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قواعد النشر

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

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

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

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

التوزيع

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

جملة إسالمية فكرية

يصدرها مركز الـدراســـات والبــحوث
اإلسالمية يف حوزة اإلمام القائم العلمية

اهليئة االستشارية

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

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

*P.O.Box 113/6159 Hamra -Beirut-Lebanon
*www: albasaer.org
*E-mail: albasaer@gawab.com
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من املحرر
ال تزال دعوات التطوير يف مناهج االجتهاد تشغل مساحة كبرية يف عقلية الفقيه
ساعيا للتطوير يف مبتنياهتا ،واآلخر
النهضوي ،فمن الفقهاء َم ْن يترسم طرائق سابقة ًّ
يسرب أغوار الفكر اإلسالمي حماو ًال استكشاف مناهج جديدة تتناسب وواقع التحوالت،
لتليب طموح وتطلعات عصرية ،بغية دفع األمة للشهود احلضاري .يقدم هذا العدد حوا ًرا
ممي ًزا مع أحد رواد النهضة والتجديد يف الفكر اإلسالمي ،وهو مساحة املرجع الديين
السيد حممد تقي املدرسي ،يف مشروعه «تطوير عملية االستنباط الفقهي» ،واحلوار -يف
قسمه األول -حياول قراءة هذا املشروع التجديدي ،بغية التعرف على معامل هذه النظرية
األصولية اليت ع ّرفها مساحته باملذهب القيمي يف التشريع ،واليت شغلت مساحته منذ
عقودٍ ثالثة ،كان من أهم نتاجها (موسوعة التشريع اإلسالمي ..مناهجه ومقاصده) يف
دراسات يف مبادئ علم األصول)،
أجزائه التسعة ،مث أتبعها مبوسوعة (فقه االستنباط..
ٌ
تباعا .واليت ع ّرفنا من خالهلا على
صدر منها مع مطلع ٢٠١١م ،جزٌء ،وستصدر بقيتها ً
مناهج التشريع ومقاصده ،فتبلورت عربها نظراته اخلاصة يف الفقه واألصول ،مقد ًما
أسس أصولية فقهية جديدة يف عملية االستنباط.
ويف قراءة ملستقبل التحول العريب ،يقدم لنا مفتتح العدد رؤية جادة يطرقها األستاذ
العطار ،تنطلق بدعوة األمة اإلسالمية يف تعزيز تبادل أدوار النهضة على كافة املستويات،
مرتكزه التنوع الذي حيظى به الشارع اإلسالمي ،مع ضرورة مراعاة خصوصية كل جمتمع
يف إقامة النموذج املناسب لتطلعاته ،يف إطار اخلطوط العامة للقيم اإلسالمية .مؤك ًدا يف
ذلك أن «الرهان على مجاهري الثورات العربية والتيار اإلسالمي الصاعد أن يتضامن مع
خيارات األمة األصيلة وتطلعاهتا يف األمن واحلرية والسالم والكرامة ،ألهنا القيم الربانية
اليت متثل رسالة القرآن» .ويف السياق ذاته يتساءل رئيس التحرير يف باب (رأي ونقاش)
حول إمكانية جتسري العالقة مع الغرب يف ظل إرهاصات التحول العريب؟.
كما حوى العدد العديد من الدراسات الفكرية املتنوعة ،بعضها يعاجل قضايا معاصرة
كالتعايش واحلرية ،والتغريب ،وثقافة االقصاء ،واهلرمنيوطيقا .ومستقبل احلراك العريب،
وبعضها يتطرق لقضايا هلا شيء من األثر يف مسار الفكر اإلسالمي كقراءة األوضاع
الفكرية ملدرسة القطيف .وأخرى حياول فيها األستاذ حكيمي إثباب ما يؤيد املسار
التفكيكي يف فكر الفالسفة والدين .واهلل تعاىل نسأله القبول ،وللقارئ مزيد الفائدة.
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مفـتــتــح

لنتبادل أدوار النهضة
االستاذ :حسن العطار*

األمة اإلسالمية مثلها كمثل الشجرة الطيبة ،وارفة الظالل ،مثمرة تؤيت أكلها كل حني ،تستمد
ثبات مشروع هنضتها من عمق اجلذور املتأصلة يف الدين ،وترسم تطلعاهتا من خالل العروج إىل
رحاب األسباب يف الكون وعناق آفاق وحي السماء ،يف صورة متكاملة من تف ّرع األغصان وتشابكها.
نستعري هذه اللوحة الكونية لتكون مدخ ًال للحديث عن ربيع الثورات العربية وتفاعالهتا
الزراع
على الساحة اجلماهريية ،اليت أمثرت صعود التيار اإلسالمي إىل السلطة ،فحني يعجب َّ
ربيع التفّتح واالخضرار فعلينا ألاَّ ننسى أنه فصل من الزمان ،يتكامل مع دورة فصول أخرى
جرت وما زالت جتري على الشجرة األم ،من الشتاء ورياحه العاتية ذات الربد القارص ،ومن
الصيف وهليبه احلار ،واخلريف وتساقط األوراق ،وما تب ّدل األوراق سوى جت ّدد وتنامي األمة.

ُسَّنة التبديل

ومن هنا نطل على ُسنَّة التبديل اإلهلية اليت جتري يف اخللق وتتعاقب على األقوام
ُم َو َع ِملُوا
واجلماعات يف إطار األمم كما يف قوله تعاىلَ { :و َع َد اهللُ الَّ ِذ َ
ين َآ َمنُوا ِم ْنك ْ
الصاِل َح ِ
َن َل ُه ْم ِدي َن ُه ُم الَّ ِذي
ات َل َي ْسَت ْخلِ َف َّن ُه ْم ِفي الأَْ ْر ِض َك َما ْاسَت ْخل َ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم َوَلُي َم ِّكن َّ
َف الَّ ِذ َ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لاَ
ِ
ِ
ُون بي َش ْيئًا َو َم ْن َك َف َر َب ْع َد
ا ْرَت َضى َل ُه ْم َوَلُي َب ِّدل ََّن ُه ْم م ْن َب ْعد َخ ْوفه ْم أ ْمنًا َي ْعُب ُدوَنني ُي ْشرك َ
* كاتب ،مفكر إسالمي ،مدير عام منتدى القرآن الكرمي ،عضو استشاري مبجلة البصائر ،الكويت.
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مفتتح

َذِل َك َفُأوَلِئ َك ُه ُم ا ْل َف ِ
ُون}(((.
اسق َ
فالتب ّدل واالستبدال بني اجلماعات واألقوام واألمم مرتبط مبهام االستخالف يف األرض
وعمارهتا والتمكني بأسباب القوة ،وقد تراوحت عرب تاريخ األمة املعاصر عناوين كالتغيري
ري عن
واإلصالح واإلحياء والثورة عرب مشاريع وحركات وثورات ،وهي مل تكن سوى تعب ٍ
الرغبة العارمة يف إحداث نقلة نوعية يف واقع األمة للنهوض حنو مستقبل أفضل ،وبعد عهود
ملتبسة من العالقة بني اإلسالميني ومشروعية الدولة ،اكتشفت األمة أن التمكني مرتبط
مبؤسسة الدولة كنظام إداري حديث إلدارة املوارد البشرية واملادية مبا حيقق احلياة الكرمية،
فالتمكني من مفاهيم اإلدارة احلديثة لتحقيق اجلودة الشاملة ،ودائرة أوسع تضم املعرفة
واملستوى التقين والثقة بالذات ،وأساس التمكني هو تذويب احتكار السلطة يف العمل اجلماعي،
وهو يرتبط مبفهوم املجتمع املدين يف عملية لتغيري عالقات القوة ،مبا يتيح الفرصة لألفراد
يف املجتمع الختاذ املبادرات والقرارات واكتساب مزيد من السيطرة على حياهتم ،ويؤدي يف
الوقت نفسه إىل ختلي الن ُ
ُّظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،عن جزء من سلطتها
وإتاحة الفرصة لألفراد واجلماعات املهمشة للمشاركة يف عملية صنع القرارات ولعب دور
مؤثر يف املجتمع .يقول صاحب تفسري امليزان العالمة الطباطبائي يف تفسري اآليات الكرمية
من سورة احلج ،ويف سياق إلقاء الضوء على ثنائية التدافع والتمكني قال تعاىلَ { :ول َْوال َد ْف ُع
َّاس َب ْع َض ُهم ِب َب ْع ٍض لَّ ُه ِّد َم ْت َص َوا ِم ُع َوِب َي ٌع َو َصَل َو ٌات َو َم َس ِاج ُد ُي ْذ َك ُر ِفي َها ْاس ُم ا ِ
ا ِ
هلل َكِثريًا
هلل الن َ
َّاه ْم ِفي ا َأل ْر ِض أَقَا ُموا
نص ُرُه إِ َّن اهللَ َل َق ِو ٌّي َع ِزي ٌز ( )40الَّ ِذ َ
ين إِن َّمكَّن ُ
نص َر َّن اهللُ َمن َي ُ
َوَل َي ُ
ُ ِ (((
الزكَا َة َوأَ َم ُروا ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َوَن َه ْوا َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َولهلِ ِ َعا ِق َبُة األ ُمور} .
الصال َة َوآَت ُوا َّ
َّ
«املراد بدفع اهلل الناس بعضهم ببعض أعم من القتال ،فإن دفع بعض الناس بعضًا
ًّذبا عن منافع احلياة وحفظًا الستقامة حال العيش سنة فطرية جارية بني الناس ،ويشهد
به جتهيز اإلنسان كسائر املوجودات بأدوات وقوى تس ّهل له البطش مث بالفكر الذي يهديه
إىل ِّاتخاذ وسائل الدفع والدفاع عن نفسه ،أو أي شأن من شؤون نفسه مما تتم به حياته
وتتوقف عليه سعادته»((( .واملراد من متكينهم يف األرض إقدارهم على اختيار ما يريدونه
من حنو احلياة من غري مانع مينعهم أو مزاحم يزامحهم.
واملتتبع لتاريخ الدول اليت تعاقبت على األمة منذ سقوط اخلالفة اإلسالمية وقيام
الدولة العصبية ابتدا ًء من الدولة األموية مرو ًرا بالعباسية وانتهاء بسالطني الدولة العثمانية،
والدولة العربية املعاصرة اليت تعاقبت عليها التيارات القومية والعلمانية واالشتراكية ،سيجد
أنه ينطبق عليها قول اهلل تعاىل يف وصف بليغ بأهنا خاوية على عروشها ،وأن الظلم هو
((( سورة النور ،اآلية .٥٥
((( سورة احلج ،اآلية .41
((( امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،١٤ص.٣٨٧
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السبب املباشر لسقوطها وتفككها.
َاها َو ِه َي َظاِل َم ٌة َف ِه َي َخا ِوَي ٌة َعلَى ُع ُر ِ
وش َها َوِب ْئ ٍر
قال تعاىلَ { :ف َكَأِّين ِّمن ق َْرَي ٍة أَ ْهَل ْكن َ
َص ٍر َّم ِشي ٍد}(((.
ُّم َع َّطَل ٍة َوق ْ
وجند يف اآليات خري تعبري عن ذلك اخلواء يف قوله تعاىلَ { :وِب ْئ ٍر ُّم َع َّطَل ٍة} فالبئر
ميثل مصاحل العباد والتعطيل لدور املجتمع ،ومصادرة حرياته وشل حركته وهنب وتبديد
َص ٍر َّم ِشي ٍد} فهو ميس سلطة احلكم املستبد املتالعب مبقدرات
ثرواته ،أما قوله تعاىلَ { :وق ْ
األمة املوغل يف الفساد والذي هتفت اجلماهري له ..ارحل .يقول املرجع املدرسي دام ظله
يف تفسري من هدي القرآن« :لقد خلق اهلل سبحانه الطبيعة حبيث ال تتالءم مع االحنراف
واجلرمية ،فهي تصرب زمنًا مث تتفجر غضبًا -حني يشاء اهلل -لُتعيد األمور إىل نصاهبا.
أما القصر املشيد فإنه يرمز إىل مباين امللوك واحلكام الظلمة ،حيث ذهبوا ومل ِ
تغن عنهم
قصورهم من اهلل شيئًا .أما البئر اليت هي حمور احلياة يف الصحراء ،ويعترب مالكها سيد
الناس ،فقد تعطلت بعد أن كانت مركز التجاذب وسبب الصراع ،بينما بقيت القصور املشيدة
اليت تعالت وجتصصت خالية ترمز إىل فناء أهلها»((( .فلم تكن هذه الدول سوى الشجرة
اخلبيثة اليت اجتثت على أيدي اجلماهري وما عاد هلا مقر أو مستقر.
ِ (((
ين َب َّدلُوا ِن ْع َم َة اللهَّ ِ ُك ْف ًرا َوأَ َحلُّوا ق َْو َم ُه ْم َدا َر ا ْل َب َوار} .
قال تعاىل{ :أَل َْم َت َر إِلَى الَّ ِذ َ
هذا اخلواء ُت ِّعبر عنه الدراسات احلديثة بالدول الفاشلة من خالل مؤشرات :كاهنيار
احلكومة ،أو صراع السلطة ،وفقدان الشرعية ،وفساد احلُكم ،والتمرد االجتماعي ،وحالة
تدين اخلدمات ،وانتهاك القانون ،والتدخالت اخلارجية ،والتدهور االقتصادي ،وحكم األقلية،
والزناعات العرقية ،وحركة الزنوح واللجوء ،ونقص الغذاء ،والوضع الصحي ،واملستوى التعليمي.
ولو حبثنا يف اجلذور اليت استقت منها األمة هذه النهج السلمي الثائر أمام دولة
الطغيان والفساد واالستعباد وشحذ إرادة اجلماهري مبقولة الشعب يريد :إسقاط النظام،
لكان من إهلام التوقف عند ثورة اإلمام احلسني  Fاليت أرست لألمة هنج عزة وكرامة
وحت ّرر يف زمن مبكر ،بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية وبدء قيام الدولة األموية االستبدادية
اليت قامت على العصبية ،وبطش القوة ،واستعباد الناس وترهيبهم ،والفساد االقتصادي
واإلداري ،والتالعب بثروات األمة ،والفساد األخالقي والديين ،قال اإلمام احلسني :F
ول ا ِ
َال ِفي َح َياِت ِهَ :م ْن َرأَى ُسْل َطانًا َجاِئرًا
«أَ َّما َب ْع ُد؛ َف َق ْد َعلِ ْمُت ْم أَ َّن َر ُس َ
هلل َ Cق ْد ق َ
ول ا ِ
هلل نَا ِكثًا ِل َع ْه ِد ا ِ
ُم ْسَت ِحلاًّ ِل ُح ُر ِم ا ِ
هلل ُم َخاِلفًا ِل ُس َّن ِة َر ُس ِ
هلل َي ْع َم ُل ِفي ِع َبا ِد اللهَّ ِ ِبالإْ ِ ْث ِم
((( سورة احلج ،اآلية .45
((( من هدى القرآن ،ج ،٥ص .٣٩٧ط ٢عن دار القارئ.
((( سورة إبراهيم ،اآلية .28
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َان َح ِقيقًا َعلَى ا ِ
هلل أَ ْن ُي ْد ِخَل ُه َم ْد َخَل ُه»(((.
َوا ْل ُع ْد َو ِانُ ،ث َّم ل َْم ُي َغِّي ْر ِب َق ْو ٍل َولاَ ِف ْع ٍل ك َ
وتكمن أمهية ثورة اإلمام احلسني  Fبأهنا كانت حركة تصحيحية يف األمة للعودة
إىل منابع الرسالة املحمدية ودولتها اليت أسسها النيب األكرم  ،Cوقد انتهج اإلمام
سلميا ،وارتكز على نصرة أهل بيته وأصحابه من الرجال والنساء
احلسني  Fهنجًا ًّ
واألطفال ،وحبضور شبايب الفت ،وعمل على تعبئة اجلماهري بقضيته اإلصالحية وقيم
الشرع املقدس ،وق ّدم التضحيات العظيمة فداء لشجرة اإلسالم.
وقد انطلقت بعد ثورة اإلمام احلسني  Fحركات انتفاضة ،ومت ّرد على الدولة األموية،
إصالحيا ،كان
ثأريا ،ومل يكن لديها برناجمًا
لكنها مل تأخذ ُبعدًا
مجاهرييا ،وأخذت ُبعدًا ًّ
ًّ
ًّ
ميكن لألمة وعلى إثر ثورة اإلمام احلسني  Fأن تقود حركة مجاهريية تصحيحية
وتقاوم سلطة الدولة األموية ،لكنها وألسباب عديدة ختاذلت ومسحت لنموذج مشوه للدولة
أن يتسلل إىل التجربة اإلسالمية ،وتتعاقب مناذج أخرى ال متثل اإلسالم ال شريع ًة وال
زيفت وعي
هنجًا أو قيمًا ،ورغم أن الدولة األموية سقطت ،وكذا الدولة العباسية ،لكنها َّ
األمة وثقافتها ،حىت اعترب الكثري من املفكرين الدولة األموية بداية الدولة احلقيقية يف
العهد اإلسالمي األول ورجاهلا رجال السياسية ،مما محل على حماكاة منوذجها وثقافتها
السياسية اليت تك ّرس التسلط والتضليل اإلعالمي والنفعية وشراء الضمائر.
ومما أسهم يف بقاء الدولة األموية االستبدادية واحنسار الثورة اجلماهريية هو إشكال
وإعالميا هبدف تكريس سيطرة املستبد ،كالثقافة
دينيا
ًّ
الثقافة السائدة ،اليت أخذت ُبعدًا ًّ
اجلربية اليت تك ّرس الطاعة للحاكم ولو كان فاسدًا مستبدًا ،وحت ّرم اخلروج على سلطته،
وهذه الثقافة كانت وما زالت تتبناها بعض تيارات يف األمة ،حيث حت ّرم املظاهرات والنقد
العلين للحاكم وحت ّرم الثورة باعتبارها مفسدة وفوضى .لكن الزلزال اجلماهريي من
التظاهرات والثورات ضد الدولة العربية يف أكثر من بقعة ،وسريان ثقافة وروح التضحية
والشهادة والكرامة اليت تع ّبر عن اإلنسان الفطري ،أبرزت عودة األمة إىل منابع قيم
اإلسالم األصيلة ومضامني الثورة احلسينية ،لتستقي من قول اإلمام احلسني « :Fومثلي
ال يبايع مثله»((( ،وقوله« :هيهات منا الذلة»((( ،شعارات ..الشعب يريد إسقاط النظام..
ارحل ..وغريها من شعارات متطورة ،لقد أظهرت األمة قدرة هائلة على تبديل األفكار
التربيرية غري املسؤولة ،وكنس ثقافة اخلوف واستبداهلا بثقافة العزة والكرامة ،يف قدرة
على تواصل األفكار والقيم اإلسالمية مهما كانت قطيعة الزمان أو املكان ،وهي بذلك
((( حبار األنوار ،ج ،٤٤ص.٣٨١
((( حبار األنوار ،ج ،٤٤ص.٣٢٤
((( االحتجاج ،ج ،٢ص .٣٠٠مثري االحزان ،ص.٥٤
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مصداق لقوله تعاىل{ :إِلاَّ َم ْن َظل ََم ُث َّم َب َّد َل ُح ْسنًا َب ْع َد ُسو ٍء َفإِنِّي َغفُو ٌر َر ِحي ٌم}(.((1
فقد كانت ظاملة حني خذلت نصرة اإلمام احلسني  ،Fوظاملة حني مل تقاوم دولة
االستبداد بزمن مبكر ،وظاملة حني مسحت للثقافة واإلعالم املُضلِّل تكريس النموذج األموي
يف واقع األمة السياسي .وميكن مالحظة التب ّدل يف الفكر السياسي من خالل اجتهادات
ومراجعات يف العديد من دوائر اإلسالم احلركي ،نذكر منها التيار السلفي على سبيل املثال،
باعتباره من احلركات املوغلة يف تقديس التاريخ والنماذج التراثية ،وأكثرها معارض ًة للخروج
على احلاكم واملظاهرات والتغيري الثوري ،كما أن فكرها يتصادم مع الدولة احلديثة وآلياهتا
الدميقراطية والدستورية .لكن ُيالحظ بروز حركة جتديدية فكرية يف أوساطها برزت يف
تشكيالت مستقلة ،وخروج البعض من دوائرها بتصورات مستجدة كالدكتور حاكم املطريي
مؤسس حزب األمة يف الكويت ،ومن مؤلفاته (احلرية أو الطوفان  -حترير اإلنسان
وجتريد الطغيان  -أهل السنة وأزمة املشروع السياسي)(.((1

بــدائــل

أسهمت ثورة الربيع العريب يف تبدل اخلارطة السياسية والفكرية لتعود قضية السلطة
من جديد مسألة حمورية يف االجتماع اإلسالمي السياسي ،وأمثرت بصعود التيارات واحلركات
اإلسالمية اليت كانت تعيش حالة االستضعاف إىل مواقع السلطة ،كحركة اإلخوان املسلمني
وحزب النهضة يف تونس وكذلك يف ليبيا واملغرب وغريها ،ومع أن قضية السلطة شغلت حّيزًا
من أحداث التاريخ اإلسالمي لكنها تطل هذه املرة يف ظل متغريات معاصرة ومستجدات فكرية
وسياسية .فاملالحظ خروج مسألة السلطة من احتكار اهتمامات النخبة السياسية إىل مشاركة
مجاهريية عارمة يف صنع احلدث والرقابة ،باعتبار أن سلطة الدولة هي اليت تصوغ حاضر
ومستقبل املجتمع ،وتنعكس على واقعه املادي املعاشي واملعنوي من احلقوق واحلريات العامة،
وأيضًا من خالل تدعيم التيار اإلسالمي الصاعد للسلطة بتجارب داعمة كالثورة اإلسالمية يف
إيران والنموذج التركي والنموذج املاليزي ،عدا عن جتارب بعض احلركات كحزب اهلل يف لبنان
وحركة محاس يف فلسطني ،كما برز عنصر االنفتاح على الدولة احلديثة من خالل مطلب
الدولة الدستورية ،وجدلية الدولة املدنية والدولة الدينية ،مما انعكس على االجتهادات يف الفكر
السياسي خاصة يف مسألة صياغة الدستور اإلسالمي ،ليوائم بني منوذج الدولة الغربية وبني
هوية األمة وقيمها وواقعها .نذكر يف هذا السياق ما قدمه املرجع الديين املدرسي دام ظله يف
سلسلة الوجيز يف الفقه اإلسالمي (فقه الدستور وأحكام الدولة اإلسالمية)( ((1وهو ما يليب
( ((1سورة النمل ،اآلية .11
( ((1راجع موقع الدكتور حاكم املطريي على الشبكة العنكبوتية:
( ((1صدر يف طبعته األوىل عن دار حميب احلسني  Fعام ٢٠٠٤م.

/http://www.dr-hakem.com
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مشروع بناء الدولة العراقية الذي هو يف إطار التشكُّل.
هذا املوقع غري املسبوق للتيار واحلركة اإلسالمية وحركة االجتهاد الفكري ،تتيح للتيار
قدم لألمة واملجتمعات العربية بدي ًال يف موقع إدارة الدولة ،وهو ما تتطلَّع
اإلسالمي أن ُي ِّ
له الشعوب العربية بعد أن فقدت الثقة بالتيارات القومية والعلمانية واالشتراكية ،وأولت
ثقتها للمشروع اإلسالمي ،وذلك مرهون بقدرة املشروع اإلسالمي التجديدي على صياغة
رسالة اإلسالم على مستوى الساحة السياسية ،كمشروع حياة وخلق وعي لشكل الدولة
اإلسالمية املعاصرة ،يستقطب كل خيار األمة وميثل قناعة حقيقية ومقنعة هلا ،وكما يذكر
الشيخ معتصم سيد أمحد يف حبثة (عن الثورات الشعبية وأزمة احلركة اإلسالمية)( :((1إن
هذا املشروع حيتاج إىل ثورة معرفية تتجاوز كل التصورات اإلسالمية التقليدية ،وبناء حالة
ثقافية تبحث عن اإلسالم يف النص الديين بعيدًا عن اإلسقاطات التارخيية ،وقد ميثّل هذا
املشروع بداي ًة لتصحيح مسار احلركة اإلسالمية وحتويلها من املعارضة إىل احلكم.

التبادل فكرة حضارية

متثّل تطلعات الثورة العربية إىل بناء الدولة الدستورية حتديًا كبريًا ومسرية تنموية
شاقة ،خاصة يف جمتمعات ذات تعددية مذهبية وعرقية وثقافية يف مكوناهتا ،حم ّملة
برواسب صراعات تارخيية وتباينات اجتهادية يف املسائل الدينية واملشروعية السياسية
وحمددات السلطة ،فالنموذج الغريب مث ًال الذي أجنز مشروع الدولة احلديثة ارتكز على
تأسيس منظومة من القيم واملفاهيم واآلليات ،كالتداول السلمي للسلطة واحلريات العامة
وحرية األحزاب واملشاركة وفصل السلطات .لقد جنح التيار اإلسالمي يف القدرة على
التواصل الثقايف واملعريف وكجماعات وحركات ومجاهري ،وتشييد البناء االجتماعي عرب
املؤسسات التقليدية واملنظمات األهلية التطوعية ،ومع االنتقال إىل مواقع السلطة ،فإنه من
اهلام تعميق القدرة على تبادل األفكار واألدوار والتجارب ،فالتبادل من األفكار احلضارية
اليت يرتكز عليها مشروع هنضة أي أمة أو اجتماع بشري ،فتبادل أدوار البناء ،وتبادل
األفكار واملنافع ،هو الذي ينشئ التجاذب وبالتايل الترابط ضمن بنية واحدة ،والتبادل
خاصية إنسانية ألنه يستلزم احلوار واللغة والتفاوض والتفكري ،ويتأسس على مبدأ العطاء
اجتماعيا يعين الدخول يف عالقات مع اآلخرين وتبادل املنافع
واألخذ .فكون اإلنسان
ًّ
معهم .وقد شكَّل التبادل أساس القيم اإلنسانية منذ بداية احلياة االجتماعية ،كما أسهم
التحضر والسالم والوئام حىت بني الشعوب املتباعدة .واملتأمل
التبادل التجاري يف جلب
ّ
يف مشاريع الوحدة اليت متت على مستوى الدول كاالحتاد األورويب جيد أهنا ارتكزت يف
مقدماهتا على التبادل الثقايف ،من خالل املعارض واملؤمترات والفنون والسياحة وغريها،
( ((1جملة البصائر ،العدد .٤٨
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وكذلك على التبادل االقتصادي من خالل السوق املشترك ،مث االنتقال إىل صيغة االحتاد
ذات البعد السياسي .والدستور كوثيقة تعاقد اجتماعي والناظم لكيان الدولة يف جوهره هو
تنظيم للمراكز القانونية املتبادلة من احلقوق والواجبات واألدوار املتبادلة بني األفراد يف
إطار املواطنة واألدوار املتبادلة بني السلطات.
وميكن مقاربة فكرة تبادل أدوار النهضة من خالل مشهد احلج ،وهي صورة مقاربة
لالجتماع اإلسالمي بتنوع مكوناته ،وشعائر احلج العبادية ذات مضامني سياسية ،فاحلج
أشبه مبؤمتر إسالمي عام جيتمع فيه املسلمون بتن ّوعهم يف إطار شعائر ربانية ،ذات
مضامني دينية تربوية اجتماعية وسياسية ،ومن األهداف اليت يشري إليها القرآن الكرمي
يف سورة احلج كما يف قول اهلل تعاىلِ{ :ل َي ْش َه ُدوا َمنَا ِف َع َل ُه ْم َوَي ْذ ُك ُروا ْاس َم ا ِ
هلل ِفي أََّيا ٍم
َم ْعلُو َم ٍ
ري}(.((1
ات َعلَى َما َر َز َق ُه ْم ِم ْن َب ِهي َم ِة الأَْ ْن َعا ِم َف ُكلُوا ِم ْن َها َوأَ ْط ِع ُموا ا ْل َباِئ َس ا ْل َف ِق َ
هذه اآلية الكرمية ُتشري بوضوح إىل املنافع اليت تتحقق يف هذا احلضور اإلسالمي،
وأمهية االستفادة وتبادل املنافع ،واملنافع عنوان عام تندرج حتته مقاصد عامة ترتبط
بأهداف الدولة يف جمال التنمية ،واحلقيقة أن الثورات العربية اليت انفجرت نتيجة القهر
والتهميش والظروف املعيشية املتدنية ،تتطلّع إىل الدولة الدستورية اليت تضطلع مبهام
التنمية وحتسني االقتصاد وتأمني املنافع احلياتية اليت تكفل حياة كرمية للمواطنني ،ويف
مفهوم املنافع اليت وردت يف اآلية الكرمية ذلك يقول صاحب تفسري امليزان العالمة
الطباطبائي :املنافع الدنيوية ،وهي اليت تتق ّدم هبا حياة اإلنسان االجتماعية ،ويصفو هبا
العيش ،وترفع هبا احلوائج املتنوعة ،وتكمل هبا النواقص املختلفة من أنواع التجارة والسياسة
والوالية والتدبري وأقسام الرسوم واآلداب والسنن والعادات وخمتلف التعاونات والتعاضدات
االجتماعية وغريها.
فإذا اجتمعت أقوام وأمم من خمتلف مناطق األرض وأصقاعها على ما هلم من
اختالف األنساب واأللوان والسنن واآلداب ،مث تعارفوا بينهم وكلمتهم واحدة هي كلمة احلق
وإهلهم واحد وهو اهلل عز امسه ووجهتهم واحدة هي الكعبة البيت احلرام ،محلهم احتاد
األرواح على تقارب األشباح ووحدة القول على تشابه الفعل ،فأخذ هذا من ذاك ما يرتضيه
وأعطاه ما يرضيه ،واستعان قوم بآخرين يف حل مشكلتهم وأعانوهم مبا يف مقدرهتم،
فيبدل كل جمتمع جزئي جمتمعًا أرقى ،مث امتزجت املجتمعات فك ّونت جمتمعًا وسيعًا له
من القوة والعدة ما ال تقوم له اجلبال الرواسي ،وال تقوى عليه أي قوة جبارة طاحنة،
وال وسيلة إىل حل مشكالت احلياة كالتعاضد وال سبيل إىل التعاضد كالتفاهم ،وال تفاهم
كتفاهم الدين(.((1
( ((1سورة احلج ،اآلية .28
( ((1امليزان يف تفسري القرآن ،ج ،١٤ص.٣٧١-٣٧٠
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لنتبادل أدوار النهضة

إن األمة اإلسالمية اليوم مدعوة إىل تعزيز تبادل أدوار النهضة على كافة املستويات،
وما يدعم هذا االجتاه التنوع الذي حيظى به احلضور اإلسالمي على مستوى األمة ،سواء
يف دائرة االجتماع السين أو االجتماع الشيعي ،أو على مستوى تيارات الفكر اإلسالمي ،سواء
التيار الشيعي أو اإلخوان املسلمون أو التيار السلفي ،وغىن التجربة على مستوى الدول
كالثورة اإلسالمية يف إيران أو النموذج التركي أو املاليزي أو النماذج الصاعدة يف العراق
ومصر واملغرب العريب ،أو على مستوى احلركات اإلسالمية كحزب اهلل أو حركة محاس،
كما تزخر املجتمعات العربية بطاقة هائلة من املفكرين والباحثني املجددين واملؤسسات
الفاعلة ،هذا التنوع يؤكد أمهية التبادل املعريف والثقايف وتبادل التجارب من أجل التكامل ،هذا
التبادل املأمول ميكن أن يستهدف تطوير اخلطاب اإلسالمي احلركي وتطوير الرؤية ملشروع
الدولة يف إطار التصور اإلسالمي ،إن هذه التنوعية والتعددية يف املشارب الفكرية والتجارب
ميكن أن ينعكس على تنمية التجربة اإلسالمية وإنضاجها .وما ميّيز املشروع اإلسالمي
النظرة القرآنية اليت ُتعلي من موقع األمة كحاضن للدولة كمؤسسة متثل أحد أدوات رعاية
مصاحل العباد يف املجتمعات اإلسالمية وتظل األمة حاضرة على مجيع املستويات وال ينتهي
دورها وال ختتزل يف الدولة.
فمث ًال حركة اإلخوان املسلمني الصاعدة إىل السلطة يف أكثر من موقع تد ّرجت يف
الوصول للسلطة من خالل حقبة طويلة من احلضور االجتماعي والثقايف يف املجتمع،
والتقاطع مع مجهوره عرب مؤسسات املجتمع األهلي ،مما أكسبها بنية حتتية اجتماعية،
مكّنها من أن ُتنضج مشروعها السياسي ومنظورها للسلطة ،وقد متّيزت الثورة املصرية
اليت أطاحت بنظام حسين مبارك بالنهج السلمي ،وما زالت الثورة املصرية أمام حتديات
وأولويات االستقالل والتحرر والتنمية وبناء الدولة الدستورية ،وستكون أمام هذه التجربة
خيارات تبادل وتأثريات متبادلة من خالل مناذج أخذت موقعها يف األمة ،فيمكن مالحظة
التبادل بني تيارات األمة يف هذا اإلطار ،من خالل حتالف تيار اإلخوان املسلمني مع التيار
السلفي ممث ًال حبزب النور ،مما يثري االستفهام عن التأثريات املتبادلة ،فهل سيسهم تيار
اإلخوان يف ترشيد التوجهات العامة للتيار السلفي مبا يوائم متطلبات بناء دولة عصرية
واالنسجام مع اجلمهور املصري العام ذي الطبيعة الثقافية املنفتحة واملتساحمة؟ أم سيعكس
التيار السلفي توجهات متشددة قد تعرقل بناء املشروع؟ ويراهن على قدرة التيار اإلسالمي
الذي حيمل رسالة بناء وهنضة أن يرتقي بالوعي الديين إىل املستوى النهضوي ،وهو ما
ميكن مالحظته يف هوية التيار السلفي يف مصر ودعاته وأطروحاته مقارنًا بالنهج السلفي
يف بيئة جغرافية أخرى.
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إن املشروع اإلسالمي ينطلق من واقع التن ّوع ومراعاة خصوصية كل جمتمع يف إقامة
النموذج املناسب لتطلعاته يف إطار اخلطوط العامة للقيم اإلسالمية ،ال على طريقة هناية
التاريخ وتقديس منوذج أحادي وحماولة تعميمه .وميكن هنا أيضًا اإلشارة إىل النموذج
التركي بقيادة حزب العدالة والتنمية وتأثرياته املتبادلة يف الساحة ،كالزيارة اليت قام
هبا رئيس الوزراء التركي أردوغان إىل مصر وحماولة تسويق اإلسالم العلماين ،وإعادة
تعريف العلمانية وفكرة تعايش اإلسالم مع العلمانية ،ودعوة دول الثورات العربية لتبين هذا
النموذج ،مما أثار ردود أفعال متباينة.
ويف الوقت الذي تتع ّرض له مصر الثورة لضغط لالقتراض من البنك الدويل مما
سيجعلها أسرية هذه املؤسسة واشتراطاهتا ،واالرهتان االقتصادي ومن مث السياسي ،يربز
النموذج املاليزي ،وجتربة حممد مهاتري رائد النهضة املاليزية احلديثة ،الذي قاوم االرهتان
للبنك الدويل ووضع خطة تنمية ذاتية جنَّبت ماليزيا املصري الذي انتهت له دول آسيوية
اقتصاديا من خالل استنهاض املواطن املاليزي عرب
أخرى ،وأسهم يف هنضة ماليزيا
ًّ
التخطيط ،ومقاومة اهليمنة الغربية.
وميكن لدول الثورات العربية وجمتمعاهتا قراءة جتربة الثورة اإلسالمية العريقة
اليت أجنزت أولويات كاالستقالل والتحرر ،والبناء اهليكلي للحكومة اإلسالمية ،والتنمية
السياسية والثقافية والتقنية ،ونصرة قضايا املستضعفني ،ومن الطبيعي أن تواجه جتربة
الثورة اإلسالمية حتديات يف تطلعات الشعب اإليراين باملزيد من احلريات العامة وحتسني
الوضع االقتصادي ومستوى دخل الفرد؛ لذا من اهلام أيضًا أن تقرأ التجربة اإليرانية
معطيات الثورة العربية وتعمل على تطوير التجربة لتواكب املستجدات.

تبادل ال تباهل

لقد عملت القوى املعادية للمشروع اإلسالمي وقوى االستكبار العاملي على عرقلة
وصول التيار الديين إىل مواقع السلطة بأساليب شىت ،ولكن مع نضال القوى اإلسالمية
وانتصار اجلماهري للتيار الديين أصبح أمرًا واقعًا ،ومن هنا حتاول القوى ذاهتا أن جتهض
هذا املشروع وتستزنفه ،ولكن هذه املرة من خالل حتريف بوصلة املشروع واختطاف
مقاصده ،وهو ما برز يف تأجيج الطائفية السياسية إىل مستوى غري مسبوق بافتعال
الصدام املذهيب ،حيث حتاول أطرافه تلغيم العالقة بني التيار اإلسالمي العام والنسيج
االجتماعي حىت ينتهي إىل إنسدادات وأزمات ،واختطاف فكر النهضة من التواصي والتعاون
والتعايش ،إىل املالعنة ،وهي الظاهرة اليت بدأ يتسابق إليها بعض األطراف عرب املباهلة
ضمن حالة إعالمية استعراضية عرب القنوات الفضائية .فاملباهلة بني أطراف املشروع
اإلسالمي هي قطيعة وارتداد إىل دوائر التخلّف وتوتري للسلم االجتماعي ،واخنراط يف
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حقا أن ختتزل العناصر املتطرفة التأزميية دوائر احلوار
دوائر املشاريع املعادية .واملستغرب ًّ
وجهود التقريب والفكر والفقه املقارن والتعارف على اآلخر يف منحى املباهلة ،واملالحظ
أن البيئة اخلليجية اليت عرفت بتالحم النسيج االجتماعي والسلم األهلي وأظهرت مقدرة
فائقة يف التعايش املذهيب؛ أصبحت مرتعًا لتيارات التطرف املذهيب وتصاعد وترية الطائفية
السياسية .يقول املرجع الديين املدرسي دام ظله يف تفسريه (من هدى القرآن) ويف سياق
عرض البصائر القرآنية يف واقعة املباهلة« :كان االبتهال أسلوبًا يهدف إىل إقناع الكفار من
أهل الكتاب ،واألسلوب اآلخر هو طرح طريقة للوفاق تضمنته اآلية اليت دعت إىل املساواة
ُل َيا أَ ْه َل ا ْل ِكَت ِ
على صعيد التوحيد {ق ْ
ُم أَلاَّ َن ْعُب َد إِلاَّ اهللَ
اب َت َعال َْوا إِلَى َكلِ َم ٍة َس َوا ٍء َب ْي َننَا َوَب ْي َنك ْ
ون ا ِ
ُش ِر َك ِب ِه َش ْيئًا َولاَ َيَّت ِخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْع ًضا أَ ْرَباًبا ِم ْن ُد ِ
َولاَ ن ْ
هلل َفإِ ْن َت َو ْلَّوا َفقُولُوا ْاش َه ُدوا
ون}(.((1
ِبَأنَّا ُم ْسلِ ُم َ
هذه املبادئ (املساواة  -احلق  -احلرية) وسيلة للوفاق والتالحم ،وهذه اآلية
جتسد جوهر سورة آل عمران ،فهي دعوة إىل الوحدة وعلى أساس احلق وبناء املجتمع
ّ
(((1
التوحيدي» .
وميكن رصد ظاهرة التباهل السياسي من خالل مشهد الدولة العراقية ذات املجتمع
ومذهبيا ،الغارق يف تبادل الرصاص والقتل واالستزناف ،مما يستدعي توظيف
عرقيا
ًّ
املتعدد ًّ
هذا التنوع يف شراكة حقيقية واخلروج من أفق املحاصصة الضيقة ،وهيمنة احلزب الواحد
إىل شراكة حقيقة ّ
توظف مجيع االنتماءات ،وتستنهض اإلنسان العراقي يف بناء الدولة
احلديثة واالرتقاء باملواطن إىل مستوى احلياة الكرمية للمواطن بدي ًال عن تبادل الرصاص
والقتل شبه اليومي والزناعات ،لقد ُعرف املجتمع العراقي بالعمق احلضاري وبالثراء الثقايف
والتبادل الثقايف على مستوى العراق وعلى مستوى الوطن العريب ،ومن املؤسف أن ينحدر
إىل هذا االنقسام والتشرذم والعنف ،لقد رأينا كيف تعرضت اليونان إىل هزة اقتصادية
أودت هبا على شفا اإلفالس واالهنيار واضطراب أوضاعها الداخلية ،لكن ه ّبت دول االحتاد
األورويب إىل مشروع انقاذ تبادلت من خالله الدول األوروبية الدعم واإلقراض واالتفاق مع
القطاع اخلاص فانتشلت اليونان من مصري االهنيار.
النموذج اآلخر الشاهد على االحندار من التبادل إىل التباهل هو قضية فلسطني اليت
أمثرت برنامج عمل مشترك بني مجيع مكونات األمة وحظيت بدعم رمسي ومجاهريي،
وجنح التيار اإلسالمي يف التصدي للعدو اإلسرائيلي وتصعيد خيار املقاومة الذي َت َّم تبنيه
على مستوى األمة ،وتالمحت فيه مجيع اجلهود ،وتبلور من خالله حمور املمانعة ،وتالقت
إسهامات وتبادل أدوار ،من دور حركة محاس واجلمهورية اإلسالمية يف إيران وحزب
( ((1سورة آل عمران ،اآلية.٦٤ :
( ((1من هدى القرآن ،ج ،١ص .٤١٨-٤١٧بتصرف.
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اهلل يف لبنان ،وُترجم إىل انتصار حزب اهلل يف حرب متوز ،وفوز محاس يف االنتخابات
ووحكومتها يف غزة؛ مما أرعب العدو اإلسرائيلي ،وكان من الواضح أن الربيع العريب
سيضفي إسهامات تدعم هذا املحور ،خاصة من خالل دور مصر اجلديد واملغرب العريب،
ويالحظ أن املؤامرة تصاعدت على هذه اجلبهة من أجل تفتيتها وضرب خيار األمة املقاوم،
وتغيري اّتجاه البوصلة عن العدو اإلسرائيلي وخلق أعداء ومهيني وتزييف الوعي العريب،
من خالل مواقف بدأت ّ
توظف الطائفية السياسية خللق انقسام والتشكيك يف االنتصارات،
واختالق حروب وصراعات مذهبية بعيدة عن العدو اإلسرائيلي ،وحماولة االلتفاف على
خيار املقاومة املمانع عرب إنشاء حماور إقليمية حتاصر هذا اخليار
هذا االحندار من التبادل النهضوي احلضاري إىل التباهل واملالعنة والقطيعة والتراشق
يتم يف إطار رواسب مشاريع حمور الدول االستبدادية الفاسدة ،اليت أسقطت الثورة العربية
مناذ َج منها وال زالت بقاياها حتارب من أجل استمرار الوجود ،كما نشاهد يف اليمن على
سبيل املثال ،ومن تأثريات املدرسة الدينية التكفريية املتطرفة اليت هزمها وعي األمة يف
أكثر من ساحة كأفغانستان والعراق واجلزائر وحتاول التمترس من جديد خلف الطائفية
السياسية برعاية قوى استكبارية ،مما ميكن مالحظته يف حماولة عسكرة األمة وجتييشها،
وربطها بأحالف عسكرية وسياسية خارجية ،وفرض مبادرات وخيارات قسرية ،لكن يبقى
الرهان على مجاهري الثورات العربية والتيار اإلسالمي الصاعد أن يتضامن مع خيارات
األمة األصيلة وتطلعاهتا يف األمن واحلرية السالم والكرامة؛ ألهنا القيم الربانية اليت متثّل
رسالة القرآن الكرمي دستور األمة واألمر اجلامع.
ُم َولاَ َت ُض ُّروُه َش ْيئًا
ُم َعذَاًبا أَِلي ًما َوَي ْسَت ْب ِد ْل ق َْو ًما َغ ْي َرك ْ
قال تعاىل{ :إِلاَّ َت ْن ِف ُروا ُي َع ِّذ ْبك ْ
َواللهَُّ َعلَى ك ِّ
ُل َش ْي ٍء َق ِدي ٌر}(T ((1

( ((1سورة التوبة ،اآلية .39
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مبادئ التعايش يف الرؤية القرآنية
الشيخ إبراهيم امليالد*

