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والتضامن اإلسالمي.
عبر بالضرورة عن
عبر عن وجهة نظر صاحبه وال ُي ِّ
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وتغطية الندوات ومناقشات األفكار املنشورة.
نلفت أنظار السادة الكتّاب والباحثني إىل أفضلية إرسال إسهاماهتم
على بريد جملة الكلمة اإللكتروين ،وهو kalema@kalema.net
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هـــذا الــعــدد
واتام
تُع ِّلمنا التجارب اإلنسانية الراقية أن اإلساءات ال تُعالج بتوتري األجواء هّ
اجلميع ،وإطالق أحكام جائرة بحق من أدان اإلساءة ،ورفع الغطاء الديني عنها؛ إذ يقول
ِ
ِ
َاء ال َّل ْي ِل َس ِ
تبارك وتعاىلَ :
ي َذ ُر آْال ِخ َر َة َو َي ْر ُجو َرحمْ َ َة َر ِّب ِه ُق ْل
اجدً ا َو َقائ اًم حَ ْ
{أ ْم َم ْن ُه َو َقان ٌت آن َ
ه ْل يست َِوي ا َّل ِذين يع َلم َ ِ
ون إِن اََّم َيت ََذك َُّر ُأو ُلو الأْ َ ْل َب ِ
اب} (الزمر .)٩ -
ين لاَ َي ْع َل ُم َ
ون َوا َّلذ َ
َ َْ ُ
َ َْ
فوحدة املسلمني من الرضورات الرشعية والسياسية واحلضارية ،التي ينبغي احلفاظ
عليها وعدم التضحية هبا ألي سبب كان ..وجملة الكلمة يف كل أعدادها وملفاهتا تؤكِّد
عىل قيمة الوحدة بني املسلمني ،وتعمل إلزالة كل العقبات التي حتول دون الوحدة بني
املسلمني .واخلطوة األوىل يف مرشوع الوحدة بني املسلمني هي وحدة املشاعر بني املسلمني،
ومهمتنا مجي ًعا أن نعمل لتعزيز وحدة املشاعر بني املسلمني.
َّ
ومواد هذا العدد ال خترج عن هذا السياق ..فالكلمة األوىل كتبها الدكتور الطاهر
تأمالت يف التجربة».
سعود بعنوان« :الكلمة بعد ربع قرنُّ ..
ويف قسم الدراسات كتب السيد رئيس التحرير دراسة بعنوان« :جورج جرداق..
ملاذا اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية؟».
التنوع إىل املشرتك اإلنساين من
ودراسة السيد مدير التحرير جاءت بعنوان« :من ُّ
أجل تعزيز املشرتك اإلنساين».
ويشاركنا يف هذا العدد عامل االجتامع التونيس الدكتور حممود الذوادي بدراسة
بعنوان« :كشف احلجاب عن اإلعجاز الثاين يف الكتاب» ،كام يشاركنا الشيخ الدكتور
فيصل العوامي بدراسة بعنوان« :بني احلق واحلكم يف النص الفقهي».
إضافة إىل أبحاث ودراسات أخرى غ َّطت كل أبواب املجلة الثابتة..
ونسأل الباري ع َّز َّ
وجل أن نكون قد ُو ِّفقنا يف تقديم املعرفة التي تغيرِّ وتنفع املجتمع
تطوره..
يف كل مراحل ُّ
ومن اهلل نستمدّ العون والتوفيق..

الكلمة األولى

ق
ن
ا لكلمة� ب�عد رب�ع �ر �..
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ف
ت�� ملا ت� �ي� ا تل� ج�رب� ة�

الدكتور الطاهر سعود*

تعرفت عىل األستاذ زكي امليالد «الكاتب واملفكّر» من خالل كتابه
ّ
«مالك بن نبي ومشكالت احلضارة ..دراسة حتليلية ونقدية» ،الذي صدر
عن دار الفكر املعارص يف دمشق وبريوت ،بتقديم من األستاذ جودت سعيد،
وحينذاك -أي يف حدود سنة 2000م -كنت أعدّ رسالة ماجستري حول
موضوعة «التخ ّلف والتنمية يف فكر مالك بن نبي».

مل أكن أدرك ّ
يدي ذات يوم بواسطة أحد
أن هذا الكتاب الذي وقع بني ّ
الزمالء سيكون فاحتة عهد يل بصاحبه ،ثم باملجلة الرائدة التي يرشف عىل
رئاسة حتريرها ،وهي جملة (الكلمة) .استفدت من كتابه الذي حاول فيه جتاوز
مرحلة التعريف بفكر مالك بن نبي إىل التفكري معه ،وكنت حينها ال أزال يف
بداية الطريق شغو ًفا بفكر مالك ومتاب ًعا ملا يصدر حوله ،و َّملا يكون قري ًبا من
السنني ،وكانت جملة الكلمة واحدة من تلك
روح فكره احلضاري ذي األفق ُّ
املصادر التي تنهل من هذا األفق؛ إذ جيد فيها كل متابع شي ًئا من هذه الروح
والسننية.
احلضارية ُّ
* أستاذ علم االجتامع ومدير خمرب البحث املجتمع اجلزائري املعارص يف جامعة حممد ملني
دباغني ،سطيف ،اجلزائر .الربيد اإللكرتوينtahar.saoud73@yahoo.fr :
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الكلمة األوىل

أتدرج يف حماواليت األوىل للكتابة خارج السقف
بعد إهنائي لرسالة املاجستري بدأت ّ
األكاديمي الرسمي ،وكان أول مقال صدر يل يف هذا الصدد بعنوان« :مشكلة الثقافة
واحلضارة يف فكر مالك بن نبي» ،وقد احتضنته املجلة مشكورة ليصدر يف عددها الثاين
واألربعني شتاء سنة 2004م.

أما املناسبة الثانية التي ّ
دشنت تواصيل مع األستاذ زكي (عرب عامل الشبكة اإللكرتونية)
مشكورا زيادة عىل ذلك
وتفضل
فكانت عندما َقبِل التقديم لكتايب حول مالك بن نبي،
ّ
ً
مسودته عىل دار اهلادي يف بريوت لتتبنّى طباعته ونرشه.
بإحالة ّ
هتم القارئ ،بل ّ
ألن «هناك أشياء
أقول هذا الكالم ال لعرض تفاصيل شخصية قد ال ّ
ال جيدي احلديث عنها إن مل يكن مستمدًّ ا برهانه من جتربة شخصية تيضء املوضوع من
الداخل بضوئها اخلاص»(((.
فإن احتضان باحث شاب مل يكن ِ
وعىل هذا ّ
حمتضنُه عىل سابق معرفة به ،وتشجيعه

ليشق طريقه نحو أفق الكتابة والبحث هلو من األعامل احلضارية التي تكشف صدق القول
َّ
عرب الفعل ،فاألستاذ زكي امليالد ليس كاتب أفكار مك ًّبا عىل أشياء خامدة من الورق
والكلامت ال جياوزها ،ولكنه هبذه السابقة يدفع يف اجتاه توثيق شبكة العالقات الثقافية بني
أبناء األمة الواحدة ،و ُيثبت بأنه رجل الفكرة كام هو رجل العمل ،وبأن الفكرة التي ال
تنتهي إىل عمل هي فكرة م ّيتة ال قيمة هلاّ ،
وأن صناعة التاريخ -كام هو معروف -تبدأ من
مرحلة الواجبات البسيطة ،عندما جياوز الفرد ذاته ليح ّقق النفع للغري.

إذا كانت هذه بعض حال مفكّرنا األستاذ زكي امليالد ّ
فإن حال املجلة التي ُيرشف
عليها تكشف عن مجلة من األمور املوجبة للمالحظة والعربة ،فقليلة هي األعامل التي
يكتب هلا يف صفحة الواقع والتاريخ النجاح واالستدامة.

ّ
إن جهودنا يف العامل اإلسالمي منذ عرص ما بعد املوحدين هي جهود النصف؛ نصف
عمل ،نصف نجاح ...وكثري منها يذهب يف العبث واملحاوالت اهلازلة؛ ّ
ألن الذي ينقصها
املوجهة الواضحة ،والعزيمة الظافرة التي تتيح لكل جهد أن
يف كثري من األحيان هو الرؤية ّ
يمتدّ ويتك ّثف ،وينداح يف األفق.

ّ
كرس جهده الفكري للحفر
ولعل ذلك هو ما جعل مفك ًّرا مثل مالك بن نبي الذي ّ
أيضا
حول هذه الظواهر الثقافية املرضية ،يكتب يف عبارة فيها كثري من القسوة ،ولكن فيها ً
((( مالك بن نبي ،الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة ،إرشاف :ندوة مالك بن نبي ،ط  ،3دمشق :دار الفكر،
 ،1988ص .9
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كثري من الوجاهة عندما وصف اجلهد اإلصالحي والتجديدي احلديث ،بأنه كان عىل
جانب كبري من حسن النية ولكن ال نجد فيه رائحة املنهج((( ،فالكثري من اجلهود التي تطلق
هنا وهناك يف العامل اإلسالمي تنطلق باندفاعة وفورة عاطفية ولكنها رسعان ما تنفسخ
وتتو ّقف.
ّ
إن جملة «الكلمة» -التي نحتفل اليوم بيوبيلها الفيض -هلي من األعامل القليلة التي
ح ّققت التواصل واالستمرارية ملا يقارب الربع قرن من الزمن ،فلم ُيصبها ما أصاب
كثريا من املجالت التي نشأت عىل طول العامل العريب واإلسالمي ثم أصاهبا داء العطل
ً
وجهتها منذ حلظة التأسيس ،وعىل عزيمة
ثم التو ّقف ،وهذا يدل عىل سداد يف الرؤية التي ّ
وصرب الفريق الذي أطلقها ذات عقد من القرن املايض.

وقد أخربين األستاذ زكي يف آخر لقاء يل به((( ّ
بأن املجلة خالل كامل هذه الفرتة (أي
منذ خريف  )1993انتظمت يف الصدور ،ومل تتخ ّلف عن موعد صدورها ،ومل يصدر عنها
أي عدد مزدوج يضم عددين يف عدد واحد كام هي عادة كثري من املجاالت حتى العريقة
ب األَ ْعماَ ِل ِعنْدَ ال َّل ِه َأ ْد َو ُم َها
منها يف عاملنا العريب ،وهي هبذا حت ّقق روح البيان النبوي «إِ َّن َأ َح َّ
َوإِ ْن َق َّل»(((.
إكبارا للمجلة ّ
أن الذين أطلقوها كرؤية ومرشوع مل يكونوا من الشيوخ أو
يزيدنا
ً
ِ
من النخب الفكرية املسنّة ،بل إهنم بالبيان القرآين {ف ْت َي ٌة آ َمنُوا بِ َر هِّبِ ْم}((( ،وشباب يف عمر
(((
للتأس؛ أي كيف يمكن
حي
العرشينات  ،وهي بذلك (أي املجلة) تُبِني عن أنموذج ّ
يّ
يتأسوا بـ«شباب الكلمة» لينهضوا بالواجبات العينية والكفائية
لشباب األمة اليوم أن ّ
حساسة من عمر األمة اإلسالمية ،واملرابطة عليها،
والدور احلضاري املنوط هبم يف مرحلة ّ
ّ
ولعل املرابطة يف حقل الثقافة والفكر وعىل ثغور «الكلمة» هلي جماهدة من جماهدات العرص،
واختيار «الكلمة» هلذا العنوان كدليل عليها حيوز من دون شك عىل كامل املوفقية.
وإن الذي يوجب االحرتام والتقدير هو ّ
ّ
أن هيئة حترير املجلة قد انفتحت منذ البداية

((( انظر كتاب :الطيب برغوث ،حمورية البعد الثقايف يف اسرتاتيجية التجديد احلضاري عن مالك بن نبي،
ط ،1جدة :اململكة العربية السعودية ،مركز الراية لتنمية الفكر2006 ،م ،ص .142
((( كان ذلك بمكتبة اإلسكندرية بجمهورية مرص العربية بمناسبة انعقاد املؤمتر الدويل الثالث حول« :العامل
ينتفض :متّحدون يف مواجهة اإلرهاب» املنعقد أيام  19-17يناير .2017
((( أخرجه مسلم يف صفات املنافقني وأحكامهم ،باب لن يدخل أحد اجلنة بعمله ،رقم .2818
((( سورة الكهف ،اآلية.13 :
والتطور ،جملة الكلمة ،عدد خاص رقم ( 82السنة
والتجربة
الفكرة
الكلمة..
((( انظر :زكي امليالد ،جملة
ّ
احلادية والعرشون شتاء  ،)2014ص.5
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الكلمة األوىل

عىل خمتلف أصقاع األمة مرش ًقا ومغر ًبا ،بيد ّ
أن الفحص اإلحصائي لألسامء الكاتبة من
الذين تُنرش إبداعاهتم عىل صفحات «الكلمة» جيعلها بحق اسماً مرشقي النشأة مغاريب
اهلوى والكلمة ،فام أخربنيه األستاذ زكي امليالد ّ
كثريا من املواد التي تستقبلها املجلة
أن ً
للنرش أو تنرش فعلاً هي أبحاث ودراسات وإسهامات مغاربية بعامة ،وجزائرية عىل وجه
أيضا يضعنا أمام مسؤوليات ثقافية وأخالقية جلهة تعميق
يرشفنا ولكن ً
اخلصوص ،وهو ما ّ
هذا التواصل ،ليكون تواصلاً ثقاف ًّيا نوع ًّيا يغني خط الكلمة الفكري ومرشوعها الثقايف،
ويكون قيمة معرفية مضافة يف سوق الثقافة والفكر العربيني لقرن جديد.
ني عن مكانة هذا
وأن حتظى جملة «الكلمة» هبذه املقبولية ،فهذا واحد من أدلة تُبِ ُ
ٍ
سمعة ما انفكت
بحاثة املغرب العريب وأهل القراءة والكتاب فيه ،وعن
الرقم الفكري لدى ّ
املجلة تنتزعها ،وحتوز عليها يف سوق الكتابة الفكرية ،واملنتج الفكري والثقايف النوعي مع
العناوين الوازنة األخرى التي يزدحم هبا فضاء النرش والكتابة والتأليف.

وإذا كانت فكرة «املجال احليوي»((( هد ًفا اسرتاتيج ًّيا رفعته هيئة حترير «الكلمة»
منذ استوائها مرشو ًعا عىل أرض الواقع ،فإنه يمكننا القول اليوم وباطمئنان بأهنا قد ح ّققت
كبريا من هذا اهلدف ليبغ إشعاعها نطا ًقا يمتد عىل حمور مرص  -املغرب ،بل ويتجاوزه.
جان ًبا ً

مل تكن الكلمة يف األخري رقماً ينضاف إىل سوق املجالت الرائج يف العامل العريب ،بل
خاصا ومتم ّي ًزا ،هو طريق يروم تقديم خطاب فكري إسالمي جديد،
ش ّقت لنفسها طري ًقا ًّ
يشتغل عىل قضايا الفكر اإلسالمي وقضايا العرص والتجدُّ د احلضاري ،ونأمل هلا أن تستمر
«حتى تقدّ م أفضل ما لدهيا مستقبلاً  ،وحتافظ عىل صعودها املستمر» ،بخاصة يف ظل الظرفية
متزقه الطائفية ،ويش ّله اإلرهاب ،ويذوي أمام
التي خيبرَ ها عاملنا العريب واإلسالمي ،الذي ّ
أعني مجاهريه الطموح نحو النهضة والتقدُّ م ،فام أحوجنا إىل منرب جيدّ د هلذه األمة أمرها،
ّ
ولعل الكلمة تكون رافدً ا وباع ًثا هلذا األفق اجلديدَ ،أ َوليس قد جاء عىل لسان األنبياءّ :
«إن
الكلمة ملن روح القدس».

((( املصدر نفسه ،ص .10

دراسات وأبحاث

ج�و ر ج� ج�رد ا ق�..

لما ذ� ا ا لإ� ما م علي� صو ت� ا لعد ا ةل� ا لإ� ن�سا ن�ي� ة�؟
زكي امليالد

-1جرداق ..واألدب املتم ّيز

املدون حول اإلمام عيل بن أيب طالب  Cاملمتد
يف األدب الوفري ّ
وغري املنقطع من األزمنة القديمة إىل هذه األزمنة احلديثة ،يربز يف هذا األدب
ويتم ّيز كتاب األديب اللبناين املسيحي جورج جرداق (2014-1913م)
املكون من مخسة
املوسوم بعنوان( :اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية)،
ّ
أجزاء ،الصادر ما بني أواخر اخلمسينات ومطلع ستينات القرن العرشين،
سادسا بعنوان( :روائع هنج البالغة).
وضم هلا املؤلف الح ًقا كتا ًبا عدَّ ه جز ًءا
ً

يربز هذا الكتاب ويتم ّيز من جهات عدة ،يأيت يف مقدمتها أن مؤلفه
خارجا بذلك
طرق أبوا ًبا جديدة مل يسبقه إليها أحد تقري ًبا ال قبله وال بعده،
ً
عن النسق املألوف ،متخط ًّيا ما كان سائدً ا ،فلم يسبقه أحد آنذاك يف احلديث
عن قضايا من قبيل العالقة بني اإلمام عيل وحقوق اإلنسان ،والعالقة بني
اإلمام والثورة الفرنسية ،وكذلك العالقة مع الفيلسوف اليوناين الشهري
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سقراط ( 399-470ق.م).

طرق جرداق هذه األبواب اجلديدة ومتيز هبا ،مقد ًما إسها ًما فكر ًّيا جا ًّدا ومهماًّ بات
يمثل مرج ًعا ال غنى عنه ملن يطرق هذه األبواب أو يقرتب منها ،فا ًحتا درو ًبا مل تكن سالكة
من قبل عند الكتّاب والباحثني يف حقل الدراسات العلوية ،حمتف ًظا لنفسه بمكانة ال ينازعه
عليها أحد من املتقدمني أو املتأخرين.

ويربز هذا الكتاب ويتميز ،كونه أحدث نقلة أدبية مهمة انعطف هبا نحو أفق الفكر
احلديث ،األفق الذي كان غائ ًبا عن األذهان ،وبعيدً ا عن االلتفات عند الكثريين من
املعارصين ،فقد وجد جرداق بنباهته وأفقه الواسع أن اإلمام يكاد يستغرق كل ًّيا يف نمط
من الدراسات التارخيية والكالمية ،وأراد أن يفك هذا احلصار عن اإلمام مقتحماً أفق الفكر
احلديث.

متفر ًدا عىل
كثريا هبذا االختيار ،وكان بار ًعا فيه وذك ًّيا ،جعله ّ
وقد أحسن جرداق ً
غريه من هذه اجلهة ومتفو ًقا ،ومل يعد هناك من يتامثل معه ويتشابه ،فلو كان عمله ينحرص
بحقل التاريخ ويتضيق هبذا األفق ،لكانت له وضعية خمتلفة يف ظل الكم الكبري واملمتد
من الدراسات التي تتصل هبذا احلقل الواسع ،وكذا لو كان عمله يتصل بحقل الدراسات
الكالمية وينحرص عليها ،لكانت له وضعية خمتلفة كذلك ،لكنه بدلاً عن ذلك اختار أف ًقا
جديدً ا يتصل بالفكر احلديث.

ويربز هذا الكتاب ويتميز كذلك ،كونه قدم اإلسهام األبرز يف دفع مكانة اإلمام
وفكرا وعدلاً وأخال ًقا إىل الوجهة اإلنسانية ،وقد أقدم جرداق عىل هذه اخلطوة
شخصا
ً
ً
منطل ًقا من قناعة راسخة ترى أن اإلمام ليس للشيعة فحسب وال للمسلمني أو املسيحيني،
وإنام هو لإلنسانية كافة ،وليس لعرص من العصور اإلنسانية فحسب ،وإنام لكل العصور
املمتدة من األزمنة القديمة إىل هذه األزمنة احلديثة وما بعدها.

ولوال هذا املنظور اإلنساين العام الذي اكتشفه جرداق يف شخصية اإلمام وفكره
مدونًا أكثر من ألف صفحة،
وأدبه ،ملا أواله كل هذا االهتامم الذي جتىل يف كتابه املوسوعي ّ
صغريا ،وظل معه وعرف
مستمرا ومل ينقطع منذ عرفه
وملا تع ّلق به كل هذا التعلق الذي بقي
ًّ
ً
عند اآلخرين بعاشق اإلمام ،وهو الوصف الذي اختارته صحيفة النهار اللبنانية عند رحيله.
فاإلمام عند جرداق هو عمالق الضمري اإلنساين ،وعده من العبقريات الكربى يف
التاريخ ،ومن آباء اإلنسانية الكبار ،وصوت العدالة اإلنسانية التسمية القوية التي اختارها
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عنوانًا لكتابه الكبري.

مميزا
أيضا ،كونه مجع بني األدب والفكر والتاريخ ،وظهر ً
ويربز هذا الكتاب ويتميز ً
نادرا ما جتتمع هبذا التميز يف عمل واحد ،فمن
يف كل جانب من هذه اجلوانب الثالثة ،التي ً
مميزا
ناحية األدب فالكتاب بأكمله من أوله إىل آخره وبأجزائه اخلمسة يعد كتا ًبا أدب ًّيا رائ ًعاً ،
ببيانه املوصوف عند الكثريين باجلميل والبديع ،وليس غري ًبا أن يظهر الكتاب هبذا الوصف
األديب املميز فمؤلفه أديب من طراز رفيع.

ومن ناحية الفكر ،فالكتاب ظهر متجل ًيا هبذه الناحية الفكرية ،كاش ًفا عن سعة اطالع
املؤلف ،ودرايته بسرية الفكرين العريب واألورويب ،ومترسه يف املقابلة بينهام واملوازنة ،وهي
السمة التي م ّيزت الكتاب ورفعت من رصيده الفكري ،فاملؤلف إىل جانب براعته يف األدب
درسها لفرتة يف بريوت.
العريب كان قري ًبا من الفلسفة التي ّ

أما ناحية التاريخ ،فام كان باإلمكان أن يغيب هذا اجلانب ،باعتبار أن املوضوع يف
أصله يرجع إىل التاريخ ،ومن هذه الناحية حرض التاريخ العريب إىل جانب التاريخ األورويب،
فالتاريخ العريب حرض وتركز يف اجلزء الرابع عند احلديث عن عيل وعرصه ،وظهر جرداق
ً
مناقشا بعض اآلراء،
يف هذا اجلانب بوصفه صاحب رأي يف حتليل أحداث ذلك العرص،
وناقدً ا آراء جمموعة من املؤرخني املرصيني املعارصين وخمال ًفا هلم ،أمثال :أمحد أمني
(1373-1295هـ1954-1887-م) يف كتابه (فجر اإلسالم) ،والدكتور طه حسني
(1393-1306هـ1973-1889/م) يف كتابه (الفتنة الكربى) ،والدكتور حسني مؤنس
(1416-1329هـ1996-1911/م) يف تعليقاته عىل كتاب (تاريخ التمدن اإلسالمي)
للمؤرخ اللبناين جرجي زيدان (1332-1278هـ1914-1861/م) ،والدكتور حممد
الطيب النجار (1411-1334هـ1991-1916/م) يف كتابه (املوايل يف العرص األموي)،
يضاف هلم السوري حممد كرد عيل (1372-1293هـ1953-1876/م) يف كتابه
(اإلسالم واحلضارة العربية).
ومن هذه اجلهة ،رأى األديب اللبناين خمائيل نعيمة (1988-1889م) أن كتاب
جرداق احتوى عىل اجتهادات جديدة يف تفسري بعض األحداث التي رافقت حياة اإلمام،
تفسريا يغاير النمط الذي درج عليه مؤرخوه حتى اليوم(((.
ً

أما التاريخ األورويب ،فقد حرض وتركز يف اجلزء الثاين عند احلديث عن عيل والثورة

((( جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،قم :منشورات ذوي القربى ،ج ،1ص.18
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الفرنسية ،إذ افتتحه جرداق بحديث موسع عن تاريخ اإلنسانيات القديمة واملتوسطة
واحلديثة وكيف تطورت يف التاريخ األورويب حتى وصلت إىل ما وصلت إليه اليوم يف
النهوض بقضايا العدالة واحلريات وحقوق اإلنسان.
هذه بعض االعتبارات املهمة التي ترفع مكانة كتاب جرداق ،ومتيزه يف سرية األدب
املدون حول اإلمام ويف حقل الدراسات العلوية.
ّ

والذين تعرفوا عىل هذا الكتاب منذ صدوره ،ميزوه هبذه املكانة املميزة ،وجعلوه
فريدً ا عىل غريه من كتب السابقني والالحقني ،وكانوا واثقني هبذا الرأي وجازمني ،فقد
أشاد به األديب اللبناين الشيخ سليامن ظاهر (1380-1290هـ1960-1873/م) وميزه
قائلاً « :ال نغايل إذا قلنا :إن هذا الكتاب من خرية إنتاج الفكر العريب واللبناين يف خمتلف
العصور ...وحسبه ميزة عن كل ما كتب يف موضوعه قديماً وحدي ًثا ،من عرص اجلاحظ
وابن أيب احلديد وميثم البحراين ومن ال حيىص بعدهم ،أنه الكتاب الوحيد بني مئات الكتب
املؤلفة يف حياة اإلمام العظيمة الذي يدهشك ...إن للمؤلف احلكيم يف دراسته العميقة
هذه ،قيماً يربز هبا عىل كل من تناول هذا البحث من علامء العرب وحكامئهم عىل اختالف
امللل والنحل قديماً وحدي ًثا ،ومن علامء الفرنجة املعروفة دراستهم بدقه النظر»(((.

وأشاد به كذلك وميزه ورفع من مكانته ،العامل اللبناين الشيخ حممد جواد مغنية
(1400-1322هـ1979-1905/م) متحد ًثا عنه مرات عدة ،إذ كتب عنه قائلاً « :قرأت
كنزا فوق الكنوز جمتمعة،
مرارا كثرية وال أزال ،فشعرت وأنا أقرؤه أين اكتشفت ً
هذا السفر ً
فلقد كتب السلف واخللف عن شخصية اإلمام وال يسعك إلاَّ أن تقف موقف التواضع
واإلكبار مما كتبوا وألفوا ،ولكن أين كل ما كتبه األولون واآلخرون بام فيهم عباس حممود
العقاد وطه حسني مما كتبه األديب اللبناين الشاب األستاذ جرداق الذي يدهشك بسحر
البيان ،وقوة العلم ،وعظمة الفن ،حتى يستويل عليك ويسيطر عىل عقلك وشعورك فال
تعود تشعر إلاَّ بالكاتب والكتاب ...إن قلمي ليعجز عن وصف هذا الكتاب العظيم
والسفر اخلالد ،كام يعجز عن بلوغ الثناء عىل مؤلفه كام يليق بفنه األصيل ،وعلمه الغزير،
وفهمه العميق»(((.
وتناغماً مع هذا املنحى جاء انطباع املؤرخ اللبناين السيد حسن األمني (-1908
2002م) الذي كتب عن صديقه قائلاً  :إن «أول ما يروعك من كتاب اإلمام عيل هو هذا

((( جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ج ،5ص.980
((( جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ج ،5ص.984
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البيان القوي املتدفق األصيل الذي يضع جورج جرداق يف القمة بني أدباء العربية ،وحني
توغل يف الكتاب خييل إليك أن أحدً ا من املفكرين مل يكتب عن عيل قبل اليوم ،وأن كتا ًبا قبل
هذا الكتاب مل يوضع عن ابن أيب طالب ،وإلاَّ فأين كانت هذه الصور املرشقة التي جلاَّ ها
قلم جورج جرداق املبدع اخللاَّ ق ،وأين كانت هذه الكنوز اخلبيئة التي كشف عنها بيان
جرداق الساحر؟!»(((.
وليس بعيدً ا عن هذا املنحى الذي يميز الكتاب ويرفعه ،ما ذهب إليه الكاتب املرصي
إحسان توفيق قائلاً  :إن «يف هذا الكتاب تبدو شخصية عيل بن أيب طالب غري الشخصية
التي ألفنا معرفتها عن طريق مجيع الذين درسوا عل ًّيا من القدماء واملعارصين»(((.

وحني أشار إليه الشيخ مرتىض املطهري (1400-1341هـ1980-1920/م)
عده من أفضل الكتب التي كتبت يف حق أمري املؤمنني .((( C

هذه بعض اآلراء واالنطباعات التي جاءت وكشفت عن مت ُّيز كتاب جرداق يف حقل
الدراسات العلوية.

-2جرداق واإلمام ..بدايات املعرفة وأطوارها

أقبلت عىل كتاب جرداق وطالعته كاملاً بأجزائه اخلمسة ،مدفو ًعا ملعرفة ماذا كتب
وملاذا كتب هذا األديب العريب املسيحي عن اإلمام؟ وكيف صرب وبذل كل هذا اجلهد
سادسا ،متفر ًدا
مدونًا موسوعة ختطت ألف صفحة ،وضم هلا الح ًقا كتا ًبا
املضني والكبري ّ
ً
عىل غريه هبذا العمل!
من املؤكد لو صدرت هذه املوسوعة من مسلم شيعي لكان األمر عاد ًّيا وطبيع ًّيا،
وحصل مثل هذا األمر وما زال حيدث! وكذا احلال لو صدرت هذه املوسوعة من مسلم
سني! لكن أن تصدر من مسيحي هبذا املستوى الكمي والكيفي فهذا األمر ال بد أن يقف
وراءه أمر ما لعله رس أو ما يشبه الرس ،وال حيدث عادة من دون سبب قوي خيلق مثل هذه
اإلرادة التي عرف هبا جرداق ،ألننا نتحدث عن موسوعة كبرية ومميزة استغرقت جهدً ا
ربا ،ولو كان احلديث عن جمرد كتاب مفرد لكان األمر عاد ًّيا وطبيع ًّيا ،فام هو هذا الرس؟
وص ً

((( جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ج ،5ص.981
((( جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ج ،5ص.994
((( مرتىض املطهري ،امللحمة احلسينية ،قم :طليعة النور1430 ،هـ ،ج ،2ص>206
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ظاهرا وباطنًا يف هذا العمل ،اجلانب الظاهر من
نفهم من هذا األمر أن هناك
ً
السهولة التعرف عليه لكونه منكش ًفا ،أما اجلانب الباطن فمن املهم التعرف عليه،
ومن دونه ال تكتمل الصورة ،ولوال هذا اجلانب ما ظهر العمل بالصورة املدهشة التي
ظهر عليها ،ونالت إعجاب الكثريين بام يف ذلك مراجع دين كبار مثل السيد حمسن
احلكيم (1390-1306هـ1970-1889/م) يف العراق ،والسيد حسني الربوجردي
(1380-1292هـ1961-1875/م) يف إيران.
نعني باجلانب الباطن حماولة التعرف عىل ما ورائيات العمل التي شكّلت اإلرادة
وخلقت البواعث النفسية والعلمية عند املؤلف ،وكان من ثمرهتا هذا العمل الكبري.

وأظن أن معظم الذين تعرفوا عىل هذا الكتاب ،أثار فضوهلم التعرف عىل هذا
اجلانب الباطن ،وأدركوا حاجة االقرتاب منه ،وفك شيفرته ،واستظهار حقائقه وأرساره.

دون كتابه بتأن كبري ،وبرغبة شديدة ،وبراحة
عند مطالعة الكتاب بدا يل أن جرداق ّ
تامة ،مل يتعجل أو يترسع ،وترك لقلمه التسطري بال سأم وال ضجر ،يذهب مع املوضوع أينام
اجته ،متنقلاً بني حقوله ،متفر ًعا بني خرائطه ،متوغلاً يف جزئياته وتفصيالته ،وكان سخ ًّيا
وكتب بقلم سخي ،فظهر الكتاب هبذه الصفحات التي فاقت األلف.

مكونًا معرفة واسعة عنه ،شملت
أحب جرداق اإلمام ح ًّبا سكن قلبه والزم عقلهّ ،
سريته ومناقبه وأدبه ونصوصه ،وقال يف اإلمام قول العارف واملحب والعاشق ،فهو القائل:
«وليس يف سري العظامء واحدة كسرية ابن أيب طالب حترك املشاعر ،وتوقظ األحاسيس احلية
يف كيان من يتعرض هلا بدرس أو بحث»(((.

هلذا كان جرداق شغو ًفا بالكتابة عن اإلمام ،وأراد أن يصنف كتا ًبا فريدً ا عنه مل يسبقه
إليه أحد ،يعرف به وال يقارن بغريه ،وقد أنجز فعلاً كتا ًبا ال نظري له وال مثيل ،وال يقارن
كثريا ،ولعل القليل
بكتاب آخر يف مواصفاته الكمية والكيفية ،لكنه صنف كتا ًبا لن يقرأ ً
صابرا عىل قراءة ما يزيد عىل
من قرأ الكتاب كاملاً  ،فمن الذي يقوى يف هذا الزمان ويكون
ً
ألف صفحة ،إلاَّ قلة قليلة من الناس.

والسؤال كيف تعرف جرداق عىل اإلمام كل هذه املعرفة؟ وملاذا أحبه كل هذا
احلب وأعطاه كل هذه املنزلة وكتب عنه كل هذه الصفحات؟ متى كانت البداية؟ وما هي
أطوارها؟
((( جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،ج ،5ص.960
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نقصا
مل يجُ ب جرداق عىل هذه التساؤالت يف عمله املوسوعي ،ومثل هذا اجلانب ً
واضحا يف بنية الكتاب وتركيبته ،وكان يفرتض منه أن يلتفت إليه ،ويشري له بصورة من
ً
الصور يف مقدمة الكتاب أو يف مقدمات الطبعات األخرى املتتالية ،ألن لديه سرية طويلة يف
هذا الشأن تستحق التدوين ،وجديرة باالطالع ،وتلبي رغبة الكثريين الذين متلكهم شغف
التعرف عىل هذا اجلانب.

اقرتب جرداق من هذه التساؤالت يف حوارات متفرقة أجريت معه ،وجاءت هذه
احلوارات بدافع فضول اآلخرين الذين تعرفوا عىل كتابه وأثار دهشتهم ،وأرادوا معرفة من
أين جاءت هذه املعرفة الفائقة؟ وكيف حصل هذا القرب املوصوف باحلميم الذي يرتقي
يف نظر بعض ملرتبة العشق باإلمام؟
يتكشف من بعض هذه احلوارات أن معرفة جرداق باإلمام بدأت منذ وقت مبكر،
وبقيت هذه املعرفة وتواصلت وجتددت ومل تنقطع أو تتوقف ،ويمكن ضبط هذه املعرفة
وحتديدها يف ثالثة أطوار أساسية هي:

الطور األول :تعرف جرداق عىل اإلمام منذ كان طفلاً
صغريا ،ويرجع الفضل يف
ً
ذلك إىل شقيقة األكرب الشاعر فؤاد جرداق (1385-1334هـ1965-1915/م) ،الذي
تأثر به جرداق يف صغره ،وأسهم يف توجيهه ،ومنه تعرف عىل كتب (هنج البالغة) ،جلبه
له ،وشجعه عىل مطالعته ،وطالبه بحفظ ما أمكن منه ،وذلك بعد أن عرف بحبه للشعر
واألدب.
مرارا يف أحاديثه وحواراته ،حصلت معه يف
والبداية كانت مع حادثة رواها جرداق ً
أيام الدراسة إذ كان هيرب من املدرسة كلام تتاح له الفرصة ،ويذهب وجيلس بني أشجار
وينابيع منطقته مرجعيون الواقعة يف أقىص اجلنوب اللبناين ،ويقرأ هناك بنهم يف ديوان
املتنبي وكتاب (جممع البحرين) لألديب اللبناين ناصيف اليازجي (1871-1800م)،
وحني علم شقيقه فؤاد باألمر وبدل أن يعاتبه أو يعاقبه كافئه وأهداه كتاب (هنج البالغة)
وقال له :ادرس هذا الكتاب ،واحفظ منه كل ما تستطيع حفظه ،فإن فيه اخلري كل اخلري ملن
ي ّطلع عليه وحيفظ ما فيه.

وملا كانت ذاكرة جرداق جيدة كام يصفها ،فإنه ما إن بلغ الثالثة عرشة من عمره ،حتى
كان حيفظ غي ًبا الكثري من الكتب الثالثة املذكورة ،وخيص منها (هنج البالغة) ،وظلت هذه
املحفوظات خمزونة يف ذاكرته ومل تتالش.
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املتكررة
وتعزز هذا املنحى عند جرداق وترسخ نتيجة املشاهد السمعية والبرصية
ّ
ّ
التي كانت متر عليه يف بيت أرسته ،إذ كان يسمع ويشاهد ويصغي لشقيقه فؤاد وهو ينرش
عىل مسامع زوار البيت قصائده الكثرية حول اإلمام ،تتناول عبقريته وسمو فكره وعظمته
اإلنسانية إىل جانب احلديث عن سريته املرشفة ،ورأى من والده مهندس البناء وهو ينحت
بيده كلامت اإلمام عىل احلجر.

هذه املواقف واملشاهد رسمت يف خميلة جرداق صورة أولية لرجل عظيم بقيت يف
ذاكرته ،وترسخت مع مرور األيام وتعاظمت.

الطور الثاين :بدأ هذا الطور حني انتقل جرداق إىل بريوت ملتابعة دراسته ملتح ًقا
بالكلية البطريركية سنة 1949م ،حصل ذلك بعد أن رفض جرداق العرض الكبري الذي
قدمه له قريبه عامل الرياضيات منصور جرداق لالبتعاث إىل أوروبا لدراسة العلوم الطبيعية
والرياضية ،متعللاً بتعلقه الشديد ببلدته وبيئتها الطبيعية والروحية ،وميله الكبري إىل الشعر
واألدب.
اختار جرداق الكلية البطريركية لشهرهتا يف ختريج أقدر الطالب يف حقل اللغة العربية
وآداهبا ،وكان من أساتذته الذين يعتز بذكرهم واالعرتاف بفضلهم ،األديب والناقد رئيف
خوري (1968-1912م) صاحب كتاب (الفكر العريب احلديث ..أثر الثورة الفرنسية يف
توجيهه السيايس واالجتامعي) الصادر سنة 1943م ،واألديب واملؤرخ فؤاد أفرام البستاين
(1994-1904م) صاحب كتاب (هنج البالغة درس ومنتخبات) الصادر سنة 1932م،
واألديب والشاعر ميشال فريد غريب.

م ّثلت الدراسة يف هذه الكلية حمطة مهمة يف سرية جرداق ويف تطور جتربته الفكرية
واألدبية ،لدرجة كان يرغب دائماً يف احلديث عنها ،معرت ًفا هلا بالفضل املعنوي واألديب،
ومفتخرا باالنتساب إليها ،والتخرج منها ،فقد أسهمت يف تعميق معارفه ،وصقل مواهبه،
ً
وترسيخ عالقته باللغة والشعر واألدب ،وهي التي فتحت عليه األبواب ،وع َّبدت له
الدروب التي سلكها فيام بعد.

مبكرا يف الثامنة عرش من عمره
ورسعان ما لفت جرداق االنتباه إليه ،حني نرش
ً
كتابه األول بعنوان( :فاغنر واملرأة) الصادر سنة 1950م ،متحد ًثا عن الشاعر الفيلسوف
األملاين ريشارد فاغنر (1883-1813م) فنال الكتاب إعجا ًبا من جهة البيان ،فقد امتدحه
العامل اللغوي الشيخ عبداهلل العالييل (1996-1914م) ،ونقل جرداق أن الدكتور طه
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حسني أدرجه يف قائمة املؤلفات املعدودة التي يطلب من طالب األدب اجلامعيني االطالع
عليها.

بعد خترجه من الكلية مارس جرداق إىل جانب الكتابة ،التدريس يف بعض معاهد
بريوت سنة 1953م ،ملتزما بامديت األدب العريب والفلسفة العربية ،ومن خالل هاتني
املادتني جدّ د جرداق عالقته باإلمام ،إذ وجد حسب الربنامج املقرر أن نتاج اإلمام األديب
والفكري مطلوب يف هاتني املادتني ،عندها رأى أن ما كان حيتفظ به منذ طفولته من خواطر
ومشاعر غري ٍ
كاف يف جمال التدريس ،األمر الذي ح ّفزه لالطالع من جديد عىل سرية اإلمام
ومرياثه األديب والفكري.

الطور الثالث :بدافع التدريس وتعميق املعرفة أخذ جرداق بقراءة ما كتب عن اإلمام
يف مؤلفات السابقني واملعارصين ،فخرج بانطباعات ما كانت مرضية له ،ومل جيد فيها ما
كان يفتش عنه ،ورأى أن عل ًّيا أكرب وأعظم مما جاء يف هذه الكتب ،فهي ال تقدمه إىل الفكر
اإلنساين عامة ،وإىل الناس كافة ،ومل تنصفه كام ينبغي.

وتبينّ جلرداق بعد مطالعة هذه املؤلفات ،أن معظمها يدور حول أمور تارخيية حمدودة
بزمان ومكان معينني ،وقد تعني فئة من الناس يف بعض مراحل التاريخ وال تعني مجيع الناس
يف كل األزمنة ،وأكثرها يدور حول حق اإلمام يف اخلالفة ومقدار هذا احلق يف نظر املؤلفني،
ورأى أن لكل من هؤالء املؤلفني دوافع حتركه ،وال عالقة متينة هلا باملوضوعية التي تدور
يف نطاق الفكر العلوي ،وبنظرة اإلمام إىل معنى الوجود ونواميسه الثابتة ،ولرشوط احلياة
التي ال بد من إجرائها يف املجتمع اإلنساين ليكون جمتم ًعا سليماً يف تكوينه ،معاىف يف مسريته،
كريماً يف غايته.

متلم ًسا
وعىل ضوء هذا االنطباع ارتأى جرداق العودة من جديد إىل (هنج البالغة)ّ ،
قراءة واعية تكون أوىف باملراد من قراءته القديمة يف ذلك السن املبكر ،وحني قرأه من جديد
تبينّ له أن اإلمام أعمق وأعظم من كل ما دارت حوله أبحاث الكتّاب والباحثني قدامى
وحمدثني ،ووجد بخالف هؤالء أن إنسانية اإلمام بكل عنارصها ودعائمها تنبثق من فكر
ٍ
صاف وشعور عميق بمعنى الوجود احلقيقي ،وأن ما دعا إليه بمبادئه وسريته يتجاوز
حدود الزمان واملكان إىل كل زمان ومكان.

من هنا ّقرر جرداق أن خيوض املعركة بنفسه ،وبدافع من حبه للحقيقة ،أن يضع كتا ًبا
موسوع ًّيا عن اإلمام ،يكون فيه بعض اإلحاطة هبذه الشخصية العظيمة وبعض اإلنصاف،
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واستدراك ما أمهله املؤلفون قبله ،فجاء كتابه املشع بعنوانه ،البليغ ببيانه ،املدهش بحقائقه،
املتجيل بإنسانيته ،وعده جرداق من بني كل مؤلفاته األلصق بأعامقه.

-3ملاذا اإلمام عيل؟

طاملا واجه جرداق هذا السؤال ،وظل يالحقه دو ًما وأينام ذهب ،وشكّل فضولاً
يتجدد عند اآلخرين يريدون معرفة ملاذا اإلمام عيل دون سواه؟ ناظرين إىل أن جرداق قدّ م
عملاً هو بكل املقاييس ليس عاد ًّيا ال من ناحية الكم وال من ناحية الكيف ،وجاء من رجل
مسيحي أثار الدهشة بكتابه املوسوعي ،متفو ًقا عىل غريه من الكتاب العرب واملسلمني.

ربا أن كتابه كله بكل
لكن جرداق يرى أنه قد أجاب
ً
مستفيضا عن هذا السؤال ،معت ً
صفحاته وأجزائه يمثل إجابة شافية عليه ،ومن يرجع إىل الكتاب جيد فعلاً مثل هذه اإلجابة
مثبتة لكنها مبثوثة بني صفحاته التي خت ّطت األلف ،وموزعة بني أجزائه اخلمسة أو الستة
سادسا.
بإضافة كتاب (روائع هنج البالغة) الذي عده جرداق جز ًءا
ً
األمر الذي يعني أن اإلحاطة هبذه اإلجابة فيها قدر من املشقة ،ألهنا تستلزم مطالعة
الكتاب من أوله إىل آخره وبكل أجزائه ،ومن الذي يقوى عىل هذه املهمة ويصرب عليها ،فال
يقوى عليها ويصرب إلاَّ أولئك الذين امتحنوا قلوهبم بالعلم واملعرفة ،وهم قلة من الناس يف
كل املجتمعات عىل اختالف ِمللها ونِحلها.

فحصا وتتب ًعا ،يمكن الوصول إىل مثل هذه اإلجابة أو
وعند النظر يف الكتاب
ً
االقرتاب منها ،متحددة يف األمور اآلتية:

أولاً  :العدالة عند اإلمام

م ّثلت هذه القضية نقطة املركز يف كتاب جرداق ،ودارت حوهلا ومتحورت باقي
القضايا والتفريعات األخرى ،فهي القضية التي أثارت دهشة جرداق وجعلته منجذ ًبا بقوة
مربزا كتابه
نحو اإلمام
شخصا وترا ًثا ،وجتىل هذا األمر حني عده صوت العدالة اإلنسانيةً ،
ً
ومعر ًفا له هبذا العنوان العظيم.

ودل عىل ذلك قول جرداق« :وأما العدالة بوصفها قانونًا من قوانني األخالق
ومنهجا تلتزمه اجلامعة إن شاءت أن تسعد ،فتكاد أن تكون املوضوع الرئييس
الشخصية،
ً
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لكتابنا عن ابن أيب طالب»(((.

كام أن كتاب جرداق حيفل بالعديد من النصوص الدالة عىل هذه القضية ،من هذه
النصوص الدالة قوة وبالغة ،قول جرداق« :هل عرفت يف مواطن العدالة ،عظيماً ما كان
إلاَّ عىل حق ولو تأ َّلب عليه اخللق يف أقاليم األرض مجي ًعا ،وما كان عدوه إلاَّ عىل باطل
ولو مأل السهل واجلبل ،ألن العدالة فيه ليست مذه ًبا مكتس ًبا وإن أصبحت يف هنجه مذه ًبا
فيام بعد ،وليست خطة أوضحتها سياسة الدولة وإن كان هذا اجلانب من مفاهيمها لديه،
وليست طري ًقا يسلكها عن عمد فتوصله من أهل املجتمع إىل مكان الصدارة وإن هو سلكها
فأوصلته إىل قلوب الطيبني ،بل ألهنا يف بنيانه األخالقي واألديب أصل يتحد بأصول ،وطبع
ال يمكنه أن جيوز ذاته فيخرج عليها ،حتى لكأن هذه العدالة مادة ركّب منها بنيانه اجلسامين
نفسه يف مجلة ما ركّب منه ،فإذا هي دم يف دمه وروح يف روحه»(((.

ويف نص بليغ آخر ،قال جرداق« :ليس غري ًبا أن يكون عيل أعدل الناس ،بل الغريب
ألاَّ يكونه ،وأخبار عيل يف عدله تراث يرشف املكانة اإلنسانية والروح اإلنساين ...وجتري
يف روحه العدالة حتى أمام أبسط األمور ،فهو إذا استوى وأخذ الناس يف حق باختيار متاع
من أمتعة الدنيا آثر أن يكون هذا االختيار من نصيب غريه لئلاَّ يشعر هذا الغري بأن النصيب
األوفر من احلقوق مالزم للكبري دون الصغري ...ووصايا اإلمام ورسائله إىل الوالة تكاد
تدور حول حمور واحد هو العدل ،وما تواطأ الناس عليه ،أباعد وأقارب ،إلاَّ ألنه ميزان
العدالة الذي ال يميل إىل قريب وال يساير ً
نافذا وال جيوز فيه إلاَّ احلق»(.((1

ويف نص ثالث ،قال جرداق« :نضجت يف ذهن اإلمام القوي فكرة العدالة االجتامعية
عىل أساس من حقوق اجلامعة التي ال بد هلا أن تنتهي بإزالة الفروق اهلائلة بني الطبقات...
فكان صوته يف معركة العدالة االجتامعية هذه مدو ًّيا أبدً ا ،ودفاعه عن قيم اإلنسان عظيماً
أبدً ا ،شديدً ا ال هوادة فيه وال لني ،كان يف حكومته املثل األعىل للحاكم الواعي حلقوق
اإلنسان يف تلك احلقبة من تاريخ البرش ،العامل عىل تنفيذ منطوقها بكافة ما لديه من
وسائل»(.((1
((( جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ج ،3ص.482
((( جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.38
( ((1جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.74-73-72
( ((1جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ج ،1ص.88
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ثانيا :املساواة عند اإلمام

يرى جرداق أن اإلمام كان س ّبا ًقا إىل إدراك املساواة كرضورة اجتامعية ال يستقيم
يوسع حدود هذه املساواة ،ويبلغ هبا آفاق اإلنسانية العامة،
بدوهنا جمتمع ،واستطاع أن ّ
وحسب قوله« :أما هذه املساواة فقد رأينا أن ابن أيب طالب س ّباق إىل إدراكها كرضورة
اجتامعية ال يستقيم بدوهنا جمتمع ،وال يشمخ له بناء ،كام رأينا كيف عقل املفهوم الصحيح
للمساواة وكأنه بذلك من مفكّري هذه العصور ال من أبناء القرن السابع للميالد ،عقلها
يف كافة احلقوق وكافة الواجبات ،وجعل الناس كلهم أسوة ال فرق فيهم بني بعيد وقريب،
أو عدو ونسيب ،أو مسلم وغري مسلم ،أو عريب وأعجمي ،وهبذا يكون عيل قد استأنس بام
وسع حدود هذه املساواة حتى بلغ آفاق اإلنسانية
يف اخلُلق العريب من حب للمساواة ،ثم ّ
(((1
العامة ،وأكسبها معناها الذي تريده طبيعية اإلنسان وطبيعة املجتمع» .

ثال ًثا :احلرية عند اإلمام

مل جيد جرداق املدلول الواسع العام ملفهوم احلرية يف ذلك العرص إلاَّ يف هنج اإلمام،
وحسب قوله« :فلو استعرض املرء لفظة احلرية يف ذلك العرص ملا وجد هلا مدلوهلا الواسع
العام إلاَّ يف هنج اإلمام عيل ،فإن كلمة احلرية ومشتقاهتا مجي ًعا مل يكن هلا من املدلول يف
عرص اإلمام إلاَّ ما يقوم منها يف معارضة الرق ،فاحلرية ضد العبودية ،واحلر ضد العبد
أو الرقيق ...أما عند عيل بن أيب طالب فاألمر غري ذلك ،ومفهوم احلرية أوسع وأعم...
واضحا كل الوضوح يف دستور عيل يف الناس ،فهو يعرتف لألفراد بحقهم يف
وهذا ما نراه
ً
االنتخاب واالعتزال ،ويف القول والعمل ،ويف العيش الكريم ،ثم يساوي بينهم مجي ًعا يف
احلقوق والواجبات ،وال جيعل هلذه احلرية حدودا إلاَّ إذا اقتضت مصلحة اجلامعة مثل هذه
احلدود»(.((1

كام وجد جرداق أن اإلمام عاش احلرية ،وعمل يف سبيلها ،وبنى مسلكه عليها،
وكان املثل احلي املجسد هلا واملدافع عنها ،وأبان ذلك قائلاً « :هذه احلرية سواها عيل
توجيها إنسان ًّيا سليماً  ،وجعلها مسؤولة ،عاشها ،وعمل يف سبيلها ،وبنى عليها
ووجهها
ً
مسلكه الشخيص ودستوره العام ،وال إخال القارئ يستزيدنا بح ًثا يف مفهوم احلرية عند
عيل بعد أن قرأ يف هذا املوضوع وفيام يدور حوله أكثر من ألف صفحة من صفحات هذا
الكتاب ،ونوجز ذلك كله بأن ابن أيب طالب مثل حي ألجل مفاهيم احلرية ،فمسلكه جتسيم

( ((1جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ج.845 ،5
( ((1جورج جرداق ،ج ،1ص.136-133
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لالعرتاف بحرية الناس فيام يرون ويفعلون ،رشط ألاَّ يسيئوا إىل اهليئة العامة ،ودستوره
تنظيم هلذا االعرتاف وتعميم ،وإحساسه باحلرية كقيمة إنسانية أساسية ،تلقاه وراء مسلكه
ووراء دستوره ،وهو هبذه األمور مجي ًعا ،نموذج للشخصية العربية احلرة كام جيب أن
تكون»(.((1

راب ًعا :البالغة عند اإلمام

ليس هناك أبلغ من جرداق حني يكتب عن بالغة اإلمام ،ونراه شغو ًفا حني
االقرتاب من هذا اجلانب ،ويكفي معرفة أن من هذا اجلانب البالغي بدأت معرفته األوىل
املبكرة باإلمام ،وبتأثريه الساحر توطدت هذه املعرفة وتعمقت ،فأنتجت مع مرور الوقت
نصوصا متجلية البيان ،تليق به وهو يتحدث عن بالغة اإلمام التي مثلت عنده املثل األعىل
ً
يف البالغة بعد القرآن الكريم.

من هذه النصوص الدالة ،كتب جرداق قائلاً « :إن من رشوط البالغة التي هي
موافقة الكالم ملقتىض احلال ،مل جتتمع ألديب عريب كام اجتمعت لعيل بن أيب طالب ،فإنشاؤه
أعىل مثل هلذه البالغة بعد القرآن ،فهو موجز عىل وضوح ،قوي ج ّياش ،تام االنسجام ملا
بني ألفاظه ومعانيه وأغراضه من ائتالف ،حلو الرنة يف األذن ،موسيقي الوقع ،وهو يرفق
ويلني يف املواقف التي ال تستدعي الشدة ،ويشتد ويعنف يف غريها من املواقف ،وال سيام
ساعة يكون القول يف املنافقني واملراوغني وطالب الدنيا عىل حساب الفقراء واملستضعفني
وأصحاب احلقوق املهدورة ،فأسلوب عيل رصيح كقلبه وذهنه ،صادق كطويته ،فال عجب
هنجا للبالغة! وقد بلغ أسلوب عيل من الصدق حدًّ ا ترفع به حتى السجع عن
أن يكون ً
الصنعة والتكلف ،فإذا هو عىل كثرة ما فيه من اجلمل املتقاطعة املوزونة املسجعة ،أبعد ما
يكون عن الصنعة وروحها ،وأقرب ما يكون من الطبع الزاخر»(.((1

وعن اخلطابة وبالغة اإلمام ،كتب جرداق قائلاً « :واخلطباء يف العرب كثريون،
واخلطابة من فنوهنم األدبية التي عرفوها يف اجلاهلية واإلسالم ،وال سيام يف عرص النبي
واخللفاء الراشدين ملا كان هلم هبا من حاجة ،أما خطيب العهد النبوي األكرب فالنبي ال
خالف يف ذلك ،أما يف العهد الراشدي وفيام تاله من العصور العربية قاطبة ،فإن أحدً ا مل
يبلغ ما بلغ إليه عيل بن أيب طالب يف هذا النحو ،فالنطق السهل لدى عيل كان من عنارص
شخصيته ،وكذلك البيان القوي بام فيه من عنارص الطبع والصناعة مجي ًعا ...وإنه ملن

( ((1جورج جرداق ،ج ،5ص.844
( ((1جورج جرداق ،ج ،3ص.529
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الصعب أن جتد يف شخصيات التاريخ من اجتمعت لديه كل هذه الرشوط التي جتعل من
صاحبها خطي ًبا ًّ
فذا ،غري عيل بن أيب طالب ونفر من اخللق قليل ،وما عليك إلاَّ استعراض
هذه الرشوط ،ثم استعراض مشاهري اخلطباء يف العاملني الرشقي والغريب ،لكي تدرك أن
قولنا هذا صحيح ال غلو فيه»(.((1

خامسا :عظمة اإلمام
ً

ما من أحد من املعارصين فاق جرداق يف احلديث عن عظمة اإلمام ،وقد ظل يصفه
مرارا بالعظيم ،وعده عظيم طائفة العظامء يف الرشق ،بل إن كتابه من أوله إىل آخره جاء
ً
لتأكيد عظمة اإلمام ،وإلثبات كام يقول «أن يف تارخينا صفحات رائعة من اإلرشاق اإلنساين
العظيم ،ترشفنا كعرب كام تضيف رش ًفا إىل تاريخ اإلنسان»(.((1

وقبل أن يتطرق جرداق إىل جوانب من عظمة اإلمام ،لفت االنتباه إىل مالحظة رأى
فيها غبنًا بحق اإلمام حصلت يف أكثر املؤلفات التي دونت عنه وفيه ،وحسب قوله« :أليس
من الغبن أن يدور احلديث يف أكثر املؤلفات املوضوعة عن ابن أيب طالب حول موضوعات
تكاد تنحرص يف واحد يدور فيه كل بحث وكل جدال ،وهو إن جاوزه فللكالم عىل الرضب
بالسيوف حتى تتقوس والطعن بالرماح حتى تتقصف ،ثم عن مقاتليه تنحط عليهم الطري
ومتزقهم سباع األرض؟ إن هلذه األمور موضو ًعا يف تاريخ عيل وال ريب ،ألن
من السامء ّ
أخبارها انحرست عن ألف قضية وقضية يف التاريخ البعيد ،ولكن جوانب العظمة احلقيقية
يف ابن أيب طالب أكثر من ذلك ،وهي إن درست فلكي تتوضح بعض اخلفايا التارخيية يف
حياة الرجل وحياة معارصيه ،ال لكي يدور عىل حمورها كل بحث وكل نقاش»(.((1

ومن تلميحات جرداق بعظمة اإلمام ،تساءل قائلاً « :هل عرفت من اخللق عظيماً
يلتقي مع املفكرين بسمو فكرهم ،ومع اخليرّ ين بحبهم العميق للخري ،ومع العلامء بعلمهم،
ومع الباحثني بتنقيبهم ،ومع ذوي املودة بموداهتم ،ومع الزهاد بزهدهم ،ومع املصلحني
بإصالحهم ،ومع املتأملني بآالمهم ،ومع املظلومني بمشاعرهم ومتردهم ،ومع األدباء
بأدهبم ،ومع األبطال ببطوالهتم ،ومع الشهداء بشهادهتم ،ومع كل إنسانية بام يرشفها
ويرفع من شأهنا ،ثم إن له يف كل ذلك فضل القول الناتج عن العمل ،والتضحية املتصلة
( ((1جورج جرداق ،ج ،3ص.533-532
( ((1جورج جرداق ،ج ،1ص.11
( ((1جورج جرداق ،ج ،1ص.14
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بالتضحية ،والسابقة يف الزمان!»(.((1

وعىل هذا النسق من التلميح بعظمة اإلمام ،تساءل جرداق كذلك قائلاً « :هل
عرفت عقلاً كهذا العقل ،وعلماً كهذا العلم ،وبالغة كهذه البالغة ،وشجاعة كهذه
الشجاعة ،تكتمل من احلنان بام ال يعرف حدو ًدا حتى ليبهرك هذا القدر من احلنان كام
يبهرك ذلك القدر من املزايا تلتقي مجي ًعا وتتحد يف رجل من أبناء آدم وحواء ،فإذا هو العامل
املفكر األديب اإلداري احلاكم القائد الذي يرتك الناس واحلكام وذوي املطامع واجليوش
يتآمرون به ،ليقبل عليك فيهز فيك مشاعر اإلنسان الذي له عواطف وأفكار ،فيهمس يف
قلبك هذه النجوى الرائعة بام فيها من حرارة العاطفة الكريمة قائلاً « :فقد األحبة غربة»،
عمن ظلمك،
أو «ال تشمت باملصائب» ،أو «ليكن دنوك من الناس لينًا ورمحة» ،أو
ُ
«واعف َّ
ِ
وأعط من حرمكِ ،
(((2
وص ْل من قطعك ،وال تبغض من أبغضك»» .
وبعد أن تتبع جرداق جوانب من عظمة اإلمام ،ختم قائلاً « :أعرفت هذا العظيم أم
مل تعرفه ،فالتاريخ واحلقيقة يشهدان أنه الضمري العمالق ،الشهيد أبو الشهداء عيل بن أيب
طالب صوت العدالة اإلنسانية ،وشخصية الرشق اخلالدة»(.((2

هذه كانت بعض اإلشارات البارزة التي جتيب عن سؤال :ملاذا اختار جرداق عل ًّيا
بالذات ودون سواه؟ وملاذا عدَّ ه صوت العدالة اإلنسانية؟ ويف الكتاب الكثري من اإلشارات
الدالة عىل ذلك ،ويف املحور اآليت تتجىل بعض هذه اإلشارات.

-4اإلمام والفكر اإلنساين

حاول جرداق أن يقدّ م صورة نموذجية تكون جديدة لإلمام تليق به سري ًة وترا ًثا،
وتضعه يف قلب األفق اإلنساين ،ويف ساحة الفكر اإلنساين ،بوصفه عظيماً من عظامء
خيص طائفة من البرش وال قو ًما دون قوم ،فعيل
اإلنسانية ،والعظيم احلق يف نظر جرداق ال ّ
عظيم طائفة العظامء يف الرشق.
أقدم جرداق عىل هذه اخلطوة وكان واث ًقا أنه سيضيف شي ًئا مهماً  ،مقد ًما للفكر
نموذجا خلاَّ ًقا وعظيماً  ،بإمكان اإلنسانية كافة ويف مراحلها املختلفة التع ّلم منه،
اإلنساين
ً
( ((1جورج جرداق ،ج ،1ص.41
( ((2جورج جرداق ،ج ،1ص.41
( ((2جورج جرداق ،ج ،1ص.42
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والتواصل معه ،داع ًيا لالرتباط به ،والتعرف عليه ،باعتباره من العبقريات الكربى يف
التاريخ ،معرت ًفا له بالريادة يف عرصه بعد العرص النبوي وما بعد عرصه ،وبقي وما زال
يمثل نب ًعا خلاَّ ًقا ال نظري له وال مثيل.

وأراد جرداق من هذه املحاولة خت ّطي النطاق العريب مرتق ًيا إىل النطاق العاملي،
وحسب قوله« :إننا إذ ننطلق من النطاق العريب إىل النطاق العاملي الوسيع ،ومن حدود
الزمان العريب املقيد بتارخيني متقاربني إىل حدود الزمان العاملي الذي يشمل بدء وجود
اإلنسان حتى عرص النهضة يف أوروبا ،والذي عاش فيه عباقرة عظام ،وسنّت دساتري،
وقامت ثورات اجتامعية وأخالقية وسياسية ،ال بد لنا أن ندرك أن البن أيب طالب مكانة
بني هؤالء األفذاذ أصحاب الدساتري ،وحمدثي الثورات ،فام هي هذه املكانة؟ وما هو حمل
الرجل بني أولئك الرجال؟»(.((2

ويف هذا النطاق ،وهلذا الغرض جاءت موضوعات الكتاب ،التي تناولت أربع
قضايا كربى هي من صميم الفكر اإلنساين ،وبحسب ترتيبها هي:

أولاً  :اإلمام وحقوق اإلنسان

لعل جرداق من أسبق الذين لفتوا االنتباه إىل مثل هذه املقاربة بني اإلمام ومسألة
مسجلاً موق ًعا رياد ًّيا يف تاريخ
دون كتا ًبا يف هذا الشأن،
ّ
حقوق اإلنسان ،وقد يكون أول من ّ
تطور األدب العلوي احلديث ،فا ًحتا به أف ًقا جديدً ا ،ومع ّبدً ا طري ًقا لآلخرين الذين سلكوه
كثريا من بعده ،فقد تطورت فيام بعد وتراكمت الدراسات حول هذه املقاربة.
ً

تعرف عىل اإلمام ومرياثه األديب والفكري أن
كان من السهولة عىل جرداق الذي ّ
مفتتحا هبا كتابه
يتنبه هلذه املسألة ،ويعطيها هذه األمهية ،وخيتارها لتكون يف املرتبة األوىل،
ً
املوسوعي.
ومسألة حقوق اإلنسان ليست حارضة يف سرية اإلمام وتراثه فحسب ،وإنام هي
متجلية وشفافة يف هذا الرتاث العلوي اخللاَّ ق ،بشكل ال يقارن بغريه بعد النبي حممد K
عىل اإلطالق.

ويف نظر جرداق أن اإلمام له شأن يف تاريخ حقوق اإلنسان ،جاز ًما هبذا الرأي
وواث ًقا ،وساع ًيا لرتسيخ هذه احلقيقة يف ساحة الفكر اإلنساين احلديث ،وحسب قوله:
( ((2جورج جرداق ،ج ،1ص.14
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«قد كان لعيل بن أيب طالب يف تاريخ حقوق اإلنسان شأن أي شأن ،وآراؤه فيها تتصل
اتصالاً
كثريا باإلسالم يوم ذاك ،وهي تدور عىل حمور من رفع االستبداد ،والقضاء عىل
ً
التفاوت الطبقي بني الناس ،ومن عرف عيل بن أيب طالب وموقفه من قضايا املجتمع أدرك
أنه السيف املس ّلط عىل رقاب املستبدين الطغاة ،وأنه الساعي يف تركيز العدالة االجتامعية
بآرائه وأدبه وحكومته وسياسته ،وبكل موقف له ممن يتجاوزون احلقوق العامة إىل امتهان
اجلامعة واالستهتار بمصاحلها ،وتأسيس األجماد عىل الكواهل املتعبة»(.((2

وليس باستطاعة العلوم االجتامعية احلديثة يف نظر جرداق ،إلاَّ تأييد ما جاء عن
اإلمام من آراء وأصول تتع ّلق بحقوق اإلنسان ،ونص عىل ذلك قائلاً « :لإلمام عيل بن أيب
طالب يف حقوق اإلنسان وغاية املجتمع أصول وآراء متتد هلا يف األرض جذور وتعلو هلا
فروع ،أما العلوم االجتامعية احلديثة فام كانت إلاَّ لتؤ ّيد معظم هذه اآلراء وهذه األصول،
ومهام اختذت العلوم االجتامعية من صور وأشكال ،ومهام اختلف عليها من مسميات ،فإن
ع ّلتها واحدة وغايتها واحدة كذلك ،ومها رفع الغبن واالستبداد عن كاهل اجلامعات .ثم
بناء املجتمع عىل أسس أصلح حتفظ لإلنسان حقوقه يف العيش وكرامته كإنسان ،وحمورها
حرية القول والعمل ضمن نطاق يفيد وال ييسء ،وختضع هذه العلوم لظروف معينة من
الزمان واملكان هلا األثر األول يف تكوينها عىل هذا النحو أو ذاك»(.((2

ثان ًيا :اإلمام والثورة الفرنسية

قارب جرداق العالقة بني اإلمام ومسألة حقوق اإلنسان من زاويتني ،زاوية خاصة
تتع ّلق هبذه العالقة يف نطاقها العريب واإلسالمي ،وزاوية عامة تتع ّلق هبذه العالقة يف النطاق
اإلنساين.
الزاوية اخلاصة كانت موضوع القسم األول ،وفيه حاول جرداق مقاربة مسألة
حقوق اإلنسان استنا ًدا إىل سرية اإلمام ونصوصه وكيف جت ّلت يف تربيته وأخالقه وأدبه،
وكيف ظهرت يف مواقفه وأقواله مربزة عناوين احلقوق واحلرية والعدالة واملساواة وغريها.

أما الزاوية العامة فكانت موضوع القسم الثاين ،وفيه حاول جرداق مقاربة مسألة
حقوق اإلنسان من جهة املقارنة بني نصوص اإلمام ومبادئ الثورة الفرنسية حلقوق
اإلنسان يف ناحية ،وبني نصوص اإلمام واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف ناحية أخرى،
( ((2جورج جرداق ،ج ،1ص.88
( ((2املصدر نفسه ،ج ،1ص.87
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لكون أن اإلمام يف نظر جرداق يمثل أحد عظامء اإلنسانية الذين أسهموا يف اإلعالن عن
حقوق اإلنسان.
اعتنى جرداق بالثورة الفرنسية ألنه يرى يف مبادئها جتميع ما يف اإلنسانيات من جليل
يف معنى حقوق اإلنسان ،ولكوهنا م ّثلت حمطة مهمة يف تاريخ تطور فكرة حقوق اإلنسان،
إذ عرفت بإعالهنا الشهري املوسوم بتسمية (إعالن حقوق اإلنسان واملواطن) الصادر عن
واملكون من سبعة عرش مادة.
اجلمعية التأسيسية سنة 1789م،
ّ

جاءت هذه املقاربة من جرداق مرتكزة عىل حجة وصفها باحلجة الكربى ،لكوهنا
من املقاربات غري املألوفة ،وتقع بعيدة عن اخليال ،وال ختطر عىل البال ،فمن الذي يتن ّبه
ملقاربة بني اإلمام والثورة الفرنسية ،ومن يقرتب من هذه املقاربة يتلمس احلاجة لتوثيقها
حتر ًيا لعلمية البحث وموضوعيته.
باحلجة أو احلجج ّ

وعن هذه احلجة الكربى قال جرداق« :وحجتنا الكربى يف هذه املقاربة ليست
حيا هذه
عثورنا عىل عبارة هنا وعبارة هناك البن أيب طالب تقابل يف املعنى
ً
تلميحا أو ترص ً
العبارة أو تلك من املبادئ السبعة عرش التي تتألف منها وثيقة حقوق اإلنسان الفرنسية،
والتي هي نتاج عمل اإلنسانية املشرتك خالل عصور التاريخ مجلة ،فتلك حجة واهية يف
أكثر األحوال ...وإنام حجتنا هي ما نراه يف ابن أيب طالب من متاسك تام يف الشخصية جيعل
مفكرا ذا أصول متالزمة وفروع منظمة االجتاه ...وهذا التامسك يف شخصية ابن أيب
منه
ً
طالب واضح ساطع يف هذا التامزج املطلق بني تعاليمه وعهوده وخطبه ووصاياه ،وبني
مسلكه مع نفسه ومع الناس ...كان حييا فكرته بقلبه وبدمه قبل أن تصبح فكرة مصوغة
بألفاظ وتعابري ،فإذا هي تنبثق عن حياته ومسلكه انبثا ًقا طبيع ًّيا صاف ًيا ال يد فيه للصنعة ،وال
عمل فيه حلمل النفس عىل ما ال تطيق ،وهذه احلقيقة عنه هي التي تبعد اجلفاف عن تعاليمه
ودستوره ،وتكسبها حرارة وحنانًا حتى لكأهنا حديث األب إىل ابنه أو مناجاة املرء لنفسه،
فهي بذلك ليست من صنع العقل وحده ،بل يشرتك فيه إبداعها العقل واخليال والعاطفة
الدافئة احلنون ،وتلك من آيات ابن أيب طالب»(.((2
وبعد أن تتبع جرداق املبادئ السبعة عرش لوثيقة حقوق اإلنسان الفرنسية ،متبو ًعا
ٌّ
كل منها بام أعطاه اإلمام من أصول توافقها يف املعنى ،ومن نصوص ترادفها أو متاشيها يف
الغاية ،بعد هذا التتبع خلص جرداق إىل نتيجة مهمة قررها قائلاً « :وإخالك قد أدركت
ووعيت أن هذه املبادئ التي عاشها أدباء اإلنسانية ،ومل تأخذ صيغتها القريبة من الكامل
( ((2املصدر نفسه ،ج ،2ص.326
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إلاَّ يف عقول أدباء الثورة الكربى ويف قلوهبم ،إنام هي مبادئ فكّر هبا منذ أربعة عرش قرنًا،
جوهرا يف كل
عمالق العقل العريب عيل بن أيب طالب ،وصاغها رصحية تعلن عن ذاهتا
ً
وجوهرا يف أكثر األحيان! وإن يف هذا الواقع ما يربز لنا قيمة ابن أيب طالب
ونصا
حنيًّ ،
ً
خريا
بمقياس العظمة احلقيقية ،عظمة اإلنسان الذي يفكر عمي ًقا ،ويعمل صاد ًقا ،وحييا ً
آثارا إن إجريتها عىل حمك العقل شمخت وتعالت،
ويموت شهيدً ا ،ويرتك يف كل حاالته ً
وإن أجريت عليها مقاييس احلنان اإلنساين انتفضت وعاشت»(.((2

بعد هذه املحطة التي ترتد إىل أخريات القرن الثامن عرش امليالدي ،حتول جرداق
إىل املحطة األهم واألحدث زمنا مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف أخريات
النصف األول من القرن العرشين ،الذي ث ّبته جرداق يف هذا اجلزء من كتابه ،داف ًعا القارئ
لريى بنفسه إن كان هنالك من فرق أسايس بني املذهب العلوي يف احلقوق العامة وهذه
الوثيقة ،ثم ليدرك أين يستقر هذا الفرق وما هي أسبابه!

ومن جهته يرى جرداق أنه يصعب عىل املرء أن جيد اختال ًفا بني املذهب العلوي
وهذه الوثيقة الدولية من حيث الروح العامة ،أما الفوارق يف الفروع ثم يف الصيغ فهي
حمتومة يف نظره مع اختالف الزمان ،أما األسس فليس من أساس يف هذه الوثيقة إلاَّ وجتد له
مثيلاً يف دستور ابن أيب طالب ،بل جتد يف دستوره ما يعلو ويزيد(.((2

ّ
ويتلخص عنده يف
والفارق الرئييس يف نظر جرداق إنام يتع ّلق يف جهة الواضعني،
أربع نقاط هي:
أول :أن الوثيقة الدولية إلعالن حقوق اإلنسان وضعها ألوف املفكرين ينتمون
ملعظم دول األرض أو هلا مجيعا ،فيام وضع الدستور العلوي عبقري واحد هو عيل بن أيب
طالب.
ثان ًيا :أن عل ًّيا يسبق واضعي هذه الوثيقة ببضعة عرش قرنًا.

عجيجا فار ًغا
ثال ًثا :أن واضعي هذه الوثيقة ،أو جامعي رشوطها قد ملؤوا الدنيا
ً
حول ما صنعوا وما يصنعون ،وأكثروا من الدعاوة ألنفسهم عىل صورة ينفر منها الصدق
محلوه ألف منة وألف محل
والذوق مجي ًعا ،وأزعجوا اإلنسان بمظاهر غرورهم وما إليه ،و ّ
ِ
يستعل ومل يستكرب بل رجا اهلل
ثقيل .فيام تواضع ابن أيب طالب للناس ورب العاملني فلم
( ((2املصدر نفسه ،ج ،2ص.387
( ((2املصدر نفسه ،ج ،2ص.389

28

دراسات وأحباث

والناس يف أن يغفروا له ما عمل وما مل يعمل!

