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هـــذا الــعــدد
ثمة قناعة راسخة لدينا ،مفادها أن الطريق لنجاح العمل املؤسيس يف أي جمتمع أو أمة،
َّ
املعرفة هي أكثر قدرة وحيوية وديمومة
هو تعزيز مفهوم الفردية يف هذا املجتمع ،فالذوات ّ
لاللتزام بالعمل املؤسيس ومحايته من املخاطر والتحديات؛ لذلك فإن الطريق القويم لبناء
مؤسسات يف كل الفضاء االجتامعي ،هو تعزيز نزعة الفردية لدى رشائح املجتمع املختلفة؛
ألن تعزيز الفردية هو الذي يو ّفر الرشوط الفورية للعمل املؤسيس واجلامعي .وعليه فإن أي
يتوجه تفكرينا بالدرجة األوىل إىل حالة األفراد يف
إخفاق يصيب العمل املؤسيس ينبغي أن ّ
جمتمعنا .فقمع األفراد بحيث يفتقدون القدرة واملواهب املطلوبة ،هو املسؤول األول عن
غياب العمل املؤسيس؛ لذلك نرى وبعمق أن محاية العمل املؤسيس يف جمتمعاتنا يتط ّلب
تعزيز مفهوم ال يساوي األثرة واألنانية ،وإنام يساوي القدرة والتم ّيز يف حياة األفراد.
واملرشوع الثقايف الذي تعمل عليه جملة الكلمة ال يلغي اجلانب الفردي يف عملية التغيري
والتطور ،بل نرى وبعمق أننا بحاجة أن نتّجه إىل العمل املؤسيس يف كل جوانب حياتنا .وهذا
ّ
العمل املؤسيس ال يتشكّل مع غياب النزعة الفردية ،بل السبيل الوحيد املتاح هو تعزيز النزعة
الفردية لدى آحاد األمة ،حتى نتمكّن من تعميق العمل املؤسيس يف كل جوانب حياتنا.
ومواد هذا العدد تأيت يف سياق اهتاممنا املعريف برضورة تطوير العمل املؤسيس يف
األمة .والكلمة األوىل جاءت بعنوان «الدولة العربية املعارصة وجدليات االستقرار
واإلصالح» ملدير التحرير ،واألستاذ رئيس التحرير يشاركنا يف هذا العدد بدراسة بعنوان
«حركة اإلمام احلسني ..قراءة حتليلية يف املواقف املعارضة» .ويشاركنا يف هذا العدد
الدكتور الشيخ حسن الربيعي من جامعة الكوفة بالعراق بدراسة عن الشيخ حممد رضا
املظفر رمحه اهلل ،وكذلك الشيخ ليث العتايب بدراسة عن علوم القرآن بعنوان «قواعد
التفسري وأصوهلا املنهجية ..دراسة يف األصول املنهجية للقواعد التفسريية» .إضافة إىل
األبحاث والدراسات األخرى التي توزّعت عىل أبواب املجلة الثابتة..
نأمل أن يكون يف هذا العدد ما يضيف جديدً ا.
واهلل املوفق..

الكلمة األولى
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يفرق اليوم بني الدولة القوية والدولة
علم االجتامع السيايس املعارص ّ
القمعية ،ويرى أن الدولة التي تلتحم يف خياراهتا ومرشوعاهتا مع جمتمعها
وشعبها هي الدولة القوية ،حتى لو مل متتلك موارد طبيعية هائلة .فالدولة
مؤسسة لإلمجاع الوطني وأداة تنفيذه ،وتنبثق
القوية ح ًّقا هي التي تكون َّ
خياراهتا وإرادهتا السياسية من إرادة الشعب وخياراته العليا.

وال ريب أن الدولة القمعية بتداعياهتا ومتوالياهتا النفسية والسياسية
واالجتامعية ،هي من األسباب الرئيسة يف إخفاق املجتمعات العربية واإلسالمية
حتولت إىل وعاء كبري الستهالك مقدّ رات
يف مرشوعات هنضتها وتقدّ مها؛ ألهنا ّ
واألبة اخلادعة ،ومارست
األمة وإمكاناهتا يف قضايا االستزالم واملجد الفارغ
هّ
كل ألوان العسف ملنع بناء ذاتية وطنية مستقلة.
دورا
ومؤسسات األمة يف التجربة التارخيية اإلسالمية ،كانت متارس ً
ّ
أساس ًّيا يف تنظيم حياة الناس السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية،
ويتك ّثف دورها ويتعاظم يف زمن انحطاط الدول أو غياهبا أو هروهبا من
مسؤولياهتا جتاه األمة.
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وفعالية األمة السياسية والثقافية واحلضارية من األمور اهلامة عىل مستوى الغايات
التي ّ
تتوخاها املنطقة العربية واإلسالمية ،وعىل مستوى العمران احلضاري؛ إذ إن األهداف
الكربى التي حتتضنها األمة وتتط ّلع إىل إنجازها وتنفيذها ال تتح ّقق عىل مستوى الواقع إلاَّ
بفعالية األمة وحركتها التارخيية وجتسيدها لقيم الشهادة.

واملجتمع املدين – األهيل هو أحد جسور األمة إلنجاز تط ّلعاهتا وتنفيذ طموحاهتا؛
لذلك من األمهية بمكان العمل عىل تطوير ثقافة مدنية – أهلية ،تبلور مسؤوليات املجتمع،
دورا ووظائف منسجمة واللحظة التارخيية.
وحتم ّله ً
وإن جتذير هذه النوعية من الثقافة يف املحيط االجتامعي سييضء سبلاً هامة ملبادرات
املجتمع وريادته يف العمران احلضاري؛ وذلك ألن هذه الثقافة ّ
ستنشط من حركية املجتمع
وتعمق يف نفوس أبناء املجتمع
بعضا،
ويعزز بعضه ً
وتزيده متاسكًا يف طريق البناء والتنميةّ ،
ّ
الثقة والفعالية واالنفتاح عىل األفكار والتجارب اجلديدة ،واملرونة التي ال تعكس ضع ًفا
وهزيمة ،وإنام مرونة قوامها الثقة بقدرة اآلخرين عىل املشاركة يف البناء ،والتسامح حيال
االختالفات واملواقف القلقة وامللتبسة.

وإن الوصول إىل جمتمع عريب – إسالمي جديد ،يأخذ عىل عاتقه مسؤولية التاريخ
والشهادة عىل العرص ،بحاجة إىل تنشئة ثقافية وسياسية جديدة ،تغرس يف عقول ونفوس
أبناء املجتمع قيماً جديدة ّ
تنشط احلركية األهلية ،وترفده بآفاق جديدة ،وإمكانات متاحة،
وتط ّلعات حضارية .والتنشئة الثقافية والسياسية من الوسائل اهلامة التي تساهم يف تطوير
متحررة من
احلقل املدين – األهيل يف األمة ،وإن شبكة العالقات االجتامعية كلام كانت
ّ
رواسب االنحطاط والتخ ّلف ،وبعيدة عن آثارمها النفسية والعامة ،كلام كانت هذه الشبكة
قوية وف ّعالة .وإن التنشئة الثقافية والسياسية السليمة ،تساهم مسامهة كبرية يف حركية هذه
الشبكة وقدرهتا عىل جتاوز املحن واالبتالءات ،وتو ّفر هلا اإلمكانية املناسبة للتعاطي مع
اللحظة التارخيية بام يناسبها وينسجم مع متط ّلباهتا ،وهي «وسيلة ف ّعالة لتغيري اإلنسان،
وتعليمه كيف يعيش مع أقرانه ،وكيف يكون معهم جمموعة القوى التي تغيرّ رشائط
الوجود نحو األحسن دائماً  ،وكيف يكون معهم شبكة العالقات التي تتيح للمجتمع أن
يؤ ّدي نشاطه املشرتك يف التاريخ»(((.
يؤسس ركائز احلركية املدنية – األهلية ،ينبغي
ويف إطار البناء العلمي والثقايف الذي ّ
العناية باملفاهيم والقيم التي تشكّل مداخل رضورية ومفاتيح ف ّعالة لدفع قوى املجتمع نحو
((( راجع :مالك بن نبي ،ميالد جمتمع ،شبكة العالقات االجتامعية ،ص .100
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والتطورات ،واستيعاب منطقها واجتاه حركتها
البناء املؤسيس .وكذلك قراءة األحداث
ّ
واملفاهيم املتحكمة يف مسارها .و«إن ما ينبغي احلديث عنه ،وما يشكل أداة مفهومية أوضح
وأسهل للبحث هو جمموعتان من العوامل الداخلية ،ال تتامهى مع الرتاث ،وإنام تغ ّطي البنى
التحرر من املايض من جهة،
املحلية الفكرية واالجتامعية واالقتصادية ،كام نشأت يف إطار
ّ
ويف إطار التأ ّثر باخلارج يف العقود املاضية من جهة ثانية ،أي من حيث هي ثمرة للتفاعل
واملهتز ،وأحيانًا املد ّمر ،وبني احلداثة بام هي جمموعة األنامط
السابق بني الرتاث املجروح
ّ
اجلديدة التي فرضت نفسها عىل وسائل وطرق إنتاج املجتمعات ،لوجودها من الناحية
الفكرية واخليالية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية واالسرتاتيجية م ًعا .أما املجموعة
الثانية فهي العوامل التارخيية التي ترتبط ببنى النظام العاملي ،من حيث هو ترتيب لعالقات
القوة عىل الصعيد الدويل ،وبسياسات الدول املختلفة الكبرية والصغرية الوطنية ،وما ينجم
عنها من تعارض يف املصالح ،ومن نزعات متعدّ دة للهيمنة والسيطرة والتحكّم بمصري
املجتمعات الضعيفة ،لالستفادة من مواردها ،واحتواء ثامر عملها وجهودها»(((.
ومن خالل هذه القراءة الواعية والدقيقة تتّضح الظروف املوضوعية واملؤرشات
العامة ،التي تؤسس لشبكة التضامن االجتامعي والتآلف الداخيل بصورة حيوية وفعالة.
وهذا ال شك هو رشط حتويل الظروف املوضوعية واملؤرشات العامة التي تدفع
باجتاه اخليار الديمقراطي واملدين إىل واقع ملموس وحركة اجتامعية متواصلة .وبالتايل
تتصاعد قدرة املجتمع عىل إجهاض كل مرشوع ارتدادي ،وترتفع وترية احلركية االجتامعية
باجتاه البناء املدين واملؤسيس.
فالوعي الذايت بالظروف املوضوعية وقوانني حركتها هو رشط االستفادة منها
وتوظيفها بام خيدم أهداف الوطن واألمة ،وهبذه العنارص والقيم يكون املجتمع بكل
رشائحه وفئاته مسؤولاً عن تطوير ذاته ،وجتديد رؤيته لنفسه ولدوره التارخيي.

ومن املؤكد أن تطوير هذا التوجه يف املحيط االجتامعي سوف يؤ ّدي إىل إحداث
شكل أو أشكال من املشاركة الشعبية يف احلياة العامة .واملجتمع الذي يفتقد الوعي واإلرادة
فإنه ينزوي عن راهنه ،ويعيش اهلامشية ،وال يتحكّم يف مصريه ومستقبله.
تطور احلقل املدين – األهيل يف الفضاء العريب واإلسالمي ،هي يف عودة
لذلك فإن بداية ّ
الوعي برضورة هذا احلقل يف البناء والعمران ،وامتالك إرادة مستديمة لتحويل هذا الوعي إىل
فعل جمتمعي متواصل ،يتّجه إىل تطوير وترقية وتنمية احلقل املدين – األهيل يف األمة...

((( راجع :جورج جقامن وآخرون ،حول اخليار الديمقراطي ،دراسات نقدية ،ص .121
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ويف املجال نفسه يامرس هذا احلقل دور إنتاج وسائل التطوير يف املجتمع.

وهبذا يكون احلقل األهيل يف األمة هو حجر األساس ونقطة البداية يف مرشوع
العمران احلضاري اجلديد.

ﷺ التجديد واالستقرار السيايس

يبدو وفق التجارب السياسية العديدة أن جتديد احلياة السياسية وإدخال دماء وعنارص
جديدة تبث احلياة واحليوية ،وتزيل العديد من عنارص اجلمود والرين ،هو أحد الوسائل
األساسية التي تستخدمها العديد من الدول لتجديد ذاهتا وطرد عنارص اخلمول عنها ،إلاَّ أن
أيضا أن إدخال عنارص شابة بوحدها ال يؤدي
ظاهرة الربيع العريب ومآالهتا العديدة تثبت ً
أيضا
إىل جتديد كامل للحياة السياسية ،وإنام إضافة إىل جتديد يف الكادر البرشي ،هي بحاجة ً
إىل تغيري بعض قواعد اللعبة وتبديل بعض املسلامت السياسية وكذلك بعض اخليارات
املتع ّلقة بتوسيع قواعد ومسارات املشاركة الشعبية يف الشؤون العامة؛ ألن احلياة السياسية
وتتطور فإن بقاءها لفرتة طويلة عىل نسق واحد جيمد هذه احلياة،
كالكائن احلي إذا مل جتدّ د
ّ
وتتّسع من جراء عملية اجلمود وثقوب الفساد واالنحالل الداخيل والتآكل املستمر.
لذلك فإن موقع الديمقراطية وقيم التداول يف احلياة السياسية هو املسار الرضوري
الرتهل واليباس ،وإعطاء دفعة مادية ومعنوية
لتجديد احلياة السياسية ،وإزالة عنارص
ّ
تتعرض إىل
جديدة لتطوير احلياة السياسية والوطنية .وإن التجارب السياسية التي ال ّ
التجديد والتداول هي جتارب غري قادرة عىل مواكبة املستجدات واستيعاب اجليل الشاب
بأفكاره اجلديدة ،وطموحه الذي يتعدّ ى حدود ما هو قائم ومستمر.
تتطور عىل املستويني البرشي والفكري بمعنى
فاخليارات السياسية التي ال تتجدّ د وال ّ
تتحول مع
اخليارات والسياقات اجلديدة التي تدخل يف تطوير هذه اخليارات ،فهي خيارات ّ
الزمن من مصدر للرفعة والعزة إىل أهلها وحميطها ،إىل منبع لتأبيد السائد ومناكفة اجلديد
وحماربة كل نزعات التطوير واإلصالح.

وتك ّلس احلياة السياسية واالجتامعية يفيض عىل املستوى العميل إىل تشكّل أصوات
وحاالت شعبية ترفض بشكل جذري هذه احلاالت ،وتعمل يف اخلفاء والرس حلشد ذاهتا
لالنقالب الكيل عىل هذه العملية ،أو تغيري بعض قواعد اللعبة السياسية.
ترهل احلياة السياسية وتك ّلسها يف كل الدول ،وانسداد آفاق املامرسة
بمعنى أن ّ
السلمية القانونية والسلمية والقادرة عىل امتصاص مساحات اجتامعية واسعة ،كل هذا
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هي ّيئ املناخ االجتامعي والثقايف لوالدة خيارات العنف واإلرهاب.

وأحسب أن هذه الفرضية بحاجة إىل الكثري من النقاش والتأ ّمل؛ ألهنا فرضية قائمة
عىل إجياد ربط واقعي وفعيل بني فشل أو تراجع احلياة السياسية أو مجودها وتك ّلسها ،بمعنى
أهنا غري قادرة عىل إقناع شعبها وحميطها االجتامعي بخياراهتا ومساراهتا العملية ،وبني والدة
خيارات العنف واإلرهاب يف املجتمع.
بينام احلياة السياسية والعامة ،املحكومة بشكل دائم بقيم الديمقراطية والتداول ،هي
حياة مستقطبة للكفاءات والدماء اجلديدة ،وال زالت لدهيا القدرة عرب ميكانيزماهتا الداخلية
واالجتامعية عىل إقناع مساحات اجتامعية أساسية بأهنا هي سبيل التجديد والتطوير.

وحينام تتو ّفر من ناحية الرؤية والقبول االجتامعي الواسع ،فإن اجلهود البرشية
تتجه صوب االنقالب عىل هذه احلياة ،وإنام االنخراط فيها والتنافس وفق آلياهتا
اجلديدة ال ّ
ورشوطها املجتمعية.

أما املجتمعات التي تتضاءل فيها مساحات العمل العام ،ويتم تقييدها بالكثري من
الرشوط والقيود ،بحيث تصعب عملية االنخراط يف مساحات العمل العام ،فإن هذا املناخ
يصبح من الناحية الفعلية طار ًدا للدماء اجلديدة والطاقات االجتامعية الطموحة التي تبحث
عن دور ووظيفة يف الشأن العام.

وحينام تتّسع دائرة اليأس واإلحباط من احلياة العامة القائمة ،ستتبلور خيارات من
القاع االجتامعي ،بعضها العتبارات عديدة ،سيتبنى خيار العنف ،بوصفه هو اخليار القادر
كوة ،تنقل بعض فئات املجتمع من القاع االجتامعي إىل القمة أو املقدمة االجتامعية.
عىل فتح ّ
لذلك فإن التجديد الدائم للحياة السياسية والعامة ،وتعزيز قيم الديمقراطية
والتداول يف أجوائها ،هو من أهم الوسائل والطرق القادرة عىل وأد مرشوعات العنف
واإلرهاب يف املجتمع؛ ألنه ببساطة شديدة ،يسقط مربرات اللجوء إىل العنف ،بوصفه هو
قادرا عىل جتديد
خيار الصعود االجتامعي والسيايس؛ ألن االنخراط يف اللعبة القائمة ال زال ً
ّ
وضخ دماء برشية جديدة يف احلياة العامة.
النخب

ولعل هذه املعادلة هي التي حالت دون صعود مجاعات العنف اليساري يف التجربة
الغربية  -األوروبية؛ إذ إن هذه اجلامعات التي تتبنى خيارات العنف واستخدام الكفاح
املسلح ،مدعومة بشكل مبارش من كل دول وتنظيامت املعسكر الشيوعي واالشرتاكي ،إلاَّ
أن طبيعة احليوية والتنافس الديمقراطي يف احلياة السياسية يف أنظمة أوروبا الغربية ،هي
التي ق ّلصت إىل حدٍّ بعيد املساحات االجتامعية املتعاطفة مع مجاعات العنف اليساري.
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ويف املقابل فإن اجلامعات السياسية التي تطالب باإلصالح والديمقراطية يف دول
أوروبا الرشقية ،كانت حتظى باستمرار بقبول اجتامعي ،وتتّسع دائرة املؤيدين هلا؛ ألهنا
حتولت يف نظر الكثري من فئات ورشائح املجتمعات األوروبية الرشقية إىل أمل قادر عىل
ّ
إنقاذ أوطاهنم من اجلمود واليباس األيديولوجي والسيايس.
والتحول
ومن خالل عملية الرتاكم يف عنارص القوة ،متكّن منطق اإلصالح
ّ
الديمقراطي ،من حتقيق إنجاز تارخيي وسيايس عىل منطق احلزب الواحد الذي يلتهم كل
املواقع ومصادر القوة والسلطة والثروة ،ويمنع أبناء املجتمع من أدنى حقوقه الطبيعية
والسياسية.

وعليه فإن طرد جراثيم العنف واإلرهاب من الفضاء الثقايف واالجتامعي والسيايس،
من أية بيئة ،يتط ّلب العمل عىل جتديد احلياة العامة ،وإزالة عنارص اليباس واجلمود ،وتوسيع
املساحات االجتامعية القادرة عىل املشاركة والتأثري.
هذا ما تُع ّلمنا إياه التجارب السياسية واالجتامعية يف كل الدول واملجتمعات.

ألن اجلوع السيايس قد يقود -إذا مل تتو ّفر مناخات التنافس السلمي -إىل تبني
خيارات عنفية تستهدف تغيري قواعد اللعبة والتنافس القائم.

تتحمل
حتوالت الربيع العريب ،ال
وبروز مجاعات داعش والنرصة وأخواهتا بعد ّ
ّ
تتحمل مسؤوليته حالة اجلمود
مسؤوليته النخب السياسية واالجتامعية اجلديدة ،وإنام
ّ
السيايس والوطني التي سادت جمتمعات ودول الربيع العريب .فتشكّلت هذه اجلامعات
تعزز
يف القاع االجتامعي ،وبدأت بالتمدّ د واالنتشار حتت يافطات دينية وخدمية ،وحينام ّ
موقعها االجتامعي أعلنت عن ذاهتا وخياراهتا.

فرباعم العنف واإلرهاب تتشكّل يف ظل أوضاع سياسية واجتامعية جامدة ،يابسة،
ّ
وتتغذى هذه الرباعم من طبيعة األوضاع
وتقف موق ًفا مضا ًّدا من التطوير والتجديد،
االجتامعية واالقتصادية الصعبة التي تنتجها خيارات االستئصال والعنف.
فجامعات اإلرهاب ليست نبتة صحراوية ،وإنام هي نتاج خيارات ومرشوعات
وتتسع باستمرار من أخطاء وخطايا هذه اخليارات واملرشوعات ،وال يمكن القضاء عىل
هذه اجلامعات إلاَّ بسحب البساط االجتامعي منها .وال يمكن تقليص مساحة تأثريها
وتأييدها االجتامعي إلاَّ بتجديد احلياة العامة ،وفتح الطريق أمام قوى املجتمع املختلفة
للتعبري عن ذاهتا ورؤيتها لراهن جمتمعاهتم ومستقبله.
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ﷺ يف معنى الدول الفاشلة

ثمة حقيقة سياسية وجمتمعية تكشفها الكثري من األحداث السياسية الكربى التي
ّ
جتري يف املنطقة ،إلاَّ أن القلة من املهتمني من يلتفت إىل هذه احلقيقة ،ويرصد آثارها
ومتوالياهتا عىل املواطنني وعىل االستقرار املحيل واإلقليمي والدويل.

والتطورات يف أي بلد ،هو
وهذه احلقيقة هي أن أخطر مرحلة تبلغها األحداث
ّ
حينام يصبح هذا البلد بال راعٍ ،وبال حكومة تضمن احلدود الدنيا للنظام وتسيري شؤون
الناس؛ ألن الدولة التي تصبح بال را ٍع ينظم مصالح الناس ولو يف احلدود الدنيا ،ويمنع
ومتاحا جلميع
مفتوحا
التعديات عىل أمالك الناس وأعراضهم ،تصبح هذه الدولة فضاء
ً
ً
اجلامعات السياسية واإلجرامية لتنفيذ خمططاهتم وأجندهتم بعيدً ا عن الرقابة واملحاسبة
تتحول
من قبل األجهزة الرسمية .ويف ظل صعود اجلامعات العنفية العابرة للحدود
ّ
تدرب فيها عنارصها عىل األعامل
هذه الدولة الفاشلة إىل بيئة حاضنة هلذه اجلامعاتّ ،
اإلرهابية والعنفية وتطوير تعبئتها األيديولوجية ،مما يرسع يف عملية اتّساع دائرة هذه
اجلامعات التي هتدّ د أمن األوطان واملنطقة بأرسها .وأمام هذه احلقيقة املركّبة واملتداخلة
تتعقد أزمة األجهزة األمنية القادرة عىل ضبط األمن يف هذه الدول ،وتصبح هذه الدول
الفاشلة ساحة مكشوفة لكل اإلرادات واملرشوعات األمنية والسياسية ،مما يزيد األعباء
عىل أبناء هذا الوطن وتلك الدولة الفاشلة .فاجلميع يتنافس ويتصارع بمختلف األسلحة
األمنية والسياسية والعسكرية عىل أرض ليست أرضهم وبدماء هذا الشعب املسكني الذي
وحتولت إىل دولة فاشلة غري قادرة عىل ضبط أمنها الداخيل وأمن حدودها.
اهنارت دولته ّ
ولكوهنا أضحت ساحة مكشوفة وغري مسيطر عليها بقانون وأجهزة تنفيذية قادرة عىل
ضبط األمن واالستقرار ،فإن مجيع القوى اإلقليمية والدولية والقوى اخلارجة عىل قوانني
بلدها ،ستتجمع يف فضاء هذه الدولة الفاشلة وستتصارع هناك وستدمر بقية البنية التحتية
غري املدمرة ،وستفتك بالنسيج االجتامعي والوطني ،مما يفاقم من أزمات هذه املجتمعات،
ويدخلها يف أتون الفوىض املدمرة والكارثية عىل كل الصعد واملستويات.
وأمام هذه احلالة التي تؤ ّثر سل ًبا وبشكل عميق عىل األمن الوطني واإلقليمي
والدويل نو ّد التأكيد عىل النقاط التالية:

 -1لو تأ ّملنا يف البدايات األوىل التي أنتجت يف املحصلة النهائية ما نسميه (الدولة
الفاشلة) سنجد أن أحد األسباب األساسية هو انسداد أفق احلل واملعاجلة الداخلية
ملشاكلها السياسية واألمنية واالقتصادية وتص ّلب مجيع األطراف وعدم تنازهلا وسعيها
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إىل خلق تسوية تُريض األطراف املتصارعة وخترج الوطن والشعب من احتامالت الصدام
والرصاع الدائم.

فحينام ينسد أفق احلل السيايس الداخيل وتتعاظم تأثريات األزمة ،وتستدعي مجيع
األطراف املتصارعة اخلارج سواء بشكل مبارش أو غري مبارش ،فإن النتيجة الفعلية املرتتبة
عىل ذلك هو تآكل الدولة ومؤسساهتا من الداخل وتعزيز االنقسام األفقي والعمودي يف
املجتمع.

وتو ّقف عجلة البناء والتنمية ،وكل هذه العنارص جمتمعة تفيض إىل دخول هذه
الدولة يف مرحلة الفشل والعجز عن معاجلة مشاكلها وأزماهتا املستفحلة .وحينام تصل
الدولة إىل مرحلة الفشل والتآكل الداخيل ،فإن عودهتا إىل عافيتها يتط ّلب الكثري من اجلهود
واإلمكانات والصرب ،وقد تتعاىف ويف كثري من األحيان ال تتعاىف ،وإنام يستمر التدمري
والدمار والقضاء عىل املؤسسات املتبقية للدولة .وأمامنا مجهورية الصومال كمثال عىل
ذلك ،فهي ومنذ سنني طويلة تعاين الصعوبات اجلمة للعودة إىل دولة مركزية قادرة عىل
ضبط األمن وتسيري شؤون مواطنيها .فلم يعرف الشعب الصومايل خالل العقود الثالثة
املاضية إلاَّ القتل والدمار واحلروب الداخلية والكانتونات املغلقة بعضها عىل بعض
والتدمري املتواصل للنسيج االجتامعي والقبيل .من هنا ولكيال تصل بعض الدول العربية
األخرى إىل مرحلة الفشل بحاجة إىل اإلرساع يف وقف االنحدار والتآكل الداخيل ،عرب
اإلصالحات اإلدارية والدستورية والسياسية ،التي تعيد احلياة إىل مرشوع الدولة ،وتعيد
ثقة شعبها بقدرة الدولة عىل اخلروج من مأزق االهنيار والتآكل الداخيل.
 -2دائماً يف حلظات اهنيار الدول املركزية ،تربز وتتعاظم االنقسامات االجتامعية حتت
خطريا ألنه يصيب
يافطات دينية أو مذهبية أو عرقية أو قبلية أو جهوية ،مما جيعل االهنيار
ً
الدولة واملجتمع يف فرتة زمنية واحدة ،مما يفاقم من حالة العنف واالحرتاب الداخيل.
وهذا التش ّظي املجتمعي يكشف غياب مرشوع وطني هلذه الدول إلنجاز مفهوم االندماج
الوطني؛ لذلك ويف اللحظة األوىل لغياب الدولة أو تآكلها تربز كل التناقضات املجتمعية،
ودائماً يكون الربوز بوسائل قهرية  -عنيفة تساهم يف تدمري النسيج االجتامعي والوطني.
وهذا بطبيعة احلال يعود إىل غياب مرشوع لالنتامء الوطني ،بحيث يكون هذا االنتامء هو
االنتامء املشرتك الذي يضمن حقوق اجلميع بدون افتئات عىل أحد.
وتتحمل كل الدول العربية يف هذا السياق مسؤولية العمل عىل بناء مرشوع وطني
ّ
تتحول جمتمعاتنا العربية إىل جمتمعات منقسمة أفق ًّيا
متكامل لالندماج الوطني ،بحيث ال
ّ
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وعمود ًّيا حتت يافطة االنتامءات التارخيية والتقليدية.

وتتوسل هذه الدول يف بناء مرشوع االندماج الوطني عىل وسائل التنشئة والتثقيف
ّ
واإلعالم والتعليم ،والتعامل مع اجلميع بمساواة عىل قاعدة املواطنة اجلامعة.

وهذا بطبيعة احلال سيخ ّفف من خماطر التآكل الداخيل للدولة؛ ألنه ُيبقي املجتمع
موحدً ا ولديه القدرة عىل بناء كتلة تارخيية وطنية قادرة عىل وقف االنحدار وإعادة بناء
ّ
الوطن عىل أسس جديدة خترج اجلميع من أتون املآزق السابقة.

 -3من الرضوري أن تدرك مجيع دول املنطقة أن ّ
جتذر اجلامعات التكفريية والعنفية
خطرا حقيق ًّيا عىل اجلميع؛ ألنه ال يمكن
يف املناطق التي اهنارت فيها الدولة أو تآكلت ،يعدّ
ً
لألمن الوطني والقومي العريب أن هينأ باالستقرار السيايس يف ظل وجود مجاعات عنقية -
تكفريية متتلك القدرة عىل التدريب العسكري وحيازة األسلحة واملعدّ ات العسكرية بكل
أنواعها.
ثمة رضورة وطنية وقومية لكل الدولة العربية لبناء مرشوع عريب متكامل
لذلك ّ
والتوسع يف دول عربية
يستهدف مواجهة مجاعات العنف والتكفري التي بدأت باالنتشار
ّ
خمتلفة ،مستفيد ًة من وجود ثغرات أمنية وسياسية عديدة يف جسم بعض هذه الدول؛
ألن هذه اجلامعات -وكام أثبتت التجربة يف أكثر من مكان -ال تعرف إلاَّ القتل والتفجري
وتدمري البنى التحتية ،وال شك أن هذه اجلامعات وبام تشكّل من فكر عنفي وممارسات
خطرا حمد ًقا عىل العامل العريب .وال خيار أمام العرب إلاَّ الوقوف يف وجه
إرهابية تشكّل
ً
الثقافة التكفريية واجلامعات العنفية واإلرهابية التي قد تلتقي مع إرادات دولية أو إقليمية
بشكل موضوعي إلدخال العامل العريب يف أتون العنف والعنف املضاد .ولو تأ ّملنا يف ظاهرة
اإلرهاب لرأينا أن الدول الفاشلة من أخصب البيئات االجتامعية والسياسية لتمدّ د حركات
وتنظيامت اإلرهاب .فتنظيم داعش لو مل جيد دولاً فاشلة أو يف طريقها للفشل ،ملا متكن هذا
التوسع واالمتداد؛ لذلك ال يمكن حماربة اإلرهاب إلاَّ بإصالح وضع الدول
التنظيم من
ّ
العربية ،وإخراج الدول الفاشلة منها من مربع الفشل ،عرب دعم مرشوعات املصاحلة من
مآزق انسداد أفق احلل واملعاجلة السياسية.

يتجسد يف اهنيار وتآكل بعض
ومجاع القول :إن العامل العريب يواجه حتد ًيا جديدً ا،
ّ
دوله ،مما أدخل جمتمع هذه الدولة يف مضامر الرصاعات املع ّقدة واملركّبة ،بعضها متع ّلق
بملفات وصدامات داخلية ،وبعضها اآلخر متع ّلق برصاع اآلخرين عىل أرض هذه الدولة
املتآكلة مما جعل يف الوسط العريب جمموعة من القنابل احلارقة واخلطرية يف آن.
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وأمام هذا التحدي النوعي اجلديد ،بحاجة أن تبادر دول العامل العريب إليقاف هذا
االنحدار وإجياد خطط حقيقية وممكنة إلخراج هذه الدول من سقوطها الرسيع وتآكلها
الداخيل املستغرب.

يتم عىل نحو فعيل إلاَّ بأدوات إصالحية ،تنهي بعض مآزق العالقة بني
وهذا ال ّ
الدولة والشعب ،حتى يتمكّن اجلميع من اخلروج من خماطر اهنيار دولة عربية يف ظل
تتجه صوب
أوضاع عربية عىل أكثر من صعيد حساسة ودقيقة وتتطلب إرادة عربية جديدة ّ
بناء أنظمة سياسية دستورية وقانونية وديمقراطية.

ﷺ العرب واإلصالح

والتطورات املتسارعة التي جتري
ثمة أسئلة مركزية تطرحها وتثريها األحداث
ّ
ّ
يف أكثر من بلد عريب .فام جرى يف بعض الدول العربية من اهنيارات اجتامعية وسياسية،
وسقوط لنظريات وخيارات سياسية برسعة مذهلة وغري متو ّقعة ،تدفعنا إىل رضورة
طرح هذه األسئلة والبحث عن أجوبة حقيقية وواقعية هلا .ولعل من أهم هذه األسئلة
هو :ملاذا جرت يف بعض الدول العربية هذه األحداث ،ما هي أسباهبا وموجباهتا ،وملاذا
وصلت األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية إىل ما وصلت إليه؟ .حني التأ ّمل
يف هذا السؤال املركزي ومآالته املختلفة نكتشف أن تو ّقف عجلة اإلصالح والتطوير هو
الذي يقود -عرب ديناميات ومتواليات معينة -إىل ما وصلت إليه األوضاع يف العديد من
الدول العربية .فالدول التي تتو ّقف عن تطوير نفسها وإصالح أوضاعها ستصل إىل طريق
مسدود؛ وذلك ألهنا مل تستجب إىل مقتضيات العرص وحاجتها إىل التطوير واإلصالح.
وحني نتحدث عن حاجة الدول إىل اإلصالح ،هذا ال يتّجه فقط إىل الدول التي ترتكب
أخطاء أو تقوم بمامرسات سلبية بحق نفسها وحق جمتمعها ،وإنام حتى الدول التي مل تقع
يف خطأ أو مل ترتكب خطيئة بحق شعبها وجمتمعها ،هي بحاجة إىل إصالح وتطوير ،فهي
عندما تتوقف عن التطور الطبيعي يفيض ذلك إىل مراكمة املشاكل واستفحال األزمات،
وتصل إىل حلظة االنفجار السيايس واالجتامعي التي حدثت يف العديد من الدول خالل
حقبة ما سميت بالربيع العريب.
هلذا فإننا نرى أن املشكلة األساسية عىل هذا الصعيد التي تواجه العامل العريب ،هي
جتمد حركة اإلصالح وغياب اإلرادة السياسية واالجتامعية التي تدفع نحو التغيري والتطوير
ُّ
ّ
واإلصالح ،مما يؤ ّدي إىل تضخم املشاكل وعدم اإلنصات إىل احلاجات األساسية للناس،
فتتباعد اهلموم واالهتاممات بني الناس والنخب السياسية ،وتزداد الفجوات ،وترتاكم
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وملحة ،حتى ولو تغافلت عنها
اإلخفاقات ،مما جيعل اإلصالح والتطوير رضورة واقعية
ّ
النخبة السياسية ،أو تعاملت مع هذه الرضورة بنزعة التأجيل والتربير .فالذي جرى يف
صم اآلذان عن حاجات الناس احلقيقية؛ وهلذا كانت هذه
بعض الدول العربية هو نتاج ِّ
تعود إغامض عينه أو سد آذانه ،مفاج ًئا وخارج نطاق املسرية الطبيعة.
األحداث ملن َّ

أما من كان يتأ ّمل يف الوقائع واحلقائق التي جتري يف هذه الدول العربية ،وينصت
إىل أشواق الناس احلقيقية ،فإن ما جرى ال يعدّ مفاج ًئا إليه؛ ألن هذا هو السياق الطبيعي
واملآل األخري ملن يوقف عجلة اإلصالح أو يتغافل عن أشواق الناس احلقيقية .فاإلصالح
يف العامل العريب -وهذا ما تثبته أحداث الدول العربية خالل الشهور القليلة املاضية -هو
رضورة قصوى ،وليست قابلة هذه الرضورة للتأجيل أو التسويف .فتعميم التعليم وانفتاح
املجتمعات العربية عىل العرص واحلضارة احلديثة بكل زمخها وتفاعل أبناء الدول العربية
مع أحدث التقنيات ومكاسب العرص ،كلها تُفيض إىل رضورة استيعاب املتغيرّ ات التي
جتري يف هذه الدول بشكل متسارع .وإن عمليات التأجيل أو التسويف ،أو استخدام القهر
والقوة والعنف ملنع استحقاقات اإلصالح والتطوير ،فإهنا مهام كانت سطوهتا وفعالياهتا،
ال تُنهي من نفوس الناس تع ّلقهم باإلصالح والتطوير ،وال تمُ يت من عقوهلم ووجداهنم
والتطور والنهضة .فاإلصالح
املاسة إىل التغيري وجتاوز عقبات وكوابح التقدّ م
ّ
حاجتهم َّ
بكل مضمونه وخطواته الرضورية أضحى مطل ًبا أساس ًّيا ،وهو حاجة للحكومات العربية
قبل أن يكون رضورة للشعوب العربية.
والذي ال يستجيب إىل هذه احلاجة والرضورة ،فإنه هيدّ د استقرار وأمن بالده،
واملسوغات ّ
لتدخالت أجنبية تزيد من أزماتنا ،وتفاقم من مشكالتنا
ربرات
ّ
ويو ّفر كل امل ّ
عىل خمتلف الصعد واملستويات.

فتسويف الرئيس اليمني وتراجعه عن خيار اإلصالح والتطوير وعدم االنسجام
مع رغبات شعبه ،هو املسؤول إىل حدٍّ بعيد إىل وصول األمور يف اليمن إىل ما وصلت إليه.

فالقتل والقمع وتنمية الفوارق والتناقضات األفقية والعمودية يف املجتمعات
العربية ،لن ينهي حاجة هذه املجتمعات إىل إصالح أوضاعها وتطوير أحواهلا؛ ألن منطق
يعمق يف
التاريخ يقول :إن الذي يوقف عجلة اإلصالح ال حي ّقق األمن واالستقرار ،وإنام ّ
ّ
واملتجذرة يف النفوس
النفوس والعقول احلاجة إىل اإلصالح ،وإن هذه احلاجة العميقة
والعقول ستربز عىل السطح يف حلظة ما من حلظات الزمن ومسرية املجتمعات.
تؤسس
ربرات ،فإهنا ّ
فالدول التي تحُ جم عن ممارسة اإلصالح والتطوير مهام كانت امل ّ

16

الكلمة األوىل

بطريقة أو بأخرى عوامل إخفاقها وسقوطها؛ ألن النخبة التي تسقط من نفوس وعقول
شعبها ،ستسقط يف الواقع اخلارجي سواء قرص الزمن أو طال .هلذا فإن اإلصالح هو الذي
يطيل من عمر الدول واحلكومات ويعمر األمم واملجتمعات.

وكل التجارب تثبت هذه احلقيقة .فالدول املستقرة اليوم هي الدول التي مل تتو ّقف عن
إصالح أوضاعها وأحواهلا ،واملجتمعات التي تعيش األمن العميق ،هي املجتمعات التي
تطور من ذاهتا ،وتعمل عرب فعالياهتا املختلفة ودينامياهتا املدنية من معاجلة إخفاقاهتا وحل
ّ
مشكالهتا .فخريطة طريق األمن واالستقرار يف كل الدول واملجتمعات ،هي استمرار فعل
اإلصالح ،وعدم إيقاف عجلته مهام كانت الصعوبات والعقبات .وال بد أن ندرك -ومن
خالل التجارب العديدة التي مرت عىل دولنا وجمتمعاتنا -أن الثمن الذي تقدّ مه احلكومات
جراء تو ّقف
والنخب السياسية لإلصالح والتطوير ،أقل بكثري من الثمن الذي يقدّ م من ّ
عجلة اإلصالح ومنع املجتمعات من التعبري عن آماهلا أو نيل حقوقها املختلفة.
فاحلرية والعدالة واملساواة وتكافؤ الفرص وغريها من القيم واملبادئ ،هي التي
تعزز األمن واالستقرار يف كل الدول واملجتمعات ،وكل القيم واملبادئ املضادة هلا هي
ّ
وتعجل من اهنيارها أو اهنياراهتا ،وتنمية الغرائز
التي تفكّك الدول وتُضعف من قوهتا
ّ
والعصبيات ال حيمي أحدً ا ،وإنام يو ّفر إمكانية االهنيار الشامل.
فالعرب اليوم هم أحوج ما يكونون إىل مرشوع اإلصالح ،الذي يوقف عملية
ويعزز من فرص احلرية والوحدة م ًعا ،وينهي املخاطر العديدة التي
االنحدار والتش ّظي ّ
حتارص العرب من كل االجتاهات ،ويعيد بناء القوة العربية عىل أسس أكثر منعة وصالبة.

وحيوية اإلصالح وفعاليته يف كل الدول والتجارب ،حينام يأيت يف وقته ،أما إذا
ّ
تأخر لسبب ذايت أو موضوعي أو مها م ًعا فإن القيام به لن يقنع املجتمع ،ولن يتمكّن من
إيقاف عجلة االنحدار والتداعي .فحينام ّ
تأخر اإلصالح يف االحتاد السوفيتي السابق كانت
النتيجة يف خطوات غور باتشوف التي سميت بالربيسرتويط والفالسنوست ،هي املزيد
من االنحدار والتاليش والتشظي .وهذا هو الذي جرى يف الدول العربية التي تو ّقفت عن
اإلصالح أو ّ
تأخرت عنه ،فكانت النتيجة هي السقوط .فاإلصالح ليس مناورة لكسب
الوقت أو هتدئة اخلواطر ،بل هو رضورة قصوى لدولنا وجمتمعاتنا ،فبه نزداد قوة ومنعة،
ترهلنا ،ونحمي استقرارنا وأمننا السيايس واالجتامعي.
وبه نطرد نقاط ضعفنا ،ونُنهي ّ
وهو جرس العبور إىل املستقبل اآليت ،وبدونه ال مستقبل حقيقي لشعوبنا العربية
واإلسالمية.
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والذي جيري يف ليبيا ،جيعلنا نعتقد أن عسكرة املجتمع واحتكار مصادر القوة وقمع
ِ
يفض إىل استقرار
الناس ومنعهم بكل الوسائل من التعبري عن ذواهتم وحقوقهم وآماهلم ،مل
عميق ،بل كل هذه املامرسات سامهت يف تأزيم األوضاع واستفحال املشكالت ،وأصبح
املطلب األسايس الذي ال حييد عنه الناس يف ليبيا هو رحيل نظام القذايف بكل شخوصه
ومؤسساته.
فالعامل العريب من أقصاه إىل أقصاه بحاجة إىل اإلصالح والتطوير .ومن الرضوري
أن تتعامل كل الدول مع هذه احلاجة بوصفها حاجة داخلية تقتضيها وقائع احلال والراهن،
ومقتضيات القبض عىل أسباب التقدّ م والتحكّم بمصائر احلارض واملستقبل.
يرض باالستقرار ،وهيدّ د النسيج املجتمعي
ومجاع القول :إن االستبداد بكل صنوفه ّ
ويعمق الفجوات بني املواطنني ،ويزيد املحن عىل كل املستويات ،وال معاجلة لكل هذه
ّ
األمراض والظواهر السلبية إلاَّ بالتش ّبث بخيار اإلصالح والعمل عىل الوفاء بكل حاجاته
ومستلزماته.

العرب بني السلطة والدولة

حتوالت سياسية
تتّفق مجيع التحليالت االسرتاتيجية والسياسية عىل أن ما جرى من ّ
حتوالت طالت السلطة السياسية ،بوصفها هي اجلهاز
يف بعض البلدان العربية ،هي ّ
املؤسيس والبريوقراطي املعني بتسيري شؤون الدولة وسياساهتا الداخلية واخلارجية ،وأن
تفاقم إخفاق هذه السلطة يف تلبية طموحات شعبها وجتاوز حمنه السياسية واالقتصادية
لتحرك الشعب بقواه املختلفة إلخراج السلطة من دائرة
واالجتامعية ،هو الذي يو ّفر املناخ ّ
إدارة الشأن العام.
إلاَّ أن هذه التحليالت ختتلف بعضها مع بعض حول مسألة :هل القضاء عىل السلطة
السياسية يقود إىل القضاء عىل الدولة ،أم أن الدولة بوصفها املؤسسة الثابتة والضاربة
بجذورها يف عمق املجتمع ،هي مؤسسة ال يمكن القضاء عليها هبذه السهولة أو بالطريقة
التي جرت يف دول الربيع العريب .ومن الرضوري يف هذا السياق ومن منظور علم االجتامع
السيايس ،أن يتم التفريق بني مفهوم وحقيقة السلطة السياسية ومفهوم وحقيقة الدولة.
وإن من األخطاء الشائعة عىل الصعيد العريب ،التعامل مع هذين املفهومني بوصفهام
حقيقة واحدة ،بينام يف املنظور العلمي والواقعي يتم التفريق والتمييز بني السلطة والدولة.
صحيح أن السلطة هي بعض الدولة ،بمعنى أهنا (أي سلطة) هي اجلهاز اإلداري
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والتنفيذي للدولة إلاَّ أن هذه املساحة الواسعة التي حتتلها السلطة ال متأل كامل مفهوم
متحولة ومتغيرّ ة ،إلاَّ أن الدولة بوصفها مؤسسة
الدولة .فالسلطات السياسية هي سلطات
ّ
ومتنوعة يف
متكاملة هي مستقرة وثابتة وقادرة عىل التك ّيف مع سلطات سياسية خمتلفة
ّ
خياراهتا وأولوياهتا.

السلطة مهمتها إدارة وتسيري الشأن اليومي للمواطنني ،إلاَّ أن الدولة هي املعنية
بالسياسات االسرتاتيجية واخليارات الكربى وقضايا األمن القومي وصياغة اجتاهات
السلطة سواء عىل الصعيد الداخيل أو الصعيد اخلارجي.
ولعل من األخطاء االسرتاتيجية التي ارتكبتها النخب السياسية اجلديدة يف بعض
بلدان الربيع العريب أهنا اعتربت حاهلا حني وصوهلا إىل السلطة إىل أهنا قادرة عىل التحكم
يف مسار الدولة .إلاَّ أهنا يف حقيقة األمر اصطدمت مبك ًّرا مع القوى احلقيقية التي تعبرّ
عن الدولة ،ومل تتمكّن هذه النخب السياسية اجلديدة من إهناء تأثري قوى الدولة وتعبرياهتا
املركزية.

ولعل الكثري من صور الرصاع السيايس والشعبي واملؤسيس التي جرت يف دول
الربيع العريب بعد سقوط النظام السيايس ،تعود يف جذورها األساسية وأسباهبا البعيدة
واملستقرة إىل
واحليوية إىل السعي املتبادل من قبل قوى السلطة اجلديدة وقوى الدولة الثابتة
ّ
التحكّم يف املسار السيايس العام.

ربراته يف سياق السعي للتحكّم وضبط
ولكل طرف من هذه األطراف حيثياته وم ّ
املعادالت املستجدة وفق رؤية هذه القوى أو تلك .فالنخب السياسية اجلديدة استندت
يؤهلها إىل
يف مرشوع استحواذها عىل أهنا صانعة التغيري السيايس األخري ،وهذا اإلنجاز ّ
التحكّم يف مسار السلطة والدولة م ًعا .أما القوى واملؤسسات الفعلية فكانت تعتقد أنه
لوالها ملا متكّنت هذه النخب من السيطرة عىل مقدرات السلطة السياسية؛ ألهنا هي القوى
التي حيدت املؤسسة العسكرية بكل أجهزهتا ،وهي التي منعت من االستمرار يف استخدام
العنف العاري ضد الناس املتظاهرين ،وأهنا هي بحكم عالقاهتا وحتالفاهتا التي و ّفرت
الغطاء اإلقليمي والدويل للحظة التغيري السيايس.
لذلك فإن هذه القوى تعترب نفسها هي الرشيك األسايس الذي ال يمكن االستغناء
عنه ،وإن أية حماولة جديدة لالستغناء ستفيض إىل الفوىض واهنيار مؤسسات السلطة
ومؤسسات الدولة م ًعا.
ومن منظور سيايس واقعي فإن جوهر االرتباط وبعض أشكال الفوىض واالنفالش
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التي تعيشها بلدان الربيع العريب .تعود إىل االختالف العميق الذي طرأ عىل املشهد
السيايس واالسرتاتيجي بني نخب السلطة السياسية اجلديدة ونخب الدولة العميقة والثابتة
واملتحكّمة يف الكثري من مفاصل احلياة.

والتطورات،
وإنه إذا متكّنت قوى السلطة اجلديدة من التحكّم يف مسار األحداث
ّ
فهذا يعني عىل املستوى الواقعي سيادة الفوىض وبروز التناقضات السياسية والعميقة عىل
املشهد السيايس واالجتامعي.

أما إذا متكّنت قوى الدولة العميقة من إخراج النخب اجلديدة من السلطة والتحكّم
والتحوالت ،فهذا يعني عىل املستوى الواقعي إعادة إنتاج
جمدّ ًدا بمفردها يف مسار األمور
ّ
االستبداد السيايس بقفازات جديدة وبخطاب سيايس جديد مقبول من قبل بعض فئات
ورشائع الشعب .ولدى هذه الرشائع االستعداد التام لالنخراط املبارش يف الوقوف دفا ًعا
عن قوى الدولة العميقة وبالضد من نخب السلطة السياسية اجلديدة.

يسمى بالربيع العريب ،أنه ال يمكن ألي قوة أن حت ّقق
ويبدو من طبيعة ّ
حتوالت ما ّ
التحوالت السياسية التي جرت يف هذه البلدان،
االنتصار الكاسح عىل القوة األخرى؛ ألن
ّ
حتوالت هنائية ،وإنام هي يف بعض جوانبها شكل من أشكال التسوية ،بحيث
ليست ّ
ترفع قوى الدولة يدها عن السلطة السياسية القديمة ممّا يو ّفر األرضية بشكل رسيع إىل
اهنيارها ،وهذا ما حدث يف مرص وتونس واليمن .ويف املقابل فإن النخب السياسية اجلديدة
تلتزم باحلفاظ عىل املؤسسات االسرتاتيجية للدولة ،وكذلك خيارات الدولة السياسية
كاسحا ألحد األطراف ،وإنام هي تسوية
انتصارا
واالسرتاتيجية؛ لذلك فإن ما جرى ليس
ً
ً
حتركت ضد السلطة السياسية القديمة وطالبت
سياسية بني بعض قوى الشعب التي ّ
بسقوطها وبني مؤسسات الدولة العميقة التي مل تقف ضد مرشوع خروج النخبة السياسية
القديمة من السلطة.
التحول السيايس ،هذه الرشاكة هي التي
ثمة رشاكة يف مرشوع
ّ
وبالتايل فإنه ّ
تفرد أي طرف من األطراف باملعادلة اجلديدة .والنفق اجلديد الذي دخلته
ّ
حتول دون ّ
بعض هذه البلدان هو الصدام املبارش وفض الرشاكة أو تبديل بعض أطرافها ،ممّا أدخل
األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف امتحان جديد ،قد يك ّلف هذه الدولة أمنها
واستقرارها السيايس واالجتامعي خالل املرحلة الراهنة.
وعىل ضوء هذه الثنائية العربية العميقة بني السلطة والدولة ،ال يمكن أن ينجز مرشوع
الديمقراطية يف العامل العريب دفعة واحدة ،وإنام هو بحاجة إىل جهد مك ّثف ومؤسيس وعىل
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مدى زمني حتى تتمكّن دول العامل العريب من إنجاز مرشوع الدمقرطة واملشاركة الشعبية
املؤسسية يف إدارة الشأن العام.

ومن يبحث عن إنجاز مرشوع الديمقراطية دفعة واحدة ويف ظل هذه الظروف ،فإنه
عىل املستوى العميل سيحصد وقائع مناقضة للديمقراطية وستدخل تعبريات املجتمعات
العربية يف أتون الرصاعات والصدمات التي تزيد من تعويق مرشوع الديمقراطية يف املنطقة
العربية.
التحوالت اإلصالحية السياسية يف املنطقة العربية ،هي من أسلم اخليارات
وعليه فإن
ّ
للمنطقة العربية ،التي تعيد صياغة رشعية السلطة السياسية عىل أسس جديدة ،ويف ذات
الوقت تنفس حالة االحتقان األمني السيايس التي تشهدها بعض بلدان املنطقة العربية.
فاإلصالح السيايس املؤسيس والتدرجيي واحليوي هو الذي جينب دول العامل العريب الكثري
من املآزق والتحديات.

دراسات وأبحاث

ح ة
�
لحس� ن�..
ا
ك�
ا
ل
ا
م
ي
ر إ م

ق
ف
�را ء ة� ت�حلي�لي� ة� �ي� ا لمو ا ق� ف� ا لمعا ر�ض ة�
زكي امليالد

-1حركة احلسني ..مواقف نقدية قديمة

حركة اإلمام احلسني  Cعىل طهارهتا وآالمها مل تسلم من النقد
والتجريح ،فقد ظهرت فئة قليلة من املسلمني السنة كاشفت بحقيقة رأهيا يف
كتابات فكرية وتارخيية قديمة وحديثة ،معلنة بعضها االنحياز ملوقف احلاكم
األموي يزيد بن معاوية وإظهار املعارضة حلركة اإلمام احلسني ،وبعضها اآلخر
اكتفى بتوجيه اللوم لإلمام احلسني مع ضبابية املوقف جتاه احلاكم األموي أو
السكوت عن هذا األمر ،إىل جانب من ذم هذا املوقف واعرتض عليه.
وأشهر من عرف بموقفه النقدي املعارض يف األزمنة السابقة ،هو
القايض األندليس املالكي أبو بكر بن العريب (543-468هـ) ،وأشار هلذا
املوقف يف كتابه املثري للجدل املوسوم بعنوان( :العواصم من القواصم) الذي
يعدّ أحد أكثر مؤ ّلفاته شهر ًة وتداولاً بني طلبة العلم املعارصين ،وذلك بعد أن
أعاد نرشه يف القاهرة مطلع مخسينات القرن العرشين الكاتب السوري حمب
الدين اخلطيب (1389-1304هـ1969-1886 /م) مع حتقيق وتعليق.
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يف هذا الكتاب أعلن ابن العريب رصاحة انحيازه إىل صف يزيد بن معاوية مداف ًعا
شارحا رأيه قائلاً  :إن احلسني «مل يقبل نصيحة
عنه ومز ِّك ًيا له وخمط ًئا موقف احلسني،
ً
أعلم أهل زمانه ابن عباس ،وعدل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر ،وطلب االبتداء يف
االنتهاء ،واالستقامة يف االعوجاج ...وما خرج إليه أحد إلاَّ بتأويل ،وال قاتلوه إلاَّ بام
سمعوا من جدّ ه املهيمن عىل الرسل ،املخرب بفساد احلال ،املحذر من الدخول يف الفتن،
وأقواله يف ذلك كثرية ،منها قوله « :Kإنه ستكون هنات وهنات ،فمن أراد أن يفرق
أمر هذه األمة وهي مجيع فارضبوه بالسيف كائنا من كان» ،فام خرج الناس إال هبذا
وأمثاله»(((.
والالفت يف هذا املوقف ،أنه مل ِ
يأت يف سياق احلديث عن اإلمام احلسني ،وإنام جاء

يف سياق احلديث عن يزيد بن معاوية وتربأته من هتم املؤرخني ،وإظهار عدالته ،وانعقاد
بيعته ،وهي -يف نظر ابن العريب -بيعة رشعية ،وأكثر من ذلك فقد حاول ابن العريب
الزهاد من الصحابة والتابعني الذين ُيقتدى بقوهلم و ُيرعوى
إثبات أن يزيد كان من مجلة ُّ
من وعظهم.

وأقواله يف هذا الشأن دا ّلة وواضحة ،فعن رشعية بيعة يزيد قال ابن العريب« :إن
معاوية ترك األفضل يف أن جيعلها شورى ،وألاَّ
خيص هبا أحدً ا من قرابته فكيف ولدً ا ،وأن
َّ
يقتدي بام أشار به عبداهلل بن الزبري يف الرتك أو الفعل ،فعدل إىل والية ابنه وعقد له البيعة
وبايعه الناس ،وخت ّلف عنها من خت ّلف ،فانعقدت البيعة رش ًعا؛ ألهنا تنعقد بواحد ،وقيل:
باثنني .فإن قيل :ملن فيه رشوط اإلمامة ،قلنا :ليس السن من رشوطها ،ومل يثبت أنه يقرص
يزيد عنها .فإن قيل :كان منها العدالة والعلم ،ومل يكن يزيد عدلاً وال عا ًملا ،قلنا :وبأي يشء
نعلم عدم علمه أو عدم عدالته؟»(((.
مخ ًارا ،قلنا :ال
وعن عدالة يزيد
واملحاجة عليها ،قال ابن العريب« :فإن قيل :كان يزيد ّ
َّ
حيل إلاَّ بشاهدين ،فمن شهد بذلك عليه؟ بل شهد العدل بعدالته :فروى حييى بن بكري عن
الليث بن سعد ،قال الليثُ :توفيِّ أمري املؤمنني يزيد يف تاريخ كذا ،فسامه الليث أمري املؤمنني
بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم ،ولوال كونه عنده كذلك ما قال إلاَّ ُتوفيِّ يزيد»(((.
خطأ إىل ٍ
الزهاد ،فقد استند ابن العريب ً
قول ألمحد بن حنبل
وأما كون يزيد من مجلة ُّ

((( أبو بكر بن العريب ،العواصم من القواصم ،ح ّققه وع ّلق حواشيه :حمب الدين اخلطيب ،صيدا  -بريوت:
املكتبة العرصية2017 ،م ،ص.233
((( أبو بكر بن العريب ،املصدر نفسه ،ص.224
((( أبو بكر بن العريب ،املصدر نفسه ،ص.229
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(241-164هـ855-780 /م) قائلاً « :وهذا أمحد بن حنبل عىل ُّ
تقشفه وعظيم منزلته يف
الدين وورعه ،قد أدخل عن يزيد بن معاوية –كتاب الزهد -أنه كان يقول يف خطبته :إذا
مرضا فأشفى ثم متاثل ،فلينظر إىل أفضل عمل عنده فليلزمه ،ولينظر إىل
مرض أحدكم ً
الزهاد من
أسوأ عمل عنده فليدعه ،وهو يدل عىل عظيم منزلته عنده حتى يدخله يف مجلة ُّ
الصحابة والتابعني الذين ُيقتدى بقوهلم و ُيرعوى من وعظهم .ونعم ،وما أدخله إلاَّ يف مجلة
الصحابة ،قبل أن خيرج إىل ذكر التابعني ،فأين هذا من ذكر املؤرخني له يف اخلمر وأنواع
الفجور ،أال يستحيون؟»(((.

وإقرارا لبيعته ،أشار ابن العريب
ويف سياق تت ّبع املآخذ عىل يزيد دفا ًعا عنه ،وتزكي ًة له،
ً
ملقتل اإلمام احلسني باعتبار أن هذه القضية واحدة من املآخذ التي يجُ ادل عليها ،ومنها ولج
ابن العريب للحديث عن واقعة كربالء ومقتل اإلمام احلسني ،كاش ًفا عن موقفه النقدي
السالف الذكر.
ولعل أكثر من لفت االنتباه ملوقف ابن العريب ،ودفع هبذا املوقف إىل الواجهة،
وجعله يف دائرة الضوء واالنكشاف هو ابن خلدون (808-732هـ1406-1332 /م)،
وذلك حني أشار إليه يف مقدمته الشهرية التي عربت بشهرهتا األزمنة ،وطافت بني األمم
مستمرا إىل اليوم.
رواجا واهتام ًما بقي
واملجتمعات رش ًقا وغر ًبا ،وفاقت غريها
ً
ً

تعرفوا إىل كالم ابن العريب حول اإلمام احلسني
وبرهان ذلك ،أن الكثريين قد ّ
وحركته من خالل هذه املقدمة ،بحكم شهرهتا وانتشارها الواسع ،وتداوهلا منفصلة عن
كتاب التاريخ العام البن خلدون الذي يقع يف سبعة جملدات كبرية يصعب عىل غري الباحثني
الرجوع له ،والتعامل معه واالستفادة منه.
وجاء حديث ابن خلدون عن ابن العريب وكتابه ،يف سياق نقده وتغليط رأيه حول
اإلمام احلسني ،ونص كالمه« :وقد غلط القايض أبو بكر بن العريب املالكي يف هذا ،فقال
يف كتابه الذي سامه «العواصم والقواصم» ما معناه :إن احلسني قتل برشع جدّ ه ،وهو غلط
محلته عليه الغفلة عن اشرتاط اإلمام العادل ،ومن أعدل من احلسني يف زمانه يف إمامته
وعدالته يف قتال أهل اآلراء؟!»(((.
حصله ابن خلدون من كالم ابن العريب وكان صاد ًما له عىل ما يبدو،
إن املعنى الذي ّ

((( أبو بكر بن العريب ،املصدر نفسه ،ص.234
((( عبدالرمحن بن خلدون ،املقدمة ،ضبط ورشح وتقديم :حممد اإلسكندراين ،بريوت :دار الكتاب العريب،
1998م ،ص.208
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أوجزه هبذا القول« :إن احلسني قتل برشع جدّ ه» ،القول الذي مل ُيفصح عنه ابن العريب هبذا
البيان ،لكنه مؤ َّدى كالمه ،ومبتغى ما يريد تأكيده ،ومل يذهب ابن خلدون بعيدً ا يف تصويب
ّ
الصك البياين.
حتول بسببه إىل قول بات معرو ًفا ومتداولاً هبذا
هذا املعنى الذي ّ

وابن خلدون الذي غ ّلط ابن العريب غ ّلط كذلك اإلمام احلسني ،لكن ليس من جهة
األهلية ،وإنام من جهة الشوكة ،وليس يف جهة احلكم الرشعي وإنام يف جهة أمر دنيوي ال
يرضه الغلط فيه حسب عبارة ابن خلدون ،هلذا عُدّ ابن خلدون يف عداد أصحاب املواقف
ّ
فحصا وحتليلاً يف بحث
املخالفة حلركة اإلمام احلسني  Cوقد ناقشت هذه القضية
ً
مستقل.

-2حركة احلسني ..مواقف نقدية معارصة

عىل املنوال السابق وتناغماً معه ،جاءت مواقف بعض املعارصين الذين كاشفوا بآراء
وتوجه اللوم إليها ،ومن هذه اآلراء توصي ًفا ورس ًدا وتعاق ًبا:
ختالف حركة اإلمام احلسني
ّ

أولاً  :رأي الشيخ حممد اخلرضي (1345-1289هـ1927-1872 /م)

قدّ م الشيخ اخلرضي أستاذ التاريخ اإلسالمي يف اجلامعة املرصية حمارضات حول
تاريخ الدولة األموية وصلت إىل أربعني حمارضة ،وعند حديثه عن عهد يزيد بن معاوية
تطرق حلادثة مقتل اإلمام احلسني ،كاش ًفا عن رأيه جتاه هذه
يف املحارضة الرابعة والثالثني ّ
القضية ،معلنًا أن يزيد هو اخلليفة عىل املسلمني ،وما احلسني -يف نظره -إلاًّ
خارجا عىل
ً
حاكم رفض بيعته.
وبعد أن رسد حلادثة مقتل احلسني ختم اخلرضي الكالم قائلاً « :بذلك الشكل
املحزن انتهت هذه احلادثة التي أثارها عدم األناة والتبصرُّ يف العواقب ،فإن احلسني بن
خريا ،وهم أصحاب أبيه،
عيل رمى بقول مشرييه مجي ًعا عرض احلائط ،وظن بأهل العراق ً
خريا عنه وأكثر عند الناس وجاهة ،وكانت له بيعة يف األعناق ،ومع كل ذلك
فقد كان أبوه ً
مل ينفعوه ،حتى متنَّى يف آخر حياته اخلالص منهم ،أما احلسني فلم تكن له بيعة ،وكان يف
رت ببعض كتب كتبها دعاة الفتن وحمبو الرش ،فحمل أهله وأوالده
العراق عماّ له وأمراؤه ،فاغ َّ
وسار إىل قوم ليس هلم عهد ...وعىل اجلملة فإن احلسني أخطأ ً
خطأ عظيماً يف خروجه هذا،
جر عىل األمة وبال الفرقة واالختالف ،وزعزع عامد ألفتها إىل يومنا هذا ،وقد أكثر
الذي َّ
الناس من الكتابة يف هذه احلادثة ال يريدون بذلك إلاَّ أن تشتعل النريان يف القلوب ،فيشتد
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أمرا مل يته َّيأ له ،ومل يعدَّ له عدَّ ته ،فحيل بينه وبني
تباعدها ،غاية ما يف األمر أن الرجل طلب ً
ما يشتهي وقتل دونه»(((.

ثان ًيا :رأي حمب الدين اخلطيب (1389-1304هـ1969-1886 /م)

تابع اخلطيب هنج ابن العريب وتطابق معه وتناغم كل ًّيا ،وهو الذي ح ّقق وع ّلق ونرش
وصوب أقواله وآراءه يف الدفاع عن يزيد بن معاوية،
كتابه العواصم ،وعدَّ ه من خرية كتبه،
َّ
وإثبات عدالته ،ورشعية بيعته وإمارته ،وقال كال ًما قاس ًيا وشديدً ا عن اإلمام احلسني
واص ًفا خروجه باخلروج املشؤوم.
جاء كالم اخلطيب يف تعليقاته عىل كتاب ابن العريب ،فعند احلديث عن الناصحني
للحسني بعدم اخلروج ،ع ّقب اخلطيب قائلاً « :فلم يفد يشء من هذه اجلهود يف حتويل
احلسني عن هذا السفر الذي كان مشؤو ًما عليه ،وعىل اإلسالم ،وعىل األمة اإلسالمية
حرضوه بجهل وغرور
إىل هذا اليوم وإىل قيام الساعة ،وكل هذا بجناية شيعته الذين َّ
ورغبة يف الفتنة والفرقة والرش ،ثم خذلوه بجبن ونذالة وخيانة وغدر ،ومل يكتفِ
ورثتهم بام فعل أسالفهم فعكفوا عىل تشوية التاريخ ،وحتريف احلقائق ،ورد األمور
عىل أدبارها»(((.

ثال ًثا :رأي الدكتور عبداحلليم عويس (1433-1363هـ2011-1943 /م)

خصص الدكتور عويس كتا ًبا يف الدفاع عن بني أمية خالف ًة ودول ًة وحكا ًما ،صدر
ّ
سنة 1987م بعنوان( :بنو أمية بني السقوط واالنتحار ..دراسة حول سقوط دولة بني
أمية يف املرشق) ،وقد ظهر له حسب قوله« :ومن فوق كل اآلراء واالختالفات أن خلفاء
بني أمية تغلب اجلادة عىل حياهتم ،ويغلب شعورهم باملسؤولية ،وصالحهم والتزامهم
باإلسالم ،وقيامهم بأمر الرعية عىل مستوى أداء الدولة بصفة عامة ...ويف تقويمها العام
أهنا كانت كقطار يميش عىل قضبان صحيحة»(((.
تطرق إىل قضية احلسني ،رأى عويس «أن خروج احلسني عىل يزيد مهام كانت
وحني ّ
دوافعه النبيلة التي ال نستطيع جتاهلها ،أمر حيتاج إىل مناقشة تارخيية ورشعية م ًعا ،وليس
من اإلنصاف التارخيي أن نبدأ باحلكم قبل هذه املناقشة ،أو أن يكون لدينا مجوح عاطفي
((( حممد اخلرضي ،الدولة األموية ،صيدا  -بريوت :املكتبة العرصية2017 ،م ،ص.322
((( أبو بكر بن العريب ،العواصم من القواصم ،مصدر سابق ،ص.233
((( عبداحلليم عويس ،بنو أمية بني السقوط واالنتحار دراسة حول سقوط دولة بني أمية يف املرشق ،القاهرة:
دار الصحوة1987 ،م ،ص.46
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حيول دون التقويم املوضوعي ملسار األحداث وظروف القضية ،ومسؤولية أطرافها مجي ًعا
يف ضوء مبادئ اإلسالم»(((.
ً
مناقشا رأي العقاد وخمال ًفا له ،وذلك عند حديثه
وأعاد عويس التذكري هبذا الرأي
عن أثر مقتل احلسني يف سقوط دولة بني أمية ،وحسب رأيه «مل يكن سقوط بني أمية ألهنم
كانوا سب ًبا يف قتل احلسني ،وألن مرصع احلسني كان الداء الذي سكن دولتهم حتى قيض
عليها كام يقول األستاذ العقاد ،فتلك قضية هلا ظروفها وقد دفع الفرع السفياين ثمنها،
مع أن املالبسات كام تد ّلنا املصادر األصلية والروايات املتعددة ،قد جتعل أطرا ًفا متعدّ دة
يتحملون املسؤولية ،وليس بني أمية وحدهم»(.((1
ّ
وهتجامت
وتناغماً مع هذا املوقف ،امتدح عويس يزيد بن معاوية ناف ًيا عنه هتم
ّ
ونص كالمه« :وأ ًّيا
املؤرخني واملحدّ ثني وغريهم ،وعدَّ ه من الطبقة األوىل من التابعنيّ ،
ّ
كان األمر فلم يكن يزيد كام وصفوه ،بل هو من الطبقة األوىل من التابعني ،وعنه قال
عبداهلل بن عباس :إذا ذهب بنو حرب ذهب علامء الناس ،وقد ع ّلمه أبوه العدل واالنصاف
والتواضع»(.((1

وقفت عليها من األزمنة القديمة واحلديثة ،ألولئك
هذه بعض النامذج التي
ُ
األشخاص الذين كانت هلم مواقف خمالفة حلركة اإلمام احلسني  ،Cوإذا كانت هناك
أسامء أخرى قديمة أو حديثة وهي موجودة ،فهي تدور يف فلك هذه النامذج تقري ًبا ،وال
كثريا ،ولعلها جاءت متأ ّثرة هبا.
تكاد تبتعد عنها ً

-3نقد املواقف النقدية

متر تلك املواقف النقدية املعارضة من دون أن تقابل بالنقد واالعرتاض والتجريح
مل َّ
الفكري والتارخيي والسيايس ،فقد انربى هلا ومن داخل ساحة املسلمني السنة خاصة ،علامء
وباحثون أعلنوا االعرتاض عىل تلك املواقف ،وأظهروا االختالف معها ،وكاشفوا بآراء
مغايرة هلا ،ومن هؤالء النقاد الذين وقفت عىل آرائهم من املعارصين ،وبحسب تعاقبهم
الزمني هم:
((( عبداحلليم عويس ،املصدر نفسه ،ص.23
( ((1عبداحلليم عويس ،املصدر نفسه ،ص.69
( ((1عبداحلليم عويس ،املصدر نفسه ،ص.24
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أولاً  :الشيخ عبداهلل العالييل (1996-1914م)

أوىل األزهري اللبناين الشيخ العالييل اهتام ًما مم ّي ًزا بحياة اإلمام احلسني C
وسريته ،وقد سبق الكثريين هبذا االهتامم سنة وشيعة ،وقدّ م أد ًبا بدي ًعا رست فيه عاطفة
إنسانية س ّيالة ،وجاء هذا األدب مفعماً بحب احلسني ،متع ّل ًقا بشخصه ،كاش ًفا عن عظمته،
داع ًيا للتع ّلم منه ،فاحلسني بالنسبة إليه ال نظري له يف التاريخ وال مثيل ،وحسب قوله« :فإن
يعرفنا التاريخ هبم من شتى الرجاالت يف شتى األمم ،ال نجد بينهم من جييء مع
مجيع من ّ
نظريا ،وأنَّى نجد إنسانًا يندفع عىل
احلسني  Cقرينًا ،ولن نجد يف التاريخ له مثلاً وال ً
املوت كام يندفع الطفل عىل احلياة بكل جوارحه واستعداداته ،فهي جتتمع عند الطفل لكي
حتيا ،وجتتمع عند البطل لكي متوت ،ويف حيوانية الطفل رس ملوت ،ويف موت البطل رس
احلياة»(.((1

خص هبا الشيخ العالييل حياة اإلمام احلسني
وظهر هذا االهتامم وجتلىَّ يف ثالثة أعامل َّ
وسريته ،بدأها بكتاب (سمو املعنى يف سمو الذات أو أشعة من حياة احلسني) الصادر سنة
1939م ،وجاء الكتاب الثاين بعنوان (تاريخ احلسني ..نقد وحتليل) الصادر سنة 1941م،
والكتاب الثالث جاء بعنوان (أيام احلسني ..عرض وقصص).
خصص الشيخ العالييل فقرة يف كتابه سمو املعنى محلت
ومن جهة النقد ،فقد ّ
تعرض فيها -حسب وصفه -لوهم
عنوان (حركة احلسني  Cمن الوجهة النقدية)َّ ،
املؤرخني ،مل يذكر أحدً ا منهم سوى أيب بكر بن العريب ،وعدَّ ه من طائفة
وقع فيه مجاعة من ّ
تعرف
املترشعني ،متوق ًفا عند مقولة «إن حسينًا قتل بسيف جدّ ه» ،واألقرب أن العالييل قد ّ
ّ
ّ
الصك البياين يف كتاب العواصم
إىل هذه املقولة من مقدمة ابن خلدون؛ ألهنا مل ترد هبذا
البن العريب ،والذي مل ينرش أو يعرف آنذاك ،وذكرها ابن خلدون يف مقدمته لكن بصيغة
«إن احلسني قتل برشع جدّ ه».

