكتفى بع ّينة من الرتاث اإلسالمي تتم ّثل يف التقليد السنّي فحسب وما أفرزه من أدبيات،
واحلال ّ
أن وجهات نظر املسلمني يف مسألة اخلالفة متباينة ومتعددة.

ّ
ولعل هذا يعود حسب مدين لق ّلة ا ّطالع لنتون عىل خمتلف املجموعات اإلسالمية
وأدبياهتا ،وعىل هذا األساس مل يستطع أن يفي هذا املسترشق بنقل آراء الشيعة فيام يتع ّلق
بإمامة عيل بن أيب طالب إذ «يقول املؤلفّ :
إن الشيعة يعتقدون أن نفوذ حممد وسلطانه قد
جتسدا يف عيل ،واملؤلف وإن فسرّ هذا التجسد بمعنى ّ
أن اخلليفة فرد نقل اهلل إليه نفوذ حممد
ّ
وسلطته ،فإنه يعمم الكالم عىل الشيعة ،والواقع ّ
أن الشيعة فرق كثرية وهلم نظريات خمتلفة،
ومنهم طوائف قد انقرضت»(.((6

وقد أ ّدى هذا اخللط –حسب مدين -باملسترشق األمريكي إىل سوء فهم تارخيية
تشكّل الفرق اإلسالمية وظهور اخلالف بني املسلمني ،ولقد ع ّلق رئيس حترير جم ّلة «رسالة
تويف  ،1790 -وهو أحد من أهم وأبرز مؤسيس الواليات املتحدة األمريكية.
( ((6باحث أمريكي عرف يف جمال األنثروبولوجيا من أشهر كتبه «.1955 »The Tree of Culture
( ((6حممد حممد مدين ،أنباء وآراء ،رسالة اإلسالم ،عدد  ،48-47يوليو  -ديسمرب .405 ،1960 /1380
( ((6حممد حممد مدين ،املصدر نفسه ،ص .407
( ((6حممد حممد مدين ،املصدر نفسه ،ص.407
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اإلسالم» عىل قول لنتون «وبزوال اخلوارج من مرسح احلوادث أصبح الفريقان الرئيسيان
يف العامل اإلسالمي مها أهل السنة والشيعة ،ويعترب كل منهام ّ
أن اآلخر ال يسري يف الطريق
املستقيم ،بل ويرميه باملروق ...إلخ»( ((7بقوله« :الواقع ّ
أن العصبية املذهبية أو الطائفية
دورا ها ًّما يف التفريق بني السنة والشيعة ،بل بني مذاهب أهل السنة فيام بينها،
لعبت ً
أيضا ،وكان للسياسة دخل كبري يف ذلك ،وكان للحكام أهداف
ومذاهب الشيعة فيام بينها ً
من ورائه»(.((7
وهكذا نالحظ ّ
أن حممد حممد مدين بام هو رائد من رواد التقريب األوائل استطاع أن
يتم ّثل االسترشاق من خالل نموذج من نامذجه ،وأن ينقد ما أورده «رالف لنتون» من أفكار
بطريقة ختتلف عن سابقيه وتقرتب من التناول العلمي.

وجدير بالذكر أنّه استحرض اهلاجس التقريبي يف تعليقه حتى كأنّا أصبحنا أمام
«مقاربة تقريبية» يف االسترشاق ،ترى األمور من زاوية تقريب وجهات نظر املسلمني،
وتثبيت املشرتك بينهم.

ولذلك خلص مدين يف آخر مقاله إىل القول« :وربام كان حكم املؤلف عىل هذا
الفريق أو ذاك من حيث قربه أو بعده عن اإلسالم ،حكماً من غري ذي اختصاص وال يرىض
به الفريق اآلخر عىل األقل»( ،((7وهذا يعني ّ
أن االسترشاق عىل أمهيته قد ال حيتوي معطيات
وتنوعه ،وأن املسترشق رغم جهوده العلمية فإنّه قد
دقيقة تعكس حقيقة اإلسالم يف تعدّ ده ّ
املختص ،ممّا ينتج عنه حتريف حلقيقة اإلسالم.
يتناول القضايا اإلسالمية تناول غري
ّ
ونخلص يف ختام هذا املبحثّ ،
أن عد ًدا من «رواد التقريب» األوائل استطاعوا
أن ينشئوا جرس تواصل مع االسترشاق ،وأن يتعاملوا مع أفكار املسترشقني بجرأة غري
األول
معهودة يف جمال األدبيات الدينية ،ولئن عكس املوقف الذي عرضناه يف املبحث ّ
رفضا لالسترشاق ورغب ًة يف حتويله إىل موضوع سجال ( )Objet polémiqueفحسب
ً
ّ
فإن املواقف التي تناولناها يف هذا املبحث عكست اعرتا ًفا مرت ّد ًدا باالسترشاق وأصحابه،
ومنهجا.
فكرا
ً
ورغبة يف التواصل معه ً
وهذا يعني ّ
كبريا عىل جمموعة من العلامء واملثقفني املسلمني
أن لالسترشاق ً
أثرا ً
املسامهني يف حترير مقاالت «رسالة اإلسالم» ،وهلذا األثر انعكاسات عىل مقاربة أهل

( ((7حممد حممد مدين ،املصدر نفسه ،ص.407
( ((7حممد حممد مدين ،املصدر نفسه ،ص.408
( ((7حممد حممد مدين ،املصدر نفسه ،ص.409
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التقريب للتقريب ذاته ولوحدة املسلمني ،وكام وجد بعضهم يف االسترشاق مؤامرة حتاك
ضدّ وحدة املسلمني ّ
فإن البعض اآلخر وجد فيه ما حي ّفز عىل التقريب بام هو اعرتاف
بمرشوعية ّ
كل املجموعات اإلسالمية مهام كانت توجهاهتا العقائديةّ ،
وبأن اإلسالم واحد
وبأن «احلقيقة املذهبية» املطلقة وهم ،إذ ّ
ّ
كل له حقيقة بتم ّثلها
ومتعدد( ((7يف اآلن ذاته،
ويفهم من خالهلا اإلسالم.
ولئن عمل هذا اخلطاب قصارى جهده عىل مت ّثل االسترشاق وفهم أدبياته ونقده
وفق منهج تقريبي خمصوصّ ،
فإن خطابات تقريبية أخرى اتحّ دت أكثر بمناهج املسترشقني،
لتؤسس
وجتاوزت هاجس الر ّد والنقد وبيان «زالت املسترشقني» العلمية واملنهجية،
ّ
علمي قريب من خطاب املسترشقني ومنافس له يف اآلن ذاته.
خلطاب
ّ

 ثال ًثا :االسترشاق بام هو مدرسة

تعرضنا هلم ساب ًقا يف بعض خطاباهتم ،بأمهية
لئن اعرتف بعض ّ
رواد التقريب ممّن ّ
أدبيات االسترشاق من حيث املواضيع التي طرحتها واملناهج التي اعتمدهتا يف دراسة
الثقافة اإلسالميةّ ،
فإن خطابات أخرى ماثلت أو كادت متاثل االسترشاق ،وبنت هلا مقاربة
ال تكاد ختتلف عن مقاربات املسترشقني يف دراسة اإلسالم وعلومه.

متر ًدا عىل السائد العريب واإلسالمي ،وحتدّ ًيا للدراسات
وقد وجدنا يف هذا املنزع ّ
ترسخت يف التقليد اجلامعي الغريب ،وكأنّا انتقلنا بذلك من سجال عقدي
االسترشاقية كام ّ
معريف وثقايف عميق وشامل ،بمعنى أنّا
وفكري ومن حوار علمي مرتدد وجزئي إىل حوار
ّ
سنتحول عىل مستوى أدبيات التقريب التأسيسية من «خطاب نقدي» هيمن عليه الر ّد ،إىل
ّ
«خطاب مواز» لالسترشاق غلب عليه التأسيس املعريف.
التوجه عند جمموعة من الباحثني األكاديميني من قبيل
ولئن وجدنا مالمح هذا
ّ
أيضا عند بعض علامء الد ّين الذي أيقنوا ّ
أن التواصل
حممد البهي( ((7وغريه ،فإنهّ ا جت ّلت ً
مفر منهّ ،
وأن املثقفني املسلمني الدارسني يف الغرب منارات جيب
مع االسترشاق أمر ال ّ
االستفادة منها واالهتداء هبا.
التوجه نلحظه بجالء عند الشيخ عبداملتعال الصعيدي حني قال« :وقد أخذت
وهذا
ّ

(« ((7اإلسالم واحدً ا ومتعد ًدا» عنوان سلسلة أرشف عىل صدورها عبداملجيد الرشيف أستاذ احلضارة
باجلامعة التونسية ،وتصدر هذه السلسلة عن دار الطليعة ببريوت.
( ((7أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة ،وأحد أعضاء مجاعة التقريب.
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طالئع هذه احلضارة تصل إلينا يف أوائل هذا القرن لتن ّبه غافلينا وتوقظ نائمينا ،ليعرف ما
يكون من األثر يف مستقبلنا»(.((7
يستحق التحليل والنظر ،إذ أصبح املتآمر رشيكًا يف
ويف هذا املوقف من اجلرأة ما
ّ
منشود الثقافة واملعرفة ،وأصبح االسترشاق مصدر توعية ودفع إىل التطوير والتغيري.

نموذجا نعتقد أنّه خري مثال عىل هذا
وحتى يكون عملنا أكثر إجرائية ،سندرس
ً
التوجه الذي اعرتف باالسترشاق مدرس ًة ،وحاول أن ينسج خطا ًبا علم ًّيا بحسب التقاليد
ّ
(((7
التي ضبطها املسترشقون ،ويتم ّثل هذا النموذج فيام كتبه حممد عبداهلل دراز  ،وهو شيخ
حتصل عىل شهادة الدكتوراه سنة  1947التي
أزهري واصل دراساته العليا بالرسبون حيث ّ
ّ
(((7
صدرت الح ًقا حتت عنوان« :دستور األخالق يف القرآن»  ،واضطلع أمحد حممد بريري
بتعريب أجزاء منها ونرشها مسرتسلة يف جملة «رسالة اإلسالم».

منهجا ورؤي ًة ،من
األول عىل مت ّثل االسترشاق
ً
لقد عمل حممد دراز منذ مقاله ّ
وأهم مراحل حياته ،بل أظهر احرتا ًما وإجاللاً ألساتذة
الرسول
ّ
خالل حديثه عن سرية ّ
من املسترشقني تع ّلم عىل أيدهيم وتأ ّثر هبم ،من قبيل مسيو موريس باترودنيس جاندهاك
األستاذ بجامعة الرسبون( ،((7وسيلفسرتدي سايس ،واملؤرخ الفرنيس كوشان دي بري
سيفال.

وظهر بذلك باح ًثا صار ًما يعرتف بفضل املسترشقني يف الدراسات اإلسالمية عندما
تعرضه
جيب االعرتاف بذلك ،وينتقد بعضهم عند ّما حيتّم السياق النقد ،كام هو احلال عند ّ
( ((7عبداملتعال الصعيدي ،استقبال بعض علامئنا لطالئع احلضارة األوروبية ،رسالة اإلسالم ،عدد ،19
ص.307
( ((7ولد سنة  1894يف قرية حملة دياي بمحافظة الغربية ،وانتقل إىل اإلسكندرية يف أوائل سنة ،1905
ثم حصل عىل الشهادة الثانوية سنة  ،1912و حصل عىل الشهادة العاملية النظامية سنة  ،1916ثم عينّ
مدرسا بمعهد اإلسكندرية عقب خترجه ،وبدأ يشتغل بدراسة اللغة الفرنسية يف املدارس الليلية ،ويف سنة
ً
 1928اختري للتدريس بالقسم العايل باألزهر ،ثم بقسم التخصص سنة  ،1929ثم بكلية أصول الفقه
فرنسا يف بعثة أزهرية ،والتحق بكلية
سنة  ،1930ثم يف قسم التخصص هبا ،وقع عليه االختيار ليسافر إىل ً
اآلداب بجامعة السوربون ،وحصل عىل الليسانس سنة  ،1940ثم اشتغل بتحضري رسائل الدكتوراه،
فألف رسالتني باللغة الفرنسية عن القرآن وآدابه حصل هبام عىل الدكتوراه برتبة الرشف العليا يف أواخر
سنة  ،1947وعاد إىل مرص يف  15مارس سنة  ،1948فندب لتدريس تاريخ األديان بجامعة القاهرة،
وحصل عىل عضوية مجاعة كبار العلامء باألزهر يف سنة ( .1949اعتمدنا ما جاء يف رسالة اإلسالم عدد
 ،56-55ص.)266
( ((7حاولنا العثور عىل األطروحة يف لغتها األصلية ولكنّنا مل نو ّفق يف ذلك.
( ((7حممد دراز ،تعريف بالقرآن ،رسالة اإلسالم ،عدد  ،56-55ص .268
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إىل والدة الرسول تعرجيه عىل وجهة نظر «المانس )1937-1862( »Henri Lammens
حينام «أراد أن ينقص سن النبي  Kنحو  10سنني دون أن يد ّعم دعواه تلك بأي دليل،
سوى أنّه قد بدا له أن رجلاً جتاوز اخلمسني من عمره يستحيل أن يكون له من الطاقة ما
يمكنه أن يصطنع لنفسه حياة جديدة.((7(»..

