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يشترط يف املادة املرسلة الشروط التالية:
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أن تلتزم قواعد البحث العلمي واألعراف األكادميية بتوثيق املصادر
واملراجع بذكر البيانات كاملة .مع حتقق املوضوعية واملنهجية واملعاجلة
العلمية.
ختضع املادة املرسلة للنشر ملراجعة إدارة التحرير.
ال تعاد املواد اليت ترسل إىل املجلة وال تسترد ،نشرت أم مل تنشر .وال
تلتزم املجلة إبداء أسباب عدم النشر.
للمجلة حق إعادة نشر املواد املنشورة منفصلة أو ضمن كتاب ،بلغته
األصلية أو مترمجًا إىل لغة أخرى ،من غري احلاجة إىل استئذان
صاحبها.
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إثارة النعرات الطائفية أو العصبية أو الفئوية وكل ما ميس الوحدة
والتضامن اإلسالمي.
عبر بالضرورة عن
عبر عن وجهة نظر صاحبه وال ُي ِّ
ما تنشره املجلة ُي ِّ
وجهة نظر املجلة.
تستقبل املجلة املواد يف خمتلف أبواهبا ،الدراسات ومراجعات الكتب
وتغطية الندوات ومناقشات األفكار املنشورة.
نلفت أنظار السادة الكتّاب والباحثني إىل أفضلية إرسال إسهاماهتم
على بريد جملة الكلمة اإللكتروين ،وهو kalema@kalema.net
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هـــذا الــعــدد
ال زالت مسائل التجديد الديني واحلضاري حتتل صدارة االهتامم يف ساحة

الفكر اإلسالمي املعارص ،وتستقطب عناية رشحية كبرية من املشتغلني بدراسة الظاهرة

وختصصاهتم الفكرية واألكاديمية ،ليس عىل مستوى
اإلسالمية عىل اختالف مشارهبم
ُّ

العاملني العريب واإلسالمي فحسب ،وإنام عىل املستوى العاملي تقري ًبا ،بعدما تعوملت
الظاهرة اإلسالمية وأصبحت يف صلب اهتامم العامل.

و ُت َعدُّ مسائل التجديد الديني واحلضاري من صميم اهتاممات جملة «الكلمة»،

وعرفت هبذا االهتامم ومت َّيزت به ،وم َّثلت رافدً ا من روافد التجديد الديني واحلضاري

يف ساحة األمة ،وظهر هذا االهتامم وجتلىَّ يف مجيع أعداد املجلة تقري ًبا ،وع ًيا منا برضورة
فعيل.
قويل إىل َه ٍّم ٍّ
حتويل التجديد الديني واحلضاري من َه ٍّم ٍّ

ويف هذا السياق يأيت ملف هذا العدد املوسوم بعنوان( :التجديد الديني واحلضاري:

وسؤال التسامح) ،من إعداد الباحث املغريب الدكتور حممد النارصي ومشاركة جمموعة

من الباحثني املغاربة من الوسط األكاديمي ،قدَّ موا مقاربات متعدِّ دة تناولت التجديد

الديني واحلضاري :وسؤال التسامح من مداخل فكرية ومقاصدية وتارخيية ،استنا ًدا إىل

تطبيقات قديمة وحديثة ومعارصة.

شاكرين هلم هذا اجلهد ،ومقدِّ رين هلم هذا اإلسهام ،آملني أن يتواصل هذا التعاون

مرحبني باألعامل واملل َّفات اجلديدة القادمة ،داعني لنا
الفكري ويستمر مع «الكلمة»ِّ ،
وهلم بالتوفيق والسداد.

الكلمة األولى

ق ن ف
ة
ة
ة
ض
ا لكلم� ب�عد رب�ع �ر �� ..ي� ح��ر� ا لكلم�
الدكتور وائل أمحد خليل الكردي*

عندما كتب الروائي البارز ثورنتون وايلدر ( )Th. Wilderروايته
العبقرية (جرس سان لويس ري) ،وأورد يف افتتاحيتها الوقائع التالية« :يف ظهر
يوم اجلمعة الثاين عرش من شهر يولية سنة 1714م اهنار أمجل جسور بريو
اهلوة العميقة من حتته ...كان
وأد َّقها صن ًعا ،وقذف بخمسة كانوا يعربونه إىل َّ
الناس يعتقدون أن اجلرس ٍ
باق إىل األبد ،ومل يدر يف خلد أحد أنه يمكن أن ينهار
يو ًما ما ...وكان وجود ذلك الراهب الفرنسسكاين يف مكان احلادث عند وقوعه
مصادفة عجيبة ،تكاد توحي بأن ورائها قوة واعية ...ولو كان غريه يف مكانه
هلنَّأ نفسه يف رسور خفي ،إذ أفلت من املوت وهو عىل قيد خطوات منه .ولكن
الذي طاف برأسه كان شي ًئا آخر :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 املفاجئ.
ٍ
لسنَّة
جمرد مصادفة ،أم أهنام ختضعان ُ
وعندئذ نعلم أن كانت حياتنا ووفاتنا َّ
م َّطردة ال تتخ َّلف .وبينام كان هؤالء اخلمسة هيوون من حالق ،عقد الراهب
* باحث من السودان ،نرش العديد من األبحاث يف جملة الكلمة ،الربيد اإللكرتوين:
wailahkhkordi@gmail.com
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الكلمة األوىل

رس مرصعهم .وبدا له أن الوقت قد
عزمه عىل أن يبحث يف خفايا حياهتم ،ليكشف عن ِّ
ٍ
حان لتأخذ الفلسفة الدينية مكاهنا بني العلوم احل َّقة .وكان هذا أمر يراوده منذ أمد طويل،
ولكن التجربة كانت تنقصه ...أما اهنيار اجلرس فإنه تدبري إهلي حمض يقدّ م للباحث حقلاً
أخريا من أن يكشف عن إرادة اهلل يف صورهتا اخلالصة».
مثال ًّيا للتجربة ،يمكّنه ً

يمر عليه الناس بمحض انفعاالهتم
فهكذا كان القصد من كل هذا أن َّ
يتحول كل ما ّ
مرور العابرين باستمرار غري املتو ّقفني فال يأخذون منه إلاَّ ما علق بوجداهنم من أثر ،إىل
مكونات اخلربة
مادة للوعي واملنطق وصياغته ،عىل شدَّ ة صعوبة البحث فيه،
كمكون من ِّ
ِّ
التطور احلضاري واملجتمعي.
مكونات أخرى عىل مدى
ُّ
املعرفية لدى اإلنسان تُبنى عليها ِّ
حيول القدر واملصري واملوت إىل
وبالنحو ذاته جعل كاتب الرواية بطل روايته جيتهد يف أن ِّ
مادة للبحث يف أزمة معرفية إنسانية تبدأ بالسؤال (ربام كان مصادفة) وتنتهي بالسؤال (ربام
كان قصدً ا).

إن األزمة املعرفية اإلنسانية يف عاملنا العريب واإلسالمي كانت هي (جرس سان لويس)
ليتحولوا إىل مادة للبحث ،وكان الباحث الذي رأى يف ذلك
الذي انقطع وألقى بمن فوقه
َّ
ما ال يراه العموم من الناس هو جملة (الكلمة) .فلقد قامت عىل حتويل مناطق التفاعل
اإلنساين الفكري والثقايف إىل مادة للوعي ،ومرج ًعا للرتاكم املتصاعد للخربة املعرفية للعقل
يف اإلقليم العريب اإلسالمي.

فبعد مشوار طويل قطعته املطبوعات الفكرية العاملية ،وأرست األدبيات العامة
أي إصدارة تسري عىل هذا السياق أن َّ
تتوخاها ،برزت بعض
األساسية التي وجب عىل ِّ
املجالت العربية التي حاولت حتقيق هذه األدبيات يف عاملنا العريب واإلسالمي بام يوافق
طبيعة وعقل وطريقة حياة شعوبنا منذ أخريات القرن التاسع عرش والقرن العرشين،
فكانت املرحلة األوىل هي مرحلة امليالد مع مطبوعات هنضت بوعي ذلك العرص مثل
جملة (املقتطف) ،ولتستمر اإلصدارات املحلية ذات القوة والتأثري نحو مرحلة النهضة يف
منتصف وأخريات القرن العرشين مع إصدارات مثل جملة (العريب) وجملة (الدوحة) وجملة
(الفيصل).
ثم تأيت مرحلة الرشد منذ مطلع األلفية الثالثة ،القرن احلادي والعرشين ،مصحوبة
بالكثري من املتغيرِّ ات الفكرية العاملية واإلقليمية واألزمات اإلنسانية واالجتامعية التي مل
أي بادرة تدَّ عي لنفسها القدرة عىل
كبريا أمام ِّ
يشهدها من كانوا قبلنا ،وقد شكَّلت حتدِّ ًيا ً
قيادة احلراك الفكري عىل شكله اجلديد ودرجته البالغة التعقيد.

الكلمة بعد ربع قرن ..يف حضرة الكلمة
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هنا كان هذا الدور ملجلة (الكلمة) التي هنضت بدورها يف هذا احلراك الفكري اجلديد
ملقررات عرصنا بكل ما فيه من تيارات ومذاهب واجتاهات ورؤى .وليس
باستيعاب كامل ّ
أيضا عىل مستوى رسم املستقبل وفتح الطريق لغد جديد.
فقط عىل مستوى الراهن ،بل ً
للرقي والتجاوز لعامل أفضل إنام يبدآن بالوعي كعامل حاسم يف
فإذا كان املنطلق احلاسم ُّ
ذلك ،فإن هذا الوعي بدوره يبدأ حتماً بالكلمة .ولعله من أجل ذلك كانت التسمية ملجلة
(الكلمة).

لقد نجحت جملة (الكلمة) كمجلة فكرية عربية رائدة عىل مدى مخس وعرشون عا ًما.
وهذا النجاح إنام يم ّثل أحد العالمات البارزة يف اخلربة العامة للنرش املعريف  -الثقايف املؤ ّثر
واملثمر يف عاملنا العريب واإلسالمي .وليس ّ
أدل عىل ذلك من االنتشار الواسع والتداول
العريض هلا مرش ًقا ومغر ًبا.
ييل:

ثمة شهادة جمروحة يف حق جملة (الكلمة) ،فإن ذلك يكون بنا ًء عىل ما
ولو جاز لنا َّ

أول :أسهمت جملة (الكلمة) بام ينرش فيها من أوراق ومقاالت نوعية وذات
موضوعات بالغة األمهية يف احلفاظ عىل احلالة الوجدانية والعقلية لألمة ككيان واحد ممتد
ومتعدّ د األبعاد ،وهذا ثابت من خالل استثامر الكتَّاب ذوي القدر العلمي فيها من كا َّفة
أقطاب العامل العريب واإلسالمي.

التوجهات املذهبية التي
ثان ًياُ :و ِّفقت جملة (الكلمة) إىل اجلمع بني شتَّى رضوب
ُّ
تُؤ ِّلف أوجه التفاعل الفكري لألمة ،مما يعني إمكان التناسق والتوافق عىل أساس ما هو
بعضا ،ويسدُّ بعضه ثغرات بعض،
مشرتك بينها ،وأما ما هو خمتلف فإنه يكمل بعضه ً
فأحسب أن هذه هي الفلسفة الكلية للمجلة.

ثال ًثا :تزكية اخلطاب النقدي البنَّاء الذي يؤ ّدي إىل مزيد من الوعي بالذات والوعي
باآلخر عىل الصورة اإلجيابية ،كان هو من األغراض األساسية التي ح َّققتها جملة (الكلمة)
عىل النحو املنهجي التطبيقي.

راب ًعا :ارتبط التحقيق الناجح لرسالة جملة (الكلمة) وفلسفتها عىل مدى اخلمس
وعرشين سنة من عمرها باالختيار النوعي .والدقيق للكادر القائم عىل أمر إعدادها
وتصميمها وإخراجها وحتكيم موضوعاهتا .ثم من جانب آخر ،عىل النظام اإلداري القوي
الذي سارت عليه األعامل يف املجلة .ثم من جانب ثالث ،عىل كون حتريرها يف يد من أنشأها
وصاحب اهلم األول فيها وراسم رسالتها السامية ،حيث عهدنا دو ًما أن نجاح املرشوعات
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الكلمة األوىل

اخللاَّ قة واستمرارها رهني إىل حدٍّ كبري بمن بادروا إليها أول األمر وأسسوا هلا منذ مرحلة
توسعها وانتشارها.
ثمة خشية من ُّ
الفكرة وإىل أن تصري حقيقة ماثلة يف الواقع ،ثم ال يعود َّ

خامسا :إن انتامء املجلة لرافد ُعلوي وإطار كبري حاوي هلا وهو (منتدى الكلمة)
ً
وخصب منابعها ومصادرها ،وأحيا موضوعاهتا بصورة
املوسومة،
كينونتها
قد حفظ هلا
َّ
متجدِّ دة .حيث إن املنتديات هي يف األصل منابر للعصف الذهني الذي يتو َّلد عنه
املتطورة والرؤى النقدية اجلا َّدة .وقد جتلىَّ هذا بصورة بارزة يف تبويب املجلة
األطروحات
َّ
وتقسيامهتا التي مجعت اخلري من أطرافه من حيث فنون وقوالب العرض الوايف واملؤ ّثر
لكل ما ُيراد قوله (دراسات وأبحاث ،رأي ونقاش ،كتب مراجعة ونقد ،ندوات ،رسائل
جامعية.)...
سادسا :من أبرز منجزات جملة (الكلمة) هو فتحها للطريق ،باعتبارها مستود ًعا
ً
ومرج ًعا للخربة املرتاكمة للنرش الفكري ،أمام جمالت أخرى عىل سياقها لتحذوا حذوها
وتنتهج هنجها وتستلهم عنها طريقتها.
ساب ًعا :حالة املرونة اإلجيابية التي اعتمدهتا املجلة يف إدارة منشوراهتا ما قد سمح
هلا بتداول موضوعات عالية احلساسية دون حرج ودون الوقوع يف حت ُّيزات مذهبية بغري
موضوعية ،كام نأت بنفسها عن نرش القضايا ذات الطبيعة اخلالفية التي ال يمكن التث ُّبت
من أصوهلا ،واحلكم عىل نسق بناء املعلومات فيها عىل نحو منهجي سليم ،فكان هذا مدعاة
لكسب الثقة هبا .ومن جهة أخرى ،املرونة يف استقطاب األفكار اجلديدة ذات البناء املنهجي
شجعت الكتُّاب عىل اإلقدام ملنح أطروحاهتم للمجلة .وهكذا هي سرية املنجزات
الرصني َّ
العظيمة يف عاملنا.

دراسات وأبحاث
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-1الشخص والنظرية

الدكتور ألربت أشفيترس (1965-1875م) مفكِّر أملاين صاحب فلسفة
أساسا يف نقد احلضارة الغربية ،ويف تكوين فلسفة حول احلضارة،
أخالقية اتخَّ ذ منها ً
وتقديرا ،وذلك لنزعته األخالقية التي ظهرت متج ّلية
اكتسب يف عرصه احرتا ًما
ً
يف فكره من جهة ،ولدوره اإلنساين الذي ظهر متج ّل ًيا يف سلوكه من جهة أخرى.
وتصدي ًقا هلذه السرية فقد عدَّ ه الدكتور عبدالرمحن بدوي (2002-1917م) من
أنبل الشخصيات العاملية يف القرن العرشين((( ،وقال عنه الدكتور قسطنطني زريق
(2000-1909م) :إنه بمواهبه النابغة وإنجازاته الفائقة املتعدّ دة من أعاظم رجال
هذا العرص((( ،واعتربه الكاتب األمريكي بروس براندر من أكرم املشاهري يف عرصه(((،
((( ألربت أشفيترس ،فلسفة احلضارة ،ترمجة :عبدالرمحن بدوي ،بريوت :دار األندلس،
1997م ،ص أ.
((( قسطنطني زريق ،يف معركة احلضارة ،بريوت :دار العلم للماليني1964 ،م ،ص.60
((( بروس براندر ،رؤية الفوىض استطالعات عن انحسار احلضارة الغربية ،ترمجة وتقديم:
هاشم أمحد حممد ،القاهرة :املركز القومي للرتمجة2016 ،م ،ص.109
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توجت هذه السرية املم ّيزة التي عرف هبا أشفيترس بمنحه جائزة نوبل للسالم سنة 1952م.
وقد ّ

ارتبطت سرية أشفيترس نشأ ًة وتكوينًا ونشا ًطا بثالث حمطات أساسية هي :أملانيا وفرنسا
توزعت دراسة أشفيترس التي تواصلت إىل
والغابون يف غرب وسط إفريقيا ،ما بني أملانيا وفرنسا ّ
متخص ًصا يف الفلسفة
مراحلها العليا ،متن ّقلة يف ثالث مدن هي :شرتاسبورغ وبرلني وباريس،
ّ
خصصها عن الفيلسوف
والالهوت،
ومتحصلاً عىل شهادة الدكتوراه سنة 1899م برسالة ّ
ّ
األملاين الشهري إيامنويل كانت (1804-1724م) محلت عنوان( :فلسفة الدين عند كانت).

إىل جانب ذلك توىل أشفيترس مناصب تدريسية وإدارية يف جامعة شرتاسبورغ
ورئيسا لكلية الالهوت سنة 1903م.
تدريسا للفلسفة،
ً
ً

أما حمطته الثالثة الطويلة واملفارقة ،فكانت يف إقليم الغابون التي امتدت من سنة
1913م ،واستمرت إىل أن وافاه األجل سنة 1965م .شكّلت هذه املحطة مرحلة فاصلة
كثريا يف
يف حياة أشفيترس وسريته ،وم ّثلت جتسيدً ا لنزعته األخالقية واإلنسانية ،وأسهمت ً
خصوصا وأهنا استغرقت أطول فرتات حياته.
لفت االنتباه لشخصه،
ً
ترتَّب عىل هذه املحطة أن يعدّ أشفيترس نفسه طبي ًبا ملساعدة الناس هناك ،فاتجَّ ه
لدراسة الطب التي دامت ست سنوات بدأت سنة 1905م ،قال ًبا سريته العلمية ،ومغيرّ ً ا
يف براجمه ،مفاج ًئا هبذه اخلطوة أصحابه وزمالئه ،مصاح ًبا معه زوجته هيالنه برسال ،التي
ومدونًا قس ًطا من سريته
شارحا جتربته
تع ّلمت مهنة التمريض لتكون معاونة له يف عمله،
ّ
ً
عن هذه املحطة ،يف كتاب صدر سنة 1921م بعنوان( :بني املياه والغابات األولية).

عىل مستوى الكتابة والتأليف ،نرش أشفيترس عد ًدا من املؤ ّلفات ،غلب عىل الكثري منها
قسيسا بروتستانت ًّيا،
الطابع الالهويت املسيحي ،وذلك بحكم تنشئته وميوله ّ
وختصصه ،فأبوه كان ً
ختصصا الهوت ًّيا إىل جانب الفلسفة ،وبعد اجلامعة عمل بعض
ويف اجلامعة اختار أشفيترس
ً
مديرا لكلية الالهوت امللحقة بجامعة شرتاسبورغ.
ً
الوقت واع ًظا يف كنيسة ،كام عينّ

لذا فقد حظي هذا املنحى الالهويت عند أشفيترس باهتامم ،ظهر متج ّل ًيا يف مخسة
مؤلفات هي( :مشكلة العشاء وف ًقا لألبحاث العلمية يف القرن التاسع عرش واألخبار
التارخيية) صدر سنة 1901م ،وكتاب( :رس آالم يسوع ورسالته بوصفه مسيح ًّيا) ،و(تاريخ
البحث يف حياة يسوع) صدر سنة 1906م ،وقد عدّ ه عبدالرمحن بدوي من املؤلفات
األساسية يف تاريخ الالهوت املسيحي((( ،وكتاب( :تاريخ البحث يف القديس بولس)
صدر سنة 1911م ،و(تصوف القديس بولس) صدر سنة 1930م ،يضاف هلم كتاب عن

((( ألربت أشفيترس ،فلسفة احلضارة ،ص ب.
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الفلسفة اهلندية بعنوان( :املفكّرون اهلنود :تصوف وأخالق) صدر سنة 1935م.

إىل جانب هذا االهتامم باملسألة الالهوتية ،اعتنى أشفيترس بمسألة احلضارة ،مقدّ ًما
تكون من قسمني ،القسم األول محل عنوان( :انحالل احلضارة وإعادة
عملاً فكر ًّيا مم ّي ًزاّ ،
بنائها) ،ومحل القسم الثاين عنوان( :احلضارة واألخالق) ،صدرا م ًعا سنة 1923م يف كتاب
بعنوان( :فلسفة احلضارة).

وكان أشفيترس قد أشار يف خامتة مقدمة قسم احلضارة واألخالق القسم الثاين ،إىل
حاشية ذكر فيها أنه سيتلو هذين القسمني قسامن آخران ُمتماَّ ن لعمله ،األول بعنوان( :النظرة
الكونية يف احرتام احلياة) ،والثاين بعنوان( :الدولة املتحرضة) .وقد ع ّقب الدكتور بدوي
عىل هذه احلاشية قائلاً  :إن هذين القسمني مل يصدرا رغم مرور أربعني سنة عىل وعده(((.

عرف أشفيترس يف املجال العريب بكتابه( :فلسفة احلضارة) ،الذي ترمجه عن األملانية
عبدالرمحن بدوي ،وراجعه عىل اإلنجليزية الدكتور زكي نجيب حممود (1993-1905م)،
صدر يف القاهرة سنة 1965م.

ولوال هذه الرتمجة ،ملا عرف أشفيترس بأثر فكري يف املجال العريب ،فقد عرف هبذا
الكتاب الوحيد املرتجم له عرب ًّيا ،واشتهر به عىل نطاق خاص ،يكاد ينحرص يف نطاق
املهتمني بحقل الدراسات احلضارية ،وعند الدارسني لفكرة احلضارة.

مكونًا من األقسام األربعة
أراد أشفيترس أن يقدّ م تارخيًا كاملاً لفلسفة احلضارةّ ،
املذكورة ،القسم األول الذي يدور حول (انحالل احلضارة وإعادة بنائها)ُ ،عني به أشفيترس
وشغله منذ سنة 1900م ،ونضج هنائ ًّيا -حسب قوله -يف سكون الغابة داخل إفريقيا
االستوائية ،فهناك وخالل الفرتة املمتدة من سنة 1914م إىل سنة 1917م نمت خطوط
هذه الفلسفة عن احلضارة وحتدّ دت هنائ ًّيا.

هذا ما أوضحه أشفيترس عن بدايات التفكري يف مسألة فلسفة احلضارة ،ومساره
الزمني واملكاين إىل أن نضج هنائيا ،وأضاف له الدكتور بدوي أمر آخر مل ِ
يأت أشفيترس
ًّ
أسريا يف معسكر االعتقال
عىل ذكره يف كتابه ،حتدد يف تأثريات الفرتة التي أمضاها أشفيترس ً
الفرنيس ما بني عامي  1917و1918م ،وذلك عىل أثر احلرب العاملية األوىل وكونه حيمل
اجلنسية األملانية ويعيش يف إقليم إفريقي تابع من الناحية اإلدارية لفرنسا .ففي هذه الفرتة
راح أشفيترس -حسب قول بدوي -يفكر يف مصري احلضارة ويف أخالق اإلنسان(((.
((( ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.105
((( ألربت اشفيترس ،املصدر نفسه ،ص ج.
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هبذا السياق ،يتبينّ لنا أن هناك ثالث حمطات كانت هلا وضعيات متغايرة ،ساعدت
أشفيترس عىل التأ ّمل يف فلسفة احلضارة ،ورسمت له طريق الرؤية التي ركن هلا تال ًيا ،ثم
مدونة يف كتابه املذكور.
رشحها وهندسها ّ

زودت أشفيترس
هذه املحطات الثالث ابتدأت من موطنه يف أملانيا ،املحطة التي ّ
بصور وانطباعات مع ّينة عن واقع احلضارة الغربية ومشكالهتا ،وم ّثلت له فرصة النظر
إىل احلضارة من الداخل .يف املحطة الثانية وجد أشفيترس يف سكون غابة إفريقيا وهدوئها
فسحة خمتلفة للتأ ّمل مرة أخرى يف واقع احلضارة الغربية ومصريها ،والنظر إليها من اخلارج
يف بيئة تتفارق كل ًّيا من الناحية املدنية والعمرانية مع البيئة األوروبية.

أما املحطة الثالثة ،فقد حدثت بخالف رغبة أشفيترس وخارج إرادته ،وذلك حني
أسريا يف معسكر اعتقال ما كان يتوقعه لنفسه قط ًعا ،فلم يكن حمار ًبا يف جبهات
وجد نفسه ً
القتال ،ومل يكن جند ًّيا يف جيش نظامي أو غري نظامي ،وإنام كان طبي ًبا برفقة زوجته يساعد
رب ًعا وإحسانًا ،وليس يف وطنه وإنام يف مكان بعيد ،يف قرية نائية
الفقراء ويعاجلهم عىل نفقته ت ّ
تقع عىل هنر أوجوه تعرف باسم ملربينيه ،وذنبه الوحيد أنه كان أملانيا.
أتاحت هذه املحطات الثالث ألشفيترس أجواء فكرية وروحية متغايرة ،زودته بصور
وتأمالت وانطباعات متعددة عن احلضارة الغربية واقعها ومصريها ،وساعدته يف بلورة
ودوهنا منظمة يف كتابه( :فلسفة احلضارة) ،الكتاب
الرؤى واألفكار التي توصل إليها الح ًقاّ ،
الذي جعل أشفيترس يعرف يف املشهد الفكري العاملي بوصفه صاحب رأي يف مسألة احلضارة،
يتفرد به ويتاميز عن غريه من أسالفه السابقني ،وأقرانه املعارصين ،وحتى من أولئك الذين
ّ
جاؤوا بعده ،وكانوا معروفني بدراستهم وحتقيقاهتم حول مسألة احلضارة فكرة وتارخيًا.

-2أزمة احلضارة الغربية

انطلق أشفيترس يف تكوين رؤيته حول فلسفة احلضارة من تقويم نقدي تركز حول
احلضارة الغربية التي ينتمي إليها ،وقد عاش يف ظلها ،وكان يعرفها عن كثب ،وظل مراق ًبا
هلا من داخلها يف طور ،ومن خارجها يف سكون غابة إفريقيا يف طور آخر ،مستعينًا ومتس ّل ًحا
بتخصصه العلمي واألكاديمي يف حقيل الالهوت والفلسفة ،متوصلاً يف هناية املطاف إىل
ّ
رؤية هلا طبيعة نقدية ومتشائمة عن احلضارة الغربية.
وتعززت لدى أشفيترس ،بعدما تو ّلدت من رحم هذه احلضارة
تأكّدت هذه الرؤية ّ
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حرب مرعبة ومد ّمرة ،عدّ ت من أعظم حروب العامل يف القرن العرشين ،هي احلرب التي
عرفت باحلرب العاملية األوىل ،دامت أربع سنوات ،امتدت من سنة 1914م إىل سنة 1918م.
هذه الرؤية النقدية املتشائمة عن احلضارة الغربية عرب عنها أشفيترس بتوصيفات
متعدّ دة ،حرضت يف القسمني من الكتاب ،لكن نصيبها األكرب حتدّ د يف القسم األول ،لكون
متوسماً هبذه التوصيفات ،ومندكًّا فيها .من هذه التوصيفات املتواترة
أن موضوعه جاء
ّ
واملنبثة يف كتاب اشتفيرس( :انحالل احلضارة ،سقوط احلضارة ،اهنيار احلضارة ،أزمة
احلضارة ،االنحراف عن جمرى احلضارة ،احلضارة بسبيل االنتحار ،لقد أفلست احلضارة،
دخلنا يف عصور وسطى جديدة ،نعيش يف خليط خطري من احلضارة والرببرية) ،وغريها من
توصيفات أخرى تتّصل هبذا النسق النقدي املتشائم.
مكر ًرا البيان
أبان أشفيترس عن هذا املنطلق النقدي يف مطلع كال القسمني من كتابهّ ،
نفسه ،يف داللة عىل تو ّثقه هبذا املنطلق .فلم َّ
يتأخر عن اإلفصاح به ،بل تقصد اإلشارة إليه
ً
متخذا منه مدخلاً لتأكيد أزمة احلضارة الغربية ،وتثبيتًا هلذه احلقيقة ،لتكون بداية
متعجلاً ،
ّ
للبحث عن طريق يتم من خالله إعادة بناء احلضارة وفق فلسفة جديدة.
يف القسم األول من الكتاب ،ويف السطر األول منه ،افتتحه أشفيترس قائلاً « :نحن نعيش اليوم
يف ظل اهنيار احلضارة ،وهذا الوضع ليس نتيجة احلرب ،إنام احلرب جمرد مظهر من مظاهره»(((.
هذا الكالم بتاممه أعاد أشفيترس التذكري به ،يف مفتتح القسم الثاين ،يف السطر األول
منه ،قائلاً « :إن حضارتنا متر بأزمة شديدة ،وكثري من الناس يظنون أن سبب هذه األزمة
هو احلرب ،ولكن هذا خطأ ،فإن كل ما يتصل هبا ليس إلاَّ ظاهرة كشفت عن حال عدم
التحرض التي نحن عليها ،وحتى الدول التي مل تشرتك يف احلرب ،ومل يكن للحرب فيها أثر
مبارش ،اهتزت فيها دعائم احلضارة»(((.
ومن توصيفاته األخرى ،الدالة بقوة عىل هذه األزمة ،ما أشار إليه أشفيترس قائلاً :
«لقد انحرفنا عن جمرى احلضارة ،ألننا مل نقم بالتفكري اجلدي يف معنى احلضارة ...ومن
الواضح اآلن أن احلضارة بسبيل االنتحار ،وما بقي منها مل يعد يف أمان ،أهنا ال تزال قائمة
ألهنا مل تتعرض للضغط املدمر ،لكنها كالبقية بنيت عىل شفا جرف هار ،ومن املحتمل
أن جيرفها أي اهنيار جديد ...لقد أفلست احلضارة دون مقاومة ودون شكوى ،وخت ّلفت
أفكارها ،وكأهنا بلغت من اإلعياء ما جعلها ال تستطيع السري معها»(((.
((( ألربت اشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.11
((( ألربت اشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.106
((( ألربت اشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.13 -12 -11
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ومن وجه آخر ،حاول أشفيترس التذكري بالعصور الوسطى السيئة السمعة يف
ربا أن احلضارة الغربية قد
األدبيات األوروبية ،املوصوفة بعصور الظالم واالنحطاط ،معت ً
دخلت يف عصور وسطى جديدة ،يرى أهنا ماثلة أمامه ،وأن التحرر منها سيكون أشق من
العصور السابقة ،وحسب قوله« :وهكذا دخلنا يف عصور وسطى جديدة ،فأصبح االجتاه
العام يف املجتمع هو النظر إىل حرية الفكر عىل أهنا عفا عليها؛ ألن األغلبية تنازلت عن حق
أو امتياز التفكري ،تفكري األحرار ،وتركوا زمام أمورهم يف كل يشء ألولئك الذين يرأسون
خمتلف العصب واجلامعات ...لكن التحرر من العصور الوسطى املاثلة اليوم ،سيكون
كثريا من تلك التي هبا حتررت شعوب أوروبا من العصور الوسطى األوىل،
عملية أشتق ً
ذلك أن الكفاح كان آنذاك ضد السلطة اخلارجية الراسخة عىل مدى التاريخ .أما اليوم
فاملهمة امللقاة علينا هي أن نجعل مجهور األفراد يتخلصون من حالة الضعف الروحي،
واخلضوع التي جلبوها عىل أنفسهم ،فهل هناك مهمة أشق من هذه؟»(.((1

قد يبدو هذا التوصيف ،هبذا اجلزم فيه مبالغة ،لكنها مبالغة حقيقية يف نظر أشفيترس،
ليس القصد منها خلق حالة من الفزع والتهويل ،مع أهنا يف نظر األوروبيني تعدّ مبالغة
مفزعة حلد كبري ،ولعلهم ال يرغبون من أشفيترس أو من غريه ،أن يذكرهم بتلك العصور
أو يشبه حياهتم هبا ،فهي العصور التي جثمت عىل صدورهم طيلة عرشة قرون امتدت من
القرن اخلامس إىل القرن اخلامس عرش امليالدي ،ومثلت هلم أسوء ذاكرة يف تارخيهم الوسيط.

أمام هذه الوضعيات تساءل أشفيترس عن :طبيعة هذا االنحالل يف احلضارة الغربية،
وملاذا حدث؟

يف البحث عن هذا السؤال ،ابتدأ أشفيترس بتقرير حقيقة أولية رأى أهنا واضحة
للعيان ،حتدّ دت بقوله :إن اخلاصية املروعة يف حضارهتم ،هي أن تقدُّ مها املادي أكرب بكثري
من تقدُّ مها الروحي ،بشكل أحدث اختاللاً يف توازهنا ،فاالكتشافات التي جعلت قوى
الطبيعة حتت ترصفهم عىل نحو مل يسبق له مثيل ،قد أثرت معارفهم ،وازدادت قوهتم إىل
حد مل يكن يف وسع أحد أن يتخيله ،وأصبحت أحوال الناس املعيشية أفضل من نواح
عدة ،لكن محاستهم للتقدم يف املعرفة ،وأسباب القوة التي بلغوها ،جعلتهم -حسب قول
ناقصا معي ًبا ،ويف تقديره إن احلضارة التي ال تنمو
أشفيترس -يتصورون احلضارة
تصورا ً
ً
فيها إلاَّ النواحي املادية ،دون أن يواكب ذلك نمو متكافئ يف ميدان الروح ،هي أشبه بسفينة
اختلت قيادهتا ،ومضت برسعة متزايدة نحو الكارثة التي ستقيض عليها(.((1
( ((1ألربت اشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.31
( ((1ألربت اشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.107
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أما ملاذا حدث هذا االنحالل أو االهنيار يف احلضارة الغربية؟

متوصلاً إىل جمموعة عوامل متعدّ دة
كثريا،
ِّ
َّ
تفحص أشفيترس هذه القضية و ُعني هبا ً
األبعاد ،ابتدأها بعامل فلسفي أعطاه صفة العامل احلاسم يف حدوث هذا االنحالل أو
االهنيار ،متحدّ ًدا يف انرصاف الفلسفة عن القيام بواجبها ،دالاًّ عىل ذلك بمقارنة ما كانت
عليه الفلسفة مزدهرة يف القرن الثامن عرش والشطر األول من القرن التاسع عرش ،وما آلت
إليه منتكسة يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش.
يف عرص ازدهارها السابق ،كانت الفلسفة -كام يقول أشفيترس -هي التي تقود
األفكار ،وهتتم باملسائل التي تتبدى لإلنسانية يف كل وقت ،وحتفز فكر اإلنسان املتحرض عىل
إدامة النظر يف هذه املسائل العامة ،إىل جانب ذلك كانت الفلسفة تتضمن يف داخلها تفلس ًفا
أول ًّيا عن اإلنسان واملجتمع واحلضارة ،منتجة نو ًعا من الفلسفة الشعبية احلية هيمنت عىل
التفكري العام ،وحافظت عىل احلامسة جتاه احلضارة.

مشبها حاهلا بأهنا أصبحت جمرد ساحب ألرباح
أما بعد ذلك ،فريى أشفيترس يف الفلسفة ً
األسهم ،مركزة كل نشاطها عىل ما استطاعت ادخاره بعيدً ا عن هذا العامل الواقعي ،لقد غادرهتا
الروح املبدعة ،وباتت خاوية من التفكري احلقيقي ،وفقدت القدرة عىل التفكري األصيل ،وراحت
من ثم تتأمل يف النتائج التي وصلت إليها العلوم اجلزئية ،واستغرقت شي ًئا فشي ًئا يف دراسة
ماضيها ،ومن ثم أصبحت الفلسفة عمل ًّيا هي تاريخ الفلسفة ،وعىل الرغم من كل ا ّطالعها فقد
باتت غريبة عن العامل ،ومل تعد مشاكل احلياة التي شغلت الناس وشغلت الفكر حمل نشاط هلا.

ومن جهة عالقة الفلسفة باحلضارة وعدم قيامها بواجبها ،يرى أشفيترس أن الفلسفة
كان ينبغي عليها ألاَّ تألوا جهدً ا يف توجيه اهتامم املثقفني وغري املثقفني إىل مشكلة احلضارة،
والكفاح من أجل املثل التي تقوم عليها حضارهتم ،لكن الفلسفة يف نظر أشفيترس تفلسفت
يف كل يشء إلاَّ يف احلضارة ،ومل تتفلسف يف احلضارة إلاَّ قليلاً  ،فاحلارس الذي كان عليه أن
ساهرا يق ًظا يف ساعة اخلطر ،كان هو نفسه نائماً  ،وكانت النتيجة بلسان أشفيترس «أننا مل
يظل
ً
(((1
نناضل أبدا من أجل حضارتنا» .

رغم أن إفالس الفكر متمثلاً يف الفلسفة ،مثل العامل احلاسم فيام أطلق عليه أشفيترس
ثمة عوامل أخرى تضافرت مع عامل الفلسفة وأعاقت
اهنيار احلضارة الغربية ،إلاَّ أنه يرى َّ
التقدُّ م يف هذا السبيل.

من هذه العوامل ،ما وجده أشفيترس يف ميدان النشاط الروحي وميدان النشاط االقتصادي

( ((1ألربت اشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.19
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م ًعا ،متو ّق ًفا عند تبادل الفعل بني هذين امليدانني ،معت ًربا أن التفاعل بينهام ال يدعو إىل الرضا،
وكان يزداد سوءا كل يوم ،وبتأثريمها أصبحت قدرة اإلنسان احلديث عىل التقدّ م يف احلضارة
تتناقص؛ ألن الظروف التي جيد نفسه فيها باتت تؤذيه نفس ًّيا ،وتعوق شخصيته عن النمو.

من وجه آخر يرى أشفيترس أن اإلنسان لكي يكون رائدً ا للتقدّ م يتو ّقف عىل كونه
وحرا ليكون يف وضع يته َّيأ
قادرا عىل فهم مثله وجتسيدهاًّ ،
وحرا م ًعا ،مفك ًّرا ليكون ً
مفك ًّرا ًّ
له أن يم ّثله يف احلياة العامة ،لكن املحزن يف نظر أشفيترس أن احلرية والقدرة عىل التفكري
كلتيهام تضاءلت عند الناس آنذاك.
مفتقرا
ويظهر هذا العامل ويتجلىّ حسب رؤية أشفيترس يف جعل اإلنسان احلديث
ً
مفتقرا إىل فرصة
ومفتقرا إىل قوة الرتكيز الذهني من جهة ثانية ،وكذا
إىل احلرية من جهة،
ً
ً
التطور الشامل من جهة ثالثة ،وإىل خطر أن يفقد إنسانيته من جهة رابعة.

يف اجلهة األوىل ،يرى أشفيترس أن املكاسب املادية جتعل اإلنسانية أقل اعتام ًدا عىل
الطبيعة ،لكنها يف الوقت نفسه تقلل عدد النفوس احلرة املستقلة ،فالصانع الذي كان سيد
نفسه أصبح بقهر اآلالت جمرد أداة يف املصنع ،وازداد الوضع سوء مع نظام املصانع الذي خلق
باستمرار جتمعات متزايدة للسكان ،أصبحت بالرضورة منفصلة عن األرض التي ّ
تغذهيا،
وعن البيوت التي تسكنها ،وهكذا عن الطبيعة ،ومن هنا تقع األرضار النفسية اخلطرية.

وعن اجلهة الثانية واالفتقار إىل قوة الرتكيز الذهني ،يرى أشفيترس أن القاعدة يف كل
دائرة من دوائر املجتمع هي القيام بقدر مفرط من العمل ،ونتيجة هذا الفعل أصبح العنرص
الروحي ال يمكن أن يرتعرع يف شخصية اإلنسان العامل .كام أن هذا اإلرهاق يؤذي اإلنسان
حتى يف طفولته بطريق غري مبارش؛ ألن أبويه ال يستطيعان أن خيصصا وقتًا وجهدً ا لتنشئته كام
جيب بسبب انشغاهلم بالعمل الذي ال يرحم .وهكذا يفتقر نموه إىل عنرص ال يمكن تالفيه
أبدً ا ،فيشعر من بعد يف جمرى حياته ،حينام يصبح هو نفسه عبدً ا لساعات العمل املرهقة،
يشعر باحلاجة املتزايدة إىل مرفهات خارجية ،إنه ال يود أن يفكر ،وال يبحث عام يصلح نفسه،
بل يبحث عن تسلية من ذلك النوع الذي ال يتطلب من قواه الروحية إلاَّ أقل جمهود.

التطور الشامل ،يرى أشفيترس أن الزيادة اهلائلة يف
وعن اجلهة الثالثة وضياع فرصة
ّ
املعرفة ويف القوة اإلنسانية امتدا ًدا وعم ًقا ،ستؤدي إىل أن تقترص ألوان النشاط الفردي عىل
فروع حمددة وحمصورة ،فالعمل اإلنساين قد نظم ونسق بحيث يعني التخصص لألفراد
وتقديم أعىل ما يستطيعون تقديمه ،ومع أن النتائج التي حصلت كانت مدهشة ،لكن املعنى
الروحي للعمل بالنسبة إىل العامل أصبح ضئيلاً  ،فلم يعد النظر إىل اإلنسان وعمله بوصفه
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كلاًّ  ،بل الدعوة موجهة إىل بعض ملكاته فحسب ،بشكل يؤثر يف طبيعته الكلية والشاملة.

أما اجلهة الرابعة وخطر أن يفقد اإلنسان إنسانيته ،يرى أشفيترس أن املوقف السوي
من اإلنسان جتاه اإلنسان قد أصبح صع ًبا جدًّ ا ،وذلك نتيجة االضطرار إىل العيش والعمل
مع ناس كثريين يف مكان مكتظ بالسكان ،فكل واحد يقابل اآلخر باستمرار ،يف خمتلف
أنواع املناسبات ،يقابله كأنه غريب عنه ،فإن الظروف باتت ال تسمح هلم بأن يلقى بعضهم
بعضا لقاء اإلنسان ألخيه اإلنسان ،مع ّق ًبا أشفيترس عىل ذلك قائلاً « :وهكذا ترانا نميل إىل
ً
تنايس عالقاتنا مع إخواننا ،ونسري يف الطريق املؤدي إىل عدم اإلنسانية ،وحينام يفقد الشعور
بأن كل إنسان هو موضوع اهتامم عندنا ألنه إنسان ،ترتنح احلضارة واألخالق»(.((1
وتتمة حلديثه عن العوامل التي أعاقت تقدم احلضارة ،أضاف أشفيترس عاملاً أطلق
عليه عنوان اإلفراط يف تنظيم احلياة العامة ،فمن املؤكد يف نظره أن تنظيم البيئة تنظيماً
صحيحا هو رشط ويف الوقت نفسه نتيجة للحضارة ،مع ذلك يرى أن ال وجه لنكران أنه
ً
بعد بلوغ مرحلة معينة ينمو التنظيم اخلارجي عىل حساب احلياة الروحية ،هنالك عندئذٍ
ختضع الشخصية واألفكار لسطوة هذه املنشآت اخلارجية.

وبتأثري هذا الوضع ،أصبحت احلياة الروحية كلها يف نظر أشفيترس جتري جمراها
يف داخل املنظامت ،فمن الطفولة وصاعدً ا يمتلئ عقل اإلنسان بفكرة النظام إىل حد يفقد
اإلحساس بفردانيته ،وال يفكر إلاَّ بروح اجلامعة التي ينتسب إليها ،مؤكدً ا عىل ذلك قائلاً :
لقد ضاع اإلنسان احلديث يف اجلمهور عىل نحو ليس له نظري يف التاريخ ،وتضاءل اهتاممه
بطبيعته اخلاصة ،وفقد استقالله الذايت ،وأصبح يستمد من اجلمهور اآلراء التي يعيش
عليها ،سواء تعلق األمر بالقومية أو السياسة ،باعتقاده أو عدم اعتقاده(.((1
وخالصة ما ينتهي إليه أشفيترس بعد حديثه عن هذه العوامل التي أعاقت تقدم
احلضارة الغربية ،يقرره قائلاً  :إن «اإلنسان اليوم يسلك سبيله القاتم يف الظالم ،يسلكه
بال حرية وال حشد ذهني وال تطور شامل ،وكأنه أضاع نفسه يف جو من عدم اإلنسانية،
وسلم استقالله الروحي وحكمه اخللقي إىل جمتمع منظم يعيش فيه ،وأينام اجته جيد نفسه
تصطدم بعقبات تقف يف سبيل احلضارة احلقيقية .ومل تظهر الفلسفة فهام للموقف اخلطري
الذي وضع هذا اإلنسان فيه ،وهلذا مل تبذل أية حماولة ملساعدته ،وال حتمله حتى عىل جمرد
التفكري فيام يقع له»(.((1

( ((1ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.26
( ((1ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.30
( ((1ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.33
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-3احلضارة والتصور األخالقي

بعدما شخص أشفيترس أزمة احلضارة الغربية ،وكشف عن العوامل التي أعاقت
ربا أهنا وصلت إىل درجة االنحالل واالهنيار ،اجته بعد ذلك نحو البحث
تقدم احلضارة ،معت ً
عن كيفية إعادة بناء احلضارة عىل أسس جديدة ،منطل ًقا من قاعدة مفهومية أراد منها إصالح
متفر ًدا برؤية تتخذ من
النظر ملفهوم احلضارة ،فا ًحتا التساؤل من جديد عن :ما احلضارة؟ ّ
ومنظورا.
مرتكزا
األخالق والتصور األخالقي
ً
ً

حني تساءل أشفيترس :ما احلضارة؟ رأى يف وقته متعج ًبا أنه ال يكاد جيد يف اإلنتاج
الفكري العاملي آنذاك كتا ًبا وضع هذا السؤال ،وأنذر من هذا يف نظره أن يكون قد أتى عليه
بجواب ،وذلك بناء عىل افرتاض صوره أشفيترس قائلاً  :إنه ال حاجة إىل تعريف احلضارة
مس هذا السؤال أحد ،كان من املظنون أنه مفروغ منه
ما دمنا قد م ّلكناها هي نفسها ،وإذا َّ
باإلحالة إىل التاريخ والعرص احلارض(.((1

ومن جهته يرى أشفيترس أن األحداث يف عرصه قد أفضت هبم إىل الشعور بأهنم يعيشون
يف خليط خطري من احلضارة والرببرية حسب وصفه ،األمر الذي استوجب البحث عن حتديد
طبيعة احلضارة احلقيقية .من هنا اجته أشفيترس إىل تعريف احلضارة يف صورهتا العامة ،قائلاً  :إن
ناظرا إىل أن احلضارة مزدوجة
احلضارة هي التقدم الروحي واملادي لألفراد واجلامهري عىل السواءً ،
الطبيعة ،فهي حتقق نفسها يف سيادة العقل أولاً عىل قوى الطبيعة ،وثان ًيا عىل نوازع اإلنسان.

واستنا ًدا إىل هذه الطبيعة املزدوجة للحضارة ،تساءل أشفيترس جمدّ ًدا :أي هذين
النوعني من أنواع التقدم هو التقدم احلقيقي يف احلضارة؟ بال تردد اختار أشفيترس النوع
ربا أن سيادة العقل عىل الطبيعة
الثاين ،وإن كان يف نظره هو أقلهام
ظهورا عند املالحظة ،معت ً
ً
خالصا ،بل تقدم تقرتن فيه املزايا باملساوئ التي يمكن أن تعمل يف
اخلارجية ال متثل تقدّ ًما
ً
اجتاه الرببرية حسب وصفه.
أما سيادة العقل عىل النوازع اإلنسانية ،فاملقصود به عند أشفيترس أن جيعل األفراد
واجلامهري عىل السواء إرادهتم موجهة للخري املادي والروحي للجميع الذين يتألف منهم
متحصلاً من ذلك اعتبار أن التقدم األخالقي
اجلميع ،بمعنى أن تكون أفعاهلم أخالقية.
ّ
يمثل جوهر احلضارة ح ًّقا ،أما التقدم املادي فهو أقل جوهرية ،إذ يمكن أن يكون له أثر
ط ّيب أو س ّيئ يف تطور احلضارة.

( ((1ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.34
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مكونًا له
متسك أشفيترس بالتصور األخالقي للحضارة ،متث ّبتًا منه،
ومتفر ًدا بهّ ،
ّ
لذا فقد ّ
رؤية وفلسفة ،فعندما بحث يف ماهية احلضارة وطبيعتها تبينّ له يف خامتة املطاف أن احلضارة
يف جوهرها أخالقية ،وعىل هذا األساس رأى أن احلضارة معناها :هي «بذل املجهود بوصفنا
كائنات إنسانية ،من أجل تكميل النوع اإلنساين وحتقيق التقدم من أي نوع كان ،يف أحوال
مزدوجا :فيجب
اإلنسانية وأحوال العامل الواقعي .وهذا املوقف العقيل يتضمن استعدا ًدا
ً
(((1
متأهبني للعمل إجياب ًّيا يف العامل واحلياة ،وجيب ثان ًيا أن نكون أخالقيني» .
أولاً أن نكون ّ

وتأكيدً ا هلذا املعنى وتصدي ًقا له ،أضاف أشفيترس قائلاً « :إن احلضارة تنشأ حينام
ويكرسون أنفسهم تب ًعا لذلك ،خلدمة
يستلهم الناس عز ًما
ً
واضحا صاد ًقا عىل بلوغ التقدمّ ،
احلياة وخدمة العامل .ويف األخالق وحدها نجد الدافع القوي إىل مثل هذا العمل ،فنتجاوز
حدود وجودنا»(.((1

مصورا غربته وغرابته عند اآلخرين،
هذا الرأي ظل أشفيترس يلفت االنتباه إليه،
ً
مكر ًرا اإلشارة إىل
وكأنه رأي ليس مألو ًفا لدى معارصيه ،أو بعيدً ا عن التخ ُّيل والتصديقّ ،
هذا األمر ،يف ثالثة موارد يف كتابه.

صوره أشفيترس قائلاً « :فلام بحثت يف ماهية احلضارة وطبيعتها ،تبينّ يل
املورد األول ّ
يف ختام املطاف أن احلضارة يف جوهرها أخالقية ،وأنا أعلم أن تقرير األمر عىل هذا النحو
أعني القول بأن مشكلة احلضارة مشكلة أخالقية -سيثري الدهشة بل واالشمئزاز يفنفوس أبناء هذا العرص ،الذين اعتادوا التع ّلق باالعتبارات التارخيية واملادية واجلاملية»(.((1

املورد الثاين أشار إليه أشفيترس قائلاً « :وهذه النظرة األخالقية إىل احلضارة ،وإن
جعلتني كأين غريب وسط احلياة العقلية يف هذا العرص ،فإين أعلنها بوضوح ودون تردد،
كيام أثري يف نفوس أبناء هذا العرص التفكري يف حقيقة احلضارة»(.((2
صوره أشفيترس قائلاً « :وهذا التصور األخالقي للحضارة،
أما املورد الثالث فقد ّ
(((2
سيبدو غري ًبا عند بعض الناس بوصفه عقل ًّيا وعفا عليه الزمان» .
وتعقي ًبا عىل هذه اآلراء املشكّكة ور ًّدا عليها ،رأى أشفيترس أنه عىل الصعيد الذايت ،لديه من

( ((1ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.5
( ((1ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.6-5
( ((1ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.3
( ((2ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.4
( ((2ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.36
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النزعات الفنية والتارخيية ما يمكنه من تقدير العنارص اجلاملية والتارخيية يف احلضارة ،وأنه بوصفه
قادرا عىل تقدير روعة ما بلغه عرصه من تقدم يف
طبي ًبا
ً
وجراحا عنده من الروح العرصية ما جيعله ً
النواحي الصناعية واملادية ،ورغم هذا كله فإنه عىل يقني من أن العنارص اجلاملية والتارخيية ومع
االتساع الرائع يف املعارف املادية ،كل هذا يف نظره ال يشكّل جوهر احلضارة .معت ًربا أن األعامل
املبتكرة والفنية والعقلية واملادية ال تكشف عن آثارها الكاملة احلقيقية إلاَّ إذا استندت احلضارة
يف بقائها ونامئها إىل استعداد نفيس يكون أخالق ًّيا ح ًّقا ،وإذا أعوز األساس األخالقي تداعت
احلضارة ،حتى لو كانت العوامل العقلية واخلالقة تعمل عملها يف اجتاهات أخرى.

ً
مناقشا حماولة التمييز
تصوره األخالقي للحضارة ،تو ّقف أشفيترس
ويف سياق تدعيم ّ
التصور السائد ،ومتفار ًقا معه ،مقدّ ًما تفرقة مغايرة تبتعد
بني احلضارة واملدن َّية ،خم ِّط ًئا
ّ
ومتمسكًا به،
عن املعنى اللغوي والتارخيي هلاتني الكلمتني ،مقرت ًبا من املعنى األخالقي
ّ
شارحا رأيه قائلاً « :إن حماولة التمييز بني احلضارة – -kulturكام يسميها األملان ،وبني
ً
املدنية بوصفها جمرد التقدم املادي ،هيدف إىل جعل العامل يألف فكرة نوع من احلضارة
ال أخالقي إىل جانب نوع أخالقي منها ،كام هيدف إىل إلباس النوع األول بلباس كلمة
ذات معنى تارخيي .لكن ال يشء يف تاريخ كلمة – -Civilisationيربر هذه املحاولة.
فالكلمة قد استعملت حتى اآلن بنفس املعنى املفهوم من كلمة – -kulturأعني تطور
اإلنسان إىل مرحلة من التنظيم األعىل وإىل مستوى أخالقي أسمى .وبعض اللغات تفضل
استعامل أحدمها ،وبعضهام اآلخر يفضل استعامل األخرى ،فاألملان يستعملون عادة كلمة
ربر لغو ًّيا وال تارخي ًّيا،
ثمة م ّ
– -kulturوالفرنسيون كلمة – -Civilisationلكن ليس ّ
لوضع تفرقة بني كلتا الكلمتني .إننا نستطيع التفرقة بني حضارة – -kulturأخالقية
وحضارة ال أخالقية ،أو بني مدنية – -Civilisationأخالقية ومدنية ال أخالقية ،لكننا ال
نستطيع التفرقة بني احلضارة – -kulturوبني املدنية –.((2(»Civilisation

وتتاب ًعا هلذا السياق تساءل أشفيترس :كيف حدث وفقدنا فكرة أن األخالق هلا أمهية
وقيمة حاسمة بوصفها جز ًءا من احلضارة؟

أمام هذا التساؤل رأى أشفيترس من منظور تارخيي ،أن حركة التحرض التي بدأت مع
عرص النهضة كانت هناك قوى مادية وروحية أخالقية تعمل للتقدم جن ًبا إىل جنب ،ينافس
بعضا ،واستمرت الوضعية هبذا النحو حتى بداية القرن التاسع عرش ،ومن ثم
بعضها ً
حدث تغيرّ مل يكن له من قبل نظري -حسب قول أشفيترس -فقد تبدّ دت الطاقة األخالقية يف
اإلنسان ،بينام تزايدت الفتوحات التي قامت هبا الروح يف امليدان املادي ،فنعمت احلضارة
( ((2ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.36
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الغربية باملزايا العظيمة لتقدمها املادي املستمر ،بينام مل نكد نحس بنتائج انقراض احلركة
األخالقية .ومن هذا الطريق وصل عرصنا إىل فكرة أن احلضارة إنام تقوم يف جوهرها عىل
اإلنجازات العلمية والصناعية والفنية ،وأهنا تستطيع بلوغ أهدافها من دون أخالق ،أو يف
القليل بأقل درجة منها ،ومل يك ّلف أحد نفسه مؤونة التفكري يف صحة هذا الرأي.

وباالنتقال من وضعية انحالل احلضارة إىل وضعية إعادة بنائها ،يرأى أشفيترس أن
التصور الوحيد الذي يمكن تربيره ،واالستناد إليه تفاؤلاً
التصور األخالقي للحضارة هو
ّ
ّ
التصور غري األخالقي الذي يرى فيه أشفيترس أنه يغلق الطريق
بإعادة بناء احلضارة .بخالف
ّ
يصور أن االنحالل هي أعراض
عىل إمكانية إعادة بناء احلضارة ،خضو ًعا للرأي الذي ّ
شيخوخة ،واحلضارة شأهنا شأن أية عملية نمو ،ال بد أن تبلغ هنايتها بعد مرور فرتة من الزمن.

واستنا ًدا هلذا الرأي حسب قول أشفيترس« :فليس لدينا ما نعمله غري أن نسلم بأن
أسباب هذا االنحالل هي أسباب طبيعية متا ًما ،وعلينا أن نفعل ما يف وسعنا لإلفادة من ظاهرة
شيخوختها هذه األليمة ،التي تشهد بأن احلضارة تفقد تدرجي ًّيا طابعها األخالقي»(.((2
أما الرأي الذي يتبنَّاه أشفيترس ويدافع عنه ،ويم ّثل جوهر نظريته يف احلضارة ،استنا ًدا إىل
ثمة رضورة إىل هذا اليأس ،ألنه إذا كان
ّ
تصوره األخالقي املتفائل ،فقد أوضحه قائلاً « :ليس ّ
العنرص األخالقي هو العنرص اجلوهري يف احلضارة ،فإن االنحالل يستحيل إىل هنضة بمجرد
أن يقود النشاط األخالقي إىل العمل من جديد يف معتقداتنا ،ويف األفكار التي نحاول أن نطبع
هبا الواقع ،والقيام هبذه املحاولة أمر جدير بالسعي إليه ،وجيب أن يمتد ليشمل العامل كله»(.((2

مع ذلك فإن أشفيترس يرى أن هناك صعوبات تواجه هذه املحاولة يصفها بالشاقة،
ال ينوء بمواجهتها -حسب قوله -إلاَّ اإليامن الوثيق بقوة الروح األخالقية ،حمدّ ًدا أربع
صعوبات هي:

أول :يرى أشفيترس أن ذلك اجليل عجز أن يدرك ما هو قائم وما جيب أن يكون ،مفار ًقا
بينهم وبني رجال عرص النهضة والتنوير يف القرن الثامن عرش الذين استمدوا الشجاعة يف جتديد
العامل بواسطة األفكار ،انطال ًقا من كون الظروف التي عاشوا فيها ماد ًّيا وروح ًّيا كانت ظرو ًفا
ال يمكن الدفاع عنها .فإذا مل تصل الكثرة من أبناء اجليل آنذاك إىل مثل هذا االقتناع ،فإهنم
سيظلون عاجزين عن القيام هبذا العمل ،عىل مثال ما هنض به رجال عرص النهضة والتنوير.
ثان ًيا :يف نظر أشفيترس أن إعادة بناء احلضارة و ُمثلها يف عرصه ليست جديدة أو غريبة

( ((2ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.54
( ((2ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.56
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عنه ،وقد كانت يف ُمثل اإلنسانية من قبل ،ويمكن العثور عليها يف كثري من الصيغ العتيقة،
لكن وجه الصعوبة تكمن يف جعل العتيق قابلاً لالستعامل! وتتعقد هذه الصعوبة حني
العودة إىل التاريخ وتصوير استحالة هذا األمر ،بناء عىل اعتبار أن األفكار التي عفي عليها
مل تكتسب أبدً ا بني الشعوب التي هلهلتها قوة جديدة ،وأهنا قد اختفت هنائ ًّيا.

التصور ال يريد أشفيترس التسليم به ،وكونه يتفق متا ًما واملجرى املعتاد للطبيعة،
هذا
ّ
داع ًيا ملعرفة ملاذا جرى األمر عىل هذا النحو ،مطال ًبا استخالص تفسري ال من قياس النظري
عىل الطبيعة ،بل من قوانني احلياة الروحية ،األمر الذي يقتيض يف نظر أشفيترس دراسة
تاريخ احلضارة عىل غري املنهج املتبع عند أسالفهم جتنُّ ًبا للضياع ،وحسب عبارته «وإلاَّ
ضعنا هنائ ًّيا»(.((2

ثمة صعوبة كربى حسب وصف أشفيترس يف جتديد احلضارة ،ناشئة يف نظره من
ثال ًثاّ :
كون أن جتديد احلضارة جيب أن تكون عملية باطنية حملها يف الداخل ال يف اخلارج ،فلم يعد
هناك مكان للتعاون السليم بني ما هو مادي وما هو روحي .مذك ًّرا بالوضع الذي كان عليه
يف عرص النهضة حتى منتصف القرن التاسع عرش ،حيث كان القائمون عىل إنشاء احلضارة
يتو ّقعون املساعدة للتقدم الروحي من إنجازات يف نطاق التنظيم اخلارجي ،وكانوا موقنني
أهنم بينام يعملون لتحويل نظم احلياة العامة فإهنم كانوا يأتون بنتائج تؤدي إىل تنمية احلياة
الروحية اجلديدة .أما بعد ذلك فلم يعد هناك يف نظر أشفيترس أي عون طبيعي خارجي
لتجديد احلياة الروحية كام كان الشأن يف املايض.
تصور أشفيترس أن الشخصية الفردية وحدها هي التي جيب أن ينظر إليها
راب ًعا :يف ّ
ربا أن احلضارة ال تتجدّ د إلاَّ إذا نشأت يف عدد
بوصفها الفاعل يف هذه احلركة اجلديدة ،معت ً
من األفراد نزعة عقلية جديدة ،تكون مستقلة عن تلك السائدة بني اجلمهور بل ويف تعارض
معها .نزعة عقلية تكتسب التأثري تدرجي ًّيا عىل النزعة اجلامعية ،وتطبعها يف النهاية بطابعها.

أما إذا كان للمجموع فعل التأثري يف األفراد ،فإن النتيجة -يف نظر أشفيترس -هي
الفساد والتدهور؛ ألن العنرص النبيل الذي يتو ّقف عليه كل يشء ،ويقصد به أشفيترس
القيمة الروحية واألخالقية للفرد ،فإنه خيتنق ويتضاءل فعله ،وهنالك تبدأ احلياة الروحية
واألخالقية يف االنحالل .األمر الذي جيعل من واجب األفراد –حسب قول أشفيترس-
تصور أعىل ،والقيام من جديد بالوظيفة التي ال يستطيع أداءها غريهم ،متم ّثلة
االرتفاع إىل ّ
يف إجياد أفكار روحية وأخالقية.
( ((2ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.58
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-4احلضارة والنظرة الكونية

حاول أشفيترس تأكيد العالقة بني احلضارة والنظرة الكونية ،بطريقة ال تقبل الفصل
ثمة ارتبا ًطا وثي ًقا بينهام ،فكل تقدّ م إنساين يف نظره يتو ّقف عىل
ربا أن َّ
بينهام وال العزل ،معت ً
التقدُّ م يف نظريته الكونية ،والعكس كذلك ،فكل انحالل سببه انحالل مماثل يف نظرته الكونية.
وحني اجته بنظره إىل البحث عن حضارة حقيقية حتدث أشفيترس قائلاً  :إن «افتقارنا إىل حضارة
حقيقية مرجعه إىل افتقارنا إىل نظرية يف الكون .وحينام يته َّيأ لنا الوصول إىل نظرية قوية ثمينة
يف الكون ،نجد فيها اعتقا ًدا قو ًّيا ثمينًا ،هنالك فقط يكون يف وسعنا إجياد حضارة جديدة»(.((2
هذه احلقيقة ظل أشفيترس يذكر هبا ،ويلفت االنتباه إليها ،مؤكدً ا عليها ،ومتو ّث ًقا منها ،ويعد
نفسه بطلها ومناضلاً عنها حسب عبارته ،راج ًيا أن يتداول الناس أمر هذه العالقة بني احلضارة
والنظرة الكونية .العالقة التي يرى أن ال أحد يف عرصه كان يعريها التفاتًا ،كاش ًفا عن هذا األمر
وناقدً ا له قائلاً « :فإن العرص الذي نعيش فيه ،يعوزه إدراك أمهية الظفر بنظرية يف الكون ،فإن
االعتقاد العام يف هذه األيام -عرشينات القرن العرشين -سواء لدى املتع ّلمني وغري املتع ّلمني هو
يِ
رص متا ًما دون حاجة إىل أية نظرية يف الكون عىل اإلطالق»(.((2
أن اإلنسانية ستتقدم عىل نحو َم ّ
وحمط النظر عند أشفيترس اعتقاده افتقار احلضارة الغربية إىل نظرية كونية ،متسائلاً  :كيف
وقعنا يف هذه احلالة من االفتقار إىل نظرية كونية؟ السبب يف ذلك رشحه أشفيترس قائلاً  :إن
النظرية الكونية «املؤكدة للحياة والعامل مل يكن هلا أساس ثابت مقنع يف الفكر ،ولطاملا حسبنا أننا
أخريا
وجدنا مثل هذا األساس ،لكنها فقدت ّ
قوهتا دون أن نكون عىل علم بذلك ،حتى اضطررنا ً
منذ أكثر من جيل إىل اإلذعان إىل نقص كامل ،وافتقار إىل أية نظرية يف الكون عىل اإلطالق»(.((2
إىل جانب ذلك ،فقد اعترب أشفيترس أن االفتقار إىل مثل هذه النظرية الكونية ،هو
يعج هبا عرصه ،داع ًيا إىل االعرتاف هبذا
املصدر األخري لكل الكوارث وألوان الشقاء التي ّ
األمر قائلاً « :ينبغي لنا أن نعرتف بأن افتقارنا الكامل إىل أية نظرية يف الكون ،هو املصدر
يعج هبا العرص احلارض»(.((2
األخري لكل الكوارث وألوان الشقاء ،التي ّ
فحصا وتأ ّملاً وحتليلاً  ،فقد خصص هلا أشفيترس القسم
ومن شدّ ة عنايته هبذه القضية ً

( ((2ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.5
( ((2ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.4
( ((2ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.7
( ((2ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.8
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الثاين من كتابه ،وهو القسم األكرب ،وافتتحه منذ السطر األول ،حمدّ ًدا موضوعه قائلاً « :إن
موضوع بحثي هو مأساة النظرة الغربية إىل الكون»(.((3

مقدرا
مميزا جهده،
وقد ظل أشفيترس وهو يعالج هذه القضية ،يتحدّ ث عن نفسهً ،
ً
ممتدحا خطوته ،معتقدً ا أنه أول مفكر غريب جتارس عىل االعرتاف هبذه النتيجة
حماولته،
ً
املدمرة –حسب وصفه -من نتائج املعرفة ،وأنه أول من شك شكًّا مطل ًقا يف املعرفة الكونية
السائدة ،ونص كالمه« :اعتقد أنني أول مفكّر غريب جتارس عىل االعرتاف هبذه النتيجة
املد ّمرة من نتائج املعرفة ،وأول من يشك شكًّا مطل ًقا يف معرفتنا بالعامل ،دون أن أختىل يف
الوقت نفسه عن اإليامن بتوكيد احلياة والعامل ،وبتوكيد األخالق»(.((3

مفصحا
منهجا جديدً ا،
ً
كام اعترب أشفيترس أن ما قام به مل حياول أحد القيام به من قبل ،متّب ًعا ً
عن هذا األمر قائلاً « :هذا هو السبب يف حماولتي اآلن القيام بام مل حياوله أحد من قبل ،أعني أن
أضع مشكلة الفلسفة الغربية بحيث أجعل سعي الفكر الغريب إلجياد نظرة عاملية يقف ليتأ ّمل
نفسه ...وهكذا فإين يف هذا الكتاب قصدت إىل وصف مأساة البحث عن نظرة يف الكون ،وقد
خطوت فيه يف طريق جديد نحو نفس اهلدف .وبينام الفكر الغريب مل يصل إىل أي هدف ألنه مل جيرؤ
عىل السري بشجاعة يف بيداء الشك املتعلق بمعرفة العامل ،فإين شققت طريقي وسط هذه البيداء
بثقة وهدوء ...بيد أين يف حماولتي الوصول إىل فلسفة يف احلياة عن طريق هذا املنهج اجلديد أشعر
بأين مل أفعل أكثر من أضم املحاوالت املتعثرة للبحث عن هذا املنهج اجلديد بعضها إىل بعض»(.((3

ومن أجل الوصول إىل مثل هذه النظرية الكونية ،تساءل أشفيترس عن :الرشوط
الواجب توفرها يف هذه النظرية لتكون قادرة عىل إجياد حضارة؟ وما هو طابع هذه النظرية
الكونية املنشودة؟
مستفيضا مرك ًّزا عىل رشط أحادي ،متحد ًدا يف التفكري
يف جهة الرشوط ،تو ّقف أشفيترس
ً
العقيل أو النزعة العقلية ،ناقدً ا يف املقابل النزعة الرومانسية السائدة آنذاك ،واملعارضة للنزعة
العقلية .فقد اعترب أشفيترس أن النزعة العقلية هي أكثر من جمرد حركة فكرية حتققت يف هناية
القرن الثامن عرش وبداية القرن التاسع عرش ،إهنا ظاهرة رضورية يف كل حياة روحية سوية،
وكل تقدم حقيقي يف العامل لو حللناه لوجدناه يف نظر أشفيترس يرجع يف النهاية إىل النزعة العقلية.

ويف نقده للنزعة الرومانسية ،يرى أشفيترس أن عرصه كان يعيش نزو ًعا ضد كل

( ((3ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.89
( ((3ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.95
( ((3ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.104-91
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نظرية تأملية يف الكون بسبب احلركة الرومانسية ومعارضتها لنزعة التنوير والنزعة العقلية،
إذ كانت ضد أية نظرية يمكن أن تؤسس نفسها عىل الفكر وحده ،لكن مشاعر الرومانسية
وما أنتجته ال ينبغي أبدً ا يف نظر أشفيترس أن متنع جيل عرصه «من تكوين فكرة واضحة
عن حقيقة العقل ،فهو ليس نزعة جافة تقيض عىل كل حركات احلياة الباطنة ،بل العقل هو
جمموع وظائف الروح يف أفعاهلا احلية وآثارها ،وفيه يقوم هذا االتصال املستمر بني الذهن
واإلرادة ،الذي حيدد طابع وجودنا الروحي»(.((3
أما طابع هذه النظرية الكونية ،فيجب أن يكون يف نظر أشفيترس طاب ًعا متفائلاً وأخالق ًّيا،
شارحا رأيه قائلاً  :إن النظرية الكونية «تكون متفائلة إذا كانت تفضل الوجود عىل الالوجود،
ً
وتؤكد احلياة بوصفها شي ًئا له قيمة يف ذاته .ومن هذا املوقف من الكون واحلياة ينشأ الدافع إىل
رفع الوجود إىل أعىل مستويات القيمة بالقدر الذي يكون لنا تأثري يف حتقيق ذلك .ومن هنا ينشأ
النشاط املوجه إىل إصالح أحوال الفرد احلية ،وأحوال املجتمع والدولة واإلنسانية ،ومنه تنبثق
أعامل احلضارة اخلارجية ،وسيطرة الروح عىل قوى الطبيعة والتنظيم االجتامعي األعىل»(.((3

وعن عالقة النظرية الكونية األخالقية املتفائلة يف إنتاج احلضارة ،يرى أشفيترس ال
تصورا وثيق الصلة بجوهر نظريته ،متحدّ ًثا عنه قائلاً :
بد من تالزم هذه العالقة ،مقدّ ًما
ً
«هكذا نرى النظرية الكونية املتفائلة األخالقية تتعاون مع األخالق عىل إنتاج احلضارة،
ولن تستطيع واحدة منهام بمفردها أن تؤدي هذا الدور .فالتفاؤل هيب الثقة بأن عملية
تطور العامل هلا عىل نحو أو آخر هدف روحي حقيقي ،وبأن حتسني العالقات العامة للعامل
وللمجتمع هي ّيئ الكامل الروحي األخالقي للفرد .واجلانب األخالقي يسهم يف إجياد القدرة
عىل تنمية االستعداد العقيل الرضوري للتأثري يف العامل ويف املجتمع ،وإحداث التعاون بني
كل أعاملنا لكفالة الكامل الروحي واألخالقي للفرد ،مما هو الغاية النهائية للحضارة»(.((3
هذه لعلها هي أبرز عنارص ومالمح نظرية أشفيترس يف العالقة بني احلضارة
دوهنا ورشحها وأسس هلا يف كتابه( :فلسفة احلضارة).
واألخالق ،كام ّ

-5مالحظات ونقد

بعدما حتدّ دت نظرية أشفيترس يف العالقة بني احلضارة واألخالق ،نحاول تقيص هذه

( ((3ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.72
( ((3ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.77
( ((3ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.78
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النظرية وفحصها ،مقدّ مني بعض املالحظات التحليلية والنقدية ،متحدّ دة يف النقاط اآلتية:

أول :تنتمي نظرية أشفيترس إىل نسق أديب عرف الح ًقا بتسمية أدب نقد احلضارة
مستمرا ومرتاكماً إىل اليوم،
تطورا متالح ًقا مل ينقطع أو يتو ّقف ،وبقي
الغربية ،الذي شهد
ً
ً
متم ّثلاً يف كتابات وتأليفات تصنف عىل حقول معرفية متعدّ دة أدبية وفكرية وفلسفية
واجتامعية وتارخيية واقتصادية ،صدرت من أشخاص ينتمون إىل بلدان أوروبية وغربية
خمتلفة ،مثل :أملانيا وبريطانيا وفرنسا والنمسا وأمريكا ،إىل جانب بلدان أخرى.

وقد ظ ّلت هذه الكتابات والتأليفات تلفت االنتباه بصور متعدّ دة يف املجال الغريب،
وتنوع حقوهلا وميادينها
وذلك حلسها النقدي من جهة ،وتتابعها وتالحقها من جهة ثانيةّ ،
من جهة ثالثة ،ولكوهنا تناقش مصري احلضارة الغربية وترسم هلا مآلاً قامتًا ومتشائماً  ،تراوح
موصوفا ما بني( :أزمة ،وتدهور ،وانحالل ،وأفول ،وموت ،وسقوط ،واهنيار ،وانحطاط،
ً
واضمحالل) ،ومجيع هذه التسميات وردت وترددت يف عناوين تأليفات غربية ،باتت
معروفة يف داخل املجال الغريب وخارجه.
حتولت هذه الكتابات بعد تتابعها وتراكمها إىل حقل درايس يستقطب
ويف وقت الحقّ ،
اهتامم الكتاب والباحثني الغربيني ،وصدرت هلم كتابات وتأليفات تناولت هذا الشأن.
موسعتني اتّسمتا بحس االستطالع واملتابعة ،تناولتا
لعل من أبرزها دراستني أمريكيتني ّ
املتخصص
أبرز الكتابات الغربية التي اتصلت هبذا النسق ،مها :دراسة الباحث األمريكي
ّ
يف التاريخ الدكتور آرثر هريمان املوسومة بعنوان( :فكرة االضمحالل يف التاريخ الغريب)
الصادرة سنة 1997م .والثانية دراسة الباحث األمريكي بروس براندر املوسومة بعنوان:
(رؤية الفوىض ..استطالعات عن انحسار احلضارة الغربية) الصادرة سنة 1998م.

إىل هذا األدب النقدي تنتمي نظرية أشفيترس ،وتتحدّ د من الناحية الزمنية باالنتساب
إىل الربع األول من القرن العرشين ،لكون أن كتاب( :فلسفة احلضارة) صدر سنة 1923م،
ولذا فهي من النظريات املبكّرة يف أدب نقد احلضارة الغربية ،وجاءت متأ ّثرة بوضعيات
احلرب العاملية األوىل التي دامت أربع سنوات امتدت ما بني 1918-1914م.

ومن الناحية املعرفية ،حتدّ دت نظرية أشفيترس باالنتساب إىل املجال األخالقي،
ولعلها من هذه الناحية تعدّ أول نظرية أخالقية يف أدب نقد احلضارة الغربية ،وإذا مل تكن
تفردت
أول نظرية فهي من أقوى النظريات األخالقية الغربية يف هذا األدب النقدي .وقد ّ
عىل غريها من النظريات األخرى هبذه الصفة األخالقية ،وال زالت إىل اليوم حتافظ عىل
قوهتا وجاذبيتها ،ومل تتقدّ م عليها أو تتخ ّطاها نظرية غربية أخرى حتمل صفة االنتساب إىل
ّ
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املجال األخالقي.

ثان ًيا :قدّ م أشفيترس يف كتابه( :فلسفة احلضارة) مادة فكرية غزيرة حول األفكار
مربزا إر ًثا أخالق ًّيا مهماًّ  ،كاش ًفا عن
والنظريات األخالقية األوروبية عىل أقسامها وأزمنتهاً ،
وتطورها يف ساحة الفكر األورويب ،وتتابعها
مدى تراكم هذه األفكار والنظريات وسعتها
ّ
وعدم انقطاعها منذ األزمنة القديمة اليونانية والرومانية ،متوق ًفا بعناية عند القرون الثالثة
األخرية السابع عرش والثامن عرش والتاسع عرش ،وصولاً إىل القرن العرشين ،ناقدً ا حلظته
التي عارصها قائلاً « :وهكذا عربنا وصيد القرن العرشين ،ونحن خمدوعون عن حقيقة أنفسنا
خدا ًعا مل يبدّ ده يشء ،وكل ما كتب آنذاك عن حضارتنا كان هيدف إىل توكيد اعتقادنا بعلو
قيمة هذه احلضارة ،وكل من حاك الشك يف صدره من ذاك كان ينظر إليه باستغراب»(.((3
تطور الفكر األورويب احلديث ،أعىل أشفيترس من
يف هذا الرسد التارخيي الطويل عن ّ
أمهية القرن الثامن عرش ،داع ًيا الغرب ألن يأخذ من جديد بالنظرة األخالقية التي سادت
ممتدحا رجاله قائلاً عنهم :أهنم قد استبرصوا «يف املثل العليا للحضارة ،ويف حتقيقها إىل
فيه،
ً
(((3
حد آذن بأن أعظم عصور تاريخ احلضارة اإلنسانية قد أرشق فجره» .

لعل أشفيترس أراد من هذا التوسع املستفيض يف احلديث التارخيي البعيد عن األفكار
األخالقية ،أن يربز من جهة مدى ثراء احلضارة الغربية هبذه األفكار األخالقية ،ويؤكد من
جهة أخرى عىل صلة هذه احلضارة هبذه األفكار األخالقية نشأة وانبعا ًثا وتقدّ ًما ،وليصل
من جهة ثالثة إىل ربط أزمة احلضارة الغربية بالرتاجع األخالقي وانحدار األفكار األخالقية،
منته ًيا من جهة رابعة لرسم طريق أخالقي ينتشل هذه احلضارة من االنحالل واالهنيار.
هبذا العمل يكون أشفيترس قد أنجز مطالعة حتليلية ونقدية جادة وثرية لألفكار
والنظريات األخالقية األوروبية ،جاءت وسدت فرا ًغا ،ولبت حاجة ،وفتحت أف ًقا.
لكن املالحظ عىل هذه املطالعة أهنا غلب عليها حس املناقشة النظرية الفكرية والفلسفية
واألخالقية ،وغاب عنها كل ًّيا حس اإلشارة إىل الوقائع واحلوادث واملواقف ،وإىل اخلربات
واملشاهدات التي عايشها أشفيترس وعارصها ،وم ّثلت له منبع إهلام ،ومصدر تفكري.
بشكل ظهر الكتاب كام لو أنه كتاب نظري خياطب الطبقة العليا من املثقفني ،ويتّجه إىل أهل
االختصاص من الباحثني يف حقل الدراسات األخالقية واحلضارية.
تربز هذه املالحظة وتتأكد عند معرفة السرية الذاتية ألشفيترس ،وطبيعة الظروف املتغرية

( ((3ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.12
( ((3ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.209
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التي عارصها ،وما مرت عليه من حوادث ووقائع ،إىل جانب ما لديه من خربات ومشاهدات.
يأيت يف مقدمتها جتربته الطويلة واملثرية يف إفريقيا ،وحتديدً ا يف إقليم الغابون التي امتدت من سنة
1913م ،وتواصلت حتى وفاته سنة 1965م ،ومل ينقل جثامنه إىل موطنه ،ودفن هناك.

ً
مدهشا من اهلدوء والسكون ،ساعدته عىل التأمل
جوا
و ّفرت هذه التجربة املم ّيزة ألشفيترس ًّ
وبلورة األفكار التي م ّثلت قوام كتابه( :فلسفة احلضارة) .وقد أشار أشفيترس إىل ذلك بصورة
رسيعة ومقتضبة يف مكانني من كتابه ،املكان األول جاء يف مفتتح مقدمة القسم األول من الكتاب،
مذكرا أن هذا القسم الذي عني به منذ سنة 1900م ،ويعني به (انحالل احلضارة وإعادة بنائها)
ً
قد نضج حسب قوله« :هنائ ًّيا يف سكون الغابة داخل إفريقيا اإلستوائية ،فهناك خالل السنوات من
سنة 1914م إىل سنة 1917م نمت خطوط هذه الفلسفة يف احلضارة وحتددت هنائيا»(.((3
املكان الثاين ،جاء أشفيترس عىل ذكره يف مقدمة القسم الثاين من الكتاب ،عند حديثه عن
النظر العقيل وعالقته بالتصوف ،وكيف أن هذه املسألة قد شغلت شعوره منذ كان شا ًّبا ،متحد ًثا
شعورا مؤكدً ا ،بأن كل تفكري يفكر لغاية يفيض إىل
عن هذا األمر قائلاً « :منذ شبايب كنت أشعر
ً
(((3
التصوف ،ويف هدوء الغابة يف إفريقيا استطعت إجالة الذهن يف هذه الفكرة والتعبري عنها» .

هذه التجربة اإلنسانية الطويلة عىل أمهيتها وخت ّلقها ،قد غابت كل ًّيا عن كتاب
ِ
مرت ومضت بال حوادث وال وقائع ،ال مشاهدات
أشفيترس ،ومل يأت عىل ذكرها ،وكأهنا ّ
تفسريا
فيها وال خربات ،متعاملاً معها بطريقة غري مفهومة يف هذا املوضوع حتديدً ا .ومل يقدّ م
ً
ليستدرك عىل اآلخرين الح ًقا كتا ًبا ونقا ًدا وباحثني إمكانية التن ُّبه هلذه املالحظة وتسجيلها
دون
عليه .مع أنه كان ملتفتًا هلذه التجربة لكن من وجه آخر ،كام ظهر متجل ًّيا يف كتابه الذي ّ
بعضا من ذكرياته ،املوسوم بعنوان( :بني املياه والغابات األولية) الصادر سنة 1921م،
فيه ً
أي قبل صدور كتاب( :فلسفة احلضارة) بسنتني.

كام غابت عن الكتاب جتربة أشفيترس يف معسكر االعتقال يف فرنسا بني عامي -1917
1918م ،التي أشار إليها عبدالرمحن بدوي ،وعدّ ها من الفرتات التي دفعت أشفيترس ألن
يفكر يف أخالق اإلنسان ومصري احلضارة .هذه التجربة املريرة مل ِ
يأت أشفيترس عىل ذكرها
ّ
قط ،مع ما فيها من حوادث ووقائع ،ومن خربات ومشاهدات ،ال تتكرر مع غريها من
التجارب األخرى وال تتشابه.
يضاف إىل ذلك ،أن أشفيترس مع أنه كان متأ ّث ًرا يف االجتاه نحو موضوع كتابه بالصدمة

( ((3ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.3
( ((3ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.99
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العنيفة التي أحدثتها يف املجتمعات األوروبية احلرب العاملية األوىل ،وما تركته هذه احلرب
من أرضار روحية وأخالقية يصعب وصفها ،مع ذلك مل ِ
يعتن أشفيترس هبذه احلرب ،مغ ّي ًبا
ما يتصل هبا من حوادث ووقائع ،ومن خربات ومشاهدات.