أتعرض لوهم وقع فيه مجاعة من
وعن هذا النقد كتب العالييل قائلاً :
ّ
«أحب أن ّ
املؤرخني ،وإن كان بحث هذا اخلطأ وتفنيده ليس بذي أمهية يف نفسه ،حيث ال يتامسك
ّ
واملترشعني إىل حتميل احلسني C
خني
املؤر
من
طائفة
تذهب
الفاحص،
النظر
بداهة
مع
ّ
ّ
نتائج خطوته ،فقد قال أبو بكر بن العريب :إن حسينًا قتل بسيف جدّ ه ،ولقد أكثر من التع ّلق
هبذا ّ
وباألخص املسترشقون ،وعندي أن حكماً كهذا احلكم ،نتيجة لعدم
املؤرخني
ّ
متأخرو ّ
( ((1عبداهلل العالييل ،سمو املعنى يف سمو الذات أو أشعة من حياة احلسني ،القاهرة :مطبعة عيسى احللبي
ورشكاه1939 ،م ،ص.122
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التث ّبت ودرس كل املستندات التارخيية»(.((1

وتتم ًة هلذا النقد ،يضيف العالييل قائلاً « :ومن وجه آخر ،ثبت ملفكري املسلمني
ّ
عامة يف ذلك احلني ،أن يزيد بالنظر إىل ُخلقه اخلاص وتربيته ذات اللون املتم ّيز ،سيكون أداة
يصح للمسلم السكوت
كبريا ،وال ّ
هدّ امة يف بناء احلكومة والدين م ًعا ،وعدُّ وا واليته ً
منكرا ً
ترشيحا
معه أبدً ا ،ومن واجبه اجلهر باإلنكار ،إذن فحركة احلسني  Cمل تكن يف حقيقتها
ً
لنفسه ،بل لإلنكار عىل والية يزيد أولاً وبالذات»(.((1

متوجها إىل أولئك الذين خالفوا
وجدّ د العالييل نقده يف كتابه تاريخ احلسني،
ً
تعج ًبا هلذا األمر ،وحسب قوله« :وإن كان ليتداركني العجب من
حركة احلسني،
مظهرا ُّ
ً
يشء ،فمن أولئك املؤرخني الذين يأخذون احلسني  Cبحركته ضد يزيد ،فقد نعتوها
مفرقة ...ويغفلون عن التعليق عىل حركة معاوية ضد إمام احلق عيل C
بأهنا مهدّ مة ّ
وكانت ً
جيشا كثي ًفا ،عدا عن أنه ال خيتلف اثنان يف أن عل ًّيا كان ويل األمر ورجل اجلدارة
واالستحقاق»(.((1

وأما يزيد فهو يف نظر العالييل «ليس إما ًما ُيعترب اخلارج عليه باغ ًيا ،أضف إىل هذا
تصحح انتخابه ،مراعى يف ذلك الزمان
صفاته الشخصية التي تقدح يف إمامته باتّفاق ،وال
ّ
ٍ
فرضا ،أو
واملكان والعرف .فاحلسني مل خيرج عىل إمام ،وإنام خرج عىل عاد فرض نفسه ً
فرضه أبوه بدون ارعواء ...فخروج احلسني كان واج ًبا دين ًّيا واجتامع ًّيا»(.((1

ثان ًيا :الشيخ حممد الغزايل (1416-1335هـ1996-1917 /م)

عندما نرش صاحب املطبعة السلفية يف القاهرة حمب الدين اخلطيب كتاب ابن العريب
مضمنًا له حتقيقاته وتعليقاته،
(العواصم من القواصم) يف مطلع مخسينات القرن العرشين،
ّ
اعرتض الشيخ الغزايل وبشدّ ة عىل نرش هذا الكتاب ،وش َّن عليه هجو ًما عني ًفا ،ربام هو
األشد من نوعه يف وقته وما بعد وقته ،وجاء هذا الرفض واالعرتاض يف مقالة نرشها الشيخ
ضمها الح ًقا يف كتابه (يف موكب الدعوة).
الغزايل بعنوان (األمة والفساد امللكي)ّ ،
يف هذه املقالة ّ
ّ
وسخفه واستنكره ،متفاج ًئا
حذر الشيخ الغزايل من كتاب ابن العريب
مطمورا حتى ال ُيساء لإلسالم بنرشه
به وبنرشه آنذاك ،وكان األفضل -يف نظره -أن يكون
ً
( ((1عبداهلل العالييل ،املصدر نفسه ،ص.70
( ((1عبداهلل العالييل ،املصدر نفسه ،ص.71
( ((1عبداهلل العالييل ،تاريخ احلسني نقد وحتليل ،بريوت :دار اجلديد1994 ،م ،ص.217
( ((1عبداهلل العالييل ،املصدر نفسه ،ص.242-239
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يف أيام تُوضع فيها الرشائع لقمع احلكام وإلزامهم حدود األدب.

وحسب كالم الشيخ الغزايل« :فقد فوجئت بكتاب للقايض أيب بكر بن العريب
وأحر ما فيه دفاع عن يزيد بن معاوية ،وعن تقاليد احلكم
يجُ دَّ د يف هذه األيام نرشه،
ُّ
امللكي املطلق .وإليك عبارات مما حوى الكتاب« :إن معاوية ترك األفضل يف أن جيعلها
شورى ،وألاَّ خيص هبا أحد قرابته ،فعدل إىل والية ابنه وعقد له البيعة ،فانعقدت له
رشعا ألهنا تنعقد بواحد وقيل :باثنني» ،هذا الكالم الذي يقوله ابن العريب فارغ
البيعة
ً
ال وزن له يف اإلسالم ،فالعدول عن الشورى ليس عدولاً عن األفضل بل عدولاً عن
ويكرر يف هذا الزمان
الواجب ،وما يطلب الساسة املستبدون أكثر ممّا قاله ابن العريب،
ّ
األسود»(.((1

ويضيف الشيخ الغزايل قائلاً « :ومن غرائب ابن العريب هذا ،تعليقه عىل مقتل
حجر بن عدى بقوله« :فإن قيل :األصل قتله ظلماً إلاَّ إذا ثبت عليه ما يوجب قتله ،قلنا:
األصل أن قتل اإلمام يكون باحلق ،فمن ا َّدعى أنه بالظلم فعليه الدليل!!» أي األصل يف
الصحة ولو كان سفك الدم ،واخلطأ يعرض هلم من بعيد ،وهذا قول منكر،
ترصف احلكام
ّ
ّ
فاألصل يف الدماء أن تُصان وما تُستباح إلاَّ بالدليل القاطع ،وكان ينبغي أن يظل كالم
مطمورا فام يساء إىل اإلسالم بنرشه يف أيام تُوضع فيها الرشائع لقمع احلكام
ابن عريب
ً
وإلزامهم حدود األدب ،ولكن اإلسالم املتعب من كيد أعدائه ،يقوم فريق من بنيه بنرش
هذه السخافات دعاية له»(.((1
وكام فوجئ الشيخ الغزايل يف أيامه بنرش كتاب ابن العريب ،فوجئ كذلك اخلطيب
موج ًها له
بمقالة الشيخ الغزايل ،وكانت هلا وقع الصدمة املؤملة عليه ،ومتنّى لو أن النقد كان ّ
ولتعليقاته لكان أهون عليه ،ولكان وقعه يف صدره أرحب وأوسع ،داع ًيا الشيخ الغزايل أن
يستويف قراءة كتاب العواصم ك ّله ولن يندم عىل ذلك حسب قوله ،واص ًفا ابن العريب بإمام
فقهاء أهل األندلس واملغرب يف عرصمها الذهبي.

هذا ما ذكره اخلطيب يف مقالة له جاءت ر ًّدا عىل مقالة الشيخ الغزايل ،نرشت بعنوان
(هل احلكم الرشعي كالم فارغ؟) ،وأعاد الشيخ الغزايل نرشها يف كتابه (يف موكب الدعوة)
ووضعها بعد مقالته مبارشة.
وقد أعاد اخلطيب يف هذه املقالة تأكيد ما ّقرره ابن العريب بوصفه حكماً رشع ًّياّ ،قرره

( ((1حممد الغزايل ،يف موكب الدعوة ،القاهرة :هنضة مرص للطباعة2005 ،م ،ص.114
( ((1حممد الغزايل ،املصدر نفسه ،ص.114
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معرتضا
الذين سبقوه أو عارصوه أو جاؤوا بعده من األئمة وليس رأ ًيا له وال اجتها ًدا،
ً
ونص
وصفه بأنه كالم فارغ كام جاء عىل لسان الشيخ الغزايل ،مطال ًبا بالتأنيّ والتفكّرّ ،
كثريا ،وأن نفكّر طويلاً  ،وأن نبحث وندرس ،قبل أن نصف
كالمه« :كان ينبغي لنا أن نتأنَّى ً
يقرر لنا حكماً رشع ًّيا من أحكام الفقه اإلسالمي استمدَّ ه
قوله بأنه كالم فارغ ،فكيف به وهو ّ
املجتهدون من الينابيع التي استمدُّ وا منها سائر فروع الفقه وأحكامه ،وهو يقول لنا رصاحة
يقرره هذا
ًّ
ونصا« :فانعقدت له البيعة رش ًعا ألهنا تنعقد بواحد ،وقيل :باثنني» .إن هذا الذي ّ
اإلمام من أئمة املسلمني هو احلكم الرشعيّ ،قرره الذين سبقوه ،أو عارصوه أو جاؤوا بعده
من األئمة ،وليس رأ ًيا له وال اجتها ًدا»(.((1
وعىل أثر هذا الر ّد ،ع ّقب الشيخ الغزايل بر ٍّد آخر محل عنوان (هل هو حكم رشعي؟)
املعوج من غري نظر إىل ذلك املايض البعيد،
ضمنه الكتاب نفسه ،دعا فيه إىل إصالح حارضنا
ّ
ّ
متحدّ ًثا عن املبادئ التي نستهدهيا يف إقامة احلكم اإلسالمي املنشود ،وأتبعه بمقالة أخرى
ربا أن الشورى
متسك فيه بموقفه ،معت ً
جاءت بعنوان (الشورى ركيزة احلكم الصالح)ّ ،
تقرر يف أذهان
ركيزة احلكم الصالح يف ِّ
أي عهد ،ويف كل بلد ،الفتًا إىل أن هذا املعنى قد ّ
الناس من فجر اخلليقة إىل عرصنا هذا.

ثال ًثا :الشيخ نعمت اهلل صاحلي نجف آبادي (2007-1925م)

خصص رجل الدين اإليراين الشيخ نجف آبادي فقرة يف كتابه (الشهيد اخلالد)
الصادر باللغة الفارسية يف إيران سنة 1968م ،تناول فيها التعليق عىل فريق من كتّاب أهل
السنة الذين كانت هلم وجهات نظر مغايرة حلركة اإلمام احلسني وثورته ،وذكر من هؤالء:
القايض ابن العريب وابن خلدون واملرصيان الشيخ حممد الطنطاوي وعبدالوهاب النجار
والسوري حمب الدين اخلطيب.
وحتدّ دت مناقشة الشيخ آبادي آلراء هؤالء الكتّاب اخلمسة يف اجتاهني ،اجتاه عام
تع ّلق بآراء أولئك الكتّاب املذكورين عىل وجه العموم ،واجتاه خاص تع ّلق حتديدً ا برأي
حمب الدين اخلطيب.
يف االجتاه العام رأى الشيخ آبادي أن هناك نقطتي ضعف يف آراء أولئك الكتاب مها:

أول :مل يلحظ هؤالء الكتاب ذلك اهلجوم املتواصل من قبل حكومة يزيد عىل اإلمام
احلسني ،وهم الذين بدؤوا اهلجوم عليه وراموا قتله ،لذا مل يستطع هؤالء الكتّاب إدراك
( ((1حممد الغزايل ،املصدر نفسه ،ص.118
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ماهية ثورته ،ووقعوا يف ذلك االشتباه ،أو أهنم مل يريدوا االعرتاف بأن املس ّبب األصيل
حلادثة كربالء الدموية هي حكومة يزيد الظاملة وليس احلسني .C

ثان ًيا :أن هؤالء الكتّاب حرصوا نظرهتم فيام أعقب وقوع حادثة كربالء ،إذ رأوا
وتصوروا أن ع ّلة عدم حتقيق اإلمام النتصار عسكري هو
اهلزيمة الظاهرية لإلمام احلسني،
ّ
أنه مل يكن يمتلك القوة العسكرية الكافية ،وليس األمر كام ظن هؤالء.

ويف االجتاه اخلاص ،تساءل الشيخ آبادي :ما مقصود اخلطيب من قوله« :إن حركة
احلسني بن عيل كانت مشؤومة عليه وعىل اإلسالم وعىل األمة اإلسالمية إىل هذا اليوم وإىل
قيام الساعة»؟.

وع ّقب آبادي عىل ذلك بالقول :هل يريد اخلطيب أن يقول« :إن أصل حركة
مرضا وخسارة! فينبغي أن نقول له :إذن
اإلمام احلسني  Cاإلصالحية وهنوضه كان ًّ
عىل كالمك كانت حركة رسول اهلل  Kإىل معركة أحد ،وحركة أمري املؤمنني C
رضرا وشؤ ًما عىل اإلسالم واملسلمني! إذ قتل يف معركة أحد أكثر من
إىل معركة صفني
ً
سبعني صحاب ًّيا أحدهم سيد الشهداء محزة بن عبداملطلب ،وقتل يف معركة صفني أكثر
من سبعني ألف مسلم أحدهم عامر بن يارس ،فهل يمكن ألحد أن يقول :إن هنوض ابن
رسول اهلل  Cوثورته ألجل إحياء سنة رسول اهلل وإماتة البدعة رضر وشؤم عىل
اإلسالم؟»(.((2

وتتم ًة للنقاش واملحاججة يضيف الشيخ آبادي قائلاً  :أما إذا «أراد اخلطيب أن يقول:
ّ
إن واقعة كربالء ومقتل اإلمام احلسني  Cوأصحابه كانا شؤ ًما وخسار ًة لإلسالم ،فهنا
ينبغي أن نقول :مل يكن اإلمام احلسني هو الذي أوجد فاجعة كربالء ،بل لقد بذل اإلمام
جهو ًدا كبرية للحيلولة دون وقوع احلرب وإراقة الدماء ،ولكن جالوزة حكومة يزيد
وجهتها
الساعون إىل احلرب هم الذين أوجدوا تلك الفاجعة الدموية التي كانت رضبة ّ
حكومة يزيد إىل اإلسالم ،وليس احلسني بن عيل»(.((2

راب ًعا :الشيخ يوسف القرضاوي

وجه فيها نقدً ا
أفرد الشيخ القرضاوي يف كتابه (تارخينا املفرتى عليه) فقرة خاصةّ ،
ال خيلو من شدّ ة وقسوة لصديقه الدكتور عبداحلليم عويس ،واص ًفا له تارة بالغلو يف دفاعه
( ((2نعمت اهلل صاحلي نجف آبادي ،الشهيد اخلالد احلسني بن عيل ،ترمجة :سعد رستم ،بريوت :مؤسسة
االنتشار العريب.194 ،
( ((2نعمت اهلل صاحلي نجف آبادي ،املصدر نفسه ،ص.195
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التمسك بأمر استنكره املسلمون سل ًفا
عن بني أمية ،وتارة بمخالفة إمجاع األمة ،وثال ًثا
ّ
وخل ًفا ،وراب ًعا قال عنه :إنه يف غمرة احلامس واالندفاع فقد املوضوعية واحلياد.

عن األمر األول ووصف عويس بالغلو ،قال الشيخ القرضاوي« :وقد دافع
حارا يف كتابه (بنو أمية بني السقوط
صديقنا الدكتور عبداحلليم عويس عن بني أمية دفا ًعا ًّ
غلوا غري
واالنتحار) ،وذكر يف ذلك أشياء جيدة ،واعتبارات حسنة ،ولكنه غال يف دفاعه ًّ
مقبول ،حني نصب نفسه حمام ًيا عن تاريخ بني أمية ك ّله بأخطائه وخطاياه»(.((2

وبشأن األمر الثاين وخمالفة عويس إمجاع األمة ،قال القرضاوي« :كام خالف إمجاع
األمة فعدَّ معاوية أقدر يف اإلدارة السياسية من أمثال :عيل بن أيب طالب والزبري وطلحة
وسعد بن أيب وقاص ،من كبار الصحابة الذين ُتوفيِّ صىل اهلل عليه وسلم وهو عنهم
ٍ
راض ،والذين ّ
رشحهم عمر للخالفة من بعده ،فضلاً عن احلسن واحلسني وعبداهلل بن
عمر»(.((2

مؤرخ ،ومل يقل ذلك أحد من
وهذه -يف نظر القرضاوي -جمازفة ال جيرؤ عليها ّ
سلف األمة وخلفها فيام يعلم.

ومتسك عويس بأمر استنكره املسلمون سل ًفا وخل ًفا ،قال
وبشأن األمر الثالث ُّ
القرضاوي« :حتى القضية التي مل خيتلف يف شأهنا املسلمون وعدُّ وها من املآخذ عىل
معاوية ،وهي والية العهد ،وأخذ البيعة البنه يزيد ،وما زال يف املسلمني عدد من الصحابة
حول اخلالفة إىل ملك ُيتوارث ،فس َّن هذه السنة السيئة يف املسلمني ،وانتهت
األَ ْك َفاء ،وهبذا َّ
اخلالفة الراشدة ،فأصبحت كرسوية أو قيرصية ...ومع وضوح هذا األمر ،نجد أخانا
عويسا يتولىَّ منصب حمامي الدفاع عن هذا األمر ،الذي استنكره املسلمون سل ًفا
الدكتور
ً
وخل ًفا»(.((2

وبشأن األمر الرابع وفقدان عويس املوضوعية واحلياد ،فبعد أن نقل القرضاوي
كالم عويس يف اعتبار يزيد من الطبقة األوىل من التابعني ،وناقلاً كال ًما البن عباس يف
مدحه ،ع ّقب القرضاوي عىل ذلك قائلاً « :وال أعرف أحد من السلف أو اخللف ذكر يزيد
تصح عنه يف يزيد...
يف علامء الناس ،وال أعرف سند هذه الرواية عن ابن عباس ،وما أظنّها ّ
وكم كنت أحب أن يكون أخونا د .عويس يف هذه املوضوعات التارخيية الشائكة ،قاض ًيا
( ((2يوسف القرضاوي ،تارخينا املفرتى عليه ،القاهرة :دار الرشوق ،ص.289
( ((2يوسف القرضاوي ،املصدر نفسه.289 ،
( ((2يوسف القرضاوي ،املصدر نفسه ،ص.291
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متحم ًسا للدفاع عن موكّله حيال خصومه ،ويف غمرة
حمايدً ا ،بدل أن جيعل من نفسه حمام ًيا
ّ
احلامس واالندفاع يفقد املوضوعية واحلياد»(.((2

خامسا :الدكتور حممد بن املختار الشنقيطي
ً

خصص الباحث املوريتاين الدكتور الشنقيطي يف كتابه (اخلالفات السياسية بني
ّ
ٍ
الصحابة) قسماً مهماًّ لتوجيه نقد واس ٍع البن العريب ،حتدّ د يف اجتاهني :األول تركّز عىل املآخذ
املنهجية العامة التي تشكّلت حول كتابات ابن العريب ومؤ ّلفاته ،االجتاه الثاين تركّز حول
املسجلة عليه.
كتاب العواصم واملالحظات النقدية
ّ

بشأن االجتاه األول ،تت ّبع الدكتور الشنقيطي ما سماّ ه املساوئ املنهجية التي انتبه هلا
بعض املح ّققني من العلامء األقدمني حول كتابات ابن العريب ،من هذه املساوئ املنهجية
واختصارا(:((2
تركيزا
ً
ً
 -1السطوة والشدّ ة ،نقل السيوطي يف معرض حديثه عن حياة القايض ابن العريب،
أنه ويل قضاء إشبيلية فكان ذا سطوة وشدّ ة.
 -2التحامل عىل املخالفني وغمطهم ح ّقهم والوقوع فيهم دون إنصاف ،من
الشواهد الدالة عىل ذلك حديث ابن العريب عن ابن حزم ،إذ قال عنه« :سخيف كان من
بادية إشبيلية يعرف بابن حزم ...زعم أنه إمام األمة يرفع ويضع ،وحيكم ويرشع ،وينسب
تنفريا للقلوب عنهم».
إىل دين اهلل ما ليس فيه ،ويقول عن العلامء ما مل يقولوا ً
 -3ر ّد األحاديث الصحيحة والوقائع الثابتة إذا خالفت رأيه الفقهي أو رؤيته
ذاكرا العديد من الشواهد الوقائع.
السياسيةً ،

والتعسف يف إثبات الرأي املوافق ونفي الرأي املخالف ،استنا ًدا إىل
 -4التك ُّلف
ُّ
أقوال منها قول :املباركفوري حول حديث «اخلال وارث من ال وارث له» ،قال« :وقد
تعسف القايض أبو بكر بن العريب يف اجلواب عىل هذا احلديث فقال :املراد باخلال السلطان».
َّ
 -5اإلطالق يف نفي األدلة التي مل تصل إىل يده أو مل تستحرضها ذاكرته ،ومن أمثلة
ذلك قول ابن حجر« :ومن املستغرب قول ابن العريب :مل يرد يف الثوب األصفر حديث،
وقد وردت فيه عدة أحاديث».
( ((2يوسف القرضاوي ،املصدر نفسه ،ص.294
( ((2حممد املختار الشنقيطي ،اخلالفات السياسية بني الصحابة ،جدة :مركز الراية املعرفية2007 ،م،
ص.211
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 -6التهويل واملبالغة ،وأمثلة ذلك قول ابن حجر« :فجرى –ابن العريب -عىل عادته
يف التهويل واإلقدام عىل نقل اإلمجاع مع شهرة االختالف».

 -7نقل اإلمجاع يف األمور اخلالفية ،ومن أمثلة ذلك قول ابن حجر« :وأغرب ابن
العريب فنقل اإلمجاع عىل أهنا –اجلمعة -ال جتب حتى تزول الشمس ...وقد نقله ابن قدامة
عن مجاعة من السلف».
 -8حدَّ ة الطبع ،ففي كتابيه أحكام القرآن والعواصم ما يعضد هذا االنطباع.

وبشأن االجتاه الثاين ،واملالحظات املتع ّلقة بكتاب العواصم ،فقد حدّ دها الدكتور
الشنقيطي يف ثالثة أصناف هي :أحكام عىل النصوص ،وأحكام عىل الوقائع ،وأحكام عىل
الرجال ،مستندً ا يف كل صنف إىل شواهد عدة(.((2

عن األحكام عىل النصوص ،أورد الشنقيطي مخسة أمثلة دالة ومفصلة ،سنكتفي
باإلشارة ملثال واحد ،تع ّلق هذا املثال بعالقة مروان بن احلكم بقتل طلحة يف معركة صفني
وكان يف جيشه ،فقد انكر ابن العريب ضلوع مروان هبذا الفعل قائلاً « :ومن يعلم هذا إلاَّ
وصححوه،
عالم الغيوب؟ ومل ينقله َث ْبت» ،أما الشنقيطي فريى أن األثبات نقلوا هذا اخلرب
ّ
مستندً ا إىل أقول عدّ ة ،منها قول ابن حجر« :روى ابن عساكر من طرق متعدّ دة أن مروان بن
احلكم هو الذي رماه فقتله منها ،وأخرجه أبو القاسم البغوي بسند صحيح عن اجلارود بن
أيب سربة».
وعن األحكام عىل الوقائع ،فقد أورد الشنقيطي مثالني مفصلني ناقش فيهام حمب
الدين اخلطيب صاحب احلوايش والتعليقات عىل كتاب العواصم.

وعن األحكام عىل الرجال ،استند الشنقيطي إىل مثالني خ َّطأ فيهام ابن العريب،
األول تع ّلق بمروان بن احلكم فقد عدَّ ه ابن العريب رجلاً عدلاً من كبار األمة عند الصحابة
والتابعني وفقهاء املسلمني ،وتع ّلق الثاين بيزيد بن معاوية الذي دافع عنه ابن العريب ،وعدَّ ة
الزهاد استنا ًدا إىل قول أمحد بن حنبل حني أدخل يزيد بن معاوية يف كتاب الزهد،
من مجلة َّ
وقد وجد الشنقيطي يف هذا الكالم حول يزيد أخطاء ثالثة هي:
اخلطأ األول :أن ابن العريب قد اختلط عليه يزيد بن معاوية بن أيب سفيان مع يزيد بن
معاوية النخعي العابد الزاهد ،وهو الذي قصده ابن حنبل يف كالمه.
اخلطأ الثاين :نسب ابن العريب إىل اإلمام أمحد بن حنبل رأ ًيا يف يزيد هو أبعد ما يكون

( ((2حممد املختار الشنقيطي ،املصدر نفسه ،ص.223
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الزهاد من الصحابة
عن الدِّ َّقة ،والذي ال ريب فيه عنده أن اإلمام أمحد ال يعترب يزيد يف مجلة َّ
والتابعني.
اخلطأ الثالث :قول ابن العريب :ما أدخله إلاَّ يف مجلة الصحابة قبل أن خيرج إىل ذكر
التابعني ،بام يدل عىل عدم تدقيق يف جمايل التاريخ وعلم الرجال.
وقد اكتفى الشنقيطي هبذا القدر من املالحظات ،مع أنه يرى يف كتاب ابن العريب
أخطاء وجمازفات أخرى ال يستطيع االستطراد أكثر يف مناقشتها.

-4املواقف النقدية ..مالحظات ونقد

إىل جانب تلك اآلراء النقدية املذكورة ،يمكن تسجيل املالحظات والتحليالت
النقدية اآلتية:

أول :ظهر عىل أولئك املنتقدين (ابن العريب واخلطيب واخلرضي وعويس) ومن
سلك درهبم قديماً وحدي ًثا امليل الواضح إىل النزعة األموية التي سيطرت عىل قلوهبم،
وجت ّلت يف كتاباهتم ،فكانوا أمويي اهلوى ،ظاهرين هبذه النزعة األموية ،ومكاشفني هبا بال
ختف وال مواربة.
ٍّ
يتوصل إىل مثل هذا
تعرف إىل هؤالء األشخاص ،ونظر يف كتاباهتم بسهولة
ّ
ومن ّ
االنطباع البينِّ  ،فالشيخ القرضاوي رأى أن ابن العريب قد بالغ يف الدفاع عن بني أمية ،وقال
غلوا غري مقبول ،ونصب نفسه
حارا وغال يف دفاعه ًّ
عن عويس :إنه دافع عن بني أمية دفا ًعا ًّ
حمام ًيا عن تاريخ بني أمية ك ّله بأخطائه وخطاياه ،علماً أن القرضاوي ال يخُ في نزعته األموية،
وقال عن نفسه رصاحة :أنه ممَّن يدافعون عن بني أمية ،واص ًفا دولتهم دولة الفتوحات
والتأسيس احلضاري(.((2

وأما اخلطيب فقد عدَّ ه الباحث األملاين يف الدراسات اإلسالمية الدكتور راينر برانر
أنه من أهم املدافعني عن األمويني وال سيام معاوية وابنه يزيد( ،((2ومل يكن اخلرضي بعيدً ا
عن هذا املنحى.
وتناغماً مع هذه النزعة األموية وانتسا ًبا هلا ،جاءت تلك اآلراء املعارضة حلركة

( ((2يوسف القرضاوي ،تارخينا املفرتى عليه ،ص.289-84
( ((2راينر برانر ،التقريب بني املذاهب اإلسالمية يف القرن العرشين ،ترمجة :بتول عايص وفاطمة زراقط،
بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي2015 ،م ،ص.391
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صف األمويني ،فلم
اإلمام احلسني وهنضته ،فقد جاءت من أشخاص وجدوا أنفسهم إىل
ّ
يكن غري ًبا أو مستغر ًبا عليهم صدور مثل تلك اآلراء واألقوال التي نعدّ ها أهنا شاركت يف
قتل احلسني ،وقتلت احلسني من جديد.

إذا كان جيش يزيد قتل احلسني بالسيف ،فإن هؤالء األشخاص قتلوا احلسني بالقلم،
صوب القتل بالسيف و ُيرشعن
والقتل بالقلم أفدح وأخطر من القتل بالسيف؛ ألن القلم ُي ِّ
له ،وألن القتل بالسيف حيصل مرة واحدة أما القتل بالقلم فيحصل مرات ال عدَّ هلا وال
حرص ،وألن القتل بالسيف مكانه اجلسد أما القتل بالقلم فمكانه القلب والعقل والوجدان
والذاكرة ،وألن القتل بالسيف حيدث يف زمن حمصور أما القتل بالقلم فال ينحرص بزمن
وحيدث يف كل األزمان.
ثان ًيا :ما أثار الدهشة يف آراء أولئك األشخاص املعنيني هو تنقيتهم لصفحة يزيد بن
شخصا وحكماً وعهدً ا ،يف مقابل من
معاوية ودفاعهم عنه ،بل ومحاستهم يف الدفاع عنه
ً
يا ترى! يف مقابل احلسني بن عيل سبط رسول اهلل والذي مل يكن يف عرصه سبط لنبي عىل
مفصحا عنه يف أحاديثه وأقواله
وجه األرض سواه ،وقد أح َّبه النبي ح ًّبا شاع بني الصحابة،
ً
املروية عند الفريقني ،منها ما روي عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل « :Kمن أحب
احلسن واحلسني فقد أحبني ،ومن أبغضهام فقد أبغضني»(.((3
يضم إليه حسنًا
وروي عن عطاء أن رجلاً أخربه أنه رأى النبي –صىل اهلل عليه وآلهّ -
وحسينًا يقول« :اللهم إين أحبهام فأحبهام»(.((3

وتواترت عند املسلمني كذلك أحاديث النبي املروية عنه حول احلسن واحلسني
وأهنام سيدا شباب أهل اجلنة ،منها ما روي عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل
« :Kاحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة»( ،((3وروي عن ابن عمر قال :قال رسول
اهلل « :Kاحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وأبومها خري منهام»(.((3
تكشف هذه املفارقة عن انقالب املوازين عند أولئك األشخاص الذين انحازوا
لصف يزيد بن معاوية ،ووقفوا إىل جانبه داعمني ومساندين ومادحني ،يف مقابل احلسني بن
عيل الذي قتل هو ومن كان معه من أهل بيته وأصحابه بطريقة ال توصف وال تصدق يف

( ((3حممد فؤاد عبدالباقي ،مناقب عيل واحلسنني وأمهام فاطمة الزهراء نصوص مستخرجة من أمهات كتب
احلديث ،القاهرة :دار احلديث2003 ،م ،ص.166
( ((3حممد فؤاد عبدالباقي ،املصدر نفسه ،ص.166
( ((3حممد فؤاد عبدالباقي ،املصدر نفسه ،ص.165
( ((3حممد فؤاد عبدالباقي ،املصدر نفسه ،ص.165
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وحشيتها وفضاعتها.

احلادثة التي أدمت القلوب ،وأبكت العيون ،وأحزنت النفوس ،وعىل إثرها -كام
جرحا بلي ًغا بتلك
حيس بأن قلبه قد جرح
ً
يقول الشيخ حممد أبو زهرة« -أصبح كل مؤمن ّ
(((3
استمر مقتل احلسني إىل اليوم تاركًا ندو ًبا يف قلب كل مؤمن» .
الفعلة الفاجرة ...ولقد
َّ
تعرفوا إليها ،فالشيخ
والدهشة من آراء أولئك األشخاص ظهرت جلية عند الذين ّ
أحر ما فيه دفاع عن يزيد بن معاوية،
الغزايل الذي فوجئ بصدور كتاب ابن العريب رأى أن َّ
عويسا ظهر وكأن كل
وعن تقاليد احلكم امللكي املطلق( ،((3ورأى الشيخ القرضاوي أن
ً
عويسا يف هذا
ناظرا إىل أن
ً
همه أن ُيثبت رشعية يزيد بن معاوية و ُيدين احلسني بن عيلً ،
ِّ
(((3
األمر قد أخرس امليزان .

وال ُّ
تقل آراء الشيخ اخلرضي دهشة وحرسة ملن ي ّطلع عليها ،فليس من العدل
يتحمل يزيد تبعات ما سماّ ه الفتن الداخلية الثالث الكربى التي حصلت يف عهده
عنده أن
ّ
تبا ًعا يف املدن الثالث وهي :كربالء واملدينة ومكة ،كام ليس من املعقول يف نظره أن يرتك
يزيد أصحاب تلك الفتن ،ومن ثم فهو جمبور عىل فعل ما فعل( ،((3ما اثقل هذا القول عىل
النفس ،وال شك أنه يف هذا األمر قد أخرس امليزان.
ثال ًثا :كشف هؤالء األشخاص عن ضعف يف ناحية التحقيق التارخيي تع ّلق حتديدً ا
بشخص يزيد بن معاوية ،الذي ظهر عند هؤالء بصورة تغاير متا ًما الصورة احلقيقية
املؤرخني واملحدّ ثني والكالميني واألدباء ،وشاعت يف مؤلفاهتم
التي تطابقت عليها آراء ّ
ومصنّفاهتم وتواترت عىل اختالف أزمنتها وأمكنتها وميادينها.
وهذا ما أثار الدهشة كذلك يف آراء هؤالء األشخاص الذين قلبوا صورة يزيد،
وظهر يف مؤ ّلفاهتم بصورة اإلنسان الصالح ،واحلاكم الرشعي العادل ،فهو عند ابن العريب
الزهاد من الصحابة والتابعني ،وبلسان الواثق قال
من شهد العدل بعدالته ،وعدَّ ه يف مجلة َّ
عنه« :بل شهد العدل بعدالته فروى حييى بن بكري عن الليث بن سعد ،قال الليثُ :توفيِّ أمري
املؤمنني يزيد يف تاريخ كذا ،فسماَّ ه الليث أمري املؤمنني بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم،

( ((3حممد أبو زهرة ،اإلمام الصادق حياته وعرصه آراؤه وفقهه ،القاهرة :دار الفكر العريب ،من دون تاريخ،
ص.89
( ((3حممد الغزايل ،يف موكب الدعوة ،مصدر سابق ،ص.114
( ((3يوسف القرضاوي ،تارخينا املفرتى عليه ،ص.293
( ((3حممد اخلرضي ،الدولة األموية ،ص.324
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ولوال كونه عنده كذلك ما قال إلاَّ ُتوفيَّ يزيد»(.((3

وتأكيدً ا هلذه الصورة وتدعيماً هلا ،وعىل طريقته يف اتّباع ما يقوله ابن العريب ،ذكر
ربا أنه تولىَّ املركز الذي أراده اهلل له ،وحسب قوله« :إن
اخلطيب أوصا ًفا غريبة ليزيد ،معت ً
معاوية مع شديد ح ّبه ليزيد ،ألملعيته واكتامل مواهبه ،آثر أن ينشأ بعيدً ا عنه يف أحضان
باملهمة التي تنتظر أمثاله،
الفطرة ،وخشونة البداوة وشهامتها ،ليستكمل الصفات الالئقة
ّ
فبعث به إىل أخبية البادية عند أخواله من قضاعة...
ويف ذلك الوسط أمىض يزيد زمن صباه وصدر شبابه ،وما لبث أن انتقل أبوه إىل
رمحة اهلل حتى تولىَّ املركز الذي أراده اهلل له»(.((3
تكررت معه الدهشة والغرابة
وهكذا هي الصورة الالمعة عند عويس الذي ّ
حني قال« :فلم يكن يزيد كام وصفوه ،بل هو من الطبقة األوىل من التابعني ،وعنه قال
عبداهلل بن عباس :إذا ذهب بنو حرب ذهب علامء الناس ،وقد ع ّلمه أبوه العدل واإلنصاف
والتواضع»(.((4

أما اخلرضي فيكفي أنه عدَّ يزيد خليفة واعرتف برشعية خالفته ،وكان من ح ّقه -يف
نظره -فعل ما فعل ،فهو حسب قوله« :خليفة بايعه معظم املسلمني ،وخالف عليه قليل
منهم»(.((4

املحسنة مل تستطع أن تُغ ّطي عىل الصورة الفعلية املق َّبحة ليزيد ،وقد
لكن هذه الصورة
َّ
تعرضت آراء هؤالء األشخاص إىل النقد والتخطئة ،فيزيد الذي عدَّ ه ابن العريب من مجلة
ّ
الزهاد استنا ًدا إىل كالم أمحد بن حنبل ظهر أن املقصود هو يزيد بن معاوية النخعي الكويف
َّ
الزاهد العابد وليس يزيد بن معاوية بن أيب سفيان كام ظ َّن ً
خطأ ابن العريب.
ويزيد الذي عدَّ ه عويس من الطبقة األوىل من التابعني مز ّك ًيا له بقول نقله عن ابن
عباس ،ر ّد عليه القرضاوي قائلاً « :وال أعرف أحدً ا من السلف أو اخللف ذكر يزيد يف علامء
تصح عنه يف يزيد»(.((4
الناس ،وال أعرف سند هذه الرواية عن ابن عباس ،وما أظنّها ّ
وكذلك يزيد الذي عدَّ ه اخلرضي خليفة عىل املسلمني ودافع عن أفعاله ،رأى فيه

( ((3أبو بكر بن العريب ،العواصم من القواصم ،ص.230
( ((3أبو بكر بن العريب ،املصدر نفسه ،ص.229
( ((4عبداحلليم عويس ،بنو أمية بني السقوط واالنتحار ،ص.24
( ((4حممد اخلرضي ،الدولة األموية ،ص.324
( ((4يوسف القرضاوي ،تارخينا املفرتى عليه ،ص.294
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مغايرا فهو -يف نظره« -ليس إما ًما ُيعترب اخلارج عليه باغ ًيا ،أضف
الشيخ العالييل رأ ًيا
ً
تصحح انتخابه ...فاحلسني مل
إىل هذا صفاته الشخصية التي تقدح يف إمامته باتّفاق ،وال
ّ
خيرج عىل إمام ،وإنام خرج عىل ٍ
(((4
فرضا أو فرضه أبوه بدون ارعواء» .
عاد فرض نفسه ً
هذه بعض اآلراء واإلثباتات الدامغة والثابتة ،وهناك اليشء الكثري من اآلراء التي
تعارض بشدّ ة وتناقض ما ذهب إليه أولئك األشخاص الذين كشفوا -ال أقل يف هذا املورد
املتعلق بشخص يزيد بن معاوية -عن ضعف يف التحقيق التارخيي.
راب ًعا :ذكرنا من قبل أن الشيخ حممد الغزايل كان له موقف صارم وغاضب بشدّ ة
ّ
جتاه كتاب ابن العريب ،وسارع يف الر ّد عليه ومل يتباطأ أو ّ
وحذر منه،
يتأخر ،واستنكره
مطمورا حتى ال ُيساء لإلسالم بسببه ،هذا املوقف الصارم واملبكّر من عامل
وفضل أن يكون
ّ
ً
مثل الشيخ الغزايل كان يفرتض أن يقلب صورة الكتاب ،ويبدّ ل منزلته ،ويضم إىل قائمة
املؤ ّلفات املجروحة واملطمورة.
حارضا
لكن ما حصل هو خالف ذلك متا ًما ،فالرأي الذي كان ينبغي أن يكون
ً
ومؤ ّث ًرا بات بحكم الغائب واملطمور ونعني به رأي الشيخ الغزايل ،والرأي الذي كان ينبغي
ومطمورا بات بحكم احلارض واملؤ ّثر ونعني به رأي ابن العريب.
أن يكون غائ ًبا
ً
ومثل هذه املفارقة تظهر وتتأكّد حني نرى أن رأي الشيخ الغزايل بات ال ُيكاد يعلم
به أحد إلاَّ ما ندر ،ويكفي كتاب الشنقيطي مثالاً  ،فقد تت ّبع يف كتابه (اخلالفات السياسية
مؤرخني
بني الصحابة) ،ما قيل حول ابن العريب من مالحظات ومؤاخذات صدرت من ّ
وحمدّ ثني وكالميني قدماء ومعارصين ،لكنه مل ِ
يأت عىل ذكر ما قاله الشيخ الغزايل ،ولو علم
نصريا قو ًّيا ملوقفه الناقد البن العريب.
به لوجد فيه
ً
وحضورا ،وهذا ما تأكّد للدكتور
بخالف احلال مع كتاب ابن العريب الذي نال شهر ًة
ً
الشنقيطي يف كتابه املذكور ،إذ رأى أن كتاب ابن العريب قد توالت طبعاته ،وتوالت عليه
وعم معه أسلوب كاتبه بني كثري من الشباب
التحقيقات ،واشتهر وانترش بني طلبة العلمَّ ،
وطلبة العلم.

وتأكيدً ا هلذا االنطباع ،يمكن اإلشارة إىل شاهدين هلام داللتهام وأمهيتهام يف هذا الشأن،
الشاهد األول م ّثله الشيخ يوسف القرضاوي يف كتابه (تارخينا املفرتى عليه) ،والشاهد
الثاين م ّثله الدكتور عامد الدين خليل يف كتابه (حول إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي) الصادر
سنة 2005م.
( ((4عبداهلل العالييل ،تاريخ احلسني نقد وحتليل ،مصدر سابق ،ص.239
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بشأن الشاهد األول ،فقد حرض ابن العريب يف كتاب الشيخ القرضاوي بصورة
تلفت االنتباه إليهّ ،
املرات التي جاء فيها عىل ذكره تقري ًبا ،مداف ًعا عنه،
وظل يمتدحه يف كل ّ
ومبجلاً له ،راف ًعا من شأنه ،مقدّ ًما صورة نموذجية تكشف عن قربه منه ،وتناغمه معه ،وال
ّ
يبعد تأ ّثره به.

املتكرر بصفة اإلمام ،فهو بالنسبة إليه :القايض
ويكفي داللة عىل ذلك وصفه
ّ
اإلمام أبو بكر بن العريب رأس املالكية يف عرصه ،وصاحب املصنّفات التي ذاعت
أيضا هو :فقيه كبري ،وإمام جليل ،قام بالدفاع عن الصحابة،
ولقيت القبول ،وقال عنه ً
قدّ م حتقي ًقا علم ًّيا موضوع ًّيا ،واص ًفا كتابه العواصم بالكتاب القيم ،وإن كان يف نظره قد
بالغ أحيانًا يف بعض ما ذهب إليه ،ورأى أن الشيخ الغزايل قد ر ّد عىل ابن العريب بمنطق
قوي ورصني(.((4

بقوة وبصورة
وبشأن الشاهد الثاين فالصورة أكثر
وضوحا ،فقد حرض ابن العريب ّ
ً
نموذجية يف كتاب الدكتور عامد الدين خليل املوسوم بعنوان (حول إعادة كتابة التاريخ
نموذجا
ونصا ومثالاً  ،ويصلح هذا الكتاب أن يكون
ً
ًّ
اإلسالمي) ،حرض وتواتر اسماً
لدراسة وحتليل مدى حضور ابن العريب يف الكتابات العربية املعارصة.
ومن أوضح النصوص داللة عىل هذا األمر ،النص الذي امتدح فيه الدكتور خليل
ابن العريب قائلاً « :وقد سعى ابن العريب يف كتابه العواصم ،إىل اعتامد منهج نقدي صارم
يف دراسة إحدى الفرتات اخلطرية يف التاريخ اإلسالمي ،عرص الراشدين ومطلع العرص
اختبارا
األموي ،فنخل حشود الروايات التارخيية املرتاكمة عن الفرتة املذكورة ،واختربها
ً
دقي ًقا ،ورضب بعضها ببعض ،وأحال معطياهتا عىل مصادر معرفية أخرى ،وبخاصة القرآن
واحلديث ،ورفض أن يستسلم لتيارها الصاخب لكي ما يلبث أن يقدّ م صورة عن العرص
َّ
قل ما نجدها يف مصدر تارخيي آخر»(.((4
ليس هذا فحسب فقد أقدم خليل عىل خطوة ال ختلو من غرابة ،ومل يسبقه إليها
أحد قديماً وحدي ًثا عىل ما أظن ،حني ساوى بني كتاب العواصم البن العريب وكتاب
املقدمة البن خلدون من ناحية االلتزام بتنفيذ قيم املنهج النقدي يف البحث التارخيي ،عىل
ونص كالمه «يف كتايب العواصم
ما بني الكتابني من مفارقات تباعد بينهام وال تساويّ ،
من القواصم للقايض األندليس أيب بكر بن العريب ،واملقدمة لعبدالرمحن بن خلدون،

( ((4يوسف القرضاوي ،تارخينا املفرتى عليه ،ص.294-235-98
( ((4عامد الدين خليل ،حول إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي ،دمشق :دار ابن كثري2005 ،م ،ص.31
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نلتقي بمحاوالت جا ّدة لتقديم بعض اللمحات عن املنهج التارخيي ،ولقد جاء العمالن
الق ّيامن يف كثري من صفحاهتام بمثابة حماولة اختبارية لتنفيذ قيم املنهج النقدي يف البحث
التارخيي ،ذلك الذي يرفض الصيغة االستسالمية يف التعامل مع حشود الروايات
التارخيية»(.((4

حضورا طاغ ًيا يف كتاب
ومن ناحية النص ،فقد حرض ابن العريب وكتابه العواصم
ً
نموذجا
الدكتور خليل ،وبنصوص طويلة تقدّ ر بالصفحات وليس باألسطر ،ألنه وجد فيه
ً
للمنهج النقدي يف البحث التارخيي.
هذه بعض الشواهد الدا ّلة عىل أن كتاب العواصم البن العريب قد قويت شوكته،
وامتدَّ أثره ،واتَّسع حضوره ،بدل أن ينكمش ويرتاجع بتأثري املوقف النقدي الصارم واملبكّر
للشيخ الغزايل ،وهذه من املفارقات!

خامسا :من ينظر لطريقة تعامل الشيخ اخلرضي مع اإلمام احلسني  Cجيد غرابة
ً
واستغرا ًبا ال يحُ تمل وال ُيطاق ،ال َّ
أقل هذا ما وجدته بنفيس ،فقد تعامل معه كام يتعامل مع
أي إنسان آخر ،ال صفة له وال اعتبار ،مبتعدً ا منه ،وخم ّط ًئا له ،مقرت ًبا من يزيد اخلليفة يف
نظره ،خم ّف ًفا عليه وزر أفعاله ،وكان بار ًدا بطريقة مل يظهر منه أ ّية عاطفة جتاه احلسني ومقتله،
ناظرا للحادثة بوصفها حادثة مقتل ال غري!
ً
خصص اخلرضي املحارضة الرابعة والثالثني للحديث عن عهد يزيد بن معاوية،
ّ
ومتطر ًقا للحوادث التي حصلت يف عهده إىل وفاته ،مبتدئًا من حادثة احلسني
معر ًفا به،
ّ
ّ
ومقتله.
تكرر فيها اسم احلسني ،فوجدت أهنا
املرات التي ّ
وقد تت ّبعت يف هذه املحارضة عدد ّ
يرتحم عليه أبدً ا ،ومل يس ّلم عليه أو
املرات مل ّ
وصلت إىل اثنني وثالثني مرة ،ويف مجيع هذه ّ
يرتضىّ عنهَّ ،
يكرر االسم جمر ًدا عن أية صفة ،ال صفة اإلمام وال صفة الشهيد ،وال
وظل ّ
صفة السبط ،فتارة يذكره باسم احلسني ،وتارة باسم احلسني بن عيل.

والعاطفة التي عبرّ عنها الكثريون قديماً وحدي ًثا مسلمني وغري مسلمني ،وكانت يف
الغالب ملتهبة ودافئة وس ّيالة يصعب إخفاؤها أو التسترُّ عليها ،هذه العاطفة غابت كل ًّيا
عن اخلرضي يف حديثه عن احلسني ومقتله ،فكان بار ًدا من جهة ،ومتعال ًيا من جهة أخرى،
ومتح ّي ًزا ليزيد من جهة ثالثة ،ونقول عنه كام قال القرضاوي عن عويس :إنه أخرس امليزان
يف هذا األمر ،فيا أسفا!
( ((4عامد الدين خليل ،املصدر نفسه ،ص.29
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نصريا للحسني ولقيمه ومبادئه يف العدل واحلرية
طوبى ملن نارص احلسني ،وبقي
ً
والكرامة ،السالم عىل احلسني وعىل عيل بن احلسني وعىل أوالد احلسني وعىل أصحاب
احلسني ورمحة اهلل وبركاته.

دراسات وأبحاث
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الدكتور الشيخ حسن كرمي ماجد الربيعي*

واصطالحا
ﷺ متهيد :املفاهيم لغ ًة
ً

واصطالحا
التطور لغة
ً
ُّ

التطور لغة :الطور ،وهو االمتداد يف يشء من مكان أو زمان((( ،يقال:
ُّ
(((
{و َقدْ َخ َل َقك ُْم َأ ْط َو ًارا}.
طوره أي جتاوز حده  ،قال تعاىلَ :
التطور كلمة حديثة االشتقاق يف اللغة العربية ،وال يرقى تاريخ
إن كلمة
ّ
نحتها إىل ما قبل عرص الرتمجة احلديثة ،لكن أصل اشتقاقها من الطور بمعنى
العهد الزمني ،فهي تدل عىل االنتقال من طور إىل طور ،أي من وجود يف حالة
ضمن فرتة زمنية إىل طراز وجود آخر يف فرتة زمنية أخرى(((.

* جامعة الكوفة ،كلية الفقه ،العراق.
((( أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،وضع حواشيه :إبراهيم شمس
الدين ،بريوت :دار الكتب العلمية1429 ،هـ2008 /م ،ج ،2ص.82
((( أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ضبط :هيثم
طعيمي ،بريوت :دار احياء الرتاث العريب1423 ،هـ 2002/م ،ص .322
((( طوين بينيت ولورانس غروسبريغ وميغان موريس ،مفاتيح اصطالحية جديدة معجم
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اصطالحا :استخدم املصطلح يف سياقات متعدّ دة ،ووجد طريقه إىل اخلطاب
التطور
ً
ُّ
التطور
التطور إىل
وعمم هربرت سبنرس مصطلح
ّ
ّ
االجتامعي والفلسفي والعلمي الطبيعيّ ،
التطور البيولوجي هي السائدة أو اختص
االجتامعي ،بعدما كانت نظرية داروين يف قضية
ّ
هبا املصطلح(((.

ويف بعض التعاريف أنه احلركة من أدنى إىل أعىل ،ومن شأهنا الكشف عن ماهية
بتطور األنسقة الالعضوية والكائنات احلية
الظواهر وإىل بزوغ اجلديد ،وما له عالقة
ّ
واملجتمع اإلنساين واملعرفة(((.

التطور الثقايف
التطور البيولوجي ،ولكن
وهذا املصطلح وإن كان ينرصف إىل
ّ
ّ
االجتامعي استخدمه عدد كبري من علامء االجتامع واألنثربولوجيا يف تفسري التقدّ م عرب
التاريخ من األنساق االجتامعية والثقافية البسيطة إىل أخرى أكثر تعقيدً ا(((.

اإلصالح يف اللغة واالصطالح

اإلصالح لغة :الصالح ضد الفساد ،ومها خمتصان يف أكثر االستعامل باألفعال،
وقوبل يف القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة((( .مجع الراغب االصفهاين (ت 502هـ) مجلة
من اآليات القرآنية الدا ّلة عىل معنى اإلصالح منها:
 -1قال تعاىلَ :
{خ َل ُطوا َع َملاً َصالحِ ًا َو َآ َخ َر َس ِّي ًئا}(((.
{ولاَ ُت ْف ِسدُ وا فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َب ْعدَ إِصْلاَ ِح َها}(((.
-2قال تعاىلَ :
 -3قال تعاىل{ :وا َّل ِذين آمنُوا و َع ِم ُلوا الصالحِ ِ
ات}(.((1
َ َ َ
َ
َّ َ
-4قال تعاىلَ { :أ ْن ُي ْص ِل َحا َب ْين َُهماَ ُص ْل ًحا}(.((1
مصطلحات الثقافة واملجتمع ،ترمجة :سعيد الغانمي ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة2010،م ،ص
.188
((( طوين بينت وآخرون ،مفاتيح اصطالحية ،ص .190
((( مراد وهبة ،املعجم الفلسفي ،القاهرة :دار الثقافة اجلديدة1979 ،م ،ص .113
((( شارلوت سيمور سميث ،موسوعة علم اإلنسان املفاهيم واملصطلحات األنثربولوجية ،ترمجة :جمموعة
من أساتذة علم االجتامع ،بإرشاف :حممد اجلوهري ،القاهرة :املركز القومي للرتمجة 2009 ،م ،ص.209
((( الراغب األصفهاين ،املفردات ،ص .295
((( سورة التوبة ،آية.102 :
((( سورة األعراف ،آية.56 :
( ((1سورة البقرة ،آية.82 :
( ((1سورة النساء ،آية.128 :
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{وإِ ْن ت ُْص ِل ُحوا َو َت َّت ُقوا}(.((1
الص ْل ُح َخيرْ ٌ } َ
{و ُّ
 -5قال تعاىلَ :
ي َأ َخ َو ْيك ُْم}(.((1
 -6قال تعاىلَ { :ف َأ ْص ِل ُحوا َب ْين َُهماَ } { َف َأ ْص ِل ُحوا َب نْ َ
{و َأ ْص َل َح َبالهَ ُ ْم}(.((1
 -7قال تعاىلَ :
 -8قال تعاىلُ { :ي ْص ِل ْح َلك ُْم َأعْماَ َلك ُْم}(.((1
{و َأ ْص ِل ْح ليِ فيِ ُذ ِّر َّيتِي}(.((1
 -9قال تعاىلَ :
 -10قال تعاىل{ :إِ َّن اهللَ لاَ ُي ْص ِل ُح َع َم َل ا ُمل ْف ِس ِدي َن}(.((1

ومن هذه النصوص نرى استعامل اإلصالح مقابل اإلفساد والفساد ،ويأيت مصطلح
اإلصالح والصالح لتغيري حالة الفساد السابق وحماولة تعديله نحو حالة االستقامة
والتغيري.

ويف ضوء ذلك ال يمكن أن نصف حالة ما عمله الشيخ املظفر بأهنا حركة إصالحية؛
تطور ونمو نحو التكامل آنذاك أو الرضورة لتكامل املعرفة.
ألن الواقع الثقايف حيتاج إىل ّ
واإلصالح هو التغيري إىل األفضل؛ ذلك أن مقابل اإلصالح هو اإلفساد ،وحاول
الفكر الغريب أن يق ّلل من شأن اإلصالح و ُيعيل من شأن الثورة.

والثورة هي :التغيري اجلذري يف حني أن اإلصالح هو التغيري اجلزئي ،ويرى حممد
عامرة أنه ال فرق بينهام( ،((1وقد خلط حممد عامرة بني اإلصالح واإلحياء والتجديد ،فذكر
حركة مجال الدين األفغاين اإلصالحية ،وقال :إهنا م ّثلت إحيا ًء وجتديدً ا( ،((1واحلقيقة أن
هذه املفاهيم واملصطلحات خمتلفة وفيها ما فيها من جدل ونقاش.
وذكر حممد عامرة اإلصالح الفكري ملحمد عبده (1323هـ1905 /م) وحدَّ ده
بنقاط ثالثة:
 -1حترير الفكر من قيد التقليد.

( ((1سورة النساء ،آية.129-128 :
( ((1سورة احلجرات ،آية.10-9 :
( ((1سورة حممد ،آية.2 :
( ((1سورة االحزاب ،آية.71 :
( ((1سورة األحقاف ،آية.15 :
( ((1سورة يونس ،آية.81 :
( ((1حممد عامرة ،إزالة الشبهات عن معاين املصطلحات ،القاهرة :دار السالم1431،هـ2010 /م ،ص.99
( ((1املرجع نفسه ،ص.101
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 -2إصالح أساليب اللغة العربية.
 -3التمييز بني ما للحكومة من حق الطاعة عىل الشعب وما للشعب من حق العدالة
عىل احلكومة(.((2

فإذا كان اإلصالح مقابل اإلفساد فهذا فيام يبدو بعيد عن نظر الشيخ املظفر وفق
يتطرق إليه لدراسات
ّ
تصور تغيري حالة اإلفساد والفساد الفكري يف الدراسة الدينية ،وال ّ
سائدة ومهيمنة منذ قرون خلت.

واصطالحا
التجديد لغ ًة
ً

التجديد لغة :ثوب جديد أصله املقطوع ثم جعل لكل ما ُأحدث إنشاؤه ،قال تعاىل:
س ِمن َخ ْل ٍق ج ِد ٍ
يد}( ،((2وقوبل اجلديد َ
باخل ِلق(.((2
َ
{ َب ْل ُه ْم فيِ َل ْب ٍ ْ

اصطالحا :حاول حممد عامرة أن يرفع التناقض يف الفكر اإلسالمي بني
التجديد
ً
التوهم إىل املناهج
اكتامل الدين وبني التجديد ونفي أن تكون هناك تناقضات ،ونسب هذا
ّ
الوضعية الغربية ،فعنده أن التجديد هو السبيل الستمرارية -أي ثبات -الدين الكامل،
(((2
يرصح أنه انعقد اإلمجاع عىل أن
وليس ناف ًيا لثبات واكتامل هذا الدين  ،مع هذا فهو ّ
والتطور والتجدّ د هو سنة من سنن اهلل يف الكون والوجود والظواهر ،مادية كانت أو
ّ
التغيرّ
(((2
اجتامعية أو فكرية .
فرصح من أن السلفية جتديد
لكنه انتهى إىل اعتبار السلفية وهنجها من التجديدّ ،
ويف التجديد سلفية ،وكل املجدّ دين يف مسريتنا احلضارية هبذا املفهوم –التمييز بني جوهر
الدين واإلضافات والنواقص والبدع التي طرأت وعدت عىل جوهره وأصوله– كانوا
سلفيني(.((2
كيف ال حتصل اإلضافات يف الفكر واالجتامع ،وطرائق جديدة يف الوسائل مع
ثبات األصول اإلنسانية واخلصائص اإلسالمية ،ولكن السلفية والسلفيني قد حكموا
عىل اآلالت املستعملة والتقنيات بالكفر مع استعامهلم هلا ،بل عارضت املنجز العلمي

( ((2املرجع نفسه ،ص.102
( ((2سورة ق ،آية .15
( ((2الراغب األصفهاين ،املفردات ،ص .93
( ((2حممد عامرة ،إزالة الشبهات ،ص.184
( ((2املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
( ((2حممد عامرة ،إزالة الشبهات ،ص .188
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مع استعامله.

هذا الكالم يعبرّ عن عقيدة الكاتب يف جر الكالم إىل التأويل العقائدي بعيدً ا عن
البحث املوضوعي ،فهو تارة يذكر حقيقة التغيرّ يف املادة والفكر ،ولكن ُيبقي البحث بمنجز
يصح ربام عليه مفهوم املحراثية يف معرفة احلقيقة.
تراثي ّ
التجديد :هو آلية خلق األفكار اجلديدة أو التقنيات اجلديدة ،أو أشكال السلوك
والتطور ،واإلبداع الثقايف القادر عىل
اجلديدة التي تُفيض إىل أمكانية حدوث التغيرّ الثقايف
ّ
التحول والتجديد(.((2
ّ
لذا يعتمد التجديد عىل العملية اإلبداعية لإلنسان ،كام يعتمد التوازن بني الرتاث
والتجديد(.((2

ال يصبح االكتشاف -مثلاً  -جتديدً ا إلاَّ إذا قام املجتمع بتبنيه فعل ًّيا( ،((2وله عدة أنامط
تكون يف فرنسا علم اجتامع
منها :التجديد يف الوسائل ،والتجديد يف املنتج ،وله نظم .بل َّ
التجديد يف نتاج بناء اجتامعي(.((2
ويف ضوء هذه التعاريف االصطالحية يمكن بيان أن التجديد هو تغيري األدوات
الرتاثية يف فهم الواقع االجتامعي وتطويره ،وهي أدوات الشيخ املظفر يف تغيري وتطوير
ٍ
حينئذ.
الواقع العلمي ،ولكن األساس العلمي عمود التجديد والتطوير

إلاَّ أنه عىل رؤية االكتامل السلفي حسب حممد عامره ومن تبعه من أصحاب النظرة
السلفية ال يمكن التجديد والتطوير وهم يف خانة االختناق من عدم فهم األسس واألصول،
ونظرية التفريع عند مدرسة اهل البيت  Aالتي تنظر إىل التغيرّ يف الواقع املادي والفكري
تب ًعا حلقب الزمان واملكان.
التعصب ضد
فالسلفية تبعت املن ّظر هلا ومل تتّبع األسس ،ويظهر ذلك يف حالة
ُّ
الطربي (ت 310هـ) بعد نفيه الفقاهة عن ابن حنبل ،ثم آلت األمور إىل ثقافة الكراهية بني
املسلمني وتكفري اآلخر ،التي أوصلت املجتمع اإلسالمي اآلن إىل موقف ال حيسد عليه.

( ((2شارلوت ،موسوعة علم اإلنسان ،ص .187
( ((2شارلوت ،موسوعة علم اإلنسان ،ص .187
( ((2جان فرنسوا دورتيه ،معجم العلوم اإلنسانية ،ترمجة :جورج كتورة ،بريوت :جمد1432 ،هـ2011 /م،
ص .198
( ((2املرجع نفسه ،ص .200
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واصطالحا
املنهج لغة
ً

إن مفهوم املنهج يف اللغة يفهم بوروده يف النص القرآين قال تعاىل{ :لِك ٍُّل َج َع ْلنَا
ِ
ِ
اجا}( ،((3فإن املنهج هو الطريق الواضح .ثم َّفرقوا بني الرشعة واملنهاج،
منْك ُْم شرِْ َع ًة َومنْ َه ً
بأن الرشعة ما ورد به القرآن ،واملنهاج ما وردت به السنة( .((3وهنج الطريق أبانه وأوضحه،
وهنجه سلكه(.((3
أما املنهج يف االصطالح فهو :اخلطة التي يعتمدها علم ما يف حتقيق أهدافه(.((3

ُيعدُّ املنهج يف الدراسات كا َّفة هو الوسيط الرضوري الذي ال ُيستغنى عنه يف إنجاز
أغراض العلم.
ويراد باملنهج يف نطاق النظرية بغية الوصول إىل نتائج مقبولة ،وغايته إضفاء العلمية
واملوضوعية عىل احلكم الذي يتوصل إليه(.((3

ظهرت املنهجيات املعارصة يف جتدّ د مستمر ،يف حني ظل املنهج األكاديمي يف العامل
العريب واإلسالمي غري متجدّ د وحيكمه القدم والعقم ،وهو ما نراه يف مناهج العلوم اإلنسانية
كثريا املنهجيات الغربية( ((3يف
يف جامعاتنا إذ ترفض االقرتاحات لتطويره ،بينام ّ
تطورت ً
شتى العلوم التطبيقية واإلنسانية.
ويتّصل هبذا املنحى ما فكّر به سامحة الشيخ املظفر  Fيف تشكيل حداثة إسالمية
بتطوير املنهج ومأسسة الدراسة الدينية.

املأسسة

وتعني :حتويل العمل والبحث إىل يشء من ّظم مؤسسايت ،وبعبارة ريموند وليمز:

( ((3سورة املائدة ،آية.48 :
( ((3احلسن بن عبداهلل ،أبو هالل العسكري ،معجم الفروق اللغوية احلاوي لكتاب أيب هالل العسكري
وجز ًءا من كتاب السيد نور الدين اجلزائري ،حتقيق :مجاعة املدرسني ،قم :مؤسسة النرش اإلسالمي،
1426هـ ،ص .298
( ((3حممد بن أيب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،دمشق :مطبعة املالح ،بال ،ص .586
( ((3فوزي كامل ادرهم ،نحو منهج جديد للدراسات اإلسالمية ،جملة املنهاج ،السنة السابعة ،العدد ،27
ص .72
( ((3ناظم عودة ،تكوين النظرية يف الفكر اإلسالمي والفكر العريب املعارص ،بريوت :دار الكتاب اجلديد،
2009م ،ص .17
( ((3حسن كريم ماجد الربيعي ،البحث املعريف جدواه مفاهيمه مناهجه تطبيقاته ،النجف األرشف :الثقلني،
2015م ،ص .16
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مصطلح معتاد ألي جزء منظم من املجتمع(.((3

التطور املنهجي
ﷺ املبحث األول :فكرة
ُّ

وتطورها من سامت الرقي العلمي يف كل املؤسسات العلمية والفكرية
تُعدُّ املناهج
ُّ
التطور والبحث عن التجدُّ د فضلاً عن العلم
حمركات
ُّ
يف العامل ،ويبدو أن الفلسفة من ّ
والتقنية ،ويف هذا النطاق يمكن القول :إن الشيخ املظفر قد تأ َّثر بأفكار أستاذه حممد حسني
أيضا بآغا ضياء الدين العراقي ،اللذين تق َّلص فكرمها يف عرصنا.
األصفهاين ،وربام تأ َّثر ً
التطور وفكرة النقد واملناهج فيام يبدو منهام ،ويف هذا
فالشيخ املظفر قد استمد
ُّ
الصدد يذكر الشيخ حممد مهدي اآلصفي أن املظفر قد تأ َّثر بأفكار وآراء األصفهاين يف
األصول والفقه والفلسفة؛ حيث تبع منهجه يف تبويب األصول ،كام تأ َّثر بمبانيه اخلاصة،
وكان يجُ ّله إجاللاً
كبريا وخيلص إليه(.((3
ً

املتطور يذكر أنه كان ال يبايل من أن حيارض للصفوف األوىل ،وال
ومن جت ّليات فكره
ّ
متنعه مكانته املرموقة وال إمكاناته الفكرية العالية ،حتى كأنه يبدو لإلنسان ألول وهلة ،أنه
خياطب زمالء له يف الدراسة ال طال ًبا هبذا املستوى(.((3
الر َّواد من األساتذة ،فأنا أذكر أن األستاذ حسني عيل حمفوظ
وهذا السلوك مارسه ُّ
وغريه كان جيلسون معنا ويشعرونا بأنا أساتذة أمامهم ،وهو منهج غاية يف الروعة لصناعة
ويرسخ هنج التواضع؛ فإن العلم رأسه التواضع كام يف
جيل يعتمد عىل نفسه ويعتدُّ بنفسه،
ّ
مقولة اإلمام عيل .C
فيتذوقها ،وحاول أن يشق
وكان الشيخ املظفر يواكب الثقافة العرصية منذ بدء شبابه
ّ
طري ًقا إىل هذا اللون اجلديد مع مجاعة ،ومنه بدأت مراسلة املقتطف وبعض دور النرش يف
وافرا من
مرص ولبنان لغرض املواكبة مع هذا اللون اجلديد ،وأخذ الشيخ املظفر نصي ًبا ً
هذه العلوم اجلديدة التي تأ َّثر هبا تأ ُّث ًرا بال ًغا إىل جنب تأ ُّثره بشيوخه يف الفقه واألصول
والفلسفة(.((3
( ((3ريموند وليمز ،الكلامت املفاتيح ،ترمجة :نعيامن عثامن ،بريوت :املركز الثقايف العريب2007 ،م ،ص
.171
( ((3حممد رضا املظفر ،قطوف دانية يف العقائد الفلسفة األصول املنطق التاريخ واألدب ،بريوت :دار الزهراء
1414هـ1993 /م ،ص ،9من مقدمة الشيخ اآلصفي.
( ((3املظفر ،املصدر نفسه ،ص  ،10من مقدمة اآلصفي.
( ((3املظفر ،قطوف ،ص  ،10من مقدمة الشيخ االصفي.
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وهذا ما جيب أن نفعله اليوم من االنفتاح عىل أطروحات احلداثة وما بعدها ،ومواكبة
األفكار وبيان خصائص هذه املدارس الفكرية ،واال ّطالع عىل مناهجها ،وتطوير قدراتنا
ومهارتنا يف بيان أفكارنا.

التطور يف املناهج مت ّثل حاجة للتوسعة واإلملام الفكري ،وسدّ الضعف
إن فكرة
ُّ
والفجوات الدراسية يف منهج طالب العلم ،التي تكاد جتمد عىل مادة واحدة معادة ،فإن
للتطور.
تتطور وكذلك هي األفكار قابلة
ّ
األشياء املادية ّ
تطورت املناهج العلمية أثر حركة الرتمجة يف بغداد،
إن
التطور سنة يف الوجود ،فقد ّ
ّ
وكذلك أثر احلركة املعاكسة يف طليطلة اإلسبانية ،وإىل اليوم متارس الرتمجة يف نقل الثقافة
وتطورها.
املغايرة
ّ

التطور املنهجي قد وصل أوجه يف الثقافات الغربية ،فقد باتت املناهجية سمة
إن
ّ
الكثري من العلوم ،ونحن اليوم بحاجة لتغيري مناهجنا وصياغتها بلغة العرص وثقافته،
فال يقبل الطالب اليوم ثقافة تم جتاوزها ،إن الفكر الديني اإلسالمي قد وضع األسس
واألصول ،ومنها يكون التفريع يف كل مناحي احلياة العامة من فهم العقيدة واألخالق
والقانون.
التطور تراود الشيخ املظفر وذلك ملكانة النجف األرشف منبع
لقد كانت فكرة
ّ
العلم فال بد أن تواكب العرص ،وتتابع الفكر والثقافة يف البلدان األخرى ،لكي حتافظ عىل
ديمومتها وفكرها العاملي ،وتكسب نظرة الثقافات األخرى إليها.

يذكر الشيخ اآلصفي أن الشيخ املظفر كان يالحظ مكانة النجف األرشف الدينية
وتطورها ،والنرش والتأليف
التي تتط ّلب املسامهة يف نرش الفكر اإلسالمي يف العلوم املنهجية
ّ
واخلطابة التي ثبت ضعفها وعدم منهجيتها ،وهي رسالة خطرية إىل اليوم(.((4
إن املنهج القديم ربام يضيع الطالب يف فهم عباراته ،وتأخذه األيام والساعات التي
ترصف يف فهم العبارة أو إرجاع الضامئر أو التعقيد أو الرموز مع أهنا ربام كانت تعبرّ عن
آراء املجتهد الشخصية مقابل آراء الذين سبقوه.

إن إعادة قراءة املناهج الدينية وفق اخلطوط العريضة للمذهب أو أصوله ،يستدعي
أن خترج اآلراء الشخصية وال تناقش بوصفها آراء املذهب ،مما يس ّبب إشكاليات هي يف
األصل خارج خطوط املذهب أو اإلسالم ،كمسألة حتريف القرآن الكريم التي ألصقت
( ((4للمزيد ينظر :املظفر ،قطوف ،ص -14ص ،19من مقدمة الشيخ اآلصفي.
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باإلمامية مع أهنا آراء خاصة وشا َّذة عند بعض العلامء من األخباريني أو بعض األصوليني،
وال ُتعبرّ يف حقيقة األمر عن أصول املذهب.

التطوري طريقة اكتساب املعرفة املعارصة باعتامد
لقد راعى الشيخ املظفر يف منهجه
ّ
مغادرا نظام احللقة ،وقراءة
نظام الصفوف ،ومجع بني املنهج الصويت والعميل يف اإليضاح،
ً
العبارة واجلهد يف إيضاحها ،وهذه بادرة تُعدُّ مبكّرة يف أواخر اخلمسينات من القرن املايض.

كام حاول الشيخ املظفر مأسسة الدراسة والكتابة والتأليف ليتخ َّلص من الطابع
الفردي( ،((4وكان يرى أن توسيع املناهج الدراسية هي اخلطوة األوىل( ((4يف البناء الفكري
والعلمي.
نحن بحاجة لتطوير املناهج دائماً  ،بل ال بد من جلنة أو جلان لتطوير املناهج التي هبا
يمكن أن نواكب ما يطرح وما يكتب يف عاملنا اليوم ،وليكون لنا حملاًّ يف هذا العامل ُنعبرِّ فيه
عن أفكارنا وثقافتنا املتم ّيزة ،ونخرج من حالة املحلية إىل الكونية.

لقد نقل اآلصفي عنه  Fقوله« :إنام هيمنا أن ينهض املرشوع هنضة تليق بسمعة
النجف»(.((4
التطور التي شعر هبا سامحة الشيخ املظفر هي فكرة تأسيسية يف النجف
فكرة
ّ
األرشف للخروج من دوامة إعادة املنهج القديم وتكراره وفق لغة عرصه –أي عرص
عرضا جديدً ا وإن اتَّبع أساتذته
املناهج القديمة ،-لقد عرض الشيخ املظفر مسائله الفكرية ً
يف األصول كاألصفهاين إلاَّ أنه واصل التأسيس احلديث(.((4

فكتابه (أصول الفقه) كان بادرة جيدة يف تطوير البحث األصويل ،أما املنطق فقد كان
بالتحول الكبري لطالب العلوم الدينية،
ممارسة بلغة عرصية أراد منها الشيخ املظفر أن يبدأ
ّ
وتوسيع مداركه وتطوير قابلياته املعرفية.
يذكر عامر أبو رغيف يف كتابه (حممد رضا املظفر هو العنوان) من أنه ال غنى للباحث
يف تاريخ احلركة اإلسالمية يف العراق من قراءة املظفر قراءة متحيص وحتليل ضمن منهج
علمي ،يعني املنهج املعتمد عىل معطيات املعرفة املعارصة ،واملس ّلح بروح النقد واملتحليّ
( ((4املظفر ،قطوف ،ص  15من مقدمة اآلصفي.
( ((4املرجع نفسه ،ص .6
( ((4املرجع نفسه ،ص .19
( ((4ميثاق العرس ،العقل العميل يف أصول الفقه جذوره الكالمية والفلسفية ،بريوت :مركز احلضارة لتنمية
الفكر اإلسالمي2012 ،م ،ص .139
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باإلنصاف(.((4

يبدو من كالم أيب رغيف من أن اجلدل املعريف يف هذه التجربة بني السلب واإلجياب
قد أوضحها مسلك ومنهج الشيخ املظفر بتطبيق جدل األصالة واملعارصة ،وما احلداثة إلاَّ
نقد وجدل فيام نقبل وفيام نرفض ال أن نرفض با ّدعاءات غري علمية أبدً ا.
إن جتربة املظفر التارخيية هي جتربة يف احلداثة ورفع القصور يف فهم األفكار املحيطة،
فإن األفكار ال حدود هلا ،وإن املناهج التي رسقت شبابنا هي حارضة بعد التقارب الكوين
وذوبان املحلية ،إلاَّ عند التقليديني الذين ال ينظرون إىل أنفسهم.

