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قواعد النشر

تكفلت جملة البصائر منذ انطالقتها أن تكون معربة عن الفكر
اإلسالمي األصيل ،بعيدًا عن تعقيدات اللغة وغموض املفاهيم ،مع احتفاظها
بعمق املضمون ورصانة املحتوى...
من هنا ترحب املجلة بالدراسات والبحوث اإلسالمية اليت تسهم يف
نشر الوعي الديين والثقايف الفكري ..وذلك وفقًا للقواعد والشروط التالية:
 -1أن تكون الدراسات أصيلة مل يسبق نشرها .وتعاجل القضايا بأسلوب
رصني ،وتلتزم قواعد البحث العلمي بتوثيق املصادر واستيفاء بياناهتا.
 -2ختضع الدراسات ملراجعة إدارة التحرير ،كما إهنا ال تعاد ،سواء نشرت أم
مل تنشر ،وال تلتزم املجلة بإبداء أسباب عدم النشر.
 -3ترتب الدراسات واألحباث عند النشر وفق اعتبارات فنية.
 -4يرجى أن ترفق الدراسات واالحباث املقدمة للمجلة ،مبوجز تعريفي
بالكاتب.
 -5للمجلة حق نشر الدراسات واألحباث جمتمعة أو مستقلة .بلغتها األصلية
أو مترمجة إىل لغة أخرى.
 -6تستقبل املجلة الدراسات واألحباث يف خمتلف أبواهبا ،كما ترحب مبراجعة
الكتب ،وتغطية الندوات ،ومناقشة األفكار املنشورة يف املجلة.
املقاالت والدراسات اليت تنشرها البصائر ال تعبّر بالضرورة عن آراء املركز أو املجلة

سعر العــدد
 ,لبنان  3000ل .ل
 ,سوريا  60ل .س
 ,األردن دينار ونصف
 ,مصر  5جنيهات
 ,الكويت دينار ونصف.
 ,السعودية  15ريا ًال
 ,البحرين دينار ونصف
 ,اإلمارات العربية  15درمهًا
 ,عمان ريال ونصف
 ,قطر  15ريا ًال

 ,العراق  1000دينار
 ,إيران  10000ريال
 ,اليمن  170ريال
 ,السودان  70دينار
 ,ليبيا دينار ونصف
 ,تونس دينار ونصف
 ,املغرب  20درمهًا
 ,موريتانيا  150أوقية
 ,اجلزائر  20دينارًا
 ,فرنسا  30فرنكًا

 ,بريطانيا جنيهان ونصف
 ,سويسرا  10فرنكات
 ,أملانيا  10ماركات
 ,إيطاليا  50000لرية
 ,هولندا  10فلورن
 ,كندا  5دوالرات
 ,أمريكا  5دوالرات
 ,أوستراليا  6دوالرات
 ,الدول األوربية واألمريكية
واإلفريقية األخرى  5دوالرات

التوزيع

التوزيع خارج لبنان :الفالح للنشر والتوزيع
لبنان ـ بريوت ص.ب 113/6159
فاكس961-1-85667 :

جملة إسالمية فكرية

يصدرها مركز الـدراســـات والبــحوث
اإلسالمية يف حوزة اإلمام القائم العلمية

اهليئة االستشارية

* األستاذ حسن العطار (الكويت)
* الشيخ زكريا داوود (السعودية)
* الشيخ صاحب الصادق (العراق)
* الشيخ حممد العليوات (السعودية)
رئيس التحرير
* السيد جعفر العلوي (السعودية)
مدير التحرير

* الشيخ حممد زين الدين (السعودية)
هيئة التحرير
* الشيخ حسن البلوشي (الكويت)
* الشيخ عمار املنصور (السعودية)
* السيد حممود املوسوي (البحرين)
* الشيخ معتصم سيد أمحد (السودان)
* الشيخ ناجي أمحد زواد (السعودية)
للتواصل
* لبنان -بريوت  -احلمراء ،ص.ب.6159/113 :

*P.O.Box 113/6159 Hamra -Beirut-Lebanon
*www: albasaer.org
*E-mail: albasaer@gawab.com
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من املحرر
إن احلضور الفعلي للقيادة الدينية العليا يف وسط األمة ،يسهم وبشكل كبري يف تفعيل
الواقع املجتمعي ،لريسم قواعد النهوض والتمكني احلضاري لألمة اإلسالمية ،ففي مبادرة -تكاد
تكون -هي األوىل من نوعها ،شارك مساحة املرجع الديين السيد حممد تقي املدرسي ،يف
مفتتحا
مؤمتر قادة األديان واملذاهب ،ملحاربة العبودية والرق الصور احلديثة منه ،يف الفاتيكانً .
املؤمتر بدعوة صادقة وجادة للتمحور حول منهجية نيب الرمحة وأهل بيته «حيث االرتباط هبم
ميثل التحرر احلقيقي من األغالل والعبودية» .وحول الكلمة اليت َّقدمها مساحته -واليت القت
صدى واسعًا على مستوى املؤمتر واإلعالم الغريب -نقرأ رؤي ًة حتليليةً ،مقدمة من الباحث
الشيخ حممد سعيد املخزومي .كما إننا والقارئ الكرمي ،خنتتم احلوار -الذي بدأناه مع مساحة
املرجع املدرسي يف العدد السابق ،ويف قسمه الثاين واألخري ،-حول( :املذهب القيمي يف التشريع
وأبعاد تطوير مناهج االستنباط) ،ليتناول احلديث حول املصادر األساسية يف عملية االستنباط
ليقرأ رؤية املرجع املدرسي فيها .كما يقرأ عالقة العقل بالدين ودوره يف عملية االستنباط.
أما يف مفتتح العدد ،فيقرأ لنا الزميل الباحث املوسوي ،الطريقة الفضلى للسلوك
األخالقي يف التعامل مع التراث الديين ،خمتت ًما بتنبيهات وحقائق «من شأهنا أن تنفع البعد
العلمي بشأن التراث وأمانة املحافظة عليه» .كما تنوعت موضوعات (من بصائر الوحي)
بدراسات جادة ،تقرأ -األوىل -مناهج اإلصالح والتنظري القرآين ،للباحث الشيخ عبدالغين
عباس ،وعن «حاجة األمة ألخذ الِعرب من التاريخ وفق التصور القرآين ملنهجية االعتبار»،
دراسة ثانية من أحباث الشيخ اجلمري البحراين ،وأخ ًريا ُيختتم الباب برؤية قرآنية يف نظام
القيم واحلقوق ملكانة األبوين ،مقدمة من الباحث الزميل رئيس التحرير .ويف قضايانا اإلسالمية
والفكرية ،نقرأ للربوفسور غليف ،دراسة حول البحوث الغربية يف تاريخ التشيع املبكر ،وأخرى
يف دراس ٍة لعلم أصول الفقه اإلمامي وتطوره خالل القرون الثالثة املاضية ،للدكتور الزميل
الشيخ البلوشي ،أما شيخنا املعتصم فيواصل ما حبثه حول (اهلرمنيوطيقا) ليقرأ إشكالية
النص بني التراث واحلاضر .كما نقرأ (مسارات املواطنة واحلقوق املهدورة) للزميل الباحث
الشيخ الزواد .وخنتتم العدد بدراستني نقديتني ،األوىل يف مسار النقد والتطوير للمؤسسة
الدينية ،للزميل الباحث املوسوي ،وأخرى للدكتور القزويين ومالحظاته على كتاب يقرأ الشيعة
يف السعودية -حبسب زعم كاتبه -من خالل تيارات دينية تسعى لتسييس املذهب الشيعي.
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مفـتــتــح

حنو آداب يف التعامل مع التراث الديين
السيد حممود املوسوي*

بني دعاوى حفظ التراث وإحيائه ،ودعاوى تنقية التراث وهتذيبه ،تربز إشكالية يف
التعامل مع التراث الديين ،وهي احلساسية املفرطة يف مناقشة التراث أو احلساسية املفرطة
حول قبول التراث وحفظه ،واإلبقاء عليه ،والكالم ليس يف البعد املنهجي يف التعامل مع
التراث الديين ،وإمنا الكالم يف السلوك األخالقي يف التعامل مع التراث ،ألن األبعاد املنهجية
تناقش سبيل التعامل يف داخل املوضوع ،والبعد السلوكي هو سبيل وآداب التعامل مع
املوضوع .وبعبارة أخرى :حنن حباجة إىل البحث عن سلوك أدائي يف التعامل مع مادة
التراث الديين ،وهو ما ميكن أن يؤسس إلجياد منهج أخالقي من شأنه أن ينفع البعد
العلمي بشأن التراث وأمانة املحافظة عليه.
فكما أن للتعامل مع كل موضوع جعل له الشرع آدابًا ،كأداب املساجد وآداب الزيارة
وآداب الطعام وآداب السفر وآداب زيارة املريض وآداب تالوة القرآن وآداب للدعاء ،فيمكن
أن تنشأ آداب للتعامل مع التراث الديين ،فأمهيتة ال تقل عن الكثري من املواضيع اليت أصبح
هلا آداب للتعامل ،فالتراث يف جهة من جهاته يعد مصدرًا للمعرفة الدينية بصورة مباشرة
تارة ،عرب الروايات ،وبصورة غري مباشرة تارة أخرى ،عرب النصوص األعم.
واملقصود بالتراث الديين هو املادة الوثائقية املتوفرة اليت ورثناها عرب األجيال ،وهي
دينيا ،سواء كانت حتتوي على نصوص روائية أو أدعية أو
اليت حتمل بني طياهتا منتجًا ًّ
* عامل دين ،باحث ،أسرة التحرير  -مملكة البحرين.

aaa
aaa
7
aaa

مفـتــتــح

أحداث تارخيية ،أو آراء علمية.
واآلداب يف التعامل مع التراث ال نعين هبا منهج قراءة النصوص حبال ،وإمنا هو
التعامل مع هذه املادة الوثائقية ،مما يسهم يف رفد املعرفة ،وعدم خبس اجلهود العلمية
السابقة حقها.

التراث بني احلفظ واالتالف

بالنظر إىل التراث الديين ،فإننا جند أن التعاليم الدينية دعت إىل كتابة العلم واملعرفة
عرب احلفظ يف الذاكرة أو احلفظ يف الكتب ،وقد روي عن رسول اهلل « :Cمن حفظ
من أميت أربعني حديثًا بعثه اهلل يوم القيامة عاملًا فقيهًا»((( .وورد عنه  Cبشأن الكتابة،
قوله « :قيدوا العلم بالكتابة» ،وعن اإلمام الصادق « :Fاحتفظوا بكتبكم فإنكم سوف
حتتاجون إليها»(((.
وتأرخييا فقد مرت عصور اإلسالم األوىل ،منذ النيب  Cوإىل عصر اإلمامة بغيبة
ًّ
اإلمام املهدي املنتظر  ،Uباهتمام بالغ لتدوين املعرفة ،اهتم األئمة  Dوأصحاهبم
بالتدوين ،وقد أُلفت الكثري من الكتب لتكون وثائق ميكن االستفادة منها عرب األجيال،
«وقد عمد بعض املحققني بعد تتبع طويل يف كتب الرجال إىل ضبط ( )1695كتابًا صنّف»
يف عهد األئمة املعصومني  ،Dهذا غري ما سقط عن الذاكرة املد ّونة ،بسبب اإلمهال أو
حوادث التاريخ ،اليت نالت من الكتب والوثائق وقامت بإحراقها أو رميها يف األهنر للتخلص
منها ،فقد تلف العديد من الكتب ،اليت وصلت لنا عناوينها دون متنها ،والكثري منها اندثر
عنوانًا ومتنًا.
وكان من أسباب تلف التراث الديين منع تدوين احلديث وحرقه يف العهد اإلسالمي
األول من قبل بعض الصحابة ،مث أصبح االعتماد على احلافظة اليت من شأهنا أن حتدث
تغريات يف النصوص عند نقلها من جيل إىل جيل ،كما جاءت اإلرادة السياسية للحكام يف
حتريف الوقائع التارخيية مبساندة املؤرخني املأجورين.

التراث مادة للبحث واملعرفة

املادة األساس بعد طول عهد بالعهد األول من زمن النص وما تاله ،هي الوثيقة
التارخيية اليت حتمل بني طياهتا روايات أو وقائع تارخيية ،وعند االفتقار إليها تصبح عملية
البحث أكثر صعوبة ،ولذا فإننا جند أن جهودًا قد بذلت من قبل علماء كبار يف التدوين
واجلمع والتصنيف للمادة العلمية بغض النظر عن اإلميان بصحتها ،ومدى وثوقها لدى
((( حبار األنوار :ج ،2ص.153
((( الكايف ،ج ،1ص .4
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ينيدلا ثارتلا عم لماعتلا يف بادآ وحن

املصنف ،كي يتسنّى للباحثني التعامل مع املادة الوثائقية حبسب املنهجية اليت يروهنا ،وكانت
تلك األعمال جهودًا علمية عظيمة ص ّبت يف صاحل املعرفة الدينية.
فمنها الكتب األربعة :الكايف للكليين ،ومن ال حيضره الفقيه للشيخ الصدوق ،والتهذيب،
واالستبصار ،معًا للشيخ الطوسي .وهذه الكتب هي من أوثق ما نقل ،والسبب يف ذلك يعود
إىل املنهجية اليت اتبعها مصنفوها من حت ّري الدقة واالعتبارية لتكون صاحلة لالستدالل
العلمي ،وجاءت كذلك كتب األدعية والزيارات ،مجعًا وترتيبًا ،مثل «كتاب الدعاء للكليين،
وكامل الزيارات البن قولويه ،كتاب الدعاء واملزار للشيخ الصدوق ،كتاب املزار للشيخ املفيد،
مصباح املتهجد للشيخ الطوسي ،وروضة الواعظني للكراجكي»(((.
وقد «قال الشيخ احلر العاملي مؤلف (وسائل الشيعة) ،بعد ذكره ألمساء عدد
كبري من الكتب املعتمدة اليت نقل عنها احلديث بالواسطة عن الصدوق والشيخ الطوسي،
وغريهم من مشايخ احلديث دون أن تصل إليه ،قال :وأما ما نقلوه عنه -ومل يص ّرحوا
جدا ،مذكور يف كتب الرجال ،يزيد على ستة آالف وستمائة كتاب على
بامسه -فكثري ًّ
ما ضبطناه»((( .وكذا كتب األخالق وكتب التفسري ،واستمرت العملية التدوينية حبسب
منهجية كل مصنف ،فجاءت موسوعة وسائل الشيعة يف الفقه ،للحر العاملي (املتوىف
1104هـ) ،وكانت مثال اجلمع والتوثيق موسوعة حبار األنوار ،وهي «من تأليف حممد
باقر املجلسي ،ومل يؤلف مثله يف سعته ومشوله ،حيث يقع يف ( )110أجزاء حسب
الطباعات احلديثة ،ويشتمل على معارف دينية متنوعة تشمل العائد ،التاريخ ،معرفة العامل،
األخالق والفقه.
هاما يف بقاء
ويعد هذا األثر دائرة معارف للتراث الروائي الشيعي ،وقد لعب دورًا ًّ
األحاديث وحفظها من االندثار»(((.
بعد هذه اجلهود العظيمة ،أصبح لدى الباحثني مادة زاخرة إلنضاج البحوث واإلبداع
يف ميادين املعرفة ،وسرب غور املتون لكشف املجاهيل.

نظريات إتالف التراث

بعد ما تع ّرض له التراث الديين الزاخر من إتالف متع ّمد نتيجة عداء مستحكم من قبل
الفاعلني ،وما تسبب فيه ذلك من اندثار الكثري من الكتب العلمية ،واليت منها على سبيل
املثال كتاب (مدينة العلم) للشيخ الصدوق ،والذي يع ّد من ناحية احلجم ضعف كتابه (من
ال حيضره الفقيه) ،إلاَّ أنه مل ُير له أثر ،فبعد تلك احلقبة املأساوية ،ميكننا أن نقول :إن
((( دروس يف نصوص احلديث ،مهدي املهريزي ،ص .108
((( دروس يف نصوص احلديث وهنج البالغة ،مهدي املهريزي ،ص  ،66عن وسائل الشيعة.165 /20 :
((( دروس يف نصوص احلديث ،مهدي املهريزي ،ص.122

aaa
aaa
9
aaa

مفـتــتــح

الدعاوى اليت انطلقت من الداخل الشيعي حتت مس ّمى تنقية التراث من الشوائب ،وهتذيبه
من الدخيل ،وتصحيحه من اإلعوجاج ،هي عمليات مشاهبة لفعل اإلتالف ولكن عرب
تنظريات ومربرات حتمل الشكل املعريف ،إلاَّ أن مؤداها هو ذاته الذي انتهت إليه عمليات
إتالف التراث الديين.
هنالك اختالف بني تبين رؤية أو منهج يف التعامل مع التراث ،لقبول ورد مادة منه،
لصياغة رأي أو رؤية ما ،وبني املطالبة حبذف وإلغاء مادة تراثية أو روائية ،والعبارات اليت
أطلقها البعض مل تكن الئقة باملقام ،وهي تؤدي مؤدى اإلتالف واقعًا ،كعبارات التطهري،
والتنقية ،مث إن األسباب اليت هي وراء تلك العمليات جاءت متنوعة ،فمنها ما هو معريف
اجتهادي من خالل اإلميان بتكذيب املرويات ،أو من خالل االستحسان العقلي الذي ال
حسية ،وبعضها جاء الواقع مربرًا للحذف ،كضرورة
يستوعب املادة وال يقبلها وفقًا ملقاييس ّ
التعايش بني املسلمني ،وجتاوز ما يثري املسلمني حبسب تعبرياهتم ،وما إىل ذلك من أسباب
واهية ال تعطي ألي أحد احلق يف إتالف وحذف التراث املعريف.
هنالك حالة من اخللط بني احلديث عن منهج معرفة التراث وتصحيح ما ميكن أن
يكون قاب ًال لالستدالل عند الباحث ،وبني احلديث عن السلوك واآلداب يف التعامل مع عموم
ذلك التراث أو حىت مع التراث غري املقبول لدى الباحث ،فاملنحى األول يصب يف اجتاه
حجية األخبار واعتماد املرويات يف تشكيل وبلورة احلكم أو الرؤية ،والثاين يصب يف عموم
املحافظة على املادة التراثية اليت هي مادة البحث ،سواء اعتقد بصحتها أو اعتقد باحتوائها
على الغث والسمني ،ومن ذلك اخللط فقد محل البعض الكالم يف املنهج على التعامل مع
التراث ،فظن أن رفضه لرواية يعين بالضرورة ضرورة حذفها وتغييبها.

التراث كحق من حقوق الباحثني

ميكن للباحث أن يبدي وجهة نظره حيال مادة تراثية ما ،وله كامل احلرية يف البحث
والتنقيب وإعالن الرأي ،إلاَّ أنه ليس من حقه املطالبة بإتالف تراث ما ،وهو املادة البحثية
اخلام ،ولو كان ذلك حتت ذريعة الضعف الذي ال يعتمد عليه يف بناء رأي ،أو األسطورة
املش ّوهة ،وما إىل ذلك ،ألن املادة التراثية هي حق عام للباحثني والعلماء ،والعملية االجتهادية
يف البحث يف التراث مستمرة ،وميكنها أن تتط ّور ،وهذا التط ّور قد خيلق مغايرة يف النتائج،
كما حصل تبدل الرؤية يف املدرسة القمية ونظرهتا ملفهوم الغلو.

تراث الربقي امله ّدد

لقد ح ّدثنا التاريخ عن إشكالية كانت سائدة يف األجواء العلمية يف قم املق ّدسة يف القرن
الثالث اهلجري ،فلقد كان القميون متشددون يف شأن الرواية عن النيب  Cوأهل بيته
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 ،Dحىت إهنم اصطدموا بالراوي الكبري أمحد بن حممد بن خالد الربقي الذي كان حسب
منهجيته ينقل خمتلف الروايات ،فلم يقتصر على الرواية عن الثقات بل تعداها وأكثر من
الرواية عن الضعفاء أو املجهولني وكذا املراسيل ،وقد قال عنه الشيخ الطوسي بأنه يروي
عن الضعفاء ويعتمد املراسيل ،إلاَّ أن كتب الرجال ص ّرحت بوثاقته يف نفسه ،فلم يكن
اجلو العلمي السائد يف قم املق ّدسة آنذاك يستوعب مشروع الربقي« ،وهلذا السبب اصطدم
حمدثوا قم ،وعلى رأسهم أمحد بن حممد بن عيسى األشعري ،وكان مبثابة الشخصية
األوىل يف قم ورئيسها غري املنازع ،حيث وجدوا أمحد بن حممد الربقي ينقل عن الضعفاء
ويروي أحاديث بال سند (مرسلة) ،فلم يسمحوا له بالبقاء يف قم ،وقام أمحد بن حممد بن
عيسى بإخراجه.
إلاَّ أن أمحد بن حممد بن عيسى والقميني ما لبثوا أن التفتوا إىل اخلطأ الذي وقعوا
فيه يف حق أمحد الربقي ،ورأوا أهنم عثروا وزلّوا يف قرارهم ذلك ،إذ إن الربقي كان ثروة
علمية ال تع ّوض ،فقد روى يف فروع احلالل واحلرام واألحكام الشرعية قرابة مثامنائة
وثالثني رواية.
هذا إضافة إىل رواياته يف أصول العقائد ،وروى النص على األئمة االثين عشر ..D
بعدما انتبه القميون إىل ذلك ،وعرفوا أي خسارة اكتسبوها((( ،قام رئيس قم وشخصيتها
األول أمحد بن حممد بن عيسى ،ومعه مجاعة من أهلها باالعتذار إىل أمحد الربقي،
وطلبوا منه العودة إىل قم ،وممارسة نشاطاته الفكرية والعلمية يف أجوائها»((( ،وبعد وفاة
الربقي شاهد الناس أمحد بن حممد خيرج حاسر الرأس حايف القدمني يشّيع الربقي وهو
جيهش بالبكاء.
حادثة الربقي هذه هي يف صميم اإلشكالية اليت حنن بصددها ،حيث إنه مل جيابه
برأي خمالف وحسب ،بل بقرار إداري ُيقصيه من ساحة الفكر ومنع مشروعه التراثي
الذي يعمل على إجنازه ،وهذا يعد خسارة جسيمة للباحثني والعلماء ،خصوصًا إذا عرفنا
أن النجاشي والطوسي يف رجاهلم ذكروا للربقي ( )96كتابًا يف خمتلف املعارف الدينية،
وقد كانت نتيجة تقريبه من جديد واالحتفاء به ،أن استفاد العلماء من بعده من تصنيفاته
كالشيخ الصدوق «من كتابه املحاسن ،ما منه ألف كتاب ثواب األعمال ،وعقاب األعمال،
وكتاب العلل.(((»..
ومن هنا نلفت النظر إىل أن الدعوات املعاصرة يف تنقية التراث وهتذيبه بقرار
سياسي ،أو املطالبة بقرار مجعي من قبل املراجع الدينية ،ملنع بعض الكتب أو حذف
((( واألصح :أي خسارة خسروها.
((( رجال حول الرسول  Cوأهل بيته  ،Dج ،2ص .168
((( املصدر ،ص.170
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بعض التراث من بعض الكتب ،العتبارات اجتهادية أو سياسية حمدودة بنظر شخص أو
حزب وآخذة يف اعتبارها احلال الراهن الذي تعيشه وحسب ،هذا التأثري الزمين أو النظرة
املحدودة هي خطرية يف الغاية اليت سوف تؤدي إليها من منع التراث وحرمان امليدان العلمي
والبحثي من التنقيب واحلفر فيه.
وما يفهم من الروايات الداعية إىل طرح بعض احلديث ملخالفته الكتاب والثابت من
السنة أو الضرب به عرض احلائط أو تركه أو عدم األخذ به ،حبسب اختالف تعابري
الروايات ،أهنا تنظر ملدى احلجية ملا يصل إليه اجتهاد الشخص ،فينبغي ألاَّ يأخذ مبضموهنا
ملخالفته األصل الديين ،وهذه النتيجة يف اخلالفة من عدمها هي أمر اجتهادي يف الكثري
منها كما هو معلوم ،فيأيت الكالم هنا أيضًا بأن اإلشكالية يف احلذف واإللغاء ويف القرارات
اإلدارية للتصفية.

التراث الديين بني التواضع والغرور العلمي

ميكننا أن نضع بعض النقاط اليت تنفع يف سياق بلورة رؤية يف آداب التعامل مع التراث
الديين ،ومنها االبتعاد عن الغرور العلمي ،فإن الباحث ال ميكنه أن ي ّدعي الوصول إىل كمال
املعرفة اليت ال تقبل اخلطأ ،فيبقى أن لدى كل شخص -ما عدى املعصوم -مساحات من
اجلهل حباجة إىل ملء ،وبالتايل فيمكن من خالل عملية البحث أن تتغري أوجه النظر أو
تتكامل الرؤى ،ومن الغرور أن يعتقد اإلنسان أن ما وصل إليه هو القمة الذي ال يقبل أن
يأيت ما يعلو عليه.
إن «غرور العلم كان وراء الكثري من جهاالت البشرية عرب التاريخ ،وحسبما ذكره
إمام احلكماء أمرياملؤمنني َ « :Fم ْن َّاد َعى ِم ْن ا ْل ِعْل ِم َغاَيُت ُهَ ،ف َق ْد أَ ْظ َه َر ِم ْن َج ْهلِ ِه ِن َهايُت ُه».
«غاَيُة ا ْل َعق ِل االعِت َر ُ
اف ِبا َ
جل ْه ِل»(((.
وقال َ :C
ومن هنا ندعو إىل التن ّبه إىل عدة حقائق يف هذا املجال:
أ -حيتاج الباحث إىل التواضع أمام التراث الديين ،فينهل منه حبسب ما وصل إليه
من معرفة ،ويترك الباقي إىل ميادين البحث األخرى لتنهل منه ،فاحلكم النهائي على تراث
ما والسعي حلذفه يعد من الغرور العلمي بالنتائج اليت وصل إليها ،وهذا إمنا هو دليل جهل
كما أشار إىل ذلك أمري املؤمنني .F
خفيا عند البعض أنه يدعو لتنقية التراث الروائي،
ومن الغرور العلمي الذي قد يكون ًّ
ويضع العقبة أن الرواية قد تكون صدرت عن املعصوم (تقية) فيطالب مبزنيد من الضوابط
ولكن يصر على الغرض نفسه ،والغرابة هنا أنه حيتمل الصدور عن التقية فقط ،وال حيتمل
أن الرواية قد صدرت وجاءت مبا ال يقبله عقله أو مبا مل يصل إليه استيعابه بعد!!
((( بينات من فقه القرآن (سورة النور) ،ص.87 :
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فهذه املالحظة من تأثريات الغرور العلمي لدى بعض الباحثني املطالبني بتنقية التراث
الديين.
ب -مهما بلغ الباحث من معرفة ،فإن ميدان العلم ال يزال مفتوحًا لالكتشاف واإلبداع،
وقد تتحول بسبب ذلك قناعات اإلنسان من فترة إىل أخرى ،فينبغي اإلعتبار بتب ّدل آراء
العلماء وحتوالهتا يف جماالت الرواية وغريها.
فكان من العلماء من يعتقد بصحة بعض الكتب بتمامها ،مث يتبدل رأيه إىل قبول ما
صح منها ،والعكس كذلك ،وكما تطور فهم العلماء يف الرواية إىل تقسيمات (فرع وأصل)
(حمكم ومتشابه) وما إىل ذلك ،فانتفت العديد من التعارضات اليت كانت قد فهمت
كروايات متعارضة ،فمنهم من أسقطها مجيعًا ومنهم من ختّير يف قبول إحداها ،وبعد ذلك
التط ّور مت اكتشاف أنه ال يوجد تعارض من أساسه يف العديد من األمثلة.
فعلى سبيل املثال فقد اعتقد البعض أن روايات األكراد اليت تقول :إهنم قوم من اجلن
كشف عنهم الغطاء ،واليت أفىت بعض الفقهاء اعتمادًا عليها بكراهة التعامل معهم والتزويج
منهم ،وذهب بعض املطالبني بتنقية التراث الديين إىل أهنا متعارضة مع روح الدين ،وبالتايل
هذه الروايات مما جيب حذفه وحموه من ذاكرة الكتب الروائية ،وقد جاء بعض العلماء
بفهم مغاير ،فقال :إن التعبري باجلن عن األكراد كداللة على اخلفاء فقد كانوا يعيشون يف
التحضر واملدن اليت عرفت الدين ،فالتعامل معهم
اجلبال ،وبالتايل فهم بعيدون عن أمكنة ّ
على أساس ُبعدهم عن الدين وعدم معرفة أسس التعامل السليم ،وبالتايل فإذا انتفى اخلفاء
املؤ ّدي إىل ذلك انتفى احلكم ،وهذا املثال يفتح أمامنا أبوابًا واسعة من اإلطاللة على التراث
مبزيد من التواضع واكتشاف املعارف ،ويدعونا إىل احلذر من مقوالت التنقية واحلذف
واإللغاء للتراث الديين.
ج -الدعوات اليت أطلقها البعض يف حق التراث الديين ووصلوا إىل نتائج بضرورة
حذف بعض املرويات أو بعض ما ورد يف التاريخ ،هي حالة اجتهادية ،وبالتايل فينبغي
ربر حذف بعض التراث بأنه
احترام احلاالت االجتهادية األخرى ،ومن الغرابة أن جند من ي ّ
كان اجتهادًا من علماء ومل يكن رأي معصوم ،ناسيًا بأن نتيجته حبد ذاهتا نتيجة اجتهادية
وليست رأي معصوم!.
د -إن التراث الديين ليس بالضرورة ينفع يف احلكم الشرعي اإللزامي ،بل قد ينفع
جزء منه يف غري اإللزاميات ،بل وقد ال تفيد بعضها يف املنحى الفقهي ،وإمنا تنفع يف
املنحى االجتماعي أو السياسي ،من خالل قراءة مجعية لذلك التراث ،بل وقد ذهب بعض
العلماء إىل أن للروايات الضعيفة أو املرسلة فائدة من حيث تعاضد األدلة واشتهارها ،مبا
ما جمموعه يشكل قوة استداللية غري مباشرة عرب تضافر األدلة.
هـ -احتمالية الصدور عن أهل البيت  Dخبصوص الروايات أو األفعال تترك
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بعدًا آخر يف التعامل ،وهو احلذر من الرفض والتس ّرع يف عدم القبول ،ولذلك حذرت
الروايات من االستهانة بالروايات املنسوبة إليهم ،كما يف الكايف الرواية اليت يرويها الثقات
وبَ ،ع ْن َج ِمي ِل ْب ِن
األجالء :عنه -أي حممد بن حيىيَ -ع ْن أَ ْح َم َد ْب ِن ُم َح َّم ٍدَ ،ع ِن ا ْب ِن َم ْحُب ٍ
ُولَ :وا ِ
َالَ :س ِم ْع ُت أََبا َج ْع َف ٍر َ Fيق ُ
هلل إ َِّن أَ َح َّب أَ ْص َحاِبي
َصاِل ٍحَ ،ع ْن أَِبي ُع َب ْي َد َة ال َْحذَّاِء ق َ
إِل ََّي أَ ْو َر ُع ُه ْم َوأَ ْف َق ُه ُه ْم َوأَ ْكَت ُم ُه ْم ِل َح ِديِثنَاَ ،وإ َِّن أَ ْس َوأَ ُه ْم ِع ْن ِدي َحالاً َوأَ ْم َقَت ُه ْم َللَّ ِذي إِذَا َس ِم َع
ْس ُب إَِل ْينَا َوُي ْر َوى َعنَّا َفل َْم َي ْق َبْل ُه ْاش َمَأ َّز ِم ْن ُه َو َج َح َدُهَ ،وك ََّف َر َم ْن َد َان ِب ِهَ ،و ُه َو لاَ
ال َْح ِد َ
يث ُين َ
ُون ِب َذِل َك َخا ِرجًا َع ْن َولاَ َيِتنَا»(.((1
َي ْد ِري َل َع َل ال َْح ِد َ
يث ِم ْن ِع ْن ِدنَا َخ َر َج َوإَِل ْينَا أُ ْسِن َدَ ،ف َيك ُ

( ((1الكايف ،للكليين ،ج ،2ص.223
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مناهج اإلصالح والتنظري القرآين
الشيخ عبد الغين عباس*

قال تعاىلِ{ :لك ٍّ
ُم ِش ْر َع ًة َو ِم ْن َه ًاجا}.
ُل َج َعْلنَا ِم ْنك ْ
منذ أن تزامنت العناصر الثالثة األرض والزمن واإلنسان ،كان اإلنسان يف سباق مع
الزمن من أجل الوصول إىل حياة كرمية ،ولكن أنَّى له الوصول إىل ذلك واالعتبارات
املختلفة رمبا كانت تسري يف االجتاه املعاكس ،بسبب امتالكها القوة واهليمنة اليت متكنها من
إدارة البالد والعباد ومبا يتوافق مع مرئياهتا اخلاصة.
هذا التعاكس جعل من عملية اإلصالح مسألة ضرورية إلعادة األمور إىل نصاهبا
الطبيعي ،ومن هنا توالت عمليات اإلصالح بشىت أنواعها الشكلية واجلزئية ،أو اجلذرية
احلقيقية من أجل التوصل إىل احلياة الكرمية ،فتمكنت من تغيري واقعها ،وتنكبت أخرى
جادة الصواب.
لكننا لو نظرنا إىل مسار البيان القرآين الذي حيدثنا عن مسرية األقوام واملجتمعات،
وعن مظاهر اخللل والضعف فيها من العقدي واألخالقي والسياسي واالجتماعي ،لوجدنا أن
التركيز ينصب على بؤرة معينة تعود منها وإليها العملية اإلصالحية ،أال وهي روح املصلح
وما حيمله يف عقله وذاته من مضامني فكرية جديدة خمالفة ملا هو سائد ،وهلذا تزداد هذه
العملية اإلصالحية ألقًا ورسوخًا من كوهنا منطلقة من العقيدة الصحيحة وعبادة اهلل تعاىل.
* عامل دين ،كاتب وباحث ،أستاذ الدراسات العليا يف حوزة اإلمام القائم العلمية ،املشرف عام مؤسسة
القرآن نور بالقطيف  -السعودية.
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وعي املنهج اإلصالحي

متأملني يف اآلية الكرمية {ِلك ٍّ
ُم ِش ْر َع ًة َو ِم ْن َه ًاجا} يقول املرجع املدرسي
ُل َج َعْلنَا ِم ْنك ْ
يف تفسريه هلا« :إن هاتني الكلمتني رمبا تكونان مبعىن واحد ،لكن مع فرق مائز بينهما ،من
جهة أن املنهاج هو الطريق املستقيم ،بينما الشريعة هي الطريق والعنوان العام والعريض،
وبصورة أدق فإن املنهاج ناظر إىل األمور املعنوية باملعىن الثقايف والفكري ،خبالف الشريعة
اليت رمبا تكون ناظرة إىل األمور املادية واملرحلية»(((.
يف احلقيقة ميكن القول :إن أكرب مشكلة تواجهها احلركات اإلصالحية اعتماد الطريقة
واملنهاج ،ولعل اآلية الكرمية تستبطن اجلواب على ذلك ،حيث إن مسرية اجلهاد واإلصالح
ين
وجتارب الزمن كفيلة بالوصول إىل املنهج األصوب وانتخاب السبيل القومي ،لذلك { َوالَّ ِذ َ
َج َاه ُدوا ِفينَا َل َن ْه ِدَي َّن ُه ْم ُسُبَلنَا} ألن انتخاب املنهج اإلصالحي بذاته حيتاج إىل قدرة عالية
من قراءة الواقع والتركيز يف الطرق واآلليات لتمكن بعد ذلك من حتديد عناصر العملية
اإلصالحية ،وأعتقد جازمًا أن القرآن الكرمي َّبين لنا من خالل مسارات قصص األقوام
العديد من العناصر واإلشارات واملعامل هلذا املنهج اإلصالحي ،على سبيل املثال إذا تأملنا يف
سياق ما جرى للكليم موسى  Fمع فرعون ،نالحظ أن اإلصالح كان بالدرجة األوىل
منصبًا على اإلصالح السياسي ،ومع أنه كان متداخ ًال مع العقيدة ،من حيث إن فرعون
َّادعى املركزية الربوبية ،وال شك وال ريب أن من أهم اإلشكاالت اليت تقع فيها دول كثرية
املركزية املقيتة اليت بسببها ختتزل األمور كلها يف شخص واحد ،وهذا ما نراه يف بين
إسرائيل حيث ذكر القرآن اسم فرعون  70مرة رمبا ليشري إىل هذه احلالة.
الشعار الذي تصبح به األمة مصدر السلطات الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذية
ْت ق ِ
َاط َع ًة أَ ْم ًرا
منفيا عند فرعون ومثبتًا عند بلقيس { َما ُكن ُ
والذي نتحدث عنه الحقًا ،كان ًّ
َحَّتى َت ْش َه ُد ِ
ون} حيث يفهم منه مبدأ الشراكة والشورى من قبل القوى الفاعلة يف املجتمع.
العقيدة والسياسة:

إذا تأملنا يف اآليتني الشريفتني فإهنا رمبا تريد اإلشارة إىل العالقة بني األمرين ،وذلك
بالتوجيه التايل ،حىت يكتسب اإلنسان شرعيته بالقوة مث ًال ،ولكن فرعون ابتدع طريقًا آخر
أال وهو أن العقيدة مدخل للسياسة ،فهو رمبا يشري إىل أن هناك أربابًا عدة لكنه الرب
األعلى ،فهو ال يعارض وجودها.
دية فإنه حقيقة يوحي لبين إسرائيل بأن
إن فرعون إذا ركز على هذه الفكرة ال َع َق َّ
طاعتهم له إمنا هي بلسان العقيدة ،وليس من باب التراضي االجتماعي ،فالدولة حينها

((( من هدى القرآن ،املرجع السيد حممد تقي املدرسي ،ج  ،2ص.238
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مبثابة منتج ديين.
إن هذه النظرة الفرعونية مرفوضة ،ألهنا ختتزل الواقع االجتماعي والسياسي،
وبالتايل ال وجود لعامل املصاحل آنئ ٍذ.
روي عن أيب جعفر (الباقر)  Fأنه قال« :قال جربائيل  :Fنازلت ريب يف
فرعون منازلة شديدة فقلت :يا رب ،تدعه وقد قال :أنا ربكم األعلى؟! فقال :إمنا يقول
هذا عبد مثلك» ،ويف رواية أخرى قال ربنا« :إمنا يقول هذا مثلك من خياف الفوت».
جاء عن ابن عباس أن جربائيل قال لرسول اهلل « :Cيا حممد ،لو رأيتين
ِس َراِئي َل َوأَنَا ِم َن
وفرعون يدعو بكلمة اإلخالص{ :آ َمن ُ
ْت أََّن ُه لاَ إَِل َه إِلاَّ الَّ ِذي َآ َمن ْ
َت ِب ِه َبنُو إ ْ
ني} وأنا أرسه يف املاء والطني لشدة غضيب عليه خمافة أن يتوب فيتوب اهلل عز
ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
وجل عليه! قال رسول اهلل :ما كان شدة غضبك عليه يا جربائيل؟ قال :لقوله {أَنَا َرُّب ُك ُم
الأَْ ْعلَى} ،وهي كلمته األخرى منهما قاهلا حني انتهى إىل البحر وكلمته األوىلَ { :ما
ُم ِم ْن إَِل ٍه َغ ْي ِري}(((.
َعلِ ْم ُت َلك ْ
على ضوء ما تقدم ميكن لنا اإلشارة إىل أركان ثالثة يف العملية اإلصالحية:
األول :تأصيل مفاهيم اإلصالح:

إن غياب الرؤية والبصرية يف حتديد املفاهيم اإلصالحية جيعل اإلنسان يف حرية من
أمره ،فال يعود آنئ ٍذ قادرًا على االستضاءة واالستنارة مبا ميلك من إضاءات ولفتات ،على
سبيل املثال حماولة البحث عن أمهات القيم اإلصالحية األساسية اليت ال ميكن التضحية
هبا على َّأية حال ،وذلك ألمهيتها ،خبالف بعض القيم األخرى اليت تكتسب طابع األمهية،
لكن ميكن جتميدها أو التنازل عنها ،مث ًال حني يأمر اهلل تعاىل الكليم موسى وهارون
بالذهاب إىل فرعون { َف ُقولاَ َل ُه ق َْولاً لَِّينًا َل َعلَّ ُه َيَتذ ََّك ُر أَ ْو َي ْخ َشى}((( ،ملاذا التركيز على
القول اللني مع من جاءت أسوأ الصفات يف حقه يف القران الكرمي ،إن فرعون مهما بلغ من
طغيان فإنه ال خيرج عن نطاق كونه بشرًا ورمبا ال يزال األمل باقيًا هلدايته((( ،فيكون
القول اللني آنئ ٍذ كاملاء الذي ينفذ يف كل مكان بسعة الصدر ودماثة اإلخالق لعلها جتد منفذًا
غيها ،كل ذلك بسبب اتباع حكيم يف اختيار األسلوب
إىل ذلك القلب املتكرب فتتراجع عن ِّ
املناسب يف الزمن املناسب.
وقد ورد أنه عندما أمر اهلل تعاىل نبيه موسى ووصيه هارون بالذهاب إىل فرعون
أوصامها بلني الكالم ،بل ويف رواية عن اإلمام الكاظم  Fيف تفسري اآلية« :أي كنياه،
((( تفسري نور الثقلني ،ج  ،5ص .500
((( القرآن الكرمي ،سورة ،طه .44
((( من هدى القرآن ،ج ،٥ص .٢١٢نقلاً بتصرف.
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وقوال له يا أبا مصعب ،وكان كنية فرعون أبا مصعب.(((»..
إن هذا يقتضي ضرورة معرفة اهلرم القيمي للعملية اإلصالحية ،للتعرف بعد ذلك
إىل األهم منها فاألهم .اختيار مفهوم اهلجرة الذي كان ميارسه األنبياء جتاه أزمنتهم،
رمبا يكون آلية مناسبة لتركيز املجهودات اإلصالحية ،بل وإن اهلل تعاىل ملا كان حيدثنا
عن مقدمات اإلصالح عند كليم اهلل موسى أشار إىل مسألة هجرته إىل مدين ،باعتبارها
َخ َر َج ِم ْن َها َخاِئفًا
حركة تواصلية مع الداخل الفرعوين ،وهذا ما نفهمه من اآلية الكرمية {ف َ
َجِني ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
الظاِل ِمنيَ}((( ،إذ إن الترقُّب يعين أن تكون هجرته يف
َّب ق َ
َال َر ِّب ن ِّ
َيَت َرق ُ
سبيل اهلل تعاىل حبثًا عن اهلدى ،وليست من أجل اهلروب من تضييق فرعون ،بل إنه
هم قومه ،ويتصيد الطرق اليت هتديه سواء السبيل((( .وهلذا أيضًا وجدنا
ال يزال حيمل َّ
اإلمام احلسني  Fيكثر من قراءة هذه اآلية الكرمية أثناء خروجه من املدينة املنورة يف
عام  60هلجرة النيب  ،Cمن أجل اإلشارة إىل الفكرة ذاهتا أيضًا ،وهي أن خروجه كان
من أجل اإلصالح وسوف يعمد إىل التواصل مع كل أطياف األمة يف شرقها وغرهبا من
أجل تبيان الطريقة األسلم واألصوب إلصالح واقع هذه األمة.
وهكذا تسري الفائدة من حتديد املفاهيم اإلصالحية خشية من أخطار املستقبل،
من حيث إن مرور الزمن رمبا جيعل بعض تلك املفاهيم يف طي النسيان بسبب األحداث
املتوالية ،فكان ال بد من إجياد شكل هرمي لعناوين وشعارات وتطلعات اإلصالح حىت تكون
العيون واجلهود كلها منصبة حنو تلك األهداف.
الثاين :املنهج اإلصالحي املتوافق مع الزمن:

ليس من الصحيح أن نقوم بعملية استرياد ملناهج إصالحية من بيئات رمبا تكون
خمتلفة عنا أشد االختالف يف املعطيات والظروف ،وإمنا نسعى دائمًا من أجل انتخاب منهج
إصالحي تتوافق عناصره مع الزمان والبيئة االجتماعية.
ومن هنا نالحظ أن سورة القصص وكذا سورة هود حتدثنا بصورة مفصلة عن
الصراع االجتماعي والسياسي وسننيته وقواعده ،وبالتايل إرادة اهلل تعاىل القاضية بنصر
رسله واملصلحني السائرين على درهبم ،وهكذا أيضًا حني تتحدث عن سرية املصلحني
العظماء تبني لنا مواطن االستدراك أو إمكانية املتابعة واالستمرار ،ضمن مناهج إصالحية
خمتلفة ،رمبا تكون إحداها حتدي إبراهيم اخلليل بتكسري األصنام أو هبجرة موسى من
موطنه األم ،أو بدعوة النيب نوح الطويلة ،أو بإصالح الفساد االقتصادي يف زمان شعيب ،كل
((( تفسري نور الثقلني ،ج ،٣ص.٣٨٠
((( القرآن الكرمي ،سورة القصص.21 ،
((( من هدى القرآن ،ج ،٦ص .٣٣١نقلاً بتصرف.
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هذا التعدد يف طرائق األنبياء اإلصالحية من أجل أن يزيد من املخزون والرصيد التارخيي،
حبيث تتفتق العقول عن مناهج إصالحية ولو كانت بسيطة يف األشكال لكنها عميقة يف
إجياد التحوالت.
إن تناسب املنهج اإلصالحي مع الزمن تعود فارضة نفسها لكي ال تستحكم الضبابية،
وحينها تنعدم قدرة التمييز بني أمهات قيم اإلصالح وبني غريها من األهداف ،فيقدم ما
من شأنه التأخري أو يؤخر ما من شأنه التقدمي .وهلذا بالتحديد تنوعت املناهج اإلصالحية
يف القرآن الكرمي حىت تزيدنا بصرية متوافقة مع الزمن بشرط أن تبقى أعيننا مسمرة
حنو أهدافنا.
ومن هذا الباب أيضًا رمبا تستهوي املصلحني مجلة من العناوين الرباقة ،إلاَّ أن ذلك
ال يعين إغالق األبواب أمام سائر ما يدعم عملية اإلصالح وحىت لو استلزم ذلك مزيدًا
من األمل واملعاناة ،ولعل حديث القرآن املتواصل عن قيمة الشهادة إمنا هو من أجل اإلشارة
إىل ذلك ،إذ رمبا هبذه الطريقة نتمكن من اختزال الزمن يف الوصول إىل األهداف ،مع
رعاية قلة التضحيات خبالف ما لو مت اختيار طريق آخر ،فمع طول الزمن تزداد املعاناة
طو ًال أيضًا.
الثالث :التحوالت العميقة:

من أهم مقاصد املنهج اإلصالحي إجياد حتوالت عميقة يف املجال العقلي ويف الواقع
االجتماعي ،وصو ًال إىل التحول األمشل واألكمل ،إذ إن قراءة تاريخ التحوالت االجتماعية
اجلزئية والبسيطة اليت وقعت على مر الزمن ،إمنا كانت حمدودة واتسمت تأثرياهتا
باجلزئية واملحدودة للغاية ،بل ما إن تعود احلالة السابقة أكثر قوة وبأشكال خمتلفة.
ورمبا ما نالحظه اليوم مع فورة الربيع العريب يتصف بذلك متامًا من جهة عدم
التفكري يف التحول العميق الذي يطال سائر املناحي اإلنسانية ،وإليه يرجع السبب يف عدم
قدرة املجتمعات للوصول إىل إجنازات كربى.
طبقيا،
ومن األمور اجلديرة بالذكر هنا تصور البعض أن اإلصالح ينبغي أن يكون ًّ
مبعىن البحث عن طبقة بذاهتا كالنخب من أجل التوصل هلذا اإلصالح ،ومع أمهية ذلك
وعدم نكرانه ،لكن أثبتت كثري من حركات اإلصالح أن اعتماد السيل اجلماهريي ،وإدخاله
يف عملية اإلصالح رمبا يكون له دور كبري يف جعل التحوالت عميقة اجلذور ،خصوصًا مع
شبكات املصاحل املتداخلة يف عامل اليوم.
ميكن اإلشارة هنا إىل مصطلح املأل الوارد يف مجلة من اآليات القرآنية باعتباره سعيًا
إلصالح من بيدهم شأن كبري يف املجتمعات.
وسى َوق َْو َم ُه ِلُيف ِ
ْس ُدوا ِفي الأَْ ْر ِض
يقول تعاىلَ { :وق َ
َال ا ْل َملأَُ ِم ْن ق َْو ِم ِف ْر َع ْو َن أََت َذ ُر ُم َ
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َسَت ْحِيي ِن َساَء ُه ْم َوإِنَّا ف َْو َق ُه ْم ق ِ
ون}(((.
َوَي َذ َر َك َوَآِل َهَت َك ق َ
َاه ُر َ
َال َسُن َقِّت ُل أَ ْبنَا َء ُه ْم َون ْ
تستوقفنا هنا كلمة املأل يف القرآن اليت وردت أكثر من  15مرة ،إن هذه الكلمة تعين
سادة الناس وكربائهم ووجوههم من أصحاب القوة واملال وقوى الضغط االجتماعي.
واملتأمل يف معظم أدواره على حسب االستعمال القرآين نالحظ أهنا سلبية وإطاللة على
اآليات تكفي يف التوصل إىل هذه النتيجة:
(((
َال ا ْل َم ُأل ِمن ق َْو ِم ِه إِنَّا َل َن َر َاك ِفي َض َال ٍل ُّمِبنيٍ}  ،وهنا يتجلى الدور السليب
 {ق َأمام املصلحني.
ين َك َف ُروْا ِمن ق َْو ِم ِه إِنَّا َل َن َر َاك ِفي َس َف َاه ٍة ِوإِنَّا َلن ُ
َظن َ
ُّك ِم َن
 {ق ََال ا ْل َم ُأل الَّ ِذ َ
ني}( ،((1وهذا كسابقه.
ا ْلكَا ِذِب َ
ون
 {ق َين ْاسُت ْض ِعفُوْا ِل َم ْن آ َم َن ِم ْن ُه ْم أََت ْعَل ُم َ
ين ْاسَت ْك َب ُروْا ِمن ق َْو ِم ِه ِللَّ ِذ َ
َال ا ْل َم ُأل الَّ ِذ َ
(((1
ُ
ُون}
أَ َّن َصاِلحًا ُّم ْر َس ٌل ِّمن َّرِّب ِه قَالُوْا إِنَّا ِب َما أ ْر ِس َل ِب ِه ُم ْؤ ِمن َ
ُخ ِر َجن َ
ين آ َمنُوْا َم َع َك ِمن
 {ق َين ْاسَت ْك َب ُروْا ِمن ق َْو ِم ِه َلن ْ
َّك َيا ُش َع ْي ُب َوالَّ ِذ َ
َال ا ْل َم ُأل الَّ ِذ َ
(((1
َ
ني} .
ق َْرَيِتنَا أَ ْو َلَت ُعو ُد َّن ِفي ِملَِّتنَا ق َ
َال أ َول َْو كُنَّا كَا ِر ِه َ
لَّخ ِ
ون}(.((1
 { َوق َُم إِذًا َ
اس ُر َ
َال ا ْل َم ُأل الَّ ِذ َ
ين َك َف ُروْا ِمن ق َْو ِم ِه َلِئ ِن َّات َب ْعُت ْم ُش َع ْيبًا إَِّنك ْ
(((1
ُ
َس ِاح ٌر َعلِي ٌم} .
 {ق ََال ا ْل َمأل ِمن ق َْو ِم ِف ْر َع ْو َن إ َِّن َهـذَا ل َ
وسى َوق َْو َم ُه ِلُيف ِ
ْس ُدوْا ِفي ا َأل ْر ِض َوَي َذ َر َك
 { َوق ََال ا ْل َم ُأل ِمن ق َْو ِم ِف ْر َع َ
ون أََت َذ ُر ُم َ
(((1
َ
اءه ْم َوإِنَّا ف َْو َق ُه ْم ق ِ
ون} .
َوآِل َهَت َك ق َ
َاه ُر َ
َسَت ْحِيـي ِن َس ُ
َال َسُن َقِّت ُل أ ْبن ُ
َاءه ْم َون ْ
ِال َب َشرًا ِّم ْثَلنَا َو َما َن َر َاك َّات َب َع َك إ َّ
ين َك َف ُروْا ِمن ِق ْو ِم ِه َما َن َر َاك إ َّ
ِال
 { َف َق َال ا ْل َم ُأل الَّ ِذ ََض ٍل َب ْل ن ُ
ني}(.((1
ُم َعَل ْينَا ِمن ف ْ
الَّ ِذ َ
ُم كَا ِذِب َ
َظُّنك ْ
الرْأ ِي َو َما َن َرى َلك ْ
ين ُه ْم أَ َرا ِذُلنَا َبا ِد َي َّ
َال ا ْل َملِ ُك إِنِّي أَ َرى َس ْب َع َب َق َر ٍات ِس َم ٍان َي ْأ ُكلُ ُه َّن َس ْب ٌع ِع َج ٌ
اف َو َس ْب َع ُسنُب َال ٍت
 { َوق َ(((1
َ
َ
ُ
ُخ ْض ٍر َوأُ َخ َر َياِب َس ٍ
ون}  ،نعم
ات َيا أُّي َها ا ْل َمأل أ ْفُتوِني ِفي ُر ْؤَي َاي إِن كُنُت ْم ِل ُّلر ْؤَيا َت ْعُب ُر َ
علميا.
رمبا يتبني هنا أن دور املأل كان دورا ًّ
إجيابيا حني ذكر نيب اهلل سليمان وبلقيس ،وهو عبارة عن الشهود
إننا نالحظ دورًا
ًّ
((( سورة األعراف ،آية.127 :
((( سورة األعراف ،آية.60 :
( ((1سورة األعراف ،آية.66 :
( ((1سورة األعراف ،آية.75 :
( ((1سورة األعراف ،آية.88 :
( ((1سورة األعراف ،آية.90 :
( ((1سورة األعراف ،آية.109 :
( ((1سورة األعراف ،آية.127 :
( ((1سورة األعراف ،آية.27 :
( ((1سورة األعراف ،آية.43 :
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آرقلا ريظنتلاو حالصإلا جهانم

واحلضور والشورى.
ال بد أن نتحدث عن االجتاهات االجتماعية اليت تنشأ يف املجتمعات ،واليت رمبا أيضًا
تسعى للحفاظ على شبكة مصاحله املختلفة ،وبالتايل فإن بقاء الوضع على ما هو عليه
بدون أدىن شبهة يساهم يف احلفاظ على استمرارية مصاحلهم وسيادهتم .ولذا أشار بعض
املفسرين إىل أن اهنيار األنظمة التفصيلية هو اهنيار ملصاحل املأل ومزاياه.
َال ِف ْر َع ْو ُن َيا أَُّي َها
وهلذا فإن فرعون أراد مترير توجيه ثقايف خاص بواسطتهم { َوق َ
ا ْل َملأَُ َما َعلِ ْم ُت َلكُم ِّم ْن إَِل ٍه َغ ْي ِري َفَأ ْو ِق ْد ِلي َيا َها َم ُان َعلَى ِّ
َاج َعل لِّي َص ْرحًا لَّ َعلِّي
الطنيِ ف ْ
(((1
وسى َوإِنِّي لأََ ُظُّن ُه ِم َن ا ْلكَا ِذِبنيَ}
أَ َّطلِ ُع إِلَى إَِل ِه ُم َ
وهلذا دائمًا نرى أن توصيف املأل يكون توصيفًا بالسلب لكثرة إحيائه بذلك إلاَّ ما
ندر.
لكن يف اجلهة املقابلة ميكن للمأل أن يقدموا خدمات جليلة ألبناء جمتمعهم بالقيام
بأدوار إجيابية ،كما هو احلال مث ًال باملسامهة يف تشكيل الرأي العام.
هذا الرأي الذي بات يصنع بالصحافة واإلعالم ،إن هذه القوى اخلرية بإمكاهنا أن
تساهم حبسها االجتماعي والثقايف واستشرافها املستقبلي يف صناعة ذي الرأي املستقل النافع
للمجتمع ،ال أن يكون أداة طيعة بيد فرعون يوظفه من أجل مترير وتسريب ما يراد له.
ذكرنا ذلك من أجل اإلشارة إىل خطورة التحوالت اجلزئية وأمهية البحث عن
التحوالت العميقة ،خصوصًا وأن هذا النوع من التحوالت ال يعتمد فقط على اإلمكانات
عما ميكن توفريه من إمكانات وطاقات تتداخل مع عملية
املتاحة بيدها فع ًال ،ولكنها تبحث َّ
تنموية متكاملة ،حبيث ال تتوقف اجلهود اإلصالحية يف نطاق املمكن البسيط ،بل السعي
إىل حد املمكن األعلى.
مليا أمام اإلصالحات اجلزئية املومهة يف املجتمعات،
ومن هنا أيضًا جيب التوقف ًّ
ولألسف أقول :رمبا ننساق خلف ذلك الوهم يف كثري من األحيان ،وأسباب هذا االنسياق
عوامل كثرية ومتداخلة يف آن واحد يتقاطع معها النفسي والثقايف وغري ذلك .املتأمل بدقة
يف سرية اإلمام احلسني  Fأنه قد جاءت إليه الكثري من االقتراحات اليت تصل يف نتيجتها
إىل ترك العملية اإلصالحية ،إما باالنزواء يف منطقة نائية كاليمن اليت مل تكن ذات قوة
مؤثرة يف العامل االسالمي آنئ ٍذ ،أو بترك األمور على عواهنها دومنا إعطاء موقف جاد
وصريح جتاه مشكلة األمة ،لكنه خالف كل تلك التصورات وأعلنها صراحة «من حلق يب
استشهد ،ومن مل يلحق مل يبلغ الفتح».
نعم ،رمبا يكون هنالك مانع من عدم السعي احلثيث حنو التحوالت العميقة ،بسبب ما
وجده البعض من قصور يف النماذج اإلصالحية يف زماننا اليوم سواء على صعيد التنمية أو
( ((1سورة األعراف ،آية.38 :
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على صعيد احلريات مبختلف مستوياهتا ،لكننا نقول :إن ذلك ال يصح أن يكون مانعًا بقدر
ما يكون دافعًا للوصول هبذا التطلع إىل أرقى درجاته املمكنة واملتاحة.
وأخريًا ،لو عدنا إىل سورة القصص وسورة هود لوجدنا أن الدعوة اليت هي مبثابة
التحول األعمق كانت تتجلى يف الدعوة هلل تعاىل ،ومنه تنطلق سائر العمليات اإلصالحية
اجلزئية كالفساد االقتصادي واألخالقي والسياسي واالجتماعي.
 { َوإِلَى َم ْدَي َن أَ َخ ُاه ْم ُش َع ْي ًبا َف َق َال َيا ق َْو ِم ْاعُب ُدوا اهللَ َوا ْر ُجوا ا ْل َي ْو َم الآَْ ِخ َر َولاَ َت ْعث َْواِفي الأَْ ْر ِض ُمف ِ
ين}(.((1
ْس ِد َ
ُم ِم ْن إَِل ٍه َغ ْي ُرُه إِنِّي
ُوحا إِلَى ق َْو ِم ِه َف َق َال َيا ق َْو ِم ْاعُب ُدوا اهللَ َما َلك ْ
 {َل َق ْد أَ ْر َسْلنَا ن ًأَ َخ ُ
يم}(.((2
اف َعَل ْيك ْ
ُم َعذ َ
َاب َي ْو ٍم َع ِظ ٍ
ُم
 { َوإِلَى َث ُمو َد أَ َخ ُاه ْم َصاِل ًحا ق َُم ِم ْن إَِل ٍه َغ ْي ُرُه َق ْد َجا َء ْتك ْ
َال َيا ق َْو ِم ْاعُب ُدوا اهللَ َما َلك ْ
ُم َه ِذِه نَا َقُة ا ِ
ُم َآَيةً}(.((2
هلل َلك ْ
َبِّي َن ٌة ِم ْن َرِّبك ْ
هذه خالصة البيان القرآين يف ذكره لإلصالحات النبوية املتتالية يف التاريخ ،وال شك
أن وصف القرآن بالبيانية إمنا هو ملا حتمله من داللة على كاشفيته للحقائق خبالف إحياء
كلمة النص اليت ال تنطوي على هذه املعىن.

( ((1سورة العنكبوت ،آية.36 :
( ((2سورة األعراف ،آية.59 :
( ((2سورة األعراف ،آية.72 :
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االعتبار يف القرآن الكرمي
مالمح املنهج وأسس البناء
الشيخ حممد حسن اجلمري*

موضوع البحث :حاجة األمة ألخذ العرب من التاريخ وفق التصور القرآين ملنهجية
االعتبار ..وعالقة األمة بالسنن التارخيية ودور القرآن الكرمي يف توجيه وإرشاد الناس
ألمهية استنباط هذه السنن من خالل احلقائق اليت كشفها وأكد عليها وأزاح ما علق عليها
من غبار اجلاهلية ،وأمهية أخذ العظة من األحداث واألمم السابقة ،وأبرز النماذج الشاهدة
على جناعة منهجية االعتبار يف إحداث التحوالت يف األمة.
أمهية هذا البحث؟ يأيت هذا البحث من ضرورة الرجوع للرصيد احلضاري واإلنساين
منهج قاد ٍر على «وضع اليد على نقاط التألق واملعطيات اإلنسانية من أجل
وذلك من خالل ٍ
استعادة الثقة بالذات يف حلظات الصراع احلضاري الراهن».
وتربز أمهية حبث منهجية القرآن الكرمي يف أخذ العرب والدروس من التاريخ حبجم
محلها اإلسالم أتباعه ،ولكونه سبيل اهلدى والفرقان بني احلقيقة وزيف
املسؤولية اليت ّ
األهواء ،بني نظرات البشر القاصرة وبصائر الوحي النرية.
كما يشكل البوابة األوسع النفتاح األمة على القرآن الكرمي مبا يتضمنه من بصائر يف
السنن التارخيية وكيفية التعامل مع التاريخ من أجل اخلروج من نفق املشكالت احلضارية
اليت متر هبا األمة اليوم.
* عامل دين ،كاتب وأديب  -مملكة البحرين.
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ويعترب حماولة لالقتراب من رسم مالمح منهج االعتبار عرب إبراز أهم األسس اليت
تشكل الرؤية القرآنية للتاريخ.

مدخل
تتناول املقدمة عالقة املسلمني مع التاريخ قبل اإلسالم ،وبعده ،يف سبيل التنبيه على
أمهية النقلة اليت أحدثها القرآن الكرمي حينما جاء لريشد الناس للطريقة الصحيحة للتعامل
مع التاريخ.
عال
ومن خالل ذلك سيتضح كيف أصبح املسلمون أفرادًا ومجاعات يتعاملون بقد ٍر ٍ
من املسؤلية جتاه التاريخ وكيفية اإلفادة من حوادثه..
العرب والتاريخ قبل اإلسالم:

لقد كان العرب قبل اإلسالم اليعرفون من التاريخ إال ما يثري كوامن النفس ويهيج
غرائزها ويثري فضوهلا وحيقق هلا األنس والسمر وكان التاريخ بالنسبة هلم تارخيًا فرديًا
الجامع له والروح له حتركه وبالتايل فإن دراسة التاريخ وتأمله من أجل أخذ الدروس
والعرب مل تكن جديرة باالهتمام.
«فالربغم من وجود حس تارخيي نسيب ،يف كل من وادي الرافدين ،ووادي النيل،
وبالد اليمن (عرب اجلنوب) ،وتدمر...،واملناذرة ،فإن منطقة جند واحلجاز ،قد تأخر
فيهما مثل هذا الوعي أو احلس التارخيي.
فالتاريخ عند أهل احلجاز وبدو جند قبل اإلسالم ،كان ميثل لونًا من ألوان األدب
واملسامرة وسرد احلوادث والوقائع اليت يتداولوهنا يف حلقات السمر اليت تعقد أمام األخبية
واخليام مبا يتوخى من إمتاع النفوس ومؤانستها ،وإثارة كوامنها بذكر العجائب واألوهام
والتهويالت اخلرافية ،وبعبارة أخرى مل يكن لدى العريب اجلاهلي شعور باستمرار األحداث
ودميومتها ،وتفاعلها الداخلي ،وعالقتها حباضره ،وإمكان تأثريها يف املستقبل على النحو
الذي يصح أن يسمى وعيًا تارخييًا.
ألن حتقيق احلس التارخيي لدى أي جمتمع من املجتمعات اإلنسانية حيتاج إىل أن
تكون لديه فلسفة ما للحياة:
 دينية تفسر مغزاها. أوسياسية تربر حركتها.»...وعلى مستوى تأريخ األحداث فقد كانت العرب تتناول توثيق األحداث حسب الواقعة
أو العام أو مناسبة موت رجل عظيم وهكذا...
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مرحلة ما بعد اإلسالم:

لقد كان العقل اجلمعي ملجتمع ما قبل الرسالة -آنذاك -ال يرقى يف نضجه للقدرة
على تكوين فلسفة شاملة للوجود اإلنساين وحركته أو بلورة معىن واضح ٍلألمة وعالقة
األفراد فيها بعضهم ببعض ،حىت إذا جاء القرآن الكرمي بنوره كشف الكثري من احلقائق
وهو ما انعكس جليًا يف حياتتهم؛ قال تعاىلَ ...{ :وا ْذ ُك ُروْا ِن ْع َم َت ا ِ
ُم إِ ْذ كُنُت ْم
هلل َعَل ْيك ْ
ُم َفَأ ْص َب ْحُتم ِبِن ْع َمِت ِه إ ِْخ َوانًا َوكُنُت ْم َعل ََى َش َفا ُح ْف َر ٍة ِّم َن النَّا ِر َفَأن َق َذكُم
أَ ْع َداء َفَأ َ
لَّف َب ْي َن ُقلُوِبك ْ
ون}((( ،ولقد كانت األخوة اإلميانية هي اجلامع
ِّم ْن َها َك َذِل َك ُي َبِّي ُن ا ُ
ُم َت ْهَت ُد َ
ُم آَياِت ِه َل َعلَّك ْ
هلل َلك ْ
الذي استوعب تناقضات القبائل ومناوشات افرادها ليحوهلم لكتلة متراصة الصفوف تعمل
هلدف واحد بوظائف متعددة كخاليا اجلسد املتنوعة واملنسجمة يف إيقاعها ..وتلك حبد ذاهتا
ْت َما ِفي
َص ِرِه َوِبا ْل ُم ْؤ ِمِننيَ َوأَ َ
لَّف َب ْي َن ُقلُوِب ِه ْم ل َْو أَن َفق َ
معجزة ..فـ{ُ ...ه َو الَّ ِذ َي أََّي َد َك ِبن ْ
لَّف َب ْي َن ُه ْم إَِّن ُه َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم}(((.
ا َأل ْر ِض َج ِميعًا َّما أَلَّ َف ْت َب ْي َن ُقلُوِب ِه ْم َولَـ ِك َّن ا َ
هلل أَ َ
فقد تكلم القرآن إليهم حاكيًا قصة اإلنسان منذ بدء اخلليقة وكيف ابتدع اهلل الكون
وخلق أصناف املخلوقات وصو ًال خللق اإلنسان األول مث بني قانون التكاثر والتناسل
والنطف واألرحام..،
كما فصل قصة اإلنسان مع الشيطان وسجود املالئكة آلدم وامتناع ابليس اللعني
الرجيم ،وقصة اجلنة والزنول لألرض منها وتعاقب أجيال بين البشر وارسال الرسل وجعل
التجمعات البشرية شعوبًا وقبائل خمتلفة األلوان واألعراق...
كما شرح تاريخ الديانات الكربى وفصل فيما حاد عنها وما ليس منها باألساس..
و«بعد ظهور اإلسالم ،وتكامل نزول القرآن الكرمي ،بدأ الوعي التارخيي يدب يف
أعماق اإلنسان املسلم ،بعد أن أدرك دوره الرسايل ،وأخذ يتحسس أبعاد عمقه يف التاريخ،
وأصبح يتجاوز حدود قبيلته الضيقة ،من خالل القصص القرآين ،الذي قدم حديثًا ضافيًا
حول بداية خلق اإلنسان ،وكيف تكون املجتمع اإلنساين ،وما جرى على األمم السالفة من
أحداث...
إن جميء اإلسالم قد غري من فهم العرب للتاريخ بشكل ملحوظ حيث وجد الباحثون...
يف القرآن الكرمي ،إطارًا متكام ًال لتفسري التاريخ ،حيث يتناول الواقعة التارخيية تناو ًال
حتليليًا ،ويتناول احلضارة تناو ًال تركيبيًا ويقدم من خالل منهجي التحليل والتركيب تفسريًا
للعملية احلضارية يف سائر مراحلها».
((( سورة آل عمران ،آية.103 :
((( سورة األنفال :آية.63-62 :
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كيف انعكس اهتمام املسلمني بالتاريخ؟

«لقد أصبح التاريخ علمًا يتناوله بالتعريف أرباب اللغة وعلماء العربية وقد تعددت
التعاريف تبعًا لثقافات وانتماءات ومذاهب الباحثني ،كما استقل املسلمون بتقومي قمري
ونظام لنسبة األحداث الوقاهتا عرب التأريخ اهلجري ،وكذلك تعددت العلوم اليت عنيت
باخلرب واألحداث والشخصيات فظهرت علوم جديدة كالدراية والرجال والطبقات وكذلك
كتب املغازي والفتوحات وكتب التاريخ العامة »...إخل.
وكان العرب قبل اإلسالم تؤرخ بالكوائن واحلوادث املشهورة ،من قحط أو خصب..
أو ما شابه من وقعة مشهورة..
واقع األمة اليوم:

ونتيجة النفصال األمة عن القرآن الكرمي تعيش اليوم يف ظروف مضطربة وأحوال
متقلبة التستبني فيها الرؤية اجللية لألحداث وال تتضح فيه اهلوية الربانية هلا وال تعي
الوظيفة الرسالية لوجودها فما أحوجنا اليوم أن نستوضح مالمح املنهج الذي سار عليه
املسلمون األوائل ونستبني أهم األسس اليت يبتين عليها..
 {ق ُْل َهـ ِذِه َسبِيلِي أَ ْد ُعو إِلَى اللِهّ َعلَى َب ِصريٍَة أََنْا َو َم ِن َّات َب َعِني َو ُس ْب َح َان اللِهّ َو َما أََنْا
ني}(((.
ِم َن ا ْل ُم ْش ِر ِك َ
َص ِص ِه ْم ِع ْب َرٌة لأُِّ ْوِلي ا َأل ْل َب ِ
َان َح ِديثًا ُي ْفَت َرى َولَـ ِكن َت ْص ِد َيق
اب َما ك َ
 {َل َق ْد ك ََان ِفي ق َ
(((
الَّ ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه َوَتف ِ
ْصي َل ك َّ
ُون} .
ُل َش ْي ٍء َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة لِّ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
هل للقرآن منهج خاص يف استخالص الدروس والعرب من التاريخ؟
هذا يقودنا للسؤال التايل:
ما هو املنهج؟

بداية نقول :إن املنهج يعين «السبيل الفكري واخلطوات العلمية اليت يتبعها الباحث يف
مساره بقصد حتصيل العلم».
وهاهنا يعرفنا القرآن الكرمي على السبيل ألخذ العربة والبصرية فيقول يف سورة
يوسف{ :ق ْ
ُل َهـ ِذِه َسبِيلِي} -أي -هذه اآليات القرآنية تشكل سبيل اهلل.
{ ...أَ ْد ُعو إِلَى ا ِ
هلل} املثل األعلى للحق والرؤية املتكاملة لإلنسان والكون واحلياة.
ري ٍة أََنْا َو َم ِن َّات َب َعِني َو ُس ْب َح َان ا ِ
ني}(((.
هلل َو َما أََنْا ِم َن ا ْل ُم ْش ِر ِك َ
َ
{علَى َب ِص َ

((( سورة يوسف ،آية.108 :
((( سورة يوسف ،آية.111 :
((( سورة يوسف ،آية.108 :
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حبيث تكون هناك عملية متكررة ودائبة ومطردة من خالهلا يصل اجلميع لنفس
النتيجة حيث تكون قانونًا يوازي مجيع القوانني الطبيعية..
 -1العربة واالعتبار يف القرآن الكرمي بلفظ (مباشر):
ولنستعرض بعض اآليات اليت ورد فيها لفظ العربة واالعتبار:
...{ -1إ َِّن ِفي َذِل َك َل ِع ْب َر ًة لأَُّ ْوِلي ا َأل ْب َصا ِر}(((.
َاعَتِب ُروا َيا أُوِلي الأَْ ْب َصا ِر}(((.
...{ -2ف ْ
(((
لأُِّ
َ
َص ِص ِه ْم ِع ْب َرٌة ْوِلي األ ْل َب ِ
اب. }..
َ{ -3ل َق ْد ك َ
َان ِفي ق َ
(((
ُم ِفي ا َأل ْن َعا ِم َل ِع ْب َرةً. }..
َ { -4وإ َِّن َلك ْ
{ -5إ َِّن ِفي َذِل َك َل ِع ْب َر ًة لِّ َمن َي ْخ َشى}(.((1
الن َها َر إ َِّن ِفي َذِل َك َل ِع ْب َر ًة لأُِّ ْوِلي الأَْ ْب َصا ِر}(.((1
ُ{ -6ي َقلِّ ُب اهللُ اللَّ ْي َل َو َّ
 -2العربة يف القرآن مبعىن النظر يف أحوال األمم السابقة (لفظ غري مباشر):
وكمقدمة حلصول العربة و االعتبار حيث القرآن الناس على النظر يف بدء اخلليقة
و أحوال األمم السابقة واملعاصرة وأسباب سقوطهم وآية هنوضهم ويأمرهم بالسري يف
األرض ومجع املعلومات وتراكم التجارب ،قال تعاىل:
(((1
 {ق ْريوْا ِفي ا َأل ْر ِض ُث َّم ُ
ني} .
انظ ُروْا َك ْي َف ك َ
َان َعا ِق َبُة ا ْل ُمك َِّذِب َ
ُل ِس ُ
(((1
 {ق ْريوا ِفي الأَْ ْر ِض ف ُ
ني} .
َانظ ُروا َك ْي َف ك َ
َان َعا ِق َبُة ا ْل ُم ْج ِر ِم َ
ُل ِس ُ
َانظ ُروا َك ْي َف َب َدأَ ال َْخْل َق ُث َّم اهللُ ُي ِ
 {ق ْريوا ِفي الأَْ ْر ِض ف ُ
نش ُئ الن ْ
َّشَأ َة الآْ ِخ َر َة إ َِّن
ُل ِس ُ
(((1
اهللَ َعلَى ك ِّ
ُل َش ْي ٍء َق ِدي ٌر} .
 {ق ْريوا ِفي الأَْ ْر ِض ف ُ
َان أَ ْكَث ُر ُهم
ين ِمن َق ْب ُل ك َ
َانظ ُروا َك ْي َف ك َ
َان َعا ِق َبُة الَّ ِذ َ
ُل ِس ُ
(((1
ني} .
ُّم ْش ِر ِك َ
الظلُ َم ِ
وسى ِبآَياِتنَا أَ ْن أَ ْخ ِر ْج ق َْو َم َك ِم َن ُّ
ات إِلَى النُّو ِر َوذَك ِّْر ُه ْم ِبَأَّيا ِم
 { َوَل َق ْد أَ ْر َسْلنَا ُم َا ِ
ات لِّك ِّ
هلل إ َِّن ِفي َذِل َك آلَي ٍ
ُل َصَّبا ٍر َشكُورٍ}(.((1
((( سورة آل عمران ،آية.13 :
((( سورة احلشر ،آية.2 :
((( سورة يوسف ،آية.111 :
((( سورة النحل ،آية.66 :
( ((1سورة النازعات ،آية.26 :
( ((1سورة النور ،آية.44 :
( ((1سورة األنعام ،آية.11 :
( ((1سورة النمل ،آية.69 :
( ((1سورة العنكبوت ،آية.20 :
( ((1سورة الروم ،آية.42 :
( ((1سورة إبراهيم ،آية.5 :
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إن دور القرآن يف عملية االعتبار دور املذكر واملرشد للحقائق اليت ينبغي أن يرتكز
عليها اإلنسان يف طريقة تعاطيه مع األشياء بصورة عامة ومع التاريخ بنحو خاص من أجل
أن يكتشف حقائق جديدة ويكون تصوره حول اإلنسان والكون واحلياة.
معىن االعتبار لغةً:
ولنستجلي املعىن اللغوي لنتفيئ ظالل املعىن أكثر فأكثر فاجلذر :عرب :أصل ال َع ْب ِر
جتاوز من حال إىل حال ،فأما العبور فيختص بتجاوز املاء إما بسباحة أو يف سفينة أو
على بعري أو قنطرة ،ومنه عرب النهر جلانبه حيث يعرب إليه أو منه ،واشتق منه عرب
العني للدمع والعربة كالدمعة وقيل عابر سبيل ،قال تعاىل{ :إِلاَّ َعاِب ِري َسبِي ٍل} وناقة
عرب أسفار ،وعرب القوم إذا ماتوا كأهنم عربوا قنطرة الدنيا ،وأما العبارة فهي خمتصة
بالكالم العابر اهلواء من لسان املتكلم إىل مسع السامع ،واالعتبار والعربة باحلالة اليت
يتوصل هبا من معرفة املشاهد إىل ما ليس مبشاهد ،قال{ :إ َِّن ِفي َذِل َك َل ِع ْب َر ًة -
َاعَتِب ُروا َيا أُوِلي الأَْ ْب َصا ِر} والتعبري خمتص بتعبري الرؤيا وهو العابر من ظاهرها إىل
فْ
ون} وهو أخص من التأويل فإن التأويل يقال فيه
باطنها حنو{ :إ ِْن ُك ْنُت ْم ِل ُّلر ْؤَيا َت ْعُب ُر َ
وىف غريه.
فالعربة لغ ًة هي املوعظة اليت تعرب باإلنسان من األمر املشاهد اىل غري املشاهد أو
من املعلوم لغري املعلوم وهي بذلك تكون نوع من التدبر والتفكر اخلاص.
أسس منهج االعتبار يف القرآن الكرمي:

يف التصور القرآين يتجاوز معىن االعتبار جمرد حصول العظة من قول أو فعل أو
حدث صدر من اإلنسان وقع يف الزمان املاضي إذ يشكل االعتبار موقفًا رساليًا مسؤو ًال
جتاه التاريخ واحلاضر واملستقبل وهذا املوقف حيتاج النتاجه جمموعة من األفكار املؤسسة
له..
ولقد «قدم القرآن الكرمي منهجًا متكام ًال يف التعامل مع التاريخ البشري ،من خالل
إشارته إىل السنن والقوانني اليت حتكم حركة املجتمع والتاريخ،وما تضمنته من عروض
تأرخيية حفزت املسلمني حنو دراسة التاريخ بشمولية ووعي ،يقول تعاىلَ { :ق ْد َخل َْت ِمن
َن ف ِ
َان َعا ِق َبُة ا ْل ُمك ََّذِبنيََ ،هـذَا َب َي ٌان لِّلن ِ
َّاس َو ُه ًدى
ريوْا ِفي ا َأل ْر ِض فَان ُْظ ُروْا َك ْي َف ك َ
ُم ُسن ٌ
َق ْبلِك ْ
َس ُ
َو َم ْو ِع َظ ٌة لِّ ْل ُمَّت ِقنيَ}(.((1
وكان الرسول  Cمبينًا للقرآن وتاليًا لسنن التاريخ فيه ،عرب السنة النبوية
الشريفة ،وكذلك كان أمري املؤمنني  Fواألئمة من بعده..