الرسول ،فإنّه تناول يف مقاله الثاين
املعرب ّ
األول بحياة ّ
اهتم دراز يف مقاله ّ
ولئن ّ
خطريا يتع ّلق بجمع القرآن وما الزمه من إشكاليات وتساؤالت حول عالقة
موضو ًعا
ً
النص املوحى».
بنص التأسيس ،ولقد اختار املرتجم هلذا املقال عنوان« :مجع ّ
مصحف عثامن ّ
بالذكر ّ
وجدير ّ
شكالين للقرآن كام يتداول
در ًازا حاول يف بداية عمله ضبط مفهوم
أن ّ
ّ
بني الناس يف العرص احلديث قائلاً « :يقدم إلينا القرآن اآلن يف سفر واحد يتألف يف شكله
سطرا ،وينقسم إىل  114سورة
األكثر دورانًا من نحو  500صفحة ،ويف كل منها مخسة عرش ً
أو با ًبا -ختتلف طولاً بعد الفاحتة املؤلفة من مخسة أسطر صغرية تأيت السور مرتبة عمو ًمابحسب طوهلا النسبي األطول أولاً  ،فاملتوسط يف الوسط ،فاألقرص -بعضها من سطر واحد
 يف اآلخر .وجيد املطالع ما يرشده من العالمات الصوتية والوقوفية واإلمالئية ،وعالماتالرتقيم وكل ما يرشده نط ًقا ووق ًفا»( ،((8وهذا املدخل مفيد لإلجابة عن سؤال :هل ّ
أن
متوفرا عند الصحابة يف عهد الرسول؟
القرآن الذي بني أيدينا هو ذاته القرآن الذي كان
ً

مستحرضا خالصة البحوث االسترشاقية،
وقد كان حممد دراز جري ًئا يف إجابته
ً
فقارن بني املرحلتني ،وذهب إىل أنّه «مل يكن القرآن كذلك عىل عهد النبي  ،Kوإذا كان
النص قد بقي متا ًما كام أماله ّ
كثريا»(.((8
ّ
فإن املظهر قد تغيرّ
ً
ويعكس هذا الرأي تأ ّث ًرا ملحو ًظا باملنهج التارخيي الذي اعتمده املسترشقون يف
أخص(.((8
دراسة حضارات الرشق بصفة عا ّمة والثقافة اإلسالمية بصفة ّ
وتطور مالحمه ،وهذا
وهذا يعني ضمن ًّيا وعي الباحث بتارخيية «القرآن» وتغيرّ ه
ّ
أزهري باألساسّ ،
الكالم خطري لعدّ ة اعتبارات منها ّ
وأن احلديث عن تارخيية
أن الرجل
ّ

( ((7حممد دراز ،املصدر نفسه ،ص  ،269وذلك يف مقال عنوانه( :سن حممد) (اجلريدة األسبوعية مارس
 ابريل .)1911( ((8حممد دراز ،تعريف بالقرآن ،رسالة اإلسالم ،عدد  ،57ص.59
( ((8حممد دراز ،املصدر نفسه ،ص .59
تعرض الباحث املغريب املكي أقالنيه خلصوصية املنهج التارخيي عند املسترشقني يف مقاله« :موقف
( ((8لقد ّ
املسترشق جولدزهير من السنّة النبوية» الذي شارك به يف «املؤمتر الدويل :االسترشاق والدراسات
اإلسالمية» ،تطوان  -املغرب  17-15رجب  28-26 ،1417نوفمرب .1996
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النص
القرآن حديث حمذور ممنوع يف الفضاء الديني اإلسالمي التقليدي ،ال يف زمن كتابة ّ
«نص التأسيس»
بل حتى يف أ ّيامنا هذه ،وكم من باحث أتهّ م بالزندقة والكفر لقوله بتارخيية ّ
وبتحوالته يف التاريخ ،ولقد لقي طه حسني ما لقي من انتقادات ومضايقات ألنّه ط ّبق
ّ
املنهج التارخيي عىل «الشعر اجلاهيل» فام بالك بتطبيقه عىل القرآن.
ونظرا لصعوبة استساغة هذا املنهج وما يفرزه من نتائجّ ،
دراز م ّيز بني عدّ ة
فإن ّ
ً
مستحرضا بطريقة أو بأخرى بقية النصوص الدينية التأسيسية،
لنص التأسيس
مستويات ّ
ً
فأكّد ّ
شفاها بقصد حفظه عن طريق
أن «الكتاب املقدس ليس قرآنًا فحسب ،أو جمموع ما ُيتىل
ً
ّ
أيضا كتاب ،فهام مظهران متعاونان مرتاقبان أبدً ا عىل التبادل»(.((8
الذاكرة وحدها بل هو ً

وهذا يعني ّ
أن الباحث كان يم ّيز بني القرآن والكتاب ،وبني ما هو شفوي وما هو
مكتوب ،وبني ما يتع ّلق ّ
ونص التأسيس اإلسالمي
دون يف آثار مضبوطةّ ،
بالذاكرات وما ّ
جيمع بني خمتلف هذه األطراف ،ومن اخلطأ أن نحرصه يف جانب دون آخر.
وهذا التمييز نجده عند عدد كبري من الباحثني املعارصين( ،((8ارتبطت عندهم يف
«قراءات علمية» جديدة يف القرآن ،ولكنّها يف احلقيقة ليست جديدة بل استفادت من
تلق ح ّظها من النرش والدراسة.
جتارب إسالمية جريئة مل تصل إلينا ،ومل َ

نظرا
دراز عىل أمهية مدخل «املشافهة» يف دراسة القرآنً ،
وعىل هذا األساس أكّد ّ
دون وما كان املسلمون يتلفظون به يف ذلك العرصّ ،
ربر
للعالقة الوطيدة بني ما ّ
ولعل ما ي ّ
هذا املدخل كثرة القراءات إذ ّ
إن التل ّفظ بآي القرآن «مل يقترص دائماً عىل نطق واحد ..كلمة
وأيضا «فتثبتوا»
«ملك» يمكن أن تقرأ مالك ،أي صاحب ملك وملك أي صاحب رعيةً ،
يمكن أن تقرأ تبينوا من التبيني أو تثبتوا من التثبيت وكلتامها قراءة مأثورة ،وما دام السامعون
مل يكونوا دائماً فئة واحدة بالرضورة فلقد ترتّب عىل ذلك أن نشأ عند الصحابة منذ الزمن
األول طرق خمتلفة للتالوة»(.((8
( ((8حممد دراز ،املصدر نفسه ،ص.59
( ((8يمكن أن نتحدّ ث عن جتربتني متباينتني:
 جتربة حممد شحرور ،يف كتابه «الكتاب والقرآن» ،رشكة املطبوعات للتوزيع و النرش ،بريوت،1992 ،حيث حاول التمييز بني مستويات خمتلفة من «نص التأسيس» وم ّيز خاصة بني القرآن والكتاب
 جتربة حممد أركون الذي نبه يف كتابه « قراءات القرآن» Arkoun (Mohamed), Lectures du coran, )Maisonneuve et Larose 1982, Paris, (Islam D’hier et d’aujourd’huiإىل رضورة التمييز
بني ما هو شفوي وما هو مكتوب يف دراسة «القرآن».
( ((8حممد دراز ،املصدر نفسه ،ص.66
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والطريف ّ
أن الباحث تف ّطن إىل قاعدة ذهبية يمكن أن تكون بدورها مدخلاً لقراءة
نص التأسيس ،مفادها «وإذا كان الذوق السليم يكفي أحيانًا إلحساس النطق الصحيح
ّ
(((8
توجيها شفو ًّيا» .
فهو يف األغلب يقتيض
ً
توصل دراز ّ
أن «الكتاب
لنص التأسيس ّ
وانطال ًقا ممّا ضبطه من مستويات ممكنة ّ
املقدّ س اإلسالمي» هو ما وصل إلينا ،وما حيتفظ به املسلمون اليوم ،كام هو حال بقية
تستقر عىل حالة خمصوصة.
تطورات تارخيية قبل أن
الكتب املقدسة التي شهدت بدورها ّ
ّ
دراز ّ
أن ما ُيشاع عن
ولذلك ال يمكن احلديث عن أكثر من «قرآن» اليوم بل أثبت ّ
شيعي خمتلف عن مصحف أهل السنّة رضب من الوهم واملغالطة ،وآية ذلك ّ
أن
مصحف
ّ
ّ
ّ
ّ
استدل بأيب جعفر القمي يف
واستدل فيام
كل علامء الشيعة نفوا وجود مثل هذا املصحف،
(((8
«كتابه» إذ قال« :عقيدتنا فيام يتعلق بالقرآن الذي أوحى به اهلل ّ
جل جالله إىل نب ّيه حممد
 Kأنّه هو املحفوظ اآلن بني الدفتني ،ليقرأ الناس ال أكثر ،وعدد السور فيام تعرف عامة
الناس  114سورة ،أ ّما نحن فنرى ّ
أن السورتني  39و  94تكونان سورة واحدة ،وكذلك
السورتان  105و  106والسورتان  8و  9والذي ينسب إلينا عقيدة ّ
أن القرآن أكثر من هذا
إنام هو كاذب»(.((8
فالرجل
وال يمكن ألحد أن يغفل عن البعد التقريبي الكامن يف هذا اخلطابّ ،
إسالمي جديد ،وهذا يعني أنّه استطاع أن
يتحرك يف جمال تقريبي باعتامد خطاب
ّ
أراد أن ّ
يتم ّثل االسترشاق مت ّثلاً
يوجهه الوجهة التي يريد وأن يو ّظفه التوظيف الذي
ناضجا وأن ّ
ً
ّ
يستدل يف كالمه املتع ّلق بوحدة الكتاب املقدس اإلسالمي
يراه مناس ًبا ،ولذلك نجده
بمسترشقني من قبيل ليبلو الذي أكد ّ
أن «القرآن هو وحده اآلن الكتاب املقدس الذي
ال يوجد فيه خالفات تذكر»( ،((8وكذلك موير  William Muirالذي ذهب أنّه «يمكن
القول :ال اختالف إطال ًقا يف نسخ القرآن التي ال حتىص ،والتي تتداول يف العلم اإلسالمي
املتسع»(.((9
( ((8حممد دراز ،املصدر نفسه ،ص .66
مذكورا أو ال يف األصل الفرنيس ،ولعلهّ
( ((8مل يقع ذكر عنوان الكتاب يف الرتمجة العربية ،وال ندري إن كان
ً
يقصد ابن بابويه القمي ،وهو أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن مريس الذي تويف سنة  ،381املعروف
بالشيخ الصدوق أو الصدوق األول ،وهو صاحب عدد كبري من املؤلفات ال يمكن اجلزم بالكتاب الذي
أخذ منه الشاهد النيص.
( ((8حممد دراز ،املصدر نفسه ،ص.64
( ((8حممد دراز ،املصدر نفسه ،ص.65
( ((9حممد دراز ،املصدر نفسه ،ص.65
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ولئن عمل دراز يف مقاله الثاين عىل نفي قصة مجع عثامن للقرآن ،ورجع هبذا العمل
الراشدي األول أيب بكر الصديق فإنّه واصل احلديث يف مقاله الثالث عن مصحف
للخليفة ّ
(((9
عثامن ،وأكّد ّ
واحتج يف رأيه كعادته
أن «الوحدة بينه وبني جمموع أيب بكر تامة» ،
ّ
خاصة عىل آراء شوايل -1863( Friedrich ZachariasSchwally
وعرج
ّ
باملسترشقني ّ
.)1919
ّ
املعربة ال يكاد يم ّيز بينها وبني ما كتبه املسترشقون من
إن قارئ نصوص حممد دراز ّ
حيث منهج الكتابة ،وكيفية عرض املعطيات ونقدها ،وهذا يعني أنّه و ّفق إىل حدّ كبري يف
مت ّثل االسترشاق ،كام يعني ّ
درسوه كان هلم أثر كبري عىل ما كتبه،
أن املسترشقني
ّ
وخاصة ممّن ّ
ولك ّن تأثره بمنهج املسترشقني مل حيل دون حماولة تأسيس نمط خمصوص من اخلطاب يتم ّثل
حافزا لبناء خطاب
أساسا يف استحضار هاجس التقريب ،فأصبح االسترشاق هبذا املعنى
ً
ً
جديد يتجاوز السائد ،وحي ّقق ما عجزت األدبيات اإلسالمية التقليدية عىل حتقيقه يف جمال
حترك ّ
الذاكرات املذهبية
تقريب وجهات نظر املسلمني ،وفهم مسائل اخلالف العويصة التي ّ
وتنمط خميال ّ
كل «جمموعة إسالمية».
ّ