للخروج برؤية واضحة املعامل عن ِ
موقف القرآن من مسألة التعايش بني البشر على
اختالف مشارهبم ومسالكهم يف الطبائع والدين واحلياة ،ينبغي أن نفتش يف القرآن عن
اآليات القرآنية اليت ُتح ّدثنا عن احلقائق املتصلة باألبعاد اإلنسانية التالية:
أو ًال :مقتضيات االختالف يف الطبيعة البشرية ،وهي تعبري عن احلقائق التكوينية يف
شخصية البشر وما تشكّله من عمق ألرضية التنوع واالختالف.
ثانيًا :مقتضيات االختالف من جهة التنوع يف االعتقاد الديين واملذهيب ،وهو تعبري
عن الواقع االعتباري فيما يكون عليه البشر يف إمياهنم والتزامهم األخالقي.
ثالثًا :مقتضيات االختالف يف املصاحل احلياتية ،وهو تعبري عن جمموع آثار ٍّ
كل من
العاملني السابقني وما هلما من آثار يف الرؤية واملوقف فيما جيري بني البشر من اختالف
وتدافع وتنازع.
ومبالحظة اآليات القرآنية املتح ّركة ضمن إطار هذه الدوائر الثالث ميكن أن تنجلي
لنا بعض معامل الرؤية القرآنية فيما يّتصل مببادئ التعايش.
جوانب من الطبيعة البشرية املجبولة
اآلية األوىل :وهي ما ميكن أن ُتلقي الضوء على
َ
َّاس أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة
على االختالف ملا هي عليه يف طبيعتها التكوينية األوىل ،قال تعاىل{ :ك َ
َان الن ُ
* عامل دين ،كاتب وباحث ،أستاذ الدراسات العليا يف حوزة القائم العلمية ،السعودية.
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ُم َب ْي َن الن ِ
َّاس ِفي َما
َف َب َع َث اهللُ َّ
ين َو ُم ْن ِذ ِر َ
النِبِّينيَ ُم َب ِّش ِر َ
ين َوأَ ْن َز َل َم َع ُه ُم ا ْل ِكَت َ
اب ِبال َْح ِّق ِل َي ْحك َ
(((
ْاخَتَلفُوا ِفي ِه . }..يقول صاحب امليزان يف سياق تفسريه لآلية« :حيث ينبئ (القرآن) أن
اإلنسان يف أقدم عهوده كان أمة واحدة ساذجة ال اختالف بينهم حىت ظهرت االختالفات
وبانت املشاجرات ،فبعث اهلل األنبياء وأنزل معهم الكتاب لريفع به االختالف ويردهم إىل
وحدة االجتماع حمفوظة بالقوانني الشرعية»((( .وأقول :وليس عامل االختالف هنا إلاَّ
الطبيعة البشرية فيما هي عليه من مكونات أولية فاالختالف طبيعي فطري ال ب ّد منه وال
هناية له وهو معىن أصالته.
اآلية الثانية :ويظهر لنا من مدلوالهتا ما لالختالف يف العقائد والشرائع بني األمم
من دور يف االختالف والتنوع .قال تعاىلِ{ :لك ٍّ
ُم ِش ْر َع ًة َو ِم ْن َه ًاجا َول َْو َشا َء اهللُ
ُل َج َعْلنَا ِم ْنك ْ
َاسَتِبقُوا ال َْخ ْي َر ِات إِلَى ا ِ
ُم َج ِمي ًعا
هلل َم ْر ِج ُعك ْ
ُم ِفي َما َآَتاك ْ
ُم أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة َوَل ِك ْن ِل َي ْبلُ َوك ْ
ل ََج َعَلك ْ
ُم ف ْ
(((
ُون} .
ُم ِب َما ُك ْنُت ْم ِفي ِه َت ْخَتلِف َ
َفُينَِّبُئك ْ
ويقول صاحب األمثل عن اآلية« :تبني اآلية إن اهلل لو أراد أن جيعل من مجيع أبناء
البشر أمة واحدة تتبع دينًا وشرع ًة واحد ًة لقدر على ذلك لكن هذا األمر يتناىف مع قانون
التكامل التدرجيي وحركة مراحل التربية املختلفة.(((»..
اآلية الثالثة :وهي بدورها ميكن أن تكشف لنا عن البعد الثالث يف ثالثية اخللفيات
املتنوعة الكامنة وراء ما يسود حياة البشر من اختالف يف الرأي وتنوع يف عموم السلوك
حيث تضارب املصاحل واملنافع واختالف السبل املؤدية إليها ،قال تعاىلَ { :ول َْولاَ َد ْف ُع اللهَّ ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم ِب َب ْع ٍض َل ُه ِّد َم ْت َص َوا ِم ُع َوِب َي ٌع َو َصَل َو ٌات َو َم َس ِاج ُد ُي ْذ َك ُر ِفي َها ْاس ُم ا ِ
هلل َكِثريًا
الن َ
(((
ْص ُرُه إِ َّن اهللَ َل َق ِو ٌّي َع ِزي ٌز} .
ْص َر َّن اهللُ َم ْن َين ُ
َوَل َين ُ
الناس بعضهم ببعض أع ّم من القتال،
قال صاحب امليزان يف تفسريه« :املراد بدفع اهلل َ
فإن دفع بعض الناس بعضًا ًّذبا عن منافع احلياة وحفظًا الستقامة حال العيش سنة فطرية
جارية بني الناس ،والسنن الفطرية منتهية إليه تعاىل ،ويشهد به جتهيزات اإلنسان كسائر
املوجودات بأدوات البطش مث الفكر الذي يهديه إىل اختاذ وسائل الدفع والدفاع عن نفسه
أو ِّأي شي ٍء من شؤون نفسه مما تتم به حياته وتتوقف عليه سعادته»(((.
والنتيجة من هذا االستعراض املقتضب أن مثة ثالثة جذور لواقع االختالف والتنوع يف
حياة البشر ،وهي حبسب طبائع األشياء على النحو التايل( :الطبيعة البشرية يف مكوناهتا
((( سورة البقرة ،اآلية .213
((( امليزان ،ج ،4ص.94
((( سورة املائدة ،اآلية .48
((( األمثل ،ج ،4ص.26
((( سورة احلج ،آية .40
((( امليزان ،ج ،14ص.386
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األوىل حيث جبلت على االختالف  -ما يقتضيه االنتماء الديين واملذهيب ملا هلما من
تأثريات يف الرؤية والرأي واملوقف  -ما حيكم حياة البشر من تدافع يف املصاحل وتضارب
يف حتقيق املنافع).
وألن احلياة البشرية ال تستقيم إلاَّ بإقامتها على دعاميت (احلق والعدل) باعتبارمها
الضابطة اجلامعة للحياة الطيبة والكرمية؛ لذلك وجدنا أن للقرآن كلمته الواضحة وبصريته
املتكاملة يف املوقف من ظاهرة (االختالف والتنوع) ،وهو ما ميكن استعراضه من خالل
مبادئ تقتضي بالنتيجة خيا َر التعايش يف ِّ
ظل هذا التنوع
ما تدل عليه اآليات القرآنية من َ
واالختالف ،وهي على النحو التايل:
الطِّي َب ِ
َاه ْم ِم َن َّ
ات
َ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 ُ
قال تعاىلَ { :وَل َق ْد ك َّ
(((
ري ِم َّم ْن َخَل ْقنَا َتف ِ
ْضيلاً } .
َاه ْم َعلَى َكِث ٍ
َوف َّ
َضْلن ُ
فالتكرمي اإلهلي يف اآلية عام لك ّل البشر مبا هم بشر لوحدهتم يف حقيقة اإلنسانية
حق استثمار
بقطع النظر عن ِّإي انتما ٍء كان .ويلوح للمتدبر أن البشر متساوون يف ّ
ُ
التعايش مبقوماته
الطبيعة وتسخريها لصاحل حياهتم الطيبة ،وهو ما يتوقّف على إجنازه
الصحيحة .واإلخبار بالتفضيل إمنا هو بلحاظ مناط التكرمي نفسه ،وليس هو إلاَّ وحدة
البشر يف اإلنسانية وما تنطوي عليه من مقومات التكامل كالعقل واإلرادة ،كما ال خيفى.
ُم ُش ُعوًبا َو َق َباِئ َل
ُم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُ ْنثَى َو َج َعْلنَاك ْ
َّاس إِنَّا َخَل ْقنَاك ْ
قال تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الن ُ
(((
ُم إِ َّن َ
ُم ِع ْن َد ا ِ
ري} .
هلل أَ ْت َقاك ْ
ِلَت َعا َرفُوا إِ َّن أَ ْك َر َمك ْ
اهلل َعلِي ٌم َخِب ٌ
خطاهبا العام للناس يكشف عن أن موضوعها إمنا يتعلق هبم مجيعًا من جهة جامعة،
وليست هي إلاَّ الوحدة يف اإلنسانية املنتهية بدورها إىل أصل واحد ،حيث َّنبهت عليه اآلية
األوىل السابقة (ببين آدم) بينما ذكرته آية التعارف هنا بقوهلا( :من ذكر وأنثى)،
رت عنه اآلية بقوهلا( :شعوبًا وقبائل) وهو أمر تكويين
وبالتايل فإن التنوع الذي ع ّب ْ
إهليا (وجعلناكم)  -أقول :إن هذا التنوع ال يتناىف مع وحدة األصل ،كما
لكونه جمعو ًال ًّ
أنه مظهر جلي ملا شاءت احلكمة اإلهلية للبشر أن يكونوا عليه من أمر التعارف والتكامل
فيما بينهم ،وهو لن يكون له موضوع من دون وجود وعي وإرادة كاملني للتعايش ضمن
صيغه الصحيحة .وإذا كان للتفاضل من معىن فإمنا هو على أساس حقيقي واحد ،وليس
هو إلاَّ (التقوى) وعمقها اجتناب األهواء والتمحور حول احلق والعدل.
قال تعاىلَ { :ولاَ َي ْج ِر َم َّنك ُْم َش َنَآ ُن ق َْو ٍم أَ ْن َص ُّدوك ُْم َع ِن ا ْل َم ْس ِج ِد ال َْح َرا ِم أَ ْن َت ْعَت ُدوا
َوَت َعا َونُوا َعلَى ا ْلِب ِّر َوالَّت ْق َوى َولاَ َت َعا َونُوا َعلَى الإْ ِ ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِان َو َّاتقُوا اللهََّ إِ َّن اللهََّ َش ِدي ُد ا ْل ِع َق ِاب}(((.
((( سورة اإلسراء ،اآلية .70
((( سورة احلجرات ،اآلية .13
((( سورة املائدة ،اآلية .2
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التعاون ضمن إطار الرب والتقوى هو املبدأ الثالث من مبادئ التعايش ،الذي ينبغي أن
يكون بني البشر بعد إدراك حقيقة الكرامة اإلنسانية ،والتسليم بواقع التنوع البشري ،والسعي
للتعارف! فمن دون اإلميان مببدأ (التعاون) وااللتزام العملي به تبقى املبادئ السابقة معطلة
وشك ًال بال مضمون ،فالتعاون هو اإلطار العام الذي ينبغي أن تتح ّرك ضمنه كافة صيغ
حقيقيا ينبغي أن يكون التعاون من
التعايش الضرورية واملمكنة ،ولكن حىت يكون التعايش
ًّ
أجله قائمًا على دعامتني يشكّالن معًا رو َح التعايش الفاعل ومها :الرب ،وهو التوسع يف فعل
اخلري كما يف امليزان عن الراغب( .((1والتقوى :وهي ضبط النفس والتسلط على الشهوات
كما يف األمثل( .((1هذا كله يف اجلانب اإلجيايب املق ّوم للتعايش القائم على التعاون ودعامتيه.
أما يف اجلانب السليب فينبغي احلذر من اخلروج عن تلك احلدود واالرمتاء يف تعاون ال يهدف
ِ
وحتقيق أكربَ قدر
إلاَّ اإلمث والعدوان ،ومها آفة ك ّل حماولة تعايش تتطلّع لألمن واالستقرار
من العدالة بني بين البشرَ { .ولاَ َت َعا َونُوا َعلَى الإْ ِث ِْم َوا ْل ُع ْد َو ِان}.
والنتيجة أنه ال معىن للتعايش بال تعاون ،كما أنه ال طريق للتعاون بال تعايش ،وبأيهما
تعلّقت به اإلرادة البشرية وجعلته خيارها قادها لآلخر ال حمالةٌّ .
فكل منهما هو أحد
املقاصد العليا اليت يتطلّع إليها القرآن يف املوقف من واقع التن ّوع البشري وحفظ الكرامة
اإلنسانية.
هذه هي مبادئ التعايش اليت تشكّل يف مؤدياهتا منطلقات الدعوة للتعايش وأهدافه
وضوابط آلياته العامة ،وما عداها فهي متفرعة عنها راجعة إليها .أما الصيغ العملية اجلزئية
للتعايش فهي ختتلف بطبيعة احلال باختالف مساحة التنوع ونوعيته وظروفه املوضوعية
وزمانه ومكانه وأحواله ومدى اإلميان به وااللتزام مببادئه على األرض.
ولكن الذي ينبغي اجلهر به والتأكيد عليه يف التأصيل القرآين ملبدأ التعايش نفسه
هو مشولية الرؤية القرآنية ملسألة التعايش! فال جيوز تقريرها يف الصيغ العملية املمكن
التراضي عليها بعيدًا عن ثوابت العقيدة وحدود الشريعة ،وإال انتهى بنا األمر إىل إفراغ
الدين من حمتواه ،وكان اإلفساد من حيث أُري َد اإلصالح.
من هنا كانت البصائر القرآنية -كما هو شأهنا يف ك ّل موضوع ،-إىل جانب دعوهتا
للتعايش بني البشر لتحقيق املصاحل املشتركة للجميع ،حتتفظ لنفسها باحلق الكامل يف
إحقاق احلق وإبطال الباطل! وهو ما يفهم منه -كما سنرى بعد قليل -أن التعايش يف آلياته
كموضوع ليس هو خارجًا عن حكم اهلل الذي ال ختلو منه واقعة لكي ُيكّيف حبسب األهواء
واآلراء بعيدًا عن جمموع ثوابت الدين.
أما أصول تلك الثوابت اليت ص ّرح هبا القرآن ونطقت به آياته يف الكثري من املناسبات
( ((1امليزان ،ج ،3ص.344
( ((1األمثل ،ج ،16ص.568
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ُل َيا أَ ْه َل ا ْل ِكَت ِ
فيمكن العثور على خطوطها العامة يف قوله تعاىل{ :ق ْ
اب َت َعال َْوا إِلَى َكلِ َم ٍة
ُش ِر َك ِب ِه َش ْيئًا َولاَ َيَّت ِخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْع ًضا أَ ْرَباًبا ِم ْن ُد ِ
ُم أَلاَّ َن ْعُب َد إِلاَّ اهللَ َولاَ ن ْ
ون
َس َوا ٍء َب ْي َننَا َوَب ْي َنك ْ
(((1
ا ِ
ون} .
هلل َفإِ ْن َت َو ْلَّوا َفقُولُوا ْاش َه ُدوا ِبَأنَّا ُم ْسلِ ُم َ
االتكاء عليها يف التأصيل القرآين
وهي على -ما نعتقد -اآليُة األص ُل اليت ميكن ِّ
(للتعايش) بني بين البشر على اختالف تن ّوعهم يف األديان واملذاهب واختالفهم يف الثقافات
والعادات ،فهي حبق آية (التعايش) بكل امتياز .وذلك جلملة احليثيات التالية:
أو ًال :داللتها الصرحية يف الدعوة إىل التعايش بني بين البشر.
ُل َيا أَ ْه َل ا ْل ِكَت ِ
وهو ما جنده يف قوله تعاىل منها{ :ق ْ
اب َت َعال َْوا إِلَى َكلِ َم ٍة َس َوا ٍء} ،فهي
دعوة صرحية وعامة وال خصوصية يف املخاطب متنع من ظهورها يف العموم والشمول،
خصص الوارد.
واملورد ال ُي ّ
ثانيًا :بياهنا املحدد للقواسم املشتركة اليت ميكن االلتقاء عليها يف التعايش.
وهو ما نصت عليه اآلية بقوهلا -1( :ألاَّ نعبد إلاَّ اهلل  -2وال نشرك به شيئًا  -3وال
يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اهلل) .وهي يف فهمنا:
• نفي االستحقاق للعبادة عن غري اهلل تعاىل ،والزمه أن ال معبود إلاَّ اهلل وال عبادة
إلاَّ له .فال طاعة مطلقة وال تسليم إلاَّ هلل تعاىل.
• نفي الشركاء يف اإللوهية والربوبية وااللتزام العملي بذلك ،وعدم اخلروج عنه ،وفيه
تأكيد ملبدأ التوحيد وحتديد للمعبود الواحد وجهة العبادة.
• إن البشر كلهم على تن ّوعهم يف مستوى واحد من حيث اإلنسانية ومن حيث احلقوق
والتميز
والواجبات الطبيعية ،وبالتايل ال حق ألحد باألصالة يف االستعالء على أحد ُّ
عليه يف احلقوق والواجبات يف أي مرتبة من املراتب.
ثالثًا :املوقف املبدئي اإلجيايب من احلاالت الرافضة لدعوات التعايش العادلة.
ون}،
تؤسس له اآلية يف خامتتها بقوهلاَ { :فإِ ْن َت َو ْلَّوا َفقُولُوا ْاش َه ُدوا ِبَأنَّا ُم ْسلِ ُم َ
وهو ما ّ
ففي مقابل املوقف السليب من مشروع التعايش على القواسم املشتركة ومقاطعته ،ينبثق
املوقف اإلجيايب املوحد يف تأكيد االنتماء والتمحور حول اهلوية.
رابعًا :اشتماهلا على أصول وآداب وسنن الدعوة الصحيحة للتعايش احلقيقي حيث
تتكشف كلما ازدادت عملية التدبر دقة وعمقًا ،ومن مجلتها:
• أخذ زمام املبادرة يف الدعوة إىل التعايش واملشاركة فيه امتثا ًال لنداء القرآن وتأسيًا
بسرية نيب اإلسالم يف ذلك كله ،مما ميكن استفادته من كلمة األمر (قل) يف قوله
ُل َيا أَ ْه َل ا ْل ِكَت ِ
تعاىل خماطبًا به نبيه العظيم { :Cق ْ
اب َت َعال َْوا}.
• التلطف يف خطاب التعايش مبا يكون للدعوة أثرها يف نفسية املخاطب ،متامًا كما
( ((1سورة آل عمران ،آية .65
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ةينآرقلا ةيؤرلا يف شياعتلا ئدابم

ُل َيا أَ ْه َل ا ْل ِكَت ِ
وجدنا اآلية يف خطاهبا ألهل الكتاب حيث كان نداؤها هلم :بـ{ق ْ
اب}.
ٍ
منطلقات يف املوقف من دعوات
ورمبا فيه تذكري هلم مبا ينبغي أن يكونوا عليه من
التعايش ،بألاَّ يكون ذلك منهم خارجًا عن مرجعيتهم األوىل.
• التوازن يف اخلطاب باالبتعاد فيه عن األساليب الفوقية أو االستعالئية اليت من
شأهنا أن ُتثري حفيظة اآلخر أو حت ّرك محيته وترفع مستوى العصبية وروح املمانعة
ُم}.
يف االستجابة لنداءات التعايش .قال تعاىلَ{ :ت َعال َْوا إِلَى َكلِ َم ٍة َس َوا ٍء َب ْي َننَا َوَب ْي َنك ْ
أي كلمة عدل مستوية بيننا وبينكم(.((1
• الدعوة يف مشاريع التعايش إىل االلتقاء على القواسم املشتركة املتفق عليها بني
األطراف املعنية ،واالبتعاد قدر اإلمكان عن اخلوض يف نقاط اخلالف وتفاصيلها،
ال سيما فيما من شأنه أن ُيجهض املبادرات أو ُيعرقل املساعي .وهو ما ميكن أن
نتعلّمه من قوله تعاىل {أَلاَّ َن ْعُب َد إِلاَّ اهللَ َولاَ ن ْ
ُش ِر َك ِب ِه َش ْيئًا َولاَ َيَّت ِخ َذ َب ْع ُضنَا َب ْع ًضا
ون ا ِ
أَ ْرَباًبا ِم ْن ُد ِ
هلل} .وهو ما مل ختتلف فيه الرساالت اإلهلية قطعًا وهو حجة
تامة على أهل الكتاب -مث ًال -فيما لو مل يقبلوا بالتعايش بعد رفضهم للدخول يف
اإلسالم.
تلق
• أما املوقف الذي ينبغي أن يكون عليه املبادرون إىل مشاريع التعايش فيما لو مل َ
نصت عليه آية التعايش يف خامتتها
دعوهتم قلوبًا مفتوحة وآذانًا صاغية؛ فهو ما قد َّ
ون}.
يف مثال أهل الكتاب حيث قال تعاىلَ { :فإِ ْن َت َو ْلَّوا َفقُولُوا ْاش َه ُدوا ِبَأنَّا ُم ْسلِ ُم َ
من التأكيد على االنتماء الديين وااللتزام به عقيدة وشريعة وقيمًا وأخالقًا وعدم
التراجع عن مبدأ الدعوة إىل اإلسالم والتعايش.
ويف اخلتام نؤكد أن مبادئ القرآن يف التعايش قادرة فع ًال على استيعاب كافة دوائر
التن ّوع واالختالف املتحركة يف حياة البشر ،وذلك ضمن إحدى صيغتني ال أكثر:
األوىل :التسليم املطلق للدين اإلسالمي واإلميان به عقيدة وااللتزام به شريعة
باعتباره خامتة الرساالت اإلهلية.
الثانية :قبول دعوته ومبادئه العادلة يف التعايش على قاعدة املبادئ واملصاحل املشتركة
يف درء مفاسد االختالف والشقاق ،وجلب مصاحل التعارف والتعايش بني مجيع البشر T

( ((1انظر :جممع البيان ،ج ،2ص.314
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اهلرمنيوطيقا...
جذور املصطلح ودالالت املعنى
الشيخ معتصم سيد أمحد*

اهلرمنيوطيقا ...الداللة التارخيية للمصطلح

اهلرمنيوطيقا -كأي مصطلح علمي -يتأثر بدالالت جديدة ،ويتحقق ذلك التأثر تبعًا
لتطور احلقل املعريف الذي ينتمي إليه املصطلح ،ما جيعله يتسع حلمل مضامني مل تكن
مثارة من قبل .وما شهده مصطلح اهلرمنيوطيقا على وجه اخلصوص من تطور كبري يف
الداللة يستوجب نظرة خاصة ،تتجاوز املعىن احلريف والداللة الشكلية للكلمة؛ وذلك ألن
اهلرمنيوطيقا يف داللتها األوىل ال تتجاوز الوصف املرحلي للمصطلح ،وهي داللة بالتأكيد
ذات معىن حمدود ،تكتسب وجودها االصطالحي من خالل ارتباطها املنهجي مع غريها من
املصطلحات يف الدائرة املعرفية الواحدة.
أما اهلرمنيوطيقا يف جممل الداللة التارخيية ،وما اكتسبته عرب الزمن من خمزون
معريف جديد ،ال ميكن كشفه من خالل الترمجة احلرفية .وخباصة أن مصطلح اهلرمنيوطيقا
حت ّول من داللة جزئية ضمن دائرة أوسع ،إىل رسم دائرته املعرفية ذات الطابع االستقاليل
اخلاص .ما جيعل الباحث يف حرية أمام وصف احلالة الداللية للكلمة ،فإما أن جيعلها يف
ُبعدين يستبطن البعد األول الداللة احلرفية للمصطلح ،والُبعد اآلخر يصف فيه املصطلح
* عامل دين ،أسرة التحرير ،السودان.
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الهرمنيوطيقا ...جذور المصطلح ودالالت المعنى

بوصفه عنوانًا حلقل علمي له خصوصيته املعرفية ،أو يتجاوز هذه الثنائية بالقول :إن
تشخصه
مصطلح اهلرمنيوطيقا حيمل يف داخله منذ بدايته بذور تكامله ليصبح علمًا له ّ
املستقل بذاته.
فإذا نظرنا إىل املادة اللغوية األوىل اليت تشكّل منها املصطلح جندها ترجع إىل اللغة
اليونانية ،برغم االختالف حول اجلذر اللغوي للمصطلح ،فبعضهم يرى أن اهلرمنيوطيقا
« »Hermeneuticمشتق من الفعل اليوناين « »Hermeneveinمؤنثه « ،»Hermeneiaيف
حني يرى آخرون أن املصطلح مأخوذ من « »Hermeneutikikosمبعىن التوضيح وإزالة
الغموض من املوضوع ،يقول الدكتور عبد الوهاب املسريي« :اهلرمنيوطيقا هي مشتقة من
يوضح ،من علم الالهوت ،حيث كان يقصد هبا
الكلمة ( )Hermeneuinمبعىن ُيفسر أو ِّ
ذلك اجلزء من الدراسات الالهوتية املعين بتأويل النصوص الدينية بطريقة خيالية ورمزية
تبعد عن املعىن احلريف املباشر ،وحتاول اكتشاف املعاين احلقيقية واخلفية وراء النصوص
املقدسة».
وقيل :إن هناك ارتباطًا يف اجلذر املعريف بني اهلرمنيوطيقا وبني هرمس رسول اآلهلة
عند اإلغريق ،وقد يرجع هذا االرتباط إىل طبيعة الرسول بوصفه وسيطًا يقوم مبهمة
الشرح والتوضيح ملضمون النص إىل املخاطب به ،ما جيعل األمر يدور بني نص ومفسر
هلذا النص ،إلاَّ أن غادامري (1900م  ).... -يرى أن هذا نوع من االلتباس يف الداللة حيث
يقول« :جند يف االستعمال القدمي للفظ نوعًا من االلتباس .فقد أُعترب هرمس Hermes
دل عليها هومريوس تظهر غالبًا أنه -أي
رسول اآلهلة إىل البشر ،كما أن األوصاف اليت ّ
حرفيا وينجز كام ًال ما وكّل بتبليغه ...ال توجد دون شك ُّأي صيغة لفهم
هرمس -يبلغ ًّ
(((
التقارب بني فن التأويل والفن التكهين»  ،وبعد أن ينفي هذا التقارب يصل إىل املعىن
الذي يؤكد داللة املصطلح على التفسري« :هكذا تطور املعىن املعريف لـ«»Hermeneias
املؤول املترجم»(((،
و « »Hermeneusيف اهليلينية املتأخرة ليدل على التفسري العلمي أو ِّ
وبالتايل ترجع اهلرمنيوطيقا يف أول دالالهتا إىل معىن «التفسري» بغض النظر عن جذرها
اللغوي.
وما يؤيد هذا االستنتاج استخدام أرسطو هذا املصطلح يف منطق القضايا ،حيث جعل
اهلرمنيوطيقا دالة على قضايا العبارة ،وذلك إشارة ملا حيمله اللفظ من داللة على التفسري،
يقول حسن حنفي« :إن لفظ اهلرمنيوطيقا لفظ يوناين -بريي هرمنياس -وضعه أرسطو
((( هانس غيورغ غادامري :فلسفة التأويل األصول ،املبادئ ،األهداف ،ترمجة :حممد شوقي الزين ،ط،2
الدار العربية للعلوم بريوت ،واملركز الثقايف العريب املغرب ،منشورات االختالف اجلزائر ،ت 2006م،
ص ص .62-61
((( املصدر السابق ،ص .62
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من بصائر الوحي

جزءًا من أجزاء املنطق ،ويعين به (وكما ترمجه قدماء املناطقة «العبارة») قضية العبارة،
وهو الكتاب الثاين من كتب املنطق بعد كتاب املقوالت ،أي كيف ميكن تفسري العبارة؟»(((.
وقد طبع أول كتاب حيمل عنوان اهلرمنيوطيقا لدان هاور سنة  ،1654وهو التاريخ الذي
اعتربه غادامري املرحلة اليت متّيز بني التأويل الالهويت والتأويل القانوين(((.
وقد حافظت اهلرمنيوطيقا على هذه الداللة يف دائرة الدراسات الالهوتية ،إلاَّ أن
نصر أبو زيد يشري إىل داللة جديدة ،ميكن أن حتمل خمزونًا جديدًا يف املعىن أو قد
تكون جمرد مفارقة اعتبارية ناظرة فقط إىل جعل املصطلح أكثر تقنينًا ،حيث يقول:
«مصطلح اهلرمنيوطيقا مصطلح قدمي بدأ استخدامه يف دوائر الدراسات الالهوتية ليشري
إىل جمموعة القواعد واملعايري اليت جيب أن يتبعها املفسر لفهم النص الديين (الكتاب
املقدس) .واهلرمنيوطيقا هبذا املعىن ختتلف عن التفسري الذي يشري إليه املصطلح
 Exegesisعلى اعتبار أن هذا اآلخري يشري إىل التفسري نفسه يف تفاصيله التطبيقية ،بينما
يشري املصطلح األول إىل نظرية التفسري»((( .وهذا التباين يف املعىن ناظر إىل الفرق بني
املنهج يف مستواه النظري ،واملمارسة العملية للمنهج نفسه .وكما أتصور أن هذا الدقة يف
التمييز ال ينظر إليها عاد ًة يف بداية تشكّل املصطلح ،ففي حينها يكون املصطلح يف طور
العموم الباحث دومًا عن نظائره ،ويكون مستوعبًا إياها ضمنًا يف وقت تشكّله ،فالتفسري
يف تفاصيله التطبيقية يستبطن بطريقة آلية نظرية التفسري ،وبالتايل ال يعترب ذلك إضافة
معىن جديد للمصطلح مل يكن مستوعبًا إياها منذ تشكّله ،ويف العموم ال خيلو هذا التمييز
من اإلشارة إىل نضج املصطلح يف تطوره التارخيي ،حيث يتح ّول معها التفسري من دور
املمارسة الساذجة إىل دور املمارسة العلمية ،وذلك إذا اعتربنا أن املصطلح يف داللته األوىل
كان يشري إىل خصوص التفسري الساذج وهو مستبعد نظريًا ،ومع ذلك ميكننا اعتماد هذه
اإلضافة الداللية نقل ًة جديدة يف مصطلح اهلرمنيوطيقا ،ال سيما أن الدراسات الالهوتية
بدأت يف االهتمام اجلدي لوضع هذه الضوابط وخباصة يف األوساط الربوتستانتية ،حيث
يقول غادامري« :تل ّقت اهلرمنيوطيقا دفعًا جديدًا بالرجوع إىل حرفية الكتابات املقدسة كما
مارسها اإلصالحيون من الربوتستانت بدخوهلم يف جدال مع عقيدة الكنيسة»(((.
ومبا أن التفسري الالهويت كان خمتصًا بتفسري الكتاب املق ّدس فمن الطبيعي أن
يكون اهتمامه منصبًا على فهم لغة النص ،األمر الذي جعل استدالالهتم ترتكز على
((( حنفي حسن :جملة قضايا إسالمية معاصرة كتاب االجتهاد الكالمي ،ط  ،1دار اهلادي للطباعة والنشر
بريوت  -لبنان ،ت 2003م ،ص .315
((( انظر :فلسفة التأويل غادامري ،مصدر سابق ،ص .63
((( أبو زيد نصر حامد :إشكالية القراءة وآليات التأويل ،ط  ،2املركز الثقايف العريب بريوت  -لبنان ،ت
1992م ،ص .13
((( هانس غيورغ غادامري :فلسفة التأويل ،مصدر سابق ،ص .65
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مباحث األلفاظ واملعاين والبيان« ،والواقع أن أية مسا ٍع علمية مل تكن ُتبذل لفهم النصوص
الدينية ،باستثناء مباحث األلفاظ واملعاين والبيان مضافًا إىل بعض االفتراضات الواهية،
وساد التصور بأنه ال حاجة إىل شيء سواها يف هذا الباب»((( ،مما جعل اهلرمنيوطيقا
لسانيا هتتم بفقه اللغة لتفسري النصوص ،وتوضيح الغموض ،ورفع اللبس
منحى ًّ
تنحو ً
لغويا بامتياز ،يوظف علمه
الذي ُيسببه ِق َدم املخطوطة ،وبالتايل يصبح اهلرمنيوطيقي عاملًا ًّ
يف تفكيك النص الديين من أجل بيان الغامض وتوضيحه .يقول عبد الكرمي شريف« :إن
اهلرمنيوطيقي مترجم ،جيعل بفضل معارفه اللسانية الغامض قاب ًال للفهم ،وذلك باستبدال
الكلمة اليت مل تعد مفهومة .بكلمة أخرى :تنتمي إىل احلالة اللغوية اخلاصة بالقارئ الذي
يترجم له هذا اهلرمنيوطيقي»((( .وهبذا نكون قد وصلنا لداللة جديدة للمصطلح ،حتمل
يف طياهتا املنهج اللغوي أو علم اإلدراك اللغوي ،وهو املجال الذي ُتصنَّف فيه اهلرمنيوطيقا
ضمن الدراسات األدبية ،وقد تطور هذا املصطلح ضمن هذه الدائرة أيضًا تبعًا لتط ّور علم
اللغة احلديث.
إىل هذا املستوى من الداللة يبدو أن اهلرمنيوطيقا ال تؤسس ألي معىن فلسفي ،إلاَّ
إذا اّتسع املصطلح لداللة جديدة تدخله يف دائرة البحث الفلسفي ،وهذا ما بدأت بوادره مع
شالير ماخر ( )1834 - 1768الذي جعل (الفهم) يف مركز املمارسة اهلرمنيوطيقية،
عندما عرفها بـ«فن امتالك كل الشروط الضرورية للفهم»((( ،وبذلك يرجع إليه الفضل
يف تأسيس اهلرمنيوطيقا احلديثة ،بعد أن عمل على جعلها ذات داللة منهجية تؤسس
لنظرية الفهم الصحيح ،ليس للنص الديين فحسب وإمنا النص يف كل أبعاده :االجتماعية،
والسياسية ،والقانونية ،والتارخيية ،والفلسفية ،واألدبية« ،فعلى يد شالير ماخر إذن ختلّت
اهلرمنيوطيقا عن مهمتها األولية املتمثلة يف متابعة املعىن لتصب جل اهتمامها على وضع
القوانني واملعايري اليت تضمن الفهم املناسب للنصوص ًّأيا كانت هذه النصوص يف حتققها
امللموس»( ،((1وبرغم هذا املفهوم الواسع للهرمنيوطيقا الذي أوجده شالير ماخر إلاَّ
أهنا تظل تبتعد عن دائرة البحث الفلسفي ،يف الوقت الذي تقترب فيه من طبيعة البحوث
املنهجية اليت حتاول إخراج اإلنسان من دائرة الفهم اخلاطئ ،ومن هنا مل يهتم شالير
ماخر بطبيعة الفهم وماهيته الذي يدخله يف صلب البحث الفلسفي.
ّإن األسس اليت وضعها شالير ماخر يف عملية الفهم اهلرمنيوطيقي ،فتحت الباب أمام
((( شبستري حممد جمتهد :جملة قضايا إسالمية معاصرة ،كتاب االجتهاد الكالمي ،مصدر سابق ،ص
.64
((( شريف عبد الكرمي :من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،ط ،1الدار العربية للعلوم ،بريوت -
لبنان ،منشورات االختالف اجلزائر ،ت 2007م ،ص.24
((( املصدر السابق ،ص .17
( ((1املصدر السابق ،ص .25
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تأسيسات أكثر مشولية واّتساعًا على يد الفيلسوف دلثاي (1911 - 1883م) الذي جعل
منها أساسًا للمنهج املعريف للعلوم اإلنسانية ،وبالتايل أخرج اهلرمنيوطيقا من جمال الفهم
املحدود بإطار النص إىل جمال الفهم الذي يّتسع لكل علوم الفكر ،وقد أوجد بذلك مفارقة
منهجية بينها وبني العلوم الطبيعية« ،بعد أن رأى الوضعيون أن اخلالص الوحيد لتأخر
العلوم اإلنسانية عن العلوم الطبيعية يكمن يف ضرورة تطبيق نفس املنهج التجرييب للعلوم
الطبيعية على العلوم اإلنسانية ،سعيًا للوصول إىل قوانني كلية يقينية»( .((1وقد أسس
دلثاي هذه املفارقة على أساس أن العلوم الطبيعية ذات مسة وصفية بعكس العلوم اإلنسانية
اليت ترتكز على املعىن والفهم ،أو كما يقول أبو زيد« :إن الفارق بني العلوم االجتماعية
والطبيعية يكمن عنده يف أن مادة العلوم االجتماعية -وهي العقول البشرية -مادة معطاة،
وليست مشتقة من أي شيء خارجها ،مثل مادة العلوم الطبيعية اليت هي مشتقة من
الطبيعة»( .((1وهبذه الداللة اجلديدة اكتسبت اهلرمنيوطيقا فاعلية جعلتها حاضرة لدى كل
العلوم اإلنسانية مبا فيها الفلسفة ،إلاَّ أهنا تظل ذات مسة منهجية أكثر من كوهنا فلسفية
حمض.
أما النقلة الكبرية اليت أدخلت اهلرمنيوطيقا إىل عامل الفلسفة فكانت يف القرن
العشرين على يد مارتن هيدغر (1976 - 1889م) ،الذي أقام اهلرمنيوطيقا على أساس
فلسفي ،أو أقام الفلسفة على أساس هرمنيوطيقي كما ُيعرب أبو زيد ،طاملا أن الفلسفة هي
أصرح
فهم الوجود .وبالتايل تصبح اهلرمنيوطيقا مالزم ًة فلسفة هيدغر الوجودية سوا ًء َّ
هبا أم مل يص ّرح؛ ألن البناء الفلسفي لوجودية هيدغر يرتكز على إدراك الوجود من خالل
إدراك الوجود اإلنساين ،الذي يتميز عن بقية املوجودات حبالة الوعي الوجودي ،وحبسب
تعبري هيدغر «هي كائنات متتلك الكينونة بالطبع لكنها ال تعي ذلك .وحده اإلنسان يعي
كينونته ،وحده يتجاوز كينونته حنو وجوده»( .((1واللحظة اليت يكون فيها الكالم عن
الوعي والفهم هي نفسها اللحظة اليت يكون احلديث فيها عن اهلرمنيوطيقا .ومن هنا
فلسفيا للفهم من خالل فلسفته الوجودية .والذي يهمنا هنا
يكون هيدغر قد أسس نظامًا
ًّ
هو البحث عن الدالالت اجلديدة اليت اكتسبها مصطلح اهلرمنيوطيقا ،وال شك أن هيدغر
جعل للمصطلح طبيعة فلسفية بامتياز.
وقد سار على خطى هيدغر نفسها الفيلسوف اهلرمنيوطيقي غادامري ،الذي قام
بانتقاد املسار الكالسيكي للهرمنيوطيقا الباحثة عن املنهج ،وأكد على رسم مسار جديد
( ((1أبو زيد :إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،مصدر سابق ،ص .14
( ((1املصدر السابق ،ص .14
( ((1أمحد إبراهيم :إشكالية الوجود والتقنية عند مارتن هيدجر ،ط ،1الدار العربية للعلوم ،بريوت -
لبنان ،منشورات االختالف اجلزائر2006 ،م ،ص .71
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يتناول عملية الفهم يف ذاهتا ،ومسارها ،ومالبساهتا التارخيية« ،ولذلك يؤكد غادامري
على ضرورة جتاوز املناهج لتحليل عملية الفهم نفسها يف فعالياهتا ومالبساهتا التارخيية،
ما دامت كل املناهج -مبا يف ذلك العلمية ،-تتأسس يف العمق على التفكري التأويلي»(.((1
واإلضافة الداللية عند غادامري ملصطلح اهلرمنيوطيقا ميكن مالحظتها من خالل إنضاج
هذا املصطلح يف حبوثه املتعددة ،يف تشكيل مدرسة هرمنيوطيقية أفىن عمره الطويل يف
حتديد مالحمها ،وسوف نتعرض هلا بشيء من التفصيل فيما سيأيت.
وبالتايل نكون قد وصلنا إىل جمموعة من الدالالت رافقت مصطلح اهلرمنيوطيقا
منذ تشكله وإىل اآلن متجاهلني بعض الدالالت ،كاليت أوجدها بول ريكور الذي جعل
اهلرمنيوطيقا من خمتصات املعاين الكامنة يف األساطري والرموز ،وإمنا استبعدهتا ظنًّا مين
جدا ولكن
بأهنا خارجة عن النسق التارخيي للمصطلح ،مع إمياين بأن التأويل الرمزي قدمي ًّ
(((1
ضمن مصطلح آخر وهو «اهليبونويا» ،وهو لفظ قدمي كان يدل على املعىن الرمزي .
وميكن تلخيص الدالالت اليت أوردناها على النحو التايل:
* التفسري.
* نظرية تفسري الكتاب املقدس.
* علم املنهج اللغوي وعلم اإلدراك اللغوي.
* فن امتالك كل الشروط الضرورية للفهم.
* أساس املنهج املعريف للعلوم اإلنسانية.
* الفهم الوجودي ،أو الفهم نفسه يف فعالياته ومالبساته التارخيية.
ولكي نستوضح هذه املعاين نتناول بعض الفلسفات التأويلية بشكل خمتصر بقدر ما
يتبني لنا ما ميكن أن يكون له حضو ٌر يف الوسط اإلسالمي كفاعلية لفهم النص القرآين.

اهلرمنيوطيقا الرومانسية

أدخل شالير ماخر اهلرمنيوطيقا إىل مرحلة جديدة جتاوزت احلالة التقليدية املختصة
بالكتاب املقدس ،وذلك خبلق فاعلية جديدة للهرمنيوطيقا جتعلها حاضرة يف كل النصوص،
وأعترب هذا إيذانًا ملرحلة أصبحت اهلرمنيوطيقا فيها علمًا له خصوصيته الساعية إىل
ُ
فهم صحيح لكل قول مهما كان نوعه ،وبالتايل «يعود إليه الفضل يف أنه نقل
توفري ٍ
املصطلح من دائرة االستخدام الالهويت ليكون علمًا أو فنًّا لعملية الفهم وشروطها يف
حتليل النصوص .وهكذا تباعد شالير ماخر بالتأويلية بشكل هنائي عن أن تكون يف خدمة
علم خاص ،ووصل هبا إىل أن تكون علمًا بذاهتا يؤسس عملية الفهم ،وبالتايل عملية
( ((1شريف عبد الكرمي :من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،مصدر سابق ،ص .36
( ((1غادامري :فلسفة التأويل ،مصدر سابق ،ص .64
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التفسري»( .((1واهلرمنيوطيقا هبذا املعىن تشكّل مفارقة جديدة للنمط التقليدي السائد،
وتّتضح هذه املفارقة مبالحظة الدافع وراء تأسيس منهج للفهم ،فشالير ماخر ينطلق
من قاعدة سوء الفهم املبدئي ألي نص وخباصة النصوص املتقدمة زمنًا ،ما جيعل من
الضروري إجياد منهج تأوي ٍل يعصمنا من سوء الفهم ،وهذا خالف النمط التقليدي الذي
ينطلق من إمكانية الفهم لكل شيء ،وإمكانية الفهم املطلقة هذه ال تدع جما ًال لتأسيس
منهج مينع اإلنسان من الفهم اخلاطئ ،وال تكمن أمهية هذه املفارقة فقط فيما َّبينا؛ وإمنا
هلا انعكاس معريف مهم قد يكون له حضو ٌر واض ٌح يف النمط اإلسالمي ،فمبدأ سوء الفهم
يفتح الباب دائمًا إلمكانية وجود ٍ
معان غري مكتشفة وهو خبالف إمكانية الفهم النهائي،
مما جيعل عملية اهلرمنيوطيقا أو الفهم غري منتهية .أو مبعىن آخر تأسيس خفي لنسبية
الفهم ،ووصف النسبية هنا بكوهنا خفية ذلك ألهنا ختتلف يف جذرها املعريف عن النسبية
املطلقة اليت ال تعترف مبعىن خاص حيتفظ به النص هو خبالف اهلرمنيوطيقا اليت
يؤسس هلا شالير ماخر.
أما الكيفية اليت يقترحها شالير ماخر للفهم فتعتمد على حتليل احلالة اإلبداعية اليت
ترتبط باحلياة الداخلية واخلارجية للمبدع ،ما جيعل من الضروري لفهم اإلبداع استصحاب
كال احلالتني يف عملية الفهم .وهو اعتراف واضح بالذات املبدعة وعدم إمهاهلا ،وهو يف
الواقع (كما أرى) اعتراف بالقصد املستبطن يف النص ،ومن هنا يكتسب النص تصورًا
جديدًا عند شالير ماخر يصبح فيه جتليًا حلياة املبدع« .وإذا كان األمر كذلك فإن من املهم
يف املمارسة اهلرمنيوطيقية ليس تفسري املقاطع النصية فحسب ،بل وإدراك النص يف أصله
أو منبعه ،ويف بزوغه من احلياة الفردية ملؤلفه»( .((1وتتجاوز وظيفة اهلرمنيوطيقي حينها
تفسري النص لتصل إىل اكتشاف التجربة احلياتية للمبدع؛ ألن النص ليس جمرد ٍ
وصف
(تصويرٍ) يستمد وجوده من اخلارج فحسب ،وإمنا أيضًا مفعمًا حبياة اآلخر عندما يعكس
التجربة الداخلية للمبدع ،وتكون اللغة وقتها وسيطًا لنقل تلك التجربة .ومن هذا البعد
نتعرف على احلالة الرومانسية اليت وصفت هبا هرمنيوطيقا شالير ماخر؛ ألهنا تؤكّد دور
املبدع على حساب الواقع ،وتع ّد النص تعبريًا لعامله الداخلي أو موازيًا له ،كما هو معروف
يف مدارس األدب الرومانسي.
وبالتايل عملية الفهم عند شالير ماخر ترتكز على بعدين:
* هرمنيوطيقا لغوية.
* هرمنيوطيقا نفسية.
ويتم الفهم من خالل هذه اهلرمنيوطيقا الثنائية ،ويتحقق ذلك حباصل اجلمع بني
( ((1أبو زيد :إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،مصدر سابق ،ص .20
( ((1شريف عبد الكرمي :من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،مصدر سابق ،ص .26
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فهم اللغة وفهم القائل .والغموض الذي حيتاج إىل توضيح يف هذه الثنائية هو ما يتعلق بفهم
القائل الذي قد تفصله آالف السنني عنا .واحلل املقترح هنا ال يستدعي شيئًا من اخلارج
وإمنا يعتمد على لغة النص نفسه لفهم القائل ،مأخوذًا بعني النظر أن املبدع أو املؤلف جيد
من خالل اللغة مساحة يربز فيها ذاته وفكره ،أما كيفية ذلك فيشرحها أبو زيد بالقول:
«ولكن ما هي طبيعة العالقة بني فكر املؤلف (أو نفسيته) وبني اإلطار اللغوي الوسيط
الذي يتم فيه التعبري؟ يرى شالير ماخر أن اللغة حت ّدد للمؤلف طرائق التعبري اليت يسلكها
للتعبري عن فكره .وللغة وجودها املوضوعي املتميز عن فكر املؤلف الذايت ،وهذا الوجود
املوضوعي هو الذي جيعل عملية الفهم ممكنة .ولكن املؤلف -من جانب آخر -يع ّدل من
معطيات اللغة تعدي ًال ما؛ إنه ال يغري اللغة بكاملها ،وإلاَّ صار الفهم مستحي ًال ،إنه -فحسب-
يعدل بعض معطياهتا التعبريية ،وحيتفظ ببعض معطياهتا اليت يكررها وينقلها ،وهذا ما
جيعل عملية الفهم ممكنة»( .((1وأرى أن إيضاح األمر هبذه الطريقة قد يستشف منه جعل
اللغة والواحدة لغتني أو لغة واحدة ذات داللتني ختتص األوىل بالتفاهم املشترك واألخرى
بنقل فكر املؤلف ونفسيته ،وهذا ما ال ميكن تصوره ،وإمنا نفس الوجود املوضوعي للغة
حيقق التفاهم املشترك يف الوقت الذي ال ميكن أن نستبعد فيه ذاتية املتكلم أو املؤلف ألنه
هو الذي أراد التعبري عن فكره من خالل اللغة ،فاألمر غري موقوف على تغّير أو تعديل
يف اللغة إلاَّ إذا كان املقصود من التبديل والتغّير هو توظيف اللغة حبسب احلاجة ،وهو
املقصود على ما يبدو ،وخباصة عندما يقول« :هناك إذن جانبان :جانب موضوعي يشري
إىل اللغة ،وهو املشترك الذي جيعل عملية الفهم ممكنة ،وجانب ذايت يشري إىل فكر املؤلف
ويتجلّى يف استخدامه اخلاص للغة»( .((1ولكن ال نستشف ذلك من النص األول إلاَّ إذا
وظفنا اهلرمنيوطيقا الرومانسية ذاهتا لفهمه؛ ألن التغّير والتبديل يستبطن فرض سلطة
جديدة على النص ،وهذا ما َتح ّرز منه بالقول« :إنه ال يغّير اللغة بكاملها ،وإلاَّ صار الفهم
مستحي ًال» .مع أن كالمه مازال حيمل داللة تغّير بعض اللغة ،فإذا كان تغّير كل اللغة جيعل
الفهم مستحي ًال -كما يقول -فإن تغّير بعض اللغة يف النص املستخدم جتعل فهم النص
أيضًا مستحي ًال ،ألنه حيتوي على تلك اللغة املغّيرة ،بينما التوظيف هو ُحسن االختيار من
الوجود املوضوعي للغة بكيفية تنسجم مع مراده وقصده من االستخدام .ولذا أجد عبارة
عبد الكرمي شريف أكثر دقة عندما يقول« :ويرى شالير ماخر أن النص األديب يشري من
جهة إىل استخدام خاص أو متفرد للغة املشتركة ،وبالتايل فال ميكن فهمه إلاَّ يف عالقته
باللغة ،ويشري من اجلهة األخرى إىل أفكار املؤلف ونفسيته وجتربته الذاتية اليت تكمن وراء
( ((1أبو زيد :إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،مصدر سابق ،ص .21
( ((1املصدر السابق ،ص .21
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هذا االستخدام املخصوص للغة»( .((2وهبذا خنلص إىل أن شالير ماخر يعتمد (مضافًا
إىل اللغة يف كليتها) على توظيف املؤلف اخلاص للغة ليكتشف من خالل هذا التوظيف
خصوصيته وعامله اخلاص.
وتكتمل عملية الفهم عنده مبوهبتني :األوىل لغوية متتلك الفهم الشامل والدقيق
للصور اللغوية وما حيدثه النص يف كلية اللغة ،وتكون املعرفة املتضمنة يف النص حينها
نتاجًا للغة ،والثانية الوعي الفين والنفسي بذهنية املؤلف بإعادة بنائه التارخيي ،واكتشاف
تأثري اللغة يف التعبري عن أفكاره الداخلية ،ليغد َو املقصود هو فهم املؤلف وليس فهم النص،
أو فهم النص باعتبار كونه جتربة حية عن حياة املؤلف« .ومن هنا كان يرى أن فهم النص
هو فهم الفرد ،وليس فهم قاعدة أو قانون معّين»( .((2ولكي يتحقق هذا التالقي بني فهم
املؤول إىل مستوى املؤلف نفسه ،ما يعين
النص وفهم املؤلف يف وقت واحد ،جيب أن يرقى ِّ
موضوعيا ،ومن
املؤول واقعه التارخيي الراهن بابتعاده عن ذاته ليفهم النص فهمًا
جتاوز ِّ
ًّ
هنا نفهم السياق الطبيعي لبعض تعبريات شالير ماخر اليت حتاول أن توجد هذا النوع
والتوحد بروح الكاتب ،واإلحساس
من التالقي مثل« :التغلغل العاطفي ،والتع ّرف النفسي،
ّ
(((2
باآلخر ،والتجربة املعيشية ،والتجربة احلية ،وجتربة احلياة . »...كل ذلك كان حترزًا
موضوعي للنص كما أراده مؤلفه بل حىت أكثر« ،وذلك
لفهم
من الفهم اخلاطئ وتأسيسًا ٍ
ٍّ
(((2
لسبب بسيط ،لكون القارئ قادرًا على إدراك أشياء كثرية يبقى املؤلف غري وا ٍع هبا» .
هذه النظرية يف بساطتها املنهجية حتتوي على تعقيد كبري يف املمارسة العملية ،وذلك
املؤول مزنلة الذات الفاعلة للنص ،ما جيعلها ترتكز على أم ٍر
مثاليا ُيزنل ِّ
الشتراطها ُبعدًا ًّ
معرفيا .ومن هنا أصبحت عرضة لالنتقاد وخاصة من رواد اهلرمنيوطيقا
يستحيل حتقيقه
ًّ
املتأخرين ،ونكتفي هنا مبا أورده غادامري يف حقه بالقول« :بيد أن فن التأويل عند شالير
هنائيا من اجلو املعكر لألدب التأويلي كما تبلور يف العصور القدمية مثل
ماخر مل يتحرر ًّ
أعماله الفلسفية اليت التزمت بأشباح كبار مفكري املثالية .مل تكن لشالير ماخر أطروحات
واستنتاجات صلبة وصارمة كتلك اليت لفيخته ( ،)1814 - 1762ومل تكن له نفس اللباقة
النظرية واحلذاقة الفكرية لشلنغ ( )1854 - 1775وال حىت الدعامة النظرية املتميزة هليغل
( .)1831 - 1770مل يكن شالير ماخر سوى خطيب حىت وهو ميارس الفلسفة .مسامهته
يف فن التأويل هزيلة للغاية»( .((2واجلو املعكر الذي أشار إليه هو االهتمام التقليدي
( ((2شريف عبد الكرمي :من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،مصدر سابق ،ص .26
( ((2املصدر السابق ،ص .29
( ((2املصدر السابق ص .29
( ((2املصدر السابق ص .29
( ((2غادامري هانس غيورغ :فلسفة التأويل ..األصول  -املبادئ  -األهداف ،مصدر سابق ،ص .71
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للهرمنيوطيقا الذي ارتبط بالكتاب املق ّدس ،وبذلك نستشف أن غادامري مل يكن راضيًا
متامًا عن االستنتاج الذي جعل الفضل لشالير ماخر يف ختليص اهلرمنيوطيقا من طابعها
التقليدي ،ونؤكد ذلك بقوله« :ظل فن التأويل الالهويت والذي ابتدأ بالتأسيس العام والعاملي
مع شالير ماخر ،أسري معضالته املذهبية .إذا أحل لوك ( Lockناشر دروس شالير ماخر
يف فن التأويل) على أمهيتها الثيولوجية ،هكذا رجعت العقائدية الثيولوجية برمتها إىل
اإلشكالية التأويلية الربوتستانية األوىل»( .((2ولكي يتم التعرف على دوافع االنتقاد الالذع
لشالير ماخر من قبل غادامري ال بد أن نتع ّرف إىل هرمنيوطيقيته اخلاصة ،لكي نقف
على البون الشاسع بني النظريتني ،وحينها تنكشف لنا أسباب عدم الرضا ،وهذا ما سوف
نؤخره لعنوانه اخلاص.
عام هلرمنيوطيقا شالير ماخر ،بعد توضيح
إىل هذا املستوى يتكون لدينا فه ٌم ٌّ
مرتكزات البعد املنهجي للنظرية ،ويبقى الكالم عن إمكانية حضور هذا املنهج يف الوسط
وثقافيا .ولذلك أجد من الضروري
معرفيا
اإلسالمي الذي يعترب النص الديين فيه حمورًا
ًّ
ًّ
تبّين النقاط اإلجيابية والسلبية يف نظريته ،حىت تتم معاجلتها إذا احُتمل تعلقها بتأويل
القرآن الكرمي.
األبعاد اإلجيابية:

* االعتراف بقصد املبدع ،ومراده الكامن خلف النص وهذا ما ال يتعارض مع املسلم.
* سؤ الفهم حقيقة واقعية ،وبالتايل من الضروري تأسيس منهج علمي لتحقيق
الفهم الصحيح.
* اللغة ضرورية ملعرفة الداللة العامة للنص ،مضافًا إىل كشف مراد املتكلم.