( ((1سورة آل عمران ،آية.138 - 137 :
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وقد نسب للرسول  Cقوله« :ال تدع التاريخ فإنه يدل على حتقيق األخبار وقرهبا
وبعدها».
وقد جاء يف وصية أمري املؤمنني  Fالبنه احلسن « :Fأحي قلبك باملوعظة...،
واعرض عليه أخبار املاضني ،وذكره مبا أصاب من كان قبلك من األولني ،وسر يف ديارهم
وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا.»..
وعن اإلمام الصادق « :Fيقول قد ولدين رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وأنا أعلم
كتاب اهلل وفيه بدء اخللق ،وما هو كائن إىل يوم القيامة ،وفيه خرب السماء وخرب األرض،
وخرب اجلنة وخرب النار ،وخرب ما كان ،و [خرب] ما هو كائن ،أعلم ذلك كما أنظر إىل
كفي ،إن اهلل يقول( :فيه تبيان كل شيء).
«إن فحوى منهج االعتبار هو التعرف على لب حركة التاريخ البشري ،وإدراك سننها
وقوانينها ،والعناصر املؤثرة فيها ،وفهم الروابط اليت تشدها إىل الواقع احلاضر وإىل
املراحل املستقبلية».
وهنا نعرض أهم األسس اليت تعامل القرآن من خالهلا مع التاريخ لنقترب أكثر من
علمي دقيق.
مالمح املنهج والذي حيتاج جلهد أكرب من هذه الدراسة لسربه على حن ٍو ٍ
ً
أوال :مساحة التاريخ يف القرآن الكرمي:

«إذا مضينا ملطالعة القرآن الكرمي كله ،فإننا سنجد كتاب اهلل خيصص مساحات
واسعة قد تزيد عن نصف القرآن ،للخرب املتحقق يف املاضي ،والسنن اليت حتكمه ،أي
للتاريخ وقوانني احلركة التارخيية.
ْإن قصص األنبياء والشهداء والقديسني.أخبار األمم والشعوب واجلماعات والقرى.
حلقات الصراع املتطاول بني احلق والباطل واهلدى والضالل ..كلها يف هناية األمر تغذي هذا
الفرع املعريف باملزيد من املفردات واإلضاءات».
ثانيًا :التعامل القرآين مع التاريخ:

و«التعامل القرآين مع التاريخ يأخذ صيغًا خمتلفة تندرج بني العرض املباشر والسرد
القصصي لتجارب اجلماعات البشرية ،وبني استخالص يتميز بالتركيز والكثافة للسنن
التارخيية اليت حتكم حركة اإلنسان يف الزمن واملكان أي يف التاريخ .فإذا ما أضفنا إىل
هذا وذاك تلك اآليات واملقاطع القرآنية اليت حيدثنا عنها املفسرون يف موضوع (أسباب
الزنول) واليت جاءت يف أعقاب عدد مزدحم من أحداث السرية لكي تعلق وتفند وتالمس
وتبين وتوجه وتصوغ؛ استطعنا أن نتبني أكثر فأكثر أبعاد املساحات الكبرية اليت منحها
القرآن الكرمي للتاريخ.
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إن جانبًا كبريًا من سور القرآن وآياته ينصب على إخطار البشرية بالنذير اإلهلي
وينبثق عن رؤية وتفحص للتاريخ .ومبقدور املرء أن يلحظ عرب تعامله مع كتاب اهلل ،كيف
تتهاوى اجلدران بني املاضي واحلاضر واملستقبل .كيف يلتقي زمن األرض وزمن السماء.
قصة اخلليقة ويوم احلساب ،عند اللحظة الراهنة ،حيث تصري حركة التاريخ اليت يتسع
هلا الكون ،حركة متوحدة الينفصل فيها زمن عن زمن وال مكان عن مكان ،وحيث تغدو
السنن والنواميس ،املفاتيح الضرورية اليت البد منها لفهم تدفق احلياة والوجود ،وتشكل
املصائر واملقدرات».
ثالثًا :علوم التاريخ وفق التصور القرآين:

 -1العلم بالوقائع واحلوادث واألوضاع وأحوال البشر يف الزمان املاضي.
 -2العلم بالقواعد والسنن املهيمنة على حياة املاضني ،حسبما يستفاد من النظر
والتحقيق يف احلوادث والوقائع املاضية.
 -3فلسفة التاريخ (-روح التاريخ) كما يسميها اإلمام الشريازي الراحل  ،-أي العلم
حبركة املجتمعات وحتوهلا من مرحلة إىل أخرى ،والقواعد احلاكمة على هذه التطورات
والتحوالت.
رابعًا :تنوع أشكال السنة التارخيية يف القرآن الكرمي:

تتنوع أشكال السنة التارخيية اليت تعطي قاعدة مطردة جلميع األفراد ونذكر بعضًا
منها للتمثيل ال احلصر:
 -1شكل القضية الشرطية:وهي اليت ترتب اجلزاء على الشرط ويكون الشرط هو
فعل االنسان.
(((1
 { ..إ َِّن اهللَ َال ُي َغِّي ُر َما ِب َق ْو ٍم َحَّتى ُي َغِّي ُروْا َما ِبَأ ْنف ُِس ِه ْم. }..
فهذه اآلية ترتب حصول فعل التغيري (اجلزاء) من اهلل؛ على حتقق الفعل (الشرط)
من البشر.
 -2شكل القضية الوجودية املحققة الغري معلقة بشرط:
(((1
 { َو ُقْلنَا ْاهب ُني} .
ُم ِفي ا َأل ْر ِض ُم ْسَت َق ٌّر َو َمَتا ٌع إِلَى ِح ٍ
ُم ِل َب ْع ٍض َع ُد ٌّو َوَلك ْ
ِطوْا َب ْع ُضك ْ
فاآلية حتدثنا هنا عن حقيقة مثبتة يف اخلارج غىي مشروطة يف حتققها بتحقق شيء
آخر.
( ((1سورة الرعد ،آية.11 :
( ((1سورة البقرة ،آية.36 :
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خامسًا :الطريقة القرآنية يف عرض سنن التاريخ:
أ) أسلوب إعطاء الفكرة بصيغتها الكلية:

من اآليات اليت أعطيت فيها الفكرة الكلية:
 { َوِلك ِّون} .
ون َس َاع ًة َو َال َي ْسَت ْق ِد ُم َ
ُل أُ َّم ٍة أَ َج ٌل َفإِذَا َجاء أَ َجلُ ُه ْم َال َي ْسَت ْأ ِخ ُر َ
فهذه اآلية الكرمية فيها عطاء واضح للفكرة التالية :أن التاريخ له سنن تتحكم به وراء
السنن الشخصية اليت تتحكم يف األفراد هبويتهم.
فاألمة هي كالفرد له بداية وهناية عمر واجل وهو ما يعين ان لكل أمة هويتها وحياهتا
اخلاصة.
(((2

ب) أسلوب استعراض مناذج من السنن:

 املحتوى الروحي لألنسان أساس حركة التاريخ:َ
قال تعاىلَ { :ذِل َك ِبَأ َّن اهللَ ل َْم َي ُك ُم َغِّيرًا ِّن ْع َم ًة أ ْن َع َم َها َعلَى ق َْو ٍم َحَّتى ُي َغِّي ُروْا َما
ِبَأنف ِ
ُس ِه ْم َوأَ َّن اهللَ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم}(.((2
هذه اآلية تقرر أن املحتوى الداخلي النفسي والروحي لإلنسان هو القاعدة واألساس
املحرك للتاريخ ،والوضع االجتماعي هو البناء العلوي ،وان هذا البناء العلوي اليتغري إال
وفقًا لتغيري القاعدة.
فإذا ما غري اإلنسان عقيدته ورؤيته واليت متثل تصوره عن ذاته وتارخيه وحاضره
ومستقبله فإن واقعه اخلارجي سيتغري حتمًا..
ويف يف النهاية يف حديث سلمان «من أصلح جوانيه أصلح اهلل برانيه».
 ال استثناء من سنن التاريخ:ين َخل َْوْا ِمن َق ْبلِكُم
قال تعاىل{ :أَ ْم َح ِس ْبُت ْم أَن َت ْد ُخلُوْا ال َْج َّن َة َول ََّما َي ْأِتكُم َّمَث ُل الَّ ِذ َ
َص ُر ا ِ
الر ُس ُ
هلل أَال
الض َّراء َو ُز ْل ِزلُوْا َحَّتى َيق َ
َّم َّس ْت ُه ُم ا ْل َب ْأ َساء َو َّ
ول َوالَّ ِذ َ
ين آ َمنُوْا َم َع ُه َمَتى ن ْ
ُول َّ
َص َر ا ِ
يب}(.((2
إ َِّن ن ْ
هلل َق ِر ٌ
هذه اآلية تستنكر على خماطبيها أن يكون هلم استثناء من سنن التاريخ ،بل إن
سريورة األمم املنتصرة مل تعرب إال على مجر من البأساء والضراء ،فالبد من امتحان
إلرادة االمة من أجل أن تصل للنصر جبدارة.
( ((2سورة األعراف ،آية.34 :
( ((2سورة األنفال ،آية.53 :
( ((2سورة البقرة ،آية.214 :
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ت) أسلوب التأكيد على االستقراء والنظر والتدبر يف احلوادث التارخيية:

وذلك من أجل تكوين نظرة استقرائية واخلروج بنواميس وسنن كونية للساحة
التارخيية ،قال تعاىل:
ين ِمن َق ْبلِ ِه ْم َد َّم َر اللهَُّ
لأَْ
ريوا ِفي ا ْر ِض َف َي ُ
نظ ُروا َك ْي َف ك َ
َان َعا ِق َبُة الَّ ِذ َ
 {أَ َفل َْم َي ِس ُين أَ ْمثَاُل َها}(.((2
َعَل ْي ِه ْم َوِلْلكَا ِف ِر َ
ريوْا ِفي ا َأل ْر ِض َف َي ُ
ين ِمن َق ْبلِ ِه ْم}(.((2
نظ ُروْا َك ْي َف ك َ
َان َعا ِق َبُة الَّ ِذ َ
 {أَ َفل َْم َي ِس َُاها َو ِه َي َظاِل َم ٌة َف ِه َي َخا ِوَي ٌة َعلَى ُع ُر ِ
وش َها َوِب ْئ ٍر ُّم َع َّطَل ٍة
 { َف َكَأِّين ِّمن ق َْرَي ٍة أَ ْهَل ْكن َون ِب َها
َان َي ْس َم ُع َ
ون ِب َها أَ ْو آذ ٌ
وب َي ْع ِقلُ َ
ريوا ِفي الأَْ ْر ِض َفَتك َ
ُون َل ُه ْم ُقلُ ٌ
َوق ْ
َص ٍر َّم ِشي ٍد ،أَ َفل َْم َي ِس ُ
ِ (((2
الص ُدور} .
َفإَِّن َها لاَ َت ْع َمى الأَْ ْب َصا ُر َوَل ِكن َت ْع َمى ا ْل ُقلُ ُ
وب الَِّتي ِفي ُّ
 { َوك َْم أَ ْهَل ْكنَا َق ْبَل ُهم ِّمن ق َْر ٍن ُه ْم أَ َش ُّد ِم ْن ُهم َب ْطشًا َفن ََّقُبوا ِفي ا ْلِبلاَ ِد َه ْل ِمنالس ْم َع َو ُه َو َش ِهي ٌد}(.((2
َّم ِح ٍ
يص ،إ َِّن ِفي َذِل َك َل ِذ ْك َرى ِل َمن ك َ
َان َل ُه َقْل ٌب أَ ْو أَ ْل َقى َّ
من جمموع هذه اآليات يتبلور املفهوم القرآين الذي يقرر أن الساحة التارخيية مثل
كل الساحات الكونية األخرى ،هلا سنن وضوابط.
سادسًا :تقسيم الفعل التارخيي يف التصور القرآين

«إن الفعل التارخيي ال يتحقق إال يف إطار «املشيئة اإلهلية» ،حيث تتطابق نتائجه مع
علم اهلل ،سبحانه وتعاىل ،يف كل زمان ومكان».
قال تعاىلَ { :ولاَ َتقُول ََّن ِل َش ْي ٍء إِنِّي ف ِ
َاع ٌل َذِل َك َغدًا ،إِلاَّ أَن َي َشا َء اهللُ َوا ْذكُر َّرَّب َك إِذَا
(((2
نِ
يت َوق ْ
ُل َع َسى أَن َي ْه ِدَي ِن َرِّبي لأِ َ ْق َر َب ِم ْن َهذَا َر َشدًا} .
َس َ
«فيما ختتلف أسبابه اختالفًا طرديًا مع حركة االختيار املتاحة لإلنسان لتنفيذ الفعل التارخيي»
قال تعاىل ..{ :قُل َّل ْو كُنُت ْم ِفي ُبُيوِتك ُْم َل َب َر َز اَّل ِذ َين ُكِت َب َعَل ْي ِه ُم ا ْل َق ْت ُل إِلَى َم َض ِاج ِع ِه ْم.((2(}..
 ....وتبعًا لذلك يتم تقسيم الفعل التارخيي اىل قسمني:
القسم األول« :ميثله الفعل اإلهلي املباشر ،وهو إما أن يأيت متناسقًا مع النواميس
الكونية والقوى الطبيعية ،أو يتجاوز األمناط املعهودة متبلورًا يف ما ُيعرف خبوارق العادات
اليت تأيت :إما يف شكل قوة طبيعية مادية حمسوسة ،وإما أن تتجسد يف شكل قوة روحانية
غري مرئية ككرامات األولياء».
( ((2سورة حممد ،آية.10 :
( ((2سورة يوسف ،آية.109 :
( ((2سورة احلج ،آية.46 - 45 :
( ((2سورة ق ،آية.37 - 36 :
( ((2سورة الكهف ،آية.24 - 23 :
( ((2سورة آل عمران ،آية.154 :
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القسم الثاين :يتمثل يف الفعل اإلهلي غري املباشر ،وهو حيدث يف إطار احلرية اإلنسانية
اليت ك ّرم هبا املوىل بين آدم وبلورها يف قوى «العقل واالنفعال واحلس واحلركة واإلرادة» ،مث
جسد استجابات هذه القوى يف الفعل اإلنساين املؤثر يف البيئة املحيطة واملتأثر هبا».
ّ
سابعًا :مسة التفسري التارخيي يف القرآن الكرمي:

إذًا «التفسري اإلسالمي للتاريخ يعد التفسري العلمي القائم على الربهان والدليل وكذلك
التأكيد على العربة والدرس من أحداث التاريخ الذي يسري وفق منهج وناموس إهلي عميق مع
التأكيد على حرية اإلنسان وإرادته اليت جتعل منه مسئو ًال عن مجيع أفعاله يف الدنيا واآلخرة.
وهو يؤكد على وجود اإلله احلكيم املسيطر على كل شيء واملوجه لكل شيء فهو
املهيمن ولكن ليس بظالم للعبيد وبالتايل رغم هيمنته ترك لإلنسان النجدين (أي الطريقني،
طريق اخلري وطريق الغي) وعليه االختيار.
ووفقًا هلذا التفسري تصبح للحياة معىن وهدف والتاريخ يصبح شاهدًا والقضاء والقدر
ذاهتا مل تقف عائقا وال هي حتول دون إبراز نشاط اإلنسان ،والتاريخ شاهد أمني على صدق
هذا القول يف كثري من احلاالت ،فقد كان املسلمون يعرفون أن اهلل سبحانه وتعإىل قد قدر كل
شيء يف سابق علمه ومن األزل ،وان ما قدر يكون ،مع هذا اندفعوا لتحطيم الفرس والروم
يف فترة ال مثيل هلا يف القصر ،وبذلوا جهدًا خارقا يف سبيل نشر اإلسالم خارج شبه اجلزيرة
العربية حيثما استطاعوا ،وانصرفوا جيرون ورائهم رزقهم ومعاشهم وأمورهم الدنيوية،
ألهنم كانوا يدركون يف نفس الوقت أن لكل امرئ ما سعى وان السماء ال متطر ذهبًا أو فضة».
إن معاجلة القرآن هلذه املسائل كشفت جدوى للعقل اإلنساين يف البحث والتنقيب يف سجالت
الزمن عن عالج ملشكالت الواقع أو تالفيًا ملا قد يقع يف املستقبل عرب استخالص العظة والعربة
وفهم العامل املشترك من حياة األمم السالفة وحركتها يف التاريخ فاألحداث اليت تقع حمكومة
بسنة األسباب فال مكان للصدفة فيها ،وكل حراك انساين هو حمض اختيار من اإلنسان ووفق
إرادته احلرة فال مكان للجرب يف األفعال اليت جعلها اهلل سبحانه موضع مساءلة وحمل حساب،
فاإلنسان يتحمل وزر أفعاله وكل ذلك غري خارج عن دائرة املشيئة اإلهلية فال تفويض.
ثامنًا :حقائق قرآنية عن سنن التاريخ:
احلقيقة األوىلِّ :
االطراد

أي إن السنة التارخيية ُم َّطردة ذات طابع موضوعي ال تتخلف يف احلاالت االعتيادية
اليت جتري فيها الطبيعة والكون على السنن العامة ،والتأكيد على طابع ِّ
االطراد يف السنة
هو تأكيد على الطابع العلمي للقانون التارخيي ،ألن ِّ
االطراد والتتابع وعدم التخلف اهم ما
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مييز القانون العلمي عن بقية املعادالت والفروض.
من هنا استهدف القرآن الكرمي من خالل التأكيد على طابع االطراد يف السنة
التارخيية أن يؤكد على الطابع العلمي هلذه السنة ،من أجل تربية اإلنسان على ذهنية علمية
واعيه يتصرف يف إطارها ومن خالهلا مع أحداث التاريخ ،ومن أجل إبعاد اإلنسان عن
الذهنية العشوائية املستسلمة الساذجة.
ِ ِ ِ ِ ً (((2
{سنَّ َة ا ِ
هلل ِفي اَّل ِذ َين َخَل ْوا ِمن َق ْب ُل َولَن َت ِج َد ل ُسنَّ ة اهلل َت ْبديال} .
ومن ذلك قوله تعاىلُ :
ِ ِ ِ ِ ً (((3
{س َّن َة ا ِ
هلل الَِّتي َق ْد َخل َْت ِمن َق ْب ُل َولَن َت ِج َد ل ُس َّنة اهلل َت ْبديال} .
ُ
ُ
َ
ِ
َص ُرنَا َوالَ
ْ
ْ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
َص َب ُروا َعلَى َما ك ِّ
{ َول َق ْد ك ِّ
ُذُبوا َوأوذُوا َحَّتى أَت ُاه ْم ن ْ
ُذَب ْت ُر ُسل ِّمن ق ْبلك ف َ
(((3
ات ا ِ
ُم َب ِّد َل ِل َكلِ َم ِ
هلل َولَق ْد َج َ
اءك ِمن َّن َبإِ ا ْل ُم ْر َسلِنيَ} .
احلقيقة الثانية :ربانية السنة التارخيية:

وأن هذه السنن قد سنها اهلل سبحانه وهو القادر وحده على تبديلها إال أنه سبحانه
ين َخل َْوا ِمن َق ْب ُل َولَن َت ِج َد ِل ُس َّن ِة ا ِ
{س َّن َة ا ِ
هلل َت ْب ِدي ًال}(.((3
هلل ِفي الَّ ِذ َ
قالُ :
ً (((3
{س َّن َة َمن َق ْد أَ ْر َسْلنَا َق ْبل َ
َك ِمن ُّر ُسلِنَا َو َال َت ِج ُد ِل ُس َّنِتنَا َت ْحوِيال} .
وقال تعاىلُ :
السِّي ُئ إِلاَّ ِبَأ ْهلِ ِه َف َه ْل
السِّي ِئ َولاَ َي ِح ُ
وقال تعاىلْ :
يق ا ْل َم ْك ُر َّ
{اسِت ْك َبارًا ِفي الأَْ ْر ِض َو َم ْك َر َّ
ً (((3
َّت ا ِ
هلل َت ْب ِدي ًال َولَن َت ِج َد ِل ُسن ِ
َّت ا ِ
َّت الأَْ َّوِلنيَ َفلَن َت ِج َد ِل ُسن ِ
َي ُ
هلل َت ْحوِيال} .
نظ ُر َ
ون إِلاَّ ُسن َ
احلقيقة الثالثة :اختيار اإلنسان

فال تعارض بني اإلميان باختيار اإلنسان وبني اإلميان بأن للتاريخ سننه وقوانينه
فإرادة اإلنسان هي املحور.
(((3
ِنس ِان إِلاَّ َما َس َعى} .
قال تعاىلَ { :وأَن لَّ ْي َس ِللإْ َ
وقال تعاىلَ { :و َه َد ْينَاُه الن َّْج َد ْي ِن}(.((3
اب َمن َد َّس َاها}(.((3
وقال تعاىلَ { :ق ْد أَ ْفل ََح َمن زَك َ
َّاهاَ ،و َق ْد َخ َ
( ((2سورة األحزاب ،آية.62 :
( ((3سورة الفتح ،آية.23 :
( ((3سورة األنعام ،آية.34 :
( ((3سورة األحزاب ،آية.62 :
( ((3سورة اإلسراء ،آية.77 :
( ((3سورة فاطر ،آية.43 :
( ((3سورة النجم ،آية.39 :
( ((3سورة البلد ،آية.10 :
( ((3سورة الشمس ،آية.10 - 9 :
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تاسعًا :الرؤية النقدية للتاريخ:

لقد ناقش القرآن الكرمي جل املقوالت اليت يستند إليها املناوؤن للرؤية الكونية
القرآنية مناقشة تارخيية استطاع من خالهلا تفكيك العقد الفكرية والنفسية ونقض حياكة
الزيف والضالل الذي حيك لتزوير احلقائق أو جتيريها لصاحل بعض األفكار الذاتية الضيقة
والنظرات الوضعية القاصرة اليت حتاول أن تسبغ على نفسها لبوس الدين ،ولعل هذه
العمليات تعد من أدق وأعقد املعارك الفكرية اليت خاضها القرآن الكرمي مع ما تبقى من
سدنة الديانات األخرى.
 -1نقد االنتقائية:

وهنا جند حديثًا مباشرًا يف اإلنتقائية اليت يتبعها اخلصوم لتمرير مشروعهم أو
إلمضاء طروحاهتم وبني القرآن الكرمي هنا جانبًا من هذه املمارسات اليت تعمد إىل تزوير
الوعي من خالل إخفاء جانب من احلقيقة وابرازه أخرى ،قال تعاىلَ { :و َما َق َد ُروْا اهللَ َح َّق
هلل َعلَى َب َش ٍر ِّمن َش ْي ٍء ق ْ
وسى
َق ْد ِرِه إِ ْذ قَالُوْا َما أَن َز َل ا ُ
ُل َم ْن أَن َز َل ا ْل ِكَت َ
اب الَّ ِذي َجاء ِب ِه ُم َ
نُورًا َو ُه ًدى لِّلن ِ
ُون َكِثريًا َو ُعلِّ ْمُتم َّما ل َْم َت ْعَل ُموْا أَنُت ْم َو َال
يس ُت ْب ُدوَن َها َوُت ْخف َ
َّاس َت ْج َعلُوَن ُه َق َر ِاط َ
(((3
ون} .
ُم ُق ِل ا ُ
هلل ُث َّم َذ ْر ُه ْم ِفي َخ ْو ِض ِه ْم َيْل َعُب َ
آَبا ُؤك ْ
 -2التدقيق يف الفروق الزمانية يف اإلصطالحات:

ىن
كما يصحبنا الذكر احلكيم بسريورة بعض املصطلحات وكيف كانت تستعمل ويف اي مع ً
تداف ويف ذات الوقت يعرض لنا املمارسات والطقوس اخلاطئة اليت كانت متارس ،قال تعاىل:
َان َص َالُت ُه ْم ِعن َد ا ْل َب ْي ِت إ َّ
ون}(.((3
َاب ِب َما كُنُت ْم َت ْك ُف ُر َ
{ َو َما ك َ
ِال ُمكَاء َوَت ْص ِدَي ًة َفذُوقُوْا ا ْل َعذ َ
العناية بصدق اخلرب والتثبت منه:

لقد حث القرآن الكرمي على صدق احلديث كما توسع يف مفهوم الصدق ليشمل الصدق
العملي ففي قوله تعاىلَ { :و َجاُءوا َعلَى َق ِم ِ
يص ِه ِب َد ٍم َك ِذ ٍب} فإن الدم املهراق على قميص
يوسف كان دمًا عبيطًا حقيقيًا غري أن مورد الكذب هو يف نسبته ليوسف عليه السالم
رغم أهنم مل يتلفظوا بذلك ،كما حث القرآن على التحقق من صحة األخبار الواردة والنظر
ُم ف ِ
َاس ٌق ِب َن َبٍأ َفَت َبَّينُوا أَن
يف أحوال املخربين يف قوله تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا إِن َجاءك ْ
ني}(.((4
ِحوا َعلَى َما َف َعْلُت ْم نَا ِد ِم َ
ُت ِصيُبوا ق َْومًا ِب َج َهاَل ٍة َفُت ْصب ُ
( ((3سورة األنعام ،آية.91 :
( ((3سورة األنفال ،آية.35 :
( ((4سورة احلجرات ،آية.6 :
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 -3الشهادة:

وكوسيلة إلثبات صدق دعوى مد ٍع اعتىن القرآن الكرمي بتعضيد الدعوة وتشفيعها
بالشهود حسب حجم كل قضية واعترب كتم الشهادة ضرب من اإلمث الذي ينال القلب ،قال
ون َعلِي ٌم}(.((4
تعاىلَ { :و َال َت ْكُت ُموْا َّ
الش َها َد َة َو َمن َي ْكُت ْم َها َفإَِّن ُه آِث ٌم َقْلُب ُه َواللُهّ ِب َما َت ْع َملُ َ
كشف الكذب والوثائق املزورة:

وكما عرض القرآن الكرمي لنو ٍع من التزوير بإخفاء الوثائق أو بعضها كذلك يبني
أنوا ٍع أخر من التزوير بالتحريف والتحريف يكون إما بتحريف الوارد أو حتريف املورد
ول َال َي ْح ُز َ
الر ُس ُ
ين قَالُوْا آ َمنَّا
ين ُي َسا ِر ُع َ
ون ِفي ا ْل ُك ْف ِر ِم َن الَّ ِذ َ
نك الَّ ِذ َ
قال تعاىلَ{ :يا أَُّي َها َّ
ين
ون ِل َق ْو ٍم َ
ون ِلْل َك ِذ ِب َس َّم ُاع َ
ين ِها ُدوْا َس َّم ُاع َ
آخ ِر َ
ِبَأ ْف َو ِاه ِه ْم َول َْم ُت ْؤ ِمن ُقلُوُب ُه ْم َو ِم َن الَّ ِذ َ
ُون ا ْل َكلِ َم ِمن َب ْع ِد َم َو ِ
ل َْم َي ْأُت َ
َخذُوُه َوإِن ْلَّم ُت ْؤَت ْوُه
ُون إ ِْن أُوِتيُت ْم َهـذَا ف ُ
اض ِع ِه َيقُول َ
وك ُي َح ِّرف َ
َاح َذ ُروْا َو َمن ُي ِر ِد اللُهّ ِف ْت َنَت ُه َفلَن َت ْملِ َك َل ُه ِم َن ا ِ
ين ل َْم ُي ِر ِد اهللُ أَن ُي َط ِّه َر
هلل َش ْيئًا أُ ْولَـِئ َك الَّ ِذ َ
فْ
(((4
الد ْن َيا ِخ ْز ٌي َوَل ُه ْم ِفي ِ
َاب َع ِظي ٌم} .
ُقلُوَب ُه ْم َل ُه ْم ِفي ُّ
اآلخ َرِة َعذ ٌ
 -4صحة الوثيقة وصحة تفسريها

ِس َراِئي ُل َعلَى َنف ِ
ِس َراِئي َل إ َّ
{ك ُّ
ُل َّ
ْس ِه ِمن َق ْب ِل أَن ُتن ََّز َل
الط َعا ِم ك َ
ِال َما َح َّر َم إ ْ
َان ِح ًّال لِّ َبِني إ ْ
(((4
الت ْو َراُة ق ْ
وها إِن كُنُت ْم َصا ِد ِقنيَ} .
ُل َف ْأُتوْا ِب َّ
َّ
الت ْو َراِة فَا ْتلُ َ
 -5توضيح احلقائق مبقارنة األحداث:

وحلسم الزناع الذي جتاذب دعوة ابراهم اخلليل بني يهوديته ونصرانيته يفصل القرآن الكرمي
َان ِم َن ا ْل ُم ْش ِر ِكنيَ}(.((4
َان َحِنيفًا ُّم ْسلِمًا َو َما ك َ
َص َراِنّيًا َوَل ِكن ك َ
القولَ { :ما ك َ
َان إِ ْب َر ِاهي ُم َي ُهو ِدّيًا َو َال ن ْ
ويسوق الدليل الدامغ على ذلك بانكاره جتاهل حقيقة تارخييةَ{ :يا أَ ْه َل ا ْل ِكَت ِ
اب ِل َم
يم َو َما أُن ِزل ِ
التو َراُة َواإلجنِي ُل إ َّ
ون}(.((4
َت َّ
ِال ِمن َب ْع ِدِه أَ َف َال َت ْع ِقلُ َ
آج َ
ون ِفي إِ ْب َر ِاه َ
ُت َح ُّ
 -6ضخ أحداث مل تكن معلومة وكانت مبثابة الغيب:

ومن جهة أخرى فإن القرآن الكرمي يسوق لنا أحداثًا غيبي ًة ليبني وحدة الرساالت اإلهلية،
( ((4سورة البقرة ،آية.283 :
( ((4سورة املائدة ،آية.41 :
( ((4سورة آل عمران ،آية.93 :
( ((4سورة آل عمران ،آية.67 :
( ((4سورة آل عمران ،آية.65 :
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ون ِمن َب ْع ِدي قَالُوْا
ُوب ا ْل َم ْو ُت إِ ْذ ق َ
َال ِل َبِني ِه َما َت ْعُب ُد َ
قال تعاىل{ :أَ ْم كُنُت ْم ُش َه َداء إِ ْذ َح َض َر َي ْعق َ
ون}(.((4
َن ْعُب ُد إِلَـ َه َك َوإِلَـ َه آَباِئ َك إِ ْب َر ِاهي َم َوإ ِْس َم ِاعي َل َوإ ِْس َح َاق إِلَـهًا َو ِاحدًا َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ويف قصة مرمي بنت عمران قال تعاىلَ { :ذِل َك ِم ْن أَن َباء ا ْل َغ ْي ِب ن ِ
ُوحي ِه إِل َ
ُنت
َيك َو َما ك َ
ون}(.((4
ُنت َل َد ْي ِه ْم إِ ْذ َي ْخَت ِص ُم َ
َل َد ْي ِه ْم إِ ْذ ُيْلقُون أَ ْق َال َم ُه ْم أَُّي ُه ْم َي ْك ُف ُل َم ْرَي َم َو َما ك َ
فمثل هذه األنباء الغيبية تعطي صورة متكاملة للتصور التارخيي للقرآن الكرمي.
عاشرًا :التوثيق القرآين:

التوثيق ونقصد به هنا إثبات حدث تارخيي بوصفه معلومة وموافقتها للواقع من جهة
ومن جهة أخرى تنظيم وترتيب هذه املعلومات وفق منهج معني حيث يعترب القرآن الكرمي
من أوثق الكتب السماوية اليت بني أيدينا ،حيث «حيظى القرآن الكرمي باملزنلة األوىل بني
املصادر اليت اهتمت بتوثيق األحداث؛ وذلك لبلوغه أعلى درجات الصحة الثبوتية ،فهو كالم
اهلل تعاىل املنـزل على رسوله حممد  Cوالذي تكفل اهلل سبحانه حبفظه من أي تغيري
ون}.
أوتبديل ،فقال{ :إِنَّا ن َْح ُن ن ََّز ْلنَا ِّ
الذ ْك َر َوإِنَّا َل ُه ل ََحا ِف ُظ َ
ويتتميز منهج القرآن الكرمي يف توثيق األحداث بأمور أمهها:
كون احلدث فيه تابعًا لألمر الذي سيق ألجله ،من عظة أو توجيه أو بيان أو منة أو
غري ذلك من األمور اليت وظف اهلل سبحانه األحداث ألجلها ،هلذا جاء التوثيق القرآين
لألحداث مغايرًا لغريه من مناهج التوثيق من وجوه:
األول :إيراد األحداث غري مرتبة زمنيًا:
فقد يكون بينها تفاوت زماين كبري وقد يتقدم بعضعها حسب الغرض البالغي أو
أمهية التوجيه التربوي فيها وسيجيئ مثاله يف تقدمي ذكر اختالف املسلمني بعد معركة بدر
على الغنائم ومعلوم أهنا كانت النهاية للمعركة..
الثاين :عرض احلدث يف الغالب جمم ًال:
وهذا اإلمجال هو أحد مميزات التوثيق القرآين لألحداث ،فهو يطلق احلدث عن
الزمن الذي وقع فيه ،ويعطيه دالالت تتسع باتساع األزمان واألجيال اليت تستقي من معني
هذا النبع العظيم.
وهذه مسة عامة للقرآن الكرمي يف تكثيف املشهد بالدالالت وحىت التفصيل اليكون
إىل لغرض دعوي وتوجيه تربوي.
الثالث :تعدد األساليب يف التعبري عن احلدث:وهذا يعود إىل اإلعجاز البياين للقرآن
الكرمي ،وهو علم قائم بذاته ،ألفت فيه مؤلفات كثرية).
( ((4سورة البقرة ،آية.133 :
( ((4سورة آل عمران ،آية.44 :
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منوذج للتوثيق القرآين من (سورة األنفال)

ْص ًال تارخييًا هامًا
تتناول آيات الذكر احلكيم يف هذه السورة املباركة (األنفال) ِمف َ
يف حياة املسلمني األوائل يف صدر اإلسالم حيث جرت أحداث تفصيلية كثرية أدت يف
نتيجتها لتطورات يف ميزان القوى لصاحل معسكر املسلمني على مجيع األصعدة الثقافية
واإلجتماعية ،و ،..فض ًال عن السياسية.
فاملتأمل يف سورة األنفال جيدها خمتصة باحلديث عن معركة بدر كما يسميها ابن
عباس:
 فـ«عن سعيد بن جبري قال قلت البن عباس :سورة األنفال؟ .قال :تلك سورةبدر» ،أي مسرح أحداثها واقعة بدر ،حيث تتكثف املشاهد حول تلك املعركة بني املسلمني
وكفار قريش.
وفيما يلي نلقي الضوء على أهم املالحظات حول التوثيق القرآين ،وطريقته يف سوق
العرب واملواعظ من خالل ترتيبه وعرضه لألحداث مبنتهى الدقة وبتحر ٍر من قيد السجل
الزمين.
 -1ترتيب األحداث:

نالحظ أن السورة قد عرضت لنا احلدث (املعركة) من هنايته (االختالف على
الغنائم) املندرجة حتت عنوان األنفال ،فابتدأت بقوله تعاىلَ{ :ي ْسَألُون َ
َك َع ِن ا َألن َف ِال
الر ُس ِ
ُم َوأَ ِطي ُعوْا اهللَ َو َر ُسوَل ُه إِن كُنُتم
ول ف َّ
َاتقُوْا اهللَ َوأَ ْصلِ ُحوْا ذ َ
َات ِب ْيِنك ْ
ُق ِل ا َألن َف ُال لهلِ ِ َو َّ
ني}.
ُّم ْؤ ِمِن َ
وهكذا هو القرآن احلكيم يف نقله للحدث حيث حتدد مقاصده طريقة العرض والترتيب،
وهذا نراه يف عدة مواضع من القرآن ،كما جند أن يف سورة احلج أيضًا حديث عن معركة
بدر واستشهاد هبا ملا يقتضيه التذكري بعربها ودروسها:
{هذ ِ
ين َك َف ُروا ق ِّ
اب
َان َخ ْص َم ِان ْاخَت َص ُموا ِفي َرِّب ِه ْم فَالَّ ِذ َ
يف قوله تعاىلَ :
ُط َع ْت َل ُه ْم ِث َي ٌ
ِّمن نَّا ٍر ُي َص ُّب ِمن ف َْو ِق ُرؤ ِ
ُوس ِه ُم ال َْح ِمي ُم}( ،((4حيث ورد يف التفسري أن املقصود به يوم
بدر ولقاء املعسكرين.
كما ينقل القرآن الكرمي طرفًا من حديث غزوة بدر إىل سورة أخرى هي سورة آل
عمران ويف سياق حدث آخر وهو حدث غزوة أحد:
ون}(.((4
َص َر ُك ُم اهللُ ِب َب ْد ٍر َوأَنُت ْم أَ ِذلَّ ٌة ف َّ
ُم َت ْش ُك ُر َ
َاتقُوْا اللَهّ َل َعلَّك ْ
قال تعاىلَ { :وَل َق ْد ن َ
إذًا تبدأ السورة بذكر األنفال (املشهد األخري) ،مث يرجع القرآن الكرمي املشاهد سريعًا
( ((4سورة احلج ،آية.19 :
( ((4سورة آل عمران ،آية.123 :
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للوراء بعد أن ذكر اإلختالف على الغنائم ليسوق حدثًا يذكر املسلمني بلحظة خروجهم
ون * ُي َجا ِدلُون َ
َك ِفي
{ َك َما أَ ْخ َر َج َك َرُّب َك ِمن َب ْيِت َك ِبال َْح ِّق َوإ َِّن َف ِريقًا ِّم َن ا ْل ُم ْؤ ِمِننيَ َلكَا ِر ُه َ
ُون إِلَى ا ْل َم ْو ِت َو ُه ْم َي ُ
ون}(.((5
نظ ُر َ
ال َْح ِّق َب ْع َد َما َت َبَّي َن َكَأَّن َما ُي َساق َ
 -2كشف جوانب غيبية:

فالعوامل املؤثرة يف حركة التاريخ ليست فقط هي ما ميكن رؤيته أو ما نراه أمام
ُم أَنِّي ُم ِم ُّدكُم
أعيننا فع ًال إهنا أعم وأمشل ،قال تعاىل{ :إِ ْذ َت ْسَت ِغيُث َ
اب َلك ْ
ون َرَّبك ْ
َاسَت َج َ
ُم ف ْ
َّص ُر إ َّ
ْف ِّم َن ا ْل َمآلِئ َك ِة ُم ْر ِد ِفنيَ * َو َما َج َعَل ُه اللُهّ إ َّ
ِبَأل ٍ
ِال
ِال ُب ْش َرى َوِلَت ْط َمِئ َّن ِب ِه ُقلُوُبك ْ
ُم َو َما الن ْ
ِم ْن ِعن ِد اللِهّ إ َِّن اللَهّ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم}(.((5
ففي اللحظات احلرجة ميكن لإلنسان أن ينجو إذا استجار باهلل سبحانه بلسان صادق
وقلب سليم ،وأي حلظة أكثر تسليمًا من اإلصطفاف ملواجهة جيش مدجج بالسالح يفوق
أضعاف جيش املسلمني..
لقد استجاب اهلل للمسلمني فجعل هلم مددًا غيبيًا من املالئكة يشكل خلفية اجليش...
وجاء ليسد اخللل النفسي يف صفوف املسلمني وجيرب به ضعفهم ويبث الطمأنينة يف
نفوسهم حىت أن الواحد منهم ينام وحيلم ما راق له ويصبح جمنبًا فتأيت مياه األمطار
لتطهره من وساوس الشيطان ورجزه.
يف املقابل فإن املعسكر اآلخر يعيش الرعب والقلق وانسداد األفق املستقبلي وغياب
العقيدة القتالية املؤهلة للتضحية والبذل والعطاء..
 -3تصنيف املسلمني حسب قوة العقيدة والتسليم ،ووجود فئة منافقة:

تبني اآليات تكوين املجتمع اإلسالمي وتفرز حقيقة النسيج اإلمياين الذي يرتكز على:
أ -ثلة قليلة مؤمنة صابرة ممتثلة لقيادهتا.
ب -لفيف من ضعاف اإلميان وعدميي اليقني.
ج -فريق من املنافقني.
وميكن اإلستفادة من خالل هذا الفرز يف تصحيح وتنقيح بعض النظريات اليت حتاول
تكوين صورة مثالية جلميع الشخوص املحيطة بالرسول (ص) وتعميم النظرة للصحابة
بوصفهم عدو ًال.
( ((5سورة األنفال ،آية.6-5 :
( ((5سورة األنفال ،آية.10 - 9 :
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 -4إمضاء اهلل سبحانه الرادته يف نصرة احلق وأهله:

إن إرادة اهلل حاضرة يف احلدث التارخيي بال جرب ولكنها أيضًا دون تفويض ،فلقد
كان خروج املسلمني يف ذلك الوقت (قبيل املعركة) ألحد خيارين غري معلوم على وجه
التحديد :إما احلصول على القافلة التجارية اليت كانت لقريش أو اجلنود املدججون بالسالح:
ون أَ َّن َغ ْي َر ذ ِ
{ َوإِ ْذ َي ِع ُد ُك ُم اللُهّ إ ِْح َدى َّ
ُم
َات َّ
الش ْو َك ِة َتك ُ
ُم َوَت َو ُّد َ
ُون َلك ْ
الطاِئ َفِت ْي ِن أََّن َها َلك ْ
َق ِب َكلِ َماِت ِه َوَيق َ
ين * ِلُي ِح َّق ال َْح َّق َوُي ْب ِط َل ا ْل َب ِاط َل َول َْو
َوُي ِري ُد اللُهّ أَن ُي ِح َّق احل َّ
ْط َع َداِب َر ا ْلكَا ِف ِر َ
ون}(.((5
َك ِر َه ا ْل ُم ْج ِر ُم َ
لقد كان املسلمون مييلون لغري ذات الشوكة أي لالستحواذ على القافلة التجارية
وينتهي املشهد برحبهم اآلين للقافلة مبا حتمله من مال ومتاع وأنعام.
غري أن إرادة اهلل سبحانه رجحت املشهد اآلخر الذي له بعد مستقبلي ،مشهد يكون فيه
جدع ٍ
أنف للباطل ينقل احلركة فيه ألبعد مما تصورها كثري من املسلمني ويرسم الطريق
لواقع جديد للرسالة اجلديدة ،هذا التفكري املستقبلي واخليال الذي يراود املؤمنني احلقيقيني؛
أما من مل تنفتح بصريته اإلميانية على شرفة املستقبل وعلى بلوغ األمل املقدس فإمنا يرى
يف اخلروج ذهابًا للموت وتضييعًا لفرص البقاء حىت وإن كان احتمال املواجهة .%50
وفوق هذا فإن وعد اهلل كان هلم بالنصر والغلبة على كال التقديرين.
إن اهلل سبحانه قد قضى يف علمه أن حيارب املسلمون الكفا َر ..وأن تكون املواجهة
وأن يبلغ الصدام أعلى درجاته ليحق احلق بكلماته.
 -5املقارنة بني املجتمع اجلاهلي واملجتمع الفرعوين:

ات ا ِ
ين ِمن َق ْبلِ ِه ْم َك َف ُروْا ِبآَي ِ
َه ُم اهللُ
قال تعاىلَ { :ك َدْأ ِب ِآل ِف ْر َع ْو َن َوالَّ ِذ َ
هلل َفَأ َخذ ُ
ِي َش ِدي ُد ا ْل ِع َق ِ
اب}(.((5
ِب ُذنُوِب ِه ْم إ َِّن ا َ
هلل َقو ٌّ
تبني لنا اآلية الكرمية خطورة املوقف اجلاهلي من الرسالة عرب إجراء مقارنة ومتثيل
ملا يفعله طواغيت قريش وما ينتظرهم بدأب آل فرعون وهو منهجهم وطريقة سريهم يف
احلياة ،وتبني أوجه الشبه بني املجتمعني رغم تطاول الزمن وتباعد األحدث كالتايل:
 -1أن املجتمع اجلاهلي يف فجر الدعوة بلغ به الكفر والطغيان مبلغ آل فرعون وهذا
يستوجب العذاب من اهلل سبحانه وتعاىل.
 -2أن معركة بدر يف حينها كانت مبثابة بداية الغرق لسفينة اجلاهلية يف رمال
الصحراء وبعبارة أخرى بداية تغري موازين القوى لصاحل املسلمني.
 -3إن صدمة هزمية قريش جدعت أنوف كربائها وباغتتهم اهلزمية من حيث مل
( ((5سورة األنفال ،آية.8 - 7 :
( ((5سورة األنفال ،آية.52 :
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يكونوا حيتسبون كما باغت الغرق آل فرعون وهم ينظرون.
 -4بعد غرق آل فرعون وجناة بين إسرائيل طفحت على السطح مشكالهتم كمجتمع
مؤمن ،وهو ما ينبغي أن حيذر منه املسلمون.
ولذلك جاءت اآلية لتبني سنة اهلل يف تغري النعم كاألمن والنصر والغلبة وغريها لتذكر
املسلمني بأن ما حتقق من إجنازات قابل للتغري.
قال تعاىلَ { :ذِل َك ِبَأ َّن اهللَ ل َْم َي ُك ُم َغِّيرًا ِّن ْع َم ًة أَ ْن َع َم َها َعلَى ق َْو ٍم َحَّتى ُي َغِّي ُروْا َما
ين ِمن َق ْبلِ ِه ْم ك ََّذُبوْا بآَي ِ
ِبَأنف ِ
ات َرِّب ِه ْم
ُس ِه ْم َوأَ َّن اهللَ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم * َك َدْأ ِب ِآل ِف ْر َع ْو َن َوالَّ ِذ َ
ون َوك ٌّ
ني}(.((5
َاهم ِب ُذنُوِب ِه ْم َوأَ ْغ َر ْقنَا َآل ِف ْر َع َ
ُل كَانُوْا َظاِل ِم َ
َفَأ ْهَل ْكن ُ
احلادي عشر :شروط االعتبار:

االعتبار عملية حتتاج لبلوغ أقصى مدى من االستفادة منها لتوافر صفات يف النفس ال
ىن عنها ،لذلك أكد القرآن على الصفات اليت ينبغي أن يتحلى هبا اإلنسان ليصل للعربة
غ ً
وينتفع هبا ..ودقيق هو التعبري القرآين يف رسم معاين هذه الصفات ،قال تعاىلَ{ :ل َق ْد
َص ِص ِه ْم ِع ْب َرٌة لأُِّ ْوِلي ا َأل ْل َب ِ
َان َح ِديثًا ُي ْفَت َرى َولَـ ِكن َت ْص ِد َيق الَّ ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه
اب َما ك َ
كَ
َان ِفي ق َ
َوَتف ِ
ْصي َل ك َّ
ُون}(.((5
ُل َش ْي ٍء َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة لِّ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
ونستطيع أن نلخصها فيما يلي وهي:
 -1أويل األلباب :وهم أهل احلقائق والباحثون عن جوهر األشياء حيث حباهم اهلل
جبوهر اإلنسان ووفقوا لإلنتفاع به وهو العقل.
 -2اإلعتماد على احلوادث احلقيقية ال املتومهة وال األسطورية أو املفتراة كذبًا.
 -3التحليل واالهتمام بتفاصيل احلدث اليت تقود ملغزى لكشف احلقيقة (وتفصيل كل
شيئ) فعناصر احلدث التارخيي البد أن يتم تفكيكها ملعرفة طبيعتها.
 -4صفة اهلداية هي منحة يسبغها اهلل سبحانه على عباده الذين يعملون عقوهلم
ويأخذون بأسباب اهلداية ونشدون دروهبا.
 -5وحاصل عملية االعتبار ال تقود للفالح والنجاح إن مل تكون مشفوعة باإلميان
والتسليم هلل فاإلستنتاجات من العملية البد أن يتعامل معها اإلنسان كقانون وهذا حيتاج
لإلميان والتسليم.

( ((5سورة األنفال ،آية.53 - 54 :
( ((5سورة يوسف ،آية.111 :
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مكانة األبوين يف نظام القيم واحلقوق
السيد جعفر العلوي*

يف البدء

احلديث تبعًا للعنوان يتصل بـ«الرب» ،وما يقتضيه من عالقة طيبة من األبناء
مع آبائهم ،متضمنًا تساؤ ًال عن املساحة اليت حيتلها الرب؛ هل تعين السعة أن تكون
عالقة هيمنة وانصياع ،أم أهنا عالقة مصاحبة باملعروف دون أن يستتبع ذلك هيمنة
وانصياعًا.
ومساق الكالم يؤدي إىل الثاين ،والذي نؤكد عليه يف الفقرة األخرية ،أي «اآلباء
واألبناء واالستقالل الفكري».
إن دراسة مكانة األبوين يف النظام احلقوقي لتلمس االستتباعات الناجتة ،يتطلب
بدءًا التوقف عند أمرين؛ األول هو حتديد ماهية اإلنسان من حيث إطالق احلرية مقابل
املخلوقية واستلزامها العبودية هلل ،واألمر الثاين «القوامة» ألهنا تشكل حجر الرحى يف
نظام األسرة الفاصل بني منظومتني أي القوامة والدميقراطية املحايدة افتراضًا.
إن أمهية التوقف عند األسرة يتضح يف انسجام التشريع مع الفطرة والسنن الناظمة
للخلق ،ويتضح يف حتديد وظيفة األسرة واليت تستتبع موقعية خاصة لألبوين حتقيقًا
للحكمة «توارث التوحيد».
* رئيس التحرير ،عامل دين ،كاتب وباحث ،أستاذ الدراسات العليا يف حوزة القائم العلمية ،السعودية.
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بيد أنَّا سنجعل احلديث عن األمر األول يف سياق األمر الثاين ،مث نعاود احلديث عن
التساؤل األساس.

[ ]1األسرة املسلمة وحكمة اخللق

عرفت األسرة باملؤسسة االجتماعية اليت تنشأ من اقتران رجل وامرأة وتوفر بيئة
للركن الثاين يف األسرة ،أي األوالد ،حيث يتأّتى تقومي السلوك وخلق السوية النفسية،
واكتساب اللغة والقيم ،وتعزيز العالقات االجتماعية التضامنية.
وتتنوع التحديدات لألسرة((( ,لكن املهم هنا هو اإلشارة إىل أهنا معيشة رجل وامرأة
سوية من خالل عقد اجتماعي ،ينتج عنه عالقة تكافلية وتفاعلية يتفرع عليها حقوق
وواجبات كرعاية األطفال املنجبني وتربيتهم ،مث امتيازات كل من الزوجني إزاء اآلخر .وقد
جرى اعتماد تعبري «األسرة» عن النووية ذات اجليلني ،و«العائلة» للممتدة املتكونة من ثالث
أجيال مع األعمام والعمات.
مل يكن مثة بشر بدون هذه املؤسسة االجتماعية (الزواج /األسرة) ،فقد كان هذا
العقد االجتماعي األسلوب األمثل الستقامة احلياة االجتماعية من خالل التكافل االقتصادي
والتكاثر وتربية اجليل التايل ،وتعزيز احلالة اإلنسانية يف الفرد واستقراره العاطفي ،قال
َان ف ِ
َاح َش ًة َو َسا َء َسِبيلاً }(((؛ فاحشة أخالقية وسلوك ال
تعاىلَ { :ولاَ َت ْق َرُبوا ِّ
الزنَا إَِّن ُه ك َ
يستقيم مع السنن فمآله تقويض املجتمع اإلنساين.
الزواج؛ القصة األخرى.
(((
شائع يف كتب االنتربولوجيا االجتماعية التدرج يف نظام العالقات الزوجية إىل أن
وصل إىل مرحلة نظام األسرة الزوجية املعروف والذي يصفونه باألبوي..
فاالفتراض الشائع هو عدم وجود أسرة زوجية وإمنا عالقات مفتوحة من اجلهتني،
وهذا ما نتج عنه نظام عرف بالنظام األمومي..
ويراد بالنظام األمومي متحور األبناء حول األمهات يف الوقت اليت يكون فيه الرجال
يف الصيد مثال .ويدرج القول يف هذه الكتابات أن اإلنسان مع إقامته يف املكان واستقراره فيه
طرأ تبدل يف توزيع العمل بني اجلنسني وتبدلت معه العالقات بني الرجل واملرأة .فالنساء
ُن حىت ذلك احلني يعتنني ويربني أطفاهلن يف املغاور والكهوف قد انتقلن للسكن
اللوايت ك َّ
((( اعتمدنا يف هذا القسم بصورة أساسية على كتاب :األسرة يف عامل متغري ،سناء اخلويل .اهليئة املصرية
العامة للكتاب .1974
((( سورة اإلسراء ،آية.32 :
((( اعتمدنا يف هذا القسم على :اجلنس يف العامل القدمي ،بول فريشاور  ،1999ترمجة ،حتقيق :فائق
دحدوح .الناشر :دار نينوى .واملوسوعة «ويكيبيديا» يف التحديدات العامة للمصطلحات :النظام األبوي
واألمومي واألنوثة.
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يف املنازل اخلاصة ،وهكذا ينشأ النظام األبوي.
والنظام األبوي((( هو نظام اجتماعي((( يف العادة يرتكز على العادات والتقاليد ،حيث
يشكل أكرب الذكور أو األب أو األهل سلطة (مطلقة أو جزئية) على الزوجة أو األوالد
وباألخص الفتيات.
ويبدأ النظام األبوي من «االقتصاد» ،أي تقسيم العمل على أساس اجلنس (الذكورة
واألنوثة).
(((
وقد حصل الذكور على مراكز متميزة يف العائلة بسبب الدور الذي يقومون به يف
اإلعالة واملخاطر اليت يتحملوهنا ،ونتج عن هذا توزيع القوة وممارسة السلطة داخل التنظيم
العائلي ..وهكذا جتد املرأة نفسها زوجة مث ًّأما منتقلة من سلطة األب إىل سلطة الزوج.
احلركة النسوية((( واألسرة(((:

باالنتقال إىل العصر احلديث ميكن اختزال املشهد النسوي يف مستويني:
األول :حركة حترير املرأة ذات الزنعة الليربالية ،وتعتمد مبدأين «املساواة»
و«احلرية» .ويتبىن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (1948م) هذه الزنعة ،ويؤكد على
عدم التمييز على أساس اجلنس ،والحقًا ظهرت اتفاقية ( :cedawاتفاقية القضاء على
كافة أشكال التمييز ضد املرأة) عام (1979م).

((( لذا الذكورية ،هي لفظ عام يطلق على جمموع السلوكيات واألفكار والقوانني والتفسريات اليت من
شأهنا سيطرة الذكور يف جمتمع ما على اإلناث.
((( راجع النظام األبوي وإشكالية ختلف املجتمع العريب .هشام شرايب ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت.1992 ،
((( بعيدًا عن ضبابية الكلمات فال نفضل استعمال «الذكوري» لإلشارة للرؤية الدينية للتنظيم االجتماعي
ذلك إن التفضيل الذكوري هو موروث جاهلي ال ديين ،وبعض األحكام اليت جتعل القوامة أو الوالية
للرجل ال تكشف عن تفضيل يف املطلق.
((( األنثوية أو النسوية هي جمموعة خمتلفة من النظريات االجتماعية ،واحلركات السياسية ،والفلسفات
األخالقية ،اليت حتركها دوافع متعلقة بقضايا املرأة .يتفق النسويون والنسويات على أن اهلدف النهائي
ً
ورجاال بالنمو
هو القضاء على أشكال القهر املتصل بالنوع اجلنسي ،ليسمح املجتمع للجميع نسا ًء
واملشاركة يف املجتمع بأمان وحرية .ومعظم النسويني مهتمون بشكل خاص بقضايا عدم املساواة
السياسية واالجتماعية واالقتصادية بني النساء والرجال ،وجيادل بعضهم بأن مفاهيم النوع االجتماعي
واهلوية حبسب اجلنس حتددها البنية االجتماعية .خيتلف النسويون حول السبب يف انعدام املساواة،
وكيفية الوصول إليها ،واملدى الذي جيب أن يصل إليه التشكيك يف التعريفات املبنية على أساس اجلنس
والنوع االجتماعي وانتقادها .هلذا ،كأي أيديولوجيا ،أو حركة سياسية ،أو فلسفة ،فليس هناك صيغة
عاملية موحدة للنسوية متثل كل النسويني .ويكيبيديا.
((( راجع :املوجات النسوية يف الفكر النسوي الغريب  -للدكتورة مية الرحيب .الثرى جملة إلكترونية تعىن
حبقوق املرأة والطفل يف سورية.
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الثاين :احلركة النسوية .واليت ذهبت بعيدا؛ فقد كادت أن تنسف «األنوثة» البيولوجية
واعتربت صفات املرأة هو تلقني اجتماعي فهي مل تولد امرأة .إن األنوثة تقود إىل األمومة،
واألمومة تقود إىل تكوين األسرة حيث يكون الرجل املهيمن.
إن الزنعة الليربالية تنحو حنو «األسرة الدميقراطية» ،وختطئة اعتبار هوية الشخص
(ذكرًا أو أنثى) مؤثرًا يف حتديد حقوقه ،واعتربوا ّأن الفطرة لدى النساء والرجال واحدة
وأن ما هو موجود هو اإلنسان فقط ال اجلنس.
متامًاّ ،
بيد أن احلركات النسوية املتطرفة تبالغ إىل حد التنكر لثنائية «الذكر واألنثى» حىت
يف اللغة (ضمائر التذكري والتأنيث هو وهي).
حيول املرأة إىل (ربة
وقد أعلنت احلركة النسوية عن رفضها املطلق للزواج ألنّه ِّ
مزنل ،ومنجبة أوالد) و(متفانية يف خدمتهم) .وحي ّول الرجل إىل (معيل ،وأب ،وأناين)،
وبالتايل ينبغي أن تعيش النساء منفصل ًة عن الرجال ،وأن يعتربن الرجال العدو األساس
عدوا نظرية (الزواج احلر /تعايش حر بدون التزام) أسهل طريقة للخالص من
ّ
هلن .وقد ُّ
االستغالل الذكوري ..وترقت عند بعضهم إىل الدعوة إىل حرية الزواج باملثل.
حوار مع القصة األخرى

االعتقاد الشائع حتيز اخلطاب القرآين للذكور على حساب اإلناث ،حيث يتكئ اخلطاب
احلداثي على «املساواة» املطلقة حبيث تنتفي «القوامة» كما تنتفي التفضيالت األخرى كما
يف اإلرث مث ًال.
ويف سياق حماورة هذا االعتقاد ينبغي أن نلفت إىل اعتماد اخلطاب القرآين هنا
على ثالث مسلمات متتالية؛ األوىل حكمة اخللق ،والثانية اإلقرار بالبيولوجيا ومقتضياهتا،
والثالثة أصالة االشتراك يف اخلطاب بني الذكر واألنثى إلاَّ أن ينص الشارع على التفريق
واالختصاص.
 -1اإلنسان بني حرمي العبودية والتمرد:

«اإلنسان املتمرد» أو «احلر» -كما حيلو للحداثيني التسمية -هو اإلنسان الذي تقبل
نفي اإلله من فكره وحياته ،وهبذا فكل فرد خيلق لنفسه منظومة أخالقية خاصة .إن
الفارق بني املنظومتني الدينية والال دينية يكمن يف حضور اخلالق ونفيه؛ إن املعرفة النظرية
باإلله اليت ال يستتبعها إذعان حلكمة اخلالق هي مساوقة للجحود به.
إن احلرية املتكئة على نفي اإلله تعين أن يتخذ اإلنسان اخليارات املالئمة ملصاحله
الفردية؛ وتتحدد احلرية يف استقالل الفرد (الفردية) ،أي يف نفي السلطة واملرجعية املتجاوزة
واملقيدة لإلنسان سواء كانت املجتمع أو الدين؛ فحرية اإلنسان مساوقة لـ«فرديته» املتحررة
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من السلطة الفوقية.
بينما «اإلنسان املؤمن» يتمحور حول احلق .لذا التسليم قاعدة اإلميان .وهكذا تكون
الطاعة أجلى مظاهر العبادة ،وبالذات الطاعة لرسول اهلل ،واالنقياد التام ملا يأمر به.
إن اإلميان خبالقية اهلل لإلنسان والكون تقتضي أن يكون اإلنسان عبدًا مكلفًا مسؤو ًال،
كما تقتضي أن يكون النظام االجتماعي املدين السياسي مؤسس على الوالية هلل وغايته
حتقيق األمانة وبسط الرمحة.
إن نفي اإلله لصاحل تأليه اإلنسان يصنع تقديس اإلنسان الفرد .وتأليه اإلنسان جبعله
معيار كل شيء ،حيث يصنع اإلنسان الفرد معايريه اخلاصة للخطأ والصواب.
 -2البيولوجيا؛ وأصالة االشتراك:

اختالف اآلراء بشأن قضايا املرأة ال يقتصر على النظر إىل مكانة املرأة وحقوقها
وواجباهتا االجتماعية /القانونية ،فاالختالفات تفرزها الرؤى الفلسفية والكالمية هلذه
األحباث االجتماعية .وميكن إجياز مسارب للكالم يف الكالم عن حكمة اخللق ووظيفة
اإلنسان عمومًا وحكمة نظام الزوجية.
سواسية املرأة مع الرجل فهي إنسان قبل أن تكون امرأة كما الرجل منحى للكثري
من املقوالت اليت تنطلق من اإلميان باإلنسان( .هاهنا نغض النظر عن التطرف النسوي
املتنكر للثنائية).
والفارق بني «السواسية» بني اإلسالميني والتيار الليربايل هو تأسيس التشريع القانوين
على فرضية السواسية بصورة وحيدة دون مالحظة اختالف الوظائف ..ومع انطالق
التشريع الديين من مسلمة املساواة وإنسانية املرأة إلاَّ أن االختالف مع النظرات الليربالية
ينبثق من أمرين ،األول رعاية اختالف الوظائف وهو االستثناء من قاعدة املساواة ،والثاين
أن التشريع لإلنسان عموما مؤسس على أساس وظيفة اإلنسان يف األرض وهذه املسألة ال
تلحظها الثقافات البشرية(((.
((( وإجيازًا؛ أسرد اآليت:
 -1اإلنسانية وحكمة اخللق:
مساواة املرأة مع الرجل ووظيفة اإلنسان يف احلياة تقتضي نفي الفصل بني اجلنسني كقاعدة
عامة (سوى استثناءات التشريع) بيد أن احلجاب هو شرط للخروج للحياة العامة وليس فصل،
وإما حتديد العالقات اجلنسية وما يتصل هبا يف بيت الزوجية فهو تنظيم للعالقات وال يقتضي
الفصل.
واالختالط مبعىن املشاركة يف احلياة العامة وتوفر مساحة للمرأة خارج املزنل هو من
واضحات الدين (بغض النظر عن األمزجة السلفية) ،بيد أن تطرف الزنعات اللربالية ترى أن
قوام حترر املرأة إسقاط كافة القواعد ومنها مسألة احلجاب وتنظيم العالقات اجلنسية ،وبالتايل
هو اختالف يف معىن التحرر والفاعلية.
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 -3األسرة املؤمنة ووراثة التوحيد:

نظريا لفهم اإلطار
مجلة وافرة من آيات القرآن حتكي ما ميكن أن ُيعترب مدخ ًال ًّ
الفلسفي لوظيفة األسرة ،لكن لنتوقف عند قصة اإلنسان األول:
َ
َال َرُّب َك ِلْل َملاَ ِئ َك ِة إِنِّي َج ِاع ٌل ِفي الأَْ ْر ِض َخلِي َف ًة قَالُوا أَت ْج َع ُل ِفي َها َم ْن ُيف ِ
ْس ُد
{ َوإِ ْذ ق َ
ُسِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َوُن َق ِّد ُس ل َ
ون ()30
َك ق َ
َال إِنِّي أَ ْعَل ُم َما لاَ َت ْعَل ُم َ
ِفي َها َوَي ْس ِف ُك ِّ
الد َما َء َون َْح ُن ن َ
َو َعلَّ َم آ َد َم الأَْ ْس َما َء ُكلَّ َها ُث َّم َع َر َض ُه ْم َعلَى ا ْل َملاَ ِئ َك ِة َف َق َال أَ ْنِبئُوِني ِبَأ ْس َماِء َه ُؤلاَ ِء إ ِْن ُك ْنُت ْم
َك لاَ ِعْل َم َلنَا إِلاَّ َما َعلَّ ْمَتنَا إِن َ
ني ( )31قَالُوا ُس ْب َحان َ
َال
ْت ا ْل َعلِي ُم ال َْح ِكي ُم ( )32ق َ
َصا ِد ِق َ
َّك أَن َ
َال أَل َْم أَق ْ
الس َما َو ِات
َيا آ َد ُم أَ ْنِب ْئ ُه ْم ِبَأ ْس َماِئ ِه ْم َفل ََّما أَ ْن َبَأ ُه ْم ِبَأ ْس َماِئ ِه ْم ق َ
ُل َلك ْ
ُم إِنِّي أَ ْعَل ُم َغ ْي َب َّ
َس َج ُدوا
ون َو َما ُك ْنُت ْم َت ْكُت ُم َ
َوالأَْ ْر ِض َوأَ ْعَل ُم َما ُت ْب ُد َ
ون (َ )33وإِ ْذ ُقْلنَا ِلْل َملاَ ِئ َك ِة ْاس ُج ُدوا لآَِ َد َم ف َ
ْت َو َز ْو ُج َك ال َْج َّن َة
يس أََبى َو ْاسَت ْك َب َر َوك َ
ين (َ )34و ُقْلنَا َيا َآ َد ُم ْاسك ْ
َان ِم َن ا ْلكَا ِف ِر َ
ُن أَن َ
إِلاَّ إِ ْبلِ َ
الش َج َر َة َفَتكُونَا ِم َن َّ
الظاِل ِمنيَ (َ )35فَأ َزلَّ ُه َما
َو ُكلاَ ِم ْن َها َر َغ ًدا َح ْي ُث ِش ْئُت َما َولاَ َت ْق َرَبا َه ِذِه َّ
الش ْي َط ُان َع ْن َها َفَأ ْخ َر َج ُه َما ِم َّما كَانَا ِفي ِه َو ُقْلنَا ْاهب ُ
ُم ِفي الأَْ ْر ِض
َّ
ُم ِل َب ْع ٍض َع ُد ٌّو َوَلك ْ
ِطوا َب ْع ُضك ْ
 -2الذكر واألنثى:
ّ
بالغت بعض املدارس يف نظرية الفروق بني اجلنسني حيث تذوب يف ظله احلقيقة اإلنسانية
املشتركة بني الرجل واملرأة .ويف املقابل تبالغ أخرى يف تقليل الفوارق يف البيولوجي فقط.
إن تطور املعرفة البشرية تصل إىل ما بصائر الوحي من وحدة جوهر اخللقة لدى اجلنسني،
فهما متساويان .والعقل -الذي هو املقوم للهوية اإلنسانية -ال ينتمي لبيولوجيا اجلسد ،وهو
واحد يف الرجل واملرأة .فالنظرية الدينية ختتلف عن منحى النظريات القائلة بقصر التفاوت يف
البيولوجيا حيث يتابعها التشريع يف اختالف الوظيفة ،وخيتلف عن منحى النظريات اليت تؤمن
بالفصل الكبري اليت جتعل العقل أسري البيولوجيا والغرائز ،فيختلف تبعًا لذلك الرجل عن املرأة
بنسبة تقضي على اشتراك اهلوية.
 -3أصالة االشتراك يف اخلطاب:
نعم؛ تبقى مسألة حجم التفاوت ومدى تأثريه على التشريع /القوانني ..فهل إن تضييق دائرة
التفاوت بني املرأة والرجل إىل األمور املتصلة بالتفاوت البيولوجي أم يتسع ألكثر من ذلك .وهل
اختالف الوظيفة (اجلزئي) كما تقرره املعارف الدينية له انعكاس على التشريعات!.
قد اختلفت أجوبة البشر قدميًا وحديثًا؛ بني تضييق للحد األدىن يف البيولوجي ،والبعض
يتسع إىل حد اعتبار املرأة كائنًا آخر غري اإلنسان .وقد يذهب بعض املتدينني يف التغريد يف سرد
املطوالت يف الفوارق ،وبعض آخر ميشي يف اجتاه معاكس .أما حمكمات الدين فهي تسري بنا يف
اجتاه ثالث.
ّ
فبدءًا؛ الوحي هو الذي يتكفل بتبيان الواجبات واملحظورات ،وثانيًا إن القاعدة -اليت هي من
واضحات الدين وتوافق املسلمني -االشتراك يف األحكام واملساواة يف احلقوق والواجبات ،فيكون
االستثناء حباجة لبيان من الشارع.
وكما أننا نعيب على احلداثة العربية أهنا تعترب أفكار مثقفي أوروبا القول الفصل ،فكذلك
بعض املتدينني جيعلون تراثهم العريب إحدى مفسرات الدين ..فالرجوع إىل حمكمات الدين
الواضحة هو وصية القرآن يف املتشاهبات.
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ني (َ )36فَتل ََّقى َآ َد ُم ِم ْن َرِّب ِه َكلِ َم ٍ
الر ِحي ُم
ُم ْسَت َق ٌّر َو َمَتا ٌع إِلَى ِح ٍ
اب َعَل ْي ِه إَِّن ُه ُه َو َّ
ات َفَت َ
الت َّو ُاب َّ
ُم ِمنِّي ُه ًدى َف َم ْن َتِب َع ُه َد َاي َفلاَ َخ ْو ٌف َعَل ْي ِه ْم َولاَ
(ُ )37قْلنَا ْاهب ُ
ِطوا ِم ْن َها َج ِمي ًعا َفإ َِّما َي ْأِت َي َّنك ْ
ون}.
اب النَّا ِر ُه ْم ِفي َها َخاِل ُد َ
ُه ْم َي ْح َزن َ
ُون (َ )38والَّ ِذ َ
ين َك َف ُروا َوك ََّذُبوا ِبَآَياِتنَا أُوَلِئ َك أَ ْص َح ُ
فهاهنا مجلة من احلقائق اليت تتصل باملوضوع:
حرا عاق ًال متمتعًا باملعرفة مكلفًا.
األوىل :أن حكمة اخللق اقتضت أن يكون اإلنسان ًّ
إن احلرية والوعي يقتضيان مسؤولية اإلنسان عن تصرفاته كما هي حكمة اخلالق تعاىل.
واإلنسان يف الشرائع اإلهلية واألنظمة البشرية مسؤول عن أفعاله .وبدون ذلك ينهار نظام
االجتماع البشري..
إن كلاًّ من آدم وحواء  Eمسؤوالن عن تصرفاهتما ،وهكذا هو احلال يف ذريتهما
البشرية.
الثانية :أن العالقة الزوجية مصاحبة لإلنسان األول .وهكذا هي قصة أبينا آدم F
تعكس ترافق الوجود البشري مع ظاهرة الزواج.
َ
ُم
َّ
َّاس َّاتقُوا َرَّب ُك ُم الَّ ِذي َخَل َقك ْ
ومما يؤكد فطرية نظام األسرة قوله تعاىلَ{ :يا أُّي َها الن ُ
للهََّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لاً
ِ
ٍ
الَّ
َ
ُون
ِم ْن َنف ٍ
ْس َواح َدة َو َخل ََق م ْن َها َز ْو َج َها َوَب َّث م ْن ُه َما ر َجا كثريًا َون َسا ًء َو َّاتقُوا ا ذي َت َسا َءل َ
ْس
ُم ِم ْن َنف ٍ
ِب ِه َوالأَْ ْر َحا َم إ َِّن اللهََّ ك َ
ُم َر ِقي ًبا}( ،((1وقال أيضًاُ :
{ه َو الَّ ِذي َخَل َقك ْ
َان َعَل ْيك ْ
ُن إَِل ْي َها}(.((1
َو ِاح َد ٍة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها ِل َي ْسك َ
وتشكل العلقة الزوجية التفاعلية سكنًا لطريف العالقة ،لذا فإن التكليف مشترك ،وهكذا
جند أن الفعل باإلقدام على الشجرة والعيش واهلبوط كان فع ًال مشتركًا ،ومن هنا فاجلميع
ينبغي أن يترقب اهلدى اإلهلي وأن يستضيء به.
إن العالقة الزوجية خاضعة حلكمة اخللق ووظيفة اإلنسان ،ومن مث يتأسس البيت
على اإلميان:
ُوه َّن اهللُ أَ ْعَل ُم ِبإِ َمياِن ِه َّن َفإ ِْن
{َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
َامَت ِحن ُ
ين َآ َمنُوا إِذَا َجاَء ُك ُم ا ْل ُم ْؤ ِمن ُ
َات ُم َه ِاج َر ٍات ف ْ
وه َّن ُم ْؤ ِمن ٍ
وه ْم
وه َّن إِلَى ا ْلك َُّفا ِر لاَ ُه َّن ِح ٌّل َل ُه ْم َولاَ ُه ْم َي ِحلُّ َ
ون َل ُه َّن َوَآُت ُ
َات َفلاَ َت ْر ِج ُع ُ
َعلِ ْمُت ُم ُ
وه َّن أُ ُجو َر ُه َّن َولاَ ُت ْم ِسكُوا ِب ِع َص ِم ا ْل َك َوا ِف ِر
وه َّن إِذَا َآَت ْيُت ُم ُ
َما أَ ْن َفقُوا َولاَ ُجنَا َح َعَل ْيك ُْم أَ ْن َت ْن ِك ُح ُ
َو ْاسَألُوا َما أَ ْن َف ْقُت ْم َو ْل َي ْسَألُوا َما أَ ْن َفقُوا َذِلك ُْم ُح ْك ُم اللهَّ ِ َي ْح ُك ُم َب ْي َنك ُْم َواللهَُّ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم}(.((1
وهكذا تسعى األسرة إىل توارث اهلداية:
ين َفلاَ َت ُموُت َّن إِلاَّ
الد َ
ُوب َيا َبِن َّي إ َِّن اهللَ ْاص َط َفى َل ُك ُم ِّ
{ َو َو َّصى ِب َها إِ ْب َر ِاهي ُم َبِني ِه َوَي ْعق ُ
ون ِم ْن َب ْع ِدي
ُوب ا ْل َم ْو ُت إِ ْذ ق َ
َال ِل َبِني ِه َما َت ْعُب ُد َ
َوأَ ْنُت ْم ُم ْسلِ ُم َ
ون ( )132أَ ْم ُك ْنُت ْم ُش َه َداَء إِ ْذ َح َض َر َي ْعق َ
( ((1سورة النساء ،آية.1 :
( ((1سورة األعراف ،آية.189 :
( ((1سورة املمتحنة ،آية.10 :
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ون}(.((1
قَالُوا َن ْعُب ُد إَِل َه َك َوإَِل َه آَباِئ َك إِ ْب َر ِاهي َم َوإ ِْس َم ِاعي َل َوإ ِْس َح َاق إَِل ًها َو ِاح ًدا َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
ويف قصة لقمان :F
َي لاَ ُت ْش ِر ْك ِبا ِ
الش ْر َك ل ُ
هلل إ َِّن ِّ
َظْل ٌم َع ِظي ٌم
{ َوإِ ْذ ق َ
َال ُل ْق َم ُان لاِ ْبِن ِه َو ُه َو َي ِع ُظ ُه َيا ُبن َّ
الس َما َو ِات أَ ْو ِفي
َي إَِّن َها إ ِْن َت ُك ِم ْث َق َال َحَّب ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل َفَتك ْ
ُن ِفي َص ْخ َر ٍة أَ ْو ِفي َّ
(َ ...)13يا ُبن َّ
ْ
َ
الصلاَ َة َوأ ُم ْر ِبا ْل َم ْع ُر ِ
الأَْ ْر ِض َي ْأ ِت ِب َها اهللُ إ َِّن اهللَ ل ِ
وف َوا ْن َه َع ِن
َط ٌ
َي أ ِق ِم َّ
يف َخِب ٌ
ري (َ )16يا ُبن َّ
َّاس َولاَ
اصب ِْر َعلَى َما أَ َصاَب َك إ َِّن َذِل َك ِم ْن َع ْز ِم الأُْ ُمو ِر (َ )17ولاَ ُت َص ِّع ْر َخ َّد َك ِللن ِ
ا ْل ُم ْن َك ِر َو ْ
َخو ٍر (َ )18واق ِ
َت ْم ِش ِفي الأَْ ْر ِض َم َر ًحا إ َِّن اهللَ لاَ ُي ِح ُّب ك َّ
ْص ْد ِفي َم ْشِي َك َو ْاغ ُض ْض
ُل ُم ْخَت ٍال ف ُ
َص ْو ُت ال َْح ِمريِ}(.((1
ِم ْن َص ْوِت َك إ َِّن أَ ْن َك َر الأَْ ْص َو ِات ل َ
الثالثة :بالرغم من العالقة الزوجية واحلياة املشتركة إلاَّ أن البطل يف القصة هو آدم
ْت َو َز ْو ُج َك} ،والحقًا يف التوبة
 ،Fبدءًا من اخللق وتاليًا يف اخلطاب {َيا َآ َد ُم ْاسك ْ
ُن أَن َ
{ َفَتل ََّقى َآ َد ُم ِم ْن َرِّب ِه َكلِ َم ٍ
مما ينسجم مع السرية البشرية الفطرية اليت مشت مع
ات}َّ ..
البشر يف تارخيهم ،أي قوامة الرجل.
ين
إن «القوامة» كمنظور فقهي ينطلق من السنن الناظمة للخلق .قال تعاىلَ { :والَّ ِذ َ
ُم وأُ ْولُوْا ا َأل ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم أَ ْولَى ِب َب ْع ٍض
ُم َفُأ ْوَلِئ َك ِمنك ْ
َءا َمنُوا ِمن َب ْع ُد َو َه َاج ُروا َو َج َاه ُدوا َم َعك ْ
اب ا ِ
هلل إ َِّن اهللَ ِبك ِّ
ِفي ِكَت ِ
ُل َش ْي ٍء َعلِي ٌم}(.((1
فهاهنا واليتان؛ فطرية تعتمد الدم ،وأخرى مدنية تعتمد العقد االجتماعي أو االنتماء
َات َب ْع ُض ُه ْم أَوِل َيآُء
لذات املنهج .ومن هنا املؤمنون أولياء بعضهمَ { :وا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ُون َوا ْل ُم ْؤ ِمن ُ
ون ِبا ْل َم ْع ُر ِ
ون اهللَ
ون َّ
الزكَا َة َوُي ِطي ُع َ
الص َال َة َوُي ْؤُت َ
وف َوَي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوُي ِقي ُم َ
َب ْع ٍض َي ْأ ُم ُر َ
ون َّ
َو َر ُسوَل ُه أُ ْوَلِئ َك َس َي ْر َح ُم ُه ْم اهللُ إ َِّن اهللَ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم}(.((1
ووالية أويل األرحام هي والية فطرية ،وقد أكدهتا الشريعة يف إطار والية اهلل .ومن
تطبيقات حتديد الوالية الفطرية حبدود الشريعة ،أن الزوج ال يستطيع منع زوجته من حجة
تعين عليه.
اإلسالم .وكذلك ليس للوالدين منع الولد البالغ من اجلهاد يف سبيل اهلل إذا َّ
القوامة؛ مسؤولية ال امتياز

وُيشار توضيحًا( ((1ورفعًا لاللتباس أن «املساواة» بني الرجل واملرأة تعين املساواة يف
احلقوق والواجبات ،ال يف اخلصائص والقدرات .وأن «القوامة» ليست عنوانًا على أفضلية
( ((1سورة البقرة ،آية.133 :
( ((1سورة لقمان ،آية.19 :
( ((1سورة األنفال ،آية.75 :
( ((1سورة التوبة ،آية.71 :
( ((1التشريع اإلسالمي ،السيد املدرسي دام ظله .ج ،٨ب ،2ف .4ص.417
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ذاتية؛ وإمنا تعين الرعاية واملسؤولية والقيادة ،والتفاهم والشورى.
إن األصل هو ما تقرره اآلية الكرميةَ { :وَل ُه َّن ِم ْث ُل الَّ ِذي َعَل ْي ِه َّن ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َوِل ِّلر َج ِال
َعَل ْي ِه َّن َد َر َج ٌة َواهللُ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم}(.((1
والدرجة اليت للرجل عليها تتمثل يف أنه ق ّوام يف حميط األسرة( ،((1حيث قال
َض َل اهللُ َب ْع َض ُه ْم َعلَى َب ْع ٍض َوِب َما أَ ْن َفقُوا ِم ْن
ِّساِء ِب َما ف َّ
{الر َج ُال ق ََّوا ُم َ
سبحانهِّ :
ون َعلَى الن َ
أَ ْم َواِل ِه ْم}(.((2
والسؤال املركب؛ ملاذا القوامة ،وملاذا تكون للرجل!.
أي ِل َم مل يترك األمر إىل أعضاء األسرة يتخريون هلذه املهمة من يشاؤون ،بناء على
ضرورة القيادة؟
إن حكمة اخللق وسنن اهلل يف االجتماع البشري تقرر أنه ال بد للمجتمع من التنظيم،
وال بد للتنظيم من قيم حتكمه ،وحتد من طغيانه وجتاوزه .ويبدأ التنظيم يف األسرة،
وبالذات يف العالقة بني الزوج والزوجة.
أما الشق اآلخر؛ فإن اهلل خلق الذكر حبيث ُجبل على حب القيادة ،بينما خلق األنثى
وفطرها على االنسجام والطاعة .ولذلك حدثت جتاوزات من قبل الذكر يف حقوق األنثى،
وجاءت رساالت السماء لتحد من هذه التجاوزات ،ولتضع حدودًا حامسة لقيادة الذكر
لألنثى.
من هنا نستطيع أن نؤكد إعطاء اإلسالم حق القيادة للرجل داخل األسرة ،ليس سوى
( ((1سورة البقرة ،آية.228 :
( ((1نعم ،يرى البعض (ومنهم العالمة الطباطبائي) أن هذه اآلية الكرمية تذكرنا بأن الرجل أفضل
للوالية من املرأة .فهو قيّم عليها سوا ًء يف حميط األسرة أو يف التجمع .فيستنبط من ذلك ،أن الوالية
العامة (قيادة املجتمع والقضاء) ال تصلح إلاّ للرجل.
ويضيف قائ ًال :فاجلهات العامة االجتماعية اليت ترتبط بفضل الرجال ،كجهيت احلكومة والقضاء
مث ًال ،الذي يتوقف عليهما حياة املجتمع .وإمنا يقومان بالتعقل الذي هو يف الرجال بالطبع أزيد منه يف
يقوم به الرجال على النساء.
النساء ،وكذا الدفاع احلريب الذي يرتبط بالشدة وقوة التعقل ،كل ذلك َّ
مما َّ
ولكن املورد -حبسب السيد املدرسي دام ظله -يف اآلية خاص باحلياة الزوجية ،ويستبعد استنباط
هذا احلكم املطلق من اآلية ،ألن قوله سبحانه { َوِب َما أَ ْن َف ُقوا م ْ
ِم} (سورة النساء ،آية)34 :
ِن أَ ْم َواِله ْ
خاص بالعالقة الزوجية.
ومما يرفع بعض أحناء اللبس يف «القوامة» هو األمر بالشورى يف إدارة الشؤون األسرية ومن
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َات ي ُْر ِض ْع َن أ ْوالد ُ
ذلك اآلية الكرمية{ :وَال َواِلد ُ
َعلى
الر َض َاعة و َ
َه َّن َح ْولي ِْن كا ِملي ِْن ِل َم ْن أرَا َد أن ُيت َِّم َّ
وف ال ُت َكلَّ ُف َن ْف ٌس إ َّ
ِها و َ
ا ْل َم ْوُلو ِد َل ُه ِر ْز ُقه َّ
ِس َوُته ّ
ُنَ بِا ْل َم ْع ُر ِ
َال َم ْوُلو ٌد َل ُه
ُس َعهَا ال ُت َض َّآر وَاِل َدٌة ِب َوَلد َ
ِال و ْ
ُن َوك ْ
َ
َ
ً
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُّ
َ
َ
َعَلى ا ْل َوار ِ
اض ِمن ُه َما َوتشا ُو ٍر فال ُجنا َح َعل ْي ِه َما َوإ ِْن أ َردْت ْم
ِب َوَل ِدِه و َ
ِث ِمثل ذلِك فإ ِْن أرَادَا ف َ
ِصاال َعن ت َر ٍ
َ
َ
وف و َّ
أَن َت ْسَت ْر ِضعُوا أ ْو َال َد ُك ْم َفال ُج َنا َح َعَل ْي ُك ْم إِ َذا َسلَّ ْمُت ْم َمآ ءَاَت ْيُت ْم بِا ْل َم ْع ُر ِ
َاعَل ُموْا أ َّن اهللَ ِب َما
َات ُقوْا اهللَ و ْ
َت ْع َملُ َ
ري} (سورة البقرة ،آية.)233 :
ون ب ِ
َص ٌ
( ((2سورة النساء ،آية.34 :
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وقحلاو ميقلا ماظن يف نيوبألا ةناكم

فطريا .فهو مل يبدع حقيقة ،بل أق ّر هبا متهيدًا لتنظيم القيادة،
تقرير للوضع القائم
ًّ
وحتديد إطار مناسب هلا مينع الزوج من جتاوزه.