 خامتة :التأليف

رواد التقريب»
قد يكون من غري املألوف احلديث عن «أثر االسترشاق يف أدبيات ّ
ربر
لعدم اهتامم الباحثني هبذا املشغل ،ولكنّا وجدنا يف نصوص جم ّلة «رسالة اإلسالم» ما ي ّ
اختيارنا هلذا العمل وما جيعل الغريب مألو ًفا ومقبولاً  ،وال نبالغ إذا قلناّ :
إن ما وجدناه
البحثي الض ّيق ،بل يمكن أن يكون
يف مقاالت هذه املج ّلة ال يمكن حرصه يف هذا املجال
ّ
ّ
مستقل ،فاملا ّدة كثرية ومتعدّ دة وهاجس االسترشاق يكاد حيرض بطريقة أو
موضوع بحث
بأخرى يف خمتلف النصوص بنسب متفاوتة وصور متباينة.
رواد التقريب» ،فقد كنّا
ولئن م ّيزنا بني ثالثة جت ّليات لـ«أثر االسترشاق يف أدبيات ّ
عىل وعي ّ
منهجي اقتضته طبيعة العمل ،إذ نجد من بني
بأن هذا التقسيم مل يكن غري تقسيم
ّ
نصوصا هتيمن عليها فكرة املؤامرة املقرتنة باالسترشاق،
نصوص جملة «رسالة اإلسالم»
ً
وثقايف ،كام نجد صن ًفا آخر من
معريف
ونصوصا أخرى تكشف عن االسترشاق بام هو حافز
ً
ّ
ّ
النصوص استطاع أن يتم ّثل االسترشاق بام هو مدرسة وأن ينتج خطا ًبا إسالم ًّيا نقد ًّيا غري
مألوف.
( ((9حممد دراز ،تعريف بالقرآن (ج ،)3املحرم ،1965/1384 ،ص.164
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نصوصا تتقاطع فيها خمتلف هذه التجليات أو بعضها
ولكنّنا من جهة ثانية نجد
ً
اخلفي
بنسب متفاوتة وصور متعدّ دة ،ولقد دفعنا هذا االستنتاج إىل البحث يف اخليط
ّ
الواصل بني خمتلف ما رصدناه من آراء ،وتبينّ لنا ّ
حيا
أن هاجس التقريب كان حيرض ترص ً
وتلميحا يف خمتلف النّصوص التي تناولناها.
ً
واضحا يف
ويمكن ملح ّلل خطاب «االسترشاق بام هو مؤامرة» أن يلحظ منز ًعا
ً
خاصة ّ
أن االستعامر
توظيف مقولة «خطورة
العدو اخلارجي» يف توحيد صفوف املسلمنيّ ،
ّ
مازال ّ
كبريا من البلدان اإلسالمية ويامرس ضدّ أهلها أبشع املامرسات ،وهبذا
حيتل عد ًدا ً
وتوحدها من خالل فضح «اآلخر» وبيان خطورته عىل
املعنى يقرتن احلديث عن «الذات»
ّ
اإلسالم واملسلمنيّ ،
ولعل أصحاب هذا اخلطاب راهنوا عىل استاملة عواطف الناس قبل
قلوهبم بإثارة الذاكرات الدينية والرصاعات التارخيية.
ولك ّن التقريب ال يتح ّقق عند رواده من خالل تضخيم «فكرة املؤامرة» ،التي حيوكها
املسترشقون ضدّ املسلمني ّ
أيضا من أدبيات االسترشاق من حيث
بكل طوائفه ،بل يستفيد ً
املواضيع املطروحة من قبل املسترشقني واملناهج املعتمدة يف البحث والتأليف.

ّ
شجع بعض املثقفني املسلمني عىل اقتحام هذا املدخل ،وتق ّبل ما يقوله
ولعل ما ّ
املسترشقون من آراء ،رغبتهم يف االستفادة من جتارب مسيحية شبيهة بتجارب املسلمني،
أساسا يف
جتسد
فاملسيحيون عاشوا بدورهم اخلالف ولكنّه ّ
ً
توصلوا إىل نوع من التفاهم ّ
املجمع املسكوين الفاتيكاين الثاين(.((9
يعرج عىل هذا
ولذلك ال غرابة أن نجد أمحد حممد بريري يف ركنه «قال شيخي» ّ
املجمع املسكوين وهو يتحدّ ث عن االسترشاق فيمتدح املسيحيني الذين «تعاونوا عىل الرب
والتقوى فتحدثوا مل جيادلوا ،وتوادوا مل يناقشوا»(.((9

ويبدو من خالل هذا احلديث ّ
تقريبي جعل
أن هاجس البحث عن نموذج
ّ
مهم يف مقاالت «رسالة اإلسالم» ،ولقد قوي هذا اهلاجس املتصالح مع
لالسترشاق أثر ّ
دراز الذي
االسترشاق يف األعداد األخرية من «رسالة اإلسالم»
ّ
وخاصة مع حممد عبد ّ

( ((9انعقد هذا املجمع بني سنة  1962و  ،1965ولقد أعلن البابا يوحنّا يف مطلع حربيته عن عقده بمناسبة
للتعمق يف هذه املسألة يمكن العودة إىل حسن
هناية أسبوع الصالة من أجل الوحدة بني املسيحيني،
ّ
األول (- 1869
القروايش ،الفكر املسيحي الكاثوليكي يف مواجهة احلداثة ،من املجمع الفاتيكاين ّ
 )1870إىل املجمع الفاتيكاين الثاين ( ،)1965 - 1962مبحث البابا يوحنّا  XXIIIواملجمع الفاتيكاين
التنوع ،ص .527-513
 :IIاالعرتاف املرشوط والرتاجع املقنّع واإلقرار برشعية ّ
( ((9أمحد حممد بريري ،قال شيخي ،رسالة اإلسالم ،عدد  ،56 - 55ص.311
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منهجا وثقاف ًة ،وأن يقطع مع سائد ال يستجيب حلاجيات
استطاع أن يتم ّثل «االسترشاق»
ً
أساسا عىل الرواية واإلخبار واالستصفاء
التقريب ملا يتضمنه من مناهج تقليدية تقوم
ً
واإلقصاء.

أهم املح ّطات املتع ّلقة بـ«أثر االسترشاق يف
ونالحظ من خالل هذه اجلولة القصري يف ّ
أن حديث «الذات» اقرتن مع احلديث عن «اآلخر»ّ ،
رواد التقريب» ّ
وأن االسترشاق
أدبيات ّ
كان يف احلقيقة مرآة حاول من خالهلا رواد التقريب النظر يف أنفسهم وواقعهم ونقائصهم،
ولئن كان السجال خطا ًبا خمرت ًقا ّ
تعرضنا إليها فإنهّ ا مل تكن فحسب
لكل النصوص التي ّ
سجالاً مع ضد كام تضبط ذلك أدبيات السجال ،بل كان سجالاً مع ّ
يتضمن نو ًعا
الذاتّ ،
من احلوارية ظاهرها التواصل مع اآلخر «االسترشاقي» ،وباطنها الغوص يف أعامق الذات
وحتسس الطريق املفقود.
والطريف ّ
ليمس قارئها
أن أثر االسترشاق جتاوز نصوص «رسالة اإلسالم»
ّ
والباحث فيهاّ ،
املدونة حبىل بأخبار املسترشقني ومدارسهم ومؤ ّلفاهتم ملدّ ة زمنية
ألن هذه ّ
التعرف عىل
طويلة ،ولقد دفعنا التحقيق يف أسامء املسترشقني وتواريخ وفياهتم إىل مزيد ّ
إنجازاهتم ومشاريعهم املعرفية ،فكانت تلك النصوص التي اشتغلنا عليها موسوعة
مبسطة يف االسترشاق وأهله ،ولقد وضعنا جدولاً ملح ًقا هبذا العمل للتعريف بمن متكّنا
ّ
التعرف عليهم من املسترشقني الواردين يف «رسالة التقريب».
من ّ
ولنا أن نن ّبه يف هناية هذا العمل ّ
رواد التقريب»
أن دراسة «أثر االسترشاق يف أدبيات ّ
ال يمكن أن تستقيم دون االنفتاح عىل واقع الفكر اإلسالمي يف خمتلف جت ّلياته يف ذلك
العرص ،ويبدو ّ
أن ما رصدناه من جت ّليات لالسترشاق مل يكن معزولاً عن املشهد الثقايف
اإلسالمي الذي انقسم بدوره إىل رافضني لالسترشاق وقابلني به بدرجات متفاوتة،
ولكنّهم مجي ًعا عىل اختالفهم اعرتفوا بأمهية «االسترشاق» وتأثريه يف مناهج دراسة الفكر
اإلسالمي.
وعىل هذا األساس نرى أنّه من املفيد دراسة أثر االسترشاق يف األدبيات التقريبية
عىل ضوء دراسة أثره يف خمتلف اخلطابات اإلسالمية املوازية ،ولك ّن هذا العمل عىل أمهيته
ال يمكن معاجلته يف هذا اإلطار البحثي الض ّيق ،ور ّبام كان حم ّطة منشودة قد نقف عندها
الرحال.
عندما ّ
نتزود بام ُيشدّ به ّ

منوذجا
 جتربة الر ّواد..االستشراق يف أدبيات التقريب
ً
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وقد تأ ّثرت املجتمعات اإلسالمية ،كام العديد من دول العامل الثالث ،بالطروحات
وبخاصة أن ذلك يتالءم وحالة الرفض
املاركسية ومت ّثالهتا االشرتاكية والشيوعية والبعثية،
ّ
مفضلني
بغيضا َم َق َت ُه املسلمون ّ
للنموذج الغريب الذي تركت دوله خلفها تارخيًا استعامر ًّيا ً
عليه اخليار املاركيس ذي الطابع النضايل((( .ومع متكُّن هذه الطروحات ،يبقى للحضور
الغريب تأثريه يف هذه املجتمعات ،ذلك أهنا كانت واقعة حتت نفوذه حلقبة زمنية طويلة،
ونشأت بعض األجيال يف مؤسساته التعليمية ،وظهرت العديد من مظاهر التمدّ ن من قبل
سلطاته املحلية ،وكان من الصعب إجياد البديل املحليّ دون تأثر بالرتكة االستعامرية.

التوجهات الرشقية أو تلك الغربية ،صدرت أصوات إسالمية تدعو
ويف مقابل
ّ
إىل أن يكون هلذه املجتمعات هويتها ذات املرجعية الدينية املعارصة .فظهرت حماوالت
سعت إىل اإلفادة من املعطيات الفكرية للمدرستني الرشقية والغربية والتأصيل هلا إسالم ًّيا،
فظهرت عناوين من قبيل« :الديموقراطية واإلسالم»((( و«الشيوعية واإلسالم»((( وغريها
من العناوين.

فكرا وممارسة
ﷺ أدجلة اإلسالم ً

ومن الطبيعي ألاَّ يكون التأثر هبذه التيارات عىل صورة واحدة أو مستوى واحد،
إذ يتأثر أحد املفكرين بإحدى مفردات هذا الت ّيار أو ذاك ،فيام تتأ ّثر حركة إسالمية
بمفردة أخرى أو بمجموعة من املفردات .وممّا فرض حضوره عىل اخلطاب اإلسالمي
فكرا وممارس ًة .فـ«األيديولوجيا
املعارص –بفعل احلضور املاركيس– هو :أدجلة اإلسالم ً
«) :»Ideology (E)» «Idéologie (Fمعنى ماركيس»((( ،كام يشري إىل ذلك املعجم الفلسفي.
جمرد التع ُّبد الفردي بني
وتأ ّث ًرا بذلك ،أصبح االنتامء إىل اإلسالم يشري تار ًة إىل ّ
اإلنسان وخالقه ،وتارة إىل االلتزام الفكري الذي تغ ّطي فيه النظرة اإلسالمية كافة مناحي
احلياة ،بام يف ذلك الشأن االجتامعي والتنظيم السيايس ،وهو هبذا املعنى يقابل األيديولوجية

((( اقرأ حول هذه الفكرة :احلضارة اإلسالمية بني دواعي النهوض وموانع التقدّ م ،الدكتور عبد اهلادي
الفضيل ،مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي – بريوت ،ط ،2013 ،1ص .214 – 207
((( مما صدر مبك ًّرا يف ذلك :كتاب «الديمقراطية يف اإلسالم» للكاتب املرصي عباس حممود الع ّقاد ،سنة
1952م.
أيضا ،سنة  .1955وكتاب:
((( مما صدر مبك ًّرا :كتاب «الشيوعية واإلنسانية يف رشيعة اإلسالم» ،للع ّقاد ً
«اشرتاكية اإلسالم» للدكتور مصطفى السباعي ،سنة 1959م.
((( املعجم الفلسفي ،جممع اللغة العربية  -القاهرة ،ط 1982م ،ص  ،29مادة (أيديولوجيا) .واملعجم
الكبري ،جممع اللغة العربية  -القاهرة ،ط2006 ،2م ،ج ،645 /1مادة (أيديولوجيا).
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املاركسية من جهة ،والنظام الرأساميل من جهة أخرى.