راب ًعا :أن معظم هذه الدول املتحدة التي أسهمت يف وضع وثيقة حقوق اإلنسان،
واعرتفت هبا ،هي التي تسلب اإلنسان حقوقه ،فينترش جنودها يف كل ميدان متزي ًقا هلذه
مزق ابن أيب طالب صور االستبداد واالستئثار حيث
الوثيقة
وهدرا هلذه احلقوق ،فيام ّ
ً
وسوى هبا
ح ّطت له قدم ،وحيث ُسمع له قول ،وحيث أرشق سيفه مع نور الشمس،
َّ
األرض ّ
ومشى عليها األقدام ،ثم قىض شهيد الدفاع عن حقوق األفراد واجلامعات بعد أن
استشهد يف حياته ألف مرة!(.((2
وما إن أكمل جرداق هذه املقابلة أو املقارنة بني املذهب العلوي يف احلقوق وبني
مبادئ الوثيقتني الفرنسية الدولية حلقوق اإلنسان ،حتى بدا له التنبيه بأن أصالة النظر
والتفكري عند اإلمام ال تقف عند هذا احلد ،بل إهنا جتاوزت إىل ما هو أبعد من تلك
الوثيقتني ،وحسب قوله« :ال بد أن نذكر القارئ العريب بأن عمالق تارخينا مل تقف به أصالته
صورناه ،بل جتاوزت به إىل ما هو أبعد من
األصيلة يف النظر والتفكري عند هذا احلد الذي ّ
هاتني الوثيقتني ،من تقرير حقائق اجتامعية ظل املفكّرون بعيدين عن إدراكها حتى أواسط
القرن التاسع عرش ،أو قل حتى أوائل القرن العرشين ،كام ظل كثري من البرش بعيدين عن
أن ينظروا فيها كحقائق صحيحة حتى يومنا هذا»(.((2

ثال ًثا :اإلمام وسقراط

لعل األرجح يف هذه املقارنة بني اإلمام وسقراط أهنا األوىل من نوعها يف تاريخ
األدب العريب احلديث واملعارص ،ولعلها األوىل كذلك يف تاريخ األدب اإلنساين احلديث
عامة ،وإن مل تكن األوىل فهي من أنضج املقارنات وأعمقها.

كثريا وهم الذين
وقد ال تثري هذه املقارنة دهشة العرب والرشقيني أو تلفت انتباههم ً
كثريا فهم الذين
ال يثري سقراط دهشتهم عادة ،لكنها تثري دهشة الغربيني وتلفت انتباههم ً
يثري سقراط دهشتهم عادة ،وقد تدفعهم مثل هذه املقارنة لطرح تساؤل غريب عليهم حول
من هو :عيل بن أيب طالب الذي وضعته هذه املقارنة إىل صف سقراط احلكيم؟.
وليس من السهولة عىل ما يبدو التن ّبه ملثل هذه املقارنة ،كام ليس من السهولة كذلك
َ
َ
سقراط
سقراط بالقدر الكايف ،ومن يعرف
اإلقدام عليها؛ ألن من يعرف عل ًّيا قد ال يعرف
( ((2املصدر نفسه ،ج ،2ص.390
( ((2املصدر نفسه ،ج ،2ص.395
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قد ال يعرف عل ًّيا بالقدر الكايف ،ومن يعرفهام م ًعا قد ال جيد راب ًطا جيمع بينهام ،فأين عامل عيل
من عامل سقراط! فال الدين جامع بينهام وال الزمان وال املكان ،وكل واحد منهام له سريته
الفارقة واملغايرة ،وإن مجعت بينهام الشهادة ،فعيل شهيد الدين وسقراط شهيد الفلسفة.

أما جرداق فقد تن ّبه هلذه املقارنة بذكائه وفطنته؛ ألنه أراد أن ينقل اإلمام إىل ساحة
الفكر اإلنساين ،داف ًعا هبذا الفكر لالقرتاب من عامل اإلمام صاحب العبقرية اخللاّ قة،
ومعر ًفا له بعظيم يثري الدهشة بحكمته كام أثار سقراط دهشة بحكمته ،وكأن لسان حاله
ّ
خماط ًبا أصحاب هذا الفكر قائلاً  :عليكم أن تتعرفوا عىل عيل حكيم الكوفة كام تعرفتم من
قبل عىل سقراط حكيم أثينا ،وإذا كان لديكم سقراط العظيم يف الغرب فلدينا عيل العظيم
خاصا بقومه وال بأمته وال بزمانه ومكانه ،وإنام
يف الرشق! وكل عظيم يف نظر جرداق ليس ًّ
هو لإلنسانية كافة ،وهكذا هو عيل اإلمام!

مل يذكر جرداق أنه أول من أقدم عىل هذه املقارنة بني عظيم الكوفة وعظيم أثينا
حسب وصفه ،لكنه مل يذكر أحدً ا سبقه إليها ،ولو كان هناك من سبقه فعلاً ألشار إليه،
وظهر عليه أنه تعامل مع هذه املقارنة كام لو أنه أول من طرقها وأول من تن ّبه إليها ،ودل
عىل ذلك التساؤل الذي طرحه يف مفتتح احلديث عن هذه املقارنة قائلاً  :قد يتساءل املرء
ومن حقه أن يتساءل :ملاذا نتحدث عن سقراط ونحن نسوق الكالم عىل ابن أيب طالب وما
عارص سقراط عل ًّيا وما كان عرب ًّيا وال مسلماً أو مسيح ًّيا ،بل تقدمه يف الزمان وكان إغريق ًّيا
وثن ًّيا!

ومن جهته يرى جرداق أنه خاض يف هذا احلديث عمدً ا ،إلظهار أمر مل نتعود عليه
كون أن احلقيقة واحدة ،وحسب قوله« :إنا عمدنا إىل هذا احلديث عمدً ا؛ ألن سقراط مل
يعارص عل ًّيا ومل يكن عرب ًّيا وال مسلماً أو مسيح ًّيا! وما ذاك إلاَّ إلظهار أمر مل نتعود بعد أن
كثريا وهو أن احلقيقة واحدة ،وأهنا ال تدنو منا وال تبعد عنا بمقاييس العصور
نتمرس به ً
واجلنسيات واألديان ،وعىل ذلك يكون سقراط العظيم ً
يلف كل عرص
أخا لعيل العظيم بام ُّ
وكل جنسية وكل دين ،أال وهو اإلنسانية املؤمنة باإلنسان املبدع ،وقيم احلياة الثابتة ،وخري
الوجود الشامل ...وإن عل ًّيا وسقراط وإن باعدت بينهام ظروف ومناسبات وأزمان،
لتجمع بينهام آفاق الكاملني من أبناء آدم وحواء ،أولئك الذين ما عملوا عملاً إلاَّ رأينا
املتفوق العظيم يف كل أرض ،وما قالوا قولاً إلاَّ أصغينا فيه إىل ضمري
فيه صورة اإلنسان
ّ
اإلنسان املتحد بعدالة الوجود وقيم احلياة»(.((3
( ((3املصدر نفسه ،ج ،3ص.447
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وعىل طريقة الفارايب يف اجلمع بني احلكيمني أفالطون وأرسطو ،حاول جرداق
ناظرا إىل أن
اجلمع بني حكيم الكوفة وحكيم أثينا ،استنا ًدا إىل اتفاق وجده يف حكمتهامً ،
اخلطوط العامة لفلسفة سقراط مبنية عىل األصل األول يف فلسفته ،ويعني به قول سقراط:
«اعرف نفسك بنفسك» ،أمام هذا األصل األول تساءل جرداق :هل نجد مثل هذا األساس
يف أعامق احلكمة العلوية ،ويف روح التعاليم التي نرشها عيل بن أيب طالب؟ ثم هل يتفق
احلكيامن يف التفاصيل األخالقية أم خيتلفان؟
ومن دون مبالغة ،وبعيدً ا عن إنزال األمور يف غري منازهلا ،يرى جرداق أن «األساس
األصل يف فلسفة سقراط ومذهبه إنام عرفه عيل بن أيب طالب معرفة ال تقل خطورة يف
نتائجها عنده ،عماَّ هي عليه عند حكيم األغارقة ،وقد حيسب أننا نبالغ أو ننزل األمور غري
منازهلا إذا قلنا :إن هذه النتائج كانت واحدة عند احلكيمني يف معنى األخالق ،مع فارق
واحد يف شكل املنهج الذي ارتضاه لنفسه كل منهام ال يف جوهره وغايته!»(.((3

وقد وجد جرداق أن قول سقراط املؤسس لفلسفته« :اعرف نفسك بنفسك»،
يقابله ويوافقه قول اإلمام« :حاسب نفسك بنفسك» ،مضي ًفا أن ما قصده اإلمام يف هذا
القول يطابق ما قصده سقراط يف قوله ،ودل عىل ذلك -يف نظره -قول كثري أطلقه اإلمام
يتصل بقول سقراط مبنى ومعنى ،مع إشارات رصحية إىل النتائج العملية التي ترتتب عىل
مضموهنا ،ويرى جرداق أن «هذه اإلشارات الرصحية إن مل يتّبع صاحبها خطة التدرج
والتنظيم التي اتّبعها حكيم األغارقة ،ألعذار مقبولة ،فإن فيها معناها وروحها وغايتها
مجي ًعا»(.((3

راب ًعا :اإلمام والعروبة

عند النظر يف هذه املقاربة ،يمكن الكشف عن ثالثة أمور جوهرية لعلها أهم ما
حاول جرداق التأكيد عليها لتظهر العروبة باملظهر اإلنساين اخللاَّ ق ،هذه األمور الثالثة
هي:

أول :العروبة والبعد اإلنساين ،يرى جرداق أن العروبة ال يمكن أن تكون واق ًعا إلاَّ
إذا كان خطها العام خ ًّطا إنسان ًّيا ال غبار عليه ،وال يمكن للمرء أن خيدم العروبة إذا حاد
بمنهجه عن املعاين اإلنسانية العامة.
( ((3املصدر نفسه ،ج ،3ص.479
( ((3املصدر نفسه ،ج ،3ص.480

جورج جرداق ..ملاذا اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانية؟

31

وإلغناء العروبة هبذا البعد اإلنساين ،تتأكَّد احلاجة -يف نظر جرداق -ربط العروبة
جيسم أكثر النواحي
باإلمام باعتباره يمثل الصيغة العاملية للشخصية العربية ،وكونه ّ
اإلنسانية اإلجيابية التي أدركها مفكرو العرب يف تارخيهم الطويل.
ثان ًيا :العروبة بني النهج األموي والنهج العلوي ،انتقد جرداق حماولة بعض ربط
تعصب للعرب،
العروبة بالنهج األموي وحتديدً ا بشخص معاوية بن أيب سفيان لكونه ّ
معز ًزا هبذا التفاضل فكرة العروبة.
وأظهر ميلاً للعنرص العريب مقابل األجناس األخرىّ ،

ويف هذا السياق تساءل جرداق قائلاً « :من الذي يمثل األصالة اإلنسانية يف الشخصية
وجيسم املعاين اإلنسانية يف القومية العربية ،أو قل :من الذي يرسم اخلط السيايس
العربية،
ّ
املتعصب للعروبة
واالجتامعي للقومية العربية كام جيب أن تكون؟ أهو معاوية بن أيب سفيان
ّ
عىل زعم الزاعمني ،والقائل لوالته :احلبوا من دم العرب مالاً وجيئوين به ،أم عيل بن أيب
يفضل مرشو ًفا عىل رشيف ،وال قرش ًّيا
يتعصب لعنرص أو لعرق ،والذي مل ّ
طالب الذي مل ّ
عىل أعرايب ،والقائل لوالته :ارفعوا كل رضيبة عن العرب إلاَّ أن يكونوا يف يرس ونعيم،
ويدفعوا مما يفيض عن حاجاهتم ،واعملوا عىل رفع احلاجة والفقر حتى يتساوى الناس يف
اخلري؟»(.((3

مفر ًقا بني النهجيني واألسلوبني قائلاً « :بمثل
أمام هذا التساؤل يرى جرداق ّ
األسلوب السفياين تنهار الشعوب ،وتنحرف األحاسيس الوطنية ،ويمسخ معنى القومية،
ألنه أسلوب غري إنساين يف أصوله وغاياته ،وبمثل األسلوب العلوي تنهض األمم وتتالقى
وتتعاون ،وتستقيم املشاعر الوطنية ،وتسمو املعاين القومية ،ألنه أسلوب إنساين يف ينابيعه
وجماريه ومصباته»(.((3

وتتمة لرأيه انتقد جرداق مدح بعض عصبية األمويني وميلهم إىل إيثار العنرص
ّ
شارحا نقده قائلاً  :إن «يف هذه العصبية إساءة كربى إىل فكرة العروبة،
العريب عىل غريهم،
ً
فإذا اعتربنا أن هؤالء املوايل ليسوا عر ًبا ،وأننا ال نريد أن يكونوا عر ًبا ،فليست القومية
استعامرا وال ظلماً وال غص ًبا ،بل هي تعاون وأخذ
السليمة من هذا اجلانب استعبا ًدا وال
ً
وعطاء .والقومية التي ال تعطي مكتوب عليها الفناء ،كتلك التي ال تأخذ سواء بسواء!
وإذا اعتربنا أن هؤالء املوايل عرب ،وهم عرب استنا ًدا إىل املفهوم الصحيح للقومية كام
رأيناه يف الفصول السابقة ،وإىل حقيقة املوايل الذين اندجموا بالشخصية العربية وأخذوا

( ((3املصدر نفسه ،ج ،5ص.854
( ((3املصدر نفسه ،ج ،5ص.855
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منها وأعطوها ،وساكنوا العرب وبنوا وإياهم جمتم ًعا واحدً ا ،ثم أنتجوا أروع ما يف الرتاث
الفكري العريب ،فليست القومية من هذا اجلانب استئساد فئة من القوم عىل فئة ،وال استئثار
طبقة من الناس باخلريات دون طبقة ،وال حتكم قوي بضعيف ،وال إقامة جمتمع عىل أساس
من اآلكل واملأكول!»(.((3

من جانب آخر يرى جرداق «أن السياسة األموية يف حقيقتها ليست سياسة عربية،
حتى وال سياسة قبلية ،وإنام هي سياسة أرسة من العرب تريد أن حتكم العرب واملوايل،
وتنهب خرياهتم وتأكلهم مجي ًعا ،فإذا هم متساوون من حيث إهنم أدوات إنتاج هلذه األرسة.
وهي سياسة ترتكز يف الدرجة األوىل عىل مجع املال والقوة والسلطان يف يد واحدة ،يمكنها
أن تسند من يواليها ويؤيدها من العرب واملوايل ،وتبطش بمن يعارضها ،وختنق املجموعة
الفقرية من اجلانبني هن ًبا ملا حتت أيدهيا من املال والغالل ،فهي من هذه الناحية سياسة طبقية
خالصة»(.((3
ثال ًثا :العروبة وآفة االستبداد ،يف نظر جرداق إن «االستبداد هو آفة القومية الكربى،
ألنه آفة إنسانية ،وال يستطيع أن يكون قوم ًّيا من ال يكون إنسان ًّيا ،كام أنه ال يكون إنسان ًّيا
من ال يكون قوم ًّيا ،رشيطة أن تكون ركيزة قوميته األوىل العمل من أجل رفع احلاجة عن
الناس الذين يتألف منهم القوم ،متهيدً ا إلشاعة الفضائل اإلنسانية التي تعطي هذه القومية
معناها اجلميل وقيمتها الصحيحة»(.((3

هذه اآلفة التي يصفها جرداق باآلفة الكربى ،تعزز يف تصوره ربط العروبة باإلمام،
وحسب قوله« :والذي يعرف ما عاناه العرب يف تارخيهم الطويل من ويالت االستبداد
السيايس ،يدرك ما يف هنج عيل من مجيل الروابط بني السلطة والشعب ،وما فيه من خري
احلاكم واملحكوم عىل السواء»(.((3

من يتأ ّمل يف هذه األمور الثالثة ،يدرك أن جرداق قد قدم رؤية مهمة بإمكاهنا
اإلسهام يف جتديد فكرة العروبة وحتديثها وأنسنتها ،وتستحق هذه الرؤية انتباها جا ًّدا ،وهي
جديرة بالنقاش املركز واملعمق.
حترت تكوين املعرفة بأطروحة جرداق حول
هذه كانت مطالعة استطالعية وحتليلية ّ

( ((3املصدر نفسه ،ج.902 ،5
( ((3املصدر نفسه ،ج ،5ص.902
( ((3املصدر نفسه ،ج ،5ص.904
( ((3املصدر نفسه ،ج ،5ص.847
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اإلمام كام ظهرت وجت ّلت يف كتابه املوسوعي الكبري والبديع (اإلمام عيل صوت العدالة
اإلنسانية).

-5مالحظات ونقد

بقي كتاب جرداق لزمن يتخ ّطى نصف قرن بعيدً ا تقري ًبا عن النقد والنظر النقدي
مع شهرته الواسعة ،وأحاطت به هالة كبرية من الثناء واإلعجاب رصفته عن التناول
النقدي ،وأبعدته عن دائرة النقد ،كام أن حجم الكتاب الكمي الذي فاق ألف صفحة
بأجزائه اخلمسة ص ّعب عىل الكثريين متابعة الكتاب إىل هنايته ومطالعته كاملاً  ،وهذا هو
تعرفوا عىل
حال معظم املؤلفات الكبرية واملوسوعات التي تتكون من أجزاء عدة ،فالذين ّ
كتاب جرداق كثريون ،لكن الذين طالعوا الكتاب كاملاً أظن أهنم قليلون جدًّ ا ،ومن دون
املطالعة الكاملة ال تتكشف الصورة النقدية الدقيقة للكتاب.

متهد الطريق ،وتشجع عىل حماوالت
جمرد لفتات نقدية عامة ،لعلها ّ
ما سأطرحه هو ّ
أخرى تكون أكثر تفصيلاً وتوس ًعا ،من هذه املالحظات النقدية:

أول :ظهر عىل كتاب جرداق ما يمكن تسميته بفائض الكالم ،ونعني به أن الكتاب
احتوى عىل كم غري قليل من الكالم كان باإلمكان االستغناء عنه لعدم احلاجة الرضورية
إليه ،خاصة وأن الكتاب ليس من نمط املؤلفات الصغرية أو املوجزة التي يمكن التسامح
ربا حلجمها الصغري ،وإنام هو من نمط املؤلفات
معها يف هذه الناحية ،وغض النظر عنها ج ً
الكبرية املكونة من أجزاء عدة التي تلفت االنتباه بشدة إىل مثل هذه املالحظة عند حصوهلا.
تتكرر مرات عدة ،وحتصل بطريقة موسعة فيها من
وتتأكد هذه املالحظة وتشتد حني ّ
اإلسهاب الذي ال يقترص عىل بضعه أسطر ،وإنام يتخطى الصفحات الطوال.

من األمثلة الدالة عىل ذلك ،أراد جرداق أن يميز أسلوبه يف تناول بعض قضايا تارخينا
عن أسلوب اآلخرين ،ليثبت أنه كان بعيدً ا عن األسلوب املتز ّمت الذي يسعى أصحابه ألن
وتوضيحا للمقصود هبذا األسلوب املتز ّمت أشار جرداق لبعض
جيعلوا من كل حبة قبة،
ً
املؤلفني منتخ ًبا قضايا تارخيية عدة بعيدة عن موضوع الكتاب وأطروحته ،وكان من أمثلته
عىل قضية الرق يف اإلسالم ،كتاب الباحث املرصي أستاذ التاريخ اإلسالمي الدكتور حممد
الطيب النجار صاحب كتاب (املوايل يف العرص األموي) ،الذي رأى فيه جرداق مثالاً
عوضا عن أن يوجزوا ،ويواربون
ألولئك الذين قال عنهم إهنم يطيلون« :احلديث املتكرر ً
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حيث جيب أن يصارحوا ،ويعقدون األمور البسيطة حتى ختال أن األمر قد التوى عليهم
وعىل القارئ سواء بسواء»(.((3

واملفارقة أن جرداق الذي تن ّبه هلذه املالحظة ،فإنه توسع يف عرض رأي الدكتور
فائضا كالمه عن احلاجة ألنه جمرد مثال عىل نقد
النجار متخط ًيا أربع صفحات كبارً ،
ناظرا للمؤلف بدل أن يكتفي باحلدود املوجزة يف
أسلوب مل يكن وثي ًقا بصلب املوضوعً ،
عرض احلقائق الواضحة ،يراه جرداق أنه «يلف ويدور ،ويغدو ويروح ،ليضلل القارئ
عن احلقيقة التي جيب عليه االعرتاف هبا ألهنا معرتفة بنفسها ،دون مداورة ودون حماورة،
وألن جماهبة احلقائق هي الرشط األسايس يف كل بحث خيدم التاريخ ،وخيدم القارئ ،وخيدم
املعرفة»(.((4

مثال آخر :حتدّ ث جرداق يف ثالث صفحات كبار عن جمرد تصوير افرتايض ما كان
بحاجة هلذا الفائض من الكالم ،فقد أراد أن يصور ما حصل يف أوروبا من حتول بعدما
شارحا هذا األمر بافرتاض أن لويس الرابع عرش حاكم
ختطت مرحلة العصور الوسطى،
ً
فرنسا املستبد يف القرن السابع عرش بعث ح ًّيا يف هذا العرص ،وراح بألبسته الفضفاضة يف
نزهة بشوارع باريس أو يف جولة بني رعاياه ،فامذا سريى وماذا سيفعل؟ فأخذ جرداق
يفصل الكالم ويسهب بطريقة يصدق عليه ما نسميه بفائض الكالم.
ّ
هذان جمرد مثالني ،وهناك أمثلة عديدة تثبت هذه املالحظة وتؤكّدها.

قبضا وبس ًطا يف طريقة تناول بعض القضايا التي
ثان ًيا :اختالل التناسب املتوازن ً
ترتابط فيام بينها ،إذ يظهر عىل بعضها البسط الواسع ،وعىل بعضها اآلخر القبض الضيق،
من دون إيضاح من املؤلف وال تعليل أو تفسري ،مع شدة وضوح هذه املالحظة وانكشافها.
واملثال الواضح واألبرز عىل هذه املالحظة ،ما ظهر يف حديث جرداق عن املقاربة
بني وثيقة حقوق اإلنسان الفرنسية وما أعطاه اإلمام من أصول توافقها يف املعنى ،ومن
نصوص ترادفها أو متاشيها يف الغاية ،فاملبدأ األول حتدث عنه جرداق بس ًطا ورشحه وقاربه
قبضا ورشحه وقاربه يف
يف أكثر من عرشين صفحة ،بينام املبدأ الرابع حتدّ ث عنه جرداق ً
أقل من صفحة واحدة ،واألمر نفسه حصل مع املبدأ اخلامس والسادس والسابع والعارش
واحلادي عرش والثالث عرش واخلامس عرش والسادس والسابع عرش.
( ((3املصدر نفسه ،ج ،2ص.312
( ((4املصدر نفسه ،ج ،2ص.313
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وتتأكّد هذه املالحظة وتربز عند معرفة أن املبدأ األول الذي بسط جرداق احلديث
عنه يف أكثر من عرشين صفحة ،تطرق ألمر سبق جلرداق وبنص عبارته أن حتدث عنه
واضحا وب ّينًا ،وبسهولة وجد جرداق ما يقابله يف أقوال اإلمام
طويلاً  ،علماً أن هذا املبدأ جاء
ً
وما يوافقه.

ولبيان األمر ،فقد نص املبدأ األول يف الوثيقة الفرنسية عىل أن (الناس يولدون
أحرارا ومتساوين يف احلقوق) ،يقابله ويوافقه يف الشق األول قول اإلمام« :ال تكن
ويظلون
ً
حرا» ،فهذا القول يف نظر جرداق يوافق «الشق األول من الوثيقة
عبد غريك وقد جعلك اهلل ًّ
ونصا ،وال حاجة بنا اآلن إليضاح ما هو واضح فيها ،وقد سبق
روحا وغاية ًّ
الفرنسية ً
لنا أن حتدثنا طويلاً عن عمل عيل يف إيقاظ روح احلرية يف الناس ،وعن اعرتافه الرصيح
أحرارا هلم أن ينظروا يف شؤوهنم فيستغنوا هبا علموا ال
بأن قوة الوجود جعلت الناس
ً
إكراه يف ذلك وال قرس .وهلم أن ينكروا متى شاؤوا وأن يؤازروا وأن يكونوا من أمورهم
مجي ًعا عىل ما يبدو هلم فال سلطان إلنسان عىل إنسان بحكم املولد وال بحكم آخر ،وال منّة
حرا
ّ
يطوق هبا رجل عنق رجل بام أذن له به من حرية الترصف ،فكال الرجلني موجود ًّ
يرى ويفكر ويريد وينزع عن هذا الواقع ال عن سواه ،ومن شاء فلريجع إىل فصيل احلرية
وينابيعها ،واحلرية بني الفرد واجلامعة ،من هذا الكتاب ،ففيهام دليل عىل النصوص العلوية
هبذا الصدد ،وعىل املنطق العلوي واملسلك العلوي»(.((4

نصا
روحا أو ًّ
هذا املقدار كان كاف ًيا يف بيان ما يريد جرداق مقاربته من جهة التوافق ً
أو غاي ًة بني الوثيقة الفرنسية وأقوال اإلمام وهنجه ،وإذا كانت هناك حاجة ملزيد من الرشح
قبضا وبس ًطا كام
ليكن ،لكن مع حلاظ التناسب املتوازن ،وليس اإلخالل هبذا التناسب ً
حصل وحت ّقق فعلاً ووجو ًدا.
وتتأكّد هذه املالحظة كذلك وتربز من وجه آخر ،فاملبدأ الرابع الذي حتدث عنه
جرداق وقاربه يف أقل من صفحة واحدة ،كان وثيق الصلة بالبيان والرشح املوسع يف املبدأ
األول ،وحني وصل إليه وجد جرداق أن ما عنده من بيان ورشح قد بسطه من قبل يف
مقاربة ذلك املبدأ األول ،ولو كان ملتفتًا لرضورة التناسب املتوازن يف القبض والبسط
خلفف من رشح املبدأ األول وحول الباقي لرشح املبدأ الرابع.

نص املبدأ الرابع يف الوثيقة الفرنسية عىل أن (قوام احلرية أن
ولبيان األمر ،فقد َّ
يستطاع عمل كل ما ال يرض بالغري فردا أو مجاعة) ،وجاء بيان جرداق مستخد ًما كلامت

( ((4املصدر نفسه ،ج ،2ص.344
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حتيل ملا سبق من رشح وبيان ،مثل كلامت :علمنا ورأينا ،ونص كالمه« :علمنا أن القاعدة
أحرارا يف ما يعملون ،فليس ألحد أ ًّيا كان أن
يف هنج عيل هي إقرار حق الناس بأن يكونوا
ً
أيضا أن هذه احلرية
خريا ،غري أنا علمنا ً
يقرس آخر أ ًّيا كان عىل عمل ال يرتضيه وال يرى فيه ً
حرا يف عمله من حيمل األذى لآلخر فيام يعمل،
مق ّيدة يف هنجه بمصلحة اجلامعة ،فليس ًّ
من ذلك ما رأينا مما أباحه للتجار وأهل الصناعة من حرية ،ومما أوجبه عىل احلكومة من
محايتهم ورعايتهم حتى إذا استأثروا واحتكروا عدهم معتدين فقيد حريتهم إلاَّ أن يرتكوا
االحتكار ،ومن ذلك ما رأينا مما أباحه للناس من حرية االعتقاد واملذهب السيايس»(.((4
تأيت هذه املالحظة وتلفت االنتباه إىل املالحظة السابقة التي أطلقنا عليها فائض
الكالم ،الفائض الذي جتىل هنا يف رشح املبدأ األول حني فاق عرشين صفحة.

ثال ًثا :عند حديثه عن وظيفة اخلالفة رأى جرداق أن اإلمام خالف «ما ارتآه بشأهنا
أهل زمانه أمجعني ،فيام كانوا ال يعرتفون هبذا احلق إلاَّ ألصحاب النبي من املهاجرين
واألنصار ،أو لذوي قرابته ،تعظيماً منهم لشأن هذه الوظيفة اخلطرية ،كان عيل وحده خيالف
ما اجتمع عليه رأي اآلخرين ،فإذا به يصوغ ما ارتآه بشأهنا صو ًغا يدعونا ألن نعيد النظر يف
دسا يف كتب التاريخ من تطلعه الدائم إىل هذا املنصب»(.((4
كل ما َّ
دس عليه ًّ

وع ّقب جرداق عىل هذا الكالم يف هامش الكتاب بقول ّ
خص به الشيعة ،وجاء تتميماً
لرأيه وتأكيدً ا له ،قائلاً « :ال شك يف أن تألمَّ الشيعة ملا حلق بعيل من إجحاف ،جعل بعضهم
ينسبون إليه أقوالاً تصوره متأ ًملا جاز ًعا لوقوف بعض الصحابة دون وصوله إىل اخلالفة،
وهي يف مجلتها أقوال بعيدة عن نفسية عيل ومنهجه العام ،ومواقفه املختلفة الكثرية التي
دس عليه من أقوال»(.((4
ترصح بقوة شخصيته تنقض هذا اجلزع البادي فيام ّ

هذا الكالم جاء مرسلاً من جرداق ،ومل يكن مسندً ا بأدلة وبراهني تثبته وتؤكّده،
دسا يف كتب التاريخ حول موقف اإلمام جتاه ح ّقه يف اخلالفة ،لكن من دون
مدّ ع ًيا أن هناك ًّ
أن يقدّ م شاهدً ا دالاًّ عىل هذا الدس يف كتب التاريخ.
وتكرر هذا املوقف مرة أخرى ،حني نقل جرداق كالمه إىل الشيعة ،مدّ ع ًيا كذلك
ّ
دس عىل اإلمام أقوالاً بشأن القضية املذكورة ،لكن من دون أن يقدّ م شاهدً ا
أن ً
بعضا منهم َّ
دالاًّ عىل ذلك.

( ((4املصدر نفسه ،ج ،2ص.378
( ((4املصدر نفسه ،ج ،2ص.367
( ((4املصدر نفسه ،ج ،2ص.367
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وحقيقة األمر أن اإلمام كان يرى نفسه صاحب احلق يف مسألة اخلالفة ،وعرف عنه
متسكه الشديد باحلق متى ما بان له ،ال يتهاون فيه وال يتنازل ،وبقي عىل هذا املوقف ثابتًا
ّ
ويرصح به متى ما اقتىض احلال ،فهذه القضية بالنسبة لإلمام هي
بثبات احلق الذي يراه ب ّينًا،
ّ
قضية حق وليست مسألة منصب ،مع ذلك مل يكن جز ًعا وال منرص ًفا أو متخل ًيا عن الشأن
العام ،وعاش حياته خملدً ا سرية عظيمة ال نظري هلا وال مثيل بعد النبي األكرم .K

دراسات وأبحاث
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حممد حمفوظ

ﷺ اإلنسان يف اإلسالم

وفق الرؤية اإلسالمية التوحيدية ،فإن ماهية اإلنسان وطبيعته ،قد
حتدّ دت يف العلم اإلهلي قبل الوجود اإلنساين العيني؛ إذ يقول تبارك وتعاىل
ُون َله و َلدٌ ولمَ َت ُكن َله ص ِ
{ب ِديع الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
اح َب ٌة َو َخ َل َق ك َُّل
ض َأنَّى َيك ُ ُ َ َ ْ ْ ُ َ
َ ُ َّ ماَ َ
ٍ
يَ ٍ
ِ
(((
يم} .
شء َعل ٌ
شء َو ُه َو بِك ُِّل يَ ْ
ْ
فالطبيعة الواقعية لإلنسان حمدّ دة قبل الوجود العيني لألفراد؛ إذ يقول
{وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َك ِم ْن َبنِي َآ َد َم ِم ْن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم
تبارك وتعاىلَ :
ِ
ِ
َعلىَ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّبك ُْم َقا ُلوا َبلىَ َش ِهدْ نَا َأ ْن َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْلق َيا َمة إِنَّا ُكنَّا َع ْن َه َذا
توضح وخترب عن وجود لإلنسان
َغافِ ِل َ
ني}((( .فهذه اآلية القرآنية الكريمةّ ،
سابق عىل وجوده العيني ،وتم فيه أخذ العهد باإليامن لبني اإلنسان مجي ًعا.
ووفق اآليات القرآنية الكريمة فإن املاهية اإلنسانية تتقوم بعنرص أسايس هو
عنرص شهادة الربوبية واعرتاف اإلنسان املطلق بألوهية اخلالق ووحدانيته كام
((( سورة األنعام ،اآلية .101
((( سورة األعراف ،اآلية .172
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توضح اآلية القرآنية الكريمة السالفة الذكر .فاإليامن بوحدانية اخلالق وألوهيته هي فطرة
ّ
اهلل التي فطر الناس عليها ،ولكن هذه احلقيقة الفطرية الراسخة يف الوجود اإلنساين ،ال
تتح ّقق بالنسبة إىل آحاد اإلنسان إلاَّ باالختيار واجلهد اإلرادي احلر .وحينام يذهب اإلنسان
بعيدً ا يف اختياره ،فإن هذا اإلنسان يضحى { َكالأْ َ ْن َعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل َسبِيلاً }((( .ويقول عز
من قائلَ { :ل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِ ن َْس َ
ني}((( .فاإلنسان
ان فيِ َأ ْح َس ِن َت ْق ِوي ٍم * ُث َّم َر َد ْدنَا ُه َأ ْس َف َل َسافِ ِل َ
يقرر الراغب األصفهاين -حيصل له من اإلنسانية بقدر ما حيصل له من العبادة التي
كام ّألجلها ُخلق ،فمن قام بالعبادة حق القيام فقد استكمل اإلنسانية ،ومن رفضها فقد انسلخ
من اإلنسانية.

«فاإلنسان يف التصور اإلسالمي ال يبدع ماهيته كام تعتقد الفلسفة الوجودية ،وإنام
هو حي ّققها من خالل جهده اإلرادي بإخراجها من طور القوة والكمون إىل طور الفعل
والظهور» عىل حدِّ تعبري الدكتور لؤي صايف.
{و َما َخ َل ْق ُت الجِْ َّن َوالإْ ِ ن َْس
واإلنسان حني يعتقد ويؤمن باحلكمة اإلهلية لوجوده َ
إِلاَّ لِيعبدُ ِ
ون}((( ،فإنه سيعمل ويكدح ويسعى ألجل حتقيق غاية هذا الوجود التي من
َُْ
خالهلا يرتقي لتحقيق ماهيته اإلنسانية .فإنسانية اإلنسان ال تتح ّقق صدفة ،وإنام هي بحاجة
إىل تربية وهتذيب ،وعمل وكفاح ،واتصال دائم باحلقيقة املطلقة وهو الباري عز وجل.
وبمقدار التصاق اإلنسان بخالقه ،عرب عبادته العبادة احلقة ،وااللتزام بترشيعاته ونظمه
املختلفة يف خمتلف جوانب احلياة ،بالقدر ذاته يقبض اإلنسان عىل إنسانيته ،ويتخ ّلص من
كل رواسب ونزعات الرش واالبتعاد عن الطريق املستقيم .واإلرادة اإلنسانية هي حجر
املجردة ،ال حت ّقق ما يصبو إليه
الزاوية يف مرشوع حتقيق إنسانية اإلنسان .أي إن الرغبة
ّ
اإلنسان .وإنام ذلك بحاجة دائماً إىل إرادة وعزم وتصميم ملحارصة وضبط أهواء اإلنسان
والتدرج يف مدارج الكامل اإلنساين .وبمقدار ما يتخلىّ اإلنسان عن نزعاته
وشهواته،
ّ
ونزواته الرشيرة ،يرتقي يف مدارج الكامل ،ويقرتب من الصورة التي أرادها اهلل سبحانه
وتعاىل لإلنسان.
لذلك نجد اآليات القرآنية الكريمة ،متتدح اإلنسان الذي ال خيضع إىل شياطني
ِ
ني *
يس َظنَّ ُه َفا َّت َب ُعو ُه إِلاَّ َف ِري ًقا ِم َن ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
{و َل َقدْ َصدَّ َق َع َل ْي ِه ْم إِ ْبل ُ
اإلنس واجلن .قال تعاىلَ :
َان َله َع َلي ِهم ِمن س ْل َط ٍ
ان إِلاَّ لِنَ ْع َل َم َم ْن ُي ْؤ ِم ُن بِالآْ ِخ َر ِة ممِ َّ ْن ُه َو ِمن َْها فيِ َش ٍّك َو َر ُّب َك َعلىَ
َو َما ك َ ُ ْ ْ ْ ُ

((( سورة الفرقان ،اآلية .44
((( سورة التني ،اآلية .5-4
((( سورة الذاريات ،اآلية .56
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ش ٍء َح ِف ٌ
يظ}(((.
ك ُِّل يَ ْ

ْس والجِْ ن ي ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم
{وك ََذلِ َك َج َع ْلنَا لِك ُِّل نَبِ ٍّي عَدُ ًّوا َش َياطِ َ
ني الإْ ِ ن ِ َ ِّ ُ
وقال تعاىلَ :
ِ
إِلىَ َب ْع ٍ
ورا َو َل ْو َشا َء َر ُّب َك َما َف َع ُلو ُه َف َذ ْر ُه ْم َو َما َي ْفترَ ُ َ
ون}(((.
ض ُز ْخ ُر َ
ف ا ْل َق ْول ُغ ُر ً
فالرؤية اإلسالمية وضعت اإلنسان يف أرشف املراتب .فالباري عز وجل وضع فيه
{وإِ ْذ
أرشف املخلوقات وهو (العقل) ،واختاره خلالفته يف األرض؛ إذ يقول عز من قائلَ :
َق َال رب َك لِ ْلملاَ ِئك َِة إِنيِّ ج ِ
اع ٌل فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا َأتجَ ْ َع ُل فِ َيها َم ْن ُي ْف ِسدُ فِ َيها َو َي ْس ِف ُك
َ
َ ُّ
َ
ِ
َ (((
ِ
ِ
َ
َ
لاَ
َ
َ
َ
َ
الدِّ َما َء َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح ب َح ْمدك َو ُن َقدِّ ُس ل َك َقال إنيِّ أ ْعل ُم َما َت ْعل ُمون} .

فالوضع القيمي لإلنسان يتم ّيز بشكل نوعي عن بقية املخلوقات ،كام أن الباري عز
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي َآ َد َم
سجل يف حمكم التنزيل َ
وجل منحه تكريماً ال يضاهيه أي تكريم؛ إذ ّ
ِ
ِ
َاه ْم َعلىَ كَثِ ٍري ممِ َّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِضيلاً }(((.
َاه ْم م َن ال َّط ِّي َبات َو َف َّض ْلن ُ
َاه ْم فيِ ا ْلبرَِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
َوحمَ َ ْلن ُ

فاإلسالم ال يعترب اإلنسان بوجوده موجو ًدا عاص ًيا ومذن ًبا ،بل ينظر إليه بوصفه
موجو ًدا فطر ًّيا مهام احتجبت وتلوثت تلك الفطرة فيه نتيجة الغفلة والنسيان والذنوب.
وهذا هو مقتىض قول الباري عز وجلَ { :ل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِ ن َْس َ
ان فيِ َأ ْح َس ِن َت ْق ِوي ٍم}(،((1
واألديان والرساالت والترشيعات الساموية ،جاءت لتظهري هذه احلقيقة املغروسة
واملوجودة يف جوهر الوجود اإلنساين.

«من هنا ،دعانا اإلسالم وقبل كل يشء إىل استحضار تلك املعرفة املغروسة يف أعامق
نفوسنا ،وبسبب أمهية تلك املعرفة يف رسم السعادة اإلنسانية ،فإن اإلسالم خاطب اإلنسان
التمرد عىل اهلل وهو الذنب األكرب
بوصفه صاحب عقل ال صاحب إرادة فقط ،فإذا كان
ّ
عند املسيحية ناش ًئا من اإلرادة ،فإن الغفلة تشكّل الذنب األكرب يف اإلسالم ،والتي تكون
نتيجتها عدم قدرة العقل عىل تشخيص الطريق الذي رسمه اهلل للناس ،وألجل ذلك ،فإن
الرشك من أعظم الذنوب التي ال تُغتفر ،وهو بعبارة أخرى يساوي إنكار التوحيد»(.((1

فالرؤية اإلسالمية لإلنسان قائمة وبشكل جوهري ،عىل أن اإلنسان بعقله وإرادته
وخملصا هلل سبحانه وتعاىل ،يأمتر بأوامره،
وقلبه وبكيانه ك ّله ،ال بد أن يكون عبدً ا حقيق ًّيا
ً

((( سورة سبأ ،اآلية .21-20
((( سورة األنعام ،اآلية .112
((( سورة البقرة ،اآلية .30
((( سورة اإلرساء ،اآلية .70
( ((1سورة التني ،اآلية .4
( ((1راجع كتاب :قلب اإلسالم من أجل اإلنسانية ،قيم خالدة ،تعريب داخل احلمداين ،ص .14
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وينتهي عن نواهيه ،ويس ّلم تسليماً مطل ًقا للواحد األحد.
وإن هذا التسليم ليس رض ًبا من رضوب اجلرب ،بل نتيجة طبيعية لإليامن والرضا بام
قدَّ ر اهلل سبحانه وقىض.

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

ﷺ الدين واإلنسان ..أية عالقة؟

ثمة حقيقة أساسية ينبغي أن ننطلق منها ،حينام نود احلديث عن طبيعة العالقة بني
ّ
األديان واإلنسان .وهذه احلقيقة هي أن األديان الساموية بكل أنظمتها وترشيعاهتا ،جاءت
من أجل خدمة اإلنسان وسعادته .بمعنى أن االلتزام بترشيعات الدين وأنظمته تفيض عىل
املستويني العام واخلاص إىل سعادة اإلنسان واستقراره عىل مجيع املستويات .وال يمكن
بأي حال من األحوال أن نتصور الدين الذي أنزله الباري عز وجل بمعزل عن اإلنسان
ِّ
ومصاحله النوعية.

فالعالقة جدُّ وطيدة وعميقة بني ترشيعات الدين ومصالح اإلنسان اخلاصة والعامة.
فهي ترشيعات تصون اإلنسان وحتمي حقوقه ومكاسبه؛ لذلك نجد أن القرآن الكريم أنكر
عىل أهل الكتاب تنازهلم عن حقوقهم املرشوعة وحرياهتم اإلنسانية التي ولدوا عليها،
ورضوا بالعبودية لرهباهنم وأحبارهم الذين تبوؤا سلطة الترشيع بدل احلق جل وعال.
ويف هذا يقول ربنا سبحانه وتعاىل{ :اتخَّ َُذوا َأحبار ُهم ور ْهبا م َأربابا ِمن د ِ
ون ال َّل ِه
ْ َ َ ْ َ ُ َ نهَ ُ ْ ْ َ ً ْ ُ
والمَْ ِسيح ابن مريم وما ُأ ِمروا إِلاَّ لِيعبدُ وا إِلهَ ا و ِ
َ (((1
احدً ا لاَ إِ َل َه إِلاَّ ُه َو ُس ْب َحا َن ُه َعماَّ ُيشرْ ِ كُون} .
َُْ
َ
ً َ
َ ْ َ ََْ َ َ َ ُ

فاألديان جاءت من أجل حترير اإلنسان من العبودية لغري اهلل سبحانه وتعاىل ،لذلك
ليتحرروا من هذه األغالل والعبودية لغري اهلل،
نجد القرآن احلكيم يدعو أهل الكتاب كافة
ّ
َاب َتعا َلوا إِلىَ ك َِلمةٍ
ِ
وأن ُيفردوا اهلل وحده بالعبادة واخلضوع؛ إذ قال تعاىلُ { :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْلكت ِ َ ْ
َ
ٍ
ِ
ِ
َّخ َذ بع ُضنَا بع ًضا َأربابا ِمن د ِ
ون
َْ ً ْ ُ
َْ
َس َواء َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُْم َألاَّ َن ْع ُبدَ إِلاَّ ال َّل َه َولاَ نُشرْ ِ َك بِه َش ْي ًئا َولاَ َيت َ ْ

( ((1سورة التوبة ،اآلية .31
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ال َّل ِه َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْس ِل ُم َ
ون}(.((1

فاإلنسان وفق الرؤية الربانية هو أكرم املخلوقات حيث نفخ فيه من روحه ،وهو
وكرمه بالعقل
الوحيد من خملوقاته جل وعال الذي اختاره ليكون خليفته يف األرضّ ،
ّ
وسخر له ما يف الساموات وما يف األرض ،وأسبغ عليه نعمه
وهداه السبيل ،وع ّلمه البيان
ظاهرة وباطنة.

وعىل هذا فإن مجيع القيم والترشيعات اإلسالمية ،جاءت من أجل حترير اإلنسان
ومحايته وتكريمه والسمو به يف مدارج الكامل والرقي املادي واملعنوي.
ويف سياق بيان دور األديان يف بناء اإلنسان ،نو ّد أن نثري النقاط التالية:

 -1حينام نريد أن ندرس التجربة الدينية يف حياة اإلنسان املعارص ،من الرضوري
التفريق والتمييز بني مستويني ،ومها:

أ -املستوى املعياري :وهو جمموع القيم واملبادئ اخلالدة ،وهي العابرة حلدود الزمان
واملكان .وال مشكلة لدينا عىل هذا املستوى؛ إذ إننا نعتقد وبشكل جازم أن الباري عز وجل
مل يرشع لإلنسان القتل والعدوان وممارسة الكراهية بكل مستوياهتا وأطوارها ،فاألديان
الساموية كام أنزهلا اهلل هي منبع اخلري املطلق.
ب -املستوى التارخيي :وهو جمموع اجلهد البرشي والدين كام هو معيش.

ويبدو أن كل اإلشكاالت املتع ّلقة بني أهل األديان التوحيدية الثالثة ،تستوطن هذا
املستوى .وينبغي أن تتّجه كل اجلهود احلوارية نحو صياغة عالقة إجيابية بني أهل هذه
األديان ،بعيدً ا عن إكراهات وعبء التاريخ.

حيا
وعىل أهل هذه األديان يف هذه اللحظة التارخيية احلساسة أن يتّخذوا موق ًفا رص ً
وواضح ًا جتاه الظواهر الثالث:

 -1ظاهرة احلركة الصهيونية يف التجربة الدينية اليهودية ،وهي احلركة التي اغتصبت
وهجرت وقتلت شعب فلسطني ،وكل ذلك تم بغطاء ديني تورايت.
أرض فلسطنيّ ،
 -2ظاهرة االستعامر ونزعات السيطرة واهليمنة التي سادت املجال احلضاري
الغريب ،واستفادت من الغطاء الديني املسيحي ،وصولاً إىل ظاهرة املحافظني اجلدد يف
التجربة الدينية املسيحية.

( ((1سورة آل عمران ،اآلية .64
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والتطرف واإلرهاب الديني يف التجربة الدينية اإلسالمية .وهي
 -3ظاهرة الغلو
ّ
الظاهرة التي عاثت يف أصقاع األرض فسا ًدا وقتلاً  ،وعملت كل هذه اجلرائم بتفسري
وغطاء ديني إسالمي.

إننا نعتقد أن بذل اجلهود الثقافية والدينية لرفع الغطاء الديني عن كل هذه الظواهر
سيساهم يف خلق السلم اإلنساين والدويل.
 -2إن التعايش بني أهل األديان اليوم بحاجة إىل التأكيد عىل املقوالت التالية:

أ -رضورة االنتقال يف عملية احلوار من النطاق الالهويت إىل النطاق الثقايف الذي
يبني حقائق التسامح واحلرية واحرتام اآلخر وجو ًدا ورأ ًيا يف الفضاء االجتامعي.

ب -االهتامم اجلاد بمسألة حقوق اإلنسان ،فاالختالف الديني ال يرشع بأي حال
من األحوال انتهاك حقوق اإلنسان.

إننا نعتقد أن انفتاح الثقافات الدينية املعارصة عىل ثقافة حقوق اإلنسان ،سيفيض إىل
املسامهة يف بناء عامل أكثر عدال ًة وتساحمًا وحرية.

 -3إن تنمية القيم الروحية يف املجال اإلنساين املعارص ،يتط ّلب ضمن ما يتط ّلب إىل
أن تتبنى املؤسسات الدينية يف كل األديان مقوالت بناء النظام السيايس املرن والديمقراطي.
فاألنظمة السياسية املنسجمة مع خيارات شعوهبا الثقافية والسياسية ،هي األقدر
عىل تنمية القيم الروحية يف املجتمع.

فلنرفض مجي ًعا كأهل أديان ساموية ،كل أنظمة اجلور والعسف واهليمنة ،حتى تصوغ
القيم الروحية املبثوثة يف األديان الساموية -كام أنزهلا اهلل سبحانه وتعاىل -حقائق املحبة
والسالم يف حياة اإلنسان فر ًدا ومجاع ًة.
 -4إن أحد وجوه األزمة التي تنعكس سل ًبا يف جماالت احلياة املختلفة ،هي تضاؤل
النزاهة األخالقية والعملية لدى رشحية معينة من أهل الدين .فلم يمت ّثل هؤالء مثل الدين
احلقيقية مت ّثلاً كاف ًيا ،كام أهنم مل يكونوا أمناء عىل حقوق جمتمعاهتم وأمتهم برغم كل الدعاوى
التي صدروا عنها أو صدرت عنهم.

أرصح
ويعبرّ عن هذه احلقيقة الدكتور فهمي جدعان بقوله :إذ إنه يؤسفني جدًّ ا أن ّ
بأن أغلبية الناس وأكاد أقول مجيعهم ،بإطالق -ومن بينهم مفكرون ومثقفون كبار ،-وإن
كانوا يفاخرون دو ًما بأهنم حيتكمون إىل العقل ويسلكون وف ًقا لتوجيهات العقل ،إلاَّ أهنم
يتحركون بنوازعهم ورغباهتم وإيراداهتم وأهوائهم وال يستخدمون
يف أغلبية األحوال
ّ

44

دراسات وأحباث

العقل إلاَّ من أجل الوصول إىل هذه األغراض بأدق الطرق وأحكمها وأكثرها ضب ًطا
وإحكا ًما .ويستوي يف ذلك األخيار واألرشار .وهذه هي قضيتنا مع العقل .إنه أداة بالغة
اخلطر ،ولكنه أداة ال يستطيع أحد االستغناء عنها ،وكي تُؤيت ثامرها اإلنسانية الطيبة ال بد
من إحاطتها بسياج من القيم العالية ،وال بد من حتريرها من رغباهتا وأهوائها املضادة
حتول هذه
للموضوعية وخلري اإلنسان وكرامته ،وال بد بشكل خاص من أن نحول دون ّ
القوة إىل سالح ضارب يقيض عىل معاين اإلنسانية فينا وعىل حساسيتها اجلاملية ،ويد ّمر قيم
احلرية والكرامة والعدالة يف عامل اإلنسان.
وثمة مدارس وجتارب دينية عديدة ،حاولت من خالل حمطات جتربتها وآفاقها
ّ
وممارساهتا ،أن تقدّ م إجابة أو إجابات عىل األسئلة الوجودية التي تعرتض اإلنسان الفرد
واجلامعة يف مسريته اإلنسانية .وهذه التجارب الدينية هي يف تقديري ،إحدى اإلجابات
التي قدّ متها احلالة الدينية اإلنسانية كوسيلة من وسائل السلم والسالم .حيث إن السلم
الذايت واالنسجام الداخيل وارتفاع وترية اإليامن يف نفس اإلنسان ،هي أحد املداخل الرئيسة
إلنجاز مفهوم السالم يف احلياة العامة.

ولعل التجارب أو املدارس العرفانية اإلسالمية واملسيحية هي أحد نامذج ذلك،
«وهذا العرفان املدروس (عىل حدِّ تعبري كتاب األسس النظرية للتجربة الدينية – قراءة
نقدية مقارنة آلراء ابن عريب ورودلف أتو) ،ربام ختتلف مفرداته ،فيتم توظيف املفاهيم
واألفكار التي ترشح بتفصيل أو بإمجال سري العارف العميل يف أعامق األنفس واآلفاق،
وهو ما يسمى بالعرفان النظري ،الذي يمثل حميي الدين بن عريب عامده وركنه.
وإذا استهدفنا من العرفان النظري هذا دراس ًة وتدوينًا وتعلي ًام ،احلصول عىل
تصورات عقلية لظواهر غري عقلية كام يقول أصحاهبا ،فليس ذلك باألمر السلبي أو املحال،
فباإلمكان خلق مفردات ونحت مصطلحات وابتكار سياقات لفظية للتعبري عن حاالت
تعمق اإلحساس وغاص يف دهاليز الروح،
روحية عميقة ،وهو أمر يتصاعد يف عرسه كلام ّ
وهو إن دل فإنام يدل عىل نضوج عقيل وثراء لفظي.
وهذا العرفان النظري خيضع –هو اآلخر– لنظام التعليم ونقل األفكار وانتقاهلا
طبيعة ،ومن ثم فأحد أهداف هذا العرفان هو تكوين تصورات نظرية عقلية عن جتارب
روحية ،متاثل الدور الذي يلعبه علم النفس أحيانًا .لكن السؤال البارز هنا ،والذي كان
حمط خالف بني املشتغلني بالعرفان ،هو هل أن جذب السالك إىل هذا الطريق يكون عرب
خلق تصورات نظرية عن التجربة ،أم أن ذلك ال يتم إلاَّ بأسلوب عميل ربام يكون قائماً عىل
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ممارسات طقسية وذكرية ،أو عىل أنواع تربوية هتذب النفس وتصفيها؟».

ولقد جذبت هذه التجارب العديد من الشخصيات ،وأضحت مدخلاً ها ًّما من
مداخل اكتشاف خمزون ومكنون القيم الروحية يف الديانات التوحيدية الكربى .وذلك ألن
حجر األساس يف هذه التجارب ،هو االندفاع القلبي -الطوعي -االختياري الذي يدفع
اإلنسان صوب التفاعل اخلالق عىل صعيد القناعات واملسلك مع قيم الدين ومثله العليا.
وتطهري الباطن أو توفري املقدمات الروحية هي الرشط الشارط لالنخراط يف هذا املسلك
أو التجربة الدينية العرفانية.

فالعالقة بني الدين واإلنسان ،عالقة عميقة ودائمة .وال يمكننا أن نتصور أن
تكون القيم الدينية يف موقع مضاد لإلنسان وجو ًدا ومصلحة .فدائماً قيم الدين ومبادئه مع
اإلنسان ،ووظيفتها األساسية هي احلفاظ عىل اإلنسان يف خمتلف املستويات والدوائر.

ويف املحصلة النهائية ،األديان جاءت من أجل خدمة اإلنسان ،لكي يعيش حياة
سعيدة ومستقرة؛ لذلك ّقرر الفقهاء أن أحكام الرشع تدور مع املصلحة وجو ًدا وعد ًما.

ﷺ خمتلفون ولكننا متساوون

التوجس والتوتّر ،الذي يسود العالقة بني املختلفني ،ألسباب دينية أو
يف سياق
ّ
وصورا
مذهبية أو قومية أو إثنية ،تربز حالة العداء النفيس جتاه املختلف ،والتي تأخذ أبعا ًدا
ً
عديدة ،وقاسمها املشرتك هو نبذ اآلخر املختلف ،ووصمه بكل الصفات واخلصائص
السلبية سواء عىل مستوى االعتقاد والتصور ،أو السلوك واملامرسة.
وال ريب أن حالة العداء والعداوة ،من احلاالت التي حتتاج إىل معاجلة واعية ودقيقة،
ألهنا حالة نفسية سلبية ضد اآلخر ،بحيث تستهدف نفيه ونبذه ،ورفضه يف نفسه أو موقعه
متوحشة عىل مستوى القول
أو مصاحله ،وتتحرك هذه احلالة العدائية بطريقة تدمريية،
ّ
واملوقف وعىل مستوى الشعور والفكر ،وعىل مستوى احلياة بمختلف تفاصيلها ودوائرها.
هلذا تكثر الصور واألساليب املستخدمة ،يف ذ ّم اآلخر ،وتسفيه آرائه ومعتقداته
والعمل عىل إبقائه يف دائرة النبذ والقتل االجتامعي واملعنوي.

وإذا أردنا أن نكتشف حجم وفداحة العداء النفيس واالجتامعي ،الذي بدأ يسترشي
يف جمتمعاتنا ضد اآلخر الديني أو املذهبي أو القومي ،فلنتصفح صفحات اإلنرتنت ون ّطلع
املتخصصة يف تعميق حالة العداء بني املختلفني ،وشحن
عىل بعض املواقع اإللكرتونية
ّ
النفوس جتاه املغايرين .واستخدم يف سبيل ذلك كل املفردات وعمليات الشحن النفيس
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والتعبئة االجتامعية التي تقشعر هلا النفوس واألبدان.

تتحول االختالفات العقدية أو الفكرية إىل حالة من الضيق النفيس
ألنه حينام
ّ
تتحول هذه احلالة إىل خطر هيدّ د جمتمعاتنا ،ويو ّفر كل أسباب
واملشاعر احلاقدة ،حينذاك
ّ
الصدام ألي سبب من األسباب.

يسجل لنا القرآن الكريم أول حالة عداء حدثت يف الوجود بني إبليس وآدم،
هلذا ّ
وحولته إىل رافض لالمتثال
جراء حالة نفسية مت ّثلت يف احلسد والكرب ،تل َّبست إبليسّ ،
من ّ
ِ
ِ
ِ
يس لمَ َي ُك ْن م َن الس ِ
ِ ِ
اجدي َن
َّ
ألمر الباري عز وجل؛ إذ يقول تبارك وتعاىلَ { :ف َس َجدُ وا إلاَّ إ ْبل َ ْ
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
ُك َق َال َأنَا َخيرْ ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
* َق َال َما َمنَ َع َك َألاَّ ت َْس ُجدَ إِ ْذ َأ َم ْرت َ
ني}(.((1
ٌ
فحينام يشعر اإلنسان بأنه أفضل من اآلخر املختلف دينًا أو أخال ًقا أو أصلاً اجتامع ًّيا،
فإن هذا الشعور االستعالئي يقوده إىل الكثري من املهالك واملآزق ..وهي التي قادت إبليس
إىل الطرد من اجلنة؛ إذ يقول تعاىل ،ونتيجة الستعالء إبليس وشعوره بأفضليته عىل آدم:
ِ ِ ِ
يس لمَ َي ُك ْن ِم َن الس ِ
اج ِدي َن * َق َال َما َمنَ َع َك َألاَّ ت َْس ُجدَ إِ ْذ َأ َم ْرت َ
ُك َق َال َأنَا
َّ
{ َف َس َجدُ وا إلاَّ إ ْبل َ ْ
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
َخيرْ ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
ني}(.((1
ٌ
فنحن نختلف مع غرينا ،وغرينا خيتلف معنا ،وشعور أحدنا بأنه احلق املطلق،
جراء هذا الشعور ممارسات نابذة وطاردة إىل اآلخر املختلف باسم تلك العناوين
وممارسته ّ
املختلف عليها ،هي ذاهتا النزعة االستعالئية التي تقود إىل العداء والعداوة بني اإلنسان
وأخيه اإلنسان.

نحن نعرتف بوجود اختالفات بيننا ،ولكن هذه االختالفات ال تعطي أفضلية ألحد
عىل أحد؛ ألننا مجي ًعا نمتلك أدلة وبراهني عىل ما نعتقد ونؤمن ،وكلنا ينشد احلق واحلقيقة..
والطريق إليها يتط ّلب املزيد من احلوار العلمي  -املوضوعي ،بعيدً ا عن نزعة االستعالء
والعداء ،وبعيدً ا عن لغة التحريض والشتائم .فنحن خمتلفون ولكننا متساوون يف احلقوق
والواجبات.

ربر لالستعالء أو العداء أو
وال جيوز ألي طرف أن يستخدم عناوين االختالف كم ّ
التحريض.
هلذا فإن تطهري النفوس مجي ًعا من األحقاد وسوء الظن ووساوس الشيطان ومفردات

( ((1سورة األعراف ،اآلية .12-11
( ((1سورة األعراف ،اآلية .13
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الكراهية ،هي اخلطوة األوىل يف مرشوع إدارة اختالفاتنا مهام كان حجمها بصورة حضارية
ومنسجمة وقيم اإلسالم العليا القائمة عىل الرمحة وحسن الظن واحلرية واملساواة .فال جيوز
ويتجرأ عىل مبادئ
ألي أحد منا ،وباسم محاية اإلسالم والعقيدة ،أن ينتهك قيم اإلسالم
ّ
العقيدة اإلسالمية.

فاإلسالم ال حيمى بزيادة وترية الكراهية بني الناس ،والعقيدة ال تُصان بإطالق
األحكام جزا ًفا بحق اآلخرين .فاإلسالم يحُ مى بالوعي واحلكمة وجتسيد مثله وأخالقه.
{وإِ ْن لمَ ْ َت ْغ ِف ْر َلنَا َوت َْرحمَ ْنَا َلنَكُو َن َّن ِم َن
والعقيدة تُصان بطاعة اهلل وطلب رضوانه َ
الخْ َاسرِ ِ ي َن}(.((1
تؤسس ألي أحد ،ممارسة احلقد والعداوة والبغضاء بسبب
فالرؤية اإلسالمية ال ّ
االختالفات الدينية أو الفكرية أو السياسية.

وأي ممارسة هلذه الصفات هي جتاوز عىل قيم اإلسالم ،وال ُيطاع اهلل من حيث
يعىص ..يقول تعاىل{ :يا َأ ا ا َّل ِذين َآمنُوا لاَ َتت ِ
َّخ ُذوا بِ َطا َن ًة ِم ْن ُدونِك ُْم لاَ َي ْأ ُلو َنك ُْم َخ َبالاً
َ َ
َ يهُّ َ
اه ِهم وما تخُ ِْفي صدُ ورهم َأ ْك َقدْ بينَّا َلكُم الآْ َياتِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
ُ ُ ُ ْ برَ ُ َ َّ
َو ُّدوا َما َعنت ُّْم َقدْ َبدَ ت ا ْل َب ْغ َضا ُء م ْن َأ ْف َو ْ َ َ
ُون بِا ْل ِكت ِ
ون * َها َأ ْنت ُْم ُأولاَ ِء تحُ ِ ُّبونهَ ُ ْم َولاَ يحُ ِ ُّبو َنك ُْم َوت ُْؤ ِمن َ
إِ ْن ُكنْت ُْم َت ْع ِق ُل َ
َاب ُك ِّل ِه َوإِ َذا َل ُقوك ُْم
ظ ُق ْل موتُوا بِ َغيظِكُم إِ َّن ال َّله َع ِليم بِ َذ ِ
َام َل ِمن ا ْل َغي ِ
َقا ُلوا َآمنَّا وإِ َذا َخ َلوا َع ُّضوا َع َليكُم الأْ َن ِ
ات
َ
َ ْ
ْ
َ َ
ٌ
ْ ْ
ُ
ْ ُ
ِ
الصدُ ِ
ِ
ِ
ِ
بهِ
ور * إ ْن تمَ ْ َس ْسك ُْم َح َسنَ ٌة ت َُس ْؤ ُه ْم َوإ ْن تُص ْبك ُْم َس ِّي َئ ٌة َي ْف َر ُحوا َا َوإ ْن ت َْصبرِ ُ وا َو َت َّت ُقوا لاَ
ُّ
ُ َ ِ ٌ (((1
ِ
ِ
َيضرُ ُّ ك ُْم َك ْيدُ ُه ْم َش ْي ًئا إ َّن ال َّل َه بماَ َي ْع َملون محُ يط} .
فام يتم تداوله يف مواقع اإلنرتنت جتاه بعضنا البعض كمواطنني ،يعدّ كارثة أخالقية
وتصور اآلخر وكأنه الشيطان
وإنسانية؛ ألن املواد التي يتم تداوهلا تشحن النفوس،
ّ
املتحرك ،الذي ال عمل له إلاَّ اإلساءة إىل اآلخرين.
ّ
فتعالوا مجي ًعا نرفع أصواتنا ضد اإلساءات املتبادلة ،التي تغذي األحقاد ،وضد
بعضا .فاالختالفات يف الدائرة املذهبية
عمليات التحريض التي تصورنا وكأننا أعداء بعضنا ً
ترشع ألحد إذكاء نار العداوة بني أبناء املجتمع والوطن الواحد.
أو القبلية أو املناطقية ال ّ

فحالة العداء بني املواطنني املفتوحة عىل أحقاد التاريخ والتباساته وتشابكاته ،تُنذر
بكوارث اجتامعية حقيقية .وال سبيل أمامنا إلاَّ الوقوف بحزم ضد كل من حياول أن يبذر
( ((1سورة األعراف ،اآلية .23
( ((1سورة آل عمران ،اآلية .120- 118

48

دراسات وأحباث

بذور العداء بني املواطنني العتبارات مذهبية أو قبلية أو مناطقية.

فالدين حيتضننا مجي ًعا وإن تعدّ دت مدارسنا الفقهية ،والوطن يستوعبنا مجي ًعا وإن
تعدّ دت قبائلنا وعشائرنا ،والوطن لنا مجي ًعا وإن كنا يف مناطق وجهات خمتلفة.

التنوع وقانون الوحدة
ﷺ طبيعة ّ

التنوع والتعدّ د يف اآلراء والقناعات وامليوالت ظاهرة أصيلة وراسخة يف حياة
ّ
نتصور حياة إنسانية بدون هذه احلقيقة .فإذا تشابه
اإلنسان الفرد واجلامعة ،وال يمكن أن
ّ
ومتنوعون يف القناعات الدينية والثقافية .وإذا تشابه
واتحّ د الناس يف اللون ،فهم خمتلفون
ّ
الناس يف القناعات الدينية والثقافية ،فهم متعدّ دون يف القوميات واإلثنيات.

والتنوع ،حالة طبيعية يف الوجود اإلنساين .ولكن هذه
وهكذا تصبح حالة التعدّ د
ّ
تتحول إىل عبء عىل استقرار الناس وأمنهم حينام ال يتم التعامل مع هذه
احلالة الطبيعية قد ّ
توسل أساليب
احلالة الطبيعية بعقلية استيعابية ،تبحث عن سبل إلدارة هذه احلالة ،دون ّ
عنفية وقرسية الستئصاهلا.
حيوهلا من مصدر مجال
فالتعامل اإلنساين اخلاطئ مع هذه احلقيقة اإلنسانية هو الذي ّ
وحيوية للوجود اإلنساين إىل فضاء للتناحر والتقاتل ،ومن منبع للخري املعريف واالجتامعي
ربر للنبذ واالستئصال وتغييب املختلف.
إىل م ّ

وبفعل هذه املامرسة اخلاطئة والقاتلة يف آن ،جتاه هذه احلقيقة املالزمة للوجود
اإلنساين ،تنشأ ظاهرة تصنيف البرش وتوزيعهم ضمن دوائر انتامئهم التقليدية .وبفعل هذا
التصنيف االجتامعي تربز الفروقات والتاميزات احلا ّدة بني أبناء املجتمع الواحد ،وتزداد
احلواجز النفسية بينهم ،وتتغذى اإلحن واألحقاد.

فيصبح لدينا وحتت سامء الوطن الواحد واملجتمع الواحد ،جمموعة من املجتمعات،
لكل جمتمع عامله اخلاص ورموزه اخلاصة ومهومه واهتاممه اخلاص ،مع انعزال وقطيعة تامة
مع املجتمع اخلاص اآلخر.

تتحول التعدّ دية الدينية واملذهبية والقومية ،من حالة طبيعية يف الوجود
وهكذا
ّ
اإلنساين ،إىل مصدر للشقاء والتباغض واإلحن املفتوحة عىل كل احتامالت اخلصومة
والنزاع.
التنوع والتعدّ د يف الوجود اإلنساين ،التي نعتربها ظاهرة
نفرق بني ظاهرة ّ
هلذا فإننا ّ
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صح ّية وحيو ّية وذات آفاق ثرية عىل أكثر من صعيد ،وبني خلق احلواجز بني الناس
وتصنيفهم التصنيفات احلادة عىل أساس انتامءاهتم التارخيية والتقليدية ،والتي نعتربها
تنوعنا بطريقة سلمية وحضارية.
ظاهرة مرضية ،ومؤشرّ عىل فشلنا يف إدارة ّ

التنوع يف الوجود اإلنساين ،والذي نعتربه جز ًءا من
فنحن مع احرتام كل أشكال ّ
الناموس الرباين ،ولكننا يف الوقت ذاته ال نرى أن ظاهرة تصنيف األفراد اجتامع ًّيا بفعل
انتامءاهتم التارخيية ظاهرة صحية ،بل نعتربها من الظواهر التي تساهم يف متزيق جمتمعاتنا
وخلق اإلحن والبغضاء بني أطرافه وأطيافه .ولن نتمكّن من إنجاز هذه املعادلة التي حترتم
توزع
التنوع اإلنساين ومقتضياته ،دون أن نمنع أن تربز ظاهرة التصنيف االجتامعي ،التي ّ
ّ
الناس وتفصل بينهم شعور ًّيا واجتامع ًّيا ،عىل أساس انتامءات ال كسب حقيقي للناس فيها.

وعىل املستوى املعريف من الطبيعي أن يلتزم اإلنسان الفرد واجلامعة إىل منظومة عقدية
عمن يشرتك معه ويتشابه معه يف فكرة أو
وفكرية واجتامعية؛ ألن اإلنسان بطبعه يبحث َّ
وحيول االشرتاك يف الدوائر املعرفية
انتامء أو أي دائرة اجتامعية أو معرفية ،لكي يلتقي معهّ ،
واالجتامعية إىل شبكة مصالح تُديم العالقة وتطورها أفق ًّيا وعمود ًّيا.

هلذا فإننا ننظر من هذه الزاوية املعرفية إىل حقيقة االنتامء الفكري واالجتامعي
تتحول إىل ظاهرة سلبية
نظرة طبيعية وصحية .ولكن هذه الظاهرة الصحية والطبيعية قد
ّ
يتحول االنتامء إىل مربر لالعتداء عىل حقوق اآلخرين املادية أو املعنوية،
ومرضية حينام
ّ
التعصب بكل صنوفه ،بحيث أرى
فتتحول هذه الظاهرة إىل ظاهرة سلبية حينام أمارس
ّ
ّ
يتحول االنتامء إىل ظاهرة مرضية.
رشار قومي أفضل من خيار قوم آخرينّ ،
هلذا فإننا نعتقد أن التصنيف العقدي أو الفكري أو االجتامعي يف حدوده الطبيعية
تتحول إىل ظاهرة سلبية
ظاهرة صحية ،ومستساغة معرف ًّيا واجتامع ًّيا .ولكن هذه الظاهرة
ّ
حني يتّصف أهل هذا االنتامء بالصفات واملامرسات التالية:

 -1االنغالق واالنكفاء والديامغوجي يف النظر إىل األمور والقضايا ،بحيث ال يتّسع
عقل اإلنسان إلاَّ ملحيطه اخلاص ،ويامرس نرجسيته املرضية جتاه قناعات وانتامءات الذات.

التعصب األعمى لالنتامء اخلاص ونبذ كل املساحات املشرتكة التي جتمعه مع
-2
ُّ
أبناء املجتمع والوطن.

 -3ممارسة االعتداء عىل احلقوق املادية أو املعنوية عىل اآلخرين بدعوى خروجهم
عن االنتامء الصحيح أو ما أشبه ذلك.
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التعصب األعمى  -االعتداء
حني تتو ّفر هذه القيم واملامرسات (االنغالق املريض –
ّ
تتحول هذه الظاهرة اإلنسانية الطبيعية إىل ظاهرة سلبية ومرضية .وفق هذه
عىل احلقوق)
ّ
الرؤية املعيارية نتعامل مع ظاهرة التصنيفات يف املجتمعات العربية.

فهذه الظاهرة تتوالد باستمرار بحيث ينتقل التصنيف من العنوان الكبري إىل العنوان
الصغري ويستمر يف سياق دوائر صغرية عديدة ،بحيث هيدّ د هذا التصنيف املريض نسيج
املجتمع والوطن.
وال خيار أمامنا للعودة هبذه االنتامءات إىل حالتها املعرفية والطبيعية واملقبولة
اجتامع ًّيا ،إلاَّ ببناء وعي اجتامعي وطني جديد ،ال حيارب االنتامءات التقليدية لإلنسان؛
يتحول هذا
وإنام يشبعها لدى كل إنسان دون أن ينحبس فيها ،حيرتم خصوصياته دون أن
ّ
االحرتام إىل مربر لبناء كانتونات اجتامعية مغلقة.

دراسات وأبحاث
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الدكتور حممود الذوادي*

تأمالت يف اللغة والثقافة
ﷺ ّ

برؤية يغلب عليها منظور العلوم االجتامعية واإلنسانية ،نطرح هنا
وأفكارا حول اللغة والثقافة والعالقة الرابطة بينهام من ناحية ،وحول
تأ ّمالت
ً
اللغة كأداة إعجاز يف القرآن /الكتاب ،وكرمز أول متم ّيز يف الوقت نفسه
لكسب اجلنس البرشي وحده رهان تاج صفة اإلنسانية من ناحية ثانية.

إهنا حصيلة من األفكار والرؤى ساعدت عىل ميالدها حماولة بحوثنا
التعرف
نسميه عامل الرموز الثقافية الذي بدأت ّ
للتعمق أكثر يف خفايا وأرسار ما ّ
ّ
عليه والغوص يف أعامقه منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
أتاح لنا السري عىل هذا الدرب اكتشاف معامل جديدة مستحدثة الصنعة
غريبة النزعة ،كام يقول ابن خلدون ،يف دنيا الرموز الثقافية كام سيتجىل ذلك
أيضا يف كتبنا ودراساتنا ومقاالتنا العديدة باللغات الثالث:
هنا ،وكام يتّضح ً
العربية واإلنجليزية والفرنسية.
* عامل اجتامع ،جامعة تونس .الربيد اإللكرتوين.m.thawad43@gmail.com :
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معنى مفهوم الثقافة

يكثر احلديث اليوم عن الثقافة يف املجتمعات البرشية بمعانيها العديدة املستعملة ،مثل
ثقافة النخبة املفكّرة ،وثقافة النخبة السياسية ،والثقافة البيئية ،والثقافة الغذائية ،وثقافة السياقة،
وثقافة املزج اللغوي ،وغريها من االستعامالت السائدة لكلمة الثقافة يف جمتمعات عرص العوملة.