[ ]2اإلطار القيمي ملكانة األبوين

العالقة املتبادلة بني اآلباء واألبناء خمتلفة؛ فهي «بر» و«والية» .وهكذا ينبغي أن
نالحظ اجلهتني.
إن املنظومة القيمية لـ«الرب» هي «اإلحسان» كما هو لسان اآليات الواردة يف هذا
املوضوع.
ّان اإلحسان إىل الوالدين رضا اهلل ،وفضل الرب معروف ،ويكفي اقتران الرب بعبادة
اهلل تعاىل يف أربع سور قرآنية( ((2ذكر اإلحسان إىل الوالدين بعد التوحيد مباشرة .ففي
ون إِلاَّ اهللَ َو ِبالْواِل َد ْي ِن إ ِْحسانًا}.
سورة البقرة آية ({ :)83ال َت ْعُب ُد َ
و يف سورة النساء آية (َ { :)36و ْاعُب ُدوا اهللَ َوال ُت ْش ِركُوا ِب ِه َش ْيئًا َو ِبالْواِل َد ْي ِن
إ ِْحسانًا} .ويف سورة األنعام اآلية ({ :)151أَلاَّ ُت ْش ِركُوا ِب ِه َش ْيئًا َو ِبالْواِل َد ْي ِن إ ِْحسانًا}.
ويف سورة اإلسراء اآلية (َ { :)23وقَضى َرُّب َك أَلاَّ َت ْعُب ُدوا إِلاَّ إَِّياُه َوِبالْواِل َد ْي ِن إ ِْحسانًا}.
ومن جهة أخرى مثة والية لألبوين بصورة عامة ولألب بصورة خاصة ناشئة من
جهتني:
األوىل :رعاية القصر قبل البلوغ والرشد إلاَّ ما يستثىن كشأن تزويج البنت الذي
النكَا َح
ال ينتهي مع البلوغ .وهي واضحة يف مسألة املالَ { :وا ْبَتلُوا ا ْل َيَتا َمى َحَّتى إِذَا َبَلغُوا ِّ
ِس َرافًا َوِب َدا ًرا أَ ْن َي ْك َب ُروا َو َم ْن
َسُت ْم ِم ْن ُه ْم ُر ْش ًدا فَا ْد َف ُعوا إَِل ْي ِه ْم أَ ْم َواَل ُه ْم َولاَ َت ْأ ُكلُ َ
وها إ ْ
َفإ ِْن َآن ْ
ُل ِبا ْل َم ْع ُر ِ
ريا َفْل َي ْأك ْ
وف َفإِذَا َد َف ْعُت ْم إَِل ْي ِه ْم أَ ْم َواَل ُه ْم َفَأ ْش ِه ُدوا
َان َغِنًّيا َفْل َي ْسَت ْع ِف ْف َو َم ْن ك َ
كَ
َان َف ِق ً
(((2
َعَل ْي ِه ْم َو َك َفى ِبا ِ
هلل َح ِسي ًبا} .
َات َب ْع ُض ُه ْم
الثانية :الوالية املتبادلة بني أفراد املجتمع املؤمنَ { :وا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ُون َوا ْل ُم ْؤ ِمن ُ
ون ِبا ْل َم ْع ُر ِ
الزكَا َة
ون َّ
الصلاَ َة َوُي ْؤُت َ
وف َوَي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوُي ِقي ُم َ
أَ ْوِل َياُء َب ْع ٍض َي ْأ ُم ُر َ
ون َّ
ون اهللَ َو َر ُسوَل ُه أُوَلِئ َك َس َي ْر َح ُم ُه ُم اهللُ إ َِّن اهللَ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم}(.((2
َوُي ِطي ُع َ
وهذه الوالية إرشاد وتذكرة وتعليم ،وألن الصلة (الرحم واإلميان) يف األبوين أشد
ُك ِر ْزقًا ن َْح ُن ن َْر ُزق َ
َسَأل َ
فاملسؤولية تتضاعفَ { :وْأ ُم ْر أَ ْهل َ
ُك
الصلاَ ِة َو ْ
َك ِب َّ
اص َطب ِْر َعَل ْي َها لاَ ن ْ
َوا ْل َعا ِق َبُة ِل َّلت ْق َوى}(.((2
( ((2األمثل يف تفسري كتاب اهلل املزنل ،الشيخ ناصر مكارم الشريازي دام ظله ،ج ،8ص.446
( ((2سورة النساء ،آية.6 :
( ((2سورة التوبة ،آية.71 :
( ((2سورة طه ،آية.132 :
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من بصائر الوحي

إن والية أويل األرحام هي والية فطرية ،وقد أكدهتا الشريعة يف إطار والية اهلل ،حيث
ين آ َمنُوا ِمن
جعلها القرآن يف درجة أدىن من والية اهلل تعاىل .قال اهلل سبحانهَ { :والَّ ِذ َ
ُم وأُ ْولُوْا ا َال ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم أَ ْولَى ِب َب ْع ٍض ِفي ِكَت ِ
اب
ُم َفُأ ْوَلِئ َك ِمنك ْ
َب ْع ُد َو َه َاج ُروا َو َج َاه ُدوا َم َعك ْ
(((2
هلل إ َِّن َ
ا ِ
اهلل ِبك ِّ
ُل َش ْي ٍء َعلِي ٌم} .
وشرعيتها أهنا فرع الوالية اإلهلية ،بينما تأسيس االجتماع البشري على احلرية
الفردية يقطع هكذا والية وينفي مثل «األمر باملعروف والنهي عن املنكر» ويتبقى فقط
الوالية على ال ٌق َّصر كضرورة ال مناص منها.
إن التأكيد احلثيث على «الرب» قد يفهم منه تبعية األبناء التامة لآلباء خصوصا مع
مالحظة الوالية للوالدين على صغارمها ..وإذا كان هذا فقهيا قد كشف عن اللبس فيه مثل
سلطة األبناء على ما ميتلكون ،وأن الفتاة ال جترب على زوج وهكذا ،إال أنه تبقى غضاضة
يف مسألة خمالفة رأي األبناء من قبل األبناء يف تدبري شؤون حياة األبناء.
ولكن ميكن لنا أن نوضح ضمن التأمل يف شقي اإلحسان «الرب» من جهة األبناء،
و«التربية» من جهة اآلباء:
 -1اإلحسان والعالقات التضامنية:

ِح َس ِان َوإِيَتاِء ِذي ا ْلق ُْرَبى َوَي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاِء
قال تعاىل{ :إ َِّن اهللَ َي ْأ ُم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َواإل ْ
ِح َس ِان
ُم َتذ ََّك ُر َ
ون}( ،((2والقاعدة العامة هيَ :
ُم َل َعلَّك ْ
َوا ْل ُمن َك ِر َوا ْل َبغ ِْي َي ِع ُظك ْ
{ه ْل َج َزاُء اإل ْ
إ َّ
ِح َس ُان}(.((2
ِال اإل ْ
«بر»
واإلحسان إسداء املعروف إىل اآلخرين ،وصنع احلسن إليهم .ومن مفرداته ُّ
الوالدين؛ قال تعاىل:
{ َو ْاعُب ُدوا اهللَ َو َال ُت ْش ِركُوا ِب ِه َش ْيئًا َوِبا ْل َواِل َد ْي ِن إ ِْح َسانًا َوِب ِذي ا ْلق ُْرَبى َوا ْل َيَتا َمى
الص ِاح ِب ِبال َْجن ِ
ني َوال َْجا ِر ِذي ا ْلق ُْرَبى َوال َْجا ِر ال ُْجن ِ
َوا ْل َم َسا ِك ِ
َت
السبِي ِل َو َما َمَلك ْ
ُب َو َّ
ْب َوا ْب ِن َّ
َخو ًرا}(.((2
َان ُم ْخَتا ًال ف ُ
ُم إ َِّن اهللَ َال ُي ِح ُّب َم ْن ك َ
أَ ْي َماُنك ْ
والرب؛ لغةً؛ اخلري ويراد به ملا يتعلق بالوالدين إظهار احلب واالحترام هلما ،واإلحسان
إليهما ،وعدم التضجر وإظهار الضيق منهما.
َضى َرُّب َك أَلاَّ َت ْعُب ُدوا إِلاَّ إَِّياُه َوِبا ْل َواِل َد ْي ِن إ ِْح َسانًا إ َِّما
قال تعاىل يف سورة اإلسراءَ { :وق َ
ُ
َي ْبلُ َغ َّن ِع ْن َد َك ا ْل ِك َب َر أَ َح ُد ُه َما أَ ْو ِكلاَ ُه َما َفلاَ َتق ُْل َل ُه َما أ ٍّف َولاَ َت ْن َه ْر ُه َما َوق ُْل َل ُه َما ق َْولاً َك ِر ًميا}.
( ((2سورة األنفال ،آية.75 :
( ((2سورة النحل ،آية.90 :
( ((2سورة الرمحن ،آية.60 :
( ((2سورة النساء ،آية.36 :
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وقحلاو ميقلا ماظن يف نيوبألا ةناكم

لكن ليس «الرب» هنا إحسان ابتدائي ،فالوالدان قد أحسنا لذريتهما؛ قال تعاىل:
ُر ِلي
ْس َان ِب َواِل َد ْي ِه َح َمَل ْت ُه أُ ُّم ُه َو ْهنًا َعلَى َو ْه ٍن َو ِف َصاُل ُه ِفي َعا َم ْي ِن أَ ِن ْاشك ْ
{ َو َو َّص ْينَا الإْ ِن َ
ري}( ،((2فالشكر للوالدين إزاء ما بذاله وما اصطلمته الوالدة من
َوِل َواِل َد ْي َك إِل ََّي ا ْل َم ِص ُ
مشقة.
ُ
ُر ًها َو َو َض َع ْت ُه ك ُْر ًها َو َح ْملُ ُه
ِنس َان ِب َواِل َد ْي ِه إ ِْح َسانًا َح َمَل ْت ُه أ ُّم ُه ك ْ
قال تعاىلَ { :و َو َّص ْينَا اإل َ
َال َر ِّب أَ ْو ِز ْعِني أَ ْن أَ ْش ُك َر ِن ْع َمَت َك
ني َس َن ًة ق َ
َو ِف َصاُل ُه َث َالُث َ
ون َش ْه ًرا َحَّتى إِذَا َبَل َغ أَ ُش َّدُه َوَبَل َغ أَ ْرَب ِع َ
الَِّتي أَ ْن َع ْم َت َعل ََّي َو َعلَى َواِل َد َّي َوأَ ْن أَ ْع َم َل َصاِل ًحا َت ْر َضاُه َوأَ ْصلِ ْح ِلي ِفي ذ ُِّرَّيِتي إِنِّي ُت ْب ُت إَِل ْي َك
ني}(.((3
َوإِنِّي ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ألف :الرب مرضاة الرب تعاىل:

روى الكليين يف الكايف عن أيب والد احلناط قال :سألت أبا عبداهلل (جعفر الصادق)
 Fعن قول اهلل ع ّز وجلَ { :وِبا ْل َواِل َد ْي ِن إ ِْح َسانًا}( ،((3ما هذا اإلحسان؟ فقال :إن
حتسن صحبتهما ،وألاَّ تكلفهما أن يسأالك شيئًا مما حيتاجان إليه وإن كانا مستغنيني،
ون}(.((3
أليس يقول اهلل ع ّز وجل{ :ل َْن َتنَالُوا ا ْلب َِّر َحَّتى ُت ْن ِفقُوا ِم َّما ُت ِحُّب َ
قالّ :
مث قال أبو عبداهلل :وأما قول اهلل ع ّز وج ّل{ :إ َِّما َي ْبلُ َغ َّن ِع ْن َد َك ا ْل ِك َب َر أَ َح ُد ُه َما
(((3
اله َما فَال َتق ْ
ُل َل ُه َما أُ ٍّف َوال َت ْن َه ْر ُه َما}  ،قال :إن اضجراك فال تقل هلما ٍّ
أف ،وال
أَ ْو ِك ُ
تنهرمها إن ضرباك ،قالَ { :وق ْ
ميا}( ،((3قال :إن ضرباك فقل هلما:
ُل َل ُه َما ق َْو ًال َك ِر ً
ِ (((3
غفر اهلل لكما ،فذلك منك قول كرمي ،قالَ { :و ْاخ ِف ْض َل ُه َما َجنَا َح الذ َّ
الر ْح َمة} ،
ُّل ِم َن َّ
قال :ال متأل عينيك من النظر إليهما إلاَّ برمحة ورقَّة ،وال ترفع صوتك فوق أصواهتما،
وال يدك فوق أيديهما ،وال تقدم ق ّدامهما».
ومفاد هذه الرواية واضح يف أمرين(:((3
األول( :الوفاء باحلقوق) اإلحسان إليهما ،باإلنفاق عليهما إن كانا حمتاجني ،وتأمني
حوائجهما املعيشّية ،وتلبية طلباهتما ،فيما يرجع إىل شؤون حياهتما يف حدود املتعارف
ويعد تركها تنكرًا جلميلهما عليه ،وهو أمر
واملعمول حسبما تقتضيه الفطرة السليمةُّ ،
( ((2سورة لقمان ،آية.14 :
( ((3سورة األحقاف ،آية.15 :
( ((3سورة األنعام ،آية.151 :
( ((3سورة آل عمران ،آية.92 :
( ((3سورة اإلسراء ،آية.23 :
( ((3سورة اإلسراء ،آية.23 :
( ((3سورة اإلسراء ،آية.24 :
( ((3العبارة من استفتاءات السيد السيستاين دام ظله ،املوقع اإللكتروين .طاعة الوالدين.
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خيتلف سعة وضيقًا حبسب اختالف حاهلما من القوة والضعف.
الثاين( :مصاحبتهما باملعروف) ،بعدم اإلساءة إليهما قو ًال أو فع ًال ،وإن كانا ظاملني
له ،ويف النص« :وإن ضرباك فال تنهرمها وقل :غفراهلل لكما».
وهذا فيما يرجع إىل شؤوهنما ،أي الوالدين.
باء :اإلحسان والطاعة:

مثة فرق بني عنواين «اإلحسان» و«الرب» ،وبني عنوان «الطاعة» ،بل مل يرد أمر
بالطاعة يف اآليات .نعم ،من مقتضيات اإلحسان أحيانًا الطاعة لكن بوصفه «بر».
مما ال ينفى لكن حليثية «الرب» ،لذا جاء يف اآليات نفي للطاعة
وهذا االقتضاء للطاعة َّ
ْس َان
حني يكون ذلك معصية ،وإمنا النهي ألنه املفهوم عرفًا االقتضاءَ { :و َو َّص ْينَا اإلن َ
ِب َواِل َد ْي ِه ُح ْسنًا َوإ ِْن َج َاه َد َاك ِلُت ْش ِر َك ِبي َما َل ْي َس ل َ
ُم
َك ِب ِه ِعْل ٌم فَال ُت ِط ْع ُه َما إِل ََّي َم ْر ِج ُعك ْ
ون}(.((3
ُم ِب َما ُك ْنُت ْم َت ْع َملُ َ
َفُأنََّبُئك ْ
إن الطاعة خاصة باهلل ،وطاعة اهلل هي التحرر من طاعة غريه ،وإما الطاعة لغريه
سبحانه ولغري من أمر الرب بطاعته فهي نوع شرك خفي.
بلى ،من باب اإلحسان وهو العطاء وحبرية تامة ،يسوغ لإلنسان أن يعمل بإرشادات
والديه أو بتوصيات احلكماء وغريهم.
تاء :ما العقوق:

مما يعين قطع الرحم واملشاقة ،فالعقوق يعين اإلساءة
العق والعقق القطع والشق؛ َّ
إليهما ،كما يف شتمهما أو ضرهبما أو حبسهما أو التعرض للناس الذين يتصلون هبما بصلة
املودة أو غري ذلك ،وأدناه التأفف ،وال يشمل (توهم) اإلساءة واإليذاء أي االنزعاج بسبب
َّ
تصرفات اإلنسان الشخصية يف إدارة شؤونه العامة أو اخلاصة.
فالطاعة يف شؤون اإلنسان الشخصية فيما يتصل باملباحات واملستحبات واملكروهات
دون ما يكون مسرحًا لظلم اآلخرين أو حرجًا عليه (احلرج بنفسه مانع كما الظلم) ليست
واجبة ،ويقال باستحباهبا.
فاملح ّرم هو العقوق الذي يتحدد باإليذاء هلما فيما يرتبط باألمور اليت ختص حياهتما.
نعم ،يترتب الثواب واألجر يف التطوع بالتضحية براحته ورغباته ملصلحتهما ،كنوع من الرب
والشكر.
نعمُ ،يدخل بعض الفقهاء -تبعًا للروايات -اإليذاء العاطفي الناشئ من شفقة الوالدين
على ولدمها (ملصلحة ولدمها واقعًا ال اعتباطًا أي راجحة عق ًال أو شرعًا) من بعض
( ((3سورة العنكبوت ،آية.8 :
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السلوك كالسفر املحفوف باخلطر(.((3
ثاء :حدود اإلحسان:

قال تعاىلَ { :وإ ِْن َج َاه َد َاك َعلى َأ ْن ُت ْش ِر َك ِبي َما َل ْي َس ل َ
َك ِب ِه ِعْل ٌم َفلاَ ُت ِط ْع ُه َما َو َص ِاح ْب ُه َما
ون}(.((3
َاب إِل ََّي ُث َّم إِل ََّي َم ْر ِج ُعك ُْم َفُأنَِّبُئك ُْم ِب َما ُك ْنُت ْم َت ْع َملُ َ
ِفي ُّ
الد ْن َيا َم ْع ُروفًا َو َّاتِب ْع َسبِي َل َم ْن أَن َ
ِنس َان ِب َواِل َد ْي ِه ُح ْسنًا َوإ ِْن َج َاه َد َاك ِلُت ْش ِر َك ِبي َما َل ْي َس ل َ
َك
وقال تعاىلَ { :و َو َّص ْينَا اإل َ
ون}(.((4
ُم ِب َما ُك ْنُت ْم َت ْع َملُ َ
ُم َفُأنَِّبُئك ْ
ِب ِه ِعْل ٌم َف َال ُت ِط ْع ُه َما إِل ََّي َم ْر ِج ُعك ْ
ويف هذا الشأن نالحظ أمرين:
األول :إن الشرك أوسع من نفي الشريك يف اخلالقية .وإمنا هو هنا يتصل بالعبادة
وجتليه يف الطاعة ،لذا يعقب «وإن جاهداك »..النهي عن الطاعة.
أما التعبري بـ{ما َل ْي َس ل َ
َك ِب ِه ِعْل ٌم} باستحقاقه اإلشراك (وهو شامل لشرك
ألن الشرك لو كان صحيحًا
الطاعة)؛ فقد قيل( :((4إنه إشارة إىل عدم منطقية الشركّ ،
واقعًا لكان عليه دليل بّين .فنفي العلم هنا مساوق لنفي الواقع أي الشريك ،فألنه ال شريك
ال علم.
أي إنه ما مل يعلم اإلنسان بشيء فال ينبغي أن يتبعه فكيف إذا كان يعلم ببطالنه!.
وهو حق؛ أي ميكن صياغة قاعدة «كفاية اجلهل لنفي االتباع» املساوقة إىل ضرورة
الربهان .ومن هذا ينفتح املعىن على أبعاد طبيعة الشرك هنا املتسقة مع اجلهل.
َاب إِل ََّي}،
فالشرك هنا الطاعة الناشئة عن االتباع لذا يقابلها { َو َّاتِب ْع َسبِي َل َم ْن أَن َ
أي إهنا ليست طاعة اتفاقية عارضة.
فتارة ُيعلم حال متعلق الطاعة للوالدين أنه معصية أو طاعة اهلل واحلال فيهما واضح،
وتارة ُيجهل ولو بسبب اإلغماض عن موازين احلق ،فتكون الطاعة مؤسسة على اعتبار
املُطاع مستحق للطاعة وميزان للصواب واخلطأ ،بينما هو ليس كذلك .لذا النهي عن الطاعة
الس ْم َع َوا ْل َب َص َر َوا ْل ُفؤَا َد ك ُّ
ْف َما َل ْي َس ل َ
َان
هو على غرار { َولاَ َتق ُ
ُل أُوَلِئ َك ك َ
َك ِب ِه ِعْل ٌم إ َِّن َّ
َع ْن ُه َم ْس ُؤولاً }( ،((4فهذا االتباع تقليد أعمى بغري برهان ،فكأمنا هو اعتبار اآلباء مرجعية
( ((3من أمثلة اإليذاء العاطفي والشؤون الشخصية للولد دون أن يكون ملصلحة الولد .فعل املستحبات
عاطفيا للوالدين ال من جهة
(الذهاب للمسجد ،األمر باملعروف والنهي عن املنكر) .السفر املؤذي
ًّ
الشفقة على الولد .حتديد العمل ونوعه ،أو الدراسة ونوعها .التدخل يف حتديد الزوجة أو طالقها وما
يتعلق باحلياة الزوجية .اجلدال معهما بالليت هي أحسن...
( ((3سورة لقمان ،آية.15 :
( ((4سورة العنكبوت ،آية.8 :
( ((4األمثل يف تفسري كتاب اهلل املزنل ،ج ،12ص.342 :
( ((4سورة اإلسراء ،آية.36 :
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معرفية تقرر الصواب واخلطأ هو من الشرك اخلفي.
الثاين :املسؤولية الفردية:
ُ
تواتر التأكيد القرآين على املسؤولية الفردية لكل من األب واألم واالبن يف املوقف
ون} ،ليتحمل كل
ُم ِب َما ُك ْنُت ْم َت ْع َملُ َ
ُم َفُأنَِّبُئك ْ
احلاسم يف يوم احلساب أمام اهلل {إِل ََّي َم ْر ِج ُعك ْ
ْس ُت َجا ِد ُل َع ْن َنف ِ
ْس َها َوُت َوفَّى ك ُّ
واحد مسؤولية عمله {َي ْو َم َت ْأِتي ك ُّ
ْس َما َع ِمل َْت
ُل َنف ٍ
ُل َنف ٍ
ون}(.((4
َو ُه ْم ال ُي ْظَل ُم َ
{ َوال َتك ِ
ْس ُب ك ُّ
ْس إِال َعَل ْي َها َوال َت ِز ُر َوا ِز َرٌة ِو ْز َر أُ ْخ َرى}(.((4
ُل َنف ٍ
(((4
{ َو ْاخ َش ْوا َي ْو ًما ال َي ْج ِزي َواِل ٌد َع ْن َوَل ِدِه َوال َم ْولُو ٌد ُه َو َجا ٍز َع ْن َواِل ِدِه َش ْيئًا} .
إن مآل هذين األمرين هو أن اآلباء يطالبون األبناء أبدًا بالطاعة هلم شفقة هبم(،((4
وال بد أن جيد األبناء طريقًا وسطًا بني معاندة اآلباء بعدم الطاعة وبني االنصياع هلم بغري
علم.
الد ْن َيا َم ْع ُروفًا} .وهذا الطريق
وهو قوله سبحانهَ { :فلاَ ُت ِط ْع ُه َما َو َص ِاح ْب ُه َما ِفي ُّ
الوسط هو املطلوب ،أي املصاحبة احلسنة.
إن البصائر القرآنية تؤكد بوضوح أن التعامل مع الوالدين ،كما التعامل مع أي بش ٍر
آخر( ،((4جيب أن يكون ضمن احلدود الشرعية العامة اليت تتمحور حول مسؤولية اإلنسان
عن أفعاله اليت جيب أن جيعلها متوافقة مع الدين قيمه وأحكامه(.((4
 -2اإلرشاد التربوي:

رعاية النشء وتنمية قدراته ليحيا حياة طيبة منسجمة مع عبودية اهلل .إن أساس
التنشئة اإلميانية هو غرس املفاهيم الدينية وما يلزم منها من سلوك.
إن غاية اآلباء أن يرشدوا أبناءهم إىل اخلري:
ْس َان ِب َواِل َد ْي ِه إ ِْح َسانًا َح َمَل ْت ُه أُ ُّم ُه ك ُْر ًها َو َو َض َع ْت ُه ك ُْر ًها َو َح ْملُ ُه َو ِف َصاُل ُه
{ َو َو َّص ْينَا الإْ ِن َ
َال َر ِّب أَ ْو ِز ْعِني أَ ْن أَ ْش ُك َر ِن ْع َمَت َك الَِّتي
ني َس َن ًة ق َ
َثلاَ ُث َ
ون َش ْه ًرا َحَّتى إِذَا َبَل َغ أَ ُش َّدُه َوَبَل َغ أَ ْرَب ِع َ
أَ ْن َع ْم َت َعل ََّي َو َعلَى َواِل َد َّي َوأَ ْن أَ ْع َم َل َصاِل ًحا َت ْر َضاُه َوأَ ْصلِ ْح ِلي ِفي ذ ُِّرَّيِتي إِنِّي ُت ْب ُت إَِل ْي َك َوإِنِّي
ني}(.((4
ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
( ((4سورة النحل ،آية.111 :
( ((4سورة األنعام ،آية.164 :
( ((4سورة لقمان ،آية.33 :
( ((4شأن اآلباء األسوياء -وهو الغالب -أن يالحظوا مصاحل أبنائهم.
( ((4نعم ،لآلباء امتياز الرب كما هو واضح.
( ((4الفقرة مضمون (قريب) من عبارة مساحة السيد املدرسي دام ظله يف جواب سؤال.
( ((4سورة األحقاف ،آية.15 :
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وهذه اآلية الكرمية قد مجعت طريف العالقة يف ثالث طبقات؛ األجداد اآلباء األحفاد،
واملحور هو اآلباء الذي هو ابن وهو أب.
ومبالحظة آيات وصية يعقوب  Fلبنيه وآيات وصية لقمان  Fالبنه جند اآليت:
ألف :املضمون املعريف واألخالقي:

التوحيد كما هو حمور دعوة األنبياء هو حمور التربية سواء تربية األنبياء ملجتمعاهتم
أو اآلباء البنائهم .فاخلالقية وما تقتضيه من عبودية ونفي الشرك ،وحكمة اخللق وما يتفرع
عليها من منهاج ومن جزاء.
وباملرتبة التالية القيم املتفرعة عن وعي حكمة اخللق من معايري الصواب واخلطأ،
واألهداف األساسية لوجود اإلنسان ،وما يتفرع على ذلك من سلوك أخالقي باطين نفسي
وظاهري جوارحي.
ويف سورة لقمان أوضحت نسقًا من املفردات التربوية املتفرعة عن «وعي التوحيد»
الطارد للشرك ،حيث تتحدد عالقات اإلنسان مع سائر اخللق بشرًا أو حجرًا على أساس
التوحيد.
(((5
إجيابيا للحياة
ويتجلى نفي الشرك هنا يف «الشكر» ؛ حيث إن الشكر يشكل منظار ًّ
الدنيوية يكون أساس حكمة السلوك للمؤمن.
ويتفرع على التوحيد وفلسفة الشكر منظومة املفردات ايل هي أعمدة احلكمة العملية.
فبدءًا ،تعزيز «النظام األسري» .و«الصالة» واليت هي ذكر اهلل عنوان العبادة ،وتاليًا
«املسؤولية» املتفرعة عن وعي اجلزاء والرقابة اإلهلية .وتنبسط املسؤولية يف املسؤولية
( ((5فالشكر هو حكمة احلياة .فبني أن متتلك احلياة بأشيائها اإلنسان ،وبني أن يعيش فيها متحررًا منها؛
ً
معتزال معرضًا قانعًا بالكفاف وهو موقف «الشكر».
فرق ال جيعل اإلنسان
فبدءًا ،إن وعي احلكمة اإلهلية ،أي فلسفة اخللق وغايته وسننه املتفرعة عن وعي التوحيد ،ميهد
إىل سلوك متحرر من االنغماس يف الدنيا ،وهو نواة التحرر من الشرك.
بيد أن احلياة ينبغي أن تستثمر للفالح األخروي وأيضًا الرفاه الدنيوي اإلجيايب الب ّناء الذي حيافظ
على النعم ويطورها ويوظفها لصاحل اإلنسان ،وهذا إمنا يتم من خالل «الشكر» ،الذي هو أساس
للحكمة يف السلوك.
فالشكر املتولد من اإلميان برازقية اهلل (فال يطغى) ،واملتعززة من خالل االبتالءات والفقدان
والوجدان دون أن تتحول االبتالءات ملدعاة للتشاؤمية حيث إن املؤمن حيسن الظن بربه ،وأنه تعاىل
يريد به خريًا.
إن تقدير النعمة يعين االعتراف بالنعمة ،وبعبارة النظرة اإلجيابية واملتفائلة يف خمتلف الظروف.
وهذا يعين أنه يدرك أبعاد النعمة املتاحة اليت بني يديه ً
أوال ،ويدرك إمكان زواهلا فينبغي أن يفكر يف
املحافظة عليها وأن ينميها ،وثالثًا أن يدرك الغاية منها فيتجاوز ظواهر األمور إىل لباهبا (كلذة الطعام
إىل غايته) فيوظفها فيها ويف نسق الفلسفة العامة للحياة .راجع (األخالق عنوان اإلميان ومنطلق التقدم)
فصل :األخالق يف مواعظ القرآن .السيد حممد تقي املدرسي دام ظله الشريف ،املوقع اإللكتروين.

aaa
aaa
57
aaa

من بصائر الوحي

االجتماعية ومتطلباهتا من الصرب .مث «العالقة مع اآلخرين» ورعاية حقوقهم ،وبدئه نفي
التكرب والتواضع ،مث «القصد» يف املعيشة والعقالنية يف التدبري.
باء :الوسيلة التربوية:

إن مجلة بصائر الدين من «أصالة احلرية والوعي» وحكمة «االبتالء» و«مسؤولية
الد ِ
ين} ،حيث
اإلنسان» عن مصريه الفردي بالدرجة األوىل واملقتضية إىل {لاَ إِ ْك َرا َه ِفي ِّ
إن اإلميان يتصل بالعقل والقلب ،أي املعرفة واإلقرار هبا ،فمن املنطقي أن يكون احلوار
العقلي واإلقناعي هو الوسيلة األساس.
إن مزاوجة احلوار بالوعظ والترغيب والترهيب إمنا هو لتليني القلوب القاسية املنغلقة
عن االستماع .ومن البديهي أن أساليب األنبياء يف دعوة جمتمعاهتم املعتمدة على استراتيجية
احلوار وخماطبة العقول هو األساس للعملية التربوية من قبل اآلباء لألبناء.
إن «تنمية العقل» بتكريس الثقة واستقالل التفكري ونبذ التبعية والتقليد و«تنمية
التفكري» باعتماد السؤال واحلوار و«تكريس احلق» واتباعه عرب االنفتاح واالستماع واعتماد
الربهان هو املمر اآلمن لإلميان إىل األبناء.
ولدينا يف هذا اإلطار مناذج خمتلفة:
فمن جهة أبناء يعقوب  Fالذين ورثوا التوحيد:
ون ِم ْن َب ْع ِدي قَالُوا
ُوب ا ْل َم ْو ُت إِ ْذ ق َ
َال ِل َبِني ِه َما َت ْعُب ُد َ
{أَ ْم ُك ْنُت ْم ُش َه َدا َء إِ ْذ َح َض َر َي ْعق َ
ون}(.((5
ِس َح َاق إَِل ًها َو ِاح ًدا َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
َن ْعُب ُد إَِل َه َك َوإَِل َه آَباِئ َك إِ ْب َر ِاه َ
ِس َم ِاعي َل َوإ ْ
يم َوإ ْ
ومن جهة ابن نوح  Fوامرأته وامرأة لوط :F
َب
{ َو ِه َي َت ْج ِري ِب ِه ْم ِفي َم ْو ٍج كَال ِْج َب ِال َونَا َدى نُو ٌح ا ْب َن ُه َوك َ
َي ا ْرك ْ
َان ِفي َم ْع ِز ٍل َيا ُبن َّ
َال لاَ َع ِ
اص َم
َال َسآ ِوي إِلَى َج َب ٍل َي ْع ِص ُمِني ِم َن ا ْل َماِء ق َ
ين ( )42ق َ
َم َعنَا َولاَ َتك ْ
ُن َم َع ا ْلكَا ِف ِر َ
(((5
ا ْل َي ْو َم ِم ْن أَ ْم ِر ا ِ
َان ِم َن ا ْل ُم ْغ َر ِقنيَ} .
هلل إِلاَّ َم ْن َر ِح َم َو َح َال َب ْي َن ُه َما ا ْل َم ْو ُج َفك َ
إن هذا التباين طبيعي جلهة أصالة احلرية مهما كانت البيئة ذات تأثري فاعل سلبًا أو
إجيابًا .ومن جهة أخرى ليس لآلباء إلاَّ أن يكونوا مرشدين تبعا لنهج األنبياء :D
ْت ُمذ َِّك ٌر ( )21ل َْس َت َعَل ْي ِه ْم ِب ُم َس ْي ِط ٍر}(.((5
{ َفذَك ِّْر إَِّن َما أَن َ
{ َما أَ ْن َز ْلنَا َعَل ْي َك ا ْلق ُْرَآ َن ِلَت ْش َقى ( )2إِلاَّ َت ْذ ِك َر ًة ِل َم ْن َي ْخ َشى}(.((5
( ((5سورة البقرة ،آية.133 :
( ((5سورة هود ،آية.43 :
( ((5سورة الغاشية ،آية.22 :
( ((5سورة طه ،آية.3 :
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وقحلاو ميقلا ماظن يف نيوبألا ةناكم

[ ]3اآلباء واألبناء؛ واالستقالل الفكري

عالقة اآلباء واألبناء تشكل أمنوذجًا لعالقة األجيال خصوصًا مع التبدالت الثقافية
الكبرية يف زمن قصري .وتتخذ العالقة مسارات خمتلفة قصتها أكثر من آية ،بيد أن آية
سورة احلشر حتدد منط العالقة الطيبة السوية:
ين
ُون َرَّبنَا ْاغ ِف ْر َلنَا َوإل ْ
ين َجاؤُوا ِمن َب ْع ِد ِه ْم َيقُول َ
ِخ َواِننَا الَّ ِذ َ
قال اهلل سبحانهَ { :والَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا َرَّبنَا إِن َ
َّك َر ٌ
ؤوف َر ِحي ٌم}(.((5
مي ِان َو َال َت ْج َع ْل ِفي ُقلُوِبنَا ِغلاًّ ِللَّ ِذ َ
َس َبقُونَا ِبا ِإل َ
فـ«من بعدهم» و«سبقونا» إشارة لتعاقب األجيال ،و«اغفر» هي مقابل منطني من
العالقة؛ التبعية والتمرد .واملغفرة لـ«لنا» و«إخواننا» .واملغفرة كما تفيد أن مثة قصور
وأخطاء لكنها نسبت للطرفني فال تقديس للذات وال لآلباء.
إذن لدينا ثالث نظريات( ((5تستتبع ثالثة مواقف متباينة:
َال ِل َواِل َد ْي ِه أُ ٍّف َل ُك َما أََت ِع َداِنِني
 -1نظرة سلبية جتاه السابقني .قال اهلل تعاىل{َ :الَّ ِذي ق َ
َك آ ِم ْن إ َِّن َو ْع َد ا ِ
أَ ْن أُ ْخ َر َج َو َق ْد َخل ِ
ون ِمن َق ْبلِي َو ُه َما َي ْسَت ِغيث ِ
َان اهللَ َو ْيل َ
هلل َح ٌّق َف َيق ُ
ُول
َت ا ْل ُق ُر ُ
ني}(.((5
َما َهذَا إِلاَّ أَ َس ِاطريُ األوِل َ
َال َر ِّب أَ ْو ِز ْعِني أَ ْن أَ ْش ُك َر ِن ْع َمَت َك الَِّتي أَ ْن َع ْم َت
وهذه اآلية سبقتها آية ( )15السابقة {ق َ
َعل ََّي َو َعلَى َواِل َد َّي َوأَ ْن أَ ْع َم َل َصاِل ًحا َت ْر َضاُه َوأَ ْصلِ ْح ِلي ِفي ذ ُِّرَّيِتي} واليت تفيد الصورة
املقابلة واليت هي يف ذات خط آية احلشر.
(((5
ون} .
 -2التبعية{:إِنَّا َو َج ْدنَا آَباَءنَا َعلَى أُ َّم ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَا ِر ِهم ُم ْقَت ُد َ
ين َه َد ُاه ُم
ون ا ْل َق ْو َل َف َيَّتِب ُع َ
ين َي ْسَت ِم ُع َ
ون أَ ْح َس َن ُه أُوَلِئ َك الَّ ِذ َ
 -3االنفتاح الرشيد{ :الَّ ِذ َ
(((5
اهللُ َوأُوَلِئ َك ُه ْم أُولُو الأَْ ْل َب ِ
اب} .
إن النظرة النقدية اإلجيابية كما تعين التحرر من هيمنة اآلباء فهي أيضًا نظرة متوازنة
تتكئ على التواضع العلمي واالنفتاح «يستمعون» ،وتعتمد املعايري املوضوعية للموازنة
«فيتبعون أحسنه» ،فهي نظرة متفهمة تشكر احلسنات كما ترى السلبيات.
من هنا فإن املوقف الرشيد يتجلى يف:
 -1األبناء؛ موقف مزدوج؛ التقييم املتوازن وعلى أساس حقائق الدين والعلم ،وعلى
أساس االحترام والتقدير.
 -2اآلباء :اعتماد استراتيجة «اإلرشاد» و«املساحات املفتوحة».
( ((5سورة احلشر ،آية.10 :
( ((5من هدى القرآن ،ج ،10ص.386
( ((5سورة االحقاف ،آية.17 :
( ((5سورة الزخرف ،آية.23 :
( ((5سورة الزمر ،آية.18 :
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إن «املساحة املفتوحة» ألن تبدل الزمان جيعل التنظريات والتصورات املستمدة من
الظروف السابقة جيعلها خارج السياق« ،ال تقسروا أوالدكم على آدابكم فإهنم خملوقون
لزمان غري زمانكم» .ومن جهة أخرى فإن هذا املساحات يصنعها اجليل اجلديد دون أن
يشعر بثقل الوصاية فال ُيدفع للتمرد.
نعم؛ األساس يف املساحة املفتوحة إن األبناء يصنعون حياهتم وهم مسؤولون عنها:
ون}(.((6
ُون َع َّما كَانُوا َي ْع َملُ َ
َس ْبُت ْم َولاَ ُت ْسَأل َ
َس َب ْت َوَلك ْ
ُم َما ك َ
{ِتْل َك أُ َّم ٌة َق ْد َخل َْت َل َها َما ك َ

[ ]4خامتة

إن مقاربة موضوع العالقة بني اآلباء واألبناء ال ينفك عن وعي «حكمة اخللق» وما
يترتب عليها من وظيفة اإلنسان ووظيفة األسرة من توارث اهلداية مما يرسم املسار
التربوي األسري ،إذ إن األسرة ليست حاضنة حمايدة جتاه األبناء.
حرا مكلفًا
كما أن سنن اهلل يف خلقه تبعًا حلكمته تعاىل اقتضت أن يكون اإلنسان ًّ
مسؤو ًال عن أفعاله فال يكون خاضعًا تشريعًا هليمنة الوالدين.
إن ما يؤكد هذا انتظام «الرب» يف قيمة «اإلحسان» ال «الوالية» .بيد أن مثة والية
لآلباء على القصر (قبل البلوغ) ،وأخرى والية متفرعة عن اإلميان ووالية املؤمنني على
بعضهم ،أي األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وهي يف اآلباء أشد لكنها والية إرشاد وتذكرة
وتعليم.
إن ما يشكل خالصة ملا سبق وناتج منطقي هو أن العالقة تتمظهر يف عملية تربوية
تنموية إرشادية حتفظ لآلباء دور اإلرشاد وحتفظ لألبناء استقالهلم.
وهكذا ميكن أن جنعل العالقة الطيبة بني األجيال هي التمظهر احلسن لبصائر الدين.

( ((6سورة البقرة ،آية.134 :
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األديان والقيم اإلهلية
وآفاق اخلروج من العبودية املعاصرة
املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي

يف مؤمتر (قادة األديان ملحاربة العبودية والرق والصور احلديثة منه) ،املنعقد يف
العاصمة اإليطالية روما (الفاتيكان) يف الثاين من كانون األول عام ٢٠١٤م ،وحبضور
مميز من زعماء األديان وامللل ،يتقدمهم زعيم الكاثوليك -يف العامل -البابا (فرانسس)،
ُدعيت املرجعية الدينية (الشيعية) ،بثقلها احلضاري ،فمثّلها حضورًا مساحة املرجع الديين
آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي ،ومبشارك ٍة متلفز ٍة للمرجع الديين آية اهلل
العظمى الشيخ بشري حسني النجفي (دام ظلهما) .وهنا ننشر كلمة مساحة املرجع املدرسي
(دام ظله) ،واليت ُعدت ميثاقًا للمؤمتر ،حيث حضيت باهتمام بالغ وكبري من قادة األديان،
ومن خمتلف وسائل اإلعالم الغريب ..وإمتامًا للفائدة -عزيزي القارئ -نتبع الكلمة بقراءة
حتليلية مقدمة من مساحة الشيخ الباحث ،حممد سعيد املخزومي ،ننشرها بالتنسيق مع
 ::املحرر.
		
جملة اهلدى الشهرية الصادرة يف كربالء املقدسة  -العراق.
111

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ُم ُش ُعوبًا َوقَباِئ َل ِلَتعا َرفُوا إ َِّن
ُم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُنْثى َو َج َعْلناك ْ
َّاس إِنَّا َخَلقْناك ْ
{يا أَُّي َها الن ُ
ُم ِع ْن َد ا ِ
هلل َعلي ٌم َخبري}(((.
ُم إ َِّن ا َ
هلل أَ ْتقاك ْ
أَ ْك َر َمك ْ
((( سورة احلجرات ،آية.١٣ :
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السالم على آدم ونوح ،السالم على إبراهيم وإمساعيل ،السالم على إسحاق ويعقوب،
السالم على موسى وعيسى ،السالم على رسول اهلل حممد وعلى أهل بيته الطاهرين،
السالم على أنبياء اهلل وعباده الصاحلني.
111

أيها السادة ،زعماء األديان واملذاهب :أحييكم بتحية اإلسالم؛ السالم..
لقد خلق اهلل تعاىل اخللق وأودع يف ضمري كل واحد منهم عق ًال طبع فيه أمسائه
احلسىن وكلماته املباركات ،لريسم له خارطة طريق إىل تكامله وسعادته ،فاهلل هو الرمحن
الرحيم ،ويف ضمري كل إنسان بواعث الرمحة ،واهلل هو العزيز الكرمي ،ويف ضمري كل إنسان
التطلع إىل العزة والكرامة ،واهلل عظيم متعال ،وكل إنسان يبحث عن التعايل والتكامل.
ومن أبرز نعم ربنا الكرامة ،وهو الذي ك ّرم بين آدم ،ومن الكرامة تصدر احلرية،
ومن احلرية تنبعث كل صفات اخلري..
محل ربنا سبحانه كلماته وأمساءه عبادًا صاحلني من البشر ،هم الرسل والربانيون
وقد ّ
واألخيار والدعاة إليه ،لكي يذكروهم أبدًا بتلك األمساء اليت انعكست يف ضمائرهم .وأنتم
رؤساء األديان والعلماء تتحملون مسؤولية كربى ،ويف أعناقکم أمانة عظمى ،إلبالغ البشر
بواجب العودة إىل ضمائرهم ،وحصانة كرامتهم ..ولكي نقلع من واقع اإلنسانية كل أسباب
الشر وكل بواعث الفساد ،نذكرهم بكلمات اهلل وبوحيه يف طلب اهلدى وضرورة االرتباط
به للتخلص من كل غي وزيغ وظلمة وضالل.
فال ينبغي ألح ٍد أن يتخذ من اآلخرين عبيدًا ،وال أن يتجاوز على حقوقهم يف كثري
خلق اهلل ،وكذلك كل موجود حي ،لذلك فإن حىت إفساد البيئة أو
وال قليل ..بل اإلنسان ُ
أذى األحياء يبعد البشر عن ربه كما يبعده عن سعادته.
إن الفهم اخلاطئ للدين سببه اجلهالة ،فقد ف ّرق الناس يف الدين ،فخلقت احلواجز
بني أهل الدين ،وكانت تلك احلواجز سببًا لضعف تأثريه يف الناس ،وعلينا اليوم أن نبذل
املزيد من اجلهد الختراق هذه احلواجز ومجع األديان حتت مظلة كلمة سواء ،مث العمل
املشترك يف سبيل ترسيخ أمساء اهلل يف األرض والتبشري حبياة أفضل لإلنسانية ،حياة
املحبة والسالم ،حياة التكامل والتعاون .فقد قال اهلل{ :ق ْ
ُل يا أَ ْه َل ا ْل ِك ِ
تاب َتعال َْوا إِىل َكلِ َم ٍة
ُم أَ َّال َن ْعُب َد إ َّ
ِال اهللَ}((( ،فكل عبودية دونه هي الذل بعينه ،واحنراف عن
َسوا ٍء َب ْينَنا َوَب ْي َنك ْ
الفطرة والطبيعة اليت جعلها منارًا لكل بين البشر.
111
((( سورة آل عمران ،آية.٦٤ :
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األديان والقيم اإللهية وآفاق الخروج من العبودية المعاصرة

أيها السادة املجتمعون ،إن علينا أن نعمل يدًا واحدة خلالص الناس من الظلم
واالستعباد ،ومن الفقر واملرض ،ومن انتشار أسلحة الدمار الشامل ،ومن التباين الفاحش
بني طبقات املجتمع البشري ،ومن ختريب البيئة ،وألن الدين يتصل بالرب تعاىل والرب هو
املهيمن على العامل ،فإذا قام علماء الدين واملؤمنون من ورائهم بواجبهم هذا فسوف تكون
يد اهلل معهم ،وسوف حيققون أهدافهم السامية ،ويسهمون يف بسط حياة أفضل للبشرية،
ُم وُيَثِّب ْت أَقْدا َمكُم}(((.
وقد قال ربنا{ :يا أَُّي َها َ
ْص ْرك ْ
ْص ُروا اهللَ َين ُ
الَّذين آ َمنُوا إ ِْن َتن ُ
ثقافة نبينا  Cنيب الرمحة وأهل بيته الكرام  Dجتسد هذه املعاين السامية ،فقد
كانت هنضة حفيده اإلمام احلسني - Fأعظم شهيد يف التاريخ وصاحب امللحمة الكربى
املقتول ظلمًا يف كربالء -كانت ألجل التحرر من العبودية بكل أصنافها وأنواعها ففي أحلك
الظروف ساوى احلسني بني العبيد وبني أعز أبناءه ،وقد وضع خ ّده على سامل -العبد
التركي -وبني فلذة كبده وعزيز فؤاده علي األكرب ،وكان أئمة أهل البيت  Dيؤكدون على
أن الرب واحد ،واألب واحد ،فأي احنراف عن هذا املبدأ يساوق حربًا لإلنسانية وللضمري.
فأدعوكم بكل عزم وثقة وإصرار إىل التمحور حول هكذا شخصيات ،فهي عنوان
اخلري ومنابع الفضيلة ،وهم الطهر املطلق والنقاء األصفى ،حيث االرتباط هبم ميثل التحرر
احلقيقي من األغالل والعبودية .فأدعوكم يف هذا اللقاء الفريد واألول من نوعه  -أدعوكم
لالنفتاح على هذا البحر من الفضائل واخلري والعطاء الذي ال ساحل له وال هناية ألمده.
يف اخلتام نق ِّدم لكم جمموعة من التوصيات:
 -1أدعو إىل وحدة دين اهلل يف األرض خلالص اإلنسانية من التمزق والعصبيات
واحلروب ،لتكون دعوتنا مجيعًا إىل الرب ال إىل أنفسنا.
 -2أدعو إىل اختراق احلواجز اليت صنعها اجلاهلون بني أطياف دين اهلل الواحد.
 -3أدعو ال إىل حوار احلضارات فحسب ،بل إىل تكامل احلضارات والشعوب على
أساس املحبة ونبذ الكراهية.
 -4أدعو إىل أن يقوم رؤساء األديان اإلهلية مببادرات شجاعة خلالص اإلنسانية
من الفقر واملرض واحلرمان ،ومن سباق التسلح ،ومن إفساد البيئة ،ومن االستعباد بكل
أشكاله.
دوليًا على غرار منظمة الـ(اليونيسف) الجتثاث
 -5تشكيل هيئة دائمة معترف هبا ًّ
قضائيا.
ثقافيا ،ومتابعة املتجاوزين واملجرمني
ًّ
ظاهرة الرق ًّ
والسالم.
((( سورة حممد ،آية.7 :
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الوصايا اخلمس ..وآفاق اخلروج من العبودية املعاصرة
قراءة يف آفاق اخلطاب احلضاري للمرجع املدرسي
الشيخ حممد سعيد املخزومي*

عادةً؛ املؤمترات -إن مل تكن غالبًا ما -تبدأ خبطابات محاسية ،وكالم جمامالت،
وتنتهي مبساومات على حساب األهداف األساسية اليت رفعوا من أجلها شعار املؤمتر.
أما يف مبادرة مساحة السيد املرجع املدرسي (حفظه اهلل تعاىل) باحلضور يف مؤمتر
ضم املؤمتر قادة األديان
قادة األديان واملذاهب بالفاتيكان ،ولرمبا هو األول من نوعه ،حيث ّ
يف األرض ،من املسلمني واملسيحيني واليهود والبوذيني ،وقد مثّل السنّة وفد من األزهر،
بينما كما متثيل الشيعة على مستوى القمة ،حبضور املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد
حممد تقي املدرسي .وقد ألقى مساحته الكلمة االفتتاحية للمؤمتر هذا.
وهنا ينبغي لنا القول :إن مساحة املرجع املدرسي ،قد خرج عن املعهود يف املؤمترات،
مهما عرضه على املؤمتر وعلى قادة األديان للتخلص من العبودية
إذ خلّصت كلمته مشروعًا ًّ
محل اجلميع مسؤولية حيوية ينبغي الوقوف عندها،
وجذورها وأشكاهلا املعاصرة ،كما ّ
للتخلص من أشكال العبودية واالسترقاق املمنهج املُ ْعت َرف به ،فض ًال عن العشوائي املنبوذ.
فكانت الكلمة تتضمن حماور مهمة وجدت ضرورة اإلشارة إليها فكانت تلك هي
املحاور التالية:
* عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي  -العراق.
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ةرصاعملا ةيدوبعلا نم جورخلا قافآو ..سمخلا اياصولا
املحور األول :اإلنسان يعيش ضمن منظومة كونية متكاملة:

يعيش اإلنسان ضمن منظومة كونية متماسكة ،متعاضدة ،تسري باالجتاه الصحيح
املرسوم هلا من قبل خالقها ،بينما الرق ،ظاهرة طارئة يف تلك املنظومة .ألن الناس أبناء
أسرة بشرية من أبوين اثنني ،يسكنون بيتًا صغريًا امسه األرض ،وهذا يوجب عليهم
التحابب والتآزر والتآلف مث التكامل بعضهم مع البعض اآلخر .وأن سبب ظاهرة الرق ،هو
خروج اإلنسان عن هذه املنظومة ومسارها الصحيح ،والذي جاء اإلنسان فيها ليسري مسارًا
صحيحًا كذلك.
وبالتايل فاملطلوب هو أن يرجع اإلنسان إىل املسار املخلوق من أجله ،وذلك هو املسار
ُس َّخر له السماوات واألرض .وهذا ما كانت كلمة مساحة املرجع املدرسي تؤكد عليه يوم
امل َ
قال فيها« :ومن أبرز نعم ربنا الكرامة ،وهو الذي ك ّرم بين آدم ،ومن الكرامة تصدر
احلرية ،ومن احلرية تنبعث كل صفات اخلري.»...

املحور الثاين :مسؤولية زعماء األديان:

مسؤوليات زعماء الدين واملذاهب كثرية؛ تلزمنا التوقف عند احلقائق التالية اليت سلط
مساحته البحث فيها:
احلقيقة األوىل :مسؤولية اإلنسان يف األرض:

لكي يرجع اإلنسان إىل املسار الصحيح املطلوب منه ،ويتجانس مع املنظومة الكونية
املتجهة باالجتاه الصحيح ،وجب أن يرجع زعماء القوم وقادة الناس الدينيون ملسؤوليتهم
الكربى يف توجيه الناس ليأخذوا بيدهم حنو السعادة والرفاه واألمن واالستقرار ،كما قال
اإلمام الباقر « :Fإن هلل عبادًا ميامني مياسري يعيشون ويعيش الناس يف أكنافهم وهم
يف عباده مثل القطر».
احلقيقة الثانية :احلياة يف التزام منهاج احلياة:

حبيث إذا ما عاد علماء الدين ،متبعني منهاج اهلل تعاىل ،سالكني سبل السالم صاروا
ربانيني ،وال يكونون كذلك حىت يتبعوا إرادة الرب فيهم ،ويعيدوا صياغة ذواهتم ،صياغة
ربانية تتجلى بالتخلّق بأخالق اهلل ،فيعيشوا صفات اهلل تعاىل يف ذواهتم ،عند ذلك يستطيعون
إعادة الناس إىل خمزون الطاقة الفطرية املودوعة فيهم ،لتكون الصاعق الذي يفجر طاقة
العقل اهلائلة ،وعندها يكون النضج يف الفكر والفهم والثقافة ،واالرتقاء يف السلوك والعمل،
الر ِقي يف اإلنتاج والعمل.
والتكامل يف احلضور والعطاء ،واألخالقية يف املبادرة واإلبداع ،مث ُّ
محل ربنا سبحانه
وهذا هو مفاد كلمة مساحة السيد املرجع املدرسي بقوله« :وقد ّ
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قضايا إسالمية وفكرية

كلماته وأمساءه عبادًا صاحلني من البشر ،هم الرسل والربانيون واألخيار والدعاة إليه،
لكي يذكروهم أبدًا بتلك األمساء اليت انعكست يف ضمائرهم .وأنتم رؤساء األديان والعلماء
تتحملون مسؤولية كربى ،ويف أعناقكم أمانة عظمى ،إلبالغ البشر بواجب العودة إىل
ضمائرهم ،وحصانة كرامتهم ،ولكي نقلع من واقع اإلنسانية كل أسباب الشر وكل بواعث
الفساد ،نذكرهم بكلمات اهلل وبوحيه يف طلب اهلدى وضرورة االرتباط به للتخلص من كل
غي وزيغ وظلمة وضالل».
املحور الثالث :عامل اليوم مصداق الستعباد البشر:

اخلطري يف هذا العامل املتمدن هو أنه يسري باالجتاه املعكوس خللق الواقع احلايل
املنكوس ،ورغم ذلك حيسب أنه يف خري وإىل خري .واألنكى من ذلك؛ يريد من األمم
األخرى أن حتذو حذوه ،وختطو خطوه ،مث تتبع آثاره ،وتسلك مساره.
فترى األمم« ،ومبوجب مفهوم ساسة عامل اليوم» ممنوعة من االعتماد على ذاهتا
بطريق غري حمسوس فال تطور نفسها ،وتبقى حتور يف دائرة من التخلف مقيتة ،إ ْذ جيب
عليها أن تكون سوقًا لبضائع الدول املهيمنة يف العامل ،وأداة يف آلتها االقتصادية ،فهي
مستهلكة غري منتجة حىت وإن كانت على حبر من البترول واملوارد املائية وخريات اهلل يف
باطن األرض .وهذا وجه بارز من وجوه االسترقاق االقتصادي ولكن بوجه يلبس مسوح
املوجه الرباق.
اجلمال ،وتزويق اإلعالم َّ
اما الرق السياسي فيتجلّى مبحاوالت إخضاع العامل يف قبضة األنظمة الفاسدة فيما
يسمى بالدول النامية ،على أمل أن يص ّدروا لشعوب هذه الدول ،أنظمة سياسية يسموهنا
«دميقراطية» ،بيد أهنا ال تشبه دميقراطية العامل الغريب.
مث إن من وجوه االستعباد املعاصر ،العبودية واالسترقاق عرب مصادرة القدرات االقتصادية
واليت منها بيع نفطك وبترولك ومواردك مبا يشبه املجان لشركاهتم ،وإن ترتب على ذلك
تداعيات اقتصادية على البلد ،وأزمات معاشية للمجتمع ،وخملفات قاسية على اإلنسان.
أما االستعباد العلمي واالسترقاق املعريف فيتجلى مبصادرة قدرات الشعوب يف اإلبداع
التقين وتوقيف فرص التطوير العلمي عرب إشغال الشعوب حبروب مذهبية وقومية وعرقية
سلميا.
وغريها ،مث املنع من استثمار موارد الطاقة يف احلياة ًّ
إذن؛ العامل النامي يعيش حالة استرقاق وعبودية ولكن بوجه ب ّراق ومقبول .وهذا ما
أفهمه من كلمة مساحة املرجع املدرسي بقوله« :فال ينبغي ألحد أن يتخذ من اآلخرين
خلق اهلل ،وكذلك كل
عبيدًا ،وال أن يتجاوز على حقوقهم يف كثري وال قليل ،بل اإلنسان ُ
حي ،لذلك فإن حىت إفساد البيئة او أذى األحياء يبعد البشر عن ربه كما يبعده
موجود ّ
عن سعادته».
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ةرصاعملا ةيدوبعلا نم جورخلا قافآو ..سمخلا اياصولا
املحور الرابع :حلول أزمات البشر:

إن سبب هذا التردي يف عامل اليوم وكل يوم ،هو عدم التزام املؤسسات الدينية
مسؤولياهتا الصحيحة يف تصحيح مسار اإلنسان حاكمًا كان أو حمكومًا ،فردًا كان أو
جمتمعًا ،فيعبث من يعبث مبا يريد ،ويفسد من يشاء كيف يشاء .لذا فان مسؤولية العلماء
وزعماء املذاهب واألديان االرتباط بعني الدين ال بقشوره ،وحبقيقته ال بالصورة الومهية
عنه.
إن الصورة اخلاطئة عن الدين تعين اجلهل به ،األمر الذي يسبب اإلفساد وليس
اإلصالح واخلراب وليس العمران .حيث «إذا فسد العاِلم فسد العالَم» ،وهذا ما نلمسه يف
كلمة مساحة السيد املرجع لرؤساء املذاهب واألديان بقوله هلم يف الفاتيكان« :إن الفهم
اخلاطئ للدين سببه اجلهالة ،فقد ف ّرق الناس يف الدين ،فخلقت احلواجز بني اهل الدين،
وكانت تلك احلواجز سببًا لضعف تأثريه يف الناس ،وعلينا اليوم أن نبذل املزيد من اجلهد
الختراق هذه احلواجز ومجع األديان حتت مظلة كلمة سواء».

املحور اخلامس :اإلمام احلسني ،شهيد احلرية األول يف العامل:

هناك حقيقة جوهرية يؤكد عليها خطاب مساحة املرجع ،وهي :أن الفضل يف بقاء
كلمات اهلل وآياته وجهود أنبياء اهلل ورسله ،يعود إىل جهاد اإلمام احلسني  ،Fوتضحياته،
على اعتبار أن بقاء رساالت السماء ،حبيوية مشروع خامت املرسلني ،وبقاء مشروع خامت
املرسلني مرهون بتضحيات اإلمام احلسني  ،Fاألمر الذي يؤكد على وجوب االرتباط
باإلمام احلسني  ،Fوالتمسك مبنهجه ألنه حبل اهلل الذي جيمع وُيحيي جهود األنبياء
ورساالت املرسلني.
لذلك جتب معرفة اإلمام احلسني  ،Fوالبحث عن منهجه ،والتأمل يف كلماته،
والتدّبر يف رسالته ،والوقوف على حجم تضحياته سالم اهلل عليه ،كي يتجلّى لقادة املذاهب
واألديان ،االرتباط بدين اهلل وكلماته ،فيتسنّى هلم إحياء نفوس الناس وإعادهتم إىل حظرية
التحضر.
احلياة ،وحياة ّ
ولذلك قال مساحته يف هذه الكلمة« :فقد كانت هنضة حفيده اإلمام احلسني F
أعظم شهيد يف التاريخ وصاحب امللحمة الكربى ،املقتول ظلمًا يف كربالء -ألجل التحررمن العبودية بكل أصنافها وأنواعها .ففي أحلك الظروف ساوى احلسني بني العبيد وأعز
أبنائه ،وقد وضع خ ّده على سامل -العبد التركي -وبني فلذة كبده وعزيز فؤاده علي األكرب.
وكان أئمة أهل البيت  Dيؤكدون أن الرب واحد ،واألب واحد ،فأي احنراف عن هذا املبدأ
يساوق حربًا ضد اإلنسانية والضمري».
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قضايا إسالمية وفكرية
املحور السادس :التوصيات احلضارية اخلمس:

مث ختم مساحته (حفظه اهلل تعاىل) خطابه إىل رؤساء األديان واملذاهب مبجموعة
فلخص مراده منهم ،ومجع عصارة
من التوصيات ،إ ْذ مل يترك اخلطاب سائبًا على عواهنهّ .
خطابه هلم بكلمات كانت تكليفًا هلم بضرورة اخلروج من دائرة اخلطاب يف املؤمترات إىل
دائرة العمل ،واالنطالق إىل حيز االرتقاء يف فضاء العمل اخللاَّ ق ،فكانت التوصيات مؤكدة
على ما يلي:
ً
أوال :الدعوة إىل وحدة دين اهلل:

كون منطق العقل حيكم أن خالق الكون واح ٌد إذْ؛ {ق ْ
ُون
َان َم َع ُه آِل َه ٌة َك َما َيقُول َ
ُل ل َْو ك َ
إِذًا ال ْبَت َغ ْوا إِلَى ِذي ا ْل َع ْر ِش َسِبي ًال}((( ،وبالتايل جيب أن يسلّم العقل بضرورة توحيد دين
اهلل تعاىل يف أرضه ومسائه.
وهذه إشارة إىل حكم العقل وتسليم العقالء هبذه احلقيقة ،ولذلك قال مساحته:
«ادعو إىل وحدة دين اهلل يف األرض خلالص اإلنسانية من التمزق والعصبيات واحلروب،
لتكون دعوتنا مجيعًا إىل الرب ال إىل أنفسنا».
ومل تكن هذه الكلمة دعوة ألن يترك ٌّ
كل منهم دينه ،بل دعوة إىل استخدام اإلنسان
لعقله والتأمل يف آفاق األرض وأقطار السماء بلغة احلياة.
ثانيًا :التحرر من اجلهل:

وهذه حقيقة ثابتة ،حبيث أينما جتد خالفًا وصراعًا وحروبًا ،فاعلم أهنا من نتائج
اجلهل وفعل اجلهالء ،وال فرق يف أن تكون صادرة من رجل دين أو رجل سياسة أو غريه،
شرا ،كما ال ينتج الشر خريًا قط .ولذلك كانت وصية مساحته للمؤمترين
ألن اخلري ال ينتج ًّ
على ضرورة «اختراق احلواجز اليت صنعها اجلاهلون بني أطياف دين اهلل الواحد».
ثالثًا :منطق احلياة بإتقان لغة احلوار:

لغة القرآن الكرمي مشحونة هبذا األدب الرفيع يف التعامل االجتماعي ،والتعاطي الفكري
والسياسي ،كونه لغة احلضارة واحلياة كما قال تعاىل{ :ق ْ
اب َت َعال َْوا إِلَى َكلِ َم ٍة
ُل َيا أَ ْه َل ا ْل ِكَت ِ
الل
ُم}((( ،وقال عن رسولهَ { :وإِنَّا أَ ْو إَِّياك ْ
َس َوا ٍء َب ْي َننَا َوَب ْي َنك ْ
ُم َل َعلَى ُه ًدى أَ ْو ِفي َض ٍ
ني}((( ،لذلك فهو سبيل التفاهم ،والطريق إىل تذويب اخلالف ،والسبيل إىل رفع
ُمِب ٍ
((( سورة اإلسراء ،آية.42 :
((( سورة آل عمران ،آية.62 :
((( سورة سبأ ،آية.24 :
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مستوى اإلنتاج العقلي إىل أرقى ما خيدم اإلنسان وحييي اإلنسانية.
فقال مساحته «ادعو ال إىل حوار احلضارات فحسب ،بل إىل تكامل احلضارات
والشعوب على أساس املحبة ونبذ الكراهية».
رابعًا :قيمة القادة باملبادرات احل ّية:

مبا أن قيمة اإلنسان بإنسانيته اليت تتجلى باإلحسان إىل بين جنسه ،واإلصالح يف
احلياة ،وعمارة األرض ،مث التآلف مع أبناء نوعه اإلنساين ،من هنا نشأت ضرورة أن يتشبث
رؤساء املذاهب واألديان خبدمة اإلنسان ،والعمل على رفع معاناة البشر ،ألهنم إخوٌة يف هذه
اخلليقة ،وشركاء يف هذا البيت ،وأهل يف هذه األسرة البشرية .لذلك قال مساحته داعيًا
املؤمترين بقوله« :أدعو إىل أن يقوم رؤساء األديان اإلهلية مببادرات شجاعة خلالص
اإلنسانية من الفقر واملرض واحلرمان ومن سباق التسلح ومن إفساد البيئة ،ومن االستعباد
بكل أشكاله».
خامسًا :ال بد للدعوات احلضارية من محاية دستورية:

ألن احلياة مسرح ،بل ضحية لتزييف الدين وعبث احلكام والسياسيني ،فقد صارت
الدعوات احلضارية والصرخات اإلنسانية ُعرضة للتذويب من قبل من هلم القوة والسطوة
وهم السياسيون ،لكوهنم الوحيدين املتضررين من املطالبة بتحرير اإلنسان واملجتمعات
البشرية من الرق والعبودية .لذلك دعا مساحة السيد املرجع املدرسي إىل «تشكيل هيأة
ثقافيا،
دوليا على غرار منظمة «اليونيسف» الجتثاث ظاهرة الرق ًّ
دائمة معترف هبا ًّ
قضائيا».
ومتابعة املتجاوزين واملجرمني
ًّ
واخلالصة؛ فإن من حماور هذا اخلطاب احلضاري ،مبا حيمل من توصيات راقية،
واحلس الديين يف
نفهم العمق القرآين يف ثقافة مساحته ،والعمق املعريف ملنطق احلياة،
ّ
معاجلة مشاكل اإلنسان ،والشعور اإلنساين املرهف يف رفع معاناة البشر ،وسبل إنقاذها من
براثن اجلهل ،وختليصها من أوحال التردي ،وانتشاهلا من اجلهل والتخلف والضياع.
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البحوث الغربية احلالية
يف تاريخ التشيع املبكر*
الربوفسور د .روبرت غليف (**Robert Gleave

ترمجة :الشيخ الدكتور حسن البلوشي***
مراجعة :الدكتور سامر طالب****

اخلالصة

تتناول هذه املقالة مجلة من البحوث املتعقلة بالتشيع املبكر ،واليت نشرت يف العقد
املاضي باإلنكليزية والفرنسية واألملانية .هتتم الدراسة حتديدًا بظهور االجتاه الشيعي
* العنوان األصلي للدراسة »Recent Research into the History of Early Shiism« :وقد مت االتفاق مع
املؤلف إلضافة كلمة «الغربية» لعنوان الترمجة العربية وذلك لتوضيح سياق الدراسة.
** روبرت غليف أستاذ أكادميي بريطاين خمتص يف جمال الدراسات اإلسالمية بشكل عام ،والفكر
الشيعي بشكل خاص ،وحتديدًا يف جمال الفقه واألصول ،والفكر السياسي .كما أنه حماضر يف جامعة
حاليا ملشروع حبث :شرعية وعدم شرعية العنف يف اإلسالمwww. :
أكستر الربيطانية .ومدير ًّ
 .livitproject.netله العديد من املؤلفات يف جمال الفقه واألصول الشيعي ،أبرزهاInevitable doubt: :
( two theories of Shīʿī jurisprudenceالشك الذي ال بد منه :نظريتان يف علم أصول الفقه الشيعي)،
النصي :تاريخ
( Scripturalist Islam: the history and doctrines of the Akhbārī ShīÞī schoolاإلسالم
ّ
وعقائد املدرسة األخبارية الشيعية) ،كما له الكثري من الدراسات والبحوث املنشورة يف املجالت العلمية.
للتفاصيل/http://socialsciences.exeter.ac.uk/iais/staff/gleave :
*** أسرة التحرير ،عامل دين ،دكتوراه يف الدراسات اإلسالمية ،جامعة أكستر ،بريطانيا  -الكويت.
**** أستاذ حماضر يف األدب اإلنكليزي ،جامعة البصرة .دكتوراه أدب إنكليزي من بريطانيا جامعة أكستر.
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اإلمامي السائد ،باإلضافة إىل تعريفه الذايت وتطور وحدته العقدية .بيد أن أي تناول
للتاريخ االجتماعي أو السياسي للتشيع املبكر سيكون عرضًا منحازًا بالضرورة ،حيث إن
التفريق بني هذه األنواع من التحليل والتطور الفكري للعقيدة عند تناول اإلسالم املبكر هو
تقسيم مصطنع نوعًا ما .إذ إن بروز العقيدة الرمسية لإلسالم [اإلسالم السين] مرتبط
بكل من؛ إنتاج هوية شيعية متمايزة من ناحية ،والتراث اإلمامي أو االثين عشري الالحق
للفكر الشيعي من ناحية أخرى.

مدخل

ترصد هذه املقالة بعض البحوث احلالية املرتبطة بالتاريخ املبكر لإلسالم الشيعي مع
التركيز باخلصوص على االثين عشرّية أو التشّيع اإلمامي .البحوث املستق َرأَة هنا تغطي
توحد
فترتني؛ األوىل هي الفترة املمتدة من ظهور اإلسالم يف القرن السابع امليالد وحىت ّ
أكرب كتلة شيعية؛ ّأي اإلمامية .يعترب التاريخ الدقيق هلذا التوحد مسألة للنقاش بني الباحثني،
إذ إن أقدم تاريخ متوقع هو فترة عصر اإلمام حممد الباقر [ Fت 732م] ،وفترة ما
بعد االنقسام اإلمامي اإلمساعيلي بعد وفاة اإلمام جعفر الصادق [ Cت 765م] .الفترة
توحد التشيع اإلمامي حىت ظهور الكتابات املستقرة للعقيدة
الثانية هي الفترة املمتدة من ّ
اإلمامية يف هناية القرن العاشر امليالدي .تشكّل هذه الفترة املتراوحة ما بني  350عامًا
املرحلة «التكوينية» لإلسالم الشيعي؛ إذ إنه مع هناية هذه الفترة فإن جمموعة من الصور
البديلة للتشّيع ظهرت للوجود واليت بقيت خالل التاريخ وحىت الفترة املعاصرة .بيد أن هذه
كليا
االجتاهات األخرى ،واليت تذكر يف األدبيات التارخيية هلذه احلقبة ،إما إهنا قد تالشت ًّ
أو أن حجم أتباعها قد احنسر خالل املنظومة اإلسالمية املبكرة .يف هناية القرن العاشر
امليالدي ،فإن املجاميع الشيعية املتمذهبة ،واليت حافظت على بقائها رغم أجواء التصفيات
يف القرون الثالثة املاضية ،قد شكّلت األساس يف التعبري عن التشّيع يف اإلسالم التقليدي
والتقليدي املتأخر واحلديث(((.
لطاملا امتلك التشيع بكافة اجتاهاته إحساسًا بوضعه كأقلية يف املجتمع املسلم املبكر ويف
عموم التاريخ اإلسالمي بشكل عام .نتج هذا التصور ،إىل حد ما ،عن نظرة عامة للكّتاب
شرعيا للقادة الشيعة (املعروفني باألئمة)،
الشيعة ترى أن قيادة املجتمع املسلم ،اليت تنتسب ًّ
قد اغتصبت من قبل قادة مزعومني وغري شرعيني (الذين شكّلوا األغلبية الحقًا وعرفوا
((( مداخل للتشيع:

;)H. Halm, Shia Islam: From Religion to Revolution (Princeton, NJ: Markus Wiener, 1997

M. Momen, An Introduction to Shi i Islam: the History and Doctrines of Twelver Shi ism (New
Haven, CT: Yale University Press, 1985); Y. Richard, Shiite Islam: Polity, Ideology And Creed
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(Oxford: Blackwell, 1995).
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بالسنة) .حدث هذا االغتصاب مباشرة بعد وفاة النيب حممد  Cيف عام 632م مع
انتخاب صاحب النيب  Cأبا بكر كخليفة للمسلمني .وحبسب الذاكرة التارخيية الشيعية،
فإن ابن عم النيب  Cوصهره علي بن أيب طالب  Fقد مت تعيينه ليكون خلفًا للنيب
 ،Cلكن أبا بكر ومن سانده اختاروا جتاهل هذا التنصيب ألهدافهم الذاتية .عندما ّمت
علي يف هناية األمر كخليف ٍة بعد حوايل  24عامًا (656م) ،فإنه قد تسلّم مسؤولية
ُ
انتخاب ٍ
لاَّ
جدا يف تأسيسها
إمرباطورية لعلها شهدت توسعًا
إقليميا سريعًا إ أهنا كانت فقرية ًّ
ًّ
الديين .تعترب فترة حكمه القصرية واليت كانت أقل من مخس سنوات الفترة الوحيدة
(من وجهة النظر الشيعية) اليت حكمت فيها اإلمرباطورية اإلسالمية املبكرة من قبل
حاكم شرعي .بعد وفاته عام 661م ُحكمت اإلمرباطورية من قبل أشخاص يتبنّون املنظور
السين خبصوص خالفة الرسول حممد « Cعلى الرغم من أهنم ليسوا مجيعًا بالدقة
يوصفون بأهنم سنة»((( .العباسيون الذي حكموا بغداد ما بني  750وحىت 1258م وصلوا
إىل احلكم من خالل املطالبة ببعض القناعات الشيعية يف القيادة إلاَّ أهنم وبشكل سريع
حتولوا اجتاه األفكار السنية يف السلطة والشرعية ،وحرموا احلركة الغالبة اليت أوصلتهم
إىل السلطة .ومع تفتت السلطة العباسية يف القرن العاشر امليالدي ،قامت عدة سالالت
حملية يف مناطق خمتلفة من اإلمرباطورية بتجريد اخلليفة من سلطته .ظهرت يف األثناء
فضلت العمل يف ظل نظام اخلالفة السين بد ًال من إطاحته ملصلحة
سالالت شيعية إلاَّ أهنا ّ
القائد الشيعي الشرعي .مثرة هذا التصور الشيعي للتاريخ املبكر لإلسالم كان شعورًا عاليًا
بالظلم عند املؤرخني الشيعة (مع تعريف الظاملني على أهنم «سنة») ،ومن مثاره أيضًا
إسباغ منظور األقلية .ويف إطار هذا املنظور ،لعب اجلدل (املناظرة) مع عقائد األكثرية
دورًا كبريًا يف تشكيل اهلوية الشيعية املبكرة.
جدا ،كان التصور الشيعي لقيادة املجتمع املسلم تشتمل على أكثر
منذ مراحله املبكرة ًّ
من جمرد التحكم السياسي لإلمامُ .يكرر غالبًا ضمن األعمال التعريفة هلذه الفترة املبكرة
للمسلمني أنه يف حني كان السنة يعتنقون فكرة السلطة السياسية املحضة للقادة ،فإن
الشيعة يف املقابل يعتنقون فكرة السلطة الدينية والسياسية هلم((( .وعلى الرغم من ذلك،
فإنه ميكن القول أيضًا :إن َّأية حماولة لفصل احلكم السياسي عن بقية عناصر سلطة
القائد (الدينية والروحية  ...إخل) هي حماولة إشكالية من ناحية املفهوم فض ًال عن كوهنا
(2) S. H. Jafri, Origins and Early Development of Shia Islam (London: Longman, 1979).
(3) P. Crone and M. Hinds, God’s Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam
(Cambridge: Cambridge University Press, 1986); U. Rubin, ‘‘Prophets and Progenitors in the
Early Sh ̄ ıa Tradition’’, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 1 (1979): 41–65; See also the
recent publication of W. Tucker, Mahdis and Millenarians: Shiite Extremists in Early Muslim Iraq
(Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008).
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مفارقة تارخيية من الناحية التحليلية .هذا التوصيف للتقابل بني املفاهيم الشيعية والسنية
للقيادة تعتمد على التفريق املطلق بني السلطة السياسية والسلطة الدينية  -الروحية.
ولألسف فإن الدليل الذي ميكن أن ُيؤ ّرخ بشكل يعتمد عليه هلذه الفترة غري متوفر لتأكيد
هذه املقولة بشكل حاسم ،بل إن كل األدلة تبدو أهنا تشري إىل غياب فكرة القائد السياسي
املحض يف اإلسالم املبكر .ويف املقابل تشري إىل طيف من مستويات السلطة الدينية السياسة
واليت كانت ُتسلّم لإلمام أو اخلليفة من قبل املجتمع.
من حيث املفاهيم الشيعية لقادهتم ،كانت هناك عدة عناصر ممّيزة.
ُصب من قبل النيب  Cعندما كان على قيد
أو ًال :فكرة أن ًّ
عليا  Fكان قد ن ّ
احلياة ،وأن هذا التنصيب قوبل بالتجاهل من قبل غالبة املجتمع املسلم املبكر آنذاك .تربز
حمدد لكاف ًة املجاميع الشيعية.
هذه الفكرة كعنصر ِّ
عليا  Fباعتباره اخلليفة األنسب فقط ،بل وعّين
ثانيًا :إن النيب  Cمل يعّين ًّ
علي  Fباعتبارهم القادة األنسب .حتديدًا كانت كيفية بروز القائد من بني
كذلك ذرية ٍّ
الذرية نقطة ختتلف عليها املجاميع الشيعية ،إلاَّ أن مركزية العقيدة بالتعيني بالنسبة ملجموعة
ما على أهنا شيعية تبدو غري قابلة لإلنكار .لعله يعترب ،مرة أخرى ،متجاوزًا لزمان احلدث
وصف املسألة هبذه املصطلحات ،إلاَّ أن ذرية النيب  Cكان ُينظر إليهم بوضوح على أهنم
ُ
ميتلكون خصائص جوهرية جتعلهم املرشحني املعقولني (واألكثر أمهية ،الشرعيني) لقيادة
عقديا (وتاليًا
املجتمع املسلم .كيف مت ،على حنو الدقة ،صياغة هذه الطبيعة اجلوهرية ًّ
كالميا)؟ مرة أخرى ،كانت املسألة حملاًّ جلدل رئيس بني املجاميع الشيعية.
عقلنتها ًّ
ثالثًا :اإلمام ومبجرد تشخيصه (سواء كان ذلك عرب التعيني من اإلمام السابق أو
باالعتراف الشائع من املجتمع أو من خالل القوة العسكرية) فإنه يكون مستحقًا للوالء
من قبل الشيعة .هل ُيفترض أن تكون هذه الوالية غري مشروطة؟ تلك املسألة حمل جدل
إلاَّ أن وجوب تقدمي الوالء لإلمام كانت قناعة عامة لدى خمتلف املجاميع الشيعية .هبذه
املفسر للعقيدة
الطريق يصبح اإلمام بالنسبة لكل املجاميع الشيعة (بدرجات متفاوتة) ِّ
الكالمية والفقهية بالنسبة ألتباعه(((.

خليفة حممد C

تأثرت الدراسات احلديثة حول ما ميكن اعتباره العنصر املح ّدد للتشيع -أي السؤال
الذي أُشِبع حبثًا عن ِّادعاء أحقّية علي  Fلقيادة املجتمع املسلم بعد وفاة النيب بالعمل
(4) R. Gleave, ‘‘Shiism’’, in Y. Choeiri (ed.), Blackwells Companion to the History of the Middle East
(London: Blackwells, 2005), 87–105.
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الفريد لولفرد مادلونغ (« )Wilferd Madelungخليفة حممد»((( .قبل نشر هذا العمل،
علي
كان املؤرخون األكادمييون بشكل عام يتجنبون مسائل كاليت تتعلق فيما إذا كان ٌّ
علي
 Fمعّينًا من ِق َبل النيب  Cأم ال ،بل إهنم يتجنبون أيضًا التساؤل فيما إذا كان ٌّ
يرى نفسه معّينًا أم ال .اإلجابة عن مثل هذه األسئلة كان ُينظر إليها ليس فقط على أهنا
غري واقعية ،بل وحىت على أنه شناعة بالنسبة املدرسة الوضعية اليت منت يف مكان آخر
يف النقد األديب للنصوص اإلسالمية املبكرة .على سبيل املثال ،فإنه من املمكن التساؤل
مث ًال هل أن التنصيب املُ ّدعى لعلي  Fكخليفة من قبل النيب  Cيف غدير خم حدث
بالشكل الذي يوصف يف املصادر التارخيية أم ال ،إلاَّ أنه بالنظر إىل النقد األديب الذي وصم
تشكيل النصوص اإلسالمية املبكرة باعتبارها زخرفة وحتوير ويف بعض األحيان على أهنا
جمرد اختراع ،بالنسبة هلذه النظرية؛ فإن السؤال يبدو على أنه غري ممكن اإلجابة عنه،
و(بالتايل) غري ذي معىن ضمن احلقول األكادميية((( .املسار األكثر إنتاجية يف البحث
كما ُيظن -هو استكشاف كيف تبلورت صورة الشيعة (واملخالفني للشيعة) يف األدبياتاإلسالمية املبكرة من خالل القصص املروية واملكررة (املجترة) .هذا التغّير يف القناعة
أخذ بالعلماء بعيدًا فمن التساؤل فيما إذا كانت حادثة غدير خم قد حدثت بالفعل أم ال،
عما تعينه قصة غدير خم ضمن التطورات املبكرة للتاريخ الشيعي (واملخالف
إىل التساؤل َّ
للشيعة) .مادلونغ يرفض شكّية الن ّقاد األدبيني فيما يرتبط باستعادة احلقائق التارخيية،
واتسمت روايته التفسريية لقيام اخللفاء األربعة وسقوطهم بتفاؤلية حول إمكانية املصادر
على تقدمي نتائج تارخيية حقيقية.
مفصل لنتائج مادلونغ يف «خليفة حممد» ،إلاَّ أنه
ال يسمح املقام هنا بتقدمي توضيح ّ
ميكن تقدمي خالصة هلا .اعترب مادلونغ أن النصوص اإلسالمية املبكرة اليت بقيت حىت
اآلن نافعة لتقدمي «حقائق» تارخيية .وأن «الرفض اإلمجايل» للمصادر باعتبارها «خيا ًال
الحقًا» أم ٌر ال ميكن تربيره ،بل إذا ما استخدمت بصورة حكيمة فإهنا أفضل لوحة ميكن
مما مت عرضه حىت اآلن((( .من هذا املنظور املنهجي،
رمسها ملرحلة دقيقة ومعتم ٍد عليها َّ
شرع مادلونغ يف دراسة السؤال عن كيفية توىل السلطة من ِق َبل أولئك الذي قادوا املجتمع
عليا  Fكان
املسلم بعد وفاة النيب C؟ بالنسبة للتشيع ،فإن استنتاجه املهم هو أن ًّ
رب نفسه ُمعّينًا من قبل النيب حممد  ،Cوهذا االعتقاد ُم َبرر بنا ًء على أفعال النيب
َيعت ُ
(5) W. Madelung, The Succession to Muammad: A Study of the Early Caliphate (Cambridge: Cambridge
University Press, 1996).
(6) See for example, P. Sanders, ‘‘Claiming the Past: Ghad ̄ ır Khumm and the Rise of Hāfiẓī
Historiography in late Fatimid Egypt’’, Studia Islamica, 75 (1992): 81–104.
(7) Madelung, The succession to Muhammad, ix.
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 Cوعموم التراث املتعلق بالقيادة يف شبه اجلزيرة العربية .هذا الدور يف القيادة قد ُمِنع
علي  Fيتمتع بصفاة
منه باملكائد السياسية ألفراد قبيلة حممد  ،Cأي قريش .وكان ٌّ
منها اإلمانة ،الوالء املطلق لإلسالم ،الوفاء الشخصي العميق ،والتعامل باملساواة مع مجيع
مؤيديه والكرم يف العفو عن أعدائه املهزومني((( .وعلى الرغم من بعض انتقاداته لقرارات
عليا كان يتمتع بصفات التفاين الديين
علي  Fالسياسية ،فإن االستنتاج العام ملادلونغ أن ًّ
أخالقيا أكثر بكثري
(رغم أهنا ليست بالضرورة فطنة سياسية) واليت لعلها جعلته قائدًا
ًّ
من بقية اخللفاء الراشدين.
(((
بغض النظر عن التقييمات العديدة هلذا العمل  ،فإن هناك استجابة مباشرة ضئيلة
لنتائج مادلونغ( .((1ويف احلقيقة ،هناك القليل من االستكشاف لألدلة التارخيية لطبيعة
اخلالفة املبكرة يف املعرفة الغربية منذ نشر عمل «خليفة حممد» عام 1997م .وهكذا،
وعلى الرغم من دعوته للمؤرخني ملمارسة استخدام حكيم للمصادر بغية إنتاج رواية
تارخيية مقنعة ،فإن عمله مل يؤ ِد إىل انفجار للتحقيق التارخيي يف هذه احلقبة ضمن احلقل
األكادميي .ويف مطلق األحوال ،فإن نتائجه قد نوقشت بنوع من الشغف وسعة املعرفة
حبيث إن قلة ميكنهم استجماع الشجاعة لكتابة حتليل ميكنه حتديه( .((1ميكن النظر إىل
عمله ببساطة على أنه على أنه تصحيحي لعمل كارتان ( ،)Caetaniوالحقًا موتغمريي
وات ()Montgomery Watt؛ الذي بشكل عام يستند على قبول التفسري السين خلالفة
النيب حممد(.((1
(8) Madelung, The succession to Muhammad, 309–310.
(9) M. Morony, ‘‘Review of The Succession to Muammad: A Study of the Early Caliphate’’, JNES,
;59.2 (2000): 153
W. A. Graham, ‘‘Review of The Succession to Muammad: A Study of the Early Caliphate’’, Muslim
World, 89.2 (1999): 194; E. L. Daniel, ‘‘Review of The Succession to Muammad’’, Middle East
Journal, 52.3 (1998): 471; I. Mattson, ‘‘Review of The Succession to Muammad’’, Journal of
Religion, 78.2 (1998): 321; P. Crone ‘‘Review of The Succession to Muammad’’, Times Literary
Supplement, 4897 (7 Feb, 1997): 28.