األبعاد السلبية:

* احلالة املثالية للفهم والتغلغل يف نفسية املبدع ،فإذا أمكن ذلك مع البشر فهو حمال
مع اهلل ،إلاَّ إذا اعتربنا النص القرآين هو إبداع النيب حممد  Cكما يستشف من
بعض مؤويل النص القرآين.
* النسبية املحتملة لعدم إمكانية الوصول النهائي للمعىن.
* حصر الفهم فقط يف لغة النص ،واستبعاد أي معونة خارجية تساهم يف إمتام الفهم.
وسوف نقوم بوضع هذه النقاط يف ميزان النقد لدى معاجلتنا اهلرمنيوطيقا يف واقعها
اإلسالمي.
( ((2املصدر السابق ،ص .76
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الفهم يف هرمنيوطيقا دلثاي (1911 - 1883م)

ما يهمنا هنا ليس التأسيس املنهجي الذي حاول دلثاي إجياده من خالل اهلرمنيوطيقا
للعلوم اإلنسانية ،بقدر ما يهمنا الفهم وكيفية حتققه ضمن تلك املنهجية اليت أوجدها ،فقد
تتدخل آليات الفهم ذاهتا يف أي مشروع معريف يرتكز على النص.
ولذا يكون من الضروري الوقوف عليها يف هذه الدراسة اليت حتاول إجياد عالقة
ما بني املشروع اهلرمنيوطيقي وواقع الثقافة اإلسالمية اليت تنتمي يف أصوهلا إىل جذور
نصية.
ّ
نظرية الفهم عند دلثاي تأخذنا من جديد إىل البعد السيكولوجي للفهم ،كما هو
عند شالير ماخر بل قد يكون أكثر تعميقًا هلا .حيث تتلخص عملية الفهم عند دلثاي يف
االنتقال والتسرب إىل نفسية املبدع ،اليت حتتفظ باملعىن أو قد تكون هي ذاهتا املعىن الذي
نبحث عنه .فكل التعبريات اإلنسانية -لغوية أو غريها -هي يف الواقع ٍّ
جتل لنفسية املبدع،
وال ميكن الوصول إىل ذلك اإلبداع إلاَّ من خالل الوصول إىل تلك النفسية اليت أوجدته.
فيتحول التعبري بذلك إىل مظهر خارجي تنكشف قيمته احلقيقية من خالل املعىن النفسي
َّ
الداخلي ،فإذا كان التعبري حاكيًا عن نفسية املع ّبر فمن الطبيعي أن تصبح النفسية هي
املقصودة بالذات ويتح ّول التعبري إىل حالة عرضية كاشفة عن تلك النفسية .ومن هنا تغدو
األمهية القصوى للهرمنيوطيقا هي فهم هذه الفردية النفسية من خالل الشكل اخلارجي.
وبذلك تصبح الداللة النصية غري مستقلة عن الظواهر النفسية اليت أوجدهتا فال ميكن
إعادة بناء النص بعيدًا عنها .كما أننا ال جند تلك الظاهرة النفسية يف إعادة بناء التجربة
احلياتية مبفهومها املشترك ،بل جندها من خالل إعادة إنتاج التجربة احلية كما عاشها اآلخر
وعاىن من وقع تأثرياهتا« .إن ما يريده الفهم يف نظر دلثاي هو حتقيق تطابقه مع باطن
املؤلف والتوافق معه وإعادة إنتاج العملية املبدعة اليت ولدت النتاج أو األثر اإلبداعي»(.((2
أما املوضوعية يف هذه العملية اهلرمنيوطيقية ،فتتحقق يف كون التعبري أو الشكل
اخلارجي لإلبداع هو يف واقعه موضوع لتلك التجربة احلية للمبدع .فالتعبري عن تلك التجربة
عشوائيا للمشاعر واالنفعاالت باملعىن الرومانسي ،ولكنه حتديد
الداخلية «ليس تدفقًا
ًّ
موضوعي  Objectificationلعناصر هذه التجربة -اليت قد تكون خمتلفة ومتباعدة -يف
موحد .هذا التحديد املوضوعي للتجربة هو ما يؤسس -عنده -موضوعية العلوم
شكل ّ
(((2
االجتماعية واإلنسانية ،ويتباعد هبا عن الذاتية اليت يتهمها هبا الوضعيون»  .وهبذه
الطريقة تتح ّول التجربة الذاتية لآلخر إىل حالة موضوعية ميكن فهمها ،ولكن ليس
( ((2شريف عبد الكرمي :من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،مصدر سابق ،ص .33
( ((2أبو زيد :إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،مصدر سابق ،ص .26
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باعتبارها جتربة احلياة املشتركة وإمنا جتربة احلياة كما عاشها املؤلف .مما يعين ختلي
املؤول عن جتربته اخلاصة ليعيش جمددًا جتربة اآلخر .فنستبعد بذلك كالم أبو زيد الذي
ِّ
يؤكد «أن هناك بني املتلقي والنص األديب شيئًا مشتركًا هو جتربة احلياة .هذه التجربة
ذاتية عند املتلقي ...وهذه التجربة من جانب آخر موضوعية يف العمل األديب .وعملية
الفهم تقوم على نوع من احلوار بني جتربة املتلقي الذاتية والتجربة املوضوعية املتجلية يف
األدب»( ،((2وهذا االستبعاد لكالم أبو زيد يبتين على أن مقصود دلثاي بالتجربة احلياتية
للمبدع هو شعوره اخلاص الذي أنعكس يف هذا اإلبداع ،وليس التجربة احلياتية العامة اليت
متثل قامسًا مشتركًا بني الناس .ومن هنا ال نتصور حوارًا بني التجربتني ،وإمنا حماولة
املؤول لكشف التجربة النفسية اخلاصة باملبدع ،وذلك بتنازله عن
ذات طرف واحد يقوم هبا ِّ
نتعرف إىل النقد الذي وجهه عبدالكرمي
جتربته اخلاصة والتمحض يف جتربة اآلخر .وبذلك َّ
شريف ألبو زيد« :يقول نصر حامد أبو زيد :إن دلثاي يعتقد أن النص تعبري عن جتربة
احلياة املوضوعية وليس عن جتربة احلياة كما عاشها املؤلف ،يف حني أن دلثاي يوكد على
العكس متامًا .ومن هنا تسقط بكيفية تلقائية كل االنتقادات اليت وجهها أبو زيد إىل دلثاي
بشأن تضحيته بذاتية املبدع وتوحيده بني جتربة مبدع وجتربة مبدع آخر ،طاملا كان ينظر،
يف رأي أبو زيد ،إىل كل جتربة إبداعية على أهنا تعبري موضوعي عن جتربة احلياة ،وليس
باعتبارها تشكي ًال لرؤية الفنان اخلاصة ،يف حني كان دلثاي جيعل من فردية اإلنسان مدار
(((2
املؤولة لصاحل الذات
ضحى متامًا بالذات ِّ
علوم الفكر كلها»  ،وبالتايل نفهم أن دلثاي ّ
الفاعلة بعكس ما قاله أبو زيد «علينا ألاَّ ننسى أنه ضحى يف سبيل ذلك بذاتية املبدع»(،((3
ولعل ما يؤكد صحة فهمنا لدلثاي يف هذا األمر هو فهم غادامري له بالطريقة نفسها اليت
املؤول وذاتيته املنتجة للتأويل ،عندما
فهمناها ،وذلك عندما اعترب غادامري أن دلثاي استبعد ِّ
حصر اإلبداع التأويلي فيما يق ّدمه املؤلف ،يقول غادامري« :بأي حق نريد إنكار واستبعاد
املعىن املبدع أو املنتج للتأويل ،أي املعىن الذي يكشف عنه العلم؟ هل يتم هذا اإلنتاج بطريقة
سرمنية وغري واعية؟ ال ميكننا اختزال حمتوى داللة اإلنتاج أو اإلبداع إىل جمرد ما ينتج
عن الداللة اليت يعرضها ويقدمها املؤلف»( .((3ومن هنا نكتشف أن الفهم احلقيقي عند
دلثاي يتمثل يف اكتشاف تلك النفسية اليت أوجدت اإلبداع ،ولتحقيق ذلك يضحي دلثاي
بالتجربة اخلاصة للمؤول.
وهبذا نصل إىل مستوى اإلثارة احلقيقية يف نظرية دلثاي املتمثل يف كون الفهم
( ((2املصدر السابق ،ص .27
( ((2شريف عبد الكرمي :من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،مصدر سابق ،هامش ص .35
( ((3أبو زيد :إشكالية القراءة وآليات التأويل ،مصدر سابق ،ص .29
( ((3هانس غادامري :فلسفة التأويل ،مصدر سابق ،ص .80
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املوضوعي يتحقق باكتشاف نفسية املبدع ،مما يفتح الباب أمام احتمال آخر جيعل الفهم
املؤول وذاتيته اخلاصة ،ومنها نتعرف على جدلية تصبح مصاحبة
ينطلق من خصوصية ِّ
عملية الفهم تدور بني جعل الفهم حقيقة ذاتية أو حقيقة موضوعية .وهذا النمط من
اجلدل بني الذايت واملوضوعي وبني أفق احلاضر وأفق املاضي ،سيشكّل حضورًا واضحًا
يف هرمنيوطيقا غادامري .وما يهمنا حنن يف هذا النمط التفكريي هو أن هذه العالقة
اجلدلية بني الذايت واملوضوعي ليست مبنأى عن املعرفة الدينية يف الوسط اإلسالمي،
ومعاجلة هذه القضية ليست ذات عالقة منهجية فحسب وإمنا ذات طابع معريف تتشكّل على
أساسه االجتاهات الفكرية لدى املسلمني ،ألن اخليار املعريف إما أن يكون ذا منحى ذايت أو
موضوعي ،وإما أن تكون املوضوعية ذاهتا يف االعتراف بكال البعدين كما عند غادامري ،أو
بالتعايل على الذاتية واملوضوعية كما عند هيدغر.
أما خبصوص السؤال الذي ميكن أن تطرحه نظرية الفهم عند دلثاي على الوسط
اإلسالمي بشكل مباشر ميكن إجياده يف مسألتني:
* هل الفهم هو التعرف على التجربة النفسية للمؤلف؟ وبالتايل هل ميكن أن يكون
ذلك ذو واقعية يف النص اإلهلي؟
تتلخص يف كون النص جتليًا للتك التجربة النفسية؟
* هل املوضوعية يف تأويل النص ّ
اإلجابة على هاتني املسألتني ال يكون منفص ًال عن معاجلة احلضور اهلرمنيوطيقي
العام يف دراسة النص اإلسالمي؛ ألن هذه املسائل قد تكون بدائية بالنسبة لألسئلة اليت
يطرحها غادامري واهلرمنيوطيقا الفلسفية ،فتتقلص أمهيتها يف مقابل تلك األسئلة .ولذلك
مل يكن إبرازها يف هذا السياق من أجل معاجلتها الحقًا وإمنا ملجرد اإلشارة لتلك البدايات يف
إثارة املعضلة ،واحللول الساذجة اليت طرحتها اهلرمنيوطيقا يف معاجلة تلك اجلدلية .ومن
مث التمهيد إىل واقع املعضلة الكربى اليت تثريها اهلرمنيوطيقا الفلسفية يف عملية الفهم
ولكي نتعرف عليها وعلى األبعاد اليت ميكن أن تشكل حضورًا واضحًا يف واقعنا اإلسالمي،
ال بد أن نتناول اهلرمنيوطيقا الفلسفية يف عنوان منفصل.

الفهم والتأويل يف اهلرمنيوطيقا الفلسفية «هيدغر ،غادامري»
ً
أوال :مارتن هيدغر:

إن السياق الطبيعي الذي نتعرف فيه على هرمنيوطيقا هيدغر هي فلسفته الوجودية،
لوال أننا جند أن تلك الفلسفة قائمة يف األساس على اهلرمنيوطيقا أو على ماهية الفهم
عنده ،ما جيعل األمر أكثر تعقيدًا .فهل تكمن البداية يف معرفة اهلرمنيوطيقا ومن مث
معرفة فلسفته الوجودية أم العكس؟
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هذه اجلدلية أوجدها هيدغر عندما أقام فلسفته على أساس اهلرمنيوطيقا يف الوقت
الذي أقام فيه اهلرمنيوطيقا على فلسفته الوجودية ،ما جيعل اجلدلية يف صورهتا الظاهرية
أشبه بالدور املنطقي ،إلاَّ أن ذلك التناقض ال يتصور إلاَّ يف دائرة النسق املعريف الذي يقوم
على االستنتاجات العقلية ،فإذا حاولنا مث ًال أن جند تصورًا للهرمنيوطيقا موازيًا لتصور
الوجود سوف يتشكّل لنا مفهومان بينهما حالة من التقابل .أ ّما ضمن النسق املعريف لفلسفة
هيدغر يصبح هذا التناقض حمال يف ذاته؛ ألن هيدغر ال يؤسس فهمًا للوجود بعيدًا عن
الدازاين ( )Daseinالذي ميثل كينونة اإلنسان ،فهو النقطة اليت ينطلق منها هيدغر
إلجياد معىن للوجود .وهنا يكمن التداخل بني هرمنيوطيقا الدازاين وفلسفة الوجود ،أي
أن اللحظة اليت يتشكل فيها فهم الدازاين هي ذاهتا اللحظة اليت يتشكّل فيها فهم الوجود.
فلسفيا معقدًا حت ّولت معه الفلسفة
ومن هنا يكون هيدغر قد أوجد منطًا
ًّ
واهلرمنيوطيقا إىل نسق معريف واحد .طاملا كان سعي هيدغر هو تأسيس فهم حقيقي
للوجود يبدأ من فهم الدازاين ،وهنا أجدين ال أفهم اعتراض جان غراندان ،الذي َّاتهم
هيدغر بعدم الوضوح يف تعريف اهلرمنيوطيقا ،يف الوقت الذي جيده قد متكّن من شرح
مشروعه األنطولوجي والفينومينولوجي بشكل واضح حيث يقول« :وباختصار نقول:
إن األنطولوجيا والفينومينولوجيا عبارة عن مشروعني واضحني ،أو أهنما( ،وهذا على
أقل تقدير) قد مت حصرمها بطريقة مقبولة يف برنامج الكينونة والزمان ،أما فيما خيص
اهلرمنيوطيقا فإن هيدغر مل حيتفظ هلا إلاَّ بنصف صفحة قام فيها بسرعة فائقة»(.((3
وحبسب ظين :إن عدم اهتمام هيدغر بتعريف اهلرمنيوطيقا بشكل أكثر تفصي ًال كما صنع
مع األنطولوجيا والفينومينولوجيا؛ يرجع إىل التأسيس املشترك لكل املشروع الفلسفي
هليدغر ،مبعىن أن رؤية هيدغر الوجودية هي يف الواقع تأسيس فلسفي للهرمنيوطيقا ،كما
أن الفينومينولوجيا عند هيدغر ما هي إلاَّ هرمنيوطيقا بامتياز ،وبالتايل ال ميكن أن نبحث
عن تصور للهرمنيوطيقا منفص ًال عن فلسفته الوجودية ،ومبا أن وجودية هيدغر ختتلف
عن السياق الفلسفي العام فال تصبح عند ذاك الدائرة األكثر غموضا هي اهلرمنيوطيقا
وإمنا الوجود.
ومبا أن إطار البحث ال حيتمل عرض فلسفة هيدغر الوجودية وال منهجه
الفينومينولوجي ،سنكتفي باإلشارة العابرة ملا يتعلق باهلرمنيوطيقا .ونبدأ مباشر ًة بالسؤال
الذي يبحث عن الفهم يف فلسفة هيدغر.
إن اختيار هيدغر املنهج الظاهري ال حي ّدد فقط مساره املعريف ،يف مقابل املسار
الفلسفي العام ،بل حي ّدد أي منط من أمناط الوعي والفهم اليت يبحث عنها هيدغر ،إنه
( ((3جان غراندان :املنعرج اهلرمنيوطيقي للفينومينولوجيا ،ترمجة :عمر مهيبل ،ط  ،1الدار العربية
للعلوم ،بريوت  -لبنان ،منشورات االختالف اجلزائر ،ت 2007م ،ص.79
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الفهم والوعي الذي يالمس احلقيقة يف ذاهتا وليس ذلك الفهم الذي تتوسطه املفاهيم
والصور واملقوالت الذهنية «مثل هذه الظاهرية هرمنيوطيقية ،مبعىن أهنا تتضمن أن
الفهم ال يقوم على أساس املقوالت والوعي اإلنسانيني ،ولكنه ينبع من جتلي الشيء الذي
نواجهه ،من احلقيقة اليت ندركها»( ،((3وهذه التفرقة املنهجية تؤسس ملفارقة جوهرية يف
نظرية املعرفة ،إذ إن نظرية املعرفة التقليدية تصور اإلنسان على أساس كونه ذاتًا عارفة
مفهوميا بينها وبني املوجود اآلخر ،وهي نفسها النقطة اليت بدأ منها اجلدل
تؤسس رابطًا
ًّ
بني الذايت واملوضوعي يف املعرفة ،طاملا تصورنا وجود ٍ
جوهري بني وجود اإلنسان
فارق
ٍ
الذايت واآلخر املوضوعي .أما يف منهج هيدغر الظاهري ال نتصور تلك الثنائية ،ألن اإلنسان
ليس وجودًا منفص ًال وإمنا وجود اإلنسان وكينونته هي يف وجوده مع اآلخر« ،فكذلك
فسر بوصفه ذاتًا جوهرية.
األمر بالنسبة للموجود اإلنساين ،إنه ُي ّشوه وُيزّيف عندما ُي َّ
إن اإلنسان ليس بالذات اإلبستمولوجية (العارفة) ،املنعزلة ،اليت تدرك وجودها أو ًال ،مث
حتاول بعد ذلك الربهنة على وجود العامل ،كما فعل ديكارت ،بل إن اإلنسان يدرك العامل
مكون لوجود اإلنسان ،ونتيجة
أوليا خبربته واهتمامه املباشر ،فالعامل هبذا املعىن ِّ
إدراكًا ًّ
لذلك قضى هيدغر على ثنائية الذات واملوضوع اليت سادت -بتأثري ديكارت -حىت الوقت
وجوديا بني األشياء تتموضع فيه
احلاضر»( .((3إن هيدغر بذلك يريد أن خيلق انسجامًا
ًّ
الكينونة أو (الدازاين) حبيث تصبح هي التعبري احلقيقي للوجود ،وحينها تندك املسافة
الفاصلة بني اإلنسان واملوجود اآلخر حينما يتواصل الوجود عرب الدازاين «وعلى الرغم
من أن حماولة هيدغر يف املحافظة على املسافة بني الذات واملوضوع ،فإننا جند أنه يذهب
يف هناية األمر إىل االعتراف بأن الذات والوجود مها نفس الشيء»( .((3إن هيدغر -على ما
أظن -ال ينكر وجود اآلخر وإلاَّ ُّات ِهم باملثالية ،وهبذا القدر حيافظ على املسافة بني اإلنسان
واآلخر ،ولكن مبا أن وجود اآلخر يتمظهر عرب الدازاين وكينونته ،فال يكون هناك عندئ ٍذ
توسط معريف مفهومي خيلق هذه البينونة ،وإمنا وجود واحد عرب الكينونة« ،لقد أصبح
ّ
اإلنسان على يد الفالسفة الوجوديني ،ميثل ذلك الكائن البشري املوجود يف العامل ،وسط
األشياء ،ومل يعد جمرد ذات عارفة .فال بد أن يترتب على ذلك أن يصبح معاشرًا لألشياء
وليس عارفًا هلا .وهلذا جند هيدغر يقول :إن الفيلسوف احلق هو الذي حيب معاشرة
األشياء ويطيل اإلقامة بينها ،ووسطها ،ويستمتع إىل مهسها يف تعاطف ودي»(.((3
صح التعبري -هو الذي
هذا النمط من التالقي الوجداين بني اإلنسان واألشياء -إن َّ
( ((3أبو زيد :إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،مصدر سابق ،ص .32
( ((3إبراهيم أمحد :إشكالية الوجود والتقنية عند هيدغر ،مصدر سابق ،ص .82
( ((3املصدر السابق ،ص .83
( ((3املصدر السابق ص .76
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يؤسس للفهم عند اإلنسان حبيث يصبح الفهم حالة من حاالت الكينونة ،وبتعبري فالسفة
الوسط اإلسالمي :يعترب الفهم اكتساب مرتبة وجودية جديدة ،ما يعين حت ّو ًال مستمرًا
وصريورة دائمة يف هذه الكينونة« ،وملا كان العامل يف تبدل مستمر كانت هذه الكينونة
اإلنسانية غري مستقرة على حال»( .((3وهذا األمر يؤسس لشيئني ،األول :هو الفردية اليت
جتعل لكل إنسان احلق يف قول (أنا)؛ ألن كل فرد يعيش وجوده بنفسه .وإذا حتقق ذلك
يكون الفهم أيضًا حقيقة فردانية؛ وذلك ألن الفهم ليس إلاَّ شكل من أشكال الوجود يف
العامل .أما الثاين :فهي حمدودية هذا الكائن وتارخيّيته الذي ال يستطيع أن يبدع إلاَّ من
خالل اآلنية« ،يقول هيدغر :اآلنية ليست هي أصغر جزء من احلاضر ،إهنا اللحظة ،وهي
تفتح احلاضر أو تصدعه»( ،((3أي إن اإلنسان هو الذي جيد ذاته باستمرار ،وكال األمرين
قد يؤسسان للنسبية ،ويف نظري :أن هيدغر ال يرى الفردية اليت جتعل املعرفة ذاتية وإال
تناقض مع نفسه ،فهو ال مينع من التواصل الوجودي الذي يتجلَّى عرب اللغة املعربة عن
هذا الوجود« ،لعل اللغة كما يعتربها هيدغر من أهم العناصر يف الوجود اإلنساين ،فهي
أساسية له ...،اللغة هي أيضًا أداة ِّاتصالنا مع العامل ومع اآلخرين»( ،((3وال يكون لالتصال
أي مس ّو ٍغ إذا مل يكن هناك ٍ
تالق يف املعىن واإلدراك والفهم .ومن هنا يؤسس هيدغر
لكينونة مستقلة ولكنها متصلة حبلقة حوارية مع اآلخر ،ففي اللحظة اليت حيافظ فيها على
خصوصية الكينونة جيعلها متصلة باآلخر بالقصد املشترك كما يقول« :إن احلوار يريد
يوحد بيننا يف قصد مشترك ،دون أن خنتلط بعضنا ببعض»( .((4وهذا القصد املشترك
أن ّ
كما أفهم -هو ظهور العامل وانكشافه عرب اللغة.وهبذا نصل إىل حمطة أساسية يف هرمنيوطيقا هيدغر ،بعد أن بدأ يالمس املعىن
الذي نبحث عنه ،وهو اللغة والنص وكل ما له عالقة بالفهم والتأويل .فقد جعل هيدغر
اللغة لسان الوجود الناطق باعتبارها املُظ ِهر والكاشف للعامل ،فأصبح هلا دورها املحوري
احلاضر يف عملية الفهم .ولكن ليس اللغة يف تصورها التقليدي بوصفها وسيطًا بني الذات
واملوضوع ،وإمنا اللغة ذات الطابع اخلاص الذي ينسجم مع فلسفته الوجودية ،فكما أن
الذاتية واملوضوعية غري متحققة يف الكينونة الوجودية ،كذلك غري متحققة يف اللغة؛ ألهنا
هي املظهرة والكاشفة عن تلك الكينونة الوجودية.
ومن هنا يتغّير املسار الكالسيكي للهرمنيوطيقا اليت كانت تنظر إىل النص بوصفه
ذاتيا كما يف الرومانسية ،أو بوصفه متوضعًا لنفسية املؤلف اخلاصة كما عند دلثاي.
تعبريًا ًّ
( ((3املصدر السابق ص .77
( ((3املصدر السابق ص .78
( ((3املصدر السابق ص .86
( ((4املصدر السابق ،ص .88
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فيغدو النص عند هيدغر جتربة وجودية تتجاوز إطار الذايت واملوضوعي« ،ومن هذا املنطلق
أيضًا كان هيدغر يرفض كل أشكال التفسري النفسانية والذاتية اليت تربط اللغة بذاتية
اإلنسان وبتجربته الداخلية اخلاصة ،يرى فيها -أي يف اللغة -حمض ٍّ
جتل حلقيقة العامل مبا
هو كذلك»( .((4وهبذا املسار اجلديد يصبح النص األديب والعمل اإلبداعي عمومًا هو التجلي
األنسب حلقيقة الوجود .والتجلي هنا ال يعين أن العمل اإلبداعي يصنع الوجود بل يكشفه
ويعرب عنه ،فالوجود الذي يكشف ذاته لإلنسان من غري وسيط هو ذاته يظهر ويتكشف من
خالل اللغة املعربة عن تلك احلقيقة املنكشفة .وبالتايل تتسم اللغة بسمة تلك احلقيقة ظهورًا
وخفا ًء« ،والعمل الفين قائم على التوتر الناشئ عن التعارض بني الظهور واالنكشاف من
جهة واالستتار واالختفاء من جهة أخرى .إنه -من الوجهة الوجودية -يتضمن اجلانبني يف
حالة توتر مثل الوجود متامًا الذي يفصح عن نفسه لإلنسان من خالل تعارضات الوجود
نستشف منه نوعًا من
والعدم»( .((4وهذا االطراد القائم بني العمل الفين وحقيقة الوجود
ُّ
التبعية غري املعلنة .فالفنان أو الذات املبدعة يف الواقع ليس هلا إبدا ٌع حقيقي .مبعىن أهنا
ليست املنتجة أو املولدة لتلك املعرفة ،وإمنا منفعلة بتلك احلقيقة الوجودية ،كأمنا األمر
أشبه بنظرية الكسب األشعرية اليت جتعل اإلنسان منفع ًال دائمًا ،فهو كالظرف الذي يكتسب
املعرفة اكتسابًا من غري أن يكون فاع ًال فيها .وإذا ثبت ذلك ال يكون هناك أي نوع من
أنواع الربط اليت تربط العمل الفين مببدعه ،ومبعىن آخر هو تأسيس خفي لنظرية موت
املؤلف اليت عمل عليها روالن بارت ،طاملا أصبح الفنان هو الوسيط الذي يتكلم من خالله
الوجود« .إن العامل يف نظر هيدغر ،هو الذي يتكشف للفنان وميكّنه من أن يعطيه وجهًا
ثابتًا يستقيم يف العمل اإلبداعي»( .((4وبالتايل ال يكون العمل الفين تعبريًا عن ذاتية املؤلف
وال نفسيته اخلاصة .ومن هنا قطع كل أنواع الصلة بني العمل الفين ومبدعه؛ ألن الذاتية
والنفسية اخلاصة للمؤلف هي اليت ختلق ذلك الرابط بينه وبني إبداعه .هذه هي املفارقة
اليت أشرنا إليها بني هرمنيوطيقا هيدغر واهلرمنيوطيقا الكالسيكية ،ما يعىن أنه فتح لنا
بابًا جديدًا لفهم النصوص ال يكون البحث فيه عن قصد املؤلف وال عن جتربته احلياتية
وال عن نفسيته اخلاصة ،فكيف يا ترى تتم عملية فهم النصوص؟
ضمن هذا التصور ال ميكن أن يقترح هيدغر منهجية معينة لفهم النص؛ ألن أي
منهجية مقترحة يتحول معها النص تلقائيًا إىل موضوع يف قبال الذات ،وهذا ما يهرب منه
هيدغر ألنه سوف يرجع من جديد لنظرية املعرفة الفلسفية اليت جتعل اإلنسان ذاتًا عارفة
يف قبال املوضوعات .ومن هنا يكون اخليار الطبيعي هليدغر أن ينصت املتلقي للنص كما
( ((4شريف عبد الكرمي :من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،مصدر سابق ،ص .111
( ((4أبو زيد :إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،مصدر سابق ،ص .34
( ((4شريف عبد الكرمي :من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،مصدر سابق ،ص .112
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أنصت املبدع للوجود .وبذلك تصبح عملية التأويل عملية سلبية بامتياز« ،أما التأويل األديب
فإنه ال جيد أساسه بالنسبة إىل هيدغر يف الفعالية البشرية ،فهو ليس بالدرجة األوىل
شيئًا نفعله وإمنا شيء علينا أن ندعه أن حيصل ،علينا أن نفتح أنفسنا للنص بصورة
(((4
املؤولة معًا،
ضحى هيدغر -حسب تصوري -بالذات املبدعة والذات ِّ
سلبية» ومن هنا ّ
عندما جعلها يف كلتا احلالني سلبية ذات قدرة انفعالية فحسب .وأنا ال ميكنين أن أتصور
كيف يفصح النص عن معناه من غري أن يكون للمؤول أي نوع من أنواع التدخل يف عملية
الفهم ،وخباصة أن النص املقترح هو النص األديب بكل ما حيمله من تعقيدات يف الداللة ،إلاَّ
أن يكون التدخل املقصود هو إجادة اإلنصات ،فكلما استطاع اإلنسان أن ينصت بشكل جيد
كلما كانت فرصه أكرب يف الفهم .وهذه املساحمة يف التعاطي ال تتم إلاَّ إذا جتاهلنا حقيقة
اإلنصات نفسها ومدى عالقتها بالذات املنصتة وهذا مستبعد يف التقييم والنقد الفلسفيني.
هنا حماولة من أيب زيد يشرح فيها الكيفية اليت يتحقق فيها فهم النص األديب يف
هرمنيوطيقا هيدغر ،ترتكز على احلوار الناشئ من التقاء اللحظتني ،حلظة الوجود الذايت
للمتلقي وحلظة وجود العمل الفين ،يقول يف ذلك« :إن االنفتاح الوجودي عند املتلقي -من
خالل وعيه بوجوده الذايت -جيعل عملية الفهم ممكنة .إن الوجود الذايت للمتلقي حلظة
من حلظات الوجود احلقيقي ،والعمل الفين -باملثل -حلظة وجودية .وحني تلتقي اللحظتان
يبدأ احلوار ،يبدأ السؤال واجلواب الذي تنكشف به حقيقة الوجود»(.((4
إلاَّ أنين ال أفهم هذا التالقي واحلوار ضمن فلسفة هيدغر اليت جتاوزت الذاتية
واملوضوعية ،فاللحظة اليت يعترف فيها بوجود متحاورين وسائل وجميب هي ذاهتا اللحظة
اليت يكون فيها االعتراف بالذات واملوضوع ،فالثنائية اليت ختلقها مادة احلوار ترتكز على
نوع من أنواع التقابل ،والتقابل الذي خيلقه احلوار هنا هو بني املتلقي والنص ،وحينها ال
جند أي تصنيف معريف يصنف هذه احلالة إلاَّ ضمن إطار الذات واملوضوع ،وهو ما ال
ينسجم مع فلسفة هيدغر.
وهبذا خنلص إىل أن هرمنيوطيقا هيدغر هي منط من الوعي والفهم ال جييد
استخدامها ومعرفتها إلاَّ هيدغر نفسه ،فهي أقرب إىل احلالة الوجدانية اليت يعيشها
اإلنسان بشكل منفصل عن اآلخرين وبعيد عن أي منهج مشترك .ومن هنا ال اعتقد أن
يكون هناك نوع من احلضور لطريقة الفهم هذه ،يف الوسط اإلسالمي ،إال إذا ُع ّدلت بشكل
خيرجها حىت من إطارها الطبيعي.
( ((4املصدر السابق ،ص .114
( ((4أبو زيد :إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،مصدر سابق ،ص .36
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ثانيًا :غادامري:

ليس من املستبعد أن يكون غادامري أقام نسقه اهلرمنيوطيقي على أساس فلسفة
هيدغر الوجودية ،وخباصة فيما يتعلق حبقيقة الفهم الوجودي ،وميكننا أن نستشف
ذلك من قوله« :وعليه وجدت ،من جانيب ،املنطلق األول يف نقد املثالية Idealismus
واملنهجاوية - Methodologismusاللتني مّيزتا عهد نظرية املعرفة -امتداد مفهوم الفهم
إىل الوجودي عند هيدغر مبعىن التصميم احلاسم للدازاين -الوجود يف العامل،Dasein -
يعرب عندي عن مرحلة حامسة ،فإنه حتت حتريضه ،محلين هذا املفهوم على جماوزة
مناقشة املشكالت املرتبطة بنقد املنهج لتوسيع مسألة التأويل فيما وراء حقل العلم وإدراج
جتربيت اجلمال والتاريخ»( .((4وبذلك سوف أجتاوز البحث عن بنائه الفلسفي ملدرسته
التأويلية ،طاملا نظر إليها هو نفسه بوصفها امتدادًا ملفهوم الفهم الوجودي عند هيدغر،
وبرغم ذلك ال مينع أن يكون لغادامري مقاربته اخلاصة ملوضوع اهلرمنيوطيقا ،اليت حناول
الدخول إليها بشكل مباشر.
ينطلق غادامري يف مشروعه اهلرمنيوطيقي من مالحظة أساسية ،تذهب إىل أن النص
مجاليا جمردًا ،ولكن
األديب أو العمل اإلبداعي هو يف حقيقته
ٌ
مضمون معر ٌيف وليس شك ًال ًّ
تظل تلك املعرفة يف نظر غادامري بعيدة عن ذلك التصور الرومانسي الذي يعترب مضمون
النص كاشفًا عن التجربة النفسية أو احلياتية للمبدع ،يف حني أن النص عند غادامري له
استقالليته اخلاصة اليت انفصلت عن نفسية املبدع ليحقق وجوده اخلاص ،وبالرجوع قلي ًال
إىل وجودية هيدغر نكتشف مقصود غادامري من املضمون املعريف للنص ،فبنا ًء على تلك
الفلسفة الوجودية تصبح املعرفة املقصودة هي التجربة الوجودية أو التجلي الوجودي لذلك
املبدع ،وهذه التجربة عند غادامري تتح ّول إىل وجود موضوعي ،يكسبها حالة من الثبات
واالستقالل إذا حت ّولت بفعل الكتابة إىل نص أديب «وهكذا يستقل النص ،بفعل الكتابة ،عن
كل العناصر النفسانية اليت تولّد عنها ،ويصبح حام ًال حلقيقته ولتجربته املعرفية اخلاصة
اليت يفصح عنها من خالل شكله املوضوعي الثابت»( .((4ومن هنا ال تكون أمهية العمل
الفين عند غادامري تكمن يف دالالته اجلمالية ،وإمنا فيما حيمله من حقيقة نابعة من العمل
نفسه ،ما جيعلنا نُصنّفه ضمن املدافعني عن مضمون الفن ومعناه الذي أُ ِ
مهل لصاحل
مجالية الشكل.
تتلخص يف كون الفن والعمل
توصلنا ملعطيات مهمة يف هرمنيوطيقا غادامريّ ،
إىل هنا ّ
اإلبداعي ال ُيعّبر عن حياة املؤلف وعواطفه ،أو كما يقول :بأن النص ال «ُيفهم مبا هو
( ((4هانس غادامري :فلسفة التأويل ،مصدر سابق ،ص .175
( ((4شريف عبد الكرمي :من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،مصدر سابق ،ص .38
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حقا»( ،((4وهذا أول معامل القطيعة بني هرمنيوطيقا غادامري
تعبري عن حياة ،بل مبا يقوله ًّ
واهلرمنيوطيقا الرومانسية.
أما كيف يتح ّول هذا النص إىل معطى ميكن فهمه؟ اإلجابة تشكّل الُبعد اآلخر يف
هرمنيوطيقاه ،عندما ينظر إىل النص بوصفه حالة موضوعية مستقلة عن القائل ،وحينها
تكون مهمة التأويل هي البحث عن هذا املعىن اخلاص بالنص ليس إلاَّ  ،أن الفهم عند
غادامري يعين «أن نسعى إىل فهم ما يقال ،ال إىل فهمه هو ،باعتباره هذه الفردية .فما
ىن بعي ٍد
يهم إدراكه هو حق الشيء نفسه»( .((4وبالتايل ميتلك النص القدرة على امتالك مع ً
يؤسس
عن مبدعه ،وهبذا حيرر غادامري أفق املعىن من قصد املؤلف ،ولكنه يف الوقت نفسه ّ
أسس لفك معىن النص من األفق األول ،الذي
لفتح آفاق جديدة ومستمرة لفهم النص ،طاملا ّ
معياريا ميكن التحاكم إليه ،ويف الواقع ال يبدو أن غادامري غاف ٌل عن
ميكن أن يكون مرتكزًا
ًّ
هذا املعىن وإمنا قاص ٌد هذا التأسيس املنفتح ألفق املعىن ،ونتحقق من ذلك عندما يتحدث
عن طبيعة هذا الفهم ،فاملعىن عند غادامري ليس حقيقة تارخيية تنتمي إىل املاضي ميكن
استخالصها بالبحث عنها ،طاملا أن اإلنسان يفهم ضمن سياقه التارخيي وجتربته اخلاصة
ومفاهيمه املسبقة.
فاملؤول ال
ومن هنا يبدأ احلديث عن نوعني من األفق :أفق احلاضر وأفق املاضيِّ ،
ميكنه اخلروج من أفقه ليعيش أفقًا آخر يف املاضي ،وهبذا يقلب غادامري العملية التأويلية
رأسًا على عقب عندما جيعل املتاح هو نقل أفق املاضي إىل احلاضر وفهمه ضمن املعطى
الراهن ،وهذا عكس كل املدارس اهلرمنيوطيقية اليت حتاول إدراك املعىن وهو يف سياق
املؤول ليشارك يف صناعة املعىن ليجعل املاضي
املاضي ،وبالتايل فتح غادامري الباب أمام ِّ
معاصرًا احلاضر دائمًا ،وهذه املعاصرة اليت يقتضيها فهم النص تعين إفساح املجال أمام
النوازع واملفاهيم املسبقة والتجارب احلاضرة ،تلك النوازع اليت اعتربها املنهج التارخيي
عوامل سلبية متنع من رؤية املاضي رؤية موضوعية «يرى غادامري -على العكس -أن
تؤسس موقفنا الوجودي الراهن الذي ننطلق
األهواء والنوازع -باملعىن احلريف -هي اليت ّ
منه لفهم املاضي واحلاضر معًا .إن املنهج العلمي الصارم حني يطالب املؤ ّرخ بالتخلّص
من أهوائه ونوازعه وكل ما يشكل أفق جتربته الراهن ال يفعل أكثر من أن يترك مثل
هذه النوازع متارس فعلها يف اخلفاء بد ًال من مواجهتها باعتبارها عوامل أصيلة يف تأسيس
عملية الفهم»( .((5وهبذا املعىن -حبسب ظين -يكون النص قد فقد معناه األول الذي وجد
( ((4غادامري :اللغة كوسيط للتجربة والتأويل ،ترمجة :أمال أيب سليمان ،جملة العرب والفكر العاملي
العدد ،3سنة  ،1988ص .26
( ((4املصدر السابق ،ص .21
( ((5أبو زيد :إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،مصدر سابق ،ص .41
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له ،ومن أجله .وبالتايل تنقطع كل روابط الصلة بني النص ومبدعه ،هذا األمر جيعلين
ال أفهم غادامري عندما يدافع عن حقيقة النص ومضمونه يف قبال اجلمالية الشكلية ،فأي
نوع من أنواع املعرفة حيملها النص قبل أن ُيفهم ضمن األفق احلاضر للمؤول؟ فكل معىن
املؤول احلاضر.
بعد ذلك -ينسب للنص يكون يف حقيقته مع ًىن مكتسبًا ينتسب إىل أفق ِّ
وبتقريب آخر :إذا كان النص فاقدًا ملعىن يف املاضي كما يؤكد ،وإن املعىن احلقيقي هو
املؤول للنص حبسب جتربته احلاضرة ،فال يكون النص حينها حام ًال ملعرفة،
ما مينحه ِّ
والوصف األقرب لطبيعة هذا النص -كما أفهم -هو كون النص قاب ًال للمعرفة وليس حام ًال
هلا؛ ألن اللحظة اليت ينفصل فيها النص عن مبدعه يفقد حينها معيارّية الفهم املح ّدد ،وهي
السمة اليت جتعل النص يتحرك ٍ
مبعان غري متناهية حبسب اآلفاق اليت تطل عليه .وبالتايل
تصبح اهلرمنيوطيقا عند غادامري هي تأسيس لنسبية الفهم ،طاملا كان الفهم هو نتاج أفق
املؤول وجتربته الراهنة ،فيتغّير املعىن باستمرار ومن جيل إىل جيل ومن عصر إىل عصر،
ِّ
«وخيلُص غادامري من هذا كله إىل أنه ال يوجد أي منهج ،علمي أو غري علمي ،يستطيع
أن يضمن الوصول إىل حقيقة النص ،أي أنه ال جمال ملعرفة النص األديب كما هو»(.((5
هذا املعىن الذي يرتكز على أفق احلاضر يف العملية التأويلية هو أكثر ما مييز فلسفة
غادامري التأويلية حينما جتاوز مناهج املعرفة اليت تسعى إىل تأسيس موضوعية نزيهة
تتجاوز ذاتية الباحث.
يوحد بني
أما الفهم املوضوعي الذي يقترحه غادامري هو يف السياق املشترك الذي ّ
املؤول والنص ،ويتحقق ذلك من خالل الشروط الوضعية التارخيية للمؤول ،فهي ليست
ِّ
عملية اعتباطية تتجاوز كل شروط التجربة الراهنة ،وال هتمل واقع النص ذاته يف داللته
املؤول يف الوقت نفسه« ،وبفضل التفاعل املمكن بني جتربيت اخلاصة وجتربة
على املعىن ِّ
(((5
يتوصل إىل التعبري شيء ليس يل فقط ،وال ملؤلفي ،ولكنه شيء مشترك بيننا» .
النص ّ
املؤول ذاهتا
املؤول والنص ،ما جيعل خلفيات ِّ
وهذا املعىن يتشكّل من احلوار املشترك بني ِّ
قابلة للتغّير والتبديل بسبب التعاطي املنفتح مع النص ،فيصبح املعىن نتاج انصهار أو اندماج
آفاق احلاضر واملاضي ،فتكون عملية التأويل وفقًا لذلك الوصف ليست عملية مك َرهة
للمؤول .ويف تصوري :هذه حماولة من غادامري يتجنب هبا
تتحكم فيها الذاتية اخلاصة ِّ
املؤول اخلالصة ،ولكنه اهتام يظل ماث ًال خاصة أنه مل
االهتام جبعل املعىن نابعًا من ذاتية ِّ
املؤول ،يف الوقت الذي مل جيعل داللة واضحة ملعىن النص
يرسم حدودًا واضحة لتدخل أفق ِّ
عندما مل جيعل له أي صلة مع مبدعه أو القصد األول الذي شكله .ومن هنا يصبح من
املؤول طرف واضح يف عملية االندماج .أما الطرف
العسري علينا فهم هذا االندماج ،فذاتية ِّ
( ((5شريف عبد الكرمي :من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة ،مصدر سابق ،ص .41
( ((5املصدر السابق ،ص .42
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اآلخر فغري واضح املعامل ،وإذا استبعد بشكل أو بآخر ال يبقى أمامنا إلاَّ طرف واحد وهو
الذاتية املحضة اليت يته ّرب منها غادامري .إما إذا كان املعىن الذي حيمله النص هو التجربة
الوجودية للمبدع حبسب فلسفة هيدغر بعيدًا عن نفسية املؤلف ،فعملية اإلبداع حينها
تكون عملية سلبية ،مبعىن أن املبدع مل يتكلم باللغة وإمنا لغة الوجود هي اليت حت ّدثت من
خالله .فإذا قبلنا هذه الفلسفة الوجودية يف عملية اإلبداع ال بد أن نقبلها أيضًا يف عملية
التلقي والتأويل ،فال يكون للمؤول أي فاعلية يف إجياد املعىن .ومن هنا اشتراط غادامري
املؤول اخلاصة وأفقه احلاضر هو تراجع عن تلك العملية السلبية يف اإلبداع
حلضور نفسية ِّ
والفهم حبسب الفلسفة الوجودية .ومبعىن آخر :إذا كان النص نتاج جتلي الوجود فكذا
يكون فهمه دون شرط ألي ذاتية ،وكما يقول هيدغر جيب أن ننصت إىل النص ،فاملعىن ال
يكون معطى نصنعه وإمنا معىن حيدث فينا .وهذه اآلراء النقدية هي حماولة لفهم فلسفة
غادامري التأويلية ليس إلاَّ .
واملهم بالنسبة هلذا البحث أن غادامري جعل عملية التأويل فاعلية مستمرة بني أفق
املؤول وأفق املاضي لكل ذات متلقية ،وجتاوز بذلك كل موضوعية م ّدعاة يف عملية التفسري؛
ِّ
ألن املعىن عنده ليس حقيقة يف املاضي ميكن ضبطه باملنهجية .وهذا التصور الذي يقوم
أساسيا لفهم النص ،لو فسح له املجال
على موقف املفسر وأفقه الراهن باعتباره عام ًال
ًّ
ليكون فاع ًال يف النص القرآين قد يؤدي إىل تأسيس معرفة خمالفة متامًا ملا هو موجود
ومتعارف عند املسلمني.
وقد بدأت بوادر نقل تلك التجربة التأويلية إىل واقع النص القرآين مع بعض املفكرين
الذين اعتربوا تأويلية غادامري تفتح الطريق أمام تأسيس جديد للمعىن القرآين .ومن أمثال
هؤالء نصر حامد أبو زيد الذي يقول عن هرمنيوطيقية غادامري« :وتعد اهلرمنيوطيقا
اجلدلية عند غادامري بعد تعدهلا من خالل منظور جديل مادي ،نقطة بدء أصيلة للنظر إىل
عالقة املفسر بالنص ال يف النصوص األدبية ونظرية األدب .فحسب ،بل يف إعادة النظر يف
تراثنا الديين حول تفسري القرآن منذ أقدم عصوره وحىت اآلن ،لنرى كيف اختلفت الرؤى،
ومدى تأثري رؤية كل عصر-من خالل ظروفه -للنص القرآين .ومن جانب آخر نستطيع
أن نكشف عن موقف االجتاهات املعاصرة من تفسري النص القرآين ،ونرى داللة تعدد
التفسريات -يف النص الديين والنص األديب معًا -على موقف املفسر من واقعه املعاصر،
ًّأيا كان ِّادعاء املوضوعية الذي يدعيه هذا املفسر أو ذاك»(.((5
وقد يكون الناتج املتوقع من هذه العملية التأويلية يف واقع النص القرآين هي معرفة
دينية نسبية ومتحركة بشكل ال يضمن معه أن تكون هناك مالمح ذات تصور ثابت
لإلسالم .وقد جند تلك النتيجة عند مفكر آخر وهو عبد الكرمي سروش ،الذي يفصل بني
( ((5أبو زيد :إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،مصدر سابق ،ص .49
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الدين واملعرفة الدينية حيث جيعل كل أمناط املعرفة الدينية هي تأويالت متحركة ال تعرب
إنساين لفهم الشريعة،
عن احلقيقة بشكل هنائي ،حيث يقول« :إذًا املعرفة الدينية جه ٌد
ٌّ
مضبوط ومنهجي ومجعي ومتحرك ،ودين كل واحد هو عني فهمه للشريعة ،أما الشريعة
اخلالصة ،فال وجود هلا إلاَّ لدى الشارع ع ّز وجل»(.((5
وعلى أقل تقدير تثري هذه العملية التأويلية منظومة من اإلشكاالت يف واقع املعرفة
اإلسالمية ،بشكل تستفز معه الباحث اإلسالمي للدخول يف هذا اجلدل املعاصر والذي مازال
بكرًا يتحمل التقييم والنقد من زوايا متعددة.

