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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

هيئة استشارية

* 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
تنوع دراسات العدد ( )٤٧يأيت بضرورة تقدمي رؤى متعددة نضعها بني يدي القارئ
ُّ
الكرمي ،سعيًا لتقدمي كل ما هو مفيد ،وما من شأنه أن يعاجل مجلة من القضايا املعرفية
للساحة اإلسالمية .ففي مفتتح العدد يق ّدم لنا زميلنا الباحث الشيخ زكريا رؤيته لقراءة
التاريخ« :وحنن عند قراءتنا للتاريخ ميكننا أن جنعله جسرًا للتالقي والتواصل واملحبة
بيننا.»..
ويطالعنا ملف (من بصائر الوحي) بدراسات متعددة ،ففي الشأن القرآين يق ّدم لنا
الباحث الشيخ العليوات ،تصوره عن املالمح العامة لقيمة الكرامة ،أما الشيخ الزواد فيقرأ
رسالة النهضة من منطلق قرآين .ومبشاركة للباحث حيدر حب اهلل عن الوضع يف احلديث
دراسة يف املواجهة وأساليبها .ويناقش الباحث حممد حسن زراقط مسألة «تارخيانّية
التارخيي وتعطيل السنّة» .أما الباحث الشيخ العبادي فإنه يتأمل يف آليات
السنّة بني الفهم
ّ
التجديد يف االجتهاد الفقهي .وأخ ًريا دراسة بعنوان« :كيف نفهم حق الزوجة يف املعاشرة»
حبث فقهي للزميل الباحث السيد املوسوي.
ويف حقل الدراسات اإلسالمية يقرأ آية اهلل املدرسي مستقبل الشرق األوسط على
ضوء القضية الفلسطينية .أما رئيس التحرير فيقرأ (التوحيد والشرك) هبدف الكشف عن
دور الدين املحوري يف بناء احلضارة ،يف سياق استكشاف عالقة التوحيد ونقيضه الشرك
يف رسم صبغة الدين حلضارته ويف املفارقات اجلوهرية بني الثقافات البشرية والدين
اإلهلي ..وعن العقوبات يف اإلسالم وحرية اإلنسان دراسة للباحث الزميل الشيخ حممد
حمفوظ .وأخرى عن الثقافة واملثقف للزميل إبراهيم جواد .ويف زاوية (رأي ونقاش)
تقرأ حول مفهوم العداوة يف النظام السياسي العريب وإشكالياته .ومن (الذاكرة) نقرأ
اإلشكالية الثقافية واملرجعية القرآنية لألستاذ الراحل الشيخ الشبيب .وأخ ًريا نقدم -يف
زاوية (األدب) -لالنتصار الكبري الذي حققه الشعبان (التونسي ،املصري) ،قصيدة الشاعر
عنوان وفاء منا للشباب املجاهد الذي أسقط أعداء احلرية والكرامة.
الشايب( ،إرادة احلياة) َ
وهو أقل الوفاء ..نسأل اهلل تعاىل منه القبول وللقارئ الفائدة.
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قراءة التاريخ ..
جدل القداسة واألنسنة
الشيخ زكريا داوود*

تكوين وعي صحيح بالتاريخ أمر يف غاية الصعوبة لتداخل عوامل شىت يف صنعه ،لكنه
أساسيا يف صنع
أمر يف غاية الضرورة لتجاوز أزمات واقعنا املعاصر ،ألن التاريخ ُي َع ُّد مكونًا
ًّ
عقلية األمة وتكوين نظامها املعريف ،وال ميكننا أن حنلل األزمات ونوجد آليات اخلروج منها
بعيدًا عن نقد التاريخ وقراءته بشكل موضوعي جيعل اهلدف األساس هو حترير احلقيقة
من مشتهياتنا الفكرية وميولنا الثقافية ونظرتنا املتوارثة.
ولعل نظرة متأملة لواقعنا والبحث يف أكثر مكوناته تأثريًا يف حركته وصريورته
يرشدنا إىل أن التاريخ بأحداثه وشخوصه وتياراته ال زال حاضرًا وبقوة يف تكوين وعينا
وميولنا الفكرية وعالقاتنا االجتماعية ،بل إن جزءًا من التاريخ الزال حيركنا كدمية ال متلك
التفكري والقدرة على االختيار ،وال زال التاريخ يفرض مواقف شخوصه ونظرهتم يف التعامل
مع اآلخر وكأنه هو نفسه الذي عاش تلك احلقبة الزمنية.
وهنا يتضح أن تارخينا حيركنا يف اجتاه قد ال يكون صحيحًا يف عصرنا الراهن ،أو
ال ينبغي أن نتماهى يف السري فيه إىل أقصاه ،بل ومن احلكمة أن منارس حالة الشهود
املوكلة لنا من قبل خالقنا يف التصحيح والتغيري لفكرنا وثقافتنا وعالقتنا ونظرتنا لآلخر
وللحياة بأكملها ،وهذا األمر ال ميكننا القيام به وحنن ننظر لتارخينا على أنه منجز هنائي
ال ميكننا أن ننتقده فض ًال عن تصحيح مساره.
* عامل دين ،كاتب وباحث ،اهليئة االستشارية  -السعودية.
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من بصائر الوحي

إننا نؤمن أن تارخينا ميثل جزءًا هامًا من شخصيتنا املعاصرة وأن ال انفكاك منه
بشكل تام ،وأن السعي لتحييد التاريخ من هويتنا املعاصرة يفقدنا القدرة على التقدم
والتطور واإلبداع وحتقيق منجز معريف صحيح له القدرة على احلضور يف عاملنا املعاصر،
لكنه كذلك ميثل عائقًا كبريًا إذا نظرنا إليه باعتباره النموذج املثايل الذي ال شائبة فيه.
إن تارخينا صنعه اإلنسان الذي تؤثر فيه امليول واألهواء واملحيط وما تكتنفه من ثقافات
وما تشربه من قيم وسلوك وما حتيط به من طبيعة ،وال ميكن لإلنسان أن ينعتق من تأثري
خصهم اهلل بكرامته.
تلك األمور إال إذا رباه اهلل هبديه ومنهاجه ،وليس ذلك إال لبشر َّ
وما دام اإلنسان هو من صنع التاريخ فالبد أن يكتنفه النقص واالشتباه واخلطأ ،ألن
من طبيعته ذلك ،وما دام األمر كذلك فإن التأمل يف أحداث تارخينا ونقده ألخذ العرب
ضرورة حضارية ،وهذا بالذات ما قامت به األمم املتقدمة اليت استطاعت أن تتحرر من
ربقة التاريخ وتستفيد منه يف صنع حاضرها ومستقبلها من خالل ممارسة النقد والتصحيح
وإزالة أوهام القداسة عن العديد من أحداثه وشخصياته ورموزه الذي كان يرى فيهم يومًا
ما ًّ
خطا أمح َر حيرم على العقل االقتراب منه أو التفكري يف نقده أو ختطئته.
إن ما نراه اليوم من أحداث معاصرة ميثل بعضها اجترارًا حلقب تارخيية معينة
لنسقطها على واقعنا ونترسم من خالهلا تلك املواقف اليت صنعت التاريخ ،وليس بالضرورة
أن تكون تلك املواقف أو أشخاصها مصيبني فيما رأوه ،ولكي نكتشف ذلك البد أن نفتح
باب االجتهاد يف قراءة التاريخ ،ويعين ذلك أن من يصيب يف قراءته ألحداثه فله أجران ومن
نصم أمساعنا عن احلقائق ملجرد توارثها كمقدسات
خيطئ فله أجر ،وليس من الصحيح أن ُّ
وليس من الصحيح أن خنرج من جيتهد يف قراءته للتاريخ فيأيت برأي خيالف ما توارثناه
أن ننعته بالسفه أو اجلنون ،ألن هذا بالذات هو ما مارسه املجتمع اجلاهلي جتاه كل دعوة
جديدة تأيت مبا خيالف موروثاته.
إننا مدعوون أن نُعمل عقولنا ومنارس احلوار اجلاد واملوضوعي يف قراءة التاريخ ،لكن
ذلك ال يعين أن منارس الشتيمة والسباب ألشخاص صنعوا التاريخ وأثروا يف تكوين فكر
وثقافة اآلخر ،ليس ألن ذلك خمالف ملنهج القرآن فحسب ،بل ألنه حيرف احلوار والتثاقف
بني املختلفني عن مساره الصحيح ،وألنه خيلق حالة من االحتقان بني أطياف جمتمعاتنا،
وهو أمر ال يساعد األمة على جتاوز أزماهتا اخلانقة.
لكن لألسف الشديد ،إن عصرنا الراهن ساده منهجان يف قراءة التاريخ وكالمها ال
يساعدان على فهمه بشكل صحيح:
األول :منهج التقديس املفرط للتاريخ ومن صنعوه.
الثاين :منهج شيطنة التاريخ برموزه وأحداثه.
وكال املنهجني ال يساعدانا على فهم حقيقة ما وقع يف التاريخ وال حقيقة األشخاص الذين
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قراءة التاريخ  ..جدل القداسة واألنسنة

صنعوه ،ولو نظرنا لعصرنا احلاضر لرأينا كال املنهجني حاضرًا وبشكل قوي يف ذهنية وتفكري
أطياف األمة وتيارهتا الفكرية ،لتشاهد سلطة متجدها آلتها اإلعالمية وكأهنا املنقذ الوحيد
والفريد لألمة من أزماهتا ،وأن شخوصها عبقريات ال ميكن أن جيود مبثلهم الزمان أبدًا ،ويف
اجلهة املقابلة تشاهد االجتاه املعارض للسلطة على النقيض متامًا فيسلب تلك السلطة ورموزها
كل فضيلة ليحول حىت املنجزات احلقيقية واجلادة إىل أكاذيب وأوهام ومظاهر خداعة.
ولعل هذا األمر هو الذي يعقد أزماتنا وجيعل احلل مستعصيًا على التحقق رغم
اجلهود الكثرية اليت يبذهلا املفكرون واملصلحون ومن محلوا راية التغيري واإلصالح يف العديد
من بلداننا العربية واإلسالمية ،وبسبب تلك اجلدلية املستعصية على احلل منا اجتاه داخل
منظومتنا املعرفية يدعو للقطيعة التامة مع تارخينا وبناء رؤيتنا وثقافتنا وجمتمعاتنا املعاصرة
بعيدًا عنه ،وهو أمر ال ميكن حتقيقه أبدًا ألن ذلك يعين االنسالخ عن هويتنا وديننا ،ألن
التاريخ مكون أساس يف صنع هويتنا وشخصيتنا ومكون أساس من وعينا الديين.
لكن األمر الذي تدعو إليه احلكمة هو ممارسة االعتدال يف قراءتنا للتاريخ ،وأن نعي
أن العديد ممن ساهم يف صنعه ال ميلك العصمة من اخلطأ ،وما دام األمر كذلك فليس
من الصحيح أن نتهيب من عملية النقد والتأمل يف أحداثه وتقييم شخصياته ،ألن هذا ما
دعانا إليه ربنا يف كتابه:
َن ف ِ
ريوْا ِفي ا َأل ْر ِض فَان ُ
ْظ ُروْا َك ْي َف ك َ
ُم ُسن ٌ
{ َق ْد َخل َْت ِمن َق ْبلِك ْ
َس ُ
َان َعا ِق َبُة ا ْل ُمك َِّذِبنيَ *
(((
َهـذَا َب َي ٌان ِلّلن ِ
ُم َو َما
َّب أُ َم ٌم َّمن َق ْبلِك ْ
َّاس َو ُه ًدى َو َم ْو ِع َظ ٌة ِّلْل ُمَّت ِقنيَ} َ { ،وإِن ُت َك ِّذُبوا َف َق ْد كَذ َ
الر ُس ِ
ول إِلاَّ ا ْل َبلاَ ُغ ا ْل ُمِبنيُ * أَ َول َْم َي َر ْوا َك ْي َف ُي ْب ِد ُئ اهللُ ال َْخْل َق ُث َّم ُي ِعي ُدُه إِ َّن َذِل َك َعلَى
َعلَى َّ
َانظ ُروا َك ْي َف َب َدأَ ال َْخْل َق ُث َّم اهللُ ُي ِ
ا ِ
هلل َي ِسريٌ * ق ْ
ريوا ِفي الأَْ ْر ِض ف ُ
نش ُئ ال َن ْ
ّشَأ َة الآْ ِخ َر َة
ُل ِس ُ
ون}((( .وإذا كنا
ِّب َمن َي َشاُء َوَي ْر َح ُم َمن َي َشاُء َوإَِل ْي ِه ُت ْقَلُب َ
إِ َّن اهللَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِدي ٌر * ُي َعذ ُ
ننتقد تاريخ األمم وشخوصه وأحداثه فليس من اإلنصاف أن نلبس تارخينا ثوب القداسة
وأن ننظر لكل من أسهم يف صنع أحداثة نظرة تقديس ،ألن القرآن الكرمي عندما يذكر
أحوال األمم واألحداث اليت جرت من خالل أكثر من ثلثي آياته ،إمنا يريد من ذلك أن
نستلهم العرب وأن ننظر لتجارب اإلنسان يف التاريخ فنستفيد من ذلك يف جتاوز أخطاء
األمم ،أما إذا نظرنا لتارخينا نظرة قداسة فإن الفائدة من تلك اآليات تنتفي ،ألن القرآن
الكرمي ذكر ما حدث يف األمم السابقة وذكر كذلك العديد من األحداث واملواقف اليت
أفرزهتا األطياف والشخصيات اليت سامهت يف صنع التاريخ ممن التف حول الرسول
األكرم حممد .C
َص ِص ِه ْم ِع ْب َرٌة ُأِّل ْ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 َ
((( القرآن الكرمي ،سورة آل عمران آية .138 - 137
((( القرآن الكرمي ،سورة العنكبوت آية .21 - 18
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اَّل ِذي َب ْي َن َي َد ْي ِه َوَتف ِ
ْصي َل ك ِّ
ُون}((( وإذا كنا نرفض التخطئة
ُل َش ْي ٍء َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة لِّ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
والتقديس املطلق ،فإننا نعتمد منهج القرآن الكرمي يف النظر لألحداث أو األشخاص التارخيية،
وهو املنهج الذي يدعو لالعتدال والوسطية ،فليس كل من ساهم يف صنع أحداث تارخينا
مقدسًا وكذلك ليسوا كلهم خمطئني ،إمنا هم بشر يصيبون وخيطئون ،وبعض هؤالء
يرجعون للصواب بعد اخلطأ وبعضهم يصر على اخلطيئة إىل آخر رمق من حياته ،هذا هو
منهج القرآن الكرمي يف نظرته لألشخاص مهما كان قرهبم أو بعدهم عن صاحب الرسالة،
قال تعاىل يف كتابه وهو يوضح هذه احلقيقة:
َضْلنَا َب ْع َض ُه ْم َعلَى َب ْع ٍض ِّم ْن ُهم َّمن َكلَّ َم اهللُ َو َر َف َع َب ْع َض ُه ْم َد َر َج ٍ
ات
الر ُس ُل ف َّ
{ِتْل َك ُّ
يسى ا ْب َن َم ْرَي َم ا ْل َبِّين ِ
ين ِمن َب ْع ِد ِهم
َات َوأََّي ْدنَاُه ِب ُرو ِح ا ْل ُق ُد ِس َول َْو َشاء اهللُ َما ا ْقَتَت َل الَّ ِذ َ
َوآَت ْينَا ِع َ
َات َولَـ ِك ِن ْاخَتَلفُوْا َف ِم ْن ُهم َّم ْن آ َم َن َو ِم ْن ُهم َّمن َك َف َر َول َْو َشاء اهللُ َما
ِّمن َب ْع ِد َما َجاء ْت ُه ُم ا ْل َبِّين ُ
(((
ا ْقَتَتلُوْا َولَـ ِك َّن اهللَ َي ْف َع ُل َما ُي ِري ُد} .
إن النقاش والنقد املوضوعي ألحداث التاريخ ضرورة ملحة للتخلص من أوهام
القداسة ،كما أنه ضرورة كذلك للعبور للمستقبل وحتقيق هنضة حضارية ،ومن خالل
النقد املوضوعي املنضبط بأخالقيات القرآن الكرمي تبدأ عملية إصالح العقل العريب الذي
ارهتن ملوروثات وقيم سامهت يف تكريس ثنائية القداسة والشيطنة ،وحنن من خالل التدبر
يف آيات الذكر احلكيم نعرف أن التاريخ صنعه البشر وهم خمتلفو املعادن ،لتؤكد اآليات
أن األصل يف النظر ملن صنعوا التاريخ ليس القداسة ،فاألصل أهنم بشر ،وأهنم ميكن أن
يصنعوا تارخيًا ناصعًا ويتصفوا بالقداسة ،وميكن أن يكونوا غري ذلك ،ولكي نعرف حقائق
التاريخ بشكل صحيح ليكون االقتداء عن بصرية البد أن منارس النقد والتحليل والقراءة
اجلادة واملوضوعية البعيدة عن األهواء واملشتهيات الفكرية واملوروثات الثقافية.
وهذا األمر بالذات يستدعي أن نستحضر املنهج القرآين يف طرح ما خيتلف حوله
البشر ،والذي ميكن أن حندد مالحمه من خالل اآليت:
 -1أن القراءة التارخيية هدفها األساس أخذ العربة واملوعظة ،وليس إظهار عيوب
اآلخرين .قال تعاىل:
َ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
اب َما ك َ
{َل َق ْد ك َ
َان ِفي ق َ
(((
َب ْي َن َي َد ْي ِه َوَتف ِ
ْصي َل ك َّ
ُون}  .قراءة التاريخ متثل يف املنهج
ُل َش ْي ٍء َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة لِّ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
مهما لتصحيح مسار العقل البشري ،لكنها يف الوقت ذاته تستلزم حتري
القرآين مدخ ًال ًّ
الصدق واألمانة يف النقل ،كما أن حتديد مسارها من خالل طلب العربة واالستفادة منه يف
((( القرآن الكرمي ،سورة يوسف آية .111
((( القرآن الكرمي ،سورة البقرة آية .253
((( القرآن الكرمي ،سورة يوسف آية .111
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قراءة التاريخ  ..جدل القداسة واألنسنة

تأسيس حياتنا املعاصرة تستدعي ألاَّ خنوض يف التاريخ لنكرس حالة القطيعة والتمزق ،ألن
هذا ما يرفضه النهج القرآين الذي يرى أن القراءة التارخيية هي من أجل تكريس البصرة
وإشاعة قيم التواصل ،فالرمحة يف اآلية الكرمية تتجلى يف إشاعة التراحم أي التواصل بني
البشر الذين خرجوا من رحم واحدة ،واقتضت حكمة اهلل أن يتفرقوا أممًا وشعوبًا وقبائل
وملل خمتلفة يف الفكر متصلة يف الرحم.
وال ميكننا أن نكرس قيم التواصل بني أبناء األمة إذا كنا ننظر للتاريخ من زاوية
املختلف فيه فحسب ،ألن ذلك خالف حتري البصرية وأخذ العربة ،إذ إن ما خنتلف حوله
أقل بكثري مما ميكن أن يشكل أساسًا للتفاهم والتواصل بني أطياف األمة ،كما أن النظر
منهجيا يؤدي إىل قطع أواصر األخوة يف الدين
للتاريخ من زاوية املختلف فيه يشكل خطًأ
ًّ
واخللق ،كما أنه ميثل قراءة ناقصة للحقيقة وتشويها هلا.
 -2قراءة التاريخ ملعرفة اآلخر وإشاعة قيم احلوار ،وليس للفتنة وخلق عداء بني
أطياف األمة .إن من يقرأ التاريخ وينظر لسرية االختالف يف األمم املاضية ،ويشاهد ما
حيدث يف عاملنا املعاصر من التباين يف املواقف والتمايز يف األفكار واملذاهب والثقافات ،يتبني
له أن عصرنا هو امتداد ملاضينا بتلون أطيافه ومتايز شعوبه واختالف أفكاره وثقافاته،
وهذا يوصلنا إىل نتيجة قرآنية مهمة يف معرفة التاريخ وهي استحالة محل الناس مجيعًا
على مذهب أو دين أو عقيدة أو رأي واحد ،وأن هذا االختالف طبيعي وأننا مطالبون أن
نتعايش مع هذا الواقع وأن نكرس قيم التواصل واحلوار والتثاقف بني بعضنا البعض ،ألنه
السبيل الوحيد لتقصري مسافات البعد يف وجهات النظر املختلفة.
وحنن عند قراءتنا للتاريخ ميكننا أن جنعله جسرًا للتالقي والتواصل واملحبة بيننا،
وميكننا كذلك أن جنعله وسيلة إلثارة الفنت وخلق العداء بني أطياف األمة ،ولعل التركيز
على نقاط التباين واالختالف والنقد اجلارح وغري املتزن لآلخر ولرموزه وما يعتز به ،ال
منهجيا يف قراءة التاريخ وجتافيًا عن الرؤية القرآنية فحسب ،بل إن ذلك ميكن
ميثل خطًأ
ًّ
أن حيرف مسرية األمة لتصبح رهينة الفنت واحلروب والتقاتل بني أطيافها.
قال تعاىل يف حمكم كتابه وهو يبني احلكمة من االختالف وكيفية التعامل معه:
ُون ُم ْخَتلِ ِف َني * إِ َّال َمن َّر ِح َم َرُّب َك َوِل َذِل َك
ّاس أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو َال َي َزال َ
{ َول َْو َشاء َرُّب َك ل ََج َع َل ال َن َ
ألن َج َه َّن َم ِم َن ال ِْج َّن ِة َوالن ِ
َّاس أَ ْج َم ِعنيَ * َوك ًّ
ُص َعَل ْي َك ِم ْن أَن َباء
َخَل َق ُه ْم َوَت َّم ْت َكلِ َمُة َرِّب َك َأل ْم َّ
ُـال نَّق ُّ
الر ُس ِل َما ُنثَِّب ُت ِب ِه ُفؤَا َد َك َو َج َ
ين
اءك ِفي َهـ ِذِه ال َْح ُّق َو َم ْو ِع َظ ٌة َو ِذ ْك َرى ِلْل ُم ْؤ ِمِن َني * َوقُل لِّلَّ ِذ َ
ُّ
الس َما َو ِات
ون * َوانَت ِظ ُروا إِنَّا ُمنَت ِظ ُر َ
ُون ْاع َملُوْا َعلَى َمكَاَنِتك ُْم إِنَّا َعا ِملُ َ
َال ُي ْؤ ِمن َ
ون * َولهلِ ِ َغ ْي ُب َّ
(((
َاعُب ْدُه َوَت َوك َّْل َعَل ْي ِه َو َما َرُّب َك ِب َغا ِف ٍل َع َّما َت ْع َملُون} T
َوا َأل ْر ِض َوإَِل ْي ِه ُي ْر َج ُع ا َأل ْم ُر ُكلُّ ُه ف ْ
((( القرآن الكرمي ،سورة هود اآليات .123 - 118
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اآلفاق واملالمح العامة لقيمة الكرامة
يف القرآن الكريم
الشيخ حممد العليوات*

الكرامة اإلنسانية هبة ونفحة إهلية وعطاء رباين لإلنسان ،حيث إن اخلالق عز وجل،
ّ
واحلط منها واالعتداء عليها بأي وسيلة
جلل خلقه وإنسانيته ورفعها ومنع من انتقاصها
ومن أي أحد.
فالكرامة اإلنسانية فوق كل شيء ،ومنها تبدأ مسرية إعمار احلياة ،ومن كرامة
اإلنسان تبدأ عمارة األرض وحضارهتا ،فال شيء قبل كرامة اإلنسان ،وكل شيء ال قيمة
له إلاَّ هبا ،بل إن احلياة برمتها وما فيها تكسب القيمة بكرامة اإلنسان ،إهنا املنحة األوىل
َاه ْم ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر} ،فاخلالق عز
َر ْمنَا َبِني آ َد َم َو َح َمْلن ُ
والعطاء األول لبين آدمَ { :وَل َق ْد ك َّ
وجل هو املانح هلذه الكرامة واإلنسانية بقدرته وكربيائه وقهره وعظمته ومنَّه.
وألهنا هبة من الوهاب الكبري املتعال فليس ألي أحد من البشر أن يسلب هذه املنحة
والعطاء الرباين؛ ألن ذلك سلب للحياة برمتها ،وألن ذلك اعتداء على عطاء اهلل وخلقه
وتشريعه وعظيم منه ،إن االعتداء على كرامة اإلنسان هي اعتداء على حدود اهلل وجتاوز
لشرائعه ،وهذا صريح وواضح للواهب املنان.
مبن ،فليس ألحد أن َّيدعي
مين على اآلدميني ٍّ
ويف املقابل ال جيوز ألحد مهما كان أن َّ
واملن هبا ،إهنا عطاء إهلي و ِمنَّة ربانية ال جيوز سلبها وال جيوز ِّادعاء منحها من
منحها ِّ
أي أحد عدا رب العباد.
* عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي ،السعودية.
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ماركلا ةميقل ةماعلا حمالملاو قافآلا
الكرامة حق شائع:

مث إن هذه الكرامة املمنوحة ليست خاصة ألحد من الناس فكل بين آدم متشاركون
من هذه الناحية ،أي أن إنسانيتهم مصانة وكرامتهم حمترمة ،فالكرامة اإلنسانية حق شائع
لكل فرد من أفراد البشر مبا هم بشر ،وهم متساوون يف أصل الكرامة اإلنسانية ،فالكرامة
ليست جلنس على حساب جنس ،فال تفضيل ألحد على أحد ،وال فضل عرق على عرق
حيث تسقط كل املسميات البشرية والنظريات االستعالئية ،تسقط نظريات اجلنس والعرق
واللون والقبلية والطائفية والقومية ،وكل اإلضافات اليت حياول البشر أن يضيفها على
أنفسهم من أجل التفضيل والتميز.
فاهلل سبحانه وتعاىل أراد لبين آدم أن تكون هلم كرامتهم اإلنسانية مبعزل عن أي
وجتبر وطغيان واعتداء على حرمة اإلنسان وكيانه ،وألن
شيء آخر ،وماعدا ذلك عنصرية ُّ
اخلالق منحنا كرامتنا فال جيوز لنا التنازل عنها طوعًا ،واالستسالم ملن يريد مصادرهتا.
إن علينا الدفاع عن هذه الكرامة والذود عنها واسترجاعها ،فالكرامة اإلنسانية حق غري قابل
للمساومة ،فال إنسانية عندئذ بال كرامة ،فالكرامة مع اإلنسانية ومن دوهنا ال حقيقة لإلنسان.

اإلنسان بني كرامتني:

ُفرق بني كرامتني :األوىل :الذاتية
ميكن عند البحث عن الكرامة اإلنسانية أن ن ِّ
ُميز ون ِّ
اليت وهبها اهلل عز وجل لكل بين آدم ،ولكل فرد من أفراد البشر ،وهي كرامة عامة وال
فرق فيما بني أفراد اجلنس البشري «فكلكم آلدم وآدم من تراب» ،فالبشر فيها سواء،
َر ْمنَا َبِني آ َد َم} ،فكل بين آدم يولدون حمصنون
وهي اليت تشري إليها الكرمية { َوَل َق ْد ك َّ
هبا ،وهي سياج إلنسانيتهم املصونة هبا.
وهناك كرامة أخرى أعلى وأمسى يكتسبها اإلنسان ،لكل إنسان بعمله وجهده وسعيه
حنو الكمال ،واكتساب الفضائل والقيم اإلنسانية والربانية ،كرامة ترتبط مبقاومة اإلنسان
لوساوس الشيطان ،والتغلب على الشهوات ،وكبح مجاح النفس األمارة بالسوء ،ومن مث االرتقاء
بالنفس اإلنسانية إىل مدارج العلو والكمال اإلنساين ،ليقطع مسافات طويلة بكدحه وسعيه
ِنس ِان إِلاَّ َما َس َعى * َوأَ َّن َس ْع َي ُه َس ْو َف ُي َرى} ،إن هذا السعي والكدح الذي يرتفع
{ َوأَن لَّ ْي َس ِللإْ َ
به اإلنسان درجات عند اخلالق عز وجل ليحوز على أعلى درجات الكرامة اإلنسانية.
ُم ِعن َد ا ِ
ُم} ،فهذه الكرامة ليست تلك األوىل
هلل أَ ْت َقاك ْ
يقول عز من قائل{ :إ َِّن أَ ْك َر َمك ْ
والثانية املمنوحة واملوهوبة له باعتباره من بين آدم وحسب ،وإمنا هذه كرامة مكتسبة بعمله
وسعيه ،وحاز عليها نظري مسو نفسه حنو الكمال ،وهنا جند التفاوت بني الكرامتني.
فالكرامة الذاتية مرتبطة بأصل الذات اإلنسانية ،يف حني تتصل الكرامة املكتسبة
بالتقوى والعمل الصاحل ،وبالتايل فهي كرامة ترتقي وتتدرج وتتطور وتعظم ،ويرتقي هبا
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الص ِّديقني والشهداء واألوصياء الصاحلني.
اإلنسان إىل درجات ِّ
كما أن الكرامة املكتسبة تشري إىل متسك اإلنسان بكرامته الذاتية املمنوحة له من
خالقه ،وتذكره أن مكانته وعظمته وارتقائه مرتبط مبن تذكره بتلك الكرامة اليت وهبها
له اخلالق عز وجل.
وأرادها أن تكون منصة االنطالق إىل فضاء القيم والسمو ،فليس هي آخر املطاف،
بل هي نقطة البدء واالنطالق ،ومن هنا تتميز الكرامتان ،فأصل التقوى هلم الكرامة األعلى
واألمسى ،وفيها أيضًا يتنافس املتنافسون دون غريهم.
الكرامة َ
اخل ْلق ّية:

تفرد خلق اإلنسان من بني سائر األحياء حبسن اهليئة والتركيب ،إعال ًء لشأنه
حيث َّ
وتكرميًا له على سائر األحياء ،فأحسن البارئ عز وجل خلقه وصورته ،يقول عز من
ُم َو َر َز َقكُم
قائل{ :ا ُ
ُم َفَأ ْح َس َن ُص َو َرك ْ
الس َماء ِبنَاء َو َص َّو َرك ْ
هلل الَّ ِذي َج َع َل َل ُك ُم الأَْ ْر َض َق َرا ًرا َو َّ
الطِّي َب ِ
ِّم َن َّ
ني}(((.
ُم َفَت َبا َر َك اهللُ َر ُّب ا ْل َعاَل ِم َ
ات َذِل ُك ُم اهللُ َرُّبك ْ
ويقول تبارك وتعاىل ُم ِّ
ذكرًا اإلنسان (كإنسان) بعظيم هذه النعمة والكرامة اليت
َس َّو َاك َف َع َدل َ
َك (ِ )7في
ِنس ُان َما َغ َّر َك ِب َرِّب َك ا ْل َك ِرميِ ( )6الَّ ِذي َخَل َق َك ف َ
وهبها لهَ{ :يا أَُّي َها الإْ َ
أَ ِّي ُصو َر ٍة َّما َشاء َر َّك َب َك}(((.
التكرمي بالصفات واملواهب:

زوده بصفات فذَّة ومواهب رائعة
كما خلق جل شأنه اإلنسان يف أحسن هيئة وتركيب كذلك َّ
(((
ِنس َان ِفي أَ ْح َس ِن َت ْق ِوميٍ} .
تكرميًا له وإعالء من شأنه ،يقول عز من قائلَ{ :ل َق ْد َخَل ْقنَا الإْ َ
حيا ،عاملًا قادرًا مريدًا متكلمًا مسيعًا بصريًا،
فليس هناك خلق أرقى من اإلنسان حيث خلقه ًّ
(((
َج َعْلنَاُه َس ِمي ًعا َب ِصريًا} .
ِنس َان ِمن ْنُّط َف ٍة أَ ْم َشا ٍج نَّ ْبَتلِي ِه ف َ
يقول عز من قائل{ :إِنَّا َخَل ْقنَا الإْ َ
ويقول جل شأنه{ :اهللُ أَ ْخ َر َجكُم ِّمن ُب ُط ِ
ون َش ْيئًا َو َج َع َل َل ُك ُم
ُم َال َت ْعَل ُم َ
ون أُ َّم َهاِتك ْ
ون}(((.
ُم َت ْش ُك ُر َ
ال َّْس ْم َع َوا َأل ْب َصا َر َوا َأل ْفِئ َد َة َل َعلَّك ْ
إهنا كرامة االستعدادات اليت أودعها اخلالق يف اإلنسان ،واليت من خالهلا يعمر الكون
واحلياة.
((( سورة غافر ،اآلية .64
((( سورة االنفطار ،اآليات .8-6
((( سورة التني ،اآلية .4
((( سورة اإلنسان ،اآلية .2
((( سورة النمل ،اآلية .87
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سجود املالئكة والتكرمي اإلهلي:

كرمه بذلك
لقد أعلن اخلالق عز وجل تكرمي اإلنسان من اللحظة األوىل خللقه ،حيث َّ
االستقبال املالئكي الضخم ،وبذلك األمر اإلهلي للمالئكة بالسجود له مباشرة بعد نفخ الروح،
ُون ()28
فيقول عز من قائلَ { :وإِ ْذ ق َ
َال َرُّب َك ِلْل َم َالِئ َكِة إِنِّي َخاِل ٌق َب َش ًرا ِّمن َصْل َص ٍال ِّم ْن َح َمإٍ َّم ْسن ٍ
(((
َفإِذَا َس َّو ْيُت ُه َوَن َف ْخ ُت ِفي ِه ِمن ُّر ِ
ون} .
َس َج َد ا ْل َمآلِئ َكُة ُكلُّ ُه ْم أَ ْج َمُع َ
وحي َف َقُعوْا َل ُه َس ِاج ِد َين ( )29ف َ
واآلية املذكورة تقرير قرآين واضح وصريح لشرف اإلنسان وعظمة مكانته ،فكل
املالئكة يقومون بالسجود له بعد اكتمال خلقه(((.
ُم ُث َّم ُقْلنَا ِلْل َمآلِئ َك ِة ْاس ُج ُدوْا آل َد َم
ُم ُث َّم َص َّو ْرنَاك ْ
ويقول عز من قائلَ { :وَل َق ْد َخَل ْقنَاك ْ
(((
َس َج ُدوْا إ َّ
ين} .
الس ِاج ِد َ
يس ل َْم َيكُن ِّم َن َّ
فَ
ِال إِ ْبلِ َ
وتؤكد بعض الروايات حقيقة التكرمي اإلهلي لإلنسان لسجود املالئكة له ،ففي قصص
األنبياء عن ابن بصري قال :قلت أليب عبد اهلل مل سجدت املالئكة ،ووضعوا جباههم على
األرض؟ قال نعم تكرمة من اهلل تعاىل(((.
العقل :الكرامة األمسى:

كرم اخلالق عز وجل اإلنسان ووهب له العقل وخصه به« ،فبنو آدم مكرمون
لقد َّ
مبا خصهم اهلل به من بني سائر املوجودات الكونية ،وهو الذي ميتازون به عن غريهم،
ويعرفون به احلق من الباطل واخلري من الشر والنافع من الضار»(.((1
وسخر احلياة مبا فيها ملصاحله ،وأبدع
وبالعقل اكتشف اإلنسان أسرار الكونَّ ،
احلضارات ،وال زال عقله يعمل على بلوغ الكمال املقدر للحياة.
فتكرمي اإلنسان بالعقل كرامة ال تضاهيها أي كرامه ،ألهنا هي أمسى وأرفع الكرامات
وأجلُّها وأعظمها ،ولن يشعر أحد بكرامته من دونه .وقد تكررت اإلشارة إىل هذه النعمة،
الكرامة كثريًا يف القرآن الكرمي ألمهيتها وفضلها بصيغ عديدة ،وتكررت مفرداهتا كثريًا.
ُون
ريوا ِفي الأَْ ْر ِض َفَتك َ
فقد تكررت بصيغة التعقل ،يقول عز من قائل{ :أَ َفل َْم َي ِس ُ
وب الَِّتي
َان َي ْس َم ُع َ
ون ِب َها أَ ْو آذ ٌ
وب َي ْع ِقلُ َ
ون ِب َها َفإَِّن َها لاَ َت ْع َمى الأَْ ْب َصا ُر َوَل ِكن َت ْع َمى ا ْل ُقلُ ُ
َل ُه ْم ُقلُ ٌ
(((1
الص ُدور} .
ِفي ُّ
((( سورة احلجر اآليتان .29-28
((( تفسري األمثل ج.123 /1
((( سورة األعراف ،اآلية .11
((( تفسري امليزان ج.124 /1
( ((1تفسري امليزان ج.156 /13
( ((1سورة احلج ،اآلية .46
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الس َما َو ِات َو َما ِفي
وتكررت بصيغة التفكر ،يقول عز من قائلَ {:و َس َّخ َر َلكُم َّما ِفي َّ
الأَْ ْر ِض َج ِمي ًعا ِّم ْن ُه إ َِّن ِفي َذِل َك لآَ َي ٍ
ون}(.((1
ات لَّ َق ْو ٍم َيَت َف َّك ُر َ
الس َما َو ِات َوا َأل ْر ِض
ووردت بصيغة (أويل االلباب) ،يقول عز من قائل{ :إ َِّن ِفي َخْل ِق َّ
الن َها ِر آلَي ٍ
ات لأُِّ ْوِلي األ ْل َب ِ
اب}(.((1
َو ْاخِت َال ِف اللَّ ْي ِل َو َّ
وكذلك وردت بصيغة(أويل النهى) ،يقول عز من قائل ( :أَ َفل َْم َي ْه ِد َل ُه ْم ك َْم أَ ْهَل ْكنَا
َق ْبَل ُهم ِّم َن ا ْل ُق ُر ِ
ون ِفي َم َسا ِكِن ِه ْم إ َِّن ِفي َذِل َك لآَ َي ٍ
الن َهى) طه128/
ات لأُِّ ْوِلي ُّ
ون َي ْم ُش َ
الن َها َر إ َِّن
ووردت كذلك بصيغة (أويل االبصار)يقول عز من قائلُ{ :ي َقلِّ ُب اهللُ اللَّ ْي َل َو َّ
ِفي َذِل َك َل ِع ْب َر ًة لأُِّ ْوِلي الأَْ ْب َصا ِر}(.((1
الكرامة التشريعية:

واملقصود فيها مجلة من التشريعات اإلهلية اليت حتمي وتصون كرامة اإلنسان وتعلي
من شأنه ،وهي تشريعات عامه يستفيد منها كل البشر بدون استثناء ،وتشكل مبجموعها
محاية وصيانة للحقوق اإلنسانية من أي جتاوز أو اعتداء من قبل أصحاب الغلظة أو النفوذ
أوالقوة.
حتت أي ذريعة كانت وممن كان ،فكرامة اإلنسان سياج عظيم تشيده تشريعات السماء
حىت ال يتجاوز البشر على كرامة اآلخرين واليت هي كرامتهم!
فهي محاية لكرامه اإلنسان من نفسه ،وتشريعات من أجل حتقيق كرامته على أرض
الواقع ،وميكن اإلشارة إىل مجلة من هذه التشريعات ومنها:
ً
أوال:حرمة النفس البشرية:

فالنفس البشرية من أي جنس كانت وإىل أي دين انتمت معصومة ال جيوز ممارسة
نفسيا ،وال جيوز هدر دم اإلنسان مسلمًا كان أو
أي نوع من أنواع األذى عليها
ًّ
جسديا أو ًّ
كافرًا ،إن مل يكن مبوجب شرعي ،فاحلياة من احلقوق األساسية للبشر.
وحرمة النفس من أعظم احلرمات يف القرآن الكرمي ،يقول عز من قائلَ { :و َال
ْس الَِّتي َح َّر َم اهللُ إ َّ
ون}(.((1
َت ْقُتلُوْا َّ
ُم َت ْع ِقلُ َ
ُم ِب ِه َل َعلَّك ْ
ُم َو َّصاك ْ
ِال ِبال َْح ِّق َذِلك ْ
النف َ
ولشناعة جرم االعتداء على النفس اإلنسانية ،اعترب اخلالق عز وجل االعتداء على
النفس هو اعتداء وقتل للناس مجيعًا ،يقول عز من قائلِ { :م ْن أَ ْج ِل َذِل َك َكَت ْبنَا َعلَى َبِني
( ((1سورة اجلاثية ،اآلية .13
( ((1سورة آل عمران ،اآلية .19
( ((1سورة النور ،اآلية .44
( ((1سورة األنعام ،اآلية .151

aaa
aaa
16

ماركلا ةميقل ةماعلا حمالملاو قافآلا

َّاس َج ِمي ًعا َو َم ْن
ْسا ِب َغ ْي ِر َنف ٍ
ِس َراِئي َل أََّن ُه َمن َقَت َل َنف ً
إْ
ْس أَ ْو ف َ
َسا ٍد ِفي ا َأل ْر ِض َف َكَأَّن َما َقَت َل الن َ
(((1
َّاس َج ِمي ًعا} .
أَ ْح َي َاها َف َكَأَّن َما أَ ْح َيا الن َ
وقد جعل اهلل حرمة النفس أول بند من بنود امليثاق الذي أخذه على بين إسرائيل،
وهو أهم بند يف امليثاق االجتماعي الذي تبىن على أساسه حضارة البشر ،يقول سبحانه:
ُم ُث َّم أَ ْق َر ْرُت ْم َوأَنُت ْم
ُم َو َال ُت ْخ ِر ُج َ
ُم َال َت ْس ِفك َ
ُسكُم ِّمن ِدَيا ِرك ْ
ُون ِد َماءك ْ
{ َوإِ ْذ أَ َخ ْذنَا ِميثَا َقك ْ
ون أَنف َ
ون}(.((1
َت ْش َه ُد َ
ثانيًا :االحترام لكل البشر:

باعتبارهم بشر ونظراؤنا يف اخللق ،فالناس إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق
كما يقول اإلمام أمري املؤمنني علي .F
كرمون ،وبالتايل فإن احترامهم وتقديرهم والرب
فالبشر حمترمون مبا هم بشر و ُم َّ
هبم واإلحسان إليهم جزء من الكرامة اإلنسانية اليت ال تتجزأ ،ومن هنا جاءت اآليات
ين ل َْم
القرآنية لُتوصل إىل هذه احلقيقة ،يقول عز من قائل{ :لاَ َي ْن َها ُك ُم اهللُ َع ِن الَّ ِذ َ
وه ْم َوُتق ِ
الد ِ
ْس ُطوا إَِل ْي ِه ْم إ َِّن اهللَ ُي ِح ُّب
ُم ِفي ِّ
ُم أَن َت َب ُّر ُ
ين َول َْم ُي ْخ ِر ُجوكُم ِّمن ِدَيا ِرك ْ
ُي َقاِتلُوك ْ
(((1
ا ْل ُمق ِ
ني} .
ْس ِط َ
والصالت االجتماعية مع كل البشر بال
فالقاعدة العامة :املحبة والعالقة احلسنة ِّ
استثناء .والقاعدة العامة هي التواصل والتعارف والتقارب يف مقابل التنافر والتباغض ،مهما
َّاس إِنَّا َخَل ْقنَاكُم
اختلفت مكونات القرب العرفية والدينية ،يقول عز من قائلَ{:يا أَُّي َها الن ُ
ُم ِعن َد ا ِ
ُم} ،فالكرامة
هلل أَ ْت َقاك ْ
ُم ُش ُعوًبا َو َق َباِئ َل ِلَت َعا َرفُوا إ َِّن أَ ْك َر َمك ْ
ِّمن َذ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َعْلنَاك ْ
للجميع ومبقتضاها كان التواصل والتعارف واالحترام ،وإن كانت الكرامة متفاوتة من حيث
كسب اإلنسان وسعيه حنو الفضائل وامللكات اإلميانية.
نعم هذا هو األصل يف العالقات اإلنسانية املقصورة حول الكرامة اإلنسانية ،واالستثناء
من ذلك كله ،هم أولئك الذين يقاتلون املسلمني ويتآمرون عليهم ويظهرون العداوة ،يقول
الد ِ
ُم
عز من قائل{ :إَِّن َما َي ْن َها ُك ُم اهللُ َع ِن الَّ ِذ َ
ُم ِفي ِّ
ين َوأَ ْخ َر ُجوكُم ِّمن ِدَيا ِرك ْ
ين قَاَتلُوك ْ
(((1
ُم أَن َت َو ْلَّو ُه ْم َو َمن َيَت َولَّ ُه ْم َفُأ ْوَلِئ َك ُه ُم َّ
ون} .
الظاِل ُم َ
َو َظ َاه ُروا َعلَى إ ِْخ َر ِاجك ْ
فهؤالء ال جيوز التواصل معهم وال احترامهم ،فال كرامة للقاتل والعدو الكافر.
( ((1سورة املائدة ،اآلية .32
( ((1سورة البقرة ،اآلية .84
( ((1سورة املمتحنة ،اآلية .8
( ((1سورة املمتحنة ،اآلية .9
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ثالثًا :أصالة احلرية وحرية املعتقد:

لقد خلق اهلل كل الناس أحرارًا ،وهلم حرية االختيار ،وال جيوز ألحد إجبارهم أو
إكراههم أو التسلط عليهم ،فاإلنسان سيد نفسه ،وكرامته يف ذلك ،وهذا مصداق لقول
حرا».
اإلمام علي « :Fال تكن عبد غريك وقد خلقك اهلل ًّ
فاخللق واحلرية توأمان ،واحلرية جزء ال يتجزأ من كرامة اإلنسان ،حىت أن اإلسالم
أعطى لكل إنسان حرية اختيار الدين الذي يراه ،يؤمن به ،ويعتقده ،وال جيوز ألي أحد
أن يكره الناس على اعتقاد ما ال يريد ،فالدين ال يعطي أحد احلق يف محل الناس على ما
يعتقده هو ،فحرية اإلنسان -خصوصًا حرية اعتقاده -جزء من كرامته ،ال جيوز ألحد
الد ِ
ين}.
التعدي عليها ،يقول عز من قائلَ { :ال إِ ْك َرا َه ِفي ِّ
يقول الطربسي يف جممع البيان عن سبب نزول هذه اآلية« :كان لرجل يف املدينة
امسه أبو احلصني ولدان دعامها إىل اعتناق املسيحية بعض التجار الذين كانوا يغدون إىل
املدينة ،فتأثر هذان مبا مسعا واعتنقا املسيحية ،ورحال مع أولئك التجار إىل الشام منذ
عودهتم ،فأزعج ذلك أبو احلصني ،وأقبل خيرب رسول اهلل  Cمبا حدث ،وطلب منه
أن يعمل على إعادة ولديه إىل اإلسالم ،وسأله إن كان جيوز إجبارمها على الرجوع إىل
اإلسالم ،فزنلت اآلية املذكورة».
وجاء يف تفسري املنار أن أبا احلصني كان يريد إكراه ولديه على الرجوع إىل أحضان
اإلسالم ،فجاؤوا مع أبيهما لعرض األمر على رسول اهلل  Cفقال :أجيز لنفسي أن أنظر
إىل ولدي يدخالن النار دون أن أفعل شيئًا؟ فزنلت اآلية.
ويقول صاحب تفسري األمثل يف سياق تفسري هذه اآلية املذكورة« :إذ لو كان محل
الناس على تغيري ديانتهم بالقوة ،واإلكراه جائز يف اإلسالم ،لكان األوىل أن جييز لألب
ذلك ،يف حني أنه مل يعط مثل هذا احلق ،ومن هنا يتضح أن هذه آية ال تنحصر بأهل
الكتاب فقط كما ظن ذلك بعض املفسرين ،وكذلك مل ينسخ حكم هذه اآلية ملا ذهب إىل
ذلك آخرون ،بل إنّه حكم سا ٍر وعام ومطابق للمنطق والعقل».
وتدعم اآليات القرآنية األخرى مبدأ حرية املعتقد اإلنساين ،يقول عز من قائل:
ُم َوِل َي ِد ِ
ين}(.((2
ُم ِديُنك ْ
{لَّس َت َعَل ْي ِهم ِب ُم َص ْي ِط ٍر}( ،((2ويقولَ{ :لك ْ
ْ
ويف روايات متواترة نرى أن إلزام اإلسالم كل أهل دين مبا يلتزمون به ،حيث يقر
هلم احلرية يف دينهم مثل ما ورد عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر  Fقال :سألته عن
االحترام ،قال« :جتوز على أهل كل ذي دين مبا يستحلون»(.((2
( ((2سورة الغاشية ،اآلية .22
( ((2سورة الكافرون ،اآلية .9
( ((2الصياغة اجلديدة ،ص .290
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ماركلا ةميقل ةماعلا حمالملاو قافآلا
رابعًا :العدالة للجميع:

إقامة العدل يف اإلسالم حق جلميع الناس ،فال جيوز التعدي على حقوق اآلخرين،
وظلمهم من أي ديانة كانوا أو عرق ،فقد أمرنا ربنا أن نقوم دائمًا بالقسط وإيتاء الناس
حقوقهم وصيانتها فإن ذلك جزء ال يتجزأ من كرامة اإلنسان ،قال عز من قائلَ{ :يا
َآن ق َْو ٍم َعلَى أَ َّال َت ْع ِدلُوْا
ُم َشن ُ
أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوْا كُونُوْا ق ََّوا ِم َ
ني لهلِ ِ ُش َه َداء ِبا ْل ِق ْس ِط َو َال َي ْج ِر َم َّنك ْ
(((2
ون} .
ري ِب َما َت ْع َملُ َ
ْاع ِدلُوْا ُه َو أَ ْق َر ُب ِل َّلت ْق َوى َو َّاتقُوْا اهللَ إ َِّن اهللَ َخِب ٌ
فالعدالة قيمة إنسانيه ،يتساوى فيها مجيع النوع اإلنساين حيث يطبق القانون على
مجيع الناس دون النظر إىل خلفياهتم الدينية والسياسية والوطنية واالقتصادية ،كل ذلك
ِح َس ِان
ينتفي عند االحتكام إىل القانون .يقول عز من قائل{ :إ َِّن اهللَ َي ْأ ُم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َواإل ْ
ون}( ((2صيانة
ُم َتذ ََّك ُر َ
ُم َل َعلَّك ْ
َوإِيَتاء ِذي ا ْلق ُْرَبى َوَي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َوا ْل ُمن َك ِر َوا ْل َبغ ِْي َي ِع ُظك ْ
للكرامة اإلنسانية.
كرامة التسخري:

سخر اهلل عز وجل لإلنسان الكون والوجود مبا فيه من إمكانات هائلة ال حدود
لقد َّ
هلا ،ليستثمر كل ذلك يف إعمار األرض وحضارهتا .لقد أراد اخلالق تبارك وتعاىل أن يكون
اإلنسان السيد على مجيع الكائنات ،واملتصرف يف هذا الكون كرام ًة له ،وإعال ًء لشأنه .ولقد
حتدث القران الكرمي يف آيات عديدة عن هذا التكرمي اإلهلي لإلنسان ،يقول عز من قائل:
الس َماء َماء َفَأ ْخ َر َج ِب ِه ِم َن الثَّ َم َر ِات
الس َماء ِبنَاء َوأَن َز َل ِم َن َّ
{الَّ ِذي َج َع َل َل ُك ُم ا َأل ْر َض ِف َراشًا َو َّ
ون}(.((2
ُم َف َال َت ْج َعلُوْا لهلِ ِ أَن َدادًا َوأَنُت ْم َت ْعَل ُم َ
ِرزْقًا لَّك ْ
ويقول عز من قائلَ { :و ُه َو الَّ ِذي َس َّخ َر ا ْل َب ْح َر ِلَت ْأ ُكلُوْا ِم ْن ُه ل َْح ًما َط ِرًّيا َوَت ْسَت ْخ ِر ُجوْا
ون}(.((2
ِم ْن ُه ِحْل َي ًة َتْل َب ُسوَن َها َوَت َرى ا ْل ُفْل َك َم َو ِاخ َر ِفي ِه َوِلَت ْبَتغُوْا ِمن ف ْ
ُم َت ْش ُك ُر َ
َضلِ ِه َوَل َعلَّك ْ
ويقول تبارك وتعاىل{ :أَل َْم َت َر أَ َّن اهللَ َس َّخ َر َلكُم َّما ِفي الأَْ ْر ِض َوا ْل ُفْل َك َت ْج ِري ِفي ا ْل َب ْح ِر
هلل ِبالن ِ
َّاس َل َرؤ ٌ
ُوف َّر ِحي ٌم}(.((2
الس َماء أَن َت َق َع َعلَى الأَْ ْر ِض إِلاَّ ِبإِ ْذِن ِه إ َِّن ا َ
ِبَأ ْم ِرِه َوُي ْم ِس ُك َّ
َاهم
َاه ْم ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
َر ْمنَا َبِني آ َد َم َو َح َمْلن ُ
ويقول عز من قائلَ { :وَل َق ْد ك َّ
ِ ً (((2
الطِّي َب ِ
ِّم َن َّ
َاه ْم َعلَى َكِثريٍ ِّم َّم ْن َخَل ْقنَا َتفْضيال} .
ات َوف َّ
َضْلن ُ
( ((2سورة املائدة ،اآلية .8
( ((2سورة النحل ،اآلية .90
( ((2سورة إبراهيم ،اآليتان .33-32
( ((2سورة النحل ،اآلية .14
( ((2سورة احلج ،اآلية .65
( ((2سورة اإلسراء ،اآلية .70
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فتسخري الطبيعة مبا فيها من بر وحبر وأرض ومساء تكرمي من اخلالق جل شأنه
لبين آدم مجيعًا ،وكرامة اإلنسان يف سيادته على كل أمر ،.وهذه هي العالقة احلقة اليت
حتفظ كرامة اإلنسان ،فإذا اختلَّت هذه العالقة حبيث أصبح اإلنسان أسريًا للطبيعة ،وأصبح
سخرًا هلا وليست هي مسخرة له ،عندها تتقلص مساحه الكرامة يف ذاته ،ويتنازل عن
ُم َّ
كرامته اليت وهبها اهلل له ليكون أسريًا وحيتقر إنسانيته أمام األشياء ،فكل حماولة لتسليع
اإلنسان وتشييئه ّ
حتط من كرامته وتنتقص من كرامته ،فكرامته يف سيطرته وتسخريه
لألشياء وليس العكس T
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القرآن منطلق رسالة النهضة
الشيخ ناجي زواد*

لقد أضحى الذكر احلكيم عرب املدى التارخيي املتصاعد املنهج الراقي واألصيل الذي
حيقق للبشرية املقاصد واألهداف اإلنسانية النبيلة ،وظل وما زال جيدد معاملها ومفاهيمها
حسب مقتضيات املراحل الزمنية واملكانية ،ولقد أرسى أرقى املناهج والرؤى الستنباط
احلقائق الكربى اليت حتيط بزوايا ومكونات الواقع اإلنساين وتستوعب كافة احتياجاته
ومطالبه احلساسة ،ليكون مبثابة املرآة اليت تعكس الطموحات واألفكار إلمناء حراك الواقع
ورفد هنضته وتقدمه.
مهد لغرس نواة منظومة املعارف والعلوم اليت
فمنذ إطاللته األوىل على البشرية َّ
تتشعب من ظالهلا الوارف أفكار وثقافات النهضة والتقدم ملجاالت احلياة وعمارهتا ،وفق
نظم وقوانني حمكمة ومتناسقة ،لتنتشل اإلنسانية من أسوار البالدة واالنقياد ألمواج
الثقافات واألفكار اليت تؤدي مبكوناهتا ومق ّدراهتا حنو الغياب والضياع ،فمنذ الوهلة
األوىل ملقدمه أرسى أصول معامله العلمية لرفد الواقع باملستلزمات الضرورية اليت تالمس
الطموحات واألهداف ،وهي ال تناقش املفردات اجلزئية الطارئة على املسرح احليايت ،بل
تتحدث عن الكليات واملرتكزات اليت تنضوي إليها سائر املستحدثات واملستجدات لتليب
اب ِت ْب َيانًا لِّك ِّ
ُل َش ْي ٍء َو ُه ًدى
للواقع احتياجاته وحتقق مقاصده ،قال تعاىلَ { :ون ََّز ْلنَا َعَل ْي َك ا ْل ِكَت َ
* عامل دين ،كاتب وباحث ،أسرة التحرير ،السعودية.
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آن ِي ْه ِدي ِللَّتِي ِه َي أَ ْق َو ُم َوُي َب ِّش ُر
ني}((( .وقال تعاىل{:إ َِّن َهذَا ا ْلق ُْر َ
َو َر ْح َم ًة َوُب ْش َرى ِلْل ُم ْسلِ ِم َ
ِح ِ
ات أَ َّن َل ُه ْم أَ ْجرًا َكِبريًا}(((.
ين َي ْع َملُ َ
ني الَّ ِذ َ
ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
ون َّ
الصال َ
وليس من ريب أن الزخم اهلائل من التوجيه واإلرشاد القرآين مل يأت تدوينه
اللتماس التربك واالستشفاع بنوره امليمون فحسب ،إمنا لتتحول كل مفردة من مفرداته إىل
حركة فاعلة تتجسد بكافة مفاهيمها ومعاملها على حراك النسيج اإلنساين ،لترفد مساعيه
اخليرة بالبصائر والرؤى ،فاحلقائق القرآنية بكافة موضوعاهتا ومفرداهتا تشكل املدخل
ِّ
األساسي لفقه املعارف والعلوم اليت تطلق املسرية اإلنسانية حنو البناء والتعمري ،وتؤهل
الواقع البشري الكتشاف العناصر املفقودة والرموز الغائبة لتحقيق الكرامة والعدل واحلرية
بكافة لوازمها ومكوناهتا ،فض ًال عن مناخات األمن واالستقرار اليت ظلت تفتقدها احلياة
اإلنسانية ،ومل تتحقق حىت حاضرنا الراهن رغم ِّادعاء النظم املطالبة بتحقيقها وااللتزام
مبضامينها.
ومثة حقيقة ناصعة أن الفكر القرآين مل يأت ليصبغ مساحات احلياة مبالمح اإلميان
الراقية ،والتفاين من أجل إحياء شعائره يف أرجاء املعمورة ،كي تتهاوى ألوية الشرك
واإلحلاد من كافة البقاع وال يبقى إال شعار التوحيد ،إنه ال يعزو لذلك فحسب ،بل جاءت
منطلقاته اإلميانية متزامنة برفد الواقع بالرؤى والتصورات اليت تطلق مساعي اإلنسان
ليك ّرس جهده لتحقيق أرقى القيم واملبادئ اليت حتقق املكاسب واإلجنازات يف طور البناء
والتعمري ،وكان النداء البارز الداعم للحراك اإلنساين وتطوير جماالته املتنوعة ،ليتصدر
ين آ َمنُوْا
املكانة املرموقة يف السلم احلضاري ،وهو ما يلمس من قوله تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ُم َو ْاعَل ُموْا أَ َّن َ
اهلل َي ُح ُ
ول َب ْي َن ا ْل َم ْرِء َو َقْلِب ِه َوأََّن ُه
ِلر ُس ِ
ول إِذَا َد َعاكُم ِل َما ُي ْحيِيك ْ
ْاسَت ِجيُبوْا لهلِ ِ َول َّ
ون}(((.
إَِل ْي ِه ُت ْح َش ُر َ
كما هائ ًال من مفردات اإلصالح
إن هذه الدعوة احتضنت منذ انطالقتها املباركة ًّ
والتغيري الستنقاذ الواقع البشري من أزماته ورهاناته احلرجة ،ومبا أن البشرية كانت
تسري على مفترق طرق متشعبة ،وتتجاذهبا التيارات االستكبارية على م ّر الزمان واملكان،
لسحق كل قيمة إنسانية خلاّ قة تليب للبشرية مطالبها ومقاصدها ،كان نداء اإلصالح ينتصر
للمعاين واملفاهيم اإلنسانية ،ليجدد الصياغة اليت تقوم عليها العالقة بني اإلنسان وما
حوله من أشياء ،وتضع له القوانني والنظم اليت تؤسس الواقع األفضل لتكافل القدرات
واإلمكانات ضمن صعيد مشترك ،ومل تكتف باحلض على ترسيخ مناهج الدعوة لالنسجام
والتعاطي مع احلراك اإلصالحي ،إمنا شجبت كل لون من العبث والتشويه للتالعب مبصري
((( النحل .89
((( اإلسراء .9
((( األنفال .24
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النسيج اإلنساين ،يقول تعاىلَ { :و َال ُتف ِ
ِص َال ِح َها َوا ْد ُعوُه َخ ْوفًا َو َط َمعًا
ْس ُدوْا فِي ا َأل ْر ِض َب ْع َد إ ْ
إ َِّن َر ْح َم َت ا ِ
ِيب ِّم َن ا ْل ُم ْح ِسِننيَ}(((.
هلل َقر ٌ
وألن الفكر القرآين مل يغفل املجريات واألحداث اليت تتكبدها البشرية طوال احلقب
التارخيية ،فإن خطابه المس أمهات القضايا واألزمات اليت تتمحور حوهلا الظواهر والعلل
املستعصية ،ال لكي يكشف عن مدى املأساوية ،وألوان القهر واالستبداد ،وما يساورها
من طرق الغي والضالل ،إمنا ليثري الواقع البشري باحلقائق الكربى اليت تطلق احلراك
اإلنساين من وهدة ضياعه وغيابه لتحقيق الكرامة واحلرية يف كافة جماالته وأصعدته
احلياتية ،فهي حركة وهنضة واعدة لالنتفاض على الظلم والقهر واألمية والتبلد ،والتفاين
للخالص من التبعية لتقاليدها وأعرافها البالية ،وال غرو أهنا مبثابة النواة املباركة اليت
تطلق احلراك حنو التصحيح والتجديد لتحقيق املقاصد املنشودة ،وقد بني الباري عز وجل
ول
الر ُس َ
ين َيَّتِب ُع َ
معامل التركيبة اليت ختطو بوعي للخروج من مصائرها القامتة{ :الَّ ِذ َ
ون َّ
الت ْو َراِة َوا ِإلن ِْجي ِل َي ْأ ُم ُر ُهم بِا ْل َم ْع ُر ِ
وف َوَي ْن َه ُاه ْم
َّ
ِي ا ُأل ِّم َّي الَّ ِذي َي ِج ُدوَن ُه َم ْكُتوبًا ِعن َد ُه ْم فِي َّ
النب َّ
َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َوُي ِح ُّل َل ُه ُم َّ
الطِّي َب ِ
ِص َر ُه ْم َوا َأل ْغ َال َل الَّتِي
ات َوُي َح ِّر ُم َعَل ْي ِه ُم ال َْخ َبآئ َ
ِث َوَي َض ُع َع ْن ُه ْم إ ْ
ِل َم َع ُه أُ ْولَـئ َ
ِك ُه ُم
َص ُروُه َو َّات َب ُعوْا النُّو َر الَّ ِذ َي أُنز َ
ِم فَالَّ ِذ َ
كَان ْ
َت َعَل ْيه ْ
ين آ َمنُوْا ِب ِه َو َع َّز ُروُه َون َ
(((
ون} .
ا ْل ُم ْفل ُِح َ
ذلك االتباع الراشد استطاع أن حيط على مرسى احلقيقة لتندمل جراحه املتكلسة،
كل ذلك حني ك ّرس مساعيه احلثيثة لنفض غبار اجلاهلية واالنعتاق من أعبائها ورواسبها،
لتتهيأ له األرضية اخلصبة اليت تؤهله للبناء والنمو وفق تصور وبصرية راقية ،ودون
االلتفات لتلك البؤر والثقوب السائدة واالعتراض عليها سيمتد البقاء ألوزار اجلاهلية
غيرت وأصلحت الكثري من األوضاع املعاشة،
املتبلدة إىل ما ال هناية ،فتلك الوثبة اخللاّ قة َّ
وقفزت بالنوع اإلنساين إىل التكامل حنو املقاصد واألهداف ،ومن هذا املنطلق فإن األجيال
مىت ما استفاقت من سباهتا وغفلتها وحتملت مسؤولياهتا للخالص من ثقافتها املغشوشة
وموروثاهتا املتقاعسة فإهنا ستحقق األمن واالستقرار واحلرية والكرامة.
انتفاضة املعرفة والبصرية:
الركيزة األساس لكل هنضة حضارية يف الوجود ال تقوم على اجلهل والبالدة والتقاعس
والدعة ،إمنا املعرفة والبصرية الثاقبة مبعث كل أمة وهنضة ومأسسة منطلقاهتا ،فال جتد
حضارة واعدة يف أرجاء املعمورة وليدة الفراغ والعجز ،وال جتد هنضة إنسانية عمالقة نتاج
استئثار البالدة والتقاعس واهلروب عن حتمل املهام اجلسام ،بل إثارة مكونات املعارف
والعلوم وانتهاز الفرص للمثابرة بالعمل الدؤوب منشأ حركات التحضر والتقدم يف رحاب
((( األعراف .56
((( األعراف .157
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الكون الفسيح ،فكما أن هناك مالزمة بني اجلهل والضياع وما تتكبده البشرية من دمار،
وانتشار للعلل والظواهر الوبائية اجلالبة للهالك والدمار ،فكذلك العلوم واملعارف تشق
طريقًا للتقدم والتطور واالزدهار ،وأساس كل صحوة وهنضة يف جماالت احلراك اإلنساين،
ويف خضم هذا الصعيد ورد عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب  Fدعوته لكسب العلوم
واملعارف ملدى أمهيته وما يتركه من أثر ملموس على واقع احلياة ،فيقول « :Fاكتسبوا
العلم يكسبكم احلياة»(((.
وإذا كانت وظائف احلياة ومهامها امللحة حباجة إىل عتاد ومداد تستند إليه إلجناز
أكرب قدر من املكاسب وحتقيق النتائج املتنوعة ،فإن الثروة احلقيقة اليت ينبغي توفريها
وتفان هي اكتساب أكرب قدر من العلوم واملعارف ،لتصبح األمة ذات كفاءة
بكل حرص ٍ
عالية تؤهلها الحتضان بنود النهضة والتقدم ،وترفد حراكها لتفجري القدرات واإلمكانيات
الدفينة ،ولذا يقول اإلمام علي « :Fإن العلم حياة القلوب ،ونور األبصار من العمى،
وقوة األبدان من الضعف»(((.
ولقد متّيزت رسالة اإلسالم عن سائر األمم والديانات املختلفة مبا كانت تعيشه
وتنبعث منه من عمق حضاري ،ولقد كان هذا التميز متجليًا منذ نشء حركة الدعوة ،وأروع
معاين هذا العمق احلضاري البدء بالكلمة والدعوة إىل هنضة العلم والتفقه يف شىت ميادين
املعرفة ،ومما أدركه الرعيل األول من األجيال املسلمة مدى أمهية هذا العنصر األساسي
يف تأسيس مكونات األمة وهنضتها ،إذ إن األمم ال تتقدم إال مبا متتلك من ذخائر العلوم
ْس ُحوا
ُم َت َف َّس ُحوا فِي ا ْل َم َجال ِ
واملعارف ،قال تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا إِذَا قِي َل َلك ْ
ِس فَاف َ
َانش ُزوا َي ْر َف ِع ُ
ْس ِح ُ
انش ُزوا ف ُ
ُم َوإِذَا قِي َل ُ
ين أُوُتوا ا ْل ِعْل َم
ُم َوالَّ ِذ َ
اهلل الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا مِنك ْ
اهلل َلك ْ
َيف َ
(((
ُ
َد َر َج ٍ
ون َخبِريٌ} .
ات َواهلل ِب َما َت ْع َملُ َ
ومثة حقيقة ال ينبغي إمهاهلا وجتاهلها هي أن الثروة القرآنية مادة خصبة ال هتمش
حبال من األحوال وليس لنا أن نقصيها عن مزاولة مهامها ووظائفها يف ميادين احلياة،
ال ألهنا تفرض أفكارها ومعارفها لالتباع قسرًا ،بل الحتضاهنا األصالة الفكرية والعقدية
اليت ال يساورها زيف وزورَ { ،ذل َ
اب َال َر ْي َب فِي ِه ُه ًدى لِّ ْل ُمَّت ِقنيَ}((( .وعلى مرور
ِك ا ْل ِكَت ُ
القرون املتطاولة وتشعب وسائل العلوم واملعارف بثرائها اهلائل ،مل يأت ما ينقض حقائقها
وخيالف ما تنبئ عنه ،بل ظل الربيق القرآين طوال عهوده الكتاب الذي يقرأ مالمح واقع
احلياة مبنظار ال تسجل عليه مثلبة ،وال تتزلزل قيمه ومبادئه إزاء املتغريات واملستجدات
((( ميزان احلكمة ،ج ،6ص.452
((( املصدر ،ج ،6ص.452
((( املجادلة .11
((( البقرة .2
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ِيم
على مدى الزمان واملكان{ ،لاَ َي ْأتِي ِه ا ْل َب ِاط ُل مِن َب ْي ِن َي َد ْي ِه َولاَ م ْ
ِن َخْل ِف ِه َتزنِي ٌل ِّم ْن َحك ٍ
َح ِمي ٍد}( .((1ورغم ما حييط به من حقائق ومفاهيم راقية ال نظري هلا تتجلى على مسارح
احلياة ومدارجها ،فهو مبثابة املخترب لبناء األجيال الصاحلة وإمناء حراكها ،وشريان احلياة
الزاخر جبوهر الكنوز واملآثر اليت تعرج باإلنسان حنو احلضارة والتقدم.
وال غرو أن التخلف الذي أحدث انقالبًا مغايرًا يف بنية األمة ومكوناهتا كان منشؤه
تغييب هذه احلقائق وطمس معاملها األصيلة ،ومغادرهتا مع مرور الزمن أدراج املسرح
احليايت ،فبعد أن كان االجتهاد واملثابرة على االستزادة والكسب املعريف وقود هذه األمة
وعتادها لالنطالق والتقدم يف الركب احلضاري ،باتت منشغلة هبموم ثانوية ال متت بصلة
إىل تطورها وتقدمها ،ال ألن منابعها الفكرية نضبت وتالشت ،إمنا أصبح هذا االهتمام
يتخذ جوانب أخرى ال تالمس الرهانات احلساسة اليت تواكب جمريات الواقع ،وبيد أن
التاريخ املشرق لألمة حافل باإلسهامات العلمية واملعرفية يف كافة احلقول وامليادين ،وما
وصل من جتارب رائدة صاحلة لتدشني نواة االنبعاث بركب التقدم احلضاري ،وتأهيل الواقع
واندماجه مبكونات النهضة اإلصالحية ولوازمها ،إال أن عصورنا الراهنة مبا يتوافر لديها
من عناصر حديثة ختدم قضاياها ومهومها ،أضحت بعيدة عن رهانات الواقع وما ينبغي
استحضاره من صناعة فكرية ومعرفية ملواجهة املجريات واألحداث املواكبة ،يف الوقت الذي
يتجسد هذا االهتمام عند اآلخر املغاير فيستأثر بكل ما لديه لتجديد أفكاره ومنطلقاته
لتحقيق أكرب قدر من الرقي والتقدم.
ناهيك عن أنه أضحت الصناعة الفكرية واملعرفية لدى املعسكرات الغربية والشرقية
ال تتوقف على منتجها ومؤسسها ،ولو كانت كذلك لتضاءلت فرص النجاح هلا ومل يكن
هلا الصدى الواسع يف االنتشار ،غري أن املؤسسات التبشريية والشبكات اإلعالمية الكربى
اليت تقف لتصدير املنتج الثقايف متارس دورًا بارزًا يف الترويج لتلك األفكار ،هذا ال يعين
أن املحتوى ركيك ويشوبه ضعف الصياغة ،إمنا اإلشارة إىل الدور الذي تقوم به تلك
الدوائر لتصنع من األفكار واملنتج الثقايف حالة متميزة تقوم على حراك الرأي العام للتوجه
حنو املستنتج وتداول أفكاره يف فضاء طلق ،وال غرو أنه قد تتوافر من االنتاجات الثقافية
واألدبية ما يضاهي تلك اإلصدارات ويتفوق عليها ،إال أن تلك اإلنتاجيات هلا طابع خاص
عند تلك املعسكرات الغربية والشرقية ،ولذلك فإن أقل ما يطبع قد يصل إىل عشرة آالف،
أما بالنسبة لعاملنا العريب واإلسالمي فال جتد هذا الصدى واالنتشار ،وإذا كان هناك
صخب إعالمي فهو لتسويق أقالم مأجورة ،وصفحات ماجنة مغشوشة ال تصلح إال للتبعية
واالهنزام ،أما ما خيص املنتج الثقايف واملعريف احلر واملستقل فإنه يف أقل التقادير ال يتجاوز
ثالثة آالف نسخة ،والتسويق معتمد على التوفيق ،هذا فض ًال عن املعاناة الشاقة اليت يلقاها
( ((1فصلت .42
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صاحب الفكرة حيث ال يتاح له املناخ املالئم لطرح مرئياته واستنتاجاته يف فضاء تسوده
احلرية واالنفتاح ،وليس هلا احلظ يف التداول واملطارحة ما يشغل الساحة وحيركها حنو
الطابع الثقايف واملعريف.
روافد التحرير من التبعية:
من بني املهام اليت انبعث هبا الفكر القرآين وسعى لتكريس معاملها ومفاهيمها عند
املجتمعات اإلنسانية ،الدعوة لتحرير العقل البشري من سباته وضياعه؛ لعتقه من األغالل
والقيود اليت كُِّبل هبا طوال احلقب املترامية يف عرصات التاريخ ،إذ مل تكن املشكلة املؤرقة
اليت عاىن منها يف املرتبة األوىل مرتبطة بأزماته االقتصادية أو االختناقات االجتماعية
والسياسية فحسب ،إمنا هي أزمة استهدفت شل قدرات العقل وتعطيل روافده اخلرية ،ولذا
كان اهلدف ينبعث حنو استرداد احلقوق إىل مكانتها الطبيعية ،إذ أشد ما ختشاه أن يسوغ
للتالعب باملصري اإلنساين واستباحة مكانتها لتغييب قيمة العقل ووظائفه الراقية.
ورمبا كان السبب احلقيقي وراء غياب دور العقل وإعاقته عن النمو عند جل املجتمعات
اإلنسانية ،أن كثريًا من الصالحيات واخلصائص تسلب منه ،وال تتاح له الفرصة الكافية
النطالقة حركته الفكرية واملعرفية ،وهو املشهد الذي نلمسه حلال العقل املسلم والعريب
الذي بات مشوهًا ومغيبًا تتالعب به النظم الفاسدة كيف تشاء ،وحتجب عنه احلقائق
والرؤى مهما كان لوهنا وأثرها ،وهو ما ساعد على إعاقته وتضييع مكانته ليألف الضياع
واهلوان ،وإذا كان االجتهاد فيما مضى من دواعي النهضة وحتقيق اإلجنازات املتتالية ،فإنه
أضحى يكتزن أرصدة اجلهل والتبلد يف ظل تفتح ثورة العلوم واملعارف ،بعكس الدوائر الغربية
اليت هيأت الوسائل واإلمكانات اهلائلة ،وك ّرست جهودها إلزالة احلواجز والعوائق لتمهيد
أرضية االنبعاث والتقدم.
إن اإللغاء لوظائف العقل ومهامه من أخطر ما تصاب به املجتمعات ليس ألنه ُيك ّرس
األمية والتبلُّد ،ويدفع الواقع إىل التقهقر والتخلف فحسب ،إمنا هو تعطيل للحقائق والبصائر
ومآس ليس إال شيٌء قلي ٌل مما
ويقود الواقع إىل اهلاوية ،مث ما يقع من كوارث ونكبات ٍ
ينتج عن مناهج مغايرة إزاء احلقوق اإلنسانية ،وال غرو أن ذلك ال يربر إعفاء اإلنسان من
مسؤولياته امللقاة على عاتقه ،وما ينبغي أن يتحصل عليه إلبراز كفاءته وقدراته ،فربغم
الوثوق حبقيقة ما يساوره من ضغوط مواجه لنهضته وانطالقته ،إال أنه يتحمل قسطًا
مما يتكبده من جمريات وأحداث ،فحديث القرآن مل ُيسهب يف وضع احللول ليعطل الفكر
اإلنساين عن السعي واملثابرة ،والبحث عن اخلارطة اليت يسلكها اإلنسان للخروج من
األزمات املريرة ،فرغم أن األنبياء والرسل  Dامتلكوا سالح اإلعجاز اخلارق لنواميس
الطبيعة وأنظمة الكون ،اليت تفوق قدرات البشر وإمكاناهتم ،وهلا أن حتقق االنتصارات
الكربى مبنظور املقاييس واملعايري احلياتية ،إال أن ذلك مل حيدث إال ضمن جماالت خاصة،
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ويف خضم ظروف قهرية تستلزم استخدام تلك الوسائل ،ذلك أهنم مل يبعثوا لتأصيل
حالة االستبداد والتسلط والقهر ،إمنا كانت رسالتهم تستنهض أدوات العقل لتفجري طاقاته
املكبوتة وإلثراء الواقع بالفكر الصادق الذي حيقق اهلداية والرشاد ،ويبعد الواقع عن الغي
والفساد ،كي ال تبقى األجيال جتتر التخلف جي ًال بعد جيل دون اكتراث ملا حيدث هلا.
وعند قراءة هذا الشأن من خالل النداء القرآين للبصائر واألفئدة يستشف من
ظالله املبارك متابعته الدائمة للمحطة املركزية اليت تتسبب باستيطان الرواسب والتبعات
اليت تنتشر بني البشر دون رقيب وحسيب ،ال ليكشف عن مدى القصور والتيه والتخبط
ملسرية العقل البشري قدميًا وحديثًا فحسب ،بل ليطالبه بالكسب واإلجناز يف كافة ميادينه
وجماالته احلياتية ،وال حيتاج األمر لبذل جه ٍد من البحث والتنقيب إلدراك حقيقة ذلك،
فاخلطاب يف غاية الوضوح ،واسترساله التصويري ملحتويات الكون الفسيح مناداة صرحية
إلثارة العقل وتفتحه على احلقائق املتجلية يف رحاب الكون الرحب ،قال تعاىل{ :إ َِّن فِي َخْل ِق
َّاس َو َما
الس َما َو ِات َوا َأل ْر ِض َو ْاخِت َال ِف اللَّ ْي ِل َو َّ
َّ
الن َها ِر َوا ْل ُفْل ِك الَّتِي َت ْجرِي فِي ا ْل َب ْح ِر ِب َما َين َف ُع الن َ
ُ
َ
ٍ
الس َماِء مِن َّماء َفأ ْح َيا ِب ِه األ ْر َض َب ْع َد َم ْوِت َها َوَب َّث فِي َها مِن ك ِّ
ُل َد َّآبة َوَت ْصر ِ
ِيف
أَن َز َل اهلل م َ
ِن َّ
الس َماء َوا َأل ْر ِض آلَي ٍ
ون}(.((1
الس َح ِ
ات لِّ َق ْو ٍم َي ْع ِقلُ َ
ِّ
اب ا ْل ُم َس ِّخ ِر َب ْي َن َّ
الرَيا ِح َو َّ
إن تسليط الضوء لإلحبار بالفكر حنو اآلفاق رافد لتجديد النظرة وتصحيح املنطلقات،
لتتشكل النواة اخلصبة اليت يرتكز عليها الفكر البشري يف تتبع الرؤى والبصائر اليت تنتشل
اإلنسان من براثن االحنطاط والضياع ،ولذا فإن اآليات الكرمية توالت بتذكريها لإلنسان
كي خيترب مواقفه مبجهر الفكر املتفتح على آفاق احلقائق املنتشرة يف أرجاء الوجود ،قال
ِك ُي َبِّي ُن ُ
تعاىلَ { :ك َذل َ
ون}( .((1وقال تعاىلَ { :وَل َقد َّت َر ْكنَا ِم ْن َها
ُم َت ْع ِقلُ َ
ُم آَياِت ِه َل َعلَّك ْ
اهلل َلك ْ
(((1
ون} .
آَي ًة َبِّي َن ًة لِّ َق ْو ٍم َي ْع ِقلُ َ
وال غرو أن العناية واإلحاطة الشاملة بأدوات الفكر وآلياته جتلّت كسمة بارزة يف
املفردات القرآنية ،وترد األمهية القصوى ملا يعترض طريق الفكر من عوائق هائلة حتجب
عنه كشف احلقائق والرؤى ،ورغم الشحذ الدائم لوقف مسلسل الضياع طوال العهود
التارخيية ،وإطالق إشارات التحذير بكل ما حيتاجه من تصورات وبراهني ،إال أن ما
يتسلل من أمواج الثقافات واألفكار املغايرة خيتطف املساعي واجلهود بني فينة وأخرى
لتلقي باإلنسان يف أنفاق التيه والتخبط ،ليكون فريسة سهلة بني يدي جتار ومساسرة
النظم الفاسدة تتقاذفه كيفما متلي عليها مقاصدها ومصاحلها ،وما يواكبه الفكر البشري
يف كل زمان ومكان يساير ذلك احلال ،ويف ظل ظروفنا الراهنة وما حياك خبفاء من
( ((1البقرة .164
( ((1البقرة .242
( ((1العنكبوت .35
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قبل الدوائر والنظم االستكبارية وأتباعها ،النتهاك احلقوق اإلنسانية والتالعب مبكوناهتا
وخصائصها مبسميات وعناوين خمتلفة ،ليجرد اإلنسان املستضعف من هويته وتراثه ،كيما
تتقلص مكاسبه وإجنازاته فيما ُي ِّغير وُيصلح من واقعه املزري ،وال غرو أن ذلك يستدعي
استحضار املختزل املوروث الستنقاذ الواقع من أزماته املريرة ،وشحذ منطلقاته بآفاق الفكر
األصيل.
إن فاتورة الضرائب الباهظة اليت تدفعها البشرية من تضحياهتا ودمائها طوال العهود
البائدة مل ُتنتهك لتحقيق مصلحة إنسانية نبيلة ،تقوم على الشراكة وتبادل االستحقاقات
يف األدوار والوظائف احلياتية ،أو لتحقيق مساحة أكرب من احلرية واألمن واالستقرار ،إمنا
كان تسخريها لغايات حمدودة ال تكترث لقيمة إنسانية كرمية ،فهذا اإلسراف املتعاقب يف
زهق أرواح املاليني من البشر ال يصح بأي حال من األحوال أن يكون إلجناز مهام علمية
تتورط بتبعاهتا البشرية بشىت أعراقها وألواهنا ،ورغم أن جلها قد يسهم يف حتقيق مصاحل
مشتركة تعود منافعها على اجلميع ،إال أن هناك ما يصوب لسحق وانتهاك كل قيمة إنسانية
بديعة ،ذلك حينما يتبني طغيان التكنولوجيا احلديثة اليت ال يقتصر هتديدها على نشر
الرعب الصامت ملناطق نائية يف بقاع املعمورة ،إمنا فيما يستبطن من إضرار واعتداء صارخ
ضد كل ما هو قائم على وجه البسيطة .وكافة ما يستخدم من غوغائية تعسفية هي دعوة
صرحية لتكريس نظم التبعية وشل قدرات الشعوب عن التحرر واالنعتاق من أسوار النظم
االستكبارية.
من هذا املنطلق فإن املسؤولية امللقاة على كافة النخب والشرائح االجتماعية ال تقصر
على مزاولة بعض املهام اهلامشية والتغاضي عن أمور جوهرية ،إمنا هي حباجة ماسة إىل
مالمسة األزمات املزمنة اليت تعيشها جمتمعات األمة .وما ينبغي اإلشارة إليه أن ما يهدر
من ثروات طائلة وميزانيات ال حصر هلا يف أقطار وطننا العريب واملسلم ،وما يستزنف من
قدراهتا وإمكاناهتا على قضايا جانبية ال تقدم من شأن األمة ومشاريعها التنموية ،فض ًال
عن االهتمامات القشرية املبالغ يف املزايدة على إمنائها ،لتتضاعف االنكسارات واهلزائم
عليها دون اكتراث والتفات إىل ما ُيتسابق عليه يف عصورنا الراهنة وما تعترضنا من
رهانات حرجة ،إذ إن األمم اإلنسانية ختوض معركة حامسة حنو البناء واإلمناء لكسب
أكرب قدر ممكن من اإلجنازات واالكتشافات وعاملنا ال يزال يغط يف سباته ،فلو فرغ جزء
يسري من تلك اإلنفاقات اهلائلة لتشييد املعاهد والصروح العلمية الستثمارها يف بناء العقول
واالهتمام بالقدرات ملا كانت أوضاعنا على ما هي عليه من ختلف وتبعية السترياد أبسط
وأتفه املوارد ،علمًا أن رسالة ديننا احلنيف مل ُتغفل تلك اجلوانب ،بل كان حرصها الدائم
االهتمام لتلك املسارات اليت تزيد من فاعليتها ونشاطها لتحقيق املكاسب واإلجنازات على
كافة األصعدة وامليادين ،وشجبت منذ نشأهتا األوىل مجيع ألوان اجلهل والتبلّد والتقاعس
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الذي يك ّرس فيها التخلف والتقهقر.
جمتمعات إنسانية متجانسة:
املجتمعات اإلنسانية على سطح كوكبنا املعمور تتكون من طبقات متعددة ومتنوعة
يف منطلقاهتا وأفكارها ،وهكذا بالنسبة ملستوياهتا وتوجهاهتا ،ورغم التباين واالختالف يف
املستويات واملسارات ،واملهن والوظائف ،إال أن ذلك مل يؤسس لطغيان جهة ضد أخرى ،أو
انتهاك خلصائص وحقوق أمة ضد أمة ،إمنا منشأ التعدد والتنوع جاء ليؤسس دعامة راسخة
لرفد مسرية البناء واإلمناء يف هنضة واقع البشرية.
ومآس جتلب
ويف ظل الزناعات املحمومة بني األمم البشرية وما يقع عليها من كوارث ٍ
قوض أمنها واستقرارها ،فض ًال عن اخلسائر اهلائلة اليت ُمنيت هبا
هلا الدمار واهلالك ،وُت ِّ
طوال العهود التارخيية املنصرمة فخلَّفت هلا تركة متخمة باالنتكاسات املتعاقبة ،ومرورًا
بالتراكمات والترسبات املتكلسة اليت ظلت وال زالت تفرض قوانني وشرائع تنصب حواج َز
عائق ًة بني املجتمعات اإلنسانية ،لتتصاعد وترية املقت والكراهية يف طبيعة نظم العالقات
القائمة ،تنبعث الصياغة القرآنية لتؤسس الرؤية األصيلة لتعيد الذاكرة إىل قراءة احلقائق
مبنظار ثاقب جيدد شبكة العالقة بني األمم مبا متلك من أفكار وحضارات ،وإذا أصاب
الذاكرة عطوب نتيجة األحداث واملجريات املتوالية عليها ،فإن الفكر القرآين يدشن لعالقة
وطيدة بني كافة املجتمعات اإلنسانية باختالف مشارهبم وأعراقهم ،ومن خالل مضامني
اخلطاب اهلادئ واملتسامح يأيت التأكيد على أن البشرية تنضوي بكافة أعراقها ولغاهتا إىل
أسرة واحدة ،لينشأ من خالهلا التنوع والتعدد الذي يضفي التجانس والتكاتف على حراك
الواقع اإلنساين ،من أجل حتقيق املزيد من التقدم والتطور فيما ُيكتشف من اجنازات
َّاس إِنَّا َخَل ْقنَاكُم ِّمن َذ َك ٍر َوأُنثَى
ومكاسب على مسرح احلياة ،قال تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الن ُ
(((1
ُم إ َِّن َ
ُم ِعن َد ا ِ
ري} .
هلل أَ ْت َقاك ْ
ُم ُش ُعوبًا َو َق َباِئ َل ِلَت َعا َرفُوا إ َِّن أَ ْك َر َمك ْ
َو َج َعْلنَاك ْ
اهلل َعلِي ٌم َخِب ٌ
السنَين بني طوائف
ورغم أن اآليات القرآنية سلَّطت الضوء على حقيقة االختالف ُّ
البشر ،وما يستوجب ذلك من تعدد وتنوع يف الوظائف واملهام ،فض ًال عما يساورها من
َّاس إ َّ
ِال أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة
تغاير عقدي وفكري ُيفضي إىل التباين ،قال تعاىلَ { :و َما ك َ
َان الن ُ
(((1
َاخَتَلفُوْا َول َْو َال َكلِ َم ٌة َس َب َق ْت مِن َّرِّب َك َلق ِ
ُون}  .غري أن ذلك مل
فْ
ُض َي َب ْي َن ُه ْم فِي َما فِي ِه َي ْخَتلِف َ
يكن مسوغًا لنشوب الزناعات والصدامات بني األمم اإلنسانية لتلقي مبقدراهتا وجهودها
إىل الضياع والتشتت ،إمنا لتتعارف وتتواصل األفكار والثقافات ضمن مسارات متوافقة
ومتجانسة لتشكّل نواة مشتركة يف التبادل املعريف ومترير وسائلها وآلياهتا بتسامح وحمبة
واحترام ،دون عرقلة ذلك بعقد وهواجس مصطنعة تؤسس للصدام واالحتراب بني القنوات
( ((1احلجرات .13
( ((1يونس .19
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اإلنسانية املتشعبة ،اليت ظلّت وال زالت الزنعة املحمومة الذي تستوطنها أجندة القوى
ومعرفيا ،يف قبضها على وسائل العلم واملعرفة والتقدم ،وحجبها عن
حضاريا
املتصدرة
ًّ
ًّ
االنتشار والتداول بني األمم اإلنسانية.
وال ريب يف أن معامل الدين ومفاهيمه األصيلة كانت التجسيد احلقيقي حلفظ اخلصائص
واحلقوق يف تشكيل اخلارطة ألسس العالقة املشتركة بني التنوعات املتعددة ،اليت ال تقوم
على حفظ نسيج دون آخر ،إمنا حقوق مشتركة ال جيوز بأي حال من األحوال جتاوزها
والتعدي على مبادئها وقيمها ،فكما أن للمسلم احلصانة الكاملة يف احلقوق واخلصائص،
فكذلك املغاير حيظى بقسط وافر حلماية حقوقه وخصائصه ،وفيما ينبغي أن يتبادل من
احترام وتقدير وتسامح يف مسارات التعايش املشترك ،وقد ورد يف احلديث أن اإلمام الصادق
 Fقال لبعض أصحابه« :ما فعل غرميك؟ قال :ذاك ابن الفاعلة؟ فنظر إليه أبو عبداهلل
 Fنظرًا شديدًا ،فقال الرجل« :جعلت فداك إنه جموسي نكح أخته ،قال  :Fأوليس
(((1
جموسيا حبضرة اإلمام الصادق F
سب
ذلك من دينه»  .ويف حديث آخر ،أن رج ًال َّ
ًّ
فزجره اإلمام  Fوهناه ،فقال له الرجل :إنه تزوج بأمه؟ فقال :أما علمت إن ذلك
عندهم النكاح؟»(.((1
إن منظومة األفكار الدينية مبا حتتضن من معارف وقيم مل تسع حبال من األحوال
إىل حتريض وتعبئة املجتمعات ودفعها يف أتون الصدامات واالحترابات الدامية ،بل على
أصلت إلمناء قيم التسامح والتعايش يف ظل نسيج اجتماعي متعدد
العكس من ذلك فقد َّ
الثقافات واألعراق ،لتكون املدخل الرئيسي للخروج من أنفاق األزمات املستعصية ،ورغم
ما يتجلى من حقائق وبصائر جتاه قيم الدين ومبادئه الراسخة ،إال أنه مل يقسر اآلخرين
على االنقياد واالندماج بوسائل القهر واالستبداد ،إمنا على أسس التسامح واحلوار اخلصب،
َّاس َحَّتى
قال تعاىلَ { :ول َْو َشاء َرُّب َك آل َم َن َمن فِي ا َأل ْر ِض ُكلُّ ُه ْم َج ِميعًا أَ َفَأ َ
نت ُت ْك ِرُه الن َ
ني}(.((1
َيكُونُوْا ُم ْؤ ِمِن َ
نواة التربية الصاحلة:
تسامت حكمة الدين ومبادئه يف التعامل مع اإلنسان فانبعثت مساعيه احلثيثة لتهيئة
الوسائل واآلليات اليت تقوم حياة البشر وتصلح أحواهلم ،ال اقتصارًا على ما يقع من
جمريات وأحداث على املسرح اإلنساين ،إمنا انطالقًا مما تصبو إليه رسالة الدين من
مقاصد وأهدف ،ورغم أهنا تنبعث لتحقيق ركائز العدل واحلرية واألمن واالستقرار للبشرية
( ((1الشريازي ،آية اهلل السيد حممد احلسيين ،الصياغة اجلديدة لعامل اإلميان واحلرية والرفاه والسالم،
ص.75
( ((1املصدر ،ص.75
( ((1يونس .99
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كافة ،إال أن ذلك مل يكن الغاية فحسب ،بل هو أعمق من ذلك بكثري ،ولعل من مجلة ذلك
أهنا تطلق يف اإلنسان التطلع والطموح ،وتسلحه بأرقى املبادئ والقيم لتتولد لديه الكفاءة
والتمييز لشق طريقه اإلصالحي يف مضمار احلراك احليايت.
ولقد حرصت رسالة الدعوة منذ نشأهتا على صناعة املناخيات الصحية املالئمة
الستنبات األفكار والرؤى الواعدة يف سائر مرافق احلياة االجتماعية ،وانطلقت مساعيها
احلميدة لتنقية األجواء وتطهريها من الرواسب والتبعات املضرة بشبكة العالقات االجتماعية،
ومن خالل توجيهاهتا وإرشاداهتا الدائمة سعت لغرس النواة الصاحلة يف أرضية املجتمع
كي ال ينسجم أو يتعاطى مع الثقافات واألفكار اهلدامة أو مييل إليها ،فلم تسوغ بأي حال
من األحوال مهادنة الظلم واالستبداد السياسي واالقتصادي والعقدي ،أو تدفع إلمناء وبناء
حالة من العدوانية املقيتة ،لتصطبغ شخصية املجتمع باحلقد والكراهية ،فمنذ الوهلة األوىل
لنشأهتا نفت عنه تلك التوجهات وامليوالت اليت ال تتوافق مع قيمه ومبادئه ومنطلقاته
اخللاّ قة ،وجاءت هذه الدعوة لتؤسس:
 :1املنطلق الصاحل:
الذي ينبعث حنو بناء وإمناء مشروع اإلصالح يف احلياة ،ومن خالل قراءة هذا البعد
يف التوجيه القرآين تلمس مدى عمق هذا املنطلق يف بناء حراك األمة واملجتمع ،الذي تقوم
ركائزه على أسس الصالح واإلصالح ،فربغم الدعوة املتكررة لتنشيط دوائر العمل وما
له من أمهية راقية يف طور التقدم والكسب لتحقيق الغايات واملقاصد ،إال أنه مع مطالبته
احلثيثة لتجسيد احلراك والنشاط على كافة األصعدة واملجاالت املهنية والعلمية فإنه يقرن
ذلك بالصالح ،ليس ألنه ال يكترث للنتائج إمنا الهتمامه باجلوهر الصاحل يف حتقيق املقاصد
ِح ِ
آب}(.((1
ات ُطوَبى َل ُه ْم َو ُح ْس ُن َم ٍ
واألهداف ،قال تعاىل{ :الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوْا َو َع ِملُوْا َّ
الصال َ
ً (((2
ات إِنَّا لاَ ن ِ
ِح ِ
ُضي ُع أَ ْج َر َم ْن أَ ْح َس َن َع َمال} .
وقال تعاىل{ :إ َِّن الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِملُوا َّ
الصال َ
 :2األفق الرحب:
الذي ال ينطلق يف غمار احلياة من زوايا ضيقة وأفكار ومفاهيم متبلدة ال ميكنها
أن تتعايش وتتأقلم إال ضمن نطاقات إقليمية أو فئوية حمدودة ،وإمنا هي نظرة شاملة
ومتفتحة على نافذة احلياة ،تستوعب كل ما حوهلا من أشياء ،وترفد بعطائها االستزادة
واإلفادة لكافة التنوعات البشرية ،قال تعاىلَ { :و َما أَ ْر َسْلن َ
َاك إِلاَّ َر ْح َم ًة لِّ ْل َعاَل ِمنيَ}( .((2وقال
(((2
تعاىلَ { :و َما أَ ْر َسْلن َ
ون} .
ِن أَ ْكَث َر الن ِ
َاف ًة لِّلن ِ
َاك إِلاَّ ك َّ
َّاس لاَ َي ْعَل ُم َ
َّاس َب ِشريًا َوَن ِذيرًا َوَلك َّ
( ((1الرعد .29
( ((2الكهف .30
( ((2األنبياء .107
( ((2سبأ .28
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ومن هذا املنطلق فإن املعيارية احلقيقية يف تقييم الشخصية البشرية هو ما حيققه من
إنتاج صاحل تعود منفعته لتقدم احلراك اإلنساين مع اختالف اهلوية واالنتماء ،قال تعاىل:
َآن ق َْو ٍم َعلَى أَ َّال
ُم َشن ُ
{َيا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوْا كُونُوْا ق ََّوا ِم َ
ِس ِط َو َال َي ْج ِر َم َّنك ْ
ني لهلِ ِ ُش َه َداء بِا ْلق ْ
اهلل إ َِّن َ
ِلت ْق َوى َو َّاتقُوْا َ
ون}(.((2
َت ْع ِدلُوْا ْاع ِدلُوْا ُه َو أَ ْق َر ُب ل َّ
اهلل َخبِريٌ ِب َما َت ْع َملُ َ
 :3اإلميان باحلقائق:
من مزايا املجتمعات املتقدمة أهنا ال تنقاد للخرافات واألساطري والثقافات القشرية
املتبلدة ،وال ُتذعن للهواجس والوساوس البلهاء ،بل إهنا تعيش الواقع حسب املعطيات
واحلقائق اليت جتسد مالمح الفكر والرؤى اليت تطلق القدرات واإلمكانات لتحقيق أرقى
النتائج واملكاسب ،وترفد مساعيها مبزيد من االستزادة والتقدم للوصول إىل أرقى املقامات
الرفيعة ،أما املجتمعات املتخلفة فتتجلى مشاهد التقاعس من خالل اهتماماهتا لألمور
القشرية واهلامشية ،واملبالغة املفرطة يف مدى الرعاية واالهتمام لوسائلها وأدواهتا ،لتصل
إىل حد التمسك واالعتقاد بفوائدها ونتائجها ،فض ًال عما حتظى به من قناعة وثقة راسخة،
ويف املقابل يتجلى النفور واالنزواء عن تطبيق احلقائق وما حتتضن من رصيد خصب
إلصالح قضايا املجتمع وردم مثالبه ونواقصه.
ويف خضم انقالب املفاهيم وتبدل املعايري يف منظومة السلوك التربوي ،ليصبح املغاير
بفعل املؤثرات واملساحيق التجميلية حق من الواجب ِّاتباعه وعدم خمالفته ،ورمبا ُيعاقب
شوه آيات احلقائق وُيتالعب بقيمها ومبادئها ،لُيسلب منها مجيع
على رفضه وتركه ،وُت َّ
الصالحيات ،لتتحول مبرور الزمن إىل ظواهر منبوذة ال ترقى إىل فكر املجتمع ومشهده
الثقايف ،يف ظل ذلك الصخب تنبثق حقائق الذكر احلكيم بعتادها العلمي واملعريف لُتحلِّق بآفاق
الفكر اإلنساين للتخلص من التبعات واألفكار املناقضة ،لتتحقق الكرامة واحلرية للبشرية
ِم}(.((2
ِص َر ُه ْم َوا َأل ْغ َال َل الَّتِي كَان ْ
َت َعَل ْيه ْ
كافة ،قال تعاىلَ { :وَي َض ُع َع ْن ُه ْم إ ْ
إن هذه املعرفة ال تعتمد أساليب القهر والقسر يف فرض مشاريعها ومناهجها املعرفية،
إمنا هذه املطارحات تستنهض أدوات الفكر النتخاب واختيار األفضل ،عن طريق عرض
راق ،لتتم عملية االستنتاج واالستنباط ضمن قنوات متفتحة
املختلف واملوافق بأسلوب علمي ٍ
ومستنرية تقود إىل منابع احلقيقة الراقية.
خامتة
ما ميليه علينا الفكر القرآين من حقائق ومفاهيم ال يربطنا مبساحات ضيقة حمدودة،
وال يأخذ بألبابنا ليلفت أنظارنا الكتشافات آنية ،إمنا هو امتداد حلقائق متجددة ودائمة ،ال
ألنه يواكب حراك التطور وهنضة العقل إىل تكامل أبعاده وحيثياته ،بل إن ذلك كله يف سباق
( ((2املائدة .8
( ((2األعراف .157
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متواصل للوصول إىل مستوى الطرح القرآين مبا حيتضن من أسس وركائز ثابتة ومتينة
يف منظومة املعارف والعلوم بكافة فروعها وتشعباهتا ،وكل ما يالمس بعض حقائقه هي
معان فريدة يف تصورها ،وكلما سرب اإلنسان غور العلم
عما يبتغيه من ٍ
حماوالت للكشف َّ
تبني له مداخل ومفاتيح مستجدة على ما استنتجه من معلومات ومفاهيم ،وهذا الشأن ال
يتوقف شالل عطائه بأي حال من األحوال ما بقيت احلياة وتضاعفت حاجة اإلنسان ،وكلما
انتهل من هنره الزاخر كان حباجة إىل االستزادة دون أن ينقص منه شيئًا ،قال تعاىل:
{ َو َما أُوتِيُتم ِّمن ا ْل ِعْل ِم إ َّ
ِال َقلِي ًال}.
من هذا املنطلق فإن النيب  Cحني يتحدث عن القرآن فإنه يؤكد على احلاجة املاسة
المتالك ُبعد النظر واملدى الرحب يف االستنباط واالستنتاج للوصول إىل املعاين اخلصبة،
من خالل قراءة املفردات القرآنية بطريقة تنقيبية متقدمة الستظهار ما به من كنوز ومآثر
ترفد الواقع البشري وختلصه من أعبائه وأزماته املستعصية ،وتستنقذه من التيه واهلالك
يف حياة الدارين ،فيقول « :Cاقرؤوا القرآن واستظهروه ،فإن اهلل ال يعذب قلبًا وعى
القرآن»(T ((2