( ((1هناك انتقادات حمددة لنتائج مادلونغ .على سبيل املثال بالنسبة لألسباب اليت دعت أهل املدينة
للوقوف مع علي ،أنظر:
M. Yazigi, ‘‘Ali, Muh:ammad and the Ansar: the Issue of Succession’’, Journal of Semitic Studies, 53.2
(2008) :279–303.
(11) There have been specific criticisms of Madelung’s conclusions. For example, on the reasons why
the Medinan Muslims supported Ali, see M. Yazigi, ‘‘Alī, Muh:ammad and the Ansār: the Issue of
Succession’’, Journal of Semitic Studies, 53.2 (2008): 279–303.
(12) L. Caetani, Annali dell’ Islam (Milan: U. Hoepli, 1905); W. M. Watt’s views are to be found in
his various publications, some of them conveniently collected in Early Islam: Collected Articles
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990).
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التشيع اإلمامي املبكر

على عكس املعرفة املتوفر للسؤال عن خالفة علي  Fملحمد  ،Cفإن تكوين
التشيع بعد عصر الراشدين حظي بتغطية كثيفة يف العقدين املاضيني .ال يزال التاريخ
الشامل أو التحليلي للحركات الشيعية املن ّوعة يف القرون السابع والثامن والتاسع امليالدية
حباجة إىل كتابة .لقد مت تأسيس احلقل يف فترة سابقة من خالل مقالة مارشال هوغستون
مذهبيا؟»( .((1هوغستون حدد عنصرين أساسني لظهور التشيع
«كيف أصبح التشيع املبكر
ًّ
املذهيب؛ منو ما يسمى بالصيغ املغالية للتشيع (يسمون هبذا لكوهنم ي ّدعون إعادات
متطرفة عن الطبيعة اإلهلية لعلي  ،)Fوالعمل الكالمي جلعفر الصادق  Fوأصحابه
يف صياغة أفكار شيعية أكثر اعتدا ًال عن طبيعة اإلمام ودوره .تثبت دراسة هوغستون بشكل
مباشر وجود تيار رئيس للتشيع تأسس من قبل أولئك الذين يعترفون جلعفر الصادق F
على أنه إما ٌم -الحقًا -كان هؤالء هم اإلماميون واإلمساعيليون .الشيعية الزيدية ،الذين
يدعمون إمامة زيد بن علي (ت 740م) مت تصويرهم مباشرة على أهنم «أقلية» شيعية.
الزيديون أنفسهم كانوا موضوعًا النقسام داخلي ،فمن جهة؛ كانوا هناك الزيديون الذين
وأتباعه على جتاهلهم لالدعاءات
يودون التأكيد بصرامة على هوية شيعية وُيدينون أبا بكر َ
املُحقة لعلي (أتباع أيب اجلارود ،وهلذا يس َمون باجلارودية) .ويف اجلهة األخرى ،كان هناك
الذين راموا تقاربًا مع السنة ،وقللوا من أمهية أخطاء أيب بكر والراشدين اآلخرين قبل علي
(أتباع خثري البطار ،ويعرفون بالبترية) .من الناحية البحثية يف التشيع الزيدي املبكر ،مرة
أخرى ،فإن عمل وفرد مادلونغ ال ميكن جتاوزه(.((1
تأكيد هوغستون على إجنازات اإلمام جعفر الصادق  Fاستمرت مع الدراسة الرائدة
حلسني مد ّرسي طباطبائي« ،أزمة واندماج يف الفترة التكوينية لإلسالم الشيعي»( .((1جيادل
مد ّرسي على أن التشيع بعد اإلمام جعفر الصادق  Fكان حركة منشطرة ،حبيث إن
قسمت املجتمع الشيعي .إن السؤال عن هوية اإلمام ( َمن
السؤال عن طبيعة اإلمام وهويته ّ
من أوالد هذا اإلمام أو ذاك هو املعّين بعد اإلمام؟) ميكن إرجاعه إىل تفضيل األشخاص
كالميا بسيطًا) .إلاَّ أن اخلالف حول هوية اإلمام ال
أو حبهم (وبالتايل فإن له اهتمامًا ًّ
على أساس حمض من مزايا األشخاص وعيوهبم .األسئلة الكالمية األكثر إثارة يف املسألة
(13) M. J. Hodgson, ‘‘How did the early Sh ̄ ıa become sectarian?’’, Journal of the American Oriental
Society, 75 (1955): 1–13.
(14) W. Madelung, Der Imam al-Qāasim ibn Ibrāahīm and die Glaubenslehre der Zaiditen (Berlin: De
Gruyter, 1965).
(15) H. Modarressi Tabatabai, Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shiite Islam: Abū
Jafar ibn Qiba al-Rāazī
and his Contribution to Imamite Shiite Thought (Princeton, NJ: Darwin Press, 1993).
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كانت :كيف يتم اختيار اإلمام؟ هل ميكن لسلسلة األئمة أن تنتهي (لعلها عن طريق غيبة
اإلمام)؟ هل ميكن لإلمامة جتاوز هذا اإلتصال العائلي أو ذاك (مث ًال هل ميكن لإلخوة أن
يتعاقبوا أئمة)؟ هذه األسئلة كانت ُتثار بصورة حتمّية عندما تدعي فئة معينة (رمبا على
أساس التفضيل الشخصي) الصلة بإمام ميت .هذه اإلدعاءات يلزم أن ُترد يف اجلدل الشيعي
الداخلي ،والرد عليها يتضمن إجابة عن هذه األسئلة بطريقة مقنعة .بالنسبة ملد ّرسي ،فإن
الشخصية اليت أطر عملُها حتليلَه يف «أزمة واندماج» ،ابن قبة الرازي (تويف قبل /913
 ،)319واليت قدمت مبسامهة كبرية يف هذا اجلدل .إن أعماله األخرى املحفوظة ،واليت
ُح ّق َقت وُترمجت على يد مد ّرسي ،كلها تتصل بالسؤال عن اإلمامة .واحدة منها متثل دفاعًا
جدليات شيعي ٌة داخليةٌ .هذه األعمال ال
عن التشيع اإلمامي /االثين عشري ،واثنان آخران
ٌ
تربز احلجج ّ
املوظفة من قبل املجاميع الشيعية املتربط بسؤال اإلمامة فقط ،بل وتربز أيضًا
(كما حياول مد ّرسي أن يربهن) اجلداالت ضمن اإلمامية حول طبيعة اإلمام .يرى مد ّرسي
داخليا منقسمني إىل اجتاهني رئيسيني .كان هناك املف ّوضة
بأن الشيعة اإلمامية كانوا ًّ
يقصرون
(أولئك الذين ينسبون قوى ومعارف إعجازية لألئمة)،
واملقصرة (أولئك الذين ّ
ّ
يف ذلك بنسبتهم قوى ومعارف معتدلة أو حمدودة لألئمة) .لعلهم مل حيصلوا على هذه
املسميات يف وقت واحد أو مباشرة بعد وفاة اإلمام جعفر الصادق  ،Fلكن املصطلحات
تشكّل مسميات مفيد ٍة ملقابلة مدرسي بني االجتاهني .وجدت أيضًا جمموعات صغرية،
ُيصطلَح عليهم أحيانًا بـ«الطّيارة» (أولئك املفرطني يف ادعاءاهتم يف األئمة اىل حد التأليه)
لكنهم عمومًا ُه ّمشوا .جيادل مد ّرسي أن االعتقاد بإمام فوق بشري يعلم الغيب ،ومعصوم
عن اخلطأ ولديه قوى إعجازية مل تكن جز ًءا من العقيدة الرئيسية لإلمامية املبكرة .بل
يف املقابل كانت العقيدة املائزة لإلمامية املبكرة هي الوالية للقيادة الدينية لإلمام باعتباره
«املصدر والسلطة النهائية للمعرفة الدينية ،والتفسري احلقيقي للقرآن ،والتراث الصحيح
علي واألئمة من بعده،
للنيب  .»Cأيد الطّيارة وجهات نظر غريبة ًّ
جدا عن األئمة (كتأليه ٍ
على سبيل املثال) حبيث أهنا كانت موضع إدانة حىت من املفوضة .وقد ُه ّمشوا يف الوسط
الشيعي ،وكان الغالة الشيعة هم البيئة اليت احتضنت هذه املفاهيم عن اإلمام ،والغالة يف
الواقع ليسوا حركة واحدة بل هم اجتاه يتمثل يف عدة تعبريات ،واألكثر ظهورًا اليوم هم
أليفي /بكتاشي يف تركيا والبلقان ،والعلوية النصريية يف سوريا( .((1يف الوسط الشيعي االثين
جاهي املفوضة واملقصرة استمرا يف صراعهما «كل من املجموعتني واضح يف
عشري ،فإن اّت ْ
كليا يف خمتلف صيغ بعض األسئلة العقدية
التعبري عن فكره ،إلاَّ أن كل منهما ميثل اختالفًا ًّ
(16) H. Halm, Die islamische Gnosis: Die Extreme Schia und die ‘Alawiten (Zu ̈ rich: Artemis Verlag,
1982); W. al-Qadi, al-Kaysāaniyyah fī al-tāarīkh wal-ʾadab (Beirut: Dar al-Thaqafah, 1974); R.
Buckley ‘‘The Early Shiite ghulah’’, Journal of Semitic Studies, 42.1 (1997): 301–326.
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املهمة»( ،((1إلاَّ أن النأي بالعقيدة الشيعية عن التطرف والغلو كان قد حتقق من خالل الرواة
وجامعي األحاديث احلاذقني الذين قاوموا العقائد املتطرفة بروايات أكثر اعتدا ًال .هؤالء هم
الذي حفظوا التشيع اإلمامي يف مسار «االعتدال»« ،العقيدة الشيعية االثنا عشرية واملجتمع
الشيعي َيدينون بشكل كبري هلؤالء الرجال املؤمنني والشجعان» .كما كتب مد ّرسي.
جدا هي
قيل :يبدو مدرسي مقتنعًا بأن وجهة النظرة الشيعية «األصلية» أو املبكرة ًّ
مسوا الحقًا (ازدرا ًء) باملقصرة .املقصرة هم أولئك الذين َمنعوا (بل
تلك اليت تبناها َمن ّ
وأدانوا) نسبة قوى فوق طبيعية لألئمة .فعلى الرغم من أهنم معصومون من اخلطأ ،بيد
أهنم مل خيلقوا من جواهر إليهة ،وال ُيعتربون على أهنم جتليات إهلية .هذه العقيدة حول
الطبيعة فوق البشرية لألئمة (واليت جيدها املرء منسوبة للمجاميع الشيعية يف الوثائق
املبكرة للتشيع ،ويف األدبيات املعنية باهلرطقات املؤلفة من كّتاب سنة) كانت ،حبسب
مد ّرسي ،جزءًا من صعود العقيدة املف ّوضة بعد اإلمام جعفر الصادق  .Fكان املفوضة
أنفسهم تعبريًا أكثر حذاقة لعقائد الغالة .مبجرد اندماجها ،على الرغم من ذلك ،فإن مثل
هذه العقائد أصبحت وبشكل الفت للنظر من الصعب إزالتها ،وأولئك الذين روجوا ملثل
هذه املفاهيم شكلوا جزءًا من التيار اإلمامي .ميكن القول بأن هذا اجلدل الشيعي الداخلي
مرض .تفسري مد ّرسي لإلمامية املبكرة باعتبارها عمومًا حركة مقصرة
ملّا ُيعالَج بشكل ٍ
مت اختراقها من قبل العقائد املغالية استند ،إىل درجة ما ،إىل عمله املوسوعي املميز
حول األدبيات الشيعية املبكرة« ،التراث والبقاء :إحصاء ببلوغرايف لألدبيات الشيعية املبكرة
(املجلد األول)»( .((1على الرغم من أن التأثري الكامل هلذا العمل على الدراسة املعنية
بالتشيع املبكر ميكن تقييمها فقط بعد صدور املجلد الثاين ،فإن املجلد األول يقدم أدلة على
أغلب نتائج مد ّرسي .فقد كان لدى الشيعة ثقافة نشاطات كتابية حيوية قبل جتميع األعمال
احلديثية (يف هناية القرن التاسع وبداية القرن العاشر) .تضمنت هذه األعمال فيما تضمنت
اإلنتاج العقدي والروايات اليت حوت آراء األئمة .من خالل إعادة تشكيل االقتباسات اليت
مجعها مد ّرسي من هذه األعمال املبكرة ،فإن التيار العام ميكن حتديده (حيث ُيصور اإلمام
على أنه معصوم ويستحق الوالء الكامل) .على الرغم من سعة طيف اآلراء عن دور اإلمام،
فإن عرض مد ّرسي يشري إىل مركزية آراء َمن ُوصفوا الحقًا باملقصرة ،وهتميش املفوضة.
هذه النتائج تتعارض مع العمل املؤثّر ملحمد علي أمري معزي ،الذي يكتب يف إطار
تراث املستشرق الفرنسي العظيم هنري كوربان ،فهو جيادل يف اعتبار التشيع املبكر أكثر
باطني ًة حبيث ُتتص َور إمكانيات اإلمام مبصطلحات أكثر عجائبية .يشكّل هذا جزءًا من
(17) Modarressi, Crisis and consolidation, 51.
(18) H. Modarressi Tabatabai, Tradition and Survival: A Biobibliographical Survey of Early Shiite
Literature (Volume 1) (Oxford: Oneworld 2003).
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حماولة أمري معزي العامة للفهم بدقة ماذا كانت تعاليم األئمة وكيفية التلقي هلذه لتعاليم
يف التشيع املتأخر .مبعىن ما ،فإنه يعكس التسلسل التارخيي للمقصرة  -املفوضة ،حبيث
جيعل املفوضة (ولعله يضع بشكل متطرف حىت الطّيارة) أو ًال (على الرغم من عدم
استخدامه هلذه املصطلحات يف توصيف تطور التشيع املبكر) .حيتوي كتابه (Le guide
 ((1()divin dans le Shiisme originalعلى أمنت حججه الداعمة هلذا املوقف ،هذا على
الرغم من أنه يف مقاالته العديدة قد مضى ملا هو أبعد من ذلك (العديد من هذه املقاالت
مت مجعها يف « .((2()»La religion discre`teالفكرة القائلة بإميان شيعي سري ُينقل
من اإلمام ألتباعه مع وجود معىن حمدد للحقيقة اخلفية متوفرة لدى قلة كانت وال تزال
موضوعًا للنقد والتعليق .يف سياق الدراسات اإلسالمية ،قد ُو ّظف عمل أمري معزي لفصل
نسبة التشيع املبكر عن اجلدل السياسي لإلسالم املبكر .الصورة العامة للتشيع (بشكل
عام يف األعمال التقدميية عن اإلسالم) باعتباره بشكل رئيس حرك ًة سياسي ًة اكتسبت يف
فترة الحقة تصورات كالمية حاذقة أو مركبة قد مت استبداهلا بطيف من الفكر الشيعي
ربًّ .أي كانت االنتقادات املوجهة له ضمن حقل
املبكر ،حبيث مت إعطاء الباطنية اهتمامًا أك َ
الدراسات الشيعية ،فإن تصور أمري معزي (مع األخذ بعني االعتبار األثر الواسع من خالل
تصور التشيع
الترمجات اإلنكليزية األخرية)( ((2صنعت فارقًا
حقيقيا للطريقة اليت يتم هبا ُّ
ًّ
اإلمامي املبكر .إحدى عناصر حتليل أمري معزي يف كتابه ،والذي كان حملاًّ للجدل ،يتعلق
(أي تلك اليت ظهرت قبل وفاته عام
بأطروحته القائلة أن عقائد اإلمام حممد الباقر ّ F
٧٣٢م) كانت تتسم بالباطنية من حيث طبيعتها .الدراسة املطولة ألرزينا الالين ،املعنونة
بـ«التشيع املبكر :تعاليم اإلمام حممد الباقر»( ،((2قد افترضت أن العقائد الكالمية لإلمام
مما يؤكد عليه
حممد الباقر  Fكانت متناغمة مع العقيدة الكالمية الشيعية املتأخر أكثر َّ
أمري معزي .إلاَّ أن أحد النقود اليت ميكن أن تقدم على حتليل كل من الالين وأمري معزي
هو :مل يقدم أي من املؤلفني توضيحًا شام ًال ملنهجيتهما يف حتديد أي من األقوال املنسوبة
لألئمة هي حقيق ًة هلم وأي منها منحوالت الحقة (إىل حد ما ،النقد نفسه ميكن توجيهه
لتحليل مد ّرسي) .يبدو أن هؤالء العلماء يتعاملون مع األحاديث الشيعية ،بنحو ما ،على أهنا
(19) M.A.Amir-Moezzi, LeguidedivindansleShiismeoriginal:auxsourcesdel’e ́sote ́rismeenIslam
(Lagrasse:Verdier, 1992).
(20) M. A. Amir-Moezzi, La religion discre ́te: croyances et pratiques spirituelles dans l’islam shiite
(Paris: Vrin, 2006).
(21) M. A. Amir-Moezzi, The Divine Guide in Early Shiism: The Sources of Esotericism in Islam,
translated by David Streight (Albany: State of New York Press, 1994).
(22) A. Lalani, Early Shīʿī Thought: The Teachings of Imam Muhammad al-Bāqir (London; New York:
I.B.Tauris in association with the Institute of Ismaili Studies, 2000).
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أقل عرضة للهجمات الشكّية ملا يسمى باملعرفة االستشراقية ،اليت أصبحت سائدة يف دراسة
التسنّن املبكر .واألكثر إشكالية من مشكلة األحاديث املنحولة هي املسألة الشيعية حتديدًا
بالنسبة لألحاديث ،حيث إن األحاديث قد تكون صحيحة لكنها ال تعكس رأي األئمة .وهذا
يرجع للتساؤل فيما إذا كانت املمارسة املعروفة بالتقّية (املواراة التقوية حلماية املجتمع)
شائعة باملستوى نفسه الذي َّيدعيه املؤلفون اإلماميون الحقًا .فإذا كانت فع ًال شائعة ،فإن
مشروع استجالء رؤية األئمة يف املسائل العقدية والفقهية ستكون إشكالية بشكل عميق ،هذا
إن مل تكن مستحيلة ،إذ إنه إذا كانت التقية ُتما َرس من ِق َبل األئمة ،فإن القارئ لن ميكنه
أبدًا معرفة فيما إذا كان اإلمام يعطي تفسريًا لرأيه يف احلديث املروي أم أنه جمرد متويه.
كل من أمري معزي والالين
فمن غري منهجية ُم َف ّصلة لنقد احلديث ،ستظل نتائج دراسات ٍ
مؤقتة .أحد احلجج املمكنة للوثاقة اخلاصة لألحاديث اإلمامية (حني مقارنتها مع نظرياهتا
السنية) لعلها ميكن العثور عليها يف عمل مد ّرسي سالف الذكر «التراث والبقاء».
املعلومات اليت مت مجعها من قبل مد ّرسي تشري إىل املقولة التالية؛ مبا أن األحاديث
منسوبة لألئمة ،وخط اإلمامة اتسع إىل القرن التاسع امليالدي ،فإن توثيق األحاديث الشيعية
أقل إشكالية من تلك السنّية (اليت ت ّدعي االمتداد لفترة مبكرة من التاريخ اإلسالمي).
ففي حني أن أقوال وأفعال األئمة األوائل (علي ،احلسن ،احلسني ،علي بن احلسني) رمبا
تكون حمل تساؤل ،فإن تلك املنسوبة لإلمام حممد الباقر وجعفر الصادق (واليت تشكّل
غالبة األحاديث يف املجاميع اإلمامية املتأخرة) أقل ُع ْر َض ًة للنقد .على الرغم من ذلك ،يظل
هناك الكثري من العمل الذي يتطلب القيام به يف هذا املجال ،واحلقل بع ُد ملّا يستقر على
كليا.
وجهة نظرة متفق عليها ًّ
النقد اآلخر ألطروحة أمري معزي جاءت يف سلسلة مقاالت كتبتها تاميمى
بايهومداؤو( .((2غالبية هذه املقاالت هي فصول مت استخراجها وهتيئتها من أطروحتها
للدكتوراه عام  ١٩٩٦اليت عنونت «التصور الشيعي اإلمامي لعلم اإلمام ومصادر العقيدة
الدينية يف الفترة البنيوية :من هشام بن احلكم إىل الكليين»( .((2موقف بايهومداؤو ليس
(23) T. Bayhom-Daou, ‘‘Hishāam b. al-H: akam and his doctrine of the Imāam’s knowledge’’, Journal
of Semitic Studies, 48.1 (2003): 71–108; idem, ‘‘The imam’s knowledge and the Quran according
to al-Fad: l b. Shāadhān al-Nīsābūrī (d. 260 A.H. ⁄ 874 A.D.)’’, Bulletin of the School of Oriental
and African Studies, 64.2 (2001): 188–207; Idem, ‘‘The Second-Century Shiite Ghulāt: Were
They Really Gnostic?’’, Journal of Arabic and Islamic Studies, 5⁄2 (2003–2004), http://www.lancs.
ac.uk/jais/volume/index.htm, accessed on 10 Sep, 2009). See also, R. Buckley, ‘‘The Imam Jaʿfar
al-Ṣādiq, Abūʾl-Khaṭṭāb and the Abbasids’’, Der Islam, 79.1 (2002): 118–140
(24) T. Bayhom-Daou, ‘‘The Imāamī Shīʿī Conception of the Knowledge of the Imam and the Sources of
Religious Doctrine in the Formative Period: From Hishāam b. al-H: akam to Kulīnī’’, Unpublished
Ph.D. Dissertation (SOAS, University of London, 1996).
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جمرد ردة فعل جتاه أطروحة أمري معزي ،بل نقدًا للطريقة التبسيطية املتبعة يف حتليل
ومفصل للمصادر ،إىل أن
املصادر األولية .ختلص بايهومداؤو ،استنادًا لتحليل شامل
ّ
اآلراء اليت وصفت بـ«املتطرفة» (أو املبالغة ،تلك اليت ُترجع للغالة) كانت موجودة ضمن
اإلمامية املبكرة ،إلاَّ أهنا مل تكن التيار السائد .إن اإلمامية املبكرة ،اليت كانت العقيدة
مما
السائدة يف عصور األئمة املتأخرين (القرن التاسع امليالدي) ،كانت أكثر «اعتدا ًال» َّ
ُيص ّورها أمري معزي .فاألفكار الغنّوصية كانت ُتنسب لإلمامّية كجزء من اجلداالت الالحقة
مهما ضمن املجموعة التابعة لألئمة .إذ إن فكرة اعتبار اإلمام كمستودع
ومل تكن عنصرًا ًّ
العلم االستثنائي (علم املنايا والباليا ،أو العلم الذي يفوق علم النيب) مل تكن مطروحة
من قبل أغلب املتكلمني اإلماميني على أهنا جزء من األئمة (كهشام بن احلكم والفضل بن
شاذان) .وعلى الرغم من أن هذه الفكرة ال تؤكد متامًا تصور مد ّرسي ،فإن هناك نقطة
اشتراك يف النتيجة بينه وبني نتائج بايهومداؤو.
ثالثة مسامهات حالية فيما يتعلق بظهور اإلمامية يف فترة األئمة تستحق الذكر هنا.
األوىل :دراسة لياقة علي تاكيم ،املعنونة بـ«خلفاء النيب :الكاريزما والسلطة الدينية
يف اإلسالم الشيعي»( .((2يف هذ العمل ،يسعى تاكيم إىل تتبع دور أصحاب األئمة يف تأسيس
العقيدة اإلمامية ونشر اإلميان .يعطي تاكيم أدوارًا معينة لعدة أئمة يف هذا املجال ،حيث
إهنم يصححون األخطاء العقدية ألصحاهبم ويأمروهنم باتباع مسارات لصياغة إمياهنم
بشكل جديد .إلاَّ أنه يعطي أيضًا مساح ًة ألصحاب األئمة حيث إهنم يف عدة مناسبات
يسألون آراء األئمة ويطورون رؤية عقدية مستقلة .هذه الفكرة امللفتة مل تتبل َور بشكل كامل
وتفسر تن ّوع اآلراء يف اإلمامية املبكرة ،بل إهنا فوق ذلك تتسع
يف حتليل تاكيم ،لكنها تؤكّد ّ
لتفسري االختالف واجلدل فيما بني أصحاب األئمة.
الثانية :عمل ماريا ماسي داكاكا «املجتمع الكارزمي :اهلوية الشيعية يف اإلسالم
املبكر»( .((2عمل داكاكا يربط التطورات العقدية بظهور اهلوية الشيعية وحياول تأسيس
رابط مباشر بني شهرة أفكار معينة (فكرة الوالية ،التفريق بني اإلميان واإلسالم) وحاجات
املجتمع الشيعي طوال فترة األئمة .نتائج داكاكا تقف بنحو ما بني أمري معزي ومد ّرسي
حيث إهنا حتاجج أن هناك دلي ًال على وجود تيار ديين (مذهيب) يف التشيع املبكر (طوال
املرحلة املتأخرة من القرن الثامن وبداية القرن التاسع امليالديني) وأن التشيع يف هذه الفترة
مل يكن حركة سياسية حمضة .بشكل خاص ،تعترب داكاكا أن عقيدة الوالية تشكل «أص ًال
للكاريزما الدينية اليت تقع يف قلب غالبية األفكار الشيعية املذهبية وتتجسد بشكل شامل
(25) L. Takim, Heirs of the Prophet: Charisma and Religious Authority in Shiite Islam (Albany, NY:
State University of New York Press, 2006).
(26) M. M. Dakake, The Charismatic Community: Shiʿite Identity in Early Islam (Albany, NY: State
University of New York Press, 2007).

aaa
aaa
81
aaa

قضايا إسالمية وفكرية

يف األخالقيات الشيعية الدينية»( .((2عقيدة الوالية ،اليت تتسع إىل ما هو أبعد من الوالية
السياسية البحتة إىل ما هو مطلوب من الوالء الديين لإلمام ،كانت ف ّعالة منذ الفترة املبكرة
كليا فكرة كون التشيع جمرد حركة سياسية.
فيما بني املجتمعات الشيعية ،لذا ترفض داكاكا ًّ
(((2
الثالثة :يف «املهديون واملهدوية :الغالة الشيعة يف بدايات العراق املسلم»  ،يدرس
وليام توكر أربع حركات شيعية عسكرية كلها تؤيد عقائد تتصل باألئمة ،واليت تنصب
جدا يف تصنيفات الغالةّ /
الطيارة اليت قدمها مد ّرسي .وهي سلسلة دراسة
بشكل طبيعي ًّ
للحركات ،واليت تعترب األوىل من نوعها ،تقدم ثروة من املعلومات اجلديدة فيما يتصل هبذه
املجاميع وعالقتهم باملجاميع اإلمامية األخرى وغري اإلمامية .تقييم هذه املسامهات اجلديدة
ال تزال يف طور التداول يف املجتمع العلمي.

كل التشيع اإلمامي
َت َش ّ

يكاد يتفق كل الكتاب الذين استعرضناهم حلد اآلن ،بدرجات متفاوتة ،على أن مثة
قطيعة بني املنظومة العقدية للشيعة األوائل واملتأخرين( .((2هذا القبول يفترض أن قناعة
ّأن مثة تطور عقدي ما بني عصر األئمة وما يسمى بعقلنة التشيع اإلمامي؛ الذي ُي َؤ ّرخ عاد ًة
مبنتصف أو هناية القرن العاشر يف بغداد .افتراض هذا التطور وتتبع مساره مها يف احلقيقة
جدا ،خصوصًا عندما يكون هناك جدل حول نقطة بداية هذا التطور
مشروعان خمتلفان ًّ
(كما دلت عليه النقاشات العلمية املعروضة يف القسم السابق من البحث) .التحقيق احلازم
هلذا التطور جنده يف الكتابات العديدة إلتان كوهلربغ( .((3هذه الدراسات من األمهية حبيث
أهنا أخذت تقريبًا مزنلة النصوص التأسيسية يف حقل دراسة تاريخ اإلمامية املبكر .على
القول بذلك ،فإن نتائجه كانت وال تزال موضوعًا للنقد ،كما سنرى الحقًا.
يف دراسته التقليدية «من اإلمامية إىل االثين عشرية»( ((3كوهلربغ تتبع اخلطوات
العقدية اليت بدأت من تشّيع عصر األئمة إىل الصورة املكتملة للعقيدة اإلمامية االثين عشرية
تليها غيبة اإلمام الثاين عشر عام ٨٧٤م .يرى كوهلربغ ،على سبيل املثال ،أن املصادر
املتاحة للتتبع إىل عصر الغيبة الصغرى (هناية القرن التاسع امليالدي) تظهر مؤشرًا طفيفًا
(27) Dakake, The Charismatic Community, 7.
(28) See above, note 3.
(29) See also, T. Bayhom-Daou, Shaykh Mufid (Oxford: Oneworld, 2005); S. Schmidtke, The Theology
of al-ʿAllāma al-Hillī (d. 726⁄1325) (Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1991); M. Mcdermott, The
Theology of al-Shaikh al-Mufīd (d.413 ⁄ 1022) (Beirut: Dar El-Machreq, 1978).
(30) Many of Kohlberg’s most important articles are conveniently collected in E. Kohlberg, Belief and
Law in Imāamī Shīʿism (Aldershot: Variorum, 1991).
(31) E. Kohlberg, ‘‘From Imāamiyya to Ithna ʿAshariyya’’, Bulletin of the School of Oriental and
African Studies, 39.3 (1976): 521–534.
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على شيوع اإلميان بغيبة اإلمام الثاين عشر (وبكل تأكيد عدم وجود فكرة الغيبتني) أو
حىت أمهية اثين عشر إمامًا (كمقابل لثالث عشرة أو أربع عشرة)( .((3إال أنه حىت القرن
العاشر هناك أكثر من دليل على وجود تيار معني للعقائد «االثين عشرية» .يف بداية القرن
العاشر تصف وتسمي األئمة االثين عشر وتبدو أهنا مهّيئة للغيبة الكربى (اليت أعلن عن
حدوثها يف عام  .)٩٤١واستمرت التطورات باجتاه ما أصبح منذئ ٍذ مقبو ًال على أنه «العقيدة
الرمسية» إىل هناية القرن العاشر امليالدي وكانت حصيلة هذا التأسيس الرمسي هي العقلنة
اليت قام هبا مفكرو اإلمامية االثين عشرية يف القرن احلادي عشر والثاين عشر امليالديني
نسبيا» ،وهو يفترض بعض األصول
يف بغداد .يعترب كوهلربغ أن التحول «سلس وطبيعي ًّ
املحتملة لالعتقاد بالغيبة وعودة ظهور اإلمام الثاين عشر .متت العقلنة الالحقة حتت تأثري
املعتزلة ،حيث مينح العقل مزنلة مساوية أو متفوقة على الوحي ،وتربر العقائد من خالل
النقاش اجلديل واالحتجاج استنادًا على اعتبار كون أحد املواقف أكثر عقالنية من اآلخر.
النتائج العديدة لكوهلربغ يف مقاالته العديدة مل تتطور بع ُد إىل أطروحة عامة ،حبيث
ميكن تقييمها كوحدة واحدة .إلاَّ أن هناك حماوالت مهمة لبلورة التطور العقدي لإلمامية
املبكرة يف السنوات السابقة ،واألكثر أمهية كانت جهود ساندر ،ونيومان ،وأجنماند .يقدم
بول ساندر اعتراضًا على الرؤية السائدة لتطور الكالم والفقه اإلمامي يف عدة إصدارات.
تبدو احتجاجاته بشكل واضح يف عمله «Zwischen Charisma Und Ratio: Entwicklungen
 ،((3(»in Der Fruhen Imāam ̄ ıtischen Theologieلكن رأيه أيضًا يوجد بشكل جممل يف
مقالة عن املواقف اإلمامية جتاه القرآن ويف مالحظات خمتصرة عن املجاميع احلديثية
اإلمامية املبكرة( .((3قبل كل شيء ،لدى ساندر رؤية متفائلة حول وثاقة املجاميع احلديثية
اإلمامية ما بعد الغيبة باعتبارها مصادر تؤرخ لتطور الكالم اإلمامي طوال عصر حضور
األئمة .فهو يفضل هذه املصادر على تلك اليت كتبها املؤرخون الذين كانوا بال شك ناقدين
للتشيع ،وبناء عليه فهي مصادر غري موثوقة .ثانيًا؛ هو يرى اندماج الرؤى املعتزلية ضمن
التيار العام لإلمامية مل تكن جمرد ظاهرة يف العصور املتأخر يف بغداد .بناء على أحاديث
جدا من عدد من األئمة ،يستنتج ساندر أن اندماج أفكار املعتزلة يف اإلمامية كان أبكر
كثرية ًّ
(32) On this matter, the work of A. Sachedina continues to be influential (in particular his Islamic
Messianism: The Idea of the Mahdi in Twelver Shi’ism (Albany, NY: SUNY Press, 1980).
(33) P. Sander, Zwischen Charisma Und Ratio: Entwicklungen in Der Fruhen Imāam ̄ ıtischen Theologie
(Berlin: K. Schwarz, 1994).
(34) P. Sander, ‘‘Wertvoll oder nutzlos? Gedanken zum Umgang mit den fru ̈ hen Imāam ̄ ıtischen
Traditionssammlun- gen’’, in Anna ̈ herung an das Fremde: XXXVI. Deutscher Orientalistentag
?vom 25. bis 29.9.1995 in Leipzig (Stuttgart: Steiner, 1998), 250–258; idem. ‘‘Koran oder Imāam
Die Auffassung vom Koran im Rahmen der Imāam ̄ ıtischen Glaubenslehren’’, Arabica, 47.3
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بكثري من فترة أعمال بنو نوخبت والشيخ املفيد يف هناية القرن العاشر وبداية القرن احلادي
عشر يف بغداد .من خالل تقدمي األئمة على اعتبارهم مؤيدين ملواقف كالمية معينة ،واليت
هي بوضوح معتزلّية باألصل (عدالة اهلل ،واإلرادة احلرة) ،فإن جامعي املجاميع احلديثية
يقدمون لنا أدلة كافية على أن أفكار املعتزلة كانت مزدهرة يف البيئة اإلمامية قبل أن ُيق ّدم
التنظري احلاذق للعقيدة اإلمامية يف القرن احلادي عشر .والنتيجة بالتايل هي تقويض الرأي
القائل أن التشّيع األصيل (سواء تصور على أنه روحي أم سياسي) كان موضوعًا لتغري
حاد من خالل تطور العقالنية اإلمامية .على العكس من ذلك ،جيادل ساندر ،أن الصيغة
الرمسية الالحقة كانت جمرد واحدة من عدة تصورات عقدية إمامية كانت موجودة طوال
عصر األئمة.
موقف ساندر ،والذي يدلل على وجود كالم إمامي عقالين أويل ضمن املجاميع
احلديثية؛ يناقض ،إىل حد ما ،عمل أندرو نيومان «الفترة التكوينية للتشيع االثين عشري:
احلديث كخطاب بني قم وبغداد»( .((3يرى نيومان أن املجاميع احلديثية اإلمامية الثالثة
املبكرة تعكس من جهة التوترات الداخلية الشيعية كاجلدل بني العقالنية والتراثية ،وبداية
الغيبة ،ومن جهة أخرى تعكس املخاطر اخلارجية بالنسبة للتشيع اإلمامي (كالتحديات
السياسية ،واالقتصادية ،والدينية املطروحة من قبل اخلالفة العباسية) .بالنسبة لنيومان،
متثّل املجاميع احلديثية اإلمامية حماوالت لتطوير والدفاع االجتاه التراثي كما أهنا يف الوقت
نفسه حتاول تطمني شيعة ق ّم املحاصرين أن إمامهم حاضر وقوي وأن معاناهتم مؤقتة.
يف حني تشترك مجيع املجاميع املستقرأة هنا هبذه السمات ،فإهنم أيضًا يظهرون اختالفات
على مستوى التأكيد .فاألخبار عن السمات فوق البشرية لإلمام املعروضة واملفصلة يف
قم .وفور تأسيسها ،فإن
جمموعة الربقي ،املحاسن ،تشري إىل بداية تناقل األحاديث يف ّ
هذه األخبار تتطور بعد ذلك على يد الص ّفار الق ّمي (يف عمله بصائر الدرجات) من مصادر
ق ّمّية ،مع التأكيد على العلم اخلاص باإلمام وقواه وإمكانياته اخلارقة .وهذا يوفر ارتياحًا
قم الذين كانوا حتت الضغط من كل االجتاهات .كايف الكليين كان
للمجتمع الشيعي يف ّ
يستهدف الغرض نفسه يف توفري االرتياح ،لكنه أيضًا ه ّون من اخلصائص فوق البشرية
لإلمام استجابة لسجاالت عقالنيي بغداد (الذين تبنوا مواقف مناقضة للغالة) .فاملجاميع
احلديثية بالتايل مل تكن ببساطة متثي ًال ملا قاله اإلمام أو مل يقله ،بل بالعكس تعكس بنيتها
ومضامينها وتركيبها املجتمع الق ّمي اإلمامي التراثي (وبنسبة أقل يف بغداد) والضغوط اليت
(35) A. Newman, The Formative Period of Twelver Shīʿism: ad ̄ ıth as Discourse between Qum and
Baghdad (Richmond: Cur- zon, 2000); see also A. Newman, ‘‘Between Qumm and the West: The
Occultation According to al-Kulayn ̄ ı and al-Katib al-Numan ̄ ı’’, in J. Meri and F. Daftary (eds.),
Culture and Memory in Medieval Islam: Essays in Honour of Wil- ferd Madelung (London: I B
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كانوا يعيشون يف ظلها.
يف الوقت الذي شكلت فيه املجاميع احلديثية (بالذات تلك اليت ألفها الكليين وابن
مسخرة باجتاه خدمة
بابويه والطوسي) العنصر الرئيس للتراث الالحق ،فإهنا كانت ّ
مما يتعلق باحلاجات الكالمية لإلمامية .فقد ه ّونت العناصر األكثر
احلاجات الفقهية أكثر َّ
خيالي ًة وغلوًا ،فكانت «الكتب األربعة» ،اليت استخدمها العلماء الحقًا ،كلها فقهية من حيث
التركيز( .((3فاإلمام باعتباره عاملًا  -معلِّمًا (وإن كان معصومًا) جاءت يف املقدمة ودوره
اخلالصي مت قليل أمهيته .هذا املسار قد مت تفصيله بدقة من خالل سلسلة مقاالت أمري
أجنومان ،حيث كان عرضه حبيس املصطلحات والتحليالت الفيربية( .((3فهو جيادل أن
اإلمامية املهدوية مت اختطافها من خالل عقلنة الفقه والكالم ،حيث مت تشذيب اإلمامية
املبكرة ،مع ما حتمله من طاقة ثورية من خالل االعتقاد بإمام قائم (موجود لكنه خمفي
عن أعني البشر وينتظر الظهور يف أي حلظة).

النتائج

اجلهود العلمية احلالية فيما يرتبط بالتشيع املبكر (والتشيع اإلمامي خصوصًا) ُتظهر
حيوية النقاش حول املقدمات األساسية هلذا احلقل من الدراسة .فالعلماء يف هذ احلقل
ال يزالون يناقشون الفرضيات األكثر أساسية اليت يفترض أن ُتبىن عليها أي دراسة
أكادميية .وهذا يتضمن منهجية تفسري املصادر ،وسائل التحقق من املصادر ،باإلضافة
إىل إدخال منهجية العلوم االجتماعية كمعني يف التحليل التارخيي .هذا جيعل املشاركة يف
هذا احلقل ممتعة وحمبطة يف آن ،فالقارئ يقرأ أحد األعمال «الرائدة» عن التشيع املبكر
ويراها تناقض األخرى؛ اليت هي بدورها عم ًال «رائدًا» كذلك .بل حىت الكتب املَدخلية
البسيطة ضعيف ٌة يف أرضيتها ونادرًا ما تكون قادر ًة على إدخال الطلبة املبتدئني يف هذا
احلقل لصلب املوضوع .وبالتايل ليس هناك تيار مؤَسس وال تيار فرعي يف احلقل ،واملراقب
من اخلارج قد يري تن ّوع اآلراء يف احلقل على أنه عالمة على عدم النضج والضعف.
مؤسساتيا ،هذا األمر بكل تأكيد صحيح ،فحىت مع ارتفاع االهتمام باإلسالم الشيعي
ًّ
(36) On the canonical Imāamī adīth collections, see R. Gleave, ‘‘Between Ḥadīth and Fiqh: Early
Imāamī Collections of Akhbār’’, Islamic Law and Society, 8.3 (2001): 350–382.
(37) S. A. Arjomand, ‘‘The Consolation of Theology: The Shiite Doctrine of Occultation and the
Transition from Chiliasm to Law’’, The Journal of Religion, 76.4 (1996): 548–571; idem, ‘‘Crisis of
the Imamate and the Institution of Occultation in Twelver Shīʿism: A Sociohistorical Perspective’’,
International Journal of Middle East Studies, 28.4 (1996): 491–515. idem. ‘‘Imam absconditus
and the Beginnings of a Theology of Occultation: Imāmī Shīʿism circa 280–90 A.H. ⁄ 900 A.D’’,
Journal of the American Oriental Society, 117.i (1997): 1–12, 1997.
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 فإن،) بل تصاعدت بسبب احلرب احلالية يف العراق،١٩٧٩ (النابع من الثورة اإليرانية عام
االختصاصيني يف هذا املجال ُينظر إليهم باعتبارهم كوة صغرية يف حقل الدراسات الشرق
 ويبدو تعيني. قلة من املعاهد ميكنها تعيني اختصاصيني سنة وشيعة.أوسطية واإلسالمية
مما لو
َّ  أمرًا مثريًا للجدل أكثر، لبعض األسباب،اختصاصي شيعي لتدريس اإلسالم السين
 لكن احلقل ال يزال يف مرحلة، قد يتغري هذا ببطء.مت تعيني خمتص سين لتدريس التشيع
 فإن رصد األدبيات احلالية حول التشّيع، على الرغم من ذلك.وفكريا
مؤسساتيا
مبكرة
ًّ
ًّ
، وطاملا مل هتيمن ّأي رؤية أحادية على مسارات البحث العلمي.املبكر ُتبّين انفتاح هذا احلقل
.فإن املرؤ يتوخى فترة حبث ممتعة يف السنوات القامة
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اإلطار البهبهاين كتفسري لعلم أصول
الفقه اإلمامي احلديث واملعاصر
دراسة لتاريخ تطور علم أصول الفقه اإلمامي خالل القرون الثالثة املاضية
الشيخ الدكتور حسن البلوشي

*

املختصر

تتناول هذه الدراسة تاريخ علم أصول الفقه اإلمامي ،وهو حقل جديد يف أدبيات
جادلت يف دراسة سابقة((( .وحتاول أن تقدم حتلي ًال لطبيعة
تاريخ العلوم اإلمامية كما
ُ
ووظيفيا عرب
ومنهجيا،
معرفيا،
علم أصول الفقه اإلمامي املعاصر ومساته األساسية
ًّ
ًّ
ًّ
حتليل تارخيي فكري .تنطلق الدراسة من اعتبار أن علم أصول الفقه اإلمامي -كبقية
العلوم -يؤثر ويتأثر بلحظات تارخيية معينية ضمن جمموع ظروفها الفكرية واالجتماعية،
وأنه يف كل مرحلة يتشكل ضمن إطار فكري (أو أطر متزامنة) ذي مسات معينة .وعليه؛
فإهنا جتادل أن اإلطار العام لعلم أصول الفقه املعاصر هو نتيجة ظروف تارخيية متتد
تقريبًا ما بني عامي  ١٥٠٠إىل ١٧٥٠م ٩٠٠ /إىل١٢٥٠هـ ،وهي فترة صعود الدولة الصفوية
يف حميط إيران والعراق ،ومن ّ
مث سقوطها وبروز الدولة القاجارية .تتحدد هذه الظروف
امل ِّ
ُشكلة لإلطار األصويل املمتد يف هذه احلقبة يف عوامل أربعة رئيسية هي )1 :بروز
الدولة الصفوية خبطاب يبحث عن اهلوية الشيعية اخلالصة )2 ،ومنو املدرسة الفلسفية
* أسرة التحرير ،عامل دين ،دكتوراه يف الدراسات اإلسالمية ،جامعة أكستر ،بريطانيا  -الكويت.
اإلمامي :قراءة نقدية للمنطلقات واملنهجية .جملة
((( البلوشي ،حسن .حماوالت الَّتأريخ لعلم أصول الفقه
ّ
البصائر ،حوزة اإلمام القائم العلمية ،دمشق ،العدد ،٤٩ :السنة٢٠١١ ،٢٢ :م١٤٣٢/هـ.
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يف أصفهان يف منتصف العصر الصفوي )3 ،وإعراض العلماء الشيعة عن مشروع املشاركة
السياسية يف الدولة الصفوية )4 ،وبروز احلركة األخبارية يف النصف الثاين من العصر
فكريا يف الفترة األوىل من الدولة القاجارية .وجتادل أيضًا أن هذا
الصفوي واهنزامها ًّ
اإلطار تأسس على يد العالمة الوحيد البهبهاين (ت ١٢٠٦ /١٧٩١هـ) وصيغ بشكل منهجي
كميا ،ميثل استمرارًا ملرتكزات
على يد تالمذته ،وأن اإلنتاج األصويل احلايل ،رغم توسعه ًّ
معرفيا املرتكزات الفلسفية ملدرسة أصفهان،
اإلطار البهبهاين .ويف أنه يتسم بأنه يعكس
ًّ
وظيفيا خيدم فترة تأسيس املرجعية
منهجيا ميثل ردة فعل على احلركة األخبارية ،وأنه
وأنه
ًّ
ًّ
الدينية الشيعية املستقلة عن الدولة.

متهيد

من نافلة القول احلديث عن أمهية علم أصول الفقه ومكانته يف النظام الفقهي
اإلسالمي بشكل خاص ،ويف عموم العلوم اإلسالمية بشكل عام .وبالتايل فإن احلديث يتجاوز
هذه النافلة إىل فريضة أخرى هي دراسة هذا العلم وحتليله لالستفادة من مضامينه أو
لتطويرها لتكون مفيدة ملا وضعت له .وهذه املقالة حتاول دراسة علم أصول الفقه اإلمامي
من زاوية تارخيية .وقد حتدثت يف مقالة سابقة عن املنهجية األجدر يف دراسة تاريخ علم
(((
فعليا يف دراسة حقبة معينة
أصول الفقه اإلمامي  ،وهي اليت ترجو هذه الدراسة تطبيقها ًّ
هلذا العلم تعكس ليس جمرد فترة تارخيية معينة ،بل إهنا تعكس أيضًا بنية أو منوذجًا أو
معرفيا فاع ًال ومؤثرًا ومنتجًا يف علم الفقه ،وميتد أيضًا إىل ما هو أبعد من الفقه.
إطارًا
ًّ
إنسانيا يتصل بظروفه
تستند هذه املنهجية إىل النظر حلقل أصول الفقه باعتباره نشاطًا
ًّ
املوضوعية ،يتفاعل معها ،وقد يتجاوزها .وأن دراسة هذه الظروف املحيطة بعلم أصول
الفقه يف فترة معينة ال تقل أمهية عن دراسة العوامل الداخلية لنفس العلم من التطورات
اعتباريا له
املفاهيمية والتخرجيات النظرية .كما وأن جمموع هذا التفاعل سينتج إطارًا
ًّ
مسات وخصائص معينة ،ال تتسم بالتعميم املطلق كما أهنا ال ُتختصر مبفردات جزئية بل
حتافظ على سعة يف الوصف تسمح باعتبارها مسة للنموذج تالزمه يف أغلب األحوال(((.
اإلطار الذي حتاول الدراسة تناوله هو ما ُتسميه باإلطار البهبهاين ،واملقصود منه
ما يعرف باملدرسة األصولية املتأخرة اليت تلت اجلدال األصويل  -األخباري .فمن الناحية
التارخيية هي الفترة تقريبًا ما بني ١٧٠٠م إىل العصر احلايل ،ومن الناحية املعرفية هي
((( م.س.
((( تقارب فكرة اإلطار املعريف املطروحة هنا بعض األطروحات املطروحة يف حقل فلسفة العلم ،والتغريات
العلمية يف دراسة النماذج التفسريية حلقب علمية معينة .كما تقارب ما يطرح يف علم اجتماع املعرفة،
وباألخص أطروحات املفكر العريب عبدالوهاب املسريي.
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فترة هناية اجلدال األخباري األصويل ،ومن ناحية األعالم هي الفترة اليت تبدأ مع الوحيد
البهبهاين إىل الوقت املعاصر .جتادل هذه الدراسة أن هذه الفترة متثل منوذجًا أو إطارًا
متميزًا عن سابقيه ،ولعله يشهد ما يلحقه خالل الفترة احلالية لعلم أصول الفقه .وأن
هذا اإلطار تشكّل بفضل عوامل اجتماعية سياسية فكرية عصفت يف هذه الفترة وسامهت
يف صقله بالشكل الذي نراه اليوم .فالدراسة تنطلق من السؤال :ملاذا تشكل علم أصول
الفقه اإلمامي هبذه الصورة اليت هو عليها اليوم؟ أمل يكن علم األصول مفتوحًا على عدة
احتماالت يف تشكّله أثناء وبعد اجلدال األخباري واألصويل؟ فلماذا صيغ هبذه الصورة؟ ما
هي العوامل االجتماعية والسياسية والفكرية اليت سامهت يف ذلك؟ مث؛ ماذا كانت نتيجة
هذه العوامل؟ ّأي؛ ما هي السمات الرئيسية هلذا اإلطار األصويل اجلديد؟ يف أثناء املحاولة
يف اإلجابة عن هذه األسئلة ،ستجادل هذه الدراسة العديد من املقوالت املرسلة يف حقل
تاريخ علم أصول الفقه.
 .1ت َ
َش ُّكل اإلطار البهبهاين:

تتناول الدراسة هنا حتليل العوامل االجتماعية والسياسية والفكرية اليت سامهت يف
تشكيل اإلطار البهبهاين ،واليت تتلخص يف أربعة عوامل رئيسية هي :اخلطاب الصفوي
الباحث عن هوية شيعية خالصة ،ومنو االجتاه الفلسفي ،وظهور احلركة األخبارية ،وأخريًا
إحباط التجربة السياسية للفقهاء يف الدولة الصفوية.
 .1.1اخلطاب الصفوي :البحث عن اهلوية الشيعية اخلالصة:

كان بروز الدولة الصفوية يف القرن السادس عشر امليالدي يف حميط األناضول ميثل
مبعىن من املعاين تعبريًا عن حركات فكرية سياسية واسعة لشيعة غالة وصوفية منت
على مدى القرنني الرابع واخلامس عشر امليالديني((( .كانت هذه احلركات شيعية العقيدة،
شافعية املذهب ،صوفية الطريقة .كانت احلركة األبرز من بينهم هي احلركة الصفوية،
واليت توحدت الحقًا حتتها جمموع احلركات األخرى .تأسست احلركة الصفوية على يد
صفي الدين األردبيلي (ت )1334 .يف بالد األناضول ،يف أردبيل حتديدًا .وخالل أقل من
قرن ونصف حتولت احلركة من بذورها الدينية كحركة روحية إىل حركة سياسية عسكرية،
وذلك عندما تقلد مقادير احلركة أحد أبنائها الطموحني وهو الشيخ جنيد الصفوي (ت.
 )1430القطب الرابع للطريقة الصفوية ،وتزامن مع ذلك اندماج جماميع من القبائل
التركمانية على رأسها القزلباش؛ الذين عرفوا مبهارة القتال شدته .وخالل أقل من قرن
((( للوقوف على طبيعة احلركات الشيعية املغالية هذه الفترة راجع :الشييب ،مصطفى كمال .الصلة بني
التصوف والتشيع .دار األندلس ،بريوت  -لبنان .ط.١٩٨٢ ،٤
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آخر استطاعت احلركة أن تلملم أطراف الدول الصغرية املنهارة ،واحلركات الصوفية،
وجماميع من املقاتلني لتتوحد معها يف مشروع طموح أسقط األراضي اإليرانية يف بالد
فارس حتت سيطرهتا ،واعلنت بشكل رمسي عام 1501م قيام الدولة الصفوية(((.
أثارت هذه التجربة فضول الباحثني يف شؤون تاريخ املنطقة يف البحث عن هوية
الدولة الصفوية وطبيعتها .والقناعة العامة لدى الباحثني أن هوية هذه الدولة الفتية تشكلت
من البداية من الساللة الصفوية الصوفية سنية املذهب شيعية العقيدة واليت ُتمثل امللك،
وقبائل تركمانية مغالية يف التشيع يسمون بالقزلباش ميثلون اجلناح العسكري لإلمرباطوية،
وكمية سكاينة سنية من الطاجيك الفرس ميثلون اجلهاز اإلداري .كما كانت اإلمرباطوية
حماطة بتركيب جيوسياسي معقد كانت نتيجة فترة طويلة من عدم االستقرار يف املنطقة
على إثر غزو املغول للحضارة اإلسالمية وتصدع أطرافها .فقد كانت حماطة بأربع دول
سنية ختتلف شدة انتماءاهتا الدينية تبعًا لطبيعتها التارخيية؛ فهناك العثمانيون ،واألوزبك،
واملماليك ،واملغول(((.
وخارجيا ،أضطر الدولة الصفوية أن تبحث لنفسها عن
داخليا
ًّ
أمام هذا الوضع املركب ًّ
هوية تستطيع من خالهلا توحيد الصف الداخلي للدولة ،والتمايز على املستوى اإلقليمي
املحيط هبا .هنا بدأت الدولة الصفوية ،وحتديدًا مببادرة من امللك متمث ًال بالشاه إمساعيل
الصفوي ،بالتواصل مع العلماء اإلمامية يف منطقة جبل عامل يف لبنان .يف تلك الفترة كانت
منطقة جبل عامل تزدهر بنمو علمي ثقايف بشري للشيعة .يرجع الفضل فيها إىل الشهيد
األول حممد بن مكي اجلعيب العاملي (ت ٧٨٦هـ١٣٨٤ /م)؛ الذي كان معاصرًا وتلميذًا
للعالمة احللي .وقد شهد الشهيد األول جتربة العالمة احللي مع الدولة اإليليخانية ،وكيف
استطاع العالمة حتويلها من املذهب السين إىل الشيعي ،مث كيف على يديه تأسست املدرسة
السّيارة واليت كانت مبثابة وزارة تعليم وإعالم ثقايف طافت أرجاء املنطقة ناشرة مذهب
أهل البيت  .Dكرر الشهيد األول هذه التجربة ،وأحيا جبل عامل حىت ع ّدت القرون
التاسعة والعاشرة واحلادية عشرة اهلجرية قرونًا عاملية هيمن فيها علماء جبل عام يف
علميا .كان نتيجة هذا التواصل هجرة علمائية كبرية من قبل
إدارة املجتمع الشيعي وإثرائه ًّ
الشيعة اإلمامية إىل إيران استمرت لسنوات طويلة .وكان أبرز عامل إمامي قدم إيران هو
الشيخ علي الكركي املعروف باملحقق الكركي (ت ٩٤٠هـ١٥٣٣ /م) ،والذي تسلم منصب
((( لقراءة مفصلة ميكن مراجعة:

Peter Jackson and Laurence Lockhart, ed. The Timurid and Safavid

periods, 7 vols., vol. 6, The Cambridge History of Iran (The United Kingdom: Cambridge
 .)University Press, 2006وأيضاًAndrew J. Aewman, Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire, 1 :
.)ed. (London: I.B. Tauris & Co Ltd, 2009

((( درويش ،علي إبراهيم .السياسة والدين يف مرحلة تأسيس الدولة الصفوية .املركز العريب لألحباث
ودراسة السياسات .الدوحة  -قطر .ط٢٠١٣ ،١م.
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«شيخ اإلسالم» يف الدولة الصفوية .ساعد على هذه اهلجرة الظروف الطائفية يف بالد
الشام واليت كانت نتيجة السياسات العثمانية اليت كانت بدورها يف حالة صراع مصريي مع
الدولة الصفوية .امتنع عن اهلجرة إىل إيران الشهيد الثاين وبعض تالمذته الذين بقوا يف
لبنان وكان نتيجته قتل الشهيد الثاين .وكذلك املقدس األردبيلي وتالمذته؛ خصوصًا ابن
الشهيد الثاين صاحب املعامل ،وصاحب املدارك ،الذين استوطنوا النجف معتزلني أي مشاركة
يف السلطة الصفوية .بتقلد املحقق الكركي ملنصب «شيخ اإلسالم» ،تقلدت الدولة الصفوية
شرعية دينية هي األخرى ،خصوصًا السالطني الصفوين الذين كانوا يبحثون عن شرعية
لتسنمهم السلطة السياسية.
كانت سياسة الشاه إمساعيل حتويل إيران كلها إىل دولة شيعية ،خصوصًا أن األرضية
كانت متوفرة بتواجد فرق صوفية كثرية يف أرجاء إيران .وقد استخدم لذلك سياستني،
األوىل هي السياسة الناعمة عرب فتح املجال للعلماء اإلمامية لتثقيف اإليرانيني بالفكر
اإلمامي؛ ولتنفيذ هذه املهم مت استحداث مناصب دينية متعددة تسلمها العلماء اإلمامية
كمنصب شيخ اإلسالم ،والصدر ،ومتويل األوقاف ،والقضاة ،وأئمة اجلمعة ..إخلُ .يلحظ أن
كل هذه املناصب كانت بيد العلماء اإلمامية العرب العامليني ،واستمروا يف هذه املناصب قرابة
اخلمسة عقود إىل حني تصاهرهم باملجتمع اإليراين وخروج علماء شيعة إمامية فرس(((.
الثانية ،هي السياسة اخلشنة ،واليت كان يتوالها القزلباش؛ واليت تعتمد على اقتحام قرى
وإجبار أهلها على التحول إىل املذهب الشيعي ،ويف حال وجود أي اعتراض فإن السيف
يكون اجلواب .دخول العرب يف تركيب الدولة الصفوية أضاف عنصرًا آخر لعموم هوية
الدولة ،خصوصًا يف جهازها القيادي(((.
يف ظل هذا الوضع الطائفي الشديد ،والذي شارك فيه العلماء اإلمامية ،انعكس بعض
مسات املشهد السياسي واالجتماعي على الواقع العلمي والفكري للعلماء الشيعة يف هذه
الفترة .أو ًال؛ باملقارنة مع ما قبل الدولة الصفوية وبداياهتا ،شهدت هذه الفترة قطيعة
وعلميا ،فلم تشهد هذه الفترة أي من عالقات التلمذة املتبادلة واليت
شيعية سنية
اجتماعيا ًّ
ًّ
كانت موجودة قبل ذلك .فال يوجد تبادل إجازات علمية بني الطرفني يف هذه الفترة كأحد
املؤشرات على التواصل ،يف حني كانت مثل هذه األمور شبه طبيعية يف الفترة السابقة.
ثانيًا؛ منذ بدايات الدولة الصفوية ،انعدمت البحوث املقارنة على املستوى األصويل والفقهي
يف كتب العلماء اإلمامية ،بل حىت تلك اليت كانت تنحو للجدل والتخاصم كمبحث القياس
وغريه تكاد تكون أقل من النادرة يف هذه الفترة .ثالثًا؛ كان من مسات اجلدل الشيعي
((( للوقوف على تفاصيل الدور العلمائي من علماء جبل عامل يف إيران فترة الدولة الصفوية ميكن مراجعة:
.)R.J. Abisaab, Converting Persia: Religion and Power in the Safavid Empire (I. B. Tauris, 2004
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الشيعي يف هذه الفترة وصف فكرة ما أو شخصية ما بأهنا متأثرة بالفكر السين .ومثل هذا
الوصف يبدو واضحًا يف اخلطاب األخباري ،بل لعل البعض يرجع عموم ردة الفعل األخبارية
بأهنا شعور عميق باحنيار األصوليني إىل أحضان الفكر السين .ويف مطلق األحوال ،فإن
هذا يعكس عمق أبعاد هذه القطيعة واجلو الطائفي.
يف املحصلة؛ إن اخلطاب الصفوي الباحث عن هوية شيعية خالصة قد انعكس من
املستوى السياسي  -االجتماعي إىل املستوى الفكري العلمي بإحداث قطيعة علمية ،ونفور
فكري من كل ما هو غري شيعي.
 .2.1منو االجتاه الفلسفي :تعميد أرسطو يف الفكر األصويل الشيعي:

ال يفت أي مطالع لإلنتاج األصويل اإلمامي احلديث واملعاصر غزارة املستوى الفلسفي
الذي يتضمنه ،حىت غدت هذه السمة شكوى من بعض الطلبة الدارسني .وهذا ما يطرح
السؤال عن جذور هذا املضمون الفلسفي وسعته احلالية باملقارنة مع ما قبل القرن العاشر
اهلجري .ما ميكن أن يكون جوابًا هلذا التساؤل؛ هو أن جذور هذا املضمون يرجع إىل
النصف الثاين للدولة الصفوية .ففي تلك الفترة كانت الدولة الصفوية يف أوج أيام عزها
على يد الشاه عباس الكبري ،الذي على يديه تأسست أصفهان كعاصمة لإلمرباطورية بل
ومعنويا .ويف عصره
ماديا
ًّ
ودخلت هذه املدينة التاريخ بسبب جهوده اليت بذهلا إلعمارها ًّ
منت ما ُتعرف اليوم يف أدبيات التاريخ الفلسفي بـ«مدرسة أصفهان الفلسفية»((( يف القرن
التاسع /العاشر اهلجري املوافق للسابع عشر امليالدي .القبول بوجود «مدرسة أصفهان
الفلسفية» يعارض وجهة النظر السائدة يف الدراسات اليت حتاول التأريخ للفلسفة يف العامل
اإلسالمي ،واليت تنحو يف أغلبها إىل أن الفلسفة قد انتهت على يد الغ ّزايل عندما ألف كتابه
املشهور «هتافت الفالسفة» على الرغم من بعض حماوالت اإلحياء من قبل ابن رشد بعد
ذلك .وجهة النظر املقابلة ترى أن الفلسفة مل َت ُم ْت بل وجدت طريقها يف العامل اإلسالمي يف
بالد فارس على يد نصري الدين الطوسي ،خصوصًا يف كتابه «جتريد االعتقاد» ،الذي ُيعترب
أول كتاب كالمي إمامي بصورة فلسفية ،وشروحه ألهم أعمال ابن سينا .واستمر هذا
االجتاه بالنمو شيئًا فشيئًا إىل أن هتيأت له بيئة حاضنة يف أصفهان أبان العصر الصفوي
األول ،اليت كانت مسرحًا لكثري من التيارات الروحية والفلسفية والكالمية ،واليت امتزجت
ببعضها البعض خالل هذه الفترة .منذ املريداماد وإىل املال صدرا برز اجتاه كانت له الغلبة
العامة على الوسط الشيعي اإلمامي .هذا النمو الفلسفي يف هذه املدينة جعل منها املخزون
االستراتيجي لالجتاه العقلي الفلسفي يف الفكر الشيعي.
((( للمطالعة أكثر حول ما يعرف بـ»مدرسة أصفهان الفلسفية» راجع:

Hussein.Nasr ‘Spiritual

.Movements, Philosophy and Theology in The Safavid Period’ in Jackson and Lockhart, 6
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على الرغم من أن أغلب اجلدل الفلسفي متعلق مبسائل وجودية وكالمية وال يتناول
بشكل مباشر املسائل األصولية ،إلاَّ أن اإلطار املعريف الفلسفي الذي كانت تدار به هذه
املناقشات انتقل إىل املجال األصويل حينما أُريد إعادة إحياء االجتاه األصويل الحقًا يف
القرن الثاين عشر اهلجري .بعبارة أخرى ،اإلطار املعريف الفلسفي ملدرسة أصفهان الفلسفية
مثّل الحقًا البنية املعرفية لإلطار البهبهاين .ويشهد هلذا أن أصفهان يف أوج الفترة األخبارية
اليت كانت فيها أغلب املناطق الشيعية العلمية أخباريةً ،كانت هي معقل االجتاه العقلي .فعلى
سبيل املثال مجلة من الشخصيات العلمية اليت عرفت باجتاهها العقلي يف الفترة األخبارية
كانت من أصفان كصاحب الوافية؛ الفاضل عبداهلل التوين (ت ١٠٧١هـ١٦٦١ /م) ،بل إن
اإلنتاج األصويل يف هذه الفترة يكاد يكون حمصورًا يف أصفهان كما أحصاها الباحث
بور( ،((1فكل من خالد القزويين ،وحسني اخلوانساري ،ومجال اخلوانساري كانوا يقطنون
أصفهان .وكذلك املال صاحل املازندراين (ت ١٠٨٦هـ١٦٧٥ /م) شارح كتاب «الكايف» الذي
يظهر عليه االجتاه العقلي بوضوح يف شرحه .بل حىت العلماء األخباريون الذين كان هلم
اجتاه عقلي كانوا من أصفهان كالفيض الكاشاين.
وفيما يرتبط مبن تعترب الشخصية املؤسسة لإلطار البهبهاين ،حممد باقر أكمل
األصفهاين املعروف بالوحيد البهبهاين ،فإن عناصر املدرسة األصفهانية تبدو عليه بوضوح.
فمن جهة؛ يرجع أصل مولده إىل أصفهان ،وإمنا لقب بالبهبهاين ألنه هاجر بعد حتصيله
األول إىل هببهبان اليت كان أحد أهم معاقل األخبارية يف ذلك الزمان وعاش فيها قرابة
الثالثني عامًا قبل هجرته األخرية إىل كربالء .وهو قد تلقى العلوم الدينية يف بداية حتصيل
على يد والده وأحد األساتذة يف أصفهان .كما أنه من جهة األم يرجع بالنسب إىل املال
صاحل املازندراين أحد أقطاب االجتاه العقلي يف تلك الفترة ،وقد درس البهبهاين على يد
(أي خاله) حممد حسني املازندراين .وقد كان واعيًا بآراء جده املازندراين حيث
ولده ّ
(((1
ذكره يف بعض املواضع من مؤلفاته  .هذا على مستوى البيئة العلمية والعائلية ،والحقًا
عند التعرض للبنية املعرفية لإلطار البهبهاين سنعرض بتفصيل عناصر املدرسة الفلسفية
األصفهاين فيه.
 .3.1ظهور احلركية األخبارية :احتجاج يبحث عن األصالة:

تعترب األخبارية إجتاهًا فقهيًا ذو خصائص منهجية متمايزة عن عموم التيار الفقهي
اإلمامي عمومًا ،ظهرت يف بدايات القرن السابع عشر امليالدي احلادي عشر اهلجري.
( ((1بور ،علي .تاريخ علم األصول .ترمجة :علي ظاهر .دار الوالء .بريوت  -لبنان .ط٢٠١٠ ،١م.
( ((1البهبهاين ،حممد باقر .الرسائل األصولية .رسالة االجتهاد واألخبار .مؤسسة العالمة الوحيد
البهبهاين .قم  -إيران .ط .١٩٩٥ ،١ص .٢٦
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وُيعترب املريزا حممد أمني اإلسترابادي (ت ١٠٢٣هـ١٦١٤ /م) مؤسس احلركة األخبارية ،أو
على األقل متثل أفكاره عناصر أساسية يف هذا االجتاه .مما ال ميكن الشك فيه أن لظهور
مهما على فكر الوحيد البهبهاين بل عموم اإلطار البهبهاين ،حىت ع ّد
هذه احلركة تأثريًا ًّ
البعض عموم مشروع الوحيد البهبهاين الفكري ردة فعل على ظهور هذا االجتاه .إلاَّ أن
ُ
ما أحاول معاجلته هنا هو حتديد عناصر تأثري هذا االجتاه عمومًا (وليس بالضرورة
أفكار اإلسترابادي خصوصًا) على عموم اإلطار البهبهاين (وليس بالضرورة أفكار الوحيد
البهبهاين خصوصًا) من أجل معرفة طبيعة هذا العامل يف تشكيل اإلطار البهبهاين.
كثري من جوانب الفكر األخباري تعترب ردود أفعال على االجتاه األصويل خصوصًا
كما صيغ على يد العالمة احللي وتالمذته ،حىت بات السؤال مشروعًا :هل استطاعت احلركة
األخبارية تقدمي مشروع منهجي فقهي جديد ،أم أهنا كانت جمرد حركة نقدية أو نوعًا من
االحتجاج الفكري؟( .((1إلاَّ أن هناك نقطتان يسجالن للحركة األخبارية:
األوىل :أهنا بشدة احتجاجها ،ورمبا مبتانته حىت ع ّد البعض جوانب من نقدها أشبه
بنقد الفيلسوف األملاين كانت للعقل النظري الغريب( ،((1اضطرت االجتاه األصويل إىل
مراجعة شاملة وجذرية لعموم مقوالته ومبانيها املعرفية والتارخيية.
وروائيا يف النصف الثاين من العصر
معرفيا
الثانية :كان لإلنتاج األخباري اهلائل
ًّ
ًّ
الصفوي تأثريًا كبريًا على عموم الفكر الشيعي وعلى خصوص جمايل الفقه واألصول.
فقد نتج يف هذه الفترة ثالثة موسوعات حديثية؛ حبار األنوار والوايف ووسائل الشيعة،
وعلميا على أي عامل شيعي إمامي أن مي ّر عليها قبل استصدار
عمليا
ًّ
حبيث بات لزامًا ًّ
موقف فقهي أو أصويل أو كالمي.
ٍ
القراءة القريبة للتراث األخباري يف تلك الفترة ينبئنا بعدة انطباعات؛ فمن جهة يبدو
بوضوح على عموم هذا التراث سعيه احلثيث باجتاه هوية شيعية إمامية خالصة تشابه تلك
اليت كانت لدى احلركة الصفوية إلاَّ أهنا يف االجتاه الفكري يف حني كانت تلك يف املجال
االجتماعي السياسي .فعلى سبيل املثال؛ كانت إحدى مرتكزات اخلطاب األخباري اهتام
األصوليني بالتأثر بالفكر السين؛ خصوصًا العالمة احللي .كما وميكن أيضًا قراءة املوقف
األخباري من حجية الظهور القرآين وحصر املمكن منه فيما ُيفسر بقول املعصوم على
أنه بنحو ما انعكاس لتك الروحية .وكذلك ميكن القول يف موقفهم من اإلمجاع باعتبارها
أداة مستوردة من املحيط السين .من جهة أخرىُ ،يتراءى من هذا التراث ،خصوصًا
( ((1للتفاصيل راجع:

Robert Gleave, Scripturalist Islam: The History and Doctrines of the Akhbārī

.)Shīʿī School (Leiden: Brill, 2007

( ((1أبو رغيف ،عمار .األسس العقلية :دراسة يف املنطلقات العقلية للبحث يف أصول الفقه .دار الفقيه
للطباعة والنشر( .ال.م) .ط١٩٩٥ ،١م .ص.١٠١
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سلبيا من االجتاه الفلسفي ،وخصوصًا مدرسة أصفهان
تراث املؤسس اإلسترابادي ،موقفًا ًّ
(((1
الفلسفية .فبفضل جهود الباحث الربيطاين األستاذ روبرت غيلف بتنا اليوم أثر معرفة
بآراء اإلسترابادي الفلسفية والكالمية بعد أن درس خمطوطات األخري وعرضها يف عمله
عن احلركة األخبارية .بل وحىت من حدود النقاش األصويل ميكن االلتفات إىل وجود
روحية مضادة للفلسفة ،خصوصًا األرسطية ،بالذات يف تراث اإلسترابادي .وموقفه من
مفهوم العلم ،وتشديده على ما يسميه بالعلم الشرعي ،ومناقشاته يف هذا اإلطار تشهد
بشكل كبري على هذا امليل حىت أن الوحيد البهبهاين اضطر إىل استدعاء املباين األرسطية
يف حماولة لتفنيد أسس فكر اإلسترابادي املعرفية ،كما سنرى الحقًا.
هذا؛ إلاَّ أن ما ميكن تبنيه أن الدور األخباري يف تشكيل اإلطار البهبهاين ينحصر يف
البعد املنهجي فقط؛ ّأي يف إطار النظريات واآلليات املستخدمة يف استنباط احلكم الشرعي.
منهجيا منحصرًا يف اإلطار الفقهي،
ويشهد لذلك أن طبيعة احلركة األخبارية كانت احتجاجًا
ًّ
إذ إن اهلم األساس الذي شغل كتب األخباريني هو التساؤل عن مدى شرعية االجتاه
األصويل يف نظرياته وآلياته االستنباطية للحكم الشرعي ،ومل يكن مههم يف ّأي جوانب
أخرى .وهذا ما توصل إليه بعض الباحثني( .((1لذلك ،نرى أن أعالم األخباريني كانوا
يتفقون يف رد املنهج األصويل ،وعمومًا يف منهجية االستنباط األخباري إلاَّ أهنم كانوا يف
مما يدعم تصور أهنم اجتاه منهجي فقهي .فمث ًال من السهل
اجلوانب األخرى خمتلفنيَّ ،
متنب للمدرسة الكالمية كالسيد عبداهلل شرب (ت١٢٤٢هـ،
أن جتد
ًّ
أخباريا متكلمًا؛ ّأي ٍ
وأخباريا متصوفًا كالفيض الكاشاين.
وأخباريا فيلسوفًا كاملال صاحل املازدراين،
١٨٢٦م)،
ًّ
ًّ
معرفيا عن التيار األصويل العام غري ما ميكن عده يف
كما أن األخباريني مل ينتجوا بدي ًال
ًّ
البعد املنهجي الفقهي.
 .4.1التجربة العاملية :العزوف عن السياسة والسعي لتأسيس مرجعية مركزية:

اتسم املوقف الشيعي العام ،ومن قبل الفقهاء خصوصًا ،بالسلبية جتاه املشاركة يف
الدولة اليت كانوا يف ظلها ،فض ًال عن السعي جتاه مشروع الدولة يف ظل غيبة اإلمام الثاين
عشر  .Uوأسباب ذلك عديدة ليست الدراسة حملاًّ لتناوهلا .لكن املهم اإلشارة إىل أن
جتربة العالمة احللي ،واليت م ّر ذكرها سابقًا ،مع الدولة اإليليخانية واليت تشيعت على
يديه ،أهلمت حماوالت أخرى من قبل بعض الفقهاء اإلمامية ألداء دور سياسي  -اجتماعي.
ابتدأت مع الشهيد األول يف جبل عامل ،والذي كان تلميذًا للعالمة احللي وعاصر جتربته يف
حدود العراق لينقلها بعد ذلك إىل لبنان حمدثًا هنضة اجتماعية  -ثقافية يف حميط جنوب
(14) Gleave, Scripturalist Islam: The History and Doctrines of the Akhbārī Shīʿī School.
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لبنان ،وانتهت باستشهاده ضمن ظروف طائفية آنذاك.
التجربة الثانية واألهم يف موضوعنا هي جتربة العلماء اإلمامية العامليني (نسبة
إىل جبل عام جنوب لبنان) ،وعلى رأسهم الشيخ علي الكركي املعروف باملحقق الكركي.
فعندما استولت احلركة الصفوية على األراضي اإليرانية وأقامت دولتها ،استدعت العلماء
الشيعة اإلمامية إىل أراضيها ليمثلوا «شيخ اإلسالم» هناك ،وهبذا يكسب الشاه شرعية
دينية ،ومن خالهلم أيضًا يتدافع مع القوى الفاعلة آنذاك يف بالط الشاه؛ وهم القزلباش
ممثلي العسكر ،والطاجيك ممثلي الطبقة اإلدارة ،وعموم اإليرانية الذين ميثلون القوة
البشرية للدولة عمومًا .أمام هذه الدعوة انقسم املوقف الشيعي الفقهائي إىل ثالثة أقسام؛
األول ومثّله الشهيد الثاين (ت ٩٦٥هـ ،)١٥٥٧ /حيث اختار عدم االستجابة ،والبقاء يف بالد
الشام رغم ظروفها السياسية  -الطائفة احلساسة اليت انتهت بقتله .الثاين ومثّله املقدس
األردبيلي (ت ٩٩٣هـ١٥٨٥ /م) وتالمذته وعلى رأسهم ابن الشهيد الثاين صاحب املعامل (ت
١٠١١هـ١٦٠٢ /م) ،والذين اختاروا عدم املشاركة واهلجرة إىل النجف كمنطقة شبه حياد بني
العثمانيني والصفويني وأقل خطرًا من بلد الشام .الثالث والذي ميثله املحقق الكركي وقطاع
كبري من علماء جبل عامل ،والذين اختاروا املشاركة السياسية يف احلكم الصفوين حبيث
تتوزع الصالحيات بني الفقيه وما يستحدثه من مناصب وإداريات وبني السلطان وما جينيه
من شرعية وسعي لتح ّول مذهيب عام يف إيران.
رغم اجلدل حول تفاصيل العالقة بني املحقق الكركي وامللوك الصفويني ،هل أهنا كانت
متوافقة أم صاحبها اضطرابات استدعت من الكركي اهلجرة والعزوف(((1؛ رغم ذلك فإن
الواضح أن اختيار هذا املوقف يف املشاركة أحدث على املستوى االجتماعي هجرة كبرية من
جنوب لبنان إىل األراضي اإليرانية كانت أكثها مكون من علماء دين بعوائلهم( .((1وعلى
فقهيا واسعًا يف الفقه السياسي الشيعي
املستوى الفكري  -العلمي فقد أحدث املشاركة جد ًال ًّ
(((1
فيما يتصل مبسألة احلكم والدولة يف ظل غياب اإلمام الثاين عشر  . Uرافق هذا
اجلدل وهذه اهلجرة تداعيات اجتماعية ودينية وسياسية ،فمن جهة؛ خالل قرابة القرن
من عمر الدولة الصفوية كانت املناصب الدينية ،وهي كثرية ،بيد الفقهاء اإلمامية العرب
يديروهنا ويقومون بالشؤون الدينية .ومن جهة أخرى؛ خالل هذه الفتر أيضًا تصاهر
( ((1للتفصيل ميكن مراجعة رأي جودت القزويين .تاريخ املؤسسة الدينية الشيعية من العصر البويهي
إىل هناية العصر الصفوي األول (1000-300هـ1591-912 /م) ،دار الرافدين .بريوت  -لبنان .ط،١
2005م .وأيضًا.Abisaab, Converting Persia: Religion and Power in the Safavid Empire :
( ((1للتفصيل ميكن مراجعة جهود جعفر املهاجر يف كتابه اهلجرة العاملية إىل إيران يف العصر الصفوي:
أسباهبا التأرخيية ونتائجها الثقافية والسياسية .دار الروضة للطباعة والنشر .بريوت  -لبنان .ط١٩٨٩ ،١م.
( ((1للتفصيل حول هذا اجلدل وتداعياته ،ميكن مراجعة :إبراهيم ،فؤاد .الفقيه والدولة :دراسة يف الفكر
السياسي الشيعي .دار الكنوز األدبية .لندن  -اململكة املتحدة .ط١٩٩٨ ،١م.
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مما ساعد على نشوء طبقة من الفقهاء
العرب من فئة العلماء حتديدًا مع اإليرانيني الفرس َّ
الفرس خالل القرن الثاين من عمر الدولة الصفوية.
هذه العالقة الطيبة ،مل تدم طوي ًال ،فبعد قرابة القرن ،ورغبة من الدولة الصفوية
لتقليل صالحية الفقهاء راحت تبحث عن حلفاء آخرين ال ينازعوهنا الشرعية السياسية.
ذلك أن التطور الطبيعي ملوقع الفقيه يف الدولة الصفوية كان سيقوده ليكون هو احلاكم،
مما دعا الصفويني لتقريب الصوفية ،وحماولة
ْإن بصيغة والية الفقيه أو بصيغ أخرىَّ ،
(((1
ختفيف الشحن الطائفي ،واستبدال الفقهاء األصوليني باحلركة األخبارية البادئة بالنمو .
هنا اعتزل الفقهاء احلكم ،وهاجر بعضهم إىل املراكز الدينية التقليدية ككربالء ،والنجف
تاركني األراضي اإليرانية ،خصوصًا بعد سقوط الدولة الصفوية ،وانتشار أوبئة واسعة
دفعت الناس إىل هجرة من إيران إىل العراق(.((2
هذه الفترة ،شهدت منو ملحوظًا لقوة املؤسسة الدينية الشيعية متمثلة باملرجعية
الدينية ،خصوصًا بعد جتربتها مع الصفويني فاستقلت بقرارها السياسي ،وخصوصًا أيضًا
مع توسع رقعة الوكالء وبالذات يف القارة اهلندية اليت كانت تشهد هي األخرى يف تلك الفترة
مرحلة ثراء انعكس على االستقالل املايل للمرجعية الشيعية.
جمموع هذه التجربة ،اليت كان الفقهاء يف صلبها ،وكان بدايتها السياسية مع الوحيد
البهبهاين؛ حيث كان ضمن اهلجرة إىل العراق وشهد سقوط الصفويني وقيام القاجاريني،
هذا املجموع ال بد أن يؤخذ باالعتبار يف تأثريه على تشكيل اإلطار البهبهاين .والذي أرجحه
أنه كان له تأثري مباشر علي البعد الوظيفي هلذا اإلطار كما سيتضح الحقًا.
 .2مسات اإلطار البهبهاين:

بعد تناول العوامل اليت سامهت يف تشكيل اإلطار البهبهاين ،سأتناول هنا السمات
الرئيسية له ضمن ثالث أبعاد هي؛ البعد املعريف ،واملنهجي ،والوظيفي .إذ إنه من جمموع
هذه األبعاد الثالثة نكون قد قمنا بتعريف اإلطار البهبهاين كنموذج أصويل  -فقهي تشكل
على مدى فترة من الزمن يف سياق ظروف اجتماعية  -سياسية وفكرية.
 .1.2البعد املعريف :اليقني الفلسفي املُ ْمتَنع:

املقصود بالبعد املعريف هي نظرية املعرفة اليت يستند إليها اإلطار البهبهاين يف حتديد
فصلت الباحثة أبيساب هذا املوضوع يف كتاهبا القيّم:
(ّ ((1

Abisaab, Converting Persia: Religion and

.Power in the Safavid Empire

( ((2للتفاصيل حول طبيعة هذه اهلجرة ميكن مراجعة:

M. Litvak, Shi›i Scholars of Nineteenth-

.)Century Iraq: The ‹Ulama› of Najaf and Karbala› (Cambridge University Press, 2002
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قيمة األدلة ،ومستوياهتا ،ووظيفتها ،وهي اليت مت استثمارها يف البحث األصويل يف باب
احلجج املعين بتحديد مدى قابلية الدليل لالحتجاج به على احلكم الشرعي ،وبالتايل على
أساسه مت حتديد نظرية احلجية ومستنداهتا وتطبيقاهتا .وهذا ال ينحصر مبا يعرف
بـ«العقل النظري» بل يشمل عموم مقوالت «العقل العملي» اليت تعترب أسس باب احلجج،
واألصول العملية ،واالجتهاد والتقليد.
واملدعى الذي جتادل هذه الدراسة من أجله ،أن البعد املعريف لإلطار البهبهاين يستند
بشكل عام ورئيس على النموذج األرسطي للمعرفة كما عرفه الشيعة من ِق َبل أعمال ابن
سينا املشروحة على يد الشيخ نصري الدين الطوسي ،واليت صيغت بتوسع على يد صدر
الدين الشريازي املعروف باملال صدرا .تلك األعمال اليت نشأت يف احلقل الكالمي مث
الفلسفي ،وتسربت أخريًا إىل احلقل األصويل .مت استثمار هذا اجلهد املعريف أو ًال من قبل
ري ُم َمنهجة ،إلاَّ أن تالمذته
الوحيد البهبهاين نفسه ،لكنها كانت كأعمال املؤسسني عام ًة وغ َ
أصوليا بشكل ملحوظ
الذي ينحدرون من السياق نفسه قاموا بعد ذلك بتوضيحها وتطبيقها
ًّ
حىت غدت البنية الرئيسية لإلطار األصويل .ومن خالل تلميذ الوحيد البهبهاين ،الشيخ
حممد تقي األصفهاين (ت ١٢٤٨هـ١٨٣٢ /م)؛ املعروف بصاحب اهلداية ،بلغ استثمار هذه
األسس املعرفية األرسطية ذروهتا ،وذلك يف كتابه «هداية املسترشدين»( ((2يف مبحث الظن
(أو املظنة) الذي ُشرح بشكل عميق وموسع على يد ولده حممد باقر األصفهاين( ((2والذي
كان معاصرًا للشيخ األنصاري.
ضمن هذ اإلطار املعريفُ ،تتصور املعرفة كما ُورثت مما يعرف مبدرسة أصفهان
الفلسفية اليت بدورها ورثت هذا التراث من خالل شروحات نصري الدين الطوسي ألهم
أعمال ابن سينا؛ الشفاء واإلشارات .والتصور العام للمعرفة يف هذا التراث يستند إىل
املفهوم األرسطي للمعرفة .ففي كتاب الربهان ،وحتديد يف املقالة األوىل ،من كتاب منطق
حصل من استدالل برهاينّ ،أي ما كانت
أرسطو ،يتصور أرسطو العلم الربهاين أنه الذي ُت ّ
مقدماته كلية ذاتية ضرورية أو تستند إليها( .((2فما مل تتوفر يف االستدالل هذه الشروط،
فإن املعرفة الناجتة آنذاك تكون إما ظنًّا أو ومهًا حبسب مستوى الدليل ،وبالتايل فإهنا
تصنف ضمن املعرفة اجلدلية ،وهبذا تكون أقل رتبة من سابقها الربهاين .وعلى هذا يقسم
أرسطو هرم العلوم نازلة من الربهانية إىل األقل منها قيمة اجلدلية ،مث اخلطابية ..وهكذا.
( ((2األصفهاين ،حممد تقي .هداية املسترشدين يف شرح معامل الدين .مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة
جلماعة املدرسني يف قم املقدسة .قم  -إيران .ط جديدة١٩٩٩ ،م.
( ((2األصفهاين ،حممد باقر .شرح هداية املسترشدين :حجية الظن .عطر عترت .قم  -إيران .ط،١
٢٠٠٦م.
( ((2راجع :أبو رغيف .األسس العقلية ،ص .٥٣ - ٣١
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برهانيا ،هو التصور الرئيس الذي جنده يف تراث اإلطار
هذا التصور للعلمّ ،أي ما كان
ًّ
البهبهاين والذي ّ
وظف يف شؤون العقل النظري والعملي على السواء؛ ّأي ما ُيعرف بالدليل
العقلي يف األصويل .فالوحيد البهبهاين يف أهم رسالة أصولية له؛ «االجتهاد واألخبار»(،((2
اليت تعد من أوائل الرسائل األصولية اليت كتبها واليت كان حييل إليها يف أعماله الالحقة،
برهانيا مقطوعًا به ،وما عدا ذلك فإنه ظن أو وهم .وقد استفرغ
يعرف العلم ما كان
ًّ
جهده يف هذه الرسالة إلثبات أن أغلب مستحصالت العمل االجتهادي يف الفقه هي أمور
جدا أن الذي دعاه لتنيب
جزئيا .واملرجح ًّ
كليا أو ًّ
ظنية إما لعدم برهانية املنت أو السند ًّ
هذا التصور الصارم (أو الرياضي /الشكلي) للعلم هو التحدي األخباري الذي كان بدوره
ي ّوسع من دائرة اليقينيات املتحصلة من معاجلة األخبار ،وذلك يف حماولة من البهبهاين لرد
وحتديد مفهوم العلم الذي كان األخباريون يدعونه للنموذج الذي يتبعونه يف فهم األخبار،
والنصوص الدينية عمومًا .فبالنسبة لهّ ،إن العلم الذي ميكن أن يكون حجة للدليل الشرعي
هو ما كان مستندًا إىل الدليل العقليّ ،أي املنتهي إىل ذايت الداللة ،وما عدا ذلك فإنه ليس
حبجة بل يفتقر إىل دليل عقلي /برهاين لتدعيم حجيته.
هذا التصور للعلم واملعرفة ،بات املحور املعريف لإلطار البهبهاين منذ تأسيسه وحىت
منتصف القرن العشرين قبل أن يواجه اهتزازات معرفية طرأت عليه .وقد نوقش باستفاضة
عالية من قبل تالمذته الوحيد البهبهاين .ولعل أفضل من ميثل هذا التصور هو حممد تقي
األصفهاين الذي شرح كتاب «معامل الدين» البن الشهيد الثاين بعنوان «هداية املسترشدين
إىل معامل الدين» .فعلى الرغم من أنه يشرح كتابًا يعد حسب التصور املُتبىن أنه ينتمي
إىل منوذج سابق لإلطار البهبهاين إلاَّ أنه كان أشبه بنص جديد يف احلقل األصويل منه إىل
نصا شارحًا .فبعد أن انتهى من شرح املباحث اللفظية ودالالهتا ،ووصل إىل
جمرد كونه ًّ
أوىل البحوث املعنية باحلجية وهي اإلمجاع حبسب ترتيب كتاب املعامل ،وجد نفسه مضطرًا
ليس إىل جمرد شرح املطلب ومفاهيمه واآلراء فيه بل وإىل البنية املعرفية اليت ميكن أن
يقوم عليها ّأي مدعى للحجية .وهنا كتب حبثًا مطو ًال عن مفهوم الظن وطبيعته ،وقيمته
املعرفية وإىل ما يستند إليه ،حىت تصور البعض أهنا أشبه (بل رمبا كانت فع ًال) برسالة
مستقلة عن كتابه ،وهي القسم الذي شرحها ولده بعد ذلك حممد باقر األصفهاين.
يتناول املحقق األصفهاين مسألة الظن بتقدمي مخسة مقدمات قبل اخلوض يف
(((2
يفصل يف هذه
البحث  .يشري يف املقدمة األوىل إىل أمهية معرفة معىن الدليل وال ّ
النقطة ،إلاَّ أن ولده يف شرحه لكتاب والده يستفيض فيه شرحها .يف املقدمة الثانية تناول
أقسام األدلة ،هنا يطرح نوعني من التقسيم ،أحدمها تقسيم الدليل إىل الدليل االجتهادي
( ((2البهبهاين ،الرسائل األصولية ،ص .٢٢٣
( ((2األصفهاين ،هداية املسترشدين ،ج ،٣ص.٤٣٩-٣١٥
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واألصل العملي ،ثانيهما؛ طبيعة داللة الدليل بالنسبة للواقع ،وهنا يقسمها إىل أربعة أقسام،
وحمصل هذه املقدمة الثانية تبيان طبيعة تنوع األدلة .املقدمة الثالثة تتطرق للبحث عن
مدار احلجية يف األدلة واليت ينتهي فيها إىل أن املدار هو الدليل اليقيين أو املستند إىل
اليقني .واملقدمة الرابعة معقودة لبحث هل أن املطلوب حتصيل العلم باحلكم الظاهري أم
الواقعي ،وهو خيتار األول .وأخريًا يتناول حجية الظنون اخلاصة املستندة إىل العلم ال
جدا يف آراء الرافضني حلجية
موسع ًّ
مطلق الظن على احلكم الشرعي .مث ميضي يف جدل ّ
الظن واملؤيدين.
لعل هذه الرسالة هي الوحيدة يف جماهلا سعة وتفصي ًال يف مبحث الظن يف تلك الفترة
(بل لعلها كذلك حىت اليوم) .ومن خالل قراءة تفاصيل البحوث وحتليل املفردات ،ميكن
اجلدل أن هرم األدلة كما ُبين مبتدئًا من اليقني إىل الظن ،وحتليل الظن املقابل لليقني
جدا من التطابق التعريف األرسطي .كما أن سعة توظيفه
هنا يشابه إىل حد كبري يقرب ًّ
مل تكن مقتصرة على عمليات الكشف للموضوعات اليت يتعلق هبا احلكم الشرعي ،وال
فقط على حتليل طبيعة داللة الدليل ،بل ولعله األهم كانت ّ
موظفة أيضًا يف تدعيم املعايري
األخالقية  -الكالمية يف تأسيس صالحية أنواع األدلة ألن تكون حجة شرعية .وبعبارة
اصطالحية؛ املفهوم ّ
املوظف هنا يشمل املفهوم األرسطي للعقل النظري والعملي ،واعترب
أساس مستند تأسيس مقوالت علم األصول الرئيسية .وقد أحصى السيد عمار أبو رغيف
موارد استثمار مقوالت العقل العملي يف علم أصول الفقه اإلمامي فكانت كاآليت :باب العلم
والقطع ،قطع ّ
القطاع ،العلم اإلمجايل ،املالزمة بني حكم العقل والشرع ،التجري ،الرباءة
العقلية ،دفع الضرر .وهذه يف احلقيقة عمدة البحث األصويل عمومًا.
 .2.2البعد املنهجي :فقه األصول:

املقصود بالبعد املنهج هي اآللية الفقهية اليت يتبعها الفقيه يف استنباطه للحكم
الشرعي ،أي جمموع إجراءات وخطوات ومفاهيم تركيب الدليل الفقهي .وقد حيلو للبعض
تسميتها بنظرية االجتهاد .ميثل هذا البعد ثاين األبعاد الثالثة اليت مبجموعها تشكل اإلطار
منهجيا
البهبهاين .مبالحظة هذا البعد ،ميكن اجلدل أنه يتسم بعدة مسات خاصة متيزه
ًّ
عن أطر أصولية أخرى مرت على الفكر األصويل اإلمامي.
أو ًال :إذا كانت مقولة العالمة املجلسي صحيحة حني وصف األصوليني بقوله« :إهنم
قدس اهلل أرواحهم ملا رجعوا إىل الفروع كأهنم نسوا ما أسسوه يف األصول»( ،((2فإهنا
فعليا النموذج الذي عاصره العالمة املجلسي.
كذلك بالنسبة ملا قبل اإلطار البهبهاين ،وهو ًّ
لكن كالمه سيكون عليه الكثري من التحفظ إذا ما أريد تطبيقه على اإلطار البهبهاين وما
( ((2املجلسي ،حممد باقر .حبار األنوار إىل أخبار األئمة األطهار .بريوت-لبنان .ط .ج ،٨٦ص.٢٢٢
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جدا إىل درجة أن املبىن
بعده ،حيث العالقة بني األصول والفقه باتت مع هذا اإلطار قريبة ًّ
األصويل سيؤثر بشكل مباشر على النتيجة الفقهية غالبًا .لعل اهلم اجلديل الذي انشغل
به أصويل اإلمامية ما قبل اإلطار البهبهاين جعل من األصول مسرحًا جلدل كالمي بثوب
مما أنشأ مسافة واضحة بني العمل الفقهي واألصويل ،كمبحث اإلمجاع الذي يعد
أصويلَّ ،
َمضرب مث ٍل على هذا .لكن مع البهبهاين ،كان الفقيه الشيعي غالبًا مشغو ًال باجلدل الشيعي
مما جعل األصول أكثر تأثريًا يف الفقه
 الشيعي ،وعلى قطيعة نسبية مع اجلدل السينَّ ،وأوثق صلة.
ثانيًا :ظهر على يد اإلطار البهبهاين تقسيم جديد ألنواع األدلة على احلكم الشرعي،
حيث باتت األدلة مقسمة بشكل صارم إىل نوعني رئيسيني؛ مها األدلة االجتهادية اليت تتسم
بنوع من الكشف للواقعي الفقهي ،واألدلة املسماة بالف ّقاهتية املعنية بتحديد املوقف العملي
للمكلف عند فقدان النص على املوضوع الشرعي .على الرغم من أن مالمح هذا التقسيم
كانت موجودة ،وتعترب جزءًا من اجلدل الشيعي السين عن املوقف عند فقد النص ،إلاَّ أنه
يف اإلطار البهبهاين كان قد أعيد صياغته بشكل جذري .فأساسه املعريف بات مستندًا إىل
القيمة املعرفية للدليل من حيث الكاشفية من عدمها .كما أن رتبتها بني بقية األدلة وبني
بعضها البعض باتت أكثر وضوحًا ،باإلضافة إىل أن إجراءات تطبيقها على املوارد املعنية
باتت أكثر سعة .فمث ًال طبيعة أصل االستصحاب والرباءة يف أعمال العالمة احللي كانت تعين
نوعًا من الكشف ،يف حني أهنا يف اإلطار البهبهاين عمومًا حمض موقف ُيغدر اتباعه عند
فقد النص الشرعي .هذا ناهيك عن كثافة ما متت كتابه يف هذا احلقل املعروف باألصول
العملية مقارنة مبا كان مكتوبًا عنه يف السابق ،وأيضًا ناهيك عن طبيعة استخدامه الفقهي
الذي ُتوسع فيه بشكل كبري مع اإلطار البهبهاين.
ثالثًا :كنتيجة لت ّوسع مساحة األصول العملية ،هيمن على اإلطار البهبهاين عقلية
منهجية ميكن تسميتها بـ«عقلية االحتياط» أو «أصول فقه الثوابت» .تتسم هذه العقلية
بسعي الفقيه لتحصيل اليقني األرسطي على احلكم الشرعي أو ما يتامخه على مستوى
الداللة ،فإذا مل يستحصلها فإنه حياول قد اإلمكان عدم توظيف أي وسائل أخرى تقربه
ملستوى من اليقني ،وبالتايل يظل مالزمًا حلاق النصوص قدر اإلمكان بتطبيق األصول
العملية ليكون مبأمن من خطر الرأي أو ما يشاهبه .ولعل مرجع ذلك إىل عاملني أساسني
مها:
أو ًال :العامل املعريف الذي متثل يف التحدي األخباري املعريف ،والذي كان يلح على
السؤال عن مدى إمكانية بلوغ الفقيه للمعرفة الدينية اليقينية أو العلمية .ونتيجة هلذا
اجلدل ،اضطر العلماء اإلمامية إىل مناقشات موسعة يف نظرية املعرفة وطبيعة األدلة
ومستوياهتا وترتيبها ،حىت قادت هذه البحوث بعضهم إىل تبين الرأي القائل بانسداد باب
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العلم للمعرفة الدينية الفقهية الواقعية بل بات هذا احلقل املعين مبناقشة سبل الوصول إىل
املعرفة حق ًال أصيل يف التراث األصويل مل يغلق إلاَّ على يد الشيخ مرتضى األنصاري ليغيب
تدرجييا يف الوقت املعاصر .جمموع هذا اجلدل والسعي لليقني جعل من املستويات األخرى
ًّ
عمليا بتوظيف األصول العملية.
من العلم حمل حتفظ ُتعاجل ًّ
ثانيًا :العامل االجتماعي  -السياسي جراء جتربة الفقيه الشيعي يف املشاركة يف
السلطة السياسية يف الدولة الصفوية .فبعد انقالب السلطة الصفوية على تيار الفقهاء،
وتقريبها لألخبارية والصوفية يف النصف الثاين من تاريخ الدول الصفوية ،أصيبت جتربة
املشاركة بإحباط سياسي اجتماعي انعكس على أدوات العمل االجتهادي الفقهي ،حبيث باتت
منهجيا تنتقل من دليل نصي إىل أصل
إجراءات استنباط احلكم الشرعي شديدة االنضباط
ًّ
عملي حبيث تقل فيه فرص توظيف الفقه يف خدمة السلطة السياسية الزمنية ،كما يقل
فيها توظيف املؤسسة الدينية الشيعية أيضًا .بل إن هذه الفترة هي اليت شهدت منو مركزية
الفقيه واملؤسسة الدينية الشيعية يف املجتمع الشيعي ،خصوصًا التنظريات اليت تطورت على
نظام التقليد واالجتهاد.
فاخلالصة أن البعد املنهجي لإلطار البهبهاين اتسم بكونه أوثق صلة وارتباطًا حبقل
الفقه على مستوى التأثري والتفاعل ،وقد منى فيه حقل األصول العملية بشكل ملحوظ؛
وهبذا وذاك كان انعكاسًا ملرحلة اجتماعية وسياسة جعلت منه منهجًا ساكنًا يستقبل
التحديات ويتعامل معها أكثر من كونه فاع ًال حياول صناعة واقع معني.
 .3.2البعد الوظيفي :املصلحة غري املعلنة:

املقصود من البعد الوظيفي لإلطار البهبهاين هو العالقة بني آلية االستنباط الفقهي
واملجتمع الذي تتفاعل فيه ،واملعين هنا هو املجتمع الشيعي بالدرجة األوىل .فهذا البعد يرى
املعرفة؛ ّأي معرفة ومنها أصول الفقه يف موضوعنا ،على أهنا أداة ضمن أدوات أخرى
وظيفيا من خالل مكونات الواقع
من الفعل االجتماعي ،ميكن يف هناية املطاف حتليلها
ًّ
االجتماعي .استنادًا إىل هذه الرؤية ميكن اجلدل أن اإلطار البهبهاين اتسم بسمتني على
املستوى الوظيفي:
األوىل :باإلضافة للوظيف األصلية آللية االستنباط الفقهي ،وهي تقدمي احلكم الشرعي
للمكلف ،فإن طبيعة هذه اآللية كما صيغة يف هذا اإلطار كانت تؤدي دورًا آخر يتمثل يف تدعيم
مركزية املؤسسة الدينية املرجعية كمحور أساس وهنائي يف املجتمع الشيعي .فعلى الرغم
جدا ،إلاَّ أن
من أن نظام االجتهاد والتقليد كان قد تأسس يف الفكر الشيعي يف فترة سابقًا ًّ
صرامته يف اإلطار البهبهاين باتت أشد ،حبيث بات رأي الفقيه حصرًا هو املعذّر للمكلف يف
سلوكه الديين .وبرزت التقسيمة الصارمة للمكلف بكونه مقلدًا أو جمتهدًا أو حمتاطًا .كما
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دمت البحوث األصولية هذه املركزية بتنظريات حلصر املعذرية الدينية يف الرأي الذي يتوصل
إليه املجتهد سواء وافق الواقع أم خالف ،وسواء بقي املجتهد على رأيه أم غّيره الحقًا .ولعل
دافع هذه التطور يف طبيعة وظيفة االجتهاد يرجع إىل الظروف السياسية واالجتماعية آنذاك.
فقد كان املجتمع الشيعي يتجاذبه عدة مكونات حياول حصر الشرعية فيها؛ فمن جهة كان
هناك السلطان الشيعي متمث ًال بامللوك الصفويني الذين كان حياولوا البحث عن شرعية ما
ملركزيتهم ،ومن جهة أخرى كان هناك احلركات الصوفية الشيعية اليت كان رجاهلا حياولون
هم أيضًا البحث عن شرعية مركزية هلم ،ومن جهة أخرى برز املحدثون -خصوصًا
قبل اعتداهلم على منط الشيخ يوسف البحراين -كطبقة اجتماعية علمية فاعلة تبحث عن
موقع يف املجتمع الشيعي .أمام هذه التجاذبات؛ تعزز دور الفقيه املجتهد األصويل يف اإلطار
البهبهاين كمرجعية هنائية للمجتمع الشيعي من خالل التنظري العلمي والكفاءة الواقعية أيضًا.
وهذا بدوره قاد إىل مركزية مؤسسة املرجعية الدينية الشيعية.
وظيفيا بتفعيل املصلحة ،وخصوصًا تلك اليت تعين املجتمع
ثانيًا :اتسم اإلطار البهبهاين
ًّ
الشيعي ،يف تقدير ظروف احلكم الشرعي الذي يفترض التزامه .فعلى الرغم من أن املصلحة
كانت على املستوى األصويل حمل جدل بل ورفض لدى الفكر األصويل الشيعي ،إلاَّ أن آلية
عمليا يف الفتوى خصوصًا يف املسائل االجتماعية والسياسية.
االستنباط كان ُتحكّم املصلحة ًّ
فعلى سبيل املثال؛ مت توظيف تقدمي املصلحة كحكم طارئ يف مجلة من األحداث املهمة اليت
طرأت على إيران والعراق ،فابتدا ًء بثورة التنباك ١٨٩٠م ،مرورًا بالثورة الدستورية ١٩٠٥م،
أساسيا
وانتها ًء بثورة العشرين  ١٩٢٠واليت قيدت من قبل الفقهاء ،كانت املصلحة عنوانًا
ًّ
تستند إليها الفتاوى الصادرة آنذاك .بل ميكن القول أكثر من ذلك ،أن اإلطار البهبهاين على
املستوى الوظيفي فيما يرتبط بقضايا الشأن العام ال جيد أمامه آلية إلاَّ عنوان املصلحة يف
التعامل مع املتغريات ،فال اإلطالقات العامة للنصوص تسعفه وال إجراء األصول العملية .ولعل
ما يشهد هلذا ما نراه من النمو امللحوظ للبحوث والتنظريات املتعقلة بقواعد الضرر واحلرج
واألحكام الثانوية ..وغريها اليت منت مع وبعد اإلطار البهبهاين.
فاخلالصة أن البعد الوظيفي لإلطار البهبهاين اتسم بتدعيم مركزية الفقيه واملؤسسة
الدينية الشيعية متمثلة باملرجعية ،وأن املصاحل العليا يف االجتماعي السياسي كانت ملحوظة
يف هذا اإلطار وتربر يف عملية االستنباط حتت عنوان املصلحة.