اهلرمنيوطيقا ...داللة املعنى يف الواقع اإلسالمي

مصطلح اهلرمنيوطيقا مصطلح له انتماؤه الثقايف ،ذلك االنتماء الذي يشكّل احلاضن
الطبيعي ملضمونه الداليل ،فال يتوقع حينها أن تكون له حركة داللية خارج إطار البيئة
اليت أنتجته .وبالتايل ال يتصور أن يكون هناك حبث داليل يف الثقافة العربية واإلسالمية
ملصطلح اهلرمنيوطيقا .ومن هنا جند كثريًا من الباحثني يفضلون إبقاء املصطلح على
طبيعته األساسية دون أن يترجم ألي مصطلح مقابل ،وذلك بنا ًء على أن اهلرمنيوطيقا
وما حتمله من خمزون داليل ال يوجد هلا بالفعل ما يقابلها يف الثقافة اإلسالمية والعربية.
هذا على مستوى البحث عن مصطلح اهلرمنيوطيقا بوصفه مصطلحًا له عنوانه
اخلاص يف الفلسفة الغربية ،أما على مستوى البحث الذي ال يهتم بالداللة األصلية يف
سياقها الثقايف ،فيمكن أن جيد مقاربة داللية بني مصطلح اهلرمنيوطيقا ومصطلح آخر
يف الثقافة اإلسالمية ،جتمع بينهما حالة من االشتراك يف بعض املضامني الداللية .وضمن
هذا اإلطار هناك مصطلحان هلما استخدامهما الرائج يف الواقع اإلسالمي وهلما خمزوهنما
الداليل اخلاص ،ومع ذلك ميكن أن يشكّال حالة من املقاربة مع مصطلح اهلرمنيوطيقا،
ومها مصطلحا :التفسري والتأويل ،والوحدة الداللية اليت ميكن أن نستشفها بني هذين
املصطلحني ومصطلح اهلرمنيوطيقا هو يف اهتمامها مجيعًا بفهم النصوص.
ال هنتم اآلن بشرح مصطلحي التفسري والتأويل أو نشغل البحث بإجياد مقارنة بينهما
وبني اهلرمنيوطيقا ،حفاظًا على املسار املرسوم هلذه الدراسة ،اليت حتاول أن تتبع احلضور
اهلرمنيوطيقي يف فهم النص القرآين .والنقطة األساسية اليت نالحقها يف هذا البحث هي
النتائج النسبية اليت تفرزها املمارسة اهلرمنيوطيقية لفهم النص ،وخباصة هرمنيوطيقية
غادامري اليت جتعل الفهم رهني األفق احلاضر للمؤول.
ومن هنا تصبح داللة اهلرمنيوطيقا يف الواقع اإلسالمي اليت نعتين هبا ،ذات داللة
( ((5سروش عبد الكرمي :القبض والبسط يف الشريعة ،ترمجة :د .دالل عباس ،ط  ،1دار اجلديد منتدى
احلوار العريب اإليراين ،بريوت  -لبنان ،ت  ،2002ص .30
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خاصة ال نبحث عنها يف املوروث الثقايف والفكري لدى املسلمني ،وإمنا نبحث عن القواسم
املشتركة بني داللة اهلرمنيوطيقا يف نسختها األصلية ،وبني طرق بعض الكتاب يف إجياد
حماوالت جديدة لفهم النص القرآين ،وحينها نكتشف التالقي بينهما .ومن هنا عندما
نبحث عن داللة اهلرمنيوطيقا يف الواقع اإلسالمي نبحث عنها يف بعض الكتابات اليت اهتمت
هبذا الشأن مثل نصر حامد أبو زيد عندما يتح ّدث عن طبيعة فهم النص القرآين؛ يقول:
«إن القرآن نص ديين ثابت من حيث منطوقه ،لكنه من حيث يتعرض له العقل اإلنساين
ويصبح مفهومًا يفقد صفة الثبات ،إنه يتح ّرك وتتع ّدد داللته .إن الثبات من صفات املطلق
املقدس ،أما اإلنساين فهو نسيب متغّير ،والقرآن نص مقدس من ناحية منطوقه ،لكنه
يصبح مفهومًا بالنسيب واملتغّير ،أي من جهة اإلنسان ويتح ّول إىل نص إنساين (يتأنسن)،
ومن الضروري هنا أن نؤكد أن حالة النص اخلام املقدس حالة ميتافيزيقية ال ندري عنها
شيئًا إلاَّ ما ذكره النص عنها ونفهمه بالضرورة من زاوية اإلنسان املتغّير والنسيب ،النص
إهليا
نصا ًّ
منذ حلظة نزوله األوىل -أي مع قراءة النيب له حلظة الوحي -حت ّول من كونه َّ
(نصا
إنسانيا) ،ألنه حت ّول من التزنيل إىل التأويل»( ،((5وهذا الكالم الذي
ًّ
وصار فهمًا ًّ
نصا قاب ًال لتطبيق اهلرمنيوطيقا
نصا
ًّ
إنسانيا ميثل اخلطوة األوىل جلعله ًّ
يعترب القرآن ًّ
املؤول وما حيمله من أفق احلق يف فهم النص .ومن هنا يقول أبو زيد:
الفلسفية اليت تعطي ِّ
«ما دام التأويل فاعلية ذهنية استنباطية فمن البديهي أن يكون للذات العارفة دور ال يصح
إنكاره أو جتاهله»( ،((5وهبذا تصبح معامل تأويلية غادامري واضحة ،وخاصة عندما يتح ّدث
يتدخل أفق
املؤول وما يضيفه لفهم النص بشكل مباشر عندما يقول ...« :إذ ّ
عن أفق ِّ
(((5
القارئ الفكري والثقايف يف فهم لغة النص ،ومن مث يف إنتاج داللته»  .وال يبقى شيء من
فلسفة غادامري التأويلية إلاَّ القول بأن الفهم ليس حقيقة موجودة يف املاضي نبحث عنها،
وإمنا يعين جعل النص يف مدلوله حاضرًا ومعاصرًا ،وهذا ما يريده أبو زيد أيضًا بقوله:
«فمن الطبيعي ،بل من الضروري ،أن يعاد فهم النصوص وتأويلها بنفي املفاهيم التارخيية
االجتماعية األصلية وإحالل املفاهيم املعاصرة ،واألكثر إنسانية وتقدمًا»(.((5
وحنن هنا لسنا يف مقام نقاش هذه األفكار وإمنا يف مقام تبّين الداللة اليت نقصدها
بالبحث عن اهلرمنيوطيقا يف الواقع اإلسالمي ،إهنا اهلرمنيوطيقا اليت ال ختتلف يف
املضمون والنتيجة عن تلك اليت أثارهتا اهلرمنيوطيقا الفلسفية يف بيئتها األصلية .ومن هنا
يّتضح مدى الوهن الذي يسوق اهلرمنيوطيقا باعتبارها مقابلة لداللة التفسري أو التأويل يف
( ((5أبو زيد نصر حامد :نقد اخلطاب الديين ،ط  ،1سينا للنشر القاهرة ،ت 1992م ،ص .93
( ((5املصدر السابق ،ص .113
( ((5املصدر السابق ،ص .87
( ((5املصدر السابق ،ص .102
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الثقافة اإلسالمية .إهنا يف الواقع حماولة جديدة تتجاوز احلالة التقليدية للتفسري أو التأويل،
لتؤسس فهمًا يتجاوز كل الصور املعهودة واملعروفة.
ومن الطبيعي أن يكون هناك تباين يف املواقف عندما يتعلّق األمر بإحضار اهلرمنيوطيقا
إىل الواقع اإلسالمي .وحنن هنا ال نرى من املفيد عرض آراء املخالفني واملوافقني؛ ألن
كثريًا منها يبتين على حتليالت انفعالية غري علمية ،كما أن هذا البحث برمته قد يشكّل
اجتاهًا معارضًا ،يف الوقت الذي يعرض فيه آراء املؤيدين فتكتمل بذلك الصورة .ونكتفي
هنا بقول حممد جمتهد شبستري املناصر للهرمنيوطيقا يف تقيمه خمالفيها هلا حني يقول:
«يف جمتمعاتنا أشخاص يزنعون إىل العلم واإلنصاف والدقة ،يعارضون إمكانية تعدد
القراءات الدينية بأساليب علمية ونظرية ،وينبغي اإلصغاء لطروحات هؤالء بكل تواضع.
أما الطيف العدواين يتشكّل من مجاعتني:
اجلماعة األوىل :هي اجلاهلة متامًا بثقافة العامل املعاصر واملنجزات الفلسفية،
ال سيما اهلرمنيوطيقا الفلسفية .وهم خياصمون املنظرين للهرمنيوطيقا من باب (الناس
أعداء ما جهلوا).
واجلماعة الثانية :هم املنهمكون يف التضحية بـ(احلقيقة) على مسلخ (القوة).
أسأل اهلل أن يهدي اجلميع»(T ((5

( ((5شبستري حممد جمتهد :قضايا إسالمية معاصرة االجتهاد الكالمي ،مصدر سابق ،ص .81
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الثقافة الرسالية كنظرية يف العلوم االجتماعية
دالالت الثقافة الرسالية
حممود املوسوي*

مفتتح

البحث عن الثقافة الرسالية كنظرية يف العلوم االجتماعية ،واستيضاح ما إذا كانت صاحلة
ألن تكون كذلك فع ًال ،حيتاج منّا إىل حبث متسلسل ،حول الثقافة الرسالية كثقافة هلا مدلوالهتا،
وحتديد حقوهلا وأطر حركتها املعرفية ،مث ننتقل إىل البحث عن تلك الثقافة كنظرية هلا مديات
وإسهامات واقعية يف احلياة ،مبا فيها العلوم االجتماعية املتداولة .وحيث إننا حبثنا مصطلح
(((
دالليا ،نسرب
الثقافة الرسالية تارخيًا وتطورًا يف دراسة سابقة  ،فإننا نق ّدم يف هذه الدراسة حبثًا ًّ
من خالله غور املعىن مبقاربة نستلهمها من األدوات املعرفية للفكر اإلسالمي الرسايل .كما أننا
سوف نع ّمق البحث ونتق ّدم به يف دراسة قادمة ،للبحث حول املجاالت واملديات((( اليت تستوعبها
الثقافة الرسالية بوصفها نظرية لقراءة وصياغة حقوهلا يف العلوم االجتماعية.

متهيد

الثقافة ،أية ثقافة فهي تعىن باإلنسان العاقل يف كافة النواحي ،والسبل احلركية اليت
* كاتب ،أسرة التحرير ،البحرين.
((( جملة البصائر ،العدد .39
((( يف الدراسة القادمة بإذن اهلل تعاىل.
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يتجه حنوها ،وكل أنواع الفعل الذي يصدر عنه ويؤ ّديه ،مبا يشمل رؤاه وأفعاله وشبكة
َّ
العالقات اليت ينخرط فيها؛ ألن الثقافة هي نوع معريف أو أداة معرفية ختاطب العقل،
حاسة التفكري لدى اإلنسان ،وهي بتعبري آخر :الصدى الذي يتر ّدد عن الفعل
وتتعاطى مع ّ
وفضله على من خلق تفضي ًال ،حيث
العقلي البشري ،وهبذا العقل قد ك ّرم اهلل اإلنسان ّ
(((
ِنس َانَ .علَّ َم ُه ا ْل َب َي َان}  ،وقال عز وجلَ { :وَل َق ْد
علّمه البيان ،كما يف قوله تعاىلَ :
{خل ََق الإْ َ
الطِّي َب ِ
َاهم ِّم َن َّ
ري
َاه ْم َعلَى َكِث ٍ
ات َوف َّ
َضْلن ُ
َ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 ُ
ك َّ
ِ ً (((
ِّم َّم ْن َخَل ْقنَا َتفْضيال}  ،وقد خاطبه بالرساالت السماوية وبعث إليه بالرسل واألنبياء،
وهكذا عندما علّم اهلل آدم األمساء كلها جعله خليفة يف األرض وأسجد مالئكته له من هذا
اجلانب ،حيث قال تعاىلَ { :و َعلَّ َم آ َد َم ا َأل ْس َماء ُكلَّ َها}((( ،وهذه احلقيقة ال خيتلف عليها
اثنان ،ومن هذا املنطلق فإننا سنكون يف رحلة استكشاف للثقافة الرسالية ،كثقافة معربة
عن ماهية التفكري ،كمنتج صادر عن اإلمعان العقلي ،فسنقوم بالعمل على تفكيكها واحلفر
يف مضامينها الستبيان مداليلها وظالهلا.

املشترك يف تعاريف الثقافة

عندما نالحظ التعاريف الواسعة اليت سيقت للتعبري عن مفهوم الثقافة عند علماء
االجتماع والتربية وغريهم ،نرى أهنم ينطلقون يف تعريفاهتم من املك ّونات الفعلية لسلوك
اإلنسان وفق الواقع الذي يعيشه واملحيط الذي يتعايش معه ذلك اإلنسان ،أي أهنم حياولون
بغض النظر عن ماهيتها ومصداقيتها،
اكتشاف األسباب اليت تؤثّر على اإلنسان يف حتركاته ّ
فعلى سبيل املثال يقول (تيلور) صاحب أقدم تعريف علمي للثقافة ،بأهنا «ذلك الكل املركّب
والفن واألخالق والقانون والعرف وكل املقدرات والعادات
الذي يشمل املعرفة والعقائد ّ
(((
األخرى اليت يكتسبها اإلنسان من حيث هو عضو يف املجتمع»  ،فهو ينظر لتلك املعارف
املكتسبة بأنواعها من حيثية عضوية اإلنسان يف املجتمع الذي ينتمي إليه ،وبغض النظر
عن صحة وعدم صحة منشأ التل ّقي الذي ذكره تيلور واختالفنا معه فيه ،إلاَّ أنه يع ّبر عن
مهما من جوانبها
الثقافة كماهية ،بذلك الكم املعريف املؤثر يف حياة اإلنسان ،ويلحظ جانبًا ًّ
وهو جانب التأثري يف حياة اإلنسان نفسه ،ومن هذا املنطلق إذا طالعنا التعريفات الكثرية
األخرى اليت تع ّبر عن الثقافة باملعايري والقيم واألنساق والرؤى والطرائق والسلوكيات
والقوانني وغريها ،فهي تشترك يف أن الثقافة إمنا هي يف جمملها «منظومة الرؤى واألفكار
((( سورة الرمحن ،اآلية .4 - 3
((( سورة اإلسراء ،اآلية .70
((( سورة البقرة ،اآلية .31
((( ثقافة اإلسالم وثقافة املسلمني ،علي آل موسى ،ص .26
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املؤثّرة يف حياة اإلنسان واليت حت ّدد مسار سلوكه وطبيعة مواقفه»(((.
فالنتيجة اليت خرج هبا السيد املرجع املد ّرسي يف تعريفه هي املقدار املشترك واملتفق
عليه ،واملتعلّق جبانب ماهيتها املح ّركة يف الفعل اإلنساين والدافع ملتبنياته واملح ّدد خلياراته
لترسم طريقه وأدائه يف احلياة ،بغض النظر عن مصدرها الذي حتدثنا عنه يف حبث سابق
وسوف نتع ّرض له الحقًا.

الثقافة يف معطيات الفكر اإلسالمي

لسنا يف هذا املبحث بصدد التأصيل لكلمة (الثقافة) كلفظ عريب عن طريق املعاجم
العربية أو عن طريق استعماالت أهل اللغة حصرًا ،فإن ذلك ال جيدي املزيد من النفع يف
البحوث املراد هلا أن تدفع باجتاه تقدمي رؤى معاصرة يف خدمة اإلنسان وحياته ،باعتباره
املعىن املعجمي الواضح واملتكامل مفقود كتنصيص متطابق مع استعماالهتا املعاصرة ،إلاَّ أننا
سوف نتط ّرق للبحث اللغوي الذي يكون منطلقًا يف رحاب املعىن ،والبحث عن اآلفاق املعنوية
لكلمة الثقافة يف االرتكاز العام ومقاربتها للمعىن يف املصادر اإلسالمية.
فإن أول من طابق كلمة الثقافة مع االستخدامات األجنبية هلا ،إمنا ذكر أنه طابق
املعىن املقارب هلا ،وهو الكاتب (سالمة موسى) ففي مقالة له حول الثقافة واحلضارة،
نشرها يف جملة اهلالل املصرية سنة 1927م ،حيث اعترب نفسه أول من أفشى لفظ الثقافة،
وحسب قوله« :كنت أول من أفشى لفظة الثقافة يف األدب العريب احلديث ،ومل أكن أنا
الذي سكّها بنفسه فإين انتحلتها من ابن خلدون ،وإذ وجدته يستعملها يف معىن شبيه بلفظ
( )Cultureالشائعة يف األدب األورويب»((( .فهذه املقاربة اجتهاد من قبل سالمة موسى،
ولذلك علينا أن نبحث عن املشتركات املعنوية منطلقني من الغاية العامة للثقافة وهي ترشيد
سلوك اإلنسان باملعارف ،فنقوم مبطابقة تلك املعاين باملصطلحات اليت خيتزهنا إرثنا
اإلسالمي الواسع ،والذي جاء بألفاظ عربية أعطاها العمق يف املداليل ،ولذلك فإن من اخلطأ
إيكال التأسيس لنظرية يف الثقافة على قلّة البحوث اليت حتفر يف كلمة (ثقافة) من حيث
لغويا((( ،و حنن هبذا الرأي ال نلغي دو َر املدلول اللغوي لكلمة الثقافة ،وإمنا
كوهنا لفظًا ًّ
اجلانب املعنوي أمهية أكرب ومساحة أوسع لكون هذا اللفظ هو يف األساس مقارب ًة
نعطي
َ
واجتهادًا من شخص ما للمعىن السائد للثقافة يف املجال الغريب ،خصوصًا إذا عرفنا أن
((( اإلسالم ثقافة احلياة ،املرجع املدرسي ،ص .3
((( هل يوجد لدينا نظرية يف الثقافة؟ ،زكي امليالد ،جملة الكلمة العدد ( - )40السنة العاشرة  -صيف
2003م 1424 -هـ.
ً
((( وهنالك آراء ختتلف أصال مع توافق كلمة (ثقافة) مع كلمة ( )Cultureالغربية ،انظر :كتاب (احلضارة)
للدكتور حسني مؤنس عن عامل املعرفة ،ص  .394إلاَّ أنه يتسامح يف اللفظ ويعتربه نوعًا من إضافة
املعاين اجلديدة للفظ عريب.
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التوجه ،أي إنه مل يكن ملتفتًا لأللفاظ القرآنية ومل يكن متفاع ًال معها
هذا الشخص علماين ّ
بشكل خاص ،ولذلك يتعّين علينا أن نرى الكلمات واأللفاظ البديلة اليت جاء هبا اإلسالم
كمنظومة فكرية من خالل معطيات القرآن الكرمي والسنة املط ّهرة للمعصومني  Dواحلفر
يف تلك األلفاظ واستخراج مداليلها وإحياءاهتا والسرب يف أغوارها .كمحاولة أخرى للمقاربة
املعنوية مع استخداماهتا.
ونشري يف هذا السياق إىل مالحظة مه ّمة ،وهي أن هناك حالة انبهار أو أسر لكثري
من املثقفني واملفكرين العرب يف حبوثهم احلديثة جتاه البحوث الغربية أو املتأثرة هبا،
ولذلك فإن بعض الكّتاب ،ال يراعي طبيعة اخلطاب وخصائصه يف جانب املفردات يف الفكر
اإلسالمي ،فيلغي وجود مواد معرفية يف اإلطار اإلسالمي كاليت وجدت يف ساحة التداول
الغريب ملجرد عدم وجود تطابق يف اللفظ أو الشكل ،وكالمنا ينطبق على (الثقافة) من حيث
املضمون ،فإن البحوث اإلسالمية زاخرة برؤى يف جمال العلم والنظر والتفكري من جهات
عديدة ،وحىت صياغتها وإن مل تكن صياغة ذات مواصفات أكادميية ،ولكنها ضمن املناهج
املوضوعية املتبعة يف العصور اليت أنتجت فيها وهي متناغمة ومتسقة مع التداول العلمي
أسسه أو وضع
آنذاك ،فكما أن يف علم االجتماع ،جاء البعض ليقول :إن ابن خلدون قد ّ
لبناته ،بناء على املطابقة املوضوعية يف املعىن مع علم االجتماع احلديث ،برغم أنه ع ّرف
اشتغاله بعلم العمران وليس علم االجتماع ،فالبد لنا كذلك أن نالحظ التشابه املعنوي يف
الثقافة لنرى هل هنالك كلمة بديلة يف التراث اإلسالمي ،ليس لكي نتظاهر باالستقاللية،
وإمنا لكي ننهل من ديننا ما يراد لنا أن نكونه ،ولكي نالحظ خصائصه ومميزاته ،ال أن
نكون يف حالة أسر واستجابة ملقوالت غريبة عن املنظومة القيمية اإلسالمية ،وكما يعّبر
عبد الوهاب املسريي يف كتابه فقه التحّيز« :وقد الحظت أن العرب املح ّدثني مل يضعوا
أسس أي علم على اإلطالق ،فإذا قالوا يف الغرب( :علم النفس التنموي) قلنا حنن أيضًا:
(علم النفس التنموي) ،وإذا قالوا( :علم النفس الصناعي) رددنا معهم( :علم النفس
الصناعي) ،وإذا قالوا( :علم النفس التفكيكي) سارعنا بالقول( :علم النفس التفكيكي) ،أي
إننا نردد وراءهم ما يقولون ،ونتبنّى ما يستحدثون من علوم ،وأما أن نؤسس حنن علومًا
جديدة كي نتعامل مع اإلشكاليات اخلاصة بنا ،فهذا ما مل حيدث يف تاريخ احلضارة العربية
احلديثة»( ،((1وال شك أن املسريي يقصد هنا املفكرين العرب الذين انبهروا باحلضارة
الغربية ،وليس علماء اإلسالم الذين ج ّددوا يف الكثري من العلوم.
واخلالصة اليت نريد الوصول إليها هي أننا نستعمل كلمة (الثقافة) كمصطلح شائع،
اخلاصة،
وككلمة عربية هلا دالالت يف املعرفة بنحو ما ،إلاَّ أننا ال نقف عند دالالهتا اللغوية ّ
وال ننحصر يف معطياهتا وأشكال تداوهلا بني العلماء املسلمني ،لكيال تأيت بعد ذلك مقوالت
( ((1فقه التحيز ،عبد الوهاب املسريي ،كتاب قضايا إسالمية معاصرة رقم  ،14ص.16
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من البعض ،بأن الدين مل ِ
يعط مفهومًا واضحًا للثقافة أو أنه يعيش غربة يف الوسط
الديين! ،أو ما شابه ذلك ،كالنظريات اليت أطلقها حممد أركون ،واجلابري ،وعلي حرب،
فنحن ال نقف عند ذلك احلد اللغوي وإمنا ننطلق للمطابقة املعنوية مع املقاصد العامة
للثقافة ،وهي حتديد منظومة اإلنسان الفكرية اليت ترسم مساره يف احلياة ،لتنكشف أمامنا
املعطيات احلقيقية اليت جاء هبا الدين اإلسالمي.
وذلك ما قدمته الثقافة الرسالية وأضافته ،ومل يلتفت إليه الكثري من الباحثني ،وجتاهله
البعض وقلّل من شأنه آخرون ،وكل أولئك صاروا يف عملية استجداء ملقوالت جمزوءة يف
الثقافة عند بعض املفكرين ،حيث أطلقوا عليها نظريات يف الثقافة ،كما جند ذلك واضحًا لدى
زكي امليالد يف كتابه (املسألة الثقافة ..من أجل بناء نظرية يف الثقافة) ،حيث تطرق للعديد من
مقوالت املفكرين يف الثقافة بنوع من التضخيم( ،((1ومل ِ
يول الثقافة الرسالية اهتمامًا باملستوى
املنصف ،ومل يتحدث عنها كنظرية أساسًا ،ومل ِ
يأت على ذكرها إال يف سياق عابر كإشارة
من اإلشارات اليت أضيفت ملفهوم الثقافة وهي املقاربة بني (الثقافة والبصرية) وقد وصفها
أهنا مقتضبة وبدون توسع( ،((1والتساؤل اجلوهري لكتابه هو (ملاذا مل تظهر لدينا نظرية يف
الثقافة) ،وهو مستغرب من أمثاله ،ولكننا سنجد من خالل هذه البحوث املميزات واإلضافات
اليت أضافتها الثقافة الرسالية كنموذج يف الفكر اإلسالمي املعاصر ،وسنكتشف بأهنا نظرية
ذات عمق غائر ومدى مستوعب ،وهلا إضافات ومميزات رائدة.

الدالالت العامة للثقافة

لقد ع ّد البعض من تعاريف الثقافة  120تعريفًا ،وع ّدها البعض إىل  250تعريفًا( ،((1إلاَّ
عاما هلا ،وبعضها
أن تلك التعريفات مل تكن كلها تعريفات حقيقية ،فبعضها كان توصيفًا ًّ
يشري إىل ضرورهتا أو إىل جماالهتا أو إىل تداعيات وجودها ،ومن تلك التعريفات املتنوعة
يف بقاع خمتلفة من العامل ،واليت صدرت من جهات ثقافية متعددة وخمتلفة يف النظر ،نذكر
بعض العينات منها:
« -1الثقافة أسلوب حياة شعب ما ،يشمل مناذج تعاقدية من التفكري والسلوك تتضمن
قيمًا ومعتقدات ومقررات وسلوكًا ومؤسسات سياسية وأنشطة اقتصادية وما إىل ذلك،
تنتقل من جيل إىل جيل عن طريق التعلّم وليس عن طريق التوارث احليوي»(.((1
 -2ويعرفها اإلجنليزي إدوارد برنت تايلر« :الثقافة هي ذلك الكل املؤلف الذي
( ((1ماعدا مالك بن نيب فهو مشتغل بشكل كبري بالثقافة من جوانب عديدة.
( ((1جملة الكلمة ،العدد  ،46يف سبيل بناء نظرية يف الثقافة ،زكي امليالد.
( ((1نظرية الثقافة ،ص  ،51حممد جواد أبو القامسي ،تعريب حيدر جنف.
( ((1املصدر :عن رجب زادة ،العلم االجتماعي ،ص .4 - 2
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يشمل املعرفة والعقيدة والفن واألخالق والقانون واألعراف ومجيع قدرات وعادات اإلنسان
بوصفه عضوًا يف املجتمع»(.((1
 -3كان علماء األنثروبولوجيا األمريكيون حىت عام 1910م يستخدمون مفردة الثقافة
للتعبري عن جمموعة من اخلصال اخلاصة باملجتمعات ال َق َبلية .ويف عام 1920م اعترب روت
بنديكت الثقافة مبعىن منوذج من التفكري والعمل جيري خالل أنشطة مجاعية من الناس،
فيميزهم عن سائر املجاميع البشرية ،ويف السنوات األخرية أضحت الثقافة مصطلحًا
لوصف حالة اإلنسان املميزة اليت جتعله منسجمًا مع حميطه .ويشدد مجيع علماء اإلنسان
على أن الثقافة تشمل السلوكيات املكتسبة واملتعلّمة دون النماذج الوراثية الغرائزية»(.((1
« -4لقد ُرصد استخدام مفردة (فهرنك) -اليت تعين الثقافة -يف األدبيات اإليرانية قبل
اإلسالم وبعده تكرارًا ،يكتب أحد الباحثني اإليرانيني من ذوي الذوق السليم يف دراسة قيمة ما
يلي« :اعتربها البعض مرادفة للرأي ،والذكاء ،والعقل ،واحلجى ،وقال البعض اآلخر :إهنا تعين
احلكمة ،والعلم ،واألدب ،والتربية السليمة .ورأى آخرون أهنا تعين الفن ،واملعرفة ،والوعي،
والقدرة على تقييم األشياء ،وملكة متييز السيئ أو القبيح من احلسن ،وهي يف حدود الفضيلة
األخالقية ،وجمموع الصفات احلسنة ،والفضائل الروحية واملعنوية ،وكل ما يدخل يف دائرة
األخالق ،والسلوك ،والقول ،والفكر اإلجيايب .وساقوا تشبيهات واستعارات ليفسروها على
أهنا (هتذيب الروح) و(سبب تنقية النفس) ومدعاة الرئاسة واإلمارة ،و(النفع وعدم اإلضرار)،
و(أساس السمعة احلسنة) ،و(سالمة النفس) ،و(سبب حيوية الفؤاد)( ،نورانية القلب)»(.((1
 -5يعرفها املفكر اجلزائري مالك بن نيب ( )1973 - 1905بأهنا :جمموعة من
الصفات اخللقية والقيم االجتماعية اليت يتل ّقاها الفرد منذ والدته كرأمسال أويل يف الوسط
الذي ولد فيه ،والثقافة على هذا هي املحيط الذي يشكّل فيه الفرد طباعه وشخصيته(.((1
 -6ويرى (تريز) أهنا نسق من الرموز اليت هلا داللة أو معىن ،واليت يك ّوهنا وحيافظ
عليها أفراد املجتمع من أجل تنظيم شؤون حياهتم(.((1
 -7وذهب (ماثيو أرنولد) إىل أهنا -الثقافة -حماولتنا الوصول إىل الكمال الشامل
عن طريق العلم بأحسن ما يف الفكر اإلنساين ،مما يؤدي إىل رقي البشرية ،...والدين من
العناصر اليت استعان هبا اإلنسان يف حماولته الوصول إىل الكمال(.((2
 -8ويف معىن مفردة الثقافة يف خمتلف اللغات ،تشري املعاجم أهنا يف اللغة الفرنسية
( ((1املصدر ،ص.53
( ((1املصدر ،ص .53
( ((1املصدر ،ص .14
( ((1شروط النهضة ،مالك بن نيب ،ص .83
( ((1ثقافة اإلسالم وثقافة املسلمني ،علي علي آل موسى ،ص .27
( ((2املصدر ،ص .29
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مشتقة من الكلمة الالتينية  culturaوتستخدم مبعىن الغرس واإلمناء واملعاجلة واملراقبة،
واالحترام والعبادة ،ويف اللغة اإليطالية تفيد جمموعة املعارف واألحوال واملواهب وامليول
املادية واالجتماعية لإلنسان ،ويف اللغة اإلجنليزية هي مشتقة من  cultureالفرنسية ،وهي
بالتايل مشتقة من الالتينية ،مبعىن الغرس والزراعة واإلمناء والتعهد واملراقبة ،ويف اللغة
الروسية مبعىن الشعور الفكري ،والظرف الروحي والتصورات الطبيعية لإلنسان ،ويف
اللغة األملانية  kulturهي جمموعة مناهج احلياة لدى الشعوب وقيمهم ،ويف اللغة اليوناينة
 kalliergiaمبعىن اجليد واجلميل(.((2

معطيات اللغة

ْت
الثقافة حسب قواميس اللغة العربية مشتقة من ثقف ،وهي تعين سرعة التعلّم و«َث ِقف ُ
الشي َء َح َذ ْقُته ،وَث ِق ْفُته إذا َظ ِف ْر َت به»( .((2وجاء كذلك اإلشارة إىل أهنا آلة يق ّوم هبا
ّقاف حديدة تكون مع ال َق َّو ِ
اإلعوجاج ،كما يف لسان العرب« :والث ُ
والر ّما ِح ُي َق ِّو ُم هبا الشي َء
اس َّ
(((2
ُ
الـ ُم ْع َو َّج»(.((2
«والثقاف ما ُت َس َّوى به الرما ُح .وَتثْقيفُها :تسويتها» .
وذكر يف مقاييس اللغة حول أصل كلمة الثقافة« :الثاء والقاف والفاء كلمة واحدة إليها
يرجع الفروع ،وهو إقامة َد ْرِء الشيء.
ْت القنا َة إذا أق َْم َت ِع َو َجها .قال:
ويقال :ث ََّقف ُ
َن َ
��ظ�� َر ِّ
َح َّ
امل��ث��ق ِ
��ف يف ُك��ع��وب قناِت ِه
���ت���ى ي��ق��ي��م ثِ���ق���اف��� ُه م��ن��آدَه��ا
ْت هذا الكال َم من ٍ
فالن»(.((2
وَث ِقف ُ
إن معطيات اللغة للثقافة فيما خيتص بفعل اإلنسان هي صفة عقلية وق ّوة إدراكية
تستوعب املعارف وتكون قادرة على وعيها ،وهي املأخوذة من عبارة احلذق ،وهي من جهة
أخرى صفة مادية تتمثل يف التمكّن من الشيء واإلحاطة به.
ومعطيات اللغة فيما خيتص باآلالت فإهنا تقوم بفعل التسوية والتعديل ليبتعد الشيء
عن االعوجاج من أجل إصابة اهلدف والتمكّن من أداء الوظيفة املنشودة.
لذا فإن أصل الفعل (ثقف) هو فعل إجيايب يعىن بالتمكّن من األمور واإلحاطة هبا
على حنو الصواب أو اإلصابة.
( ((2انظر :نظرية الثقافة ص .17 - 15
( ((2لسان العرب ،ابن منظور ،مادة ثقف.
( ((2املصدر.
( ((2الصحاح يف اللغة.
( ((2مقايس اللغة.
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الثقافة يف النصوص اإلسالمية

لقد ورد فعل ثقف يف القرآن الكرمي يف ست آيات ،وكلها مبعىن واحد ،وهو اإلجياد
عدوا مريدًا للفتنة وفيها مخس آيات ،كما يف قوله تعاىل:
والظفر باآلخر ،سواء كان ًّ
ُم َوَي ْأ َمنُوْا ق َْو َم ُه ْم ك َّ
ُل َما ُر ُّد َوْا إِلَى ا ْل ِف ْتِن ِة أُ ْر ِك ُسوْا ِفِي َها
ون َ
ين ُي ِري ُد َ
{سَت ِج ُد َ
آخ ِر َ
ون أَن َي ْأ َمنُوك ْ
َ
َ
ِ
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ُ
ْ
ُّ
ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُُ ُ
َفإِن ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ
(((2
ُم َعَل ْي ِه ْم ُسْل َطانًا ُّمِبينًا} .
ُم َج َعْلنَا َلك ْ
َوأُ ْولَـِئك ْ
أو العكس من ذلك كأن يظفر األعداء باملؤمنني وهي آية واحدة يف قوله تعاىل{ :إِن
(((2
ون}.
السوِء َو َو ُّدوا ل َْو َت ْك ُف ُر َ
ُم أَ ْع َداء َوَي ْب ُس ُطوا إَِل ْيك ْ
ُم َيكُونُوا َلك ْ
َي ْث َقفُوك ْ
ُم أَ ْي ِدَي ُه ْم َوأَل ِْس َنَت ُهم ِب ُّ
وإننا جند أن الباحثني الذين يستعرضون أصل كلمة الثقافة يف النصوص وورودها
يكتفون بذكر اآليات القرآنية هذه ،ويكتفون بالتعليق على أهنا جاءت مبعىن اإلجياد ،وهي
بالفعل جاءت هبذا املعىن ولكن ذلك ال يعين حصر استخدامها يف ذلك؛ ألنه -كما قلنا -فقد
معنويا ،بل إن اإلجياد املقصود يف اآليات ليس
عقليا ًّ
يكون الفعل فع ًال ًّ
ماديا وقد يكون فع ًال ًّ
جمرد اإلجياد وإمنا الظفر واإلحاطة بالشيء إحاطة تدعوه للتمكّن منه لكي يؤدي الفعل
جتاهه.
ومبزيد من البحث يف نصوصنا اإلسالمية ظفرنا برواية واردة عن اإلمام علي بن
احلسني زين العابدين  Cضمن رسالة احلقوق حسب بعض الروايات ،وهي ليست كالنص
املتعارف عليه واملشهور يف رسالة احلقوق املتداولة ،ولكنه وارد يف كتاب حبار األنوار للعالمة
املجلسي ،وكذا يف كتاب (من ال حيضره الفقيه) للشيخ الصدوق ،وكذا يف مستدرك الوسائل
للمريزا النوري ،والنص الروائي يذكر الثقافة باعتبارها حق من حقوق الولد الصغري على
أبيه ومربيه ،وهو التايل:
«وأما حق الصغري فرمحته وتثقيفه وتعليمه ،والعفو عنه والستر عليه ،والرفق به
واملعونة [له ،والستر] على جرائر حداثته فإنه سبب للتوبة ،واملداراة له وترك مماحكته
فإن ذلك أدىن لرشده»(.((2
والرواية هلا أبعاد مهمة جديرة بالتوقف ،ومنها:
 -1أن تثقيف الولد حق من حقوق الوالد ،فمن واجب الوالد أن يعمل على تثقيف ولده
كما ينفق عليه ،فالنفقة من اجلوانب املادية األساسية اليت حيتاجها الولد يف صغره من أجل
التغذية وصالح البدن ،والثقافة من اجلوانب املعنوية اليت يصلح هبا العقل وتتهذب السلوك،
( ((2سورة النساء ،اآلية .91
( ((2سورة املمتحنة ،اآلية .2
( ((2حبار األنوار ،للعالمة املجلسي ،ج  ،71ص  ،20ويف مستدرك الوسائل للمريزا النوري ،ج ،11ص،168
ويف من ال حيضره الفقيه ،للشيخ الصدوق ج.2

aaa
aaa
56

يعامتجالا مولعلا يف ةيرظنك ةيلاسرلا ةفاقثلا

وهذه لفتة مهمة تبّين لنا اهتمام اإلسالم بوعي اإلنسان منذ صغره ،وألنه غري قادر على
التمكّن من هذه الصفات لقلّة إدراكه وعجزه صغريًا ،جعل لوليه هذه املهمة ،اليت إن عمل
هبا سيكون الولد متكام ًال يف شخصيته ،وهذه مقدمات الشخصية الراشدة ،كما قال« :فإن
ذلك أدىن لرشده».
 -2يف املقطع األول من حقوق الولد يف الرواية املذكورة هي« :وأما حق الصغري
فرمحته ،وتثقيفه ،وتعليمه» ،وهذه الثالثية هي أمور واردة على الطفل وهو يف موقع
املستقبل واملتل ّقي هلا ،واحلقوق اليت تلتها تع ّبر عن رد فعل الوالد على أفعال صادرة عن
الطفل حيث عليه أن يعفو عنه ويستر عليه ويرفق به ،وما يهمنا هو املقطع األول الذي
ميكن أن يسهم يف إعطاء داللة إجيابية متناسقة مع املعطى اللغوي واالرتكاز الذهين يف
بعده املشترك للثقافة.
فاحلقوق الثالثة منها العامل النفسي املتمثل يف (الرمحة) كأجواء نفسية إجيابية
هتيئ الشخصية لالستقبال ،والعامل املعريف املتمثل يف (التعليم) لس ّد مساحات اجلهل يف
العقل واكتسابه النور ملعرفة األشياء ،واجلانب الثالث ،وهو األوسط ترتيبًا (التثقيف) وهو
الترشيد لكي يضع العلم موضعه وهو مبثابة التوجيه الصحيح للمعارف.
 -3أن الثقافة جاءت متوسطة بني الرمحة وهي من العوامل النفسية ،وبني العلم وهو
من الفعل العقلي ،مبا يعطينا إشعارًا بأن الثقافة مرتبطة بالعقل وبالنفس معًا.
ونعيد التذكري يف هناية هذا املطاف بالتعريف الذي ذكره السيد املدرسي للثقافة ،وهو
الذي يعتمد القدر املشترك بني التعريفات:
الثقافة هي« :منظومة الرؤى واألفكار املؤثّرة يف حياة اإلنسان ،واليت حت ّدد مسار
سلوكه وطبيعة مواقفه»(.((2
لننتقل إىل الدالالت اإلضافية للثقافة الرسالية.

ثقافة اجملتمع وثقافة احلق

حنن حباجة إىل التمييز بني توصيفني للثقافة لكي نكون على بّينة يف مفهوم الثقافة
الذي حنن بصدد احلديث عنه ،وهو (الثقافة الرسالية) ،فأحيانًا ُي َّعبر عن الثقافة بأهنا تلك
واملعبرة عن مساره وتوجهاته
املكونات العامة األخالقية والعرفية السائدة يف جمتمع ماِّ ،
وطرائق معاشه ،وهذه ميكن أن نسميها ثقافة املجتمع أو الواقع .وأحيانًا ُي َّعبر عن ثقافة ما
مضافًا إليها نسبة ما ،كالثقافة اإلسالمية أو الثقافة الغربية أو الثقافة اهلندية أو غريها،
وتبشر بوضع أفضل للمجتمع ،وهي ما يسعى اإلنسان املتبنّي هلا
فهذه ثقافة مصاغة سلفًاّ ،
إىل متكينها يف املجتمع لكي يتأثر هبا يف صياغة حياته.
( ((2اإلسالم ثقافة احلياة ،املرجع املدرسي ،ص .3
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قسم البعض الثقافة قسمني مها« :الثقافة املثالية والثقافة الواقعية
ويف الصدد ذاته قد ّ
أو القائمة على أرض الواقع ،الثقافة املثالية هي الثقافة املح ّبذة اليت تشمل مجيع املحاسن
واالجيابيات ،وتضم اإلدراكات والتوقعات والقناعات واملُُثل ،كما ينبغي أن تكون .وبكلمة
أوضح ،الثقافة املثالية هي ثقافة تتوفر فيها النماذج السلوكية البينة واملقبولة بشكل رمسي،
بينما الثقافة الواقعية تع ّبر عن السلوكيات واألفعال املوجودة يف املجتمع وما يسود املجتمع
عمليا»(.((3
ًّ
وهذا التوصيف يعين أننا أمام مصدرين أساسيني للثقافة ومها:
املصدر األول :املجتمع والواقع ،مبا يفرز من تداخالت وعالقات اجتماعية معقدة
وأعراف انبىن عليها سلوك الناس خالل سريورته احلضارية واملعاشية ،بغض النظر عن
صحتها من عدمها ،وهذه عادة ما حتتاج إىل تعديل وتقومي وإصالح ،ملا حتمل من صفة
تلقائية غري مدروسة يف العادة ،ومنها تنطلق تسميات مثل الثقافة األمريكية والثقافة
الشعبية والثقافة اخلليجية أو الشرقية وغريها ،حينما ينظر للبناء العام الذي جيمع سلوك
ذلك املجتمع ،وهذا بالطبع ليس له قداسة إلاَّ مبقدار ِّاتفاقه وانطباقه مع احلقائق والقيم.
وهلذا جاءت بعض التعريفات للثقافة ناظرة هلذا اجلانب مثل د .جسنوكوف حيث قال:
«الثقافة عبارة عن جمموعة عادات الناس ،ومعلوماهتم ،وأفكارهم ،وعواطفهم ،وكذلك
مت ّرسهم يف فنون اإلنتاج ،واخلدمات اليومية على مستوى التعليم واملؤسسات االجتماعية
اليت تنظم احلياة االجتماعية ،واليت تتبلور ضمن الظروف التارخيية واملكتسبات العلمية
والفنية ،ويف اآلثار األدبية»(.((3
وهذا اجلانب هو موضوع علم (األنثربولوجيا) احلديث ،حيث يقوم بدراسة املجتمعات
ومعرفيا للبحث عن قوانني جامعة ومواصفات مشتركة فيما بينها« ،إن ما
جفرافيا
البشرية
ًّ
ًّ
يعرفه علماء األنثروبولوجيا هو البحث امليداين األثنوجرايف :الدراسة املكثفة وطويلة املدى
جلماعة صغرية إىل حد ما من خالل عالقات تقوم على قدر من املواجهة ،وأن أول مهام
عامل األنثروبولوجيا يف امليدان هو أن يستبني مما جيري ويثبته .كما أن أول مهام عامل
األنثروبولوجيا حني يعود إىل مكتبه هو أن يصف ما جيري»(.((3
وثقافة املجتمع هذه ميكنها أن تتغري وتتب ّدل بتب ّدل العصور ،والتأثر باحلضارة األقوى،
كما تأثر الغرب باملجتمعات اإلسالمية يف زمان قوهتا وتقدمها ،وكما يتأثر اآلن املجتمع
العريب واملسلم بالسلوكيات الغربية اليت ُتشيعها عرب وسائل اإلعالم ،أو عرب جتاذبات
( ((3نظرية الثقافة ،ص  ،174حممد جواد أبو القامسي ،ترمجة حيدر جنف.
( ((3نظرية الثقافة ،ص .57
( ((3ملاذا ينفرد اإلنسان بالثقافة؟ الثقافات البشرية :نشأهتا وتنوعها ،مايكل كاريذرس ،ترمجة شوقي
جالل ،ص ،49عامل املعرفة .229
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السوق واالقتصاد أو هيمنة السياسة.
املصدر الثاين للثقافة :الفكر باعتباره املج ّرد ،مبا يأخذه من تعدد املشارب واألصول،
وهذا املصدر للثقافة هو الذي نع ّبر عنه بالثقافة املبشر هبا أو املتبناة ،ومن هنا جاءت
لتبشر برؤى جديدة لصياغة املجتمعات
الكثري من الفلسفات والديانات واألنظمة املعرفية ّ
من جديد ،كالثقافة الرأمسالية واالشتراكية ،والكونفوشسية ،واإلسالمية وغريها.
كما هي «الثقافة من وجهة نظر ماثيو آرنولد ،هي على العموم جمموعة املعارف أو
أفضل أفكار وسلوكيات األفراد اليت تساعد على انتصار العقل واإلرادة اإلهلية يف العامل»(.((3
من هنا حتديدًا تنطلق الثقافة الرسالية كثقافة يراد هلا أن تصوغ املجتمع اإلسالمي
صياغة جديدة متطابقة مع الرؤى اإلسالمية ،مبا يستدعي ذلك من حاالت تعديل وإصالح
وجتديد وهنوض وإعطاء رؤى معاصرة للحياة اجلديدة معتمدة على مصادرها اليت تتبناها.