ذكر السيد السيستاين يف كتابه (الرافد) عن هذه املرحلة املعارصة «أن الفرتة التي
نعيشها اآلن بمقتىض العوامل االقتصادية والسياسية مت ّثل الرصاع احلاد بني الثقافة
اإلسالمية والثقافات األخرى عىل خمتلف األصعدة ،فال بد من تطوير علم األصول
وصياغته باملستوى املناسب للوضع احلضاري املعيش ،وقد ركّزنا يف بحوثنا عىل بعض
التطور لعلم األصول من خالل االستفادة من
الشذرات الفكرية التي تلتقي مع حركة
ّ
العلوم املختلفة قديمها وحديثها كالفلسفة وعلم القانون وعلم النفس وعلم االجتامع،
ومن خالل حماولة التجديد عىل مستوى املنهجية وعىل مستوى النظريات»(.((4
وهذه هي دعوة الشيخ املظفر بعينها يف توسيع دائرة البحث يف الفكر الديني ،وكل
تطور
هذه العلوم هلا دخالة يف فهم الفكر لدى املجتهد وغريه ،وخاصة علم االجتامع الذي ّ
وتفرع إىل علم االجتامع الديني وعلم اجتامع األرسة وعلم اجتامع املعرفة وعلم اجتامع
ّ
التخصصات الدقيقة يف فهم املجتمع وحتويله إىل ثقافة أرقى.
من
وغريها
الدينية
الزيارة
ّ

وتطور الفقه واألصول) أن كتاب أصول
نقل حممد جعفر احلكيم يف كتابه (تاريخ
ّ
(((4
الفقه ُيعطي الطالب سعة فكرية ،وإحاطة بقسم كبري من اآلراء احلديثة .

والتطور ،جاء يف كلمة املجمع الثقايف
فقد كان الشيخ املظفر يبحث عن التجدُّ د
ُّ
الديني ملنتدى النرش يف طبعته الثانية لكتاب (السقيفة)« :وعىل كثرة من كتب فيه يف عرصنا
للتطور فغيرّ يف مناهج البحث ،وجدّ د يف طريقة االستنتاج،
احلارض مل أجد من أخضعه
ّ
( ((4عامر أبو رغيف ،حممد رضا املظفر هو العنوان ،النجف األرشف :معهد الدراسات العقلية ،ص.135
( ((4منري عدنان القطيفي ،الرافد يف علم األصول ،حمارضات السيد عيل احلسيني السيستاين ،بريوت :دار
املؤرخ العريب1414 ،هـ1994 /م ،ص.17
وتطور الفقه واألصول يف حوزة النجف األرشف العلمية ،بريوت :املؤسسة
( ((4حممد جعفر احلكيم ،تاريخ
ّ
الدولية للدراسات والنرش1423 ،هـ2002 /م ،ص.218
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وبدل يف أساليب العرض إىل ما يالئم اذواق العرص ،فكانت حاجته كبرية إىل من يعاجله
التطور الذي تقتضيه
معاجلة موضوعية جمردة من ناحية ،ويأخذ بيده إىل حيث يرجى له من
ّ
مناهجنا العلمية احلديثة من ناحية أخرى»(.((4

ونال كتاب (السقيفة) إطرا ًء من السيد عبد احلسني رشف الدين فقد أشار إىل نقطة
التطور املنهجي ،وذكر قائلاً « :وكنا فيمن عقد األمل باملنتدى يوم تأسيسه،
البحث أي فكرة
ّ
وناط به الرجاء أن يكون له األثر املحمود يف توجيه الناشئة الدينية ،وبناء اجليل الطالع،
التطور احلارض»(.((4
وجتديد مرياث النجف يف بعث يالئم
ّ
وعن جتربته الشاقة يف التطوير للمنهج ونظامه ذكر الشيخ املظفر قائلاً « :بعض رجالنا
الذين كانوا حيلمون بإصالح نواقص الدراسة العلمية يف معاهد النجف األرشف ،فإن هذه
النواقص بفقدان نظم الرتبية والتدريس يف االمتحانات واملواد العلمية والشهادات.((5(»...
التطور قد تطابقت متا ًما قبل أن أقرأ هذا العنوان وا ّطلع عليه ،فإن
ويبدو أن فكرة
ّ
الفكرة كانت تعيش معه يف روحه وكيانه ،وقد حوهلا مرشو ًعا عىل أرض الواقع ،أثمر وأنتج
الكبار من العلامء واملفكّرين ،وكذا املؤلفات املنهجية التي أخذت صداها يف األوساط
العلمية وما زالت.
وهذا ما أكده الشيخ اآلصفي الذي رأى أن الشيخ املظفر توافر عىل وعي كبري ال
يالئم مناخات الوسط الذي اكتنفه آنذاك ،إلاَّ أنه استطاع أن خيطو خطوات واسعة عرب
مشاريعه العملية ،وظل وف ًّيا ألفكاره يف اإلصالح والتجديد(.((5

وحول األفكار إىل مسارات عمل كانت تواكب
طور املظفر فعلاً املناهج،
ّ
وقد ّ
التطور اهلائل يف املناهج واملواد الدراسية ،قبل أن نصل إىل عرص املعلومات واألفكار اهلائلة
ّ
كثريا.
والقريبة منا ً

ﷺ املبحث الثاين :مأسسة االفكار

التحول من الفردية إىل اجلامعية املنظمة هي اخلروج من الطابع الفردي الذي ساد
إن
ّ

( ((4حممد رضا املظفر ،السقيفة ،قم :مؤسسة انصاريان للطباعة والنرش2008 ،م ،ص.9
( ((4املرجع نفسه ،ص .12
( ((5حممد رضا املظفر ،من أوراق الشيخ حممد رضا املظفر ،إعداد وتعليق :حممد رضا القامويس ،بال
معلومات طباعة ،ص .129
وتطور احلركة اإلصالحية يف النجف ،قم :مؤسسة
املظفر
رضا
حممد
الشيخ
( ((5حممد مهدي اآلصفي،
ّ
التوحيد للنرش الثقايف1419 ،هـ1998 /م ،ص.7
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قبل عرص املظفر إىل الطابع اجلامعي يف إنتاج املعرفة الذي دعا إليه الشيخ املظفر عرب املأسسة
التصورات
والتنظيم اجلامعي ،ونحن اليوم أحوج ما نكون إىل مأسسة األفكار للخروج من
ّ
املنفلتة التي طغت اليوم.
إن تأسيس املراكز البحثية هي ذات خدمة اجتامعية وثقافية واقتصادية تدفع بالتنمية
كثريا.
نحو الرقي والرفاهية وهتتم هبا الدول
ّ
املتطورة ً
أما نمط األسلوب التقليدي قد انتهى وأنه ال حي ّقق ربام إلاَّ الذاتية واالنفرادية،
والتفكري عرب النمط السائد هو تأسيس عابر فعلاً نحو التمركز حول املعرفة وحدها.
نقل األستاذ حسن احلكيم يف كتابه (املفصل يف تاريخ النجف األرشف) أن الشيخ
املظفر أقدم ومن ورائه أعضاء مجعية منتدى النرش إلحياء فكرة التنظيم يف الدراسة النجفية،
واجلمع بني الدروس احلوزوية والدروس اجلامعية احلديثة(.((5

كانت كلية الفقه تدار من قبل مجعية منتدى النرش فمرت بمرحلة ازدهار يف املدة
الواقعة بني .((5( 1974 – 1958
تطور احلركة الفكرية يف النجف األرشف بتأسيس
فالشيخ املظفر من الذين سامهوا يف ّ
مجعية منتدى النرش( ((5الذي ترأسها وكان من أعضائها السيد حممد تقي احلكيم والشيخ
حممد تقي اإليرواين والسيد هادي الفياض والشيخ أمحد الوائيل وحممد صادق القامويس
وغريهم(.((5

هذه اجلمعية هي التي ن ّظمت العمل الكتايب وإدارة الكلية بجهود مشرتكة ،وقد
أسهمت يف صياغة العمل بالطابع اجلامعي وفق املأسسة ،التي حتدّ دت كام ذكر عبد الكريم
آل نجف يف خطوط ثالثة هي:
 -1خط تنظيم الدراسة وإصالح املناهج الدراسية.
 -2خط النرش والتأليف.
(((5
 -3خط اإلصالح عىل صعيد اخلطابة .
( ((5حسن عيسى احلكيم ،املفصل يف تاريخ النجف األرشف ،ج ،16ص.294
( ((5احلكيم ،املفصل ،ج  ،16ص .295
( ((5حممد هادي األميني ،معجم رجال الفكر واألدب1413 ،هـ ،1992 /ج ،3ص .1217
( ((5حسني الشاكري ،ذكريايت كشكول مبوب ،ج ،2ص .258
( ((5عبد الكريم آل نجف ،من أعالم الفكر والقيادة واملرجعية ،النجف األرشف :مركز اهلدى 2008 ،م،
ص .23
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وقد حاول هذا املرشوع بناء جيل من اخلطباء القادرين عىل حتقيق املتط ّلبات اجلديدة
للدين واملجتمع ،ويف سنة 1363هـ ،أعلن تأسيس كلية للوعظ واإلرشاد( ،((5ويف ضوء
هذا املنجز عُدَّ الشيخ املظفر رائد جتربة التحديث والتنظيم والربجمة للدراسة احلوزوية(.((5
لقد أثمرت املأسسة نتائج كبرية يف خمرجات هادفة ال زالت عالقة يف أذهان الناس
بارزا يف الساحة اإلسالمية ،هذه التجربة كانت رائدة
من علامء ومفكّرين كبار كان دورهم ً
فعلاً ولكنها تو ّقفت ومل يكتب هلا الديمومة ألسباب قاهرة فعلاً .

هذه التجربة يف املنهج واملأسسة كانت ناجحة وح ّققت بعض أهدافها ،وعُدَّ ت رائدة
مر هبا العراق مما
عىل املستويني النظري والعميل ،لكنها مل تستمر
ّ
وتتطور ربام للظروف التي َّ
أدى إىل خنق الفكرة ولكنها مل متت أبدً ا.

( ((5املرجع نفسه.24 ،
( ((5املرجع نفسه.25 ،
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الشيخ ليث عبد احلسني العتايب*

ﷺ أولاً  :قواعد التفسري :مدخل عام

توطئة :يف أصل التقعيد

إن كلمة (التقعيد) هي مصدر َق َّعدَ ُ ،ي َق ِّعدُ  .وهو فعل اشتق -بواسطة
إجراء القياس اللغوي -من كلمة (قاعدة)(((؛ من أجل أن يدل عىل عملية
إنشاء القاعدة وتركيبها وصياغة عنارصها(((.

فالتقعيد ٌ
أصل مهم يفيد يف عملية إنشاء وبناء القاعدة ،ومن ثم تركيبها،
وصياغة عنارصها ،حتى تكون متكاملة البنية واألطراف ،فيصح إطالق لفظ
(القاعدة) عليها ،وذلك ألن التقعيد هو بناء.
لكن مما يؤسف له ح ًّقا هو عدم وجود ِعلم خاص بـ(التقعيد) ،وكذلك
عدم وجود بحث أو بحوث تتناول كيفية صناعة وصياغة القاعدة ،وأسباب

* كاتب وباحث من العراق.
((( انظر :ابن منظور األفريقي ،لسان العرب ،ج  2ص .3273
((( ظ :التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون ،ج  ،3ص .505
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جمرد إشارات عامة جدًّ ا
التقعيد ،ورشوط القاعدة وأقسامها ،بل إن كل ما هو موجود ّ
مبثوثة هنا وهناك ،مما سيضطر الباحث أن يكون مالص ًقا يف رشحه لألخذ باملعنى اللغوي
ملفردة (قاعدة) حتى ال خيرج عن حريمها ،خو ًفا من أن يؤدي به التفصيل إىل الدخول يف
عل ٍم آخر ،فضلاً عن التداخل والتضارب املوجب للتعارض.

ضوابط التقعيد

يراد بضوابط التقعيد «تلك األسس والعنارص واملقومات العلمية التي جيب أن
يراعيها الفقيه وهو يصوغ القاعدة الفقهية ،حتى ينتهي بعد الصياغة إىل يشء يستحق أن
يسمى قاعدة بميزان البحث العلمي الفقهي»(((.
فال بدّ -إذن -من وجود أسس وعنارص ومقومات علمية جيب مراعاهتا ملن يريد
صياغة القاعدة ،كل ذلك من أجل أن ُيصنع يشء يستحق أن يسمى (قاعدة) ،وذلك
بحسب ميزان البحث العلمي الرصني القائم عىل اجلودة واجلدوى املعرفية.

وقد ذكر التعريف املتقدم مثالاً بـ(الفقيه) ،وهذا جمرد مثال ،إذ إن األمر جيري عىل
كل (عاملٍ) ،ويف كل (عل ٍم) ،من دون ختصيص.
أما بخصوص قواعد التفسري فإن ضوابط التقعيد هي :تلك األسس والعنارص
واملقومات العلمية التي جيب أن يراعيها املفرس وهو يصوغ القاعدة التفسريية ،حتى ينتهي
بعد الصياغة إىل يشء يستحق أن يسمى قاعدة بميزان البحث العلمي القرآين الرصني
والصحيح.

وبذلك يمكن للبحث تناول موضوع ضوابط التقعيد ،ملا له من أمهية يف فهم كل
ٍ
بنحو من األنحاء ليتحقق فهم مسار عملية (التقعيد) وما هلا وما
املوضوع ،أو اإلحاطة به
عليها ،فرغم أمهيتها إلاَّ أن الكتب مل توضحها ،ومل تؤلف الكتب يف جمال معرفة فن وأصل
وكيفية التقعيد ،أو كيف يتم بناء القاعدة.
إن عىل الباحث عن (التقعيد) االلتفات إىل ضوابطه ،وذلك من خالل االلتفات إىل
جانبني أو ضابطتني مهمتني يف هذه العملية ومها:

((( حممد الروكي ،نظرية التقعيد الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء ،الرباط  -املغرب :منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ط1994 ،1م ،ص .37
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 -1حتديد معنى القاعدة

وهو أول الضوابط؛ إذ ال بدّ من حتديد معنى القاعدة من خالل ذكر ما يميزها،
ويشخصها؛ وذلك من أجل وضعها وفق املقومات العلمية الصحيحة.

ويتم التحديد من خالل بيان ما يميز القاعدة عن غريها؛ ألن التقعيد ال يسلم من
امليوعة واالختالل وفقدان املقومات العلمية((( .إلاَّ أنه وتارة أخرى يكون حتديد املعنى من
خالل االنتامء لعل ٍم معني(((.
إذن فمن الالزم حتديد معنى القاعدة؛ وذلك من خالل ذكر ميزاهتا ،وضوابطها،
وفوائدها ،واختصاصها ،وجرياهنا؛ حتى ال ختتلط مع غريها يف نفس العلم فضلاً عن
قواعد باقي العلوم املغايرة األخرى.
إن من أهم أسس التقعيد هو حتديد معنى القاعدة ،وتوضيح ما يميزها؛ دف ًعا ألي
خلل يف املقومات العلمية والعملية للقاعدة ولفن التقعيد.

 -2حتديد عنارص القاعدة

ال بدّ من حتديد العنارص األساسية للقاعدة؛ التي بموجبها تتكون القاعدة؛ ذلك
ألهنا هي الضوابط الرئيسة والذاتية يف قوام القاعدة وقيامها.
إن عنارص القاعدة «هي املقومات العلمية التي تتكون منها حقيقة القاعدة ،وماهيتها،
واحلديث عن هذه العنارص حديث عن الضوابط الذاتية للقاعدة»(((.

إن هذين الرشطني املهمني ُيعدان أساسيني لالنطالق؛ إذ يمكن إضافة ضوابط
أخرى قد تستوجبها العملية التقعيدية ،أو يضطر هلا العلم املبحوث ،أو تُلجئ هلا رضورات
البحث من مقومات ونامذج وما شاكل ذلك.

التقعيد بالنص

ف املراد بالنص.
ُعر َ
بعد أن َع ّرفنا املراد بالتقعيد ،فال بدّ ان ن ِّ

فهو يف اصطالح األصوليني ويف معناه املشهور يشمل كل دليل رشعي؛ إذ إن ما

((( ظ :حممد الروكي ،نظرية التقعيد الفقهي ،مصدر سابق ،ص.37
((( ظ :هادي حسني الفائزي ،قواعد تفسري القرآن الكريم ،رسالة ماجستري ،كلية الفقه ،جامعة الكوفة،
2010م 2011 -م ،ص .178
((( حممد الروكي ،نظرية التقعيد الفقهي ،مصدر سابق ،ص.37

قواعد التفسري وأصوهلا املنهجية دراسة يف األصول املنهجية للقواعد التفسريية

59

نص رشعي ،ولذلك فقد عرفه الشيخ
هو موجود يف مصادر الترشيع عند املسلمني هو ٌ
عبداهلادي الفضيل (ت1434هـ) بأنه« :الكالم الصادر من املرشع اإلسالمي لبيان الترشيع،
وينحرص هذا يف املصدرين األساسيني للترشيع اإلسالمي ومها الكتاب والسنة»(((.

حرصا ،أما النص مطل ًقا وبشكله العام فقد ُعرف
وهذا التعريف هو للنص الرشعي
ً
بعدة تعريفات ،وذلك بحسب العلم ،وبحسب اجلنبة املبحوثة منه ،كام وأن له سامت ومزايا
اعتنت بذكرها الكتب املختصة ،وميزت فيام بينها جتن ًبا لعدم اخللط بني الرشعي منها وغريه.

صور التقعيد بالنص

يراد بالنص عند الفقهاء واألصوليني واملفرسين هو؛ القرآن الكريم والسنة ،والتقعيد
بواسطته له صورتان مها(((:
 -1أن ترد اآلية أو احلديث يف تعبري موجز جامع دستوري ،فيكون ذلك بالنسبة
نصا رشع ًّيا.
للفقهاء كلية ترشيعية جاهزة الصياغة ،كاملة احلبك ،ناطقة برشعيتها لكوهنا ً
حلا لكثري من الفروع
 -2أن يراد بالنص القرآين أو احلديثي ان حيمل حكماً عا ًما صا ً
واجلزئيات ،فيعمد الفقهاء إليه ويستنبطون منه قاعدة أو قواعد كلية.

وبذلك يتم فهم أهم صورتني من صور التقعيد بالنص الرشعي ،والتي هي أهم موارد
التقعيد وباخلصوص يف مورد قواعد التفسري التي هلا ارتباط بنائي وتكويني مع النص الرشعي.

كيفية بناء القواعد

إن بناء القواعد أما أن يكون أصل ًّيا ناب ًعا من النص نفسه ،حاك ًيا عنه بعباراته .أو أن
يكون استنباط ًّيا من خالل النظر بالنص الستخراج القاعدة منه ،أو يكون تكوين القاعدة
ابتداع ًّيا صناع ًّيا من خالل صناعتها وتشكيلها بعد أن مل تكن موجودة قبلاً .
والتقعيد جاء من القاعدة؛ وهي تشابه الركائز التي َيق ُعد عليها اليشء ،ومن َث َّم فإن
املشهور أن يكون لليشء أربع ركائز أساسية ،وكذلك القاعدة فإن من ركائزها :احلاجة،
والبناء املصطلحي ،والشمول واإلحاطة ،ووجود النامذج التي مت ّثلها؛ فهذه أربعة ركائز
مهمة وأساسية يف بناء القاعدة وتكوينها وصريورهتا.

((( عبد اهلادي الفضيل ،النص الرشعي مفهومه وفهمه(،بحث) ،جملة الكلمة ،العدد ،23السنة السادسة،
1420هـ 1999 -م ،ص ،6عبد اهلادي الفضيل ،الوسيط يف قواعد فهم النصوص الرشعية ،بريوت -
لبنان :مركز الغدير للدراسات والنرش والتوزيع ،ط1428 ،1هـ.
((( ظ :عبد اهلادي الفضيل ،النص الرشعي مفهومه وفهمه ،مصدر سابق ،ص .8 -7
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القاعدة بني كوهنا حكماً كل ًّيا أو أغلب ًّيا ورأي املدارس فيها

لقد وقع اخلالف يف احلكم عىل القاعدة ،فهل هي حكم كيل شامل جلميع جزئياهتا،
أم هي حكم أغلبي ال يشمل الكل بل األكثر أو األغلب؟
للجواب عن ذلك ال بدّ من استعراض آراء املدارس اإلسالمية ،وكيفية نظر كل
مدرسة للمسألة ،ومن َث َّم معرفة الفائدة املرتتبة عىل ذلك.

 -1رأي املدرسة السنية

(حكم كُيل) ال يرد عليه وجود االستثناءات
إن قوهلم عن القاعدة يف تعريفهم هلا؛ بأهنا
ٌ
يف ٍ
كثري من القواعد (الوضعية) ،ذلك أن العربة بـ(األغلب) ،أما النادر و الشاذ فلن خيرم
كيان القاعدة ،وبمعنى أدق :لن خيرم كليتها.
ويف هذا الصدد يقول الشاطبي (ت790هـ)« :األمر الكيل إذا ثبت كل ًّيا فتخ ُّلف
وأيضا؛ فإن الغالب األكثري
بعض اجلزئيات عن مقتىض الكيل ال يخُ رجه عن كونه كل ًّياً .
معترب يف الرشيعة اعتبار العام القطعي؛ ألن املتخلفات اجلزئية ال ينتظم منها كيل يعارض
هذا الكيل الثابت .هذا شأن الكليات االستقرائية ...وإنام ُيتصور أن يكون ختلف بعض
قادحا ،يف الكليات العقلية»(((.
اجلزئيات ً

ذلك أن االستقراء ال يعطي حكماً كل ًّيا جزم ًّيا قطع ًّيا ،بل يعطينا حكماً إمجال ًّيا أغلب ًّيا
فقط ،فاالستقراء يراد به« :أن يدرس الذهن عدّ َة جزئيات فيستنبط منها حكماً عا ًّما»(.((1
وهبذا الصدد يقول عيل أمحد الندوي« :إن القواعد يف سائر العلوم ال ختلو عن الشواذ
واملستثنيات ،إنام االختالف اختالف نسبة التفاوت فيام بينها؛ ثم إن تلك املستثنيات ال
تغض من شأهنا ،ولذلك تحُ فظ املستثنيات كام تحُ فظ األصول ،حتى يتم املوضوع من مجيع
اجلوانب؛ لكن القواعد العقلية هي القواعد الوحيدة التي ال تَقبل االستثناء وال تنخرم يف
ٍ
حال من األحوال»(.((1
وتأكيدً ا عىل ذلك األمر قال الكفوي (ت1049هـ)« :وختلف األصل يف موضع أو

((( أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،منشورات بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية ،ط،1
1425هـ ،ص.248
( ((1حممد رضا املظفر ،املنطق ،قم  -إيران :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،ط،3
1424هـ ،ص.309
( ((1عيل أمحد الندوي ،القواعد الفقهية مفهومها (نشأهتا ،تطورها ،دراسة مؤلفاهتا ،أدلتها ،مهمتها،
تطبيقاهتا) ،دمشق  -سوريا :دار القلم ،ط1418 ،4هـ1998 /م ،ص .41
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موضعني ال ينايف أصالته»(.((1

خروجا من اإلشكال املثار
بسبب ذلك نجد أن البعض قد استعار لفظ (أغلبي)(.((1
ً
عىل لفظ (الكيل) .ذلك أن القواعد التي تندرج حتتها مجيع اجلزئيات تسمى (كلية) ،وكذلك
تلك القواعد التي هلا استثناءات تسمى كلية ،فالكلية هنا نسبية ،وهذا األمر يشمل قواعد
الفقه واألصول والنحو وسائر القواعد االستقرائية( .((1لذلك قالوا بأن القاعدة أعم من أن
تكون كلية أو أكثرية ،وال تُقيد بذلك مطل ًقا(.((1
إن إشكالية (الكل) و(األكثر)موجودة يف مدرسة العامة وبشكل واضح وكثري،
فنجد أن إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املعروف بالشاطبي (ت790هـ) يف كتابه
املوافقات يقول« :وملا كان قصد الشارع ضبط اخللق إىل القواعد العامة ،وكانت العوائد
قد جرت هبا سنة اهلل أكثرية ال عامة ،وكانت الرشيعة موضوعة عىل مقتىض ذلك الوضع،
كان من األمر امللتفت إليه إجراء القواعد عىل العموم العادي ،ال العموم الكيل التام الذي
ال خيتلف عنه جزئي ما»(.((1

إن لرشط (الكل) مؤيديه الذين قالوا يف تعريفهم للقواعد« :هي أصول فقهية كلية
يف نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكا ًما ترشيعية عامة يف احلوادث التي تدخل حتت
موضوعها»(.((1
وقد أطالوا البحث للتفريق بني املوردين إىل حد اخلروج عن الفائدة العلمية والعملية
يف ٍ
ٍ
منحى آخر يكون فيه هو
كثري من جنبات هذا املوضوع ،فخرج من جانبه الطريقي لينحو
أساس املوضوع ومنطلقه.

 -2رأي املدرسة اإلمامية

إن اخلالف بني(الكل) و(األكثر) يف ُأس القاعدة ال ُيرى له وجود فعيل يف مدرسة
( ((1أبو البقاء ،الكليات الكفوي ،بريوت  -لبنان :مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،ط،2
1419هـ1998 /م ،ص.122
( ((1عيل أمحد الندوي ،القواعد الفقهية ،مصدر سابق ،ص.41
( ((1ظ :أبو الفضل احلدويش ،نثر العبري يف منظومة قواعد التفسري ،دون طبعة ،دون تاريخ ،ص.33
( ((1ظ :عيل أمحد الندوي ،القواعد الفقهية ،مصدر سابق ،ص.41
( ((1ظ :أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،بريوت  -لبنان :منشورات دار الكتب العلمية،
ط1425 ،1هـ ،ص.475
( ((1مصطفى أمحد الزرقا ،املدخل الفقهي العام ،دمشق  -سوريا :دار القلم ،ط1418 ،1هـ1988 /م،
ج ،2ص.941
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اإلمامية ،ذلك أن اخلالف ناشئ عن (عدم التدبر) بام خيص مفهوم القاعدة ،وكذلك جاء
عند من قالوا به -نتيجة اخللط بينه وبني االستثناء ،فالكلية وإن كانت تعد من خصائص(القانون) ،إلاَّ أنه ال ينافيها بعض االستثناءات.
لذلك قالوا« :إن القواعد غري العقلية غالبية ال كلية بحيث ال تقبل أي استثناء.
فتخيلوا أن االستثناء يف قضية خيرجها عن كوهنا قاعدة ،مع أنه ال خيرجها عن ذلك
العنوان ،بل هو حكم شاذ ،فمثلاً قاعدة «املؤمنون عند رشوطهم» قاعدة فقهية مس ّلمة،
استثناءات ُذكرت يف مبحث الرشوط ،كعدم كون الرشط خمال ًفا للكتاب والسنة ،وغري
وهلا
ٌ
ذلك»(.((1
إن القواعد الوحيدة غري القابلة لالستثناء هي القواعد العقلية فقط .أما غريها فإن
مورد االستثناء ٍ
جار فيها ،بل إنه مورد سعة ،ومورد ختفيف .وذلك نجده أصلاً يف موارد
كثرية من الرشع سببها االستثناءات يف موارد (احلرج) و(العذر) وغريها.
{...و َما َج َع َل َع َل ْيك ُْم فيِ الدِّ ِ
ين ِم ْن َح َر ٍج.((1(}...
قال تعاىل:
َ
فعن أيب عبداهلل  Cأنه قال« :قال رسول اهلل :Kرفع عن ُأ ّمتي تسعة :اخلطأ،
اضطروا إليه ،واحلسد،
والنسيان ،وما ُأكرهوا عليه ،وما ال يعلمون ،وما ال يطيقون ،وما
ّ
والطرية ،والتفكّر يف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق بشفة»(.((2

ففي اآلية املتقدمة ،والرواية التالية هلا؛ نجد أن االستثناء وارد حتى يف األمور
الرشعية ،وذلك عند موارد الرضورة ،وسواء اقترصنا عليها أم ال فإن هناك استثناءات،
وهذا عام شامل قد ورد يف األدلة الرشعية ،وبذلك ال مانع أن جيري يف غريها من األدلة
غري الرشعية.
وبذلك ،وباخلصوص يف موارد (احلرج) يسقط القول بـ(األكثر) فضلاً عن (الكل)،
إذ قد حتول احلكم يف موارد (احلرج) و(العذر) و(الرخصة) إىل حكم آخر مغاير لألول.

( ((1سعيد هالليان ،نظرة حتليلية إىل القواعد الفقهية ،قم  -إيران :مؤسسة بوستان كتاب ،ط1431 ،1هـ،
ص.109 - 108
( ((1سورة احلج ،اآلية.78 :
( ((2أبو جعفر الصدوق ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،قم  -إيران :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
جلامعة املدرسني ،دون طبعة ،دون تاريخ ،ص ،417واحلر العاميل ،وسائل الشيعة ،حتقيق :مؤسسة آل
البيت إلحياء الرتاث ،قم  -إيران ،ط1429 ،4هـ ،ج ،15ص.369
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القواعد بني االستنباط واالستقراء

إن البحث عن القواعد يستلزم البحث عن موردي االستنباط واالستقراء ،وبام أن
القاعدة هي حكم كيل ،إذ ال تصبح قاعدة حتى تكون حكماً كل ًّيا ،فكان من الالزم البحث
أي من املوردين تتكون القاعدة.
يف ٍّ

إن صناعة القاعدة يبدأ من استقراء التجارب التطبيقية عىل حاالت منفردة ،وحيث
إن تكثر التجارب اجلزئية حيصل االطمئنان بالكيل فتنشأ القاعدة ،وهذه الكليات املجموعة
من تلك التجارب اجلزئية هي التي تكون القاعدة ،التي هلا عالقة بفئة خاصة أو عامة أو
غري ذلك.

إن احلكم العام هو قاعدة ،فمثلاً ؛ (كل حديد يتمدد باحلرارة) ،قاعدة كلية واضحة،
وهذا ينطلق من تطبيق (االستقراء) ،أي؛ من اخلاص إىل العام ،وبذلك يتبني أن أصل نشوء
القواعد هو االستقراء ،كام وأن االستقراء الناقص هو عمدة مبحث االستقراء ،أما الكامل
فهو يف حقيقته (استنباط) ألنه ينطلق من العام إىل اخلاص(.((2
يقول السيد حممد باقر الصدر (ت1400هـ) :يقسم االستدالل الذي يامرسه الفكر
البرشي إىل قسمني :األول :االستنباط ،والثاين :االستقراء .فإن االستنباط هو السري من
الكيل إىل الفرد ،ومن املبدأ العام إىل التطبيقات اخلاصة ،أما االستقراء فهو السري من اخلاص
إىل العام(.((2

إن «االستقراء نوع من أنواع االستدالل يتوخى طلب اجلمع والضم؛ ألجل الفهم،
وذلك من خالل النظر يف جزئيات تُدرس وتُتعهد وتُدقق ليتبني؛ أهنا تقع حتت (كيل)
وصورا»(.((2
يشملها وتندرج فيه ،فتكون بذلك شواهد له وأمثلة
ً
ٍ
واحد
واضحا ما بني االستنباط واالستقراء ،ليتحقق ضبط كل
وبذلك يتبني الفارق
ً
منهام ،ومعرفة جماله واستعامالته .فإن من مباحث االستدالل املهمة؛ االستقراء ،والذي يعد
ٍ
بشكل خاص؛ أحد مصادر القواعد الكلية
استعامله يف العلوم عمو ًما ،ويف العلوم الرشعية
( ((2جواب سؤال تقدمت به إىل املفكر املغريب األستاذ إدريس هاين حول مبحثي االستقراء واالستنباط
وعالقتهام بالقواعد.
( ((2ظ :حممد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء ،طبعة املؤمتر العاملي لإلمام الصدر  ،Jقم  -إيران:
مطبعة رشيعت ،ط1427 ،2هـ ،ص.17
( ((2محو النقاري ،معجم مفاهيم علم الكالم املنهجية ،بريوت  -لبنان :املؤسسة العربية للفكر واإلبداع،
ط2016 ،1م ،ص.55
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وتصحيحا(.((2
ترجيحا أو نقدً ا
تأسيسا أو
ً
ً
ً

وقد أشري إىل أنه «بني االستقراء واالستنباط نقطة التقاء يف دور االنتزاع ،إذ
وأمرا ثابتًا
املعقوالت الثانوية يف مثل األمور الكلية تأخذ وجو ًدا حرك ًّيا يف ابتداء االنتزاع ً
بعد االنتزاع»(.((2

كام ويشري الشيخ حممد رضا املظفر (ت1383هـ) إىل دور االستقراء املهم بقوله:
«واالستقراء هو األساس جلميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة؛ ألن حتصيل القاعدة
العامة واحلكم الكيل ال يكون إلاَّ بعد فحص اجلزئيات واستقرائها»(.((2
إن تأسيس القواعد ،ووضع الكليات؛ يقع ضمن دائرة املعرفة الربهانية؛ ذلك ألهنا
قضايا يقينية نظرية ،فهي تشكل األساس للمعرفة ،والتي قسمها العلامء إىل ستة قضايا هي:
األوليات ،واملحسوسات ،والتجريبيات ،واملتواترات ،واحلدسيات ،والفطريات .والتي
تسمى بـ(القضايا اليقينية الرئيسية)؛ والتي تشكل املنطلقات األولية لليقني يف املعرفة
البرشية ،وتضع بداية للتسلسل يف استنتاج القضايا بعضها من بعض(.((2
وهبذا يتبني ما لالستقراء من أمهية كبرية ومهمة يف بناء وتكوين القواعد ،وباخلصوص
القواعد الكلية.

فوائد القواعد العلمية والعملية

من اليقني أن يكون للقواعد فوائد (علمية) و(عملية) وإلاَّ فام الداعي هلا أصلاً ،
لغوا ،أو تكون تر ًفا ال فائدة منه.
ومن دون ذلك إما أن تكون ً
فالقاعدة مضا ًفا إىل اهنا قائمة عىل اإلمجال واالختصار ،واإلحاطة باملعلومة العلمية،
واالحتواء عىل الكيان العلمي ،وتوفريها للجهد والوقت ،فإن هلا فوائد أخرى (عملية)
مهمة تندمج مع املنهج واملصطلح ،ومن فوائد القواعد:

( ((2ظ :حممد أيمن الزاهر ،االستقراء وجماالته يف العلوم الرشعية ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية
والقانونية ،املجلد  ،29العدد األول2013 ،م ،ص.449
( ((2حممد حممد طاهر آل شبري اخلاقاين ،إبداع االجتهاد ،النجف األرشف  -العراق :مركز االستنباط الفقهي
واألصويل ،ط1438 ،1هـ ،ص.151
( ((2حممد رضا املظفر ،املنطق ،مصدر سابق ،ص.310 - 309
( ((2ظ :حممد باقر الصدر ،األسس املنطقية لالستقراء ،مصدر سابق ،ص.470
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 -1فائدة االنتقال من القاعدة إىل املنهج

فـ«عندما تعجز القاعدة الواحدة عن احلل تتضافر القواعد ذات النسق الواحد،
املسمى بـ(املنهج) .فاملنهج هو تركيب نسقي أعىل ملجموعة
فتشكَّل نس ًقا مر َّك ًبا من ذاهتا هو
َّ
واضح
من القواعد ذات الطبيعة املشرتكة أو املجتمعة عىل قاسم مشرتك م ّعني»(.((2وذلك
ٌ
وجيل يف االنتقال إىل منهج (االجتهاد)؛ ذلك أن االجتهاد تركيب نسقي أعىل منظم لقواعد
ٌّ
ِ
ٌ
وممنهج جلملة قواعد ،وهذه القواعد يف نسقها
منظم
إعامل
شتى .فإن االجتهاد إذن؛ هو
ٌ
ٌ
الوظيفي ،تُشكل عملية مركبة ،هي( :منهج االجتهاد).

إن املنهج واملصطلح مها وجهان لعملة واحدة ،فال حيسن احلديث عن أحدمها بمعزل
ٍ
ٌ
وباعث عىل ظهوره( .((2لكن
واحد منهام شاهدٌ عىل وجود اآلخر،
عن اآلخر؛ إذ إن كل
مل يفرق يف املناهج العلمية احلديثة بني (املنهج) و(املصطلح) ألمهيتهام ،ولعنرص االشرتاك
املعريف فيام بينهام.

 -2فائدة االنتقال من املصطلح إىل القاعدة

إن املصطلحات« :تنتقل من كوهنا أوصا ًفا ملفاهيم بسيطة يف توظيف املصطلحات
إىل سبكها يف نسق مركَّب ،هو املسمى بـ(القاعدة)؛ ألن املصطلحات أوصاف ملفاهيم
بسيطة ،فإذا انتقلت احلاجة من العلمية من مستوى البساطة إىل مستوى الرتكيب والتعقيد؛
تطور يف توظيف املصطلحات ،وذلك بسبكها يف نسق مركَّب هو املسمى
عندها حيدث ُّ
بـ(القاعدة)»(.((3
ومثال ذلك مورد اإلباحة واحلظر؛ إذ عىل ضوئه تو َّلدت القاعدة األصولية املشهورة:
«الرضورات تبيح املحظورات»(.((3

فكان االنتقال من املصطلح إىل القاعدة من أهم الفوائد العلمية والعملية يف جمال
بناء القواعد ،وباخلصوص دور املصطلح العلمي واملعريف يف تكوين وبناء القاعدة ،وهذا
( ((2عبد الرحيم البشري القريش ،املصطلح الرشعي ومنهجية الدّ راسة املصطلحية يف العلوم الرشعية،
السودان :جملة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ،العدد 1427 ،13هـ2006 /م ،ص.123
( ((2ظ :جواد حسني ،إشكالية املنهج واملصطلح النقدي (ندوة) ،الرباط  -املغرب :جملة اللسان العريب،
العدد 1985 ،23م ،ص.265
( ((3عبد الرحيم البشري القريش ،املصطلح الرشعي ومنهجية الدّ راسة املصطلحية يف العلوم الرشعية،
السودان :جملة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ،العدد 1427 ،13هـ2006 /م ،ص.121
( ((3ظ :عباس عيل الزارعي ،القواعد الفقهية يف فقه اإلمامية ،قم  -إيران :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
جلامعة املدرسني ،ط1430 ،1هـ ،ج  ،1ص .32
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ٍ
بشكل خاص.
ما حيتاج إىل مزيد تت ّبع وتركيز من قبل العلامء عمو ًما ،وعلامء التفسري

التأصيل والتقعيد الرشعي

يصل الكالم يف البحث إىل املورد األسايس والذي هو حول (القواعد القرآنية)
ٍ
ٍ
بشكل خاص .لندخل إىل موضوع البحث من أجل حتقيق
بشكل عام ،و(قواعد التفسري)
اجلدوى املطلوبة منه .فإن لعملية التقعيد والتأصيل الرشعي موردين أساسيني مها:

أولاً  :التأصيل والتقعيد القرآين

إن «بعض قواعد التفسري مستخرجة من القرآن ،كقاعدة إرجاع املتشاهبات إىل
{ه َو
املحكامت ،فهي مستفادة من اآلية السابعة من (سورة آل عمران)( .((3قال تعاىلُ :
ِ
ِ
ات محُْ َكماَ ٌت ُه َّن ُأ ُّم ا ْل ِكت ِ
ات»(.((3
اب ٌ
َاب ِمنْ ُه آ َي ٌ
ا َّلذي َأن َْز َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش هِ َ
«فاألم لغ ًة هي األصل الذي يرجع إليه الفرع»(.((3
وهو يمثل تقعيدً ا (أصل ًّيا) أو(أصيلاً ) ،كونه ينطلق من النص القرآين نفسه،
وبالعبارات نفسها.

ثان ًيا :التأصيل والتقعيد احلديثي

كثريا من (القواعد التفسريية) ُأخذت من (الروايات الرشيفة) ،فقد ُأسس لقاعدة
إن ً
(تعدد الوجوه القرآنية)من خالل وصية االمام عيل  Cلعبد اهلل بن عباس عندما بعثه
محال ذو وجوه»(.((3
للحوار مع اخلوارج ،فقال له« :ال ختاصمهم بالقرآن فإن القرآن ّ
وروي عن اإلمام الباقر  Cأنه قال« :إن القرآن حي ال يموت ،واآلية حية ال
متوت ،فلو كانت اآلية إذا نزلت يف األقوام ماتوا ماتت اآلية ،ملات القرآن ،ولكن هي جارية
يف الباقني كام جرت يف املاضني»( .((3فاستفيد من هذه الرواية قاعدة :اجلري والتطبيق.
( ((3حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ص.213
( ((3سورة آل عمران ،اآلية.7 :
( ((3ظ :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مصدر سابق ،ج ،1ص .21
( ((3ابن أيب احلديد املعتزيل ،رشح هنج البالغة ،حتقيق :حممد إبراهيم ،بريوت  -لبنان :دار الكتاب العريب،
ط2007 ،1م ،ج  ،3ص .136
( ((3حممد باقر املجليس ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار (البحار) ،حتقيق :جلنة من العلامء
واملحققني واألخصائيني ،بريوت  -لبنان :مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،ط2008 ،1م ،ج ،35ص
.403
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وانبثقت قاعدة (البطون القرآنية) من رواية اإلمام الصادق  Cالقائل« :وهو
الفصل ليس باهلزل ،وله ظهر وبطن ،فظاهره حكم وباطنه علم ،ظاهره أنيق ،وباطنه
عميق ،له نجوم ،وعىل نجومه نجوم»(.((3
كل هذا يعد تقعيدً ا (أصيلاً ) ،كونه قد انطلق من النص الرشعي احلديثي وبالعبارات
نفسها كذلك.

أمهية قواعد التفسري

إن البحث عن تاريخ وأصول قواعد التفسري يعد من أهم البحوث ،وذلك ملدخليته
يف فهم القرآن الكريم؛ إذ إن للقرآن -وكام هو معلوم -أصولاً وقواعد ومناهج وضوابط،
هي مهمة يف حتصيل الفهم ،لكن القوام التفسريي ال يستقيم من دون معرفة (قواعد
التفسري).

ال بدّ -إذن -من معرفتها «إذ من دون رعاية األصول والقواعد الالزمة ينتهي تفسري
القرآن إىل التفسري بالرأي املذموم ،واالنحراف عن املبادئ ،وإىل القول يف القرآن بام ال
يرتيض به اهلل ورسول ُه ،فال بدّ من تأسيس علم يتك ّفل تبيني قواعد التفسري وضوابطه»(.((3
من أجل االبتعاد عن الوقوع يف اخلطأ يف عملية التفسري.
إن القواعد التفسريية تساعد عىل فهم القرآن الكريم؛ ذلك إن فائدة التقعيد هي
ضبط النظام العام للعلم ،وتقعيده؛ أي وضع قواعد وركائز يرتكز عليها ،وهي بذلك علوم
آلية وأدوات مساعدة عىل الفهم ،حتتل منزلة الطريقية وليس املوضوعية.
إن لقواعد التفسري أمهية يف سري القرآن الكريم ،ويف استكشاف مراد الوحي من أجل
هداية البرش وإرشادهم جلادة الصواب(.((3

«إننا نحتاج يف فهم مفاد كالمه سبحانه ويف تفسريه إىل القواعد واألصول التي هبا
نصون آيات التنزيل من األخذ بالرأي املمقوت ،ونصد هبا كل انحراف عن املبادئ الساموية
التي جاء هبا القرآن الكريم ،وهذا يحُ تّم علينا أن نضع قواعد هبا تُيسرّ ُس ُبل التفسري املؤدية إىل
وأيضا أن قواعد التفسري بمنزلة امليزان والقانون الذي به يفسرّ القرآن
مرضاة اهلل ورسولهً .
( ((3حممد بن يعقوب الكليني ،الكايف ،بريوت  -لبنان :منشورات الفجر ،ط2007 ،1م ،ج ،2ص .374
( ((3حممد فاكر امليبدي ،قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة ،طهران  -إيران :مركز التحقيقات والدراسات
العلمية التابع للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ،ط1428 ،1هـ ،ص.8
( ((3ظ :حممد السند ،تفسري أمومة الوالية واملحكامت للقرآن الكريم ،تقرير :حمسن اجلصاين ،قم  -إيران:
مطبعة رشيعت ،ط1434 ،1هـ ،ج ،1ص .22-21
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الكريم .وهذا ٍ
كاف يف رشف هذا البحث ومكانته»(.((4

فهي إذن وكام تقدم مت ّثل (القانون) الذي يستفيد منه املفسرِ يف تفسريه للقرآن الكريم.

توضح القوانني األساسية للتفسري ضمن إطار معني ،وإن عدم
«إن قواعد التفسري ّ
مراعاهتا جتعل عملية التفسري ال طائل منها ،فال يتمكّن مفسرِّ القرآن من فهم النص بصورة
صحيحة ،وال يستطيع أن يدرك بشكل سليم معاين اآليات ومقاصد اهلل تعاىل»(.((4

وبذلك يتوضح جل ًّيا أمهية قواعد التفسري ،وندرك بأن الغفلة عنها ،أو عدم العمل
هبا سيتسبب باخلطأ والوقوع يف براثن االختالف.
إذ إنه ِعلم مهم ،ال بدّ من اعطائه مكانته احلقيقية والصحيحة ،وهو يتالءم مع

والتحرز واملحافظة عىل الكيان
أساسيات العقل ،وعمومات النصوص يف التوقي والوقاية،
ّ
العلمي.

فـ«ملا تشعبت العلوم ،وتناثرت تفاصيلها وجزئياهتا ،بحيث أصبح من الصعوبة
بمكان اإلحاطة بجزئيات فن واحد من فنون العلم فضلاً عن اإلحاطة بجزئيات الفنون
املختلفة ،عمد العلامء إىل استقراء وإبراز األصول اجلامعة والقضايا الكلية التي ترجع إليها
تيسريا للعلم ،وإعانة عىل حفظ ما تناثر من جزئياته ،مع اختصار لكثري
تلك اجلزئيات
ً
من اجلهد والوقت ،إضافة إىل تربية ملكة الفهم ،وضبطه بضوابط حتجزه عن اخلطأ.
ربا إلاَّ بمعرفة
هذا وال يمكن للراغب يف دراسة فن من الفنون أن يحُ َّصل فيه حتصيلاً معت ً
قواعده ،واألصول التي تبنى عليها مسائله»( ،((4حتى يتم للباحث السري العلمي الصحيح،
ٍ
بشكل خاص.
وباخلصوص يف فهمه للقواعد عمو ًما ،ولقواعد التفسري
إن القواعد والضوابط تشكّل املانع من الوقوع يف اخلطأ ،وهي بمثابة القوانني
احلافظة ،يقول السيد حممد حسني الطباطبائي (ت1402هـ)« :إن املجتمع ال يقدر عىل
حفظ حياته وإدامة وجوده إلاَّ بقوانني موضوعة معتربة بينهم»(.((4
وإىل ذلك يشري خالد عبد الرمحن العك (ت1420هـ) بقوله عن أمهية القواعد:

( ((4حممد فاكر امليبدي ،قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة ،مصدر سابق ،ص.15
( ((4حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ص.209
( ((4خالد بن عثامن السبت ،قواعد التفسري مج ًعا ودراسة ،الرياض :دار ابن عفان ،ط1421 ،1هـ ،ص .36
( ((4حممد حسني الطباطبائي ،تفسري امليزان ،بريوت  -لبنان :منشورات مؤسسة األعلمي ،ط1997 ،1م،
ج  ،1ص .186
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«لتكون موازين ضبط للفهم واإلدراك من ًعا لالنحراف»(.((4

دستورا لتنظيم املعرفة ،كام وتشكّل
فهذه القواعد التي هي بمثابة القوانني تشكل
ً
عاصماً من اخلطأ لدى الباحث فكر ًّيا وعلم ًّيا.

الفرق بني القواعد والضوابط

لقد اختلف أهل العلم والنظر يف مسألة التفريق بني القواعد والضوابط من عدمه،
ذلك أن قسماً منهم قال بوجود الفوارق ،والقسم اآلخر مل يقل بذلك ،وهنا ال بدّ من أن
نتطرق لكال االجتاهني ومها:
االجتاه األول :يرى أصحاب هذا االجتاه وجوب التفريق بني (القواعد) و(الضوابط)،
وذكروا مجلة ألهم الفروقات بينهام وهي(:((4

 -1القاعدة جتمع فرو ًعا يف أبواب شتى .والضابط جيمعها باب واحد ،وعليه
فالقاعدة أوسع من الضابط.

 -2اخلالف الواقع يف الضابط من حيث قبوله أو رده أكثر من اخلالف الواقع يف
القاعدة؛ ألن القواعد يقع اخلالف يف بعضها غال ًبا عىل مستوى التفاصيل ال عىل مستوى
كثريا يف أصوهلا؛ وذلك لكوهنا حمدودة ،فهي كاألجزاء
األصل .أما الضوابط فيقع اخلالف ً
بالنسبة للقاعدة.
 -3أن املسائل التي تشذ عن القواعد وتُستثنى منها أكثر بكثري من املسائل التي تشذ
عن الضوابط؛ ملا مىض من سعة القواعد وضيق جمال الضوابط.

االجتاه الثاين :أما أصحاب االجتاه الثاين فيذهبون إىل عدم التفريق ما بني (القواعد)
أمرا واحدً ا .وهنا
و(الضوابط) فعرفوها به ،وعرفوه هبا(ً ،((4
دجما هلا وكوهنا -عندهمً -
سنذكر بعض هذه اآلراء لالستدالل هبا عىل هذا الرأي وهي:
( ((4خالد عبد الرمحن العك ،أصول التفسري وقواعده ،بريوت  -لبنان :دار النفائس ،ط1406 ،2هـ/
1986م ،ص .34
( ((4أبو عبد اهلل املقري ،القواعد ،حتقيق :أمحد بن عبد اهلل بن محيد ،معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث
اإلسالمي ،مكة املكرمة  -اململكة العربية السعودية :جامعة أم القرى ،دون طبعة ،دون تاريخ ،ج ،1
ص  ،108وخالد بن عثامن السبت ،قواعد التفسري ،مصدر سابق ،31 :وحممد صدقي البورنو ،الوجيز
يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ،بريوت  -لبنان :مؤسسة الرسالة ،ط1416 ،4هـ1996 /م ،ص .20
( ((4ظ :أمحد بن حممد الفيومي ،املصباح املنري ،بريوت  -لبنان :مكتبة لبنان ،ط1987 ،1م ،ص ،195
وأمحد الزيات ،املعجم الوسيط ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .748
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 -1قال الربكتي (ت1395هـ) يف كتابه (قواعد الفقه) معل ًقا عىل قول ابن نجيم
احلنفي يف التفريق بينهام« :أما أنا فقد أطلقت يف كتايب هذا عىل كل من القاعدة والضابطة
(القاعدة) وال مشاحة يف االصطالح»(.((4
 -2قال الرهاوي احلنفي (ت بعد 942هـ)« :واعلم أن القاعدة والقضية واألصل
والضابط والقانون بمعنى واحد ،وهو أمر كيل منطبق عىل جزئياته ،ليعرف أحكامها
منه»(.((4
ويقر بوجودها ،واآلخر
فتوضح اخلالف ما بني االجتاهني ،إذ إن األول يورد الفوارق ّ
يعتربمها شي ًئا واحدً ا إذ يدخلهام يف باب الرتادف.

ﷺ ثان ًيا :األصول املنهجية للقواعد التفسريية

املصدرية واالستمداد

إن كل علم ال بدّ له من مصادر يستمد منها وجوده ،والتي تُشكل له املنابع التي تديم
بقاءه ،وختتلف مصادر االستمداد من عل ٍم إىل آخر ،وتتنوع بحسب طبيعة العلم.

و«إن نظرة باثولوجية نقدية إىل مسار إنتاج العلم الديني التارخيي العام ،يف خمتلف
ميادينه (الفلسفة وعلم الكالم ،القرآن واحلديث ،الفقه واألصول ،وغريها) ،تدل عىل أن
هذه العلوم واملعارف عىل الرغم من ارتباط كل زوجني منها م ًعا وتفاعلهام ،مل تتأسس
موحدة ،ويف النتيجة ،مل تُقطف ثامر هذه اجلهود الفكرية من شجرة
عىل قواعد دينية عامة ّ
واحدة ،يف حني أن املنهل الواحد واملنشأ الواحد جلميع العلوم املنسوبة إىل الدين جيب أن
يكون القرآن الكريم»(.((4

ويتأكّد ذلك يف بحثنا هذا ،والذي يعتمد بالدرجة األوىل عىل القرآن الكريم ،بل هو
ينطلق منه كمنبع أصيل يف احتوائه عىل الكليات ،ويف تأسيسه للقواعد ،وكذلك يف مساره
وتطبيقاته ،ويف نامذجه وتصويراته.
( ((4حممد عميم الربكتي ،قواعد الفقه ،كراتيش  -باكستان :مطبعة الصدف ،ط1407 ، 1هـ ،ص .50
( ((4حييى بن قراجا الرهاوي ،رشح املنار وحواشيه من علم األصول ،حاشية الرهاوي ،القاهرة  -مرص:
دار سعادت1315 ،هـ ،ص .20
( ((4نجف عيل مريزائي ،فلسفة مرجعية القرآن املعرفية يف إنتاج املعرفة الدينية ،ترمجة :دالل عباس ،بريوت
 -لبنان :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،ط2008 ،1م ،ص .10
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قواعد التفسري وأصوهلا املنهجية

قد مرت عملية التأصيل والتأسيس املناهجي لعلم التفسري بمخاضات،
واستقالبات ،وصعود ونزول ،إىل أن وصل إىل ما يمكن أن نسميه بـ(النضج املنهجي)،
بعد أن كانت مباحثه مشتتة ومتناثرة يف العديد من الكتب واملؤلفات ،منها ما هو خمتص
ومستقل يف تأليفه ،ومنها ما قد كان ضمن أبحاث جيمعها إطار جامع توحيدي ،ومنها ما
ُذكرت ضمن املرجعيات العامة للعلم .وسيتناول البحث أهم األصول املنهجية األساسية
واملفيدة يف تأسيس ورشح وتقعيد قواعد التفسري.
إذ يراد باألصول املنهجية« :البنى التحتية التي تبتني عليها القواعد الكلية احلاكمة
لصياغة أي منهج جديد عىل وفق منظومة تشتمل عىل فلسفة وإجراءات هتدف للوصول
إىل نتيجة متوخاة»(.((5

وقد يراد باألصول( :موارد االستمداد) ،والتي ُيستمد منها ا َملعني لإلعانة والديمومة،
وقد أشار حممد الطاهر بن عاشور (ت1393هـ) إىل ذلك بقوله« :استمداد العلم يراد به
توقفه عىل معلومات سابق وجودها عىل وجود ذلك العلم عند مدونيه ،لتكون عونًا هلم
عىل إتقان ذلك العلم ،وسمي ذلك يف االصطالح باالستمداد عن تشبيه احتياج العلم لتلك
املعلومات بطلب املدد ،واملدد؛ العون والغوث ،فقرنوا الفعل بحريف الطلب ومها؛ السني
والتاء ،وليس كل ما ُيذكر يف العلم معدو ًدا من مدده ،بل مدده ما يتوقف عليه َت َق ُّو ُمه»(.((5
فرياد باالستمداد العلمي لعل ٍم معني هو؛ توقفه عىل معارف يسبق وجودها وجوده،
حتى تكون عونًا ومعينًا يف إتقان تدوين وتكوين ذلك العلم.
ويراد باألصول املنهجية« :خطوات البناء الفكري األوىل التي تقوم عليها وسائل معيارية
الستعامل أدوات متمثلة باملناهج عىل وفق إجراءات نظرية متمثلة باألنموذج املعريف»(.((5

توصل
أما بخصوص منهجية التناول فقد «كان للمفرسين مناهج يف التفسري ،وقد ّ
ّ
كل منهم إىل قواعد وضحت له يف فكره ،فكانت هادية له يف تفسريه ،سوا ٌء أذكر هذه
تصوره ،والباحث يالحظ
القواعد وأباهنا
منهجا له ،أو مل يذكرها ،لكنّها كانت ماثلة يف ّ
ً

( ((5عدي جواد احلجار ،األسس املنهجية يف تفسري النص القرآين ،كربالء  -العراق :قسم الشؤون الفكرية
والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة ،ط2012 ،1م ،ص .26
( ((5حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،تونس  -تونس :الدار التونسية للنرش ،ط1984 ،1م،
ج  ،1ص .18
( ((5عدي جواد احلجار ،األسس املنهجية يف تفسري النص القرآين ،مصدر سابق ،ص .26
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بعضا،
ذلك من خالل ما قدّ م يف تفسريه من فهم يف كتاب اهلل .وتابع كثري منهم بعضهم ً
واعتنى بعضهم بجمع األقوال واآلراء ،واعتنى بعضهم باملتن اللغوي ،وبعضهم باملسائل
الفلسفية ،وبعضهم بالظواهر الكونية وما يف القرآن من إشارات إليها»(.((5
فإن لقواعد التفسري أصول منهجية قد استُمدت منها ،وال يمكن لعلم أن يقوم
مستقلاًّ من دون موضوع وغاية وموارد استمداد ،و ال بدّ للباحث يف قواعد التفسري من
الوقوف عىل أصول استمدادها ،وهي ما يعرف باألصول املنهجية هلا ،وهذا ما سيتطرق له
البحث لتوضيح وتبيني األصول املنهجية لقواعد التفسري.

األصول املنهجية لقواعد التفسري

إن عملية البحث عن األصول املنهجية للقواعد التفسريية تضعنا أما مستويني من
األصول مها:
األول :األصول املنهجية الرئيسة (األولية).
الثاين :األصول املنهجية الثانوية.
وهذان املستويان من األصول هو ما سيتناوله البحث يف مطالبه القادمة.

األصول املنهجية الرئيسة (األولية)

لقد ذكر املختصون عدة مصادر يمكن للمفرس أو الباحث استخراج القواعد
التفسريية منها( ((5وهي:

 -1القرآن الكريم

إن القرآن الكريم «هو كتاب اهلل تعاىل الذي نزل بطريق الوحي لف ًظا ومعنى عىل
رسوله حممد  Kبلسان عريب ،ونقل إلينا نقلاً
متواترا ،والذي تضمه د َّفتا املصحف
ً
الرشيف البادئ بسورة الفاحتة واملنتهي بسورة الناس ،وجاء تنزيله منجماً استغرق ثالثة
وعرشين عا ًما ،وتم تدوينه يف حياة الرسول الكريم وحيتوي عىل مائة وأربعة عرش سورة
توزعت عىل ثالثني جز ًءا»(.((5
ّ
( ((5عبد الرمحن امليداين ،قواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل عز وجل ،دمشق  -سوريا :دار القلم ،ط،5
2012م ،ص .12 - 11
( ((5ظ :حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ص .216 - 215
( ((5مصطفى الزملي ،وعبد الباقي البكري ،املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية ،بغداد  -العراق :وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي ،ط1986 ،1م ،ص .64
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إن القرآن الكريم «هو أصدق مرجع ،وأصح مصدر يرجع إليه يف تقنني القوانني،
واستخراج األصول؛ ألن العربية مل تشهد كتا ًبا أحيط بالعناية ،واكتشف بالرعاية منذ زمن
مبكر ،فحوفظ عىل تراكيبه ،وأحصيت كلامته وحروفه ،وكيفية ترتيله بلهجاته ،مع إتقان
ٍ
متناه يف التلقني ،ودقة بالغة يف األخذ واألداء مثل القرآن الكريم»(.((5
وتتجلىّ مصدرية ومرجعية القرآن الكريم يف مجلة قواعد تفسريية مهمة كـ«قاعدة
إرجاع املتشاهبات إىل املحكامت»( ،((5وغريها من القواعد القرآنية األخرى الرصحية ،أو
املروية ،أو املصطادة ،أو املستنبطة.

إن القرآن الكريم مصدر املعارف األول ،ومصدر الترشيعات بال منازع ،ثم إن
فهمه أو عدم فهمه من قبل البرش ال ولن يؤثر عىل كونه مصدر املعارف األول؛ إذ إن لكل
موضوع طبيعته اخلاصة به ،فعدم الفهم عند البعض لن يؤثر عىل مكانة القرآن مطل ًقا.

 -2السنة

وقد «ذكر علامء املسلمني -وال سيام علامء األصول -أهنا ما صدر عن الرسول K
من قول أو فعل أو تقرير ،فقالوا :ثبت هذا احلكم بالسنة ال بالكتاب ،وعليه فإن السنة عند
األصوليني دليل من أدلة األحكام وعند الفقهاء حكم رشعي يثبت للفعل بالدليل»(.((5
«توجد أحكام وقوانني عامة وجمملة يف القرآن ،وألجل معرفة تفاصيلها ال بدّ من
الرجوع إىل السنة .وقد بينّ القرآن عموم العبادات واملعامالت والقوانني اجلزائية واإلرث
والزواج والطالق وغريها ،فألقيت مسؤولية البيان عىل عاتق النبي  Kومن بعده عىل
أهل بيته الكرام  .Aوال يمكن استيعاب األحكام اجلزائية هلذه املوارد إلاَّ بتفسري اآليات
اعتام ًدا عىل الروايات»(.((5

إن السنة هي املصدر الثاين من مصادر االستمداد يف الرشيعة ،ويف باقي العلوم
ٍ
ٍ
بشكل خاص؛
بشكل عام ،وتتأكد يف مورد القواعد التفسريية
الرشعية ،بل وبكل ما يتعلق هبا
ٍ
لكثري من اآليات القرآنية.
ألهنا املبينة ملا أمجله القرآن الكريم ،والشارحة واملفرسة واملؤكدة

( ((5مهدي املخزومي ،مدرسة الكوفة وهنجها يف دراسة اللغة والنحو ،القاهرة  -مرص :رشكة مكتبة ومطبعة
مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص ،ط1958 ،2م ،ص .51
( ((5حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ص .216 - 215
( ((5حسن الربيعي ،املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية ،النجف األرشف  -العراق :املكتبة القانونية ،ط،1
2009م ،ص .40
( ((5حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ص .37
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 -3البدهييات العقلية

إن «من القواعد العقلية معرفة أحكام العقل البدهيية وأحكامه النظرية الربهانية،
ومتييزها عن املغالطة واجلدل املنجرين إىل السفسطة واملكابرة»(.((6

وأجىل مصداق عىل مصدرية البدهييات العقلية هو« :لزوم مراعاة قواعد اللغة
العربية لفهم القرآن»(.((6
فـ«البداهة أول كل يشء ،وما يفجأ من األمر ،والبدهية :املعرفة جيدها اإلنسان يف
نفسه من غري إعامل للفكر وال علم بسببها»(.((6
ف هبا وال يحُ تاج يف تأييدها إىل قضايا أبسط منها ،مثل أنصاف
إن «البدهيية قضية اعترُ ِ َ
األشياء املتساوية متساوية»(.((6

قال اجلرجاين (ت816هـ)« :البدهيي :هو الذي ال يتوقف حصوله عىل نظر وكسب،
ٍ
حدس أو جتربة أو غري ذلك أو مل حيتج ،فريادف الرضوري.
سواء احتاج إىل يشء آخر من
أخص من الرضوري كقصور
وقد يراد به ما ال حيتاج توجه العقل إىل يشء أصلاً فيكون
ّ
احلرارة والربودة ،وكالتصديق بأن النفي واإلثبات ال جيتمعان وال يرتفعان»(.((6
وقد ذكروا للبدهييات قسمني من حيث مصدر البداهة مها:

األول« :ما جاءت بداهته من حيث إن النص الثاين نتيجة هبية للنص األول مثل:
{ َف ِصيام ثَلاَ َث ِة َأيا ٍم فيِ الحْ ج وسبع ٍة إِ َذا رجعتُم} .حيث قال بعدها{ :تِ ْل َك عَشرَ ٌة ك ِ
َام َل ٌة}.
َ ِّ َ َ ْ َ
َّ
َ َ ْ ْ
َ ُ
َ
وهي نتيجة حسابية ال حتتاج إىل أكثر من توجه العقل ويستند إدراكها إىل النص األول مع
التوجه العقيل األول إلدراكها»(.((6

الثاين« :ما جاءت بداهته من التوجه العقيل األويل دون استناد إىل نص سابق كمقدمة
له ،مثلُ { :ث َّم إِ َّنك ُْم َب ْعدَ َذلِ َك لمََ ِّيت َ
ُون} .فإن إدراك هذا األمر البدهي معلوم ال حيتاج إىل أكثر
( ((6عيل أكرب السيفي املازندراين ،دروس متهيدية ،مصدر سابق ،ص .140
( ((6حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ص .216 - 215
( ((6فهد بن عبد الرمحن الرومي ،البدهيات يف القرآن الكريم دراسة نظرية ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية :مكتبة التوبة ،ط1997 ،1م ،ص .9
( ((6أمحد الزيات ،املعجم الوسيط ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .44
( ((6الرشيف اجلرجاين ،التعريفات ،مصدر سابق ،ص .241
( ((6فهد بن عبد الرمحن الرومي ،البدهيات يف القرآن الكريم ،مصدر سابق ،ص .12-11
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توجها أول ًّيا حتى ولو مل يسبقه نص يقرره أو يؤدي إليه بالرضورة»(.((6
من توجه العقل
ً

إن البدهييات أو (البدهيات) تعد من مصادر االستمداد املهمة يف مجيع املوارد جلملة
من العلوم ،وقضايا الفهم والتعامل ،وكذلك فإهنا تُعد مورد استمداد مهم يف موضوع
القواعد التفسريية ،وبذلك نفهم بأنه ال يمكن الغفلة عنها أو إمهاهلا وذلك ألمهيتها الكبرية.

 -4القطعيات واملسلامت الرشعية

قال اجلرجاين (ت816هـ) عن ا ُملسلامت« :وهي قضايا ت َُس ّل ُم من اخلصم ويبنى
عليها الكالم لدفعه سواء كانت مسلمة بني اخلصمني أو بني أهل العلم كتسليم الفقهاء
مسائل أصول الفقه»(.((6
ومثاهلا« :قاعدة لزوم مراعاة القراءة الصحيحة واملعتربة يف تفسري القرآن»(.((6

«ومن أمثلة املسلامت االحتجاج عىل اخلصم بام ال جيد ُبدًّ ا من التسليم به ،فحني
احتج إبراهيم عىل ا َمل ِلك بأن الرب هو الذي يحُ يي و ُيميت ،كا َب َر وأنكر التسليم بذلك فغالط
ٍ
بقضية ُمسلمة ال يستطيع امللك إنكار هذه
وادعى أنه يحُ يي و ُيميت َف َر َد عليه إبراهيم C
ِ
سلم إلثبات املعاد
القضية { َف ُب ِه َت ا َّلذي َك َف َر} .ومن أمثلة ذلك االحتجاج باملبدأ وهو ُم ٌ
عىل من ينكره»(.((6
وقد قسمها الشيخ حممد رضا املظفر (ت1383هـ) إىل عامة وخاصة ووضح كل
ٍ
واحد منها بام يتيرس فهمها والعمل وفقها(.((7

فالقطعيات واملسلامت وبقيد (الرشعية) تعد من أهم مصادر االستمداد يف موضوع
قواعد التفسري؛ ملا هلا من أمهية كوهنا حتاكي الذات اإلنسانية ،وتتامشى مع اساسيات فطرته
السليمة.

 -5االرتكازات العقالئية

إن االرتكاز أو املرتكز هو السند و املتكأ ،فيمثل ذلك العوامل املساندة املوجودة
عقلاً  ،والتي تتعلق بالقضايا العقلية املتساملة.
( ((6فهد بن عبد الرمحن الرومي ،البدهيات يف القرآن الكريم ،ص .12
( ((6اجلرجاين ،التعريفات ،مصدر سابق ،ص .241
( ((6حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ص .216-215
( ((6فهد بن عبد الرمحن الرومي ،البدهيات يف القرآن الكريم ،ص .11-10
( ((7ط :حممد رضا املظفر ،املنطق ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .352
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ومثاهلا :ختصيص وتقييد الكالم العام واملطلق للمتكلم ،وذلك عن طريق استعامل
املخصصات واملقيدات املتعارفة ،كـ«قاعدة التخصيص وتقييد الكالم العام واملطلق
للمتكلم عن طريق املخصصات واملقيدات»(.((7

يقول السيد عبد األعىل السبزواري (ت1414هـ) « :قد استقرت السرية العقالئية
عىل االعتامد عىل الظواهر يف املحاورات واملخاصامت واالحتجاجات ويستنكرون عىل من
ّ
يستدل به
أهم األصول النظامية املحاورية (نظام التفاهم) بحيث
خت ّلف عن ذلك .وهذا من ّ
ال عليه»( .((7ويدخل يف هذا البحث ختصيص العام بقرائن متنوعة كاحلس والعقل والعرف.

وحول ذلك يقول الغزايل (ت505هـ) « :فعادة الناس تؤ ّثر يف تعريف مرادهم من
ألفاظهم ،حتى إن اجلالس عىل املائدة يطلب املاء ،يفهم منه :ال َعذب البارد»(.((7
مصدرا لالستمداد؛ هو سرية العقالء التي جرت
ودليل كون املرتكزات العقالئية
ً
وفق ذلك ،واعتمدت عليها يف حماوراهتا وتعامالهتا.

 -6اللغة العربية وآداهبا

كثريا
إن ذلك يعني ويراد به« :علم اللغة ،واملعاين والبيان ،والرصف والنحو ،فإن ً
من القواعد مستلهمة منها»(.((7

أي« :معرفة مقاصد العرب من كالمهم ،وأدب لغتهم ،فإن القرآن كالم عريب
واملعني
فكانت قواعد العربية طري ًقا لفهم معانيه وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم،
ّ
بقواعد العربية؛ جمموع علوم اللسان العريب ،وهي فن اللغة والترصيف ،والنحو واملعاين
والبيان وغري ذلك»(.((7
«إن معاين القرآن ومعارفه العالية ومطالبه الشاخمة ال تُدرك و ال تُفهم إلاَّ بطريق
العلم بألفاظه ومفرداته والقواعد املبتنية عليها اخلطابات واآليات القرآنية .فإن القرآن إنام
ن ُّزل بلسان قوم العرب ،حتى يتحقق به تبيني حدود اهلل وأحكامه وتفهيم املعارف احل ّقة

( ((7حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ص .216-215
( ((7عبد األعىل السبزواري ،هتذيب األصول ،بريوت  -لبنان :الدار اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع،
ط1406 ،2هـ ،ج  ،2ص .66
( ((7أبو حامد الغزايل ،املستصفى من علم األصول ،حتقيق :محزة بن زهري حافظ ،املدينة املنورة  -اململكة
العربية السعودية :رشكة املدينة املنورة للطباعة ،ط1406 ،1هـ ،ج  ،2ص .350
( ((7حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،ص .216-215
( ((7خالد عبد الرمحن العك ،أصول التفسري وقواعده ،مصدر سابق ،ص .43
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اإلهلية للناس ،فلو مل يكن القرآن بلسان القوم مل يفهموه حتى هيتدوا هبدايته»(.((7

فاللغة العربية اخلالصة تُعد من أهم مصادر االستمداد يف جمال التفسري ،ويف جمال بناء
وفهم قواعد التفسري.