والقدر الذي أشار إليه أشفيترس يعدّ ضئيلاً جدًّ ا ،وجاء عرض ًّيا ،وال يكاد يم ّثل
قياسا بضخامة احلدث وأهواله املفزعة واملرعبة ،وحتدّ دت هذه اإلشارة يف موردين
شي ًئاً ،
ال غري ،مها:

املورد األول :له عالقة بالتحليل ،أشار إليه أشفيترس للتدليل عىل فكرة يرى فيها
أن التقدّ م يف احلضارة املادية هو الذي زاد يف حدة املشاكل االجتامعية والسياسية عىل نحو
ربا أن التقدم الصناعي والتجارة العاملية مها اللذان أ َّديا إىل وقوع احلرب العاملية
مدمر ،معت ً
األوىل ،فاالخرتاعات التي وضعت يف األيدي قوة تدمري هائلة هي التي جعلت احلرب
ذات طابع مدمر ،أصبح الغالب واملغلوب عىل السواء حمطمني ملدة ال يرى املرء هنايتها(.((4

املورد الثاين :له عالقة بالتمثيل ،أشار إليه أشفيترس رسي ًعا ومقتض ًبا مع ما له من قيمة
بالغة الداللة ،متحدّ ًثا عنه قائلاً « :يف خالل احلرب كانت دور السينام األملانية غاصة ،ألن
الناس كانوا يفدون لرؤية األفالم من أجل نسيان اجلوع»(.((4

هذه بعض احلاالت والوضعيات املهمة التي عايشها أشفيترس وعارصها ،وكانت
وثيقة الصلة بموضوع كتابه ،وبنظريته يف العالقة بني احلضارة واألخالق ،مع ذلك غابت
ومل َنر هلا مت ُّثلاً ال يف صورة حوادث ووقائع ،وال يف صورة خربات ومشاهدات ،فظهر
الكتاب بطابع تغلب عليه التحليالت النظرية ،واملناقشات الفكرية ،والنقديات األخالقية،
واالستغراق يف البحث الفكري والفلسفي والتارخيي.

ثال ًثا :اعتنى أشفيترس بدراسة املسألة األخالقية ،وبذل جهدً ا بحث ًّيا ومعرف ًّيا جا ًّدا يف
كثريا يف احلديث عن األفكار والنظريات األخالقية األوروبية
هذه النطاق ،لكنه أسهب ً
فحصا وحتليلاً ونقدً ا ،بشكل ظهر كتابه كام لو أنه كتاب عن األخالق وفلسفة األخالق
ً
وليس عن احلضارة وفلسفة احلضارة ،أو أنه كتاب عن األخالق ثم عن احلضارة وليس
كتا ًبا عن احلضارة ثم عن األخالق ،فقد اختلت املوازنة بني األصل والفرع ،فظهر الكتاب
وكأن جانب األصل فيه ملوضوع األخالق ،وجانب الفرع ملوضوع احلضارة وليس العكس.
خصصه أشفيترس
نلمس هذه املالحظة متج ّلية يف القسم الثاين من الكتاب ،الذي ّ

( ((4ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.110
( ((4ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.327
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للحديث عن احلضارة واألخالق ،وهو القسم األكرب ويعادل يف كمية صفحاته ثالثة أرباع
الكتاب وتزيد قليلاً .

يف هذا القسم تت ّبع أشفيترس احلديث عن املسألة األخالقية أو املشكلة األخالقية
حسب عبارته ،راج ًعا إىل األزمنة القديمة التي ترتد إىل العرصين اليوناين والروماين ما
قبل امليالد وما بعده ،مبتدئًا من الفيلسوف األخالقي الشهري سقراط ( 399-470ق.م)،
مارا من بعده عىل باقي الفالسفة اآلخرين املعروفني يف الدراسات الفلسفية اليونانية
ًّ
الكالسيكية ،منته ًيا بالفلسفة الرواقية املمتدة إىل العرص الروماين.

بعد ذلك انتقل أشفيترس إىل عرص النهضة وما تاله ،ثم عن القرنني السابع عرش
والثامن عرش متحدّ ًثا عن األفكار األخالقية عند جمموعة من املفكرين والفالسفة
منهم :توماس هوبز (1679-1588م) ،وجون لوك (1704-1632م) ،وديفيد هيوم
(1776-1711م) ،وآدم سميث (1790-1723م) .كام أفرد أشفيترس فصولاً مستقلة
للحديث عن األفكار األخالقية عند أمانويل كانت (1804-1724م) ،ثم عند كل من
سبينوزا (1677-1632م) ،وليبنتس (1716-1646م) ،ثم عند كل من شلر (-1759
1805م) ويوهان جوته (1832-1749م) ودانيل إشلريماخر (1834-1768م) ،ثم
عند هيجل (1831-1770م) ،ثم عند أصحاب األخالق احليوية واالجتامعية منهم:
أوجست كونت (1857-1798م) ،واستيوارت مل (1873-1806م) وشارلز دارون
(1882-1869م) ،وهربرت سبنرس (1903-1820م) ،وكارل ماركس (-1818
1883م) ،ثم عند كل من شوبنهور (1860-1788م) ونيتشه (1900-1844م) ،ثم
عند جمموعة من أصحاب فلسفة الطبيعة واألخالق منهم :هنري برجسون (-1859
1941م) ،إىل جانب قائمة طويلة من األسامء الذين ينتمون إىل القرن والعرشين.
تربز هذه املالحظة وتتأكد عند معرفة أن أشفيترس يف سياقات هذا التت ّبع التارخيي
الطويل ،أشار إىل كثري من املصنفات واملؤلفات األوروبية التي حتدّ ثت عن األخالق
ومحلت يف عناوينها هذه التسمية ،كاش ًفا عن قائمة طويلة وإرث مرتاكم ،لكنه يف املقابل
مل ِ
يأت عىل ذكر كتاب واحد يتحدّ ث عن احلضارة ،وحيمل يف عنوانه هذه التسمية ،مع أنه
أشار يف مطلع الفصل األول من كتابه إىل ظهور عدد من املؤلفات عن احلضارات ،ناقدً ا هلا
يسميها ويعرف هبا ،ونص كالمه« :أجل قد ظهر عدد
يف وجهتها العامة ،لكن من دون أن ّ
من املؤلفات عن احلضارات بعنوانات متباينة منذ هناية القرن املايض وأوائل هذا القرن،
لكنها مل تفلح يف إيضاح األحوال الراهنة يف حياتنا العقلية ،وإنام اقترصت عىل أصول
احلضارة وتارخيها ،فقدّ مت لنا خريطة بارزة للحضارة ،رسمت فيها الطرق التي سلكها
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الناس أو ابتدعوها ،واقتادتنا خالل السهول والتالل التي يتأ ّلف منها جمرى التاريخ منذ
عرص النهضة حتى القرن العرشين»(.((4
ال شك أن هذه مفارقة الفتة ،توحي باالنطباع كام لو أن كتاب أشفيترس هو عن
األخالق وفلسفة األخالق ،وليس عن احلضارة وفلسفة احلضارة.

فكرا
تطرق أشفيترس يف حديثه عن احلضارة واألخالق إىل اهلند والصني ً
راب ًعاَّ :
وفلسف ًة وديان ًة وأخال ًقا وأعال ًما ،وتك ّثف حضورمها يف معظم فصول الكتاب ،مذك ًّرا هبام،
ً
ومناقشا هلام ،إىل جانب حديثه عن الفكر األورويب مدارسه
ومن ِّب ًها إليهام ،متحدّ ًثا عنهام،
ِ
فكرا وفلسفة
ومذاهبه ،نظرياته وفلسفاته .لكنه مل يأت قط عىل ذكر العرب واملسلمني ً
وديان ًة وأخال ًقا وأعال ًما ،وهذه مفارقة غريبة وغري مفهومة ،ونادرة احلدوث يف الكتابات
تطرقت إىل احلضارة واألخالق.
والدراسات التي حتدّ ثت أو ّ

والقدر الذي أشار إليه أشفيترس يف كتابه الذي فاق عدد صفحاته األربعامئة صفحة،
كان جمرد ذكر اسم ال غري ،مرة واحدة السم شخص هو النبي حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ومرة واحدة السم بلد هو مرص.

جاء أشفيترس عىل ذكر اسم النبي عند حديثه عن النظرات الكونية يف األديان العاملية،
ربا أن يف األديان العاملية توجد حماوالت قوية لوضع نظرة كونية أخالقية ،وبعد حديثه
معت ً
عن املفكّرين الدينيني يف الصني واهلند واص ًفا نظراهتم الكونية باألحادية احللولية ،من ثم اتجَّ ه
مشريا إىل ديانة أنبياء بني إرسائيل من
أشفيترس نحو أصحاب النظرات الكونية املزدوجة،
ً
(((4
أيضا حسب قوله« :ديانة عيسى ودين حممد» .
القرن الثامن قبل امليالد وما تاله ،ومنهم ً

فكرا وفلسف ًة ،ومعرفته باهلند
حتدّ ث أشفيترس عن اهلند والصني
مظهرا معرف ًة هبام ً
ً
حضورا ،ونالت عناية يف كتابه أوسع نسب ًّيا
سجلت اهلند
أوسع من معرفته بالصني ،لذا فقد ّ
ً
من الصني ،وتتأكد هذه املالحظة وتتثبت بالنظر إىل أمرين:

خص أشفيترس اهلند بكتاب أصدره
األمر األول :له عالقة باجلانب الذايت ،فقد َّ
تصوف وأخالق) ،ما َّ
دل عىل عنايته باهلند وسعة
سنة 1935م بعنوان( :املفكّرون اهلنودّ :
ا ّطالعه عليها ،وكيف أنه بذل جهدً ا ذات ًّيا يف تكوين املعرفة هبا فلسف ًة وأخال ًقا.
األمر الثاين :له عالقة باجلانب الفكري ،ويتع ّلق حتديدً ا بالفلسفة األوروبية التي
( ((4ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.11
( ((4ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.137
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احتفظت بذاكرة وعالقة مع الفلسفة اهلندية ،الفلسفة التي قال عنها أشفيترس أهنا بدأت
تعرف يف أوروبا يف مستهل القرن التاسع عرش ،مضي ًفا يف هامش الكتاب موث ًقا رأيه قائلاً :
(يف سنة 1804-1802م نرش أنكتيل ديربون «1805-1731م» جملدين مجع فيهام مخسني
أوبانيشاد( ((4أحرضها من اهلند يف نصها الفاريس مع ترمجة إىل الالتينية»(.((4
حضورا قو ًّيا للفلسفة اهلندية عند
ومن بني الفالسفة األوروبيني ،وجد أشفيترس
ً
روحا هندية ،ومن
الفيلسوف األملاين شوبنهور الذي ّقرر قولاً اعترب فيه أن يف املسيحية ً
املحتمل عنده أن يكون أصلها هند ًّيا عىل نحو أو آخر.
من وجه آخر ،غابت يف كتاب أشفيترس أسامء أعالم الفلسفة اهلندية ،وحرضت يف
ضمت
مراراّ ،
املقابل أسامء أعالم الفلسفة الصينية ،إذ م ّثلت قائمة ظل أشفيترس يذكر هبا ً
كلاًّ من :الو – تسيه (املولود سنة  604ق.م) ،كونج – تسيه ،كونفوشيوس (479-551
ق.م) ،منج – تسيه ( 289-372ق.م) ،تشوانج – تسيه (القرن الرابع قبل امليالد).

وبالعودة إىل أصل املالحظة ،فاملفارقة فيها أن أشفيترس تغافل عن احلضارة اإلسالمية
التي قدّ مت إر ًثا أخالق ًّيا عظيماً  ،ال جيارى بغريه وال يقارن بإرث احلضارات أو الديانات األخرى.

الدالئل عىل ذلك والرباهني كثرية ،يكفي معرفة أن نبي اإلسالم األكرم حممد ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
ربط بعثته النبوية الرشيفة بعنوان األخالق متمام مكارمها ،معلنا عن ذلك يف حديث مروي
عنه قائلاً « :إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق»( ،((4ويف رواية أخرى «إنام بعثت ألمتم حسن
األخالق»( ،((4وروي عنه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أنه قال« :عليكم بمكارم األخالق فإن اهلل لجو زع بعثني
هبا ،وإن من مكارم األخالق أن يعفو الرجل عمن ظلمه ،ويعطي من حرمه ،ويصل من
قطعه ،وأن يعود من ال يعوده»(.((4

والنبي الذي أعلن أنه جاء متمماً ملكارم األخالق ،هو الذي امتدحه اهلل سبحانه يف
{وإِن ََّك َل َعىل ُخ ُل ٍق َعظِي ٍم}(.((4
كتابه املجيد يف قوله تعاىلَ :

( ((4األوبانيشاد هي أجزاء من جمموعة نصوص هندوسية.
( ((4ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.291
( ((4حممد الريشهري ،ميزان احلكمة ،قم :دار احلديث1422 ،هـ،ج ،3ص .1081نقال عن :عيل بن حسام
الدين اهلندي ،كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال ،حديث رقم.5217 :
( ((4حممد الريشهري ،املصدر نفسه ،ص ،1081نقال عن :عيل بن حسام الدين اهلندي ،كنز العامل يف سنن
األقوال واألفعال ،حديث رقم5218 :
( ((4حممد الريشهري ،املصدر نفسه ،ص.1081
( ((4سورة القلم ،اآلية.4 :
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فكرا وفلسف ًة
وال نعلم عىل وجه التحديد سبب هذا التغافل التام للحضارة اإلسالمية ً
وأخال ًقا وأعال ًما ،هل هو جهل عند أشفيترس أم جتاهل؟ وعىل كال احلالتني فإن هذا التغافل ليس
وقدحا ،فاجلهل ال يشفع له مع ما عرف به أشفيترس من
ونقصا
مقن ًعا وال م ّرب ًرا ،ويم ّثل ضع ًفا
ً
ً
ا ّطالع واسع ،والتجاهل عىل فرضه ال يشفع له كذلك مع ما عرف به أشفيترس من انفتاح إنساين
أثرا أم ال؟
عميق وبعيد ،وال ندري هل أن خلفياته الالهوتية العميقة م ّثلت حاج ًبا أم تركت ً

ربا أنه وضع
خامسا :م ّيز أشفيترس نفسه ونظريته بالدفاع عن فكرة اإلنسانية ،معت ً
ً
األساس الراسخ هلذه الفكرة ،وعدّ حاله من رواد النهضة الذين محلوا اإليامن بإنسانية جديدة
ناظرا إىل أن يقظة الفكر الغريب لن تكون كاملة إلاَّ إذا خرج من
تكون مشعلاً تبدّ د ظالم عرصهً ،
النطاق الذي رضبه حول ذاته ،وسعى إىل إجياد نظرة عن العامل تلتقي وفكر اإلنسانية ككل ،داع ًيا
الغربيني ألن ينظروا إىل احلضارة بوصفها «أن نعمل يف وقت واحد لتكميل أنفسنا والعامل»(.((5

لكن ما يسجل عىل هذا الرأي ،أن أشفيترس الذي تت َّبع الفكر األخالقي األورويب من العرص
اليوناين القديم إىل عرصه يف القرن العرشين بح ًثا عن تأكيد العالقة بني احلضارة واألخالق ،إلاَّ
أنه أمهل وبشكل غري مفهوم احلديث عن التاريخ الال أخالقي ألوروبا والغرب عمو ًما.

يقصه عليه ،أو
التاريخ الذي يعرفه أشفيترس متام املعرفة ،وال حيتاج ملن يذكّره به ،أو ّ
غامضا ،وليس مسكوتًا عنه
يلفت نظره إليه ،فلم يكن هذا التاريخ الال أخالقي جمهولاً أو
ً
مفضوحا من جهة ،ومفز ًعا من جهة ثانية ،وطويلاً من جهة
أو مش ّككًا فيه ،بل كان تارخيًا
ً
ثالثة ،دام واستمر لقرون عدة ،فصدق عليه تسمية التاريخ الال أخالقي.

بالتوحش والفتك
هذا التاريخ الال أخالقي نعني به تاريخ االستعامر األورويب املوصوف
ّ
واإلبادة والتدمري والسلب والنهب واإلفقار ،مل يكن لبلد أو بلدين أو بضعة بلدان ،وإنام شمل
توزعت بني قارات آسيا وإفريقيا واألمريكيتني الشاملية واجلنوبية ،ومل
بلدانًا وجمتمعات كثرية ّ
يدم سنة أو سنتني أو بضعة سنوات ،وإنام استمر لسنوات طويلة خت ّطت يف بعض احلاالت
نصف قرن من الزمان ،ويف حاالت أخرى تعدّ ت قرنًا وزادت عىل ذلك كام هو حال اجلزائر.

والقدر الذي أشار إليه أشفيترس عن هذا التاريخ الال أخالقي ألوروبا ،حتدّ د يف
صفحة واحدة ال غري يف كتابه الذي جتاوزت عدد صفحاته األربعامئة صفحة ،جاء فيها عىل
ذكر الشعوب امللونة ،والزنوج املرحلني ،ومل يذكر االستعامر لكنه ذكر الكتب االستعامرية،
ومن بني عرشات املناقشات التي جرت يف الربملانات األوروبية تطرق أشفيترس يف هذه
الصفحة املذكورة إىل مناقشة واحدة اختزهلا يف بضعة أسطر.

( ((5ألربت أشفيترس ،فلسفة احلضارة ،ص.117
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وما ذكره أشفيترس هبذا الشأن حتدّ د يف نص أبان عنه قائلاً « :ومنذ عرشات السنني
ونحن نتحدّ ث باستخفاف متزايد عن احلرب والغزو ،وكأن هذين ليسا إلاَّ أالعيب عىل
رقعة شطرنج .كيف أمكن أن يقع هذا لو مل يكن نتيجة اجتاه عقيل مل يعد يرسم لنفسه مصري
جمرد أشكال أو موضوعات تنتسب إىل العامل املادي؟
األفراد ،بل صار يفكّر فيهم عىل أهنم ّ
وملا نشبت احلرب انطلق عدم اإلنسانية فينا من عقاله .وكم من إهانات بعضها مقنع بأدب،
والبعض اآلخر مكشوف ،انصبت عىل الشعوب امللونة يف العرشات السنني األخرية،
وعدّ ها الناس حقائق معقولة سواء يف الكتب االستعامرية والربملانات ،حتى أصبحت
عنرصا يف الرأي العام! لقد قامت يف أحد برملاناتنا مناقشة حول بعض الزنوج املرحلني
ً
ثمة احتجاج وال تعليق حينام قيل
يكن
ومل
واألمراض،
اجلوع
من
يموتوا
أن
هلم
ئ
ي
ه
الذين
ُ
ّ
ّ
(((5
من فوق املنرب أهنم هلكوا :وكأهنم قطيع من السائمة» .

وما يشد النظر إىل هذه املالحظة ويربزها ويوسع مداها ،ويثري دهشتها وغرابتها ،هو
دون بيانًا أخالق ًّيا صاف ًيا ورقي ًقا وش ّفا ًفا ،مبن ًّيا عىل حس إنساين وأخالقي يفوق
أن أشفيترس ّ
املثالية واخليال املثايل ،إذ يتخ ّطى حدود اإلنسان والكائن البرشي ،ممتدً ا إىل عامل احليوان
والنبات ،بناء عىل اعتبار أن األخالق مسؤولية ال حد هلا جتاه كل ما هو حي.
دونه أشفيترس ،ولكشف داللته ومفارقته ،سوف نقتبس
هذا البيان األخالقي الذي ّ
منه ثالثة نصوص طويلة لكوهنا شديدة البيان والداللة ،وهي:

دون أشفيترس قائلاً « :واملرء ال يكون أخالق ًّيا ح ًّقا إلاَّ إذا أطاع الدافع إىل
النص األولّ :
معاونة كل حياة يقدر عىل معونتها ،وامتنع من إيذاء أي كائن حي .إنه ال يسأل إىل أي مدى
أمرا ذا قيمة ،وال ما إذا كانت قادرة عىل
هذه احلياة أو تلك تستحق عطف اإلنسان بوصفها ً
أي مدى .بل احلياة بام هي حياة مقدّ سة يف نظره ،فال يقطف ورقة من شجرة ،وال
الشعور ،وإىل ِّ
فضل أن يغلق
ينزع زهرة ،وحيذر أن حيطم حرشة ،ويف الصيف إذا اشتغل حتت ضوء املصباح ّ
النافذة ،وأن يتن ّفس هوا ًء ثقيلاً عىل أن يرى احلرشة تلو احلرشة تسقط عىل املنضدة بأجنحتها
الشائطة .وإذا مشى يف الطريق بعد املطر ورأى دودة أرضية ابتلت منه ،يعتقد أنه ال بد من
أن جتف يف ضوء الشمس ،إذا مل تستطع أن تدخل يف الرتاب ،وهلذا يرفعها من سطح احلجر
مر بحرشة سقطت يف املستنقع ،فإنه يتو ّقف حلظة من أجل أن يلقي
ويضعها عىل العشب .وإذا ّ
بورقة أو جذع يمكنها أن تنقذ نفسها بواسطته .وال خيشى أن يسخر منه الناس ويقولوا عنه أنه
عاطفي .إن كل حقيقة مآهلا إىل السخرية إىل أن يعرتف هبا الناس ...لكن سيأيت الوقت الذي
فيه يدهش الناس ،من كون اإلنسانية قد احتاجت إىل كل هذه املدة الطويلة ،لتتع ّلم كيف تنظر

( ((5ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.27

احلضارة واألخالق ..مطالعة يف نظرية ألربت أشفيتسر

35

املوجه عن غري تفكري إىل احلياة عىل أنه أمر ال يتفق مع األخالق»(.((5
إىل األذى ّ

دونه أشفيترس قائلاً « :كلام أوذي حياة من
النص الثاين :جاء مطاب ًقا للنص األولّ ،
أي نوع ،ينبغي أن أتبينّ بكل وضوح هل هذا أمر ال مفر منه ،إذ جيب عىل ألاَّ أجتاوز ما ال
أمرا هينِّ الشأن .فالفالح الذي َّ
حش آالف األزهار عل ًفا ألبقاره،
سبيل إىل جتنبه ،حتى لو بدا ً
جيب أن حيرتس وهو عائد إىل بيته ،فال يقطع عنق زهرة واحدة عىل سبيل التسلية يف الطريق؛
ألنه بذلك يرتكب إثماً ضد احلياة دون أن تُلجئه الرضورة إىل ذلك .والذين جيرون جتارب
وعمليات أو يستعملون عقاقري للتجريب يف احليوان ،أو حيقنوهنا باجلراثيم ،لإلفادة من نتائج
ذلك يف اإلنسان ،ينبغي عليهم ألاَّ ُيسكتوا وخز ضامئرهم بأن يقولوا :إن هذه العمليات القاسية
تستهدف نتائج مفيدة ،وعليهم أن ينظروا يف كل حالة عىل حدة ،هل هناك رضورة لتحميل
احليوان هذه التضحية يف سبيل بني اإلنسان .وجيب عليهم أن يبذلوا ما يف وسعهم من عناية
ليخ ّففوا اآلالم املفروضة قدر املستطاع ،وكم أخطاء ترتكب يف املعاهد العلمية بسبب اإلمهال
يف استعامل وسائل التخدير ،فال تستخدم بحجة توفري الوقت أو املتاعب! ...ومن هنا ينشأ عند
كل منا دافع إىل أن نفعل لكل حيوان كل خري نستطيعه .فبمساعديت حرشة يف مأزق إنام أحاول
أن أيف بقسط من دين اإلنسان قبل احليوان ،ويف كل مرة يرغم حيوان عىل خدمة اإلنسان ،ينبغي
عىل كل منا أن هيتم باآلالم الذي ال بد أن يعانيها احليوان يف هذا السبيل .وجيب ألاَّ يسمح
اإلنسان بوجود آالم ليس مسؤولاً عنها ،إذا كان يستطيع منعها عىل أي نحو ،وينبغي عليه ألاَّ
يهُ دِّ ئ ضمريه بدعوى أنه ّ
يتدخل فيام ال يعنيه ،وال ينبغي ألحد أن يغلق عينيه عن اآلالم التي
يشيح ببرصه عنها وحيسبها غري موجودة .وما ألحد أن يعتقد أن عبء مسؤوليته عن هذا عبء
خفيف ،إننا مجي ًعا نشرتك يف الذنب حينام نرى املعاملة السيئة للحيوان»(.((5

النص الثالث :يتّجه أشفيترس يف هذا النص ملخاطبة اإلنسان بوصفه كائنًا إنسان ًّيا،
قائلاً  :إن أخالق توقري احلياة «تطلب أن يكون كل منا عىل نحو ما وهبدف ما كائنًا إنسان ًّيا
يترصف مع الكائنات اإلنسانية ترص ًفا إنسان ًّيا .والذين ال تسمح هلم ظروف عملهم
َّ
اليومي أن خيلصوا هذا اإلخالص ،وال يملكون شي ًئا يستطيعون تقديمه ،تقرتح عليهم
يضحوا بيشء من وقتهم وفراغهم ،حتى لو مل يكن هلم من ذلك إلاَّ حظ
هذه األخالق أن
ّ
قليل .إهنا تقول هلم :أوجدوا ألنفسكم نشا ًطا ثانو ًّيا غري ظاهر ،بل ربام يكون رس ًّيا جيري
يف اخلفاء .افتحوا عيونكم وارعوا كائنًا برش ًّيا ،أو ابذلوا نشا ًطا إلسعاد الناس ،حيتاج منكم
إىل قليل من الوقت أو املو ّدة ،وقليل من التعاطف أو املواساة ،أو العمل .لعل هناك رجلاً

( ((5ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.379
( ((5ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.389
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عاجزا أو مقعدً ا يمكن أن تفيدوه أية فائدة ،ولعله شيخ هرم
منعزلاً أو متأل املرارة نفسه ،أو
ً
متطوعني يستطيعون تكريس مساء ،أو محل
أو طفل ،أو لعل عملاً من أعامل الرب حيتاج إىل
ّ
رسالة .ومن ذا الذي يستطيع أن حيىص الطرق التي يمكن هبا استخدام هذه القطعة الثمينة
من رأس املال املفيد ،أعنى الكائن البرشي؟! يف كل مكان مطلوب منه أشياء باستمرار،
فابحث إذن عن استثامر إلنسانيتك ،وال ختشى إذا كان عليك أن تنتظر أو أن تقدم إىل
املحاكمة .ووطن نفسك مقد ًما عىل خيبة اآلمال ،لكن عىل كل حال ال تكن بغري عمل
ثمة عملاً لك ،لو أردت ح ًّقا وصد ًقا.
ثانوي تستطيع فيه أن هتب نفسك خلدمة الناس .إن ّ
هكذا تتحدّ ث األخالق إىل أولئك الذين لدهيم حتى قليل من الوقت وقليل من اإلنسانية
التحول إىل طبائع متبلدة بسبب
يبذلوهنا .طوبى هلم إذا انصتوا! إهنم سيكونون بمنجاة عن
ّ
إمهاهلم القيام بواجب إخالص الناس بعضهم لبعض»(.((5

تدون
ال شك أن هذه نصوص بليغة وبديعة ويف غاية الروعة واجلامل ،ومجيل أن ّ
والتعجب أن
وتُشاع ويذكّر هبا الناس ،وتو ّثق يف الكتب واملؤلفات ،لكن ما ُيثري الدهشة
ّ
دون هذه النصوص ،وكأنه يعيش يف عامل آخر هو أقرب إىل عامل املثل عند أفالطون
أشفيترس ّ
بل يفوقه ،مع أنه ينتمي ملجتمع له تاريخ ال أخالقي رهيب جتاه شعوب وجمتمعات تقع
خارج حميطه األورويب.
إنه تاريخ يصعب وصفه ورسده وحرصه ،وال يمكن طمسه ونسيانه وتغافله ،كام
ال يمكن التنكّر له أو عدم االعرتاف به أو املجادلة فيه ،إنه تاريخ طويل من االستعامر
واالستعباد واالستغالل والعنرصية والقتل والنهب والسلب واإلبادة واالجتار بالبرش،
والقائمة تطول وال تنقص.
كل هذا نسيه أشفيترس أو تناساه ومل ِ
يأت عىل ذكره ،وراح حيدثنا عن أخالقيات

و ُمثل ح ّطمتها أوروبا يف عالقتها مع باقي األمم واملجتمعات األخرى غري األوروبية!

علماً أن احلديث عن األخالق ال يكتمل إلاَّ باحلديث عن الال أخالق ،واحلديث عن
الفكر األخالقي ال يكتمل من دون احلديث عن الفكر الال أخالقي ،واحلديث عن التاريخ
األخالقي ال يكتمل كذلك من دون احلديث عن التاريخ الال أخالقي.

ولو حتدّ ث أشفيترس بدل هذه النصوص عن التاريخ الال أخالقي ألوروبا ،لكان
نصا ،وأنصع أخال ًقا ،وأوثق تارخيًا.
أبلغ بيانًا ،وأصدق ًّ
( ((5ألربت أشفيترس ،املصدر نفسه ،ص.394
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إعداد وتقدمي :الدكتور حممد الناصري

ﷺ تقديم

إن موضوع «التجديد الديني واحلضاري ..وسؤال التسامح»- ،ملف هذا
العدد -هو عىل قدر كبري جدًّ ا من األمهية بالنظر إىل واقع عاملنا العريب واإلسالمي
املعيش املفتقد للتجديد والتسامح؛ وإذ نطرح هذا املوضوع للنقاش فإننا نستهدف
تعميق الفهم بقضية التجديد الديني واحلضاري ،وموقعه يف عمليات اإلصالح
والتغيري والنهضة ،ودور االجتهاد والتجديد يف البناء احلضاري ،وارتباط ذلك
برشط التسامح وقبول اآلخر املخالف عقيد ًّيا واالعرتاف بحقه يف االختالف.

تكون امللف من مخسة بحوث أعدَّ ها باحثون أكاديميون مغاربة،
َّ
تناولت هذه البحوث قضايا ومسائل متعدَّ دة ،هي يف صميم موضوع هذا
امللف ،وجاءت هبذا النحو:

البحث األول :أعدَّ ه األستاذ الدكتور عبد الرمحن العرضاوي؛ أكد
فيه أن قصدية التسامح رضورة وجودية ،ومطلب إنساين يف مجيع جماالت
الفعل احلضاري الديني والفكري والسيايس ،لتحقيق صالح اإلنسان
والكون ،وحتقيق صالح العمران البرشي ،يف أفق ما يعرفه الواقع العاملي من
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اخلصوصيات العرقية والدينية والفكرية والبيئية.

البحث الثاين :تناول فيه األستاذ الباحث إبراهيم إمامي واقع العلوم اإلسالمية بالدراسة
مربزا اخللل املنهجي عىل مستوى املعرفة والبناء احلضاري؛ وكيف غدت العلوم اإلسالمية
والنقدً ،
املؤسس القرآن الكريم إلاَّ االستشهاد
جمرد أرخبيل معريف ال ناظم له وال جامع جيمعها باألصل ّ
اجلزئي املبتور من سياقه ،ليخلص إىل أن جتديد العلوم اإلسالمية مطلب رشعي ورضورة حضارية.
يف البحث الثالث املوسوم بـ« :مفهوم إكامل الدين ..رؤية تأويلية مقاصدية»؛ حاول
األستاذ الباحث عبد اهلل بوسلهام ،اإلجابة عن سؤال :أي مفهوم إلكامل الدين يمكن أن ينبثق من
القرآن الكريم وخصائصه ،يستوعب ويتجاوز النظرة التأويلية االختزالية املوروثة حوله ،واملتأثرة
بمسائل جدالية خالفية عرفها الفكر اإلسالمي؟ وقد بدأ بحثه باستقراء لدالالت مفهوم «كامل
املوجهة واملؤ ّطرة
الدين» يف الرتاث التفسريي والكالمي واملقاصدي ،والكشف عن املنطلقات ّ
ألقوال العلامء فيه ،عىل أمل إعادة تأصيل املفهوم قرآن ًّيا ،وحتديد خصائصه واملقاصد من إنزاله.

أما البحث الرابع بعنوان« :السفارات العثامنية إىل أوروبا وبدايات الوعي اإلسالمي
بالتجاوز احلضاري»؛ لألستاذ الدكتور رشيد نشيد ،فيهدف إىل رصد مدى التأثري الذي
يمكن أن تكون قد خ َّلفته املحاوالت الفكرية للنخبة العثامنية يف أرجاء الدولة العثامنية
والواليات العربية التابعة هلا؟ وهل أسهم التواصل الفكري والثقايف والسيايس يف نقل
األفكار األساسية الواردة يف التقارير السفارية العثامنية إىل الواليات العربية؟
والبحث اخلامس واألخري :لصاحب هذا التقديم ،فقد تناول« :التسامح الديني بني
اليهود واملسلمني يف التجربة املغربية :قراءة يف املرجعيات والتجليات» ،وذلك من خالل
دراسة أوضاع اليهود يف املغرب ،ومعرفة أوضاعهم االجتامعية واالقتصادية وحياهتم
العامة ،إلثبات معطى أسايس يتم ّثل يف أن هيود املغرب عاشوا منذ الفتح اإلسالمي
للمغرب يف ظل السامحة والسالم ،ويف ظل أجواء من احلريات الدينية والثقافية والسياسية
تتجسد معه الصورة
واالقتصادية ..وال سيام حرية العمل والنقل واإلقامة ،األمر الذي
ّ
املثىل للتسامح الديني بني املسلمني وغريهم عرب األزمان واألجيال.
ثمة قاسماً مشرتكًا بني هذه البحوث اخلمسة ،إذ تعالج اإلطار النظري
ولعل َّ
واملرجعيات واملنطلقات التطبيقية والعملية التي حتكم موضوع التجديد الديني واحلضاري
وسؤال التسامح ،ودوره يف البناء احلضاري لألمة.
نأمل أن تسهم بحوث ملف هذا العدد من «الكلمة» يف مزيد من االهتامم بسؤال التجديد
الديني واحلضاري ،وأن تدفع ُق َّراء املجلة إىل مزيد من املعاجلات والدراسات ،واهلل ويل التوفيق.

ملف :التجديد الديني والحضاري ..وسؤال التسامح
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ﷺ مدخل

تأخذ املفاهيم موقعها القوي يف صناعة التاريخ ،فهي تولد من رحم
السياق التارخيي لتؤ ّثر يف إعادة تشكيله ،ومن هذه املفاهيم مفهوم صدام
احلضارات ،الذي حتدّ ث عنه برنارد لويس ،وطوره صامويل هنتنجتون يف كتابه
الذي أصدره سنة  1996بعنوان« :صدام احلضارات وإعادة تشكيل النظام
العاملي» ،وقدَّ م فيه نظرية للرصاع احلضاري ،مفادها أن الرصاع لن يكون
أيديولوج ًّيا أو اقتصاد ًّيا ،وإنام سيكون بني املجموعات احلضارية املعارصة(((،
تأثريا وتأ ُّث ًرا ،فجاءت نظريته
وال سيام بني احلضارة الغربية واحلضارة اإلسالمية ً
ر ًّدا عىل نظرية هناية التاريخ واإلنسان األخري لتلميذه فرنسيس فوكوياما(((،
ليثبت هنتنجتون أن اإلنسان األخري -عند فوكوياما -مل ينترص مطل ًقا ،مادامت
* مدير مركز الدكتوراه ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بني مالل ،املغرب.
((( سيأيت ذكرها الح ًقا ،وقد كان أصل كتابه صدام احلضارات مقالة نرشها سنة 1993م
باملجلة األمريكية فورين آفريز.Foreignaffairs .
((( هناية التاريخ واإلنسان األخري ،أرشف عىل ترمجته :مطاع صفدي ،مركز اإلنامء العريب،
بريوت.1993 ،
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هناك حضارات أخرى تنافس حضارته يف مفهومها للدين والعقل واإلنسان والثقافة
واحلضارة.

وقد كانت اآلثار السلبية للنظريتني عىل املجهود األممي للتقارب بني الشعوب
والثقافات ،سب ًبا من أسباب ظهور مراجعات يف التأصيل املعريف والفلسفي ملفاهيم عدة
منها مفهوم التسامح(((.
ووع ًيا من اليونسكو بخطورة نظرية رصاع احلضارات ومآالهتا السيئة عىل األمن
العاملي ،اعتمد مؤمترها يف دورته الثامنة والعرشين بباريس 16نوفمرب 1995م ،إعالن
املبادئ بشأن التسامح ،وتم تقرير هذا التاريخ يو ًما عامل ًّيا لالحتفال بالتسامح ،الذي عنوا
للتنوع الثري لثقافات عاملنا ،وألشكال التعبري وللصفات
به «االحرتام والقبول والتقدير ُّ
اإلنسانية لدينا»(((.

املتفحص الناقد هلذا االهتامم العاملي بالتسامح ،جيده حمكو ًما بمركزية العقل
لكن
ّ
(((
واألنسنة يف النظر املعريف للقيم ،وهبذا صارت كل املفاهيم خاضعة للدهرانية  .مما يقتيض
تقوي املشرتك اإلنساين ،وحترتم
تفكريا نقد ًّيا معرف ًّيا ،يرسم للتسامح مسالك أخرى ّ
ً
املختلف احلضاري ،وتنزع التوظيف األيديولوجي له لتحقيق مصالح ثقافة مهيمنة واحدة
ووحيدة.
ويف هذا املنحى النقدي املعريف إلشكالية التسامح يف الواقع املعارص ،يندرج حتليل
موضوع« :قصدية التسامح بني سياق اهلوية وسياق الفعل احلضاري» ،بعيدً ا أولاً  ،عن
االكتفاء بالتأصيل الرتاثي للتسامح ،الذي يبقى يف حدود إظهار معامل التسامح يف احلضارة
اإلسالمية ،وجتلياته التطبيقية يف نامذج مضيئة من تاريخ املسلمني من بغداد إىل األندلس.

وبعيدً ا ثان ًيا ،عن االنبهار بمنظومة التسامح يف فكر اآلخر ،واعتبارها هناية التاريخ يف
تأسيس النامذج املعرفية ،عىل الرغم من االنتقادات الكثرية التي جاءت يف أدبيات نقد احلداثة
وما بعدها (هابرماس وجورج التوش) .فالنظر التساحمي من رؤية احلضارة اإلسالمية،
((( من هذا الدراسات دراسة :يورغن هابرماس ،من التسامح الديني إىل احلقوق الثقافية ،ودراسة :بول
ريكور ،حوار الثقافات :تصادم املوروثات الثقافية ،ودراسة :جني هورش ،التسامح بني احلرية واحلقيقة.
((( إعالن املبادئ املتعلقة بالتسامح الذي أعلنه وو ّقعه املؤمتر العام لليونيسكو يف  16نوفمرب  .1995رسالة
اليونيسكو ،آذار /مارس  ،1996ص.34
((( من املصطلحات التي يعتمدها الدكتور طه عبد الرمحن يف نقده للحداثة الغربية باملفرد واجلمع يف ارتكازها
املطلق عىل العلمنة واألنسنة والعقلنة ،انظر كتابه :رشود ما بعد الدهرانية :النقد االئتامين للخروج من
األخالق ،بريوت :املؤسسة العربية للفكر واإلبداع ،الطبعة األوىل2016 ،م.

قصدية التسامح :من سياق اهلوية إىل سياق الفعل احلضاري
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قياسا
قياسا عىل املايض وال ً
التي يعترب النص القرآين الكريم أصلها الرشعي واملعريف ،ليس ً
عىل احلارض ،بل فاعلية حضارية منضبطة بالفطرة ،وقائمة عىل التعقل املقاصدي ،والتفكر
بآليات التعليل املصلحي ،وقوانني العمران البرشي.
اآلتية:

ولذا تعمل هذه القراءة عىل حتليل أسئلة قصدية التسامح من خالل املحاور الثالثة

املحور األول :مفهوم التسامح بني القصدية والتشكل التارخيي.
املحور الثاين :قصدية التسامح يف سياق اهلوية.
املحور الثالث :اسرتاتيجيات التسامح يف سياق الفعل احلضاري.

ﷺ املحور األول :مفهوم التسامح بني القصدية والتشكل التارخيي

إن مفهوم قصدية التسامح ،ال ينحرص فقط يف الداللة اللغوية للتسامح((( يف املعاجم
اللغوية العربية ،التي ال خترج يف جمملها عن معاين العفو والصفح والغفران والسهولة
والسامحة واالعتدال واجلود وعدم اإلساءة والتزكية بالنفس إىل مراتب قيمية عالية يف
املعامالت اإلنسانية ،بل يتعداها إىل دالالت كلية يظهرها توسع مفهوم قصدية التسامح
من جهتني:

اجلهة األوىل :تأسيس قصدية التسامح ونظامها القيمي يف الوحي القرآين عىل
قاعدتني:

األوىل :الفطرة ،من حيث إهنا عبارة عن اهليئة اخللقية والروحية التي انطوت عليها
نفس اإلنسان ،والتي توصله إىل معرفة عبوديته للخالق ،قال تعاىلَ { :ف َأ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّ ِ
ين
ِ ِ
ِ ِ
َّاس َع َل ْي َها لاَ َت ْب ِد َيل لخِ َ ْل ِق ال َّل ِه َذلِ َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُم َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر
َحني ًفا ف ْط َر َة ال َّله ا َّلتي َف َط َر الن َ
الن ِ
َّاس لاَ َي ْع َل ُم َ
ون}((( ،فالدين احلق مركوز يف اهليئة الداخلية األصلية التي خلق عليها
اإلنسان ،وجوهرها هو الذي حيافظ عىل صدقية القيم األخالقية التجريبية يف الواقع
منهجا غري علمي ،تغيب جمموعة من
التارخيي لإلنسان ،وحينام تغيب هذه اهليئة ،وتعترب
ً
املعايري املرشدة لإلنسان يف فعل اخلريات وترك املنكرات ،ويف جلب املنافع ودفع املفاسد،
ويف جعل احلق مزهقا للباطل.
الثانية :املقاصد الرشعية الكلية ،املوافقة لتلك اهليئة الداخلية األصلية ،من حيث

((( انظر مادة :سمح يف :مقاييس اللغة البن فارس ،ولسان العرب :البن منظور ،وتاج العروس :للزبيدي
((( سورة الروم ،اآلية .30
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تأصيلها يف اإلنسان امليزان الرتجيحي بني املصالح احلقة واملوهومة ،ولذا كانت املقاصد
الكلية الرضورية للعمران البرشي ،يف كل زمان قيم فطرية عاملية ،قال اآلمدي« :املقاصد
اخلمسة التي مل ُ
ختل من رعايتها ملة من امللل ،وال رشيعة من الرشائع ،وهي :حفظ الدين،
والنفس ،والعقل ،والنسل ،واملال ،فإن حفظ هذه املقاصد اخلمسة من الرضوريات ،وهي
نظرا إىل الوقوع والعلم
أعىل مراتب املناسبات ،واحلرص يف هذه اخلمسة أنواع ،إنام كان ً
بانتفاء مقصد رضوري خارج عنها يف العادة»(((.

هذه املقاصد قيم أخالقية عاملية ،ومشرتك إنساين ال تستقيم احلياة إلاَّ به بحيث إذا
فقد مل ِ
جتر احلياة إلاَّ عىل فساد وهتارج ،فكل امللل واألديان والنظريات الفلسفية تعمل عىل
املحافظة عليها ،لكن التاميز يف حفظها ،إنام حيصل بالقوة الروحية الصادقة ،والوسطية
العلمية الفاعلة ،واالستقامة املنهجية الواضحة يف قواعدها العلمية والعملية ،التي تكشفها
املحددات املعرفية للوحي القرآين وعامليته((( ،ولذا كانت قيمه احلضارية واملعرفية حمققة
للتي هي أقوم يف صالح اإلنسان ،وصالح جمال استخالفه األريض ،وصالح العالقة
املعنوية بينهام املتجلية يف إقامة العمران والفكر العمراين.
ويمكن أن نستخلص من هاتني القاعدتني أمرين:

األول :أن قصدية التسامح هي املصالح الكلية املتحققة من فقه قيمة التسامح،
يف عالقة اإلنسان باإلنسان فرد ًّيا وجمتمع ًّيا ،عامل ًّيا وكون ًّيا .وفقه قيمة التسامح هو العلم
بمجموع كل القيم العملية الفطرية ،واملكتسبة الرضورية ،الستقامة احلياة البرشية
والتعارف فيها والتعايش.
وقيم التسامح مدارها عىل اختاذ مواقف االحرتام والتكريم والتقدير حلق اإلنسان،
يف التمتع بحقوقه وحرياته األساسية ،املستمدة من املقاصد الرضورية ،التي تم حتديدها
عند األصوليني ،بحسب االستقراء واالصطالح املعريف يف املقاصد الكلية اخلمسة.

وهذا ما يفيد إمكانية االجتهاد يف حتديد االصطالح املعريف ،ويف عدد الكليات إضاف ًة
نقصا ،فقد يمكن إضافة العدل والتكريم واالستخالف واحلقوق واالئتامن ،..وقد
أو ً
حترص مثلاً يف ثالثة :التوحيد والتزكية والعمران ،أو يف التوحيد واحلرية والصالح ...مع
((( اإلحكام يف أصول األحكام .300 /3
((( تستكشف عاملية الوحي من غائية مقاصده وقيمه الكونية ،فمقاصد الوحي طرائق منهجية ال متثالت
ذهنية ،وهي منظومة عاملية قابلة للتطبيق يف املجال اإلنساين .ومن املحددات املعرفية القرآنية التصديق
واهليمنة .انظر :مدخل تأسييس يف الفكر املقاصدي ،عبد الرمحن العرضاوي ،بريوت :مركز نامء ،الطبعة
األوىل2015 ،م.
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مراعاة أن الكليات اخلمس موضوعة عىل العموم الذي يستوعب كل أنواع احلقوق املتعلقة
باإلنسان يف سياق احلفظ والتكريم ،الذي يراعي املصالح املشرتكة للشعوب والدول.

ومن املصالح املقصودة يف مجيع امللل والفلسفات العقالنية ،حتقيق التعارف والتسامح
الذي يعمل عىل تكثري املنافع للجميع ،وتقليل املفاسد للجميع ،فحفظ قصدية التسامح
يرقى باحلضارات ،ويدفعها نحو التعاضد والتشارك يف اإلصالح والتنوير والتجديد.

األمر الثاين :يف ضوء حتديد أمهية الفطرة ،واستقراء الكليات املقاصدية ،تفهم يف
الوحي القرآين الكريم كليات تساحمية ،متعلقة بحرية االعتقاد ،قال تعاىلُ { :ق ْل َيا َأ ْه َل
َاب َتعا َلوا إِلىَ ك َِلم ٍة سو ٍاء بينَنَا وبينَكُم َألاَّ َنعبدَ إِلاَّ ال َّله ولاَ نُشرْ ِ َك بِ ِه َشي ًئا ولاَ يت ِ
ِ
َّخ َذ
ْ َ َ
َ َ
ُْ
ا ْلكت ِ َ ْ
َ َ َ َْ ََْ ْ
بع ُضنَا بع ًضا َأربابا ِمن د ِ
ون ال َّل ِه َفإِ ْن ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْس ِل ُم َ
ون}( ،((1وعدم اإلكراه
َْ ً ْ ُ
َْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف الدين ،قال تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا ا َّلذي َن َآ َمنُوا لاَ ُت ْبط ُلوا َصدَ َقاتك ُْم بِا َمل ِّن َوالأْ َ َذى كَا َّلذي ُينْف ُق َما َل ُه
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِرئَا َء الن ِ
اب َف َأ َصا َب ُه َوابِ ٌل َفترَ َ َك ُه
َّاس َولاَ ُي ْؤم ُن بِال َّله َوا ْل َي ْو ِم الآْ َخ ِر َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل َص ْف َوان َع َل ْيه ت َُر ٌ
َص ْلدً ا لاَ َي ْق ِد ُر َ
ون َعلىَ شيَ ْ ٍء ممِ َّا ك ََس ُبوا َوال َّل ُه لاَ يهَ ْ ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَافِ ِري َن }( ،((1واالعرتاف
ِ
ِ
يم َوإِ ْسماَ ِع َيل َوإِ ْس َح َ
اق
بالرسل ،قال تعاىلُ { :قو ُلوا َآ َمنَّا بِال َّله َو َما ُأن ِْز َل إِ َل ْينَا َو َما ُأن ِْز َل إِلىَ إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
يسى َو َما ُأوتيِ َ النَّبِ ُّي َ
ون ِم ْن َربهِّ ِ ْم لاَ ُن َف ِّر ُق َبينْ َ َأ َح ٍد
َو َي ْع ُق َ
وسى َوع َ
وب َوالأْ َ ْس َباط َو َما ُأوتيِ َ ُم َ
ون }( ،((1واحرتام أمكنة العبادة ،قال تعاىلَ { :فه َزموهم بِإِ ْذ ِن ال َّلهِ
ِ
ِمن ُْه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْسل ُم َ
َ ُ ُ ْ
ِ
ممِ
ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم
َو َقت ََل َد ُاوو ُد َجا ُل َ
وت َو َآتَا ُه ال َّل ُه المُْ ْل َك َوالحْ ك َْم َة َو َع َّل َم ُه َّا َي َشا ُء َو َل ْولاَ َد ْف ُع ال َّله الن َ
ِ
ِ
ض َل َفسدَ ِ
ني }( ،((1والرب بأهل الكتاب ،قال
ت الأْ َ ْر ُض َو َلك َّن ال َّل َه ُذو َف ْض ٍل َعلىَ ا ْل َعالمَ َ
بِ َب ْع ٍ َ
ين َولمَ يخُ ِْر ُجوك ُْم ِم ْن ِد َي ِ
تعاىل{ :لاَ َين َْهاك ُُم ال َّل ُه َع ِن ا َّل ِذي َن لمَ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
وه ْم
ارك ُْم َأ ْن َتبرَ ُّ ُ
ْ
ْ
و ُت ْق ِس ُطوا إِ َلي ِهم إِ َّن ال َّله يحُ ِب المُْ ْق ِسطِ
(((1
{ولاَ
}
ني
تعاىل:
قال
معهم،
واجلدل
واحلوار
،
َ
َ ُّ
َ
َ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
تجُ َ اد ُلوا أ ْه َل ا ْلكتَاب إلاَّ با َّلتي ه َي أ ْح َس ُن إلاَّ ا َّلذي َن َظ َل ُموا من ُْه ْم َو ُقو ُلوا آ َمنَّا با َّلذي أنْز َل
إِ َلينَا و ُأن ِْز َل إِ َليكُم وإِلهَ نَا وإِلهَ كُم و ِ
احدٌ َون َْح ُن َل ُه ُم ْس ِل ُم َ
ون}( ،((1واألمن والسلم ،قال تعاىل:
ْ َ
ْ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((1
ِ
يم }  ،اإلنصاف
لس ْل ِم َف ْ
َ
السم ُ
{وإِ ْن َجن َُحوا ل َّ
يع ا ْل َعل ُ
اجن َْح لهَ َا َوت ََوك َّْل َعلىَ ال َّله إ َّن ُه ُه َو َّ
( ((1سورة آل عمران ،اآلية .64
( ((1سورة البقرة ،اآلية .256
( ((1سورة البقرة ،اآلية .136
( ((1سورة البقرة ،اآلية .251
( ((1سورة املمتحنة ،اآلية .8
( ((1سورة العنكبوت ،اآلية .46
( ((1سورة األنفال ،اآلية .61
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ني }(.((1
والعدل ،قال تعاىل{ :إِ ْذ َق َال َل ُه َر ُّب ُه َأ ْس ِل ْم َق َال َأ ْس َل ْم ُت لِ َر ِّب ا ْل َعالمَِ َ

هذا بيان جلزء من املبادئ الكلية القرآنية ،التي تربز التسامح منظومة من القيم
املتفاعلة ،يف فتح مسالك التعارف والتعاون ،وسد ذرائع التنازع والطغيان ،ويف ضوئها
يمكن أن تفرس مفاهيم ذات عالقة بفقه التسامح نحو مفهوم أهل الذمة ومفهوم اجلزية،
الر َّدة ودار اإلسالم ،ودار الكفر..
ومفهوم ِّ
اجلهة الثانية :التنزيل العميل والواقعي يف سرية املصطفى عليه الصالة والسالم،
تأصل يف الوحي القرآين من كليات تساحمية سبق ذكرها ،ومن تلك التفصيالت
املفصل ملا ّ
ّ
ما روي عن عبد اهلل بن عباس قال :قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن:
«إنك ستأيت قو ًما من أهل الكتاب ،فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إلاَّ اهلل
وأن حممدً ا رسول اهلل ،فإن هم أطاعوا لك بذلك ،فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم مخس
صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لك بذلك ،فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم
صدقة ،تؤخذ من أغنيائهم فرت ُّد عىل فقرائهم ،فإن هم أطاعوا لك بذلك ،فإياك وكرائم
أمواهلم ،وات َِّق دعوة املظلوم فإنه ليس بينه وبني اهلل حجاب»(.((1

وعن عبد اهلل بن عمر قال :سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو قائم عىل املنرب ،يقول« :إنام
بقاؤكم فيام سلف قبلكم من األمم ،كام بني صالة العرص إىل غروب الشمس ،أويت أهل
التوراة التوراة فعملوا هبا حتى انتصف النهار ثم عجزوا ،فأعطوا قريا ًطا قريا ًطا ،ثم أويت
أهل اإلنجيل اإلنجيل فعملوا به حتى صالة العرص ثم عجزوا ،فأعطوا قريا ًطا قريا ًطا ،ثم
أوتينا القرآن فعملنا إىل غروب الشمس ،فأعطيتم قرياطني قرياطني ،فقال أهل الكتابني ،أي
ربنا أعطيت هؤالء قرياطني قرياطني ،وأعطيتنا قريا ًطا ونحن كنا أكثر عملاً ؟ قال :قال اهلل عز
وجل :هل ظلمتكم من أجركم من يشء؟ قالوا :ال ،فقال :فهو فضيل أوتيه من أشاء»(.((1
مر عىل جملس فيه أخالط من املسلمني واملرشكني
وعن أسامة هنع هللا يضر أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َّ
ِ
قرا بعهده فأنا
عبدة األوثان -واليهود فسلم عليهم النبي ،وقال ملسو هيلع هللا ىلص« :من آذى ذم ًّيا ُم ًّخصمه»( ،((2وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« :أال من ظلم معاهدً ا أو انتقصه أو ك ّلفه فوق طاقته أو

( ((1سورة البقرة ،اآلية .113
( ((1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء حيث كانوا،
رقم احلديث .1496
( ((1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة باب من أدرك ركعة قبل الغروب ،رقم احلديث:
.542
( ((2أخرجه السخاوي يف املقاصد احلسنة ،كتاب اجلهاد واإلمارة والقضاء ،رقم احلديث.44 :

قصدية التسامح :من سياق اهلوية إىل سياق الفعل احلضاري

45

أخذ منه شي ًئا بغري طيب نفس ،فأنا حجيجه يوم القيامة»(.((2

بتحمل املسلمني مسؤولية
ما يكشف عن تأصيل التسامح مع أهل الكتاب وغريهم،
ّ
محايتهم ،واحلفاظ عىل حقوقهم .ومثل هذه النامذج من جوامع القول النبوي يف تفصيل
قيم التسامح يف الوحي القرآين ،كثرية ال حتىص ،نجدها حم ّققة ألصول التعارف البرشي،
والتعايش االجتامعي يف عالقة اإلنسان باإلنسان والدول بالدول ،نذكر منها(:((2
 نموذج قيم التسامح يف الدعوة بمكة ،وتأسيس الكليات القيمية ،من خاللالتعايش مع ريادة قريش العمرانية ،ملا كان هلا من صدارة بني القبائل.

 نموذج التسامح يف االحتامء بغري املسلمني ،الواضح يف هجرة املسلمني للحبشةودخوهلم حتت حاكم نرصاين ،والوفاء يف التعامل مع عهده.
 نموذج التسامح يف صياغة وثيقة املدينة ،وتثبيت األمن االجتامعي والتامسكالداخيل ،وتأكيد املساواة بني أفراد املجتمع ،وتنظيم العالقات بني املسلمني أنفسهم ،وبني
غريهم من اليهود والنصارى ،وتأسيس الدولة الساهرة عىل حقوق رعيتها مهام تعددت
أدياهنم واختلفت أجناسهم ،وهذا ما يؤسس ملفهوم املواطنة من املنظور اإلسالمي.

 نموذج التسامح يف قواعد التفاوض مع اآلخر ،وإدراك مآالته القريبة والبعيدة،وإدراك مناطات األحكام ،بمراعاة فقه األولويات الرشعية يف ترتيب املصالح الرشعية كماًّ
وكي ًفا يف صلح احلديبية وفتح مكة.
 نموذج التسامح يف احلرب ،بالوقوف عند املطلوب الرشعي ،والتزام األخالقاإلسالمية الرفيعة يف التعامل مع األعداء املحاربني ،بعدم التخريب وقتل النساء والشيوخ
والصبيان.

وقد صارت هذه الكليات أصلاً متّب ًعا ،ومعاين واقعية يف التجربة التارخيية للحضارة
اإلسالمية ،بحيث نجد نامذج ال حتىص من حتقيق معنى التسامح ،بكونه القبول باالختالف
العقدي والفكري ،والتعامل احلسن مع اآلخرين يف السلم واحلرب .وجيد املتتبع لكتب
الفقه فتاوى عديدة ونوازل حكيمة يف تقرير قيم التعايش يف التعامل بني املسلم والذمي(.((2
( ((2أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب اخلراج والفيء واإلمارة ،باب تعشري أهل الذمة إذا اختلفوا ،رقم
احلديث.3052 :
( ((2انظر :السرية النبوية ،البن هشام ،ح ّققه :مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ شلبي ،دار
الكتب العلمية ،د.ت.
( ((2أفتى ابن رشد اجلد بجواز التعامل بني املسلم والذمي ،فقد أجاب يف سؤال عن بيع أصول الكروم من
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نموذجا أعىل وأقوم
تفوقت احلضارة اإلسالمية ،وصارت
ً
وبتنزيل تلك الكليات ّ
يف بيان معنى التسامح الديني والفكري واالجتامعي ،حيث إن نموذج األندلس حيكي
بكل موضوعية واقعية التسامح الديني يف ظل احلضارة اإلسالمية ،الذي ال خيطئه البحث
التارخيي والوثائق التارخيية .مما جعل عد ًدا من العلامء واملفكرين يف العامل يكتشفون حضارة
اإلسالم ،وما متيزت به من قيم التسامح واحلب والعدل واملساواة بني أقوام وشعوب
وعروق وقوميات وأجناس وثقافات خمتلفة ،ومنهم املؤرخ الشهري غوستاف لوبون يف
كتابه «تاريخ العرب» ،ومنهم توماس أرنولد يف كتابه «الدعوة إىل اإلسالم»( ،((2ومنهم
زيغريد هونكه يف كتاهبا املرتجم بعنوان« :شمس العرب تسطع عىل الغرب».

ومن شأن إثبات التوسع املقصدي لداللة التسامح ،من حيث املحافظة عليه من
جهة الوجود والعدم ،أن يزيل شبهات ا ّدعاء بعض الباحثني املعارصين ،أن مفهوم التسامح
عند املسلمني ال ينطوي عىل دالالت مفهوم التسامح يف الفكر الغريب( ،((2التي يمكن تتبع
نشوئها يف القرن السادس عرش ،وحتوهلا يف القرون املوالية إىل دالالت متعلقة بإفادة التسامح
اإلقرار بمبادئ حرية االختالف الفكري ،والتنوع الثقايف ،واالعرتاف باآلخر.
فمام يذكره فولتري يف رسالته عن التسامح« ،أن العنف املسعور الذي يدفع إليه العقل
الالهويت املغلق ،والغلو يف الدين املسيحي ،قد تسبب يف سفك الدماء ،ويف إنزال الكوارث
بأملانيا وإنجلرتا وهولندا ،بقدر ال يقل عام حدث يف فرنسا»(.((2

مخرا أم ال؟ وكيف إن مل جيز ذلك ووقع البيع ،هل يفسخ
النصارى ،هل جيوز ذلك وهم يعرصون مترها ً
أو ال؟ فأجاب هللا همحر« :ذلك مكروه وال يبلغ به التحريم فيفسخ» .مسائل أيب الوليد ابن رشد .1144/2
يسمونه عيد الفطر ،وهيدونه
وسئل القايض أبو عبداهلل بن األزرق عن اليهود يصنعون رغائف يف عيد هلمّ ،
إىل بعض جرياهنم من املسلمني ،فهل جيوز قبوهلا منهم وأكلها أو ال؟ فأجاب« :قبول هدية الكافر منهي
عنه عىل اإلطالق هني كراهة» .املعيار للونرشييس  .111/11ويستفاد من اجلوابني جواز التعامل مع
أهل الكتاب؛ ألن الكراهة املقصودة ليست كراهة حتريم ،وإنام كراهة من أجل االحتياط واحلذر من
الوقوع يف مواالهتم ،وسدً ا لذريعة الركون إليهم.
( ((2عبد اهلل علوان ،معامل احلضارة يف اإلسالم وأثرها يف النهضة األوروبية ،بريوت – حلب :دار السالم،
 ،1980ص.156
( ((2انظر كتاب :التسامح بني رشق وغرب دراسات يف التعايش والقبول باآلخر ،بريوت :دار الساقي،
 .1992انظر مقال :سمري اخلليل ،بعنوان :التسامح يف اللغة العربية ،يقول« :فإن الواقع املدهش ح ًّقا
هو أن التسامح الذي يعترب سمة عامة يف الفكر الغريب منذ النصف الثاين من القرن السابع عرش وفكرة
معارصة يف زمننا ،هذا التسامح يبدو يف املقام األول غائ ًبا عن اللغة العربية ،وبالتايل غائ ًبا غيا ًبا طبيع ًّيا عن
أنامط التفكري كافة والتي تعمل عرب هذه اللغة» ،ص .5
( ((2فولتري ،رسالة التسامح ،ترمجة :هنري عبودي ،دمشق :دار برتا للتوزيع والنرش ،الطبعة األوىل 2009م،
ص .31
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وهذا فيه إشارة بليغة عن غياب التسامح أصلاً  ،بني النحل املسيحية األوروبية
الكاثوليكية والربوتستانتية ،التي تصارعت حول مفاهيم إيامنية وتأويالت عقدية ،فصار
االقتضاء الطبيعي لذلك الرصاع ،أن يفرض التفكري يف إرساء مبادئ أخالقية ،تعمل عىل
اخلروج من مآيس التقاتل الديني ،وتسمح باالختالف والتعدد.

ويف حركية هذا التفكري ولد مفهوم التسامح يف القرن السادس عرش ،ثم نجح التأمل
الفلسفي العقالين الغريب ،يف ترسيخه كونه رضورة لتأسيس ثقافة االعرتاف بني القوى
املجتمعية املسيحية التي كانت تتصارع( .((2فجاء تشكل مفهوم التسامح يف أوروبا -حسب
جون لوك -رد فعل «عىل الرصاعات الدينية املتفجرة يف أوروبا ،ومل يكن من حل أمام
مفكري اإلصالح الديني يف هذه املرحلة التارخيية ،إلاَّ الدعوة واملناداة بالتسامح املتبادل
واالعرتاف باحلق يف االختالف واالعتقاد»(.((2

فاستقر أن التسامح اقتضاء طبيعي ،دعت إليه الرضورة التارخيية ،وليس فضيلة
خلقية تدعو إليها التعاليم الدينية املسيحية ،وإنام جاء نتيجة الرصاع االجتامعي األورويب،
ونشوء التفكري العلمي املفارق للعقائد الكنسية ،واملتجاوز هلا يف إقرار أمهية العلم التجريبي
يف الوصول إىل معرفة الظواهر االجتامعية والكونية .وتطور مفهوم التسامح ليشمل يف القرن
الثامن عرش جماالت ،تتعلق بحرية الفكر واملعتقد ،ليصل إىل مدخالت حقوق اإلنسان ،يف
سياق ما سموه بفلسفة األنوار واحلداثة ،والتي أبرزت مفاهيم جديدة حول الدين والعقل
واحلرية واملساواة واحلقوق الطبيعية.

وما توصل إليه السياق الفكري الغريب من إثبات للتسامح الطبيعي وأبعاده اإلنسانية
واحلضارية ،متأصل كام تقدم لنا يف قصدية التسامح باعتبارها قضية فطرية ومبدئية يتوجب
تنزيلها حسب مقتضيات التاريخ ،وقد تنبه باحثون إلشكالية مفهوم التسامح يف السياق
احلضاري اإلسالمي ،وعالقتها بإشكالية مفهوم التسامح يف السياق الغريب ،ونشري إىل
حتليل كل من عيل أومليل وحممد عابد اجلابري(.((2
( ((2انظر :جوزيف لوكلري ،تاريخ التسامح يف عرص اإلصالح ،،ترمجة :جورج سليامن ،املنظمة العربية
للرتمجة.
( ((2انظر :جون لوك ،رسالة حول التسامح ،ترمجة :منى أبو سنة ،مراجعة :مراد وهبة ،الطبعة األوىل،
املجلس األعىل للثقافة بمرص.1997 ،
( ((2فقد تساءل عيل أومليل عن مفهوم التسامح هل هو حمايد؟ وأوضح أنه وليد حروب القرن السادس
عرش الدينية يف أوروبا ،أ َّدى إىل التسليم باحلق يف االختالف يف االعتقاد والرأي وإقرار حريتهام ،ومع
التدخل األورويب يف البالد اإلسالمية استعمل هذا املبدأ ملقاصد أخرى ،فباسمه سعت القوى األوروبية
يف القرن التاسع عرش إىل تفكيك الدولة العثامنية ،وإىل أن تنتزع منها احلامية عىل األقليات غري اإلسالمية.
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إن قصدية التسامح قيم عالية يف تثبيت حرية الفكر ،يف املظنونات واملتشاهبات،
واحرتام رأي املخالف واالعرتاف به ،واالبتعاد عن الغلو والتحامل ،ولذا إذا مجعت بني
العلم املتني والعمل الصالح والتخطيط الرشيد واالنفتاح احلكيم ،فإهنا تن ّقي أولاً  ،من
النفس نزوعها نحو االنحراف والكراهية والتعصب والتطرف ،ومداخل الرش يف عالقة
اإلنسان بأخيه اإلنسان.
فتنمي فيه املحبة والتكريم ،وبناء جمتمع
وتراعي ثان ًيا ،مبدأ وحدة أصل اإلنسانّ ،
التعاون واألخالق الفاضلة ،وتقوي ثال ًثا مركزية احلقوق الرضورية للعيش اإلنساين اآلمن
والسلمي.

ﷺ املحور الثاين :قصدية التسامح وسياق اهلوية

إن قصدية التسامح باعتبارها حف ًظا للكليات املقاصدية ،مت ّثل نظرية جامعة بني القيم
إطارا مرجع ًّيا للنظر يف عالقة اهلوية باخلصوصية والعاملية ،وذلك عىل
واملصالح ،تشكّل ً
الرغم من أن مفهوم اهلوية من املفاهيم املركبة التي تثري أسئلة عديدة يف أبعادها التارخيية
واحلضارية ،فإنه يمكن اعتبارها منظومة من العنارص املرجعية الروحية واملادية والذاتية
واالجتامعية املصطفاة التي تسمح بتعريف خاص لشخص ما ،فهي «تنطوي عىل نسق من
عمليات التكامل املعرفية ،ولكن ال يمكن ملثل هذه املنظومة أن تكون يف ح ّيز الوجود ،ما
مل يكن هناك يشء ما يعطيها وحدهتا ومعناها ،ويتم ّثل يف الروح الداخلية التي تنطوي عىل
خاصة اإلحساس باهلوية والشعور هبا»(.((3

وهذا التكامل بني مكونات عدة ،حيقق اهلوية الذاتية بوصفها وع ًيا للفرد أو اجلامعة،
بإمكانيات املشاركة ،ومعرفة االنتامءات الثقافية واالجتامعية ،التي تشكل الصور املختلفة

وهبذا يرى أن مفاهيم عدة ومنها التسامح كانت إجيابية يف موطنها األصيل لكنها غري إجيابية يف سياقات
أخرى ،كتاب :اإلصالحية العربية ،ص .109
حياول اجلابري تأصيل مفهوم التسامح يف الرتاث العريب اإلسالمي من خالل مفهومي االجتهاد
والعدل واإليثار ،وال سيام الصورة التي يأخذها مفهوم العدل عند ابن رشد يف قوله« :من العدل أن
يأيت الرجل من احلجج خلصومه بمثل ما يأيت به لنفسه» ،ويأخذها عند املعتزلة والفرق الكالمية العربية
اإلسالمية ،التي كانت تركز عىل مفهومي التسامح من جهة وحرية اإلنسان من جهة أخرى ،ويف ضوئها
عمل عىل إعادة بناء مفهوم التسامح يف الرتاث العريب اإلسالمي بصورة يتوافق فيها مع املعنى الذي
يوظف فيه داخل الفكر األورويب كمفهوم ليربايل .انظر كتاب :قضايا يف الفكر العريب املعارص ،الطبعة
األوىل ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية1997 ،م ،ص .29
( ((3ألليكس ميكشيليل ،اهلوية ،ترمجة :عيل وطفة ،الطبعة األوىل1993 ،م ،ص .99
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للهوية ،وهلا آثار عىل حقيقة نموها ونضجها وتكاملها ،إذ «إن تطور الكائن الفردي،
ورضورات االتصال ،وحقائق احلياة االجتامعية ،وتاريخ تطور اجلامعات واحلضارات ،كل
ذلك يشري إىل وجود هوية مشرتكة مجعية- ،أنا مشرتك -سابق يف الوجود للهوية الفردية،
أو األنا الفردية»(.((3

وهذا يظهر أن بنية اهلوية عمو ًما ،تتشكّل من مكونات البناء احلضاري والثقايف ،يف
جمتمع من املجتمعات اإلنسانية ،حيث يتداخل مفعول النظام العقدي والفكري ،والنظام
السيايس والتدبريي ،والنظام االجتامعي واالقتصادي ،والنظام التفاعيل ،مع املحيط
اجلغرايف اجلهوي واإلقليمي والعاملي ،ونتيجة مفعول تداخل هذه األنظمة ،حتدّ د معامل
اخلصوصية يف اهلوية ،وآثار اللغة فيها ،من حيث الفكر والقيم ،والتثاقف مع احلضارات
وتأثرا.
تأثريا ً
األخرى ً
وما تقدّ م من اإلشارة إىل أمهية السبق للهوية اجلمعية ،ال يلغي الوظيفة األساس
لدور الفرد يف تشكيل اهلوية اجلمعية ،بناء عىل فاعلية الفرد ومسؤوليته التارخيية يف رضورة
التغيري والتجديد ،وهو مما يؤكد نامء اهلوية الفردية أو اجلامعية ،يف املتغريات التارخيية،
ويسهل حتليل عوامل أزمات اهلوية ،التي يمكن أن تصيب الشخصية اإلنسانية ،حتت تأثري
عمليات عدة من الفعل احلضاري ،تنال املكونات املعنوية واملادية.
وما يظهر عالقة أزمة اهلوية بالتسامح ،ما يفرضه اتساع الثقافة الغربية ،وهيمنتها
عىل الكرة األرضية ،وفرض قيم جديدة عىل اخلصوصيات احلضارية للشعوب ،فالتسامح
الفاعل يرفض اإلكراه واالستالب عند وجود نموذجني ثقافيني متناقضني.

إن منهج التسامح ،باعتباره مر ّك ًبا من القيم الدينية واحلضارية ،وفاعلية اإلرادة احلرة
أمرا متحركًا يف مكوناهتا املتغرية ،ويدفعها لالجتهاد يف بناء تصور
لإلنسان ،جيعل اهلوية ً
جديد للخصويص والعاملي ،ومدى تبادل التأثري والتأثر ،مع إدراك كونية اخلصوصية ،حينام
تتأكد فيها عاملية قيم االعرتاف باآلخر والتعايش والتعارف ،ومع إدراك كونية العاملية ،حينام
حترتم القيم احلضارية للخصوصية ،وهبذا يتم حتليل حدود الكوين والعاملي ،يف صياغة هوية
حريصة عىل تقوية اخلصويص بالعاملي ،وإغناء العاملي باخلصويص.
وقبول اهلوية ،بناء عىل مبدأ التسامح بالتأثري والتأ ّثر بني اخلصويص والعاملي ،ال
يعني غياب إرادة االستقالل ،والعمل عىل رفض التبعية ،ومهامجة قابلية اخلضوع للغالب،
املؤدي لقتل اهلوية باسم التسامح والتطور والعرصنة .وإنام يؤكد أن اهلوية مركّب تارخيي

( ((3املصدر نفسه ،ص .129
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وثقايف وحضاري متحرك يرفض اجلمود والتقليد من جهة ،ويثبت القيم األصيلة املدافعة
عن الوحدة اإلنسانية وخرييتها واستيعاهبا ألجناس وثقافات متنوعة ،فتسعى إىل االعرتاف
باآلخر والسعي نحو التحاور معه ،وهذه احلركية نجدها يف نموذج اهلوية اإلسالمية
وعالقتها برضورة االجتهاد احلضاري الذي ال يم ّثل االجتهاد عند علامء أصول الفقه إلاَّ
جز ًءا منه.

وتتحدّ د اهلوية اإلسالمية بأصول حضارية ،تتكون من الوحي ومقاصده الرشعية،
واللغة العربية ونظامها البنائي ،وتطور العلوم وآثارها يف تشكيل العقل اإلسالمي ،والتاريخ
اإلسالمي وسننه الفاعلة .وهبذه األصول ترسخ اهلوية الثابت والكيل،
وتنمي املتغيرّ
ّ
والفرعي ،باالجتهاد الرشعي يف صريورهتا التارخيية ،وتدفع منزلقات اندثار اخلصوصية
أو استبداهلا باهلويات الفرعية ،التي من شأهنا إشاعة اضطراب األمن االجتامعي ،ومظاهر
الفوىض والتطرف يف املجتمع ،فاهلوية اإلسالمية مترشبة للتسامح دون متركز أو حت ّيز،
وتفاعل مع الرتاث اإلسالمي دون استالب به ،وفاعلية عقلية مقاصدية يف تنزيل الرشع
ومقاصده يف الواقع التارخيي.

يقول الطاهر بن عاشور« :حيق لنا أن نقول :إن التسامح من خصائص دين اإلسالم،
وهو أشهر مميزاته ،وأنه من النعم التي أنعم اهلل هبا عىل أضداده وأعدائه ،وأول حجة عىل
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
ني}(.((3(»((3
َاك إِلاَّ َرحمْ َ ًة لِ ْل َعالمَِ َ
رمحة الرسالة اإلسالمية املقررة بقوله تعاىلَ :

إن الوعي املعريف بمسألة اهلوية اإلسالمية جيعل التسامح مؤ ّد ًيا أغراضه احلضارية
بكل علمية ،ليسد الذرائع أمام كل املناهج ،التي تعمل عىل هتديم منظومة القيم اإلسالمية
والوطنية ،واستبداهلا بأساطري ومهية مستمدة من التنظري لصدام احلضارات ،وثقافة التطرف
واالنغالق واإلرهاب ،فمقصدية التسامح تؤسس الوعي العلمي والعميل ،لدفع استغالل
ثقافة التسامح ،بام من شأنه نخر القيم اإلسالمية ومفاهيم املواطنة احلقة ،فإخراج هذه
املفاسد من تفعيل حفظ اهلوية اإلسالمية ،جيعل التسامح حصنًا معرف ًّيا لبناء هوية قائمة عىل
رشوط اخلصوصية وضوابط العاملية ،وذلك بأن يكون حمق ًقا للحوار الداخيل ،داخل أفراد
املجتمع للتعاون عىل النهوض بالوطن يف سلم التقدم واالزدهار ،وعاملاً يف الوقت ذاته
عىل متتني العالقات الدولية وتبادل االعرتاف بالثقافات ،وبان ًيا جلسور التواصل احلضاري
واالنفتاح العاملي.
( ((3سورة األنبياء ،اآلية .107
( ((3الطاهر ابن عاشور ،أصول النظام االجتامعي ،عامن :دار النفائس ،ص .229
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وتشتغل مقصدية التسامح يف سياق اهلوية بمنطق املعادلة التفاعلية القيمية ،التي ال
تعني االستالب وال التبعية وإنام استلهام عقالين وموضوعي يتطلبه منطق التاريخ ،ومنطق
أمورا ومهية أو ختيلية
املكونات البانية يف الثقافة .فاالستالب والتبعية والغزو الثقايف ،ليست ً
خترتعها الثقافات الضعيفة واملغلوبة ،وإنام هي حقيقة تارخيية ،تكمن وراءها سنن اجتامعية
وسياسية وعسكرية واقتصادية ،تولد انتصار سامت الرصاع والطغيان والغلبة ،وتنشئ لدى
الثقافة املغلوبة تساهلاً يف التعامل مع ثقافة الغالب للغزو ،وول ًعا باالتباع وإرادة البحث
عن مسوغات اخلضوع واهليمنة واالستالب.

فاملقصود من تفاعلية التسامح يف سياق اهلوية ،إجياد بديل ثقايف أرقى ،عن طريق
استلهام ما هو مشرتك وإنساين ،متحقق فيه رشط عدم العودة عىل العنارص الثابتة املؤسسة
للهوية باإلبطال ،لكنه يؤدي إىل صالح الوحدة اإلنسانية ،يف التقدم احلضاري وتثبيت ثقافة
التفاعل التساحمي ،التي تقوم عىل مرتكزات تشكل فيصلاً بني التسامح والالتسامح(.((3
ويمكن تلخيص معامل ثقافة التفاعل التساحمي يف املرتكزات اآلتية:

املرتكز األول :الوحدة اإلنسانية والتساوي يف اخللقة والتكوين

املراد هبذا املرتكز أن الناس سواسية يف عالقاهتم باهلل تعاىل ،فهو سبحانه ليس إ ٰله
ثقافة مع ّينة ،أو قومية مع ّينة ،لتكون سيدة والباقني مسودين ،وإنام الناس عند اهلل تعاىل
كأسنان املشط ،ال فضل ألحد عىل آخر ،وال كرامة خاصة ألحد إلاَّ بالعمل الصالح ،وفق
صواب السري عىل منهج رصاط مستقيم ،خلدمة الناس بسعي اجتهادي ال يفرت ،قال تعاىل:
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم
{ َيا َأيهُّ َا الن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّلذي
يم َخبِ ٌري}( ،((3وقال سبحانهَ { :يا َأ َيهُّا الن ُ
عنْدَ ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها َز ْو َج َها َو َب َّث ِمن ُْهماَ ِر َجالاً كَثِ ًريا َونِ َسا ًء َوا َّت ُقوا ال َّل َه ا َّل ِذي
َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
ون بِ ِه َوالأْ َ ْر َحا َم إِ َّن ال َّل َه ك َ
ت ََسا َء ُل َ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقي ًبا}( ،((3فالناس متساوون يف اخللقة ،ويف
استثامر املسخرات ،ويف معرفة أسامء األشياء من أجل التزكية والتعارف والتكامل ،قال
تعاىلُ { :كلاًّ ن ُِمدُّ هؤلاَ ِء وهؤلاَ ِء ِمن ع َط ِ
اء َر ِّب َك َو َما ك َ
ورا}(.((3
ْ َ
َ ُ َ َ ُ
َان َع َطا ُء َر ِّب َك محَ ْ ُظ ً
وهبذا ال توجد تفاوتات أو فواصل منيعة يف اخللقة ،فالبرش متشاهبون يف جوهرهم

( ((3انظر :حممد عابد اجلابري ،قضايا يف الفكر العريب املعارص ،مصدر سابق ،ص .32
( ((3سورة احلجرات ،اآلية .13
( ((3سورة النساء ،اآلية .1
( ((3سورة اإلرساء ،اآلية .20
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اإلنساين وطبيعتهم اإلنسانية ،ومن ثم كان املشرتك الثقايف اجلامع بينهم متعدد السبل
ومتنوع اإلمكانات ،ال يقف أمام حتقيقه إلاَّ اخلروج عىل املنهج الطبيعي الفطري العميل
املنسجم مع كل الكون.