نو ّد هنا أن نركّز عىل العالقة الرابطة بني الثقافة بصفتها خاصية إنسانية مم ّيزة للجنس
البرشي من جهة ،وملكة اللغة املم ّيزة هي األخرى لإلنسان عن غريه من الكائنات
واألجناس األخرى من جهة ثانية.

نستعمل هنا مصطلح الرموز الثقافية كمرادف لكلمة الثقافة ،ويعني كل منهام
عندنا العنارص التالية :اللغة والفكر والدين واملعرفة /العلم واألساطري والقوانني والقيم
واألعراف الثقافية وغريها من العنارص الرموزية الثقافية التي يتّصف هبا اإلنسان وحده
بقوة ومت ّيز يف منظومته الثقافية.

اللغة رمز إنسانية اإلنسان

عند التساؤل عن أهم عنرص يف منظومة الرموز الثقافية يقف وراء ميالدها املم ّيز
للجنس البرشي ،فإن اللغة البرشية املكتوبة واملنطوقة عىل اخلصوص تكون هي وحدها
املؤهلة لربوز منظومة الرموز الثقافية /الثقافة كام عرفناها أعاله .فيصعب إذن خت ّيل وجود
ّ
بقية عنارص الرموز الثقافية كالدين والعلم والفكر ،مثلاً بدون حضور اللغة البرشية يف
املتكرر يف مقولة أبحاثنا
شكلها املنطوق عىل األقل .ومن ثم جاءت مرشوعية تأكيدنا
ّ
املتعدّ دة يف العلوم االجتامعية واإلنسانية أن اللغة هي أم الرموز الثقافية مجي ًعا.

حيظى موضوع اللغة باهتامم كبري بني الباحثني ،فقد ذهب عامل النفس بنكر ()Pinker
إىل القول بأن اللغة هي غريزة يف اإلنسان مثلها مثل قدرة اإلنسان الغريزية عىل امليش .أي
ّ
متجذر ومربمج يف الطبيعة البرشية.
إهنا يشء

وهذا ما يفسرّ نجاح كل األطفال بكل سهولة عىل استعامل وحذق اللغة .فلو مل تكن
أمرا غريز ًّيا مربجمًا يف عمق صميم الطبيعة البرشية لفشل عدد غري قليل من
املقدرة اللغوية ً
األطفال يف تع ّلم اللغة كام يفشلون يف تع ّلم القراءة مثلاً .
وبعبارة أخرى فالقدرة عىل استعامل اللغة مسألة ديمقراطية متاحة لكل الناس يف الظروف
العادية ،وال حيرم منها إلاَّ نزر قليل من الناس ألسباب خلقية أو ألسباب عارضة يف حياهتم.

كشف احلجاب عن اإلعجاز الثاين يف الكتاب
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إن حرمان هؤالء من استعامل اللغة ال يؤ ّدي بالرضورة إىل عجزهم عىل امتالك
بدرجات خمتلفة بقية عنارص املنظومة الثقافية كالتفكري وممارسة العلم واملعرفة والتد ّين
والتأ ّثر بقيم وتقاليد املجتمع.
مت ّثل ملكة اللغة هذه الغريزة البرشية ،خمزونًا مركز ًّيا وأساس ًّيا يف طبيعة اإلنسان.
وهلذا املخزون وجهان:
 -1استعامل اللغة املنطوقة واملكتوبة.
مكونات منظومة الرموز الثقافية.
 -2االستعداد والقدرة عىل استعامل بقية ّ

إن حضور الوجهني للملكة اللغوية هو بالطبع الوضع املثايل لتمكني أفراد اجلنس
التأهل الكامل للعب دور
البرشي من كامل متتعهم بام هو موجود يف هذا العامل ،ومن ثم ّ
السيادة /اخلالفة فيه.

يرى العاملان نوبل ( )W.Nobleوديفدسن ( )I.Davidsonأن اللغة هي أداة التفكري
الرمزي عند اإلنسان .فهي التي متكّنه من صياغة املفاهيم واألفكار ونرشها بني اآلخرين.
ففي نظرمها وقع االنفجار الثقايف الكبري ( )The Big Cultural Bangيف دنيا اإلنسان بواسطة
اللغة .فبها استطاع بنو البرش أن يبتكروا الفنون والتقنيات اجلديدة للتعامل مع حميطهم.
وهكذا تتجلىّ مركزية اللغة بوجهيها يف تشكيل هوية اإلنسان هذا الكائن الفريد عىل
أديم هذه األرض .ومن هنا ،تأيت مرشوعية القول بأن اللغة هي املصدر الذي ال ينضب يف
قدرته عىل مد الكائن البرشي وحده بتاج صفة اإلنسانية عىل مر العصور.

غياب اللغة يف أشهر تعريف للثقافة

ونظرا ملركزية ملكة اللغة يف نشأة منظومة الرموز الثقافية ،أو الثقافة بتعبري علمي
ً
األنثروبوجليا واالجتامع عىل اخلصوص ،فإن وصف القدماء لإلنسان بأنه حيوان ناطق
وصف مرشوع جدًّ ا؛ ألن اللغة املنطوقة واملكتوبة مها أكثر ما يم ّيز اجلنس البرشي عن
بقية األجناس األخرى ،ويعطيه السيادة عليها بواسطة منظومة الرموز الثقافية /الثقافة.
تأهل بني البرش وحدهم بكل مرشوعية إىل كسب رهان صفة
إهنام بكل املقاييس مصدر ّ
اإلنسانية ،ومن ثم السيادة واخلالفة يف هذا العامل.

ورغم مركزية ملكة اللغة يف هوية اإلنسان ،ومنه بروز منظومة الرموز الثقافية/
الثقافة يف املجتمعات البرشية ،فإن أشهر تعريف ملفهوم الثقافة يف العلوم االجتامعية الغربية
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املعارصة ال يذكر اللغة كعنرص مركزي وأسايس يف صلب منظومة الثقافة .أي إن اللغة هي
العنرص الرئييس املؤسس لظاهرة الثقافة البرشية ،وهي من َث َّم جزء منها يف الوقت نفسه.

وهذا ما ال نجده يف أشهر تعريف أنثروبولوجي ملنظومة الثقافة ،فقد عرف عامل
األنثروبولوجيا الربيطاين إدوارد برنارد تيلر سنة 1871م الثقافة ( )Cultureبأهنا « ذلك
الكل املعقد الذي يتضمن املعرفة والعقيدة والفن واألخالق والتقليد وأي مقدرات
وعادات يكتسبها اإلنسان كعضو يف املجتمع ).Encyclopaedia of Sociology (1974:69

يتم ّثل قصور هذا التعريف التقليدي /الكالسيكي للثقافة يف كونه ال يشري إىل اللغة
مكونات منظومة الثقافة ،واحلال أن اللغة هي منشئة ظاهرة الثقافة
وال يعطيها الصدارة يف ّ
نفسها بمعناها البرشي الواسع والشديدة التعقيد ،كام ب ّينا.

أي إن هناك عالقة عضوية جدًّ ا بني اللغة ومنظومة ثقافتها عند بني البرش .ومن
ثم ،جيوز احلديث بمرشوعية عن قصور تعريف تيلر ملفهوم الثقافة بسبب أنه ال يذكر
بكل وضوح صدارة اللغة يف تعريفه لظاهرة الثقافة البرشية ،ذلك الكل املعقد ،كام جاء يف
مضمون تعريفه السابق الذكر.

اإلنسان كائن ثقايف بالطبع

يتبينّ ممّا سبق أن معلم الرموز الثقافية /الثقافة هو بيت القصيد يف هوية الكائن
البرشي .وبعبارة أخرى ،فهذا األخري يكسب صفة اإلنسانية بسبب استعامله هلبة اللغة
البرشية ورموز منظومتها الثقافية.
وهبذا التم ّيز اللغوي الرموزي الثقايف جاءت مرشوعية هيمنة اإلنسان عىل بقية
الكائنات احلية واجلامدة عىل حدٍّ سواء .أي إن تلك اهليمنة تأيت من اجلانب غري املادي يف
هويته املزدوجة (الرموز الثقافية  +اجلسد) أي من الرموز الثقافية /الثقافة.

وكام رأينا فإن ملكة اللغة هي مصدر مت ّيز اجلنس البرشي عن سواه بمنظومة الثقافة
أيضا
اإلنسانية .فاإلنسان إذن ليس حيوانًا ناط ًقا فحسب كام قال قدماء الفالسفة ،بل هو ً
كائن رموزي ثقايف بالطبع.

وبعبارة أخرى ،فتم ّيز الكائن البرشي عن سواه من الكائنات األخرى بالقدرة عىل
أهله بطريقة مرشوعة
استعامل مهارة اللغة يف شكل ْيها املنطوق واملكتوب عىل اخلصوصّ ،
لكي يكون وحده خملو ًقا لغو ًّيا رموز ًّيا ثقاف ًّيا بالطبع.

كشف احلجاب عن اإلعجاز الثاين يف الكتاب
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وبمصطلح العلوم االجتامعية احلديثة ،يسهل القول :إن عالقة االرتباط قوية
جدًّ ا بني ملكة اللغة عند بني البرش من جهة ،وحضور ظاهرة الثقافة ذلك الكل املع ّقد يف
املجتمعات اإلنسانية من جهة ثانية.

تصور جديد ملركزية اللغة والثقافة يف هوية اإلنسان

هناك بالتأكيد مرشوعية كبرية لطرح سؤال حموري يصب يف صميم االنشغال بفهم
يسمى يف دنيا العلوم بالبحث األسايس
اإلنسان ،هذا املخلوق الفريد ،إنه سؤال يتط ّلبه ما ّ
( )Basic researchيف طبيعة األشياء .وسؤالنا هو :هل اإلنسان فعلاً كائن ثقايف بالطبع كام
أرشنا أعاله؟

إن اإلجابة الوافية عن ذلك قد حتتاج إىل آالف الكلامت يف مقال أو دراسة أو كتاب أو
حتى إىل عديد املجلدات .ويمكن للمرء أن يتبنّى مثلاً منظور الفلسفة أو العلوم االجتامعية
أو مها م ًعا لكي يكتب أطروحة متامسكة يف هذا املوضوع .فنحن نعرف كم سال حرب أقالم
الفالسفة واملفكّرين االجتامعيني عىل اخلصوص من كل احلضارات ويف كل العصور حول
مقولة مشاهبة تتم ّثل يف :إن اإلنسان مدين /اجتامعي بالطبع.
ومن جهتنا نعتقد أنه ليس من الرضوري اإلطناب يف النقاش واجلدال يف جوهر
احلجج املؤكّدة ملركزية املنظومة الثقافية يف طبيعة هوية اإلنسان .فاملسألة يمكن حسمها يف
قل ّ
مقال ال يتجاوز مخسة آالف كلمة .وكام يقال :فخري الكالم ما ّ
ودل أو البالغة يف اإلجياز.
وهذا ما نرغب يف القيام به يف طرح أفكار وصياغة حجج هذه املقالة نظر ًّيا وميدان ًّيا ،ولبلوغ
ذلك نعتمد عىل اجلمع بني العلوم االجتامعية من ناحية ،والعلوم الطبيعية من ناحية أخرى.

أي من هذه العلوم .فال جيوز علم ًّيا
التعمق يف فهم طبيعة اإلنسان يف غياب ٍّ
إذ يصعب ّ
حتليل ذات اإلنسان وعمق كينونته بدون احلديث عن العوامل البيولوجية والفيزيولوجية/
اجلسمية عند اإلنسان.
كام ال تقبل حماولة فهم هذا األخري بتهميش أو ترك جانب أهم ما يم ّيز اجلنس
البرشي بطريقة فاصلة وحاسمة عن بقية األجناس احلية األخرى ،وهي املنظومة الثقافية
أو ما سميناه الرموز الثقافية :اللغة والفكر والدين واملعرفة /العلم واألسطورة والقانون
والقيم واألعراف الثقافية.
ولإلجابة عن السؤال أعاله نقول :نعم ،إن اإلنسان هو فعلاً كائن ثقايف بالطبع قبل
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أن يكون اجتامع ًّيا بالطبع .يستند هذا القول إىل مالحظات رئيسية حول مخسة معامل ينفرد
هبا اجلنس البرشي عن غريه من األجناس احلية األخرى:

 -1يتّصف النمو اجلسمي ألفراد اجلنس البرشي ببطء شديد مقارنة برسعة النمو
اجلسدي الذي نجده عند بقية الكائنات.
 -2يتمتّع أفراد اجلنس البرشي عمو ًما بأمد حياة (سن) أطول من عمر معظم أفراد
األجناس األخرى.
 -3ينفرد اجلنس البرشي بلعب دور السيادة /اخلالفة يف هذا العامل بدون منافسة
حقيقية له من طرف باقي األجناس األخرى.
 -4وكام ذكرنا من قبل ،يتم ّيز اجلنس البرشي بطريقة فاصلة وحاسمة عن األجناس
األخرى بمنظومة أطلقت عليها مصطلح الرموز الثقافية :اللغة ،الفكر ،الدين،
املعرفة /العلم ،القوانني ،األساطري ،القيم واملعايري الثقافية...
تتكون من اجلانب اجلسدي من جهة،
 -5خيتص أفراد اجلنس البرشي هبوية مزدوجة ّ
واجلانب الرموزي الثقايف (املشار إليه أعاله يف  ،)4من جهة ثانية.

إن التساؤل املرشوع اآلن هو :هل من عالقة بني تلك املعامل اخلمسة التي يتم ّيز هبا اإلنسان؟

أول :هناك عالقة مبارشة بني املعلمني  1و  .2إذ إن النمو اجلسمي البطيء عند
أفراد اجلنس البرشي يؤ ّدي بالرضورة إىل حاجتهم إىل معدل سن أطول يمكّنهم من حتقيق
مراحل النمو والنضج املختلفة واملتعدّ دة املستويات ،فالعالقة بني االثنني هي إذن من نوع
العالقة السببية.
أيضا ذات عالقة مبارشة
ثان ًيا :أما اهلوية املزدوجة التي يتّصف هبا اإلنسان فإهنا ً
بالعنرص اجلسدي (املعلم  )1لإلنسان والعنرص الرموزي الثقايف (املعلم .)4

ثال ًثا :عند البحث عن عالقة سيادة اجلنس البرشي يف هذا العامل باملعامل األربعة
يؤهالنه ،عىل مستوى القوة املادية ،لكسب رهان السيادة
األخرى ،فإن املعلمني  1و  2ال ّ
عىل بقية األجناس احلية؛ إذ اإلنسان أضعف جسد ًّيا من العديد من الكائنات األخرى.
ومن ثم يمكن االستنتاج بأن سيادة اجلنس البرشي ذات عالقة قوية وربام مبارشة باملعلمني
 5و :4اهلوية املزدوجة والرموز الثقافية .والعنرص املشرتك بني هذين املعلمني هو منظومة
الرموز الثقافية.

وهذا ما يسمح بواقعية كبرية برتشيح منظومة الرموز الثقافية للعب الدور املركزي
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واحلاسم يف متكني اإلنسان وحده من السيادة /اخلالفة يف هذا العامل.

أيضا بتفسري املعلمني  1و  ،2وهو ما جتده العامة
راب ًعا :إن الرموز الثقافية تسمح ً
أمرا شديد الغرابة وباع ًثا عىل الدهشة واحلرية .لكن كام يقال« :إذا عرف السبب
واخلاصة ً
بطل العجب» .فالنمو اجلسمي البطيء عند اإلنسان يمكن إرجاعه إىل كون أن عملية النمو
عنده تشمل جبهتني :اجلبهة اجلسمية واجلبهة الرموزية الثقافية.
وهذا خال ًفا للنمو اجلسدي الرسيع عند الكائنات األخرى بسبب اقتصاره عىل جبهة
واحدة (اجلسد) وبالتايل فقداهنا ملنظومة الرموز الثقافية بمعناها البرشي الرحب واملع ّقد.

وبعبارة أخرى ،يتط ّلب النمو البرشي عىل جبهتني مدة أطول الكتامل عملية النمو
عىل مستوى كل من اجلبهتني ،أي جيوز القول :إن مسرية النمو عىل جبهة اجلسد عند الطفل
تع ّطلها عملية نمو بعض عنارص جبهة منظومة الرموز الثقافية ،كاللغة مثلاً .

يتم حوايل سن
والالفت للنظر هبذا الصدد أن بلوغ النمو اجلسدي أوج نضجه ّ
اخلامسة والعرشين ،بينام أن نضج عملية التفكري -كعنرص من منظومة الرموز الثقافية -ال
يتم إلاَّ بعد ذلك السن بأكثر من عقد ،وعادة بعد سن األربعني .أي كأن االنتهاء من عملية
ّ
نضج دورة النمو اجلسدي عند اإلنسان يفتح الح ًقا الباب واس ًعا أمام عملية النمو الكامل
عىل مستوى عنارص منظومة الرموز الثقافية.

وهكذا تتّضح أمهية منظور اجلبهتني يف تفسري طبيعة مم ّيزات اجلنس البرشي عن
األجناس األخرى يف عدّ ة جماالت .إن الكشف عن أرسار وخفايا يف الطبيعة البرشية قد
تبدو عجيبة للوهلة األوىل لدى العامة واخلاصة قد تُصبح مقبولة كحقائق تطمئن هلا معظم
قلوب وعقول الناس.

خامسا :يلخص الرسم التايل مركزية الرموز الثقافية يف ذات اإلنسان ،فيعطي
ً
بذلك مرشوعية قوية لنظريتنا القائلة بأن اإلنسان كائن ثقايف بالطبع .إذ تعرف النظرية
االجتامعية يف علم االجتامع عىل أهنا أي حماولة لتفسري أي معلم من معامل احلياة االجتامعية
(.)Encyclopaedia of Sociology 1974:274

فمقولة نظريتنا املنادية بأن اإلنسان ثقايف بالطبع ليست قادرة فقط عىل تفسري سيادة/
أيضا عىل تفسري بطء نمو جسمه ،ومتتّعه بعمر
خالفة اإلنسان يف هذا العامل ،بل تثبت قدرهتا ً
أطول من سن معظم احليوانات عىل هذه األرض ،كام رأينا يف الرشح أعاله.
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اللغة أم منظومة الرموز الثقافية

وباإلضافة إىل تلك القدرة التفسريية لنظريتنا كام أبرزنا ذلك يف األمثلة املذكورة ،فإن
أيضا أن اللغة هي مصدر /منشئة منظومة الرموز الثقافية .أي إن اللغة
ً
هذه النظرية تفسرّ
لمِ
هي أم الرموز الثقافية مجي ًعا .ومن ثم تصاب مثلاً الثقافة العا ة يف املجتمع باخللل والتخ ّلف
إن مل يستعمل كتّاب ومفكّرو وعلامء املجتمع اللغة /اللغات الوطنية للمجتمع .ينطبق هذا
األمر يف الوطن العريب عىل جمتمعات املغرب العريب التي وقع احتالهلا من طرف فرنسا،
فاالستعامل الواسع املستمر للغة الفرنسية اليوم يف اجلزائر وتونس واملغرب وموريتانيا ال
أيضا إىل حدٍّ كبري خاصة يف املجتمع
يقترص عىل ميادين العلوم الطبيعية فقط ،بل هو يشمل ً
التونيس العلوم االجتامعية واآلداب وعمل الكثري من املؤسسات الوطنية واخلاصة ،وهذا
ما أطلقنا عليه بظاهرة التخ ّلف اآلخر (الذوادي.)2 002 ،

أستعمل اللغة إذن فأنا إنسان

إن التحليل السابق يؤكّد العالقة الوثيقة بني اللغة والثقافة ،حيث تكون اللغة هي
السبب الرئييس لربوز ظاهرة الثقافة الواسعة واملع ّقدة عند اجلنس البرشي .فملكة اللغة
والثقافة الناجتة عنها مها إذن سمتان مم ّيزتان لإلنسان .أي إن هاتني السمتني مها مصدر
إنسانية اإلنسان ،إذ بدوهنام يفقد اإلنسان إنسانيته من ناحية ،ومرشوعية سيادته /خالفته
يف هذا العامل من ناحية أخرى.

وهكذا يتّضح أن اللغة يف شكليها املنطوق واملكتوب هي املفتاح األول الذي يمنح
يصح القول هبذا الصدد عىل الطريقة الديكارتية:
اإلنسان وحده صفة اإلنسانية .وهكذا
ّ
أستعمل لغة إذن فأنا إنسان.
فال معنى للحديث عن أسباب تكريم اإلنسان يف هذا العامل بدون الرجوع يف املقام
األول إىل هبة ملكة اللغة التي يتم ّيز هبا بنو البرش .فاستعامل اللغة هو بدون شك العالمة
الرمزية األسمى التي مكّنت اجلنس البرشي وحده من كسب رهان رشف تاج اإلنسانية.

ﷺ اإلعجاز القرآين إعجازان

أ -اإلعجاز الظاهر املتحدّ ي للعرب

اعتام ًدا عىل املالحظات واألطروحات السابقة حول مركزية اللغة يف أنسنة أفراد
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اجلنس البرشي من كل املجموعات البرشية والشعوب واحلضارات ،فإنه يسهل فهم العربة
من تبني القرآن الكريم لإلعجاز البياين لقريش وغريها من القبائل العربية .فيجوز احلديث
هنا عن صنفني من اإلعجاز يف القرآن ال صنف واحد كام هو معروف ومتداول يف أدبيات
املؤ ّلفات الكثرية حول القرآن يف القديم واحلديث.

فمن املس ّلم به أن القرآن يم ّثل معجزة لغوية بيانية متحدية للعرب منذ جميء اإلسالم.
وهذا ما نو ّد تسميته باإلعجاز الظاهر للنص القرآين ،أي اإلعجاز البياين املعروف عند
اخلاصة والعامة .فاآليات القرآنية تتحدّ ث من جهتها عن ذلك بكل وضوح كقوله تعاىل:
ٍ
ِ ِِ
ات واد ُعوا م ِن اس َت َطعتُم ِمن د ِ
{ َأ ْم َي ُقو ُل َ
ون ال َّل ِه إِ ْن
َ ْ ْ ْ ْ ُ
ون ا ْفترَ َ ا ُه ُق ْل َف ْأتُوا بِ َعشرْ ِ ُس َو ٍر م ْثله ُم ْفترَ َ َي َ ْ
ُكنْتُم ص ِ
ني} (العنكبوت ،آية.)51 - 50:
اد ِق َ
ْ َ
ِ
وقوله تعاىل{ :وإِ ْن ُكنْتُم فيِ ري ٍ ممِ
ور ٍة ِم ْن ِم ْث ِل ِه} (البقرة،
ْ َْ
َ
ب َّا ن ََّز ْلنَا َعلىَ َع ْبدنَا َف ْأتُوا بِ ُس َ
آية )23 :ثم يشري القرآن إىل صفة اإلعجاز العام يف القرآن :اللغوي وغري اللغوي { ُق ْل
َل ِئ ِن اجتَمع ِ
ُون بِ ِم ْث ِل ِه َو َل ْو ك َ
ت الإْ ِ ن ُْس َوالجِْ ُّن َعلىَ َأ ْن َي ْأتُوا بِ ِم ْث ِل َه َذا ا ْل ُق ْر َآ ِن لاَ َي ْأت َ
َان َب ْع ُض ُه ْم
ْ َ َ
لِ َب ْع ٍ
ض َظ ِه ًريا} (اإلرساء ،آية.)88 :

فاإلعجاز الظاهر /اللغوي البياين القرآين الذي جاءت به الرسالة املحمدية خيتلف
مثلاً عن اإلعجاز الذي جتلىّ يف رسالة السيد املسيح واملتم ّثل بعضه فيام تذكره هذه اآلية
{و َر ُسولاً إِلىَ َبنِي إِسرْ ِائ َيل َأنيِّ َقدْ ِج ْئ ُتك ُْم بِآ َي ٍة ِم ْن َر ِّبك ُْم َأنيِّ َأ ْخ ُل ُق َلك ُْم ِم َن ال ِّط ِ
ني
القرآنية َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُون َط ا بِإِ ْذ ِن ال َّل ِه و ُأب ِر ُئ الأْ َكْمه والأْ َبرص و ُأح ِيي ا َملوتَى بِإِ ْذنِ
ِ
ْ
َ َ َ َْ َ َ ْ
َ ْ
ك ََه ْي َئة ال َّطيرْ َف َأ ْن ُف ُخ فيه َف َيك ُ يرْ ً
ال َّل ِه( }...آل عمران ،آية.)49 :
يتم ّثل الفرق بني اإلعجازين يف كون أن الثاين ذو طبيعة مادية بينام األول ذو طبيعة
رمزية /لغوية بيانية .وبعبارة أخرى ،فاإلعجاز الظاهر /اللغوي البياين القرآين هو من نوع
املوجه إىل العرب يف كل من مكة ويثرب /املدينة واجلزيرة العربية عمو ًما.
اإلعجاز اخلاص ّ
لقد ُأ ّلفت العديد من الكتب املرجعية حول اإلعجاز البالغي يف القرآن يف القرون
األوىل النتشار اإلسالم ،فكان أبرزهم القايض البلقاين ( 403هجري) الذي أ ّلف كتابه
وتطرق إىل
«إعجاز القرآن» حتدّ ث فيه عن جوانب من اإلعجاز البياين يف القرآن الكريم،
ّ
فنون بالغية عديدة مثل االستعارة والتشبيه والكناية وغريها من املعامل البالغية.

أما عيل بن عيسى الزماين ( 386هجري) فقد أ ّلف رسالته «النكت يف إعجاز
القرآن» ،وأكّد أن القرآن معجز ببالغته وأنه أرقى درجات الكالم ،وحتدّ ث عن الكثري من
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املصطلحات البالغية املقرتنة بالنص القرآين.

ويأيت تأليف كتاب «بيان إعجاز القرآن» يف  388هجري أليب سليامن محد بن حممد
ربا أن البالغة القرآنية
اخلطايب ،ليطرح موضو ًعا جديدً ا يتم ّثل فيام سماّ ه نظم القرآن ،معت ً
ترجع إىل مجال األلفاظ وحسن النظم وسمو املعاين والتأثري يف النفوس.

وأخذ األعجاز القرآين منعط ًفا جديدً ا بتأليف عبد القاهر اجلرجاين ( 471هجري)
توسع يف احلديث فيه عن نظرية النظم فرأى أهنا رس اإلعجاز
لكتابه «دالئل اإلعجاز» الذي ّ
يف القرآن الكريم.
يمكن القول إذن :إن اختيار القرآن لإلعجاز البياين /اللغوي ليس صدفة ،وإنام هو
نظرا لشهرة العرب بالفصاحة والبالغة ،فاإلعجاز القرآين يف البالغة
أمر مقصود بالكامل ً
والفصاحة للعرب يف عهد بعثة النبي حممد  Kبرسالة اإلسالم هو إعجاز جيوز وصفه
باخلاص ،وذلك بام للبيان اللغوي من بالغ الشأن عند العرب.
هذا النوع من اإلعجاز الظاهر هو الذي يشار إليه بالبنان عند اخلاصة وعند العامة يف
الثقافة العربية اإلسالمية ،كام أرشنا ساب ًقا .أي إن هناك إمجا ًعا كاملاً عند هؤالء أن النص
القرآين ليس له مثيل يف الثقافة العربية يف الفصاحة والبالغة قبل جميء اإلسالم وبعده.

ومن ثم جاء قول الدكتور طه حسني املشهور يف وصفه للنص القرآين :بأن القرآن
نثرا وإنام هو قرآن .أما املفكّر العريب الكبري حممد عابد اجلابري فقد ذهب إىل
شعرا أو ً
ليس ً
أبعد من ذلك يف حتديد معامل اإلعجاز يف القرآن يف القصص القرآين قائلاً « :فإن ما نجد يف
القرآن من بناء استدالالته وفق مقتضيات العقل ،حتى داخل القصص نفسه ،بعيدً ا عن
أسلوب التوراة واإلنجيل يف اإلقناع ،األسلوب الذي يعتمد االحتكام إىل أمور تقع خارج
طور العقل من مثل قلب العصا ثعبانًا والقفز عىل ما جرت به العادة من سنن طبيعية ال
تتخ ّلف ،أقول :إن سلوك القرآن هذا املسلك يف استدالالته هلو يشء يدفع إىل وراء ليكون
هو نفسه املعجزة التي القصد منها ،ال التخويف كام كان حال معجزات األنبياء السابقني
{وما نُر ِس ُل بِالآْ ي ِ
ات إِلاَّ تخَ ِْوي ًفا} بل هدفها دعوة اإلنسان إىل تد ّبر نظام الكون ،فهو جممع
َ
َ َ ْ
اآليات واملعجزات لقوم يعقلون» (اجلابري ،2006 ،ص.)424

ب -اإلعجاز الباطن /الرمزي يف القرآن

أما اجلانب اللغوي الثاين لإلعجاز القرآين الذي مل يقع ذكره حسب علمنا فيام صدر
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من مؤ ّلفات يف القديم واحلديث ،فهو ما نو ّد كشف احلجاب عنه يف هذا القسم من هذه
الدراسة.

وللقيام بذلك نحتاج منهج ًّيا إىل طرح سؤال مرشوع هو :هل من املمكن َألاَّ يقترص
نص اإلعجاز القرآين اللغوي عىل معامل الفصاحة والبالغة التي رأيناها سال ًفا يف اإلعجاز
الظاهر /البياين األول الذي وصفنا معامله للتو؟
إن إجابتنا عن مثل هذا السؤال تكون بنعم ،أي إن إعجاز النص اللغوي القرآين
تتفوق
جمرد أسلوبه وبالغته وفصاحته ليشمل ً
أيضا جان ًبا آخر رمز ًّيا ،ربام ّ
يمكن أن يتجاوز ّ
جمرد اإلعجاز الظاهر /اللغوي البياين.
أمهيته عىل ّ

نو ّد تسمية هذا اجلانب اآلخر من اإلعجاز باجلانب اإلعجازي الباطني /الرمزي.
ويعني هذا األخري يف تأويلنا اخلاص أن اختيار استعامل اللغة كوسيلة لإلعجاز يف النص
القرآين له وظيفة خفية ختتلف عن طبيعة اإلعجاز الظاهر /البياين للقرآن.

تتم ّثل هذه الوظيفة الرمزية /الباطنية للنص القرآين يف اإلشارة الواضحة إىل أمهية
اللغة ليس فقط كوسيلة إعجاز ظاهري /بياين ،بل األهم من ذلك إىل مركزية اللغة يف هوية
اجلنس البرشي باعتبار اللغة أسمى رمز إنسانية اجلنس البرشي ،كام أوضحنا األمر من قبل.
ومن ثم جيوز القول :إن معامل اجلدة واالبتكار يف هذا الطرح الفكري تربز يف
تشخيصنا لإلعجاز القرآين عىل مستويني:
ضاهى يف الفصاحة والبالغة ،وهذا هو اإلعجاز الظاهر/
 -1مستوى رفيع ال ُي َ
البياين املألوف حول النص القرآين.

 -2اختيار اللغة كوسيلة لإلعجاز الباطن /اخلفي باعتبارها الرمز األول إلنسانية اإلنسان.

هبذا التأويل اجلديد ،يمكن القول بأن إعجاز القرآن إعجازان :إعجاز لغوي بياين
ظاهر ،وإعجاز رمزي باطني .ويتم ّثل هذا األخري بالتحديد يف اختيار أسمى رمز إلنسانية
اإلنسان إلبالغ رسالة اإلسالم للعاملني.

وبعبارة أخرى ،فاإلعجاز القرآين جيمع بني اإلعجاز الظاهر /البياين اخلاص،
املعجز /املتحدي للعرب الناطقني بلغة الضاد أن يأتوا بمثله ،وإعجاز باطني /رمزي عام
كأعز ما ك ُّرم به اإلنسان يف هذا العامل لكي يكون وحده وبكل
يتم ّثل يف اختيار اللغة البرشية ّ
مرشوعية خليفة اهلل يف األرض.
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فاللغة هي إذن تأشرية خرضاء للجنس البرشي لكسبه وحده صفة اإلنسانية ،ومن
ثم السيادة /اخلالفة يف هذا العامل .فالداللة الباطنية الرمزية الختيار اللغة كمعجزة القرآن
األوىل أمر واضح املعامل عىل مستويني ،كام رأينا ،فاإلعجاز الباطن /الرمزي القرآين يمس
أهم عنرص ّ
تتلخص فيه معامل جتليات إنسانية اإلنسان ،أال وهي ملكة اللغة.

ال يتم ّثل اإلعجاز هنا يف مسألة جانبية أو هامشية يف حياة ومصري بني البرش ،بل
قمة هرم ميزات اإلنسان وعنوان إنسانيته الكبري ،أال وهي اللغة البرشية
يتجسد اإلعجاز يف ّ
ّ
تأهل هبا وحده
التي رشحت اجلنس البرشي وحده ليكون له منظومة الرموز الثقافية التي ّ
لكي تكون له السيادة /اخلالفة عىل وجه األرض.

ظاهرا /بيان ًّيا
إعجازا
وهكذا يمكن القول :إن القرآن مجع أمرين يف معجزته اللغوية:
ً
ً
موجه إىل الناطقني باللسان العريب ومتحد ًيا هلم يف عهد النبوة وما بعدها إىل أبد
خاصا ّ
ًّ
اآلبدين.
أما اإلعجاز الباطني الرمزي فيتم ّثل يف أن اختيار اللغة لإلعجاز البياين للعرب،
ٍ
موجه للعاملني أمجعني.
يتزامن يف الوقت نفسه مع إعجاز ثان للغة ّ

ّ
يتلخص هذا اإلعجاز الباطن /الثاين يف تأويلنا أن اختيار القرآن للغة كوسيلة إعجاز
ليلوح ويشري إىل املعنى العام/
ظاهر /بياين للعرب يتجاوز املعنى اخلاص لإلعجاز البياين ّ
الكوين إلعجاز استعامل اللغة باعتبار أن هذه األخرية هي أسمى رمز يم ّيز اجلنس البرشي
عن سواه من األجناس األخرى ويمنحه السيادة عليها.

وبعبارة أخرى ،فالقرآن كحامل آلخر الرساالت الساموية إىل العاملني ،استعمل اللغة
أعز هبة ك ُّرمت وشرُ ّ فت هبا اإلنسانية قاطبة يف
كأداة لإلعجاز الباطني /الرمزي باعتبارها ّ
كل زمان ومكان وعرب العصور.

ﷺ طرح سوسيولوجي معريف لدالالت اللغة يف القرآن

هلذا اإلعجاز الظاهر /البياين ،والباطني /والرمزي ثالث دالالت رمزية إنسانية
خاصة بالعرب وحدهم ،يساعد منظور علم االجتامع
موجهة لكل الناس وليست ّ
عامة ّ
املعريف عىل إلقاء الضوء عليها ،وهي:
 -1إعجاز دائم مدى الدهر وليس بالظريف واملؤ ّقت كإعجاز عيسى وموسى ،مت ّثل
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مر العصور يف مجال بالغة وفصاحة تعبريه
القامة العالية للنص القرآين حتد ًيا لآلخرين عىل ّ
نثرا وإنام هو قرآن ،كام أكّد ذلك طه حسني.
شعرا أو ً
بأسلوبه اخلاص الذي ليس هو ً
فإعجاز النص القرآين إعجاز يتّصف باالستمرارية وحتى اخللود؛ ألنه رضب من
اإلعجاز الرمزي الذي تتجاوز قوة حضوره وحتديه للغري العوامل الظرفية للتاريخ والزمان
واملكان .وهذا ما كشفت عنه احلجاب أطروحتنا عن طبيعة منظومة الرموز الثقافية.

 -2جيوز القول بأن اإلنسان هو الكائن املعجزة واللغز الكبري عىل هذه األرض،
بسبب انفراده بالسيادة يف إدارة ما جيري عىل الكرة األرضية وما فوقها ،أي إنه ال توجد
منافسة حقيقية له من طرف أي من الكائنات واألجناس احلية األخرى يف مسألة إدارة
شؤون هذه الدنيا.
ويم ّثل انفراد اإلنسان يف استعامل ملكة اللغة املصدر األول يف خلق اإلنسان الكائن
اللغز واملعجزة ،كام ب ّينا .فاللغة البرشية هي هبذا االعتبار أم املعجزات مجي ًعا يف جعل اإلنسان
يتأهل وحده ملنصب السيادة واخلالفة يف هذا العامل الفسيح.
خملو ًقا فريدً ا َّ
فاللغة هي إذن أسمى عالمة عىل إنسانية اإلنسان ،فمجيء اخلطاب القرآين الفصيح
معجزا للعرب يم ّثل يف الوقت نفسه إشادة باطنية /رمزية لدور اللغة يف
والبليغ بلغة قريش
ً
تأهيل اإلنسان وحده للخالفة يف هذا العامل.

جمرد اإلعجاز الظاهر/
وممّا ال خيفى أن اإلعجاز الباطني /الرمزي للغة أهم من ّ
البياين الذي حيفل به النص القرآين .إذ استعامل اللغة يف النص القرآين املعجز هو تلويح
أيضا ألسمى ما ك ُّرم به اجلنس البرشي و ُم ّيز وشرُ ّ ف به عىل كل األجناس
باطني /رمزي ً
احلية األخرى .ومن ثم هناك مرشوعية قصوى الستعامل اللغة املعجزة يف اآلن نفسه بيانًا
ورمزا كأعز معلم إلنسانية اإلنسان يف القرآن خاتم الكتب الدينية الساموية.
ً

 -3ومن خالل ما ورد يف الفقرة الثانية فإنه يصبح مفهو ًما ومرشو ًعا أن يتّخذ القرآن
من اإلعجاز الظاهر /البياين والباطني /الرمزي أداة التحدي األوىل للعرب وللناس
مر العصور.
أمجعني عىل ّ
ففي تبني اإلعجاز الظاهر /البياين كوسيلة لتحدي العرب واآلخرين تذكرة قرآنية
بأن مشهد هذا النوع من اإلعجاز العظيم مت ّثله يف هناية املطاف اللغة املنطوقة واملكتوبة أرقى
أهله بحق ألخذ مسؤولية تسيري شؤون هذه الدنيا ،ورفض بقية
ما يتم ّيز به اإلنسان ّ
وأعز ما ّ
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املخلوقات بام فيها معامل الطبيعة العظيمة عىل تبني هذه املسؤولية كام يعبرّ القرآن الكريم عىل
ذلك يف قوله تعاىل{ :إِنَّا َعر ْضنَا الأْ َما َن َة َعلىَ الس و ِ
ض َوالجِْ َب ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ال َف َأ َبينْ َ َأ ْن يحَ ْ ِم ْلن ََها
َّ ماَ َ
َ
َ
ِ
ان إ َّن ُه ك َ
َو َأ ْش َف ْق َن ِمن َْها َوحمَ َ َل َها الإْ ِ ن َْس ُ
َان َظ ُلو ًما َج ُهولاً }.

جمرد التحدّ ي
وهكذا يمكن القول بأن اإلعجاز الظاهر /البياين القرآين ال يقترص عىل ّ
اخلاص للعرب يف الفصاحة والبالغة ،وإنام هو يتجاوز ذلك إىل التأكيد عىل اجلوانب
الباطنية /الرمزية الكامنة يف اللغة ،وهي جوانب ال يشار إليها ال من قريب وال من بعيد
لدى من كتبوا املؤ ّلفات املرجعية حول اإلعجاز الظاهر /البياين يف القرآن الكريم ،فال ذكر
عندهم ملا نسميه هنا باإلعجاز الباطن /الرمزي.

وكام رشحنا ،يتم ّثل هذا النوع الثاين من اإلعجاز القرآين يف جعل اللغة رمز إنسانية
اإلنسان وأرقى ميزاته ،إهنا امليدان الذي حتدّ ت فيه آيات القرآن كالم العرب من شعر ونثر.
وبعبارة أخرى ،فاإلعجاز الظاهر /البياين القرآين يقع من جهة عىل مستوى بالغة وفصاحة
موجه للعرب.
صياغة الكالم العريب يف النص القرآين ،وهذا إعجاز خاص ّ

إعجازا باطن ًّيا /رمز ًّيا عا ًّما أكثر أمهية
يتضمن اإلعجاز القرآين
ومن جهة ثانية،
ً
ّ
من اإلعجاز اخلاص .يتم ّثل هذا النوع من اإلعجاز يف اختيار اللغة وحدها دون غريها
من الوسائل يف جتسيد حدث اإلعجاز يف املحيط املكي واملديني ،وهو اختيار يشري بكل
كرم هبا اإلنسان
وضوح بأن اإلعجاز الظاهر /البياين القرآين يتّخذ من اللغة أعز ميزة رمزية ّ
ُفأعطيت له وحده وبكل مرشوعية السيادة /اخلالفة يف هذا العامل.

إذن فالنص البياين القرآين املعجز يم ّثل يف الوقت نفسه إشادة ب ّينة وعالية بمدى
األمهية الق ّيمة لرمزية اللغة يف ترشيف اإلنسان عىل هذه األرض.

ومن املؤكد أن التلويح إىل الدور الباطني /الرمزي للغة كعالمة عىل إنسانية
جمرد اإلعجاز الظاهر /البياين اخلاص يف
اإلنسان وعلو مكانته يف هذا العامل ،مها أبلغ من ّ
واملوجه إىل العرب كام أوضحنا ذلك يف هذه األطروحة الفكرية هلذه املقالة
النص القرآين
ّ
التي تشهد مقولتها عىل احلضور القوي للعلوم االجتامعية واإلنسانية يف صياغة جديدة
لفرضياهتا ومفاهيمها وإطارها النظري وخالصتها.

ْ
(اقرأ) الفعل الثقايف العمراين

تقرتن اللغة كبصمة إلنسانية اإلنسان ورمز لتميزه عن الكائنات األخرى ،يف
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التصور القرآين بدعوته لإلنسان إىل النهل من ثقافة املعرفة والعلم ،كام تُشري إىل ذلك أوىل
ّ
كلامت الوحي عىل النبي العريب حممد  ،Kففعل (اقرأ) املخاطب للرسول يف أول لقاء
محال ألمهية منظومة املعرفة والعلم.
مع الوحي الساموي ّ

إن احتضان اخلطاب القرآين حلرص كبري عىل أمهية الثقافة املعرفية والعلمية للجنس
البرشي ،يعطي مرشوعية ضخمة لبدء الوحي القرآين بفعل (اقرأ) بدلاً عن غريه من األفعال
أيضا لبدء الوحي هبا .إذ كان ممكنًا ومالئماً جدلاً أن يخُ ا َطب الرسول K
األخرى املناسبة ً
«تاجر باسم ربك» أو «ف ّل ْح
يف أول لقاء مع جربيل بأحد الفعلينْ يف مثل العبارتني التاليتني:
ْ
باسم ربك» ،وهي مسألة ال ُيثريها املفسرّ ون يف حتليالهتم ملغزى افتتاح أول سورة قرآنية
نزلت عىل النبي العريب بفعل (اقر ْأ) أال وهي سورة العلق ،فعىل سبيل املثال يصمت كل من
سيد قطب وحممد عابد اجلابري عن هذا املوضوع يف جملداهتام لتفسري القرآن الكريم.

يساعد علم النفس احلديث عىل فهم أعمق لبدء الوحي بفعل (اقرأ) مفتاح النهل
من املعرفة والعلم أهم ذخرية يتم ّيز هبا اجلنس البرشي عن بقية الكائنات واملالئكة .يرى
هذا العلم أن انطباعات الناس عن بعضهم البعض يف اللقاءات األوىل تصمد أطول يف
ذاكراهتم .ومن َث َّم ،تأيت مرشوعية ذكر أهم يشء للناس يف أول لقاء بني الرسول حممد
 Kوالوحي حتى يصمد يف ذاكرة النبي واملسلمني.

فعيل (تاجر أو ف ّلح) ألنه عربون التأهل الكبري لكسب
ففعل (اقرأ) كام ب ّينا ّ
أعز من ْ
رهان املعرفة والعلم ،الذي يتميز به اجلنس البرشي مما يمنحه السيادة /اخلالفة يف األرض.

التأهل لبناء
وهكذا جيوز القول بسهولة :إن الفعل (اقر ْأ) حيمل يف عمقه شحنة ّ
احلضارات اإلنسانية يف أشكاهلا املختلفة عرب العصور منذ الزمن السحيق .ففعل (اقرأ)
يم ّثل الرمز العمالق مليالد منظومة الرموز الثقافية يف صميم الكائن البرشي .فهذه املنظومة
هي األساس لتجسم ما يسميه ابن خلدون بظاهرة العمران البرشي.

وبعبارة أخرى ،فال وجود ملعامل العمران اإلنساين عىل األرض ويف الفضاء ،دون
امتالك اجلنس البرشي لناصية منظومة الرموز الثقافية ويف طليعتها مهارة القراءة والكتابة
التي يتم ّيز هبا اإلنسان هذا الكائن الذي ينفرد عن بقية املخلوقات.

وهكذا فافتتاح نزول الوحي عىل النبي حممد  Kبفعل (اقرأ) يشري بوضوح إىل أن
اإلنسان كائن لغوي ثقايف بامتياز يف املقام األول .ومن َث َّم ففهم وتفسري سلوكيات الناس
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وحركية العمران البرشي يتط ّلبان ما يسمى بعلم االجتامع ذي الربنامج القوي ،أي علم
االجتامع الثقايف بالتعبري السوسيولوجي احلديث.

مت ّيز اإلنسان بسلطان اللغة ونشأة الثقافة

عند التساؤل عن أهم عنرص يف منظومة الرموز الثقافية يقف وراء ميالد املنظومة
الثقافية املم ّيزة للجنس البرشي ،فإن اللغة البرشية املكتوبة واملنطوقة تكون هي وحدها
املؤهلة لربوز منظومة الرموز الثقافية .فال يمكن خت ّيل وجود بقية عنارص الرموز الثقافية
ّ
كالدين والعلم والفكر بدون حضور اللغة البرشية .ومن َث َّم ،جاءت مرشوعية اعتبارنا أن
اللغة هي أم الرموز الثقافية مجي ًعا.

ونظرا ملركزية اللغة املنطوقة واملكتوبة يف نشأة منظومة الرموز الثقافية ،فإن وصف
ً
اإلنسان بأنه حيوان ناطق وصف مرشوع جدًّ ا؛ ألن أكثر ما يم ّيز اجلنس البرشي عن بقية
األجناس األخرى ويعطيه السيادة عليها بواسطة منظومة الرموز الثقافية هي اللغة املنطوقة
واملكتوبة.
ورغم مركزية اللغة يف هوية اإلنسان وبالتايل يف بروز منظومة الرموز الثقافية يف
املجموعات واملجتمعات البرشية ،فإن أشهر تعريف ملفهوم الثقافة يف العلوم االجتامعية
الغربية املعارصة ال يذكر اللغة كعنرص مركزي وأسايس مليالد الثقافة نفسها.

فقد عرف عامل األنثروبولوجيا الربيطاين إدوارد برنارد تيلر (1871م) الثقافة
( )Cultureبأهنا «ذلك الكل املع ّقد الذي يتضمن املعرفة والعقيدة والفن واألخالق
والتقليد وأي مقدّ رات وعادات يكتسبها اإلنسان كعضو يف املجتمع» .يتم ّثل قصور هذا
التعريف الكالسيكي للثقافة يف كونه ال يشري إىل اللغة وال يعطيها الصدارة يف مكونات
منظومة الثقافة ،واحلال أن اللغة هي منشئة ظاهرة الثقافة نفسها كام ب ّينا .أي إن العالقة
عالقة عضوية جدًّ ا بني اللغة ومنظومة ثقافتها عند بني البرش .ومن ثم يتّضح قصور تعريف
يتضمن بكل وضوح صدارة اللغة يف تعريف مفهوم الثقافة البرشية
مفهوم الثقافة الذي ال
ّ
(.)White 1973
يتبينّ مما سبق أن نظريتنا للثقافة ترتكز عىل أن الثقافة هي ذلك اجلانب غري البيولوجي
الفيزيولوجي هلوية اإلنسان املزدوجة (الرموز الثقافية واجلسم) ،وأن جانب الرموز الثقافية
هو بيت القصيد يف هوية الكائن البرشي.
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أي إن هيمنة هذا األخري عىل بقية الكائنات وسيادته عليها يأيت من اجلانب غري
املادي يف هويته املزدوجة ،أي من الرموز الثقافية .وإن اللغة املنطوقة واملكتوبة هي مصدر
مت ّيز اجلنس البرشي عن سواه بمنظومة الثقافة.

أيضا
ومن ثم فاإلنسان ليس حيوانًا ناط ًقا فحسب كام قال قدماء الفالسفة ،بل هو ً
كائن رمزي /ثقايف بالطبع .وبمصطلح العلوم االجتامعية احلديثة يسهل القول بأن عالقة
االرتباط  correlationقوية جدًّ ا بني اللغة املنطوقة واملكتوبة عند بني البرش من جهة،
وحضور ظاهرة الثقافة يف املجتمعات اإلنسانية من جهة ثانية.

الربنامج الثقايف القوي للقرآن الكريم

كام رأينا يف األقسام السالفة هلذه الدراسة ،إن مسريتنا الفكرية تنتمي بقوة إىل علم
االجتامع الثقايف الذي يعترب أن الرموز الثقافية هي متغري مستقل .independent variable
ففي رأي عامل االجتامع الرويس سيمشكو ( )Semashkoأن الفرتة ما قبل 1960م لعلامء
االجتامع ينظر إليها عامل االجتامع األمريكي ج .ألكسندر ( )J.Alexanderبأهنا فرتة تتّصف
بربنامج ضعيف يف النظرية االجتامعية للثقافة ،تشمل هذه الفرتة علم االجتامع عند كل من
فيرب ودوركهايم وماركس وملس وآخرين ،وكذلك علامء االجتامع الشيوعيني والفاشيني
(.)Semashko 2006: 836

يعتقد ألكسندر بأن تيار الربنامج الضعيف ال يزال هو السائد يف الفرتة احلديثة أي
بعد 1960م ،كام يتبينّ ذلك يف أعامل مدرسة برمنجهام وفكر بورديو وفوكو ونظرية إنتاج
واستهالك الثقافة ،وذلك ما أرشنا إليه يف مطلع هذا البحث.

لقد غيرّ عامل األنثروبولوجيا األمريكي كليفرد جريتس ( )Clifford Geertzمكانة
الثقافة يف منظورات العلوم االجتامعية احلديثة ( .)Geertz 1964فالثقافة يف نظر جريتس
ذات استقاللية ،وأن املجتمعات البرشية تُشبه النصوص املكتوبة حيث تعترب قراءة معانيها
أمرا مركز ًّيا .ويعتقد ألكسندر أن اعرتاف علامء االجتامع الثقافيني باستقاللية الثقافة هو
ً
أهم مؤشرّ للربنامج القوي يف دراسة الثقافة (.)Alexander 2003: 13
توجه الربنامج القوي لدراسة الثقافة الذي ينادي به كل من
يزكي املنظور القرآين ّ
جريتس ومسريتنا البحثية يف علم االجتامع الثقايف .إن التأويل العميق للنص القرآين يؤ ّدي
إىل استنتاج أن القرآن له برنامج قوي يف التعامل مع ظاهرة الثقافة .وبعبارة أخرى :إن
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القرآن يعترب البرش بأهنم كائنات رموزية ثقافية يف العمق.

إن ما أرشنا إليه من دالالت ثقافية يف بدء الوحي بفعل (اقرأ) مؤشرّ عىل احلضور
نتعرف أكثر عىل طبيعة الرموز الثقافية/
القوي ألمهية الثقافة يف اخلطاب القرآين .ولكي ّ
الثقافة ،وكذلك عىل أمهيتها يف هوية اإلنسان يف املنظور القرآين ،فإنه ليس هناك أفضل من
القرآن نفسه الذي هو املرجع األول لإلسالم يف شتى املجاالت ،فعند التساؤل عن الرؤية
املعرفية اإلسالمية للرموز الثقافية فإن أفضل طريق لتحديد معاملها والفوز بكسب رهان
جوهر طبيعتها هو الرجوع إىل القرآن الكريم.
ومن ثم فنحن نقدّ م هنا الرؤية املعرفية القرآنية لطبيعة الثقافة /الرموز الثقافية .وإذا
نجحت قراءتنا يف فهم مضمون اآليات القرآنية التي هلا عالقة بالرموز الثقافية ،فإننا نكون
قد كسبنا الرؤية املعرفية اإلسالمية األصح عن طبيعة الثقافة.

يشجع الباحث عىل
وبذلك نكون قد س ّلحنا أنفسنا بأقوم مفهوم إسالمي للثقافة ّ
ترشيحه للمقارنة ،وربام للمنافسة مع مفهوم الثقافة كام وقع ويقع استعامله يف العلوم
االجتامعية املعارصة.
وجيوز أن تساعد هذه العملية املعرفية عىل بناء مفهوم للثقافة ذي مصداقية أكرب
بالنسبة للباحثني املهتمني بالشأن الثقايف من وجهة الرؤية املعرفية اإلسالمية عىل اخلصوص.

وإذا وجدنا أن الرؤية القرآنية للرموز الثقافية تتشابه أو تتطابق مع حتليلنا املنهجي
السابق هلا ،فإننا نكون قد و ّفقنا للجمع بني العقل والنقل ،وهي املنهجية املثالية يف الفكر
اإلسالمي األصيل.

تتكون من
إن منهجيتنا يف استكشاف الرموز الثقافية وطبيعتها يف النص القرآين ّ
ثالث خطوات:

 هل هناك إشارات واضحة يف القرآن مت ّيز اإلنسان عن غريه يف خالفة اهلل يفاألرض؟
 العثور عىل آيات قرآنية تتحدّ ث برصاحة مطلقة عن مت ّيز اجلنس البرشي عن بقيةاألجناس احلية األخرى.
وتفوق اجلنس البرشي؟
 -إىل أي يشء ترجع اآليات القرآنية مت ّيز ّ
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 -1حيفل النص القرآين باآليات التي تعطي مكانة خاصة ومتم ّيزة لإلنسان من بني
كل املخلوقات األخرى ،سواء كانت كائنات روحية كاملالئكة أو حيوانات ودواب أخرى
تعيش عىل هذه األرض مثل اإلنسان .وبعبارة أخرى :فصورة اإلنسان يف القرآن هي صورة
الكائن الفريد الذي حيتل املرتبة األوىل من حيث األمهية بعد اهلل يف هذا العامل /الكون.

تأهله إلدارة شؤون هذا العامل وأخذ مقاليد
ومن َث َّم فال منازع له عىل اإلطالق يف ّ
السيادة (اخلالفة) فيه .ولندع آيات القرآن ّ
تشخص لنا بقوة تلك املكانة الفريدة التي يتمتّع
هبا اجلنس البرشي وحده بني كل الكائنات األخرى.

ونقترص هنا عىل إبراز ذلك عرب مخس حاالت حتدّ ث فيها القرآن بكل وضوح عن
مت ّيز اإلنسان عن غريه من املخلوقات األخرى .ففي اآلية ( )30من سورة البقرة يصف
القرآن آدم اإلنسان بأنه خليفة يف األرض قال تعاىل{ :وإِ ْذ َق َال رب َك لِ ْلملاَ ِئك َِة إِنيِّ ج ِ
اع ٌل
َ
َ ُّ
َ
َ
فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة…} وال حيتاج املرء هنا إىل رشح مدى أمهية هذا املنصب ،اخلالفة يف
األرض الذي وليها اإلنسان دون سواه من املالئكة واملخلوقات األخرى عىل األرض.

مت ّيز اإلنسان بسلطان املعرفة والعلم

أما ميزات اإلنسان املطلقة التي تتحدّ ث عنها اآليات القرآنية الثالث (32 - 31
  )33من السورة نفسها ،فهي تتم ّثل يف اصطفاء اهلل آلدم باملعرفة والعلم أكثر من غريه{و َع َّل َم آ َد َم الأْ َ ْسماَ َء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َض ُه ْم َعلىَ ا َمللاَ ِئك َِة َف َق َال َأنْبِ ُئونيِ
بام فيهم املالئكة قال تعاىلَ :
بِ َأس ِء ه ُؤلاَ ِء إِ ْن ُكنْتُم ص ِ
ِ
يم
ني * َقا ُلوا ُس ْب َحان ََك لاَ ِع ْل َم َلنَا إِلاَّ َما َع َّل ْم َتنَا إِن ََّك َأن َ
اد ِق َ
ْ ماَ َ
ْ َ
ْت ا ْل َعل ُ
ِ
ِ
ِ
ب
يم * َق َال َيا َآ َد ُم َأنْبِ ْئ ُه ْم بِ َأ ْسماَ ئ ِه ْم َف َلماَّ َأ ْن َب َأ ُه ْم بِ َأ ْسماَ ئ ِه ْم َق َال َألمَ ْ َأ ُق ْل َلك ُْم إِنيِّ َأ ْع َل ُم َغ ْي َ
الحْ َك ُ
الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ون َو َما ُكنْت ُْم َت ْكت ُُم َ
ض َو َأ ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ون}.
َّ ماَ َ

ونتيجة للميزتني السابقتني اللتني حرمت منهام املالئكة وبقية الكائنات ،وحصل
عليهام اإلنسان وحده جاء أمر اهلل للمالئكة بالسجود آلدم دون غريه كعالمة تكريم ومتييز
لآِ
ِ ِ
ِ
ِ
اس ُجدُ وا َد َم َف َس َجدُ وا إِلاَّ إِ ْبل َ
ثالثة آلدم قال تعاىلَ :
اس َت ْكبرَ َ
يس َأ َبى َو ْ
{وإِ ْذ ُق ْلنَا ل ْل َملاَ ئكَة ْ
َوك َ
َان ِم َن ا ْلكَافِ ِري َن}.

«وفضل» إلبراز سمتي
«كرم»
ّ
فعيل ّ
أما اآلية ( )70من سورة اإلرساء فهي تستعمل ْ
ِ
َاه ْم فيِ ا ْلبرَِّ َوا ْل َب ْح ِر
{و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبني آ َد َم َوحمَ َ ْلن ُ
مت ّيز بني آدم عن غريهم من خملوقات األرض َ
ِ
ِ
َاه ْم َعلىَ كَثِ ٍري ممِ َّ ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِضيلاً }.
َاه ْم م َن ال َّط ِّي َبات َو َف َّض ْلن ُ
َو َر َز ْقن ُ
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توضح بام ال يدع جمالاً للشك بأن اإلنسان كائن خاص متم ّيز
فهذه اآليات القرآنية ّ
ومتفوق عىل غريه من خملوقات األرض ،وكذلك عىل املالئكة .ومن ثم فالرؤية القرآنية
ّ
التطور عند داروين
للجنس البرشي متثل قطيعة معرفية (إبستيموجلية) كاملة مع نظرية
ّ
وأصحابه ،إذ إن خلق آدم يف املنظور القرآين يم ّثل حالة خاصة يف اخللق هي يف قطيعة مع
كل من املالئكة وعوامل املخلوقات األخرى عىل األرض.

إن خلق آدم مت ّيز عن غريه بواسطة هبة املعرفة /العلم التي أعطاها إياه اهلل دون سواه.
وهبذه املقدرة املعرفية العالية جاءت مرشوعية خالفة آدم بتكريمه وبتفضيله يف األرض
وسجود املالئكة له.

روحي = املنظومة اللغوية الثقافية املعرفية

تربط آيتان من القرآن سجود املالئكة آلدم بنفخ روح اهلل فيه فآية { َفإِ َذا َس َّو ْي ُت ُه
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
يت احلجر ()15
مكررة مرتني يف سور ْ
َو َن َف ْخ ُت فيه م ْن ُروحي َف َق ُعوا َل ُه َساجدي َن} .نجدها ّ
وص (.)38

إن التساؤل عن معنى كلمة «روحي» الواردة يف السورتني تساؤل مرشوع جدًّ ا؛ ألن
الصيغة الرتكيبية لكلامت اآلية تفيد بأن طلب سجود املالئكة آلدم تال نفخ روح اهلل فيه،
أي إن هناك عالقة قوية ،إن مل تكن سببية بني عملية نفخ الروح اإلهلية يف آدم ودعوة اهلل
ٍ
بمعان خمتلفة ويف
املالئكة إىل السجود له .وكام هو معروف فإن كلمة الروح يف القرآن أتت
طليعتها ّ
بث احلياة يف الكائنات.

إن ا ّطالعي عىل عدد من كتب املفرسين لكلمة «روحي» يف هذا اآلية ُيشري أن
معظمهم رأى أن لفظ «روحي» هنا يعني القدرة عىل ّ
بث احلياة يف الكائنات .فتفسري
اجلاللني يقول« :وإضافة الروح اليه ترشيف آلدم .والروح جسم لطيف حييا به اإلنسان
بنفوذه فيه…».
أما املفسرّ السوري املشهور اليوم عفيف عبد الفتاح طبارة فيقدم لنا هذا الرشح
التفسريي ملعنى كلمة «روحي» يف اآلية قائلاً « :ونفخت فيه من قدريت أو بعبارة أخرى فإذا
أفضت عليه ما حييا به من الروح التي هي من أمري ...فخروا له ساجدين» (طبا رة ،ج .)23

ونختم بتفسري الشيخ متويل الشعراوي أشهر املفسرّ ين املرصيني يف العرص احلديث،
فيصوغ معنى كلمة روح اهلل ونفخها يف آدم قائلاً « :والنفخ من روح اهلل ال يعني أن النفخ
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قد تم بدفع احلياة عن طريق اهلواء يف فم آدم .ولكن األمر متثيل النتشار الروح يف مجيع
أجزاء اجلسد ،وقد اختلف العلامء يف تعريف الروح ،وأرى أنه من األسلم عدم اخلوض يف
الر ِ
وح ِم ْن َأ ْم ِر َربيِّ َو َما
الر ُ
وح ُق ِل ُّ
ذلك األمر ،ألن احلق سبحانه هو القائلَ { :ي ْس َأ ُلون ََك َع ِن ُّ
ُأوتِيت ُْم ِم َن ا ْل ِع ْل ِم إِلاَّ َق ِليلاً }» (الشعراوي ،املجلد .)12

جمرد معنى
فواضح من مضمون هذه التفاسري أن معنى لفظ «روحي» اقترص عىل ّ
قدرة اهلل عىل ّ
بث احلياة يف آدم التي ال يعرف البرش أرسارها ،ومن ثم دعا الشيخ الشعراوي
إىل حتايش اخلوض فيها.
إن االقتصار عىل هذا التفسري ملعنى كلمة «روحي» ال يسمح آلدم اإلنسان بتبوئي
منصب اخلالفة يف األرض ،وسجود املالئكة له تكريماً خلصوصية ومت ّيز خلقه .فاهلل مل يبث
فمجرد ّ
بث احلياة يف
أيضا يف كل الكائنات احلية .وبالتايل
احلياة يف اإلنسان فقط ،بل ب ّثها ً
ّ
تؤهله وحده إىل اخلالفة هنا عىل األرض .فال بد إذن من البحث عن معنى آخر
اإلنسان ال ّ
وتفوقه عىل بقية املخلوقات يف إدارة شؤون
للفظ «روحي» يفسرّ بقوة مكانة مت ّيز اإلنسان ّ
األرض كخليفة.

ويف رأينا يأيت هنا بالتحديد دور العلوم االجتامعية يف مساعدة مفسرّ ي القرآن وهدهيم
إىل املعنى املناسب الذي ينبغي أن يعطى إىل كلمة «روحي» يف آية { َفإِ َذا َس َّو ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُت
فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي َف َق ُعوا َل ُه س ِ
اج ِدي َن} .فالكثري من املفسرّ ين املحدّ ثني يستعينون باكتشافات
َ
ْ ُ
العلوم احلديثة يف التفسري للعديد من اآليات القرآنية التي هلا عالقة بخلق اإلنسان ،وفهم
عمل ّ
مخ وجسم اإلنسان ،أو هلا عالقة بالظواهر الطبيعية يف الكون مثل الشمس والقمر
عزز من فكرة إعجاز القرآن .فازدادت
والنجوم واجلبال والبحار والرباكني والزالزل ،ممّا ّ
املؤ ّلفات وكثر انعقاد الندوات واملؤمترات يف هذا امليدان يف العامل اإلسالمي احلديث.

وإننا نتّفق مع املفكّر اإلسالمي وعامل اجليولوجيا الكبري الدكتور زغلول النجار الذي
يؤكّد أن فهم الكثري من اآليات القرآنية ال يمكن أن يتم بدون االعتامد عىل االكتشافات
العلمية ذات املصداقية العالية حول اإلنسان والظواهر الطبيعية للعامل /للكون.

أيضا ،وبالدرجة نفسها ،باالستفادة من الرصيد
واملفسرّ ون املحدّ ثون مطالبون هم ً
املعريف العلمي للعلوم االجتامعية املعارصة فيام له عالقة بفهم سلوك األفراد واجلامعات
وحركية املجتمعات واملعامل الثقافية البرشية .فهذه العلوم تساعد بالتأكيد عىل القرب من
معنى كلمة «روحي» يف اآلية املشار إليها أعاله.
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ويتفوق عىل
فعلوم األنثروبولوجيا واالجتامع والنفس جتمع عىل أن اإلنسان يتم ّيز
ّ
غريه من الكائنات األخرى ،بام تسميه تلك العلوم بالثقافة ( )Cultureأو ما أطلقنا عليه
نحن بالرموز الثقافية :اللغة ،الفكر ،املعرفة /العلم ،الدين ،القيم واألعراف الثقافية...

أهلته
أي إن اجلنس البرشي ينفرد بتلك املنظومة من الرموز الثقافية ،وهي التي ّ
وتؤهله اليوم ويف املستقبل إىل لعب دور اخلليفة يف األرض .وبعبارة
وحده يف املايض،
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
أخرى :فمعنى { َن َف ْخ ُت فيه م ْن ُروحي} تصبح تدل عىل أن النفخة اإلهلية يف آدم هي يف
املقام األول نفخة ثقافية باملعنى املعارص الذي تعطيه العلوم االجتامعية ملصطلح الثقافة.

إذ هبذه األخرية يفسرّ علامء العلوم االجتامعية مت ّيز اإلنسان وسيادته يف هذا العامل عىل
بقية املخلوقات .ومن ثم { َن َف ْخ ُت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي} فال بد أن يعني أولاً وبالذات نفخة
ْ ُ
الرموز الثقافية يف آدم وحده التي أعطته ،دون سواه ،مقاليد اخلالفة يف األرض وما تبعها
من سجود املالئكة له.

حتسن مصداقية تفسري
هبذه القراءة الثقافية ملعنى كلمة «روحي» يف اآلية يتّضح مدى ّ
معاين آيات القرآن لو استعان املفرسون بالرصيد العلمي احلديث لكل من علوم الطبيعية
وعلوم اإلنسان واملجتمع عىل حد السواء.

جتسيم الروح كمفهوم للرموز الثقافية

يقع استعامل املفهوم اإلجرائي ( )operational conceptيف العلوم االجتامعية
الوضعية احلديثة لتحديد الظاهرة املدروسة بام يستخدم يف مالحظتها وقياسها .ومن َث َّم،
فإنه ينبغي عىل املتخصصني يف هذه العلوم أن حياولوا صياغة الظواهر االجتامعية واألفكار
املبهمة يف مؤشرّ ات ومالحظات حمسوسة ،أي صياغتها قدر اإلمكان يف معطيات كمية
جمسمة وقابلة للتعامل معها
وقابلة للقياس املحسوس بحيث تصبح تلك الظواهر واألفكار ّ
إمربيقيا.

إن عملية اإلمربيقية هي بدون شك مستوحاة من إبستيمولوجيا العلم واملعرفة
فتعتمد هذه اإلبستيمولوجيا بشدة يف فهمها وتفسريها
الوضعيني الغربيني احلديثني.
ّ
للظواهر عىل العوامل واألسباب الكمية والقابلة للقياس.

خيتلف نجاح عملية اإلمربيقية من صنف من الظواهر إىل صنف آخر .وعىل سبيل
يسمى بالظواهر الذاتية (املشاعر الشخصية ،اآلراء )...يصعب صياغتها صياغة
املثال ،فام ّ
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إمربيقية ،وذلك خال ًفا للظواهر املادية املحسوسة يف املحيط اخلارجي ،ومع ذلك ،فال بد
التعرف عىل اجلوانب اخلفية للظواهر
من بذل اجلهود الالزمة للوصول قدر اإلمكان إىل ّ
املبهمة الغامضة.

وكام ذكرنا ،فإن معنى النفخة الروحية اإلهلية يف اآلية القرآنية يف تفسريات املفسرّ ين
غامضا ،ومن هنا نحتاج إىل ابتكار منهجية جديدة تتجاوز مبادئ املنهج الوضعي،
يبقى
ً
وتكون قادرة عىل حتريرنا من استعامل رموز مبهمة وعامة ال تساعد عىل احلصول عىل فهم
قريب وأكثر واقعية لطبيعة النفخة الروحية اإلهلية التي يتحدّ ث عنها القرآن.
ومن أجل استجالء الغموض الذي حييط بطبيعة النفخة الروحية اإلهلية اخرتنا تبني
املنهجية التالية:

التعرف بطريقة موضوعية وبمؤشرّ ات حمسوسة عىل تلك العنارص
 -1جيب علينا ّ
بالتفوق
التي يتم ّيز هبا اجلنس البرشي عن بقية األجناس احلية األخرى وجتعله يتّصف
ّ
والسيادة عليها.

وكام أرشنا من قبل فالرموز الثقافية (اللغة والفكر والعقائد واملعرفة /العلم والقيم
واملعايري الثقافية والقوانني واألساطري ،)...هي التي مت ّيز أكثر من غريها من الصفات اجلنس
البرشي عن غريه من األجناس األخرى.

 -2إن اآليتني القرآنيتني املشار إليهام هنا تتحدّ ثان بوضوح حول مكانة اإلنسان
املتم ّيزة بني بقية الكائنات األخرى يف هذا الكون بام فيها املالئكة أنفسهم الذين دعاهم
اهلل للسجود آلدم .ويبدو من سياق اآليتني أن نفخة روح اهلل يف ذات اإلنسان هي السبب
تبوؤ اجلنس البرشي هذه املكانة اخلاصة يف الكون .فالتعبري القرآين يف اآليتني
الرئييس وراء ّ
يوحي بأن اهلل طلب من املالئكة السجود آلدم بعد وليس قبل حدوث وقوع نفخة روح اهلل
يف صلب الذات اآلدمية.

تفوق وسيادة
فالتحليل املوضوعي للنص القرآين هبذا الصدد يشري بكل وضوح إىل ّ
جنس اإلنسان عىل بقية األجناس األخرى .فمن جهة ،ترجع العلوم االجتامعية احلديثة
تفوق اجلنس البرشي عىل بقية
مثل علم االجتامع وعلم النفس وعلم األنثروبولوجياّ ،
األجناس األخرى إىل مت ّيز اإلنسان بمهارات عامل الرموز الثقافية.
ومن جهة ثانيةُ ،يستوحى من النص القرآين بأن سيادة اإلنسان وخالفته يف الكون،
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ترتبطان شديد االرتباط بنفخة روح اهلل يف صميم ذات اإلنسان.

ويف رأينا ال يوجد أي تناقض بني املنظورين .إذ إنه يمكن اعتبار أن الرؤية القرآنية
تنظر إىل الرموز الثقافية عىل أهنا أهم جزء عىل األقل من نفخة روح اهلل يف اإلنسان .ومن َث َّم
يتّفق املنظوران عىل الدور احلاسم الذي تلعبه منظومة الرموز البرشية يف مت ّيز اجلنس البرشي
وتفوقه عىل بقية الكائنات احلية األخرى.
ّ
جمرد
ومع ذلك ،فيجوز أن يكون لنفخة روح اهلل يف الذات اآلدمية معنى أوسع من ّ
مفهوم الرموز الثقافية .أي إن نفخة روح اهلل تشمل كل يشء يم ّيز البرش عن غريهم من
الكائنات.

إن الرسم أسفله يبني النقاط املشرتكة بني عامل الرموز الثقافية ،ونفخة روح اهلل
كعنرصين أساسيني لتم ّيز وتفوق اجلنس البرشي.
تفـوق /مت ّيــز اإلنســان
مصــدر ّ

نفخة الروح اإلهلية

الرموز
الثقافية

لقد أوضح حتليلنا املنهجي السابق الطبيعة الشاملة لنفخة الروح اإلهلية .فنحن نرى
أن هذه األخرية جيب أن تشمل أول ما تشمل الرموز الثقافية .وبعبارة أخرى :فالرموز
الثقافية جيب أن تكون العنرص املركزي يف نفخة الروح الثقافية اإلهلية أو أن تكون الرموز
الثقافية هي كل نفخة الروح اإلهلية نفسها يف ذات آدم.
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غموضا ممّا كانت هي عليه يف
وهبذه الرؤية تصبح ماهية النفخة الروحية اإلهلية أقل
ً
تفسريات املفسرّ ين املشار إليها ساب ًقا.
{و َن َف ْخ ُت فِ ِيه ِم ْن
وحيسن هذا الوضوح بكل تأكيد يف إرساء فهم أفضل ملعنى َ
ّ
ر ِ
وحي} وما لذلك من انعكاسات إجيابية عىل املستوى النظري للبحث العلمي يف منظومة
ُ
الرموز الثقافية ،وعىل املستوى التطبيقي واملتم ّثل يف دور الرموز الثقافية يف تأهيل اجلنس
البرشي وحده للخالفة يف هذا العامل /الكون.