 -7أصول الفقه

أما أصول الفقه «فلم يكونوا يعدونه من مادة التفسري ،ولكنهم يذكرون أحكام
األوامر والنواهي والعموم ،وهي من أصول الفقه فيحصل أن بعضه يكون مادة للتفسري،
وذلك من جهتني :إحدامها أن علم األصول قد أودعت فيه مسائل كثرية هي من طريق
استعامل كالم العرب وفهم مواد اللغة ،وقد أمهل التنبيه عليها علامء العربية مثل مسائل
الفحوى ومفهوم املخالفة ،وقد عدّ الغزايل علم األصول من مجلة العلوم التي تتعلق
بالقرآن وبأحكامه ،فال جرم أن يكون مادة للتفسري .اجلهة الثانية ،أن علم األصول يضبط
قواعد االستنباط ويفصح عنها؛ فهو آلة للمفرس يف استنباط املعاين الرشعية من آياهتا»(.((7
وقد ُجعل (علم األصول) من مصادر االستمداد يف موضوع قواعد التفسري،
وأضيف إليها بعد أن أصبح لعلم (أصول الفقه) مدخلية كبرية يف جمال التفسري عمو ًما ،ويف
ٍ
بشكل خاص.
جمال موضوع قواعد التفسري

 -8النقل

إن املراد به هو النقل اخلاص كـ«بعض املواضيع املنقولة عن صحابة النبي K
اخلاصني ،نظري ما نُقل يف بعض األحاديث عن اإلمام عيل  Cباستنطاق اآليات القرآنية
عن طريق ٍ
آيات أخرى ،ولزوم مراعاة النظام والرتابط بني اآليات يف التفسري»(.((7

خاصا
خاصا؛ إذ قد يكون احلديث ًّ
خاصا ،وتارة يكون املنقول ًّ
فتارة يكون النقل ًّ
ِ
ٍ
خاصا موجو ًدا يف
ًّ
بشخص معني سمعه أو نُقل إليه ،وهو الذي أشاعه ،وقد يكون علماً
دوهنا أصحاب األئمة عنهم ،وما شاكل ذلك.
حديث أو كتاب خاص كالكتب التي ّ
ويراد بالصحابة اخلاصني :الصحابة العدول ،سوا ًء للنبي  ،Kأو لألئمة
املعصومني .A

( ((7عيل أكرب السيفي املازندراين ،دروس متهيدية ،مصدر سابق ،ص .145
( ((7خالد عبد الرمحن العك ،أصول التفسري وقواعده ،مصدر سابق ،ص  ،45وحممد الطاهر بن عاشور،
التحرير والتنوير ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .16
( ((7حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق.216-215 ،
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وبشأن القرآن الكريم وما يتعلق به ،فإن لدينا أحاديث صحيحة وردت عن أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،Cبأنه هو األعلم واألقدر عىل فهم القرآن الكريم قاهلا النبي
األكرم  Kبحقه.

األصول املنهجية الثانوية

وتسميتها بالثانوية؛ ألهنا تعتمد عىل املصادر األولية يف وجودها ،وإن كان من
حرصا ،وهذه
ضمنها كتب خمتصة بالتفسري والقرآن ،إلاَّ أهنا مل تؤلف حول قواعد التفسري
ً
األصول تتمثل بـ:

 -1املصنفات واملؤلفات املستقلة

فـ«بعد شعورهم باحلاجة الستقالل التدوين لألسس املنهجية ،ألف مجاعة من أهل
العلم كت ًبا هبذا العلم ،مشريين إىل رضورة توظيف ضوابط خاصة حتكم العملية التفسريية
من خالل هذه األسس التي قد وسمها بعضهم بأصول التفسري أو القواعد التفسريية،
ومل تكن هذه املصنفات عىل نسق واحد من الرتتيب ،أو من حيث املادة العلمية؛ إذ إهنا
كانت بمنزلة إرهاصات العملية التأسيسية ،كام هو احلال يف أي مرشوع بناء نظري لعملية
فكرية»(.((7
ٍ
كتاب ما يف موضو ٍع غري مشبع تتملكه حالة حب التوسع
إن كل من يتصدى لتأليف
فيه( .((8وبذلك تم تأليف كتب هتتم بالضوابط التفسريية تباينت اسامئها ما بني كوهنا أصول
أو قواعد ،إلاَّ أن استقر العنوان األخري عىل أن يطلق عليها مصطلح قواعد التفسري.

 -2مصنفات علوم القرآن

إذ قد احتوت مصنفات علوم القرآن عىل الكثري من األصول املنهجية اخلاصة
بالتفسري والقواعد التفسريية.

«إن مصنفات علوم القرآن تناولت يف ثناياها الكثري مما خيص أسس التفسري؛ إذ إن
أسس التفسري تدخل يف عموم علوم القرآن ،فمنها ما محل تفصيالت عن هذا املوضوع،
مر عليه استطرا ًدا»(.((8
ومنها ما ّ
( ((7عدي جواد احلجار ،األسس املنهجية يف تفسري النص القرآين ،مصدر سابق.72 ،
( ((8ط :حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،مصدر سابق ،ج ،1ص .46
( ((8عدي جواد احلجار ،األسس املنهجية يف تفسري النص القرآين ،مصدر سابق ،ص .98
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متناثرا يف طيات
فـ«مبحث قواعد التفسري حظي بعناية املسلمني قديماً  .إلاَّ أنه كان
ً
الكتب املختلفة»(.((8

نعم ،إن هناك مجلة من قواعد التفسري موجودة يف كتب علوم القرآن بفروعه املختلفة
وأبحاثه املتنوعة ،وهذا مما ال غفلة عنه بسبب العالقة فيام بينهام ،والتي هي عالقة اجلزء
بالكل.

 -3املصنفات التفسريية (كتب التفسري)

إن املصنفات التفسريية يراد هبا باخلصوص؛ مقدمات التفاسري التي احتوت عىل ذكر
األصول املنهجية للقواعد التفسريية.

فهذه املقدمات اختصت ببيان األصول املنهجية التفسريية و«مراحل تطورها
ومعاجلة موضوعها ،وتأصيلها بوصفها علماً مستقلاً له وظيفته التنظريية املهمة يف العملية
التفسريية التي تأهله لالستقالل يف مدونات خاصة يرجع إليها املفرس والباحث ،لضبط
العملية التفسريية أسوة بسائر العلوم ،وال سيام وأن التفسري أسمى العلوم وأمهها بلحاظ
رشف موضوعه ،وأمهية متعلقاته»(.((8
فإن قواعد التفسري منثورة بني تفاصيل وطيات كتب التفسري ملن يريد البحث عنها
أو االستزادة منها(.((8
لقد كانت «نشأة قواعد التفسري مواكبة لعلم التفسري ،إلاَّ أهنا كانت متفرقة ومنثورة
ضمن كتب التفسري ،ثم ازدادت بازدياد كتب التفسري»(.((8

لقد تناولت كتب التفسري ،وباخلصوص يف مقدماهتا أصول التفسري وقواعده،
واملنهجية التي سيسري وفقها املؤلف ،واألسس والضوابط ،والطريقة واملنهج ،ثم ويف
جمال التطبيق التفسريي عىل مجلة من اآليات مل يغفل عن ذكر القواعد التفسريية املهمة التي
تتطابق وتتزامن مع املقام التفسريي.

( ((8حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،ص .213
( ((8عدي جواد احلجار ،األسس املنهجية يف تفسري النص القرآين ،مصدر سابق ،ص .98-97
( ((8ظ :خالد بن عثامن السبت ،قواعد التفسري مج ًعا ودراسة ،مصدر سابق ،ص .35
( ((8حممد عيل الرضائي ،منطق تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ص .213
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عبدالقادر بن فطة*

ﷺ مدخل

لقد رضب النحو املغريب بأصالته أعامق الدرس اللغوي ،ه َّيأ له القرآن
املتنوعة .ولعل من معامل األصالة أنه أمدّ الرتاث
املقومات الحتضان تراكيبه ّ
ّ
اللغوي بالثوابت التي تنري احلقل اللغوي ،هذا ما أدركه نحاة املغرب فضبطوا
أصوهلا ،وق ّيدوها بمعايري خاصة كمعيار االستدالل واالحتجاج عىل منوال
األصوليني يف طريقة استقراء النصوص.

فقد رصدوا حركته يف الدرس اللغوي ،فاهتموا بمسائله للتنظري والتقعيد
والتعليم ،فقد شكّلت مؤ ّلفاهتم كابن م ٍ
عط صاحب األلفية التي تأثر هبا ابن مالك،
ُ
واملكودي يف الرشح الكبري والصغري ،واملختار الشنقيطي يف شايف الغليل ،الذين
تركوا ذخرية نحوية أتت ملكة املتع ّلمني حظها من الفائدة العقلية واملتعة الوجدانية.

السؤال املطروح هل قدّ م نحاة املغرب مادة علمية غزيرة حيتاج إليها كل
من يمت إىل علم النحو بصلة؟
*أستاذ حمارض ،جامعة مصطفى اسطمبويل يف معسكر ،اجلزائر .الربيد اإللكرتوين:

aek055@hotmail.fr
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ﷺ أولاً  :فضل القرآن عىل النحوي املغريب

ليوزع
شكّل القرآن الكريم موق ًفا مهماًّ للعقل أمام ما حيتويه من علوم لغوية وكونية ّ
جهوده املعرفية لتكون هذه العلوم منصهرة يف لبنة واحدة .فام من علم إلاَّ وكان القرآن
خيص كل املعارف التي برزت يف
الكريم هو احلقل الذي ينبعث منه هذا العلم .وهذا األمر ّ
الرتاث اإلسالمي والعريب ،وعىل رأسها علم النحو ،فكان النص القرآين املنطلق احلقيقي
له من خالل التعامل معه.
لقد كانت هناك مسائل نفيسة جتمع بني العلمني النحوي والرشعي ،قال ابن رشد
احلفيد (595هـ) وهو يفرق بني صنفي من العلوم« :علوم مقصودة لنفسها وعلوم ممهددة
يف تعلم العلوم املقصودة»(((.
وكان ح ّيز الدرس النحوي مهماًّ ألن االستدالل عىل األحكام الرشعية متو ّقف عىل
صحيحا،
ً
فهم النص الرشعي ،فال يمكن استنباط األحكام الرشعية إلاَّ بفهم النص فهماً
ومق ّيدً ا بضوابط نحوية تتحكّم فيها قواعده املرتبطة باإلدراك والبيان الناجتة عن استقراء
نظام اللغة العربية ،ومعرفة أنامطها يف األداء والتخاطب .فالنحو سبيل الستيعاب الكالم
وإدراك العلوم ،أمدّ هم بمناهج تساعدهم يف صياغة آرائهم ،وتسديد اجتهادهم.
توجهات النحاة يف توظيف ملكاهتم
إن اإلسهاب يف إظهار قواعد النحو هو من ّ
يف التعامل مع القرآن الكريم ،فهو مرتبط يف مدلوله بعلم اللغة «أما علم اللغة فهو متع ّلق
بالقوانني التي حتكم دالالت األلفاظ والرتاكيب»(((.

كرس نحاة املغرب مبدأ التبعية للقرآن بالوعي والفهم قصد تطويره ،وجعله
لقد ّ
ّ
وحل عقده ،وقد سلك علامؤه االجتاه
منارا يبعث شعاعه لكشف فلسفة هذا العلم
ً
العلمي لإلفهام واإلقناع يف حتليل مسائله ،فاستقرؤوا الرتاكيب النحوية الواردة يف القرآن
قياسا يثبتون هبا القواعد للتعليل واإللزام ،وكانوا «حيسون
الستخالص األصول ،فكانت ً
تفوقهم رغم بعدهم،
يعوضوا ذلك بتأكيد ّ
بنوع من التخ ّلف عن املشارقة ،فحاولوا أن ّ
يتعصبون للغة ،حيث يفتنون علم النحو ويقتلون
وسبقهم رغم غربتهم ،ومن هنا نراهم ّ
درسا وتألي ًفا»(((.
ً
((( القايض أبو الوليد ابن رشد احلفيد ،الرضوري يف صناعة النحو ،حتقيق :منصور عيل عبد السميع ،مرص:
دار الصحوة ،ط ،2010 ،1ص .31
((( حممد بن تاويت ،حممد صادق العفيفي ،األدب املغريب ،بريوت :دار الكتاب لبنان ،ط  ،1969 ،2ص.60
((( الفارايب ،إحصاء العلوم ،حتقيق :عثامن آمني ،مرص :دار الفكر العريب ،ط ،1949 ،2ص.45
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وقد ارتكزوا عىل التأويل بإعامل املنطق واالجتهاد يف فهم النصوص والوصول إىل
استقرت لغته لدهيم،
تأسس عليه هو النص القرآين بعد أن
ّ
التخرجيات .فاملنطلق الذي ّ
فوقفوا عىل دراسة القضايا املتع ّلقة باجلمل ملعرفة األسس ونظامها يف السياق .فقد متكّنوا
من إبراز مستويات اجلملة الثابتة واملتغيرّ ة.
ومل يقف الدرس النحوي عند البحث يف اجلملة ،بل جتاوز ذلك إىل الكشف
عرج هذا
عن أنامطها ما يعكس ّ
تطور اللغة ونشاط أصحاهبا ورضورة التجديد .كام ّ
العلم عىل قوانينه وأصوله ،ومعرفة مناهجه التي هنجت فال تزيغ عنها ،وحتفظ الرسوم
التي رسمت له ،ما يعكس عظمة لغة القرآن التي راعت الرتاكيب وداللتها من منطوق
ومكتوب ،كأنّه اللغة بعينها هذا ما عبرّ عنه ابن خلدون (808هـ)« :النحو هو علم
العربية»(((.
ِ
يكتف بالكلمة املفردة ،بل
فقد أثبت النحو يف نظر نحاة املغرب صبغة شاملة فهو مل
منهجا لتحليل اجلمل عىل معايري ثابتة تستمد موضوعيتها من مصادر اللغة ،كاش ًفا
أصبح
ً
مستثمرا ما أنتجته قرائح العرب
عن أنساق تركيبية بديعة ،جام ًعا األبنية الكلية للنص،
ً
وعبقريتهم ،يصب ك ّله يف نظام لغوي مشتملاً عىل ّ
كل االستعامالت اللغوية ذات األنامط
املختلفة.
فعلم النحو هو تابع ل ّلغة بيد أنّه يتحكّم يف قواعده اإلعرابية وداللتهاّ .
إن االهتامم
به دليل عىل نضجهم اللغوي خاصة عند جودي بن عثامن وعبد املالك بن حبيب السلمي
(528هـ) وابن السيد البطليويس (238هـ) ،فقد محوا اللغة من اللحن واالبتذال فهاجروا
إىل املرشق ،واحتكوا بكبار النحاة خاصة الكوفيني منهم كالكسائي والفراء وأخذوا عنهم،
ومنحوا القدرة للمهتمني هبا من الولوج يف أرساره واستقراء حقائقه واحلرص عىل بيئته
حتقي ًقا وتوثي ًقا ،ما جعل علم النحو ينشأ عىل يد كبار العلامء كابن ٍ
معط (628هـ) وابن
لتستقر ضوابطه ومضامينه يف كتبهم ،وكان معيارهم اللغوي اإلتقان
آجروم (723هـ)
ّ
والدّ قة لضبط القواعد لذلك حمّصوا الكالم ،ومل يقبلوا إلاَّ ما يناسب األقيسة العربية
الفصيحة.
توجهات مؤ ّلفيها ،إلاَّ ّ
أن طبيعة علم النحو
لقد كثرت املؤ ّلفات رغم اختالف ّ
يملك آليات جعلته يفرض عىل أصحابه املعارف اللغوية املد ّعمة بامللكات لضبط حمتوياته
ومقاصده .والظاهر من مؤ ّلفاهتم أنهّ م فهموه فهماً عمي ًقا العتامدهم عىل لغة القرآن ،ما

((( ابن خلدون ،املقدمة ،حتقيق :حممد الدرويش ،دار العرب ،ص.532
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جعلهم يرفعون عن اللغة االضطراب يف تراكيبها ،وتوضيح مراميها ،والكشف عن إعجاز
القرآن.
ّ
ولعل معرفة نحاة املغرب ألرسار هذا العلم جعلهم يدركون أساليب التعبري عىل
نحو تلقائي ومن واقع اللغة وما ينفرد به القرآن من نظام متكامل نحو ًّيا.

فلغة القرآن جتمع بني الذوق والنظام العقيل ،فأثرت علم النحو بطرق األداء،
فوسائل التعبري «لغة القرآن الكريم للسان العريب املبني ،وقد كانت أساليبه يف قراءاته املوثق
النموذج الذي اعتمد عليه أئمة النحو يف الوصف والتقعيد»((( ،هي املثال األعىل ،فاجتهاد
نحاة املغرب يف التأليف ورشح املتون ،منبعهام عمق اللغة فإذا زاغت عنها حلقها اخللل،
وأصاهبا االبتذال.

فقد أفاضوا يف موضوعات كثرية ،وأعملوا عقلهم يف استنباط القواعد واألحكام،
فحدّ دوا الوظائف النحوية لألنامط الرتكيبية الذي شهدها االرتقاء اللغوي ،وتأكيد وجوب
وضع النحو العريب ومتحيصه ليصبح أداة إحيائية ،من أجل تيسري أغوار اخلطاب اللغوي
الصحة النحوية،
واألديب م ًعا ،وإخضاعه لنظام لغوي خال من التعقيد
والتعسف ،وحي ّقق ّ
ّ
اعتام ًدا عىل لغة القرآن يف حتديد العالقات األساسية يف اجلملة عىل أساس أنهّ ا وظائف،
يؤ ّدهيا ّ
مكون بحسب ارتباطه ملا بعده وما قبله.
كل ّ
فنظرا ألمهية الدرس النحوي ،اعتنوا ّ
بكل ما يتع ّلق بنحو القرآن للتوصل إىل
ً
املقاصد من خالل ما تضمره الرتاكيب بغية تأصيل املعايري يف استنباط األحكام الناجتة عن
لتطور الزمن ،وتالقي الفكر العجمي مع الفكر اإلسالمي .حينها أدركوا
تغيرّ الواقع وف ًقا ّ
الصلة القوية بني النحو والنص ألنهّ ا تقودهم إىل فهم أرسار النص والوقوف عىل الفكرة
اجلوهرية ،وحتديد الغاية.
وقد حدّ د النحاة رشو ًطا يف التعامل مع نحو القرآن ،أن يكون النحوي صاحب علم
لغوي ومعرفة بالقرآن والسنة معرفة دقيقة ،والتبصرّ يف اخلوض يف قضايا النحو الذي فتح
باهبا سيبويه يف إخراج املسائل من حيز اإلشكال إىل حيز الوضوح والتجيل.
وأن تكون النظرة علمية مؤسسة عىل تعيني األنامط النحوية املتوخى إيضاحها يف
السياق ،وتظهر فطنته يف إبراز اجلوانب الداللية يف املواطن املختلفة من النص التي تتامشى
التطرق إىل داللة االقتضاء ،وهي نوع من
مع األنساق .وال يتو ّقف العمل هنا لرضورة
ّ

((( حممد املختار ولد أ ّباه ،ه تاريخ النحو العريب يف املرشق واملغرب ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،2
1429هـ ،ص.575
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مضمرا إ ّما لرضورة صدق املتك ّلم وإ ّما لصحة وقوع
أنواع اإلشارة ،وهي ما كان العامل فيه
ً
امللفوظ به.
ما يمكن قولهّ :
إن مقدار البحث النحوي من خالل هذه الرشوط أنّه استثمر القواعد
اللغوية التي هي أهم مباحث الدرس النحوي يف الرتاث العريب.

فالتصور النحوي عند نحاة املغرب أساسه االعتناء باجلملة واللفظ ،والصياغة
ّ
التصور النحوي دليل
لتحقيق اإلعراب حتى تتّفق مع التأصيل والتجديد ،فاإلعراب يف
ّ
للتطور والتغيرّ حسب العامل ،ولذا فقد نال اإلعراب عناية فائقة
املعنى ،وهو خاضع
ّ
حماولني يف ذلك حتديد داللته وتوليدها.

توصلوا إليه امتاز
فقد حكّموا منطق اللغة يف تناوهلم الدرس النحوي ،فالذي ّ
بالنضج ،انبعث من إحاطتهم باللغة عىل أنهّ ا وسيلة للفهم واستنباط األحكام .فقد اهتدوا
بفطنتهم إىل اإلبانة عن كثري من أرسار هذه الدرس ،وهذا ما نجده مبثو ًثا يف كتبهم .فكانت
املادة القرآنية برهانًا عىل تناسق فاعلية علم النحو يف الثقافة اللغوية يف املغرب العريب،
والنشاط الفكري ،إ ّما عىل املستوى املنهجي أو عىل املستوى اإلجرائي.
ّ
اختط منهجه من القرآن الكريم ،و ُأدخل يف بناء النظام اللغوي
فالدرس النحوي
للعربية .فكانت أبوابه ذات طابع ثابت ،وموضوعاته تأخذ الصدارة يف الدراسات ذات
عنرصا يف التفكري ووسيلة يف نقل املفاهيم لغزارة
الصلة بالعلوم العقلية .فجعله القرآن
ً
املعاين واملقاصد ،وصار لغة املصطلحات العلمية لدى املدارس النحوية وأصحاب
القراءات .فوجدوا يف مكوناته الغاية يف حتقيق املعاجلة املنطقية للتصورات املخزونة بصور
فاستقرت مفاهيمه يف داللته .فبفضل القرآن أصبح ركيزة رئيسة لدى
نضجا،
أفضل وأكثر
ً
ّ
أهل العلم من أصوليني ولغويني ومفرسين .فام قدمه القرآن للنحو املغريب من إضافة ن ّقح
املادة اللغوية لذوي االختصاص يف اللغة لتوثيق علمهم.
وتأصلت
أوج نشاطه يف حضن القرآن الكريم ،فنضجت املسائل
ّ
وجد النحوي ّ
املصطلحات .ولذلك انربى نحاة املغرب إىل وضع آليات كفيلة باحلفاظ عىل نظامه
يف الكتابة .وعظم ذلك بمالمسة ما يكتنزه النص القرآين من أنامط تركيبية .ح ّفزهم إىل
تصنيف مؤلفات تكون حصيلة ثراء استلهمه أهل النحو لينتفع به علامء اللغة والرشيعة.
فقد أمدّ القرآن الدرس النحوي املغريب بذخرية نحوية لالحتجاج بالكالم الفصيح للتأكيد
عىل مرجعيته يف املوازنات اللغوية ،واستنطاق حقيقتها املبثوثة يف الرتاث.
فقد أدرك نحاة املغرب ّ
أن يف القرآن إشعا ًعا بيان ًّيا تتبصرّ به ما بلغته الدراسات
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النحوية ،مع رضورة الوقوف عىل أحكامه الستقراء ما جاء فيها من تل ُّطف وإعجاز
وتعليل ،جتاوز كالم العرب إىل ظواهر جزئية أرست ضوابطه الكلية ،وفهم ما اعتاص من
تراكيب للكشف عن جوانب مهمة يف الدرس النحوي.
فالقرآن اإلطار الوحيد الذي يؤ ّدي به النحو متط ّلباته ،ويفسرّ مقاصدها ،وخيلق
التواصل بني النص واملخاطب .فهو ال يقف عند مضمون السياق بل حييي الشعور املالئم
مع التمتُّع بخصائص التعبري ،تلوين اخلطاب.

واجتاها
فتح النحو العريب آفا ًقا واسعة لنحاة املغرب ،فقد صار تأصيله مرشو ًعا لغو ًّيا
ً
علم ًّيا بعد أن كانت جتاو ًبا سلف ًّيا فطر ًّيا مع مؤ ّلفات املشارقة .وملا كان القرآن املرجعية التي
التفوق
ال تمُ ارى؛ فإنه هيمن عىل سائر احلقول اللغوية ،واكتسب النحو مرشوعيته عرب
ُّ
وختطي التقليد.
إن هذا النحو متحور حول مسائل اختلفت فيها املدرستان البرصية والكوفية
تفردات جديدة،
استفادت من القراءات القرآنية والشعر العريب ،فقدّ م نحاة املغرب ّ
واجتهادات متّنت العالقة مع املرجعية املألوفة ،فارتقت بالنحو إىل مستوى ٍ
راق .واقتىض
هذا الوضع أن تنضج املعاجلة إىل مستوى الدرس النحوي املرتبط بالنص القرآين و ّلد عن
طريق التأليف عالقات داخلية تشكّل حلمة النحو العريب.

وال شك أن الذي قام به هؤالء النحاة كان للكشف عن أصالة النحو وإنتاج
قوى هذا الشعور لدهيم إحلاح النص القرآين نفسه عىل
معرفة
بمكوناته وعنارصه ،مما ّ
ّ
مدارسة ما فيه؛ فأدركوا جوهر لغته ،فبقدر حرصه عليه كان حرصهم عىل تأكيد صلته
بلغة العرب.

التمسك بالرتاث وانفتاح عىل
توحد القراءة التي جتمع بني
فقد أفىض هذا الوضع إىل ّ
ّ
التوسع يف دراسة خمتلفة
حرك مباحث نحاة املغاربة باجتاه
ّ
التجديد ،إن هذا الفعل هو الذي ّ
املسائل.

ﷺ ثان ًيا:جهود النحاة يف تأصيل الدرس النحوي

لنحاة املغرب جهود جليلة ،وآثار هلا وزهنا يف اللغة .والظاهر من مؤ ّلفاهتم أنهّ م فهموه
فهماً عمي ًقا العتامده عىل معرفتهم ألرسار العربية ،جعلهم يدركون الرتاكيب النحوية ،وما
تنفرد به من نظام متكامل لفظ ًّيا ودالل ًّيا.
فقد رصدوا حركة الدرس يف احلقل اللغوي ،فاهتموا بمسائله الستنباط األحكام
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من النصوص .لذا نجدهم يعاجلون موضوعات كثرية يف كتبهم ،وأكّدوا رضورة النحو يف
إدراك أرسار الرتاكيب وداللتها .فقد سامهوا يف وضع ال ّلبنة األوىل يف تأصيل أسسه ،فلم
يغفلوا عن يشء يستحق اخلوض فيه.

أبدعوا يف طرح مسائل كثرية تشكّل ذخرية نحوية ،يغلب عليها االستقصاء
والتعمق يف التحليل ،واستنباط املبادئ واألصول من اجلزئيات .مت ّيزوا بالفطنة وحسن
ّ
مهمة
ترصيف الكالم والكشف عن املعاين بوجوه األداء وأصول اللغة ،إنهّ م يم ّثلون قفزة ّ
يف الدراسات النحوية التي اعتمد عليها العلامء والباحثون قديماً وحدي ًثا يف منهج البحث
العلمي واحلركة اللغوية.

وقد سلك نحاة املغرب االجتاه العلمي لإلفهام واإلقناع يف تأليف الكتب ،فكان
قياسا يثبتون به القواعد للتعليل والتأويل بإعامل املنطق واالجتهاد يف فهم النصوص
ً
استقرت
تأسست عليه هو النص القرآين ،بعد أن
ّ
والوصول إىل التخرجيات .فاملنطلق الذي ّ
لدى أهلها فوقفوا عند دراسة قضايا النحوية ملعرفة أحكامها ونظامها يف السياق.
كام حظيت اللغة العربية بأمهية واسعة لدهيم؛ ألن االستدالل عىل األحكام النحوية
متو ّقف عىل فهم اخلطاب اللغوي واألديب ،وهذا الفهم ينبغي أن يكون فهماً دقي ًقا ومضبو ًطا
بضوابط لغوية بحيث تُراعى فيه القواعد النحوية .فالدرس اللغوي كان بحاجة إىل النحو
وضوابطها ،فالقرآن أمدّ النحويني املغاربة بمناهج تساعدهم يف صياغة آرائهم ،وتسديد
اجتهادهم خاصة يف الرتاكيب.
فنظرا ألمهيته اعتنوا ّ
للتوصل إىل املقاصد من خالل ما
بكل ما يتع ّلق بلغة لقرآن
ّ
ً
يضمره السياق بغية تأصيل املعايري يف استنباط األحكام الناجتة عن تغيرّ النمط الرتكيبي.
فتنوعت طرق التأصيل والتجديد ،منهم من آثر النظم ،وساهم آخرون يف رشح املتون،
ّ
وأبدع ج ّلهم يف التأليف ونظم املتون ،وهذا ما سوف يتّضح يف املسائل اآلتية:

 -1نظم املتون

لقد كان نظم املتون من أبرز اإلنجازات التي قدّ مها نحاة املغرب إىل النحو العريب،
يؤصل العلم بالنسبة للطلبة .فأشادوا هبا كابن
وجد فيها املشارقة اإلشعاع النحوي الذي ّ
ٍ
كثريا من
مالك مع ألفية ابن ُمعط ،وقد مت ّيزت بالدقة يف تناول املسائل النحوية ،فأزالت ً
الغموض الذي اكتنف املصادر الكربى يف علم النحو كالكتاب لسيبويه .فأوصلت النحو
العريب إىل هيئته الصحيحة ،بحيث يستطيع طالب العلم أن يأمن ما يقرأ ،وبام يستشهد.
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فاملتون مصدر من مصادر النحو بوصفها وثيقة شاهدة عىل صحة هذا العلم .فهي
أكثر انسجا ًما مع اللغة ،فيها أصول النحو وأحكامه ،وما يوافق املقاييس دون حاجة إىل
التأويل.
ومن النحويني الذين أصلوا للدرس النحوي عن طريق نظم املتون حييى بن ٍ
معط
ّ
الزواوي (628هـ) كان له إسهام يف خدمة النحو العريب ،فقد عكف عىل دراسة أرساره،
وعرف كيف يقرتب من نحو القرآن بأسلوب علمي مجع فيه بني ثقافته اخلاصة وذكائه
بغية التوفيق بني اإلعراب واملعاين ،فهو أشبه بعلامء الرشيعة ،حتى أصبح مرج ًعا يعود إليه
العلامء لالستشهاد بآرائه النحوية «فقد رحل إىل بالد مرص ،فلقي املشايخ وباحث العلامء
وناظرهم»(((.
لقد عني بخدمة القرآن ،وانصبت دراسته عىل نحوه ،وكان يرى ال سبيل إىل مبتغاه
إلاَّ بالوقوف عىل أرسار القرآن الرتكيبية ،وإدراك دقائقه ،واإلملام بأساليب العربية ،وكان
حارضا بذهنه وفطنته ،فال ُيقبل عىل كتاب اهلل وكالم العرب إلاَّ مب ّينًا للمعاين وأرضاب
ً
الكالم.

التقرب من النحو العريب ملواجهة التحديات ومنها ظاهرة
أحس برضورة
لقد
ّ
ّ
ٍ
اللحن ،وعدم االكتفاء بام أنتجه املشارقة ،فاتجّ ه ابن معط إىل إثبات االرتقاء العلمي ،وعمل
خملصا عىل التامس الد ّقة يف التغيري والتجديد يف الدرس النحوي .لقد اجتهد يف سبيل محايته
ً
من خالل مؤ ّلفاته مب ّينًا فيها التجديد والقدرة عىل التعامل مع اللسان العريب ،فكان من أهم
ما أ ّلف الرجل ألفيته التي أبدع فيها حتى صار مصدر إهلام البن مالك «سبق ابن مالك هلذا
العمل ّ
الفذ ورغم ما يقال عن عمله فله املبادرة والسبق»(((.
فقد كان البن ٍ
معط الفضل يف ظهور هذا النوع من النظم رغم ّ
أن ال ُيشكري سبقه
لك ّن مل يكن له صدى ،فقد أبان عىل أنهّ ا جوهر الدرس النحوي ملن سيأيت من بعده .فإبداعه
وعمق الوعي بأمهيته يف احلياة العلمية .فحرصه
يف التعامل مع النحو العريب و ّطن قوتهّ ،
خت ّطى الصعاب بوضع ضوابط تصون الدرس النحوي ،فكان ما وضعه إرشا ًقا لعصمته
من االبتذال« ،وإذا كانت ألفية ابن مالك نالت الشهرة املعهودةّ ،
فإن ذلك ال يضع من قيمة
عمل ابن ٍ
معط الذي أفاد منه صاحب اخلالصة ،شكلاً ومضمونًا ،فلقد جرى عىل منواله يف
((( ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :إحسان عباس ،بريوت :دار الصادر1972 ،م،
.235/2
((( صالح بلعيد ،ألفية ابن مال يف امليزان ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية ،ص .15
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عدة أبيات ،ويف طريقة النظم ،كام اقتبس من معانيه وألفاظه اليشء الكثري»(((.

من ذلك يقول ابن معط يف ألفيته:
(((
األول
القول يف توابع االسم
نعت وتوكيد وعطف وبدل
ّ
ويقول ابن مالك:
(((1
ْ
األول
ويتبع يف اإلعراب األسام َء
نعت وتوكيد وعطف وبدل
فقد أسهب يف إظهار ضوابط النحو العريب من خالل ألفيته ،وو ّظف ملكته يف
التعامل معها ،فهي مبنية عىل :القوانني حتكم األحكام ،وألغت مبدأ التبعية قصد تطوير
منارا يبعث شعاعه لكشف فلسفة هذا العلم ّ
وحل عقده .وسلك
الدرس النحوي ،وجعله ً
املسلك الذي اتّبعه نحاة عرصه يف األخذ عن البرصيني والكوفيني وانتقاء بعض آراء
البغداديني ،تناول مسائل كثرية اعتام ًدا عىل اجتهاده اخلاص كمسألة عدم تقدّ م خرب ما دام
عىل اسمها ،جاء يف ألفيته:
(((1
وال جيوز أن تُقدَ م اخلرب
عىل اسم ما دام وجاز يف األخر
كام يظهر عليه نوع من امليل إىل البرصيني خاصة سيبويه يف إعراب األسامء الستة:
(((1
وستة بالواو رف ًعا إن تضف
والياء يف اجلر ويف النصب ألف
ٍ
والذي نستخلصه ّ
كبريا به،
أن ابن معط حكّم منطق النحو العريب ،وكان اهتاممه ً
توصل إليه امتاز برؤية شاملة انبثقت من إملامه بالنحو
واستطاع اإلملام بضوابطه .فالذي ّ
العريب عىل أنهّ ا وسيلة للفهم واستنباط األحكام ،فقد اهتدى بفطنته إىل اإلبانة عن كثري من
مسائله ،وهذا ما نجده مبثو ًثا يف ألفيته.

 -2الرشوح

أحسوا برضورة فهم أرسار اللغة
بادر نحاة املغرب إىل رشح الكتب واملتون حني ّ
والدين .وكانت فكرهتم حتمل اخلطوط الكربى لتأصيل الدرس النحوي ،وكان هلم منهج
خاص استندوا إىل عبقريتهم للتمييز بني اجتهادهم وعدم تقليد املشارقة .وقد ارتكزوا عىل
القرآن الكريم بالدرجة األوىل قبل احلديث والشعر ،فن ّبهوا عىل كثري من األحكام التي

((( خمتار ولد أ ّباه ،تاريخ النحو ،ص.291
((( موسى الشمويل ،رشح ألفية ابن معط ،الرياض :مكتبة اخلرجيي ،ط.33/1 ،1985 ،1
( ((1ابن مالك ،متن األلفية ،بريوت  -لبنان :املكتبة الشعبنية ،ص .34
( ((1عيل موسى الشمويل ،رشح ألفية ابن معط. 860/1 ،
( ((1املصدر نفسه.250/1 ،
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فاتت نحاة املشارقة .فالتمسوا املوضوعية والدقة يف التعامل مع ما كتبه سيبويه واخلليل
وغريمها إلبالغ املتع ّلم عىل ما هيدفون إليه ،فآثروا أسهل السبل للتوضيح والتبسيط ملا نعت
ترص ًفا طال به رشحهم ،ينقلون املتع ّلم إىل أجواء
ترصفوا يف اإلعراب ُّ
بالغموض .فقد ّ
مهمة الكالم يف التأثري واالستاملة ،بعرض الصيغ القياسية عىل
األداء النحوي الذي يظهر ّ
نسق جديد إلظهار سامحة العربية.

ومن النحاة الذين التفتوا إىل الرشح ابن أيب ربيع السبتي (688هـ) الذي عاش
ودرسه بأمر من شيخه
الوحدة العلمية بني األندلس واملغرب فقد نبغ يف النحو منذ صغرهّ ،
اإلمام الشلوبني الذي كان حي ّفزه بتدريس صغار الطلبة ،حتى قويت شوكته ،واستتمت
طريقته.

فقد أ ّلف كتابه املشهور البسيط يف رشح اجلمل للزجاجي الذي يعدّ أول مؤ ّلف
خاص باملتع ّلمنيّ ،
ألن الزجاجي اتّبع فيه االختصار والتنظيم والتذليل ،عكس الكتب التي
متمرسة يف العلم ،وكان بحاجة إىل تسهيل
سبقته كالكتاب لسيبويه كان
ً
موجها لفئة خاصة ّ
ربد يف املقتضب (286هـ) ،فخصوصية هذا الكتاب استاملت نحاة املغرب
وهذا ما قام به امل ّ
واألندلس كابن الباذش (528هـ) وابن خروف (609هـ) وابن معطٍ.
ترصف املتعلمني،
لقد بذل السبتي يف رشحه فيه جهدً ا يف إخضاع علو النحو حتت ّ
التقرب منه ملواجهة من
يسرّ املقفل ،وأكمل الناقص ،وق ّيد البيت بقائله .لقد ّ
أحس برضورة ُّ
خالف سيبويه والزجاجي ومنهم ابن طراوة (526هـ) ،وعدم االكتفاء بام قاله ،بل وقف
را ًّدا بعض اآلراء التي ذهب إليها ابن طراوة.
من ذلك ّ
(أن واهلاء) رفض وجود ضمري األمر والشأن فيهام يف رأيه ال منقول،
ِ
فر ّد ابن أيب الربيع مستشهدا بقوله تعاىلَ { :م ْن َي ْأت َر َّب ُه}( ،((1وقولهَ { :فإِ َنهَّا لاَ َت ْع َمى
الأْ َ ْب َص ُار}(.((1
وهذان ضمريان يعودان عىل يشء ُمتقدِّ م ،ال عىل ما ّ
دل عليه الكالم ،وال يصح أن
يقال فيهام إلاَّ ّ
أن الضمري من (أنّه) ضمري اخلرب ،والضمري من (فإهنا) ضمري القصة(.((1
كام خالف ابن طراوة وأ ّيد سيبويه يف مسألة إحلاق تاء التأنيث «اعلم أن الفعل إذا

( ((1سورة طه ،اآلية .74
( ((1سورة احلج ،اآلية .46
( ((1ابن أيب ربيع السبتي ،البسيط يف رشح مجل الزجاجي ،حتقيق :عياد بن عبد الثبيتي ،بريوت :دار الغرب
اإلسالمي1986 ،م ،ص.755
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ُأسند إىل املؤنث ،فإن كان التأنيث غري حقيقي ،فأنت يف إحلاق تاء التأنيث الفعل باخليار،
{وجمُ ِ َع َّ
الش ْم ُس َوا ْل َق َم ُر}( ،((1وذهب
تقول :طلع الشمس وطلعت الشمس ،قال تعاىلَ :
ابن طراوة إىل أنهّ ا ليس من باب طلع الشمس؛ ألنّه مجع ،إهنا تستند إىل اثنني وهو هنا قد
أسند إىل الشمس والقمر فغ َّلب املذكر ،وهو عنده بمنزلة :زيد وهند قاما ،وما ذهب إليه
ابن طراوة يدفعه السامع»( ،((1منتقدً ا السبتي أيب الربيع إىل إثبات االرتقاء النحوي باملغرب،
التعسف واالنزالق الذي انتاب بعض
خملصا عىل التامس الد ّقة يف التغيري والتجديد،
وعمل ً
ّ
النحاة كابن طراوة وابن مضاء ،فقد وجد يف منهج شيخه أيب عيل شلوبني األرضية الثابتة
الستلهام حقيقة الدرس النحوي.
لقد اجتهد يف سبيل خدمة النحو العريب من خالل مؤ ّلفاته خاصة «البسيط» ،مب ّينًا
فيه القدرة عىل التعامل مع اللسان العريب .لذا رأى رضورة ختصيص رشوح الئقة ملؤ ّلفات
كبار النحاة يرتعرع الدرس النحوي بني أحضاهنا.
متسك ابن أيب الربيع بالنحو العريب مل يقف عند ارتقائها ،إنّام أبان عىل ّ
ّ
أن جوهر
إن ّ
اللغة العربية يتّصل بوجود األمة .فإبداعه يف التعامل مع أسس عىل تقديسه ،وتوطني
قواعده عىل وعي عميق بأمهيته يف احلياة العلمية ،وبوصفه آلة عقلية فهو الرابط املتني بني
املستويات اللغوية.

كام كان أليب زيد عبدالرمحن صالح املكودي (807هـ) النحوي املعروف فضل يف
درس كتاب سيبويه «لعله أول من أقرأ ألفية
تأسيس مدرسة ابن مالك باملغرب ،وأول من ّ
ثم
وأقر تدريسها ّ
ابن مالك ،ويذكر شارحوها أن ّه تلقاها من بعض طلبته ،فاستحسنهاّ ،
وضع عليها رشحيه الكبري والصغري»(.((1

لقد أظهر قدرة فائقة وثقافة واسعة يف اإلحاطة بأرسار النحو العريب ،وخفايا
متذو ًقا
األسلوب العريب ،إىل جانب ا ّطالعه عىل كتب النحاة املشارقة ،كام كان املكودي
ّ
للشعر العريب ،م ّطل ًعا عىل أصول اللغة يف كالم اللغويني الصحابة ،مجع إىل جانب ذلك
كثريا مما يتّصل باملأثور.
ً
إن كان رشحه الكبري لأللفية قد ضاع ّ
فإن الرشح الصغري بقي ُمعتمدً ا يف التعليم

( ((1سورة القيامة ،اآلية .9
( ((1املصدر نفسه ،ص.352
( ((1عبد الرمحن صالح املكودي ،رشح املكودوي عىل ألفية ابن مالك ،حتقيق :الدكتورة فاطمة راشد
الراجحي ،النارش جامعة الكويت ،ص.15
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والتصنيف ،فوضعت له احلوايش والتعليقات ،ومن الذين تناولوه عيل بن الربكة التطواين،
وحممد بن محدون بن احلاج ( 1310هـ).

واتّبع يف هذا الرشح منهج االختصار والتوضيح والتدقيق يف التعامل مع الشواهد
أحس برضورة
ترصف لغة القرآن ،فقد ّ
القرآنية التي تتط ّلب جهدً ا يف إخضاع النظم حتت ّ
التقرب من النص القرآين لتأصيل القاعدة.
ّ
وأصلها بالتبسيط والتيسري:
من املسائل التي وقف عندها املكودي عمل اسم الفاعل ّ
(((1
وويل استفها ًما أو حرف نِدا
أو نف ًيا أو جا صفة أو مسندا
فقد ذكر مخسة رشوط يف إعامل اسم الفاعل ،وقد ّنوع يف الشواهد من شعر ،من ذلك
أن يأيت اسم الفاعل معتمدً ا عىل موصوف ،قال األعشى ميمون بن قيس:
كناطح صخرة يو ًما ليوهنها
فلم يرضها وأوهى قرنه الوعل
كام كان كثري االستشهاد من القرآن الكريم كوقوع اسم الفاعل صلة ألل ّ
«إن اسم
الفاعل إذا وقع صلة ألل عمل املذكور مطل ًقا حالاً كان أو مستقبلاً أو ماض ًيا ،وإنّام عمل
مطل ًقا ألنّه صار بمنزلة الفعل»(.((2
ني وا ُملصدِّ َق ِ
ِ
ووقف عند بعض اآليات كقوله تعاىلَّ :
ات َو َأ ْق َر ُضوا اهللَ
{إن ا ُمل َّصدِّ ق َ َ َّ
ات صبحا َف َأ َثر َن بِهِ
ف لهَ م ولهَ م َأجر كريم}( ،((2وقوله تعاىلَ { :فا ُمل ِغري ِ
ُ ْ ً
ْ
َ
ُ
َق ْر ًضا َح َسنًا ُي َضا َع ُ ُ ْ َ ُ ْ ْ ٌ
َن ْق ًعا}(.((2
قلت :جعله واق ًعا صلة أل مسو ًغا لعطف الفعل عليه فيه نظر ألنه قد جاء عط ًفا
لفعل عىل االسم غري واقع قال تعاىلَ { :أو يروا إِلىَ ال َّط ِ َفو َقهم صا َّف ٍ
ات َو َي ْقبِ ْض َن}(.((2
يرْ ْ ُ ْ َ
َ لمَْ َ َ ْ
فقد اتجّ ه املكودي إىل إثبات أصالة الدرس النحوي ،وجتديده عن طريق مالمسة متن
ابن مالك الذي رشحه كبار النحاة كابن عقيل (769هـ) واألشموين (879هـ) اللذين
كانا يؤثران القراءات القرآنية يف االستشهاد خاصة الكوفيني محزة والكسائي ،إلاَّ أنه عمل
خملصا عىل التامس الد ّقة يف التسهيل ،جلعل النحو العريب خل ًيا من التزمت الذي انتاب
ً
بعض املصنفات كام هو الشأن عند ابن مضاء (592هـ) الذي أعلن ثورة الظاهرية عىل
( ((1املصدر نفسه ،ص.15
( ((2حممد املحتار ولد آباه ،تاريخ النحو العريب يف املرشق واملغرب ،ص.450
( ((2سورة احلديد ،اآلية .18
( ((2سورة العاديات ،اآلية .4-3
( ((2سورة امللك ،اآلية .19
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املدارس النحوية ،فقد وجد يف كالم اهلل األرضية الثابتة الستلهام منهجه.

ومن كبار النحاة الذين خدموا النحو املغريب ابن زكري الفايس (1143هـ) الذي
الحظ ّ
ودرسا وللنحوي تطبي ًقا وتفصيلاً  .فهو من أهم
ً
أن هذا النحو رضورة للغوي فهماً
العلوم اللغوية يف الرتجيح بني األقوال املتباينة واستنباط القواعد النحوية.

وكان يرى قد خيطئ من يظن بأن الداللة اللغوية ختترص عىل املستوى املعجمي ،وال
تتجاوزه إىل املستوى النحوي الذي يم ّثل يف احلقل اللغوي ّ
كل األنامط الرتكيبية.

ّ
إن االهتامم به دليل عىل األصالة ،فقد صان اللغة من االبتذال ،ومنح القدرة
للمهتمني هبا من الولوج يف أرساره واستقراء حقائقه واحلرص عىل بيئته حتقي ًقا وتوثي ًقا ،ما
ّ
لتستقر ضوابطه ومضامينه
جعل الدرس النحوي ينشأ عىل يد كبار العلامء كاخلليل وسيبويه
ّ
يف مصنفاهتم.
وما نستطيع قوله هو ّ
أن ابن زكري الفايس يف كتابه رشح الفريدة للسيوطي
يرى رضورة اإلحاطة باملسائل النحوية الواردة يف القرآن الكريم ،مع العناية به حتى
يتّضح التفسري والفهم للنصوص أكثر بلغة القرآن مع علم دقيق باإلعراب ،فجهده
جيل وإسهامه واضح ومت ّيزه بخدمة القرآن كان مدعاة لغريه لالجتهاد «قصدت به َّ
حل
ّ
ألفية اإلمام العالمة سيدنا الشيخ جالل الدين السيوطيَّ ،
ووشحته بفوائد يضطر إليها
النجيب ،ويعرتف بعظم مقدارها الفطن اللبيب ،وال جيد يف غريها ممّا ا ّطلعت عليه
ووصل علمي إليه ،والكالم مع أهل اإلنصاف ،وال عربة بمن معه من الدعوى ما يصدّ
عن مجيل األوصاف»(.((2

كانت قراءته هلا قراءة واعية ،فهو كان يدرك أمهيتها ومعانيها حتتاج إىل معرفة عميقة
بالنحو العريب .استطاع اإلبانة عن معاين املتن مع اإلعراب ،وااللتزام بام ذهب إليه النحاة
ِ
يكتف بالرشح بل قارب بني آراء السيوطي وما جاء يف خالصة ابن مالك مع
األوائل .مل
إبداء موقفه يف بعض املسائل من ذلك قول السيوطي:
وح���ذف ع��ام��ل أج���ز ،ويلزم
يف ب���دل م���ن ف��ع��ل��ه ينتظم
ك���وي���ل���ه ووحي������ه ل��ب��ي��ك��ا
سبحان مع معاذ مع سعديك
(((2
وع��ج�� ًب��ا منه ومح���دً ا وشكرا
ك��ذا ك��رام��ة س�لا ًم��ا ح��ج��را
( ((2ابن زكري الفايس ،عنوان املخطوطة :املهامت الفريدة يف رشح الفريدة ،املقدمة ،جامعة امللك سعود،
الرقم  ،7039تاريخ النسخ 1296هـ.
( ((2جالل الدين السيوطي ،متن الفريدة ،مرص :مطبعة دار إ حياء الكتب العربية ،ص.29
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وقد مال إىل تأييد السيوطي ونقد ابن مالكّ ،
«إن املصدر النائب عن فعله من قسم
الصدر املؤكد ،وهو يف معنى االستثناء من قوله «و حذف عامل املؤكد امتنع»»(.((2

وما يم ّيز رشح الفريدة اإلتقان واإلملام ،واتّسم بالتدرج يف املعنى يف اإلطار العلمي،
وتعمق يف
مقتن ًعا بالعالقة املنطقية بني منهج النحاة واملناطقة ،فانترص لرأيه ودافع عنه،
ّ
وأقر بوحدة املعنى يف احلكم دون التق ّيد بوحدة البيت يف النظم.
التفصيلَّ ،
فتعمق وأعمل عقله
فقد أعاد البحث يف بعض املوضوعات ،وأفاض فيها كاإلضافةّ ،
فناقشها مناقشة دقيقة« ،اإلضافة عىل ثالثة أقسام :منها ما هو عىل معنى يف ،وضابطه أن
يكون املضاف إليه ظر ًفا للمضاف نحو {ب ْل مكْر ال َّلي ِل}( ،((2أو مكانيا نحو {يا ص ِ
اح َب ِي
َ َ
ًّ
َ َ ُ ْ
الس ْج ِن}(.((2
ِّ
جنسا للمضاف ،ومنها
ومنها ما هو عىل معنى من ،وضابطه أن يكون املضاف إليه ً
ما هو عىل معنى الالم»(.((2

ّ
إن منهجه مجع فيه بني منهج النحاة ومنهج الفقهاء والفالسفة ،فسرّ عدة قضايا
نحوية ،واستدل عليها بكثري من اآليات القرآنية واألشعار وأقوال العرب .وكان غرضه
الذي امتثله يف كتابه التوضيح واإلقناع ،والتبسيط والتخفيف عىل املتع ّلم ،وتسهيل الطريق
لطالب العلم من االقرتاب من القرآن العظيم ،وذلك بضم ما جاء يف املؤ َّلفني الفريدة
واخلالصة بني دفتي كتاب واحد .وأزال التشكيك والوضع ،وقدَّ م صورة سليمة لعلم
النحو ،كام أعطى دف ًعا جديدً ا للتأليف لتعزيز احلركة اللغوية.

 -3التأليف والتصنيف

خ ّلف النحاة املغاربة كت ًبا كثرية وجليلة يف قيمتها ،يرجع إليها املتع ِّلمون
والباحثون ،إذ جيدون فيها تفصيلاً جام ًعا لقواعد النحو العريب .فهم مل يقترصوا عىل
النحو البرصي ،بل تعدَّ ى جهدهم إىل أكثر من ذلك من آراء الكوفيني حني يلتمسون
توجههم.
ما يطابق ّ

ومن هنا جاءت مؤ ّلفاهتم نفيسة ،كانت املدد الثري يف الدرس النحوي ،فعدّ ت من
صححت بعض املسائل وذكرت أخرى مل
أصلت النحو العريب .فمؤ ّلفاهتم ّ
األصول التي َّ

( ((2املصدر نفسه ،باب اإلضافة.
( ((2سورة سبأ ،اآلية .33
( ((2سورة يوسف ،اآلية .41
( ((2حممد املحتار ولد آباه ،تاريخ النحو العريب يف املرشق واملغرب ،ص.393
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ترد لدى املشارقة ،حكّموا فيها الصواب عىل أسس متينة ومو ّثقة بآيات الذكر احلكيم وما
احتوته القراءات القرآنية ،مع االستعانة بالشواهد الشعرية ،وحتى لغات العرب الفصيحة
كتميم وهذيل وبني عقيل.
وكان عىل رأس املصنَّفات ما أنجزته املحارض الشنقيطية ،إذ استثمر علامؤها ما كتبه
كبار النحاة كابن مالك وابن هشام ،ومن أوائل النحاة الذين خدموا الدرس النحوي املغريب
املختار بن اآلمني الذي كتب كتا ًبا عُدّ يومها من أنفس الكتب يف النحو العريب (شايف الغليل
يف علوم اخلالصة والتسهيل) بحث فيه مسائل محُ كمة «خلّص يف رشحه للخالصة توضيح
ابن هشام وترصيح خالد األزهري ،ونصوص األشموين وتنبيهاته التي كانت األول وآراء
ابن الدماميني (827هـ) يف رشح التسهيل وربام نقل من مساعد ابن عقيل»(.((3

فحرصه خت ّطى عقبة اللحن بوضع ضوابط تصون لغة القرآن ،فكان ما وضعه إرشاقة
لعصمتها من الرطانة.
فلم ُ
خيل حديث يف القضايا النحوية من االستشهاد بالقرآن الكريم ،هذا ما نلمسه
يف هذا الكتاب ،ومن القالئل الذين استد ّلوا باألحاديث النبوية الرشيفة مثل ارتكازه يف
إثبات اتصال الالم بخرب كان ،عن أم حبيبة زوج الرسول  Kقال« :وإين كنت عن هذا
لغنية»(.((3
وكذلك األشعار الكثرية املبثوثة يف شايف الغليل .ورغم قيمة الكتاب يف الدرس
النحوي املغريب مل يحُ ّقق .فقد أثرى الدرس النحوي املغريب ،فأصبح يملك روافد
لكل املسائل النحوية ساعد طلبة العلم من الدخول إىل التقعيد والتأليف ،ومنحتهم
القدرة العقلية والعلمية عىل مواجهة اللحن األمر الذي دفع هبم إىل االجتهاد ،ووضع
ّ
يتوغل
الضوابط لتمكني املتع ّلم من فهم أرسار كتاب اهلل ،وتعبئتها لغو ًّيا حتى ال
الدخيل إىل لغته.

كام كان املختار ابن بونا (1220هـ) من أهل العلم الذين عدّ وا العلم بالرتاث
منقبة للباحث ومدعاة للتفاخر به .فقد صيرّ ه شي ًئا عظيماً  ،وكان دافع القرآن الكريم جل ًّيا
وواضحا ،مع اهتاممه بالدرس النحوي .حرص عىل انتقاء ومتحيص املادة اللغوية اهلائلة
ً
ليصطفي منها ما يراه سليماً وأصيلاً تدعو احلاجة إىل تأصليه.
يدفعه إىل ذلك التحري والتدقيق مع جتنّب ما ال داعي فيه إىل اإلطناب والتطويل.
( ((3حممد املحتار ولد آباه ،تاريخ النحو العريب يف املرشق واملغرب ،ص.450
( ((3املصدر نفسه ،ص .451
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والبن بونا يف مؤ ّلفاته إثبات ما جاء به القدامى من أهل العربية عن الدرس النحوي فقد
عدّ ه من أرسار الدرس اللغوي العريب األصيل .له أصول أفاد منها يف تأصيل النحو العريب،
ومل ِ
يأت عمله دعوة إىل التقليد إنّام عمل عىل ضبط أسس النحو العريب ،وإثبات حقائقه من
«طوق بعلمه ّ
كل عاطل ،ووردت
خالل فلسفته ومنهجه يف الكتابة ،قال عنه ابن األمنيّ :
هيم الرجال زالله فصدر منهم وهو ناهل ،ال يوجد عامل بعده إلاَّ وعليه الفضل اجلزيل ،بام
استفاد من مصنفاته وتلقى من مسنداته»(.((3

ً
انتعاشا منذ دراسته بتسهيل ابن مالك ورشوحه ،حيث محلت معها
عرفت حياته
شحنة فائضة دفعته إىل البحث عن املزيد فوقع عىل رشح الدماميني ،وراح يقبل عىل تلقي
العلم واملعرفة من أفواه العلامء يف خمتلف العلوم الرشعية واللغوية يف املساجد املشهود هلم
بالكفاءة منهم املختار بن حبيب اجلنكي وخدجية بنت العاقل الديامنية عىل دراسة اللغة
العربية وأصول الدين.
وقد انكب عىل النحو بالدراسة والبحث يف مجيع مسائله ،وما زاد اعتناءه به حماول ُة
فهمه للقرآن الكريم شأهنم يف ذلك شأن العلامء خاصة املناطقة ،وكذا حرصه عىل حفظ
الدرس النحوي.

ومن أهم ما أ ّلف الرجل كتابه اجلامع بني التسهيل واخلالصة ،املانع من احلشو
تفردات
قسمه إىل قسمني :األول التذليل املعروف باالمحرار ،فيه ُّ
واخلصاصة ،وقد ّ
ومسامهات اجتهد يف إضافتها إىل النحو العريب« ،تناول فيها مجع أبواب النحو يف اخلالصة،
مع زيادة فصول حذفها ابن مالك يف اخلالصة مثل املوصول احلريف ،والتاريخ والقسم،
واهلجاء وخمارج احلروف وبعض الترصيف ،مثل اإلحلاق والقلب نحا فيها نحو اإلمام
السيوطي»(.((3

يف هذا القسم إثبات لوحدة نسيج الدرس النحوي ،حيتوي إضافات معينة ترتبط
ويكون صورة حقيقية للنحو العريب يرتكز عليه إدراك
بتكوين امللكة التي تدركها األذهان،
ّ
املتع ّلمني .وهكذا أضفى التدقيق العلمي عىل املوضوعات التي تثري االهتامم ،كام يلعب
كبريا يف تسهيل عملية احلفظ ،فطلبة العلم يميلون إىل النصوص الدقيقة ،فتحاليله
ً
دورا ً
النحوية جاءت متم ّيزة به ،استحوذ عىل ملكة تالميذه التي وجدوا فيها راحة أدركوا من
خالهلا أصالة النحو العريب.
( ((3أمحد أمني الشنقيطي ،الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط ،حتقيق :فؤاد السيد ،مطبعة املدين ،ط1409 ،4هـ،
ص.97
( ((3حممد املختار ولد أ ّباه ،تاريخ النحو العريب يف املرشق واملغرب ،ص.457
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ِ
يكتف بام ورد يف ألفية ابن مالك ،بل أعاد بناء قواعد مدرسة ابن مالك ،وهذا
فهو مل
بر ِّد إىل اخلالصة ما همُ ِّ ش من آراء يف الكافية والتسهيل ،يقول ابن بونا يف عمل املصدر:
واملؤخرا
املحدود
وأمهل
واملضمرا
منحذ ًفا
مصغر
(((3
وما بتابع واألجنبي فصل
وغري مفرد وعن بعض عمل
وجاء يف الكافية:
واملحدود
املضمر
وأمهل
التوحيد
فارقه
واملصدر
(((3
ورب جمموع وحمدود عمل
وبالسامع ال القياس قد نقل
العمل الثاين :فقد وضع جمموعة من احلوايش صاغها يف تراكيب خمتزلة أعاد فيها
مفاهيم واستعامالت ضبط فيها مواطن االتّفاق واخلالف ،والشارد والنادر مع أدلتها.
ّ
كل هذا ق ّيده يف الطرة التي ال يمكن االقرتاب منها إلاَّ من أويت ملكة يف النحو ،فهي
متر ًسا ،وكان لعلامء الشناقطة إسهام يف توضيحها وتبسيطها،
حتوي مسائل مقفلة تتط َّلب ُّ
ّ
عل من األعالم الذين فتحوا مقفلها عبد الودود بن عبد اهلل احليبالوي يف مؤ َّلفه (روض
احلرون من طرة ابن بون) .وتبعه عدد من أهل النحو يف رشحها وتذليلها باحلوايش
والرشوح لكن مل يصلوا إىل استكامله.
فنظرته املوضوعية النزهية إىل ما كتبه فهو ال يكاد خيرج عماَّ كتبه من سبقه ،فقد كان
له وعي بجميع القضايا النحوية .فتتبع ما ذكره ابن مالك ،ومل يقف عند هذا ،بل كشف عن
مسامهته الكبرية يف تطوير الدرس النحوي ،ولو نظرنا إىل الكتابني لوجدناه من أكثر النحاة
استيعا ًبا أللفية ابن مالك حتى وصل إىل ذكر مسائل مل يرد هلا شاهد يف كالم العرب« ،لقد
نحوا من مخسني اسم صوت ،قال عنهاّ :
إن كلها
أورد من أسامء األصوات زجر احليوان ً
مصحح ومدروس بينام مل ترد شواهد االستعامل إلاَّ لنحو عرشة منها».
ّ

يتحرجوا يف
ما نستخلصه بعد هذه الوقفة املتواضعة مع جهود نحاة املغرب أهنم مل ّ
خمالفة نحاة املرشق ،وتغليطهم يف جمموعة من املسائل ،ومل يذوبوا يف نحو املرشق ،فقد أثبتوا
ملكتهم يف الرتجيح واالجتهاد .ومل يكونوا متز ّمتني يف هنجهم ،بل كانوا متساحمني ،فاجتنبوا
الطعن يف نحو املشارقة ،ومل يرموهم بالقرص يف العربية.
فكانت غايتهم النبيلة هي إثراء النحو العريب وتأصيله انطالقا من القرآن الكريم

( ((3املختار بن بونا اجلكني ،األلفية ،نواكشط ،ط1426 ،1هـ ،ص.130
( ((3ابن مالك ،رشح الكافية الشافية ،حتقيق :عبد املنعم أمحد هريدي ،مكة :جامعة أم القرى ،ط،1
.1111/3

النحوي املغريب بني فضل القرآن وجهود النحاة
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فلم يرتكوا صغرية وال كبرية من الظواهر النحوية إلاَّ خاضوا فيها بالتأليف والرشح
لضبط النحو العريب ضب ًطا سليماً  .فبفضل جهودهم نام النحو العريب ،وأقبل أهل العلم عىل
مدارسته ،فكانت الزوايا واملساجد مودعة باإلشعاع ،رابطة حبله املتني ،داحضة النسيان
واإلمهال.

دراسات وأبحاث

ت ث نق ف
ق
ل� �آ �ن
فا ل�را � و ا ل��د و �هم ا
ر
ف فة
ة
�ي� ا ل�لس�� ا لعر ب�ي�� ا لمعا �صرة�

ل�ا ب�ر �ي ن�مو �ذ جً�ا
محمد عا ب�د ا ج
الدكتور بدر احلمري*

التعامل مع الرتاث عند حممد عابد اجلابري كان من بوابة النقد
اإلبستيمولوجي ،عرب القطيعة مع الفهم الرتاثي للرتاث؛ ألن جتديد الفكر
العريب ال بد أن يكون عىل يد منهج جديد ،كام ال بد من مروره من ممارسة
أيضا .وهل هناك معرفة جديدة غري املعرفة العلمية يف ميدان
جديدة للمعرفة ً
اإلبستيمولوجيا ومنهجها النقدي يف التعامل معها ،إهنا معرفة تتأسس عىل
الفكر العقالين والرتابط السببي .لكن السؤال املطروح هنا هو :كيف تعامل
التفلسف العريب املعارص -من خالل نموذج حممد عابد اجلابري -مع
إشكاالت الرتاث وفهم القرآن؟ ما هي حدود هذا التعامل وحمدوديته مع
النص الرتاثي أو النص املقدس؟

-1بني الفكر األسطوري والنقد اإلبستمولوجي

يف مقابل اإلبستيمولوجيا أو الفكر العلمي النقدي نجد الفكر
األسطوري أو السحري ،وهنا نطرح السؤال اآليت :هل يمكن أن يكون الفكر
* كاتب وباحث من املغرب.
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قادرا عىل إلغاء الغربة التي تشعر هبا الذات جتاه الرتاث كلام
فكرا عقالن ًّياً ،
األسطوري ً
حاولت أن ترى العامل عىل غري ما هو علية :فمرة من منظار الغري  -الغرب ،ومرة أخرى من
منظار سالف َمىض وانقىض؟
يؤسس نقده للرتاث من
منذ كتابه «نحن والرتاث» وحممد عابد اجلابري حياول أن ّ
معارصا لنفسه ولنا يف اآلن نفسه؛ «لنفسه» بمعنى وضعه يف
خالل إعادة قراءته وجعله
ً
إطاره التارخيي واالجتامعي واالقتصادي واملعريف واأليديولوجي .و«لنا» بمعنى النظر إليه
نظرة تارخيية تعتمد عىل إضفاء املعقولية عىل اليشء املقروء ،وبالتايل البحث فيه عماَّ يمكن
أن يساهم يف إعادة بناء الذات العربية ،وهي املهمة امللحة املطروحة يف الظرف الراهن(((.
ثمة فإن النقد عند حممد عابد اجلابري يتأطر بني األصالة واملعارص؛ بمعنى آخر
من ّ
تعدّ املسافة املنهجية التي يعمل يف فضائها النقد هي مسافة بني املايض واملستقبل ،واملفارقة
ٍ
ماض آخر ،بمعنى
ليتحول بدوره إىل
أن هذا املايض مىض واحلارض نفسه ما ينفك أن يميض
ّ
إىل تراث ،وإن كان احلارض ليس ملكًا لنا ،بل هو حارض الغرب األورويب الذي يفرض
نفسه يف صورة «ذات» للعرص كله ،لإلنسانية مجعاء((( ،أما املستقبل فهو لب الرصاع واحللم
واألمل .لكن األهم يف فكر اجلابري هو األسئلة التي طرحها وأيقظ هبا الفكر العريب من
سباته العميق؛ ألن سؤالاً مثل :كيف نتعامل مع الرتاث؟ «أو كيف نحيي تراثنا؟»((( هو
نموذج ألسئلة راهنة بام حتمله كلمة «راهنة» من دالالت يف الزمن ،فضلاً عن كوهنا أسئلة
مؤسسة لكل فرتة تارخيية ستأيت!
النقد عند اجلابري حتدٍّ حضاري ،دفاع عن الذات ضد االنغالق والالتارخيية
واالتكالية ،ضد الفهم الرتاثي للرتاث ،وكشف لطريقة التفكري .إن نقد اجلابري عىل اجلملة
موجه إىل العقل العريب ُبغية حتديثه وجتديد التفكري فيه.
هناك مفهوم آخر يقارب بشكل كبري مفهوم النقد عند اجلابري نجده خاصة يف
مقدمة مؤلفه «نحن والرتاث» إنه مفهوم الـ«كرس»؛ فعندما يتحدث الرجل عن حتديث
وجتديد الفكر العريب يؤكد أن هذا الكالم سيبقى كال ًما فار ًغا ما مل تستهدف ،أولاً وقبل
كل يشء ،كرس بنية العقل العريب املنحدر إلينا من «عرص االنحطاط» أول ما جيب كرسه
-عن طريق النقد الدقيق الصارم -هو ثابتها البنيوي :القياس (((...الكرس وليس القطع

((( نحن والرتاث ،ص.08 :
((( نفسه.
((( نفسه.
((( نفسه.
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هذا هو املعنى اجلوهري للنقد عند اجلابري ،ونضيف إليه معنى «الترشيح» ،يقول حممد
عابد اجلابري« :إن حترير الذات من هيمنة النص الرتاثي يتط ّلب إخضاع النص الرتاثي
حتوله بالفعل إىل موضوع للذات ،إىل مادة للقراءة»((( .ورغم
لعملية ترشحيية دقيقة وعميقة ّ
هذا الكرس والترشيح والفصل فهو ال يعدو أن يكون سوى خطوة متهيدية متكّن الذات من
اسرتجاع فاعليتها وشخصيتها :هويتها وتارخيها.

من الواضح أن كل من يقرأ املقدّ مة النظرية ملؤلف «نحن والرتاث» يالحظ أن معامل
مفهوم النقد عند اجلابري قد بدأت تتشكّل مالحمه األوىل فيه ،ونكاد نجزم بكثري من اليقني
خصوصا تلك التي تنتقد «العقل العريب» ليست سوى
أن املؤلفات التي جاءت فيام بعد
ً
تطبيق للخطة املنهجية املرسومة للقطيعة اإلبستيمولوجية التي سبق وضعها يف املقدمة
السابقة؛ فالقول بالقطيعة مع الرتاث السلفي ال يمكن أن يتح ّقق إلاَّ بخطوات مضبوطة
حسب اجلابري نصوغها هنا عىل الشكل اآليت:

أول :أن يتعامل املتأ ّمل الباحث مع فكر هذا الفيلسوف أو ذاك ،أو فرقة أو تيار،
بالتحوالت التي جيرهيا عليها حول حمور
بوصفه بنية ،أي كلاًّ تتحكم فيه ثوابت ويغتني
ّ
واحد .إن تفكيك بنية العالقات املعرفية التي تربط الرتاث بعضه مع بعض يعني أن يضع
الباحث كل الرشوحات والفهم السابق للرتاث بني قوسني ،ويقترص فقط عىل التعامل مع
الرتاث بصيغة مبارشة .يصبح النقد هنا هو التعامل املبارش مع املوضوع /الرتاث .وهذا ما
يسميه اجلابري باملعاجلة البنيوية.
ّ
ثان ًيا :خطوهتا هي التحليل التارخيي بمعنى ربط فكر أي فيلسوف ،صاحب النص،
بسياقه التارخيي يف بعده السيايس والثقايف واالجتامعي واأليديولوجي عمو ًما .ويستعري
اجلابري هنا مفهوم النقد اجلينيالوجي من الفيلسوف األملاين فريديريك نيتشه ليرشح قوله
السابق ،يقول اجلابري« :إن هذا الربط رضوري من ناحيتني :رضوري لفهم تارخيية الفكر
املدروس وجينيالوجيته ،ورضوري الختبار صحة النموذج «البنيوي» الذي قدّ مته املعاجلة
نتعرف عىل ما يمكن أن يقوله
السابقة [ ]...املقصود اإلمكان التارخيي :اإلمكان الذي ّ
النص وما ال يمكن أن يقوله ،وما كان يمكن أن يقوله ولكن سكت عنه»(((.
ناقصا ما مل ُيكشف عن الوظيفة األيديولوجية
ثال ًثا :التحليل السابق سيبقى
ً
واالجتامعية والسياسية ،التي قام عليها موقف صاحب النص أو كان يطمح إليها حتى

((( نفسه.
((( احلداثة والرتاث ،ص.32 :
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معارصا لنفسه ومرتبطا بعامله(((.
يبقى فكره
ً

ثالث خطوات إذن ،هي املحدّ د الرئيس واألويل لنقد الرتاث؛ خطوات متداخلة
ومرتابطة ومتعالقة مع بعضها البعض.

ً
راسخا ،تدعمه التقاليد
إذا كانت املامرسة النقدية يف الغرب األوريب تعترب تقليدً ا
وترسخه املنظومات الفلسفية منذ عرص النهضة ،فإن األمر خيتلف عندنا يف العامل
السياسيةّ ،
العريب ،فالنقد ينعت يف العادة بكونه أداة هدم وتقويض ،وتغفل جوانبه اإلجيابية البناءة.
النقد يف الذاكرة العربية يرادف اهلدم ،إن مل يرادف اهلرطقة ،ويدخل يف باب البدع ،وبخاصة
عندما يكون متعل ًقا بموضوع مركزي مثل موضوع «العقل الديني»(((.

-2النقد طريق احلداثــة

أساسا عىل النقد؛ بمعنى تفكيك اآلليات العملية والذهنية
احلداثة عند اجلابري تنبني ً
املتع ّلقة بالعقل العريب ،أي باخلطاب العريب احلديث واملعارص ،وبناء فهم «جديد» للرتاث
معارصا لنا؛ ألن البنية التي حكمت الفكر العريب احلديث
انطال ًقا من األصول ،وجعله
ً
واملعارص هي بنية تبلورت يف «عرص االنحطاط» واستمرت يف شكلها الثابت .وال جمال
للمقارنة بني احلداثة الغربية واحلداثة كام نطمح هلا نحن يف جمتمعاتنا العربية اإلسالمية؛
ألن احلداثة يف الغرب قد قطعت أشوا ًطا معرفية كربى :من النهضة إىل األنوار ثم التحديث
حتى أصبح الفكر الغريب املعارص يتحدّ ث عماَّ بعد احلداثة ،هكذا فعندما يتحدّ ث أدباء
ومفكرو أوروبا عن احلداثة فال جيب أن نفهم هذا احلديث كام هو عندنا .الوضع خيتلف،
وال جمال للمقارنة :إن «النهضة» و«األنوار» و«احلداثة» ال تشكّل عندنا مراحل متعاقبة
يتجاوز الالحق منها السابق ،بل هي عندنا متداخلة ومتشابكة متزامنة ضمن املرحلة
املعارصة التي متتدّ بداياهتا إىل ما يزيد عىل مائة عام(((.

ونضيف أن ما يقرتحه اجلابري وبقوة هو نقد «االستبداد» بمعنى «فضح» أصوله
ومظاهره يف الرتاث حتى يتسنى لنا النجاح يف تأسيس حداثة خاصة بنا .احلداثة هنا ال تعني
رفض الرتاث وال القطيعة معه ،مع املايض ،بقدر ما تعني «االرتفاع بطريقة التعامل مع
الرتاث إىل مستوى ما يسميه بـ«املعارصة»؛ أي مواكبة التقدّ م احلاصل عىل الصعيد العاملي.