املرتكز الثاين :التعارف والتحاور

إن التعارف سبب ورشط حلصول التحاور ،فلام كان الناس متساوون يف ارتباطهم
باهلل تعاىل ،ويف اخللقة والتكوين والتكريم ،ويف االنسجام مع الكون ،كان التواصل
والتعارف والتعايش نتيجة رضورية لذلك ،ال بد منها لتعمري األرض ،فالتساوي يدعو إىل
التعارف ،وهذا يدعو إىل التحاور ،وهذا يدعو إىل التعايش ،وهذا املنطق يتناسب مع منطق
يل رب َك بِالحِْ كْم ِة والمَْو ِع َظ ِة الحْ سن َِة وج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي
َ َ ْ
ََ َ َ
الدعوة إىل اهلل ،قال تعاىل{ :ا ْد ُع إِلىَ َسبِ ِ َ ِّ
ِه َي َأ ْح َس ُن إِ َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم بِا ُمل ْهت َِدي َن}(.((3

ثالث خطوات منهجية ،تتضمن الربهان العقيل ،وامليزان األخالقي ،لرتسيخ
االعرتاف باآلخر ،كان من املسلمني أو من غريهم .فبخصوص غري املسلمني سواء من
املرشكني ،أو من أهل الكتاب ،أو من غريمها ،نجد تأكيد الدعوة عىل التواصل معهام ،قال
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
{وإِ ْن َأ َحدٌ ِم َن ا ُملشرْ ِ ِك َ
تعاىلَ :
ني ْ
ٍ
ون}( ،((3وقال تعاىلُ { :ق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
بِ َأنهَّ ُ ْم َق ْو ٌم لاَ َي ْع َل ُم َ
َاب َت َعا َل ْوا إِلىَ ك َِل َم ٍة َس َواء َب ْينَنَا
ِ
ِ
َّخ َذ بع ُضنَا بع ًضا َأربابا ِمن د ِ
ون ال َّل ِه َفإِ ْن
َْ ً ْ ُ
َْ
َو َب ْينَك ُْم َألاَّ َن ْع ُبدَ إِلاَّ ال َّل َه َولاَ نُشرْ ِ َك بِه َش ْي ًئا َولاَ َيت َ ْ
ت ََو َّل ْوا َف ُقو ُلوا ْاش َهدُ وا بِ َأنَّا ُم ْس ِل ُم َ
ون}( ،((4وقال سبحانهُ { :ق ْل َيا َأ َيهُّا ا ْلكَافِ ُر َ
ون * لاَ َأ ْع ُبدُ َما
ون َما َأ ْع ُبدُ * َولاَ َأنَا َعابِدٌ َما َع َبدْ ت ُْم * َولاَ َأ ْنت ُْم َعابِدُ َ
ون * َولاَ َأ ْنت ُْم َعابِدُ َ
َت ْع ُبدُ َ
ون َما َأ ْع ُبدُ *
ليِ ِ ِ (((4
َلك ُْم ِدينُك ُْم َو َ دين}  ،فالتحاور والكلمة السواء واالعرتاف باآلخر ،منطلقات مبدئية
للتحاور والتعايش وعدم اإلكراه ،قال تعاىل{ :لاَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
الر ْشدُ ِم َن ا ْل َغ ِّي
ين َقدْ َت َبينَّ َ ُّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يع
است َْم َس َك بِا ْل ُع ْر َوة ا ْل ُو ْث َقى لاَ انْف َصا َم لهَ َا َوال َّل ُه َسم ٌ
َف َم ْن َي ْك ُف ْر بِال َّطا ُغوت َو ُي ْؤم ْن بِال َّله َف َقد ْ
ِ
ِ
الص َّم َو َل ْو كَانُوا لاَ
{و ِمن ُْه ْم َم ْن َي ْست َِم ُع َ
ون إِ َل ْي َك َأ َف َأن َ
ْت ت ُْسم ُع ُّ
يم }( ،((4وقال تعاىلَ :
َعل ٌ
َي ْع ِق ُل َ
ون }(.((4
( ((3سورة النحل ،اآلية .125
( ((3سورة التوبة ،اآلية .6
( ((4سورة آل عمران ،اآلية .64
( ((4سورة الكافرون ،اآلية .6 -1
( ((4سورة البقرة ،اآلية .256
( ((4سورة يونس ،اآلية .41
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املرتكز الثالث :التدافع وضوابط االختالف

ويقوي احلق ،ويكرس الباطل،
وينمي اخلري ّ
التدافع يمنع الفساد والتعدي والظلمّ ،
وهلذا كانت أصول التدافع عدم التعدي وعدم اإلفساد وعدم الظلم ،وهذا ما يضمن
تفاعلاً ثقاف ًّيا ،رغم االختالف الذي ألجله تم خلق البرش ،مما يفيد التدافع داخل الوحدة
اإلنسانية ،قال تعاىل{ :و َلو َشاء رب َك لجَ ع َل النَّاس ُأم ًة و ِ
احدَ ًة َولاَ َي َزا ُل َ
ني * إِلاَّ َم ْن
ون مخُ ْت َِل ِف َ
َ َّ َ
ََ
َ ْ َ َ ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((4
ِ
َ
َ
ِ
ني } ،
َر ِح َم َر ُّب َك َولِ َذلِ َك َخ َل َق ُه ْم َوتمَ َّ ْت كَل َم ُة َر ِّب َك لأَ ْملأَ َ َّن َج َهن ََّم م َن الجْ نَّة َوالنَّاس أجمْ َع َ
فقد خلقوا لكي خيتلفوا ويتعارفوا ويتحاوروا ويتعاونوا ،ومن ثم إزالة الذرائع املؤدية إىل
االختالف املذموم الذي هو منطق الالتسامح ،والعمل بضوابط االختالف املحمود يف
التدافع تعار ًفا
وحتاورا بناء عىل التساوي يف اخللقة ،وهذا هو منطق التسامح.
ً
وتؤكد هذه املرتكزات أن التسامح التعاريف واحلواري قيم سلوكية أصيلة يف مركب
تكامل اهلوية والثقافة واحلضارة ،قائمة عىل وجود رؤية معرفية للقيم األخالقية ،ال تفصل
القيم الدينية عن العقل واألخالق العقلية عن الدين ،وتستطيع أن جتعل القيم األخالقية
موضوع احلوار بني احلضارات والثقافات واهلويات ،من مدخل النقد هلامشية القيم
األخالقية يف الفكر اإلنساين املعارص ،الذي يرتكز عىل وثوقية العقل اإلنساين ،وإنتاجها
ملنطق يعمل عىل تغييب التسامح يف العالقات بني الشعوب والدول.
ومن هذا النقد تتولد ثقافة التسامح يف سياق اهلوية ،فتعمل أولاً عىل حترير اإلرادة
اإلنسانية من التطرف الديني والعقيل ،ونبذ العنف والتعصب ،واحتكار احلقيقة والصواب
من لدن جهة واحدة غالبة ،وتعمل ثان ًيا عىل مقاربة علمية إلشكالية حتاور القيم بدل
رصاعها ،التي أرقت اإلنسانية من حيث العالقة بني اهلويات واخلصوصيات والكونيات
وبني األديان والثقافات واحلضارات(.((4

( ((4سورة هود ،اآلية .119-118
( ((4رضوان زيادة وكيفن جيه أوتول ،رصاع القيم بني اإلسالم والغرب ،طبعة 2010م ،دمشق :دار الفكر.
يقول رضوان زيادة بخصوص صدام القيم والرصاع عىل القيم الكونية «خيتفي حتت اجلدل الدائر حول
مفهوم الكونية أو العاملية واخلصوصية رصاع خفي حول إسهام احلضارات األخرى يف بلورة هذه القيم
الكونية ،فاملؤمنون باخلصوصية حياججون أن هذه القيم ليست كونية البتة ،بل هي تنحدر باألخص
من حضارة الغرب املسيحي-اليهودي ،وهم جيادلون بأن اإلقرار بكونية هذه القيم يلغي خصوصية
الثقافات األخرى ،لكن مع اإلقرار بالوقت نفسه أن هناك حقائق أخالقية أساسية معينة يشرتك كل العامل
يف اإلقرار هبا ،إذ لكل حضارة وثقافة مسار تشكيل خاص هبا مرتبط بتطورها ،واتسا ًقا مع ذلك يفرز هذا
املسار مفاهيمه التي تعرب عن رؤية للعامل خاصة به حسب تعبري اشبنجلر ،ونظرة لآلخر مشكلة وفق بناه،
التي أفرزها التاريخ املجتمعي بكل مصائره واختالفاته وحتوالته» ص.13
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يكشف االقرتان بني قصدية التسامح واحلضارة ،االرتباط القوي بني التزكية القيمية
ومراعاة الكليات املصلحية ،وبني اإلبداع احلضاري والنمو احلضاري .فاحلضارة ظاهرة
إنسانية( ،((4غري منحرصة يف الثقافة وال يف املدنية وال يف النمو االقتصادي ،وإنام هي منظومة
متكاملة ،منطلقة من التأطري الديني السليم إىل اإلبداع العلمي الراقي ،إىل االجتامع البرشي
املتوازن ،فتصري مظاهر واضحة يف العلم الراشد والفكر اخلالق واالجتامع اآلمن.
ومن هذا املفهوم الشمويل للحضارة ،يستمد أولاً  ،الفعل احلضاري مقاييسه يف الفقه
احلضاري ،بوصفه الفهم العميق للقيم الكربى للحضارة ،نحو العدل واألمن واحلرية
والتعاون( ،((4ويتوضح ثان ًيا ،سياق الفعل احلضاري ،باعتباره سيا ًقا قيم ًّيا ،يتجاوز ضيق
السياسة وخنق االقتصاد إىل املبادئ الكونية اجلامعة جللب مصالح اإلنسان.

فاحلضارات تزدهر ،من خالل بناء مؤسساهتا االجتامعية والسياسية واالقتصادية
وف ًقا لرؤية أخالقية متينة ،وهذا التالزم بني الرقي احلضاري والقيم األخالقية الرفيعة ،يربز
أزمة األخالقية املعارصة يف الرشق والغرب ،ومدى قصورها يف صياغة مسالك حقيقية
لبناء تسامح حضاري حقيقي منتج للحوار بني احلضارات ،جمابه للهيمنة الثقافية والتنميط
العاملي الذي نظرت له احلداثة وحتققه العوملة.

ولكي نربز أمهية قصدية التسامح يف جتاوز مأزق األخالقية املعارصة ،نقدم نموذج
هنتنجتون يف التحليل احلضاري ،الذي يستنتج منه أن احلضارات الكربى يف العامل ال توجد
بينها قيم عاملية مشرتكة ،ولذا فالرصاع حتمي بينها ،ألهنا قد بنيت عىل جمموعة مع ّينة من
القيم التي تكمن جذورها يف املايض التارخيي املعقد ،والتي شكّلت يف هناية املطاف جمموعة
من القيم غري املتكافئة.
وقد عمل هنتنجتون عىل كشف مفهوم احلضارة من خالل أربعة أمور(:((4
األول :التفريق بني احلضارة بمعناها املفرد واحلضارات بصيغة اجلمع.

( ((4حسني مؤنس ،احلضارة دراسة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها ،الكويت ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد
 ،1السنة 1978م ،ص .44
( ((4انظر :عبد املجيد النجار ،فقه التحرض ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل1999 ،م ،ج،1
ص.112
( ((4صمويل هنتنجتون ،رصاع احلضارات وإعادة صنع النظام العاملي ،ترمجة :طلعت الشايب ،الطبعة
الثانية ،1999 ،ص .69
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الثاين :احلضارة كيان ثقايف ،والثقافة هي الفكرة العامة يف كل تعريف للحضارة،
فاحلضارة هي ثقافة عىل نطاق أوسع ،وكالمها يضم املعايري والقيم واملؤسسات ،وطرائق
التفكري التي علقت عليها أجيال متعاقبة أمهية أساسية يف جمتمع ما ،إذ كالمها يشري إىل جممل
أسلوب احلياة لدى شعب ما.

الثالث :احلضارات شاملة ،بمعنى أن أي جزء من مكوناهتا ال يمكن فهمه متا ًما دون
الرجوع إىل احلضارة التي تضمه ،فاحلضارة حسب توينبي تشمل وال يشملها غريها ،وأن
نادرا ما تكون حادة إلاَّ أهنا حقيقية.
احلضارات كيانات ذات معنى وهدف ،واخلطوط بينها ً
أيضا تعيش طويلاً  ،فهي تتطور
الرابع :احلضارات فانية ،أو أهنا ليست أبدية ،إلاَّ أهنا ً
وتتكيف ،وهي أكثر اجلامعات اإلنسانية ثباتًا وحتملاً  ،وجوهرها الفريد واخلاص ،هو
استمرارها التارخيي الطويل ،فاحلضارة هي أطول قصة يف الواقع.

يقرر أن احلضارة ال تقوم ر ًّدا عىل حتديات ،كام يذهب إىل
ويف منظور هذه األمورّ ،
ذلك توينبي ،وإنام تتحرك عرب االمتزاج ،واحلمل ،والتوسع ،وعرص الرصاع ،واإلمرباطورية
الكونية ،والتآكل والغزو .ليصل إىل حتديد احلضارات الرئيسة املعارصة هي :احلضارة
الصني ،واحلضارة اليابانية وتضم تقاليد اليابان الدينية،
البوذ ّية الكونفشيوس ّية
وتضم ّ
ُّ
وتضم
وتضم اهلند وبعض الدّ ول القريبة منها ،واحلضارة اإلسالم ّية
واحلضارة اهلندوس ّية
ُّ
ُّ
مجيع البالد التي يدين أفرادها بدين اإلسالم ،واحلضارة الغربية األوروبية واألمريكية
ٍ
بشكل
الشاملية وأمريكا اجلنوبية ،وقد تش َّك َلت من امتداد املسيح ّية واعتمدَ ت عىل العلامن ّية
الرويس وأوروبا الرشق ّية بسيطرة الكنيسة
وتضم العامل
أسايس ،واحلضارة األرثوذكس ّية
ُّ
ّ
ٍّ
األرثوذكس ّية.

والعالقة بني هذه احلضارات حسب رأي هنتنجتون ،انتقلت من املواجهة إىل صعود
عاملية حضارة الغرب وغلب تأثريها يف غريها من احلضارات ،ثم إىل نظام ذي تفاعالت
متعددة االجتاهات بني احلضارات ،حمدّ ًدا سامت هذا التفاعل احلضاري يف انتهاء التوسع
حلضارة التغريب ،وامتداد النظام العاملي إىل ما وراء الغرب(.((4

لكنه يربز أن مفهوم احلضارة العاملية إنتاج مميز للحضارة الغربية ال جيد سوى
القليل من التأييد يف احلضارات األخرى ،فام يراه الغرب عامل ًّيا أو كون ًّيا ،يراه غري الغربيني
خصوص ًّيا وغري كوين ،وميزان الرفض يبدو لديه يف ظاهرة عاملية هي العودة إىل الدين،
حمركًا للتقدم والتغيري احلضاري.
باعتباره ّ
( ((4صمويل هنتنجتون ،رصاع احلضارات وإعادة صنع النظام العاملي ،مصدر سابق ،ص .88
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إن القراءة النقدية هلذا التحليل احلضاري تكشف أن حديثه عن املشرتك اإلنساين
غائب ،وإقراره أن احلضارات األخرى غري معتربة من احلضارة العاملية التي حيرصها يف
حضارة التغريب فقط ،ويؤكد أن مواجهة حضارة الغرب آتية من دعوة غري ناضجة للعودة
لألديان والثقافات واهلويات ،من لدن شعوب احلضارات األخرى بحسب قوة كل حضارة
عىل حدة.

ولتجاوز مأزق الرصاع احلضاري وتغافل املشرتك القيمي بني احلضارات ،يصري
العمل بمنطق التسامح وثقافته ،من الرضوريات التي ال تستقيم احلياة اإلنسانية إلاَّ هبا،
ومن هنا مرشوعية قصدية التسامح يف تأسيس احلضارة العاملية ،من منطلق فكرة عاملية
اإلنسان.

فقصدية التسامح رضورة وجودية ومطلب إنساين ،يف مجيع جماالت الفعل احلضاري
الديني والفكري والسيايس ،لتحقيق صالح اإلنسان والكون وحتقيق صالح العمران
البرشي ،يف أفق ما يعرفه الواقع العاملي من اخلصوصيات العرقية والدينية والفكرية
والبيئية ،فالواقعية احلضارية تفرض التعارف يف عامل تتدافع فيه قوانني اخلري والرش ،احلب
والبغض ،التجانس والتنافر ،السلم واحلرب ،وفيه األنا واآلخر ،فاالختالف قانون كوين ال
يثبت توازنه ويثمر ثمرة التعايش إلاَّ بقصدية التسامح التي تقر باالختالف ،وتقبل بالتنوع،
وتعرتف بالتغاير ،وحترتم اخلصوصيات احلضارية والثقافية.

التعصب والتشدّ د واالنغالق واالستبداد ،أشد النكب التي تصيب التدين
ولذا كان
ّ
والتفكر والتعقل ،فتعمل ضد قانون التوازن الكوين ،ليس يف العلوم الكونية فقط وإنام يف
أيضا.
العلوم اإلنسانية واالجتامعية ً

إن قصدية التسامح بمرتكزاهتا الفطرية والكليات املقاصدية والتجربة احلضارية،
تعمل عىل تطوير التحليل املنهجي ،لكون «احلضارات جتمعها عالقة تفاعلية ،تقوم عىل
التبادل والتكامل ،وهبذا فإن احلوار بني احلضارات ليس ظاهرة جديدة ،بل هو الزم
للحضارة ال انفصا َم هلا عنه ،خاصة وأن احلضارة الواحدة تتنفس من فضاء احلضارات
األخرى»(.((5

وينطبق هذا عىل احلضارة اإلسالمية كام ينطبق عىل غريها من احلضارات ،وذلك أن
منطق القصدية منطق تفاعيل وحتاوري وحتالفي وسلمي بني احلضارات ،ال مناص منه يف
بناء حضارة برؤية للعامل أوسع أف ًقا وأنضج حتليلاً ألزمات العامل وآثارها املدمرة لالجتامع
( ((5أمحد الراوي ،الوسطية والبعد احلضاري ،منشور بموقع ،islam.gov.kw :ص.8
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اإلنساين ،وهذا هو التحدي العاملي ،الذي يقتيض النظر احلكيم ،يف استكشاف اآلليات
املنهجية لعقلنة التفاعلية احلضارية ،والرقي هبا يف عامل مفتوح ،حتكمه مصالح السوق،
التي جعلتها العوملة مدخلاً
أساسا يف نقل ثقافة غالبة ،والتمكني هليمنتها ،ال لقوة قيمها
ً
التساحمية ،وإنام لفرط تعصبها واعتقادها أهنا هناية التاريخ.

وقد يكون من اآلليات املنهجية لتحقيق التفاعل احلضاري ،تقنني التعارف احلضاري
القائم عىل التكافؤ والندية بني احلضارات ،من منطلق التنوع الثقايف ،الذي أصدرت
بخصوصه منظمة اليونسكو سنة  2002اإلعالن العاملي بشأن التنوع الثقايف ،وأبرزت فيه
مها.
إثبات قيم متكافئة يف مجيع احلضارات العاملية ،مت ّثل مشرتكًا إنسان ًّيا حقيقة وليس و ً
واملقصود بالتكافؤ «أن تكون العالقة التفاعلية بني احلضارات والثقافات قائم ًة عىل
ٍ
طرف حضاري عىل اآلخر ،أو هبيمنة
مبدأ الندية ،وهي حالة ال يتم معها الشعور باستعالء
حضارة عىل احلضارات األخرى»( ،((5كام أنه ال يقصد بالتكافؤ بني األطراف احلضارية
استواء مجيع هذه األطراف يف اإلنجاز كماًّ وكي ًفا ،واحلضور حجماً ومستوى ،وإنام يقصد به
«أن يسود االعتقاد بأن كافة هذه األطراف رشيكة يف املرياث اإلنساين العام ،وبوسعها أن
يتم إدراك هذه احلقيقة والتعامل بمقتضاها
تساهم بجدارة يف صنع احلارض واملستقبل ،وأن ّ
دون إلغاء أو إقصاء أو هتميش»(.((5
وقد يترسب الشك إىل وظيفة قصدية التسامح من الرافضني ملفاهيم التكافؤ
احلضاري وحوار احلضارات وحوار األديان وحوار الثقافات( ،((5من الباحثني يف ميدان
الفكر احلضاري اإلسالمي واالجتهاد احلضاري ،بناء عىل أهنا مداخل منهجية إلقصاء
اإلسالم والتقليل من العناية به.

املتفحص ملفهوم قصدية التسامح ،وكيفيات حتقيقها ملصالح اإلسالم املستنبطة
لكن
ّ
من نصوصه استداللاً واستنبا ًطا ،يستخلص أثرها احلضاري يف إغناء اهلوية واخلصوصية

( ((5أمحد الراوي ،الوسطية والبعد احلضاري ،مصدر سابق ،ص.8
( ((5املرجع نفسه ،ص .8
( ((5وقد نظمت عدد من املؤمترات حول حوار احلضارات واألديان والثقافات ،لكنها ال تناقش اجلوهر
يف الفعل احلضاري ،ووضع اآلليات للقطيعة املعرفية مع وسائل هيمنة الثقافة الوحيدة ،وتأويل األمور
احلضارية والدينية من منظورها للعقل واإلنسان والدين ،ونذكر من هذه املؤمترات عىل سبيل التمثيل:
قراءة مشرتكة للكتب املقدسة :القرآن واإلنجيل والتوراة (2003م) ،تفاعل األديان يف ظل القيم الدينية
احلضارية املشرتكة (2004م) ،دور األديان يف بناء اإلنسان ( ،)2006القيم الدينية بني املساملة واحرتام
احلياة ( ،)2007الدعوة للمصاحلة بني األديان ( ،)2008دور األديان يف التضامن اإلنساين (،)2009
التعاون بني األديان لتحقيق السالم (....)2010
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والعاملية ،ومتكينها من مقاييس التمييز بني املنفصل واملتصل بأصول اهلوية احلضارية ،فهي
تراعي واقعية التنوع الثقايف والتعدد الثقايف ،والتعامل معه بام تقتضيه القصدية الرشعية
األصلية والتبعية العامة واخلاصة ،يف تكييف قيم التسامح املعارصة ومتعلقاهتا بحقوق
اإلنسان وتكريمه وصالحه.

وبام أن قصدية التسامح منظومة قيمية وإنجاز عمراين ،فإن هلا يف سياق اهلوية والفعل
احلضاري ،اسرتاتيجيات راشدة بوصفها بح ًثا علم ًّيا وختطي ًطا مستقبل ًّيا ،حلضارة عاملية،
مؤسسة عىل فاعلية املشرتك اإلنساين ،ومراعاة اخلصوصيات احلضارية واملنهج التعاريف
ّ
التعاوين يف حتقيق مقاصد قصدية التسامح.

ويمكن صياغة هذه االسرتاتيجيات ،الناقلة ملجموع قيم التسامح من كوهنا قيماً
مفروضا إنفاذها بدخوهلا يف حدِّ الواجب
أخالقية مبدئية واختيارية ،إىل كوهنا قيماً عملية
ً
واحلق ،يف التصورات اآلتية:
 -1اسرتاتيجية النقد التفاعيل ،الذي يقوم عىل مراعاة التمييز يف احلضارات بني
الوسائل واملقاصد ،وبني الرضوري واحلاجي والتحسيني ،وبني اخلصويص
والعاملي.
 -2اسرتاتيجية تفعيل املعرفة القيمية الروحية واألخالقية واإلنسانية ،واالجتهاد يف
جعلها أصلاً كل ًّيا يف تدبري االختالف اإلنساين والتنوع الثقايف.
 -3اسرتاتيجية الرتبية والتعليم والتواصل ،يف حتقيق ثقافة التسامح ضمن حركية
املجتمع.
 -4اسرتاتيجية تنشئة ثقافة احلوار واالعرتاف ونقلها من النظر إىل العمل.
 -5اسرتاتيجية اهلوية الناضجة املدركة ملقاصد التفكري العلمي والتجدّ د يف الوحي
القرآين واستمرار معانيه وال هنائيتها يف التاريخ ،يقول تعاىلُ { :ق ْل َل ْو ك َ
َان ا ْل َب ْح ُر
ِمدَ ادا لِك َِل ِ
ت َربيِّ َلن َِفدَ ا ْل َب ْح ُر َق ْب َل َأ ْن َتنْ َفدَ ك َِلماَ ُت َربيِّ َو َل ْو ِج ْئنَا بِ ِم ْث ِل ِه َمدَ ًدا}(.((5
ً ماَ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
فيِ
{و َل ْو َأ َّنماَ الأْ َ ْر ِ
ض م ْن َش َج َرة َأقْلاَ ٌم َوا ْل َب ْح ُر َي ُمدُّ ُه م ْن َب ْعده َس ْب َع ُة
وقوله تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
يم}(.((5
َأ ْب ُح ٍر َما نَفدَ ْت كَلماَ ُت ال َّله إِ َّن ال َّل َه َع ِز ٌيز َحك ٌ
 -6اسرتاتيجية مقاصد عاملية الوحي وعالقتها باستيعاب الواقع اإلنساين.

( ((5سورة الكهف ،اآلية .109
( ((5سورة لقامن ،اآلية .27
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نستخلص أن أثر قصدية التسامح يف سياق الفعل احلضاري يكمن يف أن:
 -1قيم التسامح من الكليات الرضورية لصالح احلضارة.
 -2قيم التسامح بناء قيمي إنساين مشرتك يقتيض جلب احلوار ودفع الرصاع.
 -3قيم التسامح تنزيل عميل للعدل واملساواة واحلقوق يف بناء العمران الفكري
والبرشي.
 -4قيم التسامح بناء للحوار الداخيل واخلارجي وتأسيس املجتمع التعاوين.
 -5قيم التسامح حتقيق لثقافة للسلم واألمن يف املجتمعات ويف العامل.
 -6قيم التسامح تنشئة اجتامعية عىل مبادئ العفو والصفح واملغفرة والرمحة.

ﷺ خامتة

يبزغ التطور احلقيقي للبرشية ،حني ترتقي الثقافة اإلنسانية لتفعيل قصدية التسامح،
التي من مقاصدها حتقيق التوازن العاملي ،بفعل االرتكاز إىل أصل الوحدة اإلنسانية ،ثم
تكييف الفطرة بنزعة اخلري وإهلاميته ،والتنشئة اهلادفة حلضارة عاملية ،جتد فيها الشعوب
هويتها وآماهلا وطموحها.
فقصدية التسامح منظومة من القيم الرشعية الكلية واجلزئية التي متنع موت إنسانية
اإلنسان ،وموت األخالق الدينية الفاضلة ،وتقطع مع النموذج املعريف القديم ،الذي
نموذجا معرف ًّيا
لتؤسس
ً
يقوم عىل أخالقيات االقتصاد املادي ،والفصل بني العلم والدينّ ،
جديدً ا ،يفتح آفاق التكامل احلضاري ،والرتكيب بني املعرفة العلمية واحلكمة ،وبني العلم
والدين ،ملامرسة االقتصاد القيمي اجلامع بني الرتبية الروحية والرتبية العلمية ،وذلك حتدي
لتفعيل قصدية التسامح يف مستقبل اإلنسانية.

ملف :التجديد الديني والحضاري ..وسؤال التسامح

ة
ا لعلو م ا لإ� سلا مي�� و س ؤ� ا ل ا ل�ت�ج د ي�د
إبراهيم اإلمامي*

ﷺ مقدمة

يقصد بالعلوم اإلسالمية عادة تلك العلوم التي دارت حول النص
املؤسس القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة ،والتي نشأت يف ارتباط وثيق
ّ
مع النص القرآين ،فبعضها نشأ مستمدً ا منه أصولاً وفرو ًعا ،كام هو شأن العلوم
الرشعية املحضة ،حيث انبنت وتأسست من خالل النظر يف آيات النص
املتعلقة هبا ،مثل علوم :العقيدة والفقه وأصوله والتفسري والدين والتزكية
وعلوم اللغة والبيان.
وبعضها وإن كان موجو ًدا ومتداولاً قبل البعثة ،فإن املنظور اإلسالمي
أضفى عليها أبعا ًدا جديدة ،وغايات ومقاصد نبيلة ،انطال ًقا من فلسفة االستخالف
واإلعامر والتكريم اإلهلي لإلنسان ،والتعامل اإلجيايب مع السنن الكونية ،مثل
العلوم الطبيعية واالجتامعية املتعلقة بالنظر يف آيات األنفس واآلفاق.
وقد استطاعت العاملية األوىل أن تشيد هبذه العلوم حضارة متميزة ،قدّ ر هلا

* باحث ،كلية اآلداب والعلوم اإلسالمية ،بني مالل ،املغرب.
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وتأثريا يف جمرى التاريخ
عىل مدى قرون عديدة أن تكون واحدة من احلضارات األكثر فاعلية
ً
البرشي ،إذ كان العرب يعيشون واحدً ا من أشد عصور التخلف الفكري يف التاريخ ،وتغيرّ ت
حياهتم كل َّيا مع بزوغ الفهم الصحيح للقرآن الكريم ،حيث تغيرّ ت معاين املفاهيم ،وتغيرّ ت
معاين األمن والشخص واملجتمع ،وصارت العالقات بني األفراد واجلامعات عىل نحو جديد.

ذلك أن القرآن الكريم رسم لإلنسان حدود العالقة مع اهلل واإلنسان والطبيعة،
من خالل حث اإلنسان عىل االجتهاد والتجديد والتدبر والتفكر والتعقل ،واالرتفاع نحو
مقامات علوية تزكي النفس وتشحذ فاعليتها للعطاء أكثر يف حميطها ،وهو األمر الذي فهمه
السلف الصالح حينام ارتبطوا بالقرآن الكريم ،ووسعوا دائرة الفهم واإلفهام فالتمسوا
منهجا تفسري ًّيا واستنباط ًّيا واستقرائ ًّيا يف بناء قواعد للتعامل مع النص الرشعي ،واستطاعوا
ً
نموذجا يف العلم واملعرفة ،ويف القيم واألخالق.
أن يقدّ موا لإلنسانية
ً
ولكن ما إن تو ّقفت عقارب االجتهاد يف ثقافة األمة وعلومها ،حتى أخذت احلضارة
اإلسالمية يف الرتاجع واالنسحاب ،حينام ضمرت فيها العنارص األساسية املحركة للفعل،
أساسا للعلوم واملعارف ،ومل يعد
موج ًها
والباعثة عىل املبادرة والعطاء ،فلم يعد الوحي ّ
ً
السنن ،فتم التعاطي معها منفردة
للعلوم مقاصد وأهداف ،وانفرطت النواظم اجلامعة بني ّ
وهي ال تثمر إلاَّ جمتمعة.
ومن ثم طرأ اجلمود والتقليد ،واالجرتار والتكرار ،والصورية والتجريد عىل بنيات
العلوم ،فلم تعد مواكبة ومؤطرة حلياة األمة وحاجاهتا أفرا ًدا ومجاعات .كام انسحبت
من ساحات التدافع الكوين وانكفأت عىل ذاهتا يف حركة انقسام رهيبة إىل فرق وطوائف
ومجاعات ،ناقضة يف ذلك أصل الوحدة املستمدّ من التوحيد اجلامع.

وتأسيسا عىل هذا يضعنا عنوان املطالعة العلمية ،قيد الدراسة والتحليل أمام
ً
إشكاليات كثرية تتعلق باملحاور التالية:
املحور األول :واقع العلوم اإلسالمية وآفاق البحث فيها.
املحور الثاين :العلوم اإلسالمية وسؤال املنهج.
املحور الثالث :التجديد يف العلوم اإلسالمية مطلب رشعي ورضورة حضارية.

ﷺ املحور األول :واقع العلوم اإلسالمية وآفاق البحث فيها

مما ال شك فيه أن العلوم اإلسالمية مل تكن من قبل موضع اجلدل والنقاش يف العامل
ولدى العقل اإلسالمي مثل ما هي عليه اليوم ،ولئن كان مطلب اإلصالح معرو ًفا يف
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أدبيات الرتبية والتعليم يف العامل اإلسالمي ،إلاَّ أنه يف وقتنا الراهن يتميز من باقي الدعوات
السابقة بكونه مطل ًبا يساق من خارج املنظومة اإلسالمية أكثر من ذي قبل.

وقد يرجع السبب يف ذلك إىل منطلق ذايت فرضه النظر يف العلوم اإلسالمية
وحتوالهتا التطبيقية يف التجربة التارخيية للمسلمني ،أو من منطلق خارجي فرضته الصدمة
الغربية وقوهتا احلضارية العلمية والعسكرية ،وقد يرجع السبب ألحداث احلادي عرش من
سبتمرب 2001م ،يف الواليات املتحدة األمريكية ،وما تبعها من أحداث إرهابية يف إسبانيا
وبريطانيا ،وعدد من البلدان العربية واإلسالمية ،فهذه األحداث كانت تنسب دائماً إىل
متطرفني مسلمني يملكون رؤية خاصة للعامل ،واالفرتاض هنا أن العلوم اإلسالمية هي
سبب تلك الرؤية املتحيزة للعامل.
التوجه من عدمه ،فإن العلوم اإلسالمية اليوم تعيش
وبغض النظر عن صحة هذا
ّ
واقع أزمة خانقة «حتتاج إىل كثري من املراجعة والتجديد والتطوير ،فبعض مناهج هذا التعليم
حتتوي عىل جرعات كبرية من نصوص تراثية ،حتتاج إىل إعادة عرض وجتديد لرتتبط بقضايا
العرص ،وليدرك الطلبة قيمة تع ُّلمها ،فضلاً عن كون بعض هذه املناهج ختلو من علوم
العرص ،وفقه الواقع ،ومهارات احلياة املنتجة التي حيتاج إليها املجتمع املعارص ،وبعض
األساليب املستخدمة يف هذه العلوم ،أساليب بالية تُن ّف ُر العقل ،وتب ّلد اإلحساس ،وتولد
الكسل الذهني ،واخلور النفيس ،وتقتل العزة والكرامة»(((.

أضف إىل ذلك أن العلوم اإلسالمية يف كثري من املؤسسات العربية ،غارقة يف اللغة
الفقهية واألصولية بجهازها املفاهيمي املتداول يف القرن السادس والسابع اهلجري ،بل
األكثر من ذلك نجد أن الكتب التعليمية املعارصة يف علوم الرشيعة مل تستطع التخلص من
األمثلة التي تداوهلا الفقهاء يف عرصهم ،وكانت تناسب واقعهم االقتصادي واالجتامعي،
«بل ومل تستطع إبداع أمثلة جديدة مرتبطة بواقع املتعلم ،فام زلنا نجد حدي ًثا عن استئجار
الدابة ونحوها يف باب اإلجارة يف فقه البيوع ،واالستجامر بالعظم ونحوه يف باب الطهارة،
وأن ركوب األتان من خوارم املروءة يف علم اجلرح والتعديل ،علماً بأن خوارم املروءة تتطور
وتتغري بتغري العصور ،وعجز املعارصون عن إجياد مثال يف القياس غري قياس املخدرات
عىل اخلمر يف باب أدلة األحكام من علم أصول الفقه ،وال زال املتعلمون يدرسون من
موانع اإلرث عدم االستهالل كعالمة عىل والدة اجلنني ميتًا ،رغم تطور أساليب التشخيص
التكنولوجية التي تكشف نبضات القلب وترسم ذبذبات الشتغال الدماغ ،وهكذا انحبس
((( فتحي حسن ملكاوي ،رؤية العامل عند اإلسالميني ،جملة إسالمية املعرفة ،عدد  ،45صيف 2006م،
ص.13
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الكتاب التعليمي لعلوم الرشيعة يف التاريخ عىل مستوى أساليب اخلطاب ،نتيجة خلل
يف التصور الرتبوي يعتمد مقولة ليس يف اإلمكان أبدع مما كان ،ويعترب خطاب األقدمني
النموذج األمثل للخطاب اإلسالمي األصيل»(((.

مما حال دون االنفتاح عىل اآلخر واالستفادة من جتاربه ،التي وصل هبا إىل الفضاء،
وصنع هبا الصواريخ واألسلحة الفتاكة ،واألقامر االصطناعية ،وما زلنا نبحث يف السامء
عن هالل شهر رمضان باألعني املجردة.

لقد أدرك الباحثون أن العلوم اإلسالمية تواجه أزمة حادة ،وتعرتهيا مشكلة قائمة،
تتمثل يف آفات أساسية ،نذكرها هنا بشكل موجز:

اً
أول :تأخر هذه العلوم وعدم مواكبتها حلركة التجديد واإلحياء يف الفكر والثقافة اإلسالمية

إذ الناظر يف موضوعات املناهج الدينية وبحوثها يلحظ غلبة الرتابة واجلفاف عليها،
وافتقارها أحيانًا إىل إعطاء تصور واضح عن أهدافها ومناهجها املشرتكة ،والعالقات
بينها ،وذلك بخالف العلوم الطبيعية والتطبيقية التي هلا خاصية املرونة واحليوية ومتيزها
بتقديم النفع املبارش لإلنسان ،وهذا بال شك يعطيها
حضورا وقبولاً عىل حساب العلوم
ً
اإلسالمية(((.

ثان ًيا :تقدم العلوم الطبيعية والتطبيقية بشكل مذهل

حيث مل يعد خاف ًيا عىل أحد هذا التقدم املبهر الذي ح ّققته العلوم الطبيعية والتطبيقية،
حتى إنه ال يكاد يمر يوم إلاَّ ونسمع عن مجلة من االبتكارات والصناعات وتطوير البحوث
وحتسني املنتجات« .وقد احتلت هذه العلوم مكانة مرموقة يف هذا العرص ،فهذا مصطلح
العلم يكاد يقترص عند إطالقه يف الوقت الراهن عىل العلوم الطبيعية والتطبيقية دون غريها،
تم تنحية العلوم اإلنسانية ومنها العلوم الرشعية عن مسمى العلم»(((.
وهلذا السبب ّ

ثال ًثا :آفة اجلمود والتقليد

وهي علة من العلل الفكرية الطارئة عىل األمة ،وخطرها ال يكمن فقط يف كوهنا

((( خالد الصمدي وعبد الرمحن حليل ،أزمة التعليم الديني يف العامل اإلسالمي ،دار الفكر ،دمشق ،سلسلة
حوارات لقرن جديد ،ط2007 ،1م ،ص.49
((( يمنى اخلويل ،مشكلة العلوم اإلنسانية ،بريوت :مؤسسة الرسالة1999 ،م ،ص.17
((( أبو سعيد حممد عبد املجيد ،التجديد يف مناهج التعليم الديني يف عرص العولة ،املجلة األردنية يف الدراسات
اإلسالمية ،املجلد السادس ،العدد 2010 ،3م ،ص.3
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توقف حركية العقل وفعاليته الذي أنيط به واجب التفكر والتدبر واالعتبار والفقه
نصا يف الكتاب والسنة؟
واالجتهاد والتجديد ..يف العلم بالدين والعمل به مما هو منصوص ًّ
بل تعدّ ى األمر ذلك إىل توقف مواكبة حركة الفقه الرشعي للواقع املتغري املتجدد ،فاألصل
يف الفقه باعتباره فهماً عن اهلل تعاىل يف كتابه ،أن يؤطر بالرشع اخلالد حركة الواقع ومستجداته
ونوازله يف كل زمان ومكان»(((.
لكن لألسف الشديد أن معظم فرتات تارخينا العلمي مل ِ
تعط األولوية لقيم االستيعاب
والتجاوز والنقد والبناء ،ولنكن رصحاء مع أنفسنا :الفقيه يف ثقافتنا هو احلافظ لألقوال،
واملزود بعدد معينّ من اآلراء املنقولة واملرويات املأثورة والفهومات املشهورة ،وال غرو يف
ّ
ذلك ما دام أحد أبرز مؤرخي العلوم اإلسالمية يسلم بأن مدارك الناظرين فيها قد انتهت،
كام قال ابن خلدون «إىل الغاية التي ال يشء فوقها»(((.

راب ًعا :آفة الصورية والتجريد

وال ُّ
تقل هذه اآلفة خطورة عن سابقتها ،فإذا كانت اآلفة السابقة تعكس مجود
العلوم اإلسالمية ،ومن ثم عدم قدرهتا عىل مواكبة الواقع ،فإن هذه اآلفة تعكس نمو فكر
أو ُق ْل :كالم ال عالقة له بالواقع أصلاً  ،ونقصد بالدرجة األوىل هنا علم الكالم أو أصول
الدين ،وبعده بدرجة أقل ،علم أصول الفقه((( ،وإن كان هو اآلخر يعيش عىل واقع اجلمود
حتول بموجبها من علم تطبيقي يؤ ّطر الواقع إىل علم نظري ال أثر له يف الفقه
واالجرتار َّ
وال حتى يف الفهم العام للناس يف عموم شأهنم ،مع العلم أنه يف الفرتة التأسيسية األوىل
كان يشكّل رصح العقل اإلسالمي يف صمت دون أن يكون للناس إدراك بعلم يطلق عليه
أصول الفقه ،لكن رسعان ما ضعفت مناعة هذا العلم وأصيب الدواء بالداء ،وتسلل
التقليد إىل هذا العلم ّ
فشل أركانه ،وصار فرو ًعا بعد أن كان أصولاً  ،وظنّيات بعد أن كان
قطعيات ،ومرت ًعا للخالفات بعد أن كان حسماً يف قطع دابرها .وهو األمر الذي يستوجب
حترير الباراديغامت الكامنة وراء العلوم اإلسالمية بصفة عامة ،وجتديدها حتى نسرتجع
فاعليتها برشد واتّزان وفق متطلبات الواقع.
ينم عن وجود أزمات يمكن أن تكون أكثر
وعمو ًما فواقع العلوم اإلسالمية اليوم ّ

((( سعيد شبار ،الثقافة والعوملة وقضايا إصالح الفكر والتجديد يف العلوم اإلسالمية ،مركز دراسات املعرفة
واحلضارة ،دار اإلنامء الثقايف ،ط األوىل 2014م ،ص.133
((( عبد الرمحن بن خلدون ،مقدمة املسمى ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من
ذوي الشأن األكرب ،بريوت :دار الطباعة للنرش والتوزيع ،ص.484
((( سعيد شبار ،الثقافة والعوملة وقضايا إصالح الفكر والتجديد يف العلوم اإلسالمية ،م .س ،ص.137
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مما ذكرنا آن ًفا ،وجيدر التنبيه إىل أن واقع األمة اليوم ال يمكن اختزاله فقط فيام عليه العلوم
اإلسالمية وإنام يتجاوزه ألسباب متعددة ومتداخلة ال يتسع املقام للخوض فيها.

ﷺ املحور الثاين :العلوم اإلسالمية وسؤال املنهج

لقد كانت العلوم اإلسالمية إىل عهد قريب مت ّثل حق التم ُّثل منهج القرآن الكريم،
حيث كان االرتباط بني العلوم التي انبثقت من حسن فهم اخلطاب القرآين ،وفقه الواقع
يرسامن خصائص عاملية خلطاب عاملي كوين شامل عاشت يف كنفه كل الشعوب واألقليات
غري املتد ّينة به ،فكان اإلبصار واالسرتشاد واالستشهاد هو املسيطر ،وليس االستظهار
والتقليد والرتداد.

التعصب للمذهب هو املسيطر
لكن ملا انكفأت األمة عىل املقوالت املذهبية ،وأصبح
ُّ
توحد بني
تراجع بذلك عطاء العقل اإلسالمي ،وأصبح
حمصورا يف دائرة ضيقة ال تكاد ّ
ً
أصحاهبا ،فكيف بمن حوهلم من األقليات األخرى غري املتد ّينة بالدين اإلسالمي ،وهو
األمر الذي حال دون التجديد واالجتهاد يف فكر األمة ،حيث غيض كسب األمة وانحرس
منذ زمن غري قصري ،فانفكت عرى العالقة مع الكون والوحي ،وطفقنا نتعامل مع املصادر
املوجهة لكسب اإلنسان ،تعاملاً جتزيئ ًّيا ،واجرتار ًّيا ومق ّلدً ا يف ُبعد تا ٍّم عن التكامل بينها،
ّ
مما يعدّ نتيجة حتمية النفكاك العلوم عن مصدرها« ،وهو ما يستوجب بلورة مناهج أخرى
للقيام بقراءة وظيفية للكتابني يف حرص دائم عىل الوصل بني الكتابني املسطور واملنظور،
وعىل اجلمع التكاميل والوظيفي بني القراءتني»(((.
ويمكن إرجاع غياب املنهج يف العلوم اإلسالمية إىل األسباب التالية:

الكمي ،وحضور هاجس التكديس واحلفظ
« -1طغيان الثقافة الرتاثية ذات اهلم ّ
والتل ّقي السلبي.

 -2افتقاد االستقاللية الفكرية الالزمة جتاه الرتاث ،وعدم القدرة عىل فرز قطاعاته
املعرفية املختلفة ،وكشف األطر املنهجية واملفاهيمية لكل قطاع.

 -3هتميش بحوث وكتب ودراسات قديمة ،ذات طابع منهجي ،ككتب آداب
البحث واملناظرة واجلدل وتاريخ العلوم ...فبقيت منسية ومل خترج ال حتقي ًقا وال دراس ًة،
فانقطع التواصل هبذا الرتاث املنهجي الذي كان يوازي ويرصد اإلنتاج والكسب املعرفيني
لعلامء املسلمني عرب مراحل التاريخ ،إذ يتابعه بالنقد والتقويم ويرسم له احلدود املنهجية
((( أمحد عبادي ،ورتل القرآن ترتيال ،جملة الرتتيل ،العدد األول ،يونيو 2013م ،ص.9
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الضابطة ،وال يمكن حتصيل االجتهاد يف اصطناع املناهج ووضع النظريات ما مل حتصل
معرفة شاملة بمناهج املتقدمني من علامء اإلسالم يف شتى العلوم.
 -4عدم انفتاح الفكر اإلسالمي املعارص عىل قطاعات معرفية حديثة وحيوية
ورضورية لضبط التعامل العلمي مع املعارف والظواهر ،كفلسفة العلوم وفلسفة املعرفة،
ونظرية املعرفة ،وعلم املناهج ،وتاريخ العلوم ،واملنطق والفلسفة ،وعلم نفس املعرفة،
وعلم اجتامع املعرفة ،واللسانيات ،والتأويليات.

 -5حتقري سؤال املنهج واملعرفة ،بوعي أو بدون وعي ،عند أغلب املهتمني بالشأن
اهلم الدعوي ذي النفس اخلطايب واحلاميس املحدودين ،فاجلهد
اإلسالمي املعارص ،وطغيان ِّ
املعريف ليس هو التنقيب يف الكتاب والسنة عن املعلومات واملفاهيم اجلاهزة ،كام يفعل
اخلطاب الدعوي البسيط ،وإنام اجلهد املعريف يف جتريد نموذج من النص املقدس الكيل
ليساعدنا عىل تفسري اجلزئي يف إطار الكيل ،وعىل احلكم عليه لتحقيق االنطالقة املعرفية
االجتهادية املطلوبة يف كل عرص»(((.

 -6التح ُّيز املعريف ،سواء عىل مستوى املنهج أو عىل مستوى املضمون املعريف،
التعصب
«وذلك بسبب االقتصار عىل مصدر واحد للمعرفة ،وغال ًبا ما يكون مر ُّد ذلك إىل
ُّ
األيديولوجي ورفض اآلخر .فالعلامء واملثقفون املسلمون ال يتجاوزون القرآن والسنة
باملعنى الظاهري احلريف البسيط دون التن ُّبه إىل إحالة القرآن الكريم -مثلاً  -إىل رضورة
النهل من املصادر املعرفية األخرى»(.((1

املؤسس« ،وهو األمر
 -7تضخم العلوم اإلسالمية الفرعية عىل حساب األصل ّ
موج ًها حلركة املعرفة واحلضارة ،ويف املقابل أصبح القرآن
الذي جعلها أصلاً مرجع ًّيا ّ
الكريم فر ًعا هامش ًّيا ال ُيستدعى إلاَّ للتأييد والتربير واالنتصار الختيار من االختيارات،
بل وتطويعه ليساير حركة الواقع بشكل متعسف ،هذا إن مل نقل :إن جماله األساس أصبح
التربك يف الوالئم واملآثم وعىل رفات اجلامجم»(.((1

واملتت ّبع حلراك األمة الثقايف سيلحظ خطورة هذا االختالل املنهجي عىل مستوى
املعرفة والبناء احلضاري؛ إذ غدت العلوم اإلسالمية جمرد أرخبيل معريف ال ناظم له وال

((( الدكتور طه جابر العلواين ،معامل يف املنهج القرآين ،القاهرة ،دار السالم ،ط1،1431هـ2010 /م،
ص. 34
( ((1حممد الغرضوف ،سؤال املنهج يف التعامل مع مصادر املعرفة اإلسالمية ،جملة اإلحياء ،العدد ،29
ص.104
( ((1حممد الغرضوف ،م .س ،ص.106
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املؤسس وهو القرآن الكريم إلاَّ االستشهاد اجلزئي املبتور من سياقه.
جامع جيمعها باألصل ّ

وهذا اخللل أ َّثر بشكل كبري عىل عطاء هذه العلوم فبقيت يف دائرة واحدة ضيقة ،فلن
نعدو احلقيقة إن قلنا :إن بعض العلوم يف ثقافتنا اإلسالمية بقيت كام هي ال تعدو أن تكون
تارخيية .خذ عىل سبيل املثال علوم القرآن فهي علوم متع ّلقة بكتاب اهلل لكنها يف جمملها
عبارة عن تاريخ للقرآن الكريم ،واألمر نفسه ينطبق عىل علم أصول الفقه ،حيث إن من قرأ
املدونة األصولية من عهد الشافعي إىل اآلن سيكشف وبسهولة مدى استفحال داء التقليد
ّ
واجلمود ،بحجة أن «من مىض من العلامء كفونا مؤنة النزر وتأهيل املسائل ،ونحن يكفينا
االتّباع واالقتداء بمن مىض يف كل ما قالوه من غري مراجعة وال متحيص ،وال عرض عىل
القواعد العقلية والعلمية اخلاصة لكل ما ورد عنهم»(.((1

وإن كان األوائل يف كل القواعد التي اعتمدوا عليها تعود إىل أمر ضمني يف معاجلة
النصوص يكمن يف معرفتهم للمجتمع واملجال الذي يفتون فيه ،والسؤال الذي يطرح نفسه
اليوم عىل العقل اإلسالمي «هل سار العلامء إىل حدِّ الكفاية يف استيعاب الواقع وإعداد الفقه
بناء عىل معرفة الواقع؟ بعد أن أصبح العامل مع ّقدً ا ،واملامرسات املحلية أصبحت متّصلة
بالنظام العاملي ،ومجيع جماالت العمل البرشي أصبحت متو ّقفة بعضها عىل بعض ومرتبطة
فيام بينها ،فأضحى من املستحيل أن يتعاطى العلامء مع هذا التعقيد بالثقة التي كانت لدى
علامء املايض»(.((1

فاألجدر أن تكون العلوم اإلسالمية متجدّ دة ختاطبنا يف واقعنا املعارص ،تستنبط
من القرآن الكريم ما يفيد اإلنسانية يف الدنيا قبل اآلخرة ،إذ القرآن الكريم خطاب الدين
توجه عاملي وعلمي
والدنيا للعاملني أمجعني ،فاألوىل أن تكون العلوم املنبثقة من فهمه ذات ّ
جيسد خصائص الرسالة العاملية.
منتج ّ
خاصة وأن فلسفة القرآن املعرفية فلسفة توحيدية غائية أخالقية إعامرية خريية
حضارية تعبرّ عن الفطرة اإلنسانية السوية ،وهي فلسفة مس ّلحة باملنطق الرباين الذي
ينفي عنها العبثية والعشوائية وكل أشكال االنغالق والتح ّيز ،والغلو والتشدّ د واإلفراط
والتفريط ،والصورية والتجريد ،فهي ختاطب الفطرة اإلنسانية وجتعلها يف بؤرة الوعي
اإلنساين ،لتهدي مسرية احلياة اإلنسانية ،وترشدها ،كي حي ّقق اإلنسان ذاته السوية يف
أبعادها الفردية واجلامعية ويستجيب يف وسطية واعتدال حلاجاهتا ومتعها ،عىل مدى أفق

( ((1مولود الرسيري ،جتديد علوم أصول الفقه ،بريوت  -لبنان :دار الكتب العلمية ،ط2005 ،1م ،ص25
( ((1شوقي األزهر ،موجبات جتديد أصول الفقه يف العرص احلديث ،القاهرة :مركز دراسات الترشيع
اإلسالمي واألخالقي ،ط األوىل2017 ،م ،ص ،1001بترصف يسري.
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الوجود اإلنساين بكل أبعاده الروحية واإلبداعية العمرانية.

إهنا فلسفة شاملة للكون واحلياة واإلنسان ،فهي برنامج عمل ومنهاج حركة هييمن
عىل سائر املعطيات احلضارية ،وال ينضوي حتت أية جزئية منها ،مهام كانت فاعلية هذه
اجلزئية وليست جتسيد املشاكل التارخيية أو إعادهتا.

إن سؤال املنهج يف العلوم اإلسالمية «سؤال حضاري يستجمع أسئلة متعدّ دة عن
عالقة الوحي القرآين بتأسيس العلوم اإلسالمية ،ثم عن آثار السياق التارخيي للمسلمني
عىل مسار العلوم يف مناهجها وتطبيقاهتا ،إذ احلديث عن أزمة املنهج يف العلوم اإلسالمية
هو حديث عن أزمة تلك املبادئ والنمذجة التحليلية ،أي أزمة البناءات النظرية يف تأسيس
العلوم اخلادمة للوحي ،والناهضة ببيان العلم اإلسالمي والفكر اإلسالمي يف التجربة
احلضارية للمسلمني ،و ُيعدّ هذا احلديث دعوة مبطنة لعرص تدوين جديد من داخل النصية
الرشعية وما تقدّ مه من رؤية معرفية متجدّ دة ،وتصويبية للعقالنية الرتاثية والعقالنية الغربية
احلديثة ،تدوين جديد مرتكزه مرجعية الوحي ،ومنطلقه فقه الواقع ،بقصد أن يعيش العقل
املسلم واجب الوقت ويعيش معارصة مستقبلية خيرج هبا من استالب التاريخ احلارض
العام .وهذه املعارصة املستقبلية ليست إلاَّ قراءة نسقية استكشافية واستنطاقية حتليلية
وتركيبية للوحي يف سياق تقصيدي رشعي كيل للواقع ،فهي قراءة متجاوزة للباراديغم
القديم الذي استنفد أغراضه لبناء باراديغم جديد أكثر فاعلية يف قراءة الوحي واستنطاقه
لبناء علوم متكاملة يف جمال الوحي والكون واإلنسان»(.((1

توه ًجا يف ّ
جل العلوم واملعارف
فإذا كان العقل اإلسالمي يف عرص التدوين عرف ُّ
نتيجة تصور وفهم وارتباط خاص بالقرآن الكريم ،فإننا نتساءل :هل القرآن الكريم قادر
عىل تزويد العقل اإلسالمي اليوم بمنهجية معرفية جديدة تالئم العرص؟ إذا كان اجلواب
بنعم .فأين تتجلىّ هذه املنهجية؟ وما هي مم ّيزاهتا؟ وكيف يمكن توظيفها يف الواقع املعيش؟
إهنا أسئلة متع ّلقة بالعقل اإلسالمي وكيفية تنزيله وفهمه للكتاب الكريم« ،فالبرشية
عرفت القرآن املجيد باعتباره كتا ًبا دين ًّيا يمكن أن يتع ّلم الناس منه العقيدة والرشيعة،
مصدرا ملنهج علمي يقود
وأخبار املاضني من األنبياء وأممهم وأخبار اآلخرة .أما أن يكون
ً
حركة الفكر اإلنساين يف جماالت الفكر املختلفة فهذا ما جتاوزه الكاتبون إال قليلاً منهم
ألسباب ال ختفى .يف مقدمتها :أنه مل يسبق لكتاب ديني من توراة أو إنجيل أن قدّ م للعامل

( ((1عبدالرمحن العرضاوي ،آليات التداخل املعريف القرآين وجتديد الرباديغم املنهاجي والتنزييل يف العلوم
اإلسالمية ،ضمن كتاب :العلوم اإلسالمية أزمة منهج ،الرابطة املحمدية للعلامء ،الرباط :دار أيب رقراق
للطباعة والنرش ،ط األوىل ،ص.266
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منهجا يف الفكر والبحث العلمي»(.((1
ً

أضف إىل ذلك أننا نتعامل مع القرآن الكريم كأنه كتاب دين نقدّ سه ونستحرضه
يف بعض املناسبات ،ونقرؤه عىل األموات ،ونز ّين به البيوت ،أما أن ننطلق منه لصياغة
حلول لألزمات العاملية فهو أمر ما زال غائ ًبا يف ثقافتنا إلاَّ ما ندر ،فال بد من استنباط معرفة
تقوم عىل حوار املعطيات واملوضوعية بعضها مع بعض ،إلنتاج تفاعل يؤول يف هنايته إىل
يعج هبا عرصنا بمستوى السقف
استخالص إجابة من القرآن عن األسئلة اإلشكالية ،التي ّ
املعريف لعرصنا نفسه.
وللوصول إىل ذلك يرى الدكتور طه جابر العلواين -رمحة اهلل عليه -أنه من الواجب
تنقية تراثنا يف علوم القرآن ،وليس محل القرآن عىل العلم؛ ألن بيان اإلعجاز العلمي ال
يم ّثل املقصود من مرشوعه الكبري.
وللوصول إىل ذلك ال بد من حمدّ دات مهمة ،نذكرها عىل النحو التايل:

املحدد األول :التوحيد :ذلك الفارق اجلوهري بني النظامني املعرفيني اإلسالمي
والغريب يكمن يف الرؤية العقدية لكل نظام ولكل معرفة ،وهو مدخل تفسريي ذو قابليات
هائلة ،وقدرات متنوعة لتفسري آالف الظواهر النفسية والسلوكية واملعرفية يف خمتلف
املستويات .والتفسري الذي يقدمه القرآن املجيد يؤدي إىل الفهم العميق هلذه الظاهرات،
ويمكّن من صياغة األسئلة املعرفية ،وتعليم اإلنسان طرق اإلجابة عنها ،كام يمكّنه من
وضع املقدمات بأدق ما يستطيع العقل البرشي ،وجتنيبه اخلطأ ،فتصبح عملية الوصول
إىل النتيجة منضبطة تستوعب التنبؤ املنهجي وتتجاوزه ،وبذلك أسس القرآن للعقالنية
والتوحيدية(.((1

املحدد الثاين :اجلمع بني القراءتني :قراءة الوحي وقراءة الكون ،وهو حمدّ د يربط
بني الغيب والواقع ،ويمكّن من استخالص حمددات يقرأ هبا ،ومن الصياغة الدقيقة
إلشكاليات الواقع والعروج هبا عىل القرآن املجيد يف «وحدته البنائية» للوصول إىل هديه
يف معاجلتها(.((1
املحدد الثالث :الوحدة البنائية واالستيعاب الكوين :وهو حمدّ د ينبغي أن جيري
التعامل معه باعتباره مصدر املنهجية الكونية ،فال جيوز جتزئته بحال ،وهذه الوحدة جتعل

( ((1الدكتور طه جابر العلواين م .س ،نفسها.
( ((1انظر :طه جابر العلواين ،معامل املنهج القرآين م .س ،ص .83
( ((1نفسه ،ص .84
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من املحال أن يقع يف القرآن تضارب أو اختالف أو نسخ أو تعارض»(.((1

ووع ًيا ببنائية القرآن الكريم يقول اإلمام الشاطبي« :يتو ّقف فهم بعضه عىل بعض
كثريا منه ال يفهم معناه حق الفهم ،إلاَّ
بوجه ما ،وذلك أنه ُيتبينّ بعضه ً
بعضا ،حتى إن ً
بتفسري موضع آخر أو سورة أخرى ،وألن كل منصوص عليه فيه من أنواع الرضوريات
مثلاً  -مق ّيد باحلاجيات ،فإذا كان كذلك ،فبعضه متوقف عىل البعض يف الفهم ،فال حمالةأن ما هو كذلك ،فكالم واحد ،فالقرآن كله كالم واحد هبذا االعتبار»( ،((1وهذه دعوة
رصحية لقراءة القرآن قراءة بنائية ،ألنه كالم رب العاملني ال يقبل التجزيئية.
املحدد الرابع :النقد املنهجي واملراجعة العلمية املتجاوزة ملنطق االسم إىل منطق
الفعل.
املحدد اخلامس :التحليل والرتكيب املستمران لباراديغامت موائمة لتطور عمران
البرش ورضوراته(.((2
وتأسيسا عىل هذا يمكن القول :إن هذه املحدّ دات من شأهنا أن تعيد بناء اإلطار
ً
الكوين الشامل للفكر اإلنساين وتأسيسه ،حيث يصدق عىل العلم ومنهجه ومنطقه ،وهييمن
ويوجه اجلهود اإلنسانية بشكل مجاعي ،لتطوير األرض وإعامرها وإنامء ما فيها ،ويمكّنها
من مواجهة األزمات العاملية الراهنة.

ﷺ املحور الثالث :التجديد يف العلوم اإلسالمية
مطلب رشعي ورضورة حضارية

اً
أول :التجديد بوصفه سؤال العرص

سبقت اإلشارة إىل أن سؤال التجديد يف الثقافة العربية اإلسالمية ارتبط بسياقني:
متر به من اهنيار وخت ّلف عىل مجيع
األول ذايت فرضه النظر يف احلضارة اإلسالمية وما ّ
األصعدة ،العلمية والصناعية والسياسية واالجتامعية واإلدارية ،وحتى الروحانية والدينية
واألخالقية .والسياق الثاين :يمكن أن نسميه خارج ًّيا ،وهو الذي تزامن مع مفهوم اإلصالح
والنهضة ،وصاحب هذا السياق سؤال حميرّ ومؤمل حيرص عىل املقايسة بالغرب للحاق به،
حتول مع شكيب أرسالن يف
والسؤال هو :ملاذا تقدَّ م الغرب؟ وهو السؤال نفسه الذي ّ
( ((1نفسه ،الصفحة نفسها.
( ((1أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات ،ج ،4م .س ،ص.275
( ((2عبدالرمحن العرضاوي ،م .س ،ص.266
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مطلع القرن العرشين إىل :ملاذا َّ
تأخر املسلمون وملاذا تقدَّ م غريهم؟ لينقلب مع أيب حسن
الندوي يف منتصف القرن نفسه إىل :ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟( ((2وصولاً إىل
سؤايل مطلع القرن الواحد والعرشين :ملاذا أخفقت النهضة؟ وما السبيل إىل هنضة أخرى؟

وهذا السؤال األخري له ارتباط وثيق بسؤال احلداثة؛ ألن املثقف العريب ما كاد خيرج
من احلرب الرضوس التي احتدم رصاعها يف خالفات عقدية ال طائل منها ،حتى وجد
اهلوة بني أمته وبني األمم
ُأ َّمته تقبع يف حضيض احلضارة نتيجة التخ ّلف والعجز ،ووجد َّ
التي استلمت مشعل احلضارة وأخذت تبني وتبدع وتسيطر ،وأن احلياة التي يعيشها اآلخر
واملتفوق هي حياة جديدة ذات بريق تبدو منقطعة
ّ
املتحرض واملهيمن واملتجبرّ واملتكبرّ
الصلة باملايض.

فام كان له إلاّ أن يتساءل السؤال الكبري الذي ما زلنا نتخبط يف دهاليزه إىل اآلن:
أليس طريق النهضة والتجديد لألمة هو الطريق نفسه الذي سلكه الغرب املتحضرّ املهيمن
التمرد عىل اجلهل والقهر اللذين كان يفرضهام الدين عىل املجتمع ،ثم
املتفوق :طريق
ّ
ُّ
االنطالق يف ثورة علمية أساسها العقل ال النقل ،والتجريب العلمي ال الغيب ،والطبيعة ال
(((2
ما وراء الطبيعة ،طريق التنوير والعقالنية واالخرتاع ،طريق احلداثة؟
إن سؤال التجديد سؤال حميرِّ حيمل عىل التفكري الطويل ،وعىل الرت ُّيث قبل اإلقدام
عىل اختيار السبيل ،ولكن فئة من املثقفني واملفكرين العرب مل تتحيرَّ ومل ترت َّدد ،فقد وجدت
يف «احلداثة» جوا ًبا كاف ًيا وشاف ًيا عن سؤال النهضة واإلصالح والتجديد ،فاتخَّ ذت موقفها
برسعة ،وأخذت تبشرّ برضورته ومزاياه يف محاسة شديدة ،بل راحت ختاصم املعرتضني
عىل هذا املوقف برضاوة ،حتى أنساها التبشري بطريق «احلداثة» التبشري باحلرية واإلبداع،
وأهلاها خصام املخالفني يف الرأي عن خماصمة التبعية والتخ ُّلف»(.((2
وهناك فئة أخرى «يريدون أن يبقى كل قديم عىل ِقدَ ِمه ،وحكمتهم املأثورة« :ما

ترك األول لآلخر شي ًئا» ،و«ليس يف اإلمكان أبدع مما كان» ،وهم بجهودهم يقفون يف
وجه أي جتديد يف العلم والفكر واألدب والدين واحلياة .وهناك صنف وسط يرفض مجود
األولني ومجود اآلخرين ،ويلتمس احلكمة من أي وعاء خرجت ،ويقبل التجديد ويدعو

( ((2حممد النارصي ،التجديد يف اخلطاب اإلسالمي األطوار والدالالت ،قسم الدراسات الدينية ،مؤمنون
بال حدود ،ص.2
( ((2عبد امللك بومنجل ،اإلبداع يف مواجهة االتباع قراءات يف فكر طه عبد الرمحن ،بريوت  -لبنان :املؤسسة
العربية للفكر واإلبداع ،الطبعة األوىل ،2017 ،ص.53
( ((2املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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يفرق بني ما جيوز اقتباسه
إليه وينادي به عىل أن يكون جتديدً ا يف ظل األصالة اإلسالميةّ ،
وما ال جيوز ،ويم ّيز بني ما يالئم وما ال يالئم ،شعارهم اجلمع بني القديم النافع واجلديد
الصالح ،واالنفتاح عىل العامل دون الذوبان فيه ،والثبات عىل األهداف واملرونة يف الوسائل،
والتشديد يف األصول والتيسري يف الفروع»(.((2

واآلن ،وبعد قرن ون ّيف من انطالق مرشوع النهضة العربية ،ما تزال دار لقامن
عىل حاهلا :السؤال هو السؤال ،واجلواب هو اجلواب ،واجلدال هو اجلدال ،واخلصام هو
اخلصام ،والتخ ُّبط هو التخ ُّبط ،والتخ ُّلف هو التخ ُّلف ،والتبعية هي التبعية ،والشعارات
ترفع يف كل خطاب ،واملؤمترات تعقد يف كل مكان ،وكل فريق يتهم الفريق اآلخر بأنه هو
الذي عرقل مرشوع الفريق اآلخر وحال دون نجاحه ،ومل جيدَّ غري جديد واحد هو اعرتاف
أنصار احلداثة ،بإخفاق احلداثة ودعوهتم إىل مرشوع بديل هو «ما فوق احلداثة»(.((2

ودخل مفهوم التجديد سوق املزايدة بني التيارات األيديولوجية العربية املختلفة
بحيث أصبح التقليد هتمة وسمة خت ّلف ورجعية ،فلفظ التجديد متكّن إ ًذا من ترسيخ أقدامه
يف الرتبة الثقافية العربية فضلاً عن أنه قد أصبح بمثابة منارة يتم اللجوء إليها واالهتداء
بنورها.
لكن احلق أن جل الكتابات واألصوات التي تنادي بالتجديد مل تستطع اخلروج
بالتجديد من سؤال الرضورة إىل سؤال الفعل ،إذ مل تنتقل العلوم اإلسالمية بعد من احلديث
عن التجديد إىل الكالم يف التجديد!

أساسا بالعقل اإلسالمي ،الذي
والسبب -يف نظري -راجع إىل ألغام كثرية متع ّلقة
ً
مل حيرص عىل إنتاج املعرفة بالقدر الذي حرص عىل حتصيل املعرفة ،ونذكر من بني هذه
األلغام:

أ -سلطة املوروث الثقايف :ذلك أن املد ّقق يف العاملية األوىل سيجد أن «احلجية عندهم
ليست ليشء سوى الوحي الرباين ،ولقد ظ ّلت هذه احلقيقة مهيمنة عىل العقل املسلم ،لفرتة
من الزمن ،مل يكن للعقل املسلم فيها سلف وال تاريخ ،كان ذلك يف مرحلة التكوين األوىل
منذ املنشأ وحتى مشارف عرص التدوين .فعىل مدى هذه احلقبة التي مل تدم طويلاً  ،كانت
السنَّة يف معظمها كانت
احلجية منحرصة يف الوحي ،وبوجه خاص يف القرآن ،عىل اعتبار أن ُّ
رشحا شفه ًّيا له ،ومل يلتفت إليها يف املوروث الثقايف ،كمصدر كامل
تطبي ًقا عمل ًّيا للقرآن ،أو ً
( ((2سعيد شبار ،االجتهاد والتجديد يف الفكر اإلسالمي ،م .س ،ص.200
( ((2عبد امللك بومنجل ،اإلبداع يف مواجهة االتباع قراءات يف فكر طه عبد الرمحن ،م .س ،ص.55
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االستقاللية عن القرآن إلاَّ يف وقت الحق»(.((2

حينام بدأت عملية التدوين ،تدوين احلديث والفقه والتفسري...؛ إذ مل ِ
ينته عرص
التدوين حتى وجد العقل اإلسالمي نفسه أمام منظومة نظرية كاملة من الرؤى والنظم
واملفاهيم ،حتاول أن تقدم نفسها بوصفها مم ّثلاً وحيدً ا لإلسالم وبتعبري ّ
أدق وسيط أساس
بني اإلسالم وأبنائه ،فأصبح العقل اإلسالمي يف خلط كبري بني تعاليم اإلسالم -التي تتّسع
فيها دائرة املباح ،وتتق ّلص دائرة اإللزام ،ويرتفع سقف التكاليف فوق فضاء واسع من
احلرية واحرتام العقل اإلنساين -وبني الفهوم التي انبثقت من عرص التدوين حيث تنقبض
التوجس من العقل واحلرية.
دائرة املباح ،وتتّسع دائرة اإللزام ،ويتّسع
ّ

نصبوا أنفسهم أوصياء عىل الدين،
ولسنا نقصد من تلك املنظومة إلاَّ أولئك الذين ّ
ويتمسكون بحرفية النصوص التأسيسية ،ويغفلون املقاصد
يك ّلمون الناس بلسان اهلل،
ّ
وخيرجون بأدلة بعيدة عن سياقها وإطارها؛ ذلك أن تأويل منطوق اخلطاب القرآين من منظور
أحادي اجلانب ،أي من دون منح اآلخر املخالف ،احلق يف ممارسة عمل ّيات قراءة مضامني
النص الديني وتفسريها وتأويلها ،أسهم إىل حد كبري يف خلق ذهن ّية التقليد واجلمود.

ب -التعامل مع القرآن الكريم بالواسطة :إذ العقل اإلسالمي يف سعيه لفهم القرآن
ويرص عىل التعامل
الكريم دائماً ما يتجاهل بدرجة مؤسفة اعتبار الواقع البرشي املعارص،
ّ
تكون قديماً يف ظروف وسياق تارخييني معينني،
مع القرآن الكريم من خالل الفقه ،الذي ّ
املتحصل عليها ،هي تغييب الواقع الراهن ،وهو األمر الذي حيول دون تشغيل
والنتيجة
ّ
تم االنغامس يف الرتاث بدون حس نقدي أو انفتاح معريف عىل
طاقة النص القرآين ،ومن ّ
متطلبات العرص.

وهذا اخللل جعل أنصار الفكر العلامين يوجهون هجومهم إىل اخلطاب الديني ،يف
غفلة منهم أن هناك فر ًقا بني جتديد الدين وجتديد الفكر الديني ،إذ هناك فروق كبرية بني
املعنيني ،فنحن نطالب بتجديد فهم الدين وال نطالب بأن يتطور الدين أو يتغري ،لكن فهمنا
ويتطور.
ّ
له وتعاملنا معه يتغيرّ
ويف هذا الصدد نحن نستبعد تلك األطروحات التي تقول برتاثية الوحي ،أي اعتباره
ترا ًثا جيوز فيه من األخذ والرد ما جيوز يف باقي املوروثات ،كام نستبعد كل املقوالت الداعية
منهجا آخر يف التنظري والتنهيج ،قوامه قراءة
إىل جتاوز الرتاث مجل ًة وتفصيلاً  ،ونروم بذلك
ً

( ((2عبد اجلواد ياسني ،السلطة يف اإلسالم العقل الفقهي السلفي بني النص والتاريخ ،املركز الثقايف العريب،
ط األوىل ،1998 ،ص.33
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الوحي الرباين قراءة معارصة منفتحة عىل الواقع املعيش ،وتستصحب معها غربلة الرتاث
اإلسالمي وتنقيته من الشوائب خاصة ما كتب يف التفاسري القرآنية.

وإذا انتقلنا إىل احلديث النبوي الرشيف فإن اإلشكال يكمن يف خلل منهجي غريب
نو ًعا ما ،إذ إن جهود األمة هائلة وضخمة يف جمال نقد األسانيد ،يف مقابل ضعف شديد
يف جمال نقد املتون ،ووضع مناهج ومقاييس علمية يف دراسة متن احلديث النبوي وحتليله،
وكذا إبراز عالقات بعض األحاديث املختلفة يف الزمان واملكان والبيئة والواقع.
فمنذ ظهور اإلسالم واالحتجاج بسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قائم كاالحتجاج بكتاب اهلل
تعاىل وف ًقا لضوابط معروفة ألئمة املسلمني وجمتهدهيم ،واملسلمون كل املسلمني ،يعلمون
من دين اهلل بالرضورة العقلية والبداهة الفطرية حجية السنة من أقوال وأفعال وتقريرات
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ،يف كل ما يتع ّلق بالتبليغ والترشيع والبيان.

وال يسع مؤمن باهلل ورسوله أن يقول بخالف ذلك ،وكيف يسع مسلم أن يقول غري
ذلك والسنة دائرة مع القرآن حيث دار تبينّ جممله وتفصل مب ّينه،
ّ
وتوضح آياته ،وتفسرّ
ختصص ما يبدو أنه مفيد للعموم ،وتق ّيد ما يبدو أنه مفيد
بياناته ،وتطبق رشائعه ،وقد ّ
لإلطالق.

ال خالف يف هذا األمر ،إلاَّ أنه من الواجب عىل العقل اإلسالمي اليوم حتويل اهتاممه
من شكل ّيات األسانيد وقوالب الروايات ،صوب فهم جديد وفقه جديد ،ينطلق من قراءة
الكتابني م ًعا الكتاب املسطور واملنظور ،وفق متط ّلبات الواقع ،فال يعقل أن نقول :إن
القرآن الكريم كتاب رمحة للعاملني ،ويف املقابل نجد يف متن احلديث النبوي عكس ذلك ،ال
يعقل أن يكون صاحب الرسالة القرآنية خياطب الناس بخطاب السيف« ،بعثت بني يدي
{و َما َأ ْر َس ْلن َ
َاك إِلاَّ َر ْح َم ًة
الساعة بالسيف»( ،((2وهو الذي قال احلق سبحانه :معلّلاً رسالته َ
ني} ،وهو األمر الذي يؤكّد بالواضح وامللموس أن ُأ َّمتنا أحوج ما تكون اليوم إىل
لِ ْل َعالمَِ َ
مرشوع هنضة شامل كامل يعيد هذه األمة إىل موقع الوسط ّية والشهود احلضاري من جديد.

ثان ًيا :التجديد يف العلوم اإلسالمية مدخل الستئناف البناء احلضاري

من املعلوم أن األمة اإلسالمية اليوم تعيش أزمة حضارية بكل ما حتمل كلمة أزمة

( ((2أخرجه أمحد يف املسند وسنده حسن ،ابن تيمية إسناده يف االقتضاء ،ص ،29وصححه احلافظ العراقي
يف اإلحياء وحسنه احلافظ يف الفتح ص ،230وع ّلق طر ًفا منه البخاري يف صحيحه ج ،6رقم .76 :انظر
تفصيلاً هلذا احلديث يف :يوسف القرضاوي ،فقه اجلهاد دراسة مقارنة ألحكامه وفلسفته يف ضوء القرآن
والسنة ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ص.340
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من معنى ،وبكل ما تتّسع له داللة مصطلح احلضارة من امتداد وشمول ،والسبب راجع
باألساس إىل تراجع عطاء األمة يف املجال املعريف ،وأصبحت تعيش يف ذيل األمم ،وتقف
موقف احلرية والتشكُّك أمام احلضارة العاملية ،حيث أضحت «األمة القطب» يف أحضان
التبعية الدافئة ،وأضحى اهلم األكرب عند فصائلها التناحر واالقتتال فيام بينها ،ما ينذر بمزيد
من االختالف والترشذم والفرقة.
التوحد والنهوض كي حت ّقق
املرة تلو األخرى
ُّ
يف خضم هذا الواقع حتاول ُأ َّمتنا ّ
التحرر واإلسهام يف تقرير مصريها
لنفسها القدرة عىل االستمرار والبقاء ،وهذا إن مل نقل،
ّ
كجزء من العامل .وقد ُمنيت مجيع حماوالهتا بالفشل وأصيبت بالعديد من اهلزائم التي أ َّدت
بالكثريين إىل اليأس.

فلم يعد السؤال املطروح أمام األمة هو« :ما العمل؟ بل هناك دائماً اجلواب اجلاهز
لكل سؤال وهو :أن املستقبل جمهول واألمل معدوم ،وال يرجى الكثري من التفكري يف الشأن
العام ،وعىل كل فرد أن يحَ َّل مشكلته الذاتية واآلنية بمفرده .والكثريون يعتقدون أن تلك
هي الواقعية ،لكن األرجح هو أن األمل بالنهوض لن يكون ممكنًا دون اخلروج من هذه
الواقعية القاتلة إىل سرب احلقائق التارخيية التي يمكن أن تكون قاعدة السترشاف املستقبل
بام يتفق مع إمكانات األمة وآماهلا ،ولن يكون التقدّ م ممكنًا دون التفتيش يف اهلوية التارخيية
بام يمكن أن يعطينا دف ًعا إىل األمام وعماَّ يمكن أن جيعلنا نأخذ بزمام املبادرة لنتجاوز وضعية
اهلزيمة ونحقق ألنفسنا ولآلخرين ما ُيغيرِّ صورة هذا العامل»(.((2
وملا كانت العلوم واملعارف املاضية ال تستجيب للحاجيات الوقتية ،فقد باتت
أيضا يف عطاء علامء األمة وجمدّ دهيا
ماسة إىل جتديد النظر يف الوحي ،وجتديد النظر ً
احلاجة َّ
عرب التاريخ إلعادة بناء ثقافة إسالمية معارصة مستمدة من الوحي ،وبرؤية ثقافية قادرة
عىل املراجعة والنقد والتصحيح ،واملقاربة لكل الكسب البرشي ،بام يعيد تشكيل العقل
املسلم ،كام يعيد تشكيل الذهنية اجلمعية لألمة اإلسالمية حتى تتمكّن من جتاوز أزمتها
البنيوية املركبة ،وانحسارها احلضاري ،وحتقق خرييتها ووسطيتها وشهودها عىل الناس.

وذلك لن يتأتى دون استئناف العمل والتوهج املعريف للخروج من َو ِ
حل التقليد إىل
صفاء االجتهاد ،وإنقا ًذا لألمة من أزمتها وخت ّلفها وفق منهج اإلسالم؛ عقيدة ورشيعةُ ،م ُثلاً
وحضارةً ،وذلك باملوازنة بني الرشع ومتغيرّ ات العرص ،واإلفادة من املشرتك اإلنساين الذي

( ((2الفضل شلق ،االنخراط يف العامل مرشوع ألمة غري قومية ،جملة االجتهاد ،عدد  ،27-26شتاء وربيع
1415هـ1995-م ،بريوت ،ص.14
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ال يتعارض والرشيعة اإلسالمية ،واعتامد الرتاث تفاعلاً معه ،ال انفعالاً بام فيه ،لإلقالع
نورا هيدي ،ال قيدً ا يعوق ،واجلمع بني القديم النافع واجلديد الصالح.
الصحيح ،باعتباره ً

هذا املرشوع يقتيض التجديد يف العلوم اإلسالمية وفق رشوط وحمدّ دات منهاجية،
نذكرها عىل النحو التايل:

« -1االستيعابية :واملقصود هبا االستيعابية يف جمال مت ُّثل العلوم موضع التجديد من
حيث املعرفة هبا نشأ ًة ومضمونًا ،ومباحث وسريورة ،ومقاصد وثمرات ،ومشاكل ،وبدون
تصور جتديد مثمر.
ُّ
هذه االستيعابية ،سيعسرُ
 -2التساؤلية :وهو رشط ُيسلم إليه سابقة إذ ال يمكن دون استيعابه أن ُيفىض إىل
مرحلة التساؤلية الفاحصة داخل هذه العلوم ،واملؤدية إىل الوقوف عىل مدى انبنائها عىل
النص املؤسس وانطالقهام منه وكذا الوقوف عند مدى وظيفيتها ،وواقعيتها ،وعىل أنجع
مناهج التقويم وأساليبه والتجديد فيها.

 -3املعرفية :واملقصود هبا الغوص يف بنى هذه العلوم وأنساقها ومناهجها للتأكد من
اندراجها يف النسق املعريف الذي جاء به الوحي.

 -4اجلامعية :واملقصود هبا وجوب ارتكاز التجديد يف جمال العلوم اليوم عىل العمل
البحثي التجديدي اجلامعي التكاميل»( .((2خاصة أن التنظري للتجديد يف الثقافة اإلسالمية
ينطلق دائماً من احلديث الرشيف الذي ينص عىل «أن اهلل يبعث عىل رأس كل مائة سنة
من جيدد هلذه األمة أمر دينها»( ،((3وهو حديث فهم يف الذهنية اإلسالمية أن املجدّ د هو
شخص واحد ،بل إن جالل الدين السيوطي (ت911هـ) يف كتابه «التنبئة بمن يبعثه اهلل
عىل رأس كل مئة» نظم قصيدته الشهرية «حتفة املهتدين بأخبار املجدّ دين» ،وأخذ يعدّ د
أسامء املجدّ دين عىل رأس كل مائة سنة ،غري أن التجديد يمكن أن يقوم به جمموعة من
الناس ٍّ
كل يف موقعه وجمال اهتاممه واختصاصه.
 -5الربط بني العلوم اإلسالمية وفقه الواقع :وذلك بتغيري نظام األولويات ،والبدء
باالجتهاد من أجل البحث عن العلل وراء سلوك الناس ،وجتديد الصلة بالعلوم العقلية
واالقتصادية.

( ((2د .أمحد عبادي ،جتديد العلوم اإلسالمية مسار أمة ومصريها ،جملة اإلحياء العددان 2009 ،31-30م،
ص.15
( ((3أبو داود ،السنن ،دار اجليل ،1988-108 /كتاب املالحم ،باب ما يذكر يف قرن املائة،ج ،4ص-106
 ،107رقم.4291 :
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 -6جعل مرشوع العلوم اإلسالمية هو ّ
بث السلم وروح السالم يف العامل :إذ إن
املرجوة من نشوء احلضارات وقيامها «يتم ّثل يف توفري األمن الفكري وضامن األمان
الغاية
ّ
املعريف ،وتوطيد االستقرار االجتامعي ،وتعميم الرفاهة املعيشيةّ ،
وبث ثقافة السلم وروح
ّ
(((3
السالم ،وإشاعة الرمحة واملودة يف األرجاء»  ،وهو األمر الذي فشلت احلضارة الرقمية
يف حتقيقه اليوم إىل حدود اللحظة ،وال نحسبها قادرة عىل ذلك يف األيام القادمة ،لعدم مت ُّثلها
للقيم اإلنسانية التي تعصم احلضارات من اجلور واالستعالء ،وحتفظ لإلنسان إنسانيته.
ونحسب العلوم اإلسالمية قادرة عىل محاية آدمية اإلنسان أمام هذا املنعطف التارخيي الذي
متر منه البرشية اليوم ،ذلك أن العلوم العقلية يف الثقافة الغربية استطاعت أن تُشبع حاجات
ّ
ً
فاحشا
اإلنسان املادية يف خمتلف املجاالت ،لكنها يف املقابل أورثت اإلنسان ضع ًفا روح ًّيا
ال ينكر ،أصابه يف الصميم ،ظهرت صوره فيام أصبح يطلق عليه اليوم «عودة الديني» أو
«عودة املقدس» أو «عودة الالمعقول» حاملة داللة واضحة لإلنسانية مجعاء أن حاجتها
للروح الدينية أهم من حاجتها ملا هو مادي حمض.

 -7الوصل بني الوحي الرباين ومهوم الناس :وذلك بتجنُّب اخلوض يف كل مسألة
ال ينبني عليها عمل ،والعلوم اإلسالمية اليوم مدعوة إىل قراءة الوحي بنية التنزيل يف
الواقع ،ومحل أسئلة الناس الواقعية ّ
وحل مشكالهتم املعيشية عن طريق التد ّبر والتفكّر
واالستبصار ،وإجياد األجوبة واحللول املناسبة لتلك األسئلة واملشكالت ،يقول حاج محد:
«إن بحث كيفية إنزال النص عىل الواقع أوىل منه بحث عن كيفية رفع الواقع إىل النص،
ويتم ذلك بمنهجية القرآن املعرفية التي حتيط بالنص نفسه ،فحني يصعد الواقع إىل النص،
فإن هذا الصعود حمكوم يف أساسه بخربات الواقع ،وهي خربات ال تستلب اإلنسان وال
تستلب الطبيعة ،والقرآن الكريم بمنهجيته املعرفية يعطي خربات منهجها الكوين عرب
استيعاهبا وجتاوزها ،أما كيف يتم صعود الواقع إىل النص؟ فيتم ذلك عرب الرشط املنهجي
واملعريف لكليهام م ًعا -أي القرآن ،والواقع -فدون أن تتو ّفر يف الباحث قدرات الفهم املعريف
واملنهجي لقضايا الواقع نفسه ،فلن يكون لديه ما يطرحه عىل القرآن أصلاً  ،أما إذا أدرك
وحتوالت جدلية ومتغيرّ ات نوعية وضوابط فكر منهجي
الباحث ما يف الواقع من صريورة ّ
تتط ّلب التحليل والرتكيب م ًعا بطريقة معرفية ،ال ختضع للثوابت واملسلامت اإلحيائية أو
الالهوتية القديمة ،وأن جدل اإلنسان وجدل الطبيعة متحققان بمستوى ما ،وقتها يمكن
منهجا معرف ًّيا مقابلاً وليس مكاف ًئا فقط ملنهجه ،ولكن
للباحث أن يكتشف يف القرآن
ً

( ((3قطب مصطفى سانو ،مرشوع اإلسالم احلضاري :املفهوم والغاية واملرتكزات رؤية نقدية ،جملة إسالمية
املعرفة ،عدد 2009 ،55م ،ص.11
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أيضا»( ،((3وهذا وصل معريف مهم من صميم القراءة اجلامعة ّ
وجتل من
مستوع ًبا
ومتجاوزا ً
ً
جتليات التكامل املعريف يف القرآن الكريم(.((3

ﷺ خامتة

حترك العقل املسلم من جديد
ويمكن القول إمجالاً إن هذه املحدّ دات من شأهنا أن ّ
وقادرا عىل البناء
جلعله مواك ًبا حلركة الزمان واملكان ضاب ًطا لسياقات الواقع والفقه
ً
احلضاري من جديد ،وإن اضطالع األمة بالتجديد املؤ ّدي إىل اإلصالح الشامل واملستوعب
لكل مناحي احلياة ،وكذا حضورها الثقايف ،وشهودها احلضاري ،هو فرض كفائي يف حقها
بكل فئاهتا؛ القادرين عىل األداء ،وحتى غري املؤهلني لذلك ،ألن دور هؤالء هو إجياد من
يقوم بمهمة التجديد ،وتوجيهه ونصحه ومساندته ماد ًّيا ومعنو ًّيا.