وهكذا تتجلىّ معامل اإلعجاز الثاين للقرآن يف استعامل اللغة رمز إنسانية اإلنسان،
تأهله لكسب منظومة الرموز الثقافية التي مت ّيزه عن بقية الكائنات واستخالفه
ومصدر ّ
وحده يف األرض.
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الدكتور الشيخ فيصل العوامي*

اآلثار العملية التي ترتتّب عىل مفهوم احلق يف املجال القانوين إما
أن تكون مرتبطة باحلق اخلاص أو احلق العام وقد جيتمعان يف مورد واحد،
واخلاص يمكن لصاحبه التنازل عنه وإسقاطه ،وأما العام فال يسقطه إلاَّ من
بيده زمام األمور العامة كالدولة واحلاكم الرشعي .وأما يف املجال الفقهي
خاصا أو عا ًّما وهو ما يصطلح عليه
فثمة عنوان آخر يقابل احلق سواء كان ًّ
َّ
باحلكم ،وهو ال يسقط بالعنوان األويل ،نعم قد يرتفع عند طرو بعض العناوين
الثانوية .وألن ٍّ
لكل من عنواين احلق واحلكم جماله اخلاص ،لذا تركّز البحث
الفقهي املفاهيمي حول واقعية وجود هذين العناوين ،كام تركّز البحث الفقهي
التطبيقي حول كيفية التمييز بينهام.
ثمة مائز بني مفهومي احلق واحلكم ،وهل مها ماه ّية واحدة أم
فهل َّ
ماه ّيتان خمتلفتان؟
يمكن الوقوف يف هذا املقام عىل اجتاهني فقهيني:

* كاتب وباحث يف الدراسات اإلسالمية من السعودية .الربيد اإللكرتوين:

f_alawami@hotmail.com
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األول :اتحّ اد السنخ واختالف اآلثار

اجتاها آخر خمتل ًفا عماَّ عليه مشهور الفقهاء ،فقد قال باالتحّ اد بني
شكَّل السيد اخلوئي ً
احلق واحلكم ً
سنخا؛ إذ إن كلاًّ منهام ِق ْسم من املجعوالت الرشعية ليس إلاّ  ،وغاية ما يف
وملجرد بيان
األمر أهنام خيتلفان يف األثر ،فاألول َي ْس ُقط باإلسقاط ،والثاين ال يسقط بذلك،
ّ
هذا الفارق ال نحتاج لتقسيم املجعوالت الرشعية إىل حق وحكم.

وبتعبري آخر :إن املجعوالت الرشعية -بجميع أقسامها :التكليفية اإللزامية وغري
اإللزامية ،والوضعية اللزومية القابلة للفسخ وغري القابلة ،والوضعية الرتخيصية القابلة
لإلسقاط وغري القابلة -أمور اعتبارية ختتلف يف اآلثار بشكل واضح ،ولكنها بالرغم من ذلك
تقو ِمها باالعتبار املحض ،وهبذا اللحاظ هي بأمجعها أحكام رشعية أو عقالئية.
تشرتك يف ُّ
خصوصا بالنسبة لقبول اإلسقاط وعدمه ،أن
والسبب يف اختالفها من حيث اآلثار
ً
زمام تلك األمور بيد الشارع فهو الذي حيكم باحلدوث ،أو البقاء ،أو االرتفاع ولو كان
باختيار أحد املتعام َلني أو كليهام ،واملرجع يف ذلك يف مقام اإلثبات األدلة الرشعية.

تعريف احلق لغ ًة بالثبوت ،فمفهوم احلق يشمل مجيع األمور
وممّا يد ِّلل عىل االحتاد
ُ
الثابتة سواء كانت تكوينية أو اعتبارية ،واملجعوالت الرشعية من تلك األمور املتّصفة
بالثبوت ،وهبذا اللحاظ يكون احلق شاملاً جلميع املجعوالت الرشعية ما يقبل اإلسقاط
منها وما ال يقبل ،كام يشمل كل ما يتّصف بالثبوت.
ومفاد كل ذلك أن احلق حكم من األحكام الرشعية أو العقالئية ،كام أن احلكم حق
أيضا ألنه من األمور الثابتة.
ً

مع ذلك فالسيد اخلوئي مل يمنع من إطالق احلق عىل األحكام القابلة لإلسقاط
من باب االصطالح فقط ،واستقرب أن يكون هذا النمط من اإلطالق هو السبب املو ِّلد
الختالف العلامء يف حقيقة احلق واحلكم وبيان الفارق بينهام(((.

الثاين :اختالف مفاهيمي

صح إطالق عنوان املجعول الرشعي عىل احلق واحلكم يف آن ،فذلك ال يعني
وإن َّ
اتحّ ادمها من حيث السنخ واقتصار االختالف عىل اآلثار ،بل احلق مفهوم مغاير ملفهوم
احلكم .هذا ما عليه املشهور ،وله تقريرات عدة:

((( السيد أبو القاسم اخلوئي ،مصباح الفقاهة ،بريوت :دار اهلادي ،الطبعة األوىل 1992م ،ج 2ص-339
.341
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تقرير اليزدي

ّقرر املح ّقق اليزدي هذا التغاير من حيث املفهوم بأن احلق نوع من السلطنة عىل يشء،
(((
بينام احلكم
جمرد جعل الرخصة يف فعل يشء أو تركه ،أو احلكم برتتّب أثر عىل فعل أو
ّ
حق؛ ألن الشارع جعل للمتعاقدين أو أحدمها سلطنة((( عىل
ترك ،فاخليار يف العقود الالزمة ٌّ
فمجرد رخصة من قبل الشارع يف الفسخ
العقد أو متع ّلقه ،وأما اجلواز يف العقود اجلائزة
ّ
واإلمضاء من غري أن يكون هناك اعتبار سلطنة ألحد الطرفني أو كليهام(((.
بالتايل فالشارع إن اعترب مالكية شخص ألمر وسلطنته عىل يشء فهو من باب احلق،
جمرد عدم املنع من فعل يشء أو ترتيب األثر عىل فعل أو ترك بحيث
وإن مل يكن منه إلاَّ ّ
يكون الشخص مور ًدا أو حملاًّ لذلك احلكم فهو من باب احلكم.

وذلك ال يعني أن احلكم بامللكية أو السلطنة ليس من مجلة األحكام ،بل هو منها،
حكم ،وأما اخليار بنفسه وهو املجعول فهو حق.
لكن الفارق أن جعل الشارع اخليار
ٌ
لكن اليزدي وبالرغم من وضوح تفريقه بني احلق واحلكم من حيث املفهوم ،إلاَّ
أنه اعترب التمييز بينهام من حيث املصداق يف غاية اإلشكال ،وال يتأتّى ذلك إلاَّ بمراجعة
ثمة إمجاع عىل كون يشء ما من مجلة احلق أو احلكم ،أو يكون هناك
الدليل ،كأن يكون ّ
إشعار يف لسان الدليل(((.

تقرير األصفهاين

ّقرر املح ّقق األصفهاين التغاير السنخي بني احلق واحلكم بصورة أخرى ،فسنخ
األحكام التكليفية يتفاوت عن سنخ احلقوق الذي هو من االعتبارات الوضعية ،وذلك
أن األمر والنهي سواء صدرا تب ًعا ملصلحة أو مفسدة ملزمة أو ترخيصية ،مها مقدّ مة لتح ّقق
الفعل أو عدم حت ّققه ،وال يعقل سقوطهام قبل حت ّقق الفعل أو الرتك .أي إهنام ما صدرا عن
خارجا ،فال يعقل سقوطهام قبل ذلك التح ّقق ،فإذا كان
املوىل إلاَّ ليتح ّقق الفعل أو الرتك
ً

قصد به مفهوم احلكم بنحو مطلق ،بل احلكم املقابل للحق فقط ،وإلاَّ فاحلكم ال يقترص عىل الرخصة
((( ال ُي َ
بل يشمل اإللزام.
مقيدة بام قبل اإلسقاط.
احلق
يف
السلطنة
إن
نقول:
أن
ويمكن
اإلسقاط،
بعد
الرجوع
((( بمعنى عدم جواز
َّ
واقعا؛
((( بمعنى جواز الرجوع حتى بعد اإلسقاط ،وإن كان هنا ال موضوعية لإلسقاط ألنه ال حيصل ً
ألن جواز الرجوع ٍ
باق ،ويمكن أن نقول بأن السلطنة يف احلكم مطلقة حتى بعد اإلسقاط -إن أمكن
تصوره ،-ال أنه ال توجد سلطنة.
((( السيد حممد كاظم اليزدي ،حاشية كتاب املكاسب ،حتقيق الشيخ عباس آل سباع ،دار املصطفى إلحياء
الرتاث ،الطبعة األوىل 1423هـ ،ج ،1ص.280
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لألمر بالفعل مصلحة فلامذا ُير َفع األمر ،وإذا مل يكن له مصلحة فلامذا يجُ َعل؟

هبذا فامدام األمر بالفعل منطلق من مصلحة ،والنهي عن الفعل منطلق من مفسدة،
أيضا إسقاطهام.
فال يمكن ارتفاع األمر والنهي قبل حت ّقق الفعل أو الرتك ،وليس للشارع ً
هذا مالك احلكم.

وأما يف احلق وامللك فال حت ّقق هلذا املالك ،فاالعتبار الرشعي هلام ال ُيترَ َّقب منه الفعل
أو الرتك ،حتى نقول بعدم سقوطه إلاَّ بتح ّققهام ،بل ثبوت امللكية واحلقية يتو ّقف عىل
التس ّبب إليه بيشء ما جعله الشارع سب ًبا لوضع االعتبار ،كالتحجري الذي جعله الشارع
سب ًبا لثبوت احلق أو امللك ،وهكذا بالنسبة لسقوط احلق وامللك ،إذ ال بد من التس ّبب إليه
حصته ،فالشارع
بيشء جعله الشارع سب ًبا لرفع االعتبار ،كإجازة الرشيك لرشيكه يف بيع ّ
جعل اإلجازة سب ًبا لسقوط حق الشفعة.

ففي احلكم ارتفاع االعتبار الرشعي من األمر والنهي متو ّقف عىل حت ّقق الفعل
تصور السقوط بدون الفعل والرتك ،أما يف احلق فال تو ّقف عليهام،
والرتك ،وهلذا ال يمكن ّ
بل التو ّقف عىل اإلتيان بيشء جعله الشارع سب ًبا للوضع أو الرفع.

حضورا يف جمال احلكم واحلق ،فكام احلكم أ ْم ُر اعتباره بيد
ونالحظ هنا أن للشارع
ً
أيضا أمران اعتباريان ،وأ ْم ُر اعتبارمها بيد املعتبرِ الذي هو
املعتبرِ وهو احلاكم ،فاحلق وامللك ً
فمجرد كون اعتبار احلكم واحلق بيد
الشارع أو العرف املمىض من قبل الشارع((( .بالتايل
ّ
الشارع ال جيعلهام من سنخ واحد باملعنى الذي ّقرره السيد اخلوئي ،بل مها خمتلفان بالتقريب
املذكور.

املروج
إيراد ِّ

املروج عىل االجتاه األول بأن املراد ليس مطلق املجعول الرشعي حتى
أورد السيد ِّ
يقال باتحّ اد السن ِ
ْخ َّية ،وإنام احلكم املقابل للحق وامللك ،وهي عناوين خمتلفة قط ًعا؛ ألن احلق
ِّ
جمرد جعل عىل موضوع من
َّ
يتقوم بالقابل ّية لإلسقاط وسلطنة ذي احلق عليه ،أما احلكم فهو ّ
دون اعتبار سلطنة أو ملك للمحكوم عليه ،فقولنا :املاء حالل حكم باحلل ّية عىل موضوع
وهو املاء ،من دون أن يفيد ذلك سلطنة ألحد عىل املاء أو ملكًا له.

والالم يف مثل قولنا« :لزيد رشب املاء» للتعدية فقط ،والظرف لغو لتع ّلقه بمقدَّ ر

((( الشيخ حممد حسني األصفهاين ،حاشية كتاب املكاسب ،النارش :ذوي القربى ،الطبعة الثانية 1427هـ،
ج ،1ص.46
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ِ
يم ُة الأْ َ ْن َعا ِم}((( ،أما يف مثل قولنا« :له َح ُّل
مثل «حيل» ،كام يف قوله تعاىلُ { :أح َّل ْت َلكُم بهَ ِ َ
مستقر ويدل عىل نوع من السلطنة أو امللك.
العقد واالقتصاص من اجلاين» فالظرف
ّ
بأمور:

املروج
وأما الوجوه التي استفاد منها السيد اخلوئي للقول بالسنخية فأجاب عنها ِّ

أمرا اعتبار ًّيا ال يوجب وحدته مع احلكم من
جمرد مشاهبة احلق للحكم يف كونه ً
ّ -1
مجيع اجلهات ،كام ال يوجب مغايرته للملك؛ ألن االعتبارات الوضعية ومنها احلق وشبهه
فمجرد كوهنا جمعولة
أيضا باجلعل ولو إمضا ًء .بالتايل
تتقوم ً
كاالعتبارات التكليفية متا ًماَّ -ّ
ال يعني اتحّ ادها مع األحكام ،بل يمكن التباين من جهات أخرى.

 -2يف الوقت الذي قال فيه السيد اخلوئي بأن احلق بمعنى الثابت ،وبالتايل فهو
أيضا بمغايرة احلق للملك((( ،مع
يصدق عىل احلكم واحلق ،كام سبق البيان ،فإنه قال ً
وضوح أن الثابت يصدق عىل امللك االعتباري كام يصدق عىل احلكم واحلق؛ ألن املناط
التقرر يف الوعاء املناسب هلا ،بالتايل فالثبات يف ٍّ
كل بحسبه .ومعنى هذا
يف العناوين الثالثة ّ
الكالم أن امللك مع أنه متّحد من جهة من اجلهات مع احلق ،إلاَّ أننا نقول باختالفه معه
من جهات أخرى ،فاألمر نفسه جيري يف املقارنة بني احلكم واحلق ،أي إن ما يقال بالنسبة
أيضا بالنسبة للعالقة بني احلق
للعالقة بني احلق وامللك من حيث االحتاد واالختالف ،يقال ً
واحلكم من احليثيتني.

ومن هذا يتبينّ أن احلق املصطلح فقه ًّيا ال يراد منه املعنى اللغوي له ،أي الثابت،
لكونه هبذا املعنى مفهو ًما عا ًّما ينطبق عىل أشياء كثرية ال خيفى ما بينها من اختالف،
كاجلواهر واألعراض واملوجودات اال ّدعائية.
 -3القول بأن احلق عبارة عن اجلواز واللزوم الرشعيني القابلني لإلسقاط ،يلزم منه
انتفاء احلق يف موارد انتفاء التكليف ،مع أن الفقهاء تساملوا عىل خالفه ،ففي املوارد التي
ينتفي فيها التكليف يقولون ببقاء احلق ،فلو عرض سفه طارئ عىل من له حق اخليار ينتفي
التكليف عنه لكن حقه ال يسقط بل يقوم ول ُّيه مقامه ،وذلك دليل عىل التغاير السنخي بني
احلق واحلكم وإن كان ٌّ
كل منهام جمعولاً رشع ًّيا(((.

((( سورة املائدة ،اآلية .1
((( مصباح الفقاهة ،مصدر سابق ،ج ،2ص.338
املروج ،هدى الطالب إىل رشح املكاسب ،طليعة النور ،الطبعة األوىل 1428هـ ،ج،1
((( السيد حممد ِّ
ص.136
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ضابطة التعريف

بالترصف يف املعنى املراد عند
عالجا للخروج من هذه اإلشكالية ،وذلك
املروج
ً
اقرتح ِّ
ّ
إطالق لفظ احلق ،أو بااللتزام بتعريف خاص ملفهوم احلق .إذ تارة يراد باحلق مفهومه العام،
رتكًا لفظ ًّيا ،أو أنه بمعنى األولوية ،ويف
وتارة يراد منه ما ُيعتبرَ فيه السلطنة ،وربام ُي َ
لتزم بكونه مش َ
كل صورة من هذه الصور يكون للحق معنى قد تدخل فيه بعض العناوين كاحلكم وقد خترج.
ويمكن مالحظة الفارق بني هذه الصور من حيث النتيجة يف نص عبارته التالية ،قال« :ال يبعد
أن يقال :إنه إن أريد باحلق املصطلح مفهومه العام الصادق عىل مطلق املجعوالت الرشعية
ولو إمضا ًء -حتى إذا مل يقبل اإلسقاط ،فمن املعلوم أنه ليس نو ًعا من امللك وال مرتب ًة منه والسلطنة وال مرتبة منها ،بل ينبغي تعريفه بام له ثبوت يف وعاء االعتبار ،سواء لوحظ فيه حيثية
التفويض إىل املكلف يف إبقائه ورفعه ،أم ال ،فيطلق احلق عىل وجوب الصالة وإباحة رشب املاء
أمورا اعتبارية.
وحرمة الربا وجواز فسخ العقد ونحوها عىل حدٍّ سواء ،لكوهنا ً
ُ
مفو ًضا أو كونه
وإن أريد باحلق
املجعول الذي اع ُتبرِ فيه سلطنة ذي احلق أو كونه َّ
املسمى يف كالم الشهيد بحق العبد يف قبال
أوىل به من غريه بحيث كان زمامه بيده -وهو
ّ
ح ّقه تعاىل -فمن املعلوم أنه ال ينبغي تعريفه «بام هو ثابت يف وعاء االعتبار» ملا عرفت
نحو
من شموله ملطلق املجعول .بل إما أن خيتص باملجعول الذي استفيد من دليل اعتباره ُ
ٍ
ٍ
وحينئذ خترج مجل ٌة معتدّ هبا من احلقوق عن حريم البحث ،لفرض عدم
سلطنة أو أولوية،
قابليتها لإلسقاط.
وإما أن يلتزم بام سلكه املح ّقق األصفهاين من إنكار معنى وحداين للحق وكونه
اعتبار خاص له أثر خمصوص ،فكام ال جامع
مشرتكًا لفظ ًّيا بني شتات احلقوق ،فكل حق
ٌ
بني وجوب الصالة وبني حق التحجري سوى كوهنام جمعولني رشعيني ،فكذا ال جهة مشرتكة
بني حق احلضانة وحق اخليار إلاَّ الثبوت يف وعاء االعتبار ،مع أهنم عدُّ وا حق احلضانة من
احلقوق -باملعنى األخص -املقابلة للحكم وامللك.

ويتو ّقف حل اإلشكال عىل االلتزام باالشرتاك اللفظي ،أو جعل مثل حق الوالية
اعتبارا وضع ًّيا أجنب ًّيا عن احلق املصطلح ،حيث ال دخل إلرادة املك ّلف
والوصاية واألبوة
ً
يف بقائها وارتفاعها.

أو يقال :إن احلق بمعنى األولوية منطبق عىل الكل ،ومقتضاه جواز اإلسقاط والنقل،
إلاَّ أن للمنع الرشعي جمالاً آخر»(.((1

( ((1املصدر نفسه ،ص.138
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التمييز بني احلق واحلكم مصدا ًقا

ممّا د َّعم به السيد اخلوئي قوله بعدم الفرق بني احلق واحلكم ،عدم وضوح الفرق
بينهام موضو ًعا ،وبتعبري احلائري «عدم وجود مم ّيز موضوعي نم ّيز به احلق عن احلكم بشكل
يقع يف طريق معرفة جواز اإلسقاط أو النقل أو اإلرث»(.((1

وللتدليل عىل ذلك جاء بمجموعة من األمثلة ،من بينها حق األبوة وحق اخليار،
حيث ُيعتبرَ األول حكماً غري قابل لإلسقاط والثاين ح ًّقا قابلاً لإلسقاط ،وتساءل هل جتد
أيضا ،والفرق إنام هو
بينهام فر ًقا يف الذات والسنخ ،بالطبع ال فرق فهذا حكم وذاك حكم ً
يف اآلثار من حيث اإلسقاط وعدمه ال يف الذات( .((1وهو متا ًما ما يقال يف عدم وجود الفرق
من حيث السنخ بني جواز رجوع الواهب وض ًعا وجواز رجوع من له اخليار يف البيع ،مع أن
األول
حقي(.((1
حكمي والثاين ّ
ّ
مقرتحا ليقول بإمكانية التفريق بني احلق واحلكم موضو ًعا،
لكن الشهيد الصدر قدَّ م
ً
عرضه تلميذه السيد احلائري يف فقه العقود ،وهو مقرتح يستند إىل االرتكاز العقالئي،
ّ
وملخصه أن الضابطة يف التفريق بني احلق واحلكم يمكن التفتيش عنها بأحد وجوه ثالثة:
«األول :أن يفتَّش عن موارد احلق وموارد احلكم ،أي عن الترشيعات القابلة
لإلسقاط والترشيعات غري القابلة له ،ثم َ
يؤخذ جامع بني الطائفة األوىل وجامع بني الطائفة
الثانية ،وهذا ال يفيدنا يف مقام استنباط األحكام ،وإنام هو يشء يف طول االستنباط ،وإنام
أثره تنظيم االستنباط والتطبيق لكربيات املطلب بعد الفراغ عن جمموعة االستنباطات.

الثاين :أن يفتَّش عن املوارد التي َّ
َ
ُستكشف
دل الدليل عىل قابلية اإلسقاط فيها ،فت
نكتة مشرتكة عن تلك املوارد فيحكم باحلق ّية عىل كل ترشيع مشتمل عىل تلك النكتة ولو مل
يدل دليل خاص فيه عىل احلق ّية وقابلية اإلسقاط ،وهذا لو تم ُيفيدنا يف مقام االستنباط ،إلاَّ
أن هذا االستقراء حجيته موقوفة عىل إيراثه للقطع ،إذن ففي غالب الظن سوف لن يفيدنا
خصوصا إذا ُو ِجدَ ْت مادة أو مادتان للنقض وانخرام القاعدة.
هذا االستقراء
ً
الثالث :أن ننظر إىل املرتكزات والترشيعات العقالئية بقطع النظر عن األحكام
الرشعية ،فقد نستكشف النكتة املشرتكة عن طريق الرجوع إىل االرتكازات العقالئية،

( ((1السيد كاظم احلائري ،فقه العقود ،قم :جممع الفكر اإلسالمي ،الطبعة الثالثة 1428هـ ،ج ،1ص.133
( ((1مصباح الفقاهة ،مصدر سابق ،ج 2ص.340
( ((1السيد أبو القاسم اخلوئي ،حمارضات يف أصول الفقه ،ج 2ص ،21نق ً
ال عن فقه العقود ،مصدر سابق،
ج 1ص.137
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وهذا يفيدنا يف مقام االستنباط بعد إعطاء تلك طابع الرشعية بأحد وجوه ثالثة:

األول :إثبات إمضائها عن طريق عدم الردع عىل حدِّ إمضاء سائر السِّيرَ العقالئية.
الثاين :الرجوع إىل ظاهر أدلة الترشيعات بعد حتكيم تلك االرتكازات يف ظهورها،
فدليل اخليار مثلاً ال يبقى له ظهور يف اإلطالق ملا بعد اإلسقاط بعد االلتفات إىل االرتكاز
العقالئي القائل بقبوله لإلسقاط ،فإن االرتكازات العقالئية تتحكّم يف الظهورات كام
تتحكّم فيها األوضاع اللغوية.

إلاَّ أن هذا الوجه ال يثبت اإلمضاء؛ إذ غاية ما يثبت به هو عدم االطالق لتلك األدلة
ملا بعد اإلسقاط .وأما السقوط باإلسقاط فال يثبت هبا ،بل يبقى مشكوكًا جيب الرجوع فيه
إىل القواعد.

الثالث :الرجوع إىل األخبار الظاهرة يف اإلمضاء كصحيحة حممد بن مسلم عن أيب
جعفر  Cقال« :قلت له :رجل جنى إ َّيل أعفو عنه أو أرفعه إىل السلطان؟ قال :هو حقك،
فحسن ،وإن رفعته إىل اإلمام فإنام طلبت حقك ،وكيف لك باإلمام»(.((1
إن عفوت عنه َ
فهذا ظاهر يف ذكر الصغرى واإلحالة يف الكربى عىل االرتكاز العقالئي ،فيدل عىل إمضائه
بحدوده العقالئية.

التمسك بالسرية العقالئية مع إثبات اإلمضاء بعدم الردع
ثم إن هذا الطريق -أعني
ّ
يرضه وجود بعض املواد للنقض وانخرام
أو بالرجوع إىل األخبار الظاهرة يف اإلمضاء -ال ّ
القاعدة ،فتلك املوارد تعترب رد ًعا عن السرية ،وهذا ال ينايف اإلمضاء يف املوارد األخرى
بالسكوت أو بتلك األخبار»(.((1

ويف حني ركز الشهيد الصدر عىل االرتكاز العقالئي بإزاء الدليل ،ركّز املح ّقق
اليزدي عىل اإلمجاع باإلضافة إىل الدليل ،وهذا نص عبارته «وامليزان يف ذلك أما اإلمجاع
أو لسان الدليل ،كأن يطلق عليه لفظ احلق ،أو لفظ احلكم ،أو مالحظة اآلثار واللوازم،
مثلاً إذا ثبت جواز اسقاطه أو نقله يعلم أنه من باب احلق ،ولكن ال عكس ،إذ يمكن أن
خمتصا ،ومع عدم إمكان التشخيص هبذه املوازين فاملرجع األصل.
يكون ح ًّقا الز ًما أو ًّ
وهو خمتلف بحسب اآلثار ،فلو شك يف جواز اإلسقاط أو النقل فاألصل عدمهام ،ولو كان
أيضا.
للحكم أثر وجودي فاألصل عدمه ً
( ((1حممد بن يعقوب الكليني ،الكايف ،طهران :دار الكتب اإلسالمية ،الطبعة الثالثة 1367هـ.ش ،ج،7
ص.252
( ((1فقه العقود ،مصدر سابق ،ج ،1ص.134
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ثم إن عدم كون احلكم ممّا يقبل اإلسقاط والنقل من القضايا التي قياساهتا معها؛ ألن
أمر احلكم بيد احلاكم ،وليس للمحكوم عليه إسقاطه وال نقله ،ألن املفروض أنه مل جيعل له
السلطنة عىل يشء حتى يكون أمره بيده.

نعم ،لو كان مع َّل ًقا عىل موضوع وكان داخلاً يف ذلك املوضوع فله اخلروج عنه
لريتفع ذلك احلكم ،لكنه ليس من باب اإلسقاط ،بل من باب تبديل املوضوع»(.((1

احلق واحلكم بني الفقه والنص

نقرر مفهوم احلق يف البحث الفقهي أن اضطرار
ينبغي أن يكون
ً
واضحا أمامنا ونحن ّ
ِ
الفقهاء للتمييز بني احلق واحلكم ليس لكوهنام لفظني رشعيني استُعمال يف النص القرآين أو
الروائي ،وإنام للتفريق بني نوعني من املجعوالت الرشعية بينهام نوع اختالف يف اآلثار ،أو
ُق ْل :هو إجراء فنّي للتمييز بني املجعوالت الرشعية القابلة لإلسقاط ،واألخرى غري القابلة
لذلك ،وإلاَّ فمفهوم احلق يف النص الروائي خصوصا است ِ
ُعمل بمعناه اللغوي ،وهو أعم
ً
األولينْ ألنه ما يعنينا هنا ،فقد جرى
من احلق واحلكم وغريمها ،وال أقل من كونه أعم من َّ
املقرر يف النص الفقهي ،ويمكن
استعامل احلق يف الروايات يف مواطن هي من نوع احلكم ّ
(((1
التمثيل له ببعض ما جاء يف رسالة اإلمام زين العابدين  Cلبعض أصحابه  ،ومنه:
حق اهلل عز وجل :فأما حق اهلل األكرب عليك :فأن تعبده ال ترشك به شي ًئا ،فإذا فعلت
ذلك بإخالص ،جعل لك عىل نفسه أن يكفيك أمر الدنيا واآلخرة.

حق األم :وأما حق أمك :فأن تعلم أهنا محلتك حيث ال حيتمل أحد أحدً ا ،وأعطتك
من ثمرة قلبها ما ال يعطي أحد أحدً ا ،ووقتك بجميع جوارحها ،ومل تبال أن جتوع وتطعمك،
وتعطش وتسقيك ،وتعرى وتكسوك ،وتضحى وتُظلك ،وهتجر النوم ألجلكَ ،و َو َقتك
احلر والربد ،لتكون هلا ،فإنك ال تطيق شكرها إلاَّ بعون اهلل وتوفيقه.

حق األب :وأما حق أبيك :فأن تعلم أنه أصلك ،وأنه لواله مل تكن ،فمهام رأيت يف
نفسك ممّا يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه ،فامحد اهلل واشكره عىل قدر ذلك،
وال قوة إلاَّ باهلل.

حق اللسان :وحق اللسان :إكرامه من اخلنا ،وتعويده اخلري وترك الفضول التي ال

( ((1حاشية كتاب املكاسب ،مصدر سابق ،ج ،1ص.281
( ((1الشيخ حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،بريوت :دار التعارف للمطبوعات ،الطبعة األوىل 2001هـ،
ج ،29ص.8
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فائدة فيها ،والرب بالناس وحسن القول فيهم.

تغضه عماَّ ال حيل لك ،وتعترب بالنظر إليه.
حق البرص :وحق البرص :أن َّ
حتصنه عن الزنى ،وحتفظه من أن ينظر إليه.
حق الفرج :وحق فرجك :أن ّ

فجميع هذه املوارد املص َط َلح عليها يف الرواية باحلقوق هي يف حقيقة األمر من جنس
األحكام بحسب املقرر فقهيا ،ألهنا ال تقبل اإلسقاط ،ومع ذلك ُأ ِ
طلق عليها عنوان احلق،
ًّ
َّ
وذلك يكشف بأن عنوان احلق يف النص الروائي أعم من احلق واحلكم املتداولني يف النص
الفقهي.
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ﷺ مدخل

السلم هي األصل يف عالقات املسلمني بغريهم من األمم
معلوم أن ِّ
(((
والدول التي ال تدين باإلسالم  ،األمر الذي يدفع إىل التساؤل عن طبيعة
السلم؛ هل هي سلم سلبية تقترص عىل جتنب حالة احلرب؟ أم هي سلم
هذه ِّ
إجيابية تعرتف بتبادل العالقات واالتصاالت بني املسلمني وغريهم من
اجلامعات والدول غري املسلمة؟.
إن املبادئ التي تتأسس عليها رؤية اإلسالم السلمية والداعمة لفرص
التعايش السلمي بني املسلمني وغريهم((( ،جتعل هذا التبادل تبادلاً إجياب ًّيا

* أستاذ زائر بجامعة حممد اخلامس يف أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،من املغرب .الربيد
اإللكرتوينmohammedennassiri@gmail.com :
((( انظر :حممد النارصي ،ثقافة السالم بني التأصيل والتحصيل ،الكويت :وزارة األوقاف،
ط األوىل2014 ،م.
((( انظر :حممد النارصي ،العالقة مع اآلخر يف ضوء األخالق القرآنية ،بريوت :دار اهلادي،
ط األوىل2009 ،م.
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هيدف إىل حتقيق مقاصد وأغراض أمهها :نرش اإلسالم ودعوة الناس إليه ،فضلاً عن تبادل
السلم من كونه
املصالح واخلربات بام حي ّقق النفع العام للمسلمني وغريهم؛
ّ
ليتحول هذا ِّ
جمرد شكل أو صورة من صور العالقات اخلارجية للمسلمني ،ليصبح هد ًفا عا ًّما تنشده
ّ
هذه الدولة يف صورة سلم إسالمي يعم املعمورة قاطبة.
السلم أصل العالقة بني املسلمني وغريهم ،حقيقة مفادها أن
وينبني عىل اعتبار ِّ
األدوات والقواعد التي تعتمد الدولة اإلسالمية عليها يف عالقاهتا بغريها متعدّ دة وتدعم
السلم وتقوي فرصه.
خيار ِّ
ومن بني هذه القواعد:

ﷺ أولاً  :دبلوماسية التفاوض وأثرها يف حتقيق السالم العاملي

الدبلوماسية من حيث هي علم له قواعده ،وفن له أصوله ،ومهنة هلا تقاليدها،
تبقى كام يصطلح عليها اجلميع هي« :جمموعة املفاهيم والقواعد واإلجراءات واملراسم
واملؤسسات واألعراف الدولية التي تنظم العالقات بني الدول واملنظامت الدولية واملمثلني
الدبلوماسيني ،هبدف خدمة املصالح العليا األمنية واالقتصادية والسياسات العامة للدول،
وللتوفيق بني مصالح الدول بواسطة االتصال والتبادل ،وإجراء املفاوضات السياسية
وعقد االتفاقات واملعاهدات الدولية»(((.
صحيح أن مصطلح الدبلوماسية «حديث العهد يف العالقات الدولية ،بيد أن جوهر
الدبلوماسية من حيث هو فن التفاوض ،والتعامل السلمي بني الدول ،عرف مند ما قبل
امليالد»(((.

وال ختفى أمهية التفاوض كأكثر الوسائل الدبلوماسية نجاعة لتسوية الرصاعات
والنزاعات ،وهذا ما جعل ميثاق األمم املتحدة يذكرها عىل رأس قائمة الوسائل املدعمة
للسلم يف املادة  33منه.
ِّ
يمكن تعريف التفاوض بأنه« :العملية التي جيهر فيها أطراف النزاع بافرتاضات
رصحية هبدف الوصول إىل اتّفاق حول املسألة موضوع اخلالف مهام كانت طبيعته»((( .وهو

((( جمموعة كتاب ،موسوعة السياسة ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش1987 ،م ،ج ،2ص.658
((( نفسه ،ص.125
((( حممد سليم ،العالقات الدولية ،مكناس :مكتبة سجلامسة ،ط الثالثة 2003 ،م ،ص.168
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هبذا «نوع من احلوار أو االتصال الذي يتم بني طرفني أو أكثر بقصد الوصول إىل اتّفاق
حول مسائل أو موضوعات ختص العالقات واملصالح املشرتكة بني املتفاوضني»(((.

بتعبري آخر التفاوض هو« :تبادل وجهة النظر بني ممثيل دولتني أو أكثر ،بقصد
التوصل إىل عقد اتّفاق دويل بينهام ،يتناول بالتنظيم ما تريد الدولتان أو الدول تنظيمه من
ّ
قضايا .وصيغة التفويض ختتلف باختالف الدول ،وهي مستند مكتوب صادر من رئيس
خوهلا له رئيس الدولة يف اإلعراب
الدولة ،حيمله املفاوض إلثبات صفته والسلطات التي ّ
عن وجهة نظر الدولة يف التفاوض أو التعاقد باسمها ،حسب متطلبات احلال .ويقدّ م هذا
املستند عند بداية املفاوضات للتح ّقق من صفات وسلطات املفاوضني .وال جيوز يف العرف
الدبلومايس التفاوض أو التعاقد باسم الدولة بغري هذا املستند ،وإلاَّ كان التفاوض أو
التعاقد غري منتج آلثاره ،وال حيتاج رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء اخلارجية إىل
أوراق تفويض»(((.

ومبدأ التمثيل والتفويض متعارف عليه يف اإلسالم« ،حيث متر املعاهدة يف الرشيعة
اإلسالمية باألدوار اخلاصة بالتفاوض الذي يبارشه اإلمام أو اخلليفة نفسه ،أو يبارشه عنه،
وباسمه ،وبإذنه ،من يفوضه يف ذلك»(((.

وجتدر اإلشارة يف صدد حتديد العالقة بني الطرفني املتفاوضني إىل أن هذه العالقة
ينبغي أن يتوافر هلا من األسباب واملقومات ما هييئ االستقرار واألمان للمفاوضني،
ويعينهم عىل أداء املهام املنوطة هبم عىل أكمل وجه وأحسن صورة.

وبعبارة أخرى فإنه ال بد هلؤالء املفاوضني من التمتع بالقدر الالزم من احلصانات
التي جتعلهم يف مأمن من أن يلحق هبم أذى أو يناهلم رضر حيول دون بلوغ املقصود من وراء
اعتامدهم للتفاوض(((.
ني
{وإِ ْن َأ َحدٌ ِم َن ا ُملشرْ ِ ِك َ
وقد ذهب كثري من الفقهاء واملفرسين إىل أن قوله تعاىلَ :

((( مفيد شهاب ،املفاوضات الدبلوماسية علم وفن يف املفاوضات الدولية ،ندوة :معهد الدراسات
الدبلوماسية ،الرياض 1993م ،ص.211
((( حممد بوبوش ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،بريوت  -دمشق :دار الفكر ،ط األوىل2009 ،م ،ص.78
((( نفسه ،ص.79
((( أمحد عبد الونيس شتا ،األصول العامة للعالقات الدولية يف اإلسالم وقت السلم ،ضمن مرشع العالقات
الدولية يف اإلسالم ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط األوىل1417 ،هـ1996 /م ،ج،1
ص.34
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است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع َكلاَ َم ال َّل ِه ُث َّم َأ ْب ِل ْغ ُه َم ْأ َمنَ ُه َذلِ َك بِ َأنهَّ ُ ْم َق ْو ٌم لاَ َي ْع َل ُم َ
ون}( ((1دليل
ْ
عىل احلصانة واألمان املمنوح للمفاوض أو السفري.

وحتفل السنة النبوية بالكثري من األدلة التي تؤكّد محاية املفاوض يف شخصه وأمواله،
ألي أذى أو إساءة قد تلحق به(.((1
والتصدي ِّ

وقد عرف املسلمون التفاوض ومارسوه منذ عرص النبوة( ((1وخاضوا غامر التفاوض
الدبلومايس تدعيماً لفرص التعايش السلمي بينهم وبني غريهم من األمم التي ال تدين
باإلسالم.
وترجع األمهية التي تكتسبها املفاوضات يف هذا اخلصوص إىل «حقيقة كوهنا وسيلة
تتحصل يف تبادل احلوار واملجادلة واإلقناع العقيل يف جو من اهلدوء
ذات طبيعة سلمية
ّ
والتفاهم واالحرتام املتبادل ،وهو ما يم ّثل أداة مهمة يف إطار حتقيق العديد من أهداف
العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية ،كالتمكني لنرش الدعوة اإلسالمية يف األرض،
وتسوية ما قد ينشأ من منازعات بني املسلمني وغريهم ،إىل جانب استخدام التفاوض يف
إبرام العديد من االتفاقات واملعاهدات املؤقتة والدائمة بشأن كثري من املسائل واملوضوعات
التي ختص العالقات بني اجلانبني ،هذا فضلاً عماَّ تلعبه املفاوضات من دور مهم وأسايس يف
بناء وتدعيم السلم واألمن وإشاعة روح التعاون والتفاهم بني الدولة اإلسالمية والدول

( ((1سورة التوبة ،اآلية.6 :
( ((1سنورد العديد من هذه األدلة عند حديثنا عن تبادل الرسل والبعثات.
( ((1املالحظ بصفة عامة يف كتب التفاسري ،ورشوح احلديث وكذلك كتب الفقه والتاريخ والسري ،أهنا مل
تعرض ملا تم بني املسلمني وغريهم يف عهد الرسول  Kواخلالفة الراشدة من اتصاالت ،وحماورات
حتت باب «التفاوض» ،وإنام درجت هذه املصادر مجيعها عىل تتبع وحتليل وقائع تلك االتصاالت حتت
أبواب متفرقة كباب« :الصلح مع األعداء» أو «مباحث اهلدنة» أو «دعوة العدو» ..إىل غري ذلك من
األبواب واألسامء التي تتفق يف طبيعتها ومضموهنا مع ما تعارفت عليه اجلامعة الدولية فيام بعد من
إطالق لفظة املفاوضات أو التفاوض عىل كافة صور االتصال واحلوار وتبادل وجهات النظر التي تتم
بني األطراف املختلفة ،بقصد التوصل إىل اتفاق بام خيدم مصاحلها املشرتكة وينظم عالقاهتا املتبادلة .انظر:
أمحد عبد الونيس شتا ،األصول العامة للعالقات الدولية يف اإلسالم وقت السلم ،م.س ،ص.14
وثمة جمهودات إسالمية يف هذا املضامر تدل عىل االستعداد للمفاوضات من خالل حتضري الوفد
ّ
املفاوض ،وحتديد أهدافه ووسائله .ويتبني لنا كم أن قواعد ومالحظات قديمة اعتمدها املسلمون يف
مفاوضاهتم صارت جز ًءا من األعراف الدبلوماسية العاملية ،وطاملا أن التفاوض هو فن وابتكار قبل أن
يتبلور علماً حمدد املدارك واألبعاد ،فإن املسلمني أبدعوا يف مضار التفاوض كام تدلل وثائقهم ووثائق
املسترشقني الذين درسوا التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية .انظر :عدنان السيد حسني ،العالقات
الدولية يف اإلسالم ،ص.209
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غري اإلسالمية»(.((1

وعن األساس الرشعي للتفاوض وضوابطه يف اإلسالم ،يمكن التو ّقف عند
معلومات وفرية عن حاالت التفاوض يف العهدين النبوي والراشد ،فقد جرت مفاوضات
بني الرسول  Kووفد يثرب من اخلزرج يف موسم احلج قبل اهلجرة إىل املدينة ،وفيها دعا
الرسول  Kعرب يثرب إىل اإلسالم ومعاونته يف تبليغ رسالة ربه ،ثم توالت بعد ذلك
اتفاقات املبايعة بني الرسول  Kوبني عرب املدينة من األوس واخلزرج ،فكانت بيعة
العقبة األوىل مع اثني عرش رجلاً منهم ،وبيعة العقبة الثانية مع ثالثة وسبعني رجلاً منهم،
وما تم يف معاهدة احلديبية من تبادل الرسل واملفاوضني بني الرسول  Kومرشكي مكة
إىل أن تم التوصل إىل اتفاق( .((1وما تم يف حروب املسلمني ضد الفرس يف بالد ما وراء
النهرين إبان اخلالفة الراشدة.
ما تم يف هذه الوقائع من مفاوضات مضنية وشاقة بني املسلمني وغريهم من أجل
االتفاق عىل تبادل األرسى وفدائهم أو إطالق رساحهم ،كل ذلك دليل عىل أمهية التفاوض
يف إبرام املعاهدات واالتفاقات بني الدولة اإلسالمية والدول غري اإلسالمية.

تؤسس رشعية التفاوض بني املسلمني وغريهم من
وكثرية هي اآليات القرآنية التي ّ
ِ
ِ
اجن َْح لهَ َا}( .((1وقوله تعاىلَ { :فإِن ا ْعت ََز ُلوك ُْم َف َل ْم
لس ْل ِم َف ْ
ذلك قوله تعاىلَ :
{وإِ ْن َجن َُحوا ل َّ
ِ
(((1
الس َل َم َفماَ َج َع َل ال َّل ُه َلك ُْم َع َل ْي ِه ْم َسبِيلاً } .
ُي َقات ُلوك ُْم َو َأ ْل َق ْوا إِ َل ْيك ُُم َّ

تقتيض اآليات الكريامت السالفة الذكر ،وجود أو قيام حالة السلم واملوادعة بني
السلم) فهي التفاوض القائم عىل التباحث
املسلمني وغريهم ،ووسيلة حتقيق ذلك (أي ِّ
وعرض اآلراء واألفكار يف جو من التفاهم واالحرتام املتبادل دون إكراه أو تسلط.

ويف ضوء ما ّقررته األصول اإلسالمية من مرشوعية اللجوء إىل التفاوض ،نستنتج
أمهية ورضورة استخدام التفاوض كأداة من أدوات تنظيم العالقات اخلارجية للدولة
( ((1أمحد عبد الونيس شتا ،م.س ،ص.15
( ((1انظر:
 ابن هشام ،السرية النبوية ،حتقيق :سيد بن رجب ،مراجعة :مصطفى العدوي ،القاهرة :مكتبة الصفا،ط األوىل1423 ،هـ2003 /م.
 ابن القيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،القاهرة :مكتبة الصفا ،طبعة 1426هـ2004 /م. صفي الدين املباركفوري ،الرحيق املختوم ،بريوت :املكتبة العرصية ،طبعة 1422هـ2001 /م.( ((1سورة األنفال ،اآلية.61:
( ((1سورة النساء ،اآلية.90:
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السلم وإقامة رصحه ،والقضاء عىل أسباب
اإلسالمية ،والوصول هبا إىل غاية حتقيق ِّ
احلروب والنزاعات.

و«إذا كانت املفاوضات كوسيلة سلمية للتفاهم واحلوار وتسوية اخلالفات ،جتد
أساسا رشع ًّيا يف األصول اإلسالمية ،فإهنا تتسم بالطبيعة الرضائية ،عىل معنى أن
هلا
ً
دخول الدولة اإلسالمية مع غريها من الدول يف مفاوضات ثنائية أو مجاعية ،ال يكون إلاَّ
بمقتىض اتفاق األطراف املعنية عىل ذلك وانرصاف إرادهتم إليه .ويرتتب عىل القول بتح ّقق
الصفة الرضائية للمفاوضات -عىل األقل فيام يتصل بمسارها ونتائجها – أن تظل الدولة
اإلسالمية ،شأهنا يف ذلك شأن غريها من األطراف املتفاوضة ،غري ملتزمة بام يصدر عن
مفاوضيها من أقوال أو أفعال حتدّ د املوقف التفاويض للدولة اإلسالمية أثناء سري العملية
التفاوضية ،طاملا مل تتوصل األطراف املتفاوضة إىل اتفاق تلتزم به يف عالقاهتا املتبادلة»(.((1

ويف ختام احلديث عن التفاوض كأداة يف العالقات اخلارجية للدولة اإلسالمية
«ثمة جمهودات إسالمية بارزة يف هذا
لتحقيق السالم مع غريها ،جتدر اإلشارة إىل أن ّ
املضامر تدلل عىل االستعداد للمفاوضات من خالل حتضري الوفد املفاوض ،وحتديد أهدافه
ووسائله ،..ويتبينّ لنا كم أن قواعد ومالحظات قديمة اعتمدها املسلمون يف مفاوضاهتم
صارت جز ًءا من األعراف الدبلوماسية العاملية .وطاملا أن التفاوض هو فن وابتكار قبل
أن يتبلور علماّ حمدّ د املدارك واألبعاد ،فإن املسلمني أبدعوا يف مضامر التفاوض كام تدلل
وثائقهم ووثائق املسترشقني الذين درسوا التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية»(.((1

السلم العاملي
ﷺ ثان ًيا :الوفاء بالعهود واملعاهدات ضامنة لتحقيق ِّ

كانت املعاهدات وما زالت هي األداة الطبيعية للعالقات السياسية اخلارجية ،كام أن
العقود بني األفراد هي أداة العالقات الداخلية .فاملعاهدة طريق لتنظيم الشؤون املشرتكة،
وتعبري عن املصالح املتبادلة ،ووسيلة حلل املشكالت القائمة بني املجتمعات وال سبيل إىل
تصفية اجلو الدويل اليوم ،إلاَّ بمقدار ما تكنه الدول من احرتام لالتفاقات واملعاهدات»(.((1
( ((1أمحد عبد الونيس شتا ،م.س ،ص.35
( ((1عدنان السيد حسني ،العالقات الدولية يف اإلسالم نظرية العالقات الدولية ،بريوت :دار أمواج ،ط
الثانية2003 ،م ،ص.208
( ((1وهبة الزحييل ،آثار احلرب دراسة فقهية مقارنة ،دمشق :دار الفكر ،ط الرابعة1430 ،هـ2009 /م،
ص.336
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وازدادت أمهية املعاهدات أكثر يف العالقات الدولية حينام تم تنظيمها يف إطار قانوين
رسمي أكدته الترشيعات الدولية ،وباألخص ميثاق األمم املتحدة .وبعدها دأبت األمم
املتحدة عىل ختصيص جلان تعمل عىل تقنني أحكام عامة للمعاهدات الدولية.

وبالفعل فقد كلفت إحدى جلان األمم املتحدة –وهي جلنة القانون الدويل– بتدوين
أحكام قانون املعاهدات ،وقد اجتمعت هذه اللجنة عدة مراتّ ،
متخضت يف األخري عن
إقرار اتفاقية فيينا حول قانون املعاهدات سنة 1969م ،ومل تتم املصادقة النهائية عىل
االتفاقية إلاَّ سنة 1983م.
وقد عرفت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املعاهدة بام ييل« :عبارة معاهدة تعني
اتفا ًقا دول ًّيا يعقد بني دولتني أو أكثر كتابة ،وخيضع للقانون الدويل سواء تم يف وثيقة واحدة
أو أكثر ،أ ًّيا كانت التسمية التي تطلق عليه»(.((2

ويم ّثل الوفاء بالعهود واحرتام املواثيق واحدً ا من أهم املبادئ القانونية العامة التي
أقرهتا األمم عىل اختالف أوضاعها ونظمها القانونية ،كام يشكل هذا املبدأ حجر الزاوية يف
التنظيم القانوين لعالقات الدول مع بعضها البعض يف املجتمع الدويل املعارص ،وذلك بام
يكفله هلذه العالقات من ثبات واستقرار وبام هييئه هلا من أسباب التقدم والرقي(.((2

واملعاهدة عند فقهاء القانون الدويل هي« :كل اتفاق يعقد بني الدول بإرادهتا إلخضاع
عالقة قانونية معينة لقواعد قانونية حمدّ دة أو بتعبري آخر اتفاقات تعقدها الدول فيام بينها،
بغرض تنظيم عالقة قانونية دولية ،وحتديد القواعد التي ختضع هلا هذه العالقة»(.((2

وال خيتلف هذا التعريف عن تعريف املعاهدة لدى الفقهاء املسلمني« ،ما دام أن
تطور
االتفاق هو أساس املعاهدة ،غري أن االتفاق عند الدوليني حمصور بني الدول بحسب ّ
تنظيم املجتمع احلديث ،أما لدى فقهائنا فإن املعاهدة أوسع مدلولاً  ،إذ قد تكون مع قبيلة
وأيضا فإن املعاهدة ال ختضع لتنظيم إجرائي معينّ كام هو
أو بعض األقوام أو الطوائفً ،
املطلوب قانونًا ،وهذا اختالف بسيط؛ إذ إن جوهر املعاهدة حيدّ د بإرادة األطراف احلرة
سواء يف الرشيعة أو القانون»(.((2

وملا كان أساس العهد أو املعاهدة هو الوفاء بمضموهنا ،فاحلق أن مبدأ الوفاء

( ((2حممد بوبوش ،م.س ،ص.75
( ((2أمحد عبد الونيس شتا ،م.س ،ص.184
( ((2أبو سيف عيل صادق ،القانون الدويل العام ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،ص.523
( ((2وهبة الزحييل ،م.س ،ص.336
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بالعهود واحرتام املواثيق مبدأ مقدّ س يف القرآن الكريم وحيظى بمكانة متميزة يف الشق
القيمي القرآين؛ إذ جعل القرآن قانونه يف العامل الدويل ،بل العامل اإلنساين هو الوفاء بالعهد
{و َأ ْو ُفوا بِا ْل َع ْه ِد إِ َّن ا ْل َع ْهدَ ك َ
{و َأ ْو ُفوا بِ َع ْه ِد ال َّل ِه
َان َم ْس ُؤولاً }( ،((2وقوله تعاىلَ :
قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
اهدْ ت ُْم َولاَ َتنْ ُق ُضوا الأْ َ ْيماَ َن َب ْعدَ ت َْوكيد َها َو َقدْ َج َع ْلت ُُم ال َّل َه َع َل ْيك ُْم كَفيلاً إِ َّن ال َّل َه َي ْع َل ُم َما
إِ َذا َع َ
ون * ولاَ َتكُونُوا كَا َّلتِي َن َق َض ْت َغ ْزلهَ ا ِمن بع ِد ُقو ٍة َأ ْنكَا ًثا َتت ِ
َّخ ُذ َ
ون َأ ْيماَ َنك ُْم َد َخلاً َب ْينَك ُْم
َت ْف َع ُل َ َ
َ ْ َ ْ َّ
ٍ
ِ
ِ
َأ ْن َتك َ
ُون ُأ َّم ٌة ه َي َأ ْر َبى م ْن ُأ َّمة}(.((2
ومقتىض هذه اآليات هو وجوب الوفاء بالعهود مطل ًقا ،والنهي عن نقضها حتت
أية حجة من احلجج« ،فهذه احلجة التي تتّخذها الدولة» يف الغرب ،لتربير نقض العهود
واملواثيق- ،حجة مصلحة الدولة -ينص عليها القرآن هنا يف قوله تعاىلَ { :أ ْن َتك َ
ُون ُأ َّم ٌة
ِه َي َأ ْر َبى ِم ْن ُأ َّم ٍة} ،وينص عىل أن هذه الرغبة ال تربر نقض العهد ،وينهى املسلمني عن
{ولاَ َتكُونُوا كَا َّلتِي
االستسالم هلا ،ويش ّبه ناقض العهد ذلك التشبيه املزري ،قال تعاىلَ :
َن َق َض ْت َغ ْزلهَ َا ِم ْن َب ْع ِد ُق َّو ٍة َأ ْنكَا ًثا}.
وقد عظم اهلل الوفاء بالعهد واملوفني به ،بقدر ما حقر الذين ينقضون عهودهم وخيفرون
تعاىل{:وا َّل ِذي َن
ذمتهم ،حتى نبذهم من ساحة اإلنسانية ،وزجهم يف حظرية احليوانية ،قال
َ
ِ
ون َعهدَ ال َّل ِه ِمن بع ِد ِمي َث ِ
فيِ
ون الأْ َ ْر ِ
وص َل َو ُي ْف ِسدُ َ
اق ِه َو َي ْق َط ُع َ
ض
ون َما َأ َم َر ال َّل ُه بِه َأ ْن ُي َ
ْ َْ
َينْ ُق ُض َ ْ
ِ
اب ِعنْدَ ال َّل ِه ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َف ُه ْم لاَ
ُأو َلئ َك لهَ ُ ُم ال َّل ْعنَ ُة َولهَ ُ ْم ُسو ُء الدَّ ِار}({ ،((2إِ َّن شرََّ الدَّ َو ِّ
ِ
ون َع ْهدَ ُه ْم فيِ ك ُِّل َم َّر ٍة َو ُه ْم لاَ َي َّت ُق َ
اهدْ َت ِمن ُْه ْم ُث َّم َينْ ُق ُض َ
ُي ْؤ ِمن َ
ون}(.((2
ُون * ا َّلذي َن َع َ

حتى املرشكون الذين ناهضوا اإلسالم واملسلمني ،وآذوهم كام مل يؤذهم أحد من
ف َوإِ ْن َي ْظ َه ُروا َع َل ْيك ُْم لاَ َي ْر ُق ُبوا
قبل ،حتى هؤالء الذين يقول اهلل عنهم للمسلمنيَ { :ك ْي َ
ِ
فِيك ُْم إِلاًّ َولاَ ِذ َّم ًة}( ((2حتى هؤالء حيتم اهلل عىل املسلمني أن يفوا هلم بعهودهم {إِلاَّ ا َّلذي َن
ِ
ِ
ني ُثم لمَ ينْ ُقصوكُم َشي ًئا ولمَ ي َظ ِ
اه ُروا َع َل ْيك ُْم َأ َحدً ا َف َأتمِ ُّوا إِ َل ْي ِه ْم َع ْهدَ ُه ْم إِلىَ
َع َ
اهدْ ت ُْم م َن المُْشرْ ِ ك َ َّ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ
ِ
ني}(.((2
ب ا ُملت َِّق َ
ُمدَّ تهِ ِ ْم إِ َّن ال َّل َه يحُ ُّ
وحتى املسلمون البعيدون عن دار اإلسالم الذين مل هياجروا إليها حتى يستنرصون

( ((2سورة اإلرساء ،اآلية.34 :
( ((2سورة النحل ،اآليتان.92-91 :
(((2سورة الرعد ،اآلية.25 :
( ((2سورة األنفال ،اآليتان.56-55 :
( ((2سورة التوبة ،اآلية.8 :
( ((2سورة التوبة ،اآلية.4 :
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املسلمني عىل األعداء ،فإن هذا ال يبيح إلخواهنم نقض العهد الذي سبق له األداء قال
ِ
اق وال َّله بِ َتعم ُل َ ِ
(((3
قمة يف الوفاء
ون َبص ٌري} وهي ّ
تعاىل{ :إِلاَّ َعلىَ َق ْو ٍم َب ْينَك ُْم َو َب ْين َُه ْم مي َث ٌ َ ُ ماَ ْ َ
تقرص عنها الكلامت .ومل تكن هذه مثلاً نظرية ومبادئ مثالية ،إنام كانت سلوكًا واقع ًّيا يف
حياة املسلمني ويف عالقاهتم الدولية مجي ًعا.

إىل جانب ما سبق ذكره من آيات قرآنية تؤكّد وجوب الوفاء بالعهود كأصل عام
وثابت يف الرشيعة اإلسالمية ،نجد يف السرية النبوية أمثل ًة عملي ًة وأقوالاً تؤكّد مرشوعية
العهود يف اإلسالم والوفاء هبا ،عىل اعتبار هذا الوفاء صفة من صفات اخلريية ،قال :K
«من كان بينه وبني قوم عهد فال يشدّ عقدة وال حي ّلها حتى ينقيض أمدها أو ينبذ إليهم عىل
سواء»(.((3
وقد عقد  Kعدة معاهدات كان من أوهلا بيعتا العقبة األوىل والثانية بينه K
وبني أهل املدينة يف بدء الدعوة اإلسالمية.

هذا باإلضافة إىل ما عقده الرسول  Kبعد اهلجرة من معاهدات مع القبائل التي
كانت تسكن ما بني املدينة املنورة وساحل البحر األمحر ،مثل :بني ضمرة وبني مدلج ،كام
وادع غريهم من القبائل .ومن أشهر معاهداته  Kمعاهدة احلديبية التي أتت بأطيب
الثامر يف نرش اإلسالم.

وقد بلغ من تأكيد السنة عىل وجوب الوفاء بالعهود ،أن الرسول  Kحرص عىل
مراعاة املبدأ واحرتامه ،بغض النظر عماّ قد ينطوي عليه ذلك من رضر للمسلمني .فقد ثبت
يف السنة أن رسول اهلل  Kر ّد أبا جندل وأبا رافع وأبا بصري إىل مكة بعد أن قدموا معلنني
إسالمهم ،وذلك نزولاً منه  Kعىل احرتام أحكام معاهدة احلديبية التي أبرمها مع كفار
أيضا قوله  Kأليب جندل« :اصرب واحتسب ،فإن اهلل جاعل لك وملن
قريش ،كام ثبت ً
صلحا وأعطيناهم عىل
وخمرجا ،إنّا قد عقدنا بيننا وبني القوم
فرجا
ً
ً
معك من املستضعفني ً
(((3
ذلك وأعطونا عهد اهلل وإنّا ال نغدر هبم» .
«واحلاصل أن املرجعية الرشعية اإلسالمية تؤكّد بقوة وبوضوح عىل أن الوفاء

( ((3سورة األنفال ،اآلية.72 :
( ((3أخرجه أبو داود ،كتاب اجلهاد ،باب يف اإلمام يكون بينه وبني العدو عهد فيسري إليه رقم.2759 :
( ((3راجع:
 ابن هشام ،السرية النبوية ،م.س. -ابن القيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،م.س.
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بالعهود واملواثيق ،يعدّ عاملاً أساس ًّيا وحاسماً يف عملية التفاعل املنظم يف العالقات
توضح لنا هذه املرجعية أن قاعدة الوفاء واألخالقيات
الداخلية واخلارجية عىل السواء ،كام ّ
املرتبطة هبا ال تقترص فقط عىل اجلوانب الشكلية أو القانونية ،وإنام متتد لتصبح أداة من
أدوات ترسيخ مبادئ التعاون والتعايش .وعاملاً أساس ًّيا لرتسيخ ثقافة السالم؛ حيث إن
بالتعهدات ونقض املواثيق هو أحد األسباب التي يمكن أن تؤ ّدي إىل احلرب
اإلخالل
ّ
وجتدّ د النزاعات»(.((3

مؤ َّدى ما سبق أن آيات القرآن قاطعة الداللة عىل وجوب الوفاء بالعهود واحرتام
املواثيق املقطوعة بني الدولة اإلسالمية وبني غريها من الدول واجلامعات التي ال تدين
باإلسالم ،وهذا الوجوب يشكل حكماً ثابتًا ال يرد عليه أي نسخ ،وأصلاً عا ًّما مطل ًقا
{وإِ َّما
من أي تقييد ،وعىل ذلك فليس
صحيحا ما قد يتوهمّ ه البعض من أن قوله تعاىلَ :
ً
ٍ
ِ
ِ
ِ
ني}( ((3ناسخ لوجوب
ب الخْ َ ِائنِ َ
تخَ َا َف َّن م ْن َق ْو ٍم خ َيا َن ًة َفانْبِ ْذ إِ َل ْي ِه ْم َعلىَ َس َواء إِ َّن ال َّل َه لاَ يحُ ُّ
الوفاء بالعهود ،أو أن هذا الوجوب مق ّيد بحال ضعف املسلمني ،شأنه يف ذلك شأن العفو
والصفح عن املرشكني.

إنام الصحيح هو كام تؤكّده مجيع اآليات السالفة الذكر من أن الوفاء بالعهود يظل
مسموحا به ال يتعارض البتة
حكماً ثابتًا وقاط ًعا يف اإلسالم ،وكون النبذ وما يرتتّب عليه
ً
ومقتىض مبدأ الوفاء بالعهود ،وإنام هو من قبيل معاملة األعداء بمثل ما عاملوا به أو بدونه،
بل إن اآلية املذكورة ذاهتا تؤكّد -بمفهوم املخالفة -عىل وجوب الوفاء بالعهد ،وذلك بام
توجسهم يف أنفسهم الريبة من أن الطرف
تقرره من حتريم الغدر وإلزام املسلمني ،حال ّ
ّ
املعاهد هلم يضمر خيانتهم والغدر هبم عىل الرغم من وجود عهد بينهم ،باإلعالن إىل هذا
الطرف من أهنم يعتربون أنفسهم يف حل من أحكام العهد الذي سبق للمسلمني أن أبرموه
معه»(.((3
«وقد يقع اللبس عند البعض عند سامع حديث رسول اهلل « Kاحلرب خدعة»(،((3
ولكن ال لبس يف احلقيقة ،فاخلدعة يف احلرب جتوز ،وهي حرب ال سلم ،فحني تعلن احلرب
ٍ
حينئذ
فاملجال هنا هو جمال اخلطط احلربية والعدو يعلم ويأخذ حذره ،ويد ّبر أمره ،فاخلدعة
( ((3إبراهيم البيومي غانم ،املبادئ العامة للعالقات الدولية ،م .االجتهاد ،س .الثالثة عرش ،ع ،53-52
خريف وشتاء 2001م2002 /م ،ص .206
( ((3سورة األنفال ،اآلية.58 :
( ((3رشيد رضا ،تفسري املنار ،دار الفكر ،ط ،الثانية ،د.ت ،ج ،1ص .164-163
( ((3أخرجه البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب احلرب خدعة ،رقم احلديث .2866
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مهارة حربية وبراعة عسكرية يف ميدان احلرب ال يف ميدان السالم.

ولقد كان النبي  Kإذا أراد غزوة ورأى بغريها ليباغت اخلصوم الذين أخذوا
بجانب اخلصومة الرصحية ال ليغدر باملعاهدين اآلمنني ،ويباغتهم من حيث ال حيتسبون.

وينبني النظام العام يف الدولة اإلسالمية عىل جمموعة من القواعد واألحكام التي
ال جيوز اخلروج عىل مقتضاها يف أية معاهدة دولية ،ترى الدولة اإلسالمية رضورة إبرامها
مع أي من الدول والكيانات غري اإلسالمية .ويعرف ذلك يف نطاق إبرام املعاهدات
واالتفاقيات الدولية برشط املرشوعية ،ومؤداه ألاَّ ينطوي موضوع املعاهدة أو أي حكم من
املتضمنة فيها عىل ما يشكّل خمالفة ملقتىض القواعد األساسية للنظام اإلسالمي(.((3
األحكام
ّ
ومعنى ذلك أنه يتعينّ عىل الدولة اإلسالمية إذ تزمع الدخول يف عالقات تعاهدية
مع غريها من الدول واجلامعات التي ال تدين باإلسالم أن تراعي الرشوط التالية:

أول :موافقة املعاهدة لرشع اهلل وعدم خمالفتها حلكم من أحكامه؛ بحيث يشرتط يف
االتّفاق أن يكون موافق لكتاب اهلل ولسنة رسوله  ،Kوقد أنكر رسول اهلل  Kعىل
من يشرتط رشو ًطا ختالف احلكم الرشعي فقال« :أما بعد ،فام بال رجال يشرتطون برشوط
ليست يف كتاب اهلل؟ ما كان من الرشط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل ،وإن كان مائة رشط،
قضاء اهلل أحق ،ورشط اهلل أوثق»(.((3

ومن َث َّم «ال يعرتف اإلسالم برشعية معاهدة تستباح فيها الشخصية اإلسالمية،
وتفتح لألعداء با ًبا يمكنهم من اإلغارة عىل جهات إسالمية أو يضعف من شأن املسلمني
بتفريق صفوفهم ومتزيق وحدهتم»(.((3

( ((3حممود شلتوت ،اإلسالم عقيدة ورشيعة ،دار الرشوق ،ط اخلامسة عرش1408 ،هـ ،ص.456
( ((3أخرجه البخاري ،كتاب البيوع ،باب إذا اشرتط رشو ًطا يف البيع ال حتل ،رقم احلديث.216 :
وكان هذا الوفاء عىل مدى القرون اخلوايل يف مجيع معاهدات وعقود املسلمني ،ويف أحلك الظروف
كاحلروب الصليبية ،ومن يرجع إليها جيد العجب من الوفاء والنبل بد ًءا من صلح احلديبية ،وأيلة مع
الرسول  ،Kوصلح خالد بن الوليد مع أهل الشام ،وصلح عمرو بن العاص مع أهل مرص ...وإذا
ولنخص بالذكر وثيقة تسليم غرناطة مع أيب عبد اهلل
نظرنا إىل اجلانب اآلخر لوجدنا النقيض من ذلك،
َّ
حممد بن األمحر يف آخر سنة 896هـ ،أكتوبر 1491م .ووضعت يف ثامنية وستني بندً ا ولكنها نُقضت
حر ًفا حر ًفا ،»..انظر :فاروق محادة ،البعثات الدبلوماسية يف العهد النبوي وأثرها يف الترشيع الدويل،
ضمن الترشيع الدويل يف اإلسالم1995 ،م ،الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ط األوىل
1997م ،ص.33
( ((3حممود شلثوت ،اإلسالم عقيدة ورشيعة ،م.س ،ص.457-456
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ثان ًيا :الرضا املتبادل بني الطرفني ،وأن تنعقد املعاهدة بناء عىل االختيار املعبرّ عن
اإلرادة احلرة؛ فاإلسالم ال يعرتف بالعهد القائم عىل اإلكراه والتس ُّلط ،فال يسمح لدولة أن
تُكره دولة أخرى عىل عقد عهد معها ...ممَّا حيتم رضورة تو ّفر عنرص الرضا بني الطرفني»(.((4
ُون تجِ َ َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
األمر الذي ينسجم وقوله سبحانه{ :إِلاَّ َأ ْن َتك َ
اض}(.((4

ومن هنا فإن بعض العهود التي تربمها الدول يف العرص احلديث ،والتي تتم عىل
أساس من القهر والغلبة ،وختضع للقوة والضغط ،إنام هي عهود باطلة( ،((4واألصل
السلم.
يوجب حرية االختيار حتى يتح ّقق العدل ويستقر ِّ
ثال ًثا :أن تكون املعاهدة ب ِّينة األهداف ،واضحة املعامل ،حتدّ د احلقوق والواجبات
مثارا للجدل
حتديدً ا ال يدع جمالاً للتأويل والتالعب باأللفاظ حتى ال تؤول تأويلاً قد يكون ً
واالختالف عند التطبيق(.((4

وحتى يكون كل طرف عىل نور وبصرية من أمره؛ ألن التعبريات املبهمة والكلامت
مثارا للجدل واملنازعات.
التي حتمل وجوها كثرية ،ال شك أهنا ستكون ً
هذه بعض الرشوط الواجب تو ّفرها يف كل معاهدة تروم الدولة اإلسالمية عقدها
مع غريها من األمم والدول التي ال تدين باإلسالم ،و«أنه ليس يف الرشيعة اإلسالمية ما
متنوعة مع األمم األخرى ،لصيانة السلم الدائم إذا كانت تلك
يمنع من أن تعقد اتّفاقات ّ
املعاهدات مرشوعة ،وحسنت نية تلك األمم يف السالم والوفاء بالعهود ،ومن َث َّم فإنه ال
مانع رش ًعا يف ارتباط املسلمني بميثاق هيئة األمم املتحدة ،ما دام امليثاق هيدف إىل حتقيق
األمن والطمأنينة وتوفري احلريات العامة ،وإقامة مبادئ احلق والعدل بني الناس ،وذلك
أقره اإلسالم وأجاز االرتباط به»(.((4
يشبه حلف الفضول الذي َّ
وبه يتبينّ أن املعاهدات أصل مرشوع يف اإلسالم حتى مع املرشكني ،وهي مطلوبة
لتنظيم العالقات السياسية بني املسلمني وغريهم ،بناء عىل األصل الذي دعا إليه القرآن
الكريم من أن العالقات اإلنسانية قائمة عىل املو َّدة والتعارف والتآلف ،بل إن املعاهدات

(((4نفسه ،ص.456
( ((4سورة النساء  ،اآلية.29 :
( ((4فتحي الدريني ،خصائص الترشيع اإلسالمي يف السياسة واحلكم ،دمشق ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط
الثانية1429 ،هـ2008 /م ،ص.187
( ((4سيد سابق ،فقه السنة ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط األوىل1422 ،هـ2002 /م ،ج ،3ص.132
( ((4وهبة الزحييل ،م.س ،ص ،341بترصف يسري.
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السلم بمعاهدة صلح ،فكان
تقصد أصلاً إذا كان فيها نرش دعوة اإلسالم ،أو الدخول يف ِّ
يف صلح احلديبية مصالح عظيمة ،حيث إن الناس ملا تقاربوا من املسلمني انكشفت حماسن
اإلسالم للذين كانوا ُبعداء عنه ،ال يعقلون حماسنه إلاَّ بعد أن قاربوا املسلمني وخالطوهم.
هذا يد ّلنا عىل أن اإلسالم هيدف إىل نرش دعوته أصالة بطريق سلمي الذي هو املعاهدات،
ال بطريق القتال ،الذي ال يلجأ إليه إلاَّ عند ّ
تعذر نرش الدعوة بالوسائل السلمية(.((4

مؤ َّدى ما سبق نستنتج أن كافة املصادر األصولية للترشيع اإلسالمي تقطع بوجوب
السلم يف جمال العالقات اخلارجية للدولة
الوفاء بالعهود واملواثيق كأداة من أدوات حتقيق ِّ
اإلسالمية وغريها من األمم واجلامعات.
تبقى اإلشارة يف ختام حديثنا عن املعاهدات يف اإلسالم ،بأن الفقه اإلسالمي
وتطور بارزان ،وخاصة يف مراحل ازدهار احلضارة
اخلاص باملعاهدات والعهود فيه غنى
ّ
اإلسالمية .فمبدأ حسن النية ،وقاعدة اإللزام من خالل الوفاء بالعهد ،وعدم نقض العهود
واملعاهدات ،وحتقيق الصلح مع تصفية آثار احلرب ،واعتامد مبدأ الرضا بني أطراف العقود
واملعاهدات ،فضلاً عن الرشوط الشكلية للمعاهدات ...كلها من مآثر املسلمني ،وقد
أسهمت بتطوير القواعد القانونية احلديثة(.((4

ﷺ ثال ًثا :تبادل الرسل والسفارات وأمهيتهام يف حتقيق السلم العاملي

للسفارات شأن كبري يف املجتمع العاملي للدول؛ إذ ال بد منها للسالم أو األمان
السلم واألمن الدوليني ،وتعزيز
الذي يبغيه؛ ذلك أن التمثيل الدبلومايس هو طريق صيانة ِّ
األغراض السلمية والعالقات الودية بني األمم والدول ،ذلك ما أكدت عليه اتفاقية
فيينا للعالقات الدبلوماسية سنة 1961م ،إذ جاء يف مقدمتها« :إن الدول األطراف يف
هذه االتفاقية إذ تشري إىل أن شعوب مجيع البلدان قد اعرتفت منذ القدم بمركز املبعوثني
الدبلوماسيني ،وإذ تذكر مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة بشأن املساواة املطلقة بني
الدول ،وصيانة السلم واألمن الدوليني وتعزيز العالقات الودية بني األمم ،وإذ تعتقد أن
عقد اتفاقية دولية للعالقات واالمتيازات واحلصانات الدبلوماسية ،يسهم يف إنامء العالقات
الودية بني األمم ،رغم اختالف نظمها الدستورية واالجتامعية»(.((4

( ((4نفسه ،ص.342
( ((4عدنان السيد حسني  ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،م.س ،ص.239
( ((4ينظر :اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية .وقد اعتمدت من قبل املؤمتر األمم املتحدة بشأن قانون
املعاهدات الذي عقد بموجب قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  2166املؤرخ يف  5ديسمرب
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ومن ثم فال غرابة أن يعطي اإلسالم التمثيل الدبلومايس أمهية قصوى« ،ألنه يمكن
أولاً من خدمة املقاصد الدينية اإلسالمية بإمداد الشعوب بكل ما حتتاجه من املعلومات
الرضورية عن الدعوة اإلسالمية ،ويدعم ثان ًيا العالقات السلمية بني خمتلف الشعوب
لتسهيل تبادل املنافع االقتصادية ،وحتقيق املقاصد االجتامعية ،وربط األفراد بروابط الود
والتفاهم ،وتأكيد التعاون ،وانتفاع كل أمة بام لدى األمة األخرى من معلومات وثقافات
تدفع عجلة اإلنسانية نحو التقدّ م واالزدهار»(.((4

وكثرية هي اآليات القرآنية ذات الداللة عىل مرشوعية تبادل الرسل والسفارات،
من ذلك آيات سورة النمل ذات الصلة بتبادل العالقات بني نبي اهلل سليامن وبلقيس يف
إطار دعوة هذه األخرية هي وقومها إىل اإلسالم لرب العاملني؛ إذ تنطوي هذه اآليات عىل
العديد من األحكام ذات الداللة عىل رشعية إرسال الرسل وتبادل السفارة بني الدولة
اإلسالمية وغريها من الدول والكيانات غري اإلسالمية ،من ذلك قوله تعاىل عىل لسان
طت بِماَ لمَ تحُ ِ ْط بِ ِه َو ِج ْئت َُك ِم ْن َس َبإٍ بِنَ َبإٍ َي ِق ٍ
ني}( .((4وقوله تعاىل يف
هدهد سليامنَ { :ف َق َال َأ َح ُ
ْ
معرض رد سليامن عىل اهلدهدَ { :ق َال سنَنْ ُظر َأصدَ ْق َت َأم ُكن َْت ِمن ا ْلك ِ
ب بِ ِك َتابيِ
َاذبِ َ
ني * ا ْذ َه ْ
َ
َ ُ َ
ْ
َ (((5
َه َذا َف َأ ْل ِق ِه إِ َل ْي ِه ْم ُث َّم ت ََو َّل َعن ُْه ْم َفا ْن ُظ ْر َما َذا َي ْر ِج ُعون} وقوله تعاىل عىل لسان بلقيس:
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ِحي ِم
{ َقا َل ْت َيا َأيهُّ َا ا َمللأَ ُ إِنيِّ ُأ ْلق َي إِليَ َّ كت ٌ
الرحمْ َ ِن َّ
يم * إِ َّن ُه م ْن ُس َل ْيماَ َن َوإِ َّن ُه بِ ْس ِم ال َّله َّ
َاب ك َِر ٌ
ني}(.((5
* َألاَّ َت ْع ُلوا َعليَ َّ َو ْأتُونيِ ُم ْس ِل ِم َ
فاآليات املتقدّ مة ّ
تدل مجيعها عىل مرشوعية تبادل الرسل والسفارات يف إطار دعوة
غري املسلمني للدخول يف دين اإلسالم.
وهناك آيات قرآنية كثرية عديدة تتع ّلق بنزول الرسالة عىل النبي  Kوتكليفه
من اهلل عز وجل بتبليغ مضموهنا وبيان أحكامها للناس كافةّ ،
تدل مجيعها عىل رشعية،
بل وجوب ،إرسال الكتب والرسل والسفارات إىل الدول واجلامعات غري اإلسالمية من

 ،1966ورقم  2287املؤرخ يف  6ديسمرب  ،1967وقد عقد املؤمتر يف دورتني يف فيينا خالل الفرتة من
 26مارس إىل  24مايو  1968وخالل الفرتة من  9أبريل إىل  22مايو  ،1969واعتمدت االتفاقية يف
ختام أعامله يف  22مايو 1969م ،وعرضت للتوقيع يف  23مايو  ،1969ودخلت حيز النفاذ يف 27
يناير1980م.
( ((4وهبة الزحييل ،آثار احلرب ،م.س ،ص.321
( ((4سورة سبأ ،اآلية.22 :
( ((5سورة سبأ ،اآليتان.28-27 :
( ((5سورة سبأ ،اآليات.31-29 :
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أجل إطالعهم عىل حقيقة اإلسالم ودعوهتم إىل الدخول فيه ،من ذلك قوله تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا
ِ ِ ِ سرِ
ِ
ِ
النَّبِي إِنَّا َأرس ْلن َ ِ
اجا ُمنِ ًريا}( ،((5وقوله
َاك َشاهدً ا َو ُم َبشرِّ ً ا َونَذ ًيرا * َو َداع ًيا إِلىَ ال َّله بِإِ ْذنه َو َ ً
ْ َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((5
ِ
ِ
َّ
َّ
َ
َّ
لاً
لاَ
َ
يع َبص ٌري} .
سبحانه{ :الل ُه َي ْصطفي م َن امل ئكَة ُر ُس َوم َن النَّاس إن الل َه َسم ٌ

فهذه اآليات وغريها كثري تدل داللة واضحة وقوية عىل لزوم دعوة غري املسلمني
للدخول يف اإلسالم ،وعىل أن إرسال الكتب وتبادل الرسل والسفارات يأيت يف مقدمة
الوسائل التي يستعان هبا يف حتقيق هذه الغاية(.((5

وقد تضمنت السنة النبوية العديد من الوقائع واألحداث واألحكام ذات الصلة
بإرسال الرسل والسفارات مما يدل بطريقة واضحة عىل رشعية تبادل هذا الشكل السلمي
من أشكال االتصال وإقامة العالقات بني الدول واجلامعات .ففي عام احلديبية سنة ست
من اهلجرة وما وقع فيه من هدنة بني املسلمني وقريش ،تم تبادل الرسل والوفود بني الطرفني
عىل نطاق واسع حتى تم االتفاق برشوطه وبنوده التي ارتضاها الطرفان .فأرسلت قريش
بديل بن ورقاء اخلزاعي يف رجال من خزاعة ،ومن بعده مكرز بن حفص بن األحنف،
وأخريا سهيل بن
ثم احلليس بن علقمة (ابن زبان) ،وبعد ذلك عروة بن مسعود الثقفي،
ً
عمرو .ومن جانبه أرسل الرسول  Kخراش بن أميه اخلزاعي ثم عثامن بن عفان ،إىل أن
انتهى األمر باالتفاق عىل رشوط الصلح وأحكامه(.((5

بعد صلح احلديبية عمد رسول اهلل  Kإىل إرسال الرسل والكتب إىل ملوك
عرصه يدعوهم إىل اإلسالم ويبشرّ هم بالسالم ،فأرسل حاطب بن أيب بلتعة إىل املقوقس
ملك اإلسكندرية ودحية بن خليفة الكلبي إىل هرقل عظيم الروم ،وعبد اهلل بن حذافة
السهمي إىل كرسى ملك فارس ،وعمرو بن أمية الضمري إىل النجايش ملك احلبشة ،كام
وجه الرسول  Kرسائل إىل زعامء عدد من القبائل يف اجلزيرة العربية يدعوهم فيها إىل
ّ

( ((5سورة األحزاب ،اآليتان.46-45 :
( ((5سورة احلج  ،اآلية.75 :
( ((5أمحد عبد الونيس شتا  ،األصول العامة للعالقات الدولية يف اإلسالم ،م.س ،ص.114
( ((5للمزيد من التفاصيل ،انظر:
 ابن هشام ،السرية النبوية ،م.س. ابن القيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،م.س. حممد محيد اهلل  ،جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،بريوت :دار النفائس ،طالسادسة 1407هـ1987 /م.
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اإلسالم مثل قبائل بكر بن وائل ،وبني اجلرمز ،وبني جهنية وبني غفار(...((5

ويف ضوء ما سبق سيحسن التو ّقف عند نامذج من مراسالته  Kوهي رسائل يف
جمملها تدعو إىل اإلسالم ،وتتق ّيد من حيث الشكل باأللقاب التي كانت تطلق عىل امللوك
والرؤساء وكانت تبدأ بالبسملة ،وبعبارة «السالم عىل من اتَّبع اهلدى» ،إذا كان امللك
املخاطب من أهل الكتاب ،أشارت الرسالة إىل القيم املشرتكة بني األديان الساموية ،وإذا
كان املخاطب من غريهم حتدّ ثت الرسالة عن عبادة اهلل الواحد األحد دون سواه»(.((5

وحافظ رسول اهلل  Kعىل ما كان سائدً ا يف عرصه من معاين اخلري واإلنسانية يف
العالقات والعهود واملواثيق أو البعثات ،فكان يستقبل الرسل وهم له مكذبون ،ويؤمنون
عىل حياهتم ومتاعهم ،بل وينزهلم ويكرمهم يف دار الضيافة ،وهيتم هبم ويرشح هلم رسالة
اإلسالم ،وال يقبل منهم البقاء عنده ولو أسلموا ،ألهنم رسل ،حتى يعودوا فيؤ ّدوا
يسمى
رسالتهم ،فمن بدا له أن يرجع فلريجع ،وهذا من أهم ما يمكن أن يالحظ ،وهو ما ّ
واضحا،
حيا
ً
اليوم باللجوء السيايس ألفراد البعثات الدبلوماسية ،وجاء يف ذلك النص رص ً
فعن أيب رافع أنه أقبل بكتاب من قريش إىل رسول اهلل  ،Kقال :فلام رأيت رسول اهلل
 Kوقع يف قلبي اإلسالم ،فقلت :يا رسول اهلل ،إين –واهلل – ال أرجع إليهم أبدً ا ،فقال
رسول اهلل « :Kإين ال أخيس بالعهد وال أحبس الربد ،ولكن أرجع إليهم ،فإن كان يف
قلبك الذي يف قلبك اآلن ،فارجع» ،قال أبو رافع :فرجعت إليهم ،ثم إين أقبلت عىل رسول
اهلل  Kفأسلمت»(.((5
السنَّة أن دم الرسول أو السفري حمقون حتى يبلغ مأمنه ويعود باجلواب إىل
ومضت ُّ
وقرر الفقهاء وعمل املسلمون بذلك أن السفري وحامل الكتاب من دولة ما إىل
مرسلهّ ،
(((5
املسلمني له أن يدخل بالد املسلمني آمنًا مطمئنًا بدو عهد وال ميثاق ولكل ما معه .
إمجالاً  ،إن الدبلوماسية التي اتّسم هبا النبي  Kيف إدارة شؤون احلكم ،أو مارسها
يف االتصال بالناس ،أو االنفتاح عىل العامل ،كانت وما زالت هي املعني الصايف لكل من جاء
بعده من اخللفاء والرؤساء والوالة والدعاة.