((( نفسه.
((( نفسه.
((( نفسه.
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طريق احلداثة هو طريق نقد الرتاث ،ونقد فهمنا وتعاملنا الرتاثي مع الرتاث كام
أرشنا ساب ًقا ،ويلزم عن كل هذا التعامل مع اآلليات العقلية وتفكيكها؛ وتفكيك ونقد
اآلليات العملية الذهنية ال يمكن أن يكون إلاَّ
بـ«تقص إبستيمولوجي» يرى أن أغلب
ٍّ
اإلنتاج النظري الذي بلوره مفكرو اإلسالم ،تنحل يف هناية حتليل أسسه وقواعده العامة إىل
واحد من هذه األنظمة املعرفية« :البيان والعرفان والربهان»( .((1إن حتديث العقل العريب
يقتيض أن يكون موضوع اهتاممه «ليس األفكار ذاهتا ،بل األداة هلذه األفكار وأن التداخل
بني الفكر كأداة لإلنتاج األفكار والفكر بوصفه جمموعة األفكار [ ]...تداخل صميمي
وواقعية ال جدال فيه»(.((1

وقبل نصف قرن تقري ًبا ،أي منذ صدور كتاب «نحن والرتاث» ،هل حت ّقق حلم
إعادة بناء الذات العربية كام جرى التخطيط له يف مقدمة الكتاب؟( ((1هل حت ّقق للذات
العربية معنى لوجودها؟ أي هل للذات العربية وجود ومعنى؟ أم أهنا بقيت حبيسة مجلة
والتحرر
من األيديولوجيات املتطاحنة واملتناحرة فيام بينها ،ومل خترج بعد إىل فضاء احلرية
ّ
الواسع؟ كيف يمك ُن أن نقرأ حضور الذات العربية منذ زمن النهضة إىل اليوم؟ أما زالت
الوحدة اإلشكالية هي هي ،يف تطابقها مع نفسها ورشوطها التارخيية التي أنتجتها؟ أم
تغيرّ ت بفعل تغيرّ ات الزمن املمتدّ إىل قرن ون ّيف؟ وأقصدُ هنا بالذات إشكالية التخلف.

-3النقد واحلداثة والقرآن

نستطيع أن نجيب عن هذه األسئلة بنوع من الريبة والشك يف جدوى البحث عن
األجوبة ،بل يف جدوى الكتابة اليوم؛ أي يف زمن يرفض الكتابة ،والكلمة ،وال يريد أن
جربنا ،وبحرقة كبرية ،مرارة الكتابة
يؤمن إلاَّ بالصورة والرقمنة الرسيعة من جهة ،ثم إننا ّ
واجلواب والسؤال يف آن واحد بعدما فشلنا يف ذلك زمن النهضة العربية والعرص النهضوي
اليوطويب ،فهل نتو ّقف عن الكتابة لنعلن بعد ذلك عن موت املثقف العريب؟
نوزع البالونات عىل أحالم الناس،
ال أريد أن أكون متشائماً يف هذا املقام ،وال أن ّ
لكن واقع الوطن العريب اليوم يشهدُ بأننا منكرسون ومبعثرون وناقصون ثقاف ًّيا واقتصاد ًّيا
وسياس ًّيا ،وضعفاء يف فهم القضايا الدينية التي تتحكّم يف شعورنا اجلمعي بوعي أو دون

( ((1ينظر تكوين العقل العريب.
( ((1تكوين العقل العريب ،ص.12 :
( ((1نحن والرتاث ،ص.06 :

التراث والنقد وفهم القرآن يف الفلسفة العربية املعاصرة

103

وعي .لكن بام ّ
أن املقام مرتبط بشكل مبارش بالكتابة ،فالسياق يدعونا إىل السؤال حول
مصري املثقف العريب؟ هل صحيح نعاين أزمة وجود املثقف العريب؟
ال شك أن أوىل أسباب غياب املث ّقف عن ساحات الرصاع التارخيي ،ما يعرفه الوط ُن
العريب الكبري اليوم من تعدُّ د يف كل أشكال االنحطاط :ثقايف ،فكري ،سيايس ،ديني ،عرقي،
إعالمي ...إلخ .فهل حيق للمث ّقف العريب اليأس واحلزن والقطيعة مع الكتابة؟ أو يعمل عىل
جماراة التيارات السائدة دون نقدها وتفكيكها وتبيان وجوه البشاعة فيها ،أو حتى تقديم
املشورة ملن هتمه املشورة؟ ووسط كل هذا العبث الذي نعيشه ما هو مصري الباحث العريب؟
أله نصيب يف العيش؟ أم ليس له إلاَّ التيه والعبث يف خارطة املعرفة املعارصة واجرتار
النظريات العلمية الغربية دون فهم أو تعقيل؟ أو اهلجرة الرسية والعلنية إىل بالد أخرى؟

أقول هذا الكالم الشائك لوعينا نسب ًّيا ،وأخفي أسئلة أخرى ،لثقتي يف نباهة القارئ،
ومعرفته املسبقة ّ
أن فصول السعادة والكرامة والرسور يف الفكر العريب مل تكتب بعدُ .
صحيح أن هناك باحثني يف العامل العريب حيفرون يف الصخر ،لكنهم قلة قليلة ،ال يتجاوزن
عدد أصابع اليدين ،وهل ينفع ذلك أمام املاليني من فقاعات الصابون املنترشة يف الفضاء
العريب؟
هل لدينا اليوم مث ّقف األنوار العربية عىل غرار مث ّقف األنوار األملانية كام هو املثال
مع إيامنويل كانط؟ وكم عدد الفالسفة والشعراء واألدباء والفنانني والروائيني يف الوطن
العريب؟ وهل هناك ُكتّاب تُعدّ أدوارهم أقوى من أدوار السياسيني يف توجيه ضمري
اإلنسانية؟ وهل هناك كتابة تنزل إىل مستوى «ما يريده اجلمهور»؟ أم أن اجلمهور جيب أن
يسمع ويقرأ وحي ّلل ويناقش ما يريد املث ّقف؟

تغرنَّكم ثقافة اآللة والعقل التقني  -اإللكرتوين وغزو الفضاء والتفكري فيام يوجد
ال ّ
خارج الكرة األرضية؛ ألهنا ليست األصل ،ولن تكون يف يوم من األيام املرجع األساس
إلنسانية اإلنسان ،وكيف يعقل أن يفكر اإلنسان يف موضوع خارج الكرة األرضية وداخله
خمرب ومد ّمر ومشتّت وتائه؟
املعريف والقيمي ّ
ال بدّ من التو ّقف قليلاً أمام هذا الزحف الالمعقول للصورة والتقنية واإلعالم
(املواطن) ،قصد إعادة التفكري فيه ،حول كيفية تعاملنا معه ،وكيفية تعامله معنا!
هل استطاعت الذات العربية املث ّقفة التعبري عن نفسها بحرية؟ وهل متتلك هوية
معرفية مت ّيزها عن غريها؟ هل عندما يتك ّلم املث ّقف العريب يقول كل يشء ،ويتواصل مع كل
الثقافات ،ويساهم يف بناء اإلنسان ،ويداوي جرحه التارخيي العميق :الفتنة؟! هل يتصالح
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املث ّقف العريب مع اجلامهري ،ما دامت تعتربه خائنًا ملسؤولية التنوير وقول احلقيقة للسلطة؟
هل يتصالح املث ّقف مع نفسه وهو يرى األفول احلضاري الذي حلق جمتمعاته العربية ،أيف
تلك املشاهد يشء من تأنيب ضمري العامل؟

-4احلق يف اليأس

هل صار للمث ّقف اليوم أن يعلن –عن جدارة واستحقاق -عن اليأس العريب
الشامل؟ أم أننا سنتشبث باألمل ونميض قد ًما يف التأكيد عىل أن اخليط الناظم للجواب عن
املوجه إىل الذات أو املوضوع؟ ،وهل
كل تلك األسئلة وأخرى هو التفكري الناقد ،سواء
ّ
موجه لذات جمروحة ومشتتة ومنهكة برصاعاهتا الداخلية واخلارجية ،وجروحها
ينفع نقد ّ
جروحا خطرية ومميتة :جرح اهلوية ،والتطرف ،واجلهل ،والفساد ،والتخ ّلف،
تكا ُد تكون
ً
والتشتّت؟ أم النقد نوع من أنواع طرق التفكري املضادة ،أي عندما يبلغ اجلرح مداه يف
التع ّفن فال ينفع حينئذ إلاَّ الكي؟ وعندما نقوم بالنقد فكأننا نفرغ تاريخ الذات العربية من
كل حمتوياهتا املعرفية والتارخيية والسياسية واألنطولوجية العميقة؟ وإذا كانت املهمة يف يد
التحوالت األساسية التي طرأت عىل العقل يف
املث ّقف الناقد :هل يستطيع أن يضبط خمتلف
ّ
الزمن العريب احلديث واملعارص؟
هذه املهمة األخرية تقتيض من النقد أن يكون عىل شاكلة احلفريات أو اجلينيالوجيا،
يصح تسميته بحفريات النقد ،أو جينيالوجيا النقد ،حماولة يف إقامة تاريخ نقدي
حيث
ّ
معريف للعقل العريب املعارص ،بمعنى ّ
أن العمل الذي سيقوم به املثقف سيكون بمثابة قراءة
للمشاريع الفكرية العربية عرب مساءلة ظروف فشلها ،والوقوف عىل العقالين والالعقالين
فيها ،من منطلق ّ
أن كل عائق ساعد يف انحطاط الذات العربية هو بالرضورة عنرص ال
عقالين ينبغي فضحه ،أما العنارص العقالنية فهي ّ
كل العنارص التي مل تستثمر يف إقامة هنضة
عربية شاملة؛ ألننا لو استثمرنا ما هو عقالين يف تراثنا وفكرنا وتارخينا وشعورنا الديني
متنورة تعيش زماهنا بال خجل.
ألمك َن للذات العربية النهضوية أن تكون كذلك ناهضة ّ

نوجهه مثلاً ملرشوع اجلابري التفلسفي :هل كانت هناك
وأول سؤال نقدي يمك ُن أن ّ
رضورة لكتابة عرص تدوين جديد تعاد فيه كتابة التاريخ العريب؟ ملاذا مل نقرأ العقل العريب
أيضا ،أرضية يقوم عليها
مؤسسة حمدّ دة يف امتداداهتا الرتاثية واحلديثة واملعارصة ً
من أرضية ِّ
وبناؤها اهلرمي الصلب ،بحيث إذا صلح صلح سائر العقل العريب؟
لب الذات العربية
ُ
ُّ
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النص القرآين ،ويف هذا املقرتح يمك ُن أن جيد املث ّقف
إين أقصد باألرضية املؤسسة ّ
الناقد إشارات توصله إىل فهم االنحطاط والتخ ّلف التارخيي والفساد الذي آلت إليه
الذات العربية.

وما دمنا نتحدّ ث عن مرشوع حممد عابد اجلابري يمك ُن أن نطرح جمموعة من
التساؤالت ،نُجملها يف صيغة إشكالية واحدة عىل الشكل اآليت :ملاذا ّ
تأخر حممد عابد
اجلابري يف قراءة النص القرآين؟ هل هلذا ّ
ربرات منهجية نقدية أو معرفية حالت
التأخر م ّ
دون قراءة جينيالوجية للعقل الديني العريب ،عىل غرار العقل األخالقي والعقل السيايس؟
أليست قراءة النص الديني القرآين هي أصل األصول وبداية البدايات التي ُيرجتى من
ورائها حتقيق تنوير شامل وكيل؟

من الواضح أن قراءة القرآن الكريم مل حتسم بعد ،وال تو ّقفت اجتهادات املفكرين،
وهذا يدل عىل أن النص القرآين نص كوين منفتح عىل التأويالت التي ال يمك ُن بأي حال
من األحوال أن حتتويه وحتجر عليه .من أين يأيت إذن ضعف الفهم؟ يأيت من ضعف نقد
أيضا من قوة
األطروحات التي تقدّ م هبا العقل العريب اإلسالمي يف فهم القرآن ،وتأيت ً
األيديولوجيات التي حتاول أن تفرض سلطتها عىل فهم النص القرآين ،و ُبعدنا عن الفهم
املعريف العميق للغته ومفاهيمه وآياته .فهل كان فهم اجلابري للقرآن الكريم فهماً معرف ًّيا أم
النص القرآين؟
أيديولوج ًّيا؟ وكيف قرأ اجلابري ّ

-5فهم القرآن وإشكالية نقد الفهوم األخرى

أقف هنا مع مستويات النقد من خالل املدخل الذي كتبه حممد عابد اجلابري للنص
القرآين ،وقبل ذلك ال بدّ من تسجيل بعض املالحظات املنهجية ،أمجلها يف أربعة مالحظات
يمكن صياغتها بصيغ خمتلفة عىل الشكل اآليت:

 -1إشكالية الزمان املعريف الفارق بني (نحن والرتاث) و(مدخل إىل القرآن الكريم)،
وأية عالقة يمكن أن تُقام بني فهم الرتاث ،وفهم العقل العريب ،وفهم القرآن الكريم؟
 -2دواعي الكتابة يف موضوع القرآن الكريم.

 -3ملاذا (مدخل إىل القرآن الكريم) وليس (نقد فهم القرآن الكريم) ،كام هو حال
نقد العقل العريب عىل األقل انسجا ًما مع منهج النقد اإلبستيمولوجي الذي يتبنّاه اجلابري؟
« -4قراءة بعدية» أم َّأولية للقرآن.
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إن الفراغ الذي تركته دراسة بنية العقل العريب وتكوينه عند اجلابري صعب جدًّ ا،
نتصور عقلاً عرب ًّيا قد تكون خارج فهم النص القرآين وتأويله ،وال يمك ُن
ألننا ال يمك ُن أن
ّ
أن يعترب بأي حال من األحوال (ذيل وتكملة) للبيان والربهان والعرفان ،اليشء الذي
يتحرك ضمن «حلقات
جعل اجلابري يعرتف منذ بداية (مقدّ مة يف فهم القرآن) أنه ال
ّ
سلسلة ما»( ،((1مما يعني أنه داخل جمهول معريف غري حمدّ د املعامل السائرة إليه .كذلك الشأن
بالنسبة ملرشوعه يف نقد العقل العريب فلم يكن خاض ًعا ألي ختطيط مسبق.

قد يعني الكالم السابق أن التفكري الفلسفي عند اجلابري كان ارجتال ًّيا وغري خاضع
لضوابط مسبقة أو برنامج عمل يمك ُن أن يسري عليه الفيلسوف مثل موظف إداري خاضع
لرتتيبات اإلدارة أو املؤسسة التي ينتمي إليها ،لكن من جهة أخرى فإن هول االنحطاط
الذي نعيشه -وما زلنا -يمكن أن جيعل الفيلسوف بطلاً
مغامرا ذا منزلة كبرية يف تناول
ً
إشكاالت الذات العربية ،ليس ألهنا معدودة ولكن لكثرهتا ،وبالتايل مل يمكن من الصعب
اختيار املوضوع ما دام األفق اإلشكايل واحد :التخ ّلف احلضاري .إلاَّ ّ
اختيارا عن اختيار
أن
ً
خيتلف ،فنقد العقل وحتليل بنيات تكوينه ليس مثل فهم القرآن الكريم كام سيأيت بيان ذلك.

ثم بدأ حممد عابد اجلابري يف حتليل نقد للعقل السيايس العريب بعدما «استفزه»
املوضوع ،ليتأكد لدينا مرة أخرى أننا أمام موضوعات غري خاضعة ملنطق االختيار املسبق،
وإنام هي موضوعات ومفاهيم وقضايا تستفز العقل العريب ،إلاَّ أننا ال نعلم كيف سيكون
التفلسف املؤسس عىل االستفزاز ال عىل الشك والدهشة والسؤال؟

(((1

وبينام هو منهمك يف مراجعته األخرية لنقد العقل السيايس ،وقفت األخالق أمام
ناظره منادية :أليست األخالق جز ًءا من السياسة يف الفلسفة :أمل يكن تدبري النفس مرتب ًطا
بتدبري املدينة؟

ثم يأيت التفكري يف فهم القرآن الكريم بسبب غياب العقل يف أحداث جسام وردود
فعل خطرية يف الفكر العريب واإلسالمي املعارص ،ولعله يقصد بذلك أحداث  11سبتمرب
 2001وما تالها من ردود فعل أيديولوجية خطرية هتدّ د متاسك األمن العاملي! كام كان
تأليف مرشوع نقد العقل العريب بأجزائه األربعة كر ّد فعل عىل ظروف النكسة سنة ،1967
وكيف أن الرجل انحاز فيه «رصاحة إىل العقالنية والديمقراطية»( ،((1ويف التجربتني م ًعا
يامرس اجلابري نو ًعا من «القراءة البعدية» ،أو النقد البعدي ألنه مل يكن مشغولاً بصورة
( ((1مدخل إىل القرآن ،ص.13 :
( ((1نفسه.
( ((1نفسه ،ص.14 :

التراث والنقد وفهم القرآن يف الفلسفة العربية املعاصرة

107

والتطورات رغم كتابته ملقاالت هتتم باحلدث الراهن آنذاك ،إلاَّ
مبارشة بتلك األحداث
ّ
أهنا مل تكن بعيدة عن جمال اهتامماته ،أي بمرشوع بدأ يطل من نافذة مهوم املث ّقف العريب
باستمرار .هل هذا يعني أن مرشوع النقد اإلبستيمولوجي عند اجلابري جاء كر ّد فعل غري
مفكّر فيه مسب ًقا ،خاضع للصدفة ورد الفعل والتحيز؟

-6النقد بني الفعل ور ّد الفعل

إذا س ّلمنا بام جاء ساب ًقا من استفزاز ،وحت ّيز ،ور ّد الفعل ،كدوافع أساس للتفكري
الناقد عند اجلابري ،فإنا الطريق الذي يبقى أمامنا هو طريق السؤال فقط :ملاذا كان نقد
العقل العريب عىل تلك الشاكلة التي قدّ مها اجلابري؟

نقول :إن واقع التفلسف عند اجلابري كان ّ
يدل عىل رد فعل رصيح جتاه ما يعيشه
العقل العريب من خت ّلف ،فكانت املواجهة معه ومن خالله ،يف ساحته الكبرية والغامضة
أيضا؛ وهو يف ذلك يلتحق بزمالئه يف التفلسف :عبد اهلل العروي يف مفهوم العقل ،وطه
ً
عبد الرمحن يف العمل الديني وجتديد العقل.
لذلك كان اجلابري وف ًّيا ملنهجية التفلسف املغريب املعارص ،وإن كان بآليات خمتلفة،
تتّخذ من النقد اإلبستيمولوجي رؤية معرفية إىل العقل ،خاصة إبستيمولوجيا جاستون
باشالر يف مفهومه للقطيعة ،وإبيستيمي ميشال فوكو يف حتليله للخطابات ،مع العلم أن
احلفريات عند ميشال فوكو استفادت بشكل قوي من نتائج دراسات جاستون باشالر.
ُ
بحيث
هذا الوفاء إىل العقل العريب ،هو الذي دعاه إىل التعامل املبارش مع الرتاث؛
«ال سبيل إىل التجديد ،والتحديث إلاَّ من داخل الرتاث نفسه وبوسائله اخلاصة وإمكاناته
الذاتية أولاً  ،أما وسائل عرصنا املنهجية واملعرفية فيجب أن نستعني هبا فعلاً  ،ولكن ال
يفرضها عىل املوضوع ،وتطويع هذا األخري يف قوالبها بل بالعمل ،عىل العكس من ذلك،
عىل تطويع قوالبها بالصورة التي جتعلها قادرة عىل أن متارس قدرهتا اإلجرائية ،أعني
وظيفتها كأدوات علمية»(.((1
اختيار تفكيك العقل العريب ونقد :قديمه حديثه ،سياسة وثقافة ،دينًا وعلامنية،
أيضا من أجل االبتعاد عن
مل يكن من أجل إقامة منهج معريف راسخ يف الدقة فقط ،بل ً

( ((1حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب :دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية ،نقد العقل
العريب ،2 ،ط ،4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،1994 ،ص.568 :
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التفسريات الالهوتية التي تسقط صاحبها يف األيديولوجيا والدوغام وتسطيح القضايا
املصريية للعقل العريب نفسه .يقول د .حممد عابد اجلابري« :ال أرى أن العامل العريب يف
يتحمل ما يمك ُن أن نعبرّ عنه بالنقد الالهويت .يمك ُن أن نامرس النقد
وضعيته الراهنة
ّ
الالهويت من خالل القدماء .أعني أن نستعيد ،بشكل أو بآخر ،احلوار الذي دار يف تارخينا
الثقايف ما بني املتكلمني بعضهم مع بعض وما بينهم وبني الفالسفة ،ونوظف هذا احلوار يف
قضايا عرصنا إلزالة الضباب عنها وجعلها ّ
حمل حوار.((1(»....

( ((1حممد عابد اجلابري ،الرتاث واحلداثة ،ص.257 :

دراسات وأبحاث
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الدكتور عبدالفضيل ادراوي*

ﷺ تقديم

تروم هذه األسطر الدفاع عن وجهة نظر يزعم صاحبها أن خطاب
طقسا تعبد ًّيا حمدو ًدا،
جمرد كونه ً
التصلية يف الرتاث العريب اإلسالمي يتجاوز َّ
تنحرص وظيفته يف ترمجة االستجابة اإليامنية للشخص يف عالقته بنصوص
ذكرا مباركًا مثا ًبا
وحيانية عديدة ندبت إىل ترديد التصلية وتكريرها بوصفها ً
عليه.

فقد عُدَّ ت التصلية من أبرز صيغ الذكر والدُّ عاء يف الرتاث العريب
اإلسالمي ،وهي من امللفوظات األساس التي هلا إجالل خاص يف وجدان
املسلم(((.
* باحث بكلية اآلداب يف تطوان ،املغرب .الربيد اإللكرتوين:

d_abdelfdil2006@hotmail.com

خصص صاحب الشفا فصولاً بكاملها لبيان فضيلة التصلية ،وكوهنا من موجبات
((( لقد ّ
املغفرة والشفاعة .انظر مثلاً  :ص ( 66فصل يف كيفية الصالة عليه) ،ص ( 72فصل يف
فضيلة الصالة عليه) ،ص ( 75يف ذم من مل ِّ
يصل عليه) ،ص( 77يف ختصيصه بتبليغ صالة
أساسا لفهم
تتضمن روايات عديدة ومتواترة  ،وتشكّل دعامة
املصلني) .وهي فصول
ً
ّ
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ومن يتأ ّمل املأثور من كالم الرسول واألئمة  ،Aجيد احتفا ًء ب ّينًا هبذه الشعرية،
قدرا ال ُيستهان به من احليوية اإلبداعية ،والطاقة
التي وردت بصيغ خمتلفة ،وحائزة ً
التعبريية اخلاضعة لوعي مجايلُ ،ي َس ِّخر أرقى اإلمكانات البالغية املتاحة ،ويوظف أثرى
الصيغ األسلوبية املمكنة التي جتعلها مغتنية بأبعاد تربوية ختليقية ،ومرا ٍم تأثريية حجاجية
الرسالية الدقيقة املنوطة بالرسول واألئمة يف املجتمع
عميقة ،تتواشج متا ًما مع منطق األدوار ّ
اإلنساين.

ﷺ التصلية شكلاً رشع ًّيا بسي ًطا

التصلية يف معناها البسيط ختصيص الرسول وأهل بيته واألنبياء واألولياء بالدعاء
والتزكية ،وفق كيفية حدّ دت خطوطها العريضة نصوص الوحي وتوجيهاته .فهي شكل
بسيط ،يقوم عىل االختزال واالختصار «ال يتجاوز الكلامت املعدودة»((( ،له غاية تع ُّبدية
حمضة ،يعكس الداللة القريبة للمامرسة الدينية أو (فقه املناسك) ،بام هو ملفوظ مبارش
يقصد به السالم عىل الرسول واألنبياء والصاحلني ،والدعاء هلم والسالم عليهم ،وربط
الصلة هبم وعدم قطيعتهم.
فهي إذن ملمح من مالمح التع ّبد ،وصيغة حمدّ دة من صيغ الذكر ،جتد أصلها يف
القرآن الكريم يف قوله تعاىل{ :إِ َّن اهللَ وم ِ
الئ َك َت ُه ُي َص ُّلون عىل النَّبِ ّيَ ،يا َأيهُّ ا الذي َن آ َمنُوا َص ُّلوا
َ َ
َعل ْي ِه َو َس ِّل ُموا ت َْسليماً }(((.

فهي صيغة توقيفية ،يمكن أن نقول عنها :صيغة بسيطة تؤول إىل صورة تلفظية
أساس« :اللهم ِّ
صل عىل حممد وآل حممد كام ص ّليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،وبارك عىل
أمهية نصوص التصلية يف املخيال العريب اإلسالمي ،وارتقائها إىل مستوى احلجة اإلقناعية املس ّلم هبا يف
سياق التخاطب اإلسالمي.
ينظر :القايض عياض (ت544هـ) ،الشفا بتعريف حقوق املصطفى  ،Kحترير :عبد السالم
حممد أمني ،منشورات حممد عيل بيضون ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ،2002 ،2ج.2
مطولاً من كتابه يف فضل الصالة والسالم عىل خري
ويف السياق نفسه يورد ابن القيم اجلوزية مور ًدا ّ
األنام  ،Kانظر :جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم عىل خري األنام  ،Kحتقيق :زائد بن أمحد
النشريي ،دار عامل الفوائد( ،د ت).
(((حممود البستاين ،القواعد البالغية يف ضوء املنهج اإلسالمي ،مشهد :منشورات جممع البحوث اإلسالمية،
ط1414 ،1هـ ،ص .290
(((سورة األحزاب ،اآلية.56 :
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حممد وآل حممد كام باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم يف العاملني ،إنك محيد جميد»(((.

نظرا إىل طابعيها التع ُّبدي والتعليمي ،مطلوبة يف
وهي صيغة متواترة وشائعةً ،
مقرر ومأثور
تتم الصالة من دوهنا ،بحسب ما هو ّ
الصلوات اليومية ،وهي من أجزائها ،ال ّ
بني املسلمني .فهي من هذا املنظور  ،وبعبارة أ .مونتاندون خطاب يبدو فيه «اللفظ حميلاً
عىل مضمون أكثر مما حييل عىل تقنية يف التأليف»(((.
كام أهنا شكل تعبريي بسيط ،بالنظر إىل تقاليده يف طريقة الرتكيب ويف طبيعة
األسلوب .فاألشكال البسيطة -كام يرى أ .يولس -ترتبط بام هو شفهي ،وال ترقى إىل
يؤسس لتقاليد جديدة
مستوى اجلنس األديب املركب واملمتد .والبسيط عنده يتم ّيز بكونه ّ
غري حمدّ دة وال متوا َفق عليها يف عرف األجناس ،وهو من حيث منتجه أو مرسله ال يرتبط
بمنتج معني ومعروف(((.
حضورا
وتب ًعا لبساطة صيغ التصلية عُدّ ت من تفريعات الذكر والدعاء ،وعرفت
ً
ب ّينًا يف جل اخلطابات واألجناس األخرى ،كاخلطب والرسائل والقصص وغريها .بل إهنا
صارت بمثابة الالزمة املعنوية واللفظية التي ال يتخلىَّ عنها الكتاب .وقد عدَّ ها البعض
بمثابة الته ُّيؤ الروحي لتح ّقق املطالب ونيل احلاجات ،فـ«الصالة عىل النبي وآله وصحبه
املنتجبني مقدمة فضىل ومباركة لقبول أي طلب»(((.

جمرد موضوعة جزئية واردة ضمن التشكيل
غري أن التصلية يف هذا املستوى تكون ّ
نصوصا متعددةً ،وذات
الفني هلذا النوع أو ذاك ،ويف مستوى آخر ،تتواتر التصلية متح ّقق ًة
ً
هوية بالغية خاصة ،ينجذب جانب منها نحو املحايثة والتجريد ،وينجذب جانبها الثاين
والتنوع.
نحو املغايرة
ّ
غنى ب ّينًا وثرا ًء الفتًا من حيث تنويعاهتا الفنية ،وطرق تشكّلها وفق سياقات
فتعرف ً
ربر ختصيص هذا النمط
خطابية وتداولية عديدة ،ختتلف لغة ودالل ًة وحجماً  ،األمر الذي ي ّ
من القول بمعاينة بالغته النوعية ،وقياس طاقاته التعبريية التداولية يف سياق التواصل
اإلنساين.
((( اإلمام البخاري (أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل بن إبراهيم ) ،صحيح البخاري ،دار الفكر للطباعة والنرش
والتوزيع1401 ،هـ1981-م .ج ،1ص .190

(5) Alan Montandon, Les formes brèves, Ed. hachette, 1992, p. 59.
(6) André Jolles, Formes simples, (Traduit de l›allemand par Antoine Marie Buguet ), Ed.
seuil, Paris, 1972, p.58.

((( جاسم األسدي ،الدعاء أمل وعطاء ،منشورات ناظرين ،ط 2004 ،1م  ،ص .238
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ﷺ التصلية وسامت التواصل والتالقي

يبدو خطاب التصلية وسيلة تربوية تروم حتقيق نفس الغايات واملرامي الرتشيدية
التخليقية املنشودة يف منظومة الفكر اإلسالمي .فهي يف جوهرها جتسيد عميل وحتقيق فعيل
لربط أوارص التواصل باألنبياء والصاحلني واألولياء ،وإعالن االرتباط هبم والكينونة
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
معهم؛ «و َأمْضيِ
ني
الصالحِ َ
الصالحِ َ
ني»َ « ،ف ُس ْقني بِ َرحمْ َت َك فيِ عباد َك ّ
َم َع ال َفائزي َن م ْن عباد َك َّ
َ
ِ
ِ
لأِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
(((
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
بيِ
َ
ُ
ِّ
ً
َويف ُز ْم َرة أ ْوليائ َك املتَّقني» « ،أ َت ْيت َُك بأ َوأ ّمي َزائ ًرا َعارفا ب َحق َك ُم َوال ًيا ْول َيائ َك» .
وهذا يف حدِّ ذاته سلوك منشود ومبتغى يف منظومة الفكر اإلسالمي عمو ًما ،بام
هو ممارسة لتثبيت اخلط العميل للعقيدة اإلسالمية كام جسدته تلكم النامذج الصاحلة التي
استحقت التخليد بالتصلية والتسليم.

إن كل شخصية مقدسة استطاعت أن تثبت اسمها يف الذاكرة اإلسالمية عىل مر
التاريخ ،حتظى بواجب التذكر واالستحضار والتخليد ،عرب الصالة والتسليم عليها ،سواء
أكانت مفردة أم ضمن مجاعة من الصاحلني ،ألهنا فرد «من السلف الصالح ،وفرد من
األرسة املسلمة املمتدة عرب توايل األجيال»(.((1
ِ
ِ
أولياء اهلل
السال ُم عىل
يف الزيارة اجلامعة الصغرية(« :((1ا ّل ُ
له ّم َص ِّل عىل محُ ّمد َوآلهّ ،
ِ
ِ ِ
ِ
السال ُم عىل أنصار اهلل وخلفائه ،السالم عىل محَ َ ِّال
السال ُم عىل ُأ َمناء اهلل و َأح ّبائهَّ ،
و َأ ْصفيائهَّ ،
ِ
مساكن ِ
ِ
ذكر اهلل ،السالم عىل مظهري أمر اهلل وهنيه ،السالم عىل
معرفة اهلل ،السالم عىل
ِ
الدُّ عاة ِإىل اهلل ،السالم عىل ا ُملست َِقرين يف مر ِ
ضاة اهلل ،السالم عىل ا ُمل ِ
طاعة اهلل،
خلصني يف
َْ
ِّ
ِ
اداهم َفقدْ
السالم عىل األَدلاَّ ء عىل اهلل ،السالم عىل الذين من واالَ ُهم َف َقدْ َواىل اهللَ ،و َم ْن َع ُ
َعادى اهللََ ،و َم ْن َع َر َف ُهم َف َقدْ َع َر َ
ف اهللََ ،و َم ْن َج ِه َل ُهم َف َقدْ َج ِه َل اهللَ ،و َمن ا ْعت ََص َم هِبم َف َقدْ
لمِ
ِ
ِ
وج ّل ،و ُأ ِ
لم َ ْن سالمَتُم
ا ْعت ََص َم باهللَ ،و َم ْن تخَ َلىَّ ِمن ُْهم َف َقدْ تخَ َلىَّ م َن اهلل ّ
عز َ
شهدَ اهلل َأنيِّ س ٌ
لمِ
ِ ِ
ِ سرِ
فو ٌض يف ذلك ُك ِّل ِه إِ َل ْيكُمَ ،ل َعن اهللُ عَدُ َّو
َ
وح ْر ٌب َ ْن َح َار ْبتُمُ ،مؤم ٌن بِ ِّ كُم َو َعالنيتكُمُ ،م ِّ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
حممد وآله».
آل محُ ّمد من اجلن واإلنسَ ،وأ ْب َرأ إىل اهلل م ُنهمَ ،و َصلىَّ اهللُ عىل ّ
((( مقطع وارد يف زيارة النبي  Kمن بعد .ينظر :مفاتيح اجلنان ،ص .395
((( الشيخ عباس القمي ،مفاتيح اجلنان ،ويليه :الباقيات الصاحلات ،تعريب :حممد رضا النوري ،منشورات
دار الثقلني ،ط1998 ،2م ،ص ( .578مقطع وارد يف زيارة اإلمام الرضا).
( ((1حممد مهدي اآلصفي ،الدعاء عند أهل البيت  ،Aقم :املركز العاملي للدراسات اإلسالمية ،ط،2
1422هـ ،ص .302
( ((1عباس القمي ،مفاتيح اجلنان ،تعريب :حممد رضا النوري ،منشورات دار الثقلني ،ط،1998 ،2
ص.617
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مبارشا للصاحلني ،ولذكرياهتم اإليامنية ،وما يقرتن
استحضارا
جيسد نص التصلية
ً
ّ
ً
بذلك من سالم ودعاء وشهادة .وفيها يعبرّ املتحدّ ث عن مشاعره التبجيلية الصادقة جتاه
هذه األمة من املؤمنني التي سبقته باإليامن ،واستحقت الثناء ألهنا نالت االصطفاء اإلهلي
بإخالصها.
فقد أقامت الصالة ،وأ ّدت الزكاة ،وأمرت باملعروف ،وهنت عن املنكر ،وهنضت
ومهدت
برسالة الدعوة إىل توحيد اهلل ،وع ّبدت الناس هلل األحد ،ورفعت كلم َة التوحيد ّ
الطريق لألجيال الالحقة ،فكأن املصليّ يعرب عن وفائه لذلك ويرد هذا اجلميل ،عرب مشاعر
السالم واحلب التي يعلنها جتاه السلف ،ويبغي حتقيق التواصل معهم.

تبدو التصلية من هذه الناحية عمال ًتربو ًّيا وترشيد ًّيا ،يساهم يف إقامة جسور التواصل
بني األجيال وبني األفراد« ،ليتعارفوا ويتآلفوا ،ثم تطبع يف قلوهبم روح االنقياد إىل اهلل
واالنقطاع إليه وطاعة أوامره»( ،((1ما يساهم يف حتقيق «التواصل» و«التوارث» و«التسامل»
و«التحابب» و«التالقي» بني أجيال املوحدين ،ورموز الصالح والتقوى ،وخاصة القادة
منهم.
جتسد التصلية هذا الرتابط وتبلوره بني األجيال ،وتعبرّ عن مشاعر اخللف جتاه
السلف ،بام يبلور «اللقاء بني أجيال املؤمنني»( ((1ويمتّن «رابطة الوالء واملحبة بني األئمة
وأوليائهم وبني أفراد املجتمع فيام بينهم»(.((1

وهذا حي ّقق التواصل بني اخللف والسلف ،وبني احلارض واملايض ،بني األحياء وبني
األموات.

ﷺ التّصلية وذهول التسليم جلالل املخا َطب

توجهه إىل خماطبه ،املعني بالتصلية والسالم ،ال يعلن عن مطالبه اخلاصة
إن املصيل يف ّ
وال هيتم هبا ،وإنام ينقلها إىل الشخصية التي خياطبها ويصيل ويسلم عليها ،فهو يثق بأن
مؤهلة
هذه الشخصية املخاطبة ،سابقة عليه زمنيا ،وهي متقدّ مة عليه يف اإليامن ،ما جيعلها ّ
ملساعدته يف حتقيق مطالبه ،ويرى هلا الكفاءة واألهلية للنيابة عنه ،فتستحق منه الوفاء
واإلخالص ،والعهد بمواصلة السري عىل النهج نفسه.
( ((1حممد رضا املظفر ،عقائد اإلمامية ،بريوت :دار الصفوة ،ط ،1993 ،9ص .126
( ((1حممد مهدي اآلصفي ،الدعاء يف مدرسة أهل البيت  ،Aمرجع سابق ،ص .302
( ((1حممد رضا املظفر ،عقائد اإلمامية ،بريوت :دار الصفوة ،ط1993 ،9م ،ص .126
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ويطمع يف نيل الشفاعة منها واستحقاق العطف منهاَ ..« :ف ْ
اش َف ُعوا ليِ ِعنْدَ اهلل،
ِ
اس َتن ِْق ُذوين ِم ْن ُذ ُنوبيِ ِعنْدَ اللهَّ ،فإِ َّنكُم َوسي َلتِي إِىل اهللَ ،وبِ ُح ِّبكُم َوبِ ُقربِك ُْم ِ َأ ْر ُجو نَجا ًة عنْدَ
َو ْ
ِ
ِ
تيِ
اهللَ ،فكونُوا عنْد اهلل َرجائيَ ،يا سا َد َيا َأ ْوليا َء اهلل َصلىَّ اهللُ َع ِ
ليهم َأجمْ َعني ،و َل َع َن اهللُ َأ ْعدا َء
ني و ِ
ِ
لمِ ِ
ني.((1(»..
آمني َر َّب العالمَِ َ
اآلخري َنَ ،
اهلل َظا يهم م َن األَ َّول َ َ
نص التصلية جان ًبا من بالغته النوعية بالرتكيز عىل سامت
يؤسس ّ
فيبدو كيف ّ
التواصل واللقاء التي يرغب املتك ّلم يف إقامتها ونسج خيوطها ،و ُيوليها أمهية أكثر من
مطالبه وحاجياته اخلاصة.

تصب يف خانة إعالن الوالء واجلهر
بل إن املطالب الشخصية تغدو هي األخرى
ّ
باالنضامم خلط هذه الشخصيات املخاطبة ،وإعالن الرباءة من أعدائها ،دليلاً عىل إثبات
الوفاء واإلخالص .بل إن املصليّ يرى يف ذلك جوهر التع ُّبد وصميم التقرب إىل اهلل.

كثريا ما يستغل أجواء اخلطاب وروحانيته ،لالعرتاف بتقصريه أمام اهلل
لذا فهو ً
ويعلن أن قصده من صالته عىل الصاحلني وسالمه عليهم إنام هو عمل يف سبيل إحياء
رسالة هؤالء الذين سبقوه ،ويف سبيل إبقائها متجدّ دةَ ..« :و َ
ف َو َأ ْخ َط َأ
هذا َم َقا ُم َم ْن َأسرْ َ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
اج َع ْل يل ل َ
اس َتك َ
سان صدْ ق يف َأ ْوليائ َك
لهم ْ
َص ...ا ّل ُ
َانَ ،و َأ َق َّر بِماَ َجنَىَ ،و َر َجا بِ َم َقامه اخلال َ
َو ْ
ِ
حمِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((1
ِ
ني» .
الرا َ
ا ُمل ْص َط َ
ب إليَ َّ َم َشاهدَ ُه ْم َو ْ
فنيَ ،و َح ِّب ْ
اج َع ْلني َم َع ُه ْم يف الدُّ نْيا َواآلخ َرة َيا َأ ْر َح َم َّ
ومن السامت النوعية لنصوص التصلية ،اعتامدها صيغة اخلطاب املبارش ،واستحضار
الشخصيات املعنية بالتصلية عرب توظيف أفعال كالمية بصيغ تتعدّ د ملفوظاهتا لكنها تتّحد
فيتوجه إليها باألمر؛ «فكونوا يل« ،»..فاشفعوا
يف حتقيق االستحضار املبارش للشخصية؛
ّ
يل» ،وبالنداء «أهيا النبي  -يا أمني اهلل  -يا حجة اهلل – يا ويل اهلل  -يا ساديت ،»..وغريها
شاخصا
من األساليب التي تتيح املخاطبة املبارشة والتموضع يف حمرض املخاطب بام جيعله
ً
حارضا ،ويف مقام من «يسمع الكالم ويرد السالم».
ً
هذا اإلجراء البالغي يتيح للمتك ّلم انتهاج خطاب املحاورة االنفرادية التي فيها
ويتقرب منها ،رجاء استحقاق
يستحرض الشخصية ويك ّلمها مبارشة ،ويثني عىل مناقبها
ّ
الشفاعة ونيل القرب منها .وهذا يف حدّ ذاته مظهر حجاجي ،مفاده اإلقناع بتم ّيز هذه
الشخصيات ،وبيان قيمتها وجالهلا وقداستها ،من جانب ،ثم تثبيت ثقافة التواصل
واالرتباط هبا عرب التصلية بعد موهتا ،فأحرى أن تكون واجبة االتباع واالمتثال يف حياهتا

( ((1الشيخ عباس القمي ،مفاتيح اجلنان ،مصدر مذكور ،ص .165
( ((1مفاتيح اجلنان ،مصدر مذكور ،ص.559
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ووجودها بني الناس.

كام تعتمد التصلية َن َف ًسا ترشيد ًّيا ختليق ًّيا من خالل الرتكيز عىل ذكر مآثر السابقني
وأخالقهم وجهادهم وتضحياهتم يف سبيل نرصة احلق ،وإخالصهم يف االنقياد هلل وتوحيده
وإعالء كلمة الدين .ما جيعل معاينة البالغة النوعية هلذا اخلطاب مرتكزة إىل وظيفيتها
التأثريية ،بام سعي نحو اإلصالح االجتامعي والتوجيه الرتبوي واألخالقي.

ﷺ التصلية الكاملة والعمق احلجاجي

من األمور الالفتة يف صيغ التصلية َن َفسها الحِ
جاجي ،ومحاسها الواعي يف التأصيل
ُّ
ُ
ملبدأ اإلمامة يف العقيدة اإلسالمية .إن أغلب الصيغ تؤول يف هناية املطاف إىل أطروحة
تثبيت قضية اإلمامة الرشعية ومركزيتها يف العقيدة ،بوصفها قضي ًة جوهر ّي ًة وأصلاً متأصلاً
يف االعتقاد واإليامن ،وطري ًقا للخالص وتربئة الذمة.

إن التصلية ال ترد إلاَّ يف صيغتها الكاملة ،التي يمكن إرجاعها إىل ملفوظ بسيط
تؤول إليه كل الصيغ املتداولة؛ (ا ّللهم صل عىل حممد وآل حممد) ،حيث ترد الصالة عىل
الرسول متبوعة بالصالة عىل أهل بيته.

الصالة ا َلبترْ اءَ ،ف َقالوا:
كام نجد حتذيرات رصحية من الصالة البرتاء« ،ال ت َُص ّلوا َعليَ َّ ّ
ِ
هم َص ِّل
الصال ُة ال َبترْ ا ُء؟ فقال :تقولون :ا ّل ُ
وما ّ
له ّم َص ِّل عىل محُ َ ّمد وتمُ سكُون َب ْل ُقولوا :ال ّل َّ
(((1
ِ
عىل محُ ّمد وعىل آل محُ َ َّمد» .

هذا األمر جيعل الصيغة ترقى إىل لرتتبط بسياق عقدي أعمق .ويكفي لتوضيح هذا
األمر معاينة فقرات من نصوص تصلية متضمنة ألسامء األئمة حمدّ دين ومعينني ،ومرتَّبني
بالطريقة نفسها التي عرفت توليهم اإلمام َة يف حقب تارخيية متعاقبة :نقرأ يف دعاء االفتتاح؛
صيِ
ليِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
رب
رسول ّ
ورسولكَ ..
«ال ّل ُه ّم َص ِّل عىل حمُمد عبدك َ
وص ّل عىل َع ٍّ أمري املؤمننيَ ،و َو ّ
ِ
ِ
ِ
وح َّجتِك عىل خلقك ،وآيتِك الكربى ،والنّبإِ
رسولكُ ،
العاملني ،عبدك وول ِّيك ،وأخي ُ
ِ ِ
ِ
ِ
العظي ِم ،وص ِّل عىل الص ِ
وص ّل عىل ِس ْبطي
ديقة
الطاهرة َفاطم َة ّ
الزهراء ،سيدة نساء العاملنيَ ،
ّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
احلسن واحلسني س ّيدَ ْي َش ِ
باب ِ
املسلمني
وإمامي اهلُدى،
الرمحة
جلنّةَ ،
وص ِّل عىل أئمة ْ
أهل ا َ
ْ
ّ
ليِ
ٍ
ليِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسى،
وسى بن َجعفر ،و َع ِّ ْبن ُم َ
حممد ،و ُم َ
عيل ،وجعفر بن ّ
َع ِّ بن ا ُ
حلسني ،ومحُ ّمد بن ٍّ
( ((1السيد مرتىض احلسيني الفريوزآبادي ،فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ،بريوت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،ط 1413 ،7هـ ،ج  ،1ص ( 268باب يف النهي عن الصالة البرتاء) ،نقلاً عن :الصواعق
املحرقة ،ص .268
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ف اهل ِ
ومحُ م ِد ب ِن َعليِ  ،و َعليِ ب ِن محُ َم ٍد ،واحلس ِن ب ِن َعليِ  ،واخل َل ِ
ادي ا َمل ْه ِد ِّي؛ ُح َج ِج َك َعلىَ
َ
ََ ْ
ِّ ْ
َ َّ ْ
َّ
َ
ٍّ
ٍّ
ِ
ِ
ِعب ِ
(((1
فيِ
ِ
ُ
َ
اد َكَ ،وأ َمنَائ َك بلاَ دك. »..
َ

جيسد أمر اإلمامة ،من خالل التنصيص عىل أسامء األئمة
فتبدو التصلية ملفو ًظا ّ
الرشعيني ،وبيان ارتباطهم بخط الرسالة عرب ابنة الرسول  Kالسيدة فاطمة ،بوصفها
احللقة الرابطة بني األئمة وبني الرسالة والنبوة .وذلك بالرتكيز عىل مواصفات تقديسية
خيتصون هبا و ُيعرفون هبا ،اصطفاهم هبا الوحي وجعلها من سامهتم ،مستندة إىل
إجالليةّ ،
ِ
غيبي ،ومرجعية جعلية توقيفية.
سند ّ
ويتم توظيفها يف سياقات
هذه التوصيفات هي نفسها التي تتواتر يف صيغ التصليةّ ،
موجه ًة وعي
خمتلفة ،لتغدو موضوعة اإلمامة والرسالة عالمة لغوية ودعوى إقناعيةِّ ،
رس هذا الربط والتالزم .فهي بمثابة خطاب عقدي خمترص يروم
املسلم ،من أجل مت ّثل ّ
ترسيخ فكرة أن الرسالة ال تنفصل عن اإلمامة ،وأن ال انفصال بني (الرسول حممد )K
وبني (األئمة) من بعده .فتكون عنوان االمتثال لألمر اإلهلي بالصالة عىل النبي وعىل اآلل
وإشعارا بأن طريق التع ّبد ال يوصل إلاَّ بانتهاج سبيل حممد
عيل الصالة البرتاء»،
ً
«ال تصلوا َّ
واألئمة من بعده.
توجيها لفظ ًّيا دالاًّ ُ ،مراده تثبيت عقيدة الوالء خلط اإلمامة،
تب ًعا لذلك تكون التصلية
ً
القائم عىل التسليم بإمامة الرسول األكرم حممد  ،Kوعرتته من أهل بيته .فتساهم
املتكررة بإحلاح يف األخذ بيد اإلنسان وتعريفه مصريه ومصاحله
التصلية بصيغها الكاملة
ّ
الدينية والدنيوية بغاية حتقيق «اخلالص القيمي واملعنوي الروحي ،بام هي الغايات الكربى
املنشودة»(.((1

ﷺ بالغة اهلمس برس التَّع ُّبد

تساهم التصلية بصيغتها الرابطة بني النبوة واإلمامة ،يف خدمة الغايات اإلقناعية
الرتشيدية لعقيدة اإلمامة الرشعية ،ويف مقدّ متها ترسيخ هذا املعتقد يف املتل ّقني ،وتربيتهم
جمرد احللية
عىل اإليامن بخط اإلمامة التي تعدُّ امتدا ًدا خلط النبوة والرسالة .فهي تتجاوز ّ
اللفظية ،لتصبح بمثابة سمة تكوينية يف التصلية ،هلا وظيفتها التواصلية ترشيدً ا وإقنا ًعا،
تعمد التكرار
بغية مت ُّثل الناس هلذا املفهوم وجتسيده عمل ًّيا يف حياهتم .خاصة بمالحظة ُّ
( ((1الشيخ عباس القمي ،مفاتيح اجلنان ،مصدر مذكور ،ص .240
( ((1صالح قنصوة ،نظرية القيم يف الفكر املعارص ،دار التنوير ،ط1984 ،2م ،ص .219
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الواعي واهلادف لصيغة التصلية الكاملة التي يقرتن فيها ذكر الرسول باآلل(. ((2

ويربط روح اهلل اخلميني رب ًطا طري ًفا بني التصلية وبني البسملة من جانب الوظيفة
العقدية الرتبوية ،ومن جانب أبعادمها الروحية واملعنوية .فتواتر التصلية يف اخلطاب
اإلسالمي بصيغتها الكاملة غري البرتاء ،يوازي ورود البسملة يف مفتتح كل سورة من سور
القرآن الكريم؛ فالبسملة يف القرآن املجيد هي لفتح العامل بام حوى ،والكون بام استوعب
عىل اهلل جل جالله ،لتنبيه كل املوجودات وتعريف املخلوقات بحقيقة خلقتها الراجعة إليه
سبحانه واملتو ّقفة عليه .فال وجود وال حقيقة لليشء يف ذاته إلاَّ بافتقاره إىل موجده وخالقه.
أما التصلية فهي دليل الربط وطريق الوصول إىل اهلل؛ فال إمكان ملعرفة اهلل تعاىل أو
البلوغ إليه ،إلاَّ بمعرفة الرسول  ،Kومعرفة األئمة من عرتته وأهل بيته ،أي بمعرفة
اإلمامة الرشعية املوصلة إىل النجاة احلقة(.((2
العميل التداو ّيل للتصلية ،لدورها يف حتفيز املسلم
لذلك ُيشري هذا العارف إىل البعد
ّ
(((2
نحو السري والسلوك إىل اهلل ،مع التبرص والفهم الصائب للطريق الواجب اتّباعه .

َ
حصول التوحيد احلقيقي «(ال ّل ُهم)
إن التصلية بصيغتها التامة «تُذكّر العبد السالك
ُ
إعالن احلاجة
و(ص ّل)
توجه طلبي إىل اهلل وحده مصدر العطاء ،فهو منتهى غايات الطالبنيَ ،
إىل النبي اخلاتم والويل املطلق (النبي األكرم حممد واألئمة من أهل بيته) يف هذا املعراج
يتوجه إليها يف مجيع املقامات»(.((2
السلوكي من املقامات الشاملة التي ال بد للسالك أن ّ

والتوسل بالرسول
إن السري التع ُّبدي لإلنسان يف هذه احلياة يستلزم إذن االرتباط
ُّ
وبأهل بيته ،فـ«العبد السالك ال بد أن يراقب نفسه ،وألاَّ يقرص يف طاعة الرسول التي هي
طاعة اهلل ،ويف طاعة الويل (اإلمام) التي هي طاعة الرسول ،لئلاَّ حيرم مساعدة الويل املطلق
يف بركات العبادة ،بمساعدة ويل النعم والرسول األكرم  Kواإلمام املعصوم ا ُمل َعينَّ ،
( ((2نستحرض يف هذا السياق قول أحد مهنديس اإلشهار ملنتوج (كوكا كوال)« :إن التكرار بمقدوره أن
املوجه واملحكم،
يوصلنا إىل أية غاية ،إن قطرة املاء تنتهي إىل اخرتاق الصخرة ،وإذا متكنتم من التصويب ّ
بشكل متواصل ومن دون انقطاع ،فإن املسامر حتماً ينفذ يف الرأس» .ينظر :حممد الويل ،االستعارة يف
حمطات يونانية وعربية وغربية ،الرباط :منشورات دار األمان ،ط1426 ،2هـ2005 /م ،ص .248
( ((2روح اهلل املوسوي اخلميني ،تفسري آية البسملة ،حمارضات معرفية ،بريوت :دار اهلادي ،ط1420 ،2هـ/
 2000م ،ص .23
( ((2روح اهلل املوسوي اخلميني ،اآلداب املعنوية للصالة ،عربه عن الفارسية ورشحه وعلق عليه :السيد أمحد
الفهري ،قم  -إيران :مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي ( ،د.ت).
( ((2روح اهلل املوسوي اخلميني ،اآلداب املعنوية للصالة ،ص .543
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املخصوص بالوالية والطاعة بعد الرسول»(.((2

ومن هنا نفهم قيمة التصلية يف املنظومة اإلسالمية عمو ًما ،ومغزى ترغيب القرآن
الكريم( ((2واألحاديث النبوية الرشيفة( ،((2يف هذه التصلية ،واإلحلاح عليها يف كل األوقات
النبي فرض عىل
واألحوال .حتى اعتربها القايض عياض ً
فرضا عا ًما« :اعلم أن الصالة عىل ّ
اجلملة غري حمدّ د بوقت ألمر اهلل تعاىل بالصالة عليه»(.((2

واعتربت دعامة لقبول األعامل يف قول اإلمام عيل بن أيب طالب « :Cإذا كانت
لك إىل اهلل سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصالة عىل رسوله  ،Kثم ْ
سل حاجتك؛ فإن اهلل
أكرم من أن يسأل حاجتني ،فيقيض إحدامها ويمنع األخرى»(.((2

ﷺ التصلية وبالغة الوالء ..بالغة االصطفاء الوحياين

ال يفتأ املصيل يف كل مناسبة خياطب فيها األنبياء واألئمة جياهر بعقيدته الصحيحة كام
فيقر
يؤمن هبا ،ويم ّيز نفسه عن تيارات االنحراف واجلحود التي قد تعرفها الساحة العقديةّ .
لشخصية الرسول بكونه اإلمام احلق ،والقائد والويل الرشعي ،ويعرتف يف حرضته بسلطته
عىل الناس وبحتمية االنصياع والقبول بام يدعو إليه ،أو ينهى عنه وحيذر منه .فهو معينَّ
ثمة فاختياراته وتوصياته بشأن قضايا املجتمع والسياسة
من اهلل ومرسل من عنده .ومن َّ
تكون جز ًءا من قداسته وسلطته ،وهي تستوجب حتماً التنفيذ واالتِّباع والطاعة ،وإلاَّ فإن
مساسا بجوهر االعتقاد لدى الفرد.
يف خمالفتها
ً
ْت َو ُأ ِّمي َيا َر َ
سول اهللُِ ،ز ْرتُك َعار ًفا
يف مقطع خياطب فيه الرسول « :Kبِ َأيب َأن َ
ِ
ِ
ف َأ ْه َل َب ْيت َكَ ،ع ِ
ار ًفا بِاهلُدى
بِ َح ِّق َكُ ،م ِق ًّرا بِ َف ْض ِل َكُ ،م ْستَبْصرِ ً ا بِ َضلاَ َل ِة َم ْن َخا َل َف َك َو َخا َل َ
ِّ
ْت َع َل ْيهُ ،((2(»..يستحرض األئمة من آل الرسول ،ويتم اإلقرار يف حرضهتم بمكانتهم
الذي َأن َ
الرسالة،
ص محُ َّمدً ا َوآ َل ُه بِالك ََرامةَ ،وح َب ُ
واالعرتاف بجاللة قدرهم« :ال ّلهم َيا َم ْن َخ َّ
اهم بِ ّ
( ((2اآلداب املعنوية للصالة ،مرجع مذكور ،ص .547
ِ
ِ
ِ
َ
( ((2قوله تعاىل{ :إِ َّن اهللَ َو َملاَ ِئ َك َت ُه ُي َص ُّل َ
ون َعلىَ النَّبِ ِّي َيا أ َيهُّا ا َّلذي َن آ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ْيه َو َس ِّل ُموا ت َْسليماً } .سورة
األحزاب ،اآلية.56 :
ذكرت عنده ومل ُي َص ِّل
من
الناس
أبخل
«إن
وقوله:
الرصاط»
عىل
نور
علي
«الصالة
:K
( ((2قول الرسول
ُ
َّ
عيل» .كنز العامل ،احلديثان رقم  2144و .2149
َّ
( ((2القايض عياض ،الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،ج ،2ص .58-57
( ((2هنج البالغة ،اإلمام عيل بن أيب طالب ،حتقيق :أنصاريان ،منشورات املستشارية الثقافية للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية بدمشق ،ط1422 ،1هـ2007 /م ،ص .638
( ((2مفاتيح اجلنان ،مصدر مذكور ،ص .392

بالغة التصلية يف التراث العريب اإلسالمي..

119

و َخصصهم بِالوسي َلة ،وجع َلهم ور َث َة األَنْبِي ِ
اءَ ،و َخت ََم هِبِم األَ ْو ِصيا َء َواألَ ِئ َّمةَ ،و َع َّل َم ُهم ِع ْل َم
َ
َ
َ ّ َ ُ
َ َ َ ُ ََ
ِ
ِ
(((3
ِ
ِ
َ
ما كان وما َبقيَ ،و َج َع َل أ ْفئد ًة من الناس تهَْوي إل ْيهم» .
يتبينَّ أن املتحدِّ ث حياجج ألفضلية هذه الشخصيات باالستناد إىل سلطة الغيب،
واالتِّكاء عىل معطيات الوحي بام هو سلطة نصية فاعلة وحاسمة يف خميال كل فرد مسلم.
وهو جيعل األفضلية املطلقة هلذه الشخصيات قائمة عىل حجة االصطفاء الرباين
الذي ال جمال معه لالختيار الشخيص .فالرسول واألئمة من آل البيت أناس منتظمون
التوقيفي ،الذي ال ّ
تدخل وال خيار فيه
الفوقي
ضمن مبدأ (اجلعل) اإلهلي ،وحلقيقة التعيني
ّ
ّ
لإلنسان إلاَّ القبول بام ارتضاه اهلل واختاره.

ّفضييل
ﷺ بالغة التوصيف الت
ّ

تنزع كثري من نصوص التصلية منزع انتصار املصليِّ لرؤيته العقدية والختيارات
مقررات الوحي وتوجيهاته بشأن تفضيل الشخصيات املخصوصة
خاصة جتد مرجعيتها يف ّ
بالتصلية وأهليتها ألن ُيقتدى هبا و ُتتَوىل دون سواها .يتم ذلك من خالل مجلة من األوصاف
التي ينْتقيها املتحدِّ ث بدقة و ُيضفيها عىل خماطبيه ،بام جيعل منهم شخصيات تستلزم الركون
ْت َأ ْح َس ُن
إىل جانبها واالصطفاف إىل معسكرها ،بوصفها مجَ َمع الفضائل احلميدةَ « :أن َ
اخلَ ْل ِق ِعبا َدةًَ ،و َأ ْخ َل َص ُه ْم َزها َدةًَ ،و َأ َذ هَّ ُب ْم ِ
عن الدّ ينَ ،أ َق ْم َت حدو َد اهلل بِ ُج ْه ِد َك َو َف َل ْل َت
ِ
ِ
َعس ِ
ِ
ِ
اك َر ِ
حل ُر ِ
تور ُّ
ف
الش َب ِه بِبِ َيانِكَ ،و َتك ِْش ُ
املار َ
قني بِ َس ْيف َك ،تخُْمدُ لهَ َ َ
َ
وب بِبِنانك َوتهَْت ُك ُس َ
با ُ
ِ
ِ ٍ (((3
ِ
ْ
ِ
ُل ْب َس ال َباطل َع ْن صرَ ِ
حل ِّق ،ال تَأ ُخ ُذ َك يف اهلل َل ْو َم ُة الئم» .
يح ا َ
يسطر املصيل مجلة شامئل ومواصفات مثالية وحيانية ،تغدو بموجبها الشخصيات
الرسايل ،واالستعداد
املخاطبة يف التصلية مقدَّ مة عىل من سواها ،ومه َّيأة
لتحمل أعباء العمل ّ
ّ
للتضحية وحتمل املصاعب واملشاق ،بام تتميز به كامالت مادية ومعنوية« :الدّ افِع حيثياتِ
ُ
َّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
األَ
َ
َ
ِ
ْ
َ
ريق للخابطَ ..ف ُه َو أمين َُك املأ ُم ُ
ون
باطيل ،والدّ اف ُع َص ْوالت األضاليل ...أضا َء ال َّط َ
خاز ُن ِع ْل ِم َك ا َمل ْخ ِزون»( .((3وهو « َأ ِمين َُك َعىل َو ْح ِي َك َون ِ
َو ِ
َجي ُب َك ِم ْن َخ ْل ِق َك َو َص ِف ُّي َك ِم ْن
ِ ِ
الرحمْ َ ِة َو َق ِائدُ اخلَيرْ ِ َو ِم ْفت َا ُح البرَ َ ك َِة».
ع َباد َك ،إِ َما ُم َّ
( ((3الصحيفة السجادية اجلامعة ،اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين ،حتقيق :الشيخ حممد باقر املوحدي
األبطحي ،بريوت :دار الصفوة ،ط1412 ،2هـ1992 /م ،ص.43
( ((3مفاتيح اجلنان ،مصدر مذكور ،ص .446
( ((3الصحيفة العلوية املباركة( ،أدعية اإلمام عيل  ،)Cمجع :عبد اهلل بن صالح السامهيجي ،بريوت :دار
املرتىض ،ط1418 ،1هـ1997/م ،ص .55- 54
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شخصا يستمد أفضليته من تصدّ يه لتنفيذ برنامج
هذه التوصيفات جتعل من املخاطب
ً
اإلصالح يف املجتمع اإلنساين ،ومن مبادرته للقضاء عىل صور الباطل وأنواع االنحراف.

إن حجة األفضلية املعتمدة يف املحاججة راجعة إىل السبق يف جمال التضحية من أجل
«و َأ ْش َهدُ يا َموْلاَ َي َأن َّك نهَ َ ْض َت
رفع الظلم وإقامة العدل واالستعداد لتحمل كل الصعابَ :
بِ َأع ِ
باد و َك ْظ ِم ال َغي ِ
ِ ِ ِ ِ
ثال النّبو ِة يف الص ِ و ِ ِ
ِ
باء ِ ِ
ظ
ْ
ْ
ّصيحة ل ْلع َ
اجلهاد َوالن َ
َّ برْ َ
احت ََذ ْي َت م َ ُ ّ
اإلما َمة َو ْ
َوال َع ْف ِو َع ِن الن ِ
َّاس»(.((3
وعىل هذا املنوال يكون مجيع األشخاص الذين يقصدهم املصليّ و ُيس ِّلم عليهم،
حائزين أفضليتهم ومكانتهم من اهلل ،فهم حجج اهلل ،مك ّلفون بوظائف تضمن نرصة الدين
وهداية الربية وتعليم الناس وترشيدهم (نبي اهلل ،رسول اهلل ،صفوة اهلل ،صفيه ،خريته،
سيد األولني ،مطه ،طاهر ،أذهب اهلل عنهم الرجس ،طهرهم ،الطاهرات ،أصحابك
الطيبني.)..
يبدو الرتكيز عىل التوصيفات املم ِّيزة لشخصية الرسول واألئمة والصاحلني ،خطة
اإلقناعي؛ تروم ترسيخ حقيقة أفضلية هؤالء،
فنية واسرتاتيجية بالغية ،واضح َن َف َس َها
ّ
نامذج برشي ًة معني ًة بالتقديم والثناء والتقديس،
وخصهم بالتقديم عىل من سواهم ،بوصفهم َ
ّ
يف أفق االرتقاء هبا إىل موقع القدوة املستحقة منصب اإلمامة ،الواجب اقتفاء خطاها يف
اإليامن واألخالق.
يدرك املصليّ إذن أن هؤالء األشخاص هم بعبارة َأ ْل ْف ِر ْد بِ ْل« :املقررون بقرار إهلي...
وهلم مكانتهم الدينية ...من عرتة النبي»( ،((3و«الوارثون ملكانته السامية ،وعلومه ومناقبه
الروحية اخلاصة»( ،((3هلم ارتباط ن ََسبِي بالبيت النبوي ،وهم تب ًعا لذلك ذوو مسؤوليات
ترشيدية وختليقية تبدو إىل حدٍّ كبري امتدا ًدا ملسؤوليات الرسول  .Kفهم من يضمن
«سالمة اهلداية الدينية لألمة اإلسالمية من الناحية الروحية»(.((3

وارتبا ًطا بأجواء التصلية وبسياقها التّعبدي املحكوم بروحانية اإليامن ،وبمهابة
أه َلت
املخا َطب املج ّلل بالقداسة والتقوى ،فإن املصليّ يستند غال ًبا إىل رسد معايري ووقائع َّ
والتفوق ،وتب ًعا لذلك تُستدعى يف سياق
الشخصية املخاطبة لتكتسب سامت من التم ُّيز
ُّ
( ((3مفاتيح اجلنان ،مصدر مذكور ،ص .653
( ((3ألفرد بل ،الفرق اإلسالمية يف الشامل اإلفريقي من الفتح العريب حتى اليوم ،ترمجه عن الفرنسية:
عبدالرمحن بدوي ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1987 ،3م ،ص .153-152
( ((3املصدر نفسه ،ص .153
( ((3املصدر نفسه ،ص .153
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تفضييل يوجب حت ّقق اإلذعان جلالل هذه القداسة والتسليم لكامهلا ،ما جيعل منها حجة
مقنعة نافذة التأثري.
ِ
ِ
جللي َل ِة والدَّ َر َج ِة
نقرأ يف زيارة النبي من بعدَ ..« :غ َم ْس َت ُه يف َب ْح ِر ال َفضي َلة وا َملن ِْز َلة ا َ
الرفيع ِة ،وا َملر َتب ِة اخلطري ِة ،و َأود ْع َته األَصالب ال َّط ِ
اه َرةََ ،و َن َق ْل َت ُه ِم َن األَ ْرحا ِم ا ُمل َط َّه َر ِةُ ،ل ْط ًفا
ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
استه َوح ْفظه َوح َيا َطته م ْن ُقدْ َرتك َع ْينًا
منْ َك َل ُه َوتحَ َ نُّنًا منْ َك َع َل ْيه .إ ْذ َو َّك ْل َت ل َص ْونه َوح َر َ
العب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َف ِ
اد،
اح َحتَّى َر َف ْع َت بِه ن ََواظ َر َ
َعاص َم ًةَ ،ح َج ْب َت هِبا َعنْ ُه َمدَ ان َس ال ُع ْه ِر َو َم َعائ َ
ب ِّ
و َأحيي َت بِ ِه مي َت البِ ِ
ُور ِوال َدتِ ِه ُظ َل َم األَ ْس ِ
الد ،بِ َأ ْن ك ََش ْف َت َع ْن ن ِ
تارَ ،و َأ ْل َب ْس َت َح َر َم َك بِ ِه ُح َل َل
َْ
َ ْ َْ
ِ (((3
األَنْوار» .
يتم ّثل املخاطب شخصية مثالية ،مقدّ سة بكامهلا وبطهرها ،وبمواصفاهتا املعجزة
املستمدّ ة من الغيب.

وهذه يف حدِّ ذاهتا حجج مقنعة تستند إىل س ّلم القيم اإلجيابية التي تُعدُّ من املشرتكات
املتَّفق عليها ،غري القابلة للر ّد أو التشكيك.

وتب ًعا لذلك يتح َّيز املصليِّ إىل هذه اجلهة املخصوصة بالتصلية والسالم ،ويع ّينها
مانحا إياها مركز السبق واألفضلية عىل من سواها ،موقنًا
أو يفردها بالثناء واالعرتافً ،
بتحمل
أهنا بحق مت ّثل منظوره اإليامين ومتايش قناعاته ال َع َقدية ،فيعتربها وحدها الكفيلة
ّ
املسؤولية الكربى يف القيادة والوالية.
ِ
السال ُم َع َل ْيكُم َأ ْه َل ال ُّت َقىَ ...أ ْش َهدُ َأ َّنكُم األَ ِئ َّمة
«السال ُم َع َل ْيك ُْم َأئ َّم َة اهلُدَ ىَّ ،
َّ
ِ
ِ
الر ِ
َ
َ
َ
الصدْ ُقَ ،وأ ّنكُم َد َعائ ُم الدّ ين،
اشدُ ون املهد ُّيونَ ،وأ ّن طا َع َتكُم َم ْف َ
روض ٌةَ ،وأ ّن َق ْو َلكُم ِّ
َّ
ِ
ٍ
فيِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َو َأ ْركان األرضَ ...م َّن بك ُْم َعل ْينا َد َّيان الدّ ين ،ف َج َعلكُم ُبيوت أذن اهللُ أن ت ُْرف َع َو ُيذك ََر
اس ُمه»(.((3
فيها ْ
فاملخاطبون –بحسب منظور املصليّ  -أشخاص عىل مستوى من التّم ُّيز والفرادة،
خمصوصون باإلمامة وبالقيادة وهداية الناس؛ ألن سامهتم الصدق والتقوى ومجاع اخلري
كله .فهم جمعولون من اهلل حلراسة دينه وتنفيذ برناجمه؛ لذلك كانت طاعتهم واجبة
ومفروضة ،بحجة اجلعل اإلهلي وبسلطة الوحي واالنتداب الرباين.
( ((3مفاتيح اجلنان ،مصدر مذكور ،ص .393
( ((3حممد صالح اجلوهرجي ،ضياء الصاحلني يف األدعية واألعامل والصلوات والزيارات ،بريوت :مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،ط1418 ،1هـ1998 ،م ،ص .485
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ﷺ ختـــامــا

اإلسالمي -إذن -شكلاً تعبري ًّيا بسي ًطا وخمتزلاً ،
لقد بدا خطاب التّصل ّية يف الرتاث
ّ
هنجا بالغ ًّيا نوع ًّيا ،ما منحه هوي ًة تواصلية خاصة جعلته
ثر ًّيا بطاقات تعبريية هائلة ،وسالكًا ً
يرتقي إىل أن يكون بوابة تربوية اعتمدت لرتسيخ العقيدة احلقة يف نفسية املؤمن ،خاصة عرب
صيغة التصلية الكاملة غري البرتاء ،التي تقرتن فيها الصالة عىل الرسول والصالة عىل أهل
بيته.
اإلقناعي وغاياهتا
وقد تبينَّ أن أطروحة اإلمامة الرشعية تشكّل جوهر التّصل ّية
ّ
التأثريية ،التي هتمس للمؤمن بتالزم َخ َّطي اإلمامة والرسالة .وبذلك تتجاوز التصلية
جمرد كوهنا صيغة من صيغ الذكر احلسن ،لتغدو عالمة لغوية ورسالة حجاجية تروم توجيه
ّ
السلوك وتغيري القناعات يف سبيل بناء الشخصية املؤمنة الواعية.

دراسات وأبحاث
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الدكتور سفيان لوصيف*

ﷺ الثقافة الشعبية وحدود املصطلح

الثقافة الشعبية أو أساليب احلياة الشعبية هي النتاج العفوي اجلامعي،
املعبرّ عن شعور أبناء الشعب وعواطفهم وحاجاهتم وضمريهم بشكل عام،
وليس عن النخبة أو املجموعة اخلاصة ،وتنتقل من جيل إىل جيل ،كام تنترش
بني الناس من مجاعة إىل أخرى ومن فئة إىل أخرى ،بشكل عفوي مشافهة أو
عن طريق التقليد واملحاكاة ،والرموز التي تكون هوية شعب من الشعوب أو
أمة من األمم ،تستقي مضموهنا ومعانيها وأمهيتها من كال النوعني الرسمي
والشعبي من الثقافة(((.

والرموز املستوحاة من الثقافة الشعبية هي العنرص األهم يف تكوين
اهلوية اجلامعية للشعب ،وهي اجلزء األهم يف احلفاظ عىل هذه اهلوية ويف ضامن
استمراريتها ويف تعزيزها وتثبيتها ،وذلك لعدد من الصفات تتو ّفر يف الثقافة
* أستاذ حمارض ،جامعة حممد ملني دباغني سطيف ،2اجلزائر .الربيد اإللكرتوين:

sofianeloucif@yahoo.fr

((( عمر بومقس ،الثقافة الوطنية والثقافة الشعبية ،املحمدية :مطبعة فضالة ،1982 ،ص.76
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الشعبية دون الثقافة الرسمية-مثلاً  -هي من صنع النخبة أو اخلاصة ،وهي نتيجة ختطيط
كثريا ما تكون عاملية ،فال
وتفكري واعٍ ،وال تنبع بشكل عفوي من روح املجتمع ،وهي ً
تصلح لتمييز شعب عن آخر أو جمتمع عن آخر ،وهي حتتاج إىل جهاز رسمي تقوم عليه
عادة السلطة املركزية لنرشها وتعميمها ونقلها بني األجيال(((.
والثقافة الشعبية من صنع عامة الشعب نابعة من روح الشعب ومن شعوره ،هلا
انتشار واسع بني عامة الشعب وهي أسهل عىل االستعامل والفهم واحلفظ ،تعبرّ عن
العواطف والشعور الشعبي قادرة عىل إهلاب عواطف عامة الشعب واستثارة مهمهم ،وهي
تنتقل عرب الزمان واملكان من جمموعة إىل أخرى ومن جيل إىل جيل ،بعفوية وبساطة عن
طريق املشافهة واملحاكاة والتقليد دون احلاجة إىل ّ
تدخل سلطة أو تدخل إدارة رسمية،
تسهل
ويمكن استعامهلا يف مناسبات وأطر أوسع ،وكثري من رموزها مادية ظاهرة ملموسة ّ
التعبري عن هوية صاحبها ببساطة ووضوح ،مثل املالبس الشعبية أو األكالت الشعبية وغري
ذلك من نواحي احلياة الشعبية(((.