ولذلك كان التجديد احلقيقي فريضة من الفرائض ،ورضورة من الرضورات ،وسنة
من السنن ،وطبيعة من طبائع األشياء ،فهو مطلوب يف كل يشء ،يف املاديات واملعنويات،
ويف الدين والدنيا ،وما ينبغي التنبيه إليه هنا هو أن هذه الدعوة إىل التجديد ال تنطلق من
منطلق عدمي ينفي جهود السابقني وحيجب الصورة املرشقة واالجتهادات املبذولة يف
مجيع العلوم واملجاالت ،أو تقلل من قدرة علامء األمة وسلفهم ومكانتهم ،بل هي دعوة
اعرتاف واستئناف كام يقول الدكتور سعيد شبار .فلوال جهودهم هذه ملا أمكن النظر إىل
ما بعدها أو استرشافه ،فالفضل األول إليها ،أما االستئناف فألنه األصل ،جتديدً ا واجتها ًدا
وتفك ًّرا وتد ّبرا ،بام حي ّقق تد ّين اإلنسان يف هذه األمة ،واستخالفه وشهادته وخرييته ،وحت ّققه
بالتكاليف املنوطة به فر ًدا ومجاع ًة ،وحتقيقه لكسبه املواكب حلركة الزمان واملكان.

( ((3أبو القاسم حاج محد ،العاملية اإلسالمية الثانية ،مرجع سابق ،ج ،1ص.128
( ((3أمحد الفراك ،فلسفة املشرتك اإلنساين بني املسلمني والغرب ،أفريقيا الرشق املغرب ،2016 ،ص.58

ملف :التجديد الديني والحضاري ..وسؤال التسامح

ف
م�هو م �إكما ل ا لد �ي ن�..

�ؤ � ة� ت��أ �ل� ة� ق
م�ا صد ي� ة�
ر ي وي ي

الدكتور عبد اللَّـه بوسلهام*

ﷺ مدخل

إن من العقائد األساسية الكربى التي وجب عىل كل مؤمن برسالة
نبي ،اإليامن بام يمكن أن نسميه عقيدة «إكامل الدين» .وذلك ألن كل نبي كان
ومفصلاً ملا جاء به
ناقضا له ،مصدّ ًقا
مكملاً للدين ال ً
ّ
يرصح لقومه أنه جاء ّ
ّ
خمتص بفضل مل يكن ملن قبله ،إىل
الرسل من قبله ،ومبشرّ ً ا برسول يأيت من بعده ّ
أن بعث اهلل لجو زع خاتم النبيني حممد -عليه الصالة والسالم -فسدَّ باب النبوة
بإنزال القرآن الكريم آخر الكتب الساموية املصدِّ ق املهيمن عليها.

هذه العقيدة يف عمقها وجوهرها عقيدة جامعة ملسائل وقضايا إيامنية
وأصولية وسياسية عديدة .أ ّدى االختالف يف إدراك املقصود منها و االستدالل
هبا إىل عواقب وخيمة عىل أمتنا؛ من ذلك أن تباين دالالت إكامل الدين عند
خصوصا
قسمهم إىل نفاة لألصول االجتهادية عمو ًما والقياس
ً
األصوليني َّ
وإىل مثبتني هلا.
* باحث ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة السلطان موالي سليامن ،بني مالل ،املغرب.
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كام افرتقوا يف املراد بالنسخ إىل فريقني ،فذهب البعض إىل أن معناه حقيقي يف اإلزالة
والرفع ،جمازي يف النقل واإلثبات ،وذهب البعض إىل عكس ذلك .ونجم عن االختالف
يف سبب نزول آية إكامل الدين خالفات كبرية ،كان أبرزها انقسام األمة إىل شيعة وسنة؛ إذ
متسك الشيعة بآية إكامل الدين كدليل قاطع عىل خالفة اإلمام عيل بن أيب طالب للرسول صىل
ّ
اهللعليهوسلمبعدوفاته،حيثنزلت-يفنظرهم-بغديرخممبارشةبعدتوليةالنبي-عليهالصالة
والسالم -له أمر املسلمني .كام ترتّب عن االختالف يف ترتيب نزوهلا تباين أقوال العلامء يف
حكم ما نزل بعدها عند من قال :إهنا ليست آخر ما نزل.

وعىل الرغم من هذا احل ّيز الكبري الذي شغله مفهوم إكامل الدين يف الفكر اإلسالمي ،وعىل
الرغم من أمهيته وخطورته ،مل يتم بعد ضبط هذا املفهوم ،إذ ما زال عال ًقا تتجاذبه اآلراء واألهواء.
فجاءت هذه املقالة كمحاولة الستقراء أهم ما جاء من دالالت املفهوم يف الرتاث التفسريي
املوجهة واملؤ ّطرة ألقوال العلامء فيه.
والكالمي واملقاصدي بعد الكشف عن املنطلقات ّ

ﷺ اً
أول :إكامل الدين عند املفرسين :املنطلقات والدالالت

املوجهة
 -1املنطلقات واالختيارات ّ

جاء الكالم عن إكامل الدين عند املفرسين بيشء من التفصيل والتخصيص يف سياق
ات َو َما
تفسريهم لقوله لجو زع يف سورة املائدةَ { :ي ْس َأ ُلون ََك َما َذا ُأ ِح َّل لهَ ُ ْم ُق ْل ُأ ِح َّل َلك ُُم ال َّط ِّي َب ُ
ني ُت َع ِّل ُمونهَ ُ َّن ممِ َّا َع َّل َمك ُُم ال َّل ُه َف ُك ُلوا ممِ َّا َأ ْم َس ْك َن َع َل ْيك ُْم َوا ْذك ُُروا
َع َّل ْمت ُْم ِم َن الجْ َ َو ِار ِح ُم َك ِّلبِ َ
ِ ِ
يع الحِْ َس ِ
اب}((( .وكانت أقواهلم يف ذلك خمتلفة ومتأ ّثرة
اس َم ال َّله َع َل ْيه َوا َّت ُقوا ال َّل َه إِ َّن ال َّل َه سرَ ِ ُ
ْ
بمجموعة من االختيارات واإلجابات املتع ّلقة بمسائل جدالية ،عرفها ومازال يعرفها الفكر
اإلسالمي ،والتي كانت وراء توجيه تأويالهتم لآلية السالفة الذكر ،وتباينها بني الفكرين
السني والشيعي ،بل وداخل الفكر الواحد.
ومن أبرز تلك املسائل نجد:

املسألة األوىل :سبب نزول اآلية ،اختلف مفسرّ و األمة يف حتديد اليوم واملكان الذي
نزلت فيه هذه اآلية إىل ثالثة أقوال:

القول األول :وهو قول مجهور أهل السنة ،الذي يرى أن هذه اآلية نزلت يوم اجلمعة،
وكان يوم عرفة يف حجة الوداع سنة عرش للهجرة والنبي ملسو هيلع هللا ىلص واقف بعرفات.
((( سورة املائدة ،اآلية .4
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القول الثاين :وهو قول الشيعة ،وترى أن اآلية نزلت ملا كان يوم غدير خم ،وهو يوم
ثامنية عرشة من ذي احلجة(((.

القول الثالث :وهو قول طائفة من املفسرّ ين ،وترى أن املراد باليوم يف اآلية ليس يو ًما
بعينه ،إنام أريد الزمان احلارض ،وما يتّصل به ويدانيه من األزمنة املاضية واآلتية ،وهو قول
الزخمرشي يف ّ
الكشاف ،وهو أحد القولني اللذين أوردمها الرازي ،واعترب ذلك كالم خارج
عىل عادة أهل اللسان(((.
ذكره.

إىل جانب أقوال خمتلفة يف املقصود بإكامل الدين تأ ّثرت بمسائل أخرى منها ما سيتم

املسألة الثانية :القول يف آخر ما نزل من القرآن والترشيع ،والذي كانت له انعكاسات
كبرية عىل الفكر اإلسالمي ،كان أمهها أن الذين قالوا بأن آخر ما نزل من القرآن أو من
احلالل واحلرام هو اآلية الرابعة من سورة املائدة مل جيدوا ُبدًّ ا من االستدالل هبذه اآلية؛
ألهنا تدل عندهم عىل إمتام الفرائض والرشائع واحلدود ...وهذا هو املقصود عندهم بإكامل
الدين .واختلف غريهم يف آخر ما نزل إىل أقوال اختلفت معها آراؤهم يف حكم ما نزل بعد
أيضا.
هذه اآلية موضوع الدراسة .كام جاءت أقواهلم يف املراد بإكامل الدين خمتلفة ً

املسألة الثالثة :القول يف القياس ،ومعه انقسم علامء األمة من مفسرّ ين وأصوليني وفقهاء
نص عىل
وحمدّ ثني إىل فريقني :فريق يم ّثله نفاة القياس ،هؤالء يرون أن اهلل سبحانه وتعاىل قد َّ
احلكم يف مجيع النوازل ،وبالتايل فإكامل الدين كان بنزول كل ما حيتاجه اإلنسان يف كل زمان من
ترشيع للحالل واحلرام أصولاً وفرو ًعا .وفريق يم ّثله مثبتو القياس وهؤالء يرون أن اهلل سبحانه
وتعاىل بني حكم مجيع الوقائع بعضها بالنص ،وبعضها ببيان طريقة الوصول إىل حكمها عىل
سبيل القياس ،وترى هذه الطائفة أن إكامل الدين كان بالنص عىل حكم األصول دون الفروع.

ناقصا
املسألة الرابعة :تتع ّلق باإلجابة عن سؤال مع ّقد وخطري فحواه هل كان الدين ً
قبل نزول هذه اآلية؟ ويف اإلجابة عن هذا السؤال انقسم علامء األمة إىل ثالث جمموعات:
فمنهم من أجاب باإلجياب ،ومنهم من أجاب بالسلب ،ومنهم من احرتز .وهؤالء إنام
احرتزوا خلطورة املوقفني اآلخرين ،إذ اإلجياب قد يؤ ّدي إىل القول بأن ما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف
((( ينطر كتاب :دفاع عن الكايف ،ثامر هاشم حبيب العميدي ،مركز الغدير للدراسات اإلسالمية ،ط،1
 ،1999ج ،1ص .118-117
املسمى التفسري الكبري ،فخر الدين الرازي ،بريوت :دار الفكر ،ط ،1981 ،1ج ،11ص
((( مفاتيح الغيب
ّ
.140-139
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أكثر عمره ،والصحابة الذين ماتوا قبل نزول هذه اآلية ،يتع ّبدون به اهلل إنام هو دين ناقص.
يف حني أن اجلواب بالسلب سيؤ ّدي إىل اخلوض يف مسألة أكثر تعقيدً ا وهي مسألة العدل
اإلهلي بحيث إن اختيارهم سينتج عنه القول باملساواة بني من تع َّبد اهلل برشيعته قبل إكامل
الدين ومن تع َّبده هبا بعد ذلك.
ناقصا ومل يكمل إلاَّ بعد نزول هذه اآلية ،من
وهكذا مل جيد القائلون بأن الدين كان ً
اختيار إلاَّ القول بأن إكامل الدين إنام كان بإمتام نزول أحكام احلالل واحلرام .ويف املقابل
اضطر القائلون بكامل الدين قبل نزول اآلية إىل تأويل معنى إكامل الدين بإظهاره عىل
األديان األخرى ،والنرص عىل أعداء اهلل ،أو بحفظه من كل تبديل ونسخ.

أما الذين احرتزوا فقد مجع الرازي أقواهلم يف اآلية ور َّد عليها قائلاً « :اعلم أن
وجوها:
املفسرّ ين ألجل احرتازهم عن هذا اإلشكال ذكروا
ً
األول :أن املراد من قولهَ { :أك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم} هو إزالة اخلوف عنهم ،وإظهار
قهرا كل ًّيا:
القدرة هلم عىل أعدائهم ،وهذا كام يقول امللك عندما يستويل عىل عدوه ويقهره ً
ناقصا.
اليوم كمل ملكنا .وهذا اجلواب ضعيف؛ ألن ملك ذلك امللك كان قبل قهر العدو ً
الثاين :أن املراد :إين أكملت لكم ما حتتاجون إليه يف تكاليفكم من تع ّلم احلالل
أيضا ضعيف؛ ألنه لو مل يكمل هلم قبل هذا اليوم ما كانوا حمتاجني إليه من
واحلرام .وهذا ً
تأخريا للبيان عن وقت احلاجة ،وأنه ال جيوز.
الرشائع كان ذلك
ً

ناقصا البتة ،بل كان أبدً ا
الثالث :وهو الذي ذكره القفال وهو املختار :أن الدين ما كان ً
كاملاً  ،يعني كانت الرشائع النازلة من عند اهلل يف كل وقت كافية يف ذلك الوقت ،إلاَّ أنه تعاىل
كان عا ًملا يف أول وقت املبعث بأن ما هو كامل يف هذا اليوم ،ليس بكامل يف الغد وال صالح
فيه ،فال جرم ينسخ بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم ،وأما يف آخر زمان املبعث فأنزل اهلل
رشيعة كاملة وحكم ببقائها إىل يوم القيامة ،فالرشع أبدً ا كان كاملاً  ،إلاَّ أن األول كامل إىل زمان
خمصوص ،والثاين كامل إىل يوم القيامة فألجل هذا املعنى قال{ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم}(((.

ويفهم من مناقشة الرازي ألقوال املحرتزين يف املسألة والر ّد عليها أن إكامل الدين
يقتيض:
* بيان التكاليف وقت احلاجة دون تأخري.
* ترشيع ما فيه الصالح.

((( التفسري الكبري ،فخر الدين الرازي ،ج ،11ص .141-140
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* رفع النسخ وعدم الزيادة يف الرشيعة بعد إكامهلا.
* بقاء الرشيعة إىل يوم القيامة.
* كفاية الرشائع يف كل وقت.

وبناء عىل تلك املقتضيات يمكن التمييز يف الرشع بني كاملني :كامل إىل زمان
خمصوص ،وكامل إىل يوم القيامة .فاألول يطاله النسخ والزيادة كلام دعت احلاجة إىل آخر
زمان املبعث ،كام أنه غري حمكوم له بالبقاء وهو يف ذلك عكس الكامل الثاين املقصود باآلية.
ويشرتكان يف كون التكاليف مب ّينة وقت احلاجة وأحكامهام فيه الصالح إلاَّ أنه يف األول
صالح لوقت دون وقت ،ويف الثاين صالح إىل يوم القيامة.

املسألة اخلامسة :وهي مسألة منهجية تتع ّلق بكيفية التعامل مع السياق القرآين ،إذ من
املفسرّ ين من اتّبع الطريقة التجزيئية فرشح اآلية لف ًظا بلفظ يف معزل عن السياق ،فجعل
لإلكامل معنى اإلمتام أو اإلظهار وعرف الدين بالرشائع أو الفرائض أو احلدود .ومن
املفسرّ ين من ربط عبارة { َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم} ،بام قبلها وما بعدها لتحديد معنى إكامل
الدين فجاء بمعاين ودالالت أخرى .ومنهم من استحرض السياق التارخيي ومنهم من غيبه.

وجهت املفسرّ ين
تلك أهم املسائل اخلالفية التي شكّلت اإلجابات عنها منطلقات ّ
وتنوعت معها
ودفعتهم إىل انتقاء املعاين التي تنسجم واختياراهتم املختلفة ،والتي اختلفت ّ
أقواهلم يف املقصود بإكامل الدين.

 -2أقوال املفسرّ ين يف تأويل آية إكامل الدين

رغم كثرهتا فقد متكن ابن اجلوزي -رمحه اهلل تعاىل -من مجعها يف مخسة أقوال(((:

«أحدها :أنه إكامل فرائضه وحدوده ،ومل ينزل بعد هذه اآلية حتليل وال حتريم ،قاله
ابن عباس والسدي ،فعىل هذا يكون املعنى :اليوم أكملت لكم رشائع دينكم»((( .وهذا
القول اختاره من اعترب آخر ما نزل من القرآن والرشع آية إكامل الدين ،أما من قال بنزول
قرآن بعدها فقد أضاف قيدً ا لغو ًّيا للداللة عىل ذلك ،ومن هؤالء ابن عطية القائل« :وهذا
اإلكامل عند اجلمهور هو اإلظهار واستيعاب عظم الفرائض والتحليل والتحريم»((( ،وكذا
ذكر القنوجي بقوله« :قال اجلمهور :املراد باإلكامل هنا نزول معظم الفرائض والتحليل
والتحريم ،قالوا :وقد نزل بعد ذلك قرآن كثري كآية الربا وآية الكاللة ونحومها ،وقيل :مل
((( نذكر تلك األقوال ونعضدها بأقوال مفرسين آخرين.
((( ابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،املكتب اإلسالمي ،ط ،1984 ،3ج ،2ص.2871
((( ابن عطية ،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،دار العلوم ،ط ،1982 ،1ج ،4ص .345
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ينزل بعد هذه اآلية حالل وال حرام وال يشء من الفرائض ،هذا معنى قول ابن عباس»(((.

نصت عىل إكامل أصول الرشائع وقوانني االجتهاد،
ويرى مثبتو القياس أن اآلية َّ
ومن القائلني بذلك الزخمرشي يف ّ
كشافه يف أحد قوليه يف اآلية الذي يقول فيه« :أكملت
لكم ما حتتاجون إليه يف تكليفكم من تعليم احلالل واحلرام ،والتوقيف عىل الرشائع وقوانني
القياس وأصول االجتهاد»(((.

وقد تم تناقل هذا الكالم من طرف العديد من املفسرّ ين دون اإلشارة إىل صاحبه
مع بعض التعديل ،منهم البيضاوي الذي اعترب يف قوله الثاين أن إكامل الدين« :بالتنصيص
عىل قواعد العقائد والتوقيف عىل أصول الرشائع وقوانني االجتهاد»( .((1وذكر هذا الكالم
نفسه أبو السعود يف تفسريه( ،((1وكذا اآللويس يف روح املعاين(.((1

ويف مقابل هؤالء يرى عبد الرمحن بن نارص السعدي أن إكامل الدين كان« :بتامم
النرص ،وتكميل الرشائع الظاهرة والباطنة ،األصول والفروع .وهلذا كان الكتاب والسنة
كافيني كل الكفاية يف أحكام الدين ،وأصوله وفروعه .فكل متك ّلف يزعم أنه ال بد للناس
يف معرفة عقائدهم وأحكامهم ،إىل علوم غري علم الكتاب والسنة ،من علم الكالم وغريه
فهو جاهل ،مبطل يف دعواه ،قد زعم أن الدين ال يكمل إلاَّ بام قاله ،ودعا إليه .وهذا من
أعظم الظلم والتجهيل هلل ولرسوله»(.((1

ولتخفيف حدّ ة اخلالف بني الطرفني اختار القنوجي ،بعد تضعيفه ملجموعة من
األقوال ،منها قول مثبتي القياس السالف الذكر ،تفسري اإلكامل بالوفاء فقال« :وال معنى
لإلكامل إلاَّ وفاء النصوص بام حيتاج إليه الرشع إما بالنص عىل كل فرد فرد أو باندراج ما
حيتاج إليه حتت العمومات الشاملة»( ،((1وهذا القول هو قول حممد بن عيل الشوكاين ذكره

((( أيب الطيب القنوجي ،فتح البيان يف مقاصد القرآن ،قطر :دار إحياء الرتاث اإلسالمي ،ط  ،1989ج،3
ص .339
((( الزخمرشي ،الكشاف.
( ((1نارص الدين البيضاوي ،أنوار التنزيل وارسار التأويل املسمى تفسري البيضاوي ،بريوت :دار الرشيد،
ط ،2000 ،1م ،1ص .419-418
( ((1أيب السعود ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ،دار الفكر ،م ،2ص .8
( ((1حممود اآللويس ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،م ،3دار الفكر ،ج.60/6
( ((1عبد الرمحن بن نارص السعدي ،تفسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،بريوت  -لبنان :دار إحياء
الرتاث اإلسالمي ،ط ،2001 ،2ص .237
( ((1فتح البيان يف مقاصد القرآن ،ج.430/3
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يف إرشاد الفحول(.((1

وعىل غرار ُمثبتي القياس والقائلني بأن آية إكامل الدين ليست آخر ما نزل ،أضاف
ٍ
ُقصان ما كان من الدين قبل نزوهلا قيو ًدا لغوية
تنص عىل ن
من اختار القول :إن اآلية ال ُّ
للداللة عىل ذلك .مستندين إىل قول القفال ،ومن هؤالء حممد مجال الدين القاسمي الذي
اعترب أن املراد بإكامل الدين هو« :أكملت لكم رشائع اإلسالم عىل غري نقصان كان قبل هذا
الوقت( .((1وذلك أن اهلل تعاىل كان يتع َّبد خلقه باليشء يف وقت ثم يزيد عليه يف وقت آخر.
فيكون الوقت األول تا ًّما يف وقته ،وكذلك الوقت الثاين تا ًّما يف وقته .فهو كام يقول القائل:
عندي عرشة كاملة ،ومعلوم أن العرشين أكمل منها .والرشائع التي تع َّبد اهلل لجو زع هبا عباده يف
األوقات املختلفة ،وكل رشيعة منها كاملة يف وقت التع ُّبد هبا ،فكمل اهلل لجو زع الرشائع يف اليوم
ناقصا يف وقت من األوقات»(.((1
الذي ذكره وهو يوم عرفة ومل يوجب ذلك ،أن الدين كان ً
ٍ
عامئذ ،قاله سعيد بن
ثانيها« :أنه بنفي املرشكني عن البيت فلم حيج معهم مرشك

عزه و ظهورهّ ،
وذل الرشك و ُدروسه ال
جبري وقتادة ،وقال الشعبي :كامل الدين ها هنا ّ
تكامل الفرائض والسنن؛ ألهنا مل تزل تنزل إىل أن قبض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فعىل هذا يكون
املعنى :اليوم أكملت لكم نرص دينكم»(.((1

ويظهر من هذا الكالم أن من الذين اختاروا القول هبذا املعنى اعتربوا أن آخر ما نزل
من القرآن ليس آية إكامل الدين .وقد تم تناقل هذا املعنى من طرف العديد من املفرسين
من بينهم البيضاوي يف أحد قوليه يف اآلية ،الذي اعترب فيه أن إكامل الدين كان «بالنرص
واإلظهار عىل األديان كلها»( ،((1وبالعبارة نفسها أورده أيب السعود( ((2واآللويس( ،((2لكن
دون اإلشارة إىل صاحبه ،وعبرّ عنه القنوجي بقولهَ {« :أك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم} أي جعلته
كاملاً غري حمتاج إىل إكامل لظهوره عىل األديان كلها وغلبته هلا ،ولكامل أحكامه التي حيتاج
املسلمون إليها من احلالل واحلرام واملشتبه ،والفرائض والسنن واحلدود واألحكام وما

( ((1حممد بن عيل الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول ،دمشق  -بريوت :دار بن كثري،
ط ،2007 ،3ص .672
( ((1نقل هذه العبارة القنوجي عن ابن األنباري ،ينظر فتح البيان ،ج ،3ص .340
( ((1حممد مجال الدين القاسمي ،تفسري القاسمي املسمى :حماسن التأويل ،دار إحياء الكتب العربية ،ج،6
ص .1831-1830
( ((1زاد املسري يف علم التفسري ،ج.287/2
( ((1أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،م ،1ص .419-418
( ((2إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ،م ،2ص .8
( ((2روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،ج.60/6
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تضمنه الكتاب والسنة من ذلك»(.((2
ّ

وقد يكون الدافع وراء اختيارهم هذا القول استحضار هؤالء املفرسين ما كان
قبل عبارة {ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم} وهو قوله تعاىل{ :ا ْل َي ْو َم َي ِئ َس ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِم ْن
ِدينِك ُْم} ،وقد ذكر الرازي يف تفسريه قوالن« :األول يئسوا من أن حتللوا هذه اخلبائث
بعد أن جعلها اهلل حمرمة .والثاين :يئسوا من يغلبوكم عىل دينكم .وذلك ألنه تعاىل كان قد
وعد بإعالء هذا الدين عىل كل األديان وهو قوله{ :لِ ُي ْظ ِه َر ُه َعلىَ الدِّ ِ
ين ُك ِّل ِه} ،فح ّقق تلك
النرصة وأزال اخلوف بالكلية ،وجعل الكفار مغلوبني بعد أن كانوا غالبني ،ومقهورين بعد
أن كانوا قاهرين وهذا القول أوىل».

ثالثها« :أنه رفع النسخ عنه ،وأما الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتى ُقبض ،روي عن
أيضا»( .((2يفهم من هذا الكالم أن القائلني به أقروا بوقوع النسخ يف القرآن ،وأن
ابن جبري ً
آية إكامل الدين جاءت لرفعه .وربام يكون السبب وراء قوهلم ذلك هو ما جاء بعد عبارة
ِ
يت َلك ُُم الإْ ِ ْسلاَ َم ِدينًا} ،إذ الرضا باليشء
{و َر ِض ُ
{ َأك َْم ْل ُت َلك ُْم دينَك ُْم} وهو قوله تعاىلَ :
يكون بقبوله وعدم حموه وإزالته وذاك لكامله ،والنسخ هبذا املعنى يكون ناجم عن عدم
الرضا النهائي برشع ما وذلك لنقصانه وعدم إيفائه باحلاجة يف وقت الحق .وقد يكون
هذا املعنى تأويلاً ألحد األقوال املأثورة عن ابن عباس امهنع هللا يضر يف اآلية والذي ذكره ابن كثري
رواية عن عيل بن أيب طلحة بقوله{« :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم} وهو اإلسالم ،أخرب اهلل
نبيه ملسو هيلع هللا ىلص واملؤمنني أنه قد أكمل هلم اإليامن ،فال حيتاجون إىل زيادة أبدً ا ،وقد أمته اهلل فال
ينقصه أبدً ا ،وقد رضيه اهلل فال يسخطه أبدً ا»(.((2

ويف رواية أخرى أوردها اآللويس عن ابن عباس والسدي أن املعنى اليوم أكملت
لكم حدودي وفرائيض وحاليل وحرامي بتنزيل ما أنزلت وبيان ما ب ّينت لكم ،فال زيادة يف
ذلك وال نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم»( .((2وهو األمر الذي أكده الرازي بقوله« :قال
يعمر بعد نزوهلا إلاَّ أحد وثامنني يو ًما،
أصحاب اآلثار ملا نزلت هذه اآلية عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل ّ
(((2
أو اثنني وثامنني يو ًما ،ومل حيصل يف الرشيعة بعدها زيادة وال نسخ وال تبديل البتة» .
( ((2فتح البيان يف مقاصد القرآن ،ج ،3ص .339
( ((2التفسري الكبري ،ج ،11ص .140
( ((2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،دار التقوى ،القاهرة ،ط ،2006ج ،2ص .15
( ((2روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،ج.60/6
( ((2التفسري الكبري ،ج ،11ص .141
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رابعها« :زوال اخلوف من العدو والظهور عليهم ،قاله الزجاج»(.((2
وإىل ذلك ذهب الزخمرشي بقولهَ {« :أك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم} كفيتكم أمر عدوكم،
وجعلت اليد العليا لكم ،كام تقول امللوك :اليوم كمل لنا امللك وكمل لنا ما نريد ،إذا عفوا
من ينازعهم امللك ووصلوا إىل أغراضهم ومباغيهم»(.((2
وأشار إليه األلويس بقوله{« :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم} بالنرص واإلظهار ألهنم
بذلك جيرون أحكام الدين من غري مانع وبه متامه ،وهذا كام يقول :تم يل امللك إذا كفيت
ما ختافه إىل ذلك ذهب الزجاج»( ،((2وقد يكون السبب وراء اختيار هذا املعنى من طرف
قائليه أمرين:

ناقصا قبل
أوهلام :ما ذكره الرازي( ((3ويتجلىّ يف االحرتاز عن إشكال هل الدين كان ً
نزول هذه اآلية؟.
وثانيهام :استحضار ما كان قبل عبارة { َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم} وهو قوله تعاىل:
{ح ِّر َم ْت َع َل ْيك ُُم ا َمل ْي َت ُة َوالدَّ ُم َولحَ ْ ُم الخْ ِ ن ِْز ِير َو َما ُأ ِه َّل لِ َغيرْ ِ ال َّل ِه بِ ِه َوا ُملن َْخنِ َق ُة َوا َمل ْو ُقو َذ ُة َوا ُملترَ َ ِّد َي ُة
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ُب ُع إلاَّ َما َذ َّك ْيت ُْم َو َما ُذبِ َح َعلىَ الن ُُّص ِ
ب َو َأ ْن ت َْس َت ْقس ُموا بِالأْ َ ْزلاَ ِم َذلك ُْم
َوالنَّط َ
يح ُة َو َما َأك ََل َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فِ ْس ٌق ا ْل َي ْو َم َيئ َس ا َّلذي َن َك َف ُروا م ْن دينك ُْم فَلاَ تخَ َْش ْو ُه ْم َو ْ
اخ َش ْون ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم دينَك ُْم
اض ُطر فيِ مخَ ْمص ٍة َغ متَجانِ ٍ
ِ
ف لإِ ِ ْث ٍم
َو َأتمْ َ ْم ُت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
َ َ يرْ َ ُ َ
يت َلك ُُم الإْ ِ ْسلاَ َم دينًا َف َم ِن ْ َّ
ِ
يم}(.((3
ور َرح ٌ
َفإِ َّن اللهََّ َغ ُف ٌ
خامسها« :أنه أمن هذه الرشيعة من أن تنسخ بأخرى بعدها ،كام نسخ هبا ما تقدّ مها»(.((3

يتبينّ من هذا القول استحضار قائليه مقتضيات إكامل الدين من ختم النبوة وحفظ
الرسالة .وقد عبرّ عن هذا املعنى ابن كثري بقوله« :وقوله{ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم
يت َلك ُُم الإْ ِ ْسلاَ َم ِدينًا} هذه أكرب نعم اهلل تعاىل عىل هذه األمة
َو َأتمْ َ ْم ُت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
حيث أكمل تعاىل هلم دينهم فال حيتاجون إىل دين غريه ،وال إىل نبي غري نبيهم صلوات اهلل
وسالمه عليه ،وهلذا جعله اهلل تعاىل خاتم األنبياء وبعثه إىل اإلنس واجلن ،فال حالل إلاَّ ما
حرمه ،وال دين إلاَّ ما رشعه ،وكل يشء أخرب به فهو حق وصدق
أح َّله ،وال حرام إلاَّ ما َّ

( ((2زاد املسري يف علم التفسري ،ج.287/2
( ((2الكشاف ،الزخمرشي.
( ((2روح املعاين ،ج.60/6
( ((3التفسري الكبري ،ج.140/11
( ((3سورة املائدة ،اآلية .3
( ((3زاد املسري يف علم التفسري ،ج.287/2
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{وتمَ َّ ْت ك َِل َم ُة َر ِّب َك ِصدْ ًقا َوعَدْ لاً } أي صد ًقا يف
وال كذب فيه وال خلف .كام قال تعاىلَ :
األخبار ،وعدلاً يف األوامر والنواهي»(.((3

أنموذجا
ﷺ ثان ًيا :مفهوم إكامل الدين عند علامء العقيدة ..ابن تيمية
ً

م ّيز ابن تيمية بني مرحلتني من الدعوة يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص األوىل يف مكة قبل اهلجرة
ناقصا
فيها حت ّقق كامل العقيدة واإليامن بمعناه اخلاص ،بحيث إن من آمن ومل هياجر كان دينه ً
«ألن كامل الدين باهلجرة»( .((3والثانية باملدينة وفيها فرض ما بقي من أركان اإلسالم،
يقول« :ومعلوم أن اخلمس املذكورة يف حديث جربيل مل جتب يف أول األمر ،بل الصيام
واحلج وفرائض الزكاة إنام وجبت باملدينة ،والصالة اخلمس إنام وجبت ليلة املعراج ،وكثري
من األحاديث ليس فيها ذكر احلج ّ
لتأخر وجوبه إىل سنة تسع أو عرش عىل أصح القولني.
ِ
ثم إنه بعد هذا زاد اإليامن واإلسالم حتى قال تعاىل{ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم دينَك ُْم} وكذلك
مأمورا به يف أول األمر
املفصل الذي ذكره يف حديث جربيل مل يكن
اإليامن ،فإن هذا اإليامن ّ
ً
ملا أنزل اهلل سورة العلق واملد ّثر ،بل إنام جاء يف هذا يف السور املدنية كالبقرة والنساء»(.((3

وهكذا بحسب ابن تيمية كان اإليامن يف ازدياد إىل أن متت رشيعة القرآن نزولاً وبيانًا
يبق يشء من الدين مل ُيبينَّ بعد نزول قوله تعاىل{ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت
تأصيلاً وتفصيلاً  ،ومل َ
َلك ُْم ِدينَك ُْم} بحيث يف املرحلة املكية كان كامل العقيدة واإليامن بمعناه اخلاص ،ويف
أيضا ،وبكامهلام كمل الدين يف مستواه النظري
املرحلة املدنية كامل اإلسالم بمعناه اخلاص ً
التجريدي .ومن أراد أن يكمل دينه عليه بأداء أركان اإلسالم ورشائعه بتاممها دون نقصان،
وبذلك يتح ّقق كامل الدين يف مستواه التنزييل العميل.
هذا ما يتع ّلق بإكامل رشيعة القرآن يف ذاهتا ،فأين يتجلىّ بحسب ابن تيمية كامهلا
وإكامهلا للرشائع املتقدمة؟ وهل تلك الرشائع يف الكامل والتامم مثل رشيعة القرآن أم هناك
تفاضل بينها؟

اجلواب عن هذين السؤالني نجده عند ابن تيمية يف كتابه« :اجلواب الصحيح ملن بدل
دين املسيح» خاصة يف جملده اخلامس ،حيث ر َّد عىل زعم النصارى كون رشيعتهم هي أكمل
الرشائع ،ألهنا رشيعة فضل جاءت بعد استقرار رشيعة العدل التي أرسل هبا موسى مالسلا هيلع
( ((3تفسري القرآن العظيم ،ج.15/2
( ((3ابن تيمية ،اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم ،القاهرة :مطبعة السنة املحمدية،
ط1369هـ ،ج.142/1
( ((3ابن تيمية ،كتاب اإليامن ،ص .371
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يبق بعد كامهلا يشء يوضع ،وبالتايل ما يأيت بعده غري حمتاج إليه ألن ليس
يف النفوس ،ومل َ
يشء يأيت بعد الكامل فيكون فاضلاً  ،بل دون أو آخذ منه فهو فاضل ال حيتاج إليه( .((3وقد
كان القصد من وراء زعمهم هذا الطعن يف ربانية رشيعة القرآن بنفي الكامل عنها.

وقد ر َّد ابن تيمية عىل هذا الزعم من وجوه كثرية ،بني من خالهلا مكامن الكامل يف
رشيعة القرآن ،وجتليات إكامهلا للرشائع املتقدمة خاصة رشيعتي اإلنجيل والتوراة.

داحضا زعمهم:
أحدها :أهنا جامعة بني رشيعتي العدل والفضل ،يقول ابن تيمية
ً
«بل الرشائع ثالثة :رشيعة عدل فقط ،ورشيعة فضل فقط ،ورشيعة جتمع العدل والفضل،
فتوجب العدل وتندب إىل الفضل ،وهذه أكمل الرشائع الثالث .وهي رشيعة القرآن ،الذي
مجع فيه بني العدل والفضل ،مع أننا -يضيف -ال ننكر أن يكون موسى مالسلا هيلع أوجب
أيضا»(.((3
العدل وندب إىل الفضل ،وكذلك املسيح ً

ثانيها :أن «يف إرسال حممد ملسو هيلع هللا ىلص من احلكم واملصالح أعظم مما كان يف إرسال موسى
واملسيح ،والذي حصل به من صالح العباد يف املعاش واملعاد أضعاف ما حصل بإرسال موسى
واملسيح من جهة األمر واخللق ،فإن يف رشيعته من اهلدى ودين احلق أكمل مما يف الرشيعتني
املتقدمتني ،وتيسري اهلل من اتّباع اخللق له واهتدائهم به ما مل يتيرس مثله ملن قبله ،فحصل فضيلة
رشيعته من جهة فضلها يف نفسها ،ومن جهة كثرة من قبلها ،وكامل قبوهلم هلا»(.((3

ثالثها :أن يف رشيعة القرآن ذكر ما مل يذكر وترشيع ما مل يرشع وحتليل ما حرم من
الطيبات يف غريها من الرشائع السابقة ،باإلضافة إىل إتياهنا بام كان فيها عىل الوجه األكمل.
يقول ابن تيمية« :مل تكن رشيعة التوراة يف الكامل مثل رشيعة القرآن ،فإن القرآن فيه ذكر
املعاد وإقامة احلجج عليه وتفصيله ،ووصف اجلنة والنار ،ما مل يذكر مثله يف التوراة ،وفيه
من ذكر قصة هود وصالح وشعيب وغريهم من األنبياء ،ما مل يذكر يف التوراة ...ويف
رشيعة القرآن حتليل الطيبات وحتريم اخلبائث ،ورشيعة التوراة فيها حتريم كثري من الطيبات
عليهم ،حرمت عليهم عقوبة هلم ،ويف رشيعة القرآن من قبول الدية يف الدماء ما مل يرشع يف
التوراة ،وفيها من وضع اآلصار واألغالل التي يف التوراة ما يظهر به أن نعمة اهلل عىل أهل
القرآن أكمل .فعامة ما امتاز به اإلنجيل عن التوراة بمكارم األخالق املستحسنة ،والزهد
املستحب ،وحتليل بعض املحرمات ،وهذا كله يف القرآن ،وهو يف القرآن أكمل ،فليس يف
( ((3ينظر :ابن تيمية ،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،الرياض :دار العاصمة ،ط1999 ،2م،
.58-57/5
( ((3ينظر :ابن تيمية ،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح.58-57/5 ،
( ((3ابن تيمية ،اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،م ،5ص.71-70
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التوراة واإلنجيل والنبوات ما هو من العلوم النافعة ،واألعامل الصاحلة من اهلدى ودين
احلق ما ليس يف الكتابني»(.((3

رابعها :إن رشيعة القرآن مصدقة للرشائع السالفة ومهيمنة عليها ،فقد بعث اهلل حممدً ا
عليه الصالة والسالم عىل حني فرتة من الرسل« ،وكان الناس حني مبعثه ملسو هيلع هللا ىلص إما أميني ال
كتاب هلم ،يرشكون بالرمحن ويعبدون األوثان ،وإما أهل كتاب قد بدّ لوا معانيه وأحكامه
وحرفوا حالله وحرامه ،ولبسوا ح ّقه بباطله ،كام هو موجود ،فبعث اهلل -تبارك وتعاىل-
ّ
حممدً ا ملسو هيلع هللا ىلص بالكتاب الذي أنزله عليه مصدّ ًقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنًا .فيم ّيز به احلق
من الباطل ،واهلدى من الضالل ،والغي من الرشاد ،قال تعاىل{ :يهَ ْ ِدي بِ ِه ال َّل ُه َم ِن ا َّت َب َع
ُّور بِإِ ْذنِ ِه و ِدهيِم إِلىَ صرِ ٍ
ِر ْضوا َنه سب َل السلاَ ِم ويخُ ِْرجهم ِمن ال ُّظ ُل ِ
ت إِلىَ الن ِ
اط ُم ْست َِقي ٍم *
َ ُ ُ ُ
َّ
َ يهَ ْ ْ
َ ُ ُ ْ َ ماَ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يح ا ْب ُن َم ْر َي َم ُق ْل َف َم ْن َي ْمل ُك م َن ال َّله َش ْي ًئا إ ْن َأ َرا َد َأ ْن
َل َقدْ َك َف َر ا َّلذي َن َقا ُلوا إ َّن ال َّل َه ُه َو ا َملس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السماَ َوات َوالأْ َ ْر ِ
يح ا ْب َن َم ْر َي َم َو ُأ َّم ُه َو َم ْن فيِ الأْ َ ْر ِ
يهُ ْل َك ا َملس َ
ض َو َما َب ْين َُهماَ
ض جمَ ي ًعا َول َّله ُم ْل ُك َّ
خي ُل ُق َما َي َشا ُء َوال َّل ُه َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير}(.((4(»((4
ْ
خامسها :إن رشيعة القرآن معتدلة جامعة بني اللني والشدة ،إذ «إن رشيعة التوراة
تغلب عليها الشدَّ ة ،ورشيعة اإلنجيل يغلب عليها اللني ،ورشيعة القرآن معتدلة جامعة بني
الس َف َها ُء ِم َن الن ِ
{س َي ُق ُ
َّاس َما َولاَّ ُه ْم َع ْن ِق ْب َلتِ ِه ُم ا َّلتِي كَانُوا َع َل ْي َها
ول ُّ
هذا وهذا .كام قال تعاىلَ :
ٍ
صرِ
ِ ٍ (((4( ((4
ِ
ُق ْل لِ َّل ِه المَْشرْ ِ ُق َوا َمل ْغ ِر ُب يهَ ْ ِدي َم ْن َي َشا ُء إلىَ َ اط ُم ْستَقيم} »  .فقد بعث اهلل سبحانه
وتعاىل حممدً ا ملسو هيلع هللا ىلص بالرشيعة الكاملة العادلة ،وجعل أمته عدلاً
خيارا ال ينحرفون إىل هذا
ً
الطرف وال إىل هذا الطرف ،بل يشتدُّ ون عىل أعداء اهلل ويلينون ألولياء اهلل ،ويستعملون
العفو والصفح فيام كان لنفوسهم ،ويستعملون االنتصار والعقوبة فيام كان ح ًّقا هلل»(،((4
«ألن يف رشعته ملسو هيلع هللا ىلص من اللني والعفو والصفح ومكارم األخالق أعظم مما يف اإلنجيل،
وفيها من الشدة واجلهاد ،وإقامة احلدود عىل الكفار واملنافقني أعظم مما يف التوراة ،وهذا
هو غاية الكامل .وهلذا قال بعضهم :بعث موسى باجلالل ،وبعث عيسى باجلامل ،وبعث
حممد بالكامل»(.((4
( ((3اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،م ،5ص.73-72
( ((4سورة املائدة ،اآلية .17-16
( ((4اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،م ،5ص .78
( ((4سورة البقرة ،اآلية .142
( ((4اجلواب الصحيح ،...م ،5ص .79
( ((4اجلواب الصحيح ،م ،5ص .85
( ((4اجلواب الصحيح ،م ،5ص .86
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سادسها« :يف إرساله ملسو هيلع هللا ىلص من كامل النعم وتواصلها ،وعلو الدرجات يف السعادة ،ما
مل يكن حاصلاً بالكتاب األول ،فكان إرساله أعظم نعمة أنعم اهلل هبا عىل أهل األرض»(.((4
سابعها :رشيعة القرآن رشيعة خامتة أوجبت اإليامن بجميع الرسل(.((4

املالحظ أن ابن تيمية قد استحرض يف مقاربته ملعنى إكامل الدين ،وبيان جتليات كامله،
تفرق واإلحسان باإلضافة
ثالث دالالت أساسية للفظ الكامل يف اللغة ،وهي :اإلمتام ومجع ما ّ
إىل معنى اخلتم ،الذي مل نقف عليه فيام ذكره أهل املعاجم وإنام دل عليه السياق القرآين.

وبالتوليف بني تلك املعاين التي توصل إليها يف املراد بإكامل الدين وكامله من خالل
ر َّده عىل أهل الكتاب ،يمكن صياغة معنى آخر جامع هلا بالعبارة اآلتية فنقول :إكامل الدين
بإنزال الرشيعة املصدّ قة املهيمنة عىل الرشائع املتقدّ مة اخلامتة هلا ،التي ذكر فيها ما مل يذكر،
حرم من الطيبات ،ووضعت األغالل واآلصار .جامعة يف
ورشع ما مل يرشع ،وح ّلل ما ّ
أحكامها بني العدل والفضل ،اللني والشدة ،وكل احلكم واملصالح التي هبا صالح العباد
يف املعاش واملعاد فتواصلت هبا النعم حتى كملت أسباب السعادة.

أنموذجا
ﷺ ثال ًثا :مفهوم إكامل الدين رؤية مقاصدية ..الشاطبي
ً

كبريا من كتابيه« :املوافقات» و«االعتصام»،
ّ
خصص الشاطبي ملفهوم إكامل الدين ح ّي ًزا ً
وجاءت أفكاره يف ذلك متناثرة يف أبواب وفصول عديدة منها .قارب من خالهلا املفهوم من
زوايا خمتلفة ،وبمنظور جديد ومتم ّيز يكشف عن نسق فكري منظم ومنسجم ومتكامل،
ينم عن بعد نظر إمام املقاصديني ،ومدى متكنه من إدراك الرشيعة وكامهلا ومظاهر إكامهلا من
جهة ،ورغبته يف ختليص العقل اإلسالمي من اجلداليات التارخيية التي ك ّبلته ،ونأت به عن
سرب أغوار الوحي واستنطاقه الستنباط احلقائق واألرسار من جهة ثانية.

واملتتبع املتدبر ألفكار أيب إسحاق يف املراد بإكامل الدين ،جيد بناءها النسقي تتحكم
فيه جمموعة من األسس واملنطلقات التي شكلت اخليط الناظم ألقواله وهي إمجالاً :
أ -الدين تصديق بالقلب وانقياد باجلوارح ،والثاين مكمل لألول،

يقول أبو إسحاق الشاطبي« :أما الدين فراجع إىل التصديق بالقلب واالنقياد
باجلوارح ،والتصديق بالقلب ٍ
آت يف اإليامن باهلل ورسوله واليوم اآلخر ليفرع عن ذلك كل
مفصلاً يف املدين ،فاألصل وارد يف املكي ،واالنقياد باجلوارح حاصل بوجه واحد،
ما جاء ّ

( ((4نفسه ،م ،5ص .87
( ((4نفسه ،م ،5ص .84-83
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ويكون ما زاد عىل ذلك تكميلاً  ،وقد جاء يف املكي من ذلك النطق بالشهادتني والصالة
والزكاة وذلك حيصل به معنى االنقياد ،وأما الصوم واحلج فمدنيان من باب التكميل»(.((4
وبناء عىل ذلك فمعرفة الدين تتط ّلب بالنسبة له حتصيل ثالثة أجناس من العلوم هي:

املتوجه إليه ،وهو اهلل املعبود سبحانه ،يدخل حتته علم الذات والعقائد
« -1معرفة
ّ
واألفعال ،ويتكمل بتقرير الرباهني واملحاجة ملن جادل خصام من املبطلني.

التوجه إليه ،يشتمل عىل التعريف بأنواع التع ّبدات وما يتبع كل
 -2معرفة كيفية
ّ
واحد منها من املكمالت.
 -3معرفة مآل العبد ومكمل هذا اجلنس الرتغيب والرتهيب»(.((4

ب -يف القرآن كامل الرشيعة مجل ًة وتأصيلاً ويف السنة كامل تقريرها وتفصيلها وبياهنا،
يقول الشاطبي هللا همحر« :النظر إىل ما دل عليه الكتاب يف اجلملة ،وأنه موجود يف السنة عىل
الكامل زيادة إىل ما فيها من البيان والرشح ،وذلك أن القرآن الكريم أتى بالتعريف بمصالح
الدارين جلبا هلا ،والتعريف بمفاسدها دف ًعا هلا ...وإذا نظرنا إىل السنة وجدناها ال تزيد عىل
تقرير هذه األمور ،فالكتاب أتى هبا أصولاً يرجع إليها ،والسنة أتت هبا تفري ًعا عىل الكتاب
وبيانًا ملا فيه منها»(.((5

وقد حاز القرآن الكريم هذه املرتبة ألنه بحسب الشاطبي« :فيه بيان كل يشء...
فالعامل فيه عىل التحقيق عامل بجملة الرشيعة ،وال يعوزه منها يشء .والدليل عىل ذلك أمور
ِ
{ون ََّز ْلنَا َع َل ْي َك
منها :النصوص القرآنية من قوله{ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم دينَك ُْم} ،وقولهَ :
ِ
َاب تِ ْب َيانًا لِك ُِّل شيَ ْ ٍء} ،وقولهَ { :ما َف َّر ْطنَا فيِ ا ْل ِكت ِ
َاب ِم ْن شيَ ْ ٍء} ،وقوله{ :إِ َّن َه َذا
ا ْلكت َ
ا ْل ُق ْر َآ َن يهَ ْ ِدي لِ َّلتِي ِه َي َأ ْق َو ُم} ،يعني الطريقة املستقيمة ،ولو مل يكمل فيه مجيع معانيها ملا
صح إطالق هذا املعنى عليه حقيقة»(.((5

وألنه كام قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« :إن هذا القرآن حبل اهلل وهو النور املبني ،والشفاء
فيقوم وال يزيغ فيستعتب ،وال تنقيض
متسك به ،ونجاة ملن تبعه ،ال يعوج ّ
النافع ،عصمة ملن ّ
عجائبه وال خيلق عىل كثرة الرد»( .((5قال الشاطبي عقب ذكره هذا احلديث« :فكونه حبل
( ((4أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،دار الغد اجلديد ،ط ،2011 ،1م/2ج/3ص.39
( ((4نفسه ،ج.297 /3
( ((5املوافقات ،ج.21/4
( ((5نفسه ،ج.288/3
( ((5رواه الرتمذي.2906 ،
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اهلل بإطالق والشفاء النافع إىل متامه دليل عىل كمل األمر فيه»(.((5

وألن تعريفه باألحكام الرشعية أكثره كيل ال جزئي ،وحيث جاء جزئ ًّيا فمأخذه عىل
خصه الدليل مثل خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص(.((5
الكلية ،إما باالعتبار أو بمعنى األصل ،إلاَّ ما َّ
ويؤكد هذا الكالم بقوله« :فالقرآن عىل اختصاره جامع ،وال يكون جام ًعا إلاَّ واملجموع فيه
أمور كليات؛ ألن الرشيعة متت بتامم نزوله لقوله تعاىل{ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم}»(.((5
تفصلت يف السنة»( ،((5وم ّثل لذلك
تأصلت يف الكتاب ّ
وألن« :الرضوريات اخلمس ّ
ٍ
بقوله« :فإن حفظ الدين حاصله يف ثالثة معان ،وهي :اإلسالم واإليامن واإلحسان ،فأصلها
يف الكتاب وبياهنا يف السنة ،ومكمله ثالثة أشياء وهي :الدعاء إليه بالرتغيب والرتهيب،
وجهاد من عانده أو رام إفساده ،وتال يف النقصان الطارئ يف أصله ،وأصل هذه يف الكتاب،
وبياهنا يف السنة عىل الكامل»(.((5
ج« -كليات الرشيعة تامة وليس فوقها كيل تنتهي إليه ،وليس هناك جزئي خارج
عنها»(.((5

يف نظر الشاطبي الكليات التي قصدت الرشيعة املحافظة عليها بمراتبها الثالث:
الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات ،هي« :كليات تقيض عىل جزئي حتتها وسواء علينا
أكان جزئ ًّيا إضاف ًّيا أم حقيق ًّيا ،إذ ليس فوق هذه الكليات كيل تنتهي إليه ،بل هي أصول
الرشيعة ،وقد متّت ،فال يصح أن يفقد بعضها حتى يفتقر إىل إثباهتا بقياس أو غريه ،فهي
الكافية يف مصالح اخللق عمو ًما؛ ألن اهلل تعاىل قال{ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم} ،وقال:
{ َما َف َّر ْطنَا فيِ ا ْل ِكت ِ
َاب ِم ْن شيَ ْ ٍء} ،ويف احلديث« :تركتكم عىل اجلادة ،»...وقوله« :ال هيلك
عىل اهلل إلاَّ هالك» ،ونحو ذلك من األدلة عىل متام األمر وإيضاح السبيل»(.((5
د -القواعد الكلية هي املوضوعة أولاً  ،ومعظمها نزل بمكة وتكميلها باملدينة،
يقرر الشاطبي يف املسألة األوىل من
واألصول املدنية جزئية بالنسبة لألصول الكلية املكيةّ ،
الفصل الثاين من كتاب األدلة الرشعية ،أن القواعد الكلية هي املوضوعة أولاً  ،والذي نزل

( ((5املوافقات ،ج.288/3
( ((5املوافقات ،ج.286/3
( ((5املوافقات ،ج.287/3
( ((5نفسه ،ج.287/3
( ((5املوافقات ،ج.21/4
( ((5أبو إسحاق الشاطبي ،االعتصام ،رشكة القدس ،ط ،2013 ،1ص.565-564
( ((5املوافقات ،ج.6/3
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هبا القرآن عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بمكة ،ثم تبعها أشياء باملدينة ،كملت هبا تلك القواعد التي وضع
أصلها بمكة ،وكان أوهلا اإليامن باهلل ورسوله واليوم اآلخر ،ثم تبعه ما هو من األصول
العامة ،كالصالة وإنفاق املال وغري ذلك ،وهنى عن كل ما هو كفر أو تابع للكفر ...وأمر
مع ذلك بمكارم األخالق كلها ،كالعدل واإلحسان ...،وهنى عن مساوئ األخالق من
الفحشاء ،واملنكر ،والبغي ...وإنام كانت اجلزئيات املرشوعات بمكة قليلة ،واألصول
الكلية كانت يف النزول والترشيع أكثر .ثم ملا خرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة واتسعت خطة
اإلسالم كملت هنالك األصول الكلية عىل تدريج ،كإصالح ذات البني ،والوفاء بالعقود،
وحتريم املسكرات ،وحتديد احلدود التي حتفظ األمور الرضورية وما يكملها وحيسنها،
ورفع احلرج بالتخفيفات والرخص ،وما أشبه ذلك ،كله تكميل لألصول الكلية»(.((6
ويؤكد هذا الكالم يف موضع آخر بقوله« :إذا رأيت يف املدنيات أصلاً كل ًّيا ،فتأمله
جتده جزئ ًّيا بالنسبة إىل ما هو أعم منه ،وتكميلاً ألصل كيل»(.((6

هـ -املعاين التعبدية مكملة ملعقول املعنى ،يرى الشاطبي أن كل دليل رشعي ثبت
يف الكتاب مطل ًقا غري مقيد ومل جيعل له قانون وال ضابط خمصوص ،فهو راجع إىل معنى
معقول وكل إىل نظر املكلف .وهذا القسم أكثر ما جتده يف األمور العامة التي هي معقولة
املعنى كالعدل واإلحسان والعفو والصرب والشكر يف املأمورات ،والظلم والفحشاء
واملنكر ....والبغي يف املنهيات وأغلبها بمكة .وكل دليل ثبت مقيدً ا غري مطلق وجعل له
قانون وضابط ،فهو راجع إىل معنى تع ّبدي ال هيتدي إليه نظر املك ّلف لو وكل إىل نظره ،إذ
العبادات ال جمال للعقول يف أصلها فضلاً عن كيفياهتا ،وكذلك العوارض الطارئة عليها،
وهذا القسم كثري يف األصول املدنية ألهنا يف الغالب تقييدات لبعض ما تقدم إطالقه أو
إنشاء أحكام واردات عىل أسباب جزئية»(.((6
مكملة للعزائم.
والرخص ّ
مكمل للمطلقُّ ،
وعىل هذا األساس وما قبله فإن املق ّيد ّ

يقرر الشاطبي بداية
و -القواعد الكلية غري منسوخة ،إنام وقع النسخ يف اجلزئياتّ ،
«أن النسخ وقع معظمه باملدينة ،ملا اقتضته احلكمة اإلهلية يف متهيد األحكام ،وتأمل كيف
جتد معظم النسخ إنام هو ملا كان فيه تأنيس أولاً للقريب العهد باإلسالم واستئالف هلم ،مثل
مخسا.((6(»...
كون الصالة صالتني ثم صارت ً
( ((6املوافقات ،ج.81/3
( ((6املوافقات ،ج.37/3
( ((6املوافقات ،ج.36/3
( ((6نفسه ،ج.81/3
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«أما بمكة فإن املنزل هبا من أحكام الرشيعة هو ما كان من األحكام الكلية ،والقواعد
األصولية يف الدين عىل غالب األمر ،اقتىض ذلك أن النسخ فيها قليل ال كثري ،ألن النسخ ال
يكون يف الكليات وقو ًعا وإن أمكن عقلاً »(.((6

وهبذا تكون الرضوريات واحلاجيات والتحسينيات مل تنسخ؛ ألهنا هي قواعد كلية
أنشئت بمكة ،ويدل عىل ذلك بحسبه االستقراء التام ،وأن الرشيعة مبنية عىل حفظها ،وما
ليقوهيا وحيكمها ويعضدها ،ويؤكّد الشاطبي هذا الكالم بقوله« :مل يثبت
أتى باملدينة إنام جاء ّ
(((6
نسخ لكيل البتة ،ومن استقرأ كتب الناسخ واملنسوخ حت ّقق من هذا املعنى  ،وإنام وقع النسخ
يف أمور جزئية بدليل االستقراء فإن كل ما يعود باحلفظ عىل األمور اخلمسة ثابت ،وإن فرض
نسخ بعض جزئياهتا فذلك ال يكون إلاَّ بوجه آخر من احلفظ ،وإن فرض النسخ يف بعضها إىل
غري بدل فأصل احلفظ ٍ
باق ،إذ ال يلزم من رفع بعض أنواع اجلنس رفع اجلنس»(.((6

وبناء عىل ذلك فإن ما أخرب به اهلل لجو زع يف العديد من اآليات من أحكام كلية كانت
يف الرشائع املتقدمة ،هي يف رشيعتنا وال فرق بينها سواء أكانت تلك األحكام من معاين
الرضوريات أو احلاجيات أو التحسينيات ،وأما قوله تعاىل{ :لِك ٍُّل َج َع ْلنَا ِمنْك ُْم شرِ ْ َع ًة
ِ
اجا}( ،((6فإنه بحسب أبو إسحاق «يصدق عىل الفروع اجلزئية ،وبه جتتمع معاين
َومن َْه ً
اآليات واألخبار»(.((6

ز -كليات اجلزئيات تامة ومسائلها ونوازهلا غري تامة ،سبقت اإلشارة إىل أن الكليات
تامة ،وأن ليس هناك جزئي خارج عنها ،وهذا يعني أن جزئيات الكليات تامة هبذا املعنى،
أما باعتبار اجلزئيات من املسائل والنوازل فهي مل تتم ،وهذا ما أكده الشاطبي يف جواب عن
نص عليها فأجاب« :إن اعتربت فيها
سؤال أن بعض النوازل ليس يف كتاب اهلل وال يف السنة ٌّ
يبق للدين قاعدة
اجلزئيات من املسائل والنوازل فهو كام أوردتم ،ولكن املراد كلياهتا ،فلم َ
حيتاج إليها يف الرضوريات واحلاجيات والتكميليات إلاَّ وقد ُب ِّينت غاية البيان .نعم ،يبقى
أيضا-تنزيل اجلزئيات عىل تلك الكليات موكولاً إىل نظر املجتهد ،فإن قاعدة االجتهاد
ً
ثابتة يف الكتاب والسنة ،فال بد من إكامهلا ،وال يسع الناس تركها ،وإذا تثبت يف الرشيعة
أشعرت بأن ثم جمالاً لالجتهاد ،وال يوجد ذلك إلاَّ فيام ال نص فيه ،ولو كان املراد باآلية
( ((6املوافقات ،ج.82/3
( ((6املوافقات ،ج.83/3
( ((6املوافقات ،ج.92/3
( ((6سورة املائدة ،اآلية .50
( ((6ينظر :املوافقات ،ج.93/3
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الكامل بحسب حتصيل اجلزئيات بالفعل فاجلزئيات ال هناية هلا ،فال تنحرص بمرسوم .وقد
نص العلامء عىل هذا املعنى ،فإنام املراد الكامل بحسب ما حيتاج إليه من القواعد التي جيري
َّ
(((6
عليها ما ال هناية له من النوازل» .

يفهم من هذا الكالم أن اجلزئيات بمعنى النوازل واملسائل ،فهي غري تامة وال
هناية هلا ،أما بمعنى القواعد التي جتري عليها النوازل فهي تامة .وبتعبري آخر فإن أحكام
اجلزئيات تامة أما جزئيات األحكام فهي ال تنحرص وغري تامة ،وبالتايل فإن التأصيل
لكليات اجلزئيات تام ،أما تنزيلها عليها فهو غري تام وهو موكول لالجتهاد يف كل زمان.
ح -إكامل الدين بتامم األركان ومتام الرشوط ومتام اآلداب يف العبادات ،يف مقاربته
ملفهوم إكامل الدين استحرض الشاطبي تقري ًبا جل املعاين األساسية لإلكامل يف اللغة ،ومنها
معنى اإلحسان ليبني أن إحسان العبادات يكون بتامم أركاهنا وذلك من باب الواجب وبتامم
آداهبا وهذا من باب املندوب(.((7

وهذا املفهوم لإلكامل أكثر ما نجده عند الفقهاء الذين يتحدثون ويميزون بني رشوط
التامم ورشوط الكامل.

مكمالت للرضوريات.
مكمالت للحاجيات ،واحلاجيات
ط -التحسينيات
ّ
ّ
وقصارى القول أن الكالم عن كامل الدين عند إمام املقاصديني أيب إسحاق الشاطبي
ّ
حيا
يتعذر اإلملام به يف هذه الدراسة املتواضعة؛ وذلك لغزارة أقواله فيه وتناثرها يف كتبه ترص ً
وتضمينًا هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فإن تلك األقوال يف حاجة إىل مزيد من التفصيل
والبيان واملناقشة.
وتبقى إشارة مهمة هي يف احلقيقة إجابة عن إشكال يراود كل من حاول احلديث عن
كامل الدين فحواه :هل يمكن للعقول إدراك كامل الرشيعة؟
وخصص فصلاً له يف كتابه «االعتصام»
هذا السؤال بال شك قد استحرضه أبو إسحاق
ّ
ّقرر يف بدايته« :أن اهلل تعاىل جعل للعقول يف إدراكها حدًّ ا تنتهي إليه ال تتعداه .ومل جيعل
هلا سبيلاً إىل اإلدراك يف كل مطلوب ،ولو كانت كذلك الستوت مع الباري تعاىل يف إدراك
مجيع ما كان وما يكون وما ال يكون ،إذ لو كان كيف كان يكون؟ فمعلومات اهلل ال تتناهى
وأيضا فاليشء الواحد من
ومعلومات العبد متناهية ،واملتناهي ال يساوي ما ال يتناهىً ...:
مجلة األشياء يعلمه الباري تعاىل عىل التامم والكامل ،بحيث ال يعزب عن علمه مثقال ذرة ال
( ((6االعتصام ،ص .563
( ((7املوافقات ،ج.109/3
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يف ذاته وال يف صفاته وال يف أحواله وال يف أحكامه ،بخالف العبد فإن علمه بذلك اليشء
قارص ناقص ،سواء كان يف تعقل ذاته أو صفاته أو أفعاله أو أحواله أو أحكامه»(.((7
فإذا كان هذا حكم تعقل اليشء الواحد فكيف بإدراك كامل الدين الذي فيه حكم
كل يشء تبيانًا له وبيانًا وتأصيلاً وتفصيلاً بال تفريط؟ ويف مقابل هذا يقرر الشاطبي أن عدم
إدراك كامل الدين عىل حقيقته هو الذي أدى بالبعض إىل االبتداع واالنحراف.

ﷺ خامتة وتساؤل

يتبينّ من خالل ما سبق ذكره أن أقوال املفرسين يف املراد بمفهوم إكامل الدين ،قد
تق ّيدت باختياراهتم وآرائهم املذهبية يف مسائل خالفية عرفها الفكر اإلسالمي ومازال،
كالقول يف القياس ،ويف آخر ما نزل ،وسبب نزول آية اإلكامل ،والقول يف الوالية واإلمامة...
كام أهنم تعاملوا مع معاين لفظتي اإلكامل والدين بانتقائية حالت دون الوصول إىل املعنى
النووي اجلامع لكل واحدة منهام.

التحرر من تلك النظرة االختزالية ملفهوم إكامل الدين إلاَّ مع ابن تيمية ،الذي
ومل يبدأ
ّ
انفتح عىل مقاصد وحماسن الرشيعة ،وتت ّبع تاريخ الترشيع اإلهلي ،واألخبار ،والقصص،
ليقرر أنه إكامل ترشيع وبيان وتبليغ وإكامل للمصالح
ونظر إىل املوضوع يف شموليتهّ ،
واحلكم ،وإكامل للنعم ...إلاَّ أن مبالغته يف االنتصار لرشيعة القرآن الكريم أوقعته يف بعض
األحيان يف التفريق بني الرشائع عوض املفاضلة بينها.

التوسع نسب ًّيا مع ابن تيمية ،فإن داللته
وإذا كان مفهوم إكامل الدين قد بدأ يف
ّ
ستتعمق مع إمام املقاصديني أيب إسحاق الشاطبي الذي تو ّفق إىل حدٍّ كبري يف إبراز مكامن
كامل الرشيعة ،وأرسار إكامهلا؛ حيث ّقرر أن كليات الرشيعة تامة وليس فوقها كيل تنتهي
إليه ،وليس هناك جزئي خارج عنها ،وأن كليات اجلزئيات تامة ومسائلها ونوازهلا غري
تامة ،وأن القواعد الكلية غري منسوخة ،وإنام وقع النسخ يف اجلزئيات ،وأن إكامل الدين
كان بتامم األركان ،ومتام الرشوط ،ومتام اآلداب .واعترب االنقياد باجلوارح مكمل للتصديق
بالقلب ،والسنة مكملة للقرآن الكريم -أصل األدلة -يف البيان والتفصيل ،واملعاين التعبدية
مكملة ملعقول املعنى ،واحلاجيات مكملة للرضوريات ،والتحسينيات مكملة للحاجيات،
مكملة للعزائم ،والقواعد
والرخص ّ
مكمل للمطلقُّ ،
متمامت ،واملق ّيد ّ
ولكل واحدة منها ّ
الكلية هي املوضوعة أولاً  ،ومعظمها نزل بمكة ،وتكميلها باملدينة ،واألصول املدنية جزئية
( ((7االعتصام ،ص .573
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بالنسبة لألصول الكلية املكية.

بتلك املقاربة ،استطاع أبو إسحاق الشاطبي أن ينأى قليلاً بمفهوم إكامل الدين عن
اجلدال التارخيي الذي عرفه الفكر اإلسالمي ،ويضبط داللته من خالل النظر يف الوحي
تنزالته ،ومن خالل رصد العالقات الرابطة بني أصول الرشيعة وفروعها ،كلياهتا
وتت ّبع ّ
وجزئياهتا ،معانيها ومقاصدها ،وهي خطوة الزمة وأساسية يف طريق إدراك معنى إكامل
الدين؛ إلاَّ أهنا عىل الرغم من ذلك ّ
تظل قارصة وغري كافية كغريها مما جاء يف الرتاث
اإلسالمي عن اإلحاطة بحقيقة هذا املفهوم؛ ألهنا مرهونة بنتائج قراءة واحدة؛ قراءة
الوحي التي اعتمدت يف الغالب عىل مدخل اللغة والتاريخ ،وكانت غايتها ترشيعية عقدية.
هلذا ال بد من قراءات أخرى للقرآن الكريم تنظر إىل نصوصه يف تكاملها وشموليتها،
وتستحرض خصائص الرسالة اخلامتة ومقاصدها ،نرى أن تنطلق من السؤال املركزي اآليت:
«أي مفهوم إلكامل الدين يمكن أن ينبثق من القرآن الكريم وخصائصه يستوعب ويتجاوز
النظرة التأويلية االختزالية املوروثة حوله ،واملتأ ّثرة بمسائل جدالية خالفية عرفها الفكر
اإلسالمي ،حتقي ًقا ملا ييل:
 يثبت للرشائع املتقدّ مة ح ّقها يف الكامل ودورها يف بناء الدين ونموه. يضمن لعلامء األمة أمر وراثة األنبياء يف إحياء وجتديد الدين وتبليغه إىل قيامالساعة.
 ينسجم مع سنة التطور والتغري الكونية ويتكامل من خالله اإلنسان والوحيوالوجود.
 حي ّقق للدين وحدته البنائية والتارخيية ،وينظر إليه يف شموليته وكليته لئلاَّ ينفصلعن العلم والسياسة.
 -يتّفق ومقاصد إنزال الرسالة اخلامتة.

ملف :التجديد الديني والحضاري ..وسؤال التسامح
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ﷺ مدخل

تعرف العثامنيني إىل حضارة الغرب إلاَّ خالل القرون األخرية،
مل يقع ُّ
و ُيعزى ذلك إىل إحساس العثامنيني بعظمة دولتهم ،واعتقادهم بأن درجة
والرفاه التي بلغوها كانت تكفيهم دون التط ّلع إىل اآلخرين .وقد
العمران َّ
والرقي موض ًعا لألخذ والرد.
تكون حقيقية تلك العظمة والرفاه ُّ
ولكن املهم هنا هو أهنم كانوا عىل اقتناع بذلك ،وعن طريق االحتكاك
العسكري واهلزائم التي ُمني هبا العثامنيون يف القرن السابع عرش ،والرحالت
والسفارات املتنامية إىل أوروبا ،أمكن للنخبة العثامنية االقرتاب من بعض
املظاهر امللموسة للحضارة األوروبية ،والتي أسهمت إىل حدٍّ بعيد يف تشكُّل
الوعي العثامين بالتجاوز احلضاري األورويب لألمة اإلسالمية.

ﷺ أولاً  :السياق التارخيي للسفارات العثامنية إىل أوروبا

كان العثامنيون أسبق من عدد كبري من الدول اإلسالمية إىل الوعي
* أستاذ باحث ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بني مالل ،املغرب.
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بالتفاوت عىل مستوى التقنية العسكرية ،وخلق هذا الوعي حالة «هوس» لدى النخبة
العاملة واحلاكمة يف القيام باإلصالح ل ّلحاق بالدول األوروبية يف هذا املجال ،ويكفي أن
نعود إىل كتب النصيحة العثامنية((( ،التي ألفت خالل القرن السادس عرش لنقف عىل نضج
هذا االقتناع.

(((
جربنا يف
فقد كتب األقحصاري حسن الكايف غداة معركة  1596ما ييل« :وقد ّ
ديارنا من مخسني سنة أن أعداءنا كلام اخرتعوا نو ًعا من األسلحة واستعملوه غلبوا علينا ،ثم
إذا اختذنا مثله واستعملناه غلبنا عليهم ،بعون اهلل العلاّ م لقوة اإلسالم .أما يف هذا الزمان،
فاألعداء بالغوا يف استعامل بعض األسلحة املحدثة كالبنادق ونحوها ،وأمهل عسكرنا يف
أيضا ،فوقعوا فيام وقعوا فيه
اختاذ مثلها واستعامهلا ،بل أمهلوا استعامل األسلحة القديمة ً
هداهم اهلل إىل اخلري ونرصهم»(((.

أفاضت كثري من الكتب التارخيية يف إبراز القدرات واإلمكانات العسكرية للدولة
العثامنية ،والتي جعلت العثامنيني قوة ال هتزم يف القرن اخلامس والسادس عرش ،ليس فقط
أيضا من أن يصبحوا قوة يف البالد اإلسالمية.
يف مواجهة القوة األوروبية ،بل ً

فقد متكّنوا من سحق كل القوات اإلسالمية التي واجهتهم ،ويبدو ذلك يف خمتلف

((( كان العلامء املسلمون يعتمدون أسلوب احلكمة والنصيحة واإلرشاد واملوعظة احلسنة يف خماطبة القائمني
ختص أوضاع املسلمني العامة .وكانوا
عىل أمر املسلمني أثناء تصدّ هيم ملعاجلة أية قضية سياسية أو أية قضية ّ
يعززون وجهات نظرهم باالستشهاد بآيات من القرآن الكريم ،وبأحاديث نبوية رشيفة وبالقصص
ّ
واألمثال واألشعار .ويعترب حسن األقحصاري من رواد هذا النوع من التأليف.
((( زحف اجليش العثامين إىل بلغراد النمساوية واستوىل عليها عام ( ،)1596 - 1005فوقعت معركة كبرية
بني الطرفني هزم فيها العثامنيون هزيمة مذلة غري مسبوقة .انظر تفاصيل املعركة :ياغي أمحد إسامعيل،
الدولة العثامنية يف التاريخ اإلسالمي احلديث ،الرياض :مكتبة العبيكان ،الطبعة األوىل 1996 ،م ،ص
.94
((( رصد االقحصاري يف كتابه أسباب تراجع الدولة العثامنية مفسحة املجال لدار الكفر أن تتفوق عليها.
وحيرص ذلك يف أربعة وجوه ،ولكنه يركز عىل نقطتني أساسيتني :أوهلا« :تعطيل الشورى واالستبداد
{و َش ِ
او ْر ُه ْم فيِ الأْ َ ْم ِر} آل عمران
السيايس» ،وهو خمالفة رصحية حسب األقحصاري لقول اهلل تعاىلَ :
اآلية  .159ونتيجة لتعطيل هذه املؤسسة كام يقول املؤلف فقد «توجه اخللل إىل األمور ووقع الزلل
والفتور» ،كام الحظ أن العدالة قد أمهلت ،وأن السيطرة والضبط قد فقد ،ألن األمور قد أنيطت بغري
أهلها« ،ويف هذا اجلواب تنبيه عظيم يف هذا الزمان إىل آل عثامن» ،وثانيهام :الوضع املرتدي للمؤسسة
العسكرية» بسبب األزمة االقتصادية ،إضافة إىل االستهتار بالعدو ،ومجود العقلية العسكرية وعدم األخذ
بالوسائل احلديثة وعدم قبوهلا للتحديث .ليخلص األقحصاري «أن الرصاع بني دار اإلسالم (الدولة
العثامنية) ودار احلرب (الدول األوروبية) هو رصاع عسكري حضاري» .األقحصاري حسن كايف،
أصول احلكم يف نظام العامل ،حتقيق :إحسان صدقي العمد ،الكويت ،الطبعة األوىل1987 ،م ،ص .54
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معارك بداية القرن السادس عرش مع مماليك مرص والصفويني ،ولكنه يبدو أكثر فعالية يف
احلصار الذي أحكمه العثامنيون عىل تربيز يف سنة 1548م(((.

املرة واملذ ّلة التي ُمنيت هبا الدولة
مع هنايات القرن السابع عرش ،وعىل إثر اهلزائم ّ
كثريا يف جماالت شتى أبرزها
العثامنية ،بدا
واضحا أن أوروبا الغربية والوسطى قد ّ
ً
تفوقت ً
ّ
التأخر،حيث أظهرت هلم
والتطور االقتصادي ،فقد وعى العثامنيون
التقدّ م العسكري
ّ
احلروب التي خاضوها طوال هذه املرحلة مدى ضعف فعالية قواهتم العسكرية ،وكانت
املسألة العسكرية بمثابة الزاوية التي نظر منها العثامنيون إىل ختلفهم مقابل تقدم «اآلخر»،
ومن ثم الرتكيز عىل إصالح الوضع العسكري للدولة.
(((
تتعرض هلا قوات
كانت هزيمة كارلوفيتس عام 1699م أول هزيمة من نوعها ّ
اإلنكشارية ،وكانت نتائجها فادحة ،فقد خرست الدولة العثامنية أقاليم واسعة من
األرايض التي كانت حتت سيطرهتا((( ،وأبرزت هذه اهلزيمة القوة العسكرية لكل من
النمسا والروسيا ،ويمكن القول بأن ر َّد الفعل العثامين مل يكن بطي ًئا ،فالسلطان أمحد الثالث
(1730-1703م) ،وهو الذي تل ّقى النتائج املبارشة للخسارة العثامنية كان مدركًا أن
أفضل ما يمكن أن تقبل به دولته هو فرتة طويلة من السلم مع جرياهنا ،وع ًيا منه بحصول
جتاوز عسكري من طرف اآلخر األورويب مل يعد مقبولاً مداراته و إخفاؤه.

يبدو أن الوعي العثامين هبذا األمر ،جاء ّ
متأخ ًرا ،وبدأ بعضهم يؤمن بأنه إذا مل تستيقظ
اهنيارا كاملاً أمام
الدولة ويستفيق املجتمع العثامين م ًعا عاجلاً أم آجلاً  ،فسوف ينهاران
ً
سطوة التقدم األورويب ،كام حدث أن ُهزمت اجليوش العثامنية وتالشت قوهتا ومعداهتا
أمام األسلحة احلديثة والتقنيات األوروبية واخلطط احلديثة.

((( عبد الرحيم بنحادة ،انتقال املعارف العسكرية يف العامل املتوسطي قبل عرص التنظيامت ،أعامل ندوة :انتقال
األفكار والتقنيات يف املغارب والعامل املتوسطي ،تنسيق :عبد الرحيم بنحادة وعبد الرمحن املودن وحممد
األزهر الغريب ،الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سلسلة ندوات ومناظرات ،رقم:
 ،160الدار البيضاء :مطبعة النجاح اجلديدة ،الطبعة األوىل ،2009 ،ص .25
((( كارلوفتس  Carlovitzبلدة يوغوسالفية واقعة عىل هنر الدانوب يف اجلنوب الغريب من زغرب.
((( خت ّلت الدولة العثامنية بعد هذه اهلزيمة ،وبموجب اتفاقية كارلوفيتس عن بالد املجر بأمجعها وإقليم
ترنسلفانيا لدولة النمسا ،وتنازلت عن مدينة أزاق لروسيا ،كام ردت ململكة بوبونيا مدينة كامينك
وإقليمي بودوليا وأوكرين ،وتنازلت للبندقية عن جزيرة مورا وإقليم دملاسيا ،وهبذه املعاهدة فقدت
الدولة جز ًءا ليس بقليل من أمالكها بأوروبا ،وزادت أطامع الدول يف بالدها .انظر بتفصيل :حممد فريد
بك املحامي ،تاريخ الدولة العلية العثامنية ،حتقيق :إحسان حقي ،بريوت :دار النفائس ،الطبعة الثانية،
 ،1961ص.310
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ﷺ ثان ًيا :السفارات العثامنية وجتليات الوعي بالتجاوز احلضاري األورويب

قبل رصد جتليات الوعي بالتجاوز احلضاري عند النخبة العثامنية العاملة ممن رحل
منها إىل ديار أوروبا ،نرى أنه من الرضوري اإلدالء باملالحظات التالية:

األوىل :وتتعلق بندرة وقلة السفر العثامين إىل خارج األرايض التابعة للدولة العثامنية،
والسبب يف ذلك يعود إىل العالقة املتوترة بني «دار احلرب» و«دار اإلسالم»((( .فال يمكن
تصور مسلم يف «دار احلرب» خاصة يف زمن قوة الدولة اإلسالمية ،وكتب األحكام ال
ترشع وال جتيز إطال ًقا إقامة مسلم يف دار الكفر والسفر إليها(((.

((( مصطلح «دار اإلسالم» يقصد به البالد التي ختضع حلاكم مسلم ينفذ فيها أحكام الرشيعة اإلسالمية ،أو هي
التي جتري فيها حكم إمام من أئمة املسلمني ،ويسكنها املسلمون وغري املسلمني من أهل الكتاب والذميني.
وتعترب دار اإلسالم رش ًطا من الرشوط يف تقرير بعض األحكام الرشعية .ويقابل هذا اللفظ االصطالحي
«دار احلرب» ويعني البالد التي ال حكم فيها للرشيعة اإلسالمية ،أي التي يسكنها غري املسلمني أو التي ال
يكون فيها املسلمون آمنني عىل أنفسهم .كانت العالقة بني دار اإلسالم ودار الكفر والرشك عالقة حرب
بموجبها تتحول دار احلرب شي ًئا فشي ًئا إىل دار إسالم إما بواسطة اعتناقها لإلسالم أو خضوعها له.
((( يعترب حكم السفر إىل دار الكفر من القضايا التي استأثرت باهتامم النخبة العاملة ،وتم تناوله يف الكتب
الفقهية إىل غاية القرن املايض ،وذلك الرتباطه بمسألتني هامتني يف الترشيع اإلسالمي ،ومها :األمن
والعدالة ،ويعترب الرحالة حممد بريم اخلامس من الفقهاء الذين اجتهدوا يف هذه القضية «فذكر بريم :أن
«األعامل بمقاصدها فإما أن يكون السفر ملقصد صحيح رش ًعا كمقصد مصلحة عامة أو مصلحة خاصة
ال مندوحة عنها ،أو يكون ملجرد توسع يف املال والتنزه .وعىل كال الوجهني فالسفر جائز غري أنه خيتلف
حكمه بالنسبة للمروءة وحفظها حتى تبقى العدالة أو ال تبقى بانعدام املروءة» .صفوة االعتبار بمستودع
األمصار واألقطار ،مرص :املطبعة اإلعالمية ،الطبعة األوىل1885 ،م ،ج ،1ص .15
لاً
عمه الشيخ
عن
ق
ن
وبعد أن نقل لنا الشيخ بريم اخلامس ما ا ّطلع عليه يف املسألة من الفتاوى البريمية
ّ
حممد بريم الرابع ،وكذلك يف الفتاوى اهلندية من كتاب السري ،يستنتج ما خالصته أن السفر إىل أرض
غري املسلمني جائز كيفام كان املقصد عىل رشط األمن ،وإنام خيتلف احلكم بالنسبة للعدالة ،وال خيفى أن
والتنزه عن الرذائل وسفاسف األمور ،فإذا كان يقتحم األخطار من
العدالة مدارها عىل حفظ املروءة
ّ
قادحا يف العدالة،
ذلك
كان
املال،
بزيادة
أو
بالنظر
م
ع
كالتن
التحسينات
السفر املذكور ملجرد الزيادة يف
ً
ّ
حمر ًما ،وأما إذا كان السفر املذكور لغرض صحيح ولو لتجارة حمتاج إليها له خاصة أو لغريه،
وإن مل يكن ّ
صحح النية وأخلصها التي هي
مباحا ال يسقط العدالة ً
أيضا ،بل له األجر األخروي إذا ّ
فهو مع كونه ً
أساس العبادة ...مالح ًظا أن األمن الذي هو رشط اجلواز ،ال خيتص بأرض غري اإلسالم بل هو رشط
أيضا -يف أي أرض ولو كانت إسالمية.ً
ومستحرضا بعض القواعد الفقهية واألصولية
األمن
مسألة
ا
متجاوز
اخلامس
بريم
الشيخ
جيتهد
ثم
ً
ً
نظرا
الراهن
الواقع
يف
حضور
هلا
يعد
ليقرر أن القضية املطروحة من قبل الفقهاء القدامى مل
ً
واملقاصدية ّ
لتغري األوضاع العائلية بشكل جذري ،إذ إن «أهل األرض اآلن خمتلفو الصفات واألحوال بعد صعود
قوى دولية جديدة غيرّ ت من خريطة املسالك واملاملك بنظم ودساتري متطورة مدعومة بقوة حربية هائلة
فرضت األمن يف دوهلا أو يف األقطار التي هتيمن عليها» .املصدر نفسه ،ص .16
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الثانية :وتتع ّلق بندرة اإلنتاج اإلسالمي حول دار احلرب سواء يف كتب التاريخ أم
غريها ،واملادة املتو ّفرة عند املسلمني عن أوروبا قبل القرن السادس عرش ،هي مادة هزيلة
مستقاة من أفواه الرجال ،وحتى االعتامد عىل ما كتبه األوروبيون عن أنفسهم ،يف هذه
النصوص هو من اهلزالة بمكان ،ال يعود ذلك إىل جهل مثقفي اإلسالم باللغات األجنبية
وحسب ،بل إىل موقف مبدئي من الثقافة غري اإلسالمية(((.