( ((2ميزان احلكمة ،ج ،8ص.78
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الوضع يف احلديث الشريف
دراسة يف املواجهة وأساليبها
حيدر حب اهلل*

متهيد

ال خيتلف اثنان من دارسي احلديث النبوي وغريه يف وجود ظاهرة الوضع يف احلديث،
والدس يف أحاديث النيب والصحابة وأهل البيت.
ّ
وأن هناك يف التاريخ من مارس هذا الكذب ّ
بأن
بل ّإن احلديث النبوي املتواتر ،كما ع ّدوه ،يص ّرح -برأي البعض على األق ّلّ -
وأن النيب كان حيذّر دائمًا من
الكذب على الرسول قد شهد بداياته يف زمن النيب ّ ،C
وتوجس ملا سيؤول إليه احلال بعد وفاته.
الكذب على لسانه ،يف إشارة منه ّ
ومن الواضح عند باحثي السنّة واحلديث أنه من الضروري دراسة هذه الظاهرة اليت
تفشت يف كتب املسلمني ،هبدف متييز األحاديث ور ّد املوضوع واألخذ مبا سواه ،ومن هنا
ّ
متامًا جاءت هذه الوريقات ،لتدرس أساليب املواجهة مع احلديث املوضوع ،ولتعاجل السبل
اليت قد تساعد على اكتشاف األحاديث املوضوعة.
 -1مواجهة ظاهرة الوضع ،دراسة تارخيية وحتليلية

مل يقف العلماء املسلمون مكتويف األيدي إزاء ظاهرة الوضع ،بل ه ّبوا ملواجهتها ،وقد
استخدموا وسائل متع ّددة يف هذا املجال ،وتركوا آثارًا قيمة تستحق الوقوف عندها ،دون أن
* باحث يف الشأن اإلسالمي ،رئيس حترير جملة نصوص معاصرة ،لبنان.
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تزول احلاجة إىل مزيد من اجلهود يف هذا املضمار.
وميكن مطالعة هذه اجلهود ضمن العناوين التالية:
 -1 -1أصول مواجهة الوضع يف احلديث يف التراث اإلسالمي

اعتمد العلماء املسلمون أصو ًال يف مواجهة الوضع يف احلديث أبرزها:

األول :تشييد علوم النقد السندي

فقد سعى بعض العلماء املسلمني منذ القرن اهلجري الثاين إلحياء ثقافة التثبت يف
األسانيد وتقوميها واالحتياط فيها ،وذلك عرب الطرق التالية:
 -1تشييد علم الرجال واجلرح والتعديل ،حيث ألّفت عشرات الكتب واملوسوعات يف
القرون اهلجرية السّتة األوىل ،تبحث يف أحوال الرواة وأوضاعهم ومصنفاهتم ،وع ّمن رووا،
وع ّمن روى عنهم؛ لتصبح األمساء منكشف ًة أمام الباحثني يف احلديث يعلم حال ولو شطر
معت ّد به منها .وقد بذل نقاد اجلرح والتعديل جهودًا مضنية يف تتبع أحوال الرواة على أكثر
يستحق كل الشكر والتقدير.
تراثيا هائ ًال
ّ
من صعيد وتركوا لنا نتاجًا ًّ
 -2كشف الكذبة والوضاعني ،وذلك إما بكتب مستقلّة صنّفت يف الضعفاء الذين
تلقائيا ،كما فعل العقيلي يف كتاب الضعفاء ،وابن الغضائري يف كتاب
يستوعبون الوضاعني ًّ
الضعفاء ،والبخاري يف الضعفاء الصغري ،والنسائي يف كتاب الضعفاء واملتروكني ،وابن
داوود احللي يف القسم الثاين من كتاب الرجال ،وابن حبان يف كتاب املجروحني ،وأبو نعيم
اإلصفهاين يف كتاب الضعفاء ،وابن حجر يف كتاب طبقات املدلّسني ،وغريهم من العلماء
الذين تف ّرغوا للبحث يف أحوال الضعاف -ومنهم الكذابون والوضاعون -جم ّوزين فضحهم
أمام املسلمني ،تقدميًا للمصاحل اإلسالمية الكربى على محاية احلقوق الشخصية هلؤالء.
وقبل عصر املصنفات الكبرية هذه ،كان أئمة أهل البيت ووجوه علماء أهل السنّة مثل عامر
جدا يف كشف بعض
الشعيب وسفيان الثوري وعبد الرمحن بن مهدي ..يبثون مواقف كثرية ًّ
الوضاعني والكذابني ،وحيذّرون منهم بأمسائهم وأحواهلم ،وقد أشرنا إىل بعض ذلك سابقًا.
 -3تأسيس علوم احلديث وما يرتبط هبا ،ملعرفة أنواع األسانيد من االتصال واالنقطاع
واإلرسال والرفع والوقف والتدليس والعنعنة واإلدراج والقلب وغري ذلك الكثري ،وظ ّل هذا
العلم عظيمًا نافعًا ،يكشف أحوال األسانيد بعد التئام رواة السند فيها ،كما كان علم الرجال
ينظر يف أحوال رجال السند ،لكن كلاًّ على حدة غري ملحوظني يف هيئتهم االتصالية اليت
مجعهم السند فيها.
وهكذا ،ومن خالل هذه اخلطوات الثالث ،مت اعتماد التثبت يف األسانيد والتزامها وعدم
وضاع هناك.
حتسبًا لتزييف كذاب هنا أو اختالق ّ
التساهل يف أمرها ّ
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الثاين :تشييد علوم النقد املتين

فقد قام العلماء يف علم الدراية وخارجه بوضع قواعد لنقد منت احلديث تس ّهل اكتشاف
احلديث املوضوع أو جتعل الناظر قريبًا من ذلك ،مثل قوانني العرض على الكتاب ،أو
العرض على روايات الثقات ومدى تشابه احلديث معها ،وغري ذلك مما حبثوه يف علم نقد
املنت ،وسوف يأيت بعض ذلك يف األحباث القادمة ،بعون اهلل تعاىل.
الثالث :التصنيف يف علم املوضوعات

صنّف العلماء املسلمون العديد من الكتب يف موضوعات احلديث ،ومنها:
 -1تذكرة املوضوعات ،ملحمد بن ظاهر املقدسي (507هـ).
 -2كتاب األباطيل ،للحافظ احلسن بن إبراهيم اهلمداين اجلوزقي (543هـ).
 -3املوضوعات ،البن اجلوزي (597هـ).
 -4الدر امللتقط يف تبيني الغلط ،للصاغاين (650هـ).
 -5املوضوعات ،البن تيمية احلراين (728هـ).
 -6املنار املنيف ،البن قيم اجلوزية (751هـ).
 -7الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ،جلالل الدين السيوطي (911هـ).
 -8تزنيه الشريعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة ،البن عراق (963هـ).
 -9تذكرة املوضوعات ،جلمال الدين الفتين (986هـ).
 -10املوضوعات الكبري ،للمال علي قاري (1014هـ).
 -11املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع ،للمال علي قاري (1014هـ).
 -12الفوائد املجموعة يف األحاديث املوضوعة ،ملحمد بن علي الشوكاين (1255هـ)،
وله -كما ذكر الطهراين يف الذريعة -كتاب التعقيبات على املوضوعات ،والنكت البديعات
على املوضوعات ،كما نسب يف الذريعة كتابًا باسم املج ّردات عن املوضوعات ،للشيخ سراج
لكن عنوان الكتاب يظهر منه التزنيه عن املوضوع
الدين حسن املعروف بالشيخ فدا حسنيّ ،
ال العكس(((.
 -13املوضوعات يف اآلثار واألخبار ،هلاشم معروف احلسين (1403هـ).
 -14األخبار الدخيلة ،ملحمد تقي التستري (1405هـ).
 -15سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،ملحمد ناصر الدين األلباين (1420هـ).
هذه الكتب وغريها حاولت كشف األحاديث املوضوعة يف التراث اإلسالمي ،وسامهت
ولو أخفقت هنا وهناك -يف تنشيط ثقافة نقد احلديث املوضوع.((( انظر :الذريعة  ،11 :2و ،8 :20و ،303 :24و.212 :26
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 -2 -1الشيعة يف سياق حركة مواجهة الوضع

من الواضح ّأن الشيعة اإلمامية يتق ّدمهم أئمة أهل البيت  Cقد سعوا ملواجهة
احلديث املوضوع وحركة الوضع يف احلديث ،تار ًة من خالل التحذير من الكذابني ،وطورًا
املخصصة حلال املّتهمني والضعفاء والكذابني ،مثل ضعفاء ابن
من خالل تأليف بعض الكتب ّ
الغضائري ،وقسم املتروكني من بعض الكتب األخرى ،وثالثة عرب االهتمام يف بعض احلقب
والعصور بعلم الرجال واجلرح والتعديل ،إىل غري ذلك من طرق نقد املنت والسند اليت
استخدمها العلماء عرب التاريخ.
لكن املالحظ هنا ّأن اإلمامية مل يتركوا كتابًا يف األحاديث املوضوعة ،ولع ّل أول كتاب
كما يرى بعض الباحثني املعاصرين((( -هو كتاب «األخبار الدخيلة» الذي أهنى مؤلّفهالشيخ حممد تقي التستري املجلّد األول منه عام 1369هـ ،فيما أهنى املجلّد الرابع واألخري
منه عام 1401هـ.
يطرح هذا األمر تساؤ ًال :ملاذا مل تشتغل اإلمامية على التصنيف يف املوضوعات كما
اشتغل سائر املسلمني؟ هذا ما قد يثري تساؤ ًال آخر :ملاذا ُته َمل دراسات علم احلديث
والدراية عند الشيعة ،حىت ّأن أقدم مصنّف يف ذلك يعود إىل القرن العاشر اهلجري مع
الشهيد الثاين ورمبا قبله بقليل؟((( ،حىت ّأن اإلخباريني حاربوا بش ّدة هذا العلم واعتربوه
حق شخص يف مصادر الرجال اإلمامية ،نعم،
سنًّّيا ،وقلّما وجدنا هتمة الوضع والكذب يف ّ
لكن الوضع والكذب قليل ،كما يذهب إىل ذلك الدكتور عبد اهلادي الفضلي
الضعف موجودّ ،
أيضًا(((.
هل هناك إشكالية ما يف هذا املوضوع تستدعي اليوم هنضة حديثية شيعية تستعيض
صحي ال إشكال فيه؟
ما فات أم ّأن الوضع بشكله هذا ّ
ّ
مثة وجهات نظر يف هذا املوضوع ،وهي:
األوىل :ما يراه الدكتور عبد اهلادي الفضلي ،حيث يذهب إىل ّأن العامل السياسي
للوضاعني مل يكن موجودًا يف الوسط الشيعي
الناتج عن دعم السلطة األموية وغريها ّ
جدا ،األمر الذي استتبع عدم وجود اهتمام عظيم
اإلمامي ،هلذا ق ّل احلديث املوضوع عندهم ًّ
وأن العنصر األبرز للوضع
باملوضوعات على غرار ما حصل عند الفرق اإلسالمية األخرىّ ،
(((
عند الشيعة كان الغل ّو ،من هنا حاربه أهل البيت وواجهوه وأضعفوه .
فإن العامل السياسي ال ينحصر يف
لكن هذا التفسري غري دقيق من وجهة نظرنا؛ ّ
ّ
((( رضا أستادي ،سخىن درباره األخبار الدخيلة ،جملّة :آيينه بزوهش (الفارسية) ،العدد .16 :33
((( انظر :حيدر حب اهلل ،نظرية الس ّنة يف الفكر اإلمامي الشيعي.202 - 200 :
((( انظر :الفضلي ،أصول احلديث.213 - 210 :
((( انظر :املصدر نفسه.213 - 212 :
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السلطة ،وإمنا تعرفه املعارضة أيضًا ،وكما تش ّوه السلطة صور َة معارضيها يش ّوه املعارضون
فيما بينهم صورة السلطة أيضًا ،علمًا ّأن فترات تدوين احلديث بشكل مركّز عرف عند
الشيعة اإلمامية يف القرن الرابع اهلجري ،وهو القرن الذي كانت السلطة فيه بيد الشيعة
مع الدولة البويهية اليت حكمت منذ عام 321هـ إىل عام 447هـ ،إىل جانب دول مثل الدولة
الفاطمية اليت ظهرت على يد أيب عبد اهلل املهدي عام 297هـ ،ودولة األدراسة منذ هنايات
القرن الثاين اهلجري على يد إدريس بن عبد اهلل بن احلسن ،لتستم ّر قرنني من الزمان،
والدول الزيدية املتع ّددة يف اليمن منذ القرن الثالث اهلجري ،واحلمدانيني (394 - 317هـ)،
وحركة أيب احلسن املادرائي يف طربستان (مازندران) ،وغريها من احلركات والقوى
اليت دعمت الشيعة أو س ّهلت أمرهم أو رفع اجلور عنهم ليصبحوا على مسافة جيدة من
السلطة.
عدوا للشيعة ،بل ظهرت الكثري من الدول والقوى املؤّيدة
مل تكن السلطة دائمًا ًّ
بأن العامل السياسي مل يعرفه الشيعة يف ش ّقه
للعلويني أو املتعاطفة معهم ،فال يص ّح القول ّ
السلطوي ،فض ًال عن جانب املعارضة ،إال إذا أثبتنا عدم سعي ك ّل هذه الدول لالستفادة من
احلديث النبوي ونزهناها عن ذلك.
وأن سائر العوامل املس ّببة للوضع
من هنا ،الب ّد من البحث عن سبب آخر ،ال سيما ّ
ظلّت موجودة غري العامل السياسي.
الثانية :ما ذهب إليه الباحث املعاصر الشيخ رضا أستادي ،من ّأن السبب يف إحجام
الشيعة عن مثل هذه التصنيفات يرجع إىل:
أو ًال :إنّهم قاموا بتصفية كتبهم احلديثية م ّرتني ،م ّر ًة قبل عصر الكليين ،حيث بالغوا
يف النقد والتمحيص ،كما هي احلال مع مدرسة قم الشهرية مبواقفها املتط ّرفة واملتح ّفظة
من الرواة ،وأخرى مع املح ّمدين الثالثة :الكليين ،والصدوق ،والطوسي ،وهذا معناه أنّه مل
تعد هناك حاجة ملزي ٍد من التصفية ،من هنا يعتقد أستادي ّأن الشيعة وإن مل يؤلّفوا كتبًا يف
املوضوعات ،غري أنّهم سبقوا السنّة يف هذا املجال ،أي جمال نقد احلديث وتصفيته(((.
ثانيًا :مل تكن عند الشيعة رغبة يف التهاون ،واّتهام الرواية بالكذب ملج ّرد احتمال ذلك،
فلذلك آثار خطرية على مرجعية السنّة واعتبار احلديث(((.
وهذا الكالم من الشيخ أستادي فيه غمز باجلهود اليت بذهلا السنّة يف املوضوعات؛ من
حيث االستعجال الذي فيها يف احلكم على احلديث بالوضع والكذب.
الثالثة :ما رآه السيد هاشم معروف احلسين (1403هـ) ،حيث ذهب إىل ّأن حم ّدثي
أهل السنّة كانوا أكثر وعيًا من الشيعة باألخطار اليت كانت حتدق بالسنّة النبوّية ،فاهت ّموا
((( سخين درباره األخبار الدخيلة ،جملّة آيينه بزوهش ،العدد .16 :33
((( املصدر نفسه.15 :
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بشكل أكرب بالنقد ،وألّفوا يف املوضوعات ،أ ّما الشيعة فقد جتاهلوا -حبسب رأي احلسين-
كأن األمر ال يعنيهم ،مع ّأن ما عندهم ال يق ّل خطرًا عما هو مسطور يف مصادر
املسألةّ ،
(((
احلديث السنّية .
َ
بعض حركات النقد الشيعي املعاصرة ،مثل حركة التطهري
ويؤّيد
معروف احلسين ُ
املؤسسة الدينية الشيعية
العقدي ،وحركة هتذيب احلديث و ...كما يبدو ّأن التيار املَ ْد َر ِس َّي يف
ّ
مييل إىل وجهة نظر الشيخ أستادي.
واحلكم يف هذا املوضوع يتبع -فيما أظن -طبيعة قراءة الباحث للموروث الشيعي
وثقافيا
عقديا
وفقهيا معه
احلديثيّ ،
فإن الباحثني الواثقني من هذا املوروث ،واملنسجمني ًّ
ًّ
ًّ
كأغلب التيارات املَ ْد َر ِسَّية ،ال جيدون -بل ال يشعرون -بعدد هام من األحاديث املوضوعة،
حّتى يرموا بالالئمة على حم ّدثي اإلمامية السابقني كيف مل يصنّفوا يف املوضوعات ،أما
أولئك الذين ميلكون قراءة نقدية ملضمون الكثري من الروايات ،السيما العقدية ،فهم
مما يثري فيهم
يقرؤون املوروث الشيعي حاف ًال بالنصوص احلديثية الباطلة غري املقبولةّ ،
إحساس ضرورة التصنيف يف املوضوعات ،وتصفية األحاديث ،كما يثري حفيظتهم لنقد
جتربة علماء احلديث السابقني.
ولدينا بعض الوقفات مع الرأيني األخريين:
مهما من اإلمامية على األق ّل قد
أو ًالّ :إن الشواهد التارخيية ّ
املسجلة تؤكّد أن فريقًا ًّ
ساهم بق ّوة يف القرون اخلمسة اهلجرية األوىل يف نقد احلديث ،برز فيهم رجال مدرسة
قم املتش ّددين ،وعلى رأسهم أمحد بن حممد بن عيسى األشعري ،الذي َط َر َد من مدينة
بعض من ُوصفوا بأنّهم من كبار رجال احلديث ،ال لضعفهم ،بل لروايتهم عن الضعفاء
قم َ
غلوا يف الدين ،وعليه،
وإكثارهم من املراسيل ،وكذلك حت ّفظ هذه املدرسة مما كانت تعتربه ًّ
فمن املؤكّد أن فريقًا ن ّقادًا يف الوسط الشيعي ظهر قبل الكليين.
كما ال نشك يف وجود ظاهرة متش ّددة عمومًا من احلديث كانت موجودة يف القرنني
بأن الشيعة ص ّفوا أحاديثهم من املوضوعات على دفعتني ،فلم
الرابع واخلامس ،أ ّما القول ّ
تعد هناك حاجة للتصفية ،فهو قول حيتاج إىل مزيد من التأ ّمل ،إذ هل لدينا ّاطالع على
ما كان عند الشيعة من روايات حىت نعرف هل أحسن الكليين بشكل كامل يف االنتخاب
غض الطرف عن موقف مثل الشيخ املفيد من الشيخ الصدوق
أم مل حيسن؟ كيف ميكن ّ
وفريق املح ّدثني آنذاك وهو حيمل عليهم بعدم التمييز والنقد املضموين لألحاديث؟! هل
شهادة املرتضى اليت نقدت رجال احلديث -وقد ذكرنا هذه الكلمات يف كتابنا (نظرية السنّة
يف الفكر اإلمامي الشيعي) -هامشية ال ينبغي الوقوف عندها؟! رمبا احتجنا إىل املزيد من
وبأي مقدار؟
البحث لنعرف هل أصاب املح ّدثون آنذاك أم أخطؤوا؟ ّ
((( هاشم معروف احلسين ،املوضوعات يف اآلثار واألخبار.89 - 88 :
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ولسنا نقصد بذلك إبطال ما بأيدينا قدر ما نقصد جمموع ما بأيدينا وما حذفوه
ومل يصل إلينا ،فلعلّنا لو اطلعنا على ما حذف -مع ما أُبقي -آلخذناهم واختلفنا معهم يف
موازينهم ،فأبقينا بعض ما حذفوه وحذفنا بعض ما أبقوه.
ملف املوضوعات فهم
ثانيًا :إذا كان الشيعة قلقني على اهنيار مكانة السنّة بفتح ّ
خمطئون ،وشاه ُدنا على هذا اخلطأ رصد املوقف السنّي ،فقد صنّف السنّة يف املوضوعات
الكثري ،لكن اعتقادهم مبصادرهم احلديثية ظ ّل أقوى من اعتقاد الشيعة بتلك املصادر ،حيث
جدا كصحيحي البخاري ومسلمّ ،إن هذه
صححوا بعض الكتب بطريقة مبالغ هبا ًّ
جندهم ّ
توجس منه الشيخ
جتربة تارخيية حّية تؤكّد أن فتح باب املوضوعات قدميًا لن يؤدي إىل ما ّ
أستادي ،بل لقد وجدنا الشيعة أكثر نقدًا ملصادرهم احلديثية من السنّة!!(((.
ثالثًاّ :إن الشيخ أستادي نفسه َيحَت ِمل أن تكون خطوة الشيخ حسن صاحب املعامل (1011هـ)
يف كتاب (منتقى اجلمان) مشاهبة يف ذلك العصر خلطوة التستري يف القرن الرابع عشر(،((1
نفسر اجلهود
وحنن نسأل :إذا كان الشيعة أقفلوا باب املوضوعات قلقًا على مكانة السنّة ،فكيف ّ
نفسر كتاب «منتقى اجلمان»
النقدية الالذعة اليت قامت هبا مدرسة العالمة احللّي؟! وكيف ّ
واالجتاه الفكري الذي صاحبه مع املحقق األردبيلي (993هـ) أو صاحب املدارك (1009هـ)؟! بل
نفسر املوقف األصويل املشكّك بالكتب األربعة منذ عصر الوحيد البهبهاين ،وقد رصدناه
كيف ّ
من قبل يف كتابنا« :نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي»؟! ّأن الشيخ أستادي حفظه اهلل هو
من يشعر بالقلق من خطو ٍة كهذه ،ال أسالف الشيعة وعلماء اإلمامية.
رابعًا :لو سلّمنا ّأن الشيعة قد أخضعوا مصادرهم احلديثية لتصفيتني تارخييتني ،هل
يعين ذلك عدم وجود أحاديث موضوعة؟ بل الصحيح أنّه إذا عىن شيئًا فإنه يعين قلّة هذه
األحاديث ،ومن مث فما املانع -مع قلّة األحاديث -من فتح باب التصنيف يف هذا املجال،
دس الروايات واختالق األكاذيب؟!
ليكون ّ
احلس النقدي نشطًا دائمًا إزاء ّ
خامسًاّ :إن الزنعة املفرطة للفريق املعتقد بوجود املوضوع يف احلديث الشيعي ،ونقصد
باملوضوع املختلق من رأس ،غري دقيقة ،فقد أفرطت هذه احلركة يف تضعيف احلديث على
أساس فكرة الوضع ،وقد كانت لنا وقفة مع هؤالء يف كتابنا« :نظرية السنة يف الفكر
اإلمامي الشيعي».
املهم أننا منيل إىل رأي السيد هاشم معروف احلسين ،ونرى أنّه آن األوان لعلماء
احلديث الشيعة أن يفتحوا هذا البحث ،ويضبطوا قواعده .وال يكتفوا جبهود السلف ،مهما
واحلجة.
كانت املوضوعات قليلة ،شرط ألاَّ ُيفرطوا يف ذلك خارج إطار الدليل ّ
وهبذا ميكن اجلمع بني األمور ،فنقولّ :إن عدم تصنيف الشيعة يف املوضوعات كان ألهنم
((( أقصد هنا االجتاهات الكالسيكية املمتدّة عرب الزمن ،ال احلركة النقدية املتأخرة.
( ((1املصدر نفسه.18 :
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بذلوا جهودًا مشكورة يف القرون اخلمسة اهلجرية األوىل ملواجهة حركة الوضع والوضاعني،
بأن عدد الروايات املوضوعة مل يكن
فض ّعفوا الكثري من الروايات الفاسدة ،وكانوا مقتنعني ّ
لكن هذا ال مينع اليوم -نتيجة تع ّدد مصادر اإلمامية
كبريًا يف موسوعاهتم احلديثية الكربىّ ،
احلديثية -من فتح باب نقد املنت بذهنية متح ّررة من التقديس هنا واستراتيجية البحث عن
العفريت هناك؛ ألننا إذا أخذنا ك ّل مصادر احلديث والتفسري و ..اإلمامية فستظهر روايات
موضوعة ،حىت لو مل تكن حبجم كتب املوضوعات اليت صنّفها أهل السنّة.
كما نوافق الشيخ أستادي يف ضرورة التحفظ من االستعجال با ّدعاء وضع هذا احلديث
أو ذاك ،هلذا فإطالق مشروع التأليف يف املوضوعات عند اإلمامية منذ التستري جيب أن
يصاحبه وضع ضوابط حامسة ومدروسة لتصنيف املوضوع وفرزه عن غريه ،حذرًا من
الوقوع فيما وقع فيه بعض املصنّفني من أهل السنّة مثل ابن اجلوزي.
وأشري أخريًا إىل نقطة مهمةُ ،تعيق يف بعض األحيان عند اإلمامية باخلصوص ا ّدعاء
وضع احلديث ،وهي وجود احتمال صدور احلديث بنحو التقية ،فال يطابق الواقع لكن ال
يكون موضوعًا ومكذوبًا على أهل البيت ،ولع ّل مسألة التقية هي اليت خ ّففت أيضًا من
حديث الشيعة عن وجود موضوع يف كتبهم ،وهذا ما يستدعي املزيد من الضوابط لتمييز
املوضوع عن الصادر تقيةً ،فال يبالغ با ّدعاء التقية يف كل شيء كما نالحظه يف أدبيات
األحباث الفقهية عند اإلمامية ،وال ا ّدعاء الوضع يف كل شيء كذلك.
 -2أمارات الوضع وعالئمه أو منهج معرفة احلديث املوضوع

تتع ّدد املؤشرات اليت تط ّل بالناقد على احلديث املوضوع الكتشافه ،فتار ًة تأيت هذه
املؤشرات من السند وأخرى من منت احلديث ،وجيب أن نعرف ّأن الناقد احلصيف قد
يكتشف الوضع يف احلديث من مؤشر واحد أو قرينة واحدة ،وقد ال يكفي الشاهد الواحد
لذلك فيكون تع ّدد الشواهد مفضيًا إىل االقتناع بالوضع.
على صعي ٍد آخر ،من الضروري أن نعرف التمييز بني الوضع الذي ميارسه الراوي
الكذاب ،واخلطأ الذي قد يقع فيه ،فبعض هذه الشواهد قد تثبت الوضع ،لكنها يف بعض
األحيان ال تثبت سوى العنصر األعم الشامل الحتمال الوضع واحتمال اخلطأ أو عدم الدقة،
والب ّد من عدم االستعجال يف توجيه هتمة الوضع للحديث ما دامت االحتماالت متوفرة ال
دافع هلا بع ُد .وعلى أية حال ،فنحن نذكر أمارات الوضع على الشكل التايل:
 -1 - 2العالمات السندية للوضع

حت ّدث العلماء عن عدة عالمات للوضع ميكن اكتشافها من خالل السند ،وهي:
ألف :ما يع ّد أشهر العالمات وأوضحها ،وهو اعتراف الراوي بكذبه ،فعندما يقوم را ٍو
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مثل أيب عصمة نوع بن أيب مرمي وعمر بن صبح -باالعتراف قبيل إعدامه أو غري ذلكفإن ذلك أمارة واضحة على اجلعل(.((1
بأنه وضع احلديث الفالين أو األحاديث الفالنيةّ ،
لكن يالحظ على هذه األمارة ّأن إقرار الواضع بالوضع قد يكون بنفسه إقرارًا كاذبًا
يهدف من خالله إىل تشويش األمور على الناس ،فكيف ميكن تصديق شخص بأنّه وضع
احلديث ،إذ لو ص ّدق لكان رج ًال كذابًا ،ومع كونه كذلك كيف ال حنتمل أنه كذاب يف نوعية
األحاديث اليت زعم وضعها أو يف عددها أو يف موضوعها؟!( .((1نعم ،من الناحية الشرعية
يؤخذ بإقرا ّر املق ّر ويعاقب شرعًا؛ عم ًال مبوجب حجية اإلقرار يف باب القضاء.
القوي حبصول الوضع ويشكّل أمارة على ذلك قد تضاف
مع ذلك يفيد اإلقرار ّ
الظن ّ
إىل غريها يف هذا املجال.
نفصل يف هذا األمر؛ وذلك ّأن العاقل ال جيلب الضرر إىل نفسه،
وليس من البعيد أن ّ
فلماذا يقف شخص ليق ّر بأنه كذاب ويفضح نفسه أمام الناس إذا مل يكن كذابًا واقعًا؟!
من هنا جيب أن ندرس -إذا توفرت املعطيات السياقية التارخيية -مالبسات صدور هذا
اإلقرار من صاحبه؛ فقد يلقى القبض عليه وحيال لإلعدام بتهمة الزندقة مث ًال -كما حصل
مع بعضهم -مث يق ّر وهو على املقصلة بوضع كذا وكذاّ ،إن هذا النوع من اإلقرار ضعيف
ألن الرجل يعرف بأنه ميت ،وأن صورته عند الناس مش ّوهة ،فلعلّه أراد االنتقام
اإلضاءة؛ ّ
منهم يف حتويله إىل املوت ،السيما إذا أكث َر من األرقام اليت وضعها يف احلديث ،كأن يتح ّدث
الدس يف الكتب بشكل كبري دون وجود امسه يف األسانيد.
عن آالف األحاديث أو عن ّ
أما لو مل يكن األمر كذلك ،بل عرفنا من مالبسات اإلقرار أنه رج ٌل تاب إىل اهلل
جدا
وصار إنسانًا صاحلًا ،مث عرف بالصالح فيما بعدّ ،
فإن هذا اإلقرار تغدو إضاءته قوية ًّ
وفقًا للمنطق االحتمايل العقالين ،إذ ما الداعي إلنسان صاحل أن يفضح نفسه وتارخيه إال
تقيا خيشى اهلل تعاىل؟! ّإن رصد مالبسات صدور اإلقرار يظ ّل هو املعيار يف حجم
أن يكون ًّ
وثوقنا مبضمون هذا اإلقرار.
وعقالئيا ،فال يكفي
يضاف إىل ما تق ّدمّ ،أن اإلقرار الب ّد أن يثبت بطريق معترب شرعًا
ًّ
تداول إقرار شخص ما يف كتب احلديث والدراية لترتيب النتائج على ذلك دون إثبات هذا
اإلقرار؛ إذ مثة احتمال يف أن يكون خصوم هذا الراوي قد نسبوا إليه هذا اإلقرار -ولو بعد
وعقديا معها.
فكريا
ًّ
وفاته -لتشويه صورته أو إسقاط مروياته اليت ال ينسجمون ًّ
إىل جانب ذلك ،ال يه ّمنا يف اإلقرار جم ّرد صدوره ،بل الب ّد من النظر يف مضمونه
واملساحة اليت يق ّدمها ،فقد يق ّر بوضع حديث بعينه ،كإقرار عمر بن صبح بأنه هو الذي
( ((1انظر :حممد عجاج اخلطيب ،أصول احلديث432 :؛ والفضلي ،أصول احلديث207 - 206 :؛ وصبحي
الروي.54 :
الصاحل ،علوم احلديث ومصطلحه283 :؛ ومقباس اهلداية 401 - 400 :1؛ واملنهل ّ
( ((1انظر :دروس يف وضع احلديث155 - 154 :؛ وتدريب الراوي .232 :1
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وضع خطبة النيب(((1؛ وهذا القدر من اإلقرار واض ٌح مفهوم ،لكن املق ّر قد يق ّر بوضع
ينص على مضموهنا ،كما ينقل عن حممد بن سعيد
جمموعة من األحاديث دون أن ّ
الدمشقي الذي صلب بتهمة الزندقة ،حيث يقول« :إذا كان كالم حسن مل أر بأسًا أن أجعل
له إسنادًا»( .((1ويف هذه احلال ال يستفاد وضع ٍ
حديث بعينه ،بل يورث احتمال الوضع يف
بأن مضمون أحاديثه املوضوعة كان يف القدر أو
كل حديث رواه هذا الراوي ،وهكذا لو قال ّ
الغلو أو قدم القرآن أو...
باء :ما هو يف ق ّوة اإلقرار من الراوي حبسب تعبريهم ،بأن يقوم شاه ٌد على أمر
ال يفهم إال يف سياق الوضع ،ومثال ذلك أن يروي الراوي عن شيخ جنزم أو يص ّرح هو
بأن الراوي مل
نفسه بأنّه مل يلقه ،أو مل يعش يف عصره أساسًا ،أو عن شيخ يف بل ٍد جنزم ّ
يرحل إليه قط(.((1
وميثلون لذلك بادعاء أمحد بن سليمان القواريري الذي ولد عام 151هـ أنه مسع من
ابن إسحاق الذي تويف عام 150هـ(.((1
هنا ال ميكن االستعجال با ّدعاء الوضع إال بعد التأمل يف طبيعة السند ،فإذا كان السند
فإن هذا ال يثبت
بني الشخصني عبارة عن كلمة (عن) ،مث ًال :القواريري عن ابن إسحاقّ ،
الوضع أبدًا ،بل غايته إثبات التدليس؛ ألن كلمة (عن) وإن قبلنا -جد ًال -انصرافها عند
اإلطالق إىل حالة اللقيا والسماع ،إال أنّها حتتمل حالة العدم أيضًا ،فيحتمل أنه دلّس مبا
يوهم اللقيا ،وهذا غري الوضع يف احلديث.
فإن
أما لو ع ّبر بـ(ح ّدثنا) و(مسعت منه) و(لقيت فالنًا فقال يل) وما شابه ذلكّ ،
جدا ،شرط ثبوت السند إىل الراوي نفسه ،حبيث يثبت أنه قال
احتمال الوضع يغدو قريبًا ًّ
ذلك.
ومن موارد ما هو يف ق ّوة اإلقرار أن ي ّدعي الراوي رواي ًة إال أننا ال جندها عند أحد
من الرواة وال يف ّأي مصد ٍر آخر ويكون الراوي معروفًا بالكذب ،فإنه حيكم على روايته
بالوضع(.((1
وهذا يف احلقيقة مؤش ٌر على الوضع وليس دلي ًال مستق ًال بعينه ،لكن كلّما كان املوضوع
املتض ّمن يف الرواية مما تكثر الدواعي إىل تك ّرر صدوره من النيب وتك ّرر مساعه وتك ّرر
( ((1انظر :البخاري ،التاريخ الصغري 192 :2؛ وابن عدي ،الكامل 24 :5؛ وابن اجلوزي ،املوضوعات :3
 254و...
( ((1صحيح مسلم 56 :1؛ وانظر :اجلرح والتعديل 263 :7؛ وتاريخ مدينة دمشق  77 :53و..
( ((1راجع :اخلطيب ،أصول احلديث433 - 432 :؛ والكفاية 148 - 147 :وتدريب الراوي233 - 232 :؛
ومقباس اهلداية .402 :1
( ((1راجع :تاريخ بغداد .398 - 397 :4
( ((1حممد عجاج اخلطيب ،أصول احلديث.433 :
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نقله كان ذلك مفيدًا لكذب الراوي ،إذ كيف مل ينقله أحد مع كثرة صدوره وكثرة تك ّرر
بأن املعصوم قد كان يواظب يف املسجد على
مساعه وكثرة الدواعي لنقله؟! كأن يقول ّ
قراءة هذا الدعاء أو هذا الذكر أو هذه الزيارة ،وال نسمع أحدًا ينقل ذلك لنا إال هذا الراوي
فإن ذلك يضاعف من احتمال وضع الرواية .أو يقول بأنه
املعروف بالكذب أو املض ّعفّ ،
مسع هذه اخلطبة من النيب يف املسجد أمام الناس وال ينقلها أح ٌد غريه ،مع توفر الدواعي
لنقلها وهكذا.
مما جعل يف ق ّوة اإلقرار ،أن ي ّدعي الراوي الرواية عن شخص
ومن قرائن الوضع ّ
مل يلقه ،ولو كان معاصرًا له أو ي ّدعي السماع منه ،وعندما ُيسأل عن أوصاف الشيخ الذي
نقل عنه ال يعرفها .أو ينقل خربًا عن الشيخ وعندما ُيسأل عنه الشي ُخ ينكره ،أو يذكر لقيا
الشيخ يف مكان مل يذهب إليه الشيخ ّ
قط ،أو يذكر أخذه احلدث منه يف مكان مل يكن قد
أنشئ بع ُد يف زمن الشيخ ،أو ينسبه إىل كتاب الشيخ وال يوجد يف ّأي مصدر أو نسخ ٍة مثل
هذه النسبةّ ،إن هذا كلّه من أمارات الوضع يف احلديث(.((1
لكن ذلك غري
الظن بالوضع يف اجلملةّ ،
وال شك -بنظري املحدود -يف إفادة ذلك ّ
ّ
يلق عمرًا ،حىت نستفيد عدم اللقيا؟ فإذا كان
مطرد وال غاليب؛ إذ كيف نعرف ّأن زيدًا مل َ
ذلك بشهادة شخص من علماء الرجال جاء بعد قرون ،فهذا ال ينفع؛ إذ تكون هذه الرواية
نفسها شاهدًا على اللقيا ،وإذا كان من شخص معاصر ،فكيف أحرز هذا املعاصر أن زيدًا
طيلة حياته مل يلق عمرًا ولو يف سفر سريع ،نعم حيتاج ذلك إىل أن يكون مالزمًا له أو
جدا منه حبيث حيرز أحواله وأسفاره يف الغالب ،أما يف غري ذلك فيصعب دعوى
قريبًا ًّ
الوضع.
وأما عدم اجلواب عن أوصافه عندما ُيسأل عنه ،فهذا جّيد ،لكنه نادر التح ّقق يف
الروايات اليت بيد املسلمني ،علمًا أنه جيب أن نأخذ بعني االعتبار ّأن السؤال قد يكون بعد
فاصل زمين طويل قد يوجب النسيان أحيانًا.
وأما إنكار الشيخ أنّه قال ما نقل عن لسانه ،فهذا ال يؤكّد الوضع ،وإمنا يوقع التعارض
بني خرب الشيخ والراوي عنه؛ إذ مثة احتمال يف أن يكون الشيخ قد نسي روايته هلذا احلديث
مع كونه رواه منذ عشرين سنة ،حىت لو بدا قاطعًا بأنه مل يروه ،وهذا خيتلف باختالف
الشيوخ وحفظهم ومعرفتهم ووزهنم يف عامل احلديث.
وأما ذكره لقيا الشيخ يف مكان مل يذهب إليه الشيخ ّ
قط ،فهذا كحال ا ّدعائه السفر
للقيا الشيخ يف أنه ينفع يف بعض املوارد فقط؛ إذ كيف نعرف ّأن الشيخ مل يسافر إىل
ذلك املكان؟ السيما يف الشيوخ الصغار الذين ال نعرف الكثري من املعلومات عنهم وعن
أسفارهم.
( ((1انظر :دروس يف وضع احلديث157 - 156 :؛ والكفاية يف علم الرواية.170 - 168 :
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نعم ،ا ّدعاؤه أنه أخذ منه يف مكان مل يكن موجودًا يف عصر وجود الشيخ ،كمدينة
حديثة اإلنشاء مثل بغداد والكوفة ،جّيد ومفيد.
وأما عدم وجدان احلديث يف نسخة أخرى ،فهذا كما جيامع الزيادة اجلعلية من الراوي،
جيامع أيضًا اإلنقاص اجلعلي يف النسخة الثانية .نعم ،لو تك ّررت النسخ وتع ّددت واختلفت
مصادرها يزداد احتمال الوضع حينئ ٍذ.
وجيب أن نعلم أيضًا ّأن هذه القرائن امل ّدعاة تغدو أكثر داللة واحتما ًال عندما نفرض
سلفًا ّأن الراوي الذي وقع يف السند وحنتمل وضعه للحديث معروف مسبقًا بالكذب ومّتهم
عندهم بالوضع ،فإنه كلّما كان حاله كذلك كان أقرب إىل احتمال الوضع حبشد هذه
فإن القوة
القرائن ،وكلّما كان جمهو ًال يف حاله وعدالته أو كان قد شهد بوثاقته وعدالتهّ ،
االحتمالية للوضع من خالل هذه القرائن تبدو أضعف وهكذا.
جيم :من هنا ال نوافق على ما اعتربه بعضهم( ((1من عالمات الوضع يف احلديث،
وهو أن يكون الراوي مض ّعفًا متهمًا يف كتب الرجال واجلرح والتعديل.
نعم ،اشتهار الراوي بالكذب يض ّعف احلديث سندًا ،أما أنّه يثبت وضعه وجعله ،فهذا
وضاع أو كذاب فهو بالضرورة موضوع أو مكذوب.
أم ٌر آخر؛ إذ ليس ك ّل حديث يرويه ّ
لكن جيب أن نلتفت إىل ّأن اهتامه بالوضع يؤ ّمن بني ًة حتتّية للحكم بوضع احلديث
عندما تتوفر املعطيات األخرى ،ال ّأن اهتامه بالوضع ٍ
كاف يف اعتبار حديثه موضوعًا ،وهذا
الوضاع دلي ًال على
ما وقع فيه غري واح ٍد من املصنّفني يف املوضوعات حني جعل الراوي ّ
وضع احلديث ،مث إدراجه يف قسم املوضوعات.
مصلحيا مع طبيعة احلديث الذي
خيص انسجام الراوي
ًّ
ويف هذا السياق ،نقول فيما ّ
(((2
يرويه من عوده مبصاحل مذهبية أو سياسية أو شخصية له  ،فهذا يهيئ األرضية
للحكم بالوضع عندما تأيت هذه الشواهد ،ال أنه يوجب احلكم بالوضع ،كيف وك ّل روايات
حيق لغري املسلم اعتبارها مجيعها
املسلمني تنسجم مع مصاحلهم بوصفهم مسلمني ،فهل ّ
موضوعة؟!
نعم ،توافق احلديث مع االجتاه الفكري والسياسي للراوي يؤ ّدي إىل حتديد ق ّوة احتمال
الصدق فيه ،ال أنه يفيد وضعه بالضرورة ،فهناك فرق بني أن نقول :هذه اخلصوصية
تبطئ حركة الوثوق باحلديث ،وبني أن نقول :هذه اخلصوصية تفيد وضعه ،فهي ال تفيد
لكنها تفسح املجال من جهة وتعيق من أخرى.
دال :أن يكون السند يف مجلته مثريًا وملفتًا ،كأن يشتمل على سلسلة من الكذابني أو
( ((1انظر :صبحي الصاحل ،علوم احلديث ومصطلحه285 :؛ والفضلي ،أصول احلديث.207 :
( ((2راجع :دروس يف وضع احلديث.158 - 157 :
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حيوي سلسلة من األشخاص املجهولني جهال ًة تامة( ،((2حبيث ال تعرف أمساؤهم وال تتداول
يف كتب احلديث والرجال واجلرح والتعديلّ ..إن هذا ما يثري حفيظة ناقد احلديث يف الصدفة
اليت مجعت هذه األمساء ،ال سيما لو تك ّررت يف أحاديث ترجع إىل موضوع واحد.
 -2 - 2العالمات املتنية للوضع

وكما تن ّوعت العالمات السندية لوضع احلديث ،كذلك احلال مع األمارات املتنية ،وحنن
مهها مع التوضيح والتعليق ،وهي:
نذكر أ ّ
ألن
 -1أن يكون منت احلديث ركيكًا يف عبارته حيوي حلنًا ،إذ هذا يكشف عن وضعه؛ ّ
أفصح من نطق بالضاد ال ميكن صدور مثل هذا الكالم عنه.
من هنا ،يعتمد الن ّقاد على تركيبة احلديث وبالغته وجودته وانسجام كلماته وفصاحتها؛
فإن هذا األمر يق ّوي الوثوق بصدوره أو يق ّرب الناقد إىل االقتناع بوضعه(.((2
ّ
مليا ،فذكروا ّأن ركاكة اللفظ إمنا تض ّر
ّ
لكن اخلرباء من علماء احلديث توقفوا هنا ًّ
عندما يظهر من الراوي أنه ينقل باللفظ حبيث يص ّرح به أو يبّينه بشكل من األشكال ،فهنا
نتهمه بالكذب؛ لُبعد نطق النيب وأهل بيته بكالم ركيك متهافت نطقًا وفصاحة .أما لو مل
يذكر الراوي أو ُيفهم من حتليل السند أنه ينقل باللفظ ،فإنّه يوجد احتمال يف كونه ناق ًال
باملعىن ،وعندها تكون الركاكة من الراوي نفسه دون أن ُيتهم بالوضع(.((2
وميكننا هنا أن نلفت النظر إىل ّأن العصور املتأخرة عرفت ظاهرة اإلمالء ،فحول
أئمة أهل البيت  Cكان بعض التالمذة يتحلّقون ليكتبوا عنهم ،وهذا ما كان قليل
احلصول يف القرن اهلجري األول ،من هنا كلّما كانت الرواية عن أحد املعصومني يف القرن
اهلجري األول وكان فيها ركاكة لفظية كان احتمال النقل باملعىن أكرب ،ومن ّ
مث ال تؤثر
صحة احلديث ،وكلّما كانت عن أحدهم يف القرون الالحقة كان احتمال
الركاكة اللفظية على ّ
النقل باملعىن أق ّل ،ومن مث زاد احتمال الوضع.
 -2ألاَّ يكون يف احلديث ركاكة أو حنو ذلك ،وإمنا يشتمل على منط من التركيب أو
استخدام بعض املفردات اليت جنزم بعدم عودها إىل عصر صدور النص ،فمث ًال لو جرى
استخدام مصطلحات فلسفية أو منطقية أو أصولية عرفها املسلمون يف القرن اهلجري
الثاين أو الثالث أو الرابع ،جرى استخدامها يف رواية عن اإلمام علي Fأو النيب حممد
 ،Fففي هذه احلال يكون ذلك دليل الوضع؛ لعدم إمكان صدور هذه التعابري آنذاك،
( ((2انظر :الفضلي ،أصول احلديث.207 :
( ((2راجع :تدريب الراوي 233 :1؛ ومقباس اهلداية .403 - 402 :1
( ((2راجع :اخلطيب ،أصول احلديث433 :؛ والصاحل ،علوم احلديث284 - 283 :؛ وتدريب الراوي 233 :1؛
ومقباس اهلداية .404 - 403 :1
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وأن السامعني مل يسألوا عن معناها.
السيما ّ
ومثال ذلك ،التعبري الوارد يف كالم اإلمام علي  Fيف رواية مرسلة عن املرأة بأهنا:
بأن كلمة« :قهرمانة» كلمة تركية ،واللغة التركية
«رحيانة وليست بقهرمانة»( ،((2فقد قيل ّ
مل تغ ُز اللغة العربية إال يف القرن الثاين اهلجري ،فكيف يقف اإلمام علي قبل عام 40هـ
لقول هذه الكلمة دون أن يسأله أح ٌد عنها؟!
ومن أمثلة ذلك عند بعضهم ما جاء يف بعض خطب أمري املؤمنني Fأو اإلمام
الصادق  Fأو الرضا  ،Fوفيها مصطلحات ذات طابع فلسفي ،وهي روايات ذات
أسانيد مناقش فيها ،مثل« :وكيف أصفه بالكيف؟! وهو الذي كّيف الكيف حىت صار
كيفًا ،فعرفت الكيف مبا كّيف لنا من الكيف .أم كيف أصفه بأين؟! وهو الذي أّين األين
حىت صار أينًا فعرفت األين مبا أّين لنا من األين .أم كيف أصفه حبيث ،»..وقريب منه
غريه(.((2
وهذا النوع من أمارات الوضع حيتاج إىل تأمل كثري وخربة طويلة وثقافة واسعة
الكتشافه وكشف مستوره.
 -3خمالفة مضمون احلديث لظاهر القرآن الكرمي دون أن يقبل تأوي ًال مستساغًا يف
(((2
نصي الكتاب والسنّة
العرف وعند العقالء  ،وذلك أنه إذا أمكن اخلروج بتوفيق عريف بني ّ
مل تكن هناك حاجة لطرح احلديث وا ّدعاء أنّه موضوع ،كما يف قواعد اجلمع العريف اليت
ح ّققها األصوليون ،لكن إذا استحكم التعارض مل يكن هناك مف ّر من طرح اخلرب.
واملستند يف ذلك الروايات العديدة -اليت حبثناها بالتفصيل يف مناسبة أخرى -والدالّة
على لزوم عرض احلديث على القرآن وطرح ما خالف الكتاب دون حاجة إىل افتراض وجود
تعارض بني روايتني يف املرحلة السابقة ،وهذه غري روايات الترجيح بني املتعارضني مبوافقة
الكتاب اليت تنفع أيضًا يف موردها.
بأن هذه األحاديث هي بنفسها
وقد ذهبت بعض اآلراء يف فكر أهل السنّة إىل القول ّ
يدل على لزوم
موضوعة أو ال ميكن األخذ هبا ،السيما وأنه ليس هناك يف القرآن ما ّ
عرض األحاديث عليه ،فتكون هذه األحاديث غري موافقة للكتاب.
لكن يناقش يف حملّه مبا نوجزه هنا ،وهو ّأن بعض هذه األحاديث ال بأس به سندًا،
فإن املنقوالت اليت تأتيك
إىل جانب تع ّددها ،إضاف ًة إىل أهنا منسجمة مع املنطق العقالينّ ،
( ((2هنج البالغة 56 :3؛ والكايف 510 :5؛ وكتاب من ال حيضره الفقيه  ،556 :3و392 :4؛ وحتف العقول:
87؛ وخصائص األئمة.118 :
( ((2الكايف 138 ،104 - 103 :1؛ والصدوق ،التوحيد 115 ،61 :و..
( ((2تدريب الراوي 233 :1؛ ومقباس اهلداية 404 :1؛ والفضلي ،أصول احلديث207 :؛ واخلطيب ،أصول
احلديث.434 :
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قطعيا له من حيث الصدور ،وحىت لو
نصا ًّ
من املوىل من الطبيعي أن ترفض إذا عارضت ًّ
فإن العقالء يق ّدمون حيثية السند على حيثية الداللة
كان الكالمان ظنّيني من حيث الداللةّ ،
ما دامت الداللة واضحة ولو مل تبلغ مستوى النصية والصراحة املفيدة للقطع .من هنا،
وأن بعض روايات العرض على الكتاب يف
تأيت أمهية عرض احلديث على الكتاب ،السيما ّ
املصادر الشيعية ظاهرها نفي قول املعصوم ما خالف الكتاب ،الظاهر يف نفي حيثية الصدور
ال اجلهة ،األمر الذي يرفع من احتمال الوضع يف احلديث املعارض للقرآن الكرمي.
لكن القضية األهم يف موضوع معارضة الكتاب تظ ّل يف حتديد هوّية هذه املعارضة،
ّ
وذلك أنّها ختضع عند كثري من العلماء لقانون النسب األربع املنطقي ،إذ يرى العلماء ّأن
النسبة بني احلديث والقرآن ال خترج عن حاالت أربع هي:
فالنص القرآين يقول :جتب عمرة التمتع ،والنص احلديثي يقول:
أ -نسبة التساويّ :
عمرة التمتع واجبة ،ال يزيدان عن ذلك وال ينقصان مبا يغّير النتيجة ،ومن الواضح هنا أنه
ال يوجد اختالف فيؤخذ هبما معًا دون ّأي حمذور.
ب -نسبة العموم واخلصوص املطلق :بأن يكون النص الكتايب أو احلديثي أوسع دائر ًة
من النص اآلخر ،وهنا يق ّدم النص األضيق دائر ًة على ذلك األوسع ،بال فرق بني كون
األوسع قرآنًا أو حديثًا ،وذلك لقانون اجلمع العريف عرب نظريات التخصيص والتقييد و..
ج -نسبة العموم واخلصوص من وجه :مبعىن أن يكون هناك نقطة يتح ّدثان معًا
وخيتص القرآن باحلديث
خيتص احلديث بنقطة أخرى ال يتح ّدث عنها القرآن،
ّ
عنها ،فيما ّ
عن نقطة ال يتط ّرق إليها هذا احلديث.
وهنا إن كانا متوافقني يف نقطة االشتراك فاألمر واضح؛ إذ ال معارضة ،أما إذا كانا
خمتلفني فقد يقال بسقوط حجية النص القرآين واحلديثي يف هذه النقطة باخلصوص،
مما يس ّمى بالتبعيض يف احلجية،
وبقاء احلجية هلما يف نقاط االمتياز ،أي ّأن هناك نوعًا ّ
فحديث واحد نصفه حجة ونصفه غري حجة ،وقد يقال جبريان أخبار الطرح يف ما ّدة
االجتماع ،وهلذا املوضوع دراسات مط ّولة ال تعنينا هنا.
د -نسبة التباين التام :بأن تقول اآلية مث ًال :جتب صالة الظهر ،ويقول احلديث :ال
جتب صالة الظهر ،ويتعذر اجلمع العريف بينهما ،فهنا تقع املعارضة ،ويقول العلماءّ :إن
املفروض طرح الرواية جانبًا ملعارضتها للكتاب.
هذا املنهج القائم على مقولة النسب األربع املنطقية يقلّل كثريًا من خمالفة احلديث
نصا يباين مباين ًة تام ًة القرآن الكرمي ،حبيث
املوجود بني أيدينا للكتاب الكرمي ،إذ قلّما جتد ًّ
تغدو املباينة صرحية وجريئة وواضحة ال جمال للتأويل العريف فيها ،خصوصًا يف دائرة
العمليات كالفقه واألخالق ،حيث مينع الكثري من األصوليّين عن مقوالت اكتشاف املالك
و ...فتبقى األمور مفتوحة ،كما ّأن الوضاعني مل يكونوا سذّجًا ليضعوا أحاديث تعارض
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القرآن هبذا الوضوح وبكثرة.
إال ّأن السيد حممد باقر الصدر ،وشاركه يف الفكرة أمثال السيد حممد حسني فضل
اهلل والسيد علي السيستاين و ،((2(..ذهب إىل ّأن خمالفة الكتاب ال تعين ذلك ،بل تعين
خمالفة الروح العامة للقرآن الكرمي ،وما ال يكون له شبيه أو نظري يف الكتاب.
وألمهية هذه النظرية ننقل كالم السيد الصدر -حبسب تقريرات درسه -حني يقول:
«ال يبعد أن يكون املراد من طرح ما خالف الكتاب الكرمي ،أو ما ليس عليه شاهد منه ،طرح
ما خيالف الروح العامة للقرآن الكرمي ،وما ال تكون نظائره وأشباهه موجود ًة فيه ،ويكون
املعىن حينئ ٍذ مل يكن حجة ،وليس املراد املخالفة واملوافقة املضمونية احل ّدية مع آياته ،فمث ًال
خستهم يف اخللق أو أهنم قسم من اجلن ،قلنا:
لو وردت رواية يف ذ ّم طائفة من الناس وبيان ّ
ّإن هذا خمالف مع الكتاب الكرمي الصريح يف وحدة البشرية جنسًا وحسبًا ومساواهتم يف
تدل على وجوب
اإلنسانية ومسؤولياهتا مهما اختلفت أصنافهم وألواهنم ،وأما جميء رواية ّ
الدعاء عند رؤية اهلالل مث ًال فهي ليست خمالفة مع القرآن الكرمي ،وما فيه من احلث على
التوجه إىل اهلل ،والتقرب منه عند ك ّل مناسبة ،ويف كل زمان ومكان ،وهذا يعين ّأن الداللة
الظنية املتض ّمنة لألحكام الفرعية فيما إذا مل تكن خمالفة ألصل الداللة القرآنية الواضحة
تكون -بشكل عام -موافقة مع الكتاب وروح تشريعاته العامة ،خصوصًا إذا ثبتت حجيتها
بالكتاب نفسه»(.((2
وال جيدر االستهانة بنظرية كهذه .إذ إهنا ستفسح املجال لإلطاحة بعدد أكرب من
نصوص السنّة انطالقًا من معارضتها للقرآن ،فما يتح ّدث عنه الصدر من الرواية اليت
افتراضيا بل هو مثال وقعي ،إذ هناك رواية يف األكراد
تذ ّم طائف ًة من الناس ليس مثا ًال
ًّ
وأهنم قوم من اجلن كشف عنهم الغطاء( ،((2وقد أفىت بعض الفقهاء بكراهة التزويج منهم
بل والتعامل معهم
اقتصاديا( ،((3ومن الواضح ّأن هذه الرواية لو أردنا أن نتعامل معها طبق
ًّ
دل على إكرام
ختصص أو تقّيد ما ّ
منهج التعارض السائد لقلنا :إهنا -على أبعد تقديرّ -
ك ّل بين آدم.
بأن بعض اآلراء غري املألوفة اليت طرحها على سبيل املثال ك ّل من الشيخ
وحنن نعتقد ّ
حممد مهدي مشس الدين والسيد حممد حسني فضل اهلل والشيخ يوسف صانعي تعود إىل
هذه النقطة بالذات ملن راجع مناهج حبثهم الفقهي وتطبيقاته ،فاملوضوع ليس موضوع
( ((2الصدر ،حبوث يف علم األصول 335 - 333 :7؛ ومباحث األصول 653 - 652 :5؛ والسيستاين ،الرافد
يف علم األصول 12 - 11 :1؛ وانظر :هاشم معروف احلسين ،دراسات يف احلديث واملحدّثني314 :؛
والحظ -ملزيد من االطالع -كالم :حسني إمامي كاشاين ،أصول اإلمامية.47 - 46 :
( ((2الصدر ،حبوث يف علم األصول  333 :7ـ .334
( ((2الكليين ،الكايف 352 :5؛ وتفصيل وسائل الشيعة .84 - 83 :20
( ((3انظر على سبيل املثال :احللي ،اجلامع للشرائع245 :؛ والشهيد الثاين ،مسالك األفهام .186 :3
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حرفيا معهما ،بل موضوع مضموين يعود لروح التشريع،
جسم آية أو جسم رواية نتعامل ًّ
خاصة
فأنت تضع الرواية هنا أمام مجاع معطيات النص القرآين ،وال تبحث عن آية ّ
لتعطيك داللة ،فتقيس نسبتها إىل الرواية ،وهذه الزنعة املقاصدية والروحية يف التشريع
من شأهنا أن ختلق ثورة يف هنج التعامل مع السنّة ،وإذا مل تكن فعلت ذلك مع الصدر ،أو
فإن ذلك رمبا يعود لعدم اجلرأة على تفعيل هذه املقولة ،أو
فعلته بشكل بسيط مع غريهّ ،
يعود لعدم وجود ضوابط حم ّددة هلا بعد ،بصرف النظر عن ّأن هؤالء العلماء قد أحسنوا
االستفادة من هذا الفهم اجلديد الذي ق ّدمه السيد الصدر أم مل حيسنوا ذلك.
(((3
نصها وصرحيها ،
 -4خمالفة مضمون احلديث للسنّة القطعية الصدور بظاهرها أو ّ
مبا ال يقبل التأويل املستساغ ،فلو وردت رواية جتيز الكذب على رسول اهلل  Cاعتربت
موضوعةً؛ لتواتر احلديث الناهي عن الكذب عليه  Cكما ذكروا ،وهكذا ما جاء يف مقابل
ك ّل حديث متواتر أو معلوم النسبة للمعصوم.
فإن العقالء لو
واملدرك يف ذلك عدم مناهضة اآلحاد للمتواتر وفقًا لألصول العقالئية؛ ّ
بلغهم خرب بطريق ظين يناقض خربًا قطعي الصدور ،ومل يكن هناك جمال للتوفيق بني
اخلربين ال يعريون اخلرب الظين ّأي اعتبار ،دون أن ينظروا إىل عنصر الداللة ،بل املهم
عندهم ألاَّ يكون اخلرب القطعي الصدور مشتبه الداللة جمم ًال.
رب خمالف للسنّة القطعية على حنو
نعم ،وفقًا ملبدأ التقية قد يقال بإمكان صدور خ ٍ
التقية ،ومن مث ال حيرز كونه موضوعًا حينئ ٍذ ،فالب ّد من مالحظة املعصوم الذي صدر
اخلرب منه يف احتمال كون اخلرب كان على حنو التقية أم ال ،فلو نسب اخلرب للنيب مل يكن
معىن الحتمال التقية وهكذا..
(((3
 -5خمالفة مضمون احلديث لإلمجاع  ،حيث ذكر بعض الباحثني ّأن هذه املخالفة
تسقط قيمة اخلرب.
حج ًة يف نفسه ،كما ح ّقق يف علم أصول الفقه ،خالفًا
والذي يبدو لنا ّأن اإلمجاع ليس ّ
ملا اشتهر يف أصول الفقه السين ،هلذا ال تكون له حجية إال من باب كشفه عن قول املعصوم
ظنيا يف كشفه مل يكن حج ًة يف نفسه ،فض ًال عن
وموقفه ،وهنا نقول :إذا كان هذا اإلمجاع ًّ
حجة يف نفسها أو احلكم عليها بأهنا موضوعة.
أن نسقط به اعتبار رواي ٍة ّ
جدا؛ الحتمال املدركية يف أكثر اإلمجاعات
قطعيا يف كشفه -وحت ّققه ناد ٌر ًّ
وأما إذا كان ًّ
حىت لو حت ّققت صغرى اإلمجاع -أمكن احلكم بالوضع ،ما مل يطرأ احتمال التقية باملعىن
الذي أسلفناه آنفًا ،أو ميكن إجياد توفيق عريف.
( ((3انظر :الفضلي ،أصول احلديث207 :؛ وتدري الراوي 233 :1؛ ومقباس اهلداية .404 :1
( ((3تدريب الراوي 233 :1؛ ومقباس اهلداية 404 :1؛ وحممد عجاج اخلطيب ،أصول احلديث.435 ،434 :
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 -6خمالفة مضمون احلديث لواضحات العقول والبديهيات اليت ال حتتاج إىل نقاش(.((3
ومثلوا له خبرب عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف املصادر السنّية ،حيث قيل له :ح ّدثك
«إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلّت خلف املقام
أبوك عن ج ّدك ّأن رسول اهلل  Cقالّ :
ركعتني»؟ قال :نعم( .((3وحنو هذه الرواية خرب علي بن أيب محزة يف املصادر الشيعّية قال:
«إن سفينة نوح Fكانت مأمورة طافت بالبيت ...مث رجعت
قال يل أبو احلسنّ :F
(((3
السفينة وكانت مأمورة ،فطافت بالبيت طواف النساء» .
وهذا املعيار واضح من حيث املبدأ ،إال ّأن الكالم يف معىن العقل الذي إذا خالفته
الرواية اعتربت موضوعة ،فمن الواضح ّأن البديهيات الواضحات اليت ال خيتلف فيها
اثنان تع ّد مصداقًا أبرز وأوضح للعقل ،وكذلك األحكام األولية للعقل العملي كحسن العدل
وقبح الظلم .لكن مىت يقوم الواضع بوضع حديث يعارض بك ّل بساطة بديهيات العقل هبذا
املعىن؟!
من هنا ،حياول الن ّقاد أن يذهبوا إىل ّأن العقل هنا هو املنطق الطبيعي لألشياء ،ال
العقل النظري البديهي أو العملي األويل فحسب .فهذه الرواية اليت قرأناها قبل قليل -سواء
بشكلها الوارد يف املصادر السنية أو بطريقة بياهنا الشيعي -ال ختالف العقل هبذا املعىن ،لكن
مع ذلك يقال بأهنا ختالف العقل.
من هنا ،يبدو ّأن املراد بالعقل ك ّل عقل سليم يفهم منطق األشياء وحيمل ذوقًا سليمًا
جيامعهن كل ليلة ،فالعقل
معتد ًال ،مث ًال ميكن أن يكون النيب سليمان له ألف زوجة أو ألفني
ّ
لكن العقل السليم الذي ميلك ذوقًا لطبيعة األشياء يرى ذلك
باملعىن األول ال ميانع ذلكّ ،
غري صحيح ،ما مل ِ
تأت الشواهد الداعمة على وجود إعجاز استثنائي يف األمر.
كذلك احلال على مستوى العقل العملي ،فإذا جاءت رواية جتيز لألب معاقبة االبن
فإن العقل هنا ال يقبل منطق
بقضم حلمه باملقاريض أو قطع إصبعه وهو مل يبلغ احللمّ ،
هذا التشريع؛ ألنه يرى فيه ظلمًا وجورًا ،واهلل أج ّل من أن يظلم .وعلى هذا فقس ،مثل
وأن اهلل
ما جاء من ّأن بين إسرائيل كانوا يط ّهرون حلومهم باملقاريض عند إصابة البولّ ،
وسع على أمة حممد(.((3
ّ
لكن خطورته أنه قد يلتبس أمر
األعم من البديهيات األوليةّ ،
فالعقل هنا يؤخذ مبعناه ّ
املوضوعي اجلمعي ،فيسرع اإلنسان إىل اهتام احلديث
العقل الذوقي الفردي بالعقل السليم
ّ
( ((3انظر :الصاحل ،علوم احلديث285 - 284 :؛ والفضلي ،أصول احلديث207 :؛ وتدريب الراوي 233 :1؛
ومقباس اهلداية .404 :1
( ((3انظر :كزن العمال 55 :5؛ ومصنف الصنعاين 94 :5؛ وإرواء الغليل 322 :5؛ وابن اجلوزي ،املوضوعات
100 :1؛ وهتذيب التهذيب .162 :6
( ((3تفصيل وسائل الشيعة .300 :13
( ((3انظر :تفصيل وسائل الشيعة .134 :1
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بالوضع لعدم جميئه على ذوقه ومزاجه ،إن يف مضمونه اخلربي أو يف مضمونه التوجيهي؛
هلذا احتاج األمر إىل صفاء ذهين وصناع ٍة للذوق السليم ،وسعي للموضوعية واالبتعاد عن
التس ّرع واالبتسار واالحنياز.
(((3
 -7خمالفة احلديث للمشاهدة والتجربة وحقائق العلم واحلياة  ،وهذا عنوان يتصل
بعض الشيء مبخالفة العقل باملعىن الذي طرحناه.
فمقتضى التجربة وسنّة احلياة أن حيصل اإلنسان على الدفء من خالل احلرارة،
فاحلصول عليه من خالل الثلج حيتاج إىل عناية استثنائية .ومقتضى طبيعة األمور وسنّة
احلياة أن يولد االبن من األم األنثى ،أما جميء رواية يف كتاب اهلفت واألظلّة تفيد ّأن
األوصياء يولدون من أمهات ذكور ،فهذا أم ٌر
يستحق االستنكار(.((3
ّ
ومن هذا املنطلق ،مواجهة األحاديث للحقائق العلمية الثابتة ،فإنه إذا تناقض حديث
مع هذه احلقائق يطرح ،فاحلديث الذي ُيرجع امل ّد واجلزر إىل مالك يضع رجله يف البحر أو
يرفعها يناقض أصول العلم يف تأثري القمر على ذلك ،وكذلك األحاديث اليت جتعل الرياح
مسجون ًة حتت الركن الشامي أو اليماين للكعبة ،فإذا أراد اهلل أرسلها للجنوب أو الشمال(،((3
بأن اهلل خلق األرض على حوت ،فقالت احلوت :محلتها بق ّويت،
وكذلك تفسري الزالزل ّ
فأرسل اهلل إليها حوتًا َق ْدر فتر ،فدخلت منخرها ،فاضطربت أربعني صباحًا ،فإذا أراد اهلل
أن يزلزل أرضًا تراءت هلا تلك احلوتة الصغرية(.((4
وما ورد أن يف الصني شجرة حتمل ك ّل سنة وردًا يتل ّون كل يوم مرتني ،فإذا كان أ ّول
النهار جند مكتوبًا عليه :ال إله إال اهلل ،حممد رسول اهلل ،وإذا كان آخر النهار فإنّا جند
مكتوبًا عليه :ال إله إال اهلل ،علي خليفة رسول اهلل(.((4
احلس والعيان
وعندما نقول ّ
بأن خمالفة احلقيقة العلمية أو املشاهدة والتجربة أو ّ
وسنّة احلياة عالمة الوضع ،فهذا ال يعين االستعجال بتهمة الوضع قبل التأكّد من األمر،
وأن تكون املعطيات العلمية حقائق وليست نظريات أو آراء أو وجهات نظر مل تبلغ مرتبة
احلسم والقطع العلمي ،وأن تكون نافي ًة قطعًا ملدلول الراوية وال يكفي أن يقول العلم أو
فإن عدم الثبوت ال يعين ثبوت العدم ،فلعلّه أم ٌر
املشاهدة أو التجربة :مل يثبت ذلك عندي؛ ّ
واقع مل يبلغه العلم بع ُد ،فالب ّد من التمييز بني هذه األمور جيدًا.
 -8خمالفة احلديث للحقائق التارخيية ،فإنه إذا حت ّدثت رواية عن أم ٍر خيالف احلقائق
( ((3تدريب الراوي 233 :1؛ ومقباس اهلداية .404 :1
( ((3راجع :الفضلي ،أصول احلديث.209 - 208 :
( ((3كتاب من ال حيضره الفقيه .193 :2
( ((4املصدر نفسه .543 - 542 :1
( ((4حبار األنوار .18 :42
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التارخيية كان ذلك دليل كذهبا ولو يف اجلملة ،وقد اعتمد العالمة التستري على هذه
القرينة يف العديد من املواضع ،مثل ما جاء يف ّأن الرباء بن معرور قد أكل بعد معركة خيرب
ألن الرباء مات قبل
ذراعًا مسموم ًة مشوية ،حيث اعترب التستري هذه الرواية موضوعةً؛ ّ
اهلجرة(.((4
ومن أمثلة ذلك ما ذكره العالمة الطباطبائي من الر ّد على الرواية الواردة عن
ألن اهلل
مسى اهلل البيت العتيق؛ ّ
عبداهلل بن الزبري عن رسول اهلل  Cأنه قال« :إنّما ّ
أعتقه من اجلبابرة ،فلم يظهر عليه جبار قط»( ،((4وقد علّق الطباطبائي بقوله« :أما هذه
الرواية فالتاريخ ال يص ّدقها ،وقد خ ّرب البيت ،مث غّيره عبد اهلل بن الزبري نفسه ،مث
احلصني بن منر ...وميكن أن يكون مراده عما مضى على البيت»(.((4
ومن أمثلة ذلك رواية شهر بن حوشب الواردة يف الكايف من أنّه سأله احلجاج عن
خروج النيب إىل مشاهده؟ فقال :شهد رسول اهلل بدرًا يف ثالمثائة ،وشهد أحدًا يف
سبعمائة ،وشهد اخلندق يف تسعمائة ،فقال :ع ّمن؟ قلت :عن جعفر بن حممد Fفقال:
ض ّل واهلل من سلك غري سبيله»(.((4
احلجاج تويف عام 95هـ ،وإمامة الصادق Fكانت عام
وقد علّق العالمة التستري ّ
بأن ّ
114هـ؛ هلذا يبعد تصديق اخلرب(.((4
لكن توجد إشكالية مه ّمة هنا وقع فيها غري واحد من ناقدي احلديث ،وهي ّأن التاريخ
الذي نعتمد عليه يف نقد احلديث جيب أن يكون مؤ ّكدًا ،ال أن يكون ثابتًا خبرب آحادي مماثل
للخرب الذي نريد توجيه النقد إليه؛ وإال فكما ميكن كذب اخلرب األول كذلك الثاين وبالعكس،
فال يص ّح االستعجال هنا أيضًا ،بل الب ّد من التريث للترجيح.
فإن
 -9أن يكون مضمون احلديث حبيث تكثر الدواعي إىل نقله ،ولو كان لبانّ ،
عدم وروده إال يف رواية أو روايتني دليل كذبه( ،((4وهذا منطق عقالئي يستخدمه العقالء
حيا إىل وصوهلم إىل الشام وأن
يف حياهتم ،فلو ا ّدعت رواية أن اإلمام احلسني Fظ ّل ًّ
يزيد بن معاوية أعدمه يف الشام ،فال ميكن تصديقها ،بصرف النظر عن حقائق التاريخ
األخرى؛ ألنه لو كان هذا صحيحًا لنقل وعرف واشتهر لكثرة الدواعي لنقل أحداث احلسني
 Fعند املسلمني ،فكيف مل ير ِو هذا اخلرب غري واحد أو اثنني؟!
 -10أن يشتمل احلديث ثوابًا عظيمًا على أم ٍر بسيط ،أو عقابًا هائ ًال على معصية
( ((4األخبار الدخيلة.163 :
( ((4النيسابوري ،املستدرك .389 :2
( ((4امليزان .379 :14
( ((4الكايف .46 :5
( ((4األخبار الدخيلة.11 :
( ((4مقباس اهلداية .404 :1
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تشم رائحة الوضع ،كأن يقول :من رفع األذى من الطريق ولو م ّرة كان
صغرية( ،((4فهنا ّ
فإن هذا األمر ال ميكن تصديقه ،أو يقول :من نظر نظرة حرام
له ثواب مجيع األنبياءّ ،
خلّد يف جهنّم ومل يقبل اهلل له توب ًة قط.
القصاصني أيضًا ،وحيتاج إىل حذر
ري يف الفضائل وعند ّ
ّإن هذا النوع من الروايات كث ٌ
وضاع ذكي.
شديد كي ال يقع الباحث يف شرك ّ
هذه هي أه ّم عالمات الوضع يف احلديث ،وأما ما ذكر غريها فهو راجع إليها ال حاجة
إىل إفراده بعنوانه ،بل ال خصوصية تقتضيه ،مثل ما فعله الدكتور الفضلي من عالمات
إضافية ،كاشتمال املنت على اإلسرائيليات املخالفة للعقيدة اإلسالمية ،أو اشتماله على فكرة
مبستحق ،أو اإلشارة إىل
من أفكار الغلو ،أو احتوائه منقبة أو مثلبة ملن ليس هلا بأهل أو
ّ
معجزة أو كرامة يف موقف ال يتطلّبه( ،((4وغريها من املوارد(.((5
فإن األوىل ال موضوعية هلا؛ لرجوعها ملخالف العقل والكتاب والسنّة؛ ألن هذا هو
ّ
ألن هذه الثالثة هي املعيار يف
معيار خمالفة العقيدة ،والثانية ال موضوعية هلا كاألوىل؛ ّ
حتديد الغل ّو أو التقصري ،والثالثة تفترض علمًا مسبقًا بعدم األهلية أو االستحقاق وال يكون
فإن
حبس أو جتربة أو كتاب أو سنة أو تاريخ أو حنو ذلك ،والرابعة حمض تأ ّول؛ ّ
إال ّ
املعجزة غري مشروطة -عق ًال وال شرعًا -مبوارد احلاجة حبسب فهمنا حنن للحاجة ،بل
الكرامة يف ذلك أوضح.