وهذا يعني أن هناك صفات جيتمع عدد كبري منها عادة يف املادة الفلكلورية ،وكلام
زاد عدد تلك الصفات املجتمعة كان امليل أكثر إىل تصنيف تلك املادة كامدة فلكلورية،
تلك الصفات أي أن املادة الفلكلورية كي تعترب جز ًءا من فلكلور جمتمع ما ،جيب أن تكون
معروفة وممارسة من قبل عدد كبري من األفراد وأن تكون منترشة يف املجتمع((( ،كي تعترب
املادة الفلكلورية جز ًءا من فلكلور جمتمع ما.
وأن تكون خاصة بذلك املجتمع ،أي إن مت ّيزه عن غريه من املجتمعات ،وأن تكون
موروثة عرب األجيال ،ويشرتط البعض انتقاهلا عرب جيلني عىل األقل ،وتزداد إمكانية
تصنيف مادة ما ضمن الفلكلور بازدياد عمق األجيال التي توارثتها(((.

وبغض النظر عن عدد األجيال فإن من صفات الفلكلور القدم ،وال يوجد عمر
حمدّ د ملادة الفلكلور ولكن قدم املادة يزيد من قبوهلا ضمن فلكلور املجتمع ،وتتفاعل صفة
القدم مع صفات أخرى مثل التقليد وسعة االنتشار ،بغض النظر عن عمر مادة أو عمق
((( نبيلة إبراهيم ،أشكال التعبري يف األدب الشعبي ،القاهرة :دار هنضة للطباعة والنرش ،1974 ،ص.38
((( شاربو نرتو ،الثقافة الشعبية ،ترمجة :هييم شعبان ،بريوت :منشورات عويدات ،1969 ،ص.97
((( حممد أبزيكا ،مفهوم الثقافة الشعبية بني املثقف العضوي واملثقف التقليدي ،جملة آفاق ،ع  ،9الرباط،
 ،1982ص ص.224 - 203

(5) Ahmed Boukous: Langage et culture populaire au Maroc, Dar elkitab, Casablanca: 1977,
p.84.
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مرت عربها تلك املادة ،وال تكون جز ًءا من فلكلور املجتمع إلاَّ إذا كانت
األجيال التي ّ
حية ،أي إن أفراد املجتمع يعرفوهنا ويامرسوهنا.
وينتقل الفلكلور من جيل إىل جيل ويكون هذا االنتقال اجتامع ًّيا أي بالتعلم ،ومع
أن االنتقال االجتامعي يمكن أن حيدث بعدة طرق منها املشاركة واملالحظة والتقليد ،إلاَّ أن
معظم الرتاث الشعبي ينتقل مشافهة أي عن طريق الكالم ،وهناك من يشرتطون االنتقال
معيارا رضور ًّيا يف تعريف الفلكلور(((.
الشفوي
ً
مؤسس معروف ترتبط
وهنالك اتّفاق عام بأن مادة الفلكلور ليس هلا مؤ ّلف أو ّ
املادة باسمه ،ويكون له هبا حقوق املؤ ّلف أو املبدع ،بل هي ملك للجامعة ورواهتا من
األجيال السابقة دون معرفة مصدرها األصيل ،فالفلكلور هو تعبري عفوي نابع من الضمري
ويتطور ويتغيرّ وينشأ ويموت حسب
اجلامعي والشخصية اجلامعية لذلك املجتمع ،ينمو
ّ
التغيرّ ات والتبدُّ الت التي تطرأ عىل ذلك الضمري اجلامعي ،وليس استجابة لرغبات األفراد
أو قراراهتم(((.
والثقافة الشعبية يف جماهلا العام هي عملية مستمرة ،ووحدة كلية متكاملة تتَّصل
حلقاهتا بعضها ببعض ،فالدول املتقدِّ مة رغم ما متلكه من تقدُّ م هائل يف العلم والتكنولوجيا
وخمتلف مظاهر احلياة ،فإهنا مل تشكّك يو ًما يف موروثها الشعبي والثقايف.
ويمكن اعتبار الثقافة الشعبية جسد كبري يضم بني ثناياه العديد من األشياء التي حتدّ د
ثقافة الشخص أو الفرد أو اجلامعة ،ومن هذه األشياء نجد أن الثقافة تتجلىَّ يف األسواق
والعمران واللباس واألكل واملوسيقى ،وهذه إشارات عىل حيوية املجتمع وتقدّ مه الفكري
واحلضاري.
وقد ظ َّلت أشكال التعبري األديب الشعبية الشفوية مت ّثل اإلمكانية التي استخدمتها
تطور الوعي يف خمتلف مراحله بصفة خاصة ،وكان
الشعوب للتعبري عن واقعها ،وعن ّ
اخلطاب الشفوي الوسيلة الوحيدة التي متلكها اجلامعة الشعبية من أجل إدراك العامل ونقل
املعرفة وتوجيه السلوك ،واستطاع أن يقوم هبذا الدور عن طريق نظام من التجسيدات،
ذات الطابع الرمزي املستمدّ ة من الرتاث اجلامعي واملعبرّ ة عن الواقع.
ومن الوظائف التي هلا صلة مبارشة بتشكيل الوعي هي:
 -1تسجيل األحداث التارخيية التي كان هلا دور يف حتديد القضية الوطنية.

((( أمحد موسى ،مقدمة يف الفلكلور ،القاهرة :دار الثقافة للطباعة والنرش ،1975 ،ص.118
((( حممد اجلوهري ،علم الفلكلور ،ط ،1القاهرة :دار املعارف ،1975 ،ص.29
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 -2تصوير الواقع املزري واالحتجاج عليه والكشف عن سلبياته.
 -3تأكيد القيم املتعلقة باهلوية الوطنية(((.

قسمت ثقافة جمتمع من املجتمعات البرشية إىل قسمني رئيسني ،يطلق عىل القسم
وقد ّ
األول الثقافة الرسمية ،ويشري إليه البعض بمصطلح الثقافة العليا أو الكربى ،ويطلق عىل
الثاين الثقافة الشعبية أشار هلا البعض بمصطلح الثقافة الدنيا.

تنتقل الثقافة الرسمية من جيل إىل جيل من خالل املؤسسات واألجهزة الرسمية أو
شبه الرسمية ،مثل جهاز الرتبية والتعليم ،اجلامعات واملعاهد ،املؤسسات الدينية الرسمية،
القوانني الرسمية ،األدب والفن العايل املعرتف به رسم ًّيا ،وغري ذلك من املعارف والرموز
الثقافية التي ترعاها الدولة وحتافظ عليها ،وتضمن استمرارها املؤسسات الرسمية يف
الدولة أو املجتمع مثل الوزارات والدوائر احلكومية(((.

ﷺ الرتاث :قراءة يف املفهوم

مل يتمكّن املث ّقفون واملفكّرون من حتقيق إمجاع حول مفهوم الرتاث ،خاصة وأن
األمر يتع ّلق بمصدر اهلوية ومنبع االنتامء الديني واحلضاري ،ذلك أن النقاش اتخّ ذ يف غالبية
األحيان مسارات خمتلفة إذا مل نقل :متناقضة ،تعدَّ ت حدود معنى الرتاث إىل التشكيك يف
جدواه وفعاليته يف إخراج املجتمع من أزماته ،باإلضافة إىل التساؤل الذي استهدف جوهر
اهلوية التي يم ّثلها الرتاث وعالقتها باحلداثة والعرص.

الرتاث هو كل ما وصل األمم املعارصة من املايض البعيد أو القريب ،سواء تع ّلق
األمر بامضيها هي أو باميض غريها من الشعوب أو باميض اإلنسانية مجعاء ،فهو أولاً مسألة
موروث ،وهو ثان ًيا مسألة معطى واقع يصنّف إىل ثالثة مستويات هي:
 -1مستوى مادي يتم ّثل يف املخطوطات والوثائق واملطبوعات واآلثار والقصور
واملعابد وغريها.

كوهنا
 -2مستوى نظري يتحدّ د يف جمموعة من
التصورات والرؤى واآلراء التي ُي ِّ
ّ
كل جيل لنفسه عن الرتاث انطال ًقا من معطيات تفرزها مقتضيات املرحلة التارخيية.
 -3مستوى سيكولوجي وهو تلك الطاقة الروحية التي يو ّلدها الرتاث يف املنتمني

((( عبد احلميد بورايو ،البطل امللحمي والبطلة الضحية يف األدب الشفوي اجلزائري ،دراسات حول خطاب
املرويات الشفوية األداء ،الشكل ،الداللة ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية ،1996 ،ص.21
((( خليل أمحد خليل ،املرجع السابق ،ص.186
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إليه ،وجيري احتكاره من قبل نخبة أو من املنتفعني قصد استغالله يف التوجيه السيايس
وتصورات وأفكار وعقائد
نظرا ملا يزخر به الرتاث من مفاهيم
ّ
والتعبئة األيديولوجيةً ،
(((1
وأساطري وتقاليد وفلكلور .
ويعتقد أصحاب هذا االجتاه بأن األصالة مفهوم ينطوي عىل االرتباط بذات حضارية
التصور بأن كل فكر أو إنتاج مستمد
عربية إسالمية ذات موقف حضاري متم ِّيز ،وعىل
ّ
من احلضارات أو الثقافات األخرى هو فكر دخيل أو مستورد ،وهذا ما جيعل االلتزام
باألصالة نو ًعا من االنحياز واالنغالق ضمن الذات احلضارية ،وخيلق خصومة ثقافية أو
نفسية مع كل الثقافات األخرى.
وينطوي مفهوم األصالة يف نظر الكثري من مستخدميها عىل االرتباط بذات
التصور بأن كل فكر أو إنتاج مستمد من احلضارات األخرى هو فكر
حضارية ،وعىل
ّ
دخيل ،وهذا ما جيعل االلتزام باألصالة نو ًعا من االنغالق ضمن ذات حضارية غري
معلومة احلدود(.((1

الرتاث الثقايف يشء ثمني ،وقيمته يف أن نحدّ ده ونمأله بالديناميكية واحلركة ،ويف
حافزا عىل بناء حارض جديد ،واملايض يف مفهومه السليم ليس كيانًا من
أن نجعل منه
ً
املحركة ،وال
احلقائق الساكنة العاطلة ،بل هو أولاً وقبل كل يشء مجلة من الرموز والقيم ّ
يغدو ختل ًفا ومجو ًدا إلاَّ حني تفقد هذه الرموز معناها ،والثورة الثقافية احلقة ال تعني هدم
املايض وتقويضه ،وإنام تعني أن نجعل هذا املايض ح ًّيا من جديد عن طريق دجمه باملامرسة
االجتامعية واحلضارة الفعلية ،ومعنى هذا كله أن من الواجب توليد ثقافة جديدة تستطيع
أن تستوعب العلم والتكنولوجيا(.((1
وإذا كان الباحثون يتّفقون أن الرتاث ينتمي إىل الزمن املايض فإهنم خيتلفون بعد
ذلك يف حتديد هذا املايض ،فبعضهم يرى أن الرتاث هو كل ما وصل إلينا من املايض البعيد،
ويعرف الرتاث عىل هذا األساس بأنه كل ما ورثناه تارخي ًّيا ،وبأنه كل ما وصل من املايض
داخل احلضارة السائدة ،ويرى بعض الباحثني أن الرتاث هو ما جاء من املايض البعيد
أيضا(.((1
والقريب ً

( ((1اليونسكو ،امليثاق التأسييس ملنظمة األمم املتحدة للثقافة والرتبية والعلوم ،باريس ،2002 ،ص.07
( ((1أمحد حممد الطيب ،الرتاث والتجديد مناقشات وردود ،جملة كلية الرشيعة والدراسات ،جامعة قطر،
 ،1993ص.130
( ((1املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،املرجع السابق ،ص.93
( ((1حممد عابد اجلابري ،الرتاث واحلداثة ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1991 ،1ص.45
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مقومات الرتاث ،كام اختلفوا حول حتديد الفرتة
واختلف الباحثون حول حتديد ّ
يعرف املفكّر املغريب حممد عابد اجلابري الرتاث بأنه(« :((1اجلانب
الزمنية التي ينتمي إليهاّ ،
يتكون من العقيدة ،الرشيعة ،اللغة ،األدب ،الفن،
الفكري يف احلضارة العربية اإلسالميةّ ،
الكالم ،الفلسفة ،التصوف».
ليضم إىل اجلانب الفكري
وسع مفهوم الرتاث أكثر
َّ
بينام نجد الباحث فهمي جدعان ُي ِّ
اجلانبني االجتامعي كالعادات والتقاليد والعمران.

علينا أن نقرأ تراثنا بعيون فكرنا ال بنظارات الكتابات االسترشاقية والتغريبية،
ومن ثم تكون قراءتنا هلذا الرتاث من الداخل ال من اخلارج املتحامل عىل تراثنا ،برشط
والتجرد من كل خلفية أو أحكام
أن ترقى هذه الدراسة املحلية إىل مستوى التحضرّ
ّ
مسبقة له.

كام جيب التفكري جد ًّيا يف منهجية علمية يف كيفية التعامل مع الرتاث ،بمنهجية تتَّسم
بالوضوح يف الرؤية والطرح ،وتبسيط الوسائل والطرق واإلجراءات الكفيلة باستيعاب
الرتاث ،وعدم استعامل عامل املناسبتية ،وكذاك عدم تغليب ك َّفة الرتاث املادي عىل الرتاث
الفكري والروحي(.((1
وتتَّخذ مسألة األصالة يف السياسة الثقافية موق ًعا متم ّي ًزا ،وتتم ّيز هذه املسألة بمعنى
التمسك باهلوية الوطنية
أسايس يتحدَّ د يف إلغاء الغرب وإعطائه صفة العدو ،والدعوة إىل
ُّ
والعربية كأداة ملواجهة الغرب واالستعامر واإلمربيالية ،وألن كانت األصالة بناء للذات من
الداخل فإهنا تتَّخذ معنى األداة النضالية يف مواجهة اآلخر الغازي ،ولعل اجلدير باالهتامم
هو اإلرصار عىل أن تكون العالقة باألصالة عالقة عودة وحنني ،فاملرحلة االستعامرية تنكر
لألصالة وإلغائها ،ومثل هذا الوفاء لألصالة ال يلغي املو ّقف النقدي من الرتاث يف حماولة
لتخليصه من داللته الرجعية.
ال حتتكر الدولة وحدها احلديث عن األصالة مهام سعت لتأكيد ذلك ،فهي
تشرتك يف هذا الفضاء املرجعي واأليديولوجي مع النخبة ،فاألصالة جمال رصاع ثقايف
وحمور توتّر ،وخلفية هذا الرصاع هي البحث عن رشعية املايض ،فالتيارات اإلسالمية
ال مت ّثل فقط مصدر استقطاب سيايس ،وإنام تنافس الدولة عىل تفسري املايض ،واالنتامء

( ((1حسن حنفي ،الرتاث والتجديد ،ط ،1بريوت :دار التنوير ،1981 ،ص.11

(15) Menad Tayeb: Le patrimoine culturel en Algérie, centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle, Oran: 2004, p.38.
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للهوية اإلسالمية ،وتأكيد الشخصية حيث ال ّ
متل من تكرار تأكيد خطاب الوفاء
للرتاث(.((1

عىل حالة أخرى تقوم املسألة الثقافية من التوفيق بني الرتاث واملعارصة ،جتمع بني
ومؤسسات املجتمع التقليدي ،ولئن حتدّ دت
التصنيع وعقلنة اإلنتاج وبني روح اإلسالم
ّ
االختيارات الكربى للمسألة الثقافية يف سياق الوفاء للرتاث واالستمرار لقراءات التيارات
واحلركات السياسية ،فإن ذلك قد ال يمنع القول بأن استمرار املايض هو جزء منه مصدر
رشعية وجمال توظيف العتبارات أيديولوجية ،فاملسألة الثقافية هلا صالت باجتاه املايض،
أي املايض القريب املم ّثل يف التيارات الفكرية والسياسية التي سادت ،وفهم نقاط التالقي
والتكامل بينها.
ولعل الفرضية البارزة أن االختيارات الكربى للمسألة الثقافية متّت يف إطار الوفاء
واالرتباط بالرتاث القريب منه والبعيد ،ولعل ذلك ما يدفعنا إىل إلغاء مبدأ القطيعة مع
الرتاث من قائمة منطلقات السياسة الثقافية للدولة ،ومن ثم يمكن االفرتاض بأن العالقة
مع املايض القريب والبعيد مل تكن عالقة تق ّبل كامل وال عالقة نفي وعزل(.((1

من بني خصائص هذا النسق األيديولوجي مغاالته يف متجيد املايض ،والعودة إىل
الرتاث واستلهام ومضاته بشكل جيعل موقع احلارض موق ًعا ضباب ًّيا ،وإن كان حيتل ظاهر ًّيا
املوقع األكرب ،ومن ثم يمكن أن نحدّ د ثنائية أساسية من ثنائيات األيديولوجيا الوطنية وهي
الرتاث والثورة ،ولذلك تطرح األيديولوجيا الوطنية هذه العالقة عىل أهنا عالقة تكاملية بني
املايض واحلارض ،أي بني الرتاث والثورة أو بالوفاء للذات أو ما يسميه مصطفى األرشف
بالوعي الثوري(.((1
لكن العودة إىل املايض ليست عودة فقط إىل الرتاث العريب اإلسالمي وإىل رموزه
أيضا إىل سجالت حضارية وأطر مرجعية أخرى متباعدة الزمان واملكان،
املعروفة ،وإنام ً
مع التأكيد طب ًعا عىل أن اإلطار احلضاري الشامل هو اإلسالم ،ولعل ذلك ما قد يعترب نم ًطا
من التعايش أو من التوفيق بني رموز حضارية متباعدة يف الزمان(.((1
لكن اخلصوصية األساسية للمسألة الثقافية تكمن يف أن الوفاء للرتاث هو منطلق

( ((1أمحد طالب اإلبراهيمي ،من تصفية االستعامر إىل الثورة الثقافية ،املرجع السابق ،ص.46
( ((1منصف الوناس ،الدولة واملسألة الثقافية يف املغرب العريب ،املرجع السابق ،ص.197
( ((1املرجع نفسه ،ص.198
( ((1حممد عابد اجلابري ،مسألة اهلوية العروبة واإلسالم الغرب ،ص.93
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حقيقي إلعادة الرتاث الثقايف ،وتوظيفه ضمن جدلية من التنمية االجتامعية والبناء الثقايف،
ذلك أن الرتاث جيمع صفات أساسية مثل الثراء واملجد والعظمة ،ممّا جيعل منه عنرص دفع
وجذب يف حركة البناء االجتامعي ،فإذا كانت العالقة بني املايض واحلارض هي عالقة وصل
أي امتداد طبيعي ،فإن حضور املايض متأكد كجزء من حركة الوعي بالذات ،وكامتداد
جديل للشخصية التي يتواصل بناؤها مج ًعا بني احلداثة والتقليد(.((2
طرح املفكّر عبد اهلل العروي موقفه من الثقافة الشعبية التي يسميها الفلكلور ،حيث
اعتربها خالية من أية قيمة ثقافية وتعبريية ،وربطها مجل ًة وتفصيلاً بتجليات ُّ
التأخر التارخيي
والتفرج عىل الشعب املتخ ّلف وهو يلعب أدواره الفلكلورية ،فالسياسة الثقافية يف بلد من
ُّ
البلدان هي التي تكون مسؤولة عن حتويل التعابري التي حتتفل هبا الثقافة املحلية والشعبية
إىل فلكلور ومادة فرجوية وبطبقات سياحية ال يستمتع هبا إلاَّ السياح ،ذلك أن هذه التعابري
واإلنتاجات واملامرسات الرمزية تقبل خمتلف املقاربات وأشكال التوظيف ،وال حتدّ د
قيمتها إلاَّ من خالل نظرة املجتمع والدولة إليها ،وكيفية توظيفها يف سياق السياسة الثقافية
واالختيارات املؤسساتية(.((2

واحلكم عىل الثقافة بالبقاء عىل ختوم اهلامش ،ويف خانة الثقافة الشعبية ال يعدو أن
قرارا سياس ًّيا وأيديولوج ًّيا تمُ ليه مصالح فئات اجتامعية معينة ،عرب ممارسة السلطة
يكون ً
وحتديد السياسات الثقافية واسرتاتيجية اإلعداد الثقايف ،كام أن اإلقرار بالصفة الثقافية
التمسك بوحدة التعبري وتساوي األدب
والتعبريية هلذه اإلنتاجات واملامرسات ال يعني
ُّ
العامل املحكي واملوسيقى ،ومنح صفة الثقافة الشعبية هلذا املوروث الثقايف من التعابري
واملامرسات واإلنتاجات التي تندرج يف دائرة األنثروبولوجي واملتخ ّيل وتعكس حياة
املجتمع ،وال يقوم عىل حكم نقدي وال يسعى إىل إصدار قيمة إجيابية أو سلبية ،بقدر ما يفيد
أن هذه التعابري تشكّل جان ًبا ها ًّما من احلياة الثقافية ،التي عبرّ ت عن وجودها االجتامعي
وأحالمها وإحباطاهتا وواقعها عرب إنتاجات رسدية ،وتعابري وممارسات معيشية ونامذج
أثرية ذات قيمة وظيفية ورمزية واضحة(.((2
ومما ال شك فيه أن إقصاء فئات اجتامعية معينة وهتميش ممتلكاهتا اللغوية والرمزية
التطور االجتامعي واالقتصادي ،هو العامل املبارش يف جعل ثقافتها
وحرماهنا من رشوط
ُّ
وإنتاجاهتا موضوع الدونية والتأخر ،وذلك بمنطق االصطفاء واالنتقاء الثقايف ،فبدل حرص
( ((2سعيد بن سعيد العلوي ،املرجع السابق ،ص.231
( ((2عبد اهلل العروي ،األيديولوجيا العربية املعارصة ،بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط ،2006 ،3ص.208

(22) Ahmed Boukous: Op-cit, p.362.
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هذه الثقافة يف الوضع السلبي احلايل أو احلكم عليها باجلهل ،املطلوب نقدها من منظور
إجيايب أي حسب الرشوط املوضوعية ،وجعل النقد يمنحها مزيدً ا من الديناميكية ومستوى
تنوعها اللغوي واجلاميل
مكونًا ح ًّيا من خالل ّ
متطورة ،واعتبارها ّ
من الوعي الكفيل بجعلها ّ
وجتاوز استعامهلا احلايل كفلكلور.

الرتاث الشعبي

يتضمن الرتاث الشعبي جمموعة واسعة من املأثورات والفنون الشعبية التي أبدعها
َّ
الشعب ،وتشمل كل ما مارسه الشعب من شعائر وطقوس ومراسم ،وما له من معتقدات
وما صدر عنه من عادات وأشكال ثقافية مثل تفاعله وحكمته وإبداعاته املختلفة ،مثل اللغة
املحلية ،املوسيقى ،األشعار ،األزجال ،احلكايات ،السري واملالحم ،واألمثال ،الصناعات
احلس اجلامعي ،وتفاعل بالتبادل والتداخل وااللتحام والتعارض مع
واحلرف ،ممَّا عبرَّ به ُّ
(((2
الثقافات األخرى وتواتر عرب األجيال حتى وصل إىل احلارض .

متطور يعبرّ عن أعامق
متنوع ومرتاكم اآلثار ،حي
ّ
والرتاث الشعبي هو تراث ّ
الوجدان الوطني ،وهلذا فهو ليس عاملاً ثقاف ًّيا فقط بل يعترب عامل وحدة وعامل إبداع،
والفنون الشعبية الوطنية بجوانبها املادية والروحية وحدة متامسكة يف األسس ويف األسلوب
الذي تؤ ّدي به ويف املضمون من حيث معناه وأهدافه(.((2
تفرعها وغناها تنتظم يف أربعة جماالت هي:
والفنون الشعبية عىل ُّ
 -1األدب الشعبي وتدخل ضمنه فنون القول التي تواترت مشافهة.
كرسها الشعب عر ًفا
 -2العادات والتقاليد وتدخل فيها املامرسات الشعبية التي َّ
وعادات متوارثة.
 -3فنون املوسيقى والغناء ،وهو من أوسع جماالت الفنون الشعبية.
 -4احلرف والصناعات اليدوية(.((2

مهم ،وعلم الرتاث
وقد أصبحت الفنون الشعبية والرتاث الشعبي موضو ًعا لعلم ّ
الشعبي يرفد علوم اإلنسان األخرى وبخاصة علم األنثروبولوجيا ،ويعتمد التدوين
والعمل امليداين دراسة الرتاث وحفظه ،وصيانته تدعو إىل األخذ بام ييل البدء يف عملية
( ((2نبيلة إبراهيم ،الدراسات الشعبية بني النظرية والتطبيق ،القاهرة :مكتبة احلديثة ،ص.69
( ((2عبد الباقي بلفقيه ،مفهوم الثقافة الشعبية بني الكتابة والشفاهة ،املجلس البلدي بالقنيطرة ،1991 ،ص
ص.27 ،24

(25) Ahmed Boukous: Op-cit, p.86.
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مجع الفنون الشعبية وتسجيلها ،وتشكيل فرق من الباحثني واالختصاصيني للقيام بمهام
التسجيل واإلرشاف عليها ،وإنشاء مراكز إقليمية للفنون الشعبية تسجل فيها وحتفظ
وتدرس نامذج الفنون الشعبية(.((2
وهناك من يرى أن احلركة الفلكلورية دخلت إىل املجتمع من خالل املسترشقني
األوروبيني يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ،وأن عد ًدا من الباحثني قد
اشتغلوا مع املسترشقني ونرشوا دراساهتم يف الدوريات االسترشاقية(.((2

ﷺ التعامل مع الرتاث

علينا أن نتعامل مع الرتاث بطرح السؤال :ملاذا وكيف هنتم بالرتاث ؟ فالرتاث
أي كان أن يلغيه
مكونات الذاكرة اجلامعية لألمم ،ولذلك ليس من حق ٍّ
أس من أسس ّ
ٌّ
بجرة قلم نزولاً عند رغباته ،ببساطة ألنه ليس ملكه الشخيص ،لقد فهم الغرب الرتاث
فلسفي ،وقيمة مجالية وإرث تارخيي وشحنة عاطفية ،وهبذا يكون مفهوم
مغزى
عىل أنه
ً
ٌّ
مر بقيم أساسية هي القيمة اجلاملية ،ونعني هبا الذوق اجلاميل للرتاث والقيمة
الرتاث قد َّ
العاطفية(.((2

وال ننظر إىل الرتاث كأنه يشء ُمقدَّ س ُيؤخذ كله أو ُيرتك كله ،بل االنتقاء مطلوب
ورضوري ،فال بد من النظرة الشاملة للرتاث من حيث النوعية واحلقب الزمانية واملكانية،
املكونات احلقيقية له بجميع حمتوياته اإلجيابية والسلبية.
والوقوف عىل ِّ

ونظرا لشيوع بعض األحكام واملفاهيم اخلطرية عن حضارتنا شوهت صورتنا
ً
باتهِّ امات باطلة بقصد اإلساءة إىل تراثنا ،وخاصة من قبل املدرسة التارخيية االستعامرية،
وقد عبرَّ مصطفى األرشف قائل(« :((2وإذا كان هناك نقص ،فالنقص كامن يف تلك العقلية
ا ُملتق ِّلبة باستمرار ،واملتناقضة أحيانًا مع نفسها ،سع ًيا وراء صورة من الواقع خاطئة هي
وليدة اخليال واالرجتال والعاطفة ومزاج األفراد ...وهذه النظرة تعرقل احلركية العفوية
ّ
وحمررة للفرد».
للغة،
تحررة يف حدِّ ذاهتا َّ
وتشل نزوعها لنقل ثقافة ُمتفتّحة ُم ِّ
( ((2املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،املرجع السابق ،ص ص.207-206

(27) Philippe Lucas: L’Algérie des anthropologues, Maspéro, Paris: 1975, p.19.

( ((2معاوية سعيدوين ،من أجل حمافظة واعية عىل تراثنا ،جملة دراسات إنسانية ،اجلزائر :جامعة اجلزائر ،ع،1
 ،2001ص.232
( ((2مصطفى األرشف ،اجلزائر األمة واملجتمع ،ترمجة :حنفي بن عيسى ،اجلزائر :املؤسسة الوطنية للكتاب،
 ،1983ص.436
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هناك زخم كبري من الرتاث غري مستغل بكيفية علمية دقيقة ،لعدة أسباب منها
عدم الوعي بأمهية الرتاث ،ووجود فهم خاطئ لقراءة هذا الرتاث ،الذي صورته بعض
الدراسات االسترشاقية والغربية بأبشع الصور وأقبح األحكام ،ولذلك كان لزا ًما عىل أهل
احلل والعقد وضع خطة حمكمة مدروسة وشاملة ،تتيح لألجيال الصاعدة التعرف عىل
تراثهم املجيد عن قرب ،بعد إجراء عليه عدة تعديالت وحتويرات وترتيبات ،فأول عمل
يفرتض القيام به هو عملية جرد وإحصاء لكل تراثنا بكل حقبه التارخيية واجلغرافية ،ثم
تأيت فرتة الرتسيخ والتقنني(.((3

ﷺ النهوض بالرتاث

بمكوناته للجمع بني األصالة
من رشوط النهضة بالرتاث املعرفة التارخيية
ِّ
دونات يف تاريخ الرتاث
سهل هذه العملية
التوجه باألبحاث لتحضري ُم َّ
ّ
واملعارصة ،وممَّا ُي ِّ
(((3
ا ُملحليِّ  ،يقوم هبا املختّصني عىل شكل موسوعات ومعاجم للتوثيق  ،عىل أن يتَّصف هذا
العمل باجلدية والعمق واإلبداع وبموضوعية كبرية وباستقاللية أكرب ،وتعميق اإلحساس
بقيمة الرتاث لن يكون إلاَّ يف املحيط املالئم يف تو ُّفر املناخ الثقايف والتوجيه الفكري(.((3
أيضا ،عىل املث ّقف أن يربط
خيص املث ّقفني وحدهم بل اجلامهري ً
ملف الرتاث ال ّ
اجلامهري برتاثها األصيل وحتبيبه إىل عامة الشعب والعمل عىل تأصيله وتنقيحه ،إن العودة
إىل الرتاث تعني حماولة إعادة اللحمة املفقودة بني مثقفني ومجاهري حتى ال يظل املث ّقفون
التحرك(.((3
عاجزون عن القيادة واجلامهري عاجزة عن
ُّ

الصناعة الثقافية وآليات تنمية الرتاث

وتطورها يف مؤمترات وندوات عديدة ويف حلقات
طرح موضوع الصناعة الثقافية
ُّ
إنتاجا يبدعه
بحث وورشات عمل ،فهناك تداخل بني الثقافة من حيث كوهنا صناعة أي ً
اإلنسان ويصنعه يف ميادين األدب والفن والبحث العلمي ،وبني املواد التي حيتاج إليها منتج
الثقافة ليعبرّ بواسطتها عن إبداعه وإنتاجه ،واملحور الذي شغل هذه اللقاءات واملؤمترات
كان حول:
( ((3املرجع نفسه ،ص.233
( ((3املرجع نفسه ،ص.241
( ((3املرجع نفسه ،ص ص.243 ،242
( ((3فيكتور سحاب ،رضورات الرتاث ،بريوت :دار العلم للماليني ،1984 ،ص.39

134

دراسات وأحباث

 -1ربط موضوع الصناعات الثقافية بام ُيدعى األمن الثقايف الوطني.
 -2محاية الثقافة ممّا يتهدَّ دها من أخطار الغزو الثقايف وثقافة اهليمنة واالستالب
الثقايف.
 -3دعم الثقافة وسبل إقامة الصناعات الداعمة هلا وتوفري أسباب نموها وازدهارها
وتطورها.
 -4تطور الثقافة كماًّ وكي ًفا حيتاج إىل نمو متسارع وإىل التجهيزات والصناعات
الثقافية(.((3

مؤسسات ال حتتكر هذه الصناعات ،بل تؤازرها وتقدّ م هلا الدعم
واحلاجة إىل ّ
حتى تقوم بإدارة صناعة ثقافية ،ويف البداية كان عىل الدولة دعم هذه املؤسسات
واملصانع التي انربت لعملية التصنيع الثقايف ،واستلزم دعم املنتجات واملواد التي
تنتجها ومحايتها من املنافسة األجنبية ،ورعاية املؤسسات التي تتط ّلب مستويات تقنية
عالية واعتامدات مالية كبرية لتوفري مستلزماهتا األساسية ،ووضع األسس املالئمة التي
تعمل عىل تشجيع العنارص اجلديدة لدخول احلقل الثقايف ،مع توفري الضامنات الالزمة
وتوفري املعلومات واملواصفات حول كل املنتجات الثقافية حتى يمكنها القيام بدور
فاعل يف هذا املجال(.((3

واقتىض األمر وضع اسرتاتيجية ترتكز عىل حتديد أهم عوامل اإلنتاج واملواد األولية
للصناعات الثقافية ،وحتديد أشكال املنتجات الثقافية التي تسعى إىل إنتاجها سواء كانت
مقروءة أو مسموعة أو مرئية.
وهناك عامل وجب مراعاته والرتكيز عليه وهو تقليل االعتامد عىل االسترياد
ّ
لتحل منتجاهتا تدرجي ًّيا كبديل
من اخلارج ،وإنشاء وتنمية الصناعات الثقافية الوطنية
املتنوعة والوسائل املادية التي
للمنتجات األجنبية ،وتشمل قطاعات واسعة من املواد ّ
تستخدم يف إنتاج الثقافة والفنون ويف نرشها ،فهي تشمل إنتاج الورق بأنواعه ومواد
الطباعة ،األفالم ،األجهزة السمعية البرصية ،أجهزة التصوير ،أجهزة سينام ،أجهزة
الفيديو ،فام من دولة يف العامل تنتج كل ما حتتاجه منها وإنام هي تنتج بعضها وتعتمد عىل
غريها يف البعض اآلخر(.((3

( ((3عامد بوغازي ،الصناعات الثقافية يف جمتمع املعرفة ،القاهرة :جريدة الدستور ،ع  12مارس ،2010
ص.13
( ((3حممد بلحسني ،الصناعات التقليدية يف اجلزائر ،اجلزائر :منشورات وزارة الثقافة ،2007 ،ص.14
( ((3عامد بوغازي ،املرجع السابق ،ص.15
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والصناعات الثقافية بوصفها الوسائل التي تعتمد عليها التنمية الثقافية تع ّقدت
وتطور وسائله
وتعدّ دت مع تعدُّ د احلياة وتعدُّ د اجلوانب التقنية ،ومع الزخم الثقايف الكثيف
ُّ
وطرقه احتاجت الدولة إىل إجراءات ومبادرات عديدة لسدِّ هذه الثغرة يف احتياجاهتا ،ومع
ذلك كانت بشكل عام ال متتلك أبسط الصناعات الثقافية ،وأن األمن الثقايف كاألمن الغذائي
ال يمكن ضامنه إلاَّ بامتالك األجهزة املتحكّمة يف إنتاج الثقافة أي بامتالك الصناعات
مقومات التصنيع الثقايف متو ِّفرة يف جماالت كثرية نذكر منها:
الثقافية الرئيسية ،وقد كانت ِّ
 صناعة الكتاب والنرش الثقايف سواء من حيث التكلفة والسعر واجلودة والتوزيع.متنوعة.
 وجود بعض اخلربات العلمية القادرة عىل قيام صناعات ثقافية ّ وجود القوانني املساعدة عىل خلق فرص عمل يف جمال الصناعات الثقافية.وتشكّل الصناعات احلرفية عىل الصعيد الثقايف شاهدً ا قو ًّيا عىل اهلوية الثقافية،
فاملادة األولية والتقنيات املستخدمة واألشكال واأللوان املنتقاة والزخارف املختارة
تعكس الثقافة اخلاصة املتوارثة منذ قرون عديدة ،وهذه الصناعات يمكن أن تكون منطل ًقا
أساسا عىل
للصناعات الثقافية ملا هلا من سمعة عاملية ،واإلنتاج احلريف الضخم واملعتمد
ً
كبريا يف هذا املجال احليوي اهلام(.((3
األشغال اليدوية يمكن أن حي ّقق انطال ًقا ً
كبريا هلذه
وقد أعطت
ُّ
التحوالت يف مفهوم التنمية وبخاصة الثقافية منها ً
دورا ً
الصناعات ال ّ
دورا عن الصناعات االقتصادية ،فلم يعد يكفي يف رعاية الثقافة العناية
يقل ً
بمؤسساهتا الرسمية أو التشجيع الرسمي لآلداب والفنون ،بل تعدَّ ى األمر إىل رضورة
ّ
العناية بالصناعات الثقافية التي ال ّ
تقل شأنًا إن مل تكن أكثر إثراء يف صنع الثقافة ونرشها
وتشجيعها ،إن شأهنا ينجم عن أهنا األدوات األولية واألساسية للنرش الثقايف كام أهنا
الوسائل اجلامهريية للتعليم وتوسيع املعرفة.

إن حاج ًة لسدّ الثغرة تتط ّلب االهتامم بامتالك أبسط الصناعات الثقافية ،فندر أن
التدرب عىل بعض فروعها،
مقوماهتا أو حتديد معاملها أو
توجهت الدراسات إىل بحث ّ
ّ
ُّ
وثمة أسباب عديدة تُعطي هذه الصناعات الدور احلاسم يف التنمية الثقافية وبالتايل يف
ّ
التنمية الشاملة بشكل عام ومن هذه األسباب:
 -1أن عمليات النرش الثقايف تستلزم أجهزة تتناسب مع اتّساع مهماّ هتا املتزايدة،
وعدم توافر األدوات الكافية األساسية(.((3

( ((3حممد بلحسني ،املرجع السابق ،ص.16
( ((3املرجع نفسه ،ص.16
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 -2أن تكاليف املسارح واملراكز واملعارض الفنية وغريها غال ًبا ما ترتكّز يف املدن،
وإيصال الرسالة الثقافية إىل القرى واملناطق النائية واجب تؤديه الصناعات الثقافية.

التنوع الثقايف
 -3تكون املنتجات الثقافية حاملة للهوية والقيم ويقتيض صون ّ
(((3
تشجيع قيام صناعات ثقافية مزودة بوسائل إثبات ذاهتا عىل املستويني املحيل والعاملي .
واألجهزة سواء يف اإلنتاج الثقايف أو يف نرشه ممّا ُيعيق التنمية الثقافية.
 -4أن األمن الثقايف كاألمن الغذائي ال يمكن ضامنه إلاَّ بامتالك األدوات ،واألجهزة
املتحكمة يف إنتاج الثقافة ونرشها ،أي امتالك الصناعات الثقافية.

( ((3عمر بن قينة ،املرجع السابق ،ص.70

دراسات وأبحاث
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الدكتور علي فتح اهلل أمحد حممد*

ﷺ مقدمة

ُيعدُّ الرمز((( من أكثر الوسائل الفنية استخدا ًما يف الشعر احلديث بشكل
عام والسيايس منه عىل وجه اخلصوص ،فإذا كانت اللغة الشعرية هي لغة
أيضا لغة الرمز .ذلك ألن مساحة الرمز يف الشعر واسعة وآفاقه
املجاز ،فإهنا ً
رحبة وطاقته اإلحيائية كثيفة.

وألن كل مفردات اللغة هلا أن تستخدم يف الشعر «استخدا ًما رمز ًّيا،
رمزا ،إذ املعول
وال تكون هناك كلمة هي األصلح من غريها لكي تكون ً
يف ذلك عىل استكشاف الشاعر للعالقات احلسية التي تربط اليشء بغريه

* كاتب وباحث من مرص.
((( عن أصول وتاريخ الرمز يف الفكر الغريب ،راجع :جون ماكوين ،مقال «الرتميز» ضمن
موسوعة املصطلح النقدي ترمجة :عبد الواحد لؤلؤة ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،الطبعة األوىل  1993املجلد الرابع ،ص .366 -268وعن تاريخ الرمز يف الفكر
العريب راجع :حممد عبد املنعم خفاجي ،مدارس النقد األديب احلديث ،الدار املرصية
اللبنانية ،ص.175-173
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من األشياء»(((.

أخريا :إهنا حماولة الخرتاق ما وراء الواقع
فـ«الرمزية إذن يمكن أن يقال عنها
ً
وصولاً إىل عامل من األفكار ،سواء كانت أفكار تعتمل داخل الشاعر (بام فيها عواطفه) ،أو
أفكار باملعنى األفالطوين بام تشتمل عليه من عامل مثايل يتوق إليه اإلنسان»(((.
هذه املفاهيم التي حتدّ د الرمز جتعلنا نقف لنتساءل عن الفرق بني الصورة والرمز،
فكالمها يشبه اآلخر إىل احلد الذي يذوبان فيه ليصبحا شي ًئا واحدً ا ،فال شك «أن عالقة
الرمز بالصورة ليست بالرضورة عالقة مفارقة ،فقد تتعقد الصور ،وتتآزر إحيائ ًّيا بحيث
تبلغ درجة من التجريد تصلها بمشارف الرمز»(((.
وعندما يتح ّقق ذلك تتم ّثل لدينا الصورة الرمزية التي هي يف األصل صورة فنية
وصلت من التجريد املعنوي مبل ًغا ارتفع هبا إىل درجة الرمز يف جتريده وإحيائه؛ فتلك هي
العنارص املميزة للرمز.

ﷺ اإلشكالية

جهد النُّ َّقاد قديماً وحدي ًثا يف تصنيف الرمز ودراسته ،وخلصوا إىل أن الرمز ينقسم
من حيث امتداده إىل نوعني :الرمز الكيل الذي يستغرق القصيدة كاملة ،والرمز اجلزئي
الذي يكون جز ًءا من القصيدة وال يمتدُّ ليشمل بناءها الكيل.
تطور الرمز يف الشعر أم أن الشعراء التزموا هبذا التقسيم
هنا يطرح سؤال مفاده ،هل ّ
الذي وضعه النقاد؟

ﷺ الفرضية

تطور الرمز هنا عىل العودة إىل األسس التي بنى عليها
تعتمد الفرضية يف دراسة ُّ
النقاد تقسيم الرمز إىل كيل وجزئي ،واملالحظ هنا أن النقاد اتخّ ذوا املقياس الكمي لقياس
امتداد الرمز ،وكانت وحدة القياس التي اعتمدها النقاد القصيدة الواحدة.
املؤسسة للرمز لدى النقاد ،بل تأسيس
ما سنقوم به هنا ليس
ً
خروجا عىل القواعد ّ

((( عزالدين إسامعيل ،الشعر العريب املعارص ظواهره وقضاياه الفنية واملعنوية ،بريوت :دار العودة1972 ،م،
ص .198
((( تشارلز تشادويك ،الرمزية ،ص .46
((( حممد فتوح أمحد ،الرمز والرمزية يف الشعر املعارص ،دار املعارف ،الطبعة الثالثة ،1984 ،ص .141
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يمس جوهر هذه األسس؛ فسيظل األساس الكمي
عىل هذه القواعد مع تغيرّ بسيط ال ّ
سيطور فيه هو العينة ،بحيث ال تقترص عىل القصيدة الواحدة ،بل
وحدة للقياس ،وغاية ما
ّ
ستوسع العينة لتصبح الديوان مرة ،واألعامل الكاملة للشاعر ،أو املرحلة ،أو الشعر بشكل
ّ
عام ،وسنرى يف النهاية ما هي النتيجة التي سنصل إليها ،وما الذي دفعنا يف هذا البحث إىل
تغيري العينة.

أولاً  :الرمز العام

ﷺ التطبيق

هو الرمز الذي يتعدَّ ى الديوان الواحد ليمتدَّ إىل أعامل الشاعر كلها أو أجزاء من هذه
رمزا عا ًّما ال يقترص عىل أعامل شاعر حمدّ د بل يمتد
األعامل ،وهنالك من الرموز ما يصبح ً
يف الشعر بشكل عام.
كام أن الرمز من أهم صفاته أنه حيمل مستويات متعدّ دة من الداللة ،وربام يركّز
ليتحول يف مرحلة أخرى إىل مستوى
الشاعر عىل أحد هذه املستويات ويعمل عىل إبرازها
ّ
التحول يف الداللة الرمزية،
يتحملها الرمز ،وهنا نجد
آخر من مستويات الداللة التي
ّ
ّ
والتحول يف هذه الدالالت.
وسيحاول البحث هنا أن يبينّ أنامط الرمز وداللتها
ّ

التطور الداليل لرمز املسيح
-1
ّ

ينتج عن وجود رموز عامة متتد يف جمموعة من أعامل الشاعر نوع من النمو يف
تتحرك داخلها هذه الرموز من ناحية،
استخدام هذه الرموز ،يعود إىل اتساع الرقعة التي ّ
وتنوع الظروف واملواقف التي يتم صياغة هذه الرموز خالهلا من ناحية أخرى ،مما يعطي
ّ
صورا عدّ ة ،مت ّثلت فيام قمنا بدراسته لدى الشاعر
هذا النمو نو ًعا من الزخم جيعله يتّخذ
ً
حممود درويش كنموذج يف ثالث صور:
حتول الرمز من داللته الرئيسة التي يعتمدها الشاعر
 -1التحول الداليل حيث يتم ّ
إىل دالالت جديدة مل يكن يرتكز عليها الشاعر بشكل رئيس.
 -2أو تبقى الدالالت ويتم التعبري عنها برموز أخرى.
 -3أو يتم استخدام رموز أخرى موازية للرمز الكيل للتعبري عن هذه الدالالت.

ً
درويشا كان يعتمد توظيف شخصية املسيح
فالقارئ للشعر الفلسطيني يالحظ أن
ضحي بنفسه يف سبيل اآلخرين ،لكن الشاعر يبدأ يف
بشكل رمزي للفلسطيني الذي ُي ّ
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التحول بعد ذلك ليضيف إىل الداللة السابقة تضييع هؤالء اآلخرون للمسيح يف إشارة إىل
ّ
إنكار أتباع املسيح له.
وتتّضح هذه الداللة الرمزية هبذا الشكل بد ًءا من قصيدة «اخلروج من ساحل
املتوسط» ،املنشورة يف ديوان املحاولة رقم  7املنشور بتاريخ  ،1973حيث نجد
الشاعر يرتاوح بني توظيف املسيح وتوظيف احلجر كرمز للشهيد الفلسطيني وتضييع
اآلخرون له.

وبعد ذلك نجد أن داللة تضيع اآلخرون للشاعر باقية ولكن من خالل رمز آخر هو
شخصية يوسف  ،Cثم يعود درويش مرة أخرى لرمز املسيح ليحمله كل الدالالت
السابقة بجانب رمز يوسف.
التحول فيها من هذا الرمز إىل ذاك ،أو من
يتم
ّ
ولكن ما هي املراحل واألسباب التي ّ
التحول؟
هذه الداللة إىل تلك ،وكيف يتم هذا
ّ

اإلجابة عن هذا التساؤل تتط ّلب منا أن نراجع إنتاج حممود درويش الشعري لنقف
التحول ،حيث نجد أول توظيف
وحتوالته ،ومتى بدأ هذا
ّ
عىل كيفية استخدام رمز املسيح ّ
لرمز املسيح يف الديوان األول للشاعر((( من خالل الرتكيز عىل توظيف حادثة الصلب التي
وردت يف ثامنية مواضع مجيعها كانت حتمل داللة املعاناة املمتزجة بالتضحية ،وتم توظيفها
بشكل جزئي.
 -1من أي غاب جئتني

يا كل صلبان الغضب

(((

 -2وأبو أبيك عىل حذاء مهاجر يصلب

(((

 -3وطني مل يعطني حبي لك
غري أخشاب صليبي

(((

((( أول دواوين الشاعر هو ديوان :عصافري بال أجنحة1960 ،م لكن الشاعر جتاهله بعد ذلك وأسقطه من
قائمة دواوينه وطلب من النارشين عدم نرشه ،وأثبت ديوان أوراق الزيتون وقد نرش يف عام  1964كأول
ديوان له ،وهذا ما تأخذ به هذه الدراسة.
((( حممود درويش ،األعامل الكاملة  ،ص.7
((( السابق ،ص .29
((( السابق ،ص .32
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 -4وصليب يرتدي نار القصيدة

(((

 -5تعتيل خشب الصليب

شهيد أغنية  ..وشمس

ما كنت حامل أول أكليل شوك

ألقول للسمراء أبكي

(((1

 -6سنصنع من مشانقنا

ومن صلبان حارضنا وماضينا

سالمل للغد املوعود

(((1

 -7يا من حيتمي بستارة الضجر

غبي أنت ..كالقمر

ومصلوب عىل حجر

(((1

 -8ألو

 -أريد يسوع

 -نعم! من أنت!

 -أنا أحكي «من إرسائيل»

ويف قدمي مسامري ...وإكليل

من األشواك أمحله
فأي سبيل

أختار يا بن اهلل ..أي سبيل؟
أأكفر باخلالص احللو

((( السابق ،ص .33
( ((1السابق ،ص .52
( ((1السابق ،ص .72
( ((1السابق ،ص .74
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أم أميش؟

ولو أميش وأحترض؟

 -أقول لكم :أممًا أهيا البرش!

(((1

يتّضح لنا من خالل استقصاء كل املواضع التي و َّظف فيها رمز السيد املسيح يف
الديوان األول للشاعر أمران :األول أن حادثة الصلب مت ّثل العنرص البارز يف توظيف
شخصية املسيح؛ حيث ترمز هذه احلادثة إىل معاناة املسيح واعتداء اليهود عليه من ناحية،
والتضحية بالنفس يف سبيل اآلخرين وحتقيق خالصهم من ناحية ثانية.
والثاين أن توظيف شخصية املسيح كرمز تراثي مل يتم بشكل كليّ بحيث يستغرق
القصيدة كاملة ولكنه جاء جزئ ًّيا تكاد تقترص رمزيته عىل التضحية واعتداء اليهود ،ولذلك
يو ّظف املسيح من خالل اإلشارة إىل الصليب وإكليل الشوك ،وال يتم توظيف رمز املسيح
بشكل مبارش إلاَّ يف املوضع رقم ( ،)8حيث نجد أن توظيف شخصية املسيح جاء كمفصل
كامل يف القصيدة التي حياور فيها درويش رسل الديانات الساموية ،حسب الرتتيب
التارخيي هلذه الديانات ،ثم يعود بعد ذلك يف الديوان التايل ليصبح الصليب حمور رمزية
املسيح .C
أحبك ،كوين صليبي

(((1

وما شئت كوين

ويستمر رمز املسيح يف أعامل الشاعر ليتّخذ من التضحية بالنفس يف سبيل اآلخرين
داللة مركزية له كام نجد يف قصيدة «أنا ٍ
آت إىل ظل عينيك»
واجعليني شهيد الدفاع

عن العشب
واحلب

والسخرية

............................
( ((1السابق ،ص .76
( ((1السابق ،ص .85

تطور أمناط الـرمـز يف الشعر العريب

143

واجعليني أحب الصليب الذي ال حيب

(((1

رمزا ليس للتضحية فقط بل
ويتطور رمز املسيح ليصبح بداية من االنتفاضة األوىل ً
ّ
وعودة احلياة مرة أخرى ،ليتوازى رمز املسيح مع رمز الفينق يف قصيدة «قصيدة األرض»:
هذا اخرضار املدى وامحرار احلجارة

هذا نشيدي

وهذا خروج املسيح من اجلرح والريح

أخرض مثل النبات يغطي مسامريه وقيودي

(((1

ويتجلىَّ هذا املعنى عندما خياطب درويش يارس عرفات يف قصيدة« :يف مديح الظل
العايل» فيقول:
انترص،

إن الصليب جمالك احليوي ،مرساك الوحيد من احلصار إىل احلصار.
بحر أليلول اجلديد .وأنت إيقاع احلديد تدقني سح ًبا عىل

الصحراء،
فلتمطر

(((1

التحول يف توظيف رمز املسيح ،فعىل
وبد ًءا من ديوان «ورد أقل» نجد نو ًعا من
ّ
مستوى الشكل نجد أول توظيف كيل هلذا الرمز يف أعامل الشاعر درويش يف قصيدة «يطول
العشاء األخري» ،والشاعر هنا ال يقف عند توظيف رمز املسيح فقط بل ويوظف أسلوب
ولغة اإلنجيل فيقول:
أبانا الذي معنا! كن رحيماً بنا ،وانتظرنا ،قليلاً  ،أبانا!
متهل لنسأل أكثر ممّا سألنا
وال تبعد الكأس عناَّ .

وال تتَّهم أحد ،كن رحيماً بمن سيضعف منا،
أبانا الذي يف النهايات ،وأصعد رويدً ا رويدً ا إىل حتفنا

( ((1السابق ،ص .157
( ((1السابق ،ص .318
( ((1السابق ،ص.350
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...........................................

لقد طال هذا العشاءَّ ،
وقل الرغيف ،وطالت وصاياك ،فاصعد بنا
ألن «الرسائل» بعدك تغتالنا واحدً ا واحدً ا ...يا أبانا.

(((1

من ناحية الداللة يالحظ أن الشاعر ختلىَّ عن العنرص البارز يف توظيف رمز املسيح
وهو «الصلب» لنجده يرتكز عىل عدد من العنارص يف هذه القصيدة ليشكل صورة رمزية
لتتحول داللة رمز
التوحد مع املسيح يف صعوده،
للخالص الذي ينشده الشاعر من خالل
ّ
ّ
املسيح من املعاناة والصمود أو عودة احلياة مرة أخرى ،إىل داللة اخلالص األبدي «أبانا
الذي يف النهايات ،وأصعد رويدً ا رويدً ا إىل حتفنا» فالشاعر ال جيد إلاَّ الضياع واملوت
املتكرر «الرسائل بعدك تغتالنا واحدً ا واحدً ا».
ّ
ولذا يطلب الشاعر اخلالص من خالل التوحد مع املسيح  ،Cورمز املسيح يمتد
لدى الشاعر حتى آخر دواوينه «ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي»( ((1الذي نرش بعد وفاته،
ويعود يف هذا الديوان إىل االستخدام اجلزئي لرمز املسيح ،ويلجأ مرة أخرى إىل الرمز من
خالل الصلب فيقول يف قصيدة «العب النرد»:
ِ
البحرية
عمدُ رييش بغيم
ُأ َّ
ثم ُأطيل سالمي

يموت
النارصي الذي ال
عىل
ُ
َّ

ألن به ن َف َس اهلل

واهلل ُّ
النبي...
حظ َّ

ومن حسن ح ّظي َأين جار األُ ِ
لوهة
َ َ ُ
ومن سوء ح ّظ َي َأن الصليب
الس َّل ُم األز ُّيل إىل غدنا!
هو ُ

(((2

( ((1السابق ،ص .504
( ((1حممود درويش ،ديوان :ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي ،بريوت :دار رياض الريس للكتب والنرش،
.2009
( ((2جملة الكلمة ،العدد  ، 21سبتمرب  ،2008الرابط اإللكرتوين للنص
بتاريخ .2009 -3-81

http://www.al-kalimah.com/Data/20081/9//Darwish-Dice.xml
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لكننا نالحظ أن الداللة مل تتغيرَّ  ،بل ظ ّلت حتى آخر أعامل الشاعر تشري إىل اخلالص
من خالل التضحية.

التطور الداليل يف استخدام رمز املسيح لدى حممود درويش
ونخلص من دراسة
ّ
إىل أن هناك داللة مركزية تتم ّثل يف التضحية واخلالص ،لكن هذا ال يعني اقتصار هذا
الرمز عىل تلك الداللة فقط ،بل نجد أن هناك دالالت أخرى لكنها مرتبطة بمراحل
حمدّ دة؛ مثل داللة اخلصب وعودة احلياة التي ارتبطت باالنتفاضة ،وكان رمز املسيح
أيضا داللة ختليّ األهل التي ظهرت خالل
خالل هذه الفرتة مواز ًيا لرمز الفينق ،وهناك ً
فرتة أوسلو وكان رمز املسيح مواز ًيا لرمز يوسف وظلم أخوته له ،ومراحل الرصاع مل
حتول دالالت بعض الرموز فقط ،بل إهنا أنتجت رموزها اخلاصة
تكن سب ًبا يف نمو أو ّ
أيضا ،ومن أبر تلك الرموز رمز احلجر ،الذي ظهر مع بداية إرهاصات انتفاضة أطفال
ً
احلجارة.

 -2رمز احلجر يف الشعر الفلسطيني

يتحول العادي إىل غري عادي بفعل
هل بالفعل الرموز ختلق نفسها؟ هل بالفعل
ّ
يتحول إىل النقيض؟
عوامل حمدّ دة؟ هل يمكن لليشء أن ّ

ربام دراسة رمز احلجر يف الشعر الفلسطيني تستطيع أن تقدّ م إجابات أو عىل األقل
مفاتيح هلذه األسئلة .حيث تعود رمزية احلجر يف الشعر العريب إىل العرص اجلاهيل؛ فقد
رمزا للحنني إىل املايض ومن هنا وجدنا البكاء عىل األطالل ،والشعر العريب
وظف احلجر ً
رمزا للحنني والوفاء
ميلء بالنامذج التي تتَّخذ من احلجر بكافة أشكاله –أطاللاً وأثايفً -
للاميض.
رمزا للتجدُّ د
أيضا ً
رمزا للاميض فقط والبكاء عليه ،لكنه استخدم ً
ومل يستخدم الطلل ً
وعودة احلياة ،ويكفي أن نستحرض معلقة لبيد التي يقول فيها:
ول َع ْن ال ُّط ُل ِ
الس ُي ُ
ول ك ََأنهَّ َا
ـها
ُز ُب ٌر تجُ ِدُّ
ُم ُتونهَ َا َأ ْقال ُم َ
َو َجال ُّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
(((2
ِ
ور َها
ك َف ًَفا َت َع َّر َض َف ْو َق ُهن َّو َشا ُم َها
َأ ْو َر ْج ُع َواش َمة ُأس َّ
ف ن َُؤ ُ
فلبيد هنا يتحدّ ث عن عودة احلياة وجتدُّ دها يف هذه األطالل ويش ّبهها بالكتابة التي
حميت ثم أعيدت مرة أخرى أو بالوشم الذي جدّ د ،وقد بلغ من روعة هذا املعنى أن سجد

( ((2عيل اجلندي ،عيون الشعر العريب القديم ،اجلزء األول ،املعلقات السبع ،دار النرص للتوزيع والنرش،
الطبعة األوىل  ،1993ص .123
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له الفرزدق عندما سمعه(.((2

رمزا كل ًّيا يف قصيدة إيليا أبو مايض «احلجر
ويف الشعر العريب احلديث جاء احلجر ً
الصغري»:
حجـر أغـرب أنا وحقـري
ال مجال ،ال حكمة ،ال مضاء
ٌ
فألغادر هذا الوجود وأميض
بسالم ،إنـي كرهـت البقاء
وهوى من مكانه ،وهو يشكو
األرض والشهب والدجى والسامء
(((2
الفجر جفنه  ...فــإذا
فتح
الطوفان يغشى «املدينة البيضاء»
ُ
فإيليا أبو مايض هنا يرمز باحلجر لإلنسان الذي ال يدرك قيمته ويستصغر نفسه يف
هذه احلياة ،إلاَّ أنه يف حقيقة األمر جزء أساس يف بناء هذا الكون ،ولذلك عندما يتخلىّ عن
دوره ينهار البناء.

وهذه الداللة الرمزية هلا أصل لغوي؛ فاحلجر يستخدم يف اللغة رمزا لإلنسان الداهية
كام جاء يف لسان العرب «يقالُ :ر ِمي ُف ٌ
الن بِ َح َج ِر األَرض إِذا رمي بداهية من الرجال .ويف
حلك ََم نْ ِ
ِ
العاص:
ي َع ْم َرو ْب َن
سمى معاوي ُة َأ َحدَ ا َ
حديث األَحنف بن قيس َأنه قال لعيل حني َّ
إِنك قد ُرميت بِ َحجر األَرض َفأجعل معه ابن عباس فإِنه ال َي ْع ِقدُ ُع ْقدَ ًة إِلاَّ َح َّل َها؛ َأي بداهية
ثبوت احلَ َج ِر يف األَرض»(.((2
عظيمة تثبت
َ
وبالرغم من قدم احلجر -بأشكاله املختلفة -كرمز يف الشعر العريب إلاَّ أنه اكتسب
نو ًعا من اخلصوصية يف الشعر الفلسطيني والشعر العربي.
فقد بدأ رمز احلجر يف الظهور يف الشعر الفلسطيني والشعر العربي بشكل الفت
رمزا
رمزا سلب ًّيا ،أو ً
خالل انتفاضة أطفال احلجارة ،ولذلك فإنه ق َّلام يستخدم بوصفه ً
دالاًّ عىل التش ِّظي واالغرتاب .وتكاد تتمحور إحاالته اجلاملية حول املقاومة ،واخلصب
واالنبعاث.
حل ّ
والذي يتتبع بناء الرمز يف الشعر الفلسطيني جيد أن رمز احلجر قد ّ
حمل رموز
الزيتون والربتقال والليمون التي خلفت النكبة يف عام .1948
لكن بعد قيام االنتفاضة -التي فرضت تلك اخلصوصية يف التعامل مع رمز احلجر
رمزا للبطولة واملقاومةَّ -
تأخرت رموز الزيتون والربتقال والليمون وكل الرموز
الذي أصبح ً

( ((2السابق ،ص126
( ((2إيليا أبو مايض ،ديوان إيليا أبو مايض ،دار العودة ،بريوت ،ص .121
( ((2ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (حجر).
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التي كانت ُتؤشرِّ للحنني ،وتصدَّ ر احلجر الرموز الفلسطينية خالل فرتة االنتفاضة ،بل إن
حائرا
األمر تعدَّ ى الشعر الفلسطيني إىل الشعر العربي الذي اتخَّ ذ من احلجر ً
رمزا ،ووقف ً
أمام كل من يم ّثله من أطفال فلسطني .وقد سبقت اإلشارة إىل قصيدة داليا راكوبيفيتش
التي سنأيت عىل حتليلها يف هذا املقام.

تطور رمز احلجر يف الشعر الفلسطيني أنه اقترص يف
ونالحظ من خالل متابعة ّ
األغلب عىل داللتني رمزيتني :األوىل تتم ّثل يف القوة والصالبة يف مواجهة العدو ،حتى أنه
تفوق عىل كل األسلحة ،كام يرى معني بسيسو:
َّ
تفاجئني األرض ،إن احلجارة

(((2

تقاتل واألنظمة
بنادقها ملجمة

واالنتصار الذي مل تستطع األنظمة أن حت ّققه وح ّققه احلجر ،هو ما دعا حممود
درويش أن جيعل من احلجر أسطورة فلسطينية ترمز إىل كفاح الشعب الفلسطيني ،حتى أن
الفلسطيني أصبح يعرف ويوصف من خالل أسطورته ،فبدلاً من أن يقول :أنا فلسطيني
نجده يقول:
أنا احلجر الذي مستّه زلزلة

(((2

رأيت األنبياء يؤجرون صليبهم

...........................
تغيرّ الشهداء والدنيا
وهذا ساعدي
تتحرك األحجار
ّ

فالتفوا عىل أسطوريت

حتول واستبدال مبارش لرمز املسيح َّ
وينص
ليحل حم ّلة رمز احلجر،
وهنا نالحظ ً
ُّ
أيضا ّ
درويش عىل هذا االستبدال (رأيت األنبياء يؤجرون صليبهم) ،وهنا نستشف رفض
(تتحرك
الرموز الفلسطينية القديمة ليخلق الفلسطيني رمزه األسطوري املتم ّثل يف احلجر
ّ
( ((2معني بسيسو ،األعامل الشعرية الكاملة ،بريوت :دار العودة ،1979 ،ص.665
( ((2حممود درويش ،ديوانه ،بريوت :دار العودة ،1980 ،املجلد الثاين ،ص.245
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األحجار\ فالتفوا عىل أسطوريت).

واستبدال احلجر بالرموز األخرى خالل فرتة االنتفاضة أصبح ظاهرة عامة يف الشعر
الفلسطيني ،فقد استبدل القاسم احلجر بالعنقاء يف «مملكة اآلر .يب .جي»(:((2
حجرا
أما امللك /فكان
ً

مات احلجر /فصار وردة

ماتت الوردة /فصارت تفاحة

من رماد املوتى انطلقت عنقاء جديدة

تطري دو ًما نحو اسمها

فالشاعر قد ترك لنا العنقاء القديمة بعد أن أصبحت له عنقاء أخرى جديدة تعود
معها احلياة وتتجدّ د ،هي احلجر (من رماد املوتى انطلقت عنقاء جديدة) ،لقد سيطر رمز
احلجر عىل احلياة الفلسطينية بكافة أشكاهلا ،ومتحورت حوله كافة الدالالت واملعاين التي
قوته ،تلك القوة التي أرعبت اإلرسائييل وجعلته يقف
استمدَّ الشعب الفلسطيني منها َّ
بغض النظر عن انتامئه السيايس وموقفه
حائرا أمام هذا احلجر الفلسطيني ،يتساءل مع نفسه ِّ
ً
من القضية الفلسطينية.

ثان ًيا :الرمز اخلطي

الرمز اخلطي هو الرمز الذي يمتدّ يف ديوان كامل ليصبح العنرص املسيطر والرابط
ألغلب قصائد الديوان إن مل يكن مجيع القصائد بد ًءا من العنوان ،فعادة ما يكون العنوان
عتبة أولية يلج من خالهلا القارئ إىل النص ،وتقوم بوظائف عدّ ة تؤشرّ أسهمها باجتاه
دالالت النص.

وقد ظهرت دراسات كثرية ُتنَ ِّظ ُر للعنوان ،ممَّا جعله أحد العلوم املستحدثة (علم
العنونة  ،((2()titrologieوألن عنارص العنوان ما هي إلاَّ رموز تتع ّلق بفهم وتأويل العمل
( ((2سميح القاسم ،جهات الروح ،الالذقية :دار احلوار ،1984 ،ص.115 -114
( ((2عرف العنوان اهتام ًما بال ًغا منذ ثالثة عقود برزت فيها دراسة العنوان كعالمة يف إطار منظومة إجرائية هي
«علم العنونة  ،laTitrologieوظهر عند املدرسة الفرنسية النقدية خاصة عند ليو هوك «،»leo.h.hock
وربام ظهرت إرهاصات هذا العلم عند العاملني الفرنسيني فرنسوا فروري وأندري فونتانا ،من خالل
دراستهام «عناوين الكتب يف القرن الثامن عرش» ،ثم يف فصل «قوة العنوان» يف كتاب الناقد شارل
جريفال عام 1973م .لكن يبقى كتاب ليو هوك « »La Marque de titreاملرتجم «عالمة العنوان»

تطور أمناط الـرمـز يف الشعر العريب

149

األديب.

رمزا يؤشرّ للنص،
سيتناول البحث هنا العالقة القائمة بني الرتاث والعنوان بوصفه ً
يف حماولة للربط بني تأثري الرتاث والرصاع من ناحية وداللة العنوان كرمز إشاري ممتد
داخل الديوان وقابل للتأويل من ناحية أخرى ،حيث إن دالالت العنوان ووظائفه تتعدّ د
بتعدُّ د النصوص وسياقاهتا.

وقد أمجل جريار جينت وظائف العنوان يف ثالث وظائف هي« :التعيني
( ،)de’signationوحتديد املضمون ( ،)indication du contenuوإغراء اجلمهور
( .((2(»)se’duction dupublicهذه الوظائف قد تتح ّقق مجي ًعا يف العمل أو بعض منها ،كام
نجد يف ديوان الرمز اخلطي ورمزية األندلس.

مرورا بعناوين القصائد
هذا الرمز املعتمد عىل بناء الصورة بد ًءا من عنوان الديوان
ً
عىل كافة مستويات الديوان وصولاً إىل املحتوى يتّضح بشكل كبري يف دواوين الشعر
الفلسطيني التي نرشت عقب مباحثات أوسلو ،والتي كان أوهلا ديوان حممود درويش
«أحد عرش كوك ًبا» ،حيث يحُ يلنا هذا العنوان إىل نوعني من التناص :التناص الداخيل الذي
يتناص فيه الشاعر مع نفسه ،وهذا ما نجده يف قصيدة «أنا يوسف يا أيب» التي نرشت يف
الديوان السابق للشاعر.
ف لأَ َبِ ِيه يا َأب ِ
وس ُ
ت إِنيِّ
َ َ
والتناص اخلارجي الذي نجده يف النص القرآين {إِ ْذ َق َال ُي ُ
الشم َس َوا ْل َقمر ر َأ ْيت ُُهم ليِ س ِ
اج ِدي َن}( ،((3بام يستدعي يف الذهن
ْ َ
ََ َ
َر َأ ْي ُت َأ َحدَ عَشرَ َ ك َْو َك ًبا َو َّ ْ
تعرض يوسف لإلبعاد عن طريق
مبارشة قصة سيدنا يوسف ورمزية هذه القصة حيث َّ
إخوته.
رمزا ملا حيدث
هذه القصة التي تنتمي للرتاث الديني يتّخذها حممود درويش هنا ً

مرجعية معتمدة لتفصيله أنواع العنوان ،وأهم وظائفه .كام قد يكون جريار جينيت من أوائل الذين
اهتموا بدراسته ،من خالل دراسة عتبات النص بفضل كتابه قرطاس «أطراس  »Palimpsestesوعتبات
ّ
« ،»seuilsوقد استطاع هذا الناقد أن يربز دور ما حييط بالنص /أو ما فوق النص «التعاليات النصية»
التي تعطي اإلطار الداليل العام للخطاب ،بل وتساعد عىل فهمه وقراءته بفعل أوليتها( .راجع حليمة
السعدية :العنونة والعالمة النقدية يف الرتاث ،رسالة ماجستري ،جامعة عبد القادر ،اجلزائر ،ص ،)22وقد
اهتمت بالعنوان.
أشارت الدراسة من قبل للكتابات التي ّ
( ((2عبد احلق بلعابد ،عتبات جريار جينت من النص إىل املناص ،تقديم :سعيد يقطني ،اجلزائر :الدار العربية
للعلوم نارشون ،الطبعة األوىل  ،2008ص .74
( ((3سورة يوسف ،اآلية .4
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للفلسطيني الذي ختلىَّ عنه إخوته العرب وخذلوه.

هذا املعنى الذي يرومه الشاعر من خالل الرمز يف هذا الديوان يرصح به يف الدواوين
التي نرشت بعد ذلك من خالل قلب املثل العريب الذي يقول« :أنا وأخوي عىل ابن عمي،
وأنا وابن عمي عىل الغريب» ليصبح لدى الشاعر:
«أنا والغريب عىل ابن عمي ،وأنا وابن

عيل» .هذا
عمي عىل أخي .وأنا وشيخي َّ

هو الدرس األول يف الرتبية الوطنية اجلديدة،

يف أقبية الظالم

(((3

أيضا لدى الشاعر يف القصيدة نفسها من خالل التوظيف العكيس
يتكرر ً
هذا املعنى َّ
ملثل آخر هو «رب أخ لك مل تلده أمك» حيث يقول:
من يدخل اجلنة أولاً ؟ من مات برصاص

العدو ،أم من مات برصاص األخ؟ بعض

الفقهاء يقول« :رب عدو لك ولدته
أمك»!

(((3

التعمق يف نصوص الديوان،
وهذه الداللة الرمزية للعنوان تتَّضح أكثر من خالل
ُّ
فأول قصائد الديوان محلت نفس عنوان الديوان (أحد عرش كوك ًبا) ،وعنوانًا آخر فرع ًّيا هو
(عىل املشهد األندليس) ،وهذا العنوان الفرعي املستمد من الرتاث التارخيي له داللة رمزية
تتع ّلق باإلحساس بالضياع والفقد الذي شعر به الفلسطيني بعد اتّفاق أوسلو ،حيث شعر
أن القضية الفلسطينية يف طريقها إىل الضياع مثلام ضاعت األندلس ،وأن العرب خت َّلوا عن
فلسطني كام خت َّلوا عن األندلس من قبل.

ومن هنا شاع توظيف األندلس كرمز لضياع القضية الفلسطينية ،وشاع توظيف
شخصية يوسف كرمز للتخليِّ العريب عن فلسطني.
وتتضح كل هذه الدالالت الرمزية بشكل كبري من خالل املقطع الثاين يف أول قصائد
أيضا هو
الديوان –أحد عرش كوك ًبا -وقد وضع هلا الشاعر عنوانًا يرمز للضياع األبدي ً

( ((3حممود درويش ،أثر الفراشة  -يوميات ،دار رياض الريس ،2008 ،ص .273
( ((3السابق ،ص .274
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(كيف أكتب فوق السحاب؟) هذا العنوان الذي صاغه الشاعر يف أسلوب االستفهام
االستنكاري ،وكأنه يستنكر ما يطلب منه من توقيع اتّفاق جمهول يؤ ّدي إىل الضياع:
كيف أكتب فوق السحاب وصية أهيل؟

وأهيل يرتكون الزمان كام يرتكون معاطفهم يف البيوت ،وأهيل
كلام ش ّيدوا قلعة هدموها لكي يرفعوا فوقها

خيمة للحنني إىل أول النخل .أهيل خيونون أهيل

يف حروب الدفاع عن امللح ،لكن غرناطة من ذهب

(((3

درويش هنا يو ّظف الصورة التارخيية املتع ّلقة بضياع األندلس كرمز كليّ يستغرق
القصيدة كاملة ،لكنه يف الوقت نفسه يعمل عىل توظيف رموز تارخيية أخرى كجزء من
الرمز الكليّ مثل توظيفه للنخلة يف الرتاث األندليس التي ترمز إىل االغرتاب واحلنني إىل
الديار.