بيد أن هذه املحدودية يف السفر إىل «دار الكفر» وإنتاج الفكر عن أوروبا رسعان ما
حتولاً
كبريا يف العامل العثامين مع بداية القرن الثامن عرش ،عندما وعى العثامنيون
ستعرف ّ
ً
بخطر اتساع اهلوة بينهم وبني أوروبا ،فقد أصبح من الالزم معرفة ما جيري يف هذا الغرب
خطرا عىل وجود الدولة العثامنية واإلسالم ،مستشعرين بدايات
الذي أضحى يشكّل
ً
حدوث جتاوز حضاري من طرف «دار الكفر».

 -1سفارة حممد أفندي

يبدو أن أول من عرب عن بداية تشكل وعي عثامين بحدوث جتاوز حضاري أورويب
للمجتمعات اإلسالمية ،هو السفري حممد أفندي جلبي ،الذي أوفده السلطان أمحد الثالث
إىل باريس عام 1720م للتعرف إىل املؤسسات الفرنسية وطبيعة عملها ،وما يمكن اكتسابه
أو أخذه عنها .وقد استطاع أن يعد
مفصلة عن أوروبا
تقريرا مسه ًبا يف ذلك ،قدّ م فيه صورة ّ
ً
(((1
احلديثة ،جعلت السلطان يشغف بنمط العيش الفرنيس ويندفع للتقليد .

كانت مهمة أفندي متعدّ دة الغايات ،فباإلضافة إىل محله طلب ترخيص السلطان
العثامين أمحد الثالث (1730-1703م) إىل امللك الفرنيس لرتميم قبة سان سيبيلكر ،عىل
أيضا -إىلاعتبار أن ملك فرنسا يعترب حامي مسيحيي الرشق ،كان حممد أفندي يسعى
ً
تدارس مسألة األخطار القرصانية املالطية عىل السفن العثامنية العابرة للبحر األبيض
املتوسط ،كام أن السفارة كانت هتدف إىل توثيق الصالت مع فرنسا لتطويق األخطار التي
كان يامرسها اهلابسبوغ( ((1عىل الدولة العثامنية.
وإىل جانب هذه املهام عهد الصدر األعظم إبراهيم باشا إىل السفري حممد أفندي

((( عبد الرحيم بنحادة ،بني الرحلة السفارية والتقرير الدبلومايس السفارتنامه العثامنية ،أعامل ندوة :التاريخ
والدبلوماسية قضايا املصطلح واملنهج ،تنسيق :عبد املجيد لقدوري ،الرباط :منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم  ،105الدار البيضاء :مطبعة النجاح اجلديدة ،الطبعة
األوىل2003 ،م ،ص .103
( ((1خالد زيادة ،تطور النظرة اإلسالمية إىل أوروبا ،ص .53
( ((1يطلق هذا املصطلح تارخي ًّيا عىل دولة النمسا.
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معمقة لوسائل التحضرّ والرتبية وكتابة تقرير
بمهمة زيارة القالع واملعامل والقيام بدراسة ّ
عن تلك التي يمكن أن تطبق يف تركيا(.((1

للتحري ومعرفة حقيقة الغرب من
يعترب كتاب حممد أفندي( ((1أول املحاوالت
ّ
وجيسد مدى تأ ّثر النخبة العثامنية بأوروبا .وظهرت إىل حد اآلن
مث ّقف عثامين ،كام يشخص ّ
مخس طبعات منه( ،((1وهذا يد ُّلنا بال شك عىل مدى االهتامم بالكتاب وموضوعه الذي
احتواه.

لقد كان لسفارة حممد أفندي إىل باريس دور كبري يف نقل صورة التقدُّ م األورويب إىل
انصب اهتامم الطبقة احلاكمة العثامنية
النخبة العاملة واحلاكمة م ًعا يف إستانبول العثامنية ،وقد
َّ
التي استمعت إليه عىل مسألتني :التنظيم العسكري وتطور األسلحة من ناحية ،والتقدُّ م
العمراين من ناحية أخرى.

مر هبا قبل وصوله إىل باريس ،مثل
يقدّ م حممد أفندي يف كتابه وص ًفا ملدن فرنسا التي َّ
تولوز الكبرية جدًّ ا واملعروفة ،بواتيه بقلعتها اخلربة ،وأورليان التي هي من أمجل ديار فرنسا.

مشريا إليها
يالحظ السفري حممد أفندي العادات والعالقات بني الرجال والنساء
ً
بقوله« :يف فرنسا َي ُك ُّن الرجال الكثري من االحرتام للنساء؛ بحيث إن النساء يفعلن ما شئن
وأوامرهن تُطاع يف كل مكان ،أو قد قيل :إن فرنسا هي جنتهن ،ألهنن يعشن منعتقات من
كل تعب ،وإذا رغبن يف يشء حصلن عليه بسهولة»(.((1

لكن أهم من هذه املالحظات التي يذكرها ،وصفه للقوة العسكرية وللتنظيم
هتمه أكثر من أي يشء آخر ،أما القوة العسكرية الفرنسية فقد
العمراين ،وهي األمور التي ُّ
خصها بعدة أوصاف متنوعة« .ينبغي أن أقول بأنني رأيت فر ًقا مجيلة جدًّ ا ورائعة جدًّ ا
َّ
وقوية جدًّ ا».
أما بخصوص التنظيم العمراين فيسهب يف وصف القصور امللكية كفرساي وماريل

( ((1عبد الرحيم بنحادة ،بني الرحلة السفارية والتقرير الدبلومايس ،..مصدر سابق ،ص .109

(13) Relation de l’ambassade de mehemet effendi à la cour de France en 1720.à paris
1757.

( ((1طبع مرتني ضمن تاريخ راشد يف 1740م و  ،1865ثم طبع مستقلاًّ يف  1866و  ،1899وقام عيل
سعاوي بطبعه يف باريس عام 1873م.
( ((1أمحد بشار أوجاق ،الدولة العثامنية تاريخ وحضارة ..دراسة أولية عن احلياة الفكرية خالل عهد
التغريب ،إرشاف وتقديم :إكامل الدين إحسان أوغيل ،ترمجة :سعيد سعداوي ،إستانبول :مركز األبحاث
للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية1999 ،م ،ص .268
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وسانكلو وغريها ،كام حتدّ ث عن التقدُّ م العلمي فيتحدّ ث عن املانيفكتورات ومن بينها
مانيفكتورة لصنع القامش فيها  550عاملاً  ،وأخرى لصنع الزجاج ،يعمل فيها ألف عامل،
ويتحدّ ث عن زيارته للمرصد الذي أمر ببنائه لويس الرابع عرش ،وأرشف عليه الفلكي
اإليطايل كاسيني ،يقول حممد أفندي« :يوجد برج كبري من احلجر بعلو ثالثة طوابق يف كل
منها عدد من الفرق مليئة بآالت ال حتىص ،واحدة خاصة بالفلك ورصد النجوم ،وغريها
لتسهيل األعامل وملعرفة القمر اجلديد ولرفع املاء من أسفل إىل أعىل ،وأشياء أخرى مدهشة
وعجيبة»(.((1

إن الطريقة التي يتّبعها حممد أفندي يف كتابته لتقريره ،هي يف عقد مقارنات بني
مشاهداته يف باريس وفرنسا عامة ،وبني ما يامثلها يف إستانبول ،إننا إزاء عاملني خمتلفني،
وهذا ما كان السفري مقتن ًعا به اقتنا ًعا تا ًّما.

مفصلة ودقيقة عن العمران يف باريس بصفة
والواقع أن تقرير السفري نقل صورة ّ
مهة السلطان ووزيره لتقليد بناء القصور
عامة،
ً
وخصوصا ما يتع ّلق ببناء القصور« ،فنشطت ّ
الفرنسية خارج إستانبول ،وامليل إىل حياة الرتف ،مما جلب سنة  1730هناية عهده بعد ثورة
احتجاج قامت هبا العامة يف العاصمة»(.((1

مستشعرا ،ومعه النخبة
والتطور العسكري واالقتصادي بأوروبا
كام أبرز التقدُّ م
ُّ
ً
العثامنية ،بدايات حصول جتاوز حضاري أورويب.

من أبرز نتائج سفارة حممد أفندي وامتداداهتا إىل باريس إدخال املطبعة إىل إستانبول،
والتي ستكون أول مطبعة يف العامل اإلسالمي ،ومل يكن افتتاح املطبعة باألمر السهل ،فقد
استلزم سلسلة من التحضريات إلقناع املسؤولني ،ومن بينهم شيخ اإلسالم وعلامء الدين
بفائدة إقامة مطبعة يف البالد اإلسالمية .فكتب إبراهيم متفرقة( ((1عام 1726م رسالة
بعنوان« :وسيلة الطباعة» ،وعينّ إلدارة أعامل املطبعة ،إبراهيم متفرقة نفسه ،والذي كان
وخصوصا يف
شخصية متعدّ دة املواهب ،هلا أثر هام يف النصف األول من القرن الثامن عرش
ً
( ((1املرجع نفسه ،ص .269
( ((1سيار مجيل ،تكوين العرب احلديث ،عامن :دار الرشوق للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل1997 ،م ،ص
.334
( ((1إبراهيم متفرقة ،تويف سنة 1745م ،هنغاري األصل ،وفد إىل الدولة العثامنية يف س ّن العرشين ،بعد أن
اعتنق اإلسالم وأ َّلف رسالة فيه بعنوان« :الرسالة اإلسالمية» ،واضطلع بعدة مهام دبلوماسية بام يف ذلك
املفاوضات مع النمسا وروسيا ،كام اقرتن اسمه باألفكار واملشاريع اإلصالحية العثامنية املهمة يف مطلع
القرن الثامن عرش.
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جمال الدعوة إىل التحديث واالنفتاح عىل أوروبا.

مكون من  96صفحة من تأليف إبراهيم متفرقة
ومن بني أبرز كتب املطبعة كتاب ّ
نفسه ،أما اسم الكتاب فهو «أصول احلكم يف نظام األمم» أصدره عام 1731م .وأهم
األفكار الواردة فيه ،نقلاً عن جمموعة من الكتابات التي َّأرخت للدولة العثامنية يف القرن
الثامن عرش ،هي:
أ  -احلاجة إىل احلكومة القوية.
امللحة إىل القضاء عىل غرار الدول املؤسسة عىل القانون الطبيعي.
ب -احلاجة َّ
ت -احلاجة إىل القوة املسلحة لسالمة وحفظ الدول.
ث -رضورة معرفة العلم اجلغرايف خلوض املعارك وكسبها وإعداد اخلرائط
واألطالس يف سبيل ذلك.
ج -بيان النظام العسكري األورويب املسيحي.

وعليه ،فقد استأثر اجلانب العسكري يف كتاب إبراهيم متفرقة باهتامم كبري ،وال غرو
يف ذلك ،فكتابه جاء يف ظرفية تارخيية صعبة ،بعد اهلزائم العسكرية التي ُمنيت هبا الدولة
العثامنية أمام اجليوش األوروبية ،فهو يشدّ د يف كل صفحات كتابه عىل هذه الناحية ،أو
واملتفرعة عنها.
النواحي املتّصلة هبا
ّ
وحتت عنوان( :بيان احتياج الدول يف بيان أحكام دولتهم وبقاء نظام أحواهلم إىل
ترتيب عساكرهم) يقول إبراهيم متفرقة« :إن ً
مأمورا
جيشا مرتب ًطا بخدمة األمري والدولة،
ً
ومن ّظماً بالوسائل اجليدة وقوانني احلرب ومد ّعماً بكل األسلحة الدفاعية واهلجومية ،هو
سبب رئيس لقوة الدولة ومصدر كل تقدّ م وحاف ًظا للملكية»(.((1

لذا يمكننا أن نعترب كتاب إبراهيم متفرقة حماولة فكرية جا َّدة لفتت االنتباه إىل
التطورات التي حلقت بالعامل يف جماالت متعددة ،وتوضيح موقع الدولة العثامنية من ذلك
التطور.
لقد ن َّبه إبراهيم متفرقة يف كتابه إىل ظهور عامل جديد متطور يف أوروبا ،جديد يف رقعته
اجلغرافية املتسع باستمرار يف تقنياته العسكرية واالقتصادية ويف ممارساته السياسة ،وحتى
يف مناظراته الدينية .وأشار إىل ذلك بقوله« :أشد ما دفعني إىل هذا الذي فوق طاقتي وأبعد
منخفضا جدًّ ا عن املسلمني
من حدود عقيل ،هو هذا الشعب املسيحي النجس( ،((2إذ كان
ً

( ((1خالد زيادة ،تطور النظرة اإلسالمية إىل أوروبا ،مرجع سابق ،ص .53
( ((2يقصد األوروبيني مقارنة مع املسلمني.
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أيضا ...لكن منذ بضع سنني انترشوا
يف العدد وطبيعة جسمه وعقله ،وهو من جنس بائس ً
يف كافة أرجاء العامل ،فلم يسيطروا عىل بعض املقاطعات فحسب ،بل انترصوا مرات عديدة
عىل اجليوش العثامنية»(.((2

وعلل تلك االنتصارات بـ«تطوير املبادئ والقواعد املبتكرة منذ وقت قصري،
واملستخدمة يف جيش امللوك واألمم املسيحية ،والتي جهزت ّ
مؤخ ًرا بملتقات [كذا] جديدة
خمتلفة متا ًما عن القديمة ،وجمهزة بآالت وأسلحة جديدة ،مما جيعل القواعد واحلصون
القديمة عديمة اجلدوى»(.((2

بمهمة ونشاط األوروبيني قائلاً « :هذه الشعوب املستفيدة
املتكرر
كام أظهر إعجابه
ّ
ّ
دائماً من تكاسل املسلمني وعدم اهتامماهتم بمعرفة أعدائهم املقرتبني أكثر من حدودنا»(.((2
متفرقة بني فساد دين األوروبيني املسيحي ،وبني فعالية العلوم الصادرة
م ّيز إبراهيم ّ
عنهم وعن جتارهبم احلديثة وتوظيفهم للعقل ،ويرى إبراهيم متفرقة أن كفر األوروبيني مل
يمنعهم من بلوغ مرتبة أعىل من القوة والتقدّ م الذي بلغه املؤمنون واملسلمون ،ومن ثم يعد
كتاب «أصول احلكم يف نظام األمم» أول حماولة نظرية تطرح مسألة االقتباس واالستفادة
من علوم أوروبا العسكرية واإلدارية ،ورضورة اكتساب التقنيات احلديثة.

كام انتقد العقلية العثامنية اجلامدة واملغلقة ،وقارن بني حرمان األوروبيني من مصدر
الوحي واإلهلام ،لكنهم عملوا من أجل بناء حياهتم ،واخرتعوا النظريات القتالية التي
مكنتهم من هزيمة العثامنيني باالعتامد عىل العقل.
فمن الواضح إذن أن يف كالم إبراهيم متفرقة دعوة ضمنية لألخذ بالتقنية الغربية،
وع ًيا منه بحدة الفارق احلضاري واختالل موازين القوة لصالح أوروبا ،وبالقوة العسكرية
التي أضحى الغرب يمتلكها.

أيضا ،اقرتاحه عىل السلطان
ومن أفكار إبراهيم باشا ،التي أخذت طريقها إىل التنفيذ ً
العثامين أمحد الثالث إصالح اجليش وتطويره ،واالستفادة من خربات ضباط أوروبيني(،((2
هذه الفكرة التي جتسمت وترمجت يف عهد السلطان حممود األول (1745 - 1730م)
( ((2نفس املرجع ،ص .54
( ((2نفس املرجع ،ص .63
( ((2خالد زيادة ،املسلمون واحلداثة األوروبية ،القاهرة :رؤية للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل2010 ،م،
ص .64
( ((2سيار مجيل ،تكوين العرب احلديث ،مرجع سابق ،ص .336
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حيث وقع انتداب ضباط فرنسيني ،مثل الكونت دو بونفال ،الذي اعتنق اإلسالم ومحل
اسم أمحد اخلومباراجي ،فكان أول خبري أجبني يعهد إليه بمهمة التحديث .وأنشأ مدرسة
للمهندسني ،كانت تسمى «هندسة خانه» ،لتخريج فنيني يف املدفعية سنة 1734م ،وقد
أغلقت هذه املدرسة حتت ضغط العلامء وجيش اإلنكشارية( ((2سنة 1750م.

 -2سفاريت حممد درويش وأمحد رسمي أفندي يف عهد السلطان مصطفى الثالث

يبدو أن العثامنيني تف ّطنوا لرضورة «التحيني» أي متابعة نسق التطور يف الغرب،
وذلك بتدبري السلطان مصطفى عثامن الثالث (1773-1757م) ،ملجموعة من السفارات
إىل أوروبا ،حيث بعث حممد درويش أفندي إىل بطرسبورغ سنة 1757م .ويمكننا أن
مزدوجا :إعالم اإلمرباطورية بصعود سلطان جديد ،وحماولة حتسني
نقدر أن هدفها كان
ً
العالقات مع الروس ،لكنه يف تقريره ال يتحدث عن هذه املسائل ،وإنام يسرتسل يف عرض
مشاهداته فقط ،ويمكن تلخيص اهتامماته يف ثالث مسائل ،احلياة االجتامعية والعمران
والتقدم العسكري.
أما احلياة االجتامعية فقد لفتت انتباهه حرية االختالط بني النساء والرجال
واحلفالت الراقصة التي تقام يف قرص اإلمرباطورة .وبالنسبة للعمران ،الحظ عىل سبيل
املثال أن «املكان الذي تقوم فيه بطرسبورغ كان من ُ
ومياها ،وقد رأى القيرص
قبل غابات
ً
وردمت املستنقعات،
بطرس أن هذا املكان مالئم جدًّ ا فبنى فيه املدينة ،فاختفت الغابات ُ
وسقفت بالقرميد أو بالصفائح ،وغري بعيد عن النهر
ورفعت البيوت عىل ضفاف النهر ُ
ُ
املخصصة خلدمة اإلمرباطورية والعامة ،وبام أن هنر النيفا
توجد ترسانة تُبنى فيها السفن
ّ
ختصص
يتّصل ببحر البلطيق ،فهذه املدينة ال
ُّ
تكف عند تقديم مشهد قالع السفن التي ّ
للبلدان املجاورة»(.((2

أما الناحية العسكرية ،فتتجىل يف وصفه للرتسانات « ...ويف اليوم التايل زار السفري
مخسا وعرشين سفينة حربية ،وقد سأل السفري األشخاص الذين أحاطوا
الرتسانة وشاهد ً

خاصا هلم ثكناهتم العسكرية وشاراهتم
ًّ
( ((2اإلنكشارية :طائفة عسكرية من املشاة العثامنيني شكّلوا تنظيماً
ورتبهم وامتيازاهتم ،وكانوا أقوى فرق اجليش العثامين وأكثرها نفو ًذا .ال يعرف عىل وجه الدقة وقت
ظهور هذه الفرقة ،وقد أرجعه بعض املؤرخني إىل عهد السلطان العثامين أورخان األول سنة 1324م،
اعتام ًدا عىل ما كان يسمى بـ«رضيبة الغلامن» ،التي كانت تقيض بأخذ عدد معني من أبناء البلدان املفتوحة
يف شبه جزيرة البلقان كرضيبة.
( ((2برنارد لويس ،اكتشاف املسلمني ألوروبا ،ترمجة وحتقيق :ماهر عبد القادر ،املكتبة األكاديمية ،القاهرة،
الطبعة األوىل1996 ،م ،ص .148
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به ،أين تستخدم هذه السفن؟ فأجابوا :يف بحر البلطيق أولاً  .ومن هنا متخر املحيط لتدريب
جيشنا يف الفن البحري»(.((2

كام قدّ م حممد درويش أفندي الذي سيزور بطرسبورغ مرة أخرى عام 1774م،
فكرة عن التحديث الرويس يف عهد كاثرين الثانية ،والتقدّ م الذي أحرزته يف منتصف القرن
الثامن عرش.

كام بعث مصطفى الثالث أمحد رسمي أفندي(1785-1700( ((2م) إىل فيينا إلخبار
قائدها بصعود سلطان جديد إىل عرش بني عثامن ،وبمجرد عودته أرسل إىل برلني سنة
املتخصص يف املجاالت
1763م .ومنه نستشف أن أمحد رسمي أفندي كان الدبلومايس
ّ
الرشقية ألوروبا.
وباملناسبتني كتب تقريرين سفاريني أحاطهام بعناية فائقة ،وهاتان التجربتان مها ما
جعلتا أمحد رسمي أفندي ملماًّ بالقضايا األوروبية إىل درجة أنه أ َّلف يف األوضاع األوروبية
كتا ًبا بعنوان« :خالصة االعتبار»( ((2يتحدّ ث فيه عن احلرب يف البلقان.

ويف هذا الكتاب الذي هو أكرب من جمرد عرض لألحداث ،حياول أمحد رسمي أن
يرشح ويفرس أسباب صعود روسيا إىل مرسح التاريخ يف الوقت نفسه الذي تدهورت فيه
القوة العثامنية ،وضعف احلضور العثامين ،ويف كتابه الذي هو نوع من التحليل التارخيي ينتقد
أمحد رسمي جهل وتكبرّ املحافظني العثامنيني ،ويعتربهم املسؤولني عن اندالع احلرب وعن
أيضا ،وكان أمحد رسمي هو أول من تعرض بالنقد لألسطورة العثامنية القائلة بأن
خسارهتا ً
األتراك قد رصدوا هلزيمة املسيحيني بغض النظر عن عددهم وقوته.

توصل إليها فإهنا تسمح بالبحث عن قيم جديدة خارج النظرة
أما النتائج التي ّ
تفهم أكثر عقالنية لألحداث ،فقد أشار إىل أن القوة العثامنية قد
الدينية ،والتي تؤدي إىل ُّ
تالشت ومل يعد من املمكن جماهبة الدولة الروسية التي متلك ثروات مادية هائلة ،وإمكانات
( ((2املرجعر نفسه ،ص .150
( ((2ولد أمحد رسمي أفندي ،يف ريسمون يف جزيرة كريت يف حدود سنة 1700م ،وغادرها نحو إستانبول
التي استقر هبا يف سنة 1733م ،وهبا أكمل تكوينه العلمي ،تقلد مناصب عديدة يف مدن خمتلفة قبل أن
يوفد إىل فيينا يف مهمة سفارية سنة  ،1757وقد ساهم أمحد رسمي أفندي من خالل رحلتيه يف كتابة
الرتاجم فكتب «حديقة الرؤساء» يف سنة  ،1744ترجم فيها حلوايل َ 64ع َلماً  .كام ساهم يف كتابة الوفيات،
وخصص كتا ًبا لوفيات األعيان ،رجالاً ونسا ًء يف إستانبول .انظر :عبد الرحيم بنحادة ،بني الرحلة
ّ
السفارية والتقرير الدبلومايس ،..مرجع سابق ،ص .112
( ((2خمطوط يف املكتبة الوطنية يف باريس ،رقم.1180 :
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قوية يف املجال العسكري(.((3

وخيلص إىل رضورة اتّباع سياسة تسامح جتاه األمم غري املسلمة ،ويرى أن االختيارات
السياسية ينبغي أن تتخذ بعيدً ا عن احلامس الديني ،ويدعو هنا إىل اعتامد الطرائق املعروفة
يف الدولة غري املسلمة(.((3

فمع أمحد رسمي أفندي توضح لنا أن تبدُّ لاً عمي ًقا قد طرأ عىل النظرة التقليدية
اإلسالمية إىل أوروبا .إذ إن العامل مل يعد مقسو ًما إىل «دار حرب» و«دار إسالم» بقدر ما هو
مقسوم إىل عامل قوي وعامل يتأكد ضعفه .لذا طرحت املشاريع اإلصالحية من طرف النخب
العثامنية مؤكدة عىل رضورة االقتباس والتفاعل احلضاري مع املجتمعات الغربية.

امتدا ًدا لسفارة أمحد أفندي ،رشع مصطفى الثالث يف حركة اإلصالح العسكري
عىل النموذج األورويب عاملاً بنصائح سفريه أمحد أفندي ،حيث استعان السلطان بعدد
من اخلرباء والضباط األوروبيني لتدريب فرقة املدفعية ،وكان يف مقدمتهم الفرنيس دي
توت( ،((3وقد فتح استخدام هذا األخري «نافذة واسعة لدخول املؤثرات األوروبية إىل
داخل إستانبول ،وكان جمرد استخدامه مع معاونيه من الضباط داللة عىل تبدل النظر إىل
مسيحيي أوروبا ،فالبارون دو توت كان أول مسيحي ،دون أن يدخل يف اإلسالم ،يستخدم
يف جمال حساس»(.((3

 -3سفارة مصطفى أفندي يف عهد سليم الثالث

يف عهد سليم الثالث (1222-1204هـ) (1807 -1789م) ،أرسلت رحلة
تقريرا من
سفارية مهمة عىل رأسها مصطفى أفندي إىل فيينا ،عاصمة النمسا ،والذي أنجز
ً

قوهتا العسكرية من احتالل إقليمي األفالق والبغدان ،كام نجحت يف
( ((3متكّنت الدولة الروسية بفضل ّ
اقتحام بالد القرم والسيطرة عليها ،وذلك عام 1771م .انظر :أمحد إسامعيل ياغي ،املرجع السابق ،ص
.122
( ((3أوجاق ،املرجع السابق ،ص.268
( ((3دي توت جمري األصل ،عمل ضاب ًطا يف اجليش الفرنيس ،وفد إىل اآلستانة يف عام  ،1755لتع ّلم اللغة
الرتكية ،ثم عمل ملا يقرب من عرش سنوات مبعو ًثا للسفارة الفرنسية يف شتى أنحاء املرشق .ع ّينه مصطفى
مستشارا لإلصالحات العسكرية ،وظل يواصل عمله حتى عام  ،1776ومن األعامل اهلامة
الثالث
ً
التي أنجزها دي توت إنشاؤه يف عام  ،1774فرقة جديدة للمدفعية رسيعة الطلقات تضم  250جند ًّيا
وضاب ًطا ،كام قام بتدريب الفرقة عىل أساليب استعامل املدفعية احلديثة ،كام بنى مصن ًعا هلذه املدافع ،وأنشأ
مدرسة للرياضيات احلديثة .أمحد ،عبد الرحيم مصطفى ،أصول التاريخ العثامين ،القاهرة :دار الرشوق،
الطبعة األوىل1982 ،م ،صص .172- 171
( ((3خالد زيادة ،املسلمون واحلداثة األوروبية ،مرجع سابق ،ص .36
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تضمن برناجمًا لإلصالح ،يقوم عىل استلهام األنظمة احلديثة املعروفة
مخسامئة صفحة ،وقد ّ
يف أوروبا.

إن التقدُّ م التقني الذي انشغل به السفري حممد أفندي ،هو نفسه الذي ركّز عليه
مصطفى أفندي ،الذي ترك وص ًفا دقي ًقا ألكاديمية لندن ،كام زار مرصد فيينا ،وحرض
التجارب األوىل للكهرباء ،كام حرض التجارب األوىل للتصوير يف العاصمة النمساوية.
وكانت الطريقة التي وصف هبا هذه التقنيات دقيقة جدًّ ا تعبرّ عن الرغبة يف معرفة كيفية
التوصل إليها ،وقد بدت هذه الرغبة يف كثرة األسئلة التي كان يطرحها أعضاء الوفد العثامين
كلام قدمت إليهم هذه التقنيات(.((3

امتدا ًدا هلذه السفارة ،التي ركّزت عىل التجاوز العلمي األورويب للمجتمعات
اإلسالمية ،ونتيجة لتشكُّل هذا الوعي لدى النخبة العثامنية العاملة واحلاكمة م ًعا ،والتي
تفوق أوروبا يف املجاالت العسكرية والتقنية ،آمن السلطان سليم
كانت تنظر بأسى إىل ُّ
الثالث برضورة اإلصالح واالستفادة من التجربة الغربية األوروبية.

ضم يف تشكيلته
جملسا استشار ًّيا َّ
ولتنفيذ سياسته اإلصالحية شكَّل سليم الثالث ً
عد ًدا من أفراد النخبة العاملة ،ممن أدرك منهم حدّ ة الفارق وخطورة التحوالت والتغريات
يف موازين القوة ،ملناقشة اإلجراءات اإلصالحية يف الدولة وكيفية تنفيذها بعيدً ا عن مراقبة
العلامء املعارضني للتغيري وقوات اإلنكشارية ،وكان يطالبهم دو ًما بإعداد برامج وأفكار
وتقديم مقرتحات(.((3

وعىل الرغم من معارضة اإلنكشارية ،كان السلطان مؤمنًا بحركته اإلصالحية التي
شملت جماالت متعددة يف مقدمتها اإلصالح العسكري ،حيث اجته لتطوير سالح املدفعية
وإصالح نظمها ،واستخدام اخلرباء األجانب من دول خمتلفة ،ويف مقدمتها فرنسا.

اهتم السلطان بإنشاء املدارس واملعاهد التعليمية ،عملاً بنصائح ومقرتحات
كام َّ
سفريه مصطفى أفندي ،فأعاد تنظيم مدرسة اهلندسة حتت إدارة فرنسية وإنجليزية ،تدرس
فيها املواد العلمية كاحلساب واهلندسة واجلغرافيا واجلرب وحساب املثلثات ،كام كانت
تدرس فيها مواد التاريخ واللغات ،وذلك وعيا من السلطان سليم الثالث بأمهية هذه
العلوم يف اللحاق بأوروبا واخلروج من املأزق احلضاري الذي هتاوت فيه الدولة العثامنية.

( ((3املرجع نفسه ،ص.37
( ((3عبد الرحيم مصطفى أمحد ،املرجع السابق ،ص .177
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رواد اإلصالح يف فرتة سليم الثالث،
ويف هذا الصدد حيدّ ثنا سيد مصطفى( ((3أحد ّ
عن هذه اخلطوات اإلصالحية والصعوبات التي واجهتها ،وموقف العامة السلبي وغري
املتجاوب قائلاً « :بدأنا بالعمل بني اجلمهور ،وكانت هي املرة األوىل التي يسمع فيها الناس
دروسا عامة يف الرياضيات ،ورأوا فيها أعاملاً هندسية يف املأل ،لكن
اجلهلة يف إستانبول
ً
صوت العجز واجلهل ارتفع من كل اجلهات ،فقد أرهقونا واضطهدونا تقري ًبا ،وكانوا
يرصخون قائلني :ملاذا تضعون هذه اخلطوط عىل الورق ،وما هي الفائدة التي تعتقدون أنكم
ستجنوهنا؟ احلرب ال تصنع بالربكار واخلطوط ،وألف عبارة مشاهبة أرادوا هبا إذاللنا»(.((3

غري أن سليم الثالث مل يلبث أن صادف متاعب وعقبات كثرية يف بالده ،إذ انضم
العلامء والفقهاء العثامنيون إىل مجاعة اإلنكشارية يف معارضة النظام اجلديد ،وكان العلامء
املعارضون يرون أن كل ما يرد من النصارى مضاد لإلسالم ،وكانوا ير ّددون احلديث
الرشيف« :كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار»( .((3كام أن االقتباس يف
نظرهم من املخالف هو تش ُّبه هبم مر ّددين احلديث الرشيف «من تش َّبه بقوم فهو منهم»(.((3
وقد أ ّثرت هذه األقوال وغريها يف عقول الناس« ،وانفسح املجال لدسائس
ومؤامرات الوصوليني من رجال الدولة ،وانتهى األمر بأن ثار اإلنكشارية عام (-1806
1221هـ) وحارصوا قرص السلطان وأرغموه عىل إلغاء «النظام اجلديد» وإعدام مؤيديه
ِ
يكتف
من رجال الدولة ،كام أرغموا الفرق اجلديدة عىل االنسحاب إىل آسيا الصغرى ،ومل
اإلنكشارية بذلك ،بل استصدروا فتوى من شيخ اإلسالم بوجوب عزل السلطان ،وعزلوه
بالفعل يف عام (1222 - 1807هـ) حتى ال يرتكوا له فرصة إحياء النظام اجلديد»(.((4
هكذا نالحظ مع الرحالت السفارية إىل أوروبا يف القرن الثامن عرش ،حصول تطور
يف معرفة العثامنيني ألوروبا ،نتيجة لالتصاالت املبارشة والرصاعات املتعاقبة ،كام اتّضح لنا

مدر ًسا
( ((3سيد مصطفى ،ولد بإستانبول ،ومال إىل دراسة العلوم والرياضيات منذ صغره ،اشتغل ّ
للرياضيات يف مدرسة اهلندسة ،كام أرشف عىل تعليم القوات اجلديدة التي أنشأها سليم الثالث.
( ((3خالد زيادة ،اإلصالح العثامين يف القرن الثامن عرش ..نقد حالة الفن العسكري واهلندسة والعلوم يف
القسطنطينية ،بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل ،1979 ،ص .59
( ((3أخرجه أبو داود يف سننه ،واحلاكم يف املستدرك من حديث العرباض بن سارية ،دون ذكر «وكل ضاللة
يف النار».
( ((3أخرجه أبو داود يف سننه ،وابن حبان يف بلوغ املرام عن عبداهلل بن عمر ،والطرباين يف املعجم األوسط
وصححه األلباين يف صحيح اجلامع.
عن حذيفة بن اليامن،
ّ
( ((4رجب حراز ،الدولة العثامنية وشبه جزيرة العرب ،القاهرة :جامعة الدول العربية ،الطبعة األوىل،
1970م ،ص.714
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أن تبدُّ لاً عمي ًقا قد طرأ عىل النظرة التقليدية اإلسالمية إىل أوروبا.

حق لنا
وإذا علمنا أن البلدان العربية كانت يف هذه الفرتة تابعة للدولة العثامنيةَّ ،
التساؤل عن الصدى الذي يمكن أن تكون قد خ َّلفته هذه املحاوالت الفكرية للنخبة
العثامنية يف أرجاء الدولة العثامنية والواليات العربية التابعة هلا.

هل هناك قرائن تارخيية تدل عىل وجود تواصل فكري أو ثقايف أو سيايس سمح
بنقل األفكار األساسية الواردة يف التقارير السفارية العثامنية إىل الواليات العربية ،لت ّطلع
عليها النخبة العربية قبل االصطدام العسكري واحلضاري مع أوروبا من خالل حدث
رواد أدب الرحلة العربية خاصة عىل
احلملة الفرنسية عىل مرص سنة 1798م؟ هل ا ّطلع ّ
هذه التقارير واستفادوا منها يف كتابة نصوصهم الرحلية!

ملف :التجديد الديني والحضاري ..وسؤال التسامح
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الدكتور حممد الناصري*

ﷺ عىل سبيل التقديم

والتنوع يكون التعايش عىل أساس التسامح والتعدّ دية
يف أجواء االختالف
ّ
هو احلل الكفيل بتجنُّب مشاكل الرصاع والتضارب يف الرؤى واألفكار واملعتقدات
بشتى ألواهنا .وال يعني التعايش القبول بنسق واحد من التفكري والسلوك ،وصهر
اجلميع يف بوتقة واحدة ،كام ال يعني التنازل عن احلق أو توزيعه عىل املتعايشني
بنسب متساوية ،بل يعني أن حيتفظ كل طرف بوضعه اخلاص ،ويامرس نشاطه
الديني أو املذهبي أو الفكري أو السيايس ،..يف إطار احلقوق واحلريات العامة التي
يكفلها املجتمع بمضامينها املتوازنة واملرشدة ،والتي ال تسمح ألي طرف بسلب
حقوق اآلخرين أو اإلخالل بأمن املجتمع ،مهام بلغت قوة هذا الطرف عد ًدا وعدةً.
ونجد جت ّليات كل هذا يف ترشيعات اإلسالم ،التي تقتيض أن يتعايش الناس
يف أمن وسالم عىل أساس التسامح والكرامة اإلنسانية واملساواة البرشية واحلرية
والعدل والرمحة عرب األزمان واألجيال ،ويف كل مكان ،كام تقتيض أن تكون
ترشيعاته وأحكامه مطلقة ال ختتص بقوم دون غريهم ،أو بأهل أرض دون سواهم،
* أستاذ الفكر اإلسالمي ،جامعة السلطان موالي سليامن ،املغرب.
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عىل اختالف أجناسهم ولغاهتم وألواهنم وأدياهنم ،..سواء كانوا يف الرشق أم يف الغرب.

نخصصه ليهود املغرب وعالقاهتم باملسلمني ،من خالل دراسة
يأيت مقالنا هذا الذي ّ
أوضاع اليهود يف املغرب ،ومعرفة أوضاعهم االجتامعية واالقتصادية وحياهتم العامة،
إلثبات معطى أساس ًّيا يتم ّثل يف أن هيود املغرب عاشوا منذ الفتح اإلسالمي للمغرب يف ظل
السامحة والسالم ،ويف ظل أجواء من احلريات الدينية والثقافية والسياسية واالقتصادية،
وال سيام حرية العمل والنقل واإلقامة ،األمر الذي تتجسد معه الصورة املثىل للتسامح
الديني بني املسلمني وغريهم عرب األزمان واألجيال ،ويعطي الدليل صد ًقا وح ًّقا عىل عاملية
اإلسالم ،وواقعية أحكامه ،وصحة اتصاف ترشيعاته بالشمول واإلطالق والثبات.

ورغم طول الفرتة التارخيية التي يغطيها هذا املقال ،فقد حاولنا جهد اإلمكان الرتكيز
عىل إبراز النواحي التي ختص مايض وحارض حياة هيود املغرب ،والتي من خالهلا سنتبني
أن اليهودية املغربية متتعت وال تزال بتسامح كبري فيه((( ،يف ظل أجواء من احلرية التي كفلها
هلم اإلسالم باعتبارهم «أهل ذمة» ،بعد أن نتبني حقيقة الوجود التارخيي لليهود باملغرب.

ﷺ التواجد التارخيي لليهود باملغرب

تضاربت اآلراء يف أصول هيود املغرب ،كام تضاربت بشأن تاريخ تواجدهم به،
حيث تشري بعض املصادر التارخيية إىل أن اليهود قد أقاموا يف املغرب منذ عرص مبكر ،وإىل
أهنم عنارص سامية قديمة سكنت املغرب قبل وبعد هتديم املعبد اليهودي يف القدس يف
القرن األول امليالدي((( .ويذهب البعض إىل أن اجلذور التارخيية ليهود املغرب متتدّ إىل
أمرا عسري املنال وحافلاً باملزالق ،بحكم
((( ال خيفي الباحث صعوبة حتقيق هدفه من هذا املقال ،والذي يعدّ ً
خصوصا عندما يتعلق األمر بمسألة شائكة مثل
ما يفرضه تعقيد الواقع التارخيي من احتياط واتزان،
ً
مسألة تأرجح العالقات بني املسلمني واليهود .إنه أمر صعب لكن غري مستحيل.
وال بد هنا من اإلشارة إىل املالحظات التالية:
 إشكالية املصادر واملراجع ومدى تكاملها أو تضارهبا من جهة ،وكيفية فحصها من جهة ثانية لتجاوزاألنامط اجلاهزة.
 إن الرتاكم املعريف املحدود الذي تم حتقيقه يف هذا املجال ال يسمح يف الظروف الراهنة بإنجاز قفزة نوعية. جتدر املفاهيم املصاغة يف كثري من الكتابات ومن لدن بعض الباحثني لتكريس حالة الذمي املقهور،وبالتايل تربير االستعامر وما ينطوي عليه من انعتاق مزعوم بالنسبة لليهود املغاربة.
((( انظر :حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة اليهود باملغرب تاريخ ثقافة دين ،ترمجة :أمحد شحالن ،عبد
الغني أبو العزم ،ط األوىل1987 ،م ،البيضاء ،ص.91
 حاييم زعفراين ،هيود األندلس واملغرب ،ترمجة :أمحد شحالن ،البيضاء :مطبعة النجاح اجلديدة ،طاألوىل2000 ،م ،ج ،1ص.25
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العهد اإلغريقي الروماين((( ،ويشري آخرون أن جتمع الطوائف اليهودية يف املغرب يرجع إىل
العرص الفينيقي زمان امللك سليامن(((.

ويعرتض البعض عىل مثل هذا الطرح ألنه غري بريء ،وخيفي وراءه ن ّية ال تعترب
سليمة عىل اعتبار أن معنى هذا؛ أن اليهود هم أصحاب حق يف البالد املغربية ،وأن هلم
احلظوة والسبق(((.

غري أن املؤكد هو أن اليهود قد استوطنوا مناطق عديدة من املغرب منذ عهود مبكرة
قدموا إليه من جهات خمتلفة وعرب مراحل تارخيية متفرقة ،وشكّلوا أهم العنارص التي كانت
تكون املجتمع املغريب يف مدن كفاس ومكناس((( .وقد شكّل اليهود قاعدة سكانية مهمة يف
املغرب إذ جتاوز «تعداد ساكنتهم يف بعض الفرتات التارخيية  250.00نسمة شكّلوا من
خالهلا حوايل مخسني يف املائة من هيود دول املغرب العريب»(((.

ﷺ نظام أهل الذمة اإلسالمي وأمهيته يف إشاعة
التسامح الديني بني املسلمني واليهود باملغرب

ّ
«التجذر
يرجع البعض استمرارية اليهودية املغربية ومقاومتها لظروف الدهر إىل
العميق هلذه اجلامعة يف أٍرض املغرب طوال ما يزيد عىل ألف سنة ،وإىل وزهنا الديمغرايف
ومسامهتها التارخيية يف الرتاث الوطني للمغرب»(((.
((( انظر :حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة اليهود باملغرب ،م.س ،ص.10
 حاييم زعفراين ،هيود األندلس واملغرب ،م.س ،ص.26 خليل إبراهيم الطيار ،هيود املغرب ،بحت ضمن أعامل الندوة التي عقدها مركز الدراساتالفلسطينية سنة 1987م ،جامعة بغداد ،ط األوىل1990 ،م ،ص.216
((( روبري أرصاف ،حممد اخلامس واليهود املغاربة ،ترمجة :عيل الصقيل وحممد كلزيم ،ط األوىل ،ديسمرب
1987م ،ص.30
((( حممد الوادي ،الوجود اليهودي باملغرب اجلذور والتمظهرات ،البيضاء :مطبعة النجاح اجلديدة ،ط
األوىل2007 ،م ،ص.11
((( انظر :نفيسة الذهبي ،املجتمع الفايس خالل العهد السعدي :الرتاتبية والرصاع ،جملة أمل ،عدد  ،18السنة
السادسة1999 ،م ،ص.80
 بوشتى بوعرشية ،أحداث بوفكران بمكناس فاتح وثاين شتنرب1937م ،دار املناهل للطباعة والنرش،د.ت ،د.ط ،ص ،60وما بعدها.
((( حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة اليهود باملغرب م.س ،ص.20
((( أندري أزوالي ،مقدمة كتاب ،حممد كنبيب ،هيود املغرب 1948-1912م ،ترمجة :إدريس بنسعيد،
الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ط األوىل1998 ،م ،ص.11
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بيد أن السؤال الذي يطرح هو هل هذان األمران كفيالن باستمرارية اليهود املغاربة،
أمورا أخرى أسهمت يف ذلك؟.
أم أن ً
نبادر باإلجابة فنقول :إن العاملني املذكورين أسهام يف استمرارية اليهودية املغربية،
أمرا حاسماً ساعد اليهود بشكل واضح وجيل يف
بيد أهنام مل يكونا احلاسمني ،ذلك أن ً
استمراريتهم ،واملحافظة عىل تراثهم التارخيي وصلتهم باملغرب ،ذلك هو «نظام أهل
الذمة»(((.
وجهت سلوك
لقد اكتسب اليهود باملغرب وضعية أهل الذمة( ،((1وهي وضعية ّ
املسلمني« ،حكّا ًما وحمكومني» ،إزاءهم ،فكان موقف املسلمني من منطلق هذا النظام،
التعرض هلم
هو متتيعهم بحقوقهم كاملة غري منقوصة والتعامل معهم باحلسنى ،وعدم
ّ
(((1
باالعتداء أو التدخل يف شؤوهنم الداخلية ،قضائية كانت أم دينية أم اقتصادية .

فكونوا عالقات ودية مع السكان واحلكام يف
وقد استثمر اليهود هذا املوقفّ ،
آن واحد ،وتبوؤوا مكانة متميزة يف املجتمع املغريب ،خاصة يف قطاع اخلدمات؛ كام كان
باستطاعتهم الوصول -أحيانًا -إىل مراكز السلطة ،ويف كل إقليم كانوا يتكيفون مع العادات
والتقاليد اخلاصة بالسكان ،مع احتفاظهم بالطابع اليهودي(.((1
((( انظر:
 روبري أرصاف ،حممد اخلامس واليهود املغاربة ،م.س ،ص.28 روبري أرصاف ،معطيات من تاريخ اليهود بفاس من 808م إىل اآلن ،تعريب :حممد مزين ،الرباط :دارأيب رقراق للطباعة والنرش ،ط األوىل2010،م ،ص.32
 جرمان عياش ،األقلية اليهودية يف مغرب ما قبل احلامية ،جملة دار النيابة،ع ،12السنة 1986م ،ص.19 حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة اليهود باملغرب ،م.س ،ص.12( ((1جرى العرف اإلسالمي عىل تسمية املواطنني من غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي باسم «أهل الذمة»
سموا بذلك ألهنم هلم عهد اهلل وعهد
أو «الذميني»« .والذمة» كلمة معناها العهد والضامن واألمان ،وإنام ّ
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،وعهد مجاعة املسلمني ،أن يعيشوا يف محاية اإلسالم ويف كنف املجتمع اإلسالمي آمنني
مطمئنني ،فهم يف أمان املسلمني وضامهنم ،بناء عىل «عقد الذمة» بينهم وبني أهل اإلسالم ،فهذه الذمة
تعطي أهلها من غري املسلمني ،ما يشبه يف عرصنا «اجلنسية» السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياها،
فيكتسبون بذلك حقوق املواطنني ويلتزمون بواجباهتم.
( ((1مل ُ
ختل احلياة اليومية من النزاعات العادية بني اليهود واملسلمني حول القضايا التجارية والعقارية،
وأحيانًا تنشأ رصاعات بني السكان ،وهو أمر طبيعي ،فكانت مؤسسات املخزن تقوم بدور املصاحلة
والتحكيم.
( ((1انظر :عمر أفا ،تاريخ املغرب املعارص ،دراسات يف املصادر واملجتمع واالقتصاد ،الرباط :منشورات
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سلسلة ،بحوث ودراسات رقم ،34 :ط األوىل2001 ،م2002 /م،
ص.190 ،
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وهكذا ،فإن الوفاق الذي حت ّقق لليهود كان ينبع من مصدر ترشيعي ،أي أحكام
اإلسالم اخلاصة بالعالقة مع الذميني(.((1

بناء عليه فاستمرارية اليهود باملغرب مرجعه إىل نظام أهل الذمة ،وليس وزن الطائفة
الديمغرايف ،وال ّ
جتذرها التارخيي .وجيد هذا االستنتاج سنده ،فيام تعرض إليه اليهود يف
أوروبا الرشقية واألندلس من اضطهاد وترحيل قرسي ،أمل يكن هيود هذه البالد أعمق
ُّ
جتذ ًرا واألكثر ساكنة مما كانت عليه احلال باملغرب؟ فلامذا مل يشفع هذان العامالن لليهود
وحيوالن دون اضطهادهم وترحيلهم وطمس هويتهم؟(.((1

وعليه؛ إن الذي مكّن هيودية املغرب من االستمرار ،تسامح املسلمني معهم من
منطلق «نظام أهل الذمة» ،وهو نظام يتضمن إقرار غري املسلمني عىل دينهم ،ومتتيعهم
بحامية اجلامعة اإلسالمية ورعايتها من كل اعتداء خارجي أو داخيل ،ومحاية أرواحهم

( ((1هناك من يضيف مصدرين للتوافق احلاصل تارخي ًّيا بني املسلمني و اليهود باملغرب ،يتمثالن يف مصدر
سلطوي ،وهو موقف السلطان ،ومصدر تشكّله أعراف القبائل خاصة بسوس« ،حيث تركّز األعراف
املكتوبة عىل توقري وضامن األمن ،فهي تفرض غرامات مشدّ دة عىل سكان املدارش الذين يلحقون األذى
املتجولني يف تلك املدارش ألغراض جتارية» .انظر :عمر أفا ،تاريخ املغرب املعارص ،م.س،
باليهود
ّ
ص .192واملالحظ أن كال املصدرين إنام حت ّققا بفعل ما يوجبه «نظام ِّ
الذ َّمة» عىل احلكّام واملحكومني يف
آن من رضورة احرتام أهل الذمة .ذلك أن نظرة السلطان باملغرب ومنذ الفتح اإلسالمي إىل زمننا املعارص
ظلت حمكومة بام يمليه ويقتضيه قانون الذمة اإلسالمي ،وهذا ظهري للسلطان حممد الرابع ،مؤرخ بخامس
فرباير 1864م ،يزكي القول ويدعمه ،إذ جاء فيه ما نصه« :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وال حول وال قوة إلاَّ
باهلل العيل العظيم .نأمر ،بموجبه ،كل خدامنا ،من عماّ ل وقضاة وغريهم من املكلفني ،أن يعاملوا بام جيب
من العناية املتواصلة كل اإلرسائيليني الذين يوجدون حتت أمانتنا الرشيفة تطبي ًقا لتعاليم ديننا احلنيف،
واعتبارا لكون كل رعايانا سواسية ،ال ينبغي أن
وأن يتعاملوا معهم بام حتتّمه فروض العدل واإلنصاف،
ً
هتجم مهام كان ذلك..كام ال جيب تعنيفهم فيام يطلب منهم
تعسف أو إجحاف أو أي ّ
يتعرض أهيم إىل ّ
ّ
تعرض
من القيام به من خدمات ،عىل أن يسدّ د هلم ما جيب كاملاً مقابل خدماهتم .وإذا قدّ ر وحدث أن ّ
اإلرسائيليون ألي إجحاف أو مظلمة ،فإننا بعون اهلل وقدرته ،سنواجه ذلك بإنزال العقوبات املنصوص
عليها يف القانون اجلزائي» .انظر :روبري أرصاف ،حممد اخلامس واليهود املغاربة ،م.س ،ص.66
( ((1ويعدّ حدث التهجري ،من األحداث التارخيية الكبرية التي تد ّلل عىل التسامح اإلسالمي إزاء اليهود،
حيث تم استقبال املغرب لليهود اإلسبان «السفرديم» الذين تعرضوا إىل محلة تقتيل و ترشيد واضطهاد
يف إسبانيا بعد سقوط احلكم اإلسالمي يف األندلس 1492م .وقد رافق سقوط غرناطة قيام اإلسبان
والربتغاليني باضطهاد اليهود ،وكان أمام اليهود أحد ثالثة خيارات التنصرُّ أو املوت أو الفزع إىل املرافئ
ملتابعة السري إىل السواحل املغربية ،وتقدّ ر بعض املصادر عدد اليهود الذي اضطروا إىل اهلجرة من واليات
قشتالة ،جزر صقلية ،وجزر رسدينيا ،بامئة ومخسني ألف هيودي .انظر :حممد احلبيب بن اخلوجة ،هيود
املغرب العريب ،القاهرة :منشورات معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية1973 ،م،
ص.12
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وأبداهنم وأمواهلم وأعرافهم ،وكفالة املعيشة املالئمة هلم وملن يعولونه ،ألهنم رعية الدولة
املسلمة وهي مسؤولة عن كل رعاياها ،وضامن حقهم يف التدين والعمل والكسب وتويل
وظائف الدولة ،..برشط التزامهم أحكام القانون اإلسالمي يف غري الشؤون الدينية.
بعد هذا االستطراد الرضوري نعود فنقول :لقد كان الوضع القانوين ليهود املغرب
حتى الثلث األول من القرن العرشين ،مرتب ًطا بتعاليم الرشيعة اإلسالمية ،ولذلك كان
اليهود ينعمون حتى ذلك احلني بوضع «أهل الذمة» ،وقد منحتهم السلطات بموجب هذا
الوضع حق إدارة مؤسساهتم ،وكل ما يتعلق بشؤون حياهتم الداخلية(.((1

يف هذا الصدد يقول حاييم زعفراين(« :((1كان الوضع القانوين لليهود من أي أصل
كانوا ،هو ذاك الذي اعرتف به اإلسالم ألهل الكتاب ،الذين قبلتهم اجلامعة اإلسالمية
وضمنت هلم احلامية مبدئ ًّيا ،إنه قانون الذميني الذي قنّنه الفقه الترشيع اإلسالمي ،وقد
متتّعت املجموعات اليهودية داخل هذا اإلطار ،باستقالل ذايت كامل إدار ًّيا وثقاف ًّيا،
ووضعت هلا نظامها اخلاص ،وكانت هلا حماكمها وماليتها ،وكانت تضمن لتابعيها حقهم
يف التدين ،والرعاية والتعليم ،وتطبيقها قانون األحوال الشخصية ،بل حقوقهم املرشوعة
فيام بينهم ،وكان للطائفة سلطة تنظيمية تلزم أفرادها بكل ما يتعلق باجلوانب الرضائبية
واملصالح العامة»( ،((1يف «استقالل ذايت ال حدود له»(.((1

ويورد حاييم زعفراين يف كتابه« :هيود األندلس واملغرب»( ،((1مواضيع كثرية تدور
حول االستقالل اإلداري والترشيعي الذي كانت تتمتع به طوائف أهل الذمة ،وذلك يف
جمال تطبيق العدالة وحرية التعاقد ،ويف عديد من احلاالت التي كانت تتقاىض فيها طوائف
أهل الذمة أمام قضاء الدولة واجلهاز القضائي اإلسالمي(.((2

( ((1انظر :صوئيل اتينجر ،اليهود يف البلدان اإلسالمية ،عامل املعرفة ،الكويت ،ع  ،197ص .319وإىل
الرأي نفسه يذهب كل من:
 روبري أرصاف ،حممد اخلامس واليهود املغاربة ،م.س ،ص.28 حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة اليهود باملغرب ،م.س ،ص.124( ((1حاييم زعفراين ،هيودي مغريب ،ولد بالصويرة سنة 1922م .حاصل عىل دكتوراه يف الدراسات الرشقية،
أيضا -عىل دبلوم يف األدب العريب بجامعة الرباط ،وعىل دبلوم يف اللغة العربية من جامعةوهو حاصل ً
عضوا بأكاديمية اململكة املغربية ،له ما يفوق اخلمسة عرش كتا ًبا ،وأكثر من مائة ومخسني
القدس ،عمل
ً
بح ًثا هتتم بالفكر واألدب اليهودي ببلدان الغرب اإلسالمي ،تويف سنة 2004م.
( ((1حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة اليهود باملغرب ،م.س ،ص .125-124
( ((1حاييم زعفراين ،هيود األندلس واملغرب ،م.س ،ج ،1ص.35
( ((1املصدر نفسه.
( ((2وباستناده عىل عدد كبري من «الكنيزة» املشتملة عىل أدبيات الفكر الترشيعي اليهودي ،يف خمتلف فتاواه
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األمر الذي يؤكد متتع األقليات اليهودية باملغرب باستقالهلا الذايت الكامل إدار ًّيا
وثقاف ًّيا ،ومتتُّعها عرب التاريخ باالزدهار الثقايف واالقتصادي والعيش اآلمن يف أجواء من
التسامح واحلرية الدينية والفكرية ..وكان املغاربة يعاملوهنم طب ًقا ألحكام أهل الذمة،
وظل هذا الوضع طيلة قرون قبل وقوع املغرب حتت احلامية الفرنسية يف عام 1912م(.((2

لقد وجد اليهود يف املغرب التسامح واملساواة والعدالة ،فتمتعوا بحقوقهم الدينية
واملدنية ،وعاشوا فوق الرتاب املغريب عىل قدم املساواة مع املغاربة املسلمني ،يف نطاق ما
حيدّ ده الرشع يف الكتب الفقهية ألهل الذمة ،يف الوقت الذي كانوا يف مجيع أطراف العامل
املسيحي ،حمرومني من أي حق قانوين(.((2 ((2

ﷺ مظاهر التسامح الديني بني املسلمني واليهود باملغرب

سنتت َّبع مظاهر هذا التسامح الديني الذي م ّيز عالقة املسلمني باليهود باملغرب من
تطرقنا فيام سيأيت ،إىل تنظيم الطائفة اليهودية املغربية ،وكيف كان هذا التنظيم عنوانًا
خالل ُّ
لالستقالل الذايت الكامل الذي متتَّعت به ،كام سنعرض ألوضاع الطائفة اليهودية املغربية
االقتصادية واالجتامعية والتعليمية ،وكيف كانت مت ّثل أدلة قاطعة عىل مدى االندماج
احلاصل بني اليهود واملسلمني باملغرب ومدى التسامح الذي كان يطبع العالقة بينهم.
نظم اليهود أنفسهم يف إطار أحياء سكنية خاصة هبم تدعى بـ«املالح» هو حملهم،

يزودنا حاييم زعفراين بمجموعة من الدالئل
اجلامعية والفردية ،وكذا فتاوى الونرشييس اإلسالميةّ ،
التارخيية عىل املساكنة التي مجعت بني األقليات الدينية والغالبية املسلمة ،وعالئم التعاضد التي تشمل
مناشط احلياة االقتصادية والعلمية ..ومدى التكافل بني أهل املعتقدات املختلفة ،وخاصة عندما يتعلق
األمر بعالقات التعامل التجاري ،واالحرتام املتبادل والصداقة احلقة التي كانت جتمع بني متأدبة اليهود
ورفاقهم من املسلمني.
( ((2خليل إبراهيم الطيار ،م.س ،ص.219
( ((2انظر :عمر أفا ،تاريخ املغرب املعارص ،م.س ،ص.189
( ((2وهذا ما يؤكده دافيد كوركوس ،إذ يذهب إىل القول بأن« :موقف املسلمني باملغرب جتاه اليهود كان
متساحمًا بصورة جوهرية ،وخيتلف عماَّ كان عليه احلال لدى األوروبيني الغربيني» .ويعارض كوركوس
روجت له الدعايات الصهيونية والقائل بأن اليهود يف املغرب كانوا أقلية
معارضة شديدة الرأي الذي ّ
مضطهدة لعدة قرون ،ويعيشون يف غيتو ض ّيق وقد يسمى «املالح» ،ويميض إىل القول :إنه مل يكن هناك
إطال ًقا اضطهاد من ّظم ضد اليهود.كام يؤكد ذلك أندريه شوراقي بقوله :اليهود يف شامل إفريقيا كانوا
خالل معظم الفرتات التارخيية أسعد حالاً من اليهود يف معظم مناطق أوروبا .خليل إبراهيم الطيار،
م.س ،ص.218
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تعسف بصفة عامة»( ،((2وهذا دليل عىل عدم
ويكونون فيه «يف محى من كل اعتداء وكل ُّ
صحة اال ِّدعاء القائل بأن اليهود يف املغرب كانوا أقلية مضطهدة ،ويعيشون يف جيتو ض ِّيق
وافرا من
ً
يسمى املالح ،يكونون فيه بمعزل عن املسلمني« ،إذ يمكن التأكيد بأن قسماً
وقذر ّ
مسلمي فاس -والقول ينطبق عىل سائر مدن املغرب -مل يدخلوا قط إىل هذا احلي»(.((2
يتكون
وكان هيود املغرب يؤ ّلفون مجاعة مستق ّلة ذات ًّيا داخل مالحهم بتنظيم خاصَّ ،
من :جملس اجلامعة ورشطة املالح واملحكمة الربينية والنكيد واملراسيم(.((2

إن تنظيم الطائفة اليهودية باملغرب يعطي االنطباع بأن اليهود قد متتَّعوا باستقالل
يتعرضوا ملضايقات من طرف املسلمني،
ذايت كامل يف تدبري شؤوهنم اخلاصة هبم ،دون أن َّ
وهو ما يثبته روجي لوطورنو( ((2بقوله :إن اليهودية املغربية «كانت تتمتَّع باستقالل واسع
جدًّ ا ،إذ كانت تستفيد من استقالل مايل يكاد يكون كاملاً  ،وتدير شؤوهنا بمدير رشطتها
وحمكمتها ،ومل تكن ختضع مبارشة للسلطات اإلسالمية»(.((2
األمر الذي يؤكد عيش اليهود باملغرب يف ظل السامحة والسالم ومطلق احلرية
والعدل واملساواة .ونقف عند حقيقة هذا االستنتاج من خالل تت ُّبع أوضاع اليهود
االقتصادية واالجتامعية والتعليمية والقضائية وما يتعلق بشعائرهم الدينية.

أولاً  :األوضاع االقتصادية

ّقرر فقهاء اإلسالم أن أهل الذمة يف البيوع والتجارات وسائر العقود واملعامالت
املالية كاملسلمني ،إذ يتمتع ِّ
الذم ُّيون بتامم حريتهم يف مبارشة التجارات والصناعات واحلرف
املختلفة .فلغري املسلمني يف اإلسالم حرية العمل والكسب ،بالتعاقد مع غريهم أو بالعمل
( ((2روجي لوطورنو ،فاس قبل احلامية ،ترمجة :حممد حجي ،حممد األخرض ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
ط األوىل1406 ،هـ1986 /م ،ج ،1ص.274
( ((2املصدر نفسه ،ج ،1ص.174
( ((2ملعرفة اختصاصات هذه التنظيامت وأمهيتها ينظر:
 روجي لوطورنو ،م.س ،ج ،1ص 392وما بعدها. حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة اليهود باملغرب ،م.س ،ص ،123وما بعدها.وخترج يف مدرستها العليا لألساتذة ،ثم حصل عىل شهادة
( ((2ولد روجي لوطورنو يف باريس سنة 1907مّ ،
التربيز من جامعة السوربون ،فدكتوراه الدولة يف اآلداب .والتحق بفاس سنة1930م ،كأستاذ بثانوية
مديرا هلذه الثانوية ومل يغادرها إلاَّ أثناء احلرب العاملية الثانية .كتب لوطورنو
موالي إدريس ،ثم صار ً
كثريا من األبحاث املتعلقة بالتاريخ اإلسالمي عمو ًما وتاريخ املغرب وفاس بصفة خاصة ،نرش
عد ًدا ً
كتاب فاس قبل احلامية سنة 1949م بالدار البيضاء.
( ((2روجي لوطرنو ،م.س ،ج ،1ص.395
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حلساب أنفسهم ،ومزاولة ما خيتارون من املهن احلرة ،ومبارشة ما يريدون من ألوان النشاط
االقتصادي شأهنم يف ذلك شأن املسلمني.

إن هذه الرؤية أفسحت املجال أمام اليهود باملغرب ملامرسة أنشطتهم االقتصادية
والتجارية بكل حرية ،ممَّا مكَّنهم من االضطالع «بدور هام يف االقتصاد املغريب ،وتأثريهم
الذي ال يستهان به حتى يف بنيات احلياة احلرضية والتجارية واحلرفية»( .((2بحيث كان
تنوع أنشطته االقتصادية
لليهود دور واضح يف احلياة االقتصادية ،وما يم ّيز هذا الدور هو ّ
(((3
والتجارية ،فقد كان اليهود «يامرسون عدة خدمات وأعامل أشهرها جمال املال واالجتار» ،
دورا ف ّعالاً يف
«ونظرا ألن اليهود مغرمون بالكسب وحتقيق مزيد من األرباح فقد لعبوا ً
ً
(((3
جتارة املغرب الداخلية واخلارجية» .

يف كتاب بعنوان« :جتار السلطان :نخبة من هيود املغرب اشتغلت باالقتصاد يف القرن
التاسع عرش» ،أورد خمائيل أبطبول -وهو مؤرخ هيودي مغريب ،-جمموعة من الوثائق التي
دورا مهماًّ خالل القرن 19م ،وتؤكد أهنم كانوا يمثلون
تؤرخ حلركة جتارية لعب فيها اليهود ً
ّ
الغالبية العظمى يف ميناء الصويرة الذي كان يعترب باب أوروبا الواسع والنشط ،سواء يف
تاجرا ،كان من بينهم 14
جلب السلع أو مالية الدولة .ففي 1841م كان بالصويرة ً 19
تاجرا،
هيود ًّيا ومسلامن وثالثة مسيحيني .ويف العقد اخلامس من القرن ،بلغ عدد التجار ً 39
من بينهم  24هيود ًّيا ،..ويف العقد الثامن بلغ عددهم  51من بينهم  31هيود ًّيا.((3(..

املالحظ هو تزايد نسبة التجار اليهود مقارنة بغريهم من املسلمني ،وقد ساهم يف
تكاثرهم« ،احلامية التي و ّفرها هلم السالطني ،فضلاً عن غلبة روح التسامح بشكل عام عىل
مواقف السكان منهم»( .((3فنظرا لتسامح السكان معهم من منطلق ما يوجبه قانون الذمة،
وتشجيع السلطان للتجار اليهود عىل االستيطان بالصويرة منذ إنشاء املدينة ،ازداد عددهم
عن األجانب الوافدين ،وعن سكان املدينة املسلمني.
وقد اشتهرت أرس هيودية بأكملها يف جمال التصدير واالسترياد أمثال عائالت:

( ((2حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة اليهود باملغرب ،م.س ،ص.329
( ((3عمر أفا ،تاريخ املغرب املعارص ،م.س ،ص.197
 حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة اليهود باملغرب ،م.س ،ص 144وما بعدها.( ((3عمر أفا ،م.س ،ص.197
( ((3أمحد شحالن ،اليهود املغاربة من منبت األصول إىل رياح الفرقة :قراءة يف املوروث واألحداث ،الرباط:
دار أيب رقراق ،ط األوىل2009م ،ص.152
( ((3حممد جادور ،مؤسسة املخزن يف تاريخ املغرب ،البيضاء :مؤسسة امللك عبد العزيز ،ط األوىل2011 ،م،
ص.360
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أفرياط ،وخملوف بوغانم ،وسالم مفتايل ،ومنان بوطبول ...ومن مظاهر التشجيع أن
السلطة كانت تؤ ّدي بعض الديون عن بعض املفلسني من جتار اليهود إذا تع ّلق األمر بديون
الغري ،أو إسقاطها عليهم إذا تع ّلق األمر بديون املخزن أثناء عجزهم عن الدفع(.((3

الظاهر «أن اليهود متتعوا بوضعية اجتامعية أفضل بكثري من تلك التي عاشها إخواهنم
يف الدين بأوروبا»( .((3يف رسالة موجهة باسم السلطان املوىل احلسن إىل التجار بالصويرة
( 8رمضان 1299هـ 7 /يونيو 1882م) ،نقف عند هذه الفقرة التالية« :إن فقراءكم أقل
بأضعاف مضاعفة من أغنيائكم ،بخالف املسلمني فإن ضعفاءهم أكثر من أغنيائهم ،بل ال
نسبة بينهم وبينهم ،فإن األغنياء منهم كالشامة البيضاء يف الثور األسود.((3(»..
إن هذه الفقرة وحدها كافية إلبراز مدى متتع اليهود بحقوقهم ،وممارسة أنشطتهم
االقتصادية يف أجواء من احلرية واالستقاللية ،و«ابتعاد صورة الذمي املضطهد ،املغلوب
عىل أمر الصابر صرب أيوب ،واملتع ّطش تع ُّط ُشا مهداو ًّيا للحرية واالنعتاق عن الواقع
االجتامعي واالقتصادي املغريب»(.((3

عمو ًما مت ّيزت احلياة االقتصادية لليهود باملغرب بالتنوع والتعدد ،وقد كان التجار
والصناع اليهود يامرسون أنشطتهم يف استقالل تام وحرية مطلقة( ،((3يذهبون إىل األسواق
اإلسالمية لقضاء حاجيات مهنهم بحرية مطلقة دون التعرض ألذى أو مضايقات .يف هذا
الصدد يقول لوطورنو« :ولقد رأينا هذا يف فاس بالنسبة ملن يشتغل يف دار السكة ،وبالنسبة
للرصافني الذين كانوا يذهبون إلنجاز نفقاهتم يف فاس البايل وفاس اجلديد وكانوا هبا كذلك
بعض الدكاكني ،ويف الصويرة -مثلاً  -إىل عهد قريب ،كانت توجد أزقة بأكملها خارج
املالح ،هبا دكاكني لصناع وجتار هيود»(« .((3إذ منح التجار اليهود تسهيالت عديدة أتاحت
هلم فرصة التنقل بحرية يف كافة أرجاء املغرب ،والسفر منها والعودة إليها»(.((4
إمجالاً كان اليهود عىل قدر كبري من االندماج يف احلياة االقتصادية باملغرب ،كام ساد
أيضا -قدر كبري من التعاون بني التجار املسلمني واليهود ،وكانت هلم بعض األرايضً

( ((3عمر أفا ،تاريخ املغرب املعارص ،م.س ،ص.200
( ((3حممد جادور ،م.س ،ص.362
( ((3حممد كنبيب ،املغرب من العهد العزيزي إىل سنة 1912م ،اجلامعة الصيفية ،يوليو 1997م ،مطابع
املحمدية ،ج ،1ص.240
( ((3املصدر نفسه ،ص.240
( ((3انظر :حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة اليهود باملغرب ،م.س ،ص.124
( ((3روجي لوطورنو ،م.س ،ج ،1ص.395
( ((4صمويل اتينجر ،م.س ،ص.321
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واملراعي املشرتكة( .((4وأن أنشطتهم مل تقترص عىل املعامالت التجارية فحسب وإنام
شملت االشتغال يف كافة جماالت احلياة االقتصادية( ،((4التي كانت سب ًبا يف غنى العالقة مع
املسلمني،
ومظهرا من مظاهر التسامح الديني الذي متتع به اليهود باملغرب(.((4
ً

ثان ًيا :تعليم اليهود باملغرب

وهذا مظهر آخر من مظاهر سمو التسامح الديني الذي عرفته العالقات بني هيود
ومسلمي املغرب ،فمعلوم أن اإلسالم قد ترك حرية التعليم وطلب العلم الديني والدنيوي
ألهل الذمة ،فكانت باملغرب مدارس دينية ،تُعنى بتعليم التوراة ،ويتم التعليم فيها بالعربية،
تفوقت عىل املدارس الدينية بمناهجها
تطورت هذه املدارسُ ،فأنشئت مدارس حديثة ّ
وقد ّ
وخططها املستمدة من املدارس األجنبية.

لقد كان للجامعة اليهودية باملغرب مدارس خاصة هبا ،و«تعد املدرسة التقليدية اليهودية
التي ظ ّلت قائمة إىل وقت قريب يف الغرب اإلسالمي صورة من صور املدارس األصلية التي
متتد جذورها إىل استقرار اليهود باملغرب العريب أو عىل األقل منذ الفتح اإلسالمي»(.((4
وقد انقسمت مؤسسات هذا التعليم إىل:

« -1أصال» :ويشبه ال ُكتَّاب عندنا.
« -2تلمود توراه».

وهدف هاتني املؤسستني تعليم الطفل احلروف كتابة وقراءة ،واحلركات ثم حفظ
ورشحا وترمجته من العربية إىل الدارجة،
ً
النصوص الدينية املتعدّ دة ،فقراءة التوراة فهماً
(((4
وقراءة التفاسري،
خصوصا تفسري رايش( ((4والتلمود .
ً
( ((4املصدر نفسه ،ص.329
( ((4املصدر نفسه ،ص.331

(43) Daris Douth op.cit, p.29.

( ((4حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة هيود املغرب ،م.س ،ص.59
( ((4رايش :خمترص اسم احلرب شلمة بن يسحق (1040-1105م) ،وكان من رشاح التوراة والتلمود الكبار
عند اليهود ،وقد اشتهر له تفسريه املعروف بتفسري «رايش» .انظر :أمحد شحالن ،اليهود املغاربة من منبت
األصول إىل رياح الفرقة ،م .س ،ص.74
( ((4التلمود هو كتاب اإلرث الشفوي اليهودي الذي خ ّلفته األجيال ،وكان يف األصل تفاسري عىل التوراة،
تناقلتها األجيال شفو ًّيا ،وموضوعها :الترشيعات والقوانني اليهودية ،واألخبار واألساطري التي جتمعت
عىل مدى القرون فأصبحت جز ًءا من تاريخ بني إرسائيل .انظر :أمحد شحالن ،اليهود املغاربة من منبت
األصول إىل رياح الفرقة ،م .س ،ص.74
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« -3يشف» أو التعليم العايل :وفيه تعمق دراسات التلمود والتوراة ،وتقرأ الكتابات
األخرى مثل« :املدرش» و«الزهر»( ،((4والتفاسري املتعددة .ويؤمه «الديانيم» ،قضاة
يكرسوا حياهتم للدرس والنظر(.((4
وأحبارا ،أو األشخاص الذين يريدون أن ّ
ً
نص عليها الكتاب
«وقد توارثت املدارس اليهودية التقاليد التعليمية اليهودية كام َّ
أقره علامء
املقدس والتلمود ،كام ظلت هذه املدارس خاضعة لإلرث البيداغوجي الذي َّ
التلمود ورؤساء املدارس الدينية»(« .((4ولقد كان التعليم عا ًّما تقري ًبا ،..ومل يكن هذا
التعليم هد ًفا لذاته ،بل كانت أهدافه تنحرص يف إعداد الفرد ليقوم بواجباته الدينية لنفسه أو
خدمته ألبناء ملته»(.((5

مظهرا من مظاهر
لقد كان لليهود باملغرب أماكن خاصة هبم للتعليم ،األمر الذي يعد
ً
االستقالل الذايت الذي كان يتمتع به اليهود باملغرب خالل تارخيه الطويل.

ثال ًثا :األوضاع القضائية واملحاكم

من البدهيي أن تكون األنشطة االقتصادية التي كان اليهود يامرسوهنا -عىل تنوعها
التجارية والصناعية والفالحية -...سب ًبا يف حدوث نزاعات تتعلق بمتخاصمني هيود وقد
يكون الطرف الثاين فيها غري هيودي« ،ويف الواقع فقد كان التعامل بني اليهود وغري اليهود،
أمرا طبيع ًّيا ،ألن السكان املسلمني ،كانوا يشكّلون القاعدة العريضة من الزبناء واملشرتين
ً
(((5
واملستدينني وأحيانًا الدائنني. »..

ومعلوم أن عقد الذمة قد ن َّظم والية القضاء العامة عىل اليهود ،والقانون الواجب
التطبيق يف قضاياهم .فبخصوص اخلصومات التي يكون طرفا النزاع فيها هيو ًدا ،فإن فقهاء
املالكية -ومن منظور عقد الذمة -يشرتطون رضا اخلصمني الذميني يف الرتافع إىل احلاكم
املسلم للحكم بينهام ،فإذا تم رشط الرتافع ،فاحلاكم املسلم خميرّ بني احلكم وعدمه ،وال
يلزمه احلكم.

( ((4املدرش :دراسة النصوص التوراتية دراسة معمقة تأويلية تتناول النص تناولاً يتجاوز املعاين الظاهرية
املعتمدة عىل الرتاكيب اللغوية الفوقية .والزهر أو كتاب البهاء كتاب سلك فيه مؤلفه أو مؤلفاه املناهج
الصوفية ،وهو يف األصل تفسري للتوراة .انظر :أمحد شحالن ،اليهود املغاربة من منبت األصول إىل رياح
الفرقة ،م .س ،ص.74
( ((4املصدر نفسه ،ص.74
( ((4حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة هيود املغرب ،م .س ،ص.58
( ((5انظر :أمحد شحالن ،اليهود املغاربة ،م .س ،ص.75
( ((5حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة هيود املغرب ،م .س ،ص .158
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وأما بخصوص احلالة التي يكون فيها أحد طريف النزاع مسلماً  ،فإن املالكية مع
وجوب احلكم بني اخلصمني إلنصاف املسلم من غريه أو ر ّده عن ظلمه إن كان هو املعتدي،
نكاحا أم غريه.
وهذا كله سواء أكان موضوع الدعوى ً
يف عالقة اليهودية املغربية باملحاكم اإلسالمية نجد تواف ًقا تا ًّما مع ما متّت اإلشارة
خوله قانون
إليه والواقع التارخيي ليهود املغرب ،ففي «إطار االستقالل اإلداري الذي ّ
احلامية (الذمة)؛ فإن للطوائف اليهودية احلرية يف تطبيق العدالة ،كام أن هلا حماكمها اخلاصة
التي متتد صالحيتها ،فتشمل وجوها خمتلفة من احلياة العامة واخلاصة للمؤمنني ،وتتق ّيد
هذه الطوائف تق ُّيدً ا تا ًّما بالقواعد الرشعية والشعائرية للعقيدة ،وتطبيق قانون األحوال
الشخصية ...وفيام يتعلق باملنازعات التي حتدث بني اليهود ،فإن السلطات املدنية ختتار
عادة إحالة للمتقاضني عىل سلطتهم القضائية اخلاصة ،وينفذ أحكام املحاكم الربية أعواهنا
اخلاصون -خمزين املحكمة -أو املساعد املدنية للسلطة الروحية»( .((5يف استقالل تام عن
القضاء اإلسالمي وترشيعاته وأعوانه.
لقد كان ليهود املغرب سلطتهم القضائية املستقلة ،ين ّظم سري القضاء فيها:
ٍ
قاض واحد أو عديد
 «دار العدالة»« :بيت دين» أو «املحكمة الربية» ،حيث يوجدوتسمى املحكمة الكربى «بيت
من القضاة ،وهم عادة ثالثة .و«بيت دين شل شلوش»،
ّ
ٍ
يسمى «أب بيت دين» «شيخ املحكمة».
دين كدول» ،ويرأس املحكمة
قاض أول ّ

 واملساعدون القضائيون :هم كتَّاب العدل املوثقون ،وتتمثل مهمتهم الرئيسة يفالنيابة عن القضاة ،ويف حترير وتوقيع العقود القضائية ومراسيم جملس الطائفة ،بناء عىل
طلب ومسؤولية القضاة ورؤساء الطوائف.

 وللمحكمة أعواهنا« :رسول دار القضاء» ،كام أنه من املحتمل أن تستعني بآراءاخلرباء مثل :ممثيل هيئات احلرفيني «أمني األمناء» ،وللطوائف عادة مطلق احلرية يف اختيار
قضاهتم(.((5
عمو ًما فقد كانت اجلامعة اليهودية باملغرب ،ذات نظام قضائي قائم ومستقل،
نجحت من خالله املحاكم احلاخامية يف فرض سيطرهتا عىل كل فئات املجتمع اليهودي
املغريب( .((5وكان حرص اليهود شديدً ا عىل إبعاد كل تدخل يف قضايا الطائفة ،وكل خرق

( ((5حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة هيود املغرب ،م .س ،ص.128
( ((5املصدر نفسه ،ص.129-128
( ((5صموئيل اتينجر ،م .س ،ص.312
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لالستقاللية التي خوهلا هلم قانون الذمة(.((5

بناء عليه فالطائفة اليهودية املغربية كانت حريصة عىل تأكيد خصوصياهتا ،وتعزيز
سلطة قانوهنا الذي حيكمها ،والسهر عىل سالمة العالقات فيام بني املتنازعني اليهود؛
حف ًظا ملصاحلها املادية واملعنوية ،مما يربز مدى التضامن الذي كان يسود بني أعضاء اجلامعة
اليهودية املغربية ،كل هذا قوى فرص االستقاللية القضائية لليهود عن العدالة اإلسالمية.

راب ًعا :احلياة الدينية والشعائرية.

من احلقوق املكفولة للذميني حق احلرية ،ومن أهم أنواع احلرية التي تضافرت
خاصا بني اإلنسان وربه ،حرية االعتقاد
اآليات القرآنية عىل توكيدها واعتبارها شأنًا
ًّ
والتع ُّبد والتد ُّين ،التي نزلت آيات قرآنية عديدة يف التوكيد عىل رضورة احرتامها وعدم
املساس هبا حتت أي ظرف من الظروف قال سبحانه{ :لاَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين}(.((5
يبدو أن العمل جرى عىل هذا يف تاريخ عالقة املسلمني باليهود يف املغرب ،إن عىل
مستوى احرتام كتبهم املقدّ سة ،أو عىل مستوى احرتام شعائرهم التعبدية ،أو عىل مستوى
احرتام احتفاالهتم الدينية.