حركة احلق يف ميدان الثقافة الرسالية

وتأيت مقولة (احلق) كتعبري وتدليل على مصداقية الثقافة وشرعيتها ومدى تطابقها
مع احلقيقة والصواب ،ويف مقابلها الرؤى اخلاطئة والفاسدة ،والكلمة اليت تقابل (احلق)
كتعبري عن هذه اجلهة هي كلمة (الضالل) ،والضالل هو الباطل ،كما يف قول اهلل عز وجل:
ُون}(.((3
{ َف َذِل ُك ُم اهللُ َرُّب ُك ُم ال َْح ُّق َف َماذَا َب ْع َد ال َْح ِّق إِ َّال َّ
الض َال ُل َفَأنَّى ُت ْص َرف َ
وصفة احلقانية هي صفة أساسية يف بنية الثقافة الرسالية وإحدى أهم عالئمها ،حيث
جاء تعريفها يف كتاب الثقافة الرسالية على النحو التايل« :الثقافة الرسالية هي الثقافة
السليمة واإلنسانية والشجاعة اليت تنتج اإلصالح اجلذري ملشاكل األ ّمة اليوم»( ،((3فكلمة
(السليمة) متكئة على مقولة احلق واإلميان باحلق الذي يق ّوم مسارها ليكون املسار سليمًا.
وعندما نتكلم عن احلق ،فنحن بالضرورة نستدعي مفاهيم أساسية تقوم بتثبيت
هذه املقولة ،وهي القول بالثبات التشريعي ،أي بوجود ثوابت قيمية وأصول ثابتة حتتكم
هلا متغريات اإلنسان احلياتية وتشرعن حركته ،فنحن عندما نتكلم عن (ثقافة) فإننا
بالضرورة نؤمن باملتغريات كقضايا ال بد من معاجلتها وإعطاء رؤية حوهلا ،ألن الثقافة
هي اليت تصوغ الواقع املعاش واللحظة الراهنة ألي جمتمع من املجتمعات بالشكل الذي تراه
ّ
سنتخطى احلديث عن املتغريات وننتقل إىل احلديث عن الثوابت
صائبًا ،وهلذا السبب حنن
ألن اإلميان بالثابت يف منظور الثقافة الرسالية ،هو التعبري األجلى عن احلق وأهم مصداق
من مصاديقه يف احلياة ،والضامن األكرب لتصحيح مسار اإلنسان وسريته ،فاحلق هو حمل
( ((3نظرية الثقافة ،ص .101
( ((3سورة يونس ،اآلية .32
( ((3الثقافة الرسالية ،ص .77
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اخلصوصية وهو مك ّون أساسي من مكونات الثقافة الرسالية ،فمنه املنطلق وإليه املآل.
إن اإلميان بالقيم الثابتة يأيت خالفًا للتوجهات احلداثية املتغربة اليت تقول بنسبية
القيم وحركية األصول وحتوهلا الزمين ،فال إميان لديهم بثبات فكري ،وبالتايل فإن ذلك
يستدعي ضرب املق ّدس وتدنيسه ،ويستدعي الوقوف على أرض متحركة بال أسس ،فمن
ذهب هذا املذهب شط شططًا كبريًا ،فهذا االجتاه احلداثي أراد أن يضرب الدين وثوابته،
وأراد أن يضرب املقدسات كما ي ّدعي ،إلاَّ أنه أضاف مقدسًا جديدًا وهو ما أمسوه بالعقل
وعملوا على تأليهه وعبادته ،وال شك أن التج ّرد يوضح لنا أن هذا الرأي مناقض لنفسه،
فال ميكن أن حيدد أي رأي من اآلراء إلاَّ وهو يعتمد على ثوابت معينة ،لكن املختلف أهنم
استأجروا تلك الثوابت املصاغة يف شكل نظريات أو قواعد من إنتاج بشري واستبدلوها مبا
هو مساوي وإهلي ،ما ذلك إلاَّ إرضاء لزنعة مادية بشرية أرادوا إشباعها.
والثوابت اليت تعتمدها الثقافية الرسالية هي (القرآن الكرمي) والسنة املطهرة ،والعقل
الرشيد املهتدي بالوحي املق ّدس .وقد جاء القرآن الكرمي بلغة واضحة ال تقبل التأويل أو اللَّف
توصف األشياء واألفعال واآلراء به.
والدوران بكثري من اآليات اليت تدعو للحق وتؤسس ثوابته ،و ّ
قال اهلل تعاىل{ :ق ْ
ُل َه ْل ِمن ُش َركَآِئكُم َّمن َي ْه ِدي إِلَى ال َْح ِّق ُق ِل اهللُ َي ْه ِدي ِلْل َح ِّق أَ َف َمن
ونَ .و َما َيَّتِب ُع
ُم َك ْي َف َت ْح ُك ُم َ
َي ْه ِدي إِلَى ال َْح ِّق أَ َح ُّق أَن ُيَّت َب َع أَ َّمن َّال َي ِه ِّد َي إِ َّال أَن ُي ْه َدى َف َما َلك ْ
أَ ْكَث ُر ُه ْم إِ َّال َظنًّا إَ َّن َّ
ون}(.((3
الظ َّن َال ُي ْغِني ِم َن ال َْح ِّق َش ْيئًا إِ َّن اللَهّ َعلَي ٌم ِب َما َي ْف َعلُ َ
«من هاتني اآليتني نستوحي أن أصل القيم وأساسها وينبوعها هو احلق ،وإمنا نتبع
رساالت اهلل ألهنا هتدينا إىل احلق ،وإن الطريق الذي جيب أن نسلكه لنصل إىل احلق جيب
(وعلميا) لكي يوصلنا إليه ،لذلك ال ينفع الظن يف هذا املجال وال
حقا
أن يكون طريقًا ًّ
ًّ
(((3
يغين عن احلق شيئًا» .
الس َما َو ِات َوا َأل ْر َض ِبال َْح ِّق َوَي ْو َم َيق ُ
ُون ق َْوُل ُه
ُول كُن َف َيك ُ
وقال تعاىلَ { :و ُه َو الَّ ِذي َخل ََق َّ
ري}(.((3
الص َو ِر َعاِل ُم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
ال َْح ُّق َوَل ُه ا ْل ُمْل ُك َي ْو َم ُين َف ُخ ِفي ُّ
الش َها َدِة َو ُه َو ال َْح ِكي ُم ال َْخِب ُ
«وهذه اآلية تعطينا فكرة واضحة عن احلق ،فلقد خلق السماوات واألرض باحلق ،أي
جعل احلق حمتوى خلق السماوات واألرض ،أو بتعبري أفضل :إن السنن اليت أودعها اهلل
سبحانه وتعاىل يف السماوات واألرض هي سنن قائمة ثابتة ،وإمنا جتري السماوات واألرض
هبذه السنن ،وعربها ويف إطارها»(.((3
واستطرادًا وتثبيتًا ملحورية احلق وثبوتيته يقول املرجع املدرسي« :اهلل سبحانه هو
( ((3سورة يونس ،اآلية .36 - 35
( ((3التشريع اإلسالمي مناهجه ومقاصده ،ج ،4ص  64آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي.
( ((3سورة األنعام ،اآلية .73
( ((3التشريع اإلسالمي مناهجه ومقاصده ،ج ،4ص  64آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي.
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اخلالق املق ّدر املدّبر ،فامسه احلق ،واحلق من عنده ،وقوله احلق ،وكتابه املزنل من عنده حق.
فهو الذي أنشأ السماوات واألرض إنشا ًء ،وابتدعها ابتداعًا ،فكيف ال يكون احلق من
عنده ،دعنا نتدّبر يف اآلية السابقة وبالذات يف قوله تعاىلَ{ :ي ْو َم َيق ُ
ُون ق َْوُل ُه
ُول كُن َف َيك ُ
ال َْح ُّق}.
ترى كيف اتصلت بصرية خالقية اهلل ببصرية أن قوله احلق ،حيث نستوحي من ذلك
أن احلقيقة الثانية هي ناشئة من احلقيقة األوىل.
واهلل إذًا هو يقول احلق ،والذي من أبعاده ،أنه يهدي السبيل ،قال اهلل تعاىلَ { :واهللُ
َيق ُ
السِبي َل}.
ُول ال َْح َّق َو ُه َو َي ْه ِدي َّ
ون أََّن ُه ال َْح ُّق ِمن َّرِّب ِه ْم}.
ين آ َمنُوْا َف َي ْعَل ُم َ
وقال تعاىلَ { :فَأ َّما الَّ ِذ َ
إمنا قيمة قبول احلق -أنَّى كان -باعتباره من اهلل سبحانه ،ألن اهلل سبحانه عليم بكل
شيء ،فالبد من التسليم ملا يأمر به ،من دون جدال أو مناقشة ،ويبّين ربنا هذه القيمة من
قصة املالئكة عندما ناقشوا رهبم يف أمر احلق ،واهلل ذكّرهم بأهنم ال حييطون
خالل بيان ّ
(((4
علمًا بكل شيء» .
فاحلق يتجلّى يف الرسالة السماوية اليت جاءت من اهلل تعاىل ،كحقيقة ثابتة ال تقبل
الر ُس ُ
ُم فَآ ِمنُوْا
ول ِبال َْح ِّق ِمن َّرِّبك ْ
التغيري أو التب ّدل وقد قال تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الن ُ
َّاس َق ْد َجاء ُك ُم َّ
َان اهللُ َعلِيمًا َح ِكيمًا}(.((4
الس َما َو ِات َوا َأل ْر ِض َوك َ
َخ ْيرًا لَّك ْ
ُم َوإِن َت ْك ُف ُروْا َفإِ َّن لهلِ ِ َما ِفي َّ
فمصدر احلق الثابت من اهلل تعاىل ،وليس مصدره العقل اجلمعي أو املجتمعي وإفرازات
احلراك املجتمعي ،وليس مصدره الق ّوة والقدرة ،وال التطور االقتصادي كما هي النظرية
املاركسية ،وليست هي اللذة أو غري ذلك.
صحة
وذلك باعتبار أن احلق الذي هو من اهلل تعاىل كما أشارت اآليات ،يضمن ّ
مسار اإلنسان وصحة القوانني اليت ينتهجها وصحة الرؤى اليت يتبناها ،أما إذا كان احلق
أو الصحة معيارمها هو اإلنسان نفسه أو شيء من إفرازاته ومقرراته التعيينية أو التعّينية،
فإنه يسعى لتطويع احلق مع مصاحله وميوله واستحساناته ،بل حىت ملا أُكره عليه أو
اضطر إليه ،فض ًال عن أنه ال يفقه من الدنيا وسننها إلاَّ القليل ،فإن خالق اإلنسان وخالق
كل شيء هو أعلم مبخلوقاته من أنفسهم ،يقول تعاىل إجالء هلذه احلقيقةَ { :وَل ِو َّات َب َع
َاهم ِب ِذ ْك ِر ِه ْم َف ُه ْم َعن ِذ ْك ِر ِهم
الس َما َو ُات َوالأَْ ْر ُض َو َمن ِفي ِه َّن َب ْل أََت ْين ُ
ال َْح ُّق أَ ْه َو ُ
اءه ْم َل َف َس َد ِت َّ
(((4
ون} .
ُّم ْع ِر ُض َ
والروايات الشريفة استفاضت هبذا املعىن ،فقد جاء عن اإلمام علي « :Fاحلق أقوى
( ((4التشريع اإلسالمي مناهجه ومقاصده ،ج ،4ص  65آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي.
( ((4سورة النساء ،اآلية .170
( ((4سورة املؤمنون ،اآلية .71
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ظهري»« ،احلق سيف قاطع»« ،احلق سيف على أهل الباطل» ،وقال اإلمام الصادق :F
«إن احلق منيف فاعملوا به».
ذل ،وال أخذ به ذلي ٌل
وقال اإلمام احلسن العسكري « :Fما ترك احلق عزي ٌز إلاَّ ّ
إلاَّ ع ّز»(.((4
نلخص ما ذكرناه سابقًا وحن ّدد األدلة اليت نعتمدها للقول بالثبات
وميكن هنا أن ّ
التشريعي الذي ميثل احلق ،بثالث نقاط:
األوىل :أن من املسلمات العقلية لدى كافة البشر ،ضرورة وجود ثوابت تشريعية
وقانونية يتحرك يف سياقها التفكري البشري .والذين رفضوا الثوابت التشريعية والدينية
إمنا وضعوا ثوابت أخرى من عندياهتم ،ومنها نظريتهم القائلة بعدم الثبات ،فهم يعتربوهنا
ثابتًا.
الثانية :إن البشر كمخلوقات مل يشهدهم اهلل خلق أنفسهم ،وقد ثبت أن اإلنسان
حمدود املعرفة بأعماق اإلنسان نفسه وبآفاق الكون ،لذلك فإن خالق اإلنسان وهو اهلل
تعاىل ،هو أعلم مبخلوقاته من أنفسهم ،لذلك فما يقوله ميثل احلق.
الثالثة :احلق هو اسم من أمساء اهلل تعاىل ،ومما يتجلّى فيه هم األنبياء وأوصياؤهم،
محلة رسالته ،ويتجلّى يف الكتب اليت يزنهلا اهلل معهم ،واليت حتتوي على تشريعات اهلل
الثابتة واحلقة .لذلك فإن نبينا حممد  Cوأهل بيته هم اهلداة إىل احلق ،وبه يعدلون.
فالكلمة السواء اليت ننطلق منها يف التأسيس للثبات التشريعي ،بيننا وبني من ال يؤمن
باهلل تعاىل ،هي ضرورية وجود الثابت ،والكلمة السواء بيننا وبني من يؤمن باهلل هي أعلمية
اهلل بكافة خلقه ،والكلمة السواء بيننا وبني من يؤمن برسالة نبينا حممد  ،Cهي أهنم
أمناء الوحي ومحلة الرسالة.

البصرية واألفق املعنوي للثقافة الرسالية

ما مضى هو بيان حقيقة الثقافة الرسالية من حيث منطلقها ،ومن حيث حتديد
موضوعها األساس ،حيث إهنا ثقافة حق تنطلق من احلق لتصوغ جماهلا االجتماعي أو
حقا ،ونأيت اآلن إىل األفق املعنوي الذي تتضمنه مقولة
الفردي صياغة خاصة وفقًا ملا تراه ًّ
الثقافة كمق ّدمة لتحديد مكاهنا وموقعيتها من خمتلف العلوم واملسارات.
الكلمة البديلة عن الثقافة حسب التأسيس الرسايل هي كلمة (البصرية) كما أشار
إليها كتاب الثقافة الرسالية وكتب أخرى عديدة لسماحة املرجع املدرسي ،وكلمتا (اهلدى
نصه« :ونستطيع تعريف الثقافة
واحلكمة) متثل املبادئ العا ّمة للثقافة ،حيث جاء فيه ما ّ
بأهنا املعارف اليت ُتعطي اإلنسان بصرية يف احلياة ،ونورًا ميشي به يف الناس ،ولذلك تعترب
( ((4مجيع الروايات السابقة من كتاب ميزان احلكمة للريشهري ،ج ،2ص . 472
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فلسفة احلياة ،وفلسفة التاريخ ،وفلسفة االجتماع كلها ثقافات.
ملاذ؟
ألهنا تعطي صاحبها رؤى ينظر من خالهلا إىل احلياة.
والكلمة اليت أطلقها القرآن بديلة عن الثقافة هي (البصرية) كما أطلق كلمة (اهلدى)
و(احلكمة) بديلة عن (الفلسفة).
املفصلة اليت هتدف إصالح اإلنسان وإصالح سلوكه ،بينما
فالبصرية ،هي الثقافة ّ
(((4
(اهلدى) هي املبادئ العا ّمة هلذه الثقافة» .
املترشح من جممل التعريفات للثقافة ،ومالحظة الغاية
فمن خالل االرتكاز الذهين ّ
من الثقافة ميكن استخالص األفق املشترك بني ما يراد للثقافة أن تقوم به ،وبني ما هو
لدينا يف الدين ،كمقاربة معنوية ،وهذا ميثّل للباحث عملية انتقال من متطلبات الواقع إىل
النص ،هبدف اكتشاف رؤية النص لذلك الواقع على حقيقته ،متامًا مثل الفقيه الذي يطرق
حبثه أي مفهوم جديد أو مشكلة جديدة ،فيعمد إىل تفكيكها وينظر إىل آثارها وغاياهتا،
فريجع للنص ليطابق تلك املعطيات مع األسس اليت حيتويها ،ليخرج برؤية حول ذلك
املوضوع يف عملية تطابق املسميات احلديثة مع املسميات اليت جاء هبا النص املق ّدس ،لذلك
وجب أن نتع ّمق يف األفق الداليل ملعاين البصرية باعتبارها بدي ًال عن (الثقافة) أو معربًا
عن آفاقها املعنوية ،ونبحث عنها يف القرآن الكرمي و السنة املط ّهرة اليت ُتع ّبر عن ثوابت
الثقافة الرسالية كما أسلفنا.
دالالت البصرية:

من خالل تالوة آيات اهلل املق ّدسة يف كتابه الكرمي ،يتضح لنا أن البصرية صفة عالية
وقيمة أساسية يتصف هبا األنبياء واألولياء والذين آمنوا ،ألهنا تعطيهم وضوحًا يف الرؤية
وتبعد عنهم الغشاوة اليت تغطي احلقائق ،وهي جالء للنفس من وساوس الشيطان وخداعه،
وهبا يتمّيز احلق من الباطل والصواب من اخلطأ.
ففي اللغة قال بن منظور يف لسان العرب« :الليث :البصرية اسم ملا اعتقد يف القلب
من الدين وحتقيق األمر ،وقيل :البصرية الفطنة ،تقول العرب :أعمى اهلل بصائره أي
فطنه ،عن ابن األعرايب ،ويف حديث ابن عباس :أن معاوية ملا قال هلم :يا بين هاشم،
تصابون يف أبصاركم ،قالوا له :وأنتم يا بين أمية تصابون يف بصائركم .وفعل ذلك على
بصرية أي على عمد .وعلى غري بصرية أي على غري يقني»(.((4
وحنن بدورنا سنسري مع معطيات اآليات يف كلمة البصرية وما يتصرف منها ،لنست ّل
( ((4الثقافة الرسالية ،ص .77
( ((4لسان العرب ،ابن منظور ،ج ،4ص.66
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منها الدالالت املعنوية اليت تضفيها كلمة البصرية للوعي اإلنساين واألداء املعريف ومساره
يف ميادين احلياة املختلفة.
 -1البصري اسم من أمساء اهلل احلسىن:

قال تعاىل{ :ق ْ
َّات َت ْج ِري ِمن
ُم ِللَّ ِذ َ
ين َّات َق ْوا ِعن َد َرِّب ِه ْم َجن ٌ
ُل أَ ُؤنَِّبُئكُم ِب َخ ْي ٍر ِّمن َذِلك ْ
ِ ِ ِ (((4
ين ِفي َها َوأَ ْز َوا ٌج ُّم َط َّه َرٌة َو ِر ْض َو ٌان ِّم َن ا ِ
ري با ْلع َباد} .
َت ْحِت َها ا َأل ْن َها ُر َخاِل ِد َ
هلل َواهللُ َب ِص ٌ
الد ْن َيا َو ِ
الد ْن َيا َف ِعن َد ا ِ
َان اهللُ
اآلخ َرِة َوك َ
{من ك َ
هلل َث َو ُاب ُّ
َان ُي ِري ُد َث َو َاب ُّ
وقال عز وجلَّ :
َس ِميعًا َب ِصريًا}(.((4
والبصري «يعين اإلحاطة والرؤيا جلميع األشياء ظاهرها وباطنها وخمفيها بدون
آلة»( .((4واالنفتاح على أمساء اهلل احلسىن وصفاته ميكن لإلنسان أن يرتقي هبا ،وميكنه
أن يتع ّرف على األفق اخلاص لكل اسم ،فأمساء اهلل هي صفاته اليت ينبغي أن نتع ّرف على
اهلل تعاىل هبا ،كما قال عز وجلَ { :فَل ُه الأَْ ْس َماُء ال ُْح ْسنَى}( ،((4لزنداد قربًا من اهلل ومعرفة
به عز وجل ،ومن خالل معرفة اسم (البصري) وجتلياته يف احلياة تترشح أمامنا معارف
جتعلنا نتصل هبذه الصفة بعد أن نعرفها.
فكما يقول السيد املدرسي :ألن «أمساء اهلل هي جتليات لسننه يف اخللق» فعلى سبيل
املثال فبخصوص الرمحة اإلهلية فإن هناك سننًا وقوانني وأنظمة تعرب عن هذه الرمحة،
وهكذا احلال بالنسبة إىل بقية صفات اهلل -جل وعال ،-وأمسائه احلسىن كالعظمة ،والكرم،
واللطف ،واحللم ،والعلم وغريها .وعلى سبيل املثال فإنك عندما تتأمل الظواهر الطبيعية
والكونية املذهلة ،وتفكر يف خلقها ،ووجودها ،واستمرارها ،وعظمة حجمها من مشس وقمر
وجنوم ،ومن جبال وسهول ،وكائنات حية عجيبة ...فإن عظمتها تدفعك بشكل ال إرادي
إىل أن تذكره -سبحانه -بأمساء عظمته وكربيائه .وهذا هو تعبري عن النظرة السليمة
اليت مل ختالطها الشائبات املادية واإلحلادية ،فعظمة الشيء دليل على عظمة خالقه.
السنَّة امسه -تعاىل-
ُ
ولسنَّة اجلزاء أمساء إهلية عديدة تتعلق هبا ،وأكثرها صلة هبذه ُّ
(السميع البصري) .فاإلنسان متمرد وجمادل بطبعه ،وهذا الطبع كان فيه منذ اليوم األول
الذي نفخت فيه الروح ،ولذلك كان ال بد من رادع وكابح جلماح التمرد الكامن يف ذات
اإلنسان ،ولعل الوازع النفسي هو من أهم هذه الكوابح .فإذا ما فقد اإلنسان هذا الوازع
الذي حيافظ على سلوكه ،ويكون له خري ناصح وواعظ فإن نصائح وإرشادات اآلخرين ال
( ((4سورة آل عمران ،اآلية .15
( ((4سورة النساء ،اآلية .134
( ((4رسالة يف خواص أمساء اهلل احلسىن ومعانيها ،حبيب اهلل بن علي مدد الشريف الكاشاين ،ص .35
( ((4سورة اإلسراء ،اآلية .110
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تكفي لوحدها وال تنفع معه.
وباإلضافة إىل ذلك فإن القوانني والنظم سوف ال جتدي معه نفعًا هي األخرى؛
ذلك ألن الذي يفقد الوازع النفسي يعرف كيف يتحايل على القانون ويتهرب ويتملص
منه ،وشواهد التحايل وااللتفاف والته ّرب هذه كثرية تعج هبا جمتمعاتنا ،فما أكثر عمليات
التزوير والتهريب واالرتشاء واملحسوبية وما إىل ذلك من أنواع اخلرق ،واالعتداء على
القوانني واألنظمة.
ترى ما الذي يضبط سلوك اإلنسان ومواقفه وحركاته ،وما الذي جيعل قلبه واعيًا
متبصرًا حبيث يبادر اإلنسان عندما يلج يف دهاليز املعصية إىل اإلمساك بزمام نفسه
بنفسه ،والوقوف أمام تدنّيها ،وترديها يف املعاصي والذنوب ،وبتعبري آخر :من أين يأيت
هذا الوازع النفسي ،وكيف ينمو وينشط يف الذات البشرية؟
ال ريب أن هذا الوازع النفسي يتمثل يف معرفة اهلل -سبحانه وتعاىل ،-واإلحاطة
بعظيم صفاته وأمسائه ،ومنها أنه -سبحانه -مسيع بصري ،يسمع ويرى؛ وحس املسؤولية
إمنا يظهر ويترسخ يف وجدان اإلنسان وضمريه كلما ازداد معرفة باللـه -جل جالله-
حبيث يعيش الشعور برقابته سبحانه إياه يف كل حركة وسكنة تصدر منه ،فهو معه يف كل
مكان ،ويف كل حلظة وأوان.
والرقابة اإلهلية هي اليت جتعل اإلنسان يتزن ،ويستقيم يف حياته ،فتخلق فيه روح التقوى،
وتقويها شيئًا فشيئًا ،وتنمو يف ذاته روح الرقابة ،واملحاسبة ،والشعور بالذنب والندم حني التقصري
أو ارتكاب املعصية .وهذا هو ما نسميـه بـ(الوازع النفسي) الذي ينبت ويتجسد يف الضمري احلي،
نقيا ،طاهرًا لتنمو ،وتنشأ فيه املعرفة اإلهلية،
والوجدان الطاهر .فاملهـم أن يكون قلب اإلنسان ًّ
ولذلك جاء التأكيد يف األحاديث الشريفة على أن نذكر اهلل -تبارك وتعاىل -يف اخللوات.
وحقيقة كون اهلل مسيعًا بصريًا جيب أن نعيشها لتختلط بدمائنا ،وأرواحنا ،ولتتجلّى
يف قلوبنا ،وحينئذ نزداد إميانًا ،وتقوى ،وهدى من اهلل -سبحانه .-وإذا ما نفذت هذه
املعاين واخلصال النورانية يف قلوبنا ،وانسجمت مع أرواحنا ،فعندئذ سنعيش حس املسؤولية،
والواجب ،ونسدد قلوبنا بالطاعة ،واألداء ،وااللتزام ،واالستقامة ،فترضى ضمائرنا ،وتطيب
أرواحنا ،وبالتايل يرضى اهلل -سبحانه -عنا وهو الرضا الذي ننشده»(.((5
 -2البصرية صفة األنبياء:

ُوب أُ ْوِلي الأَْ ْي ِدي َوالأَْ ْب َصا ِر}(.((5
يم َوإِ ْس َح َاق َوَي ْعق َ
قال اهلل تعاىلَ { :وا ْذك ُْر ِع َبا َدنَا إ ْب َر ِاه َ
صفات األنبياء هي الصفات الكمالية للبشر واليت أصبحوا من خالهلا أسوة لسائر

( ((5التوحيد يتجلّى يف احلياة ،آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي ،ص 53
( ((5سورة ص ،اآلية .45
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البشر ،فالصفتان اللتان ذكرمها القرآن يف هذه اآلية لألنبياء مها أهنم (أويل األيدي
واألبصار) ،وهذا يدل على أن «ما حيتاجه اإلنسان لبلوغ التكامل :القوة والرؤية ،فبقوته
حيقق ما يراه .ويبدو أن ظاهر اآلية يدل على وجود األيدي (القوة) عند األنبياء ،واألبصار
(الرؤية) ،إلاَّ أن باطنها القوة يف اإلميان ،والبصرية يف الدين ،وهكذا جاء يف احلديث املأثور
عن اإلمام الباقر  ،Fقال :أويل الق ّوة يف العبادة والبصر فيها»(.((5
 -3البصرية وضوح يف الرؤية:

ِنس ُان َعلَى َنف ِ
ريٌةَ .ول َْو َأ ْل َقى َم َعا ِذي َرُه}( ،((5فاإلنسان
ْس ِه َب ِص َ
قال اهلل تعاىلَ{ :ب ِل الإْ َ
يعرف ما به من دواخل وتأثريات ودوا ٍع ،حىت لو اجتهد يف تقدمي األعذار ،فإن بينه وبني
نفسه ،يعرف احلقيقة.
ويصف ربنا عز وجل النهار بأنه مبصرًا ،يف قوله تعاىل{ :أَل َْم َي َر ْوا أَنَّا َج َعْلنَا اللَّ ْي َل
الن َها َر ُم ْب ِصرًا إِ َّن ِفي َذِل َك لآَ َي ٍ
ُون}(.((5
ِل َي ْس ُكنُوا ِفي ِه َو َّ
ات لِّ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
فكما أن الليل خيّيم بظالمه الدامس على األشياء ومينع الرؤية الواضحة ،يأيت النهار
ليكشف الستار بضيائه ،فتتكشف األشياء وتتضح الرؤية ،فهو مبصر ،أي جيعل الرؤية
واضحة.
وقال تعاىلَ { :وإِذَا ل َْم َت ْأِت ِهم ِبآَي ٍة قَالُوْا ل َْو َال ْاجَت َب ْيَت َها ق ْ
وحى إِل ََّي ِمن
ُل إَِّن َما أََّتِب ُع َما ِي َ
ُون}(.((5
ُم َو ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة لِّ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
َّرِّبي َهـذَا َب َصآِئ ُر ِمن َّرِّبك ْ
ولذلك قال رسول اهلل « :Cليس األعمى من يعمى بصره ،وإمنا األعمى من تعمى
بصريته»(.((5
ضروريا أن يكون اإلنسان يف دعوته ويف حركته من أجل التأثري يف
ولذلك أصبح
ًّ
احلياة أن تكون لديه بصرية فيما يدعو إليه ،وقد جاء يف اآلية الكرمية{ :ق ْ
ُل َهـ ِذِه َسِبيلِي
(((5
هلل َعلَى َب ِصريٍَة أََنْا َو َم ِن َّات َب َعِني َو ُس ْب َح َان ا ِ
أَ ْد ُعو إِلَى ا ِ
ني} .
هلل َو َما أََنْا ِم َن ا ْل ُم ْش ِر ِك َ
 -4البصرية نفاذ إىل احلقائق:

ومن البينات اليت نستفيدها من النصوص أن االنسان ببصريته ينتقل من ظواهر
األشياء إىل بواطنها ،ومن املسميات إىل احلقائق ،فهو ينفذ ببصريته إىل احلقائق ويعيها

( ((5تفسري من هدى القرآن ،ج ،8ص  ،110آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي.
( ((5سورة القيامة ،اآلية .15 - 14
( ((5سورة النمل ،اآلية .86
( ((5سورة األعراف ،اآلية .203
( ((5ميزان احلكمة ،الريشهري ،ج  ،1ص .266
( ((5سورة يوسف ،اآلية .108
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اب ِمن َب ْع ِد َما أَ ْهَل ْكنَا
وسى ا ْل ِكَت َ
على حقيقتها ويعرف ماهيتها ،يقول تعاىلَ { :وَل َق ْد آَت ْينَا ُم َ
(((5
ون الأُْولَى َب َصاِئ َر ِللن ِ
ون}  .فقد جاء نيب اهلل موسى
َّاس َو ُه ًدى َو َر ْح َم ًة لَّ َعلَّ ُه ْم َيَتذ ََّك ُر َ
ا ْل ُق ُر َ
 Fبالكتاب ليبصر الناس احلقائق بعد أن يتذكروا ،فيتجاوزون ما وقعت فيه القرون
األوىل اليت أهلكها اهلل ،فال ختدعهم مظاهر األفكار وبريق املادة وإمنا يبصرون ما وراءها
وما تؤول إليه.
وصف اإلمام الصادق  ،Fالعباس بن علي
وبصفة النفاذ إىل احلقائق واألعماقّ ،
(((5
 ،Fقائ ًال« :كان ع ّمنا العباس نافذ البصرية صلب اإلميان»  .وقال اإلمام علي :F
«أال إن أبصر األبصار ما نفذ يف اخلري طرفه»(.((6
ين َك َف ُروا ِم ْن أَ ْه ِل ا ْل ِكَت ِ
اب ِمن
{ه َو الَّ ِذي أَ ْخ َر َج الَّ ِذ َ
ومثال على ذلك :قال جل وعالُ :
ِدَيا ِر ِه ْم لأِ َ َّو ِل ال َْح ْش ِر َما َظنَنُت ْم أَن َي ْخ ُر ُجوا َو َظنُّوا أََّن ُهم َّماِن َعُت ُه ْم ُح ُصوُن ُهم ِّم َن ا ِ
هلل َفَأَت ُاه ُم
اهللُ ِم ْن َح ْي ُث ل َْم َي ْحَت ِسُبوا َو َقذ َ
ون ُبُيوَت ُهم ِبَأ ْي ِدي ِه ْم َوأَ ْي ِدي
الر ْع َب ُي ْخ ِرُب َ
َف ِفي ُقلُوِب ِه ُم ُّ
َاعَتِب ُروا َيا أُوِلي الأَْ ْب َصا ِر}(.((6
ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
ني ف ْ
وهنا يب ّدد اهلل تعاىل الظن الذي قد يساور اإلنسان بسبب املظاهر املادية ،لينفذ
اإلنسان بالبصرية إىل عمق هذه املظاهر فـ«يذّكر القرآن بإحدى احلوادث التارخيية ،اليت
تعكس بأحداثها وآثارها عزة اهلل وحكمته ،حيث يضع أمامنا صورة واقعية لغلبته ورسله،
ويفصل فيها بالقول مما جيلي ع ّزته وحكمته ،فبعزته كتب اهلزمية على أعدائه ،والنصر
لرسول وللمؤمنني ،وحبكمته أعطى هذا النصر الكبري للمسلمني من دون تضحيات»(.((6
 -5البصرية اعتبار من حركة الكون:

الن َها َر إِ َّن ِفي َذِل َك َل ِع ْب َر ًة لأُِّ ْوِلي الأَْ ْب َصا ِر}(.((6
هلل اللَّ ْي َل َو َّ
وقال عز وجلُ{ :ي َقلِّ ُب ا ُ
فتقليب الليل والنهار لكي يعترب هبا أويل األبصار ،فال يكتفون مبجرد الظاهرة الكونية،
وإمنا ينتقلون منها عرب االعتبار إىل حقائق أخرى منها قدرة اهلل وحكمته وتوحيده.
«حني يز ّود اإلنسان بسالح البصرية النافذة ويتذكر ،يستنبط احلقائق املختلفة ،أو
باألحرى األبعاد املختلفة من الظاهرة الواحدة ،فمن ظاهرة السحاب واملطر وإحياء األرض
يتوصل إىل أن نبات األرض خمتلف بالرغم من أن املاء الذي يزنله اهلل على األرض واحد،
ّ
مما يدل على أن استجابة األرض للماء شرط أساسي حلياة الرض ،كذلك استجابة البشر
( ((5سورة القصص ،اآلية .43
( ((5بالغة اإلمام علي بن احلسني ،جعفر عباس احلائري ،ص ،236عن قاموس الرجال ج ،5ص .241
( ((6ميزان احلكمة ،الريشهري ،ج ،1ص .266
( ((6سورة احلشر ،اآلية .2
( ((6من هدى القرآن ،املدرسي ،ج 10ص ،364طبعة 2007م.
( ((6سورة النور ،اآلية .44
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لرسالة اهلل تعاىل شرط النتفاعه هبا»(.((6
 -6البصرية متييز بني الصواب واخلطأ:

ومن دالالت البصرية أهنا تعطي املتصف هبا ق ّوة التمييز بني اخلطأ والصواب ،بني
احلق والباطل ،بني ما هو يف صالح اإلنسان وبني ما هو يف فساده ،خصوصًا يف حال كون
اإلنسان يف غمار التحديات والتجاذبات بني القوى املختلفة اليت تسعى للتأثري على مسار
اإلنسان وتعمل جاهدة على ج ّره إىل ما تؤمن به وتطويعه حنو ما تصبو إليه ،قال تعاىل:
ون}( .((6قد أبصروا
ين َّات َقوْا إِذَا َم َّس ُه ْم َطاِئ ٌف ِّم َن َّ
الش ْي َط ِان َتذ ََّك ُروْا َفإِذَا ُهم ُّم ْب ِص ُر َ
{إِ َّن الَّ ِذ َ
احلق والصواب ،ومل خيدعهم الشيطان بوساوسه.

 -7البصرية نور:

يقابل القرآن الكرمي البصرية بالنور ،ويقابل الصفة املضادة هلا وهي العمى بالظلمات ،يف
الظلُ َم ُات َولاَ النُّو ُرَ .ولاَ ِّ
ريَ .ولاَ ُّ
الظ ُّل َولاَ ال َْح ُرو ُر.
قوله تعاىلَ { :و َما َي ْسَت ِوي الأَْ ْع َمى َوا ْل َب ِص ُ
نت ِب ُم ْس ِم ٍع َّمن ِفي ا ْل ُقُبو ِر}(.((6
َو َما َي ْسَت ِوي الأَْ ْحَياء َولاَ الأَْ ْم َو ُات إِ َّن اهللَ ُي ْس ِم ُع َمن َي َشاُء َو َما أَ َ
التبصر ،والقرآن بصائر ،ألنه حيتوي على مناهج
فالـ«البصرية هي اآللة اليت تساعد على ّ
للفكر وآيات للحقيقة ،والقرآن يزكي النفس ،ويرفع عنها حجاب الكرب حىت ترى احلقيقية.
ُم} والكلمة املشهورة يف أدبنا احلديث واليت تستخدم
ُم َب َصاِئ ُر ِم ْن َرِّبك ْ
{ َق ْد َجا َءك ْ
مكان البصرية هي الرؤية ،بيد أن البصرية (ومجعها بصائر) أقرب إىل املعىن املطلوب ألن
الرؤية تطلق حينًا على اإلبصار وحينًا على اختاذ رأي ،بينما البصرية هي اليت تساعد على
عملية اإلبصار ،ومشاهدة احلقائق عن كثب من دون احتمال للخطأ»(.((6

البصرية واحلكمة

املترشح من البحث أن البصرية (الثقافة) هي التسلح بالعلم واالستنارة به حيث ينتفع
به اإلنسان أفضل انتفاع ،وقد جاء يف الفروق اللغوية أن« :الفرق بني البصرية والعلم:
أن البصرية هي تكامل العلم واملعرفة بالشيء»( .((6وهذا التكامل هو عملية وضع العلم
يف مواضعه العملية ،أي وضع الشيء موضعه ،وهي احلكمة ،وكما يقول السيد املد ّرسي:
( ((6من هدى القرآن ،ج ،3ص ،53طبعة 2007م.
( ((6سورة األعراف ،اآلية .201
( ((6سورة فاطر ،اآلية .22 -19
( ((6من هدى القرآن ،آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي ،ج ،2ص .320
( ((6الفروق اللغوية ،أبو هالل العسكري ،ص .103
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«عندما يقترن العلم بالعمل يطلق عليه اسم (احلكمة)( .((6وهذه غاية االنتفاع ،حيث يقول
ربنا ع ّز وجلُ{ :يؤِتي ال ِْح ْك َم َة َمن َي َشاُء َو َمن ُي ْؤ َت ال ِْح ْك َم َة َف َق ْد أُوِت َي َخ ْيرًا َكِثريًا َو َما َيذ ََّّك ُر
إِ َّال أُ ْولُوْا ا َأل ْل َب ِ
اب}(.((7
ولذلك «حنن نرى أن بعض الناس ميتلكون العلم ولكنهم ال ميتلكون احلكمة ،وبالتايل
فإهنم ال ينتفعون بالعلم االنتفاع احلقيقي.
وقد استعاذ رسول اهلل  Cباهلل تعاىل من مثل هذا العلم ،حيث روي عنه  Cأنه
كان يدعو يف أثر الصالة فيقول« :اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع» .وقال اإلمام علي
« :Fال خري يف علم ال ينفع».
ذلك ألن هذا العلم هو مبثابة استيعاب للطبيعة دون التكّيف معها ،واإلنسان الذي
حيمل هذا النوع من العلم ال ميكن أن ينفعه علمه ،بل إنه سيحترق بنار علمه يف يوم
القيامة»(.((7
فالبصرية هي تطبيق للحكمة ،فهي احلكمة يف حركتها التفاعلية بني عقل اإلنسان
واألشياء من حوله كالتحديات واملشكالت والسنن الكونية وغريها مما يستنبط منه معرفة
تقوده حنو الطريق الصحيح واهلدف املتوخى .والبصرية معتمدة على نور العلم فهي حركة
العلم النافع ،يف حياة البشر ،وميكن أن نزداد إحاطة بدالالت الثقافة الرسالية من خالل
تتبع آيات العلم يف القرآن الكرمي ،ولكننا نركز البحث على البصرية كوهنا فع ًال يستبطن
العلم يف حركته.
فقه آيات البصرية:

يستنبط مساحة املرجع الديين آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املد ّرسي من آيات
البصرية يف القرآن الكرمي جمموعة من األحكام واحلقائق املهمة ،وهذه احلقائق هي إضافات
تطبيقية ملفهوم البصرية ،واليت هي الكلمة البديلة عن الثقافة ،لتضاف إىل نظرية الثقافة
الرسالية يف جانبها التطبيقي ،وهنا نذكر فقه اآليات من كتاب (التشريع اإلسالمي):
( -1األنعام )104 :و(يوسف )108 :و(األعراف)120 :؛ القرآن بصائر وعلى
املؤمن أن يتحلّى هبا حىت يكون على بصرية ،فإذا م ّرت به وساوس الشيطان تذكّر واستعان
باللـه تعاىل واستفاد من بصائر الوحي حىت ميّيز بني وساوس الشيطان ،وبني حقائق
حقا فيتبعه ،والباطل باط ًال فيجتنبه.
اإلميان فإذا به مبصر يشاهد احلق ًّ
مث يدعو الناس إىل اهلل وهو على بصرية ،وال يدعو أحدًا إىل شيء ال يعرفه وال
( ((6الوعي اإلسالمي ،آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي ،ص.171
( ((7سورة البقرة ،اآلية .269
( ((7الوعي اإلسالمي ،ص .170
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يقني له به.
ونستفيد من هذه احلقائق األحكام التالية:
ألف :ينبغي ألاَّ ي ّدخر املؤمن جهدًا يف سبيل وعي بصائر الوحي حىت ال تفاجئه الفنت
فيضل عن سبيل اهلل ،وذلك بتالوة الكتاب حق تالوة ودراسة ما فيه والتأمل يف تطبيق
آياته على حقائق احلياة.
بـاء :كلما مرت باملؤمن سحابة من الدعايات واإلشاعات آو الثقافات فإنه يسارع إىل
ما عنده من بصائر الوحي ومعايريه وقيمه حىت ال يدخل يف الباطل من حيث ال يدري،
وهكذا يقيس ما طرقه من الكلمات مبا ميلكه من موازين الوحي فيتذكر ويبصر.
جيم :املؤمن يتكلم مبا يعلم ،ويسكت إذا مل يعلم ،ودعوته اآلخرين تكون يف حدود
معارفه ،فال يدعو إىل شيء جيهله أو ال ميتلك فيه رؤية واضحة ويقني ثابت.
( -2القيامة)14 :؛ ألن اإلنسان على نفسه بصرية ،وألن إلقاء املعاذير لآلخرين ال
تغنيه عن احلق الذي يعرفه من نفسه فإن األحكام التالية تفيض من هذه احلقيقة.
الشرع تقدير اإلنسان نفسه ومن ذلك املرض والصحة
ألف :املعيار يف كثري من أحكام ّ
فإذا عرف املرء من نفسه املرض والضعف حبيث ال يقدر على الصيام أو يضر به أفطر.
كذلك الصالة ،فإذا مل يقدر على القيام فيها ملرض أو ضعف شديد صلى جالسًا أو على
جنبه.
ومن ذلك العسر واحلرج ،فإذا كان احلج مث ًال حرجًا عليه ،سقط عنه ،ومن مل يطق
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ألهنما حكمان حرجّيان عليه سقطا عنه.
ومن ذلك نية اإلحسان ،فمن أقدم على أمر أضر باآلخرين ،وهو يعرف من نفسه
أنه أراد اإلحسان فما عليه من سبيل ،كما لو محل سائق شخصا مصابا يف الطريق ليوصله
إىل املستشفى فمات فإنه ال يضمنه.
ومن ذلك نية املعروف فمن حت ّدث إىل امرأة وكان من نّيته الزواج وليست الفاحشة
مل يكن مأثومًا.
وهكذا سائر ما تعلّق يف الشرع بالنية من أحكام فإن اإلنسان هو حاكم نفسه ألنه
بصري هبا متامًا.
بـاء :ألن اإلنسان بصري بنفسه فعليه ألاَّ ُيلقي املعاذير الباطلة اليت يعلم أهنا ليست
صحيحة فإهنا من الكذب والكذب باب الفواحش.
جدا ألاَّ يقول املرء للناس شيئًا ال يعتقد به وال يقبله إذا اختلى إىل نفسه ،وال
واملهم َّ
(((7
يقوله لربه عند لقائه .
( ((7التشريع اإلسالمي ،آية اهلل العظمى السيد حممد تقي املدرسي ،ج ،6ص .279
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إضافات مفهومية لنظرية الثقافة الرسالية

إن نظرية الثقافة الرسالية إمنا ُتضيف إىل مفهوم الثقافة اليت هي املعارف اليت
تؤثر يف حياة اإلنسان ،دالالت جديدة نستنبطها من مفهوم (البصرية) ودالالهتا القرآنية،
فتكون الثقافة الرسالية هي املع ّبرة عن الرؤية احلق للحياة ،وُتعطي صاحبها نورًا ُيبصر
به يف مساراته ويشكل به قناعاته ،وينتقل من ظاهر األشياء إىل عمقها ،ويستخرج العربة
مما حوله من حركة كونية أو حركة اجتماعية ،وتضيف إليه قدرة على التمييز بني الفكرة
الصائبة والفكرة اخلاطئة ،أي بني احلق والباطل ،معتمدًا يف ذلك على هدى القرآن الكرمي
والسنة املطهرة للنيب  Cوأهل بيته  ،Dكأساس ثابت ال يقبل التغيري وال التبديل.
ويضاف إىل ذلك فكرة (املسؤولية) اليت ذكراهنا يف حبث سابق ،وهي من أهم
مميزات نظرية الثقافة الرسالية واليت كان هلا الفضل يف هذه اإلضافة امله ّمة اليت تكشف
وتفسر أسباب (التخلّف) ،وذلك من خالل حماوالهتا كشف «سر الفاعلية
سر (النهضة) ّ
الذي ميكّن اإلنسان من العمل واحلركة واالنطالق لصنع واقع جديد ،فلم تقتصر -الثقافة
الرسالية -على بيان الرؤية أو عرض املفاهيم ،بل تناولت بشيء من التدقيق يف السر الذي
جيعل اإلنسان فاع ًال بعد أن كان جامدًا ،والعكس ،فإن اإلنسان املسلم يؤمن بالقرآن ،ويؤمن
جبميع عقائده وقيمه ،إلاَّ أنه يعيش واقعًا متخلّفًا ،فالسر إذًا هو يف شيء يكمن يف ربط
العالقة بني اإلنسان وما يؤمن به ،وهذه العالقة هي طريقة الفهم ،أو االحنراف الذي قد
يصيب رؤيته إىل مصادر التفكري نفسها ،ولذلك ومن خالل التأسيس لفكرة (املسؤولية)
كأهم صفة يف املكونات الثقافية اليت يؤمن هبا ،ميكن حتديد األفكار امليتة من األفكار احلية
والطيبة ،وميكن من خالل جتزيء النظريات إىل أجزاء ووضعها يف ميزان الفكرة املسؤولة
أن نتع ّرف على صدقيتها.
فاملسؤولية هي هدف احلياة ،حيث «تؤمن الثقافة الرسالية بالفكر املسؤول ،وترفض
بإصرار األفكار الالمسؤولة ،األفكار الغيبية التواكلية اليت ُتوحي بتعطيل دور اإلنسان
وفاعليته يف األحداث.
وبالتايل ترفض كل األفكار املتخلّفة اليت ورثتها األمة من أجيال التخلّف ،كما ترفض
الثقافات احلتمية( ((7اليت استوردهتا األ ّمة من اخلارج.
وإميان الثقافة الرسالية باملسؤولية آتية من رؤيتها الواضحة إىل احلياة واهلدف
منها(.((7
وتأسيسًا على ذلك سعت الثقافة الرسالية إىل إعادة بلورة املفاهيم اإلسالمية إلزالة
( ((7احلتمية التارخيية ،واحلتمية االقتصادية واالجتماعية أو السياسية اليت ظهرت يف الثقافات الغربية يف
عهد متأخر من هنضتها نتيجة تشوش الرؤية احلضارية عندهم ( .هامش الثقافة الرسالية ،ص .)94
( ((7الثقافة الرسالية ،ص .94
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االلتباسات والتشويشات احلاصلة يف فهمها عند بعض الفئات ،وبّينت على سبيل املثال معىن
التوكّل ،ومعىن اخلوف والرجاء ،ومعىن االنتظار ،وسر الغيبة وغريها على أساس البناء
املفهومي للفكرة املسؤولة اليت حتتويها وتتمّيز هبا الثقافة الرسالية(T ((7

( ((7الرسالية :دراسة يف حتوالت الوعي واألبعاد النظرية الثقافية ،السيد حممود املوسوي ،البصائر العدد
.39
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مفهوم احلرية عند اإلمام اخلميين
الشيخ حممد حمفوظ*

مفتتح

قليلة هي الشخصيات العلمية والفكرية والسياسية ،اليت تترك بصمات واضحة
وتأثريات عميقة يف واقع جمتمعاهتا وأممها .وذلك ألن خلق التأثري العميق على هذا
يتحقق مفهوم التأثري العميق
الصعيد ،حباجة إىل إجنازات نوعية وشاملة وعميقة ،حىت َّ
والدائم .ومن هذه الشخصيات اليت تركت وال زالت تأثريات عميقة يف مسرية األمة
اإلسالمية بشكل عام والشعب اإليراين املسلم بشكل خاص هو اإلمام الراحل السيد روح اهلل
املوسوي اخلميين  Lالذي متكَّن يف بعدين أساسيني من ترك بصمات واضحة وتأثريات
صرحية يف مسرية األمة .وهذان البعدان مها:
 -1البعد العلمي  -الفقهي ،حيث إن اإلمام اخلميين من مراجع الدين وفقهاء األمة
علميا يف مسرية احلوزات واملعاهد العلمية والبحثية ،وال
وعلماء العصر ،الذي ترك تأثريًا ًّ
زالت نظرياته وتصوراته الفقهية والعلمية َّ
حمل دراسة وعناية من قبل العديد من املهتمني
واملختصني .كما أن نظريته يف الفقه السياسي ،ال زالت تسري خبطى حثيثة يف نظام
اجلمهورية اإلسالمية يف إيران واليت التزمت منذ انتصار الثورة يف عام 1979م بنظريته
السياسية يف إدارة البالد والعباد.
* كاتب وباحث ،مدير حترير جملة الكلمة الدراساتية  -السعودية.
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 -2البعد السياسي ،حيث إن اإلمام اخلميين رضوان اهلل عليه ،مل ينعزل عن قضايا
األمة وإمنا تفاعل معها ،وحت ّمل وجاهد يف حماربة االستبداد السياسي ومتكَّن بفضل
حنكته وصربه وشجاعته وصمود وتضحيات الشعب اإليراين املسلم من صنع ثورة شعبية
يف إيران ،أسقطت اإلمرباطورية الشاهنشاهية ،وخلَّصت الشعب اإليراين من ظلم واستبداد
الشاه ونظامه .مل تتوقَّف جهود اإلمام اخلميين بإسقاط الشاه وقيادة ثورة شعبية .وإمنا
عمل بعد ذلك على إرساء دعائم نظام مجهوري يستمد شرعيته من الشريعة والشعب.
فاإلمام الراحل يف نظريته السياسية مل َّ
يتخل عن حق الفقيه وواجبه يف آن يف التصدي
لشؤون األمة العامة ،واإلشراف على سري مؤسسات الدولة ومراقبة أدائها .ويف الوقت
نفسه مل يتجاوز حق الناس يف اختيار شكل نظامهم السياسي واألشخاص الذين يتحملوا
املسؤوليات العامة يف الدولة.
لذلك جند على الصعيد الواقعي أن اإلمام اخلميين كفقيه له والية شرعية على شؤون
وثبت والية الفقيه كرأس للنظام الدستوري والسياسي للجمهورية
األمة ،مارس هذا احلق َّ
ومحل الشعب اإليراين مسؤولية اختيار
اإلسالمية ،كما أنه أرسى معامل االنتخاب املباشرَّ ،
حكّامه ومسؤوليه .وهبذا املركَّب متكَّن اإلمام اخلميين  Lعلى هذا الصعيد من الوفاء
بالشروط واملتطلبات الشرعية للحاكم وفق الرؤية الشرعية  -اإلسالمية ،كما أنه التزم
مبقتضيات املمارسة الدميقراطية اليت ُتعطي للناس حق االختيار واالنتحاب ومراقبة
املسؤولني وحماسبتهم.
ولعل من أهم امليزات اليت ُتمّيز هذه الشخصية الربانية الرائعة ،هو حضورها الدائم
يف الساحة والتصدي النوعي لكل شؤون الناس ..فاهتمامه العرفاين والفلسفي مل مينعه
من التعاطي مع الشأن السياسي من موقع املبادرة ومكافحة الظلم واالستبداد بكل أشكاله
ومستوياته .كما أن مرجعيته الدينية وفقاهته مل متنعانه من اإلنصات إىل قضايا الناس
وحاجاهتم امللحة.
لذلك فإننا نستطيع القول :إن شخصية اإلمام اخلميين  Lهي من الشخصيات
املتكاملة اليت مجعت بني العلم والعمل ،بني الفقاهة والسياسة ،بني العرفان وقضايا الناس.
لذلك أضحى حبق منوذجًا فريدًا على أكثر من صعيد .ومل تستطع كل ضغوطات الدنيا أن
حتول بينه وبني العمل للوصول إىل أهدافه وغاياته ،فقاوم النظام الشاهنشاهي من موقع
وحتمل يف سبيل ذلك ألوانًا هائلة من الضغوطات والصعوبات ،ولكن
املسؤولية الشرعيةَّ ،
مجيعها مل تثن ِه عن مواصلة الدرب وحتقيق املنجز اإلسالمي املعاصر.
اجلمة واملؤامرات املحلية واإلقليمية
ويف سياق بناء الدولة اجلديدة واجهته الصعوبات َّ
والدولية ،ولكنه كان صلبًا ال ُتزحزحه اهلزائز ،وكانت بصريته الثاقبة دومًا صوب البناء
والتنمية وحتقيق حلم األنبياء واألئمة واملصلحني عرب التاريخ.
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وقاد اإلمام الراحل باقتدار وحكمة الشعب اإليراين بعد االنتصار العظيم يف بناء دولة
جديدة ال زالت هي اليت تقود الشعب اإليراين وحتافظ على أمنه ومصاحله االستراتيجية.
متيز اإلمام اخلميين يف خمتلف أطوار حياته بصفات نفسية وسلوكية متميزة
ولقد َّ
واستثنائية ،فهو فقيه الفالسفة وفيلسوف الفقهاء ،كما هو القائد السياسي الفذ الذي قاد
ركب الثورة اإلسالمية يف إيران ،وأخرجها حبنكته وحكمته من الكثري من املحن واالبتالءات.
وحب الناس والزهد يف الدنيا والتع ّفف عن
وسيج هذه املالكات والقدرات بالتواضع ّ
َّ
اجلم ّ
مباهج احلياة وزخرفها .فبفضل األبعاد الفقيه والعلمية والسياسية واإلدارية وامليدانية ،اليت
جتسدت يف شخصية اإلمام اخلميين ترك بصمات واضحة يف مسرية الشعب اإليراين واألمة
اإلسالمية .وبفضل اجلهاد العلمي والسياسي والتص ّدي املباشر الذي باشره اإلمام اخلميين
أساسيا يف املشروع اإلسالمي
مركزيا
تبوأ موقعًا
ًّ
 Lخالل سنني طويلة من حياته ،فقد َّ
ًّ
املعاصر ..فهو حبق أحد رواد هذا املشروع وأبرز صنّاع العصر اإلسالمي الراهن.
وما أحوجنا اليوم ويف ظل هذه الظروف احلساسة اليت تعيشها األمة اإلسالمية اليوم،
والتعرف على منجزاهتم ،واستلهام خرباهتم العلمية
من دراسة جتارب العلماء والعظماء،
ُّ
والسياسية.
نتحدث عن (مفهوم احلرية عند اإلمام الراحل) ،وذلك
ونود يف هذا السياق أن َّ
ألن الظلم واالستبداد مبتوالياهتما النفسية واملجتمعية ،مها السبب األول لدمار املدنيات
َان َرُّب َك ُم ْهلِ َك ا ْل ُق َرى َحَّتى َي ْب َع َث ِفي أُ ِّم َها َر ُسولاً َي ْتلُو
واحلضارات .إذ قال تعاىلَ { :و َما ك َ
(((
ون}  .لذلك ال ميكن أن تنمو مدنية
َعَل ْي ِه ْم َآَياِتنَا َو َما كُنَّا ُم ْهلِ ِكي ا ْل ُق َرى إِلاَّ َوأَ ْهلُ َها َظاِل ُم َ
أو تتط ّور أمة وهي تعيش الظلم .ألن الظلم مينع اإلنسان فردًا أو مجاعة من ممارسة دوره
وتأدية وظيفته ،وحيول دون انطالق اإلنسان يف عملية البناء والتنمية .فحيثما حل الظلم،
حل الفشل والتدمري ولو بعد حني.
لذلك فإن التق ّدم احلضاري ،يتطلّب باستمرار تنقية الواقع من كل أشكال الظلم
والعدوان واالستبداد.
و«الفقيه املسلم مسؤول يف أن تكون له (حيلة) واسعة حىت ال يقع يف حبائل احليل
الشرعية ،وحىت حيافظ على الشريعة اإلسالمية بوصفها قوة حترير لإلنسان ال تعيقه وال
تعرقل مسريته يف السعي إىل حتقيق ذاته ،مبا يتناسب مع املهام العظيمة اليت أسندها اهلل
ُم َخلاَ ِئ َف الأَْ ْر ِض}.
له على هذه األرض أي مهام االستخالف { َو ُه َو الَّ ِذي َج َعَلك ْ
إن الفقيه املسلم ليس فقيهًا وحسب ،إنه صاحب رسالة هدفها حترير اإلنسان
واالجتماع اإلنساين ،وهذا العنصر (أي العنصر الرسايل) يف شخصية الفقيه ليس مفصو ًال
عن اختصاصه الفقهي ،إنه عصب هذا االختصاص فهو -أذن -مسؤول عن مهمات كثرية
((( سورة القصص ،اآلية .59
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ومنها أن يساهم يف إجناز أطروحة فقهيةَّ ،تتسع ال لتحرير اإلنسان من أغالل الشرائع
السابقة فحسب ،بل من أغالل الشرائع الراهنة الوضعية البشرية اليت ما زالت تتحكَّم يف
إنتاجها موازين القوة داخل االجتماع اإلنساين ،مبا جيعل اإلنسان مفتقرًا إىل روح العدل
واملساواة وسائر احلقوق اليت مل ُتنجز منها عصورنا احلديثة إلاَّ القليل.
إسالميا خياطب االجتماع اإلنساين من هذه الزاوية هو من أفضل وجوه
إن فقهًا
ًّ
(((
جتديد املشروع االسالمي ،سواء داخل املجتمع االسالمي أو يف البعد العاملي هلذا املشروع» .
فاملهمة الكربى امللقاة اليوم على الفقهاء والعلماء واملفكرين اإلسالميني ،هي صياغة
تصوراهتم ونظرياهتم ومشروعاهتم الفكرية والسياسية واملجتمعية ،على قاعدة أن مهمتهم
األساسية هي املشاركة يف حترير اإلنسان الفرد واجلماعة من كل األغالل والعقبات اليت
حتول دون عبادة اهلل سبحانه وتعاىل ،وتسعى حنو أن تكون تصرفات اإلنسان متطابقة
ومنسجمة وقيم اإلسالم ومثله العليا.