وكام مت ّثل هذه االندفاعة نحو تطبيق اإلسالم جان ًبا إجياب ًّيا يف مقابل تبنّي اخليارات
الفكرية األخرى ،ي ُعدُّ الدكتور عبد اجلبار الرفاعي –يف كتابه موضوع القراءة« -الصياغة
األيديولوجية للدين سب ًبا يف ختفيض طاقته املقدّ سة ،وذلك بعد أن هتتك العامل وتُطفئ شعلة
يتلمسها اإلنسان فيه ،وجتفف منابع ما يو ّلد معنى املعنى يف مداراته ،فيصاب
الروح التي ّ
الكائن البرشي بالسأم واإلحباط والضجر والغثيان ،بعد أن يموت كل يشء من حوله،
ويفتقر إىل ما يلهمه مزيدً ا من الطاقة»(((.

وليبينّ أثر أدجلة الدين عىل املجتمعات ،يقول الرفاعي« :ما َو َضع الدي َن اليوم يف
مأزق تارخيي :ترحي ُل ُه من جماله األنطولوجي إىل املجال األيديولوجي ،هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى ،ازدراء بعض النخب للدين واحتقارهم للتد ّين ،إثر الفهم الساذج املبتذل
حلقيقة الدين يف فهمهم ،والصدور -يف أحكامهم– عن نمط التد ّين األيديولوجي الشائع»
[ص .]10

وبديلاً عن األدجلة ،يقرتح الدكتور الرفاعي تعميق الرؤية الدينية إىل املناحي
وبخاصة اجلوانب األنطولوجية فيه؛ ذلك ّ
أن «دراسة الدين يف بعده
األخرى للدين،
ّ
األنطولوجي ينقلنا إىل أفق بديل يكشف احلضور احلقيقي للدين يف كيان الكائن البرشي
وحاجاته الوجودية الدفينة إىل ما يروي ظمأه األنطولوجي للمقدّ س ،ويفضح كل توظيف
والقوة واهليمنة» [ص .]11
زائف للدين يف رصاعات املال والنفوذ
ّ
إن تركيز البعد األيديولوجي للدين يف ّ
ظل غياب اجلوانب املعنوية والروحية التي
ب يف اإلنسان فرادته وذاتيته التي
تكتنزها املعطيات الدينية ومتتلئ هبا نصوصه الدينية ُي َغ ِّي ُ
ختتلف من إنسان إىل آخر ،وت َُذ ِّو ُبه يف روح اجلامعة وأتباع احلركة ،كام أهنا تغ ّيب النزعة
اإلنسانية يف األديان .وهلذا افتتح الرفاعي فصول كتابه بـ«نسيان الذات» ،حيث «تتجاهل
أدبيات اجلامعات واألحزاب فردية الكائن البرشي ،وال تتحدّ ث عن اهلوية الشخصية
عادةً .وهو ما يبدو ماثلاً يف أدبيات األحزاب اليسارية والقومية واجلامعات اإلسالمية التي
عنرصا يذوب يف مركّب اجلامعة ،وليس بوصفه وجو ًدا حقيق ًّيا
تتعاطى مع الفرد بوصفه
ً
مستقلاً خارج إطارها ،وتشدّ د يف مقوالهتا وشعاراهتا وتربيتها عىل ّ
مهمة كل شخص يف
أن ّ
احلياة :االمتثال ملا يؤمر به ،والتنكّر لذاته ،والذوبان يف املركّب» [ص .]17
مع أن «اإلنسان يولد بمفرده ،وحييا بمفرده ،ويموت بمفرده ،ويتألمّ بمفرده ،ويشعر

((( ص  10من الكتاب.
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باخلطيئة بمفرده ،ويستفيق ضمريه بمفرده ،ويؤمن بمفرده ،ويلحد بمفرده .وجيتاحه
أيضا :القلق ،واليأس ،واالغرتاب ،والضجر ،والسأم ،واألمل ،واحلزن ،والغثيان،
بمفرده ً
وفقدان املعنى ،وذبول الروح ،وانطفاء القلب ،والسوداوية ،والعدمية ،واجلنون ...إلخ»
[ص .]16 – 15

وعن نواتج تركيز األيديولوجيا عىل حساب األنطولوجيا ،يشري املؤلف إىل أنه «يف
هذه املناخات ال يستفيق وعي الناس ،وال يستطيعون مواجهة ذواهتم ،ويغرقون يف تنويم
وذهول ،ينسون فيه أنفسهم ،فضلاً عن حارضهم ومصريهم .وينخرط الناس يف أزمات
والتورط يف كل ما
ومعضالت ومتاعب املجتمع ،وال يك ّفون عن االستغراق فيها كل يوم،
ّ
هو خارج ذواهتم ،فيام تغيب الذات ،ور ّبام تمُ حى هنائ ًّيا» [ص  ،]21بل إن الرفاعي يشدّ د
عىل أن «اكتشاف العامل يبدأ باكتشاف الذات ،وأن وعي العامل يبدأ بوعي الذات ...،وأن من
يفشل يف إمخاد حرائق ذاته ّ
يتعذر عليه إمخاد حرائق العامل» [ص .]24 – 23
معللاً بعض املآزق التي نعيشها نتيجة لغياب األنطولوجيا يف البعد الديني ،فيقول:
«منطق الفكر الوثوقي ينشأ من شعور املرء بوجود ٍ
وجه واحد للحقيقة ،وطريق خاص به
الكتشافها ،وهو ما يسوقه لالعتقاد بامتالك احلقيقة املطلقة ،واستباحة كل فعل عدواين
ينتهك األخالق والدين .من هنا يصبح تأويل النصوص الدينية -يف سياق رهانات
العرص– رضور ًة تفرضها احلاجة إللغاء املسافة الثقافية بني املايض واحلارض ،وحترير
النصوص من االغرتاب التارخيي ،ومن كل التأويالت والتفسريات والرشوح التي تطمس
ٍ
ما تكتنزه هذه النصوص من بؤر مضيئة ً
ورؤى ومفاهيم سامية تنتج ألف ًة وانسجا ًما وتناغماً
بني هذه النصوص وعرصنا» [ص .]28 – 27

وبعد حديثه عن املفردة األوىل ،وهي غياب الذات يف اخلطاب اإلسالمي ،ينتقل إىل
احلديث عن غياب النزعة اإلنسانية يف الفصل الثاين الذي سماّ ه« :نسيان اإلنسان» الذي
انطلق فيه من احلديث عن سريته الذاتية ،لتكون مدخلاً لإلشارة إىل جتربته يف انضاممه إىل
احلركات اإلسالمية ،حيث تغيب يف أدبيات هذه احلركات األبعاد الدينية التي تغذي النزعة
ٍ
املدونة
اإلنسانية لدى املتد ّين ،حيث يدعو يف هذا الفصل إىل
تفسري للدين «ال خيتزله يف ّ
الفقهية فقط ،وال يقوم برتحيله من حقله الروحي املعنوي القيمي األخالقي إىل حقل آخر،
يتغلب فيه القانون عىل الروح ،ويصبح الدين أيديولوجية سياسية رصاعية ،أو أيديولوجية
هتدر طاقاته الرمزية واجلاملية والروحية واملعنوية.
يسعى هذا التفسري إىل اكتشاف وظيفة الدين األصيلة يف إنتاج معنى حلياة اإلنسان.
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وهي وظيفة عجزت معظم اجلامعات اإلسالمية اليوم عن إدراكها ،وأغرقت نفسها
وجمتمعاهتا يف نزاعات ومعارك يتجىل فيها كل يشء ،سوى األخالق ،وقيم الرتاحم واملحبة
يف الدين» [ص .]94
ثم يرشح ما يريده من النزعة اإلنسانية يف الدين ،فيقول« :أعني بـ(اإلنسانية يف
الدين) :جتديد الصلة باهلل ،وذلك يبدأ بتجديد الصلة باإلنسان ،لكن الغائب األكرب هو
اإلنسان يف خطاب معظم اجلامعات اإلسالمية ،وبعض املبرشين باألديان.

والتحرر من (نسيان اإلنسان) يف أدبيات
أعني بـ(اإلنسانية يف الدين) :اخلالص
ّ
اجلامعات اإلسالمية والدعوة ،واالعرتاف ببرشيته ومكانته يف األرض ،وتصحيح نمط
عالقته بربه ،وحتويلها من رصاع مسكون باخلوف والرعب والقلق ،إىل عالقة تتكلم لغة
املحبة وتبتهج بالوصال مع معشوق مجيل» [ص  .]95 – 94ويستمر يف بيانه للمعاين
اإلنسانية الغائبة يف الدين والتي يطالب باستحضارها يف اخلطاب اإلسالمي املعارص،
وذلك هبدف اسرتجاع مكان اإلنسان يف هذا اخلطاب.
بعدها ينتقل يف الفصل الثالث للحديث عن جتربة الدكتور عيل رشيعتي التي يدعو
وجترد ،ذلك أنه يأخذ عىل هذه التجربة إيغاهلا يف
فيها إىل قراءة هذه التجربة بكل موضوعية ّ
أدجلة اخلطاب اإلسالمي متأثرة يف حينها باأليديولوجية املاركسية ،وهو ما يدعو الرفاعي
إىل جتاوزه لالنطالق إىل إبراز اجلوانب األنطولوجية يف الدين وما يكتنزه من معنويات
عالية تسمو باإلنسان فر ًدا ومجاعة .يقول حول جتربة رشيعتي« :مع أن قراءة رشيعتي
األيديولوجية تلتقي باملاركسية ،غري أنه عمل عىل تلوينها دين ًّيا ،فعمد إىل تفسري وتأويل
النصوص والرموز واملواقف واألحداث وسلوك الشخصيات الكبرية يف اإلسالم يف ضوء
ما يتناغم مع مطمحه يف أدجلة الدين .فشخصيات ،مثل :عيل بن أيب طالب واحلسني وزينب
وأيب ذر ،هي نامذج ثورية ،نقدية توعوية ،تغيريية ،ومفاهيم :اجلهاد والشهادة واألمر
باملعروف والنهي عن املنكر هي إطار املجتمع الالطبقي التوحيدي الذي يقوم بالقسط
والعدل بني الناس» [ص .]125 – 124

كام يقول منتقدً ا جتربته« :رشيعتي غال ًبا ما ينسى الذات ،فيقفز للتفكري يف املجتمع،
فريحل
أثرا إجياب ًّيا للدين هناكّ ،
يفتّش مبارشة عن رسالة للدين يف املجتمع ،بل يريد أن يرى ً
يمر بصناعة الذات.
الدين مبارشة إىل املجتمع ،من دون أن ّ
مهمته يف املجتمع إلاَّ من خالل إعادة بناء الذات ،باملعني
الدين ال تتح ّقق ّ
األنطولوجي العميق .بمعنى أن إفقار الذات إفقار للمجتمع ،وإعادة بناء املجتمع تبدأ

الدين والظمأ األنطولوجي

بإعادة بناء الذات» [ص .]148
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ويؤكد ما بدأ به كتابه يف الفصل الرابع الذي عنونه بـ(التجربة الدينية والظمأ
األنطولوجي للمقدّ س) ،فيقول« :إن معنى كون الدين يشتغل عىل إرواء الظمأ األنطولوجي
ٍ
ُ
هيتم بأزمة املعنى
حاجات ال يمكن أن يشبعها
هو :أنه يشبع
العقل واخلربة البرشية ،إنه ّ
وسبل معاجلتها ،إنه يعالج فقدان معنى احلياة يف عامل اليوم ،وكيفية إنتاج هذا املعنى .وأية
يتحول معها إىل وحش
حماولة لنسيان مهمته يف بناء الذات وإقحامه يف جماالت أخرى،
ّ
وسم زعاف ُيفسد كل يشء» [ص .]173
مفرتس ّ
وهي نقطة يؤكدها من جديد يف فصول الكتاب التالية .ولكن ما قد يؤخذ عىل
الكتاب أنه ذهب إىل إرجاع العديد من األزمات التي تعيشها املجتمعات اإلسالمية إىل
غياب النظرة األنطولوجية للدين وتعميقها والرتكيز عىل اجلوانب الفقهية والكالمية يف
اإلسالم ،وترحيله التدين من حالته األنطولوجية إىل األيديولوجية .وقد وقف عند هذه
النقطة يف التحليل ،وال يبعد أن غياب ذلك يعود لعوامل تارخيية واجتامعية ،وكذلك
تتطرق إليه فصول
سياسية ،ركّزت جان ًبا معينًا عىل حساب جوانب أخرى ،وهو ما مل ّ
الكتاب بالدراسة والتحليل.
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ُيعترب املفكر والفيلسوف حممد إقبال من أعالم الفكر اإلسالمي يف
العرص احلديث ،وقد اشتهر بجهوده املهمة يف جمال التجديد واإلصالح،
ومسامهاته يف نقد الفكر احلديث واحلضارة الغربية ،وكذلك نظرته التجديدية
للرتاث اإلسالمي.

لتسليط الضوء عىل مرشوع العالمة حممد إقبال الفكري والتجديدي،
ولتحليل اخلصائص املنهجية املميزة إلسهاماته املعرفية والفلسفية ،وبيان اآلثار
اإلصالحية النظرية والعملية ملنهج إقبال ،وألجل التعرف عىل احللول املبتكرة
للواقع اإلسالمي املعارص ،انطال ًقا من مرشوعه اإلصالحي والتجديدي
والنقدي.