لقد حافظت اجلامعة اليهودية املغربية بفضل هذا االحرتام عىل مظاهر التد ُّين اليهودي
اخلاصة هبا؛ وقد مارس اليهود املغاربة طقوسهم الدينية كاملة عرب تاريخ تواجدهم باملغرب
تصوف وصالة واحتفال بيوم السبت وما يصاحب هذا االحتفال
بكل حرية وطمأنينة ،من ُّ
من طقوس وال زال يرت ّدد مدى االحتفال الصويف ليوم السبت يف اآلداب الربية املغربية
منذ القرون األربعة األخرية( ،((5باإلضافة إىل االحتفال بأعياد احلج الثالثة ،ويتع ّلق األمر
بثالثة مناسك يرجع أصلها إىل العهد التواريت.
وما نسجله هنا وتعقي ًبا عىل ما سبق هو تداخل العالقات الثقافية اليهودية اإلسالمية.
وإن َّ
دل هذا عىل يشء إنام يدل عىل الطابع السلمي الذي كان يم ّيز هذه العالقات ،واالحرتام
املتبادل بني اليهود واملسلمني لشعائر بعضهم البعض التعبدية .إذ كان اليهود يؤ ّدون
جو يسوده األمن واألمان.
طقوسهم الدينية عىل اختالفها وتعدّ دها يف ٍّ
وعن ذلك يقول حاييم زعفراين« :وكنت أنا نفيس ،بعد السنة التي بلغت فيها سن

( ((5حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة هيود املغرب ،م .س ،ص.129
( ((5سورة البقرة ،اآلية .256
( ((5حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة هيود املغرب ،م .س ،ص.232
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الرشد الديني ،أذهب إليقاظ رفاقي يف املدرسة ،قاط ًعا أزقة الصويرة املظلمة حيث كان
يعيش اليهود واملسلمون يف سالم»(.((5

إمجالاً فإن املسار التارخيي الذي يرسم احلياة اليهودية يف املغرب شكّل فضاء من
التقارب حيث يلتقي اليهود واملسلمون ويتعايشان يف تسامح وطمأنينة وسالم .األمر
الذي مكّن اليهودية املغربية إىل حدود القرن العرشين من املحافظة عىل استمرارية حضارية
وأسلوب يف العيش وثقافة عرفها أجدادهم منذ هناية القرن اخلامس عرش ،وال يراودنا شك
يف أن «نظام أهل الذمة» الذي كان هيود املغرب يتمتّعون به كان سب ًبا حاسماً يف كل ما عرفته
عالقة اليهود باملسلمني حكّا ًما وحمكومني يف املغرب من عيش كريم وآمن.
حيث إن هيود املغرب غال ًبا ما كانوا حيتمون هبذا النظام ويستنجدون به احتامء
من كل اعتداء .ففي عهد احلامية الفرنسية تعرض هيود املغرب إىل هجمة رشسة أخذت
بمصاحلهم االقتصادية من طرف الفرنسيني عرب «قوانني فييش»( ((5العنرصية مما دفع هيود
موجهني رسالة إىل ملك املغرب أكّدوا
املغرب إىل االستنجاد بمقتضيات الرشيعة اإلسالمية ّ
من خالهلا« :أن صاحب اجلاللة الرشيفة سوف خيرق القوانني الرشعية إذ صادق بواسطة
ظهري عىل إجراءات منافية لروح النص القرآين ولفظه ،التي تبيح ألهل الذمة من النصارى
واليهود ،العيش يف دار اإلسالم وممارسة كل احلرف والصنائع غري الرشعية رشيطة دفعهم
اجلزية واحرتام الدين اإلسالمي»(.((6

وانطال ًقا من هذا االعتبار الديني ،باإلضافة إىل اعتبارات سياسية ودبلوماسية
«حرص السلطان ،طب ًقا للتقاليد وسلوك أسالفه جتاه أهل الذمة من رعاياهم عىل إبراز
عطفه عىل اليهود باستقباله يف رحاب القرص سنة 1942م ،لوفود قدمت لعرض مطالب
مجاعات خمتلفة وأكد بمناسبة هذه االستقباالت ،عىل حق هذه الفئة من رعاياه بالتمتع
باحلامية امللكية ،مشدّ ًدا عىل املساواة يف التعامل التي جيب أن تو ّفر هلم أسوة بمواطنيهم
املسلمني ،وقد سار استدعاء أعيان هيود حلضور حفالت رسمية وتقديم التهاين بمناسبة
األعياد الدينية وعيد العرش يف نفس هذا االجتاه»( .((6مما أسهم يف حتسني أوضاع اليهود
وخفف من وثرية تطبيق اإلجراءات املستلهمة من قوانني فييش.

( ((5حاييم زعفراين ،ألف سنة من حياة هيود املغرب ،م .س ،ص.275
( ((5للمعرفة أكثر بمضمون قانون فييش ،انظر:

Edition.paris 2008.Michel ABITBOL. Les juifs d,Afrique du Nord sous Vichy.Riveneuve

( ((6حممد كنبيب ،هيود املغرب ،م .س ،ص.230-229
( ((6حممد كنبيب ،هيود املغرب ،م .س ،ص.230
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نخلص من هذا العرض بالنتائج التالية:

أول :إن املغرب يتم ّيز بقدم التعمري فيام خيص اجلالية اليهودية التي استوطنت أغلب
جهاته احلرضية والقروية ،فتعايشت مع سكانه املسلمني يف وفاق يؤ ّطره رعاية حقوق
ِّ
الذ ِّمي يف الرشيعة اإلسالمية.
ثان ًيا :قام اليهود باملغرب بدور مهم يف املجال االقتصادي وخاصة يف جمال التبادل
التجاري ،وبعض احلرف ،مستفيدين يف ذلك بام ضمنه هلم قانون الذمة اإلسالمي من
حقوق وحريات ،وبام يفرضه عىل املسلمني حكّا ًما وحمكومني من وجوب التسامح معهم،
وإدارة العالقة فيام بينهم يف جو من السلم والسالم.

ثال ًثا :متتَّع هيود املغرب بقدر كبري من احلرية واالستقاللية يف تدبري أمورهم وشؤوهنم
اخلاصة هبم ،االجتامعية واالقتصادية والتعليمية والقضائية ،فضلاً عىل أن هذه الطائفة
كانت هلا مدارسها ومؤسساهتا اخلاصة هبا ،وكانت تدير شؤوهنا بنفسها ،ومتلك استقاللاً
ذات ًّيا يف ترصيف شؤون الطائفة.
تأيت هذه النتائج متعارضة مع العديد من الروايات التارخيية ،التي جتمع عىل املحنة
املوحدين؛ إذ يكرس العديد من
التي عاناها اليهود بأرض املغرب ،والتي حلقتهم عىل يد ّ
املوحدين بعدم التسامح،
املؤرخني والباحثني قدامى وحمدثني( ،((6األطروحة التي ترمي
ّ
ّ
( ((6انظر :إنريكي غوزاليس كرافيوطو ،مالحظات حول تاريخ اليهود يف سبتة ،تعريب :حممد الرشيف،
الرباط :دار أيب رقراق ،ط األوىل2007 ،م .يعقد إنريكي يف كتابه املذكور فصلاً بعنوان :هيود سبتة يف
الفرتة املوحدية ،ويدَّ عي أن املوحدين قد مارسوا تشدُّ ًدا دين ًّيا جتاه الطائفة اليهودية ،ومل يولوا أدنى أمهية
املوحدين جتاه اليهود :اإلسالم أو السيف .ص.49
ألموال اليهود ،وهلذا كانت سياسة ّ
«تطرق
ويستند إنريكي يف ا ِّدعائه هذا عىل كتاب ابن داود ،املعارص هلذه األحداث ،يقول إنريكيَّ :
تعرض هلا اليهود بشامل إفريقيا عىل يد املوحدين.
ابن داود يف مناسبتني للمضايقات والضغوط التي َّ
يبق من اليهود يف كل
مل
القمع
لذلك
«نتيجة
أنه
يتحدّ ث يف األوىل عن القمع املوحدي لليهود ،مب ّينًا
َ
اململكة املوحدية أي اسم وال أثر ،من مدينة سال التي تقع يف طرف العامل ،حتى مدينة املهدية ،أي من
منطقة الرباط حتى اجلزائر ،وهذا يبينّ بجالء أن الطائفة اليهودية السبتية تم القضاء عليها كذلك .ويف
بحرا نحو إسبانيا ،حيث مل يرتكوا أي مكان
الفقرة الثانية ،يؤكّد ابن داود أنه «بعد ذلك اتجَّ ه ِّ
املوحدون ً
لنبي إرسائييل ،من طنجة حتى املهدية» ،وهذا يدل كذلك عىل أنه قبل أن جيتاز املوحدون البحر ،كانوا
قد قضوا عىل الطائفة اليهودية بسبتة .إن املؤرخني اليهود السفرديني املطرودين من إسبانيا سنة 1492م،
أساسا
أمثال :صامويل أوسكى ،ويوسف هاكوهن ،وهيودا بن بريغا ،هم أقل
ً
وضوحا .إلاَّ أنه إذا انطلقنا ً
دونه ابن داود ،فإنه من الواضح أن الضغوط التي تعرض هلا اليهود عىل يد املوحدين بقيت حية يف
مما َّ
ذاكرهتم» .إنريكي ،م.س ،ص.49
من املؤرخني املحدثني الذين يتبنَّون األطروحة نفسها ،نجد الباحث روبري أرصاف ،يقول« :كانت

130

مـلـف العــدد

وتنعتهم بالتعصب الديني ،وترى أن اليهود قد عانوا من االضطهاد املروع عىل يدهم،
أساسا عىل ما ورد يف املرثية العربانية التي نظمها ابن عزرا
ويستند أصحاب هذه األطروحة ً
املتوىف سنة 1167م( .((6والتي تتحدَّ ث عن «الفاجعة املؤملة» ،التي ح ّلت باليهود يف هذه
احلقبة ،وعن أعامل املوحدين الذين راموا استئصال اليهود من بالد املغرب.

عىل أن هذه األطروحة مل تعد مقنعة اآلن ،وقد تصدَّ ى لدحضها بعض الباحثني،
هيو ًدا وعر ًبا .فقد شكّك «دافيد كركوس» -وهو من العارفني بتاريخ هيود املغرب وأحد
املربزين فيه ،وكان مستعر ًبا ملماًّ بالنصوص العربية املتعلقة باملرابطني واملوحدين -شكّك

أكرب حمنة عاناها اليهود بأرض اإلسالم ،تلك الصدمات الكربى التي حلقتهم عىل يد املوحدين ،بعد
تس ّلمهم احلكم من املرابطني 1147 - 1269م ،حيث قاموا بمطاردة اليهود من كلتا ضفتي البوغاز،
غري تاركني هلم سوى خيار واحد ،إما اإلسالم أو السيف ،هلذا السبب مل يعد يرى لليهود أثر خالل هذا
العهد إلاَّ يف املناطق الرببرية» روبري أرصاف ،حممد اخلامس واليهود املغاربة ،م.س ،ص .33ويستند
أرصاف يف كتابه :معطيات من تاريخ اليهود بفاس ،عىل جمموعة من الروايات التارخيية ،لتأكيد أطروحته،
منها الرسالة التي كتبها ساملون هاكوهن السجلاميس ،وهو يروي دخول املوحدين إليها .انظر ،ص.45
 ((6(1تظل شهادة موسى بن عزرا ،وهو أحد الشعراء اليهود اإلسبان يف القرن الثاين عرش للميالد ،الشهادة
وضوحا حول هذه الفرتة .وابن عزرا هو مؤلف مرثية حول اجلاليات اليهودية التي دمرها القمع
األكثر
ً
مصدرا
املوحدي يف املغرب واألندلس .وتعترب هذه املرثية ،كام يدعي املتعصبني من املؤرخني اليهود
ً
أساس ًّيا ملعرفة تلك األحداث معرفة دقيقة .وتبدو فيها سبتة كأحد املراكز األساسية التي عانت من القمع
الديني للموحدين ومن تطرفهم ،يف اعتقاد هؤالء املؤرخني .وفيام ييل نص ابن عزرا املتعلق بالقضاء عىل
اجلاليات اليهودية بشامل إفريقيا ،حسب الرتمجة اإلسبانية التي قام هبا مياس باييكروسا:
 آه ،سأنوح من شدة احلزن مثل امرأة ،بسبب مجاعات سجلامسة. مدينة العلامء واملثقفني ،غطى الظالم ضوءها. هدمت أعمدة التلمود واهنارت أسس البناية. املشنة ،يا للعار! باألرجل ديست. (سأنوح) بسبب الرجال العظامء الذين طعنتهم الرماح ،ألن أعني العدو ال تسامح. آه ،كيف قيض عىل مجاعة فاس يف اليوم الذي هنبت فيه. سأرفع صويت من شدة احلزن ،بسبب سبتة ومكناس. وسأمزق مالبيس بسبب درعة التي ،من قبل ،كانت خمربة. يف يوم السبت ،سالت دماء شاب برفقة فتاة مثلام تسيل املياه».يتطرق ابن عزرا يف مكان آخر من مرثيته إىل اجلاليات اليهودية التي تم القضاء عليها يف األندلس،
وخصوصا جالية إشبيلية «ألمرائها املجروحني وألبنائها األرسى اليوم ،ولبناهتا اللطيفات ،املسلامت
ً
«حتولت إىل بحر من األنقاض ،وقىض علامؤها وشخصياهتا
اليوم إىل ديانة أجنبية» ،وجالية قرطبة التي ّ
البارزة ً
يبق فيها ولو هيودي واحد» ،وهيود مالقة وميورقة
عطشا وجو ًعا» ،وجاليات جيان واملرية التي «مل َ
جروحا بليغة» .ويف املحصلة ،نجد أن رواية ابن عزرا واضحة بام فيه الكفاية
جرحوا
هربوا
«الذين
ً
بخصوص القضاء عىل اجلاليات اليهودية» .إنريكي ،م.س ،ص.50
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تكونت لدى عدد من الباحثني عن اإلمرباطورية املوحدية ،وعن «تص ُّلبها
يف الصورة التي ّ
الثيوقراطي والتوحيدي» ،وعن سياستها جتاه اليهود.
املؤرخ يف دراسته حول موقف
ونجمل أهم اخلالصات التي توصل إليها هذا ّ
املوحدين جتاه اليهود( ،((6يف النقط التالية:
ّ
 -1إن مالحقات اجلاليات اليهودية بالشامل اإلفريقي واألندلس مل تتم يف الوقت
نفسه .
املؤرخني العرب ،خاصة رواية عبد الواحد املراكيش
 -2يرفض كركوس روايات ّ
صاحب كتاب املعجب ،كام يرفض كذلك رواية أبرهام بن عزرا ورواية إبراهيم
بن داود .ويعترب املراسيم التي يعتقد أهنا صدرت ضد أهل الذمة «جمرد خيال
جو من
بعض الكتاب العرب الذين فتنتهم قصص القتل» .فالنصوص تعبرّ عن ٍّ
اخلوف والرعب ،لكن املوحدين مل يصدروا قوانني متنع ممارسة الديانة اليهودية.
 -3إن اعتناق اليهود للديانة اإلسالمية مل يكن نا ًجتا عن ضغوط ،وإنام عن خوف.
 -4إن الروايات حول التقتيل الذي جرى يف مدن مع ّينة هي أمور استثنائية ،وأن
املوحدين مل يط ّبقوا سياسة قمعية بعد السنوات األوىل من بسط سيطرهتم.
ّ

املؤرخ اليهودي جريار ناحوم بدوره هتافت تلك األطروحة حينام أكد
وقد أوضح ّ
أن شهادة «أبراهام ابن عزرا وأبراهام بن داود -اللذين عاشا يف مطلع العرص املوحدي -ال
املوحدية .إهنا صاحلة بخصوص فرتة
يعتد هبا إلاَّ بخصوص السنوات األوىل من السيطرة ّ
واملؤرخ املوضوعي ال يمكنه إصدار أحكام عامة انطال ًقا من حاالت استثنائية.
قصرية».
ّ
كام شكّك يف مصداقية شهادتيهام بقوله« :لدينا يف تاريخ الشعب اليهودي أمثلة أخرى
لكتب تواريخ حول القمع ،فندها النقد التارخيي»(.((6

خصص األستاذ حممد بنرشيفة دراسة مركزة حول هذا املوضوع ،وخلص
وقد ّ
إىل أن «التت ّبع الدقيق لألخبار والتحليل األمني جلزئياهتا ومعطياهتا يوقفنا عىل أن معاملة
مقرر يف الرشيعة
املرابطني واملوحدين ألهل الكتاب مل خترج -من حيث األساس -عماَّ هو ّ
واملوحدين ،املعروفة بفرتة
اإلسالمية( ،((6وأنه إذا استثنينا الفرتة االنتقالية بني املرابطني
ّ
التمييز التي حصل فيها للمسلمني وغريهم ما حيصل عادة يف الفرتات االنتقالية فإن

( ((6انظر :حممد الرشيف ،مقدمة كتاب :إنريكي غوازاليس كرافيطو ،م.س ،ص.11
( ((6انظر :حممد الرشيف ،م.س ،ص.12
( ((6حممد بن رشيفة ،حول التسامح الديني وابن ميمون واملوحدين ،ندوة :حلقة وصل بني الرشق والغرب،
أبو حامد الغزايل وموسى بن ميمون ،مطبوعات أكاديمية اململكة املغربية1986 ،م ،ص.40-24.

132

مـلـف العــدد

سياسة املوحدين جتاه األقليات الدينية والدول املسيحية كانت عادية ،فقد كان بني بالطهم
والبالطات املسيحية وفادات وزيارات متبادلة.

ويستدل عىل ذلك بكون «تن َّقل ابن ميمون وأرسته يف أرجاء إمرباطورية املوحدين
ٍ
يومئذ يف التن ُّقل بأنفسهم
هو يف حدِّ ذاته حيمل بني ط َّياته أبرز دليل عىل حرية اليهود
وأمواهلم ،واإلقامة أو الرحيل حيث يشاؤون»( .((6كام أن وجود أسقفية يف مراكش عاصمة
تعصب املوحدين.
اإلمرباطورية يعترب أقوى دليل عىل عدم ُّ
املؤرخني اليهوديني كركوس وناحوم-
ويشكّك حممد بنرشيفة -مثله يف ذلك مثل ّ
يف مصداقية مرثية ابن عزرا وموضوعيتها ،ويرى أنه «عىل فرض صحة ما ورد يف هذه
املتمسكني
أمرا عا ًّما شمل
القصيدة ،فإن ذلك مل يكن ًّ
ّ
خاصا باليهود وحدهم ،وإنام كان ً
بالوالء للمرابطني ،ثم إنه يتع ّلق بفرتة انتقالية حمدودة ولذلك ال يصح تعميم احلكم عىل
مجيع العرص املوحدي»(.((6

واجلدير بالذكر أن اليهود مل يكونوا الوحيدين الذين عوملوا بالشدة عىل عهد
املوحدون جتاههم سياسة الرصامة بسبب ديانتهم أو
املوحدين .أو بعبارة أصح :مل ينهج
ّ
ّ
(((6
حمتداهم العقدي  .وإنام محاية لسلطتهم وصونًا لدولتهم .فنحن نعرف السياسة املوحدية
الدموية التي مارسها اخلليفة املوحدي عبد املؤمن سنة 544هـ1150-1149 /م ،فيام
يعرف بعملية «االعرتاف» الستئصال املعارضني والعنارص املشكوك يف والئها يف خمتلف
القبائل اخلاضعة للموحدين.

املوحدي قد عرف حمنا مذهبية وفكرية متعدّ دة نذكر منها :حمنة الفقهاء
ثم إن التاريخ ّ
كاملدونة وغريها ،وسجن بعض
املالكيني أو أهل الفروع ،وقد أحرقت كتب املذهب
َّ
املشتغلني هبا ومنعوا من التدريس والتأليف .وحمنة الفالسفة يف عهد املنصور التي امتحن
أيضا.
فيها ابن رشد وشنّت محلة عىل الفلسفة والفالسفة ،وحمنة املتصوفة يف عهد املنصور ً
أخريا حمنة النظام املهدوي نفسه .وكلها حمن تندرج يف إطار محاية للدولة أو حفا ًظا
ومنها ً
(((7
عىل الوحدة املذهبية .

( ((6املصدر نفسه ،ص.28
( ((6املصدر نفسه ،ص.30
( ((6يقول عبد اهلادي التازي« :مل يتغيرّ موقف املوحدين إلاَّ عندما اختذ بعض اليهود مواقف ال تتناسب
مع واجب املواطنة» .عبد اهلادي التازي ،ابن ميمون بفاس ،ندوة :حلقة وصل بني الرشق والغرب ،أبو
حامد الغزايل وموسى بن ميمون ،م .س ،ص.209
( ((7حممد بنرشيفة ،حول التسامح الديني وابن ميمون واملوحدين ،م .س ،ص.34
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مما يمكن القول معه أن بعض املضايقات التي حصلت لليهود باملغرب ،كان مردها
إىل ظروف حملية أكثر مما كانت ثمرة ملبادئ التعصب وعدم التسامح الديني .فغال ًبا ما كانت
تقع بحصول اختالل عام يف سري الدولة اإلسالمية ،يف فرتات انتقال السلطة من دولة إىل
دولة ،أو نتيجة لوقوع كوارث طبيعية ،والنزاعات القبلية مما يعرض أمن السكان إىل الضياع
مسلمني وهيود عىل حدٍّ سواء( .((7ومعلوم أن األزمات تشعل نار البغضاء حتى بني أفراد
العائلة الواحدة.

نخلص يف خامتة هذا املقال إىل أن هيود املغرب عاشوا منذ الفتح اإلسالمي للبالد
يف ظل ازدهار سيايس وثقايف واقتصادي ،ومتتَّعوا بأجواء من احلريات الدينية ،وعاشوا يف
ظل ما يقتضيه عقد الذمة من حقوق ،وأتيحت هلم فرص واسعة لتسلم املناصب املهمة يف
املغرب ،واملشاركة يف احلياة العامة يف البالد .مما يعترب دليلاً عىل عمق التسامح الديني الذي
طبع عالقات املسلمني باليهود يف املغرب ،عرب تارخيه الطويل.

( ((7أمحد شحالن ،اليهود املغاربة من منبت األصول إىل رياح الفرقة ،م .س ،ص.94
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حممد حمفوظ

ﷺ مقدمة

هتدف هذه الدراسة إىل التعريف بمفهوم التجديد واإلصالح الديني،
التطور التارخيي التي حلقت هبذا املفهوم ،وكذلك اجلامعات والفعاليات
وحركة
ّ
التي محلت لواء مرشوع التجديد واإلصالح يف العرص احلديث ،مع التعريف
املوجز باالجتاهات الرئيسة يف حركة التجديد يف املشهد اإلسالمي املعارص.

أغراض البحث

املتنوعة ،ليس صندو ًقا مغل ًقا ،وإنام هو
 -1إن الدين بقيمه ومعارفه ّ
يتحمل الناس بكل فئاهتم ومستوياهتم مرشوع محل
فضاء مفتوح ،بحيث
ّ
وفهم وتطبيق قيم الدين.
تطور واقع الناس
واملعارف الدينية ال يمكن أن
تتطور من دون ّ
ّ
واملجتمع.

لذلك فإن اجلهود الفكرية والسياسية واالقتصادية واإلبداعية ،التي
وتطور وقائعه املختلفة ،هلا الدور األساس يف تطوير
تستهدف ترقية املجتمع،
ّ
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تطور واقع الناس
وعي الناس بقيمهم الدينية والثقافية .بمعنى أن هناك عالقة سببية بني ّ
وتطور رؤيتهم ومعارفهم الدينية.
واملجتمع،
ّ

 -2عديدة هي املقاربات التي تستهدف فهم الدين وقيمه وشعائره وشعاراته .ولكن
السائد يف جمتمعنا ولدى فئات عديدة منه ،املقاربة الفقهية ،التي ال تتعدّ ى فهم الفتوى
الرشعية عىل املوضوع اخلارجي املتع ّلق دائماً بحركة الفرد يف املجتمع.

ويف تقديرنا ،إن سيادة املسار الواحد يف فهم قيم الدين ومعارفه ،ال يؤدي بنا إىل
اكتشاف كنوز الدين اإلسالمي وثراءه املعريف .هلذا فإننا بحاجة إىل االنفتاح والتواصل مع
كل املسارات واملقاربات الفقهية والفلسفية والعرفانية واملقاصدية والشاملة ،التي تستهدف
فهم الدين وتظهري معارفه األساسية.

 -3إن قيم الدين ومعارفه األساسية ،هي منظومة متفاعلة مع قضايا الواقع والعرص.
وأية حماولة لبناء احلواجز والعوازل بني قيم الدين وحركة الواقع ،ستنعكس سل ًبا عىل
فهمنا وإدراكنا ملعارف الدين وقيمه األساسية .هلذا فإننا نعتقد أن عملية التفاعل والتواصل
تطور وإنضاج الرؤى
وحتوالته ،يؤ ّدي إىل ّ
بني قيم الدين والواقع بكل محوالته وأطواره ّ
حتوالت عىل مستوى األحكام الرشعية واملعارف
واملعارف الدينية؛ هلذا نجد باستمرار ّ
الدينية بتغريات الزمان واملكان.

هلذا فإننا نستهدف باستمرار خلق التفاعل بني املعرفة الدينية وحركة الواقع ،وإدراك
التطور
مقتضيات الزمان واملكان؛ ألهنا من املداخل األساسية لفهم قيم الدين ورصد عملية
ّ
حتوالت الزمان واملكان.
يف املعارف الدينية ،انطال ًقا من ّ

تطور املعارف الدينية ،بعيدً ا عن حركة الواقع والتفاعل مع
ومن يبحث عن ّ
مقتضياته ،فإنه لن جيني إلاَّ الضحالة املعرفية والبعد اجلوهري عن معارف الدين ومقاصده
األساسية.

ومن خالل التفاعل والتواصل مع حركة الواقع والعرص ،نتمكن من إضفاء قيمة
دينية عىل األعامل واألنشطة واملبادرات اخلاصة والعامة ،التي تستهدف رقي وتقدم األفراد
واجلامعات.
فالقيم الدينية ليست خاصة بعبادة األفراد ،وإنام تتّسع للكثري من األنشطة واملبادرات
السياسية والثقافية واإلبداعية واالجتامعية واالقتصادية ،التي تساهم يف تطور املجتمعات،
ونقلها من مستوى إىل مستوى آخر أكثر تقدُّ ًما وعدالة وحرية.
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هلذا فإننا بحاجة باستمرار إىل تظهري القيم الدينية ،التي تستوعب أنشطة اإلنسان
اجلديدة .فال فصل بني قيم الدين وحركة اإلنسان واملجتمع ،وكلام عملنا من أجل تظهري
قيم الدين ومعارفه ،القادرة عىل استيعاب وتسويغ أنشطة اإلنسان اجلديدة واهلادفة إىل
تطور
الرقي والتقدم ،سامهنا يف تطوير وعي الناس بقيم الدين ،وفتحنا الباب واس ًعا جتاه ّ
معارف الدين األساسية.

 -4تظهري العالقة العميقة بني عملية التجديد الديني والثقايف ومرشوع اإلصالح
السيايس .فال يمكن أن يتح ّقق مرشوع اإلصالح السيايس يف جمتمعنا ووطننا ،من دون
إطالق عملية التجديد الديني والثقايف؛ ألن هناك الكثري من العقبات املوجودة يف فضائنا
وبيئتنا الثقافية واالجتامعية ،ال يمكن جتاوزها بدون االنخراط يف مرشوع التجديد الديني
والثقايف .فتجدُّ د املعرفة الدينية يف أي جمتمع ،هو رهن بحضور املجتمع وتفاعله مع واقعه.
املعرفة الدينية ال تتجدَّ د وهي حبيسة اجلدران ،وإنام تتجدَّ د حينام تستجيب حلاجات
املجتمع ،وتتفاعل مع مهومه وشؤونه املختلفة.

ﷺ اخلوف من التجديد

يتحول
دائماً املجتمعات الساكنة واجلامدة ختاف من التغيري والتجديد .وهذا اخلوف ّ
بفعل عمق اجلمود والتك ُّلس إىل رهاب .أي إىل مرض جمتمعي حيول دون أن ينفتح املجتمع
عىل آفاق التغيري والتجديد وموجباهتام.

ويف هذا السياق تربز املفارقة الصارخة التي تعيشها املجتمعات اجلامدة .فهي تعيش
التخ ُّلف واجلمود والسكون عىل كل األصعدة ،وتعتمد عىل غريها من األمم واملجتمعات
يف كل يشء ،وترىض بكل متواليات هذا الواقع الس ِّيئ .ويف الوقت ذاته ختاف التغيري،
وترفض التجديد ،وتقبل العيش يف ظل هذا الواقع الس ِّيئ.

خاصا
والرهاب من التجديد ،ليس ًّ
ولعلنا ال نبالغ حني القول :إن اخلوف من التغيري ُّ
بمجتمع دون آخر ،وإنام هو من خصائص املجتمعات املتخ ِّلفة واجلامدة ،برصف النظر
عن أيديولوجيتها وبيئتها ..فكل املجتمعات اجلامدة ختاف من التغيري ،وكل األمم املتخ ِّلفة
ختشى من التجديد ملستوى الرهاب.
من هنا فإن حلظة االنطالق احلقيقية يف هذه املجتمعات تتشكَّل حينام تتجاوز هذه
املجتمعات حالة اخلوف والرهاب من التغيري والتجديد .فحينام يكرس املجتمع قيد اخلوف
من التغيري والتجديد ،حينذاك يبدأ املجتمع احلياة احلقيقية ،التي متكّنه من اجرتاح فرادته
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الرهاب
وجتربته .أما املجتمعات التي ال تتمكَّن ألي سبب من األسباب من جتاوز حالة ُّ
واملوقف ا َمل َريض من التجديد ،فإنه سيستمر يف التقهقر والرتاجع عىل مجيع األصعدة
واملستويات ..والفئات والرشائح التي هلا مصلحة يف استمرار التقهقر واجلمود ستستثمر
هذه احلالة املرضية وتبني عليها الكثري من املواقف واإلجراءات ،والتي تعمق حالة التخ ُّلف
وتزيد حالة اخلوف املريض من كل آفاق ومتطلبات التغيري والتجديد.

وينقل يف هذا الصدد عن التاريخ الصيني القديم ،أنه يف ظل ساللة هان (220 - 25
ألي متأ ِّدب أن يطرق ،بصورة
ينص عىل أنه ال جيوز ِّ
ب .م) صدر مرسوم إمرباطوري ُّ
شفهية أو خطية ،أي موضوع مل يع ّينه له أستاذه .فليس حيق لكائن من كان أن يتخ ّطى مرياث
تسول له نفسه أن يتعدَّ ى احلدود املرسومة يغدو مبتد ًعا.
مع ّلمه .وكل من ِّ
وهكذا تأسس رهاب البدعة الذي َّ
شل قدرة املث ّقفني الصينيني عىل التفكري كام عىل
التخ ُّيل .فلكأن عقوهلم قد ُحبست يف أكياس من البالستيك حتى ال يترسب إليها أي جديد.

فالنزوع القهري إىل رفض التغيري واخلوف من التجديد هو حالة مرضية ،تزيد من
انحطاط املجتمعات ،وتبقيها حتت ضغط اجلمود والتخ ُّلف .وال تقدُّ م هلذه املجتمعات إلاَّ
بإهناء حالة الرهاب من التغيري والتجديد .ونحن هنا ال نقول :إن التجديد يف املجتمعات بال
صعوبات وبال مشاكل ،ولكننا نو ُّد القول :إن مشاكل املجتمعات من فعل التغيري والتجديد
أهون بكثري من استمرار حالة التخ ُّلف واجلمود ،وإن املجتمعات مل تتقدَّ م إلاَّ حينام انخفض
منسوب اخلوف من التغيري والتجديد إىل حدوده الدنيا .من دون ذلك ستبقى مقوالت
التقدّ م والتجديد والتغيري مقوالت جامدة ومنفصلة عن احلياة االجتامعية .وهذا ما يفسرّ
لنا حالة بعض املجتمعات العربية واإلسالمية عىل هذا الصعيد .فهي جمتمعات مليئة يف
اإلطار النظري بمقوالت التقدّ م واحلرية والتجديد ،إلاَّ أن واقعها الفعيل ،أي واقع النخب
تتوجس خيفة من هذه املقوالت ،وتنسج عالقة
وأغلب الرشائح والفئات االجتامعية،
ّ
مرضية مع مقتضيات التقدّ م واحلرية والتجديد .فتجد اإلنسان يرصخ ليل هنار باسم التغيري
والتجديد ،إلاَّ أنه يف الوقت ذاته يقف موق ًفا سلب ًّيا من كل الوقائع االجتامعية والثقافية
والسياسية التي تنسجم ومقولة التغيري والتجديد ،فتتضخم لديه اخلصوصيات إىل درجة
إلغاء مقولة التجديد ..فهو باسم الثوابت حيارب املتغريات ،وباسم اخلصوصية حيارب
التجديد ،وبعنوان عدم التامهي مع اآلخر احلضاري يقف ضد كل نزعات التغيري والتجديد.
فهو -عىل الصعيد النظري -جزء من مرشوع احلل ،إلاَّ أنه -عىل الصعيد الواقعي -جزء
من املشكلة واملأزق .وكل ذلك بفعل رهاب التجديد والتغيري .وهي عناوين ومقوالت
التبجح هبا ،وإنام من الرضوري االلتزام النفيس والعقيل والسلوكي بمقتضياهتام
ال يكفي
ّ
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ومتطلباهتام .وهنا حجر الزاوية يف مرشوعات التجديد يف كل األمم واملجتمعات.

هلذا من الرضوري ألي إنسان وجمتمع ،أن ينسج عالقات جدلية ونقدية مع مقوالته
تتحول هذه املقوالت والشعارات إىل أقانيم مقدسة ،حتارب التجديد يف
وشعاراته ،حتى ال ّ
العمق واجلوهر ،وهي تتبناه يف املظهر.
ويبدو من خالل التجارب اإلنسانية املديدة ،أن املجتمعات تتاميز عىل هذا الصعيد
يف هذه املسألة ،فكل املجتمعات تصدح برضورة التطوير والتجديد والتغيري ،إلاَّ أن هناك
جمتمعات ختاف حقيقة من التجديد؛ لذلك فهي عىل الصعيد الواقعي حتارب كل ممارسة
جتديدية .فالتاميز يكون بني املجتمعات ،بني جمتمعات ترفع شعار التجديد وتلتزم بكل
مقتضياته ومتطلباته ،وجمتمعات ترفع شعار التجديد دون االلتزام بكل املتطلبات .ولعل
من أهم األسباب هلذا التاميز بني القول واملامرسة هو يف اخلوف من التجديد والرهاب
من التغيري .صحيح أن هذه املجتمعات ترفع شعار التجديد ،إلاَّ أهنا عىل الصعيد النفيس
شعارا
والثقايف ختاف من املقتضيات واملتطلبات .فهي مع التجديد الذي ال يتعدّ ى أن يكون
ً
يتحول إىل مرشوع عمل وبرامج عملية متكاملة ،فهي ترفضه
فحسب ،أما التجديد الذي
ّ
يتحرر من رهاب التجديد ،فإنه لن يتمكّن عىل املستوى الواقعي
وختاف منه .وأي جمتمع ال ّ
من االستفادة من فرص احلياة ومكاسب احلضارة احلديثة.

تتحرر جمتمعاتنا من رهاب التجديد والتغيري ،من الرضوري التأكيد عىل
ولكي
ّ
النقاط التالية:

 -1إن التجديد والتغيري يف املجتمعات اإلنسانية ،ال حيتاج فقط إىل توفر الرشوط
املعرفية والثقافية والسياسية ،وإنام من الرضوري أن يضاف إىل هذه الرشوط ،رشط
االستعداد النفيس والعميل لدفع ثمن ومتطلبات التجديد يف الفضاء االجتامعي .وبدون
توفر هذا الرشط لن تتمكّن املجتمعات من ولوج مضامر التجديد؛ ألن التجديد بحاجة
إىل جهد إنساين متواصل ،واستعداد نفيس مستديم إلنتاج فعل التجديد والتغيري يف الواقع
االجتامعي .واالستعداد النفيس الذي نقصده يف هذا السياق ،ليس ا ِّدعا ًء ُيدَّ عى ،وإنام هو
ممارسة سلوكية ،حتتضن وتستوعب كل رشوط التجديد ،وتعمل عىل مت ّثل وجتسيد متطلباته
يف الذات والواقع العام.

فطريق التجديد يف جمتمعاتنا ليس مع َّبدً ا أو سهلاً  ،وأمامه العديد من الصعوبات
واملآزق ،ومن دون االستعداد النفيس والعميل لدفع ثمن التجديد والتغيري لن تتمكّن
جمتمعاتنا من القبض عىل حقيقة التجديد والتغيري .فاملطلوب دائماً وأبدً ا ومن أجل
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االستيعاب الدائم ملكاسب العرص واحلضارة احلديثة ،هو توفر اجلهد اإلنساين املوازي
لطموحاتنا وتطلعاتنا .ومن دون ذلك ستصبح دعوات التجديد يف أي حقل من حقول
احلياة وكأهنا حرث يف البحر .فعليه فإن التجديد يف املجتمعات اإلنسانية يتط ّلب وجود
جيسدون قيم ومبادئ التجديد ،ويعملون من أجل بناء حقائق ووقائع يف احلياة
مجُ دِّ دينّ ،
االجتامعية منسجمة وقضايا التجديد ومتطلباته.

 -2إن قانون التغيري والتجديد يف املجتمعات اإلنسانية ال يعتمد عىل قانون املفاجأة
وتتعمق
أو الصدفة ،وإنام عىل الرتاكم .فالتجديد يتط ّلب دائماً ممارسة تراكمية ،بحيث تزداد
ّ
عنارص التجديد يف الواقع االجتامعي .وهلذا ومن هذا املنطلق فنحن مع كل خطوة أو
مبادرة صغرية أو كبرية ،تعمق خيار التجديد وتراكم من عنارصه يف الفضاء االجتامعي.
ويف املحصلة النهائية فإن التجديد هو ناتج هنائي ملجموع اخلطوات واملبادرات واملامرسات
اإلجيابية يف املجتمع.

ويشري إىل هذه احلقيقة املفكر العريب (جورج طرابييش) يف كتابه (هرطقات عن
الديمقراطية والعلامنية واحلداثة واملامنعة العربية) بقوله :والواقع أن قانون الرتابط بني
حركة اإلصالح الديني والتقدّ م الثقايف د َّلل عىل فاعلية نموذجية يف الدول الصغرية احلجم
يطور برناجمًا شاملاً
يف املقام األول .وتلك هي حالة السويد التي كانت أول بلد يف العامل ّ
ملحو األمية .فانطال ًقا من فكرة لوثر البسيطة القائلة :إن مجيع املسيحيني بال استثناء كهنة،
وبام أن الكاهن هو بالتعريف يف تصور برش ما قبل احلداثة من يعرف القراءة ،بات واج ًبا
عىل البرش ،كي يكونوا كهنة أي حمض مسيحيني ،أن يتع ّلموا القراءة .وعىل العكس من
شجعت الكنائس
الكنيسة الكاثوليكية التي عارضت وصول العامة إىل النصوص املقدسةّ ،
الربوتستانتية أهايل املدن واألرياف عىل السواء عىل تع ُّلم القراءة .ومنذ مطلع القرن السابع
عرش أطلقت كنيسة السويد اللوثرية ،بمساندة من الدولة ،محالت واسعة النطاق ملحو
األمية .ويف أقل من قرن ،كان ثامنون يف املئة من السكان ،يف ذلك البلد القروي ،قد أضحوا
من املتعلمني .وما إن أطل القرن الثامن عرش حتى كان تعميم التعليم يف السويد قد أضحى
ظاهرة مجاهريية ناجزة ،وهذا بدون وجود شبكة موازية من املدارس واألجهزة الرتبوية.
من خالل هذه التجربة نرى أمهية أن ترتجم دعوات التجديد والتغيري إىل خطط
وبرامج ومبادرات ،حتى يتسنى للمجتمع اكتشاف بركات ومنافع التجديد عىل املستويني
اخلاص والعام.
ومجاع القول :إن التجديد يف جمتمعاتنا رضورة قصوى .ولكن هذا ال يعني أن طريق
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التجديد سالكًا ومع َّبدً ا ودون مشاكل ،بل عىل العكس من ذلك حيث إن طريق التجديد
والتغيري ميلء باألشواك والصعاب .والرشط الرضوري الذي يوفر لنا إمكانية جتاوز كل
هذه العقبات وإبراز منافع التجديد والتغيري هو إهناء حالة الرهاب واخلوف من التجديد.

ﷺ التعريف بمفهوم التجديد

التحول والتغيرّ يف حياة
التطور وتعدّ دت أشكال
من البدهيي القول :إنه كلام كثر
ّ
ّ
إحلاحا.
اإلنسان الفرد واجلامعة ،كانت احلاجة إىل التجديد واالجتهاد أكثر
ً

وذلك ألن املستجدات احلياتية بحاجة إىل فهم ومعرفة وحتديد رشعي وعقيل لطريقة
التعامل معها أو االستفادة منها .فاحلقائق اجلديدة التي جتري يف واقع املجتمعات اإلنسانية،
وعىل الصعد كافة .بحاجة إىل عملية جتديد فكري وثقايف لبلورة املوقف والرؤية املطلوبة
ومتوجاهتا املتعدّ دة ،بحاجة دائماً إىل صناعة رؤية وبصرية
فتطور احلياة ّ
جتاه هذه احلقائقّ .
جتاهها .حتى يتسنى لنا كأفراد وجمتمعات التك ّيف اإلجيايب مع تطورات احلياة .فالتطور يف
احلياة يؤسس ألسئلة وحتديات جديدة ،واإلجابة عنها حتتاج إىل عملية اجتهاد وجتديد.
وهكذا فالعملية متداخلة بعضها مع بعض ..فالتطور يؤسس لرضورة التجديد واالجتهاد،
كام أن التجديد يف الرؤية والفكر يفيض إىل التطور النوعي يف احلياة.

من خالل هذه املفارقة أو احلقيقة الوجودية ،تنبع أمهية التجديد واالجتهاد يف كل
العصور ويف خمتلف املواقع والظروف .واالجتهاد والتجديد وفق هذا املنظور املنضبط
بضوابط املعرفة واالستنباط ،هو وسيلة احلفاظ عىل مصالح اإلنسان فر ًدا ومجاع ًة .إذ إن
وتطوراهتا ،جيعل الكثري من املصالح
قصور األطر الترشيعية عن مواكبة متغيرّ ات احلياة
ّ
واملنافع اخلاصة والعامة عرضة للتلف والنهب والتعدِّ ي .واالجتهاد والتجديد وفق
منهج واضح ومرشوع ،هو الذي يوفر األحكام الترشيعية التي تستوعب متغيرّ ات احلياة
ومستجداهتا .وذلك ألن موضوع احلكم الرشعي يف كل األزمنة واألمكنة هو اإلنسان.
ف
والباري لجو زع ال يك ّلف اإلنسان ما ال يطيق وما ال يسعه العمل به .قال تعاىل{ :لاَ ُي َك ِّل ُ
ال َّله َن ْفسا إِلاَّ وسعها لهَ ا ما كَسب ْت و َع َليها ما ا ْكتَسب ْت ربنَا لاَ ت َُؤ ِ
اخ ْذنَا إِ ْن ن َِسينَا َأ ْو َأ ْخ َط ْأنَا َر َّبنَا
َ َ َ َّ
ُ ً
ُ ْ ََ َ َ َ َ َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف
َولاَ تحَ ْ م ْل َع َل ْينَا إصرْ ً ا َكماَ حمَ َ ْل َت ُه َعلىَ ا َّلذي َن م ْن َق ْبلنَا َر َّبنَا َولاَ تحُ َ ِّم ْلنَا َما لاَ َطا َق َة َلنَا به َوا ْع ُ
ْت َم ْولاَ نَا َفا ْنصرُ ْ نَا َعلىَ ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن}(((.
َعنَّا َوا ْغ ِف ْر َلنَا َو ْارحمَ ْنَا َأن َ
والتجديد هو عملية عقلية  -فكرية مستمرة ،يتواصل من خالهلا اليوم واألمس،
((( سورة البقرة ،اآلية .286
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وتتقاطع عندها مجلة اخليارات الفكرية واالسرتاتيجية املطروحة يف حوارات دائمة وحركة
دؤوبة تتّجه إىل اختيار األنسب واألصلح من هذه اخليارات.

وهبذا املنظور فإننا ننظر إىل عملية التجديد ،باعتبارها عملية شاملة ،وتتط ّلب جهود
اجلميع يف مواقعهم املتم ّيزة وإمكاناهتم الواضحة ..فالتجديد ليس عملية ذهنية حمضة ،بل
هو عملية حياتية  -شاملة ،وتستوعب كل الطاقات والقدرات ،وحتتاج إىل كل اإلمكانات
اإلنسانية املتوفرة.

والتجديد الذي نقصده ال يقع خارج األدلة الرشعية واملقاصد الكربى .وإنام هو
التعسفي بني وقائع
من داخل هذه األدلة واملقاصد .كام أن التجديد ال يعني التكييف
ّ
التعسفي ال تفيض إىل جتديد ثقايف
العرص والنصوص الرشعية؛ وذلك ألن عملية التكييف
ّ
وجمتمعي ،وإنام تؤ ّدي إىل برت املسلامت العقدية والفكرية عن وقائع الراهن .فالتجديد كام
متطور للتاريخ ،وحركة رعاية دائبة
يعبرّ عن ذلك أحد املفكّرين املعارصين بأنه استمرار
ّ
للنتاج اإلنساين بني البداية والغاية ،تقتيض التصحيح والتصويب حينًا ،واخللق واإلبداع
حينًا آخر .وبالتايل فإن عملية التجديد من الرضوري ،أن ختضع ملعادلة متوازنة وواعية
بني الزمني والالزمني ،بني التاريخ والغيب ،حتفظ للفكر اإلنساين دوره يف كونه امتدا ًدا
للحكمة اإلهلية ،وللتاريخ اإلنساين موقعيته يف كونه صلة بني حقائق التكوين واهلدف من
التطور احلضاري .لذلك فإن عملية التجديد بكل مستوياهتا وجماالهتا يف
التكوين يف حركة
ّ
وحتوالهتا عىل هدى الكتاب والسنة.
صريورة مستمرة ،تتعامل مع حياة اإلنسان وتق ّلباهتا ّ
متحر ًرا من كل الضوابط
يتصور أو يتعامل مع التجديد باعتباره مرشو ًعا
ويخُ طئ من
ّ
ّ
املعرفية والعقدية.

فالتجديد ليس تف ُّلتا من الضوابط والقيم ،بل هو قراءة عميقة للنص والواقع تفيض
هذه القراءة الواعية إىل خلق فضاءات معرفية جديدة عىل قاعدة النص ،وليس بعيدً ا عن
مضامني النص املفتوح عىل كل املبادرات واإلبداعات اإلنسانية .لذلك من املهم التفريق
التطور البعيد عن فهم
بني مصطلحي التجديد واالستالب .فاالستالب هو يف أحد جوانبه
ّ
النص وقاعدته املتينة وضوابطه احلضارية .بينام التجديد الذي ندعو إليه ،ونعتربه رضورة
ّ
وروحا وجت ّل ًيا.
ً
من رضورات احلياة يف كل عرص ،هو التطور اإلنساين املستند عىل النص فهماً
للتطور
تعمقنا يف فهم النصوص الدينية اخلالدة ،تو ّفرت لنا ممكنات إنسانية
ّ
لذلك كلام ّ
والتقدّ م والتجديد.
التطور القانوين والفقهي يف الدائرة اإلسالمية ،كان نتيجة
لذلك فإننا نعتقد أن
ّ

142

رأي ونـقــــاش

يف أحد جوانبه إىل املتغيرّ ات الثقافية واالجتامعية والسياسية واحلضارية ،وما استحدثته
هذه املتغيرّ ات من وسائل وإمكانات لفهم ووعي األسس واملرتكزات التي تستند إليها
عملية التجديد يف التجربة اإلسالمية .فعملية التجديد مفتوحة عىل الواقع بكل إمكاناته
وتفاصيله ،كام أهنا يف الوقت ذاته تتواصل بشكل علمي مع النص الستنطاقه والبحث يف
متحرك يف مضمونه وآفاقه،
آفاقه وأحكامه ضمن الضوابط الرشعية هلذه العملية .فالنص
ّ
ألنه يتحدّ ث عن فكرة وترشيع بل ومنهج ،ومن الطبيعي أن الفكرة والترشيع واملنهج ال
يمكن أن حيكم عليها بالتجمد؛ ألن كلاًّ من الفكرة والترشيع واملنهج يمكن هلا أن تتحرك
بأفق واسع ويف إطار رحب .وعليه فإن مالحقة الواقع بمتغيرّ اته ومكتسباته يرافق عملية
االجتهاد والتجديد من حيث حركته يف املوضوعات املتغيرّ ة واجلديدة ،أو من حيث حركته
يف املجاالت واحلقول املتعدّ دة .واستمرت هذه احلاجة عرب العصور املختلفة ،وناقشها الكثري
من العلامء والفقهاء لتكييف الواقع مع الرشع ،أو بتعبري آخر :جلعل الترشيع اإلسالمي
واملتطورة .أضف إىل ذلك أن الفقه يف جوهره ومفرداته هو
مواك ًبا لقضايا العرص املستجدّ ة
ّ
والتطورات التي حدثت يف ذلك أو هذا العرص.
استجابة للبيئة والظروف
ّ

وعليه كام يقول أحد املفكرين املعارصين ،فإن مقولة ثبات النص ال حتول أبدً ا دون
مواكبته حلركة اإلنسان يف الزمن ،وال فرق بني {اد َفع بِا َّلتِي ِهي َأحسن} و{وج ِ
ادلهْ ُ ْم بِا َّلتِي
َ َ
َ ْ َ ُ
ْ ْ
ِه َي َأ ْح َس ُن} بلحاظ حركيتهام ،وبني أية قاعدة أو مقولة فقهية من قبيل «ال رضر وال رضار»
و{ َما َج َع َل َع َل ْيك ُْم فيِ الدِّ ِ
ين ِم ْن َح َر ٍج} بام ختتزنان من حركية ومرونة ترشيعية  -اجتامعية؛
يتجمد يف عنوان دون آخر ،وصورة دون صورة أخرى ،وكذلك
ألن الرضر ال يمكن له أن
ّ
احلرج فإنه خيتلف بحسب اختالف األزمان واألشخاص واألوضاع واحليثيات .وال شك
أن حيوية مضمون النصوص ،وعدم وقوفها عند حدٍّ من حدود الزمان واملكان ،يفتح لنا
الكثري من إمكانات التجديد ومالحقة الوقائع املعارصة من داخل دائرة النص وضوابطه
التفسريية واالجتهادية .لذلك فإننا نستطيع القول :إن التجديد استنا ًدا إىل النص وبالتقنية
االجتهادية املرشوعة يفتح الكثري من اآلفاق ،بحيث ال تبقى واقعة بعيدة عن النظام الفكري
واالجتهادي العام.

وإننا نرى أن التجديد من خارج هذه الدائرة ،يؤ ّدي إىل الكثري من التداعيات واآلثار
السلبية اخلطرية ،ويف الوقت ذاته يمنعنا من االستفادة من الثروة املعرفية والقانونية التي
توفرها النصوص الثابتة يف الرشيعة ،والتي هي تتجاوز حدود الزمان واملكان .بمعنى
أن مهمة املجتهد واملجدّ د هي يف فهم النص بلحاظ الزمان واملكان ومتغيرّ اهتام ،دون
حبس النص يف هذه الظرفية التارخيية .وهبذا فإن عملية التجديد من داخل دائرة النص
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ال يمكن أن نعنوهنا بأهنا عملية العقل املسرتيح أو املستقيل؛ وذلك ألن الدين اإلسالمي
ال يأبى استقبال املفردات والوقائع اجلديدة؛ ألن الدين -مثلاً  -عندما يأمر بالعدل ،ويأمر
يتحرك حسب املعروف والعدل واإلحسان يف حياة
باإلحسان ،فإنه يتحدّ ث عن مفهوم ّ
لتطور احلياة .فاملجدّ د وفق هذا املنظور يتعامل مع التاريخ العلمي
الناس
املتحركة وف ًقا ّ
ّ
جتمد عقله أو قدرته عىل التفكري
بمراحل الزمن املختلفة ،دون أن تأرسه هذه اإلنجازات أو ّ
يلف حياتنا ويكتنف حقول أعاملنا وممارساتنا ،ليس من
واإلبداع الفكري .واجلمود الذي ّ
جراء
جراء قصور النصوص من استيعاب متغيرّ ات احلياة كام ّ
يتوهم البعض ،وإنام هي من ّ
ّ
تتضمن قواعد وكليات قادرة
عدم خلق عالقة سليمة مع النصوص؛ ألن هذه النصوص
ّ
ْ
{ولاَ تَأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َلك ُْم
عىل اإلجابة عن كل األسئلة واملتغيرّ ات .فحينام يقول تبارك وتعاىلَ :
ِ
تؤسس لقاعدة أساسية للتعامل يف عملية نقل املال
َب ْينَك ُْم بِا ْل َباط ِل} ،فإن هذه اآلية الكريمة ّ
متحركة وفاعلة ومنفتحة عىل
والترصف فيه ،وهي قاعدة متتلك من املرونة ما جيعلها
ومت ّلكه
ّ
ّ
املستقبل كام هي منفتحة عىل احلارض واملايض.
ٍ
موجهات ملن يعالج الفقه
و«ضوابط االجتهاد هواد ال كوابح تعيق احلركة ،وهي ّ
يتأهل لذلك وللمخاطبني أن يقوموا املجتهدين حسب كسبهم من العلم والتقوى،
أن ّ
وليست حدو ًدا شكلية منضبطة يظل املتع ّلم مق ّلدً ا حتى يبلغ حرفها ويظل املجتمع متم ّي ًزا
هبا بني عامة معزولة عن تكاليف التفكر يف الدين»((( .لذلك فإن استنطاق النصوص
والقواعد الكلية للرشيعة كفيل بتزويدنا باإلجابات والبصائر التي نحتاج إليها يف حياتنا
املعارصة .والدور املنهجي املطلوب يف هذا الصدد ،االنفتاح عىل كل األدوات واآلليات
املعرفية التي تساهم بشكل أو بآخر يف عملية االجتهاد والتجديد .وال ريب أن البحث عن
التجديد وأشكال االجتهاد املختلفة من خارج النص والسياق احلضاري لألمة ،يقرب ويقتل
جوهر عملية االجتهاد والتجديد؛ إذ إن هذا اخلروج يعدّ وفق املقاييس واملعايري املعرفية
جتاوزا تعسف ًّيا للروح العلمية واملوضوعية؛ وذلك ألهنا تخُ ضع النص ملس َّبقات
واحلضارية
ً
فكرية ويقينيات سابقة ،مما يدفعنا إىل القول واجلزم أن هذه العملية أقرب إىل اخلضوع إىل
املزاج واهلوى وامليول منها إىل البحث املوضوعي الذي ينشد احلقيقة برصف النظر عن
املس َّبقات والقناعات السابقة.
ويف إطار الصيغة املنهجية لعملية االجتهاد والتجديد يف اإلطار الفكري واملعريف
نؤكد نقطتني أساسيتني ،ومها:

((( حسن الرتايب ،منهجية الفقه والترشيع اإلسالمي ،اخلرطوم :دار أقرأ للنرش والتوزيع ،ص .5
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 -1رضورة االعتامد عىل احلجة والربهان

فهو املنهج العلمي واملوضوعي الذي ينبغي االستناد إليه يف عملية التجديد .ولقد
استفاضت آيات من القرآن احلكيم يف مقام االعتامد عىل مقتىض العقول وحجيته .قال تعاىل:
ِ
ان و َغ ِصنْو ٍ
ِ
ض ِق َط ٌع ُمت ََج ِ
{وفيِ الأْ َ ْر ِ
َّات ِم ْن َأ ْعن ٍ
ان
ات َو َجن ٌ
او َر ٌ
َ
َ
َاب َو َز ْر ٌع َونَخ ٌيل صن َْو ٌ َ يرْ ُ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ ُ َ (((
فيِ
فيِ
ِ
ُي ْس َقى بِماَ ء َواحد َو ُن َف ِّض ُل َب ْع َض َها َعلىَ َب ْع ٍ
ض الأْ ُك ِ
ُل إ َّن َذل َك لآَ َ َيات ل َق ْو ٍم َي ْعقلون} .
ِ
ِ
عز ذكره{ :يا َأ ْه َل ا ْلكت ِ لمِ
اج َ
يم
وذ َّم قو ًما مل يعملوا بمقتىض عقوهلم فقال َّ
َاب َ تحُ َ ُّ
َ
ون فيِ إِ ْب َراه َ
وما ُأن ِْز َل ِ
ِ ُ َ (((
ت الت َّْورا ُة َوالإْ ِ ن ِ
ْج ُيل إِلاَّ ِم ْن َب ْع ِد ِه َأفَلاَ َت ْعقلون} .
َ
َ َ
فام ثبتت حجيته بدليل قطعي من رشع أو عقل ُأخذ به ،وما مل تثبت حجيته أي مل يقم
{و َما َيتَّبِ ُع
عىل اعتباره دليل ال يؤخذ باالعتبار يف عملية االستنباط والتجديد .قال تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
يم بِماَ َي ْف َع ُل َ
ون}(((.
َأ ْك َث ُر ُه ْم إِلاَّ َظنًّا إِ َّن ال َّظ َّن لاَ ُي ْغني م َن الحْ َ ِّق َش ْي ًئا إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
وملا كان الظن اتّبا ًعا لغري العلم واحلجة مل يأذن به اهلل لجو زع ،ومل يكن ل ُيغني عن احلق.
هلذا فإننا نرى أن من املسائل املنهجية الكربى ،التي ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار يف عملية
التجديد ،هو استناد هذه العملية يف كل مراحلها ومستوياهتا إىل منهج احلجة واالتّكاء
الدائم عىل العلم الذي هو طريق انكشاف املعلوم ورؤية الواقع املقطوع به.

 -2العالقة بني النص والواقع

تعدّ دت نظريات العالقة بني النص والواقع ،وازدمحت يف هذا اإلطار األيديولوجيات
واألطر الفكرية التي تُن ّظر هلذه املسألة .وبعيدً ا عن املضاربات الفكرية واأليديولوجية حول
نوضح رأينا وقناعتنا يف طبيعة العالقة بني النص والواقع يف اآليت:
هذه القضيةّ ،

إن تبدُّ ل األحكام الرشعية الثابتة للموضوع املحدّ د ،ليس ناب ًعا من متغيرّ ات العرص،
وإنام نتيجة لطروء عناوين ثانوية عىل احلكم أو أحد متع ّلقاته .والواقع -الذي هو العنرص
اآلخر يف املعادلة -هو الوعاء الذي حيتضن أو يستوعب العناوين الثانوية .وهي كثرية يف
الرشيعة اإلسالمية من قبيل الرضر والرضورة واحلرج والعرس والعجز واإلكراه واجلهل
واختالف أحوال املوضوعات بفعل الزمان واملكان (التاريخ واجلغرافيا) وتبعية األحكام
للموضوعات .فبفعل هذه العناوين وأشباهها
تتحول األحكام من حال إىل حال عىل حدِّ
ّ
يتحول الواجب إىل حرام ،أو احلرام إىل
تعبري العلامء ،فيصري املباح واج ًبا أو حرا ًما ،وقد
ّ
((( سورة الرعد ،اآلية .4
((( سورة آل عمران ،اآلية .65
((( سورة يونس ،اآلية .36

اجتاهات التجديد الديين وأثره يف الواقع االجتماعي

145

واجب .فهذه العناوين الثانوية متنح الرؤية الترشيعية مرونة كبرية يف جمال االبتالء والتطبيق.
املتحركة بالنصوص الرشعية الثابتة .بمعنى
ووفق هذه الرؤية يتم استيعاب مساحة الواقع
ّ
أن النصوص الرشعية يف هذا اإلطار تنقسم إىل قسمني:

القسم األول :النصوص التي تتولىّ البعد الثابت يف الواقع اإلنساين من قبيل عالقة
اإلنسان باهلل ،وعالقته باملجتمع واآلخرين ،وعالقته بنفسه وأرسته وباألشياء من حوله.
والقسم الثاين :طائفة من النصوص تتولىّ استيعاب الواقع اإلنساين املتغيرّ وإعطاء
املرونة يف احلكم الرشعي يف جمال التنفيذ واملامرسة بمقتىض متطلبات الواقع .برشط أن
تكون العوامل والعناوين التي تكون سب ًبا يف تبدُّ ل احلكم الرشعي ومرونته يف الظروف
املرشع نفسه.
الواقعية املختلفة ّ
معرفة وحمدّ دة من قبل ّ
وبام أن احلياة والواقع هي مادة األحكام الرشعية ،لذلك فإن أي قطيعة بني الفقه
والواقع ستكون عىل حساب ثراء الفقه وجدواه .لذلك نجد أن القرآن احلكيم نزل ّ
منجماً
يتورط الفقيه أو املجدّ د يف منهجه بألفاظ
حتى تتّحد فيه النصوص مع احلياة .وهبذا ال ّ
ينزل املثال عىل
النصوص فقط وال يف الوضعية الذرائعية التي خت ّلد إىل الواقع؛ ألنه يريد أن ّ
الواقع ،ويضبط الواقع عىل حكم املثال.

لذلك كله فنحن بحاجة دائماً إىل االتّكاء يف مواقفنا وأحكامنا عىل احلجة والربهان،
ونبتعد كل البعد عن تلك اآلراء التي ال تستند إىل دليل عميق ،بحيث تكون مجيع قناعاتنا
ومسلامتنا مستمدة من العلم واملعرفة والوعي العميق بوقائع األمور.

واملسلم املعارص أحوج ما يكون اليوم ،إىل تطوير نمط عالقته بالنصوص ،حتى
تصبح عالقة حيوية وفاعلة وبعيدة عن كل أشكال احلرفية واجلمود .فالعالقة الواعية مع
النصوص هي وسيلتنا إلزالة كل أشكال الغبش الذي حجب عنا الرؤية السليمة ،وأدخلنا
عمقت الفهم القرشي لتعاليم الدين ،وأخرجتنا من صميم احلركة
يف متاهات ودهاليزّ ،
التارخيية.

فال مناص لنا اليوم إلاَّ جتديد وعينا باإلسالم ،فهو وسيلتنا للتمكّن يف األرض
والدخول النوعي يف مسرية احلضارة املعارصة .فالتجديد ليس خضو ًعا لضغوطات الواقع
تعسف ًّيا مع حاجات العرص ،وإنام استنطاق أصيل لثوابت النص الستيعاب
وليس توفي ًقا ّ
املتغيرّ ات وتقديم احللول واإلجابات وفق القواعد العامة واألصيلة.
والدين باملفهوم العام هو حماولة توحيد بني املثال األعىل املنزل من السامء وواقع
االبتالء الظريف القائم يف األرض .فاملثال والواقع ينطويان عىل مفارقة هي صميم االبتالء.

146

رأي ونـقــــاش

والتدين هو حماولة توحيدمها ،حتى تدار احلياة برصوفها املتق ّلبة بوجه يلتزم احلق الواحد
يف كل حال.

ومن املؤكد ومع انتشار حركة الصحوة اإلسالمية ،يتط ّلع اليوم الكثري من أبناء األمة
تتوحد فيها مصالح دنياهم بصالح آخرهتم؛ لذا فإن
اإلسالمية إىل إقامة حياة إسالمية
ّ
االنتقال إىل فقه املجتمع يتط ّلب بيان مناهج اإلسالم وترشيعاته انطال ًقا من الواقع واحلياة
واملجردات .ويقول العالمة الفرنيس يف الفقه املقارن (إدوارد المبري)« :إن يف
ال الفرضيات
ّ
كنزا خمبو ًءا ينتظر من جيلوه لعاملنا املعارص ،ليهتدي هبديه ويسرتشد بمنطقه
الفقه اإلسالمي ً
املدهلمة التي أعجزت عاملنا اآلن عن التمييز بني احلق والباطل ،وبني اخلري والرش،
يف احلرية
َّ
(((
ورصفه عن التوفيق احلكيم بني مصلحة الفرد ومصلحة املجتمع» .

فاالجتهاد والتجديد والفهم املقاصدي للدين ،ال يعني بأي حال من األحوال
االندماج يف البنى املعرفية واملنهجية احلديثة ،بل يعني تطوير نظام الفهم واملعرفة لقيم الدين
ومبادئ اإلسالم.

فالتجديد عملية تواصل عميق بني النص والواقع ،إذ ال جتديد حقيقي يف الدائرة
نتعرف
اإلسالمية إلاَّ عىل قاعدة اإلسالم ،ولكي يتم جتسيد قيم اإلسالم يف احلياة حيتاج أن ّ
بعمق إىل حركة الواقع بكل جماالته وآفاقه ،وهكذا جتمع عملية التجديد فقه النص وفقه
الواقع ،ومن خالل التفاعل احليوي بينام تنتج الرؤى اجلديدة والبصائر الرسالية التي تفيض
إىل إقامة القسط والعدل يف املجتمع واحلياة .ومن خالل األصول والقواعد واملقاصد العامة
للدين تتم االستجابة للمتغيرّ ات ،وتتبلور احللول الواقعية للمشكالت اخلاصة والعامة.
فاجلمود الفكري واملعريف ال يمتلك إمكانية استنطاق النص وال التفاعل مع الواقع مما
واملتحركة ،والواقع
يؤ ّدي إىل غربة مزدوجة ..غربة عن النص بآفاقه ومضامينه احليوية
ّ
تعمق خيار اجلمود واليباس
بتياراته واندفاعاته وممكناته ّ
ومتوجاته .وهذه الغربة املزدوجة ّ
الفكري واملنهجي؛ لذلك فإن إرساء معامل التجديد الفكري واملنهجي يف الواقع اإلسالمي
املعارص يتط ّلب باستمرار العمل عىل طرد كل عوامل اجلمود واليباس من واقعنا وفضائنا
املعريف واالجتامعي .فاجلمود بمتوالياته النفسية واملجتمعية هو العدو األول للتجديد؛
لذلك فإن العمل عىل نقد أسس اجلمود هو اخلطوة األوىل يف مرشوع التجديد الفكري
واملنهجي .وهذا بطبيعة احلال ،ال يعني نفي صفة الرتاكم يف عمليات االجتهاد والتجديد،
ولكنه لتحرير املجدّ د من سلطة املسبقات التي قد ال تنسجم وروح النصوص اإلسالمية.
وبالتايل فإن التجديد يتط ّلب رؤية مفتوحة وعميقة عىل املنجزات العلمية والفقهية السابقة
((( مهدي فضل اهلل ،االجتهاد واملنطق الفقهي يف اإلسالم ،بريوت :دار الطليعة1987 ،م ،ص .5
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الستيعاهبا وفهم نظامها وروحها الداخلية ،دون االنحباس فيها .بمعنى أن استمرار
الرتاكم العلمي والفقهي يتط ّلب التواصل العميق مع هذه املنجزات ،دون الوقوف عندها،
وإنام العمل عىل اإلضافة عليها وتطوير حركتها العلمية والتارخيية.
فالتجديد ال يساوي القطيعة وعدم التواصل مع املنجزات العلمية السابقة ،بل يعني
التواصل الواعي معها ،وامتالك القدرة العلمية واإلمكانية املنهجية لإلضافة عليها.

ماسة لكي يتمكّن املجدّ د من إنجاز
هلذا فإن
التعمق يف الدرس الفقهي ُيعدُّ رضورة َّ
ّ
التعمق الذي يبتعد عن أشكال التكديس والتوصيف،
مفهوم التواصل العلمي واملنهجي.
ّ
ويذهب إىل روح العلم والقيم األساسية التي تقف وراءه ،والعدّ ة املنهجية التي تم االستناد
إليها يف عملية االجتهاد واالستنباط.
وبالتايل فإن مواكبة العرص ،وخلق إطارات فكرية ومعرفية جديدة ،والشهود
َّ
املتوخاة من عملية التجديد
واحلضور الدائم يف كل مساحات احلياة ،هي الوظائف واملهام
واالجتهاد.

فالتجديد ليس سجالاً أو مماحكة بال أفق ،وإنام هو استنطاق النص وخلق اإلجابات
عىل هداه يف موضوعات احلياة املختلفة؛ لذلك فإن «أي عمل عىل إسقاط جدوائية العقل
اإلنساين -املدعو يف النص الرشعي املعترب بحجة اهلل الباطنة -يف حتمله لدوره الذي يستحق
سينتهي يف النهاية إىل استمرار العجز التنظريي يف املسامهة احلضارية ،وبقاء الفشل يف
صياغة مناهج وأنظمة كفوءة يف ساحات االقتصاد ،والسياسة ،وما إىل ذلك من مفاصل
احلضارة املعارصة .هذا وأن إلغاء اإلنسان العقل من طريق االجتهاد الديني حتت ذريعة أن
النص الديني يغنينا عن ذلك ،يتناىف مع أوليات الفهم الصحيح ملدلول الوحي ،وما أحتل
العقل فيه من هامش كبري وموقع متميز يمكننا يف ظله استنباط واستنطاق النص املتمثل يف
الوحي ،واحلديث الرشيف»(((.

واالجتهاد املقاصدي ال يامرس اعتبا ًطا أو بعيدً ا عن مقتضيات النصوص ،وإنام هو
والسنَّة) مع ا ِّطالع وتواصل معريف مع
بحاجة إىل دراسة عميقة للنصوص الرشعية (الكتاب ُّ
املتون الفقهية ،واستيعاب ملالكات الرشيعة ،وإطاللة دائمة عىل الواقع بتحوالته وتطوراته.
والقرآن احلكيم هو املرجعية العليا ،التي حتدّ د مقاصد الدين والرشع؛ لذلك فإن
االجتهاد والفهم املقاصدي للدين يتط ّلب عالقة حيوية ودائمة مع القرآن احلكيم ،حتى

((( نجف عيل املريزائي ،مطارحات يف منهجية اإلصالح والتغيري  -رؤية إسالمية ،بريوت :املجمع العلمي
للرتبية والثقافة املعارصة ،الطبعة األوىل2002 ،م ،ص .66
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يتسنى لنا من خالل آيات الذكر احلكيم من حتديد املقاصد ونظام أولياهتا .واملفردات القرآنية
كام هو معلوم ،تستوعب كل حلظات الزمن ،وحتتضن كل الظروف؛ لذلك فإننا نستطيع من
خالل التدبر يف آيات الكتاب العزيز من بلورة منهج الفهم واالجتهاد املقاصدي للدين،
قال تعاىل{ :وهو ا َّل ِذي جع َل َلكُم النُّجوم لِتَهتَدُ وا بهِ ا فيِ ُظ ُل ِ
ت ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َقدْ َف َّص ْلنَا
ُ ُ َ ْ
َ َ
َ ُ َ
ماَ
َ
الآْ َي ِ
َ (((
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُمون} .
َ
وإن متغيرّ ات احلياة املتالحقة ينبغي َألاَّ تدفعنا بعيدً ا عن مرجعيتنا الفكرية والعقدية؛
يؤهلنا عىل املستويني الذايت واملوضوعي لفهم واستيعاب هذه املتغيرّ ات.
ألن هذا االبتعاد ال ّ
إن القبض عىل تطورات احلياة ال يتم إلاَّ بتفعيل وتطوير العالقة مع النص الرشعي والعمل
عىل استنطاقه بعيدً ا عن أرضية اجلمود والركود ومنظومات االستالب واالرتداد.
ومجاع القول :إن عقولنا ينبغي أن تنفتح وتتواصل مع كل املنجزات املعرفية
والعلمية ،وتستمع إىل كل النظريات واملقوالت ،وتت ّبع أحسنها وما ينسجم واملضمون
ون ا ْل َق ْو َل َف َيتَّبِ ُع َ
احلضاري لإلسالم .قال تعاىل{ :ا َّل ِذي َن َي ْست َِم ُع َ
ون َأ ْح َسنَ ُه ُأو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن
َهدَ ُاه ُم ال َّل ُه َو ُأو َل ِئ َك ُه ْم ُأو ُلو الأْ َ ْل َب ِ
اب}(((.

فاملطلوب هو أن نامرس التفكري ،ونو ّظف كل طاقاتنا وإمكاناتنا لفهم واستيعاب
منجزات العرص واإلنسان ،دون شعور بدونية أو مركّب نقص ،وننخرط بعلم ووعي يف
جمريات احلياة املعارصة.

ﷺ الثابت واملتغيرّ يف األحكام

بعيدً ا عن تفاصيل هذه املسألة ،نو ُّد أن نتحدّ ث عن اإلطار األساس لتحديد الثابت
واملتغيرّ يف األحكام الرشعية.

فلألحكام الرشعية أنامط عدّ ة ،ينسجم بعضها مع الفطرة اإلنسانية متام االنسجام،
ورشع وفق مقاييس اجلب َّلة اإلنسانية ،بمعنى أن مقتضيات وضع تلك األحكام والقوانني
الرشعية هي الفطرة اإلنسانية وإنسانية اإلنسان من حيث كونه إنسانًا وليس شي ًئا آخر.

ومن هذه األحكام :قاعدة «الب ّينة عىل من ا َّدعى واليمني عىل من أنكر» ،وقاعدة ال
نفسا إلاَّ وسعها ،والصلح خري ،والناس يف سعة مما ال يعلمون ،وال رضر وال رضار
يك ّلف اهلل ً
وحرمة القتل والرسقة والغش والكذب واخليانة ووجوب العدل والصدق واألمانة وغريها.

((( سورة األنعام ،اآلية .97
((( سورة الزمر ،اآلية .18
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متس فطرة
هذه األحكام والقوانني ال تطاهلا يد
التحول بسبب أن هذه األحكام ّ
ّ
اإلنسان ،وتُعنى بخصوصيته .هلذا هي تعدّ أحكا ًما مس َّلماً هبا ،ومثل هذه األحكام كمثل
القوانني الفيزيائية كـ(اجلسم يتمدّ د باحلرارة) ،أو أن اجلسم حيتاج إىل ح ّيز ألنه ثالثي األبعاد
طولاً
التحول.
وعرضا وارتفا ًعا .فهذه قوانني ثابتة ال تتغيرّ وال يطاهلا
ً
ّ

وثمة قوانني وترشيعات يف اإلسالم ال ترتبط بالفطرة اإلنسانية وطبيعتها ،بل بالظروف
ّ
اخلاصة للمجتمع ومذاقه العام واخلصوصيات التي حتيط به ،هذه العوامل وأمثاهلا هي التي
متيل تلك الترشيعات والقوانني؛ هلذا فإن هذه الترشيعات تكتيس خصوصية مع ّينة ،وتدور
حول مدار ذلك املجتمع بعينه ،وبالتايل فإهنا قائمة بقيام الظروف اخلاصة لذلك املجتمع
حترك الظروف التي حتكم خطى املجتمع وتضبط
بع ّينه..
فتتحرك تلك الترشيعات مع ّ
ّ
إيقاعه ،ومن األمثلة البارزة لذلك حديث «إذا اختلفتم يف الطريق فاجعلوه سبع أذرع»،
وواضح أن األحكام املرتبطة بشؤون الطرق واملسالك واألزقة كانت تتالءم ومتطلبات
الناس املحدودة والبسيطة آنذاك ،ومل تكن احلاجة تستدعي أبعد من ذلك ..وتدخل يف هذا
الرق التي تشمل الغلامن
السياق ً
أيضا -الترشيعات املتع ّلقة بالسباقات والرماية وأحكام ِّواإلماء وما أشبه.

ﷺ أثر الزمان واملكان يف التجديد

الدين بقيمه ومبادئه هو كائن حي ومتجدّ د ،وينهض بعنارص احلياة والديمومة ،من
خالل قيمه العليا املتجاوزة حلدود الزمان واملكان ،وتفاعل اإلنسان املسلم معها.
وعرب هذه العملية يتم التغ ّلب عىل املشاكل التي تعرتض طريق املجتمع ،وتتم مواكبة
املتطلبات واحلاجات اجلديدة.

فعوامل الزمان واملكان تؤ ّثر يف فهمنا لقيم الدين ..وبالتايل فإن املعرفة الدينية التي
ننتجها هي متأثرة ومتفاعلة مع الظروف والتحوالت واحلاجات التي نعيشها.

ومتأثرا
هلذا نجد أن فقه املدينة له مالمح معينة مستلهماً من خصوصيات البيئة
ً
مغايرا عنه يف بيئته
بمتغرياهتا ،وحينام انتقل إىل العراق والكوفة ،اختذ طاب ًعا خمتل ًفا ولونًا
ً
مركزا لكبار املحدثني ،كالشيخ
األصلية .والفقه الشيعي (تارخي ًّيا) يف مدينة قم ،التي كانت ً
الصدوق ،وحينام هاجر هذا الفقه إىل بغداد حارضة العلم َّ
وحل يف بيئة ختتلف يف مفرداهتا
عن سابقتها ،فحمل متطلبات املحيط اجلديد وخصوصياته ..والشيخ املفيد بعطائه العقدي
والفقهي هو أحد العناوين البارزة هلذه املرحلة.
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فالفتاوى واألحكام الرشعية تتغيرّ بتغيرّ الزمان واملكان واألحوال .وينقل يف هذا
الصدد ابن إدريس عن الشيخ الطويس أنه قال يف كتاب (عدة األصول) :لقد أوردت يف
االستبصار وهتذيب األحكام نقلاً عن أئمتنا مالسلا مهيلع ما يربو عىل مخسة آالف حديث متعارض
وخمتلف يف املسائل الفقهية ،ويقف علامؤنا من هذه األحاديث مواقف متباينة (فلكل رواية
جعلها مستند فتواه) .واملعروف عن العالمة احليل أنه يف أغلب مؤلفاته الفقهية كان يف كل
مرة يراجع مصادر احلكم فيصدر فتوى جديدة ختتلف عن سائر فتاواه يف كتبه السابقة.
وباختصار نشري إىل أهم العوامل التي تتضح من خالهلا عملية تأثري الزمان واملكان
عىل عملية االجتهاد والتجديد.

حتول القيم األخالقية :وأبرز عالماته هو مسألة العبيد ،فإن انخفاض مستوى
ّ -1
جراء إلغاء نظام العبيد يف البالد
االهتامم هبا (مسألة العبيد) يف الكتب الفقهية ،هو من ّ
اإلسالمية ..وهناك من يذهب إىل تفسري هذه املسألة بانتفاء املوضوع ،يف حني أن السبب
احلقيقي يتمثل بالتحول الذي طرأ عىل القيم األخالقية ..فلو قتل كافر يف املجتمع اإلسالمي
مسلماً  ،فهل حيق لورثة القتيل املسلم أن يسرت ُّقوا الكافر ويتّخذوه عبدً ا؟ هل سألنا أنفسنا
عن طبيعة املانع الذي حيول دون االستفادة من حق التم ُّلك الرشعي هذا.
أيضا -عىل طبيعة عالقة الزوجة بالزوج.وتتضح هذه املسألة ً

وذلك من خالل إثارة هذه العناوين:

أ -هل ينطوي مفهوم املعارشة باملعروف {و َعاشرِ وهن بِا َملعر ِ
وف} يف جمتمعنا
َ
ُ ُ َّ ْ ُ
املعارص عىل معناه السابق نفسه الذي كان عليه ،وهل يتساوى ،بني حياة القرية وحياة
املدينة.
ون علىَ النِّس ِ
اء}
{الر َج ُال َق َّوا ُم َ َ
َ
ب -هل تنطوي قيمومة الرجل ورئاسته لألرسة ِّ
عىل معنى امتثال التكليف وحفظ األمانة ،أم يعبرّ هذا املوقع عن نزعة التس ُّلط وإشباع
نزعات الرضا وامليول الشخصية لدى الزوج.
التحول اهلادئ يف القيم األخالقية ،أعاد ترسيم احلدود املألوفة
وخالصة القول :إن
ّ
واملتوارثة ،واقتىض بروز اجتهادات فقهية جديدة.

 -2العوامل اجلغرافية واملكانية :لقد أبرز عدم اتِّساق سن البلوغ الرشعي عند البنات
مع الواقع الطبيعي واالجتامعي املعيش يف عرصنا احلارض ميلاً للقول :إن سن التكليف إنام
هو أحد العوامل الكاشفة عن البلوغ ،وليس موضو ًعا كاملاً .
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نص الفقه أن الربص والقرن عند املرأة من
 -3تغري العلوم والتقدم التكنولوجيَّ :
أسباب فسخ العقد والنكاح ،والسبب الذي يذكر لذلك هو أهنام صعبا العالج ،وكذلك
يقال عن العنن الذي ُيصاب به الزوج ،واآلن لنفرتض أن الطب احلديث استطاع أن يعالج
هذه األمراض بالدواء أو باجلراحة ،فهل تبقى بعد ذلك هذه العناوين كأسباب لفسخ عقد
النكاح.

تغي االحتياجات والرضورات :ليست قليلة هي األحكام التي أدرجت يف الفقه
 -4رُّ
امللحة أو جاءت جر ًيا عىل األعراف السائدة يف زمان سابق .ويف
استجابة حلاجات الناس َّ
حتوالت يف القواعد احلاكمة عىل بعض
عرصنا احلارض تفرض بعض الرضورات إجياد ّ
اجلامعات االجتامعية التي تعيش حالة العجز أمام املستطيعني واألقوياء .وأهم مجاعتني
تربزان عىل هذا الصعيد مها العامل واألُ َجراء.

التحول فيها هي :عقد التأمني ،إذ إن الفقهاء يف السابق
ومن األمثلة الفقهية التي تم
ّ
كانوا حيكمون ببطالن املعاوضة التي ال يعلم أحد عوضيها ،ألجل الغرر املنهي عنه.
حرم هذا النوع من البيع يف زمن كان احلكم فيه
وبيع ثمرة العمل
َّ
باملؤجل ،فقد ّ
قانونًا لتنفيذ العدالة ،واحليلولة دون الظلم الذي يطال العامل الكادح .أما اليوم فقد برزت
مصالح أهم أخذت تدفع للقبول الفقهي بمثل هذا الرضب من التعامل .هلذا فنحن اليوم
نبيع النفط هبذه الطريقة ،ونؤ ّمن مجيع ما نحتاج إليه من بضائع وسلع عن طريق بيع السلعة
بالسلعة.

 -5تغيري البنية االقتصادية :يف الوقت الذي تستطيع فيه املعامل الصغرية أن تؤمن
حاجات املجتمع برساميل صغرية ،فإن صاحب العمل حيتاج إلدامة حياته االقتصادية إىل
األجري والعامل ،ويف الوقت نفسه حيتاج األجري والعامل إىل صاحب العمل.

ٍ
تراض بني الطريفني أن يؤمن
ويف احلصيلة يمكن لعقد اإلجارة الذي ينظم عن
العالقة العادلة بينهام .أما اليوم فإن الواقع يعكس وجود أصحاب رساميل جشعني مع
عامل ذاقوا مرارة البطالة مما يدعو الفقيه إىل رضورة إجياد منظومة قانونية حتمي مصالح هذه
الفئة املستضعفة واملحرومة.

ﷺ النص والعقل

مرات عدّ ة ،وأوىص برضورة التع ُّقل
لق�د امتدح الباري لجو زع يف كتابه الكريم العق�ل ّ
وجع�ل العق�ل أس�اس الدي�ن وبنيت�ه ،كما اعتبر رس�وله الكري�م ملسو هلآو هيلع هللا ىلص العق�ل
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إحدى حجتي اهلل عىل األرض ،بعد األنبياء ،بمعنى أن دور العقل (يف بعض احلاالت) شبيه
ب�دور األنبياء أنفس�هم ،وأنه يرجتى منه ما يرجتى من النبي يف الدالل�ة والقيادة وبيان املنفعة
والرضر واحلسن والقبح واملصلحة واملفسدة فردية أو مجعية.

من هنا فإن األنبياء مالسلا مهيلع يستندون إىل وحي السامء يف إصدار األحكام ،يمكن
للفقه االجتهادي والتجديدي االستناد إىل العقل يف حال انعدام الدليل النقيل أو يف فهم
وإدراك مقاصد الدليل النقيل.
واملفارقة العجيبة عىل هذا الصعيد ،هو أن العلامء والفقهاء بذلوا جهو ًدا مضنية يف
إثبات رقي العقل ورجاحته يف علم أصول الفقه ،لكن يف الفقه هناك خت ّل ًيا عن دور العقل
يف استنباط األحكام الرشعية  -الفرعية.
وثمة عالقة سببية وطردية بني إيامن اإلنسان وتلبية حاجاته ،فكلام كانت استجابة
َّ
الدين لتلك احلاجات أعىل تضاعف إيامن اإلنسان وازداد قو ًة وصالب ًة وثباتًا ،فضلاً عن
ازدياد تع ُّلقه وشغفه هبذا الدين الذي سيضحى قضية حم َّببة لإلنسان.

والدين إذا نكص عن النهوض بمتطلبات املجتمع احلي املتجدّ د عرب القرون
واإلعصار ،وعجز عن توفري أسباب االزدهار واالرتقاء للمجتمع ،فإنه لن يفلح يف فرض
املعتقدات عليه.

والفكر اإلسالمي وعرب أطواره املختلفة ،انقسم من ناحية معرفية  -إستمولوجية
إىل قسمني:
وتفوقه عىل النص .وم َّثل هذا
 -1تيار العقل ،وهو الذي ينافح عن مرجعية العقلُّ ،
القسم يف التجربة اإلسالمية الشخصيات الفلسفية والكالمية.