اخلامتة

ظهر من مطاوي ما أسلفناه أمهية دراسة الوضع واحلديث املوضوع ،ورأينا كيف ّأن
وأن األهم من كل شيء أن ميلك املشتغل
هذا األمر يكاد ال خيلو منه كتاب يف احلديثّ ،
وحسا تسمح له مع اجتماعها بالتقاط عناصر القوة والضعف يف
باحلديث ثقاف ًة وخربة ًّ
هذه الرواية أو تلك ،كي ال يطيح حبديث قد صدر واقعًا ،نتيجة استعجاله األمور أو حرقه
املراحل ،وال تنطلي عليه كذبة كاذب فُيدخل يف الدين ما ليس منه T

( ((4انظر :اخلطيب ،أصول احلديث436 :؛ والصاحل ،علوم احلديث285 :؛ ومقباس اهلداية .404 :1
( ((4عبد اهلادي الفضلي ،أصول احلديث.209 :
( ((5انظر :املامقاين ،مقباس اهلداية ( 405 :1اهلامش).
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تارخيانية ّ
السنة
ّ
التارخيي وتعطيل السّنة
بني الفهم
ّ
حممد حسن زراقط*

بني يدي البحث

لع ّل البدء باحلديث عن املفاهيم والعناوين قدر ال مف ّر منه ،فال ميكن الوصول إىل الياء
دون املرور باأللف وما بعدها .ورمبا ال ينبغي أن يعاب علينا التراجع قلي ًال إىل الوراء كي جن ّدد
متأخرين ،ومكمن اخلطر الذي
االنطالق إىل األمام ،وما يع ّزينا هو أمل الوصول إىل املقصد ،ولو ّ
ينبغي أن خيشى هو املراوحة واالنشغال الدائم باختراع العجلة وعدم القدرة بعد طول املحاوالت
على استخدامها واالستفادة منها .مث ّإن البدء باملفاهيم يع ّزيين على املستوى الشخصي ،فحسيب
أن أوضح مفهومًا إن مل أستطع الوصول إىل أحكام مقنعة أطلقها عليه أو له.

حماوالت للتفاهم حول املصطلحات
التارخي ّية أم التارخيان ّية:

ولد مصطلح ( )Historicismالتارخيانّية ،يف الغرب وترجم إىل اللغة العربية مع شيء
من اإلرباك وعدم الوضوح يف دالالته النهائية ،فهل التارخيانّية اليت هي كلمة منحوتة

* كاتب وباحث  -لبنان.
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حديثًا تعين فلسفة التاريخ كما يرى بعضهم؟((( أم ّأن التارخيانّية ما هي إال أحد االجتاهات
يف دراسة فلسفة التاريخ وغريه من امليادين العلمية عندما يكون للتاريخ دور مؤثر حبسب
اعتقاد الدارس؟ ويبدو يل ّأن األرجح هو الثاين ،وذلك ّأن العودة إىل بعض املعاجم الفلسفية
املتخصصة ،جند أنّهم يعرفون املفهوم بصيغته األجنبية ( )Historicismيف سياق احلديث
ّ
عن املدارس اليت أخذت من التاريخ وصفًا هلا وعنوانًا ،ومن ذلك ما يأيت:
1- historical explanation
2- historical knowledge
3- historical materialism
4- historical relativism
5- historicism

وضمن هذا السياق ،ويف هذه البيئة االصطالحية يع ّرفون املصطلح مبا يأيت« :التارخيانّية
يتم ،إال من خالل وضعها ضمن ظروفها
وجهة نظر حاصلها ّأن فهم األشياء ال ميكن أن ّ
(((
وسياقاهتا التارخيّية .واملصطلح يف الفلسفة القارّية ( )continental philosophyله دالالته
بأن حركة
امليتافيزيقّية كما له دالالته املنهجية .وتنطلق الرؤية التارخيانّية من االعتقاد ّ
(((
الحظ عند عدد من ممثّلي
التاريخ وتطوره حمكومة لقوانني موضوعية ثابتة»  .كما ُي َ
هذا االجتاه الفكري ،من أمثال هيغل ،وماركس الذي يرى ّأن التاريخ له قوانينه املستقلّة
(((
بالكامل عن اإلنسان،
تدل على ك ّل الرؤى اليت
ويعرف أ .آر .اليسي التارخيانّية ( )historicismبأنّها «كلمة ّ
بأن األشياء جيب أن
وخاصة تلك الرؤية اليت تؤمن ّ
خاصا وعناية بالتاريخّ .
تويل اهتمامًا ًّ
(((
ُي َ
نظر إليها على ضوء تط ّورها التارخيي» .
((( انظر :زهري توفيق« ،التارخيانّية بني املؤرخ والفيلسوف» ،مقالة منشورة يف جريدة احلياة ،بتاريخ:
2007-12-1؛ نق ًال عن :موقع كنيسة القديسة ترييزا حبلب ،على الرابط اآليت:
http://www.terezia.org/section.php?id=1245

تاريخ الدخول إىل املوقع :األربعاء 16 ،حزيران2010 ،؛ حيث يعطف الكاتب يف أكثر من مورد
تركيب( :فلسفة التاريخ) على (التارخيانّية) ،حبرف العطف (أو).
((( الفلسفة القارية ،هي :مصطلح فلسفة قارية يف معناه املعاصر ّ
يدل على جمموعة من املدارس الفلسفية
اليت تنشط يف أوروبا ،وتفكر خارج منط وإطار الفلسفة التحليلية ،وتتسع دائرة معىن هذا املصطلح
لتشمل الظواهرية ،واملثالية األملانية ،والوجودية على تنوع اجتاهات هذه املدارس والفالسفة الذين
ينتمون إليها.
(3) Nicholas Bunin And Jiylian Yu, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy,
Blackwell Publishing, 2004, Pp. 307.
(4) Ibid.
(5) A. R. Lacey, A Dictionary of Philosophy, third edition, Routledge, London, 1996, P. 136.
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واملعىن عينه مع شيء من التفصيل جنده يف معجم كامربيدج للعلوم االجتماعية حيث
ميّيز حم ّررو املعجم بني مفهومني أحدمها ما ذك َر ْته املعاجم املشار إليها أعاله ،وهو توقّف
فهم البىن االجتماعّية واألحداث بل والنصوص على ضوء تط ّورها التارخيي والظروف
التارخيّية اليت احتضنتها(((.
وهذه هي الزنعة اليت حكم عليها كارل بوبر بالبؤس يف كتابه الشهري «بؤس
التارخيانّية» ،وقبل إدانة كارل بوبر وبعدها يتش ّعب أنصار هذه الرؤية املشتركة إىل شعب
ومدارس تعمل يف ميادين عدة ،تبدأ من فلسفة التاريخ واملتافيزيقا ،وال تنتهي عند األدب
والنقد األديب وغريه من أشكال التعبري الفين.
وبعد االكتفاء هبذا القدر من احلديث عن هذا املصطلح امللتبس أنطلق من افتراض االّتفاق
ولو األويل واملوقّت -على ّأن مرادنا من مصطلح تارخيّية عندما نقول« :تارخيّية السنة»،نقصد به معىن آخر ولو كان قريبًا من هذا املعىن كما سوف نالحظ فيما يأيت .مث إنّي أو ّد
أن أختم يف هذا الصدد باإلشارة إىل عدم وجود فرق كبري يدعو إىل اشتقاق مصطلح خاص
هو التارخيانّية بدل التارخيّية ،كما حياول عدد من الكتاب العرب فعله وتأكيده ،وإن كان
الداعي إىل ذلك هو إغناء الترمينولوجيا العربّية يف هذا املجال ،فال بأس منه ،وعلى ّأي حال
مشاحة يف االصطالح كما تعلّمنا يف حلقات الدرس اليت نعت ّز باالنتماء إليها.
ال َّ
التارخي ّية:

قصد به أحد معنيني ،مها:
عندما ُيطلَق هذا املصطلح قد ُي َ
ّ
-1
يوصف شيء ما
التحقق يف التاريخ :مبعىن احلدوث أو احلصول فيه ،وعندما َ
بالتارخيي هبذا املعىن يكون املراد هو القول :إنّه حت ّقق وحصل يف التاريخ .وهبذا املعىن
ماديا،
ينطبق على كل كائن يستوعبه ظرف تارخيي حمدد ،سواء كان هذا احلادث أمرًا ًّ
معنويا .ويع ّد هذا املصطلح هبذا املعىن من مصطلحات الالهوت املسيحي
أم كان كائنًا
ًّ
الذي يتبنّى حضور اهلل يف التاريخ بواسطة عيسى  .Fوما كان حم ّل جدل هبذا املعىن،
أو قريب منه ،يف التراث اإلسالمي هو القرآن الكرمي عندما ُط ِرح التساؤل املعروف الذي
يقال إنّه سبب تسمية البحث حول العقائد اإلسالمية بـ«علم الكالم»((( .وهو ّأن القرآن
هل خملوق وحادث أم ال ،ومن املعروف ّأن املسلمني انقسموا فريقني تبنّى فريق منهم
القول بتارخيّية القرآن أو فقل حدوثه يف التاريخ ،وتبنّى فريق آخر القول بقدم القرآن
(6) Bryan S. Turner (editor), The Cambridge Dictionary of Sociology, Cambridge University
Press, Cambridge, 2006, P. 271.

((( كما تشري إىل ذلك أكثر كتب علم الكالم عند حبثها حول سبب التسمية ،وانظر كمثال على ذلك:
التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،مكتبة لبنان ،ناشرون ،بريوت ،1996 ،ص.31
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وبالتايل القول بعدم تارخيّيته ،وتداولوا املحن حبسب تداول الدول فيما بينها .هذا وأ ّما
السنّة النبوّية الشريفة ،فلم يقل أحد إنّها غري تارخيّية هبذا املعىن .فمن املّتفق عليه بني
املسلمني ّأن النيب  Cكان يعيش بني الناس وصدرت عنه جمموعة من األقوال واألفعال
واإلمضاءات شكّلت مبجموعها ما ُع ِرف بعد ذلك بالسنّة ،ومل َّيد ِع أحد منهم ِق َدم السنّة
وخروجها من دائرة التاريخ اإلنساين كما فعلوا مع القرآن.
التارخيي مبعىن ّ
-2
املوقت :واملقّيد بالظرف التارخيي الذي حت ّقق فيه .وهذا املعىن
ّ
فالتارخيي هبذا املعىن؛ أي املرهتن أو التابع للظروف التارخيّية اليت
الثاين هو حمل الكالم.
ّ
حت ّقق فيها وصدر خالهلا .فعندما يقال سنّة النيب  Cتارخيّية يراد عادة أنّها مرهتنة
يب  Cأمر أو هني
بالظروف اليت ظهرت فيها صدورًا وبقا ًء ،وبالتايل إذا صدر عن الن ّ
أو تعليق على حادث أو تص ّرف ،فتنحصر صالحية هذا القول والتص ّرف بالظروف اليت
صدر فيها ،وال ميكن ملن يعيش يف بيئة أخرى غري بيئته  Cأن يبين على ذلك املوقف
أو يرى نفسه حمكومًا له .وبعبارة أخرى تكون سنّة النيب  Cمقّيدة بالظروف واألحوال
املحيطة هبا ،وال ينعقد هلا إطالق أحوايل وأزماين لتشمل ما بعد عصره وخاصة العصور
واقتصاديا .ولتوضيح ذلك
وثقافيا
اجتماعيا
الالحقة والبيئات اليت ختتلف عن تلك البيئة
ًّ
ًّ
ًّ
نعطي بعض األمثلة ملا قيل فيه إنّه تارخيي:
 دية قتل اخلطأ :ورد يف الفقه اإلسالمي ّأن دية قتل اخلطأ حتملها العاقلة وهماألقارب الذكور ،ففي رواية عن اإلمام علي  ،Fيف رجل قتل مسلمًا وا ّدعى عدم وجود
قرابة له يف البلد الذي ُقِتل فيه ،وا ّدعى أنّه من أهل املوصل ،فكتب اإلمام  Fإىل عامله
فإن فالن بن فالن ِ
وحْل َيُته كذا وكذا قتل رج ًال من املسلمني
على املوصل قائ ًال« :أما بعد ّ
وأن له هبا قرابة ....فافحص عن أمره وسل عن
خطأ وقد ذكر أنّه من أهل املوصل ّ
قرابته ...فامجعهم إليك مث انظر ،فإن كان هناك رجل يرثه له سهم يف الكتاب ...فألزمه
الدية وخذه هبا ثالث سنني .(((»...فقد قيل يف هذا احلكم؛ أي حت ّمل العاقلة دية قتل اخلطأ
الذي يستند إىل هذه الرواية وغريها من الروايات الدالة على هذا احلكمّ ،إن طابعه ينسجم
مع املجتمع القبلي القائم على التضامن بني أبناء القبيلة الواحدة .وأ ّما يف املجتمعات غري
القبلية ويف عصر التأمني واملسؤولية الفردية ،فال معىن ملثل هذا التشريع ،وبالتايل ال ميكن
ممن يع ّد
يب  Cأو عن غريه ّ
العمل هبذا التدبري التشريعي حىت لو كان صادرًا عن الن ّ
(((
حجة على اختالف املذاهب اإلسالمّية يف توسيعها لدائرة السنة وتضييقها هلا .
قوله ّ
((( الشيخ الصدوق ،من ال حيضره الفقيه ،حتقيق علي أكرب غفاري ،جامعة املدرسني ،قم1404 ،هـ ،ج،4
ص.140
((( انظر :الشيخ آذري قمي ،يف كلمة له يف مؤمتر علمي عقد يف مدينة قم ،نق ًال عن :حيدر حب اهلل،
نظرّية السنة يف الفكر اإلمامي :التكون والصريورة ،دار االنتشار العريب ،بريوت ،2006 ،ص.736
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 قضية الرق :يرى بعض الكّتاب ومنهم سيد قطب يف تفسريه «يف ظالل القرآن»،ّأن اإلسالم مل يش ّرع الرق ،وإنّما جاء وتعامل معه كأمر واقع ومن باب املجاراة للناس،
عامليا جتري املعاملة فيه على
ومن عباراته يف هذا املجال« :وذلك حني كان الرق نظامًا ًّ
املثل يف استرقاق األسرى بني املسلمني وأعدائهم ،ومل يكن لإلسالم بد من املعاملة باملثل،
حىت يتعارف العامل على نظام آخر غري االسترقاق»( .((1وممن تبنّى املوقف نفسه تقريبًا
حبجة
الشيخ حممد الغزايل الذي يقول يف سياق ٍ
نقاش مع من يدعو إىل إلغاء ح ّد السرقة؛ ّ
أنّه فلينسخ كما ن ِ
«...قصة الرقيق اليت نتح ّدى اإلنس
ُسخ غريه من التشريعات اإلسالمية:
ّ
ولكن اجلهل املركب جعل املدافع عن
واجلن أن يأتوا بنص يف القرآن يأمر باالسترقاقّ ...
ّ
ولكن األمر باالسترقاق موجود يف
قرآنيا نسخه املسلمونّ ...
الضالل يقولّ :إن فيه أمرًا ًّ
ألن اإلسالم جاء والرقيق موجود يف القانون الروماين والدنيا مليئة باإلماء
العهد القدميّ ...
واجلواري والعبيد ...واإلسالم جاء ومنع االختطاف وهو أساس االستعباد ...صحيح ّأن
اإلسالم استبقى نظام العبودية كما يس ّمى؛ من قبيل املعاملة باملثل؛ ألنّه يستحيل حترميه إال
مبعاهدة دولية ،ومن اجلنون أن أح ّرم الرق وأترك أوالدي ُيست َرقّون وُي َ
خطفون.((1(»...
ونكتفي هبذين املثالني اللذين حنسب أنّهما يضيئان على الفكرة إىل حد كبري ،وخنتم
بنص ذي داللة واضحة على املراد من نظرّية تارخيّية السنة لننتقل بعد ذلك إىل البحث
حول مفهوم السنة« :وتعين فهم األحاديث يف سياقها التارخيي ،مبا يوجب حصر مفهومها
الظاهري يف إطار زمكاين ،مما يعين حصوله إلغا ًء أو تعدي ًال يف الصورة املستنتجة ،ومن
ّ
مما يتصل باجلانب العملي.
مث حصول تغّير ما يف احلكم الشرعي على تقدير كون احلديث ّ
(((1
هذا هو بالضبط ما نعنيه بتارخيّية السنة. »...
مفهوم السنة:

وسن احلديد إسالته وحتديده« ،وباعتبار اإلسالة،
السنّة يف اللغة من مادة (س ن ن)ُّ ،
يب  Cطريقته اليت كان
قيل سننت املاء؛ أي أسلته .وسنّة الوجه :طريقته ،وسنّة الن ّ
(((1
يتح ّراها ،وسنّة اهلل تعاىل :قد تقال لطريقة حكمته وطريقة طاعته . »...ومن امللفت
استخدام كلميت« :سنة» و«شريعة» للداللة على املعنيني اللذين تدالن عليهما يف البيئة
االصطالحية اإلسالمية ،فهل هلذا األمر دالالته التارخيّية أيضًا؟
( ((1سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،3ص1669؛ ويكرر هذا املعىن أو ما يشبهه يف موارد أخرى عند تفسري
اآليات ذات الصلة بالرق وأحكام العبيد.
( ((1الشيخ حممد الغزايل ،يف تسجيل مرئي منشور على موقع :إخوان تيوبwww.ikhwantube.org/ :
 ،videoبعنوان :الرق يف اإلسالم للشيخ العالمة حممد الغزايل ،تاريخ زيارة املوقع.2010-6-16 :
( ((1حيدر حب اهلل ،نظرّية السنة يف الفكر اإلمامي الشيعي :التكون والصريورة ،مصدر سابق ،ص.713
( ((1الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،مادة (س ن ن).
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وأ ّما يف االصطالح ،فالسنّة بعد أن استق ّرت على معىن اصطالحي هي كما عند
معان منها الشريعة ،وهبذا املعىن وقع يف قوهلم األوىل باإلمامة
التهانوي ،مث ًال ...« :على ٍ
يب C
األعلم بالسنّة ،...ومنها ما هو أحد األدلّة األربعة الشرعّية ،وهو ما صدر عن الن ّ
ري من
من ٍ
سمى احلديث ،أو فع ٍل أو تقري ٍر ...ومنها ما ّ
يعم النفل وهو ما فعلُه خ ٌ
قول وُي َّ
تركه من غري افتراض وال وجوب ...ومنها الطريقة املسلوكة يف الدين ونعين بالطريقة
املسلوكة ما واظب عليه النيب  Cومل يتركه إال نادرًا ((1(»...وبالتأمل يف تعريف التهانوي
للسنّة جند أنّه استقصى أكثر املعاين اليت اسُتخ ِدمت فيها كلمة سنّة ،يف ألسنة الفقهاء ويف
الروايات .ولع ّل يف اإلشارة إىل بعض هذا التن ّوع االصطالحي فائدة.
فقد اسُتخ ِدمت كلمة «سنَّة» مبعىن النفل ويف مقابل الواجب يف العبارات اآلتية:
النفل :من النماذج اليت يستشف منها النفل يف مقابل الوجوب يف الفقه اإلمامي،
تعبري ابن بابويه القمي« :السنَّة يف أهل املصيبة أن ُيَّتخذ هلم ثالثة أيام طعامًا لتشغلهم
يف املصيبة»( ،((1وحيتمل أن يكون هذا مبعىن الطريقة املسلوكة .ومنه أيضًا :و«السنّة ّأن
القرب ُيرفَع أربعة أصابع مف ّرجة من األرض ،((1(»..وقد ورد تعبري يلمح إىل استخدام السنة
نص للشيخ الصدوق يقول فيه« :ولو ّأن رج ًال نذر أن يشرب مخرًا،
مبعىن املستحب يف ّ
أو يفسق ،أو يقطع رمحًا ،أو يترك فرضًا أو سنّة؛ لكان جيب عليه ألاَّ يشرب اخلمر وال
(((1
نص آخر للشيخ املفيد يظهر منه هذا املعىن
يفسق وال يترك الفرض والسنة ، »...ويف ّ
بشكل أوضح يقول« :باب صفة الوضوء والفرض منه والسنّة ،والفضيلُة فيه :وإذا أراد
املحدث الوضوء من بعض األشياء اليت توجبه من األحداث املق ّدم ذكرها فمن السنّة أن
(((1
نص آخر له يقول« :ووضوء املرأة كوضوء
جيعل اإلناء الذي فيه املاء عن ميينه ، »...ويف ّ
الرجل سواء ،إال ّأن السنّة أن تبتدئ املرأة يف غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها.((1(»...
متأخرة من تاريخ الفقه اإلمامي،
وقد بقي املصطلح ُيستخ َدم يف هذا املعىن حّتى عصور ِّ
تدل
ومن ذلك تعبريهم بـ«قاعدة التسامح يف أدلّة السنن» ،وما شابه من العبارات اليت ّ
على إرادة النفل أو االستحباب من كلمة سنّة ،كما يف عبارات عدد من الفقهاء املعاصرين،
«إن كثريًا
ومن ذلك العبارة اليت تتك ّرر يف كثري من الرسائل العملية للمراجع املعاصرينّ :
( ((1التهانوي ،مصدر سابق ،ص.980 - 979
( ((1علي بن بابويه القمي ،فقه الرضا ،ص.172
( ((1املصدر نفسه ،ص.175
( ((1الشيخ الصدوق ،اهلداية ،ص.280
( ((1الشيخ املفيد ،املقنعة ،ص.43
( ((1الشيخ املفيد ،املقنعة ،ص ،45وغريها من املوارد املشاهبة ،مثل« :ومن توضأ على ما شرحناه...
فقد أتى بالفرض والسنة( »..املصدر نفسه ،ص .)45ومن ذلك أيضًا قوله« :واقتصاره على التكبرية
اإلحرام جم ٍز له يف الفرض والسنة (املصدر نفسه ،ص.)111
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من املستحبات املذكورة يف أبواب هذه الرسالة يبتين استحباهبا على قاعدة التسامح يف أدلّة
السنن ،وملا مل تثبت عندنا فيتعني اإلتيان هبا برجاء املطلوبية.((2(»...
السنّة مبعىن الطريقة املسلوكة (املشروع) :إذا افترضنا ّأن املراد من مفهوم
فإن أوضح
النص املنقول عن التهانوي هو الطريقة املشروعةّ ،
الطريقة املسلوكة يف ّ
استخدامات كلمة سنة يف هذا املعىن عندما يستخدم الفقهاء تركيب «طالق السنّة» يف مقابل
خاصة .ومن املعاين
«طالق البدعة» ،وهذا املعىن متدوال بكثرة يف عبارات الفقهاء املتأخرين ّ
يدل على طريقة
اليت ميكن أن تندرج يف هذا السياق تعبري يف سياق الطالق أيضًا؛ ولكنّه ّ
خاصة يف الطالق والرجعة ،وهو تعبري مروي يف الفقه اإلمامي عن األئمة « :Dطالق
السنّة ،هو إنّه إذا أراد الرجل أن يطلِّق امرأته ،ترّبص هبا حّتى حتيض وتطهر ّ
مث يطلّقها
من قبل ع ّدهتا بشاهدين عدلني فإذا مضت هبا ثالثة قروء أو ثالثة أشهر فقد بانت منه
وهو خاطب من اخل َّ
ُطاب ،واألمر إليها إن شاءت تز ّوجته وإن شاءت فال»(.((2
االصطالحي الفقهي
السنّة مبعىن الدليل :وقد تط ّور مصطلح السنّة يف العرف
ّ
واألصويل إىل أن استق ّر على العبارة املعيارية اآلتية« :السنّة هي قول املعصوم وفعله
وتقريره» ،وهذا املعىن يتك ّرر عند ك ّل حماولة فقهّية أو أصولّية لتعريف السنّة ،سواء يف
ذلك الفقه اإلمامي الذي يستعمل فيه أحيانًا مصطلح حديث وسنّة مبعىن واحد( ،((2أم يف
ين على اختالف مذاهبه ومشاربه( .((2وعلى ّأي حال هل خيتلف حال السنّة بني أن
الفقه الس ّ
تكون تقريرًا أو فع ًال وبني أن تكون قو ًال؟ يبدو يل وبشكل أ ّويل على األق ّل وجود فرق بني
يدل على اجلواز
أشكال السنّة الثالثة ،وذلك التفاق الفقهاء على ّأن الفعل ال إطالق له ،وإنّما ّ
ورمبا يستفاد منه غري اجلواز مع توفر بعض القرائن الدالة ،ولكن بشرط تشابه الظروف
اليت صدر فيها مع الظروف اليت يراد إثبات حكمها ،استنادًا إىل هذا الفعل ،وسيأيت مزيد
معاجلة هلذه النقطة بالتحديد.
( ((2السيد أبو القاسم اخلوئي ،منهاج الصاحلني ،ط  ،28مدينة العلم ،قم1410 ،هـ ،ج ،1ص.12
( ((2الشيخ الصدوق ،اهلداية ،ص.271
( ((2الشيخ البهائي ،اجلبل املتني ،ص4؛ الشيخ البهائي ،مشرق الشمسني ،ص269؛ النراقي ،عوائد األيام،
ص165؛ حممد علي األنصاري ،املوسوعة الفقهية املختصرة ،ج ،3ص508؛ ضياء الدين العراقي ،هناية
األفكار ،ج ،1ص19؛ السيد حمسن احلكيم ،حقائق األصول ،ج ،1ص12؛ السيد حممد باقر الصدر،
دروس يف علم األصول ،ج62 ،1؛ السيد اخلوئي ،أجود التقريرات ،ج ،2ص123؛ السيد حممد الروحاين،
منتقى األصول ،ج ،4ص...317
( ((2أبو حامد الغزايل ،املنخول من تعليقات األصول ،ط ،3دار الفكر ،دمشق ،ص127؛ اآلمدي ،اإلحكام
يف أصول األحكام ،ط ،2املكتب اإلسالمي ،دمشق ،1402 ،ج ،3ص107؛ وغريمها كثري ولو بعبارات
خمتلفة.
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ّ
جتليات تارخي ّية السنة يف التراث الفقهي األصويل

بأن فكرة التارخيّية ولو حبدو ٍد سوف حناول
ال ب ّد من االعتراف بادئ ذي بدء ّ
اكتشافها فيما يأيت ،ليست جديدة بالكامل على ساحة الفكر اإلسالمي عمومًا واألصويل
والفقهي منه على وجه التحديد ،وسوف حناول استعراض جتلّيات هذا األمر يف التراث
الفقهي اإلسالمي فيما يأيت من هذه املقالة:
منطلقات عامة:

 -1النسخ :النسخ من الظواهر املعروفة بني الشرائع كما يف داخل الشريعة الواحدة،
وقد جتادل املسلمون واليهود يف إمكانه ،ووقع جدال آخر بني املسلمني أنفسهم يف وقوعه
بعد االتفاق على إمكانه ،وبالغ بعضهم باإلشارة إىل عشرات األحكام املنسوخة يف الشريعة
اإلسالمّية .وناقش آخرون يف أكثر املوارد اليت ُصنِّفت يف باب الناسخ واملنسوخ .يقول السيد
اخلوئي ،يف حبثه حول النسخ يف كتاب البيان« :يف كتب التفسري وغريها آيات كثرية ُّادعي
نسخها .وقد مجعها أبو بكر النحاس يف كتابه «الناسخ واملنسوخ» فبلغت  138آية .وقد
عقدنا هذا البحث لنستعرض مجلة من تلك اآليات امل ّدعى نسخها ولنتبّين فيها أنّه ليست
يف واقع االمر -واحدة منها منسوخة ،فض ًال عن مجيعها .وقد اقتصرنا على  36آيةمنها ،وهي اليت استدعت املناقشة والتوضيح جلالء احلق فيها ،وأما سائر اآليات فاملسألة
فيها أوضح من أن ُي ّ
ستدل على عدم وجود نسخ فيها»( .((2وينتهي بعد البحث يف املسألة
احلق فيها ،إىل ّأن النسخ ممكن ولكنه مل يقع يف القرآن ،أو على األقل
ومتحيص ما يراه ّ
(((2
ال يوجد له مثال ميكن اجلزم به  .وانطالقًا من إمكان النسخ ،وبناء على فرضية وقوعه،
ربر النسخ املعقول والوحيد
ميكن ع ّده شك ًال من أشكال تارخيّية التشريع؛ وذلك ّ
ألن م ّ
حبسب الظاهر ،هو تب ّدل الظروف التارخيّية املحيطة بالتشريع األول ما يدعو إىل استبداله
بتشريع جديد ،ولوال تب ّدل الظروف واألوضاع ملا أمكن النسخ للزوم نسبة اجلهل إىل اهلل
يب  Cوهو ال ينسجم مع مبدأ العصمة اليت
علوا كبريًا -أو إىل الن ّ
تعاىل عن ذلك ًّبأن النسخ حىت يف ميدان السنة
يؤمن هبا اإلمامية على األقل .ولكن ال ب ّد من االعتراف ّ
(((2
ليس بتلك الدرجة من الوضوح
لغموض يعتري األمثلة اليت تذكر عادة يف هلذه احلالة .
ٍ
( ((2السيد أبو القاسم اخلوئي ،البيان يف تفسري القرآن ،ط ،4دار الزهراء ،بريوت ،1975 ،ص.277
( ((2املصدر نفسه ،ص.279
( ((2رغم اعتراف عدد من الباحثني يف هذا املجال بإمكان نسخ السنة بالكتاب ،وإمكان نسخ السنة املتواترة
مبثلها ،إال أنه يوجد تشكيك يف بعض األمثلة اليت تذكر لذلك ،ومن األمثلة اليت يشار إليها يف سياق
البحث عن هذه احلالة التشريعية :أحاديث بريدة وهي جمموعة من الروايات تتضمن إذنًا من النيب
 Cبعد هني سابق ،وهي« :كنت هنيتكم عن األشربة يف ظروف األدم فاشربوا يف كل وعاء»( ،صحيح
مسلم ،ج ،6ص .)98و«كنت هنيتكم عن حلوم األضاحي فوق ثالثة أيام ،فكلوا وادخروا» (سنن ابن
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التدرج :التد ّرج يف تبليغ األحكام أيضًا هو ٍّ
جتل وشكل من أشكال تارخيّية السنة،
-2
ّ
وذلك ّأن السنّة النبوّية الشريفة سواء كانت فع ًال أم قو ًال أم تقريرًا ،إنّما هي فعل حتقق
يف التاريخ وهي إما تعليق على فعل من شخص وإقرار له على فعله ،وإما جواب عن سؤال
يب  Cللدعوة إىل
طرحه أحد أصحاب النيب  Cعليه فأجاب عنه ،أو مبادرة من الن ّ
سيئ يريد تغيريه .وح ّبذا لو أمكن فتح باب البحث يف أسباب صدور
شيء وتغيري واقع ِّ
السنّة كما ُفِتح باب البحث يف أسباب الزنول ،ومهما يكن من أمر فاألحكام الصادرة
يب  Cوغريه من املعصومني مل تصدر دفعة واحدة .إال ّأن هذا الشكل من
عن الن ّ
أشكال التارخيّية قد يبدو بعيدًا ع ّما حنن بصدده ،فالكالم هو يف بقاء ما ثبت من السنّة
وخلوده ،ال يف أصل ارتباط بيان السنّة بالظروف التارخيّية؛ ولكنّه على أي حال شكل من
أشكال التارخيّية وإن مل يكن حم ّل نقاش .والسيد اخلوئي واحد من الفقهاء الذين يتبنَّون
«...إن ديدن األئمة  Dجرى
نظرّية التد ّرج يف بيان األحكام وخاصة عند األئمة :D
ّ
على التد ّرج يف بيان األحكام وما اعُتبِر فيها من القيود والشروط ومل يبّينوها بقيودها
وخصوصّياهتا يف جملس واحد مراعاة للتقية وحمافظة على أنفسهم وتابعيهم من القتل أو
غريه من األذى أو لغري ذلك من املصاحل.((2(»...
منطلقات أصولية فقهية:

أشرت فيما سبق إىل املنطلقات العامة لتارخيّية السنة ،وحت ّدثت عن منطلقني مها
النسخ والتد ّرج يف بيان األحكام ،وحتت هذا العنوان سوف أحاول احلديث عن التجلّيات
األصولّية والفقهّية لنظرّية تارخيّية السنّة.
 -1تقييد الس ّنة بإطار صدورها:

يب  Cأو األئمة D
ّإن كثريًا من الروايات اليت حتكي عن بعض مصاديق سنّة الن ّ
تقّيد بظروف صدورها خالل معاجلتها الفقهّية وحماولة الفقهاء اكتشاف احلكم الشرعي من
ستخ َدم عادة يف هذا السياق هو «قضية يف واقعة» .وجلالء حقيقة
خالهلا .والتعبري الذي ُي ْ
احلال سوف أستعرض بعض النماذج اليت حيكم فيها بعض الفقهاء على رواية بأنّها خاصة
بالواقعة اليت صدرت فيها.
ماجة ،ج .)1055 ،2و«كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزورها ،فإهنا تزهد يف الدنيا وتذكر اآلخرة»
(سنن ابن ماجة ،ج ،1ص .)501لالطالع على النقاش يف صحة هذه األمثلة :انظر :علي أكرب غفاري،
دراسات يف علم الدراية( ،حتقيق وختليص) ،ط ،1جامعة اإلمام الصادق ،طهران ،1369 ،ص.262
( ((2السيد اخلوئي ،االجتهاد والتقليد ،ط ،3دار اهلادي ،قم1410 ،هـ ،.ص161؛ ويف الفقه السين يرى سيد
سابق أن اخلمر حرمت على حنو التدرج .انظر :سيد سابق ،فقه السنة ،دار الكتاب العريب ،بريوت،
ج ،2ص .368ويناقش بعض الفقهاء يف صحة هذا التحليل لتحرمي اخلمر.
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 ينقل املحقق احللي رواية عن حممد بن قيس عن اإلمام الباقر « :Fيف وليدةوتنصرت
وتزوجت
نصرانية ،أسلمت عند رجل وولدت منه غالمًا ومات ،فُأعِتقت َّ
ًّ
نصرانيا ّ
وولدت .فقال  :Fولدها البنها من سيدها ،وحتبس حىت تضع .فإذا وضعت فاقتلها(،((2
ويف النهاية يفعل هبا ما يفعل باملرتدة» ويعلق املحقق على هذه الرواية بأنّها «شاذة»(.((2
وأما صاحب اجلواهر فيعلّق عليها بأنّها قضية يف واقعة رأى أمري املؤمنني  Fاملصلحة
يف قتلها ولو من حيث زناها بنصراين وغريه»(.((3
 ويف املختصر النافع يقول« :إذا تداعيا ُخ ًّصا ق ُِضي ملن إليه القمط (احلبل الذي يشد
عليا  Fقضى بذلك
به اخلص) ...وعن منصور بن حازم عن أيب عبد اهلل ّ Fأن ًّ
وهي قضية يف واقعة»(.((3
 يطرح الفقهاء يف كتاب اجلهاد ،مسألة جواز عقد الذمة والتأمني بني آحاد املسلمنيوبني املحاربني ،فيمّيز عدد منهم بني إعطاء الذمة آلحاد املحاربني وبني إعطائها ألهل إقليم
أو مجاعة منهم .ويستند املجوزون إىل فعل أمري املؤمنني  Fحيث أجاز ذمام الواحد
بأن فعل اإلمام وإجازته ذلك
حلصن من احلصون .وأ ّما املانعون من ذلك فيعلِّق كثري منهم ّ
(((3
هو «قضية يف واقعة» فال جيوز التعدي عنها إىل غريها من احلاالت .
 ومن هذه املوارد أيضًا ما ينقل عن اإلمام علي  Fيف قضّية ستة غلمان يفالفرات فغرق واحد فشهد اثنان على ثالثة وبالعكسّ ،أن الدية أمخاس بنسبة الشهادة(.((3
( ((2النص املنقول أعاله منقول عن كتاب الشرائع ،وأما النص كما هو يف الوسائل فهو اآليت« :قضى
أمري املؤمنني  Fيف وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ،مث إن سيدها مات (وأوصى هبا)
ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث،
نصرانيا
عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت
ًّ
ًّ
نصرانيا،
فقضى فيها أن يعرض عليها اإلسالم ،فعرض عليها اإلسالم فأبت ،فقال :ما ولدت من ولد
ًّ
فهم عبيد ألخيهم الذي ولدت لسيدها األول ،وأنا أحبسها حىت تضع ولدها ،فإذا ولدت قتلتها» (احلر
العاملي ،وسائل الشيعة ،ج ،28ص).331
( ((2املحقق احللي ،شرائع اإلسالم ،حتقيق صادق الشريازي ،ط ،2االستقالل ،طهران1409 ،هـ ،ج،3
ص.689
( ((3الشيخ حممد حسن النجفي ،جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم ،ج ،34ص.384
( ((3املحقق احللي ،املختصر النافع ،مؤسسة البعثة ،طهران1410 ،هـ ،ص .277وانظر أيضًا يف القضية
نفسها :الفاضل اآليب ،كشف الرموز يف شرح املختصر النافع ،ط ،1جامعة املدرسني ،قم1408 ،هـ ،ج،2
ص508؛ وابن فهد احللي ،املهذب البارع ،جامعة املدرسني ،قم1411 ،هـ ،ج ،4ص ،487ويقول ابن فهد
احللي ،يف تعليقه على مورد آخر« :واحلق أن هذه قضية يف واقعة ،وقضايا الوقائع ال جيب تعديها إىل
نظائرها» (املصدر نفسه ،ج ،5ص.)202
( ((3انظر مث ًال :املحقق احللي ،شرائع اإلسالم ،ج ،1ص238؛ والشهيد الثاين ،مسالك األفهام يف شرح
شرائع اإلسالم ،ج.29 ،3
( ((3انظر :الشهيد األول ،اللمعة الدمشقية ،حتقيق علي الكوراين ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1411 ،هـ،.
ص.259
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 وينقل ابن فهد احللي رواية عن مبارزة جرت بني النيب  Cوبني أحد املشركني،يب  Cاملصارعة فسأله ماذا جيعل له إن صرعه ،فصرعه
حيث عرض املشرك على الن ّ
رسول اهلل  ،Cمث طلب منه العود وهكذا إىل املرة الثالثة ،وأخريًا سأله املشرك أن
يعرض عليه اإلسالم ففعل رسول اهلل  ،Cفأسلم الرجل فأعاد النيب  Cعليه غنمه.
ألن الرواية قضية يف
وير ّد ابن فهد االستدالل بالرواية على جواز الرهان على املصارعةّ ،
واقعة(.((3
ولكن بعض الفقهاء وخاصة ذوي االجتاه األخباري يرفضون ربط بعض هذه
هذا ّ
الروايات بظروفها ويع ّممون حكمها إىل غريها من احلاالت ،ففي رواية عن الصادق F
عن أمري املؤمنني « :Fدخل رسول اهلل  Cعلى رجل من ولد عبد املطلب وهو يف
وجهوه إىل القبلة ،فإنّكم إذا فعلتم
الس ْوق (نزع الروح) وقد ِّ
وجه إىل غري القبلة ،فقال ّ
َّ
ذلك أقبلت عليه املالئكة ،»...وهذه الرواية ر ّدها العالمة يف املعترب بأنّها قضّية يف واقعة
فال ّ
تدل على العموم( .((3ويعلِّق صاحب احلدائق على هذا املوقف من العالمة بقوله« :وأنت
خبري مبا فيه من الوهن والقصور؛ إذ لو قام مثل هذا الكالم النس ّد به باب االستدالل يف
مجيع األحكام ،إذ ال حكم وارد يف خرب من األخبار إال ومورده قضية خمصوصة ،فلو
قصر احلكم على مورده النس ّد باب االستدالل فإنّه إذا سأل سائل اإلمام إنّي صلّيت ويف
ثويب جناسة نسيتها ،فقال :أعد صالتك ،فلقائل أن يقول يف هذا اخلرب كما ذكره هنا (أي
إنّه قضية يف واقعة) ،مع أنّه ال خالف بني األصحاب يف االستدالل على جزئّيات األحكام
والنجاسات مما هو نظري هذه الواقعة»( .((3هذا ولكنّه يف مورد آخر له صلة حبالة قضاء
احلكم على أحد اخلربين بأنّه «قضية
يعاجل بعض األخبار املتعارضة ويقترح حلل التعارض َ
يف واقعة»( ،((3ويكشف هذا املوقف عن قبوله لفكرة تقييد بعض السنة بظروف صدورها،
فهل هو هتافت من الشيخ البحراين وقبول تارة لعني ما أنكره أخرى؟ يبدو يل ّأن الدفاع
عن الشيخ البحراين ممكن ومتاح ،بوجود فرق بني احلالتني فهذه احلالة األخرية هي حالة
قضاء ،ويف القضاء ميكن تقييد احلكم القضائي بالواقعة اليت صدر فيها ،وأما حالة التوجيه
إىل القبلة فليست قضاء بل هي أمر نبوي وإن كان صادرًا يف حالة خاصة .وسوف أحاول
الحقًا تقومي هذه احلالة من تارخيّية السنة بني الفقهاء بعد احلديث عن تارخيّية السنة
الفعلّية.
( ((3ابن فهد احللي ،مصدر سابق ،ج ،3ص.83
( ((3املحقق احللي ،املعترب يف شرح املختصر ،مؤسسة سيد الشهداء ،قم1364 ،هـ .ش ،ج ،1ص.258
( ((3الشيخ يوسف البحراين ،احلدائق الناضرة ،مجاعة املدرسني ،قم ،ج ،3ص355؛ واملوقف نفسه يكرره
السيد الكلبايكاين ،يف :كتاب الطهارة من تقريرات درسه ،ج ،1ص.158
( ((3الشيخ يوسف البحراين ،احلدائق الناضرة ،ج ،25ص.33
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 -2تارخي ّية السنة الفعلية:

يبدو من النقاشات اليت تدور بني الفقهاء حول حجّية فعل املعصوم وحدود داللته
قيد بالظروف اليت صدرت فيها ،أي حتصر داللة
ّ
ّأن كثريًا من األفعال اليت
يستدل هباُ ،ت َّ
الفعل يف حدود البيئة اليت صدر فيها ،فإذا خفي شيء من الظروف مل يعد باإلمكان توسيع
داللة هذا الفعل واالستناد إىل عمومه أو إطالقه للحاالت املشاهبة .وتوضيح ذلك أنّه إذا
شاهدنا اإلمام  Fيصلّي صالة الظهر ركعتني بدل األربع أو وردت بذلك رواية ومل نعرف
هل كان مسافرًا أم حاضرًا ،أو هل كان مريضًا أم معاىف ،أو هل كان يف حالة حرب أم
يف حالة سلم ،إىل غري ذلك من اخلصوصّيات اليت ميكن أن تكون ِّ
مؤثرة يف صالته هبذه
الطريقة ،ال نستطيع االستفادة من هذا الفعل واحلكم جبواز قصر صالة الظهر دائمًا ،كما
يف املثال .وهذا األمر أي حصر داللة الفعل حبدود الظروف املشاهبة ،هو من األمور املّتفق
عليها يف علم األصول ،وإليك بعض النصوص يف هذا املجال .يقول الشهيد السيد حممد
تعليميا فيكتسب
باقر الصدر« :أما الفعل فتارة يقترن مبقال أو بظهور حال يقتضي كونه
ًّ
مدلوله من ذلك ،وأخرى يتج ّرد عن قرينة من هذا القبيل ،وحينئذ فإن مل يكن من املحتمل
دل صدور الفعل منه على عدم حرمته حبكم
اختصاص املعصوم حبكم يف ذلك املورد ّ
يدل مبجرده على استحباب الفعل
يدل الترك على عدم الوجوب لذلك ،وال ّ
عصمته ،كما ّ
فإن عدم حرمتها مساوق ملشروعّيتها ورجحاهنا -أو أحرزناورجحانه إال إذا كان عبادة ّ
شرعيا فيثبت الرجحان،
يف مورد عدم وجود ّأي حافز غري شرعي ،فيتعّين كون احلافز
ًّ
ويساعد على هذا اإلحراز تكرا ُر صدور العمل من املعصوم ،أو مواظبته عليه مع كونه من
األعمال اليت ال يقتضي الطبع تكرارها واملواظبة عليها»(.((3
يدل
ويتابع الصدر حبثه من خالل طرح أسئلة ع ّدة حول داللة الفعل ،من قبيل :هل ّ
الفعل على عدم كونه مرجوحًا ،وخاصة مع التكرار؟ ويعلّق اإلجابة على املوقف الكالمي من
فعل املعصوم .وينتهي أخريًا إىل السؤال األساس وهو :هل ميكن استفادة احلكم الشرعي
«إن هذه الدالالت
للمكلَّف يف ك ّل عصر من فعل املعصوم؟ وجييب عن السؤال بقولهّ :
إنّما تتح ّقق يف إثبات حكم للمكلَّف عند افتراض وحدة الظروف املحتمل دخلها يف احلكم
فإن الفعل ملّا كان دالاًّ صامتًا وليس له إطالق ،فال يعّين ما هي الظروف اليت هلا
الشرعيَّ ،
دخل يف إثبات ذلك احلكم للمعصوم ،فما مل حنرز وحدة الظروف املحتمل دخلها ال ميكن
أن نثبت احلكم»(.((3
وتولّد هذه اإلجابة سؤا ًال آخر ،وهو ّأن صدور الفعل عن املعصوم وعصمته اليت
( ((3السيد حممد باقر الصدر ،دروس يف علم األصول ،ط ،2دار الكتاب اللبناين ،بريوت1406 ،هـ ،ج،1
ص.232
( ((3املصدر نفسه ،ص.233 - 232
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أهم خصائصه ،ينبغي أن متنع من االستفادة من فعل املعصوم بالكامل ،وبالتايل
هي من ّ
يؤ ّدي ذلك إىل س ّد باب استنباط األحكام الشرعّية من السنّة الفعلّية! وهذه إشكالّية ال ب ّد
ين للمعصوم بأنّه «أسوة
من حلّها ،واحل ّل من وجهة نظر الصدر يستفاد من الوصف القرآ ّ
فإن األصل يف أفعاله أن تصدر عنه من هذه اجلهة ،إال ما ثبت بدلي ٍل
حسنة» .ومن هناّ ،
(((4
خاص أنّه من األحكام اخلاصة به  .وعلى ّأي حال يبدو ّأن هذا املوقف من داللة فعل
ّ
(((4
املعصوم ،هو موقف يتبنّاه أكثر األصوليني ،وإن كان هو أكثرهم دقّة يف التعبري عنه .
املنطلق الروائي لتارخي ّية بعض الس ّنة:

وال تقتصر منطلقات قصر السنّة على ظروف خاصة ،على ما تق ّدم وحده بل تّتسع
لتنضم السنّة نفسها إليها ،ففي الروايات الواردة عن املعصومني  ،Fما
هذه املنطلقات
ّ
يشري إىل تقييد بعض السنّة بظروف صدورها وهي روايات ع ّدة أكتفي باإلشارة إىل بعض
النماذج منها:
 النهي عن مغادرة بلد الوباء :ورد يف صحيحة احلليب عن أيب عبد اهلل :F«قال :سألت عن الوباء يكون يف ناحية املصر فيتح ّول الرجل إىل ناحية أُخرى ،أو يكون
يف مصر فيخرج منه إىل غريه .فقال« :ال بأس إنّما هنى رسول اللهّ  Cعن ذلك ملكان
ربيئة كانت حبيال العد ّو ،فوقع فيهم الوباء فهربوا منه ،فقال رسول الل :Cالفا ّر منه
كالفا ّر من الزحف كراهية أن ُيخلُوا مراكزهم»( .((4ومن الواضح ّأن هذه الرواية تشري إىل
النبوي بالظروف التارخيّية اليت
فلسفة النهي عن مغادرة البلد املوبوء ،وبالتايل تقّيد النهي
ّ
صدر فيها.
 حبس حلوم األضاحي :صحيحة حممد بن مسلم عن أيب جعفر « :Fقال:يب  Cهنى أن ُتح َبس حلوم األضاحي يف مىن فوق ثالثة أيام من أجل احلاجة،
كان الن ّ
(((4
فأ ّما اليوم فال بأس»  .وهذه الرواية أيضًا تبّين فلسفة النهي النبوي عن حبس حلوم
( ((4املصدر نفسه.
( ((4انظر :السيد اخلوئي ،مصباح الفقاهة ،ط ،3وجداين ،قم1371 ،هـ.ش ،.ج ،1ص« ،335إن فعل املعصوم
وإن كان حجة كسائر األمارات املعتربة ،إال أنه جممل ال يدل على الوجوب»؛ السيد الكلبايكاين،
تقريرات احلج ،خمطوط ،نق ًال عن برنامج املعجم الفقهي« ،فإن الفعل من حيث هو ال داللة له إال
على اجلواز ،وأما وجه اجلواز وأنه هل كان مضطرًا على ذلك أو ال فال يدل الفعل على ذلك»...؛
حممد علي األنصاري ،املوسوعة الفقهية امليسرة ،جممع الفكر اإلسالمي ،قم1415 ،هـ ،ج« ،436 ،1إذا
فعل املعصوم شيئًا فإن داللته على اجلواز باملعىن األعم املقابل للحرمة واضحة؛ ألنه ال يفعل احلرام،
وأما داللته على خصوص كونه واجبًا أو  ...فغري واضحة».
( ((4احلر العاملي ،وسائل الشيعة ،مؤسسة آل البيت إلحياء التراث ،قم ،ج ،2ص.430 - 429
( ((4املصدر نفسه ،ج ،14ص.170
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ربر ذلك حباجة الناس إليها ،وأ ّما مع ارتفاع احلاجة ،فقد تب ّدل احلكم وأُلغي
األضاحي وت ّ
النهي السابق.
 النهي عن أكل حلوم احلمري :عن حممد بن مسلم وزرارة ،أنّهما سأال اإلمامالباقر  Fعن أكل حلوم احلمر األهلّية؟ فقال« :هنى رسول اهلل  Cعن أكلها يوم
خيرب؛ وإنّما هنى عن أكلها يف ذلك الوقت؛ ألنّها كانت محولة الناس ،وإنّما احلرام ما ح ّرم
يدل على املعىن
مما ّ
اهلل يف القرآن»( .((4وهذه أيضًا كسابقتيها ،وتوجد غري هذه الروايات ّ
ٍ
خاصة
يب  ،Cصدرت يف
نفسه ،وهو ّأن بعض األوامر أو النواهي املنقولة عن الن ّ
ظروف ّ
عمم داللتها إىل غريه
وال ب ّد من فهمها يف إطار الظرف
التارخيي الذي صدرت فيه ،وال ُت َّ
ّ
من الظروف اليت قد ختتلف يف مقتضياهتا.
دواعي ال تارخي ّية الس ّنة ومربِّراهتا

ربر الفقهاء اعتمادهم على
يف مقابل ما تق ّدم من ِّ
املربرات إلثبات تارخيّية السنّة ،ي ّ
تدل عليه إىل غري العصر والظرف التارخيي الذي صدرت فيه،
السنّة وتعميم دالل ِة ما ّ
ربرات ع ّدة ،منها:
مب ّ
 -1خلود الشريعة وختم
النبوة :من البديهّيات األ ّولية اليت ينطلق منها الفقه
ّ
وأن النب ّوة
اإلسالمي عرب تارخيه واملعاصر منه كذلك ،فكرة خلود الشريعة اإلسالمّية ّ
ُخِتمت برسول اهلل  .Cوترتكز هذه الفكرة على أدلّة كالمّية ال أجد ضرورة للخوض
وتعبر عنها القاعدة املشهورة« :حالل حممد حالل أبدًا إىل يوم القيامة،
فيها بالتفصيلِّ ،
ومما يؤ ّدي املعىن نفسه ،الرواية النبوّية
وحرامه حرام أبدًا إىل يوم القيامةّ .((4(»...
املشهورة« :حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة»( .((4ويترّتب على فكرة خلود الشريعة
ّأن باب النسخ قد أُق ِفل بانقطاع حبل الوحي من األرض ،واحلكم بتارخيّية السنّة ما هي إال
نس ٌخ ُس ّمي باسم معاصر .وكما ّأن نسخ القرآن ممنو ٌع بعد رسول اهلل  ،Cكذلك نسخ
السنّة فك ّل منهما وحي { َو َما َي ِ
وحى﴾(.((4
نط ُق َع ِن ا ْل َه َوى * إ ِْن ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي ُي َ
 -2انسداد باب االستفادة من السنّة :يرى بعض الفقهاء ّأن فتح باب احتمال تقييد
نصا عن الشيخ
القضّية بواقعها يس ّد باب استنباط األحكام من السنّة ،وقد نقلنا قبل قليل ًّ
بأن رسول
يوسف البحراين يشري إىل هذا املعىن بشكل دقيق ،وبعبارة أخرى إذا كنّا نؤمن ّ
اهلل  Cقد بّين خالل حياته جمموعة من األحكام وكان لك ّل منها مناسبة بشكل أو بآخر،
( ((4املصدر نفسه ،ج ،24ص.117
( ((4أصول الكايف ،ج ،1ص ،58باب البدع واملقائيس ،حديث .19
( ((4ابن أيب مجهور اإلحسائي ،عوايل الآليل ،ط ،1مطبعة سيد الشهداء ،قم1403 ،هـ ،ج ،1ص.456
( ((4سورة النجم :اآليتان .4 - 3
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ومدبرًا
ّ
فإن ك ّل كالم يصدر عن إنسان يعيش يف بيئة اجتماعّية يرى نفسه مسؤو ًال عنها ِّ
ومديرًا لشؤوهنا ،ال ب ّد أن يكون ما يصدر عنه من مواقف وأوامر ونوا ٍه وتوجيهات مرتبطًا
بتلك البيئة إ ّما إلصالح فاسد من أمورها ،وإما لتأسيس واقع غري موجود وهكذا .فإذا
أردنا ربط ك ّل قضّية من القضايا بالبيئة والظروف اليت صدرت فيها ،مل يعد من جمال
لالستفادة من السنّة ،وال يبقى إال القرآن ،والقرآن أ ّو ًال ليس فيه تفصيل ك ّل األحكام وال
ِّ
يب C
والتأسي بالن ّ
يغطي مجيع الوقائع ،مع العلم أنّه هو نفسه ،يدعو إىل العمل بالسنّة ّ
ومن املعلوم ّأن الفقهاء عندما يستدلّون على حجّية السنّة ،إنّما يستدلّون بالقرآن ،وال تكفي
السنّة إلثبات حجّية نفسها للزوم الدور.
 -3اإلطالق والعموم األزماين واألحوايل :من املباحث اليت يتع ّرض هلا األصولّيون
مبحث املطلق واملقّيد ،وهو حبث طويل الذيل كثري التفاصيل كما يعلم ّ
املطلعون على هذا
العلم والذين خربوا تدقيق الفقهاء واألصوليني يف مثل هذه املباحث .واملقصود باإلطالق
هو إرسال الكالم دون تقييده بفر ٍد أو حال ٍة أو صف ٍة ،فيقول الفقهاء ّإن املتكلّم احلكيم لو
يدل عليه ،مث ًال لو كان املطلوب
خاصا لكان عليه بيان ذلك بذكر القيد الذي ّ
كان يريد فردًا ًّ
من املكلف قراءة سورة خاصة من القرآن يف الصالة أو يف غريها من احلاالت ،ملا ص ّح من
يب أن يأمرا بقراءة القرآن دون ذكر تلك السورة املرادة .ويع ّبرون
اهلل احلكيم وال من الن ّ
عن هذه القاعدة بقوهلم« :املتكلم احلكيم يقول ما يريد ،ويسكت ع ّما ال يريد» .ومبدأ
اإلطالق كما ينطبق على أفراد املكلّفني أو متعلّقات التكليف يف عصر ،كذلك ينطبق على
بزمان دون آخر،
خاصا
ٍ
العصور الالحقة ،فيقال :لو كان احلكم الذي أعلنه رسول اهلل ًّ
وببيئة تارخيّية دون أخرى؛ لكان عليه أن يبّين ذلك يف كالمه وال يوهم الناس خلود احلكم
يب
وهو ليس خالدًا؛ ويضاف هذا إىل وجود عدد من النصوص النبوية تشري إىل التفات الن ّ
 Cبل واملسلمني أيضًا ،إىل العصور الالحقة( ،((4وال ُيستفاد من النصوص أنّه كان يعتين
بأهل عصره ويغفل ما بعده من العصور وأهلها .وما قيل عن اإلطالق يقال عن العموم
حرفًا حبرف .ويرى الفقهاء يف بعض حاالت التعارض األ ّويلّ ،أن ظهور اللفظ يف العموم
رجح على النسخ ،ومثال ذلك إذا ورد خاص مثل« :ال تكرم العلماء
األزماين ق ّوي إىل درجة ُي َّ
متأخر معارض له ،كقوله« :أكرم العلماء» .ففي مثل هذه
الفاسقني» ،مث ورد بعده عام ّ
احلالة يدور األمر بني اعتبار اخلاص منسوخًا الغيًا وبني ختصيص العام به ،فيقول عدد
من العلماءّ :إن ختصيص العام أوىل من ع ّد اخلاص منسوخًا لقوة داللته على االستمرار
والدوام(.((4
( ((4فقد ورد يف الرواية عن رسول اهلل  Cأنه سئل :أحجنا لعامنا هذا أم لألبد؟ فقال :بل لألبد .ويف
بعضها الروايات« :لألبد إىل يوم القيامة».
( ((4الشيخ علي املشكيين ،اصطالحات األصول ،ط ،5اهلادي ،قم1413 ،هـ ،ص.242
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املقررة يف الفقه اإلسالمي إىل جانب قاعدة تقييد
 -4املورد ال
ّ
خيصص الوارد :من القواعد َّ
بعض السنن بالواقعة اليت صدرت فيها ،ويستند كثري من الفقهاء إىل هذه القاعدة يف ك ّل مرة
يريدون توسعة القضّية واالستفادة منها يف غري املورد الذي قيلت فيه( .((5وليست هذه القاعدة
منفصلة ع ّما تق ّدم ،بل هي مرتبطة هبا وذلك ّأن عدم ختصيص الوارد باملورد ،ال يعين األخذ
بالوارد كيفما كان ،بل األخذ به حيث يساعد النص على ذلك تبعًا ملا فيه من عموم أو إطالق(.((5
مما تق ّدم ّأن استناد الفقهاء إىل رواية
 -5االستناد إىل الظهور العريف :يّتضح ّ
والفتوى على أساسها ال يكون إال بعد االقتناع التا ّم ،بظهورها العريف يف الدوام واالستمرار
ومن أه ّم ما يكشف عن هذا ما تق ّدم من حكمهم على بعض الروايات بأنّها قضّية يف واقعة،
ألن هلا
وهذا يعين أنّهم ملتفتون إىل تارخيّية بعض السنن ،وما فتواهم مبقتضى رواية إال ّ
داللة عرفّية على الدوام واالستمرار ،وهذا هو ديدن أهل اللغة يف تفسري الكالم ،فهم عندما
وأن مضموهنا هو حبسب رأيه حكم ثابت هلا إىل
يريدون تفسري رأي شخص يف مسألة ّ
النص املراد تفسريه.
األبد أم موقّت بوقت ،فإنّما يفعلون ذلك تبعًا ملا ّ
يدل عليه كالمه يف ّ
للتمسك بعموم السنّة بلحاظ الزمان،
هذه هي ّ
أهم امل ّ
ربرات اليت يستند إليها الفقهاء ّ
وال ّ
شك يف إمكان وجود غريها من الدالئل الدالّة على هذه احلقيقة اليت إن أمهلها
األصوليون ومل يبحثوها فذلك لوضوحها وإحساسهم بعدم احلاجة إليها .ونتيجة ما تق ّدم
ربرات لتارخيّية السنّة ولالتارخييتها ،يبدو أنّه ال ميكن اعتماد أحد الرأيني ومعارضة
من م ّ
اآلخر بالكامل ،فبعض السنة هو تارخيي من دون شك ،وبعضها اآلخر خالد وال تنتهي مدة
فاملهم هو حتديد وسائل التمييز بني التارخيي وغريه.
صالحيته .وبعد ّ
معايري يف التمييز بني التارخيي وغريه:

لقد كنّا نشكو وحنن يف حلقات الدرس من عدم وضوح الدوافع اليت تدعو الفقيه م ّرة
إىل إغفال اخلصوصّيات الواردة يف الرواية وتعميم داللتها أحيانًا ،والوقوف على حرفّية
غض النظر عن اخلصوصّيات الواردة يف الرواية.
الرواية أحيانًا أخرى ودعوى عدم إمكان ّ
وكنا نشعر ّأن األمر يعتمد على الذوق الفقهي الذي يتط ّور نتيجة ممارسة العمل الفقهي
واالستنباطّ ،
ونشك يف بعض احلاالت ونّتهم الفقيه بالذاتية وعدم السري يف مثل هذه األمور
منهج حم ّدد له قواعده وضوابطه الصارمة .وقد قرأت خالل العمل على إعداد هذه
وفق ٍ
يستحق
يتوسع يف البحث مبا
ّ
الدراسة ًّ
نصا للمح ّقق النراقي استوقفين وأسفت ألنّه مل ّ
( ((5انظر :الشيخ حممد حسن النجفي ،جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم ،ج ،1ص215؛ وج،15
ص450؛ وج ،17ص94؛ والسيد حمسن احلكيم ،مستمسك العروة الوثقى ،ج ،1ص .190إىل غري ذلك
من املوارد وهي كثرية.
( ((5انظر كمثال على هذه االلتفاتة :السيد حمسن احلكيم ،مستمسك العروة الوثقى ،ج ،2ص.350
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ليؤسس لقواعد منهجّية واضحة تساعد على ضبط التوقّف عند اخلصوصّيات التارخيّية
ّ
وجتاوزها .وحلسن ما ذكر النراقي أمسح لنفسي بتقرير وجهة نظره أ ّوال ّ
مث أحاول متابعة
ما بدأه لعلّي أحظى بشرف املحاولة ولو مل أنل حظوة الوصول إىل ما يساهم يف تطوير
مسرية البحث واالستنباط الفقهي.
حماولة النراقي يف العوائد:

يشكو النراقي يف كتابه «عوائد األيام» من عدم وضوح منهج الفقهاء يف التعامل مع
يب C
«حكايات األحوال» كما يس ّميها ،ويقصد الروايات اليت ّ
تدل على ما كان يفعله الن ّ
أو األئ ّمة  ،Dسواء كان ذلك يف القضاء أو يف غريه من احلاالت .ويذكر أمثلة ع ّدة أفىت
الفقهاء على أساسها ومل يعترض أحد منهم بأنّها قضّية يف واقعة ،بينما نراهم يف حاالت
أخرى ير ّدون االستدالل مبثل هذه الروايات حبجة أنّها قضّية يف واقعة« .فكيف احلال؟»
على ح ّد تعبريه.
يرى هو ّأن حكاية احلال ال ب ّد فيها من ثالث خصوصيات حّتى ميكن تعميمها
واالستفادة منها لغري الواقعة اليت تعاجل حكمها.
يوجهه إليه أحد السائلني،
األوىل :أن ترد يف جواب يصدر من اإلمام  Fعن سؤال ّ
كما يف كثري من احلاالت اليت يستشهد فيها اإلمام  Fيف جوابه بقضاء من أقضية
رسول اهلل  ،Cأو أمري املؤمنني  Fأو فعل من أفعاهلما ،ومن الواضح أنّه ال معىن
لالستشهاد بالقضية إن كانت يف واقعة ،فيكشف استشهاد اإلمام هبا عن أنّها سنّة ثابتة
وقاعدة يف القضاء أو يف غريه.
الثانية :أن يكون املوضوع املراد اكتشاف حكمه من حكاية احلال مساويًا ملوضوع
القضّية حبيث ال حيتمل وجود فرق بني األمرين ،كما لو كان ما ورد يف السنّة ،حكمًا يف
قضية مجل ،فال أح َد حيتمل أنّه لو كان فرسًا أو غريه الختلف احلكم ،فعندما يتنازع اثنان
يف مجل فيحكم اإلمام ملن هو يف يده ،يف مثل هذه احلالة ال حيتمل اختالف احلكم لو كان
حم ّل الزناع فرسًا ،بل ورّبما سيارة يف عصرنا هذا.
الثالثة :التعميم بتنقيح املناط القطعي أو األولوّية ،كما لو حكم اإلمام ملن أتى ببّينة
من شاهدين ،فال أحد حيتمل أن من أتى بثالث شهود ال حيكم له( .((5هذا متام كالمه
بشيء من التص ّرف وإضافة األمثلة.
تعليق وحماولة:

رغم حسن ما نقلت عن النراقي واستحساين إّياه واعترايف له بالفضل يف هذه

( ((5املحقق النراقي ،عوائد األيام ،العائدة  ،72ص .74
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اإلشارات اليت كنت أمتنّى لو أكملها ليصل هبا إىل أقصى غاياهتا املتاحة ،إال أنّه يصعب
قبول األمرين األخريين بسهولة ،فتنقيح املناط القطعي عهدته على من يتنقح عنده املناط،
والثاين عدم الفرق ينفع فيما لو كانت كل ظروف القضّية واضحة ،ولكن عندما ختفى بعض
املالبسات تشكل إمكانّية التعميم ،ومثال ذلك إذا ورد يف رواية ّأن اخلصمني أتيا ببّينة فحكم
اإلمام بالبّينة األوىل .هنا نقول مع النراقي نعم ال فرق بني كون املتنازع فيه مج ًال أو فرسًا
ولكن ليس هذا هو املهم ،بل املهم هو معرفة ملاذا حكم مبقتضى البينة األوىل؟ فهل السبق
املرجحات يف باب القضاء؟ هنا ميكن ألي فقيه أن يقول هذه
مرجح من ّ
يف إقامة الشهادة ّ
قضّية يف واقعة ،فرّبما حكم اإلمام بعلمه ،بناء على جواز ذلك له على األق ّل ،وحبسب علمه
بضعف البّينة الثانية حكم باألوىل دون أن يبّين لنا سبب ذلك ودواعيه .ولذلك ال ب ّد من
متابعة حتديد بعض الضوابط الصاحلة لتكون قواعد ،ولست أ ّدعي القدرة على حسم ذلك
يف مثل هذه الدراسة ،فإنّين أق ّر حباجة هذه الضوابط إىل اختبار؛ واالختبار حيتاج إىل
استقصاء العدد األكرب من الروايات لتعرف دقّة ما ُي َّدعى.
 حالة القاعدة :يف بعض احلاالت قد تقترن القضّية الواردة يف واقعة مبا يوحي بأنّهاتؤسس لقاعدة عا ّمة يف جمال التشريع ،ويف مثل هذه احلاالت يقوى احتمال ال تارخيّية
ّ
السنة؛ ولذلك أمثلة كثرية يف الروايات املنقولة ،منها قضّية معروفة هي قضّية مسرة بن
جندب الذي باع بيته واحتفظ بنخلة وأص ّر على ح ّقه يف الدخول إىل خنلته دون استئذان،
يب  Cلصاحب النخلة ،أذن لصاحب الدار بقلع النخلة ورميها
وبعد عروض ع ّدة ق ّدمها الن ّ
(((5
يستدل هبا األصوليون
ّ
إليه ،وقال« :ال ضرر وال ضرار»  ،وكذلك بعض الروايات اليت
فإن بعضها ينتهي بتأسيس قاعدة عا ّمة مفادها ّأن اليقني ال ينقض
إلثبات االستصحابّ ،
ّ
بالشك(.((5
 حالة التكرار :يف عدد من الروايات الواردة يف وقائع نقاط مشتركة تتك ّرر بنيروايات ع ّدة ،مث ًال عندما ترد جمموعة من الروايات تبّين أمورًا خمتلفة وتشترك يف أمر
يب  Cأو اإلمام  Fقضى يف أمر بكذا ،ويف
واحد ،كما لو ورد يف باب القضاء ّأن الن ّ
آخر بكذا ،ويف ثالث بثالث ،وكانت بني هذه األقضية الثالثة نقطة مشتركة هي احلكم حبسب
القضائي
البينة .فإنّه ميكن استفادة حجّية البّينة وكوهنا من وسائل اإلثبات يف النظام
ّ
يب  Cأو يف غريه من العصور.
اإلسالمي يف عصر الن ّ
ّ
خاصة بوقائع متع ّددة ،ولكن
 حالة التكرار :يف بعض احلاالت قد ترد روايات ّالنبوي الواحد
نالحظ ّأن احلكم فيها واحد ،ففي مثل هذه احلالة يكشف تكرار املوقف
ّ
جتاه عدد من الوقائع عن كون ما ورد هو القاعدة اليت ينبغي أن ُتّتبع يف مثل هذه احلاالت
( ((5الكليين ،الكايف ،ط ،3دار الكتب اإلسالمية1367 ،هـ ،ج ،5ص.293
( ((5احلر العاملي ،وسائل الشيعة ،ج ،1ص.473
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واحلاالت املشاهبة ،حّتى لو َب ُع َد الزمان.
 حالة األمريب  Cتتح ّدث
ّ
العباديّ :إن قسمًا كبريًا من الروايات الصادرة عن الن ّ
ألن طبيعة
عن العبادات واألمور العبادّية ،ويف مثل هذه األمور يضعف احتمال التارخيّيةّ ،
ربر يدعو إىل طرح احتمال التارخيّية،
العبادة مبنّية على التوقيف واالمتثال ،وال داعي أو م ّ
فإذا وردت رواية بالتي ّمم بالتراب يف حالة فقد املاء ،فال داعي يدعو إىل طرح احتمال
استبدال املاء بغريه من السوائل يف حاالت فقده واالستغناء به بدل التراب الذي دلّت السنة
على كونه هو البديل عن الطهارة الترابّية.
ما تق ّدم بعض الضوابط اليت تساعد على نفي التارخيّية ،ولكن توجد بعض املؤشرات
اليت قد تساعدة على دعوى تارخيّية السنّة ،ومن ذلك ارتباط السنّة بأمر اجتماعي متغّير
وعدم ظهور اخلرب الناقل للسنّة يف العموم والتأبيد .مثال ورد يف القرآن والسنّة إمكان نفي
الولد بالتالعن بني الزوجني؟ ويف عصرنا هذا استج ّدت وسائل تساعد على إثبات النسب
النص ،مع
ونفيه كاختبارات احلمض
ّ
النووي ،فهل نقتصر يف نفي النسب على ما ورد يف ّ
يدل على أكثر من كون مضمونه وسيلة من الوسائل وليس
افتراض ّأن ما ورد يف النص ال ّ
وسيلة منحصرة.
مؤشرات ترفع منسوب احتمال التارخيّية ،ومثال ذلك
ويف بعض احلاالت أيضًا توجد ّ
يستدل
ّ
يستدل هبا على حرمة الرسم والنحت ،ومن الروايات الصحيحة اليت
ّ
الروايات اليت
هبا الفقهاء :رواية صحيحة عن حم ّمد بن مسلم يقول فيها :سألت أبا عبد اهلل F
عن متاثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال« :ال بأس ما مل يكن شيئًا من احليوان»(((5؛
فإنّنا أ ّو ًال عندما ننظر يف هذا احلكم يف البيئة الثقافّية اإلسالمّية يقوى يف أذهاننا ّأن علّة
التحرمي هي حماربة اإلسالم للوثنّية ،وثانيًا عندما ننظر يف غريها من الروايات الواردة
حول هذا األمر جند ّأن حم ّل االبتالء حبسب ما تكشف عنه الروايات الواردة يف أبواب
الصالة ،هو كيفّية التعامل مع هذه الرسوم أثناء الصالة ،وإذا ضممنا إىل ذلك كلّه ّأن
البالد اليت كان فيها الراوي مل تكن بالدًا لتصنيع الرسوم واملنحوتات ،والراوي نفسه
تضم ك ّل هذه القرائن إىل بعضها ،يصعب علينا الفتوى
رسامًا أو حناتًا ،فعندما ّ
مل يكن ّ
بتحرمي النحت أو الرسم بنا ًء على هذه الرواية ،خاصة بعد مالحظة ّأن وجهة السؤال غري
مما يق ّوي احتمال التارخيّية ورود بعض الروايات املخالفة
واضحة يف الرواية .وأخريًا ّ
للقاعدة واجل ّو التشريعي العام ،ففي مثل هذه الروايات ال ب ّد من تقييدها بظرفها التارخيي
اليت صدرت فيه.
( ((5احلر العاملي ،وسائل الشيعة ،مؤسسة آل البيت ،قم ،ج ،5ص.308
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خامتة

يف ختام هذه الدراسة اّتضح لنا ّأن التعامل مع السنّة النبوّية الشريفة والسنّة اإلمامّية
يتم بطريقة واحدة وال ب ّد من التمييز بني رواية وأخرى ،فبعض الروايات
ال ميكن أن ّ
صدرت وقّيدت بظرفها التارخيي ،وبعضها اآلخر صدرت لتكون قاعدة عا ّمة لألجيال إىل
أن يشاء اهلل غري ذلك .وبناء عليه ال بد من التعامل مع ك ّل واقعة على ِح َدة ،وكما ّأن احلكم
على السنّة كلّها بأنّها تارخيّية ٍ
للحق وتعطيل مذموم للشريعة اليت
جماف للصواب
وجمانب ّ
ٌ
متثّل السنّة أحد أه ّم أركاهنا ،كذلك األخذ بكل ما ورد يف السنة ،دون التمييز بني ما يريد
يب بغري
صاحب السنّة  Cختصيصه بظرف وما يريد تعميمه ،هو قول على اهلل والن ّ
علم T
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صادق العبادي*

مقدمه :احلاجة إىل االجتهاد يف الفقه اإلسالمي

يشهد العامل يف القرن الواحد والعشرين تط ّورات وتغيريات اقتصادية واجتماعية
كما وكيفًا التطورات اليت حدثت طول الفترات املاضية.
وعلمية هائلة ،جتاوزت سرعتها ًّ
وهذه التطورات ،اليت أثرت سلبًا وإجيابًا يف العامل اإلسالمي ،تبعتها تغيريات يف األنظمة
االقتصادية واالجتماعية والقانونية ،فقضايا (حقوق اإلنسان) و(اللجوء اإلنساين والسياسي)
و(اهلجرة) و(األمن الغذائي) وتوسع (القنوات الفضائية) و(شبكة اإلنترنت) وما شاهبها
أوجدت قضايا ومشاکل حديثة استتبعت وضع أنظمة حقوقية حملية ودولية وظهور حقوق
ومسؤوليات جديدة علی االنسان املعاصر أيضًا.
ويف عامل االقتصاد ،الذي يلعب دورًا كبريًا يف تأمني مصاحل الشعوب ،حدثت تطورات
جديدة مثل توسع التجارة الدولية وشبكة البنوك والبورصات العاملية إىل الصناعة والزراعة
وإىل توسع مشكلة ديون العامل الثالث ونظام السوق العاملية احل ّرة ،وكل ذلك وضع املسلمني
واحلكومات اإلسالمية أمام حت ّد كبري هو :هل ميكن لألحکام ولقوانني االقتصادية اإلسالمية
أن تواكب هذا التطور السريع .لقد سيطرت نظم املصارف والبنوك والضرائب احلديثة على
* باحث يف الشأن اإلسالمي ،ايران.
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األسواق واملجتمعات اإلسالمية ،وال ميكن للمسلم اليوم أن يعيش داخل إطار ذاته وقوانينه
أساسيا مع البيئة اليت نعيشها اليوم .وألننا نؤمن هبويتنا
اليت وضعت لبيئة حتتلف اختالفًا
ًّ
وشريعتنا اإلسالمية يطرح السؤال التايل :كيف ميكن التوفيق بني قيمنا ورؤيتنا الدينية
واملتغريات املعاصرة؟.

الفقه واحلاجة إىل اجتهاد معاصر

يف مثل هذه األجواء كيف ميكن لألفراد واملؤسسات واحلكومات اإلسالمية أن تستوعب
املتغريات املعاصرة؟ وكيف ميكن تطبيق بعض أحکام الفقه واألنظمة اإلسالمية ،اليت
وضعت بعضها قبل مئات السنني على حياتنا املعاصرة؟ هل ميکن أن تؤدي األنظمة املالية
إجيابيا يف مسرية مشاريع التنمية الشاملة؟ وما هي
اإلسالمية كاخلمس والزكاة مث ًال دورًا
ًّ
دورها يف حل األزمات االجتماعية واالقتصادية ملجتمعاتنا اإلسالمية؟ بعد أن جنحت بعض
البلدان اإلسالمية من حتويل الزكاة والوقف من عمل فردي إىل مؤسسي ،كيف ميكن
هلذه املؤسسات إعداد نفسها ملواكبه التحوالت االقتصادية والقانونية واملعلوماتية؟ كل هذه
األسئلة وغريها حباجة إىل إجابات شافية ومقنعة لتعزيز الثقة بالدين والقيم واألحکام
الدينية.
لقد حاول بعض الباحثني واملؤسسات البحثية اإلجابة عن هذا النوع من األسئلة ضمن
دراسات وحبوث خالل العقدين األخريين((( ،وتبقی هناك أسئلة وقضايا عديدة وأخری
حباجة إىل مراجعة وحبث ودراسة .لنضرب مث ًال من أحکام الزکاة واخلمس ،نظرًا ألن
(الزكاة) أو(اخلمس) مفهوم ونظام ديين وشرعي ،ويعترب أص ًال من األصول اإلساسية
لعقيدة اإلنسان املسلم ونظامه يف احلياة ،فإنه ليس من الصاحل لنا إجياد أي تغيري يف نظامنا
املايل خارج إطار املنهجية اإلسالمية وخصوصًا نظام (االجتهاد الفقهي) الذي استطاع
تارخييا أن حي ّل مشاكل املسلمني احلياتية خالل أکثر من ألف عام ويف أفضل عصوره
ًّ
الذهبية.
وإذا استبعدنا احللول املتغربة والعلمانية خارج الدائرة اإلسالمية ،فإن هناك داخل
الدائرة اإلسالمية روافد فكرية متعددة واجتاهات خمتلفة حتاول الوصول إىل أفضل
اخليارات املطروحة يف الدعوة إىل (تطبيق الشريعة اإلسالمية) و(قضايا التنمية الشاملة يف
املجتمع اإلسالمي) ومدى توافقها مع الرؤى الدينية.
وبالرغم من منو التيار اإلسالمي الداعي إىل جتديد احلياة اإلسالمية ضمن منظور
حضاري وتنموي يستطيع أن جيمع بني الرؤية اإلسالمية وأهداف الشريعة ومتطلبات العصر
((( انظر مث ًال :قائمة البحوث والدراسات احلديثة اليت وردت عن التجارب املعاصرة للزكاة ،مث ًال :صادق
العبادي ،الكشاف عن الزكاة  -ورقة مقدمة إىل املؤمتر العاملي اخلامس لبيت الزكاة  1998الكويت.
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ومشكالته ومستجداته ،إ ّال أن شرحية كبرية من قياداة وعلماء الدين الزالت تؤمن خبطورة
االاجتاهات التحديثية على الدين ،وتدعو إىل األصالة والرجوع الی الفقه التقليدي والتمسك
عما جيري يف الساحة اإلسالمية من
بالتراث الفقهي والفكري ،وال ترى نفسها مسؤولة َّ
حتديات أساسية على مجيع األصعدة.
وإميانًا بضرورة التغيري والتحول يف املنهجية الفكرية اإلسالمية كمرحلة أساسية
للنهوض اإلسالمي ،أرى أن تطوير عملية االجتهاد يف الفقه اإلسالمي يعترب املفتاح األساس
للتوفيق بني (األصالة واملعاصرة) و(الدين واحلياة) و(التراث والتجديد) ،وهو الطريق
األسلم ملواجهة التحديات املعاصرة واملحافظة على هويتنا اإلسالمية.
حتاول هذه الورقة إغناء احلوار حول الطريق املناسبة للخروج من مأزق التح ّدي
التشريعي والقانوين الذي أوجده الغرب لنا بعد أن غزا قوانينا التشريعية وأنظمتنا املالية يف
معظم املجاالت حماولة طرح وجهة نظر متوافقة مع اإلطار الديين ومن داخله.

الرجوع إىل الفقه اإلسالمي أم القانون احلديث

إن قضية التوفيق بني الفقه والقانون اإلسالمي من جهة ومتطلبات العصر ومشاكله
وهجوم القوانني الوضعية الغربية من جهة أخرى كانت وال تزال من القضايا األساسية اليت
تشغل بال املصلحني والقادة املسلمني ،وقد كانت هناك حماوالت قابلة للتأمل يف هذا املجال
وقانونيا ،وقد أخذ هذا املوضوع اهتمامًا
فكريا
أمام اهلجوم الغريب على البالد اإلسالمية ًّ
ًّ
واستراتيجيا بعد صعود القوى اإلسالمية للسلطة يف أكثر من بلد إسالمي خالل
أساسيا
ًّ
ًّ
هاما يف اخليارات
العقود األخرية ،وکذلك أخذ موضوع تطبيق الشريعة اإلسالمية حيزًا ًّ
الدستورية هلذه البالد.
وهناك نقطة هامة جديرة باالهتمام هي أن طرح خيار الفقه اإلسالمي بوصفه حلاًّ
من دون التوسل بآليات جديدة لالجتهاد والتجديد هل ميكن أن يلىب احلاجات الدستورية
للدول واملجتمعات اإلسالمية؟.
وللجواب يعتقد الباحثون يف هذا املجال أن األمر ممکن ولکن بشروط .فالدكتور
عبدالرزاق السهنوري ،الذي قضی عقودًا من حياته يف إعداد الکثري من القوانني املدنية يف
العراق ومصر يف مرحلة تدوين القوانني الوضعية يقول بأن :الفقه اإلسالمي إذا أحييت
دراسته وانفتح باب االجتهاد فإنه سوف يعطينا قانونًا حديثًا ال يقل يف اجل ّدة ويف مسايرة
العصر عن القوانني الالتينية واجلرمانية ،ويكون هذا القانون مشتقًا من الفقه اإلسالمي
اشتقاق هذه القوانني احلديثة من القانون الروماين العتيق .ولکن السهنوري يشترط أن
تد ّرس مذاهب الفقه اإلسالمي املختلفة السين والشيعي واخلارجي والظاهري وغري ذلك
من املذاهب دراسة مقارنة ،مث تقارن هذه بالفقه الغريب احلديث حىت يتضح ما بينها من
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الفروق ووجوه الشبه(((.
أما املستشرق الربيطاين كولسون  ،N.J. coulsonالذي الذي قضى فترة طويلة من
حياته يف دراسة الفقه اإلسالمي وتدريسه جبامعة لندن ومقارنته بالقانون الغريب مما أتاح
له القدرة على تناول مسائل الفقه اإلسالمي من وجهة نظر جديدة قابلة للتأمل ،يقول يف
هذا الشأن :إن القانون الذي يبغي االحتفاظ بدوره املط ّرد كقوة حية البد له أن ميثل روح
املجتمع الذي ينظمه وهو اإلسالم ،وليست العلمانية يف أية صيغة هلا بقادرة على أن تعكس
روح املجتمع املسلم املعاصر ،وكذلك فإن الكتب الفقهية املوروثة من العصور الوسطى ال
تقل عنها عجزًا يف هذا الصدد.
من هنا ميکن القول بأن تطور التشريع اإلسالمي ال ميكن أن يكون معتمدًا أساسًا
على القوانني الغربية ،ويف املقابل کذلك إن الوقوف عند تقليد اآلراء الفقهية السابقة ليس
هو احلل األمثل ،بل احلل األمثل هو االعتماد على آلية جديدة يف االجتهاد حبيث يستطيع
أن يوفق بني نصوص الشرع وظروف العصر وحاجات املجتمع اإلسالمي وبعد مراجعة
دقيقة للسنة .وكما أن القيم العلمانية ووسائل التغرب ال تصلح لنا کحل ملعاجلة املشاکل
املعاصرة ،كذلك فإن الصياغات الفقهية القدمية أثبتت أهنا ال تصلح للتطبيق بوضعها
املوروث وبصيغها القدمية ويف ظروف املجتمعات املعاصرة ،وال بد من البحث عن صياغات
جديدة حتقق مصلحة األمة يف إطار النصوص الشرعية(((.