( ((5انظر:
 ابن هشام  ،السرية النبوية ،م.س. ابن القيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد،م.س.( ((5انظر نص الرسائل يف :حممد محيد اهلل ،ص.109
( ((5أخرجه أبو داود ،كتاب اجلهاد ،باب اإلمام يستجن به يف العهود ،رقم احلديث.2758 :
( ((5فاروق محادة ،م.س ،ص.29
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و«قد رضب اإلسالم أروع األمثلة يف محاية الرسل وصيانتهم ،وكفل هلم محاية
سياسية كاملة ،حتى وإن أساؤوا إىل اإلسالم ،وذلك ليستطيعوا القيام بمهمتهم وحي ّققوا
اخلري والسالم للعام»(.((6

السنَّة النبوية تؤكّد مبلغ رعاية اإلسالم حلق السفراء
وهناك شواهد عديدة من ُّ
واملبعوثني وصيانة أرواحهم من ذلك.

«عن عبد اهلل بن مسعود  Eقال« :جاء ابن النواحة وابن أثال رسوال مسيلمة إىل
النبي  Kفقال هلام :أتشهدان أين رسول اهلل؟ قاال :نشهد أن مسيلمة رسول اهلل ،فقال
رسول اهلل  :Kآمنت باهلل ورسوله ،لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكام»(.((6

ويف هذا أعظم دليل عىل منح احلصانة وحرية إبداء الرأي وحتريم قتل الرسل
الوافدين من الكفار .وإن تك ّلموا بكلمة الكفر يف حرضة اإلمام وسائر الناس ،ومن ثم فهو
دليل عىل أن اإلسالم دين عدل ورمحة وسالم.
وقد أمجع الفقهاء عىل مرشوعية محاية السفراء واملبعوثني وأجازوا للمبعوث السيايس
أن يدخل بالد املسلمني بدون حاجة إىل عقد أمان ،ومل جييزوا الغدر برسل العدو ،حتى ولو
قتل األعداء رهائن املسلمني املوجودين عندهم ،فال تقتل رسلهم(.((6

وقد ساهم املسلمون يف التأسيس للعرف الدبلومايس من حيث محاية املبعوثني،
اعتامد البعثات ،الدخول يف مفاوضات من أجل عقد الصلح أو عقد اهلدنة أو تبادل
األرسى ...ناهيك عن احرتام العهود واملعاهدات بعد إبرامها ،وجممل هذه األعراف
دخلت الح ًقا يف القانون الدبلومايس الدويل مع اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية التي
أقرهتا اجلامعة الدولية يف مؤمتر دويل كبري بتاريخ 1961 /04 /18م .حيث حتدّ ثت عن
البعثات الدبلوماسية ،حصانات وامتيازات الدبلوماسيني ،قواعد التبادل الدبلومايس،
الوظائف الدبلوماسية(.((6

ﷺ عىل سبيل اخلتم

وقبل إهناء احلديث عن قواعد السالم يف اإلسالم ،جتدر بنا اإلشارة إىل مسألة
( ((6وهبة الزحييل ،آثار احلرب ،م.س ،ص.322
( ((6أخرجه أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن مسعود ،برقم .3761
( ((6شمس الدين الرسخيس ،املبسوط ،بريوت :دار املعرفة ،ط 1414هـ1993 /م ،ج ،10ص.89
( ((6انظر :السيد حسني عدنان ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،م.س ،ص.223
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يسجله التاريخ للمسلمني يف
تارخيية مهمة من الرضوري التنبيه إليها« ،وهي السبق الذي ّ
(((6
تأصيل قواعد العالقات الدولية ،بالكتاب الرائد الذي أصدره حممد بن احلسن الشيباين
يف القرن الثاين اهلجري ،بعنوان« :السري الكبري» ،وهو الكتاب الذي يعدّ العمدة واملرجع
التارخيي األساس يف تاريخ الفكر السيايس العاملي يف العالقات الدولية ،وهو أول كتاب يف
القانون الدويل العام واخلاص يف العامل كله ،ممّا جعل مؤ ّلفه الشيباين رافدً ا للقانون الدويل
بال منازع(.((6
وقد سبق كتاب حممد بن احلسن الشيباين معاهدة «وستفاليا» ،املوقعة عام 1658م،
التي أرست قواعد الدبلوماسية الدائمة واملقيمة ،وأنشأت فكرة التوازن الدويل يف أوروبا،
وتعززت هذه املعاهدة بانعقاد مؤمتر فيينا يف 1815م ،املؤمتر الذي يعدّ مرحلة متم ّيزة يف
ّ
تطور الدبلوماسية ،والذي وضع قواعد دولية جديدة .كام سبق هذا العامل العريب املسلم
ّ
بإنجازه العلمي الرائد ،اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية املوقعة يف  18أبريل 1961م.
يقع كتاب «السري الكبري» يف أربعة أجزاء مستقلة:

يتضمن أحاديث نبوية وما رواه الصحابة والتابعون ،أحاديث
-1اجلزء األول:
ّ
تتع ّلق باحلرب من خالل وقائع وأحكام حمدودة.
-2اجلزء الثاين :واسع ومهم ،ويرتكز عىل آراء أيب حنيفة يف العالقات القائمة بني
املسلمني وغري املسلمني ،وجتدر اإلشارة إىل أن الشيباين مل يبحث يف هذا املجال عن حالة
احلرب القائمة بني دار اإلسالم ودار احلرب.

يتضمن موجز آراء فقهاء املذهب احلنفي يف القضايا
-3اجلزء الثالث :هو ملحق
ّ
املشار إليها يف اجلزأين األولني.

-4اجلزء الرابع :يتناول فيه كتابني« :اخلراج» و «العرش» ،أو ما يتع ّلق بالرضائب يف
لغة عرصنا.

( ((6حممد بن احلسن الشيباين (189-131هـ) فقيه حمدّ ث ،سمع العلم من كبار األئمة كاملك والشافعي
واألوزاعي والثوري ،كان له أثر كبري يف فقه احلنفية .وصنّف كت ًبا كثرية تعدّ املرجع األول يف الفقه
أيضا كتاب
احلنفي ،أشهرها املبسوط ،اجلامع الصغري ،اجلامع الكبري ،السري الصغري ،السري الكبري ،وله ً
اآلثار ،وكتاب الرد عىل أهل املدينة.
وتقديرا ملكانة هذا العامل املسلم الرائد يف هذا احلقل املعريف أنشئت يف سنة 1955م ،يف غوتنجن بأملانيا
(((6
ً
مجعية دولية باسم «مجعية الشيباين للقانون الدويل» ،وهتدف هذه اجلمعية إىل التعريف بالشيباين وإظهار
آرائه ونرش مؤ ّلفاته املتع ّلقة بأحكام القانون الدويل اإلسالمي.
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عالج الشيباين يف كتابه قواعد العالقات اخلارجية يف فقه السري ،فتو ّقف عند مسائل
اجلهاد ،العهد ،األمان ،الصلح ،الغنائم ،املوادعة ..كام بينّ فيه سرية املسلمني يف املعاملة مع
املرشكني من أهل احلرب ومع أهل العرص منهم من املستأمنني وأهل الذمة ،ومع املرتدين
ومع أهل البغي(.((6

جمرد التفكري بوضع قواعد هلذه املسائل من خالل الفقه اإلسالمي يشري إىل أن
«إن ّ
املسلمني وضعوا قواعد للعالقات الدولية منذ القرن السابع امليالدي؛ أي قبل نحو ألف
سنة من انطالقة القانون الدويل احلديث يف أوروبا ،وما تزال قواعد احلرب والسلم بصفة
عامة هي التي ختترص قواعد العالقات الدولية يف عرصنا .إنه تصنيف مستمر ومرتاكم من
خالل معطيات حضارية إنسانية كان فيها للمسلمني دور مركزي مبكر»(.((6
مهد
إن هذا الفقه التأسييس للعالقات الدولية حيث كان للشيباين فيه دور املؤسسّ ،
لظهور مراجع مهمة يف هذا احلقل ،نذكر منها:
 املبسوط( ،((6للرسخيس. بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع( ،((6للكاساين. -املغني( ،((7البن قدامة.

 -أحكام أهل الذمة( ((7البن قيم اجلوزية.

هذا الزخم الفكري اإلسالمي يف جمال العالقات الدولية وحتديدً ا يف فقه القانون الدويل،
ثمة إشارات يف مراجع خمتلفة إىل دور الشيباين وأثره
ترك تأثريه يف الفكر الغريب األورويب ،إذ ّ
يف الفكر الغريب ،لقد تأ ّثر العامل اإلسباين فرنسيسكو سواريز (1828م1617-م) بالفكر
اإلسالمي وبالقواعد الدولية التي وضعها العرب واملسلمون ،وبدوره أثر سواريز يف علم
وفكر رائد القانون الدويل يف الغرب وحمامي هولندا العام ومؤرخها الرسمي غروشيوس
(1583م1643-م) الذي عاش يف القرنني السادس عرش والسابع عرش ،والذي وضع
( ((6راجع ،حممد بن احلسن الشيباين ،م.س.
( ((6عدنان السيد حسني ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،م.س ،ص.157
( ((6شمس الدين الرسخيس ،املبسوط ،م.س.
( ((6عالء الدين أبو بكر مسعود الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،دار الكتب العلمية ،ط الثانية،
1406هـ1986 /م.
( ((7ابن قدامة املقديس ،املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،حتقيق :حممود عبد الوهاب ،ط األوىل،
1405هـ.
( ((7انظر :ابن القيم اجلوزية ،أحكام أهل الذمة ،م.س.
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مؤ ّل ًفا عن قانون احلرب والسلم أهداه إىل لويس الثالث عرش يف العام 1623م ،بعدما كان
مهد غروسيوس للتأليف حول
وضع مؤ ّل ًفا عن حرية التجار يف العام 1609م .وبذلك ّ
(((7
قانون العالقات الدولية الذي صار يعرف باسم القانون الدويل العام» .

وعىل أي حال ،فإن أبرز ما كتب يف هذا املوضوع هي مصنفات اإلمام الشيباين
الذي اعرتف له املسترشقون بمكانة خاصة ،حتى إن املسترشق النمساوي جوزيف هامر
فونربغستال نعته بأنه «غروشيوس» املسلمني ،وورد هذا النعث عىل لسان مسترشق أملاين
ِ
يكتف بذلك ،بل أسس عام 1375هـ1955 /م ،مجعية سماّ ها:
هو هانس كروزه الذي مل
«مجعية الشيباين للقانون الدويل» ،وهنا جيدر بنا أن نتذكّر بأن الشيباين تويف سنة 207هـ/
804م ،يف حني كانت وفاة الفقيه اهلولندي غروشيوس الذي يعترب مؤسس القانون الدويل
العام يف سنة 1055هـ1645 /م ،وهكذا يكون الشيباين قد سبقه بام يزيد عىل ثامنية قرون
من الزمان(.((7

وهكذا فإن اإلسالم سبق القانون الدويل األورويب ،ليس يف تاريخ وجوده فحسب،
بل ويف كثري من أحكامه ومبادئه ،ال سيام فيام يتصل بمبدأ الرشف الدويل والعدالة اإلنسانية
خصوصا إذا تذكّرنا بأن الرشيعة اإلسالمية تقوم عىل عقيدة تلزم املسلم
والسلم العاملي،
ً
رشاح هذا
بتنفيذ أحكامها ،بخالف القانون الدويل الوضعي ،الذي يقوم خالف كبري بني َّ
جمرد مبادئ يمكن للدول اخلروج عليها ،بل إن
القانون حول مدى إلزاميته ،فهو بنظرهم ّ
بعضهم يعترب أحكامه قارصة عىل الدول الغربية ،ولذلك ّ
تأخر اعرتاف الدول األوربية
بعضوية الدولة العثامنية يف األرسة الدولية إىل أواسط القرن املايض .رغم أهنا كانت حتتل
يف بعض الفرتات أقاليم واسعة من أوروبا ،حيث كان تفكري دول العامل الغريب ينصب فقط
عىل التكتل ضد املسلمني»(.((7
وحيث إن القانون اإلسالمي الدويل –كام أسلفنا– هو جزء من الرشيعة اإلسالمية،
فقد صارت أحكامه يف نظر املسلمني ،التزا ًما قانون ًّيا فرضوه عىل أنفسهم ،وكانت أحكامه
اخللقية أو الدينية تلزم املسلمني ،حتى وإن كان بعض ما فيه ليس يف صاحلهم(.((7

( ((7عدنان السيد احلسني ،العالقات الدولية يف اإلسالم ،م.س ،ص.160
 ((7(2سامي الصفار ،نظام األمان يف الرشيعة اإلسالمية وأوضاع املستأمنني ،ضمن ندوة الترشيع الدويل يف
اإلسالم ،م.س ،ص.75
( ((7نفسه ،ص.76
( ((7نفسه ،ص.75-74
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إمجالاً يمكن القول بأن املسلمني قد أسهموا يف وضع القانون الدويل بام أرسوه
من قواعد للتعامل اخلارجي للدولة اإلسالمية ،وهي قواعد مطلقة وعامة مل يكونوا فيها
توصل فقهاؤهم إىل مبادئ وقواعد اتّسمت بالطابع
قطرا من أحكامها ،وقد ّ
مستثنني ً
اإلنساين ،وقامت عىل قوانني عادلة أسهمت يف حتقيق السالم العاملي.
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الدكتور وائل أمحد خليل الكردي*

ﷺ مدخل

كتب قاسم عبده قاسم حتت عنوان (القراءة الشعبية للتاريخ) قائلاً :
«عادة ما حيمل هذا املوروث الشعبي نواة تارخيية ألنه يف التحليل األخري
القراءة الشعبية للتاريخ ،وهو ما يعني أنه رؤية اجلامعة لتارخيها ،ولدورها يف
صنع هذا التاريخ ،بغض النظر عن التفاصيل التي تتع ّلق بالزمان أو املكان أو
أبطال احلكاية التارخيية»(((.

وهكذا فإن التاريخ هو تدوين حلياة عاشها اإلنسان يف املايض ،ومل يعد
حارضا منها سوى آثارها .ولكي يعرف اإلنسان رس احلارض ومفاتيح املستقبل
ً
ِ
ْ
ُ
مر يف سالف ،فكان أمر اهلل تعاىل{ :قل س ُريوا
مفر له من أن يستدعي ما ّ
كان ال َّ
فيِ الأْ َ ْر ِ
ف َبدَ َأ الخْ َ ْل َق} .وبام حيمل هذا األمر من معنيني ،فكيف
ض َفا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
تكون ،وكيف بدأ اخللق ،أي كيف بدأ
بدأ اخللق ،أي كيف أنشأه اهلل وكيف َّ
* كاتب وباحث من السودان .الربيد اإللكرتوينwailahkhkordi@gmail.com :
((( قاسم عبده قاسم ،إعادة قراءة التاريخ ،سلسلة كتاب العريب  ، 78الكويت ،الطبعة األوىل
2009م ،ص .22
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اخلالئق معيشتهم وطرق حياهتم؟

ويف كلتا احلالتني كان التدوين الز ًما رضور ًّيا لبناء أي استدالل سليم يف العلوم
واملعارف واألحكام واآلداب ،وحيث إن التدوين واالسرتداد عامل حاسم يف السياسة
والقضاء والشهادة عىل العرص وقياس ملدى تطور الوعي البرشي وتقادمه.

وإن كان تدوين التاريخ يعتمد منهج ًّيا عىل الوثائق واحلفريات وروايات الشهود
فكيف يكون احلال فيام مل يرد إلينا عليه أثر دال أو ٍ
راو شاهد ،فلن يعود أمامنا سوى انتقاء
أحسن االستنباطات يف شأنه بام ال ّ
خيل بسياق التواصل واالتصال ملا قبله وما بعده من
وقائع وأحداث .ويف الوقت نفسه بام ال حيجر عىل امللكة التخيلية يف تعدّ د تكوينات هذه
االستنباطات.

ربا عىل ورق ،وإنام تفاعل حي بني إنسان احلارض
وهذا ما جيعل التدوين ليس ح ً
يسمى بمبحث فلسفة التاريخ ومنطقه.
ووقائع املايض ،وهذا عىل وجه التحديد ما ّ

ﷺ التأسيس النظري إلثبات مقولة الوقائع املحذوفة

عىل نحو ما قال الفيلسوف اإلنجليزي فيتجنشتاين ( )Ludwig Wittgensteinفربام
صح أن جممل مشكالتنا الفكرية هي مشكالت لفظية يف املقام األول ،اصطنعها استخدامنا
َّ
(((
للغة بطرق ما ،بحيث إهنا عىل املستوى غري اللفظي تبدو ليست بمشكالت أصل .

ولذلك كان من باب الفهم السليم بطبيعة املشكالت احلقيقية هو ضبط استخدام
االصطالح اللغوي يف ح ّيز وجمال استخدامه ،فال يضيع تداوله يف النصوص ملعناه املتّفق
عليه طوال سياق أي دراسة من الدراسات الفكرية.

وهلذا ففي سياق دراسة مقولة (التاريخ املنطقي) تتو ّفر ثالثة مصطلحات عامة يتم
احلكم فيها بحسب داللة االستخدام اللغوي هلا .فأولاً ( :تاريخ املنطق) وهو متع ّلق بعلم
املنطق وليس بعلم التاريخ .وثان ًيا( :منطق التاريخ) وهذا متع ّلق بالتاريخ من حيث الفلسفة
املؤرخ يف اسرتداد وتدوين الوقائع التارخيية والتوثيق هلا ،وحماولة
واملنهج الذي يسري عليه ّ
فيلسوف التاريخ تبيان السنة التي يميض عليها التاريخ يف سريه نحو أهداف معينة.
ويتّصل هبذا املعنى ما عبرّ عنه الراهب جونيرب يف رواية (جرس سان لويس ري)
ملؤ ّلفها ثورنتونوايلدر عندما تساءل عن أولئك اخلمسة الذين سقطوا ضحايا النقطاع

(2) Ray Monk - Wittgenstein and the two culture - Prospect, July 1999, p. 1.
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اجلرس األثري الذي كانوا يعربون عليه من بلدهتم ليام إىل كيزكو يف بريو قائلاً « :ملاذا حدث
هذا هلؤالء اخلمسة؟ لئن كان هناك قانون حيكم الكون ،أو نظام تسري عليه حياة اإلنسان،
فال شك أنه يمكن الكشف عنه يف طوايا هذه األحياء اخلمسة التي لقيت هذا املرصع
ٍ
جمرد صدفة ،أم أهنام ختضعان لسنة مطردة
املفاجئ ،وعندئذ نعلم إن كانت حياتنا ووفاتنا ّ
ال تتخ ّلف»(((.

وهذا االجتاه األخري غري حمذوف بالكلية يف مقصد املصطلح الثالث (التاريخ
املنطقي) ،والذي هو عني هذه الدراسة ،بل هو حارض فيه بقوة؛ حيث إنه يرتبط معه
ارتباط الكل مع اجلزء ،فقضية التاريخ املنطقي يمكن أن تعدّ جزئية رضورية داخل
الفكرة العامة أو الكلية ملنطق التاريخ ،فتكون هي اجلانب املتع ّلق بتلك الفراغات بني
يتحول معها يف الغالب املقصد
الوقائع التارخيية والتي يتم ملؤها بصورة افرتاضية قد
ّ
تصور حركة التاريخ وفق رؤية منطقية معينة
واهلدف النهائي لدى فيلسوف التاريخ يف ّ
لتطور وبناء األحداث التارخيية ،وهذا ما جيعل اختالف آخرين معه يف هذا املقصد أو
ّ
أمرا ممكنًا.
اهلدف التارخيي ً
إذن فالتاريخ املنطقي ينتمي ملنطق التاريخ انتامء اجلزء إىل الكل .وإذا كان هانسون
( )N. R. Hanssonقد افرتض يف كتابه (يف فلسفة العلم) ما أطلق عليه (أنامط االكتشاف)
( )Patterns of Discoveryقائلاً « :إن هناك جوانب متعدّ دة للمالحظة العلمية يف حدِّ
ذاهتا ،ويمكن ح ّلها عن طريق األشكال اجلشتالتية ( )Gestaltباإلضافة إىل الرياضيات،
أيضا ال يبدأن من املعطيات عينها وال ينتهيان
بحيث إن املالحظني ال يريان اليشء ذاته وهم ً
(((
إىل النتيجة نفسها مع أهنام عىل وعي تام بيشء واحد ،ومن هنا تتو ّلد النظريات اجلديدة» .
فإن هذا يربز بنحو أقوى وأوىل يف ميدان الرصد والتفسري للتاريخ ،حيث تنسحب
أيضا خاصية (اجلشتالت) يف الرؤية ،فال يكون ما شاهده أي شاهد عىل أي واقعة
عليه ً
تارخيية هو كل ما فيها من زوايا رؤية وليست هي احلقيقة الكاملة.

املؤرخ املتع ّقب والراصد لتدوين هذه الوقائع مل يذكر بالتأكيد كل يشء
ومن َث َّم فإن ّ
عنها ،ليس ألنه ال يريد ذلك قصدً ا بنية إخفاء احلقائق ،ولكن ببساطة ألنه ال يعلم كل
احلقيقة ،حتى وإن شاهد الواقعة بنفسه فستكون مشاهدته سليمة ال شك فيها ،ولكن ال
نستطيع القول بأنه قد شاهد كل يشء طاملا أنه كان ينظر من زاوية معينة ،فتكون مشاهدته
((( ثورنتونوايلدر ،جرس سان لويس ري ،ترمجة :عبد القادر القط ،مؤسسة فرانكلني للطباعة والنرش ،الطبعة
الثانية1957 ،م ،ص.4
((( راجع.N.R. Hanson – Patterns of Discovery – Cambridge University Press, 1995, p. 11 :
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صادقة بقدر زاوية رؤيته للواقعة.

ورشاحه بأن تتعدّ د –بل وربام تتنافر– أقواهلم
وهذا ما سمح لدى مفسرّ ي التاريخ ّ
التفسريية عىل حادثة تارخيية واحدة ،أو مجلة حوادث مرتابطة.

والرس األعظم وراء ذلك هو أن التاريخ حالة إنسانية يف وقائعه ويف تدوينه .حتى ولو
كانت الوقائع متع ّلقة بأحوال طبيعية أو مادية ،ولكن يبقى فعل التاريخ هو حالة إنسانية.
وهي احلالة التي مل تتح للعلوم اإلنسانية واالجتامعية الفرصة لكي تبنى يف البحث العلمي
وفق مبدأ (القانون العلمي) ( )Scientific lawالذي ال يسمح باالستثناءات عىل نحو ما
يف العلوم الطبيعية التجريبية ،وإنام ما زالت تبنى عىل مبدأ (القاعدة العلمية) (Scientific
 )ruleوالذي يسمح باستثناءات يف احلكم العام بنسبة مئوية تقديرية ألغلبية إىل أقلية ممّا
أضعف من درجة احلسم والقطعية يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية عىل خالف التقوية
املتصاعدة مع شواهد اإلثبات والتكذيب يف العلوم الطبيعية التجريبية.

وطاملا أن الظاهرة التارخيية التي تتجلىّ يف أي واقعة ثابتة ال تعطي املراقب أو الراصد
أو الشاهد التارخيي عليها كل عنارصها وأبعادها يف حلظة املشاهدة ألهنا حلظة وقوع
تتكرر بعينها ،فإن هذا من شأنه أن يرتك بالرضورة فراغات
وزوال تعبرّ رسي ًعا وغال ًبا ال ّ
مت ّثل عالمات استفهام لدى من يفسرّ ون التاريخ ،األمر الذي يلجئهم إىل افرتاض ما يمأل
افرتاضا ،وربام كانت هذه الفراغات مصنوعة
هذه الفراغات ،وجييب عن االستفهامات
ً
اصطنا ًعا.

وهنا يلعب االستدالل املنطقي ( )Logical Inferenceبموجب السياق دوره البارز
يف سبك رؤية كلية شاملة ( )World-Viewحول الواقعة التارخيية وجعلها ظاهرة تارخيية
متكاملة.

ومن هنا كان االصطالح عليه بالتاريخ املنطقي ،فكلمة (منطقي) هنا مقصدها
استخدام االستدالل املنطقي يف استنباط التصورات املكملة للوقائع التارخيية داخل السياق
احلاكم أو الضابط ملجمل احلالة التارخيية أو الظرف التارخيي .ولكن هذا األمر ال خيلو
من خماطر لطاملا أ ّدت إىل حدوث مشكالت ارتقت يف بعض األحيان إىل درجة األزمات
الطاحنة.
إذن فمقولة (التاريخ املنطقي) تعادل يف داللتها مقولة (التاريخ االفرتايض) ،ولكن
الفرق هو أن التاريخ املنطقي ال يصطنع حالة تارخيية عامة بكامل وقائعها كام يفعل الروائيون
وكتّاب دراما املرسح والسينام بتأليفهم عرب اخليال احلر ،وإنام يكون التاريخ املنطقي هو
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اجلزئيات التارخيية املفقودة فحسب داخل سياق من الوقائع التارخيية الواقعية واملشهودة
عيانًا ،وأن هذه الوقائع املفقودة أو املحذوفة تقبل أن تكون كاحلقائق املدونة متا ًما إذا ما كان
قد تم مشاهدهتا وتدوينها.

واسرتداد هذه اجلزئيات املحذوفة عن طريق االفرتاض يؤ ّثر يف النتائج واألهداف
التفسريية جلملة الوقائع التارخيية املدونة ،وال يؤثر يف الوقائع التارخيية بذاهتا من جهة إثباهتا
ودالالهتا ،وذلك بحكم أن سياق الوقائع التارخيية -متا ًما كام السياقات اللغوية -يفرض
سق ًفا دالل ًّيا حمدّ ًدا ،وإن كان مرنًا ويتيح تعدّ د البدائل واالختيارات إلاَّ أنه ال يسمح للخيال
بتجاوزه يف استنباط الفراغات بينها أي الوقائع املحذوفة.

ومن أجل رسم التعبري الواضح عن هذه الفكرة كان ال بد من استالف مقولة
(التوسم) ( )Physiognomiqueلفيلسوف التاريخ األملاين أوزفلد شبنجلر عىل نحو ما
ح ّللها عبد الرمحن بدوي يف كتابه (مناهج البحث العلمي) ،فإذا كانت وقائع التاريخ ال
تتكرر بحكم أن التاريخ يقوم عىل الزمان ،والصفة الرئيسية للزمان هي االجتاه والسري قد ًما
ّ
املؤرخ إنام حياول أن يقوم بوظيفة مضا َّدة لفعل الزمن بمحاولته اسرتداد
دون تراجع ،وأن ّ
يتصور جمرى األحداث التارخيية ،وهذا ال يتم
ما كان يف املايض ،فهو يف هذا حياول أن
ّ
غال ًبا «إلاَّ بنوع من التجربة احلية التي حياول املرء فيها أن يعاين يف نفسه ما قد كان حسبام
كان ،فإن التاريخ احلق هو ذلك الذي يستطيع أن حييا جتارب املايض كام حدثت يف نوع
من التخيل .ولكن هذا التخ ّيل ليس خت ّيلاً مبتد ًعا إنام جيب أن يقوم عىل أساس ما خ ّلفته
األحداث املاضية من آثار ،ذلك أن ما كان ال يمكن أن يستعاد بحال ،إنام يمكن أن يستعاد
نظر ًّيا بنوع من الرتكيب ابتداء ممّا خ ّلفه من وقائع يعمل الذهن فيها أحيانًا واخليال املبتدع
أحيانًا أخرى»(((.

ويمكن القول :إن عنرص اخليال املستخدم يف هذه التجربة الوجدانية احل ّية املوصوفة
بالتوسم من أجل اسرتاد أحوال وقائع املايض بصورهتا الكلية املتساوقة إنام هو خيال يتأ ّلف
ُّ
عىل هيئة استدالل منطقي استنباطي عىل الزاوية املجهولة أو املخفية لدى من شاهدوا
املؤرخني من زاوية رؤيتهم هم وبام تش ّبعت به الرؤية
الواقعة التارخيية عيانًا ،ثم نقلوها إىل ّ
من عنارص تأويلية ذهنية لدى هؤالء املشاهدين.

((( عبد الرمحن بدوي ،مناهج البحث العلمي ،الكويت :وكالة املطبوعات ،الطبعة الثالثة ،1977 ،ص،183
.184
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ﷺ التمثيالت املنطقية عىل فكرة الوقائع املحذوفة

استقر العزم لديه أن يؤ ِّلف كتا ًبا ليثبت أن كل واحد من
إن الراهب جونيرب عندما
َّ
هؤالء اخلمسة الذين قضوا نحبهم بسقوطهم عن اجلرس ،وبانقطاعه حلظة عبورهم كانت
السنة احلكيمة التي جتري عليها احلياة جعلت موهتم
حياته كلاًّ واحدً ا ال َّ
يتجزأ ،مما يعني أن ُّ
هبذا الشكل هو اخلامتة الرضورية املناسبة لقصة حياهتم ،فطرق الراهب كل باب يف البلدة
عىل مدى ستة أعوام كاملة ملق ًيا آالف األسئلة عن هؤالء ،فكان الناس ُيقدّ مون إليه ما
يطلب من عون وإن كان دائماً عونًا مضللاً ممَّا جعل البعض يقولون دائماً أننا لن نستطيع أبدً ا
أن نعرف احلقيقة(((.

وهذا هو بالضبط حال العملية التارخيية ،فهي إما أن توصل إلينا الوقائع املاضية
حمملة بعنارص الرواة الذاتية ،أو كليهام م ًعا فتكون النزاهة
مفرقة متق ّطعة ،وإما أن توصلها ّ
ّ
املجردة للرسد التارخيي متح ّققة بقدر أو بنسبة ما .ممّا يلزم معه أن حيتاج األمر يف كل األحوال
ّ
إىل املعاجلة املنطقية يف رسم الصورة الكلية للحدث التارخيي بأقرب ما يكون ،وبحيث
يكون املعيار يف التفاضل بني الروايات التارخيية املتعدّ دة هو بمدى السبك والصدق املنطقي
توسم خت ُّييل منطقي يف ملء الفراغات
يف حتقيق الوحدة السياقية بني ما هو واقعة وما هو ُّ
التارخيية.
وممّا قد يوجد كأمثلة بارزة عىل خاصية التاريخ املنطقي هو ما اجتهد فيه علامء
الطبيعة والكون من سدّ ثغرات تفسرياهتم العلمية بافرتاضات استدلوا عليها استداللاً
منطق ًّيا رص ًفا.

فالفيلسوف االقتصادي كارل ماركس ( )Karl Marxالذي حاول أن جيعل من
تفسريه املادي للتاريخ علماً حيتذي املنهج التجريبي كام حتتذيه علوم الطبيعة ،فأول كل
مراحل االنتقال التارخيي للمجتمعات اإلنسانية املدونة بأهنا تنتظم وفق سنة الرصاع
حتول باملجتمع
اجلديل االقتصادي احلتمي للطبقات االجتامعية ،والذي إذا ما بلغ أوجه ّ
التطور
كله إىل احلالة التارخيية اجلديدة بفعل ثورة حتمية التغيري ،وهكذا حتى بلوغ حالة
ّ
االجتامعي اإلنساين وصولاً إىل الشيوعية.

ولكن ماركس احتاج يف بعض مناطق التاريخ التي أغفلها التدوين إىل سدّ ها
بافرتاضات تارخيية من أجل أن يكتمل تفسريه للتاريخ وفق سياقه؛ ولذا كان ال بد هلذه
ومسو ًغا له .ولكنها مل تزل حمض
االفرتاضات أن تأيت متّسقة منطق ًّيا مع جممل ما س َّلم به
ّ

((( ثورنتو نوايلدر ،جرس سان لويس ري ،ص .7 - 6
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افرتاضات ،حيث كانت املشكلة يف التوافق الزمني ما بني حالة وسائل اإلنتاج وعالقات
اإلنتاج كسبب حاسم لنشوء الثورة احلتمية للتغيري التارخيي االجتامعي يف حلظة توقيت
معينة ومعلومة.

وقد تبدو مشكلة اجلانب االفرتايض املنطقي واضحة يف التفسري املادي اجلديل
للتاريخ املؤدي إىل حتمية الثورة ،وذلك يف املقارنة بتساؤالت ماو تيس تونغ زعيم الثورة
الشيوعية الصينية يف ر ّده عىل اتشسون الناطق باسم برجوازية الواليات املتحدة األمريكية
–كام أسامه هو– إلثبات جهل اتشسون بحركة التاريخ ،قائلاً « :هل تنتج الثورات عن
فائض السكان؟ لقد حصلت ثورات كثرية يف األزمنة القديمة واحلديثة ...فهل كان سببها
فائض السكان؟»(((.

داللة هذا السؤال هي أن هناك أسبا ًبا عديدة للثورات ،ولكن املفسرّ للتاريخ ر ّبام
خيتار منها ما يالئم منظومته الفكرية أو األيديولوجية ويصنع منها سيا ًقا مفاهيم ًّيا لوقائع
التاريخ يسري عليه ،حمق ًقا ألغراض اجتاه أيديولوجيته تلك أو منظومة أفكاره.

والسبب يف عدم احلسم يف املواقف التفسريية املختلفة للتاريخ ،أي الوقائع الثابتة،
أهنا مرتبطة وجو ًدا وعد ًما بعنرص متغيرّ بشدة هو اإلنسان نفسه ،والذي يصعب معه للغاية
التنبؤ بأي سياق من االفرتاضات املنطقية عىل الفراغات التارخيية بني الوقائع سيقود إىل
أي توقيت بالتحديد.
مستقبل حتمي ذي شكل معينّ أو حالة معينة ويف ّ

وكذلك فعل داروين ( )Ch. Darwinعندما مل ُيتح له التح ّقق من احللقة االنتقالية
التطور البيولوجي ،بني ما شاهد عليه الكائنات فعل ًّيا يف احلارض ،وبني ما
املفقودة يف س ّلم
ّ
التكون يف املايض الغابر ،وهو ما مل
اضطر لالستدالل عليه استداللاً اسرتداد ًّيا لبدايات
ّ
ي ّطلع عليه بمالحظة علمية مبارشة.

إن التفسري الدارويني إن هو إلاَّ تفسري تارخيي يف األساس ،به فجوات مل ختضع
للكشف عنها كام خضعت الوقائع الدالة عليها اآلثار واحلفريات .ولذلك فقد اضطر
داروين أن يصل ما بني الوقائع اآلثارية واملشاهدات العلمية للحظة اآلنية احلية بسدّ
الفجوات واللبنات املفقودة بوقائع منطقية افرتاضية من أجل إكامل هيئة السياق الواحد
تطور الكائنات.
يف ّ
وعىل املستوى ذاته كان تفسري علامء الفيزياء لبداية التاريخ الكوين بنظرية (االنفجار
العظيم) ( ،)Big Bangوقد ظ ّلت هاتني النظريتني يف نشأة اإلنسان ونشأة الكون يف ح ّيز
((( ماو تيس تونج ،املؤلفات املختارة ،بريوت :دار ابن سينا1965 ،م ،املجلد الرابع ،ص .499
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النظريات العلمية ( )Theoriesوليس القوانني العلمية ( )Lawsألجل ما حكم اهلل تعاىل به
يف القرآن الكريم{ :ما َأ ْشهدْ تهُ م َخ ْل َق الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض َولاَ َخ ْل َق َأ ْن ُف ِس ِه ْم.(((}...
َّ ماَ َ
َ ُْ
َ

لتكون الفراغات التارخيية التي متّت حماولة
وهذا هو بالتايل ما أ ّدى إىل خلق الفرصة ّ
سدّ ها باالفرتاضات املنطقية عىل وقائع التاريخ املحذوفة يف إثبات النشأة األوىل.

ولعل تلك اخلاصية للتاريخ االفرتايض يف ميدان العلوم هي ما جعلت توماس
كون فيلسوف العلم البارز أن يعمد إىل تفسري كيفية بناء ما اصطلح علية بالنامذج املعرفية
جراء
( )Paradigmsيف أذهان العلامء ،وكيف تتم
ّ
التحوالت التي تطرأ عىل هذه النامذج ّ
املشاهدات العلمية اجلديدة ،والتي تقتيض دو ًما من العلامء جتديد أو إعادة بناء النموذج
املعريف يف أذهاهنم الذي ينظرون به إىل الوقائع العلمية املعملية املتغيرّ ة ،واستبدال القديم
بآخر جديد لكي حي ّقق لدهيم كشوفات علمية جديدة ،وزوايا جديدة يف رؤية الكون ،مل تكن
متاحة من قبل ،وكيف أن هذه النامذج املعرفية للعلامء تصدر متأ ّثرة بكل العنارص الوجودية
اإلنسانية العقلية واالنفعالية والشواهد التارخيية واألحكام املنطقية واالجتاهات االعتقادية
مكونات األسطورة واخلرافة القديمة ،فكل هذا ممّا ال يكمن بذاته يف حقيقة الظاهرة
وحتى ّ
متكونة يف ذهن العامل
موضوع الدراسة العلمية والبحث املعميل ،وإنام هي حمدّ دات معرفية
ّ
حتكم العمليات التفسريية عىل ما يكشفه بحثه من حقائق علمية ،ومن ثم قد تظهر يف
تدويناته عليها(((.
وتأثريا يف ح ّيز العلوم اإلنسانية واالجتامعية هلذه النامذج
وضوحا
وهذا األمر أشدّ
ً
ً
املعرفية الذهنية ،والتي تنتمي بنحو أو بآخر لظاهرة التاريخ االفرتايض.

املدونة أمام العقل
وهكذا ر ّبام ظ ّلت تلك الفراغات التارخيية مفتوحة بني الوقائع ّ
تصورات جديدة،
املنطقي اإلنساين من أجل توفري التمكني اإلبداعي لإلنسان يف تأليف ّ
مرورا عىل السياقات ذاهتا من الوقائع املشهودة واملقاس عليها االستدالالت عىل الواقع
ً
الغائب.
وأيضا ليكون هناك معنى لفكرة احلبكات الدرامية التي تصنعها عقول كتّاب
ً
سيناريو املرسح والسينام والرؤى اإلخراجية املن ّفذة هلا ،فتضعها يف قالب فني جيدّ د
لدي املتلقي سياقات احلكايات التارخيية بنحو فيه اختالفات نوعية وكمية يف كل

((( سورة الكهف ،آية.51 :
((( راجع :توماس كون ،بنية الثورات العلمية ،ترمجة :حيدر حاج اسامعيل ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة،
الطبعة األوىل2007 ،م ،ص .208-205
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عرض من العروض.

فام زال تاريخ قيام وسقوط األندلس مثلاً يعاد تأليفه درام ًّيا بعروض خمتلفة عىل هذا
احلدث التارخيي الواحد ،وما سمح هبذا التجديد يف احلبكات الدرامية للعرض هو تلك
املدونة من افرتاضات منطقية للوقائع
الفجوات التارخيية أو ما بني سطور احلقائق التارخيية ّ
املحذوفة خالل هذه احلقائق ،فهي بذلك شكّلت مساحة كافية حلركة اخليال اإلنساين
اإلبداعي يف قراءة وإعادة قراءة التاريخ.

إن البناء الدرامي لألحداث قد يفرض عىل مؤ ّلف رواية منسوجة عىل حقيقة تارخيية
واقعية أن يعالج املناطق التارخيية املحذوفة أو غري املدونة ،فيام بني الوقائع املثبتة برؤيته
املنطقية اخلاصة التي جتعل منه مؤ ّل ًفا رغم أن األحداث التي هي موضوع الرواية هي
وقائع تارخيية حقيقية ،ولكن تدوينه املتخ ّيل للوقائع املحذوفة جعل منه مؤل ًفا روائ ًّيا وليس
مؤر ًخا.
ّ
ونرى مثال ذلك يف رواية (زنوبيا) ملؤ ّلفها حممد فريد أبو حديد ،حيث إن وقائع
ومدونات،
امللكة (زنوبيا) وأحداث بالدها تدمر هي وقائع تارخيية مثبتة بوثائق وخمطوطات
ّ
ولكن ما أضافه املؤ ّلف الروائي من تصوير تفصييل دقيق لألحوال الشعورية اإلنسانية
العالية ،والعواطف اجل ّياشة واالنفعاالت الوجدانية عىل الوقائع واألحداث واإلشارات
اللغوية املحكية ،واحلركية املعبرّ ة عنها بام يتوافق مع طابع عرص مملكة تدمر ،وخصوصيته
احلرضية والزمانية ،ونوع النسيج لشبكة العالقات بني األفراد والتواصل التفاعيل بينهم ،ما
حيول الوقائع التارخيية اجلافة والصامتة إىل مشاهد ذهنية ح ّية متخ ّيلة ومتفاعلة
من شأنه أن ّ
يف ذهن القارئ ،فيشعره باليشء الكثري من معايشة هذا العرص وأحداثه.
ولعل من أنامط التاريخ املنطقي االفرتايض فيام حي ّققه الرسد الروائي التارخيي ما جاء
يف قصة (حي بن يقظان) للفيلسوف األندليس ابن طفيل ،من داللة عىل صياغة أو تأليف
البناء الدرامي لالستدالل املنطقي يف تكوين واستدعاء الوقائع التارخيية املحذوفة ،فبالرغم
من أن القصة ليست بذات وقائع تارخيية مثبتة إلاَّ أهنا م ّثلت وسي ًطا تفسري ًّيا عىل ثالث
بمكوناته الطبيعية والتارخيية ،وحتمية حقيقة
حتميات تارخيية هي حتمية وجود هذا العامل
ّ
الرب اخلالق املد ّبر له ،وحتمية وجود اإلنسان املفكّر يف الكون القارئ ألحواله وتصاريفه
واملستدل منه عىل حق الرب ووجوب عبادته.
ويف كل هذه االجتاهات يف التحليل لظاهرة التاريخ االفرتايض ،تكمن فائدة البناء
املنطقي لوقائع التاريخ املحذوفة يف أهنا جتعل التاريخ معايشة متكاملة العنارص واألبعاد،
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خاصة بالذاكرة املحايدة ،أي إهنا جتعل التاريخ بمثابة (لعبة – لغة)
جمرد عمليات ّ
وليس ّ
( )Language-Gameورسم طرائق يف احلياة متعدّ دة عرب العهود املتقادمة ،وبحيث ال
يتح ّقق الفهم الكامل للتاريخ إلاَّ بمعايشة األحداث بعد استدعائها من جديد يف قالب
املدونة ،والوقائع التارخيية املحذوفة واملستكملة منطق ًّيا
سياقي متوافق من الوقائع التارخيية ّ
وافرتاض ًّيا يف وحدة واحدة ،وهو ما يسمح بفعل املعايشة من أجل الوقوف عىل فهم سليم
لعموم احلالة التارخيية موضوع الدراسة.

وجدير بالبحث هنا حتديد عالقة بني االستدالل املنطقي يف العملية التخ ّيلية
عىل استدعاء الوقائع التارخيية املحذوفة ،وبني مفهوم (املشاهبات العائلية) (Family
 )Resemblancesبحسب ما قدّ مه الفيلسوف املعارص فيتجنشتاين كام يف فلسفته ّ
املتأخرة،
حيث إن املشاهبات العائلية تعينّ حدود السقف الداليل للسياق اللغوي يف العالقة الرتابطية
بني عالماته ( )Signsعىل نحو ارتباط العالقة فيام بني أفراد العائلة الواحدة ،وبحيث إن أي
عنرص ال خيضع ملعيار هذه املشاهبة بني أفراد هذه العائلة فغال ًبا ما ال يكون فر ًدا منها عىل
احلقيقة(.((1

وكذلك احلال يف السياق اللغوي الرسدي فإن خروج العالمة بداللة شا ّذة عماّ يمنحها
كرسا للسياق الوظيفي العام للنص اللغوي ،فلكي يتامسك النص اللغوي
هلا السياق تكون ً
يف حتقيق الفهم السليم ال بد من التزام العالمات داخل السياق بسقفها الداليل املمنوح هلا
منه دون أي افرتاضات تأويلية للخروج عليه ،وإلاَّ لتفكّك النص وفقد نسيجه املنطقي،
التصورات االفرتاضية
مدونة حلساب
ّ
وصار عب ًثا بأن يتم إخفاء واسقاط وقائع تارخيية ّ
الزائدة من أجل تأويل التاريخ بحسب املقاصد األيديولوجية أو الذاتية املختلفة .وبالتايل
فإن مراعاة املشاهبات العائلية كمعيار هو أحرى وأشدّ طل ًبا يف حقل التاريخ االفرتايض.

ﷺ املقارنة بمنهجية اإلسناد التواتري

هل االستدعاء أو االسرتداد املنطقي للوقائع التارخيية املحذوفة أمر مطلوب يف
حتقيق وتكملة أي عمل تارخيي؟

إن ذلك يكون باستثناء مطلوبات ورشوط اإلثبات لواقعة التدوين والتناقل لنصوص
ذات خصوصية هي نصوص الوحي اإلهلي .فمثلاً أن البخاري كان قد وضع للحديث
النبوي الرشيف رش ًطا مغل ًقا إلثبات صحته واستحسانه وتضعيفه ،وأن هذا الرشط ال يقبل
(10) Ray Monk –Wittgenstein and two cultures – p. 2.
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أي نوع من االستدعاء املنطقي ،وال يقبل إلاَّ فقط ما هو واقعة نص ّية قولية أو فعلية حم ّققة
يتم تناقلها عرب سلسلة من الرواة الثقات من لدن رسول اهلل  Kوصولاً م ّتصلاً إىل من
وأيضا بام هو ثابت يف حق اولئك الرواة من صدق ورشد وأمانة يف كافة
هم يف احلارضً ،
شؤون حياهتم هم ،كوقائع تارخيية معلومة وثابتة عنهم بال خالف وبال استدعاء أو اسرتداد
وختص زماهنم ومكاهنم.
ختصهم
ّ
منطقي افرتايض لوقائع تارخيية حمذوفة ّ
وهذا يف تأكيد حجية إثبات النص القويل أو العميل وليس يف تأويالت الفهم عليه،
دحضا حلديث
واحلكم عىل هذا الفهم من جهة الصواب واخلطأ ،وبحيث إن من أراد
ً
صحيح أو متّفق عليه برشط اإلثبات من وجه التواتر فعىل الداحض أن ُيقيم حجته يف
الدحض عىل رشط إثبات الواقعة التارخيية املتناقلة بالتواتر وليس عىل أي نوع من املقارنة
بني النص وحالة العامل ،أو بني النص والقياسات العقلية املحدودة.

وذلك عىل أن جتيء حجته يف دحض النص من حيث رشط اإلثبات بشاهد
استداليل ،وحجة نفي أقوى من –أو عىل األقل مساوية – لشاهد استدالل وحجة إثبات
النص موضوع احلديث بكونه واقعة تارخيية حم ّققة ،وليس عىل مستوى الداللة التارخيية.

والفرق حاسم بني مفهوم (واقعة تارخيية) ومفهوم (داللة تارخيية) ،فالواقعة
التارخيية هي الشكل الوصفي املح ّقق للحدث أو النص يف ذاته ومن جهة وجوده ،وهذا
ال يستدعي إلاَّ الشهادة .أما الداللة التارخيية فهي املتع ّلقة باحلدث أو النص من جهة الفهم
والتفسري وهي تستدعي العنارص التفسريية الالزمة بنحو املقارنة والبناء املنطقي واإلشارة
وأيضا اهليئة أو احلالة التداولية.
املعرفية والعالقة بني الدال واملدلولً ،

وكذلك القرآن الكريم ،فعندما نتحدث عنه كواقعة فإننا ال نستدعي يف اإلثبات له
إلاَّ الشاهد التارخيي يف ح ّيز تنزيل الوحي عىل الرسول  ،Kأما إذا حتدثنا عنه كداللة
فجائز لنا أن نستدعي منطق ًّيا بصدد تفسريه كل الوقائع التارخيية املحذوفة بني عالماته
أيضا.
الواردة ً

وربام كان من أبرز شواهد حتقيق عنرص (املعايشة) للحدث التارخيي لألمم السابقة
هو القصص القرآين وطريقة التطبيق عليها يف االستدعاء أو االسرتداد املنطقي للوقائع
املحذوفة يف ظاهر بنية السياق القصيص القرآين ،ولعل هذا كان من مجلة األغراض احلكيمة
لتوظيف كال اجلانبني املنطقي واالنفعايل يف التدبر للقصة القرآنية جراء االستعاضة
االفرتاضية عن بعض الوقائع الرسدية املبارشة فيها.
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إن الضبط الداليل للمفاهيم يف ح ّيز البحث التارخيي وحتديد املجال الوظيفي،
ألي
مهم من أجل نسج الصورة املتكاملة ّ
لكل مفهوم مستخدم فيه فعل ًّيا ،هلو مطلب ّ
حالة تارخيية ،وفق كافة أبعادها الظاهرة منها واملضمرة واملحذوفة ،وهو ما حي ّقق الغرض
النهائي من دراسة التاريخ بأن تتو ّفر العربة والدرس املستفاد من ناحية ،وأن تسهم يف جتاوز
احلارض من أجل التطور نحو املستقبل من خالل حتقيق عنرص التأثري والتأثر لإلنسان عىل
األحوال التارخيية بصورهتا املتكاملة والتي كانت اآلداب الروائية والفنون احلركية واألدائية
يف املجال التارخيي ما هي إلاَّ جتسيدً ا هلذا التأثري والتأثر ،وتدري ًبا للملكة الذهنية املنطقية يف
إجراء االستدعاءات املختلفة للوقائع التارخيية املحذوفة ،ممّا من شأنه أن يعمل عىل معايشة
وأيضا حتقيق القدرة عىل صناعة التاريخ
التاريخ وليس فقط تدوينه وقراءته وتذكره ،بل ً
احلارض أحيانًا من أجل رسم آفاق املستقبل عىل ما يشاء اهلل تعاىل.
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ا ت
ل�ا ري� خ� و ا لمي�د ي�ا..
ف

ا لصحا � ة� ن�مو ذ� جً�ا

الدكتور عبد الرحيم احلسناوي*

ﷺ مقدمة

حتاول هذه املطالعة إبراز األمهية التي تكتسيها املصادر الصحفية بالنسبة
للبحث التارخيي املعارص .بيد أن التأكيد عىل هذه األمهية ال ينبغي أن حيجب
املؤرخ أن حيافظ عليها أثناء التعامل مع مثل هذا
عنا احلدود التي يتعينّ عىل ّ
النوع من املصادر.

فبالرغم من كل عنارص التقارب التي قد توجد بني التاريخ والصحافة،
املؤرخني ما فتئوا يؤكّدون بل ويرفضون منح صفة التاريخ لكل
فإن معظم ّ
أيضا عىل إقامة تعارض واضح
إنتاج يقع خارج مهنتهم ،كام نجدهم يرصون ً
املؤرخني املحرتفني وبني التاريخ غري االحرتايف الذي ينتجه
بني تاريخ
ّ
الصحفيون والكتاب واهلواة.

* كاتب وباحث ،جامعة حممد اخلامس يف الرباط – املغرب .الربيد اإللكرتوين:
lhasnaoui@hotmail.com
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ﷺ أولاً  :الصحافة مسودة التاريخ

مهمة ضمن املواد التي يستند إليها
حتتل الصحافة وخاصة املكتوبة منها مكانة ّ
املختص يف التاريخ املعارص أو الراهن؛ فالصحافة هي بمثابة
الباحث يف التاريخ وال سيام
ّ
تطورها،
البارومرت الذي يعكس
التطور العام للمجتمع ،وربام تعدّ الصحافة ،من حيث ّ
ّ
األكثر ارتبا ًطا باحلالة السياسية والوضعية االقتصادية والتنظيم االجتامعي واملستوى الثقايف
للبلد وللحقبة التي توجد فيها.

يمكن اعتبار تاريخ الصحافة كنوع من العلم املساعد للتاريخ احلديث واملعارص.
مصدرا مهماًّ لألخبار يفيد
فالصحافة تشكّل نو ًعا من األرشيف لألحداث اليومية وتوفر
ً
التنوع.
تنوع الصحافة وتقاطع مصادرها وتكاملها ضمن ّ
التاريخ املعارص من حيث ّ

ويسمح تاريخ الصحافة ،من جهة أخرى ،بمعرفة حياة اجلرائد اخلاضعة للدراسة
املؤرخني عىل استعامل شهادة الصحف والتي
ودورها يف ّ
تطور املجتمعات ،كام يساعد ّ
غال ًبا ما تكون مرتبطة باألحداث وبشكل مبارش وآين عند وقوعها .فهي شاهد عيان عىل ما
حيدث ومن خالهلا يمكن كذلك قياس توجهات املجتمع ونبضاته.

ملؤرخ الزمن املعارص أو الراهن،
الصحافة
ّ
باملحصلة هي مصدر وثائقي مهم بالنسبة ّ
دونت دون قصد من أصحاهبا .وبتعبري (Pierre
وذلك ملا تو ّفره من بيانات ومعطيات ّ
 )Albertو(« )Fernand Terrouفالصحف هي املصدر األكثر شمولية ،ومن حيث
تنوعها ،األكثر موضوعية للتاريخ العام .لكنها وثائق تارخيية صعبة االستعامل ،باإلضافة
ّ
تطور
إىل وظيفتها األولية ،التي هي إعادة حياة الصحف وحتديد الدور الذي لعبته يف ّ
املؤرخني
املجتمعات ،تاريخ الصحافة يضيف نو ًعا آخر من الوظائف املشتقة وهي مساعدة ّ
عىل استعامل شهادة الصحف»(((.

املؤرخ هنا جيب أن يتعامل معها تعاملاً احرتاف ًّيا وإلاَّ سقط يف بعض الزلاَّ ت،
بيد أن ّ
فال جيب احلكم مثلاً عىل توجهات صحيفة معينة انطال ًقا من قراءة مقال واحد أو عدد
واحد من جملة أو جريدة ،بل جيب االطالع عىل مقاالت عديدة ممتدة يف الزمن ،وهو ما
بتلونات السياق
تتلون ُّ
يسمى بالتحليل الشامل ( )L’analyse exhaustiveفالصحافة ّ
ّ
وتطورها.
ّ

(1) Pierre Albert et Fernand Terrou, Histoire de la presse, Paris, PUF, 1970. Cité par Jamaà
Baida, La presse marocaine d’expression française des origines à 1956, Publications de
la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Rabat 1996, p. 9.
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ولذلك ال جيب عىل املؤرخ أن جيهل ما يروج يف الصحافة ووسائل اإلعالم عمو ًما
من تناول للمواضيع التارخيية من جهة ،غري أنه جيب من جهة ثانية ألاَّ ينساق وراء املواضيع
املستهلكة إعالم ًّيا ،بل قد جيعل هذه الظاهرة نفسها مادة للدراسة األكاديمية.

مؤرخ اللحظة
دفع االهتامم املشرتك باخلرب إىل تشبيه عمل الصحفي
باملؤرخ ،فاألول ّ
ّ
مؤرخ املايض(((.
والثاين ّ
واملؤرخ
لكن عبد اهلل العروي يرفض هذا التشبيه ،فالتشابه «ليس بني الصحايف
ّ
يسجل
يسمى أحيانًا كاتب احلوليات .كالمها ّ
مطل ًقا ،بل بني الصحايف واإلخباري الذي ّ
يؤرخ التاريخ  -احلارض) ،بل حيل الزمان كله يف
يؤرخ للحارض (ال ّ
احلدث عند حدوثهّ ،
اللحظة ،إذ يعترب أن اللحظة وجود فعيل واحلدث هو حلظة حدوثه ،مفصولاً عن كل يشء
سواه ،معناه ينحرص يف حدوثه»(((.

ويدفع عبد اهلل العروي هبذا التمحور للخرب الصحايف حول احلارض إىل حدوده
انغامسا يف حارض دائم ،ويف خصوبة
القصوى باعتبار أن هذا االهتامم باحلدث عند حدوثه
ً
اللحظة العابرة(((.

ﷺ ثان ًيا :الصحافة والتاريخ ..تقاطع وتنافر

بالرغم من كل عنارص التكامل والتقارب املشار إليها سال ًفا بني التاريخ والصحافة،
فإن هناك فوارق تقليدية تظل قائمة بني املهنتني حيث يظل التاريخ يف هناية املطاف تارخيًا
والصحافة تبقى صحافة.

املؤرخني اجلامعيني ما زالوا يرفضون منح صفة التاريخ لكل إنتاج يقع
كام أن سواد ّ
املؤرخني املحرتفني وبني التاريخ غري
خارج مهنتهم وما فتئوا يقيمون
ً
تعارضا بني تاريخ ّ
االحرتايف الذي ينتجه الصحفيون والكتاب واهلواة .وهم يف ذلك ال يم ّلون من تكرار
الزمتهم التي قوامها« :أن احلدود الفاصلة بني كتابات اجلامعيني وبني كتابات معظم اهلواة،
ال زالت حدو ًدا تطابق اخلط الذي يفصل بني املعرفة العلمية وبني املعرفة املتداولة التي
تستكمل معطياهتا من الذاكرة.(((»...

((( عبد اهلل العروي ،مفهوم التاريخ األلفاظ واملذاهب ،الدار البيضاء  -بريوت :املركز الثقايف العريب،
 ،1997اجلزء األول ،ص.69
((( املرجع نفسه ،ص.70
((( املرجع نفسه ،ص.77
((( كرزيستوف بوميان ،الكتابة التارخيية بني االحرتاف واهلوية ،ترمجة :عبد األحد السبتي ،جملة فكر ونقد،
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يف كتابه «مفهوم التاريخ» يعقد عبد اهلل العروي مقارنة بني الصحفي واملؤرخ؛
«فاحلدث الذي يصفه الصحايف ويرتكه للمؤرخ هو حدث واحد ،يف حني أن املفهوم نفسه
خيتلف عند هذا وذاك ،وعىل عكس الصحفي الذي ينطلق من احلدث ،شأنه يف ذلك شأن
اإلخباري فان املؤرخ املحلل ال ينطلق وال يمكن أن ينطلق من احلدث ،بل من األثر املرتتب
عنه .واحلال هنا يستوجب احلديث ال عن عودة احلدث ،بل العودة إىل احلدث»(((.

واضح من خالل كالم العروي بأن هنالك فرق جوهري بني حادثة الصحفي
(احلدث عند حدوثه) وحادثة املؤرخ (احلدث املنحل يف أثره) .األول جممد يف حارضه
وملتصق باخلرب إذ به يتكون ،أما الثاين فإنه يبقى دائام خارجيا ألنه حكم يلصقه املؤرخ
باحلدث (((.
فاحلدث هنا هو هدف يأمل املؤرخ -الباحث الكشف عنه من خالل الوثيقة ،يعني
أن املؤرخ حيول احلدث ،أي حدث ،إىل مادة تارخيية عندما يضعه يف تسلسل زماين معني.

ويف السياق نفسه يقر برونو فرابا ( )Bruno Frappatرئيس حترير اليومية الفرنسية
ال كروا ( )La Croixبأن «الصحفي يسبح يف الفوري ،هذا هو إيقاعه ،وهذا اإليقاع
يشكّل حمدوديته وامتيازه يف اآلن نفسه ،ليس له وزن املؤرخ ووثائقه .إنه ليس بالعامل،
وليس يف زمن الباحث ،ولكن لديه خفة اللحظة ،وبموجب علة وجوده ألن عليه
أن جييب عن السؤال :ما اجلديد؟ وهذا ما جيعله معرضا دوما للوقوع يف اخلطأ أو يف
التقريبية.(((»...

أما املؤرخ الفرنيس هنري لورنس ( )Henry Laurensفقد قال يف رده عىل سؤال أحد
الصحفيني حول املؤرخ والصحفي وعامل السياسة« :الفرق هو الزمن ،الصحفي والسيايس
عليهام أن يعمال عىل مادة اللحظة ،وال وقت كاف ًيا لدهيام لتحليل احلدث والتأمل فيه ،أما
املؤرخ فيتحالف مع الوقت ويراهن عليه.(((»...
املؤرخ هو اآلنية
واضح إذن من خالل ما سبق ،بأن ما يم ّيز عمل الصحفي عن ّ

العدد  ،34ديسمرب  ،2000ص.4
((( عبد اهلل العروي ،مفهوم التاريخ ،اجلزء األول ،األلفاظ واملذاهب ،مرجع سابق ،ص.78
((( املرجع نفسه ،ص.75

(8) Jean-François Soulet, L’histoire immédiate historiographie, sources et méthodes, Paris,
Armand Colin, Collection U, 2009, p. 109 - 110.

((( مقابلة مع هنري لورنس ،صحيفة النهار اللبنانية 21 ،كانون الثاين – يناير  .2006مقال عىل اخلط:
 http://www.midouza.net/vb/archive/index.php/t-2468.htmlتاريخ الدخول .2012/12/ 20
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والعجلة ،كونه يتعامل مع احلدث حلظة وقوعه وما يستتبع ذلك من إكراهات .وغال ًبا ما
ينعكس ذلك عىل قيمة أوراقه ونوعيتها.
ونرى من الرضوري التنبيه إىل أمر مؤ ّداه أن عدم قدرة الصحفي عىل اتخّ اذ مسافة من
احلدث الذي يكتب عنه وفيه ،ليس شي ًئا سلب ًّيا دائماً .

ويذهب الكاتب والصحفي إريك دوبان ( )Eric Dupinإىل القول :أن التفاعل
اآلين للصحفي مع احلدث وتأويله له إبان وقوعهُ ،يضفي نو ًعا من اإلثارة عىل عمله َّ
قل أن
تتوافر لغريه من الذين يشتغلون بالبحث يف بقية العلوم اإلنسانية(.((1

توصف الصحافة بأهنا تاريخ اللحظة( ،((1وما يعوق الصحايف ليس الترسع يف
البحث بقدر ما هو فقر وثائقه وق ّلة املقارنات التي يقوم هبا(.((1

يترصف
إن الصحايف ليس هو ذلك الذي يعمل يف ترسع بقدر ما هو ذاك الذي
ّ
املؤرخ هو فارق يف
يف قليل من املعطيات واملالحظات واحلاالت ،فالفارق بينه وبني ّ
املؤرخ
الكم أكثر منه يف الكيف .وإذا كان الصحفي يفتقر إىل املعطيات والوثائق ،فإن ّ
«ال جيد سبب وجوده وال جمده وال تربيره إلاَّ يف استخراج مادته من حتت جبال وثائق
األرشيف»(.((1

وإذا كانت ميزة الصحفي األساسية هي القدرة عىل حتويل احلدث االجتامعي
التارخيي إىل خرب ثم إىل حدث صحفي ميديائي ( )Médiatisationفإن ما يم ّيز عمله عن
عمل املؤرخ هو افتقاره وال سيام عند حتليله لألحداث الساخنة جدا إىل العمق التارخيي؛
فالصحفي هيتم فقط برغوة األحداث.

(10) Eric Dupin, «Le journalist » in Ecrire l›histoire du temps présent: Étude en hommage
à François Bédarida [Texte imprimé] : actes de la journée d›études de l›IHTP, Paris,
CNRS, 14 mai 1992 CNRS éditions, 2004, p.372.
( ((1الصحفي مؤرخ اللحظة ،هي مقولة أوردها األديب الفرنيس ألبري كامو  Albert Camusوالذي ُمنح

جائزة نوبل لآلداب عن روايته الطاعون سنة  ،1957وقد أورد تلك املقولة عام  1945يف أعداد جريدة
Combat.

(12) Quivy Vincent, «Le journalisme : une histoire sans historien», in Communication
et langages. N° 102, 4ème trimestre 1994. pp. 7992-. [En ligne], mis en ligne le 18
novembre 2002. URL: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
colan_03361994_1500-_num_102_1_2550 Consulté le 04 avril 2011.

( ((1جان الكوتري ،التاريخ اآلين ،ضمن كتاب :التاريخ اجلديد ،إرشاف :جاك لوغوف ،ترمجة وتقديم :حممد
الطاهر املنصوري ،مراجعة :عبد احلميد هنية ،بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،2007 ،ص.373
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املؤرخون كيف يتعاملون مع احلارض وخيضعون
وعىل العكس من ذلك ،يعرف ّ
تشنجاته إىل رصامتهم املهنية ،فهؤالء وحدهم هم األجدر واألكثر قدرة عىل تطويع احلدث
يتحول احلدث الصحفي إىل
بام يف ذلك اخلرب الصحفي ،فمن خالل قواعد الصنعة التارخيية ّ
وضوحا يتم االنتقال من احلدث كمعطى جاهز كام متليه
حدث تارخيي أو بمعنى آخر أكثر
ً
املؤرخون عىل بنائه وفق قواعد حتليلية
املنابر واألقالم الصحفية إىل حدث تارخيي يعمل ّ
وتأويلية صارمة.

ويف سياق مواصلة احلديث عن الفروق املنهجية الواضحة بني املهنتني ،ال بأس
مؤسس معهد تاريخ الزمن الراهن ،فرانسوا بيداريدا (François
من اإلدالء بوجهة نظر ّ
واملؤرخ إذ لكل منهام جمال اختصاصه
 )Bédaridaوالذي أكّد عىل الفرق بني الصحفي
ّ
املحدّ د واملضبوط .وممّا قاله يف هذا اخلصوص« :واحلقيقة أن لكل قطاع من هذين القطاعني
نظامه وإقراراته اخلاصة ،إذ تعود للتاريخ اجلامعي الكفاءة والعلمية واالحتكام إىل
املجموعة املهنية العاملية ،أما التاريخ املستقل غري االحرتايف فله الرواج اإلعالمي والشهرة
والكثرة.((1(»...

املؤرخ هنري روسو ( )Henry Roussoأكثر جدية خالل املقارنة التي عقدها
وبدا ّ
املؤرخني املحرتفني
بني عمل كل من الصحفي
واملؤرخ ،من خالل تأكيده القوي عىل ّ
تفوق ّ
ّ
«ألهنم خيضعون خالل أداء مهمتهم إىل إيتيقا تفكري ومسؤولية يف إشاعة املعارف ،وإىل
قواعد ومبادئ جيهلها بتشامخ أولئك
املتمرسني وراء عالمة صحافة االستقصاء التارخيي
ّ
(((1
أو وراء أي تسمية أخرى من نفس القبيل. »...