 -2تيار مرجعية النص ،الذي استامت يف الدفاع عن أصالة النص مرجعية ال يمثل
العقل سوى تابع هلا إذا اعرتفت به تاب ًعا .وم َّثل هذا القسم غالبية الفقهاء واملحدثني.

ويبدو من الناحية التارخيية أن قدر األديان واألفكار الكربى هو هذا الرصاع الذي
يستهدف حتديد املرجعية األوىل ،هل هي العقل أو النص؟ وقد قدّ م املفكّرون والعلامء
حلولاً عديدة وصياغات متفاوتة ،حلل أزمة العالقة هذه ،من دون أن جيري التوصل إىل
تفجر يف الدائرة اإلسالمية
إمجاع حاسم يفرض املوضوع
أساسا مس َّلماً به ..ولعل أول ُّ
ً
التارخيية لألزمة بني العقيل والنيص كان مع أيب حنيفة (ت 150هـ) يف النصف األول من
القرن الثاين .فقد ركّز أبو حنيفة أعمدة العقل وحرص ،إىل حدٍّ بعيد ،دور النص ونشاطه يف
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النطاق الفقهي ..وقد شكّل ذلك بداية انقسام فقهي حا ٍّد يف شأن مرجعية العقل مت ّثلت يف
انتصارا ألهل احلديث بلغت ذروته مع أمحد بن
أهل احلديث وأهل الرأي ..وكانت هنايته
ً
حنبل ،وذروة ذروته مع ابن تيمية احلراين يف القرن الثامن اهلجري.

أما الشيعة فكان األمر خمتل ًفا بالنسبة إليهم ،إذ إنه ،ويف القرن العارش بالذات ،دخلت
عسريا ،أسس لنصية جديدة ومتطورة ..فقد قدّ م حممد أمني اإلسرتبادي
خماضا
فقهياهتمً ،
ً
جمموعة من التصورات يف كتابه (الفوائد املدنية) والذي بدأه برتسيم أويل لقدرات العقل
وانتهى به ،إىل إجياد تقليص جديد ،خت َّطى استبعاد العقل إىل تقليص النص نفسه لصالح
نص آخر.
فقد استُبعد النص القرآين بشكل من األشكال ،و ُأزيح العقل واإلمجاع يف عملية
االستنباط الفقهي ،قابله توسعة ال سابق هلا للحديث الرشيف إىل حدِّ القول بقطعية الكتب
األربعة ،أو اعتبارها حجة باملطلق ..وقابل هذه املدرسة ،مدرسة أصولية ،توازن بني
النص والعقل ،وهي مدرسة آمنت بمرجعية مم ّيزة للعقل يف العقديات ،ويف بعض املراحل
بتفوق
وبالذات لدى الفالسفة واملتك ّلمني ،اعتقدت انسجا ًما مع السياق الفلسفي العامُّ ،
عقيل  -شهودي عىل النص بمعنى من املعاين .وأول من َّ
دشن مرحلة الر ّد عىل املدرسة
احلديثية  -اإلخبارية هو الوحيد البهبهاين.

ﷺ آفاق التجديد املعارص

عىل املستوى املعريف والروحي واألخالقي ،يشكّل الدين اإلسالمي بكل أنظمته
وروحا ،ولكن
وترشيعاته ،ثروة هائلة وغنية باملضامني التي تساهم يف رقي اإلنسان ما َّد ًة
ً
هذه الثروة املتم ّيزة ،حتتاج باستمرار ملواكبة العرص ومستجداته ،واإلجابة عن أسئلة الراهن
وتطوراته ،إىل إعامل العقل واستفراغ اجلهد الفكري واملعريف ،لتظهري هذه الكنوز املعرفية
والروحية واألخالقية.

ودون عملية االجتهاد الفكري واملعريف والفقهي ،ستبقى هذه الكنوز يف كليات
حق
القيم واخلطوط الترشيعية الكربى يف اإلسالم دون قدرة إنسانية عىل االستفادة منها َّ
االستفادة.
هلذا فإننا نعتقد أن عملية االجتهاد الفكري يف هذه اللحظة الراهنة ،رضورة إسالمية،
وحاجة جمتمعية ،وجرس عبور للشهود احلضاري يف هذا العرص.
وجتدُّ د املعرفة الدينية يف أي جمتمع هو رهن بحضور املجتمع وتفاعله مع واقعه.
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فاملعرفة الدينية ال تتجدَّ د وهي حبيسة اجلدران ،وإنام تتجدَّ د حينام تستجيب إىل حاجات
املجتمع ،وتتفاعل مع مهومه وشؤونه املختلفة .واملهمة امللقاة اليوم عىل الفقهاء واملفكّرين
تصوراهتم ونظرياهتم ومرشوعاهتم الفكرية واملجتمعية عىل قاعدة أن
والدعاة هي صياغة ّ
مهمتهم األساسية هي املشاركة يف حترير اإلنسان فر ًدا ومجاع ًة من كل األغالل والعقبات
ترصفات اإلنسان متطابقة
التي حتول دون عبادة اهلل سبحانه وتعاىل ،وتسعى نحو أن تكون ُّ
ومنسجمة وقيم اإلسالم و ُم ُثله العليا.

يقرر الباحثون يف التجارب اإلصالحية الدينية والسياسية :إن التجربة الدينية
وكام ّ
والفكرية ألغلب املصلحني والعلامء واجلامعات الدينية ،تنطلق من قناعة مركزية وحمورية
املكون الذي يكون هو مصدر القوة لدى أمة من األمم يف زمن حضاري
وهي :أن العامل أو ّ
ما ،قد يكون لعوامل تارخيية متع ّلقة بالفهم والركام التارخيي هو عامل تراجع وانحطاط
وخت ّلف.

هلذا فإن إحياء قيم اإلسالم وإزالة الركام التارخيي وبيان أنه (اإلسالم) صالح لكل
زمان ومكان ،ورضورة خلق الفاعلية احلضارية للمسلمني عن طريق تفسري هنضوي لقيم
اإلسالم ومبادئه .إن هذه العملية هي مرتكز مرشوع اإلصالح ،وهي اإلطار النظري له.
وحني التأمل يف الواقع السيايس واالجتامعي للمسلمني ،نجد أن هذا الواقع يعاين من
تاءات أربع (التخلف  -التجزئة  -االستعامر بمرحلتيه املبارش وغري املبارش  -االستبداد)،
والعالقة بني هذه الوقائع متداخلة وعميقة .فلوال التخلف ملا كانت هناك جتزئة واستعامر
وديكتاتورية .ولكي يديم االستعامر هيمنته هو بحاجة إلدامة التخ ّلف والتجزئة واالستبداد.

فكل حقيقة َّ
تتغذى من األخرى ،ولكن جذر املشكلة هو التخ ُّلف ..ويمكن مواجهة
هذه املعضلة األساسية من خالل التقاط التالية:
 -1صناعة الوعي اإلسالمي الطارد جلذور التخ ُّلف وإحياء قيم اإلسالم يف نفوس
وعقول املسلمني.
 -2العمل عىل بناء نخبة واعية ،تأخذ عىل عاتقها صناعة الوعي واحلقائق املضادة
للتخ ُّلف يف املجتمع.
 -3املسامهة يف بناء وقائع وحقائق جمتمعية تتبنَّى مرشوع اإلسالم وتعمل من أجل
متكينه يف األرض.

وعليه فإننا نعتقد أن عملية التجديد الديني واإلصالح الثقايف والفكري يف أي جتربة
إنسانية ،هي عبارة عن عملية تفاعل وجدل بني العنارص الثالثة (النص والفكرة  -الواقع
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بكل مستوياته  -اإلنسان الذي يقوم بعملية الربط والتفاعل واالستنباط).

وال يمكن أن تتم عملية التجديد واإلصالح دون العالقة العضوية بني هذه العنارص..
ولكيال نقع يف اللبس وسوء الفهم ،يف تقديرنا أن عملية التجديد الديني واإلصالح الثقايف
والفكري تعني:
 -1جتديد الفهم واملعرفة للنصوص الرشعية والواقع.
 -2إهناء املفارقة التارخيية بني اإلسالم واملسلمني ،بني الرشيعة وفهم الرشيعة ،بني
الدين والتدين ،بني اإلسالم املعياري واإلسالم التارخيي.
 -3القدرة عىل استيعاب التفاصيل واجلزيئات واملتغيرّ ات يف إطار الثوابت والكليات
وذلك عرب عملية االجتهاد.
 -4تقديم تفسري جديد ملفاهيم اإلسالم وقيمه ..فالتجديد يساهم بتقديم رؤية
جديدة لقيم اإلسالم التي صنعت أجماد احلضارة اإلسالمية.

واليوم ويف ظل األوضاع السياسية واالجتامعية واالقتصادية السائدة يف املجالني
العريب واإلسالمي ،ال يمكن أن تسود قيم اإلسالم احلياة العامة من دون التجديد الديني
واإلصالح الثقايف؛ ألن هناك حواجز وعقبات كثرية حتول دون انطالقة اإلسالم يف احلياة
العامة ..هلذا فإن التجديد واإلصالح هو جرس العبور نحو هذه الغاية.
فالتجديد وفق الرؤية املذكورة أعاله ،هو رضورة دينية وحاجة إسالمية معارصة،
وجرس عبور املسلمني لكي يعيشوا اإلسالم والعرص م ًعا.

توسلت بطريق التجديد
والتجارب اإلسالمية الناجحة واملعارصة اليوم ،هي التي ّ
الديني واإلصالح الثقايف؛ ألنه ال يمكن أن تقوم هنضة إسالمية حقيقية يف ظل سيادة ثقافة
التربير والتخ ُّلف وأنظمة اجتامعية وثقافية تلغي إنسانية اإلنسان ومتتهن كرامته ..فحجر
الزاوية يف مرشوع اإلصالح والتجديد هو بناء ثقافة املسلمني ووعيهم املعارص لذواهتم
وملحيطهم وفضائهم اإلنساين بعيدً ا عن نزعات االستئصال واجلمود وتكرار املقوالت التي
وعززت جذور التخ ّلف بكل مستوياته يف حياة املسلمني املعارصة.
عمقت ّ
ّ
حيررنا من ثقافة االستبداد والتخ ُّلف؛ هلذا ال يمكن
فالتجديد واإلصالح هو الذي ّ
تتأسس جتربة إصالحية بعيدً ا عن هذه القيم ومتوالياهتا العقلية والثقافية واالجتامعية.
أن ّ
ولعلنا ال نجانب الصواب حني القول :إن االلتزام بخيار التجديد الديني واإلصالح
الثقايف ،هي من أهم عنارص القوة يف جتربة أي جمتمع إسالمي معارص؛ ألنه يوفر له إمكانات
وآفاق عديدة للعمل وخدمة اإلسالم واملسلمني من خالهلا ..صحيح أن تبنّي خيار
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اإلصالح والتجديد له كلفته االجتامعية والسياسية ،ولكن من ينشد إصالح أوضاع األمة،
وإعادة جمدها التارخيي ،ال يمكن أن ينجز ما يتط ّلع إليه بعيدً ا عن خيار التجديد واإلصالح.

ﷺ اجتاهات التجديد

 -1إعادة صياغة منظومة الترشيع اإلسالمي صياغة حديثة ،قادرة عىل املخاطبة
والفعل يف العقول اجلديدة ..وهو اجتاه حاول إعادة تقديم الفقه والترشيعات اإلسالمية
بصورة جديدة ،حمافظني إىل حدٍّ بعيد عىل املضامني السابقة .مثلاً كتاب (العروة الوثقى)
للسيد اليزدي ،كتب بلغة حديثة يف (الفتاوى الواضحة) للسيد حممد باقر الصدر ،وكتاب
املكاسب وكتاب الروضة كتبا بلغة معارصة يف (فقه اإلمام الصادق) للشيخ حممد جواد
مغنية.
وهذا االجتاه مل تكن التغيريات املضمونية هد ًفا أساس ًّيا ،وإنام األولوية هي إلعادة
إنتاج لغوي للنصوص العلمية القديمة.

 -2مت ّثل يف ابتكار منظومات مفاهيمية وعقالنية ،أريد هلا أن ختلع عىل املوروث املعاد
صياغته .ومل يكن باإلمكان حتقيق هدف كهذا من دون الدخول يف عامل (فلسفة األحكام)
و(تارخيية الترشيع) و(علم الكالم اجلديد) و(تطوير نظام املعرفة الدينية).

لذلك فإننا نعتقد -وبنسب متفاوتة -أن كل العلامء واملفكّرين الذين كتبوا يف
العناوين السالفة الذكر ،هم سامهوا بشكل أو بآخر يف خلق جتاه ومدرسة جتديدية يف الفكر
اإلسالمي.
ولعل أهم اخلطوط التي اشتغل عليها هذا االجتاه هي:

أ -قراءة املوروث اإلسالمي ،مع االستعانة باجلهود العقالنية التي توصلت إليها
احلضارة احلديثة.
ب -االقرتاب املنهجي من موضوعات وقضايا فكرية وفلسفية مسكوت عنها.
ت -القيام بصياغة جديدة لبعض املفاهيم والبنى املعرفية.
ث -االنفتاح والتواصل مع املنجزات املعرفية اإلنسانية واحلديثة.
ج -تقديم تفسريات عقالنية لألحكام والترشيعات اإلسالمية.
واستند هذا االجتاه يف عملية جتديده عىل النظريات التالية:

 -1نظرية املستقالت العقلية :إذ إن هذا االجتاه يعتقد أن الفقه الشيعي تعامل مع

اجتاهات التجديد الديين وأثره يف الواقع االجتماعي
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املستقلاَّ ت العقلية (ما يستقل به العقل العميل) تعاملاً نظر ًّيا ،ومل يمنح هذا العقل حركته
ميدان ًّيا عدا يف عموميات ال تأثري معتدّ به هلا كقبح الكذب وحسن الصدق .وقد نادى هذا
االجتاه بإرشاك العقل يف هذه املساحة ،وهو إرشاك تبدو قضايا فلسفة األحكام ذات دور
فعال فيه.

 -2نظرية اكتشاف املالك( :((1إذ يرى هذا االجتاه أننا قادرون عىل اكتشاف املالكات
املوجودة يف األحكام ،إذا ما استثنينا دائرة العبادات كالصالة واحلج ،وأنه ال بد من ختفيف
تلك اهلالة الغامضة التي حاول العقل الفقهي اإلغراق فيها ،حمي ًطا األحكام الرشعية هبا،
لتبدو املالكات من خالهلا مستحيلة الرؤية.
تتحول املكتشفات العقالنية يف األحكام الرشعية إىل وسائل استنباطية
وهكذا
ّ
جديدة لدى بعض الفقهاء والباحثني .وجت َّلت تأثريات هذه النظرية يف فقه املرأة والفقه
السيايس ونظريات مقاصد الرشيعة.

( ((1املالك يعني املعيار ،وضابط العلة ،والدليل .يقول ابن منظور :ومالك األمر ،ومالكه ،قوامه الذي
فقهيا
يملك به وصالحه .وورد يف احلديث «مالك الدين الورع» و«مالك العمل خواتيمه» .واملالك ًّ
يعني املصلحة الكامنة وراء الترشيع والع ّلة الداعية إىل ترشيعه .ويأيت بمعنى العلة التامة ،وبمعنى حقيقة
التعبدية ،وف ًقا للمصالح واملفاسد املرت ِّتبة عىل موضوع
احلكم وقوامه الذي يشمل األحكام ًّ
التعبدية وغري ُّ
احلكم.
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مفيدة ذهبان*

الكتاب :أزمة العامل احلديث.
املؤلف :رونيه غينون.
النارش :املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية – بريوت.
ترمجة :عدنان نجيب الدين ومجال عماّ ر.
سنة النرش :الطبعة األوىل  2016م 1438 -هـ.

ﷺ مقدمة

تتنزل مصطلحات من قبيل (خطر ،سقوط ،أزمة ،انحالل ،اهنيار،
ّ
انحطاط ،موت ،تفكّك) ،ضمن حقل مفاهيمي يف كثري من الدراسات
احلضارية املعارصة غر ًبا ورش ًقا ،متّخذة أبعا ًدا داللية حتدّ د مسار حضارة
الغرب احلديث ،لتتامهى الرؤى عىل اعتبارها حضارة فاقدة للتامسك ،تتخ ّللها
االنكسارات ،وتكاد تفقد بشكل هنائي عنارصها السو ّية .ما جعل الصمت
أمام هكذا وضع ،جناية يرتكبها الغرب يف حق نفسه سيدفع به نحو اهلاوية،
* أستاذة باحثة يف طور الدكتوراه ،اجلزائر.
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ً
مستنفذا كل ممكنات البقاء.
معجلاً دورته الزمنية ا ُملسنِّة قبل آجاهلا،
ّ

لذلك مل تعد األزمة احلضارية الغربية احلديثة شي ًئا رس ًّيا يتم التعامل معه بنوع
من ال ّلباقة واحلذر .فقد رفع بعض مفكّري وفالسفة الغرب التحدّ ي بمفاحتات سجالية
اعتكفت عىل حتليل الداخل ونقده ،واختاذ الذات موضو ًعا ملقارباهتم الفلسفية ،بعد بلوغها
طور من االنحطاط ينذر بتدمريها وانحالهلا.

وقد تو ّفر منفسح معريف خصب وثري يف جمال الدراسات النقدية للذات الغربية ،خاصة
ما قدّ مته الفلسفات املعارصة كتلك التي زخرت هبا الفلسفات الرومانتيكية ،والدراسات املابعد
كولونيالية ،واملابعد حداثية ،وأعامل مدرسة فرانكفورت بأجياهلا الثالثة ،وما قدّ مته فلسفة
بتنوعها الزاخر،
التاريخ املعارصة حول نقد احلضارة الغربية ،وما تقدّ مه فلسفات اإليتيقا الراهنة ّ
سع ًيا نحو إعادة البعد القيمي الضائع لروح العامل احلديث ،تأثي ًثا لبيت وجود تكون فيه القيم عىل
منضدة لنقد العامل الغريب احلديث.
رأس اهلرم ،هذه املقاربات وغريها كثري شكّلت أرخبيالت ّ

لقد آثرنا يف هذه املراجعة تقديم قراءة حتليلية حول كتاب « :أزمة العامل احلديث»
« »La Crise Du Μonde Μoderneللمفكر الفرنيس روين غينون « »René Guénon
الذي اختار لنفسه بعد دخوله اإلسالم اسم عبد الواحد حييى ،هذا الكتاب الذي يجُ يل رقعة
اهلدم الغينوين ألسس ومرتكزات العامل احلديث ،باعتبارها بنى تُضمر رؤية للعامل طافحة
باملادية الفائقة وما رافقها من انزياح للقيم.

انطال ًقا من عنوان الكتاب« :أزمة العامل احلديث» ،يضعنا روين غينون بشكل مبارش
أمام حقيقة الوضع املأزوم حلضارة الغرب احلديث ،هذه احلقيقة التي أصبح لزا ًما تناوهلا
بروح من املوضوعية والشفافية ،من خالل مصارحة الذات الغربية لذاهتا واالعرتاف هبا
كثريا ما حجب املناطق املظلمة للحضارة الغربية التي
بعيدً ا عن اخلُلق االستعالئي ،الذي ً
تتوارى بشكل مقنع خلف ظاهر خادع.

مل َي ُأل غينون جهدً ا لتت ّبع جذور األزمة يف هذا الكتاب ،مف ّككًا البنى الفوقية
والتحتية التي شكّلت أرضيتها الصلبة ،هاد ًما أسطورة احلضارة الغربية النق ّية ال ّطهرانية،
وامللوثة بإثم األيديولوجيات
تلك األسطورة املثقلة بأوزار املرجعيات التارخيية احلقودة
ّ
اإلقصائية ا ُمل ِ
ّ
وكأن
عتقلة لآلخر احلضاري مستبعدة إياه من الفعل احلضاري اخللاَّ ق،
احلضارة تبدأ عند الغرب وتنتهي عندهم.
ّ
قوة اجلذب
إن اهنيار ّ
وتأزم وضع حضاري ما ال ينتج عنه بالرضورة هناية للعامل مهام كانت ّ
التي متتص هبا تلك احلضارة اآلخر احلضاري لتذيبه يف كياهنا ،فتالشيها ال يعني هناية اآلخر
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احلضاري .فلقد بلغت دورة االنحطاط حلضارات عريقة ،كاحلضارة اإلسالمية ،التي كانت قوة
جذب للغرب ،باعرتاف الكثري من املسترشقني دون أن ينتهي معها العامل ،رغم حضورها املك ّثف
واخلصب يف املايض ،إلاَّ أنهّ ا مل تأفل وال زالت قائمة تعيش سكون متز ّمن (توقف احلضور الزماين).

ﷺ مساءالت نقدية عن األزمة

ما املقصود بأزمة العامل احلديث؟ كيف أسقطت األزمة احلضارة الغربية يف عرص
وحولتها إىل حضارة غري سو ّية؟ وهل هي أزمة حديثة أم قديمة؟ وهل هذه
الكايل  -يوغا((( ّ
األزمة تنذر بنهاية العامل أم بنهاية دورة زمنية برشية؟ ما هي مو ّلدات األزمة واالنحراف؟

يفتتح غينون كتابه بتوطئة يؤكد من خالهلا ّ
أن العامل احلديث دخل يف أزمة حقيقية ،وال
مندوحة له عن االعرتاف هبا؛ ّ
ألن اإلقرار باألزمة أصبح مرشو ًعا وله ما ي ّربره ،فتجلياهتا التي
نمت عرب قرون واتّسعت عرب الزمن ،قد بلغت اليوم مرحلة الذروة ،لتقرتب بالتدريج من دورهتا
األخرية ،وأصبحت واق ًعا عين ًّيا مل يعد خمف ًّيا عىل الغرب ،ومل يعد ممكنًا التعامي عىل هذه احلقيقة،
يقول غينون« :إن احلديث عن وجود أزمة للعامل احلديث ،باملعنى املألوف لكلمة أزمة ،مل يعد
أمرا مشكوك فيه من الكثريين ...فلقد تالشت األفكار الومهية التي كانت ال تعرتف باألزمة»(((.
ً
متزقت حضارة الغرب من الدّ اخل وانقسم البيت عىل نفسه ،و«بدأ البعض
لقد ّ
يشعر -عىل تفاوت الوضوحّ -
تستمر إىل آجال غري حمدّ دة يف
بأن األمور ال يمكن هلا أن
ّ
نفس االجتاه ،بل بدا الكالم عن إمكانية وقوع إفالس كامل للحضارة الغربية ،رغم أنّه ما
التفوه به قبل أعوام»(((.
كان ألحد أن جيرأ عىل ّ

وقد فطن كثري من فالسفة الغرب باملآل املأزوم واحلرج الذي دخلت فيه حضارة الغرب
احلديث ،رغم اختالف الرؤية ألسباب األزمة ،تبقى احلقيقة واحدة وهي إمكانية اهنيار حضارة
الغرب احلديث ،والتي يمكن أن تسحب معها حضارات أخرى .يمكن اعتبار أرنولد توينبي
وأوزفالد إشبنجلر من بني الغربيني الذين تن ّبهوا وفطنوا إىل اخلطر احلقيقي الذي سيعصف
بكيان احلضارة الغربية .ورغم ّ
أن توينبي يم ّثل املنحى التفاؤيل بعودة احلضارة الغربية السو ّية،
ّ
فإن إشبنجلر عىل النقيض متا ًما يم ّثل النزعة التشاؤمية حول احلضارة الغربية ،ويعلن عن موهتا
احلتمي يف كتابه «تدهور احلضارة الغربية»؛ ألنهّ ا وصلت إىل دورة احلياة األخرية.

((( الكايل  -يوغا :كلمة هندية تعني العرص املظلم.

(2) René guénon. la crise du monde moderne. p.5.

((( رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،ترمجة :عدنان نجيب الدين ومجال عماّ ر ،النارش املركز اإلسالمي
للدراسات االسرتاتيجية ،العتبة الع ّباسية املقدّ سة ،الطبعة األوىل2016 ،م 1438 -هـ ،ص .157
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ومن فالسفة العرص الراهن نذكر الفيلسوف إدغار موران الذي تساءل يف كتابه «النهج:
مصريا جمهولاً ؛ ّ
ألن
إنسانية البرشية» ويف عديد كتبه ،عن مصري البرشية يف املستقبل باعتباره
ً
تطو ًرا متسار ًعا وغري مسبوق يف جمال البيولوجيا البرشية ،والتي أ ّدت
املغامرة البرشية أفرزت ّ
إىل إعادة طرح السؤال الفلسفي األنطولوجي القديم /اجلديد ،املتم ّثل يف سؤال املصري ،إذ يفتتح
إدغار موران كتابه «إنسانية البرشية» بالسؤال التايل :من نحن؟ هذا التساؤل غري منفصل عن :أين
نحن ،من أين أتينا ،وإىل أين نحن ذاهبون؟ حيث حتيرّ إدغار موران من مصري اهلوية املستقبلية.
ّ
توسع الظلم وعدم
«إن كل يشء ينبئ عن ّ
حتول تدرجيي لإلنسان إىل سلعة ،وعن ّ
االستقرار والعنف ،وهناك ما يشري حتى إىل دخولنا يف ظالم ما قبل احلرب ،إذ تر ّد الدول
األكثر تقدّ ًما عىل الرببرية بمثلها ،وعىل اخلوف باألنانية وعىل اإلرهاب بالقمع .لذا يبدو،
أنه من العقل أن نس ّلم بأن اإلنسان ليس إلاَّ
وحشاّ ،
ً
وبأن عاملنا لن ينشئ أبدً ا ديمقراطية
عاملية متساحمة وسلمية
ومتنوعة»(((.
ّ
انطال ًقا من اليقظة التي استشعرها بعض مفكّري وفالسفة الغرب بام فيهم األدباء(((،
السوي بعدما أدرك الغرب يقينًا وجود خطر
يتفاءل غينون بعودة احلضارة الغربية إىل املسار
ّ
حقيقي ،بعد ممارسة جدل الذات مع ذاهتا عرب مونولوج حضاري (حوار الذات احلضارية
موض ًحا ذلك« :واملخاوف الومهية أو السخيفة التي يبدوهنا أحيانًا
مع ذاهتا) ،إذ يقول غينون ّ
ٍ
أخريا
تثبت بشكل كاف اإلرصار عىل كثري من األخطاء يف عقليتهم .وحسنًا أهنم أدركوا ً
وجود خطر ما وإن شعروا به من دون أن يفهموه حقيقة ،وأهنم فهموا ّ
أن هذه احلضارة التي
يتبجح هبا املحدثون ،ال حتتل مكانة متم ّيزة يف تاريخ العامل ،وأنه من املمكن أن تلقى املصري
ّ
(((
نفسه الذي لقيته حضارات أخرى اختفت عرب أزمنة تتفاوت يف قدمها» .
يم ّيز فريتجوف شيون بني «السقوط واالنحطاط واالنحالل واالنحراف»،
فاإلنسانية مجعاء ساقطة بفعل فقداهنا جنّة عدن ،وكذلك ،وبصورة أكثر خصوصية ،بفعل
دخوهلا العرص احلديدي .وتعترب بعض احلضارات يف طور االنحطاط ،كام هي احلال بالنسبة
املتوحشة
إىل معظم العوامل التقليدية الرشقية يف عهد االزدهار الغريب ،وعدد كبري من القبائل
ّ
توحشها ،أما احلضارة احلديثة فإنهّ ا منحرفة((( ،بمعنى غري سو ّية،
تعترب منح ّلة حسب درجة ّ
((( جاك آتايل ،قصة موجزة عن املستقبل ،ترمجة :نجوى حسن ،القاهرة :املركز القومي للرتمجة ،ط،1
2013م ،ص .220
((( انظر عىل سبيل املثال رواية :ماريو بارغاس يوسا ،حرب هناية العامل.
((( رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،مصدر سابق ،ص .10
((( فريتجوف شيون ،كيف نفهم اإلسالم ،ترمجة :الدكتور عفيف دمشقية ،بريوت :دار اآلداب ،الطبعة
األوىل1978 ،م ،ص .37

162

كتب  -مراجعة ونقد

«إن حضارة الغرب احلديث بدلاً من التقدّ م يف االجتاه نفسه نحو الصعود ،قد تتو ّقف
وتدخل يف طور من الظالم أو ّ
حتل هبا كارثة تغيرّ مسارها فرتتدّ إىل اخللف»(((.

ثم حياول غينون أن يم ّيز بني كلمة «أزمة» وفكرة «هناية العامل» ،الفكرة التي شكّلت
هوسا ،وافتتن هبا فالسفة كثريون ،وتد ّفقت حوهلا الكتابات حتى أضحت من األفكار
ً
السائلة التي اخرتقت كل التخوم املعرفية وكادت تبتلعها.
ويقر بوجود
ينتقد غينون الفهم اخلاطئ وشيوع فكرة هناية العامل ،بالتعميم دون استثناءّ ،
هناية للعامل لكن ليس يف شكله الكلياين ،بل توجد هناية مرتقبة ووشيكة الوقوع جلزء من هذا
العامل وهي «هناية احلضارة الغربية» ،وهبذا يصحح غينون الرسدية الكربى التي أنتجت وغزت
اخلطابات الفلسفية الراهنة ،التي تظن أننا وجلنا عرص املابعديات بشكل ال مراء فيه ،وأصبح
يتنزل بشكل مك ّثف ،بعد تفكك النسق احلداثي ّ
بكل محولته املثقلة بالعقالنية
احلديث عن النهايات ّ
جموف منبوذ يف الفراغ العدمي عار ًيا من ّ
كل القيم،
الطوباوية ،بعدما آل إنسان احلداثة إىل كائن ّ
لتغدوا ّ
كل القيم متكسرّ ة متش ّظية ،بعدما ج ّففت إنسان احلداثة من كل منابعه الروحانية.
أصبح اجلدل حول النهاية ،هل هي هناية حضارة أم هناية للعامل؟ هل احلضارة الغربية
احلديثة هي خاتم البرش وهي الفردوس األريض ،التي بموهتا ينتهي العامل؟ جييب غينون بقوله:
«هذه النهاية ليست هناية العامل بال ّ
شك ...ولكنه عىل األقل هناية عامل ما .وإذا كان هذا الذي
ينبغي أن ينتهي هو احلضارة الغربية بشكلها الراهن ...وعىل اعتبارها احلضارة من دون أي نعت،
يعتقدون بسهولة ّ
أن كل يشء سينتهي بانتهائها ،وأهنا إذا زالت ستكون فعال هناية العامل»(((.

يعتقد غينون ّ
أن هناية احلضارة الغربية ،هي هناية لدورة زمنية برشية ،من خالهلا
ينتهي حضورها املكاين والزماين .هنا ينكر غينون التصور القائل باالهنيار والفناء الكيل
متر هبا احلضارة
للحضارة الغربية .فالتصور الغينوين يتوافق مع الدورة اخللدونية التي ّ
وهي (امليالد ،النضوج ،االنحطاط) فام حيدث هلذه احلضارة هو انحراف ،إذ يمكن تالفيه
السوي ،يقول غينونّ :
«ألن اخلطأ يف
وإصالحه ،وعالجه ،وإعادة احلضارة الغربية للمسار
ّ
املجمل ليس سوى نمط من الوجود حمض سلبي .فاخلطأ املطلق ال يمكن أن يكون موجو ًدا
أي مكان ،وهو ليس سوى كلمة فارغة من املعنى»(.((1
وال يف ّ
هذا ما جيعل غينون خيتلف يف رؤيته للحضارة الغربية ،عىل أنهّ ا أخطأت ،وهي تدفع
(8) René guénon. la crise du monde moderne.p. 7
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فادحا ثقيلاً ؛ ألهنا خنقت الروح وخرسهتا ،لكنها تستطيع
ثمن ذلك ً
باهضا ،وكان خطؤها ً
إعادهتا وبعثها من جديد ،فاألمل ال زال قائماً  .ويمكن القول :إن هذه الرؤية الغينونية
متأثرة بالرؤية اإلسالمية ملعنى اخلطأ وعالقته بالتوبة.
فالفيلسوف اهلدّ ام غينون ،يأيت هذه املرة عىل مفهوم استُفتح به عرص املابعديات،
إنه «مفهوم النهاية» ،وبدقة أكثر «هناية العامل» ،ففي التصورات الفلسفية التي استبطنت
مفهوم النهاية ،كانت دائماً تربطه بالعامل األريض ،وكأنه بانتهاء هذا العامل ينتهي كل يشء،
يف حني ّ
أن هذه النهاية هي هناية جزء من العامل ،أما اجلزء اآلخر فيخرج من جمال النهاية؛
ألنّه موسوم بالبقاء األبدي ،وهذا العامل نسميه «بالعامل اآلخر» ،الذي ننتقل إليه بعد املوت،
لذا يقول غينون« :نقرتب فعلاً من هناية عامل ما ،أي هناية عرص أو دورة تارخيية ما ،يمكن
أن تتناسب يف هذه احلالة مع دورة كونية بحسب ما ع ّلمتنا إياه ّ
كل العقائد التقليدية»(.((1

يف التصور الغينوين هناية احلضارة الغربية ال يعني هناية العامل؛ ألنهّ ا ليست الشكل
النهائي للحضارة اإلنسانية ،وال مت ّثل «هناية التاريخ» املنترص للديمقراطية الليبريالية التي
التطور األيديولوجي لإلنسانية ،والصورة النهائية
تشكّل عند فوكوياما نقطة النهاية يف
ّ
ّ
«فإن الديمقراطية الليبريالية قد
لنظام احلكم البرشي ،وبالتايل فهي مت ّثل هناية التاريخ،
يمكن القول بأنهّ ا خالية من التناقضات األساسية الداخلية ،من غري املستطاع أن نجد ما هو
أفضل من الديمقراطية الليبريالية مثلاً أعىل»( .((1هذه النهاية يعتربها فوكوياما هناية إجيابية،
تفوق اإلنسان عىل اإلنسان.
وحتقي ًقا ألسطورة السعادة التي جاء هبا التقدّ م ،بعد أن ّ

ّ
إن مفهوم النهاية ملتبس دالل ًّيا ،فأي عامل سينتهي؟ وأي النهاية املقصودة يف عرص
النهايات؟ هل النهاية بشكل هنائي أم هناية لعامل وبداية لعامل آخر؟ فجدلية النهاية هي يف احلقيقة
باق وأ ا ٍ
جدلية الفناء /البقاء ،وإذا أردنا أن نستفهم أكثر سنسائل :أي العوامل ٍ
فان؟ هنا يعيدنا
يهّ
اجلدل األفالطوين لثنائية عامل املثل مقابل العامل احليس ،لكن ال يتامرى اثنان يف ّ
أن اجلميع متّفق
أن هناك عامل سيفنى يف يوم ما ،والكل صائرون إىل الفناء .عند غينون «فنحن قد دخلنا فعلاً
عىل ّ
يف املرحلة األخرية للكايل يوغا ،يف املرحلة األكثر ظلمة هلذا العرص املظلم يف هذه املرحلة من
االنحالل التي مل يعد اخلروج منها ممكنًا إلاَّ بكارثة ،الفوىض والغموض هييمنان عىل املجاالت
كا ّفة ...وأصبحا هيدّ دان اآلن ،انطال ًقا من الغرب ،العامل بأرسه»(.((1
( ((1املصدر نفسه ،ص .13
( ((1فرانسيس فوكوياما ،هناية التاريخ وخاتم البرش ،ترمجة :حسني أمحد أمني ،القاهرة :مركز األهرام للرتمجة
والنرش ،الطبعة األوىل1993 ،م ،ص .8
( ((1رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،مصدر سابق ،ص .20
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إذن فالنهاية عند غينون ختتلف عن النهاية املقصودة يف عرص ما بعد احلداثة ،والتي تعني
هناية احلداثة ،هناية املطلق ،هناية الف ّن ،هناية اإلنسان ،هناية األخالق ،هناية األيديولوجيا ،وهناية
التاريخ ،وهناية القومية ،هناية الدولة ... ،إلخ من النهايات التي حبل هبا عرص ما بعد احلداثة.
فالزمان هو املنتهي عند غينون باملعنى الكيفي ،أي ّ
إن مرحلة ستنتهي ،لتتلوها مرحلة زمنية
يسمى عند ابن خلدون بالتعاقب الدوري ،الذي يش ّبهه غينون بعجلة الدوران.
أخرى ،وهذا ما ّ

ﷺ العرص املظلم

يتت ّبع غينون يف هذا الفصل جذور االنحراف التي آلت بالعامل احلديث إىل الوضع
املأزوم ،والذي بدأ مع العهد اإلغريقي الذي تعتربه احلضارة الغربية مهد احلداثة والعقالنية،
يف حني هو عند غينون بداية عرص الكايل  -يوغا (العرص الرابع املظلم) .لذلك يتت ّبع غينون
جذور األزمة التي تعاين منها احلضارة الغربية ،من خالل احلفر األركيولوجي يف التاريخ.

التصور الغينوين ّ
أن أزمة العامل احلديث هي آخر مرحلة من مراحل املانفانتارا
ففي
ّ
تسمى بعرص «الكايل يوغا» ،أي العرص املظلم ،وبذلك هيدم
وهي املرحلة الرابعة التي ّ
غينون ذلك الوهم الغريب الذي يصنّف العرص الوسيط عىل أنّه عرص ظالميّ ،
وبأن العرص
الكالسيكي هو عرص املدنية واحلضارة والعقالنية ،أي عرص النور.

ومن خالل حتديد غينون جلذور األزمة وامتداداهتا التارخيية ،يمكن القولّ :
إن
نظراءه يف الزمان واملكان أخطؤوا حني جعلوا من العرص احلديث مفتتح لألزمة ،حيث
يدعو غينون إىل البحث عن جذور األزمة «يف العرص الكالسيكي القديم الذي حيتوي عىل
بعض منابع العامل احلديث ،إذ ّ
إن هذا األخري ليس خمط ًئا متا ًما عندما يستشهد باحلضارة
اإلغريقية الالتينية ويدّ عي أنه امتداد هلا»(.((1

فالعقالنية التي نسفت يف العرص الوسيط حتت اهليمنة الكهنوتيةَّ ،
ليحل اإليامن بديلاً
هلا ،عادت وبقوة يف العرص احلديث ،الذي أعاد احلكم للوغوس الذي هيمن عىل العامل
القوة الدافعة له متم ّثلة يف الفلسفة ،التي يعتربها غينون
الكالسيكي اليوناين ،بفعل تلك ّ
متهيدً ا ألزمة احلضارة الغربية ،باعتبارها أزمة روحية فاقدة للمبدأ األعىل الثابت .فالفلسفة
مفتتحا لألزمة واالنحراف الذي عصف باحلضارة الغربية احلديثة؛ ّ
ألن الفلسفة ح ّلت
م ّثلت
ً
ّ
حمل احلكمة التقليدية ،باعتبارها نس ًقا عقالن ًّيا برش ًّيا ،يف حني ّ
أن احلكمة التقليدية هي فوق
واهلوة غائرة بني احلكمة وحم ّبة احلكمة هذه التي ترادف عند اليونان مصطلح الفلسفة.
برشيةّ ،
( ((1رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،مصدر سابق ،ص .24
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مما يعني ّ
أن الفلسفة ليست رضورية كام ُيعتقد ،وليست تلك احلكمة األبدية املطلقة ،التي مت ّثل
أعىل مرتبة يف هرم املعرفة ،إهنا ليست سوى معرفة إنسانية منقوصة ،ال يعني االسم اشتقاق ًّيا
سوى «حم ّبة احلكمة» ،وهو يعني بداية استعدا ًدا مسب ًقا مطلو ًبا للوصول إىل احلكمة ،ويمكن
أيضا ،كامتداد طبيعي البحث املتو ّلد عن هذا االستعداد املؤ ّدي إىل املعرفة ،وذلك
أن يعني ً
للتوجه نحو احلكمة ،ودرجة مقابلة حلالة أسفل.
ليس سوى مرحلة أولية وحتضريية
ّ
إذن فالفلسفة وسيلة حتضريية لبلوغ احلكمة وليست غاية عند غينون ،فمح ّبة احلكمة
عنده تعني االستعداد املسبق لتلقي احلكمة ،فالفلسفة هي طريق ،هي مرحلة انتقالية كام يقول
غينون لبلوغ مدارج احلكمة التي ال تساوي الفلسفة ،إهنا أعىل منها ألهنا من أعىل ،واملساواة
بني الفلسفة واحلكمة ،يعني املساواة بني ما هو إنساين وما هو فوق إنساين ،فالفلسفة تتعدّ د
بتعدّ د األنفس والعقول ،فهي تنتمي إىل جمال املتغيرّ ات ال املبادئ؛ ّ
ألن الفلسفة كثرة تُشتّت
ُوحد« ،واالنحراف الذي حصل فيام بعد كان جلعل هذه الدرجة االنتقالية هد ًفا بذاته،
وال ت ِّ
وا ّدعاء بإبدال احلكمة بالفلسفة ما يؤ ّدي إىل نسيان أو جتاهل الطبيعة احلقيقية هلذه احلكمة.
نسميه بالفلسفة الدنيوية ،أي حكمة مدعاة حمض إنسانية ،ذات نسق عقالين
وهكذا ولدت ما ّ
فحسب ،آخذة مكان احلكمة احلقيقية التقليدية ،املافوق عقالنية»(.((1

يمكن القولّ :
إن الفلسفة م ّثلت حلظة القطيعة األوىل مع التقليدية باملفهوم الغينوين،
تلك التقليدية التي تشتمل وتكتنز احلكمة الرسمديةّ .
إن االنحراف الذي يتجلىّ هنا هو
استبدال ما هو فوق دنيوي (مقدّ س) متجاوز للزمان واملكان بام هو دنيوي مق ّيد بالزمان
واملكان ،وبالتايل إحالل احلقيقة الزمانية التارخيية بديلاً للحقيقة الالزمانية الالتارخيية،
ومن ثم اإلعالء من اإلنساين وتصعيده ،يف مقابل تنكيس وتقويض املافوق إنساين (اإلهلي)
واختزاله حدّ التاليش؛ ّ
ألن الفلسفة التي كانت مع فيثاغورث تعني حمبة احلكمة ،أي إهنا
احلق يف ذاته ،قد انحرفت
طريقة ومنهج يف التفكري يساعد عىل بلوغ احلكمة ،وليست هي ّ
لتصبح الفلسفة هي احلكمة يف حدِّ ذاهتا ،أي بدلاً من أن تكون طري ًقا نحو احلكمة أصبحت
غاي ًة وهد ًفا ،حتى قيل عنها أهنا «أم العلوم».

ما يفهم من ذلك ّ
أن الفلسفة هي األصل ،وبقية العلوم هي الفروع ،بام فيها العلم
املقدّ س الذي سيكون تاب ًعا وفر ًعا من فروع الفلسفة ،حتى أصبحت مشوبة بالزهو والكربياء
األرستقراطي ،عندما أعلنت أنهّ ا «احلكمة ذاهتا» وح ّلت كمعرفة دنيوية نسبية حمل املعرفة
املقدسة املطلقة ،ومل يعد يتاميز العقل األريض املفكّر عن العقل العلوي املستبرصّ .
ألن
«الفلسفة املحض دنيوية ُع ّظم دورها ،فظهور الش ّك ّية من جهة ،ونجاح األخالقوية الرواقية
( ((1رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،مصدر سابق ،ص .23
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واألبيقورية من جهة أخرى ،ب ّينا ما يكفي من انحطاط النزعة الفكرية»(.((1

إذ أصبحت الفلسفة والعلم يسيطران عىل حضارة الغرب احلديث ،الفلسفة من
الناحية النظرية والعلم من الناحية العملية ،كام يقول غينون« :أما بالنسبة للعلوم التقليدية يف
العرص الوسيط التي استمرت بعض مظاهرها ّ
املتأخرة يف هذا العرص ،فلم تلبث أن اختفت
متاما ،وهذه املرة مل ِ
ّ
ليحل حم ّلها ،ومن هنا فصاعدً ا مل يعد موجو ًدا غري الفلسفة
يأت يشء
ّ
ً
(((1
والعلم الدنيويني ،أي إنكار الفكر احلقيقي ،وحرص املعرفة يف املستوى األسفل» .
من خالل احلفر الغينوين للعرص املظلم تبينّ له أن جذور األزمة مل يولدها العرص
تطورت األزمة بالتدريج يف العرص الوسيط ،الذي شهد
الكالسيكي مع الفلسفة فقط ،بل ّ
بقوة وبعنف أكثر مع ثورة اإلصالح
أعتى أشكال االنحطاط الديني والعمل ضدّ الرتاث استمر ّ
الديني املز ّيفة ،وما رافقها من ظهور مك ّثف للبدع واهلرطقات التي فكّكت املسيحية ،وشكّلت
عىل كثرهتا انحراف الربوتيستانتية ،التي انطلقت من رغبة يف اإلصالح الديني ،لتنتهي إىل
انحراف ديني أجدب ومنكوس ،جعل املسيحية دينًا مبتذلاً  ،وسخرية للمتهكّمني؛ ّ
ألن «حقبتي
النهضة واإلصالح مها نتيجتان مل يكن من املمكن أن حتصال إلاَّ من خالل انحالل العرص
السابق ،إهنام بعيدً ا عن أن تكونا عمليتي تصحيح ،قد مثلتا مؤرشين عىل سقوط أكثر عمقا،
ألهنام أنجزتا القطيعة النهائية مع الفكر التقليدي ،األوىل (النهضة) يف جمال العلوم والفنون،
والثانية (اإلصالح) يف املجال الديني نفسه ،وهي التي كانت كام يبدو األصعب عىل الفهم»(.((1

وبعد «صكوك الغفران» السخيفة ،تنتقل املسيحية إىل عهد أكثر انحرا ًفا ،هو عرص
ضجت هبا املسيحية بعد انتصار الربوتستانتية واجتياحها .لذلك كانت
اهلرطقات التي ّ
القطيعة النهائية مع الفكر التقليدي مع بداية العرص احلديث« ،مع انحالل املسيحية التي
أيضا -كانت هناية للنظام اإلقطاعيمتاهت معها احلضارة الغربية يف العرص الوسيط ،وفيه ً
الذي كان متضامنًا مع هذه املسيحية»(.((1
فالعرص احلديث عند غينون يم ّثل العرص املظلم ،وليس كام يعتقد الغربيون ،أو ما حيب أن
يصورونه
يسميه الفالسفة «عرص األنوار» أو عرص النهضة يف مقابل العصور الظالمية ،بحيث ّ
ّ
حترر فيه العقل من ربقة التقاليد باعتبارها خرافات موروثة عن العصور املاقبل
العرص الذي ّ
يسميه غينون بأعتى درجات « الكايل  -يوغا».
حداثوية ،هو يف احلقيقة عرص الظالم ،أو ما ّ

( ((1املصدر نفسه ،ص .24
( ((1رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،مصدر سابق ،ص .26
( ((1املصدر نفسه ،ص .25
( ((1املصدر نفسه ،ص .25
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فالعرص املظلم الذي يقابله العرص احلديث عند غينون يم ّثل مرحلة من مراحل
يسمى «باإلصالح الديني» وما هو يف احلقيقة إلاَّ االنحراف
«التعتيم للروحانية» ،والذي ّ
الدّ يني يف أعتى صوره .لينتهي غينون إىل اعتبار الفكر احلديث ليس بالنتيجة سوى فكر
معاد للتقليد من خالل الفهم الس ّيئ ملدلول التقليدية الذي أصبح يتقابل بالنقيض مع
«احلداثة» أي تقابل بني «الظالم» و«النور».
ّ
وكأن
حيث قام عرص احلداثة بثورة كاسحة عىل كل ما هو تقليدي من دون استثناء،
هذا التقليد ترسانة نفذت ذخريهتا ومل تعد صاحلة الستيعاب قيم العرص احلديث الذي
يسمى «حدي ًثا» هو عند
أصبح يصف كل ما قبله من عصور بالظالمية .لكن العرص الذي ّ
غينون مرحلة من مراحل تطور الكايل  -يوغا التي انتهت إليها املانفانتارا ،والذي هو امتداد
للعرص الكالسيكي اليوناين املظلم الذي بدأ فيه تنكيس الرتاث والتقليد.

إذن فالفلسفة عند غينون التي ينسب ميالدها للحضارة الغربية ،سامهت يف حتريف
«الرتاث والتقليد» ويف «تنكيس الروحانية» ،والذي أ ّدى بدوره إىل انحراف احلضارة
الغربية؛ ّ
يقر بالتعارض بني التقليدية والفلسفة ،ويف تصوره توجد فلسفة
ألن غينون ّ
واحدة دنيوية بدأت مع اليونان واستمرت حتى العرص احلديث واملعارص ،فرغم تغيرّ
املوضوعات ،وتعدّ د املناهج الفلسفية عىل كثرهتا عرب التاريخ ،إلاَّ ّ
أن الفلسفة مل خترج عماَّ
هو دنيوي حمض ،ففي ّ
جمر ًدا.
كل جتلياهتا تعقلن الوجود ماد ًّيا كان أو ّ

ّ
إن تنكيس الرتاث التقليدي يف حضارة الغرب احلديث يرتدّ إىل تلك املغالطة حول
مفهوم التارخيية ،حيث يعتقد الغرب ّ
أن التاريخ بدأ مع التقويم املسيحي ،أي بميالد
املسيح ،الذي يشكّل حلظة بداية حضارهتم ،وكل ما قبلها هو خارج التاريخ وينتمي للعهد
األسطوري ،وهناية التاريخ ستكون بعودة املسيح (الوالدة الثانية) .لك ّن غينون هيدم كعادته
التصور ،وال يعترب العهد األسطوري خارج التاريخ ،ألنّه يشتمل عىل عنارص تراثية
هذا
ّ
تقليدية مل يستطع الغرب فهمها.

ّ
إن غينون ال يثق فيام متتلكه احلضارة الغربية من معارف تارخيية ،كوهنا أقصت
يسميها كثري من املؤرخني بام قبل التاريخ ،أو التي
املرحلة األسطورية من التاريخ التي ّ
تسمى بالعهد الطفويل أو بمرحلة ما قبل العقل ،أو ما قبل الكتابة ،صنّفت يف احلضارة
الغربية عىل أنهّ ا العرص األسطوري البدائي ،ونتبينّ ذلك يف قول غينون« :يمكن أن يكون
أي درجة حيق للمحدثني بأن يكونوا فخورين بسعة معارفهم
لدينا ما يكفي للحكم إىل ّ
التارخيية! قد يؤ ّدي كل هذا بال ّ
ربروا ألنفسهم ،باإلجابة بأهنا ليست
شك
ً
-أيضا -ألن ي ّ
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سوى مراحل أسطورية ،ولذلك ال تستحق بأن حيسب حساهبا»(.((2

يستند هذا احلكم إىل النظرة التبسيطية االختزالية للحضارة الغربية ،التي تنكر وجود
كل ما ال تستطيع فهمه ،إما بعدم االعرتاف به هنائ ًّيا ،وإما بوصفه باألسطورة ،ألهنا عاجزة
جمرد خرافات
عن استكناه الرموز اخلفية الباطنة التي تشتمل عليها األساطري ،فهي ليست ّ
وترف للمخ ّيلة البرشية ،إهنا حتوي حقائق هلا عالقة بالرتاث التقليدي املوصول بالوحي
املؤرخني الولوج إليه ،حتى إنهّ م اعتربوا شخصيات مثل« :بوذا»
اإلهلي ،والذي مل يستطع ّ
جمرد شخصيات أسطورية ،يف حني ّ
أن املتأ ّمل
و«كونفشيوس» و«زرادشت» وغريهم ّ
جمرد أسطورة؛
للمأثورات التي تركها هؤالء وتم تناقلها باملشافهة ،يستحيل أن ير ّدها إىل ّ
ّ
ألن احلكمة التي حتتوهيا مأثوراهتم مبثوثة حتى يف العقائد التوحيدية املنترشة يف العامل والتي
ال زالت حمافظة عىل بقائها (العقيدة اإلسالمية واليهودية واملسيحية).
هذا يعني ّ
ثري من العنارص الرتاثية األصيلة ،وحتى
أن األساطري حتتوي عىل خمزون ّ
أرنولد توينبي نظري غينون يتّفق معه فيام يتع ّلق بمغالطة التقسيم الثنائي للبرشية إىل عهدين،
األول هو املاقبل تارخيي (قبل امليالد) والثاين التارخيي (بعد امليالد) معرت ًفا يف قوله« :أضعنا
النقطة األساسية من املوضوع وهي ّ
أن معادلة التأريخ اهليليني والغريب ،بالتأريخ مجيعه
القديم منه واحلديث -هلي جمرد ضيق نظر ووقاحة»(.((2لذلك يعتقد غينون ّ
أن املادة التارخيية املوجودة تشتمل عىل أخطاء ،ألهنا حتدّ د بداية
التاريخ بظهور املسيحية ،وتقيص كل ما كان قبلها من أحداث زمنية؛ ّ
ألن «النزعة السائدة
يف هذا العرص هي الوصم باألسطورة لكل ما يأتينا من األحداث األكثر قد ًما يف التاريخ،
ألهنا خترج عن وسائل التحقيق التي يعتمد عليها التأريخ (املدنس)»(.((2

ومن يفكّرون هكذا بسبب عادات اكتسبوها نتيجة تربية ال يمكن اعتبارها اليوم إلاَّ
انحرا ًفا ذهن ًّيا .يستطيعون مع ذلك إذا ما احتفظوا ببعض إمكانات التفهم أن يأخذوا هذه
األحداث ببساطة عىل قيمتها الرمزية ،ألهنم مل يستطيعوا فهمها.

ﷺ التعارض بني الرشق والغرب

أكد غينون عىل استحالة إقامة جرس تواصل وامتداد بني حضارة غري سوية (ضد

( ((2رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،مصدر سابق ،ص .20
( ((2أرنولد توينبي ،بحث يف التاريخ ،املج ّلد األول ،ترمجة وتعليق :طه باقر ،بريوت  -لبنان :الفرات للنرش
والتوزيع ،ط 2014 ،1م ،ص .96
(22) RENÉ GUÉNON, AUTORITÉ SPIRITUELLE ET POUVOIR TEMPOREL, p 9.
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تراثية) ،وبني حضارة تراثية غنية بالروحانيات ،هذا ما أبقى الرصاع قائماً بني الرشق
والغرب رغم كل املحاوالت؛ ألهنم مل يدركوا جمال التفاهم احلقيقي الذي هو املبادئ،
والذي ال يكون ممكنًا إلاَّ إذا كانت احلضارتني تراثيتنيّ .
ألن التفاهم عىل مستوى املبادئ
ال االندماج هو الذي يقرب الغرب من الرشق ،فكل احلضارات الرتاثية تتفق يف املبادئ،
وختتلف يف الشكل واملظاهر اخلارجية .فال الرشق سيصبح غر ًبا ،وال الغرب سيصبح
رش ًقاّ ،
فلكل طبيعته ،هذا ما انتهى إليه غينون.

فاالختالف بني جوهر احلضارة الغربية واحلضارات الرشقية بائن للعيان ،إنه
اختالف بني حضارة العوارض الزائلة وحضارة اجلواهر الباقية ،إنه بون شاسع بني حضارة
تنزع إىل العامل األريض حيث العنارص السفلية لإلنسانية هي التي هتيمن ،وحضارة تنزع
إىل عامل السامء حيث العنارص املقدّ سة تسكن .فاخللق االستعالئي ،واالعتداد بالذات
الذي متارسه حضارة الغرب احلديث ،زاد يف اختالل العالقة بني الغرب وبقية الشعوب؛
ّ
والتصور.
ألن الغرب صهر كل االختالفات وأذاهبا لصالح التامهي والتطابق يف املنظور
ّ
التفوق باملفهوم
لنحصل يف األخري عىل رؤية واحدة تنزع نحو ما هو ما ّدي باعتباره مقياس ّ
الغريب للحضارة ،هذا ما ينتج يف األخري نمطية حضارية يف الفكر والسلوك ،نمطية
متجاوزة للبنية املع ّقدة لإلنسان كهو ّية متعدّ دة فردية ،اجتامعية ،ثقافية ،دينية ،بيولوجية.
التنوع كدافع ملخاض وميالد
وبدلاً من االختالف الذي جيعل احلضارات تغتني بكثافة ّ
حلظات اإلبداع املنفتح عىل ديمومة الزمان ،ترهتن احلضارات داخل رشنقة واحدة هي
امليدان املادي وتُسجن داخل دائرة املعاودة والتكرار.

ﷺ إمكانية جتاوز التعارض بني الرشق والغرب

يؤكّد غينون عىل أنه رغم وجود تعارض بني الرشق والغرب ،لكن يمكن جتسري
اهلوة بني الغرب والرشق من خالل التفاهم عىل املبادئ ،والطريق إىل ذلك التفاهم هو
االستلهام من الروحانية الرشقية ،وال يكون ناج ًعا وف ّعالاً  ،إلاَّ إذا تم جتسري الش ّقة بني
الرشق والغرب .لذلك ح ّلل غينون طبيعة العالقة بني احلضارة الرشقية والغربية ،حماولاً
البحث عن سبل إنقاذ احلضارة الغربية املنتكسة من الداخل ،حماولاً استمداد آليات اإلنقاذ
الروحي من احلضارة الرشقية.

تعترب احلضارة الرشقية روحانية املقاصد ،إذ رغم االختالل الذي أصاهبا اليوم،
وأدخلها يف مرحلة كمون وتك ّلس ،إلاَّ أهنا تظل يف الصميم حضارة روحانية ،إذ يقول
حتول خمزن التقليد األويل إىل الرشق ،فهناك توجد
غينون« :إنه منذ وقت طويل جدًّ اّ ،
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األشكال املذهبية التي انطلقت منها مبارشة ،ييل ذلك أنّه يف احلالة الراهنة لألشياء ،مل
يعد للعقل احلقيقي التقليدي ،مع كل ما يلزم عنه ،من ممثلني حقيقيني إالّ يف الرشق»(.((2
لذلك «فام جيب طرحه هو إصالح الغرب ،وهذا اإلصالح إذا حصل كام جيب ،أي استعادة
تقليدية حقيقية ،ستكون نتيجته الطبيعية تقاربا مع الرشق»(.((2

ّ
إن تأسيس التقارب عىل مبدأ الرصاع والتنافس املادي بدل التفاهم عىل مستوى املبادئ،
يعتربه غينون حائال يمنع أي حماولة لردم اهلوة بني الرشق والغربّ ،
إن التفاهم يكون عىل
املستوى العرفاين الروحي اخلالص ال عىل مستوى ما هو ماديّ ،
ألن هذا األخري خيلق الرصاع
اهلوة بني الرشق والغرب بقوله« :فنحن عندما
ربر غينون اختياره للتفاهم كحل لتجسري ّ
لذلك ي ّ
(((2
نتحدث عن التقارب ،فاملقصود هو التفاهم ال التنافس»  ،لذا ال يمكن حتقيق تفاهم ال يف
امليدان السيايس وال يف امليدان االقتصادي ،فكل منهام يرتبط بامليدان املا ّدي ،وباجلانب العميل.

ﷺ املعرفة والفعل

إن سطوة الفعل وهيمنته عىل إنسان احلضارة الغربية ،وهوسه بالعمل ،جعله حيتقر كل
نشاط تأ ّميلّ ،
ألن -حسب حضارة الغرب احلديث -نواجته ال ترى وال تقاس وال توزن ،وال
يمكن التح ّقق منها ،،فالتأ ّمل يرتبط بالكيف ،أما العمل فيتامهى مع الكم ،يقول غينونّ :
«إن
الغرب احلديث ال يمكنه تقبل أن يفضل الناس العمل أقل واالكتفاء بالقليل لكي يعيشوا ،بام
أن الكمية وحدها هي املعتربة ،وبام ّ
ّ
أن كل ما ال يقع حتت احلواس هو للتذكري ،بحكم املعدوم،
يتحرك ومن ال ينتج ماد ًّيا ،ال يمكن أن يكون إلاَّ كسولاً »(.((2
فقد أصبح مسلماً أن من ال ّ

ويعتقد غينون ّ
أن احلضارة الغربية حضارة عملية تنأى عن التأ ّمل الروحي وحتتقره،
حتى أنهّ ا توصف بأهنا حضارة الفعل ،يف حني غريها من احلضارات متك ّلسة ألهنا تتأ ّمل.
حتى أننا يف الرشق اإلسالمي نعزو فشلنا هليمنة النشاط التأ ّميل ،ونعتربه فعلاً غري منتج
مقطوع الصلة بالواقع ،بينام عندما نتحدّ ث عن الغرب ،نصفهم بالعمليني ونرد تقدّ مهم
وافرا يف احلضارة اإلنسانية ،لكن غينون حيول العالقة،
إىل عنرص العمل مما جعل هلم نصي ًبا ً
وجيعل التأ ّمل يف أعىل مراتب الوجود ألنه بنظره« :هو الذكاء املحض»( ،((2ويقصد البصرية،

( ((2رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،مصدر سابق ،ص .36
( ((2املصدر نفسه ،ص .46
( ((2رونيه غينون ،رشق وغرب ،ترمجة :عبد الباقي مفتاح ،إربد  -األردن :عامل الكتب احلديث للنرش
والتوزيع ،الطبعة األوىل2016 ،م ،ص .137
( ((2رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،ص .123
( ((2املصدر نفسه ،ص .51
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ّ
ألن «القوة الروحية ليست قائمة عىل العدد الذي هو قانون املادة»(.((2

لذلك فشذوذ احلضارة الغربية ليس إلاَّ نتيجة حتمية إلنكار العرفان الروحي
اخلالص املوصول بعامل السامء واملرتكز عىل العقل املستبرص ،واملعرفة املستقاة نابعة من
القلب الذي يعبرّ عنه بالبصرية ،هذا الشذوذ انتهى بميالد نظريات تعمل ضدّ الرتاث
الروحي ،إن «االستعداد للفعل أو االجتاه الناتج عن هذا االستعداد هو الذي هييمن عىل
الشعوب الغربية عند الغالبية العظمى»( ،((2لذلك فهيمنة العمل وإقصاء التأ ّمل ،أ ّدى إىل
تصعيد منسوب املادية وإنزال للروحانية.

إن النزوع إىل الفعل كان وراء إقصاء امليتافيزيقا ألنهّ ا نشاط تأ ّميل ،حتى ّ
ّ
إن الفلسفة
يف احلضارة الغربية احلديثة خت ّلت عن جوهرها كفكر تأ ّميل ،لتصبح «باملقابل -كام يقول
غينون -العقائد الرشقية التي مع تأكيدها الواضح عىل هيمنة التأ ّمل بل وتساميه عىل
الفعل ،فهي ال تنفي عن هذا األخري مكانته الرشعية ،بل وتعرتف ،بطيب خاطر بأمهيته يف
نسق األحداث اإلنسانية»(.((3

وعن طريق اجلمع بني التأ ّمل والفعل ،يمكن إعادة انتاج املعنى الروحاين ،وإعادة
بعث الرتاث الغريب املفقود ،حتت هيمنة املادية الكمية؛ ّ
ألن التأمل يرتبط باملبادئ ،أما الفعل
باملتغيرّ ات (العوارض) ،والتأ ّمل موصول بأعىل أما الفعل موصول بأسفل بالعامل األريض،
ويف هذا السياق يقول غينون« :جتمع العقائد الرشقية وكذلك العقائد الغربية القديمة عىل
أن الثابت أسمى من املتغيرّ ّ .
أن التأ ّمل أعىل شأنًا من الفعل ،كام ّ
التأكيد ّ
إن الفعل الذي
هو ليس سوى تعديل عابر ومؤ ّقت للكائن ،ال يمكن أن يكون له ،يف ذاته ،مبدؤه وسببه
الكايف ،والفعل إذا مل يتّصل بمبدأ أبعد من جماله الطارئ (احلادث) ،هو ليس سوى وهم
حمض ،وهذا املبدأ ال يمكن أن يوجد إلاَّ يف التأمل»(.((3

هلذا يعزو غينون منشأ الفوىض والتشتُّت إىل انحياز حضارة الغرب احلديث للفعل
عىل التأ ّمل ،بل إبعاده هنائ ًّيا ،نتيجة «للمبالغة التي يقع فيها هذا العقل الغريب احلديث الذي
ال يكتفي فقط بتأكيد هيمنة الفعل ،بل وصل إىل جعله شغله الشاغل ،وإىل نزع أي قيمة
للتأ ّمل الذي جيهله هذا العقل أو يتجاهل طبيعته وحقيقته»( ،((3فطغيان الفعل عىل التأ ّمل

( ((2املصدر نفسه ،ص .51
( ((2املصدر نفسه.51 ،
( ((3املصدر نفسه ،ص .53
( ((3رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،ص .53
( ((3املصدر نفسه ،ص .52
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جعل اإلنسان ينزلق يف اليومي الراهن معلنًا له الوالء شاء أم أبى ،فينخرط ال إراد ًّيا يف جتربة
تكف عن املعاودة وكأنهّ ا فيض للحظة ميالد أبدي.
أحداثه التي ال ُّ

ّ
إن ممارسة التأ ّمل تقتيض ربط احلياة يف كل أبعادها الفكرية واملعرفية والسلوكية
املؤ ّيدة حسب مفهوم الدكتور طه
واألخالقية باملبدأ األعىل ،من خالل توظيف العقالنية َ
عبد الرمحن ،التي تسعى لتحقيق مقاصد نافعة بوسائل ناجعة .فاإلنسان الغريب الذي ابتلعه
«الفعل» واستغرقه كل ًّيا ،فأصبح يعيش جتربة احللول الصويف يف اليومي ،دون أن يبحث عن
سابحا بدون جماديف يف تفاهات أحداثه
مقاصده العلوية ،حاو ًيا لتفاصيل وقائعه املبتذلة،
ً
فتتحول كل
لتقض مسامعنا وأبصارنا،
التي تتوالد من غري سابق إنذار تأيت من هنا وهناك ّ
ّ
حلظة معيش إىل حلظة سأم مقيت وفتور قاتل.

ولعل ما يزيد وضعية اإلنسان اليومية تعقيدً ا وجيعلها شائكة أكثر هو تلك املشكالت
مقذو ًفا به
اهلم اليومي خاصة عندما جيد حاله
ّ
فتؤرقه ،وتضاعف حدّ ة ّ
التي تباغته حينا ّ
داخل أسوار مشكالت من طراز روحي ال مادي ،يعجز عن حلها وجيد نفسه عاجز عن
تفهمها بعقله األريض املفكر املحدود بالعامل السفيلّ .
ألن االنخراط الكيل يف «الفعل»
أ ّدى إىل إفالس املعنى الروحاين للوجود والطبيعة واإلنسان ،فسقطت الكينونة يف الغربة
حارضا
األنطولوجية الروحية ،فأفرغت كل الوجود من القيم .وأصبح دور اإلحساس
ً
بقوة ،يف موت كيل للتأ ّمل والتفكّر ،حتى ّ
أن املحدثني يشعرون بالفتور من التفكري املطول،
فأصبحوا يميلون إىل االختزالية يف كل يشء حتى يف التفكري .فهيمنة الفعل عىل التأمل هي
هيمنة للكم عىل الكيف ،إذ يرى غينون أن «من الواضح ّ
أن االستعداد للتأ ّمل هو أكثر
انتشارا وأكرب بشكل عام لدى الرشقيني ،وربام ليس هناك من بلد يعادل اهلند يف ذلك ،وهلذا
ً
(((3
يمكن اعتبار التأ ّمل كمم ّثل بامتياز ملا أسميناه العقل الرشقي» .
ومن منظور غينون ّ
فإن هيمنة الفعل عىل التأ ّمل يف حضارة الغرب احلديث كان من
نواجته توسيع الفرقة بني الغرب والرشق ،كون التأ ّمل هو ما يم ّيز احلضارة الرشقية ،هذا
حيا يف ما قاله غينون« :من أوجه التعارض املوجودة حال ًّيا بني العقل الرشقي
ما نجده رص ً
أعم تعارض بني العقل التقليدي والعقل املعادي للتقليد
والعقل الغريب ،الذي هو بشكل ّ
(((3
( ...)antitradionnelيبدو هذا التعارض كتعارض بني التأ ّمل والفعل»  .فالتعارض
بني الفعل والتأ ّمل هو عند غينون تعارض بني املادي والروحي ،أي تعارض بني عقل تراثي
تقليدي وعقل حداثي ضدّ تقليدي.
( ((3رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،ص .51
( ((3املصدر نفسه ،ص .49
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ّ
إن احلضارة الرشقية عند غينون هي مهد الرتاث الروحي الذي رغم ارتداده اليوم،
نافذا بقوة يف الذهنية الرشقية ،ولو بشكل متخ ّفي غري باد للعيان؛ ّ
مل يتكسرّ فبقي ً
ألن هذا
الرتاث الروحي مستلهم من العامل الفوقي املقدّ س .لذلك فضمور الرتاث الروحي يف
احلضارة الرشقية ليس إلاَّ
عارضا ،فلحظة ميالده ستحني يف وقتها.
ً

ﷺ العلم املقدّ س والعلم الدنيوي

انطال ًقا من الرغبة املستعرة يف التسوية بني البرش ،تم التضحية «بالعلم القديس» عىل
مقصلة «العلم الدنيوي»؛ ّ
ألن التعليم احلديث يرتكز عىل مبدأ املساواة ،ويعتمد عىل مناهج
واحدة يف تعليم العلم الدنيوي والعلم املقدّ س ،فتنزل العلوم العلوية (الباطنية) إىل مستوى
ّ
ّ
وكأن العلوم الباطنية هي
اخلط الفاصل بينهام ،فتظهر
العلوم الدنيوية (الظاهرية) ويزول
من قبيل املعارف البسيطة التي يمكن تناوهلا بالدرس والتلقني عىل شاكلة العلوم الدنيوية،
مرة يف األسلوب االختزايل التبسيطي بمامرسة ال َعسف التعليمي.
وهنا يقع الغرب ككل ّ
يعرتض غينون عىل هذا التامثل والتطابق الذي يعرب عنه باملساواةّ ،
ألن «إمكانية
وجود التامثل امل ّطرد يفرتض كائنات خالية من ّ
كل نعت ،فلم تعد سوى وحدات عددية
جمردة ،ومثل هذا التامثل ال يمكن حتقيقه بالفعل أبدً ا ،غري ّ
أن كل املجهودات املبذولة
ّ
خصوصا يف املجال اإلنساين ،ال يمكن أن تعطي من نتيجة سوى جتريد الكائنات
لتحقيقه،
ً
من أوصافها املم ّيزة»(.((3
فالتامثل أو املساواة هو ضدّ السنّة الكونية وضدّ الرتاث التقليدي؛ ّ
ألن الوجود بكل
موجوداته يعطينا صورة تراتبية للموجودات البرشيةّ ،
فكل كائن برشي هو كائن فرد فريد
من نوعه ،وهو أعقد الكائنات ،فهو مركّب برزخي كيفي ،ال يمكن التعامل معه كوحدة
الرسي هلا؛ ّ
كميةّ .
ألن املساواة تركز
ّ
إن املساواتية والتامثل هي ضدّ املوهبة ،بل هي العدو ّ
عىل العدد ،وال هتتم بالكيف الذي يفرتض تراتبية هرمية وجودية ،حيث يغيب فيها التامثل
لصالح التفاوت والتاميز.
ّ
إن براديغم «التامثل واملساواة» كان معول هادم للطاقة ذات الطراز الروحي املكتنزة
داخل صفوة األفراد ،تلك اإلمكانات التي حتتاج لتعليم من نوع خاص؛ ّ
ألن العقول النيرّ ة
املتجاوزة للعامل األريض ،والتي متتلك القدرة للنفاذ لعمق احلكمة اإلهلية املبثوثة يف الكون،

( ((3رونيه غينون ،هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،ترمجة :عبد الباقي مفتاح ،إربد  -األردن :عامل الكتب
احلديث للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل2013 ،م ،ص .65
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ال يمكن أن تُساوى ال يف التعامل وال يف التعليم مع العامةّ ،
«إن العلوم ال يمكن أن تتأسس
بصورة صحيحة كعلوم قدسية إلاَّ من قبل أولئك الذين يملكون بشكل كامل ،وقبل أي
يشء املعرفة املبدئية ( ،)connaissance principielleوالذين هم بذلك الوحيدون
املؤهلون لتحقيق كل عمليات التكيف التي تتطلبها ظروف الزمان واملكان»(.((3
ّ
اعتام ًدا عىل العقالنية املفكّرة ال العقالنية املستبرصة ،ت ََّنزل املقدّ س ()science
( )sacreeمن عليني إىل أسفل السافلني .حيث أصبح املقدّ س مساو ًيا للمدنّس ،وبالتايل كرس
إن هذا احلال ينذر بفناء الديني املقدّ س ّ
الرتاتبية الوجودية (أعىل /أدنى)ّ .
ليحل حم ّله الدنيوي
املدنّس ،ومعه تغرق احلضارة الغربية وتنحدر إىل الكاووس ،فتنزاح مملكة السامء لتحل مملكة
فوض نفسه ليختم عىل صكوك
األرض التي حيكمها قسيس الشيطان اإلنيس اإلبلييس الذي ّ
ربئ العامل األريض ويدنّس العامل العلوي .لذلك فإعادة حتليل وقراءة الدور التارخيي
الغفران لي ّ
للدين ،قد تكون فأل خري ،إلنجاح الدين يف احلارض ،وإلعادة وإحياء املقدّ س للواجهة.

ﷺ الفردانية

يعرف غينون الفردانية بقولهّ :
«إن ما نعنيه بكلمة فردانية ( )individualismهو
ّ
ألي مبدأ أعىل من الفردية ( ،)individualiteما يؤ ّدي بالتايل إىل اختزال احلضارة،
اإلنكار ّ
يف جماالهتا ك ّلها ،بالعنارص اإلنسانية املحض ،إهنا تعني إذا يف جوهرها اليشء نفسه الذي
كانت تعنيه ،يف عرص النهضة كلمة إنسانوية ( .((3(»)humanismeفغينون يعترب الفردانية
متامهية مع اإلنسانوية مدلولاً ومقصدً ا ،فكل منهام ّ
مركزا للوجود بدلاً من اهلل،
حتل اإلنسان ً
حيث ينزاح ويقىص إىل هامش الوجود .إن الفردانية تزيح مملكة اهلل لصالح مملكة اإلنسان،
من خالل تصعيد العنارص السفلية وتنزيل للعنارص الروحانية.
لقد انتهت الفردانية اإلنسانية إذن ،إىل أن جتعل «األدنى هو الذي حيكم األعىل ،واإلنساين
حيل ّ
هو الذي ّ
مقياسا جلميع
حمل اإلهلي ،األرض هي التي تتغ ّلب عىل السامء ،الفرد هو الذي يصطنع ً
األشياء ويريد أن يميل عىل الكون قوانني مستمدة بشكل تام من عقله اخلاص النسبي اخل ّطاء»(.((3
ّ
إن الفردانية التي شكّلت الثابت الصميمي للحضارة الغربية عند غينون انتهت
برتاتبية منحرفة غارقة يف الشذوذ ،تم فيها تبادل األدوار بشكل هابط إىل أسفل ،بدلاً من
متر هبا احلضارة الغربية ،توشك عىل
أن يصعد إىل أعىل ،ما يؤكد أن الدورة الزمنية التي ّ

( ((3رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،ص .72
( ((3رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،ص .77
( ((3املصدر نفسه ،ص .90
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التو ّقف ،لتعلن إما عن هناية هذه احلضارة أم عن دورة جديدة من دورات «املانفانتارا».

حتول املوقف من الدين من مستوى النقد إىل التحريف والتشويه ،ثم ينتهي اىل
إذ ّ
بحجة حرية
انتهاك قدسيته بالرفض الكليّ  ،وجعله ظاهرة من إفرازات املخيال البرشي،
ّ
وحتول الدّ ين إىل قناعات شخصية ،وهذا ما نستش ّفه كام يقول غينون« :يف الواقع
التفكري ّ
أن الدين هو بد ّقة ،شكل خاص من التقليدّ ،
باعتبار ّ
فإن العقل املعادي للتقليد ال يمكنه أن
يكون إلاَّ معاد ًيا للدين ،يبدأ بتشويه الدّ ين ،وعندما يتمكّن ،ينتهي بإلغائه كل ًّيا» (.((3

إن العرص احلديث يقدم لنا خري دليل ،فاإلصالح الدّ يني الذي افتتحه مارتن
لتتحول الربوتستانتية إىل ليبريالية علامنية بدأت بفصل
لوثر كينج انتهى إىل إنكار للدين،
ّ
الدين عن الدولة ،لتتطور إىل عزل الدين عن احلياة املدنية والفضاء العام ،ثم يشتد العنف
واإلقصاء ضد الدّ ين وإلغائه هنائ ًّيا ،بإعالن حرب سافرة عليه بعد تصاعد وترية اإلحلاد.

قوضت روحه التقليدية ،إذ بدأت بنقد
هكذا تك ّبد الدّ ين املسيحي إهانات كربى ّ
فتحول إىل تشويه ،لريسوا
ثم متادى النقد وأصبح أكثر جسارة ووقاحة،
ّ
ألجل اإلصالحّ ،
يف هناية رحلة املحاكمة العقلية إىل اإلعالن عن «موت اإلله» ،انتهت بتصعيد موجة اإلحلاد
يف حضارة الغرب احلديث بعد جتذير مقولة اإلنسانية ( )humanismeلتصبح نزعة
متص ّلبة تعلن اإلنسان إهلا للعرص.

املشوه تتجلىّ فيه الفردانية
نموذجا للدين
مما حدا بغينون إىل اعتبار الربوتيستانتية
ّ
ً
حتركها ،قد و ّلدت
الدّ ونية ،إذ «من الطبيعي أن تكون الربوتيستانتية ،مع عقلية اإلنكار التي ّ
مؤرخي األديان املزعومني إىل سالح معركة
هذا النقد اهلدّ ام الذي ّ
حتول بوجوده يف أيدي ّ
ضدّ ّ
كل دين»(.((4

لذلك مل ُ
يأل غينون جهدً ا يف نقد الربوتيستانتية التي جعلت من املسيحية التقليدية
وتأوهلا ّ
بكل
ديانة تكاد تكون إنسانية رصفة ،من خالل إفساح املجال لكل األفراد لتع ّقلها ّ
حرية ودون أي قيود ،وكأنهّ م مجي ًعا عىل درجة واحدة من العقل الذي يسمح هلم بفهم
سليم للعقيدة املسيحية ،حيث تتغاىض الربوتيستانتية عن الرتاتبية الوجودية التي يتموقع
بالصفوة ،وهي التي حتظى
يسميها غينون ّ
فيها البرش .ففهم التقليد الرتاثي ال يؤتى إلاَّ لق ّلة ّ
ببصرية نافذة تستطيع أن تستكنه الغور العائر للعقيدة.
ويف السياق الغينوين نفسه يؤكد عىل هذه احلقيقة غوستاف لوبون قائلاً « :قد بشرّ لوثر

( ((3املصدر نفسه ،ص .84
( ((4رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،ص .84
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وجمردة من أي روح فلسفية ومشبعة بتص ّلب رشس .أما كالفن
وخلفاؤه بنظريات جامدة جدًّ ا ّ
قسم الناس إىل أصفياء وملعونني اعترب ّ
األولني ليس عليهم أن يراعوا اآلخرين،
أن ّ
فبعد أن ّ
وحني أصبح حاكماً عىل جنيف ط ّبق عىل املدينة أبشع حكم استبدادي يف تارخيها ،وأنشأ حمكمة
تضاهي حماكم التفتيش دموية ،وقد أحرق معارضه ميشيل سرييفيه عىل نار هادئة»(.((4
لذا تبقى «الربوتيستانتية غري منطقية ألنهّ ا ،رغم اجتهادها ألنسنة الدّ ين ،تواصل
احلفاظ نظر ًّيا عىل األقل ،عىل عنرص فوق برشي هو الوحي ،إهنا ال جترؤ عىل اإليغال يف
اإلنكار إىل منتهاه ،لكن بدفعها بالوحي يف أتون ّ
كل النقاشات التي مت ّثل نتيجة لتأويالت
إنسانية رصفة ،هي تنزل به فعل ًّيا إىل حدّ أن يصري قري ًبا ،شي ًئا فاقدً ا لكل معنى»(.((4
ّ
إن الربوتيستانتية عىل الرغم من أنهّ ا أرادت أن تعيد للمسيحيه طابعها التقليدي الرتاثي
يسمى صكوك الغفران،
األصيل الذي ّ
شوهته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ،بابتداعها ملا ّ
املشوهة،؛
والتي تتناىف متا ًما مع املسيحية التقليدية ،إلاَّ أنهّ ا مل تسرتجع املسيحية األصلية غري ّ
ّ
ألن الربوتيستانتية بأنسنتها للدين ،جعلت األدنى حيكم األعىل .فبعد أن كان اخلوض يف الدين
ويعرض الباحث إىل شتّى أنواع العقاب ،أصبح -بعد ثورة اإلصالح الديني اللوثري-
حمظورا ّ
ً
التعامل مع العلم املقدّ س دون احرتاز وحذر ،شأنه شأن الظواهر اإلنسانية أو الطبيعية.
وبدلاً من أن جتعل الربوتيستانتية املقدّ س حيكم املدنس ،جعلت املدنّس هو الذي
لوا من ّ
وتم إنزاله ألسفل السافلني بعدما
حيكم املقدّ س ،وأصبح الدّ ين املسيحي ُخ ًّ
كل هيبةّ ،
سقط يف مماحكات ومراءاة الفالسفة ،وأصبح موضو ًعا مغر ًيا ،وقطب جذب تنسكب
حوله جداليات فلسفية ال تنتهي .مما يؤكد ما انتهى اليه باتريك بوكانن يف كتابه« :موت
الغرب» من ّ
أن «ضعف اإلرادة الغربية للبقاء ،السبب أو األسباب هلا صلة ،بانحالل الدين،
وباإلفراط بالرتف املادي ،وأفرتض هلا عالقة بالوصول إىل التعب ،واإلعياء ،مثلام حيدث
لألشياء الدنيوية»( .((4برغم من أنّه «ال أحد يستطيع أن ينكر املكتسبات اإلجيابية التي
خصوصا مسامهتها يف بلورة الثقافة الديمقراطية
حققتها األنوار يف القرن 18م الفرنيس،
ً
أيضاّ -أن فلسفة التنوير و ّلدت
واالعرتاف بحقوق اإلنسان .لكننا ال نستطيع أن ننكر
ً
(((4
النزعة اإلنسانية املفرغة من اإليامن أو املحرومة من اهلل» .
( ((4غوستاف لوبون ،اآلراء واملعتقدات نشوؤها وتطورها ،ترمجة :عادل زعيرت ،ص .301
( ((4انظر :رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث.
( ((4باتريك جيه بوكانن ،موت الغرب ،ترمجة :حممد حممود التوبة ،مراجعة :حممد بن حامد األمحري ،مكتبة
العبيكان ،الطبعة األوىل 2005 ،م ،ص .429
( ((4إيريك يونس جوفروا ،املستقبل لإلسالم الروحاين ،ترمجة :هاشم صالح ،مراجعة :أسامة نبيل ،القاهرة:
املركز القومي للرتمجة ،الطبعة األوىل 2016 ،م ،ص .95
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ّ
مستقل عن السامء فهو عقل نازل (أريض) ،يف
إن عقل حضارة الغرب احلديث
حني عقل احلضارات الرتاثية ،عقل صاعد (ساموي) .ظ ّلت الفردانية ّ
تغذي العامل السفيل
عرى من االمتالء الروحي ،فيستنفذه خواء املعنى.
لإلنسان فانزلق يف اليومي ا ُمل ّ
إنّه زمن الفوىض حيث الالنظام ،والالّمعنى ،والعبث« .لقد ك ّثر الكالم يف عرصنا
عىل اإلنسية ،لكن من يتك ّلمون عليها ينسون ّ
أن اإلنسان ال يبقى يف الواقع إنسانًا إذا هو
ختلىّ عن امتيازاته للامدة واآللة واملعرفة الكم ّية»(.((4

ﷺ الفوىض االجتامعية

ينتقل غينون بعد تفكيكه ملقولة «الفردانية» إىل البحث عن آثارها السلبية وجتلياهتا
يتصورها فالسفة
معارضا بذلك مفهوم الفردانية كام
املبارشة ،لكشف وجهها املظلم،
ً
ّ
العرص احلديث عىل أهنا االستقاللية واالنفصالية والقطيعة مع ّ
كل ما هو جمتمعي ،حيث
ربا إياه عدوه ال ّلدود
امتعاضا منه
يقف الفرد ندًّ ا للمجتمع راف ًعا كتفيه
ً
وإنكارا له ،معت ً
ً
ربا املجتمع بكل مؤسساته ذات الطراز املادي أو الروحي قوة قمعية
وخصمه العنيد ،معت ً
تقوض سلطة الفرد وتوسع من سلطة اجلامعة عليه .فالفردانية فهمت عىل أنهّ ا ضدّ
كبتية ّ
السلطة األبوية ّ
بكل أشكاهلا اهلرمية ،حيث يغدو الفرد كيانًا مستقلاًّ بذاته ولذاته ،فهي
كام يفهمها احلداثيون هي القطيعة مع اجلامعة بمفهومها العام (اجلامعات غري املتجانسة)
ومفهومها اخلاص (اجلامعات املتجانسة).