ن َّظم املعهد العاملي للفكر االسالمي بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية
للرتبية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وبالتنسيق مع املركز املغريب للدراسات
مؤمترا علم ًّيا بعنوان:
واألبحاث الرتبو ّية وجامعة عبد امللك السعدي بتطوان،
ً
«حممد إقبال وجهوده يف اإلصالح والتجديد الفكري» وذلك بني يومي -17
 18كانون أول (ديسمرب) 2015م ،بالعاصمة املغربية الرباط.
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شارك يف فعاليات املؤمتر ،أكثر من ( )25باح ًثا وأكاديم ًّيا من العامل العريب ودول
إسالمية وآسيوية ،مثل تركيا واهلند وماليزيا ..باإلضافة اىل مشاركة طلبة باحثني يف جمال
الدراسات العليا يف الرتبية والدراسات اإلسالمية ،والباحثني من املركز املغريب للدراسات
واألبحاث الرتبوية.
وقد ناقشت األوراق املقدمة ،وخالل جلسات املؤمتر املحاور التالية:

 -شخصية إقبال :عوامل التأثري والتأثر.

 التجديد الفكري واحلضاري والسيايس عند إقبال. مفهوم االجتهاد وجت ّلياته عند إقبال. -التثاقف والعالقة بني الذات واآلخر عند إقبال.

 -البناء املعريف عند إقبال.

 اجللسة االفتتاحية

انطلقت فعاليات املؤمتر بجلسة افتتاحية ترأستها الوزيرة املنتدبة لدى وزير التعليم
العايل والبحث العلمي وتكوين األطر يف املغرب ،األستاذة مجيلة املصيل ،وحتدّ ث فيها كل
من :الدكتور رائد عكاشة (املنسق العام للمؤمتر) ،والدكتور حذيفة أمزيان (رئيس جامعة
عبد املالك السعدي بتطوان) ،و الدكتور فتحي ملكاوي (املدير اإلقليمي للمعهد العاملي
للفكر اإلسالمي) ،والدكتور خالد الصمدي (رئيس املركز املغريب للدراسات واألبحاث
الرتبوية) ،والدكتورة أمينة احلجري (املديرة العامة املساعدة للمنظمة اإلسالمية للرتبية
والعلوم والثقافة) .وقد أمجعت الكلامت عىل أمهية تسليط الضوء عىل جتربة املفكر حممد
إقبال ،ورضورة إعادة قراءته لالستفادة من آرائه وجتربته يف التجديد واإلصالح.

 اجللسة األوىل

ترأسها د .أمحد سعيد ولد باه (مدير الثقافة واالتصال يف اإليسيكو) ،وقدّ م فيها
األستاذ زكي امليالد (رئيس حترير جملة الكلمة ،من السعودية) ورقة بعنوان« :نقد إقبال،
االجتاهات النقدية ..مطالعات ومناقشات» ،وقد أشار فيها إىل أنه وبعد أكثر من سبعة
عقود من الزمن عىل رحيل إقبال ،أصبح لدينا تراكم معريف كبري حول هذا املفكر املبدع،
وما أنتجه من شعر ونثر ،وما أثاره وما عاجله من قضايا ..من هنا ينطلق الباحث امليالد
وخصوصا كتابه الشهري
ليؤكد أمهية ورضورة أن تتم إعادة قراءة تراث إقبال وما كُتب عنه،
ً
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(جتديد التفكري الديني يف اإلسالم) ،عىل أن تكون هذه القراءة نقدية ..وقد حاول الباحث
تت ُّبع االجتاهات النقدية املهمة التي تناولت فكر إقبال ،وكشف عن بيئاهتا االجتامعية
وأنامطها ،كام أضاف إليها بعض املالحظات النقدية املهمة.
«املدخل النقدي لتجديد الفكر اإلسالمي عند العالمة حممد إقبال» هو عنوان
الورقة التي قدّ مها د .بدران مسعود بن حلسن (أستاذ مشارك يف قسم الفلسفة ،جامعة باتنة
باجلزائر ،ويعمل حال ًّيا يف مقارنة األديان وفلسفة الدين بجامعة محد بن خليفة  -قطر).

وفيها أشار يف البداية إىل أن حممد إقبال يرى أن صحوتنا احلضارية تنطلق من تقويم
ذايت ملدارس الفكر االسالمي وتياراته عرب التاريخ ،لندرك اإلخفاقات التي وقع فيها،
واإلنجازات التي ح ّققها ،كام يتط ّلب التمحيص بروح مستقلة لنتائج الفكر األورويب،
والكشف عن املدى الذي تستطيع فيه هذه النتائج ،التي وصلت إليها أوروبا أن تعيننا يف
إعادة النظر يف فكرنا اإلسالمي ،وعىل بنائه من جديد إذا لزم األمر.
من هذا املنطلق حاول الباحث استخراج قواعد املدخل النقدي لدى إقبال للوصول
إىل حتديد أهم االنتقادات التي انتقد هبا مدارس الرتاث الفكري االسالمي وكذلك الفكر
قسم دراسته إىل حماور ثالثة :أوهلا التعريف بشخصية إقبال يف سياق املوضوع
الغريب ،وقد ّ
الذي يتم تناوله ،وثانيها تشخيص إقبال لواقع األمة ،وثالثها املداخل النقدية التي بدأ هبا
حممد إقبال مرشوعه يف جتديد الفكر اإلسالمي ،والتي هي نقد الرتاث اإلسالمي ،ونقد
الفكر االسالمي يف عصور انحطاطه ،ونقد الفكر واحلضارة الغربية.
كام حتدّ ث يف هذه اجللسة د .عاشور مزيلخ (من جامعة اجلزائر) عن «أفق اخلطاب
النقدي ومنطلقاته املعرفية والفلسفية يف مرشوع إقبال».

 اجللسة الثانية

ترأسها د .عبد احلميد مدكور (أستاذ الفلسفة يف كلية دار العلوم بالقاهرة) ،وحتدث
فيها يف البداية د .زياد الزعبي (أستاذ النقد األديب يف جامعة الريموك  -األردن) ،عن« :إقبال
والثقافة األملانية ،الرشق والغرب حوار آخر» ،وقد كشفت هذه الورقة ،حضور ومكانة
الشاعر واملفكر إقبال يف الثقافة األملانية ،لدرجة ختليد اسمه عىل ضفة هنر النيكر يف مدينة
هايدلربغ حيث حصل عىل شهادة الدكتوراه ..وكذلك من خالل حواراته ورمناقشاهتا ألدباء
متميزا للحوار بني الرشق والغرب.
نموذجا
وفالسفة أملان مثل غوته ونيتشه ،حيث قدّ م
ً
ً

الدكتور إسامعيل نقاز (أستاذ بكلية اآلداب واللغات بجامعة اجلياليل اليابس بسيدي
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بلعباس  -اجلزائر) ،حتدث عن «فلسفة التثاقف يف مقاربة النص الغريب وآفاق التجديد
يتوجه النظر يف مقاربة النص الغريب يف
عند حممد إقبال» ،وقد أشار يف البداية إىل أمهية أن ّ
فلسفة التثاقف عند حممد إقبال ،إىل إطار املرجعية األساسية يف جتديد الفكر الديني والفكر
اإلنساين ،حيث يقف حممد إقبال يف مقاربته للنص الغريب أمام مفارقة جلية بني غياب
الروح وحضور املادة وهذا أهم إشكال نتطلع إىل فك رموزه يف فلسفة إقبال.
إضافة إىل منهجيات النظر الفكرية والفلسفية ،وأدوات النظر املقاربية التي وظفها يف
تقويضا أو نقد ًا .فنحن أمام نظرية مقاربية يف فلسفة التثاقف
معني النص الغريب استفاد ًة أو
ً
مها أساس ًّيا يتم ّثل يف جتديد الفكر اإلسالمي ،واستلهام
لدى إقبال ،الغريب؛ وهو حيمل ًّ
الروح احلضارية والريادية لدى شعوبه.

د .رضا بن اهلاشمي محدي (أستاذ بجامعة سوسة – تونس) قدَّ م ورقة بعنوان
«الديموقراطية الروحية :مراجعة ملقالة االجتهاد عند حممد إقبال» ،وفيها حتدّ ث عن مسألة
االجتهاد يف القضايا الترشيعية بوصفه جز ًءا ُمتمماً ملرشوع التجديد الفكري ،الذي جعله
إقبال رش ًطا إلصالح أوضاع املسلمني.
وقد تركّز البحث عىل بيان أربعة حماور أساسية ،ناقشت املحدّ دات النظرية وصريورة
فكرة االجتهاد يف تاريخ الفقه اإلسالمي لدى إقبال ،مع عرض لنامذج من اجتهاداته
الفقهية ،كام كشفت الورقة اخلصائص املميزة لرؤيته النقدية مع نقدها.

من جهتها حتدّ ثت الدكتورة فريال القضاة (عضو هيئة التدريس يف اجلامعة األردنية
 -األردن) عن «خطاب املثاقفة عند إقبال».

 اجللسة الثالثة

ترأسها د .حسن األمراين (الرئيس األسبق لرابطة األدب اإلسالمي العاملية)،
وحتدّ ث فيها د .إرسار أمحد خان (أستاذ باجلامعة اإلسالمية العاملية  -ماليزيا) عن« :أثر
القرآن احلكيم عىل شخصية العلاَّ مة حممد إقبال :دراسة حتليلية نقدية» ،فأكد يف البداية أن
العالمة حممد إقبال (تويف 1938م) يعترب من الشخصيات البارزة يف اهلند ،وأن ما قدَّ مه هذا
املفكر اجلليل يمكن أن يقسم إىل نوعني :األول جتديد الفكر اإلسالمي عن طريق الشعر
واألدب واخلطب العلمية ،وثانيهام النقد اإلجيايب آلراء مفكري أوروبا خاصة وأقوال
املسترشقني عامة.
مستنريا بنور القرآن .ويف
ناضجا
وقد سلك إقبال يف جتديده للفكر اإلسالمي مسلكًا
ً
ً

186

نــــــــــــدوات

نظر الباحث فقد أراد العلاّ مة توصيل رسالة القرآن إىل املسلمني يف عرصه عن طريق مؤثر
يف أشعاره وقصائده .ولعل أهم أفكاره استلهمها العالمة إقبال مبارشة أو غري مبارشة من
القرآن ،مثل احلث عىل النهوض والتمكني للحضارة االسالمية يف العرص الراهن ،ألهنا
هي احلل احلاسم ملعاناة املسلمني .واالهتامم بالتوحيد الذي هو األساس الوحيد يف احلياة
االسالمية للفرد واملجتمع ،باإلضافة اىل العمل عىل حتقيق وحدة األمة ألهنا مفتاح السعادة.

د .حممد أعظم الندوي (أستاذ باملعهد العايل اإلسالمي يف حيدرآباد  -اهلند) قدّ م
ورقة بعنوان« :الذات يف أدب إقبال :مفهومه ،ومعامل بنائها ،ودورها يف النهوض احلضاري
لألمة» ،وفيها قام الباحث بتحليل معنى الذات عند إقبال ،فكشف أهنا تعني معرفة النفس،
وهذا املعنى مأخوذ من القرآن الكريم والرتاث الصويف اإلسالمي ،وأن عوامل قوة هذه
الذات تكمن يف الطاعة ،والعشق ،واجلهد ،والتعفف .أما عوامل الضعف فتتم َّثل يف:
األمية ،والسؤال ،والتصوف السلبي ...إلخ ،وبالتايل فالذات املؤمنة وبتلك الصفات هي
املؤهلة للتكامل والنهوض احلضاري.
من جهتها حتدّ ثت الدكتورة روال حممود احليت (أستاذة مساعدة يف جامعة اإلرساء
اخلاصة  -األردن) عن« :بناء الذات يف فكر حممد إقبال وجتلياته يف التجديد الديني» .وفيها
كشفت عن بناء الذات اإلنسانية لدى إقبال ،من خالل أشعاره ،التي أظهرت حمورية هذا
البناء وكونه قيمة حمورية للبناء احلضاري ألمة .كام حاولت الباحثة الكشف عن كيفية حتقيق
هذا البناء وأسباب اخللل يف األمة زما قدمه إقبال ملعاجلة ذلك.