ضرورة التجديد يف االجتهاد الفقهي

لقد جاءت احلركة احلديثة للتجديد التشريعي لتنهي حالة اجلمود اليت كان عليها
الفقه اإلسالمي طوال الفترة املاضية .ويرى املجددون إمكان تطوير الفقه حىت يتالءم مع
حركة املجتمع ،ويدعم تقدمه يف العصور احلديثة .إن احلكم القانوين يف اإلسالم ال يتحدد
فقط وفقًا الحتياجات وتطلعات املجتمع وحدمها ،إمنا ميكن إعمال هذه االحتياجات وتلك
التطلعات على حنو مشروع يف حدود املعايري واملبادئ اليت أمر هبا الشرع على حنو ال يقبل
التغيري وال التبديل .لكن املسألة اليت مل حتسمها حركة التجديد احلديثة هي إىل أي مدى
ميكن إعمال هذه االحتياجات والتطلعات يف إطار املبادئ الشرعية(((.
إن الصدام بني أحكام الفقه التقليدي اليت َّيدعي البعض عدم قابليتها للتغري والتوافق
((( عبدالرزاق السهنوري ،مقال :القانون املدين العريب ،ص.26
((( ن .كولسون ،يف تاريخ التشريع اإلسالمي ،ترمجه د .حممد أمحد سراج ،املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنشر ،بريوت1412 ،هـ1992 ،م ،صفحة .291
((( املصدر نفسه ،ص.23
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مع متطلبات املجتمع احلديث يثري أمام فقهاء ومفكري اإلسالم مشكلة ذات طبيعة أصولية:
أنه ال ميكن للمصلحني تربير إصالحاهتم القانونية اعتمادًا على جمرد ما متليه الضرورة
االجتماعية ،إذا أريد للقانون أن يظل حمتفظًا بطبيعته ،بإعتباره تعبريًا عن احلكم اإلهلي،
إسالميا ،وعلى هؤالء املصلحني إذن أن جيدوا األسس
وإذا أريد له أن يبقى يف النهاية قانونًا
ًّ
الفقهية واألدلة املؤيدة آلرائهم يف املبادئ اليت قررهتا الشريعة صراح ًة أو ضمنًا.
ويتمثل مستند ِّاتجاه التجديد التشريعي بصورته املتطرفة يف فكرة أن التشريع اإلهلي
االتجاه املحافظ،
مل يرد بأحكام تفصيلية مستوعبة وال أحكام جامدة خالفًا ملا ذهب إليه ِّ
وإمنا جاء مببادئ عامة وجمملة حتتمل عدة تفسريات وتأويالت ختتلف باختالف األحوال
والعصور .وعلى هذا ميكن ملساعي التجديد أن ترسي أرسخ دعائمها على فهمها الصحيح
للتطور التارخيي للفقه ،واحلق أن علم تاريخ التشريع يكتسب أمهية حامسة مل تكن له هذه
األمهية يف املاضي(((.
إن جتربة التأثري األجنيب يف املسلمني وتأثرهم يف القوانني األوروبية منذ دخول
االستعمار للبالد اإلسالمية واصطدامها بالوضع اإلسالمي ،وتالقي احلضارتني اإلسالمية
والغربية بشکل مباشر ،بدأت املفارقات بني النظامني تظهر بوضوح ،وبدأ التأثري الغريب
يزداد يومًا بعد يوم على التطورات القانونية عند املسلمني .وقد استمدت اخلالفة العثمانية
من القانون األورويب على نطاق كبري ،وكذلك تأثر القانون اإليراين واملصري بالقوانني
حرفيا يف القانون املدين على
األوروبية ،بل وحىت مت أحيانًا ترمجة القوانني الفرنسية ًّ
حساب الشريعة اإلسالمية ،ولكن كان ذلك الی جانب املحاوالت اجلادة للتطوير .فمث ًال
قانونيا ذا مغزى هام يف تطور التشريع
تعد جملة األحكام العدلية يف تركيا العثمانية ،عم ًال
ًّ
اإلسالمي .فقد دلَّت بوضوح ،رغم تقيدها بدائرة املذهب احلنفي عمومًا ،على أن أحكام
الفقه اإلسالمي ميكن بقليل من املعاجلة أن تأخذ اإلطار احلديث الذي حيقق هلا مزايا كثرية
يف جمال التطبيق الواقعي .وقد جاءت املجلة يف ستة عشر كتابًا و 1851مادة تتناول أحكام
العقود املختلفة اليت تشكل موضوعات القانون املدين .وقد استمر تطبيق أحكامها يف البالد
العثمانية إىل أن ألغاها أتاتورك عام 1926م .كما استمر موضوع التطبيق يف لبنان إىل سنة
1932م ،ويف سوريا إىل سنة 1949م ،ويف العراق إىل السنة 1953م ،وما تزال موضع التطبيق
عمومًا يف بعض البلدان اإلسالمية.
ومنذ أواخر القرن التاسع عشر اقتصر العمل باألحكام الفقهية اخلالصة يف جمال
قانون األحوال الشخصية كاملرياث والوقف يف بلدان الشرق األوسط ،إ ّال بلدان شبه اجلزيرة
العربية فقد بقيت بوجه عام حمصنة وحدها من تأثري القوانني األوروبية حيث استمر
التشريع اإلسالمي التقليدي فيها هو التشريع األساسي الذي حيكم كل أوجه العالقات
((( ن .كولسون ،يف تاريخ التشريع اإلسالمي ،ص.24 - 23
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القانونية مع إدخال بعض التعديالت الشكلية القليلة .أما البلدان اإلسالمية فيما سوى
منطقة الشرق األوسط ،فلقد كان تغلغل القوانني الغربية وثيق االرتباط بأنظمه احلكم
املختلفة فيها وقوى الدول االستعمارية(((.

رواد الدعوات األولية إىل إحياء االجتهاد

مل يكن انتصار الغرب على البالد اإلسالمية واستعمارها يف القرون املاضية بسبب
قوهتم الذاتية بقدر ما كان ألسباب الضعف اليت برزت داخل الساحة اإلسالمية من تفتت
سياسي ،وسيطرة الروح االستبدادية ،واستغالل الدين للمصاحل السياسية ،وعدم االهتمام
بتوعية املسلمني وأخريًا توقف دور علماء اإلسالم يف جتديد الفكر والفقه اإلسالمي ملواكبة
التطورات احلياتية كما كان أيام عز املسلمني وحضارهتم وقيادهتم للعامل.
عسکريا فحسب بل کان تفوقًا يف
ونظرًا الی أن تفوق االستعمار مل يکن تفوقًا
ًّ
العلم والثقافة أيضًا ،وإن التحرر من ربقة االستعمار مل يکن يتحقق إال عرب حترر فکري
وثقايف بکل معنی الکلمة .ومل تظهر يف تلك املرحلة حركات جدية إلحياء االجتهاد والتجديد
الفکري ،الذي کان شرطًا من شروط االستقالل ،إ ّال يف بداية القرن 13هـ وهنايات القرن
19م عندما بدأ الشيخ مجال الدين األفغاين (1314 - 1254هـ1897 - 1838 /م) ،مث الشيخ
حممد عبده (1323 - 1266هـ1905 - 1849 /م) دعوة جديدة إىل إحياء االجتهاد وإرجاع
دوره األصيل يف احلياة اإلسالمية .فقد دعا األفغاين وعبده إىل إعادة املبادئ املتضمنة يف
نصوص الوحي اإلهلي كأساس لإلصالح يف القوانني التشريعية ،وأيد هذه الدعوة علماء
آخرون يف اهلند ومصر والشام وبالد أخرى .لقد كان األفغاين باإلضافة إىل هنوضه
السياسي ودعوته إىل اإلصالح الديين ،يف مقدمة املطالبني بـ(فتح باب االجتهاد) ومن
املحرضني على ممارسته ،ومتيزت ردوده على أهل التقليد بالصرامة والعنف ،ونادى
بالتوفيق بني العلم والدين ِّ
واالطالع على الفكر احلديث وقبول ما يتفق منه مع أحكام
الشريعة.
وقد عاش حممد عبده واقع االحتالل الربيطاين ملصر عام 1882م ،وانشغل بالدفاع
عن اإلسالم يف مواجهة ا ّدعاءات بعض الفالسفة واملفكرين الفرنسيني وحدد أهداف حركته
يف العمل الدائم من أجل اإلصالح الديين ،عن طريق حترير الفكر الديين من قيد التقليد
وتطهريه من البدع والشوائب اليت ُغلِّفت هبا ،والدعوة إىل إعالء قيمة العقل ،فاملسلم
احلقيقي حسب عبده هو من يستعمل عقله يف شؤون العلم والدين ،واملجتمع األمثل هو
عقليا يف ضوء املصلحة العامة .وأعطى اهتمامًا
الذي يذعن ألوامر اهلل ويؤوهلا تأوي ًال ًّ
خاصا إىل الدعوة إىل االجتهاد وجتديد الفكر اإلسالمي وفقهه لالستجابة ملطالب النهوض
ًّ
((( ن .كولسون ،يف تاريخ التشريع اإلسالمي ،ص.207 - 200
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والصحوة .ولتعزيز دعوته إىل االجتهاد والتجديد فقد عمل عبده على خلق نظام متطور
للقانون اإلسالمي مستفيدًا يف ذلك من توليه منصب القضاء يف املحاكم الشريعة لعموم
الديار املصرية الذي کان يسمح للقاضي باالجتهاد ،يف حال غياب النص ،واختيار احلكم
املالئم للحالة املعروضة من بني املذاهب األربعة دون تقيد مبذهب معني.
والشخصية األخری اليت نادت بضرورة التجديد هو إقبال الالهوري الذي عاصر
احلياة الغربية واملرحلة االستعمارية ودرس الفکر اإلسالمي بعمق ،وقد كتب العالمة إقبال:
حقا فحسب لألجيال احلالية من املسلمني بل
إن ممارسة االجتهاد أو التفكري املستقل ليس ًّ
(((
هو واجب عليهم إذا أرادوا لدينهم التالزم مع العامل احلديث .

تاريخ دعوات الفقهاء لفتح باب االجتهاد

وكان من الطبيعي أن يثري موضوع التجديد يف االجتهاد الذي يبدو يف تعارض مع
طبيعة الركود الفقهي السائد طيلة القرون املاضية أن يثري جد ًال عنيفًا يف أوساط فقهاء
السنة .فرآه املعارضون ابتداعًا يف الدين خلروجه على (إغالق باب االجتهاد) وهو العرف
الذي ساد لفترة بعض األوساط الفقهية والذي استقر عليه بعض االمجاع لشرحية من
الفقهاء .ور ّد املؤيدون بإنكارهم وجود إمجاع على هذا احلكم أو اعتباره ذا طبيعة ملزمة من
جهة أخرى .واحلقيقة أنه مل ينعقد أبدًا إمجاع مطلق على مثل هذا األصل .فقد ظهر طيلة
املرحلة السابقة جمتهدون أعلنوا بصراحة عن آرائهم االجتهادية وحىت آرائهم التجديدة يف
بعض القضايا كاإلمام الغزايل (550 - 450هـ1111 - 1058 /م) ،والعز بن عبدالسالم (577
 660هـ1772 - 1699 /م) ،والقرايف أمحد بن إدريس (684 - 626هـ1343 - 1285 /م)،وويل اهلل دهلوي (1176 - 1110هـ1762 - 1699 /م) ،والشوكاين حممد بن علي (- 1173
1250هـ )1834 - 1760 /وآخرون.
أما يف حميط الفقهاء الشيعة ،فبالرغم من عدم سيطرة مدرسة التقليد على فقهها
واشتراط احلياة على كل جمتهد صاحب فتوى ،أال أهنا مرت بتجربة عسرية خالل القرنني
العاشر واحلادي عشر اهلجري ،عندما ظهرت (املدرسة األخبارية) على يد املريزا حممد أمني
االسترآبادي (القرن  11اهلجري) ،ودعوته إىل االجتهاد التقليدي القائم فقط على األخبار
واألحاديث ،ونفي جواز االعتماد على العقل والتجديد يف االجتهاد .ولكن بظهور الشيخ
حممد باقر أكمل املعروف بالوحيد البهبهاين (1206 - 1118هـ1791 - 1706 /م) ونشاطه
املتواصل والعنيف ضد العقلية األخبارية ،انتصرت (املدرسة األصولية) يف االجتهاد وظهر
دور علم أصول الفقه من جديد ،ليحيا بذلك الفقه اإلمامي من جديد بعد رکود دام قرنني،
وظهر بعد ذلك جمتهدون كبار من أمثال حبرالعلوم (1212 - 1155هـ) ،وجعفر كاشف
((( ن .كولسون ،يف تاريخ التشريع اإلسالمي ،ص.264
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الغطاء (ت1227هـ 1812 -م) ،وحممد حسن النجفي صاحب جواهر الكالم (ت1266هـ)،
وكان على رأسهم الشيخ مرتضى األنصاري (1281 - 1214هـ1864 - 1800 /م) الذي
يعترب أبا التجديد يف علوم أصول الفقه .وتعترب مدرستا النجف وكربالء الفقهية املعاصرة
(يف العراق) ومدرسة قم املعاصرة( يف إيران) حصيلة اجلهود اليت بذهلا الوحيد البهبهاين
والشيخ مرتضى االنصاري وتالمذهتم من الفقهاء األصوليني.

املرحلة املعاصرة من حركة االجتهاد

بعد أن انتهى عصر االستعمار املباشر ،ومرت الدول اإلسالمية مبرحلة ظهور
احلکومات القومية والعلمانية ،وجربت األحزاب والقوى غري اإلسالمية من علمانية
ويسارية وقومية جتارهبا على املسلمني ومل تثبت جناحها ،ظهرت أخريًا صيحات تدعو
الی ضرورة العودة إىل اهلوية اإلسالمية واألصالة الدينية هلذا املجتمع ،وشاركت القوى
اإلسالمية يف أكثر من بلد يف السلطة السياسية عرب االنتخابات أو التغيري اجلذري (من
ثورة أو انقالب) ،واهتمت بعض من هذه احلكومات بضرورة تطبيق الشريعة اإلسالمية،
ويف إيران انتصرت الثورة اإلسالمية عام  1979م وشكلت حكومة اجلمهورية اإلسالمية
داعية لتطبيق النظام اإلسالمي .ويف مثل هذه الظروف برزت احلاجة أكثر فأكثر لتجديد
دور االجتهاد يف الفقه اإلسالمي ،وإظهار مدى قابلية القانون اإلسالمي إلدارة املجتمع على
خمتلف األصعدة .لقد ظهرت يف الفترة األخرية دعوات جادة يف مصر وإيران والباكستان
ودول اخلليج والشام لتجديد دور االجتهاد ،وشكلت جمامع فقهية استشارية ،وجلان
للفتوى معتمدة على املصادر الشرعية وعلى أساس الرأي اجلماعي والرؤية العصرية حلل
مشاكل املسلمني.
ويف الساحة الشيعية ظهر فقهاء جمددون من أمثال روح اهلل اخلميين وحممد الشريازي
وحسني علي منتظري وحممد باقرالصدر وحممد تقي املدرسي وحممد حسني فضل اهلل(((،
وهؤالء أ ّدوا أدوارًا جدية يف إحياء الفقه اإلسالمي وعرضه يف إطار يستطيع أن يليب حاجات
العصر ،إ ّال أن هذه الدعوات واجهت أمامها جمموعة من الصعوبات والعوائق املنهجية
والشكلية ،ومن دون حلّها ال ميكن توضيف آلية االجتهاد يف جتديد الفقه اإلسالمي وتوسيع
دائرته التطبيقية.
((( ويعترب االمام روح اهلل اخلميين املنادي بنظرية والية الفقيه ،والشيخ حسني علي منتظري مؤلف
کتاب والية الفقيه ،والشهيد حممد باقر الصدر مؤلف كتاب اقتصادنا؛ من املجتهدين املجددين يف
الفقه اإلمامي املعاصر ،وهم امتداد ملدرسة الشيخ االنصاري األصولية .وکذلك تعترب موسوعة الفقه
اإلسالمي للسيد حممد الشريازي ،وموسوعة التشريع اإلسالمي للسيد حممد تقي املدرسي أمثله على
هذا النهج .
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اشكاليات املنهج التقليدي يف االجتهاد
وضرورة املراجعة النقدية

ومعرفيا بالغ الثراء ،تك ّون خالل حقب زمنية
فقهيا
ًّ
إذا كنا نعتز ونفخر بأننا منلك تراثًا ًّ
ومعرفيا بلغ أوجه يف
وعلميا
ًّ
فقهيا ًّ
طويلة ،حصيلة اجتهادات مفكرين وفقهاء عظام قدموا زادًا ًّ
عصر ازدهار وتألق احلضارة اإلسالمية ،ونؤمن بأمهية احلفاظ على هذا التراث الفقهي واستمرار
دميومته وحياته كأمر الزم إلغناء املصادر الفكرية اليت تعوزها األمة يف مسرية معاجلة مشاکلها
وقضاياها الراهنة واملستقبلية ،فإنه من الضرورة مبکان وضع منهاجية جديدة للتعامل مع الواقع
املعيش ومع التراث الفقهي ،وحباجة يف الوقت ذاته إىل مراجعة نقدية هلذا التراث.
إن قيمة االجتهاد يف الفقه اإلسالمي تنبع من كونه عملية فكرية يتواصل معها احلاضر
واملاضي ،وتتقاطع عندها قيمومة الدين وعبقرية البشر ،يف حوار مستمر ال يكاد ينتهي .ويف
وقت تتزايد فيه املشكالت وتتعاظم فيه التحديات تربز احلاجة إىل االجتهاد وتعميق دوره وإحياء
حركته يف سبيل استنهاض القيم الصاحلة كلها ،من قيم عقيدية وأخالقية وتشريعية يف حماولة
لبناء الذات بعيدًا عن القيمومة اخلارجية .ولكن من دون (مراجعة نقدية) هلذه العملية ال ميكن
لنا الوصول إىل الغاية املطلوبة .وميكن عرض هذه املراجعة النقدية يف النقاط التالية:
 -1سيطرة الدراسات التقليدية يف علم األصول وضرورة تطويرها:

يعترب علم أصول الفقه اإلسالمي الوسيلة األساسية الستنباط األحکام الشرعية من
مصادر التشريع (القرآن والسنّة) .وقد كان ظهور علم األصول کعلم مستقل على يد اإلمام
الشافعي (204 - 150هـ) ،ويعترب كتاب الرسالة أول مصنف علمي يف علم األصولُ ،و ِّ
وظف
بشكل جيد من قبل الفقهاء((( يف حينه .أال أن التراجع يف العملية االجتهادية يف القرون التالية
جعل علم األصول أيضًا خارج دائرة التجديد والتطوير ،أو أن ُيوظف يف أهداف وجماالت غري
فقهية .يقول الشيخ حممد مهدي مشس الدين :إن علم األصول ،باعتباره أساسًا من مكونات
االجتهاد ،جيب أن يستجيب لرؤية فقهية أوسع من الرؤية السائدة اآلن ،وهذا يقتضي أن
يفحص الفقهاء واألصوليون عن أوجه النقص يف علم األصول يف وصفه احلاضر .فمث ًال ط ّور
مهما يف ِّاتجاه العمق ،خرج به يف
األصوليون اإلمامية علم األصول يف القرنني األخريين تطويرًا ًّ
جتريديا،
كالميا
ًّ
فلسفيا ًّ
كثري من األحباث عن جماله األصلي وهو الشريعة ،ليجعل منه حبثًا ًّ
من دون أن يساهم يف توسع جمال االستنباط الفقهي .لذلك أدعو إىل تطوير وتوسيع جماالت
االجتهاد وتطوير علم األصول ليخدم التوجه الفقهي ،أي أن يتسع ليستوعب مشكالت املجتمع
((( للمزيد انظر :د .طه جابر العلواين ،اصول الفقه اإلسالمي منهج حبث ومعرفة ،نشر املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،فريجينا 1988م.
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واألمة .هناك ضرورة لتجديد مناهج دراسة العلوم األصولية ،وما مت حتديثه هو األسلوب
اجلديد وليس التغيري يف املنهج ،إنه منهج قدمي أُعيدت صياغته ،والكالم يف منهج التفكري.
الكالم يف التجديد ليس هو جتديد مصادر التشريع أي القرآن والسنّة وإكتشاف مصدر جديد
ألنه خروج عن الشريعة ،املشكلة تکمن يف التعامل مع علم األصول ،فعلم األصول ليس كتابًا وال
سنة ،إمنا هو وسيلة لتنظيم التفكري واالستدالل ،وهي وسيلة لفهم املنطق الداخلي والعالقات
الداخلية للنص التشريعي يف الكتاب والسنّة .إن اخللل يف علم األصول هو تأثره يف وقت مبكر بعلم
الكالم والفلسفة ،فأصبح مقصدًا بذاته ،بينما هو آلة ومنهج ووسيلة .فدخلت األحباث الفلسفية يف
علم األصول ،وأصبحت غاية حبد ذاهتا ،وهذه ناحية خطرية شلّت الفقه اإلسالمي .ألننا نتعامل
مع نص تشريعي يف الكتاب والسنّة وفقًا ملنهج ال يتناسب مع الغاية وال مع طبيعة الكتاب والسنّة.
كما وكيفًا،وهذا صحيح
إن علم اإلصول مث ًال تط ّور عند الشيعة االمامية تطورًا كبريًا ًّ
شكليا من حيث النتائج .إن أي تبديل يف
يف االهتمامات واألحباث ،ولكن هذا التطور بقي ًّ
نسبيا إما يف نوعية اإلنتاج أو يف كمها ويف مساحة
املنهج يؤدي إىل تبديل يف النتائج ولو ًّ
النتائج ،وهذا يقتضي أن يظهر أثر هذا التطور يف جمال االجتهاد واالستنباط ،لكننا ال جند
هلذا التطور تأثري كبري عندما نراجع كتب الفقه املعاصرة واملاضية ،وليست هناك فروق
أساسية ،املشكلة هو عدم تطور املنهج ،لذلك النتائج واحدة.
إن يف أصول الفقه املتداولة مثة طغيان لطرق االستنباط اخلاصة بالعبادات على حساب
املعامالت ومع غياب واضح لدائرة االجتماعيات والتنظيمات ،أي إدخال ما يسمى بعلم األصول
عاما يف مجيع احلقول .إهنم يعتربون النصوص الواردة يف
بالتعبد الشرعي ،واعتباره معيارًا ًّ
السنة غري قابلة للتحريك وغري قابلة للفحص واملقارنة والتنظري ألهنا تعبدية ،إن التعبد يف
العبادات أمر ال ريب فيه ومسلم به ،وأما يف جماالت إدارة املجتمع والفقه العام البد أن تزنل
األمور وفقًا لألدلة العليا والقواعد العامة للشريعة ،وعلى مقاصد الشريعة واملناطات .إن تعميم
مقولة التعبد الشرعي وعدم الفحص عن مناخ النص وزمانه ومكانه وعن طبيعة اجلماعة
السائلة ،أو الشخص السائل قد يكون غري صحيح .إذن حنن حباجة إىل تأصيل علم أصول
جديدة ،وحتديث األصول املوجودة .وكما سعى العلماء السلف يف تطوير علم األصول لكي
يواكب الظروف التشريعية يف حينها فإن وظيفة الفقهاء املعاصرين متابعة هذه املسرية بروح من
األصالة والتجديد وليس املتابعة والتقليد فقط ،حىت ميكن التعامل مع تلك املنهجية واالستفادة
منها والبناء عليها لتتابع ما جتد ّد من ظروف ومتغريات وإمكانات وحاجات وحتديات.
إننا نواجه فراغات يف املنهج األصويل ،واملطلوب ليس جتديد املنهج وإمنا إعادة فحص
املنهج لس ّد النواقص املوجودة فيه وتنقيته من التأثريات الفلسفية والكالمية واملذهبية(.((1
( ((1حممد احلسيين ،االجتهاد واحلياة ،حوار مع الشيخ حممد مهدي مشس الدين ،دار الغدير ،بريوت
1471هـ 1996 -م ،ص .18-13

aaa
aaa
84

هقفلا داهتجالا يف ديدجتلا تايلآ
 -2كيفية التعامل مع القرآن والس ّنة ،ثبات النص وحركية املضمون

إن اإلشكال اآلخر عند بعض األصوليني والفقهاء هو نظرهتم إىل النص التشريعي باعتباره
نصا مطلقًا وليس
نصا مطلقًا من مجيع اجلهات .وإذا أخذنا برأي من يعتقد بأن النص القرآين ًّ
ًّ
ّ
نسبيا إال أن املسلّم به هو أن أبعاده الزمنية وإطالقه الزمين مرتبط بتغريات الزمان واملکان ووضع
ًّ
املجتمع اإلسالمي ،أما النص الوارد يف السنّة الصحيحة فهو مطلق أحيانًا ونسيب أحيانًا أخرى.
كذلك فإن النص القرآين ثابت على كل األزمان ،ولكن نص السنّة ميكن أن يكون ثابتًا
وهو ما يع ّبر عنه األصوليون باحلكم الشرعي ،بينما هناك نصوص يف السنّة ال تتضمن
أحكامًا شرعية بل أحكام إدارية وتنظيمية أو إرشادية ،ولكن جری العرف عند الفقهاء
على اعتبار هذا النوع من احلديث أيضًا من جمموع األحكام شرعية أيضًا ،وهذا األشكال
جاء من ذلك املنهج األصويل الذي اعترب كل ما جاء يف السنّة ورد لبيان احلكم الشرعي.
يقول السيد حممد حسني فضل اهلل :إن النص وإن كان ثابتًا ،وهو ثابت ،إال أن مضمونه
متحرك ،ألنه يتحدث عن فكرة وتشريع ومنهج ،ومن الطبيعي أن الفكرة والتشريع واملنهج
ال ميكن أن حيكم عليهم بالتج ّمد ،بل إنه يتحرك بأفق واسع .ولذلك ميلك الفقيه الذي
يعاجل النص الشرعي الثابت حرية احلركة ،ومالحقة الواقع الذي يرافق هذا التشريع من
حيث حركته يف املوضوعات املتغرية ،فقاعدة «ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم» ،وأيضًا
«ما جعل عليكم يف الدين من حرج»؛ ختتزنان حركية ومرونة تشريعية اجتماعية كبرية،
ألن الضرر ال ميكن له أن يتجمد يف عنوان دون آخر ،وكذلك احلرج فإنه خيتلف حبسب
اختالف األزمان واألشخاص واألوضاع واحليثيات.
لذلك ال ميكن لثبات النص أن يلغي حركية املضمون ،وبعبارة أخرى :إن كان النص ملا
حد من حدود الزمان
حيتويه من ألفاظ ثابتة ،فإنه خيتزن مضمونًا متحركًا ال يقف عند ٍّ
واملكان ،إن كان يف حيثياته ما يوحي بالشمول والعموم طبعًا .وهذا احلركية تفرض على
الفقيه واقعًا مريرًا ومعاناة كبرية ملالحقة الواقع واكتشاف قدرات النص املتحركة اليت ال
ميكن اكتشافها بسهولة إ ّال بعد استنطاق النص وقراءته وفقًا آلليات معقدة يدرسها الفقيه
لغرض معاجلة النص .ان املشكلة اليت تواجه الفقيه هي مشكلة تعارض النصوص اليت تعاجل
قضية واحدة وكذلك مشلكلة توثيق هذه النصوص ،فض ًال عن عملية االستيحاء واالستنطاق
مما جيعل الفقيه يف حالة استنفار دائمة(.((1
ّ
وعن إمکانية الوصول إلی القواعد الفقهية عرب استنطاق القرآن الكرمي يعتقد السيد
فضل اهلل :أن عملية االجتهاد حمكومة بالرجوع إىل مصادر بعضها متفق عليها وبعضها
خمتلف فيه .والسؤال املطروح :هل ميكن تأمني وتأسيس أكرب عدد من القواعد الفقهية
( ((1حممد احلسيين ،االجتهاد واحلياة ،حوار السيد حممد حسني فضل اهلل .دار الغدير ،بريوت1417 ،هـ/
1996م ،ص.31
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واألصولية؟ ميكننا من خالل الرجوع إىل القرآن أن حنصل على مجلة قواعد فقهية
عامة قد تغطي مساحات واسعة يف حياة املسلمني ،وكذلك هناك يف السنّة بعض التجارب
املماثلة للطريقة القرآنية اليت حتدثت عن اخلطوط العامة والعريضة حلياة اإلنسان ولكنها
دون مستوى القرآن .إن استنطاق القرآن الكرمي كفيل بتزويدنا بعدد كبري من القواعد
الفقهية ،ومثال ذلك مسألة الضرر اليت حتدث عنها القرآن الكرمي بصدد حديثه عن عالقة
ُم ِبا ْل َب ِاط ِل} .إننا نواجه قاعدة ترسم حدودًا
ُم َب ْي َنك ْ
الرجل باملرأة يف آية { َولاَ َت ْأ ُكلُوا أَ ْم َواَلك ْ
للتعامل فيه عملية نقل املال ومتلكه والتصرف فيه ،وهي قاعدة متتلك من املرونة ما جيعلها
َك َع ِن ال َْخ ْم ِر َوا ْل َم ْي ِس ِر ق ْ
متحركة وفاعلة ومنفتحة على املستقبل .کذلك اآلية {َي ْسَألُون َ
ُل
َّاس َوإِ ْث ُم ُه َما أَ ْك َب ُر ِم ْن َن ْف ِع ِه َما} ،إننا نواجه قاعدة عامة مفادها:
ري َو َمنَا ِف ُع ِللن ِ
ِفي ِه َما إِ ْث ٌم َكِب ٌ
أن كل ما كان ضرره أكثر من نفعه فهو حرام .وكذلك قولهَ { :فإِ ْم َس ٌ
وف أَ ْو
اك ِب َم ْع ُر ٍ
َت ْس ِري ٌح ِبإِ ْح َس ٍان} يرسم قاعدة عامة حتدد عالقة الرجل باملرأة حبيث ال ميلك الرجل أن
الت ْهلُ َك ِة} ميكن أن نستخلص منها
ُم إِلَى َّ
جيمد حياة املرأة .كذلك آية { َولاَ ُتْلقُوا ِبَأ ْي ِديك ْ
قاعدة نفي الضرر بشكل أساس .ولكن املشكلة أن أسلوب االجتهاد الفقهي السائد لدى
جدا ،إذ إهنم ينظرون إىل كل نص يف مورد خاص،
الكثري من الفقهاء يتعاطى بأسلوب ضيق ًّ
(((1
حبيث تبدو لكل نص شخصية خاصة ختتلف عن شخصية النص اآلخر .
 -3قدسية النص القرآين فقط أم قدسية التراث الفقهي أيضًا

يغلب االعتقاد بأن النص القرآين والسنّة الصحيحة نصوص مقدسة وهلا مرجعيتها
التشريعية وثباهتا املصدري ،إ ّال أن الكم اهلائل من تراثنا الفقهي والتارخيي وعلم التفسري
والكالم اليت هلا تأثري كبري على االجتهاد يف الفقه ،ليست نصوصًا مقدسة وإمنا هي
اجتهادات بشرية لفقهاء اإلسالم يف فترات خمتلفة جاءت ضمن ظروفها الزمانية واملكانية،
وهي ليست مقدسة حىت تكون أرفع من التطوير والتجديد ،ومن حق العلماء واملجتهدين
صعوبات
أن خيضعوها للدراسة واملراجعة والتجديد كما حدث ذلك من قبل .إن هناك
ٍ
تواجه تلك املراجعة ،وثق ًال يف مسؤولية مواجهة هذا الكم اهلائل من التراث يف العقائد
والتصورات واالجتهادات الفقهية ولكنها أصبحت ضرورية وملحة لكي نعيد لإلسالم عل ّوه
ومس ّوه وصفائه.
إن إضفاء القدسية على أقوال علماء السلف  Gوإحلاق أقواهلم واجتهاداهتم
الوحي وبالسنّة هو قصور منهجي وخيالف اعتقادنا بأن ال قداسة إ ّال للوحي.
ويعترب البعض أن النقد املوجه للفقه أو لعلم األصول يقلل من قيمة الفقه ومركزه
( ((1حممد احلسيين ،االجتهاد واحلياة ،حوار مع الشيخ حممد مهدي مشس الدين ،ص.39
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القانوين يف حياة املسلمني ،ولكن من املؤكد أن الفقيه ال ميلك احلقيقة املطلقة حتی ال ميکن
نقده ،وليس اخلروج على الفقه هو خروج على أصول الدين أو كالم الرسول  ،Cذلك
أن الفقيه يستهدي القواعد واملناهج اليت توثق النصوص من جهة أو تفسرها له من جهة
أخرى .وهي فتوی ورأي شخصي ولكنّها رأي يطرح يف دائرة امللتزمني باألحکام الشرعية
ولذلك ميكن انتساهبا إىل دائرة الشريعة ،ولكن يبقى من حق الفقهاء اآلخرين مناقشتها
على ضوء القواعد واملناهج األصولية.
إن املدخل للمراجعة النقدية هو التمييز بني القيم واألصول اإلسالمية الثابتة کالقرآن
والقيم واألصول اإلسالمية املنصوص عليها أو املستوحاة من القرآن والسنة الصحيحة،
وبني الفکر والتراث العلمي اإلسالمي للمسلمني من فقه وتفسري وعلم أصول وأخالق
وتاريخ ،وضرورة التفريق بني قدسية النصوص اإلسالمية وضرورة اعتبارها أصول ذات
قابلية للتفسري واالنطباق مع الواقع املعاصر وعدم قدسية اجتهاد الفقهاء والعلماء والفالسفة
وتراثهم وعدم اعتبارها أصول ثابتة وأمکانية جتاوزها ونقدها والتجديد فيها ،کما فعل
فقهاء وعلماء السلف .من هنا البد من طرح فکرة املراجعة النقدية واجلذرية لعلوم کعلم
أصول الفقه کما فعل فقهاؤنا السابقون ،واخلروج بالفقه اإلسالمي من دائرة األحکام
الفردية إىل الدائرة االجتماعية ،وحتويل االجتهاد من عمل فردي يقوم به فقهي واحد إىل
عمل مجاعي متخصص ومؤسسي تقوم جمموعة من الفقهاء( ،((1حتی ميکن لنا البحث عن
إجابات مناسبة لألسئلة املعاصرة.
إن االجتهاد اإلسالمي تشريع ضمن مصلحة األمة ،وهو جهد بشري نسيب وليست
حقيقة حامسة كاحلقيقة الدينية املعصومة .إن االجتهاد الفقهي خاضع ملؤثرات بيئية وثقافية
معينة ،ولذلك فإن حركة االجتهاد ال ختتلف عن حركة التقنني والتشريع الوضعي الكتشاف
مصاحل الشعوب(.((1
األمة
 -4توسع الفقه الفردي على حساب فقه ّ

ومن املشاكل األخرى اليت طرأت على الفقه اإلسالمي هو سيطرة جمموعة أحکام
(الفقه الفردي) على حساب (الفقه العام) وفقه املجتمع واألمة ،فنالحظ أن اخلطابات
اإلهلية مل تكن موجهة لألفراد كأفراد وإمنا إىل األمة .فمث ًال تشريع اجلهاد هو تشريع
لألمة وليس لألفراد ،ولكن العقلية الفردية جعلت من أحكام اجلهاد كأنه واجب كفائي على
الفرد بينما هو واجب كفائي على املجتمع ،فإذا أ ّداه مجاعة من املسلمني سقط عن اآلخرين،
( ((1د .علي فهد الزميع ،رؤية يف اآلفاق املستقبلية لتجديد الفكر اإلسالمي .ورقة مقدمة إىل ندوة
مستجدات الفكري اإلسالمي املعاصر الرابعة ،الكويت  ،1995ص.44
( ((1االجتهاد واحلياة ،حممد حسني فضل اهلل ،ص.34
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فاملكلف هو األ ّمه وليس الفرد(.((1
هناك نقطة أخری هي ضرورة التفريق بني نوعني من األحکام .إن أحكام العبادات
هي (أحكام تعبدية) وهلا أصول ومنهج خاص ،إ ّال أن األحكام يف املجاالت االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ليس أحكامًا تعبدية .ولذلك البد من االهتمام مبقاصد الشريعة
للوصول إىل احلكم الصحيح .فأحكام الزكاة مث ًال إمنا وضعت إلدارة املجتمع وأي اجتهاد
ضمن اإلطار التعبدي وخارج إطار مقاصد الشريعة ،سوف يواجه صعوبات للتوفيق بني
النصوص التشريعية والواقع املعاش.
لقد ولدت قضايا حديثة حباجة إىل أحكام فقهية مستجدة كاحلقوق املدنية والدولية ،وقضايا
البيئة والتنمية وأنواع جديدة من التجارة الدولية واألرباح واملكاسب والعقود ،وهذه القضايا حباجة
إىل فقه واجتهاد جديد يستطيع تغطية ذلك ضمن األصول اإلسالمية ضمن األحکام الفردية.
إن الرؤية الفردية يف الفقه جعلت بعض الفقهاء خيصص مخسمائة آية فقط يف
القرآن من أصل ستة آالف آية ،أي أقل من  ،%10خاصة باألحكام ،واعتربوا الباقي مواعظ
وقصص وعقائد ،وهذا النوع من التعامل الضيق مع القرآن يعكس عن ضيق املنهجية ألهنم
ينظرون إىل آيات األحكام املباشرة أي ما يتصل بفقه األفراد كعبادة الفرد ،وجتارة الفرد
وجرمية الفرد ،وغفلوا عن البعد التشريعي للمجتمع ولألمة يف املجال السياسي والتنظيمي
والعالقات الداخلية داخل املجتمع وعالقة املجتمع املسلم باملجتمعات األخرى(.((1
ويبقى أن نتساءل :ما هو دور املفاهيم العامة القرآنية الكتشاف املفردات املتناثرة يف
مواقع األحكام الشرعية .حنن نفهم من قول الرسول « :Cما خالف كتاب اهلل فهو
زخرف»( .((1أي ما خالف املفاهيم العامة يف كتاب اهلل ،ولذلك فإن للمفاهيم الدور الكبري
يف فهم النصوص الشرعية ،ألهنا متثل القاعدة الفكرية للتشريعات املختلفة ،ولكن املشكلة
أن بعض الفقهاء كما يف معاجلاهتم يف القضايا االقتصادية مث ًال يتناولون جسمه وشكله وال
يتناولون روحه على أساس تعاملهم الضيق مع املفاهيم(.((1
ويعتقد البعض أن الفقه اإلسالمي قد حبث عالقة اإلنسان باإلنسان حقيقة ،وقد
احنصر يف تأثرياهتا املختلفة على ضمري األفراد وحماسبتهم يف اليوم اآلخر ،وقد أ ّدى
احنصار الفقه يف هذا اجلانب إىل إمهال الفقهاء ملباحث القانون العام  Public Lawاليت تعين
بتحديد نظام الدولة ومؤسساهتا اإلدارية واليت ترعى املصاحل العامة للمجتمع(.((1
( ((1انظر :حممد احلسيين ،االجتهاد واحلياة ،حوار مع الشيخ حممد مهدي مشس الدين ص.19
( ((1حممد احلسيين ،االجتهاد واحلياة ،حوار مع الشيخ حممد مهدي مشس الدين ص.12
( ((1أصول الكايف :ج ،59/1باب الرد الی الكتاب والسنّه ،حديث .4
( ((1االجتهاد واحلياة ،حممد حسني فضل اهلل ،ص.47
( ((1ن .كولسون ،يف تاريخ التشريع اإلسالمي ،ص.11
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 -5إمهال مقاصد الشريعة وأهداف التشريع وفلسفة الفقه

ما هي منطقة الفراغ يف التشريع اإلسالمي وكيف ميكن ملؤها؟ منطقة الفراغ تعرب
عن املواقع اليت مل يشرع الشارع فيها حكمًا ما ،ألن الزمن قد يتطور يف التنظيم اإلداري
الذي مل يكن فيه نص ،والبد أن يصار إىل صيغة تنظيمية تشريعية متأل هذا الفراغ ،وتترك
هذه املنطقة ألويل األمر ليمألها ضمن الضوابط العامة مما يعرف من مقاصد الشريعة
نقصا يف الشريعة اإلسالمية(.((2
ومالكات أحكامه ،وهذا ليس ًّ
وتعترب دراسة (قيم التشريع) من البحوث االساسية اليوم يف التشريع املعاصر،
وهي مدخل أساسي للوصول إىل كثري من األحكام اجلديدة بعد دراسة القيم األساسية يف
التشريع اإلسالمي(.((2
لقد اهتمت بعض املذاهب اإلسالمية کاملالکية مبوضوع مقاصد الشريعة( ،((2فقد بدأها
فقهاء الشافعية يف القرن اخلامس اهلجري مع إمام احلرمني اجلويين ،مث فقهاء احلنابلة
واملالكيني على يد الشاطيب( ،((2والقرايف يف القرن الثامن اهلجري ،وهذا طبعًا يف دائرة الفقه
التقليدي.
أ ّما يف دائرة األحباث الفقهية احلديثة فإن من اآلثار اإلجيابية اليت أنتجتها حماوالت
تطبيق الشريعة اإلسالمية يف إيران وپاکستان ودول اخلليج وبعض البالد اإلسالمية والعربية
األخری ،وما واجهه العاملون يف هذا احلقل من بلورة الصيغ التطبيقية للشريعة ومن
مشكالت؛ فإهنا فتحت هذا الباب يف الفكر األصويل واالجتهاد الفقهي عند الفقهاء .يقول
الشيخ مشس الدين« :مل يلج العقل األصويل الشيعي عامل املقاصد اليت توغل فيه العقل
األصويل يف بعض املذاهب اإلسالمية كالشافعية واملالكية ،وإن السبب يف تقصري الفكر
الشيعي الفقهي واألصويل عن ولوج حقل مقاصد الشريعة يف جماالت االستنباط ،بينما
كان موضع اهتمام كبري من املذاهب األخرى ،هو سبب تارخيي وليس سبب فكري .فالفقيه
الشيعي ألسباب تتعلق بالوضع السياسي انعزل عن السلطة وعن املجتمع العام وعن عالقة
املجتمع واإلنسان بالسلطة من جهة ،وعن العالقات داخل املجتمع اإلسالمي العام وداخل
جمتمع املسلمني .يف هذا احلقل املرسوم باحلذر والذي حيكمه منهج فقهي قاصر ،منت نزعة
البينة واحلدود العامة ،بل أ ّدى إىل ظاهرة موجودة يف الفقه
احلذر من جتاوز النصوص ِّ
( ((2االجتهاد واحلياة ،جوامع السيد حممد حسني فضل اهلل ،ص.50
( ((2للمزيد انظر :حممد تقي املدرسي ،موسوعة التشريع اإلسالمي مناهجه ومقاصده ،اجلزء  ،3مبحث
قيم التشريع ،ص ،383 - 293دارالبصائر ،طهران 1415هـ.
( ((2انظر :يوسف حامد العامل ،املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ،فرجينيا ،نشر املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،املعهد العاملي للفکر اإلسالمي .1991
( ((2انظر :أمحد الريسوين ،نظرية املقاصد عند االمام الشاطيب ،فرجينيا ،نشر املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،املعهد العاملي للفکر اإلسالمي .1995
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الشيعي وتنبئ بأحد مظاهر اخللل يف املنهج وهي ظاهرة (االحتياطات الفقهية) يف مقام
جدا من الفروع الفقهية»(.((2
الفتوى ،فاملكلف حمكوم بالعمل باالحتياط يف نسبة عالية ًّ
وكذلك من األحباث اهلامة اليت جيب ان تأخذ موقعها يف هذا املجال هو اإلهتمام
مببحث(فلسفة الفقه) الذي أمهل من قبل الفقهاء.
 -6ضرورة التخصص والبناء املؤسسي يف اإلفتاء

ال زالت الفتاوی الفردية والعامة يف االجتهاد الفقهي هي السمة البارزة يف فتاوی
الفقهاء املجتهدين .إن األسلوب القدمي الذي جيعل املجتهد مسؤو ًال عن اإلفتاء يف كل أبواب
الفقه ومسائله الفرعية رمبا کان ناجعًا يف املاضي ،وال ميكن االعتماد عليه وتطبيقه يف هذا
العصر الذي توسعت وتعقدت فيه جماالت احلياة وبالنتيجة قوانينه وأحکامه .فقد توسعت
جماالت الطب والقانون واملجتمع واالقتصاد وتغريت أحوال املجمتمع وأنواع عالقاهتم
وأصبح (التخصص يف العلوم) مسة العصر ،ولذلك ال ميكن لألساليب التقليدية لألحكام
الفقهية من تلبية حاجات املجتمع اإلسالمي .إن ختصص الفقيه يف جمال معني كالعبادات
أو املعامالت وتشكيل هيئات استشارية وجمالس لالفتاء إلی جانب الفقيه ،وهذا ما عملت
به بعض املرجعيات املعاصرة ،كفيلة بالوصول إىل احلكم الشرعي الصحيح واملناسب ،وهي
طريقة أكثر فاعلية من اجلهود الفردية .وقد ظهرت جتارب عديدة ناجحة يف هذا املجال يف
السعودية والكويت ومصر وإيران وباكستان وأمريكا الشمالية.
ولقد حان الوقت لدراسة الشريعة على مستوى متخصص يف االقتصاد أو االجتماع
أو السياسة ،لتتعاون هذه الدراسات املتخصصة فيما بينها على رسم صورة أدق لألحكام،
وعلى طالب دراسات الشريعة اإلسالمية أن يتجهوا إىل التخصص ألنه سنّة العصر.
إن اإلفادة من معطيات العلم احلديث يف عملية االستنباط الفقهي انطالقًا من التطور
اهلائل يف ميدان الطب وعلم االجتماع وعلم االقتصاد أمر ضروري .وکمثال يف ميدان الطب
احلديث ،إذا استطاعت اکتشافات العلم احلديث يف بعض املوضوعات الشرعية كسن اليأس،
أو ثبوت املوت أو حتديد سن البلوغ أن حتقق لنا حالة يقينة فإهنا أقرب للشرع من االعتماد
علميا ،وال ميكن ذلك عرب اجلهود الفردية من دون
علی اجتهادات فردية وغري مسندة ًّ
الرجوع إىل متخصص يف كل علم .فاملسألة تكمن يف أن (املوضوعات واملسائل الشرعية)
إمنا تترتب عليها (أحكام شرعية خاصة) سلبًا أو إجيابًا ،فاذا كانت يقينية أو قامت عليها
احلجة ميكن للعلم أن يؤكد لنا ذلك إ ّما على أساس اليقني أو االطمئنان ،وميكن الرجوع
إىل علماء الطب مبا هو قول أهل اخلربة الذي يوجب االطمئنان .ويعم هذا أيضًا يف القضايا
( ((2االجتهاد واحلياة ،ص.24
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االقتصادية ملسائل الزكاة واملعامالت املصرفية(.((2
التجزؤ يف االجتهاد ) الذي تبناه بعض من الفقهاء
وميکن االعتماد علی أصل (جواز ُّ
کاملحقق األردبيلي لدعم مسرية التخصص يف الفقه .وقد دعا أحد فقهاء الشيعة ،وهو الشيخ
عبدالكرمي احلائري (1355 - 1272هـ) مؤسس احلوزة العلمية يف قم ،إىل ختصص الفقهاء
يف املسائل الشرعية حسب أبواب الفقه وذلك بأن يتخصص كل فقيه يف اجتهاده يف أحد
أبواب الفقه ،ولكن مل حيالفه الزمن يف تطبيق ذلك.
حنن مضطرون إىل التخصص يف حقول الفقه ،فقد بلغت احلاجة الی تطوير الفقه
حدا من النمو والتكامل ال ميكن فيه االحتفاظ
اإلسالمي وتوسعه يف القرنني األخريين ًّ
بالصيغ التقليدية لالجتهاد ،واعتماد التقليد للفقيه الواحد يف مجيع أبواب الفقه ،والبد
للفقهاء من التخصص يف كل باب من أبواب هذا العلم ،كما يعرف الناس التخصص يف سائر
فروع املعرفة اإلنسانية ،وليس ذلك بدعًا يف الشريعة ،فقد طرحت هذه القضية يف باب
التجزؤ يف االجتهاد ،فلرياجع يف مظانه.
االجتهاد املطلق وجواز ُّ
وإذا كان تطوير االجتهاد الفكري والفقهي يف احلوزات الدينية هو أحد الطرق إلحداث
فقهيا يتعني أن يولد وينمو يف
النهضة الفکرية والقانونية املرجوة ،فإن ذلك باعتباره عم ًال ًّ
مؤسسات فكرية وعلمية توفر للعلماء والفقهاء والباحثني أسباب العلم واملعرفة ومتطلبات
البحث والدراسة ،وفرص التطور وإنضاج اخلربات ،وهتيئ هلم املناخ املالئم واملؤايت
مهما يف هذا
ملمارسة حرية التفكري والبحث واالجتهاد ،كما لعبت جامعة األزهر قدميا دورًا ًّ
اإلطار(.((2
إننا أمام نوعني من املؤسسات الدينية الرمسية والشعبية .بالنسبة إىل قدرة املؤسسات
الدينية الرمسية على التجديد واالجتهاد الفكري ،ودورها كمرجعية دينية لعامة املسلمني ،قد
عرفنا تراجعها إىل حد كبري يف الوقت الراهن ،وُيعزى ذلك إىل جمموعة من األسباب لسنا
بصددها .ولكن ميكن االعتماد على املؤسسات الدينية الشعبية أو نصف الرمسية وإعطاء
هذه املؤسسات دورها واعتبارها لتعلب دورًا أكثر يف هذا املجال(T ((2

( ((2االجتهاد واحلياة ،حوار مع فضل اهلل ،ص50
( ((2انظر :ماجدة على صاحل ربيع ،الدور السياسي لألزهر  ، 1981 - 1952رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة،
كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،1990 ،ص.10
( ((2د .علي الزميع ،ورقة رؤية يف اآلفاق املستقبلية ،ص.50

aaa
aaa
91

كيف نفهم حق الزوجة يف املعاشرة؟
مقاربة معاصرة يف التشريع اإلسالمي
السيد حممود املوسوي*

لقد جاء احلكم يف التشريع اإلسالمي بأن من واجبات الزوجة أن تليب رغبة زوجها
يف املعاشرة مىت ما أراد ،وإال ع ّدت ناشزًا ومقصرة يف حق زوجها ،وقد ع ّبرت فتاوى
الفقهاء عن ذلك بالوجوب ،ويف املقابل فإن حق الزوجة يف املعاشرة مع زوجها مل يكن له
هذا الوضوح يف التشريع اإلسالمي ،بل قد ذكر الفقهاء بأن ما حيرم على الزوج خبصوص
املعاشرة ،هو أن ميتنع عنها مدة أربعة أشهر ،عندها يكون آمثًا ،وعلى ذلك يكون واجبًا
على الزوج أن يأيت أهله كل أربعة اشهر مرة واحدة.
فكيف نفهم هذا االختالف وهذه املباينة يف احلقوق الزوجية؟ واليت قد يرى البعض
بأهنا ليست متكافئة ،وال تليب حاجة الزوجة يف الفراش.
نود قبل اإلجابة عن التساؤل ،يف هذا البحث ،أن نشري إىل جمموعة حقائق مهمة فيما خيتص
حقوقيا ،وهي على سبيل املقدمات اليت ينبغي أن
باحلقوق يف املنهج اإلسالمي ،باعتبارنا نتناول شأنًا ًّ
توضع يف االعتبار عند تناول أي موضوع حقوقي ،لكي تكون النظرة مستوعبة ومنصفة ،وهي:
ً
أوال :تكافؤ احلقوق بني اجلنسني:

إن حقوق الزوجية متكافئة بني الزوج والزوجة ،فإن اهلل تعاىل بعدله ،وعلمه جبنس
كل منهما ،جعل لكل من الزوج والزوجة حقوقًا تتناسب وطبيعتهما التكوينية ،ألن اخلالق

* عامل دين ،باحث من أسرة التحرير ،مملكة البحرين.
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أعلم مبخلوقاته من أنفسهم ،وقال تعاىلَ{ :ل ُه َّن ِم ْث ُل الَّ ِذي َعَل ْي ِه َّن ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف}((( فللزوجة
حقوق مثل اليت عليها للزوج ،ولكن ال مبعىن التساوي والتطابق التام ،وإمنا مبعىن أن
احلقوق اليت حتتاجها املرأة كأنثى هلا خصوصياهتا التكوينية ،والفسيولوجية ،ومكانتها
االعتبارية يف األسرة ،كلها مكفولة هلا من غري نقصان ،وكذلك احلقوق اليت حيتاجها
الرجل بالنظر لتكوينه وبالنظر إىل موقعه االعتباري ،كلها مكفولة له غري منقوصة،
فالعدالة متوفرة بالنظر للخصوصيات اجلنسية لطبيعة الطرفني.
وألن {اهللَ َل ْي َس ِب َظ َّال ٍم لِّ ْل َعبِي ِد}((( ،فإن العدالة تقتضي أن يأخذ كل ذي حق حقه
مبا يتناسب ووضعه واحتياجاته هو ،ال احتياجات اجلنس اآلخر ،واملطالبة باملساواة خالف
العدالة ،فالعدالة تقتضي التكافؤ وتلبية كل الحتياجاته.
متامًا كما نطالب حبقوق الع ّمال على سبيل املثال بالعدالة يف األجرة -الرواتب ،-فنرى
أن العدل يقتضي أن يأخذ ٌّ
كل حقه مبا يتناسب ومؤهالته واحتياجاته ،فليس من العدل أن
يتساوى كل الناس يف األجرة ،فيأخذ الطبيب أجرة مبقدار ما يأخذه حارس املستشفى؟!
هذا مثال تقرييب ملسألة العدالة بني التكافؤ والتساوي.
فاملماثلة يف قول اهلل تعاىلَ{ :ل ُ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 َجةٌ}((( ،هي احلقوق اليت تناسب كل واحد من موقعيته وظروفه وحاجاته التكوينية
وغريها ،ولذلك جاء { َوِل ِّلر َج ِال َعَل ْي ِه َّن َد َر َجةٌ} ،أي فيما خيتص مبكانته اإلدارية« ،وذلك
ألنه املدير هلا ،والالزم أن يكون املدير ذا مزية حىت يتمكن مبزيته من إدارة املدار»(((.
ثانيًا :احلقوق والبعد األخروي:

إن نظام احلقوق يف التشريع اإلسالمي ،ال ينظر فيه إىل اآلثار الدنيوية فحسب ،بل
يتصل باآلثار األخروية أيضًا ،ليحصل التوازن يف الرؤية ،فإن أي حق جيب على اإلنسان
أن يؤديه ،له يف املقابل أجره يف اآلخره ،بأضعاف ما له من الفائدة يف الدنيا ،فإننا إن
ذكرنا أي حق للزوج أو للزوجة ،فينبغي أن نضع يف اعتبارنا اآلثار األخروية لذلك الواجب
واحلق ،ألنه بذلك سيكون بابًا من أبواب اجلنة ورمحة وضعها اهلل تعاىل لعباده ليحصلوا
من خالهلا على الثواب ،باإلضافة إىل حتقيقه العدالة ،وإىل نظره لالعتبارات الدنيوية.
(((
ففي احلديث« :الدنيا قنطرة اآلخرة» ،ويف قول اهلل تعاىلَ { :والآْ ِخ َرُة َخ ْي ٌر َوأَ ْب َقى} .

((( سورة البقرة ،آية .228
((( سورة آل عمران ،آية .182
((( سورة البقرة  ،آية .228
((( تبيني القرآن  ،اإلمام الشريازي ،ص .46
((( سورة األعلى  ،آية .17
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ومثال على األثر األخروي ،والثواب العظيم الذي حتصل عليه الزوجة عند أدائها حلقوقها،
وحجت بيت
قد ورد عن أيب عبد اهلل  Fقال« :إذا صلَّت املرأة مخسها ،وصامت شهرهاَّ ،
رهبا ،وأطاعت زوجها ،وعرفت حق علي ،فلتدخل من أي أبواب اجلنان شاءت»(((.
ومثال آخر عن أيب عبد اهلل  Fقال« :إن رج ًال من االنصار على عهد رسول اهلل
 Cخرج يف بعض حوائجه فعهد إىل امرأته عهدًا ألاَّ خترج من بيتها حىت يقدم .قال:
وإن أباها مرض فبعثت املرأة إىل النيب  Fفقالت :إن زوجي خرج وعهد َّ
إيل ألاَّ أخرج
من بييت حىت يقدم ،وإن أيب قد مرض فتأمرين أن أعوده؟ فقال :رسول اهلل  :Fال،
اجلسي يف بيتك وأطيعي زوجك .قال :فثقل ،فأرسلت إليه ثانيًا بذلك ،فقالت :فتأمرين
أن أعوده؟ فقال :اجلسي يف بيتك وأطيعي زوجك .قال :فمات أبوها فبعثت إليه :إن أيب
قد مات فتأمرين أن أصلي عليه؟ فقال :ال ،اجلسي يف بيتك وأطيعي زوجك .قال :فدفن
الرجل فبعث إليها رسول اهلل  :Fإن اهلل قد غفر لك وألبيك بطاعتك لزوجك»(((.
فأمام هذه الواجبات وااللتزامات فإن اهلل ال يضيع األجر .وهذا اجلانب من الضروري
أن نضعه يف احلسبان ،فإن أداء تلك الواجبات هي أبواب رمحة اهلل تعاىل ،كما هي عوامل
لبناء املجتمع وتكامله.
ثالثًا :مراعاة احلاالت اخلاصة يف احلقوق:

إن احلقوق ينظر فيها إىل احلالة العامة من أجل حتقيق النظام العام ،فإن السمات
العامة للناس هي اليت تؤخذ يف اعتبار احلقوق ،من أجل صالحها بشكل عام ،ومن أجل
حتقيق احتياجاهتا الغالبة ،لذلك فإن صيغة العموم يف األحكام هلا ختصيصات ،وهلا نظر
آخر للحاالت ذات االحتياجات اخلاصة وهلا استثناءات تفي مبتطلبات التنوع البشري ،ولكن
فيما ال يضر بأصل التشريع حبيث ال حيرف نظام احلقوق عن عدالته.
(((
هلل َنفْسًا إ َّ
هلل
وذلك حتت قواعد عديدة منها { َال ُي َكلِّ ُف ا ُ
ِال ُو ْس َع َها}  ،و{ َما ُي ِري ُد ا ُ
ِل َي ْج َع َل َعَل ْيكُم ِّم ْن َح َر ٍج}((( ،و«ال ضرر وال ضرار»( ((1وغريها.
فعندما نتناول حق الزوجني يف اجلماع وواجب تلبية احتاجات كل لآلخر يف املمارسة
اجلنسية ،ينبغي أن ننظر إىل تلك اجلوانب ونضعها يف اعتبارنا ،مث نتناول املوضوع لكي
تكون نظرتنا وافية.
((( وسائل الشيعة ،ج ،20ص  ،160باب  79ح.3
((( الكايف ،ج ،5ص .514
((( سورة البقرة ،آية .286
((( سورة املائدة ،آية .6
( ((1وسائل الشيعة ،ج ،12ص.365
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حق الزوج يف املعاشرة:

لقد جاءت األحكام الشرعية خبصوص حق الزوج يف املضاجعة وجمامعة الزوجة ،بألاَّ
متنعه نفسها عندما حيتاج إىل ذلك وعندما يطلب منها ذلك يف ظروف وحاالت خمتلفة،
للروايات العديدة ،منها :عن أيب جعفر  Fقال« :جاءت امرأة إىل النيب  Cفقالت :يا
رسول اهلل ،ما حق الزوج على املرأة؟ فقال هلا :أن تطيعه ،وال تعصيه وال تتصدق من بيته
إلاَّ باذنه ،وال تصوم تطوعًا الاَّ بإذنه ،وال متنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب.((1(»..
بل وقد أرشدت الروايات الزوجة إىل ألاَّ جتعل حىت صالهتا وعبادهتا مانعًا ألداء حق
الزوج يف اجلماع ،فقد قال رسول اهلل « :Cال تط ّولن صالتكن
لتمنعن أزواجكن»(.((1
َّ
حقا على زوجته وهو االستجابة لتلبية
فمن تلك الروايات وغريها ،ثبت أن للزوج ًّ
رغبته اجلنسية وإشباعها مىت ما احتاج وأراد ،واعترب الشرع املق ّدس امتناعها عن ذلك
نشوزًا منها.
إال أن تلك االستجابة من الزوجة -يف وجوهبا -ليست مطلقة ،فهنالك حاالت ال
جيري فيها هذا احلكم ،فهو مرهون باالستطاعة وعدم وجود املانع الشرعي والعقلي ،الذي
ال ميكّن املرأة من أداء هذا احلق للزوج ،مثل أن تكون يف أيام حيضها ،أو أن تكون صائمة
صيامًا واجبًا ،أو معتكفة واجبًا ،أو أن تكون مريضة ،وما شابه ذلك .أو يكون ذلك ضررًا
معتربًا عليها ،فهنا تأيت قاعدة نفي الضرر واحلرج ،لتستثين تلك املوارد ،فال يكون واجبًا
عليها االستجابة للزوج ،بل تنقلب يف بعضها إىل احلرمة كما يف الصيام الواجب.
وعندما ال جيب عليها االستجابة يف تلك الظروف املختلفة ،جيب على الزوج مراعاة
هذه اخلصوصيات.
حق الزوجة يف املعاشرة:

إن للزوجة حقوقًا مهمة يف احلياة الزوجية ،ومنها إشباع رغبتها يف املعاشرة اليت
تتفاوت بني امرأة وأخرى ،لكيال يكون ذلك ضررًا عليها وال يؤدي إىل حرماهنا من حاجتها
الغريزية الطبيعية ،كما جاء عن اإلمام زين العابدين  Fيف رسالة احلقوق يف بعض
نصوصها عن حق الزوجة« :فان هلا حق الرمحة واملؤانسة ،وموضع السكون إليها قضاء
اللذة اليت ال بد من قضائها ،وذلك عظيم»(.((1
وه َّن ِبا ْل َم ْع ُر ِ
{وع ِ
وف}( ،((1فعلى الزوج
اش ُر ُ
وكما هو الدليل العام يف قوله تعاىلَ :
( ((1وسائل الشيعة ج 20ص  ،159باب  79ح( 1القتب هو رحل صغري على قدر السنام).
( ((1الكايف :ج 5ص .508
( ((1حبار األنوار ،ج - 71ص.15
( ((1سورة النساء ،آية .19
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أن يلتزم بالعشرة باملعروف اليت ال ترجع بالضرر على الزوجة يف أي ناحية كانت ومنها
احلقوق اجلنسية ،فمن هنا أفىت الفقهاء بأنه «ال جيوز ترك جمامعة الزوجة (الشابه
وغريها) إذا كان الترك مسببًا لإلضرار هبا أو كان خملاًّ بالعشرة معها باملعروف».
وقد قال السيد املدرسي« :جيوز ترك املباشرة يف احلاالت التالية:
 -1عند رضاها.
 -2عند اشتراطه عليها حني العقد.
 -3عدم التمكّن من اجلماع بسبب أو آخر.
 -4خوف الضرر عليه أو عليها.
 -5نشوزها»(.((1
فكما جيوز للمرأة عدم تلبية رغبة زوجها يف حاالت خاصة ذكرناها سابقًا مثل املرض
والصوم وغريه ،كذلك فإن الزوج جيوز له ترك املباشرة اجلنسية مع زوجته إذا كان ذلك
برضاها ،أو لشرط يف العقد ،أو عدم التمكّن ،أو خوف الضرر ،أو غيبتها باختيارها أو
نشوزها.
ويتأكد احلكم يف ضرورة تلبية رغبة الزوجة يف املعاشرة ،عند خوف الوقوع يف احلرام،
فعندها جيب على الزوج أن يليب رغبة زوجته يف ذلك ،لكيال تقع يف احلرام.
وقد جاء عن اإلمام علي « :Fإذا أراد أحدكم أن يأيت زوجته فال يعجلها فإن للنساء
حوائج»(.((1
ويف هذه الرواية إشارة إىل ضرورة إشباع رغبة الزوجة.
وإن مل حيكم الفقهاء بوجوب التلبية الفورية من قبل الزوج حلاجة زوجته ،إال أن
كلماهتم فيما خيتص خبوف الضرر حامسة يف املوضوع ،بل ميكننا أن نقول:إن الدليل
العام يف وجوب العشرة باملعروف ،هو بليغ يف مطلوبنا.
الترك أربعة أشهر إمث:

لقد جاء يف رواية عن صفوان بن حيىي ،عن أيب احلسن الرضا  Fأنه سأله عن
الرجل تكون عنده املرأة الشابة فيمسك عنها األشهر والسنة ال يقرهبا ،ليس يريد اإلضرار
هبا ،يكون هلم مصيبة ،يكون يف ذلك آمثًا؟
قال« :إذا تركها أربعة أشهر كان آمثًا بعد ذلك»(( .((1زاد يف رواية :إلاَّ أن يكون باذهنا).

( ((1الوجيز يف الفقه اإلسالمي ،أحكام الزواج وفقه األسرة ،ص  ،157آية اهلل العظمى السيد حممد تقي
املدرسي.
( ((1وسائل الشيعة ،ج ،14ص  ،84ب  56ح.4
( ((1وسائل الشيعة ج 20ص 141ب  71ح.1
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فهنا نالحظ يف هذه الرواية جمموعة حقائق:
األوىل :أن السؤال عن ترك مباشرة الزوجة ليس ألنه يريد اإلضرار هبا .وهنا فيها
إشعار بأن اإلضرار قد حيصل ،ولكنه هنا ليس متحققًا بشكل قطعي ،أي أن السائل قد
يشري إىل عدم الضرر يف هذه احلال.
الثانية :أن تركه املباشرة بسبب املصيبة ،أي أن احلالة النفسية واالنصراف الذهين الذي
يعتري العائلة ج ّراء املصيبة اليت حتل هبم ،تؤثر بال شك يف الرغبة اجلنسية لكال الزوجني.
الثالثة :أنه برغم عدم توفر نية اإلضرار من الزوج ،وألن العائلة يف أجواء مصيبة
وحزن ،فإن من اإلمث أن يصل باإلنسان أن يترك مباشرة زوجته أربعة أشهر.
الرابعة :أن اإلمث يتحقق بعد أربعة أشهر إن مل يكن هنالك إضرار أو أي طارئ آخر،
أما مع اإلضرار ،فإن الرواية أجنبية عن مقام اإلشارة إليه ،ألهنا رواية جوابية عن سؤال
حمدد ،فيؤخذ حكم ذلك من عموم األدلة أو روايات أخرى يف املقام نفسه.
األربعة أشهر واإليالء:

هلل
ِّسآِئ ِه ْم َت َرُّب ُص أَ ْرَب َع ِة أَ ْش ُه ٍر َفإ ِْن فَآؤُوا َفإ َِّن ا َ
ين ُي ْؤل َ
قال اهلل تعاىل{ :لِّلَّ ِذ َ
ُون ِمن ن َ
َغفُو ٌر َّر ِحي ٌمَ .وإ ِْن َع َز ُموْا َّ
الط َال َق َفإ َِّن اهللَ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم}(.((1
حيث جاء يف باب اإليالء -وهو أن حيلف الزوج ألاَّ يباشر زوجته -أن تتربص الزوجة
أربعة أشهر ،وهلا احلق يف أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي ،ليخّير الزوج بني الرجوع عن
حلفه ومباشرة زوجته ،أو الطالق ،لكيال يقع الضرر عليها.
كيف نفهم الترك إىل أربعة أشهر؟
تلخص مما ذكرناه أن:
 -1االمتناع أربعة أشهر عن مواقعة الزوجة يع ّد إمثًا.
 -2عند احللف بعدم املقاربة ،بعد األربعة أشهر جيرب على املباشرة ،أو يطلق.
 -3حيرم اإلضرار بالزوجة فيما خيتص باملعاشرة ،وجيب أن حيقق العشرة باملعروف،
والذي من مصاديقه تلبية حاجاهتا األساسية يف الرغبة اجلنسية (وسنأيت على بيانه).
ولكي نستوعب املدة اليت قررت للزوج يف إباحة تركه ملقاربة زوجته ،وهي األربعة
أشهر ،البد أن نعرف أن أي حكم تشريعي إمنا جاء متوافقًا مع األحكام الشرعية األخرى،
ليحصل االنسجام بني أحكام اهلل ،وحيصل االنسجام يف واقع اإلنسان عندما ميتثلها .كما
أنه من الضروري حلصول االنسجام التام بني األحكام يف مقام االمتثال ،أن يأخذ اإلنسان
بأحكام اهلل تعاىل بكاملها ،وحياول تطبيقها على نفسه وعلى أهله ،لكيال يقع يف خطأ
( ((1سورة البقرة ،آية .227 -226
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التجزيء ،واألخذ حبكم دون آخر ،فقد ال حيصل على الفائدة املطلوبة من ذلك احلكم لذلك
ُون ِب َب ْع ِض
السبب ،هلذا جاء االستنكار على من ُي ِّ
جزئ يف الدين يف قوله تعاىل{ :أَ َفُت ْؤ ِمن َ
ا ْل ِكَت ِ
ون ِب َب ْع ٍض}(.((1
اب َوَت ْك ُف ُر َ
فكيف حيصل على لذة الصالة واملناجاة مث ًال من يتعمد غيبة الناس أو سرقتهم
وظلمهم؟ وكيف حيصل على فائدة الصوم يف حتقيق التقوى من ال تصوم جوارحه؟،
لذلك يقول اإلمام علي  Fيف هنج البالغة« :كم من صائم ليس له من صيامه إلاَّ الظمأ
واجلوع ،وكم من قائم ليس له من قيامه إلاَّ السهر والعناء»(.((2
ويف موضوع صرب املرأة أربعة أشهر يف احلاالت االستثنائية اليت حلف فيها الزوج أو
ق ّرر أن يؤذي هبا زوجته من خالل عدم مقاربتها ،نؤكد على أن هذا احلكم ال بد أن يفهم
يف سياق تعاليم الدين األخرى اخلاصة باملرأة العفيفة ،يف وجوب سترها وعدم اختالطها
املحرم ،وغض البصر ،واالستقرار يف البيت وعدم الفحش يف الكالم وما إىل ذلك مما
حيفظ املرأة ويصوهنا من أي إثارات هتيج رغبتها.
ونشري إىل ما يقوله املختصون يف علم النفس وشأن العالقات الزوجية ،وكذا األطباء،
يف رغبة املرأة وشعورها وحاجتها للمعاشرة ،يقولون :إن املرأة حباجة يف األغلب إىل املثري
يف ابتداء شعورها بالرغبة اجلنسية ،خبالف الرجل( ،((2الذي ال حيتاج إىل عوامل خارجية
تثري فيه شعور الرغبة ذاك .ويؤكد اخلرباء أن «عدد الزوجات اللوايت يعادلن الرجل يف
(((2
يفسر مدى صرب
الشهوة اجلنسية يتراوح بني العشرة والعشرين باملائة فقط»  .ولعل هذا ّ
املرأة عن املمارسة اجلنسية مادامت ال تتعرض ملثريات.
فاملهلة املحددة بأربعة أشهر إمنا تنظر إىل حال الزوجة دون دخالة أي مؤثر أو مثري
يف املوضوع ،وميكننا أن نعي ذلك من خالل معرفتنا بتوجيهات الدين يف تنظيم شأن البيت
اإلسالمي واألسرة املسلمة ،فاحلال األفضل هو أن الزوج عليه واجب اإلعالة وهو من يعمل
ويك ّد ليحصل على معاشه ،فهو خيتلط بطبيعة هذه املهمة مع الناس مبختلف أنواعهم،
أي أنه معرض لإلثارة بأشكال خمتلفة ،أما املرأة فإن احلال األفضل أن تلتزم بإدارة البيت
وتربية األوالد وإعانة الرجل من داخل البيت ،وإن ج ّوز هلا الشرع أن تعمل ،إال أن احلال
األفضل بال شك هو االستغناء عن ذلك ،واالهتمام باإلدارة البيتية ،فبالتايل هي ال تتعرض
ملا يتعرض له الرجل من إثارات ،نتيجة املشاهدات واالختالطات اليت حتصل للرجل.
والشرع املق ّدس ينظر حلال اإلنسان واملحيط االجتماعي بكل اهتمام ،فريتب عليه
( ((1سورة البقرة ،آية .85
( ((2وسائل الشيعة ،ج 1ص  ،73ب  12ح.8
( ((2انظر :واجبات الزوجة اجلنسية ،كارل بالنشه ،ترمجة علي رضا وسوزان فران.
( ((2واجبات الزوجة اجلنسية ،كارل بالنشه ،ص .159
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الكثري من األحكام اليت تراعي الظروف املحيطة ،وهذا جيعلنا نثق بأن الروايات اليت جاءت
لتحدد أن الرجل يأمث بتركه مباشرة زوجته بعد أربعة أشهر ،إمنا هي كانت تراعي النظام
ُن َولاَ َت َب َّر ْج َن َت َب ُّر َج ال َْج ِاهلَِّي ِة
األساس للزوجية ،كما يف قول اهلل تعاىلَ { :وق َْر َن ِفي ُبُيوِتك َّ
الزكَا َة َوأَ ِط ْع َن اهللَ َو َر ُسوَل ُه}( ،((2وتقسيم األدوار بني الزوج
ني َّ
الصلاَ َة َوآِت َ
الأُْولَى َوأَ ِق ْم َن َّ
وزوجته ،وطبيعة حياة املرأة يف الستر وعدم التعرض للمثريات ،أما إذا اختلفت الظروف
املحيطة فإن احلاجات ختتلف تبعًا هلا.
ضرورة رجوع املرأة إىل حياة العفاف

وال يعين ذلك املطالبة بتغيري حكم اهلل تعاىل ،بل البد أن يدعونا ذلك إىل العودة إىل
التقيد بالنظام اإلسالمي يف السلوك لتعود املرأة خباصيتها املتماسكة العفيفة والقادرة على
االنسجام مع األحكام الشرعية.
ففي الوضع االعتيادي املنسجم مع حياة العفاف يأيت هذا احلكم الذي نؤكد أنه ال يعين
أن للزوج أن يترك معاشرة زوجته هذه املدة ،وإمنا حيرم عليه تركها إىل هذه املدة ،ضمن
الظروف املذكورة من احللف واإليذاء ،فإن املرأة ميكنها أن تصرب تلك املدة يف حال وقعت
يف مشكلة حلف زوجها بألاَّ يواقعها ،وقد عللت الروايات عن أهل البيت  Dهذه املدة بأن
اهلل تعاىل يعلم بأن غاية صرب املرأة عن الرجال هي هذه املدة ،كما يف هذه الرواية:
عن حممد بن سليمان ،عن أيب جعفر الثاين  Fقال« :قلت له :جعلت فداك ،كيف
صارت عدة املطلقة ثالث حيض أو ثالثة أشهر ،وصارت عدة املتوىف عنها زوجها أربعة
أشهر وعشرًا؟ فقال :أما عدة املطلقة ثالثة قروء فالسترباء الرحم من الولد ،وأما عدة
املتوىف عنها زوجها فان اهلل تعاىل شرط للنساء شرطًا ،وشرط عليهن شرطًا فلم حياهبن
فيما شرط هلن ومل جير فيما اشترط عليهن ،أما ما شرط هلن يف اإليالء أربعة أشهر
ُون ِم ْن ِن َساِئ ِه ْم َت َرُّب ُص أَ ْرَب َع ِة أَ ْش ُه ٍر} فلم جي ّوز الحد
ين ُي ْؤل َ
إذ يقول اهلل عزوجلِ{ :للَّ ِذ َ
أكثر من أربعة أشهر يف اإليالء لعلمه تبارك امسه أنه غاية صرب املرأة عن الرجل ،وأما ما
شرط عليهن فإنه أمرها أن تعت ّد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرًا ،فأخذ منها له عند
موته ما أخذ هلا منه يف حياته عند اإليالء ،قال اهلل عزوجلَ{ :يَت َرَّب ْص َن ِبَأ ْنف ِ
ُس ِه َّن أَ ْرَب َع َة
أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا} ،ومل يذكر العشرة األيام يف العدة إلاَّ مع األربعة أشهر ،وعلم أن غاية املرأة
األربعة أشهر يف ترك اجلماع ،فمن مث أوجبه عليها وهلا»(.((2
فالزوجة العفيفة اليت التزمت تعاليم اإلسالم بغض النظر وعفة الفرج وعدم التع ّرض للمثريات،
هي القادرة على الصرب إىل هذه املدة ،ومع ذلك فإن الشرع يلزم الزوج بأن يتخذ قرارًا حامسًا إلهناء
( ((2سورة األحزاب ،آية .33
( ((2وسائل الشيعة ،ج ،15ص .453
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تركه ،إما بأن يقرر الطالق واالنفصال عن زوجته ،وإما أن يباشرها ويقضي حاجتها.
ومن هنا نفهم عدم احلرمة على الرجل يف األربعة أشهر -ما مل يتحول إىل أذى أو
ضرر -كما يف الرواية:
عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل  Eأهنما قاال« :إذا آىل الرجل ألاَّ يقرب امرأته فليس
هلا قول وال حق يف األربعة أشهر ،وال إمث عليه يف كفِّه عنها يف األربعة أشهر ،فإن مضت
االربعة أشهر قبل أن ميسها فسكتت ورضيت فهو يف حل وسعة ،فإن رفعت أمرها قيل له:
إما أن تفيء فتمسها ،وإما أن تطلق»(.((2
العشرة باملعروف وحق الزوجة

ما ذكرناه سابقًا هو يف احلال االعتيادي العام ،أما إذا تغّير العنوان ،وحتقق الضرر على
الزوجة بترك زوجها معاشرهتا ،وأصبح خالف العشرة باملعروف حبسب ظرف الزوجة،
فإن احلكم خيتلف ،كما هي عمومات األدلة اليت دلت على وجوب العشرة باملعروف ،وهنت
عن اإلضرار ،وأكدت على ضرورة إشباع رغبة الزوجة .ففي هذه احلالة جيب على الزوج
أن يليب رغبة زوجته يف املعاشرة ،لكيال يقع عليها الضرر أو احلرج.
فالعشرة باملعروف ،أي «لدى العقل والشرع»( ،((2من أهم مصاديقها هو تلبية احلاجة
اجلنسية لدى الزوجة ،ملا ثبت من أهنا رغبة ملحة ،وقد يؤدي جتاهلها إىل االحنراف ،فإذا
شعرت املرأة بتلك الرغبة اجلاحمة وشعرت بضرورة تلبيتها فعلى الزوج أن يستجيب ،لكيال
يقع يف اإلمث ج ّراء خمالفته للعشرة باملعروف.
وبذلك حكم بعض الفقهاء بأنه «ال جيوز -على األقوى -ترك املجامعة بالنسبة إىل
الزوجة الشابة الدائمة وكذلك يف غريها ،إذا كان الترك مسببًا لإلضرار هبا أو كان خملاًّ
بالعشرة معها باملعروف»(.((2
وإذا قلنا بوجوب العشرة باملعروف ،فهذا يعين أنه يكفي وجود احلاجة العرفية لدى
املرأة ،مما يساهم يف احلياة اهلانئة والعشرة احلسنة ،دون حصرها يف الوصول إىل الضرر.
التشريع اإلسالمي وموارد يف مراعاة حق الزوجة:

استتباعًا للبحث ،وتأكيدًا على أن السمة األساسية للحياة الزوجية وتبادل احلقوق
فيها ،إمنا هو حمكوم بقاعدة العشرة باملعروف ،اليت تراعي احتياجات الطرفني وال توقع
( ((2وسائل الشيعة ،ج 22ص  ،343كتاب اإليالء والكفارات ب  2ح.1
( ((2تبني القرآن ،آية اهلل العظمى السيد حممد الشريازي.
( ((2الوجيز يف الفقه اإلسالمي ،أحكام الزواج وفقه األسرة ،آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي،
ص .157
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عليهما الضرر أو احلرج ،فإننا نسوق بعض األمثلة من التشريع اإلسالمي واليت نالحظ يف
أحكامه مراعاة حقوق الزوجة يف املعاشرة ،وإعطائها أمهية بالغة.
 -1ترك املعاشرة وحق االنفصال:

نرى يف جانب آخر من اإليالء وهو حلف الزوج بألاَّ يقارب زوجته ،أو يف تعمد ترك
الزوج املعاشرة من دون ميني ،بأن الشرع حيكم بوجوب التزام الزوج بإعطاء زوجته حقها يف
املعاشرة ،أو يقرر الطالق ،لكيال تتأذى ،ولكيال يسلب حقها ،كما يف رواية حسن حفص عن
أيب عبد اهلل « :Fإذا غاضب الرجل امرأته فلم يقرهبا من غري ميني أربعة اشهر استعدت
مبؤل»(.((2
عليه ،فاما أن يفيء وإما أن يطلق ،فإن كان من غري مغاضبة أو ميني فليس ٍ
 -2حقوق الزوجة وعيوب الرجل:

ومما جاء به الشارع املقدس يف حفظ حقوق الزوجة يف املعاشرة ،يف أحكام عيوب
الزوج يف عقد النكاح ،حبيث ال يتمكن الزوج من تلبية حاجات الزوجة يف املعاشرة ،سواء يف
عدم قدرته على اجلماع ،أو يف خصائه ،وقد ذكر الفقهاء أربعة عيوب ،هي:
أ  -اجلنون.
ب -اخلصاء.
(((2
ج -العنن «وهو مرض تضعف معه الق ّوة يف نشر العضو حبيث يعجز عن اإليالج» .
د -اجلب« ،وهو قطع الذكر ،بشرط ألاَّ يبقى منه ما ميكن معه الوطي»(.((3
فإذا اكتشفت الزوجة أن زوجها عنني مث ًال ،وال يتمكن من أداء املعاشرة ،فإن كان به
هذا املرض قبل العقد واكتشفته بعد ذلك ،فلها اخليار يف قبوله أو تفسخ العقد ،بل وهلا
احلق حىت فيما إذا أصيب باملرض بعد العقد لوجود الضرر على الزوجة ،قال ذلك السيد
املدرسي ،معلقًا على استثناء حق الفسخ بعد العقد« :هذا يف فسخ العقد الناشئ من العيب،
أما يف الفراق الناشئ من تضرر املرأة بسبب عدم املباشرة اجلنسية أو وقوعها يف احلرج،
فإن الفراق يتم حىت بعد الوطي سنني عديدة ،ولعل صحيحة الكناين تدل على ذلك»(.((3
وهذا يؤيد ما ذكرناه من حمورية العشرة باملعروف ،واتصال ذلك بالضرر وعدمه،
وصحيحة الكناين اليت أشار إليها السيد املدرسي ،هي:
( ((2املصدر السابق.
( ((2كزن املسائل واملآخذ ،الشيخ عبد اهلل الستري البحراين ،ج ،3ص .430
( ((3الفقه اإلسالمي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب األحكام) آية اهلل العظمى السيد حممد تقي
املدرسي ،ج ،4ص.200
( ((3املصدر ،ص.200
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عن أيب الصباح الكناين قال« :سألت أبا عبد اهلل  Fعن امرأة ابُتلي زوجها فال
يقدر على اجلماع أبدًا أتفارقه؟ قال :نعم إن شاءت»(.((3
 -3حق الزوجة واملضارة بالولد:

ليس للزوج أن يترك معاشرة زوجته حبجة أن بني يديها مولودًا رضيعًا ،خوفًا من
أن تلد عليه أو ما شابه ،حبيث يكون ذلك ضررًا عليها ،وكذا العكس ،فليس للزوجة أن
متتنع لذات السبب ،لقول اهلل تعاىلَ { :ال ُت َض َّآر َواِل َدٌة ِب َوَل ِد َها َو َال َم ْولُو ٌد لَّ ُه ِب َوَل ِدِه}( ،((3وإن
كانت اآلية واردة يف الضرر بالرضاعة يف نفقة الوالدة أو املولود ،إال أن هذه اآلية هي قاعدة
عامة تنهى عن اإلضرار بالزوجة استغال ًال لوضع الوالدة ،ومبا يف ذلك الضرر اجلنسي ،كما
توضحه رواية أيب الصباح الكناين عن أيب عبد اهلل :F
عن أيب الصباح الكناين عن أيب عبد اهلل  Fقال« :سألته عن قول اهلل عز وجل:
{ َال ُت َض َّآر َواِل َدٌة ِب َوَل ِد َها َو َال َم ْولُو ٌد لَّ ُه ِب َوَل ِدِه} ،فقال :كانت املراضع مما تدفع إحداهن
الرجل إذا أراد اجلماع تقول :ال أدعك إين أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه،
وكان الرجل تدعوه املرأة فيقول :إين أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فال جيامعها،
فنهى اهلل عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل املرأة واملرأة الرجل»(.((3
 -4الزوج يتحمل إمث التقصري يف حق الزوجة:

إن اهلل تعاىل أودع يف كل من الرجل واملرأة احلاجة والرغبة اجلنسية ،وأمرمها بأن
يشبعاهنا بالطرق الشرعية ،ألن إشباعها جيعل اإلنسان يف حصانة من االحنراف بسبب تلك
الشهوة العارمة ،واليت يستغلها الكثري من أهل السوء ،هلذا فإن على الزوج أن يراعي هذه
احلاجة ،لكيال حتصل اآلثار السلبية الناشئة منها ،فعليه أن ُيليب حاجة زوجته يف ذلك ،وإن
مجع أكثر من زوجة فينبغي أن يالحظ هذا األمر ويضعه يف احلسبان ،وقد ورد عن أيب
عبد اهلل  Fقال« :من مجع من النساء ما ال ينكح فزىن منهن شيء فاإلمث عليه»(.((3
فالزوج يتحمل إمث تقصريه يف عدم تلبية حاجة زوجته إذا اجتهت لتلبية حاجتها من
احلرام ،ألنه كان السبب يف جلوئها للحرام.
مبعرفة هذه اخلصائص والتفاصيل نعي أن احلق مكفول للزوجة والزوج على حد
سواء يف التشريع اإلسالمي حسب متطلبات واحتياجات كل منها للممارسة اجلنسية T
( ((3وسائل الشيعة ،ج ،14ص  ،612ب ،14ح.6
( ((3سورة البقرة ،آية .233
( ((3وسائل الشيعة ،ج 15ص  181باب  72ح.1
( ((3وسائل الشيعة ج 20ص 142ب 71ح.2
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مستقبل الشرق األوسط
على ضوء القضية الفلسطينية
آية اهلل السيد هادي املدرسي*