رمزا
ويالحظ أن الرمز اجلزئي هو عنرص من عنارص الرمز الكليّ  ،ممّا يعني أننا نجد ً
عا ًّما يمتد خالل جمموعة من دواوين الشاعر ،وهذا الرمز العام يتم تكثيفه يف عمل حمدَّ د
رمزا خط ًّيا يستغرق الديوان كاملاً  ،وعادة ما تكون القصيدة األوىل من هذا
بحيث يصبح ً
تركيزا يف توظيف هذا الرمز اخلطي.
الديوان هي أكثر القصائد
ً
رمزا عا ًّما ،مثلام حدث مع رمزية األندلس ،فقد
يتطور الرمز اخلطي ليصبح ً
وربام ّ
شاع هذا الرمز وأصبح ظاهرة عامة يف الشعر الفلسطيني ،ومن أبرز الشعراء الذين تأ ّثروا
بدرويش يف توظيفه لرمز األندلس( ((3كرمز للضياع الفلسطيني املتوكل طه.

فقد برز توظيف الرتاث األندليس يف الشعر الفلسطيني بشكل واضح بعد اتّفاق
أوسلو ليس عىل مستوى القصائد فحسب بل عىل مستوى الدواوين بأكملها ،بد ًءا من
ديوان حممود درويش «أحد عرش كوك ًبا» ،وديوان «اخلروج إىل احلمراء  -عن أيب عبد اهلل
الصغري( ((3وتسليم غرناطة» للمتوكل طه.
( ((3حممود درويش ،األعامل الكاملة  ،ص .554-553
( ((3وحول هذا املوضوع راجع :حممد عبد اهلل اجلعيدي ،حضور األندلس يف األدب الفلسطيني احلديث،
جملة عامل الفكر ،الكويت ،املجلد الثامن والعرشون ،العدد الرابع .2000
( ((3أبو عبد اهلل حممد الثاين عرش ( )1527 - 1460هو آخر ملوك األندلس املسلمني .وكان ملكًا عىل
غرناطة (من بني نرص من ملوك الطوائف) واستسلم لفرديناند وإيزابيال يوم  2يناير  .1492وسامه
اإلسبان ( elchicoأي الفرخ) و  ،Boabdilبينام سامه أهل غرناطة الزغايب .وهو ابن موالي أبو احلسن،
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ففي قصيدة «الزغيبي –لقب أيب عبد اهلل الصغري (الذي حيكى أنه سيبعث من
جديد)» حيث يستلهم املتوكل طه أسطورة العودة فيقول:
هل عدت من غيبة النسيان للزمن
لكي ترى وجهك املبعوث باملحن؟
أم ذاك َغ ُريك َم ْن يف الظل َ
بـان
لنا وصار صنوك يف التاريخ واحلزن
..........................
..........................
إن كنت أنت الزغبي الذي سقطت
عىل يديـه جنـان الروض والعـدن
وعدت ثاني ًة كي تستقي دمنـا
لعرشك اخلشـب املحفـوفبالفـتن
ِ
فارحل فإننا نرى سلطاننا رجل
البـر والسفـن
مل يبك رغم حصار ِّ
(((3
ولن نرى راية بيضاء فوق د ٍم
من ساحل البحر حتى أول الوطن

فاملتوكل طه يو ّظف شخصية أيب عبد اهلل الصغري آخر ملوك األندلس ليستدعي
كل ما يتع ّلق باحلكم العريب لألندلس ،ويوظف االعتقاد يف عودة أيب عبد اهلل ليسقط هذه
العودة عىل احلالة الفلسطينية ،ويرفض هذه العودة إذا ما كانت تعني التخليّ عن األرض
كام حدث من قبل ،ولذلك فإن الشاعر يطالب أبا عبد اهلل بالرحيل؛ ألنه لن يقبل بأن
يرى رايات االستسالم ترفرف عىل أرضه ،ورفض املتوكل طه أليب عبد اهلل هو يف حقيقة
األمر رفض للسلطة الفلسطينية ومن يمثلها ورفض للتخليّ عن احلقوق الفلسطينية يف
اتّفاقيات أوسلو.

الذي خلعه من احلكم وطرده من البالد عام  ،1482وذلك لرفض الوالد دفع اجلزية لفرديناند كام كان
فهزم وأرس يف لوسينا عام ،1483
يفعل ملوك غرناطة السابقني .حاول غزو قشتالة عاصمة فرديناند ُ
ومل َّ
يفك أرسه حتى وافق عىل أن تصبح مملكة غرناطة تابعة لفرديناند وإيزابيال ملوك قشتالة وأراجون.
األعوام التالية قضاها يف االقتتال مع أبيه وعمه عبد اهلل الزغل .يف عام  1489استدعاه فرديناند وإيزابيال
وأخريا يف  2يناير 1492استسلمت املدينة .املكان
حصارا عىل املدينة.
لتسليم غرناطة ،ولدى رفضه أقاما
ً
ً
الذي ألقى منه نظرته األخرية عىل غرناطة ما زال معرو ًفا باسم زفرة العريب األخرية (el último suspiro
 )del Moroوبكى فقالت له أمهِ :
«ابك اليوم بكاء النساء عىل ملك مل حتفظه حفظ الرجال» .انتقل لفرتة
البوجراس باألندلس ثم رحل إىل املغرب األقىص ،فقد نزل يف مدينة غساسة األثرية
وجيزة إىل قرص له يف
ّ
املتواجدة يف إقليم الناظور ،وهنايته أتت حني تقاتل مع قريب له حيكم فاس ،و ُقتل يف تلك املعركة عام
 .1527كان من رشوط االستسالم أن يأمن الغرناطيون عىل أنفسهم وأمواهلم ودينهم كمدخرين ،ولكن
ما أن استقر هلم احلكم بعد مرور  9سنوات عىل سقوط غرناطة نكث فرديناند بالعهد وخيرَّ املسلمني إما
اعتناق املسيحية وإما مغادرة إسبانيا ،وكانت تلك هي هناية األندلس.
( ((3املتوكل طه ،اخلروج إىل احلمراء (عن أيب عبد اهلل الصغري وتسليم غرناطة) ،رام اهلل  ،2002ص -49
.50
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ثال ًثا :الرمز الكيل

طرا عامة تستوعب الرؤية
هو الرمز الذي يستغرق القصيدة كاملة حيث يم ّثل « ُأ ً
وتتحرك يف إطارها كل األدوات الشعرية األخرى
الشعرية يف كل قصيدة من القصائد
ّ
يف القصيدة»( ،((3مثلام نجد يف قصيدة سميح القاسم «سرية جليات»( ،((3وهو من أكثر
الشعراء الفلسطينيني توظي ًفا للرموز الرتاثية يف شعره ،حيث نجده يستدعي من الرتاث
شخصية جليات الفلسطيني الذي حارب داود وهزمه داود( ،((3كرمز للفلسطيني الذي
يقاوم االحتالل ،لكن جليات الفلسطيني هنا خمتلف عن جليات التارخيي؛ فإذا كان جليات
قد هزم عىل يد داود فإن:
جليات املعارص ما زال صامدا

وبعد أربعني يو ْم
َّ
ظل واقفا

ساقاه نخلتان

وفوق رأسه اجلميل

الغيم
كوفية صارت تسمى
ْ
يف هذا املقطع الذي يبدأ به الشاعر قصيدته نجده يركّز عىل وصف شخصيته
الرمزية ،فيقدّ مها لنا يف ثوب مهيب ،فهذه الشخصية ليست عادية ،فقد ظل واق ًفا أربعني
يو ًما متواصلة يف وجه أعاديه ،والساقان نخلتان ،بكل ما حتمله النخلة يف الرتاث العريب من
داللة عىل الشموخ والتعايل ،وفوق رأسه الكوفية رمز الشخصية الفلسطينية.
هذه الكوفية التي ترمز للشخصية الفلسطينية ليست كوفية عادية لكنها غيمة تظلل
الفلسطيني وحتميه ،وبعد أن يرسم لنا الشاعر صورة جليات البطولية نجده يمزج بني
جليات التارخيي وجليات الواقعي فيقول:
واخرتقت قامته أرتال دبابات

واخرتقت جبينه أرساب طيارات

( ((3عيل عرشي زايد ،عن بناء القصيدة العربية احلديثة ،القاهرة :مكتبة الشباب ،1997 ،ص .134-133
( ((3سميح القاسم ،األعامل الكاملة املجلد الرابع ،ص.191
( ((3راجع الكتاب املقدس :صموئيل أول .17
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لكنه ظل هناك واقفا

فقد مزج الشاعر بني العنارص السابقة التي رسمها لشخصية جليات والعنارص
الواقعية التي تؤشرّ جتاه االحتالل ،حيث خترتق هذه القامة الطويلة الباسقة مثل النخلة
الدبابات ،وهذا اجلبني الذي تظلله الكوفية خترتقه الطائرت ،من خالل رسم هذه الصورة
حلال البطل جليات يرمز الشاعر إىل الشهداء الفلسطينيني.
لكن الشاعر خيتم هذه الصورة بجملة شعرية ُّ
تدل عىل مدى صالبة الفلسطيني،
فبالرغم من الدبابات والطائرات فقد َّ
ظل الفلسطيني واق ًفا .ليس ذلك فقط بل:
مستنكرا ا ِّدعاء موته
إنه رصخ
ً

وصاح

أي مقالع تثرثرون؟
عن ِّ

وأي قزم خائر العزم تمُ ِّجدون؟
َّ
يا أهيا الغزاة

من ذا الذي قد مات؟

حي أنا جليات
حي أنا ّ
ها أنذا ّ

حي أنا أهيا الغزاة
ٌّ

فاالستفهام يف األسطر الشعرية السابقة خيرج عن االستفهام احلقيقي إىل االستفهام
االستنكاري ،حيث ينكر جليات الفلسطيني ما يشاع عن موته ويرصخ (ها أنذا حي أنا
حي أنا جليات) ،فنالحظ هنا تكرار أنا حي والنص عىل أنه جليات ،هذا التكرار يرمي من
خالله الشاعر إىل نفي موت الفلسطيني بشكل قاطع.

ويستمر الشاعر يف جعل كافة العنارص يف القصيدة مرتبطة بجليات ،ويرى أن هناية
جليات وموته مرشوطة باستكامل مهمته ،ولذلك يوظف النص القرآين {ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت
يت َلك ُُم الإْ ِ سْلاَ َم ِدينًا} ليجعل ذلك بمثابة خامتة
َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأتمْ َ ْم ُت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
القصيدة.
يتحول موت جليات ميال ًدا لنسل جديد من الفلسطينيني ال يعرف
وعند هذا احلد
َّ
احلرب ألنه ال حيتاجها.
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كان املوت وكانت الوالدة

وكان نسل ال يعرف القنابل..

ثم صاح جليات بوفود األرض:

اليوم أكملت لكم دينكم
أما القنبلة األخرية ،فيل

يل أنا املتامسك بصمغ اللهفة

أنا املتامسك

عىل انفجارات ال حتىص!..

(ثم كان جلليات نسل ال يعرف القنابل!

وكان للعامل نسل ال يعرف القنابل!)

رفضا للرتاث العربي الذي حيكي كيف هزم
ويم ّثل اللجوء إىل شخصية جليات ً
داود العرباين جليات الفلسطيني.

يتمسك بالرتاث الفلسطيني القديم الذي
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو
ّ
يرمز إىل االمتداد التارخيي للفلسطينيني عىل األرض الفلسطينية ،بام يؤشرّ إىل النقيض
عىل اجلانب اآلخر وهو انقطاع التاريخ العرباين عىل أرض فلسطني فقد جاء أجدادهم إىل
أرض فلسطني ورحلوا لكن جليات َّ
ظل ُم َّتصلاً باألرض وسيبعث من بطون التاريخ ليعيد
األرض إىل أحفاده وعندها ستكتمل مهمته ويرحل.

راب ًعا :الرمز اجلزئي

انتشارا وامتدا ًدا يف القصيدة ،حيث ال يتعدَّ ى
الرمز اجلزئي هو أقل أنواع الرموز
ً
توظيف الرمز اجلزئي جز ًءا قد يصغر بحيث ال يتعدَّ ى سطر شعري واحد ،أو يكرب ليمتدَّ
خالل مقطع من القصيدة أو جزء كبري منها ،لكنه يظل مرتب ًطا هبذا اجلزء دون أن يمتدَّ إىل
عنرصا من عنارص رمز كليّ »(.((4
البناء الكليّ للقصيدة« ،وقد يكون الرمز اجلزئي
ً
ومن الرموز الرتاثية التي عمد الشاعر الفلسطيني مريد الربغوثي توظيفها يف قصيدة

( ((4عيل عرشي زايد ،عن بناء القصيدة العربية احلديثة ،القاهرة :مكتبة الشباب ،1997 ،ص .134
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«منتصف الليل» رمز الصعاليك(:((4
الصعاليك املقاتلون،

الذين صعدوا إىل روعة فضاء كارس

هازئني باألوتاد

ووقعوا معاهدات أنيقة

مع موهتم الوسيم

الرمز هنا ال يتعدَّ ى هذا املقطع من القصيدة التي تطول لتستغرق الديوان كاملاً ،
أيضا
ثمة أشكال عديدة للرمز ،وتنويعات خمتلفة من حيث الكم ،تؤ ِّثر ً
ومن هنا يتَّضح أن َّ
من حيث الكيف.
فبنظرة رسيعة يتَّضح أن الرموز العامة غال ًبا ما مت ِّثل حالة كاملة وترتبط برموز منترشة
أيضا مثلام وجدنا يف
وتنوع مستوياته ً
وشائعة لدى اجلمهور كام أهنا تتم َّيز بالثراء الداليل ّ
رمز املسيح يف الشعر الفلسطيني ،أو ترتبط بحالة كاملة متتدُّ بعمق داخل مرحلة معينة
مثلام وجدنا شيو ًعا لرمز احلجر خالل فرتة االنتفاضة سواء يف الشعر الفلسطيني أو الشعر
العربي.
يف حني أن الرمز اخلطي يرتبط بعمل حمدَّ د ينمو بداخله ويتَّخذ داللة واحدة عامة،
يتلون داخلها بأطياف خمتلفة متنحه
ويمتدُّ خالل الديوان حتت هذه الداللة العامة التي ّ
احليوية التي متنع امللل عنه وحتجب التكرار عن داللته.
مثلام نجد يف ديوان حييم جوري «مفتوح مغلق مفتوح» ،وهذا هو الفارق بني الرمز
بتنوع
العام واخلطي من ناحية والرمز الكيل واجلزئي من ناحية أخرى ،حيث يسمح الكم ُّ
التحول الداليل كام وجدنا يف رمز املسيح يف الشعر
املستويات الداللية للرمز وتقليبة لدرجة
ُّ
الفلسطيني عىل سبيل املثال.

التحرك يف كل املستويات الداللية
يف حني أن الرمز الكيل واجلزئي ال يستطيع الشاعر
ُّ
وقلبها بسبب عدم وجود مساحة كمية تمُ كِّنه من ذلك ،ومن هنا كان للكم تأثري مبارش عىل
وتنوعه.
تطور الرمز ُّ
الكيف يف ُّ
( ((4مريد الربغوثي ،منتصف الليل ،دار رياض الريس  ،الطبعة األوىل ،يناير  ،2005ص .24
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ﷺ النتيجة

 -1من خالل دراسة الرمز وامتداده -هبذا الشكل -يف الشعر الفلسطيني ،وجدنا أن
الرمز ال يتو َّقف عند القصيدة أو جزء منها بقدر ما يمتدُّ ليشمل كل عنارص الديوان ،ونجد
رموزا يتعدَّ ى امتدادها الديوان ،وتنترش يف شعر الشاعر بشكل عام ،وربام
يف بعض األحيان
ً
رموزا عامة لدى جيل حمدَّ د أو لدى مجيع الشعراء ،وبسبب اتّساع رقعة الرمز هبذا
تصبح
ً
الشكل فإن تقسيم الرمز اختلف نو ًعا ما ،بحيث مل يقترص عىل الرمز الكيل واجلزئي ،بل
يضاف إىل ذلك نوعان مها الرمز العام الذي يشيع يف أعامل الشاعر أو لدى جيل معني
أو لدى مجيع الشعراء ليصبح ظاهرة عامة ،والرمز اخلطي الذي يمتدُّ لريسم خ ًّطا راب ًطا
للديوان الشعري ،بحيث يستغرق أغلب إن مل يكن كل قصائد الديوان.
وهذا املخطط الشكيل ربام ُيعطي صورة متكاملة ألنامط الرمز املقرتحة وتقسيمها
ارتبا ًطا بالعينة التي مت ّثلها.
عام
خطي
كيل
جزئي

طور

و وت
نم

ز يف

الرم

جزء من
القصيدة

عريب

عر ال

الش

الديوان
القصيدة

األعامل الكاملة
أو املرحلة

ومتطورة وال بد يف دراستها من ربطها باملحيط الزماين واملكاين؛
متحولة
 -2الرموز
ّ
ّ
وحتوله من رمز جزئي إىل كيل أو خطي أو عام ،فقد
ألهنام يؤثران بشكل مبارش يف بنية الرمز ّ
حتول
بدأ رمز ضياع األندلس ً
رمزا خط ًّيا ينترش يف ديوان درويش (أحد عرش كوك ًبا) لكنه ّ
بعد ذلك إىل رمز كيل ينترش يف الشعر الفلسطيني خالل فرتة أوسلو.

ﷺ اخلامتة

كانت وحدة القياس التي اعتمدها ُن َّقاد القصيدة ،ويرجع اتخّ اذهم هلا –أي القصيدة-
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وحدة للقياس إىل أن أغلب الشعر الذي نرش يف بدايات ظهور الرمزية نرش يف املجالت
نرشا ألعامل الشاعر كاملة.
واملختارات وق َّلام نجد ً

فقد غلب نرش القصيدة ،ومن ثم فقد اتخّ ذ النقاد الكم املتاح هلم كوحدة قياس وهو
تطور النرش األديب وانتشار نرش الدواوين واألعامل الكاملة واختفاء أو
القصيدة ،ولكن مع ّ
تطور.
ندرة املجالت األدبية
املتخصصة وعدم شيوعها؛ فإن الكم ووحدته ّ
ّ

وبذلك جيب علينا تطوير رؤيتنا للرمز مع بقاء أساس املقياس وهو الكم مع تغيري
وحدة القياس أو تطويرها لتصبح الشعر بشكل عام أو األعامل الكاملة للشاعر أو الديوان،
ممّا يعني أننا هنا جلأنا إىل تغيري وحدة القياس فقط مع بقاء املقياس وهو الكم بسبب تغيرّ
النرش وظروفه.

رأي ونـقــــاش

ق �أ�خ ا ق ة
ة
ة
س��
لس�ا ي
ا ل�ي�م ا ل ل �ي�� و ا لسلط� ا ي

ن
ع�د ا ب� ن� خ�لد ن
و�

راشدي بن ميينة والدكتور حممد محداوي*

ﷺ مقدمة

تمرسني بالدراسات اخللدونية ،أمر
ال يلتبس عىل أحد من الباحثني ا ُمل ِّ
التفرقة بني األخالق السياسية والسياسة األخالقية ،وال حكم العالقة بني
األخالق السياسية والتنمية االقتصادية والبرشية ،وال طبيعة التكامل املتوازن
الذي يستوجبه البناء احلضاري بني القيم املادية والقيم الروحية.

تضمنتها املقدّ مة ،ال تبخل عىل دارسها
ذلك أن نظريات العمران كام
ّ
باألمثلة والنامذج املحيلة عىل هذه املواضيع كلها؛ ألن صاحبها حاول ألاَّ يرتك
فيام أنجز من نظريات مبتكرة شتى ،ح ّي ًزا للخلط وال جمالاً لاللتباس ،ألنه
ال هيم بدراسة ظاهرة من الظواهر التي فرضها عرصه عىل املعاينة ،دون أن
يستحرض كل املتغيرّ ات التي متّت إليها بصلة ،والتي تكمن ضمنها األسباب
املحدّ دات والعلل ،غري قارص ذلك عىل املتغيرّ ات االجتامعية فحسب ،بل
* جامعة عبد احلميد بن باديس يف مستغانم ،اجلزائر .الربيد اإللكرتوين:

h.alahmadi1357@gmail.com
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متجاوزا إياها إىل الثوابت الدينية واملتغيرّ ات الطبيعية والنفسيةً ،
آخذا بعني االعتبار ما هو
ً
ومقدرا
خارج عن الظاهرة أو موضوعي بالنسبة إليها ،وما هو من طبيعتها أو ذايت فيها،
ً
حتوهلا املنتج آلثاره،
الدرجة التي يتحدّ د هبا عامل التأثري يف الظاهرة ،عند نشأهتا أو أثناء ّ
سواء أكانت هذه اآلثار سلبية أو إجيابية.
وال متلك الرؤية اخللدونية -وهي وليدة املناخ الثقايف اإلسالمي -ألاَّ تنظر إىل
الكون والطبيعة واملجتمع هذه النظرة الشمولية التي تستوعب اإلنسان يف صلته مع الكون
وخالقه ،وتبوء بقصور اإلدراك احلاصل عن طريق احلس والعقل ،ما مل يكن مؤ ّط ًرا بالنظرة
التوحيدية ،كام يشكّلها مناخ الثقافة النقلية والعقلية اإلسالمية.

وال متلك هذه الرؤية وف ًقا ملبادئ التوحيد اإلسالمية ألاَّ تقول بوحدة اإلنسانية،
وخضوعها إىل قوانني طبيعية واجتامعية واحدة ،كام يشري إليها الوحي باإلمجال ،وكام هو
جمرد التأ ّمل العقيل الرسيع ،مستبعدة من نطاق
ممكن للعلم أن يستكشفها ،ما مل يقترص عىل ّ
القدرات العقلية اإلنسانية ما هو خارج عن املدركات احلسية ،مس ّلمة بعلمها خلالق الكون،
عامل الغيب والشهادة ،الرمحن الرحيم.
وال شك أن هذه الرؤية هي التي جعلت من العمران اخللدوين علماً  ،يمكن به
الوصول فوق املوضوعية والعمق ،إىل أبعاد إنسانية قادرة عىل االستيعاب والتفسري
والتنظري الشمويل ،الذي يستقيص الظواهر اإلنسانية يف كل ميادين احلياة ،من اقتصاد
وسياسة وثقافة ،متوسلاً بمعارف موضوعية مصقولة بدقة املنهج العلمي التجريبي الذي
يذهب إىل جزئيات احلياة االجتامعية ،قبل الصعود هبا إىل مستوى االجالل(((.

ومن املؤكّد أن هلذه الرؤية فضلاً يف متكني ابن خلدون من دراسة احلضارات
األزمانية الكربى يف صريورهتا ،ناظرة من خالل القوانني الطبيعية واالجتامعية إىل شمولية
الوجود اإلنساين ،يف إطار علم إمجايل يستوعب احلضارة وما حيدّ دها من أسباب لقيامها وما
التطورات والرصاعات ،ويستوعب التفكري واالقتصاد
يرتصد هبا من اهنيار ،ويستوعب
ّ
ّ
(((
واألخالق والسياسة بوصفها كلها أنشطة حيوية .
((( انظر :عبداملجيد مزيان ،التوازن بني الفكر الديني والفكر العلمي عند ابن خلدون ،يف :ابن خلدون
والفكر العريب املعارص ،جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،تونس :الدار
العربية للكتاب ،1980 ،ص .237
((( انظر :املرجع نفسه ،ص .237 - 236
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ﷺ أولاً  :القرابة الدموية واألخالق السياسية

ألي مجاعة قرابية مهام كان االعرتاف بمكانتها االجتامعية ،أن تبلغ بواسطة
ال يمكن ِّ
رجل منها مرتبة الرياسة عىل مستوى القبيلة ،وال مرتبة امللك ،سواء أكان ملكًا باالستبداد
أو ملكًا باملظاهرة عىل مستوى الدولة ،ما مل يكن أفرادها قرابة عصبة من الدرجة األوىل،
يشكل منهم الدم واملصالح احليوية قوة برشية ومادية غاية يف التامسك وااللتحام ،وقادرة
عىل التغ ّلب عىل اجلامعات القرابية األخرى ،التي تنتظمها القبيلة نفسها يف خمتلف الظروف
واألحوال ،وقادرة عىل املدافعة عن مصالح أفرادها داخل القبيلة ،وعىل مصالح القبيلة،
بمعية أفراد القبيلة القادرين عىل املدافعة مجي ًعا ،ضد القبائل األخرى ،وعىل مصالح القبائل
املغلوبة من قبلها واملوالية هلا واملتحالفة معها ضد عصبية الدولة.
وال متلك اجلامعة القرابية هذه أن تشكّل قوة غالبة عىل مستوى قبيلتها ،أو عىل
مستوى أوسع وأعم ،ما مل يكن أفرادها رصحاء النسب ،بام تدل عليه هذه الرصاحة من
نقاوة دم ومحاية منبت وصيانة رشف ،وهو أول ما يؤكّد عليه ابن خلدون يف تعليله لظاهريت
الرئاسة وامللك وتفسريه هلام.

إن القبيلة التي هي تشكيلة من القرابات واألنساب ،ال تنتظم دائماً عوائل أبقت عىل
خيص األعراب أو ما يف معناهم ،بصفتهم أكثر اجلامعات بداوة
أنساهبا رصحية نقية ،إلاَّ فيام ّ
خصوصا عىل تربية اإلبل ،التي ال تنمو يف بيئة
وتوح ًشا وتوغُّلاً يف القفار ،بسبب اعتامدهم
ً
ُّ
(((
طبيعية أخرى ،وال تتأقلم معها نموها وتأقلمها يف الصحراء .
وهذا الصنف من البرش يربأ أن ختتلط بأنساهبم األنساب ،ألجل ما هم عليه من
أسلوب خشن وأوضاع اجتامعية سيئة ومواطن سكن جمذبة ،مل ينزعوا إليها عن طيبة
خاطر ،بل ُدفعوا إليها عن حاجة ورضورة واضطرار(((.
((( انظر :عبد الرمحن بن خلدون ،املقدمة ،بريوت :دار الكتب العلمية ،2006 ،ص  ،130قال ابن خلدون:
«وأما من كان معاشهم يف اإلبل فهم أكثر ظعنًا و أبعد يف القفر جمالاً ؛ ألن مسارح التلول ونباهتا وشجرها
ال يستغني هبا اإلبل يف قوام حياهتا عن مراعي الشجر بالقفر وورود مياهه امللحة والتق ّلب فصل الشتاء يف
فرارا من أذى الربد إىل دفاءة هوائه وطل ًبا ملخاض النتاج يف رماله ،إذ اإلبل أصعب احليوان فصالاً
نواحيه ً
ً
وخماضا وأحوجها يف ذلك إىل الدفاءة ،فاضطروا إىل إبعاد النجعة».
((( انظر :املرجع نفسه ،ص  ،138قال ابن خلدون« :والقفر مكان الشظف والسغب ،فصار هلم إل ًفا وعادة
وربيت فيه أجياهلم حتى ّ
متكنت خل ًقا وجبلة ،فال ينزع إليهم أحد من األمم أن يسامههم يف حاهلم ،وال
يأنس هبم أحد من األجيال .بل لو وجد أحدهم السبيل إىل الفرار من حاله وأمكنه ذلك ملا تركه .فيؤمن
عليهم ألجل ذلك من اختالط أنساهبم وفسادها ،و ال تزال بينهم حمفوظة».
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حتمل طبيعة
فمن مل جيد ملصدر عيشه عن تنمية اإلبل بديلاً  ،فليس له مهرب من ّ
ومناخ قاهرين ،ال جيودان يف الغالب بيشء أهون من الفقر والشظف ،واالرتياد املنهك
لشح القفار ،والرتحل املستمر الذي ال يعرف السكينة وال االستقرار.

وإذا كانت رصاحة النسب وق ًفا عىل هذا الصنف من البرش ،الذين ألفت أجياهلم
وتعودوا عىل ما يوائمه من قساوة طبيعة وخشونة عيش ،وكانت
نشاط القيام عىل اإلبل،
ّ
وق ًفا كذلك عىل كل من يف معناهم من قبائل العجم والرببر ،الذين يشملهم مفهوم
األعراب اخللدوين ،فإن كل قبيلة ال ينطبق عليها هذا املفهوم قابلة ألن تكون أنساهبا عرضة
لالختالط بأنساب دخيلة ،بسبب قرابة أو حلف أو والء أو فرار من عقوبة عىل جناية
تعرض مرتكبها للعقاب الشديد أو اإلعدام.
ّ
املستقرين يف
إن هذا املفهوم ال ينطبق -يف نظر ابن خلدون -عىل أولئك السكان
ّ
املدن والقرى واجلبال ،الذين يعتمدون يف نشاطهم االقتصادي عىل الفالحة أكثر من تربية
املتنوعة ،فينعمون برغد العيش،
األنعام ،والذين تتو ّفر هلم من نشاطهم األغذية الغنية ّ
والذين يشكّلون غالبية السكان من العرب والعجم والرببر عىل حدٍّ سواء(((.

املستقرين من هؤالء السكان الذين
أيضا عىل أشباه
كام أن هذا املفهوم ال ينطبق ً
ّ
يعتمدون يف نشاطهم االقتصادي عىل تربية األنعام من غنم وبقر ،والذين مهام كان ديدهنم
الرتحال الدائم يف طلب املراعي واملياه لتنمية أنعامهم ،والذين مهام كان تقلبهم يف األرض،
كثريا وال
ال يتو ّغلون يف الصحارى املقفرة ،املفتقرة إىل الظروف املناسبة لنشاطهم ،ال ً
قليل(((.
ويم ّثل هذا الصنف من البرش بعض الرببر والرتك والرتكامن والصقالبة .هؤالء هم
إذن سكان القبائل الذين ليسوا بمأمن من اختالط أنساهبم بغريها من األنساب.

وال يدخل أفراد هجروا قبائلهم وقطعوا األوارص مع أقارهبم ،يف أنساب أفراد
آخرين ،لسبب من األسباب السالفة ،إلاَّ سقطت أنساهبم ،ألهنم بدخوهلم يف أنساب أفراد
آخرين ،تصبح جارية عليهم أعرافهم ،فهم يدعون بأنساهبم ،وجتري عليهم أحكامهم من
نرصة وديات(((.
((( انظر :املرجع نفسه ،ص  131-130و ص .139-138
((( انظر :املرجع نفسه.
((( انظر :املرجع نفسه ،ص  ،139قال ابن خلدون ...« :فيدعى بنسب هؤالء ويعد منهم يف ثمراته من النعرة
والقود ومحل الديات وسائر األحوال».
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وهكذا التزامات أخرى جتاه األنساب التي أعطت معنى لكينونتهم ،وحالت بذلك
جترده القبيلة من االنتامء إليها ،ويرفع عنه أفرادها
دون موهتم املعنوي الذي يرتبص بكل فرد ّ
محايتهم.
وعمو ًما ،فإن سقطاء النسب هؤالء هلم ما ألفراد األنساب التي تبنتهم ،وعليهم ما
عليهم ،إلاَّ حق واحد هو أن سقطاء النسب ناقصو احلقوق السياسية ،فال يمكنهم الرئاسة
(((
عليهم

ونادرا ما يرد ،فإنه لن يزيد إلاًّ تأكيدً ا لألعراف
فإذا ورد عىل هذه القاعدة استثناء،
ً
اجلارية التي بمقتضاها أن الرئاسة عىل القوم ال تكون إلاَّ يف رصحاء النسب منهم.
وهب أحدً ا من سقطاء النسب تو ّفرت فيه خصائص الرئاسة ،وبلغ مرتبتها ،فإنه
مل يكن له ذلك إلاَّ بعد أن أصبح نسبه األول نس ًيا منس ًّيا ،وأصبح الناس ال يعرفونه إلاَّ
بالنسب الذي دخل فيه ،فأضحى نسبه الوحيد ،وكأنه مل يكن له من قبله نسب.
إن األنساب املشكّلة للقبائل أنساب عامة تنتظم أنساهبا اخلاصة ،وكام أن هناك تفاوتًا
بني األنساب العامة داخل القبيلة الواحدة ،فإن هناك تفاوتًا بني األنساب اخلاصة داخل
النسب العام .ومعرفة ذلك مسألة مهمة لعالقة األخالق بالسياسة ،أي األخالق املوصلة
ناقصا أو تا ًّما.
إىل احلكم ،حم ِّل ًّيا كان أو مركز ًّياً ،

يتعصبون بعضهم لبعض يف الرساء والرضاء ،جللب
فإذا كان أفراد كل نسب عام
ّ
فائدة أو لدفع رضر ،عىل ما قد يكون بينهم من بعد قرابة وق ّلة مالزمة ،فإن أفراد األنساب
يتعصبون بعضهم لبعض بصورة أقوى ،ألهنم أشد التحا ًما
اخلاصة املشكّلة للنسب العامّ ،
من أفراد النسب العام ،لقرب النسب اجلامع بينهم.
نعم تتفاوت األنساب اخلاصة فيام بينها ،داخل النسب العام الذي يشملها ،تفاوت
األنساب العامة فيام بينها داخل القبيلة .فإذا كانت األنساب اخلاصة نس ًبا واحدً ا ،يشرتك
أفراده يف كل اخلصائص التي جتعل نسبهم قوة عصبية قادرة عىل املدافعة أو املطالبة ،فام
يتفوق عىل بقية األنساب اخلاصة؟
الذي جيعل داخلها نس ًبا معينًا َّ
التفوق ال يكون إلاَّ بالغلب ،الذي ختضع له بقية األنساب.
اجلواب عىل ذلك هو أن ُّ
((( انظر  :املرجع نفسه ،ص  ،141قال ابن خلدون« :فال بد يف الرياسة عىل القوم أن تكون من عصبية غالبة
لعصبياهتم ...والساقط يف نسبهم باجلملة ال تكون له عصبية فيهم بالنسب ،إنام هو ملصق لزيق ...وذلك
ال يوجب له غلب عليهم البتة».
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وهذا الغلب ليس رش ًطا إىل جانب النسب الرصيح واحلسب والرشف ،من أجل بلوغ امللك
باملظاهرة أو االستبداد فحسب ،بل هو رشط حتى من أجل بلوغ الرئاسة عىل القبيلة(((.

إن الرجال القادرين عىل اإلنتاج واملدافعة هم رساميل األنساب وأسلحتها .لذلك
قوة النسب التي هي برصاحته وأخالقه احلميدة ،تزداد بازدياد عدد رجاهلا؛ ألن أفراد
فإن ّ
النسب القوي ،الذين ال يق ّلون عن أفراد األنساب األخرى ،نقاوة وال حس ًبا وال رش ًفا،
يتغ ّلبون عليها إذا كانوا أكثر عد ًدا.

والغلب ال يكون يف الدفاع عن مصالح النسب فقط ،ولكنه يمتد إىل ما يقدّ مه
النسب اخلاص القوي لنسبه ،وملختلف أنساب القبيلة من أعامل وخدمات خرية ،ومن دفاع
مستميت عن املصالح احليوية لألقارب القريبني والبعيدين ،ولكافة أفراد القبيلة اآلخرين.

إن الرئاسة عىل القبيلة إنام تكون يف هذا النسب اخلاص القوي ،كوهنا ال تُدرك إلاَّ
بالغلب ،والغلب ال يكون إلاَّ للنسب األقوى .وتبقى الرياسة يف هذا النسب اخلاص،
ما دام هو األقوى ،فإذا انتقلت ،فإن انتقاهلا ال يكون إلاَّ من فرع إىل فرع آخر يف النسب
نفسه ،وال يكون إلاَّ من األقوى إىل األقوى فيه ،حتى يكون الغلب( ،((1الذي هو رشط
أمرا مضمونًا.
الرياسة ً
إن العصبية اخلاصة ،التي يثمرها النسب اخلاص األكثر قوة يف النسب العام ،ال بد
أن تلتف هبا العصبيات اخلاصة األخرى ،فيكون بذلك النسب العام الذي ينتظمها أقوى
من األنساب األخرى املشكلة للقبيلة.

وإذا كان أفراد النسب العام يلتفون هذا االلتفاف حول أكثر أنساهبا اخلاصة قوة،
لتضمن التحقيق ملصاحلها احليوية االقتصادية واألمنية ،فإن أفراد القبيلة مجي ًعا يلت ُّفون حول
النسب العام األكثر قوة ضامنًا ملصاحلهم هم اآلخرون.
بعد هذا التحديد لألنساب املشكّلة للقبائل ،والتفرقة فيها بني ما هو رصيح وما
هو ساقط ،وإبراز القاعدة التي بموجبها ال تكون الرئاسة عىل أفراد القبيلة إلاَّ يف رصحاء
النسب منهم ،يمكننا القول بأن معيار التفرقة بني رصحاء النسب وسقطائه ،ال يقوم عىل

((( انظر :املرجع نفسه ،ص  ،140قال ابن خلدون« :وذلك أن الرياسة ال تكون إلاَّ بالغلب ،والغلب إنام
يكون بالعصبية»« .وملا كانت الرياسة إنام تكون بالغلب وجب أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من
سائر العصائب ليقع الغلب هبا وتتم الرياسة ألهلها.»...
( ((1انظر :املرجع نفسه ،قال ابن خلدون« :فال تزال يف ذلك النصاب متناقلة من فرع منهم إىل فرع ،وال
تنتقل إلاَّ إىل األقوى من فروعه ،ملا قلناه من رس الغلب».
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أيضا .ذلك أن سقطاء النسب مل هيجروا
أساس طبيعي فحسب ،بل عىل أساس أخالقي ً
أنساهبم إلاَّ لعلة ،كام هو الشأن بالنسبة ألولئك األفراد الذين اقرتفوا جناية دم يف قبيلتهم،
ثم هربوا خمافة االقتصاص منهم.
فالعادة تقيض أن هؤالء مل يكن هلم أن يغادروا نسبهم لو أهنم قتلوا دفا ًعا عن أرض
أو عرض ،أو محاية ألي حق آخر من حقوق القرابة والنسب؛ ألن ذلك كان سيؤ ّلب حوهلم
األقارب لنرصهتم ،ويوقظ احلمية يف حالة الدية لدفع التعويض عنهم.

أما وأن األمر خالف ذلك ،فإن الذين هجروا أنساهبم ليسوا هم الذين خت َّلوا عن
أقارهبم ،بل إن أقارهبم هم الذين خت َّلوا عنهم ،يصدق عليهم قول الشاعر احلكيم :
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا
ألاَّ تفارقهم فالراحلون هم
وال متتنع القرابة عن نرصة أفرادها اجلديرين بالنعرة برجاهلا وأمواهلا إلاَّ لعجز أو
عوز .وال متتنع عن نرصهتم مع القدرة عىل ذلك إلاَّ ألهنم ال يستأهلون ،إما لضعف صلتهم
لترصف مشني ُيدنِّس رشفهم ،أو ألي سبب أخالقي
بأرحامهم ،أو الخرتاقهم أعرافهم ،أو ُّ
آخر ذميم.
فإذا كانت الروابط القرابية هبذه الدرجة من عدم التامسك ،وظهر تقاعس األقارب
عن االنتصار لذوهيم ،ظاملني أو مظلومني ،واختفى التكافل والتضامن وااللتحام بالنسب،
مس األذى ذوي األرحام ،فمعنى
وغابت التضحية والشجاعة والشعور بالغضاضة إذا َّ
ذلك أن األقارب مجي ًعا قد فقدوا حمامد األخالق الرضورية لتامسك النسب وقوة النسب.

أما رصحاء النسب فإهنم عىل خالف ذلك ،كانوا دائماً متشبثني بقبائلهم وأنساهبم،
يدفع كل قريب عن قريبه الضيم واهلالك ،وحيول دون ما يعرتضه من املصائب ،بمقتىض
صلة الرحم التي هي ظاهرة طبيعية يف البرش ،وبمقتىض القيم العرفية واألخالقية السارية
املفعول يف املجتمع.

وتزداد الرابطة النسبية قو ًة ك َّلام ازداد النسب قر ًبا والتحا ًما .وكأن أخالق التنارص
والرتاحم والتضامن والسخاء والتضحية ،مضافة إىل االعتزاز باالنتامء إىل النسب ،ومحايته
من السقوط ،بالدخول يف أنساب أفراد آخرين ،والرت ُّفع عن لبس جلدهتم ،كلها مكارم
املتوحشة ،وطبعه النبيل ،وخالله
أساسها رصاحة النسب .وكأن رصيح النسب ،يف طبيعته
ِّ
احلميدة أسد ،وكأن ساقط النسب حيوان أليف يف جلد أسد.
من هنا العالقة بني رصاحة النسب وحمامد األخالق ،ومن هنا املعادلة  :رصاحة
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النسب  +حمامد األخالق = قوة النسب.

إن هذه املعادلة ال جتد تصدي ًقا هلا يف الواقع ،إلاَّ عند قبائل األعراب اآلمنة أنساهبم
من االختالط ،كام سبقت اإلشارة إىل ذلك .وكام أن أنساب هؤالء بقيت عىل نقاوهتا األوىل،
مقارنة مع سكان األرياف واحلوارض ،فإن أخالقهم بقيت أقرب إىل اخلري والشجاعة ،بقاء
تعودا،
تعودت عليه ،لكل أمرئ من نفسه ما َّ
النفس عىل فطرهتا األوىل( .((1فالنفس رهينة ما َّ
ُسجل ذلك احلكمة الشعرية باختصار.
كام ت ّ
املتنوعة،
والنفس عىل الفطرة األوىل نفس خيرّ ة طاهرة ،لوال أن تدنّسها اللذائذ ّ
وعادات الرتف ،واإلقبال عىل الشهوات(.((1

فإذا كانت ملهمة بخلق من اهلل عىل فجورها وتقواها ،فإن األعراب ال جيدون يف
قفارهم املوحشة البدائية ،شي ًئا تسلك به النفس طريق الفجور؛ ألن بيئتهم الطبيعية الفقرية،
وبيئتهم االجتامعية اخلالية من االختالط ال توفر هلم ،رغم اجلهد والعناء إلاَّ الرضوري من
املجرد من أنواع اللذائذ ،والذي يبقي عىل بطوهنم وفروجهم مصانة من الفساد،
العيش
َّ
الذي يستتبع تعود النفس عىل حب الشهوات ،ال سيام شهوات البطن والفرج ،والتفنن يف
اللذائذ املرتبطة هبام.

أما أخالق الشجاعة التي يتحلىَّ هبا األعراب أكثر من غريهم ،فهي أنه ليس هلم ترف
وال بذخ يسكنون إليه ،وليس هلم األسوار واجلنود التي للمدن ،فيوكلون إليها أمر الدفاع
عن أنفسهم وأمواهلم ،بل هم متوحشون يف القفار ،يقومون وحدهم بالدفاع عن أنفسهم،
ال يرتكونه إىل أحد وال يثقون فيه ،ال يغفلون حلظة عن حراسة الطرق ،واستشعار املخاطر
وتوقع األرضار ،والتأهب ملواجهتها يف أي حني(.((1

التعود عىل ذلك جيعلهم ُمعتدِّ ين بقوهتم ،واثقني بأنفسهم ،ويكون
وال شك أن
ّ
اخللق املتم ّيز به سلوكهم هو الشجاعة والبأس ،اللذين ال يدانيهم فيهام أحد من السكان،
تعودوا عىل حياة األمن واالستقرار يف القرى واملدن.
الذين ّ
( ((1انظر :املرجع نفسه ،ص .134 - 132
( ((1املرجع نفسه ،ص  ،132ذلك ما حيصل ألهل البدو إذا حتضرَّ وا ،قال ابن خلدون« :وأهل احلرض لكثرة
تلوثت
ما ُيعانون من فنون املالذ وعوائد الرتف واإلقبال عىل الدنيا والعكوف عىل شهواهتم منها ،قد َّ
أنفسهم بكثري من مذمومات اخللق والرش ،وبعدت عليهم طرق اخلري ومسالكه بقدر ما حصل هلم من
ذلك.»...
( ((1املرجع نفسه ،ص .134 - 133
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ثم إن هناك عوامل أخرى تبقى عىل هذا التم ّيز الذي يتحلىَّ به األعراب ،وهي
أهنم يف مأمن عن القوانني العقابية التي تضعف النفوس وتذهب بخصال القوة والبأس
والشجاعة والعزم ،ألهنم يف ترحاهلم عرب القفار ،ال يدركهم من احلاكم قهر وال تس ّلط وال
يمسهم كسل ،وال يفتقدون
استبداد .وإذ مل تضطهد بالقوانني العقابية نفوسهم ،فإهنم ال ّ
القدرة عىل التصدي.
كام أهنم يف منأى عن القوانني الرتبوية والتأديبية ،التي تؤ ّثر يف بأس الفرد وقوته بعض
اليشء ،بسبب تنشئته عىل اخلوف واالنقياد ،الذي يعرفه منذ صباهم املتع ّلمون للصنائع
والعلوم والديانات(.((1

فاألعراب ال خيضعون إىل هذه القوانني الرتبوية التأديبية ،ولذلك فإن بأسهم
وشجاعتهم شديدان ال يعتورمها النقصان.

ﷺ ثان ًيا :األخالق السياسية والسلطة السياسية

يف طول مسريهتا بني كوهنا مجاعة قبيلة عادية ،وبني صريورهتا أرسة حاكمة ،فإن
العصبية اخلاصة ال تعتد بقوهتا املادية الغالبة ،وال بقوة نسبها العام ،وال قوى األنساب
املشكّلة لقبيلتها فقط ،بل اعتدَّ ت بام اعرتف هلا به أفراد القبيلة من حسب ورشف ،أي
بأخالق محيدة تفيد الصالح العام ماد ًّيا وأمن ًّيا ومعنو ًّيا.
فالتفاف أفراد القبيلة حول الرجل الذي يم ّثل النسب اخلاص الغالب مل يكن إلاَّ
بوعي منهم أنه يم ّثل فوق القيم املادية التي له ،ولعصبية القيم الروحية التي يتوق إىل
التحليّ هبا كل فرد سوي داخل القبيلة ،والتي بنرصهتا تنترص القبيلة ملكانتها بني القبائل ،بل
ولغلبتها لبعضها ،واستحقاقها الوالء واحللف من البعض اآلخر.
إن القبائل التي ينتهي هبا األمر إىل اإلذعان للعصبية الغالبة ،واإلقرار بسلطتها،
واالنضامم إليها ،وتلك التي تنضم إليها باحللف والوالء ،رسعان ما جتري عليها أحكام
العصبية الغالبة .فال تتو ّقع من صاحب العصبية الذي تألبت معه للمطالبة باحلكم ،أن يؤ ّثر
دوهنا قبيلته اخلاصة ،بام جيلبه االنتشار يف األرض من منافع مادية ،وما قد يعود به احلكم

( ((1املرجع نفسه ،ص  ،135 - 134قال ابن خلدون« :أما إذا كانت امللكة وأحكامها بالقهر والسطوة
ٍ
حينئذ بأسهم ،و نجد ( )...الذين يعانون األحكام من لدن مرباهم يف التأديب و التعليم
واإلخافة فتكرس
كثريا ،وال يكادون يدفعون عن أنفسهم عادية
بأسهم
من
ذلك
ينقص
والديانات
العلوم
يف الصنائع و
ً
بوجه من الوجوه».
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من عيش رغد وأفضال باهرة.

ومن هنا نفهم الدور الذي تؤ ّديه القيم الروحية بالنسبة للقوة املادية ،فإذا كانت هذه
األخرية رضورية حلصول الغلب ،فإن األخالق السياسية أكثر رضورة ،ألن هبا يتم احلفاظ
عليه ،أي يتم اإلبقاء عىل االعرتاف بسلطة الغالب واإلخالص يف اإلذعان هلا.

ن االخالق املناسبة للسياسة وامللك ،هي أخالق اخلري التي يم ّثلها صاحب العصبية،
والتي تشمل منافعها تابعيه من قبيلته وغري قبيلته .وإذا كانت العصبية بام هي قوة مادية،
هي األصل الذي ينبني عليه املجد ،حسب ابن خلدون ،فإن املجد ال يكتمل إلاَّ باألخالق
احلميدة.

وال يمكن والعالقة بني العصبية واألخالق احلميدة هبذه احلال التي هي عليه أن
يكون امللك غاية للعصبية ،من غري أن يكون غاية لألخالق احلميدة ،التي هي مرتبطة هبا
ومتممة هلا(.((1

ناقصا ،هبذا املعنى ،دون وجود أخالق محيدة،
وإذا كان وجود العصبية وجو ًدا ً
بالنسبة ألصحاب البيوت احلسيبة الرشيفة( ،إذ هم مل يعرتف بمكانتهم العالية املرموقة،
فقط ألهنم ذوو نسب ملتحم قوي شديد ،بل ألهنم كذلك خريون فضالء ،واضعون
أيضا وجود ناقص
أنفسهم وأمواهلم يف خدمة الصالح العام للجامعة) ،فإن وجود امللك ً
يتوج تاجه بمحامد االخالق.
ما مل ّ

ومن وجهة النظر االيامنية التي ينطلق منها ابن خلدون ،والتي هي وجهتنا مجي ًعا
يقر ،وأنه إذا
نحن املسلمني ،فإن اإلنسان خليفة يف األرض ،سواء عليه أأقر بذلك أم مل َّ
حكم وجب عليه تنفيذ أحكام اهلل يف عباده ،وال يكون ذلك إلاَّ بأعامل اخلري ومراعاة
املصالح ،كام تدل عىل ذلك الرشائع والقوانني .وصاحب العصبية القوية ،إذا كان متح ّل ًيا
بام يناسب تطبيق أحكام اهلل ،فإنه مه ّيأ للحكم ،متو ّفرة فيه الصالحيات لذلك.
ويشهد الواقع كذلك ،عىل أن أخالق اخلري وحصول امللك ظاهرتان متالزمتان،
فأصحاب العصبية الذين متكّنوا من بسط سلطاهنم عىل كثري من املناطق ،ودانت هلم رقاب
بمجرد قوهتم الغالبة ،بل ملكوا الرقاب والقلوب بأخالقهم
سكاهنا ،مل يصلوا إىل ذلك
ّ
( ((1املرجع نفسه ،ص  .151قال ابن خلدون« :وإذا كان امللك غاية للعصبية ،فهو غاية لفروعها ومتمامهتا،
وهي اخلالل ،ألن وجوده دون متمامته كوجود شخص مقطوع األعضاء أو ظهوره عريا ًنا بني الناس».
ً
«وأيضا فإن السياسة و امللك كفالة للخلق ،وخالفة هلل يف العباد لتنفيذ أحكامه فيهم».
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اخلرية ،ومنافسة أقراهنم يف معاملة الناس بمقتضاها.

يرصح بذلك ابن خلدون :كرماء ،عافون عن الناس ،حلامء أمام خطايا
فهم كام ّ
متحملون مسؤولية اجلميع ،متك ّفلون بأعباء املعدمني منهم ،صبورون أوفياء
الضعفاء،
ّ
صائنون لألعراض ،معظمون للرشيعة وعلامئها ،آخذون برأي علامئها حمسنون الظن هبم،
ربكون هبم ،راغبون يف دعواهتم اخلرية ،متخ ّلقون باحلياء
مولون االعتبار للتقاة الصاحلني مت ّ
مع األكابر واملشايخ مبجلون ملقامهم ،منصاعون للحق ،متواضعون مع الفقراء واملساكني،
مستمعون إىل شكوى املستغيثني مرسعون لنجدهتم ،ملتزمون بأحكام الرشع ،قائمون
بالعبادات حريصون عليها ،تاركون الغدر واخلداع ونقض العهود ،جاهدون أنفسهم يف
االبتعاد عن كل خلق ذميم.

فاألخالق السياسية إذن هي هذه األخالق ،وقد ارتبطت بأصحاب القوة والقهر،
القادرين عىل الغلب ،وبسط السلطة عىل غريهم من البرش ،قليلني أو كثريين ،يف مناطق
واسعة أو حمدودة.
مؤهلة أصحاب القوة أن
وما عدا هذه األخالق فإهنا غري مناسبة للقوة العصبية ،غري ّ
يبلغوا درجة امللك ،ال باملظاهرة وال باالستبداد.

وال شك أن أفراد النسب اخلاص ،وقد تو ّفرت فيهم اخلصائص الرضورية ملامرسة
السلطة عىل قبيلتهم ،بواسطة أكثر عنارصهم حت ّل ًيا باألخالق السياسية ،قد رغبوا يف ذلك،
وأن رغبتهم هذه قد اقرتنت بإرادة الغالبية من أفراد القبيلة يف اخلضوع لسلطتهم ،ألهنم
يؤسسون لقوة قادرة عىل املدافعة عن مصاحلهم ،واملطالبة باحلقوق التي وصل إليها
بذلك ّ
قبلهم األفراد الغالبون ،بواسطة أنساهبم وحلفائهم واملوالني هلم.
يتعصبوا إىل أكثر أنساهبم قوة إلاَّ ألهنم ،فوق حرصهم عىل
إن أفراد القبيلة إذن مل ّ
املصالح احليوية ،يرغبون يف أن تكون هلم سلطة عىل غريهم ،إذ بذلك حي ّققون أقىص ما
يصبون إليه من املنافع املادية واملعنوية.

يقرون بغلب إحدى عصبياهتم ،غل ًبا ماد ًّيا وأخالق ًّيا ،ليح ّققوا
وبعبارة أخرى ،فإهنم ّ
هبا غل ًبا عىل العصبيات األخرى ،و ُيدركون هبا أقىص ما تصبو إليه عصبية وهو امللك.
إن التحليل اخللدوين ال ُيسعفنا دائماً ملعرفة املتغيرّ ات املختلفة التي حتدّ د بشكل مبارش
وواضح ،إرادة العصبية يف االنتقال من الرئاسة إىل امللك ،وإن كان يوقفنا بعد جهد ،عىل
خمتلف املحدّ دات االقتصادية والسياسية والنفسية ،التي ّ
رئيسا للقبيلة
حتث إرادة من يصبح ً
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عىل السعي احلثيث لبلوغ مرتبة امللك.

إن حاجة اإلنسان إىل احلكم مسألة طبيعية ،حسب ابن خلدون ،تُشبه يف طبيعتها
حاجة اإلنسان إىل الغذاء واألمن ،وكام أن اإلنسان ال يستطيع ضامن الغذاء واألمن إلاَّ
بالتعاون مع بني جنسه ،فإنه ال يستطيع الوصول إىل امللك إلاَّ بالغلب ،الذي يكون بعصبيته
القبلية عىل عصبيات القبائل األخرى.

والواقع أنه إذا حصل لفرد التغ ّلب بعصبيته عىل العصبيات األخرى داخل القبيلة،
رئيسا عليها ،وصارت تابعة لعصبيته وملتحمة هبا ،وكأهنا عصبية واحدة كربى ،فإنه
فصار ً
يسعى إىل التغ ّلب عىل أهل عصبيات أخرى بعيدة عنها ،فإذا غلبتها عصبيته وجعلتها تابعة
هلا ،التحمت هبا كذلك وانضمت قوهتا إىل قوهتا يف التغ ّلب ،وسعت إىل حتقيق غاية أعىل
وذلك من أجل التغ ّلب والتحكّم أكثر(.((1
وتواصل العصبية سعيها عىل هذه الصورة حتى تصبح قوهتا مكافئة قوة الدولة .فإذا
هي أدركت الدولة يف هرمها ،ومل تكن هناك عصبية قوية متانعها ،فإهنا ال شك تستوىل عىل
احلكم ،وتنتزعه من يد الدولة ،ويصري امللك هلا أمجع.

فإذا مل يقارن ذلك هرم الدولة ،وصادف حاجتها إىل االستظهار بأهل العصبيات،
لتعزز هبا قوهتا أمام العصبيات املناوئة.
فإن الدولة تنتظمها يف أوليائهاّ ،
ومعنى ذلك أن العصبية اخلاصة التي اتّسعت بالغلب والوالء واحللف يف معارضتها
للدولة قد تصل إىل امللك ،وقد ال تصل اليه ،إلاَّ أهنا إذا بلغت قوة كبرية ،فإهنا تصل عىل
األقل إىل امللك باالستظهار ،الذي هو دون امللك باالستبداد ،وفوق الرئاسة العامة بكثري.

تؤهله سلطته الستعباد
فإذا كان صاحب امللك املستبد ،أو امللك عىل احلقيقية حاكماً ّ
الرعية ،وجباية األموال وبعث البعوث ومحاية الثغور ،وال تعلو فوق سلطته سلطة قاهرة،
فإن صاحب امللك باالستظهار ،وعىل نقصان ملكه ،فإنه يشارك أهل الدولة يف الثروة
واجلاه ،فيكون له وملن حتت سلطته من القبائل املوالية له ،قسط يف «النعيم والكسب
وخصب العيش ،والسكون يف ظل الدولة إىل الدعة والراحة ،واألخذ بمذاهب امللك يف
املباين واملالبس ،واالستكثار من ذلك والتأنق فيه بمقدار ما حصل من الرياش والرتف وما
يدعو إليه من توابع ذلك»(.((1
( ((1انظر :املرجع نفسه ،ص .148
( ((1املرجع نفسه ،ص .149
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ولكن هذه األخالق السياسية الرضوري تو ّفرها لبلوغ امللك واحلفاظ عليه ،ال تبلغ
خص باإلكرام واخلدمة الالزمة أصنا ًفا معينة من البرش،
بصاحبها درجة الكامل ،إلاَّ إذا ّ
وعىل رأسهم العلامء والصاحلون ،واألرشاف وأهل األحساب ،يليهم التجار بأصنافهم
وخص كل صنف منهم بمكانته املناسبة.
والغرباء ،وحرص عىل إنزال الناس منازهلم(،((1
ّ

ويكون بذلك أن هذا الكامل األخالقي حي ّقق غايات خمتلفة لدى كل من العصبيات
املنافسة لصاحب اجلاه يف جاهه ،والعصبيات التي ال حول هلا وال قوة عىل املنافسة .ذلك
يمتص منافستهم؛ ألن
أن إكرام املنافسني من أصحاب العصبيات والرشف واجلاه ،غال ًبا ما
ّ
إحاطتهم باإلكرام واإلجالل والتقدير يكرب صاحب السلطة يف عيوهنم وقلوهبم ،ويرون
يف جاهه شي ًئا أكثر من جاههم ويقعدهم ذلك عىل إشهار املعارضة يف وجهه ،والدخول
معه يف رصاع عىل امللك ،الذي كانوا يرون أنه غري مستحق لصاحب السلطة وحده ،بل هو
مستحق له وهلم ،والرصاع عليه هو الفصل بينهم .ولكن إكرامه هلم زاد يف جاهه ،بقدر ما
نقص من جاههم ،فقىض عىل املنافسة ،وأمن من خوف اخلروج عليه ،وانشطار السلطة بينه
وبينهم.
أما الذين ال خوف من عصبيتهم وال جاههم ،فإن إكرامهم استثامر يف املجد
واألخالق احلميدة ،واإلقبال عىل السياسة بالكلية ،وبعبارة أخرى فإن إكرام النظراء من
الرضوريات ،أما إكرام أهل الفضائل فمن الكامليات ،وكام تتّصل الرضوريات بالسياسة
اخلاصة ،فإن الكامليات تتّصل بالسياسة العامة(.((1

ّ
تتوخى بإكرام أهل الدين وعلامء الرشيعة والتجار
ثم إن هذه السياسة العامة
والغرباء ،إكرام املزايا املرتبطة بشخوصهم وترغيبهم يف تسخريها خلدمة الصالح العام،
مثل تقديم قدوة للتقوى والصالح ،ووضع مراسم الرشع ،والرتغيب يف العمل التجاري
النتفاع الناس بذلك ،واحلفاظ عىل األخالق احلميدة ،وحتقيق العدل واإلنصاف(.((2
والدليل عىل كامل األخالق السياسية بإكرام الصاحلني والعلامء والتجار والغرباء،
هو أنه إذا ذهبت هذه األخالق من أهل العصبية احلاكمة أوشك ملكهم عىل الزوال.

( ((1انظر  :املرجع نفسه ،ص .153
( ((1انظر :املرجع نفسه.
( ((2املرجع نفسه .قال ابن خلدون« :فالصاحلون للدين والعلامء للجأ إليهم يف إقامة مراسم الرشيعة،
والتجار للرتغيب حتى تعم املنفعة بام يف أيدهيم ،والغرباء من مكارم األخالق ،وإنزال الناس منازهلم
من اإلنصاف وهو العدل».
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رأي ونـقــــاش

ﷺ خامتة

مل تزد هذه املطالعة عن كوهنا حاولت الكشف ،بالقراءة املتأنية لبعض نصوص
املقدّ مة ،عن العالقة بني القيم الروحية والسلطة السياسية ،التي هي واحدة من العالقات
املع ّقدة التي تربط يف إطار النظرية التوحيدية ،وليدة املناخ الثقايف اإلسالمي ،بني اإلنسان
والطبيعة والكون ،والتي جيسمها الفكر اخللدوين املتم ّيز بالشمولية وتعليل الظواهر
والكشف عن االرتباطات السببية املختلفة ،ال االجتامعية منها فحسب ،بل حتى الطبيعية
أيضاً ،
آخذا بعني االعتبار ما هو قابل لإلدراك من قبل العقل عن طريق احلواس،
والنفسية ً
إذ تشكّل ظواهره عامل الشهادة ،وما هو خارج عن املدركات احلسية ،إذ تشكّل موجوداته
يتصوره إلاَّ
عامل الغيب ،فال تدركه احلواس ،وال يستطيع أن ينكره العقل اإلنساين ،وال أن
ّ
بواسطة الوحي.
وعىل هذا األساس يستحيل أن يقوم أي حاجز بني عاملي الغيب والشهادة ،أي بني
الدين واألخالق والطبيعة البرشية والسلطة السياسية وغريها من الظواهر التي ال تعرف
تطورها التو ّقف ،ما دامت مستمرة العالقة بني اإلنسان والطبيعة ،واإلنسان
نشأهتا وال ّ
واإلنسان من جهة ،والعالقة بينهام وبني خالقهام من جهة أخرى.
ومل يكن بد ًعا من االستنباط ،وف ًقا للرؤية اخللدونية ،جتاوز العالقة الرصحية التي
ترصح هبا دائماً
بني القيم األخالقية والسلطة السياسية إىل الكشف عن عالقات أخرى ال ّ
نصوص املقدّ مة ،كتلك التي بني القيم االخالقية وتشكّل العصبية القبلية أو ما يف معناها
التحزب وااللتحام ،والتي هي املصدر البارز للسلطة السياسية ،بسبب أن
من أشكال
ّ
املؤهلة للرياسة
الكينونة الطبيعية وحدها ال يمكن أن تشكّل عاملاً حمد ًدا لقوة النسبّ ،
العامة أو امللك باملظاهرة أو امللك باالستبداد ،ألن العالقة بني العصبية واحلكم تبينّ أن
شتى األنساب املشرتكة يف الطبيعة مل يكن من بينها إلاَّ نسب واحد أمكنه أن يتشكّل كقوة،
ممّا ّ
يدل عىل أن العوامل التي وراء ذلك مل تكن طبيعية وال نفسية ،بل كانت عوامل ثقافية.
وإن مل يعر ابن خلدون عند تعليله لتشكّل العصبية اهتام ًما لذلك ،هي هذه العنارص
التي أرست قواعدها بصورة قوية عملية التنشئة االجتامعية عند نسب دون غريه من
األنساب ،متم ّثلة يف االنضباط ،واحرتام األعراف ،والروح األرسية ،وما تدعو من تضحية
ويتفوق
وتضامن وتكافل ونكران للذات وغريها ،والتي جتعل نس ًبا يثمر االلتحام األقوى،
ّ
يؤهله لتويل املدافعة عن
به عىل األنساب األخرى ،ويفتك االعرتاف به نس ًبا له وحده ما ّ
حقوق القبيلة املادية واملعنوية أو املطالبة هبا ،اعرتا ًفا تؤكّده القبائل التي التحمت بقبيلة
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ولو حاول الباحث أن يستكشف العالقة بني القيم الروحية وبني ظواهر كثرية
أخرى غري العصبية ،ملا استحال عليه الوقوف عىل العديد من املتغيرّ ات التي تثبت هذه
العالقة ،بسبب هذا االرتباط بني عنارص اإلنسان والطبيعة والكون ،اخلاضعة لسنن ثابتة،
ضمن وحدة متامسكة شاملة ،كام هي ،أي كام أراد هلا خالقها أن تكون.

كتب  -مراجعة ونقد
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الكتاب :الرتاث وإشكالية القطيعة يف الفكر احلداثي املغاريب ..بحث يف
مواقف اجلابري وأركون والعروي.
الكاتب :الدكتور امبارك حامدي.
النارش :مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.
سنة النرش2017 :م.
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جامعي لنيل شهادة الدّ كتوراه ،أعدّ ه امبارك
أصل هذا الكتاب بحث
ّ
احلامدي((( حتت إرشاف الدكتور حممد بوهالل يف رحاب اجلامعة التونس ّية،
* أستاذ احلضارة باملعهد العايل للحضارة اإلسالمية يف تونس .الربيد اإللكرتوين:

slaheddine.alamri17@gmail.com

((( ينتمي امبارك احلامدي إىل اجليل اجلديد من الباحثني التونسيني الذين يم ّثلون البحث
العلمي يف أرقى صوره ّ
وأدق تفاصيله وأميز معانيه .وهو من مواليد مدينة ڤفصة الواقعة
ويدرس حال ًّيا يف جامعتها ،ويتم ّيز بحذقه اللغات
يف الوسط الغريب للبالد التونس ّية،
ّ
األجنب ّية وهي لغة العلوم اإلنسان ّية ،وقد ساعده هذا املكتسب يف مقاربة موضوعه مثلام
سنبينّ الح ًقا يف املتن.
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وناقشه سنة 2015م.

ويندرج هذا العمل ضمن اجلهود املبذولة يف سياقات االنفتاح واالستفادة من مناخ
يب .وقد نال الترّ اث اإلسالمي النّصيب األوفر من هذه
احلر ّيات يف العمل األكاديمي العر ّ
اجلهود ،وصار ممكنًا إخضاعه للنّظر العلمي احلديث ،وما يقتضيه من مراجعة للمس ّلامت،
وجرأة عىل ما يعدّ غال ًبا من البدهي ّيات وال ّثوابت التي تناقش.

التحول يف مستويني اثنني :أحدمها اجلرأة عىل صياغة قراءة نقد ّية
وتربز قيمة هذا
ّ
السياس ّية واأليديولوج ّية التي
للاميض ،واآلخر القدرة عىل كشف التّالعبات والتوظيفات ّ
خضعت هلا النّصوص الرتاث ّية.

بحثي أكرب هو عالقة الرتاث باحلداثة.
وتندرج هذه اإلشكالية بدورها ضمن مشغل
ّ
ثالثي
وقد اختار احلامدي أن يفهم هذه العالقة امللتبسة من خالل ثالث جتارب رائدة قادها
ّ
وحممد أركون وعبد اهلل العروي.
حممد عابد اجلابري ّ
مغاريب همّ :
أيضا
وال يشرتك هذا
الثالثي يف املجالني اجلغرايف والزمني فحسب((( ،بل يشرتك ً
ّ
والنظري باعتبار ّ
أن ثالثتهم ممّن هنلوا من معني اجلامعات الغربية عامة
الفكري
يف األفقني
ّ
ّ
خاصة ،وممّن تض ّلع يف الفكر الغريب احلديثْ ،
وإن بتفاوت ومتايز واضحني.
والفرنس ّية ّ
منهجا
وآية ذلك مثلاً ما ذكره الباحث يف املقدّ مة النّظرية ،ويتم ّثل يف اعتامد اجلابري
ً
وحيدً ا يف ترشيع القطيعة مع الترّ اث ،وتبنّي أركون يف املقابل منهج ّية تداخل ّية متعدّ دة
احلقول املعرف ّية ( )pluridisciplinaireانسجا ًما مع ما اعتربه تعدّ ًدا يف مستويات الترّ اث.
نظرا إىل عمقها
وتستحق هذه
ّ
ّ
املدونات ال ّثالث أن توسم باملشاريع الفكر ّيةً ،
األكاديمي.
ومتاسكها ودرجة االهتامم هبا يف جمال البحث
ّ

اعتبارا حلجم ما قدّ مه اجلابري
مهيته
ً
ومن هذه الزاوية وغريها تتأتّى جدّ ة الكتاب وأ ّ
وأركون والعروي من مقاربات ،وملا تتط ّلبه هذه املقاربات من جهود لإلحاطة هبا.

الصعوبة الوحيدة التي واجهها الباحث يف إنجاز عمله ،بل كان
ومل تكن هذه هي ّ
الثالثي املذكور.
عليه العودة إىل املقاربات اإلبستيم ّية الغرب ّية التي هنل منها
ّ
ِ
وقد بينّ متن الكتاب وهوامشه ّ
املدونة
أن امبارك احلامدي مل يكتف بام ُذكر يف ّ
الثالث ّية حول املراجع النظر ّية الغرب ّية ،بل عاد إليها يف مصادرها ونقل منها مبارشة ،وح ّللها
املعمق الذي استهل به الكتاب .وعاد إليها يف املتن ك ّلام دعت
وناقشها يف املدخل
ّ
النظري ّ

((( انظر :ص  9من الكتاب.
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احلاجة إىل التّوضيح والتّفسري ،أو لبيان الوشائج القو ّية التي تنعقد بني أحد املفكّرين الثالثة
واألطروحات أو املناهج التي استندوا إليها.

ولئن اشتغل احلامدي بمفهوم «القطيعة» مع الترّ اث الذي تبنّاه الباحثون الثالثة،
فإنّه خلق ما يمكن أن نصطلح عليه بـ«مسافة أمان معرف ّية» بينه وبني ما ُطرح من مقاربات.

املتوجسة من ثقافة االنبهار والتسليم ،واحلرص
وأظهر يف هذه املسافة ذاته البحث ّية
ّ
يف املقابل عىل إعامل سالح النّقد ،مهام عال كعب القائل.
ثم ركّبه
وفعلاً  ،فقد فكّك بقدر من النّجاح والتوفيق ما قيل يف ّ
املدونة حول القطيعةّ ،
بلغة علم ّية حترتم الرشوط األكاديم ّية الصارمة للجامعة التونس ّية.

السائدة يف مثل هذه
وقطع الباحث بوضوح مع خطابات التّمجيد والتّبخيس ّ
الدّ راسات ،سواء جتاه الترّ اث أو جتاه الدّ راسات احلديثة املشتغلة به .وترجم قطيعته
املنهجية وال ّلغوية واألسلوب ّية بمجموعة من األسئلة النقد ّية الدقيقة صدّ ر هبا مقدمة
واملضمنة عىل امتداد املتن وحواشيه.
الكتاب ،وبمجموع اإلجابات الصرّ حية
ّ

-2-

ّظري،
األول منها للمدخل الن ّ
خصص الباحث الفصل ّ
جاء الكتاب يف أربعة فصولّ ،
يب مب ّينًا احلقول املعرف ّية احلاضنة للمفهوم ،وعاد
فتت ّبع جذور مفهوم القطيعة يف الفكر الغر ّ
الرياضيات والفيزياء.
إىل جذوره املنغرسة يف علمي ّ

تتطور
السياقات التي احتضنت طرح سؤال
مركزي ،هو :كيف ّ
ّ
وحاول احلفر يف ّ
العلوم؟ عن طريق الترّ اكم أم عرب القطائع؟ وانرصف االهتامم إىل عرض األطروحتني ،وإن
واضحا عىل ال ّثانية.
بدا الترّ كيز
ً

واستند إىل أربعة مراجع أساس ّية رائدة يف دراسة تاريخ العلوم وفلسفة املعرفة...
وهم :اإلنجليزي كارل بوبر ،والفرنيس غاستون باشالر ،واألمريكي توماس كون،
والنمساوي بول فريابند.
وتت ّبع وجوه االئتالف واالختالف بني هذه املراجع يف حتديد أسس هذه القطيعة
التدر َج من الثورة
املنهج ّية وحدودها وأبعادها .وراعى الباحث يف ترتيب هذه النّامذج
ّ
وتطور حقائقه.
الدور ّية إىل الثورة الدّ ائمة يف كيف ّية تقدّ م العلم
ّ
حتول مفهوم القطيعة من العلوم الدّ قيقة إىل العلوم اإلنسان ّية،
كام رصد الباحث ّ
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الباحثي وحدّ د ما
فانتقى نموذجني ،مها ميشال فوكو ولوي ألتوسري .ود ّقق فضاء اشتغال
نْ
بينهام من اتّفاق وافرتاق يف املقاصد واملناهج.
وتطرق يف الفصل الثاين إىل مفهوم «القطيعة» ودواعيه عند املفكّرين املغاربة ال ّثالثة.
ّ
فبدأ بتعريف الترّ اث لدى ّ
كل واحد منهم ،وحدّ د مستوياته .وسعى إىل حتديد عوائق الترّ اث
وطبيعتها ودرجتها والعوامل املحتضنة لظهورها .ويسهم هذا اجلهد ،يف تقدير الكاتب ،يف
حتديد دور هذه العوامل يف رسم طبيعة القطيعة ودرجتها وأفقها.