اخلامتة

أصوليا لعلم أصول الفقه اإلمامي ،وهو ما أمسته باإلطار
ناقشت هذه الدراسة إطارًا
ًّ
البهبهاين .والذي تدعيه أنه تشكل كحصيلة لظروف تارخيية اجتماعية وسياسية وفكرية
أبان العصر الصفوي وبدايات العصر القاجاري .عملت هذه الظروف على بلورة إطار معريف

aaa
aaa
106
aaa

اعملاو ثيدحلا يمامإلا هقفلا لوصأ ملعل ريسفتك يناهبهبلا راطإلا

معرفيا حصيلة فهم التراث اإلمامي
ووظيفيا .فهو
ومنهجيا
معرفيا
اتسم خبصائص معينة
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ومنهجيا حصيلة ردة فعل على
ملدرسة أرسطو ،وتوظيف مقوالته يف املجال األصويل،
ًّ
ووظيفيا انعكاس لتجربة الفقهاء مع السلطة وسعيه بعد ذلك لتأسيس
االحتجاج األخباري،
ًّ
مركزية للمؤسسة الدينية الشيعية.
قراءة هذا اإلطار مبالحظة الظروف التارخيية ،والعوامل الداخلية يف الوقت نفسه،
وحتديده كاحتمال ممكن ضمن عدة احتماالت أخرى ،يفتح الباب للتساؤل عن مستقبل
هذا اإلطار يف ظل الظروف املتغرية اليت يواجهها .سواء صحة التحديدات اليت توصلت
إليها الدراسة أم ال ،فإن فتح الباب ملقاربة علم األصول هبذه الصورة يعد املكسب األهم يف
الدراسة ،وذلك من أجل قراءة أكثر وعيًا وعلمية هلذا التراث ،ومن أجل وعي أكثر ملستقبله
يف ظل الظروف القائمة.
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وإشكالية النص بين التراث والحاضر

الشيخ معتصم سيد أمحد*

اإلسالم بوصفه تصورًا معرفيًا واميانيًا ال بد أن حيتل حيزًا خاصًا ُيشخص به وُيشار
إليه من خالله ،وبالتايل ال ميكن أن جنعل لإلسالم إطارًا خاصًا مييزه عن بقية األطر
املعرفية ما مل حنفظ له احلق يف امتالك معاين ومفاهيم خاصة به .هذه النظرة البديهية
ال حتجر على العقل البشري خلق تصوراته اخلاصة برغم أهنا قد تضع أمامه شروطًا
وضوابطًا عند مقاربته ملفاهيم اإلسالم ،وأهم هذه الشروط أن ال يتجاوز العقل يف مقارباته
احلدود اليت تفصل اإلسالم عن غريه من التصورات؛ ألن املقاربات اليت تؤسس ملصادرة
حق اإلسالم يف امتالكه ملعاين حمددة خاصة بنظامه املعريف ،تعترب تأسيسًا لنظام أخر قد
يقع مع اإلسالم يف عرض واحد.
من الواضح أن عملية الفهم والوعي اليت حيققها اإلنسان تقع ضمن سياقات تفرضها
احلالة املنهجية أو النظرة املعرفية ،مما يؤسس لنقاش معريف ميتد بامتداد التاريخ اإلنساين
برمته ،مامل يكن هناك عم ًال حيقق نظرة منهجية ومعرفية واحدة عند اجلميع ،وهو ما
يستحيل حتقيقه إال ضمن دعوة اهلل لإلنسان عرب التوحد خلف رساالته وكتبه ،األمر
الذي يعود بنا من جديد ايل الصراع املعريف ضمن دائرة الفهم والوعي للرسالة ،وقد تتعقد
اإلشكالية مامل يتم حصرها وحتديدها ومعرفة مسبباهتا ومن مث العمل على معاجلتها،
* عامل دين ،أسرة التحرير ،أستاد الدراسات العليا يف حوزة اإلمام القائم العلمية  -السودان.
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واخلطوة األوىل لذلك حتديد مصدر التباين على مستوى الفهم األمر الذي يقودنا ايل
التساؤل املحوري
هل االختالف حقيقة تفرضها طبيعة النص الديين؟ وبالتايل يتم العلم على تأصيل
هذا اخلالف بوصفه حالة ضرورية؟ أم أن االختالف نابع من الطبيعة الذاتية للعق البشري؟
األمر الذي يستحيل معه إجياد فهم مشترك للحقائق.
يبدو يل أن اإلشكالية ليست يف النص أو العقل يف االطار املجرد وإمنا العقل ضمن
الظرف الزماين الذي يعيشه اإلنسان وبالتايل كل الظروف املوضوعية والنفسية تفرض
تأثريها اخلاص على عملية الفهم والوعي ،والتسليم هبذه احلقيقة قد يقودنا إىل نقاش
جانيب يتسأل عن حجم هذا التأثري وإىل أي مدى مينع اإلنسان من تأسيس معرفة
موضوعية يتم نسبتها لإلسالم.
حناول من خالل هذه الدراسة تقدمي بعض املقاربات اليت حتاول تشكيل وعي معاصر
لإلسالم ،مستعينة ببعض املفاهيم اجلديدة اليت ولدهتا فلسفة التأويل أو اهلرمنيوطيقا اليت
تؤسس ملصادرة أي فهم يتسم بالثبات والدميومة ،ومن هنا جيوز لنا وصف هذا املشروع
التأويلي بكونه مصادرة للمشروع اإلسالمي وبناء تصور جديد ال يصح نسبته لإلسالم

الوعي املؤدجل ..وهيمنة التراث

املشروع التأويلي يف الواقع اإلسالمي ال يتحرك بصورة منفصلة عن املشروع العام
الذي يسعى لتجديد اخلطاب اإلسالمي ،وإن كان مسار التجديد التأويلي يقع ضمن قراءات
معاصرة للنص اإلسالمي اليت تعتمد اهلرمينوطيقا كإطار ميثل نظرة معرفية وفلسفية
خاصة ،إال أن ذلك ال مينع من تصنيفها ضمن املسعى العام الذي يعمل على تشكيل وعي
جديد يتجاوز الصورة التقليدية املوروثة لإلسالم ،وذلك بغية إجياد واقع معريف يكون
اإلسالم فيه حاضرًا ومعاصرًا .ومن هنا ال تكتمل الصورة لدينا عن هذا املشروع إال بتناول
الدواعي العامة اليت تقف خلف املشروع التجديدي برمته؛ فأقصى ما حتلم به هرمنيوطيقا
الواقع اإلسالمي هي تفكيك النص الديين وإعادة بنائه بشكل ينسجم مع احلاضر وآليات
تفكريه املعاصرة .وهي الصورة اليت تشكل هاجس مجيع املشتغلني مبشروع التجديد.
والدواعي النظرية اليت تقف خلف هذا املشروع ترتكز على كون احلالة اإلسالمية
املوروثة ال تتعدى كوهنا صورة مؤدجلة يهيمن عليها التراث؛ وذلك عندما احتكرت عقليات
دوغمائية اخلطاب الديين بطريقة جتاوزت كل معطيات املعرفة احلديثة ،وهي طريقة كما
توصف أحادية االجتاه والنظرة ال تفتح أي أمل لإلبداع الفكري إال يف إطار التقليد واالتباع.
ووصف العقلية اإلسالمية بكوهنا دوغمائية يعزز احلالة الداعية الستخدام مفاهيم الوعي
احلديث يف خطابنا املعريف املعاصر؛ وذلك أن مصطلح (دوغمائي) ينتمي إىل نفس البيئة
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اليت أنتجت اهلرمنيوطيقا .ومن هنا ال نستبعد أي تداخل للمفاهيم يف معاجلة مشروع
القراءات املعاصرة لإلسالم.
ولكي نقترب من مفهوم الدوغمائية ومدى عالقته بدواعي التجديد يف املشروع
اإلسالمي ،ال بد أن نورد تصورًا خمتصرًا لذلك املفهوم ،ونكتفي هنا بالتلخيص الذي
قام به الدكتور هاشم صاحل لنظرية (ميلتون روكيش) فيما خيص مفهوم الدوغمائية.
وذلك ضمن تقدميه لكتاب حممد أركون (الفكر اإلسالمي قراءة علمية)((( ،واالكتفاء هبذا
التلخيص هنا دون البحث عن جذور النظرية ومبادئها الفلسفية يرتكز على كون حبثي ال
حيتاج إىل أكثر من شاهد توضيحي يف هذا املورد.
انطلق روكيش أو ًال من مفهوم الصرامة العقلية قبل أن يتوصل إىل البلورة النهائية
ملفهوم الدوغمائية أو آلّية اشتغاهلا .وقد ع ّرف الصرامة العقلية كما يلي:
عدم قدرة الشخص على تغيري جهازه الفكري أو العقلي عندما تتطلب الشروط
املوضوعية ذلك ،وعدم القدرة على إعادة ترتيب أو تركيب حقل ما تتواجد فيه عدة حلول
ملشكلة واحدة وذلك هبدف حل هذه املشكلة بفاعلية أكرب.
مث حتدث روكيش عن الروح املنفتحة والروح املغلقة والبنية التركيبية لكل منهما
وارتباط الثانية بالعقلية الدوغمائية .وأخريًا يدرس عالقة األنظمة األيدلوجية (بغض النظر
عن مضامينها) بالروح املنغلقة والعقلية الدوغمائية .إن املوضوع الذي يهم روكيش ليس
مضمون األيدلوجيا (هل هو مضمون ديين أم فلسفي أم إيدلوجي حديث ،اخل )..وإمنا
آلية ارتباط العقلية الدوغمائية بنظام أيدلوجي معني .إنه حيذف من دائرة حبوثه مسألة
املحتويات واملضامني ملصلحة األشكال والوظائف واآلليات وطرائق االشتغال .وبد ًال من
التحدث عن نظام إيدلوجي ما فإن روكيش يفضل استخدام مصطلح ( نظام من العقائد
أو اإلميان) ويعترب أن العقلية الدوغمائية ترتكز أساسًا على ثنائية ضدية حادة هي :نظام
من اإلميان أو العقائد/ونظام من الال إميان والالعقائد .بكلمة أخرى أكثر وضوحًا فإن
العقلية الدوغمائية ترتبط بشدة وبصرامة مبجموعة من املبادئ ال ِع َقدّية وترفض بنفس
الشدة والصرامة جمموعة أخرى وتعتربها الغية ال معىن هلا .ولذلك فهي تدخل يف دائرة
(املمنوع التفكري فيه) أو املستحيل التفكري فيه وتتراكم مبرور الزمن واألجيال على هيئة
ال مفكَّر فيه .وإذا ما استخدمنا لغة روكيش قلنا بأن نظام اإلميان/والالإميان هذا يتحدد
بواسطة ثالث نقاط:
إنه عبارة عن تشكيلة معرفية مغلقة قلي ًال أو كثريًا ومشكلة من العقائد والالعقائد
(أو القناعات والالقناعات) اخلاصة بالواقع.
((( أركون ،حممد :الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ترمجة :هاشم صاحل ،ط ،1مركز اإلمناء القومي،
بريوت ،لبنان1987 ،م ،ص.7-5
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إنه متمحور حول لعبة مركزية من القناعات (أو اإلميانات اليقينية) ذات اخلصوصية
اخلاصة واألمهية املطلقة.
إنه يولّد سلسلة من أشكال التسامح -والالتسامح جتاه اآلخر.
إن درجة الدوغمائية ومبلغ حدهتا (وذلك أن األشخاص الدوغمائيني ليسوا دوغمائيني
بالدرجة نفسها واملستوى نفسه) اخلاصة بتشكيلة معرفية معينة ميكن قياسها طبقًا ملعايري
مخسة هي:
إن تشكيلة معرفية معينة (أو نظامًا معرفيًا معينًا) تكون دوغمائية بقدر ما تضع
حاجزًا كثيفًا معتمًا يفصل بني نظام اإلميان والعقائد  ⁄ونظام الالاميان والالعقائد اخلاص
هبا .وهناك أربعة أساليب لتحقيق هذا الفصل أو هذا العزل هي:
أ -التشديد التكتيكي على أمهية اخلالفات املوجودة بني نظام اإلميان والعقائد  ⁄ونظام
الالإميان والالعقائد.
ب-التأكيد باستمرار على عدم صحة املحاجة اليت ختلط بينهما.
ج -إنكار مث احتقار الوقائع اليت قد تظهر وتناقض هذه العقائد واإلميانات.
 -8املقدرة على قبول تعايش التناقضات داخل نظام اإلميانات والعقائد بدون اإلحساس
بوجود أي مشكلة.
وتكون تشكيلة معرفية ما دوغمائية بقدر ما تقوي من حدة اخلالف والشقة الواسعة
بني نظام االميانات  ⁄والالاميانات .وهناك ثالث طرق لتقوية اخلالف وتوسيع الشقة هي:
 -1الرفض املستمر والدائم لكل حماولة توفيق أو مصاحلة بني النظامني املذكورين.
 -2اليقني الدائم واملتزايد بأننا وحدنا نتمتلك املعرفة احلقيقية.
 -3مث اليقني املرافق خبطأ نظام الالاميانات أو الالعقائد املذكور.
وتكون تشكيلة معرفية ما أكثر دوغمائية كلما كانت ال متّيز بني العقائد واإلميانات
اليت ترفضها .إهنا ترميها مجيعها ضمن كتلة واحدة يف دائرة اخلطأ.
كما تكون تشكيلة معرفية معينة دوغمائية أكثر كلما زادت درجة اعتماد اليقينيات
اهلامشية على اليقينيات املركزية األساسية .فعندما ننظر إىل هذه التشكيلة املعرفية حبد
ذاهتا ولذاهتا فإن ذلك يعين أن العقائد اهلامشية تبدو مبثابة انبثاق مباشر عن العقائد
املركزية .وعندما ننظر إليها من خالل عالقتها بالواقع فإن بنية معرفية كهذه متارس
دورها وظيفّيًا عن طريق اهلضم والتمثيل :أي أهنا تعيد تأويل الوقائع املنحرفة أو املضادة
للنظرية (للتشكيلة املعرفية) لكي تصبح مطابقة ملبادئها األساسية .كما أهنا متارس دورها
عن طريق التقلص والتضييق :أي عن طريق جتنب كل شيء أو كل منبه أو حافز يزعزع
متاسك النظرية ويشكك هبا ،مث عن طريق عقلنة ما هو غري عقالين .وعندما ننظر إليها
من خالل عالقتها باهليبة أو بالسيادة فإننا جند مصداقية هذه اهليبة تتموضع دائمًا يف
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املنطقة املركزية لنظام العقائد اإلميانية .وتستطيع هذه السيادة املهابة أن تغري وحتول
العقائد اهلامشية أو الثانوية املحيطة كما تشاء ويف أية جهة تشاء .وهذه الظاهرة يدعوها
ميلتون روكيش بـ(اخلالص خلط احلزب).
موجهًا
وأخريًا تكون بنية معرفية ما دوغمائية أكثر فأكثر كلما كان منظورها الزمين ّ
بشدة حنو نقطة بؤرية أو حمرقية :أي أن احلاضر حمتقر باستمرار لصاحل املبالغة بشأن
املاضي (مفهوم العصر الذهيب) أو املستقبل (اليوطوبيا = حلظة املستقبل البعيد الذي
تتحقق فيه األحالم الوردية.
كل هذه األوصاف ملفهوم الدوغمائية جتد طريقها إىل املعرفة اإلسالمية ،عندما
توظف لوصف الفكر اإلسالمي املوروث واملتداول بوصفه نظامًا من العقائد اإلميانية ،ما
جيعل الفكر اإلسالمي ضمن املنظور الدوغمائي ال خيرج عن كونه حركة اجتماعية نفسية
تكتسب وجودها املعريف داخل أسوار اجلماعة الواحدة .ويتحقق ذلك االنطباق الوصفي الذي
أوجده مشروع القراءات التأويلية بني مفهوم الدوغمائية وبني نظام املعرفة اإلسالمية على
كون النظرية اإلسالمية يف واقعها منظومة عقائدية ترتكز على اإلميان واإلميان املضاد ،مبا
يعىن أن املعرفة اإلسالمية معرفة أيدلوجية بامتياز ،وهي البيئة اليت تنمو وتترعرع فيها
العقليات الدوغمائية .وقد ّ
وظف هذا املشروع عشرات الشواهد اليت تعكس مناذج لعقليات
دوغمائية حتتكر احلقيقة دون أي مربرات عقالئية .وقد أصبح التراث وما يفرضه من
هيمنة معرفية على واقع النظرية اإلسالمية هو املادة األوىل هلذا املشروع.
املعاجلة املقترحة للتراث من قبل القراءات التأويلية ال تتم من خالل إنشاء نظام
معريف يقوم بعملية فرز بني ما هو عقالئي وغري عقالئي ،فال تكتفي القراءة التأويلية بإعادة
ترتيب التراث وغربلته؛ وذلك ألن الناتج املعريف من هذه العملية ال خيرج النظرية اإلسالمية
من إطار هيمنة التراث ،حيث يصبح اإلسالم حقيقة تراثية أيضا ،فيساوي اإلسالم حينها
التراث الصحيح .وهذا هو نفسه البعد الذي حتاول أن تتخطاه القراءات التأويلية ،اليت تعمل
على إخراج املعرفة اإلسالمية من إطار الزمان واملكان وتقديس املاضي ،وبالتايل إخراج
ىن
اإلسالم من كونه نظامًا موروثًا أو فهمًا حمددًا وهنائيًا ،ومن هنا ال يصبح لإلسالم مع ً
جدي ٍد فحسب وإمنا التراث أيضًا يصبح له مفهومه اخلاص؛ وهو احلركة التارخيية الدائمة
واملستمرة اليت ال ميكن أن تغلق يف مرحلة معينة ،وضمن هذا املفهوم اجلديد للتراث :إذا
نظرنا إىل اإلسالم جنده مشروعًا معرفيًا ال يكتمل أبدًا أو كما يقول أركون« :جند ضمن
هذا املنظور أن اإلسالم ال يكتمل أبدًا ،بل ينبغي إعادة حتديده وتعريفه داخل كل سياق
اجتماعي  -ثقايف ويف كل مرحلة تارخيية معينة»((( .ومعاجلة التراث هبذا الوصف ال يتوقف
عند حدود التراث بوصفه الفهم األول للنص ،وإمنا يتعدى جتربة تفسري القرون األوىل
((( الفكر اإلسالمي قراءة علمية ،ص.20
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للنص إىل النص ذاته ،حيث يغدو التراث املقصود هو الوحي سوا ًء أكان نصًا قرآنيًا ،أم
حديثًا نبويًا .أو كما يقول علي حرب« :نتخطى نقد التفاسري والشروحات إىل نقد الوحي
نفسه»((( .ومن هنا ميكننا أن خنلق متايزًا بني بعض اجلهود التجديدية يف التراث اليت
تقوم مبحاوالت تقوميية ونقدية للتراث  -مع إمياهنا كليًا أو نسبيًا بأن اإلسالم حقيقة
موجودة يف التراث  ،-وبني مشروع القراءات التأويلية اليت تصنف تراث املسلمني تصنيفًا
زمانيًا تارخييًا ال يتعدى أفق املرحلة وشروط الواقع.
ومن هنا فإن مشروع القراءات التأويلية ليس مشروعًا ترميميًا ملا هو موجود ،وإمنا
بناء جديد يتجاوز كل الصور التقليدية لإلسالم .وال يتم ذلك برسم تصور مفهومي جديد
لإلسالم يقع يف عرض املفاهيم األخرى ،وإمنا خبلق نظام معريف منفتح وسيال يكتسب
وجوده من خالل سريورته التارخيية ،وفقًا لتشكالت الواقع االجتماعي والثقايف .وبنا ًء على
ذلك ال نتوقع لقطار التجديد الوصول إىل حمطة هنائية يستريح فيها العقل البشري من
إنتاجه الدائم للمعرفة اليت تتناسب مع املرحلة.
كل ذلك يكشف عن أي مدى تسيطر فيه الزنعة التجديدية عند أصحاب القراءات
التأويلية ،تلك الزنعة اليت تستخف بكل مشروع جتديدي للفكر اإلسالمي ينطلق من التراث
بوصفه اخللفية املُح ِّددة ملفهوم اإلسالم ،وبذلك ميكننا أن نفهم النقد الذي وجهه أبو زيد
ملشروع اليسار اإلسالمي ،الذي يقوم على إجياد حالة توافقية بني السلفية والعلمانية من
خالل قراءة جديدة للتراث «حيث يصبح جتديد التراث هو امل ّعرب عن اللحظة احلضارية
الراهنة بوصفه طريقًا وسطًا بني السلفية بتوجهها املاضوي ،وبني العلمانية بتوجهها
املستقبلي»((( ولكن أبو زيد يرى ذلك كله حماوالت توفيقية أقرب إىل التلفيقية ،تعاجل أزمة
الواقع بصورة نفعية حبتة بعيدًا عن كل الشروط اليت يفرضها املنهج املعريف ،أو كما يصفها
«تضحية باإلبستمولوجي حلساب اإليديولوجي»((( واخللل اإلبستمولوجي الذي يشري إليه
أبو زيد يف قراءة اليسار اإلسالمي ميكن اكتشافه من جممل النقد الذي وجهه للمشروع
اليساري ،فمشروع التجديد اليساري يقدم قراءته للتراث ضمن مستويني،
املستوى األول :تتم فيه قراءة املاضي يف احلاضر ،يف حركة هابطة ميثل فيها التراث
املخزون النفسي لدى اجلماهري؛ ألن التراث يعرب عن اخللفية الثقافية والقيمية للمجتمع،
مؤس َسًا ألزمات احلاضر من خالل هذا املخزون النفسي ،واخلطأ
وبالتايل يصبح التراث ِّ
اإلبستمولوجي يف هذه القراءة كما يشري أبو زيد هو يف الوثبة من املاضي إىل احلاضر بعيدًا
عن حتليل تلك القيم واملفاهيم التراثية وفقًا لشروطها التارخيية املنتجة هلا يف املاضي
((( حرب ،علي :نقد النص ،ط ،1بريوت لبنان ،املركز الثقايف العريب1993 ،م ،ص.202
((( أبو زيد ،نصر حامد :نقد اخلطاب الديين ،ط ،1القاهرة ،سيناء للنشر1992 ،م ،ص.130
((( نقد اخلطاب الديين ،ص .135
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واحلاضر ،أو كما يقول« :لكن هذا التشابه ال يتم حتليله وفقًا لعالقته بالشروط التارخيية
املنتجة هلذه القيم يف املاضي واحلاضر ،بل يتم عرب الوثب من املاضي إىل احلاضر بطريقة
ميكانيكية .إن حتديد القيم التراثية اليت تؤثر يف حركة الواقع من خالل اختزاهلا يف وعي
اجلماهري عملية أكثر تعقيدًا من جمرد التماس بعض أوجه الشبه ،والوثب تلوينًا للحاضر
بلون املاضي (((».وهنا يؤكد أبو زيد على مشروع قراءته التأويلية اليت ال جتعل من التراث
سقفًا معرفيًا ،طاملا كان التراث كاحلاضر يتحرك ضمن شروطه التارخيية ،من هنا يعتقد
أبو زيد أن أي قراءة ال ترتكز على هذه اخللفية اإلبستمولوجية هي قراءة تلوينية وليست
تأويلية.
أما املستوى الثاين :هو الذي تتم فيه قراءة احلاضر يف املاضي حبركة صاعدة يفهم
فيها التراث بنا ًء على التصور الراهن ،وهي املرحلة اليت خيتزل فيها اليسار اإلسالمي
مشروعه اهلادف إىل جتديد التراث ،بغية تغري الوعي اجلماهريي ومتهيدًا ملعاجلة أزمة
الواقع ،وهذه احلركة الصاعدة كما يرى أبو زيد تكشف عن تصور اليسار اإلسالمي للتراث
بوصفه بنا ًء شعوريًا قاب ًال للتكرار يف كل زمان ومكان ،وهي النقطة اليت تتجاوز البعد
اإلبستمولوجي الذي يرتكز عليه أبو زيد ،يف كون التراث بنا ًء تارخييًا اجتماعيًا ال تستقل
األفكار فيه عن ظرفها الزماين واملكاين و»هذا الفصل بني الفكر والتاريخ ،والنظر إليه
بوصفه أمناطًا مثالية قابلة للتكرار يف كل زمان ومكان ،حيول علم الكالم اإلسالمي إىل
علم كوين ويفقده (دالالته) األساسية النابعة من سياقه التارخيي ⁄االجتماعي ،األمر
الذي يؤدي إىل وقوع التجديد  -اكتشاف املغزى -يف هوة الذاتية التلوينية املتمثلة يف املنهج
الشعوري»((( ومن هنا فإن القراءات التأويلية ترفض أي جتديد للتراث خيرجه عن سياقه
التارخيي االجتماعي ليغدو التراث مفهومًا متجددًا ومنفتحًا على كل املعطيات الزمنية
واملكانية ،هذه النظرة هي اليت تتيح للقراءات التأويلية تقدمي قراءة للتراث ( القرآن
والسنة) خترج فيه اإلسالم من التصور الواحد واملحدود ليتسع املعىن باتساع آفاق املرحلة،
ويبدو أننا نقترب هنا من هرمنيوطيقا غادامري اليت ال تعترب املعىن حقيقة موجودة يف
للمؤول.
املاضي ،وإمنا املعىن هو الذي يصنعه األفق الراهن َّ
ويف تصوري أن أي حماولة ملعاجلة الصورة اليت تقدمها القراءات التأويلية للتراث ،ال
تكون جمدية إال إذا عملت على تقدمي تصور آخر ملفهوم التراث تراعي فيه كل اإلشكاالت
اإلبستمولوجية اليت ميكن أن تثريها القراءات التأويلية .وخباصة أن أصحاب القراءات
التأويلية يصنفون كل حاالت الرفض للمفهوم الذي يقدمونه للتراث ضمن احلالة النفسية
دواع متتلك نسبة
لألمة اليت جعلت هويتها يف إطار املاضي والتراث ،مستبعدين بذلك أي ٍ
((( نقد اخلطاب الديين ،ص .133
((( نقد اخلطاب الديين ،ص .141
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من التربير العلمي ملخالفة مفهومهم ،يقول أبو زيد( :لقد حتول التراث  -الذي مت اختزاله
معبرًا
يف اإلسالم -إىل هوية ،ميثل التخلي عنها وقوعًا يف العدمية وتعرضًا للضياع .صار ِّ
عن عراقتنا وأصالتنا يف تاريخ الوجود اإلنساين ،يف حني أصبح (التقدم) مرهتنًا باستيعاب
ما أجنزه العقل البشري يف جماالت املعرفة العلمية ،األمر الذي يعين التعلم من اآلخر الذي
تعرفنا عليه أول ما تعرفنا معتديًا غازيًا حمت ًال ألراضينا مستغ ًال ألوطاننا»((( مصورًا هبذا
النص عدم امتالك املشروع املضاد ألي مرتكزات إبستمولوجية يف مشروعه الرافض ملفهوم
التراث لدى القراءات التأويلية .ومن هذه الزاوية ميكن تلخيص مشروع أبو زيد بأنه يرتكز
على البعد السيكو – سوسيولوجي أكثر من البعد اإلبستمولوجي يف نظرته إىل خصومه
الفكريني الواقفني ضد مشروعه ،وذلك على سبيل االهتام واالفتراض.
وإىل هنا نتوصل إىل إحدى النقاط اجلوهرية يف مشروع القراءات التأويلية ،اليت
حتاول تقدمي مفهوم للتراث مينع أي حالة من حاالت السيادة اليت ميارسها التراث على
واقع املعرفة اإلسالمية،
واملالحظة اليت ميكن أن أبديها يف هذا السياق  -قبل أن أخص هذا املفهوم بشيء من
التحليل فيما بعد ضمن معاجلة البعد اإلبستمولوجي الذي جيعل املعرفة تارخيية وزمنية
ومن مث متحركة – هي أن مفهوم التراث هبذه الصورة اليت تقدمت يناسب الوصف العام
ملجمل حركة التاريخ ،يف حني أن مصطلح التراث يف الوعي اإلسالمي خاص بفترة تارخيية
حمددة ذات دالالت خاصة ،إن هذه املفارقة مل تكن غائبة عن أيب زيد عندما اعترض على
اختزال التراث يف اإلسالم «ملاذا حني يذكر (التراث) يتبادر إىل الذهن (الدين) أو الفكر
الديين بصفة عامة واإلسالم بصفة خاصة؟»((( ومع ذلك مل يقف عند هذا الرابط ومل
خيصه بالتحليل كأن تلك العالقة ال تتعدى احلالة النفسية بعيدًا عن أي رابط منطقي ،فراح
يؤصل ملفهوم التاريخ بوصفه حركة متجددة ومتغرية دومًا ،ليجعل هذا الوصف وصفًا
ِّ
خاصًا للتراث اإلسالمي بنا ًء على أن هذه احلركة التارخيية ال ميكن أن ُتستثىن منها َّأي
فترة تارخيية ،فحكم اخلاص هو من حكم العام .وهذا االستنتاج ال خيلو من الصحة؛
ألن أي فترة تارخيية وإن كانت حمددة ومشخصة إال أن ذلك التحديد ال خيرجها عن
الوصف العام للتاريخ ،ولكن مع ذلك فإن التركيز على الوصف العام للتاريخ دون االلتفات
إىل اخلصوصية اليت ميزت تلك الفترة الزمنية جيعل التحليل عملية ناقصة ومشوهة لعدم
اكتراثه حبيثية مهمة وهي الداللة الذاتية للموضوع؛ ألن خصوصية أي فترة تارخيية ال
ترجع للطبيعة الذاتية للزمن أو التاريخ وإمنا خلصوصية الشيء الذي حدث يف التاريخ ،وهو
((( أبو زيد ،نصر حامد :النص والسلطة واحلقيقة ،ط ،4بريوت لبنان ،املركز الثقايف العريب املغرب،
2000م ،ص.13
((( النص والسلطة واحلقيقة ،ص .13
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األمر الذي مييز بني زمن وزمن آخر .فقد تكون فترة زمنية حمددة هلا ارتباط وثيق
بشخص ما أكثر من أي فترة زمنية أخرى ملا متثله من داللة ذات طابع خيصه ،فيخلق ذلك
نوعًا من التعلق الدائم بتلك الفترة اليت بدأت وتشكلت فيها الداللة ،والتعلق هنا ليس ناجتًا
عن حالة نفسية غري مربرة؛ ألن ذلك الترابط حيقق حالة من حاالت التالزم املنطقي الذي
أصبح فيه الزمن التارخيي عنوانًا لتلك الداللة ،حبيث تفقد الداللة معناها إذا أخرجت عن
زمن تشكلها ،ومثال لذلك :إذا كانت فترة تارخيية حمددة متثل لدى أمة من األمم تاريخ
استقالهلا وحتررها من جربوت االستعمار وهيمنته سوف يرتبط حينها مفهوم االستقالل
والتحرر بتلك الفترة الزمنية ،إىل درجة أنه لو ذكر التاريخ جمردًا لتبادر إىل الذهن
االستقالل ،مما يعين أن لطبيعة املوضوع مدخلية أساسية يف متّيز أي فترة تارخيية عن
غريها .هذا ما جيعلنا نتوقف يف إعطاء الوصف العام للتاريخ بشكل مطلق ألي فترة متيزت
منه ،وهذا املعىن يكون أكثر وضوحًا بالنسبة لإلسالم ،فإذا كان التراث هو القرآن مضافًا
إىل معناه الذي بينه الرسول(ص) يصبح حينها االرتباط بالقرآن يعيدنا دومًا إىل تلك
الفترة التارخيية اليت وجدت فيها الداللة واملعىن ،وليس االرتباط بالزمن التارخيي من حيث
كونه زمنًا حدث فيه القرآن ،وإمنا ارتباط بتلك املعاين اليت وجدت يف ذلك الزمن واكتسبت
دالالهتا يف ذلك التاريخ ،واخليار املتاح هنا هو إما اإلميان واالرتباط بتلك املعاين اليت أسسها
الرسول (ص) يف داللتها األوىل ،أو التخلي عنها والكفر هبا ،ومن مث البحث عن معرفة
معان جديدة بنا ًء على أن املعىن الذي أسسه
أخرى بعيدًا عن مسمى اإلسالم؛ ألن إجياد ّأي ٍ
ىن قد انقضى زمنه يعىن يف الواقع تأسيس مشروع آخر ال يصح نسبته
صاحب الرسالة مع ً
إىل الرسول (ص) ،فهل اإلسالم إال إتباع الرسول (ص) يف ما أراده وقصده؟!
وإذا كان مراد وقصد الرسول هو املعىن الذي جيب أن نكتشفه من النص فحينها
يكون املعىن حقيقة يف املاضي وهو ما يربطنا دومًا بالتراث ،وإذا كان هذا األمر قد خيلق
إشكالية جتاهل الواقع املتغري ،فحينها جيب معاجلة اإلشكالية وال يعترب اهلروب وعدم
االكتراث للتراث مسامهة يف احلل .كما يعرب أبو زيد «ملاذا يلح علينا هاجس (التراث) هذا
اإلحلاح املؤرق ،والذي يكاد جيعلنا أمة فريدة يف تعلقها حببال املاضي كلما حز هبا أمر من
األمور أو مرت بأزمة من األزمات وما أكثرها؟ فإذا كان التقدم يشري إىل املستقبل ويدل
على احلركة ،فإن (التراث) يشري إىل املاضي ويدل على السكون واخلمود ،وكأن العريب قد
كُتب عليه دون البشر كافة أن تسري قدماه إىل األمام بينما يلتفت رأسه إيل اخللف ،فال هو
حيقق التقدم وال يقنع باحلياة اليت ورثها عن األسالف .ويظل املشكل ماث ًال :كيف حنقق
التقدم دون أن نتخلى عن (التراث)؟»( .((1واإلجابة املفترضة هنا ال حل إال بالتخلي عن
التراث ،طاملا ال ميثل التراث والداللة اليت أسسها الرسول (ص) أية مرجعية ملعىن النص
( ((1النص والسلطة واحلقيقة ،ص .13

aaa
aaa
116
aaa

الهرمنيوطيقا اإلسالمية وإشكالية النص بين التراث والحاضر

القرآين.
هذه النظرة ال تعين التأصيل للرجعية اليت تتجاوز حقيقة الزمن والواقع املتغري،
وإمنا نظرة أخرى للتراث ينقصها خلق منط من العالقة (جلدلية احلاضر والتراث) .يف
شكل معريف منسجم يتكامل به املاضي واحلاضر .وهو ما نسعى إىل املسامهة يف حتقيقه
يف هذه الدراسة.

تارخيية القرآن ...وأنسنة( ((1الكالم اإلهلي

قد يبدو اجلمع بني هذين املفهومني مستغربًا ضمن سياق واحد ،فالتارخيية قد
تصنف تصنيفًا إبستمولوجيًا إذا تعلقت بنظرية املعرفة ،يف حني أن األنسنة مصطلح أصبح
له ظالله املعرفية اخلاصة ،واجلمع الذي نؤسس له يف هذا العنوان ال يفتقد مربراته؛ ألن
القراءات التأويلية تؤسس على مفهوم التارخيية نظامها املعريف الذي يتحول معه النص
نص إنساين نسيب ومتحرك
اإلسالمي من التصور اإلهلي و املقدس واملطلق ،إىل جمرد ٍ
تبعًا ملحدودية اإلنسان اليت يفرضها اإلطار التارخيي والثقايف واالجتماعي .ومن هنا سوف
نتناول كال املفهومني من زاوية واحدة تربط بني التارخيية ونتائجها املعرفية.
يبدأ أبو زيد يف شرح مفهوم التارخيية بعرض مطول مبثابة مقدمة يكشف من خالهلا
دواعي النظرة التقديسية للقرآن ،وقد أرجع ذلك إىل طبيعة القرآن املتأرجحة يف معتقد
املسلمني بني كونه قدميًا أو حمدثًا .مستعينًا يف توضيح هذه الفكرة بكل األدبيات الكالمية
اليت متيز بني صفة الذات وصفة الفعل ،ليخلص بطريقة إحيائية إىل أن االعتقاد بقدم
القرآن وأزليته ،هو السبب الكامن وراء تقديس القرآن وإعطائه مفهومًا إهليًا مطلقًا وهنائيًا
«هكذا مت دمج القرآن – الكالم اإلهلي -يف الصفات اإلهلية عامة ،ويف صفة العلم خاصة،
فما دامت تلك الصفات قدمية ،أصبح من السهل االستنتاج بأن القرآن كذلك قدمي»( .((1وال
خيفى أن اإلميان بقدم القرآن قد جيعله نصًا مفارقًا ومباينًا لكل ما هو دنيوي أو إنساين،
ومن هنا اجتهد أبو زيد إلبطال هذا الزعم حىت يؤسس للطبيعة اإلنسانية والنسبية للنص
القرآين بوصفه نصًا تارخييًا «إذا كان الكالم اإلهلي فع ًال كما سبقت اإلشارة ،فإنه ظاهرة
تارخيية؛ ألن كل األفعال اإلهلية أفعال (يف العامل) املخلوق املحدث ،أي التارخيي( ،والقرآن
الكرمي) كذلك ظاهرة تارخيية»( .((1هذا االستنتاج حموري للقراءات التأويلية فمن دونه
تفقد كل املربرات املعرفية ملشروع التأويل؛ ألن احلكم على القرآن بكونه ظاهرة تارخيية ال
( ((1مصطلح األنسنة هو املصطلح الذي أوجده حممد أركون كمقابل للمصطلح األورويب (هيومانيزم
 )Humanismeوحنن ال نتطرق هنا لتلك الداللة.
( ((1النص والسلطة واحلقيقة ،ص.74-73
( ((1النص والسلطة واحلقيقة ،ص .75
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يعىن جمرد حدوثه يف زمن تارخيي حمدد ،وإمنا حلظة حدوثه بالذات هي نفسها اللحظة
اليت يقترن فيها بالزمن وال ينفصل عنه أبدًا ،ومن هنا جاز للمشروع التأويلي التعامل
مع القرآن يف اإلطار الزمين ذي الطبيعة النسبية واملتحركة .وضمن هذا املفهوم ال يغدو
ىن موجودًا يف املاضي بأي شكل من األشكال ،وإمنا يتشكل
املعىن الذي حيمله النص مع ً
املعىن بصورة دائمة ومستمرة تبعًا للحالة الثقافية واالجتماعية اليت تتناسب مع مقتضيات
املرحلة الزمنية.
هذا املفهوم الذي يصور النص القرآين ضمن الطبيعة التارخيية يعتربه أبو زيد من
أجبديات العقل اإلنساين ،ولذا يصف كل من خيالف هذا املفهوم باجلهل ،يقول« :وهنا
نأيت إىل بيت القصيد يف محلة اهلجوم الضارية – واجلاهلة لألسف – على مفهوم
التارخيية»( .((1من الواضح أن هذه الطريقة تقطع التفكري أمام العقلية املخالفة خشية أن
تصنف ضمن الطبقة اجلاهلة ،ويبدو أن هذا الوصف ال يتناسب أبدًا مع ما يدعو إليه أبو
زيد من جعل العقل منفتحًا أمام كل االحتماالت املعرفية غري املنتهية ،وإال ُيصنف ضمن
العقليات الدوغمائية اليت تقطع باحلقيقة وال جتعل الباب مفتوحًا أمام أي مفهوم خمالف،
أما إذا كانت هناك مفاهيم متتلك هذا القدر من اليقينية املطلقة حبيث جيعلها فوق تأثري
الزمن وعوامل التاريخ ،فلماذا ال نوسع الدائرة إذًا لنميز بني ما هو مطلق يف داللته ،وبني
ما هو نسيب؟ ،وهذا ما حناول أن نشري إليه يف دراسات الحقة.
أما يف ما خيص كون النص القرآين تارخييًا ،فإن إثبات هذا األمر قد ال يؤدي إىل
نفس النتائج اليت يسعى إليها أبو زيد؛ ألن كل ما استدل به يثبت أمرًا واحدًا :وهو أن
هناك عالقة بني القرآن والزمن ،إال أنه صور لنا منطًا واحدًا هلذه العالقة جعل فيها النص
وداللته جزءًا من الزمن ،فتصبح طبيعة الداللة كطبيعة الزمن متغرية وسيالة ،يف حني
أن العقل ميكنه إجياد أمناط أخرى هلذه العالقة ،كأن تكون عالقة النص بالزمن والواقع
املتغري ،كعالقة الشمس باحلوادث تشرق كل يوم على واقع متغري من غري أن يكون للواقع
املتغري أي تأثري يف إشراقها ،وتوضيح هذا األمر بشيء من التفصيل نوكله إىل عنوان خاص
نبحثه يف ما بعد.
النقطة اجلوهرية يف نظري وهي متثل البعد األهم يف ما استدل به أبو زيد على تارخيية
القرآن ،هي اللغة ونظامها الداليل من جهة وعالقتها بالثقافة من جهة أخرى ،مؤسسًا من
ذلك تصورًا يكون النص فيه (أيًا كان هذا النص) ذا داللة تارخيية حتمية طاملا كان هذا
النص هو (لغة) ،واالرتكاز على لغة النص يكشف هنا عن البعد اإلبستمولوجي عند أبو
زيد يف موضوع عالقة املعرفة عمومًا بالواقع .يعتقد أبو زيد أن َح ْملة اجلهل املركب على
تارخيية القرآن ناجتة عن تصور أسطوري يرى أن عالقة اللغة بالواقع عالقة تطابق؛ حيث
( ((1النص والسلطة واحلقيقة ،ص 75
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يقول « املشكلة يف كل هذا اجلهل املركب – سوا ًء َأح ُسنت النوايا أم ساءت -أنه يصدر عن
تصور لطبيعة اللغة عفا عليه الزمن ،وصار من خملفات العصور املاضية ...يف هنج التفكري
األسطوري بصفة عامة ال تنفصل اللغة عن العامل الذي تدل عليه ،أو بعبارة أخرى تكون
العالقة بني (اللفظ) واملعىن الذي يدل عليه عالقة تطابق .((1(».ومن الواضح أن هناك
جدلية ما بني النظام الداليل للغة وبني املحتوى الفلسفي والتصور املعريف ،فإما أن يكون
النظام الداليل لعمل اللغة هو الذي يصنع التوجه املعريف والفلسفي ،أو أن طبيعة النظرة
املعرفية هي اليت حتدد النظام الداليل لعمل اللغة ،وبكال املنظورين تزداد أمهية اللغة؛ ألن
اللغة هي التعبري عن إدراك اإلنسان ووعيه بالوجود ،فإن كانت اللغة تعرب عن املعىن بشكل
مباشر ومن غري أي وسيط مفهومي ،فإن ذلك يعين أن اللغة قائمة على نظام معريف يرى
كش ٌف عن الواقع اخلارجي مبا هو خارجي ،وتصبح األلفاظ حينها
إن اإلدراك واملعرفة ّ
موضوعة يف مقابل تلك املعلومات املنكشفة يف عني خارجيتها .إما إذا كانت اللغة ال تعرب عن
اخلارج إال عرب وسيط ذهين أو مفهومي ،فإن ذلك يعين أن النظام املعريف الذي ترتكز عليه
هذه اللغة يعترب أن إدراك اخلارج يف عني خارجيته ال يتحقق يف ذاته وإمنا عرب ما نفهمه
من اخلارج ،ومبا أن هذا الفهم فهم تارخيي زمين تكون اللغة تبعًا لذلك تارخيية زمنية.
هذا االختالف يف تصور النظام الداليل للغة ال ميكن أن نرجعه إىل اللغة ذاهتا ،وإمنا
إىل البناء املعريف الذي تعرب عنه اللغة ،ألن العالقة بني الدال واملدلول سوا ًء أكانت اعتباطية
يتعلق اللفظ باملعىن على أساس التواطؤ واالتفاق ،أم كانت العالقة تقوم على وجود رابط
منطقي بني الدال واملدلول ،ال تصلح ألن تكون منطلقًا لتأسيس معريف ،قبل أن ُيحسم
كش ٌف تام للمعلوم ،وبني من يرى أهنا جمرد مفهوم
الزناع بني من يرى أن املعرفة هي ّ
كش ٌف تام للمعلوم ال ميكن أن حتاجه
تصوري للواقع اخلارجي ،فالذي يؤمن بأن املعرفة ّ
يف ذلك بكون للغة اعتباطية وعلى ذلك جيب أن يغري منظوره املعريف ،ألن اعتباطية اللغة ال
تغري يف ذلك املنظور املعريف ،طاملا أن الشيء املعلوم واملنكشف يف عني خارجيته نشري إليه
هبذا (اللفظ) الذي اتفقنا عليه.
وعليه ميكن القول أن كل الشواهد اللغوية اليت ساقها أبو زيد ال تصلح حلسم
املوضوع ،كأمنا األمر أشبه جبر اخلصم إىل ميدانه الذي خيرج فيه منتصرًا حتمًا ،حىت
وإن كان هذا اخلصم غري موجود فيقوم بافتراضه مث الرد عليه ،وإال أين اجلديد الذي
ادعاه يف قوله« :وظل الفكر اللغوي يرى العالقة بني اللفظ واملعىن عالقة اصطالح مباشرة
حىت جاء العامل السويسري (ألفريد دي سوسري) يف كتابه املهم (حماضرات يف علم
اللغة) وأضاف إىل مفهوم (العالمات) بعدًا جديدًا ،حيث ذهب إىل أن العالقة بني (اللفظ
( ((1النص والسلطة واحلقيقة ،ص.76
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أو الدال) و (واملعىن أو املدلول) عالقة اصطالح»( ،((1وهو املعىن الذي اتفق عليه علماء
أصول الفقه يف مباحث األلفاظ ،عندما اعتربوا عالقة اللفظ باملعىن عالقة قائمة على
الوضع ،فاخلصم الذي تومهه واعتربه يؤمن بتصور أسطوري للغة ،جند أنه يتفق معه يف
نفس التصور ،ولذا يبدو أن املشكلة ليست هنا ،وإمنا يف التصور املعريف ،وقد أشار إليه أبو
زيد يف عالقة اللغة بالثقافة وهي النقطة األكثر أمهية.
يقول أبو زيد« :إذا كانت العالمات اللغوية ال حتيل إىل الواقع اخلارجي املوضوعي
إحالة مباشرة ،ولكنها حتيل إىل (التصورات) و (املفاهيم) الذهنية القارة يف وعي اجلماعة
– ويف ال وعيها كذلك -فمعىن ذلك أننا مع اللغة يف قلب (الثقايف) وإن كان يتجلى يف
أكثر من مظهر – كاألعراف والتقاليد وأمناط السلوك واالحتفاالت الشعائرية والدينية
(((1
والفنون -فإن اللغة متثل النظام املركزي الذي يع ّبر عن كل املظاهر الثقافية»
هبذا النص يكشف أبو زيد عن بعده اإلبستمولوجي ولكن بتعبري يبدو معكوسًا ،فإذا
عدلت العبارة تكون النتيجة :فبما أن إدراك اإلنسان للموجود ال يكون إال عرب املفاهيم
والصور ال إدراك املوجود كما هو ،فتكون اللغة املعربة عن هذه املعرفة واإلدراك إشارة
للمفاهيم دون اخلارج؛ ألن املفاهيم هي املعلوم بالذات أما اخلارج املوضوعي يف عني ذاته
فمجهول غاية اجلهالة ،وال حييل إليه تعبري .هذا هو حمتوى كالمه ألن الثقافة ليس شيئًا
آخر غري املعرفة والوعي باملوجود ،كما يعرف هو الثقافة ،بقوله« :إن (الثقافة) تعين
حت ّول الكائن من جمرد الوجود الطبيعي إىل (الوعي) هبذا الوجود ((1(».وهبذا التعديل
خنرجه من إطار البحوث اللغوية اليت أثارها ،إىل ميدان فلسفي حبت يناقش نظرية
املعرفة .وعندها جيوز لنا أن نصنف أبو زيد معرفيًا ضمن منظور (كانط) والنسبية
الذاتية ،اليت متيز بني الشيء يف ذاته والشيء ألجلي ،ويبقى الشيء يف ذاته خارجًا عن دائرة
املعرفة ،وال ُيعرف منه إال فيما ميثله (يل) ،هذا هو الوصف األكثر مناسبة برغم أن أيب
زيد حياول الفرار منه بقوله« :وإذا كان مفهوم (احلقيقة) مفهومًا نسبيًا يف ذاته ،فإن
النسبية هنا جيب أن تفهم على أساس النسبية (الثقافية) ال النسبية الذاتية»( ((1فما هو
الفرق بينهما طاملا جعلت الثقافة هي الوعي بالوجود ،والنسبية الذاتية ما هي إال وصف هلذا
الوعي بالوجود ،فمجرد تغيري التسمية من النسبية الذاتية إىل النسبية الثقافية ال ُيخرجها
عن طبيعتها املعرفية .ومن هنا نعتقد أن أبا زيد استعجل يف نتائجه ليبين على هذا التصور
( ((1النص والسلطة واحلقيقة ،ص.79
( ((1النص والسلطة واحلقيقة ،ص.80
( ((1النص والسلطة واحلقيقة ،ص.81
( ((1أبو زيد ،نصر حامد :مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن ،ط  ،4بريوت لبنان ،املركز الثقايف
العريب1998 ،م ،ص .18

aaa
aaa
120
aaa

الهرمنيوطيقا اإلسالمية وإشكالية النص بين التراث والحاضر

يؤصل للطريق املعريف الذي انتخبه ،فقد بناء نظريته
أساس فكره التأويلي من غري أن ّ
نسيب من غري أن يدلل على ذلك بل أرسلها إرسال املسلمات
على كون احلقيقة مفهو ٌم ٍ
كأن القضية مت عليها إمجاع العقل البشري ،يف حني أن هناك مدارس معرفية تدافع عن
احلقيقة الواحدة ،ال جيوز جتاوزها هبذه الطريقة من التسطيح واالهتام باجلهل املركب
واألسطورة ،وما حناول أن نقوم به يف جمموع هذه الدراسة هو حماولة إثبات هذا األمر،
وسوف نتطرق للعقل وعالقته باحلقيقة يف دراسة الحقة ،واملفهوم األويل الذي ميكن أن
نبديه يف هذا اإلطار هو أن العقل ميثل احللقة الرابطة بني اإلنسان بوصفه موجودًا ،والواقع
اخلارجي بوصفه موضوعًا للمعرفة ،والعقل هنا حقيقة موضوعية ال بوصفه مقابل الذات
وإمنا بوصفه حقيقة خارجة عن ذات اإلنسان وذات املوجود اخلارجي ،له استقالليته جيده
اإلنسان فيعرف به نفسه ويعرف اخلارج ،وحينها إما أن يدرك املوضوع اخلارجي ويكشفه
يف متام خارجيته وإما ال يدركه ،ويف احلالة األوىل يكون عاملًا ويف الثانية جاه ًال ،والذي
يدعي العلم مع جهله يكون متومهًا وما أكثر األوهام ،ومن هنا فإن التباين الثقايف الذي
يعتمد عليه أبو زيد يف نسبية احلقيقة هو يف الواقع إما بسبب اختالف الشروط املوضوعية
املحددة واملشخصة للموضوعات وبالتايل املناهج املوصلة فتكون املشكلة مناهجية حبتة ،أو
بسب الطبيعة النسبية واملتحركة لبعض املوضوعات( ،((2وإما أن يكون هذا التباين راجع
للتصورات واألوهام يف مقابل احلقيقة والعلم .وإن كان الكل يف خضم هذا اجلدل يدعي
إصابة احلقيقة ،ولكن احلقيقة تظل واحدة ال متعددة وال نسبة ،وهو العامل األساس وراء
تطور املعرفة وتنافس مجيع الناس يف السعي للوصول إليها .وبرغم هذا فإن هناك مساحة
للنسبية يف جنب هذه احلقيقة نؤخر احلديث عنها يف ما بعد.
وعلى العموم فإن املراد من عالقة اللغة بالثقافة هو إثبات تارخيية القرآن ،فبما أن
القرآن نص لغوي ،واللغة هي معطى ثقايف ،فيصبح القرآن حينها معطى ثقافيًا «لكن
النصوص – مهما تعددت أمناطها وتنوعت – تستمد مرجعيتها من (اللغة) ومن قوانينها.
ومبا أن (اللغة) متثل (الدال) يف النظام الثقايف ،فكل النصوص تستمد مرجعيتها من
(الثقافة) اليت تنتمي إليها»( ،((2ورغم أن الثقافة يف هذا التصور متثل املرجعية الوحيدة
للنص وال مرجعية متصورة غريها ،إال أن نفس هذا النص ومن خالل نظامه الداليل
( ((2ألن إدراك بعض احلقائق موقوف على تشخيص ظروفها املوضوعية واخلارجية فبحسب التشخيص
يكون حكم العقل ،فإذا كان العقل يستقل يف إدراك كون العدل حسن وهو حكم جازم شامل واحد،
إال أن العقل ال يعطي حكمًا جازمًا وشام ًال يف تطبيقات العدالة اخلارجية ،فقد تكون العدالة السياسية
مث ًال يف موضوع االختابات يف الدائرة االنتخابية والواحدة ويف ظرف آخر تكون العدالة يف الدوائر
االنتخابية املتعددة ،وهذا التفريق يرجع إىل التفريق بني حكم العقل وحكم العقالء ،الذي سوف نؤصل
له يف ما بعد.
( ((2النص والسلطة واحلقيقة ،ص .86
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اخلاص باللغة يستطيع أن يؤثر على الثقافة ،فكأمنا النص بعد أن َّ
تشك َل من تلك الثقافة.
قادر على انتاج ثقافة جديدة « ،هذا جانب من القضية ،أما جانبها اآلخر فإن النصوص
قادرة على استثمار قوانني الداللة املشار إليها فيما سبق للتأثري يف الداللة ،أي للتأثري يف
الثقافة ((2(».وحنن ال نرفض أن يؤثر النص يف الثقافة ولكن ال نرجع ذلك إىل عوامل
الداللة اللغوية ،ألن الثقافة كما تقدم وعي بالوجود فكيف يتم ذلك الوعي من عوامل الداللة
بعيدًا عن الوجود ،وإمنا نفهم هذا التأثري فيما يقدمه النص من وعي جديد بالوجود مل
يكن موجودًا يف الوعي املتاح ،وهنا يكون التأثري يف إضافة وعي جديد للوعي القدمي – إن
ص ّح التعبري -وهنا أتعمد استبدال مصطلح (وعي) بـ(الثقافة)( ((2ليكون األمر أكثر
حتديدًا فقد تكون هناك طرق عديدة للثقافة مبعناها العام ،والثقافة عند أيب زيد تعين
الوعي وال طريق للوعي إال الوعي بالوجود.
ويبدو أن اجلهد الذي يبذله أبو زيد يف إثبات تارخيية القرآن ،املقصود منه الوصول
إىل كون القرآن حالة ثقافية .وهو البعد الذي يفسح الباب أمام القراءات التأويلية؛ ألن
القرآن عندها خيرج من إطار النص اخلاص واملقدس إىل دائرة النص اإلنساين ،عندها
يصبح اإلطار الثقايف واللغوي هو املرجع الوحيد يف فهمه ،ومبا أن أبا زيد جيعل نوعًا من
التطابق بني الثقافة واللغة أو مبعىن« :إن اللغة متثل الرحم الذي ينبثق عنه الوعي بكل
أبعاده»( ،((2فعندها تصبح اللغة هي املرجع الوحيد لفهم القرآن ،وهذا هو بالتحديد ما تدعو
إليه اهلرمنيوطيقا الفلسفية اليت جترد النص عن أي اعتبار يف املاضي ،وجتعل لغة النص
هي الطريق احلصري والوحيد إلجياد املعىن »،وإذا كانت النصوص الدينية نصوصًا بشرية
حبكم انتمائها للغة والثقافة يف فترة تارخيية حمددة ،هي فترة تشكلها وإنتاجها ،فهي
بالضرورة نصوص تارخيية ،مبعىن أن داللتها ال تنفك عن النظام اللغوي الثقايف الذي تعد
جزءًا منه .من هذه الزاوية متثل اللغة وحميطها الثقايف مرجع التفسري والتأويل .((2(».ومن
هنا ال يكون للمعىن الديين أي حالة من الثبات طاملا اللغة يف حالة سريورة دافقة ومنتجة،
وال ميكن أن تكتسب الداللة يف أي مرحلة من مراحل تطور اللغة والثقافة ميزة على بقية
املراحل كأن يكون هلا مرجعية لبقية الدالالت ،ومبعىن آخر أن املعاين اليت نستخرجها
اليوم من القرآن هي اليت متثل اإلسالم ،أما املعاين اليت أوجدها الرسول (ص) فهي
متثل اإلسالم يف ذلك الوقت .وال عالقة لنا حنن هبا« .وليس معىن القول بتارخيية الداللة
( ((2النص والسلطة واحلقيقة ،ص .86
ُ
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َّ
َ
َ
َ
ْ
َّ
( ((2املتروك هنا الثقافة ،والباء تدخل على املتروك لقوله تعاىل{ :أ ْولـِئك ال ِذ َ
ين اشَت ُر ُوا الضاللة ِبال ُهدَى
ُم َو َما َكاُنوْا ُم ْهَت ِد َ
ين} البقرة.16
َف َما َرِب َحت ِّت َجا َرُته ْ
( ((2النص والسلطة واحلقيقة ،ص.83
( ((2نقد اخلطاب الديين ،ص.198
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تثبيت املعىن الديين عند مرحلة تشكل النصوص ،ذلك أن اللغة _ اإلطار املرجعي للتفسري
والتأويل_ ليست ساكنة ثابتة ،بل تتحرك وتتطور مع الثقافة والواقع»( .((2ومن هنا يبدو
أن الرسول حبسب فهم هذه القراءات هو الرسول املبلغ أو الذي قام بتشكيل رسالة الرب
يف بعد إنساين لغوي فحسب ،أما الرسول املبني والشارح أو الرسول القدوة ،فال تصور له
يف هذه القراءات.
وكما بّينا :إن املرتكز املعريف هلذه القراءة هو تصور خاص للغة والثقافة ،فإذا كانت
عالقة اللغة بالثقافة هبذه الدرجة من احلتمية ،فإذًا كل اخلطاب الديين املعاصر مربر
طاملا هو مرتكز يف فهمه للنص على ما عنده من ثقافة ،فلماذا اهلجوم الذي ال مييز بني
اخلطاب الراديكايل واخلطاب التجديدي؟ ،فالكل يفهم مبحتوى واقعه الثقايف واالجتماعي
املتاح ،إال إذا كانت الثقافة اليت يبشر هبا املشروع التأويلي هي ثقافة أخرى غري ثقافة األمة
اإلسالمية ،وهي بالتحديد الثقافة اليت أنتجتها العقلية الغربية اليت جتاوزت الكنيسة .ومن
مث أوجدت واقعها املعريف .ويف تصوري :أنه مع اجلرأة الكبرية اليت متيز هبا هذا املشروع
إال أنه مازال متحفظًا يف طرح كل ما لديه ،ألن املؤدى النهائي هلذه القراءات هي ال َعْل َمانية
بوصفها بديل للمفاهيم اليت حتاول أن ترتبط بالسماء ،ونلمس ذلك عند (علي حرب)
وهو أكثر جرأة من أيب زيد ،بل هو الذي انتقده عندما مل يستطع أن يصرح بنفي ظاهرة
وحي من اهلل إىل الرسول ،فإن
الوحي كليًا ،حيث يقول« :فإذا كنا نؤمن حقًا بأن النص ٌ
للوحي داللته وترمجته .وداللة الوحي أن األولوية لألمر على العقل ،وللنص على البحث،
وللتقليد على اإلبداع ،ولإلمجاع على التأويل ،وللحرام على املعقول ،...أما ترمجته فغلبة
السلطة على املعرفة ،واعتبار املؤمن عبدًا مثة من هو أوىل منه بنفسه .هذه هي داللة
الوحي والتسليم بالرسالة .وإذا كان أبو زيد يتفق مع أصحاب اخلطاب الديين مبسلمتهم
القائلة بأن اهلل هو الذي حتدث إىل البشر بلغتهم ،فمعىن ذلك أنه يستسلم ملنطقهم ويقف
على أرضهم وخيوض احلرب ضدهم بسالحهم .وال يغّير من األمر شيئًا أن اهلل حتدث إىل
العرب بلساهنم .فهو خاطبهم لكي يأمرهم بالطاعة له وللرسول وألويل األمر ،وخاصة
ألويل األمر وباألخص لألحياء منهم ،ألن الشاهد ينوب دومًا مناب الغائب ويصبح من
مث أوىل منه ،أي صاحب الوالية .وأولو األمر هم أصحاب السلطات الدينية واملؤسسات
الشرعية .وهؤالء يفهمون الدين أكثر مما يفهمه أبو زيد .ألن الدين هو يف أساسه امتثال
وانقياد ....إذ ال تدين وال اعتقاد من دون وجود طبقة من الكهنوت يشرفون على إدارة
املجال القدسي ويقومون باستثمار الرأمسال الرمزي بقدر ما .وما الدعوة إىل فهم علمي
للدين ،على طريقة أبو زيد ،سوى خداع للذات وحجب للحقيقة»( ،((2هذا النص كاشف
( ((2نقد اخلطاب الديين ،ص.189
( ((2نقد النص ،ص.211-210
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عن كل ما أردنا توضيحه بأن املشروع التأويلي يف مؤداه األخري هو نسف لكل املسلمات
األساسية اليت تقوم عليها الرسالة ،وهو ما أشرنا له من قبل ،إن اإلسالم هو التسليم
واالنقياد ألوامر الرسول  ،Cوال نريد أن نقفل احلوار بالقولَ { :ف َمن َشاء َفْلُي ْؤ ِمن
َو َمن َشاء َفْل َي ْكف ُْر}(.((2
وما ميكن أن جنعله خالصة هلذا البحث ،هو التأكيد على أن مشروع القراءة التأويلية
هو تأسيس لنظام معريف خاص ال عالقة له باإلسالم ،وإن كانت معاجلاته الثقافية تقع
ضمن إطار تقدمي فهم متجدد يتم نسبته للنصوص الدينية ،وهنا تكمن املغالطة الفاضحة
عندما تنسف هذه املحاولة أي معنًا خاص لإلسالم ميثل مرادًا هلل أو للرسول ،وإن اكتفيت
هنا يف هذه الدراسة بالوصف والتشخيص للمشكلة مع تسجيل بعض املالحظات إال أنين
أجد من الضروري فتح حبوث أخرى حتاول التأصيل ملشروع فهم يرتكز على مسلمتني
األوىل كون النص الشرعي يستبطن جمموعة من احلقائق تشكل مرادًا للشارع والثانية
التسليم بكون الواقع متغري ،والنجاح احلقيقي هلذا املشروع هو يف إجياد مقاربة هلذه العالقة
بني الثابت واملتغري.