إذا نظرنا إىل قضية فلسطني بعني املؤ ّرخ فستختلف استنتاجاتنا متامًا ،ع ّما لو نظرنا
إليها بعني الصحفي.
ذلك أن املؤرخ ينظر إىل ما وراء احلدث ،أما الصحفي فينظر إىل وقائع األحداث
اليومية ،واملؤرخ ينظر إىل النتائج ،أما الصحفي فينظر إىل األسباب.
فعندما ينظر الصحفيون إىل قوة إسرائيل العسكرية ،وإمكاناهتا املادية ،والتأييد
املطلق الذي حتصل عليه من الواليات املتحدة األمريكية ،فإهنم رمبا حيكمون بأن الدولة
الصهيونية ستبقى كما هي إىل األبد ،وأن العرب ومن ورائهم املسلمون ،ال ميلكون إال
االستسالم للواقع ،والقبول مبا هو كائن ،وعدم التطلع إىل ما ميكن أن يكون.
لكن املؤ ّرخ ينظر بعني أخرى إىل هذه املسألة ..فهو يف الوقت الذي يأخذ (الواقع)
الفعلي بعني االعتبار إال أنه ينظر أيضًا إىل نقاط ضعف القوة ،ألنه يعرف أن احلق يبقى
قويا ،وأن القوة تبقى إذا كانت مع احلق ،وأن هزمية احلق على يد القوة لن تكون
إذا كان ًّ
هنائيا.
هزمية هنائية ،كما أن انتصار القوة من دون احلق لن يكون انتصارًا ًّ
إن املزيج من احلق والقوة هو الذي يكتب له الدوام ،أ ّما إذا انفصل أحدمها عن الثاين
فإن بقاء اآلخر أمر مشكوك فيه .وما حنتاج إليه ليس هو زرع القناعة بقوة الصاروخ واملدفع
والطائرات احلربية ،بل القناعة بالعيش املشترك وااللتزام باحلقوق واالحترام املتبادل.
* مفكر أسالمي  -العراق.
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حقا يف أن يعيشوا آمنني مطمئنني يف أي مكان كانوا فيه،
ّإن مما ال شك فيه أن لليهود ًّ
ولكن بشرط ألاَّ يكون ذلك على حساب اآلخرين ،أو أن يفرضوا إرادهتم بقوة السالح.
إن من املشاكل اليت ابُتلي هبا اليهود على م ّر التاريخ أهنم كانوا يريدون ألنفسهم
انتزاع االمتياز من املحيط الذي يعيشون فيه ،وذلك من خالل السيطرة عليه ،وهذا ما كان
يؤدي باآلخرين إىل ردة الفعل جتاههم .ولذلك وقعت الكثري من املجازر حبق اليهود ،كما
ارتكب اليهود الكثري من املجازر حبق اآلخرين.
ومن دون أن تتفتح عقول اليهود على احلقائق ..وخيرجوا من قوقعة أحالم السيطرة،
واالمتياز ،من دون ذلك فإن من غري املمكن أن حيدث التعايش بينهم وبني الذين يعيشون
يف أوساطهم يف أي وقت ،ويف أي مكان.
وعلى كل حال فإن ما وقع يف فلسطني هو أمر غريب للغاية ،حيث إن اليهود كانوا
يعانون من مشاكل يف التعايش مع الشعوب األوروبية ،ومن مث فقد تعرضوا للمجازر يف
النمسا وأملانيا ومناطق أخرى ،وبعد احلرب العاملية الثانية قرر األوروبيون حل املشكلة
اليهودية ،ولكن ليس من خالل إنصافهم يف بالدهم والتعايش معهم هناك ،وإمنا من خالل
نقل املشكلة إىل منطقة أخرى.
من هنا جاء وعد (بلفور) -وزير اخلارجية الربيطاين األسبق -لليهود بإعطائهم
قسمًا من أرض فلسطني إلقامة دولتهم ،وذلك بعد حتالف اليهود إبان احلرب العاملية الثانية
مع قوات احللفاء ضد أملانيا ،وبعد هزمية هتلر ومطالبة احلركة الصهيونية بتأسيس دولة
يف فلسطني ونتيجة تفاعالت كثرية ،بعضها يرتبط بضعف العرب وبعضها يرتبط باجلانب
األورويب ،قامت دولة إسرائيل ،واعترفت هبا األمم املتحدة ،وألن العرب شعروا بالغنب
واهلزمية والظلم فقد حاولوا استرداد أراضيهم بشىت الطرق فوقعت مخسة حروب بينهم
وبني إسرائيل ،وكان الغرب دائمًا يقف إىل جانب إسرائيل ،ومن مث يفرض اهلزمية على
العرب بشكل أو بآخر.
وهكذا قامت دولة إسرائيل بقوة السالح ،وعلى حساب حقوق اجلريان متادت يف
مصادرة أراضي الفلسطينيني.
لقد جاء اليهود األوروبيون الذين ف ّروا من النازية إىل أرض غريهم ،ليحتلوها
ويصادروها ،وذلك مبساعدة األوروبيني أنفسهم ،خاصة بريطانيا أي مبساعدة الشعوب
الذين كانوا يذحبون اليهود يف أوروبا..وكأهنم أرادوا أن ُيك ّفروا عن ذنبهم ذاك بذنب أكرب،
حيث أعطوا اليهود وطن شعب آخر .وأخذت أمريكا مكان أوروبا يف م ّدها مبا تريد من مال
وسالح ،حيث تتلقى إسرائيل -وباستمرار -أكرب جزء من املساعدات اخلارجية األمريكية،
وهو ثالثة مليارات دوالر يف العام ،حسب التقديرات الرمسية ،وسبعة مليارات دوالر حسب
الواقع .هذا باإلضافة إىل أن إسرائيل َّتدعي احتكار املرياث اإلبراهيمي ،والدين اليهودي،
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وتستغلهما يف املجال السياسي ،وبذلك فإهنا تستد ّر العطف الديين من جهة ،ومتنع أي
هتجم عليها معتربة إياه معاداة للسامية من جهة أخرى .وكان لتأثري اللّويب الصهيوين على
السياسة األمريكية وامتالكه لوسائل اإلعالم ومن مث على الناخب األمريكي ،الدور الكبري
يف وقوف أمريكا إىل جانب إسرائيل.
هذا هو الواقع املوجود ،وعني الصحفي تالحظه فتقول :إن إسرائيل دولة قائمة،
والغرب يؤيدها بال حدود ،ومن مث فهي باقية.
لكن املؤرخ ينظر بعني أخرى ،وهو يقول :إن القوة يف إقامة الدولة أمر ممكن ،ولكن
حينما ال تكون القوة إىل جانب احلق ،فإن احلق سيثأر لنفسه إن عاج ًال أو آج ًال ،وإذا كان
الضعف الفلسطيين والتمزق العريب ،وضياع اإلرادة لدى قادهتم ،ووجود حكومات ظاملة
يف البالد العربية متنع تفجر طاقات األمة ،إال أن هذا الواقع ليس بالضرورة سيستمر إىل
األبد ،فكم من شعوب كانت ضعيفة مث أصبحت قوية ،وكم من شعوب كانت قوية مث
أصبحت ضعيفة .ولن يبقى ميزان القوة كما هو إىل أبد اآلبدين.
صحيح أن إسرائيل اليوم تعادل نصف الشرق األوسط من الناحية السياسية ،كما
تعادل كل الشرق األوسط من الناحية العسكرية ،ومتلك مائيت قنبلة نووية ،وعندها
إمكانات مالية ضخمة تساوي كامل مبيعات النفط يف الدول العربية.
وحتظى إسرائيل أيضًا برعاية عاملية ،خاصة من الواليات املتحدة األمريكية اليت
تضعها يف مصاف والية من والياهتا ،وتلتزم باحلفاظ على تفوقها االستراتيجي على كل
جرياهنا ،األمر الذي يدفع إسرائيل إىل ارتكاب مزيد من الظلم حبق الفلسطينيني واإلصرار
على احتالل احلق واألرض ،وعدم االستعداد لدفع أي مثن للتعايش.
أبديا.
صحيح كل ذلك ،إال أن هذا لن يكون بالضرورة ًّ
لقد كانت قوة اليهود قبل قيام إسرائيل تكمن يف ضعفهم ،حيث كانوا مستضعفني يف
األرض .أ ّما اليوم فإن ضعف اليهود يكمن يف قوهتم ،وكما تغّير ميزان القوة ملصلحة اليهود
بعد أن كانوا ضعفاء فأصبحوا أقوياء ،كذلك فإن امليزان ميكن أن يتغري ضدهم ،فيصبحوا
ضعفاء بعد أن كانوا أقوياء ويصبح العرب أقوياء بعد أن كانوا ضعفاء .وإن يف تاريخ األمم
األخرى اليت ضعفت بعد قوة ،ويف احلضارات اليت سادت مث بادت ،خلري دليل على أنه ليس
بالقوة وحدها يستمر وجود األمم وتستمر حضارهتا.
فقد قامت إمرباطورية (بين أمية) على حساب أهل البيت  ،Dووجدنا كيف أن
الظلم الذي حلق بأهل البيت أسقط فيما بعد إمرباطوريتهم ،مث قامت اإلمرباطورية
العباسية حتت شعار «إىل الرضا من أهل بيت حممد  ،»Cوملا سلكوا سبيل بين أمية يف
ظلم أهل البيت ،فإن لعنتهم الحقت الظاملني حىت سقطت اإلمرباطورية العباسية أيضًا.
مث استمرت اإلمرباطوريات تقوم هنا وهناك ،مث ترتكب األخطاء نفسها اليت ارتكبتها
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األمم السابقة فتسقط ،وتقوم غريها.
ْس َان َل َي ْط َغى ( )6أَ ْن َرَآُه ْاسَت ْغنَى}.
{إِ َّن الإْ ِن َ
يضر مبن وقع عليهم الطغيان ،ومن أمثلة ذلك
إن الطغيان يض ّر بالطاغني أكثر مما ّ
اإلمرباطورية السوفيتية اليت سقطت ومتزقت مع أهنا كانت متلك من القوة ،ومن ترامي
األطراف ما ال تشكل إسرائيل إال مبقدار دولة واحدة من عشرات الدول اليت كانت منضوية
حتت لوائها .كما أن عشرين ألف قنبلة نووية كان ميلكها االحتاد السوفييت مل متنعه من
التفكك والتمزق ،فكيف مبن ميلك مائتني فقط؟
وهكذا فإن عني املؤرخ تنظر إىل الواقع من خالل النتائج ،وليس من خالل األحداث،
ومن خالل اجلذور ال من خالل األغصان .إن شجرة تقوم على رمال متحركة ،مهما كانت
باسقة ،فإهنا آيلة إىل السقوط ال حمالة.
وإن بناية ُتبىن يف أرض اآلخرين مرشحة ،مهما ارتفعت ،لالهنيار .وكما يقول احلديث
الشريف« :إن احلجر املغصوب يف البناء هو ضمان سقوطه».
إن دولة إسرائيل قامت على ظلم عريض ،ليس فقط للجريان القريبني ،بل للجريان
البعيدين أيضًا ،فكيف ميكنها أن تستمر؟
***
وهنا جمموعة مالحظات البد من أخذها بعني االعتبار:
املالحظة األوىل :إن اليهود جنحوا يف إقامة دولة قومية هلم ،لكنهم خسروا بسبب
ذلك دينهم ،فقد اضطروا للحفاظ على دولتهم ملخالفة نصوص التوراة ،وخمالفة تعاليم
األنبياء العظام مبن فيهم موسى بن عمران  .Fومل تكن خسارة الدين مسألة جانبية،
حىت يقال مادام النجاح هو حليف اليهود اليوم ،فما ضرهم لو تراجعوا عن معتقداهتم
السابقة؟.
اليهود أساسًا إمنا انعزلوا على م ّر التاريخ عن اآلخرين ،وتقوقعوا داخل جمتمعاهتم
حفاظًا على دينهم ،وخشية الذوبان يف املجتمعات اليت عاشوا فيها .فما قيمة وطن قومي
ُيبىن على أنقاض كل القيم واملثل العليا اليت دعتهم إىل بنائه؟ لقد أراد اليهود إقامة دولة
يهودية كي حيتفظوا بدينهم .ولكن هذه الدولة جاءت على حساب هذا الدين.
ولكي نعرف هذه املسألة البد من العودة قلي ًال إىل القرن التاسع عشر حيث احتدم
النقاش بني اليهود يف أوروبا بني مدرستني:
األوىل :مدرسة تطالب باالندماج يف املجتمعات اليت يعيش اليهود فيها.
الثانية :مدرسة تطالب بالعكس ،فقد رأوا أن القيصرية الروسية قد ح ّددت حركة
اليهود يف مقاطعات معينة يف بولندا الغربية وجنوب روسيا ،وبالرغم من أن هذه املقاطعات
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كانت أكرب حجمًا من مساحة فرنسا إال أهنا مسيت حبزام االستيطان ،وتدفقت اهلجرة
خارج روسيا القيصرية بسبب القوانني اليت فرضت التفرقة على اليهود وكذلك يف االجتاه
إىل العامل اجلديد :الواليات املتحدة األمريكية .وخاض اليهود فيما بينهم احلرب على
جانبني :جانب يقول باالندماج يف املجتمعات الغربية اليت أخذت تتحرر من العنصرية،
واالنصهار يف هذه املجتمعات كمواطنني عاديني ،وجانب آخر يدعو إىل إجياد أرض جتمع
اليهود ألن االضطهاد والعزلة اليت جرى عليها تارخيهم يف أوروبا البد أن توقظ حىت يف
البلدان الليربالية ،بعض عناصر االضطهاد.
وعند هذه النقطة تقدم الفكر السياسي لليهود ،باحلل فقد قدم (مويز مندلسون)
فكرة فصل الدين اليهودي عن القومية اليهودية ،ألن أمان القرون الوسطى التوراتية مل
تقدم لليهود إال االضطهاد والشتات ،يف مقابل أجواء احلرية الغربية املتفتحة اليت كانت تدعو
اليهود للتجنس جبنسيات بلداهنم اليت ولدوا فيها ،واخلروج من الغيتو الضيق والدخول يف
معترك احلضارة الغربية ،وقد وافق على صحة هذه الدعوة مجع من احلاخامات ،واعتنقها
كثري من اليهود يف أوروبا الغربية ،وبرر بعضهم ذلك بأن عبارة (صهيون) الواردة يف
التوراة إمنّا هي رمز على سيادة العدل واإلصالح ،وليس معناه جبل صهيون واألمر باحتالل
فلسطني.
وصلت الدين بالقومية ،وأنكرت الفتوى بنسيان
أ ّما املدرسة الفكرية الثانية فقد ّ
فلسطني ،وقدم (موزيش هيث) األملاين االشتراكي من بني كّتاب آخرين نظرية تقول« :إن
من املستحيل أن ينهض اليهود يف الشتات األورويب املسيحي ،بل البد من إقامة دولة يهودية
يف فلسطني كشرط مسبق إلعادة اليهودية» ،وأضافت هذه املدرسة« :إن ذلك لن يتحقق
مادام أن اليهود ال يعملون بفالحة األرض ،فالبد أن يتعلم اليهود كيف يعتنون باألرض
ويزرعوهنا».
وقال أحدهم« :إن اهلل يفضل أن يعيش مع أبنائه اليهود يف أرض فلسطني ،ولو مل
يتقيدوا بتعاليم التوراة ،على أن يظلوا يف الشتات متقيدين هبا».
وهكذا جند أن املحور يف قضية إقامة الدولة اليهودية أو عدم إقامتها كان هو كيفية
احلفاظ على الديانة اليهودية ،فإذا جاءت إقامة الدولة على حساب هذه الديانة يكون اليهود
قد ناقضوا اهلدف الذي من أجله أقاموها.
هذا باإلضافة إىل أن بقاء هذه الدولة أمر مشكوك فيه من خالل الرؤية التارخيية،
وليس من خالل الرؤية الصحفية.
إن النقاشات ما بني اليهود أنفسهم حول املدرستني املختلفتني وصلت إىل حمصلة هي
املؤمتر الصهيوين األول يف (بازل) يف سويسرا ،والذي انعقد يف عام 1897م وقد كان املفكر
الرئيسي خلف هذا املؤمتر هو (هرتزل) الصحفي النمساوي اليهودي الذي أخذ على عاتقه
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وضع اخلطوط العريضة ملعامل الطريق إىل دولة يهودية يف فلسطني ،وبعد عشرين عامًا
من هذا املؤمتر -أي يف نوفمرب عام 1917م -صدر وعد باسم وزير اخلارجية الربيطاين
«بلفور» الذي كان نصه« :إن بريطانيا العظمى تنظر بعني العطف إىل إنشاء وطن قومي
للشعب اليهودي يف فلسطني» ،وكان هذا الوعد حمركًا جديدًا لتدفق اهلجرة اليهودية إىل
فلسطني.
وال شك يف أن هذا الوعد كان له التأثري الكبري يف حتويل حلم بعض اليهود لتأسيس
دولة يهودية يف فلسطني ،ووجد الدعم الكايف من قبل الدول الغربية يف أوروبا ،وبعد ذلك
من قبل أمريكا لتحقيقه.
ولكي نعرف كيف أن هذا احللم حتقق خالفًا ألصوله ودوافعه ،البد أن نذكر ما يقوله
ممن يوصف بأنه ّ
مطلع على أحوال إسرائيل
الكاتب اإلسرائيلي (ياروت إزراحي) ،وهو ّ
احلديثة ،يف كتابه (الرصاصات املطاطية) والذي عنوانه الفرعي( :القوة والضمري يف
إسرائيل) .ولنستنتج أن القوة يف إسرائيل جاءت على حساب الضمري ،ومن مث فإن الدافع
إىل إقامة دولة إسرائيل ،وهو الضمري ،قد قُضي عليه متامًا لدى حتقيق هذا احللم.
يقول يف مشهد افتتاحي« :يف إحدى ليايل يناير من سنة 1988م ،أي بعد حوايل
أربعة أسابيع على اندالع االنتفاضة الفلسطينية األوىل ،كنت جالسًا يف غرفة العائلة يف
املزنل أشاهد التلفزيون ،وكان والدي (ياريز) البالغ من العمر مثانية وأربعني سنة ،جالسًا
خلفي وابين البالغ الثالثة عشر من عمره (ياريل) جالسًا قريبًا من قدمي ،والصور يف
التلفزيون تتغري من اشتباك مع الفلسطينيني ،إىل اشتباك آخر ..وفجأة توقفت الكامريا
على جندي إسرائيلي ،كان يتح ّرق من الغضب ،وهو يوجه فوهة بندقيته ،سريعة الطلقات
على جمموعة من الفلسطينيني الصغار ،الذين كانوا يصرخون ويرمون األحجار عليه،
شعرت بعرق بارد إنساب يف سلسلة ظهري رغم الربد ،ومتلكتين رغبة عارمة بأن أغطي
عيين والدي بيميين ،بينما بطريقة ما أفتح عني ولدي بيساري ،بعد ذلك عرفت أسباب هذه
جزئيا لتغطية عيين والدي الذي شب على احللم الصهيوين حىت ال يعرف ما
الرغبة ،وهي ًّ
حدث هلذا احللم ،وتصميمي على أن أوفر األمل على ابين».
إن إسرائيل يف التحليل النهائي هي دولة غربية -وليست يف واقعها يهودية -تعيش يف
الشرق األوسط ،بالرغم من أن ثالثة أرباع مواطنيها هم إسرائيليون ،ولذلك فإهنا الدولة
الوحيدة من بني دول املنطقة اليت حتظى مبوازنة وصلت إىل  60مليار دوالر ،وأن نصيب
سنويا ،يف حني أن متوسط ذلك
الفرد من الناتج املحلي يزيد على أحد عشر ألف دوالر ًّ
سنويا ،وهو
يف مصر وسوريا واألردن وحىت لبنان باإلمجال هو ألف ومخسمائة دوالر ًّ
مستوى معيشي حياذي املستوى املعيشي يف الدول السبعة األوروبية.
أ ّما الناتج املحلي اإلسرائيلي فتشري األرقام إىل أنه يعادل نواتج األقطار العربية املمتدة
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من مصر إىل العراق ،مما يعكس انكسار التكافؤ يف كل املعايري بني الدول العربية وإسرائيل،
وكل هذا ليس بفضل العقل اليهودي ،وال التنظيم اليهودي ،وإمنا ألن إسرائيل حتصل على
معاملة (البنت املدللة) من قبل كافة الدول الغربية ،حبيث نستطيع أن نقول :إهنا ببساطة
دولة غربية يف هذه املنطقة وال غري.
والسؤال هنا هو :كيف سيتم التمازج بني إسرائيل وبني حميطها الذي ينتمي إىل
الشرق األوسط ،الذي له ثقافة ختتلف عن ثقافتها ،ودين خيتلف عن دينها ،وهي يف
املحصلة النهائية تبحث عن االمتياز وليس عن التعاون ،وعن السيطرة وليس عن التعايش،
وعن األخذ وليس عن العطاء ،وعن القوة وليس عن احلق.
***
املالحظة الثانية :إن هنالك واقعًا مهترئًا يف العامل العريب الذي يتحمل القضية
الفلسطينية ،وتكمن املشكلة مع هذا العامل املهترئ يف أن الدور املرسوم للمنطقة العربية
يأيت من خارجها ،فالذي يقرر مصري املنطقة ومستقبلها ليس أبناؤها بل األجانب ،ومن
البديهي أن ذلك جيري بغض النظر عن توافق هذا العامل مع مصاحل األمة ،أم عدم توافقه
معها ،كما جيري ذلك مبعزل ع ّما إذا كان ذلك يعرب عن متطلبات املستقبل يف التطور
االقتصادي والسياسي للمنطقة ،أو ال يع ّبر عنها.
فاملصاحل االستراتيجية العليا للدول الكربى هي الراسم للمستقبل يف هذه املنطقة،
وهي املقرر ،وهي املنفذ ..واملنطقة ظلت ضحية ملصاحل الدول الكربى منذ عام 1920
تقريبًاُّ ،
وجل اهتمام الدول الكربى ينصب على ما يف املنطقة من ثروة مالية تقدر بني 900
أو ألف مليار دوالر يف العام ،وهي متثل ثروة العرب االستثمارية واملالية واملصرفية؛ حيث
إن من املؤسف أن هذه الثروة تسبح يف فضاء غري فضائها ،ويف جمال غري جماهلا ،ويف
بناء مستقبل ال ميت بصلة ملستقبلها ،وتدور يف حلقة ال ترتبط بدورهتا احلضارية.
وهذه املنطقة هي حمط جشع ق ّل نظريه يف التاريخ ،ألهنا متلك ثلثي االحتياطي
النفطي يف العامل أمجع ،وستظل هذه املادة الذهبية حىت منتصف القرن املقبل على األقل
كما هي ،ومبقدار ما تكون احلاجة إليها كمادة أساسية للصناعات يف أمريكا ،وأوروبا ،وآسيا
على ح ّد سواء ،مبقدار ما يكون التكالب عليها لنهبها شديدًا بني الدول الكربى.
باإلضافة إىل أن هذه املنطقة تعترب من أكرب األسواق العاملية يف استرياد املنتجات
الغذائية ،والصناعية والدوائية والتكنولوجية ...إخل .يف حني ال يتعدى حجم املبادالت
التجارية فيما بني دول املنطقة نفسها نسبة  %8من جمموع املبادالت التجارية مع اآلخرين،
وتصل نسبة  %92الباقية من جتارة العرب اخلارجية مع أوروبا وأمريكا واليابان.
إن  250مليون نسمة من العرب ،يعيشون فوق ما يعادل  14مليون من الكيلومترات
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املربعة -وهي قياسات قارية يف مفهوم الدول -ومع ذلك فإنه ليس هنالك ما يدعو الغرب
إلجراء خمططات عن مقاس املنطقة ووزهنا ،فستة أقمار صناعية مع حامليت طائرات
أمريكية ،كافية حلراستها ضد أي مشاكس داخل هذه املنطقة أو خارجها ،ولذلك كله فإن
الغرب حيذر من أية حماولة إليقاظ أبنائها ،خاصة إذا جاء هذا اإليقاظ عن طريق اإلسالم،
وقد رأينا -عقب انتهاء احلرب الباردة -كيف أن اإلعالم الغريب -املدفوع خبلفية يهودية
واضحة -قام برسم عدو جديد على وزن الشيوعية اآلفلة امسه ..اإلسالم!
وقبل (حرب اخلليج الثانية) عام 1991م احتفل اإلعالم األمريكي بذكرى هزمية
املسلمني أمام بوابات فينا ،مث حنت املفكرون األمريكيون -على طريقة أفالم هوليود-
(دراكوال) إسالمية قادمة على الطريق.
أ ّما عن اخلطر املاحق فقد نشرت (صنداي تاميز) بقلم يهودي متطرف يف حينها
افتتاحية تقول« :يف كل شهر يتراجع اخلطر القادم من بؤر وتوترات عديدة يف هذا العامل،
ليحل حمله هتديد جديد قادم من اإلسالم ،إنه تصعيد خيتلف بالنوع والذريعة عن هتديدات
احلرب الباردة ،وعلى الغرب أن يتعلم كيفية حماصرته واحتوائه».
ومن الواضح أن هذا العدو ومهي ،وأن هذه املعركة هي معركة ومهية ،وأن اإلعالم
الصهيوين العاملي ميهد السبيل خللق املس ّوغات من أجل استمرار العدوان على هذه األمة
واستمرار املقاطعة هلا ،واملحاصرة لشعوهبا وتفتيت املنطقة ،إلعادة احتالهلا من قبل القوى
العظمى.
***
املالحظة الثالثة :بنا ًء على ما سبق فإنه ال ميكن االعتماد على تسوية منصفة تأيت
من الغرب ،حبيث تأخذ بعني االعتبار مصاحل مجيع شعوب املنطقة ،فوراء الوجوه املبتسمة
هنالك مصاحل جشعة ،ودوافع غري إنسانية جتاه هذه الشعوب .واملشكلة الرئيسية ال تكمن
يف العدو اخلارجي املتمثل بإسرائيل أو الدول املساندة هلا ،وإمنا تكمن يف داخل املنطقة :أي
متسك املنطقة حببل اهلل املتني الذي أمر اهلل عز وجل بالتمسك
يف تفتتها ومتزقها ويف عدم ّ
ْشلُوا
َعوا َفَتف َ
به قائ ًالَ { :و ْاعَت ِص ُموا ِب َح ْب ِل ا ِ
هلل َج ِمي ًعا َولاَ َت َف َّرقُوا} ،والقائلَ { :ولاَ َتنَاز ُ
ُم}.
َوَتذ َ
ْه َب ِر ُ
حيك ْ
إن املشكلة تكمن يف أن ميزان العدالة خمتل يف هذه املنطقة ،فهنالك من احلكام من هو
موبوء الضمري ،ويقبل بأن يعيش على حساب اآلخرين .كما تكمن أيضًا يف النظام السياسي
املستبد احلاكم على معظم بالد املنطقة ،ويف الغىن الفاحش لدى الطبقة احلاكمة ،إىل جانب
الفقر املدقع لدى الشعوب ،ويف قبول اهليمنة اخلارجية يف مقابل دور ضحل ُيعطى ملسؤول
هنا أو مسؤول هناك.
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فلدى العودة إىل حساب األرقام نكتشف مث ًال أن كل دوالر عريب يستثمر يف املنطقة
عربيا تستثمر يف خارجها ،وأن ألف دوالر يبقى يف هذه
العربية ،يقابله سبعون دوالرًا ًّ
املنطقة يقابله مليار دوالر ينحدر إىل اخلارج ،هذا يف الوقت الذي تصل الديون العربية مائة
مليار دوالر! فقسم من العرب يستثمر أمواله يف اخلارج ،والقسم اآلخر يستدين من اخلارج
حىت يعيش ،وتبقى املنطقة على كل حال رهينة الغرب!
سنويا ما قيمته مائة ومخسون مليار
هذا باإلضافة إىل أن الوطن العريب يستورد ًّ
دوالر من السلع املصنعة ،واألدوات ،والغذاء واألسلحة ،إما الدوالرات اليت تصرف على
الليايل احلمراء يف مواخري أوروبا وآسيا فهي بال حساب ،وبالرغم من أن البعض ميلك
إىل حد التخمة ،فإن على اجلانب اآلخر من احلياة العربية ما يزيد على أربعني ألف طفل
سنويا من سوء التغذية ،كما أن هنالك فوارق جنومية بني متوسط الدخل يف
ميوتون ًّ
الوطن الواحد تبعث على األسى ،ففي حني ال يصل دخل ابن الصعيد املصري إىل متوسط
سنويا ،فإن هنالك -يف بعض األمصار النفطية -يصل متوسط الدخل إىل
ثالمثائة دوالر ًّ
سنويا .وتعاين بعض األقطار العربية مثل السودان والصومال
اثنني وعشرين ألف دوالر ًّ
وموريتانيا من املجاعة.
ولو أن املرء استعرض جدو ًال بالدول األعلى دخ ًال واألقل دخ ًال يف العامل سيجد أهنما
يعيشان جنبًا إىل جنب يف هذه املنطقة االستثنائية من العامل.
***
املالحظة الرابعة :أن املؤسسات العربية غري قادرة بأي شكل من األشكال على أن
تؤدي دورًا يف ترتيب األوضاع من جديد ،وأصحاب القرار يف املنطقة ليسوا مؤهلني ،وال
جادين ،وال مرشحني لكي يقوموا بأي دور إلصالح اخللل القائم ،ألهنم جزء من املشكلة،
وال ميكن أن يكونوا جزءًا من احلل هلا.
إن كل احللول املطروحة ملشكلة فلسطني -واليت يصفها أصحاهبا بأهنا حلول واقعية-
ليست يف حقيقتها إال مناهج ُتفرض على املهزوم لكي يقبل باهلزمية ،والقضية تشبه أن
اثنني يدخالن يف معركة فيخسر أحدمها ويربح الثاين ،ويكون الرابح على باطل واخلاسر
على حق ،ولذلك فإنه يبدأ بالصراخ مطالبًا حبقه فيضربه الذي ربح عليه ،فيأيت شخص
ثالث ويطلب من الذي يصرخ أن يقبل باحلل ،لكن احلل الذي يعرضه عليه هو عبارة عن
مطالبته بأن يسكت عن املطالبة حبقه ،ال أن ُيعطي له حقه ،يف مقابل ألاَّ يعتدي عليه
غاصب حقه .وكل العروض والتسويات واحللول اليت عرضت حىت اآلن من (كامب ديفيد)
إىل (أوسلو) إىل (شرم الشيخ) كانت تدور ضمن هذه احللقة املفرغة.
مسي بعملية السالم اليت انطلقت من مدريد ،ووصلت
ولنأخذ مثا ًال على ذلك ما ّ
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مفككة إىل أوسلو ،فبعد مرور أكثر من ست سنوات عليها ،سقطت األقنعة اإلعالمية
عنها لينكشف أهنا مل تكن اتفاق سالم ،بل اتفاق على استمرار اهليمنة اإلسرائيلية على
األراضي الفلسطينية ،من خالل االتفاقيات املقيدة للفلسطينيني ومن خالل القوة العسكرية
اإلسرائيلية .وأيضًا قبول أطراف ضعيفة بدور جتزيئي صغري على حساب احلق العام
للشعب الفلسطيين.
فلقد حت ّول الذين كانوا يناضلون من أجل حترير فلسطني ،إىل جمرد شرطة لألمن
اإلسرائيلي ..وهكذا تريد إسرائيل من الفلسطينيني أن يكونوا خدمًا هلا وشرطة حلراسة
أمنها ،وعليهم حتمل العقاب إذا فشلوا يف ذلك ،حبيث إنه إذا وقعت عملية تفجري يف
وسط القدس يف املكان الذي تكون فيه إسرائيل هي املسؤولة عن األمن فيها فإن على كل
الفلسطينيني أن يتحملوا عبء ذلك تنكي ًال وتشريدًا ومصادرة أموال ،ومنعًا من العمل وإىل
آخر القائمة ،وال يوجد أحد يعترض على ذلك .فحينما ُيزنل العقاب اجلماعي على أكثر
من مليونني من البشر ج ّراء عملية يقوم هبا رجل جمهول ،فإنك ال تسمع اعتراضًا إال من
مسؤول صغري يف دولة منسية من الدول الغربية فيتمىن على إسرائيل أن ترفع احلصار
على الضفة الغربية مث ًال ..فما دام أن البعض من الفلسطينيني يقبل بأن يؤدي دور احلارس
لألمن اإلسرائيلي ،وأن يكون غطا ًء لإلجراءات اإلسرائيلية ،وما دام أن هنالك قبو ًال من
قبل األكثرية من احلكومات يف العامل العريب مبا جيري يف فلسطني فكيف نُطالب اآلخرين
بأن يعترضوا؟!
مث جند أيضًا امتهانًا للكرامة اإلسالمية حينما يتم االعتراف الرمسي من قبل اإلدارة
(أبديةً) إلسرائيل ،متجاهلني االرتباط اإلسالمي هبذه املدينة
األمريكية بالقدس عاصم ًة َّ
املقدسة اليت فيها مسرى رسول اإلسالم حممد  ،Cومسجد الصخرة .فتعترف اإلدارة
األمريكية بالقدس املغتصبة ملكًا لليهود على قاعدة« :وهب من ال ميلك ،ملن ال يستحق»
و«شر البلية ما ُيضحك» ،فالكوجنرس منح ما ليس ميلكه وهو «القدس» ملن ال يستحقه
وهم يهود إسرائيل .ويبدو أنه يف عصر الغطرسة الغربية ال يوجد يف السياسة ما جيب
فتحدي الشعوب والسعي إلذالهلا عن سابق تصميم وإصرار ال
إخفاؤه أو التغطية عليهِّ ،
يثري لدى أصحابه أدىن شعور بالظلم.
فالغرب الذي ظلم اليهود يف السابق من أجل نفسه ،ال مانع لديه من أن يظلم
املسلمني اليوم من أجل اليهود ،فهو عامل قائم على العنف والتحايل والظلم والعدوان.
فترى (الكوجنرس األمريكي) الذي يفترض أن يضم خنبة من القادة السياسيني الذين
يفكرون يف مستقبل العامل والبشرية ،يتورطون يف خمالفة احلق واملنطق جهارًا ،وارتكاب
األذى الصارخ جمانًا من دون أن تكون فيه فضيلة من الفضائل األخالقية ،أو حىت أدىن
مصلحة ألمريكا ،أو أية منفعة ألصحاب القرار سوى بالطبع إرضاء مصاحلهم االنتخابية،
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وهكذا فإن اإلدارة األمريكية ال متانع من املشاركة يف االغتصاب االستيطاين يف هذه املنطقة،
باعتبار أن إسرائيل هي الوالية احلادية واخلمسون ألمريكا ،دون اإلعالن عن ذلك.
فكما أن أمريكا تسمح لنفسها بأن تدفن اجلنود العراقيني أحياء يف حرب اخلليج
تدخلها هناك ،وأن تصادر أراضي هذه
الثانية ،وأن تقصف بريوت على رؤس الناس إبان ُّ
الدولة أو تلك ما دامت هلا مصلحة يف ذلك ،على طريقة (الكاوبوي) يف مواجهة السكان
األصليني من اهلنود احلمر ،فلماذا متتنع عن ذلك على مستوى األمم والشعوب؟ خاصة
حقا ،واملنفعة مضرةً ،واملضرة
وأن اإلعالم لديهم قادر على أن حي ّول احلق باط ًال ،والباطل ًّ
منفعةً .وأن يصوروا أُناسًا مساملني مؤمنني كاملسلمني وكأهنم أعداء من دون أي سبب ،وهم
الذين يستفيدون منهم ومن أراضيهم ومن أمواهلم؟
ترى كيف يقرر (الكوجنرس) مبا يشبه اإلمجاع نقل سفارة أمريكا إىل القدس،
وخيصص مائة مليون دوالر لتغطية نفقات النقل ،يف ذروة اهلجمة االستيطانية اليت كان
يقوم هبا رئيس وزراء إسرائيل السابق؟!
إن ذلك يعين أنه ال فرق يف صميم املوقف بني الواليات املتحدة األمريكية ،واملشروع
الصهيوين يف فلسطني .ويتم كل ذلك حىت من دون مشاورة الدول الصديقة للواليات
املتحدة األمريكية يف املنطقة ،وليست املسألة مقتصرة على األراضي الواقعة حتت االحتالل
اإلسرائيلي ،بل يراد إلسرائيل أن تكون اليد الضاربة للغرب يف منطقة الشرق األوسط كلها،
ويف الوقت نفسه العقل املفكر ،والسيد املطاع.
ومن هنا جند معاناة اجلنوب اللبناين قبل حتريره يف ظل االعتداءات اإلسرائيلية
وجوا ،وال أحد يلتفت إليها أو يتساءل عنها ،وتتجدد هذه املعاناة
اليوميةًّ ،برا وحبرًا ًّ
باستمرار ،وتأخذ أطرًا خمتلفة يف كل مرة تعمد فيها إسرائيل إىل ضرب صمود السكان
بغية هتجريهم ،وحتويل أراضيهم إىل منطقة حمروقة كما يعترفون بذلك ،ومع ذلك جيري
احلديث عن السالم واألمن ،وُيقصد به السالم إلسرائيل ،واألمن لليهود ،يف حني تشهد
الشواطئ اجلنوبية املمتدة من جنوب صور ،حىت القامسية والصرفنة حصارًا قدميًا تزامن
مع وجود االحتالل اإلسرائيلي للبنان ،وتعمل إسرائيل من وقت آلخر إىل تضييق هذا
احلصار ،وقد فعلت ذلك عام 1995م معطلة عمل الصيادين ،ومعرضة حياهتم للخطر ،حيث
إن الزوارق املطاطية اإلسرائيلية كانت تعمل دائمًا على مالحقة زوارق الصيادين والدوران
حوهلا ،يف حماولة إلثارة الرعب ،وتطلق النار لترهيبهم وتعطي األوامر للصيادين خبلع
مالبسهم ،والزنول يف املاء.
يوميا على اجلنوب والبقاع الغريب باملدفعية ،والقصف،
ومن جهة أخرى هنالك االعتداء ًّ
والتمشيط ،وحرق املزروعات والكمائن وما شابه ذلك ،وال أحد يتحدث عن أمن هؤالء
وعن السالم هلم.
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وهنالك أيضًا عاىن يف سجون إسرائيل العشرات من اللبنانيني ،يف حني مل يكن هنالك
يهودي واحد معتق ًال يف البالد العربية كلها ،ولو مت اعتقال مثله ألقام الغرب الدنيا ومل
يقعدها حىت يتم إطالقه.
إن إسرائيل والواليات املتحدة تطالبان بوقف اإلرهاب والعنف ،وكأن إسرائيل ختلّت
بالفعل عن طائراهتا ،وفكّكت مفاعل دميونة الذي ينتج القنابل النووية.
وكأن إسرائيل توقفت عن قصف فلسطني وجنوب لبنان ،وسحبت قوات االحتالل من
الـ  %17من األراضي الفلسطينية يف الضفة الغربية اليت ال تزال حتت سيطرهتا.
وكأن إسرائيل أزالت احلواجز العسكرية اليت تعزل هبا املدن الرئيسة الفلسطينية عن
غربيا هلا يف ضرب املدنيني فلقد
بعضها ،وبالطبع ال أحد يسأل عن هؤالء ،بل جند تأييدًا ًّ
محلت فيه
نشرت (اإلنديبندنت) بعددها (- )9778وهي صحيفة بريطانية رصينة -تقريرًا ّ
موسع أجرته
الواليات املتحدة مسؤولية مقتل النساء واألطفال يف (قانا)ّ ،
وتوصلت بعد حبث ّ
يف دول شرق أوسطية ،وواشنطن ،أن إسرائيل تعمل على بناء ترسانتها العسكرية على
حساب القوات العسكرية األمريكية ذاهتا ،وذكرت الصحيفة أن معظم القذائف والصواريخ
اليت تطلق من اجلو إىل األرض ،واليت أطلقتها القوات اإلسرائيلية يف عام 1996م يف لبنان
ُسلّمت باألصل للجيش األمريكي ،وليس إلسرائيل.
وأفاد تقرير أجراه مراسل الصحيفة يف الشرق األوسط (روبرت هيسك) أن هذه
الذخائر نقلت من املخزونات العسكرية األمريكية من دون أية قيود ،وأوردت على سبيل
املثال صاروخ (الغابر)الذي قتل يف نيسان 1996م امرأتني وأربعة أطفال يف سيارة إسعاف
جبنوب لبنان ،حيث باعته يف األصل شركة (مارتن ماريتا) يف فلوريدا إىل قوات مشاة
البحرية األمريكية ،ونقل يف وقت الحق إىل إسرائيل.
وأضاف مراسل (اإليندبيندت) أن الواليات املتحدة تل ّقت يف مطلع حزيران 1996م من
إسرائيل طلبًا للحصول على  98ألف قذيفة مدفع من عيار  155ملم ،يبلغ سعرها اإلمجايل
 30مليون دوالر ،هي كمية تزيد ثالث مرات على القذائف اليت ألقيت يف لبنان خالل ثالثة
أسابيع من العملية اليت أطلقت عليها إسرائيل اسم (عناقيد الغضب) وقد وافقت اللجان
الربملانية يف واشنطن على هذا الطلب ،مع أن إسرائيل مل تقدم أي تفسري لألسباب اليت
تدعو إىل مثل هذا الطلب الضخم من الذخرية ،بعد ست سنوات من رعاية الواليات املتحدة
ملبادرة السالم يف الشرق األوسط.
والغريب يف ذلك أن تكاليف القذائف سوف تدفع من قيمة برنامج املساعدات العسكرية
رمسيا مليار ومثامنائة مليون دوالر يف
الذي تعهدت به واشنطن إلسرائيل ،والبالغة
ًّ
العام.
وقالت الصحيفة الربيطانية« :إن عملية عناقيد الغضب ،عند قصفها جلنوب لبنان يف

aaa
aaa
114

مستقبل الشرق األوسط على ضوء القضية الفلسطينية

عام 1996م واليت أودت حبياة مائيت مدين لبناين وأربعة عشر عنصرًا من أفراد املقاومة
اللبنانية ،استهلكت ما ال يقل عن ألف وسبعمائة قنبلة وصاروخ ،نقلت كلها من املستودعات
العسكرية األمريكية إىل إسرائيل ،بدون أي رادع أو حترمي الستخدامها ضد املدنيني».
وأضافت« :أنه يف اجللسات اخلاصة ُي ِّعبر املسؤولون األمريكيون عن قلقهم جتاه
إساءة إسرائيل يف استخدام األسلحة األمريكية ،مبا فيها صواريخ جو أرض اخلاصة بقوات
املاريزن ،واليت قتلت عشرات املدنيني يف لبنان يف السنوات املاضية».
وقالت« :إن عمليات نقل األسلحة من الواليات املتحدة إىل إسرائيل أصبحت مسألة
طبيعية ،ال حتتاج إىل دعاية أو نقاش».
«وشكا بعض األمريكيني من أن إسرائيل اآلن متلك تفويضًا مطلقًا لنهب املستودعات
األمريكية ،إلدراكها أن املتعاطفني معها يف «كابيتال هول» (الكوجنرس) ،لن يثريوا أي
تساؤالت حول استخدامها التكنولوجيا العسكرية األمريكية ضد الدول العربية».
وحتدث البعض الذين أشاروا إىل أن معظم القذائف والصواريخ ،اليت استخدمت يف
عملية عناقيد الغضب ،كانت تعود للجيش األمريكي ،حتدثوا عن آالف الدبابات واألسلحة
واملدفعية اليت نزعت من مستودعات الواليات املتحدة يف أوروبا خالل العشرين عامًا املاضية
ّمت نقلها إىل إسرائيل ،رغم االحتجاج اخلجول من قبل وزارة الدفاع األمريكية.
وقال مسؤول عسكري أمريكي متقاعد ،ممن لعب دورًا يف نقل األسلحة إىل الدولة
العربية« :إن وزارة اخلارجية األمريكية تستجيب لكل مطلب ،أو رغبة إسرائيلية ،وإن كل
ما تريده إسرائيل تتم املوافقة عليه بال مشاكل».
مشريًا إىل أنه ال يصاحب هذه العملية أية أسئلة ،وتن ّفذ يف احلال ،يف الوقت الذي
ينص القانون املتعلق بتصدير األسلحة من الواليات املتحدة ،على أن بيع أو تأجري األسلحة
للدول الصديقة جيب أن يتم بدواعي األمن الداخلي ،أو للدفاع املشروع عن النفس ،وليس
للعدوان على اآلخرين.
وحسب مصادر وزارة الدفاع األمريكية فإن احلكومة األمريكية مل تقدم أية شكوى
حول الغارات العسكرية على جنوب لبنان حىت اآلن .وقالت (اإلنديبندنت) :إن الواليات
املتحدة هي اليت صنّعت القذائف اليت أُطلقت على مقر األمم املتحدة يف قانا ،متسببة يف قتل
مائة وتسعة الجئني مدنيني من ضمنهم مخسة ومخسون طف ًال يف  18نيسان 1996م.
ويسود االعتقاد أيضًا أن الصواريخ األمريكية مسؤولة عن مقتل تسعة أفراد من
عائلة واحدة ،عندما أُطلق ،يف اليوم ذاته ،صاروخ إسرائيلي على املبىن الذي يقيمون
فيه يف النبطية ،وكان عمر أصغر ضحية يف العائلة يومني فقط ،وقال (هيسك) مراسل
(اإلنديبندنت)« :إنه بعد أن نشرت (اإلنديبندنت) صورة الصاروخ الذي قذف على سيارة
إسعاف ،الحظ خبري أسلحة أمريكي أن الرمز املكتوب على الصاروخ يؤكد أنه صناعة
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(مارتن) يف (فلوريدا)».
والتقى (هيسك) مع خبري أمريكي آخر يف دولة أوروبية ،حيث محل معه دراسة أكدت
أن الصواريخ اليت أُلقيت يف جنوب لبنان كانت مباعة للجيش األمريكي ،وليس إلسرائيل.
وقال حملل أمريكي لشؤون الدفاع« :إن كميات كبرية من القذائف تنقل إىل إسرائيل
وال أحد يعلم عنها شيئًا».
وأضاف« :إن األجهزة العسكرية هنا تريد التخلص من بعض األسلحة القدمية ،لكن
هناك كمية كبرية من القطع اجليدة تنقل من مستودعاتنا إىل إسرائيل ،عرب (قنوات
شرعية) حسب تعبريه ،لكن من دون أن يسجلها أحد ،وال أحد أيضًا يثري تساؤالت حوهلا،
وال أحد يسأل عن كيفية استخدامها أو ضد من تستخدم؟ وإذا ما قتلت مدنيني أبرياء
فإن اإلدارة األمريكية ستقول :إن انتقادها إلسرائيل سيدمر عملية السالم ،مشريًا إىل أن
كل التطمينات اليت أعطيت إلسرائيل تقول :إهنا ال ُتمس ،وحتتاج األسلحة اليت تنقل إىل
إسرائيل إىل تقدمي طلب مسبق إىل الكوجنرس حبوايل ثالثني يومًا ،بالنسبة إىل معدالت
التسلح الكبرية اليت تصل قيمتها إىل حوايل  14مليون دوالر ،ولكن املعدات اليت تقل قيمتها
عن  14مليون دوالر فإهنا ال حتتاج إىل ذلك .ولكيال يتم إبالغ الكوجنرس فإن كثريًا من
طلبات األسلحة يتم تقسيمها إىل دفعات صغرية ،قيمة كل واحدة أقل من  14مليون دوالر،
ومتر الصفقات من دون مراجعة الكوجنرس».
وقال مسؤول عسكري سابق« :إن كل شخص يف (الكوجنرس األمريكي) يعرف أن
حتدي إسرائيل ال خيدم مستقبله السياسي االنتخايب» .وأضاف« :إن اللّويب اإلسرائيلي
يتمتع بنفوذ قوي ،ويضمن عدم توجيه أي نقد للدولة العربية».
وقال (هيسك)« :إن كلمة (مصنفة) كثريًا ما تستخدم يف الوثائق العسكرية األمريكية
يف موضوع األسلحة املنقولة إىل إسرائيل ،وأن أرشيف األمن القومي يتضمن تعبريات
شرعيا إىل إسرائيل لكنها غري مسموحة
كثرية من هذا النوع واليت تعين« :أُقر نقلها
ًّ
للعامة» ،مشريًا إىل أنه ال أحد يف واشنطن يستطيع تفسري أسباب طلب إسرائيل مثانية
وتسعني ألف قذيفة ويتساءل :هل تكون لضرب مدن الضفة الغربية؟ مع ظهور بوادر
انتفاضة جديدة ،أم أهنا لضرب لبنان يف املستقبل؟ فالقضية ليست مهمة ما دام الذين
سيقتلون هبا هم من املسلمني والعرب».
وأفاد (هيسك) أنه بالرغم من حتقيقات وزارة اخلارجية حول قوانني بيع الصواريخ
األمريكية ،اليت استمرت أربعة أسابيع ومشلت ثالثني مكاملة هاتفية أعطت رمز الصاروخ
الذي قتل ضحايا سيارة اإلسعاف يف  31نيسان وتأكد أنه صناعة أمريكية ،إال أن أية منها
ما وجدت نفسها قادرة على اإلجابة عن أسئلة صحيفة (اإلنديبندنت) .وأضاف« :إن وزارة
الدفاع زعمت أن وزارة اخلارجية هي املعنية بالرد على األسئلة ،فيما قالت اخلارجية إن
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األسئلة جيب أن ترد عليها وزارة الدفاع .وهكذا ضاعت أرواح شهداء لبنان ما بني وزارة
اخلارجية األمريكية وما بني وزارة الدفاع ،أما إسرائيل فبقيت يف منأى من ّأي تساؤل؟».
والسؤال األساسي هنا اآلن :إىل أين من هنا؟
***
هذا هو الواقع املوجود :فإسرائيل قوة حبجم املنطقة ،والواليات املتحدة األمريكية
بشكل خاص ،والغرب بشكل عام معها ،وهي ظاملة .والعرب مشتتون ،واألمة اإلسالمية غري
متفقة على عمل ،فهل معىن ذلك أن الوضع سيستمر؟
ال شك يف أن هذا الوضع القائم سيستمر مادامت األمور كما هي عليه .لكن املسلمني
ومن ضمنهم العرب ،ميلكون إمكانات تغيري الواقع عندما يتغري شيء ما يف نفوسهم،
فيقومون بتغيري الواقع جبدية عملية ،وليس هبزلية شعاراتية.
إن اهلل عز وجل خلق هذه احلياة دار صراع وتنافس ،وأعطى اجلميع القدرة على ذلك.
قويا غدًا..
ومن كان ضعيفًا اليوم قد يصبح ًّ
إن هنالك حقيقتني:
األوىل :أن الغلبة للقوة.
الثانية :أن كل األطراف ميكن أن يصبحوا أقوياء .فإذا كانت إسرائيل قوية اليوم،
فال يعين أن املسلمني سيبقون ضعفاء إىل األبد.
مث إن كل عنجهية إسرائيل مل تستطع أن تسلب من األمة إرادهتا يف التحرر ،بل إن
إسرائيل فشلت حىت اآلن يف التطبيع مع أولئك الذين يعيشون حتت احتالهلا منذ عام
1947م .واألمة متلك إمكانات هائلة ،فمن جهة يزداد املسلمون عددًا يف القرن املقبل ،فإذا
كانوا اليوم يشكلون مخس البشرية مجعاء فإنّه سوف يتجاوز عددهم املليارين يف القرن
القادم.
ومن جهة أخرى فإن سرعة انتشار الدين اإلسالمي هي األوىل ،بالقياس إىل املسيحية
وبقية الديانات ،إذ إن اإلسالم ينمو مبعدل .%15
كما أن املسلمني أصبحوا قوة يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية.
ومن الناحية احلضارية فإن احلضارة آخذة باالنتقال من الغرب إىل جنوب شرق آسيا
حيث ليس لليهود نفوذ فيها ،مما جيعل يد اليهود ضعيفة يف املستقبل.
مث إن جمانبة القيم ،ومن ضمنها قيمة العدالة واحلق ،جتعل إسرائيل ضعيفة ،بينما
كون احلق إىل جانب املسلمني جيعلهم أقوياء ،وهذا أمر ال شك فيه.
ونستطيع أن نقول :إنه مع اقتراب املسألة إىل درجة اليأس املطلق ،فإن احلل الوحيد
للخروج من النفق املظلم سيجده املسلمون يف العودة إىل األصالة ،والرجوع إىل الذات،
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واالضطالع مبشروعهم احلضاري بعيدًا عن االتكال على اآلخرين يف مثل ذلك.
حقا
إن اليأس عما يف أيدي الناس -حسب تعبري األحاديث والروايات -الذين ال يردون ًّ
ستكون عاقبة وضع املسلمني ،وسيقول هؤالء :إنا إذا تغافلنا وبقينا ننتظر من العدو أن
يرحم ،ومن اخلصم أن يعدل ،ومن الظامل أن يترك ظلمه ،ومن الطاغوت أن ُينهي حكمه؛
فإن انتظارنا سيطول ،وسوف يبدأ هؤالء بترتيب أوضاعهم باالعتماد على أنفسهم ،وتغيري
ما بأنفسهم وحينئ ٍذ يتغري ميزان القوة بينهم وبني إسرائيل.
والبد هنا من أن نضيف أن محاقات احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة وتطرفهم ستؤدي
إىل ضعف الدولة العربية يف هناية املطاف.
إن احلديث الشريف يقول« :احلمد هلل الذي جعل أعداءنا من احلمقى» .وهذا ينطبق
بالتأكيد على التطرف اإلسرائيلي ،فبعد أن وصل احلكام العرب إىل حافة القبول بإسرائيل
كدولة صديقة يف املنطقة أدى التطرف اإلسرائيلي إىل أن يهربوا منها ويؤيدوا املقاومة هلا.
لقد قبل بعض العرب أن يؤدوا دور املوتى لكن العدو رفض أن يسمح هلم بأداء هذا الدور،
يبق أمامهم يف الدفاع عن حقهم ،واسترداد أرضهم ،إال أن يعودوا إىل احلياة ويؤدوا
ومل َ
دور األحياء.
لقد صدق اإلمام علي  Fالذي قال:
«خف من الضعيف اذا كان حتت راية اإلنصاف ،أكثر من خوفك من القوي وهو حتت
ْ
راية اجلور ،فإن النصر يأتيه من حيث ال يشعر ،وجرحة ال يندمل» T
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وترشيد الفاعلية احلضارية
السيد جعفر العلوي*

توطئة

مفردة «احلضارة» هلا جاذبية الرتباطها بالتقدم والرفاه ،خصوصًا ملن يعيشون يف
خضم التخلف .وحيث إن حتقيق النهوض احلضاري من قبيل «املمكن» واملرتبط بالسعي
فإن البشرية منذ نشأهتا تسعى إىل حتقيق هذا الطموح.
وأمتنا كان هلا شأن يف غابر األيام ،واليوم هي على ما هي عليه ،وجيدر هبا أن تعاود
السعي لتحقيق تقدمها وكرامتها ،بيد أن سؤال النهضة هو سؤال حيمل إشكاليات متشعبة
عن أسباب التقدم والتخلف ،عن نقطة البدء ،عن الطموح واألمنوذج.
واإلسالميون عمومًا يرون أن دينهم الذي ارتضاه اهلل لعباده سبيل اخلالص فيتجاوزون
األمنوذج الغريب يف نقد غالبه عند املفكرين إجيايب ال يشكل قطيعة عن التجربة البشرية
العمرانية دون أن يكون التاريخ األمنوذج البديل وأيضًا عند قسم من املفكرين.
واحلديث هنا حتديدًا عن الصلة والقطيعة بني الدين واحلضارة ،وأيضًا املفارقات بني
تأسيس الفاعلية على أساس الدين أو على أساس القطيعة.
وظاهرًا؛ فإن أساس الصلة هو وصف اإلنسان بـ«الكائن الثقايف»؛ وأن للثقافة فاعلية
يف ضبط إيقاع الفعل البشري وتوجيهه ،حيث إن الرؤى الفلسفية اليت تشكل الثقافة
* عامل دين ،رئيس التحرير ،كاتب وباحث ،أستاذ الدراسات العليا يف حوزة القائم العلمية ،السعودية.

aaa
aaa
119

قضايا إسالمية وفكرية

ملعتنقيها هي البناء التحيت الذي يصوغ «شاكلة» الشخصية ،وبالتايل تتحدد سلوكاته.

أوالً :جولة يف املفاهيم
يف معىن احلضارة:

يعترب مفهوم احلضارة من املفاهيم اليت تستعصي على التحديد ،وذلك بفعل التطور
الداليل الذي حظي به عرب تاريخ احلضارة نفسها ،وأيضًا ملبتنيات من يصنع التعريف
العلمية والفلسفية ..وحنن هنا إمنا نود التقريب مبا يناسب املوضوع.
 -1يف اللغة:

ففي العربية((( ،احلضارة بكسر احلاء وفتحها تعين اإلقامة يف احلضر ،ومعناها ضد
غاب ،واحلاضرة وا ِ
حلضارة [ويفتح] خالف البادية .واحلضور نقيض املغيب ...واحلضر
َ
خالف البدو ،واحلاضر خالف البادي (البدو من االنكشاف البصري خارج العمران /األحياء
السكنية) ،ويف احلديث« :ال يبيع حاضر لبا ٍد» ..واحلاضرة احلي العظيم واملدينة الكبرية.
فاحلضارة يف عرف اللغة ترتبط باحلضر (حضور اإلنسان مع أخيه اإلنسان)،
والعمران .،فاالستقرار اجلغرايف يؤسس الستقرار أمناط للعالقات االجتماعية ،وتفاعل
وترابط املصاحل ،يؤسس لسبل التعاون وتنظيم العالقات حبيث يتوفر األمن واحلاجات املادية
واملعنوية .ومع التطلع وحتدي عوائق الطبيعة وغريها ُتنشئ اجلماعة عمراهنا اخلاص.
 -2يف منشئها الغريب:

«احلضارة»((( هو الترمجة الشائعة للفظة اإلجنليزية « ،»Civilizationواليت يعود
أصلها إىل عدة جذور يف اللغة الالتينية؛ « »Civiltiesمبعىن مدنية ،و« »Civisأي ساكن
املدينة ،و« »Citiesوهو ما ُيعرف به املواطن الروماين املتعايل على الرببري .ومل ُيتداول
االشتقاق « »Civilizationحىت القرن الثامن عشر ،حني عرفه دي مريابو يف كتابه «مقال
يف احلضارة» باعتباره رقة طباع شعب ما وعمرانه ومعارفه املنتشرة حبيث يراعي الفائدة
العلمية العامة.
((( الفريوزأبادي ،القاموس املحيط ،بريوت :دار الفكر1983 ،م .10/2 ،ابن منظور؛ لسان العرب96 /4،
 .197((( اعتمدنا بصورة أساسية هنا (احلضارة يف منشئها الغريب ،ويف الترمجة العربية) على «اختالف
الدالالت باختالف احلضارات» د .نصر حممد عارف ،أستاذ مشارك  -جامعة جورج تاون؛
 .ttp://www.islamonline.netوأيضًا راجع :يف فلسفة التاريخ ،أمحد حممود صبحي ،اإلسكندرية،
مؤسسة الثقافة اجلامعية ،ص .3وأيضًا؛ التغري احلضاري وتنمية املجتمع /د .حمي الدين صابر ص .41
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ويبدو أن ما عناه غالبية من استخدموا الكلمة ألول مرة هو مزيج من الصفات الروحية
واخللقية اليت حتققت على األقل بصورة جزئية يف حياة البشر يف املجتمع األورويب ،ويف
الثقافة العربية مقارنة بني أخالقيات احلضر والبداوة يف اخلشونة والرقة ،..وهكذا فالعنصر
األساس للحضارة كما يتضح هو االستقرار.
وتتطور التعريفات ملفهوم « »Civilizationمن التركيز على العمران وتأثريه يف طباع
البشر املحدودة إىل العنصر الثاين يف احلضارة بعد االستقرار وهو املرتبط حبقل املعرفة
والثقافة.
واملتتبع ملضامني التعاريف يرى تفاوتًا بني جعل املفهوم مرادفًا ملفهوم الثقافة ،وبني
جعله قاص ًرا على نواحي العمران وبني جعله مشتم ًال على البعدين .بل وتركز بعض
التعريفات على وظيفة احلضارة (البيئة احلضارية /متكني اإلنسان من التقدم).
عرفه وول ديورانت بأنه «نظام اجتماعي يعني اإلنسان على الزيادة يف إنتاجه
فمث ًال ُي ِّ
الثقايف ،ويتألف من عناصر أربعة :املوارد االقتصادية ،والنظم السياسية ،والتقاليد اخللقية،
ومتابعة العلوم والفنون».
عرفها تايلور بأهنا« :درجة من التقدم الثقايف ،تكون فيها الفنون والعلوم واحلياة
وُي ِّ
السياسية يف درجة متقدمة».
فديورانت ينظر إىل احلضارة من جهتني؛ األوىل أهنا نظام اجتماعي يقدم لإلنسان
القدرة على حتقيق إجنازات ثقافية ،وأخرى أهنا مرحلة متقدمة تكون فيها احلياة اإلنسانية
تتجه حنو التنظيم عندما تتوفر هلا جمموعة من العناصر ،أما تايلور يعرف احلضارة على
اعتبار أهنا درجة من التقدم الثقايف هلا نتائجها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،فهو
يف تعريفه هذا يتجه إىل تعريف احلضارة كمرادف لـ«مفهوم الثقافة» ،واليت هي جمموع
املعارف واملعتقدات ،والفن والقانون ،واألخالق والتقاليد ،ومجيع اإلمكانات والعادات األخرى
اليت يكتسبها اإلنسان كعضو يف جمتمع معني.
ويبدو أن رأي تايلور أخذ مكانه ،لذا مثة آراء إلرساء التمايز بني مفهومي «احلضارة»
و«املدنية» ،حيث تكون احلضارة عبارة عن املضامني الثقافية والروحية ،وتكون املدنية
موازية ملعىن العمران.
 -3احلضارة يف الترمجة العربية:

يف بدايات القرن العشرين ،ومع دخول االستعمار األورويب إىل الدول العربية ،انتقل
لفظ « »Civilizationإىل القاموس العريب ،وقد حدث اضطراب واضح يف املفاهيم لعدم
وضوح تعريفات ألفاظ« :ثقافة» و«حضارة» و«مدنية» ،خاصة مع وجود املفاهيم الثالثة يف
اللغة العربية ،على حني ال يوجد سوى مفهومني يف اللغة اإلجنليزية ،مما أدى إىل انقسام
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اجتاهات ترمجة املصطلح إىل اجتاهني:

 اجتاه ترمجة « »Civilizationإىل «مدنية» :على الرغم من عدم شيوع هذهالترمجة ملفهوم « »Civilizationإال أهنا أكثر دقة يف اختيار اللفظ العريب ،وقد بدأ هذا
االجتاه منذ أوائل القرن التاسع عشر ،حيث ُترجم يف عهد حممد علي باشا كتاب «إحتاف
امللوك األلباب بسلوك التمدن يف أوروبا» ،كما استخدم رفاعة الطهطاوي يف كتابه «مناهج
ريا لوجود
األلباب املصرية» مفهوم التمدن يف التعبري عن مضمون املفهوم األورويب مش ً
ُبعد التمدن يف الدين والشريعة.
وظل هذا االستخدام ملفهوم املدنية سائ ًدا حىت وقت قريب وبالدالالت واملعاين نفسها
اليت متثل هبا مفهوم « ،»Civilizationفقد استخدم املفهوم عام 1936م على أنه «حالة من
الثقافة االجتماعية متتاز بارتقاء نسيب يف الفنون والعلوم وتدبري امللك» ،وكذلك أطلق عام
1957م على الظواهر املادية يف حياة املجتمع مقابل إطالق لفظ احلضارة على «،»Culture
ورث ،يف حني أن
قاص ًدا الظواهر الثقافية واملعنوية يف هذه احلياة ،حيث املدنية ُتنقل وُت َّ
احلضارة « »Cultureإنتاج مستقل يصعب اقتباسها ونشرها.
شيوعا
 اجتاه ترمجة « »Civilizationإىل «حضارة»ُ :يعد هذا االجتاه هو األكثر ًيف الكتابات العربية ابتداء من النصف الثاين من القرن العشرين.
ومبالحظة التعريفات املقدمة ملفهوم «احلضارة» نلحظ أهنا هي نفسها التعريفات
اليت وضعت إزاء «املدنية» ،فاخلالف لفظي واملحتوى واحد وهو املضمون األورويب .فعادة،
يربط مفهوم احلضارة إما بالوسائل التكنولوجية احلديثة ،أو بالعلوم واملعارف والفنون
السائدة يف أوروبا ،أي خالصة التطور األورويب احلايل .وينطلق هؤالء من أن احلضارة هي
مجلة الظواهر االجتماعية ذات الطابع املادي والعلمي والفين املوجود يف املجتمع ،وأهنا متثل
املرحلة الراقية يف التطور اإلنساين.
جولة التعاريف:

بصورة جمملة؛ مدرستان للحضارة عند املفكرين الغربينيُ ،ت ِّعبر كل منهما بطريقتها
اخلاصة عن احلضارة ،مدرسة تعرب عن احلضارة مبصطلح ( )Civilizationأي املدنية،
واملدرسة الثانية تعرب عنها مبصطلح ( )Cultureأي الثقافة .بيد أن املشارب متعددة يف
عالقة «الثقافة» بـ«احلضارة» ،فمع إغفال الترادف بينهما فإن البعض يرى احلضارة جزءًا
من املكون الثقايف والعكس أي أن الثقافة تشري للجانب املعنوي من احلضارة .ومثة من
يرى أهنما أمران مستقالن مع وجود العالقة بينهما ،سواء بتغليب املادي وجعل الفكري نتاج
الشروط املادية أو جبعل منط العمران وليد الثقافة.
ومصطلح احلضارة ظاهرًا يشمل املصطلحني معًا (الثقافة والعمران) كما هو شأن
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الكثري من الباحثني ،وحينها احلضارة بيئة صاحلة ليحقق اإلنسان اجتماعه املالئم ،أو
اإلجنازات اليت حيققها .وكال األمرين «الشروط /البيئة احلاضنة» و«اإلجناز» ميكن أن
ثقافيا .فالبيئة((( اليت هي شرط التقدم قد ينظر إليها ضمن القيم اليت
ُتترجم ًّ
ماديا أو ًّ
تصنع التقدم العمراين أو الشروط املادية الكفيلة بتحقيق التقدم ،وأيضًا يف سياق اإلجناز
قد ينظر هلا يف «الرفاه» أو يف «النظم القانونية» و«احلقوقية».
ونسجل املالحظات اآلتية:
 -1تتمايز األمم كما تشترك من جهات أخرى لوحدهتا البشرية وجتانس اجلغرافيا
وتقارب الثقافات ،ويكون هلا شخصياهتا الفريدة تبعًا لتمايز ثقافاهتا ومكوناهتا التارخيية..
وبالتايل متايز األمم يف عمراهنا ومدنياهتا يتبع بصورة طبيعية متايزها الثقايف ..حيث إن
منطيا ،فالبشر ال يعيشون عالقات اجتماعية فقط وإمنا
االجتماع البشري ليس
سطحيا أو ًّ
ًّ
يصنعوهنا وفق خياراهتم املتولدة من حاجاهتم وأفكارهم ،كما أن العالقات االجتماعية
هيئ األرضية لنمو أفكار جديدة وحصول تطورات
املنُشأة واألدوات املادية املُعاشة يف املجتمع ُت ِّ
ثقافية .وبالتايل ننظر إىل مفردة احلضارة يف شقيها (الثقايف /القيمي) و(العمراين /املدين)
بصورة متفاعلة بدرجة عالية التعقيد.
 -2حتديد مسة «احلضارة» متشعب الجتاهني علمي ُي ِّ
نظر لشروط احلضارة وهو اشتغال
علم التاريخ مث ًال ،وآخر معياري ِّ
ينظر إىل األمنوذج الصاحل ،ويف هذا اإلطار نرصد اجتاهني:
 ::معيارية األمنوذج الغريب .حيث يكون االقتراب منه اقتراب من احلضارة .وهو
أمنوذج جيعل التقدم املادي /العمراين هو األساس ،وإذا ما انفتح على القيم الثقافية فإمنا
يكون مبقدار ما تنجز له التقدم العمراين.
 ::معيارية القيم اإلنسانية .وهو اجتاه يتبناه قسم كبري من اإلسالميني؛ حيث تكون
احلضارة يف أساسها العميق((( جمموعة القيم املعنوية اليت ّ
تنظم حماور العالقة بني اإلنسان
واإلنسان من جهة ،وبينه وبني اإلمكانات الطبيعية اليت خلقها اهلل عز وجل يف هذه األرض
وسخرها له ،لتكون رصيدًا له يف مسرية التكامل والرقي.
ّ
 -3على هذا خيتلف معىن «التقدم» تبعًا لألمنوذج الغريب والقيم اإلنسانية ..ويكون
من تداعياته:
 ::سقوط معيارية األمنوذج الغريب دون أن حتدث القطيعة التامة بلحاظ ما يتضمن
من إجنازات إنسانية ،فالتقدمية الغربية هي حباجة لتقييم ونقد لصاحل البشرية.
 ::إن أساس املفارقة بني الرؤيتني؛ بعد االلتقاء على أمهية املنجز العمراين هو يف
((( راجع احلضارة السيد املدرسي ..فصل البيئة احلضارية .املجتمع اإلسالمي اجلزء الثالث :كيف نبين
حضارتنا.
((( تطلع أمة؛ عبد الغين عباسhttp://www.almodarresi.com/books/24/a20g560v.htm :
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الغاية ..مبعىن أن الرؤية القيمية ترى يف العمران وسائل من أجل اخلري اإلنساين .ومىت
أصبحت أداة تقويض لإلنسان ويف اجتاه خمالف للقيم النبيلة فهي وإن اعُتربت حضارة
لكن لن تكون إنسانية وإمنا «ذئبية».
ومن هنا؛ خيرج «التحضر /التقدم» من الزناع اللغوي إىل اجلدل الفلسفي حول املعىن
اإلنساين وفاعلية اإلنسان واالجتماع البشري وغاياته.
يف معىن التوحيد والشرك:

«أول الدين معرفته» ،وهكذا يكون التوحيد مثرة املعرفة وكماهلا بأن يزيل عن نفسه
حجب اخللق ،وال جيعل يف اعتقاده أن موجودًا ما له قدرة مستقلة ذاتية ،فمثل هذا االعتقاد
هو مزنلق الشرك .ونقارب التحديد من خالل ثالثة عناوين.
 -1التعريف ومراتب التوحيد:

البحوث املرتبطة بالتوحيد عند معظم الباحثني ميكن اختزاهلا يف ثالثة أقسام(((:
 -1التوحيد يف الذات؛ كما هو مفاد سورة التوحيد .فهو تعاىلَ{ :ل ْي َس َك ِم ْثلِ ِه َش ْيٌء
{ه َو اهللُ ِ
الواح ُد ال َق ّها ُر}((( .وهكذا يكون له شقوق ثالثة:
الس ِمي ُع ا ْل َبصري}((( .وهو ُ
َو ُه َو َّ
نفي الشريك ونفي الشبيه (األحدية) ونفي التركيب (الصمدية) .ونفي التركيب يتفرع عنه
البحث يف الصفات .أما نفي الشريك فيتضح حاله من التوحيد األفعايل.
 -2التوحيد يف األفعال (اخلالقية)؛ كما هو مفاد { ُق ِل اهللُ خاِل ُق ُك ِّل َش ْي ٍء َو ُه َو
(((
الس ِ
ال ِ
موات َوا َالرض يف ِسَّت ِة أَّي ٍام ُث َّم ْاسَتوى
ْواح ُد ال َق ّهار}  ،و{إ َِّن َرَّب ُك ُم اهللُ الّذي َخلَق َّ
َاعُب ُدوُه أَفَال
ُم ف ْ
علَى ا ْل َع ْر ِش ُي َدِّبر ا َال ْمر ما ِم ْن َش ِفي ٍع إِ ّال ِم ْن َب ْع ِد إِ ْذِن ِه ذِل ُك ُم اهللُ َرّبك ْ
َتذَكَّرون}((( ..وهكذا يتضح ُب ْعداه يف« :اخلالقية» و«التدبري /الربوبية» .ويتولد عنهما نفي
التفويض املطلق إىل أحد من اخللق ونفي مطلق االستقالل عنه تعاىل.
 -4التوحيد يف العبادة؛ أي أن العبادة ال تكون إ ّال هلل وحده ،وأنّه ال يستحق أحد
((( ميكن مراجعة أحباث الشيخ السبحاين (دام ظله) يف :اهلل خالق الكون بقلم جعفر اهلادي ،وأيضًا سلسلة
مفاهيم قرآنية األول «التوحيد» ،واإلهليات بقلم حسن مكي العاملي ..وسنالحظ تفاوت التقسيمات
وتنوع التسميات .فقد جعلها سبعة يف اجلزء األول من سلسلة املفاهيم ،ومخسة يف اإلهليات ..وواضح
أن الفصل والتكثر رمبا يناسب التوسع واملوسوعات ،لكن يف التصنيف املوضوعي األليق به االحتكام
ملعيارية تربر التقسيم .وحنن هنا نبغي اإلجياز بقدر مقاربة التحديد.
((( سورة الشورى ،اآلية .11
((( سورة الزمر ،اآلية .4
((( سورة الرعد ،اآلية .16
((( سورة يونس ،اآلية .3
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أن يتخذ معبودًا سوى اهلل حيث هو تعاىل اخلالق ..وبالتايل ُيبحث يف حقيقة العبادة
كما ُيبحث يف جهة استحقاق العبادة .ويتفرع على هذا مباحث تتصل بـ« :التوحيد يف
الوالية التشريعية»« ،التوحيد يف احلاكمية»؛ أي شرعية احلكم تؤسس على «اإلذن اإلهلي»،
«التوحيد يف الطاعة»؛ فالطاعة «هي جلهة كونه املعبود احلق» حق منحصر باهلل سبحانه
ال يشاركه فيها شريك وال ينازعه أحد.
وجند القرآن يصف اليهود والنصارى بأنّهم اختذوا أحبارهم و ُرهباهنم أربابًا .قال
ون ا ِ
{اتخذُوا أَ ْحبا َر ُه ْم َو ُر ْهباَن ُه ْم أَ ْربابًا ِم ْن ُد ِ
سيح ا ْب َن َم ْرَي َم َوما أُ ِم ُروا إِ ّال
سبحانهَّ :
هلل َوا ْل َم َ
(((1
ِل َي ْعُب ُدوا إِهلًا ِ
ُون} .
واحدًا ال إِل َه إِ ّال ُه َو ُس ْبحاَن ُه َع ّما ُي ْش ِرك َ
بأن علماء دينهم ورهباهنم خالقون أو مدبرون للكون بل
وليس املراد أنّهم اعتقدوا ّ
كانوا يعتقدون ّأن هلم شأنًا من شؤونه سبحانه ،وهو حتليل احلرام وحترميه وانّه فوض
إليهم زمام التشريع.
 -2يف حتديد مفهوم العبادة:

وللعبادة معىن سليب وآخر إجيايب؛ والسائد املتعارف يف الكالم هو الشق السليب..
وهو مبعىن عدم الشرك يف العبادة ،وإمنا يستهدف حتديد السلوك العبادي لتمييزه من
غريه من جهة التحفظ عن الشرك ويف حده القانوين ال التقوائي.
قال الراغب يف املفردات« :العبودية :إظهار التذلّل ،والعبادة أبلغ منها ،ألهنا غاية
التذلّل ،وقال الفريوزآبادي يف القاموس املحيط« :العبادة :الطاعة» ..وهكذا يكون ُبعدا
العبادة لغة :الطاعة مع اخلضوع.
وواضح أن مطلق اخلضوع ومطلق الطاعة ليسا حقيقة العبادة ،وهكذا يكون الُبعد
الثالث يف املعىن كامنًا يف منشأ اخلضوع املؤسس للطاعة.
وهو اخلضوع جلهة /ذات بوصفها «اإلله» املستحق للعبادة ،مبعىن أنه اخلالق أو
ُم ال إِل َه إِ ّال ُه َو خاِل ُق ُك ِّل َش ْي ٍء
املدبر واملتصرف يف اخللق ..قال سبحانه{ :ذِل ُك ُم اهللُ َرُّبك ْ
َاعُب ُدوُه}( .((1فقد علل األمر بعبادة اهلل سبحانه يف هذه اآلية بشيئني« :إنّه «رّبكم» ،وأنه
فْ
«خالق كل ّ شيء».
(((1
ومع أن مشركي اجلزيرة العربية على أقل تقدير ظاهرًا مل يكونوا على جهالة
( ((1سورة التوبة ،اآلية .31
( ((1سورة ا َألنعام ،اآلية .102
( ((1يرى البعض أن املانوية استثناء كما ُينسب إليهم يف الشرك يف اخلالقية .وكما يذكرون؛ املانوية من
الديانات الثنوية أي تقوم على معتقد أن العامل مركب من أصلني قدميني أحدمها النور واآلخر الظلمة،
وكان النور هو العنصر اهلام للمخلوق األمسى وقد نصب اإلله عرشه يف مملكة النور ،ولكن ألنه كان
نقيا غري أهل للصراع مع الشر فقد استدعى «أم احلياة» اليت استدعت بدورها «اإلنسان القدمي» وهذا
ًّ

aaa
aaa
125

قضايا إسالمية وفكرية

الس ِ
موات
الشرك يف اخلالقية (يف غالبهم) كما حيكي ظاهر اآليةَ { :وَلِئ ْن َسَأ ْلَت ُه ْم َم ْن َخل ََق َّ
ُن َخَل َق ُه َّن ا ْل َعزيز ال َْحلي ُم}( ،((1إ ّال أنّهم كانوا يف مسألة التدبري الّيت نعرب عنها
َوا َال ْر َض َل َيقُول َّ
بالربوبّية على طرف النقيض من احلق وعلى خالف الصواب ،فكانوا يعتقدون بأرباب مكان
رب شأن يف عامل الكون.
الرب الواحد ،ولك ّل ٍّ
ّ
َ
َ
َ
قال سبحانه{ :ق ْ
ون َل ُه أنْدادًا
ُرون ِبالّذي َخل ََق اال ْر َض يف َيو َم ْي ِن َوَت ْج َعلُ َ
ُم َلَت ْكف َ
ُل أإَِّنك ْ
ني}(.((1
ذِل َك َر ُّب الْعالَم َ
وقال سبحانه حاكيًا عن لسان املشركني يوم القيامةَ{ :تا ِ
هلل إ ِْن ُكنّا َل ِفي َض ٍ
الل ُمبنيٍ
ني}(.((1
ُم ِب َر ِّب الْعالَم َ
ُس ِّويك ْ
* إِ ْذ ن َ
أما الشق اإلجيايب من معىن العبادة فندركه مبالحظة اآليت:
ْق َو َما أُ ِري ُد أَ ْن ُي ْط ِع ُم ِ
ْس إِلاَّ ِل َي ْعُب ُد ِ
ون
ون * َما أُ ِري ُد ِم ْن ُه ْم ِم ْن ِرز ٍ
{ َو َما َخَلق ُ
ْت ال ِْج َّن َوالإْ ِن َ
(((1
ني}  .اإلنسان َخ ُلق اهلل ،ومادام خملوقًا فهو فقري إىل
الرز ُ
ُوِة ا ْل َمِت ُ
َّاق ذُو ا ْلق َّ
* إ َِّن اهللَ ُه َو َّ
خالقه .مما ُي ِّبين لنا:
 ::أن العبادة ليست ملصلحة اهلل بل هو الغين وهو الرزاق لعباده.
 ::أن سبيل كمال العبد ورقيه هو بارتباطه بالغين ،وبه ينسجم مع اخللقة القومية
والفطرة السليمة ومن دونه يتسافل لدرك البهيمية .إذن؛ العبادة وسيلة التكامل وسبيل
الثالوث هو متثيل «لألب واألم واالبن» ،مث إن هذا اإلنسان -والذي مسي أيضًا «االبن احلنون»-
جبلَده وجرأته ،ومع ذلك استلزم وجوده وجود مسة
اعترب خملصًا ألنه انتصر على قوى الظالم َ
أخرى له وهي مسة املعاناة ،ألن خملص اإلنسان األول مل حيقق انتصاره إال بعد هزمية ظاهرية.
ويعد موضوع آالم اإلنسان األول وختليصه املوضوع الرئيس يف املثيولوجيا املانوية ،فاإلنسان األول
هو املخلص وهو نفسه حباجة لالفتداء.
الد ْه ُر
نعم حتكي آية عن الدهرينيَ { :وقَالُوا َما ِه َي إِلاَّ َح َياُتنَا ُّ
وت َون َْح َيا َو َما ُي ْهلِ ُكنَا إِلاَّ َّ
الد ْن َيا َن ُم ُ
ُّون} اجلاثية ،٢٤ :فتشري لوجود منكري اخلالق رأسا ال الشرك،
َو َما َل ُه ْم ِب َذِل َك ِم ْن ِعْل ٍم إ ِْن ُه ْم إِلاَّ َي ُظن َ
َ
ُون} الطور ، ٣٥ :وتشري آية{ :ق ْ
ُل َم ْن َر ُّب
كم تشري آية{ :أَ ْم ُخلِقُوا ِم ْن َغ ْي ِر َش ْي ٍء أ ْم ُه ُم ال َْخاِلق َ
ُون لأِ َ ْنف ِ
ُس ِه ْم َن ْف ًعا َولاَ َض ًّرا ق ْ
هلل ق ْ
ُل َه ْل
الس َما َو ِات َوالأَْ ْر ِض ُق ِل ا ُ
ُل أَف َّ
َات َخ ْذُت ْم ِم ْن ُدوِن ِه أَ ْوِل َياَء لاَ َي ْملِك َ
َّ
لأَْ
َ
َ
ِ
ري أ ْم َه ْل َت ْسَتوِي ُّ
ْ
َخْل ِق ِه َفَت َشاَب َه
ص
ب
ل
ا
و
ى
م
ع
ا
ِي
و
ت
س
ات َوالنُّو ُر أ ْم َج َعلُوا لهلِ ِ ُش َركَا َء َخَلقُوا ك َ
َ
الظلُ َم ُ
ْ
َ َ َ ُ
َي ْ
ِ
هلل َخاِل ُق ك ِّ
ِ
ْ
َ
ُ
ُل َش ْي ٍء َو ُه َو ا ْل َو ِاح ُد ا ْلق ََّها ُر} الرعد ،١٦ :إىل الشرك يف اخلالقية ومثلها
ا
ل
ق
م
ه
ي
ل
ع
ق
ل
ْخ
ُ
ال َ ُ َ ْ ْ
اآليات اليت تثبت الوحدانية.
مما يشري إىل وجود تيارات إحلادية وأخرى شركية (يف اخلالقية) وإن بصورة حمدودة متأثرة
مبحيط اجلزيرة العربية .وال خيفى أن كثري من الباحثني ينفون وجود الشرك يف اخلالقية أو اإلحلاد
يف جزيرة العرب .راجع :الشرك اجلاهلي وآهلة العرب املعبودة قبل اإلسالم ،د .حيىي الشامي ،دار
الفكر اللبناين .ط1986 ،1م ،ص.28
( ((1سورة الزخرف ،اآلية .9
( ((1سورة فصلت ،اآلية .9
( ((1سورة الشعراء ،اآليتان .98 - 97
( ((1سورة الذاريات ،اآليات .58 - 56
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التحرر من اآلهلة املزيفة اليت يقدسها البشر وتكون سببًا لفرقتهم وشقائهم.
ويف احلقيقة؛ اآلية تشري إىل املربر الفعلي خلضوع البشر لآلهلة من جهة النفع والضر
(التأثري يف حياهتم ومصائرهم) ،وبينما يكون اإلنسان خادمًا لآلهلة وأدا ًة يف سبيلها ففي
رحابة التوحيد هو املستفيد بصورة واقعية.
 -3يف معىن الشرك:
ألف :يف معىن الشرك:

إن حديث القرآن عن الشرك يف األمم السالفة ليس قصة تاريخ منفصل ،وإلاَّ فثمة
قسم من القرآن ال يعنينا ..وفهم الشرك بالصورة النمطية املستقاة من املشركني العرب
جيعله حديث تاريخ.
ومما سبق نصل إىل خالصة مفادها أن الشرك ال يستبطن نفي اخلالق ،ومع الغض
عن الشرك يف اخلالقية ملحدودية انتشاره يف مشركي العرب وانعدامه ظاهرًا يف األمم يف هذا
العصر فإن الشرك السائد (التدبري /الربوبية ،العبادة) يتضمن عنصرين مها يف حقيقتهما
شيئ واحد ..ومها (الفصل والتقديس).
والفصل هو فصل بني الرب تعاىل وفعله /خلقه؛ بأن جيعل التدبري لغريه فيفصل
عنه تعاىل ،ومنه الزنعات احلتمية العقلية يف تفسري السببية واحلتميات يف السنن املتصلة
باالجتماع البشري حيث تنفصل صريورة اخللق يف الكون والبشر عن مشيئته تعاىل:
َت ا ْل َي ُهو ُد َي ُد ا ِ
{ َوقال ِ
وط ِ
هلل َم ْغلُوَل ٌة ُغلَّ ْت أَ ْيدي ِه ْم َوُل ِعنُوا ِبما قالُوا َب ْل َيداُه َم ْب ُس َ
تان ُي ْن ِف ُق َك ْي َف
َيشاُء َوَل َيزي َد َّن كَثريًا ِم ْن ُه ْم ما أُ ْن ِز َل إَِل ْي َك ِم ْن َرِّب َك ُطغْيانًا َو ُك ْفرًا َوأَ ْل َق ْينا َب ْي َن ُه ُم ا ْل َعدا َو َة
َوا ْل َبغْضا َء إِىل َي ْو ِم ا ْل ِقيا َم ِة ُكلَّما أَ ْو َق ُدوا نارًا ِلْل َح ْر ِب أَ ْط َفَأ َها اهللُ َوَي ْس َع ْو َن ِفي الأَْ ْر ِض فَسادًا
َواهللُ ال ُي ِح ُّب ا ْل ُمف ِ
دين}( ،((1وهو نوع من التفكري القدري.
ْس َ
إن اجلاهليني الذين كانوا يعبدون األوثان مل يكونوا ناقصي العقول إىل درجة أن
يزعموا أن األحجار اليت يصنعوهنا بأيديهم هي اليت خلقتهم فع ًال ..وإمنا يرون أن ما
متثله له شأن يف التدبري وتقرير مصائرهم.
فهم من جهة تأثروا باحلنفية فيما يتعلق باخلالقية ،ومن جهة تأثروا بثقافات األمم
من حوهلم يف تفسري الكون وصريورة األشياء(.((1
( ((1سورة املائدة ،اآلية .64
( ((1نظري تأثر املسيحية بالثقافات الشركية السائد ،فيعترب القرآن الكرمي «قضية التثليث» مرتبطة
باألديان السابقة على املسيحية واملسيح  Fإمنا كان يدعو إىل اللهّ «الواحد» األحد إذ يقول:
هلل ُه َو ِ
ابن َم ْرَي َم َ
هلل َرّبي
وقال امل َِسي ُح يا َبِني إسرائي َل ْاعُب ُدوا ا َ
ين قَالُوا ّإن ا َ
املسي ُح ُ
{َل َق ْد َك َف َر اّل ِذ َ
ِك ِبا ِ
ُم إّن ُه َم ْن ُي ْشـر ْ
هلل َف َق ْد َح ّر َم اهللُ َعَل ْي ِه اجل ََّنةَ} .فالنصارى هم الذين أدخلوا هذه اخلرافة يف
َو َرَّبك ْ
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وللتقريب لنالحظ التصور السائد يف األزمان السائدة فيما ُيعرف اليوم بـ«القانون
الكامن /حيوية الطبيعة»( ،((1فينظر للطبيعة ككائن عضوي يتمتع باحلياة والعقالنية شأن
اإلنسان العاقل .وهكذا ُعرف بأن جاذبية املغناطيس نوع عشق واجنذاب .واملهم أن العلة
الفاعلة وسر فاعلية الطبيعة داخلية ،فما ترصده احلواس هو مظهر لروح /نفس كلية
هي منبع الفعل .ومن خالل الفاعلية الذاتية فهي وجود مستمر خيبو وينمو يف دورات
الكمون والظهور .وهذه الروح الكلية قد ُتسمى بالصانع يف إشارة مقاربة للرب تعاىل لكن
يف رؤية حلولية غري مفارقة ،وقد تكون آهلة متعددة كما ُيذكر عن تاريخ اليونان .وقد
جتتمع النظرات فثمة قوة كربى ووسائط للتأثري هي مبثابة آهلة اليونان أو اجلن أو األنواء
والكواكب يف ثقافة بني النهرين .وتترمز وسائط التأثري يف األصنام احلجرية.
ومبقاربة عصرية خمتلفة؛ فيما ُيعرف اليوم بـ«القانون العلمي املفروض» ففي القرن
التاسع عشر يف مناخ ميكانيكا نيوتن كانت النظرة للكون /الطبيعة بأنه آلة كبرية حركتها
تفاعلية ميكانيكية ،فالطبيعة نسق من العالقات املغلقة بني العناصر املادية حتكمها قوانني املادة
(الكتلة ،الكثافة ،احلجم) وقوانني احلركة (التجاذب والتنافر والتسارع) .ويتسق هذا التصور
مع فكرة اإلله املفارق للطبيعة تبعًا ملبدأ القصور الذايت (كل شيء يبقى عله من السكون أو
احلركة املنتظمة املستقيمة حىت يتعرض ملؤثر خارجي) ،لكن دور القوة اخلارجية /اإلله (عند
املؤمنني! ،أما عند املالحدة فهي الصدفة) يقتصر على اخلطوة األوىل مث تنتظم احلركات يف
الفعل ورد الفعل ضمن سببية ضرورية .وهكذا ينفصل اخلالق عن اخللق ،ويكون الكون دائرة
مغلقة ال يتوسع وال يزداد ..وهو مبثابة مقولة اليهود أيضًا يف {َي ُد ا ِ
هلل َم ْغلُوَلةٌ}(.((2
وفصل اخللق تدبريًا عن اخلالق يتمظهر يف مقوالت فلسفية خمتلفة منها احلتميات
اليت حتكم صريورة الكون وتفصلها عن املشيئة اإلهلية ،وأيضًا يف تقديس بعض القيم بعيدًا
عن حمور القيم «التوحيد» كالعلم والتقدم واحلرية...
وهكذا التشريع حيث يفصل عنه تعاىل .وبالفصل تتجلى ظاهرة تقديس غري اهلل بغري
العقائد املسيحية إذ يقول:
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
{ َوقَال ِ
ِ
ِ
َ
ُ
الَّ
َ
َ
ين َك َف ُروا ِم ْن َق ْب ُل
ذ
ل
َو
ق
ُون
ئ
اه
ض
ي
م
ه
اه
و
ف
أ
ب
م
ه
ل
َو
ق
ك
ل
ذ
هلل
ا
ن
ب
ا
ح
ي
س
م
َّصا َرى ا ْل َ ُ ْ ُ
َ
ْ ُْ َْ ْ ُ َ َ ْ
َت الن َ
ُون} .يقول :غوستاف لوبون« :لقد واصلت املسيحية تطورها يف القرون اخلمسة
قَاَتَل ُه ْم اهللُ أَنَّى ُي ْؤ َفك َ
ا ُألوىل من حياهتا مع أخذ ما تيسر من املفاهيم الفلسفية والدينية اليونانية والشرقية ،وهكذا أصبحت
خليطًا من املعتقدات املصرية واإليرانية اليت انتشرت يف املناطق األوروبية حوايل القرن األ ّول امليالدي،
فاعتنق الناس تثليثًا جديدًا مكونًا من األب واالبن وروح القدس مكان التثليث القدمي املكون من نروپي
تر ،وژنون ،ونرو» .ننظر :الشيح جعفر السبحاين ،مفاهيم قرآنية  .290 - /1وهكذا احلال يف الشرك
اجلاهلي عند العرب ،وأطنب املؤرخون يف تبيان ذلك.
( ((1انظر :فلسفة العلم .د ،بدوي عبد الفتاح حممد ص.281،290
( ((2راجع :الفكر اإلسالمي السيد املدرسي (دام ظله)،
http://www.almodarresi.com/books/691/8r10mi8n.htm
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اهلل .فتقديس األحبار والرهبان جعل التشريع منوطًا هبم منفص ًال عن اهلل.
وهكذا يصح أن نقدس احلجر األسود حبيثية األمر اإلهلي ولذا تقديسه يربط باهلل
وال يفصلنا عنه سبحانه .فـ«األمر اإلهلي» هو املقياس ..وبذلك يكون «التسليم» ألمره
تعاىل شرط التوحيد وحقيقته.
باء :أثر الشرك يف الواقع االجتماعي:

ولعل الثمرة األوىل لنبذ الشرك والعمل بالتوحيد حتقيق وحدة اإلنسان؛ وهدم جدران العنصرية
والعصبيات اليت تقدس غري املقدس من التراب والوطن والعرق واملال ..الفاصلة بني البشر.
ذلك أن القيم والزنعات النفسية املرتبطة بالقيم هي الوسيط بني البناء االجتماعي
واألفكار والعقائد .فـ«مركب القيم /الزنعات النفسية» تصبح عالقات اجتماعية ،فحب
مجا يفرز الطبقية ،والتكرب يولد االستكبار والعلو يف األرض ،واجلنب يسبب
املال ًّ
حبا ًّ
االستضعاف ،واحلرص جير إىل الفساد االقتصادي.
ون ا ِ
قال إَِّن َما َّات َخ ْذُت ْم ِم ْن ُد ِ
الدنْيا ُث َّم
قال تعاىلَ { :و َ
ُم ِفي ال َْحياِة ُّ
هلل أَ ْوثانًا َم َو َّد َة َب ْيِنك ْ
ْ
ُم ِم ْن ِ
ين
ناص ِر َ
ُم َب ْعضًا َو َمأوا ُك ُم النَّا ُر َوما َلك ْ
ُم ِب َب ْع ٍض َوَيْل َع ُن َب ْع ُضك ْ
َي ْو َم ا ْل ِقيا َم ِة َي ْك ُف ُر َب ْع ُضك ْ
(((2
قال إِنِّي ُم ِ
( )25فَآ َم َن َل ُه ل ٌ
هاج ٌر إِىل َرِّبي إَِّن ُه ُه َو ا ْل َع ِزي ُز ال َْح ِكي ُم} .
ُوط َو َ
وسورة العنكبوت( ((2تشدد على ضرورة جعل حمور العالقة بني اإلنسان ونظريه
اإلنسان عالقة اإلميان باهلل ،ورفض املحاور الوثنية األخرى ،ألهنا زائلة وضارة.
وباستثناء التجمعات التوحيدية احندرت البشرية إىل درك الوثنية بطريقة أو بأخرى ،إذ
إهنا ارتبطت ببعضها عرب املصاحل والعصبيات واخلرافات البعيدة عن العالقة التوحيدية.
فطبقة املترفني حمورهم حب املال ،ويتمظهر هذا املحور بصورة بدائية يف الذهب أو
النيل ..وقد يتمظهر بصورة معاصرة يف رموز مادية (متثال احلرية ،برج إيفل) ،وقد يكون
املحور يتمظهر يف الشعارات الثقافية.
حيث كانت األوثان (املادية والثقافية) رمزًا لتجمعهم ،وتعبريًا عن نوع العالقة اليت
ارتضوها ألنفسهم حيث تنعكس يف تنظيمهم االجتماعي والسياسي ،ولذلك كانت األصنام
تكرب وتصغر حسب حجم القبيلة ،فهناك صنم قريش (هبل) يعترب أكرب األصنام يف
اجلزيرة ،ألن تلك القبيلة كانت تزعم أهنا كربى قبائل العرب ،وأصغر منه حجمًا كان صنم
ثقيف (مناة) ألن تلك القبيلة كانت أقل مستوى من قريش.
جرت املزيد من
إن هذه األوثان اليت كانت تعبريًا عن نزعات نفسية شاذة ومنحرفة َّ
الويالت على البشرية ،وارُتكبت بامسها اجلرائم وسوغت احلروب.
( ((2سورة العنكبوت ،اآليتان .26 - 25
( ((2من هدى القرآن ،السيد املدرسي(دام ظله) ،ط ،1ج ،9ص.444
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ثانياً :الدين واحلضارة
أصالة اإلنسان:

احلضارة مثرة جهد بشري لعمارة األرض وتأسيس اجتماعه احلضري .واجلهد البشري
يف إطار عمارة األرض ويف االجتماع يتبع الثقافة اخلاصة باجلماعة البشرية ،فلكل أمة
منهجها وكفاءهتا فبالتايل مدنيتها اخلاصة .والرؤية اليت ننطلق منها هي حمورية الفكرة/
الثقافة يف احلضارة تبعًا لثنائي الوعي واإلرادة يف الطبيعة البشرية .ويبدو أن الباحثني يف
تفسري احلضارة واحلراك التارخيي يف نشأة األمم ومنوها واندثارها ينقسمون بصورة عامة
على األغلب إىل فريقني؛ األول جيعل اإلنسان حمور الفاعلية يف البناء احلضاري ،واآلخر
يربط البناء بعوامل خارج اإلنسان على اختالف يف سعة هامش اإلرادة البشرية.
إن تعاقب األحداث التارخيية ليس وليد املصادفات وإمنا مثة نظام قابل للمعقولية
والفهم! .وعلى أساس أنه مثة منطق وغائية للتاريخ فيشرع التساؤل :فإىل أين! ،وما دور
اإلنسان!.
إن البحث يف دور اإلنسان يف التاريخ يتأسس على احلرية والفاعلية اإلنسانية ،كما
أن نفي العشوائية يقتضي أن الصريورة التارخيية متضي وفق مبادئ وقوانني موضوعية
حتكم الفعل البشري .ومن جهة يتراءى أن اإلنسان يصنع قدره ،وتارة يتراءى أن إجنازات
البشر وليدة ظروف مالئمة.
وواضح إن نفي دور اإلنسان ال يتالءم إطالقًا مع الواقع ،فلوال فاعلية اإلنسان مل يكن
التاريخ ..فالكالم يف التفسري (النظرية املالئمة لفهم التاريخ) ومساحة الفاعلية البشرية.
وتنوعت اإلجابات ،ونعرض عنها اكتفا ًء مبا يتصل بغرضنا:
األمر األول :تطور علم التاريخ من التوثيق إىل الفهم ،ومنه إىل العربة ضمن إرادة
التقدم والسيطرة على احلاضر عرب فهم املاضي ..وهذا جعل دراسة التاريخ تستهدف
فهم أسباب التقدم والتأخر ..وهو يعتمد على حقيقتني (وحدة النوع البشري ،والسنن
الشاملة).
وثنائي العلية واحلتمية هو بوابة التفكري العلمي يف القرن التاسع العشر ومسته
وامتيازه ،وضمن التفكري املادي فإن اإلنسان جزء من املنظومة الكونية ،فهو كشقائقه
أفراد احليوانية .وبعبارة حىت تكون العلوم اإلنسانية علمًا ال بد أن تتسم بالعلية واحلتمية..
فالثنائي هو مدخل العلوم اإلنسانية للعلمية وهو مشكلتها.
ومن خالل الزنعة العلمية ظهرت مدارس واجتاهات علمية وفلسفية تقول بوالدة
اإلنسان القادر على التحكم بالطبيعة وظواهرها املختلفة ،وبالتايل حتديد مصريه ،ومبعىن
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آخر :إمكانية اإلنسان على صنع تارخيه البشري.
ويف ظل هذا املناخ التفاؤيل بالتطور والتقدم ظهرت نزعات تؤمن باحلتمية من خالل
االعتقاد بأن التاريخ اإلنساين يتطور يف شكل خطي متصاعد وخيضع لقوانني ثابتة .وترى
الزنعة (التارخيانية) أن (التنبؤ) التارخيي هو غايتها الرئيسة ،وتفترض إمكانية الوصول
إىل هذه الغاية بالكشف عن (القوانني) و(االجتاهات) أو (األمناط) اليت يسري التطور
التارخيي وفقًا هلا.
وتعتمد هذه الزنعة على النجاحات اليت حققتها العلوم الطبيعية ،ومن مث إمكانية
التنبؤ بوقوع (الظواهر الطبيعية) ،وفقًا لـ«السبب ،النتيجة».
واملذهب التارخياين يرى أن علم االجتماع ليس إال علم التاريخ .فعلم التاريخ الذي
يدرس القوى املؤثرة بوجه عام ،وقوانني التطور االجتماعي بوجه خاص والقوانني االجتماعية
كليا ،هي قوانني تارخيية ،ولذا فإن على علماء االجتماع أن حياولوا الوصول
الصادقة صدقًا ًّ
إىل فكرة عامة عن االجتاهات (العريضة) اليت تتغري األبنية االجتماعية وفقًا هلا.
وأكد دوركامي( ((2على تطبيق مبدأ (السببية) يف تفسري الظواهر االجتماعية باالستناد
إىل ثالث فرضيات رئيسية هي« :أن هناك وحدة يف الطبيعة»« ،أن الظواهر االجتماعية
هي جزء من عامل الطبيعة»« ،ختضع الظواهر االجتماعية لقوانني خاصة هبا».
ُميز بني نزعتني يف هذا التهميش:
وهكذا تكون إرادة اإلنسان هامشية ًّ
جدا ،وميكن أن ن ِّ
القدرية اجلربية املفروضة كمثالية هيجل .وأخرى سببية مادية كحتمية البيئة أو االقتصاد
أو البيولوجيا...
األمر الثاين :ال ريب يف ّأن معظم االختالف يف تفسري احلركة االجتماعية مرده
التباين األيديولوجي .فبعضهم اعترب على سبيل املثال أن نقطة البداية يف رحلة احلضارة
يتم بعد وفرة متجانسة من الثروات الطبيعية وإمكاناهتا املادية ،كصالحية التضاريس
اجلغرافية ومالئمة املناخ.
وآخرون يرون «اجلنس /العرق» وما يتضمنه من صفات مميزة وموروثة يف مجاعات
معينة من البشر هو أساس التفوق ،ويرون أن التفوق مسألة ترتبط باللون ،وتضع النظرية
هبذا اخلصوص (الساللة النوردية) على منصة الشرف ،وهي الساللة ذات البشرة البيضاء
والشعر األصفر والعيون الشهب والرأس الطويل.
ومثة رأي يقول بأن الذي ُي ِّغير من مسرية املجتمعات حنو األفضل هو إرادة مساوية
تدفع اإلنسان يف هذا الطريق .لكن (هيجل) وقع يف شرك تكبيله إلرادة اإلنسان ،حيث آمن
مبسألة اجلرب اإلهلي .وثالث مشابه ،وهو رأي الفيلسوف األملاين (سبنجلر) الذي يؤمن
ونقديا ،منشأة املعارف
نظريا ًّ
( ((2قباري حممد إمساعيل ،إميل دوركامي  -مؤسس علم االجتماع املعاصر ًّ
1976م  -ص .71
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سير حركة اإلنسان حنو التطور والرقي .وهناك نظرية أخرية
باجلربية وبإرادة غري حرة ُت ِّ
تقول بأن نقطة البدء تكمن يف وجود (بطل) يسوق املجتمع حنو هدف حضاري عال ،كما
يقول بذلك (المارك) .لكنه هبذه النظرية حيصر عموم التقدم االجتماعي يف شخص واحد
فقط ،وهذا بدورة يعتمد جتاهل دور املجتمع يف هذه العملية إىل حد كبري(.((2
الفعال يف بناء
وهذه اآلراء وغريها من النظريات املتداولة تتغافل عن دور اإلنسان َّ
احلضارة .بينما يرى الباحثون اإلسالميون وكثري غريهم أن اإلنسان هو حجر الزاوية يف
العملية احلضارية .وال يعين هذا إغفال دور األسباب وأدوات حتقيق التقدم ،وإمنا الكالم
يف حمور البناء الرئيس.
وال ريب يف أن مثة حكمة إهلية تسوق اخللق ،لكن من التقدير حرية اإلنسان ومسؤوليته
عن واقعه .وال ريب يف تأثري العوامل املادية ،واالجتماعية ،والشهوات ،واألهواء يف حتديد
مسري اإلنسان ،بيد أن الكالم يف كوهنا حتميات ال حتديات.
األمر الثالث :إن التاريخ ال حيكي احلتميات بقدر ما ينطق باحلرية اإلنسانية وروح
التحدي .وهذه احلرية ال تتناىف مع القانون التارخيي ،ألن القانون التارخيي هو قانون
اجتماعي إنساين ليس فيه حتمية القانون الطبيعي.
فـ«السنن» يف الرؤية اإلسالم متصلة حبركة التاريخ واالجتماع البشري يف مقابلة
ألمرين :األول؛ مقابل العبثية يف اخللق ويف صريورة األحداث ،حيث إن غاية اخللق ينتظم
يف إطارها السنن .الثاين؛ مقابل احلتمية (اليت هتمش اإلرادة ال مبعىن ثبات العالقة بني
طريف السنة) يف شىت صورها اليت تعتمدها النظريات األخرى الوضعية.
وتتوضع السنة ضمن القدر «التقدير اإلهلي» ،حيث تكون السنة هي القوانني املجعولة.
ويكون إنفاذها هو «القضاء» .وحتدد عالقة اإلرادة البشرية بالسنة ضمن «أمر بني أمرين»،
وبتعبري يناسب املورد :إن السنن على حنو القضية الشرطية ،فاملقدمات اختيارية .والنتائج
ليست حتمية بصورة قطعية.
وال يقتصر األمر على حرية اإلنسان يف املقدمات وإمنا أيضًا لتداخل السنن على حنو
«املقتضي واملانع» ومجلة من املؤثرات اخلارجية (عن شخص موضوع السنة).
وميكن تقسيم السنن إىل سنن تنظم حركة الفعل االجتماعي وتشابك عالقات
األحداث ،وهي غالبًا تأيت على صيغة القضية الشرطية {إ َِّن اهللَ َال ُي َغِّي ُر َما ِب َق ْو ٍم َحَّتى
ُي َغِّي ُروا َما ِبَأ ْنف ِ
ُس ِه ْم} ،إال ما كان على حنو القضية الناجزة كاالبتالء والتنوع العرقي
والقومي وتفاوت األرزاق .وأخرى تعكس اإلرادة اإلهلية يف هذه الدنيا ٍّ
كتجل حلكمة اخلليقة،
وتعترب موجهات للصريورة التارخيية ،وترد غالبًا يف التعبري القرآين بتعبري اإلرادة أو تقرير
( ((2املنطق اإلسالمي ،السيد املدرسي (دام ظله):

http://www.almodarresi.com/books/603/fq160lxt.htm
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حبتميتها ،مثل إمتام النور والعاقبة ووراثة األرض ،ومن هذا القبيل بعث األنبياء.
إن احلتميتني يف املستوى اإلنساين مها احلرية والوعي .ومن مث تفهم أكثر النظريات
املتداولة يف فلسفة التاريخ على أهنا عوامل ومؤثرات وحتديات خاضعة لإلرادة والوعي،
ْس َان َل َي ْط َغى * أَ ْن َرآُه ْاسَت ْغنَى} ،فاآلية كما قررت تأثري املال يف خلق
وكمثال { َك َال إ َِّن ا ِإلن َ
الطغيان إ ّال أهنا أرجعته للوعي {أَ ْن َرآُه} ،أي أن ثقافته خلقت الطغيان بتأثري الوفرة
املادية.
فإذن؛ فمع أن تطورات احلياة خاضعة للسنن ،فهي ال تقودها احلتميات .نعم الظواهر
االجتماعية هي ختضع للسنن ،لكن السنن واسعة متعددة متداخلة جتعل التنبؤ عسريًا ،ومن
التقدير /السنن احلرية اإلنسانية ،ومن هنا جتتمع السنن والال حتمية.
الدين واحلضارة:

نعم؛ النهوض احلضاري والدين ليسا شيئًا واحدًا ،وال تربطهما سببية ميكانيكية.
بالتايل كما يشهد التاريخ قيام حضارات بعيدة عن الدين كذلك جند أخرى مرتبطة بالدين،
واألمنوذج الغريب املعاصر مؤسس على تقويض الدين ومتكئ على أنقاضه.
إن الصريورة إىل مقولة (اإلسالم هو احلل) عنوان عام مضلل من جهة إغفال شرائط
البناء احلضاري املوضوعية ،وبينما نرى العالقة الوثيقة بني الدين والنهوض احلضاري فإن
الكالم يف حقيقة الدين وفصله عن التدين الكائن يف جمتمعاتنا ،وال نعين هبذا أن التمسك
بشعائر الدين يف ظاهرها سبب كاف للحضارة وإمنا ميتد عميقًا يف تغيري طريقة التفكري
فعليا .فاملشكلة األكرب تكمن يف تداخل الثقافة املريضة والتحريف
والقيم اليت تصنع السلوك ًّ
املتطاول عرب قرون مع العقائد الدينية ،حبيث تصبح جزءًا مقدسًا من العقيدة.
ولدينا رؤيتان متباينتان؛ أوالمها ترى يف الدين واإلسالم خصوصًا اخلالص وسبيل
حتقيق النهضة لعاملنا اإلسالمي ،وأخرى ترى العكس ،وتفسر استمرار التخلُّف يف عاملنا مع
اتصاله وتأثره بالغرب لبقايا ما زالت مترسبة يف النفوس ُت ِّ
شكل معوقات للتقدم.
 -1الثقافة؛ العقل َّ
املكون:

أن الدين احلق هو شرط احلضارة لكي تكون إنسانية تسودها العدالة وقيم اخلري إال
أن شرط احلضارة يف تشييد عمران مدنيتها هو العقل والذي به تستطيع عمارة األرض..
«أن احلضارات ختتلف عن بعضها؛ فهناك حضارات مجالية ،وأخرى قانونية ،وثالثة علمية
أو تقنية ..ولكن هذه احلضارات مجيعها تشترك مع بعضها يف خصوصية واحدة هي
(العقالنية)؛ فأي حضارة البد أن تبحث عن العقل ،وتعمل بالعلم واملعرفة ،وتويل هلما
االحترام والتقدير ،فمث ًال؛ كان اإلغريق القدماء يتمتعون حبضارة راقية متّيزت بتقديس
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العقل والعلم والعمل ومنهجية التفكري ،وكذلك احلال بالنسبة إىل احلضارة العربية اإلسالمية
يف عصورها الذهبية ،فقد كانت تتمّيز هي األخرى بالعقالنية والعلمية ،ونفس الشيء ميكن
أن يقال عن احلضارة الغربية احلديثة»(.((2
ومع اشتراك احلضارات يف العقل املشترك (الفطري) ومتجيده فيما ُيعرف بـ«العقالنية»
على اختالف مشارهبا والذي خيلق اختالف مزايا احلضارات فإن قيمة «العقالنية» يف
(املكون) ألفرادها يرسم تفكريهم وطبيعة عالقاهتم مبا حوهلم ،وهو ما
صريورهتا عق ًال َّ
ُيعرف بـ«الثقافة».
عن الثقافة:

وعلى الرغم من شيوع مصطلح الثقافة ،إ ّال أن التعريفات يف حقل االجتماع واألنثروبولوجيا
كثرية إىل حد اإلرباك .لكن ميكن مالحظة أن (الثقافة) هي حتليل لطبيعة العالقات بني
أمناط اإلنتاج الفكري ومساته العامة من جهة ،ومعطيات البنية االجتماعية بكل أبعادها .ومن
هنا ينشغل الدارسون لثقافة ما بتحليل النظم االجتماعية اليت هي ٍّ
جتل للثقافة(.((2
ومن أهم التعريفات للثقافة لتايلور يف كتابه «الثقافة البدائية» بوصفها ذلك الكل
الديناميكي املعقد الذي يشتمل على املعارف والفنون واملعتقدات والقوانني واألخالق والتقاليد
والفلسفة واألديان والعادات اليت اكتسبها اإلنسان من جمتمعه بوصفه عضوًا فيه .وأكد
تعريف تايلور -كما يقول جامس ميكي( -((2على نقطتني أساسيتني ،مها :النقطة األوىل:
يكتسب كل منا الثقافة بوصفه عضوًا يف جمتمعه .واألخرى :الثقافة ليست مادية فحسب،
بل هي معنوية .وتتكون من األشياء املادية واألحداث اليت ميكن عدها أو قياسها ،ومن
األشياء املادية كاللغة والفنون ...إخل .لذا ذهب جامس ميكي إىل أن الثقافة هي املُركب
الشامل من التفاعل االجتماعي.
بينما يرى معن زيادة يف تعريف تايلور عموميته وطابعه الوصفي ،وإمهاله حركية
وديناميكية الظاهرة الثقافية ،إضافة إىل إمهاله العالقة بني الثقافة واملجتمع البشري احلامل
( ((2من معامل احلضارة اإلسالمية ،السيد املدرسي «دام ظله» ،انتشارات حمبان احلسني ،قم ،ط،2
ص.142
( ((2راجع :اختالف الدالالت باختالف احلضارات ،د .نصر حممد عارف ،مرجع سابق .والثقافة التفسري
األنثروبولوجي ،آدم كوبر ،ترمجة تراجي فتحي .عامل املعرفة 2008 ،349م ،الفصالن األول والثاين.
معامل على طريق حتديث الفكر العريب ،للدكتور معن زيادة ،منشورات عامل املعرفة  -الكويت ،عام
1987م ،ص.29
(http://www.mokatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/Culture/sec01.doc_cvt.htm ((2
والثقافة التفسري األنثروبولوجي ص.70
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لتلك الثقافة من جهة ،والبيئة أو املحيط اخلاص بتلك الثقافة من جهة أخرى»(.((2
ويرى السيد املدرسي (دام ظله)( ((2أن الثقافة منظومة من الرؤى واألفكار املؤثرة يف
حياة اإلنسان ،واليت حتدد مسار سلوكه وطبيعة مواقفه هي ثقافته ..إذ ال تعترب العلوم
الطبيعية من الثقافة بالرغم من تأثريها غري املباشر على الفكر والسلوك.
كما أن الفكرة اليتيمة اليت ال تنتظم إىل غريها وال تشكل جمموعة مترابطة ال تسمى
ثقافة ،إذ إن الثقافة كما تدل كلمتها هي الفكرة اليت تق ّوم اإلنسان .أَ َولَيست العرب تقول:
عدله.
َّثقف العود وتعين أنه َّ
والنواة املركزية للثقافة هي الرؤية الكونية ..حيث تشكل املعارف املتعلقة بـ«أصل
الوجود وطبيعته وغايته ،وحقيقة اإلنسان وغاية وجوده ،وحقيقة الفالح وسبله» األساس
لـ:
 النظام األخالقي القيمي ومعايري احلسن والقبح واجلمال. وكيفية تفسري حدوث األشياء على مستوى الطبيعة (اخلرافة والعلم) وعلى مستوىاحلياة البشرية (السننية املرتبطة باإلرادة أو القدرية اجلربية).
وهكذا ميكن مالحظة مجلة املفارقات يف الثقافات على أساس الرؤية الكونية وعلى
أساس ما يتولد عنها .فعلى سبيل املثال؛ يف حقل السياسة وشرعية احلكم واستنادها
للتعاقد املطلق أم املؤسس على النظام األخالقي (احلقوق) أم االستبداد .ويف حقل االقتصاد
النظر إىل وظيفة املال وإىل وسائل الكسب ...ويف حقل العلم واملعرفة وظيفة العلم وحقيقة
العقالنية وسعتها ملا وراء احلس أو االقتصار عليه ...ويف حقل االجتماع األخوة واملساواة أم
العنصرية ،واحلرية أم احلتميات...
وهكذا جند أن ثقافة أي جمتمع حتدد أسلوب احلياة فيه ،سواء من ناحية وسائل
اإلنتاج والتعامل واألنظمة السياسية واالجتماعية ،أو من ناحية األفكار والقيم والعادات
والتقاليد وآداب السلوك ،وغري ذلك.
وبتتبع عناصر الثقافة يف إطارها النظري املعريف الكامن وراء السلوك سنجد أن الدين
يشكل قاعدة ثقافية ملعتنقيه .والدين ثقافة كاملة ،فهو يعرب عن رؤية للعامل ،للطبيعة،
للوجود واإلنسان وهو كذلك يقدم تصورًا لبناء االجتماع اإلنساين على حنو يغطي أحيانًا
أدق تفاصيل هذا االجتماع اقتصادًا وسياس ًة وأخالقًا وأحوا ًال شخصيةً ،فهو منط من
القيم والعادات والشعائر ،وطريقة ثابتة املالمح يف ممارسة احلياة يف بناء االجتماع وإعادة
إنتاجه.
( ((2معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص .31

(29) http://almodarresi.com/books/244/am0s2dg1.htm
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الشاكلة والعمل:

تقرر آية «الشاكلة»{ :ق ْ
ُل ك ٌّ
ُم أَ ْعَل ُم ِب َم ْن ُه َو أَ ْه َدى
ُل َي ْع َم ُل َعلَى َشا ِكَلِت ِه َف َرُّبك ْ
َسِبيلاً }(((3؛ أن العمل يصنع اهلوية اإلنسانية .واهلوية اإلنسانية األولية «العقل ،اإلرادة،
النفس» هي أساس احلقيقة البشرية واشتراكها يف األحكام ،لكنها مع التشخص يف عامل
الدنيا لن يكون اإلنسان إال فردًا متواجدًا يف بيئة اجتماعية .وهذان (التشخص والتواجد)
يشكالن حتديات لإلنسان؛ فالزم الوجود الدنيوي (اجلسد) ،وإذا كانت بنية اجلسد نتاج
أوليا قاب ًال
حتمي لالنتساب البيولوجي ،فإن البيئة االجتماعية (اهلوية الثانية) ستكون خيارًا ًّ
للخروج عنه بفعل ثنائي الوعي واإلرادة.
واخلروج أو االنصياع هو خيار الفرد بوصف اإلنسان عاق ًال قادرًا على املعرفة
والتجاوز للبيئة .حيث ترسم الثقافة املوقف من البيئة (االنصياع ،التجاوز) من خالل
قيمها املعيارية فتتحدد لدى الفرد الدوافع واألهداف ،بل وحتدد الوسائل من خالل القيم
األخالقية.
والبنية الثقافية الفردية (القيم ،املعارف) يف تفاعلها مع (الطبيعة البشرية) تنتج منطًا
فريدًا لكل إنسان يرسم سلوكاته .ومن هنا يتمايز البشر متامًا كما يتمايزون هبوياهتم
املتفرعة على اهلوية االجتماعية -القانونية والسياسية (االنتماء) ،ويسوغ تصنيف البشرمن خالل أفكارهم وسلوكهم .وبعبارة أكثر وضوحًا فإن العمل الذي هو نتاج (الشاكلة)
هو حمدد للهوية (الثالثة) الشخصية اليت تعطي اإلنسان الفرادة يف اهلوية االجتماعية.
و«الشاكلة» حني تصنع العمل ،فإن العمل يصنع شاكلة املجتمع ،كما أنه يبلور الشاكلة
رسخ القيم اليت أنتجته.
الشخصية وُي ِّ
فـ«الشاكلة» وهي الشخصية الباطنية ،الصفات الباطنة للنفس وأمناط التفكري تنتج
العمل وحتدد موقف اإلنسان من حميطه وما يتماس به من شخوص وأحداث ومعارف مما
يقودنا إىل أن «الشاكلة» تساوق الثقافة الفعلية للفرد (املركب املتفاعل من الدوافع واملعارف
والصفات اخللقية).
إن األخالق احلضارية املرتبطة بالعمل والتقدم (اجلد واالجتهاد واحليوية والطموح
والتطلع واإلتقان واالهتمام بالزمن والشورى واملسؤولية) كسائر األخالق والسلوك هلا
جذورها الباطنة؛ فالصدق نابع من االستقامة يف النفس ،واإلصالح ناتج عن رؤية هادفة
وإجيابية اىل احلياة ،والوفاء منبثق من شجاعة نفسية لدى اإلنسان ..أما الكذب والنميمة
فان هذه الصفات السلبية نابعة من احنرافات نفسية ،وتش ّوش واضطراب
والتهمة والغيبةّ ،
إجيابيا
سويا
يف الرؤية ،وفقدان البصرية يف احلياة .وهكذا فإن معاجلة الباطن ليكون ًّ
ًّ
( ((3سورة اإلسراء ،اآلية .٨٤
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وعقالنيا عرب مزاوجة تزكية النفس واملعارف السليمة للحياة.
ًّ
فنقطة البدء هي (تصحيح النظرة لإلنسان وللواقع وللحياة) إلعادة ختليق اإلنسان
احلضاري ..فاالنبعاث احلضاري هو ٍّ
جتل روحي ُيترجم يف إرادة وسعي عقالين حثيث.
ويتضح لدينا مما سبق أمران؛ أوهلما قابلية أن يكون الدين مؤسسًا لقيم الفاعلية،
والثاين أن سرب هذه القابلية تكمن يف مراجعة للرؤية الفلسفية للحياة اليت يؤسسها دين
ما أو ثقافة ما.
 -2السنن املحايدة:

شروط احلضارة أو قوانني احلركة التارخيية «السنن» اليت يسري وفقها الوجود كله
وتتحرك مبقتضاها احلياة .والذي يتصل مبوضوعنا من عالئمها أهنا« :حيادية» فهي دائمًا
يف صاحل من يأخذ هبا ،قال تعاىل:
َ { ::م ِن ْاهَتدى َفإِنَّما َي ْهَتدي ِل َنف ِ
ْس ِه َو َم ْن َض َّل َفإِنَّما َي ِض ُّل َعَل ْيها َوال َت ِز ُر وا ِز َرٌة ِو ْز َر
ني َحَّتى َن ْب َع َث َر ُسو ًال (َ )15وإِذا أَ َر ْدنا أَ ْن ُن ْهلِ َك ق َْرَي ًة أَ َم ْرنا ُم ْت َرفيها
أُ ْخرى َوما كُنَّا ُم َعذِّب َ
َح َّق َعَل ْي َها ا ْل َق ْو ُل َف َد َّم ْرناها َت ْدمريًا (َ )16وك َْم أَ ْهَلكْنا ِم َن ا ْل ُق ُر ِ
ون ِم ْن َب ْع ِد
َف َف َسقُوا فيها ف َ
نُو ٍح َوكَفى ِب َرِّب َك ِب ُذن ِ
كان ُيري ُد ال ِ
ْعاجَل َة َع َّجْلنا َل ُه فيها ما
ُوب ِعبا ِدِه َخبريًا َبصريًا (َ )17م ْن َ
نَشاُء ِل َم ْن نُري ُد ُث َّم َج َعْلنا َل ُه َج َهن ََّم َي ْصالها َم ْذ ُمومًا َم ْد ُحورًا (َ )18و َم ْن أَرا َد الآْ ِخ َر َة َو َسعى
كان َس ْعُي ُه ْم َم ْشكُورًا ( )19ك ًّ
ُال ُن ِم ُّد هؤُالِء َو َهؤُالِء ِم ْن َعطاِء
لَها َس ْع َيها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفُأولِئ َك َ
َضْلنا َب ْع َض ُه ْم َعلى َب ْع ٍض َوَللآْ ِخ َرُة أَ ْك َب ُر
كان َعطاُء َرِّب َك َم ْح ُظورًا ( )20ان ُْظ ْر َك ْي َف ف َّ
َرِّب َك َوما َ
ً (((3
َد َر ٍ
جات َوأَ ْك َب ُر َتفْضيال} .
وتقرر هذه اآليات أن اإلنسان هو املسؤول عن واقعه ..ويف مطلع سورة اإلسراء
أبرزت العالقة بني العمل واملصري{ :إ ِْن أَ ْح َس ْنُت ْم أَ ْح َس ْنُت ْم لأِ َ ْنف ِ
ُم َوإ ِْن أَ َس ْأُت ْم َفلَها}.
ُسك ْ
وتؤكد هذه اآليات هذه احلقيقة ،وهي مسؤولية اإلنسان الفرد أو املجتمع ،فتدعوه إىل
السعي والعمل اجل ّدي ،والتحدي ،وما إىل ذلك من أسباب التقدم ،واليت تبدو صعبة على
النفس البشرية.
ومن بني البصائر املبثوثة يف هذه اآليات نشري لآليت:
عالقة الفساد هبالك األمم:

وهكذا جند عالقة الترف باهلالك { َوإِذا أَ َر ْدنا أَ ْن ُن ْهلِ َك ق َْرَي ًة أَ َم ْرنا ُم ْت َر ِفيها َف َف َسقُوا
ِفيها} .وهذه اآلية أشارت جلملة من احلقائق واليت منها:
 أن بعث الرسل الذي قررته اآلية السابقة هلا رمحة وحجة إمنا يكون حني تقترب( ((3سورة اإلسراء ،اآليات .21 - 15
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عالئم هالك األمة ،فيكون البعث فرصة لألمة أن تثوب لرشدها وتصحح مسار مدنيتها؛
بداللة وجود املترفني فيها ،مما يعين أهنا مدنية عامرة وأهنا موبوءة بالترف السليب .وهكذا
كان لتلك األمة مدنية قبل بعث الرسول فيها.
 هتلك األمم عرب تفشي الفساد فيها وفسق املترفني /املأل ،وهكذا أكدت اآلية التالية هلاذلكَ { :وك َْم أَ ْهَلكْنا ِم َن ا ْل ُق ُر ِ
ون ِم ْن َب ْع ِد نُو ٍح َوكَفى ِب َرِّب َك ِب ُذن ِ
ُوب ِعبا ِدِه َخِبريًا َب ِصريًا}.
إن السعي يثمر يف الدنيا ولو كان بعيدًا عن اإلميان:

كان ُي ِري ُد ال ِ
ْعاجَل َة َع َّجْلنا َل ُه ِفيها ما نَشاُء ِل َم ْن ُن ِري ُد} تقرر أنه إذا أراد
فاآليةَ { :م ْن َ
اإلنسان الدنيا فإن اهلل يؤتيه منها بقدر حكمته ووفق سنتهُ{ ..ث َّم َج َعْلنا َل ُه َج َهن ََّم َي ْصالها
َم ْذ ُمومًا َم ْد ُحورًا} .وهكذا هي السنة اإلهلية{ :كُلاًّ ُن ِم ُّد هؤُالِء َو َهؤُالِء ِم ْن َعطاِء َرِّب َك َوما
كان َعطاُء َرِّب َك َم ْح ُظورًا}.
َ
دنيويا هبداية
ومبراجعة قصص األنبياء سنجد أن كثريًا من الدعوات مل حتقق جناحًا ًّ
قص أن هلؤالء األقوام مدنيات عامرة .بل إن مجلة وافرة من اآليات هتديدًا
القوم ،كما ّ
َف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخْل ٌف
للمؤمنني بأن مصريهم اهلالك إن مل يأخذوا بأسباب الرشد{ :ف َ
َخل َ
ُون َسُي ْغ َف ُر َلنَا َوإ ِْن َي ْأِت ِه ْم َع َر ٌض ِم ْثلُ ُه َي ْأ ُخذُوُه
ُون َع َر َض َهذَا الأَْ ْدنَى َوَيقُول َ
اب َي ْأ ُخذ َ
َو ِرُثوا ا ْل ِكَت َ
اب أَ ْن لاَ َيقُولُوا َعلَى ا ِ
َاق ا ْل ِكَت ِ
الدا ُر الآَْ ِخ َرُة
أَل َْم ُي ْؤ َخ ْذ َعَل ْي ِه ْم ِميث ُ
هلل إِلاَّ ال َْح َّق َو َد َر ُسوا َما ِفي ِه َو َّ
ون}(.((3
ُون أَ َفلاَ َت ْع ِقلُ َ
ين َيَّتق َ
َخ ْي ٌر ِللَّ ِذ َ
َس ْو َف َيْل َق ْو َن َغًّيا}(.((3
الصلاَ َة َو َّات َب ُعوا َّ
{ف َ
َخل َ
َف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخْل ٌف أَ َض ُاعوا َّ
الش َه َو ِات ف َ
{ها أَ ْنُت ْم َه ُؤلاَ ِء ُت ْد َع ْو َن ِلُت ْن ِفقُوا ِفي َسبِي ِل ا ِ
ُم َم ْن َي ْب َخ ُل َو َم ْن َي ْب َخ ْل َفإَِّن َما
َ
هلل َف ِم ْنك ْ
َ
َي ْب َخ ُل َع ْن َنف ِ
ُم ُث َّم لاَ َيكُونُوا
ْس ِه َواهللُ ا ْل َغِن ُّي َوأ ْنُت ُم ا ْل ُف َق َراُء َوإ ِْن َتَت َو ْلَّوا َي ْسَت ْب ِد ْل ق َْو ًما َغ ْي َرك ْ
ُم}(.((3
أَ ْمثَاَلك ْ
 -3الدين وترشيد الفاعلية احلضارية:

ِّاتباع السنن هو سبيل النهوض ،لكن سنن التحضر متعددة ومتفاعلة ،والبشر على
مر التاريخ أخذوا ببعضها فحققوا إجنازات ،وكان إمهال البعض اآلخر سببًا يف هالكهم،
ِّ
وصريورة متدهنم وبا ًال على اإلنسانية ..ومتابعة قصص األنبياء يف القرآن إمنا حتكي
ذلك ..أي اختالل قيمي يؤدي هلالكهم ،وارتباط ذلك االختالل بالشرك ،وتكون دعوة
األنبياء فرصة للتصحيح يف حال استجابتهم.
( ((3سورة األعراف ،اآلية .١٦٩
( ((3سورة مرمي ،اآلية .٥٩
( ((3سورة حممد ،اآلية .٣٨

aaa
aaa
138

التوحيد والشرك وترشيد الفاعلية الحضارية

إن نقد الباحثني إسالميني وغريهم احلضارة املادية املعاصرة املعنونة باحلداثة الختالل
التوازن وصريورة اإلنسان أداة للعمران ال غاية له ،والذي ُيترجم يف تدمري البيئة ويف
العالقة االستغاللية تتوىل كربه األمم املتقدمة يف استضعاف األمم األخرى .وهو نقد ال
يقلل من شأهنا ،وال يبخس أسباب العمران املادية حقها ،فللعمران أسبابه املادية ،وإمنا
يؤكدون على القيم اليت جتعل العمران يف خدمة اإلنسان ..أو ًال ،وثانيًا إن االختالل القيمي
َت
سيؤدي لتقويض العمران يف هناية املطاف ..قال تعاىلَ { :و َض َر َب اهللُ َمَثلاً ق َْرَي ًة كَان ْ
َان َف َك َف َر ْت ِبَأ ْن ُع ِم ا ِ
َآ ِم َن ًة ُم ْط َمِئ َّن ًة َي ْأِتي َها ِر ْز ُق َها َر َغ ًدا ِم ْن ك ِّ
اس ال ُْجو ِع
ُل َمك ٍ
هلل َفَأذَا َق َها اهللُ ِل َب َ
َاب َو ُه ْم
َوال َْخ ْو ِف ِب َما كَانُوا َي ْص َن ُع َ
ون (َ )112وَل َق ْد َجا َء ُه ْم َر ُسو ٌل ِم ْن ُه ْم َفك ََّذُبوُه َفَأ َخذ ُ
َه ُم ا ْل َعذ ُ
ون}(.((3
َظاِل ُم َ
وهكذا ميكن اإلشارة لآليت:
 -1معرفة السنن:

القرآن يغطي مساحة زمنية طويلة وما وقع فيها من األحداث ،كاشفًا عن العلل
ومبينًا األسباب ،ومتتاز هذه الرؤية ب:
أو ًال؛ وضوح الرؤية :حمدودية املعرفة البشرية تولد معرفة غري مكتملة ،وحىت
لو سجلت املادة التارخيية بدقة ومشولية فإن الباحث ال يستطيع أن يكتشف كل األسباب
املوجودة خلف هذه األحداث ،خصوصًا تلك األسباب اخلفية اليت تربط بنوازع النفس
اإلنسانية أو بالقضايا الغيبية األخرى.
بينما ينفذ القرآن إىل باطن احلدث لكي يكشف عن األسباب اخلارجية .فالقرآن
الكرمي وهو حيلل نتيجة غزوة حنني وسبب انكسار املسلمني ،وأنه ال يرجع فقط إىل مسألة
عسكرية ،تتمثل يف استفادة الكفار من املوقع اجلغرايف األفضل ،واستغالل عنصر املفاجأة،
يكشف أيضًا عن جانب نفسي ال ينتبه إليه عادة الباحثون ،وهو اإلعجاب بالكثرةَ { :وَي ْو َم
ُم َفل َْم ُتغ ِ
ُم َش ْيئًا.}..
ْن َع ْنك ْ
ُم َك ْث َرُتك ْ
ُح َن ْي ٍن إِ ْذ أَ ْع َج َب ْتك ْ
ومثال آخر يف مسألة الدعوة إىل احلق ،فيبني كافة العوامل املؤثرة يف إبعاد الناس
عن احلق ،سواء األفكار الفاسدة والسابقيات الذهنية «اجلبت» إضافة إىل السلطة السياسية
املستكربة «الطاغوت» ،كما أنه ال يهمل يف هذا السياق أثر الوراثة والبيئة املتمثلة يف التقاليد
االجتماعية اليت ُتضل أو تساهم يف اإلضالل.
ثانيًا؛ املوازنة بني الغيب وإرادة اإلنسان :وتأرجحت الرؤى البشرية على طريف
نقيض .البعض أنكر أي مساحة للغيب ولو حبدود اهلامش ،واعتربوا ما جيري يف احلياة
إمنا هو فعل اإلنسان يف ساحة احلياة ،ودون ذلك غري موجود .وآخرون جعلوا الغيب بدي ًال
( ((3سورة النحل ،اآليات .١١٣ - ١١٢
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عن اإلرادة اإلنسانية.
بيد أن «اإلميان بالغيب» ومسامهته الفاعلة يف احلدث واضحة يف ثنايا القرآن ،و«السعي
البشري» بوصفه عنصرًا فاع ًال «اإلرادة والوعي» مؤص ًال يف البصائر القرآنية ،لذا كان
التأكيد على «الكسب واجلزاء» .وُتنتج املوازنة بني «الغيب والشهود» قيمة «التوكل».
وتستند (احلضارة) على (السببية الواقعية) ،اليت هي هدف البحث العلمي استكشافًا،
متهيدًا لالنتفاع اإلنساين ..وهي أساس مفهوم العقالنية (واحلديث عن العقالنية مبا هي
تيار واسع ومتشعب) ..لذا قد يتراءى للبعض تنايف الغيب مع بناء احلضارة.
ومفهوم (الغيب) مضطرب عند الكثري ..ومطلع سورة البقرة اليت جعلته أول هرم
الصفات أبعدته عن حصره يف اإلميان (العقلي) باهلل أو املعاد ..ليقارب اآليت:
 -1اإلميان بقوة العقل املعرفية املتجاوزة لإلحساس املادي املباشر.
 -2حقيقيت (اهليمنة ،والتدبري اإلهليني) ،ويستحضر اإلميان بـالسنن املتجاوزة
للشهود احلسي القادر على رصدها العلم املادي املعروف ..ويقترب من (الغائية ،واحلكمة)
وليؤسس مفهوم السعي والتوكل معًا .فيكون اإلميان باإلمام الثاين عشر  Uإميانًا
بالغيب ،وأصل (ضرورة احلجة ووجودها) جتليًا للهيمنة والتدبري اإلهلي .ومن مث الغيب ال
ينسف الشهود ..بل يفتح أفقًا أرحبُ ..يتيح لإلنسان فهمًا أعمق للحياة.
وهاهنا نفترق عن العقالنية املادية .وهاهنا نرى التوكل هو لون من ألوان الدعاء
اخلفي؛ أي أن اإلنسان ميضي يف عمله مستمدًا اللطف والتوفيق من اهلل تعاىل ،وهاهنا
نرى السعي وبلوغ األهداف كل ذلك يتوقف على أمرين مها« :موافقة السنن» اإلهلية
والعمل هبا ،وهو قوة الشهادة .و«ذكر اهلل» دعا ًء أو توك ًال أو ِّاتقا ًء ،وهو قوة الغيب .ونشري
ملالحظتني:
األوىل :إن السنن اإلهلية الناظمة للعالقات يف االجتماع البشري والصريورة التارخيية
متجلية عن حكمة اخللق ،فال تنافيها وال حتكمها ،بل هي (أي احلكمة) حاكمة على السنن.
ويتجلى ذلك يف (نصر املؤمنني) عند توافر شروطه (الصدق والصرب) حني يكون التدخل
ضروريا الستقامة اجلماعة الناشئة ولو
حفاظًا على احلكمة ،ومنه يف بدر كان النصر
ًّ
انكسرت الستأصلت اجلماعة اليت تقيم التوحيد ،وقد أشار إىل ذلك الرسول .C
الثانية :إن التدخل اإلهلي له صورتان ،خفية (التلطف بالتدبري) ظاهره تداخل
األسباب ،ومن ذلك توفري أحد عوامل النصر بـ(التسديد يف التخطيط باإللقاء بالروع من
حيث ال يشعر أحد) وبـ(إنزال السكينة) وهو الغالب ،أما الصورة الظاهرة املتجلية مع
األنبياء وما يف حكمهم من األوصياء فهي استثناء.
واحلكمة يف كونه استثناء ألاَّ خيتل معه التوازن بني الغيب والشهود ،وهذا االستثناء له
غاياته وغالبها يف إمتام احلجة ،ولنالحظ أن الرب تعاىل قادر أن يتلطف ويرسل السحاب
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وُيطفئ نار النمرود ،إال أن ما حدث ُي ِّ
شكل احلجة القاطعة لتلك األمة الكافرة.
إن حكمة االبتالء وحرية البشر والتدافع وقيمة السعي وما شابه يقتضي أن يكون
التدخل الظاهر استثنا ًء ،ومن هنا تواىل األنبياء وكذبوا وأوذوا وقتلوا .وقد ُه ِز َم املسلمون
يف أحد وهكذا.
 -2مشكلة اإلنسان:

وأحد نواحي احلاجة اإلنسانية للوحي تكمن يف أحد مربراهتا األساسية هنا ،حيث
ميارس الدين دوري التزكية والتعليم يف آن واحد .ومن هنا؛ فإن اإلنسان املنفصل عن نور
ني} ،حيث إن هذا اإلنسان
الوحي مآله التحول من {أَ ْح َس ِن َتقْو ٍمي} إىل {أَ ْس َف َل سا ِفل َ
الفقري هو:
وعاَ ،وإِذَا َم َّس ُه
ْس ُان َض ِعيفًاَ ،وك َ
ْس َان ُخلِ َق َهلُ ً
ْس ُان َع ُجو ًال ،إ َِّن الإْ ِن َ
َان الإْ ِن َ
{ َو ُخلِ َق الإْ ِن َ
َان
َّ
ْس ُان َما َغ َّر َك ِب َرِّب َك ا ْل َك ِرمي ،إَِّن ُه ك َ
َان َيؤُوسًاَ ،وك َ
الش ُّر ك َ
ْس ُان َقُتو ًراَ ،يا أَُّي َها الإْ ِن َ
َان الإْ ِن َ
ْس َان َل َي ْط َغى،
نيَ ،وك َ
َظلُو ًما َج ُهو ًالَ ،فإِذَا ُه َو َخ ِصي ٌم ُمِب ٌ
ْس ُان أَ ْكَث َر َش ْي ٍء َج َد ًال ،إ َِّن الإْ ِن َ
َان الإْ ِن َ
ْس َان ِل َرِّب ِه َل َكنُو ٌد}.
إ َِّن الإْ ِن َ
وهكذا تتضافر مجلة من البصائر القرآنية لتزكية اإلنسان ،ومنها ما ينساق يف:
ً
أوال :اإلنسان املخلوق املتميز:

لقد خلق اهلل اإلنسان يف أحسن تقومي ليتسامى؛ وإمنا تدس هذه الفطرة يف ركام
الوساوس واألوهام .وسبيل التوقي من التسافل بالعمل من أجل تزكية النفس وتطهريها
من اإلصر واألغالل ،وتصحيح نظرة البشر إىل ذاته ،ليعلم أنه كائن فوق مادي وخملوق
كرمي ليخرج عن «إنسان اخلطيئة» وعن «السوبر مان» ،خلق ليدخل اجلنة وحيظى
برضوان الرب.
ثانيا :التحرر من اجلبت والطاغوت:

اإلصر واألغالل اليت تعوق تطلع اإلنسان ليبين عمرانه اإلنساين هي املشكلة األساس.
ففطرة البشر متضي حنو التقدم ،وإمنا يصنع التخلف العوائق اليت يصطنعها اهلوى
ين أُوُتوا ن ِ
َصي ًبا ِم َن ا ْل ِكَت ِ
ُون
اب ُي ْؤ ِمن َ
واجلهل والطاغوت ،..قال تعاىل{ :أَل َْم َت َر إِلَى الَّ ِذ َ
الط ُاغ ِ
ِبال ِْج ْب ِت َو َّ
ين َآ َمنُوا َسِبيلاً }(.((3
وت َوَيقُول َ
ين َك َف ُروا َه ُؤلاَ ِء أَ ْه َدى ِم َن الَّ ِذ َ
ُون ِللَّ ِذ َ
فاألهواء الذاتية واحلميات اليت يلبسها البشر لباس القداسة هي من معىن اجلبت،
والتخلص منها شرط التحرر .فاحلسد والبخل ،وعصبية العشرية ،والتمسك بعادهتا،
( ((3سورة النساء ،اآلية .٥١
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والعنصرية والتأثر بثقافتها ،والطبقية والتقيد بأفكارها ،والقومية والوطنية وطاعة رموزمها
طاعة عمياء ..كل ذلك أغالل تقيد حركة البشر ،كما حتجب عقله ومتنعه من التفكري
السليم.
بينما الطاغوت كل إنسان يستضعف الناس بغري احلق .وقد صد املستكربون البشر
عن سبيل اهلل ،وعن الصالح والفالح ،وعن تسخري الطبيعة ملصلحتهم ،وعن النهوض
والتحرر .ومن دون الكفر بالطاغوت ،يبقى البشر مرهتنًا بالتخلف ،وال حيقق شيئًا من
تطلعاته.
ثالثًا :التطلعات اإلجيابية:

طبيعة اإلنسان التطلع للمزيد واألفضل ،وهذه الروح هي ما جيعل املجتمعات البشرية
تتقدم .فالعمل نتيجة الطموح ،لكن يعتري البشر االحنراف يف تطلعاته فيكون عقىب سعيه
َان َي ْر ُجوا ِل َقآ َء َرِّب ِه َفْل َي ْع َم ْل
اإلضرار باملجتمع .من هنا التأكيد على العمل الصاحلَ { :ف َمن ك َ
الدا ُر
َع َم ًال َصاِلحًا َوال ُي ْش ِر ْك ِب ِع َبا َدِة َرِّب ِه أَ َحدًا}( ،((3والذي يتأكد بالتطلع لآلخرةِ{ :تْل َك َّ
ني}(.((3
ين َال ُي ِري ُد َ
ا َال ِخ َرُة ن َْج َعلُ َها ِللَّ ِذ َ
َسادًا َوا ْل َعا ِق َبُة ِلْل ُمَّت ِق َ
ون ُعلُ ّوًا ِفي ا َال ْر ِض َو َال ف َ
 -3التشريع احلضاري:

ثقافات البشر خصوصًا يف وهج تألقها تستحضر قيمة اإلنسان ،وقوة العقل تتبصر
ببعض احلقائق ومن ّ
مث يشق العمران البشري طريقه ..بيد أن الثقافات يف طور تكوهنا
البشري من خالل جتارهبم ومعاناهتم خيتلط يف بنائها نور العقل وتضليل اهلوى .وهنا؛
أي من تسرب اهلوى واجلهل تغمض الثقافات بعض القيم جهال ًة أو جتاه ًال لتباينها مع
مصاحلهم.
وأخالقيا له
قيميا
ًّ
ومن خالل مطالعة القصص القرآنية جند أن جبانب التوحيد بعدًا ًّ
تواليه التشريعية ،وله صلة مبشكلة املجتمع مسرح دعوة النيب.
فشرعة املدنيات البشرية ممزوجة باجلهل (بأبعاد احلق التفصيلية وسنن الفطرة فال
يتأتى املوازنة بينها) ،وباالحنياز لصاحل ذوي النفوذ فتجانب العدل ،وقد تعاين أيضًا إسرافًا
يف الشهوات بصورة مدمرة (قوم لوط).
وتتورط التشريعات البشرية أو الدينية اليت يناهلا التحريف بكثرة معوقات التقدم
طهر اإلسالم
أو جتعل بناءه معوجًا .إن جوهر التوحيد الكفر باجلبت والطاغوت ،وحني ُي ِّ
القلب من دنس الشرك وتداعياته املعرفية والقانونية اليت تكبل اإلنسان:
( ((3سورة الكهف ،اآلية .110
َصص ،اآلية .83
( ((3سورة الق َ
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قيم للمجتمع احلي:

ين َءا َمنُوا ْاسَت ِجيُبوا لهلِ ِ َوِل َّلر ُس ِ
ُم}( ،((3واحلياة
{َيآ أَُّي َها الَّ ِذ َ
ُـم ِلمَـا ُي ْحِييك ْ
ول إذا َد َعاك ْ
هي القوة الكامنة يف الشيء ،واليت تعطيه القدرة على استثمار املوارد املتاحة لتحقيق
األهداف ،وبعبارة :إن احلياة هي متقومة بالفاعلية والنمو.
إن املجتمع احلي هو ذلك املجتمع الذي تكون عالقات أبنائه ببعضه قائمة على أساس
العقالنية والقيم السليمة ،والعمل الصاحل ،فالعالقات اإلجيابية املتفاعلة هي أهم شيء يف
تكوين املجتمع احلي ..ومن تلك القيم احليوية؛ «التفاضل بالسعي» و«التعاون» و«العدالة»
و«التكافل» و«التواصي».
فقه احلياة:

فال تستهدف التشريعات تكبيل الفاعلية وإمنا ترشيدها ،وهكذا يذكّر القرآن اإلنسان
بآفاق احلياة الرحيبة اليت تنفتح أمامه ،كل شيء حالل وكل شيء طاهر ،واحلياة نعمة إهلية،
ورمحة اهلل تسبق غضبه ،والكائنات خليقة اهلل ،وهكذا ..يكرس يف ضمري اإلنسان الروح
اإلجيابية ،والنظرة املتفائلة:
َام ُشوا ِفي
 االنتفاع من الطبيعة ،والتمتع هباُ ..{ه َو الَّ ِذي َج َع َل َل ُك ُم األ ْر َض َذلُو ًال ف ْ
َمنَا ِكِب َها َو ُكلُوا ِم ْن ِر ْز ِق ِه َوإَِل ْي ِه الن ُ
ُّشو ُر}( .((4وحذَّر من االنطواء ،ومن األفكار اليت حرمت زينة
اهلل فقال سبحانه{ :ق ُْل َم ْن َح َّر َم ِزي َن َة ا ِ
هلل الَِّتي أَ ْخ َر َج ِل ِع َبا ِدِه َو َّ
الرز ِْق ق ُْل ِه َي
الطِّي َب ِات ِم َن ِّ
(((4
ون} .
الد ْن َيا َخاِل َص ًة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َك َذِل َك ُن َف ِّص ُل اآلَي ِات ِل َق ْو ٍم َي ْعَل ُم َ
ِللَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا ِفي ال َْح َياِة ُّ
 حلية الطيبات تساهم يف الروح اخللاَّ قة لإلنسان والفاعلية .وهي األصل يف احلياة،وإمنا املحرمات من الطعام حمدودة بالنص .وهكذا جند التشريع جيعل احلياة رحبة ،قال
الش ْي َط ِان
َّاس ُكلُوا ِم َّما ِفي األ ْر ِض َح َال ًال َطِّيبًا َو َال َتَّتِب ُعوا ُخ ُط َو ِات َّ
اهلل سبحانهَ{ :يا أَُّي َها الن ُ
ُل َال أَ ِج ُد ِفي َما أُ ِ
ُم َع ُد ٌّو ُمبِنيٌ}( .((4وقال سبحانه{ :ق ْ
وح َي إِل ََّي ُم َح َّرمًا َعلَى َط ِاع ٍم
إَِّن ُه َلك ْ
ُ
ُون َم ْيَت ًة أَ ْو َدمًا َم ْسفُوحًا أَ ْو ل َْح َم ِخ ْن ِزي ٍر َفإَِّن ُه ِر ْج ٌس أَ ْو ِف ْسقًا أ ِه َّل ِل َغ ْي ِر ا ِ
َي ْط َع ُم ُه إ َّ
هلل
ِال أَ ْن َيك َ
(((4
اض ُط َّر َغ ْي َر َبا ٍغ َو َال َعا ٍد َفإ َِّن َرَّب َك َغفُو ٌر َر ِحي ٌم} .
ِب ِه َف َم ِن ْ
واقعيا يف سياق حتقيق أهدافه ،قال ربنا سبحانه:
 واليسر يف التشريع جيعله ًّ{ َو َج ِاه ُدوا ِفي ا ِ
الد ِ
ُم
ُم ِفي ِّ
ين ِم ْن َح َر ٍج ِملَّ َة أَِبيك ْ
ُم َو َما َج َع َل َعَل ْيك ْ
هلل َح َّق ِج َها ِدِه ُه َو ْاجَت َباك ْ
( ((3سورة األنفال ،اآلية .24
( ((4سورة امللك ،اآلية .15
( ((4سورة األعراف ،اآلية .32
( ((4سورة البقرة ،اآلية .168
( ((4سورة األنعام ،اآلية .145
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الر ُس ُ
ُم َوَتكُونُوا
ني ِم ْن َق ْب ُل َو ِفي َهذَا ِل َيك َ
إِ ْب َر ِاه َيم ُه َو َس َّما ُك ُم ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ول َش ِهيدًا َعَل ْيك ْ
ُون َّ
الزكَا َة َو ْاعَت ِص ُموا ِبا ِ
ُش َه َدا َء َعلَى الن ِ
ُم َفِن ْع َم ا ْل َم ْولَى
الص َال َة َوآُتوا َّ
هلل ُه َو َم ْو َالك ْ
َّاس َفَأ ِقي ُموا َّ
(((4
َوِن ْع َم الن ِ
ري} .
َّص ُ
 والعقد والتعاون أساس االجتماع البشري يف شىت حقوله ،فجعل التشريع الوفاءين آ َمنُوا أَ ْوفُوا ِبا ْل ُعقُو ِد}( .((4وقال
شرعته والصحة أصله ،قال اهلل تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ُون ِت َجا َر ًة َح ِ
سبحانه{ :إ َّ
ُم}(.((4
ِال أَ ْن َتك َ
اض َر ًة ُت ِدي ُروَن َها َب ْي َنك ْ
 وكي ُيحترم اجلهد البشري ،وكيال تضيع احلقوق؛ فإن العدل قاعدة التشريع وغايته،ِح َس ِان َوإِيتاِء ِذي ا ْلق ُْرَبى َوَي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْحشاِء
قال اهلل سبحانه{ :إ َِّن اهللَ َي ْأ ُم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َواإل ْ
ون}(.((4
ُم َتذ ََّك ُر َ
ُم َل َعلَّك ْ
َوا ْل ُمن َك ِر َوا ْل َبغ ِْي َي ِع ُظك ْ
َآن ق َْو ٍم َعلَى
ُم َشن ُ
{يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا كُونُوا ق ََّوا ِم َ
ني لهلِ ِ ُش َهدا َء ِبا ْل ِق ْس ِط َو َال َي ْج ِر َم َّنك ْ
(((4
ون} .
ري ِب َما َت ْع َملُ َ
أَ َّال َت ْع ِدلُوا ْاع ِدلُوا ُه َو أَ ْق َر ُب ِل َّلت ْق َوى َو َّاتقُوا اهللَ إ َِّن اهللَ َخِب ٌ
ثالثًا :مراجعة يف الرؤى املعرفية:

العمران البشري لألرض ينبغي معايرته بأمرين :االجناز املادي املحقق للبشر الرفاه،
واآلخر أن تكون العمارة يف صاحل اإلنسان بوصفه إنسانا.
وهكذا حتكي سورة التني خطوطا عريضة (كما هو شأن السور القصرية) يف أسباب
املدنية وجتعل املحور األساس هو نور الوحي لتصويب الفاعلية احلضارية درءا له عن
التسافل:
الز ْيُت ِ
ني (َ )2وهذَا ا ْل َبَل ِد الأَْم ِ
الت ِ
ْسان يف
{ َو ِّ
ني َو َّ
ني (َ )3ل َق ْد َخَل ْقنَا الإْ ِن َ
ون (َ )1و ُطو ِر سين َ
َ
َ
الصاِل ِ
ني ( )5إ َّ
حات َفَل ُه ْم أ ْج ٌر
ِال َ
أَ ْح َس ِن َتقْو ٍمي (ُ )4ث َّم َر َد ْدناُه أ ْس َف َل سا ِفل َ
الَّذين آ َمنُوا َو َع ِملُوا َّ
الد ِ
ني}.
َغ ْي ُر َم ْمن ٍ
َم الْحا ِكم َ
ُون ( )6فَما ُيك َِّذُب َك َب ْع ُد ِب ِّ
ين ( )7أََل ْي َس اهللُ ِبَأ ْحك ِ
ذلك أن أصول مدنّية اإلنسان :الطعام ،واألرض ،والسالم .بيد أن حمور املدنية
اإلنسان وخلقته السوية ،وإمنا يستطيع اإلنسان من خالل املعارف احلقة أن يستثمر أسباب
املدنية لتشييد املجتمع الكرمي ودون ذلك يتحول االجتماع البشري للبهيمية.
ويرتبط االهتمام بالقيم اإلنسانية يف املدنيات بالنظرة الواقعية للحياة الدنيا:
ظيم ( )31أَ ُه ْم َيق ِ
ون
{ َوقالُوا ل َْو ال ن ُِّز َل هذَا ا ْلق ُْر ُ
ْس ُم َ
آن َعلى َر ُج ٍل ِم َن ا ْل َق ْرَيَت ْي ِن َع ٍ
( ((4سورة احلج ،اآلية .78
( ((4سورة املائدة ،اآلية .1
( ((4سورة البقرة ،اآلية .282
( ((4سورة النحل ،اآلية .90
( ((4سورة املائدة ،اآلية .8
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الدنْيا َو َر َف ْعنا َب ْع َض ُه ْم ف َْو َق َب ْع ٍض َد َر ٍ
جات
َس ْمنا َب ْي َن ُه ْم َم َ
عيشَت ُه ْم ِفي ال َْحياِة ُّ
َر ْح َم َت َرِّب َك ن َْح ُن ق َ
َّاس
ون (َ )32ول َْوال أَ ْن َيك َ
ِل َيَّت ِخ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْعضًا ُس ْخ ِرًّيا َو َر ْح َم ُت َرِّب َك َخ ْي ٌر ِم َّما َي ْج َم ُع َ
ُون الن ُ
أُ َّم ًة ِ
الر ْح ِ
ون
من ِلُبُيوِت ِه ْم ُسقُفًا ِم ْن ِف َّض ٍة َو َمعا ِر َج َعَل ْيها َي ْظ َه ُر َ
واح َد ًة ل ََج َعْلنا ِل َم ْن َي ْك ُف ُر ِب َّ
ُخ ُرفًا َوإ ِْن ك ُّ
الدنْيا
ُن (َ )34وز ْ
(َ )33وِلُبُيوِت ِه ْم أَ ْبوابًا َو ُس ُررًا َعَل ْيها َيَّت ِكؤ َ
ُل ذِل َك ل ََّما َمتا ُع ال َْحياِة ُّ
َوالآْ ِخ َرُة ِع ْن َد َرِّب َك ِلْل ُمَّتقنيَ}(.((4
ومبراجعة سورة الفجر نراها تنطق هبذه احلقيقة:
ثالثة أقوام مدنياهتم كانت عامرة ومتميزة يف حينها{ :أَل َْم َت َر َك ْي َف َف َع َل َرُّب َك ِبعا ٍد
( )6إِ َر َم ِ
الص ْخ َر ِبالْوا ِد
ذات ا ْل ِعما ِد ( )7الَِّتي ل َْم ُي ْخل َْق ِم ْثلُها ِفي ا ْلبِال ِد (َ )8وَث ُمو َد الَّ ِذ َ
ين جاُبوا َّ
(َ )9و ِف ْر َع ْو َن ِذي الأَْ ْوتا ِد}.
ين َط َغ ْوا ِفي ا ْلبِال ِد
بيد أن مرض الطغيان وما يتولد عنه من فساد استشرى {الَّ ِذ َ
ذاب ( )13إ َِّن َرَّب َك
َص َّب َعَل ْي ِه ْم َرُّب َك َس ْو َط َع ٍ
(َ )11فَأ ْكَث ُروا ِفي َها ا ْل َفسا َد ( )12فكانت العاقبة ف َ
َلبِا ْل ِم ْرصا ِد} .وهكذا مع أن القرآن أشار لعمراهنم فلم ُيويل له با ًال ،وإمنا نظر للطغيان
والفساد.
وحتلل اآليات جذر املشكلة العميق واملشترك؛ أي النظرة املادية اليت جتعل زينة احلياة
والوفرة مقياس اخلري واملدنية:
ْسان إِذا َما ا ْبَتالُه َرُّب ُه َفَأ ْك َر َم ُه َون ََّع َم ُه َف َيق ُ
ُول َرِّبي أَ ْك َر َم ِن (َ )15وأَ َّما إِذا
{ َفَأ َّما الإْ ِن ُ
ُول َرِّبي أَهان ِ
َما ا ْبَتالُه َف َق َد َر َعَل ْي ِه ِر ْز َق ُه َف َيق ُ
َن} ،وهذا له تواليه من هتميش قيمة اإلنسان
وحقوقه ،وأكثر ما يضيع يف املجتمعات املادية الذئبية الضعفاء{ :ك َّ
يم
َال َب ْل ال ُت ْك ِر ُم َ
ون ا ْل َيِت َ
ْمال
ون ال َ
الت َ
(َ )17وال َت َح ُّ
ون ُّ
ون َعلى َطعا ِم ا ْل ِم ْس ِكنيِ (َ )18وَت ْأ ُكلُ َ
اض َ
راث أَ ْك ًال ل ًَّما (َ )19و ُت ِحُّب َ
ُح ًّبا َج ًّما} ..وهكذا يكون املقياس هو رعاية حقوق البشر واإلعالء من قيمة اإلنسان.
وجذر النظر املادية اليت تطيح بالقيم هو غياب النظرة الواقعية للحياة الدنيا ،وأن مثة
دار حساب وجزاء:
َال إِذا ُدك ِ
{ك َّ
َّت الأَْ ْر ُض َدكًّا َدكًّا (َ )21وجا َء َرُّب َك َوا ْل َمل ُ
َك َص ًّفا َص ًّفا (َ )22و ِجيَء َي ْو َمِئ ٍذ
الذكْرى (َ )23يق ُ
ُول يا َل ْيَتِني ق ََّد ْم ُت ِل َحياِتي}.
ْسان َوأَنَّى َل ُه ِّ
ِب َج َهن ََّم َي ْو َمِئ ٍذ َيَتذ ََّك ُر الإْ ِن ُ
وتنعكس النظرة املتوازنة يف طموح املؤمنني ودعائهم .ويلخص بصرية التوازن بني
َاب النَّا ِر}(.((5
الدنيا واآلخرةَ { :رَّبنَآ َءاِتنَا ِفي ُّ
الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي ا َال ِخ َرِة َح َس َن ًة َو ِقنَا َعذ َ
وتتفصل يف آيات كثرية منها:
َال إِ ْب َر ِاهي ُم َر ِّب ْاج َع ْل
 فمن الطموح الدنيوي :األمن والرزق من الثمرات{ :وإِ ْذ ق َرات َم ْن َءا َم َن ِم ْن ُهم ِبا ِ
ُق أَ ْهَل ُه ِم َن الثَّـ َم ِ
َال َو َمن َك َف َر
هلل َوا ْل َيو ِم ا َال ِخ ِر ق َ
َهذَا َبَلدًا َءا ِمنًا َوا ْرز ْ
( ((4سورة الزخرف ،اآليات .35 - 31
( ((5سورة البقرة ،اآلية .201
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َفاُ َمِّت ُع ُه َقلِي ًال ُث َّم أَ ْض َط ُّرُه إِىل َعذ ِ
ري}(.((5
ْس ا ْل َم ِص ُ
َاب النَّا ِر َوِبئ َ
يم}(.((5
 ومن طموح اآلخرة :قال اهلل تعاىلَ { :و ْاج َعْلِني ِمن َو َرَث ِة َج َّن ِة َّالن ِع ِ
وجند آيات يف سورة الصف تعبريًا عن أمهية اآلخرة ،وأن طموح املجاهدين بالنصر
ُم َعلَى
هو ما حيبونه هم ،أما ما يعده اهلل هلم فهو اجلنةَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين َآ َمنُوا َه ْل أَ ُدلُّك ْ
ون ِفي َسبِي ِل ا ِ
ُون ِبا ِ
هلل
ُم ِم ْن َعذ ٍ
هلل َو َر ُسوِل ِه َوُت َج ِاه ُد َ
يم (ُ )10ت ْؤ ِمن َ
ِت َجا َر ٍة ُتن ِْجيك ْ
َاب أَِل ٍ
ُم َوأَ ْنف ِ
ُم َجن ٍ
َّات
ُم إ ِْن ُك ْنُت ْم َت ْعَل ُم َ
ُم َوُي ْد ِخْلك ْ
ُم ُذنُوَبك ْ
ون (َ )11ي ْغ ِف ْر َلك ْ
ُم َخ ْي ٌر َلك ْ
ُم َذِلك ْ
ُسك ْ
ِبَأ ْم َواِلك ْ
َت ْج ِري ِم ْن َت ْحِت َها الأَْ ْن َها ُر َو َم َسا ِك َن َطِّي َب ًة ِفي َجن ِ
َّات َع ْد ٍن َذِل َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظي ُم (َ )12وأُ ْخ َرى
َص ٌر ِم َن ا ِ
يب َوَب ِّش ِر ا ْل ُم ْؤ ِمِننيَ}(.((5
ُت ِحُّبوَن َها ن ْ
هلل َو َف ْت ٌح َق ِر ٌ
ونوجز القول يف استجالء لبعض املفارقات يف الرؤية احلضارية لُت ِّبين أن الدين
والثقافات البشرية ليسا سواء:
ً
أوال :حكمة اخللق:

تلمس الرؤية احلضارية الدينية بعيدًا عن احلكمة اإلهلية أي« :العبادة غاية
ال ميكن ُّ
خلق اإلنسان» واليت هي جوهر الفلسفة الدينية .فمن خالل هذه القاعدة تتوالد مجلة
توايل منها:
 ::تفسريها ملسؤولية اإلنسان على األرض.
 ::والنظام االجتماعي املدين السياسي مؤسس على الوالية هلل وغايته حتقيق
األمانة وبسط الرمحة.
 ::استثمار الطبيعة وسبيله العلم والذي هو تكرمي إهلي ،إمنا هو وسيلة حتقيق
الرمحة.
 ::فلسفة االبتالء.
 ::نفي التقابل السليب بني الدنيا واآلخرة.
فاخلالص األخروي والفالح عرب تشييد حياة دنيوية منضبطة بالقيم .فيصح القول:
إن الدين غايته الفالح البشري يف الدارين إال أن اآلخرة هي األساس واهلدف النهائي؛ إذ
{ه ْل أََتى َعلَى اإلنسان
ليست القيمة النهائية للحياة سوى تدريب البشر حلياة أخرىَ ..
َ
ُن َش ْيئًا َم ْذكُورًا * إِنَّا َخَل ْقنَا اإلنسان ِم ْن ن ْ
ُط َف ٍة أ ْم َشا ٍج َن ْبَتلِي ِه} .وإذا
الد ْه ِر ل َْم َيك ْ
ِح ٌ
ني ِم َن َّ
كانت املهمة األوىل اليت ال بد أن حيققها البشر يف الدنيا هي هتيئة الذات البشرية للحياة
األخرى ..فإن كل شيء يف الدنيا ال بد أن يوضع لتحقيق هذه املهمة ..مهمة تزكية اإلنسان
( ((5سورة البقرة ،اآلية .126
( ((5سورة الشعراء ،اآلية .85
( ((5سورة الصف ،اآليات .١٣ - ١٠
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وتربيته .من هنا فليست احلياة هتدف عمارة األرض ،بالرغم من أن عمارة األرض،
ضرورة الستمرار حياة اإلنسان عليها ،إال أهنا ليست غاية هنائية للحياة ،وهذا هو الفرق
بني حضارة السماء وحضارات البشر.
إن الغاية النهائية حلضارة السماء ،هي تزكية البشر لتهيئة نفوسهم لدخول جنة
عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني ،بينما حضارة األرض هي يف إنتاج أكرب قدر
مستطاع من زخرف الدنيا وزينتها ومتاعها ،وإن على حساب هتذيب اإلنسان ،وإعداده
للحياة األخرى.
يقول القرآن الكرمي عن هذه احلقيقة{ .إِنَّا َج َعْلنَا َما َعلَى األرض ِزي َن ًة َل َها ِل َن ْبلُ َو ُه ْم
أَُّي ُه ْم أَ ْح َس ُن َع َم ًال} ،فالزينة يف بصرية القرآن ،إمنا هي (وسيلة) للتهذيب بينما حضارة
األرض جتعلها (غاية) بذاهتا.
ثانيًا؛ بني التوحيد والشرك:

تراوحت الثقافات البشرية بني احللولية ونفي اإلله ،وكال املسارين هو تقويض للمعىن
اإلنساين.
واحللولية هي فلسفات تزعم وجود نوع من القرابة بني اهلل وبني بعض عباده .واليهود
َّاتبعوا هذه النظرية ،يف النيب عزير  Fوالنصارى يف املسيح ابن مرمي َ { :Fوقَال ِ
َت
َّصا َرى ا ْل َم ِسي ُح ا ْب ُن ا ِ
ا ْل َي ُهو ُد ُع َز ْي ٌر ا ْب ُن ا ِ
هلل َوقَال ِ
ُون ق َْو َل
هلل َذِل َك ق َْوُل ُه ْم ِبَأ ْف َو ِاه ِه ْم ُي َض ِاهئ َ
َت الن َ
ين َك َف ُروا ِم ْن َق ْب ُل قَاَتَل ُه ُم ُ
ُون}.
اهلل أَنَّى ُي ْؤ َفك َ
الَّ ِذ َ
َّصا َرى ن َْح ُن أبناء ا ِ
وتتطور النسبة هلل فهم أيضًا (أبناء اهلل)َ {:وقَال ِ
هلل
َت ا ْل َي ُهو ُد َوالن َ
َوأَ ِحَّبا ُؤُه ق ْ
ِّب َم ْن َي َشاُء
ُم * َب ْل أَ ْنُت ْم َب َش ٌر ِم َّم ْن َخل ََق َي ْغ ِف ُر ِل َم ْن َي َشاُء َوُي َعذ ُ
ُم ِب ُذنُوِبك ْ
ُل َفلِ َم ُي َع ِّذُبك ْ
َو ِ
الس َما َو ِات َواأل ْر ِض َو َما َب ْي َن ُه َما َوإَِل ْي ِه ا ْل َم ِصريُ}.
هلل ُمْل ُك َّ
وهكذا هي بوابة التفكري العنصريَ { :و ِم ْن أهل ا ْل ِكَت ِ
اب من أن َت ْأ َم ْن ُه ِب ِقن َ
ْطا ٍر ُيؤ َِّدِه
إليك َو ِم ْن ُه ْم من أن َت ْأ َم ْن ُه ِب ِدينَا ٍر َال ُيؤ َِّدِه إليك إ َّ
ِال َما ُد ْم َت َعَل ْي ِه قَاِئمًا َذِل َك ِبَأَّن ُه ْم قَالُوا َل ْي َس
ُون َعلَى ا ِ
ون (َ )75بلَى َم ْن أَ ْوفَى ِب َع ْه ِدِه
هلل ا ْل َك ِذ َب َو ُه ْم َي ْعَل ُم َ
األمِّينيَ َسبِي ٌل َوَيقُول َ
َعَل ْينَا ِفي ِّ
َو َّات َقى فإن اهللَ ُي ِح ُّب ا ْل ُمَّت ِقنيَ}.
والصلة عرب النبوة ال ُتخ ِرج النيب عن العبودية كما ال خترجه عن احلق مطلقًا..
وتشرف أمة برسالة السماء إمنا هو تكليف ومسؤولية هلا حبمل نور اهلداية لسائر األمم
ال استغالهلا أو استصغارها.
قوض
أما تأليه اإلنسان يف الضفة األخرى ونفي اإلله لصاحل تأليه اإلنسان لن ُي ِّ
العنصرية وإمنا سيؤسسها بوسيلة شركية أخرى هي تقديس اإلنسان الفرد .فتأليه اإلنسان
جبعله معيار كل شيء حيث يصنع اإلنسان الفرد معايريه اخلاصة للخطأ والصواب.
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ً
أوال؛ التقوى والتحرر من الشرك:

التقوى هي األرضية الصلبة اليت يؤسس عليها اإلسالم البنيان االجتماعي ،يقول
تعاىل:
ْس َو ِاح َد ٍة َو َخل ََق ِم ْن َها َز ْو َج َها َوَب َّث ِم ْن ُه َما
َّاس َّاتقُوا َرَّب ُك ُم الَّ ِذي َخَل َقكُم ِمن َنف ٍ
{َيآ أَُّي َها الن ُ
ُم َر ِقي َبا﴾(.((5
ُون ِب ِه َوا َأل ْر َحا َم إ َِّن اهللَ ك َ
ِر َجا ًال َكِثريًا َوِن َسآ ًء َو َّاتقُوا اهللَ الَّ ِذي َت َسآ َءل َ
َان َعَل ْيك ْ
ِ ِ (((5
الت ْق َوى ِم ْن أَ َّو ِل َي ْو ٍم أَ َح ُّق أَن َتقُو َم فيه﴾ .
و{َل َم ْس ِج ٌد اُ ِّس َس َعلَى َّ
وهي حصيلة املعرفة باهلل تعاىل واليت تورث اخلشية واإللتزام{ :أَ َف َم ْن أَ َّس َس ُب ْن َياَن ُه
َعلَى َت ْق َوى ِم َن ا ِ
هلل َو ِر ْض َو ٍان َخ ْي ٌر أَم َم ْن أَ َّس َس ُب ْن َياَن ُه َعلَى َش َفا ُج ُر ٍف َها ٍر فَا ْن َها َر ِب ِه ِفي
نَا ِر َج َهن ََّم﴾(.((5
إن جمتمع اجلبت تسوده القيم املادية ويكون الطاغوت رمز تلك القيم يف االجتماع
السياسي ،وخضوع اإلنسان لسلطان الثروة والشهوات هي املشكلة األبدية ،والعالج القرآين
الد ْن َيا
ينطلق من تصحيح املعادلة يف عالقة اإلنسان بالثروة{ :ا ْل َم ُال َوا ْل َبن َ
ُون ِزي َنُة ال َْح َياِة ُّ
ات َخ ْي ٌر ِعن َد َرِّب َك ثَوابًا َو َخ ْي ٌر أَ َم ًال}(.((5
الصاِل َح ُ
َوا ْل َبا ِق َي ُ
ات َّ
وحيرم على املسلم اخلضوع لسلطان غري سلطان اهلل ،ويعترب ذلك شركًا .ويبدو
أن الشرك املتفشي يف البشرية هو املناقض خللوص العبودية هلل عند املتدينني من حيث
اخلضوع جلاذبية «زينة احلياة» .إن التقوى يف حقيقتها حترير اإلنسان من اآلهلة املصطنعة
جبعل اإلنسان يتمحور حول قيمة التوحيد وقيم اخلري.
قوض القيم الفاسدة اليت قد يتذرع هبا الناس يف أكلهم حلقوق اآلخرين،
إن التقوى ُت ِّ
واليت تتيح للمفسدين التعايل يف املجتمع .ونسف القيم الفاسدة يوفر لفاعلية أفراد
املجتمع القنوات الصحيحة كما يوفر مربرات السعي ،حيث إن نتائجه حمفوظة ال يلتهمها
املفسدون.
ثانيًا :أصالة اإلنسان؛ وأنسنة القيم:

إن تعميم املعايري القيمية يتطلب هوية إنسانية تتسم أصوهلا بالثبات واالشتراك
لتأسيس التفريع على هذه اهلوية من السيادة واحلقوق وما شاكل.
نظريا مبقدار إقرارها لـ«احلرمات/
وواضح أن سرب إنسانية حضار ٍة ما تتجلى ًّ
احلقوق» املادية (املتصلة بنتاج جهد اإلنسان) واملعنوية (املتصلة بكرامته وحريته) ،وتكريسها
( ((5سورة النساء ،اآلية .1
( ((5سورة التوبة ،اآلية .108
( ((5سورة التوبة ،اآلية .109
( ((5سورة الكهف ،اآلية .46
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«مشولية النظرة احلقوقية» اإلنسانية مقابل العنصرية والتمايز.
وتأسيس «النظرة احلقوقية الشمولية» املتضمن سواسية البشر يتكئ على أساسني:
أصل اخللقة ووحدة اخلالق .إن التفكري املادي املقابل للمعارف الدينية يتورط بالفشل يف:
 ::أن ثبات احلقيقة اإلنسانية وخروجها عن عامل املادة وقوانينها يدل على أن ما وراء
املادة الظاهرة هو حق ال ريب فيه .إن منط التفكري الفلسفي املادي السائد ال ميكن أن
يفسر احلقيقة اإلنسانية والقيم واحلقوق الفطرية /الطبيعية.
 ::النظرة املادية هتدم الطبيعة اإلنسانية .وميكن البدء بالداروينية األخالقية االجتماعية
ُتخ ِرج اإلنسان إىل «ذئبية» يعززها نظام السوق الذي يقيم اإلنسان مبا ينتج.
ومن جهة أخرى فإن الزنعة املادية العلمية اختزلت اإلنسان يف البيولوجيا ،ومن مث
تتواىل تداعيات ُتلغي كافة األبعاد اإلنسانية الفارقة له عن احليوان .وهناية املطاف فاملشترك
البشري هو بيولوجي ،أما الوعي هو استجابة لتفاعل كيمياء اجلسد مع البيئة وبالتايل
اإلرادة كذلك.
 ::افتقاد ضمانة األخالق؛ أي التقوى املعززة باإلميان باملصري األخروي.
إن تاريخ األمم هو تاريخ احلرب وظلم األقوياء للضعفاء وهذه هي خالصة احلضارة
البشرية ،ويف العصر احلديث فإن إنفاق الدول على احلرب املستحوذ على قدرات الدول ،وارتباط
التطور العلمي يف غالبه بشؤون احلرب هلو داللة كافية لطبيعة البشر وحضاراهتم.
ودومًا؛ من ميتلك أسباب القوة والتقدم واملعرفة والرفاه يرى يف عرقه أو بالده
خصوصي ًة وامتيازًا تسمح هلم باستغالل اآلخرين .وهذه العنصرية والتمحور على األنا
هو داء احلضارات املزمن ومرضها العضال .فلنا أن ننظر جبدية بالغة يف تقومي الثقافات
املؤسسة للفاعلية احلضارية هبذا املعيار.
ثالثًا :أصالة اإلنسان وغائية العمران:

قد جيد البعض أن مثة تناقضًا بني «مركزية اإلنسان» وبني السلوك العمراين/
التقين الذي يضر باإلنسان ..بيد أن التنبه إىل «املركزية» هي للفرد ،وتتجلى قيمة
الفرد ضمن معادلة السوق والقيمة يف إطار الدارونية االجتماعية ،فإن اإلنسان يف هناية
املطاف يساوق املأل /املترفون ..فهي مغالبة على االنتفاع الفردي بغض النظر عن العواقب
واألمثان الباهظة.
وإذن؛ فإن أحد معايري استكشاف األنسنة هو يف غائيات العمران وعواقبه .وقضية
«البيئة» وسالمتها واألخطار املحدقة هبا ج ّراء السلوك غري املسؤول أصبحت أحد شواغل
التفكري العاملي يف مستقبلها ميكن اعتبارها من كواشف اجتاهات العمران.
إن اإلنسان العريف يدرك بفطرته أن الكون مسخر ألجل منفعته وتآزرت يف هذا
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اخلطاب رساالت السماء .ولكن مثة مسارات .فالكون يف الرؤية الدينية هو جمال لفاعلية
اإلنسان ال بوصفه مالكًا وإمنا مستخلفًا ..لذا اإلسراف واإلفساد (إهالك احلرث والنسل)
وما شاكل ذلك هو من مجلة املحظورات.
بينما «مركزية اإلنسان» اليت تعترب الطبيعة مملكته جتعل كافة السلوك متاحًا ،ويف
إطار الفردية فإن مصاحل النخبة تربر السلوك التدمريي الذي حيرم األجيال الالحقة بل
واملعاصرة من خريات الطبيعة.
ثالثًا :فلسفة احلق:

اهلل خالق اخللق باحلق ،وفعله ،الذي هو املوجودات والسنن الناظمة هلا ،حق .والبشر
خلق اهلل فهم عبيده سواء بسواء فال معىن لتعايل بعض األمم على أخرى ..فاإلنسانية
مفهوم سيان على كافة البشر هلم حق العيش بكرامة على وجه البسيطة.
ألف :اإلميان باحلق كله:

إذا ما كان اإلنسان مضطرًا لإلميان بسنن الطبيعة فهو غري مضطر لذلك فيما يتصل
باحلقوق اإلنسانية ..إن اإلميان باهلل يربر تساوي البشر واالعتراف حبقوقهم.
إن اإلميان باهلل يقتضي التحرر من شح اهلوى إىل رحاب احلق ،وحني ُيوفَّق اإلنسان
فرق فقد
إىل ذلك ،فلماذا يفرق بني حق وآخر بينما املالك واحد (وهو أنه احلق)؟ فإن َّ
َّ
دل على أنه يتبع اهلوى يف التفريق ،وحينئذ فال يصدق يف ِّادعائه اإلميان باحلق .إن اإلميان
بكل حق من دون متييز بني حق وآخر ،هو القيمة األساسية اليت ختالف النفاق .والكافر
بعكس املؤمن متامًا -يفرق بني احلقائق ،فيؤمن مبا هتواه نفسه ،ويكفر مبا سواه،فمعياره اهلوى ،وليس احلق ،فهو -إذًا -يعبد هواه .إن دعامة اإلميان باحلق كله تتمثل يف
ركنني؛ قمع اهلوى ،والثاين أن فعل اهلل حق ومن آمن باهلل آمن خبلقه وآمن بسننه يف
خلقه بال تعضية .ويبدو أن التفكري السنين إحدى املهمشات يف ثقافة املسلمني السائدة.
باء :احلق واملنفعة:

واحلق تقابل مقولتني من مقوالت الثقافة البشرية املعاصرة ومها؛ (املنفعة ،الدارونية
األخالقية /احلق للقوي) اللتني تربران استغالل األقوياء لغريهم.
ورمبا نستطيع أن جنعل مقابل املنفعة مفهوم اخلري يف الثقافة الدينية ،قال تعاىل:
ون
ُم ُت ْفلِ ُح َ
{يا أَُّي َها َ
ُم َوا ْف َعلُوا ال َْخ ْي َر َل َعلَّك ْ
الَّذين آ َمنُوا ا ْر َك ُعوا َو ْاس ُج ُدوا َو ْاعُب ُدوا َرَّبك ْ
جاه ُدوا ِفي ا ِ
(َ )77و ِ
الد ِ
ين ِم ْن َح َر ٍج ِملَّ َة
ُم ِفي ِّ
ُم َوما َج َع َل َعَل ْيك ْ
هلل َح َّق ِجها ِدِه ُه َو ْاجَتباك ْ
الر ُس ُ
ُم َوَتكُونُوا
ني ِم ْن َق ْب ُل َويف هذا ِل َيك َ
راهيم ُه َو َس َّما ُك ُم ا ْل ُم ْسلِم َ
ول َشهيدًا َعَل ْيك ْ
أَبيك ْ
ُم إِ ْب َ
ُون َّ
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الزكا َة َو ْاعَت ِص ُموا ِبا ِ
ُش َهدا َء َعلَى الن ِ
ُم َفِن ْع َم ا ْل َم ْوىل
الصال َة َوآُتوا َّ
هلل ُه َو َم ْوالك ْ
َّاس َفَأقي ُموا َّ
(((5
ري}  .وواضح أن املنفعة الضيقة ليست من اخلري يف شيء ،فاخلري هو خري
َوِن ْع َم النَّص ُ
من كل اجلهات ..وما دامت منفعة ما ختدم بعضًا دون بعض ،مبعىن أن تضرهم أو ُتمنع
عنهم (ال لطبيعة األشياء) فليست من اخلري .بل إن مفردة اخلري أوسع من اإلحسان من
جهة اختصاص اإلحسان مبنفعة اآلخر وعموم النفع يف اخلري.
وتقابل اخلري واملنفعة هو إحدى الفوارق الرئيسة بني الدين والثقافات املادية .فـ«املنفعة
الفردية» هي فلسفة ُتساق لتربير الفعل كدافع للسلوك البشري ،وتؤسس على أساس الرؤى
املادية لتفسري الكون واحلياة اليت حتذف املصري األخروي.
نعم؛ تفترض أن السعي الفردي ملنفعته يفضي إىل مصلحة املجموع .بيد أن إطالق
معيارية (املنفعة الفردية) هو أساس الظلم واالعتداء بني األمم واألفراد .وواضح أن
املجتمعات إمنا تنمو بالعطاء والتضحيات خصوصًا يف نشوئها وأثناء التحديات ،والشعوب
الغربية ليست بدعًا من البشر.
رابعًا :قيمة الفعل والسعي:

إن حمرك التنمية األساس هو مفهوم الفعل .والفعل هو امتياز الكائن احلي ،كما أن
غائيته هو امتياز اإلنسان .إن الفعل قضية أساسية يستهدف إحداث التغري والتط ّور وحتقيق
التنمية ،ويف املقابل فأساس عوامل التخلف هي اجلمود والتقاعس عن العمل.
ومن هنا فإن الثقافات والفلسفات غري املنتجة للعمل تقف عادة وراء ختلُّف األمم.
ورمبا من أسباب فشل جهود التحديث أو التنمية يف عاملنا املشرقي العجز عن تفعيل
الشعوب يف املسامهة احلقيقية يف التنمية .ومن هنا نالحظ يف مقابل مقولة «شرفية العلم»
ربط قيمة العلم مبا ينفع الناس يف بصائر القرآن.
ومن اإلنصاف التمجيد هبذا اجلانب املشرق من الفلسفة الربمجاتية (النفعية) اليت
أعطت للفعل قيمة أساسية شكَّلت أحد مكونات الفاعلية احلضارية يف العصر احلديث.
ونتوقف عند ثالث مالحظات:
األوىل :الفعل واإلجناز:

إن إحدى مقومات العمل الصاحل هو األثر الذي ينتجه ،وهكذا يتكاثر األجر على قدر
النفع احلاصل منه .وربط قيمة العمل بعواقبه يتواىل منه احترام الوقت بربطه به والتنظيم
واملراجعة النقدية لوسائل حتقيق األهداف .وهكذا نلحظ تأثري التفكري الربمجايت واضحًا
يف شقه اإلجيايب على متجيد العمل.
( ((5سورة احلج ،اآليتان .78 - 77
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الثانية :الفعل والسنن /العقالنية:

مما ُيذكر يف غايات «التفكري السنين» حتقيق االنسجام معها والعمل مبقتضاها وتاليف
االصطدام هبا .لكن ذلك يشكل التمهيد للغاية األهم؛ أي األخذ بأسباب النهوض والتقدم
واالبتعاد عن عوامل التخلف ،والتعامل مع التحديات.
وبعبارة :التفكري السنين يستهدف يف أهم غاياته أن جيعل «احلضارة ،املدنية» حصيلة
اجلهد البشري الواعي ،عرب التخطيط والسعي.
ويبدو أن إحدى امتيازات احلضارة املادية املعاصرة أهنا جعلت السلوك خاضع للعقلنة
من حيث التخطيط والتقدير العلمي لألشياء.
إن حتول العلم من الشرفية الذاتية املنفصلة عن اجلدوى والنفع ودخوله (يف الثقافة
الغربية) من بوابة التخطيط ،واالستعانة به يف مواجهة التحديات  -كان له أبلغ األثر يف
التقدم العمراين يف احلضارة املعاصرة.
الثالثة :الفعل واإلطار األخالقي:

واضح أن الفاعلية متأخرة بدرجة عن األخالق ،فاألخالق منهاج والفاعلية حركة.
والقاعدة األخالقية املوجهة للفعل البشري يف الثقافة املادية تنطلق من مقوالت« :األنا احلر»
و«املنفعة الفردية» ..مما جيعل الناحية القيمية األخالقية هي اخلاصرة الرخوة وبشدة يف
جسد الثقافة املادية.
من هنا ،ورغم النجاح الذي حققته احلضارة الغربية يف املجاالت العلمية والتكنولوجية
واالقتصادية ،إال أنه ال ميكن اعتبار النموذج الغريب رمزًا للكمال اإلنساين .إذ إنه يعاين من
نقائص نلحظ بعضًا منها بوضوح يف عنصريتها واستغالهلا للشعوب املستضعفة.
ويف إطار مقاربة نقدية للذات فاصلة بني املعارف اإلهلية وثقافة املسلمني السائدة ومن
خالل قيمة السعي كأمنوذج نشري به إىل بعض مواطن اخللل نبني اآليت:
أننا لسنا حباجة يف اإلطار النظري لتبني موقع الفعل والعمل الصاحل والسعي يف
بصائر القرآن لشدة وضوحه وكثرة اقتران اإلميان بالعمل ،ومن ذلك:
الصاِل َح ِ
اص ْوا
ْس َان َل ِفي ُخ ْس ٍر ( )2إِلاَّ الَّ ِذ َ
ين َءا َمنُوا َو َع ِملُوا َّ
ات َوَت َو َ
{ َوا ْل َع ْص ِر ( )1إ َِّن الإْ ِن َ
الص ْب ِر} ،فاستثنت اآليات من اخلسارة بشروط منها العمل الصاحل ،ووعد
اص ْوا ِب َّ
ِبال َْح ِّق َوَت َو َ
الصاِل َح ِ
ات َل َي ْسَت ْخلِ َف َّن ُهم
التمكني يرتبط أيضًا بالعملَ { :و َع َد اهللُ الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا ِم ْنك ْ
ُم َو َع ِملُوا َّ
َن َل ُه ْم ِدي َن ُه ْم الَّ ِذي ا ْرَت َضى َل ُه ْم َوَلُي َب ِّدل ََّن ُه ْم
ِفي الأَْ ْر ِض َك َما ْاسَت ْخل َ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َوَلُي َم ِّكن َّ
َف الَّ ِذ َ
ُون ِبي َش ْيئًا َو َم ْن َك َف َر َب ْع َد َذِل َك َفُأ ْوَلِئ َك ُه ْم
ِم ْن َب ْع ِد َخ ْو ِف ِه ْم أَ ْمنًا َي ْعُب ُدوَنِني لاَ ُي ْش ِرك َ
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ا ْل َف ِ
ُون}(.((5
اسق َ
فالثقافة السائدة بني املسلمني مع أهنا متجد العمل الصاحل ظاهرا فهي حتمل يف طياهتا
ثقافيا لقيمة العمل.
ختريبًا ًّ
من قبيل حتريف قيمة الشفاعة حيث تتبدل من تعزيز االنتماء للوالية كإطار للعمل
الصاحل وفتح باب األمل والرجاء قبال أمواج االبتالءات اليت سيواجهها املنتمي للحق ،فإذا
هبا تصبح بدي ًال عن العمل.
ومن قبيل اختالل معادلة «الغيب والشهود» اليت تفتح األفق املعريف على اهليمنة
اإلهلية لتعزز السعي بالتوكل على القوي العزيز ،وإذا به يصبح مدعاة إلبطال السننية
والتفكري السبيب مما يبطل قيمة السعي الغائي والفاعلية العقالنية.
وأيضًا من قبيل حتريف تفسري العمل الصاحل .قال تعاىل{ :أَ َج َعْلُت ْم ِس َقاَي َة ال َْح ِّآج
هلل َوا ْل َي ْو ِم ا َال ِخ ِر َو َج َاه َد ِفي َسبِي ِل ا ِ
َو ِع َما َر َة ا ْل َم ْس ِج ِد ال َْح َرا ِم َك َم ْن َءا َم َن ِبا ِ
هلل} ،واملالحظ
باطنيا هو (اخلشية من اهلل فقط) ،ويتجلى باملقياس اخلارجي (اجلهاد
هنا أن مثة مقياسًا ًّ
يف سبيله).
وهذه إشارة إىل أن غياب األهداف العليا ،أو التغافل عنها خشية تبعاهتا ..جيعل
اإلنسان يتمسك بالقشور ،أو يبحث عن املريح وإن كانت أولويات الواقع واليت تفرضها
األهداف العليا غريها.
وختامًا؛ فإن هذه اإلطاللة استهدفت الكشف عن دور الدين املحوري يف بناء احلضارة،
من حيث إن الرؤى الفلسفية اليت ُت ِّ
شكل أساس الثقافة ملعتنقيها هي «شاكلة» الشخصية
اليت حتدد فاعليتها ..وأيضًا أن الدين احلق هو شرط احلضارة لكي تكون إنسانية تسودها
العدالة وقيم اخلري مع إمياننا بأن للحضارات يف قيامها واندثارها سننها املوضوعية.
واإلطاللة كانت يف سياق استكشاف مقاربة عالقة التوحيد ونقيضه الشرك يف رسم
صبغة الدين حلضارته ويف املفارقات اجلوهرية بني الثقافات البشرية والدين اإلهلي T

( ((5سورة النور ،اآلية .55
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العقوبات يف اإلسالم
وحرية اإلنسان
حممد حمفوظ*
مفتتح:

تتميز املنظومات املعرفية املتكاملة بأن مجيع مفرداهتا وجزئياهتا يف إطار نسق فكري
متناسق ومتناغم بعضه مع بعض ،ال ختالف وال تناقض بينهما .فهي جمموعة مفردات مل
ذاتيا يف اإلطار املعريف
تركب تركيبًا ومل ُتقحم يف البنيان املعريف ،وإمنا هي منبثقة انبثاقًا ًّ
املذكور.
ويف الدائرة اإلسالمية ،حيث ُي ِّ
شكل الدين اإلسالمي ،تلك املنظومة املعرفية املتكاملة
والشاملة جلميع األبعاد؛ جند أن مجيع مفردات وجزئيات هذه املنظومة ،ال يتناقض بعضها
مع بعض ،وإمنا تتكامل تكام ًال مذه ًال ،حبيث يتشكل لدينا بناء تشريعي متراص ومتكامل.
َان ِم ْن ِع ْن ِد َغ ْي ِر ا ِ
ريا}(((.
يقول اهلل تبارك وتعاىلَ { :ول َْو ك َ
هلل َل َو َج ُدوا ِفي ِه ْاخِتلاَ فًا َكِث ً
فاإلسالم كبناء معريف ال ُيعلي من شأن قيمة على حساب األخرى ،وإمنا هو دين
التوازن واالعتدال يف كل شيء.
فهو يوازن بني حاجات اإلنسان اجلسدية واملعنوية ،والقيم املادية والقيم الروحية،
وضرورات السلطة والنظام ومتطلبات احلرية.
* كاتب وباحث ،مدير حترير جملة الكلمة الدراساتية  -السعودية.
((( القرآن الكرمي ،سورة النساء ،اآلية .82
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العقوبات في اإلسالم ..وحرية اإلنسان
الغيب والعقل:

والدين اإلسالمي بكل تشريعاته ونظمه ،وبالرغم من تقريره للغيب ،فإنه ذو مسة
عقالنية ،أي أنه جاء ليوافق منطق العقل اإلنساين وأحكامه .لذلك ال جند أن هناك حكمًا
يف الدائرة التشريعية لإلسالم ،ال ينسجم وحقائق العقل اإلنساين .وعامل الغيب يف املنظور
اإلسالمي ،ليس نفيًا أو تغييبًا لعامل الشهود والعقل .وإمنا بالنظر العقلي املستند إىل حقائق
الوحي يتم اكتشاف بعض جوانب عامل الغيب وأبعاده .وال خيلو أي نظام من تشريعات
عقابية ،تعاقب املجرمني واملرتكبني للفضائح ،وحتول دون تكرارها؛ وذلك من أجل أن خيلو
املجتمع من املوبقات واجلرائم اليت تضر بأمن واستقرار اجلميع.
ولكن ختتلف هذه األنظمة يف مسألة هل أن تشريعاهتا وعقوباهتا املنصوصة ،تناقض
حقوق اإلنسان وحريته ،أم هي منسجمة ومقتضيات هذه احلرية واحلقوق؟ وإننا نعتقد ،ومن
خالل مالحقة كل األحكام الفقهية املتعلقة بالعقوبات (احلدود والتعزيرات) ،أن العقوبات يف
املنظور اإلسالمي ال تتجاوز على حرية اإلنسان وحقوقه .بل هي ُش ِّرعت من أجل هذه احلرية،
وإن تفاصيل هذه العقوبات ليست نقيضًا حلرمة اإلنسان وصيانة حريته وحقوقه األساسية.
اص ِفي ا ْل َق ْتلَى ال ُْح ُّر ِبال ُْح ِّر
لذلك يقول تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين َآ َمنُوا ُكِت َب َعَل ْي ُك ُم ا ْل ِق َص ُ
َات َبا ٌع ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َوأَ َداٌء إَِل ْي ِه
َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْب ِد َوالأُْ ْنثَى ِبالأُْ ْنثَى َف َم ْن ُع ِف َي َل ُه ِم ْن أَ ِخي ِه َش ْيٌء ف ِّ
ُم
ِبإِ ْح َس ٍان َذِل َك َت ْخ ِف ٌ
َاب أَِلي ٌم (َ )178وَلك ْ
ُم َو َر ْح َم ٌة َف َم ِن ْاعَت َدى َب ْع َد َذِل َك َفَل ُه َعذ ٌ
يف ِم ْن َرِّبك ْ
اص َح َياٌة َيا أُوِلي الأَْ ْل َب ِ
ِفي ا ْل ِق َص ِ
ُون}(((.
ُم َتَّتق َ
اب َل َعلَّك ْ
وقد نستوحي من هذه اآلية «أن القاعدة اليت حتكم التشريع هي إبعاد احلياة عن مواقع
اخلطر ،فال جمال للتالعب باحلياة كمبدأ .وذلك باملستوى الذي جيعل االعتداء على حياة
الفرد اعتداء على حياة الناس كلهم؛ ألنه ميثل االعتداء على املبدأ ،ألنه ال فرق يف قيمة احلياة
وقدسيتها بني فرد وآخر ،كما أن احلفاظ على حياة الفرد ميثل يف القيمة املحافظة على حياة
الناس مجيعًا ،ألنه ميثل احترام احلياة كمبدأ مما يؤدي إىل امتداده يف حياة اآلخرين»(((.
العقوبات وحرية اإلنسان:

وتتضح حقيقة مدى انسجام العقوبات يف الرؤية اإلسالمية وتناغمها مع حرية اإلنسان
من خالل األبعاد التالية:
 -1مفهوم العقوبة يف الرؤية اإلسالمية.
 -2الشروط اليت ينبغي أن تتوافر لتثبيت اجلرم والعقوبة.

((( القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،اآلية .179 - 178
((( السيد حممد حسني فضل اهلل ،تفسري من وحي القرآن املجلد األول ،اجلزء الثالث ،ص  ،166الطبعة
الثالثة ،دار الزهراء ،بريوت 1985م.
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وقد ُع ِّرفت العقوبة بأهنا «اجلزاء الذي يستحقه اجلاين نظري ما وقع منه من معصية
حقا هلل أو للعبد ،أو مقدرًا
ألمر الشرع أو هنيه سواء أكان اجلزاء مقدرًا من قبل اهلل تعاىل ًّ
من قبل ويل األمر مبا خوله اهلل له مسلطة»(((.
ويقول الباري عز وجلَ { :وإِ ْن َعا َق ْبُت ْم َف َعا ِقُبوا ِب ِم ْث ِل َما ُعو ِق ْبُت ْم ِب ِه َوَلِئ ْن َص َب ْرُت ْم َل ُه َو
ين}(((.
لصاِب ِر َ
َخ ْي ٌر ِل َّ
َس َبا َن َكالاً ِم َن ا ِ
السا ِر َقُة فَاق َ
هلل
السا ِر ُق َو َّ
ويقول تعاىلَ { :و َّ
ْط ُعوا أَ ْي ِدَي ُه َما َج َزا ًء ِب َما ك َ
َواهللُ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم}(((.
ولقد أكدت النصوص اإلسالمية أن اجلرائم اليت يرتكبها اإلنسان ،هناك عقوبات
دنيوية مترتبة عليها كاحلدود والتعزيرات ،وهناك عقوبة أخروية موكولة إىل اخلالق عز
وجل .يقول تبارك وتعاىلَ { :وإِذَا َجا َء ْت ُه ْم َآَي ٌة قَالُوا ل َْن ن ُْؤ ِم َن َحَّتى ن ُْؤَتى ِم ْث َل َما أُوِت َي ُر ُس ُل
ين أَ ْج َر ُموا َص َغا ٌر ِع ْن َد ا ِ
ا ِ
َاب َش ِدي ٌد ِب َما
يب الَّ ِذ َ
هلل َو َعذ ٌ
هلل اهللُ أَ ْعَل ُم َح ْي ُث َي ْج َع ُل ِر َساَلَت ُه َسُي ِص ُ
(((
ُوه ْم
كَانُوا َي ْم ُك ُر َ
َجاؤ ُ
ون}  .ويقول تعاىلَ { :وَل َق ْد أَ ْر َسْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ُر ُسلاً إِلَى ق َْو ِم ِه ْم ف َ
(((
ِبا ْل َبِّين ِ
ني} .
ين أَ ْج َر ُموا َوك َ
َات فَا ْنَت َق ْمنَا ِم َن الَّ ِذ َ
َص ُر ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
َان َح ًّقا َعَل ْينَا ن ْ
«فاملصلحة أو املنفعة احلقيقية اليت حيددها الشرع هي مناط التجرمي والعقاب يف آن
مضرا بالفرد أو املجتمع ،وال عقاب على فعل إال إذا حقق
واحد ،فال جترمي لفعل إال إذا كان ًّ
تنفيذه مصلحة للفرد أو املجتمع كذلك .باإلضافة طبعًا إىل حتقيق العدل والعدالة ،ألن اهلل
سبحانه وتعاىل قد حرم الظلم على نفسه وجعله حمرمًا بني الناس .يقول عز من قائل:
ُم ُن ِذ ْق ُه
{ َما ُي َب َّد ُل ا ْل َق ْو ُل َل َد َّي َو َما أَنَا ِب َظلاَّ ٍم ِلْل َعِبي ِد}((( .ويقول أيضًاَ { :و َم ْن َي ْظلِ ْم ِم ْنك ْ
ريا}( ،((1وإذا كان اهلل سبحانه وتعاىل عاد ًال ال يظلم خلقه ،فالعقوبات الشرعية
َعذَاًبا َكِب ً
املقدرة عدل كلها ومصلحة للفرد وللمجتمع اإلسالمي.
أما بالنسبة للعقوبات غري املقدرة واليت أعطت الشريعة للحاكم املسلم أو القاضي حق
تقديرها مبا يتناسب مع املصلحة واملنفعة العامة واخلاصة ،فقد طالبت الشريعة وأهدافها ،وحذرت
كما جاء يف اآلية األخرية ،وغريها كثري ،من الظلم وعواقبه الوخيمة يف الدنيا واآلخرة»(.((1
((( حممد دكري ،التشريع اجلنائي اإلسالمي وحقوق اإلنسان ،دراسة مقارنة ،ص  ،121الطبعة األوىل ،دار
اقرأ ،بريوت 2005م.
((( القرآن الكرمي ،سورة النحل ،اآلية .126
((( القرآن الكرمي ،سورة املائدة ،اآلية .38
((( القرآن الكرمي ،سورة األنعام ،اآلية .124
((( القرآن الكرمي ،سورة الروم ،اآلية .47
((( القرآن الكرمي ،سورة ق ،اآلية .29
( ((1القرآن الكرمي ،سورة الفرقان ،اآلية .19
( ((1حممد دكري ،التشريع اجلنائي اإلسالمي ،مصدر سابق ،ص .148
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أما بالنسبة إىل الشروط اليت ينبغي أن تتوافر لتثبيت اجلرم والعقوبة .فقد أكدت
النصوص اإلسالمية على ضرورة التثبيت والتأكد الكامل من عناصر اجلرمية .وسنّت
عقوبة اجلرمية القذف لتوخي الدقة واحلذر.
ون ا ْل ُم ْح َصن ِ
َات ُث َّم ل َْم َي ْأُتوا ِبَأ ْرَب َع ِة ُش َه َدا َء
ين َي ْر ُم َ
إذ يقول عز من قائلَ { :والَّ ِذ َ
(((1
ني َجْل َد ًة َولاَ َت ْق َبلُوا َل ُه ْم َش َها َد ًة أََب ًدا َوأُوَلِئ َك ُه ُم ا ْل َف ِ
ُون}  .وتوجه
اسق َ
وه ْم َث َماِن َ
َاجلِ ُد ُ
فْ
النصوص يف الوقت ذاته خطاهبا إىل القضاة لاللتزام بكل مقتضيات الزناهة والعدالة .إذ
ُم أَ ْن ُتؤ َُّدوا الأَْ َمان ِ
َات إِلَى أَ ْهلِ َها َوإِذَا َحك َْمُت ْم َب ْي َن الن ِ
َّاس
يقول تبارك وتعاىل{ :إِ َّن اهللَ َي ْأ ُم ُرك ْ
ريا}( ،((1وعن الرسول
ُم ِب ِه إِ َّن اهللَ ك َ
أَ ْن َت ْح ُك ُموا ِبا ْل َع ْد ِل إِ َّن اهللَ ِن ِع َّما َي ِع ُظك ْ
َان َس ِمي ًعا َب ِص ً
األكرم « :Cإن القاضي العادل لُيجاء به يوم القيامة فيلقى من شدة احلساب ما يتمىن
ألاَّ يكون قضى بني اثنني يف مثرة قط»(.((1
قاض
وقاض يف اجلنةٍ ،
وعنه  Cأيضًا يقول« :القضاة ثالثة :قاضيان يف النار ٍ
وقاض قضى باحلق فهو
وقاض قضى بغري علم فهو يف النارٍ ،
قضى باهلوى فهو يف النارٍ ،
يف اجلنة»(.((1
إضافة إىل كل التدابري االحترازية اليت توفرها الشريعة ،وتفسح املجال واسعًا للمذنب
ين َآ َمنُوا
للعودة عن ذنبه وجرميته من ضرورة التعاون على الرب قال تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
لاَ ُت ِحلُّوا َش َعاِئ َر ا ِ
ُون
هلل َولاَ َّ
الش ْه َر ال َْح َرا َم َولاَ ا ْل َه ْد َي َولاَ ا ْل َقلاَ ِئ َد َولاَ َآ ِّمنيَ ا ْل َب ْي َت ال َْح َرا َم َي ْبَتغ َ
ُم
فْ
ُم َش َنَآ ُن ق َْو ٍم أَ ْن َص ُّدوك ْ
َاص َطا ُدوا َولاَ َي ْج ِر َم َّنك ْ
َضلاً ِم ْن َرِّب ِه ْم َو ِر ْض َوانًا َوإِذَا َحَلْلُت ْم ف ْ
الت ْق َوى َولاَ َت َعا َونُوا َعلَى الإْ ِث ِْم َوا ْل ُع ْد َو ِان
َع ِن ا ْل َم ْس ِج ِد ال َْح َرا ِم أَ ْن َت ْعَت ُدوا َوَت َعا َونُوا َعلَى ا ْلِب ِّر َو َّ
َو َّاتقُوا اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِدي ُد ا ْل ِع َق ِ
اب}( ،((1إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر قال تعاىل:
ون ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َوَي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوأُوَلِئ َك ُه ُم
ون إِلَى ال َْخ ْي ِر َوَي ْأ ُم ُر َ
ُم أُ َّم ٌة َي ْد ُع َ
{ َو ْلَتك ْ
ُن ِم ْنك ْ
(((1
ون ا ْل ُم ْح َصن ِ
َات
ا ْل ُم ْفلِ ُح َ
ين َي ْر ُم َ
ون}  ،إىل حترمي إشاعة الفواحش ،قال تعاىلَ { :والَّ ِذ َ
ني َجْل َد ًة َولاَ َت ْق َبلُوا َل ُه ْم َش َها َد ًة أََب ًدا َوأُوَلِئ َك ُه ُم
وه ْم َث َماِن َ
َاجلِ ُد ُ
ُث َّم ل َْم َي ْأُتوا ِبَأ ْرَب َع ِة ُش َه َدا َء ف ْ
ا ْل َف ِ
ُون}(.((1
اسق َ
ُون ِبَآَياِتنَا َفق ْ
ُل َسلاَ ٌم
ين ُي ْؤ ِمن َ
إىل التوبة واالستغفار قال تعاىلَ { :وإِذَا َجا َء َك الَّ ِذ َ
ُم َعلَى َنف ِ
اب ِم ْن َب ْع ِدِه
ُم ُسو ًءا ِب َج َهاَل ٍة ُث َّم َت َ
الر ْح َم َة أََّن ُه َم ْن َع ِم َل ِم ْنك ْ
ُم َكَت َب َرُّبك ْ
َعَل ْيك ْ
ْس ِه َّ
( ((1القرآن الكرمي ،سورة النور ،اآلية .4
( ((1القرآن الكرمي ،سورة النساء ،اآلية .58
( ((1حممدي الريشهري ،ميزان احلكمة ،الدار اإلسالمية ،لبنان ،ج  ،8ص .129
( ((1املصدر السابق ،ص .202
( ((1القرآن الكرمي ،سورة املائدة ،اآلية .2
( ((1القرآن الكرمي ،سورة آل عمران ،اآلية .104
( ((1القرآن الكرمي ،سورة النور ،اآلية .4
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َوأَ ْصل ََح َفَأَّن ُه َغفُو ٌر َر ِحي ٌم}( ،((1وال تكتفي الشريعة اإلسالمية بذلك ،بل تؤكد ضرورة أن
تتوافر كل الشروط إلثبات اجلرمية سواء على صعيد الدوافع أو على صعيد البيئة والفضاء
االجتماعي.
فجرمية السرقة مث ًال ال ميكن إثباهتا أو ترتيب األثر الشرعي عليها إال إذا خلت دوافع
السارق من احلاجة امللحة أو الفقر املدقع فـ«هناك مراعاة كبرية ألسباب ودوافع جرمية
السرقة ،فإذا انتفت األسباب املعتربة شرعًا وهي احلاجة أو الفقر ،وتبني أن السبب الوحيد
للسرقة هو االعتداء على أموال الناس هبدف اإلثراء السريع أو أي هدف آخر ،فإن العقاب
يأيت لتحقيق أمرين كذلك ،األول محاية أموال الناس ويف ذلك مصلحة األفراد واملجتمع،
وثانيًا حتقيق الردع والزجر ،لعدم التكرار من طرف السارق ولتحذير غريه من االعتداء
على أموال الناس ،ألن ما سينتظره هو العقاب القاسي والشديد أي قطع اليد ،وهذا حبد
ذاته تدبري احترازي ووقائي .كذلك األمر بالنسبة لباقي جرائم احلدود مثل البغي واحلرابة،
فالنظام اإلسالمي العادل يعمل على إلغاء مجيع األسباب الدافعة إىل البغي واحلرابة ،مثل
الظلم االقتصادي واالجتماعي والسياسي أو الالمساواة يف احلقوق ،حبيث ال تبقى لدى
البغاة أو املحاربني حجة أو مربر لالعتداء أو اإلفساد يف األرض ،وإذا ما أصروا على البغي
من أجل البغي ،فالبد من قتاهلم حىت يفيئوا إىل احلق ،وكذلك بالنسبة للمحاربني هلل
ورسوله والساعني يف األرض فسادًا ،البد من معاقبتهم عقابًا شديدًا ،ألن احلفاظ على
أمن املجتمع اإلسالمي وبقائه وسالمته من خماطر الفنت السياسية واالجتماعية من أهم
مقاصد الشريعة»(.((2
لذلك جند أن التجربة الفكرية اإلسالمية ،لدى أقطاب األمة وزعمائها يف العصور
األوىل لإلسالم ،جتربة دائمة البحث عن اجلديد وتتواصل مع مكتسبات األمم األخرى
العلمية واملعرفية ،وحتث على التعرف عليها وكسبها .ومل تتوقف هذه التجربة عن البحث
عن اجلديد ،أو التواصل الفعال مع منجزات األمم األخرى احلضارية واإلنسانية.
لذلك نستطيع القول :إن تلك التجربة الفكرية وخصوصًا يف زمخها األول ونبضاهتا
األساس ،مل تعرف االنكفاء ،ومل تشرع للمفاصلة مع جتارب اآلخرين ،وإمنا على العكس من
ذلك متامًا .حيث حثت املسلمني من خمتلف مواقعهم على التعلم والتفكر واكتساب مهارات
جديدة .والتواصل مع املعارف والثقافات اإلنسانية األخرى ،ال يعين ذلك بأي شكل من
األشكال القبول بكل شيء تقول به هذه املعارف والثقافات .وإمنا للدخول معها يف عملية
جدل وتثاقف تثري الواقع اإلنساين برمته.
وإن الرفض أو القبول يتم على قاعدة الوعي واملعرفة التامة به .وهذا ال يتأتى على
( ((1القرآن الكرمي ،سورة األنعام ،اآلية .54
( ((2حممد دكري ،مصدر سابق ،ص .218
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الصعيد الواقعي إال باالنفتاح والتواصل.
واحلرية احلقيقية لإلنسان ،تبدأ حينما يثق اإلنسان بذاته وعقله وقدراهتما .وذلك ألن
التطلع إىل احلرية بدون الثقة بالذات وبالعقل ،حت ّول هذا التطلع إىل سراب واستالب وتقليد
اآلخرين بدون هدى وبصرية .لذلك فما مل يكتشف اإلنسان ذاته ،ويفجر طاقاته املكنونة،
لن يستطيع اجتراح جتربته يف احلرية وبناء واقعه العام على قاعدهتا ومتطلباهتا.
من هنا ووفق هذا املنظور ،حنن ننظر إىل مسألة التشريعات اجلزائية أو العقابية
يف اإلسالم ..فالعقوبات يف الرؤية اإلسالمية ،ليست بعيدة عن احلرية ومستلزماهتا ..بل
حني التدقيق جند أن هناك عالقة وطيدة بني نظام العقوبات ونظام احلرية يف الرؤية
اإلسالمية.
حيث من الطبيعي يف الدائرة اإلسالمية واإلنسانية أن توضع أحكام جزائية،
ألجل تطبيق العدالة ،وصيانة املصاحل اخلاصة والعامة ،ومكافحة مجيع أنواع الفساد
واالحنراف .لذلك فإن نظام العقوبات يف اإلسالم ،ليس لتقييد احلريات أو تكبيل
اإلنسان عن الفعل واحلركة يف احلياة.وإمنا من أجل صيانة مصاحل اجلميع ،وضمان
عد القرآن الكرمي االقتصاص من املجرم ،إدامة
عدم تعدي بعضهم على بعض .من هنا َّ
ُم ِفي ا ْل ِق َص ِ
اص َح َياٌة َيا أُوِلي
حلياة املجتمع وحفظ مصاحله .حيث قال اهلل تعاىلَ { :و َلك ْ
الأَْ ْل َب ِ
ُون}(.((2
ُم َتَّتق َ
اب َل َعلَّك ْ
لذلك ال خيلو نظام من األنظمة العامة ،من وجود أنظمة عقابية وجزائية ،وذلك
ألنه ال ميكن أن تسري احلياة بشكل سوي ومستقيم بدون نظام اجلزاء والعقوبات .وعليه
نستطيع أن جنزم بأن تشريع قوانني وأحكام اجلزاء ال يعد عنفًا ،ألن املراد من تشريع
هذا النوع من القوانني ،هو حفظ النظام ،ومحاية احلقوق الفردية واالجتماعية ،وضمان
الوصول إىل األهداف التربوية واألخالقية الالزمة ألي جمتمع.
وهكذا فإن قوانني اجلزاء وأحكامه يف اإلسالم ،ال يراد هبا االنتقام مطلقًا ،وإمنا
هي وسيلة إدامة حياة املجتمع وحفظ قيمه ونظامه ،وتطهريه من عوامل االحنراف
واجلرمية.
لذلك يؤكد الذكر احلكيم على ضرورة تنفيذ األحكام بعيدًا عن املواربة واملحاباة.
َاجلِ ُدوا ك َّ
ُم
{الزاِن َيُة َو َّ
إذ يقول تبارك وتعاىلَّ :
ُل َو ِاح ٍد ِم ْن ُه َما ِمَئ َة َجْل َد ٍة َولاَ َت ْأ ُخ ْذك ْ
الزاِني ف ْ
ُون ِبا ِ
ين ا ِ
ِب ِه َما َرْأ َف ٌة ِفي ِد ِ
هلل َوا ْل َي ْو ِم الآَْ ِخ ِر َو ْل َي ْش َه ْد َعذَاَب ُه َما َطاِئ َف ٌة ِم َن
هلل إِ ْن ُك ْنُت ْم ُت ْؤ ِمن َ
ني}(.((2
ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
( ((2القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،اآلية .179
( ((2لقرآن الكرمي ،سورة النور ،اآلية 2
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قضايا إسالمية وفكرية
أهداف العقوبات يف اإلسالم:

وبإمكاننا توضيح هذه احلقيقة ،من خالل بيان أهداف العقوبات يف اإلسالم ،اليت
تتمثل يف النقاط التالية:
 -1حفظ حقوق األفراد واملجتمع ..فالعقوبات ليست يف مقابل نقض حرية االختيار
والتعرف لدى اإلنسان ،وإمنا هي موضوعة من أجل حفظ اإلنسان واملجتمع من األخطار
اليت قد تعصف به.
 -2بسط وسيادة العدل وعدم تفويت احلقوق .وهذا بطبيعة احلال حيافظ على مصاحل
اجلميع فردًا وجمتمعًا وكذلك مصاحلهم النوعية.
وال حنسب أن هناك شريعة من الشرائع أو قانونًا من القوانني ،ال يعترف ويقرر
أمهية العقوبة يف درء األخطار والدفاع عن أمن األمة واملجتمع ومصاحلهما.
تشرع لالنتقام والتنكيل وامتهان كرامة اإلنسان ،وإمنا
فالعقوبات يف اإلسالم ،ال َّ
حلماية املجتمع من اآلفات واملخاطر اليت قد هتدد وجوده وأخالقه.
لذلك من الطبيعي القول :إن العدل هو حصن احلقوق ،وإن نظام العقوبات يف اإلسالم
ال خيرج عن مقتضيات العدل واحلرية ،بل هو خادم هلما .إذ ال ميكن أن يتم احلفاظ على
حقوق األفراد واجلماعات ومكتسباهتم احلضارية بدون العدالة .فهي حصن احلقوق ،وهي
بوابة األمن الشامل .وبدونه تشيع الفوضى ،وتزدهر الفنت واالضطرابات ،وتزداد أسباب
االحتقان واالنفجار يف املجتمع.
فالعدالة مبفرداهتا (القسط واإلحسان والرب) ،هي اليت توفر األمن واالستقرار يف
حياة األفراد واجلماعات .فال فالح إال بالعدل ،فهو سبيلنا الوحيد إلجناز االستقرار واألمن
والتقدم .وإن اخلروج من سجن التخلف والتأخر إىل رحاب التقدم واحلرية والتطور حباجة
إىل العدالة ،وإن احلرية اإلنسانية ال تنجز على الصعيد العملي ،إال على قاعدة توفري املصاحل
اليت يسعد هبا اإلنسان وحييا حياة كرمية ،ودفع األضرار اليت جتلب إليه الشقاء والبعد عن
اجلادة واحلياة الكرمية .لذلك فقد اعتىن الدين اإلسالمي َّأيما اعتناء هبذه املسألة .وأسس
الفقه اإلسالمي استنادًا على النصوص اإلسالمية العديد من القواعد الفقهية والقانونية،
اليت حتول دون الشقاء ،وجتلب لإلنسان الفرد واجلماعة كل أسباب املصلحة والسعادة .فقد
جاء يف املأثور أنه «ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم».
فاحلرية يف املنظور اإلنساين ،ال تتعدى هذا الفهم وهذه القواعد اليت أرساها النص
اإلسالمي .إذ يقف اإلسالم ضد كل األضرار (النفسية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية
والسلوكية) اليت تؤثر سلبًا يف حياة اإلنسان اخلاصة والعامة.
من هنا فإن العقوبات يف اإلسالم ،ال تقف ضد حرية اإلنسان بكل أبعادها وآفاقها،
وال حتول دون حركة اإلنسان يف احلياة.
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العقوبات في اإلسالم ..وحرية اإلنسان

بل هو نظام حلماية اإلنسان يف هذه احلياة من املخاطر .ومن اخلطأ أو الظلم التعامل
مع نظام العقوبات يف اإلسالم ،مبعزل عن املنظومة القيمية اإلسالمية .إذ إن عملية العزل
حوله وكأنه سيف مسلط بشكل دائم على اإلنسان وحقوقه
شوه هذا النظام ،وُت ِّ
هذهُ ،ت ِّ
األساس .لذلك فإننا ندعو إىل النظر إىل نظام العقوبات يف السياق اإلسالمي العام املحكوم
بقيم العدالة واحلرية.
فكل العقوبات يتم تنفيذها حتت سقف العدالة واحلرية .وكل ممارسة دون ذلك ،ال
تنسجم ورؤية اإلسالم لنظام العقوبات.
فالعدالة واحلرية وكل مقتضياهتما ومتطلباهتما ،هي البيئة اليت تتحكم يف مسار
العقوبات يف الرؤية اإلسالمية.
وعلى هدى هذا القول :فإن األصل يف اإلسالم هو العدالة واحلرية .وإن نظام
العقوبات ،جاء من أجل محاية هذه القيم على الصعيد اإلنساين.
لذلك كلما اقترب اإلنسان الفرد واجلماعة ،من مقتضيات العدالة واحلرية ،تالشت
احلاجة الفعلية إىل نظام العقوبات.
مبعىن ضمور املوضوعات والتجاوزات اليت تقتضي عقوبة أو جزا ًء .وعليه فإن مجيع
اجلهود ،ينبغي أن تتجه إىل تكريس مقتضيات هذه القيم (العدالة واحلرية) يف الفضاء
االجتماعي ،وذلك من أجل سعادة اإلنسان واستقراره النفسي واالجتماعي.
ومجاع القول :إن حرية اإلنسان هي األصل والقاعدة ،وإن نظام العقوبات ،ال يناقض
هذا األصل ،بل جاء من أجل محايته وتنميته ودميومته T
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نظرات يف الثقافة واملثقف
إبراهيم حممد جواد*

مفهوم الثقافة بني اللغة واالصطالح

الثقافة واملثقف كلمتان غائمتا املفهوم ،غامضتا الداللة ،واسعتا النطاق ،يصعب أن
حيويهما تعريف أو حي ّدمها مصطلح ،وذلك لتعذر الوقوف على معنامها الدقيق.
ولقد أثارتا كثريًا من التساؤالت ،وتعددت اإلجابات حول مفهوميهما« ،حىت أنه ميكن
(((
مر
إحصاء مئات التعريفات ملصطلح الثقافة»  ،وما من شك أن التعريفات ستستمر على ِّ
الزمان وتنوع املكان(((.
سألت صاحيب وأنا أحدثه عن الثقافة :أهي املعرفة؟ قال :ال ،أردفت :أهي العلم؟
قال :ال ،قلت :أهي احلضارة أم املدنية أم العقيدة أم التاريخ أم األفكار والفنون واآلداب...
أم ..أم؟ وكان جوابه دائمًا بالنفي ،قلت :ما هي الثقافة إذًا؟ قال :مجيع هذه املفردات
بعض مكوناهتا.
* إجازة يف الشريعة اإلسالمية من جامعة دمشق -سوريا.
((( معامل على طريق حتديث الفكر العريب للدكتور معن زيادة ،منشورات عامل املعرفة  -الكويت عام
1987م ص.29
((( انظر «اجلغرافيا الثقافية  -أمهية اجلغرافيا يف تفسري الظواهر اإلنسانية» ص 14تأليف «مايك كرانك»،
ترمجة د .سعيد مشتاق ،منشورات عامل املعرفة  -الكويت عام 2005م ،حيث أحصى فيه أكثر من
 /150/تعريفًا إىل ما قبل نصف قرن من اآلن.
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إن كلمة «الثقافة» مل ترد إطالقًا يف القرآن الكرمي ،وال يف السنّة النبوية املط ّهرة،
كما مل ترد أيضًا يف نصوص العرب وأشعارهم ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم ،وقد وصفها
املعجم الوسيط بأهنا كلمة ُمح َدثة يف اللغة العربية ،مما يدل داللة قاطعة على أهنا مل يكن
هلا عند العرب واملسلمني ذلك الوزن الذي ُيعطى هلا اليوم ،ومن هنا فإن العرب واملسلمني
حىت إىل ما قبل قرن من الزمان مل يكونوا يولوهنا أي حظ من االهتمام ،بينما هي اليوم
كل شيء يف حياة البشرية ،بل هي مرآهتا.
إن جذر كلمة «ثقافة» هو «ثقف» ،وهلذا اجلذر معنيان رئيسيان متباينان يف اللغة العربية:
األولَ -ث َق َف :قال الفريوز أباديَ :ث َق َفه :أي صادفه أو أخذه أو ظفر به أو أدركه،
َش ِّر ْد ِب ِه ْم
وأُ ْث ِق ْفُته :قُِّي َض يل ،وهبذا املعىن جاء قوله تعاىلَ { :فإ َِّما َت ْث َق َف َّن ُه ْم ِفي ال َْح ْر ِب ف َ
ون}(((.
َم ْن َخْل َف ُه ْم َل َعلَّ ُه ْم َيذ ََّّك ُر َ
ِ (((
ُف يثقُفَ ،ثقْقًا وَث َقفًا وثقافةً :صار حاذقًا خفيفًا فطنًا ،
الثاينَ -ث ِق َف يث َق ُف ،وَثق َ
ومنهَ :ث ِق َف الكالم :حذقه وفهمه بسرعةَّ ،ثقف الرمح :ق ّومه وس ّواهَّ ،ثقف الولد :هذّبه
وعلّمه ،ثاقفه مثاقفةً :غالبه فغلبه يف احلذق(((.
ويبني ابن منظور يف لسان العرب أن معىن َث َق َف :ج ّدد وس ّوى ،ويربط بني التثقيف
واحلذق وسرعة التعليم.
ويع ّرف املعجم الوسيط الثقافة بأهنا« :العلوم واملعارف والفنون اليت يطلب فيها
احلذق».
هذا يف اللغة العربية ،أما يف اللغة اإلنكليزية فكلمة « »Cultureاليت تترجم إىل العربية
على أهنا الثقافة والتهذيب واحلراثة ،وقد يعطوهنا أحيانًا معىن احلضارة ،هذه الكلمة جذرها
« ،»Cultومعناها عبادة ودين ،ومن مشتقاهتا « ،»Cultivationومعناها :حراثة ،تعهد،
هتذيب ،رعاية ،و « »Culturalومعناها ثقايف ،مستولد(((.
ونالحظ أن معناها يف اإلنكليزية ال خيرج عن معناها يف العربية ،غري أنه يضيف
مصداقًا آخر من مصاديقها ،وهو حراثة األرض ،ورعاية الزرع ،واالستنبات والتوليد ،لكنه
بشكل ما يربط مفهوم الثقافة بالعبادة والدين فهما من جذر واحد ،فالدين كان املنبع األول
إن مل نقل الوحيد للثقافة قدميًا ،وأظن أنه حىت اآلن ال يزال املنبع األساسي واملرتكز
األهم للثقافة ،فكانت الثقافة تعين الدين أو احلكمة أو الفلسفة ،وكان املثقف هو النيب أو
احلكيم أو الفيلسوف.
((( سورة األنفال /اآلية .57
((( الفريوز أبادي ،القاموس املحيط ،مادة ثقف .121/3
((( القاموس املحيط  -املعجم الوسيط  -املنجد.
((( منري بعلبكي ،املورد القريب.
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تعريف الثقافة

على ضوء ما تقدم ،يتبني لنا أن مصطلح «الثقافة» هو مصطلح غريب ،ولذلك فإنه
نتفحص تعاريف الغربيني للثقافة.
ال بد لنا أن ّ
تعريف تايلور« :الثقافة هي ذلك املركب الكلي الذي يشمل املعرفة واملعتقد والفن
واألدب واألخالق والقانون والعرف والقدرات والعادات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان
بوصفه عضوًا يف املجتمع»(((.
يعلق الدكتور معن زيادة على هذا التعريف بقوله« :على ضوء الدراسات املستجدة،
أصبح مبقدورنا أن نأخذ على تعريف تايلور عموميته وطابعه الوصفي ،وإمهاله حركية
وديناميكية الظاهرة الثقافية ،إضافة إىل إمهاله العالقة بني الثقافة واملجتمع البشري احلامل
لتلك الثقافة من جهة ،والبيئة أو املحيط اخلاص بتلك الثقافة من جهة أخرى»(((.
تعريف كوينسي رايت« :الثقافة هي النمو التراكمي للتقنيات والعادات واملعتقدات
لشعب من الشعوب ،يعيش يف حالة االتصال املستمر بني أفراده ،وينتقل هذا النمو التراكمي
إىل اجليل الناشئ ،عن طريق اآلباء ،وعرب العمليات التربوية»(((.
ويعلق الدكتور زيادة على هذا التعريف أيضًا بقوله« :إن تعريف رايت مل يتمكن كلي ًة
من التخلص من الطابع الوصفي الذي أخذ على تعريف تايلور ،كما أنه ال يتضمن الدور
الذي ميكن أن تلعبه الثقافة يف توجيه سلوك الفرد ،وبالتايل ال يتضمن دور الثقافة يف صنع
حاضر اإلنسان ومستقبله»(.((1
تعريف مالينوفسكي« :الثقافة هي جهاز فعال ينتقل باإلنسان إىل وضع أفضل ،وضع
يواكب املشاكل والطروح اخلاصة اليت تواجه اإلنسان يف هذا املجتمع أو ذاك ،يف بيئته ويف
سياق تلبيته حلاجاته األساسية»(.((1
تعريف غوستاف فون غرونيوم يف كتابه (هوية اإلسالم الثقافية)« :الثقافة نظام
مغلق من األسئلة واألجوبة املتعلقة بالكون وبالسلوك اإلنساين»(.((1
وهناك من هذا القبيل تعريفات أخرى ،مثل« :إن الثقافة هي اجلهد املبذول لتقدمي جمموعة
((( معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص  - 30ينقله عن كتاب إدوارد ب تايلور «الثقافة البدائية»،
الصادر عام 1871م  ،واجلدير ذكره أن تايلور ال يفرق بني احلضارة والثقافة ،فهذا التعريف لديه
ينطبق على كليهما على السواء.
((( املصدر السابق.
((( معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص  ،31وانظر جان فرميون «تالقي الثقافات والعالقات
الدولية» يف جملة «العالقات الدولية العدد .»24
( ((1معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص .31
( ((1معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص  ،31وانظر جان فرميون أيضًا.
( ((1معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص .31
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متماسكة من اإلجابات ،عن املآزق املحّيرة اليت تواجه املجتمعات البشرية يف جمرى حياهتا ،أي
هي املواجهة املتكررة مع تلك القضايا اجلذرية واألساسية اليت تتم اإلجابة عنها عرب جمموعة
كليا متكامل املعىن متماسك الوجود قاب ًال للحياة»(.((1
من الرموز ،فتشكل بذلك مركبًا ًّ
هذه التعريفات كلها تربز بشكل واضح أمهية العقيدة ودور الدين يف صنع الثقافة
وتوجيه سلوك اإلنسان لدى الغربيني ،فماذا لدى العرب حول الثقافة؟.
يقول الدكتور عبد الكرمي عثمان« :إن الثقافة يف اللغة العربية تعين احلذق والفهم،
والتثقيف مبعىن التشذيب والتهذيب واحلذق والتقومي والفطانة ،وقد ع ّرفت املعاجم احلديثة
للغة العربية هذه الكلمة بأهنا :العلوم واملعارف والفنون اليت يطلب فيها احلذق»(.((1
وسواء كانت الثقافة هي العلوم واملعارف والفنون اليت يطلب فيها احلذق ،أو كانت هي احلذق
وفهم العلوم واملعارف والفنون ...إخل ،هل يعترب هذا تعريفًا كافيًا يف عصرنا للثقافة؟!.
مالك بن نيب يع ّرف الثقافة يف كتابه «مشكلة الثقافة» فيقول إهنا« :جمموعة الصفات
شعوريا العالقة اليت
اخللقية والقيم االجتماعية اليت تؤثر يف الفرد منذ والدته ،وتصبح ال
ًّ
تربط سلوكه بأسلوب احلياة يف الوسط الذي ولد فيه»(.((1
فما هي الثقافة إذًا بني كل هذه التعريفات الغربية منها والعربية؟.
 هل الثقافة هي« :العلوم واملعارف والفنون ...اليت يطلب فيها احلذق»؟. أم هي« :احلذق وفهم العلوم واملعارف والفنون»...؟. أم هي« :املركب الكلي الذي يشمل املعرفة واملعتقد والفن واألخالق والقانون والعرفوالقدرات والعادات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان بوصفه عضوًا يف املجتمع»؟.
 أم هي« :النمو التراكمي للتقنيات والعادات واملعتقدات لشعب من الشعوب يعيشيف حالة االتصال املستمر بني أفراده ،وينتقل هذا النمو التراكمي إىل اجليل الناشئ
عن طريق اآلباء وعرب العمليات التربوية»؟.
 أم هي« :جهاز فعال ينتقل باإلنسان إىل وضع أفضل»؟. أم هي« :اجلهد املبذول لتقدمي جمموعة متماسكة من اإلجابات على املآزق املحّيرةاليت تواجه املجتمعات البشرية»؟.
 أم هي« :نظام مغلق من األسئلة واألجوبة املتعلقة بالكون والسلوك اإلنساين»؟. أم هي« :املنجزات الفكرية املعنوية اليت يبتكرها اإلنسان يف تنظيم حياته معاآلخرين»؟.
( ((1املصدر السابق.
( ((1الدكتور عبد الكرمي عثمان ،الثقافة اإلسالمية ص .9
( ((1فوزي اجلودة ،الثقافة والغزو الثقايف ،دراسة منشورة يف دورية «املناضل» السورية ،العدد 280
ص.44
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بسطنا املوضوع قلي ًال ،وجتنّبنا حماولة الوقوع يف مطب تعريف الثقافة
إذا حنن ّ
تعريفًا جامعًا مانعًا كما يقول أهل االصطالح ،واكتفينا من كل ذلك باحلديث عن الثقافة
كمفهوم حديث أو كمصطلح حديث ،فلرمبا أمكننا القول عن الثقافة :إهنا املخزون احلي يف
حمصلة العلوم واملعارف واألفكار ،واملعتقدات
الذاكرة ،كمركب كلي ومنو تراكمي ،مك ّون من ّ
والفنون واآلداب ،واألخالق والقوانني واألعراف والتقاليد ،واملدركات الذهنية واحلسية،
واملوروثات التارخيية واللغوية والبيئية ،اليت تصوغ فكر اإلنسان ،ومتنحه الصفات اخللقية
والقيم االجتماعية اليت تصوغ سلوكه العملي يف احلياة.
هذا املخزون احلي ،قد يتمثل لدى الشعوب على شكل عقيدة ف ّعالة حم ّركة ملا يصدر
عن أفراد الشعب من قول أو عمل ،وما ينجزه على الصعيدين الفكري والعملي ،الفردي
واالجتماعي على السواء ،من مهام ووظائف.
ترى هل جتاوزنا هبذا املفهوم الواسع الذي قدمناه للثقافة كل التعريفات اليت تتراوح
كما يقول الدكتور معن زيادة «بني القول :إن الثقافة هي جمرد اكتساب درجة من العلم
واملعرفة ،أي أهنا تعين اإلبداع واالبتكار الفين واجلمايل ،وبني القول :إهنا السلوك أو منط
التعبري اخلاص مبجتمع من املجتمعات ،أو إهنا تقتصر على الضروب الرفيعة من التفكري
النظري والتجريد ،مرورًا بالعشرات من وجهات النظر واآلراء ،اليت تفهم الثقافة من زوايا
خاصة ،ووفق أغراض حم ّددة؟»(.((1
وينبغي أ ّال يغيب عن البال أن مفهوم الثقافة خيتلف باختالف الزمان واملكان ،ولعله ال
يطول بنا الزمان ،لنرى الثقافة قد خرجت من أسر القومية واإلقليمية والعرقية والطائفية،
لتدخل أفق العاملية ،وتنشر ظالهلا الصحية على البشرية يف مجيع أحناء املعمورة.

كيف تتكون الثقافة؟
أ -الثقافة الفردية:

خيلق الطفل مز ّودًا منذ الوالدة -بل منذ يتشكل يف الرحم -حبوافز ودوافع وقدرات
وإمكانات ،يتمّيز ببعضها عن مجيع املخلوقات األخرى غري البشرية ،تدفعه ألمناط من
السلوك الفطري الغريزي ،وتتيح له ابتدا ًء تل ّمس حاجاته اجلسدية والنفسية ،يف ظل الشعور
التام باألمن يف حضن األم ،اليت حتوطه باملحبة وتغمره باحلنان وتشمله بالرعاية ،فال
يلبث أن حياول تركيب ومطابقة ما يرى وما يسمع ،وأن حياول التعبري عن ذلك باملحاكاة
والتقليد.
إن املدركات الذهنية واحلسية النابعة يف السنوات اخلمس األوىل من احلوافز والدوافع
( ((1معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص .29
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والقدرات املخلوقة مع الطفل ،قد يصح لنا أن نسميها «ثقافة فطرية».
وللطفل ثقافة أخرى مكتسبة ،وهي ما يتراكم فوق الثقافة الفطرية وحوهلا بعد
السنوات اخلمس األوىل ،وتتكون لدى الفرد هذه الثقافة املكتسبة عن طريقني:
 التعلّم الذايت ،حيث يتم اكتساب القدرات واملهارات بالتقليد واملحاكاة واللعب،ومبعايشة احلوادث ،واالستقراءات املتالحقة عن قصد وعن غري قصد.
 التعليم من الغري ،وفق -أو على غريّ -خطة مرسومة ومنهج مدروس.
وبني هاتني الثقافتني -الفطرية واملكتسبة -جس ٌر واص ٌل أو حاج ٌز غري واضح متامًا،
فاجلزء البسيط من املدركات واملكتسبات يف مرحلة ما قبل سن التمييز أقرب إىل الثقافة
الفطرية ،أو لنقل هو انبثاق عنها وختام هلا ،واجلزء املركّب واملع ّقد من هذه املدركات
واملكتسبات يف نفس هذه الفترة ،أقرب إىل الثقافة املكتسبة ،أو لنقل هو ابتداء فيضها ،وهو
منبعها وأساسها.
ونظرًا لدور الغري يف هذه الفترة من حياة اإلنسان ،واألثر املهم الذي خيلّفه ،قال رسول
ينصرانه»(.((1
اهلل « :Cكل مولود يولد على الفطرة ،وأبواه ّ
ميجسانه أو يه ّودانه أو ّ
ب -الثقافة االجتماعية:

ميكن التفريق يف هذا املجال بني ثقافتني:
 الثقافة البدائية التلقائية اليت «توجد حيث يوجد املجتمع ،وهي تسود كافةاملجتمعات اإلنسانية ،وال خيلو منها جمتمع ،وتتجلى يف عموم احلالة السائدة يف
املجتمع»(.((1
املوجهة اليت «مت التخطيط هلا على أسس متينة وقواعد ثابتة»(.((1
 والثقافة ّوهذه األخرية هي الثقافة احلقيقية املنتجة واملحركة للمجتمع ،وهي املعول عليها
يف تقدم املجتمعات وتطورها ،وهبا يتميز جمتمع عن آخر ،وذلك بقدر ما تكون اخلطة
املرسومة سليمة ومتكاملة ،ويف هذا املجال تدخل املعتقدات والعادات والعلوم واملعارف،
وسوى ذلك من مكونات الثقافة.

العالقة بني الثقافة واحلضارة واملدنية

صحيح أن الثقافة ليست هي احلضارة ،ولكنها العنصر اهلام يف عملية البناء احلضاري،
فبمقدار مشولية الثقافة وتوازهنا واستقرارها وصحة متبنياهتا يرتفع عمود احلضارة
( ((1رواه أبو يعلى والطرباين والبيهقي.
( ((1رسالة املثقف يف عصر النهضة ،جملة «البصائر» العدد  19ص .54
( ((1املصدر السابق.
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وتترسخ أركاهنا يف املجتمع ،وليس لقوة مهما بلغت أن هتزم أو هتدم حضارة قائمة على
ثقافة صحيحة سليمة جامعة.
وكما أن الثقافة هي الركن األساسي لبناء احلضارة ،فإن البنيان احلضاري بعد أن
يرتفع ويستوي على قواعده املتينةُ ،يلقي بظالله على الثقافة ،حبيث ميكن اعتبار احلضارة
القائمة رافدًا جديدًا من روافد الثقافة املستقبلية ،وهكذا تقوم عالقة منو متبادل مضطرد
بني الثقافة واحلضارة.
وما يقال عن احلضارة والعالقة املتبادلة بينها وبني الثقافة ،يقال كذلك عن املدنية اليت
هي وليدة احلضارة ومظهرها الواقعي العملي.
من املهم أن نشري هنا ،إىل أن هناك من يساوي بني الثقافة واحلضارة وجيعلهما
مفهومًا واحدًا ،ومن أشهر هؤالء تايلور ،وهنالك من يفرق بينهما ،إما على أساس أن
الثقافة تشري إىل ما هو عقلي ،يف حني تشري احلضارة إىل ما هو مادي ،أو على أساس أن
الثقافة تعين املظاهر املادية للحضارة كالتقنية والصناعة ،وأن احلضارة تعين املظاهر األدبية
والفلسفية والعقلية ،وكل ذلك االختالف عائد إىل التعاريف اليت ع ّرفوا هبا الثقافة ،واليت
نقلنا معظمها فيما مضى من هذه الدراسة.
وعلى سبيل املثال ،فإن املفكرين األوروبيني يف عصر النهضة ،وال سيما األملان منهم،
يقصرون احلضارة على اإلجنازات التقنية واملعرفة العلمية املوضوعية ،اليت ميكن أن تقاس
كميا ،يف حني يرون أن الثقافة تشري إىل املعرفة الذاتية غري الوصفية ذات األحكام
قياسًا ًّ
(((2
التقوميية ،كالديانات واالعتقادات واألخالق والفلسفة واآلداب والفنون .
ومن جهتنا حنن ،فإننا نستطيع أن نرتاح إىل حقيقة أن الثقافة واحلضارة متداخالن
إىل ما دون االمتزاج والتساوي ،ومتمايزان إىل ما دون االفتراق والتباعد.

غزو ثقايف أم تفاعل ثقافات؟

احلقيقة أنه ال ميكن وضع سقف للتقدم الثقايف يف عامل سريع التطور والتقدم ،دائم
التغيري والتبدل ،بل والتحول ،ألن وضع سقف لثقافة أمة ،يعين وقف منو األمة واإلخالل
بشروط بقائها واستمرارها ،وبالتايل احلكم عليها ببداية شوط السقوط واملوت.
ولكي تبقى الثقافة يف حالة منو ،فإنه ال بد من انفتاح الثقافات املتنوعة املتباينة على
بعضها ،االنفتاح الذي يسمح هلا بالفعل واالنفعال ،من أجل اإلطالل على آفاق جديدة من
ٌ
مشروط باالنفتاح احلر ،الذي يتيح التفاعل الطبيعي
عوامل الثقافة ومكوناهتا ،لكن ذلك
دون ٍ
ضغط أو قه ٍر أو إجلاء ،لينضج يف بوتقة التفاعل فعل الثقافة األصح واألكمل واألمشل،
يف الثقافات األقل صح ًة وكما ًال ومشو ًال ،أو لنقل :لتجتذب كل ثقاف ٍة ما حتتاجه لكماهلا
( ((2معامل على طريق حتديث الفكر العريب ص .45-44
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ومشوهلا ،من الثقافات املنفتحة عليها بشكل حر ،ومبا يشبه انتقال السوائل يف األواين
املستطرقة ،وال أقول يشبه التفاعل بني السخونة والربودة ،حبيث يربد الساخن ويسخن
البارد ،حىت تتساوى درجة احلرارة يف السائلني املتجاورين.
إن هذا التفاعل احلر الذي ينطوي على الفعل واالنفعال ،قد يؤدي للوصول إىل ثقافة
يتوحد عليها البشر يف يوم من األيام مهما طال
عاملي ٍة باتت مالحمها اليوم شبه واضحةّ ،
انتظاره.
مسي بالغزو الثقايف ،الذي يقابله يف اجلانب
ومن هنا دعونا نطل مبوضوعية على ما ّ
املغزو ما يوصف باالهنزام الثقايف ،ونقرر
مبدئيا أن كل الثقافات اإلقليمية والقومية
ًّ
والعرقية ،قابلة بكل املقاييس ألن متارس الغزو الثقايف ،كما هي قابلة أيضًا ألن تقع فريسة
له بسبب االهنزام الثقايف.
إن أسباب االهنزام الثقايف يف مثل هذه األحوال ال خترج عن سببني اثنني:
 إما داخلي ذايت ،ناجم عن التراخي والكسل ،أو عن التحجر واجلمود واالنغالقعلى الذات ،لفترة من الزمن تطول أو تقصر.
 أو خارجي ناجم عن امتداد الثقافات املتقدمة واملتطورة عند الشعوب واألمماملحيطة واملجاورة ،واليت تطرق األبواب باستمرار هبدف أو بآخر.
أما عندما تكون الثقافة إنسانية عاملية ،فال ينطبق على حتوالهتا عنوان االهنزام
الثقايف ،كما ال ميكن أن يوصم أثرها يف الثقافات القومية والعرقية واإلقليمية وما شاكلها
بالغزو الثقايف ،إمنا هو التفاعل الثقايف فع ًال وانفعا ًال.
ال ينكر هنا أن القوى االستكبارية الغامشة ،سواء منها العسكرية أو االقتصادية
أو اإلعالمية ،قد تستطيع أن تساند ثقافة ما فتصمد لفترة أطول ،أو قد تفرضها على
الشعوب فرضًا حلني من الزمن ،لكن ذلك ال ميكن أن يدوم طوي ًال ،فكم من أم ٍة مهزوم ٍة
ثقافيا ،ومازالت ماثل ًة لألذهان حالة التتار واملغول
ًّ
عسكريا ،استطاعت أن هتزم مستعمريها ًّ
ثقافيا ،ومل
الذين اكتسحوا العامل اإلسالمي
ًّ
عسكريا ،ليجدوا أن اإلسالم قد استحوذ عليهم ًّ
يترك أمامهم أي جمال سوى اعتناق عقيدته ،وتبين ثقافته ،ومتثّل قيمه اإلنسانية العليا،
فاستسلموا لذلك دون أية مقاومة تذكر.
إن الشعوب اليت خيفت يف أعماقها ووجداهنا صوت ثقافتها ،وتنبهر أبصارها بوهج
بريق ثقافة الغري ،البد أن تنهزم أمام هذا الغري وأمام ثقافته ،واهنزام الشعوب ليس
بالضرورة اهنزامًا للثقافة اليت كانت حتملها.
فالثقافة القائمة على أسس صحيحة سليمة وأركان قوية متينة ،ال تنهزم ال يف السلم
وال يف احلرب ،وإن هي كمنت إىل حني حتت ضغوط عوامل خارجية طارئة ومؤقتة.
أما الثقافات األخرى اليت ال متلك مثل هذه الشروط واملقومات ،فإهنا سرعان ما

aaa
aaa
169

قضايا إسالمية وفكرية

تزول وتنهزم مهما ملع بريقها يف حني من األحيان ،ومهما ر ّوجت هلا األنظمة القوية
وسياسيا ،فاحلق ال بد أن يسود ،والباطل ال بد أن ميحى من
واقتصاديا
عسكريا
املسيطرة
ًّ
ًّ
ًّ
ُث ِفي
َّاس َف َي ْمك ُ
الوجود ،مصداقًا لقوله تعاىلَ { :فَأ َّما َّ
الزَب ُد َف َيذ َ
ْه ُب ُجفا ًء َوأَ َّما ما َي ْن َف ُع الن َ
ا َأل ْر ِض}(.((2

دور املثقف

بعد أن أوضحنا مفهوم الثقافة مبا ال يدع أي جمال للّبس والغموض ،بات واضحًا
كذلك معىن املثقف ،ألن املثقف هو مظهر الثقافة ومصداقها واملعرب عنها وحاملها وموصلها
لسواه ،وهو الذي ينقلها من السكون إىل احلركة ،ومن اخلمول إىل النشاط ،وله األثر البني
فيها وعليها ،ولكنه ليس املوجد هلا واملحدد ألسسها وأركاهنا.
وإذا كان األمر كذلك ،وكانت الثقافة الصحيحة السليمة حتتفظ يف داخلها بشروط
بقائها واستمرارها ،فماذا يبقى للمثقف من دور؟.
وجواب هذا السؤال ،أن املثقف هو يف احلقيقة والواقع أحد بل أهم شروط ظهور
الثقافة وانتشارها ،فال ظهور وال انتشار للثقافة دون مثقف ،ألن القيم واملفاهيم واملعلومات
والعقائد والفلسفات واملثل واألخالق ،وكل مكونات الثقافة ومقوماهتا ،تبقى صورًا جتريدي ًة
ذهني ًة ما مل تظهر على أرض الواقع ،وتتجسد يف مصاديق مادي ٍة عملية.
إن الصراع والتصادم أو احلوار والتعارف والتفاعل بني احلق والباطل ،ال يكون إ ّال
إذا كان لكل منهما مصاديق ظاهرة واضحة معربة بصدق عما جتسده ،ولذلك فإنه ال بد
لكل منهما أن جيد من حيمله ويبشر به ،وجيعل من نفسه املصداق العملي له على أرض
الواقع.
فدور املثقف إذًا:
 أن يتمثل ثقافته جيدًا فكرًا وسلوكًا.جادا للتبشري بثقافته.
 أن يعمل ًّ أن يدفع عنها عوامل االهنزام الداخلي ،وعوادي الغزو اخلارجي.وإمنا يدفع املثقف عن ثقافته عوامل االهنزام الداخلي ،مبا سبق أن أملحنا إليه من
التفاعل احلر مع الثقافات األخرى ،وعدم اخللط بني الثابت من احلقائق واملتغري من التراث
والعادات والتقاليد ،والتمييز الواضح بني ما هو من األسس واألركان ،وما هو من املتممات
واملكمالت« ،أي ما هو من هيكل البناء ،وما هو من اإلضافات والديكورات» ،واحلرص على
إجيابيا ،والتحرك داخل العصر وعينُه
عدم ختلف الثقافة عن العصر ،وعن الفعل فيه فع ًال ًّ
على املستقبل اآليت ،مبا حيمل من آمال وتطلعات ،ومبا حيقق من أغراض وأهداف.
( ((2سورة الرعد  /اآلية .17
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ويدفع املثقف عن ثقافته الغزو اخلارجي بالتخطيط الدقيق ،والتكافل والتضامن
والتعاون مع أبناء ثقافتهًّ ،أيا كان عرقهم ولوهنم ولغتهم .ونفهم من هذا كله أن« :أمهية
املثقف إمنا تنبع من أمهية الثقافة نفسها ،وحاجة املجتمع إليها»(.((2
مييز األستاذ الشيخ زكي امليالد:
ساكن ومث ّق ٍف متح ّر ٍك ،األول ال دور له يف جمتمعه ،وأما الثاين فينهض
 بني مث ّق ٍف ٍبدور يف املجتمع.
منفتح ينتج ثقافة التجديد ،األول
 وبني مث ّق ٍف ٍمنغلق ينتج ثقافة اجلمود ،ومث ّق ٍف ٍ
يعيش خارج الزمن ،فمسريته إىل التوقّف ،والثاين يواكب املجتمع ويعيش فيه،
فمسريته إىل النمو والتج ّدد.
 وبني مث ّقف النخبة الذي يعيش بعيدًا عن الناس ،ويتح ّدث خبطاب القلّة أو النخبة فقط،ومث ّقف اجلمهور الذي يعايش الناس ويتح ّدث خبطاهبم -خطاب اجلمهور والكثرة.-
مستبد يتحول قلمه إىل رفض اآلخر وميارس القمع واإلرهاب ،وال
 وبني مث ّق ٍفٍّ
يتح ّدث إال بلغة الرفض والنفي واإلقصاء ،ومث ّق ٍف شوروي «دميوقراطي» يتح ّدث
قلمه بلغة التعددية والتعايش والتسامح ،وميارس احلرية والعدالة.
 وميّيز أخريًا بني مث ّقف السلطة الذي يك ّرس االستبداد وميارس الظلم ويعشقاملال ،ومث ّقف األ ّمة الذي يعشق العلم وينشر العدل ويزرع احلرية(.((2
وحنن مع األستاذ الشيخ زكي امليالد ،نريد ظهور املث ّقف املتحرك مع آمال األ ّمة
وتطلعاهتا وقيمها ومفاهيمها ،املنفتح على كل الثقافات القدمية واملعاصرة ،املث ّقف الذي
يتبىن احلرية والعدل والشورى ،وخياطب مجاهري الناس وخنبتهم على السواء ًّ
كال مبا
يناسبه ،وال يقصر خطابه للنخبة فقط.
نريد املث ّقف الذي يستشعر املسؤولية اخلطرية واجلسيمة ،فيتمثّل دور النيب ال
دور الفيلسوف ،نريد املث ّقف الذي ينطلق من جوهر مفهوم الثقافة ،والذي يفترض فيه
التح ّرك لنشر رسالته الثقافية داخل املجتمع وعلى الصعيد اإلنساين العاملي ،وتوضيح
آفاقها ومنطلقاهتا وأهدافها ،وترسيخ مفاهيمها الرسالية باللغة اليت يفهمها الناس ،واليت
حت ّركهم ألهنا تتح ّدث عن قضاياهم ومشاكلهم اليت يعانون منها ،والظروف اليت يعيشون
حتت أسرها ،واآلمال اليت تراودهم واألهداف اليت تعيش يف قلوهبم وأفئدهتم ،لغة من قد
ّ
وطد العزم على كسر القيود وفك األغالل عن اإلنسان ،ورفع الظلم واحليف واالستبداد،
ونشر األمن واحلرية والعدالة يف املجتمع الذي يعيش فيه أ ّو ًال ،وبني الناس كلهم يف شىت
أرجاء األرض ثانيًا.
( ((2جملة «البصائر»  ،عدد  19ص .55
( ((2املثقف واملجتمع ص  9-8لعدد من الباحثني.
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رساليا وجم ّدداً
املث ّقف اإلسالميًّ :

إن الرسالة اإلسالمية -بطبيعتها وجوهرها -رسالة تغيريية جتديدية ،وذلك
حبكم واقعيتها وتوازهنا ومشوهلا وعامليتها ،وقد جاءت على فترة من الرسل لتضع
عن الناس اآلصار اليت خلّفتها فيهم القرون املنصرمة ،بسبب االحنراف عن الشرائع
ّ
ولتفك عنهم األغالل اليت قّيدهم هبا التقليد األعمى
والتنكّب عن خط األنبياء،
للتطبيقات البشرية خالل العصور الغابرة ،ولتكسر عنهم صخور اجلمود على التراث
مبا حيمل من تراكمات ،وما ينطوي عليه من قصور يف االجتهاد ،وعج ٍز يف التطبيق،
واتبا ٍع لألطماع واملصاحل العاجلة
ومي ٍل للهوىُّ ،
وتدخ ٍل من أصحاب السلطان والنفوذِّ ،
وامليول والنوازع النفسّية اآلنّية.
والرسالة اإلسالمية متج ّددٌة متط ّورٌة كذلك ،حبكم ما صيغت عليه لتكون صاحل ًة لكل
زمان ومكان ،ولتكون -حبق -الرسالة اخلامتة اليت يصلح هبا الناس إىل آخر الزمان.
ٍ
حقا وجم ّددًا فع ًال ،جيدر به أن يتوفّر على حتصيل
رساليا ًّ
ولكي يكون املث ّقف اإلسالمي ًّ
ع ّدة عوامل حيققها يف نفسه ،وحياول حتقيقها فيمن حوله من املث ّقفني اإلسالميني.
نذكر بعضًا من هذه العوامل والضوابط دون حصر ،ليبقى باب االجتهاد يف هذه
املسألة مفتوحًا على مصراعيه:
ا -فهم اللغة:

مل تعد مصيبتنا احلالية حمصورة يف عدم فهمنا للّغة العربية ،بل تع ّدت ذلك إىل ما
ونصر على أنه الفهم الصحيح الذي
هو أش ّد خطرًا ،وهو أننا بتنا نفهم لغتنا بشكل مغلوطُّ ،
ال تشوبه شائبة ،األمر الذي حيجب عنا مدى اخلطأ الذي نقع فيه ،ومينعنا من اإلحساس
باحلاجة الفعلية إىل التصحيح والتغيري.
فنحن بسبب هذا الفهم اخلاطئ للّغة نغدو بني تيارين:
ٍ
وممارسات خاطئة.
موهوم ،ويتج ّمد على مفاهيم مغلوطة
بدين
يتمسك ٍ
 تيار ٍّ
 وتيار ينفر من الدين ،ظنًّا أن هذه املفاهيم واملمارسات هي من هذا الدين ،ونابعةمن مشكاته.
ولكي خنرج من هذه احلالة املزرية ،البد من اإلحساس باخلطأ الفادح يف فهمنا للغتنا،
وال بد من املحاولة اجلا ّدة للعودة إىل الفهم السليم للمعاين األصيلة للغتنا العربية.
إن هذا هو أهم شرط من شروط التجديد والتغيري ،ألن الفهم السليم والصحيح للّغة
العربية هو السبيل األوحد لالستفادة احلقيقية من املصادر األساسية لثقافتنا اإلسالمية،
وخاص ًة القرآن الكرمي والسنّة النبوية.
ّ
ومن متطلّبات فهم اللغة عدم اجلمود على ظواهر األلفاظ ،وإمنا الغوص وراء دالالهتا
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ٍ
ٍ
ون ا ْلق ُْر َآن أَ ْم
إملاحات
اجلوهرية ،وما تتض ّمن من
وإمياءات ورمو ٍز وإشارات{ :أَفَال َيَت َدَّب ُر َ
وب أَقْفالُها}(.((2
َعلى ُقلُ ٍ
 -2التفريق بني الدين والتراث:

هناك حقيق ٌة ال تقبل اجلدل ،وال خيتلف فيها أصحاب البصائر والفطن ،وهي أن
الدين الذي أنزله اهلل تعاىل على األنبياء شيٌء ،وتطبيقات األ ّمة له خالل العصور شيٌء آخر،
وال جيوز اخللط بني الشيئني:
 الدين املزنل من اهلل سبحانه بصائ ُر معصومةٌ ،وهن ٌج سدي ٌد ال خلل فيه وال ّشك
دى ِلْل ُمَّت ِقنيَ}( ،((2وقال ع ّز
تاب ال َر ْي َب ِفي ِه ُه ً
وال ريب :قال تعاىل{ :أمل ( )1ذِل َك ا ْل ِك ُ
الصاِل ِ
حات أَ َّن
ين َي ْع َملُ َ
ني الَّ ِذ َ
وجل{ :إ َِّن هذَا ا ْلق ُْر َآن َي ْه ِدي ِللَِّتي ِه َي أَ ْق َو ُم َوُي َب ِّش ُر ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
ون َّ
َل ُه ْم أَ ْجرًا َكِبريًا}(.((2
أما التطبيقات البشرية فقد يكتنفها الكثري من اجلهل واخلطأ واهلوى والعجز والتقصري،
ِ
ِ
ِ
وتطبيقات
اجتهادات
حماوالت
إهنا يف أحسن األحوال -ومع حسن النوايا -ال تعدو أن تكون
ِ
األسالف يف عص ٍر من العصور ،لالهتداء ببصائر الدين والسري على هنجه يف أزماهنم،
ولذلك فإن اجلمود عليها مجو ٌد على نسب ٍة من اخلطأ واجلهل والعجز والتقصري مهما كانت
التحجر عليها ال يؤدي إ ّال إىل التخلّف ،فال بد إذن من التفريق الواضح بني
ضئيلة ،وإن ّ
الدين والتراث ،وأن نعلم أن الدين لالّتباع ،وأن التراث لالسترشاد.
حبال من
إن رفع القدسية عن التراث وعن األسالف الذين خلّفوه لنا ،ال يعين ٍ
األحوال إمهال هذا التراث أو ازدراء أولئك األسالف ،إمنا هندف فقط ألن ال جنعل هذا
سدا حاجزًا عن الوصول إىل الفهم
التراث حجابًا بيننا وبني الدين ،وأن ال ّ
نتخذ منه ًّ
ختص زماننا ،واقتناص فرصة اجتها ٍد
فهم جديدة ّ
احلقيقي للدين ،أو على األقل حماولة ٍ
تطبيق للدين من جي ٍل آخر ،له قضاياه
حي ملشاكل العصر الذي حنن فيه ،وجتربة
ٍ
ٍّ
ومشاكله وحاجاته.
 -3التفريق بني الثابت واملتغري يف الدين:

وليس هذا العنوان غريبًا عن أمساعنا ،وال مستهجنًا يف أفكارنا ،وال بعيدًا عن أفهامنا،
فلقد استق ّر لدى املسلمني من زمن بعيد أن اإلسالم صا ٌ
زمان ومكان ،وأمجع فقهاء
حل لكل ٍ
اإلسالم على تغّير األحكام بتغّير الزمان واملكان ،إ ّال أن املعاصرين منهم قد هتّيبوا ولوج
( ((2سورة حم ّمد /اآلية .24
( ((2سورة البقرة /اآلية .2 - 1
( ((2سورة اإلسراء /اآلية .9
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ميدان التطبيق العملي هلذا املفهوم ،الذي استق ّر يف األذهان بشكل عام ،وهلم احلق يف هذا
التهّيب بعد اإلغالق الطويل لباب االجتهاد ،لكن ال ينبغي أن يتح ّول هذا اإلغالق إىل مجو ٍد
وحتجر ،بالقدر الذي ال ينبغي أن يكون فتحه جما ًال ألن يهجم على االجتهاد كل من حت ّدثه
ّ
نفسه أنه قد ملَك شيئًا من األهلية ،أو حاز نصيبًا من املعرفة أو الثقافة.
إن العودة إىل أهل العلم -وخاص ًة الراسخني منهم فيه ،-واالعتماد على أهل
االختصاص -وخاص ًة أهل التقوى منهمٌ ،-
ضروري للنجاح يف مضمار التجديد
شرط
ٌّ
والتغيري املجدي يف حياة األ ّمة ،وال ميكن االستغناء عن هذا الشرط يف حال من األحوال.
وإن هتّيب أهل العلم واالختصاص من الولوج إىل عامل التجديد والتغيري ،ال ينبغي أن
يستف ّزنا لنستنفر َمن دوهنم للقيام هبذه املهمة ،ألن التغيري والتجديد اليأيت طفر ًة واحدةً،
ٍ
مقدمات ،فإن ما يأيت عن طريق االستعجال قد ترفضه األ ّمة
وال يهجم على املجتمع دون
ين َك َف ُروا ل َْوال
وال هتضمه ،وال تستطيع أن تتمثّله يف عقلها وقلبها وسلوكهاَ { :و َ
قال الَّ ِذ َ
ِ ً (((2
آن ُج ْمَل ًة ِ
واح َد ًة كَذِل َك ِلُنثَِّب َت ِب ِه فُؤا َد َك َو َرَّتْلناُه َت ْرتيال}  ،عدا عن أن
ن ُِّز َل َعَل ْي ِه ا ْلق ُْر ُ
االستعجال قد يأيت مبا يض ّر وال ينفع.
مجاعيا أو
ولع ّل من املفيد -إن مل يكن من الضروري -أن يكون فقه التغيري والتجديد
ًّ
مؤسسات ثقافي ٌة تقوم على الشورى واحترام الرأي اآلخر،
شبه مجاعي ،حبيث تنهض به
ٌ
وتع ّدد االختصاصات العلمية واملناهج الفكرية واملدارس الفقهية ،حبيث تنال ثقة األ ّمة
وتشعر جتاهها باالطمئنان ،وبذلك تتفاعل معها وتدعم مسريهتا وتتح ّرك حبركتها T

( ((2سورة الفرقان /اآلية .32
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إشكاليات مفهوم العداوة
يف النظام السياسي العربي
السيد جعفر العلوي

معرفة العدو قضية حمورية يف رسم عالقات اإلنسان مبحيطه وحتديد سلوكه..
وهكذا تكتسب أمهية معرفة ما يندرج حتته ،ومن ذلك ما قاله أمري املؤمنني :F
ُكَ :ص ِديق َ
ُك َثلاَ َثةٌَ .فَأ ْص ِدقَاؤ َ
ُك َثلاَ َث ٌة َوأَ ْع َداؤ َ
«أَ ْص ِدقَاؤ َ
يق َص ِدي ِق َكَ ،و َع ُد ُّو َع ُد ِّو َك.
ُكَ ،و َص ِد ُ
َوأَ ْع َداؤ َ
يق َع ُد ِّوك» .وأكدت اآليات القرآنية على معرفة
ُكَ :ع ُد ُّو َكَ ،و َع ُد ُّو َص ِدي ِق َكَ ،و َص ِد ُ
َات ِخذُوُه َع ُد ًّوا إِنَّما َي ْد ُعو ِح ْزَب ُه ِل َيكُونُوا
العدو ،ومنها قوله تعاىل{ :إ َِّن َّ
ُم َع ُد ٌّو ف َّ
الش ْي َ
طان َلك ْ
ِم ْن أَ ْص ِ
الس ِعريِ}(((.
حاب َّ
بيد أن العداوة ال تنحصر يف اجلهة اليت تتعدى على احلقوق (العدوان) ،حيث قد
يصطنع اإلنسان العدو من خالل اخللل يف العالقة اليت يبديها اإلنسان مما يصنع العداوة.
وهذا املعىن يتشظى يف أكثر من اجتاه؛ منه العجز عن متييز العدو من الصديق ،وحينها
ْص ْص
يقوم اإلنسان بسلوك عدواين جتاه غري األعداء ،ومنه قوله
َ
َي ال َتق ُ
تعاىل{:قال يا ُبن َّ
(((
طان ِللإْ ِ ن ِ
ياك َعلى إ ِْخ َوِت َك َف َي ِكي ُدوا ل َ
ُر ْؤ َ
ْسان َع ُد ٌّو ُمبِني}  ،وحينها تكون
َك َك ْيدًا إ َِّن َّ
الش ْي َ
حياديا ،وإمنا ينتج
خيارات سلوك العدو املصطنع مفتوحة ،ومنها أن يكون الطرف اآلخر ًّ
ُم
األذى عن طبيعة العالقة اليت يرمسها اإلنسان ،ومنه قوله تعاىلَ { :و ْاعَل ُموا أَنَّما أَ ْمواُلك ْ
((( سورة فاطر ،اآلية .7
((( سورة يوسف ،اآلية .5
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ُم ِف ْت َن ٌة َوأَ َّن اهللَ ِع ْن َدُه أَ ْج ٌر َع ِظي ٌم}((( .فاملال لن يؤذي اإلنسان وإمنا هو سلوك
َوأَ ْوال ُدك ْ
اإلنسان ما جيلب له األذى.
باألحرى؛ إن ما يصنع العداوة أو الصداقة يف قسم كبري منه هو طريقة تفكري اإلنسان
وما حيمله من معارف جتاه اآلخرين أو ما يرمسه لذاته من موقعية جتعل اآلخرين
مناوئني كأن يود استغالهلم.