أيضا أغلب أولئك الذين عاجلوا التاريخ من غري
ومن جهته ،انتقد جاك لوغوف ً
واملتخصصني يف العلوم السياسية واالقتصادية
املؤرخني املحرتفني ،من أمثال الصحفيني
ّ
ّ
ونحوهم ،ويفسرّ ذلك النقد بالنقص احلا ّد يف ثقافتهم التارخيية .ولكنه باملقابل أشاد بجهود
بعض الصحفيني املتم ّيزين والذين نجحوا يف إضفاء نوع من البعد التارخيي عىل إنتاجاهتم.
ِ
يكتف لوغوف هبذه املعاينة ،بل تعدّ اها إىل تقديم جمموعة من النصائح للصحفيني
ومل

مؤرخني حقيقيني للتاريخ
اجلادين ،والذين رأى يف البعض منهم أن بإمكاهنم أن ّ
يتحولوا إىل ّ
(14) Christophe Charle, «Etre historien en France : une nouvelle profession? », dans François
Bédarida (dir.), L›histoire et le métier d›historien en France 1945-1995, Paris, Editions
de la Maison des sciences de l›homme, 1995, p. 285.
(15) Eric Conan, Henry Rousso, Vichy un passé qui ne passe pas, Paris, Fayard, 1994, p. 283.
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الفوري( ،((1وفيام ييل عرض للتفاصيل:

 -1قراءة احلارض واحلدث قراءة ذات عمق تارخيي والتعامل النقدي مع مصادر
احلارض واحلدث.

 -2عدم االقتصار عىل الوصف والرسد بل ينبغي جتاوز ذلك باالعتامد عىل التفسري
والفهم.
 -3العمل عىل ترتيب األحداث والتمييز بني الرئييس والثانوي ،وعىل تنزيل احلدث
يف املدة البعيدة وضمن إشكالية تتيح فهم احلدث(.((1

وبدورها أدانت صونيا كومب ( )Sonia Combeمسألة اخللط بني تاريخ الزمن
املؤرخ الذي ال يستطيع مغالبة إغراء زمنه مفضلاً إخالء
الراهن والصحافة ،وانتقدت ّ
احلقول امللغومة واعتامد املوقف الوسطي للصحفي ،وهو موقف تشجعه عليه طلبيات
وسائل اإلعالم.

املؤرخ
وال يقف األمر عند هذا احلد ،بل إن صونية كومب انتقدت ً
أيضا «تكييف ّ
خلطابه مع ما يعتقد أن املجتمع مستعد لسامعه ...تلك الفكرة التي تصالح بني وجهات
النظر التي جياهر هبا والتي تعني ختليه عن مهمته بوصفه باح ًثا وتفقري فكره ،إن موجب
احلال هو اخلطر األول هلذا األيديولوجي اخلصويص املدعو
باملؤرخ الصحفي»(.((1
ّ
شكل رقم ( )1يف أوجه االئتالف واالختالف بني التاريخ والصحافة
مؤرخ اللحظة وصحفي املايض
ّ
 -1مستويات دراسة الزمن

 الزمن القصري ( Temps courtزمن فردي ،حدثي)

التاريخ
الفوري

الصحافة
×

(16) Jacques Le Goff, «La vision des autres: un médiéviste face au temps présent» in Agnès
Chauveau, Philipe Tétart (dir) Questions à l›histoire des temps présents, Paris, Editons
Complexe, 1992. p.30
(17) Ibid., p. 30.
(18) Sonia Combe, Archives interdites. Les peurs françaises face à l›histoire contemporaine,
Paris, Albin Michel, 1994. p. 314 - 316.
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مؤرخ اللحظة وصحفي املايض
ّ
 الزمن املتوسط أو الدوري ( Temps moyenزمن اجتامعي،
وظريف)
 الزمن الطويل ( Temps longزمن جغرايف ،بنيوي)

 -2مسألة املسافة الزمنية جتاه احلدث

التاريخ
الفوري

الصحافة

×

×
×

 املعارصة Contemporanéité

 الشاهد العيان Témoin oculaire

 -3أنواع املصادر والوثائق املستعملة

×

 شهادات حية معاشة Témoignage personnel vécus

×

 شهادات تم احلصول عليها مبارشة Témoignage

directement recueillis

 شهادات تم مجعها من طرف آخرين Témoignage

×

 الدراسة واألبحاث العلمية Etude et travaux

×

recueillis par d’autre

 التوثيق العلمي املصادر واملراجع Obligation de citer les

sources

×
×

×

 خطاب حتلييل رسدي وإخباري Discours analytique et

narratif
réflexif

×

×

 -4شكل ونوعية اخلطاب املعتمد

 خطاب تركيبي تأميل ونقدي Discours synthétique et

×

×

املصدر:
Jean–François Soulet, L’histoire immédiate historiographie, sources et
méthodes, op.cit., p. 109.
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ﷺ عىل سبيل اخلتام

يف هناية حتليل هذه املطالعة البحثية ،يمكن القول :إن التاريخ يظل تارخيًا ،والصحافة
تظل صحافة؛ بحيث يستحيل أن يتامهى التاريخ بالصحافة أو العكس؛ فالصحف تستخدم
كمصادر أولية لدراسة التاريخ ،وال تقوم بوظيفة التأريخ إلاَّ إذا أصبحت هي الغاية
األساسية واملحور الرئييس الذي تدور حوله الدراسة ،ويف هذه احلالة تصبح جزء ًا من
تاريخ الصحافة.

املؤرخ وحده هو الذي يستطيع أن يضفي عىل وقائع الراهن وحوادثه عم ًقا
كام أن ّ
واملتنوعة ،هذا فضلاً عىل حدة إحساسه باحلارض
تارخي ًّيا بفضل ثقافته التارخيية العميقة
ّ
وصحة هذا اإلحساس هو ما يتيح له جالء الراهن وتوضيحه.

دراسات وأبحاث

ف ة ت ف
ا ت
ل�ر ج�مة� ب�ي� ن� ا لحر�ي�� و ا ل��صر�..
أ ف
ة ةن ذ ً

� ل� لي�ل� و لي�ل� �مو � ج�ا
الدكتورة يامسني فيدوح*

الترصف /حدود التأويل
ﷺ أولاً  :حرية
ّ

كان االسترشاق بمثابة النافذة التي يطل فيها الغرب عىل الرشق ،حيث
بارزا يف انفتاح الرشق بوصفها األداة املثىل للتواصل،
دورا ً
لعبت الرتمجات ً
ونظرا لثراء الرتاث الرشقي فقد هتافت عليه املتلقي الغريب.
ً

وقد جرى هذا التلقي يف مستويات من الرتمجة واالختالف «وعىل مدار
القرنني األخريين كانت ألف ليلة وليلة املصدر األديب الرئيس للتمثيالت
الفرنسية للحضارة العربية يف كل من بعدهيا السلبي الرشق الرببري ،واإلجيايب
الرشق السحري»(((.

املعززة بكون
وأفرزت هذه التمثيالت ما عرف بالرتمجة االسترشاقية ّ
االسترشاق وسي ًطا بني الثقافتني الغربية والعربية ،وربام أضاءت هذه الرتمجة

* أستاذة حمارضة ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة عبد احلميد بن باديس مستغانم -اجلزائر.
((( ريشار جاكمون ،الرتمجة واهليمنة الثقافية ،جملة فصول ،ع ،2املجلد 1913 ،11م ،ص
.52
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كثريا من مجاليات الرتاث الرشقي ،ولكن األكيد أهنا طمست الكثري من معامله ،ومن مم ّيزاهتا
ً
«أن قوانينها اللغوية واألسلوبية هي قوانني الرتمجة اجلامعية التي تعطي األولوية للنقل
األقرب واألدق لألصل ...وحتت طغيان الدقة العلمية غال ًبا ما جتري ترمجة األصل العريب
بأسلوب حريف»(((.

ومن شأن هذا األسلوب أن يوقع القارئ يف رضوب شتى من الغموض وااللتباس،
لذلك نجد معظم النظريات جتتهد يف أن متهد للمرتجم سبلاً من التعامل مع النصوص بام
الترصف بوساطة
تفرتضه من طرائق تبتعد بإرصار عن احلرفية والنقل وتلح عىل إمكانية
ّ
التأويل الذي أصبح يشكّل أنجع اآلليات املستخدمة يف ابتداع ترمجة قادرة عىل اإلفهام
بإعادة صوغ معاين النص األول بام يالئم ثقافة النص الثاين« .وملا كان النقل املطابق من لغة
إىل أخرى رض ًبا من املستحيل ،فقد كانت يف حقيقتها رض ًبا من التأويل»(((.

يعمق لديه املعرفة االستبطانية
وقد يكون تزويد املرتجم بمثل هذه اآللية كفيلاً بأن ّ
جمرد تعامل سطحي مع الرتاكيب
بثقافة اللغة التي ينقل منها ،عىل اعتبار أن الرتمجة ليست ّ
واملفردات ،وإنام هي تو ّغل يف املعاين واستقراء للرموز والصور ،يتم عرب تفاعل ذات
قارئة /مقروءة ،ال متتلك جتارب إنسانية مشرتكة «وعندما يتم االنتقال بالنص من فضاء
ثقايف إىل فضاء ثقايف آخر فإن عمليات التأويل تصبح أشد جذرية وتعقيدً ا؛ ألهنا تعبرّ عن
قراءة املرتجم لنص كتب بلغة معينة ،عرب لغة أخرى هلا خصوصياهتا اللغوية ،وتارخيها
الثقايف اخلاص الذي خيلع عليها شخصية وعبقرية شخصياهتا؛ األمر الذي جيعل نقل
تصوره بمعزل عن آليات القراءة والتأويل بصفة
نص من لغة إىل أخرى فعلاً ال يمكن ّ
عامة»(((.

تتعرض النصوص إىل التفسري بام ال يدع جمالاً للشك يف أن
ويف كل عملية نقل ّ
يبقى نص ما عىل هيئته يف اللغة اهلدف .فقبل أن يصل إىل متلقي اللغة املنقول إليها يكون
قد خضع لسلسلة من احلذف واإلضافات واالستبداالت ،وتشمل هذه العملية اللفظ
كام تشمل املعنى ،فلو كان النص ينقل بحذافريه كلمة بكلمة ،وعبارة بعبارة لتع ّطل فعل
التوصيل الذي هو جوهر الرتمجة.
وإذا كان جورج مونان قد سبق إىل التأكيد عىل رضورة اإلفهام؛ فذلك ملا تستلزمه

((( املرجع نفسه ،ص .51
((( يوسف سالمة ،ما الرتمجة؟ الرتمجة بني النقل والتأويل ،جملة اآلداب ،ع  ، 6/5سنة 1999م ،ص .42
((( املرجع نفسه ،ص .43
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الرتمجة من القدرة عىل االحتواء والتحكم يف حركية النصوص األدبية التي ال تشري إىل
مدلوالهتا بشكل مبارش مما يعيق الفهم الدقيق ملعاين تلك النصوص.

وربام تالشت جهود املرتجم الذي «يعرف جيدً ا أنه ال يرتجم لغة إىل لغة أخرى وإنام
يفهم كال ًما وينقله بدوره ،معبرّ ً ا عنه بطريقة ال تستعيص عىل الفهم ،وتكمن مجالية الرتمجة
وأمهيتها يف أهنا صلة بني مقولة الكاتب وفهم القارئ»(((.

واضحا أن أغلب اآلراء تصب اهتاممها عىل مسألة التأويل معتربة إياه الوسيلة
يبدو
ً
األرجح إلبداع أسلوب مالئم يف الرتمجة مع مراعاة مقصديه املؤ ّلف وأفق تق ّبل القارئ،
وتعمق يف أرسارها ،فـ«الرتمجان
مترس بفقه اللغة املنقول إليها
ّ
ولكن ذلك لن يتسنى إلاَّ ملن ّ
ال يؤ ّدي أبدً ا ما قال احلكيم عىل خصائص معانيه ،وحقائق مذاهبه ،ودقائق اختصاراته،
وخفيات حدوده .وال يقدر أن يو ّفيها حقوقها ،ويؤ ّدي األمانة فيها ،ويقوم فيها بام جيب عىل
قادرا عىل أداء
الوكيل أن يقوم به نيابة عن األصيل ...ولن يكون املرتجم –عند اجلاحظ– ً
األفكار األجنبية وتسليم معانيها ،واإلخبار عنها عىل ح ّقها وصدقها إلاَّ إذا بلغ يف العلم
بمعانيها واستعامالت تصاريف ألفاظها وتأويالت خمارجها مبلغ املؤ ّلف األصيل يف اللغة
األجنبية»(((.
وقد يتع ّثر السبيل إىل حتقيق هذا املوقف املثايل للجاحظ وذلك ألسباب بدهيية
تعرضه ،ناهيك عن
أمهها انتفاء رشط املعرفة املطلقة باللغة املنقول إليها وباملضمون الذي ّ
اختالف اللغات األخرى إلاَّ إذا حلقها بعض التغيري أو التبديل.

وما تزال التساؤالت تثري «أقوى الشكوك حول كفاية الرتمجة يف نقل كل ما يف األصل
من خصائص وسامت فكرية وثقافية وأدبية؛ إذ ليس من املمكن ألي إنسان أن حيتفظ يف لغة
غري لغة األصل بكل ما يف العمل األديب من عواطف وصور ولفتات تعبريية ،وخصائص
أسلوبية»(((.
وقد كان نيدا ( )Nidaحمقا يف تبديد تلك التساؤالت من خالل تصوره للبديل املمكن
واملتمثل يف الرتكيز عىل املستقبل ( )Récepteurوبإمكان املرتجم –يف حينه– أن يعثر عىل
احلل يف التمييز «بني التأثري املتطابق يف اللغتني املرتجم منها واملرتجم إليها عن طريق الرتمجة

((( حممد نبيل النحاس احلميص ،الرتمجة نقل للعالمات اللغوية أم صياغة جديدة ،جملة البيان ،الكويت ،عدد
2001 ،373 /372م ،ص .11
((( حممد عبد الغني حسن ،فن الرتمجة يف األدب العريب ،الدار املرصية للتأليف ،ص .24
((( عبد احلكيم حسان عمر ،الرتمجة األدبية ومشكالهتا ،جملة الفيصل ،ع  ،239سنة  ،1996ص.39
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التأثريية ،والتطابق الشكيل بني اللغتني ،وفضل الطريقة األوىل ،وهلذا التفضيل ما يربره؛
ألن الغرض األساس املتوخى من الرتمجة عنده –نيدا -هو إيصال مغزى الكتاب املقدّ س
وتقريبه من مدارك الناس يف لغاهتم»(((.

وقد كانت فكرة التوصيل والتلقي املسعى األساس لعملية الرتمجة ،وبدافع من هذا
الترصف عن وعي ودراية باللغة املنقول منها وببعدهيا
املسعى أعطيت للمرتجم حرية
ّ
الترصف بامتالكه مهارات
الثقايف واحلضاري ،كذلك ينبغي للمرتجم أن يتقن أساليب
ّ
التأ ّمل يف حفريات النص املصدر ،والرؤيا التي ينبثق عنها.

الترصف مربراهتا يف شتى املامرسات الرتمجية بخاصة
ومن الطبيعي أن جتد حرية
ّ
عندما يتع ّلق األمر بالرتاث األديب؛ إذ إن أي خطاب يعبرّ عن فكرة يف لغة ما سوف لن جيد
«فالتحول من لغة إىل أخرى يعني
من األشكال املامثلة لتأدية الفكرة نفسها يف لغة مغايرة،
ّ
بالتعريف تبديل األشكال ،وأكثر من ذلك فإن األشكال املتباينة تنقل معاين ال يمكن إلاَّ أن
تفشل يف أن تكون متامثلة متا ًما ،فال يوجد ترادف مطلق بني كلامت اللغة نفسها ،ولذلك ال
معنى لدهشة املرء عندما يكتشف ق ّلة الرتادف بني اللغات»(((.
إن بطالن فكرة التكافؤ التام هو ما يفسح املجال واس ًعا حلرية التأويل ،ولكنها حرية
مرشوطة بالفهم واالستيعاب ،فإذا كان تباين األشكال التعبريية حيول دون تأديتها ملعانيها
بانتقاهلا إىل لغات أخرى فمن حق املرتجم التدخل إلعادة صياغتها يف اللغة األم مع اإلبقاء
عىل التكافؤات األسلوبية والداللية.

ﷺ ثان ًيا :انحراف املعنى /خطأ التأويل

حتوالت إلاَّ أن النزاع ما يزال حا ًّدا بشأن
عىل الرغم ممّا حتدثه املناهج العلمية من ّ
الرتمجة ،هل هي علم أم فن؟ وما يرتتّب عن ذلك من موضوعيتها أو عدم موضوعيتها
والترصف «ويمكن إيراد االختالفات األساسية يف نظرية
الناجم عماَّ يعرف بثنائية احلرفية
ّ
الرتمجة بشكل جمموعتني تنتميان إىل قطبني متضاربني:
 -1الرتمجة احلرفية إزاء الرتمجة احلرة.
 -2التأكيد عىل الشكل إزاء املضمون.

((( حممد الديداوي ،الرتمجة والتواصل ،املغرب :املركز الثقايف العريب ،ط  ،1،2000ص .80
((( روجرت لندن بيل ،الرتمجة وعملياهتا ،ترمجة :حمي الدين محيدي ،كتاب الرياض2000 ،م ،ص .43
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وترتبط هاتان املجموعتان من اخلالفات ارتبا ًطا وثي ًقا مع بعضهام ،ولكنهام غري
متامثلتني؛ إذ إن شدة التوتر بني احلرفية واحلرة يمكن أن تنطبق بدرجة متساوية يف الواقع
عىل كل من الشكل واملضمون»(.((1

ومن األفضل ألاَّ نغفل األسباب الكامنة وراء هذه االختالفات ،ولعل أبرزها عدم
الفصل بني الرتمجة الربامجاتية والرتمجة األدبية .ففي حني يشرتط يف األوىل الدّ ّقة والوضوح
وااللتزام احلريف باألصل ،أمكن ملرتجم النص األديب أن يتمتع «بقدر من احلرية أمام النص
الترصف يف النص بطريقة ما،
الذي يرتمجه ،وحتى إذا راعى الدّ ّقة يف ترمجته باستطاعته
ّ
أيضا إعادة كتابة النص يف صياغة
وحذف يشء هنا ،وإضافة يشء هناك ،بل باستطاعته ً
جديدة»(.((1

يتلمس
غري أننا ملزمون يف اآلن ذاته بتدارك فوىض
الترصف بوضع حدود منهجية ّ
ّ
من خالهلا املرتجم آليات تسعفه عىل النقل املبدع وقوانني للتعامل مع أشكال النصوص.

وذلك أمر يتط ّلب استعدا ًدا حقيق ًّيا الكتساب مهارات ذوقية وتأ ّملية باإلضافة إىل
جمموع التلقيات التارخيية والبالغية لثقافة اللغة املنقول منها والتي يفرتض أهنا موجودة
سل ًفا يف خربة املرتجم القرائية والتحليلية.

حيمل املرتجم عباراته دالالت مل يوردها النص املصدر ،إما لعدم كفاية
كثريا ما ّ
ً
اخلربة التحليلية ،أو لكثافة العمق اإلحيائي ،وهذا ما نعبرّ عنه بخطأ التأويل الذي حيدث
نتيجة النحراف املعنى.

نصا أدب ًّيا إىل لغة أخرى يسعى إىل هدف مجايل
وإذا كان «املرتجم الذي ينقل ًّ
أساسا»( ،((1فليس من ح ّقه مصادرة حرية املؤ ّلف إىل احلدّ الذي يلغي فيه موقفه الفكري
ً
ورؤيته الفنية التي هي صنو العمل األديب ،وما اللغة سوى أداة لتوصيلها.

من الواضح أن االعتقاد يف ترمجة خالصة يعدّ بمثابة وهم ال يمكن حتقيقه .فقد تبينّ
استحالة تطابق األشكال التعبريية من إحياءات واستعارات ورموز كام تبينّ من قبل عدم
إمكانية تكافؤ الرتاكيب النحوية والداللية واملعجمية.
وقد تأرجح تعريف الرتمجة بني العلم والفن ممّا جعلها ترتاوح منهج ًّيا بني ذاتية مفرطة

( ((1يوجني ا.نيدا ،نحو علم للرتمجة ،ترمجة :ماجد النجار ،العراق :وزارة اإلعالم1976 ،م ،ص .57
( ((1سامية أسعد ،ترمجة النص األديب ،جملة عامل الفكر ،م  ،1989 ،19ص .17
( ((1املرجع السابق ،ص .17
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وموضوعية صارمة ،ليظل مفهوم الرتمجة إىل اليوم رهن التجارب واملهارات الفردية.

من املؤكّد أنه من دون «إجراء بعض التعديالت يف الشكل واملحتوى حتى لو كانت
تعديالت جذرية يف بعض األحيان ال تستطيع أية ترمجة أدبية حتقيق غرضها احلقيقي عىل أتم
وجه»( ،((1أال يفتح هذا اإلجراء شهية املرتجم عىل ممارسة أقىص احلرية يف حتويل النصوص
حسه الذوقي وجتاربه اإلبداعية؟
بام يضفيه عليها من تأ ّمله اخلاص ،ومن ّ
تقدّ م بعض االجتاهات الغربية إجابات يف شكل حلول تو ّد أن تكون نموذجية
لتفادي خطأ التأويل الناجم عن انحراف املعنى يف النص املصدر .فتحت طائلة من األفكار
املشرتكة تتّفق أغلب اآلراء عىل رضورة التمييز بني نوعني من الرتمجة ،هي بحسب هاوس
«الرتمجة البائنة التي يتبينّ القارئ أهنا ترمجة إذ تكون متق ّيدة يف األصل وحتافظ عىل تراكيبه
وخواصه ،وتكون مرتبطة بكيفية معينة بمجتمع وثقافة اللغة املرتجم إليها ،ويتأقلم فيها
النص املرتجم مع مستلزمات اللغة املرتجم إليها وكأنه منها»(.((1

أيضا «نوعني من الرتمجة أحدمها داليل يقوم
ومن وجهة نظر متشاهبة يقرتح نيومارك ً
(((1
عىل النحو واإلعراب متق ّيدً ا باألصل ،والثاين تبليغي هدفه اإلفهام والتأثري عىل املتلقي» .
فأحد هذين النوعني إذن يستجيب خلواص النص املصدر ،وثانيهام يتجاوزه.

التوجه والتناول ،ينطلق
وما يمكننا استخالصه هو التوتر بني نمطني خمتلفني يف
ّ
ويتوجه اآلخر إىل اللغة املرتجم إليها،
أحدمها من اللغة املرتجم منها ،وخيضع لقوانينها،
ّ
معيدً ا صياغة املصدر من دون التقيد به .بينام تدعو «النظرية التأويلية للرتمجة إىل التأكيد عىل
أن -كل ترمجة تأويل -مراعية يف ذلك مفهوم املعنى»(.((1

ولكي نكون منصفني جيدر بنا ألاَّ نرسف يف احلرفية الشديدة التي تفقد النص
«مصدرا للتشويه وسب ًبا للتعقيد بدلاً من جعل
خصوصيته اجلاملية ،فهي غال ًبا ما تكون
ً
ومقر ًرا
واضحا قري ًبا من اإلفهام .لقد أصبح البعد من الرتمجة احلرفية مبدأ عا ًّما
األصل
ً
ّ
(((1
أي قدر من النجاح» .
حيكم كل ترمجة تطمح أن تدعي لنفسها َّ
( ((1نيدا ،نحو علم للرتمجة ،ص .63
( ((1حممد الديداوي ،الرتمجة والتواصل ،مصدر سابق ،ص .81
( ((1املرجع نفسه ،ص .81
( ((1املرجع نفسه ،ص .81
( ((1عبد احلكيم حسان عمر ،الرتمجة األدبية ومشكالهتا ،جملة الفيصل ،ص .41
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كام جيب ألاَّ نوغل يف التأويل فننحرف عن الدالالت املقصودة إما اعتقا ًدا منا بأنه
الصواب ،وإما بسبب فقر التجربة التأويلية للحس التأوييل وعدم الفهم السليم للنص
املصدر.
إن وضع الرتمجة املعنوية أو احلرة أو التأثريية مقابل احلرفية أو الداللية من شأنه أن
يضاعف من حرية املرتجم ،غري أن األكيد ملم ّيزات الرتمجة املعنوية أهنا:
 -1توحي بمراعاة إفهام القارئ.

 -2تدعو إىل جتنب الغموض وإيضاح املعنى.

أثرا
يميل الشكل األديب عىل املرتجم الكيفية املالئمة لرتمجته ،وتعترب ألف ليلة وليلة ً
وافرا من اخلصائص والسامت األسلوبية ممّا يتط ّلب مجالية خاصة لتذوقه،
فن ًّيا
يتضمن قس ًطا ً
ّ
وهتيئة حالة ثقافية لتلقيه .فقد «كانت قصص ألف ليلة وليلة جديدة عىل الفرنسيني كل
اجلدة يف تقنيتها ،وأسلوهبا ،وموضوعاهتا ،وأجوائها العامة ،وشخصياهتا ،واستبطاهنا،
أغوار النفس البرشية ،وغرائزها ،وطموحاهتا ،وأطامعها ،وعنارص اخلري فيها عىل حد
سواء»(.((1
وال بد لرتمجة هذا النوع من القصص أن يستثمر البعد األنثروبولوجي هلذه األجواء،
فهي ال تنقل ألفا ًظا وتراكيب بل هي تنقل خياالت وبنيات ذهنية ،وقيماً إنسانية ،وقد
تشكّلت عرب فضاء الغيبي واخلارق واخلرايف واألسطوري ،ومن شأن ترمجة كهذه أال
الترصف التي تسعفها
تتو ّقف عند حدود النقل احلريف ،بل ينبغي هلا أن تتط ّلع إىل كل أنواع
ّ
عىل التو ّغل يف حضارة اآلخر وتساعدها بالتايل عىل صياغة معاين تلك احلضارة ورموزها
يف أشكال وصور من أخيلة وثقافة اللغة املنقول إليها.
فهل أفلحت ترمجة جاالن يف التسلل إىل عامل الرشق السحري ،ونقله إىل الغرب بكل
الترصف أم
ما فيه من تشويق ومجالية فذة؟ وهل كانت ترمجة مغرقة يف احلرفية أم موغلة يف
ّ
الترصف؟
أهنا اختارت رضورة التوفيق بني ما يستدعيه النقل وما يتط ّلبه
ّ

سوف نناقش هذه املسألة ضمن منظور الرتمجة بني «الزيادة واحلذف» وسياق الرتمجة
بني «األغراب والوضوح» ويف جتليات «املظهر الداليل».
( ((1حممود املقداد ،تاريخ الدراسات العربية يف فرنسا ،ص .146
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 –1أنواع املحذوفات

ﷺ ثال ًثا :اإلضافة واحلذف واإلبدال

تعترب الرتمجة توليدً ا ملحتوى املادة التي تنقلها إىل سياق لغة املتلقي ،وتتط ّلب هذه
مهة املرتجم وقدرته عىل التكييف؛ ذلك أن اللغات ليست عىل درجة واحدة من
العملية ّ
مستويات التعبري وأدواته [اإلطناب ،اإلجياز ،احلشو ،التكرار ]...فام قد تعتربه اللغة العربية
من صميم مجالية التكرار البالغي قد يشكّل عائ ًقا يف التوصيل ،وتعدّ ه اللغة الفرنسية –
مثل– مضللاً ومملاً .

وهلذه األسباب فإن املرتجم يلجأ إىل خمتلف أساليب احلذف ،واإلضافة ،واإلبدال،
رغبة يف صياغة املعنى املقصود يف أوضح صورة ،وبالشكل الذي يقرتب فيه املرتجم من
إفهام متلقية؛ إذ «غال ًبا ما يقتيض النقل من لغة املصدر إىل لغة املتلقي إضافة عنارص تساعد
ووضوحا»(.((1
يف جعل اإلشارة إىل املشاركني يف احلدث أكثر دقة
ً

تصمم عىل التبليغ واضعة يف اهتاممها القارئ وحسب ،ومن شأن
وما تزال الرتمجة ّ
هذا التصميم أن يدفع باملرتجم إىل استغالل خمتلف الوسائل ضامنًا لنقل الفكرة وتوصيل
يطوعها ويكسبها الطابع املقبول لدى املرتجم
املعنى ،أما األشكال فمن حق املرتجم أن ّ
له .وقد يكون من باب أوىل إعطاء األمهية ملقتضيات املرتجم له بإخراج النص األول وف ًقا
لتأ ّمالت ثقافة النص الثاين.

وقد استجابت ترمجة جاالن هلذه املقتضيات ،فأخضعت ألف ليلة وليلة لألسلوب
الكالسيكي متاش ًيا مع ذوق عرصه كام جتزم بذلك جل الدراسات.
نظرا ملا يلحقه
وحيث إننا لن نعثر أبدً ا عىل نص خالص بعد إخراجه من لغة مغايرة ً
من تغيريات ،كذلك «يرى التفكيكيون أن املرتجم هو الذي خيلق األصل ،كام أن األصول
تعاد عىل الدوام كتابتها يف احلارض ،وما من قراءة أو ترمجة إلاَّ وتعيد بناء األصل ،ومل تعد
أيضا أنه ما من ترمجة لألصل إلاَّ وتعدّ انتهاكًا له،
عندهم لألصل هالة القدسية ،ويرون ً
ثمة يستحيل التطابق الصرّ ف»(.((2
ومن ّ

وربام شكّلت هذه االستحالة نقطة انطالق جاالن يف التطلع إىل إعادة إبداع ألف

( ((1نيدا ،نحو علم للرتمجة ،ص .455
( ((2حممد الديداوي ،الرتمجة والتواصل ،مصدر سابق ،ص .125
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مكرسا كل أنواع املحذوفات واإلضافات والتبديالت بام يتوافر لديه يف اللغة
ليلة وليلة
ً
الفرنسية من صيغ بديلة يعوض هبا فراغ املحذوفات.

 –2احلشو والتكرار

التوجهات النظرية مسألة احلذف ،وإن اختلفوا يف كيفيته وأسبابه،
تؤ ّيد خمتلف
ّ
فاحلذف عادة عنرص مساعد يف تقويم العبارات وضبطها واختزاهلا ،وتأدية املعاين بدقة
وتركيز« ،وللحذف دوافعه وأشكاله ،أوله االختصار يف القول ،والرتكيز عىل املعنى
ّ
وتوخي الدقة يف التعبري أكرب قدر ممكن من املعاين يف أقل قدر ممكن من األلفاظ»(.((2

وما أكثر األمثلة التي تعكس هذا النوع من احلذف الذي يميل إىل إكساب العبارة
شكلها الذي حيبذه املتلقي الفرنيس ويستحسنه.

جمرد حشو ،وألجل ملء فراغ املحذوفات
إن ما فعله جاالن هو إسقاط وبرت ما يرى أنه ّ
يلجأ إىل صوغ معانيها يف عبارات مقتضبة وتكرار املرتادفات املعنوية واللفظية« ،فإذا أثبت
حشوا مضللاً ال يضيف شي ًئا إىل املعنى فيجب حذفه»(.((2
التكرار أنه ال يتعدى كونه
ً

وعىل الرغم ممّا يف العبارة العربية من اقتضاب فقد رأى جاالن اختزاهلا إىل أدنى كثافة
إحيائية ممكنة ،فق ّلص العبارة يف أقل قدر ممكن من األلفاظ.

للقص ،وصونًا
حشوا تفاد ًيا لتصدع البناء الداليل
نالحظ أن جاالن حيذف ما يراه
ّ
ً
لتسلسل املعاين عرب احلكايات برمتها ،وضامنًا لتالحم الرسد .وهذا جيوز؛ ألنه «من أشكال
اختصار العبارة وإبراز املعنى حذف الرتادف والتكرار ،وكثرة األمثلة ،واإلسهاب يف
الرشح والتفصيل ممّا يفقد املعنى بريقه وقوة جذبه وقدرته عىل إثارة معاين موازية»(.((2

ففي كل مرة كان حيذف فيها جاالن ما يصادفه من مقدّ مات طويلة وإسهاب يف
الكالم ،كان خيدم التامسك الذي يعتمد عىل تالحم الدوال واملدلوالت يف اللغة املنقول
إليها.
هيدف اللجوء إىل احلذف باألساس إىل جتنّب وقوع املرتجم له يف اإلرباك فتصبح
األمانة احلقيقية هي التحكّم يف أسلوب التوصيل.

( ((2حسن حنفي ،من النقل إىل اإلبداع ،ص .92
( ((2نيدا ،نحو علم للرتمجة ،ص .455
( ((2حسن حنفي ،من النقل إىل اإلبداع ،ص .92
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باملكونات
وتعترب ترمجة الروائع من أصعب املهامت ،فهي تسعى إىل تزويد املرتجم له
ّ
اجلاملية للمصدر بالتأثري نفسه كام لو كان من متلقي اللغة املرتجم منها« .ولقد حدّ د
الترصف بالنص
املتخصصون يف الرتمجة ثالث طرائق هلا :األوىل طريقة الرتمجة احلرفية دون
ّ
ّ
الترصف يف النص األصيل ،عىل
األصيل ،والثانية طريقة الرتمجة املعنوية التي تسمح بنوع من
ّ
أن حيافظ عىل املعنى قدر اإلمكان ،أما الطريقة الثالثة فهي طريقة تزييف النص وتغيريه دون
االلتفات إىل األلفاظ واملعاين ،ومن الواضح أن جاالن قد اختار الطريقة الثانية ،طريقة
أيضا
األسلوب الذهبي التي تالحق املعاين واألحاسيس بدلاً من الكلامت .ومن الواضح ً
أنه آثر الدقة واإلجياز؛ أي تنقيح الرتمجة من األوصاف الطويلة والتفاصيل التي تثقل النسق
القصيص من أجل تقريب النص العريب إىل الذهنية الفرنسية التي كانت حت ّبذ يف هذه الفرتة
الوضوح والبساطة»(.((2
ممّا يشفع هلذه الرتمجة أهنا مل تسئ إىل املصدر بقدر ما أضاءت الكثري من مزاياه
وحاولت احلفاظ عىل أجواء الرشق لغ ًة ووجو ًدا ،غري أن ذلك مل يمنعها من تأصيل ثقافة
الرشق بأساليب الغرب التعبريية.
وعىل نحو ما نجده عند روسيل «فإن جاالن كان حم ًّقا يف  -حذف  -أو  -ختفيف -
بعض املشاهد القليلة ،التي وصفت بفحش يف املخطوطة األصلية»(.((2

 –3األبيات الشعرية

إذا كان الشعر يف ألف ليلة وليلة دمج للمعريف /الرؤيوي ،وتأكيد لسيادة صوت
املتضمنة يف ألف ليلة وليلة
الداخل (دخيلة الذات ووجداهنا) فقد بدا جلاالن أن األبيات
ّ
ثمة رأى رضورة حذفها «بوصفها –يف نظره– تزويقات عميقة،
ال تؤ ّثر يف املضمون ،ومن ّ
مقحمة يف النص األصيل ،وهزيلة رتيبة يف أغلب األحيان ،ومن املالحظ أن حذف هذه
كثريا عىل الرتمجة ألهنا أصلاً ال تلتئم مع السياق القصيص ،وال ختضع يف
األشعار مل يؤ ّثر ً
أكثر احلاالت للمقاييس الفنية املعروفة الوزن ،اللغة»(.((2
نتصور وجهة نظر أخرى وذلك لسببني:
غري أننا
ّ

( ((2عبد الواحد رشيفي ،أنطوان جاالن وألف ليلة وليلة ،جملة اآلداب األجنبية ،ص .61

(25) Patrick Russell: On the Authenticity of the Arabian tales، Gentleman’s Magazine، LXIX,
p92.

( ((2عبد الواحد رشيفي ،أنطوان جاالن وألف ليلة وليلة ،جملة اآلداب األجنبية ،ص.60
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أوهلام :أن بعض األبيات املحذوفة يف النص ،اهلدف جاءت لتعبرّ عن إيقاع احلالة
النفسية املزرية للسندباد احلماّ ل الذي أنشد يقول (:)389
فكم من شقي بال راحة
وما محل الدهر يو ًما كحميل
وأصبحت يف تعب زائد
وأمري عجيب وقد زاد محيل
وغريي سعيد بال شقوة
ينعم يف خري يفء وظل
عيشه
يف
ينعم
ببسط وعز ورشب وأكل
دائماً
وكل اخلالئق من نطفة
أنا مثل هذا وهذا كمثيل
بيننا
ما
شتان
ولكن
وشتان ما بني مخر وخل
ولست أقول عليك افرتاء
فأنت حكيم حكمت بعدل

أما يف السفرة األوىل ،فإن الشعر يرد عىل لسان السندباد البحري الذي هو أرفع منزلة
وأعىل مكانة من السندباد احلامل ،ولذلك جاء يف املتن «وتذكرت قول الشاعر» ،ص :391
بقدر الكد تكتسب املعايل
ومن طلب العال سهر الليايل
يغوص البحر من طلب الآليل
والنوال
بالسيادة
وحيظى
ومن طلب العال من غري كد
أضاع العمر يف طلب املحال

حتولاً جذر ًّيا يف اخلطاب ،بحيث ينتقل من الشكوى والتذمر (احلامل)
وهنا نلمس ّ
إىل التط ّلع والتحدّ ي (البحري).

ثانيهام :حتى وإن بدت هذه األبيات بسيطة يف داللتها املبارشة فإهنا تصدر عن تقابل
تضاد؛ «ألن خصوصية السندباد تنبع من أنه القوة املحركة وراء األحداث يف القصة،
فازدواجيته داخلية والتوتر احلقيقي ليس بني اإلنسان والطبيعة ،أو الفرد واملجتمع ،بل هي
يف الوحدة املنشطرة»(.((2

وإذا كان جاالن مل جيد من خالص ملثل هذه األبيات إلاَّ باحلذف ،فألنه اعتربها من
باب احلشو الذي ال خيدم املعنى بانتقاله إىل سياق مغاير بقدر ما يعطل فاعلية التلقي.

مهه
جمر ًداّ ،
ولكننا نعتقد أنه مل يلتفت إىل البناء الرؤيوي وإنام كان يستخلص املعنى ّ
الوحيد صياغته يف شكل يالئم الفن الكالسيكي آنذاك ،ومع ذلك فإن أحدً ا مل يطعن يف
ترمجة جاالن ،وما تزال إىل اليوم حتفة نادرة يف ترمجة الفن القصيص.

( ((2فرياد جبوري غزول ،حتليل بنيوي أللف ليلة وليلة ،جملة فصول ،ع  ،2جملد  ،2سنة  ،1982ص .287
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 –4اإلضافات

نظرا الختالف البنيات الرتكيبية للغات وأنظمتها اإلشارية ،فإنه يتحتّم عىل املرتجم
ً
يتمم هبا ما يعتقد
أن يضيف ما يراه مناس ًبا من ألفاظ وعبارات ،يفسرّ هبا ما يراه
ً
غامضا ،أو ّ
واضحا ودقي ًقا وخال ًيا من االلتباس.
أنه بحاجة إىل االكتامل إليصال املعنى إىل املتلقي
ً

حشوا ،أو يعدّ من الشوائب ،كذلك يضيف ما
فكام حيذف املرتجم ما يشكّل يف نظره
ً
يساعده عىل إعادة توليد الدالالت املستخلصة يف شكل يتّفق مع مستوى تلقي املرتجم له.

وتلك خاصية تشرتك فيها مجيع اللغات« ،وربام جيب أن تضاف أكثر اإلضافات
فالتحول من األسامء إىل األفعال يسبب
حتول يف طبقات الكلامت،
ّ
تكرارا عندما يكون هناك ّ
ً
(((2
إدخال بعض اإلضافات اجلذرية» .
مهمة احلذف هي
وهكذا فإن اإلضافة تعمل بالتعارض مع احلذف ،فإذا كانت ّ
االقتضاب فإن جوهر اإلضافة هو التوسع.

قصورا يف املصدر ،فال يتمكّن من
وتربز أكثر اإلضافات يف ترمجة جاالن عندما جيد
ً
نقل حمتواه إلاَّ بإضافة عنارص شارحة وأخرى مربرة« ،فقد تعني اإلضافة إكامل الصورة
وزيادة االحتامل»(.((2
ٍ
معان خمتلفة إلاَّ أن إدراجها
وعىل الرغم ممّا حتمله العبارات والكلامت املضافة من

ثمة يسهل
يف شكل يوحي كام لو أهنا تكملة لألصل جيعلها قريبة من إفهام متلقيها ،ومن ّ
إدراكها واستيعاهبا.

لقد أضاف جاالن أسامء ألماكن غري مذكورة يف املصدر وحدّ دها بالطول والعرض
مشريا إىل طريق اهلند [ La route de Indesطريق احلرير] وهو
واملوقع واحلدود املتامخة
ً
طريق مشهور يف تاريخ التجارة واملال.

وربام كان جاالن يقصد بذلك وضع املتلقي الفرنيس أمام معامل جغرافية سوف يأيت
عىل ذكرها الح ًقا.

أما يف املثال الثاين ،فإن تلك اإلضافات هي ممّا يدخل يف باب الرشح وحتسني
األسلوب ،فقد «تكون اإلضافة باأللفاظ املرتادفة زيادة يف الرشح ،والعبارات الشارحة من
( ((2نيدا ،نحو علم للرتمجة ،ص .438
( ((2حسن حنفي ،من النقل إىل اإلبداع ،ص .94
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أجل جتميل األسلوب»(.((3

لذلك جاءت إضافة الفقرة التمهيدية عىل لسان السندباد البحري لشد انتباه املتلقي
وف ًقا ملعايري الرسد الكالسيكي كام أن هلذا عالقة باحلكي ،ففي حني يكون الربط بني احلكاية
والرسد معقو ًدا عىل لسان شهرزاد (قالت :بلغني أهيا امللك السعيد) تطاب ًقا مع ذهنية املتلقي
العريب ،فإن هذا الرابط يلغى يف النص املصدر.

واضحا للمصدر بإضافة des gens blancs comme
بينام يعكس املثال الثالث انتهاكًا
ً

 moiلوضع املتلقي الفرنيس أمام تعارض (أبيض /أسود) ،غري أن جوهر ذلك التعارض مل
يكن عرق ًّيا وإنام بالغ ًّيا .فقد رأينا يف املعجم اخلرايف كيف حيل  les noirsحمل املجوس آكيل
حلوم البرش.
ربره يف سياق يتامشى مع الثقافة الفرنسية التي ختتلف
هذا النوع من اإلضافات له ما ي ّ
عن الثقافة الرشقية .وهنا ّ
تتدخل خم ّيلة املرتجم للتمييز واإليضاح والرشح والتفسري.

وهناك أنواع أخرى من اإلضافات واملحذوفات ،منها ما يتع ّلق بتحويل الرتاكيب
والتحول من الفعل إىل االسم
النحوية ،ومنها ما يتع ّلق بالصيغ واألدوات ،والضامئر،
ّ
وغريها.
غري أننا مل نحط ترمجة جاالن بكل هذه الوسائل يف تكييف النص اهلدف بخاصة وأن
جاالن يميل إىل الرتمجة املعنوية ،فيستخلص املعنى وينسج عىل منواله.

 –5التبديالت

تعترب اإلضافات واملحذوفات والتبديالت وسائل فنية للتكييف ،ومن شأن هذه
الوسائل جعل املرتجم يستغني عن بعض الرتاكيب واملفردات يف املصدر باحلذف ،كام
باستطاعته توسيع الرسالة شكلاً ومضمونًا باإلضافة.
فالغرض األساس هلذه العمليات هو إخراج النص يف أحسن صورة وإيصاله يف
أوضح معنى ،وإذا كان التكافؤ مسعى جوهر ًّيا لفعل الرتمجة فإن هذه الوسائل كفيلة
بتحقيق تكافؤ أسلويب ،وداليل ،وتركيبي ،وتبليغي (نقل شحنة إيصال مكافئة).

وعىل ضوء ذلك «جيب القيام بالعديد من التبديالت الثانوية يف الشكل ،ولكن ال
جيب القيام بتغيريات جذرية من أجل إدخال التحسينات التحريرية فحسب وفق نزوة

( ((3املرجع نفسه ،ص .94
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املهمة األساسية للمرتجم تكمن يف توليد ما أعطي إليه ،ال حتسينه»(.((3
املرتجم أو خت ّيله .إن ّ

تتضمن كلمة ترمجة بوصفها انتقالاً من لغة إىل لغة أخرى معاين التحويل والتبديل
ّ
والتغيري ...ممّا يوحي بعدم ثبوت اهليئات واألشكال عىل ما هي عليه بانتقاهلا إىل سياق لغة
مغايرة.

نظرا الختالف الثقافات
ليكرس كل أنواع
الترصف ً
وقد جرى تكرار هذا املفهوم ّ
ّ
ولتباين أنامط التلقيات ،فال غرابة إذن أن يكون التلقي هو التاريخ نفسه للرتمجة.
وما دامت الرتمجة ترفض االنسياق لألصول ،وتفضل ختطيها بامتالك ناصية
ّ
ويغذهيا خياله.
التأويل ،فإن أكثر ما يتجلىّ ذلك يف ابتداع أساليب تصنعها عبقرية املرتجم
يعوض به خيانة الدال واملدلول بانتقائه
وقد استوحى جاالن من ثقافته الغربية ما ّ
الدوال واملدلوالت التي استعاض هبا عن تلك الواردة يف املصدر.

ينم
وهذه أمثلة ّ
توضح بعض تلك التبديالت :أبدى جاالن براعة فائقة يف اإلبدال ّ
متأصلة بخصوصية اللغتني العربية والفرنسية ،وتكشف يف اآلن ذاته عن ثروة
عن معرفة ّ
ومترس بالغي ،وتظهر كفاءة جاالن األسلوبية ومهارته يف تداعي الصور املالئمة
لغوية ّ
للخيال الفرنيس.
فبغض النظر عن التبديالت املتع ّلقة بظاهر العبارة :استبدال الدوال «السندباد
احلامل /يف كل شهر /عىل ظهري ».../نجد العبارات ذات التعبري غري املبارش تشمل داللة
موسعة ومبالغ فيها من منظور البالغة الفرنسية.
ّ

ويتّضح ذلك من خالل األمثلة األخرية ،فالعينان تصبحان عينًا واحدة ملتهبة
وسط اجلبهة ،والبئر تصري أصغر حجماً من فم احلصان ،وخمالب السبع تصبح أقل رع ًبا من
أضخم الطيور.
إن وظيفة التبديالت هي باألساس إجياد مكافئات أسلوبية ،ويمكن «أن تشمل
اعتبارا من أبسط مشاكل التطابق يف األصوات حتى أعقد
هذه التبديالت مجيع األشكال
ً
التكييفات يف العبارات االصطالحية»(.((3

وهناك مظاهر كثرية للتبديالت تطرح االختالفات الثقافية أكثرها تداولاً  ،يتصل

( ((3نيدا ،نحو علم للرتمجة ،ص .434
( ((3نيدا ،نحو علم للرتمجة ،ص .449
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بعضها بالرتاكيب الرتادفية أو املفردات التحديدية كام يشمل بعضها اآلخر دالالت األلفاظ
مر بنا يف الرتاكيب النحوية ،والداللية ،واملعجمية.
أو طبقات الكلامت عىل نحو ما ّ
وعىل العموم ،فقد كان لرتمجة جاالن بالغ األثر يف إبراز روح الرشق ،ومتثيل ثقافته
رواجا يف أوروبا لوال جودة األسلوب الذي مجع فيه بني تد ّفق
الرتاثية ،وما كانت لتلقى
ً
جيا بني رومانسية الرشق وكالسيكية الغرب.
املحتوى وانضباط الشكل فجاءت الرتمجة مز ً

رأي ونـقــــاش
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الدكتور ميلود محيدات*

ﷺ مقدمة

جيرنا إىل املعرفة الذوقية؛ ألن اجلامل من املوضوعات
إن الكالم عن اجلامل ّ
العص ّية عن التعريف ،فاجلامل تدركه باحلدس وختتربه باملامرسة ،ويرتبط اجلامل
أيضا يف صورة من صور جت ّليه.
باجلالل الذي هو مظهر من مظاهر اجلامل ً

ولعل الذين أفردوا ملوضوع اجلامل واجلالل نصي ًبا من الدراسة واالهتامم
التعرف
يتم ّ
هم املتصوفة الذين يدخل يف جمال اهتاممهم؛ ألنه موضوع حديس ّ
عليه بمنهج عرفاين.
وقد تناول املتصوفة اجلامل واجلالل ،فرأوا أن اجلامل يف آيات اهلل
وتوسموه من
الطبيعية ويف خملوقاته ،ولذلك مت ّثلوا ذلك وطلبوه يف املحبة،
ّ
خالل مجال املرأة والغزل الصويف ،كمنطلق حلقيقة اجلامل املطلقة ،أن يتجلىّ
اجلامل اإلهلي يف اجلالل ،ويدرك من خالل احلب اإلهلي كحب هنائي ومطلق
يصل إليه الصويف بعد جماهدة ومكابدة.
* جامعة األغواط  -اجلزائر ،الربيد اإللكرتوينhfarouk18@hotmail.fr :
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متحرر من أية غاية أو مصلحة ،سوى رضا اهلل ونيل
إنه حب اهلل بذاته وصفاته،
ّ
وطي
والرقي
حمبته ،فهو حب ّ
ّ
الدرجاتِّ ،
منزه يتط ّلع من خالله العبد إىل التدرج يف ّ
املسافات ،لتحقيق التواصل مع فيض الرمحات اإلهلية.

لقد جعل املتصوفة من املحبة وسيلة للرت ّقي من حب العبد ألخيه ،ومن احلب
معراجا نحو احلب اإلهلي الذي هو غاية كل متصوف.
اإلنساين
ً

أ -مفهوم اجلامل

ﷺ القسم األول :مفهوم اجلامل واجلالل

ما هو اجلامل؟ من السهل أن تصف شي ًئا أو موضو ًعا بأنه مجيل ألن العني تستمتع
به ،أو األذن تستلذه أو العقل يستحسنه ،ولكن من الصعب تعريف اجلامل يف حدّ ذاته،
ّ
واللذة من
وإنام تقاربه فقط من موضوعاته ف ُيعرف اجلامل من اجلميل ،واحلُسن من احلَسن،
اللذيذ ،وال ّطيبة من الط ّيب وهكذا..

«إن مفهوم اجلامل قريب متداول يفهمه اجلميع ،ويتعاملون معه ولكن التعريف به
بعيد املنال ،وهذا ما دفع بعض الكتّاب والفنانني إىل الترصيح بصعوبة ذلك ،و ُبعده عن
(((
اإلمكان»

ما دام موضوع اجلامل من الوجدان ّيات فإننا ندركه باحلدْ س أي باملعرفة املبارشة،
وبالتايل يصعب إخضاعه للتعريف .وإنام اجلامل جتربة ذوقية تُعرف بشكل مبارش كاألحوال
تتعرف عىل اجلامل كام تَسعد
الشعورية ،والتجارب النفسية واملدركات املعنوية .فالنفس ّ
باحلب وتتألمّ من احلزن ،وتسعى إىل اخلري ،وتنفر من الرش ،وتدرك احلق والصواب وتبتعد
عن الباطل واخلطأ.
فقد بحث فالسفة اليونان عن حقيقة اجلامل ،فاعتربه أفالطون يف عامل ا ُملثل ،وما
الواقع إلاَّ انعكاس له ،فحقيقته يف عامل املعقول ،وهو مرادف لكامل اليشء وتناسقه واتّزانه.

كام أدرك فالسفتنا ذلك ،فاجلامل عند الغزايل هو ما يحُ ّرك النفس و ُيثري املشاعر،
حيسه االنسان بجوارحه ،أو يدركه بقلبه ،واجلامل فيه ّ
وحسن،
لذة ُ
ويسعدها ويغبطها ملا ّ
حلسن حتقيق اليشء لكامل صورته الظاهرة أو الباطنة((( .ومنه فاجلامل حيس ومعنوي،
وا ُ

((( انظر :صالح أمحد الشامي ،الظاهرة اجلاملية يف اإلسالم ،ج  ،1بريوت -دمشق :املكتب االسالمي ،ط
.1986 ،1
((( ينظر :أبو حامد الغزايل ،إحياء علوم الدين ،دمشق :دار الكتب ،ب ت،ج  ،4ص .257-256
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يدرك باحلواس والعقل أو بالذوق والقلب.

ويتدرج الناس يف
واجلامل الداخيل أو الباطني أعظم من اجلامل اخلارجي الظاهري،
ّ
إدراكهم للجامل ،الختالف قدراهتم واهتامماهتمٌّ ،
فكل ُميسرَّ ملا ُخلق له.
كام اختلف الفالسفة يف طبيعة اجلامل إىل اجتاهني ،اجتاه ذايت جيعل من اجلامل تقدير
تطلقه الذات عىل املوضوع ،وبالتايل فاجلامل ذوق ذايت وموقف إنساين من األشياء ،واجتاه
موضوعي جيعل من اجلامل صفات تتو ّفر يف اليشء اجلميل ،وأن املوضوع اجلميل يفرض
نفسه عىل الذات ،بام يتو ّفر عليه من معطيات اجلامل(((.
إذن الشعور باجلامل شعور إنساين ٍ
راق يعبرّ عن حاجة من احلاجات اإلنسانية
األساسية ،كاحلاجة إىل اهلواء للتنفس ،واملاء واألكل للحياة وغريها من احلاجات ،فكذلك
حلسن يغبط النفس ويسعدها .فاإلحساس باجلامل حي ّقق للنفس السعادة،
الشعور با ُ
والنفوس الزكية تطلب اجلامل يف األشياء احلسية ،أو املوضوعات املعنوية ،وتتوق إىل
األشياء التي تتو ّفر فيها معامل اجلامل.

إذ ُيلتمس اجلامل يف الوجود املادي واملعنوي ،يف الطبيعة واإلنسان ومجال املوجودات،
وإىل مصدر اجلامل وأصله وواهب الوجود ،وإىل ما ينتجه اإلنسان من قول وفعل وحركات،
وما فيها من تناسق وانسجام ومجاليات .وقديماً قال أرسطو بأن إنتاج اجلامل يأيت من حماكاة
الطبيعة وما فيها من مجال طبيعي.

ومنه نستنتج أن اجلامل نوعان مجال طبيعي (إهلي) ليس لإلنسان يد فيه ،ومجال
اصطناعي إنساين من إنتاج االنسان وإبداعه ،وهو مادي ومعنوي.

والفرق واضح بني األصل والتقليد ،فاجلامل الطبيعي مجال مبدع من عدم وهو مجال
إهلي خالص ال جياريه وال يوازيه وال يامثله أي مجال ،أما اجلامل االصطناعي أو الفني فيأخذ
مادته من اجلامل الطبيعي أو اإلهلي ويركب مجالية جديدة.
متأصلة؛ ألن التصوف يربط عالقته بأصل
أما العالقة بني التصوف واجلامل فعالقة ّ
اجلامل ومبدع الوجود عالقة العبد باملعبود ،وترق ًيا يف العبادة واملحبة والسجود ،ليتح ّقق له
ما يبتغيه من فيض حمبه اهلل ورضاه ،فيلتقي اجلالل واجلامل يف واهب الوجود.

والتصوف يعمل عىل االتصال بأصل مبدع اجلالل ،وخالق اجلامل ،إذ يلتقي اجلامل
واجلالل يف ذاته وصفاته ،وخملوقاته وآياته ،إذ يلتمس اجلالل والرهبة يف قولهَ ﴿ :ذلِ َك بِ َأنهَّ ُ ْم
((( ينظر :صالح أمحد الشامي ،مرجع سابق ،ص .26
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كَانَت ت َّْأتِ ِيهم رس ُلهم بِا ْلبين ِ
َات َف َك َف ُروا َف َأ َخ َذ ُه ُم ال َّل ُه إِ َّن ُه َق ِو ٌّي َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾(((.
َ ِّ
ْ ُ ُ ُ
ويتجلىّ اجلامل والرمحة يف قولهَ ﴿ :و ْل َي ْع ُفوا َو ْل َي ْص َف ُحوا َألاَ تحُ ِ ُّب َ
ون َأن َي ْغ ِف َر ال َّل ُه َلك ُْم
ِ
يم (((﴾.وجيتمع اجلالل واجلامل ،الرتغيب والرتهيب ،اخلوف والرجاء يف
ور َّرح ٌ
َوال َّل ُه َغ ُف ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيِ
فيِ
﴿سن ُِرهيِ ْم َآ َياتنَا الآْ َفاق َو َأ ْن ُفس ِه ْم َحتَّى َي َت َبينَّ َ لهَ ُ ْم َأ َّن ُه الحْ َ ُّق َأ َولمَ ْ َيكْف بِ َر ِّب َك َأ َّن ُه َعلىَ
قولهَ :
ش ٍء َش ِهيدٌ ﴾(((.
ك ُِّل يَ ْ

ب -مفهوم اجلالل

حييلنا مفهوم اجلالل إىل العظمة واهليبة والروعة ،إنه شكل من أشكال اجلامل عندما
يصل منتهاه ،وحي ّقق مبتغاه من القوة واإلهبار ،فتشعر النفس بالغبطة والرسور ،والرهبة
واحلبور.
وحب ألصل اجلامل ،ومنبع الكامل ،ومصدر اجلالل ،الذي
والتصوف كام قلنا تع ّل ٌق
ٌّ
هو اخلالق« ،وهو سبحانه كام حيب اجلامل يف األقوال واألفعال والثياب واهليئة ،ويبغض
القبيح وأهله ،وحيب اجلامل وأهله»(((.

لذلك يصبغ ما ينتجه من أقوال وأفعال وأحوال بصبغة اجلامل ،فالتصوف قدّ م نفسه
دائماً عىل أنه طريق وسلوك نحو اجلامل ،وينطبق عليه القول :كن مجيلاً وترصف مجيلاً ال
ترى الوجود مجيلاً فحسب ،وإنام تصري مجيلاً وتصل إىل أصل اجلامل.

فالصويف ُيس ّبح باستمرار بجامل وجالل اهلل ،سواء يف الذكر أو يف الصالة ،ويسعى
رس ذوقي عندهم« ،فإنك إذا ذكرت
إىل ذلك بإخالص العبادة ،واملعرفة املبارشة ،وهذا ّ
الرمحن ،أو سمعته من غريك ،وجدت وذقت منه جمموع صفات اجلالل ،من الكربياء
والعظمة والقدرة والعزة والتعايل وشدة البطش والقوة؛ وإذا ذكرت الرحيم أو سمعته
من غريك ،وجدت وذقت منه جمموع صفات اجلامل ،من الرمحة والكرم والعطف والسالم
والنعمة»(((.
تطرق الفالسفة اليونان ملصطلح اجلالل
كام يرتبط مفهوم اجلالل باجلامل ،حيث ّ

((( سورغافر ،آية.22 :
((( سورة التوبة ،آية.22 :
((( سورة فصلت ،آية.53 :
((( ابن قيم اجلوزية ،الفوائد ،القاهرة :دار الريان للرتاث ،ط ،1987 ،1ص.250
((( نجم الدين كربى ،فوائح اجلامل وفواتح اجلالل ،حتقيق ودراسة :يوسف زيدان ،الكويت  -القاهرة :دار
سعاد الصباح ،ط  ،1993 ،1ص .201

148

رأي ونـقــــاش

فاعتربه أرسطو عنوانًا للمثل األعىل أو النموذج األمثل ،أي الكامل الذي ال ينقصه يشء،
وبالتايل ما حيدثه من شعور بالرضا جلامله ،ويف الوقت نفسه بالرهبة والعظمة لكامله وجالله.

ويدرك املتصوفة عالقة اجلالل باجلامل ،إذ يقول الشيخ ابن عريب:
إن اجلامل مهوب حيث ما كان
ألن فيه جالل امللك قد بانا
احلُسن حليته واللـطف شيمته
روحا ورحيانا
لذاك نشهده
ً
(((
فالقلب يشهده يسطو بخالقه
والعني تشهده بالذوق إنسانا
أثرا من آثار اجلامل عندما يتم ّيز بالرهبة والعظمة
إذ جيعل ابن عريب من اجلالل ً
ِ
وس ٰى
واإلهبار واهليبة ،ويفسرّ ذلك باآلية الكريمةَ ﴿ :ف َلماَّ تجَ َ لىَّ ٰ َر ُّب ُه ل ْل َج َب ِل َج َع َل ُه َدكًّا َو َخ َّر ُم َ
َص ِع ًقا﴾( .((1ومنه يفسرّ ابن عريب أن اجلالل مت ّثل للجامل اإلهلي املطلق الذي ال يضاهيه أي
يشء(.((1

أما ابن قيم اجلوزية فريى أن معرفة اهلل تكون بذلك اجلامل واجلالل لدى اخلواص
أعز أنواع املعرفة معرفة اهلل سبحانه وتعاىل باجلامل ،وهي معرفة خواص
من العباد ،إذ «من ّ
اخللق ،وكلهم عرفه بصفة من صفاته ،وأمتهم معرفة من عرفه بكامله ومجاله وجالله
سبحانه ،ليس كمثله يشء يف سائر صفاته ،ويكفي يف مجاله أنه يف كل مجال ظاهر أو باطن يف
الدنيا أو اآلخرة فمن آثار صنعه ،فام الظن بمن صدر عنه هذا اجلامل»(.((1

يقسم ابن القيم إدراك مجال اخلالق إىل أربعة أوجه هي« :مجال الذات ،مجال
كام ّ
(((1
الصفات ،مجال األفعال ،مجال األسامء» .

لذلك جاء يف احلديث« :إن اهلل مجيل حيب اجلامل»( .((1وعليه يعرف اهلل تعاىل باجلامل،
الذي ال يامثله فيه أحد ،ويطاع ويعبد باجلامل الذي حي ّبه من األقوال واألفعال واألخالق،
جيمل لسانه بالصدق ،وقلبه باإلخالص واملحبة ،وجوارحه بالطاعات،
فيحب من عبده أن ّ
(((1
وبدنه بالطهارة ،وإظهار النعم واخلريات .
هكذا يصبح مفهوم اجلامل واجلالل أقرب إىل األذهان ،وخاصة عند املتصوفة

((( ابن عريب ،الفتوحات املكية ،بريوت :دار صادر ،ب ت ،ص .540
( ((1سورة األعراف ،آية.143 :
( ((1ابن عريب :مصدر سابق ،ص .540
( ((1ابن قيم اجلوزية :مصدر سابق ،ص .248
( ((1املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
( ((1رواه مسلم يف صحيحه برقم ،131 :عن ابن مسعود.
( ((1ينظر :ابن القيم ،مصدر سابق ،ص .253
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الذين اجتهدوا يف ربطه باملحبة ،التي تبدأ بمحبة العبد للعبد ،ألهنا أساس اإليامن مصدا ًقا
للحديث النبوي« :ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه»( .((1ثم جتد منتهاها
يف حمبة اهلل وإخالص العبادة له ،ليصل العبد اىل مقام رضا اهلل فتتفتح له أبواب السعادة،
ويغمر بالربكات ،ويزود بالكرامات ،وينال أعىل الدرجات.

ﷺ القسم الثاين :املرأة وحت ّقق اجلامل /الغزل الصويف

التع ّلق باملرأة كمثال للجامل االنساين أمر عرفته كل احلضارات ،وتناولته كل
الفلسفات ،وذلك ألن املرأة عنوان الرغبة اجلسدية وأصل اللذة اجلنسية ،التي هي من
أعظم ال ّلذات اإلنسانية ،إلاَّ أهنا قصرية ال تدوم ،كام يرى الغزايل أن هذا الدافع طبيعي يف
اإلنسان ،وقد ُوجد لسببني يف اعتقاده أوهلام :أهنا لذة حمسوسة يمكن قياس عليها لذة غري
حمسوسة هي لذات اآلخرة ،ألهنا من أعظم الشهوات .وثانيهام :أهنا مقصودة لبقاء النسل،
وحفظ بقاء النوع اإلنساين واستمرار الوجود(.((1

واملرأة عنوان اخلصوبة والعطاء والتناسل ،ومنبع الستمرار احلياة بالتوالد كام تتبع
لذة اجلنس لذات أخرى تتو ّلد منها ،وهي لذة األمومة واألبوة والبنوة ،ومنه تنشأ العواطف
واملشاعر كاحلب والعشق ،والعطف واحلنان والرمحة ،بل من عالقة الرجل باملرأة من خالل
الرتابط أو الزواج تنشأ األرسة ،وبالتايل العواطف واألخالق من مودة وتعاون وتضامن
وغريها من الفضائل.
﴿و ِم ْن
وهي من آيات اجلامل التي خلقها اهلل لإلنسان ،ومجال املعنى يستمد من قولهَ :
ِ
ِ
ِ
ِِ
اجا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة َو َرحمْ َ ًة إِ َّن فيِ َذل َك
َآ َياته َأ ْن َخ َل َق َلك ُْم م ْن َأ ْن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
لآَ َي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون﴾(.((1
َ

وقد رضب اهلل لعباده مثلاً من اجلامل األنثوي اخلالص يف اجلنة ،حيث أكّد القرآن
أنه من أعظم نعم اجلنة ّ
ولذاهتا للصديقني ،وعباد اهلل املخلصني ،احلور العني ،وهو اجلامل
ِ
األسمى ،وقد ُذكرت احلور العني أربع مرات يف القرآن الكريم ،وهي قوله تعاىل﴿ :ك ََذل َك
ٍ
ِِ
ور ِع ٍ
َاه ْم بِ ُح ٍ
َاهم بِ ُح ٍ
ور
َو َز َّو ْجن ُ
ني﴾( ،((1وقوله تعاىلُ ﴿ :متَّكئ َني َعلىَ سرُُ ٍر َّم ْص ُفو َفة َو َز َّو ْجن ُ

( ((1حديث صحيح ،رواه مسلم والبخاري ،عن أنس بن مالك.
( ((1ينظر :الغزايل ،اإلحياء ،ج  ،3ص .85
( ((1سورة الروم ،آية.21 :
( ((1سورة الدخان ،آية.54 :
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ات فيِ الخْ ِ يام َفبِ َأي َآلاَ ِء رب ُك ُتك َِّذب ِ
ِع ٍ
ان َل ْم َي ْط ِم ْث ُه َّن
ور ٌ
َ
ِّ
َ
ني﴾( ،((2وقوله تعاىلُ :
َ ِّ ماَ
ور َم ْق ُص َ
﴿ح ٌ
ال ال ُّل ْؤ ُل ِؤ ا َمل ْكن ِ
ٌّ (((2
﴿و ُحور ِعني ك ََأم َث ِ
إِن ٌْس َق ْب َل ُه ْم َولاَ َج
ُون﴾(،((2
ْ
ان﴾  ،وكذلك قوله تعاىلٌ ٌ َ :
ات ال َّطر ِ
ني﴾(.((2
﴿و ِعنْدَ ُه ْم َقاصرِ َ ُ
ف ِع ٌ
كام ُذكرت بدون حور يف قوله تعاىلَ :
ْ
وكلها آيات تأيت عىل ذكر مجال نساء اجلنة ،ليتمتع به املخلصون من عباد اهلل
الصاحلني ،وهو وصف للجامل من جهة حسية ومعنوية ،كلون البياض والنقاء ،والقوام
املتناسق والبهاء ،والعيون الكبرية والصفاء ،وطهارة النفس واحلياء ،والتزام التع ّفف
والوفاء ،وهي صفات سامية وقيم مجيلة تعرب عن مجال ثواب اهلل.

وخص اجلامل األنثوي من خالل الغزل
لقد تناول التصوف املرأة تناوال خاصا،
ّ
الصويف الذي هو حب مستمد من احلب اإلهلي ،الذي هو متعدّ د األوجه فهو حب
أيضا من جهة أخرى؛ ومن هنا
لأللوهية من جهة ،ولتجلياهتا عرب أشكال موجودات العامل ً
أيضا جيمع بني احلب االهلي والروحاين والطبيعي ،ما دامت كل مراتب الكون الطبيعية
كان ً
والروحية جمالاً لألسامء واملعاين اإلهلية.
ولذلك يعترب الصويف أن حب املرأة جزء من احلب الكيل ،وفق نظرة عرفانية تتجاوز
املحسوس اىل آفاق احلب الروحية ،وجتلياته الشعورية العالية ،متسامني يف حبهم العفيف
من عامل األرض إىل عامل السامء ،متّخذين من رمزية صور اجلامل احلسية اإلنسانية ،أدوات
تر ّقي إىل عوامل إهلية مفعمة بالروحانية ،والسمو واجلامل والتعايل.

كام استطاع املتصوفة أن ْيرقوا باحلب العذري ،والغزل العفيف ،إىل حب أسمى
وأعظم هو حب اخلالق من خالل خملوقاته .وأن ْيرتفعوا بصورة املرأة من كوهنا متاع حيس
ومرغوب جنيس ،وكوهنا مجيلة ومطلوبة جلامهلا ،إىل أفق ُقديس ،باعتبارها عنوان العطاء،
ورمزا
ومثال اجلامل والنقاء ،وصورة مثىل للخري والسناء ،وجتيل جلامل اخللق اإلهلي والبهاءً ،
ومصدرا للحب والسخاء.
للوجود
ً
ويف هذا السياق من السمو باملرأة واعتبارها شقيقة الرجل يف اإلنسانية ،وأهنام سواء
يتأسس بدوهنا ،فهام جمتمعان يضمنان
يف اخللق ويف املسؤولية أمام اهلل ،بل العامل اإلنساين ال ّ
بقاء واستمرار جنس البرش ،إذ تأيت هذه األبيات البن عريب:
( ((2سورة الطور ،آية.20 :
( ((2سورة الرمحان ،آية .74
( ((2سورة الواقعة ،آية.22 :
( ((2سورة الصافات ،آية.48 :
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إن النساء شقائق الذكران
يف عامل األرواح واألبدان
واحلكم متّحد الوجود عليهام
وهو املعرب عنه باإلنسان
وتفرقا عنه بأمر عـارض
فصل اإلناث به عن الذكران
ّ
من رتبة اإلمجاع حيكم فيهام
بحقيقة التوحيد يف األعيان
وإذا نظرت إىل السامء وأرضها
ّفرقت بينهام بال فرقـان
(((2
انظر إىل اإلحسان عني واحدا
وظهوره باحلكم عن إحسان
ويرفع ابن عريب من قيمة املرأة ومكانتها يف املجتمع ،فهي والرجل من حيث اإلنسانية
واحد ،كام يؤكّد ابن عريب عىل عظمة األدوار التي تؤ ّدهيا املرأة ،ويفرد هلا مساحات كبرية
ربر نقائصها الطبيعية والبيولوجية،
يف مؤ ّلفاته ،ويربز مكانتها املرموقة ويدافع عنها ،بل ي ّ
بأهنا ال تنقص من إنسانياهتا شي ًئا ،وهو موقف متقدّ م له أسبقية زمنية وفكرية لدعاة حقوق
اإلنسان.

ّ
ويدل عىل العالقة احلميمية التي تربط ابن عريب
أيضا،
وال شك أنه موقف مجايل ً
عزها أختًا ،و َيعشقها حدَّ الشعر حبيب ًة،
بجلها أ ًّما ،و ُي ّ
باملرأة يف أدوارها املختلفة فهو ُي ّ
وحيرتمها زوج ًة ويد ّللها بنتًا ،ويقدّ رها شيخ ًة ومعلم ًة ،ويذكرها حتى مريدة أو طالبة علم،
وأرخ له يف كتبه ،فقد جاء عىل لسانه أنه تتلمذ
وكل ذلك أكّدته جتارب ابن عريب مع املرأة ّ
شجعته عىل خوض طريق
عىل شيخته فاطمة بنت املثنى ،وكانت أمه نور تزوره عندها ،وقد ّ
التصوف عىل عكس أبيه(.((2
شعرا وأ ّلف ترمجان األشواق يف حبيبته نظام ،واعترب احلب
كام هام ح ًّبا ،فأنتج ً
اإلنساين طري ًقا إىل احلب اإلهلي.

ﷺ القسم الثالث :احلب اإلهلي وحت ّقق اجلالل

لقد ارتبط مفهوم احلب اإلهلي يف تراثنا اإلسالمي بالصوف ّية ،لكن مفهوم احلب
خالصا ،وإنام متجذر يف الرشع اإلسالمي؛ ألن املفهوم أول ما
اإلهلي مل يكن إبدا ًعا صوف ًّيا
ً
ورد يف النصوص الرشعية ،أي القرآن الكريم واحلديث الرشيف ،حيث خاطب احلق عباده
املؤمنني يف عدد من اآليات بلفظ املحبة ،فقد جاء يف القرآن الكريم حب اهلل للصابرين يف
( ((2ابن عريب ،الفتوحات املكية ،حتقيق وتقديم :عثامن حييى ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،ب ت،
ج  ،3ص.87
( ((2ينظر :ابن عريب ،الفتوحات املكية ،مصدر سابق ،ج ،2ص.248
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ِ
الصابِرين﴾( ((2ثم أكّد حمبته لصفات أخرى لدى عباده كاإلحسان
ب َ
قوله تعاىل﴿ :واهلل يحُ ّ
(((2
نني﴾( ((2وعن التقوى يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف ّ
َقني﴾
املح ِس َ
إن اهلل يحُ ُ
ب ْ
يف قوله﴿ :واهلل يحُ ُ
ب املت َ
ِ
ِ
(((2
ب المُْ َت َط ِّه ِري َن﴾ .
ب الت ََّّوابِ َ
ني َويحُ ُّ
وعن التوبة والطهارة يف قوله﴿ :إِ َّن ال ّل َه يحُ ُّ
ثم جاءت كلمة املحبة لقوم يأيت هبم اهلل ،إذا بدَّ ل املؤمنون دينهم ،بقولهَ ﴿ :يا َأيهُّ َا
ف َي ْأتيِ ال َّل ُه بِ َق ْو ٍم يحُ ِ ُّب ُه ْم َويحُ ِ ُّبو َن ُه﴾( ،((3ويبينّ احلق
ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َم ْن َي ْرتَدَّ ِمنْك ُْم َع ْن ِدينِ ِه َف َس ْو َ
حيرم حمبته عن الظاملني ،واملفسدين،
بالطريقة نفسها الصفات التي يكرهها يف عباده ،حيث ْ
والكافرين ،واملختالني واملعتدين ...وهم املتصفون بالصفات السيئة والرذائل ،والعجيب.
تكررت صيغة (إن اهلل حيب) و(إن اهلل ال حيب) يف القرآن الكريم بالعدد نفسه،
لقد ّ
مرة ،وإذ يدل ذلك عىل االتّساق والتوازن ،وهي ملحة مجالية من جهة ،ومن جهة
أي ّ 16
حيبها ،والرذائل التي يكرهها اهلل يف عباده ،وهي بذلك حتدّ د
أخرى حدّ دت الفضائل التي ُ
الطريق الذي جيب أن يسلكه املؤمن لينال حمبة ربه.
وقد استمد املتصوفة من ذلك املنهج الذي يسلكونه لتحقيق حمبة اهلل ،وجتنّب عقابه،
وجعلوا من تلك الصفات مقامات يرقى اليها املتصوف ،وخاصة الصرب واإلحسان،
والتقوى والتوبة وغريها.