مكونات احلرية

ُوضح رؤية اإلمام الراحل للحرية من خالل النقاط التالية:
وبإمكاننا أن ن ِّ
 -1نبذ الظلم والوقوف حبزم ضد كل سياسات االستبداد واالستئثار بالقرار
والسياسة؛ وذلك ألنه ال ميكن أن ُتبىن احلرية دون مقاومة الظلم وجماهبة االستبداد.
فبوابة إرساء معامل احلرية يف املجتمع هي مقاومة الظلم وتفكيك ظاهرة االستبداد .والرؤية
سوغ سياسات اإلقصاء والنفي وتغييب احلريات العامة ،ال
ربر الظلم وُت ِّ
السياسية اليت ُت ِّ
تنسجم ومقاصد الشريعة .وإن وجود هذه الرؤية يف املوروث السياسي االسالمي ،ال يعين
بأي حال من األحوال أهنا مصنوعة على قاعدة مقاصد الشريعة ،بل هي وليدة مالبسات
تارخيية وسياسية أقل ما يقال عنها :إهنا ال تنسجم وقيم اإلسالم.
ُحرر تصوراتنا السياسية من تلك املالبسات التارخيية والوقائع
إننا مطالبون أن ن ِّ
املجتمعية اليت صاغت تصوراتنا وفق حاجات السلطة وأهوائها ومصاحلها ،ومارست
القطيعة مع اإلسالم وقيمه يف احلرية والسياسة .فكل رؤية َّتتجه إىل تغييب احلريات العامة
للناس وحتول دون مشاركتهم يف تقرير مصريهم ومستقبلهم ،هي رؤية تساهم يف تغييب
كرم اإلنسان ومتنحه احلرية التامة يف التعبري
جوهر اإلسالم وتصوراته احلضارية ،اليت ُت ِّ
عن آرائه وقناعاته ،بعيدًا عن ضغوطات الواقع ومصاحل السلطة.
لذلك جند أن اإلمام اخلميين  Mويف أطوار حياته املختلفة ،نابذًا للظلم واالستفراد
بالسلطة ومقاومًا وحماربًا حلالة الطغيان السياسي .وذلك ألهنا من صميم رؤيته للحرية
وفق الرؤية اإلسالمية الشرعية ..فاحلرية يف رؤية اإلمام الراحل تبدأ مبقاومة الظلم
((( جملة قضايا إسالمية معاصرة ،العدد الثامن ،ص 1999 ،52م.
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باتجاه رفض االستبداد بكل أشكاله وألوانه.
وجماهبة الطغيان ،وتعبئة اجلماهري وتوعيتهم ِّ
ويقول اإلمام اخلميين يف صدد نفي الظلم وأصل احلرية والرباءة« :لقد مت االستدالل
على الرباءة بأدلة مصادر التشريع األربعة (القرآن والسنة واإلمجاع والعقل) ،أما من القرآن
ني َحَّتى َن ْب َع َث َر ُسولاً }،
الكرمي يقول يف اآلية ( )15من سورة اإلسراءَ { :و َما كُنَّا ُم َع ِّذِب َ
فهذه اآلية الكرمية هي يف صدد تزنيه اخلالق سبحانه عن الظلم ،وهي ُت ِّبين أن إنزال
العقاب بأحد قبل إلقاء احلجة عليه عن طريق بيان احلكم الشرعي له ينايف مقام الربوبية،
إهليا قبل
وبتوضيح أكثر ُت ِّبين هذه اآلية الكرمية أن إنزال العذاب بالعباد ملخالفتهم حكمًا ًّ
تبيني هذا احلكم هلم يكون إما منافيًا لعدل اهلل وقسطه وأما منافيًا لرمحته وإحسانه
ولطفه بعباده .وأما الدليل العقلي على أصل الرباءة فليس هناك أدىن شك بأن العقل حيكم
بقباحة إنزال العذاب بالعباد قبل تبيني احلكم هلم ،أي قبل إلقاء احلجة عليهم»(((.
فالتحرر النفسي والسلوكي هو طريق احلرية .وال ميكن أن ُينجز احلرية من يعيش
ُّ
اخلضوع األعمى ألهوائه وشهواته ونزواته .فالتحرر املعنوي هو طريق بناء احلرية يف
يتحرر
الواقع السياسي واالجتماعي للمسلمني .فمن يبحث عن احلرية اخلارجية ينبغي أن َّ
التحرر هو السبيل لبناء احلرية يف السياسة
من ضغوطات األهواء والشهوات ،ألن هذا ُّ
واالقتصاد والثقافة .ويذكر األخ األكرب لإلمام السيد مرتضى «أن السيد روح اهلل ،ومنذ
سنني حياته األوىل ،كان قد مسع بأذنه وأدرك بوعيه ،أن أباه راح ضحية النضال ضد
الظلم .وحينها طاف يف رحاب التاريخ ،أدرك أن األديان جاءت لتعظ اآلالف املؤلفة وتعلمهم
الدروس والعرب .وعرب ذلك ومن خالل وعي التوحيد -الذي ميثل الدرس األول واألخري
لألديان اإلبراهيمية -تلفت األنظار إىل عدم إمكانية املصاحلة مع الظلمة والظلم مطلقًا.
وقد آمن روح اهلل بذلك بقوة ،حىت أنه قال يف أواخر عمره ،حيث تضعف الشيخوخة
يف الغالب محاس املناضلني الكبار وجتعلهم صوفيي املزاج ،بنفس مقدار محاس الشباب
واندفاعه :بالنسبة يل ال أعري أمهية للمكان ،املهم هو الصراع ضد الظلم .فأينما يكون
هذا الصراع ،سأكون هناك»(((.
ويف خطاب لإلمام الراحل أمام لفيف من علماء الدين واجلامعيني قال فيه« :ال ينفع
علم التوحيد مع غياب التهذيب ،العلم هو احلجاب األكرب .فكلما تراكم العلم -حىت علم
التوحيد الذي هو أمسى العلوم -يف عقل اإلنسان وقلبه ،فإنه سيقضيه عن اهلل تبارك
وتعاىل إذا مل يكن ذلك اإلنسان مهذبًا .هل تعلمون من الذي حاكم املرحوم الشيخ فضل
((( رضوان زيادة ،اإلسالم والفكر السياسي  -الدميقراطية  -الغرب  -إيران ،ص  ،130 - 129املركز
الثقايف العريب ،بريوت 2000م.
((( الدكتور علي قادري ،اخلميين  -روح اهلل  -سرية ذاتية ،اجلزء األول ،تعريب منري مسعودي ،ص ،102
مؤسسة تنظيم ونشر تراث اإلمام اخلميين.
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اهلل نوري؟ حاكمه معمم زجناين -مال زجناين -وأصدر حكمًا بقتله .فحينما يكون املعمم
واملال غري مهذب ،فإن فساده أكرب من اجلميع .ففي الروايات أن بعض أهل جهنم يتعذّبون
بالرائحة النتنة لبعض املعممني ،والدنيا يف عذاب أيضًا من ننت بعضهم»(((.
 -2املصاحلة بني الدين واحلرية :لعلنا ال نأيت جبديد أن اإلمام اخلميين  ،Lواجه
الكثري من الصعوبات والعقبات الثقافية واالجتماعية ،اليت تزنع مشروعية عمله وكفاحه
وجهاده ،وتدق إسفينًا يف أنشطته الثقافية والتوعوية .بدعوى أن ما يقوم به اإلمام الراحل
من جهد وجهاد ،يناقض وظيفة الفقيه وعامل الدين ،وإن أنشطة اإلمام تعود بالضرر الكبري
على املجتمع الديين واحلوزة العلمية بالذات.
فالثقافة الدينية السائدة آنذاك ،ال تدفع الفقيه إىل التصدي لشؤون األمة والدخول
يف املعترك السياسي ..فهي ثقافة دينية  -تقليدية تكتفي باالهتمام باجلوانب الشخصية
والشكلية لإلنسان الفرد ،دون أن تتعداه إىل شؤون املجتمع واألمة املختلفة .وكانت قيم
صور وكأهنا مناقضة لتلك اجلهود واألنشطة الفردية واملؤسسية اليت
الدين ومبادئهُ ،ت َّ
ُتطالب باحلرية والعدالة.
ولعل من أهم اجلهود اليت بذهلا اإلمام الراحل على هذا الصعيد ،هي مصاحلة الثقافة
ؤصل ملفاهيم
الدينية مع احلرية والعدالة االجتماعية ،عرب خلق وبلورة خطاب ديين جديد ُي ِّ
احلرية والعدالة ،وُيعيد صياغة العالقة بني مقتضيات الدين ومتطلبات احلرية والعدالة.
فالدين يف جوهره ومعناه العميق ،هو احلرية والعدالة .ولكن والعتبارات تارخيية وسياسية
وثقافية ،تشكَّلت ثقافة دينية مناقضة ملفهوم احلرية وحماربة كل اجلهود اليت يبذهلا أبناء
األمة للمطالبة بإنصافهم وحرياهتم العامة.
فحركة اإلمام اخلميين الثقافية والسياسية َّتتجه صوب تنوير الساحة الدينية ،وحتميلها
مسؤولية مركزية يف عملية التصدي للظلم والظاملني .لذلك نستطيع القول :إن حركة اإلمام
اخلميين  ،Mسامهت بشكل مباشر وغري مباشر يف تنمية اإلنتاج الثقايف واملعريف الديين،
الذي َّيتجه إىل تطوير الوعي السياسي واالجتماعي املناقض لالستبداد السياسي واملساهم
يف تعميق اخليار الدميقراطي يف مستويات احلياة املتعددة.
ويقول اإلمام الراحل يف هذا السياق لو أن فقيهًا مارس الديكتاتورية يف حالة واحدة
لسقطت واليته(((.
ومن هنا فإننا نعتقد أن تفكيك االستبداد السياسي من واقعنا العام ،يتطلَّب العمل
على خلق معرفة وثقافة دينية جديدة ،تبلور خيار احلرية ،وُت ِّ
فكك كل السياقات الثقافية
واالجتماعية املُولِّدة لظاهرة االستئثار واالستبداد .والفكر االسالمي املعاصر ينبغي ألاَّ يكون
((( املصدر السابق ،ص .179
((( املصدر السابق ،ص .366
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نيمخلا مامإلا دنع ةيرحلا موهفم

منعز ًال أو بعيدًا عن قضايا احلرية والدميقراطية ،ونقد االستبداد بكل صنوفه وأشكاله.
وإمنا من املهم االستفادة من القيم التحررية اليت يتضمنها الدين االسالمي ،والعمل على
بلورهتا يف سياق خطاب إسالميَّ ،يتجه صوب تفكيك االستبداد وخلق حقائق احلرية يف
الفضاء االجتماعي .فالدين االسالمي بقيمه ومبادئه ونظمه ،هو مناقض جوهري لزنعة
اهليمنة والتسلط السياسي .والتوجيهات اإلسالمية حتث اإلنسان على رفض الذل واخلضوع
للظلم واالستبداد .فقد جاء يف احلديث الشريف عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب :F
«أال وإن الظلم ثالثة :فظلم ال ُيغفر ،وظلم ال ُيترك ،وظلم مغفور ال ُيطلب .فأما الظلم
الذي ال ُيغفر فالشرك باهلل ،قال تعاىل{ :إِ َّن اللهََّ لاَ َي ْغ ِف ُر أَ ْن ُي ْش َر َك ِب ِه} .وأما الظلم
الذي ُيغفر فظلم العبد نفسه عند بعض اهلنات .وأما الظلم الذي ال ُيترك فظلم العباد
بعضهم بعضًا .القصاص هناك شديد ،ليس هو جرحًا باملدى وال ضربًا بالسياط ،ولكنه
ما يستصغر ذلك معه .فإياكم والتل ّون يف دين اهلل فإنه مجاعة فيها تكرهون من احلق خري
من فرقة فيها حتبون من الظلم»(((.
شرع للظلم واالستبداد ،بل يدعو املسلمني إىل رفض الظلم ومقاومة
فاإلسالم ال ُي ِّ
االستبداد ونشر املساواة والعدالة يف كل األحوال والظروف .فحينما انتصرت الثورة
اإلسالمية ،كان اإلمام الراحل «يعلم عن جتربة أن مستوى فهم الشعب للدين ليس
متساويًا ،فرمبا يتجاوز البعض احلدود ،هلذا -وبنفس احلزم الذي أعلن فيه :أن (على
الشاه أن يرحل) -أمر ألاَّ ينتقم أحد من أحد ،وألاَّ حيرق أحد أو ينهب بيتًا .فإذا كان
هناك مذنب فال بد من اعتقاله ،لكن دون أن يلحق أدىن ضرر بزوجته وأبنائه».
فالظلم ال ُيواجه بالظلم املقابل ،بل باحلرية وتشجيع الناس ملمارستها ،ذلك ألن
متوالياهتا هي الكفيلة بتفكيك ظاهرة الظلم واالستبداد .ومقتضى املصاحلة بني الدين
واحلرية ،أو بتعبري أكثر دقة :إن إبراز قيم التحرر واحلرية يف الدين االسالمي ،تقتضيان
االنفتاح والتواصل مع منجزات العصر ،وعدم خلق حواجز نفسية أو معرفية حتول دون
االستفادة من املكاسب العلمية والتقنية اليت صنعتها احلضارة احلديثة .ولقد أشار اإلمام
الراحل يف اخلطاب الذي أدىل به إىل الشعب اإليراين يف جنة الزهراء حني عودته إىل إيران
من املنفى ،إىل السينما كنموذج إىل تلك القضايا والعناوين اليت كانت تشغل بال وعقل
العاملني يف احلقل الديين آنذاك .إذ قال «السينما يف بالدنا مركز للفحشاء ،حنن ال نعارض
السينما وإمنا نعارض مركز الفحشاء؛ حنن ال نعارض املذياع وإمنا نعارض الفحشاء ،حنن
ال نعارض التلفزيون وإمنا نعارض ذلك الذي يصب يف خدمة األجانب ويقود إىل ختلّف
شبابنا ويهدد طاقاتنا اإلنسانية»((( .والنظام السياسي الذي أرسى دعائمه ومعامله اإلمام
((( حممدي الريشهري ،ميزان احلكمة ،املجلد اخلامس ،ص  ،601الدار اإلسالمية ،لبنان.
((( الدكتور علي قادري ،مصدر سابق ،ص .133
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قضايا إسالمية وفكرية

الراحل ،كان مرتكز على حقيقة املصاحلة بني الدين واحلرية.
لذلك جند أن اخلطوات األساسية واملفصلية هلذا النظام يف أسسه الدستورية أو
يف طبيعة األشخاص الذين سيمارسون املسؤولية العامة ،ألن االختيار الشعيب واالنتخاب
املباشر من الناس هو السبيل الوحيد لذلك .حىت على اسم النظام وطبيعته اهليكلية
والسياسية ،محل اإلمام الراحل الشعب اإليراين مسؤولية االختيار .وال زلنا حنن أبناء هذا
اجليل نتذكر ملحمة الدميقراطية األوىل يف إيران املعاصرة ،حينما نزل املاليني من الشعب
اإليراين إىل صناديق االقتراع لالستفتاء على النظام املقترح للدولة يف إيران.
 -3إن احلرية ليست أشكا ًال وأطرًا سياسية واجتماعية فحسب ،بل هي وقبل كل شيء
قناعة وفكرة وسلوك .فاحلرية تبدأ من اإلنسان نفسه .فحينما يكون قلب املرء طاهرًا
التحرر واالنعتاق من كل ضغوطات
وبعيدًا عن كل األهواء والشهوات ،فإنه يتمكَّن من ُّ
السياسة واملال والقوة.
فحجر الزاوية يف مشروع احلرية يف الرؤية اإلسالمية ،هو أن حت ّرر اإلنسان نفسه،
وألاَّ يكون خاضعًا لشهوة أو عبدًا لزنوة وإمنا عالقته شديدة باهلل عز وجل .فاإلنسان
حرا أو عبدًا ،ومواليًا ألولياء اهلل أو معاديًا هلم .ولعل يف
نفسه هو الذي ُي ِّ
قرر أن يكون ًّ
احلديث الشريف التايل إشارة إىل هذا املعىن ،إذ جاء فيه «إذا أردت أن تعرف نفسك فانظر
قلبك ،فإن كان قلبك ُيوايل أولياء اهلل وُيعادي أعداء اهلل ،ففيك اخلري ،واهلل حيبك ،وإن
كان قلبك ُيوايل أعداء اهلل وُيعادي أولياء اهلل فليس فيك خري ،واهلل يبغضك ،واملرء مع من
قرر شكل حياته ومنط
أحب» .فاملعادلة بكل مستوياهتا ،تبدأ من اإلنسان نفسه .فهو الذي ُي ِّ
اختياراته والتزاماته اخلاصة والعامة ..واحلرية احلقيقية لإلنسان تبدأ حينما يثق اإلنسان
حتول هذا
بذاته وعقله وقدراهتما .وذلك ألن التطلُّع إىل احلرية دون الثقة بالذات والعقلَّ ،
التطلُّع إىل سراب واستالب وتقليد اآلخرين دون هدى وبصرية .لذلك فما مل يكتشف
اإلنسان ذاته ،ويفجر طاقاته املكنونة ،لن يستطيع من اجتراح جتربته يف احلرية وبناء واقعه
العام على قاعدة الدميقراطية والشراكة بكل مستوياهتا.
فاحلرية من مرتكزات فكر اإلمام الراحل ورؤيته السياسية واحلضارية ،لذلك كان
يف خمتلف أطوار حياته مدافعًا عن احلرية ومنافحًا عن حقوق الناس ،وبذل كل اجلهود
واإلمكانات حىت يتخلَّص الشعب اإليراين املسلم من االستبداد السياسي والقهر الذي
حتقق حلم األمة بانتصار الثورة اإلسالمية يف إيران،
مارسه النظام الشاهنشاهي .ولقد َّ
بقيادة اإلمام الراحل الذي واصل مسرية البناء والتنمية ،وجتاوز كل خمططات االستعمار
ومؤامراته اليت ال تألوا جهدًا من أجل إسقاط هذه التجربة الفتية T
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العقل والفلسفة والدين*
الشيخ حممد رضا حكيمي**
تعريب :سعيد الرضوان

إن األسس واملحاور العامة اليت ُتسلِّط الضوء على (املدرسة التفكيكية) واليت تثبت
عدم صحة ِّاتهام أصحاب هذه النظرية بتهمة األخبارية وخمالفة العقل ،هي على النحو
التايل:
* عقل خود بنياد ديىن ،عنوان املقالة باللغة الفارسية ،نشرت يف جملة (كيهان الثقايف) كيهان فرهنكي،
الصادرة يف طهران عام 1371هـ .ق .وقد أورد العالمة احلكيمي أقوال عدة لكبار الفالسفة وأهل
العرفان ،وعدها تأييدًا للمدرسة التفكيكية ،وقد اختصرت املقالة دون أقوال الفالسفة كما أشار إىل
ذلك حمرر كيهان الثقايف ،وبعد ذلك نشرت يف كتاب محل عنوان (مدرسة التفكيك) مكتب تفكيك،
كان سببًا يف إثارة جدل واسع يف املحافل الثقافية والفكرية ،فعدت من البحوث اجلادة اليت تستحق
إدخال رأي جديد يف ساحة الفكر الديين يف إيران .وحنن ننشرها هنا للفائدة بعد ترمجتها عن أصلها
الفارسي املنشور يف سايت (احلكيمي) ،راجع الرابط التايل:
http://www.ostadhakimi.com/Subpage.php?pid=204&id=44

** عامل دين ،باحث يف الدراسات اإلسالمية ،وأستاذ الدراسات العليا يف احلوزة العلمية يف مشهد وطهران،
يعد من أبرز علماء مدرسة التفكيك يف عصرنا ،مؤلف مكثر ،وصاحب دراسات إسالمية رصينة ،من
أشهر مؤلفاته موسوعة (احلياة) ،ونشر له كتب مترمجة من الفارسية من أبرزها مشس املغرب،
مدرسة التفكيك ،االجتهاد التحقيقي .وغريها .للفائدة راجع سايت (أستاذ حكيمي):
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قضايا إسالمية وفكرية
 -1الفصل بني الفلسفة والعرفان والدين:

هذه الفكرة ليست حكرة على أصحاب مدرسة التفكيك ،بل كل العلماء يعرفون أن
الدين والفلسفة والعرفان ختتلف يف حقيقتها بعضها عن بعض .فالعالمة الطباطبائي يقول
بعد تقسيمه القائلني باجلمع بني الدين والفلسفة والعرفان إىل فئات أربع« :-ومع ذلككله فاالختالف العريق على حاله ال تزيده كثرة املساعي يف قطع أصله إلاَّ ش ّدة يف التع ّرق،
وال يف إمخاد ناره إلاَّ اشتعاال :ألفيت كل متيمة ال تنفع»(((.
فإذا كانت الطاقة االستيعابية واملعنوية لإلمام الصادق  Fتقف على خط واحد
ومستوى متماثل مع استيعاب ومعنوية أمثال :أفالطون ،وفلوطني ،وأرسطو ،كان بإمكاننا
القول :إن علومهم ومعارفهم هي يف مستوى واحد أيضًا ،ولكن املسافة بني الطرفني هي
ما بني األرض والسماء.
وواضح ّأن املدارس الثالث (الدين ،والفلسفة ،والعرفان) هتدف أمرًا واحدًا ،فهي
فإن (مدرسة
مجيعها تبحث عن معرفة اهلل تعاىل ،ولكن الفرق بينها كبري وأساسي .من هنا ّ
التفكيك) ال تعتقد بـ(التعارض الكلي) بني املدارس الثالث ،كما ال تقول بـ(التطابق الكلي)
فإن ما يزعمه البعض من ّأن العالقة بني الدين والفلسفة هي عالقة
بينها أيضًا .وهكذا ّ
العموم واخلصوص من وجه ،هو نوع من التفكيك.
 -2أصالة املعرفة الدينية:

يقول اإلمام علي  Fيف وصّيته املط ّولة لولده اإلمام احلسن املجتىب « :Fواعلم
فارض به رائدًا،
يا ُب َّينّ -أن أحدًا مل ُين ّبئ عن اهلل سبحانه كما أنبأ عنه الرسول َ ،C
وإىل النجاة قائدًا»(((.
ويروي اإلمام الصادق  Fعن أمري املؤمنني - Fيف حديث -قوله»« :إِ َّن اهللَ
ْس ُهَ ،وَل ِك ْن َج َعَلنَا أَ ْب َواَب ُه َو ِص َر َاط ُه َو َسِبيَل ُه َوا ْل َو ْج َه الَّ ِذي
َت َبا َر َك َوَت َعالَى ل َْو َشا َء َل َع َّر َف ا ْل ِع َبا َد َنف َ
الص َر ِاط َلنَا ِكُبون.(((»..
ُي ْؤَتى ِم ْن ُهَ ،ف َم ْن َع َد َل َع ْن َوالَيِتنَا أَ ْو ف َّ
َض َل َعَل ْينَا َغ ْي َرنَا َفإَِّن ُه ْم َع ِن ِّ
وفيما يرتبط بالفلسفة النظرية يعترف كبار الفالسفة بأن القضايا الفلسفية عرب التاريخ
كانت وال تزال موضع خالف بني أنصار النظريات الفلسفية ،وذلك بسبب تداخل (الوهم) مع
(العقل) يف االجتهادات الفلسفية ،األمر الذي جيعل مهمة متييز احلق عن الباطل عملية شاقة،
(((
وال أمل يف توصل علماء الفلسفة إىل إتفاق يف وجهات النظر حول هذه القضايا يف املستقبل

((( تفسري امليزان ،ج ،5ص ،289الطبعة األوىل ،مؤسسة األعلمي ،بريوت1411 ،هـ 19991 -م.
((( هنج البالغة ،صبحي الصاحل ،الوصية رقم .31
((( الكايف ،ج ،1باب معرفة اإلمام والر ّد إليه  ،ص ،206ح.9
((( راجع :بدايات شرح اإلشارات والتنبيهات ،نصري الدين الطوسي.

aaa
aaa
82

*نيدلاو ةفسلفلاو لقعلا

وبينة ،وسهلة املنال ،وشاملة لكل اهلدف(((.
كما يعترف آخرون َّ
بأن علوم األنبياء مركَّزةِّ ،
والس َّنة:
 -3استناد املعرفة الدينية إىل القرآن
ُّ

دى ِللن ِ
َّاس}((( ،فهو كتاب هداية ومعرفة ،وإذا
{ه ً
يعرف القرآن نفسه على أنهُ :
ِّ
َ
َ
َسألُوا أ ْه َل
احتاج اإلنسان إىل مزيد من البيان فإن القرآن يرسم له الطريق قائ ًال{ :ف ْ
ِّ
{الذ ْك ِر}
الذ ْك ِر}((( ،وهذا ما حيكم به العقل أيضًا ،وأهل الذكر هم العلماء بالقرآن ِّ
وهو علم ال يشوبه خالف وال خطأ ،وهذا العلم هو ما جنده عند املعصومني  ،Dالحظ
حديث الثقلني((( ،فإنه يربط بني القرآن والعترة مبا ال يقبل االفتراق.
ومما ال غبار عليه أن االستناد إىل العقل ال بد منه يف املعرفة الدينية وال َع َق َّدية ،ذلك ألن
العقل حجة باطنة((( ،واحلجة الباطنة هي طريقنا إىل احلجة الظاهرة ،واحلجة الباطنة هي العقل
والتع ّقل ال الفلسفة والتفلسف .فهناك عشرات املذاهب الفلسفية -قدميًا وحديثًا -ولكل منها آراؤه
ونظراته ،وقد اختلفت طوال قرون يف مسائل كثرية ،مثل :أصالة الوجود أو املاهيةِّ ،اتحاد العاقل
واملعقول ،خلق األرواح قبل األجساد ،وغريها .من هنا فإن من يزعم بأن مدرسة التفكيك ختالف
العقل ،فهو إما يتحدث عن غري تفكري ودراسة ،وال يعرف شيئًا عن هذه املدرسة وعن علمائها
وسعة معلوماهتم ودراساهتم العقلية وأسرارهم ،وإما يغالط باخللط بني (العقل) و(الفلسفة).
فالتفكيكيون ال يعارضون الفلسفة فض ًال عن العقل ،بل إهنم يرفضون خلط وتأويل
وألن التفكيكيني يّتبعون الوحي
احلقائق اإلهلية باملعطيات الفلسفية ،أنّى كانت تلك الفلسفةّ .
املثري لـ«دفائن العقول»( ،((1فهم يستفيدون من هذه الدفائن العقلية اليت تشكّل «أعماق
العقل» ،بينما اآلخرون يستفيدون من سطوح العقل اليت تشكل (العقل الوظيفي) ،والفرق
شاسع بني (العقل الوظيفي) و(العقل النوري)(.((1
((( تاريخ فلسفه در جهان اسالم (بالفارسية) ،ص.380
((( سورة آل عمران ،اآلية .4
((( سورة النحل ،اآلية .43
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 -4االعتماد على ظاهر اآليات والروايات:

إن حجّية املراد اجلدي من قول القائل ،أي حجّية ظواهر الكالم ألي متكلم دون تأويل
وحتريف إمنا هو مبدأ عقلي ،والعدول عنه هو عدول عن العقل ،وعلى حجّية ظواهر
الكالم يقوم أساس احلياة البشرية ،بدءًا من احلياة العادية وانتها ًء إىل ما توصلت إليه مسرية
تكامل الثقافات والعلوم والفنون املختلفة.
(((1
وكون القرآن قد نزل {ِبلِ ٍ
ني}  ،ليفهمه الناس ويعملوا به ،وكون
سان َع َرِب ٍّي ُمب ٍ
الَّذين آ َمنُوا} و {يا أَ ْه َل
َّاس} و {يا أَُّي َها َ
خطابات القرآن تقول{ :يا أَُّي َها الن ُ
ا ْل ِكتاب} ،كل ذلك يدل بوضوح على أن اهلل سبحانه وتعاىل يريد التحدث إىل الناس
باللغة املتعارفة بينهم ،كما ّإن القرآن الكرمي يذ ّم بش ّدة اختالفات األمم السابقة يف دينهم،
تلك االختالفات اليت مل تنشأ إلاَّ بسبب «القراءات» املتن ّوعة للدين( .وباملناسبة إن كلمة
«القراءات» هذه هي كلمة حديثة الظهور ومريبة).
مهما للغاية ،حبيث
ويف جمال املعارف واألحكام الشرعية تؤدي حجّية الظواهر دورًا ًّ
ال ميكن التخلّي عن الظواهر يف أي موضوع ما مل يكن بإزائها برهان بديهي وليس الربهان
النظري الذي ميكن ر ّده بربهان نظري آخر ،والربهان البديهي هو ما تكون صورته
ومقدماته بديهية ،مثل« :الواحد نصف االثنني»( .((1وإذا كان الفارايب وابن سينا يعتقدان
بأن إثبات املعاد اجلسماين ال بد أن يتم عرب اآليات والروايات ،وإذا كان مال صدرا يص ّرح
بأن املعاد احلقيقي هو ما ثبت يف الشرع ،ألاَّ يدل كل ذلك على حجّية الظواهر عند هؤالء؟.
ّ
 -5رفض التأويل:

نظرًا ملا أشرنا إليه عن حجّية الظواهر ،فإنّه ال يبقى جمال للتأويالت والتفسريات
الشخصية .والشرع -بدوره -قد منع تأويل اآليات والروايات ،إذ إن التأويل هو مبثابة
إسكات املتكلِّم والتحدث عن لسانه ،وهذا أمر يرفضه العقل والشرع والوجدان ،إلاَّ إذا كان
هناك دليل بديهي ،ومل يطرح أح ٌد مثل هذا الدليل حىت اآلن.
وإذا ارتضينا التأويل ،فال شيء حي ّده ،بل ينهار املفهوم واملراد األصلي للكالم.
وبالطبع فإننا نقبل بالتأويالت األدبية بشكل مطلق ،مثلَ « :وجا َء َرُّب َك»( ،((1فمثل هذه
التأويالت ليست يف احلقيقة من منط التأويالت الفلسفية أو العرفانية أو العصرية اليت تقلب
املضامني القرآنية رأسًا على عقب ،بل هي قائمة على أساس معايريها اخلاصة واملعقولة.
( ((1سورة الشعراء ،اآلية .195
( ((1راجع :العالمة الطباطبائي ،شيعه در اسالم (بالفارسية) ص .46 - 45
َجاَء ر َ
َبُّك وَا ْل َمَل ُك َص ًّفا َص ًّفا} الفجر.22 :
( ((1اشارة اىل االية الكرمية{ :و َ
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 -6جمانبة الفهم الفلسفي أو العرفاين للدين:

فإن الفهم الفلسفي للدين خيتلف عن الفهم العقلي .فالدين ال بد أن
وكما أشرنا ّ
ُيفهم بالعقل ،والفلسفة ال تتساوى مع العقل .فأي مذهب فلسفي ،من بني الكم اهلائل من
املذاهب الفلسفية منذ غابر الزمن حىت اليوم ،ميكن أن يكون مساويًا مع العقل؟ .فالعلوم
البشرية تنبع من العقول اجلزئية ،وذلك خالفًا ملعارف الوحي اليت تنطلق من العقل الكلي
املتمثّل يف املعصوم الذي يتلقى احلقائق والقرآن «القول الثقيل»( ،((1وينقلها إىل اإلنسان
الراغب واملستعد.
إذن ،فحصر فهم احلقائق بالفهم الفلسفي فقط هو إلغاء للعقل ،إذ ّإن العقل البعيد
عن الفلسفة -ذلك العقل الذي قد خيتلط مع الوهم كما يقول نصري الدين الطوسي -ينتج
آالف املعطيات األخرى غري الفلسفية .فاأللوف من كبار املفكرين واملبدعني والفنانني
والرياضيني والسياسيني عرب التاريخ ،والذين مل تكن هلم أّية عالقة بالفلسفة ،أمل يكن هلم
نصيب من الفكر والعقل؟ أَ َول َْم يستفيدوا من العقل؟.
وخالل القرون األربعة االوىل من تاريخ اإلسالم اليت خ ّرجت كبار علماء الدين
ومفسري القرآن الكرمي من بني أصحاب النيب األعظم  ،Cوأصحاب أمري املؤمنني
ّ
واحلسن واحلسني  ،Dوشهداء عاشوراء ،وأصحاب األئمة اآلخرين  ،Dهل تب ّوأ هؤالء
مكانتهم الرفيعة بدراسة الفلسفة والعرفان؟.
إن عددًا قلي ًال من علماء املسلمني عرب التاريخ كانوا يهتمون بالفلسفة .أما سائر علماء
الدين فلم ينشؤوا يف مدرسة غري مدرسة القرآن .فعلى أي عقل اعتمد هؤالء غري العقل
الرمحاين؟ إذ «العقل ما ُعِب َد به الرمحن»(.((1
وهل كانت الفلسفة هي املراد من كل ما قاله األنبياء والقرآن؟ .وماذا عن كبار العرفاء
الذين قالوا ببطالن الفهم الفلسفي للدين ،وأن أقدام االستدالليني هي من خشب؟.
وهل عجز بعض كبار املفكرين املتأخرين الذين مل يعترفوا بالعلم الكلي أو فلسفة
ما بعد الطبيعة ،هل عجزوا عن فهم الدين؟ أمل يتألّق بينهم علماء متألّهون ومتدينون؟.
واألهم من كل ذلك :ملاذا مل يهتم الرسول  ،Cومل يأمر بترمجة الفلسفة حىت
عقليا؟ وملاذا مل يبادر األئمة األطهار  Dبتشجيع حركة
يتسنّى للمسلمني فهم الدين ًّ
ترمجة الفلسفة ،بل أبدوا معارضتهم لذلك ،وأكدوا باستمرار على ضرورة عدم تلقي
املعارف الدينية من غري القرآن حذرًا من الضالل واالحنراف؟.
يقول العالمة الطباطبائي ...« :ألن احلكومات املعاصرة ألئمة اهلدى  Dكانت
( ((1إشارة إىل اآلية الكرمية{ :إَِّنا َسُنْل ِقي َعَلي َ
ْك َق ْولاً َث ِقيلاً } املزمل.5 :
(ُ ((1سئل اإلمام الصادق  :Fما العقل؟ فقال« :ما ُعبِد به الرمحن واكُت ِسب به اجلنان» الكايف ،ج،1
كتاب العقل واجلهل ،ح.3
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تتوسل بكل وسيلة ممكنة لعزل األئمة  Dعن األمة،
بعيدة عن هنجهم ،وألهنا كانت ّ
ومنع الناس من االرتباط هبم واالستفادة من علومهم ،ميكننا القولّ :إن ترمجة الالهوت
(الفلسفة اليونانية) كانت هتدف إىل فرض العزلة على أئمة أهل البيت .((1(»D
أجل ،فمن أجل القضاء على (بيت القرآن) يف املدينة املنورة ،أسسوا (بيت احلكمة)
يف بغداد.
احلساسة اليت ترتبط بالدفاع عن استقالل معارف
إذن ،ففي كل املجاالت العلمية ّ
القرآن وتعاليم األوصياء يف بناء الفرد (التربية) وإدارة املجتمع (السياسة والعدالة) ،ينبغي
االهتمام بصيانة حقائق الوحي السامية ،ومعامل األوصياء الرفيعة ،واخلوض يف هذه األمور
بدقّة ورصانة.
إننا نشاهد عرب التاريخ الطويل (وعلى لسان املستشرقني ،خصوصًا يف العصور
املتأخرة) من يزعمون ّأن اإلسالم ال ميلك منظومة معرفية مستقلة ،بل كل ما هنالك هو
وأن معارف اإلسالم مستقاة من اليونان واهلند.
جمموعة من اإلرشادات واألخالقياتّ ،
فعندما جند بني املدرسني والباحثني يف أجوائنا من يفكر أيضًا هبذه الطريقة ،ويزعم
بأن فلسفة اليونان وعرفان اهلند وسلوك أورفه وسرينجار هي اليت م ّهدت للفهم العقلي
وأن هذا الفهم العقلي يقتصر على الفهم الفلسفي للدينٌّ ،
وكل عن طريق الفلسفة
للدينّ ،
خاصة للدين ولكتاب اهلل -هذا
اليت يعتنقهاّ ،
وأن لكل شخص حقه يف أن يتبنّى (قراءةً) ّ
املصطلح الذي شاع يف الفترة األخرية بشكل مريب -وتع ّد (قراءة) كل شخص دينه الذي
يدين به ،عندما يكون األمر كذلك تكون النتيجة أنه ال ضرورة لإلمام ،واملعلِّم املعصوم،
واملوجه اإلهلي يف فهم الدين.
ِّ
فهل فهم املريزا اإلصفهاين للدين والقرآن ُيع ّد فهمًا غري عقلي ألنه ال ينبع من
فلسفة اليونان ،بينما يقول املق ّربون من املريزا األصفهاين بأنه كان أحيانًا يغرق يف التعقل
املتواصل (التع ّقل التجريدي) أكثر من  8ساعات متواصلة؟.
من هنا فإننا ،ورغم االحترام الذي نكنّه للفلسفة ولطالهبا وباحثيها ،وللكتب الفلسفية،
ألن معرفة احلقائق ينبغي أن تأيت
ال نرى يف الفلسفة قاعدة هنائية ملعرفة احلقائق؛ ذلك ّ
املؤيد بالوحي ،فالعقل حبد ذاته عاجز عن
عرب العلم النابع من الوحي ،وبواسطة العقل َّ
عرف الفالسفة أنفسهم الفلسفة بأهنا« :معرفة احلقائق
فهم واستيعاب مجيع احلقائق ،وقد َّ
حبجم االستيعاب البشري».
أما املنطق فهو بالطبع منهج يشبه قواعد اللغة ،وال عالقة له جبوهر املوضوعات
الفلسفية ،و َم ْن ال يقبل باملعطيات الفلسفية يف الالهوت ال يعين بالضرورة أنه ال يستفيد
من االستدالل واملنطق.
( ((1جمموعه مقاالت (بالفارسي) ،ج ،2ص.220
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 -7الدين واالستقالل املعريف:

ّإن ما تفخر به حوزة خراسان ومدرسة التفكيك هو أهنا ال ترى افتقار املعرفة الدينية
مطول حول
لالستجداء من املوائد األخرى ،فقد روي عن رسول اهلل  Cيف حديث َّ
القرآن الكرمي قوله ...« :ومن طلب اهلدى يف غريه أضلّه اهلل»(.((1
وعندما سئل اإلمام الرضا  :Fما تقول يف القرآن؟ أجاب« :كالم اهلل ال تتجاوزوه،
(((1
وال تطلبوا اهلدى يف غريه ،فتضلّوا».
أجل ،يقول أنصار مدرسة التفكيكّ :إن خمتلف العلوم السائدة يف العالَم ،ويف خمتلف
جماالت العلم والصناعة والفلسفة والرياضيات وأبواب العلوم اإلنسانية املتنوعة ،وكل علماء
هذه العلوم والفنون واملذاهب ،إذا أرادوا السري يف طريق النمو احلقيقي ،والتقدم الصادق،
والتناغم مع تسبيح الكائنات ،والوصول إىل اإلدراك والفهم احلقيقيني ،ليس أمامهم سوى
التوجه للقرآن وللمعصومني  ،Dوالوصول بالعقل الفطري وبدفائن العقول إىل التكامل
ّ
اإلهلي بواسطة هداية القرآن وداللة املعصومني  .Dفالفلسفة والصناعة والعلوم اجلزئية
تسمر اإلنسان يف حالة احلركة الوضعية ،وقلّما هتديه إىل احلركة االنتقالية.
ِّ
 -8التفكيك بني تفسري الدين وبني الفلسفة والعرفان:

هذا هو حقيقة مدرسة التفكيك ،فالدين والقرآن البد هلما من تفسري ،ولكن بواسطة
الذ ْك ِر} ،أي العاِلمني بالقرآن الذين ورثوا علوم النيب  Cليتمكنوا من تفسري
{أَ ْه َل ِّ
القرآن النازل على الرسول األعظم ،وهذا ما تعنيه جمموعة الروايات الصحيحة اليت
املفسرون للقرآن،
تنهى عن تفسري القرآن بالرأي ،بل كما يقول املعصومون  Dحنن ِّ
تعلّموا منّا حىت تتعلّموا القرآن ،وليس الفلسفة والعرفان .فأين الفلسفة والعرفان -رغم
قيمتهما -وأين القرآن وتعاليم الرسول األوصياء؟ .يقول أمري املؤمنني « :Fيا كميل،
ُن منّا»(.((2
ال تأخذ إلاَّ عنّاَ ،تك ْ
عندما نقرأ شرح مال صدرا على أصول الكايف ،ال نعرف هل هذا الكتاب هو شرح
فإن مطالعة تفسري
لألحاديث الشريفة أم هو عرض لفلسفة وعرفان مال صدرا؟.وكذلك ّ
مال صدرا للقرآن تضعنا أمام تساؤل مشابه :هل يسعى هذا الفيلسوف الكبري الستخراج
مبادئه الفلسفية من القرآن ،أم على العكس يسعى لتفيسر القرآن انطالقًا من مبادئه
الفلسفية؟
( ((1حبار األنوار ،ج ،89ص ،31ح.34
( ((1الشيخ الصدوق :التوحيد ،ص.224
( ((2حتف العقول عن آل الرسول ،يف وصية علي  Fلكميل بن زياد.
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 -9استناد العقل إىل الوحي:

(((2
استعرضت كلمات بعض العلماء مثل ابن
يف كتاب (االجتهاد والتقليد يف الفلسفة)
ُ
سينا ،نصري الدين الطوسي ،شيخ اإلشراق ،صدر املتأهلني ،أنيشتاين ،وايتهيد ،وغريهم
حول عجز العقل عن فهم احلقائق بشكل مستقل.
إذن فاجلميع متفق على ّأن العقل غري قادر -باستقالله -على الوصول إىل كل احلقائق
النظرية والعلمية يف الكون ،وإذا كان املطلوب إعانة العقل ،فاألفضل إعانته بالوحي وليس
بالعلوم الناقصة دائمة التغّير .وبإمكاننا استلهام هذا املوضوع من العديد من الروايات
الشريفة ،منها قول رسول اهلل « :Cما ُعِبد اهلل مبثل العقل»( ،((2وقول اإلمام علي :F
باتباع احلق»(.((2
«ال ِعلم إمام العقل»( ،((2وقول اإلمام احلسني « :Fال يكمل العقل إلاَّ ِّ

 -01ترجيح الدين على العقل:

جزئيا يفتقر إىل التكامل ،وإذا كان الدين
نستنتج مما سبق أنه إذا كان العقل عق ًال ًّ
توصل إىل هاتني احلقيقتني عرب
صادرًا عن ينبوع الوحي اإلهلي ،وإذا كان اإلنسان قد ّ
يرجح معطيات الوحي اإلهلي يف
املقدمات العقلية وغري العقلية وآمن هبما ،فإنه ال شك ّ
بأن
حاالت اخلالف .وكمثال :عندما يزعم الفالسفة واملتكلمون من أشباه سليمان املروزي ّ
اإلرادة صفة للذات ،بينما يؤكد اإلمام الرضا  Fعلى ّأن اإلرادة ليست صفة الذات ،ويؤَّيد
نرجح كالم القرآن واملعصوم  Fعلى
القرآن الكرمي ذلك أيضًا ،فإننا -وبدون تر ّددِّ -
مزاعم الفلسفة والكالم.
وعندما يقول مال صدرا حول قضية مه ّمة مثل (معرفة النفس) بأنه يتعذّر الوصول
إىل ذلك من غري طريق النب ّوة والوحي( ،((2فهذا يدل على ّأن كل مزاعم الفلسفات املختلفة
رجح هذه املعطيات ،وذلك ليس تع ّبدًا بل استنادًا
ُتهمل إذا تعارضت مع معطيات الوحي ،وُت ّ
إىل التع ّقل ذاته ،إذ ّإن الوحي أقوى من الفلسفة ،وهذا ما يعترف به كبار العلماء.
 -11أسباب إخفاق املسلمني:

حنن -كمسلمني -باستطاعتنا االنفتاح على كل العلوم والفنون املوجودة عند الشعوب
واألمم املختلفة ،واالستفادة من املجاالت املفيدة فيها ،أما بالنسبة السترياد الفلسفة

( ((2الكتاب للمؤلف بالفارسية وإمسه( :اجتهاد وتقليد در فلسفه).
( ((2العالمة املجلسي ،حبار األنوار ،ج ،1ص  ،109ح.6
( ((2ابن الشهيد الثاين :معامل الدين ومالذ املجتهدين ،ص.12
( ((2العالمة املجلسي ،حبار األنوار ،ج ،75ص ،128ح.11
( ((2األسفار ،ج ،7ص.118
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اليونانية ،والعرفان اهلندي والغنوصي ،وملء األجواء اإلسالمية واملساجد واملدارس هبما،
فلم يكن انفتاحًا من ِق َبل املسلمني عليهما ،بل كان -إذا صح التعبري -نوعًا من الغزو
الثقايف السياسي الذي دّبره اخللفاء وفئة غري مؤمنة باإلسالم ،وذلك هبدف مواجهة العلوم
واملعارف السامية للقرآن والعترة.
فواقع األمة يشهد بأنه بعد وفاة النيب األعظم  Cوإقصاء اإلمام علي  Fعن
(املرجعية السياسية) لألمة ،واجه املناوئون معضلة كربى عندما الحظوا رجوع األمة يف
جمال العلوم واملعارف إىل اإلمام علي  ،Fوتألّقه يف جمال «املرجعية العلمية» لألمة،
ومن دون احتواء هذا اخلطر كانت (املرجعية السياسية) ستعود ثانية إىل آل البيت
خالل فترة قصرية .من هنا بادر معاوية ،يف خطوة ثقافية إلقصاء اإلمام علي  Fعن
(املرجعية العلمية) إىل إقحام علم الالهوت املسيحي وعلمائه يف الثقافة اإلسالمية ،وتلميع
دمشق كمركز ثقايف ،بإزاء مدينة الرسول .C
علميا هو أنّه :رغم ّأن القرآن الكرمي هو كتاب
ّإن من األسباب الرئيسية إلخفاق املسلمني ًّ
حيث املسلمني على السري يف األرض ،والنظر يف عاقبة األمور( :سريوا)،
علمي جترييب ،فهو ّ
(انظروا) ،إلاَّ أن أذهان املسلمني اليت امتزجت باملوضوعات الفلسفية واجلدلية كانت قد فقدت
كفاءهتا ،فانشغلت باملفاهيم واملصطلحات الذهنية البحتة عوض التوجه حنو معرفة احلقائق
اخلارجية والعلوم التجريبية .وما أكثر الكفاءات العظيمة اليت ضاعت يف هذا املجال ،حىت أنك
جتد من أنكر رحلة اإلنسان إىل الفضاء واعترب ذلك خربًا خمتَلقًا ،ألنه يرى (استحالة اخلرق
وااللتيام) .بينما لو أمعنّا النظر فيما وصلنا من األئمة األطهار  Dيف جمال علم الفلك ،لوجدناه
حد ما حىت على علم الفلك املعاصر.
خمتلفًا بشكل كبري عن هيئة بطليموس ،بل ومتقدمًا إىل ٍّ
 -21أمهية العقل يف مدرسة التفكيك:

حتدثنا عن أمهية العقل والتع ّقل يف كتاب (مدرسة التفكيك)( ((2و كتاب (االجتهاد
والتقليد يف الفلسفة) وذكرنا بعض النقاط ملعرفة التع ّقل السليم ومتييزه عن التخّيل ،كما
أفردنا يف كتاب (احلياة) فصو ًال عديدة ملناقشة هذا املوضوع ،وبتوفيق اهلل تعاىل سوف
نثبت يف كتاب (مكانة العقل)(ّ ((2أن التع ّقل اإلهلي الكامل ال يتحقق إلاَّ يف مدرسة التفكيك
وبنهج التفكيك؛ أما األنواع األخرى من التع ّقل فهي تع ّقل فلسفي  -قرآين ،أو تع ّقل كالمي
 قرآين ،أو صويف  -قرآين ،أو ما شابه ذلك .أما التعقل القرآين  -القرآين ،الذي يشكّليتيسر إلاَّ مبنهج التفكيك ،وسوف نتح ّدث يف الكتاب
أصل التع ّقل ،والتع ّقل األصلي ،فال َّ
األخري عن (دفائن العقول) أيضًا مع بعض التوضيحات.
( ((2اسم الكتاب بالفارسية( :مكتب تفكيك).
( ((2اسم الكتاب بالفارسية( :مقام عقل).
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 -31نقد الفلسفة يف مدرسة التفكيك:

مع غياب نقد الفلسفة ،فإن تعليم وتعلّم الفلسفة ال يكون إلاَّ
اجتهاديا ،والتقليد يف
ًّ
األمور العقلية أبشع من التقليد يف الفروع ،فال بد أن يكون عقل كل إنسان مستق ًال يف حدود
طاقته ،وأن يفكر ويفهم األمور بنفسه ولنفسه ،ال أن يفكر اآلخرون بد ًال عنه حىت لو كانوا
كبارًا يف الفلسفة والعرفان .وإذا وجدنا ّأن الغرب قد تق ّدم يف بعض املجاالت العلمّية ،فألنه
ح ّرر نفسه من قيود بعض كبار علمائه السابقني من أمثال أرسطو ،فانفتحت أمامه اآلفاق
اليت ساعدته على اكتشاف أمو ٍر جديدة .ولكن عندما يكتب بعض علماء الفلسفة عندنا« :إذا
فإن هذا النوع من
حتدث صدر املتأهلني عن موضوع ما ،فإنه ال ينبغي التساؤل عن ذلك»ّ .
التفكري يؤدي إىل اجلمود واالنطواء قبل أن يكون تعليمًا للفلسفة وتنمي ًة للعقل.