 أعامل اليوم الثاين

نظمت يف البداية مائدة مستديرة ترأسها د .رائد عكاشة (املستشار األكاديمي للمعهد
العاملي للفكر اإلسالمي) وحتدث فيها د .عز الدين معميش (من اجلزائر) ود .يوسف
الصديقي (من قطر).
ثم انطلقت أعامل اجللسة األوىل ،ترأسها د .عبد اهلل الكيالين (أستاذ الفقه والسياسة
الرشعية باجلامعة األردنية) ،وحتدث فيها يف البداية د .عبد احلميد مدكور (أستاذ بجامعة
القاهرة  -مرص) عن« :فكر حممد إقبال بني الدين والفلسفة» ،وفيها أشار الباحث إىل الطابع
املوسوعي لثقافة إقبال ،حيث تآلفت الثقافة اإلسالمية مع الغربية ،وتأ ّثره بالقرآن الكريم
والسنة النبوية الرشيفة ،وقد انعكس ذلك يف نظرته التجديدية وما مت ّيزت به من رؤية نقدية
خصوصا يف دراساته املقارنة بني الدين والفلسفة ،حيث أكَّد
للفلسفة الغربية واإلسالمية،
ً
أن الفلسفة ال تستطيع أن تنافس الدين يف حل ألغاز الوجود ومشكالته ،لكن الدين ًيعطي
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للعقل جناح جربيل ،كام يقول حممد إقبال.

«فلسفة الفعل عند حممد إقبال :معامل إلبداع إمكانات جديدة يف احلياة» عنوان
الورقة التي قدّ مها د.عبد الرزاق بلقروز (أستاذ الفلسفة بجامعة سطيف باجلزائر) ،وقد
ركّز الباحث يف هذه الورقة عىل رصد جوانب إسهام إقبال يف فلسفة الفعل ،انطال ًقا من أن
ماهية اإلنسان هي الفعل واحلركة ،وأن التاريخ عىل التح ّقق هو تاريخ اإلنجازات وليس
تاريخ اإلرادات .فمن خالل حترير الذات اإلنسانية من ضيقها الطبيعي اىل قوة روحية،
ترى الفعل جوهر احلياة ،كام أن الذي يقوي الذات هو النشاط واحلركة ،لذلك ربط إقبال
هذه احلركية أو السري املستمر بإبداع إمكانات جديدة للحياة ،كام يربط رب ًطا قو ًّيا بني الرتقي
النوراين والفعل ،وبني اإلخالد يف األرض والالفعل.

كام حتدّ ث يف هذه اجللسة د .عبداحلليم مهورباشة (أستاذ الفلسفة بجامعة سطيف
 اجلزائر) عن« :الرؤية التوحيدية وصلتها بالتكامل املعريف عند حممد إقبال» .ود .عزيزالبطيوي (أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير  -املغرب) ،عن« :التكاملية الرتكيبية وأنموذج
أنموذجا».
الفكر اإلسالمي
ً

 اجللسة الثانية املسائية

ترأسها األستاذ زكي امليالد (رئيس حترير جملة الكلمة ،من السعودية) ،وقدَّ م فيها
يف البداية ،د .حر حممود يوجر (من جامعة مرمرة برتكيا) ورقة بعنوان: :شاعرا التجديد يف
الرشق حممد إقبال وحممد عاكف :دراسة مقارنة من منظار الفكر الصويف» ،وفيها حتدّ ث
عن الفكر التجديدي عند شاعري الرشق حممد إقبال وحممد عاكف ،اللذين أسهام مسامهة
ملموسة يف احلركة التجديدية اإلصالحية مع مطلع القرن املايض (القرن العرشين) ،كام
س ّلط الضوء عىل القواسم املشرتكة التي مجعت كال الشاعرين يف بوتقة واحدة ..باإلضافة
إىل مناقشة جوانب التباين بني الشاعرين ،يف أسلوب التفكري ويف الرتبية ويف النظرة لبعض
املسائل االجتهادية ،جراء الفهم الرشعي والثقافة العامة التي هنل منها كل منهام ،بسبب
تباين البيئة واحلاضنة االجتامعية هلام.
وقد أشار الباحث إىل مت ُّيز شعرمها بااللتزام ،حيث كان الشعر سالحهام يف هذه
املعركة اإلصالحية ،وقد اتفقا عىل النَّ َفس الصويف يف شعرمها ،وعىل تأ ّثرمها بشعر جالل
الدين الرومي ،وعىل املوازنة بني العقل والعاطفة.
الدكتور حسن األمراين (أستاذ جامعي ،ورئيس حترير جملة املشكاة  -من املغرب)،
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قدّ م ورقة بعنوان« :حممد إقبال الشاعر املجدّ د» ،وقد تناول فيها جوانب التجديد يف شعر
موضحا أسس الرؤية واملنهج لديه ،وكيف استثمر العالمة إقبال معارفه
حممد إقبال،
ً
العميقة من أجل بلورة رؤية عميقة وفلسفية وجتديدية ،وهذا ما انعكس بوضوح يف نصه
الشعري الذي مت َّيز باإلبداع والفرادة والطابع اجلاميل .كام حاولت الورقة الكشف عن رؤيته
احلضارية من خالل شعره ،وعن مظاهر التجديد عنده ،ومرجعياته الفكرية والدينية،
وطريقة تعامله معها.
كام رصدت الورقة أهم مظاهر التجديد يف شعره ،ومنها :السبق إىل قضية االلتزام،
والتناص مع النص العريب ،واالستفادة من الكشوفات العلمية يف الشعر لتثبيت اإليامن ،واستثامر
الثقافة العربية اإلسالمية لبناء جديد ،وتطويع الرمز الصويف وجعله خاد ًما لقضايا األمة.

«حممد إقبال والقلق الصويف» عنوان الورقة التي قدّ متها الدكتورة سمرية فياض
اخلوالدة (أستاذة باجلامعة األردنية) ،وفيها تناولت موقف إقبال من التصوف اإلسالمي،
والتي مت َّيزت يف البداية باإلعجاب ،لكنها حتولت إىل نقد صادر عن فهم عميق للعلوم
اإلسالمية ،كام أشارت إىل مرشوعه اإلصالحي وكيف أن التكامل املعريف يضع التجربة
الصوفية ضمن وسائط املعرفة وبناء الذات للوصول هبا إىل درجة العدل واإلحسان
واإلجيابية املتمثلة يف إصالح املجتمع ،وهو ما يسعى إليه املتصوفة.
كام حتدّ ث يف هذه اجللسة د .حمسن عثامن الندوي (عميد كلية اللغات بجامعة
حيدرآباد  -اهلند) عن «الشاعر اإلسالمي حممد إقبال ونقده للغرب».

 اجللسة اخلتامية

وقد تُليت فيها جمموعة من التوصيات نذكر منها:

 رضورة مجع أعامل هذا املؤمتر العلمي وطبعه يف كتاب ،ليستفيد منه الباحثون يفجمال الفكر والفلسفة.
 -العمل عىل ترمجة أعامل حممد إقبال إىل العربية ترمجة ُمتقنة…

رســائل جامعـية

ة
ا لحد ا ث�� و ا لا�ج ت�ها د

ن
ع�د �ز كي� ا لمي�لا د

الدكتور براهيم أمحد*

 جامع�ة عبداحلمي�د ب�ن بادي�س،كلي�ة العل�وم االجتامعي�ة ،اجلزائ�ر
 رس�الة ماجس�تري ،قس�م الفلس�فة،ختص�ص فك�ر ع�ريب مع�ارص
 إع�داد الباحث�ة :زوليخ�ة بزخام�ي إرشاف :ال��دك��ت��ور ب��راه��ي��م أمحد تاري�خ املناقش�ة 20 :يناي�ر 2016ماستكاملاً ملتطلبات احلصول عىل شهادة املاجستري يف «الفكر العريب
املعارص» ،حصلت الطالبة اجلزائرية بزخامي زوليخة بموجبها عىل درجة
املاجستري بتقدير مرشف من شعبة الفلسفة بكلية العلوم االجتامعية بجامعة
عبداحلميد بن باديس يف مستغانم غرب اجلزائر ،بالبحث الذي تقدَّ مت به
واملوسومة بـ«احلداثة واالجتهاد عند زكي امليالد».
* أستاذ الفلسفة ومدير خمرب حوار احلضارات بجامعة عبداحلميد بن باديس بمستغانم  -اجلزائر.
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وقد اجتمعت اللجنة العلمية للمناقشة العلنية بتاريخ  20يناير ألفني وستة عرش
املوافق  9ربيع الثاين1437هـ ،واملؤ ّلفة من السادة األساتذة :األستاذ الدكتور محوم خلرض
رئيسا للجنة ،واألستاذ الدكتور إبراهيم أمحد أستاذ حمارض
أستاذ حمارض بجامعة مستغانم ً
مقررا ،واألستاذ الدكتور العريب ميلود من جامعة مستغانم أستا ًذا
بجامعة مستغانم مرش ًفا ً
ً
مناقشا ،واألستاذ الدكتور بن دنيا سعدية أستاذة مناقشة بجامعة مستغانم.
وهذه أول رسالة جامعية تناقش موضوع املقاربة بني احلداثة واالجتهاد عند زكي
امليالد يف جامعة عبداحلميد بن باديس ،وجاء اختيار هذا املوضوع بعد حمارضة تقدم هبا
األستاذ زكي امليالد ملجموعة من طلبة املاجستري والدكتوراه بكلية العلوم االجتامعية
بجامعة عبداحلميد بن باديس يف شهر أبريل 2013م ،ومحلت املحارضة عنوان (مقاربات
بني احلداثة واالجتهاد).

وعن اختيار هذا املوضوع ترى الباحثة بزخامي أن أزمة الفكر العريب واإلسالمي
املعارص من املوضوعات املهمة وامللحة يف عرصنا احلايل ،وهذه األزمة ترتبط من جهة
فكرا وترا ًثا ،مجو ًدا وتراج ًعا ،وترتبط من جهة أخرى باآلخر حداث ًة ومعارصةً،
بالذات ً
وهنوضا ،األمر الذي أوجب العناية واالهتامم بقضية التجديد الديني لتدارك هذه
تقد ًما
ً
األزمة من جهة ،وللنهوض باألمة من جهة أخرى.
وربط هذه القضية بزكي امليالد لكونه صاحب أطروحة حديثة يف هذا الشأن،
وحتدّ دت أطروحته يف اعتبار أن مفهوم االجتهاد يف املجال اإلسالمي ،هو املفهوم الذي
يعادل أو الذي بإمكانه أن يعادل مفهوم احلداثة يف املجال الغريب.

ويرى امليالد أن املقاربة بني احلداثة واالجتهاد تُعدُّ من املقاربات الفكرية اجلا َّدة
واملهمة ،وتتَّسم بقدر من اإلثارة والدهشة وال ختلو من طرافة ،كام أهنا من املقاربات
اجلديدة التي مل تُطرق من قبل عرب ًّيا عىل ما ُيعلم يف حقل الدراسات الفكرية والنقدية
واألكاديمية ،لذا فهي بحاجة إىل مزيد من البحث والنظر املعريف واملنهجي ،وإىل مزيد من
التذاكر والتفاكر بني املشتغلني يف البحث الفكري والفلسفي.
وعىل ضوء هذه األطروحة حتدَّ دت إشكالية البحث التي عبرَّ ت عنها الطالبة بزخامي
يف التساؤالت اآلتية:

إذا كانت احلداثة مفهو ًما غرب ًّيا عبرَّ ت عنه التجارب احلضارية األخرى ،وأن
االجتهاد مفهوم ارتبط تارخي ًّيا باملنظومة اإلسالمية ،فام احلداثة واالجتهاد عند زكي امليالد؟
وما هي اآلليات التي يراها امليالد كفيلة بتحقيق صيغة التكامل بني اإلسالم
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واحلداثة؟ وكيف يمكن للعوملة أن تكون مكس ًبا لنا؟
فيه؟

ما هي أسباب الركود واجلمود يف الفكر اإلسالمي؟ وكيف تنطلق حماولة التجديد
وبصيغة أخرى :كيف يمكن إيقاظ روح التجديد واالجتهاد يف نظر زكي امليالد؟

واهلدف من هذه الدراسة يف نظر الباحثة هو إلقاء الضوء عىل احلداثة واالجتهاد من
مرورا بالتجديد ملجاوزة مرحلة
حيث املفهوم والتاريخ واألمهية ،ومقاربة احلداثة لالجتهاد
ً
اجلمود والركود الفكري ،وذلك باعتامد االجتهاد كرؤية لتجديد املنهج.

ومن جهة املنهج استندت الباحثة إىل املنهج التحلييل والتارخيي يف دراسة وحتليل
مكونات مفهوم االجتهاد كام تشكَّل يف املجال اإلسالمي ،وكام تبلور وحتدد عند زكي
امليالد ،واستندت إىل املنهج املقارن يف حماولة املقارنة واملقاربة بني اإلسالم واحلداثة،
واالجتهاد واحلداثة.
تكونت من مقدمة وخامتة وثالثة فصول رئيسة ،كل
أما الرسالة بني ًة وتكوينًا ،فقد ّ
فصل احتوى عىل ما بني مبحثني وأكثر ،فاملقدمة احتوت عىل اإلطار النظري وإشكالية
الدراسة ،ورشحت مربرات اختيار املوضوع املناقش وأمهية دراسته.