أما األحاديث التي تناولت املحبة فكثرية وكانت تؤكّد ما جاء يف القرآن الكريم،
فأسست للمحبة بني العباد.
وتشدّ د عىل أنه ال يؤمن املسلم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسهّ ،

ومن خالل ما سبق جاء تأكيد القشريي عىل أن« :املحبة حالة رشيفة شهد احلق
سبحانه هبا للعبد ،وأخرب عن حمبته للعبد ،فاحلق سبحانه يوصف بأنه حيب العبد ،والعبد
يوصف بأنه حيب احلق سبحانه»(.((3

إن الكالم عن حمبة اهلل لعباده تعني الطاعة والتحليّ بالفضائل ،كام هو جيل يف اآليات
الكريمة ،ويف الوقت نفسه التخليّ عن الرذائل ،ولكن هل يمكن أن تكون عالقة املحبة
متبادلة ،أي إن حيب العبد ربه كام حيب اهلل عبده؟
( ((2سورة آل عمران ،آية.146 :
( ((2سورة آل عمران ،آية.134 :
( ((2سورة آل عمران ،آية.76 :
( ((2سورة البقرة ،آية.222 :
( ((3سورة املائدة ،آية.54 :
( ((3أبو القاسم القشريي ،الرسالة القشريية ،حتقيق :عبد احلليم حممود وآخرون ،القاهرة :مؤسسة مطابع
دار الشعب ،1989 ،ص .519
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تكافؤا فيام بينهام ،فإن حب اهلل لإلنسان ليس كحب اإلنسان
بطبيعة احلال ال يوجد
ً
هلل ،فهناك دائماً اجلانب األعظم واألعىل يف هذا احلب وهو اهلل تعاىل ،وهناك العبد واملعبود،
ِ ِ
شء﴾( ،((3فقد ّنزه اهلل ذاته عن
اخلالق واملخلوق ،وقد ورد يف القرآن الكريم ﴿ َل ْي َس كَم ْثله يَ ْ
التشبيه ،أو أن يوصف بام يوصف به البرش ،ومنه ُيفهم من حمبة اهلل لعباده يف رضاه عليهم،
وحمبتهم إياه يف طاعته وااللتزام بأوامره.
ألن ما ينطبق عىل مستوى السلوك اإلنساين وضمن احلدود البرش ّية ال يصح اعتامده
عىل املستوى اإلهلي ،فمصطلح حب اهلل ُيفهم يف هذه احلدود بني املطلق والنسبي ،بني
اخلالق واملخلوق ،وهو ما أدركه منظرو التصوف حيث يقول القشريي« :وليست حمبة
متضمنة َميلاً  ،وال اختطا ًطا ،كيف وحقيقة الصمدية مقدّ سة عن اللحوق
العبد له سبحانه
ّ
(((3
والدرك ،واإلحاطة» .

فاإلنسان ليس بيده سوى ال ّطاعة التي جيب عليه أن يقدّ مها هلل تعاىل .فإذا كانت دعوة
احلق إىل املحبة ،فليبادر اإلنسان إىل حتقيق حمبة اخلالق بطاعة أوامره والقيام هبا عىل أكمل
وجه .فمحبة اهلل رمحة مهداة لعباده ينبغي أن تُذكر ،ونعمة مسداة جيب أن تُشكر ،وذلك
لتحقيق العبودية هلل واخلضوع ألوامره ،والرضا بقدره.

وكام أكّدت اآليات حب اهلل لعباده املخلصني امللتزمني بالفضائل ،أكّدت آيات أخرى
إن كُنتُم تحُ ّب َ
أمر اهلل لعباده بأن يحُ ّبوه ،يف قوله تعاىلُ ﴿ :قل ْ
ون اهلل فاتّبِ ُعوين يحُ بِ ْبكُم اهلل﴾(،((3
ِ
ِ
ِ ِ
أيضاِ :
ِ
﴿ومن الن ِ
َحب اهلل والذين آ َمنُوا َأشدّ
وقوله ً
َاس َمن يتّخذ من ُدون اهلل أنْدَ ا ًدا يحُ ُبوهنَم ك ُ
ُح ًّبا هلل﴾( .((3إذن حمبة اهلل هي يف طاعة العباد له ،واالمتثال ألوامره وجتنّب نواهيه.

مهمة للحب اإلهلي يف فلسفتهم ،باعتباره أرقى أنواع
لقد جعل الصوف ّيون مكانة ّ
السلوك الذي جيب عىل املتصوف التزامه ،إذا أراد أن ينجح ويرتقى يف مراتب التصوف،
ولذلك أفردوا يف مؤ ّلفاهتم جماالت واسعة لرشح أو تعريف احلب اإلهلي ومنزلته عندهم،
ّ
تنوعت النصوص الصوفية
ولعل ذلك ممّا م ّيزهم عن غريهم من الفرق اإلسالمية ،حيث ّ
وسنتطرق لنامذج من ذلك.
يف احلب اإلهلي ،بني النثر والشعر،
ّ
لذلك عُدّ ت املحبة من مقامات الصوفية العالية ،التي يتط ّلب حتقيقها ّتر ٍق يف املراتب

( ((3سورة الشورى ،آية.11 :
( ((3القشريي ،مصدر سابق ،ص .520
( ((3سورة آل عمران ،آية.31 :
( ((3سورة آل عمران ،آية.36 :
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وجماهدات كثرية ،حتى هيب اهلل عبده تلك الدرجة .قال أبو طالب املكي« :إن املح ّبة أكمل
مقامات العارفني ...وهي إيثار من اهلل تعاىل لعباده املخلصني ...فاملحبة تكون هبة من اهلل
تعاىل ألصفيائه من األولياء ،وهي أكمل أنواع املقامات التي حي ّققها املؤمن ،وكل مؤمن باهلل
فهو حمب هلل ،ولكن حمبته عىل قدر إيامنه ،وكشف مشاهدته ،وجتليّ املحبوب له عىل وصف
أوصافه»(.((3

يعلم اإلنسان ّ
بتقربه
أن اهلل يراه وهو يعمل،
ّ
ويسجل عليه أعامله ،فمن عمل صاحلًا ّ
هلل حظي بح ّبه ،وجيب عىل اإلنسان أن يرد هذا احلب باإلخالص هلل تعاىل ،عن طريق احلب
أيضا؛ ألن احلب هو شكل من أشكال التعبري عن الشكر ،واهلل هو أحق ما جيب عىل اإلنسان
ً
مهها نعمة اإليامن.
أن يشكره عىل نعمه الكثرية التي منحها لإلنسان ،وأ ّ

ويدخل اإلنسان يف حال املحبة التي يصفها الطويس بأهنا هي حال «لعبد نظر بعينه
إىل ما أنعم اهلل به عليه ،ونظر بقلبه إىل قرب اهلل تعاىل منه وعنايته به ،وحفظه ومكافأته له،
فنظر بإيامنه وحقيقة يقينه إىل ما سبق له من اهلل تعاىل من العناية واهلداية ،وقديم حب اهلل له،
عز ّ
وجل»(.((3
فأحب اهلل ّ

األول هو حم ّبة العامة ،وهذا ناتج
يقول الطويس :إن أهل املحبة يف ثالثة أحوال :احلال ّ
من إحسان اهلل إليهم وعطفه عليهم .واحلال الثاين وهو يتو ّلد من نظر القلب إىل غناء اهلل
الصادقون واملتح ّققون.
وجالله وعظمته وعلمه وقدرته ،وهذا النوع من احلب يصل إليه ّ
أما النوع الثالث من احلب فهو حم ّبة الصديقني والعارفني ،تو ّلدت من نظرهم ومعرفتهم
بقديم حب اهلل تعاىل بال ع ّلة ،فكذلك أح ّبوه بال ع ّلة(.((3

الصويف؛ ألن
إن احلال الثالث من تصنيف املحبني عند الطويس ينطبق متا ًما عىل
ّ
وحتول إىل
الصويف إذا أحب اهلل ،فإنه ال حيبه لغرض بنفسه ،فهو قد هجر الدنيا بام فيهاّ ،
حب اهلل هو البديل األسمى له ،ومن
حال الزهد ،ومل َ
يبق له يف هذه الدنيا ما حيبها ،فكان ّ
كان سعيه هلل فقد أمن عىل نفسه يف الدنيا واآلخرة.
لذلك فاملحبة عنرص مهم يف التجربة الصوفية ألهنا تقوم هبا ،فال تصوف بدون حمبة،
ورسه ،ويعتقد الصوفية أهنم أقرب يف عبادهتم إىل التوحيد
وحمبة اهلل هي أساس التصوف ّ

( ((3أبو طالب املكّي ،قوت القلوب ،القاهرة :مكتبة مصطفى البايب احللبي1961 ،م ،ج ، 1ص .50
وصححه :كامل مصطفى اهلنداوي ،بريوت :دار
التصوف اإلسالمي ،ضبطه
( ((3ال ّطويس ،ا ّللمع يف تاريخ
ّ
ّ
الكتب العلم ّية ،ط ،2001 ،1ص .54
( ((3ينظر :املصدر والصفحة نفسها.
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الذي هو أساس اإلسالم ،والتوحيد يتط ّلب حمبة اهلل ،وصفاء النفس وإخالص النية هلل.

كام يتك ّلم الغزايل عن املحبة مب ّينًا حقيقتها وأسباهبا ورشوطها ،إذ ال حتصل املحبة
إلاَّ باإلدراك واملعرفة ،وعليه فاإلنسان حيب ما حي ّقق له لذة حسية أو معنوية ،كام حيب نفسه
وكل ما يرتبط هبا ،كام يميل بطبعه إىل حمبة احلسن واجلامل ،ولكن املستحق للمحبة هو اهلل،
وذلك هو احلب احلقيقي؛ ألنه هو حب األصل(.((3

التقرب والتع ّبد
ويركّز املتصوفة عىل احلديث الذي يعتربونه
أساسا يف بناء عالقة ّ
ً
يقرب اهلل عبده ويصطفيه بكرمه
ونيل حمبه اهلل ،حني يستقيم العبد ويعمل ألجل ذلك ،حتى ّ
وجوده ،ويغدق عليه من خريه ونعمه ،فيصري عبدً ا من عباده الصاحلني الذين إذا دعوا
أبرهم ،ومنطوق احلديث عن أيب
اهلل أستجاب هلم ،واذا سألوه أعطاهم ،وإذا متنوا عليه ّ
هريرة إذ قال :قال رسول اهلل « :Kإن اهلل قال :من عادى يل ول ًّيا فقد آذنته باحلرب ،وما
يتقرب إ َّيل بالنوافل حتى
تقرب إ َّيل عبدي بيشء أحب إ َّيل ممّا افرتضت عليه ،وما يزال عبدي ّ
ّ
أحبه ،فإذا أحببته :كنت سمعه الذي يسمع به ،وبرصه الذي يبرص به ،ويده التي يبطش هبا،
ورجله التي يميش هبا ،وإن سألني ألعطينَّه ،ولئن استعاذين ألعيذنَّه ،وما تر ّددت عن يشء
أنا فاعله تر ّددي عن نفس املؤمن ،يكره املوت وأنا أكره مساءته»(.((4
التصوف عىل املحبة التي تبدأ بني العبد وخملوقات اهلل ،لترت ّقى بتصفية
يؤسس
ّ
كام ّ
القلب من غري اهلل ،وحتليته بذكر اهلل للوصول اىل حمبة اخلالق ،التي هي أصل كل حمبة عند
املتصوفة ،لذلك لقد تركوا ترا ًثا مهماًّ يف العشق اإلهلي ،والوجد وفيض املحبة ،إذ تذوب
الفواصل بني النسبي واملطلق ،وختترص املسافات ،وتتح ّقق املقامات.
إذ يعبرّ
رأيت
فليس
وليس
أنت
فـفي
أشار
أنت

الصويف عن ذلك املقام ،فيقول احللاَّ ج مثلاً :
ريب بعـني قلبي
فقلت :من أنت؟ فقال :أنت
أليـن منـك أين
وليس أيـن بحـيث أنت
للوهم منك وهـم
فيعلـم الوهـم أين أنت
الذي حوت كل أين
بنحو ال أيـن فأين أنت؟
فنائي فنى فـنائي
ويف فنائي وجـدت أنت
رسي إلـيك حتى
فنيت عني ودمـت أنت
ّ
(((4
وسـر قلبي
حيايت
كنت أنت
كنت
فحيـثام
َ
ُ
ّ

( ((3أبو حامد الغزايل ،اإلحياء ،مصدر سابق ،ج ،4ص .258-257
( ((4حديث صحيح ،رواه البخاري عن أيب هريرة ،حتت رقم .6137
( ((4احلسني بن منصور احلالج ،الديوان ،حتقيق :كامل مصطفى الشيبي ،العراق :وزارة االعالم ،1974 ،ص .26
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ويتنافس املتصوفة يف حب اهلل ،والتع ّلق به ،إذ سئلت رابعة العدوية (ت185ﻫ) ما
حقيقة إيامنك قالت« :ما عبدته خو ًفا من ناره ،وال ح ًّبا جلنّته فأكون كاألجري السوء ،بل
عبدته ح ًّبا له وشو ًقا إليه ،وقالت يف معنى املحبة نظماً :
أحبك حـ ّبني :حب اهلـوى
وحـب ألنـك أهـل لـذاكا
فأما الذي هو حب اهلـوى
فشغيل بذكـرك عماَّ سـواكا
وأمـا الذي أنت أهـل لـه
فكشفك يل احلجب حتى أراكا
(((4
فال احلمد يف ذا وال ذاك يل
ولكن لـك احلمد يف ذا وذاكا»
ويقول :ابن الفارض (632 /576ﻫ) يف أبيات خيالية مفعمة باجلالل واجلامل،
متجاوزة نطاق الزمان واملكان ،تذوب ر ّقة وعاطفة وأحال ًما.
رس ّ
ولقد خلوت مع احلبيب وبيننا
أرق من النسيم إذا رسى
ّ
وأباح طـريف نظـرة أ َم ْلتُه
فغدوت معرو ًفا وكنت منـكرا
فدهشت بني مجـاله وجاللـه
وغدا لسان احلال عني خمـربا
فأدر حلاظك يف حماسن وجهه
تلقى مجيع احلسن فيه مصـورا
(((4
لو أن كل احلسن يكمل صورة
ورآه كـان مهـلال ومـكـربا
كام يقول سمنون املحب أبياتًا مجيلة يف الوجد:
هبني وجدتك بالعلوم ووجدها
من ذا جيدك بال وجود يظهر
أيقظتني بالعلم ثم تركتني
حريان فيك ملد ًدا ال أبرص
عزه
يا غائ ًبا والدهر يربز
ما الح منك صغريه قد يبهر
ّ
قد كنت أطرب للوجود مرو ًعا
وطورا أحرض
طورا يغيبني
ً
ً
أفنى الوجود بشاهد مشهوده
يفني الوجود وكل معنى حيرض
(((4
سابحا
وطرحتني يف بحر قدسك
أبغيك منك بال وجود يظهر
ً
املتأ ّمل للشعر الصويف يدرك أن اجلاملية موجودة يف الغرض واملوضوع والرمزية،
عىل الرغم من أن الصوفية مل يكونوا شعراء بالفطرة ،ومع ذلك كان الكثري من شعرهم مجيل
ألهنم استخدموا الشعر للتعبري عن جتربة حقيقية عاشوها ،لذلك كان صاد ًقا ،ووصف
احلال واملآل ،وعبرّ عن مذهبهم بأمجل األقوال.
( ((4الغزايل ،اإلحياء ،مصدر سابق ،ج  ،4ص .267-266
( ((4أرنولد ألن نيكلسون ،التصوف بحث يف تراث اإلسالم ،تأليف مجهرة من املسترشقني بإرشاف توماس
أرنولد ،تعريب :جرجيس فتح اهلل ،بريوت :دار الطليعة ،ط ،1978 ،3ص.336
( ((4الطويس ،اللمع ،مصدر سابق ،ص .321
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وإن كان الصوفية حيذرون من سوء فهم لتلك األشعار ألن فيها ما هو مبارش مفهوم،
ومنها ما هو غامض مبهم ،وهناك إشارات وجت ّليات ال يعرف حقيقتها إلاَّ أصحاهبا؛ إذ
ٍ
ومعان دقيقة ،فمن نظر
«فيها ما هي مشكلة ،وفيها ما هي جل ّية ،وهلم فيها إشارات لطيفة،
فيها فليتدبرها حتى يقف عىل مقاصدهم؛ ورموزهم؛ حتى ال ينسب قائلها إىل ما ال يليق
هبم ...ألن لكل مقام مقالاً  ،ولكل علم أهلاً »(.((4

ﷺ خامتة

لقد ب ّينا أن التصوف يربط عالقته بأصل ونبع اجلامل ،وبالتايل تصبح أفعال التصوف
سع ًيا إىل اجلامل وتع ّل ًقا به ،ومنه ينتج اجلامل من األفعال واألقوال التي يصنعها املتصوفة
يف جماهداهتم ومكابداهتم .كام ينتج اجلالل من اجلامل حني يبلغ درجة من الرهبة والقوة
واإلهبار.
يتدرج املتصوفة من حب املحسوس إىل حب املعقول ،ومن املحبة احلقة لكل
لذا ّ
املوجودات ،يتح ّقق حب ُموجد الوجود ،حني تتق ّلص احلدود ،ويرت ّقى الصويف يف الصعود،
بعد أن يلتزم العهود ،ويمنح اجلود ويبذل اجلهود ،للوصول إىل عامل الشهود ،وحي ّقق ما كان
يتأسس عىل املحبة احل ّقة ،التي هي حب اهلل ،الذي تنتج
به موعود ،فالتصوف يف حدّ ذاته ّ
منه كل أنواع احلب األخرى.
تدرج الصوفية من احلب احليس للموجودات ،إىل احلب املطلق الذي هو حب
لقد ّ
وعمر قلبه بالفضائل
موجد الوجود ،وال يتح ّقق ذلك إلاَّ إذا أخلص اإلنسان يف حبهّ ،
وص ّفى نفسه من الرذائل.

وحيصل أن يلتمس اجلامل واجلالل يف املحبة احل ّقة ،وكام ذكرنا يف البداية لقد أردنا أن
نثبت وجود مجالية ترتبط باملحبة يف التجربة الصوفية.

يؤسس عىل مت ُّثل اجلامل والسعي إىل اجلالل ،وقد
ونعتقد أننا أرشنا إىل أن التصوف ّ
أكّدنا عىل أن اخلطاب الصويف خطاب مجايل بامتياز؛ ألنه يم ّثل يف اعتقادنا اجتها ًدا يف البحث
عن احلقيقة بطلب اجلامل واجلالل ،والبحث عن احلق دو ًما طريق صعب ،طويل حمفوف
باملخاطر ،كام يبقى وارد جدًّ ا يف أي اجتهاد اإلصابة أو اخلطأ.

( ((4املصدر السابق ،ص .327
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الكتاب :الباطنية بني الفلسفة والتّصوف.
الكاتب :د .حممد البوغايل.
النارش :خمترب الفلسفة والترّ اث يف جمتمع املعرفة  -املغرب.
عدد الصفحات.230 :
سنة النرش :الطبعة األوىل 2016م.
«سألوا أحد املولوية ذات يوم:
ملاذا تكون قلنسوتكم طويلة إىل هذا احلد؟
فقال :إهنا أرسارنا».
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كام ّ
أن هناك كُتب كثرية من طينة تلك التي جعلت نيتشه يرصخ ذات مرة
كتب جديرة بالقراءة» ،فباملقابل هناك كُتب قليلة تلك التي
بأنه« :ليست هناك ٌ
* كاتب وباحث من املغرب
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قد تستثري انتباهك ،وتستنهض رغباتك اخلاملة لتضع نظاراتك عىل أرنبة أنفك ومتارس
هوايتك ال ّلذيذة :املطالعة.

كُتب تَنحت خصوصيتها عمي ًقا لديك ،وتصنع مت ّيزها عندك ،خاصة تلك التي جتعل
موضوعها هو املقيص واملبعد والال مفكّر فيه ،بام هي جماالت وحقول كبرية ملا يمكن أن
يكون حمل غواية هي بطبيعة احلال األلذ بني مجيع الغوايات.
«الباطنية بني الفلسفة والتّصوف» الصادر عن «خمترب الفلسفة والترّ اث يف جمتمع
املعرفة» هو من أحد تلك الكتب ،يطالعنا فيه صاحبه بأرسار نظام معريف لظاهرة مثرية
للجدل معرف ًّيا وسياس ًّيا وعقد ًّيا نالت منها االهتامات دون أن تنال ما تستحقه من الدّ راسة
والبحث إهنا ظاهرة الباطنية التي يبحث حممد البوغايل عن خيوطها.

السياق الفكري العريب ،أن
يكفي الباحث -أي باحث -يريد الكتابة عن الباطنية يف ّ
يتخ ّيل ،وهو يف أول خطوات إنجاز بحث يريده متكاملاً حول احلركات الباطنية وتارخيها
يف اإلسالم ،أن ُينصت ج ّيدً ا لقصة دمار أهم مكتبات الباطنية ،وأقصد هنا دمار املكتبة
الفاطمية ومكتبة قلعة آملوت ،لتنهار داخل هذا الباحث كل إرادة لالستمرار يف البحث،
تافها أمام ما كان بيد أهايل قلعة «آملوت» عن مذهبهم وعن
ألن ما بيده من كتب اليوم يبقى ً
املعز ،وتبدّ د ألجل رغبة مجوحة
تاريخ حركتهم ،وما كان يف رفوف املكتبة الفاطمية بقاهرة ّ
يف تدمري الفكر الباطني واالنتقام من احلركة.

الص ّباح ،سارع
تقول احلكاية التّعيسة :إنه ملا دخل هوالكو إىل قلعة أتباع احلسن بن ّ
جنوده إىل تس ّلق جدران قلعة آملوت التي بقيت صامدة يف وجه أعتى اجليوش ،وبعدما
أبدى هوالكو إعجابه بمعجزة البناء الغريب للقلعة ،أمر كعادته ،جنوده هبدمها .وقبلها
أمر بحرق املكتبة التي يقول عنها الروائي اللبناين أمني معلوف« :إهنا كانت حتوي أفضل ما
كان من أرسار الكون».
الروايات أن النّريان التي التّهمت املكتبة دامت متو ّقدة عىل مدى سبعة أيام
ختربنا ّ
نص يورده اجلويني ،وزير هوالكو يف
ضاعت خالهلا مصنفات ال تعدّ  ،يشهد عىل هذا ّ
متشو ًقا لتف ّقد املكتبة ،التي ط ّبقت شهرهتا اآلفاق،
تارخيه حيث يقول« :ربام أنني كنت
ّ
فقد اقرتحت عىل امللك ألاَّ تتلف الكتب النّفيسة .ووافق عىل اقرتاحي وأصدر األوامر
لتفحص املكتبة ،التي انتزعت منها كل ما وجدته يف طريقي من نسخ
الضرّ ورية ،وذهبت ُّ
القرآن ومن كتب خمتارة أخرى عىل طريق« :هو الذي أخرج احلي من امليت» .والتقطت
أيضا األدوات الفلكية ( )...أما فيام يتع ّلق بام تبقى من كتب ،والتي كان هلا صلة هبرطقتهم
ً
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وضالهلم والتي مل تكن مبنية عىل حديث وال يدعمها عقل ،فقد أحرقتها كلها».

وعىل غرار إحراق مكتبة آملوت أحرقت مكتبة القرص الفاطمي ومكتبة دار العلم،
وضاعت ذخائرها ونهُ بت ،غري أن الذي د ّمرها كان فعله هبا أحسن بكثري ممّا فعله هوالكو
بمكتبة ما أطلق عليهم احلشاشني ،ما دامت قد استغلت جلود كثري من الكتب لصناعة
كون تاللاً عظيمة
أحذية يلبسها النّاس ،وما بقي من املكتبة تم إحراقه ،حتى أن رمادها ّ
يف منطقة األبيار ،والتي ما تزال حتى اليوم تُدعى بتالل الكتب ،ورمي كثري منها يف النّهر.

ال يكتفي حممد البوغايل بالتّربم من واقع الدّ راسات املهتمة بالباطنية التي تنحو نحو
الركود املوشك أن يصري غيا ًبا مفز ًعا ،منبئ عن ضحالة املنجز حول التّيارات الباطنية،
ّ
وال يتو ّقف مستسلماً عند وصف التّخليط الذي تعرفه الدّ راسات القليلة عنها أو باألحرى
ختص إنتاج قول علمي رصني عن هذه الباطنية.
املنعدمة التي ّ

ويأبى من جهة أخرى أن يتوارى خلف املنهج الذي تتّبعه أغلب الدّ راسات حوهلا
من تكرار العروض حول تاريخ طوائف الباطنية وأصول تسمياهتا وعقائدها ومشاخيها ،بل
ّصورات الكربى وحتصيل مفاهيم الباطنية فلسف ًّيا ،وحتديد
يعود لكل هذا من أجل بناء الت ّ
الركون
العنارص املركزية املؤسسة هلا ،وتقديم صيغة نظرية لفكرها وتراثها التّعليمي ،دون ّ
إىل سياسة استعراض األقوال املمجدة اإلطرائية أو التّطويل يف رصد ورسد اآلراء املتحاملة
واملنتقصة منها ،فهذا آخر ما قد جيعله حممد البوغايل هد ًفا له.

يف احلقيقة نحن من نختار أن نبتعد عن هذه املذاهب ونضع بيننا وبينها خنادق ال
مقررين بألاَّ نخوض من األصل
تردم هوهتا ،لن ّ
ُكون عنها هالة مقيتة من األحكام املسبقةّ ،
فيها.
نكتفي بتكفريها وتسويد وجهها؛ لذا فليس أمامنا من مراجع حول الباطنية إلاَّ
فضائح الباطنية .وليس لدينا من تعريف ٍ
ثان عن الباطنية غري حرصها يف طوائف ّ
احلشاشني
والقاديانية والدّ روز وباقي ال ّطوائف امللعونة.
مؤ َّلف حممد البوغايل واإلشادة برغبته
هلذا من املهم أولاً اإلشارة إىل طيبوبة عنوان َ
املؤ ِّلف نفسه.
البحثية األشد طيبة ،والتي ربام يستقيها من طيبوبة تتملك دواخل َ

الرأفة هبذه ال ّطائفة ،عىل خالف بقية العناوين التي تزخر
عنوان
نتحسس فيه شي ًئا من ّ
ّ
هبا مكتباتنا حول احلركات الباطنية التي متتاز بالقسوة يف اشتقاق العناوين ،والغلظة يف
احلكم عليها ،ونذكر هنا كتاب «فضائح الباطنية» و«قواسم الباطنية».

162

كتب  -مراجعة ونقد

خاصة وأن فِرق الباطنية كانت وال تزال ال يؤتى عليها بطرف لسان إلاَّ ومعها اجلملة
الرغم من أهنم كانوا من أذكى فرق
اآلتية« :عليها وعىل أتباعها من اهلل ما يستحقون» ،عىل ّ
الصفة ،وإنام يذكرون فقط بأهنم أهل
تاريخ اإلسالم املذهبي والكالمي ،فال يذكرون هبذه ّ
ِ
فمسخ العلامن.
إيغال يف العلوم القديمة ،خلطوا علوم اإلسالم بعلوم األوائل ُ
وهلذا مل يكن من ابن حزم ّ
يكرس
الشخصية املنفتحة يف جهة الغرب اإلسالمي إلاَّ أن ّ
ّصورات السوداء عن طائفة اإلسامعيلية ،حيث ال جيد ُبدًّ ا من أن يصفهم برتك اإلسالم
الت ّ
مجلة ،واعتناق املجوسية املحضة ،وأهنم يؤمنون باالشرتاك يف املال والنساء.

-2-

بالرغم من أن عنوان الكتاب ُينبئ منذ البداية بأن العمل إنام يتحدّ ث بصفة خاصة
ّ
ّ
املكونات الثالثة لعنوان العمل :الباطنية الفلسفة والتّصوف،
عن الباطنية فقط ،غري أن
ّ
املكونات ال ّثالثة،
مكون من زاوية أحد ّ
هي كلها حماور عمل هذا العمل ،يتم مقاربة كل ّ
خاصة ما دام أن التّصوف والفلسفة والباطنية كانوا يشتغلون بذات الوسائل ،ويستعملون
نفس ال ّطرق واألدوات يف خلق األتباع ،ويف نرش علومهم التي غالبا ما كانت ملعونة هي
مكونات جماالت اشتغاهلم.
وأصحاهبا لدى ّ
فالفالسفة -ونتحدّ ث عن بعض جتارب فالسفة احلضارة اإلسالمية -مارسوا
أعامل التّنجيم كالكندي وال ّطويس وابن سينا ،ومترتسوا ّ
بالشعوذة ،وكلهم كانوا يتع ّلمون
كتب الفلسفة و ُيع ّلموهنا يف صمت تام ،ووفق رسية تا ّمة ،هلذا يمكن تت ّبع مسار الفلسفة
وعلوم التّعاليم معها وفق تشجري من شيخ لشيخ ومن فم لفم.

سموا التّعليمية ألن
متا ًما كام التّصوف ،إهنم مجي ًعا صنف من التّعليمية ،فالباطنية ّ
املعرفة ال تؤخذ من العقل ،بل من التّع ّلم عىل يد ّ
الشيخ املع ّلم وهم يف هذا كاملتصوفة متا ًما،
معرفة تُتع ّلم وتُلقن فماً لفم ،وكذا األمر بالنّسبة للفلسفة يف كثري من فرتاهتا.
من هنا تكمن راهنية هذا َ
املؤ َّلف ،ففي تناغم كبري جيعل احلديث عن الباطنية منسجماً
مع موضعات خترتق عامل الفلسفة وخترتق عوامل التّصوف ،خاصة ّ
وأن موضوع الباطنية
نفسه هو عىل قدر كبري من التّشابك والتّخليط.

إذ يمكن إرجاع حماور الفكر املعارص الكربى إىل تراث الفكر الباطني ،وهذا ربام هو
ما جعل حممد البوغايل يويص برضورة تسييج أي دراسة للتيارات الباطنية ب ُعدّ ة منهجية
والسيميولوجيا وغريها من ُّ
الشعب
تو ّفرها الدّ راسات ال ّلسانية ونظريات اهلريمينوطيقا ّ
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الكربى التي يمكن إرجاعها لرحم الباطنية.

الذين مضوا من الباطنية ومل يعودوا بيننا ،يمكن فهمهم عىل ضوء الفكر املعارص
الذي يمكن إرجاع نقطه الكربى إىل تراث الفكر الباطني ،وهذا ما جيعل حممد البوغايل
يويص برضورة تسييج أي دراسة للتيارات الباطنية ب ُعدّ ة منهجية توفرها الدّ راسات ال ّلسانية
والسيميولوجيا باإلضافة إىل ما و ّفرته الفلسفات املعارصة.
ونظريات اهلريمينوطيقا ّ
هلذا فالكتاب ليس يبقى حدي ًثا عن موضوعات قديمة ومتهالكة ،بل هو حديث
وحماولة جدية إلنتاج قول فلسفي يف ختوم الفلسفة املعارصة ،ببساطة ألن ما و ّفرته الباطنية
الرجوع لكتابات أمربتو إيكو
للفلسفات املعارصة كثري ومتعدّ د ،ويمكن يف هذا ّ
الصدد فقط ّ
يف هذا ّ
الرهانات الكربى يف الفلسفة املعارصة قد جتد
الشأن .هلذا فأغلب املوضوعات ذات ّ
أصولاً هلا عند الباطنية ،فاهلريمينوطيقا أو نظرية التّأويل يمكن اعتبارها قضية منطلقاهتا
باطنية رصفة.

هلذا وبمنطق ما فالباحث حممد ال ُبوغايل ال يبحث يف الباطنية بشكل أسايس كام
يعتقد القارئ ،وإنام يبحث يف موضوعات فلسفية هلا راهنيتها ،وما اهلريمينوطيقا إلاَّ تيمة
وموضوعة من تلك املوضوعات املعارصة.

ومن جهة أخرى تكمن خطورة الكتاب يف كونه يتعامل مع معرفة هي معرفة رسية
أصلاً  ،والكتاب هو اشتغال حول هذه املعرفة السرّ يةُ :طرقها و َطرائقها ،إنه حتد صعب
وشاق ،فكل حديث عن السرّ هو أصلاً حديث حيدث يف النّفس خو ًفا ويثري فيها رهبة:
أخالقية ،دينية ،قانونية.

ّ
إن إنتاج قول مفهومي عن الباطنية هو حديث بطريقة ما عن فرقة مل تطبع احلياة
السيايس والفكري
املذهبية ملرشق العامل اإلسالمي فقط ،بل وطبعت تاريخ املغرب ّ
والعقدي.
خاصة يف ٍ
زمن الكل يلهج
خاصة ،وشبقية أخصّ ،
قد يكون للكالم عن السرّ لذة ّ
فيه بتناقل أخبار الفضيحة ،فكل ما هو باطني يمتلك غرائبية تدعوك لكشف غرابتها،
ولفضحها ،ال بمنطق الفضيحة املتداول ،ولكن لتفجري أرسارها املعرفية ،إن تمَ لكنا حقيقة
أرسارها.
خوض الكالم
خاصا ،يستلزم
ُ
وكذا احلديث عن الباطنية يف اإلسالم يمتلك طاب ًعا ًّ
فيه جرأة خاصة ،ومقدرة كبرية عىل احلفر والقراءة فيام بني نصوص تتس ّيد عىل الغموض،
بام هي مذاهب الباطنيني سيدة الغموض واخلفاء ومثوى السرّ الذي جيب احلرص عىل
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عدم إفشائه ،رغم ما قد يلحق الدّ ارس والباحث يف هذا الترّ اث املسكوت عنه من اهتامات
جيلبها له املتداول بني الناس من صور وهتيؤات حول الباطني من كونه ذاك الدّ اعية املوغل
يف كتم ما يعتلج يف دواخله ،إنه حابك املؤامرات بالدول ،واملقبل عىل االغتياالت بقلب
ب النّبي يوسف أو أعمق قليلاً  ،الباطني الذي ال هم له
خاشع ،وبفؤاد ك ّله أرسار بعمق ُج ّ
والرهبة يف أعداء دولته املرجتاة الوجود.
غري قيام دولة السرّ والباطن ،وزرع بذور اخلوف ّ

السلبية
مر ّ
الزمان ظاهرة مطاردة ومشبوهة وتسبقها االهتامات ّ
رغم أهنا كانت عىل ّ
اخلاصة يف
أيضا طريقتها
التي ختص طبيعة اشتغاهلا وحصوهلا عىل أتباع جدد،
وختص ً
ّ
ّ
خلق أقطار سياسية هلا ،ورغم تاريخ فِرقها الدّ رامي والدّ موي امليلء باالنكسارات واملآيس
واإلحباطات واالنتظارات ا ُملرجأة ،فإهنا عند الباحث حممد البوغايل تبقى ظاهرة مثرية
ومستفزة جيب العناية بنصوصها ،والتّنبه إىل زمخها التّارخيي املثري ،إذ تبقى بالنّسبة له من
الساسة وسياسات احلصار
املذاهب القادرة عىل ّ
الصمود رغم ما تلقته من رضبات عىل يد ّ
السني كام يف بقية بقاع
والتّخويف التي وجهت إليها عىل الدّ وام من لدن املثقفني يف العامل ّ
العامل ،ويعود الفضل يف بقائها إىل أنظمتها السرّ ية اخلاصة التي يفصل الباحث حممد البوغايل
القول فيها وعنها.
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احلديث عن الباطنية يف ش ّقها النّاشئ عىل أرض اإلسالم بالنّسبة ملحمد البوغايل
ليس حدي ًثا عن اإلسامعيلية فقط ،باعتبارهم املذهب األكثر ذيو ًعا وشيو ًعا ،وال عن ِ
الفرق
ّ
كاحلشاشني أو الدّ روز أو النّصريية ،وليس حدي ًثا
األخرى التي نسلت من حتت عباءهتا،
بالضرّ ورة عن األصول التّارخيية هلذه الفرق أو امتدادهتا ،وإنام بغية الباحث كانت هي تت ّبع
رحالت املعنى التي تقوم هبا مفاهيم الباطنية التي تثري فضوله عرب حمطات شتى ،فيتع ّقبها
السحرة ،فاخليميائني ،واألطباء ،واهلراطقة القرسطويني،
وهي يف حرضة ّ
الصوفية ولدى ّ
إىل أن تستقر يف مذهب فلسفي ألحد الفلسفات املعارصة.
أي حماولة ربط التّجربة الباطنية داخل أرض اإلسالم بالتّجربة الباطنية عند سائر
احلضارات اإلنسانية ،لريتبط املحيل بالكوين ،وليهب لنا بح ًثا هدفه احلفر عن األصول
تؤسس للفكر الباطني ال يف ح ّيزه اإلسالمي وإنام يف احليز األكرب وهو الباطنية
النّظرية التي ّ
عرب رحلتها اإلنسانية.

لذا يأبى حممد البوغايل إلاَّ أن يستحرض اآلراء الغنوصية ،واملذاهب اإلرشاقية،
السحرة وطالسمهم ،و ُقصاصات أخبار
وتاريخ اخليمياء ،ومقاالت ّ
املنجمني وأخبار ّ
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ّ
واملتأخرين ،ليحدّ د لنا شعاع دائرة االستفادات من الباطنية ،و ُقطر
اهلرامسة األوائل
تأثرياهتا البعيدة والقريبة.

يبغي الباحث لكتابه أن ينزاح ذاك التّقليد اخلائب الذي دأب عليه الدّ ارسون
األوائل ،والذي جعل الباطنية سجينة ذاك املعتقد الذي الزمها وأسهم يف تكريسه هامات
وقامات كبرية من بينها الغزايل الذي نال من الباطنية بذات الدرجة التي نال من الفلسفة،
بكوهنا باطنية سيئة حتشد املتآمرين وذوي املشاريع الشرّ يرة والنّفوس الشرّ سة للفتك ببيضة
اإلسالم.

أيضا أن ينتج قولاً فلسف ًّيا عمي ًقا وأصيلاً يتّخذ مسافة آمنة جدًّ ا بني املقاربتني
ويبغي ً
اللتني اقتسمتا احلديث عن أهل الباطن ،وخاضتا يف غامر تفصيل القول عن هذا التّيار الذي
خيرتق تاريخ اإلسالم وتواريخ اإلنسانية وهو تيار الباطنية.

فهناك املقاربة العلمية التي قد هتوي بالباحث املنتمي إىل صفوفها إىل خبث تفسريي
وتنظريا ،ساع ًيا لترشيح الظاهرة دون سعي آخر يواكبه هدفه
جيحف يف حق الباطنية ممارس ًة
ً
اإلحاطة برأي الغالبية من النّاس منها ،وهناك املقاربة اإلطرائية الدّ عائية التي تريد تربئة
ساحة الباطنية والدّ عاية هلا بحشد مجاهري وجحافل األتباع اجلدد.
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عىل طول الكتاب يقدّ م لك حممد البوغايل تأويالت تُغري القارئ باالستمرار يف
فللمتخصص فقرات ،وللذي ما يزال يف مرتبة من حياول أن يعرف ما
متابعة القراءة،
ّ
الباطنية فقرات ،كلاًّ ُيمد هؤالء وهؤالء ،فتحرض عنده أقوال املجدّ فني من أدعياء احلكمة،
ومقوالت َع َس ِ
وحراسها من املتك ّلمني.
س العقيدة ّ
الص ّباح ،وبجانبه نصوص أمربتو إيكو العتيدة عن
وحترض ً
أيضا مأثورات احلسن ّ
اهلرمسية ،وحيرض قاموس الفريوز أبادي وبجانبه معجم الالند الفلسفي ،وحترض كتب
السنية وبجانبه أمهات احلديث ّ
الشيعية ،وحيرض هايدغر وشذرات من نصوصه
احلديث ّ
الرئيس ،وحيرض
الرازي املتك ّلم ،والشيخ ّ
الكربى ،وبجواره حيرض وبشكل غري منتظر ّ
اجلابري وهنري كوربان من جهة ثانية ،متا ًما كام حترض شطحات املتصوفة أولياء اهلل مع
هرطقات القرسطويني املالحدة.
رغم أن األمر شبيه بتصوير حوار بني مونتيسكيو وميكيافيل ،فإنام ٍّ
تربير
لكل
ٌ
ً
تشويشا ينتقص
وإحلاحا حلضوره ،دون أن يكون استحضاره واه ًبا للمكتوب
لوجوده،
ً
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تزويرا وال تزيي ًفا للقول ا ُملنتج ،وزللاً للمعنى وانحرا ًفا
من قيمة العمل ،ودون أن يفرتض
ً
فيه ،وال زي ًغا عن مضمون الدّ راسة ،ولكن لينحت جدّ ة له ،وكل ذلك يف تناغم كبري جيعل
املؤسسة
احلديث عن الباطنية منسجماً رغم تعدّ د فرق الباطنية واختالفها من جهة القواعد ّ
والفرتات التارخيية التي تنتمي إليها ،وخاصة وأن موضوع الباطنية نفسه هو عىل قدر كبري
من التّشابك والتّخليط ،هلذا تكون استشهادات حممد البوغايل املختلفة ال مسايرة هلذا
التخليط وإنام حماولة للتخ ّلص منه.

يكرر ال ّطريقة التي لطاملا تعاملت معها الكتابات مع هذه الفرقة ،فكل
الكتاب ال ّ
من كتب عنهم كان ال يعنيه يف يشء إلاَّ فضائحهم التي كام يقول البغدادي هي أكثر من
متفوقون عىل بقية
الرمل والقطر ،فهم ال يرون يف أنفسهم بأهنم برش عاديون ،أو حتى ّ
عدد ّ
البرش بدرجة القرب من اهلل والفهم عنه ،بل إهنم مالئكة وغريهم من املخالفني شياطني،
فيؤتى للشهادة عليهم تأويالهتم التي ال تقبلها باقي الفرق املخالفة هلم ،فمن منظورهم
جيب تأويل كل يشء ،فمن يستند عىل تأويل الباطن فهو من املالئكة ،ومن يعمل بال ّظاهر
ويكتفي به هو شيطان (والعياذ باهلل).

الصوم هو
تأويالت تنتزع كل مضمون العبادات والوصايا الشرّ ائعية ،حيث يصري ّ
الزنى هو إفشا ًء مقيتًا من لدن التّابع للرس ،ونك ًثا
اإلمساك عن إفشاء السرّ الباطني ،ويصري ّ
وقحا منه للعهد ،واجلامع إنام هو أن تدعو من ال علم له بعقائد الباطني ،أما ال ّطهارة فهي
ً
الزكاة فهي ّ
بث هذه العلوم بني الناس وليس
تتطهر من سائر املذاهب األخرى ،وأما ّ
أن ّ
تصدّ ق بام فضل عن مكنوزات التّابع الباطني من املال ّ
والذهب والفضة واحلنطة.

تأوالهتم
الصالة بحسب ّ
السفر إىل الكعبة ،أما ّ
واحلج طلب العلم الباطني وليس ّ
والركوع وإنام يف كل ما يأمر به وينهى عنه.
السجود ّ
هي موالة اإلمام وطاعته ال يف ّ

توجهات معرفية شتى قد حتيل البحث بالتأكيد إىل
إحاالت املؤ ِّلف املنبثقة من ّ
ٌ
الرجل كان
باحث عنيد،
موسوعية خميفة وساحرة ،تؤكّد أن صاحبه
وترسخ فكرة أن عالمَ ّ
ّ
وال يزال هو مكتبته التي هي مكتبة الباطنية ،إذ حترض ّ
الروائية ،ومعتقدات
الشخوص ّ
السحرة ،وتعاويذ املنجمني ،وجداول اخليميائيني وجذاذاهتم التّعليمية ،ودالئل
ووصفات ّ
املتك ّلمني وبراهني علامء الالهوت وحجج الفالسفة.
وفق اسرتاتيجيات ،اهلل والكاتب وحدمها من يعلامهنا ،لكنها استعارات وإحاالت
الرؤية بقدر ما ترغب عند صاحبها يف استثارة
تكتيس أمهية ال يمكن جتنّبها ،فهي ال حتجب ّ
تأويالت كثرية تربط الباطنية بمجمل العوامل التي ا ّطلعت بالتّأثري فيها واملتح منها ،فتتحاور

خيمياء الباطنية ..حماولة تتحرى الفهم

167

النّصوص فيام بينها ،وتناقش بعضها ساحمة للقارئ البسيط الذي ال يدرك مدلول حضور
تطور التّحليل وتطوير حبكته.
االستشهاد يف متابعة ّ
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إهنا مغامرة بالتأكيد خترج عن العادي واملألوف يف البحث ،تتخ ّلص من إكراهات
الدّ راسات القليلة ،وترفض أن تظل أسرية مناهج بالغة التّقليد يف التّعامل من النّصوص
الرداءة واإلسفاف هبا ،وتنزاح عن مثالب الدّ راسات القلقة املألى بالتناقضات
الباطنية حدّ ّ
والتّعقيدات التي ال تنتهي ،والتي ال يذعن هلا حممد البوغايل ،فيتعامل مع اإلرث اهلائل
للباطنية :ما كتبه املحسوبون عليها ،وما أ ّلفه اخلارجون عن دائرهتا ،هبدوء أعصاب غريب
وبوقار رجويل.

رغم األحكام التي ُألصقت بالباطنية وفرقها يف التّاريخ العريب ،ورغم التّهويل الذي
طال حركتهم ،فال ينبغي أن ننسى أن ّ
احلشاشني أحد فرق الباطنية ،وأشدّ ها فتكًا ،رغم
الصوفية حوارض العامل
خطورهتم ،فهم الذين وهبوا لنا الغزايل املتصوف الذي سيمأل بكتبه ّ
اإلسالمي ،من حيث سيصبح «إحياؤه» قانون التّصوف.

قاهرا من
فالذي قاد أبا حامد نحو التّصوف هو هواجسه التي صارت
وسواسا ً
ً
خوفه اغتيال احلشاشني له ،ملا سبق منهم من اغتيال الكثري من أصدقائه ،يقول صاحب
الرجل ّ
وتأخر إىل ما وراء
«املنتظم يف التّاريخ» واص ًفا هذا اخلوف« :وكنا إذا خرج ال ّطفل أو ّ
العرص علمنا أهنم قتلوه».

اخلوف هذا هو الذي قاده نحو جتربة ّ
السلطان والعديد من أصدقاء
الشك ،فقد قتلوا ّ
ومعارف أيب حامد ،ولنتخيل درجة الترّ هيب التي كانت متارسها هذه الفرقة الباطنية أن
السلطان صالح الدّ ين اتخّ ذ احتياطات واسعة للحفاظ عىل حياته من اغتياالت فرقة
ّ
خصيصا له ،ومل يكن يسمح ألحد ال يعرفه
احلشاشني ،فكان ينام يف برج خشبي أقيم
ً
شخص ًّيا باالقرتاب منه.

قارئ الكتاب ال يضل سبيله داخل الكتاب وال يشقى ،فاحلديث عن املعاين البعيدة
املنال يتم بأسلوب يستهويك ويأخذ بتالبيب رغبة االستمرار يف القراءة لديك ،فالكاتب
لقرائه سلسلة فخاخ ال يتحكّم فيها حتى الكاتب نفسه ،فهو
من جهته يرفض أن ينصب ّ
نصا دونام كامئن ومتاريس أمام قارئه.
يتمحل أن ينتج ًّ
ّ
نصا ر ًّثا أو
دون أن يعني هذا اإلسفاف يف الشرّ ح والتّفسري ،الشيّ ء الذي قد هيبنا ًّ
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ردي ًئا يواكب ّ
الذوق البسيط ،وإنام هو أسلوب يمد يده للقارئ فيرضب املؤ ِّلف بعصاه
املوسوية مستغلقات املفاهيم الباطنية فينفجر الغامض منها ،وينبثق ال ّطريق وسط أوار
الضائعة ،فيك ِّلم
البحر املتالطم بالنّصوص وال ّطالسم التي ختترص ثراء املكتوبات الباطنية ّ
بربكة منه األصم من األرسار ،ويربئ ما اعوج القول عنه وفيه.

فيمكنك أن تعرف مضامني الباطنية وحتوز عىل صورة متكاملة عنها من خالل
الفهرسة الغنية التي ستفتح شهية القارئ املختص والعادي عىل حدٍّ سواء ،فهي فهرسة
هتب القارئ توجيهات للقراءة شبيهة بالتّوجيهات التي تو ّفرها بطاقة مواقيت القطار ،أو
الصنعة يف الكتابة.
طريقة استخدام مرهم أو دواء ما ،إهنا باختصار ّ
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ّ
«إن املشكلة ليست يف التع ُّلم من جتارب
اآلخرين ،عىل اإلطالق ،بل هي حتديدً ا يف نقل
معارفهم واالقتداء هبم ،بال أي ج ٍ
هد نقدي،
ِّ ُ
يحُ ّفز العقل عىل اإلبداع.»..
د .طالل عرتييس

للتّعرف عىل نشأة العلوم اإلنسانية يف الغرب ،وأسباب انتشارها
وهيمنتها عىل الدراسات اإلنسانية يف العاملني العريب واإلسالمي عىل وجه
اخلصوص ،ولرصد األزمة العميقة التي تعانيها اليوم هذه العلوم يف موطن
نشوئها ،وكيفية نقدها علم ًّيا ومعرف ًّيا ،وما دور اجلامعات العربية واإلسالمية
أي حدٍّ نجحت بعض الدول اإلسالمية يف
يف التأصيل الثقايف هلذه العلوم ،وإىل ِّ
مرشوع أسلمة اجلامعات ،وإنتاج العلم واملعرفة ،يف إطار قيم ومبادئ املرجعية
ورؤيتها للكون واإلنسان..
اإلسالمية ومبادئها ُ
ولإلجابة عن سؤال ُمهم ،يتع ّلق بمدى مسامهة العلوم اإلنسانية الغربية
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اليوم ،يف جعل احلياة البرشية أفضل ،بعد هذا الكم املعريف اهلائل من النظريات واألدبيات
وتطور احلضارة الغربية.
التي أنتجت عىل مدى قرون من نشوء
ّ
مؤمترا دول ًّيا حتت عنوان« :التأصيل
نظمت جامعة املعارف يف بريوت (لبنان)،
ً
الثقايف للعلوم اإلنسانية :رؤى وجتارب» وذلك بني  21-20نوفمرب 2018م ،يف بريوت،
بمشاركة عدد من العلامء واملفكّرين واألساتذة اجلامعيني من العاملني العريب واإلسالمي،
ست جلسات ..وقد اختتمت فعاليات
ناقشوا عىل مدى يومني جمموعة من املحاور يف ِّ
املؤمتر بجلسة تكريمية للمشاركني.

ﷺ اجللسة االفتتاحية

شارك يف اجللسة االفتتاحية عدد كبري من الشخصيات السياسية واألكاديمية
والدينية :اللبنانية والعربية واإلسالمية ،عىل رأسهم وزير الدفاع اللبناين السابق ،ومم ّثل
وزير اخلارجية ،وسفريا إسبانيا واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ومم ّثل البطريرك املاروين
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ،ومم ّثل رئيس اجلامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب،
ورئيس جامعة حلب ،ومم ّثل بطريرك أنطاكية وسائر املرشق ،واملفتي اجلعفري املمتاز،
باإلضافة إىل عدد كبري من الباحثني واملفكّرين وأساتذة اجلامعات واملعاهد اللبنانية
والعربية.
وقد ألقيت يف هذه اجللسة جمموعة من الكلامت:

كلمة رئيس جامعة املعارف ،الربوفسور عيل عالء الدين ،وقد أشار فيها إىل ما قدّ مته
العلوم اإلنسان ّي ُة من أدبيات نظر ّية ومعرف ّية وتطبيق ّية يف املجاالت اإلنسان ّية واالجتامع ّية
كا ّف ًة ،متسائلاً  :هل سامهت يف جعل حياة اإلنسانية أفضل ،يف الوقت الذي تتفاقم فيه
املشكالت االجتامع ّية واالقتصاد ّية واألخالق ّية والنفس ّية..؟
ُ
ٍ
ِ
ِ
جمتمعات
نتاجات تلك العلوم وتطبيقاتهِ ا ،يف
الفائدة التي تُرجى من
حجم
وما
ُ
ِ
ِ
تهِ
تهِ
ختتلف يف ثقافا ا ومرجع َّيا ا الروح ّية والفكر ّية عن املجتمعات الغرب ّية ..ويف إطار
ُ
ِ
تهِ
هذه اإلشكالية -يقول د .عالء الدين :-وضعت اجلامعة ،حتت هذه املظلة ،أولويا ا
ٍ
َ
الثقايف،
حالة من االنسجا ِم بني التأصيل
لتكون يف
االسرتاتيجي َة يف الرتبية والتعليم،
ّ
واالنفتاح عىل األُ ِ
ِ
ِ
جتارب اآلخرين من
العلمي املعارص ،وعىل
فق
والتّم ُّيز العلمي من جهة
ِّ
ٍ
جهة أخرى ..وبالتايل -يضيف د .عالء الدينّ -
فإن املؤمتر هو حماولة لوضع منهج تفكري

وسلوك ،يراعي منظومة القيم يف خمتلف جوانب احلياة ،ويف ّعل الطاقات اإلنسانية الفطرية
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الكامنة الكتساب املعرفة ،وحتقيق الكامل اإلنساين وعامرة األرض كام أرادها اهلل.

منسق املؤمتر د .طالل عرتييس ،فقد حتدث عن أمهية موضوع التأصيل الذي
أما ّ
سيناقشه املؤمتر من خالل اإلشارة إىل إشكاليات علمية ستَّة مهمة هي :علوم غربية ،هذه
حتولت إىل يقينيات ،هيمنة الغرب هيمنة نظرياته ،جوابنا
العلوم هي نظريات ،النظريات ّ
هو النفي ،نقد الغرب لنظرياته ،رفض التبعية ،إنتاج املعرفة ..وهذه اإلشكاليات سيتم
مناقشتها ومعاجلتها من خالل ما ستقدّ مه األوراق املشاركة واملحاور الرئيسة املعتمدة يف
هذا املؤمتر.
وقد اختتم حفل االفتتاح ،بكلمة لوزير الدفاع الوطني اللبناين السابق وعضو جملس
أمناء جامعة املعارف ،املهندس يعقوب الرصاف ،أشار فيها إىل أمهية «االنفتاح عىل العلوم
اإلنسانية واالستفادة منها دون التخليّ عن اهلوية؛ ألن ما قدَّ مه اآلخرون من علوم غربية،
ُيمكن توظيفه يف سياق تطوير العلوم عندنا يف إطار من التكامل املعريف».

ﷺ أعامل اليوم األول

عقدت يف هذا اليوم ثالث جلسات ،اجللسة األوىل :ترأسها د .مصطفى أفيوين
(رئيس جامعة حلب) ،وقد ناقشت املحور األول« :نشأة العلوم اإلنسانية الغربية ،وأسباب
هيمنتها» ،وقدّ م فيها الدكتور محيد رضا پارسانيا (رئيس اللجنة احلوزوية للمجلس األعىل
للثورة الثقافية ،من اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية) ورقة بعنوان« :األبعاد الفكرية والفلسفية
واالجتامعية ملنهجية العلوم اإلنسانية الغربية» ،وفيها حتدّ ث عن نشوء علم االجتامع يف
والتطور التارخيي الذي أ ّثر يف تعريف الفلسفة والعقل والعلم ،فديكارت قدّ م
الغرب
ّ
مفهو ًما جديدً ا للعقل ،عندما اعتربه قوة من قوى اإلنسان ،فيام أكّد الفيلسوف األملاين كانط
متتّع العقل هبوية ذاتية ،أما الفيلسوف هيغل فإنه حتدّ ث عن البعد املتعايل وقدّ م مقارنة للعقل
من منظار تارخيي ،موكدً ا أن «املعاين التي أعطاها كانط للفلسفة قد تغيرّ ت عىل مدى العقود
املختلفة من القرن العرشين ،وقد اقرتنت هذه التغيريات بتغيري هوية العلم ،بام يف ذلك
هوية العلوم االجتامعية».
ومع أوغست كونت الذي كان متأ ّث ًرا بكانط فإن الفلسفة ستفرتق هنائ ًّيا عن العقل،
تم التمييز بني الفلسفة التي تفكر يف العامل بطريقة عقلية ،فيام أصبحت العلوم
وهكذا ّ
تطور فكري مهم مع ماكس
( )scienceتفكّر فيه بطريقة حسية ..كذلك أشار الكاتب إىل ّ
فيرب الذي سيعترب الفلسفة جز ًءا من العلم بل تعطيه اهلوية كامليتافيزقا.
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الورقة الثانية يف هذه اجللسة قدّ مها الدكتور سيف دعنا (عميد كلية العلوم
االجتامعية يف جامعة ويسكنسن يف الواليات املتحدة األمريكية) ،وجاءت حتت عنوان:
حتولت العلوم اإلنسانية الغربية إىل علوم مهيمنة عامل ًّيا» ،وفيها انطلق الباحث من
«كيف ّ
رؤية الباحث الفلسطيني الشهري إدوارد سعيد الذي حتدّ ث يف كتبه عن (االسترشاق)
تصورا متخ ًيال
و(الثقافة واإلمربيالية) وقد كشف عن نمط الثقافة االستعامرية التي تضع
ً
لآلخر املختلف حضار ًّيا ،حيث تم تصوير املسلم –مثلاً  -كإرهايب ،وبالتايل ،فمن خالل
التعرف عىل الرؤية اإلمربيالية
هذه الكتابات واحلوارات البحثية بني األكاديميني يمكن ّ
لآلخر وكيف يتم حتويلها إىل واقع ،لذلك –حسب الباحث -ال يمكن فهم سياسات
التعرف عىل العلوم االجتامعية واإلنسانية الغربية والدور الذي
اهليمنة الغربية إلاَّ من خالل ّ
التعرف عىل ذاتنا بشكل صحيح وإجياد
تلعبه يف تكريس هذه الرؤية ،وبالتايل ،ال بدّ من ّ
رؤية للعامل خاصة بنا ،ومعرفة العالقة اجلدلية التي توجد بني املعرفة والسلطة ،واالنتباه إىل
تروج له الثقافة والعلوم اإلنسانية يف الغرب من مفاهيم وقيم تصب يف مدح تركيز الثروة
ما ّ
يف يد جهات معينة من خالل الدعوة إىل احلرية الفردية.
«دور اجلامعات يف نقل هيمنة العلوم اإلنسانية الغربية واستمرارها» عنوان الورقة
التي قدّ مها الدكتور شاندرا كانت راجو (األستاذ املحارض يف عدد من اجلامعات اهلندية)،
َعم َرة تنظر إىل العلم الغريب ،عىل أنه سبب يف
وقد أشار فيها إىل كيف كانت الشعوب ا ُمل ْست َ
التفوق واإلغراءات الوظيفية التي كانت تقدّ مها الدول االستعامرية ،ما جعل التعليم يف
ّ
هذه املستعمرات يتامهى مع الوظائف وإغراءاهتا املادية ،وبالتايل أدى ذلك إىل هيمنة هذا
النمط من التعليم.
وهذا الوضع وإن انكشف وجهه املخادع واملزيف لدى البعض -حسب الباحث-
إلاَّ أن الغالبية ظ ّلت حترتم وتثق يف كل ما يكتبه الغرب االستعامري ،وترفض ما يكتبه غريه.
التحررية اجلامعية من االستعامر ومناهجه التعليمية كام حدث
ثم أشار إىل بعض التجارب
ّ
يف اجلامعات اهلندية واملاليزية واإليرانية.

وملناقشة املحور الثاين« :أزمة العلوم اإلنسانية الغربية» ،عقدت اجللسة الثانية التي
تر ّأسها األستاذ عبد اهلل قصري (املدير العام ملركز األبحاث والدراسات الرتبوية – لبنان) ،وقد
حتدّ ث فيها الدكتور عبد احلليم فضل اهلل (رئيس املركز االستشاري للدراسات والتوثيق يف
أجل اإلنسان أو من ِ
لبنان) عن« :العلوم اإلنسانية يف خدمة َم ْن :علوم من ِ
أجل السيطرة»،
وفيها أشار الباحث يف البداية إىل العالقة بني العلوم اإلنسانية واملجتمع والسلطة ،مؤكدً ا
التطور العلمي اهلائل يف الغرب مع ما ح ّققه من إنجازات يف اإلجابة عن الكثري من
فشل
ّ
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حتول فيه العلم وإنجازاته وسيلة
األسئلة اإلنسانية التي ال تزال مع ّلقة ،يف الوقت الذي ّ
للسيطرة واهليمنة ،كام تساءل عن عقالنية العلوم اإلنسانية ،وهل تستند إىل مبادئ وأصول
متينة؟ وما تأثريها عىل اإلنسان هل هو تأثري إجيايب أم سلبي؟
وقد قدَّ م الباحث فضل اهلل جمموعة من األمثلة عىل جتارب للتفاعل اإلجيايب والسلبي
بني العلوم اإلنسانية وبني عدد من الوقائع السياسية واالقتصادية ،حيث تم استغالل بعض
النظريات والنامذج اإلرشادية للهيمنة وتغيري السلطة وحماوالت اهلندسة االجتامعية،
بذريعة العقالنية تارة واحلداثة تارة أخرى .ويف األخري أكَّد الباحث فضل اهلل عىل أن
«النزعتني الفردانية واجلامعية أخفقتا يف جعل علوم اإلنسان مدخلاً للعدالة والسعادة
أيضا يف إثبات االستقالل الفكري واحلياد املنهجي جتاه قوى
واحلرية والرخاء ،وفشلتا ً
السلطة والسيطرة املتصارعة يف خضم عالقات القوة .وهذا يؤكّد احلاجة إىل ثورة معرفية
لتخ ّطي االختالالت املذكورة ،حتى تؤكّد علوم اإلنسان قدرهتا عىل التفسري والتأويل من
ناحية ،وعىل جتديد القيم وتطويرها بوصفها مدخلاً للتغيري من ناحية ثانية ،وهذا -يضيف
الباحث -انطال ًقا من ّ
أن التغيري والنهوض املطلوبني ،جيب أن يكونا من خالل البرش،
فاإلنسان هو أقوى من القوانني االجتامعية واحلتميات التارخيية واملعادالت الرياضية،
ومصدر مرشوعيتها وقوهتا واستمرارها.»...

الدكتور كلود الڤاريس (باحث من اهلند) قدّ م ورقة بعنوان« :أي إنسان درست
وخصوصا
العلوم اإلنسانية الغربية؟» ،يف هذه الورقة انتقد الباحث العلوم اإلنسانية الغربية
ً
ا ّدعاءها الشمولية ،بينام مصادرها ال يتجاوز امليثولوجيا اليونانية والرومانية واهلواجس
الفكرية والثقافية األوربية؛ لذلك دعا لتجاوزها والتخيل عن األنثروبولوجيا عىل وجه
اخلصوص ألنه علم يف خدمة االستعامر .كام انتقد تبعية الباحثني يف اهلند لكل ما ينتج يف
التعرف عىل اإلنسان بشكل صحيح ،وإقامة عالقة صحيحة مع العلوم
الغرب ،داع ًيا إىل ّ
متحررة من تأثري الوظيفة والسعي لإلبداع واالبتكار ورفض التقليد.
اإلنسانية الغربية
ّ
الدكتور أمحد حسني رشيفي (أستاذ الفقه واألصول يف حوزة العلمية بقم املقدسة
 إيران) قدّ م ورقة بعنوان« :علوم إنسانية بال روح» أشار فيها إىل جوانب الضعف التيتعرتي العلوم اإلنسانية الغربية ،متهماً إ ّياها بأهنا «فاقدة للروح ،وناقصة وغري إنسانية»،
وأهنا -بشكل عام -تسعى إىل حتقيق جمموعة من األهداف ،مثل :التأكيد عىل أصالة
اإلنسان وأصالة اللذة وأصالة املنفعة واإلحلاد وغريها ...القول بالنسبية املعرفية ما جيعل
اإلنسان يتخ ّبط يف اجلهل ،السعي إللغاء أي تأثري للدين يف املجتمع عن طريق الدفاع عن
األيديولوجية العلامنية ،وإبعاد اإلنسان عن الفطرة.
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كام انتقد الباحث اقتصار هذه العلوم عىل املنهج التجريبي الظاهري الذي هيتم
باألبعاد العميقة األخرى ،وبسبب ذلك فقد انعكس ذلك عىل الواقع االجتامعي الغريب
الذي يشهد تصاعد معدّ الت اجلريمة واالنتحار والتحلل األخالقي ...إلخ ،وبالتايل «فمن
أجل التمتّع بمجتمع معاىف وسليم ،وتشكيل حضارة سليمة ،وبناء اإلنسان وتكامله،
ال مناص من ّ
بث روح احلقيقة واملعنويات واإلنسانية يف العلوم اإلنسانية ،وبناء العلوم
اإلنسانية عىل أسس ومباين توحيدية.»...

اجللسة األخرية يف هذا اليوم ،تناولت حمور« :نقد العلوم اإلنسانية الغربية» ،وقد
ترأسها الدكتور حممد سعيد مهدوي كني (الرئيس السابق جلامعة اإلمام الصادق C
يف إيران) ،وقد حتدّ ث فيها يف البداية الشيخ حممد زراقط (مدير مركز احلضارة لتنمية
الفكر اإلسالمي يف بريوت) ،عن «نقد النزعة العلموية يف الغرب» ،حيث أكّد ّ
أن الدقة
العلمية واحرتام املعايري والقواعد املنهجية يف البحث العلمي من املبادئ األولية التي ال
حيسن النقاش فيها فضلاً عن الدعوة إىل التخ ّفف من أعبائها ،كام انتقد اخللل املنهجي الذي
تعاين منه العلوم اإلنسانية يف الغرب بتقوقعها عىل املنهج التجريبي فقط ،ويف نظره فإن
يسمى بالعلموية ،وهذه الظاهرة ينظر إليها
النقد الغريب للعلم التجريبي قد انتهى إىل ما ّ
تم حتكيم منهجية
باعتبارها خللاً منهج ًّيا ا ْبتُيل به الفكر الغريب يف بعض قطاعاته عندما ّ
من منهج ّيات البحث العلمي يف سائر امليادين ،كام أشار إىل وجود أكثر من نسخة يف نقد
هذه العلموية ،وأن املفكّرين يف الغرب أكثر نقدً ا هلا من املفكّرين اإلسالميني وغريهم،
مستعرضا نموذجني هلذه العلموية.
ً

«العلوم اإلنسان ّية الغرب ّية بني التح ّيز واملوضوع ّية» هو عنوان الورقة التي قدّ مها
الدكتور عامر عبد زيد الوائيل (باحث من العراق) ،وفيها حتدّ ث عن مناهج العلوم
االجتامعية وكيف أن هلا سياقات حمدّ دة تتع ّلق باإلنسان وحياته االجتامعية ،أما بخصوص
موضوع التح ّيز فقد أشار الباحث إىل اخلطأ الذي وقع فيه الباحثون يف العلوم اإلنسانية
يف الغرب عندما حاولوا االستفادة من العلوم الطبيعية ومناهجها التي ح ّققت الكثري من
اإلنجازات املعرفية ،مع أن موضوع اإلنسان متغيرّ بخالف العلوم الطبيعية ،كام أشار إىل
التجرد أو البحث
العامل األيديولوجي والوظيفي الذي جيعل الباحث الغريب ال يستطيع
ّ
يتوصل إىل نتائج مؤدجلة ،ال ختدم احلقيقة املعرفية ،بل حتكمها
بموضوعية منهجية ،ما جيعله ّ
خلفيات أيديولوجية مسبقة ،وهذا ال ينحرص يف الغرب بل وقع األمر نفسه يف الثقافة
العربية واإلسالمية احلديثة واملعارصة التي تقاسمها تياران :تيار احلداثة والنهضة وتيار
االسترشاق.
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املهمة
الدكتور رمضان برهومي (جامعة الزيتونة – تونس) ،أشار فيها إىل األسئلة ّ
التي تطرحها العلوم اإلنسانيةّ ،
وأن ما تقدّ مه هذه العلوم هو من باب النظريات وليست
املقدّ سات؛ لذلك ال بد من التو ّقف عند عالقة املعرفة باملقدّ س ،هل هي من جهة احلقائق
التي تنتهي إليها أو املوضوعات أو املناهج؟

ويف نظره من املفرتض يف بداهة احلقائق ّ
السؤال يف نظر ّية املعرفة وصريورهتا
أن ّ
تنوع العلوم وتصنيفها عىل اعتبار املوضوعات
يقرتن عىل وجه الضرّ ورة بالنّظر والتّد ّبر يف ّ
من جهة تعاليها أو واقع ّيتها ومناهجها بالتّح ّقق يف مدى صور ّيتها أو ما ّد ّيتها ،وهو ما ال
يفيض إىل مرحلة تقدير النّتائج واحلقائق بتقدير درجة يقين ّيتها.

املعريف لتحقيق
السؤال
وأضاف الباحث :هذا ما يؤكّد احلاجة ّ
ّ
امللحة إىل حتديد زاوية ّ
االنتصارات العلم ّية التي تتوازى فيها املقدّ مات مع النّتائج ،وحتّى يتح ّقق االنسجام
السؤال يف عالقته بمقتضياته ّ
الذهن ّية واحلضار ّية من ناحية ،وحدود
والتكامل بني مرشوع ّية ّ
تنوع املوضوعات
فاعل ّية احلقائق املحمولة عىل علم من العلوم من ناحية أخرى يف سياق ّ
وأخريا أكد ّ
أن «أزمات املعرفة اإلنسان ّية ختتلف من سياق ثقايف إىل آخر ،ومن
واملناهج.
ً
مرحلة تارخي ّية إىل أخرى ،ويف حالة اشتغالنا عىل احلدود الفاصلة يف العلوم اإلنسان ّية بني
ّ
الشواغل والعوامل اإلنسان ّية ونسب ّية حقائقها من جهة ،وباملرجع ّيات املقدّ سة بام هي يقني
ال يتعارض مع الربهنة العلم ّية أو التّأويل ّية العرفان ّية ولكنّها يف هنايتها ليست سوى مقاربات
اعتقادي
أي متن
ّ
إنسان ّية يف حدود نسب ّيتها التي ال ترقى إىل املرجع ّية املقدّ سة يف انتساهبا إىل ّ
ال س ّيام يف سياق رؤية العقيدة اإلسالم ّية لصلة اإلنسان بالكون».

ﷺ أعامل اليوم الثاين

الرابع« :جتارب يف التأصيل الثقايف» ،وقد
يف هذا اليوم بدأت أعامله بمناقشة املحور ّ
ترأس اجللسة األوىل الدكتور حممد ضيف اهلل القطابري (رئيس جامعة عمران من صنعاء
اليمن) .وحتدّ ث فيها الدكتور حممد سعيد مهدوي كني (إيران) عن «التجربة اإليرانية:
أسلمة اجلامعات» ،حيث أشار فيها إىل االستقاللية التي متتّعت هبا اجلامعات بعد الثورة،
والتغيري الذي طال املناهج واملحتوى ،حيث «حصلت عىل هوية مستق ّلة عن املؤسسات
َفرد هذه املؤسسة يف مسار إنتاج العلوم اإلنسانية واالجتامعية
التعليمية األخرى يف إيران .وت ُّ
اإلسالمية ُيمكن أن ُيعترب حصيلة رؤيتها اخلاصة إىل البنية ،واملنهاج التعليمي ،وإىل املع ّلم
كمكونات أساسية مانحة هلوية هذه اجلامعة.»..
واملتع ّلم
ّ
بدوره حتدّ ث الدكتور أنور أبو طه (من فلسطني) ،عن جتربة املعهد العاملي للفكر
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شجع هذا املعهد عىل إنشاء
اإلسالمي ومرشوعه اخلاص بـ«إسالمية املعرفة» ،وكيف ّ
اجلامعات اإلسالمية ووضع املناهج التعليمية املنطلقة من الرؤية اإلسالمية ،والساعية
إلنتاج املعارف العلمية املتناغمة مع هذه الرؤية ،وقد أشار الباحث إىل مسامهة املعهد يف
إنشاء اجلامعة اإلسالمية يف ماليزيا وغريها من املعاهد املختلفة.

كذلك حتدّ ث الدكتور إبراهيم پور (من تركيا) عن التجربة الرتكية ،وكيف أ ّثر
التغريب عىل النظام التعليمي يف تركيا وما تركه من عواقب سلبية عىل املجتمع ،انطال ًقا
املهمة حيث تم تغيري املناهج
من املعطيات التارخيية ،كام استعرض بعض املحطات التارخيية ّ
التعليمية سواء أثناء حكم الدولة العثامنية ،وبعدها ما حدث يف تركيا احلديثة بعد قيام
الدولة العلامنية.

ومتابعة لعرض بعض التجارب يف التأصيل الثقايف عقدت جلسة جديدة ترأسها
الدكتور كلود الڤاريس (منسق مرشوع «حترير اجلامعة» من اهلند) .وقد قدّ م فيها الدكتور
لوتو بابوزيبوا (من أوغندا) ورقة بعنوان« :األفكار والتجارب األفريقية حيال تأصيل
العلوم» ،حيث أشار الباحث إىل أمهية إعادة تنشيط مجيع املواقع الثقافية والفكرية يف املجتمع
واللغات القومية ،بحيث يمكن للخرباء االجتامعيني واألكاديميني أن يعاجلوا إشكالية
التكنولوجيا والعلوم املالئمة وإقرارها كي يتعاملوا مع حتدياهتم الوجودية ،وحتويل هذه
العلوم خلدمة املجتمعات اإلفريقية.