 -41مدرسة التفكيك وتشخيص اآلفات املعرفية:

من الواضح اليوم ّأن قضية املعرفة -حىت يف أبعادها السياسية -تعاين من اآلفات
الكثرية ،وعلينا -قبل كل شيء -املبادرة إىل تشخيص هذه اآلفات واألمراض ،مث اإلسراع
يف معاجلتها والقضاء عليها ،وأجنع السبل يف تشخيص اآلفات املعرفية هو البدء بالتشخيص
واملعاجلة يف جمال املعارف السامية ،وهي علوم التوحيد (االهليات) .وأعظم الكتب اإلهلية
هو القرآن الكرمي ،فإىل جانب تعلّم ودراسة املوضوعات األخرى ،علينا االنتفاح وبعمق على
والتدبر يف كلمات
معارف القرآن ،والرجوع إىل ِع ْدل القرآن ،أي أهل بيت رسول اهلل ُّ ،D
القرآن لتعزيز قواعد املجتمع االسالمي يف كل املجاالت العقيدية ،واالقتصادية ،والسياسية،
والقضائية ،و...
****
تـنــويــه(:((2

ما ُيطلق عليه العالمة حكيمي (مدرسة خراسان املعرفية) أو (مدرسة التفكيك)
ليس أمرًا جديدًا ،بل له جذوره املمتدة يف رؤية قدمية وتارخيية يف الفكر الشيعي ،فقد كان
واملحدثون الشيعة والكثري من متكلميهم يرون ضرورة الفصل بني معارف الوحي
الفقهاء
ِّ
من جهة ،ومعطيات الفلسفة والعرفان من جهة ثانية ،وعدم اخللط بني هذين املجالني.
ويف الض ّفة األخرى كان الفالسفة والعرفانيون املسلمون يعتقدون بشكل أساسي أن ما
يتوصلون إليه عن طريق العقل (الفلسفة) أو الشهود (العرفان) ليس ال يتعارض مع
احلقائق الدينية فحسب ،بل يشكّل جوهر وعمق معارف الوحي .وتعود جذور هذا االختالف
( ((2جاء هذا التنويه من املحرر يف جملة كيهان الثقايف ،ننشره للفائدة (املحرر).
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الذي حت ّول يف بعض الفترات إىل صراعات واسعة -إىل اختالف الرؤية حول حقيقةالدين ،وماهّية العقل ،وشكل العالقة بينهما.
وجيدر بنا أن نشري إىل ّأن كبار علماء هذه املدرسة ،من أمثال مريزا مهدي األصفهاين
 Fوتالميذه قد طرحوا أحباثًا ونظرات جديدة عن املعارف العقيدية ونقاط اخلالف بني
الدين من جهة ،والفلسفة والعرفان من جهة ثانية ،يتطلب اخلوض فيها جما ًال أوسع ،إلاَّ
ّأن إثارة النقاط التالية قد تسلط املزيد من الضوء على املوضوع:
ّ -1إن إطالق تسمية (مدرسة التفكيك) على هذا الفكر يطرح السؤال التايل :هل
حقا ،أم أهنم ال يفكرون إلاَّ يف إعادة احلياة
ّإن مؤسسي هذه الرؤية يعتربوهنا (مدرسة) ًّ
للمعارف الدينية ،ورسم النهج السليم لفهم الدين؟ وال يتوقف هذا التساؤل عند التسمية
فقط ،بل يتسع لسؤال آخر يقول :هل علينا أن ننتظر من هؤالء العلماء أن يقدموا
لنا مدرسة كاملة بكل أبعادها ،أم علينا ألاَّ نتطلع منهم إىل أكثر من إعادة إحياء الفكر
املعريف القرآين ،وإحياء معارف أهل البيت D؟ فلكل مدرسة مبادؤها ،ومنهجها اخلاص،
ومنظومتها املعرفية اخلاصة ،وقواعدها العملية يف احلياة االجتماعية والفردية .فهل ما
يطرحه علماء هذا الفكر يستجيب ملثل هذه التطلعات؟
رمبا األرجح تسمية هذا التيار بـ(االجتاه التفكيكي) أو (النظرة التفكيكية) أو (الفكر
التفكيكي) يف أفضل احلاالت.
 -2يعمل األستاذ حكيمي -عرب كتاباته ومؤلفاته -على عرض املبادئ العامة والكلية
اجيابيا يف الوهلة
ملدرسة التفكيك دون اخلوض يف التفاصيل ،ورمبا كان هذا األسلوب أمرًا ًّ
األوىل ،وعام ًال لشحذ أجواء احلوار بني النظريات املختلفة ،إلاَّ أنه قد ال يستجيب لتطلعات
االدعاءات فقط .يبدو
املخاطب يف املراحل املتقدمة ،فتقتصر أجواء احلوار على استعراض ِّ
أن األجدر يف مثل الظروف الراهنة أن يبادر األستاذ حكيمي أو غريه من أنصار الفكر
التفكيكي ،وبصورة جا ّدة وعلمية ،إىل عرض أفكارهم بشكل أدق وأعمق ،كي يتسنّى
للمحاورين تقييم مدى صدقية املوضوع ورسوخه.
 -3ال بد من تثمني سعي الكاتب يف هذه املقالة املط ّولة إلبراز القواسم املشتركة
بني مدرسة التفكيك من جهة ،والفالسفة أو العرفانيني من جهة أخرى ،ولكن املبالغة
يف التأكيد على نقاط التشابه ومساحات التقارب بني الطرفني تثري التساؤل عن ميزات
مدرسة التفكيك ،وكيف تريد هذه املدرسة ،ومبنهج جديد وكفوء ،أن حتل املعضالت الفكرية
وال َع َق ِدَّية للمجتمع؟
بأن مدرسة التفكيك ال تقول
صرح الكاتب ّ
 -4حول عالقة الدين بالفلسفة والعرفانُ ،ي ِّ
بالتعارض التام بينهما ،إلاِّ أهنا ال ترى التطابق التام بينهما أيضًا ،ويضيفّ :إن من يصنِّف
هذه العالقة على أهنا عموم وخصوص من وجه فقد اعتقد بنوع من التفكيك .ولكن يبدو
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أن هذا التعبري ال َّيتسم بالدقة املطلوبة ،ذلك ألن هذا التصنيف إ ّما أن يكون يف جمال
املحتوى واملضمون وإ ّما يف جمال املنهج .وقد قال الفالسفة يف جمال املحتوىّ :إن بعض
املوضوعات ختتص بالفلسفة (مثل موضوعات اجلوهر والعرض و )...وبعضها خيتص
بالدين (مثل تفاصيل موضوع املعاد).
من هنا ،ومن أجل تسليط ضوء أكرب على الفوارق واالختالفات ،ينبغي الكشف الدقيق
عن الفوارق األساسية واحلقيقية بني الدين والفلسفة.
أما يف جمال املنهج ،فمما ال شك فيه أيضًا ّأن الفالسفة والعرفانيني يشتركون مع
الدين يف بعض األصول واملناهج وخيتلفون يف بعض آخر ،إلاَّ أن هذا األمر ال يدل على شيء
حبد ذاته ،ذلك ألنه ال أحد يزعم أن الدين يتشابه ويشترك مع الفلسفة والعرفان من مجيع
اجلهات .إن االختالف الرئيسي بني الفقهاء واملتكلمني من جهة ،والفالسفة والعرفانيني من
جهة ثانية هو يف هذه النقطة :يف أي األمور تكون مسايرة النصوص الدينية واّتباعها أمرًا
ضروريا؟ وإىل أي مدى يتمكَّن العقل أو الشهود التوصل إىل معرفة مستقلة عن الوحي؟
ًّ
 -5يف مقالته هذه يؤكد الكاتب على عدد من القضايا املثرية للجدل ،إلاَّ أنه ال جيد
جما ًال كافيًا لفك ال ُع َقد واإلجابة عن التساؤالت األساسية املطروحة يف هذه القضايا.
وكمثال نسوق هذا التساؤل الذي مل جيد جوابًا شافيًا يف هذا املقال :كيف وبأي دليل ميكننا
تقدمي فهمنا للمعارف الدينية على استنتاجاتنا العقلية والشهودية؟ وكيف يستطيع العقل
أن يص ّر على التزامه بالظواهر الدينية رغم تلقيه املختلف واملتمايز عن الوحي أحيانًا؟
وهكذا بالنسبة حلقيقة التأويل وحدوده املائزة بني ما هو جماز وما هو ممنوع ،جند ّأن
املقالة تكتفي بإشارة بسيطة فقط ،بينما ُيع ّد املوضوع من املوضوعات القدمية والشائكة اليت
تتطلب املزيد من البحث والتحقيق يف أبعاده املختلفة.
 -6وحول «الدين واالستقالل املعريف» يكتفي الكاتب أيضًا بإثارة بعض النقاط فقط،
ولكن رغم ِّاتساع رقعته فإن ِّادعاءات الكاتب املوقّر ليست واضحة وش ّفافة .فمث ًال :ماذا
تسمر اإلنسان يف حالة احلركة
َيعين هذا القول« :إن الفلسفة والصناعة والعلوم اجلزئية ِّ
الوضعية ،وقلّما هتديه إىل احلركة االنتقالية»؟ فهل يرى املؤلف أن عالقة الدين بالعلوم
التجريبية والتكنولوجيا هي مثل العالقة بني الدين والفلسفة والعرفان ،أم يطرح رؤية
أخرى حول عالقة العلم والدين؟ يبدو أن أنصار الفكر التفكيكي مل خيوضوا حبوثًا جا ّدة
وشافية يف هذا املجال ،رغم ّأن حل هذه اإلشكالية ال تقل أمهية عن تلك املسألة يف عامل
اليوم.
 -7ويف ختام مقالته يؤكد العالمة حكيمي على ضرورة تشخيص اآلفات املعرفية
وإزاحتها من وجه املعرفة الدينية ،ويعترب هذا األمر أحد امليزات الرئيسية ملدرسة التفكيك.
ونظرًا للتطورات الراهنة يف عامل اليوم فإن الشعور يتزايد بضرورة هذا األمر ،ولكن مع
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*نيدلاو ةفسلفلاو لقعلا

األسف جند أنه ال حيظى إلاَّ بأقل قدر من االهتمام من قبل العلماء املخلصني والصادقني.
وكلنا أمل أن حيظى هذا املوضوع أكثر فأكثر باهتمام علمي من قبل الباحثني ،ومن
املؤ ّمل أن يتحمل الكاتب الفاضل هذه املسؤولية ،وهو العارف واملنفتح على األفكار والتيارات
الفكرية احلديثة T
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إقصاء اآلخر وثقافة النقد*
الشيخ حسني الشيخ**

إقصاء اآلخر وإلغاؤه

من املشكالت العويصة اليت يعاين منها عاملنا اليوم مشكلة التعاطي مع اآلخر ،سواء
على صعيد النفي واإللغاء ،أو على صعيد الذوبان والتغييب ،أو االعتراف واالحترام لآلخر،
مع االحتفاظ بقيمة الذات احلقيقية ،وعدم تضخيمها أو إعطائها أكثر من حجمها احلقيقي،
حىت يتصور أهنا هي األساس وغريها جمرد فروع ثانوية ال وجود هلا يف هذا الكون.
واملشكل اخلطري الذي جيتاح ساحتنا اإلسالمية منذ عهد النهضة ،هو إقصاء اآلخر
الذي خنتلف معه ،كبديل عن االعتراف به واحلوار معه ،ويف حال االعتراف باآلخر فإننا
نقوم بتغييبه كتعبري عن رغبة يف الذات متأصلة ال نستطيع التخلُّص منها ،ويكون التعامل
* مقال لرئيس التحرير السابق مل ينشر.
** عامل دين ،باحث ،يعد من أبرز تالمذة وأساتذة حوزة اإلمام القائم العلمية ،رئيس حترير جملة البصائر
ملدة تزيد على األربع سنوات ،نشر خالهلا العديد من البحوث الفكرية والثقافية ،صدر له :األندلس
الضائع :أضوء على مسلمي االحتاد السوفيايت ويوغسالفيا واهلند ،الصادر عام ١٤١٥هـ ،وشيء من
املاضي ،جمموعة قصصية ،الصادر عام ١٤١٥هـ ،عن دار النخيل ،بريوت ،وافته املنية وهو يف رحلة
احلج عام ١٤١٨هـ .للوقوف على سريته وفكره ،راجع كتاب( :أفئدة وجراح ..الشيخ حسني آل الشيخ:
وميض حياة وعزيف رحيل) ملؤلفه حممد أمني أبو املكارم ،الصادر عن دار املكارم إلحياء التراث،
عام ٢٠٠١م.
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معه أشبه بتعاملنا اللغوي مع الضمائر املستترة ،نشعر بوجودها ولكن ال حناول إخبار
اآلخرين بأهنا موجودة.
وهذه املشكلة ورثناها من عهود التخلُّف واهلزمية اليت رافقت مسرية أمتنا اإلسالمية،
حبيث ال نستطيع التخلُّص منها بسهولة ،أي باختاذ قرار حقيقي وآين ،وقد يعود (اإلقصاء)
إىل جذر آخر أكثر وضوحًا وهي سيكولوجية اخلوف من اآلخر اليت تكتنف نفوسنا ،فنحن
نتحصن هبا ،فأضحينا ننكفئ على
خناف من االعتراف باآلخر ،لعدم وجود قدرات دفاعية ّ
مفضلني ذواتنا اليت قد ختاجلها بعض األخطاء على االعتراف باآلخر واحلوار معه
دواخلناِّ ،
على أسس متينة.
ولذا ال ميكن االستغراب من الدعوات املفتوحة للتعاطي مع اآلخر ،واليت نشاهدها
يف أحايني كثرية ،واخلالية من أي ضابطة يف التعاطي أو االعتراف من جانب واحد ،ويف
تصورنا أن مردها التعصب للذات اليت تنتج ر ّد فعل قاسية تدعو لالعتراف باآلخر من
حول التعصب إىل حالة عكسية غري
دون أي حد ،وذلك ألن حالة اإللغاء املستمرة والدائمة ُت ِّ
مضمونة النتائج.
واملشكلة األكرب أمهية يف هذا املرض ،أن اجلميع يشتكي من حالة اإللغاء واإلقصاء
اليت ُتمارس ضده من اآلخر ،وحياول دائمًا طرح ذلك على قاعدته الفكرية والسياسية،
بينما ميارس هو اإلقصاء بعينه ،ويقوم بوضع اخلطط تلو اخلطط إللغاء اآلخر املنافس
له ،حىت لو َّ
ختطى يف بعض األحيان ضوابط الشرع واألخالق .ويف تصورنا ،إن هذه هي
املشكلة األكرب اليت تواجه اجلميع يف طريق معاجلة هذا املرض اخلطري الذي يسود ساحتنا
اإلسالمية.

قرآنيا
البخس ًّ

والتعبري القرآين عن هذه احلالة املرضية اليت نعيشها تأيت حتت عنوان «البخس»،
واليت جاءت يف سبع مواطن من القرآن الكرمي ،وقد تكون أكثر اآليات تعبريًا عن البخس
تلك اليت جاءت يف سورة يوسفَ { :و َش َر ْوُه ِبَث َم ٍن َب ْخ ٍس َد َر ِاه َم َم ْع ُدو َد ٍة َوكَانُوا ِفي ِه ِم ْن
ين}((( ،حيث ُت ِّبين أكرب درجات البخس ،عندما ُيشرى نيب من أنبياء اهلل بدراهم
َّ
الز ِاه ِد َ
قليلة إضافة إىل عدم رغبتهم بشرائه ،واليت جتلَّت يف زهدهم عندما أرادوا شراءه.
وإذا أردنا االقتراب أكثر من املفهوم القرآين (البخس) جيب أن نُحاول معرفة السياق
العام لآليات األربع اليت جاءت يف خط واحد ،وهو «النقص» يف املكيال عند وزن األشياء
أنَّى كانت .ويف قصة مدين الواردة يف القرآن نستشعر ذلك ،عندما نكتشف أن هذه املشكلة
«التالعب يف املكيال وامليزان» كانت مشكلتهم األساسية ،إضافة إىل مشاكلهم األخرى ،اليت
((( سورة يوسف ،اآلية .20
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استدعت أن ُيرسل اهلل هلم نبيه شعيبًا  ،Fوُينِّبههم هلذه املشكلة االقتصادية املستتبعة
َال َيا ق َْو ِم ْاعُب ُدوا
ملشاكل اجتماعية ودينية ،فيخاطبهم قائ ًالَ { :وإِلَى َم ْدَي َن أَ َخ ُاه ْم ُش َعيبًا ق َ
ُم َفَأ ْوفُوا ا ْل َك ْي َل َوا ْل ِمي َز َان َو َال َت ْب َخ ُسوا
ُم َبِّي َن ٌة ِم ْن َرِّبك ْ
ُم ِم ْن إَِل ٍه َغ ْي ُرُه َق ْد َجا َء ْتك ْ
اهللَ َما َلك ْ
(((
َّاس أَ ْش َياَء ُه ْم َو َال ُتف ِ
ُم إ ِْن كُنُت ْم ُم ْؤ ِمِننيَ} .
ُم َخ ْي ٌر َلك ْ
ِص َال ِح َها َذِلك ْ
ْس ُدوا ِفي ا َأل ْر ِض َب ْع َد إ ْ
الن َ
ويف السياق ذاته تأيت اآليات الواردة يف سورة هود والشعراء والبقرة ،بل تتفق حىت يف
اللفظ ،وحتاول أن تصل إىل املعىن الذي تستهدفه اآليات وهو التحذير من البخس ،إضافة
إىل اإلصرار على أن هذا البخس يستتبعه الفساد يف األرض ،وهذا ما ُيثري االستغراب من
قضية جزئية قد نتصورها هامشية ،فلماذا هذا التأكيد والتحذير؟!

اإلقصاء واإللغاء ونتائجهما

وميكننا االستفادة من هذا النقص (البخس) يف قضايا امليزان واملكيال ،لنقوم بسحبه
على موضوعنا وهو اإللغاء واإلقصاء الذي نبحثه ،وذلك ألن اإلنسان الذي ميارس إلغاء
اآلخرين وإقصاءهم ،إمنا يضع يده على امليزان لكي جيعل كفته هي األفضل مقابل الكفة
األخرى ،وهذا جوهر البخس ،نقصان كفة الطرف اآلخر ،وحتت ذرائع كثرية أمهها صوابية
الذات ورؤيتها أهنا تسري حنو احلق املطلق ،غري القابل للخطأ أو النقاش.
واألهم يف هذه املشكلة أهنا ُتمارس على كل الصعد ،ففي الثقافة واألدب ،سوف
تشاهد اإلقصاء بصوره الفكرية واملؤدجلة ،أما يف الشأن االجتماعي فإنه يكون بارزًا بطريقة
مما ُي ِّ
شكل أزمة اجتماعية ،فاملال واجلاه يلعبان دورًا كبريًا يف إلغاء
واضحة ال غبار عليهاَّ ،
اآلخرين ،حتت حجة خدمة املجتمع وتقدمي األفضل يف نظرهم...
أما يف السياسة فإن إقصاء اآلخر وإلغاءه عادة ما يترافق بالشأن السياسي ،حبيث إن
ما يغلب على كل شأن يتخذ يف هذا اجلانب هو حالة اإللغاء والتغييب لألطراف املتنافسة،
وحياول كل طرف أن ميارس هذه العادة السيئة متذرعًا بالنظرة امليكافيلية كمرجعية فكرية
تتعدد ولكنها تتفق يف هدف واحد.
شرعية للشؤون السياسية اليت َّ
هو تطبيق هذه النظرية البائسة ،وقد يكون العمل احلزيب يف عاملنا اإلسالمي ،هو
إحدى هذه الساحات األساسية اليت متارس فيها سياسة اإللغاء من كل طرف جتاه اآلخر،
حبيث ترى ساحاتنا احلزبية مريضة هبذا السرطان اخلبيث ،وقد تكون جذر املشاكل
املتواجدة يف هذه الساحات ،سببها البخس.
إن اإلقصاء نتائجه وخيمة ،وال ميكن اختزاهلا إلاَّ يف شيء أساسي أشار إليه القرآن
وهو «الفساد» الذي جيلل كل مناحي احلياة بشىت صورها الثقافية والسياسية واالجتماعية..
واألهم من كل ذلك هو ترسيخ احلالة السلبية يف املجتمع ،مما ينتج عن ذلك فساد يف
((( سورة األعراف ،اآلية .85
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جوانب املجتمع بشكل مشويل.
هدد
إن عدم االعتراف باآلخر وإلغاؤه من الساحة سبب رئيسي لالختالف ،وبالتايل ُي ِّ
العاملني باالنقراض ،وذلك ألنه يساهم يف إذكاء روح اخلالف والفرقة ،وهذا يعىن أن املجتمع
يتجه حنو الذوبان واالنقراض ،بفعل التنازع واالختالف.
ألن هذا املرض جعل العاملني يف الساحة بد ًال من االجتاه حنو التغيري ،يتجهون إىل
تتحول الساحة إىل جحيم ال ُيطاق ،بسبب انتشار حالة
بوصلة التنازع والشقاق ،وبالتايل َّ
التعبئة املتبادلة بني األطراف ،وينطبق عليهم قول اهلل يف ذهاب قوهتم ،حيث يقول اهلل يف
اصِب ُروا إ َِّن اهللَ َم َع
َعوا َفَتف َ
ْشلُوا َوَتذ َ
كتابهَ { :وأَ ِطي ُعوا اهللَ َو َر ُسوَل ُه َو َال َتنَاز ُ
ْه َب ِر ُ
حيك ْ
ُم َو ْ
ين}(((.
الصاِب ِر َ
َّ

الـعــالج

أما كيف نتخلّص من هذا الداء الوبيل الذي استشرى يف قلوبنا وأضحى من مكونات
ثقافتنا اليت يصعب التخلِّي عنها ،فهناك عدة أمور قد ُتساهم يف استئصال هذا املرض،
وهي على النحو التايل:
 -1إرساء قاعدة احلوار مع اآلخر ،وعدم التهاون باالعتراف بأي طرف يتخندق يف
خانة اآلخر مهما كان حجمه يف الساحة؛ ألن االعتراف بهُ ،ي ِّ
شكل اخلطوة األوىل لبدء احلوار
معه ،فمن غري املمكن أن يتم احلوار مع طرف غري موجود يف ذهنية الطرف الرئيسي.
 -2إيقاف دعوة الوحدة حتت شعار التخلِّي عن متايزات التيارات يف الساحة؛ ألن
الوحدة االجتماعية أو السياسية ،ال تأيت من خالل إلغاء كل طرف متايزه عن اآلخر ،بل
تأيت من خالل جعل التعددية هي قاعدة املجتمع واألمة ،مع املحافظة على القواعد األخالقية
والشرعية يف نقد اآلخر.
 -3نشر ثقافة التسامح بني أطراف الساحة؛ ألن كل طرف ال يتحلَّى هبذه الثقافة
تتحول إىل حرب حقيقية
التساحمية ،سوف جي ّر أتباعه إىل حروب تعبوية سرعان ما َّ
تتجلَّى يف العنف والعنف املضاد ،حيث متارس هذه العادة السيئة (اإللغاء) يف اإلعالم ،ومن
تتحول إىل ثقافة واقعية يف عقول أطراف الساحة ،واليت نشاهدها يف حروب بالسالح
مث َّ
فيما بعد.
 -4االحترام املتبادل القائم على أسس دينية وأخالقية ،فحالة التعبئة املستمرة ،واليت
تتخذ جانب الشتم والسباب بني األطراف املختلفة ،هي اليت تساهم يف إرساء قواعد
اإلقصاء ،بينما من املفترض القيام بنشر االحترام املتبادل بني األطراف مجيعًا ،وذلك ألنه
قيمة أخالقية وشرعية ،ويف اجلانب اآلخر هو قيمة إنسانية ال غىن عنها ألي جمتمع متمدن
((( سورة األنفال ،اآلية .47
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ينشد العدل واملساواة واحلرية...
وختامًا نقول :إن اإللغاء لآلخر ينطلق من دواخلنا ،لذا ال بد من حترير نفوسنا من
الغل واحلسد واحلقد ،لكي نستطيع التخلُّص من هذا الداء الوبيل ،الذي يعشش يف عقولنا،
وقبل ذلك يف نفوسنا ،مقتدين باآلية الكرمية اليت تنهانا عن خبس الناس أشياءهمَ { :و َال
َّاس أَ ْش َياَء ُه ْم َو َال َت ْعث َْوا ِفي ا َأل ْر ِض ُمف ِ
ين}(((.
ْس ِد َ
َت ْب َخ ُسوا الن َ

وجدية
حنو ثقافة نقدية
ّ

يعيش اإلسالميون اليوم إحدى اإلشكاليات الكبرية ،واليت تتمثل يف إشكالية النقد
وضرورته من خالل احلوار البنَّاء ،فما زال خطابنا اإلسالمي اليوم ،يفتقد احلوار والنقد
بني أطراف الساحة ،حبيث أضحى هذا احلوار والنقد حمل إثارة ،وإشكال من قبل مجيع
األطراف.
ولألسف فإن النقد أصبح بعيدًا عن أخالقيات الساحةَّ ،
وحل مكانه العنف ،والتآمر،
وااللتواء ،واستعداء السلطة على الطرف املقابل ،بد ًال من التحاور معه واالستماع إىل نقده
ومناقشاته ،وإن كانت قاسية ،وال نقبلها لصعوبة هضمها.

قبول النقد املضاد

يصعب على املرء أن يسمع نقد اآلخرين ،وأصعب منه أن ينتقد ذاته بصدق وموضوعية،
حبيث يصل إىل نتائج جدية من خالل نقده لذاته أو االستماع لنقد اآلخر ،وقد يتأمل البعض
لكونه يقع يف خانة (املنتقد) بينما يتطاير فرحًا وهو ميارس دور (الناقد) لثقافة اآلخر
وممارساته املتعددة.
ونشاهد العديد من املثقفني ميارسون أشد أنواع القسوة يف جمال النقد لآلخر ،ويف
كثري من األحيان يتفننون يف إظهار خصومهم مبظهر املُتخلِّف عن الركب ،ويتم التركيز
على نقاط الضعف لدى اآلخرين ،ويصورون أنفسهم يسبحون يف أهنار الطهارة ،بينما
يكون موقفهم منعكسًا عندما ميارس حبقهم املمارسات ذاهتا ويوضعون حتت املجهر لكي
تن ّقب ثقافتهم أدوات النقد الدقيقة.
بالرغم من أنه ُيجيز لنفسه التطاول على مقدسات الغري ويعبث مبفاهيم ثابتة لدى
عامة املسلمني مثل احترام العلماء وتوقريهم ،وشعائر الدين ،وعندما يتصدى هلم اآلخر
للر ّد أو للمناقشة َي ُع ُّد ذلك نوعًا من التهجم غري املحمود ،بينما تصب هذه املناقشة يف خانة
املثاقفة املطلوبة اليت تساهم يف دعم العمل الثقايف والفكري املفقود.
والغريب يف املوضوع أن َي ُع َّد نقده وتسليطه الضوء على قضايا هامشية يساهم يف
((( سورة هود ،اآلية .85
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تدعيم الثقافة املوضوعية واجلدية اليت ترفع وعي األمة وُتنري درهبا ،ولكنه يرى يف اجلانب
يتعرض هلا ال تعين مثاقفة مربرة باملسؤولية
اآلخر أن مناقشة هذه األفكار النقدية اليت َّ
وأدبيا فرضه
عقليا ًّ
الشرعية عند اآلخر الذي مارس عليه أقسى أنواع النقد ،أو أهنا إلزامًا ًّ
الناقد بنقده الالذع وغري املربر .وبينما يدعو ملمارسة التعددية الفكرية واإلميان مببدأ
االختالف ويعتربمها أساسًا خلطابه الثقايف ،يف واقع احلال ينفذ نقيض ما يدعو له عندما
ال يقبل النقد املضاد من اآلخرين.

احلاجة إىل ثقافة جدية

إننا حباجة إىل ثقافة جدية وموضوعية تستلهم من اإلسالم مفاهيمه ومن القرآن
الكرمي خطوطًا عامة ،نفهم تفاصيلها من خالل السري على هدى السنة الشريفة اليت
تكفل بشرحها أئمة أهل البيت  Dيف أحاديثهم الكثرية اليت متثل كنوزًا غالية من املعرفة
َّ
اإلسالمية العميقة.
حناول التوصل إىل هذه الثقافة اجلدية عرب فهمنا للقرآن والسنة ،وال َّندعي أننا
منلك احلقيقة املطلقة ،وأن غرينا واقع يف مستنقع اخلطيئة وبعيدًا عن قيم الدين األصيلة.
ويف هذه املرحلة الزمنية احلساسة من تاريخ أمتنا اإلسالمية حنن حباجة إىل ثقافة
واعية وموضوعية تلتزم باجلدية يف الطرح للمسامهة يف دعم مسرية احلالة اإلسالمية،
وخصوصًا أن الصحوة اإلسالمية أضحت هدفًا للمؤامرات الغربية والدولية ،إضافة إىل
جراء املحن واملآسي اليت يعيشها اإلسالميون يف هذه
تسلل حالة اإلحباط النفسي للبعض َّ
الفترة.
والوصول إىل هذا النوع من الثقافة الواعية يفترض االلتزام بنقاط عديدة أمهها:
 -1حتويل احلالة النقدية يف الساحة اإلسالمية إىل أداة بنّاءة بد ًال من التماهي معها
كوسيلة هدم وترسيخ حاالت اليأس واإلحباط كما نشاهدها .وبالتأكيد ،إن النقد مل يكن
هدفه تلك احلالة غري املرغوبة ،بل كان ألجل التقدمي والتقومي يف االستراتيجية واألساليب
للوصول إىل صيغ أفضل من املاضي وجتاوز األخطاء.
 -2ويف حالة استخدامنا نقدًا لألفكار لتقدمي احلالة الدينية ،فعلينا االلتزام باحلالة
القيمية اليت تفترضها املسؤولية الشرعية ،كما يوجبها أدب االختالف من الناحية العقلية،
وأن يتم قبول النقد من اآلخر سواء كان على شكل ر ّد أو طرح ،ونع ّدها نوعًا من املثاقفة
املراد إقرارها وتثبيتها يف الساحة ،وكما نتح ّمس للنقد فعلينا أن نتحلى بالصرب لسماع
اآلخر.
 -3التوقف عن إثارة القضايا اهلامشية اليت ال ختدم الساحة ،واالهتمام باألطروحات
احلضارية إلفادة أمتنا اإلسالمية اليت ُتعاين من اإلحباط وُتقاسي آثار التخلف وواقع
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االستبداد يف اختاذ القرارات يف مناحي احلياة الشاملة ،وإذا كنا ال نستطيع تغيري حال
األمة فعلى األقل ال نشارك يف تثبيته من خالل طرح القضايا واألفكار اهلامشية ،أو إثارة
االختالفات حول مواضيع مضى عليها الزمن وأصبحت يف حكم املاضي البعيد.
 -4دراسة املفاهيم املنتشرة يف ثقافتنا واملتسللة هلا من اآلخر ،واليت أضحت مثار
جدل مثل :الدميقراطية  -التعددية  -املجتمع املدين  -التراث ،فنحن حباجة إىل حتديد
موقفنا القائم على أساس ديين وليس على أساس التماهي مع اآلخر على حساب الذات،
واحلاجة لدراسة هذه املفاهيم ضرورة تفرضها اجلذور الراسخة يف تراثنا هلذه املفاهيم
اليت نُسيت وضاعت بفعل عهود التخلُّف ،واختذت ظال ًال أخرى عندما انتقلت إىل اآلخر
وقام بإعادة تصديرها لنا.
 -5إقرار سياسة االنفتاح الرشيد واملنظم يف ثقافتنا اإلسالمية لالبتعاد عن خطر
االستالب املحدق بنا دومًا من اآلخر ،وهذا يساعد على اإلبقاء على نقاوة ثقافتنا وطهارهتا،
وبالتايل سوف يقرر الشكل اجلدي املوضوعي للثقافة اليت نسعى إليها.
إن هذه النقاط اخلمس ال ِّ
تشكل احل ّل الشامل للوصول إىل ثقافة جدية وموضوعية
مهما هلذه الثقافة
بالسرعة اليت نطمح إليها ،ولكنها بالتأكيد سوف جتعل ذلك أساسًا ًّ
املطلوبة ،واليت يراد منها التعبري عن الفكر اإلسالمي األصيل T
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اهنيار القوى العظمى..
االحتاد السوفياتي منوذجاً
آية اهلل السيد هادي املدرسي*

ال ميكن املرور على حادث اهنيار االحتاد السوفييت مرور الكرام ،ليس فقط ألن
التاريخ مل يشهد تقوقع إمرباطورية مترامية األطراف ،مث اهنيارها من دون حرب خارجية،
وال ثورة داخلية ،وال غزو أجنيب ،كما حدث لالحتاد السوفيايت ،وإمنا ألن هذا السقوط
له أسبابه الطبيعية وعلله املنطقية أيضًا ..ولذلك فهو ميكن أن يتك ّرر يف أماكن أخرى.
ومن جهة أخرى فإن شظايا سقوط تلك اإلمرباطورية سوف تصيب كثريًا من الدول
واألمم ،ولو أننا اعتربنا االحتاد السوفييت جمرد بناية من عشرين طابقًا فقط ،فإن شظايا
اهنيار مثلها ال بد وأن تصيب اجلريان كما ُتصيب الذين كانوا يعيشون فيها.
إن البعض يرى أن سقوط االحتاد السوفييت إمنا جاء بسبب تدهور الوضع االقتصادي
فيه ،ويف ذلك بعض احلقيقة وليس كلها .إن علينا أن نعرف كيف كانت النظرة يف اخلمسينات
اقتصاديا ،وكان يف ذلك بعض املبالغة ،غري أن
لالحتاد السوفييت على أنه قوة عظمى
ًّ
اقتصاد االحتاد السوفييت يف السبعينات وبداية الثمانينات مل يكن -باعتراف وكالة املخابرات
املركزية األمريكية -مليئًا بالثقوب ،فعندما تقلّد غورباتشوف السلطة كانت التقديرات تؤكد
أن االحتاد السوفييت ظل ينمو مبعدل  %2.1يف الفترة من عام 1975م إىل عام 1985م وهو
أبطأ قلي ًال من مثيله األمريكي ،على امتداد الفترة نفسها ،فقد كان معدل النمو يف أمريكا
* عامل دين ،مفكر إسالمي ،العراق.
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 .%2.9ويف أواسط الثمانينات كان حيقق االحتاد السوفييت جناحًا أكرب يف عام 1983م حيث
منو مقداره  ،%3.3ويف العام 1985م كان أداؤه أفضل من ذلك ،فقد بلغ %4.3
ّ
سجل معدل ٍ
ومل تكن هنالك أية عالمات على االهنيار ،إما املشكالت االقتصادية اليت برزت فيما بعد
وال تزال ،فكلها نشأت يف عهد ميخائيل غورباتشوف وخلفه ،وليس قبل ذلك أبدًا .فما هو
السر يف سقوط االحتاد السوفييت؟ وما هي اآلثار والدروس والعرب؟
يف احلقيقة فإنه قد مت ّر فترة زمنية غري قصرية قبل أن تكتمل الصورة كلها حول
أسباب سقوط االحتاد السوفييت ،إمنا هنالك جمموعة نقاط ال بد من أخذها بعني االعتبار
يف هذا املجال:
أو ًال :إن اهنيار االحتاد السوفييت حدث يف الوقت الذي حت ّول فيه إىل إمرباطورية
كتضخم األجرام السماوية ،ال يعين
تضخم الدولة إمنا هو
ّ
مترامية األطراف ،مما يعين أن ّ
أبدًا قدرهتا على البقاء ،بل قد يكون ذلك نذير شؤم ،وعالمة من عالمات االهنيار.
إن اإلمرباطوريات ال بد أن تنتهي يف يوم من األيام .وذلك درس واضح من دروس
جليا يف اهنيار اإلمرباطورية الرومانية ،مث اإلمرباطورية األموية،
التاريخ ،وقد ظهر ذلك ًّ
مث اإلمرباطورية العباسية ،مث اإلمرباطورية العثمانية ،مث اإلمرباطورية الربيطانية ،وأخريًا
اإلمرباطورية السوفياتية .و كل هذه اإلمرباطوريات كانت قوية حني سقوطها ،وهذا يعين
أن القوة وحدها ال تكفي لضمانة بقاء الدول ،بل ال بد أن يصحبها العقل والرشد والضمري
وااللتزام باألخالق وإلاَّ كانت القوة سببًا الستعجال سقوط الدولة ،بدل أن تكون مانعة
حقا إن اإلمرباطورية حينما ينتهي عمرها تصبح ضخمة ،ألن القدرة على إدارهتا
لذلكًّ .
تتناقص ،وإمكانية ضبط تناقضاهتا تصبح ضئيلة .فاإلمرباطورية تصبح مهترئة ،وحينئذ
ال ميكن ترقيعها ،ألن االهتراء سيكون كبريًا حبسب حجمها ،وسعتها ،وانتشارها ،وقوهتا،
وضخامتها .ويف املفردات جند أن ميخائيل غورباتشوف أضعف سلطة اجلهاز القدمي
مما َّأدى إىل
للتخطيط املركزي ،ألنه أراد أن جيدده ،ولكنه بدل التجديد خلق ثقوبًا فيه َّ
إضعاف سلطة اجلهاز القدمي ،وخلق أوضاعًا استحالت معها العودة إىل املاضي ،كما استحالت
القدرة على ضبط احلاضر ،فما أن فتح الباب أمام التغيري حىت مت ّزق النظام ،ال على يد
غورباتشوف ،بل على أيدي آالف املواطنني السوفييت الذين أصبحوا غري مستعدين للتعاون
مع غورباتشوف ،وعندما تالشى تعاوهنم الطوعي مع النظام القدمي تالشى النظام نفسه.
وحىت لو كان قادة االنقالب غري املوفق يف العام 1991م ،قد جنحوا يف مهمتهم ،فإن قدرهتم
على إعادة الشيوعية القدمية مل تكن لتزيد على قدرة ّأي نظام يسقط ،على النهوض مرة
أخرى بقوة .إن البعض يرى من نوا ٍح كثرية يف تراجع الشيوعية غموضًا ،ويضربون مثا ًال
لذلك بتراجع جنكيز خان عن غزو أوروبا منذ أكثر من سبعمائة وسبعني عامًا ،ويقول
هؤالء أنه عندما كان جنكيز خان على وشك أن يغزو أوروبا فإنه استدار واختفى يف آسيا