لكن غينون يعتقد أن الفردانية ال تعارض اجلامعةّ ،
إن الفردانية ال تعني معارضة
اجلامعة أو الدولة ،بل تعني -عند غينون -معارضة كل مبدأ أعىل؛ ّ
ألن اجلامعة باملفهوم
يسمى «باجلمهور» حيث تعترب الدولة احلديثة مم ّثلاً له وناط ًقا باسمه.
احلديث ّ
حتولت إىل ما ّ
تتجمع فيه النوازع السفلية للفردانية ،إذ يقول غينون« :لو أخذنا
إذ يعترب اجلمهور مص ًّبا
ّ
هذه الكلمة -الفردانية -يف مفهومها األضيق ،يمكن أن يغرينا األمر ّ
بأن نعارض اجلامعة
بالفرد ...يف احلقيقة ّ
أن األمر ليس شي ًئا آخر غري جمموع األفراد ،ال يمكنها أن تكون
جمرد متثيل
متعارضة مع هؤالء ،وال ً
أيضا الدولة نفسها يف صيغتها احلديثة ،أي بام هي ّ
(((4
أي مبدأ أعىل» .
للجمهور ،حيث ال ينعكس ّ
ّ
إن الفردانية ال تنمو إلاَّ داخل احلياة االجتامعية التي تصقلها ،وخترج طاقاهتا من
( ((4فرجتوف شيون ،كيف نفهم اإلسالم ،مرجع سابق ،ص .36
( ((4رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،ص .103
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الوجود بالقوة إىل الوجود بالفعل ،فالفردانية ليست انعزال عن اجلامعة وانسحاب للفرد
وانزوائه عىل ذاته ،وحسب قول غينون« :إن وجدت يف املجال االجتامعي رصاعات بني
خمتلف النزعات التي تنتمي مجي ًعا إىل العقل احلديث ،فإن تلك الرصاعات ليست بني
الفردانية ويشء آخر ،بل ببساطة ،بني أنواع من الفردانية متعدّ دة بحسب قابلية الفردانية
يوحد حقيقة الكثرة»(.((4
نفسها لذلك ،ومن السهل أن يتبينّ املرء أنّه يف غياب أي مبدأ ّ

ّ
إن العرص الراهن الذي يعيشه العامل اليوم ،قد بلغ أعتى درجات اخلراب ،فاحلروب
السياسية واالقتصادية وتلك التي تسمى باحلرب املقدّ سة ،مل تضع أوزارها بعد برغم كل
تؤسس السالم
حماوالت ومبادرات السالم ،فهي بالنسبة لغينون حماوالت فاشلة؛ ألهنا ّ
عىل عنارص إنسانوية سفلية ،مما جيعل ّ
كل مبادرة للسالم مصريها املوت .يتساءل غينون
متحسرّ ً ا« :أمل نصل إىل هذا العرص املخيف الذي أعلنت عنه الكتب املقدّ سة يف اهلند ،حيث
الطوائف ستختلط ،وحيث لن يكون للعائلة وجود؟ ...يكفي أن ننظر حولنا كي نقتنع
ّ
بأن هذه احلالة هي حالة العامل الراهن ،لكي نتأكّد من السقوط العميق الذي سماّ ه اإلنجيل
رجس اخلراب ...وكلام انغمسنا يف املادة أكثر ،تراكمت أكثر عوامل االنقسام والتضا ّد
وتعاظمت ،وبالعكس ،كلام ارتفعنا نحو الروحانية الصافية ،ك ّلام اقرتبنا من الوحدة التي
للتطور املادي يف
ال يمكن أن تتح ّقق إلاَّ بالوعي باملبادئ العامة»( .((4فالفوىض االجتامعية
ّ
املجال االجتامعي تتجىل بقوة يف احلروب احلديثة بداية من الثورة الفرنسية الدموية ،إذ يقول
غينون إن «من املدهش ح ًّقا ،ملن يريد التفكري هبذا الشأن ،أن تصل األمور إىل حدّ اعتبار
استنفارا مجاهري ًّيا عا ًّما ( ،)levée en masseوتعبئة عامة مها من األمور العادية جدًّ اّ ،
وأن
ً
(((4
فكرة أمة مس ّلحة استطاعت فرض نفسها عىل ّ
كل العقول ،مع استثناءات نادرة» .

فمع تصاعد وترية السباق نحو التس ّلح ،أصبح الرصاع بني القوى العاملية العظمى هو
متسك بخناق البقية،
رصاع بني قوى مس ّلحة نوو ًّيا ،فالتي متتلك أكثر وتصنع أكثر هي التي َّ
وتلوي عنقهم متى أرادت ،فاليوم أصبح احلديث عن أسلحة نووية عابرة للقارات ،والتي
يصطلح عليها باحلرب عن بعد ،حيث تم االستعاضة عن اجليوش واملقاتلني من الطبيعة
البرشية ،إىل مقاتالت من طبيعة ال إنسانية ،إهنا املقاتالت املصنّعة لآللة احلربية .مل يعد ينفع
وجود أولئك األبطال القدّ يسني الذي خيوضون احلروب يف جو محايس ،لقد حتول البطل اليوم
من «البطل البرشي» إىل «البطل الالّبرشي»؛ ّ
وعوضت
ألن الصناعة أنتجت «البطل اآللة»ّ ،
( ((4رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،ص .104 -103
( ((4املصدر نفسه ،ص .28
( ((4املصدر نفسه ،ص .120
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«السالح الروحي امللهم» الذي انترص يف أعتى املعارك التارخيية رغم انعدام الكم؛ ّ
ألن من كان
سالحا ذي طابع كيفي .أما اليوم ونحن يف عرص هيمنة الكم
خيوض املعارك كان حيمل يف قلبه
ً
أصبح السالح الكمي هو الذي خيوض املعارك ،فلم تعد هناك حاجة إلعداد اجليوش واملتاريس
لعبور البحار واملحيطات ،إهنا اليوم احلرب عن بعد ،إذ و ّفرت الفيزياء النووية السالح النووي
املتجاوز وامللتهم للمكان ،ليقوم باملهمة .فحتى املوت أصبح كم ًّيا (تصاعد العدد احلسايب).

التصور الغينوين ليست ضدًّ ا للجامعة ،فإهنا تتامهى معها باعتبارها
فالفردانية يف
ّ
جمموعة فردانيات متعدّ دة األشكال والصور ،وكل فردانية هي جمموع أفراد يذوبون يف
متاهة ّ
الكل ،وال قيمة لألجزاء (األفراد) إلاَّ داخل الكل (املجموع) فكل فردانية هي بنية
نسقية تأصيلية مغلقة عىل ذاهتا .ال يعرتف غينون باالنفصام بني الفرد واجلامعة ،فالفردانية
عنده تعني الكثرة والكم ،وذلك نستش ّفه يف الرصاع احلديث داخل احلياة االجتامعية
يتصوره فالسفة الفردانية ،بل
يتصوره غينون ،ليس رصا ًعا بني الفرد واملجتمع كام
كام
ّ
ّ
هو رصاع بني ثنائيات( :األعىل /األدنى ) ( ،املقدس /املدنس )( ،اإلنساين /اإلهلي )،
(الكم /الكيف) ،وهذه الثنائيات تفصل بني الفردي وفوق الفردي ،وبام ّ
أن الفردانية
باملفهوم الغينوين تتتامهى مع اإلنسانوية ،التي تعني تقديس كل ما هو إنساين فقط وتنكر
كل مبدأ أعىل فوق /إنساينّ ،
فإن كل نزعة ترتكز عىل العنارص اإلنسانوية فقط ،وتقيص
العنارص الروحية فهي تندرج حتماً ضمن الفردانية ،لذلك يعتربها غينون «السبب احلاسم
للتطور احلرصي لإلمكانيات
املحرك
لالنحطاط الراهن للغرب ،من جهة كوهنا نو ًعا ما
ّ
ّ
توسعها ّ
تدخل أي عنرص فوق برشي والتي ال
السفلية لإلنسانية ،تلك التي ال يتط ّلب ّ
يمكنها حتّى أن تنترش بصورة كاملة إلاَّ بغياب مثل هذا العنرص ألنهّ ا عىل الطرف النقيض
وأي عقالنية حقيقية»( .((5فالفردانية ال تتالقى مع الروحانية؛ ّ
ألن األوىل
ألي روحانية ّ
ّ
ّ
املشخص ،إذ
تنزع إىل أسفل ،أما الثانية تصعد إىل أعىل ،والفردانية انتصار لإلنسان العيني
ختتزل احلياة يف املرئي والواقعي ،بل ّ
إن الالّمرئي ال وجود له.
عملت الفردانية عىل إقصاء للميتافيزيقا اخلالصة باعتبارها معرفة باملبادئ ،أي بالثوابت،
يف حني الفردانية التي تنترص هلا احلضارة الغربية هي معرفة باملتغيرّ ات مما جيعلها معرفة ّ
هشة؛
ألننا سنكون أمام حقائق بكثرة املخ ّيالت الفردية .فبدلاً من أن نكون إزاء حقيقة واحدة ترتدّ
املحصلة آراء ومعتقدات نسبية ريبية منزوعة
إىل مبدأ ثابت خيتزل تلك الكثرة والتعدّ د ،فتكون
ّ
مسارا
الثقة ال تركن إىل يقني صلب؛ ألهنا تنزع نحو املرتبة السفىل للمعرفة ،فبدلاً من أن تتخذ ً
مسارا دائر ًّيا (من أسفل إىل أسفل) ،تكون نقطة
صاعدً ا (من أسفل إىل أعىل) ،فإنهّ ا تتَّخذ
ً
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البداية هي نفسها نقطة النهاية ،يقول غينون :إن «الفردانية إنكار للحدس العقيل ،لكون هذا
األخري،
أساسا ملكة فوق  -فردية ( ،)supra-individuelleوكذلك إنكار مرتبة املعرفة
ً
(((5
التي هي املجال اخلاص هبذا احلدس ،نعني بذلك امليتافيزيقا احلقيقية» ّ ،
فكل االنحرافات
التي عرفتها الديانات التوحيدية الكربى كانت بسبب فقداهنا للمبادئ الرتاثية التقليدية التي
تعترب املفتاح الذي يتم به الولوج لصميمية وجوهر الدّ ين .فإذا غابت املبادئ سيكون فهم الدّ ين
سقيماً وستتالعب به األهواء الفردية اجلاحمة .فغموض الكتب املقدّ سة يمكن إزاحته ،لكن ليس
من طرف األغلبية ألنهّ ا متتلك عقلاً أرض ًّيا موصول بالعوامل السفلية ،فيحول بينها وبني الفهم
السليم للكتب املقدسة بل ّ
مهمة استجالء ذلك الغموض موكولة للصفوة ذات البصرية.
إن ّ

فالفردانية يف التصور الغينوين هبذا املعنى ال يمكنها االرتقاء إىل املعرفة التقليدية
الرتاثية التي هي يف األصل معرفة من طراز روحي خالص ال يمكن النفاذ إليها واستكناه
جتردوا من كل اللوازم
مستبطناهتا إلاَّ بالبصرية ،وهذه ال تؤتى للجميع ،إلاَّ ألولئك الذين ّ
السفلية ،حتى حيصل هلم االرتقاء إىل أعىل مرتبة يف املعرفة الوجودية وهي مرتبة العلم
املقدّ س ( ،)science sacreeوذلك من خالل التدرج يف املعرفة واالنتقال من العلم
الدنيوي ( )science profaneإىل العلم املقدّ س بمامرسة النشاط املزدوج (تأ ّمل /فعل)،
بدل االنحسار يف الفعل اخلالص أو التأ ّمل املحض.
لذا يعترب غينون نمط املعرفة احلديثة نم ًطا معاد ًّيا للمعرفة احلقيقية (التقليدية)
الرتباطها بام هو دنيوي ،واعتبار كل ما هو تراثي وتقليدي ضدّ فردي ،باعتبار الفردية
كام
يتصورها املحدثون هي حتقيق مرشوع الوجود األصيل ( )originalيف مقابل الوجود
ّ
بأي ثمن ،حتّى وإن وجب
املزيف (« ،)pseadoمن هنا الرغبة يف أن يكون الفرد أصيلاً ّ
التضحية باحلقيقة من أجل هذه األصالة ،األفضل بالنسبة لفيلسوف ما ،ألجل سمعته ،أن
يكرر حقيقة سبق أن عبرّ عنها آخرون»(.((5
يل ّفق خطأ جديدً ا من أن ّ

ﷺ هدم وهم الديمقراطية واملساواة

ُعزز الديمقراطية الفوىض بشكل ال يمكن مغالبته ،فبعيدً ا عن توصيفاهتا الداللية
قد ت ّ
التارخيية وعن مرتكزاهتا وشكليها السياسيني :الديمقراطية الليبريالية والديمقراطية
االشرتاكيةّ ،
فإن النقد الغينوين متركز عىل مدلوهلا كام حتدّ د عند اإلغريق وهو «حكم
األغلبية» ،والتي يفهم منها مبارشة ّ
أن الديمقراطية ال تعرتف باألقلية التي تتوافق مع
( ((5رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،ص .78
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املصطلح الفلسفي اليوناين املنشأ وهو «األرستقراطية» أي «النخبة» إذ يسائل غينون املفهوم:
تتمسك به احلكومات احلديثة والذي تريد
«ما هو بالتحديد قانون العدد األكرب هذا الذي ّ
والقوة الوحشية ،القانون نفسه الذي
استمداد رشعيتها منه؟ إنّه بكل بساطة قانون املادة
ّ
بقوته كل ما يعرتضه يف مسلكه ،وهنا توجد ،بالتحديد ،نقطة
بموجبه يسحق مجهور مدفوع ّ
(((5
الوصل بني التصور الديمقراطي واملادية (. »)matérialisme

جتسد مبدأ الكثرة الذي
ينظر غينون للديمقراطية عىل أهنا ضدّ الروحانية ألهنا ّ
كم ،والصفوة كيفّ .
إن االعتامد
يتعارض ويقيص مبدأ الصفوة باملفهوم الغينوين ،فالكثرة ّ
عىل رأي الكثرة ،يعني االهتامم بالعدد عىل حساب النوع ،وبالتايل ترتاجع الكفاءة ،فمبدأ
األغلبية التي ترتكز وتراهن عليه الديمقراطية احلديثة كام يقول غينون« :عندما ينكر املبدأ
أو يفقد االهتامم ،لن تبقى بعد إلاَّ الكثرة اخلالصة ،التي تتامهى مع املادة نفسها»( ،((5لذلك
وعززت الديمقراطية -عرب مبدأ األغلبية والكثرة -الفوىض والتشتُّت واللاَّ نظام
خلقت ّ
يف حضارة الغرب احلديث ،وهذه الفوىض قديمة قدم الديمقراطية ذاهتا ،والتي عرفت
ألي مبدأ
شج ًبا
ونفورا منذ إطاللتها األوىل يف بالد اإلغريق؛ ألهنا عند غينون ال حتتكم ّ
ً
أعىل فوق برشي ،إذ يكفي أن يتفق املجموع عىل رأي حتى تُعطى له املصداقية واملرشوعية،
إذ ّ
«إن الكثرة املنظور إليها من خارج مبدئها ،والتي ال يمكن إذا ر ّدها أبدً ا إىل الوحدة،
هي عىل املستوى االجتامعي اجلامعة املفهومة عىل أنهّ ا جمرد املجموع احلسايب (somme
املكونني هلا»( ،((5هذا املجموع الذي يشكل األغلبية ،ال تراعى
 )arithmétiqueلألفراد ّ
فيه الكفاءة بأي شكل من األشكال ،إذ تضيع الصفوة داخل املجموع احلسايب الذي يبتلعها
بحجة
فال تقوم هلا قائمة ،هنا تتجىل الفوىض يف أعتى صورها املبتذلة ،إذ ُيقىص رأي األقلية ّ
عدم توافقهامع رأي األغلبية ،فتميل الك ّفة لرأي األكثرية وإن كانت عىل خطأ ،وال يؤخذ
برأي األقلية وإن كانت عىل صواب.
بقوة؛ ألهنا
لذا يستخدم رجال السياسة يف املجتمع الديمقراطي حجة اجلمهور ّ
الوحيدة التي جتعل خطاهبم حيظى بالقبول والشيوع واالقتناع ،والطاعة يف األخري؛ ألن هذه
احلجة ختاطب العاطفة لدى اجلمهور ،وال ختاطب العقل والروح ،لذلك يعترب غينون «أن
ّ
(((5
اخلطابات العاطفية الفخمة واجلداالت احلزبية ما هي إلاَّ تفضيالت فردية»  ،واهلدف
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يف األخري ليس خدمة الشعب ،بل خدمة املصالح احلزبية؛ ّ
ألن األحزاب يف املجتمع
الديمقراطي هي أحزاب فردانية ،وال يوجد بينها جمال للتفاهم أو التوافق؛ ألن ذلك ال
يكون إلاَّ إذا كانت هذه األحزاب تنتهي إىل مقصد واحد هو املقصد اإلهلي من املامرسة
السياسية ،فصالحية اخلطاب السيايس لدى اجلمهور الديمقراطي ال تستند ملعايري الصدق
املنطقي أو االستدالل الربهاين ،وقد ال تتطابق مع احلقيقة املوضوعية والعلمية ،لكنها رغم
ذلك فهي عند األغلبية تعد أحكام صحيحة وال تقبل النقاش وال االعرتاضّ .
ألن اجلمهور
كمتل ّقي ال يخُ ضع ما يسمع للمحاكمة العقلية ،فبنيته الفكرية مغلقة وملكاته العقلية مع ّطلة.

ورغم ّ
التخصص» ،الذي نتج عن امليل إىل
أن احلضارة الغربية تعتمد عىل «مبدأ
ّ
بالتخصص،
التحليل والتعمق يف دراسة املجال السيايس ،فهو الوحيد الذي ال يطالب فيه
ّ
ويكون الرشط الوحيد ملن حيكم الدولة الزمنية أن تكون لديه قاعدة شعبية فقط ،أي الرشط
الوحيد هو «الكم والعدد» ،فالذي ُيصوت له أكرب عدد هو من حيكم ،لذلك يستغرب غينون
التخصص املفرط ،ورغم
من مفارقة الديمقراطية قائلاً  « :يبدو ذلك غري ًبا يف عرص ميزته
ّ
ذلك ّ
فإن األمر هكذا ،خاصة عىل املستوى السيايس ،إذا كانت مهارة االختصاصيني يف
الغالب ومهية للغاية ،وحمدودة عىل أي حال يف جمال ضيق جدّ اّ ،
فإن االعتقاد يف تلك املهارة
مع ذلك هو واقع ،ويمكننا أن نتساءل مل حيصل ّ
أن هذا االعتقاد ال يلعب بعد أي دور عندما
نادرا ما يكون عائ ًقا»(.((5
يتع ّلق األمر بمهنة رجال السياسة ،حيث عدم الكفاءة األكمل ً
لقد أكّد الواقع السيايس للمجتمعات الديمقراطية ّ
أن رجال السياسة من أثرياء املجتمع،
أن األوليجاركية مل تدحر ،وال زالت حتكم بقوة؛ ّ
مما يشري إىل ّ
ألن الديمقراطية التي تعني حكم
الشعب ،هي يف احلقيقية كمامرسة عملية تارخيية ،أثبتت ّ
أن الديمقراطية هي حكم األقلية
الثرية ،الفاقدة للبصرية ،مما جيعل هذه األقلية بدلاً من أن ختدم الشعب ،فإنهّ ا ختدم األقلية من
الطبقة نفسها ،وبالتايل تصبح الديمقراطية هي حكم األوليجاركية حلامية األوليجاركيةّ .
«ألن
الديمقراطية -فيام يعتقد غينون -مليئة باملغالطات ( )sophismeالتي ختتبئ حتتها»(.((5
إذ ال يشء تغيرّ  ،فقط املصطلحات أخذت تسميات جديدة ،بالدالالت القديمة نفسها.
لذلك كام يقول غينون« :لو تأ ّملنا يف ذلك ألدركنا بسهولة أن ال يشء يف ذلك يستوجب
االندهاشّ ،
وأن األمر ليس إمجالاً  ،سوى نتيجة طبيعية للمفهوم الديمقراطي ،الذي تأيت
أساسا عىل األغلبية ،ما يستلزم بالرضورة إقصاء كل كفاءة
السلطة بمقتضاه من أسفل ،وترتكز ً
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تفوق ،ولو نسب ًّيا ،وال يمكن أن تكون إلاَّ
حقيقية؛ ّ
حكرا عىل أقلية»(.((5
ألن الكفاءة هي دائماً ّ
ً
هلذ يرفض غينون الديمقراطية كشكل سيايس ،ألهنا تنتج الفوىض ،من وراء قطيعتها
مع املبدأ العلوي ،فتجعل املامرسة السياسية ممارسة دنيوية حمضة ،تنطلق من العنارص الدنيوية،
وتنتهي إىل املقاصد الدنيوية ،وبدلاً من أن تكون السياسة امتدا ًدا للخالفة يف األرض حتقي ًقا
للمقصد اإلهلي ،فإهنا مع الديمقراطية كشكل ،أي كآلية إجرائية ،وكمضمون أي كأفكار
وقيم ،تصبح السياسة مناورة خبيثة خلدمة العامل اإلنسانوي السفيل .لتنتهي إىل جمرد نظام
حكم رعوي رغبوي؛ ّ
ألن احلاكمني واملحكومني يف النظام الديمقراطي ال ُيشرتط فيهم أي
رشوط من طراز روحي ،إذ الرشط الوحيد أن تكون للمم ِّثلني قاعدة شعبية واسعة ومجاهري
جتثو هلم خانعة ،وهي رشوط ترتكز عىل العدد أي الكم فهي من طبيعة مادية حمضة.
ّ
إن الديمقراطية حتتوي عىل مغالطة منطقية رصحية فإذا كانت تعني «حكم
الشعب نفسه بنفسه ،توجد هنا استحالة حقيقية ،يشء ال يمكن حتى أن يكون له جمرد
وجود ملموس ،ال يف عرصنا وال يف أي عرص آخر ،جيب ألاَّ نُخدع بالكلامت ،وأنّه من
أناسا بعينهم يستطيعون أن يكونوا -يف الوقت نفسه -حاكمني
التناقض تق ّبل فكرة أن ً
وحمكومني»( .((6فهذا تناقض ،فالشعب إما أن يكون حاكماً  ،أو حمكو ًما ،وفكرة أن حيكم
نفسه بنفسه تبدو فكرة سخيفة؛ ففي كل املجتمعات عرب التاريخ ال يوجد شعب حكم نفسه
بنفسه ،وذلك سيكون ممكنًا يف حالة أقلية يمكن حساهبا بالعدد ،لكن مع املجتمعات احلالية
ذات الكثافة السكانية ،من ناحية ،ومن جهة أخرى تنوع وتعدّ د النزعات والذهنيات يف
أمرا مستحيلاً ؛ ّ
ألن التوافق لن حيصل،
املجتمع الواحد ،مما جيعل حكم الشعب نفسه بنفسه ً
تستمر ،وتقطر بالعنف املامرسايت.
وهذا ما جيعل الرصاعات السياسية
ّ
يوحد التوجهات السياسية رغم تنوع الرؤى ،هو ما
لذلك فغياب املبدأ األعىل الذي ّ
يثري كل تلك الفوىض االجتامعية .يف حني عندما ترتبط املامرسات السياسية باملبدأ األعىل،
فمهام تعددت الوسائل ،ستنتهي إىل غاية واحدة وهي خدمة املقصد القيمي الروحي باعتباره
عاجزا
يوحد ،ويقيض عىل التشتُّت والفوىض .فالديمقراطية تظل شكلاً دنيو ًّيا
ً
الوحيد الذي ّ
عن بلوغ املجتمع العادلّ .
ألن «املهارة الكربى للحكام يف العامل احلديث ،تكمن يف إقناع
وأيضا
الشعب بأنه حيكم نفسه بنفسه ،ويستسلم الشعب للقناعة برسور يزداد كلام مدحً ،
عجزا عن التفكري بام يكفي ليكتشف أن هناك استحالة يف هذا األمر» .لذلك
كلام كان أكثر ً
أكّد غينون عىل ّ
أن الديمقراطية وهم خادع ،وحتاول جعله حقيقة بكل الطرق والوسائل،
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وألجل ذلك الوهم يقول غينون« :اخرتع االقرتاع العام ،يفرتض ّ
أن رأي األغلبية هو اآلمر
يتعذر تب ّينه هو ّ
والناهي ،لكن ما ّ
أن الرأي يشء يمكن بسهولة توجيهه وتعديله ،بواسطة
(((6
إحياءات مناسبة ،أن حيدث تيارات رأي يوجهها الوجهة التي يريدها» .

من هنا تظهر الديمقراطية أسوأ األوهام ،ألن القادة السياسيني -عند غينون -ال
يمتلكون دائماً الكفاءة السياسية ،أي القدرة عىل خلق خيط ناظم جيمع بني السلطة الزمنية
والسلطة الروحية؛ لذلك فانعدام هذه الكفاءة سيلغي عن القادة السياسيني صفة القيادة التي
هي يف األساس قيادة من طراز روحي .فلجوء القادة -فيام يقول غينون -ملا يسمى بالرأي
العام ليس ً
خطأ ،لكن مكمن اخلطأ املنتج للفوىض ،حني يتم صناعة الرأي العام من طرف
أشخاص غري مؤهلني؛ ّ
ألن الشعب سيخضع لذلك الرأي العام ،وهنا تقع الكارثة ،إذا كان
الرأي العام فاسدً ا يف األساس ،لكنه سيستوطن يف عقل الشعب الذي يسري بمبدأ األغلبية
يف احلكم عىل مجيع األشياء ،من منطلق ّ
أن العام واملنترش واملشاع واملتداول من طرف أكرب
كمي كبري،
عدد ،هو دائماً صحيح ،يف مقابل الرأي اخلاص الذي ال حيظى بمجموع حسايب ّ
فإنه سيسحق ،وهذا ما نفهمه من قول غينون« :مل نعد نعرف من تك ّلم عن صناعة الرأي،
وهذه العبارة صحيحة متا ًما ،رغم أنه جيب القول -إضافة إىل ذلك :-إنه ليس دائماً ّ
أن القادة
الظاهرين هم من تتو ّفر لدهيم الوسائل الرضورية لكي حيصلوا عىل تلك النتيجة ...وصناعة
الرأي دليل واضح وقوي عىل عدم كفاءة املأل»(ّ .((6
املسمى بالشعب الذي
ألن اجلمهور أو
ّ
تؤهله
تراهن عليه الديمقراطية يف احلكم هو -عند غينون -ال يمتلك الكفاءة الالزمة التي ّ
للحكم ،باعتباره سهل االستاملة ،عن طريق اإلحياءات اللفظية التي هتيمن عىل احلضارة
الغربية احلديثة ،يف غياب كيل للفكر ،األمر الذي أ ّدى اىل سيطرة اللغة وانسحاب الفكر لتعود
اجلدلية االنفصالية بينهام .بتقريض الروح الشكّية والنقدية التي تساءل الوضع الراهن ،وتنبش
يف األعامق .لذلك يصبح من السهل عىل املخاطِب أن ّ
يبث ما يشاء من أفكار ومعتقدات وآراء،
فطاملا وعي اجلامهري يف حالة كمون ،والعقل النقدي السؤول مخُ ْمدّ ،
فإن اجلامهري ستستقبل بعد
عزل املصفاة التي ينبغي أن تكون بني املرسل للخطاب واملتل ّقي له.

إذن بمبدأ العدد والكم مل يرتك جمالاً إلاًّ واقتحمه وسيطر عليه ،وما األفراد إلاَّ
جمموعة من األعداد واألرقام التي تشكّل بنية احلياة االجتامعية احلديثة يف غياب كيل للكيف
والنوع ،حتى ّ
إن الشعب يف اختياراته أو فيام يسمى «االقرتاع العام» ،خيتار منتَخبيه باعتامد
املنطق اإلقصائي االستبعادي لألقلية ،فقط ألهنا ال حتظى بقبول األغلبية ،حتى وإن كانت

( ((6املصدر نفسه ،ص .99
( ((6املصدر نفسه ،ص .100 - 99
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ذات كفاءة؛ ّ
ألن اجلمهور حتت تأثري اإلحياءات التي يستخدمها السياسيني للتأثري عىل
عواطفهم .فيظ ّن هؤالء ّ
أن من حيوز عىل العدد األكرب فهو األصلح« ،فقانون العدد األكرب
تتمسك به احلكومات احلديثة والذي تريد استمداد رشعيتها منه ،هو بكل بساطة
هو الذي ّ
التصور الديمقراطي
والقوة الوحشية ،وهنا توجد بالتحديد نقطة الوصل بني
قانون املا ّدة
ّ
ّ
(((6
أيضا -ما جيعل ّأن
التصور نفسه مرتبط بشدّ ة بالعقلية احلديثة» .
واملا ّدية ،وهذا ً
ّ
إذن فالديمقراطية -كشكل سيايس عند غينون -أغرقت املجتمع احلديث يف
الفوضوية ،فهي ال خترج عن كوهنا إحدى جتليات احلضارة املادية الغربية التي ال تعرتف
إلاَّ بالكم احلسايب ،فام ال يقبل العد احلسايب ،ال يمكن أن يكون ذا قيمة ،ما أ ّدى يف األخري
إىل قلب املفاهيم ،فأصبح الكم حيكم يف الكيف ،أي العامة حتكم وتوجه اخلاصة ،والدمهاء
تكتسح املجتمع يف تراجع الصفوة ،وبذلك حيكم اجلهل وخيبوا العقل املستنري «إنّه االنقالب
الكليّ للنظام السوي ،بام ّ
أن الذي حيصل هو إعالن هيمنة الكثرة ،كثرة هي يف الواقع ال
توجد إلاَّ يف العامل املادي ،وبالعكس ففي العامل الروحاين ،يف النظام الكوين ،ترت ّبع الوحدة
قمة الرتاتب؛ ألهنا هي املبدأ الذي تصدر عنه كل كثرة ،لكن عندما ينكر املبدأ أو يفقد
عىل ّ
االهتامم به ،لن تبقى بعد إلاَّ الكثرة اخلالصة ،التي تتامهى مع املادة نفسها»(.((6
والديمقراطية -عند غينون عرب مبدأ التامثل واملساواة -تلغي الطبقية االجتامعية ،ومعه
تزول احلدود الفارقة بني الصفوة العرفانية والدمهاء؛ ّ
ألن «اهلدم لكل تراتب يبدأ حاملا تريد
السلطة الزمنية أن تستقل عن السلطة الروحية ،ثم ختضعها لسلطتها من خالل سعيها لتوظيفها
ألهداف سياسية ،كانت تلك عملية غصب أويل فتحت الطريق لكل مثيالهتا» .ويعتقد غينون
ّ
أن املساواة وهم خادع؛ إذ «ال تعطي الطبيعة عنه ولو مثالاً واحدً ا ...باسم هذه املساواة املزعومة
يتم فعلاً جعل األشخاص متامثلني فيام
التي هي من ّ
أعز املثل العليا املنكوسة للعامل احلديثّ ،
(((6
بينهم بقدر ما تسمح به الطبيعة ،وهذا قبل كل يشء هبدف إخضاع اجلميع لرتبية متامثلة» .

فكرا وسلوكًا ،سواء الغربيني منهم أم غريهم من
تلك الرتبية التي يراد هبا تنميط البرش ً
تتكرر يف اجلميع ،حتى أصبح الفرد الذي يتضا ّد
الشعوب ،بحيث ّ
يتحول اجلميع إىل نسخة ّ
مع النمطية السائدة يف املجتمعُ ،ينظر له كشاذ اجتامعي ،فقط ألنّه ال يريد التامثل معه ،يريد
أن حيافظ عىل سج ّيته ،حتى أصبح الفرد املتامهي واملتامثل مرغو ًبا ،أما املتجاوز والالمتامثل
فهو املنبوذ واملنفي واملعتقل عىل حد تعبري جيورجيو أغامبني ،ذلك املستبعد خارج احلياة

( ((6املصدر نفسه ،ص .101
( ((6املصدر نفسه ،ص .102
( ((6املصدر نفسه ،ص .65
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املدنية «واستبعاده من اجلامعة الدينية ومن كل حياة سياسية ،ال يمكنه املشاركة يف طقوس
عشريته وال القيام بأي فعل قانوين رشعي»( ،((6لعدم اندماجه داخل جمتمع الشفافية بمفهوم
بيونغ تشول هان ذلك املجتمع «الذي يفيض إىل جعل اإلنسان كام الزجاج ،من خالل التعرية
الذاتية الطوعية وكشف الذات»( ،((6جمتمع تغيب فيها الرتاتبيات والتفاوت بني البرش.
فمناهج التعليم الديمقراطي املساوايت الذي تسعى احلضارة الغربية احلديثة لتعميمه
عىل الشعوب األخرى ذات الثقافة واحلضارة املختلفة هلا غاية واحدة وهي تدمري الرتاث
الروحي األصيل لتلك احلضارات ،واملساواة عندهم ال تسمح للشعوب واألجناس األخرى
أن تكون هلم عقليتهم اخلاصة هبم ،واألدهى من ذلكّ ،
أن املنفعة الرئيسة هلذا التعليم الذي
يطمح إليها الذين فرضوه ،هي عىل األرجح يف كل زمان ويف كل مكان ،تدمري للروح الرتاثية
«يبدو أن االستعامل احلرصي لبعض املناهج قد فرض عىل املؤرخني املحدثني فقط ليتم منعهم
من تشكيل رؤية واضحة حول األسئلة التي ال جيب املساس هبا .لسبب بسيط أهنا يمكن أن
تقودهم اىل استنتاجات معاكسة للنزعات املادية التي يدعمها التعليم «الرسمي»(.((6

ّ
ألن العرفان الروحي اخلالص يشرتط عقلاً مستبصرّ ً ا ،وهو عقل ال يمكنه أن يتامهي
مع مناهج التعليم الرسمي؛ ألهنا تعاديه وتقمعه .فالعقل املستبصرّ متلكه النخبة أو الصفوة
التي تنظر لألمور ببصريهتا الداخلية ،وتتجاوز العوارض الظاهرة إىل بواطنها الكامنة
واخلبيئة؛ لذلك حياول الغرب فرض املساواة يف كل مناحي احلياة ،لذلك سعت احلضارة
الغربية احلديثة إلكراه الشعوب عىل التامهي مع قيمها وتبنيها ،وهنا يتجلىَّ عنرص الرصاع
والتنافس ،الذي قصده غينون والذي ال يمكن أن حي ّقق التفاهم املنشود« ،واملبادئ هي التي
تشرتك فيها ّ
كل حضارة سو ّية مع غريها»(.((6

ﷺ حضارة مادية :تصعيد للامدية وتنكيس للروحانية

لقد استطاع غينون الفيلسوف اهلدّ ام أن يستبطن ّ
كل التجليات املادية حتى عىل
مستوى احلياة العادية لإلنسان الغريب ،ووجد ّ
«أن املادية تسكن يف جتاويف املجتمع والفرد .مل
تستطع احلضارة الغربية احلديثة ،بل ال تريد اخلروج واالبتعاد عماّ هو حمسوس؛ إذ ال تعرتف

(((6جيورجيو أغامبني ،املنبوذ :السلطة السيادية واحلياة العارية ،ترمجة وتقديم وتعليق :عبد العزيز العيادي،
بريوت  -لبنان :منشورات اجلمل ،الطبعة األوىل 2018 ،م ،ص .236
( ((6بيونغ تشول هان ،جمتمع الشفافية ،ترمجة :بدر الدين مصطفى ،مراجعة :جواد رضواين ،لبنان  -بريوت:
مؤمنون بال حدود للنرش والتوزيع .ص .9-8

(68) RENÉ GUÉNON ، AUTORITÉ SPIRITUELLE ET POUVOIR TEMPOREL ،P9.

( ((6رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،ص .90
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إلاَّ به ،عندما تعجز عن إدراك العامل اآلخر املوازي لعاملنا األريض ،املافوق أريض العامل
املقدّ س ،واملاوراء أريض (امليتافيزيقا)؛ ألنهّ ا متاهي بني هذين العاملني وبني العامل األريض
احليس بكل حمموالته األفالطونية ،وهي ختطئ عندما تسقط عليهام املفهومات واملقوالت
الدنيوية املقيسة األبعاد ،واملتعالقة مع مقولتي الزمان واملكان املاديني فهم -الغربيون -ال
أي علم آخر سوى العلم باألشياء التي تقاس والتي تعدّ والتي توزن»(.((7
يتصورون ّ
ّ

وكل ما هو حمسوس موجود ،وكل ما هو حمسوس يمكن معرفته ،وكل ما هو غري حمسوس
فهو غري موجود ،وبالتايل ال يمكن معرفته؛ ّ
التصور الغينوين-
ألن املعرفة عند املحدثني -يف
ّ
تنصب وترتكّز ّ
كل قواها عىل املوجودات املحسوسة التي تنتمي إىل الفيزيقا ،أ ّما ما فوقها ،وما
ّ
وراءها ،أي امليتافيزيقا فهي رضب من العبث ،والبحث فيها عندهم لغو باطل ،وكالم فارغ ،ال
خصيصا ملا هو
ليشء إلاَّ ألنهّ ا عص ّية عن الفهم بمناهج العلوم التجريبية الضي ّقة التي وضعت
ً
مادي حمسوس ،يقول غينون« :بالنسبة للمحدّ ثني ال يشء يبدو موجو ًدا خارج نطاق ما يمكن
أن نراه ونلمسه ،أو عىل األقل حتى لو يقبلون نظر ًّيا أنّه يمكن أن يوجد يشء آخر ،يسارعون إىل
أيضا ،ما يعفيهم من االهتامم به»(.((7
إعالن ال فقط أنه جمهول ،بل إنه غري قابل للمعرفة ً

لقد غزت احلضارة الغربية الفضاء اخلارجي واقتحمت القمر ،وتأ ّمل العيش عىل
سطح املريخ ،إذا ما ضاق هبا كوكب األرض األزرق املنتعش أو اهنار من وراء تقنياهتا
الذرة وفكّكها ،جعل العامل قرية كونية تتامهى
املد ّمرة ،لقد غاص اإلنسان احلديث يف عمق ّ
فيها احلدود اجلغرافية فال تتاميز ،عامل اتصال وتواصل مدهش ومثري للجدل ،غيرّ مفهوم
املكان ،لنو ّدع املكان باملفهوم الكالسيكي ونلج إىل املكان السربنيتي ،حيث كل يشء فيه
مباح ،اجلميع أصبحوا داخل زجاجة ش ّفافة ،غريب عامل اليوم يف تسارعه اهلائل.
إن التقدّ م اخل ّطي يف امليدان املا ّدي املبتور عن ّ
ّ
كل ما هو تراث روحي سيو ّلد التقهقر
الضدّ ي ،وهذا مآل احلضارة الغربية احلديثة إن استمرت يف تنكيس اجلانب الروحي إذ
«نظرا الفتقارها إىل أي مبدأ مرشوع يف أساسها ،وهذا ما حكم عليها بأن
يقول غينونً :
ميؤوسا منها لالنحطاط العقيل .ويمكن الدفع ّ
بأن هذا كان ثمنًا للتقدّ م املادي
تكون حالة
ً
الذي اندفع العامل الغريب نحوه ...ولكننا نرى -عىل كل حالّ -
أن ذلك االنحطاط كان ثمنًا
باهضا لذلك التقدّ م الذي يتباهون به»(.((7
ً

ّ
وكأن غينون هنا يعترب االنحراف واألزمة التي هوت إليها احلضارة الغربية ،هي

( ((7املصدر نفسه ،ص .123
( ((7املصدر نفسه ،ص .134
( ((7املصدر نفسه ،ص .134
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نتيجة حتمية للتقدّ م األعمى يف النشاط املا ّدي ،فاجلزاء من جنس العمل ،واإلفراط يف يشء
دون اعتدال ،سينقلب إىل الضدّ دائماً  ،هكذا هو حال احلضارة الغربية ،فشذوذها املادي
الذي أ ّدى إىل انحسار الروحانيات هو من أغرقها يف األزمات .إذ أصبح اإلنسان يف الرؤية
احلداثية الغربية هو جسد ،أي مادة فقط.

ّ
إن التقدّ م املا ّدي الذي بلغه العامل احلديث ليس يف ذاته مذمو ًما ،أو مشينًا ،بل إنّه
رضوري؛ ّ
ألن من معاين اخلالفة البرشية يف األرض ،تعمريها ،من خالل حتسني مناحي
جتسده العلوم
احلياة ،واستثامر موارد األرض وخرياهتا بام يفيد يف صالح العباد ،وذلك ما ّ
الطبيعية الدنيوية ،التي ح ّققت نقلة نوعية ،وقفزة فائقة يف حتسني مستوى احلياة املا ّدي ،بام
قدّ مته التقنيات من وسائل غري مسبوقة ،جعلت حياتنا ّ
أقل قسوة .فالعلوم املادية وما تقدّ مه
من نتائج هي مشاعة بني الناس ،وال عالقة هلا بالعقائد واألخالق ،ألهنا أمور حياتية عملية،
بحجة أهنا من خمرجات حضارة خمالفة هلا يف العقائد الرتاثية.
وال يمكن حلضارة أن ترفضها ّ

لكن الذي يعيبه غينون عىل التقدّ م املا ّدي أنه ُفهم يف احلضارة الغربية عىل أنّه غري
ّ
وكأن اإلنسان يف منظورهم ال يمكن
ممكن إلاَّ إذا ُفصل كل ًّيا عن النشاط الروحاين لإلنسان،
أن يحُ ّصل الغايتني م ًعا يف الدنيا :الغاية املادية والغاية الروحية ،وهذا ناتج عن سوء فهم
معنى «املادي» ومعنى «الروحاين» ،باعتبار األول نشاط عميل منتج ،والثاين نشاط تأ ّميل
عقيم .لذلك أ ّدى سوء الفهم للمدلوالت التي حيملها لفظ «املادي» ولفظ «الروحاين» إىل
االنحراف والفوىض.

ﷺ االجتياح الغريب

ينتهي غينون يف كتابه« :أزمة العامل احلديث» إىل إبراز كيفية اجتياح وغزو الغرب
للرشق ،بشكل ال يمكن مغالبته ،وما ساعد عىل ذلك هوس الكثري من الرشقيني باحلضارة
الغربية .والغرض من االجتياح الغريب للرشق هو حتقيق ما يسعى الغرب إليه وهو «احلضارة
اإلنسانية الكونية» ،بصهر كل التاميزات بحجة املساواتية بني الشعوب واحلضارات وإزالة
كل اخلصوصيات احلضارية .هذه الرغبة الغربية يف نظر غينون آثمة وغري بريئة ختفي ن ّية
مضمرة ملسح شامل حلضارات الرشق وإبادهتا ،من خالل تدمري تراثياهتا األصيلة وعلومها
التقليدية بعد إغراقها يف وحل مقولة «التقدّ م» ،مدعية إنقاذ الرشق من التخ ّلف ،لكنها مل
تقم إلاَّ بتغذية نزعتها الكولونيالية النهمة.
وضحه غينون بقوله« :إذا كان اجلمهور العام يقبل بحسن ن ّية حجج احلضارة
هذا ما ّ
هذهّ ،
فإن هذا عند بعض الناس ليس سوى نفاق أخالقي ،قناع لروح الغزو واملصالح
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االقتصادية ،أي عرص فريد هذا الذي يستسلم فيه كثري من الناس فيقتنعوا بفكرة ّ
أن إسعاد
شعب يتح ّقق من خالل استعباده ،بتجريده من أغىل ما يملك ،أي من حضارته اخلاصة،
وإجباره عىل تبنّي ضوابط وأنظمة عامة قد وضعت لعرق آخر»(.((7

ّ
إن احلضارة الغربية التي تدعو إىل كونية الثقافة الكاسحة عىل اخلصوصية احلضارية
بالقوة عىل احلضارات املغايرة،
فرضا
لصالح الشمولية احلضارية ،حيث فرضت نفسها ً
ّ
وقدّ مت نفسها كأيقونة للحداثة ،مما خ ّيل للذين ظنّوا أهنم خارج زمن احلداثة ،أنهّ م أمام
خيار وحيد للخروج من مأزق اإلقصاء من التاريخ ومن دورة احلضارة اإلنسانية ،إنّه خيار
االنخراط يف حداثة الغرب ،وال جمال للتنافس والتدافع معها ندًّ ا لندّ  ،من منطلق أنهّ ا سابقة
زمن ًّيا ،وتتقدّ م بشكل متسارعّ ،
«إن الغربيني املدفوعني دو ًما بتلك احلاجة إىل التبشري بمعنى
تغريب اآلخرين التي مت ّيزهم ،قد نجحوا إىل حدّ ما يف إنفاذ عقلهم املادي واملعادي للتقليد،
إىل اآلخرين ،وبينام مل يكن الشكل األول من االجتياح يصيب -يف اجلملة -سوى األجساد،
ّ
يسمم العقول ويقتل الروحية»(.((7
فإن هذا الشكل ّ
ّ
إن فوىض التشتُّت وفقدان املبادئ جتتاح الرشق الذي اخرتقه الغرب وفرض عليه
وصايته االقتصادية والسياسية ،لكن يبدو ّ
أن األمر مل يتو ّقف هنا ،ففي اعتقاد غينون أن
ما ّدية الغرب اتجّ هت نحو الرتاث الروحي للرشق لتدمريه ،وإحالل قيمها اإلنسانية
«إن الغرب جيتاح ّ
واألخالقية املخادعة كبديل لقيم الرتاث الرشقي ،وحسب قولهّ :
كل
يشء ،هو يامرس فعله أولاً يف املجال املادي ،الذي كان مبارشة يف متناول يديه ،سواء من
خالل الغزو العنيف ،أو من خالل التجارة واالستيالء عىل موارد مجيع الشعوب»(.((7

ّ
إن اجتياح الغرب للرشق وال َعسف الذي متارسه احلضارة الغربية -كام يقول
بقوة يف الرشق ،إذ يكفي أن ننظر إىل الكثري من الرشقيني يف املجتمعات
غينون -امتدّ ّ
العربية اإلسالمية ،ورغبتهم اللجوجة يف االقتداء بثقافة الغالب ملا ح ّققته قيمه احلداثوية
من استنارة فكرية وسياسية واقتصادية واجتامعية ،أولئك املغرمني باحلضارة الغربية حدّ
اهلوس واالفتتان ،جيدون يف التامثل مع الغرب هو املنقذ هلم من نكستهم ،ومن وهنهم ،وهو
الذي سريسو هبم إىل مرفأ حضاري آمن« .فعندما نفكّر يف اجلهود التي بذلت من أجل حتقيق
تم مصادفة ،وأن
االستالب الثقايف الذي يتم ّيز به العهد االستعامري ،ندرك أنه ما من يشء ّ
النتيجة الكلية التي ابتغتها السيطرة االستعامرية هي أن تقنع السكان األصليني أن رحيل
( ((7رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،ص .123
( ((7املصدر نفسه.134 ،
( ((7املصدر نفسه ،ص 134
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املستوطن األورويب سري ّدهم إىل اهلمجية والوحشية واحليوانية»(.((7

ترسبت يف العقل
لقد نجح الغرب الكولونيايل يف إنفاذ عقليته إىل الرشق ،حتى ّ
الالواعي للرشقي تلك النظرة الدونية للذات كموروث استعامري؛ ّ
ألن «االستعامر ال
يكتفي بتكبيل الشعب ،وال يكتفي بأن يفرغ عقل املستعمر من كل شكل وكل مضمون ،بل
أيضا -إىل مايض الشعب املضطهد فيحاول بنوع من فجور املنطق أن هيدّ مه أنهو يتجه
ً
يشوهه وأن يبيده»( .((7حياول الرشق أن يبحث عن احلضور احلضاري يف الزمان واملكان
ّ
بامتصاص واستهالك كل ما هو غريب.

ﷺ خامتة الكتاب

يتفاءل غينون بإمكانية عودة العامل احلديث للمسار السوي ،من خالل ما يقدّ م من
جمهودات إلصالح ذلك االنحراف «يوجد اآلن يف الغرب عدد من الناس ،أكرب مما يعتقد،
بدؤوا يدركون ما ينقص حضارهتم ،وإذا ما كانوا قد اختزلوا بطموحات مبهمة وبأبحاث
عقيمة يف أغلب األحيان ،بل وإن حصل أهنم تاهوا متا ًما ،فذلك ألهنم يفتقدون معطيات
أي منظمة يمكنها أن تؤ ّمن هلم اإلرشاد
يعوضها يشء ،وألنه ال توجد ّ
حقيقية ال يمكن أن ّ
العقائدي الرضوري».

هكذا يؤكّد غينون عىل إمكانية إصالح االنحراف الذي أصاب العامل احلديث ،من
خالل امتالك ما يسميه غينون «بالصفوة العرفانية» كتنظيم روحي غري مؤطر بقوانني ،عىل
عكس تنظيم اجلمعيات التي تقيده القوانني لذلك ينحرف .إذ يشرتط هذا التنظيم حيازة
املؤهالت والكفاءات املطلوبة حلصول عملية الفهم احلقيقي .فالصفوة العرفانية القادرة
ّ
عىل استيعاب وامتالك املعرفة الرتاثية وذات كفاءة عالية من الفهم ،أي صفوة ذات بصرية،
ويمكنها توجيه األفراد إىل الطريق السوي المتالكها القدرة عىل التأثري واإلقناع ،ويمكنها
العمل بالتوازي يف املجالني امليتافيزيقي والديني يساعد عىل إحداث جتديد ديني ،ويمكّن
اإلنسان الغريب من االطالع مبارشة عىل املبادئ العليا ،وبالتايل إعادة إحياء ما هو مقدّ س
إلنقاذ احلضارة الغربية من عدميتها وغربتها التي تنذر بفنائها املحتوم.
يوضح ذلك ما قاله غينونّ :
«إن أولئك الذين سينجحون يف تذليل مجيع العقبات ،ويف
التغ ّلب عىل عداوة بيئة معارضة ّ
لكل روحية ( )spiritualitéسيكونون بال شك قلييل العدد،

(((7فرانز فانونّ ،
معذبو األرض ،ترمجة :د .سامي الدرويب و د .مجال األتايس ،مراجعة :عبد القادر بوزيدة،
بريوت  -لبنان :دار الفارايب ،الطبعة األوىل2004 ،م ،ص .230
( ((7املصدر نفسه ،ص .230
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ولكن نقول مرة أخرى :ليس العدد ما هيم؛ ألننا هنا يف ميدان قوانينه مغايرة ك ّل ًّيا لقوانني املادة.
فال جمال إ ًذا لليأس ،لقد أثبت التاريخ ّ
أن كل تقدّ م مدين لتلك الصفوة القليلة العدد»(.((7

إن الصفوة تشكل الطبقة اهلادمة للعنارص السفلية يف العامل الظلامين ،وبذلك تشكّل
بموقعها الديناميكي قوة اقتحامية فاحتة ،حتاول أن تنتزع ما هو حقيقي وسط العوارض
وحتول كل فوىض إىل نظام ،فتنقل اإلنسان
العابرة ،لرتيس ما هو هنائي حمل ما هو مؤ ّقتّ ،
الغريب من األرض ّ
اهلشة الرخوة لتضع قدمه عىل أرض صلبة متامسكة ،من أجل كل ذلك
تواجه الصفوة يف الغرب ضآلة الرتحيب واالحتواء واالحتضان .يقول غينون« :نحن
تعرض له يف العامل
نتمسك بمصطلح النخبة هذا بالرغم من االستخدام الس ّيئ الذي َّ
ّ
ّ
ّ
الدنيوي ( .)profaneإن هؤالء بفضل التحقق الدّ اخيل ()réalisation interieure
الذي بلغوه ال يمكن أن يكونوا البتّة ضحايا للغواية»(.((7
ّ
إن الصفوة العرفانية املوصولة باألعىل ،يرون و ُيبرصون رغم عمى الكل ،هم أحياء
بكل كياهنم الروحي ،مهام حاولت قتلهم ،لن تقتل أرواحهم ،هذه األرواح التي انعتقت
من دهاليز أهل األرض ،للتعالق مع السامء ،حيث املياسم الر ّبانية اآلرسة ،وترتشف من نبع
قدسهم املتد ّفق .تنشد الفردوس األبدي ،وتنأى عن الفردوس األريض املفقود ،ترت ّفع عن
السفاسف« .فالعرق من الناحية الذهنية ال قيمة له إلاَّ بصفوة قليلة من الناس يتم بفضلها
ما يتفق للحضارة من تقدّ م»(.((8

بالصفوة عىل األشخاص
لذلك ال يمكن أن يطلق لفظ املستنري أو ما يسميه غينون ّ
ختصصهم يف جمال علمي معينّ  ،فالشهادات األكاديمية يمكن أن حيصل عليها الكثري
ملجرد ّ
ّ
وبالتساوي وبالدرجة الكمية نفسها ،لكن ال يمكن أن يتساوى هؤالء يف درجة االستنارة
العقلية؛ ّ
ألن منهم من يرى احلياة والوجود والكون رؤية البرص ،ومنهم من يغوص يف
األعامق ،لبلوغ األرسار ،عن طريق البصرية ،وهي رؤية متعالية.

ﷺ اخلامتة

من خالل اهلدم الغينوين للبنى التي شكّلت مرتكزات العامل احلديث ،أبان عن أزمة
ٍ
بتهاو وانحالل
وكارثة تتّجه نحوها تلك احلضارة ،إنهّ ا اإلفالس واالهنيار ،فاملستقبل ينذر
( ((7رونيه غينون ،أزمة العامل احلديث ،ص .149
( ((7املصدر نفسه ،ص .156
( ((8غوستاف لوبون ،السنن النفسية لتطور األمم ،ترمجة :عادل زعيرت ،عصري الكتب للنرش والتوزيع،
2018م ،ص.76
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حضارة الغرب؛ ّ
ألن حركة التقدّ م التي بدأت مع عرص األنوار التي انبلجت فيه احلداثة صاعدة
ّ
اخلط املستقيم ،وتق ّطعت به السبل؛ ّ
ّ
ألن احلداثة
بكل زهو وغرور ،غيرّ ت املسار ،وانكرس
يسميه غينون بالعامل
تقوضه املادة بقبضة حديديةّ ،
نفسها مل تعد جتيب عن أسئلة عرص ّ
مكونة ما ّ
املتص ّلب (العامل املادي) ،لتلقى القيم ذات الطراز الروحي العرفاين اخلالص مصري سيزيف،
بعد أن انتكست احلداثة وأفلس مرشوعها الفردويس ،وأصبحت رموزها الرتاثية مفقودة ،بعد
القوية اهلادمة التي أصابت أوارصها يف صميميتها ،وخلخلت خط تقدّ مها ،وفقدت
الرجة ّ
ّ
بذلك احلداثة هالتها ،عابرة من اللحظة التنويرية إىل اللحظة الظالمية ،لتسحب معها احلضارة
الغربية وترتدّ يف شكل نكوص حلزوين ،بعد أن كان مسارها قمر ًّيا تصاعد ًّيا.

انكشف من خالل تفكيك جذور أزمة العامل احلديث ّ
أن احلضارة الغربية رازحة
داخل دوائر غائمة ،تربك ممكنات بقائها وتصيبها باالرجتاف والوجيعة .مل يعد خاف ًيا
رسا داخل ًّيا يمكن توريته بعدما صدح بتلك احلقيقة مفكّرو الغرب أنفسهم
للعيان ،ومل يعد ًّ
من الداخل ّ
بكل جسارة ودون مماراة سوفسطائية ال طائل من ورائها.

أزمة العامل احلديث تُظهر لنا عامل الروحانيات يف عاملنا اليوم وقد استنفذ طاقته البنائية،
فكرا وسلوكًا ،سواء الغريب أو الرشقي ،بعد أن ُصيرِّ
فلم تعد عوامله تُغري اإلنسان احلديث ً
اإلنسان اليوم كماًّ وعد ًدا حساب ًّيا ،يف فكره ،وسلوكه ،وآل إىل كائن مجُ ّوف من الدّ اخل،
فتص ّلب املعنى وتالشت رطوبة اخليال وضاع ّ
الكل يف عوامل الالّمعنى ّ
ألن الرؤية الكونية
لإلنسان احلديث مفرغة إيتيق ًّيا .لكن «احلقيقة تغ ُلب ّ
كل يشء» عبارة ختم هبا غينون كتابه:
«أزمة العامل احلديث» ،إذ مهام حاولنا إسكاهتا ومداراهتا ،ستنترص يف األخري ،وخترج من
القمع الكبتي ،رغم ّ
كل املامنعات واملهاترات التي ال تريد االعرتاف هبا.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة*

الدين والقيم اإلنسانية..

وقفات يف مناسبات األيام العاملية
الكاتب :الشيخ حسن الصفار.
الن�ارش :أطي�اف للنشر والتوزي�ع –
السعودية.
الصفحات 272 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
املهم�ة الت�ي
م�ن التوجيه�ات
ّ
تقوم هب�ا اجلمعي�ة العامة لألم�م املتحدّ ة،
ختصي�ص أي�ام س�نوية لالهتمام ببع�ض
اجلوانب والقضايا اإلنسانية املشرتكة.
ويس�تهدف حتدي�د الي�وم العاملي

ألي قضية توجيه األنظار نحوها ،وتأكيد
االهتمام هب�ا ،حيث يفترض أن تش�ارك
كل اجله�ات الرس�مية واألهلي�ة ملختلف
ال�دول واملجتمع�ات يف إب�داء االهتمام
بتل�ك القضي�ة ،واس�تكامل الترشيع�ات
القانونية حوهلا ،واس�تحضارها يف برامج
التعليم ووس�ائل اإلعالم ،وإقامة خمتلف
الفعاليات واألنش�طة للتوعي�ة والتثقيف
هبا ،وحشد أكرب قدر من التعبئة اجلامهريية
باجتاهها.
وألن معظ�م القضاي�ا الت�ي
خصص�ت هل�ا األمم املتح�دة أيا ًم�ا عاملية
ّ
هتم كل
مهم�ة وعا ّمةُّ ،
هي قضايا إنس�انية ّ
املجتمع�ات والش�عوب على اختلاف

* تويرت@hasanhamadah :
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أعراقه�ا وأدياهنا ،وه�ي مما يوليه�ا الدين أولوية
يف قيم�ه ومفاهيم�ه وترشيعات�ه ،كان م�ن الالزم
أن تُبدي املؤسس�ات الدينية واخلطاب الديني يف
جمتمعاتن�ا اإلسلامية اهتام ًما مناس� ًبا هب�ذه األيام
العاملية.
هبذه الكلامت يفتتح الشيخ حسن الصفار
كتاب�ه ال�ذي كان يف األصل مجاع كلمات و ّظفها
ضمن خطبة اجلمعة ،وكذلك يف سائر املناسبات
الدينية.

مقالٌ يف اإلنسان..

مدخل إىل فلسفة احلضارة اإلنسانية
الكاتب :إرنست كاسرير.
ترمجة :إحسان عباس.
الن�ارش :اب�ن النديم للنرش والتوزي�ع – اجلزائر/
دار الروافد الثقافية  -بريوت.
الصفحات 336 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
يعال�ج ه�ذا الكتاب -كام يشير مؤ ّلفه-
موضوعات قد تبدو لدى النظرة األوىل متباعدة
متباينة ،فهو عرضة ألن يرى فيه النظر العجالن
خلي ًط�ا م�ن أش�تات ش�ديدة التباي�ن والتباعد؛
ألن�ه يتن�اول مس�ائل س�يكولوجية ،وأخ�رى
تتع ّلق بعلم الكائنات «أنتولوجية» ،ومس�ائل يف
فلس�فة املعرفة ،وحيت�وي فصولاً يف األس�طورة
والدي�ن ،ويف اللغة والفن ،ويف العلم والتاريخ.
لكن�ي أرجو أن يستكش�ف الق�ارئ بعد أن يقرأ
صفحات ه�ذا الكتاب بأن هتم�ة اخللط املتباين
ال س�ند هل�ا ،فق�د كان م�ن أه�دايف الكبرى أن
أقن�ع القارئ بأن كل املوضوع�ات التي عاجلتها

يف الكت�اب ه�ي من بع�د موض�وع واحد؛ ألهنا
مجي ًعا طرق تؤ ّدي إىل غاية مشرتكة .وأنا أرى أن
واجب فلس�فة احلضارة هو أن تكشف عن تلك
الغاية وأن حتدّ دها.
ومل أه�دف هب�ذا املؤ َّلف أن أض�ع كتا ًبا
«مبس� ًطا» يف موض�وع يأبى التبس�يط الش�ديد
َّ
لاَّ
م�ن وجوه كثرية .إ أن ه�ذا الكتاب مل يكتب
للدارسين والفالس�فة فحس�ب ،ذل�ك ألن
املش�كالت األساس�ية يف احلض�ارة اإلنس�انية
ذات أمهية للناس مجي ًعا .وال بدّ من أن نجعلها
ميس�ورة للجامهري؛ ولذلك حاولت أن أجتنَّب
دقائ�ق املصطل�ح الفلس�في ،وأن أعّب�رّ ع�ن
أفكاري بكل ما أستطيعه من وضوح وبساطة،
وعيل أن ُأن ّبه الن ّقاد إىل أن ما أكتبه إنام هو رشح
َّ
وتوضي�ح لنظريتي أكث�ر مما هو تطبي�ق وإبراز
هلا.
جدي�ر بالذكر أن صفحات ه�ذا الكتاب
جاءت يف فصلني ،مها:
الفصل األول :ماهية اإلنسان.
الفصل الثاين :اإلنسان واحلضارة.

خالصة املعارف العقائدية..
منهج درايس ُأعدّ للمبتدئني
يف دراسة علم العقائد

الكاتب :السيد ضياء اخلباز.
الن�ارش :الباقيات الصاحل�ات للطباعة والنرش -
بريوت.
الصفحات 150 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط 2020 – 1م.
خالصة املعارف العقائدي�ة ،كتاب كُتب
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منهجا دراس� ًّيا
قب�ل ثالث�ة عشر عا ًم�ا ،ليك�ون
ً
ونظ�را ملا
خمتصرا يف إح�دى ال�دورات الدينية،
ً
ً
مت ّيز ب�ه من اجلامعية واالختص�ار ،فقد تم تداوله
يف أكث�ر من دورة ،وم�ن قبل أكثر من جلنة ،وهذا
م�ا دعا إلع�ادة النظ�ر في�ه ،وتنقيح�ه واإلضافة
إلي�ه ،وهتيئته للنرش بعد أن كان حم�دود التداول،
ليستفيد منه طالب املعارف الدينية.
هك�ذا أش�ار املؤل�ف اخلب�از يف مقدّ مت�ه
للكتاب الذي جاء يف فصلني ،ومها:
الفصل األول :املعرفة وطرق حتصيلها.
الفص�ل الثاين :األصول اخلمس�ة ،وهي:
التوحيد ،العدل ،النبوة ،اإلمامة ،املعاد.
ويؤك�د اخلب�از أن املص�در األول املعتمد
يف إلثب�ات املع�ارف العقائدي�ة هو العق�ل ،وأنه
عبارة عن آلة التفكري والنظر لدى اإلنس�ان ،وقد
اعتمده اإلسلام فاعتبره هو احلج�ة الباطنة كام
اعترب األنبياء واألئمة مالسلا مهيلع هم احلجة الظاهرة.
ويوضح:
 إن دور العق�ل يف منظوم�ة املع�ارفالعقائدي�ة يقتصر على إثب�ات أص�ول املع�ارف
وبعض ما يع�ود إليها ،وأما فروع املعارف فليس
للعقل إلاَّ كشفها من خالل القرآن والسنة.
 إن املص�در الث�اين املعتم�د إلثب�اتاملعارف العقائدية هو الش�ارع املقدّ س من خالل
قنايت القرآن والس�نة ،واملراد م�ن األول واضح،
وأم�ا الثاين فرياد به :ق�ول املعصوم مالسلا هيلع وفعله
وتقريره.
يتوزع
 إن ال�دور امله�م للقرآن والس�نة َّبين إث�ارة دور العقل وإرش�اده ملواط�ن ونكات
األدلة ،وبني بيان وإثبات التفاصيل العقائدية.
 -إن معطي�ات املصدري�ن ال تع�ارض
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بينه�ا ،ولو حصل ثمة تع�ارض فال بدّ من توجيه
النص فيه بام يتالءم مع حكم العقل القطعي.

التفرد والنرجسية..

سيكولوجيا الذات يف أعامل يونج وكوهت
الكاتب :ماريو جاكويب.
ترمجة :عبداملقصود عبدالكريم.
النارش :دار العني للنرش – القاهرة.
الصفحات 257 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 – 1م.
ج�اء ه�ذا الكت�اب لتلبي�ة احلاج�ة جلمع
خمتل�ف الدراس�ات والنظري�ات واألنس�اق
العالجي�ة ومراجعته�ا .ومن�ذ ميلاد ه�ذا العلم
التحلي�ل النفيس -أ ّدى التد ُّفق اهلائل لألبحاثوالتأ ُّملات والتنظير والتحلي�ل واخللاف إىل
اتَّس�اع نط�اق امل�دارس واحل�ركات الت�ي ترف�ع
كل منه�ا راي�ات حقائقها اخلاص�ة وتتَّخذ موق ًفا
عدائ ًّيا ممَّ�ا عداها .وإذا وضعنا يف االعتبار أن كل
تسجل نِسب النجاح
فروع س�يكولوجيا األعامق ّ
ونِس�ب الفش�ل عينه�ا تقري ًبا فس�يبدو الوقت يف
نظري مناس ًبا ملزيد من التسامح.
ويق�ول املؤ ّل�ف :مل تنج�ح مدرس�ة
سيكولوجية حتى اآلن عىل أساس النتائج التي
توصلت إليها ،يف التوصل إىل حدس مقنع متا ًما
ّ
لكل إنسان .ولن حيدث هذا أبدً ا عىل األرجح؛
وإذا ح�دث فس�يضعف احلاف�ز إىل مزي�د م�ن
البحث واالكتش�اف .ونتساءل يف الوقت عينه،
عَّم�اَّ إذا كان�ت النظري�ات والتقني�ات التحليلية
الت�ي تتبنَّاها خمتلف املدارس ختتل�ف ح ًّقا بقدر
ما نعتق�د من اختلاف رطاناهتا .وم�ن املفهوم

إصدارات حديثة
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أن حي�اول أعض�اء كل مدرس�ة س�يكولوجية
واتحّ اداهت�م املهني�ة الرتكي�ز على األصي�ل
والفري�د يف نظرياهت�م ومناهجه�م بالتأكيد عىل
مصطلحاهت�م اخلاصة .ولكن يب�دو يل أن هناك
كبريا من التداخل.
ً
قدرا ً
ويقدّ م ه�ذا الكتاب الذي احت�وى ثامنية
فص�ول ،لدارس عل�م النفس التحليلي واملح ِّلل
رشحا شاملاً للخالف الذي
أو املعالج
املتدربً ،
ِّ
نش�ب بين فروي�د ويون�ج ،ويع�رض األبحاث
األح�دث ع�ن ال�ذات .وجيمع خربة املدرس�تني
وتقنياهتما م ًع�ا ليق�دّ م إىل املعاجلين املامرسين
إرش�ادات عملية لتحسين تفاعله�م مع املرىض
الذين يعانون من جراح نرجسية.

السينما والفلسفة..

ماذا تقدّ م إحدامها لألخرى؟
الكاتب :داميان كوكس ومايكل ليفني.
ترمجة :نيفني عبدالرؤوف.
النارش :مؤسسة هنداوي – اململكة املتحدة.
الصفحات 354 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2020 - 1م.
ال ي�زال املج�ال ال�ذي جيمع بني الس�ينام
والفلس�فة جمالاً حدي ًثا نس�ب ًّيا .و ُيعدُّ هذا الكتاب
ثم�رة للجه�ود الرائ�د للفالس�فة واملن ّظري�ن
السينامئيني الذين ساعدوا عىل إرساء هذه املجال
التطور ويف سبيله لالزدهار.
مهم دائم
ّ
كمبحث ّ
وهي�دف ه�ذا الكت�اب ال�ذي ينقس�م
الق�راء بمجموعة
يف أربع�ة أج�زاء إىل تعري�ف ّ
متنوع�ة م�ن القضاي�ا الفلس�فية عبر عدس�ة
ّ
الس�ينام ،فضلاً عن قضاي�ا أخرى تتع ّلق بطبيعة

الس�ينام ذاهت�ا ،جام ًع�ا بذل�ك بين موضوعني
ال جيتمع�ان يف أغل�ب الكتب الص�ادرة حدي ًثا
والتي تتناول الفلس�فة والس�ينام .السينام وسيلة
عظيم�ة القيم�ة الستكش�اف موضوع�ات
فلس�فية ومناقش�تها ،لكنه�ا ال ختلو م�ن أوجه
ِ
�ع
اخلط�ر والقص�ور.
ُ
وإب�راز الط�رق التي َوس َ
السينام استخدامها إلضفاء حالة من الغموض
الفلسفي ،عرب االستعارات وغريها من الصور
البالغي�ة ،وذل�ك للتأثري يف املش�اعر أو مغازلة
ش�تى األهواء؛ هو ج�زء ذو أمهية من أي منهج
للتحليل السينامئي الفلسفي.

الشيخ علي املرهون ..رائ ٌد ووطن
إعداد :جعفر الشايب.
النارش :منتدى الثالثاء الثقايف – السعودية.
الصفحات 145 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 - 1م.
ضمن اهتاممه بإبراز الشخصيات الرائدة
يف املج�ال الثق�ايف واالجتامع�ي ،يتن�اول منتدى
الثالثاء جتربة العالمة الش�يخ عيل املرهون كأحد
رواد العم�ل الثق�ايف يف القطيف ،وإلق�اء الضوء
عىل جتربت�ه الثرية يف هذا املجال .فحركة الش�يخ
مهمة وجدي�دة يف االهتامم
املرهون فتح�ت آفا ًقا ّ
بالنرش ،وإصدار الكتب ،والتش�جيع عىل الكتابة
والتألي�ف ،يف وق�ت مبكّ�ر من تاري�خ القطيف،
كام أن�ه اقتحم خمتلف جماالت العمل االجتامعي،
وقدّ م فيها نامذج وجتارب جديدة تس�تحق التأ ُّمل
والدراسة.
م�ن هن�ا يمك�ن اعتب�اره رائ�دً ا اجتامع ًّيا
تلم�س حاجات جمتمعه ،وب�ادر يف تلبيتها بصور
ّ
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خمتلف�ة ،وم�ن بينه�ا مبادرت�ه يف تأس�يس مجعي�ة
خريي�ة يف القطي�ف ،واملطالب�ة بإنش�اء معه�د
للدراس�ات الدينية .لكل هذه األدوار واجلهود،
ط�رح املنتدى سيرة املرحوم املره�ون يف إحدى
ندواته يف موسمه الثقايف العارش وذلك بعد وفاته
مبارشة عام 1433هـ ،تناولت إطاللة عىل حياته
وعرصه وجتربته الثقافية واالجتامعية.
يذكر أن الكتاب من إعداد جعفر الشايب
مؤس�س منت�دى الثالث�اء الثق�ايف ،وق�د احتوى
ّ
الورق�ة الرئيس�ة للكات�ب عبداإلل�ه الت�ارويت،
أعقبته�ا مجيع املداخالت الت�ي ُألقيت يف الندوة،
إضاف�ة لتضمينه مقاالت خمتارة منش�ورة مس�ب ًقا
حول الشيخ املرهون.

الصالة ..جممع الكمال
الكاتب :فوزي آل سيف.
النارش :دار أطياف للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 90 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2020 - 1م.
بني ي�دي القارئ هل�ذا الكت�اب عدد من
املواضي�ع الت�ي ترتب�ط بفريض�ة الصلاة ،وهي
عنوان الدين وعمود خيمته ،لتس�اهم يف التذكري
ولتش�جع على االلتزام هبا يف
بالصالة ومعانيها،
ّ
بي�وت اهلل يف أول أوقاهت�ا يف مجاع�ة ،ويف الوقت
نفس�ه لتساعد من يتهاوى أمام رضبات الشيطان
عىل النهوض واس�تعادة موقعه كمحب هلل تعاىل،
اك َن ْع ُب�دُ َوإِ َّي َ
يق�ف بني يدي�ه خماط ًبا إي�اه بـ{إِ َّي َ
اك
ني}.
ن َْست َِع ُ
وس�يجد الق�ارئ للكت�اب ش�ي ًئا م�ن
البح�ث التارخيي عن ترشيع الصلاة يف الرشائع
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السماوية ويف تاريخ اإلسلام ،كام أن فيها بعض
البحث األخالق�ي للتحذير م�ن مظاهر التهاون
هبذه العبادة العالي�ة ،ومل ُيغفل احلديث عن فائدة
الصالة يف هذا العرص.

تاريخ هجر..

بحث تاريخ ملدينة هجر الدارسة وقراها
الكاتب :حسني حسن مكي آل سلهام
النارش :دار أطياف للنرش والتوزيع  -القطيف
الصفحات 425 :من القطع الكبري
سنة النرش :ط2020 - 1م
يشير الكات�ب يف مس�تهل كتاب�ه إىل أن
ع�دم الوض�وح يف معرفة موقع مدين�ة هجر عند
الباحثين هو م�ا أثار في�ه روح البحث عن موقع
مدين�ة هج�ر وقراه�ا وقصباهت�ا ورجاهل�ا ،وبدأ
رحل�ة البحث بني كتب التاريخ ع�ن تلك املدينة
الدارس�ة .ويق�ول س�لهام :خالل بحث�ي تبينَّ يل
كبيرا يف حتدي�د موق�ع مدين�ة
أن هن�اك اختال ًف�ا
ً
ملؤرخ�ي م�ا قب�ل احلك�م العثامين
هج�ر بالنس�بة ّ
للساحل الرشقي للجزيرة العربية (ساحل هجر)
مؤرخي ما بع�د احلكم العثامين،
واختالفهم م�ع ّ
حيث كان القرن العارش اهلجري بداية االحتالل
العثماين الرتك�ي للمنطقة وإنش�اء آيلة األحس�اء
ضمت يف إدارهت�ا قرى الس�احل الرشقي،
الت�ي ّ
التي عرفت بقرى هجر التارخيية.
توزعت يف
يذك�ر أن صفح�ات الكت�اب َّ
س�بعة فص�ول ،أما ع�ن الق�رى التي ركّ�ز عليها
الكت�اب فه�ي( :حصن املش� ّقر بالزارة ،مس�جد
جواثا بالقطيف ،حصن الصفا ،هنر ملحم).

إصدارات حديثة
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املباحث الفقهية..
صالة اجلمعة والنوافل

الكاتب :عادل هاشم.
الفياض.
ً
تقريرا ألبحاث :الشيخ حممد إسحاق ّ
النارش :دار املحجة البيضاء – بريوت.
الصفحات 408 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
تقري�را ألبح�اث املرجع
حي�وي الكت�اب
ً
الدين�ي الش�يخ حممد إس�حاق الف ّي�اض ،ويضم
بين ط ّياته مبحثني فقهيين ،ومها :صالة اجلمعة،
وصالة النوافل.
مقرره�ا :إن م�ن حس�نات ه�ذه
يق�ول ّ
وخصوص�ا صلاة النواف�ل -أهن�ااألبح�اث
ً
مهم�ة يف عملية
كان�ت حم ّط�ة لتطبيق�ات أصولية ّ
االستنباط ،وممارسة ح ّية لعملية صناعة الفتوى،
كما يف مجلة م�ن األبح�اث ،كاإلطلاق والتقييد
والتعارض واجلمع العريف وغريها.
إضاف�ة إىل مجل�ة م�ن تعليقاتن�ا الروائي�ة
ووضحت
والرجالية والفقيهة التي متّمت املطلب ّ
الصورة العملية للبحث.

القيمة املعرفية للشك
الكاتب :السيد مرتىض احلسيني الشريازي.
النارش :مؤسسة التقى الثقافية  -العراق.
الصفحات 260 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 - 1م.
حمور البحث يف هذا الكتاب هو (الشك)
ال�ذي يعدّ م�ن أهم البح�وث من حيث دراس�ة
وس�يتضمن الكتاب البحث
م�دى قيمته معرف ًّيا،
ّ

لإلجابة عن عدة أسئلة أساسية منها:
هل يمكن الوصول بالشك إىل احلقائق؟
والتطور؟
وهل هو سبيل إىل التقدّ م
ّ
وما هي دعائمه وأركانه وأسبابه ونتائجه
وأرضاره؟
الس� ُبل الت�ي متكّن
وم�ا ه�ي احلل�ول أو ُّ
البرش من التغ ُّلب عىل ظاهرة التشكيك؟
كما يق�ع البح�ث يف االجت�اه املقاب�ل عن
(اليقني) ودعائمه وعن الطرق املوصلة إليه.
ومرجعي�ة البح�ث يف ه�ذا الكت�اب عىل
مستويات ثالثة:
املس�توى األول :مس�توى النقل واآليات
والرواي�ات الرشيف�ة؛ حيث املخاط�ب فيه أولاً :
املس�لم املذع�ن ب�اهلل تعاىل وبما جاء به الرس�ول
وأه�ل بيته (عليهم أفضل الصالة والسلام) من
عنده سبحانه .وغري املسلم ثان ًيا؛ باعتبار أنه جيدر
يتع�رف عىل النظرية اإلسلامية يف الش�ك
ب�ه أن ّ
واملعرفة كخيار من اخليارات املعرفية.
املستوى الثاين :مستوى العقل.
املستوى الثالث :مستوى العلم.
موجه أولاً لغري املس�لم،
واخلط�اب فيهام َّ
أيضا بل هو
وثان ًيا :للمس�لم ،فإنه نافع للمؤم�ن ً
أس�ايس ل�ه ،حيث ثب�ت يف بحوث عل�م الكالم
والفلس�فة أن (العل�م والعقل والدي�ن) متطابقة
يف جوهرها بل متوافقة مطل ًقا بحس�ب وجوداهتا
الثبوتية.
وحمور البحث :هو عدد من اآليات القرآنية
الكريم�ة ،ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :ألمَ َيأتهِ ِم َن َب ُأ ا َّلذي َن ِمن
ٍ
ِ
صح ِ
ب
هيم َو َأ ٰ
َقبل ِهم َقو ِم نوحٍ َوعاد َو َثمو َد َو َقو ِم إِ ٰبر َ
ِ ِ
َتهم ُر ُس� ُل ُهم بِال َب ِّين ِٰت َفام َ
كان اهللُ
َمد َي َن َوا ُملؤتَفكٰت َأت ُ
ظلمهم و ٰل ِكن كانوا َأن ُفسهم ي ِ
ِ ِ
ظل َ
مون﴾.
َ ُ َ
ل َي َ ُ َ

إصدارات حديثة

كما س�يتمحور البح�ث ح�ول كلمتين
مفتاحيتين ألمري املؤمنين مالسلا هيلع ،أحدامها قوله
ين َعَل�ىَ َأ ْر َب� ِع
(علي�ه الصلاة والسلام)« :ا ْل َي ِق ُ
بَ ،عَل�ىَ َتبِص�رِ ِة ا ْل ِف ْطن ِ
ُش� َع ٍ
َ�ةَ ،وت َْأ ِو ِ
ي�ل الحِْ ك َْم ِة،
ْ َ
ومو ِع َظ ِ
�ة ا ْل ِعْب�رْ َ ِةَ ،و ُس�ن َِّة الأْ َ َّولِ َ
َ َْ
ينَ ،ف َم� ْن َأ ْبَص�رَ َ
ِ
ِ
َ�أ َّو َل الحْ ك َْم َةَ ،و َم ْن ت َ
ا ْل ِف ْطنَ� َة ت َ
ف
َ�أ َّو َل الحْ ك َْم َة َع َر َ
ف
ف ُسنَّ ِةَ ،و َم ْن َع َر َ
ف ا ْل ِعبرْ َ َة َع َر َ
ا ْل ِعبرْ َ ةََ ،و َم ْن َع َر َ
السن َِّة َفك ََأنَّماَ َع َ
ني».
اش فيِ الأْ َ َّولِ َ
ُ
ومعضلة البحث :هي أن الش�ك نوع من
اجلهل ،فإنه ضد العلم فهو نقص ،حيث إن العلم
هو الكامل ،كام أن اآليات والروايات تذ ُّم الش�ك
والتش�كيك وترفضه ،ولكن وم�ع ذلك نجد أن
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والتطور وكرس اجلمود
الشك يقع طري ًقا للمعرفة
ّ
والركود (كام قالوا) فكيف التوفيق؟!
والغاي�ة م�ن البح�ث :تأس�يس األص�ل
األويل العام يف (الشك) يف حدِّ ذاته وعدم حجيته
أو طريقيت�ه أو مطلوبيته بام هو هو ،والبحث عن
بواعث�ه وأس�بابه ودعائم�ه وأرضاره وخماط�ره،
وسبل التعامل معه واحللول الناجعة له ،وعن أن
والتط�ور إذا كان
الش�ك إنام يق�ع طري ًقا للمعرفة
ّ
ش�كًّا منهج ًّي�ا ويف إطار ضوابط عدي�دة تذكر يف
الكت�اب ،فذلك هو االس�تثناء من األصل العام،
وأن اليقني باحلقائق هو (املطلوب بالذات) ،وأن
دعائمه هي املرتكزات األساسية املوصلة إليه.

�تَ�ْ ز َ �ة
����ع ����ي�
B

{� � � � � � � � � �}.

صدق الله العلي العظيم

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

مجل�ة الكلم�ة بأح�ر التع�ازي وصادق المواس�اة إل�ى علماء األم�ة ومفكريها
ومثقفيها ،وإلى عائلة الفقيد الكبير الش�يخ محمد علي التسخيري -رحمه ال َّله

تعالى -عضو الهيئة االستشارية في مجلة الكلمة ،الذي رحل عن دنيانا بتاريخ
 28ذي الحجة 1441هـ.

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

فسيح جناته ،ويلهمنا جميع ًا الصبر والسلوان.
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