( ((2سورة الكهف ،آية.29 :
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مسارات املواطنة واحلقوق املهدورة
الشيخ ناجي أمحد زواد*

ال ينبغي حبال من األحوال للزعامات الدينية وأقطاب املناصب السياسة يف العواصم
العربية واإلسالمية تصفية احلسابات السياسية والعقدية الشائكة على حساب ضرب مكون
ونسيج اجتماعي ومذهيب وزعزعة الروابط الوطنية املشتركة ،مبزاعم ومسميات واهنة
قد يلوح هبا بني حني وآخر إلشغال الواقع وصرفه عن أهدافه وقضاياه الرئيسة ،وليس
خيفى على مراقب أنه حاملا تربز على السطح قضايا مطلبيه مؤرقة تفرض نفسها على
الواقع كلما دعت احلاجة إىل إثارهتا وتفعيلها ،فإن املخرج الذي تتخذه األنظمة القمعية لقطع
الطريق على احلراك اإلصالحي وتشويه مشروعية حراكه ونشاطه اللجوء إىل تصعيد نزعة
اخلالف الطائفي بصناعة وسائل التشكيك والتخوين لألطياف املتنوعة كلما اقتضت احلاجة.
ومنذ عهود متراوحة كان املواطن البسيط الذي ال دخل له بصنع القرار وحتقيق
املصري مبثابة الشماعة اليت يعلق عليها ما يقع من أحداث وجمريات لتصفية احلسابات
العالقة بني األطراف املتنازعة ،وللهروب من املأزق احلرج الذي تصاب به األنظمة عند
كل تصعيد مطليب ،وعدم الرغبة يف االلتزام واالنصياع لإلصالح والتغيري ،فإن أقصر
الطرق وأسهلها قدميًا وحديثًا لإلطاحة باخلصوم وكسب اجلولة وحتقيق األهداف ممارسة
التشويه والتشكيك إلدخال الفاعليات االجتماعية باختالف توجهاهتا وتنوعاهتا يف دهاليز
مظلمة لتعطيل أهدافها املطلبية.
* عامل دين ،أسرة التحرير ،كاتب وباحث ،السعودية.
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من بصائر الوحي

ناهيك عن أن ما يستخدم من التلويح به بني احلني واآلخر بإثارة قضايا عالقة يتواىل
الطرق عليها للحصول على تنازالت ومكاسب من مجيع األطراف املختلفة ،ال يعدو أن يكون
من األساليب الرخيصة اليت انقضت صالحيتها منذ عهود بائدة.
ولقد أضحت التجمعات الوطنية منذ القدم القنوات املفتوحة اليت تتقلب أوضاعها
مدًا وجزرًا كلما نشبت اخلالفات املحمومة بني األقطاب املتنازعة على السلطة العقدية
والسياسية ،وظل وال زال -التجمع الوطين املشترك -مبثابة املنصة اليت تبعث من خالهلا
الرسائل املشفرة ملمارسة الضغوط واحلصول على أكرب قدر ممكن من النتائج يف ظل
املعطيات املتنازع عليها ،ورغم أن اإلتالف الوطين ال ناقة له وال مجل يف طبيعة الصراع
واالحتراب ،إال أنه يزج به قسرًا لتحقيق ما ينبغي كسبه وإجنازه من طموحات وأطماع
لتتفاقم عليه األزمات اخلانقة.
وال خيفى أن املواثيق القانونية واحلقوقية عند كافة القارات على أرجاء املعمورة
الرحبة تنص على احترام احلقوق اإلنسانية املشتركة وتشجب كل مساس ببنودها
ومواثيقها بأي طريقة كانت ،فحق اهلوية العقدية والعرقية وما ميارسه املواطن من
طقوس عبادية وما يعتنقه من أفكار مستنبطه ،من الواجب احترامه وعدم التعرض
له باإلهانة والتجريح ،فض ًال عن مقابلته باالنتهاك والقمع ،وال ريب أن ذلك لون من
ألوان اإلرهاب العقدي والسياسي الذي ال ترتضيه النظم احلقوقية املتفق عليها يف لوائح
النظم احلقوقية.
وال غرو أن النسيج االجتماعي املتنوع بأعراقه وطوائفه املتعددة جيمعه قاسم
مشترك أال وهو املنشأ الذي بدأ مواطنيته فيه ،وإليه ينشد بكل أحاسيسه ومشاعره
اجلياشة ،ال ليتحول املجتمع إىل أشبه ما يكون بصورة مطابقة أو متشاهبة نسجت بريشة
ناعمة برعت أنامل الراسم بنسجها ،إمنا ليكون متنوعًا بأفكاره وثقافته وتوجهاته ،تربطه
مهوم مشتركة تصب يف مصاحل احلاضن اجلامع لألطياف والتوجهات املتنوعة ،وليسهم
كل طيف اجتماعي ما يقدم حراك الواقع وتنميته ،وهذا ما جتانس عليه البشر منذ
القدم ولو أهنم اتبعوا مسلكًا آخر لكانوا يف احتراب دائم ،فض ًال عن تداعيات الفوضى
واستحكامها مما سيحدث هتديدًا وإرباكًا ألمن الواقع واستقراره ،غري أهنم مل يرتضوا
هذا املسلك الوعر ،بل أهنم حينما يباغتون بعدوان خارجي أو حتديات مغرضة للمساس
باملصاحل الوطنية املشتركة فإن مجيع النخب والشرائح هتب للنجدة والدفاع عن حرمي
الوطن يف أي جزء منه ،دون النظر وااللتفات إىل القضية من زوايا ضيقة أو حصرها
ضمن قوالب القنوات املذهبية والعرقية والقبلية ،وما يقع من أحداث عرقية وطائفية
دامية وكارثية بني فينة وأخرى يف األقطار املختلفة من خارطة العامل ما هو إال استثناء
وشذوذ عن القاعدة الراسخة.
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ةرودهملا قوقحلاو ةنطاوملا تاراسم
رهان الوحدة الوطنية:

واجلدير بالذكر أن املواثيق احلقوقية والقانونية اليت تقرها منظمة حقوق اإلنسان
منذ نشأهتا حىت حاضرنا الراهن ،ال تعدو كوهنا جمرد مفردات جتميلية خالبة ال تتعدى
حدود مؤسساهتا ودوائرها دون جتاوز سقف الصالحيات فيما يهدد الكيانات املهيمنة ،وهو
ما يلمس من تقليص أدوارها ووظائفها يف دوائر التوتر من مناطق العامل امللتهبة باألحداث
والكوارث الدامية ،وقد جنزم من خالل ما يتجسد على ظهر الواقع أن ال دور هلا يف أجندة
النظم احلقوقية القائمة ،إال مبا خيدم الربامج السياسية املفروضة على الشعوب من قبل
األقطاب السياسية الكربى للدول االستكبارية ،ورمبا أضحت هذه املسميات من العناوين
الرباقة اليت يتم تأسيسها للتالعب مبصري الشعوب واستالب حقوقها ،فإذا كانت اخلدع
متشعبة فهي اخلديعة الكربى اليت تتصدر القائمة ،ورغم ما يقع من أحداث كارثية مؤسفة
تدمي قلوب البشرية منذ نشأة املؤسسة حىت حاضرنا الراهن مل يلمس من القرارات
واملواقف ما يوقف تلك االنتهاكات حبقوق اإلنسان إال فيما يوظف وينسجم مع قرارات
تلك األقطاب السياسية املتسلطة على املقدرات واإلمكانيات احليوية ،وما متثل من شواهد
حمرجة للغاية طوال احلقب املنصرمة وصمة عار حبق املنظمة ال ميكن التغاضي والسكوت
عنه حبال من األحوال ،فهذه حقيقة املظلة الدافئة والراعية للحقوق اإلنسانية وال ريب أهنا
غري مبهمة للجميع.
كما أن الفزاعة اليت أصاغتها النظم الغربية ومن سار يف فلكها من النظم القمعية
لتهديد األمن العريب واإلسالمي وتقويض استقراره بشكل دائم ومستمر ،ليست الشرنقة
اخلبيثة اليت جلبت الدمار واخلراب يف أرض املقدس ،وما يتجسد من انتهاك سافر للحقوق
اإلنسانية على ضفاف أرضها املباركة من تصفيات دموية يومية والتعدي على املقدسات
فحسب ،وإمنا فيما يبتكر وينتج من مؤامرات ومشاريع للحيلولة دون األمن واالستقرار
للواقع ،ليس فيما ينشب من نزاعات وخصومات بني األقطار العربية واإلسالمية وإشغاهلا
بشحنات من اهلواجس والدسائس اليت تفضي إىل ضرب وحدهتا وتقويض قدراهتا
وإمكانياهتا ،وإمنا اإلجهاز على املعاين األخالقية واملناقبية اليت تعزز روابطها وحلمتها فيما
تتفق عليه من خالل تعاليم ومفاهيم شرعها احلنيف.
معادلة املواطنة:

لقد تعمق الكثري من املهتمني بالتعمق واالستغراق يف املفردات اإلنشائية والغفلة عن
املعاين احلقيقية ،فأطفقوا تسطريًا على سبيل املثال يف مفردة املواطنة واالستماتة يف الدفاع
عن حرمي الوطن وهي لفته مميزة وقد تكون راقية ،لكن أين حمل املواطن يف املشاركة
واحلقوق؟
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وال غرو أن املعادلة الصحيحة أن الوطن هو املواطن واملواطن هو الوطن ومن غري
دجمهما وتالمحهما يضطرب املعىن وتنتكس معانيه ،فبقدر ما يدافع عن هذا يدافع عن
ذاك ،ومن غري املطالبة حبقوق املواطن سيجلب الضرر على الوطن وسيمىن باخلسائر
املادية واملعنوية.
ومن املفارقات املذهلة أن املواطن أضحى عرضة للتخوين واالهتام بالعمالة ألدىن
مطالبة حبقوقه املشروعة ،فباتت األنظمة القمعية اليت تتغىن حبفظ الوطن وصيانته عن
األخطار املحدقة به تتملص عن مسؤولياهتا ووظائفها وال جتد ذريعة تواجه به املواطن
الذي يؤرقه الواقع املأزوم بوسائل القمع وتكميم األفواه إال بتشويه مواقفه وأفكاره ،تارة
بالعمالة لألجنيب ،وتارة أخرى بذريعة إحداث الفوضى والقالقل ،وهكذا أدخلت األنظمة
القمعية املواطن احلريص على آمن الوطن واستقراره يف دوامة مريرة اليت تتصاعد وتريهتا
بني فينة وأخرى لتأسره يف دهاليز التشكيك والتشويه للخالص من مهومه وطموحاته يف
سبيل التغيري واإلصالح.
ولطاملا يطالب املواطن يف األقطار البشرية حبزمة من اللوائح والنظم اليت ال حيدها
مدى بدعوى املصاحل الوطنية املشتركة ،غري أنه يف املقابل قد ال يكافئ أو يعوض إال بالزنر
اليسري إزاء تضحياته وإسهاماته ،فما هو مطلوب من املواطن ال حصر له دون استحقاق
عادل يلقاه ملا يقدمه ،وإذا كان للمواطن استحقاقات تذكر فإمنا هي لشرحية خاصة ذات
روابط وثيقة بأصحاب النفوذ والسلطة ،وهذه املحنة اليت يكابدها املواطن ليست وليدة
احلاضر الراهن إمنا هي انبثاق من حلقات مترابطة بالعهود القدمية واحلديثة ،ورغم
أن املواطن يسترسل يف تقدمي التنازالت والتغاضي عن حقوقه املسلوبة لتحقيق املصاحل
الوطنية املشتركة إال أنه ال يلقى إال التجاوز واالنتهاك لعضويته الوطنية.
وأحسب أن استخدام أمثال هذه املفردات الشائعة واملزايدة عليها قد يفضي إىل
إحياءات انفصالية وإقصائية لتفكيك روابط وحدة األمة وزعزعة حلمتها وهويتها ،وحينما
نبحث عن اجلامع املشترك يف طيات اخلطاب القرآين فإن اإلشارة الواضحة والصرحية
تشري إىل التأكيد والتعزيز لرابطة األمة وتوحيد عضويتها وإن تعددت األعراق واملذاهب،
فاألقطار اإلسالمية كافة وطن واحد جلميع املسلمني على الصعيد السياسي واإلمياين،
تتحمل كافة خنبه وشرائحه قسطًا من التكليف يف حراك اإلصالح والتغيري ،انطالقًا من
اللفظ الصريح يف اآليات املحكمة اليت عززت جسور الرابطة حتت مظلة مبادئ الرسالة،
ون}(((.
ُم ُت ْر َح ُم َ
قال تعاىل{ :إَِّن َما ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ُم َو َّاتقُوا اللهََّ َل َعلَّك ْ
ُون إ ِْخ َوٌة َفَأ ْصلِ ُحوا َب ْي َن أَ َخ َو ْيك ْ
وهكذا حني يرد التأكيد على العضوية اإلصالحية فإن اخلطاب القرآين يكشف عن
مالمح الصالحية اليت ختتص بالنسيج اإلمياين بكافة مكوناته وما يستوجب عليه من
((( سورة احلجرات ،آية.10 :
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مباشرة دائمة على اإلصالح والتصحيح يف أي جزء من أجزائه ،وهو ما أضحى مغيبًا عن
َات
التجسيد بذريعة مأسسة النظم ومعطيات احلاضر ،يقول تعاىلَ {:وا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ُون َوا ْل ُم ْؤ ِمن ُ
ون ِبا ْل َم ْع ُر ِ
الزكَا َة
ون َّ
الص َال َة َوُي ْؤُت َ
وف َوَي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َوُي ِقي ُم َ
َب ْع ُض ُه ْم أَ ْوِل َياء َب ْع ٍض َي ْأ ُم ُر َ
ون َّ
ون اهللَ َو َر ُسوَل ُه أُ ْولَـِئ َك َس َي ْر َح ُم ُه ُم اللُهّ إ َِّن اهللَ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم}(((.
َوُي ِطي ُع َ
ورغم وضوح هذه احلقيقة وأصالتها يف منظومة املعارف والرؤى املسلمة ،إال أن
قوى اهليمنة االستكبارية استطاعت من خالل أدواهتا ووسائلها تفكيك هذه اللحمة وتقطيع
أوصاهلا لتغييب قدراهتا وإشغاهلا عن معاجلة مهومها وقضاياها املصريية.
زعزعة رابطة املواطنة:

رغم أن هناك الكثري من العقالء وأصحاب األقالم املتنورة ممن يتصدى للشحن
الطائفي الذي تتصاعد وتريته بني فينة وأخرى يف الوطن العريب واإلسالمي إلعادة اللحمة
والعالقة الوطيدة بني األطياف املتنوعة اليت ال خيلو منها قطر من أقطار منطقتنا املحمومة
بزنعة هواجس االختالف الطائفي ،إال أن طوابري إشعال حرائق الزناع واالحتراب ال
يطيب هلا حبال من األحوال التخلي عن التعبئة والتحريض الطائفي ،ورغم أن هؤالء
حتكمهم عقدهم وأمراضهم النفسية اليت يستصعب اخلالص منها ،إال أن هناك من
يقف خلف املتاريس من املتنفذين واملتالعبني بسلطة القرار السياسي لدعم وتأييد الفئات
املشبوهة وإفساح الطريق هلا لتحقق مشاريعها وأهدافها حلشد أكرب قدر ممكن من عناصر
التحريض الطائفي.
ولقد اتضح من خالل ما منيت به أوطاننا العربية واإلسالمية وما تكبدته من خسائر
ونكبات جسيمة طوال العهود التارخيية أن تلك التيارات املتشنجة كانت وال زالت الالعب
األساسي يف زعزعة األمن واالستقرار يف كل مكان ،وحنن اليوم أحوج ما يكون إىل
التضامن والتعاضد لوقف هذا املسلسل من قبل كافة النخب والشرائح االجتماعية ،واإلسهام
يف نشر أكرب قدر ممكن من ثقافة التعايش والتقارب لتأسيس املصاحل املشتركة وحتقيق
عدالة اجتماعية وسياسية حاضنة لكافة األطياف املتنوعة.
مث إنه ليس لنا خيار للتعايش بأمن واستقرار مبا متليه الضرورة للطبيعة الدميغرافية
إال بنبذ تلك األطر وعدم االنسجام مع مقاصدها وأهدافها التحريضية ،وال خيفى ما وقع
على املجتمعات من كوارث فادحة فض ًال عن املآزق احلرجة اليت تورطت هبا نتيجة اهلرولة
لتلبية املفاهيم املتشنجة ،ومن املصائب الكارثية اليت أبتلي هبا واقعنا ما يتجلى من مواقف
مغرضة استجابة من بعض النخب املثقفة للقرع على إسفني التشنج الطائفي والتعاطي معه
((( سورة التوبة ،آية.71 :
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بكل ما لديها من استعداد إعالمي وثقايف ،وهي جناية عظيمة يسجلها التاريخ على هؤالء
الذين يرتكبون هذه اجلرائم حبق أوطاهنم ومواطنيهم ،وال سيما إذا كان الدين هو الوقود
الذي يستخدم إلذكاء بؤر الفرقة واالختالف بني املكونات االجتماعية املتعددة.
وال ريب أن املجريات واألحداث التارخيية إضافة إىل األوضاع الراهنة اليت تواكبها
أقطار األمة تترك الفرصة متاحة لتلك التيارات املتعصبة لتمارس أدوارها البغيضة يف
تعطيل مشاريع التقريب والتعايش بني أبناء األمة ،فربغم أن الكثري من تلك األحداث
حتكمها ظروف سياسية قهرية ،إال أن تلك الفئات التحريضية اعتادت على يل عنق
احلقيقة مبزاعم واهية ال صلة هلا بتلك األحداث للتملص واهلروب من الرهانات احلرجة
اليت يعايشها الواقع ،وال ريب أن تلك املمارسات ال تكتفي بشرخ قاعدة املواطنة وإمنا هتيئ
الواقع لالحتراب واالنقسام اجتماعيًا وسياسيًا.
ولقد استطاعت الظروف الراهنة اليت تعايشها املكونات االجتماعية يف العديد من
األمصار فيما جيري من أحداث وجمريات أن تعرب عن مالمح الواقع وتكشف بكل وضوح
عن زيف وخداع الثقافات املغشوشة املحمومة بالزنعة العصبية ،اليت ال تنطلق إال من بعد
أحادي وفئوي ،وال تطالب إال مبا يصطف مبقاصدها وأفكارها ،وال ريب أن مسة الطائفية
جتلت يف عصرنا احلاضر بأوضح صورها وأظهرت مدى االصطفاف لشرخ قاعدة املواطنة،
ولن تستطيع األقنعة ولو كانت من الفوالذ واحلديد أن تستر الزيف والتدليس الذي أوصلها
إىل هذا املنحدر.
أضرار التخلف على املواطنة:

املكونات االجتماعية اليت تتعاقد على برامج وخطط تنموية واضحة تقتنص كل فرصة
مثينة ورؤية واعدة لالستفادة واالستزادة من مثارها يف سبيل تقدمها وازدهارها ،وحتقيق
أهدافها ومقاصدها ،ومطلب املواطنة املشتركة يشكل عنصر أساس يف هنضة كل مكون
اجتماعي ،ذلك أن فئات املجتمع وعناصره مبثابة حلمة متعاضدة والتفكيك بني تشكيالته
وفصائله ليس هتديدًا لنموه وازدهاره فحسب ،وإمنا يشكل خطورة على املكون بأكمله،
ويفقده ج ّل امتيازاته وخصائصه ،ومنذ القدم كانت األساليب اليت توقف مسرية النهضات
احلضارية املتقدمة بعلومها ومعارفها هو الفصل والتمييز بني فصائله وفئاته على أسس
عرقية وطبقية ومذهبية
ومثة حقيقة ال ينبغي جتاهلها بأي حال من األحوال أال وهي :إن املجتمعات املتقدمة
تتعامل مع مكونات املواطنة مبستوى أعمق من املجتمعات املتخلفة ،فاملواطنة يف فكر وثقافة
املجتمعات املتقدمة حقوق وواجبات مشتركة تتطلب املسامهة النوعية لتحقيق أكرب قدر
من اإلجنازات واملكاسب اليت تصب يف قوالب التقدم واالزدهار ملكوناهتا االجتماعية ،أما
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املجتمعات املتخلفة فإهنا كانت وال زالت حبيسة الزنعات العرقية والقبلية واملذهبية وال
تفقه املواطنة إال من خالل هذه األطر الضيقة ،الذي ال تستجيب فيه إال ملا يعزز لبؤر
التشنج والتعصب املذهيب ،لذا فإهنا ال تستطيع أن حتقق إجنازات ومكاسب ملموسة على
هذا الصعيد ،بل رمبا كانت مبثابة حجر عثرة إلعاقة وإفشال كل حراك ونشاط تنموي
استجابة لتلك الزنعات املتراكمة ،وهو الواقع السائد عند املجتمعات املتخلفة ،وال ريب أهنا
من األزمات الشائكة اليت تضر باملصاحل الوطنية املشتركة لكل مكون ديين واجتماعي.
جتاوز املنعطفات احلرجة:

لسنا ندعي بأي حال من األحوال أن حقوق املواطنة املشتركة ختتلف عن غريها من
القضايا واألزمات الشائكة اليت تسيطر على أجوائها حجب من الرواسب والتبعات املتراكمة
اليت قد تشل وتعيق حراك ومنو دورها الفاعل يف تنمية الواقع وانتشاله من شرنقة التخلف
والضياع ،فليس من ريب بأن هناك الكثري من الصعوبات والعراقيل اليت تعترض هذا
الطريق ،وال يقتصر األمر على حميط دون آخر ،بل هو داء عضال مستشري يف كافة
األقطار العاملية ،ولقد كانت الدول املتقدمة واملتحدثة بلغة احلضارة والتقدم منذ قرون
قريبة مأسورة بالثقافات واألفكار اليت تصنف جمتمعاهتا إىل طبقات وألوان خمتلفة ،وكان
الرفض والتجاسر على تلك القوانني والنظم السائدة آنذاك مبثابة خماطر حقيقية تكلفتها
الكثري من التضحيات اجلسيمة ،ولقد واجهت تلك املجتمعات خماضات متعسرة وحمن
مريرة للخالص من ربقة التوجه العنصري وهيمنة نظمه املستبدة على الواقع ،فبعد ذلك
التاريخ املأساوي الذي عاصره الغرب احنلت بعض تلك العقد واألمراض بصياغة قوانني
ونظم تؤسس ملنطلقات احلقوق املشتركة بني املواطنني ،مع اختالف أعراقهم وألواهنم.
فتلك التجارب املريرة والتاريخ القاسي الذي واكبته جمتمعات الغرب أضحى املشهد
املتحرك لترمجة الثقافات واألفكار والبناء عليها عند الكثري من املفكرين واملصلحني يف
ج ّل األقطار العاملية ،وقلما جتد من ال يشري إىل تلك الظروف واملوضوعات الكارثية ولو
بطرف خفي لالستعانة بأدواهتا على إيضاح التصورات والرؤى اليت جتنب الواقع وحتفظه
من تلك املزالق احلرجة اليت قد ال يدرك مدى حصيلة خسائرها وأضرارها البليغة على
املصاحل الوطنية واإلنسانية.
ويف هذا الصدد ومع القبول بالصعوبات والعراقيل اليت حتيط بواقع املواطنة وتعيق
حراكه ونشاطه عن االنسجام والتعاطي ضمن أطر وقضايا مشتركة ،وما يواكب العملية من
عقد وظواهر مرضية متأزمة ،إال أنه ال ينبغي أن جنتر ونستنسخ املشاهد والصور املأساوية
اليت حلت على األخرين فخلفت لتلك املجتمعات تركة ثقيلة من الصراعات الدامية والكوارث
اهلائلة اليت يندى هلا حبني اإلنسانية مجعاء ،لنقوم بعد ذلك بعقد الصفقات لتداول األمر
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ومعاجلته للخروج حبلول متوافقة ومنسجمة حتقق للجميع حقوقهم وكرامتهم باختالف
أعراقهم ومذاهبهم ،وإمنا ينبغي املبادرة املسؤولة لتجاوز املنعطفات احلرجة للوصول إىل
أسس راسخة لتحقيق أكرب قدر من التقدم والنجاح يف سبيل املصاحل الوطنية املشتركة اليت
جتنبنا حالة التصنيف والتمييز الذي ال يستد إال على دواعي طائفية مأزومة.
وبعيدًا عن استدعاء املشاهد والصور اخلالقة للمجتمعات املتقدمة وما تنتج من وسائل
وأدوات لتحقيق أكرب قدر ممكن من املكاسب واإلجنازات على كافة الصعد واملجاالت
امليدانية ،فإنه من املستحسن لألطياف جبميع تنوعاهتا جتاوز تلك البؤر واملزالق احلرجة
اليت لن جتلب للمكونات االجتماعية إال مزيدًا من التراجع والتقهقر واغراق واقعها باألزمات
واملشاكل اليت ال قدرة هلا وال طاقة على حتمل أعبائها ،وال غرو أن مسؤولية النخب
واملثقفني ليست إذكاء وتأجيج حالة االختالف ،وإمنا السعي احلثيث إلنتاج الرؤى والبصائر
للحد من مسلسل اخلسائر واالنتكاسات اليت متىن هبا املكونات باختالف أعراقها ومذاهبها،
وهو مقتضى األمانة والزناهة جبميع املنطلقات واملرجعيات ،سواء الفكرية أو الشرعية.
إننا اليوم ويف ظل ما نواكب من أحداث وجمريات ساخنة قد تأخذ الواقع إىل جمهول
قامت ال حتمد عقباه حباجة ماسة إلبرام عقود توافقية حتقق للجميع املشاركة بعدالة ودون
إجحاف لطيف من األطياف ،ويكون األساس على مبدأ الكفاءة والتفوق واإلجناز ال العرقية
والقبلية واملذهبية ،وال سبيل لوقف التدهور والتداعي إال بثقافة التسامح والتعايش املشترك،
ووقف مجيع احلمالت التحريضية بكافة أساليبها وممارساهتا للتهدئة من االحتقان والتشنج
املستشري والسائد على سطح الواقع ،وإلزالة العوائق الشائكة من رابطة املواطنة وجتسيد
تصوراهتا فإن مجيع املكونات مطالبة بتقدمي إسهامات ملموسة مساعدة على التوافق
واالنسجام.
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حوار مع مساحة املرجع الديين السيد حممد تقي املدرسي
القسم الثاين

املشاركون:

 Yالشيخ عبدالغين عباس
 Yالش���يخ زكري���ا داوود
 Yالسيد حممود املوسوي
 Yالش���يخ حبيب اجلمري
 Yالش���يخ محزة الالمي
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تقدمي

يروق للبعض اعتبار البنية احلالية ملناهج االستنباط يف أصول الفقه اإلمامي على أهنا
نتاج مدرسة العالمة الوحيد البهبهاين؛ تلك املدرسة اليت كانت نتيجة ملا يقارب القرنني من
احلوار الساخن بني األصولية واألخبارية ،واليت كانت حمصلتها على يد البهبهاين تفعيل
االجتهاد على أساس ثالثية :العلم والظن والشك ،مع إعادة االعتبار لقدرة العقل على فهم
النصوص ،وتأسيس األصول العملية ،إضافة إىل ترتيب مصادر االستنباط مبتدئة من
القرآن الكرمي .وتتضح مالمح هذه املدرسة بصورة جلية يف «فرائد» الشيخ األنصاري
على املستوى األصويل ،و«جواهر» العالمة النجفي على املستوى الفقهي .وعلى الرغم من
التوسع يف املباحث األصولية والفقهيه خالل القرنني السابقني؛ منذ عصر الشيخ األنصاري
وإىل اليوم ،وخصوصًا يف القرن األخري على يد مدرسة النجف األشرف ،إلاَّ أن اإلطار
العام هلذه البحوث التوسعية ظل يدور يف املحاور العامة ملدرسة العالمة البهبهاين.
لكن املتغريات اليت واجهها الفقه الشيعي مطلع القرن العشرين أبان الثورة الدستورية
يف إيران ،ومن ّ
مث يف سبعينياته مع قيام أول دولة حديثة تستند إىل الفقه الشيعي يف
إدارهتا ،هذه املتغريات أوصلت مرتكزات مدرسة البهبهاين إىل طريق مسدود أو بعبارة
أصوليا
أخرى ،وجدت مدرسة البهبهاين نفسها أهنا قد استنفدت مرتكزاهتا األساسية
ًّ
وفقهيا أمام هذه التحوالت العميقة؛ فلم تع ّد األصول العملية حلاًّ حلاالت فقدان النص ،كما
ًّ
مل تع ّد النصوص اجلزئية قادرة على معاجلة املتغريات من غري وصلها بأصوهلا املقاصدية
وغاياهتا األساسية .هذا؛ ناهيك عن ضرورات تطوير آلية فهم النصوص الدينية يف مباحث
األلفاظ.
وقد التفت أكثر من فقيه ومفكر إمامي لعمق هذا التحدي ومستواه ،وبدأت دعوات
وفعليا طرحت العديد
عديدة لتطوير مناهج االجتهاد مبا يتناسب وواقع املتغريات اليومًّ ،
من املحاوالت؛ بعضها كان ال يزال حياول التطوير من خالل مرتكزات مدرسة البهبهاين
نفسها ،وآخرون حاولوا البحث عن مرتكزات كالمية ومعرفية جديدة ملناهج استنباط
تتناسب مع التطور الكالمي واملعريف الذي حصل يف الفكر اإلمامي.
مساحة املرجع املد ّرسي ومنذ ثالثة عقود وهو يبذل جهودًا مركّزة ملشروع تطوير
عملية االستنباط الفقهي ،وقد كانت بدايتها بسلسلة دروس ألقيت على طلبة حوزة اإلمام
القائم  Uالعلمية عام 1980م دارت حول «التم ّدن اإلسالمي» ،تناول فيها األسس
الكالمية ،واخللفيات املعرفية إلمكانيات التطوير األصويل وآفاقه ،مث تال ذلك ما عرف
الحقًا مبوسوعة «التشريع اإلسالمي؛ مناهجه ومقاصده» ،حيث بدأ مساحته بإعادة النظر
يف األدوات التقليدية لعملية االستنباط (مدرسة البهبهاين) يف حماولة إلعادة ترتيب بنيتها
الداخلية ،وحتديد موضع كل أداة أصولية ،باإلضافة إىل إعادة النظر يف بعض حدود حجّية
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بعض تلك األدوات .إلاَّ إن املسألة مل تقتصر عند هذا احل ّد ،بل راح مساحة السيد املرجع
إىل مسعى دمج اجلدل األصويل اإلسالمي اإلمامي بعموم اجلدل اإلنساين املعاصر يف قضايا
وألي نظام
ألي حتول حضاريّ ،
فلسفة األخالق والقانون ،اللتني تع ّدان «البنية التحتية» ّ
اجتماعي؛ فعلى أساس فلسفة األخالق ُتح ّدد سياسات الدولة ،ومن خالل فلسفة القانون
تقنن مسارات القيم األخالقية على أرض الواقع.
وهنا توصل مساحة املرجع املدرسي إىل ما أمساه بـ«املذهب القيمي يف التشريع»،
وهو الذي يبين عملية االستنباط الفقهي على أساس قيم الشريعة؛ إلاَّ أن هذه القيم ليست
كمقاصد الشاطيب وآلياته ،بل هي هرمية جديدة ملنظومة القيم اإلسالمي اليت متثل خلفية
املشرع .ويف الوقت نفسه؛ فإهنا ليست جمرد قيم نظرية بل قيم تتصل بواقع املجتمع
الفقيه ِّ
وحتوالته ،وهنا فإن مساحة السيد املرجع أدخل حبث «فقه الواقع» أو «فقه األولويات»
ضمن مباحث علم األصول ،ليس بصورته التقليدية كما يف مباحث األهم واملهم ،والتزاحم،
بل ضمن رؤية علمية اجتماعية عميقة يف فقه األولويات .بعبارة :فإن املرجع املد ّرسي
حياول يف مشروعه «التشريع اإلسالمي» اخلروج بأسس أصولية جديدة لعملية االستنباط
تتجاوز انسدادات «مدرسة البهبهاين» ،ويف الوقت نفسه تستمد أصوهلا وبنيتها األساسية
من الكتاب والسنة والعقل.
واحلوار الذي بني أيدينا مع مساحة السيد املرجع املدرسي -دام ظله -ميثل حماولة
الستجالء بعض معامل هذه املدرسة األصولية اجلديدة قام هبا مجلة من فضالء احلوزة
موسع حول هذه املسرية؛ مبتدئة هبموم التطوير األصويل وعقباته،
العلمية يف حوار ّ
ومنعطفة بعد ذلك حنو بعض تفاصيل «معامل املذهب القيمي يف التشريع»؛ كعالقة القيم
بعضها ببعض ،وتراتبها فيما بينها ،وآلية حتديد ا َأل ْوىل فيها على أرض الواقع ،ومل خي ُل
احلوار من التطرق لواقع املؤسسة الدينية ،وموقع الفقيه وخنب اخلرباء يف جتسيد القيم
على أرض الواقع.
هذا كله يف القسم األول من احلوار؛ أما القسم الثاين فسيتناول احلديث عن املصادر
األساسية يف عملية االستنباط ،ورؤية املرجع املد ّرسي فيها ،ابتدا ًء بالقرآن الكرمي؛ وبنية
القيم فيه ،وموقعه احلساس يف االستنباط الفقهي ،مث مرورًا على السنة املط ّهرة؛ واحلديث
عن أقسامها وأبعاد حجيتها ،وكيفية التفريق بني األصول منها عن الفروع ،وأخريًا عن
العقل وعالقته بالدين ،ودوره يف عملية االستنباط.
شارك يف احلوار ٌّ
كل من:
 الشيخ عبدالغين عباس:عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي ،استاذ الدراسات العليا يف احلوزة العلمية ،املشرف
عام مؤسسة القرآن نور بالقطيف ،نشر له العديد من البحوث والدراسات اإلسالمية
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والفكرية ،من أعماله املنشورة :فقه الشريعة واحلياة ..تأمالت يف النص والواقع.
 الشيخ زكريا داوود:عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي ،عضو اهليئة االستشارية يف جملة البصائر
الدراساتية ،نشر له يف عدة جمالت وصحف العديد من البحوث والدراسات الفكرية ،من
أعماله املنشورة :تأمالت يف احلديث عند السنة والشيعة.
 السيد حممود املوسوي:عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي ،مدير ممثلية املرجع املدرسي يف البحرين ،عضو
هيئة التحرير يف جملة البصائر ،نشر له العديد من البحوث والدراسات الفكرية ،من أعماله
املنشورة :العوملة واملجتمع ..التحديات اجلديدة وبرنامج املهام.
 الشيخ حبيب اجلمري:عامل دين ،كاتب ،أديب وشاعر ،مدير عام مجعية النبأ اإلسالمية ،نشر له العديد
من األحباث واملقاالت يف املجالت والصحف اليومية البحرينية ،له ديوان مطبوع بعنوان:
الرحيل إىل كربالء.
 الشيخ محزة الالمي:عامل دين ،كاتب وباحث إسالمي ،مندوب جملة البصائر يف بغداد ،ناشط اجتماعي
ومشارك يف املنتديات الثقافية والفكرية يف العراق ،من أعماله املنشورة :خارطة الطريق
الرسايل.

أبعاد فقه الشريعة
السيد حممود املوسوي:

حبذا لو حتدثوننا عن النظرية العامة اليت تروهنا لـ«فقه الشريعة»،
مساحة السيدَّ ،
أو ما بات يعرف مبناهج االستنباط ،وخصوصًا األطروحة اجلديدة اليت تتبنوهنا يف إطار
جتديد «علم أصول الفقه»(((.

مساحة السيد املرجع:

ويسر يل أمري.
بسم اهلل الرمحن الرحيم ..ريب أشرح يل صدري ِّ
((( لسماحة السيد املد ّرسي فيما يرتبط بعلم أصول الفقه موسوعتان رئيستان تناول فيهما ما يراه نظرية
جديد ًة يف جمال علم أصو الفقه .املوسوعة األوىل :التشريع اإلسالمي؛ مناهجه ومقاصده ،واليت
متثل األجزاء الثالثة األوىل منه األطروحة األصولية ،ومتثل بقية األجزاء التطبيق الفقهي .املوسوعة
الثانية :فقه االستنباط ،اليت عاجل فيها املرجع املدرسي بتفصيل مناهج األدلة يف االستنباط الفقهي.
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الرسل مبا
هلل على عباده ُحجتان ،حجة ظاهرة وأخرى باطنة .أما الظاهرة فهي ُّ
حيملونه للبشرية من كتب ورساالت إهلية .وأما الباطنة فهي العقول اليت تصدق كلمات
الرسل .وهاتان احلجتان يف احلقيقة تنتهيان إىل حجة واحدة وإىل نور واحد ،فهما ُشعبتان
من نور اهلل سبحانه وتعاىل ،وحينما تلتقي هاتان احلجتان ببعضهما آنئ ٍذ يتمكّن اإلنسان هبما
أو -بتعبري آخر -هبا ،من فقه احلياة وفقه الشريعة .فاحلياة يفق ُهها لكي يعرف املوضوعات
واملصاديق ،والشريعة يفقهها لكي يعرف األحكام .من الطبيعي أن الرسل ذكروا اإلنسان
بالعقل وحينما استضاء عقله واستنارت نفسه وتفتحت بصريته واستطاع أن يعرف احلقائق
بأن ينظر إليها نظرة مباشرة ومن دون ُحجب يكتشفها بنفسه ومن دون وسائط ،يومئ ٍذ
صدق بالرسل .وأهم سبب لتصديق الناس بالرسل أهنم وجدوا يف كلمات الرسل ما كانوا
َّ
جيدونه يف ضمائرهم ويف عقوهلم وفيما وهبه اهلل تعاىل هلم من نور العقل ونور البصرية
مواد تنري
والسنة َّ
ونور الفطرة .لذلك فإن العودة إىل املنهج اإلهلي الذي جيعل من الكتاب ُّ
عقولنا وتستثريها لتخرجها من حتت ركام ُحجب األساطري والتقاليد والثقافات الشركية
املنتشرة يف املجتمع واخلرافات ووساوس الشيطان وشهوات النفس ومصاحل اإلنسان ،استطعنا
أن نستخرج هذه اجلوهرة اإلهلية اليت وهبها لنا .وآنئ ٍذ نستطيع أن نصل إىل فقه الشريعة
بصورة أسهل وأيسر من جهة ،وبصورة أمثل وأفضل من جهة أخرى يعين هذا الطريق.
«إن َم ِن ا ْنَت َه َج ِب َك
هذا املنهج اإلهلي والذي تشري إليه كلمة رائعة يف املناجاة الشعبانية َّ
َل ُم ْسَتِنري»(((ّ ،أي من استطاع أن يفتح عقله وضمريه وُيجلي فطرته بالوحي فإنه يصل إىل
النور ،ويقول اهلل سبحانه يف كتابه الكرميَ { :و َمن ل ّْم َي ْج َع ِل اهللُ َل ُه نُورًا َف َما َل ُه ِمن نُورٍ}.
وهذا النور هو الذي أعطاه اهلل تعاىل للبشر من خالل عقله وفطرته وضمريه ووجدانه عرب
بعثت هبا الرساالت اإلهلية .فالنور كان موجودًا يف عمق اإلنسان إلاَّ
النصوص اإلهلية اليت ْ
أنه حمجوب حتت ركام األساطري والتقاليد واألفكار البالية ،لكنه وبفضل استثارة االنبياء
 Dيستفيق .ويف ذلك يقول أمري املؤمنني اإلمام علي بن أيب طالب  ،Fيف أحد وجوه
وه ْم َمن ِ
ْس َّي ِن ْع َمِت ِه َوَي ْحَت ُّجوا
وه ْم ِميث َ
َاق ِف ْط َرِت ِه َو ُيذ َِّك ُر ُ
حكمة بعثة األنبياء ِ« :Dل َي ْسَت ْأُد ُ
(((
ريوا َل ُه ْم» استخدام
ريوا َل ُه ْم َدفَاِئ َن ا ْل ُعقُول»  ،وامللفت يف التعبري « َوُيِث ُ
َعَل ْي ِه ْم ِبالَّت ْبلِي ِغ َوُيِث ُ
اإلمام  Fكلمة (هلم) وليس (عليهم) ،ألن اإلنسان حينما يستنري عقله ،فإن ضمريه
يستيقظ ،وخيرج من حالة الغفلة ،وآنئ ٍذ يكون األمر يف منفعته وليس يف ضرره .هذا املنهج؛
منهج استثارة العقل بنور الوحي الذي نعتربه اإلطار املعريف النظري العام لإلنسان لو أنه ُطّبق
يف «فقه الشريعة» سواء على املستوى الفردي أم اجلمعي ،يف املعاهد الدينية واحلوزات العلمية
أم يف اجلامعات األكادميية ،فإن الطريق إىل فقه احلياة وفقه الشريعة يكون طريقًا مفتوحًا.
((( إقبال األعمال ،ج ،٢ص.٦٨٧
((( حبار األنوار ،ج ،١١ص.٦٠
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ك ُم الشريعة ومقاصدها؛ فقه املنهج.
ِح َ
الشيخ عبد الغين عباس:

نشكركم سيدنا على هذا التأسيس النظري لدور العقل ،ولكن مساحة السيد الوالد،
رمبا ميكن أن يقال :إن التأسيس للعقل ضمن هذه الزاوية أال وهي زاوية العقيدة ،رمبا
يكون متفقًا عليها ،ولكن السؤال إذا جئنا إىل ساحة الفقه والشريعة :كيف ميكن لنا أن
نع ّمق دور العقل يف فقه الشريعة ،ال سيما مع مالحظة أساسية ،وهي أن املناهج الفقهية
خمتلفة ،إذ إهنا خالل الفترة املاضية من الزمن مرت بالعديد من التحوالت ،فرمبا يف فترة
من الفترات كنا دائمًا ما نسمع عن «فقه القواعد» مث جاءت فترة ُيتحدث فيها عن «فقه
حديث بعنوان «فقه املقاصد».وإننا دائمًا ما نالحظ أنكم
األصول العامة» مث أُردج مصطل ٌح ٌ
مساحة السيد يف كتاب «التشريع اإلسالمي» تركزون على مصطلح «احلكمة» .كيف ميكن
لنا أن نوجد العالقة املناسبة بني تعبيد دور العقل من ناحية وبني مصطلح «احلكمة» الذي
يأيت يف صميم التشريع اإلسالمي؟.
مساحة السيد املرجع:

عمليا ،أو بتعبري آخر هي املعيار الذي حيكم
احلقيقة أن احلكمة مع ً
ىن هي مادة احلكم ًّ
به اإلنسان((( ،إذا كان حكمه عد ًال فإن هذا املعيار هو احلكمة ،ويساعدنا على هذا التحليل
َم َيحكمَ ،حكم
لغويا وهو (ح ك م) َحك َ
أهنما مها سوا ًء كلمة احلكم أو احلكمة من أصل واحد ًّ
باحلكمة ،يعين مبعيار سليم.وبالنظر إىل التحليل اللغوي واستخدام القرآن الكرمي للكلمة،
ميكننا التوصل إىل تصور مفهومي عام هلا .فكلمة احلكمة جاءت يف القرآن الكرمي أكثر
من مرة حيث ربنا سبحانه وتعاىل مرة يقولُ{ :ي ّؤِتي ال ِْح ْك َم َة َمن َي َشاُء َو َمن ُي ْؤ َت ال ِْح ْك َم َة
َف َق ْد أُوِت َي َخ ْيرًا َكِثريًا َو َما َي ّذ ّك ُر إِ ّال أُ ْولُوْا األ ْل َب ِ
اب} ،ومرة يقولَ { :وَل َق ْد آَت ْينَا ُل ْق َم َان
ُر َفإِّن َما َي ْش ُك ُر ِل َنف ِ
ُر ِ
ْس ِه َو َمن َك َف َر َفإ ِّن اهللَ َغِن ّي َح ِمي ٌد} ،بعض
هلل َو َمن َي ْشك ْ
ال ِْح ْك َم َة أَ ِن ْاشك ْ
األحيان يعرب القرآن الكرمي عن احلكمة بـ«احلُكم» ،حيث إنه سبحانه وتعاىل آتى األنبياء
(حكمًا) ،ومعناه حسب ما يبدو يل ليس جمرد السيطرة السياسية وإمنا «احلكم» مبعىن
القدرة على أن حيكم بالعدل .وهذا ما جنده يف آيات كثرية .فاحلاصل؛ أن الكلمة جاءت يف
القرآن الكرمي وكذلك يف السنة الشريفة بكثرة .وأما عالقة هذه الكلمة باملصطلحات األخرى
كـ«مقاصد الشريعة» أو «القواعد الفقهية» أو «األصول العامة» أو «علل األحكام» أو ما
((( عاجل املرجع املدرسي نظريته يف حكمة الشريعة وارتباطها باملقاصد يف الباب األول من كتاب «فقه
االستنباط» ج ،1ص .103-11راجع :املدرسي ،حممد تقي ،فقه االستنباط؛ دراسة يف مبادئ علم
األصول ،دار املحجة البيضاء ،لبنان  -بريوت ،ط2013 ،1م.
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أشبه ،ففي تصوري أن هذه العالقة يفترض أن تكون باعتبار كلمة «احلكمة» األصل لتلك
الكلمات ،حبيث ترجع معاين املصطلحات املستحدثة إليها .فإذا ما وجدنا فيها بعض الظالل
دالليا يف توجيه عقلية الفقيه ،فإننا نتركها ونرجع إىل األصل ألهنا
اخلاطئة اليت تؤثر فيها ًّ
دالليا مؤص ًال.
قرآنية دينية تتضمن حق ًال ًّ
أما فيما تربط بـ«مقاصد الشريعة» كنظرية يف االستنباط ،فالقراءة التارخيية للتجربة
الفقهية اإلسالمية تشري إىل وجود اختالف بني النظريات املذهبية ،فبعضها َّادعت أن
األحكام الشرعية ال عالقة هلا مبا باملصاحل واملفاسد املرتبطة بالناس ،وبالتايل فإن األوامر
ال تتصل بغايات املصاحل ،كما أن النواهي ال َّتتصل بدرء املفاسد .يف االجتاه املقابل؛ فإن
الفقهاء الذين استناروا بنور العقل وبنور الوحي تبنوا فهمًا خمتلفًا لطبيعة الشريعة،
مؤكدين ارتباطها الوثيق باملصاحل واملفاسد .ويف جذوة اجلدل املتبادل بني االجتاهني،
استخدم دعاة نظرية املقاصد مصطلحات متناسقة مع مفردات االجتاه املقابل دون االتزام
احلريف بكلميت املصاحل واملفاسد .فالقراءة التارخيية هلذا اجلدل تؤكد أن الكلمة؛ أي مقاصد
الشريعة ،ليست حقيقة شرعية ملزمني بتبعاهتا الداللية .كذلك األمر مع املفردات اليت
وظفت يف إطار نظرية املقاصد ،كمفردة «العلة» على سبيل املثال ،فعلى الرغم من أن هذه
الكلمة جاءت يف روايات أهل البيت  ،Dبالذات منذ عهد اإلمام الرضا  Fفما بعد،
مبعىن املقصد أو هدف التشريع ،لكنها يف تاريخ سبق مل تكن حتمل مثل هذه الداللة .فال
بأس من استخدام هذه الكلمة أو غريها ،إمنا الكلمة احلقيقية عندنا هي «احلكمة» ،وكذلك
األمر يف سائر املفردات اليت أشرمت إليها.
أما فيما يرتبط مبا تفضلتم به من أن الفقه قد م ّر مبراحل ،فالواقع أن الفقه منهج
حي ،والسبب يف ذلك أنه متصل باحلياة ،وألن حياة األمة كانت تتعرض بني الفنية واألخرى
ّ
ملوجات ثقافية ،كما تتعرض ملوجات عسكرية أو سياسية ،فإهنا كانت تستدعي من سدنة
الفقه وأولياء الشريعة أن يتصدوا هلذه املوجات ،ويف خضم املواجهة رمبا كانوا يستعريون
مفردات اخلطاب املضاد من أجل مواجهة تلك املوجات ،لكن دون أن يتركوا أصوهلم
والسنة الشريفة وكلمات الفقهاء السابقني األقدمني الذين
احلقيقية املتمثلة يف القرآن الكرمي ُّ
كانوا هم أقرب إىل روح الشريعة وإىل عصر األئمة  ،Dوعصر الرسول  ،Cحيث
استقوا األفكار والثقافات والفقه مباشرة من األئمة .D
الشيخ عبد الغين عباس:

مساحة السيد أيضًا ال شك بأن حبوث اخلارج كانت تعبريًا عن النظر النقدي جتاه
املدارس املختلفة فيما يتصل أيضًا بآلية العالقة بني العقل وبني احلكمة .لكن نتساءل :أال
ميكن أن نتأمل أيضًا قلي ًال يف مثل هذه املسألة؟ أال ميكن أن يكون بسبب نشوء املدارس
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على مر الزمن يرجع رمبا إىل حقيقة صناعة قوالب وقواعد معينة باتت معيارًا حتاكم
على أساسها األفكار أو األحكام أو الرؤى؟ والسؤال أيضًا :كيف ميكن لنا أن نصل إىل
حد من االطمئنان حبيث ميكن أن نوجد العالقة بني العقل من جهة و«احلكمة» من جهة
أخرى؟ هل هو ضمن ما تفضلتم به يف مقدمتكم بأن العقل إذا استثري وصل اىل ذلك
النور؟
مساحة السيد املرجع:

يبدو يل أن تعليقكم ينشعب إىل شقني؛ الشق األول عن عالقة مواجهة الفقهاء
للتيارات الفكرية وتأثرهم بقوالبها .والشق الثاين :كيف نطمئن إىل عودة صحيحة إىل
مصادر الشريعة اإلسالمية احلقيقية؟
هنا أضرب لكم مث ًال استوضح مبا أثرمتوه فی الشق األول من تعليقکم .كلمة
«القانون» قبل عدة قرون رمبا ال جند هلا استخدامًا باملفهوم الذي نستعمله اليوم ،وبالتايل
ليس من املستبعد أن يستخدم أحدنا مفردة «القوانني اإلسالمية» بد ًال من «األحكام
اإلسالمية» .إلاَّ أن اإلشكالية تكون حينما يتم إسقاط الظالل الداللية واملفهومية لكلمة
«القوانني» على موضوعات الفكر اإلسالمي ،حبيث يتسرب من استعارتنا ملفردة من ثقافة
منهجيا عن توظيفها يف املجال اإلسالمي .ويف مثل هذه احلالة ،فإن
أخرى ظال ٌل تؤثر
ًّ
األنسب؛ وهذا ما تقوم به األمم األصيلة ،استبدال املفردة الوافدة باملفردة األصيلة حتقيقًا
لشروط األصالة والتقريب املنهجي لثقافتنا.
والواقع أن هذه املعاجلة تستند إىل حمورية القرآن الكرمي يف عمق وعي الفقيه من
جهة ،وعمق الوعي اجلمعي للمسلمني ،حبيث تشكل القراءة الدائمة للقرآن الكرمي القاعدة
الصلبة ألي اختراقات ممكنة من قبل الثقافات األخرى.
أما بالنسبة اىل املوضوع الثاين؛ وهو كيف نستطيع أن نطمئن إىل أن هذا العقل الذي
استنار بالوحي استطاع أن يفهم احلقيقة أم ال؟
حبث حباجة إىل نوع من اإلسهاب.
يبدو يل أن هذا ٌ
عمومًا العقل حينما حيكم فإن من ضروراته أنه يثق بنفسه ،فإذا قلنا وإلاَّ وقع يف
تناقض ذايت ،وإذا فقدنا ثقة العقل بنفسه فليس هناك شيء آخر يستطيع أن يعتمد عليه
اإلنسان ،إذ إن كل شيء يف احلياة ينتهي إىل العقل .يف املقابل فإن كتاب اهلل نثق به ونعتمد
عليه ونطمئن إليه ونؤمن به إميانًا صادقًا ،ولكن السؤال :كيف آمنا به؟ بعقولنا ،فالعقل
كتاب من اهلل سبحانه وتعاىل فال ميكن إذن أن يشك العقل بنفسه.
هو الذي حكم بأن هذا ٌ
وهذا يرتبط مبسألة عامة حول كيفية وصول العقل إىل حقائق احلكمة .الواقع أن
العقل ذلك النور الذي أعطاه اهلل تعاىل لإلنسان يتدرج ضمن ثالث مراحل لوعي احلكمة،
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تبدأ أوهلا مبعرفة نفسه ،وثانيًا مبعرفة ربه سبحانه ،وثالثًا تنعكس يف معرفة احلياة ،مبا
توفر يف احلصيلة النهائية معرفة السنن الكونية اليت يسري عليها نظام اخلليقة .وذلك عرب
التفكر يف آيات اهلل سبحانه من الشمس والقمر والنجوم واجلبال والبحار والغابات والبشر
واألحياء وكل ما حييط بنا .وبوعي هذه السنن تتجلى لدى العقل أمساء اهلل احلسىن؛ إذ
يعي العقل أنه سبحانه حكيم ،قدير ،ف ّعال ملا يريد ،عدلٌ ،يأمر بالعدل ،حق .وعندما يعود
العقل للتدبر يف آيات الذكر احلكيم ،فإنه ال يأيت خايل الوفاض بل مشحون هبذه النظرية
مما حي ّول هذا الفهم اىل فقه ،أي
الكلية لنفسه وللرب وللسنن الكربى واألمساء احلسىن َّ
إحاطة بالشيء من مجيع جوانبه.
فالعقل من خالل نظره يف آفاقه واستذكاره واستحضاره للحقائق اليت َّبينها الشرع
والقرآن الكرمي والدعاة اىل اهلل ،النيب  ،Cوأهل بيته  ،Dوالعلماء الصادقون الربانيون؛
من خالل كل ذلك يستحضر ويستذكر حقائق الكون ومن مث نفسه ،وحياول أن يكتشف
نفسه بنفسه يرى أيضًا آيات اهلل ألنه هو أيضًا خملوق هلل سبحانه وتعاىل ،ويستطيع من
بسننه ألن كل اسم من أمساء
خالل نفسه أن يعرف ربه ،يعرف ربه بأمسائه ،يعرف ربه ُ
بسنة من سننه ،حينما نقول -مثال :-اهلل عادلٌ ،عد ٌل ال جيور؛ معىن ذلك أن
اهلل يتصل ُ
هنالك ُسنة إهلية امسها ُسنَّة العدالة ،حينما نقول :إن ربنا سبحانه وتعاىل حكي ٌم فمعىن
السنن اإلهلية تتصل بأمساء
ذلك أن هنالك سنة أن كل شيء ال بد أن يكون يف إطار احلكمةُّ ،
اهلل ،هذه السنن هي احلكم.
لنضرب مث ًال على ذلك ،إن من األمساء احلسىن هلل سبحانه أنه عد ٌل ال جيور ،وإنه
قائ ٌم بالقسط ،هذا االسم ينتهي اىل ُسنة إهلية ،وهي ُسنة العدالةّ ،أي إنه سبحانه وتعاىل
خلق السماوات واألرض باحلقّ .أي بالعدل ،هذه السنة تتجلى حبكمة إهلية وهي ضرورة
تطبيق العدالة ،وُيذكِّرنا ربنا سبحانه وتعاىل تار ًة هبذه السنة وهبذه احلكمة وهبذا االسم يف
ِ
بالقسط ،وتار ًة ينفرد الذكر احلكيم بتذكَّرينا بسنة
كتابه ،وتارة أخرى يذكَّرنا بامسه قائمًا
فقط .وأخرى يذكِّرنا باحلكمة مباشر ًة فيقول:
ني ِ
َان ق َْو ٍم َعلَى
ُم َشن ُ
{َيا أَّي َها اّل ِذ َ
ين آ َمنُوْا كُونُوْا َق ّوا ِم َ
هلل ُش َه َدا َء ِبا ْل ِق ْس ِط َو َال َي ْج ِر َم ّنك ْ
ون}.
ري ِب َما َت ْع َملُ َ
أَ ّال َت ْع ِدلُوْا ْاع ِدلُوْا ُه َو أَ ْق َر ُب ِللّت ْق َو َى َواّتقُوْا اهللَ إ ِّن اهللَ َخِب ٌ
إذن هذه املنظومة املتكاملة يف معرفة اهلل تعاىل وآياته وأمسائه وسنته حينما تكتمل
حيصل عند اإلنسان نوع من الطمأنينة والثقة .بالطبع؛ فإن مثل هذا الوعي ال حيصل من
الوهلة األوىل ،وال بني عشية وضحاها ،بل حيتاج إىل أن يفتح اإلنسان بصريته إىل آيات اهلل،
وأمسائه ويدعوه هبا ليكمل عقلهّ ،أي اإلنسان حباجة إىل هنضة داخلية أو انتفاضة على الذات،
وثورة على النفس مبخالفة اهلوى وتوجهها إىل احلقيقة .فإذا ما اجتهد اإلنسان يف ذلك ،فإنه
حيصل على الثقة اليت يستطيع من خالهلا الوصول اىل ُعمق احلقيقة ،أو حسب تعبري اإلمام
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«غ ْو ِر ا ْل ِعْلم»(((ّ ،أي ليس جمرد العلم الظاهر وإمنا يغور يف العمق حىت يصل إىل
علي َ :F
جدا وعرف هذه احلكمة ،حكمة العدالة مث ًال
العلم .فإذا ما جتلّت له هذه احلقيقة بصورة واضحة ًّ
أو حكمة نفي الظلم أو حكمة الصالح ونفي الفساد أو سائر احلكم املوجودة يف القرآن الكرمي
وهي كثرية ،وعرف اإلنسان ذلك فتكون عملية االستنباط ومعرفة بقية األحكام الشرعية أسهل.
الشيخ عبد الغين عباس:

مساحة السيد؛ عطفًا على هذا الكالم حتدثنا عن بعض األمثلة اليت ميكن أن نتوصل
منها إىل نتيجة بواسطة العقل من ناحية ،وبواسطة احلكمة من ناحية أخرى .أظن أنكم ذكرمت
مثا ًال حول استحباب الغُسل .والسيد اليزدي  Lيف كتاب «العروة الوثقى» ينقل عن الشيخ
املفيد قوله باستحباب الغسل مطلقًا .رمبا ترك الفقهاء ذلك لفترة طويلة من الزمن إىل أن
ين}،
ذكرمتوه مرة أخرى ،وأظن أنكم استفدمتوه من قوله تعاىلَ {:واهللُ ُي ِح ّب ا ْل ُم ّط ّه ِر َ
والسؤال :كيف ميكن لنا أن نصل إىل هذه النتيجة الفقهية من العقل من ناحية ،ومن اآلية
الشريفة من ناحية أخرى حىت نتوصل إىل استفتاءات ال أقول إهنا جديدة ولكنها رمبا تكون
خمالفة للمألوف للقوالب والقواعد اليت أُسست خالل هذه الفترة الطويلة من الزمن؟
مساحة السيد املرجع:

بدءًا أود تأكيد أن القوالب والقواعد اليت أُسست يف احلقيقة نفعتنا كثريًا ،وهي اليت
أسست لنا هذا الفقه ،وحنن إمنا نريد أن نضيف إىل هذه اجلهود ما تستحق من أجل
التطوير .وأما بالنسبة إىل املسألة الفقهية الفرعية ،فإن للعقل هنا دوره دور املتلقي،
حسن ،وأن يكون الشيء صاحلًا
ملـاذا؟ اجلواب :صحيح أن العقل حيكم بذاته بأن الصالح ٌ
أفضل من أن يكون فاسدًا .وهذه البدهية مستوعبة حىت لدى األطفال ،فإهنم يفضلون
الطعام الصاحل على الفاسد .فالصالح أفضل من الفساد ،والنظافة جزء من الصالح؛ ألن
النظافة تعين إبعاد الفساد أو إبعاد األوساخ واألقذار من الشيء .إذن؛ العقل حيكم بنفسه
بأن الطهارة شيء حسن ،لكن حنن ال نستطيع أن حنكم هبذا إلاَّ إذا اعتمدنا على أن تلقينا
قولَه سبحانه وتعاىل:
ُم ِفي ِه أََبدًا ّل َم ْس ِج ٌد أُ ّس َس َعلَى الّت ْق َو َى ِم ْن أَ ّو ِل َي ْو ٍم أَ َح ّق أَن َتقُو َم ِفي ِه ِفي ِه
{ َال َتق ْ
ين} ،أو قوله سبحانه وتعاىلَ { :وال ّر ْج َز
ِر َجا ٌل ُي ِح ّب َ
ون أَن َيَت َط ّه ُروْا َواهللُ ُي ِح ّب ا ْل ُم ّط ّه ِر َ
َاه ُج ْر} ،أو من خالل تلقي كلمات النيب  ،Cوأهل بيته األطهار « ،Dالنظافة من
فْ
(((
اإلميان» أو ما أشبه .أما كيف نستطيع أن نفهم أن التطهر هو الغُسل؟ فذلك لقوله
((( هنج البالغة .ص.٤٧٣
((( حبار األنوار ،ج ،٥٩ص.٢٩١
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سبحانه وتعاىل يف آية أخرىَ { :وإِن كُنُت ْم ُجنُبًا ف ّ
َاط ّه ُروْا} ،فإذن التطهر يعين الغسل أو
على األقل الغسل يكون أحد مصاديق قوله سبحانه تعاىل{ :ف ّ
َاط ّه ُروْا} ،وهنا أيضًا يقول
ين}.
سبحانهَ { :واهللُ ُي ِح ّب ا ْل ُم ّط ّه ِر َ
حسن بنفسه ،فمن هنا نستطيع
فحب اهلل للمتطهر دليل على أن هذا العمل هو عم ٌل ٌ
أن نقول :إن الغسل مستحب بنفسه وقد يكون واجبًا أو مستحبًا لغريه أيضًا .ولعل روايات
أخرى نستشف منها هذه احلقيقة((( .فاملحصلة؛ من الناحية الفقهية حنن ينبغي أن نصل
إىل احلكم الفقهي من أكثر من باب ،واملسألة الفرعية حينما يصل اإلنسان إليها من أكثر
من باب ،ومن أكثر من جهة ،وبتراكم أكثر من دليل يكون اطمئنان القلب إىل هذه املسألة
أكثر ،يعين إشارة ،رواية ،كالم فقيه ،إمجاع ،شهرة ،داللة آية مث ًال .فمن حيث املجموع
يصل الفقيه إىل قدر من الطمأنينة اليت تسمح له بإعطاء فتوى.
مداخلة الشيخ عبد الغين عباس:

ولكن رمبا مساحة السيد من جانب آخر يف مثال يرتبط بـ«السعي بني الصفا واملروة»
مث ًال ،بالتأمل قد نستفيد حمبوبيته الذاتية من اآلية الشريفة ،ولكن السؤال :حينما ُينظر
إىل تلك الروايات اليت حتثنا عن استحباب الطواف مؤكدة له ،بينما ال توجد عندنا رواية
على السعي ،فهل يف ظنكم أن هذا األمر ميكن أن يولد نوعًا من الزلزلة يف القناعة .هذا
مع العلم أن الفقهاء يف الروايات رمبا يعتمدون على صحيحة يف ِقبال صحاح كثرية.
مساحة السيد املرجع:

اآلية الكرمية فيما يرتبط بالسعي يقول سبحانه وتعاىل:
الص َفا َوا ْل َم ْر َو َة ِمن َش َعاِئ ِر ا ِ
هلل َف َم ْن َح ّج ا ْل َب ْي َت أَ ِو ْاعَت َم َر َف َال ُجنَا َح َعَل ْي ِه أَن
{إ ِّن ّ
َي ّط ّو َف ِب ِه َما َو َمن َت َط ّو َع َخ ْيرًا َفإ ِّن اهللَ َشا ِك ٌر َعلِي ٌم} ،فحينما يقول( :من تطوع خري).
إشارة اىل أن السعي تطوع( ،خري) يعين عمل خري ،وإنه عمل خري بذاته ،وحنن نعرف
أن اخلري مطلوب ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل يقول يف سورة احلج:
ون}
ُم ُت ْفلِ ُح َ
{َيا أَّي َها اّل ِذ َ
ُم َوا ْف َعلُوْا ال َْخ ْي َر َل َعلّك ْ
ين آ َمنُوْا ا ْر َك ُعوْا َو ْاس ُج ُدوْا َو ْاعُب ُدوْا َرّبك ْ
ري فهو يدل على االستحباب .نعم ،كما تفضلتم حنن جيب أن نبحث مبزيد من
وهذا خ ٌ
((( ميكن هنا وضع بعض الروايات اليت قد تؤيد املوضوع ..ومنها مث ًال« :حممد بن احلسن عن املفيد عن
أمحد بن حممد ،عن أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن حممد ،عن احلسني بن سعيد وحممد
بن خالد ،مجيعًا عن عبد احلميد بن عواض ،عن حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر  Fقال :الغسل
جيزي عن الوضوء ،وأي وضوء أطهر من الغسل؟!» .الوسائل بإسناده عن أمحد بن حممد ،عن
شاذان بن اخلليل ،عن يونس ،عن حيىي بن طلحة ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن سليمان قال« :مسعت
أبا عبد اهلل  Fيقول :الوضوء بعد الغسل بدعة».
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الدراسة يف روايات أهل البيت  ،Dلنجد هل هناك رواية تنفي استحباب السعي بذاته؟
أو هل هناك روايات تشري إىل أن السعي بذاته حمبوب؟ ويف ظين لو حبثنا حبثًا عميقًا
لوجدنا إما حديثًا من هنا ،أو حديثًا من هناك .وقد سبق وأن قلت :إنه من سرية الفقهاء
أهنم ال يعتمدون على إشارة يف رواية أو يف آية فقط ،وإمنا حياولون أن يؤكدوا علمهم يف
ذاك املوضوع يف أكثر من دليل وهذه السرية فيها -يف احلقيقة -املزيد من االحتياط يف
وك ِدين َ
الدين ،واحلديث الشريف يقول« :أَ ُخ َ
َاحَت ْط ِل ِديِنك»(((.
ُك ف ْ

العقل؛ دوره يف مناهج االستنباط
السيد حممود املوسوي:

مساحة السيد ،حبذا لو حتدثونا((( إمجا ًال عن العقل ماهيُته ،أدواره ،ومهامه يف
التشريع اإلسالمي .ليكون مثارًا لنا للتساؤل واملناقشة.

((( األمايل( ،املفيد) ،ص.٢٨٣
((( تناول مساحة السيد املرجع قضية العقل من أكثر من زاوية فكرية ،فقد تعرض هلا يف بعدها املعريف
اإلبستميولوجي يف إطار نظرية املعرفة بصورة رئيسية يف كتابني؛ مها :املنطق اإلسالمي أسسه
ومناهجه ،ويف كتاب :الفكر اإلسالمي مواجهة حضارية .للتفصيل راجع :املد ّرسي ،حممد تقي ،املنطق
اإلسالمي أسسه ومناهجه ،دار البيان العريب ،لبنان  -بريوت ،ط1992 ،2م.حتت عنوان :القسم
إلكترونيا
الثاين :أصول املنطق اإلسالمي  -البحث الثالث :ميزات املنطق اإلسالمي .ولقراءة الكتاب
ًّ
من على اإلنترنت:
http://almodarresi.com/books/603/index.htm

للتفصيل راجع :املد ّرسي ،حممد تقي ،الفكر اإلسالمي مواجهة حضارية ،دار املحجة البيضاء،
لبنان  -بريوت ،ط2011 ،10م ،حتت عنوان :القسم األول :العلم والفلسفة ،البحث األول :املعرفة بني
إلكترونيا من على اإلنترنت:
اإلسالم والتصورات البشرية .ولقراءة الكتاب
ًّ
http://almodarresi.com/books/691/index.htm

كما تناول املسألة يف شقها الكالمي العقدي ،حيث التساؤل عن دور العقل يف املعارف العقدية يف
ثالثة كتب ،هي :الفكر اإلسالمي ،والعرفان اإلسالمي :بني بصائر الوحي وتصورات البشر ،حبوث
يف القرآن احلكيم .للتفصيل راجع :املد ّرسي ،حممد تقي ،حبوث يف القرآن احلكيم ،دار البيان العريب،
إلكترونيا من على اإلنترنت:
لبنان  -بريوت ،ط1992 ،3م ،ص .134-99ولقراءة الكتاب
ًّ
http://almodarresi.com/books/20/index.htm

أما يف اإلطار التشريعي ،حيث التساؤل عن دور العقل يف التشريع ،بدءًا بدوره يف فهم النص،
وعالقته بالوحي ،فقد عاجلها يف كتابني :حبوث يف القرآن احلكيم ،وفيه تناول عالقته بالنص القرآين
حتديدًا ،والتشريع اإلسالمي مناهجه ومقاصده ،حيث تناول املوضوع بإسهاب ،وهو ما أشاره إليه يف
احلوار هنا .للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .إنتشارات
إلكترونيا من على
املدرسي ،طهران ـ إيران ،ط1413 ،1هـ1992 ،م .ج ،1ص .85-7ولقراءة الكتاب
ًّ
اإلنترنت:
http://almodarresi.com/books/706/index.htm
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مساحة السيد املرجع:

ِ
اإلنسان مث ُل من ميلك رصيدًا ضخمًا يف البنك ولكنه غافل عنه ،فيعيش عيشة
مثل
الفقراء بينما حياسب حساب األغنياء .كذلك مشكلة البشر ،فعلى الرغم من امتالكه موهبة
كربى هي العقل لكنه يعيش يف غفلة عنه طيلة حياته ،ويف كثري من األحيان يقع يف خماطر
كبرية ومعه نور العقل لكنه اليستفيد منه .من هنا يأيت التساؤل :إذا كان ربنا سبحانه
وتعاىل أعطى لكل إنسان عق ًال بعدما خلق العقل من نور خمزون مكنون عنده ،كما جاء
َال َل ُه :أَ ْدِب ْر َفَأ ْدَب َرَ ،ف َق َالَ :و ِع َّزِتي
يف أحاديث أهل البيت « Dفقال له :أَ ْقب ِْل َفَأ ْق َب َلُ ،ث َّم ق َ
ْت َخْلقًا أَ َح َّب إِل ََّي ِمن َ
آخذَُ ،وِب َك أُ ْع ِطيَ ،و َعَل ْي َك أُِثيب»( ..((1إىل ما
ْكِ ،ب َك ُ
َو َجلاَ ِليَ ،ما َخَلق ُ
يف آخر ما يف األحاديث حول بداية خلقه سبحانه وتعاىل للعقل ،فلماذا يغفل الناس عن
العقل؟ وما هي الوسيلة لعودة الناس إىل العقل؟
اجلواب على ذلك :أن اهلل سبحانه وتعاىل لعلمه بأن الناس قد يغفلون عن العقل وال
يستفيدون من هذه املوهبة العظمى والكربى ،ابتعث هلم أنبياَءه وواتر عليهم كتبه ،وكان من
أبرز أهداف األنبياء تذكرة الناس بالعقل .فاألنبياء جاؤوا ليقولوا لإلنسان :أيها اإلنسان،
أنت متلك عق ًال ،ومتلك إرادة ،أنت ُمكر ٌم من اهلل هبذه املوهبة ،فلماذا تعيش كسائر األحياء.
وهذه التذكرة هي يف احلقيقة اليت أنقذت البشرية من ظلمات اجلهل .املؤمنون عرب التاريخ
الذين استفادوا من رساالت اهلل تعاىل يف احلقيقة استعادوا ما كان اهلل قد وهبه هلم وهو
العقلّ ،أي أهنم تذكَّروا العقل ،واستحضروه ،وعادوا إليه ،فاستفادوا منه مث به انطلقوا يف
احلياة.
وهذه الوسيلة هي يف احلقيقة هي الوسيلة املثلى يف الوصول اىل معرفة اهلل ،واألنبياء
«اع ِرفُوا ا ْل َع ْق َل َو ُج ْن َدُه َو ْاع ِرفُوا
والسعادة يف الدنيا واآلخرة؛ كما جاء يف احلديث الشريف ْ
ال َْج ْه َل َو ُج ْن َدُه َت ْهَت ُدو»( .((1فاهلداية إذن تبدأ من هنا .ومن هنا جتد القرآن الكرمي قد
تكررت فيه كلمة «ال ِذكر»« ..التذكرة»« ..الذكرة»« ..ليذكروا» ..وما أشبه من هذه
مما يدل
الكلمات كما تكررت كلمات التحريض على التفكري والعلم والتعقل وما أشبهَّ ،
هدى .ولعلك جتد يف القرآن
على أن اإلنسان يكفيه أن يتذكر ،فإذا تذكّر فإنه يكفيه ذلك ً
الكرمي مئات املرات تكررت هذه الكلمة ،كلمة الذِّكر أو الذكرى أو املفردات اليت تتصل هبذا
اجلذر بل حىت الرسول ُ ،Cسمي ِذكرًا ،والقرآن الكرمي ُسمي ِذكرًا ،كقوله سبحانه
وتعاىل يف سورة األنبياءَ { :وَل َق ْد َكَت ْبنَا ِفي ال ّزُبو ِر ِمن َب ْع ِد ال ّذ ْك ِر أَ ّن األ ْر َض َي ِرُث َها ِع َبا ِد َي
ون}.
الصاِل ُح َ
ّ
وأساس الدين ،كما أساس حركة األنبياء ،ينبين على أن يعود الناس إىل رشدهمّ ،أي
( ((1مشكاة األنوار يف غرر األخبار ،ص.٢٤٨
( ((1املحاسن ،ج ،١ص.١٩٦
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إىل فكرهم ليتكاملوا .لذلك جتد أن احلرية الدينية جزء ال يتجزأ من األديان السماوية؛ ألن
اهلل سبحانه وتعاىل لو أنه كان يريد أن ُيكره الناس على اهلداية لفعل .فلماذا ُيكْرُه الدعاة
إىل اهلل الناس على اإلميان؟! واهلل أقدر على أن يكره الناس على اهلداية لكنه سبحانه
مل يفعل ذلك! وكانت مشكلة البشر يف مواجهة األنبياء تتلخص يف أن قسمًا منهم كانوا
يطالبون األنبياء بآيات مبصرةّ ،أي بأن تزنل مالئكة أو القراطيس من السماء أو أن يأيت
النيب ومعه حشد من املالئكة وبيد كل واحد منهم حربة! لكن اهلل مل يفعل ذلك .ملاذا؟
الرشد
ألن اهلل أراد أن يكمل عقل اإلنسان وأن تكتمل شخصيته حبركة ذاتية توصوله اىل ُّ
وبلوغ العقل .فأنا كداعية إىل اهلل ال جيوز يل أن أصادر هذا احلق ،حق اإلنسان يف احلرية،
حق اإلنسان يف التفكري ،واهلل هو اخلالق ،وهو الرازق ،وهو الوهاب .وهذا املنهج لو اتبع
من ِقبل الدعاة ،من ِقبل العاملني واملُبلغني لرساالت اهلل لكان أقرب إىل حتقيق األهداف،
ملاذا؟ ألن الناس إذا اكتشفوا أن هؤالء الدعاة ال يريدون أن جيربوهم أويكرهوهم بفرض
أفكار معينة ،إمنا يريدوهم أن يفكروا بأنفسهم مستقلني بغري عبادة الطاغوت وال اجلبت،
وبغري االسترسال مع التقاليد البالية ،أو اخلضوع لضغوط البيئة والثقافات الدخيلة ،وإمنا
يفكروا بأنفسهم ليبلغوا رشدهم ،فإهنم سيميلون إىل خط األنبياء.
وحنن ندعو ليس إىل هذا فقط ،وإمنا إىل أم ٍر آخر ،وهو أن علينا أن نطور منهج
التبليغ ومنهج الدراسة العلمية احلوزوية حبيث يتناغم مع هذه الرؤية ،وهي أن ُيستثار
العق ُل يف الفرد ،وجيعل هذا العقل هو الذي يتحرك من الداخل ليصل إىل احلقائق ،وليس
منهج التلقني وفرض األفكار على اآلخر حىت يف الدراسة الفقهية والعقدية .وواضح أنه من
ضرورات مذهب أهل البيت  Dاليت يؤكد عليها الفقهاء ويبينوهنا باستمرار عدم جواز
التقليد يف أصول الدين ،فكل واحد ُمكلَّف وعليه أن يفكر بنفسه حىت يصل إىل احلقيقة .هذا
املنهج هو منهج األنبياء.فنحن حباجة إىل أن نع ّرض أنفسنا حلركة أو هزة أو انتفاضة عنيف ٍة
جدا حىت نسقط كل احلجب واألفكار الباطلة والضغوط لنكتشف احلقيقة بأنفسنا.
وحاد ٍة ًّ
الشيخ زكريا داوود:

مساحة السيد؛ ذكرمت أن العقل هو ُحج ٌة ودلي ٌل ،وأنه يكشف ذاته بذاته ،وال حيتاج
أح ُدنا إلاَّ إىل التذكرة به ،فما هي طرق التذكر هلذه املوهبة؟ وكيف ميكن لإلنسان الغافل
أو الغارق يف الغفلة أن يتذكر عقله لكي يتخذه دلي ًال يف حياته؟.
مساحة السيد املرجع:

اإلنسان ببعض الصعقات اليت
للتذكرة طرق متعددة ،فأحيانًا يذكّر اهللُ سبحانه وتعاىل
َ
نسميها «املفاجأة» اليت يتعرض هلا اإلنسان .يعين مث ًال اإلنسان الغافل السادر يف غفلته،
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يتوجه من خالله إىل اهلل مباشرة .ألن حجب الثقافات الشركية اليت
قد يبتلى ببالء عظيم ّ
كان يؤمن هبا تتساقط يف تلك اللحظة اليت يعترف فيها أن ال أحد ُينجيه من هذه املحنة
إلاَّ اهلل سبحانه وتعاىل وهذه ُحجة اهلل عليه.
ويف أحيان أخرى يف بعض مراحل عمر اإلنسان ،وبالذات يف مرحلتني من عمره؛
املرحلة األوىل حينما يبلغ البلوغ الشرعي ،واملرحلة الثانية حينما يبلغ من العمر أربعني
هتب عليه نسمة ونفحة إهلية لطيفة يف تلك الفترة تذكّره باهلل وتذكره حبقائق الدين،
سنةُّ ،
َ
َ
َال َر ّب
ني َس َن ًة ق َ
{حّت َى إِذَا َبَل َغ أ ُش ّدُه َوَبَل َغ أ ْرَب ِع َ
يشري ربنا سبحانه وتعاىل إىل ذلك بقولهَ :
أَ ْو ِز ْعِني أَ ْن أَش ُك َر ِن ْع َمَت َك اّلِت َي أَ ْن َع ْم َت َعل َّي َو َعلَى َواِل َد َّي َوأَ ْن أَ ْع َم َل َصاِلحًا َت ْر َضاُه َوأَ ْصلِ ْح ِلي
ني}
ِفي ُذ ّرّيِتي إِنّي ُت ْب ُت إَِل ْي َك َوإِنّي ِم َن ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ولعل لسؤالكم -مساحة الشيخ -جانبًا آخر أيضًا أحاول أن أبينه؛ وهو أن يفترض
مؤمن يعرف دور العقل ويعرف دور الوحي وما أشبه ولكنه يتعرض حلالة السبات
ٌ
إنسان ٌ
والغفلة ،فما هي اآللية إلعادة نفسه من هذه احلالة؟
فبالنسبة إىل مثل هذا اإلنسان وهو يف احلقيقة يشملنا مجيعًا ،هنا جيب أن نذكر
اهلل ذكرًا كثريًا ونسبحه بكر ًة وأصي ًال ،ففي حديث عن اإلمام الصادق  ،Fقالَ « :ما
ِم ْن َش ْي ٍء إِلاَّ َوَل ُه َح ٌّد َي ْنَت ِهي إَِل ْي ِه ،إِلاَّ ِّ
الذ ْك َر َفَل ْي َس َل ُه َح ٌّد َي ْنَت ِهي إَِل ْي ِهَ ،ف َر َض اللهَُّ َع َّز َو َج َّل
ا ْل َف َراِئ َضَ ،ف َم ْن أَ َّد ُاه َّن َف ُه َو َح ُّد ُه َّنَ ،و َش ْه َر َر َم َض َان َف َم ْن َصا َم ُه َف ُه َو َح ُّدُهَ ،وال َْح َّج َف َم ْن َح َّج
الذ ْك َر َفإ َِّن اللهََّ َع َّز َو َج َّل ل َْم َي ْر َض ِم ْن ُه ِبا ْل َقلِي ِلَ ،ول َْم َي ْج َع ْل َل ُه َح ًّدا َي ْنَت ِهي
َف ُه َو َح ُّدُه ،إِلاَّ ِّ
إَِل ْيه.((1(»..
أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل بأن نذكره .وهذا يقتضي أن يتذكر اإلنسان الكثري من
احلقائق ،يتذكر عقله ،دينه ،حقوق الناس عليه .ألن كل ما أمر اهلل به يتذكره اإلنسان
حينما يتذكر ربه ،وكل ما هنى عنه ربنا سبحانه وتعاىل يتذكره حينما ذكر ربه .فإن ِذكر
اهلل مجاع احلقائق ،وكل احلقائق تتلخص يف ذكر اهلل سبحانه وتعاىل .وهذا ما جعل املؤمنني
ُون ِفي َح ٍال
دائمي الذكر ،وحىت إن موسى بن عمران  ،Fسأل ربهَ« :يا َر ِّب إِنِّي أَك ُ
وسى ا ْذك ُْرِني َعلَى ك ِّ
ُل َح ٍال»( .((1فليست هناك حالة
أُ ِجلُّ َك أَ ْن أَ ْذ ُك َر َك ِفي َهاَ .ف َق َالَ :يا ُم َ
مستثناة عن ذكر اهلل سبحانه وتعاىل من حاالت اإلنسان.
الشيخ حبيب اجلمري:

سيدنا اجلليل ،لقد خلق اهلل تعاىل العقل من نور خمزون مكنون كما تفضلتم ،وجاء
الوحي ليثري دفائن العقل هذا من جانب ،وأيضًا من جانب آخر فإن املطلوب من العقل أن
( ((1الكايف ،ج ،2ص.498
( ((1حبار األنوار ،ج ،13ص.347
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يهتدي حبقائق الوحي .فما هي مهام العقل فيما يّتصل بالوحي؟ أو بتعبري آخر :ما هي
اآللية لالهتداء للوحي بالعقل الذي هو نور اهلل املكنون لإلنسان؟
مساحة السيد املرجع:

ريه الوحي ،فإن اإلنسان يكشف نفسه بنفسه ،ويكتشف
يف احلقيقة العق ُل حينما يث ُ
عقله بنفضه من ركام اخلرافات واألساطري والتقاليد وما أشبه .يف هذه احلالة أو ًال العقل
سوف يهتدي بالوحي ألنه اهتدى به ،وعرف بأن الوحي قام بذلك الدور األساسي الذي كان
حيتاجه ،وهذا هو السبب الذي جيعل الناس يؤمنون باألنبياء بصورة سريعة؛ ألهنم جيدون
عند النيب نفس ذلك النور الذي يتحسسونه يف ضمائرهم ويف دواخلهم.
ثانيًا :حينما يكتمل العقل بالوحي يصبح نورًا على نور ،كما أشار اىل ذلك ربنا
سبحانه وتعاىل يف سورة النور املباركة{ :نو ٌر َعلَى نُو ٍر َي ْه ِدي اهللُ ِلنُو ِرِه َمن َي َشاُء َوَي ْض ِر ُب
َال ِللن ِ
ّاس َواهللُ ِب ُك ّل َش ْي ٍء َعَلِي ٌم} ،فدور العقل مع نور الوحي يتحدان فيصبحان
األمث َ
اهللُ ْ
نورًا واحدًا .ألن ما هو موجود يف العقل موجود يف الشرع ،وما هو موجود يف الشرع
موجود يف العقل .يف مثل هذه احلالة تكتمل الرؤية عند اإلنسان فال يبقى يف داخله شك.
ني}ّ ،أي إن
اب َال َر ْي َب ِفي ِه ُه ًدى ّلْل ُمّت ِق َ
وكما يقول ربنا سبحانه وتعاىل{ :ال ََم َذِل َك ا ْل ِكَت ُ
الريب يتبدد؛ ألن العقل من الداخل والوحي من اخلارج ينريان ال يبقى جمال للشك.
ثالثًا :بعد هذه الرحلة ،العقل يكتشف احلياة ،والوحي ُيبّين أحكامها .فالعقل يشخص لك
احلادثة املعينة أو املوضوع املعني على أنه ظلم ،والشرع ينهى عن الظلم ،وقد خاب من محل
ظلمًا .وكذلك األمر يف النظافة أو االعتداء ،والشرع يقولَ { :و َال َت َعا َونُوْا َعلَى ا ِإل ْث ِم َوا ْلُع ْد َو ِان}.
فالعقل يقوم حبركة واسعة يف جمال اخلليقة والطبيعة ،والشرع بدوره حيدد األحكام.
بل وحىت يف معرفة املصاديق كما بينت أو املوضوعات أو ما ينطبق عليه احلكم
الشرعي ،فإن الشرع أيضًا يساعد العقل مبا يقوم به من هتذيب النفس وتنمية اإلرادة
وتطهري القلب من الدنس وإسقاط احلُجب من أمام عني اإلنسان .لذلك ،فالفارق كبري بني
إنسان متشرع وآخر غري متشرع يف حبث املسألة نفسها املرتبطة حبقائق الكون .فاملتشرع
يفهم احلقائق أسرع وأيسر من غري املتشرع ألن قلبه نظيف وطاهر وبعيد عن الوساوس
واحلجب .وإمنا أصبح قلبه بعيدًا عن كل ذلك بالشرع املقدس.
أما كيف ننمي العقل وما هي اآللية؟ فأختصرها يف كلمة :ألاَّ نفصل بني العقل
والوحي.
بعض البالد اإلسالمية أرادوا فصل العقل عن الشرع ،وبعضهم أراد فصل الوحي عن
العقل ،فبعضهم قال :نعتمد العقل وحده ،وبالغوا يف إعطاء العقل دورًا ،وأبعدوا الشرع عن
أدوار حقيقية .وبعضهم عكس األمر وجاء مبقولة :نكتفي مبا يف الوحي وال حنتاج إىل
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العقل أبدًا .إلاَّ أن رأيي أن كال االجتاهني أخطأ خطًأ عظيمًا ،ألن تكامل العقل والوحي هو
الذي يهدي اإلنسان .وهذا ما قاله ربنا سبحانه وتعاىل يف سورة النور حينما يقول{ :نو ٌر
َال ِللن ِ
ّاس َواهللُ ِب ُك ّل َش ْي ٍء َعَلِي ٌم}.
األمث َ
َعل ََى نُو ٍر َي ْه ِدي اهللُ ِلنُو ِرِه َمن َي َشاُء َوَي ْض ِر ُب اهللُ ْ
السيد حممود املوسوي:

مساحة السيد؛ مبا أنكم تكلمتم يف هذا املوضوع بعدم الفصل بني العقل والشرع ،فإن
هنا تساؤ ًال يثار يف الساحة العلمية والفكرية ،مفاده :حنن نعرف أن عالقة العقل بالشرع،
وقد ذكرمت أنتم أيضًا يف كتابكم «التشريع اإلسالمي» أن عالقة العقل بالشرع ،وعالقة
العقل جبميع العلوم أصبحت اآلن هي السائدة ،كعلوم السياسة ،وعلوم األخالق ..وغريها.
وإذا جئنا إىل علم األخالق ومدخلية العقل يف حتديد ما هو أخالقي وما هو غري أخالقي،
فعلى سبيل املثال يف الغرب اليوم ويف أية حادثة معاصرة جديدة ،عادة ما يطرح سؤال
األخالق حول حكم العقل يف أخالقية هذا الفعل أو عدم أخالقيته ،كمسألة االستنساخ
البشري مث ًال واليت تكلم حوهلا الكثري عن مدى أخالقية هذا الفعل وعدم أخالقيته واختلفوا
يف ذلك ،أو القتل الرحيم ،أو جتارة األعضاء أو ما شابه ذلك من قضايا حتتاج -على كل
حال -إىل ضوابط واضحة ،فهل يف هذه األمور مث ًال ميكن للعقل أن يهتدي إليها دون
الشرع؟ .وكيف؟ .أين نضع مثل هذه املصاديق على كل حال؟.

مساحة السيد املرجع:

قلت :إن الفصل بني العقل والشرع كارثة ،ألن اهلل تعاىل أعطاك
أو ًال :سبق وأن ُ
عينني وأذنني ولسانًا وشفتني وهداك النجدين ،اهلل سبحانه وتعاىل أعطاك العقل وأعطاك
الوحي ليكتمال ،ولتعرف احلقائق بصورة جيدة؛ ألن أسباب الضاللة وموجبات الظالم
جدا ،فاإلنسان يف داخله يتعرض ملوجات من الوساوس
اليت يتعرض هلا اإلنسان كثرية ًّ
الشيطانية وحب الشهوات ،ومن اخلارج يتعرض ملوجات ا ِ
جلبت والطاغوت والثقافات الباطلة
السحب الداكنة اليت حتيط بعقله،
الدخيلة ،فهو حباجة إىل قوة هائلة حىت يبدد هذه ُّ
فالفصل بينهما خطأ.
ثانيًا :فيما يتصل بالقتل الرحيم ،أو بعملية االستنساخ البشري أو بأخالقية بعض
القوانني اليت توضع هذا اليوم ،هناك جدل واسع وأنتم تعرفون اجلدل فيما يرتبط
باستخدام بعض األسلحة يف العامل وكذلك جدل فيما خيتص باالحتباس احلراري والغازات
املؤثرة هل هي أخالقية أو غري أخالقية؟
ال ريب يف أن أصول األخالق تتصل بالعقل ،وهذا العقل هو احلُجة بني الناس ،يعين
ال يستطيع أحد أن يقول :إن استخدام القنبلة الذرية لقتل ماليني البشر -مث ًال -لزنوات
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رئيس من الرؤساء أو حاكم من احلكام ،هذا أخالقي! ملاذا ال يستطيع أن يؤكد ذلك؟ ألن
عقول البشر -أينما كانوا -جتتمع على إدانة هذا العمل .واليوم كما تعرفون وبفضل أن
العامل قد أصبح كمثل القرية بسبب هذا التواصل بني أجزاء العامل عرب اإلنترنت والتليفون
معنويا ،بفضل هذا
ماديا أو
ًّ
والفضائيات وعشرات وسائل االتصال والتواصل سواء كان ًّ
أصبح العامل يكتشف عقله أكثر ،ألن الرجل اجلالس يف الصني ،وأمريكا الالتينية وأفريقيا
والشرق األوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا ،واآلخر يف جنوب شرق آسيا أو يف أي منطقة
أخرى ،جيتمعون على إدانة عمل معني .وبدأنا حنس بشيء امسه «الضمري العاملي»،
و«حقوق اإلنسان العاملية» ،مبا يشري إىل أن هناك عق ًال واحدًا عند كل البشر ،وهو احلجة
فيما بينهم .نعم؛ قد يكون هناك اختالف يف بعض املوضوعات ،كأن ال تتضح الرؤية فيما
إذا كان االستنساخ البشري يف هناية املطاف يف خدمة اإلنسان باعتبار أنه سوف خيدمنا يف
استخدام األعضاء التالفة عند اإلنسان ،تعويضًا عن األعضاء التالفة أم أنه مضر باعتباره
سوف يهدم أساس احلضارة وهي األسرة .هنالك اختالف يف حتديد املوضوع .أما يف حتديد
احلكم العقلي فيتفقون يف حتديدها.
الشيخ محزة الالمي:

هنالك جمموعة عقبات تواجه الفرد يف عملية التفكري والتحقيق والتشخيص ،وذكرمت
النظرة الربيئة وهي النظرة اليت تصاحب الفرد من دون مسبقات .حينما نعود إىل أحاديث
اإلمام أمري املؤمنني  ،Fجند أنه  ،Fحيدد املشكلة احلقيقية يف اهلوى« ،كم من عقل
أسري حتت هوى أمري» .السؤال هو :ما هي حدود العالقة والتأثري بني العقل واهلوى،
وكيف نضبط مصادر الفكرة بالتمييز بني اليت قد تصدر من اهلوى وتلك اليت تصدر عن
العقل؟
مساحة السيد املرجع:

بالتأكيد ال أحد يستطيع بأن يقنعين بأن الفكرة اليت أطلقتها هي فكرة صادرة من
هواي أو صادرة من عقلي ،إمنا أنا الذي أستطيع أن أفهمها إذا عرفت بأن اهلوى هو الذي
سوف يهوي يب إىل وا ٍد سحيق ،وأن هني النفس عن اهلوى هو الذي يعرج يب إىل املعارج.
إذا عرفت ذلك فأبدأ بتمييز يف داخلي بني أُذْن وأُذْن .إحداها تدعوين إىل العقل ،واهلل،
واحلقيقة .واألخرى تدعوين إىل اهلوى واملصاحل والشهوات .وال ريب يف أن كل إنسان
يعيش حالة صراع داخلي بني عقله وهواه .وحىت املجرمون الكبار الذين قتلوا الناس وفعلوا
ما فعلوا ،ففرعون الذي َّادعى الربوبية ،حينما وصل إىل طريق مسدود قال{ :آ َمنَّا ِب َر ِّب
وسى َو َها ُرون} .ملاذا؟ ألن تلك النفس اليت يسميها القرآن الكرمي بالنفس اللوامة ،ذلك
ُم َ
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الضمري احلي ،تلك الشعلة اإلهلية اخلالدة اليت حيملها كل إنسان يف داخله ،هذه ال ميكن
أن ختبو ،وال ميكن أن تنطفئ ،وال ميكن أن تسكت ،هذا الوجدان الداخلي .من خالل هذا
التمييز والتزنيل ،يعين إبعاد شيء عن شيء والتفريق يف داخلنا ،نكتشف ما هو اهلوى وما
هو العقل .نعم ،هنالك ِمران ميارسه البعض لكثرة اتباع العقل ،واجتناب اهلوى ،هذا املِران
يس ّهل عليهم هذه العملية.
الشيخ زكريا داوود:

مساحة السيد؛ فيما َّيتصل هبذه املسألة؛ ما هي العالقة بني العقل والنفس اللوامة؟

مساحة السيد املرجع:

العقل هو النفس اللوامة ،ألن اإلنسان ميلك يف داخله قوتنيَ { ،و َه َد ْيناُه الن َّْج َد ْين}،
فأساسًا ربنا سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان من نطفة أمشاج ،خلقه من تركيبة خمتلفة
نصف من اجلنة ونصف من النار .انظروا -مث ًال -إىل شخصية تارخيية أصبحت أحدوثة
لكل ضاللة ولكل كفر ،وهي شخصية عمر بن سعد حينما أراد أن يقتل اإلمام احلسني
 ،Fأنشد أشعارًا ،ويف أشعاره َّبين هذه املفارقة الداخلية:
مجة
لعمري ويل يف ال��� ّري ق��رة عني
حسني اب��ن عمي واحل���وادث ّ
فهو يعرف احلسني  Fوأنه ابن بنت النيب  ،Cولكن من جهة ثانية (ولكن يف
الري قرة عني) ،هذا يعرب عنه تقريبًا كل الناس حينما يتحدثون ولكن بصورة أو بأخرى
بطريقة .مث ًال يربر كثري من الناس إقدامهم على بعض األفعال ،ملاذا التربير؟ إمنا هو دليل
عن أن وجدانه يؤنبه وهو حياول تربير ذلك ،كما فعل عمر بن سعد يف هذه القصيدة اليت
أنشدها .وله يف شعر آخر يقول:
ي��ق��ول��ون إن اللهّ خ��ال��ق جنة
ون�����ار وت���ع���ذي���ب وغ����� ّل ي��دي��ن
ف��إن صدقوا فيما يقولون فإنين
أت���وب إىل ال��رمح��ن م��ن سنتني
وإن ك��ذب��وا ف��زن��ا بدنيا عظيمة
وم���ل���ك ع��ظ��ي��م دائ�����م احل��ج��ل�ين
وألن اإلنسان اهلل يف الوقت نفسه الذي زوده بالعقل زوده ببصرية تبّين أن تربيراته
ِنس ُان َعل ََى َنف ِ
ريٌة * َول َْو أَ ْل َقى
ْس ِه َب ِص َ
خاطئة ،كما قال ربنا سبحانه وتعاىلَ{ :ب ِل اإل َ
َم َعا ِذي َرُه} ،فهو يعرف أن هذه التربيرات خاطئة يف احلقيقة .إن هذه املفارقة مهمة يف
تربية اإلنسان لنفسه وتزكيتها .إن اإلنسان حينما جيلس لوحده وخيتلي بنفسه وحياكم
نفسه بنفسه ،يستطيع أن مييز بني أفكاره الصحيحة وأفكاره اخلاطئة ،بني أفعاله الصحيحة
وأفعاله اخلاطئة ،ولذلك املؤمنون يقيمون الليل عند األسحار ويستغفرون رهبم ،حينما هتدأ
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نفوسهم ،إذ إنه حينها الشهوات واملصاحل وعالئق الدنيا كلها تذهب بعيدًا ،وقلب اإلنسان
يصفو ،جيلس يف حمراب عبادته ،يتوجه إىل اهلل ،ينظر إىل ملكوت السماوات واألرض ،يف
تلك اللحظات يكتشف أخطاءه وكذلك يرفع كفيه ضارعًا إىل اهلل تعاىل راجيًا العفو .ملاذا؟
ألنه يف مثل هذه احلالة يستطيع أن يتجاوز ذاته وأن ينتقل من مرحلة التربير إىل مرحلة
التبصري ،يبصر نفسه بنفسه.

قرآنية
نظرية
القرآن الكرمي؛ حنو
ّ
أصولية ّ
ّ
السيد حممود املوسوی:

مساحة السيد ،فقه القرآن الكرمي ودوره يف التشريع اإلسالمي( ،((1ترى أين موضع
القرآن الكرمي من عملية التشريع؟ وأين موضع القرآن الكرمي من ثقافة األمة بشكل عام؟،
وما هو منهج االستفادة منه؟ هل نتركه حبجة أن عقولنا ال تبلغ غوره أم أننا نسعى
قدمون لنا رؤية
خاصا
ملعرفته؟حبذا سيدنا الكرمي لو ُت ِّ
َّ
لتفسريه بآرائنا ،أم أن هناك منهجًا ًّ
يف هذا املجال تكون مثار حوارنا ونقاشنا.