أما الدكتور سيد فريد العطاس فقد تناول جتربة التأصيل يف جنوب رشق آسيا،
التحرر من االستعامر والعلوم املستقلة» حتدّ ث الباحث
فتحت عنوان« :النظرية اجلنوبية..
ّ
متحرر من االستعامر»،
عماَّ سماَّ ه «النظرية اجلنوبية» التي ُقدمت «كعلم اجتامعي مستقل
ّ
كام ناقش مفهوم «اجلنوب» كمفهوم إرشادي« ،لكنه أقرب إىل التشبيه أو إىل الرمز للتبعية
حمر ًرا من
الفكرية ،وهذا يؤ ّدي إىل فهم خاص ملعنى النظرية اجلنوبية بوصفها علماً اجتامع ًّيا ّ
االستعامر».

السادس« :دور اجلامعة يف التأصيل الثقايف»،
اجللسة األخرية عقدت ملناقشة املحور ّ
وقد ترأسها الشيخ الدكتور أكرم بركات (مدير مجعية املعارف اإلسالمية يف لبنان) ،وقد
حتدّ ث فيها الدكتور طالل عرتييس (من جامعة املعارف) عن «واقع العلوم اإلنسانية
يف اجلامعات العربية» .وقد حتدّ ث فيها عن «إشكاليات التعامل مع العلوم اإلنسانية يف
اجلامعات العربية»؛ إذ تبينّ من خالل متابعة ما كتب وما ُعقد من مؤمترات يف أكثر من
جامعة عربية أن هناك قاسماً مشرتكًا ،هو «األزمة» يف توصيف هذا التعامل مع تلك العلوم.
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وتعود هذه األزمة إىل تشكُّل هذه العلوم خارج السياق التارخيي واملجتمعي للمجتمع
العريب ،وتبعيتها للسوسيولوجيا الغربية ،وعدم الثقة بمناهجها يف فهم جمتمعاهتا ،من جهة،
واختصار عائد التعليم اجلامعي بفاعليته يف سوق العمل من جهة أخرى.

أما الدكتور حممد ضيف اهلل القطابري (من اليمن) فقد حتدّ ث عن «مناهج التعليم
اجلامعي والتأصيل الثقايف» داع ًيا إىل احتواء املناهج التعليمية عىل «أساسيات التأصيل
الثقايف ملحتوياهتا العلمية بالشكل الذي يضمن حتصني شبابنا وجمتمعاتنا العربية واإلسالمية
من خماطر االنحراف الفكري والغزو الثقايف يف وقت أصبح فيه التداخل الفكري والثقايف
بني الثقافات املختلفة أسهل ما يمكن.»..
بدوره حتدّ ث الدكتور حجاج أبو جرب (من مرص) ،يف ورقته عن« :العلوم اإلنسانية
يف خدمة املجتمع» عىل مفهوم «عرص بناء األمة» ،مستشهدً ا بـ«املفكّر املرصي أمحد لطفي
السيد ،املدير األول للجامعة املرصية اجلديدة يف عرشينات القرن العرشين ،إذ مل يذكر كلمة
(املجتمع) يف سريته الفكرية (قصة حيايت) ،يف حني وردت كلمة «األمة» يف سريته ثامنني
مرة .»..كام تناول الباحث بالتحليل والنقد إشكالية تقليد العلوم اإلنسانية ومناهجها
ونظرياهتا وأثرها يف النخبة الثقافية املرصية املتط ّلعة إىل بناء األمة.

وقد أهنى املؤمتر فعالياته بقيام رئيس جامعة املعارف بتوزيع دروع تكريمية عىل
املشاركني يف املؤمتر.
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الدكتورة سعاد نزاري*

 -رس��ال��ة دك��ت��وراه يف علم االجتامع

 جامعة  8ماي ،قاملة ،اجلزائر ،كلية العلوماإلنسانية واالجتامعية ،قسم علم االجتامع
 إرشاف :الدكتور نوالدين بومهرة -تاريخ املناقشة 19 :ديسمرب 2018م

ﷺ مقدمــة

ختصصاهتا االجتامعية
اجتهت العديد من الدراسات احلديثة بمختلف ّ
املؤسسات
واالقتصادية وكذلك السياسية نحو اجلامعة ،باعتبارها مت ّثل أكثر ّ
التعليمية استقطا ًبا للعديد من الظواهر االجتامعية ،ومع ما تعانيه الدول العربية
من مشاكل يف التنمية عىل كل املستويات ،ازدادت هذه األمهية؛ ألن اجلامعة
وحسب وظيفتها األساسية ،مؤسسة بحثية ،جتمع فيه الطلبة واألساتذة بصورة
منسقة ومن ّظمة من أجل حتقيق غرض التنمية املجتمعية.
ّ
* باحثة من اجلزائر ،الربيد اإللكرتوينsnezzari@ymail.com :
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خاصة ،مرحلة من الرتاجع أ ّثرت
لقد عاشت اجلامعات العربية عا ّمة واجلزائرية
ّ
وتطورها ،بالرغم من اإلصالحات اهليكلية والتنظيمية التي عرفتها
بشكل سلبي يف تقدّ مها
ّ
جتمع شعبي يقدّ م خدمات
خالل السنوات األخرية ،فام يقال عنها غري أهنا عبارة عن ّ
باملجان للطلبة واألساتذة ،فقد فقدت ذلك الربيق العلمي الذي من املفروض أن ينري درب
املجتمع وخي ّلصه من املشاكل املتعدّ دة التي يتخ ّبط فيها ،هذا التخ ّلف الذي تعيشه اجلامعة،
وحترك فيه الكثري من
حيرك يف نفسية كل باحث الغرية عىل هذه املؤسسة التي ينتمي إليهاّ ،
ّ
التساؤالت التي من املفروض أن يبحث هلا عن إجابات باعتباره عضو مشارك يف هذا
التنظيم بأي صفة كانت.

فواقع إنتاج املعرفة باجلامعة اجلزائرية ،وف ًقا ملا أكّدته نتائج الدراسات العلمية ،ال
يرقى إىل مستوى الطموحات املس ّطرة من طرف اهليئات الوصية ،لعل من أبرز العوامل التي
سامهت يف هذا الواقع بشكل مبارش إشكالية «احلوار الفكري» ،لقد عولج موضوع احلوار
كآلية للتواصل يف خمتلف أشكال العالقات اإلنسانية ،لكن كآلية لتطوير البحث العلمي،
مل َ
حيظ باهتامم واسع من قبل الباحثني والدارسني حسب علمنا ،رغم اهتامم اجلامعة بخلق
آليات للحوار الفكري من :ملتقيات ،مؤمترات ،ندوات ،..وغريها من األنشطة الفكرية
التي تعكس فلسفة اجلامعة نحو تبنّي احلوار كمبدأ حموري وأسايس يف العملية التعليمية
والبحثية ،باإلضافة إىل خمابر البحث العلمي ،التي تعترب من بني التنظيامت احلديثة عىل
مهمة إنتاج بحوث علمية نظرية
تتكون من باحثني ّ
مستوى اجلامعة ،والتي ّ
مؤهلني يتولون ّ
منها وتطبيقية ،فقد و ّفرت وزارة التعليم العايل الظروف املناسبة واملالئمة التي من شأهنا أن
تفرز نتائج علمية مرغوبة ومسطرة حتى تضيف للرصيد املعريف شي ًئا جديدً ا.

إن اعتامد اجلامعة عىل خمتلف اآلليات كمدخل لتطوير البحث العلمي ،لدليل عىل
وعيها بأمهية احلوار الفكري املؤسيس ودوره يف تطوير وإنتاج املعرفة العلمية ،وبالتايل
أصبح املوضوع يشكل بؤرة اهتامم الكثري من الباحثني يف جماالت متعدّ دة ،التي حتاول أن
تكشف عن العوامل املعيقة للحوار الفكري األكاديمي.
وبام أن األكاديميني هم املعنيني بالدرجة األوىل بمامرسة احلوار انطال ًقا من الوظائف
املتعدّ دة التي يضطلعون هبا كأساتذة وكباحثني ،كان ال بد من توجيه البحوث والدراسات
ملعرفة العوامل النفسية واالجتامعية التي تتحكّم يف طريقة ممارسة هذا األخري للحوار
الفكري داخل اجلامعة العلمية ،وكذلك البحث عن ديناميات اجلامعة العلمية ومدى
نتعرف إىل أي حدٍّ متارس هذه اجلامعة احلوار الفكري؛ ألن هذه التنظيامت
تفاعلها حتى ّ
واملؤسسات البحثية فكرة وجودها مرتبط بتطوير العمل البحثي اجلامعي.
ّ
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وملعرفة طبيعة احلوار الفكري داخل هذه اجلامعات ،ال بد من الوقوف عىل طبيعة
املنتوج الفكري وما قدّ مته هذه األعامل من إضافة علمية حقيقية ،لقد كشفت لنا التقارير
الدولية والعربية أن املعرفة العلمية والسوسيولوجية عىل وجه التحديد بالعامل العريب ،ال
تعكس حجم املوارد املخصصة للبحث العلمي.

املؤسسة البحثية األكاديمية من حتقيق إضافة للمعرفة العلمية يف
كنتيجة لعجز
ّ
امليدان السوسيولوجي ،مقارنة ما وصلت إليه السوسيولوجيا الغربية ،جاءت هذه الدراسة
التعصب كظاهرة أصبحت
معوقات احلوار الفكري ،بالرتكيز عىل
كمحاولة
ّ
للتعرف إىل ّ
ّ
خطرا عىل استقرار
خطرا حقيق ًّيا ،ليس عىل مستوى الفضاء اجلامعي فقط ،بل تشكّل ً
تشكّل ً
وأمن املجتمعات بصورة عامة.
التعصب الفكري عند الباحث األكاديمي،
وألمهية املوضوع ،ركّزنا يف دراستنا عىل
ّ
باعتباره أساس العملية البحثية .وإلنجاز هذا البحث قمنا بتقسيمه إىل مخسة فصول هي:

الفصل األول :حاولنا أن نضع القواعد األساسية للعمل ،وهي إشكالية الدراسة
وتوجهاته من خالل
تتضمنه من سؤال رئييس وأسئلة فرعية ،وقد حدّ دنا مسار البحث
بام
ّ
ّ
حتديد :األسباب الذاتية واملوضوعية الختيارنا للموضوع ،واالعتبارات التي تنبع منها
املرجوة منها ،ثم عرض مفاهيم الدراسة األساسية وبعض
أمهية الدراسة واألهداف
ّ
املفاهيم ذات العالقة من الناحية اللغوية ،االصطالحية واإلجرائية ،ومقاربة منهجية مت ّثلت
يف املنهج التحلييل النقدي ،واملنهج اإلحصائي.

الفصل الثاين :نحاول من خالل هذا الفصل ،الكشف عن قيمة احلوار إنسان ًّيا
وحضار ًّيا من خالل العنارص التالية :تضمن اجلزء األول من الفصل ،البحث عن احلوار
تطرقنا إىل احلوار من حيث،
الفكري والعالقة بني األنا واآلخر ،ولتجسيد هذه الفكرةّ ،
بعضا من الدراسات
معوقاته ،و ّظفنا ً
أمهيته ،أهدافه ،أنواعه ،آداب وأخالقيات احلوارّ ،
التي اهتمت بموضوع احلوار ومناقشتها ،ويف ختام هذا اجلزء طرحنا إشكالية من بني
اإلشكاالت التي يطرحها البحث حول العالقة بني األنا واآلخر ،وهي طبيعة العالقة بني
احلضارات من خالل طرح التساؤل التايل :هل هي عالقة رصاع؟ أم حوار؟ أم تعارف؟

أما اجلزء الثاين فيبحث عن ثقافة احلوار يف الفضاء اجلامعي ،وقبل ذلك نرجع إىل
التعرف إىل مصادر ثقافة احلوار ،لكن األهم
ثقافة احلوار يف الرتاث العريب اإلسالمي ،ثم ّ
التعرف إىل
معرفة مظاهر ثقافة احلوار لدى النخب العربية بمختلف الفضاءات العلمية ،ثم ّ
أمهية تعزيز ثقافة احلوار بالفضاء اجلامعي.

دور احلوار الفكري يف الفضاءات العلمية والبيداغوجية يف ترقية املعرفة العلمية

181

الفصل الثالث :حاولنا معاجلة موضوع اجلامعة العربية وإشكالية بناء املعرفة
السوسيولوجية ،من منظور إبستيمولوجي؛ ألن موضوع املعرفة العلمية من ضمن املباحث
األساسية يف فلسفة العلوم االجتامعية ،بحثنا يف اجلزء األول من هذا الفصل :املعرفة العلمية
األكاديمية (مفاهيم ونظريات) ،من خالل ماهية املعرفة العلمية ،أنواعها وطرق احلصول
عليها ،أهم الدراسات التي اهتمت باملعرفة العلمية اجلامعية ،ويف اجلزء الثاين منه حاولنا
نتطرق ألبعاد أزمة املعرفة العلمية السوسيولوجية ،والتي ترجع يف أساسها إىل أزمة يف
أن ّ
الفكر العريب ،والذي انعكس من حيث التطبيق عىل البحث السوسيولوجي بالعامل العريب،
تطور البحث العلمي،
ومعاجلة املوضوع سيكون عىل مستوى اجلامعة اجلزائرية ،بتتبع مسار ّ
تطور املعرفة السوسيولوجية باجلامعة اجلزائرية،
ومن خالل دراسة وأبحاث حول مستوى ّ
التطور.
يالحظ أن هناك إشكاالت عديدة تعرتض مسار هذا
ّ

تطور املعرفة السوسيولوجية
معوقات ّ
الفصل الرابع :ركّزنا يف هذا الفصل عىل ّ
نموذجا ،-وللبحث يف خبايا هذه الظاهرة ،و ّظفنا العنارص التي يمكنها
التعصب الفكريً
ّ
املتعصب
التعصب الفكري ،خصائص وسامت الفرد
توضح لنا بشكل أدق ماهية
أن ّ
ّ
ّ
التعصب الفكري ،البحث عن
التعصب الفكري ،دراسات حول
فكر ًّيا ،طرق مواجهة
ّ
ّ
التعصب يف الوطن العريب ،ويف اجلزء الثاين من هذا الفصل تعرضنا
عوامل انتشار ظاهرة
ّ
للتعصب الفكري.
املفرسة
ألهم النظريات
ّ
ّ
الفصل اخلامس :إلبراز أمهية احلوار الفكري يف ترقية املعرفة العلمية ،و ّظفنا نامذج
ألنشطة بحثية ،دولية ،عربية ،تتم ّثل يف :املؤمترات وامللتقيات ،مدرسة شيكاغو ،مدرسة
فرانكفورت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،املركز الوطني للبحث يف األنثروبولوجيا
خاصة فيام يتع ّلق
املؤسسات من نتائج إجيابية،
ّ
نظرا ملا ح ّققته هذه ّ
االجتامعية والثقافيةً ،
األمر بمدرسة شيكاغو ومدرسة فرانكفورت.
خيص احلوار الفكري األكاديمي ،فقد ارتأينا َّ
أن أحسن نموذج يمكن االستشهاد
وفيام ّ
به هو املؤسسة اجلامعية من خالل اإلنتاج العلمي ألفضل عرش جامعات وطنية ،ثم قدّ منا
نظرة حول أداء خمابر البحث يف ضوء الدراسات امليدانية ،باعتبارها من أهم اآلليات التي
أنشأهتا الوزارة لتفعيل وتطوير البحث العلمي األكاديمي ،ويف األخري مناقشة عامة لنتائج
الدراسة.

ﷺ أولاً  :إشكالية الدراسة

السامت احلضارية لإلنسان املعارص ،بل يعترب من أهم وسائل
يعدّ احلوار إحدى أبرز ِّ
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نظرا ملا يشكّله من أثر
التواصل الفكري والثقايف واالجتامعي التي تتط ّلبها احلياة املعارصةً ،
يف تنمية قدرة األفراد عىل التفكري املشرتك من خالل تبادل األفكار ونقل اخلربات واإلبداع
والتواصل مع اآلخرين والتفاعل معهم.

ومن هذا املنظور يشكّل احلوار ظاهرة صحية يف املجتمع وركيزة فكرية وثقافية،
يستطيع هبا الفرد أن يوصل أفكاره إىل اآلخرين باحلجة والربهان ،وعند النظر إىل أصول
احلوار ،نجد أنه وجد مع اإلنسان بل وجد قبل وجود اإلنسان وذلك ما جاء يف القرآن
الكريم من حوار املوىل عز وجل مع إبليس لعنة اهلل عليه عند خلق آدم َ { Cق َال َيا
ِ
نيَ ،ق َال َأنَا َخيرْ ٌ ِمنْ ُه
يس َما َمنَ َع َك َأ ْن ت َْس ُجدَ َلمِا َخ َل ْق ُت بِ َيدَ َّي َأ ْس َت ْكبرَ ْ َت َأ ْم ُكن َْت ِم َن ا ْل َعالِ َ
إِ ْبل ُ
ِ
ِ
َار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
نيَ ،ق َال َف ْ
يم}(((.
اخ ُر ْج من َْها َفإِن ََّك َرج ٌ

أيضا يف احلضارات اليونانية القديمة بمالمح متم ّيزة كام عند سقراط ،الذي
وجاء ً
أيضا،
اعتمد يف طريقته عىل طرح األسئلة واألجوبة ومناقشة اإلجابات عن طريق األسئلة ً
وحينام جاء اإلسالم سعى إىل حترير العقول من الوثنية وكان اهلدف الرئييس يف اإلسالم
تعمق اإليامن يف نفوسهم ورشح صدورهم.
وصول الناس إىل احلقيقة بالطريقة التي ّ

تطور املجتمعات البرشية يف جوانبها االقتصادية ،الثقافية ،السياسية ...إلخ
لقد أ ّدى ّ
إىل تع ّقد احلياة اإلنسانية ،وإىل ظهور أزمات دولية خمتلفة ،األمر الذي أصبح فيه احلوار
ملحة تفرضها الرصاعات احلضارية القائمة ،التي أفضت إىل ظهور أصناف خمتلفة
رضورة ّ
بتنوع أطرافها ،أهدافها ووسائلها واجلهات املرشفة عليها مثل( :حوار األديان،
من احلوار ّ
احلوار املسيحي اإلسالمي ،حوار احلضارات ،حوار الثقافات ،حوار شامل جنوب ،احلوار
العريب األورويب ،احلوار االجتامعي ،احلوار الفكري ...إلخ).

األمر الذي أ ّدى بالكثري من الباحثني إىل دعوة تقتيض ترقية احلوار باعتباره فلسفة
يف التفكري وأسلو ًبا يف التعامل مع اآلخرين يف كل املجاالت خاصة املؤسسات التعليمية،
أساسا بالتنمية ،ألهنا منتجة للعلم والفكر
ويف صدارهتا اجلامعة؛ ألن وجود اجلامعة مقرتن ً
ومؤسسة للحضارة اإلنسانية ،وقد حدّ دت القوانني الدولية رسالة اجلامعة يف التدريس
والبحث العلمي وخدمة املجتمع ،فهي مركز لتوليد املعرفة العلمية ،ومركز لإلشعاع
احلضاري.

املؤسسة اجلامعية اجلزائرية عىل خلق آليات لتفعيل حركة البحث العلمي،
عملت ّ
كامللتقيات والندوات واملؤمترات ،وخمابر للبحث العلمي ،هبدف ترقية ثقافة احلوار الفكري
((( سورة ص ،اآليات.77-75 :
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األكاديمي ،التي أثبتت فعاليتها عىل مستوى اجلامعات الغربية.

معوقات البحث العلمي ،يرى أن هذه القنوات
لكن هناك من الباحثني يف طبيعة ّ
احلوارية التي يطلق عليها فضاءات للحوار الفكري والنقاش العلمي اجلاد واهلادف،
حتولت هي كذلك إىل فضاءات للرصاع وإىل ساحة للمصارعة.
ّ

يصدر هذا السلوك من فئة يقدّ مون أنفسهم عىل أهنم مثقفو األمة ،بدليل طبيعة
املنتوج الفكري اهلابط الذي تنتجه اجلامعة اجلزائرية ،وهذا ما حدّ دته بعض املؤشرّ ات،
منها ما تقدّ مه التقارير العاملية وحتى العربية التي تصنّف اجلامعات وف ًقا ملنتوجها البحثي
النوعي وليس الكمي ،باإلضافة إىل حالة املجتمع الذي يتخ ّبط يف الكثري من املشاكل ،األمر
الذي استدعى من الباحثني والدارسني للشأن اجلامعي ،إىل البحث عن العوامل التي حتدّ
منافسا للمنتوج العلمي العريب والغريب.
متطورة يمكن أن تكون
من إنتاج معرفة علمية
ّ
ً

املعوقات
لقد أشارت األدبيات التارخيية إىل أن احلوار الفكري تعرتضه مجلة من ّ
التعصب الذي عرفته البرشية خالل تارخيها الطويل ،فقد حفظ لنا الشعر
من بينها ظاهرة
ّ
وسجل التاريخ حاالت ال حرص
التعصب القبيل والديني والطائفي،
العريب معلومات عن
ّ
ّ
التعصب ،ويف كل مرة تطل برأسها بأسامء وأهداف ورؤى جديدة تتناسب مع واقع
هلا من
ّ
متر هبا املجتمعات.
املرحلة التارخيية التي ّ

تعصب وعنف وإرهاب ،اصطبغت تارة
ففي التاريخ املعارص برزت حركات ّ
بالفكر االشرتاكي أو الشيوعي ،وتارة بالقومية والعنرصية ،وتارة بالصبغة الدينية إذ مل
يعد باإلمكان أن يتجاهل دعوات وحركات عنف مثل األلوية احلمراء يف إيطاليا ،وبادر
ماينهوف يف أملانيا ،وحركة أوم يف اليابان ،اجليش اجلمهوري يف إيرلندا الشاملية ،منظمة إيتا
املتطرفة يف
يف منطقة الباسك اإلسبانية ،حركة  17نوفمرب يف اليونان ،احلركات اهلندوسية
ّ
اهلند ،وبعض احلركات الثورية اليسارية يف أمريكا اجلنوبية ،ظهور العبودية يف أمريكا منذ
وشجع اإلنجليز حركة التمييز العنرصي
وحتولوا إىل عبيد،
نُقل اإلفريقيون إىل فرجينيا
ّ
ّ
املامثلة يف إفريقيا ،أما يف أملانيا فقد ظهرت النازية وهي التي تدعو إىل احتقار أي جنس غري
آري.

وهناك أمثلة أخرى ال بد من اإلشارة إليها منها عىل سبيل املثال :يف سنة 1995
شهدت بورندي ورواندا نزا ًعا أخذت شكل اإلبادة البرشية بني مجاعتني مها التوستي
التعصب الديني والطائفي ،وما
واهلوتو .ويف 1975م شهدت لبنان حر ًبا أهلية بسبب
ّ
التعصبي،
تعيشه الكثري من الدول العربية منذ سنوات من رصاعات خمتلفة بسبب الفكر
ّ
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والتطرف
مثلام حيدث يف كل من اليمن ،ليبيا ،سوريا ،العراق ...إلخ من مظاهر العنف
ّ
التعصب.
نتيجة النتشار
ّ

التعصب باعتباره مشكلة بحثية تستحق الدراسة من قبل علامء االجتامع
وقد ظهر
ّ
وعلامء النفس يف العرشينات من القرن املايض ،وتدرج تيار البحوث منذ الثالثينات إىل
غاية بداية األربعينات ،ثم عرف عدد البحوث منحى تصاعد ًّيا بعد احلرب العاملية الثانية،
التعصب ،ومعرفة أشكاله وأسبابه
إذ حاولت هذه البحوث الكشف عن أرسار ظاهرة
ّ
التعصب
ونتائجه ،التي تشمل خمتلف جوانب املجتمع وتؤ ّثر يف كافة أفراده ،عندما يصل
ّ
إىل درجات عالية يكون العنف والتدمري واخلراب هو هدفها ومرادها األسمى.

ومن هذه الدراسات عىل املستوى العريب ،والتي اهتمت باجلامعة كميدان للدراسة
وتشكّلت ع ّينة الدراسة من الطلبة واألساتذة مثل دراسة :يوسف زكريا إبراهيم الداعور
التعصب احلزيب لدى طلبتها ..من
«الدور الرتبوي للجامعات الفلسطينية يف مواجهة
ّ
وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية» ،ودراسة عيسى حممد األنصاري التي عاجلت موضوع:
«التعصب القبيل والطائفي يف جامعة الكويت» ،ودراسة حسني رسمك ومفيد عبد
ّ
التعصب لدى طلبة جامعة القاهرة» ...إلخ،
الرؤوف ،إذ هدف الباحثان إىل دراسة مظاهر
ّ
بالتعصب بالوسط اجلامعي عىل املستوى العريب والدويل،
وهناك دراسات عديدة اهتمت
ّ
ولكنها شبه منعدمة عىل املستوى الوطني.

ومن بني هذه اجلهود البحثية ما أسهم به علامء االجتامع مثل املدرسة االجتامعية يف
التعصب التي ترد كل يشء إىل تأثري املجتمع وأوضاعه وتقاليده ،وما املرء إلاَّ
تفسري ظاهرة
ّ
حيرك خيوطها املجتمع كام يقول دوركايم ،يف حني أن املدرسة املادية التارخيية تضع
دمية ّ
االعتبارات املادية كأساس لتفسري الظاهرة ،فمثلاً ترى أن الدوافع االقتصادية هي التي
تصنع األحداث وتغيرّ التاريخ.

خيص مسامهة بعض علامء علم النفس االجتامعي ما قدّ مته النظريات املعرفية،
فيام ّ
تؤكّد هذه النظريات عىل أمهية العمليات املعرفية التي حتدث لدى األفراد يف نشأة االجتاهات
التعصبية ونموها ،أما نظرية الرصاع بني اجلامعات فهي تركّز اهتاممها عىل معرفة متى وكيف
ّ
التعصبية يف جمتمع معينّ أو ثقافة مع ّينة أو مجاعة مع ّينة نتيجة أشكال الرصاع
تنشأ االجتاهات
ّ
املختلفة التي تنتج من تفاعل هذه املجتمعات.

ونظرا ألمهية املوضوع وخطورته الذي فرض نفسه عىل الواقع االجتامعي عىل
ً
التعصب
كل املستويات و يف كل املجاالت ،حاولنا أن نركّز يف دراستنا هذه ،عىل ظاهرة
ّ
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الفكري ،ألننا ونحن يف مرحلة اختيار موضوع األطروحة ،الحظنا ق ّلة الدراسات حول
التعصب الفكري.
ّ

التعصب األخرى،
اهتمت أغلب البحوث بدراسة أشكال
ّ
وعىل العكس من ذلك ّ
التعصب ،كان
كالديني ،احلزيب ،الطائفي ،واستكاملاً ملجهودات الباحثني حول موضوع
ّ
التعصب الفكري ،الذي نعتربه القضية األساسية يف دراسـة أي نوع
موجها نحو
ّ
اهتاممنا ّ
توجه سيايس ،حزيب ،أو ديني...إلخ ،فهو مصدر
من أنواع
التعصب ،فالفكر مصدر أي ّ
ّ
األزمات التي تتخبط فيها املجتمعات العربية ،فاملجتمعات اإلنسانية ارتقت وتغيرّ ت
عندما ش ّغل الفكر اإلنساين دواليب التفكري ،فانتقلت اإلنسانية بفضل عباقرة وعلامء يف
ختصصات خمتلفة إىل تغيري الرؤية للعامل املادي واإلنساين.
ّ

التعصب الفكري السمة املم ّيزة ألسلوب النقاش واحلوار بني أفراد النخبة
أصبح
ّ
ختصصنا وهو علم االجتامع،
ورفض فكر اآلخر وعدم قبوله االستامع إليه،
ونظرا ملجال ّ
ً
سنحاول مقاربة الظاهرة عىل مستوى املعرفة السوسيولوجية وما تعيشه هذه األخرية من
أزمات باجلامعة اجلزائرية .ومنذ السنوات األوىل مليالد علم االجتامع باجلزائر ،طرحت
إشكاليات عديدة حول وضعية علم االجتامع بالوطن العريب ،التي اهتمت هبا عدد من
املؤمترات العربية منها:
 مؤمتر أبو ظبي :نحو علم االجتامع العريب ،أبريل .1984 مؤمتر :أخالقيات البحث العلمي االجتامعي ،القاهرة 1995؟ ندوة :املامرسة السوسيولوجية يف اجلامعة اجلزائرية .2011 أعامل املؤمتر باجلزائر الذي تم انعقاده سنة  2012حول مستقبل العلوم االجتامعيةيف الوطن العريب.

مطروحا بحدّ ة ،رغم أنه مل يصبح مولو ًدا جديدً ا ،بل كرب
وحلد اآلن ال زال املوضوع
ً
ونضج إىل مرحلة يمكن اعتبارها كافية ألن يعتمد عليه يف معاجلة قضايا املجتمع الشائكة
واملرتاكمة ،هذا دليل واضح عىل أن أزمة علم االجتامع ال زالت خت ّيم بظالهلا عىل الساحة
خصصت هلذا املوضوع ملتقيات وندوات ومؤمترات سواء عىل املستوى
الفكرية العربيةّ ،
العريب والوطني ،نشطها أعمدة السوسيولوجيا بالعامل العريب ،للبحث يف عوامل األزمة.
تطور املعرفة السوسيولوجية ،فاألمر
ونظرا للتأثري السلبي
للتعصب الفكري عىل ّ
ّ
ً
حيتاج الكثري من البحث والتدقيق املوضوعي عن أسباهبا ومظاهرها؛ ألن املجتمعات
العربية مل تستطيع التخ ّلص أو حل جممل األزمات اخلطرية التي تعيشها.
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ومن هذا املنظور حاولنا بلورة إشكالية بحثنا يف صيغة سؤال مركزي عىل النحو
التعصب الفكري لدى الباحث االجتامعي يف ترقية املعرفة العلمية
أي حدّ يؤ ّثر
ّ
اآليت :إىل ّ
يف حقل العلوم االجتامعية؟
لإلجابة عن هذا السؤال حاولنا اشتقاق أسئلة فرعية متكّننا من اإلجابة عن هذا
السؤال املركزي وهي:
 ما هي البنية النفسو-اجتامعية واملعرفية لألستاذ اجلامعي املحدّ دة ملامرساتهاحلوارية الفكرية يف الفضاء اجلامعي؟
وتطور روح
 هل واقع املامرسة السوسيولوجية يف الفضاءات اجلامعية تنبئ بنموّ
احلوار البناء؟
التعصب الفكري يف ترقية البحث العلمي السوسيولوجي؟
 كيف يؤ ّثرّ
التعصب يف جمال البحث
 هل يسهم احلوار الفكري يف التخفيف من حدّ ةّ
السوسيولوجي؟

ﷺ ثان ًيا :أسباب اختيار املوضوع

يمكن اعتبار عملية اختيار موضوع بحث ،وخاصة ما يتع ّلق بأطروحة دكتوراه ،من
العمليات املع ّقدة جدًّ ا ،قد تتط ّلب من الباحث وقتًا وجهدً ا مك ّث ًفا ،حتى ال يقع الباحث فيام
بعد يف أخطاء منهجية قد تعيده إىل نقطة البداية؛ لذلك نرى أن يأخذ الباحث الوقت الكايف
ويوسع مشاوراته مع أساتذة وباحثني ،حتى يتفادى هذه االنزالقات أو السقطات التي
ّ
أوقعت الكثري من الباحثني.

منطلقنا األويل يف اختيار هذا املوضوع ،هو مالحظة يف بدايتها كانت تذ ّم ًرا وانتقا ًدا
جتسدت
لسلوك األساتذة الباحثني يف مواقف خمتلفة ،ثم ّ
تطورت الفكرة إىل مالحظة علميةّ ،
يف طرح أسئلة عديدة بني :ملاذا؟ وكيف؟

ومنه تو ّلدت لنا الرغبة الشديدة لدراسة هذا املوضوع انطال ًقا من األسباب الذاتية
واملوضوعية التالية:

نظرا ملا يم ّثله موضوع احلوار من أمهية كبرية يف
 -1حماولة لتلبية الفضول العلميً ،
احلياة اإلنسانية ،والذي أصبح منذ سنوات ،املوضوع األكثر تناولاً عىل املستوى العريب
والدويل نتيجة لعدة متغيرّ ات أمهها قضية العوملة وما تشكّله من آثار سواء كانت إجيابية أو
سلبية عىل الدولة القومية بكل أنساقها.
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 -2إن املتتبع للحوار والنقاش الفكري من خالل النشاطات واملناسبات العلمية
والبيداغوجية والندوات وحتى عىل شاشات التلفزيون ،يرى كيف تدور حلقات النقاش
كثريا ما يصل إىل مستوى السب والشتم ،األمر الذي أثار فينا
أو باألحرى اجلدال الذي ً
التعصب للرأي حيث كل طرف
والتعرف إىل العوامل الكامنة وراء هذا
الرغبة لالطالع
ّ
ّ
متمسك برأيه.
ّ
 -3ضعف وهشاشة وحمدودية مستوى ثقافة احلوار لدى النخبة ومثقفي األمة،
خاصة عىل مستوى الباحثني يف حقل العلم الذين ال حيتكمون للعقل واملنطق العلمي،
الذي من املفروض أن يكون احلكم والفاصل يف املواضيع العلمية والفكرية.

ﷺ ثال ًثا :أمهية املوضـوع

 -1تكتسب هذه الدراسة أمهيتها من طبيعة مادهتا البحثية النادرة وهي مسألة احلوار
والتعصب الفكري ،وأثرمها يف ترقية املعرفة العلمية وتدهورها.
الفكري
ّ

 -2وتكمن أمهية هذا املوضوع يف كون احلوار بكل أشكاله ،قيمة إنسانية ومعلم
وتطورها.
مغ ّيب من املعامل احلضارية الدالة عىل رقي اإلنسانية
ّ

نظرا لألمهية العلمية والبحثية التي يتم ّيز هبا املوضوع ،وما يمكن أن يقدّ مه من
ً -3
إضافة يف جمال البحث ،خاصة وأنه يركّز عىل أهم فئة مهنية التي تشتغل بالبحث العلمي،
والكل يدرك قيمة البحث العلمي يف تنمية املجتمع ،ألن امتالك املعرفة يعني امتالك القوة.
أيضا أمهية عىل املستوى االجتامعي ،ملا يقدّ مه من معارف
 -4يكتيس هذا املوضوع ً
ونظريات متكننا من ترقية الفكر احلواري داخل املجتمع حتى ال يقترص عىل أفراد النخبة،
فاحلوار عملية مطلبية اجتامعية بد ًءا من األرسة واملؤسسات بمختلف أنواعها ونشاطاهتا.
التعصب الفكري السلبية عىل سري عملية
 -5كام تكمن أمهية الدراسة يف تأثريات
ّ
البحث العلمي داخل الفضاءات العلمية والبيداغوجية ،وهذا التأثري انعكس عىل العملية
التعليمية ككل.

ﷺ راب ًعا :أهداف املوضوع

تضمنته فصول هذا
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق أهداف تم حتديدها وف ًقا ملا
ّ
البحث ،حيث خضع تقسيم فصول املوضوع إىل ما نو ّد معاجلته ،وما هي أهداف كل فصل
من الفصول ،وهذه األهداف هي:
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التعرف إىل قيمة احلوار إنسان ًّيا وحضار ًّيا ،وما هي املبادئ األخالقية التي حتدّ د
ّ -1
طبيعة العالقة بني األنا واآلخر.
التعرف إىل طبيعة احلوار الفكري الذي يم ّيز النخب العربية.
ّ -2

معوقات البحث العلمي بشكل عام ،والبحث السوسيولوجي
 -3التعرف إىل ّ
بشكل خاص.

 -4التعرف إىل واقع البحث السوسيولوجي باجلزائر ،من خالل خمتلف النشاطات
التي يقوم هبا الباحثون بالفضاءات اجلامعية
التعصب الفكري ومدى انتشاره باملؤسسة اجلامعية ،وما
 -5الكشف عن مظاهر
ّ
يشكّله من خطورة عىل النشاط الفكري للباحث السوسيولوجي.
التعصب الفكري والبحث السوسيولوجي.
 -6توضيح عالقة التأثري والتأ ّثر بني
ّ
التعصب الفكري.
 -7إبراز أمهية ودور احلوار الفكري يف احلدّ من
ّ

خامسا :منهج الدراسة
ﷺ
ً

حيدّ د أصحاب املنطق مفهوم املنهج يف أنه «فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار
العديدة ،إ ّما من أجل الكشف عن احلقيقة ،حني نكون هبا جاهلني ،أو من أجل الربهنة
عليها لآلخرين ،حني نكون هبا عارفني».

واملنهج بمعناه االصطالحي« :هو الطريق املؤ ّدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم،
بواسطة طائفة من القواعد العامة هتيمن عىل سري العقل وحتدّ د عملياته حتى يصل إىل نتيجة
معلومة»(((.

ربرات منطقية،
اعتمدنا يف معاجلة هذه الدراسة عىل منهج التحليل النقدي ،وف ًقا مل ّ
متنوعة هي :علم االجتامع،
مهها طبيعة املوضوع ،حيث تنتمي الدراسة حلقول معرفية ّ
أ ّ
علم النفس االجتامعي ،فلسفة العلوم ،نظرية املعرفة ،وهذه األخرية تبحث يف إشكاالت
إبستمولوجية متعدّ دة؛ ألن البحث يف طبيعة املعرفة ،ومصدرها وطرق احلصول عليها
ال زالت حمل نقد إبستمولوجي مستمر من طرف املفكّرين.
لقد أخذ النقد اإلبستمولوجي عىل عاتقه نقد اإلنتاج العلمي أو حتديد وضعية أي

((( عبد الرمحن بدوي ،مناهج البحث العلمي ،الكويت :وكالة املطبوعات ،ط ،1977 ،3ص ص.5-4
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علم ،كذلك إبراز ومعرفة األسس اإلبستمولوجية التي تنطلق منها العلوم ،يبحث عن
أيضا إىل نقد النظريات السائدة لفهم
تطور وتقدّ م العلوم ،كام هيدف ً
العوائق التي تعرتض ّ
الواقع؛ ألنه وليس من باب املبالغة أن الفكر النقدي ظهر إلحداث القطيعة مع الفكر
الدوغامئي واأليديولوجي ،فمن مم ّيزاته أنه ينطلق دائماً من احلارض ،وهو مستعد للتخليّ عن
أيضا فكر شكّاك؛ ألنه فكر يعرف جيدً ا أن الواقع
فرضياته إذا ما أثبت الواقع خطأها ،وهو ً
أكثر تعقيدً ا ،مملوء باملفاجآت واالنقطاعات.

انطلقنا يف حتليلنا ألزمة السوسيولوجيا العربية ،من إشكالية معرفية وهي أزمة
الفكر العلمي الغريب والعريب ،لكن األزمة مطروحة بأكثر حدّ ة عىل الساحة العربية؛ ألنه
تتوصل السوسيولوجيا العربية إىل إحداث ثورة معرفية حقيقية عىل مستوى
وحلد اآلن مل
ّ
املناهج واألدوات والنظريات ،فالدراسات والبحوث بالدول العربية ،ال زالت تعالج وفق
أسسها األوائل بالتحديد ما ح ّققته السوسيولوجيا الغربية ،األمر
أسس وقواعد علمية ّ
ختصصات العلوم االجتامعية،
الذي يستدعي توسيع عملية حوار فكري موسع بني خمتلف ّ
نتعرف إىل أسباب أزمة السوسيولوجيا
ألنه باحلوار العلمي اجلاد واهلادف فقط يمكن أن ّ
يقرها ويعرتف هبا أعمدة الفكر السوسيولوجي يف الوطن العريب وحتى الغريب،
العربية ،التي ّ
ختص السوسيولوجيا فقط ،فهي تنطبق حتى عىل املعارف الطبيعية والتقنية.
واألزمة ال ّ

وجه للفكر العريب انتقادات من طرف الكثري من املفكّرين ،أبرزهم :حممد عابد
ّ
اجلابري ،حممد آركون ،جورج طرابييش ،عيل حرب ،برهان غليون ...إلخُ ،يرجع كل
واحد منهم أزمة الفكر العريب إىل أحد العوامل ،منهم من ركّز عىل العوامل الثقافية،
وآخرون ركّزوا عىل عامل الرتاث ،ومنهم من اعترب الدين املتس ّبب الرئييس هلذه األزمة،
وكذلك العوامل السياسية ...إلخ.
ورغم هذه االنتقادات التي ترمجت يف أعامل فكرية ضخمة ،عىل غرار ما قدّ مه
اجلابري يف سلسلة مؤ ّلفات متحورت حول فكرة أساسية واحدة وهي (أزمة العقل العريب)،
إلاَّ أن الفعل املعريف للنخب العربية وباعرتاف تقارير عربية ودولية مل ِ
يرتق بعدُ إىل مستوى
اإلنتاج املعريف الغريب الذي يتّصف بالتجديد واإلبداع.

فنتج عن أزمة الفكر العريب ،أزمة الفكر السوسيولوجي ،حيث حاولنا احلفر عمي ًقا
يف جذور األزمة
أي حدٍّ
نتعرف إىل ِّ
بالتطرق للعديد من املسامهات العربية والوطنية ،حتى ّ
ّ
استطاع العقل العلمي للباحث السوسيولوجي أن يبحث أكثر يف عمق األزمة ،قليلة هي
الدراسات التي حاولت أن تبحث يف اجلانب اإلبستمولوجي للمشكلة.
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إن حتليل الوضعية احلالية لعلم االجتامع يف الوطن العريب ،تقودنا إىل طرحها عىل
للمؤسسة اجلامعية،
خيص اإلنتاج العلمي
املستوى
املؤسسات األكاديمية ،خاصة فيام ّ
ّ
ّ
املؤسسات أن حت ّقق
ومقارنتها بام تنتجه مراكز بحث عربية وغربية ،أين استطاعت هذه ّ
قفزة نوعية يف البحث السوسيولوجي؟ فكثرية هي امللتقيات والندوات التي طرحت أزمة
قادرا
علم االجتامع يف الوطن العريب ،يف حماولة إلعادة تأسيس علم االجتامع جديد يكون ً
بمناهجه وأدواته ونظرياته ،عىل ّ
حل مشاكل املجتمعات العربية املرتاكمة.
ربرات وجود هذه
لذلك ينطلق الباحثون يف نقدهم للمعرفة السوسيولوجية ،من م ّ
املعرفة ورشوط إنتاجها ،إذا كانت املعرفة بشكل عام عبارة عن شكل من أشكال التفكري
أي ّ
تطور املعرفة ،مر ُّده إىل تع ُّطل هذا الفكر يف إنتاجها ،فال
تأخر أو تراجع يف ّ
اإلنساين ،فإن َّ
يقترص البحث يف أزمة السوسيولوجيا عىل البحث يف إشكالياهتا املنهجية ونقد نظرياهتا ،بل
البحث عن الرشوط اإلبستيمية لقيامها ومدى وعي الفكر بواقعه إلنتاجها.
ٍ
حماولة لنقد املعرفة السوسيولوجية
لقد سبق وإن اهتم هبذا املوضوع علامء ومفكّرون يف
واخلروج بمنهج نقدي يسمح بتفكيك هذه املعرفة ومعرفة خلفياهتا النظرية وبالتايل إعادة
بنائها بام يتالءم والواقع الذي تدرسه(((.

ويضيف حممد عزت حجازي قائلاً « :إن النظرة التحليلية النقدية لواقع العلم تنتهي
وتطور ،وما زال هزيلاً ال يو ّفر مقوالت نظرية خصبة قادرة
يمر بأزمة ،فقد نشأ
ّ
بنا إىل أنه ّ
عىل اإلحياء بأفكار تعني عىل النامء والتجدُّ د ،ومناهج يمكن أن تقود إىل نتائج صلبة ،كان
وما زال منعزلاً ومغرت ًبا عن الواقع االجتامعي احلي.(((»...

لقد أرجع حممد عزت حجازي ،أزمة علم االجتامع إىل املشتغلني به ،وقد نتفق مع
هذه الرؤية ،التي حاولنا نحن بدورنا أن نركز عىل املشتغلني بعلم االجتامع بالتساؤل حول:
تطور حدّ ة األزمة؟
أي حدٍّ ساهم الباحث يف العلوم االجتامعية يف ّ
إىل ِّ

ولفهم طبيعة األزمة ،وباالعتامد عىل املنهج النقدي التحلييل ،نموذجنا الذي نقتدي
به حول أمهية النقد ودوره يف طرح اإلشكاليات الراهنة بصورة جديدة ومتجدّ دة ،هو
((( يوسف حنطابيل ،إشكالية السؤال السوسيولوجي يف الفكر العريب املعارص الواقع العريب بني مايض األنا
ختصص ثقايف ،كلية العلوم
وحارض اآلخر ..دراسة حتليلية نقدية ،أطروحة دكتوراه يف علم االجتامعّ ،
اإلنسانية واالجتامعية ،جامعة اجلزائر ( 1يوسف بن خدة) ،اجلزائر ،2008 ،ص ص.47-43
((( حممد عزت حجازي ،األزمة الراهنة لعلم االجتامع يف الوطن العريب ،نحو علم اجتامع عريب :علم
االجتامع املشكالت االجتامعية واملشكالت العربية ،بريوت  -لبنان :مركز دراسات الوحدة العربية،
ط ،1986 ،1ص .13

دور احلوار الفكري يف الفضاءات العلمية والبيداغوجية يف ترقية املعرفة العلمية
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نوجه النقد لطبيعة املنتوج الفكري
املدرسة النقدية املتم ّثلة يف (مدرسة فرانكفورت ) ،أن ّ
تطور فيها علم االجتامع
السوسيولوجي بالعامل العريب ،وذلك بتت ّبع املسارات التارخيية التي ّ
بالعامل العريب ،وهل و ّفقت املعرفة السوسيولوجية احلالية يف حتقيق نظرة تكاملية للظاهرة
االجتامعية بالعامل العريب.

ثم كان لنا أن نقارن بني وضعية السوسيولوجيا العربية ذات املنشأ الغريب،
بالسوسيولوجيا الغربية ذات املنشأ األصيل ،األمر الذي أ َّدى بنا إىل طرح السؤال التايل :هل
أ ّثر منشأ السوسيولوجيا بأدواهتا ونظرياهتا ومنهجياهتا ،عىل السوسيولوجيا العربية نظر ًّيا
وعمل ًّيا؟ وهي أحد اإلشكاليات التي طرحت وال زالت تطرح بشدة عىل املفكّر العريب،
وهل البدائل التي بدأت تأخذ طريقها يف االنتشار حلل األزمة وجدت لنفسها مؤيدين؟
وهل استطاع أصحاب هذا االجتاه أن يقدّ موا نظرية متكاملة مستوفية كل الرشوط التي
تؤسس فعلاً لسوسيولوجيا عربية حديثة؟
تبنى عليها النظريات العلمية ،أن ّ
لذلك نحن نطرح األسئلة التالية :إذا كنا نملك عقولاً فكرية منترشة عىل قدر شساعة
مساحة الوطن العريب ،أليس باستطاعتها تشخيص األزمة يف حماولة إلجياد حلول هلا؟ أم
وتوجهات فكرية معينة؟
تعصبي أليديولوجيات
ّ
أن هذه العقول هي األخرى تتم ّيز بفكر ّ

بتطور البحث العلمي،
األمر الذي قادنا أن نبحث يف موضوع
التعصب وما عالقته ّ
ّ
توجه أولاً للمشتغلني بالسوسيولوجيا حسب حممد عزت حجازي؛ ألهنم هم
فعملية النقد ّ
من يفكّر ويبدع ،ويربهن عىل أفكاره باألدلة والرباهني ،فالعملية تبدأ منه وتنتهي إليه ،قبل
نقد النظريات واملناهج واألدوات ،فاألزمة يف األصل تعود إىل أزمة الفكر العريب ورغم ما
طرح من مبادرات لفهم أزمة الفكر العريب ،نحن نظن أننا ما زلنا بعيدين عن التشخيص
احلقيقي لألزمة؛ لذلك فرض علينا أن نتحدّ ث عىل احلوار وكيفية إرساء ثقافة احلوار
وتعزيزها بني الباحثني واملفكّرين ،فا ّطالعنا عىل بعض احلوارات الفكرية بني قامات الفكر
العريب ،وجدنا أهنا تنتهي باخلصام والتجريح والتشكيك يف اهلوية الوطنية.
لذلك ال بد من تضافر اجلهود ،بمعنى توحيد الرؤى واالجتاهات عن طريق عملية
احلوار الف ّعال واجلاد بني املشتغلني يف حقل السوسيولوجيا؛ ألن االختالف يف وجهات
يؤسس لعلم اجتامع قادر عىل معاجلة مشكالت املجتمع العريب املرتاكمة
النظر ال يمكن أن ّ
والتي ازدادت تراكماً يف السنوات األخرية.
والباحث السوسيولوجي يشاهد املنظر من بعيد كغريه من الناس العاديني ،وخري
دليل ما تعيشه اجلامعة من مشكالت عىل مستوى البحث العلمي ،والباحثني منقسمني إىل
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رســائل جامعـية

يتفرج ألن الوضع عىل ما هو عليه
صنفني من هم من يندّ د دون أن يقدّ م حلولاً  ،ومنهم من ّ
ال يشكّل له قل ًقا معرف ًّيا.
لذلك فمعاجلة هذا املوضوع وفق املنهج النقدي التحلييل ،باالعتامد عىل مؤشرّ ات
خاصة بالبحث العلمي األكاديمي ،هو األنسب للكشف عن طبيعة احلوار الفكري بالفضاء
تطور املعرفة السوسيولوجية؟
أي حدٍّ يؤ ّثر
التعصب عىل مسار ّ
ّ
اجلامعي ،وإىل ِّ

تم توظيف املنهج اإلحصائي كمنج مساعد ،باعتباره منهج
ونظرا لطبيعة املوضوع َّ
ً
ّ
كمي ،بإمكانه أن يقدّ م لنا داللة توضيحية عن بعض املؤشرّ ات ،خاصة فيام يتعلق بواقع
ّ
البحث العلمي ،خاصة عىل مستوى البحث السوسيولوجي بالعامل العريب واجلزائري.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة*

مقالة يف التسامح

كيف نعطي التسامح قوة التخلق؟
الكاتب :زكي امليالد.
النارش :نادي القصيم األديب  -بريدة.
الصفحات 174 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
قضي�ة الكت�اب وأطروحت�ه -كما ي�رى املؤل�ف -تتح�دد يف رضورة النظ�ر إىل
التس�امح من كونه يتحدد يف نطاق املختلفني من جهة الدين ،إىل نطاق املتفقني من جهة
الدي�ن ،بع�د أن تأكدت حاجته يف س�احة املس�لمني ،وب�ات يف منزلة الضرورة امللحة،
بمعن�ى ترجي�ح أولويته يف النطاق الداخيل بني املس�لمني عىل النط�اق اخلارجي مع غري
املسلمني.
وهل�ذا الغ�رض ح�اول التع�رف على مفه�وم التس�امح يف املجالين األوريب
* تويرت@hasanhamadah :
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نظ�را وتطبي ًق�ا،
واإلسلامي،
ً
فحص�ا وحتليًل�اً ً ،
وص ًف�ا ونقدً ا ،فك�رة وخربة ،الس�تجالء مفهوم
التس�امح وإعطائه قوة املعنى عىل مستوى النظر،
وقوة التخ ُّلق عىل مستوى العمل.
وبشأن حمتويات الكتاب فقد جاء ترتيبها
على أس�اس تعاقب تط�ور مفه�وم التس�امح يف
األزمن�ة احلديث�ة ،مبتدئً�ا م�ن التجرب�ة األوربية
الت�ي جددت االهتامم هبذا املفهوم ودفعت الفكر
اإلنس�اين لتجدي�د التواص�ل مع�ه ،وص�ولاً إىل
املجالني العريب واإلسلامي وما حصل فيهام من
تطور وتراكم يف هذا الشأن.

كلمات من القلب
الكاتب :حممد أمحد العبيدان.
النارش :دار أطياف للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 150 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
حي�وي ه�ذا الكت�اب بين دفتيه نت�اج ما
كان يلقي�ه املؤل�ف على املصلين ليل�ة اجلمع�ة
يف املس�جد ،وق�د غل�ب على األس�لوب جانب
التوجيه واإلرش�اد من خلال الرتكيز عىل بعض
املوضوعات االجتامعي�ة واألخالقية والروحية،
وألن ما خيرج من القلب يدخل يف القلب -بتعبري
املؤلف -فقد سميت هذه الكلامت بـ«كلامت من
القلب».
ويبق�ى املس�جد جامع�ة معرفية واس�عة
األرج�اء وحديقة غنَّاء حتوي العديد من األزهار
ذات الروائح العبقة والفواحة ،والتي يمكن لكل
م�ن قصده أن ينال مما فيه م�ن معارف علمية مجة
ٍ
ون�واح متعدّ دة ،س�واء يف الفقه أم يف
يف جوان�ب

العقائ�د أم األخلاق واآلداب العامة ،باإلضافة
إىل اجلوان�ب االجتامعي�ة والرتبوي�ة ،مضا ًف�ا إىل
أنه س�وف يبحر يف عامل امللكوت مع اهلل س�بحانه
وتعاىل من خالله يف رحاب العشق واالنقطاع له
تعاىل.

إضاءة قلم :التعايش...
تأمالت وإضاءات

الكاتب :بدر العربي.
الن�ارش :اجلمعي�ة العامني�ة للك ّت�اب واألدب�اء -
سلطنة عامن.
الصفحات 187 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
جتمعت
يف مقدم�ة كتابه يق�ول املؤل�فّ :
ل�دي بعض البح�وث والدراس�ات واملذكرات،
ّ
منه�ا ما ُطب�ع ،ومنها ما حيت�اج إىل صياغة ،ومنها
فرأيت أن يكون هذا الكتاب يف حلقته
م�ا ينتظر،
ُ
األوىل من هذه السلس�لة حيوي اجلانبني :اجلانب
ّظ�ري ،ويش�مل بحثين قصريي�ن:
التّأملي والن
ّ
بحث التس�امح الفقهي يف س�لطنة عامن ،وبحث
الثقاف�ة العربي�ة واحلراك املجتمع�ي ،وركّزت يف
البحثين على اجلوانب املشتركة ،وس�بل حتقيق
النهض�ة التعايش�ية يف جمتمعن�ا الع�ريب ،والت�ي
تتجاوز حدود ال�ذات واإلثنية املغلقة ،إىل فضاء
اإلنس�ان والعامل املشرتك .وأما اجلانب الثاين فهي
مذكرات أو رحلات لتحقي�ق التعايش ومعرفة
اآلخر ،مع بعض املراجع�ات والتأمالت ،حيث
حي�وي الكتاب مذكرات الرحل�ة القم ّية -أي قم
يف اجلمهوري�ة اإلسلامية اإليراني�ة2017 -م،
ومذكرات الرحلة الكويتية 2018م ،ومذكرات

إصدارات حديثة

ح�ج 1435ه�ـ ،بجان�ب مق�ال أي�ام قليل�ة يف
القاهرة 2017م.
وبخصوص التس�امح الفقهي يف س�لطنة
عمان يرى املؤلف أن التجربة العامنية يف التعايش
والتس�امح م�ن أقدم التج�ارب اإلنس�انية ،فهي
ليس�ت ولي�دة الي�وم؛ ب�ل ه�ي عميق�ة االمتداد
يف التاري�خ العماين ،من�ذ بداية احلض�ارة ،وبداية
اإلنسان يف هذا البلد الطيب.
وه�ذا ال يعن�ي عدم وجود م�ا يعكّر هذا
التعايش ،ولكن غالبه كان بس�بب اخلالف القبيل
والس�يايس ،ومل يس�جل م�ا يعك�ر ذل�ك بس�بب
اإلثني.
اخلالف الديني أو املذهبي أو االختالف
ّ
ولظه�ور التعاي�ش والتس�امح كقيم�ة
جمتمعي�ة أس�باب على رأس�ها اجلان�ب الفقه�ي
املتس�امح يف اجلمل�ة ،وال�ذي وجد بيئة سياس�ية
حتتضنه.

التراث وأثره يف بناء
احلاضر وإبصار املستقبل
الكاتب :عبدالسالم رياح.
الن�ارش :املعه�د العامل�ي للفك�ر اإلسلامي -
األردن.
الصفحات 216 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
يتناول هذا الكتاب قضية الرتاث ،والتي
أبناؤها
َش� َغلت األ َّم َة اإلسلامي َة
فتف�رق ُ
كثيراَّ ،
ً
ٍ
ٍ
بخصوصها عىل م ِ
ف ُم ِ
تطرف يف
واق َ
تباينة ،ما بني ُّ
َ
قبول ِّ
كل ما جاء فيه ،بوصفه األمل يف بناء حارض
ٍ
وتط�رف مقابل يرفضه بحجة
األمة ومس�تقبلها،
ُّ
ِ
درجات
أنه
ٌ
ُ
التطر َفْي�نْ
س�بب ختلُّ�ف األمة .وبني ُّ
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من القبول والرفض.
الكتاب جهدً ا مقدّ ًرا يف ال َتنْبِيه عىل
وج�اء
ُ
ُّ
يس�تقل هبا الرتاث اإلسلامي يف
الوظائ�ف التي
وعر َض هلذه
بناء حارض األمة وإبصار مستقبلهاَ ،
الوظائف عن طريق ما تؤ ِّديه ثالثة مداخل يتكامل
فيه�ا البعد التارخيي واحلضاري واإلنس�اين؛ فقد
مقو ًما أساس� ًّيا أسهم يف حفظ وحدة
كان الرتاث ّ
األم�ة وأصالتها عىل مدى التاري�خ ،وكان قنطرة
للتفاع�ل والتداف�ع الثق�ايف واحلض�اري وميدانًا
وتأثريا،
تأث�را
للعالق�ات م�ع األم�م األخ�رىً ،
ً
وج ُّل الرتاث العريب اإلسالمي يدور حول الدين
ُ
وه�دى للعاملين ،فأخذ
اإلهل�ي الذي ج�اء رمح ًة
ً
بذلك وظيفتَه العاملية واإلنسانية.
وحقيق�ة األمر أن التراث حيتاج إىل إنقاذ
وغربلة ،وإىل دراس�ة اجله�ود التي تصدّ ت لنقده
وحماوالت اخرتاقه ،وإىل بيان مس�الك اس�تثامره
لتحصين األمة وأثره يف بناء املشترك اإلنس�اين،
وم�ن املؤم�ل أن تس�هم تلبي�ة ه�ذه احلاج�ات
يف تفعي�ل ِ
أث�ر التراث يف بن�اء احل�ارض وإبص�ار
املستقبل.

ال أحد ينام يف املنامة
الكاتب :نادر كاظم.
النارش :دار سؤال للنرش  -بريوت.
الصفحات 416 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
لي�س ه�ذا تارخيً�ا للمدين�ة وناس�ها
وأمكنته�ا وتياراهت�ا ومزاجه�ا فحس�ب ،بل هو
تاري�خ للتحوالت الكبرية الت�ي عرفتها البحرين
واخللي�ج عمو ًما .لق�د كانت املنامة ش�اهدة عىل
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م�رت هب�ا املنطقة من
كل ه�ذه التح�والت التي ّ
التوس�ع الربتغ�ايل واهلرمزي يف القرن الس�ادس
ّ
عرش حت�ى الطف�رة النفطي�ة منتصف س�بعينات
القرن العرشين ،وصعود تيار اإلسالم السيايس،
جرته
وتفاق�م معضل�ة اخللل الس�كاين ،وكل م�ا ّ
معها ه�ذه الطفرة من حت�والت هائلة يف اخلليج،
س�كانًا وأمكن�ة وأنظم�ة ونزع�ات وتوجه�ات
وع�ادات وأس�اليب حي�اة .وعلى الق�ارئ أن
حيّض�رّ نفس�ه لتط�واف واس�ع ،ورحلة س�تكون
ش�اقة ،لكنه�ا س�تكون ثري�ة ،وآم�ل ،فعًل�اً  ،أن
وجها لوجه
تكون ش�ائقة .وهي رحلة س�تضعنا ً
م�ع ذاك�رة ثرية ملدين�ة كانت ،يف يوم م�ن األيام،
مدين�ة العامل الت�ي كانت «للبرش م�ن كل الدنيا».
وهي ذاكرة ثرية بكل م�ا انطوت عليه من التنوع
والتس�امح وتقبل اآلخر والتحرر واالنفتاح عىل
العامل ،وعىل احلياة أولاً
وأخريا.
ً

التجديد يف على أصول الفقه

يف العرص احلديث بني النظرية والتطبيق
الكاتب :حممد فتحي حممد العرتيب.
الن�ارش :املعه�د العامل�ي للفك�ر اإلسلامي -
األردن.
الصفحات 512 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
تن�اول الكت�اب عل�م أص�ول الفق�ه
ومناهج�ه ومؤلفاته يف العصر احلديث ،بوصفه
ممثًل�اً للمنهجي�ة اإلسلامية يف التفكير ،فه�و
بمدارس�ه املختلف�ة منط�ق املس�لمني الفقه�ي يف
البح�ث واالس�تدالل ال�ذي يتج�اوز األح�كام
لينطلق نح�و دوائر النظ�ام .وإذا كان املس�لمون

منهجا،
القدام�ى مذ أنج�زوا مهمتهم ،فأبدع�وا
ً
وصنف�وا كت ًب�ا تق�وم عىل عل�وم ال�كالم واملنطق
والفق�ه؛ ليضبط�وا الفه�م وهي�دوا العق�ل نح�و
الس�بل اهلادية إىل معرفة األحكام ودوائر النظام،
فإن املس�لمني اليوم مطالبون بق�راءة واعية لتلك
املنجزات واملصنفات ليبنوا ألنفس�هم بنا ًء فكر ًّيا
حصينًا حيتمون به من عوادي الفكر التي أصابت
تراثنا بالكثري من الدخن.
وإذا كان عل�م األص�ول ه�و العلم الذي
ازدوج في�ه العق�ل والس�مع ،واصطح�ب في�ه
ال�رأي والشرع ،فأخذ من صفو الشرع والعقل
س�واء الس�بيل ،فال هو ترصف بمح�ض العقول
مبني عىل
ال�ذي ال يتلقاه الرشع بالقبول ،وال هو ٌّ
حمض التقليد الذي ال يش�هد له العقل بالتس�ديد
والتأييد ،ويعد جتديد النظر يف مؤلفاته ومصنفاته
يف العرص احلدي�ث رضورة رشعية وواقعية تتغيا
النه�وض باألم�ة م�ن مس�تنقع الرك�ود .تن�اول
الكتاب اجلهود األصولية حول املصادر واملناهج
بالتحلي�ل وال�دّ رس ،ووقف عىل أب�رز ما أنتجته
تل�ك اجله�ود م�ن إضاف�ات وإس�هامات نقلت
عل�م األص�ول يف العصر احلديث م�ن التجديد
يف الش�كل والصياغ�ة إىل التجدي�د يف املضم�ون
والصناع�ة .وذل�ك بإعط�اء املقاص�د الرشعي�ة
مكانته�ا الالئقة بعد اس�تيعاب املص�ادر وترتيب
املناه�ج وتطبيق القواعد .وإذا كان علم األصول
مي�دان العقول فه�و أبعد من ال ُّثري�ا ودونه خرط
القت�اد ،فإن اهلل تعاىل قد م ّي�ز بني الناس يف أرزاق
العق�ول ،كام م ّي�ز بينه�م يف أرزاق البطون ،وكان
منطل�ق الدراس�ة :ال تقل مل يرتك الس�ابق لالحق
شي ًئا ،بل قل :كم ترك السابق لالحق!
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حضارات ما قبل التاريخ
الكاتب :خزعل املاجدي
الن�ارش :الرافدي�ن للطباع�ة والنشر والتوزي�ع
 بيروت /منش�ورات تكوي�ن للنشروالتوزيع  -الكويت.
الصفحات 560 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
ينقس�م تاري�خ اإلنس�ان إىل مرحلتين
أساسيتني ،مها مرحلة ما قبل التاريخ التي تشغل
 %98م�ن تاري�خ اإلنس�ان ،ومرحل�ة العص�ور
التارخيية التي تشغل  %2من تاريخ اإلنسان.
وال ش�ك أن ه�ذا الب�ون الشاس�ع بين
حجم�ي املرحلتين ،زمن ًّيا ،هو الدافع األس�ايس
ٍ
بفض�ول إىل ه�ذا التاري�خ
ال�ذي جيعلن�ا نتط ّل�ع
الطوي�ل جدًّ ا لعص�ور ما قبل التاريخ الش�حيحة
املعلوم�ات ،والت�ي تب�دو مث�ل ٍ
لي�ل طوي�ل كان
اإلنس�ان غار ًق�ا في�ه يكاف�ح حتدي�ات ال�زوال
قياسا إىل العصور التارخيية القصرية،
واالنقراض ً
ولكن املزدمحة بأح�داث وحضارات كثرية حتى
يومنا هذا.
عص�ور م�ا قب�ل التاري�خ هي ،ببس�اطة،
عصور ما قبل الكتابة منذ أن ظهر اجلنس البرشي
ألول م�رة على وج�ه األرض قبل ح�وايل 2.5
مليون س�نة ،فه�ذا عمر عص�ور ما قب�ل التاريخ
وعلين�ا أن نتخيل كم هي املهمة صعبة وعسيرة،
لكن علماء اآلثار ،الذين عمل�وا بدأب متواصل
ألكثر م�ن قرنني من اآلن ،اس�تطاعوا أن يعطونا
فك�رة عام�ة جي�دة ع�ن ه�ذه العص�ور ،وبذلك
نكون ق�د متكنا من فهم الطريق�ة التي عاش فيها
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أسلافنا البرش القدماء عىل ه�ذه األرض وكيف
أوصلوا األم�ور إىل عتبات التاري�خ الذي بدأ يف
سومر يف حدود  3200ق.م.
تكاد مكتبتنا العربية تكون فقرية جدًّ ا ،يف
هذا املج�ال ،إذ ال تكفي بضع�ة كتب موضوعية
عن ه�ذه العص�ور لس�د النق�ص يف معرفتنا هلا،
فضًل�اً ع�ن ك�ون أغلب ه�ذه الكت�ب أصبحت
قديم�ة ومل تعد صاحلة لوصف تط�ورات علم ما
قبل التاريخ ومكتشفاته احلديثة.
توزعت يف
يذك�ر أن صفح�ات الكت�اب ّ
تس�عة فص�ول مش�فوعة بالص�ور واملخطط�ات
واجلداول التي توضح مادة ذلك الزمن الطويل.

أصول تزكية النفس وتوعيتها
الكاتب :حممد باقر السيستاين.
النارش :دار املؤرخ العريب  -بريوت.
الصفحات 345 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2018 – 1م.
ي�رى مؤل�ف الكتاب الس�يد حمم�د باقر
السيس�تاين أن لتزكي�ة النف�س وتوعيته�ا دعائ�م
وأصولاً ثامنية ،هي عىل اإلمجال:
األول :التحيل بروح احلكمة يف احلياة.
الث�اين :قوة العقي�دة بأص�ول الدين التي
مت ّثل حقائق الوجود الكربى ورسوخها.
الثال�ث :االطلاع على أصول س�نن اهلل
س�بحانه وتع�اىل يف ه�ذه احلي�اة الظاه�رة منه�ا
والباطنة ،للتعامل احلكيم معها بالعمل عىل وفق
سنن السعادة دون الشقاء.
الراب�ع :معرفة اإلنس�ان بنفس�ه والس�نن
النفس�ية حتى يتمكن من س�وقها عىل وفق س�نن
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الرش والشقاء
الس�عادة سو ًقا راش�دً ا ،وحيذر نمو ّ
فيها.
اخلامس :معرف�ة الفضائل والرذائل التي
ه�ي الس�نن التفصيلي�ة الواضحة للخير والرش
والوق�وف على آثاره�ا حتى يك�ون ذل�ك ممهدً ا
وحافزا إىل حتصيل تلك وجتنب هذه.
ً
السادس :اتباع الس�نة واجتناب البدعة،
تب ّينً�ا للس�نن التفصيلية فيام تش�ابه األم�ر فيه عىل
العقل ،فينبغي أن هيتدي فيه بالرشع.
الس�ابع :رقابة اإلنس�ان عىل نفسه ليكون
ق ّيًم�اً عليها بني تناقض مقتضياهت�ا وتضاد جهاهتا
فيأمن خداعها ويضمن صواهبا.
الثام�ن :تربي�ة النف�س على األعمال
الصحيح�ة ،وجتنّ�ب األعمال اخلاطئ�ة ،وتنمي�ة
القيم الفاضلة ،وإجياد امللكات املساعدة ،وإرساء
املشاعر املساندة ،وتكوين العادات الصحيحة.

يكمل بعضها اآلخر ،نجده قد عدّ لإلنس�ان
التي ّ
إهل�ي وآخ�ر يميل
فثم�ة ُب ْع�د ّ
ُبعدي�ن متفاوتينّ :
للرذيل�ة .وأكّ�د يف مواض�ع أخرى م�ن نصوصه
التي تدرس فلس�فة التاريخ واإلنس�ان بأن هذين
ال ُب ْعدي�ن تبل�ورا اجتامع ًّي�ا يف هابي�ل وقابي�ل،
ولش�خصية قابيل ثالثة جوانب :املال والس�لطة
واخل�داع .لقد م ّثل الثال�وث يف احلياة االجتامعية
أحد أهم املحاور يف مهوم رشيعتي وآالمه وقلقه،
جتس�دت -حس�ب تعبيره -يف االس�تثامر
وق�د ّ
واالس�تعامر واالس�تبداد .يق�دّ م رشيعتي ثالوث
«العرفان واملس�اواة واحلر ّية» ،ليقابل به الثالوث
ليقوضه.
آنف الذكر ّ
خصه
ن�ص
قصيص ّ
أما املق�ال الثاين فهو ٌّ
ٌّ
جمرد
رشيعت�ي بالطفول�ةّ ،
ون�وه قب�ل رسده بأنّ�ه ّ
مترين للبدء بمخاطب�ة األطفال بالقضايا الفكر ّية
نصه البس�يط هذا قراءة
ضمن يف ّ
واملصري ّية ،وقد ّ
ممي�زة وملفت�ة عن «التوحي�د» ،مقدّ ًم�ا خطا ًبا قد
يمك�ن اعتامده يف أدب الطفول�ة كام أراد رشيعتي
ذلك.

الكاتب :عيل رشيعتي.
النارش :الرافدين  -بريوت.
الصفحات 150 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
ه�ذا الكت�اب الصغير حي�وي بين دفتيه
الصراف ،ويق�ول يف
مقالتين ترمجهما حس�ن
ّ
مقدمته عنهام:
يقدّ م رشيعتي يف مقاله املعنون( :العرفان،
املساواة ،احلرية) ب ُل ٍ
غة ميسرّ ٍة النواة األوىل ملرشوع
ّ
والتطور لو سمحت
فكري كان ُيراد له االنتش�ار
ّ
ّ
األق�دار .باالطالع عىل س�ائر نص�وص رشيعتي

اإلسالميون العرب

ثالوث العرفان واملساواة واحلرية
واحد وأمامه أصفار إىل ما ال هناية

متاهات البحث عن هوية قومية جديدة لإلسالم
الكاتب :حسام كصاي.
النارش :الرافدين  -بريوت.
الصفحات 182 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2017 – 1م.
يفرتض املؤل�ف أن تكون هذه الدراس�ة
فري�دة وجديدة للقارئ الع�ريب ،ويذكر أنه حدد
فيه�ا مفاهيم ُمثرية للجدل تب�دو أهنا خارجة عن
تفكري اإلنسان العريب ،وقصد هبا قضية «اإلسالم

إصدارات حديثة

القومي» يف البيئات العربية املعارصة بكل حيثياهتا
وإرهاصاهت�ا ...وماهيته ،وهويت�ه ...اعتقا ًدا منه
بأمرين خطريين حول قضية اإلسالم:
األول :أن اإلسلام يتع�رض ألزم�ات
ومنعطف�ات تارخيية خطيرة ،وال يمكن جتاوزها
ب�دون العرب والعامل القومي (القومية العربية)
كمس ّلمة إهلية وتارخيية وبرشية.
الثاين :أن هؤالء العرب أنفسهم هم سبب
انحطاط اإلسالم وتر ّديه هبذا الشكل ،فمن هدم
حضارة اإلسلام هم املس�لمون دون األجانب،
أو هم من ساعد عىل التهديم واملساطحة املجانية
للقي�م الديني�ة (الروحي�ة والرمزي�ة) ،وأخ�ص
بالذكر منهم العرب حتديدً ا!
ويؤك�د املؤل�ف أن اإلسلاميني الع�رب
رس�موا صورة «ناصعة الس�واد»! ع�ن انحطاط
القي�م النبيلة لإلسلام وللمس�لمني عمو ًما ،فلام
حي ّققوا أس�س دولة عربية حقيقية باملعنى الش�ائع
واحلدي�ث ،مثلام نجح�ت تركيا وإي�ران وماليزيا
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وغريه�ا يف بن�اء منظوم�ة إسلام قوم�ي خ�اص
بمحيط قوميتها.
يذكر أن الكتاب جاء يف سبعة فصول عىل
النحو اآليت:
الفصل األول :اإلسالم العريب :مقدمات
يف اهلوية والسرية التارخيية.
الفصل الثاين :قومية اإلسالم :تعريب أم
تغريب؟
الفص�ل الثالث :الدول�ة الطائفية :الدين
والسياسة واحلركات اإلسالمية.
الفصل الرابع :اإلسالم العريب :التطرف
وحماوالت أسلمة اإلرهاب وتعريبه.
الفص�ل اخلام�س :جدلي�ة الدين�ي
والسيايس يف رؤية اإلسالم املعارص.
الفصل الس�ادس :اإلسالم الطائفي :نقد
اإلسالم السيايس باإلسالم.
الفصل الس�ابع :النظام السيايس العريب:
خيارات القومية العلامنية والدينية املتطرفة.
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صدق الله العلي العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء ال َّله وقدره ،وبمزيد من الحزن واألسى؛ تتقدَّ م مجلة

الكلمة بأحر التعازي وصادق المواس�اة إلى علم�اء األمة ومفكريها ومثقفيها،
وإلى عائلة الفقيد الكبير األديب الس�يد حسن العوامي رحمه ال َّله تعالى ،عضو

الهيئ�ة االستش�ارية للكلمة ،الذي رح�ل عن دنيانا بتاري�خ  25جمادى اآلخرة

1440هـ.

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

فسيح جناته ،ويلهمنا جميع ًا الصبر والسلوان.
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