محل الفصل األول عنوان( :نحو تأثيل وتأريخ املفاهيم) واحتوى عىل مبحثني،
املبحث األول جاء بعنوان( :املالمح التارخيية ملفهوم احلداثة يف الفكر العريب اإلسالمي)،
وركّزت فيه الباحثة عىل جينيالوجيا مفهوم احلداثة يف الفكر العريب اإلسالمي وناقش
املواضيع اآلتية :مفهوم احلداثة ،بني احلداثة والتحديث ،احلداثة يف الفكر العريب اإلسالمي
املعارص ،حماولة بناء أنموذج إسالمي .واملبحث الثاين جاء بعنوان( :مفهوم االجتهاد
وتارخيانيته) ،وناقش املواضيع اآلتية :مفهوم االجتهاد ،تاريخ االجتهاد ،علم أصول الفقه،
مفهوم التجديد.

لب الرسالة حيث احتوى عىل إشكالية احلداثة عند زكي
أما الفصل الثاين فكان ّ
امليالد ،ومحل عنوان( :إشكالية احلداثة عند زكي امليالد) واحتوى عىل أربعة مباحث،
املبحث األول جاء بعنوان( :زكي امليالد وثنائية اإلسالم واحلداثة) ،واملبحث الثاين جاء
بعنوان( :اإلسالم ومدى ارتباطه بالعوملة) ،واملبحث الثالث جاء بعنوان( :أسباب اجلمود
والركود يف الفكر اإلسالمي) ،واملبحث الرابع جاء بعنوان( :حماولة التجديد يف الفكر
اإلسالمي).
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الفصل الثالث محل عنوان( :االجتهاد كمقاربة فكرية) ،واحتوى عىل مبحثني،
املبحث األول جاء بعنوان( :جتديد اخلطاب اإلسالمي) ،وناقش موضوعني مها :تفكيك
عنارص مفهوم جتديد اخلطاب اإلسالمي ،تركيب املفهوم .املبحث الثاين جاء بعنوان:
(االجتهاد كرؤية لتجديد منهج الفكر) ،وناقش موضوعني مها :االجتهاد مبدأ احلركة يف
ٍ
معان ودالالت.
اإلسالم ،االجتهاد عند امليالد

يف هذا الفصل دافعت الباحثة بزخامي عن أطروحة املفكر زكي امليالد أمام جلنة
املناقشة ،خاصة فيام تع ّلق بمرشوع جتديد اخلطاب اإلسالمي عنده ،وأكّدت عىل مبدأ
عرجت الباحثة يف هناية هذا الفصل عىل بعض
االجتهاد كرؤية لتجديد منهج الفكر ،ثم ّ
الرؤى واملقاربات اخلاصة باالجتهاد يف بعض املسائل التي عاجلها املفكر امليالد من خالل
التطرق لسريته الفكرية ،كمسألة قضية املرأة ،الديمقراطية ،الثقافة ،وحقوق اإلنسان...
ّ
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو التأكيد عىل الفارق املوجود بني
احلداثة التي ترتبط باجلانب الذهني والعقيل ،والتحديث الذي يرتبط باجلانب املادي ،وهذا
توصلت الباحثة إىل أن
ما يؤكد عليه املفكر زكي امليالد إىل جانب مفكرين آخرين .كام ّ
احلداثة يف الفكر العريب ارتبطت بمفهوم االجتهاد عنده ،وذلك من خالل حماولة بلورة
مشاريع هنضوية جتديدية تنهض بالثقافة العربية اإلسالمية.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حممد دكري

املدرسة القرآنية يف ظالل العالمة الفضلي
ُبحوث معمقة يف علوم القرآن

الكاتب :كاظم باقر النارص.
النارش :دار املحجة البيضاء  -بريوت.
الصفحات 639 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
حيتض�ن هذا الكت�اب مقتطفات م�ن فكر العالم�ة الفضيل القرآين ،ومس�امهاته
العلمي�ة يف معاجل�ة بعض أمهات املباحث القرآنية التي ش�غلت العلماء وكبار املفرسين
يف املايض واحلارض.
يتك�ون الكت�اب من ثامنية فص�ول ،الفصالن األول والثاين حت�دّ ث فيهام املؤلف
ّ
ع�ن علوم القرآن من خالل احلديث عن القرآن ونزوله وبداية الدعوة والنبوة ،وأسماء
القرآن وخصائصه وحجيته ومجعه ومظهر إعجازه.
خصصهام للحديث ع�ن الداللة القرآنية ،والتفسير
الفصلان الثالث والراب�ع ّ
واملفسرون .فيما حتدّ ث ع�ن مفاهيم الق�رآن والق�راءات وال ُق َّ�راء يف الفصلني اخلامس
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والس�ادس .أم�ا الفصلان الس�ابع والثامن فقد
خصصهام ملناقشة مواضيع النسخ والتخصيص،
ّ
وأهل البيت يف القرآن الكريم.

ثالثون دراسة استشراقية
يف اللغة والنحو واللهجات

الكاتبان :د .حامد الظاملي ود .باقر الكربايس.
النارش :دار روافد  -بريوت.
الصفحات 399 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
صحيح أن االس�ترشاق كان�ت له دوافع
سياس�ية وغاي�ات خت�دم مش�اريع االس�تعامر
واهليمن�ة الغربي�ة للع�امل اإلسلامي ،وأن مهم�ة
التع�رف على اإلسلام وتراث�ه ولغ�ات ش�عوبه
وتقاليده�ا وأعرافه�ا مل تكن بريئة متا ًم�ا من هذه
األه�داف والغاي�ات ،لكن�ه يف املقاب�ل اس�تطاع
أن ُينج�ز أعمالاً
مهمة عىل مس�توى حتقيق بعض
َّ
أمهات كتب الرتاث .كذلك استطاع االسترشاق
إنج�از دراس�ات نقدي�ة وبحثي�ة مت ّي�زت بن�وع
م�ن املوضوعي�ة إىل ح�دٍّ م�ا .دون أن ننس�ى أن
املس�ترشقني أنفس�هم انقس�موا فيما بينه�م بين
متحام�ل عىل اإلسلام وعىل لغته وتراثه بش�كل
ع�ام ،ومن ُأعج�ب هب�ذا الدين والتراث حيث
وصل هبم اإلعجاب حدَّ اعتناق اإلسالم.
أم�ا ه�ذا الكتاب فيس�تعرض قراب�ة الثالثني
دراس�ة أنجزه�ا مس�ترشقون كب�ار ،وتتع ّل�ق باللغ�ة
والنح�و واللهج�ات ،وهي دراس�ات علمي�ة الطابع
واملنهجية ،وال يخُ في أصحاهبا إعجاهبم باللغة العربية،
وإن أثاروا بعض اإلش�كاليات حوهلا والتي نُوقش�ت
من َق ُبل من طرف علامء اللغة العرب واملسلمني.

م�ن بين ه�ذه الدراس�ات أرسار حرف
النون للمسترشق روين غينون ،أساليب ومناهج
صياغ�ة اللفظ يف التعبري الع�ريب للدكتور باناهي
باك�و ،الرئوي�ات والرئوي للمس�تعرب الرويس
كيفورك ز .ميناجي�ان ،األعالم األجنبية يف اللغة
العربية لألب هنري المنس اليس�وعي ،وأسماء
األعلام العربي�ة من الق�رن اجلاهلي األخري إىل
العرص العبايس للدكت�ورة فيبكا فالرت من جامعة
مارت�ن لوت�ر بأملاني�ا الديموقراطي�ة ،مالحظات
تطور التأليف املعجمي عند العرب لألس�تاذ
عىل ّ
رجيي�س بالشير ،ونش�أة النحو الع�ريب يف ضوء
كتاب س�يبويه للمس�ترشق الفرنيس جرار تروبو
أستاذ فقه اللغة العربية يف السوربون  -باريس.
وغريه�ا م�ن الدراس�ات االس�ترشاقية،
التي مت ّثل فعلاً ثروة علمية ختدم الباحثني يف جمال
اللغة العربية وحمبيها.

اإلسالم ..دين احلياة والسعادة
الكاتب :الشيخ حسني الرايض العبد اهلل.
الن�ارش :دار املحج�ة البيضاء ومؤسس�ة الرايض
إلحياء الرتاث.
الصفحات 359 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
اإلسلام هو فعلاً دين احلياة والس�عادة،
بمعنى أن االلتزام بتعاليم اإلسالم عىل املستويني
الف�ردي واجلامع�ي ي�ؤدي حتًم�اً إىل حتقي�ق حياة
حقيقية متلؤها الس�عادة .ولتفصي�ل اجلواب عن
الكيفي�ة الت�ي تتح ّق�ق هب�ا ه�ذه احلياة املنش�ودة
والسعادة املطلوبة ،يقدّ م الكاتب من خالل ثالثة
عشر فصلاً  ،م�ا يمكن أن نس�ميه برناجمً�ا عمل ًّيا
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تطبيق ًّيا رشح فيه املفاهيم والسلوكيات التي جيب
االلتزام هبا لتحقيق ذلك عىل أرض الواقع.
فف�ي الفصلين األول والث�اين حت�دّ ث
بالتفصي�ل ع�ن معن�ى اإلسلام يف مدرس�تي
الصحاب�ة وأه�ل البي�ت  ،Aث�م انتق�ل يف
الفصلين الثال�ث والراب�ع للحديث ع�ن ينابيع
اإلسالم الصافية وأن اإلسالم دين حمبة.
الفصالن اخلامس والس�ادس حتدّ ث فيهام
ع�ن أس�باب ومعطي�ات املحب�ة بين الن�اس .أما
خصصهام للحديث
الفصالن الس�ابع والثامن فقد ّ
ع�ن األحادي�ث النبوي�ة الدال�ة على نج�اة مطلق
املوحدين يف مدرستي الصحابة وأهل بيت النبي.
خصص باقي الفصول للحديث عن
فيام ّ
عناوي�ن مثل :اإلسلام دين احلي�اة ،وحقن الدم
والعرض واملال يف اإلسلام ،وموقف املس�لمني
من جريمة قتل املسلم.

مع الشباب يف مهومهم وتطلعاهتم
الكاتب :الشيخ حسني أمحد اخلشن.
النارش :املركز اإلسالمي الثقايف  -بريوت.
الصفحات 375 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
تؤرق
ُيعال�ج هذا الكت�اب قضية ب�دأت ّ
تؤرق اآلباء واألمهات ،ويتع ّلق
خرباء الرتبية كام ّ
األم�ر بمش�اكل الش�باب ومهوه�م وتط ّلعاهت�م
وآماهل�م ،والتحديات التي يم�رون هبا يف فرتات
حرجة م�ن عمرهم ..من املراهق�ة إىل التحصيل
العلمي ،إىل التوجيه الصحيح نحو االختصاص
العلم�ي املطلوب ،إىل مش�اكل العمل واحلصول
على وظيفة ،وص�ولاً إىل التفكري يف إنش�اء أرسة
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وفتح بيت جديد واملشاركة يف احلياة االجتامعية.
توجيها ومراقبة
كل هذا املسيرة تتط ّل�ب
ً
من ط�رف اآلباء ،وفهماً عمي ًقا ملش�اكل الش�باب
وتعاط ًي�ا موضوع ًّي�ا وإنس�ان ًّيا معها ك�ي نتجنّب
االنحراف أو اإلحباط.
ه�ذا الكت�اب يناق�ش مه�وم الش�باب
وطموحاهت�م م�ن زوايا متع�ددة ،وبأس�لوب جيمع
بني املعاجل�ة الفكري�ة التحليلية واخلبرة االجتامعية
التجريبية ،كل ذلك من خالل حماور وعناوين عامة،
يمكن اعتبارها اإلش�كاليات التي يتخ ّبط فيها واقع
الشباب املسلم اليوم ،مع تقديم مقرتحات للمعاجلة
وكيفية التعاطي مع عامل الشباب بالنسبة لألهل.
أما أهم العناوين أو املحاور التي يناقشها
هذا الكتاب فهي:
مزاي�ا مرحل�ة الش�باب ،الش�باب وكي�ف
يتحملون املسؤولية ،الشباب يف خط العلم واملعرفة
والعمل ،الشباب والعالقة مع اهلل ،الشباب ودورهم
يف عملي�ة النهوض ،الش�باب وكي�ف يتعاملون مع
الغريزة اجلنس�ية ،الش�باب والعالق�ات االجتامعية،
وأخريا الشباب والرياضة.
ً