مساحة السيد املرجع:

ال يسع اإلنسان حينما ينظر إىل احلقيقة من حوله إلاَّ أن يصل إىل اليقني بأن هلذا
اخللق العظيم غيبًا وروحًا وسننًا وأنظمةً ،إمنا يبقى السؤال :كيف نتصل هبذه الروح
الكبرية؟ وهل من سبيل إىل ذلك؟ بلى .هو الذي يتصل بنا ،فالغيب هو الذي يبدأ وينفذ
سبح حبمد
إىل أعماقنا وأعماق كل شيء .هذه الطيور اليت جتدها فوقك صافات كلها ُت ِّ

وسلوكيا العمود الفقري ملشروع النهضة واإلحياء الذي يتبناه املرجع
معرفيا
ًّ
( ((1متثل العودة إىل القرآن الكرمي ًّ
املدرسي ،والذي يسعى من خالهلا إىل إعادة صياغة الثقافة الدينية على أساس الوحي .وهو ذاته اهل ّم الذي
محله يف سعيه إىل أعادة تعميد القرآن الكرمي كمرجعية أصيلة وأولوية يف تأسيس مناهج االستنباط ،مث
يف عملية االستنباط نفسها .وقد م ّر االهتمام القرآين عند مساحته بثالثة أدوار رئيسية ،األول :حني أسس
نظريته يف التدبر يف القرآن الكرمي ،يف كتابه (للتفصيل راجع :املد ّرسي ،حممد تقي ،حبوث يف القرآن
إلكترونيا من على اإلنترنت:
احلكيم ،دار البيان العريب ،لبنان  -بريوت ،ط1992 ،3م ،ولقراءة الكتاب
ًّ
فعليا على
الكرمي
القرآن
يف
التدبر
( ،)http://almodarresi.com/books/20/index.htmالثاين :حني مارس
ًّ
مدى عشر سنني لتخرج من ذلك مبوسوعته التفسريية «من هدى القرآن» املكونة من ثالثة عشرة جملدًا يف
طبعته اجلديدة .الثالث :حني عاد إىل مناهج االستنباط حمم ًال بثروة تدبراته يف القرآن الكرمي لتطوير عملية
االستنباط وجتديدها .فكتب نظراته يف موقع القرآن الكرمي يف عملية االستنباط يف كتاب التشريع اإلسالمي
اجلزء األول .للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات
إلكترونيا من على اإلنترنت:
املدرسي ،طهران  -إيران ،ط1413 ،1هـ1992 ،م .ج ،1ص.85-7ولقراءة الكتاب
ًّ
http://almodarresi.com/books/706/index.htm
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اهلل ،هي أيضًا تتصل بطريقتها اخلاصة بضمري هذا الكون حسب ما يقول ربنا سبحانه
ون}ٍّ ،
فلكل طريقته .وحنن
ِيح ُه َواهللُ َعلِي ٌم ِب َما َي ْف َعلُ َ
وتعاىلُ { :ك ّل َق ْد َعلِ َم َص َالَت ُه َوَت ْسب َ
ضمن هذه اخلليقة الواسعة أيضًا نتصل .وال أقول :حنن الذين نتصل به ،بل هو الذي
يوصل نفسه إلينا ،يفرض نفسه علينا ،يفتح منافذ قلوبنا شئنا أم أبينا .فإن مل يكن دائمًا
ففي حلظات معينة من حياتنا .ال يعيش إنسان إلاَّ ويف حلظات إشراق معينة يتصل قلبه
بضمري هذا الكون ،ترى كيف َّاتصل الغيب بنا؟ كيف تواصلنا مع هذا الضمري الكوين؟ إمنا
ذلك عرب الوحي .الوحي هو اخلط الفاصل بيننا وبينه .والفرق بني الوحي وبني تواصلنا
كبشر ،وتواصل كل شيء يف السماء واألرض بذلك الضمري ،أن الوحي حمد ٌد وواض ٌح ،وجاء
بكلمات ،ومعىن الكلمات أهنا حمددة.
هذا الوحي متثل بالنسبة إلينا حنن املسلمني يف القرآن الكرمي الذي جاء كآخر رسالة
إهلية من وراء الغيب إىل هذا البشر املحدود ،مهيمنًا على سائر الكتب ،وسائر الرساالت
اإلهلية السابقة .هذا القرآن جاء وهو حيمل معه كل ما يف الكون من حقائق ،فالقرآن
كتاب اخلليقة .اخلليقة كتاب صامت والقرآن كتاب ناطق .وأضرب لكم مثا ًال على ذلك لكي
جدا .اليوم حينما بدأت اهلندسة الوراثية
نق ّرب إىل أذهاننا هذه احلقيقة الكبرية والعظيمة ًّ
واالستنساخ ،اكتشف العلماء أن اخللية الواحدة حتمل كل خصائص اجلسم الذي تنتزع منه
تلك اخللية ،فمث ًال لو افترضنا استنساخ نعجة من نعجة سابقة ،فإن هذه النعجة اجلديدة
ستكون صورة طبق األصل لتلك النعجة؛ يف عمرها ،ضخامتها ،لون عينيها ،لون شعرها،
ويف كل شيء .معىن ذلك أن اخللية الواحدة اليت أخذت من تلك النعجة األم أو األخت
الكربى هلذه النعجة اجلديدة األخت الصغرى ،هذه اخللية كانت حتمل يف داخلها كل ما يف
تلك النعجة الكبرية .كذلك الكون ،رمبا هتديك إىل اهلل ورقة واحدة تسقط من الشجرة،
كما أن التفاحة سقطت عند نيوتن واكتشف بسقوطها قانون اجلاذبية ،ممكن لورقة واحدة
كذلك أن هتديك إىل اهلل .فكيف بالقرآن! كل آية منه آي ٌة للكون ،تعبري عن الطبيعة املحيطة
بنا .وقد يتساءل اإلنسان إذن كما نتحدث عن العقل فما هو دور الوحي ،وما هو دور العقل،
وكيف يتكامالن؟
احلقيقة أن هذا الوحي اإلهلي يأيت كإشراقات متتالية على هذا العقل الذي ميلكه كل
واحد منّا ،ورمبا كان العقل يف غفلة حماط بركام من اخلرافات واألساطري اليت غّيبته،
فيأيت العقل اإلهلي ،أو دعنا نسميه العقل الكلي املتمثل يف القرآن الكرمي ،ليبعث بإشارات
وإشراقات حبيث ينتبه العقل اخلاص يب أو بك أو هبذا أو بذاك ويستيقظ ويتبلور.
نعم ،هناك منهجية لو استفدنا منها نستطيع أن نصل إىل هذه الغاية بسهولة
وبسرعة ،ومن دون هذه املنهجية فإن كل من يقرأ القرآن أو تصك مسامعه آيات الكتاب
الكرمي فإنه يستفيد بنسبة معينة .ولكن إذا اّتبعنا املنهجية اليت طرحها القرآن الكرمي
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نفسها ،وطرحتها السنة الشريفة ورمبا جتارب الدعاة إىل اهلل ،لو اّتبعنا هذه املنهجية
الستسهلنا وأصبح الطريق أكثر قربًا وأيسر سلوكًا .على سبيل املثال :فإن الوحي وحي
يأيت أو ًال وينظف قلب اإلنسان من الشك ،من الغفلة ،يذكره .مث يأيت القرآن الكرمي ثانيًا
وينظف ويطهر وعاء العقل؛ ّأي النفس البشرية من ال ِكرب ،من احلسد ،من الضغينة ،من
صغائر األمور .هبذا األسلوب شيئًا فشيئًا تتساقط احلجب املحيطة حوله ،كما تتساقط عن
الوعاء املحيط بالعقل أو مركز اإلشعاع .وأضرب لكم مث ًال هبذا املصباح الكهربائي الذي يف
داخل هذا الزجاجة اليت يشع من خالهلا ،فإذا كان املحيط به ملوثًا فإن املصباح ال يشع
باملقدار الكايف .أما إذا نظفنا هذا املحيط الزجاجي وصار كأنه كوكب دري ،فإن ذلك املصباح
الداخلي يكون ضوؤه ضوءًا أفضل .هكذا العقل والوعاء املحيط به وهو القلب أو النفس أو
فعبر أو الروح البشرية ..إذا كانت متوترة ،ومتعلقة بالدنيا وبالقضايا الثانوية ،أو
ما شئت ِّ
مبجموعة خرافات وأساطري وما أشبه ،فإن ذلك العقل يشع ،لكن إشعاعه يصطدم حبواجز
وحجب .فالقرآن الكرمي يبدد هذا الدنس ،والرجس ،واحلجب املتراكمة على غالف العقل
فيتصل بنور القرآن .هبذا األسلوب إذا استطعنا أن نتبعه وبشكل جيد نستفيد من الوحي.
إذن الوحي يزكي هذا النور الداخلي .ومرة أخرى أعود إىل سورة النور وإىل آية
النور وإىل قوله سبحانه وتعاىل حينما يبني نور الوحي ربنا سبحانه وتعاىل يقول:
ُج َاج ٍة
{ا ُ
الس َما َو ِات َواأل ْر ِض َمَث ُل نُو ِرِه َك ِم ْشكَا ٍة ِفي َها ِم ْص َبا ٌح ا ْل ِم ْص َبا ُح ِفي ز َ
هلل نُو ُر ّ
َب ُد ّر ّي ُيو َق ُد ِمن َش َج َر ٍة ّم َبا َر َك ٍة َز ْيُتوَن ٍة ّال َش ْر ِقّي ٍة َو َال َغ ْرِبّي ٍة َيكَا ُد َز ْيُت َها
ال ّز َج َاجُة َكَأّن َها ك َْوك ٌ
َال
األمث َ
ُي ِض َيُء َول َْو ل َْم َت ْم َس ْس ُه نَا ٌر نّو ٌر َعل ََى نُو ٍر َي ْه ِدي اهللُ ِلنُو ِرِه َمن َي َشاُء َوَي ْض ِر ُب اهللُ ْ
ِللن ِ
ّاس َواهللُ ِب ُك ّل َش ْي ٍء َعَلِي ٌم} ،نور السماوات واألرض ،ينري ويضيء الدرب لنا ،أليس
كذلك؟ فأين ذلك النور؟ أين مثله؟ ربنا سبحانه وتعاىل يقول{ :نُو ِرِه َك ِم ْشكَا ٍة ِفي َها
َب ُد ّر ّي} ،فإذا كانت هذه الزجاجة نظيفة
ُج َاج ٍة ال ّز َج َاجُة َكَأّن َها ك َْوك ٌ
ِم ْص َبا ٌح ا ْل ِم ْص َبا ُح ِفي ز َ
َب ُد ّر ّي ُيو َق ُد ِمن َش َج َر ٍة ّم َبا َر َك ٍة َز ْيُتوَن ٍة ّال َش ْر ِقّي ٍة َو َال َغ ْرِبّي ٍة َيكَا ُد َز ْيُت َها ُي ِض َيُء
{ َكَأّن َها ك َْوك ٌ
َول َْو ل َْم َت ْم َس ْس ُه نَا ٌر نّو ٌر َعل ََى نُورٍ}.
حينما تكون املشكاة وتكون الزجاجة ويكون الزيت الذي من املفروض أن يوقد هذا
املصباح يكون نظيفًا ،ومن شجرة نظيفة ،من شجرة ال شرقية وال غربية ،يعين زيتونة،
الزيتونة هذه إذا كانت يف ربوة مرتفعة ال هي شرقية وال هي غربية ،هي تستمد من أشعة
الشمس منذ إشراقة الشمس إىل غروهبا ،فهي تكون ذات زيت نظيف ،زيت هذه الزيتونة
يكون نظيفًا .فإذن القلب حينما يكون نظيفًا عن احلقد ،عن احلسد ،عن التوجهات املادية،
عن الثقافات اخلاطئة ،عن كل هذه األمور ،فإن شعاع العقل سيكون نافذًا .وهذا ال يكون
إلاَّ بالقرآن الكرمي مبنهجيته السليمة اليت تطهر قلب اإلنسان.
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السيد حممود املوسوي:

مساحة السيد ،يف ظل احلديث يف الواقع املعاصر ،هناك من حتدث عن «سلطة
النص» ،أنتم عرضتم القرآن الكرمي برحابة وسعة ،وذلك لطبيعة نظركم إىل الغيب وإىل
اهلل ع ّز وجل .البعض يتكلم عن أن «النص» ميثل سلطة على عقل اإلنسان ،وبالتايل فإن
حمدودية النص تفقد عقل اإلنسان سعته .أين نضع هذه السلطة؟

مساحة السيد املرجع:

النص مفتاح ،وضياء ،وميزان ،وفرقان .مبعىن؛ اآليات القرآنية اليت تتحدث عن
القرآن نفسه يلزم علينا دراستها بدقة حىت نفهم دور القرآن الكرمي يف نظره لنفسه
حبسب آيات القرآن نفسها .فهو مرة ضياء وأخرى نور ،وشفاء ..علينا دراسة احليثيات
اليت جتعل القرآن الكرمي يتصف بأي من الصفات السابقة .وبالتايل؛ فإن القول بأن
«النص» يهيمن على العقل فيه إشكال كبري ألنه يفترض حماولة للعزل بينهما ،كأمنا
النص شيء ،والعقل شيء يضاده ،لكن واقع القضية بالعكس من ذلك .فما نؤسس له هو
الدمج فيما بينهما ،حبيث يكون النص مفتاح العقل ،والعقل يعرف النص ويفهمه ويفقهه.

السيد حممود املوسوي:

مساحة السيد ،تساؤل بسيط حىت تكتمل الصورة ،أين مكانة القرآن من أدلة التشريع
اإلسالمي؟ هناك من يع ّد أدلة االستنباط بأربعة ،وهناك من يرى أهنما اثنان ،فأين مكانة
القرآن من هذه األدلة؟

مساحة السيد املرجع:

يف احلقيقة ،إذا قلنا :إن القرآن والعقل نوران يشعان من مشكاة واحدة ،والسنة امتداد
للقرآن الكرمي ،واإلمجاع امتداد للعقل ،فهو كالم معقول .فالدليل األساس الكتاب والعقل،
فبالكتاب تطهر النفوس ،ووُتزكّى العقول .والعقل ينفتح بالقرآن ويستمد من القرآن
ضياءه .أما السنة فهي شرح ودليل وامتداد للقرآن ،وأما اإلمجاع فهو امتداد للعقل يف بعض
حبثت مسألة اإلمجاع ،يف أماكن معينة يف بعض كتيب بشكل مفصل(.((1
اجلوانب .وقد ُ
( ((1للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات املدرسي،
طهران  -إيران ،ط( ،1ال ،ت) .ج.145-199 ،2
ولقراءة الكتاب من على اإلنترنتhttp://almodarresi.com/books/515/index.htm :
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الشيخ زكريا داوود:

مساحة السيد ،ننتقل إىل مسألة تكوين املعرفة البشرية وعالقتها بالوحي .أنتم
تقولون :إن الفالسفة وقعوا يف ضالل عظيم عندما زعموا أن العقل هو تلك األحكام
املسبقة ،وحنن نعرف أن ظهور أي نشاط معريف جديد يقترن بوجود فهوم مسبقةّ ،أي
مسبقات فكرية .كيف ميكن لنا أن نقرأ الوحي بعيدًا عن آرائنا املسبقة واليت تشكل ركامًا
وحجبًا تبعدنا عن فهم حقائق الوحي؟
مساحة السيد املرجع:

إن ضاللة طائفة من الفالسفة تتمثل يف أهنم مسوا األحكام اليت يصل إليها اإلنسان
بعقله األحكام العقلية ،بينما العقل هو النور الذي كان يكشف هذه األحكام .هذه األحكام قد
تكون صحيحة ،مثل استحالة التناقض ،أو استحالة اجتماع الضدين ضمن الشروط اخلاصة،
وحسن اإلحسان ،قُبح الكذب،
وحسن الوفاءُ ،
وحسن الصدقُ ،
ُسن وال ُق ْبح العقلينيُ ،
واحل ْ
قبح اخليانة وما أشبه .هذه األحكام أحكام العقل ولكنها ليست نفس العقل .العقل نور إهلي
يكشف هذه األحكام كما يكشف غريها .وهذا العقل هو الذي مييز وال بد أن مييز بني ما
ميلكه اإلنسان من أفكار ،وخواطر ،وثقافات قدمية وركائز فكرية ،مييز بني احلق والباطل
منها ،وذلك بعد أن حياول أن يضعها حتت الضوء .وميلك تلك األحكام السليمة العقلية
حىت يقول :هذا حق وهذا باطل .وحنن حينما نقرأ القرآن أيضًا نبتلى بأنه ميكن أن نفسر
كون رأيًا مسبقًا مث يأيت إىل القرآن وحياول أن يؤول
القرآن بالرأي ،مبعىن أن اإلنسان ُي ِّ
القرآن حبيث يؤكد رأيه ،وقد شاع يف األمة أنه كل جمموعة من الناس مذاهب خمتلفة
سواء يف جمال أصول الدين أم فروع الدين ،كل واحد يأخذ اآلية وحياول أن يؤوهلا حبيث
تؤكد رأيه وتكون شاهدة على فكره املسبق .هذا هو اخلطر الكامن بأن نأيت إىل القرآن
الكرمي وحنن مثقلون مبجموعة آراء وأفكار وثقافات ،كيف نتخلص منها؟.
اجلواب :قبل أن نأيت إىل اآلية الكرمية نبحث عن منهجية فهم القرآن ،تلك املنهجية
املوجودة يف القرآن ذاته ،تلك اليت بينها ربنا سبحانه وتعاىل يف سورة آل عمران من وجود
املحكمات واملتشاهبات ،وعلينا أن نأخذ باملحكمات ونعمل هبا ،وحناول رد املتشاهبات إىل
َاسَألُوْا
املحكمات أو نتوقف عن تفسريها بالرأي ،ونسلّم هلا مث نردها إىل أهل العلم{ .ف ْ
ون} .هذه الطريق املعقولة املنهجية لو اتبعناها ،فإن املحكم
أَ ْه َل ال ّذ ْك ِر إِن ُك ْنُتم َال َت ْعَل ُم َ
إذا أخذنا به وعملنا به فإنه شيئًا فشيئًا يتسع ويتسع لينري لنا املتشاهبات حىت تتحول
املتشاهبات حمكمات بعد إنارة املحكمات األخرى هلا .مث ًال { ُو ُجو ٌه َي ْو َمِئ ٍذ ن ِ
ّاض َرٌة *
إِل ََى َرّب َها ن ِ
َاظ َرٌة} ،هذه من املتشاهبات ..هل ميكن لإلنسان أن ينظر اىل اهلل سبحانه
وتعاىل؟ بالرجوع إىل كلمة نضرة ،يتضح لنا أن (النظر) مبعىن االنتظار ال مبعىن نظر
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العني .ويف آية أخرى يقول سبحانه وتعاىلَ {:فن ِ
َظ َرٌة إِل ََى َم ْي َس َر ٍة}ّ { ،ال ُت ْد ِر ُك ُه األ ْب َصا ُر
ري} ،فبتراكم هذه اآليات وآيات أخرى نعرف أن
َو ُه َو ُي ْد ِر ُك األ ْب َصا َر َو ُه َو الل ِّط ُ
يف ال َْخِب ُ
هذه الكلمة ال تعين النظر مبعىن نظر العني وإمنا النظر مبعىن االنتظار ،أو التوقع واألمل
يف رمحة اهلل سبحانه وتعاىل .املحكم إذا أخذنا به يف آيةّ { :ال ُت ْد ِر ُك ُه األ ْب َصا ُر َو ُه َو ُي ْد ِر ُك
ري} نفهمها ونعلم طبيعتها ،مث نأيت بكل اآليات اليت تبحث
األ ْب َصا َر َو ُه َو الل ِّط ُ
يف ال َْخِب ُ
ويكون هبا بعض اللبس ،نرد تلك اآلية هلذه اآليات ،فتلك اآليات تصبح حمكمات أيضًا.
هكذا املحكمات تتوسع لترفع االشتباه ،فليس هناك متشابه إىل األبد يف القرآن الكرمي،
إمنا هي مسألة نسبية ووقتية .فمن هذه الزاوية أقول :إن التخلص من الرواسب يكون
باألخذ باملحكمات والتوقف عن القول بال علم واالفتراء على اهلل تعاىل ،مث تقومي هذه
الرواسب شيئًا فشيئًا مع حمكمات القرآن إىل أن منّيز بني الغث والسمني فيها ،فنأخذ
باجليد ونترك الرديء.
الشيخ زكريا داوود:

كيف ميكن لألمة أن تكشف حقيقة الثقافة املركبة على الوحي ،والثقافة املنطلقة من
ِ
تأسيس االجتاهات الفكرية داخل األمة إمنا يبدأ من خالل تأويل
الوحي ،خصوصًا وأن بدء
أو تفسري النص الديين؟
مساحة السيد املرجع:

نعم ،يف احلقيقة هذه املهمة لعلها ليست مهمة األمة مباشرة ،وإمنا هي مهمة العلماء
الربانيني فعلى األمة أن ترجع إىل هؤالء العلماء .أما العلماء الربانيون فإهنم سوف مييزون
بني فكرة وأخرى ،وبني مذهب وآخر بأن يتعرفوا على خلفية املتحدث أو املتكلم .القرآن
ون َما َت َشاَب َه ِم ْن ُه ا ْبِت َغا َء ا ْل ِف ْت َن ِة َوا ْبِت َغا َء َت ْأ ِويلِ ِه
ين يف ُقلُوِب ِه ْم َز ْي ٌغ َف َيّتِب ُع َ
الكرمي يقولَ { :فَأ ّما اّل ِذ َ
ون ِفي ا ْل ِعْل ِم} ،مبعىن أن هناك عزمًا مسبقًا ملن ميلك
َو َما َي ْعَل ُم َت ْأ ِويَل ُه إِ ّال اهللُ َوال ّر ِاس ُخ َ
الزيغ بأن يؤول القرآن مبا خيدم مصلح ًة معينة .وهنا ينبغي أن نعرف أن املتحدث هل له
هوى يف كالمه أم ال؟ هل له مصلحة يف كالمه أم ال؟ .إذا كان ميلك هوى أو مصلحة أو
بالتعبري القرآين «زيغًا» وحبثًا عن الفتنة نترك كالمه .انظروا إىل قول اإلمام الصادق
 ،Fوهو يبّين لنا شروط املرجع ،فيقولُ « :م َخاِلفًا ِل َه َواُهُ ،م ِطيعًا لأِ َ ْم ِر َم ْولاَ ه»(.((1
عمن ال مصلحة له ،واألمة إذا حبثت
األمة عليها أن تبحث عن العامل الرباين وتبحث َّ
أناس ال حتركهم
جتد ،فال ختلو األمة من علماء ربانيني ،ومن الرجال الصاحلني ،ومن ٍ
( ((1حبار األنوار ،ج ،٢ص.٨٨
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الفنت وال يبحثون عن مصاحل وال يستبد بقلوهبم الزيغ .ال بد أن يكون يف األمة مثل هؤالء
الرجال فإذا حبثت األمة وجدت هؤالء الرجال فإهنم يكونون يف أمان ،وهذا كالم اإلمام
الرضا  ،Fالبن السكيت حينما سأله :ما احلجة اليوم؟ قال  :Fالعقل .قال :كيف؟
قال  :Fال يكون العلم إلاَّ من عامل رباين .ومعرفة العامل الرباين بالعقل ،فمن غري
ودب.
هب ّ
املعقول أخذ العلم من كل َمن ّ
الشيخ محزة الالمي:

مساحة السيد؛ يبدو أن هنالك عالقة موضوعية بني العقل والنص القرآين وتشخيص
املصداق .البعض يدعو إىل القراءة اجلامدة للنص القرآين ،ويوقف النص فقط على أسباب
الزنول .إلاَّ أنكم دعومت يف تفسريكم من هدى القرآن إىل القراءة املفتوحة للنص عرب تكرار
املصاديق يف الساحة العملية .كيف نوازن أو نقوم هذه النظرة؛ علمًا أن املشكلة العملية يف
جمتمعاتنا هي قضية «التأويل» و«تطبيق النص على أرض الواقع» ،وأنتم دعومت يف كلمتكم
إىل تفعيل دور الرقابة االجتماعية انطالقًا من مبدأ «تشخيص البصائر»« ،تشخيص
القيم» ،و«حتويل البصائر والقيم إىل معايري لتشخيص القيادة واخللل يف األمة» .كيف
تعلّقون على ذلك مساحة السيد؟.
السيد حممود املوسوي:

عفوًا مساحة السيد؛ إذا أمكن أن أكمل على تساؤل مساحة الشيخ بشيء من التطبيقات
يف اآلية الكرمية اليت تقولَ { :ذِل َك َو َمن ُي َع ّظ ْم َش َعاِئ َر ا ِ
هلل َفإِّن َها ِمن َت ْق َوى ا ْل ُقلُ ِ
وب}،
وأيضًا يف اآلية الكرمية اليت تقولُ { :كلُوْا ِمن َطّي َب ِ
ُم َو َما َظَل ُمونَا َوَل ِكن كَاُن َوْا
ات َما َر َز ْقنَاك ْ
ون} ،يعين -كما تفضل مساحة الشيخ -أننا نتساءل عادة عن التطبيقات
ُس ُه ْم َي ْظلِ ُم َ
أَ ْنف َ
وتفريعات على هذه اآليات .فمث ًال «الشعائر» -كعنوان -تطبيقاهتا يف الواقع هل هي شعائر
معينة فقط أم أن هنالك جما ًال واسعًا؟ .وكذلك األمر يف الطيبات؛ هل هي ما ذكره القرآن
الكرمي ،أم أن هنالك منهجية أخرى ملعرفة الطيبات؟ وهل للعرف أيضًا مدخلية يف هذا
األمر؟ .وعليه قد تأيت إلينا إشكاليات أن العرف متغري من دولة إىل أخرى ومن مكان
ومن زمان إىل آخر؟.
مساحة السيد:

بالنسبة إىل حبث قراءة النص؛ أو ًال :حنن ال جيوز لنا أن جنمد على نص واحد،
بالسنة الشريفة ،مث نعقله بذلك
فالقرآن جيب أن ُيقرأ كله ،مث نتدبر يف آياته مث نصله ُّ
العقل الذي سبق أن أشرنا إليه ،مث نتحدث عن شيء وهذا يف املجاالت العامة .إذ إن كل
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إنسان يفعل ذلك يعين فيما يرتبط باحلق والباطل وضرورة الدفاع عن القيم واجلهاد يف
تعمقنا ووصلنا إىل أمور حمددة كأحكام فقهية
سبيل اهلل وما أشبه من هذه املسائل .أما إذا َّ
فهذه من مهمة العلماء وذوي االختصاص ،فلو أن كل واحد أخذ آية ومن دون اإلحاطة
العلمية يف هذه اآلية واآليات الناسخة واآليات املنسوخة واملتشابه واملحكم والقريب والبعيد،
وأدىل بدلوه بإصدار فتاوى فإن األمة تعيش يف حالة من الفوضى .وهذه مع األسف الشديد
سبب لنا هذا جمازر جندها اليوم هنا وهناك .جيب أن
موجودة يف بعض األوساط .وقد َّ
تكون هناك منهجية واضحة ،عامل رباين وصل إىل مستوى من العلم ومن تزكية النفس
َاسَألُوْا أَ ْه َل ال ّذ ْك ِر
مث يفيت بفتوى ،والقرآن ال يقول :اسألوا أهل العلم ،ولكن يقول{ :ف ْ
ون *ِ ا ْل َبّين ِ
َات َوال ّزُب ِر َوأَ ْن َز ْلنَا إَِل ْي َك ال ّذ ْك َر ِلُت َبّي َن ِللن ِ
ّاس َما ُن ّز َل إَِل ْي ِه ْم َوَل َعلّ ُه ْم
إِن ُك ْنُتم َال َت ْعَل ُم َ
ون} ،ويف آية أخرى يوضح معىن {أَ ْه َل ال ّذ ْك ِر} حينما يقول ربنا سبحانه وتعاىل
َيَت َف ّك ُر َ
يف سورة النور بعد بيان مثال النور اإلهلي يقولِ { :في ُبُي ٍ
هلل أَن ُت ْر َف َع َوُي ْذ َك َر ِفي َها
وت أَ ِذ َن ا ُ
اآلص ِال} إىل آخر اآليات اليت حتدد لنا معىن أهل الذكر.
ْاس ُم ُه ُي َس ّب ُح َل ُه ِفي َها ِبا ْل ُغ ُد ّو َو َ
وأهل الذكر هم الذين يف هذه البيوت.
فإذا عرفنا أن أهل الذكر هم الذين يشكّلون مشكاة النور اإلهليِ { :ر َجا ٌل ّال ُتْل ِهي ِه ْم
ِت َجا َرٌة َو َال َب ْي ٌع َعن ِذ ْك ِر ا ِ
وب
الص َالِة َوإِيَتآِء ال ّزكَاِة َي َخاف َ
ّب ِفي ِه ا ْل ُقلُ ُ
ُون َي ْومًا َتَت َقل ُ
هلل َوإِقَا ِم ّ
َواأل ْب َصا ُر} ،وهم يف هذا املستوى ،ووصلوا إىل هذا املستوى ،فإن الناس يسألون عنهم.
أما بالنسبة إىل املصاديق؛ هنا مرة أخرى أقول :املصاديق بعضها واضحة أهنا شعائر
إهلية من إقامة الصالة مجاعة ،واحلج وال ُعمرة وزيارة األولياء واحترامهم ونشر الفضيلة
يف األمة وغريها من الشعائر اإلهلية .ولكن إذا وصلنا إىل أن شعرية معينة وتساءلنا بعد
معرفة إجيابياهتا وفيها سلبياهتا فيما إذا كانت شعرية أم ال ،هنا جيب أن نرجع إىل أهل
الذكر .وكذلك بالنسبة إىل الطيبات هناك أمور واضحة ،وهناك أمور غامضة ،إذا وصلنا
إىل بعض األمور الغامضة علينا أن نرجع إىل أهل الذكر .وهنا نصل مرة أخرى إىل قضية
املُحكم واملتشابه كل ما كان حمكمًا أخذنا به ،وكل ما كان متشاهبًا توقفنا عنده وسلمنا له،
ولكن توقفنا عنده إىل أن نصل إىل العامل الرباين الذي نسأله.

دراية السنة املطّهرة يف مناهج االستنباط
السيد حممود املوسوي:

نتحدث حول السنة املطهرة ،لكن يف البدء سوف نتكلم حول عالقة السنة املطهرة
بالقرآن الكرمي .املوضوعات واملحاور سوف تتناول املسائل التالية :مكانة السنة يف التشريع
اإلسالمي ،عالقة السنة املطهرة بالكتاب الكرمي ،ما هي أقسام السنة الشريفة وأبعاد
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حجيتها؟ كيف ينبغي أن نتعامل مع اختالف الروايات ضمن منهجية واضحة؟ كيف نستفيد
من السنة املطهرة يف التشريع اإلسالمي ويف بناء األمة؟
مساحة السيد املرجع:

يف البدء ،هناك َّ
مثت مفارقة؛ أن بعض النظرات التجزيئية حاولت أن تف ّرق بني الكتاب
والسنة أو أن تف ّرق بني سنة النيب وروايات أهل البيت (عليه وعليهم أفضل الصالة
والسالم) .هذه النظرات التجزيئية التبعيضية هي املسؤولة عن إجياد جو من التوتر وجو
من سوء الفهم مبا يرتبط بالسنة الشريفة .فالسنة الشريفة -يف احلقيقة -هي ما أفاضه
النيب  Cعلى األمة من كلماته،وسريته ،وتقريره عم ًال .وكذلك ما أفاضه على األمة
أهل بيته الذين أمرنا النيب  Cباتباعهم باعتبارهم عدل القرآن ،حيث أمرنا بأن نرجع
إىل الثقلني الكتاب والعترة الشريفة.
مما ينفع األمة ،فأول أدوار
النيب  Cدوره كسائر األنبياء  Dمنظومة متكاملة َّ
الرسول محل الرسالة ،وهو الدور الطبيعي للرسول حبمل الرسالة لألمة ٍ
داعيًا إىل اهلل
ُم فَآ َمنّا َرّبنَا ف ْ
َاغ ِف ْر َلنَا
مي ِان أَ ْن آ ِمنُوْا ِب َرّبك ْ
سبحانهّ { :رّبنَا إِّننَا َس ِم ْعنَا ُمنَا ِديًا ُينَا ِدي ِل ِإل َ
ُذنُوَبنَا َو َك ّف ْر َعنّا َسّيئَاِتنَا َوَت َو ّفنَا َم َع األ ْب َرا ِر}.
ثاين األدوار :هو تالوة آيات اهلل على مسامع الناس.
ثالثها :تزكية النفوس .كيف يزكي النفوس؟ أبالكتاب فقط؟ ،كلاَّ بل بالتوجيه املباشر
بأن يفيض عليهم اخللق احلسن الذي كان على درجة عالية منه كما شهد بذلك القرآن
الكرمي وقالَ { :وإِن َ
يم} ،هذا اخللق كان يفيضه على الناس من خالل
ّك َل َعل ََى ُخلُ ٍق َع ِظ ٍ
تعليمه املباشر مث يعلمهم الكتاب .ومعىن تعليمهم الكتاب أنه باإلضافة إىل أن اآليات
القرآنية تتلى على الناس ،فإن هناك دور املعلم الذي يبّين الغوامض املوجودة يف الكتاب،
وطريقة االستفادة من الكتاب ..إىل آخره.
وأخريًا حسب اآلية الكرمية :بيان تعليم احلكمة؛ واليت تعين املوازين واملعايري العامة
{ه َو
اليت يستطيع بعض أبناء األمة االستفادة منها كمعايري يف استنباط األحكام الشرعيةُ :
اب َوال ِْح ْك َم َة َوإِن
اّل ِذي َب َع َث ِفي ا ُال ّمّي َ
ني َر ُسو ًال ّم ْن ُه ْم َي ْتلُو َعَل ْي ِه ْم آَياِت ِه َوُي َزكّي ِه ْم َوُي َعلّ ُم ُه ُم ا ْل ِكَت َ
ني} ،فنبينا كان يزكي الناس كما يقول اإلمام علي F
كَانُوْا ِمن َق ْب ُل َل ِفي َض َال ٍل ّمِب ٍ
ول ا ِ
هلل  Cأَ َّدَب ُه اهللُ َع َّز َو َج َّلَ ،و ُه َو أَ َّدَبِنيَ ،وأَنَا أُؤ َِّد ُب ا ْل ُم ْؤ ِمِنني»(.((1
يقول« :إ َِّن َر ُس َ
هذا التأديب عملية ختتلف عن عملية الكالم مبا تتطلب من التدرج يف احلديث ،والتدرج يف
املنهجية وبيان ما يرتبط ببعض املؤمني وال يرتبط بغريهم ،فعلى سبيل املثال؛ املسلمون
( ((1حبار األنوار ،ج ،٧٤ص.٢٦٧
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يف مكة املكرمة كانت عليهم صالة الليل واجبة بتأديب النيب  Cهلم ،مث يف املدينة املنورة
خففت عنهم .وبعض األحيان كان النيب  Cيأمرهم ببعض األمور لسبب أو آلخر تأديبًا
هلم ،وبذلك أ ّدهبم وزكّاهم وطهر نفوسهم من األحقاد وغريها.
فمن خالل هذه اآلية الكرمية وآيات متشاهبة مثل هذه اآلية نعرف أن السنة الشريفة
تكمل القرآن ،فهو مل يزنل على األمة مباشرة أمنا نزل على النيب  ،Cومن خالله نزل
على الناس .وهذا يعين أن النيب  Cهو الذي يوصل هذا الكتاب وبطريقته اخلاصة وب َن َف ِسه
وببيانه وبتعليمه إىل الناس .وكان اهتمام املسلمني عرب التاريخ بكتابة السنة وبكتابة تعاليم
جدا ،وال يزال هذا االهتمام قائمًا .فمعىن ذلك أننا حظينا مبا حظي به
النيب اهتماما بالغًا ًّ
اجليل األول بنسبة معينة من تلقي تعليمات النيب  Cفيما يرتبط بالكتاب .وربنا سبحانه
وتعاىل حينما أنزل الكتاب أنزله وجعل من شروطه فهم الكتاب العودة إىل النيب  Cلذلك
من قال :حسبنا كتاب اهلل؛ مل يفهم هذه احلقيقة :أن الكتاب فيه شرط ألاَّ يتلقى الكتاب
إلاَّ من فم النيب C؛ ألن النيب هو الذي يعلّم ،والقرآن الكرمي صريح بذلك يف قوله:
{ َو َما َآَتا ُك ُم ال َّر ُس ُ
َخذُوُه ،}...فبحسب التعبري الفقهي أو األصويل؛ الكتاب عنده بيان
ول ف ُ
منفصلّ .أي إن الكتاب جاهز كامل لكن بيانه منفصل عنه ،وذلك عرب النيب  .Cولذلك
فلسفة حكمة لعلنا نُوفَّق لبياهنا يف الوقت املناسب إلاَّ أن ذلك يعين أن فهم الكتاب بعيدًا عن
السنة قد ال يتسىن لكل إنسان .ففهم الكتاب يرتبط بفهم السنة الشريفة ،والسنة الشريفة
بدورها تبّين الكتاب بنص اآليات القرآنيةَ { :رّبنَا َوا ْب َع ْث ِفي ِه ْم َر ُسو ًال ّم ْن ُه ْم َي ْتلُوْا َعَل ْي ِه ْم
آَياِت َك َوُي َعلّ ُم ُه ُم ا ْل ِكَت َاب َوال ِْح ْك َم َة َوُي َزكّي ِه ْم إِن َ
نت ال َع ِزي ُز ا َ
حل ِكي ُم} ،فقولَ{ :ي ْتلُوْا َعَل ْي ِه ْم
ّك أَ َ
آَياِت ِه} ،إذا كان التعليم جمرد التالوة لكان هذا الكالم نوعًا من التكرار غري املفيد؛ ألن
القرآن يقولَ { :وُي َزكّي ِه ْم َوُي َعلّ ُم ُه ُم ا ْل ِكَت َاب َوال ِْح ْك َمةَ}َ{ ،ي ْتلُوْا َعَل ْي ِه ْم آَياِت ِه}َ { ،وُي َعلّ ُم ُهم
ا ْل ِكَت َاب َوال ِْح ْك َمةَ} ،مث قالَ { :وُي َعلّ ُم ُه ُم} بعدما يزكيهم { َوُي َعلّ ُم ُه ُم ا ْل ِكَت َاب َوال ِْح ْك َمةَ}،
فإذن التالوة شيء ،والتعليم شيء آخر ،فإذا تركنا كالم الرسول فقد خسرنا تعليم النيب لنا،
وهذه اخلسارة ليست بالبسيطة ألنه قد نفهم القرآن بطريقة خمالفة لآلية الكرمية.
السيد حممود املوسوي:

مساحة السيد ،هنا َّ
مثت سؤال :هناك روايات متنوعة فيما يرتبط بالقرآن الكرمي،
بعضها روايات مفسرة للقرآن بشكل مباشر ،يعين تقول بأن هذه اآلية تعين كذا ،وأحيانًا
حتصل أيضًا ّأن اآلية يف معىن معني .فهل حنن نفهم القرآن الكرمي من خالل هذه
الروايات اليت تفسر اآليات مباشرة أم أن هنالك روايات أخرى أيضًا تبصرنا وتعطينا أبوابًا
وطرقًا ومنهجًا لفهم القرآن الكرمي؟ بعبارة أخرى :عالقة السنة بالقرآن الكرمي من حيث
التفسري والتبيني بأي منهجية؟
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مساحة السيد املرجع:

روايات أهل البيت وروايات النيب  Cفيما يتصل بتفسري آيات القرآن الكرمي مرة
تكون بيانًا لتطبيق آية معينة( ،((1ولكن ال يعين ذلك أنه هذه اآلية ال تنطبق على غري ما
بينته الرواية .وهذا جيري على الروايات اليت بّينت أسباب الزنول سواء منها املرتبطة
باألشخاص أم القصص .هذه الروايات ال ختصص اآلية الكرمية لتلك الواقعة أو لتلك
القضية الواحدة.
ثانيًا :بعض الروايات تبّين مباشرة تفسري هذه اآلية أو تلك اآلية .وهذه الروايات
تبّين حقيقة معينة .وهنالك قسم من الروايات ال تبّين شيئًا من اآلية؛ لكن موضوع الرواية
وموضوع اآلية موضوع واحد .مث ًال الروايات اليت حتدثنا عن :العلم ،وشروط املتعلم،
وشروط العامل ،القرآن أيضًا حتدث عن :العلم ،وشروط املتعلم ،وشروط العامل .وهنا
ميكننا الربط بني هذه الروايات واآليات ألن كليهما يتحدث عن املوضوع ذاته .كذلك األمر
حول روايات الصالة ،فإهنا قد ال تذكر آيات الصالة ولكنها بالتايل حول الصالة .وعليه؛
فإننا نضع هذه الروايات يف جدول بيان آيات الصالة .كذلك سائر ما يرتبط باألحكام
كالصوم واحلج ،أو املجاالت األخرى كالطالق والديات واحلدود .فتعترب هذه الروايات
تفسريًا لتلك اآلية الكرمية .وأما بعض الروايات املحددة فينبغي أن ُتدرس كل رواية وكل آية
بدراسة موسعة خاصة دون أن نتحدث بكلمة عامة .واملفسرون الذين أتعبوا أنفسهم كثريًا
يف بيان ما يرتبط باآليات الكرمية من الروايات يف احلقيقة هم املرجع يف مثل هذه الروايات.
السيد حممود املوسوي:

مساحة السيد؛ أين موضع السنة اليت حتمل موضوعًا ليس يف القرآن الكرمي .فقد
قلتم بأن السنة هي امتداد للقرآن الكرمي ،ولكننا جند أن بعض روايات أهل البيت D
مما ال توجد
تتحدث عن موضوعات مث ًال يف تفاصيل الصالة كعدد ركعاهتا وما شابه ذلك َّ
«صلُّوا َك َما
يف القرآن الكرمي .كذلك الروايات اليت قالت «خذوا عين مناسككم» مث ًال ،أو َ
َرأَ ْيُت ُموِني أُ َصلِّي»( ،((1أين نضع هذه؟ هل هلا عالقة أم أن هناك استقال ًال؟.

مساحة السيد املرجع:

هذه الروايات يف جمملها هي تفسري هلذه اآلية .أما كيف استفاد النيب واإلمام

( ((1فيما يرتبط بآلية التعامل مع السنة الشريفة على حنو املصداق ،وكيفية االستفادة من هذا النوع من
األحاديث ،ميكن مراجعة :املدرسي ،حممد تقي ،فقه االستنباط؛ دراسة يف مبادئ علم األصول ،دار
املحجة البيضاء ،لبنان  -بريوت ،ط2013 ،1م .ص.44-40
( ((1حبار األنوار ،ج ،٨٢ص.٢٧٩
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(عليهم مجيعًا صلوات اهلل) هذا احلكم من هذه اآلية فهذا ليس شأننا ،هذا أمر آخر،
ويف بعض األحيان الرواة سألوا األئمة فبينوا ،وفع ًال ملا بينوا اكتشفنا أن القرآن فع ًال بّين
هذا .ولكن حنن مل نصل إىل مستوى فهم العالقة بني هذا احلكم وبني هذه اآلية الكرمية.
الشيخ محزة الالمي:

مساحة السيد ،ما هو املنهج املقترح لالستفادة من السنة املطهرة(((2؟

مساحة السيد املرجع:

املنهج املقترح لالستفادة من السنة الشريفة هو املنهج املقترح لالستفادة من القرآن
يث
«ح ِد ٌ
الكرمي ،يف القرآن نسميه تدبرًا ،ويف السنة نسميه بالدراية .ويف احلديث الشريفَ :
َت ْد ِري ِه َخ ْي ٌر ِم ْن أَل ٍ
ْف َت ْر ِويه»(.((2
الدراية ،ماذا تعين الدراية؟ الدراية تعين أن احلديث الواحد نأخذه نفكر فيه نعربه،
نفكر يف أوله يف آخره مث هذا احلديث جنعله يف إطاره اخلاص بني مجلة من األحاديث ،مث
جنعل كل هذه املنظومة من األحاديث يف اإلطار العام فيما يتصل بالكتاب وبالعقل ،هذا
معىن الدراية .وهو املنهج نفسه الذي يف القرآن الكرمي ،حنن ينبغي أن نقرأ القرآن الكرمي
كله ،ال أن نتخذه عضنيّ ،أي أن نأخذ نصفه ونترك نصفه ،نؤمن ببعض الكتاب ونكفر
ببعض ،وال أن حنمل أفكارنا وآراءنا على القرآن الكرمي ،إمنا نصحح أفكارنا املسبقة وآراءنا
بالقرآن الكرمي .كذلك األمر نفسه بالنسبة لروايات أهل البيت  .Dفقد يقع البعض يف
مثل هذه األخطاء بأن يترك حمكم السنة ويتشبث باملتشابه ،ويفتش عن رواية قد تكون
شاذة ،أو واردة يف ظرف معني لسبب معني ،فيعتمد عليها ويترك سائر الروايات .أو قد
يقع البعض يف مزلق األخذ بالرواية اللي تعجبه ،فقد تكون نفسية بعض الناس جهادية؛
فيأخذون روايات اجلهاد لكن يهملون الروايات األخالقية حول التقوى ،وحول العرفان
ومعرفة اهلل سبحانه وتعاىل .أو بالعكس يتركون روايات اجلهاد والتضحية والفداء والعطاء
ويركّزون على روايات الصالة والدعاء .وكال املنهجني غلط.
املنهج الصحيح هو أن ننظر إىل هذه الروايات ككل واحد ،وإىل النيب وأهل بيته ككل
واحد ،ال نفرق بينهم .وكذلك ال نفرق بني الروايات وبني اآليات القرآنية ،هذا هو املنهج
السليم.
( ((2تناول مساحة املرجع املدرسي املنهج املقترح لدراية السنة يف كتاب «فقه االستنباط» اجلزء الثاين.
للمراجعة :املدرسي ،حممد تقي ،فقه االستنباط؛ دراسة يف مبادئ علم األصول ،دار املحجة البيضاء،
لبنان  -بريوت ،ط2013 ،1م .ج ،2ص
( ((2حبار األنوار ،ج ،٢ص.١٨٤
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إحياء األمة مبناهج الوحي والعقل
الشيخ زكريا داوود:

مساحة السيد عندي سؤال عن ثالثيتني ،الثالثية األوىل ترتبط بالنص الديين واملرجع
املدرسي واألمة ،أالحظ أن هناك ثالث غايات يف قراءتكم للنص الديين ،وهي :أو ًال
التحرير ،مث التصحيح ،مث بعث هنضة حضارية يف هذه األمةّ .أي حترير الفكر الديين من
ركام ختلف الثقافات اجلاهلية ،وتصحيح الفكر الديين من خالل بناء قواعد فكرية وحياتية،
وثالثًا بعث حركة النهضة عرب االنطالق من تلك القواعد واألسس .كيف ميكن لنا أن حنقق
تلك الغايات مع وجود قراءات متعددة وتكاد تصل يف بعض األحيان إىل حد التناقض؟
مساحة السيد املرجع:

يف البدء امسحوا يل أن أصحح كلمة ،وهي كلمة التصحيح ،فبد ًال عنها نقول :البناء.
أما األمة فهي اليوم حباجة إىل؛
أو ًال :التمييز بني األفكار املستوحاة مباشرة من الوحي ،وأقصد بالوحي هنا القرآن
الكرمي والسنة النبوية وروايات أهل البيت  ،Dوبني الثقافات اليت حلقت ولصقت بالثقافة
الدينية بسبب الظروف .قسم منها مث ًال بسبب الظروف السياسية ،وقسم متثل ردود أفعال
جتاه ثقافات أخرى ألسباب معينة ال بد أن منيز بينهما .فليس كل ما يف التراث مقدسًا،
شرعيا ،التراث يكون مقدسًا حينما يكون متوافقًا مع القرآن
وليس كل ما عند السلف
ًّ
الكرمي والسنة والروايات ،أما إذا كان التراث تراثًا ال يتوافق مع كتاب اهلل وال مع سنة نبيه
ُم
َس َب ْت َو َلك ْ
وال مع روايات أهل البيت فكيف جنعله مقدسًا {ِتْل َك أُ َّم ٌة َق ْد َخل َْت لَها ما ك َ
ين
َس ْبُتم} ،فهو جمرد تاريخ ،وحنن أمرنا بأن نقولَ { :رَّبنَا ْاغ ِف ْر لَنا َو ْ
لإِِخواِننَا الَّ ِذ َ
ما ك َ
َس َبقُونا ِبالإْ ِميان} ،واالستغفار ملن سبقنا يشري إىل أنه قد أخطأ فعلينا ألاَّ نتبعه .ومشكلة
البشرية متثلت حينما اتبع الالحقون السابقني .وربنا سبحانه وتعاىل هناهم عن ذلك.
من يقدس التراث أو يقدس السلف فإنه يقع يف هذا املطب ،وكثري من اخلالفات واملشاكل
املوجودة يف األمة هي من رواسب املاضي ،والز ٌم التحرر منها.
ثانيًا :البناءّ ،أي أن نبين الفكر الديين على أسس قائمة أو ًال على القرآن .ثانيًا على
سنة النيب وأهل بيته .ثالثًا على العقل .وإمنا أقول على العقل ألنه تطبيق ،وتطبيق الكتاب
على الواقع أيضًا حباجة إىل جتربة العقل .العقل حباجة إىل تشاور واملشورة ألنه فيما
يتصل بالتجربة البشرية والعلم البشري حنن حباجة إىل أن نراكم اخلربات واالستفادة من
كل العقول.
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وثالثًا :النهضة ،هنضة أية أمة هي -يف احلقيقة -بسبب التحديات الداخلية واخلارجية.
فالقرية اليت زحف عليها السيل أو حتركت األرض من حتتها حبيث اهندم قسم كبري
منها ،فأهل القرية جيلسون ويفكرون كيف يتحدون السيل ،هذه بداية احلضارة .كذلك
عندما تتعرض القرية هلجوم من قبل عدو هزمهم ،بعد فترة جيلسون ويفكرون كيف
حنن نواجه العدو .إذن احلضارة إما أن تبدأ من حتدي داخلي مبا يسميه القرآن بالضراء
وهي احلوادث الطبيعية ،أو بالتحدي اخلارجي والذي يسميه القرآن بالبأساء الذي يتصل
بالتحديات اخلارجية مثل احلروب وما أشبه .وحنن يف العامل اإلسالمي -يف احلقيقة-
نواجه التحديني ،التحدي الداخلي املتمثل بالفقر ،التجزئة ،والتبعية ،والتخلف ،واألمراض
وما أشبه .وكذلك نعيش التحدي اخلارجي بوضوح ،فالعامل كلما أصبح اليوم أكثر ترابطًا
مع بعضه احتاج كل شعب إىل املزيد من العمل والنهضة حىت حيافظ على استقالله وقوته
ومستواه احلضاري .فإذن أسباب النهضة قائمة سواء من داخل األمة أو من خارج األمة
إمنا مشكلة األمة أين؟ تكمن مشكلة األمة يف معرفة آلية النهضة ،وآلية النهضة ترتبط
بثقافة النهضة اليت هي بدورها -يف رأيي -ترتبط هبذين العاملني ،العامل األول أن حنرر
دينيا مستوحى من
الفكر املوجود بني املسلمني من الرواسب وننقيه ونصفيه وجنعله فكرًا ًّ
الكتاب والسنة وأهل البيت من جهة ،ومن جهة ثانية نرسم طريق ًة للعبور من هذه املشكلة،
أعين املشكلة احلضارية عرب تبادل اخلربات ،وتراكم التجارب والتشاور بني املسلمني ملعرفة
واجبهم.
شيخ زكريا الداوود:

مساحة السيد ،أنتم ذكرمت أمهية أن نبين منظومة أو رؤية متكاملة منطلقة من
روايات أهل البيت والقرآن الكرمي ،بينما البعض يقول :إن القرآن الكرمي هو متواتر ،يعين
قطعي الصدور ،بينما السنة الشريفة الواردة عن الرسول  Cأو الواردة عن أهل البيت
 Dهي يف أغلبها ظنية .كيف ميكن لنا حنن يف هذا العصر أن نبين رؤية متكاملة مع
وجود هذه التيارات الفكرية الكثرية والعميقة يف هذه األمة واليت أخذت تؤثر بشكل كبري
يف هذه األمة؟

مساحة السيد املرجع:

أو ًال :فيما يتصل هبذه املسألة حنن سبق وأن قلنا بأن املنهجية الصحيحة يف فهم
القرآن ويف فهم الروايات أن نفهمها كلاًّ ال يتبعض.
ثانيًا :النيب  Cبّين وبكل صراحة بأنه سيكثر من بعدي القالة ،يعين املتقولون
على النيب  ،Cمث أمر املسلمني بأن يعرضوا أحاديثه على كتاب اهلل .ومبثل ذلك أيضًا
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جاءت روايات كثرية عن أهل البيت بضرورة عرض كلماهتم على كتاب اهلل .ومعىن ذلك
أنه علينا أن نفهم اجلميع مرة واحدة ،فإذا رأينا رواية ختالف كتاب اهلل أو ختالف إمجاع
األمة وفيها ما يشري إىل الوضع ،فإننا نضع هذه الرواية جانبًا وال نكذهبا ،ولكن نضعها
جانبًا نأخذ مبا اجتمعت األمة عليه ومبا تدل عليه آيات الكتاب مع السنة الشريفة .وال
ننسى هنا أن نقول أن علماءنا (رضوان اهلل تعاىل عليهم) أتعبوا أنفسهم يف بيان أصول
اجلرح والتعديل ويف بيان األسانيد الصحيحة وختريج الروايات وإىل آخره .ويف احلقيقة مل
يدعوا لنا -وحنن جيل جئنا بعد أجيال من اآلخرين -مقا ًال فيما يتصل بصحة الروايات
وسالمة نقلها .وكذلك أهل البيت  Dأيضًا أعطونا جمموعة ومنظومة من املنهجيات
ملعرفة الروايات ،فلكل حديث نور ميكن أن نكتشف هبذا النور مدى صحة احلديث «إ َِّن َعلَى
ُل َح ٍّق َح ِقي َق ًة َو َعلَى ك ِّ
ك ِّ
ُل َص َو ٍاب نُورًا»( .((2فهناك مناهج واضحة يف هذا املجال ،لكن قد
تكون هناك بعض الفروع اجلزئية يف بعض املسائل الفقهية تبقى غامضة ،هذا أمر ممكن
لكن البناء األساسي للدين وللثقافة الدينية -واحلمد هلل -اآلن بناء سليم وواضح ومتني،
وقائم على معرفة الكتاب والسنة وروايات أهل البيت ،ودجمها كلها مع بعضها ،واستخالص
النتائج االجيابية ،إن شاء اهلل تعاىل.

( ((2الكايف ،ج ،١ص.٦٩
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يف مسار النقد والتطوير للمؤسسة الدينية
احلسينيات والشعائر مثاالً
السيد حممود املوسوي

*

وامللح ،النظر اجلاد لرسالة املآمت واحلسينيات يف الواقع الشيعي،
بات من الضروري ّ
والبحث عن كوامن اخللل ومواضع الفراغ والنقص ،والسعي للمعاجلة وسد اهلوات احلاصلة
نتيجة العمليات اإلدارية البشرية.
فعندما نل ّوح أو نص ّرح خبلل حاصل هنا أونقص وفراغ هناك يف موضوع املآمت
واحلسينيات ،فإننا نوجه احلديث حنو البشر باعتبارهم اجلهات اإلدارية املتص ّدية إلدارة هذه
بأية حال نقدًا ألصل املؤسسة يف جانبها الوجودي
املؤسسات الدينية املتميزة ،وال يعين ذلك َّ
وأصالتها التشريعية ،وإمنا نقدًا للتجربة اإلدارية واملمارسة البشرية املتصلة هبذه املؤسسة.
ولذلك فإننا ال بد أن نؤكد أو ًال وقبل كل شيء بأن املآمت واحلسينيات هي من أهم
املؤسسات الدينية بعد املسجد يف التكوين الشيعي (تكوين الفرد ،األمة ،اهلوية) ،وهذه
املؤسسة هي اليت سامهت وتساهم وسوف تساهم مستقب ًال ،يف صياغة اهلوية الشيعية،
من الناحية الفكرية والعقيدية ،والناحية الشعورية ،إلاَّ أن كل ذلك ال يعين أن نستسلم
للواقع وال نسلّم أنفسنا لالرجتال اإلداري اللحظي ،وعلينا دائمًا أن نعمل من أجل تطوير
مؤسساتنا ومشاريعنا ،لتكون األطر متسقة مع املحتويات ،ولتكون الرسالة مواكبة للتحديات
املعاصرة لكل زمان.
* عامل دين ،باحث ،أسرة التحرير  -مملكة البحرين.
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النهج القرآين يف النقد واملعاجلة الشعائرية

سلبيا وتؤثّر خالفًا ملا يراد هلا من التطوير واملواكبة
لكيال تنحو العملية النقدية منحى ًّ
املعاصرة واإلصالح حنو األفضل ،فإن من املهم أن ننهج طريق النقد البنّاء ،وهو األسلوب
الذي اتبعه القرآن الكرمي ،على اخلصوص يف نقد الشعائر الدينية اليت جاء اإلسالم
لترسيخها واليت طلب من املؤمنني العناية هبا واملحافظة عليها ،وجعلها شعارًا للمؤمنني.
ميكننا أن نستجلي مالمح النقد القرآين من خالل تناول القرآن للصالة ،وهي الشعرية
اليت تفرق بني املؤمن والكافر ،وهي العمود الذي يقوم عليه الدين ،فربغم أمهية الصالة
وجه النقد للمؤمنني يف طريقة ممارساهتم هلا،
يف التكوين اإلمياين لإلنسان ،إلاَّ أن القرآن ّ
والنقد كما أسلفنا ،ليس للشعرية وإمنا للذين ميارسوهنا.
ما نلحظة يف اآليات القرآنية أهنا اعتربت أن إقامة الصالة من صفات املتقني ،يف
ُون} ،وأن
َاه ْم ُين ِفق َ
ُون ِبا ْل َغ ْي ِب َوُي ِقي ُم َ
ين ُي ْؤ ِمن َ
قول اهلل تعاىل{ :الَّ ِذ َ
الصال َة َو ِم َّما َر َز ْقن ُ
ون َّ
قسمًا من املجرمني إمنا كانت عاقبتهم جهنم؛ ألهنم مل يكونوا من املصلني ،كم يف قوله
ُم ِفي َس َق َر ،قَالُوا ل َْم ن ُ
ني} ،فالصالة صفة املتقني ومن
َك ِم َن ا ْل ُم َصلِّ َ
تعاىلَ { :ما َسَل َكك ْ
دوهنا تكون عاقبة اإلنسان جهنم ،فالقرآن حدد أمهية الصالة هبذين اللحاظني اهلامّين،
أثر إقامتها وأثر تركها.
يعط املصلني الضوء األخضر يف سلوكياهتم ويف أدائهم
إلاَّ أن القرآن الكرمي مل ِ
ين ُه ْم َعن
وممارستهم هلا ،فقد تع ّرض للمصلني بالنقد فقالَ { :ف َو ْي ٌل لِّ ْل ُم َصلِّنيَ .الَّ ِذ َ
ون} ،فهؤالء من املصلني إلاَّ أهنم ال يعطون صالهتم أمهية كبرية ،وقال
َصلاَ ِت ِه ْم َس ُاه َ
ُسالَى
ني ُي َخا ِد ُع َ
عز وجل{ :إِ َّن ا ْل ُمنَا ِف ِق َ
ون اهللَ َو ُه َو َخا ِد ُع ُه ْم َوإِذَا قَا ُموْا إِلَى َّ
الص َالِة قَا ُموْا ك َ
ون اهللَ إِ َّال َقلِي ًال} ،وهناك قسم من الناس ال يستوي ظاهرهم مع
َّاس َو َال َي ْذ ُك ُر َ
ُي َرآؤ َ
ُون الن َ
باطنهم ،فليس كل من يؤدي الصالة بشكليتها سيعترب من املصلني ،وقال عز وجلَ{ :يا
ُون}.
الص َال َة َوأَنُت ْم ُسكَا َرى َحَّت َى َت ْعَل ُموْا َما َتقُول َ
أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوْا َال َت ْق َرُبوْا َّ
فهناك عدة حاالت نقدية ق ّدمها القرآن للمصلني:
 -1قد يكون املؤمن مؤمنًا بأمهية الصالة إلاَّ أن سلوكه ال ينم عن ذلك ،فيتراخى
ويتساهل يف أمرها.
مرائ ،فال يريد من الصالة حقيقها ،إمنا خيدع الناس
 -2قد ميارس الصالة من هو ٍ
مبمارستها ظاهرًا.
 -3أن بعض املصلني قد ال يلتزم بشروط الصالة ومستلزماهتا ،فيقوم هلا كما يقوم
السكران ،سواء سكر اخلمر أو سكر النوم.
إن القرآن الكرمي هبذا النقد ال يريد هدم واقع املصلني وال يريد طمس معامل الصالة؛
ألنه يذكرهم بأن التزامهم وإصالحهم هلذا الواقع هو يف صاحل واقعهم وتق ّدمه ،حيث
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ني} .وقال عز
الص َالِة َوإَِّن َها َل َكِبريٌَة إِ َّال َعلَى ال َْخ ِ
اش ِع َ
الص ْب ِر َو َّ
يقول تعاىلَ { :و ْاسَت ِعينُوْا ِب َّ
الصلاَ َة َت ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء
الصلاَ َة إِ َّن َّ
وجل مبينًا آثار الصالة على واقع اإلنسانَ { :وأَ ِق ِم َّ
َوا ْل ُمن َك ِر}.
وكل ذلك مع توجيه القرآن الكرمي إىل أن يلتزم املصلي بالغايات واملحتوى هلذه
الشعرية ،فال يؤديها رياء ومسعة ونفاقًا وال يكتفي بالشكليات واملظاهر ،فيقول تعاىل:
الصلاَ َة ِل ِذ ْك ِري}.
{ َوأَ ِق ِم َّ
هذه املالمح العامة للنقد القرآين وملعاجلة الشعائر الدينية ،وكمثال تطبيقي آخر ميكن
أن نلحظ املالمح نفسها متوافرة يف معاجلته ونقده ملمارسة شعرية احلج ،فيقول تعاىل:
الزكَا َة َول َْم َي ْخ َش
الص َال َة َوآَتى َّ
هلل َوا ْل َي ْو ِم ِ
هلل َم ْن آ َم َن ِبا ِ
{إَِّن َما َي ْع ُم ُر َم َس ِاج َد ا ِ
اآلخ ِر َوأَقَا َم َّ
ين .أَ َج َعْلُت ْم ِس َقاَي َة ال َْح ِّاج َو ِع َما َر َة ا ْل َم ْس ِج ِد ال َْح َر ِام
إِ َّال اهللَ َف َع َسى أُ ْولَـِئ َك أَن َيكُونُوْا ِم َن ا ْل ُم ْهَت ِد َ
هلل َال َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم
هلل َوا ُ
ون ِعن َد ا ِ
اآلخ ِر َو َج َاه َد ِفي َسِبي ِل ا ِ
هلل َوا ْل َي ْو ِم ِ
َك َم ْن آ َم َن ِبا ِ
هلل َال َي ْسَت ُو َ
َّ
ني}.
الظاِل ِم َ
وعلى هذا املنوال ينبغي أن يعاجل موضوع مؤسسة احلسينيات واملآمت.

رسالة احلسينيات

ال بد أن ننطلق من تأسيس قيمي لبعد الغايات من العبادات واملمارسات ،وال ينبغي أن
يغيب عند املعاجلة واملراجعة أن لكل عبادة وفعل ديين رسالة ومضون ،تتمثل يف الغايات اليت
ينبغي أن حيققها ،وسواء عرفت الغايات بتفاصيلها أو عرفت بعمومها ،فإهنا من الثوابت
اليت ال ينبغي أن تغيب عن األذهان ،وأن غياهبا ،هو غياب للهدف وضياع لالجتاه واملسار.
ويعتمد هذا التأسيس على العديد من النصوص الدينية ،ولكننا نكتفي بقول اهلل تعاىل:
{ق ْ
ني} .فكل عبادة وفعل خيرج من
ُس ِكي َو َم ْح َي َاي َو َم َماِتي لهلِ ِ َر ِّب ا ْل َعاَل ِم َ
ُل إِ َّن َص َالِتي َون ُ
املؤمن ،ينبغي أن يكون يف مرضاة اهلل تعاىل ،وهي الغاية الكربى اليت تتوسطها جمموعة
غايات تربوية ،كتزكية النفس وتقوميها.
ورسالة احلسينيات هي كما اختذها املؤمنون ،تتجلّى يف عموم عنوان (إحياء أمر
أهل البيت  ،)Dوهو كل عمل يرتبط هبذا العنوان من أي جهة من جهاته ،سواء كان
يف مناسبات أفراحهم  ،Dأو يف مناسبات أحزاهنم ،أو َّأية مناسبة وذكرى أخرى ،تكون
نافذة لتحقيق اإلحياء ألمر أهل البيت .D
هل واقع احلسينيات يفي برسالتها؟

من منطلق حفظ الرسالة حنتاج إىل قراءة الواقع املحيط واألثر احلاصل ،من خالل
املالحظة امليدانية ،ومقارنته برسالة احلسينيات اليت ينبغي التطلع حنوها دائمًا ملحاولة
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الوصول إىل الغايات اليت ينبغي أن حتققها يف واقع األمة.
إن إحياء امر أهل البيت  Dكعنوان ،هو من أعظم ،بل هو أعظم عنوان يف العقيدة
اإلسالمية ،باعتباره مرتبط بالوالية هلم  ،Dوكما عن أيب جعفر  Fقال« :بين
اإلسالم على مخس ،على الصالة والزكاة والصوم واحلج والوالية ،ومل يناد بشيء كما
نودي بالوالية» .وبذلك نعي أن حتقق رسالة احلسينيات واملآمت إمنا تتم بظهور األثر الذي
تبتغيه والية أهل البيت  ،Dمن صياغة الشخصية املؤمنة الرسالية ،وصياغة واقع األمة
وفقًا ملتطلبات الدين وغاياته.
من حيث الكم ،فإن واقع احلسينيات يف العديد من البلدان حقق تقدمًا ملموسًا ،حيث
اهتم املوالون يف تأسيس احلسينيات يف أماكن تواجدهم وعلى اخلصوص يف األماكن اليت
تكون فيها كثافة شيعية ،كإيران والعراق والبحرين واملنطقة الشرقية من القطيف واإلحساء،
وكذا الكويت ولبنان وباكستان وبعض مناطق اهلند وأذربيجان وغريها.
جدا مثا ًال ،فإن بعض املصادر تقول :إن «إدارة
وإذا أخذنا البحرين ذلك البلد الصغري ًّ
األوقاف اجلعفرية قالت يف إحصائية هلا مطلع  2009بأن هناك ما يقرب من  1100مأمت
املسجلة،
مسجل ًّ
رمسيا يف البحرين .فيما يقول آخرون :إن عدد املآمت الكلّي ،مبا فيها غري ّ
قد يصل إىل مخسة آالف مأمت للنساء والرجال .وحسب عبداهلل سيف يف كتابه (املآمت يف
البحرين) فإنه يوجد ما يزيد على ثالثة آالف و 500مأمت (حسينية) للرجال فقط (كان
ذلك عام  ،)1994هذا عدا جمالس ومآمت النساء» .مع العلم أن املجالس البيتية اليت حيىي
فيها أمر أهل البيت  Dهي أضعاف تلك األعداد.
ذلك الزخم الكمي اهلائل الذي حققه املؤمنون يف تأسيس احلسينيات واملآمت احلاضنة
شر من رسالتها جتاه صياغة
للثقافة الوالئية الرسالية ،ال ميكن أن ن ّدعي أهنا حققت ولو ُع ٍ
شخصية الفرد وصياغة األمة ،ومواجهة التحديات املعاصرة ،ألن هنالك وثوقية عميقة من
ِقبل أهل البيت  Dمبا ميكن أن تؤديه رسالتهم وأحاديثهم من أثر يف حياة اإلنسان املوايل
أو اآلخر املختلف ،فهذا اإلمام الرضا  Fيقول يف سياق بيانه حلكمة إحياء أمر أهل البيت
« :Dفإن الناس لو علموا حماسن كالمنا التبعونا».
وهذا يعين أن إحياء أمر أهل البيت  Dله األثر البالغ على األمة ،بينما إذا قسنا عدد
احلسينيات واملآمت باألثر احلاصل منها يف الواقع ،ال جند ذلك متناسبًا ،وال يفي باحلاجة
والغرض.
أبعاد اإلحياء ومواطن اخللل

ميكننا التع ّرف على واقع احلسينيات من جهة نقدية ،من خالل املضي يف بيان أبعاد
إحياء أمر أهل البيت  ،Dوهي الرسالة اليت ينبغي أن تتصدى هلا احلسينيات واملآمت،
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فنكتشف مواطن اخللل ،ونعرف خطوات اإلصالح والتطوير ،واإلصالح والتطوير هو الغاية
من الدراسة النقدية ،للشعائر كما أسلفنا وفقًا هلدي القرآن الكرمي.
هنالك ثالثة أبعاد أساسية لرسالة احلسينيات واملآمت واليت حت ّقق عنوان إحياء أمر
أهل البيت  Dبصورته املتكاملة ،وهذه األبعاد الثالثة ينبغي أن تتخذها احلسينيات بكليتها
ختصصي ،كل خيتص جبانب
دون جتزيء .نعم ،قد يكون التجزيء من جهة األفراد كاجتاه ّ
منها لكي يبدع فيه ويعطي فيه جبودة عالية ،إلاَّ أن اإلدارة العامة للحسينيات ينبغي أن
تلتفت إىل األبعاد الثالثة ،وهي:
 -1اإلحياء الشعائري:

اإلحياء الشعائري وهو املرتبط باملواساة والشعور ،واإلعالم ،وإظهار التعاطف
واالندماج مع حياة أهل البيت  Dيف كافة جوانبها ،حزنًا حلزهنم وفرحًا لفرحهم،
ربيًا من أعدائهم ،وكأهنم يعيشون بيننا ،ويف هذا
وإظهارًا ملظلوميتهم ،وإعالنًا لتوليهم ،وت ّ
السياق جاءت الكثري من الروايات الواردة عن أهل البيت  ،Dمنها على سبيل املثال :ما
قاله اإلمام الصادق  Fللرجل البصري« :رحم اهلل دمعتك ،أما إنك من الذين يعدون
من أهل اجلزع لنا ،والذين يفرحون لفرحنا ،وحيزنون حلزننا ،وخيافون خلوفنا ،ويأمنون
إذا أمنا.»..
وقول اإلمام علي « :Fإن اهلل تعاىل َّاطلع على األرض فاختارنا ،واختار لنا شيعة
ينصروننا ،ويفرحون لفرحنا ،وحيزنون حلزننا» ..وعن اإلمام الرضا « :Fيا بن
شبيب ،إن بكيت على احلسني  Fحىت تصري دموعك على خديك ..غفر اهلل لك كل ذنب
أذنبته ،صغريًا كان أو كبريًا ،قلي ًال كان أو كثريًا».
للجانب الشعائري غايتان أساسيتان ،واحدة منها تتصل بنفس اإلنسان وإصالح نفسه
من خالل إحياء الشعائر ،حيث تنصهر نفسه مع مصائب أهل البيت  Dلتحقيق الترابط
الوثيق بينه وبينهم  ،Dوالتعاطف هذا ،هو باألصل نتيجة للترابط النفسي مع أهل البيت
 ،Dولكنه يف الوقت ذاته يدعم ذلك الترابط ويوثقه بل وخيلقه يف قلب من ال يعرف أهل
البيت  .Dأما البعد اآلخر لإلحياء الشعائري فهو مرتبط بالناحية اإلعالمية ،حيث إن
املطلوب هو إظهار ذلك الوالء كشعرية ظاهرة بينة للناس ،وهذا مبثابة إعالن والء وترابط
عقدي فكري مع أهل البيت .D
فإننا أمام هذه األبعاد لإلحياء الشعائري ،جند الواقع قد حقق جزءًا من الظهور
اإلعالمي ،سواء يف املجتمعات ذات الكثافة الشيعية من خالل مراسم اإلحياء العاشورائي
على سبيل املثال وخروج املسريات وغري ذلك ،أو يف القنوات الفضائية الشيعية اليت تنقل
املجالس واإلحياءات والزيارات املليونية لقرب اإلمام احلسني  ،Fوهو بعد حباجة للمزيد
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كي يصل صوت أهل البيت  Dواإلمام احلسني  Fإىل كل أرجاء املعمورة بصور متعددة
املظاهر.
إلاَّ أن اجلانب النفسي واألثر اإلمياين على املحيي للشعائر حباجة إىل عناية عامة،
فنوع املشكالت اليت تواجه موسم عاشوراء على سبيل املثال ،مثل العقد النفسية لدى إدارات
احلسينيات ،أو املواجهات وخلق الصراعات الداخلية مع بدء املوسم ،وعدم إدارة االختالف
الفكري والفقهي إدارة واعية ،كل هذا يكشف عن عصبيات مناقضة ملقاصد الدين ومرام
اإلحياء ،وهو حباجة إىل توجيه وتثقيف من قبل العلماء ،وحباجة إىل ضبط وحزم إداري
مينع املشاحنات وأسباهبا.
ومن املؤشرات اليت تدل على تراجع تأثري هذا اجلانب من اإلحياء ،أننا ال نرى
السلوك الفردي واإلمياين الذي يبشر به أهل البيت  Dحاضرًا يف حياة اإلنسان بشكله
املطلوب ،فتعاليم أهل البيت  Dحباجة إىل أن تكون هي حمور حياة اإلنسان .ولعل
املعاجلة هلذا األمر ،هي أنه ال ينبغي أن ختلوا اإلحياءات الشعائرية من التوجيه وال تنعزل
عن األبعاد األخرى لإلحياء ،وهي اليت سوف نذكرها بعد هذا البعد؛ لتتكامل األدوار ،حيث
إن الشعائر ختلق احلماس النفسي وتن ّمي روح االنتماء ،واإلحياء املعريف يقوم باالستفادة من
هذه الروح وذلك اجلو لتبليغ تعاليم أهل البيت .D
 -2اإلحياء املعريف:

اإلحياء املعريف هو املتصل بإبالغ تعاليم أهل البيت  Dوبيان علومهم ،من أجل
التأثري يف شخصية الفرد ويف مسار األمة ،بل ولكي يواجه هبا التحديات املعرفية املعاصرة،
وهذا البعد املهم ،ذكره اإلمام الرضا  ،Fكما ورد عن عبد السالم بن صاحل اهلروي قال:
«مسعت أبا احلسن علي بن موسى الرضا  Fيقول :رحم اهلل عبدًا أحيا أمرنا .فقلت
له :وكيف حييي أمركم؟ قال :يتعلم علومنا ويعلمها الناس؛ فإن الناس لو علموا حماسن
كالمنا التبعونا».
معارف أهل البيت  Dال ختتص جبانب دون آخر ،فإهنم املعربون عن حقيقة
اإلسالم الذي جاء مبختلف النظريات اليت تصوغ واقع الفرد واملجتمع وتصنع احلضارة،
سواء يف اجلوانب التربوية أو االجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو االقتصادية والقانونية
أوغريها من املعارف اليت حتتاجها َّأية أمة لتك ّون حضارة متكاملة.
جدا عن الطموحات اليت
وإذا نظرنا للواقع املعريف للحسينيات واملآمت نراه متأخر ًّ
يرمسها أهل البيت  Dملعارفهم اليت يتح ّدون هبا كل صاحب نظرية ،فبات االستباق يف
اختيار اخلطيب الذي يرتقي منرب احلسينية واملأمت ،باألقدر على اإلبكاء وجودة الصوت،
وبرغم أن ذلك مطلوب يف جهة اإلحياء الشعائري ،إلاَّ أنه ال ينبغي أن يكون على حساب
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جانب اإلحياء املعريف.
ولعله من املناسب يف هذا املقام التأكيد على أن اخلطيب ينبغي أن يكون عارفًا وباحثًا
يف علوم أهل البيت  Dلكي يوصل الرسالة وحيقق الغاية ،كما أن اإلدارات عليها مسؤولية
انتخاب األكفأ واألقدر لتحقيق هذا اجلانب ،على اخلصوص مع وجود التنظيم اإلداري
مهما ،ولذلك فإن
بتصنيف املناسبة وتوزيع أدوارها ،فكان الرادود املختص بالنعي جزءًا ًّ
انتخاب اخلطيب العارف هي املهمة املكملة لذلك .وحسنًا تفعل بعض اإلدارات من ختصيص
خطيب متخصص يف النعي واإلبكاء ،وخطيب يليه متخصص يف البحث ومعارف أهل البيت
 ،Dأو بأن يكون اخلطيب جامعًا لألمرين.
 -3اإلحياء من خالل بناء الروح اجلمعية:

لقد أكد يف املنطق أن (للمجتمع) العام سلطته على فكر اإلنسان ،وأن (للتجمع)
سلطة فكرية أيضًا ،وأن (للجماعة) سلطة مشاهبة أو أقوى من غريها ،ومن أجل توجيه
هذه السلطة يف قوة املجتمع اإلسالمي واجلماعة الرسالية اليت تنتهج هنج أهل البيت ،D
دعا أهل البيت  Dشيعتهم لعقد التجمعات واالهتمام بالروح اجلمعية من أجل خلق جو
والتوحد والتكّتل والتعاون ،واعتربوا ذلك من إحياء أمر أهل البيت  Dكما يف
اإلخاء
ّ
قوهلم « :Dفإن لقيا بعضهم بعضًا حياة ألمرنا» ،ملا متثل تلك القوة االجتماعية من
ق ّوة ألمر أهل البيت  Dباعتبارهم محلة ذلك النهج.
قال الباقر  Fلرجل« :أختلون ،وتتحدثون ،وتقولون ما شئتم؟ قيل :إي واهلل،
قال :أما واهلل لوددت أين معكم يف بعض تلك املواطن».
وعن خيثمة قال« :دخلت على أيب جعفر  Fأودعه فقال :يا خيثمة ،أبلغ من ترى
من موالينا السالم ،وأوصهم بتقوى اهلل العظيم ،وأن يعود غنيهم على فقريهم ،وقويهم
على ضعيفهم ،وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم ،وأن يتالقوا يف بيوهتم؛ فإن لقيا بعضهم
بعضًا حياة ألمرنا ،رحم اهلل عبدًا أحيا أمرنا».
ولو تأملنا هذا اجلانب الذي حيققه املأمت واحلسينية باجتماع املؤمنني فيه وتعاوهنم،
وكذا يف سائر التجمعات املصاحبة لكافة الفعاليات اإلحيائية ،سنرى أن روح التف ّرق والتم ّزق
والزناعات تسود املجتمعات وتسود حالة اإلحياء ،فينبغي أن تذوب الفوارق ويسود احترام
كل طرف لآلخر فيما يرتئيه ،وعلى اخلصوص اختالف اآلراء املبنية على رؤية شرعية،
فال حيق ألحد أن يعترض أو جيابه اآلخرين وحيد من حريتهم الشعائرية ،كما أن ردود
األفعال ال ينبغي أن تكون قاسية حبيث تتسع اهل ّوة ويتفرق اجلمع.
الروح اجلمعية ينبغي أن ترتبط برباط حب اإلمام احلسني  Fوأهل البيت D
عمومًا ،وإن كان هنالك من اختالف فاحلوارات العلمية اهلادئة ومبدأ الكلمة هو احلاكم،
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وليس منطق الشتم والشباب والتفسيق واالستفزاز ،والروح احلسينية اجلمعية اليت تكوهنا
احلسينيات ميكنها أن تواجه حماوالت التمزيق وحماوالت التوهني وحماوالت التسلط من
قبل القوى غري اإلميانية.
عاشوراء كموسم معريف وروحي واجتماعي:

من خالل هذا احلديث نتطلع إىل أن يكون املوسم العاشورائي ،مومسًا إلنتاج املعرفة
يف كافة جوانبها ،السياسية والثقافية واالجتماعية والتربوية ،حيث تنطلق منه نظريات يف
شىت املجاالت ،ومعاجلات ملختلف التحديات املعاصرة ،كما ينبغي أن يكون مومسًا خللق روح
احلماس واالندماج النفسي ،واملواساة يف سبيل اإلمام احلسني  ،Fومومسًا لبناء التالحم
تتحدى كل الصعاب املعاصرة.
االجتماعي والتعاون يف اخلريات ،لتكوين هوية والئية رسالية
ّ
وختامًا نذكّر أنفسنا هبذا احلديث املعصومي الذي يشري إىل اجلوانب اإلحيائية
جمتمعة ،فعن أيب عبيد ،قال« :مسعت أبا عبد اهلل جعفر بن حممد  Eيقول ألصحابه
وأنا حاضر :اتقوا اهلل ،وكونوا إخوة بررة متحابني يف اهلل ،متواصلني مترامحني ،تزاوروا
وتالقوا وتذاكروا وأحيوا أمرنا».
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الشيعة يف السعودية..
تسيس املذهب ومذهبة السياسة
مالحظة ونقد
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بقلم :الدكتور :ياسر القزويين احلائري**
ترمجة :األستاذ :حممد سعيد رضواين***
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الكتاب :احلراك الشيعي يف السعودية ..تسيس املذهب ومذهبة السياسة.
تأليف :بدر اإلبراهيم  -حممد الصادق.
الطبعة :األوىل٢٠١٣ ،م ٣١٩( ،صفحة).
الناشر :الشبكة العربية لألحباث والنشر ،بريوت  -لبنان.
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أثار الكتاب الذي بني أيدينا جد ًال واسعًا ،وتباينت حوله املواقف منذ صدوره .فبعض
الشيعة السعوديني أبدوا إعجاهبم بالكتاب وباملعلومات الواردة فيه إىل جانب بعض النقد
أيضًا ،منهم فؤاد إبراهيم املعارض الشيعي السعودي -صاحب القناة الفضائية اجلديدة
(نبأ) -والذي يع ّد أحد أهم مصادر الكتاب املذكور ،حيث انتقد -إىل جانب مدحه للكتاب-
انتقد حتريف أقواله املنقولة عنه يف الكتاب ،وهناك من اعترب الكتاب حتريفًا للتاريخ
* عنوان املقالة بالفارسية (كتاب مثري للجدل عن شيعة السعودية).
** باحث ،العراق ،دكتوراه يف التاريخ من جامعة طهران.
*** باحث  -إيران.
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كالشيخ القروص من تّيار الشريازي الذي ع ّد الكتاب حتريفًا كام ًال للتاريخ .كما أن الصحفي
الشيعي من املنطقة الشرقية منري النمر هاجم الكتاب بشدة واعتربه مملوءًا باملغالطات .من
جهة أخرى فإن بعض األطراف وجدوا يف الكتاب فرصة إلعادة تدوير السجاالت السياسية
حول القوى اإلقليمية يف املنطقة.
وهذا ما يدعو الباحث إىل قراءة نقدية هادئة للكتاب سعيًا لتحليل مضامينه ومكوناته.
111

نشرع -يف البدء -من الرؤية العامة للكاتبني واليت يعكسها العنوان بإجياز أيضًا:
خصص الكاتبان الفصل األول من الكتاب حول املواضيع النظرية ،حيث ينتقدان التوجه
ّ
الطائفي للتيارات املبحوثة والذي نشأ من تسييسها للمذهب ،ويرى الكتاب ّأن هذا األمر أ ّدى إىل
بروز املشاكل الالحقة اليت واجهها املجتمع الشيعي يف السعودية ،باألخص بعد انتفاضة حمرم عام
فإن تسييس املذهب هذا وضع الشيعة يف مواجهة دولة كانت هي األخرى
1400ﻫ .وحسب الكات َب ْين ّ
قد مذهبت السياسة ،األمر الذي أدى إىل تأجيج الصراع الطائفي بني الشيعة والسنّة ،والذي زرع
العقبات يف وجه بناء اهلوية الوطنّية يف السعودية حسب ما يعتقد الكاتبان اللذان أقاما نظريتهما
يف هذا الكتاب على نظرية الباحث (الغريب) يف علم االجتماع السياسي كارسنت فيالند.
ويتحدث الكاتبان عن نوعني من الطائفية« :الطائفية اخلشنة» و«الطائفية الناعمة».
الفجة والواضحة… والقائمة على رفض اآلخر
ويطلقان األوىل على «املمارسة الطائفية ّ
صراحة والتحريض عليه وعلى كراهيته» ،أما الطائفية الناعمة -حسب نظرية الكتاب-
فهي «اليت تتمثل يف تعريف الذات واآلخرين على أساس االنتماء املذهيب ،والتمحور على
االنتماء للطائفة يف التفكري واختاذ املواقف والتحرك يف املجالني االجتماعي والسياسي».
ّإن الفكرة األساسية للكتاب هي أنّه وبعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران عام 1979م
وانفجار انتفاضة حمرم 1400ﻫ (يف املنطقة الشرقية يف السعودية) بعد عدة أشهر من
انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران ،وبسبب تسييس املذهب ،بدأ الشيعة مواجهة شاملة مع
احلكومة وال تزال هذه املواجهة قائمة حىت اليوم.
ويرى الكاتبان ّأن حل هذه املسألة يكمن يف ختلي الشيعة عن مطالبهم الطائفية كإجازة
بناء املساجد واحلسينيات وحرية ممارسة الشعائر املذهبية ،والتوجه حنو تغيري مطالبهم
من احلكومة يف إطار املطالب الوطنية جنبًا إىل جنب مع سائر فئات املعارضة السنية .وفيما
يأيت -بعد صفحات -سوف نقوم بتقييم ونقد هذا االدعاء املزعوم يف الكتاب.
111