وخصص الفصل الثالث لتحليل مستويات القطيعة عند الثالوث املغاريب يف شكل
ّ
وخص ّ
خاص،
كل مفكّر بمبحث
مقارين .وخلص إىل وجود ثالثة مستويات من القطيعة،
ّ
ّ
ّ
الصغرى.
فكان عابد اجلابري من ّظر القطيعة ّ

والبياين
العرفاين
واستند يف هذا التّصنيف إىل دعوته املزدوجة إىل الفصل مع العقلني
ّ
ّ
فصلاً إبستيمولوج ًّيا من جهة ،وإىل دعوته إىل الوصل مع ّ
شدي
الربهاين
اخلط
الر ّ
العقالين ّ
ّ
ّ
من جهة أخرى .وجعل املرشوع األركوين معبرّ ً ا عن القطيعة الوسطى.
وبنى احلامدي تصنيفه عىل اخللفيات املنهج ّية التي و ّظفها أركون يف قراءة الترّ اث،
الرهانات التي عقدها عىل ّ
كل منهج من املناهج التي أجراها يف نقد الترّ اث.
واستند إىل ّ
وجعل مقاربة العروي املنهج ّية النّقد ّية للترّ اث عنوانًا للقطيعة الكربى.
السياق ّ
أن «العالقة التي دعا إليها العروي مع الرتاث حتتكم
وذكر الكاتب يف هذا ّ
إىل مرتكزات نظر ّية ومنهج ّية أفضت به إىل النتائج اآلتية :أولاً  :حتديد نوع تلك العالقة
(القطيعة) ،ثان ًيا :حتديد طبيعتها (تارخي ّية) ،ثال ًثا :رسم حدودها ومداها (كربى /تا ّمة)»
(ص.)267

الرابع واألخري لنقد مفهوم القطيعة الوارد يف
وأفرد امبارك احلامدي الفصل ّ
السابق فس ّلط نقده عىل اجلابري
أطروحات ثالوث احلداثة املغار ّ
يب ،وقد حافظ عىل الترّ تيب ّ
أولاً  ،وشمل نقده املس ّلامت العا ّمة واملقدّ مات النّظر ّية واالختيارات املنهج ّية ،وهي جمموع
الصغرى ،وبينّ ما عدّ ه وهنا وأحاد ّية
املستندات التي أفضت إىل تبنّي مقولة القطيعة ّ
الصغرى التي تبنّاها اجلابري من حيث
وحمدود ّية فيها .وس ّلط نقده عىل أطروحة القطيعة ّ
والواقعي.
الفكري
خصائصها ورهاناهتا وحمصوهلا
ّ
ّ
أيضا وإن كانت حدّ ة النقد أكثر خفوتًا.
ثم انتقل إىل حماورة ال ّطرح
األركوين يف ك ّليته ً
ّ
يب
تطرق يف البداية إىل نقد مفهومه للترّ اث وعوائقه ،وإىل موقفه من مركز ّية الفكر الغر ّ
وقد ّ
ونرجس ّيته ،وبينّ حدود العقل االستطالعي الذي تبنّاه .وتو ّقف عند ما عدّ ه عيو ًبا منهج ّية.
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ويعود هذا اخللل يف تقديره إىل ترسانة املناهج املقطوعة عن سياقاهتا األصل ّية
حتولت يف أكثر من موقع إىل إسقاطات
وأسسها اإلبستيمولوج ّية ،وإىل طريقة توظيفها التي ّ
وفق منطق اإلكراه .وسعى إىل تبينّ حدود الدّ عوة إىل القطيعة الوسطى وعوائ َقها الواقع ّي َة
والنّظر ّية.
العروي ،وحرص تقصري العروي يف سمتني
وأتبع ذلك بنقد سلس لتارخيان ّية
ّ
أساس ّيتني ،مها :تبخيس ّ
املدونة الترّ اث ّية التي
الذات والتّناقض .وأضاف إليهام حمدود ّية ّ
اعتمدها العروي ،وعجزها عن ضامن حج ّية األحكام التي صاغها يف شكل قواعد
حق الرتاث ،وق ّلل من قوة دعوته إىل قطيعة كربى لصعوبة إمكاهنا من
ومس ّلامت يف ّ
الناحيتني الواقعية واملعرف ّية .وختم الفصل بمقارنة بني مت ّثالت املفكّرين ال ّثالثة.

ترس ًعا يف بعض االستنتاجاتّ ،
فإن الباحث استطاع التو ّقف
ورغم ما يمكن اعتباره ّ
األول عىل
عند وجهني أساس ّيني من التّامثل والتّاميز بني املقاربات ال ّثالث :وتركّز الوجه ّ
املنطلقات العا ّمة واألسس املنهجية ،وعىل تعريف الرتاث ،وعىل التأريخ لألزمة ،وعىل
مفهوم العقل والعقالنية.
واتّصل الوجه الثاين باألسس املنهجية من حيث الواحدية والتعدّ د ،وبقدرة كل
واحد منهم عىل االستفادة من املراجع النظر ّية الغرب ّية.
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ما نختم به هو ّ
تطرق إىل موضوع
أن الدكتور امبارك احلامدي كان شجا ًعا حني ّ
يبدو مستهلكًا إذا اعتربنا األعامل التي تناولته أو اقرتبت منه .وأنّه نجح إىل حدّ ما يف
السجايل التّقليدي إىل رحاب
إخراج الدراسات املهتمة بعالقة الرتاث باحلداثة من خطاهبا ّ
الصارمة .وقد ساعده يف ذلك سعة ا ّطالعه عىل العلوم اإلنسان ّية
الدراسات األكاديم ّية ّ
أيضا فضل اجلامعة التونس ّية وأساتذهتا األكفاء عىل
ومناهج البحث احلديثة .وال ننسى ً
الباحث والبحث.
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الكتاب :فقه التطرف.
الكاتب :بدر العربي.
النارش :دار مسعى للنرش والتوزيع  -مسقط.
سنة النرش :الطبعة األوىل 2018م.
الصفحات 176 :من القطع الوسط.
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التطرف عىل أنامطها ،هذه
من الظواهر العاصفة بعاملنا اليوم هي ظاهرة
ُّ
الظاهرة التي نجدها يف تاريخ كل املجتمعات ،حيث تستمد حيويتها من منابع
شتى ،األفكار واملعتقدات الدينية واالنتامءات اإلثنية ،وكذا األيديولوجيات
التي تتسم بالعنف والصدام وإلغاء اآلخر كل ًّيا!!
ونظرا حلساسية هذه الظاهرة كمسألة راهنة هتدّ د عمق وعينا كأمة تنتمي
ً

* كاتب وباحث يف الفكر احلضاري من اجلزائر.
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إىل دين سمته األساسية السالم والتسامح والتعايش ،وأداته التفاعلية مع اآلخر أنَّى كان
هذا اآلخر تتم ّثل يف ثقافة احلوار ،والتخاطب بلغة العقل واحلكمة ،والتعامل بالتي هي
أحسن.
نحاول من خالل هذه املطالعة تسليط الضوء عىل كتاب مهم واسرتاتيجي يف جمال
التأصيل لعالقاتنا اجلوانية والربانية ،الفردية واالجتامعية واإلنسانية ،ولعل أمهيته تتحدّ د يف
كون مؤ ّلفه استطاع أن يقعد مسائل حساسة ،ويبسط مفهوم جديل بامتياز من خالل انفتاحه
الفكري والثقايف وختصصه العلمي ،ومتكَّن باقتدار أن يبعث برسالة حضارية للقارئ العريب
واملسلم واآلخر الديني والثقايف.

قبل ولوج آفاق هذا الكتاب املم ّيز بموضوعه ،وأسلوب مؤ ّلفه املثري للوعي ،وإثارة
املهمة يف املطارحة واملناقشة ،ال بد من التأكيد أن األفكار اجلدلية بحاجة إىل
التساؤالت َّ
«يشء من اجلرأة املعرفية واجلسارة األدبية» ،حيث يتصاعد التساؤل فيام إذا كانت حالة
االزدواجية السائدة يف جمتمعاتنا بني خطاب مثايل تسمعه وواقع ٍ
مزر وسيئ تعيشه ،والتي
قامت بتفعيلها تغيرُّ ات سوسيوثقافية عميقة ومتعدّ دة األبعاد خالل العقود املاضية وتم
دعمها سياس ًّيا ،ستنتقل إىل حالة انتظام بني اخلطاب الثقايف العام وواقع اجتامعي تفرضه
املتغيرّ ات العاملية اجلديدة؟
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التطرف» بافتتاحية استظهر من خالهلا
استهل األستاذ الباحث بدر العربي كتابه «فقه ُّ
احلالة االزدواجية التي أرشنا إليها ،والتي أفضت إىل العديد من الوقفات واملراجعات لتاليف
التطرف واإلرهاب ،فكان لزا ًما التفريق بني النص اإلسالمي
العديد من العلل وأمهها ع ّلة
ّ
الواضح والقطعي وبني النصوص املفتوحة واملتشاهبة ،ليجعل األول حكماً عىل اآلخر(((.

وحدَّ د الباحث عدّ ة مرتكزات منهجية رائعة ،سوف نلحظ أنه حاول قدر اإلمكان
االلتزام هبا عىل طول األقسام ،بل أكثر من ذلك و َّظف عدة أسئلة وأمثلة ونامذج لتأكيد
خصصه حلركية األفكار يف ثنايا الكتاب.
ذلك النظام املنهجي الذي َّ

بعد ذلك خلص املؤ ّلف إىل التعبري عن ماهية هذا الكتاب منهج ًّيا عىل أنه رؤية حتليلية
التطرف وعالجه ،وعىل أهنا يف األصل مرشوع بسيط ينقسم إىل قسم
نقدية خاصة يف جانب ّ
نظري تأ ّميل وآخر تطبيقي ،حصل نتيجة حوارات مع فئة من الشباب عىل شبكة التواصل
التطرف ،ص .7
((( فقه
ّ

من ضيق التطرف إىل فضاء التعارف
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الفيسبوك ،اكتمل بعضها يف مؤ ّلفات طبعت((( وأخرى تنتظر الطبع ،ومنها بحوث فكرية
وإسهامات بحثية شارك هبا يف مؤمترات باإلضافة إىل ومضات يف الفكر.

التطرف ،وما استوحاه من
عىل ضوء ما تقدّ م ،قام املؤ ّلف بلملمة ما يتع ّلق بقضية
ُّ
أسئلة الشباب ،فكانت يف األصل ثالثني مقالاً نرشهتا أثري العامنية اإللكرتونية ،مع مقاالت
فيسبوكية مع ما سبق اإلشارة إليه من بحوث ومقاالت ،هي عصارة ما عايشه خالل
السنوات اخلمس األخرية ،اخترصها يف عنوان« :فقه التطرف».

أيضا يف االفتتاحية تذييلها بملحوظة ،وكأين باملؤ ّلف يد ّقق بكل أمانة
والالفت ً
وصدق وجدية لتنبيه القارئ مسب ًقا ببعض الثغرات ،حتى ال يستغرق فيها دون الرتكيز
التطرف وعالجها».
والتفاعل مع الفكرة األساسية والنواة املركزية ،أال وهي «مقاربة ظاهرة ُّ
أيضا إرهاصة إضافية للقيمة املنهجية وللامهية الثقافية للكتاب ،مما يدفع نفس ًّيا
هذه ً
وفكر ًّيا القارئ إىل مطالعة املضمون بروح تشاورية تعمل عىل تفعيل فلسفة التفكيك
والتنسيق املعريف للفصول ،ليس هبدف النقد ولكن بقصد مسؤولية النظر واالجتهاد عىل
األقل يف اإلدراك قبل حمطة اإلسهام يف العالج.
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القسم األول استهله الباحث بالتأسيس اللغوي ،ثم انتقل إىل االصطالح القرآين
عرج بعجالة عىل
حيث أشار إىل أن مصطلح
التطرف ورد يف القرآن باصطالح الغلو ،ثم ّ
ُّ
(((
ً
مناقشا مدى
التطرف التي يقول هبا العديد من الناقدين
التطرف واستند إىل نسبية
أنامط
ُّ
ُّ
واقعيته ،وصولاً ملاهية القيم الكربى التي جاءت حلفظ ذات اإلنسان.
وانتهى به املطاف إىل املطلب املقاصدي وفق الضوابط اخلمس املعروفة ،حيث كانت
هذه جولة يف رحاب املنطق ،متهيدً ا لتأسيس قاعدة كلية مشرتكة عرب اإلسهاب يف القسم
الثاين بحلقات نظرية مقاصدية متهيدية ،جاءت متالزمة بوقفات واقعية تستهدف تفكيك
التطرف وعالجها من خالل كشف التمويه االزدواجي احلاصل بني اخلطاب الديني
ع ّلة
ُّ
املثايل والواقع الفردي واالجتامعي املتدهور باستمرار ،استثنى من ذلك ضابط حفظ العقل
((( صدر للمؤلف كتاب بعنوان :القيم اخللقية واإلنسان ،وقد طبعته دار سؤال  -لبنان ،وهو يعالج التطرف
بالرجوع إىل القيم املشرتكة بني البرش مجي ًعا.
((( كان يفرتض ذكر بعض الناقدين لتوجيه الباحثني إىل سؤال النسبية يف ظاهرة التطرف ،وهذه املالحظة
تتعلق بمضمون جزئية يف امللحوظة التي أوردها املؤلف يف افتتاحيته ،ذكرهتا لغرض استثامرها يف تنقيح
الطبعة القادمة بإذن اهلل.

182

كتب  -مراجعة ونقد

حيث استنطقه مقاصد ًّيا.

أما الوقفة الواقعية فكانت خاطفة بأسلوب أديب خيترص راهن العقل يف عالقاتنا
عامة ،عىل سبيل املثال مع الضابط األول حفظ الفكر مقاصد ًّيا يدعمها تطبيق ًّيا بوقفات مع
مشكالت تكفري املخالف ،اإلحلاد ،توسيع دائرة الوالء والرباء وتكفري القوانني واألنظمة
املدنية ،الدولة املدنية.

وعىل ذات النسق يواصل املؤ ّلف مع ضابط حفظ النفس ،حيث يعقب بكل جرأة
ومعرفة وروح علمية عالية وأخالق رائعة يف قراءة الواقع ،وفهم الفوىض العارمة التي
وضمورا ،حيث عرج عىل مسائل اجلهاد وآيات القتال قرآن ًّيا،
زادته ترشذ ًما وانحرا ًفا
ً
ووقف بشجاعة عىل رواية «أمرت أن أقاتل الناس» وقتال اخلوارج ،وكذا الفكرة اخلطرية
التي استوحاها برؤيته التحليلية النقدية التي تتم ّثل يف تعامل اخلطاب الرتاثي مع النفس
نفسا بغض النظر عن
من منظور مليّ أو مذهبي خال ًفا للخطاب القرآين الذي اعترب النفس ً
(((
توجهها أو دينها...
ودواليك مع ضابطي حفظ النسل والعرض وحفظ املال ،حيث وفق األستاذ الباحث
بدر العربي يف وقفاته من خالل نقد بعض العادات والسلوكيات االجتامعية واالقتصادية
السلبية التي تنايف ماهية الرشع ومقاصده ،بل تيسء إليه ،وتع ّطل قيمه الكربى.

الالفت للنظر يف هذا القسم من الكتاب أن املؤ ّلف اجتهد يف تنزيه اخلطاب الديني
الصحيح من العنرتيات ومن التقليد الذي ال أساس له قرآن ًّيا ،فحاول تركيز فكرة أن
اخلطاب الديني ال بد أن ينتهج املقاصد يف قراءة الواقع وإصالحه ال بالوعظيات املثالية
التي ال عالقة هلا بعمق املشاكل التي يعانيها اإلنسان يف جمتمعاتنا.
هناك مالحظة مقاصدية تتّصل باحلرية ،لعل املؤلف ضمها يف سياق ضابط حفظ
الفكر ،أو لع ّله قايسه عرب الضوابط اخلاصة بالقسم الثالث عند بحث الدين والرأي ،وهنا
برز يل إشكال رضورة التحديد للضوابط أهنا عامة وهناك ما هو خاص أو جزئي فيها،
باإلضافة إىل اعتبارات الرشعية واألمهية.
كام ال نغفل عن إشكال إنكار تبعية األحكام للمصالح واملفاسد يعني جدلية احلسن
والقبح عقليني أم ال! وهذا كان رضوري بحثه يف ضابط حفظ العقل ضمن اجلدلية
املقاصدية.

((( فقه التطرف ،ص .59
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انتقاصا من مضمون املباحث
لكن هذا ك ّله كام سبق وأرشت ليس تعقي ًبا أو نقدً ا أو
ً
وإنام تثمينًا وتدعيماً لالجتهاد والتجديد أكثر يف هذا املجال ،وهلذا املوضوع.
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عىل خطى حثيثة استمر املؤ ّلف بالقسم الثالث من كتابه بضبط املفاهيم وفق الضوابط
ملفاهيم الرأي والتعدّ د والدين والعالقات بينها ،حيث استعرض املدارس اإلسالمية بني
أهل الرأي وأهل األثر ،وعقب عىل هذا التقسيم التارخيي غري السليم بأنه تشويه مذهبي،
ون َّبه إىل رضورة التفريق بني قضايا الرأي وقضايا الدين ،دف ًعا القارئ إىل ضبط فهمه
ومقاربة موضوع تعدّ د اآلراء يف فهم الدين.
ركّز األستاذ الباحث بدر العربي هذه الرؤية التقريبية بعدّ ة نامذج واقعية ،ويف صميم
يوميات وثقافة جمتمعاتنا ،فمنها ما هو وافد وآخر راكد ،لينزل بكل هدوء يف رحاب القسم
فتدرج بكل أرحيية يف فلسفة التعايش واالختالف
الرابع الذي خصصه للتعايش والتعارفّ ،
الطبيعي.

التطرف من خالل منهج األضداد ،إلثارة
والرائع يف هذا الفصل استنطاق سلبية
ُّ
وعي القارئ أو امللتبسة عليه املسائل ،فمن أبعاد التعايش فتح املؤ ّلف ملف التعارف قرآن ًّيا،
واستعرض أبعاده برباعة ،والالفت هي اجلزئيات التي استشكلت فيام تقدّ م حوهلا ،وأمهية
تبيان أنامط املقاصد أو أنامط الضوابط ومنها اخلاص واجلزئي ،فجزئيات التعارف أسست
لوعي األبعاد وكشف املغالطات حول قيمة التعارف التي من حمركاهتا األساسية احلوار
العلمي والنقد البناء واالنفتاح التبليغي.
واختتم املؤلف هذا الفصل بعدة أمثلة للتعايش من التاريخ اإلسالمي ،مالحظتي
هنا كان األفضل عنونة تلك األمثلة بنامذج ،ونامذج القسم الثالث بأمثلة ،كام أن من حمفزات
التعارف إضافة نامذج أخرى إىل نامذج وثيقة املدينة والعهدة العمرية ووثيقة الصلت بن
أيضا نامذج ومؤسسات
مالك كالوثيقة العلوية ملالك األشرت ملا كان وال ًيا بمرص ،وهناك ً
معارصة يف الشام ومرص والعراق والسلطنة وأوزبكستان وغريها من البالد اإلسالمية ،مما
يغني ثقافة التعارف.
التطرف وآثاره الكارثية
خصه األستاذ الباحث بدر العربي ألنواع
آخر قسم ّ
ُّ
التطرف الفكري
والتدمريية للذات واالجتامع اإلنسانيني ،حيث استطرد بتفكيك نوع
ّ
التطرف السيايس ،ثم خلص
وعرج عىل ّ
التطرف الدينيّ ،
والثقايف بعد إطاللته املقتضبة عىل ّ
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كتب  -مراجعة ونقد

التعصب للذات ،ضياع الوقت واملعرفة ،تزكية النفس واملذهب،
إىل اآلثار املتم ّثلة يف
ّ
البحث يف قصاصات الكتب الصفراء (الرتاث).
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مهة املؤ ّلف وصدق جدّ ه واجتهاده
خامتة الكالم هي زبدة البحث ك ّله حيث نستوحي ّ
ورحابة فكره وسعة صدره ومجال إنسانيته ،متسائلاً مع القارئ :إله املذهب أم إله اإلنسان؟

التطرف» لألستاذ الباحث بدر العربي وجدته ذا طرح منهجي رصني
كتاب «فقه
ُّ
خصوصا يف الوقفات واألسئلة ،واإلحاالت النقدية بروح
عمو ًما ،ودقة املالحظات
ً
اإلخاء والرتشيد اإلسالمي ،لكن ميزة الكتاب الرئيسة هي التأصيل القرآين ،واألفكار
الرحبة الصانعة للوعي اإلنساين والباعثة للنباهة احلضارية.
فقد وجدت هذا الكتاب مهماًّ يف طرحه الفكري ألن مؤلفه تنويري بامتياز ،عىل أمل
أن تنقح بعض فصوله بام يتناسب وحيويته ،وتأكيدً ا لقيمة التعارف ومبادئ القيم اإلنسانية
الكربى.
بال شك أن هندسة التسلسل املنهجي للكتاب من خالل ذلك الكم اهلائل من
األفكار التي كانت مبعثرة يف ثنايا مؤ ّلفات وبحوث ومقاالت ومشاركات عرب وسائل
التواصل االجتامعي ،وتلك املدة الزمنية التي راكمت هذه اخلمرية املعرفية ،واملقاربة
الدقيقة للموضوع عىل أساس حقل من حقول املعرفة اإلسالمية الذي يعترب علم تأصيل
األصول أي مقاصد الرشيعة ،استطاع األستاذ العربي وفق خريطتها أن يكامل بني معامل
وأعالم وتاريخ ومعارف ومبادئ وغايات ومقاصد ،بتنسيق جيعل القارئ يستلهم ثقافة
تعسف وال تك ُّلف ،وإنام بنزعة
احلوار وقيمة التعارف وعمق التسامح وروح التعايش دون ُّ
إنسانية بليغة تعكس الرمحة اإلهلية والرحابة اإلسالمية ،وتغني العقل والقلب ببصائر
القرآن ،ومجاليات اخللق املحمدي العظيم.

التطرف يف الفقه والسلوك بشتى أنامطه الدينية
هذا الكتاب عكس حقيقة :أنه مع
ُّ
التطرف فحسب ،بل ال بد
– املذهبية ،والفكرية الثقافية والسياسية ليس باإلمكان لفقه
ُّ
من عدالة متجاوزة لكل النرجسيات يف عاملنا العريب واإلسالمي إلحياء االعتدال الفكري
والتعارف احلضاري الراسخني يف مبادئ اإلسالم الصغرى والكربى.
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إلعادة فتح ملف العالقات املرشقية – املغربية ،ولتسليط الضوء عىل
املسارات املختلفة التي اتخّ ذهتا الثقافة واملجتمعات العربية عرب القرون ،والدور
احليوي الذي لعبه التفاعل االجتامعي واهلجرات البرشية بني املرشق واملغرب
مع ظهور اإلسالم ،وألجل إعادة قراءة تاريخ هذه العالقات ومعرفة واقعها
واسترشاف مستقبلهاُ ،بغية بناء وعي تارخيي لدى النخب الثقافية واجلامهري
العربية ،ب ُعمق العالقات العربية التي تتجاوز اخلالفات السياسية واألزمات
القائمة ،ن ّظمت مكتبة اإلسكندرية بالتعاون مع مركز جامعة الدول العربية
مؤمترا حتت عنوان« :العالقات بني املرشق واملغرب العربيني ..ماض ًيا
بتونس،
ً
وحارضا ومستقبلاً  :رؤى يف إعادة كتابة التاريخ» ،وذلك يف اإلسكندرية ،بني
ً
 24و 25سبتمرب (أيلول) 2018م.

وقد شارك يف املؤمتر ثالثون باح ًثا عرب ًّيا من تونس واملغرب واجلزائر
وسوريا وسلطنة عامن والسعودية باإلضافة إىل مجهورية مرص العربية.

ﷺ اجللسة االفتتاحية

يف اجللسة االفتتاحية ،حتدّ ث مدير مكتبة اإلسكندرية الدكتور مصطفى
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فرحب باملشاركني يف هذا احلوار الذي تقيمه املكتبة ،ثم أشار إىل وجود تالزم تارخيي
الفقيّ ،
قوي بني مرص ودول املرشق ،كام أن هناك العديد من الشواهد عىل احلضور املغاريب يف مرص
فقد استقبلت مرص الكثري من أولياء املغرب ،وهناك عائالت تونسية تعيش يف منطقة احلماَّ م
بمرص ،كام ّ
أن اللغة األمازيغية ال تزال مستخدمة إىل اآلن يف منطقة سيوة.
كام أكد د .الفقي عىل أمهية احلوار والتبادل الثقايف واملعريف بني دول املرشق واملغرب
العريب ،واالستفادة من انفتاح املغرب عىل أوروبا والغرب ،ويف األخري ،أكَّد الفقي أن
جتسد عمق العالقات
امللتقى سريكّز عىل اجلوانب الثقافية واحلضارية واالجتامعية التي ّ
املرشقية املغربية.

كذلك حتدّ ث يف هذه اجللسة د .عبد اللطيف عبيد (األمني العام املساعد – مدير مركز
وخصوصا يف مدينة اإلسكندرية ،التي
اجلامعة العربية بتونس) ،عن أمهية انعقاد هذا املؤمتر
ً
تُعترب «باب املغرب» كام وصفها أحد اجلغرافيني القدامى ،كام اعتربت مقصد ودار املغاربة
والشوام عىل مدار التاريخ ،كام جاء يف كتاب (املغاربة يف مرص خالل القرن الثامن عرش)
الصادر عن مكتبة اإلسكندرية ..أما بالنسبة للمؤمتر فقد أكد د .عبيد أن البحوث سرتكز
عىل القواسم املشرتكة بني املرشق واملغرب ،كام قدّ م كتاب «الذاكرة التارخيية املشرتكة املغربية
املرصية» الصادر من الرباط ،للدكتور الفقي ،وهو كتاب يقع يف جملدين ويضم مسامهة
باحثني مرصيني ومغاربة ،يتناولون جوانب العالقات التارخيية املشرتكة بني مرص واملغرب،
يف جوانبها الدينية والسياسية والدبلوماسية والعلمية والثقافية والفكرية بشكل عام.

ﷺ فعاليات اليوم األول

يف اليوم األول عقدت جلسة أدارها د .مصطفى الكثريي ،وحتدّ ث فيها يف البداية:
الدكتور عيل محريت (أستاذ جامعي وباحث تونيس) ،عن« :عالقة األخوة العربية الدائمة
نموذجا» ،أشار فيها يف البداية إىل وجود أحاديث
بني املرشق وبالد املغرب :العراق وتونس
ً
نبوية ّ
حتث املسلمني عىل اهلجرة إىل بالد املغرب ،األرض املفتوحة ،قد يكون اهلدف منها
ترسيخ الفتح للبالد املغاربية ،وحتويل هذه املنطقة إىل بالد هجرة لتصبح مركز إشعاع
للحضارة اإلسالمية التي مبدؤها املرشق ،ومن هنا جاء تأسيس أول مدينة عربية لضامن
هذا االستقرار وهي القريوان كنواة أوىل ،منذ خالفة عثامن بن عفان (.)656 – 644
وبسبب هذه اهلجرة واستقرار املهاجرين العرب وبعض القبائل العربية وقع مزج بني دم
عمق التواصل والتداخل ،برز معه جمتمع جديد متّن روابط
العرب ودم الرببر األمر الذي ّ
التقارب بني املرشق وبالد املغرب ،وأحكم جسور التواصل عىل مدى األحقاب ...وقد

العالقات بني املشرق واملغرب العربي ْين رؤى يف إعادة كتابة التاريخ
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استمر هذا التواصل يف العالقات االجتامعية إىل العصور احلديثة ،حيث استمر التواصل
بني تونس والعراق؛ حيث نجد الشيخ عبد العزيز الثعالبي التونيس خيتار اإلقامة ببغداد
لسنوات عديدة كان فيها الزعيم العريب واإلسالمي املحبوب واملؤ ّثر ،حت ّقق عىل إثرها
تفاعل شعراء العراق مع الشيخ الثعالبي ومع القضية الوطنية التونسية ،قبل حصول تونس
عىل استقالهلا يف عام 1956م.
الدكتورة حسناء داوود (مديرة مكتبة تطوان باملغرب) ،حتدّ ثت عن الصحوة التي
حدثت يف املغرب حول أمهية العالقات بني املرشق واملغرب ،والتي بدأت يف النصف
األول من القرن العرشين ،بعدما شعر املفكّرون واملناهضون لالستعامر باخلطر الذي
صاحب دخول االستعامر األجنبي ،الذي سيطر عىل البالد وفرض لغته ،ولذلك دعا
هؤالء إىل رضورة إحياء الروابط التي جتمع املغرب بأشقائه يف املرشق العريب دفا ًعا وحفا ًظا
جتسدت هذه الصحوة يف أوائل القرن العرشين وحتديدً ا يف عام 1920م،
عىل اهلوية ...وقد ّ
مع أول بعثة تعليمية من مدينة تطوان املغربية إىل نابلس الفلسطينية ،ومن هنا بدأت عالقة
وطيدة مع فلسطني ،وعقب ذلك تم إرسال بعثات إىل القاهرة التي كانت ومازالت تفتح
التزود من العلم والدراسة
أبواهبا أمام العرب ،وكانت مقصدً ا لكثري من املغاربة الراغبني يف ُّ
يف جامع األزهر الرشيف أو جامعة القاهرة .ومن أهم آثار هذه البعثات التعليمية ،متتني
الروابط بني املرشق واملغرب األمر الذي انعكس إجيا ًبا عىل الروابط االجتامعية باإلضافة إىل
إحياء الثقافة العربية وترسيخ اهلوية يف املغرب .وقد محل الطالب املبتعثون عقب العودة،
لواء الدفاع عن القضايا املشرتكة من بينها الكفاح ضد االستعامر ،وهو ما ّ
متخض عنه إنشاء
بيت املغرب بالقاهرة الذي كان له دور كبري يف النشاط السيايس.
تأسست يف شامل املغرب ،كانت املدرسة األهلية (يف
كام أشارت إىل أن أول مدرسة ّ
كثريا من املناهج العلمية يف كل من مرص وسوريا،
هناية عام  ،)1924وقد استفاد صاحبها ً
واملقررات والكتب التي كانت تدرس يف القاهرة ،وقام باعتامدها
كام عمل عىل جلب املناهج
ّ
بجميع املدارس يف اإلدارات املغربية وخاصة يف الشامل.

أما الدكتورة إكرام عدنني (أستاذ العلوم السياسية بجامعة بن زهر باملغرب) ،فقد
قدّ مت ورقة بعنوان« :العالقات املرشقية املغاربية :عوامل الدين واهلوية واللغة» ،أشارت
فيها إىل ال ُبعد التارخيي للعالقات الروحية والدينية ببن املغرب الكبري واملرشق ،رغم
اجلذور األمازيغية للمغرب والقرب من الثقافة األوروبية ،مؤكّدة عىل عمق اهلوية العربية
يف اجلذور املغاربية ،كام أشارت إىل أن« :الرحالت الدينية لزيارة بيت اهلل احلرام جعلت
متأصلة والدليل عىل
هناك تواصلاً بني املرشق واملغرب ،كام أن العالقات مع مرص كانت ِّ
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ذلك وجود عدد كبري من األرضحة يف مرص ألئمة مغاربة أو ذوي أصول مغاربية ،مؤكدة
أن هذه الروابط كان ومازال يتم احلديث عنها ليس عىل مستوى القيادات السياسية وحسب
ولكن عىل مستوى الشعوب.»..

من جهته حتدّ ث الدكتور عبد العزيز صالح سامل (أستاذ بكلية اآلثار جامعة القاهرة)
عن« :مظاهر إشعاع الرتاث احلضاري اإلسالمي بني مرص واملغرب» ،فأشار إىل أمهية
املوقع اجلغرايف الذي كان بمثابة نقطة اتّصال بني مرص واملغرب ،ألن كال منهام اعترب بوابة
انفتاح عىل البالد األخرى بالقارات البعيدة ،كام أشار إىل وجود قواسم مشرتكة كثرية بني
مرص واملغرب ،ظهر ذلك بوضوح يف ختطيط مدينتي فاس والقاهرة وكذلك ختطيط مدينة
الرباط ،كام ظهر يف بناء املساجد واجلامعات وغريها من املباين...
عقدت يف هذا اليوم كذلك جلسة بعنوان« :الرتحال الثقايف بني املرشق واملغرب»،
أدارها الدكتور أرشف فراج (مدير إدارة مبادرة سفارة املعرفة بمكتبة اإلسكندرية) ،وحتدث
متخصص يف العالقات الدولية من سوريا) عن
فيها يف البداية الدكتور حممد مرعي (باحث
ّ
«ارحتال ابن خلدون إىل مرص :الدوافع والتفاعالت مع الوسط اجلديد ،واملخرجات»،
مؤرخ بل فاعلاً وصان ًعا للحدث ،كام
جمرد مشاهد أو ّ
وفيها أكّد أن ابن خلدون مل يكن ّ
كان مشاركًا يف أغلب احلوادث السياسية التي حدثت يف عرصه .أما األسباب غري املبارشة
لرتحال ابن خلدون إىل مرص ،فقد تكون بسبب االضطرابات السياسية واإلخفاقات التي
ُمني هبا ،ما جعله ال يشعر باالنتامء للوسط السيايس املغاريب ،أو ربام لشعوره بأن اجلو
العام يف املغرب مل يكن مناس ًبا ألفكاره ،كام أشار د .مرعي إىل تفاعل ابن خلدون مع البيئة
املرشقية ،كام ظهر يف كتابة «التعريف» ،ورحلته لدمشق مع السلطان ملواجهة الغزو املغويل،
سفريا للمغرب اإلسالمي يف مرص.
ما جعله يف نظر الباحث
ً
متخصص يف تاريخ العصور الوسطى) قدّ م ورقة
الدكتور مصطفى وجيه (باحث
ّ
دجنون» ،وفيها حتدّ ث عن رحلة
بعنوان« :مرص كام شاهدها الرحالة األندلسيون ا ُمل ّ
عبداهلل الصباح من األندلس إىل بالد املرشق ،ابتداء من املغرب ثم طرابلس واإلسكندرية
والقاهرة واحلجاز ثم بيت املقدس فدمشق ثم بغداد ..ومن خالل هذه الرحلة متكّن من
توثيق األوضاع واألحوال االقتصادية واالجتامعية والسياسية والدينية يف مرص آنذاك.
ومنها وصفه للنّيل ،ونظام الزراعة ،واإلنتاج ،واألسواق والدكاكني ،وغريها من األوضاع
العامة يف مرص.
كام حتدّ ث الدكتور هاين محزة (باحث من مرص) عن «رحالت املشارقة :رحلة ابن
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عبد الباسط الظاهري إىل املغرب» ،وفيها وصف الكثري من األحوال السياسية واالجتامعية
يف بالد املغرب ،ومنها االضطرابات السياسية يف تونس ،وغارات القراصنة من الفرنجة
عىل بالد املغرب ،والعادات االجتامعية واالحتفاالت يف دول املغرب العريب.
وأما الدكتور أيمن فؤاد السيد (باحث من مرص) ،فقد قدّ م ورقة بعنوان« :القاهرة
وخصوصا
بني ابن جبري وابن خلدون» ،قارن فيها بني وصف الرحالة املغاربة للقاهرة،
ً
وصفهم جلامع عمرو بن العاص ،وجامع احلاكم بأمر اهلل ،وجامع أمحد بن طولون،
ومساجد اإلسكندرية ،ووسائل االنتقال يف القاهرة ،وغريها.

عقدت يف اليوم األول كذلك جلسة حوارية بعنوان« :ترحال العامرة والفنون»
أدارها د .حممد سليامن ،وحتدّ ث فيها الدكتور زكريا عناين (أستاذ بقسم اللغة العربية كلية
َّ
«املوشحات بني املرشق واملغرب» ،أشار فيها يف البداية
اآلداب جامعة اإلسكندرية) عن:
إىل األقوال يف أصول املوشحات .فابن خلدون ذكر أن َّ
حتول إىل
املوشح بعد أن انترش َّ
العامية وشاع استخدامه يف األغاين ،ولكن البعض خالفه مؤكّدين أن األهازيج هي أصل
هذا الفن .كام أشار إىل أن مدينة اإلسكندرية هي املكان الذي انطلق منه فن َّ
املوشحات بعد
أن قدم إليها السيلفي ،وهو أحد شعراء َّ
املوشحات اإليرانيني ،وتتلمذ عىل يديه الكثريون
الذين نقلوا َّ
املوشحات إىل املغرب العريب.
من جهته حتدَّ ث الدكتور حممد اجلمل (مدير مركز احلضارة اإلسالمية يف مكتبة
اإلسكندرية) ،عن« :التأثريات الفنية واملعامرية بني املرشق واملغرب» ،وفيها أشار إىل وجود
تشابه كبري يف بناء املساجد بني املغرب ومرص وسوريا ،وأضاف د .اجلملّ :
أن هذا التشابه
والتأ ُّثر األندليس باملرشق مل يقترص عىل املساجد ،بل انتقل إىل املباين وختطيط املدن.

«تنوع
كذلك حتدَّ ث الدكتور أسامة طلعت (وكيل كلية اآلثار جامعة القاهرة) عنُّ :
موضحا أن اجلوار اجلغرايف ال ُيؤ ِّثر فقط
العنارص املعامرية بني مرشق العامل العريب ومغربه»،
ً
جمرد حجر ولكنها تعبرّ عن اإلنسان
يف اإلنسان ولكن عىل الطراز املعامري ،فاملباين ليست ّ
الذي كوهنا وأنتجها .كام أكّد الباحث أن الفن اإلسالمي مع بداية نشأته تأ َّثر بالفنون
تم فتحها
املوجودة يف ذلك الوقت ،كام تأ َّثرت بالفنون التي كانت موجودة يف البالد التي ّ
واضحا يف عامرة املساجد
مرورا بمرص واملغرب العريب وصولاً لألندلس ،وقد ظهر التأ ّثر
ً
ً
واملدارس عىل وجه اخلصوص .ويف ختام هذه اجللسة حتدّ ث الدكتور إبراهيم سعيد عن:
«املغرب واملرشق العريب يف نظر الرحالة األوروبيني» ،استعرض فيه عدد من الرحالت
التي قام هبا الرحالة األوروبيون إىل املرشق ،حيث كانت زيارة املرشق ُحلم َّ
كل أورويب.
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ﷺ فعاليات اليوم الثاين

ُعقدت يف اليوم الثاين ،جلسة حتت عنوان« :العالقة بني احلركات اإلصالحية
يف املرشق واملغرب العربيني» .وقد أدار اجللسة الدكتور عبد الواحد زنون من العراق،
حتدّ ث فيها السفري حممد إبراهيم احلصايري (من تونس) عن تأسيس مكتب املغرب العريب
التحرر
رمزا للتضامن خالل زمن كفاح الدول املغربية يف زمن
بالقاهرة ،حيث اعتربه ً
ُّ
التحرر الوطني رغم
من نري االستعامر ،وأن تأسيسه شكّل نقطة هامة يف قضايا حركات
ُّ
التحرر الوطني ،فضلاً عن دوره
الصعوبات التي واجهها وأصبح اهليئة الرسمية حلركات
ُّ
التحرر الوطني ،كام أصدر جمموعة من املؤ ّلفات
يف إصدار سلسلة رسائل عرض فيها قضايا
ُّ
ل ُكتّاب تونسيني ومغاربة.
أما الدكتور عبد الوهاب خالد ،فتحدَّ ث عن دور علامء املرشق العريب ومرص عىل
وجه اخلصوص يف دعم احلركات اإلصالحية املغاربية بعد احلرب العاملية الثانية ،وكذلك
دعم احلركات اإلصالحية يف املغرب العريب.

من جهته حتدث الدكتور فتحي القاسمي (أستاذ احلضارة باجلامعة التونسية) ،عن
تاريخ العالقات الفكرية بني رجال الفكر واإلصالح يف مرص وتونس يف القرن التاسع
عرش ،مؤكدً ا عىل عمق هذه العالقات التي بدأت منذ الفتح اإلسالمي ،حيث ساهم ألف
من األقباط يف تأسيس األسطول يف الغرب اإلسالمي ،وكذلك استمرارها يف عرص النهضة
يف عهد حممد عيل باشا الذي استعان بالتوانسة يف تأليف القواميس والكتب الطبية.

كام ُعقدت جلست بعنوان« :التجارة واالقتصاد يف العالقات املرشقية املغربية»،
حتدّ ث فيها الدكتور مصطفى الكثريي عن «األبعاد االقتصادية يف العالقات املرشقية
املغاربية» ،فأشار إىل اتّسام هذه العالقة عرب التاريخ باحلركية واالستمرارية والتواصل
بأشكال متعدّ دة ،من هجرة وترحال وانتقال قوافل التجارة وقوافل احلجيج .كام مت ّيزت
بتبادل اقتصادي مهم كانت له آثاره عىل املستويني االجتامعي والثقايف ،وقد استمرت هذه
العالقة عرب النضال والتآزر بني مرص واملغرب يف فرتة مواجهة االستعامر ،وكذلك مل تتو ّقف
الرحالت العلمية والتبادل العلمي والثقايف بني جامعات مرص واملغرب .ويف األخري قال
الكثريي :إن هذا التواصل والتبادل الثقايف واالقتصادي واالجتامعي والثقايف بني مرص
واملغرب تم توثيقه يف كتاب «الذاكرة التارخيية املشرتكة املغربية املرصية» الصادر من الرباط
يوم السبت املايض ،وهو يف جملدين ،و 995صفحة ،ويضم  31مسامهة ،منها  11مشاركة
لباحثني مرصيني و 20مسامهة لباحثني مغاربة.
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من جانبه ،حتدَّ ث الدكتور عيل بن راشد املديلوي ،عن« :دور عامن يف التجارة
مزدهرا يربط بني املرشق واملغرب ،ووسي ًطا
مركزا جتار ًّيا
البحرية القديمة» وكيف شكّلت ً
ً
جرسا انتقلت عربه
جتار ًّيا
ً
ومركزا للبضائع العابرة بني املرشق واملغرب ،باإلضافة إىل كوهنا ً
تيارات ثقافية خمتلفة سامهت يف دعم راكز احلضارة يف منطقة الرشق األدنى القديم.

أما الدكتور دارم البصام فتحدّ ث عن« :التكامل االقتصادي العريب بني دول املرشق
واملغرب» ،حيث أشار إىل وجود مخسة مستويات للتكامل االقتصادي اإلقليمي ،وهي:
االتّفاق عىل إقامة مناطق للتجارة احلرة ،وقيام االتحّ اد اجلمركية ،وقيام السوق املشرتكة
وهي صيغة متقدّ مة من التكامل االقتصادي ،ثم الوحدة االقتصادية ،يليها مستوى االندماج
الكامل والذي يعني وجود سلطة تفوق سلطة احلكومات وهلا مكتب مسؤول عن تنفيذ
سياسات االندماج .وأوضح أن جتربة التكامل يف فرتة الستينات كانت مرتبطة بشكل ما
باألمن القومي العريب ،وهو مفهوم مرشقي باألساس ،أما املغرب العريب فكان له منظوره
مشريا إىل أن  %78من حجم التبادالت التجارية
اخلاص وهو تفضيل الرشاكة األوروبية،
ً
يف بلدان املغرب العريب تستحوذ عليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا .ويف األخري أشار د .البصام
إىل اختالف الرؤى يف التعاون االقتصادي ،أ ّدى إىل إجياد نمط جديد للتكامل االقتصادي
بني املرشق واملغرب ،متم ّثلاً يف اتّفاقية أغادير ،التي تضم املغرب وتونس ومرص واألردن،
والتي تعدّ األنجح واألقدر عىل إقامة منطقة للتبادل احلر بصورة تدرجيية.
وأخريا ،قدّ م الدكتور حممد عبد الشفيع عييس ورقة بعنوان« :ال ُبعد االقتصادي يف
ً
العالقات املرشقية املغربية :نظرة يف التاريخ العام» ،ركّز فيها عىل أمهية وجود اسرتاتيجية
إلصالح الوضع االقتصادي العريب ،تبدأ من االهتامم بخيار التنمية وليس خيار حل
املشكالت فقط ،لضيق أفق هذه الرؤية ،كام دعا إىل تفعيل اإلرادة السياسية لتحقيق التكامل
االقتصادي ،واالنتقال من فكرة التجارة والتبادل التجاري ،إىل فكرة التكامل االقتصادي
التنموي وتنفيذ مرشوعات مشرتكة ووضع سياسات متناغمة يف جماالت خمتلفة.

ﷺ توصيات ختامية

وقد اختتم املؤمتر فعالياته بجلسة حتت عنوان« :آفاق العالقات املرشقية املغربية»،
أدارها الدكتور سامح فوزي ،وشارك فيها كل من الدكتور سعود الرسحان (األمني العام
ملركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية) ،والدكتور خلف املريي ،والدكتور
مجال شقرة ..وفيها حتدّ ث د .سعود الرسحان عن املشكالت واألزمات التي تعاين منها
العالقة بني املرشق واملغرب وبني دول املغرب بعضها مع بعض عىل املستوى السيايس،
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وأشار إىل وجود أزمة بني النُّخب والشعوب ،وجهل هذا النُّخب سواء يف املرشق أو املغرب
بام يقع لدى اآلخر ،داع ًيا إىل رضورة استعادة النُّخب إلنتاج نفسها مرة أخرى ،وخلق نوع
من التعارف والتعامل بني املرشق واملغرب ،عرب مشاريع عملية وليس مشاريع ضخمة.

أما الدكتور خلف املريي (أستاذ التاريخ بجامعة عني شمس) ،فقد دعا إىل رضورة
بعضا ،وأننا بحاجة إىل تأ ّمل عالقتنا العربية
إعادة النظر يف عالقة الدول العربية بني بعضها ً
بوجه عام والعالقات املرشقية املغربية بوجه خاص ،لكن – كام يقول :-هل لدينا ال ُقدرة
عىل الفعل وتغيري الواقع؟
الدكتور مجال شقرة ،حتدّ ث عن مستقبل العالقات املرشقية املغربية ومرتكزات
مشريا إىل ّ
أن «النخبة املث ّقفة العربية مل تقدّ م اسرتاتيجية واضحة وآليات
التقارب واملعوقات،
ً
حمدّ دة لتحقيق حلم األمة العربية يف الوحدة ،حتى لو عىل املستويني الثقايف واالقتصادي».
وأضاف :إننا حتى هذه اللحظة لدينا إشكالية يف حتديد وتعريف مصطلح املرشق واملغرب،
مستعرضا ُفرص التقارب العريب بني املرشق
وما هي دول املرشق ،وما هي دول املغرب،
ً
املعوقات التي تواجه هذا التقارب.
واملغرب وكذلك ّ
وقد اختتمت فعاليات املؤمتر بمجموعة من التوصيات:

 برضورة قيام الدول العربية باتحّ اد تكاميل قائم عىل خيار التنمية من خالل املدخلالتجاري ،باعتباره الطريق األفضل لتحقيق التكامل والتعاون العريب بني املرشق
واملغرب.

 رضورة مواصلة العمل عل توطني العالقات بني املرشق واملغرب عىل مستوىالنخب والشعوب.
 العمل عىل جعل املؤمتر حلقة أوىل ضمن حلقات أخرى تكون يف مرص وباقيالدول العربية ملناقشة األوضاع العربية.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة*

فلسفة األخالق يف الشريعة اإلسالمية
دراسة يف علم قواعد الفقه

الكاتب :حممد عبد املعز بطاوي.
النارش :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي  -األردن.
الصفحات 232 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
يعدّ هذا الكتاب حماول ًة معرفي ًة منهجي ًة تأصيلي ًة لبناء فلسفة األخالق يف اإلسالم
م�ن خالل ِع ْلم القواعد الفقهي�ة ،وهي حماولة رائدة يف هذا املج�ال ،فقد أثبت الباحث
إمكان قيام نظرية أخالقية متكاملة يف ِع ْلم األخالق ،عن طريق القواعد الكلية اخلمس
ً
ش�موخا يف فلسفة األخالق .وقد
يف علم قواعد الفقه ،تُضاهي أكثر املذاهب األخالقية
ارتكزت هذه النظرية عىل ثالثة أركان رئيس�ة هي :النِّ َّية ،واملصلحة ،واالمتثال لألوامر
األخالقية.
* تويرت@hasanhamadah :
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إصدارات حديثة

ٌ
تأصيل لفلس�فة أخالقية تقوم
والكت�اب
عىل اإليامن باهلل ،مب ّينًا أسباب فصل األخالق عن
الدين يف الفلسفة الغربية ،وإنكار األلوهية وعدم
رض الكت�اب مصدر
ث�م َع َ
اإليمان بوج�ود اهللَّ ،
األخلاق يف اإلسلام ،وبّي�نّ أنَّ�ه ال يمك�ن قيام
األخلاق من دون اإليمان بوج�ود اهلل وربوبيته
وعنايته باخللق.
ويتفحَّ�ص الكت�اب طبيع�ة القان�ون
األخالق�ي يف الرشيع�ة اإلسلامية؛ إذ بّي�نّ َّ
أن
القان�ون األخالقي رغم كونه قانونًا عا ًّما مطل ًقا
عىل اجلميع ،وثابتًا من غري زوال ،إلاَّ أنه يسمح
باالس�تثناء ،ويراع�ي طبائ�ع اإلنس�ان وقدراته
وعادات�ه وأعراف�ه؛ ألن�ه يقوم عىل مب�دأ ُخ ُلقي
أصي�ل وه�و «املصلح�ة»َّ ،
وأن غاي� َة الترشي�ع
حتقي�ق املنفعة العامة املوضوعية ،بخالف قانون
َ
«كان�ط» األخالق�ي ،ال�ذي ه�و قان�ون صار ٌم
ٍ
متع�ال مقط�وع الصل�ة بواق�ع اإلنس�ان ،وال
أي ميل مهام كانت
قر َّ
يس�مح ّ
بأي استثناء ،وال ُي ُّ
الظ�روف واألحوال؛ وبخلاف مذهب املنفعة
العام�ة القائ�م عىل املصلح�ة الذاتي�ة واألهواء
الش�خصية؛ َّ
فإن األخالق يف الرشيعة تقوم عىل
حف�ظ القي�م املوضوعي�ة العا ّم�ة وم�ا يكملها،
وهي :الدين ،والنفس ،والعقل ،املال ،النس�ل؛
وبخلاف مذه�ب الوضعيين االجتامعيين
مص�درا لألخلاق؛
باعتب�ار الع�ادة وال ُع�رف
ً
َّ
ألن منط�ق الرشيع�ة يف حتكيم الع�ادة ،ال يعني
تربي�ر ووصف ما هو كائ�ن يف املجتمع كام هو،
كما يذهب الوضعيون ،وإنما قبول ما هو نافع،
ورفض ما هو ضار.
وينقس�م البحث يف هذا الكتاب إىل متهيد
ومخسة فصول وخامتة.

فكرة احلضارة

دراسة حتليلية يف الكتابات العربية املعارصة
الكاتب :زكي امليالد.
الن�ارش :مؤسس�ة االنتش�ار – بيروت ،ن�ادي
الطائف األديب  -الطائف.
الصفحات 144 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
يف كتاب�ه ع�ن فكرة احلضارة ي�رى امليالد
بأم�س احلاجة الس�تعادة احلديث عن
أنن�ا اليوم
ّ
فكرة احلضارة من أجل أن يتجاوز العقل املس�لم
املع�ارص امل�دارات الضيق�ة واملأزوم�ة ليصل إىل
املدارات الواس�عة والواعدة حضار ًّيا ،فاملدارات
الضيق�ة ق ّي�دت أف�ق العق�ل املس�لم ،وجعلت�ه
ينصرف نح�و االنش�غال بالقضاي�ا اهلامش�ية
واجلزئي�ة التي تبدّ د الطاقات ،وهتدر اإلمكانات،
وتضي�ع الفرص ،وبتأثري هذه امل�دارات املأزومة
انبعث�ت يف األم�ة واش�تدت نزع�ات التعص�ب
والقطيع�ة واالنغلاق ،وتراجع�ت نزع�ات
التسامح والتواصل واالنفتاح.
بأم�س احلاجة لفكرة
ويضي�ف املؤلف أننا
ّ
احلض�ارة واس�تعادة احلدي�ث عنه�ا ،إلخ�راج
املس�لمني من تي�ه الس�جاالت املذهبي�ة والكالمية
ع�ززت اخلصوم�ات،
القديم�ة والعقيم�ة ،الت�ي ّ
وأجج�ت اخلالف�ات،
وكرس�ت االنقس�اماتّ ،
ّ
وأعادت املسلمني إىل الوراء ،وأظهرهتم كام لو أهنم
م�ا زالوا يعيش�ون يف القرون الس�ابقة ،غري قادرين
على التخ ّلص من إرث املايض وس�طوته ،والعبور
م�ن األزمن�ة القديمة اجلام�دة إىل األزمن�ة احلديثة
املتقدّ مة ،متط ّلعني إىل املستقبل وآفاقه الرحبة.

إصدارات حديثة

يتكون الكتاب من ثالثة فصول ،الفصل
ّ
يتط�رق إىل أوىل املح�اوالت العربي�ة
األول:
ّ
املع�ارصة التي ناقش�ت فك�رة احلض�ارة ،و ُيعنى
هبما حماول�ة الدكت�ور قس�طنطني زري�ق يف كتابه
(يف معرك�ة احلضارة ..دراس�ة يف ماهية احلضارة
وأحواهل�ا ويف الواق�ع احلضاري) ،الصادر س�نة
1964م ،وحماول�ة الدكت�ور حسين مؤن�س يف
كتاب�ه (احلض�ارة ..دراس�ة يف أص�ول وعوام�ل
قيامها وتطورها) ،الصادر سنة 1978م.
ويتط�رق الفص�ل الث�اين إىل أب�رز حماولة
ّ
اعتنت بفكرة احلضارة يف املجال العريب املعارص،
و ُيعن�ى هبا حماولة املفكر اجلزائ�ري مالك بن نبي
الذي يعدّ صاحب نظرية مهمة يف هذا الشأن.
فيتط�رق إىل مناظرة
أم�ا الفص�ل الثال�ث
ّ
مهم�ة ج�رت ح�ول فك�رة احلض�ارة يف املج�ال
ّ
الع�ريب املعارص ،و ُيعنى هبا املناظرة التي حصلت
يف مطلع مخس�ينات القرن العرشين بني مالك بن
نبي وسيد قطب.

إبادة الكتب

تدمري الكتب واملكتبات برعاية
األنظمة السياسية يف القرن العرشين
الكاتب :ربيكا نوث.
ترمجة :عاطف سيد عثامن.
النارش :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدب
 الكويت.الصفحات 375 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
تفتت�ح الكاتب�ة ن�وث كتاهب�ا هبذي�ن
الس�ؤالني :ما الف�ارق بني الذي�ن تفجعهم كارثة
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تدمري الكت�ب واملكتبات وال�ذي يلقون بالكتب
طواعي�ة ،ب�ل وبابته�اج ،يف قل�ب النيران؟
وكيف تنس�جم ُمث�ل التقدّ م اإلنس�اين مع العنف
والتدمري واسع النطاق للثقافة اللذين م ّيزا القرن
العرشين؟ وكنت أنش�د بصياغة هذين السؤالني
معاجل�ة ما بدا يل أنه فق�ر يف حتليل حوادث تدمري
الكت�ب واملكتب�ات .إذ تصف روايات الش�هود،
الت�ي غال ًبا م�ا تأيت مش�حونة باحل�زن والذهول،
الدمار الذي َّ
حل باملكتبات ،ثم تعزو هذا العنف
ال�ذي هو انته�اك ليشء يعدّ ناف ًع�ا يف جوهره-إىل بربري�ة كامن�ة ورش ذي طبيع�ة خاصة .وهذا
منح�ى ٍ
مغر غري أن�ه يفتقر إىل القدرة التفسيرية،
إذ يخُ فق يف اإلمس�اك بعاملني مهمني مها :الطبيعة
السياس�ية للس�جالت املكتوبة ،واتّب�اع مثل هذه
األعامل التدمريية نم ًطا مشرتكًا.
إن محالت تدمير الكتب بعيدة كل البعد
جم�رد رش حم�ض ،فه�ي عمليات
ع�ن أن تك�ون ّ
موجه�ة نح�و ه�دف مرس�وم وخط�ط مس�وغة
بعناية يف إطار الرصاعات التي اندلعت بني رؤى
متعارضة للعامل يف القرن املايض .ففي سعيها نحو
املتطرفة كل
بناء يوتوبيا أرضية ،انتهكت األنظمة
ّ
حتول�ت منظوماهتا العقائدية
احل�دود املتخ ّيلة؛ إذ ّ
إىل أيديولوجيات راديكالية.
وبوض�وح تق�ول ن�وث :إن غايت�ي
األساس�ية أن أرشح ملاذا د ّمرت النظم السياس�ية
وأتبا ُعه�ا الكت�ب واملكتبات ،وأن أتن�اول اآلثار
بعيدة املدى هلذا التدمري.
توزعت صفحات الكتاب يف تس�عة
وقد ّ
فصول ،وهي:
الفص�ل األول :الكت�ب واملكتب�ات
وظاهرة اإلبادة اإلثنية.

إصدارات حديثة
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الفصل الثاين :نشأة املكتبات ووظائفها.
الفص�ل الثال�ث :إط�ار نظ�ري إلب�ادة
املكتبات.
الفص�ل الراب�ع :أملاني�ا النازي�ة وسياس�ة
اإلجرام.
الفصل اخلامس :رصبيا الكربى.
الفص�ل الس�ادس :الع�راق والكوي�ت
وسياسة اإلجرام.
الفصل السابع :الثورة الثقافية الصينية.
الفص�ل الثام�ن :التب�ت :ثقاف�ة حييط هبا
اخلطر.
الفصل التاسع :صدام األفكار.

تأمالت يف ظالل الواقع
الوراثة يف مواجهة املوروث

الكاتب :حممد حسني آل هويدي.
النارش :دار السكرية  -مرص.
الصفحات 183 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
املح�اور األس�اس هل�ذا الكت�اب تناق�ش
األس�اطري م�ن منظ�ور علم�ي ،إذ يب�دأ الكات�ب
بتعريف األس�طورة ثم ي�أيت عىل العل�م والذي قد
يؤ ّي�د أن يفند بعض هذه األس�اطري ،ومثال التأكيد
فكرة الطوفان التي اشرتكت فيها معظم احلضارات
حتى تلك التي انعزلت عن العامل ،بينام مثال التفنيد
القول بأن األرض جتلس عىل قرن ثور.
متفرقة أخرى
ويتناول الكت�اب مواضيع ّ
منه�ا :عم�ر الكون م�ن منظور علم�ي وإىل علم
الغي�ب م�ن جان�ب نس�بي وحف�ظ كل حرك�ة
ومعلومة يف هذا الكون دون القدرة عىل مس�حها

وذلك بالرجوع إىل نظريات آينشتاين الكونية.
يق�ول هويدي ع�ن كتابه :ق�د يكون هذا
الكت�اب مواجه�ة بين الوراث�ة الت�ي تعتمد عىل
تصور
العل�م وما تراه األعني من إنجازات فاقت ّ
الكثير من البرش وبين املوروث ال�ذي خيلو من
العل�م يف أغل�ب األحي�ان ،ويميل لألس�طورة،
كثيرا على العاطف�ة واملعاج�ر ،وهيمل
ويعتم�د
ً
العقالنية والواقع.

العقالنية والتسامح
التطرف
نقد جذور
ُّ

الكاتب :حسن موسى الصفار.
الن�ارش :مؤسس�ة االنتش�ار  -بيروت ،أطي�اف
للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 245 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
يفتتح الشيخ حسن الصفار كتابه قائلاً  :إن
التطرف كأي ظاهرة اجتامعية ال حتدث من فراغ،
ُّ
وال حتصل عن طريق الصدفة أو بشكل مفاجئ،
بل ل�كل ظاهرة اجتامعية أس�باب وعوامل تنبثق
منها ،وهو ما يدفع لدراس�ة الظواهر االجتامعية،
واالجتهاد يف تفسريها ،واكتشاف مربراهتا.
وق�د تتع�دّ د األس�باب والعوام�ل الت�ي
تصن�ع الظاه�رة االجتامعي�ة ،وتتف�اوت نس�ب
تأثريه�ا ،فال ينف�رد بإنتاجه�ا عام�ل واحد ،وال
يتساوى حجم العوامل املختلفة فيها.
دورا
لك�ن م�ا ال ُيش�ك في�ه أن للثقاف�ة ً
أساس�ا يف صنع ظاهرة التط�رف ،مع عدم التنكر
ً
ل�دور العوامل األخ�رى السياس�ية واالقتصادية
واالجتامعي�ة .خاص�ة حينام ينطل�ق التطرف من

إصدارات حديثة

تفسريا ما للدين دفع
خلفية دينية ،فذلك يعني أن
ً
بمعتنقي�ه إىل منزلق التطرف ،وصنع يف نفوس�هم
القابلية ملامرس�ته ،كفعل مشروع ومطلوب دين ًّيا
يتقربون به إىل اهلل تعاىل.
ويؤكد الصفار أن بعض األفكار واآلراء
املنسوبة إىل الدين تدفع إىل التطرف بشكل واضح
تؤسس حلالة التطرف يف نفس
ومبارش ،وبعضها ِّ
املؤمن هبا ،وهتيئه ملامرسة السلوك املتطرف.
توزع�ت صفح�ات الكت�اب يف تس�عة
مواضيع مل تصنف كأبواب أو فصول ،وهي:
 -1اخلطاب الديني بني املسؤولية والشعبوية.
 -2ظاهرة التطرف الديني.
 -3اجتاهات التكفري يف الرتاث الديني.
 -4احتكار اجلنة.
 -5التواصل املذهبي وما بعد العنف الطائفي.
 -6االلتزام الديني بني املرونة والتشدد.
 -7مرشوعية االختالف يف الرأي.
 -8هتميش العقل يف احلالة الدينية.
 -9احلسني  Cثورة إنسانية قيمية.

مقاالت يف الدرس الفلسفي

تعلموا كيف تُقرأ الفلسفة
ُدرس
كي تتعلموا كيف تُفهم وكيف ت َّ
الكاتب :مدين صالح.
النارش :ابن النديم للنرش والتوزيع – اجلزائر ،دار
الروافد الثقافية – نارشون ،األردن.
الصفحات 203 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 – 1م.
هذا الكتاب حيوي مقاالت لألستاذ مدين
صال�ح ،وه�ي ذات طابع بحثي ،مجعه�ا وأعدَّ ها
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وق�دّ م هل�ا د .حممد فاض�ل عباس ،هب�دف خدمة
الدرس الفلس�في ،وهي بمجموعها منش�ورة يف
الصحف العراقية ،لكنها -حسب جامعها -غري
مق�روءة؛ لذا فهذا كتاب جديد مل�دين ألنه مل ُيقرأ
بعدُ  ،فيه خالصة أرائ�ه ومواقفه من جممل تاريخ
الفلسفة الغربية.
يف ه�ذا الكت�اب يتّض�ح لن�ا جل ًّي�ا -كما
يق�ول جامع�ه -م�دى ق�درة املؤ ّل�ف على فه�م
واس�تيعاب الفلس�فة الت�ي س�عى إىل تبس�يطها
ومجعه�ا وتلخيصها ،ه�ذه الدعوة الت�ي مل يكُف
عنه�ا حتى ممات�ه ،وفيها كان مراهنًا على إمكانية
تداول الفلس�فة بلغة واضحة دقيقة بس�يطة ممتعة
ال لب�س فيها وال غموض ،مثلام َّ
ظ�ل معتقدً ا بأن
س�وء الفهم ال يقف وراءه إلاَّ من حس�ب نفس�ه
عىل الفلس�فة وكتب فيها مدع ًيا فهمه هلا ،فالذين
وترسبوا إىل الفلس�فة
ال نع�رف من أي�ن ج�اؤوا ّ
ورمت هبم األقدار إهلا هم الذين أس�اؤوا فهمها
وأس�اؤوا تدريس�ها والكتابة عنه�ا واحلوار فيها،
َّ
يتخصص
فظل مدين صالح متمن ًيا للفلسفة وملن
ّ
فيها البساطة والوضوح والدِّ قة.
كما أنك جتد يف ه�ذا الكت�اب أن مدين
صالح ال يقبل بالتلقني طريقة لتعليم الفلسفة،
بل احلوار ،كام ال يمكن ملعلم الفلس�فة أن ينفع
طال ًب�ا واحدً ا هبا إذا مل يكن هو قد انتفع هبا عىل
صعي�د الس�لوك واملوق�ف م�ن ناحي�ة ،وعىل
صعي�د الفكر م�ن ناحي�ة أخ�رى؛ وذلك ألن
الفلس�فة سلوك وأس�لوب حياة ،وأهنا طريقة،
فلا يقبل طالب الفلس�فة من معلمها ش�ي ًئا إذا
مل يك�ن معلمه�ا ق�د انتفع هب�ا ،واس�تفاد منها
وط ّبقه�ا يف حياته ،واتخّ ذها طريقة له وأس�لو ًبا
يف حياته.

إصدارات حديثة
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أزمة التنوير العراقي

دراسة يف الفجوة بني املثقفني واملجتمع
الكاتب :فالح رحيم.
النارش :جامعة الكوفة  -العراق.
الصفحات 324 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
تش�تدُّ أزم ُة التنوي�ر األوريب يف عقر داره.
يتعاف
أما التنوي�ر العريب والعراقي حتدي�دً ا ،فلم
َ
يو ًما ،وكانت هناية احلرب الباردة موعد انكشاف
عيوبه املزمنة.
ويش�دّ د رحيم أن أحد أهم فرضيات هذا
الكتاب أن املش�كلة ليست يف األيديولوجيا أو يف
الفجوة بين الفك�ر والتجربة .املش�كلة احلقيقية
بتعبيره -يف هتميش�نا س�ؤال تأس�يس الدول�ةالدس�تورية املدني�ة التي س�تتمكن -إن حت ّققت-
من احت�واء كل خالف أيديولوج�ي وحتويله إىل
إسهام فاعل يف التأسيس حلياة جديدة.
توزعت
وينطل�ق ه�ذا الكتاب -ال�ذي ّ
صفحات�ه يف س�تة فص�ول -م�ن القناع�ة ب�أن
مقومات مشروع التنوير ،ضب�ط الفجوة
أه�م ّ
التنويري�ة احلتمي�ة بين املثقفين واملجتم�ع،
ويتوسع يف عرض أنامطها وفلسفتها .ثم يرصد
ّ
مضامينه�ا عبر ق�راءة تاري�خ الع�راق احلديث
كما كتب�ه الع�رب والعراقي�ون (حن�ا بطاط�و،
علي الوردي ،فال�ح عبداجلبار ،عب�اس كاظم)
والغربي�ون (ريف�ا س�يمون ،تش�ارلس تري�ب،
وتتعم�ق بقي�ة الفصول يف دراس�ة
فيب�ي م�ار).
ّ
نتاج أربع�ة مثقفني عراقيني انش�غلوا بردم هذه
الفج�وة ،واقرتح كل واحد منه�م ح َّل ُه اخلاص

احلتم�ي الضاغ�ط ،وه�م س�عيد
حلضوره�ا
ّ
الغانمي ،وعبد اجلبار الرفاعي ،وحس�ن ناظم،
وعيل حاكم صالح.

رحلة يراع
الكاتب :عدنان السيد حممد العوامي.
الن�ارش :مؤسس�ة االنتش�ار الع�ريب  -بيروت،
أطياف للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 235 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
تطوف
ه�ذا الكت�اب عبارة ع�ن :رحل�ة َّ
فيه�ا القل�م عبر مواضي�ع متنوع�ة ،نشرت أو
ألقي�ت يف ندوات ،ومنتدي�ات يف أزمنة متفاوتة،
تن ّق�ل فيه�ا املؤلف بين التاري�خ والسَِّي�رَ وال ُّلغة
واألدب واالجتماع .يف التاريخ تأ ّمل يف موثقات
احل�ركات الوطني�ة ،ودور زعامئه�ا يف اخللاص
من نري االس�تعامر الربتغايل ،حيث جتلت إنسانية
األورويب املتحضر ،ممثًل�اً بفاس�كو دي كام�ا،
وألفونس�و دي البوكرك وس�وامها ،من بطوالت
حرق امل�دن باألطف�ال والعجائز والش�يوخ ،إىل
التمثيل باجلثث ...وال ختتلف احلال مع العثامنيني
األتراك إلاَّ يف األسامء.
وصح�ب املؤلف ش�اعر اخلليج الش�يخ
جعف�ر اخلط�ي ،وعصره ،ودوره يف تل�ك
احل�ركات ،ث�م تط�وف يف وثائ�ق أخ�رى ملق ًي�ا
الض�وء عىل دورها يف توثيق التاريخ وتصحيحه،
معمياته ،واجتاز بسري
وكشف غوامضه ،وجالء ّ
بعض الشخصيات املعارصة ذات األدوار املؤ ّثرة
يف احلركة األدبية والريادة الصحفية ،وغريها.
ومتتد الس�باحة إىل تتبع النخب�ة املثقفة يف

إصدارات حديثة

مجة يف نطقها وكتابتها
استعراض أخطاء فاحش�ة ّ
ال يقع فيها أخوهتا األميون.
ت�وزع يف ثالثة فص�ول وملحق
الكت�اب ّ
ص�ور ووثائ�ق ،وج�اءت الفص�ول على النحو
التايل:
الفصل األول :تاريخ وسري.
الفصل الثاين :يف األدب واللغة.
الفصل الثالث :يف االجتامع.

العقل واحلرية
الكاتب :فتحي الرتيكي.
النارش :ابن النديم للنرش والتوزيع – اجلزائر ،دار
الروافد الثقافية – نارشون ،األردن.
الصفحات 157 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2016 – 1م.
الكت�اب ت�م تقس�يمه إىل ثالث�ة أب�واب،
هيتم الباب األول بقضية العقل والتع ُّقل ،والثاين
بقضية العق�ل واملطابقة ،والثال�ث بقضية احلرية
واحلري�ات .وح�اول املؤ ّل�ف مس�اءلة املفاهي�م
تضمنها حتى
والتعمق يف املعاين الفلس�فية الت�ي ّ
ّ
يتس�نى للق�ارئ فه�م أبع�اد ه�ذه اإلش�كاليات
ومتظهراهتا يف الفكر والواقع.
وجيزم الرتيك�ي أن قضية التع ُّقل واحلرية
أساس كل القضايا املطروحة؛ ألهنا ستنري السبيل
لكل من يعمل على حتريك الواقع العريب احلايل،
حترر اإلنس�ان الع�ريب من معاناة اآلثار
وذلك إذا ّ
النفس�ية واالجتامعية التي تشدّ ه إىل طرح القضية
طرحا مغلو ًطا فيس�تمر يف عدم االنتباه إىل أساس
ً
ويتوج�ه بال�درس
فك�رة احلري�ة وجوهره�ا،
ّ
والتنقيب نحو الكيفيات واألنواع والنتائج فقط.
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فالعالقة بني احلرية والتع ُّقل أساس الديمقراطية
وه�ي العمود الفق�ري حلقوق اإلنس�ان ،بل هي
امليزة األساس للحداثة.

املجتمع األحسائي

عني عىل احلارض ونظرة إىل املستقبل
الكاتب :أمحد حممد اللويمي.
الن�ارش :دار رواف�د  -بيروت ،أطي�اف للنشر
والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 232 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
يشير اللويم�ي يف مقدّ مت�ه إىل أن تطوي�ر
التح�ول االجتامع�ي أمر جوهري
معي�ار لقياس
ّ
والتع�رف عىل كُنه هذا
يف تقيي�م حركة املجتمع،
ّ
التحول واجتاهاته ،واألمشاج التي ستعقد خالل
ّ
التطور؛ لتصبح مواليد املس�تقبل وأجياله
عملي�ة
ّ
القادم�ة ،م�ن املعايير اجلوهري�ة يف ضب�ط ه�ذا
التحول ورصده.
ّ
ويق�ول ويف مع�رض اإلش�ارة للتغيير
تطورا
االجتامعي الراهن :فقد ش�هدت األحساء
ً
كبريا يف العقود األخرية ،وأظهر املجتمع
اجتامع ًّيا ً
األحس�ائي مرونة فائقة يف االنفتاح عىل منتجات
احلداث�ة ،وأبدى قب�ولاً للكثري م�ن وافد األفكار
والثقافات.
وه�دف اللويم�ي من ه�ذا البحث عمل
التحول وطبيعته وجوهريته،
متفحصة هلذا
قراءة
ّ
ّ
للتع�رف على طبيعة حركة املجتمع األحس�ائي،
ّ
حت�ول بنيوي إجي�ايب ،أو هي
فه�ل هو يسير نحو ّ
حرك�ة قرشي�ة ظاهري�ة ال تس�تبطن أي تغيريات
بنائية قد تفرز مستقبلاً مباينًا للواقع احلايل.
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وم�ن أهم املعاجلات التي نظر هلا الكتاب
يف دراس�ته الراهنة للمجتمع األحس�ائي وحماولة
فهم مدى جديته يف بناء مستقبل واعد ،هو النظر
إىل مجلة من القضايا احليوية ،ومنها:
 -1اهلوية واألصالة.
 -2املرأة كنموذج لقياس حجم التحوالت.

 -3دور أه�ل التخصص�ات العلمي�ة
واألخرى املختلفة.
 -4دور الفن يف تنمية الوعي االجتامعي.
توزعت يف
يذك�ر أن صفح�ات الكت�اب ّ
ثامني�ة فص�ول وأربع�ة مالح�ق حتمل اس�تبانات
البحث.
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