استعداء الشعوب

هذا احلديث ليس دردشة ثقافية وإمنا هو لتصويب النظر على داء األنظمة السياسية
يف العامل الثالث ،ومنه بطبيعة احلال العامل العريب.
فضبابية حتديد العدو اخلارجي هي مشكلة السياسات اخلارجية ألنظمة العامل الثالث،
مما يصنع تباين املسارات بني
وأيضًا حتديد العدو اجلدي والداخلي هو األكثر تعقيدًا َّ
الشعوب واألنظمة.
إن إشكالية ما ُيعرف باإلرهاب ال تعدو أن تكون تضخيمًا وهتوي ًال ،بل وأحيانًا ختليقًا
وافترا ًء ناجتًا عن النظرة العدوانية للشعوب من قبل النخب السياسية ،أو يكون «اإلرهاب!»
نتيجة (رد فعل) املمارسة العدوانية الفرعونية.
قال تعاىلَ { :وإِذَا َت َوَلّى َس َعى ِفي ا َأل ْر ِض ِلُيف ِ
ّس َل َواهللُ َال
ْس َد ِفِي َها َوُي ْهلِ َك ال َْح ْر َث َوال َن ْ
ُي ِح ُّب ال َف َسا َد} ،فاحلكم الفاسد كما هو السبب يف تقويض املجتمعات وتدهور االقتصاد فهو
أيضًا سبب أساس للثورة االجتماعية.
ويبدو أن من مناشئ االستعداء هو «العلو» و«االستكبار» حبيث إن التربع على العرش
يتطلب ممارسة استضعاف شرحية واسعة من املجتمع لتكون عمالة منخفضة األجر ،كما
يتطلب متييز طبقة يعتمدها للحكم وتدافع عنه ألهنا تستفيد منه:
قال تعاىل{ :إِ َّن ِف ْر َع ْو َن َعلاَ ِفي الأَْ ْر ِض َو َج َع َل أَ ْهَل َها ِش َي ًعا َي ْسَت ْض ِع ُف َطاِئ َف ًة ِم ْن ُه ْم
ين}(((.
َان ِم َن ا ْل ُمف ِ
ُيذَِّب ُح أَ ْبنَا َء ُه ْم َوَي ْسَت ْحِيي ِن َسا َء ُه ْم إَِّن ُه ك َ
ْس ِد َ
ومن جهة أخرى تكون العنصرية باختالف مشارهبا العرقية والقبلية والدينية
واالقتصادية هي أحد أسباب استعداء عامة الشعب ،خصوصًا حني تتداخل مع «العلو»
فتشكل عصبة احلكم الفاسد.
واحلمية اجلاهلية (العصبة /العنصرية) تعرقل التقدم احلضاري الذي ينشده اإلنسان
يف ظل القيم املثلى ،خصوصًا العمل الصاحل الذي يستبدل بالعصبيات.
وإذا كنا اليوم نالحظ بوضوح العنصرية الصهيونية ،فهي إمنا بدأت باالفتراء على
((( سورة األنفال ،اآلية .28
((( سورة القصص ،اآلية .4
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َّصا َرى ن َْح ُن أَ ْبنَآُء ا ِ
اهلل ،قــال تعاىلَ { :وقَال ِ
هلل َوأَ ِحَّبآ ُؤُه ق ْ
ُل َفلِ َم ُي َع ِّذُبكُم
َت ا ْل َي ُهو ُد َوالن َ
السما َو ِات
ِب ُذنُوِبكُم َب ْل أَ ْنُتم َب َش ٌر ِم َّم ْن َخل ََق َي ْغ ِف ُر ِل َمن َي َشآُء َوُي َعذ ُ
ِّب َمن َي َشآُء َولهلِ ِ ُمْل ُك َّ
ري}(((.
َوا َأل ْر ِض َو َما َب ْي َن ُه َما َوإَِل ْي ِه ا ْل َم ِص ُ
وهذه العنصرية جتعل اآلخر منعدم احلقوق واالعتبار ،قال تعاىلَ { :و ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل ِك ِ
تاب
َم ْن إ ِْن َت ْأ َم ْن ُه ِب ِقنْطا ٍر ُيؤ َِّدِه إَِل ْي َك َو ِم ْن ُه ْم َم ْن إ ِْن َت ْأ َم ْن ُه ِب ِدينا ٍر ال ُيؤ َِّدِه إَِل ْي َك إِلاَّ ما ُد ْم َت َعَل ْي ِه
ني َسبِي ٌل}(((.
قاِئمًا ذِل َك ِبَأَّن ُه ْم قالُوا َل ْي َس َعَل ْينا ِفي الأُْ ِّمِّي َ
فالنفسية املتشكلة بالنظرة العنصرية تضيق باخلري لآلخر ألهنا ال تراه يستحق
احلياة إال أن تكون حياته يف إطار منفعة الشعب املختار أو القبيلة املختارة ..فهذه النظرة
متن على الشعوب ببعض الفتات مما
االستعالئية تفسر لنا سلوكات النخب السياسية حني ُّ
هو حق هلا أص ًال ،وهكذا يتخذون عباد اهلل خو ًال ومال اهلل دو ًال.
إن مشكلة الشرحية املساندة للنخب السياسية ،واليت تستجيب للسياسات الفاسدة
والظاملة ،أهنا تنتفع بالفساد مهما تذرعت مبربرات التعقل والواقعية أو الدين .قال تعاىل:
طاعوُه إَِّن ُه ْم كانُوا ق َْومًا ِ
فاس ِقنيَ}((( .فما كان لفرعون أن يستخف
َاسَت َخ َّف ق َْو َم ُه َفَأ ُ
{ف ْ
القوم ويبعدهم عن العقل والرشد إال أن استثار غرائزهم وشهواهتم (مصاحلهم) ،وما
كان الستثارة األهواء أن تؤثر فيهم فيطيعون فرعون إال بوصفهم فاسقني قد استمرؤوا
الفساد وظلم العباد.

لو متثل الفقر رجال لقتلته

إن النظم العربية يف غىن عن اختالق األعداء ومعاداة شعوهبا فلديها ما يكفيها من
تشدها يف درك التخلُّف.
التحديات الكبرية اليت ُّ
ويبدو أن الباحثني االستراتيجيني يشريون عادة للمخاطر (ندرة املياه ،األقليات العرقية
واملذهبية ،الصراع العريب االسرائيلي ،األرهاب ،)...ويشري بعضهم للفقر والفساد ضمن
املخاطر االستراتيجية ..ويبدو أهنما األهم التصاهلما باالقتصاد واملجتمع والسياسة ،وأيضًا
البنية الفاسدة املنتجة للفقر ال تستطيع التغلُّب على التحديات األخرى بصورة جدية.
وإذا كان مثة مرادف للتخلف مبعىن التالزم فهو الفساد .وهكذا فالتخلف عنوان
ألوجه الفساد املتعددة ..ومن بني األوجه السيئة للفساد اليت قد تكون من أشدها هدمًا ،أو
رمبا يكون آلية الفساد يف تقويض املجتمعات ..حتديدًا نقصد «الفقر» ..فالتالزم بني الفقر
عمم الفساد.
عمق وُي ِّ
جديل ،فهو إحدى نتائج الفساد ،كما أن استشراء الفقر ُي ِّ
((( سورة املائدة ،اآلية .18
((( سورة آل عمران ،اآلية .75
((( سورة الزخرف ،اآلية .54
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اخليرة
إن من توايل الفسا ِد الفق َر العام والغىن الفاحش اخلاص ..والفقر يقمع النوازع ِّ
يف اإلنسان لصاحل البحث عن البقاء ،بينما يقتل الغىن الفاحش النوازع األخالقية لتستبدل
بقيم الثروة.
وهاتان الصورتان (الغىن والفقر) جندمها بوفرة يف عاملنا العريب ،فالبيوت املتهالكة
والقصور الفارهة ،وطوابري اخلبز وحفالت البذخ .وهذا التقابل ليس يف دولتني أو شعبني
وإمنا يف البلد الواحد ،وأيضًا ليس مثة بلد عريب مبنأى عن ذلك حىت دول اخلليج
النفطية.
وُيصاب اإلنسان باالمشئزاز من هذه الصور املتقابلة واملتفاوتة بفحش ،والذي يتعجب
املرء منه ألفتها ،كأمنا الفقر قدر املجتمع والغىن قدر حفنة من املحظوظني ،وألاَّ عالقة بني
فحش ثراء هؤالء وفقر املجتمع.
وُيصاب اإلنسان بالغثيان من ختمة خطاب اإلشفاق على الفقراء من النخب السياسية،
واألكثر سوءًا أن ُيتجاهل سلوك النخب السياسية يف أسباب التخلف أو عدم االستقرار
االجتماعي..
إن تراجع القيم األخالقية وتآكل الروح االجتماعية وزعزعة الثقة بالنظام السياسي،
كل ذلك يصدر عن الفقر ،ويسهم الفساد يف إيصاد أبواب املعاجلات اهلادئة ،مما جيعل
مقاربة املجتمعات غري لينة ،فتتكاثر االعتصامات واملظاهرات اليت أصبحت مألوفة يف أقنية
األخبار ،والقادم أعظم.

الفقر يف العامل العربي

وحبسب كتاب الفقر والفساد يف العامل العريب (د .مسري التنري) :إن أكثر البلدان
العربية ذات الثقل السكاين تقع يف مرتبة متأخرة من حيث التنمية البشرية بني دول العامل
الـ ،177وفق تقرير التنمية البشرية لعام  - 2006اجلزائر  ،102مصر  ،111املغرب ،123
السودان  ،141اليمن  ،150وتشري دراسات معاصرة إىل اهنيار الطبقة الوسطى العربية
اليت شكَّلت شرحية أساسية يف املجتمعات العربية أواسط القرن املاضي ،ما أدى اىل تراكم
الفقراء يف أحزمة البؤس املحيطة باملدن العربية اليت باتت تشكل أكثر من  %56من العرب،
وإىل تفاقم اهلوة بني األغنياء والفقراء منذ الثمانينات.
وقد ارتفع متوسط معدل البطالة يف البلدان العربية إىل أكثر من  ،%15كما أدى
اخنفاض النمو االقتصادي العريب إىل ارتفاع معدل البطالة ،حيث مل تتجاوز نسبة النمو
 ،%1.2وذلك يف الفترة املمتدة من عام  1980إىل العام .2000
ويرى املختصون أن املتراكم من إمجايل الدخل القومي العريب للنصف األخري من
القرن العشرين ( )2000 - 1950يقدر بنحو ثالثة آالف مليار دوالر ،أي ( ثالثة تريليونات
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دوالر) ،ويقدر ما ُصرف على التسليح من هذا املبلغ حبدود ألف مليار دوالر.
أما عملية إعمار البىن التحتية وما ُخ ِّصص للقطاعات الصناعية والزراعية واخلدمية
فقد استهلك حبدود ألف مليار دوالر أخرى يف الفترة ذاهتا .أما األلف الثالثة فيقدر أهنا
ذهبت إىل أشخاص ومؤسسات عملوا وسعوا من أجل تسهيل وتسيري العمليات واألعمال
املطلوبة للشقني األولني .وهذا يعين -إن صحت هذه األرقام -أن ثلث ثروة األمة نُهبت
وحجبت عن مشروعات التنمية نتيجة الفساد.
ُ
وحبسب جريدة الوقت البحرينية (العدد  )801فاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب
آسيا التابعة لألمم املتحدة (أسكوا) تشري إىل أن نصف سكان العامل العريب يعيشون بأقل
من دوالرين يف اليوم .وجاء يف الدراسة أن صورة العرب األثرياء هي الصورة الطاغية ،إال
يوميا.
أن الواقع ُيظهر أن بني  %40إىل  %50من السكان يعيشون بأقل من دوالرين ًّ
يف هذا الصدد ،يصف بول سوليفان الوضع العريب بالقول« :رغم الكثري من القوى
املولدة للعنف وعدم االستقرار والغضب يف العامل العريب ،إال أن اجلمود االقتصادي يف
العقدين األخريين ،مل يساعد على تربيد سخونة املنطقة ،فاحندار الدخول واألجور وعدم
املساواة يف الدخل والثروات وأزمات التعليم والفساد االقتصادي والقمع السياسي والتوترات،
كل ذلك زاد من املشكالت السياسية واالقتصادية.
وكلما َّاتسعت الفجوة بني احلاجات األساسية للفقراء وقدرهتم الشرائية ،ازداد امليل
إىل عدم االستقرار االجتماعي وأصبحت البيئة مالئمة للتطرف وهدر اإلمكانات املادية
والبشرية .ويف هذا الصدد ،أشار األمني العام السابق لألمم املتحدة كويف أنان يف اختتام
مؤمتر األمم املتحدة حول الدول األقل تقدمًا ،إىل «ارتفاع عدد الدول األكثر فقرًا من 21
دولة العام  1971إىل  49دولة العام  .»2001وهذا يعين أن اإلخفاق االقتصادي يف  49دولة يف
وهيأ البيئة الضطرابات وأزمات عدة ،حيث إن
العام قاد إىل وضع إنساين بائس لشعوهباَّ ،
السياسة االقتصادية هتدف يف األساس إىل حتقيق رفاهية املجتمع ورفع مستوى املعيشة.

تصحيح العالقة

أصبح واضحًا عدم كفاية احللول واإلجراءات األمنية ملواجهة التحديات اليت هتدد
األمن واالستقرار يف العامل العريب ..وعلى أقل تقدير ينبغي أن تكون املعاجلات األمنية بعد
بدء جهود اإلصالح السياسي واإلداري واالقتصادي.
إن أزمة الثقة بني املواطن والنظام السياسي ناجتة بدءًا من استهدافات النخب السياسية
استغالل جهد املواطن دون اعتبار حلقوقه وكرامته ،ومن جهة أخرى تباين مساراهتا مع
تطلعاته وثقافته ..وبعبارة موجزة :إن بدء األزمة هو أن املواطن يستشعر أن النخب
السياسية تلحق به األذى وتستغله فمن الطبيعي أن يبادهلا العداء.
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ومن هنا فإن املقوالت املؤسسة على انصياع املواطن إلرادة النظام ،وحتديد املواطن
الصاحل وفقًا ملزاج النخب السياسية؛ هي ثقافة فرعونية متتهن اإلنسان وجتانب احلق ،ولن
يكون مآهلا إلاَّ املزيد من املشاكل.
إن أساس شرعية النظام السياسي أن ينبثق عن إرادة املجتمع ،وأن ميتثل لقيم العدالة
واحلرية ،وأن يستجيب لتطلعات املجتمع .وبالتايل بقدر ما يكون النظام السياسي خمطئًا
يف معاداة املواطن فإن استشعار املواطن العداء للنظام السياسي الذي ُيلحق به األذى يكون
مربرًا من حيث املبدأ.
إن املبادرة لتصحيح العالقة تبدأ من النخب السياسية ألهنا املشكلة أساسًا والمتالكها
أدوات القدرة والفاعلية ،وبالتايل هي اليت تتحمل املسؤولية بالدرجة األوىل ..بينما قصارى
ما يتحمله املواطن يف جماهبة العدوان الذي متارسه النخب هو احلكمة يف ممارسة حقه
الطبيعي T
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إرادة احلياة*
الشاعر :أبو القاسم الشايب**

إىل صان ِع جمد الكرامة يف تونس اخلضراء ومصر الكنانة ،إرادة ٍ
شعب ،وعزم الشباب( .املحرر).
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َو َم ْ
���ن ل ْ
���خ��� َر يف َج ِّ
َ��م ُي�� َع��اِن��قْ�� ُه َش ْ
���وه���ا َوانْ���� َدث ْ
َ��م َت ُ
��ش��قْ�� ُه ال َْح َياُة
صر
فَ�� َو ْي�� ٌل ِل�� َم ْ
ِم ْ
��ن ل ْ
���ن َص��فْ�� َع�� ِة ال��� َع��� َد ِم املُ ْنَت ْ
كَ���ذِل َ
َ��ات
��ت��ر
����ي ال��كَ��اِئ��ن ُ
���ك قَ���ال ْ
َو َح���� ّدثَ��ن�ي ُر ُ
��س��َت ْ
وح���� َه����ا املُ ْ
َ���ت ِل َ
****
َو َدم��� َد َم ِ
ِ
��ت َّ
��ن ال ِف َجا ِج
الش َج ْر
��ح
ت
و
��ال
ب
��
جل
ا
ق
َ����و
ف
و
َ
ال��ري�� ُح َب�� ْي َ
َ ََ ْ َ
َ ْ
���ت ِّ
* ديوان أيب القاسم الشايب ،ورسائله ،قدم له وشرحه :جميد طراد ،الناشر :دار الكتاب العريب ،ط١٩٩٤ ،٢م.
** ولد عام ١٩٠٩م يف بلدة توزر التونسية ،شاعر وأديب ،عاش عم ًرا قصريًا ،إثر مرض أمل به تويف عام ١٩٣٤م،
نال بعد وفاته عناية كربى ،ألفت جلنة إلقامة ضريح له ،نقل رفاته إليه باحتفال مهيب حضره مجع غفري
من رجال العلم واألدب والسياسة .له ديوان شعر (أغاين احلياة) مجع قصائده فيه على مدى مثاين سنوات،
وهو هبذا شاعر مكثر ،إذا قيس بأمثاله من الشعراء املعاصرين له ،وعن شاعريته قال شارح ديوانه جميد
طراد« :شاعر وجداين يندرج شعره يف إطار املذهب الرومانطيقي ،حيث سعى الشاعر إىل تأكيد ذاته
الشخصية يف زمن كانت البيئة السياسية واالجتماعية حتاول سلب حرية الفرد وخصوصيتة ،تلك الفردية
اليت حاول االستعمار يف بلدان الشرق أن يكفها عن املطالبة حبقوق بلداهنا ورقي شعوهبا».
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نافذة األدب

���ت الْ�� ُم��نَ��ى َون ِ
���ت إِل����ى َغ���اَي��� ٍة
��ي��ت احلَ��� َذ ْر
���ح ُ
َ��س ُ
َر ِك��� ْب ُ
إذَا َم���ا َط��� َم ْ
الش َع ِ
ُ���ب��� َة ال���لَّ��� َه ِ
َّ��ب ُو ُع����و َر ِّ
اب
��ر
َول ْ
��ج��ن ْ
َ����م أََت َ
َوال ك َّ
��س��َت�� ِع ْ
���ب املُ ْ
����ن ال ُي ِ
جل�� َب ِ
��ب ُص�� ُع��و َد ا ِ
��ن ا ُ
��ال
َي�� ِع ْ
حل َف ْر
َو َم ْ
ال��د ْه�� ِر َب�� ْي َ
��ش أََب���� َد َّ
��ح ّ
الش َب ِ
��ت ِب�� َق��ْل��ِب��ي ِد َم����اُء َّ
اب
���ر
��ج ْ
���ج ْ
فَ�� َع َّ
َو َض َّ
���ت ِب َ
���ص��� ْد ِري ِرَي����ا ٌح أُ َخ ْ
الر ُعو ِد
ال���رَي���اح َو َوقْ����� ِع امل ََط ْر
َو َع ْ
َوأَ ْط�� َرق ُ
ْ��ت ،أُ ْص ِغي ِل َق ْص ِف ُّ
�����ز ِف ِّ
َ��ت ِل َ��ي ا َأل ْر ُض -ل ََّما َسَأل ُْت:
�ين ال َب َش ْر؟:-
أََي��ا أُ ُّم َه ْ��ل َت�� ْك�� َر ِه َ
َوقَ��ال ْ
أَُب����ا ِر ُك يف ال��ن ِ
َّ��اس أَ ْه��� َل ُّ
ُ�����وب اخل َ
الط ُمو ِح
َطر
َو َم ْ
��س��َت��لِ ُّ��ذ ُرك َ
����ن َي ْ
��ن ال ُي َم ِ
��ش َع�� ْي ِ
َوَي��قْ��نَ�� ُع ِب��ال�� َع�� ْي ِ
الز َم َان،
َجر
اشي َّ
وأَلْ�� َع ُ
��ن َم ْ
��ش احل َ
���يُ ،ي ِ
��ب ا َ
حل َيا َة
��ت َم�� ْه�� َم��ا َكُب ْر
��ح��َت�� ِق�� ُر الْ�� َم�� ْي َ
ُه��� َو ال��ك ْ
��ح ُّ
َوَي ْ
َ��و ُن َح ٌّ
فَال ا ُألفْ�� ُق َي ْح ُض ُن َم ْي َت ُّ
الطُيو ِر
الز َهر
��ت َّ
َّ��ح�� ُل َي��ْل��ِث�� ُم َم�� ْي َ
َوال ال��ن ْ
��م ِ
��ت ِت��ْل َ
��ك ا ُ
ال����رؤُوم
حل َفر
��ت املَ�� ْي َ
َول ْ
َ�����وال أُ ُم���و َم���ُة قَ��ْل��ِب��ي َّ
لَ�� َم��ا َض َّ
��ش��قْ�� ُه ا َ
َ���م َت ُ
حل َياُة
���ن لَ�� ْع��نَ�� ِة ال��� َع��� َد ِم املُ ْنَت ِصر!
فَ�� َو ْي�� ٌل ِل�� َم ْ
ِم ْ
��ن ل ْ
****
َ
���ن لَ�� َي��اِل��ي اخلَ�� ِر ِ
ٍ
ي��ف
��ج��ر
ُم���ثَ���قَّ���َل���ة ِب����األ َس����ى َو َّ
ويف لَ�� ْي��َل�� ٍة ِم ْ
ال��ض َ
ُّجو ِم
��ز ِن َح َّ��ت��ى َس ِكر
��ح ْ
َس�� ِك ْ��ر ُت ِب َها ِم ْ
َو َغ��نَّ�� ْي ُ
��ن ِض��ي��اِء الن ُ
��ت ِل��ْل ُ
ْ��ت ال ُّ��د َج��ىَ :ه ْ��ل ُت ِعي ُد ال َْح َياُة
��ر؟
َس��َأل ُ
ِل�� َم��ا أَ ْذَب���َل��� ْت��� ُه َرِب���ي��� َع ال�� ُع�� ُم ْ
��م ِش��� َف���اُه َّ
ال��ظ�لا ِم
الس َحر
���م َت��َت��كَ��لَّ ْ
فَ���َل ْ
َ����م َت��َت�� َرن ْ
َول ْ
َّ��م َع�����ذَا َرى َّ
��ح َّ��ب��ب�� ٍة ِم��� ْث��� َل َخ���ف ِ
َوق َ
َ����اب يف ِرقَّ���� ٍة
ْ���ق الْ��� َوَت���ر
����ي الْ����غ ُ
ُم َ
َ�������ال ِل َ
الض َب ِ
َي ِ
ِش���َت���اُء ُّ
��ج��يُء ِّ
اب،
ال��ث��لُ��و ِجِ ،ش���َت���اُء ا ْل َم َطر
ال��ش��َت��اُءِ ،ش��َت��اُء َّ
ُص ِ
َف َين َ
ون
��ح�� ُر الثَّ َمر
��ح�� ُر ُّ
الس ْح ُرِ ،س ْح ُر الغ ُ
ْط ِفئ ِّ
ال��ز ُه��و ِر َو ِس ْ
َو ِس ْ
��س��اِء َّ
الش ِج ِّي ال َو ِدي ِع
��ح�� ُر الْ�� ُم�� ُرو ِج ال َّ��ش�� ِه ّ��ي ال َع ِطر
َو ِس ْ
َو ِس ْ
��ح�� ُر الْ�� َم َ
��ي��ب ن ِ
ْه�������ا ُر َع��� ْه��� ٍد َح��ِب ٍ
��ون َوأَ ْو َراقُ���� َه����ا
َضر
ُ��ص ُ
َوأَز َ
َوَت��� ْه��� ِوي الْ��غ ُ
ال��ري�� ُح يف ك ِّ
ُ���ل َوا ٍد
ال��س�� ْي�� ُل أنَّ����ى َع َبر
َوَت��ْل�� ُه��و ِب�� َه��ا ِّ
َوَي��� ْدف���نُ��� َه���ا َّ
��م َب ِدي ٍع
���ج��� ٍة َوانْ���� َدثَ����ر
َت����َأ َ
َوَي��فْ��نَ��ى اجلَ�� ِم��ي�� ُع ك ُ
َ��ح��ْل ٍ
لَّ����ق يف ُم��� ْه َ
ذِ
َوَت�� ْب�� َق��ى ال���ُب���ذُو ُر ال�ت�ي ُح ِّمَل ْت
���م��� ٍر َج�� ِم��ي�� ٍل َغ َبر
���ي���ر َة ُع ْ
َخ َ
ُ��ص ٍ
��ولَ ،و ُر ْؤَي����ا َح َيا ٍة
َوأَ ْش���� َب����اح ُدنْ��� َي���ا َت َ
���ت ُز َم���ر
�ل�اش ْ
َو ِذكْ���� َرى ف ُ
الض َب ِ
���ت ُّ
اب
���ت الْ�� َم�� َد ْر
��ت َّ
��ح َ
���ح َ
���ح َ
����ي َت ْ
ال��ث��لُ��و ِج َوَت ْ
َوَت ْ
ُم�� َع��اِن�� َق�� ًة َو ْه َ
لِ
ال��ش�� ِذ ِّي اخل ِ
��ي��ف احلَ��� َي���اِة ال���ذي ال ُي َم ُّل
ال��رِب��ي�� ِع َّ
َضر
َ��ط َ
َوقَ��ْل َ
��ب َّ
َو َح���اِل��� َم��� ًة ِب���َأ َغ���اِن���ي ُّ
َو ِع ْ
ال��ط��ُي��و ِر
��م الثَّ َمر
��ط�� ِر ُّ
ال���ز ُه���و ِر َو َط�� ْع ِ
****
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إرادة الحياة

ٌ
ٌ
صروف
ال��زم��ان ،فتنمو
وميشي
����ر
وت�����ذ ِوي
ُ
ص����روف وحت��ي��ا أُ َخ ْ
ِ
وُت���ص���ِب��� ُح أح�ل�ا ُم���ه���ا َ
ي��ق��ظ��ةً،
��ر
ُم��� َو َّش���ح��� ًة
ال��س َ
��ح ْ
ب��غ��م��وض َّ
ِ
ض��ب��اب الصبا ِح،
ُت��س��ائ��ل :أي���ن
القمر؟
ُ
وس ْ
��ح�� ُر امل��س��اء؟ وض��وء ْ
وأس����راب ذاك ال�� َف ِ
��راش األنيق؟
مي���ر؟
ُ
وحن����� ٌل ي��غ��نِّ��ي ،وغ���ي��� ٌم ْ
وال���ك���ائ���ن���ات؟
األش����ع����ُة
وأي�����ن
أن��ت��ظ��ر؟
وأي�����ن احل���ي���اُة ال��ت�ي
ُ
َّ
ْ
ِ
الغصون!
ئت إىل النور ،فوق
الشجر!
ئت إىل ال��ظ�� ِل حت��ت
ظ ِم ُ
ظ ِم ُ
ْ
ئت إىل ال��نَّ�� ْب�� ِع ،ب�ين امل���رو ِج،
��ر!
ي��غ��نِّ��ي ،وي��رق��ص َ
ظ ِم ُ
ف���وق ال�� ّز َه ْ
��ئ��ت إىل نَ��غ ِ
��م ِ
ِ
َ��م��ات الطيو ِر،
املطر
��س ال��نّ��س��ي ِ��م،
َ
ظ�� ِم ُ
وحل���ن ْ
وه ْ
ِ
ال��ك��ون! أي��ن الوجو ُد
ئت إىل
املنتظر؟
َ��م
ظ ِم ُ
وأنَّ����ى أرى ال��ع��ال َ
ْ
��ون ،خلف ُس��ب ِ
ِ
ويف أُ ِ
��ات اجلمو ِد
��ر
ف�����ق
هو ال��ك ُ
ال��ي��ق��ظ��ات ال�� ُك�� َب ْ
َ��خ��ف ِ
ْ��ق اجلَ��نَ��ا ِح
��ص��ر
َو َم����ا ُه��� َو إِ َّال ك َ
َح َّ��ت��ى نَ�� َم��ا َش ْ
��وقُ�� َه��ا َوانْ��َت َ
الصو ْر
وأب��ص��رت ال��ك��ون
ف��ص��دع��ت األرض م���ن فوقها
َّ
َ
ع���ذب ُّ
ِ
وأح��ل�ام���� ِه ِ
ال����رب����ي���� ُع ب��أن��غ��ام��ه
��ر
وص����ب����اُه
ال��ع��ط ْ
وج��������ا َء َّ
وق���ب���ل���ه���ا قُ����ب ً
تعيد َّ
��ل�ا يف ال��ش��ف��اه
��ب��اب ال���ذي ق��د َغ َب ْر
ال��ش َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ّ
َ
وق����ال لَ�� َه��ا :ق��د ُم��ن��ح��ت احليا َة
خ��ر
ُ
وخ���ل���دت يف ن��س��ل��ك الْ�� ُم�� ّد ْ
ِ
وب����ارك����ك ال����ن����و ُر فاستقبلي
وخ��ص��ب ال ُعمر
ش��ب��اب احل���ي���اِة
َ
َ
وم����ن ت��ع��ب�� ُد ال���ن���و َر أح�ل�ا ُم��� ُه
ي���ب���ارك��� ُه ال����ن����و ُر أنّ�����ى َظهر
ِ
ِ
إل��ي ِ
إل��ي��ك الضيا َء
إل��ي��ك ال��ف��ض��ا َء،
��ك ال��ثَّ��رى ،احل���املَ ،ا ْل ُم ْز َد ِه ْر
ِ
��ب الن ِ
إل��ي ِ
َ
اجل���م���ال ال����ذي ال يبيد
إل���ي���ك
ِّض ْر
��ك ال��وج��و َد ال��رح��ي َ
فميدي كما ش��ئ ِ��ت ف��وق احلقول
���ر
ِب��ح��ل��و ال��ث��م��ار
ِّ
وغ����ض َّ
ال���ز َه ْ
َّسيم ،ون��اج��ي الغيو َم
القمر
ون��اج��ي الن َ
ون��اج��ي ال��ن��ج��و َم ،ون��اج��ي ْ
ون���اج���ي احل���ي���اة وأش���واقَ��� َه���ا
األغ���ر
و ِف��� ْت���نَ��� َة ه���ذا ال���وج���و ِد
ْ
****
ٍ
مج��ال ٍ
َ
عميق
ال��دج��ى ع��ن
الفكر
���ذك���ي
ي
و
اخل���ي���ال
ي��ش��ب
َّ
وش��ف ُّ
ُ
ُّ
ْ
����رفُ���� ُه َس ِ
����اح���� ٌر ُم���قْ���َت��� ِد ْر
يب
و ُم َّ
��د َعَلى الْ��ك ْ
َ��و ِن ِس ْ��ح�� ٌر َغ ِر ٌ
ُي َ
����ص ِّ
ُّجو ِم ال ِو َضاء
الز َه ْر
��خ��و ُرَ ،ب ُ
َو َض����ا َع ال�� َب ُ
��خ��و ُر َّ
َو َض���ا َء ْت ُش�� ُم��و ُع الن ُ
ي��ب ا َ
جل َم ِال
���ن ِض��� َي���اِء ا ْل َق َم ْر
��ح�� ٍة ِم ْ
َو َرفْ����� َر َف ُرو ٌح َغ�� ِر ُ
ِب��َأ ْج��ِن َ
َو َر َّن ن ِ
���م قَ���� ْد ُس ِ
ْ��ح�� َي��اِة ا ْل ُم َق َّد ِس
��ح ْ��ر
يف َه�� ْي��كَ�� ٍل َح���اِل ٍ
َ��ش��ي�� ُد ال َ
َ��و ِن :أَ َّن ُّ
ْ��ح�� َي��اِة َو ُرو ُح َّ
الط ُمو َح
الظ َف ْر
َوأَ ْع��َل َ
��ن يف الْ��ك ْ
لَ�� ِه ُ
��ي��ب ال َ
���د أَ ْن َي ْ��س��َت ِ
��ب الْ��� َق��� َد ْر
ُوس
��ح�� َي��اِة ُّ
فَ�ل�ا ُب َّ
��ح ْ
��ج��ي َ
��ت ِل��ْل َ
إِذَا َط�� َم َ
النف ُ
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من الذاكرة اإلسالمية
اخلا ِلد
َكِل َم ٌ
ات َت ِش ُّع ُن ْورًا َم َدى األَ َّي ِام ِم ْن ت َُرا ِث َنا َ

اإلشكالية الثقافية
*
واملرجعية القرآنية
الشيخ عبداللطيف الشبيب**

()1

يف رواية يرويها املح ّدث املجلسي  Hيف حباره يف إسناده إىل جعفر بن حممد
ُم ِفي َز َم ِان
َّاس إَِّنك ْ
الصادق  Fعن أبيه عن آبائه  ،Dقال رسول اهلل « :Cأَُّي َها الن ُ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر
الن َها َر َو َّ
ُم َس ِري ٌع؛ َف َق ْد َرأَ ْيُت ُم اللَّ ْي َل َو َّ
الس ْي ُر ِبك ْ
الس َف ِر َو َّ
ُه ْدَن ٍة َوأَ ْنُت ْم َعلَى َظ ْه ِر َّ
ُل َب ِعي ٍدَ ،وَي ْأِت َي ِان ِبك ِّ
ُل َج ِدي ٍدَ ،وُي َق ِّرَب ِان ك َّ
ُي ْبلِ َي ِان ك َّ
ُل َم ْو ُعو ٍدَ ،فَأ ِع ُّدوا ال َْج َها َز ِلُب ْع ِد ا ْل َم َفا ِز.
ول اهلل! َما َدا ُر ا ْل ُه ْدَن ِة؟.
َف َقا َم ا ْل ِم ْق َدا ُد َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ُم
قَ
َال َ :Cدا ُر َبلاَ ٍء َوا ْن ِق َطا ٍع َفإِذَا ا ْلَت َب َس ْت َعَل ْي ُك ُم ا ْل ِفَت ُن َك ِق َط ِع اللَّ ْي ِل ا ْل ُم ْظلِ ِم َف َعَل ْيك ْ
ِبا ْلق ُْر ِ
آن؛ َفإَِّن ُه َشا ِف ٌع ُم َش َّف ٌعَ ،و َم ِاح ٌل ُم َص َّد ٌقَ .م ْن َج َعَل ُه أَ َما َم ُه قَا َدُه إِلَى ال َْج َّن ِةَ ،و َم ْن َج َعَل ُه
اب َتف ِ
ْصي ٍل َوَب َي ٍان َوَت ْح ِصيلٍ،
َخْل َف ُه َسا َق ُه إِلَى النَّا ِرَ ،و ُه َو َّ
الدِلي ُل َي ُد ُّل َعلَى َخ ْي ِر َسبِيلٍَ ،و ُه َو ِكَت ُ
َو ُه َو ا ْل َف ْص ُل َل ْي َس ِبا ْل َه ْز ِلَ ،وَل ُه َظ ْه ٌر َوَب ْط ٌن ،ف َ
َظ ِاه ُرُه ِح ْك َمةٌَ ،وَب ِاطُن ُه ِعْل ٌمَ ،ظ ِاه ُرُه أَِني ٌق
ُجو ٌم ،لاَ ُت ْح َصى َع َجاِئُب ُهَ ،ولاَ ُت ْبلَى َغ َراِئُب ُهِ ،في ِه
ُجو ِم ِه ن ُ
ُجو ٌمَ ،و َعلَى ن ُ
َوَب ِاطُن ُه َع ِمي ٌقَ ،ل ُه ن ُ
َم َصاِبي ُح ا ْل ُه َدىَ ،و َمنَا ِز ُل ال ِْح ْك َم ِةَ ،و َدِلي ٌل َعلَى ا ْل َم ْع ُر ِ
وف ِل َم ْن َع َرفَه»(((.
* ورقة مقدمة ملؤمتر القرآن وحتديات العصر ،نظمه منتدى القرآن الكرمي ما بني  21 - 20يناير 1998م.
** عامل دين ،خمتص بالشأن القرآين ،أستاذ الدراسات العليا يف حوزة القائم العلمية  -السعودية.
((( حبار األنوار :ج ،89ص.17
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لكي نتعرف على حقيقة املشكل الثقايف البد من وضع فواصل وميزات متيز لنا نوع
املشكل الثقايف الذي نعيشه ،ولعلنا نُصنفه إىل أصناف أو أنواع ثالثة من مجلة التصانيف:
النوع األول :املشكل الثقايف الذي نبع من صميم الواقع االجتماعي الذي نعيشه
أمميا تعيشه األمة ككل ،إال أن اجلامع
إقليميا أو
وننتمي إليه ،سوا ًء كان واق ًعا
مذهبيا أو ًّ
ًّ
ًّ
الذي جيمع كل هذه املشاكل أهنا تنبع من صميم واقعنا وليست مفروضة علينا.
النوع الثاين :مأزق ثقايف تعيشه فئة أو خنبة أو طليعة من الناس ،هذا املأزق ليس
بسبب أنه مأزق األمة أو املجتمع بقدر ما هو مشكل تعرفت إليه هذه الفئة أو النخبة من
خالل احتكاكها بالواقع الثقايف العاملي أو بواقع الكتاب أو اإلعالم ،فقد يصور لنا البعض
ومآزق ثقافية ويفرضها على املجتمع بصورة عامة ويطالبنا بإجياد حلول هلا وجيعل
قضايا
َ
أساسا نابعة من صميم واقعنا االجتماعي بقدر ما
القرآن مرج ًعا هلا ،بينما ليست املشكلة ً
هي خليقة تفكري هذا املثقف أو املحيط الذي يعيشه هذا املثقف.
النوع الثالث :الثقافة اليت تص ّدرها إلينا وسائل اإلعالم وتفرضها علينا ،إذ مل تعد
الطريقة اليت يريد اآلخر أن ُيص ّدر ثقافته وفكره ومآزقه حمصورة بقناة يف األعالم ،أو كما
يف العقود السابقة أن يرّبي اآلخر جمموعة من املثقفني على مبانيه الثقافية وعلى أساليبه
متت لواقعنا بصلة
وقناعاته مث يص ّدرهم إىل جمتمعاتنا ليبثّوا
َ
مواقف أو أفكا ًرا وثقافات ال ّ
متت لواقع اآلخر ،ولكنه اليوم استغىن عن هذه الطريقة بطريقة الثقافة للجماهري،
لكنها ّ
فاليوم يف بيت كل واحد منّا مصدر تثقيف شئنا أم أبينا ،وصرنا نتعاطى مع املشاكل اليت
ُتطرح وُتناقش يف وسائل اإلعالم كأهنا مشاكل وقضايا نابعة من صميم جمتمعنا ،بينما لو
فتشت يف الساحة االجتماعية العامة ال جتد هلذه املشكالت أو القضايا أي أثر أو أي خرب.
إن الطبقة االجتماعية العامة ال تعتين بشيء من هذه املشاكل ،إال أهنم يروهنا
يف القنوات الفضائية ويف املجالت والدوريات واإلعالميات وبالتايل يظنون أهنا مشكلة
يعيشوهنا ،وهي أشبه شيء بالترف الفكري.
نقسم املشاكل إىل هذه األقسام الثالثة ،ال لكي نعاجل قسمًا ونترك القسم اآلخر،
حني ّ
بل حنن حباجة إىل فرزها لسببني مهمني:
السبب األول :أن نتعرف على املشكل األهم الذي يضغط علينا بإحلاح وحنتاج إىل
وميت إىل واقع أرضنا ،فإذا فرغنا
معاجلته ،وهو املشكل الذي ينبع من صميم جمتمعنا ّ
من معاجلته وصار لدينا الوقت الكايف والفرصة ملعاجلة بقية األزمات فبها ،أما أن ننشغل
متت إلينا بصلة فهو نوع من
متت للواقع اآلخر وال ّ
مبعاجلة مشاكل وإشكاليات ثقافية ّ
الترف ،بل نوع من االنشغال الذي ُيريد اآلخر أن يشغلنا به.
السبب الثاين :ألن طريق العالج من مشكل آلخر خيتلف ،فال ميكنك أن تعاجل كل
اإلشكاليات الثقافية باختالف منابعها وباختالف أرضها بأسلوب واحد .أسلوب املعاجلة
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للمشكل الثقايف الداخلي خيتلف عن أسلوب املعاجلة للمشكل الثقايف الذي تعيشه طائفة ما أو
مذهب ما ،واألسلوب الذي تعاجل به املأزق الثقايف الذي تعيشه طائفة خيتلف عن األسلوب
الذي تعاجل فيه مشك ًال تعيش فيه األمة.
سياسيا تنتصر ثقافتها بالتبع وتسود
ينبغي علينا أن نتذكر دائ ًما أن األمم حني تنتصر
ًّ
أيضا إىل واقعها الثقايف ،وستعود
ثقافتها األمم ،وحني تنهزم األمة
سياسيا تنقل هذه اهلزمية ً
ًّ
ثقافتها منهزمة بالتبع ،منهزمة عند كل فرد من أفراد األمة قبل أن تكون منهزمة عند
اآلخر .الحظوا حني تنهزم دولة ما أو أمة ما أو حركة ما أو دعوة ما أول فعل يتصدى له
القائمون على هذه الدعوة أو احلركة أو الدولة ..هو مراجعة ُبنيتهم الثقافية علَّهم جيدون
من خالل ثقافتهم ما يربرون به هزميتهم ،وآخر ما يلجأ إليه هو معاجلة السلوك لدى
القائمني ألن أفضل الطرق هو التعليق على مشاعة الغري ،هل حنن يف زمن نعد أمة أو طائفة
سياسيا وبالتايل ثقافتنا تسود األمم ال تسودنا فقط؟.
أو جمتمع متقدمًا
ًّ
الواقع يعكس غري ذلك ،وبالتايل حيتاج حني نراجع ثقافتنا بني املراجعة اليت متليها
علينا هزميتنا السياسية وبني املراجعة اليت متليها علينا املشاكل الواقعية ،قد يتراجع إنسان
عن فكرة أو ثقافة أو عقيدة تبنّاها لسنوات ،ال ألن الفكرة تشكو من خلل ،وال ألن الثقافة
تشكو من عقدة ،لكنها هزمية ص ّورت له أن العقدة يف ثقافته فراح حياول التخلص منها
علّه يستطيع أن يصل بثقافة أخرى مطورة إىل النصر السياسي.
حنن حباجة إىل استجالء أثر الصراع مع الغرب يف مشكلنا الثقايف يف الوقت نفسه
ريا ما ُيّتهم اإلسالميون بأهنم يرفعون هذا الشعار
الذي ننفي فيه نظرية املؤامرة ،حيث كث ً
أيضا حني ننفي
دائ ًما ،حنن ال نريد أن نُرجع كل خطأ وكل إشكال إىل مؤامرة الغرب عليناً ،
نظرية املؤامرة ال نريد أن ننفيها بشكل قاطع ومطلق حبيث نعتقد أن الغرب يف صراعه
السياسي مع هذه األمة ال شأن له بثقافتها وال شأن له بفكرها وال شأن له بعقيدهتا.
يشن علينا احلرب بكل سبيل ينسى الطريق
إنه خطأ حمض أن نتصور أن الغرب الذي ّ
الثقايف وينسي املشكلة الثقافية .وحني حناول أن نراجع ثقافتنا ونعرضها على القرآن الكرمي
علينا أن نستجلي ونستوضح أين أثر الصراع مع الغرب يف مشكلنا الثقايف؟ ،وبعبارة أوضح:
أين املواضع اليت يريد اآلخر أن جيعل عليها عالمة استفهام يف ثقافتنا وفكرنا ألهنا قضايا
متس واقعه أو إلهنا قضايا تشكل املحور األساسي يف ثقافتنا اليت تتصارع مع اآلخر؟.

()2

أما حني نريد احلديث عن مرجعية القرآن الكرمي يف عرض مشكلنا الثقايف عليه فإن
هذا احلديث يعتمد على بلورة جمموعة من النقاط:
أو ًال :ما أمسيته بأرضية التعاطي مع القرآن الكرمي ،هل هي أرضية تنبع من أن هذا
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القرآن نص مساوي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه؟ أم أنه نتاج -وهذا تعبري
بعض املثقفني العرب ،-ثقافة أرضية صاغها فكر بشري .وبالتايل هذه النظرية حتدد لنا
منط العالقة مع القرآن الكرمي ،حني نتعاطى مع القرآن على أنه نص مساوي ال يقبل الرد
َان َل ُه ُم ال ِْخ َي َرُة}((( ،منهج يعتمد على القبول املطلق لكل ما يستنبط من هذا القرآن،
{ َما ك َ
أم إنك تتعاطى مع هذا القرآن على أساس أنه ثقافة أرضية قابلة للتقومي وبالتايل قابلة ألن
يأخذ منها شيء وُيترك منها شيء.
أيضا -على أساس نظرية
ثان ًيا :هل ننظر إىل القرآن -وهو مأزق يثريه البعض ً
اخلامتية واهليمنة؟ ،أم أننا ننظر إليه على أساس أنه نص نابع من ثقافة أرضية؟ ،أو من
ني وهو الزمان الذي ُبعث فيه خامت األنبياء C؟.
ثقافة مساوية لكنه مؤطر بزمان مع ُ
الذي نقوله هنا ليس ترفًا بل جمموع من النظريات ُطرحت يف بعض الكتابات ،بينما
«ه َو َح ْب ُل
لو راجعنا مراجعة بسيطة جند هذا التعبري ،كما يف احلديث عن الرضا ُ :F
اهلل املَِتنيَُ ،و ُع ْر َوُت ُه ا ْل ُو ْث َقىَ ،و َط ِري َقُت ُه املُْثلَى ،ا ْل ُمؤ َِّدي إِلَى ال َْج َّن ِةَ ،واملُن ِْجي ِم َن النَّا ِر ،لاَ َي ْخلُ ُق
ون َز َم ٍانَ ،ب ْل ُج ِع َل َدِلي َل ا ْلُب ْر َه ِان
ِم َن الأَْ ْز ِم َن ِةَ ،ولاَ َي ِغ ُّث َعلَى الأَْل ِْس َن ِة؛ لأِ َ َّن ُه ل َْم ُي ْج َع ْل ِل َز َم ٍان ُد َ
ْس ٍان ،ال َي ْأِتي ِه ال ِ
َو ُح َّج ًة َعلَى ك ِّ
يم
ُل إِن َ
ْباط ُل ِم ْن َب ْي ِن َي َد ْي ِه َوال ِم ْن َخْل ِف ِه {َت ْن ِزي ٌل ِم ْن َح ِك ٍ
َح ِمي ٍد}»(((.
ويف نص آخر عن الصادق  Fوقد ُسئلَ « :ما َب ُال ا ْلق ُْر ِ
آن لاَ َي ْز َدا ُد َعلَى الن ْ
َّش ِر
اضةً؟.
الد ْر ِس إِلاَّ َغ َض َ
َو َّ
َاس،
ون ن ٍ
ون َز َم ٍانَ ،ولاَ ِلن ٍ
َاس ُد َ
َف َق َال  :Fلأِ َ َّن اهللَ َت َبا َر َك َوَت َعالَى ل َْم َي ْج َعْل ُه ِل َز َم ٍان ُد َ
ِ ِ (((
ُل َز َم ٍان َج ِدي ٌد َو ِع ْن َد ك ِّ
َف ُه َو ِفي ك ِّ
ُل ق َْو ٍم َغ ٌّض إِلَى َي ْو ِم ا ْلق َيا َمة» .
ريا تؤكد أن القرآن الكرمي جيب أن ُيقبل كنص مساوي
هذه النصوص ومثلها كث ً
مهيمن.
ثال ًثا :هل نطالب النص القرآن بعالج املشكل الثقايف بأقسامه املتعددة؟ ،أم أن هناك
مشكالت أنتجتها ظروف ال تتصل هبيمنة القرآن وسيادته؟ ،ومن مث ال يصح مبطالبة
القرآن مبعاجلتها اجلزئية ،بل املطلوب معاجلة الظروف وإرجاع اهليمنة للتعاليم القرآنية،
ريا من املجتمعات ال تسودها ثقافة القرآن وال
تلقائيا ،فال خيفي أن كث ً
مث ُيحل املشكل ًّ
يهيمن على سلوك أبنائها القرآن ،خلقت يف أوساطها جمموعة من اإلشكاليات الثقافية،
ليس مطلوًبا من القرآن أن يعاجل كل جزئية من هذه اجلزئيات ألهنا مل ُتفرز نتيجة هيمنة
القرآن ،بل أفرزت نتيجة هيمنة ثقافة أخرى ،واملطلوب هو معاجلة الظرف ككل.
((( سورة القصص ،آية.68 :
((( حبار األنوار :ج ،17ص.210
((( حبار األنوار :ج ،17ص.213
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رابعا :إن عملية الرجوع إىل القرآن الكرمي لكي تتم يف مسارها الصحيح ينبغي أن
ً
تكون ضمن املقاييس التالية:
(((
 -1النص القرآين ٌّ
ني}  ،فيجب النظر إىل
ين َج َعلُوا ا ْلق ُْر َ
كل ال يتجزأ {الَّ ِذ َ
آن ِع ِض َ
القرآن على أساس أنه وحدة متكاملة ومنظومة متكاملة تعاجل قضايا متكاملة.
 -2توأمية الكتاب والسنّة ،أما تكرار املقوالت التارخيية اليت تقول« :حسبنا كتاب
اهلل» واليت تتكرر اليوم على ألسنة بعض املثقفني حني يطالبوننا بالرجوع إىل القرآن كنص
ظاهر بعي ًدا عن كل تفسري للقرآن من ألسنة مطلقًا سوا ًء كانت سنّة النيب  Cأو السنّة
اليت خلّفها يف األمة -أعين أهل البيت  ،-Dفإن الرجوع إىل القرآن حتت شعار «حسبنا
كتاب اهلل» ال يص ّح إلاَّ مع جعل السنّة بشطريها.
أيضا ضرورة يف عملية الرجوع ،اللغة وآداهبا ،علوم
 -3معرفة أدوات االستنباط ً
القرآن ،علوم احلديث ،أدوات استنباط ينبغي ملن يريد الرجوع للقرآن الكرمي أن تكون
حاضرة عنده.
 -4أن يتمتع املراجع للقرآن بروح إميانية تسليمية ألن القرآن فيه شفاء وفيه
هدى ولكن للمتقني ،أما الظاملني فال يزيدهم إال خسارا ،فالروح اليت تراجع القرآن روح
استيعابية ،روح ُمسلِّمة للقرآن T

((( سورة احلجر ،آية.91 :
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إعداد هيئة التحرير

بينات من فقه القرآن
ِّ

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

املؤلف :آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي
الناشر :دار املحجة البيضاء ،لبنان ،بريوت.
الطبعة :األوىل١٤٣١ ،هـ٢٠١٠ /م 308( .صفحة).
اهتما ًما من مساحة املرجع الديين آية
اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي،
بتقريب املسافة بني املسلمني وكتاهبم املجيد،
ع ّد مساحته القرآن الكرمي مبزنلة الروح
ملسرية العطاء الثقايف والفكري فأطلق مبادرته
الرائدة يف (التدبر يف القرآن الكرمي) حماول ًة
منه لكسر الطوق التقليدي للتعاطي مع كتاب
جسدة على
اهلل العظيم .وحىت تكون الفكرة ُم َّ
أرض الواقع ارتأى مساحة املرجع املدرسي أن
ُيودع هذا التدبر بني دفيت كتاب ُيضاف إىل
مكتبته الثقافية والفكرية احلافلة.
والكتاب هو تكملة لسلسلة كتب التدبر،
(بينات من فقه القرآن)،
وجاء حتت عنوان ِّ

ويتناول سورة (لقمان) ،وهي هتتم بآفاق
احلياة اليت جنهلها وجنهل التعامل معها.
وكانت فيها اإلجابة عن سؤال :كيف
نستفيد من آللئ احلكمة املكنوزة يف سورة
لقمان؟ .وجاء يف النص« :إن من رمحة الرب
بعباده أنه أنزل إليهم كتاًبا فرقانًا فيه ما
حيتاجون إليه من املناهج الصائبة يف احلياة».
وهذه املناهج هي احلكمة .وسورة لقمان
قد احتوت على الكثري من أبعاد احلكمة.
وقد يرى البعض ان مسؤوليته تكمن
يف تفسري القرآن ،ولكن مساحة املرجع
يؤمن بأن مسؤوليتنا األساسية مبنية على
تفسري واقعنا بالقرآن؛ ألنه نور وضياء
وفرقان وهدى ..ولو أننا عرضنا حياتنا
وما فيها من آفاق جمهولة على القرآن ،إذًا
لعرفنا املزيد منها .وهذا الكتاب مسامهة يف
هذا األمر بإذن اهلل تعاىل ،حيث يضيء لنا
جوانب من واقعنا املظلم.
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احلكم اإلسالمي

يف مدرسة اإلمام عيل C

املؤلف :آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي
الناش���ر :دار أق�ل�ام ،ودار املحجة البيضاء،
لبنان ،بريوت.
الطبعة :األوىل١٤٣١ ،هـ٢٠١٠ /م 275( .صفحة).
إن العدل وحتكيم القيم اإلنسانية
واألخالقية والدينية ،تبدو اليوم عند
البعض وكأهنا من املثاليات اليت ال جيوز
هلا اخلروج من بطون الكتب املرصوفة يف
املكتبات ،لكن أتباع أهل البيت  Dواملوالني
احلقيقيني ألمري املؤمنني  Fيعتقدون
بغري ذلك ،ألن أمامهم إرث ضخم خلَّفه لنا
أهل البيت  ،Dومنه عهد أمري املؤمنني
 Fللصحايب اجلليل مالك األشتر النخعي
عندما ولاَّ ه مصر.
وقد عمد مساحة املرجع الديين السيد
حممد تقي املدرسي إىل تسليط الضوء
مستخرجا منه الدروس
على هذا العهد
ً
والعرب ،حيث تناول هذا العهد يف سلسلة
من الدروس ألقاها على خنبة من طلبة
العلوم الدينية يف كربالء املقدسة ،وذلك
إّبان كتابة الدستور العراقي بعد حوايل
عامني من اإلطاحة بنظام صدام ..هذه
الدروس ظهرت مؤخرًا على شكل كتاب
جديد لسماحة املرجع املدرسي جاء حتت
عنوان (احلكم اإلسالمي يف مدرسة اإلمام
علي .)F
ولقد عمل مساحته يف شرحه للعهد
على إقامة جسور العالقة بني هذا العهد

املبارك والواقع الذي نعيشه ،وهو يعاين
الكثري من اإلسقاطات واإلشكاليات فيما
يتعلق بإدارة احلكم ،فقرأ العهد بنظرة
جديدة ومن وحي الواقع ،فتوزعت وصايا
أمري املؤمنني  Fيف هذا العهد ،على
عدة عناوين من قبيل (الدولة والضمان
االجتماعي) ،و(إعالن احلرب ضد الفساد
اإلداري) ،و(النظام العسكري) ،و(الدولة
واملواثيق الدولية) ،و(القاضي والقضاء)،
وعناوين أخرى ،تؤكد للقارئ من الوهلة
األوىل أن مثة حرصًا كبريًا على استلهام
الدروس املضيئة من كالم اإلمام وتقدميها
حلو ًال ملا نعاين منه من أزمات وتداعيات
يف النظام السياسي .وضرورة األخذ هبذه
الدروس والعرب تتأكد عندما جند أنفسنا
أكثر من َّيدعي النظام املتكامل والنموذجي
يف احلياة بني األنظمة السائدة يف العامل ،بل
ونتباهى أحيانًا بأن لنا األسبقية يف كثري
من اإلجراءات احلكومية .وعندنا من نقتدي
به يف نظام احلكم العادل والناجح حبق ،أال
وهو نظام حكم اإلمام علي .F
111

شرح أصول الكايف

املؤلف :السيد جعفر احلسيين الشريازي
الطبعة :األوىل1431 ،هـ2010 /م ( 1024صفحة).
الناش���ر :دار العل���وم للتحقي���ق والطباعة
والنشر ،لبنان
كتاب أصول الكايف للشيخ الكليين
من كتب احلديث املشتهرة واليت تضمنت
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الروايات عن أهل البيت  ،Dيف أبواب
عديدة استوعبت أصول الدين وفروعه.
وكتاب شرح أصول الكايف صدر منه جملدان
شرح فيهما املؤلف الروايات اليت اندرجت
ضمن كتاب (العقل واجلهل) ،وكتاب (فضل
العلم) الذي تندرج حتته عدة أبواب منها
باب فرض العلم ،وباب ثواب العامل واملتعلم،
وباب حق العامل ،وباب بذل العلم ،وباب
استعمال العلم والتقليد ،وباب األخذ بالسنة
وشواهد الكتاب .هذا ما يف اجلزء األول
والذي جاء يف 446( :صفحة).
أما اجلزء الثاين -يقع يف ( 578صفحة)-
من الشرح فتناول فيه املؤلف كتاب (التوحيد)
الذي حيتوي عدة أبواب ،منها :باب حدوث
العامل وإثبات املحدث ،وباب الكون واملكان،
وباب صفات الذات وحدوث األمساء واحلركة
واالنتقال ،وباب الروح وجوامح التوحيد
وغريها من األبواب املهمة اليت تناولت
التوحيد من جوانب عديدة.
الكتاب كما أشار املؤلف يف مقدمته،
هو عبارة عن مدارسة متت من قبل املؤلف
مع مجع من طلبة العلوم الدينية ،حيث
دون شرحه يف كتاب ،وكانت
ارتأى أن ُي ِّ
منهجيته يف الشرح األسلوب السهل يف
العبارات ،يبدأ بشرح معاين الكلمات ،ويشرع
يف شرح العبارات املركبة ،واملراد منها.
كما أن املؤلف يقوم بعرض جمموعة من
البصائر املعرفية والعقدية املستوحاة من
الروايات ،وقد اعتمد يف بيان الروايات على
املقاربة مع اآليات القرآنية واملطابقة معها
يف املعاين والدالالت .كما َّبين املؤلف نفسه

ذلك يف املق ّدمة ،وعلله بأن كالمهم مقتبس
من القرآن الكرمي ،حيث إهنم ِع ْدل الكتاب،
كما ص ّرح به رسول اهلل  Cيف حديث
الثقلني املتواتر لدى الفريقني ،وألنَّا أمرنا أن
نأخذ مبا وافق كتاب اهلل وترك ما خالفه،
وكالمهم  Dكله موافق للكتاب العزيز.
111

مسري القنطار :قصيت

املؤلف :حسان الزين.
الطبعة :األوىل1431 ،هـ2010 /م ( 512صفحة).
الناشر :دار الساقي ،لبنان  -بريوت.
الكتاب يرصد حياة مسري قنطار
املوزّعة بني (زمنني) ،منذ وداع (أبو العّباس)
ولغاية لقائه بسماحة األمني العام حلزب اهلل
السيد حسن نصر اهلل.
حيكي القنطار للكاتب معلومات
وذكريات ،يرويها للم ّرة األوىل ،فيما مها
يستعيدان القصة من بدايتها .هكذا ،تتحاور
نص
أصوات املاضي واحلاضر ،وتتصارع ،يف ٍّ
بضمري الـ(أنا).
املجاهد مسري قنطارَ ،وَل ٌد ثائر ،ترك
مقعده يف املدرسة ،وقاد عملية هناريا يف
فلسطني املحتلّة نيسان /أبريل  ،1979مث
اعتقل.
عاش القنطار ثالثة عقود يف السجون
اإلسرائيلية .صار الفىت رج ًال ،واختمر
املناضل الذي خاض سلسلة إضرابات مطلبية
حصل مع رفاقه حقوقًا
من داخل زنزانتهّ .
لألسرى .ومل يضّيع حلظة يف حبسه فانتزع
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لنفسه شهادة البكالوريوس من جامعة تل
أبيب املفتوحة.
111

الدين حدوده ومدياته
دراسة يف ضوء النص القرآين

املؤلف :مصطفى كرميي.
الطبع���ة :األوىل1431 ،ه���ـ2010 /م (400
صفحة).
الناش���ر :مركز احلض���ارة لتنمي���ة الفكر
اإلسالمي ،لبنان ،بريوت.
ينطلق الباحث مصطفى كرميي
يف كتابه هذا من االعتقاد بأن القرآن له
صالحية رسم حدود الدين ،وحتديد
أطره ،ومساحات التدخل الديين يف احلياة
اإلنسانية.
وعلى ضوء هذه الرؤية رجع إىل
القرآن الكرمي ليستخرج منه نظرية قرآنية
تبّين حدود الديين وغري الديين ،وبالتايل
ترسم الدوائر اليت ينبغي أو يتوقع من
يتدخل فيها ويبدي وجهة نظر
الدين أن ّ
حوهلا .وميّيزها عن تلك الدوائر اليت توكل
الشريعة أمر معاجلة ما أشكل منها إىل العقل
اإلنساين ،لتكون مسرحًا له الكتشاف اخلطأ
والصواب ،وفقًا لقاعدة التجربة واخلطأ ،أو
على أساس ما أودعه اهلل فيها من قوانني
فطرية ال ختطئ الواقع.
111

التحوالت االجتماعية

يف فکر السيد مجال الدين أسدآبادي

املؤلف :جميد كايف.
الطبعة :األوىل1431 ،هـ2010 /م 350( .صفحة).
الناشر :مركز أحباث احلوزة واجلامعة ،قم،
إيران.
يهدف الكتاب إىل دراسة فکر السيد
مجال الدين أسد آبادي املتعلقة بالتغيريات
اليت تطرأ على املجتمع.
يسعى املؤلف يف كتابه الستعراض
وقراءة املسألة اليت يؤمن هبا السيد
مجال الدين األسد آبادي .على أساس
النموذج الرباعي للتح ّول السياسي لتوماس
اسربيغزن ،اليت يبني فيها أسباب حت ّول
املجتمع من الوضع املناسب إىل الوضع غري
املناسب؛ وبعبارة أخرى :دراسة املسائل
والعقبات اليت تواجه املجتمع املعاصر للسيد
مجال الدين ،وأسباهبا ،والبحث عن سبل
حلّهاّ ،
مث تصوير املجتمع والوضع املناسب
له يف رأي السيد مجال الدين.
ّإن أول األسئلة اليت طرحها املؤلف يف
هذا الکتاب من أجل فهم فکرة التح ّول على
ضوء أفکار سيد مجال الدين اسدآبادي،
هو« :ما هي املشاکل اليت تواجه املجتمع
يف رأي سيد مجال؟» وما هو العيب واخللل
املحدد الذي يريد أن يعاجله؟
ويف مقام اإلجابة عن هذا السؤال،
يقول املؤلفّ :إن األزمات اليت جعلت السيد
مجال الدين يسعى من أجل التع ّرف عليها
والکشف عن أسباهبا وإجياد احللول هلا،
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کانت ترتکز على املشاکل الثقافية والسياسية
واالجتماعية.
ّإن الفکرة الکلية هلذا لکتاب ُت ِّبين
ّأن السيد مجال کان يأمل يف طرحه املتعلق
باملجتمع املناسبّ ،أن يرفع عن النظام اجلديد
کال الضعفني اللذين کانا ُيعاين منهما املجتمع،
على أن جيتنب هذا النظام االستبداد؛ أي
معاجلة قدرة احلکومة املتجاوزة عن احلد،
وجتنّب الفوضى؛ أي القضاء على تشتت املجتمع
الناجم عن عدم وجود حکومة الدولة.
111

البحث يف اعتبار
األحاديث املرسلة

املؤلف :حممد حسن رباين.
الطبعة :األوىل1431 ،هـ2010/م 450( .صفحة).
الناشر :مؤسسة بوستان كتاب للنشر ،قم،
إيران.
ّإن احلديث املرسل هو احلديث الذي
ُحذفت رواته أمجع من سلسلة سنده،
أو بعضها واحدًا وأکثر ،أو ينقل بصورة
إمجالية.
قسمه علماء الدراية :إىل قسمني:
وُي ِّ
األول :إذا ُحذف من سلسلة السند
أحد الرواة يطلق عليه احلديث املنقطع.
والثاين :إذا حذف أکثر من واحد يطلق
عليه احلديث املنفصل.
فإن احلديث املرسل هو
بناء على ذلكّ ،
احلديث الذي ينسبه الراوي إىل املعصوم
 ،Fبعد حذف جمموعة من الرواة من

سلسلة السند ..إال ّأن السؤال الذي يرد هنا
هو :ما مقدار اعتبار احلديث املرسل ،وهل ّأن
اإلرسال يؤدي إىل ضعف احلديث أم ال؟.
هذا الکتاب ُيجيب عن هذه األسئلة
بشکل ختصصي.
111

االنتماء املقدّس

اإلمام احلسني احلداثة والقداسة

املؤلف :السيد حممود املوسوي.
الناشر :مؤسسة أهل الكساء ،مملكة البحرين.
الطبعة :األوىل1432 ،هـ2011/م 128( .صفحة).
الكتاب يناقش فكرة أساسية وهي أن
التعاطي مع اإلمام احلسني  Fالبد أن
عقديا ،حيث يعتقد أنه إمام
يكون تعاطيًا ًّ
مفترض الطاعة .هذا مقصد الكتاب الذي
د ّون يف أوله معتمدًا على قول اإلمام احلسني
« :Fأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة»،
فيضع املؤلف نصب عينه هذا املقصد،
فيناقش فئتني يف فصلني ،تناول يف الفصل
األول مناقشة املتأثرين بالفكر احلداثي
والعلماين بشكل عام من الداخل اإلسالمي،
حيث عمد إىل البدء مببحث القيم ومنشأ
القيم ،ليثبت أن منشأ القيم هو اهلل تعاىل،
وبالتايل ينتقل إىل حقيقة أن اإلمام احلسني
 Fميثل كافة القيم اليت يؤمن هبا سائر
الناس مبا فيهم أصحاب الفكر احلداثي،
ليخرج بنتيجة صرحية وهي أنه البد هلم
أن يتعاملوا مع اإلمام احلسني  Fعلى أنه
إمام ممثل لكل قيم احلق.
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وقد تناول املؤلف يف الفصل الثاين من
الكتاب مناقشة مع املسلمني الذين ال ينتمون
ملذهب أهل البيت  ،Dفوقف على جمموعة
من الروايات الصحيحة اليت وردت يف الكتب
الصحيحة واملعتربة ،الروايات اليت جاءت يف
حق اإلمام احلسني  Fويف شأنه ومقامه
وبين دالالهتا العقيدية اليت تفضي
وحقهَّ ،
إىل ضرورة االعتقاد بأن اإلمام احلسني
 Fهو إمام مفترض الطاعة.
الكتاب جاء بأسلوب مباشر وصريح
يف املعاجلة ليختصر املناقشة ،ولكيال يضيع
مقصدها يف دهاليز املصطلحات ،ليقف
القارئ على مسؤوليته العقدية بعيدًا عن
الترف الفكري ،حيث طرح يف مقدمة الكتاب
سؤالني صارح هبما العقل ،ومها« :أنت
حداثي؟ إذًا ما هو نوع إميانك باإلمام
احلسني F؟ .أنت مسلم؟ .إذًا ما هو
نوع إميانك باإلمام احلسني F؟».
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الفكر السياسي اإلسالمي ()3-1

املؤلف :جمموعة من املؤلفني.
الطبعة :األوىل1431 ،هـ2010 /م 1525( .صفحة).
الناشر :مؤسسة النشر يف أكادميية الثقافة
والفكر اإلسالمي ،قم ،إيران.
يتألف الكتاب من ثالثة أجزاء ،يتضمن
اجلزء األول -الذي خيتص بالفلسفة
السياسية -سبع مقاالت مستقلة بأقالم
سبعة من املفکرينُ ،بحث فيها الفکر السياسي
للمعلم الثاين أيب نصر الفارايب ،وإخوان

الصفا ،واخلواجة نصري الدين ،والشيخ
إشراق السهروردي ،والسيد مجال أسدآبادي،
والشهيد مرتضى مطهري ،والشهيد السيد
حممد حسني احلسيين البهشيت.
أما اجلزء الثاين فقد تضمنت مقاالته
الفقه السياسي وأبعاده عند كل من :الشيخ
املفيد ،والشهيد الثاين ،واملحقق الکرکي،
واملحقق األردبيلي ،واملحقق النراقي،
وصاحب اجلواهر ،والشيخ األنصاري،
واملحقق النائيين.
أما اجلزء الثالث فقد ُبحث فيه الفکر
السياسي لسبعة فقهاء معاصرين ،من
مجلتهم السيد عبداحلسني الري ،والشيخ
حممد حسني کاشف الغطاء ،والسيد حسن
املدرس ،والسيد حممد باقر الصدر ،واإلمام
اخلميين ،وآية اهلل السيد علي اخلامنئي.
د ّونت مقاالت هذا الكتاب بقلم جمموعة
من املؤلفني مثل :الدکتور حمسن مهاجرنيا،
والدکتور علي فريدوين ،والدکتور مرتضي
يوسفي راد ،وحممد کرميي زجناين اصل،
والدکتور غالم رضا ضابط پور ،والدکتور
حممد حسن قدردان قراملکي ،وإبراهيم
طاليب دارايب ،والسيد فاضل موسوي ،والسيد
حممد رضا موسويان ،والدکتور سيد حممد
علي حسيين زاده ،وعلي خالقي ،والدکتور
السيد عبد القيوم سجادي ،وعباس إيزدي
فرد ،والدکتور عباس حيدري هبنويه ،وعلي
اخترشهر ،ومشتاق احللو ،ورضا عيسي نيا،
والدکتور أمحد جهان بزرگي.
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إصدارات حديثة

الكالم اجلديد

املؤلف :الدکتور حسن يوسفيان.
الطبعة :األوىل1431 ،هـ2010 /م 1525( .صفحة).
الناشر :مؤسسة دراسة وتدوين کتب العلوم
اإلنسانية يف اجلامعات ،قم ،إيران.
علم الکالم الذي اشتهر بني املسلمني يف
القرن الثاين اهلجري تقريبًا ،هو علم يتناول
تبيني العقائد اإلسالمية والدفاع عنها.
ولکون هذا العلم يدرس املباين العقائدية
وأصول الدين يف مقدمتها مسألة التوحيد
وصفات اهللُ .عرف بأمساء أخرى مثل:
(الفقه األکرب) يف مقابل الفقه األصغر الذي
يقوم ببيان التکاليف العملية وفروع الدين.
ويطلق على هذا العلم (الکالم اجلديد)؛
ألنّه يتناول دراسة بعض التحديات اليت
يواجهها الدين يف العامل اجلديد ،مثل :مسألة

الشر ،والعقل والوحي ،والتجربة الدينية.
يتکون الكتاب من اثين عشر فص ًال
وهي بالترتيب :الدين والدراسات الدينية،
ومنشأ الدين ،وإثبات وجود اهلل ،وصفات
اهلل ،ودور الشرور يف نظام اخللقة ،واحلاجة
للدين ،ولغة الدين ،والعقل والوحي ،والتجربة
الدينية ،وامليل إىل الکثرة الدينية ،والدين يف
ميدان املجتمع ،والدين واألخالق.
وجاءت فصوله خمتصرة ،إال أنّها
تتمتع بشمولية نسبية ،حبيث ميکن لنا
أحيانًا أن جند بعض املسائل ملحقة يف
موضوع ،ال جندها يف اآلثار املستقلة اليت
تناولت هذا املوضوع نفسه.
درسيا طرحه
ويعترب الكتاب منهجًا
ًّ
املؤلف ليكون ضمن الكتب الدراسية
احلوزوية واجلامعية يف إيران.
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إعداد هيئة التحرير

ندوة :التجربة النبوية
يف الدعوة ..األسس واألفاق

أقام ملتقى القرآن الكرمي ندوته
القرآنية الثامنة لعام 1431هـ2010 /م ,تزامنًا
مع ذكرى ميالد منقذ البشرية الرسول
األعظم حممد  ،Cوذلك مبشاركة
الكاتب والباحث مساحة الشيخ زكريا داوود
(املستشار مبجلة البصائر الدراساتية).
أشار مساحة الشيخ الداوود يف مقدمة
حبثه إىل أن كل جتربة تكتسب مكانتها من
خالل آثارها ومعطياهتا ومدى توغلها يف
الوعي اإلنساين ،وبقدر ما تكون التجربة
ذات أثر يف بع ٍد ما تكتسب أمهيتها وضرورة
اإلحاطة هبا ،وتزداد احلاجة لقراءهتا ووعيها
كلما تعددت أبعاد تأثريها وحاجة املجتمع
إليها.
كما أكد مساحته أن طريقة الرسول يف
الدعوة مثّلت األساس الفكري واأليديولوجي
أسست عليه أصوهلا
الذي يفترض أن األمة َّ

الفكرية يف التعاطي مع متغريات احلياة
وثوابتها.
وعن آفاق وأسس دعوة الرسول
 ،Cأشار مساحته إىل أن الرسول C
كان ينظر إىل األفق الذي سوف تصل إليه
دعوته ،ويرى املستقبل مشرقًا أمام الدين
اجلديد .وأضاف :فبقدر ما تكون األسس
مترسخة وواضحة يصل اإلنسان إىل هدفه
ِّ
وحيقق طموحاته وينجح يف مسريته.
ويعترب الداوود الرؤية القرآنية من
الثوابت اليت ُت ِّ
شكل اخلطوط العريضة
واملعامل األساسية للفكر اإلنساين ،وال ميكن
ألي دعوة أن حتقق جناحًا على أي صعيد
إذا مل تكن الثوابت واضحة وجلية.
كما ذكر مساحته العوامل اليت حتقق
هبا الدعوة جناحها يف أي صعيد ،وهي:
 -1تكامل شخصية صاحب الدعوة
وصفاته.
 -2األسس واملنطلقات الفكرية اليت
يعتمدها يف كل املراحل.
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 -3تأثر املحيط االجتماعي بالدعوة من
خالل تلبية اهلموم والطموحات واحلاجات.
 -4شخصية الطالئع اليت تتبىن
الدعوة وتناصرها.
وعندما تكلَّم الداوود عن مالمح
شخصية الرسول  ،Cاعترب مساحته أن
التسامح والعفو هي أسس وثوابت فكرية
مهمة يف منهج الدعوة عند الرسول األكرم،
وال ميكننا أن نفهم قيم الدين وأحكامه
بعيدًا عن ثوابته ،وال ميكننا أن حنقق
جمتمعًا متحضرًا بالسيف أو بفتاوى تبيح
الدماء وجتعل العنف منهجًا وسري ًة وسلوكًا،
نت
يقول اهلل تعاىلَ { :فِب َما َر ْح َم ٍة ِّم َن ا ِ
هلل ِل َ
َظا َغلِ َ
ُنت ف ًّ
يظ ا ْل َقْل ِب َالن َف ُّضوْا ِم ْن
َل ُه ْم َول َْو ك َ
َاع ُف َع ْن ُه ْم َو ْاسَت ْغ ِف ْر َل ُه ْم َو َشا ِو ْر ُه ْم
َح ْوِل َك ف ْ
هلل إِ َّن اهللَ
ِفي ا َأل ْم ِر َفإِذَا َع َز ْم َت َفَت َوك َّْل َعلَى ا ِ
ني﴾.
ُي ِح ُّب ا ْل ُمَت َو ِّكلِ َ
111

املؤمتر التخصصي للفقه
واحلديث يف مشهد

أقام مكتب اإلعالم اإلسالمي مبدينة
مشهد املقدسة ثالث مؤمتر ألعمال قسم
الفقه واحلديث ،وحبث موضوع تقطيع
روايات املعصومني  ،Dوحضره أعضاء
جلنة أفق العلمية.
قال حجة اإلسالم النوري يف هذا
املؤمتر :إن تقطيع احلديث يتطلب وعيًا
وانتباهًا ألصل احلديث يف صدره وذيله.
ولتقطيع احلديث والروايات فرضان يف عامل

الواقع ،أحدمها :أن يذکر الراوي قسمًا
من احلديث ويترك قسمًا آخر ،أي أن
التقطيع يف کالم الراوي .واآلخر :التقطيع
قسم
يف املصنفات مثل وسائل الشيعة الذي َّ
مؤلفه األحاديث وأورد احلديث املشتمل على
موضوعات خمتلفة يف أبواب مستقلة.
وأضاف قائ ًال :وبنحو کلي يبحث يف بيان
األحاديث واختصارها وتلخيصها وتقطيعها
کل منها مبفتاح مفرداته اخلاصة.
وصرح حجة اإلسالم النوري بأن
َّ
تقطيع احلديث ال يشمل کتاب أحاديث
الشيعة فحسب ،فغري التقطيع يف النص
يوجد التقطيع يف الکالم ،أي أن الراوي
ينقل من البداية حديثًا ناقصًا .کما أن
تقطيع الروايات يذکر يف املجال الکالمي
واألخالقي .وقد قبل علماء الشيعة وأهل
السنة أن للتقطيع يف النص مضرات وفوائد،
ومنافع التقطيع يف وسائل الشيعة أکثر من
مضراته.
مبينًا األقوال يف التقطيع :تنقسم
وذکر ِّ
األقوال يف التقطيع إىل اثنني:
القول األول :جوازه ،والتقطيع باملعىن
األول خمالف للجواز غالبًا ،ألنه يبعث على
عرض املطالب بنحو کلي .وينقسم جواز
التقطيع نفسه إىل شقني :جواز مطلق وجواز
مشروط .والقائلون باجلواز ينقسمون
إىل جمموعتني :جمموعة ترى اجلواز يف
املطلقات ،وأخرى ترى املطلقات مشروطة
بعدة شروط منها :إن جواز تقطيع احلديث
مشروط بأن القسم املتروك ال يلحق ضررًا
مبعرفة وداللة وبيان القسم املذکور ،وأن
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يکون من جيري التقطيع أو شخص آخر کما جتب قراءة کثري من املراجع الروائية
قد نقل ذلك احلديث بنحو کامل من إىل واملصادر األصلية ،ألن التقطيع يف بعض
واحد أو أکثر ،ويعلم أن من نقله إليه کان املوارد حيدث يف السند والنص أيضًا.
قد حفظه .ومنها :أن من جيري التقطيع
111
يشترط فيه أن يکون عارفًا بعلوم احلديث.
القول الثاين :عدم جواز
التقطيع .احلوزة العلمية يف قم املقدسة
ومن ذهب إىل هذا القول َّأيد رأيه بعدة
تكرم املرجع السبحاني
أدلة کحذف القرائن والشواهد ،وعدم فهم
نظرًا إىل اجلهود العلمية املضنية اليت
احلديث کام ًال ،وإبطال وتغيري معىن احلديث،
بذهلا مساحة آية اهلل العظمى الشيخ جعفر
ولزوم وقوع الکذب واخلطأ يف معناه.
وأشار حجة اإلسالم النوري إىل ثالثة السبحاين يف جمال تدوين املعارف اإلسالمية،
أدلة رئيسة يف تقطيع احلديث من وجهة ارتأت اللجنة املنظمة تکرميه تثمينًا ملساعيه
نظر أهل السنة والشيعة فقال :وبعضهم احلثيثة .وقد أقيمت مراسم التکرمي املقامة
جوز التقطيع وفقًا ملصادر أهل السنة حيث برعاية ممثلية الويل الفقيه يف اجلامعات
َّ
استندوا إىل رواية للرسول  Cتقول وجامعة العلوم واملعارف اإلسالمية ،يف
بأنه رحم اهلل من روى حديثي بدون زيادة مؤسسة اإلمام الصادق .F
ويف کلمة له يف هذه االحتفالية ،أکد
لآلخرين .کما متسك أهل السنة باالستدالل
بالرؤيا على جواز التقطيع .وجاء يف بعض مساحة الشيخ السبحاين على أن العلم
مصادر الشيعة عن اإلمام علي Fما واإلميان حبسب منطق الوحي متالزمان
معناه أنه ميکنك توضيح احلديث ونقله وال يفترق بعضهما عن بعض.
إىل ذلك ،أوضح مساحة الشيخ حممد
حينما تکون مدرکًا ملعانيه.
وعن بيان أهداف وأغراض تقطيع حممديان ،رئيس ممثلية الويل الفقيه يف
احلديث أضاف قائ ًال :إن هدف تقطيع اجلامعات ،بأن احلوزة واجلامعة ليسا خصمني
احلديث مقدس حيث يروم إيصال معانيه وإمنا مها زميالن ،مضيفًا :بات هناك تعامل
بنحو سليم ،ولکن أغراض التقطيع خمتلفة ،بنَّاء بني احلوزة واجلامعة على مجيع األصعدة؛
ريا ما نشاهد طلبة جامعيني اخنرطوا
فمثال األغراض السياسية واملذهبية من ولذا کث ً
يف السلك احلوزي ،وبالعکس.
العوامل الباعثة على تقطيع احلديث.
إىل ذلكُ ،تلي يف املراسم کلمة السيد
وصرح هذا الباحث احلوزي يف ختام
حديثه بأن آثار تقطيع احلديث تربز أکثر علي الرجياين ،رئيس جملس الشورى
يف جمال االستنباط الفقهي ،فمث ًال الروايات اإلسالمي ،والسيد کامران دانشجو ،وزير
ضرورية يف االستنباط من آيات األحکام ،العلوم والبحث العلمي ،کما شهدت قراءة
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کلمة لسماحة الشيخ حممد رضائي ،عضو
اهليئة العلمية يف أکادميية الثقافة والفکر
اإلسالمي ،مبينًا أبرز خصائص کتاب
(الفکر اإلسالمي) من تأليف مساحة آية
اهلل العظمى الشيخ جعفر السبحاين.
يشار إىل أن االحتفالية شهدت کذلك
إهداء لوح تقدير من قبل ممثلية الويل الفقيه
يف اجلامعات ،وجملس الشورى اإلسالمي،
واملجلس األعلى للثورة الثقافية ،وأکادميية
الثقافة والفکر اإلسالمي ،ورئاسة جامعات
طهران ،وتربيز ،والعالمة الطباطبائي،
وقم ،وشرياز ،وکاشان ،وبرديس قم،
جتلي ًال للخدمات العلمية للمرجع الديين آية
اهلل الشيخ جعفر السبحاين.
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ندوة :مناقشة سبل رفع
مستوى النشاطات اجلامعيات

أقيم على هامش الدورة الثامنة عشر
للمعرض الدويل للقرآن الكرمي مبصلى
اإلمام اخلميين يف طهران ،ندوة قرآنية
حتت عنوان( :مناقشة سبل رفع مستوى
النشاطات القرآنية يف اجلامعات).
وشارك يف الندوة مسؤول أكادميية
القرآن والعترة طالب تاش ،ورئيس جملس
القرآن والعترة باملنطقة الثامنة يف طهران
حممودي ،وأمني جملس القرآن والعترة
باملنطقة الثامنة يف طهران سعيد رضائي.
وحتدث تاش خالل الندوة عن الظروف
احلالية يف اجلامعات وسبل رفع مستوى

التعليم والنشاطات القرآنية ونشر الثقافة
القرآنية يف اجلامعات.
بدوره ،أكد حممودي خالل كلمته
ضرورة اإلخالص يف النشاطات القرآنية،
داع ًيا إىل العمل على زيادة امليزانيات اخلاصة
بالنشاطات القرآنية يف اجلامعات.
ويف اخلتام حتدث رضائي وقدم تقري ًرا
عن النشاطات القرآنية اليت نظمها جملس
القرآن والعترة باملنطقة الثامنة يف طهران
خالل العام املاضي.
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ندوة :املسيح واحلسني
مناذج بشرية لكمال اإلنسانية

أقامت الوحدة النسائية املركزية يف
(حزب اهلل) اللبناين ندوة فكرية يف قاعة
جممع اإلمام الصادق يف بريوت بعنوان:
(السيد املسيح واإلمام احلسني مناذج بشرية
لكمال اإلنسانية).
وأقيمت الندوة حبضور مسؤولة
اهليئات النسائية املركزية يف (حزب اهلل)
عفاف احلكيم ،وعقيلة سفري اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،ووفود نسائية من
األحزاب واجلمعيات إضافة إىل فعاليات
نسائية مناطقية.
وأدارت الندوة اإلعالمية نال الزين.
وحاضرت فيها رئيسة قسم اإلذاعة
والتلفزيون يف اجلامعة األنطونية اإلعالمية
رانيا بارود ،وأستاذة الفلسفة اإلسالمية يف
اجلامعة اللبنانية الدكتورة سعاد احلكيم،
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والباحثة اإلسالمية زينب مجعة.
وقدمت رانيا بارود مقارنة بني
شخصييت السيد املسيح واإلمام احلسني
أظهرت فيها أوجه الشبه بينهما واهلدف
املشترك الذي أرسال من أجله.
أما احلكيم فقد شددت يف مداخلتها على
(حق كرباء اإلنسانية باالعتراف بتميزهم
ألهنم جسدوا معاين الكمال اإلنساين عرب
صراعهم مع الشر وامتالكهم معًا سالح

الوحي الصادق والعلم اللدين وقدموا منوذجًا
كام ًال للعطاء والتضحية).
مث استعرضت مجعة حركة اإلمام
احلسني يف (السياق التارخيي واحلضاري
لإلنسانية) ،ودعت املسلمني واملسيحيني
ألن «يقاربوا مناسبيت والدة السيد املسيح
واستشهاد اإلمام احلسني ليستقوا منها
القيم الراقية اليت جتمعهم؛ ألن التقاء الفرح
باحلزن يشكل معاين راقية وسامية».
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