إشراقات من فكر الدكتور علي شريعتي
الكاتب :الشيخ عباس حرب العاميل.
النارش :دار املحجة البيضاء  -بريوت.
الصفحات 439 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2014 - 1م.
الدكت�ور عيل رشيعت�ي ،املثق�ف الثوري
املش�اغب ،ال�ذي عاش فرتة قلقة م�ن عمر العامل
اإلسلامي ،حيث الث�ورات واحل�ركات املنادية
باالستقالل واملناهضة لالس�تعامر ،كانت جتوب
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ش�وارع باريس حيث درس وتع ّلم وعرف كيف
تُس�تحمر الش�عوب و ُيس�تلب عقله�ا ،و ُيعتدى
ُش�وه قيمه�ا الروحية،
على تراثها وحضارهتا ،وت َّ
لتس�تبدل بقي�م س�طحية مادية ،هي ض�د الفطرة
واإلنسانية ومصالح الشعوب احلضارية.
هذا الرج�ل كُتب عنه الكثير ،و ُأنجزت
حول كتبه وآرائه ومواقفه الكثري من الدراسات،
تعرض لتش�ويه
و ُأعي�دت قراءهتا إلنصافه ،ألنه ّ
تعم�د م�ن خصومهُ ،عملاء االس�تعامر الذين
ُم ّ
فض�ح أس�اليبهم ،م�ن جه�ة ،وا ُملس�تحمرين
واألغبي�اء الذي�ن دعاه�م إىل التفكير وتكسير
أس�وار اجلمود التي يعيش�ون داخله�ا ،من جهة
أخرى.
ه�ذا الكتاب ه�و حماولة لتس�ليط الضوء
عىل حمط�ات ومواق�ف مهمة يف مسيرة الدكتور
علي رشيعت�ي ،حمط�ات تكش�ف ع�ن الوع�ي
والنباه�ة الت�ي مت ّيز هبا ه�ذا الرج�ل ..من خالل
عرشة فصول ،تت ّبع فيها املؤلف يف الفصل األول
النش�أة واملسيرة ،وأروق�ة الس�وربون وباريس،
حيث تكش�ف حم�ارضات عل�م االجتماع زيف
التاريخ واملقوالت الدينية املؤدجلة ،ويف ش�وارع
التحرر
باريس حيث األصوات تصدح بشعارات
ّ
ورفض االستعامر .ويف خضم ذلك يولد الوعي،
وتتبل�ور اإلرشاقات الفكرية ،حيث نجد املؤلف
يف الفصل الثاين والثالث ُيسلط الضوء عىل نظرية
رشيعتي :النباهة واالس�تحامر ،وإرشاقات فكره
عىل أزمة الوعي الديني.
وصولاً إىل الع�ودة إىل الذات ،ورضورة
اإلصلاح الديني يف الفصلين الرابع واخلامس.
وليتعم�ق البح�ث ع�ن التأس�يس لإلصلاح
وحماول�ة االس�تفادة م�ن التج�ارب اإلصالحية

الدينية يف الغرب ،يف الفصلني السادس والسابع.
وأخير ًا ،تو ّق�ف الكات�ب هنيهة ليس�لط
الضوء عىل مفهوم األيديولوجيا يف فكر رشيعتي،
وموقفه من احلكم والسلطة ..وإشكاليات تفسري
النص الديني وفهمه.

املواطنة ..أسسها وأبعادها
الكاتب :د .عدنان السيد حسني.
النارش :منشورات اجلامعة اللبنانية  -بريوت.
الصفحات 182 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2013 - 1م.
جم�رد ش�عور عاطف�ي
ليس�ت املواطن�ة ّ
وحس�ب ،إهنا الت�زام وانضباط حقوق�ي يف إطار
القان�ون العام –كام يقول املؤلف -الذي يش�مل
مجيع املواطنني املتس�اوين أمامه ،انطال ًقا من هذا
املفه�وم للمواطنة نالحظ كث�رة احلديث عنها يف
العاملين العريب واإلسلامي ،حي�ث الرصاعات
اإلثني�ة والديني�ة واملذهبي�ة متفج�رة ،ب�ل ت�كاد
تنسف الدول واألنظمة القائمة ،من هنا فاحلديث
عن املواطن�ة وحقوق املواطن ي�أيت ليقدّ م وصفة
العلاج ،م�ع اس�تحضار النموذج الغ�ريب حيث
التجرب�ة قائم�ة ملفه�وم املواطنة ،لكن على العامل
العريب واإلسلامي اجتراح نموذج�ه للمواطنة
انطال ًقا من جوهرها احلقوقي والقانوين.
يف ه�ذا الكت�اب وعبر جمموع�ة م�ن
العناوي�ن ،تتب�ع املؤل�ف ه�ذا املفه�وم وتط�وره
عبر التاري�خ ،ونضجه عبر املامرس�ة عىل أرض
الواق�ع وتطور تطبيق مفاهي�م املواطنة يف أوروبا
والوالي�ات املتح�دة األمريكية ،مع اإلش�ارة إىل
أن ه�ذا التطبي�ق أخ�ذ وقتً�ا طويلاً م�ن الرصاع
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واإلخفاق�ات والنجاح�ات حت�ى وصل�ت
املجتمع�ات الغربية إىل ما وصل�ت إليه ،وبالتايل
فالع�امل الع�ريب واإلسلامي إذا أراد أن يقتب�س
املواطن�ة م�ن الغ�رب ،فعلي�ه أن خي�وض ه�ذه
التجرب�ة ،وعملي�ة التطبي�ق واإلن�زال متكّننا من
بلورة مفهومنا العريب للمواطنة.
من عناوي�ن الكت�اب :تارخيي�ة املواطنة،
ث�ورة حق�وق املواط�ن ،بين حق�وق اإلنس�ان
وحق�وق املواطنة ،املواطن�ة العاملي�ة ،الرتبية عىل
املواطنة.

النخب الفكرية املتغربة أو الدارسة يف الغرب؟
من هنا ينطلق الكاتب للحديث بالتفصيل
ع�ن معنى التنمي�ة؟ وكي�ف أن التنمية أصبحت
يوتوبيا الق�رن العرشين؟ وما هي أهداف التنمية
وعالقته�ا باملتعة ،وحض�ارة اإلرساف والتبذير،
عمق�ت املأس�اة وجعل�ت االقتص�اد يبدو
الت�ي ّ
كدكتاتورية تتحكم يف مصائر الشعوب.
يتح�دّ ث الكت�اب كذلك وينتق�د العوملة
االقتصادي�ة وعبادة الرب�ح يف النظام الرأسمايل،
وما عالقة النظام التعليمي بيوتوبيا التنمية؟
وأخريا يعود للتاريخ ألخذ العربة ،كي ال
ً
نصحح الطريق نحو
ولك�ي
اآلباء،
نكرر أخطاء
ّ
ّ
تنمية حقيقية تنسجم مع الفطرة وأهداف اخللق.

الكاتب :السيد مرتىض آويني.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي -
بريوت.
الصفحات 214 :من القطع الوسط.
سنة النرش:ط2016 - 1م.
الس�ؤال ال�ذي يطرح�ه ه�ذا الكتاب هو
س�ؤال إش�كايل ومهم ،إنه يتس�اءل ع�ن املصادر
واملرجعي�ات الفكري�ة والعلمية الت�ي من خالهلا
س�عينا إىل اإلجاب�ة ع�ن س�ؤال التنمي�ة لدين�ا،
وأهداف هذه التنمية؟ وخمططاهتا وأولوياهتا؟
وأين القرآن والس�نة من هذه املرجعيات
الفكرية واحلضارية العامة؟ وما مدى اس�تفادتنا
منهما يف تقيي�م أو حماكمة األطروح�ات التنموية
التي قرأناها أو طبقناها يف عاملنا اإلسالمي؟
إهن�ا أس�ئلة مهم�ة ومركزي�ة ،واجل�واب
عنه�ا قد يفسرّ لنا اإلخفاق الذي تعرفه املش�اريع
التنموي�ة الت�ي أنجزهتا احلكوم�ات أو ن ّظرت هلا

العقالنية الدينية واجلاهلية املعاصرة

التنمية وأسس احلضارة الغربية
التقدّ م االقتصادي أم التكامل الثقايف؟

ال ُكتّاب :جمموعة من الباحثني.
النارش :دار املصطفى العاملية  -بريوت.
الصفحات 306 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
حيتض�ن ه�ذا الكت�اب جمموع�ة م�ن
الدراس�ات والبح�وث التي كانت ق�د ُقدّ مت يف
والتط�رف الذي
املؤمت�ر العاملي ملواجه�ة التكفري
ُّ
ُن ِّظ�م يف الس�نة املاضي�ة يف مدين�ة قم املقدس�ة يف
اجلمهوري�ة اإلسلامية اإليراني�ة ،حت�ت عنوان:
املتطرف�ة والتكفريي�ة يف رؤي�ة علماء
«التي�ارات
ّ
اإلسلام» ،وال�ذي ش�ارك في�ه ع�دد كبير م�ن
املفكري�ن والعلماء واألكاديميين م�ن العاملين
العريب واإلسالمي.
وقد ُق ّس�مت هذه األوراق والدراس�ات
عىل ثالثة فصول ،كل فصل احتضن جمموعة من
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البحوث التي جيمعها حمور واحد.
م�ن دراس�ات الفص�ل األول :ظاه�رة
التكفري اخلوارجي واملؤسس�ايت ،ماهية التيارات
التكفريية ،وأهداف تأسيس�ها ،وأس�باب اشتداد
ش�وكتها يف العق�د األخير .أما يف الفص�ل الثاين
فنجد :أصول منهجية الس�لفية ،وتكفري التكفري،
العنف التكفريي كوظيفة لالستعامر اجلديد.
ويف الفص�ل الثال�ث ال�ذي حت�دّ ث ع�ن
املتطرف�ة التكفريي�ة والسياس�ية ،نجد
التي�ارات
ّ
العناوي�ن التالي�ة :اهلوي�ة اجلدي�دة لإلرهابيين
التكفرييني يف الرشق األوس�ط :دراس�ة وحتليل،
والتي�ار التكفيري وسياس�ة العن�ف ،داع�ش
والعن�ف الصارخ :مزيج من تفسير غري عقالين
للدين وتقنيات حديثة.

أزمة التمكني

دراسة يف التجربة اإلسالمية يف مرص
(2013-2012م)
الكاتب :حممود عبده.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي -
بريوت.
الصفحات 219 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2016 - 1م.
س�بعة عرش ش�هر ًا ،هي جممل الفرتة التي
قضاها اإلسلاميون يف الربملان املرصي ،ورئاسة
اجلمهوري�ة (بين يناير /كان�ون الث�اين 2012م
جتس�دت
ويوني�و /حزي�ران 2013م) ،وفيه�ا ّ
معامل جتربة سياس�ية زاخرة بالدروس ،والفوائد،
والنتائج املؤثرة ،على الرغم من قرصها الزمني،
وه�و م�ا جيعلها –كما يق�ول الكاتب -تس�تحق

الدراس�ة والبح�ث ،خاص�ة أهنا التجرب�ة األوىل
لإلسالميني يف بلد له مكانته وثقله ،وتارخيه.
قسم الكاتب كتابه
لدراس�ة هذه التجربة ّ
إىل متهي�د وأربع�ة فص�ول .يف التمهي�د حت�دّ ث
الكاتب عن خريطة اإلسلاميني قبل ثورة يناير،
وطريقهم إىل السلطة.
يف الفص�ل األول وحتت عن�وان« :األداء
الس�يايس» حت�دّ ث املؤل�ف ع�ن وضع الدس�تور
واإلسلاميني يف الربمل�ان ويف الس�لطة التنفيذية،
وعالقته�م بالق�وى السياس�ية وم�ع املؤسس�ة
العسكرية.
ث�م انتق�ل لتس�ليط الض�وء على األداء
االقتص�ادي ،حي�ث حت�دّ ث ع�ن رؤيته�م
االقتصادي�ة ،وانتهاجه�م مل�ا يس�ميه :رأسمالية
إسلامية ،واالعتامد عىل حمارب�ة الفقر من خالل
ال�زكاة والصدقات ،وكيف تغافل�وا عن اقتصاد
القوات املس�لحة .أشار كذلك يف هذا الفصل إىل
مشاريع :قناة السويس والصكوك اإلسالمية.
خصص�ه للحديث عن
الفص�ل الثال�ث ّ
السياس�ات اخلارجي�ة وعالقته�م بالوالي�ات
املتح�دة األمريكي�ة والصهاين�ة وباق�ي ال�دول
اإلقليمية.
خص�ص الفص�ل الرابع لعرض
وأخيرا ّ
ً
تقيي�م إمجايل واس�تنتاجات هل�ذه التجربة ،حيث
أش�ار إىل إش�كاليات عدم االس�تعداد للس�لطة،
واتِّباع منهج املالين�ة واملهادنة مع النظام القديم،
واخلل�ل يف العالق�ة مع باق�ي الق�وى ،باإلضافة
إىل الفش�ل يف التعام�ل م�ع القضاي�ا االقتصادية
والطائفي�ة ..وغريه�ا م�ن اإلش�كاليات الت�ي
وضعت التجربة أمام حتديات كبرية وشائكة.
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صدق الله العلي العظيم

بقل�وب مؤمن�ة بقضاء ال َّل�ه وقدره ،وبمزي�د من الحزن واألس�ى؛ تتقدَّ م

مجل�ة الكلم�ة بأح�ر التع�ازي وصادق المواس�اة إل�ى علماء األم�ة ومفكريها
ومثقفيه�ا ،وإلى عائل�ة الفقيد الكبير العالمة الدكتور ط�ه جابر العلواني رحمه

ال َّله تعالى ،عضو الهيئة االستش�ارية للكلمة ،ال�ذي رحل عن دنيانا بتاريخ 24
جمادى األولى 1437هـ.

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواس�ع رحمته ومغفرته ،ويسكنه

فسيح جناته ،ويلهمنا جميع ًا الصبر والسلوان.