ولكن قبل ذلك ال بد من اإلشارة إىل ّأن الكات َب ْين -وقبل التطرق للموضوع األصلي حول
التيارات السياسية الشيعية يف العربية السعودية بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران -يتحدثان
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يف الفصل الثاين من الكتاب عن اجلذور التارخيية للمرجعية الشيعية حتت عنوان «املدرسة
األصولية واملدرسة األخبارية» .ويبدو يل ّأن هذا الفصل هو من أضعف فصول الكتاب.
ّإن اخلطأ الفظيع الذي وقع فيه هذا الفصل يف بدايته هو اخللط بني املدرسة األصولية
واملدرسة التفكيكية يف مقابل املدرسة األخبارية يف تاريخ الفقه الشيعي.
وامللفت يف هذا املجال هو ّأن الكات َب ْين يع ّبران يف مكان من الفصل بعبارة« :املدرسة
األصولية (التفكيكية)» أي أهنما وضعا كلمة (التفكيكية) بني قوسني لتوضيح معىن
«املدرسة األصولية» مث بعد ذلك -وعند تعريف املدرسة التفكيكية -يع ّرفان املدرسة
األصولية بأهنا القائلة بالتفكيك بني الفلسفة والعرفان والفقه ،أما األكثر إلفاتًا للنظر
فهو اعتبار الكات َب ْين مدينة مشهد املش ّرفة مهدًا للمدرسة األصولية ،بينما نشأت املدرسة
األصولية يف كربالء املقدسة وبواسطة الوحيد البهبهاين واستطاعت التغلّب على املدرسة
األخبارية .واجلدير بالذكر ّأن مشهد املش ّرفة تع ّد اليوم مركزًا للتوجه األخباري.
ّإن هذا اخللط بني املدرسة التفكيكية واملدرسة األصولية أدى إىل أن ينسب الكاتبان
السياق التارخيي لنشوء وبروز املدرسة التفكيكية إىل املدرسة األصولية ،بينما مها -يف
الواقع -أمران منفصالن عن بعضهما البعض .ويسند الكاتبان هذا اخللط إىل مقالة نشرهتا
جملة البصائر حتت عنوان «االستمرارية واإلبداع يف الفكر الشيعي ،العالقة بني األخبارية
واملدرسة التفكيكية» ،واليت هي ترمجة ملقالة روبرت غليف .والطريف يف األمر ّأن هذه
املقالة -اليت يستند إليها الكاتبان -تشري إىل نقاط الشبه بني املدرسة التفكيكية واملدرسة
األخبارية ،بل وأحيانًا تع ّد بعض جوانب املدرسة التفكيكية استمرارًا للمدرسة األخبارية،
توصل الكاتبان إىل ع ّد املدرسة األصولية -اليت تقف
وعلى هذا ،فليس من الواضح كيف ّ
يف مقابلة املدرسة األخبارية -يف سياق مّتحد مع املدرسة التفكيكية؟!.
ويواصل الكاتبان يف هذا الفصل حديثهما عن التيارات الفكرية الفقهية الشيعية
باالستناد إىل كتب بعض النخب املنتمني إىل بعض التيارات السياسية الشيعية يف السعودية،
من أمثال :توفيق السيف وفؤاد ابراهيم ،بينما ال تع ّد هذه الكتب هي األبرز يف هذا املجال،
األمر الذي يضفي طابع الضعف على هذا القسم من الكتاب.
وهنا ال بد من اإلشارة إىل ّأن اخللط املذكور يكشف -بوضوح -عن عدم إطالع
مما يؤدي هذا الضعف إىل اخللل يف املعرفة الكاملة
الكات َب ْين على التيارات الفكرية للتشّيعَّ ،
والسليمة للتيارات السياسية الشيعية يف السعودية أيضًا .وهبذا نالحظ ّأن هذا األمر قد ج ّر
الكات َب ْين إىل التهافت يف التحليالت يف سائر موضوعات الكتاب أيضًا.
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أما الفصل الثالث من الكتاب فيتح ّدث عن نشأة ما يسميانه بـ«تيار الشريازي»
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وكيفية نفوذه يف املنطقة الشرقية من السعودية ويف أحداث انتفاضة حمرم عام 1400ﻫ.
وهذا الفصل ،باألخص بداياته ،يزخر باألخطاء والتحليالت غري الناضجة ،وذلك بسبب أن
من أجريت معهم املقابالت مل يكن هلم حضور مباشر يف نشأة تيار كربالء (الشريازي).
وقبل الدخول إىل التفاصيل ،ال بد من اإلشارة إىل أن من ميزات هذا الكتاب هو
االستناد إىل مقابالت أجريت مع بعض العناصر األساسية يف التيارات السياسية يف أوساط
مضرا مبوضوعية البحث
الشيعة يف العربية السعودية ،ولكن يبدو ّأن هذه امليزة قد تلعب دورًا ًّ
عندما ُتطرح نظرات شخصية وأحادية اجلانب وغري ّ
مطلعة بشكل دقيق على التطورات.
أضف إىل ذلك ّأن بعض هذه املقابالت أجريت مع أفراد جمهولني مل ُتذكر أمساؤهم،
مما يثري الشك لدى البعض
بل يوصف الواحد منهم بأنه عضو سابق يف التّيار الفالينَّ ،
بأن تكون هذه املقابالت هي يف احلقيقة إعادة صياغة ملفات اعترافات بعض الناشطني
ومما ال شك فيه أنه كان بإمكان الكات َب ْين
واملوجودة يف أجهزة املخابرات واملباحث السعوديةَّ ،
أن ينتهزوا بشكل أفضل إمكانية إجراء املقابالت مع العناصر األساسية لألنشطة السياسية
يف شرق السعودية .ذلك ألن الكثري من املعلومات املستقاة من هذا املقابالت اخلاصة من
املمكن احلصول عليها من بعض املصادر األخرى .بل إن اعتماد الكتاب املطلق على املقابالت
اخلاصة مع عدد حمدود من األفراد َّأدى إىل أن تبقى بعض زوايا املوضوع جمهولة.
وكنموذج :يرى الكتاب ،استنادًا إىل مقابلة خاصة مع فؤاد ابراهيم ،أن املرجع الفقيد
السيد الشريازي كان من مجلة احلضور يف اجتماع تأسيس حزب الدعوة .هذا بينما توجد
روايات خمتلفة خبصوص هذا األمر .وأساسًا فإن هناك آراء خمتلفة حول أول اجتماع
لتأسيس حزب الدعوة واألفراد احلضور فيه ،ورغم وجود بعض الروايات حول حضور آية
اهلل السيد حممد الشريازي يف املراحل األوىل من نشأة حزب الدعوة إ ّال أنه كان املطلوب يف
مثل هذا املوضوع املهم االستناد إىل مصدر أكثر ارتباطًا وقربًا باملوضوع من فؤاد إبراهيم.
وكنموذج آخر :يذكر الكاتبان عناوين (االقتصاد اإلسالمي) و(الفكر اإلسالمي)
و(املنطق اإلسالمي) على أهنا من مؤلفات آية اهلل السيد حممد الشريازي بينما هذه الكتب
هي من مؤلفات آية اهلل السيد حممد تقي املدرسي.
ويف مكان آخر يشري الكاتبان إىل نظريات غري ناضجة حول والية الفقيه ،ويبدو أن
هذا األمر ناجم عن عدم معرفتهما بأمور وخصائص احلوزة العلمية .وينقل املؤلفان عن
فؤاد إبراهيم أيضًا أن الشيخ حممد مهدي اآلصفي هو الذي ترجم دروس اإلمام اخلميين
يف النجف األشرف حول والية الفقيه ،واليت ُطبعت يف كتاب بعنوان (احلكومة اإلسالمية)،
ولكن ملعطيات معينة يبدو أن هذه املعلومة بعيدة عن الواقع.
بأن أمحد ناصر مؤلف كتاب (الثقافة الرسالية)
ومن األخطاء األخرى هو ا ّدعاء الكتاب ّ
هو اسم مستعار آلية اهلل السيد حممد تقي املدرسي ،ومن األخطاء الطريفة أهنما يذكران
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اسم السيد شرف اخلابوري وكيل آية اهلل اخلوئي ،يف عمان على أنه السيد الشابوري،
واألطرف أن الكتاب يرى أن االستفتاء حول اجتهاد آية اهلل السيد حممد الشريازي من آية
اهلل اخلوئي كان بداية انطالق الصراع بني تيار آية اهلل اخلوئي وتيار آية اهلل الشريازي،
وهذا بدروه خطأ ،إذ ّإن هذا الصراع كان قد بدأ قبل هذا االستفتاء بفترة طويلة .ويف موضع
آخر من الكتاب يقول الكاتبان« :وكانت تسميات مثل «احلوزة الصامتة» اليت تشري إىل
حوزة النجف ،مقابل «احلوزة الناطقة» اليت تشري إىل مرجعية الشريازي تستخدم كثريًا
على لسان الشريازيني» ،وهذه املعلومة هي األخرى من األخطاء الفضيعة ،إذ إن هذين
االصطالحني اسُتخ ِدما فيما بعد يف الصراع بني الشهيد السيد حممد حممد صادق الصدر
قائد التّيار الصدري ،وبني حوزة النجف العلمية ،وال يزال هذا التّيار يستخدمهما.
ومن األخطأ ما ينقله الكتاب عن فؤاد إبراهيم حول انعقاد اجتماع قيادي خاص
وحبضور أفراد حم ّددين (بينهم اسم ال وجود له حسب مصادر ّ
مطلعة وموثوقة) الختاذ
قرار بشأن انتقاضة حمرم 1400ﻫ ،بينما اجلميع يعرف ّأن هذه االنتفاضة كانت حركة
مجاهريية عفوية مل ُيخطط هلا سلفًا.
وعندما يتحدث الكتاب عن بعض التطورات واألحداث اإليرانية يشري إىل إحدى
الشخصيات اإليرانية باسم آية اهلل جنفي آبادي ،بينما الصحيح هو آية اهلل مشس آبادي،
مما يدل على ضحالة معلومات املصادر واألفراد الذين يعتمدهم الكاتبان يف استقاء احلوادث
َّ
التارخيية املعاصرة منهم.
وبعيدًا عن هذه األخطاء -وقد ذكرناها كنماذج ليس إلاّ  -فإن الكتاب عندما يتحدث
نسبيا يف التحليل النظري هلا ،إلاَّ أنه
عن انتفاضة حمرم ،فرغم أنه يسهب بشكل مقبول ًّ
اجتماعيا للصراع بني تيار الشريازي وتيار اخلوئي ملفتًا للنظر ،حيث يعيد
يطرح تفسريًا
ًّ
هذا الصراع إىل صراع طبقي بني أبناء الفالحني وأبناء اإلقطاعيني.
يف هذ القسم من البحث ،وعند احلديث عن نشأة منظمة الثورة اإلسالمية يف اجلزيرة
العربية ،ال يشري الكتاب بوضوح إىل ّأن هذا املنظمة اليت كانت تشكل الفرع السعودي للحركة
الرسالية (تيار الشريازي) مل تتحرك يومًا ما هبدف العمل العسكري ضد النظام ،األمر
الذي تشري اليه الكثري من املصادر ،بل يسعى الكتاب إىل اإلحياء بأن املنظمة كانت ذات اجتاه
يف العمل العسكري وذلك من خالل االشارة اىل رمز املنظمة (سالح معلق على الكعبة)
وشعاراهتا (الثورة يف كل مكان) .والطريف يف األمر أن الكتاب عندما يسهب يف احلديث عن
التدريبات العسكرية -حسب زعمه -ألعضاء املنظمة يسند كل املعلومات إىل شخص جمهول
يطلق عليه «عضو سابق يف اجلبهة االسالمية لتحرير البحرين» .كانت هذا اجلبهة تعد يف
احلقيقة الفرع البحريين لتيار الشريازي ،وكانت متيل إىل العمل العسكري يف النضال ،وذلك
على العكس من فرع التيار يف املنطقة الشرقية .وهذا اخللط بني الفرع السعودي والفرع
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البحريين للحركة الرسالية ،وربط أحدمها باآلخر ،إمنا هو -يف احلقيقة -إما عمل مقصود
وألهداف خاصة ،وإما هو ناجم عن ضحالة معرفة الكات َب ْين بالتفاصيل الواقعية لألمور.
إلاَّ ّأن أهم ما يؤخذ على الكتاب هو نظريته القائمة على ّأن طائفيه املجتمع الشيعي تعود
إىل تسييس املذهب وتسييس هذا املجتمع .فالكتاب يرى ّأن انتفاضة حمرم 1400ﻫ وحتت تأثري
الثورة اإلسالمية اإليرانية أدت إىل تسييس املجتمع الشيعي يف القطيف (املنطقة الشرقية)،
طائفيا .ولكن يبدو أن هذا النظرية خاطئة من األساس،
األمر الذي أدى إىل أن يصبح جمتمعًا ًّ
ألن كل األدلة متيل إىل ّأن االجتاه الوحدوي بني املسلمني كان هو الغالب يف هذا التحرك
ذلك ّ
بالقياس إىل االجتاه الطائفي واملذهيب .الدليل الوحيد الذي يستند إليه الكاتبان إلثبات طائفية
انتقاضة حمرم 1400ﻫ هو إطالق شعار «إحنا شيعة جعفرية» يف بعض املظاهرات ،رغم
حتث على الوحدة بني املسلمني» إلاَّ أهنما -عن قصد أو
اعتراف الكات َب ْين بوجود «شعارات ّ
سهو -ال يذكران نصوص هذه الشعارات الوحدوية رغم أهنا مذكورة بالتفصيل يف املصادر
مما يدل على ّأن االجتاه الوحدوي كان غالبًا على التوجه الطائفي.
األخرىَّ ،
املوضوع اآلخر الذي يتجاهله الكاتبان بشكل كامل تقريبًا هو حركة جهيمان العتييب
ومجاعته ،هذا اجلماعة السلفية املتطرفة اليت حتركت يف بداية عام 1400ﻫ حتت شعار املهدوية
وحتصنت يف املسجد احلرام لعدة أيامّ .إن احلديث عن مثل هذه احلادثة
ضد احلكومة السعوديةّ ،
مفصلة
املهمة اليت كانت بداية انطالق ونشأة ما ُيس ّمى اليوم بالسلفية اجلهادية يتطلب دراسة ّ
يف جمال آخر ،إ ّال ّأن ما جتاهله هذا الكتاب هو التأييد املطلق هلذا التحرك بواسطة منظمة
الثورة اإلسالمية يف اجلزيرة العربية ،الفرع السعودي للحركة الرسالية .وبعيدًا عن تقييم هذا
املوقف هل كان سليمًا أم كان هفوة من املنظمة ،إلاَّ أنه يدل بوضوح على ّأن املعارضة الشيعية
يف العربية السعودية قد أّيدت وساندت -يف ذلك الوقت -مجاعة سلفية متط ّرفة كانت تتبنّى
مواقف ضد الشيعة ،وكان املعارضون الشيعة -لفترة طويلة -يرفعون صور قائد هذا التحرك
(أي جهيمان العتييب) يف مظاهراهتم خارج السعودية ،وكانوا يع ّدون قتلى هذا التحرك من
يدل بوضوح على تأييد املعارضة الشيعية
دل على شيء ،فإمنا ّ
الشهداء .إن هذا املوقف ،إن ّ
السعودية للمعارضة السنية السلفية ،ويف مثل هذا اجلو يواجه الكتاب سؤا ًال عريضًا :كيف يسوغ
اعتبار أن تسييس الشيعة يف شرق السعودية أدى إىل زرع التوجه الطائفي يف هذا املجمتع؟
111

يف الفصل الرابع يتطرق الكتاب ألوضاع شيعة السعودية بعد انتفاضة حمرم 1400ﻫ،
واليت باإلمكان تقسيمها إىل قسمني :الصراع الطبقي لشيعة الداخل ،وهجرة السياسيني إىل
إيران وعالقتهم باجلمهورية اإلسالمية ونشاط الشيعة القطيفيني يف اخلارج.
يشري هذا الفصل إىل استمرار وتشديد الصراع الطبقي والتياري للشيعة ،كما يفصل
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القول يف تطورات عالقة تيار الشريازي باجلمهورية اإلسالمية اإليرانية .إىل جانب ذلك
يسرد بعض التفاصيل عن نشأة حزب اهلل احلجاز ،ويتحدث عن الفوارق بني هذا احلزب وبني
منظمة الثورة اإلسالمية يف اجلزيرة العربية .وأخريًا :يركز الفصل الرابع -أكثر من أي شيء
آخر -على معاجلة وتبيني املستويات السطحية والقشرية للحوادث والتطورات واألحداث.
111

ويتجه الفصل اخلامس للبحث عن حت ّول املعارضة الشيعية من احلالة الثورية إىل
احلالة اإلصالحية ،وحيتوي هذا الفصل على بعض التفاصيل واألحداث اجلزئية ،إلاَّ أنه ال
يتعرض لألبعاد الفكرية والتطورات الدولية واإلقليمية املؤثّرة يف تغيري خطاب املعارضة،
فمما ال شك فيه ّأن حت ّول املعارضة الشيعية السعودية من احلالة الثورية الوظيفية إىل احلالة
َّ
اإلصالحية املطلبية يستحق املزيد من التحليل الفكري والنظري ،األمر الذي مل يتعرض له
انصب اهتمام الكات َب ْين على سرد احلوادث املرتبطة هبذا التح ّول.
الكتاب كثريًا ،بل ّ
من التطورات املهمة اليت يشري إليها الكتاب هو إغالق جملة (الثورة اإلسالمية)
واستبداهلا مبجلة (اجلزيرة العربية) .إلاَّ أن الكتاب ال يقوم مبقارنة علمية بني متون
ومقاالت هاتني املجلتني .بل يكتفي بالقول« :جتلّى الفارق الواسع بني جملة الثورة اإلسالمية
بطابعها ولغتها اإلسالمية الصرفة ،وجملة اجلزيرة العربية الليربالية الطابع» .بينما التساؤل
األساسي هنا هو :ملاذا ،وكيف حت ّولت املعارضة من اخلطاب اإلسالمي إىل خطاب شبه
ليربايل؟ األمر الذي يتطرق الكتاب إىل عوامله وأسبابه السياسية القريبة ،دون اخلوض يف
العوامل واألسباب الفكرية العمقية.
يبحث هذا الفصل أيضًا عن انتقال بعض عناصر املعارضة إىل لندن وواشنطن ،وعن بدء
املصاحلة بني املعارضة واحلكومة ،وعالقة بعض أعضاء املعارضة مع بعض الشخصيات ،كعالقة
توفيق السيف مع راشد الغنوشي ،وعالقة محزة احلسن مع عثمان العمري يف لندن .وبناء على
فإن الكتاب يشري إىل أنه رغم حت ّول املعارضة الشيعية إىل معارضة
النظرية املشار إليهاّ ،
فإن مطالبها بقيت -كما كانت -مذهبية ودينية (كاملطالبة ببناء املساجد واحلسينيات).
ليرباليةّ ،
ومن هنا يبدو ّأن اعتبار املعارضة الشيعية -بعد التحوالت فيها -معارض ًة ليربالية
ألن هذا التحول الفكري عند كل واحد من قيادات املعارضة
كاملة ،مسألة فيها نظر ،ذلك ّ
جاء خمتلفًا عنه لدى اآلخرين ،فعلى سبيل املثال :الشيخ حسن الصفار كان حتت تأثري
أفكار العامل اللبناين الشيخ مهدي مشس الدين ،بينما توفيق السيف كان متأثرًا باالجتاهات
اإلصالحية اإليرانية ،حيث حتدث عن بوبر حتت تأثري أفكار عبد الكرمي سروش وغريه،
وهكذا ُصنِّف فيما بعد يف عداد التيار الليربايل السعودي .أما فؤاد إبراهيم ،فيبدو أنه اهتم
بنقد الفكر الديين ،وقد اقترب يف بعض اجلهات إىل نظرية القبض والبسط لعبد الكرمي
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سروش ،وأما محزة احلسن فقد احتفظ بتوجهه السياسي والتارخيي.
ويقسم الكتاب هؤالء األربعة -باعتبارهم من أبرز عناصر املعارضة اإلصالحية -إىل
احلمائم والصقور .فاحلمائم هم الشيخ حسن الصفار وتوفيق السيف اللذان عادا إىل
السعودية ضمن عملية املصاحلة ،وأقاما هناك متبنني مواقف أكثر مرونة جتاه احلكومة.
أما الصقور فهم فؤاد إبراهيم ومحزة احلسن اللذان هاجرا إىل لندن بعد عودهتما القصرية
أثناء املصاحلة وتبنيا مواقف أكثر ح ّدة جتاه احلكومة .ويبدو أن هذا التقسيم جاء -على
األكثر -بنا ًء على املواقف السياسية هلذين الفريقني .وإلاَّ فإن هؤالء األربعة يتمايزون عن
بعضهم البعض من اجلهة الفكرية.
ويتطرق هذا الفصل إىل تفجري اخلرب عام 1996م والذي أبرز اسم حزب اهلل احلجاز
إىل األجواء .وكان باإلمكان عرض تفاصيل أكثر فيما يرتبط هبذا املقطع من الفصل رغم
احتوائه على بعض املعلومات التفصيلية .وعلى كل حال فإن املعلومات اليت تضمنها الكتاب
عن حزب اهلل احلجاز -سواء يف هذا الفصل أو يف الفصول األخرى -واجهت اعتراض
البعض ،بسبب أهنا تستند إىل روايات أحد األعضاء اخلارجني من احلزب.
111

حتسن العالقات بني احلكومة وبني الشيعة ،وإىل التقارب
يشري الفصل السادس إىل ّ
االيراين السعودي بسبب مساعي السيد هامشي رفسنجاين وامللك عبد اهلل ،وحيتوي الفصل
على بعض املعلومات املرتبطة هبذا املوضوع.
كما ويتطرق هذا الفصل إىل وفاة املرحوم آية اهلل السيد حممد الشريازي والتطورات
اليت تلت ذلك يف املنطقة الشرقية من السعودية ،ويف هذا املقطع نقرأ بعض التفاصيل حول
االصطفاف املرجعي بعد وفاة الشريازي .وحسب تصنيف الكتاب فإن تيار الشريازي انقسم
إىل ثالث مجاعات بعد وفاته :اجلماعة األوىل احنازت اىل مرجعية السيد صادق الشريازي،
واجلماعة الثانية انتمت إىل مرجعية السيد حممد تقي املدرسي ،بينما مجاعة الشيخ حسن
الصفار اجتهت إىل مرجعية السيد السيستاين.
ولكن هذا القسم من الفصل السادس حيتوي على بعض األخطاء فيما يتعلق بتيار
الشريازي يف العراق ،وذلك بسبب ضحالة معلومات الكات َب ْين يف هذا املجال ،وكنموذج :يشري
الكتاب إىل أن تيار الشريازي مل يكن له ممثلني يف الربملان العراقي بعد سقوط صدام.
ألن عددًا من األفراد املنسوبني هلذا التيار قد شقوا طريقهم
ولكن هذا املعلومة خاطئة ،ذلك ّ
إىل الربملان العراقي يف أول انتخابات نيابية بعد سقوط صدام ،وذلك حتت اسم (الكتلة
املوحد.
الرسالية) ويف إطار االئتالف العراقي ّ
ويضم هذا الفصل بعض املعلومات اجليدة حول احلوار الوطين حتت إشراف امللك
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الشيعة في السعودية ..تسيس المذهب ومذهبة السياسة

عبداهلل ،ويشري إىل التقارب بني بعض النخب الشيعية مثل الشيخ حسن الصفار والنخب
الصحوية مثل سلمان العودة وغريه ،وما ترّتب على ذلك من تطورات .كما يشري الفصل
أيضًا إىل االنتخابات البلدية عام 2004م ،واليت كانت جتري ألول مرة يف السعودية ،ويسوق
الكتاب بعض املعلومات اجليدة يف هذا املجال ،ويشري مرة أخرى إىل مدى تأثري االنتماء
الطبقي يف هذه االنتخاب.
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يتحدث الفصل السابع من الكتاب عن األحداث التطورات اليت تلت احتالل العراق،
وعما أمساه (انفجار اهلوية الشيعية) الذي جتاوز احلدود اإلقليمية ،والذي ينظر إليه
َّ
الكتاب بنظرة سلبية .فتطورات ما بعد احتالل العراق يف عام 2003م ألقت بظالهلا على
الشيعة يف املناطق املختلفة ،ومل يكن شيعة السعودية -بالطبع -مبعزل عن التأثّر هبذه
التطورات ،وهنا كان لربوز اهلوية الشيعية من جهة ،وبروز السلفية اجلهادية يف مواجهة
الشيعة من جهة أخرى ،التأثري السليب على عالقة شيعة السعودية بالتيارات السنية ،كما
ترك تأثريه على عالقة احلمائم والصقور يف املعارضة الشيعية اإلصالحية .وهكذا جند
تصاعد هلجة صقور لندن واقتراهبم إىل شيخ منر النمر ،الرمز األبرز يف التيار الرسايل
(تيار السيد حممد تقي املدرسي).
ويتطرق هذا الفصل إىل احلديث عن تيار منر النمر ،ويتحدث بشكل خاص عن
مطالبة الشيخ منر النمر باالنفصال ،ويرى أن محزة احلسن -املعارض املقيم يف لندن -هو
ّ
املنظر الرئيس لالنفصال .وبالطبع فإن الكات َب ْين ينتقدان املطالبة باالنفصال اليت ينسباهنا
إىل محزة احلسن.
ويتحدث هذا الفصل عن مواجهات املدينة املنورة بني شيعة املنطقة الشرقية وهيئة
األمر باملعروف ،وع ّما تال ذلك من تطورات ومواقف.
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وينتهي الكتاب بالفصل الثامن الذي حيتوي على االستنتاج النظري .يتحدث هذا
الفصل الذي جاء حتت عنون( :حنو اندماج وطين :من الطائفية إىل املواطنة) عن احلل
إلخراج الشيعة من الوضع القائم ،وذلك بتأكيد الشيعة أو ًال على وطنيتهم السعودية وليس
االنتماء املذهيب .كما يرى الكتاب ّان «من املهم هنا تأكيد احلالة املدنية ،وعدم الدخول يف
ألن هذه املشاريع تؤكد كيانية الطوائف» .وهي
مشاريع التقريب بني املذاهب أو ما شاكل؛ ّ
نوع من الطائفية الناعمة حسب استنتاج الكتاب.
111
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كتب دراسة ونقد

ويف اخلتام ،نلقي نظرة على بعض النواقص األخرى يف الكتاب.
الكتاب ال يتطرق كثريًا لبحث ودراسة القضايا النظرية والفكرية ،كما أن هناك أخطاء
فيما يرتبط بقضايا التيارات األم يف العراق وإيران ،ورغم ّأن الكتاب ُيعطي القارئ بعض
املعلومات اجلزئية على املستويات السطحية والفوقية للقضايا الداخلية للتيارات املختلفة ،إلاَّ
أن البعض يعترب هذه املعلومات نابعة من التوجهات الشخصية لألفراد القالئل الذين يعتمد
الكتاب على مقابالت خاصة معهم.
ومن جهة أخرى ،يتجاهل الكتاب بعض التيارات األخرى ،مثل :الشيخية واألخبارية.
كان من احلسن التطرق للفوارق بني التيارات القطيفية واألحسائية ،بل وبشكل عام
كان من الضروري التوجه جلغرافية التيارات املختلفة.
ومن النقاط املهمة األخرى هي أن الكات َب ْين ينتقدان بشدة طائفية الشيعة ،بينما ال
يشريان -أو يشريان بشكل باهت -إىل التوجه الطائفي بني التيارات احلكومية وغريها،
ويبدو يل أنه من دون دراسة كل األمور املتعلقة بالعربية السعودية ،سواء األمور التارخيية،
أو االجتماعية ،أو مسائل اهلوية ،وكل ما يرتبط مبعرفة التيارات ،ليس باإلمكان -بشكل
عام -احلصول على معرفة سليمة ملا جيري يف املنطقة الشرقية للسعودية ،األمر الذي أبرز
التوجه الطائفي يف التيارات الشيعية ،ولكن من دون تسليط الضوء على طائفيات (أخرى)
لدى احلكومة والتيارات الفكرية غري الشيعية.
كما أنه من دون معرفة التيارات الليربالية ،والعلمانية ،واإلسالمية ،والصحوية،
واألخوانية ،والسلفية اجلهادية والعلمية والسرورية واجلامية ،وغريها يف العربية السعودية،
ال ميكن تسليط الضوء بشكل صحيح على ما جيري يف املنطقة الشرقية يف إطار اجلغرافيا
السعودية ،كما أن تسليط الضوء على التطورات اجلغرافية لشيعة املنطقة ،سوف يق ّربنا أكثر
فأكثر لوعي ما جيري يف شرق السعودية.
ويف احلقيقة فإن املجتمع الشيعي السعودي يعيش -من جهة -يف البيئة االجتماعية
والفكرية والثقافية واالقتصادية و ...للحكومة والشعب يف العربية السعودية ،ويتعايش من
جهة أخرى يف البيئة الشيعية اإلقليمة األوسع ،خاصة يف احلقبة األخرية ،حيث تنتهي رؤوس
فمما ال شك فيه أن وعيًا جيدًا للبيئة السعودية
اخليوط كلها إىل النجف وقم وكربالءَّ .
بشكل عام من جهة ،وللبيئة الشيعية يف كل املنطقة من جهة أخرى ،يساعد على فهم أفضل
حلوادث وتطورات املنطقة الشرقية يف السعودية.
واإلشكال األساسي اآلخر الذي يورد على الكتاب هو قلّة مصادر الكتاب ،حيث ّإن
مصادر الكتاب ما يشمل الكتب والدوريات واملقاالت من االنترنت تبلغ  62مصدرًا فقط ،بينما
-على سبيل املثال -يتجاوز عدد املصادر اليت اعتمدُتها يف رسالة الدكتوراه الـ 600مصدرًا.
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إصدارات حديثة
إعداد هيئة التحرير

الفكر السياسي
عند املرجع املدريس

املؤلف :رغد إبراهيم علوان.
الطبعة :األوىل ١٤٣٥هـ٢٠١٤ ،م ٣٤٠( ،صفحة).
الناشر :مركز العصر للثقافة والنشر.
حتيا األمم مبقدار حيوية الفكر
الذي حتمله ،وحتيا أكثر مبقدار ما تتموج
هذه األفكار وتكون حملاًّ لنقاش واجلدل
واإلنضاج .وهذا ما يكون على عاتق
املؤسسات العلمية الرائدة اليت تويل الفكر
جديا بالبحث
املعاصر كما التراث اهتمامًا ًّ
والنقد والتطوير.
الكتاب الذي بني أيدينا باألساس رسالة
ماجستري مقدمة لقسم العلوم السياسية
يف جامعة بغداد ،تناولت فيها املؤلفة رغد
علوان؛ حتت إشراف األستاذة الدكتورة أمل
اخلزعلي ،الفك َر السياسي للمرجع الديين
آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي.
ولعله العمل األول من نوعه من جمال

الدراسات الفكرية السياسية اليت تناولت
فكر املرجع املدرسي.
يقع الكتاب على مقدمة وأربعة فصول.
تطرقت املقدمة ألمهية املوضوع ومنهج
البحث والبحوث السابقة يف املوضوع.
وتناول الفصل األول يف ثالثة مباحث السري
الذاتية والسياسية للمرجع املدرسي خالل
اخلمس حقب السابقة .وتناول الفصل الثاين
يف ثالثة مباحث أيضًا الدولة يف فكر املرجع
املدرسي ،يف حني تعرض الفصل الثالث يف
أربعة إىل مباحث مفهوم السلطة يف فكر
السيد املدرسي .أما الفصل الرابع فتناول
قضية شديدة الصلة يف األدبيات السياسية
املعاصرة بالدولة والسلطة وهي مسألة
حقوق اإلنسان واحلريات العامة ،باعتبارمها
جمالني لفعالية الدولة احلديثة وجما ًال
لسيادهتا وسطتها.
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إصدارات حديثة

الدين والعلمانية يف سياق تارخيي

املؤلف :الدكتور عزمي بشارة.
الطبعة :األوىل يناير ٢٠١٥م (ثالث جملدات،
األول ٤٩٦ :صفح���ة ،الث���اين٩١٢ :
صفحة ،الثالث ٤٨٠ :صفحة).
الناش���ر :املركز العريب لألحباث ودراس���ة
السياسيات.
ما هي عالقة الدين بالعلمانية؟ هذا
السؤال يتضمن احلديث عن عالقة الدين
بالعلم ،والدولة واالقتصاد والسياسة بل
والنظريات الدميقراطية .هل يبدو هذا
السؤال هبذه الصياغة صحيحًا؟ مشروع
هذا الكتاب؛ الذي يرى فيه مؤلفه أنه
جمرد كتاب بل مشروع فكري أقرب
ليس َّ
للموسوعة التأسيسية ،حياول تغيري
صياغة السؤال وبالتايل تغيري مسار البحث
واملعاجلات .يرى املؤلف الدكتور عزمي
بشارة أن السؤال الصحيح ال بد أن ينطلق
من عالقة «التدين» بالـ«العلمنة» ال عالقة
نظريا ،بل هو ال
الدين جمردًا بالعلمانية ًّ
يرى وجودًا هلذين الكيانني املجردين ،وما
هو موجود هو تدين ومسارات علمنة،
وبالتايل تدافع بينهما.
يقع الكتاب يف ثالث جملدات غزيرة
باملفاهيم والتأسيسات النظرية واملعاجلات
لسياقات تارخيية .عنوان املجلد األول:
الدين والتدين ،والذي خصص لتحرير
مفهوم الدين والتدين ،ومتييزه بالتايل عن
املفردات املجاورة كالعلم واألخالق والسحر
واألسطورة .كما تضمن مقدمة تأسيسية

مطولة حول املصطلح .واعترب املؤلف هذا
الكتاب اجلزء األول من املشروع ،وهو
مبثابة حبث نظري ،يف حني أن املجلد الثاين
والثالث ميثالن اجلزء الثاين من املشروع،
ومها دراسة مستفيضة ملسار العلمنة يف
بيئتها األوىل يف العامل الغريب ابتداء من
عصر إصالح الدين ومرورًا بعصر التنوير
وصو ًال للعصر احلديث .واملترقب أن
ُيستكمل املشروع باجلزء الثالث منه والذي
سيكون عن مسارات التدين والعلمنة يف
التجربة اإلسالمية والعربية حتديدًا.
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بينات من فقه القرآن:

دراسة قرآنية تعتمد استنباط السنن اإلهلية
من آيات الذكر احلكيم (سورة يس)

املؤلف :آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي
الطبعة :األوىل ١٤٣٥هـ ٣٤٨( ٢٠١٤ ،صفحة)
الناشر :دار املحجة البيضاء ،بريوت.
حتقيق :مركز العصر للثقافة والنشر.
بّينات من فقه القرآن ،عنوان جامع
لتفسري جديد ،يقرأ السنن اإلهلية على
هدى سور القرآن احلكيم .وقد صدر منه
حىت اآلن أربعة كتب ،كان األول يف سورة
النور ،والثاين يف سورة لقمان ،والثالث يف
سورة الفرقان ،والرابع سورة احلج .والكتاب
السنن اإلهلية على
اخلامس بني أيدينا يقرأ ُّ
هدى آيات سورة يس ،اليت هي قلب القرآن
الكرمي كما تصفها الروايات الشريفة.
مضمون الكتاب ّمت باألساس إلقاؤه يف
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إصدارات حديثة

ليايل شهر رمضان الكرمي يف جملس درس
التفسري للمرجع املدرسي ،وصدرت منه
النسخة الفارسية .وهذا الكتاب ترمجة للنسخة
الفارسية بعد إعادة حتريره من جديد.
وتعترب هذه السلسلة إذا ما ُوفِّقت أن
ُتستكمل مبثابة التفسري اجلديد لسماحة
املرجع املدرسي بعد تفسريه السابق (من
هدى القرآن).
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الفقه اإلسالمي

دراسة استداللية يف فقه اخلمس
وأحكام اإلنفاق واإلحسان

املؤلف :آية اهلل العظمى الس���يد حممد تقي
املدرسي.
الطبعة :األوىل ١٤٣٤هـ٢٠١٣ ،م ( ٤٢٤صفحة).
الناشر :دار املحجة البيضاء ،بريوت.
حتقيق :مركز العصر للثقافة والنشر.
مل خيطئ من اعترب احلضارة اإلسالمية
حضارة «فقه»؛ فهي تلك احلضارة اليت
ُعنيت بتفصيل املبادئ األخالقية يف كل جز ٍء
جزء من شريعتها .وبذلك ساهم مفكروها
وفقهاؤها على امتداد قرون طويلة يف درس
الفقه واستنباط فروعه ،حىت بات الدرس
الفقهي حمور املعاهد واحلوزات الدينية بل
وبه ُيسمى علماء الشريعة؛ فقهاء.
الكتاب الذي بني أيدينا ألحد جمددي
الفقهاء يف العصر احلديث من املدرسة
الفقهية اإلمامية؛ املرجع الديين آية اهلل
العظمى السيد حممد تقي املدرسي .وقد

كان هذا الكتاب ضمن كتب أخرى من
باكورة أعمال املرجع املدرسي الفقهية اليت
كتبها يف العقد الثالث من حياته إبان تدريسه
للدراسات العليا (ما تعرف ببحوث اخلارج)
يف مدينة كربالء املقدسة .وهي بذلك تعكس
العقلية الفقهية القواعدية والتأصيلية اليت
شكَّلت منهجه الفقهي؛ والذي تطور الحقًا
يف شكل نظرية كلية جتاه الشريعة ومناهج
االستنباط ،تلك النظرية اليت تتبىن مقاصد
الشريعة واجلوهر األخالقي حمورًا أساسًا
لعملية االستنباط الفقهي.
هذا الكتاب يتناول جانبًا من املسائل
اليت تتعلق باألموال؛ وحتديدًا يتعرض
ملسألة اخلمس اليت تندرج ضمن قيمة
اإلحسان يف الشريعة .فاملؤلف يتناوهلا
باالستدالل والتفصيل مبينًا فروع املسائل.
ويقع الكتاب على ثالثة أبواب رئيسية؛ هي:
اإلنفاق واإلحسان ،دراسة استداللية يف فقه
اخلمس ،وأخريًا استفتاءات يف فقه اخلمس.
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مقاالت يف الفقه

دراسات حول الرشيعة للدكتور وائل حالق

املؤلف :الدكتور فهد احلمودي (املترجم).
الطبعة :األوىل ٢٠١٤م ٢٠٧( .صفحة)
الناشر :الشبكة العربية لألحباث والنشر.
الكتاب الذي بني أيدينا ترمجة ملجموعة
من املقاالت للدكتور وائل احلالق؛ الباحث
املختص يف جمال الدراسات اإلسالمية،
وحتديدًا يف جمال الفقه واألصول وتاريخ
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إصدارات حديثة

النظريات الفقهية؛ الذي يعد أحد أهم
الباحثني اليوم يف العامل الغريب ،الذي أثارت
دراساته جد ًال واسعًا يف أوساط املستشرقني.
وعلى الرغم من وجود ترمجات إىل
العربية ألهم كتبه إلاَّ أن يف مقاالته ودراساته
املتناثرة مجلة من الطرائف اليت استحقت
بذلك الترمجة .وهذه جمموعة منها كتبها
يف فترات متباعدة ونُشرت يف عدة جمالت
غربية أكادميية .الكتاب يتضمن ستة
مقاالت؛ األوىل :األدلة وإساءة استخدامها:
مسألة التأثري الروماين واإلقليمي يف الفقه
اإلسالمي يف العصور املبكرة .يتعرض فيها
جلدل واسع أثارته دراسات املستشرقني حول
أصول الفقه اإلسالمي .الثانية :أصول الفقه:
التقليد والتجديد .وهذه املقالة كذلك جتري
يف السياق نفسه الباحث عن أصول النظريات
اإلسالمية .الثالثة :ثبوت األحاديث واإلشكالية
املتومهة .يتناول فيها النظريات االستشراقية
يف دراسة األحاديث الشريفة املنسوبة لنيب
اإلسالم األكرم حممد  .Cالرابعة:
خماطبات القضاة :التغري الفقهي وفقه األدلة
املوثقة .تناول فيها ممارسة القضاة وعالقة
ذلك باملذهب الفقهي .اخلامسة :التمهيد
لإلصالح الفقهي يف عهد الدولة العثمانية:
نظرية ابن عابدين حول العرف وتغّير
األحكام الفقهية .السادسة :السلطة القضائية
والدولة :األمة الفقهية لإلسالم يف العصر
احلديث .تناول فيها التمايز بني جهاز السلطة
القضائية يف اإلسالم والدولة احلديثة.
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الدولة املستحيلة

اإلسالم والسياسة ومأزق احلداثة األخالقي

املؤلف :وائل حالق.
الطبعة :األوىل أكتوبر ٢٠١٤م ٣٥٢( .صفحة).
الناش���ر :املركز العريب لألحباث ودراس���ة
السياسيات.
هل ميكن لإلسالم أن يتعايش مع
الدولة احلديثة؟ بل ما هي الدولة احلديثة
أساسًا؟ هل تصلح ألن تكون منوذجًا ألي
بقعة يف العامل غري املجال الذي ولدت فيه؛
أي السياق الغريب ومشروع التنوير احلداثي؟
بل ما هي احلداثة يف مشروعها األخالقي؟
هكذا تتوارد األسئلة يف هذا الكتاب املركّز
لكن العميق واملؤثر يف جماله.
يتناول الدكتور وائل حالق؛ البحاثة
الفلسطيين األصل الكندي اجلنسية أمريكي
اإلقامة ،املتخصص يف جمال الدراسات
اإلسالمية؛ وحتديدًا يف جمال الفقه واألصول
وتاريخ النظريات الفقهية ،موضوع اإلسالم
والسياسة؛ ذلك املوضوع املكرر ،لكن من وجهة
نظر وزاوية خمتلفةَّ .يدعي حالق يف بداية الكتاب
وبكل وضوح :أن اإلسالم كمشروع أخالقي ال
ميكنه قبول «الدولة» بأي تعريف ميكن تقدميه
هلا .وهبذا فإنه يعترب املزنلق الرئيس للمسلمني
اليوم ،وبالذات خطاب احلركات اإلسالمية،
قبوهلم للدولة القومية احلديثة ك ُمسلَّمة جيب
التوافق معها والتكيف على أساسها .وعلى
طول الكتاب حياول إثبات ذلك معتربًا اإلسالم
كمشروع أخالقي أكثر غىن من احلداثة الغربية
ومنتجاهتا يف املجال السياسي؛ ابتداًء من الفصل
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بني السلطات ،وتكوين الذات ،وإدارة التنوع،
وترسيم القوانني ،ومالحظة املجتمع.
يقع الكتاب يف سبعة فصول على
التوايل :الدولة احلديثة ،الفصل بني
السلطات :حكم القانون أم حكم الدولة؟
القانوين والسياسي واألخالقي ،الذات
السياسية والتقنيات األخالقية لدى الذات،
عوملة تضرب حصارها واقتصاد أخالقي،
وأخريًا :النطاق املركزي لألخالق.
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فقه االستنباط

دراسة يف مبادئ علم األصول

املؤلف :آية اهلل العظمى الس���يد حممد تقي
املدرسي.
الطبع���ة :األوىل ١٤٣٤ه���ـ٢٠١٣ ،م جملدان
(األول ،٢٨٠ :الثاين ٣٤٩ :صفحة)
الناشر :دار املحجة البيضاء ،بريوت .حتقيق:
مركز العصر للثقافة والنشر.
مثّل أصول الفقه اإلمامي يف كل حقبة
تارخيية استجابة علمية جلملة من التحديات
احلضارية اليت كانت تواجه األمة ،فتارة كانت
استجابته تتكلل بالنجاح وأخرى بالفشل.
فمنذ الغيبة الكربى يف القرن الرابع اهلجري،
هنض مجلة من العلماء يف بغداد لتأسيس أول
حماولة جادة و ُم َمنّهجة لعلم أصول الفقه
بثوب إمامي .تلتها بعد ذلك إسهامات مدرسة
احللة يف القرن السادس والسابع اهلجريني ،مث
أعقبها دور مدرسة جبل عامل الذي هيمن
على ما قبل الدولة الصفوية يف إيران وحىت

هناياهتا .هنالك ويف بدايات العصر القاجاري
بدأت املدرسة احلديثة لعلم األصول يف كربالء
املقدسة ،لتنتهي يف التاريخ املعاصر مبدرسة
النجف األشرف وقم املقدسة.
مبقدار ما كان للمسائل العلمية دو ٌر
يف حتريك قضايا علم األصول وإثاراهتا،
كان للبعد احلضاري متمث ًال بعامل التحول
االجتماعي (األعم من السياسي واالجتماعي
باملعىن اخلاص) دوره هو اآلخر .وال خيفى
متأمل لواقعنا املعاصر حج ُم
على أدىن ِّ
التحوالت احلضارية اليت مرت هبا البشرية
خالل القرن املاضي ،بل هي تشهد حتوالت
سريعة وعميقة يف أقل من كل جيل .وعلم
أصول الفقه باعتباره العلم الذي يشكل البنية
الفكرية التحية يف صياغة طريقة االستجابة
ألي حتد حضاري ،وذلك ملوقعه كوسيط
بني الرؤية الكونية (علم العقيدة) والسلوك
العملي (علم الفقه) ،فإن استجابته تعد
من أهم األمور يف حتديد جناح أمة ما أو
فشلها؛ إذ إنّه َمن يصوغ الفلسفة العملية
(القيم والنظم األخالقية) يف إطار أصول
قانونية توجه املتغريات وتستوعبها.
الكتاب الذي بني أيدينا ميثّل حماولة
جادة من قبل مساحة آية اهلل العظمى السيد
حممد تقي املد ّرسي يف تأسيس أصول فقه
(نظرية يف االستنباط) تشكل استجابة
مبستوى التحدي احلضاري الذي متر به
األمة .وعلى الرغم من أن هذه اإلصدار
اجلديد ليس األول من مسامهات املرجع
املد ّرسي؛ فقد سبق ذلك أن تناول مساحته
مهوم آلية االستنباط والقانون اإلسالمي
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يف سلسلة حماضرات د ّونت الحقًا يف كتاب
«التمدن اإلسالمي» ،مث تلتها املوسوعة
القّيمة لسماحته «التشريع اإلسالمي؛
مناهجه ومقاصده» واليت استغرق العمل
عليها قرابة العشرين عامًا ،على الرغم من
ذلك فإن هذا الكتاب جبزأَيه احلاليني يعترب
منهجيا لتلك اجلهود من جهة،
استكام ًال
ًّ
توغل يف التفاصيل
ومن جهة أخرى فإنه ّ
وترسيم أكث َر وضوحًا لنظرية االستنباط.
يف اجلزء األول منه يتناول مساحته
سؤا ًال عريضًا يستغرق الباب األول من الكتاب
مفاده «ملاذا وكيف ُتجدد مناهج االستنباط؟»،
ويف إطار اإلجابة عن هذا السؤال فإن مساحته
خيصص أربعة فصول يتناول يف الفصل األول
منها نظريته يف «رد الفروع إىل األصول» اليت
هي تعبري آخر (تعبري ورد على لسان أئمة
أهل البيت  )Dعن آلية املحكم واملتشابه
اليت وردت يف القرآن الكرمي .ويف الفصل الثاين
يتحدث مساحته عن دواعي جتديد مناهج
االستنباط متناو ًال العالقة بني الوحي والعقل
والواقع .أما الفصل الثالث فيتحدث عن آلية رد
الفروع إىل األصول ضمن سبعة نقاط رئيسية.
ويف الفصل الرابع يعاجل مساحته فلسفة اخللق
والتشريع يف إطار حمورية «احلق» وأبعادها
ودورها يف تفصيل قيم الشريعة املتركّز يف
حقوق اإلنسان وما يستلزم ذلك على املستوى
االجتماعي .يف الباب الثاين من الكتاب ،تناول
مساحته أربعة نصوص حمورية من السنة
الشريفة تعترب تفصي ًال لفلسفة احلق يف بيان
قيم الشريعة يف حقائق اإلميان ودعائمه ،وانتهاًء
بأحكام املكاسب والتجارات ،مرورًا ببيان شرائع

اإلدارة والسياسة ،وأخالق احلقوق االجتماعية.
يتلو ذلك الباب الثالث واألخري من هذا اجلزء
الذي تناول إحدى التطبيقات العملية الفقهية
لنظرية االستنباط ،وقد عاجلت «املسؤولية
حكمتها وحدودها» ،حيث عاجل مساحته مبدأ
التكليف ما يوجبه وما يسقطه ،متدرجًا من
أصلها يف الكتاب والسنة ،ومتابعة تطبيقاهتا
الفقهية ،وأخريًا مبلورًا مبدأ «قاعدة احلرج»
كمسقط للتكليف.
أما اجلزء الثاين ،فقد تناول فيه مساحة
املرجع املد ّرسي البحوث األصولية املتعارفة
لكن برؤيته التجديدة .ففي الفصل األول
حتدث عن تعريف علم األصول وموضوعه،
وتناول يف الفصل الثاين :تاريخ علم األصول
ومراحل تطوره ،ويف الفصل الثالث عاجل
مساحته مسألة الوضع اللغوي وما يتفرع من
حبوث تفصيلية على هذه املسألة .أما الفصل
الرابع فتحدث عن احلقيقة واملجاز واحلقيقة
الشرعية ،يف حني يتحدث الفصل اخلامس
عن حبوث الداللة ،ويف الفصل السادس عن:
املعىن بني الصحيح واألعم ،ويليه الفصل
السابع عن مسألة االشتراك بني اللغات ،ويف
الفصل الثامن :استعمال اللفظ يف أكثر من
معىن .لينتهي يف الفصل التاسع واألخري
ببحث مسألة املشتق بني املاضي واحلاضر.
هذان جزءان من «فقه االستنباط»،
ولعل من املترقب أن ُتستكمل بقية األجزاء
يف املستقبل املنظور لتستوعب بقية املباحث
األصولية ،حبيث يشكل جمموع املوسوعة
نوعيا تضاف إىل
دورة أصولية جديدة ًّ
التراث اإلسالمي يف هذا احلقل.
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متابعات وتقارير
إعداد هيئة التحرير

حسن اجلمري بعنوان( :التاريخ واالعتبار يف
القرآن ..مالمح املنهج وأسس البناء).

األمة والقرآن

آفاق االنفتاح وسبل التطوير

َشهدت مدينة سيهات افتتاح مؤمتر
القرآن الكرمي يف دورته احلادية عشرة ،والذي
عقده ملتقى القرآن الكرمي باملنطقة الشرقية
يف مدينة سيهات يف اململكة العربية السعودية،
ليليت اخلميس واجلمعة املوافقتني  14-13من
شهر رمضان لعام 1435هـ ،بعنوان( :األمة
والقرآن آفاق االنفتاح وسبل التطوير).
احتوى على أربع دراسات قدمها أربعة
قدم
من املشايخ والعلماء ،يف الليلة األوىل َّ
مساحة الشيخ إبراهيم امليالد دراس ًة بعنوان:
«(حسبنا كتاب اهلل) يف امليزان ..اجلذور
وقدم مساحة الشيخ علي
واخللفية التارخيية»َّ ،
الصيود دراسة بعنوان« :املؤسسات الدينية
وآفاق التطوير ..العالمة املجلسي منوذجًا»،
وثالثة لسماحة الشيخ عبدالغين العباس حتت
عنوان (مناهج اإلصالح والتنظري القرآين)،
ورابعة وأخرية كانت لسماحة الشيخ حممد

اجللسة األوىل

ابتدأ املؤمتر جلساته العلمية بكلمة
قدمها بالنيابة األستاذ عبد اجلليل
املؤمتر َّ
الراشد ،وجاء يف كلمته «تتشكل الرؤية للفرد
أو األمة من خالل منابع فكرية وثقافية،
ُتسهم بشكل كبري يف صياغة وتأسيس
القيم اليت من خالهلا يتحدد االجتاه الذي
يتحقق فيه الفرد أو األمة ،وبقدر ما تكون
تلك املنابع الفكرية متتاز بالصفاء والتناسق
وبالقدرة على التعامل مع مستجدات احلياة،
فإهنا تفرض حضورها يف زوايا حياتنا».
إن نظرة كل أمة للحياة وطريقة تعاملها
مع املتغريات وحتديد سلوكها تفرضه القيم
اليت تشكلت يف العقل اجلمعي ،من خالل
ارتباطها بالنص املؤسس سوا ًء كان هذا النص
بشريا ،أو وحيًا إهلي ،ويف احلالة
معطى ًّ
ً
الثانية ميكن أن يكون متثُّل النص الديين
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جزئيا،
كليا أو ًّ
مقارب ملرادات ِه أو خمالف له ًّ
وإذا نظرنا لواقع األمة اإلسالمية نالحظ أنه
هناك احنطاطًا وتشرذمًا مل يسبق له مثيل يف
تاريخ األمة ،وهذا األمر يدعونا إىل مراجعة
فكرية وثقافية للقيم اليت حترك األمة وحتدد
مسار سلوكها .ولعل نظرة متأملة لواقعنا
جتعلنا ندرك أن احنرافًا كبريًا قد حدث يف
العقل اجلمعي ،وأن القيم اليت أراد تشكيلها
النص الديين املقدس ليس هلا وجود يف فكري
وسلوكي ونظرة األمة للحياة ،وحىت نقترب
أكثر من تشخيص املشكلة علينا أن نتساءل:
ما هي مقومات وحدة األمة وقيمومتها؟
إننا نتحدث عن أمة واحدة يف هدفها،
وعن أمة واحدة يف كياهنا ،وعالقاهتا مع
بعضها ،وعن أمة واحدة يف فكرها وسلوكها،
لكننا بالطبع لن جند هذه األمة أبدًا يف
واقعنا ،بل إننا جند أمة ختتلف غايات
أفرادها وجمتمعاهتا ،وشعوهبا لدرجة تصل
حىت التناقض والتضارب ،جند أمة متناحرة
بني أفرادها ،وشعوهبا وقبائلها ،جند أمة
متناقضة يف فكرها وسلوكها ،جند أمة متخلفة
منهارة ،بعد أن كانت خري األمم يف ترامحها
ووحدهتا وفكرها ،وسلوكها احلضاري.
إن مقومات األمة واليت من خالهلا
ميكن وصفها بأهنا أمة هي ثالثة :وحدة
الدين ،وحدة الغاية واهلدف ،وحدة السلوك.
إن التطور الديين ملفهوم األمة يقوم على
أساس الطريقة واجلماعة ،فكلمة أمة يف القرآن
الكرمي يراد هبا اجلماعة اليت جتتمع على دين
واحد ،مث ُيكتفى باخلرب عن األمة من اخلرب
عن الدين بداللتها عليه ،فقد جعل اهلل سبحانه

وتعاىل الناس شعوبًا وقبائل ليتعارفوا ،حبيث
تكون النهاية الطبيعية لالجتماع والتعارف
االزدهار على مستوى اإلميان والعبادة،
والطاعة إلله واحد وهو اهلل عز وجلَ { ،وإِ َّن
ُون}.
َه ِذِه أُ َّمُتك ُْم أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة َوأَنَا َرُّبك ُْم ف َّ
َاتق ِ
كما أن الدين بطبيعته وأدواته يطلب
أمرين من خالهلما ،ومها الغاية واهلدف
ونوعية السلوك واجتاهه .واإلسالم كدين
خامت تتشكل عناصره من خالل الوحي
املزنل على خامت األنبياء حممد ،C
القرآن الكرمي الكتاب الذي ال يأتيه الباطل
من بني يديه وال من خلفه ،والقرآن الكرمي
هو معجزة خالدة من خالل وضوح بيانه
وكمال تشريعاته ،وتناظمه مع كل زمن،
وعمق مصادره ،وهو كتاب بداية وبناء
حضاري ،ال مثيل له أبدًا .وإذا كان األمر
كذلك فلنا أن نتساءل :أين يكمن اخللل الذي
جيعل األمة تعيش حالة البؤس والتشرذم
والتخلف والتنافر بني أطيافها.
بالطبع اخللل يكمن يف الطريقة اليت
تتعامل فيها األمة مع كتاب رهبا ودينها ولو
نظرنا للتيارات الفكرية يف واقعنا لرأينا أهنا
تتنوع بني أربعة مناهج يف نظرهتا وتعاطيها
مع القرآن الكرمي وهي:
األول :الذي يأخذ من القرآن الكرمي
ما يوافق أفكاره وثقافته ،ويط ّوع ما خيالف
ذلك له.
الثاين :الذي يرى القرآن الكرمي
جمرد فكر وثقافة تارخيية تناسب الزمن
الذي تأسس فيه.
الثالث :الذي يعتمد يف فهم القرآن
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الكرمي على التهائه الشخصي ومسبقاته
الفكرية ،ويرفض اعتماد الرسول C
وأهل بيته  Dمرجعية له يف الكشف عن
مرادات القرآن الكرمي وفهم مبتغياته.
الرابع :الذي يرى القرآن الكرمي
كتاب هداية ال يتحقق فهمه بشكل صحيح
إلاَّ من خالل اعتماده النص املفسر والكتاب
واملبني ملراداته ،واملتمثل يف سنة الرسول
 Cوأهل بيته .D
(حسبنا كتاب اهلل) يف امليزان..
دراسة يف اجلذور التارخيية

أما الشيخ امليالد فقد َّبين يف مقدمة
دراسته أن النيب  Cمنذ انطالقته األوىل
يف تبليغ الرسالة ونشر الدعوة ،قد أعلن
للمأل ،ومن مث لألمة واألجيال ،بأن املرجعية
العليا اليت عليها املعول وإليها املرجع هي
(الكتاب والعترة)؛ وأهنما نور واحد ،وهبما
والتعبد بالدين اإلسالمي.
يكون التدين ُّ
ويشري امليالد إىل أن رسول اهلل C
يف حديث الدار أثبت لإلمام علي  Fيف
هذا املوقف (األخوة  -والوصية  -والوزارة
 ووراثة العلم  -واخلالفة) ،مث مل ُيأل
رسول اهلل  Cجهدًا يف تأكيد هذه العالقة
بني الكتاب والعترة يف ك ّل موطن ومناسبة.
وأوضح امليالد أن واقعة (حسبنا كتاب
اهلل) بدأت يف هنايات مرحلة النبوة ،وأن
نتائجها على حقائق القرآن كانت :الطعن
الصريح يف عصمة النيب  Cالثابتة بنص
القرآن الكرمي ،والتمرد على أوامر القرآن
امللزمة بطاعة النيب  Cواالنقياد إليه يف

شؤون الدين والدنيا ،فكان املنع من ذلك
والقبول به خمالفة صرحية ألمر القرآن بطاعة
الرسول ووجوب االمتثال ألوامره ونواهيه،
التنازع واالختالف يف حمضر النيب C
وهو على تلك احلالة من املرض وهم يعلمون
حبكم القرآن حرمة ذلك وعدم جوازه ،عدم
االستجابة ألمر الرسول  Cهو خالف ما
ينبغي أن يكون عليه املؤمنون بوحي إمياهنم
من تسليم ألمر اهلل وقضاء رسوله يف ك ّل ما
من شأنه أن يكون موردًا من موارد الدين أو
موضعًا من مواضع الزناع واالختالف ،إساءة
األدب وخمالفة اللياقة األخالقية مبحضر
النيب  Cحيث ارتفاع صوهتم فوق صوته
وتقدميهم لرأيهم على رأيه ،وهو ما قد علموا
مبنع القرآن له وحترميه عليهم.
ويتابع امليالد يف هناية حبثه :لوال أن
أئمة أهل البيت  Dجبهودهم العلمية
وجهادهم املضىن استطاعوا أن يقفوا يف وجه
ك ّل تلك املقوالت الغريبة على هذا الصعيد،
وقد متثَّلت جهودهم يف هذا السياق ضمن
ما يلي :التأكيد على (وحدة) ثنائية الكتاب
والعترة ،أن يعمل أئمة أهل البيت  Dيف
كشف مقولة التفكيك بني الكتاب والعترة
ٌّ
كل يف زمانه وحسب ظروفه املوضوعية.
التحذير من النتائج السلبية لفكرة التفكيك
بني الكتاب والسنة ،فإن َّأية حماولة فهم من
دون هذا الشرط (الكتاب والسنة) سُيحكم
عليها مسبقًا بالفشل الذريع ،وإن ما يتوصل
إليه من نتائج ليس هو من الدين يف شيء،
بل هو من مصاديق إدخال ما ليس يف الدين
يف الدين وهو التشريع املحرم.
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املؤسسات الدينية وآفاق التطوير..
العالمة املجلسي منوذجًا

تناول مساحة الشيخ علي الصيود يف
دراسته «املؤسسات الدينية وآفاق التطوير..
العالمة املجلسي منوذجًا» املرحلة اليت نشأ
فيها تقسيم التفسري وعلوم القرآن من
الروايات واألحاديث كعلوم مستقلة ومنفصلة.
ويشري الصيود إىل أن التصنيف
الروائي يكشف عن عقلية اجتهادية للمصنف،
وخيطئ من يعترب الكتب الرواية ليست قائمة
على التحقيق واالجتهاد ،بل الصحيح أن الكتب
الروائية كالكتب األربعة والبحار والوسائل
واملستدرك وغريها ،قائمة على منهج علمي
يف غاية الدقة ،وإن عملية التبويب والتصنيف
للموضوعات والعناوين لكل باب من األبواب
تكشف عن براعة وفقاهة ذلك املصنف الذي
يكتب يف ذلك العلم ويدونه ،والذي أصبح اآلن
يف عصرنا هذا علمًا ُيدرس يف املناهج ،بل إذا
أردت أن تعرف فقاهة وعظمة املصنف انظر
إىل تصنيفهم للمواضيع ،حيث جتد أن كل
واحد منهم قد َّ
اختط له منهجًا يف تصنيف
الروايات واألحاديث.
ويتساءل الصيود يف حبثه :ملاذا العالمة
املجلسي؟ مث جييب مساحته قائ ًال :ألنه ميثل
رمزًا من رموز الشيعة ،وخصوصًا كتابه الذي
أعطى أثرًا كبريًا يف كتابة حبار األنوار ،وألن
هناك من يعمل على شخصية العالمة أهنا
شخصية إشكالية ،بل ومتادى البعض وصنفه
ممن خان القرآن ،وأنه قاد تيار احلديث بعبارة
إسالم احلديث عوضًا عن إسالم القرآن.
وُيبطل مساحته الدعاوى تلك باإلشارة

إىل كالم العالمة املجلسي يف مقدمة
كتابه حبار األنوار بقوله« :فعزمت بعد
االستخارة من رّبي واالستعانة حبوله
وق ّوته ،واالستمداد من تأييده ورمحته،
على تأليفها ونظمها وترتيبها ومجعها ،يف
فصدرت
كتاب مّتسقة الفصول واألبوابَّ ...
ك ّل باب باآليات املتعلّقة بالعنوان ،مث أوردت
مما ذكره بعض املفسرين فيها
بعدها شيئًا َّ
إن احتاجت إىل التفسري والبيان».
وَيذكر العالمة يف مقدمة أخرى« :إنّي
كنت يف عنفوان شبايب حريصًا على طلب
العلوم بأنواعها ،فأيقنت بفضله وإهلامه
تعاىل أن زالل العلم ال ينفع إلاّ إذا أُخذ من
عني صافية نبعت عن ينابيع الوحى واإلهلام،
وأن احلكمة ال تنجع ،إذا مل تؤخذ من نواميس
ّ
ال ّدين ومعاقل األنام ،فوجدت العلم كلّه يف
كتاب اهلل العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه ،وأخبار أهل بيت الرسالة
الّذين جعلهم اهلل خ ّزانًا لعلمه وترمجان
لوحيه ،وعلمت ّأن علم القرآن ال يفي أحالم
العباد باستنباطه على اليقني ،وال حييط به
إلاّ من انتجبه اهلل لذلك من أئ ّمة ال ّدين.
ويضيف الشيخ الصيود :إن اختيار
العالمة املجلسي لتأكيد أن إسهام املؤسسة
العلمية يف مدرسة أهل البيت  Fباعتباره
اليوم املصنف األول يف املدرسة احلديثة
يف تفسري القرآن .كما أن النقلة املنهجية
يف تصنيفه ومجعه لآليات قبل استعراض
الروايات أعطى منهجية لقراءة املوضوعات
يف كل حقل من احلقول مث يتبعها بالروايات.
فقد كان يف منهجه املرجعية األوىل والصدارة
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للنص القرآين مث الروايات.
واختتم مساحته كلمته بذكر مميزات
التفسري املوضوعي باستعراض األدلة القرآنية
والروايات ،حيث استطاع أن جيمع هذه اآليات
ويصنفها يف أكثر من جملد وأكثر من عنوان،
يكتف باآليات املباشرة اليت حتوي مفردة
ومل ِ
الكلمة ،بل اآليات اليت تعاجل املوضوع نفسه،
وقد أصبح كتاب حبار األنوار ًّ
خطا فاص ًال
بني ما كتب قبل املجلسي وما كُتب بعده.

اجللسة الثانية

وافتتح مقدم املؤمتر األستاذ هاين زين
فعاليات اجللسة الثانية بكلمة جاء فيها« :حتتاج
األمة إىل وسائل وطرق الستنطاق القرآن
الكرمي ،وإن مثل هذه املؤمترات القرآنية اليت
يقيمها ملتقى القرآن هي من وسائل استثاره
البصائر القرآنية والفكر السليم».
مناهج اإلصالح والتنظري القرآين

هبا ،خبالف بعض القيم األخرى ،موضحًا
مساحته مبثال قوله تعاىلَ { :ف ُقولاَ َل ُه ق َْولاً
لَِّينًا} باعتبار أن القول اللني هو الدرس
العملي للطاغية ،الذي يهدم أساس الطغيان،
وليعرف أن طغيانه يف غري حمله ،ومن خالل
هذه املحاولة بّين مساحة الشيخ آل عباس:
أنه من الضروري معرفة هرم القيم ،للتعرف
بعد ذلك على األهم منها فاألهم.
كما أكد العباس :إن تناسب املنهج
اإلصالحي مع الزمن تعود فارضة نفسها
لكيال تستحكم الضبابية فتنعدم قدرة
التمايز بني أمهات قيم اإلصالح وغريها
من األهداف ،فُيق ّدم ما من شأنه التأخري
أو يؤخر ما من شأنه التقدمي .كما إن تنوع
هذه املناهج اإلصالحية يف القرآن الكرمي
ينبغي أن يزيدنا بصرية متوافقة مع الزمن،
بشرط أن تبقى أعيننا مس ّمرة حنو أهدافنا.
واختتم العباس كلمته بعرض ألهم
مقاصد املنهج اإلصالحي ،وهو إجياد حتوالت
عميقة يف الواقع العقلي واالجتماعي ،وصو ًال
إىل التحول األمشل واألكمل ،كما عّبر عن
الدعوة اليت جاءت يف سورة القصص هي
مبثابة الدعوة إىل التحول األعمق ،واليت كانت
تتجلى يف الدعوة إىل اهلل تعاىل ،ومنه تنطلق
العمليات اإلصالحية اجلزئية مثل الفساد
االقتصادي أو األخالقي أو السياسي أو
االجتماعي .هذه هي حقيقة البيان القرآين.

قدم الدراسة األوىل مساحة الشيخ
َّ
عبدالغين العباس حتت عنوان( :مناهج
اإلصالح والتنظري القرآين) ،وناقش فيها
بعض الرؤى اليت حتدد مسار العملية
اإلصالحية من قوله تعاىلِ{ :لك ٍّ
ُل َج َعْلنَا
ُم ِش ْر َع ًة َو ِم ْن َه ًاجا}.
ِم ْنك ْ
ويعتقد العباس جازمًا أن القرآن الكرمي
بّين لنا ،من خالل مسارات قصص األقوام،
العديد من العناصر واإلشارات واملعامل هلذا
املنهج اإلصالحي ،وهي :تأصيل مفاهيم التاريخ واالعتبار يف القرآن..
اإلصالح من خالل حماولة البحث عن أمهات مالمح املنهج وأسس البناء
فيما ق ّدم مساحة الشيخ حممد حسن
القيم األساسية اليت ال ميكن التضحية

aaa
aaa
195
aaa

متابعات وتقارير

السنن بالنظر والتدبر ،ومعاجلة القرآن من
خالل التفسري التارخيي أن لإلنسان اختيارية
وباعتبارها حقيقة قرآنية ،ونقد ودحر كل
الزيف والضالل من خالل رؤية نقدية للتاريخ
بشواهد قرآنية ،مستفيدًا من العقل الكتشاف
احلقائق وحتليلها مث اإلميان والتسليم هلل هي
من أهم شروط االعتبار.
واختتم الشيخ اجلمري ورقته بإضاءات
من معركة بدر الكربى عكستها سورة األنفال،
وهي مبثابة توثيق قرآين كنموذج لتعامل
القرآن الكرمي مع احلادثة التارخيية وطريقة
توجيه املسلمني لقراءهتا واالعتبار هبا.
ويف ختام الدورة ألقى األستاذ
عبداجلليل الراشد ورقة التوصيات عن
املؤمتر ،حيث أوصى املؤمتر بتفعيل الرؤية
القرآنية لدراسة تاريخ املسلمني ،كما يدعو
النخب العلمية يف العامل اإلسالمي باالنفتاح
على نتاج اإلسهامات املنهجية التابعة ملدرسة
أهل البيت  Dلتيسري قيم القرآن يف واقع
األمة ،وحىت خترج األمة من حال التمزق
والتشرذم ال بد من التمسك بالثقلني كما
جاء يف وصايا النيب األكرم .»C

اجلمري الورقة الثانية بعنوان( :التاريخ
واالعتبار يف القرآن ..مالمح املنهج وأسس
البناء) ،حيث استعرض مساحته يف مقدمتها
أمهية حبث منهجية القرآن الكرمي يف أخذ
العرب والدروس من التاريخ من خالل منهج
قادر على «وضع اليد على نقاط التألق
واملعطيات اإلنسانية من أجل استعادة الثقة
بالذات يف حلظات الصراع احلضاري الراهن».
مث تناول اجلمري عالقة املسلمني مع
التاريخ قبل اإلسالم وبعده ،يف سبيل التنبيه
على أمهية النقلة اليت أحدثها القرآن الكرمي
حينما جاء لريشد الناس للطريقة الصحيحة
مع التاريخ .وتساءل اجلمري قبل الولوج يف
حبثه :هل للقرآن منهج خاص يف قراءة
التاريخ؟ وأخذ العربة منه؟
وجييب الشيخ اجلمري مستشهدًا بآيات
عطرة يستلهم منها معىن املنهج والسبيل
ألخذ العربة والبصرية ،مث استعرض بعض
اآليات اليت ورد فيها لفظ العربة واالعتبار،
ليوضح من خالهلا دور القرآن يف عملية
االعتبار بأنه دور املذكر واملرشد للحقائق
اليت يرتكز عليها اإلنسان.
وعرض مساحته أهم األسس ملنهج
111
االعتبار يف القرآن الكرمي ابتدا ًء من املساحة
الواسعة اليت خيصصها كتاب اهلل يف
اخلرب املشهد الثقايف ملجالت الدراسات
املتحقق يف املاضي وسننه إىل الصيغ املختلفة
اإلسالمية الغربية
اليت تعامل فيها القرآن مع التاريخ بسرد
قصص وجتارب واستخالص النتائج والعرب،
اهتم الغرب بشؤون الشرق منذ عصور
مث العلم بالقواعد والسنن والوقائع واحلوادث قدمية ،حيث كان هذا االهتمام جز ًءا من
مما خيصص التصور القرآين التواصل بل والتدافع احلضاري بني الطرفني،
يف املاضي َّ
كعلم التاريخ ،باإلضافة إىل أسلوب استعراض وقد م ّرت هذه العالقة مبنعطفات ومنحيات
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كثرية ،كان بينها االهتمام الثقايف والعلمي
حلضارة الشرق ،وحتديدًا ما َّيتصل مبا
سمى بالدراسات اإلسالمية؛ واليت تشمل
ُي َّ
دراسة التاريخ اإلسالمي ،وعلوم السرية،
والفقه ،واألصول ،واحلديث ،والرجال،
ناهيك عن الفلسفة اإلسالمية ،بل بات حقل
الدراسات اإلسالمية اليوم يف الغرب معين
حىت بقضايا معاصرة يف املجال اإلسالمي؛
كقضية املرأة ،والفكر األصويل ،واحلركات
اإلسالمية ..،وغريها.
هناك العديد من جمالت الدراسات
واألحباث املعنية بشؤون الدراسات
اإلسالمية ،وهذا التقرير حماولة لرصد
أهم هذه املجالت ،وعرض أهم القضايا
املطروحة فيها ،وهي تقتصر على املجالت
باللغة اإلنكليزية فقط.
جملة «الفقه اإلسالمي واملجتمع»:

إحدى أهم املجالت املتخصصة بقضايا
الفقه اإلسالمي جملة «الفقه اإلسالمي
واملجتمع» ()Islamic Law and Society
واليت تصدر عن دار برل ( )Brillاملشهورة
بعنايتها بالدراسات األكادميية االختصاصية .يف
جملدها الواحد والعشرين ( )٢١والعدد الثالث
( )٣لعام  ،٢٠١٤تضمنت عددًا من الدراسات.
تناول إيل الشوشي ()Eli Alshech
يف دراسة له بعنوان« :األزمة العقدية ضمن
صفوف السلفية اجلهادية وظهور التكفرييون
اجلدد :حتليل تارخيي عقدي» (The
Doctrinal Crisis within the SalafiJihadi Ranks and the Emergence

of Neo-Takfirism: A Historical and

 )Doctrinal Analysisاجلدل العقدي
واالنقسامات يف صفوف السلفية اجلهادية
يف األردن .ومن خالل متابعة املواد املنشورة
يف املواقع السلفية اجلهاديةَّ ،يدعي الباحث
انقسام السلفية اجلهادية يف األردن إىل
جمموعتني ،األوىل هي السلفية اجلهادية
التقليدية ،والثانية التكفرييون اجلدد .ويعتقد
الباحث أن هذا االنقسام مرشح للربوز يف
ساحات أخرى .وحياول استقصاء جذور
هذه األزمة العقدية من خالل حتليل
تارخيي ملسار احلركة السلفية ،وخصوصًا
منذ ٢٠٠٣م ،وكذلك من خالل حتليل عقدي
لكتابات املفكرين اإلسالميني ،والسلفيني
منهم ،يف حقبة اخلمسينات والستينات.
ويف دراسة أخرى تناول حممد غايل
موضوع «علم األجنة يف التراث اإلسالمي»،
والذي يرى فيه أن التراث اليوناين العلمي
الذي انتقل إىل احلضارة اإلسالمية قد متت
إسالميا باإلضافة والتعديل ضمن
مقاربته
ًّ
التصورات الفلسفية والكالمية .وبعد أن
يعرض -كمقدمة للبحث -كيفية تعامل
الفقهاء مع علم األجنة ،فإنه يركز اهتمامه
على دراسة مخسة فقهاء من القرنني السابع
والثامن اهلجريني ،مع اهتمام خاص للفقيه
املالكي شهاب الدين الطريفي (ت ٦٨٤هـ)
واحلنبلي ابن القيم (ت ٧٥١هـ) ،اللذين
حبسب وجهة نظر الباحث -مل تكتشفمسامهاهتما بع ُد .وجيادل الباحث بشكل
عام أن مسامهات الفقهاء يف هذه الفترة
سامهت يف صياغة التصورات الالحقة ملن
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فقهيا ،كما أهنا ال تزال
تناول قضايا األجنة ًّ
تؤثر يف التصورات املعاصرة.
ويف دراسة أخرى ألريا ناقيصا
بعنوان «التحول املعريف يف الفقه اإلسالمي:
اإلصالح التعليمي يف األزهر ودار العلوم»
(An Epistemic Shift in Islamic Law:
Educational Reform at al-Azhar and

 )Dār al-ʿUlūmتعرض فيها لطبيعة
املنهج املعريف يف دراسات الفقه اإلسالمي يف
كل من األزهر ودار العلوم يف مصر ،وذلك
من خالل دمج منهجي بني حتليل النصوص
واملالحظات امليدانية .وجيادل ناقيصا بأن
مثة حتول معريف يف دراسة الفقه اإلسالمي،
تتنقل من التحليل اللغوي التقليدي يف معاجلة
قضايا الفقه إىل منهجية حتاول أن حتاكي
منهجية العلوم الطبيعية ،خصوصًا فيما
يرتبط مبسألة االجتهاد والتقليد.
أما الدراسة األخرى ،فهي إليرين
استايلز ( )Erin Stilesبعنوان« :حق الزواج:
البنات وأولياء األمور يف املحاكم اإلسالمية
يف زجنبار» (The Right to Marry:

Daughters and Elders in the Islamic

األوىل :أن النساء من خالل وعيهن بالفقه
اإلسالمي يطالنب حبقهم يف الزواج ،والثانية:
أن النساء من خالل دعوى االلتزام بالتقوى
ال تص ّر على حقها يف الزواج.
أما الدراسة األخرية يف هذا العدد فهي
هلارون الليش ( )Aharon Layishبعنوان:
«الفقه اإلسالمي يف العامل احلديث :التوطني،
األسلمة ،اإلرجاع» (Islamic Law in

the Modern World: Nationalization,

 )Islamization, Reinstatementواليت
يتناول فيها أهم التغيريات اليت شهدها الفقه
اإلسالمي منذ هناية القرن التاسع عشر ،وهي
حت ّول الفقه اإلسالمي من فقه-الفقيه إىل
فقه-القانون ،وذلك من حالل عوامل العلمنة
والتوطني يف الدولة القُطرية احلديثة .ويرصد
بذلك حماوالت أسلمة األنظمة القانونية
احلديثة ،وكذلك العادات القبلية .الدراسة
تتناول التن ّوع يف التجربة يف كل من إيران
والسودان ومصر وتركيا كنماذج خمتلفة لتدافع
الفقه التقليدي مع الدولة احلديثة .وجيادل
الباحث بإمكانية عودة تطبيق الشريعة يف
الدولة احلديث بصورهتا القدمية؛ فقه-الفقيه
اليت تتمحور حول شخصية الفقيه ،وذلك إذا
توفرت عوامل معينة ترتبط باملستوى العلمي
والشرعية السياسية للفقيه .وهبذا فإن منوذج
إيران الديين قابل للتطبيق يف املجال العريب ما
بعد الربيع العريب حبسب الباحث.

 )Courts of Zanzibarواليت تتناول قضية
حق البنت يف الزواج قبو ًال ورفضًا .حتاول
الباحثة بناء تصوراهتا يف املوضوع من خالل
حبث ميداين يف حماكم زجنبار .وهي تناقش
فرضية أن التزام البنت للمعايري اإلسالمية
للفقه سيجعلها أكثر وعيًا حلقها ،لكنها
توصلت إىل نتيجة ختالف ذلك ،فقد رصدت جملة أوكسفورد للدراسات اإلسالمية:
ظاهرتني من خالل حبثها امليداين للمرافعات
ومن ضمن املجالت املهمة يف الدراسات
يف املحاكم ويف حدود املجتمع يف زجنبار ،اإلسالمية باللغة اإلجنليزية (جملة أكسفورد
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للدراسات اإلسالمية) (Journal of Islamic

 ،)Studiesاليت تناولت يف جملدها اخلامس
والعشرين ( )٢٥العدد الثاين ( )٢لعام
 ،٢٠١٤عدة دراسات .أوىل هذه الدراسات
دراسة ملحمد رستم بعنوان «رسالة ابن
عريب لفخر الدين الرازي :دراسة وترمجة»
(Ibn ʿArabī’s Letter to Fakhr al-Dīn
،)al-Rāzī: A Study and Translation
حيث يتناول فيها رسالة مهمة البن عريب،
الصويف اإلسالمي الشهري ،أرسلها ملعاصره
املتكلم فخر الدين الرازي .حياول ابن عريب
يف هذه الرسالة اقناع الفخر الرازي بسلوك
اجتاه الصوفية واالبتعاد عن مسلك اجلدل
الكالمي .ومن أجل إقناعه بذلك يلجأ ابن
عريب إىل التفريق بني نوعني من العلم،
األول ذلك الذي يتحصل بالتأمل العقلي،
والثاين عن طريق الكشف.
ويتناول شارلز ويلري (R. Charles
 )Wellerيف دراسة له بعنوان« :اإلحياء
تأرخييا:
الديين-الثقايف باعتباره جد ًال
ًّ
االدعاءات التأكيدية يف سياق الكازاخي ما
بعد السوفييت» (Religious-Cultural
Historiographical

as

Revivalism

Debate: Contending Claims in the

 )Post-Soviet Kazakh Contextاجلدل
الدائر بني عدد من املؤرخني يف آسيا الوسطى
حول تاريخ اهلويات الدينية فيها .يرصد
الباحث عدة حوارات بني علماء مسلمني
ومفكرين من التيارات الشيوعية امللحدة
والعلمانيني ومسيحيي آسيا الوسطى.
ويري الباحث أن امتداد تطبيقات هذا اجلدل

يتجاوز حدود آسيا الوسطى إىل تاريخ
آسيا الغربية ،كما يصل أيضًا إىل احلديث
حول العامل الغريب-اإلسالمي ،املسيحي-
اإلسالمي .وحياول العلماء املسلمون يف هذه
اجلدليات التأكيد على دور املسلمني ضمن
الكازاخ ويف تاريخ آسيا الوسطى.
ويف دراسة أخرى يدرس سريجي
أباشني ( )Sergei Abashinمظاهر الدين
يف أكثر الدول اليت شهدها القرن العشرين
عدا ًء للدين ،أي االحتاد السوفييت ،وذلك
يف دراسة بعنوان «صالة االستسقاء:
ممارسة سوفيتية ومسلمة» (A Prayer
for Rain: Practising Being Soviet and

 .)Muslimففي الوقت الذي ينظر لعملية
العلمنة على أهنا إقصاء للدين من املجال
العام وحصره يف اإلطار اخلاص ،حياول
الباحث من خالل منهجية البحث امليداين
الذي أجراه ما بني العامني ١٩٩١-١٩٨٩م أن
يرى هذه الفرضية يف أكثر الدول عداء للدين
يف القرن لعشرين؛ االحتاد السوفييت .وقد
اختار لذلك صالة االستسقاء باعتبارها فع ًال
دينيا مرتبطًا بالشأن العام .وحاول الباحث
ًّ
بيان الطرق اليت مت من خالهلا «شرعنة»
هذا الفعل يف ظل النظام السوفييت ،واألدوات
اليت جعلت مثل هذه املمارسات ورقة ذات
وجهني إلحياء وإقصاء مظاهر اإلسالم.
أما الدراسة األخرية يف هذا العدد فهي
لنورا برييند ( )Nora Berendبعنوان:
«مالحظة حول هناية اإلسالم يف هنغاريا
القرون الوسطى :أخطاء قدمية وبعض
النتائج اجلديدة» (A Note on the End
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of Islam in Medieval Hungary: Old

.)Mistakes and Some New Results
تتناول الدراسة تاريخ املسلمني يف اململكة
اهلنغارية يف القرون الوسطى ،فبني ِّادعاء
وجودهم واختفائهم فيها يف القرن الرابع
عشر واخلامس امليالديني على أثر الغزو
املغويل هلا ،تقدم الدراسة معطيات جديدة
وحتاول تصحيح بعض األخطاء التارخيية
حول هذا املوضوع.

جملة إندبرة للدراسات القرآنية:

تصدرت جملة الدراسات القرآنية
()Journal of Qur’anic Studies
الصادرة عن جامعة إندبرة الربيطانية يف
عددها الثاين من عام ٢٠١٤م املجلد  ،١٦ثالث
دراسات .األوىل بعنوان« :الكلمة الكونية يف
تفسري الشهرستاين لسورة البقرة» (The
Cosmogonic Word in al-Shahrastānī’s

 )Exegesis of Sūrat al-Baqaraللباحث
تويب ماير ( ،)Toby Mayerيتناول فيها
جانبًا من فكر الشهرستاين؛ الذي يعترب
أشعريا من الناحية الكالمية ،لكن الباحث
ًّ
جيادل بكونه مييل إىل الفكر اإلمساعيلي
يف تفسريه للقرآن الكرمي .وذلك حني يعاجل
مسألة طبيعة العامل وعالقة النص الديين يف
تفسريه ،وينحو من خالل ذلك إىل التفريق
بني عامل األمر واخللق واحلروف الثمانية
والعشرين يف دورها يف عملية اخللق.
الدراسة الثانية لسارة تاليلي (Sarra
 )Tliliبعنوان« :كل األحياء متساوون ،هل
هم كذلك؟ رسالة إخوان الصفا عن احليوان

وهنايتها غري السعيدة»

(All Animals

Are Equal, or Are They? The Ikhwān
al-Ṣafāʾ’s Animal Epistle and its

 .)Unhappy Endتتناول فيها الباحثة
رسالة احليوان إلخوان الصفا ،وحتديدًا
الصورة اليت تعرضها الرسالة بتساوي مجيع
تفضل
األحياء ،إلاَّ أهنا يف هناية املطاف ّ
اإلنسان على غريه .حتاول الباحثة تقدمي
تفسري هلذا التناقض ،وترى أن عنصر
ٍ
التساوي يرجع إىل النص القرآين ،لكن
التفاوت يرجع للعامل اهلرمي إلخوان الصفا.
لـ(Nuria
األخرية
الدراسة
)M a r t í n e z - d e - C a s t i l l a - M u ñ o z
بعنوان« :خمطوطات قرآنية من متأخري
مسلمي إسبانيا :جمموعة أملوناثيد دي ال
سيريا « (Qur›anic Manuscripts from
Late Muslim Spain: The Collection

 .)of Almonacid de la Sierraتتناول
الدراسة  ٣٦قطعة من النصوص القرآنية
اليت كانت متداولة يف مدينة أملوناثيد دي ال
سيريا الواقعة يف مقاطعة سرقسطة التابعة
ملنطقة أراغون مشال شرق إسبانيا .على
دينيا للمغاربة
الرغم من الظروف الصعبة ًّ
اإلسبان يف تلك املنطقة يف القرن السادس
عشر امليالدي ،إلاَّ أن وجود هذه املخطوطات،
واليت يف بعضها مصاحف قرآنية كاملة،
باإلضافة إىل كتب أدعية تتضمن نصوصًا
قرآنية ،يسلط الضوء على طبيعة املمارسة
الدينية للمغاربة اإلسبان يف تلك الفترة،
وطبيعة تعاملهم مع القرآن الكرمي.
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