aaa
aaa
102

 ..ىمظعلا ىوقلا رايهنا

الوسطى من دون سبب وجيه ،ويعتقدون أن االختفاء املفاجئ للشيوعية ال يقل غموضًا عن
اختفاء (جنكيز خان) .ففي الوقت الذي كان الغرب يتوقع حربًا نووية عظمى ،ورمبا غزوًا
سوفيتيا جلريانه ،ومن مث للعامل ،وإذا بالشيوعية تنهار يف داخل االحتاد السوفييت نفسه.
ًّ
لكنين أعتقد أنه ال يوجد هنالك غموض ،ألن الربوز املفاجئ للشيوعية ،والذي اعُترب يف
وقته من مفاجآت التاريخ ،هذا الربوز كان يتطلب سقوطًا مماث ًال له فيما بعد ألسباب
كامنة يف النظرية والتطبيق معًا.
ثانيًا :لقد سعى غورباتشوف إىل إصالح اإلمرباطورية السوفيتية من أجل إنقاذها،
لكن اإلمرباطورية ذاهتا مل تكن تتح ّمل اإلصالح ،فقد حاول غورباتشوف انتشال الشيوعية،
ومل يكن حياول دحرجتها كما ظن بعض الغربيني ،إلاَّ أن مهمة انتشاهلا كانت قد أصبحت
قضية عصّية على التحقق ،ألن مثل تلك اإلمرباطورية مل تكن جذورها سليمة ،وحينما
مس لألوصال أو القيام بأي عمل
يريد اإلنسان إصالح شجرة جذورها فاسدة ،فإن أي ٍّ
فيها يؤدي إىل سقوطها.
ثالثًا :إن النظام السوفييت كان نظامًا كافرًا ،وألنه كان كذلك فقد كان نظامًا يتناقض
مع أهم القيم :وهي قيمة اإلميان ،وقيمة احلرية ،وهكذا فإن اإلمرباطورية الروسية قامت
على أساس االستئثار ،وُبنيت على القوة واإلكراه ،وحت ّولت روسيا يف ظل النظام الشيوعي،
ويف مسرية بناء إمرباطوريتها ،إىل املعتدي والضحية معًا ،فهي بينما استعبدت اآلخرين
واقعيا أن تسعي شعوب االحتاد السوفييت
قد عزلت واستعبدت ذاهتا أيضًا ،ولقد كان أمرًا ًّ
إىل التح ّرر من قبضة السيطرة االستئثارية ،لتزيل من دفة احلكم السلطات الشيوعية يف
موسكو اليت ما برحت تتحكم يف مصائر األمم ،بأساليب ديكتاتورية ليس هلا مثيل .وال
ننسى هنا قوة اإلميان ودورها يف انتزاع احلرية للشعوب من النظام السوفييت ،فمث ًال كان
اخلطأ الذي ارتكبه السوفيت يف غزو أفغانستان ،وفشلهم يف إقامة نظام شيوعي فيها ،حيث
جوهبوا مبقاومة دينية يف جذورها ،بالرغم من اإلمكانات الضحلة اليت كان ميلكها األفغان
يف تلك الفترة من التاريخ ..كان هذا اخلطأ مبثابة القشة اليت قصمت ظهر البعري .صحيح
أن التاريخ قلّما شهد سقوط إمرباطورية واسعة االنتشار ،دون حرب ،وال ثورة وال غزو
خارجي ،لكن الثورة كانت موجودة يف الداخل ،وكانت تتفاعل مع النفوس بصمت ،ومبجرد
أن تسربت الثورة إىل مستوى القمةَّ ،أدى ذلك إىل اهنيار النظام كله.
رابعًا :إن جناح االحتاد السوفييت يف كثري من املناطق ،كان يتطلب التغيري ،ألنه ليس
الفشل وحده هو الذي يقتضي التغيري ،بل النجاح يطلبه ايضًا ،ومن هنا كان ال بد من
وقوع تغيري ما يف تلك املنطقة بعد النجاحات الكربى اليت حققها االحتاد السوفيايت ،وألن
احلكم كان مطلقًا ،واحلزب الشيوعي كان حيسب على الناس أنفاسهم ،فلم يكن التغيري
ممكنًا ،كما هو احلال يف البالد اليت ال تعاين من الديكتاتورية ،فكان التغيري الوحيد املمكن
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هو يف تغيري النظام بر ّمته .إن كثريين يبحثون يف أسباب اهنيار االحتاد السوفييت ،عن
فشله هنا أو هناك لكي يقولوا :إن هذا الفشل هو سبب اهنيار االحتاد السوفييت ،ولكنين
أعتقد أنه جيب علينا أيضًا أن نبحث عن النجاح الذي َّأدى إىل ذلك التغيري ،فالنجاح يولّد
ظروفًا جديدة ،وتلك الظروف تقتضي مؤسسات خمتلفة ،وإجراءات تشغيل خمتلفة ،فإذا
كانت هناك إمكانية إقامة املؤسسات املختلفة وإجراءات تشغيل متفاوتة من دون تغيري
النظام ،فإن النجاح يعمل يف بطء لتغيري الظروف اليت تعمل يف ظله .أ ّما إذا مل يكن ذلك
ممكنًا فالتغيري يأيت للنظام كله .وبالطبع فإن سبب اهنيار اإلمرباطورية السوفيتية مل يكن
محل االحتاد السوفييت كثريًا من األعباء،
هو النجاح وحده ،فالنجاح يف كثري من البالد ّ
ولكن كان هنالك أيضًا أنواع من الفشل ،وذلك مثل الفشل يف تأمني احلاجيات االستهالكية
اليومية للناس ،والفشل يف حتقيق آماهلم بالرغم من جناحه يف تأمني متطلبات الدفاع ،ويف
املجاالت العسكرية .وهكذا فإن الفشل من جهة ،والنجاح من جهة أخرى ،كالمها أدى إىل
اهنيار االحتاد السوفييت.
***
وما دمنا يف صدد استخالص العرب والدروس من هذا احلدث التارخيي اهلام فال بد
من أخذ احلقيقتني التاليتني بعني االعتبار:
احلقيقة األوىل :أن روسيا مل ختسر احلرب ،ألهنا أساسًا مل ختض حربًا على
قض عليه يف الغابة .لقد أصدر
مستواها وامتدادها ،ومن مث فإن (الدب) الروسي مل ُي َ
الرئيس األمريكي األسبق( ،رونالد ريغان) بيانًا يف خريف عام 1984م قال فيه« :هنالك دب
سائب يف الغابة .بعض الناس يسهل عليهم أن يروه ،وبعض الناس ال يرونه على اإلطالق،
وبعض الناس يرون أن الدب أليف ،وغريهم يقولون :إنه ضار وخطري ،وملّا كان من
الصعب أن نعرف أيهم على صواب؟ أليس من الفطنة أن تكون قوتنا مساوية لقوة الدب،
إن كان للدب وجود؟!» .لقد كان (الدب) الروسي يثري القلق يف معظم نصف القرن األخري،
لدى الدول الرأمسالية بشكل عام ،والواليات املتحدة األمريكية وأوروبا بشكل خاص .ويف
أواخر األربعينات بدا وكأن هذا (الدب) السوفييت ،ومبؤازرة من التنني الصيين الذي كان
قد ُكلِّل حديثًا بالنصر ،يريد أن يغزو العامل ،وكان إنشاء حلف مشال األطلسي ،وإعادة
تسليح اليابان وأملانيا الغربية ،واحلرب الكورية كلها جهودًا ترمي من الغرب إىل احتواء
الدب والتنني «السائبني» يف الغابة حسب تعبري الغربيني .ويف اخلمسينات كانت القدرات
االقتصادية والتكنولوجية للدب السوفييت تبدو مضاهية لقوته العسكرية ،ويف اخلمسينات
كان ينمو مبعدل أسرع من الواليات املتحدة األمريكية ،ولو أن احلالة استمرت على هذا
املنوال لكان إمجايل الناتج القومي السوفييت قد تف ّوق على مثيله األمريكي يف العام 1984م.
ومل يكن االحتواء مشكلة تقتصر على أوروبا الشرقية ،ففي العامل الثالث كانت الشيوعية
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املستندة إىل النجاح اإلقتصادي لالحتاد السوفييت ينظر إليها بنطاقها الواسع باعتبارها
النموذج الوحيد للتنمية االقتصادية ،وكانت كوبا الشيوعية على بعد تسعني مي ًال فقط من
الواليات املتحدة هي موجة املستقبل .وعندما قرع (نيكيتا خروتشوف) الطاولة يف األمم
واقتصاديا ،أخذه اجلميع مأخذ
وتكنولوجيا
عسكريا
املتحدة حبذائه ،وه ّدد بدفن الرأمسالية
ًّ
ًّ
ًّ
اجلد ،وبدا وكأن ذلك حيدث بالفعل ،وقد دارت محلة جون كنيدي يف عام 1960م للفوز
عسكريا،
بالرئاسة ،حول دفع عجلة البالد إىل الدوران من جديد على مجيع اجلبهات:
ًّ
اقتصاديا ،يف مدار أقوى وأوسع .وعندما أقيم (سور برلني) ونشبت أزمة
تقنيا ،و
ًّ
و ًّ
الصواريخ الكوبية بعد انتخاب (كنيدي) بوقت قصري بدا (الدب) يف مطلع الستينات أضخم
مما كان يف ّأي وقت ،ويف أواسط العقد اكتشف الرئيس (ليندون جونسون) (وليدًا) جديدًا
َّ
للتنني الصيين يف األدغال وهي (فيتنام الشمالية) ،وطيلة األعوام العشرة التالية استحوذ
(وليد التنني) على اهتمام أمريكا ومواردها .وبناء على ذلك ضاعفت اإلدارة األمريكية
ميزانية الواليات املتحدة العسكرية يف النصف األول من الثمانينات ،فقد بدا أنه ال بد
من برنامج ضخم حلرب النجوم بتقنية رفيعة للسيطرة على (إمرباطورية الشر) حسب
وتوحدت أملانيا
تعبري الرئيس األمريكي األسبق .وفجأة اختفى الدب ،وحتطم سور برلنيَّ ،
الشرقية والغربية ،ودخلت الرأمسالية إىل بلدان وسط أوروبا -اليت كانت شيوعية فيما
سبق -وانسحب اجليش األمحر إىل الشرق وألغى حلف وارسو ..وتفتت االحتاد السوفييت
إربًا إربًا ،وانتهت األحزاب املاركسية يف أوروبا وهي مسقط رأسها .واندحرت الشيوعية.
والسؤال هو :هل خسر الروس كل شيء؟!
واجلواب بالطبع :ال .إن روسيا مل ختسر احلرب الباردة ،وإمنا خسرها الشيوعيون،
فليس ألمريكا أو الغرب ّأي فضل يف سقوط اإلمرباطورية السوفيتية ،وإمنا كل الفضل
يعود إىل إهنيار النظام الشيوعي يف داخل قالعها .ورمبا كانت لسياسة االحتواء الغربية
للنظام السوفييت تأثريات جانبية مهمة يف سقوطه ،لكن الضربة القاضية وجهت للشيوعية
السوفيتية من قبل اجلماهري والناس يف تلك البالد ،ومن هنا فال ميكن النظر إىل الروس
باعتبارهم مهزومني حىت ميكن فرض كل الشروط املطلوبة من املهزومني عليهم .فمن
الناحية العسكرية ال تزال روسيا واحدة من أقوى الدول يف العامل ،ويعتقد اخلرباء أنه إذا
جنح الروس يف إصالح نظامهم االقتصادي والسياسي ،فإن روسيا ستبلغ ثانية ،ويف غضون
جيل واحد مصاف القوى العظمى من جديد .فروسيا اآلن متلك ألوفًا من القنابل النووية،
وعندها عشرات من منشآت الطاقة الذرية ،والعشرات من املستودعات الكيماوية ،ورمبا
مما ال يعد وال حيصى ،وروسيا أيضًا بلد غين مبصادرها الطبيعية،
األسلحة البيولوجيةَّ ،
وليست بالطبع دولة فقرية من تلك اجلهة ،فإن سيربيا وحدها تضم أكثر من سدس ذهب
العامل ،ومخس البالتنيوم العاملي ،وثلث حديد العامل ،وحوايل ربع ما هو موجود يف العامل
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من خشب ،كما أن روسيا أيضًا غنية مبواردها البشرية ،وفيها واحد وثالثون مجهورية
أعلن مجيعها استقالهلا وسيادهتا ،وفيها مائة واثنان وثالثون موهبة خمتلفة.
إجيابيا للعامل ،فمن جهة
احلقيقة الثانية :أن اهنيار االحتاد السوفييت مل يكن كله
ًّ
فإن الشيوعية اليت زرعت يف عقول الروس سبعني عامًا من األفكار اخلاطئة تركت آثارها
ّ
يف نفوسهم ،وبات من غري السهل بعد غسيل الدماغ الروسي بالشيوعية يف هذه املدة ،وحمو
ذلك يف عشر سنوات ،ومن هنا فإن بعض اآلثار تبقى موجودة حيث إن طبقة السياسيني
مث ًال ال ختاف اهلل ،والعصابات تنتشر يف كل مكان وتنهب وتقتل ،ومعدل اجلرمية أخذ
يزداد بشكل جنوين برغم من أن هذا املعدل مل يزل أقل من معدهلا يف العاصمة األمريكية
(واشنطن دي سي) ،وارتفعت نسبة جرائم استخدام السالح الناري إىل أكثر من مائتني
ومخسني باملائة ،باإلضافة إىل أن اإلمرباطورية اليت اهنارت حت ّولت إىل أجزاء ،وكل جزء
منها ميكن أن يك ّون قنبلة موقوتة ،خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار وجود قوميات خمتلفة،
وصراعات مزمنة فيما بينها كذلك ،ووجود املوروث السوفييت الشنيع يف املركزية املطلقة،
والشعوب اليت تفتقر إىل أن تتعلم كيف تتعايش ،واملظامل العرقية ،والتخوف من حدوث
حروب أهلية يف دولة متلك األلوف من القنابل النووية .وبالنسبة لنا فإن ما جيب علينا
جتاه ذلك هو :أن نفهم اإلجيابيات والسلبيات ،واملخاطر واملنافع ملا حدث ،وعلى األخص
ما يرتبط بالدول اإلسالمية اليت كانت حتت نري الشيوعية يف االحتاد السوفييت ،وأيضًا
قويا ،حيث إن خيبة األمل
احتمال الردة إىل الشيوعية ،وهو احتمال وارد وإن مل يكن ًّ
يف التح ّول إىل الرأمسالية تساوي خيبة أمل الناس من النظام الشيوعي ،فما إن دخلت
روسيا يف ظل الرأمسالية حىت بدت ختسر كل ما متلك :االقتصاد ،واإلرادة احلرة ،والقوة
العسكرية معًا ..وميكن القول :إن الشعب الروسي كان خالل قرن واحد عرضة لتجربتني
قاسيتني:
األوىل :أدخلته بالقوة يف ظل االشتراكية ،ومآسي ديكتاتورية الشيوعية.
الثانية :أدخلته باحليلة حينًا وبالقوة حينًا آخر يف ظل الرأمسالية ،ومآسي اخلضوع
لديكتاتورية صندوق النقد الدويل.
وألن نتاج التجربة الثانية مل تكن أقل قسوة من األوىل ،فإنه مل يكن عجيبًا أن تنجح
مما يعين أن احلزب
األحزاب الشيوعية يف كسب الكثري من اآلراء يف الربملان الروسيَّ ،
الشيوعي قد يشكّل مع طرف أو آخر حتالفا ويعود ،ليس إىل احلكم بالشكل السابق ،ولكن
أساسيا يف تلك البالد.
على األقل كما كان احلزب الشيوعي يف فرنسا أي أن يلعب دورًا
ًّ
وهنالك أيضًا خطر من احلركات القومية املتطرفة ،وهي يف خطورهتا تضاهي احلركات
القومية املتطرفة يف أملانيا أو الواليات املتحدة األمريكية ،وباعتبار قرب املنطقة من الشرق
األوسط ،فإن تأثري تلك احلركات سيكون تأثريًا خطريًا .مث هنالك االحتمال اآلخر وهو
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إمكانية أن تتح ّول روسيا إىل قمر يدور يف الفلك الغريب ،األمر الذي تسعى إليه أمريكا بكل
جهدها إىل درجة أهنا تريد ضم روسيا إليها .يقول الرئيس األمريكي األسبق (نكسون)
وهو يربر ملاذا جيب على أمريكا أن تؤيد (يلتسني) يف وقته« :-يتمّيز يلتسني بأنه الزعيماألكثر تأييدًا لألمريكان عرب سفر التاريخ الروسي كله ،وهو يف أحايني معينة أكثر دعمًا
ألمريكا من صنيعه يف الداخل ،وسيخوض ّأي من حلفائه فترة عصيبة يف هنجهم ذات
السياسة اخلارجية املعتدلة» .ويضيف« :وإن من األمهية مبكان ألاَّ نضع (يلتسني) وإدارته
ومن سيأيت بعده كحلفاء له ،يف موقف يظهرهم تابعني للسياسة اخلارجية األمريكية ،فهذا
سيصيب فرصة حتالفهم معنا بضرر ال ميكن إصالحه» .ويضيف« :لقد أجنبت ثورة
الدميقراطية فرصة تارخيية نادرة قادرة على ضم موسكو إىل جمموعة الدول الغربية
وقيادهتا ،بعيدًا عن ماضيها االستئثاري ،إن أمامنا اآلن مصلحة حيوية يف تعزيز االستقرار
يف روسيا ،ويف دعم استقالل مجهوريات االحتاد السوفييت ،إن بعض املراقبني جيادل يف
ضرورة مساعدة روسيا ،ويشكك يف منفعة ذلك لنا حنن األمريكيني ،ويقول هؤالء :إن
موسكو قد تعاود الظهور ثانية كعدو استراتيجي مييين ،وليس كعدو يساري هذه املرة،
غري أن بوسع أي دولة قوية أن تغدو خصمًا حمتم ًال كنتيجة لتغيري يف قيادهتا ،أو ألي
تطور مفاجئ آخر ،بيد أن بناء سياستنا على أساس طوارئ األحداث يتطلب منا عنصر
التهكمية الذي من شأنه خرق أعراف السياسة اخلارجية األمريكية .إن روسيا ستغدو ال
حمالة قوة عظمى مرة ثانية ،والتساؤل الوحيد هو :هل ستكون روسيا القوية صديقة أم
عدوة للغرب ،ومن جانبنا ستحتم علينا ألاَّ نبخل بشيء وأن جنعل منها الصديقة» .وحنن
نعرف أن كلمة (الصديقة) تعين لدى األمريكيني ،أن تكون روسيا قمرًا يدور يف فلك
الواليات املتحدة األمريكية ،ومن مث تنفصل عن حميطها الطبيعي .إن على العامل اإلسالمي
االهتمام باجلمهوريات املستقلة ،ومد جسور التعاون إليها ،والدخول معها يف شراكة حقيقية
على خمتلف األصعدة .إن من مصلحة العرب واملسلمني ومصلحة العامل أيضا أن يسود
االستقرار يف هذه املنطقة ،وأن يتم التعاون ما بني دوهلا ،وأن مننع من حدوث أية جماهبات
سواء بسبب احلدود أو بسبب االختالف العرقي أو املذهيب أو ما شابه ذلك .ويف هذا األمر
مصلحة الشعوب ،ألن الذين ختلصوا من الشيوعية هم حباجة إىل استرداد هويتهم من
جهة ،وحباجة إىل معرفة التعايش مع الشعوب املجاورة من جهة أخرى .كما أهنم حباجة إىل
مساعدات تقنية واقتصادية ،فاملنطقة على كل حال غنية مبواردها الطبيعية البشرية ،والناس
يتوقون إىل العودة إىل الذات ،ومعرفة اإلمكانات املتاحة يف بالدهم والتمسك بدينهم T
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إبان القرن اهلجري الثالث عشر
ياسر عبد اهلل آل مخيس*

تعكس هذه الصفحات وميضًا من تاريخ احلياة العلمية والفكرية للشيعة يف القطيف
إبان القرن اهلجري الثالث عشر ،الثري بالعطاء العلمي ونشاط حركة التأليف ،لنرى كيف
ُشِّي َد الفكر الشيعي املعاصر على الصعيدين الفقهي بانتصار الوجود األصويل على الوجود
األخباري ،والكالمي بظهور املدرسة األحسائية((( ،ونرصد التباينات بني واقع اخلالف
الفكري يف القطيف وواقعه يف العراق وإيران ،لنرى جدارة القطيف يف حيازهتا لقب النجف
الصغرى ،مث نرسم مشهدها العلمي والفكري إبان تلك الفترة اليت أمهلها التأريخ.
أما ملاذا كانت النجف الصغرى ومل تكن كربالء الصغرى أو غريها من احلواضر العلمية
الشيعية ،فذلك أن مدينة النجف األشرف قد أصبحت يف ذلك الزمن عاصمة العلم الشيعية
ملا استقر فيها السيد حممد مهدي حبر العلوم والشيخ جعفر النجفي (كاشف الغطاء) بعد
وفاة العلمني الشيخ الوحيد البهبهاين والشيخ يوسف البحراين يف كربالء املقدسة.
ُنوه يف البداية إىل أن النقص يف هذه الدراسة واقع ال حمالة والكمال هلل تعاىل،
ون ِّ
وكيف السبيل إىل الكمال يف ظل غياب التأريخ املفصل للمنطقة إبان تلك احلقبة وغريها
من احلقب؟
يستوف رجال املنطقة ،بل تناول
ومن ذا يزعم الكمال ومداد املؤرخني الشيعة مل
ِ
* كاتب ،السعودية.
((( نسبة إىل الشيخ أمحد بن زين الدين األحسائي ( 1241 - 1166هـ ).
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القلة منهم يف صفحات متفرقة يف بعض املصادر كأمل اآلمل للحر العاملي ،وتتماته لعلماء
خمتلفني ،ولؤلؤة البحرين للشيخ يوسف البحراين ،والدرة البهية للشيخ مرزوق الشويكي،
وروضات اجلنات للموىل اخلوانساي ،وقصص العلماء للتنكابين ،والذريعة إىل تصانيف
الشيعة وطبقات أعالم الشيعة لألغا بزرك الطهراين ،وأعيان الشيعة للسيد حمسن األمني
العاملي ،وهو ما أقدح حزنًا وبعث أسفًا يف نفوس القطيفيني ،حىت قال الشيخ فرج العمران
جدا ألاَّ أرى كتابًا مد ّونًا يف تاريخ الوطن
خاطرته (دمعة على الوطن)« :مما يؤسفين ًّ
املحبوب القطيف ،وألاَّ أرى مؤلفًا جامعًا لتراجم العباقرة من علمائه األعالم وشعرائه
تفضل به العالمة الشيخ علي بن الشيخ حسن آل الشيخ
الكرام وأدبائه الفخام عدا ما َّ
سليمان البحراين ،أعين كتابه أنوار البدرين ،فله اليد البيضاء على عامة الوطن ،مع أنه
أعلى اهلل مقامه -مل يذكر فيه إلاَّ القليل ممن عاصرهم أو مسع هبم أو وقف عليهم يفخالل املصادر واملوسوعات كلؤلؤة البحرين وسالفة العصر وروضات اجلنات وغري ذلك
من املؤلفات ،كيف وقد مسعت منه  Lأنه كان يف آل عمران أربعون عاملًا يف عصر واحد
وهو مل يذكر منهم إلاَّ ستة أو سبعة ،فما ظنك بباقي أسر الوطن؟! فيحق يل أن أتاسف
وأريق دمعيت احلارة على وطين اخلامل وعلمائه املجهولني وآثارهم اليت أصبحت مشاطيط
مبعثرة وذهبت أدراج الرياح»(((.
ورغم ظهور بعض املحاوالت يف مجع الشتات املبعثر عن رجاالت القطيف يف كتب
التراجم والسري بعد كتايب أنوار البدرين للشيخ البالدي القدحيي ،وتاريخ البحرين للشيخ
حممد علي بن الشيخ حممد تقي آل الشيخ يوسف العصفور البحراين ،ككتاب (منتظم
الدرين يف تراجم علماء وأدباء القطيف واألحساء والبحرين) للمرحوم الشيخ حممد علي
التاجر البحراين ،وكتاب احلاج جواد آل رمضان األحسائي (مطلع البدرين يف تراجم علماء
وأدباء القطيف واألحساء والبحرين) الذي انتهج منهج صاحب منتظم الدرين وانتهى عند
احلرف (ح) من حروف املعجم ،إلاَّ أن احلال مل يتق ّدم إىل األفضل ،ألن احلديث عن وجود
أسر علمية يف املنطقة وقيامها على حوزات علمية يدل على وجود اآلالف من طلبة العلم
القطيفيني ممن مل يبلغنا عنهم إلاَّ القليل.
وإن هذا القصور يدفعنا للتساؤل عن السبب الذي َّأدى إىل جمهولية أكثر رجاالت
الفكر واألدب القطيفيني لدى املهتمني من بالدهم فض ًال عن اآلخرين ،وما جند إلاَّ حتالف
عدة عوامل يف ذلك وأبرزها:
اجلم ،وزهدهم الكبري ،ونفورهم من الرياء وخشيتهم من
أو ًال :تواضع األسالف ّ
الوقوع فيه ،فقد عزفوا عن كتابة تراجم أنفسهم حىت يف متون إجازاهتم اليت منحوها
((( الشيخ فرج العمران ،عبقات األرج يف تاريخ حياة فرج (اجلزء األول من األزهار األرجية) ص،133 :
مطبعة النجف األشرف.
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لتالميذهم ،فغدت أمساء بعضهم معروفة ،وتارخيهم جمهول.
كما أهنم مل يظهروا على الساحة بالتص ّدي املباشر للمرجعية الدينية وإن كانوا أه ًال
هلا ،كما يف سرية الشيخني التقيني حممد (ت1266 :هـ) وعلي (ت1266 :هـ) ابين الشيخ
مبارك اجلارودي (ت1224 :هـ) إذ كانا يأمران الناس بتقليد من يرتضياه من املجتهدين،
تورعًا من خطر الفتوى((( ،ويف هذا نقل الشيخ سعيد بن الشيخ
وال يفتيان عن أنفسهما ُّ
علي أبو املكارم -حفظه اهلل -يف ترمجة الشيخ عز الدين بن الشيخ عبداهلل بن الشيخ أمحد
العوامي حني نزل بلدة العوامية سنة 1263هـ ما نصه« :وكان يف ذلك الزمان يف القطر
القطيفي أبناء الشيخ املبارك آل محيدان حضرة اإلمامني املقدسني الشيخ علي والشيخ
حممد وكانا طاملا جتاوزا العوامية يف طريقهما ملزنليهما يف القلعة وصفوى ،قالوا فوثب
من أهل العوامية رجال مؤمنون من عدوهلم يسألوهنما عن مزنلة هذا الشيخ وهل هو
أهل للمرجعية للتقليد أم ال؟ فكان جواهبما -عليهما الرمحة والرضوان -نعم أنا لنعرفاه
تشرفت بشمائله وأخالقه فارجعوا إليه يف أعمالكم»(((.
شخصية علمية وهنيئًا لبالد َّ
تصدى منهم ملقام
أضف إىل ذلك أن زيادة عدد املقلدين مل يكن شغ ًال شاغ ًال ملن َّ
املرجعية الدينية ،بل رمبا عمدوا إىل إظهار مكانة فقيه آخر بسؤاله بعض املسائل ليفصح
جوابه عن مقامه العلمي فيقلده الناس ،كأسئلة احلكيم املتأله الفقيه الشيخ حممد بن
الشيخ عبد علي آل عبد اجلبار القطيفي عن تقرير إثبات اإلمام الثاين عشر  Uوإثبات
وجهها للسيد كاظم الرشيت يف كربالء املقدسة((( ،وكذلك
تصرفه يف زمن الغيبة واليت َّ
قيام الشيخ ضيف اهلل ابن مرجع التقليد القطيفي الشيخ أمحد بن صاحل بن طوق مبالزمة
السيد كاظم الرشيت وتصديه جلمع فتاوى األخري بأمره((( ،وكان السيد الرشيت يف كربالء
املقدسة طرفًا يف نزاع شيعي شيعي تلبس الثياب العلمية وهو شخصي قد أججته التدخالت
السياسية.
ثانيًا :اهلجرة والتنقل لطلب اجلوار أو العلم أو األمن الذي فقد يف القطيف جراء
التقلبات السياسية((( ،فهذا الشيخ عبداهلل بن الشيخ مبارك اجلارودي املتوىف بشرياز سنة
((( الشيخ علي البالدي ،أنوار البدرين يف تراجم علماء القطيف واألحساء والبحرين ،ج - 2 :ص152 :
الطبعة األوىل1424 ،هـ ،منشورات اهلداية ،بريوت  -لبنان.
((( الشيخ سعيد الشيخ علي أبو املكارم ،أعالم العوامية يف القطيف ،مطبعة النجف األشرف سنة 1381هـ،
ص.24 :
((( ذكرها السيد كاظم الرشيت يف (دليل املتحريين) ص ،158 :طبعة مسجد اإلمام الصادق  Fالكويت.
((( أنوار البدرين ،ج - 2 :ص.184 :
((( ال خيفى على القارئ الكرمي أننا لسنا بصدد تفصيل األحداث السياسية واإلسهاب يف شرح الواقع
السياسي للقطيف إبان القرن اهلجري الثالث عشر حىت ال خنرج عن موضوع دراستنا ،ومن أراد
االطالع على مسلسل األحداث فلرياجع املجلد الثاين من كتاب (عنوان املجد يف تاريخ جند) للشيخ
عثمان بن عبداهلل بن بشر احلنبلي.
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1244هـ قد ساح يف البلدان وأبوه حي لطلب العلوم الغريبة ،واستوطن املحمرة ،والبصرة،
وشرياز وهبا توفاه اهلل(((.
وهذا الشيخ إبراهيم العرفات القدحيي الذي اشتهر باسم الشيخ إبراهيم البحراين يف
العتبات املقدسة ،وباسم إبراهيم عرب يف بالد فارس أثناء جماورته ملشهد املقدسة سنينًا
طويلة(((.
وهذا الشيخ حممد بن الشيخ عبد علي آل عبد اجلبار القطيفي وقد ساح يف البلدان
بعد تصديه للمرجعية الدينية قبل سنة 1208هـ مرافقًا ألستاذه الشيخ أمحد بن زين الدين
األحسائي يف بالد البحرين ،والعراق ،وإيران ،إىل أن ُتوفِّي بسوق الشيوخ (من نواحي
البصرة) وكان له فيها مقلدين(.((1
وهذا السيد حممد بن السيد مال اهلل أبو الفلفل القطيفي (ت1277 :هـ) الذي ظل
جماورًا كربالء املقدسة إىل وفاته ،وكان مالزمًا للشيخ أمحد األحسائي والسيد كاظم
الرشيت ونافح عنهما بشعره.
(((1
وهذا الشيخ سليمان آل عبد اجلبار (ت1266 :هـ) نزل بالد عمان ،وقلَّده أهلها .
ممن لسنا بصدد تتبعهم.
وغري أولئك كثريون َّ
كما أن األوضاع األمنية وقفت حاجبًا دون زيارة كبار العلماء لبالد القطيف ،فهذا
الشيخ أمحد بن زين الدين األحسائي (ت1241 :هـ) ورغم أنه كان جمازًا من الشيخ
حممد بن الشيخ حسني آل عبد اجلبار القطيفي ،وأجاز عددًا من مشاخيها كالفقيه الشيخ
حممد بن الشيخ عبد علي آل عبد اجلبار ،والفقيه الشيخ أمحد بن صاحل بن طوق ،وغدا
ملدرسته فيها أتباع ومنظرين ،إلاَّ أنه التقى القطيفيني يف البحرين أثناء تتلمذهم وتباحثهم
وص َد َر تلميذه
مع علم الفقاهة والفكر اإلخباري الشيخ حسني العصفور الدرازي البحراينَ ،
الشيخ عبد احلسني بن الشيخ يوسف البالدي للفتيا يف البالد.
تردي األوضاع الصحية بشكل خميف ،ومن النادر أن تطأ ثرى بالد القطيف
ثالثًاِّ :
أقدام ضيوف عراقيني أو إيرانيني ،ومن املألوف أن يزورها أحسائيني أو حبرانيني ألهنم
عاشوا ظروفًا صحية مماثلة.
لقد كان شبح املوت وواقع املرض يتربصان بزوار القطيف خصوصًا وإقليم بالد
(ه َجر) عمومًا ،ففي قول مأثور عن اخلليفة الثاين« :عجبت لتاجر َه َجر
البحرين القدمية َ
((( الشيخ علي البالدي ،مصدر سابق ،ج - 2 :ص.150 :
((( راجع ترمجته يف مقدمة حتقيق كتابه (الكشكول) لألستاذ عبد الغين عرفات ،مؤسسة أم القرى
للتحقيق والنشر ،الطبعة األوىل ،شوال 1418هـ .وعدم وجود ترمجة هلذا الشيخ القدحيي يف كتاب
األنوار للشيخ البالدي القدحيي القريب من عصره عالمة تعجب كبرية.
( ((1الشيخ علي البالدي ،مصدر سابق ،ج - 2 :ص.166 - ،165 :
( ((1الشيخ علي البالدي ،مصدر سابق ،ج - 2 :ص.172 :
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تعجبه إىل ش ّدة حرارة اجلو ،وانتشار املستنقعات ،وإصابة
وراكب البحر»  .ويعود سبب ّ
رواد اإلقليم وسكانه بأمراض املالريا والطحال من قدمي الزمان ،قال ابن األثري« :وإمنا
خصها لكثرة وبائها ،أي تاجرها وراكب البحر سواء يف اخلطر»(.((1
َّ
وقال الشيخ إبراهيم العرفات القدحيي (ت :بعد العام 1250هـ)« :وقيل يف مضار
البلدان :محى خيرب ،فإنه كل يوم حيم هبا مقيمها دون الطارئني عليها ،قال الشاعر:
ولكن قومي أصبحوا مثل خيرب
هب��ا ال���داء لكن ال يضر األع��ادي��ا
وطحال البحرين ،ودماميل اجلزيرة ،وطواعني الشام .وقيل يف العراق :ومحى شفاذا
ووجع البصرة .وينبغي أن يضموا إىل ذلك وباء بالدي القطيف ،خصوصًا وقت رطب
خصاب العصفور ،وهو ال يقع برطبه إلاَّ بعد صرام مجيع النخل ،فإن احلقري -مع أين
حاجا يف بعض السنني يف هذا الفصل
ولد بطنها ،وأول أرض مس جلدي تراهبا -مررت هبا ًّ
علي ،وصرت مريضًا أشهرًا ،فتبت عن املرور هبا ،والشرب من مائها،
املذكور ،فأنكرت َّ
واألكل من طعامها ورطبها وفاكهتها ومسكها ،توبة عبد ال يعود ،ولكن عادهتا ال تنكر إلاَّ
على الغريب الداخل إليها بعكس بالد خيرب .وأنا أضمن ،وذميت رهينة هلذا الضمان ،ملن
دخل بالدي القطيف يف الفصل املذكور ،ألاَّ يرجع إىل بلده إلاَّ مع أهل القبور ،فكم من
غريب أردته ،وبصري أعمته ،ومسيع أصمته ،وصحيح أظنته ،ماؤها زعاق ،هواؤها مسوم،
وصاهلا فراق ،نزيلها حمموم ،معلومها جمهول ،أمراضها ال حتول ،أرضها حضرموت،
أنيسها من يقتل فجأة وميوت ،وما بعد املوت إلاَّ املثلة ،ولعل أجداثها بأمواهتا تفعله»(.((1
وقد استمرت احلالة الصحية يف السوء حىت القرن املاضي وقبل سنني الطفرة ،وكانت
املستشرقة شريفة األمريكانية قد وصفت بيئة القطيف عندما زارهتا يف مطلع القرن
العشرين امليالدي قائلة« :وقد ازدادت أفواج البعوض بعد فترة قصرية (أي من وصوهلم
إىل القطيف) بسبب دفء الشمس إذ كانت تلك املنطقة مليئة مبياه املستنقعات املتخلفة عن
مياه الري ،كان علينا أن حنصن أنفسنا بالعقاقري الالزمة خوفًا من اإلصابة باألمراض،
وهذا بالفعل ما حصل لنا حيث إننا كنا قد التقطنا املالريا املزمنة واالنتكاسات املرضية من
ذلك الوقت وحىت الفترة الالحقة أنا ورفقائي من اإلرساليني ،وأصبح من الالزم البقاء يف
السرير واخللود للراحة كروتني من جراء تلك اإلصابة»(.((1
ومل يبلغنا عن زيارة عامل من خارج إقليم بالد البحرين القدمية لبالد القطيف واألحساء
سوى املوىل عبداهلل األفندي األصفهاين يف القرن اهلجري احلادي عشر ،وذكر شيئًا مما

( ((1تاج العروس ،ج ،7 :ص.611 :
( ((1املصدر السابق.
( ((1الشيخ إبراهيم العرفات القدحيي ،الكشكول ،ص.131 - 130 :
( ((1مذكرات شريفة األمريكانية ،ص ،205 :مطبوعات بانوراما اخلليج ،البحرين.
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رآه يف مكتبات القطيف واألحساء وبعضًا من أمساء العلماء يف كتابه (الفوائد الطريقية)(.((1
رابعًا :ختزين املخطوطات وعدم إتاحة االستفادة منها ،بل ووقوعها يف أيدي من ال
يعرف قيمتها ،ومن سخريات القدر أن وجد عامل نظافة أسيوي كثريًا من املخطوطات يف
براميل النفايات املزنلية ،فباعها لشخص ال يعرف قيمتها ،فباعها هو اآلخر يف سوق واقف
القطيفي الشهري(.((1
خامسًا :إسقاط مجلة تراجم من كتب الرجال والسري ،كما حدث للنسخة املحققة من
كتاب الشيخ حممد علي التاجر البحراين (منتظم الدرين يف تراجم علماء وأدباء األحساء
والقطيف والبحرين) على يد مؤسسة طيبة إلحياء التراث يف سنة 1430هـ ،إذ سقطت
من متنه تراجم العلماء البادئة أمساؤهم حبرف (ل) من حروف املعجم ،هذا دونًا عن
سقوط مجلة تراجم من حروف أخر ،كترمجة السيد ماجد بن أمحد بن علي بن إبراهيم
اجلدحفصي البحراين -من عشرية السادة آل املري املقيمة يف صفوى ،-وقد كان أمري
البحرين يف أواخر أيام ملك حكومة العجم عليها ،وحسب تتبعي فليس هناك مصدر ذكر
عن هذا العلم شيئًا من تارخيه سوى الشيخ حممد علي التاجر يف كتابيه (منتظم الدرين)
املخطوطَ ،و (عقد الآلل يف تاريخ أوال) املطبوع.
عما حدث ملنتظم الدرين ،فوقوع اإلسقاط من
وما حصل ألنوار البدرين ال يقل َّ
طبعات الكتاب ال حيتاج إىل دليل يطول النقاش فيه ،ولنأخذ هذه الشواهد:
خرجت ترمجة الشيخ حممد بن عبد اهلل آل عمران القطيفي مبتورة يف أوىل الطبعات،
وكان ذلك بسبب تناوله آلراء الفيض الكاشاين بالنقد الشديد ،وقد َّنبه على ذلك الشيخ
حسن الصفار يف كتابه عن الشيخ البالدي ،فعلَّق الشيخ عبد الكرمي البالدي حفيد املصنف
واملستدرك على كتاب األنوار قائ ًال« :وردت الترمجة يف مسودة الكتاب بالنص الذي ذكر،
ويالحظ القارئ أن مثة اختالف بينه وبني املصدر الذي أورده العالمة الشيخ فرج العمران
يف كتابه (حتفة أهل اإلميان يف تراجم آل عمران) يف ترمجة الشيخ حممد املذكور ،ونقله
عنه الفاضل الشيخ حسن الصفار يف كتابه (الشيخ علي البالدي) ورمبا مرد االختالف أن
عدله يف مبيضة الكتاب اليت أشار إليها يف وقفيته للنسخة املوجودة
اجلد  Mقد يكون َّ
لدينا ،ومل نقف على تلك النسخة حىت اآلن ،وإلاَّ فالشيخ فرج  Mمن خرية من يوثق
بنقله وأمانته وعلمه»(.((1
( ((1الذي طبعته مكتبة مساحة آية اهلل العظمى السيد شهاب الدين املرعشي النجفي  Lبقم املقدسة
سنة 1427هـ.
( ((1راجع مقالة األستاذ عبد الغين العرفات (كزن يف سوق واقف) املنشورة يف جملة الساحل ،العدد 12
خريف 2009م.
( ((1أنوار البدرين ،ج - 2 :حاشية الصفحة .101
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كما نقل املستدرك يف ترمجة الشيخ حيىي بن عمران (من أعالم القرن الثالث عشر)
ترمجة مسهبة له من كتاب (حتفة أهل اإلميان) للشيخ فرج العمران ،وقال« :وهذه
الترمجة ليست موجودة يف مسودة الكتاب بالنص الذي ذُكر وإمنا ذكرت بالنص املطبوع
حىت مع دمج الترمجتني ال يزال االختالف قائمًا ،ولعل الشيخ فرج اطلع على نسخة املبيضة
اليت ذكرها اجلد يف وقفيته للمسودة ،وأشرنا إليها يف القسم األول من الكتاب ،أو أخرى
مستنسخة عنها ،حيث أشار املؤلف إىل أن املبيضة أمجع منها وأكثر ترتيبًا»(.((1
ويف ترمجة الشيخ حسني بن الشيخ حممد بن الشيخ مبارك ذكر األغا بزرك الطهراين
أنه« :من العلماء األبرار ،ترمجه العالمة الشيخ علي آل حاجي يف كتابه (أنوار البدرين)
فأطراه وأثىن عليه كثريًا ،ووصفه بأوصاف جليلة تدل على رسوخ قدمه يف العلم وعلو
كعبه يف التقوى والصالح .((2(»..وبالرجوع إىل كتاب أنوار البدرين املطبوع مل جند له
ترمجة.
وروى الشيخ سعيد أبو املكارم ما يؤكد وقوع العبث يف ذلك السفر القيم ،قال يف
هامش ترمجة العالمة الشيخ حممد بن عز الدين الشيخ عبد اهلل أبو املكارم من كتابه القيم
(أعالم العوامية يف القطيف) ما نصه« :وملؤلف أنوار البدرين بيتان يف مجلة ما أطراه
به يف كتاب له يسأل فيه من املترجم كتاب (املعترب) للمحقق احللي  Mوقد شطرهتما،
وإليك األصل والتشطري:
ي�������ا ف�����ائ�����ق�����ًا يف ف���ض���ل���ه
ال�����ب�����دو مج���ي���ع���ًا واحل����ض����ر
رك������ن ال���ش���ري���ع���ة واهل������دى
وم����������ن إل�����ي�����ن�����ا م����دخ����ر
أن���������ت ج������������واد مل ت�����زل
ل�������دي�������ن ط��������ه م���ن���ت���ص���ر
ل������ك ال�����ي�����د ال����ع����ل����ي����ا ب��ن��ا
ف�����ج�����د ل�����ن�����ا ب����امل����ع����ت��ب�ر
أنشدنيهما ابنه املؤيد شيخنا احلسني وذكر يل قصتهما وقال :إن أباه املقدس أنشدمها
إياه وأنه وجدمها بقلم أبيه على كتاب (املعترب) .فقلت له كيف و(أنوار البدرين) وقد
تفضل علينا بإهدائه إيانا دامت
طبع قد خال من ذكره وذكر أبنائه وآبائه األعالم ،وكان قد ّ
م ّبراته ،فأجاب شيخنا املؤيد «إن الكتاب سقطت منه مجلة تراجم وذلك من يد املتولني
قد عبثت به وإلاَّ فمثل هؤالء احلجج األعالم ال جيهل مقامهم مثل هذا الشيخ املقدس هذا
واألخوة الدينية اليت بني الوالد واجلد وبينهم فض ًال عن رحم املصاهرة غري خفية علينا
وال ختفى وكم وضع املتولون يف الكتاب شيئًا ال نرضاه حىت السباب ،وعندي أن كل من
يتع ّرض لسب أحد من العلماء فهو أجهل اجلاهلني ،مث قال :وسنطبعه إن شاء اهلل ثانيًا مع

( ((1املصدر السابق ،حاشية الصفحة .202
( ((2األغا بزرك الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة ،ج - 10 :ص 426 :دار إحياء التراث العريب ،الطبعة
األوىل 1430هـ ،بريوت ،لبنان.
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املستدرك» هذا ما قاله الشيخ احلسني.
قلت :وحنن ال نريد التعليق ،كما أننا ال نشك يف نزاهة ضمري املؤلف ،فإنه كان M
من األتقياء ،فاألمر كذلك ،على أن الكتاب ال خيلو مما ذكره الشيخ املؤيد ،كما أن الكتاب يف
املقدس كتبه
كثري من التراجم غري مستوىف ،بل وال متتبع ،ومما يفهم من الكتاب أن املؤلف َّ
(((2
على ما حيضره من غري فحص وال تتبع كما هو واضح يف كثري من عبائره ....اخل» .
وتأمل يف قول الشيخ حسني  Mبسقوط (مجلة) من التراجم ،واليت تفوق يف
معناها الـ(بعض) ،وهذا ما يرفع غرابة عدم احتواء الكتاب لتراجم علماء من صفوى
وسيهات والقديح وغريها.
ولذا فليعذرنا القارئ الكرمي على تقدمي هذا اليسري من تاريخ املنطقة ،على أمل أن
حيدث حراكًا لدى املهتمني فيكتبوا تارخيها مبوضوعية وموسوعية.

إطاللة على حركة التوحيد والتشيع يف األحساء والقطيف

األحساء والقطيف عينان يف رأس واحدة ُع ِر َف ساحلها قدميًا بعدة مسميات منها:
البحرينَ ،ه َجر ،اخلط ،القراح .وهلما يف احلضارة جذور راسخة ،وتاريخ جميد يف االعتقاد
بالتوحيد والنبوة واإلمامة .وقد جانب الصواب كل من قال بوثنية أو جموسية أهايل
الواحتني يف زمان بعثة النيب األعظم  Cأو ما قبل البعثة الشريفة .فمقابرمها القدمية
املبنية على شكل صليب ،وبقاء الكنائس األثرية إىل يومنا هذا ،وما ذكره التاريخ املسيحي
عن كنيسة مدينة هجر اليت تولاَّ ها بعض األساقفة كـ(فوسي) مث ُدجمت لفترة من الزمان
مع أسقفية اخلط حتت رئاسة األسقف (إسحاق) عند بداية تأسيس األخرية سنة - 576
676م( ،((2كلها شواهد حتكي عن واقع الدين املسيحي قبل بعثة النيب األعظم  .Cوهذا
ال مينع تواجد بعض األقليات الوثنية من غري السكان األصليني.
وحيدثنا التاريخ عن بعض الشخصيات املسيحية من رجاالت قبيلة عبد القيس -أكرب
(((2
قبائل املنطقة -ممن كانوا يترقبون ظهور النيب حممد  Cكبحريا الراهب املشهور
وراهب آخر بدارين (جزيرة تاروت) كان صديقًا ألشج عبد القيس املنذر بن عائذ ،وهو
الذي أخربه بظهور النيب  Cمبكة ،فأرسل األشج ابن أخته عمرو بن عبد القيس فلقي
( ((2الشيخ سعيد الشيخ علي أبو املكارم ،أعالم العوامية يف القطيف ،مطبعة النجف  -النجف 1381هـ،
ص.33 - 32 :
( ((2للمزيد من املعلومات راجع كتاب :البحرين يف صدر اإلسالم ،للدكتور عبدالكرمي العاين .
ريا الراهب،
( ((2قال املسعودي يف (ذكر أهل الفترة ممن كان بن املسيح وحممد « :)Cومنهم :ب َِح َ
ريا يف النصارى سرجس ،وكان من عبد
وكان مؤمنًا على دين املسيح عيسى بن مرمي  ،Fواسم ب َِح َ
القيس» (راجع مروج الذهب ومعادن اجلواهر ،ص ،51 :دار إحياء التراث العريب).
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النيب  Cمبكة قبل اهلجرة -أثناء حصار بين هاشم يف الشعب -وأسلموا(.((2
مث إن األهايل أرسلوا وفدًا للنيب  Cيف املدينة املنورة عام الفتح ،وقال C
«ليأتني ركب من قبل املشرق مل ُيك َرهوا على اإلسالم ،لصاحبهم
ألصحابه قبل جميئهم:
َّ
(((2
عالمة .فقدموا فقال :اللهم اغفر لعبد القيس ،وكان قدومهم عام الفتح» .
وتفقد أحوال بالدهم موضعًا
وقد استقبلهم النيب  Cحبفاوة تفوق الوصفَّ ،
موضعًا ،ومن تلك املواضع موضعي (الصفا) و (املشقر) وقرى أخر مل ختطر على باهلم،
ُهلُوا من سعة إحاطته  Cببالدهم ،فقال زعيمهم من شدة الذهول« :بأيب وأمي
حىت ذ ِ
ُس َح
يا رسول اهلل ،ألنت أعلم بأمساء قرانا منا» فأخربه  Cبأن سبق له زيارة البالد وف ِ
له فيها .ولألسف فإن التاريخ مل ينقل لنا من وقائع تلك الزيارة شيئًا .لكنه  Cيف
رواية ثانية قد أوضح مكان بالد املشقر (العوامية) من ساحل َه َجر مبا ال جيعل لالجتهاد
يف مقابل النص مكانًا ،وذلك بقوله« :فواهلل لقد دخلتها ،وأخذت بإقليدها ،ووقفت على
عني الزارة»(.((2
وروى الشيخ الصدوق عن سليمان بن جعفر اجلعفري عن اإلمام الرضا  Fعن
آبائه الطاهرين« :أن رسول اهلل  Cكان حيب أربع قبائل ،كان حيب األنصار ،وعبد
القيس ،وأسلم ،وبين متيم»(.((2
وقد شهد من عبد القيس معركة بدر اخلالدة الصحايب اجلليل معبد بن وهب العبدي،
قال ابن حجر« :ذكره بن أيب حامت وغريه يف الصحابة ،وأخرج البغوي من طريق طالب بن
حجري عن هود العصري عن معبد بن وهب بن عبد القيس أنه شهد بدرًا فقاتل بسيفني
فقال النيب  :Cيا هلف نفسي على فتيان عبد القيس أما إهنم أسد اهلل يف أرضه»(.((2
وكان أهايل الواحتني من قبائل عبد القيس وربيعة وبكر بن وائل من أثبت الناس
يف مشاهد أمري املؤمنني  Fالدفاعية عن الدولة اإلسالمية ،قال السيد حمسن األمني
« :Lكانت ربيعة من أخلص الناس يف والء أمري املؤمنني علي  Fومثلها عبد القيس،
فقد كانت متهالكة يف والئه ،كذلك آل صوحان مجيعهم .ويف مروج الذهب ج ،2 :ص:
( ((2اإلصابة يف متييز الصحابة ،اإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل1415 ،هـ ،ج ،3:ص.331 :
( ((2املصدر السابق.
( ((2الزارة :ناحية من نواحي بلدة العوامية يف هذا اليوم .راجع مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،حديث وفد عبد
القيس ،وإن وُجدت طبعة شاذة من طبعات املسند برواية ختالف املنت املشهور يف الطبعات املعتربة للمسند،
بكون املشقر يف هجر ،والزارة يف اخلط ،فإن بعض الكتب القدمية قد أوردهتا كما أوردهتا هذه الطبعات
املشهورة ،كالبسوي يف املعرفة والتاريخ ،وال خيفى أمر اشتهار الساحل مبسمى ساحل هجر ،وإمجاع
املؤرخني على وقوع الزارة على ضفاف ذلك الساحل ،وانفصال اخلط والقطيف وهجر عن الزارة.
( ((2الشيخ الصدوق ،اخلصال ،ص.228 :
( ((2راجع اإلصابة ،ج ،6 :ص. 134 :
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 :14اشتد حزن علي على من قتلهم طلحة والزبري من عبد القيس وغريهم من ربيعة قبل
وروده البصرة ،وج ّدد حزنه قتل زين بن صوحان قتله يوم اجلمل عمرو بن سربة ،مث قتل
عمار بن ياسر عمرو بن سربة يف ذلك اليوم أيضًا ،وكان علي يكثر من قوله:
(((2
ي��ا هل��ف م��ا نفسي ع��ل��ى ربيعة
رب��ي��ع��ة ال��س��ام��ع��ة امل��ط��ي��ع��ة»
وقد روى الشيخ املفيد يف كتابه (اجلمل)« :ملا سار علي من ذي قار قاصدًا البصرة
حىت نزل اخلريبة يف اثين عشر ألف وعلى امليمنة عمار بن ياسر يف ألف رجل ،وعلى
امليسرة مالك األشتر يف ألف رجل ،ومعه يف نفسه عشرة آالف رجل ،وخرج إليه من
البصرة ألفا رجل ،خرجت إليه ربيعة كلها إلاَّ مالك بن مسمع منها ،وجاءته عبد القيس
بأمجعها سوى رجل واحد ختلّف عنها ،وجاءته بنو بكر يرأسهم شقيق بن ثور السدودسي،
ورأس عبد القيس عمر بن جرموز العبدي.((3(»...
وعندما انتصر أمري املؤمنني  Fيف تلك املعركة أعاد السيدة عائشة إىل املدينة
املنورة حيفها بـ«سبعني امرأة من عبد القيس يف ثياب الرجال»(.((3
وذكر املؤرخون أن بعضًا من أصحاب اإلمام احلسني  Fاملستشهدين بني يديه كانوا
من عبد القيس ،كسيف بن مالك العبدي( ،((3وعامر بن مسلم( ،((3ويزيد بن نبيط (ثبيت
العبدي)(.((3
( ((2السيد حمسن األمني ،أعيان الشيعة ،ج ،7 :ص.101 :
( ((3كتاب (اجلمل) للشيخ املفيد ،ص. 158 :
( ((3تاريخ اليعقويب ،ج ،2 :ص.183 :
( ((3قال املرحوم الشيخ حممد مهدي مشس الدين« :ذكر يف الزيارة (سيف بن مالك) وكذا يف رجال
الشيخ ،وذكره ابن شهر آشوب باسم (سيف بن مالك النمريي) يف عداد قتلى احلملة األوىل .ويف
الرجبية (سفيان بن مالك) .كان سيف هذا من مجلة الرجال الذين جيتمعون يف بيت مارية بنت منقذ
العبدية يف البصرة اليت كانت دارها مألفًا للشيعة.
عبدي :من عبد القيس ،من العدنانية (عرب الشمال)»( .راجع :أنصار احلسني  ،Fص.)93 :
( ((3قال الشيخ مشس الدين« :عامر بن مسلم ،هكذا ورد يف الزيارة ،والرجبية عند ابن شهر آشوب يف
عداد قتلى احلملة األوىل ،والشيخ ،وقال عنه أنه جمهول .نسبه السيد األمني فقال :العبدي ،ونسبه
حبر العلوم يف هامش رجال الشيخ فقال :السعدي.
السعدي ،أو العبدي (من عبد القيس) كلتا النسبتني يف عدنان (عرب الشمال)» انتهى( .املصدر
السابق ،ص.)96 :
( ((3قال الشيخ مشس الدين« :ذكره الطربي وصحف يف الزيارة( :يزيد بن ثبيت القيسي) .وذكر يف
الرجبية باسم (بدر بن رقيط) ،وذكرها سيدنا األستاذ باسم (بدر بن رقيد  -معجم رجال احلديث:
.)266 /3
قدم إىل احلسني مع ولديه عبداهلل وعبيداهلل من البصرة إىل مكة ،بعد أن وصل كتاب احلسني إىل أشرافها.
كان منضويًا يف مجاعة شيعية يف البصرة.
العبدي :من عبد القيس ( عرب الشمال )( ».املصدر السابق ،ص.)117 :
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وكان مزنل اإلمام الصادق  Fيف بين عبد القيس عندما نزل الكوفة لسنتني يف
عهد السفاح(.((3
إن هذا التاريخ الوالئي قد دفع حبركة التزوير البغيضة ضد التشيع الختالق مثالب
للشيعة يف هذه البالد وتروجيها بني األخباريني حىت انطلت على الكثري من الباحثني ،وقد
حاول األفَّاكون أن حيكموها ،ولكن تضارب األساطري وإمجاعهم على خمالفة املسلمات قد
ميز اخلرافة من احلقيقة ،ولعل أبرز تلك اخلرافات ما تناقلوه عن شخصية املكعرب الفارسي
َّ
أو ما ُيسمى مبرزبان الزارة ،وهو شخصية ومهية اختلقوها ليقولوا بارتداد أهايل املنطقة
عن اإلسالم بعد رحيل النيب األعظم  ،Cوقد اخترعوا له بطوالت ومهية وقصصًا
خيالية حىت يربزوا شخصيته ويك ّرسوا وجوده ،كبطولته املختلقة يف يوم الصفقة املزعوم،
وقالوا :إنه قتل يف ذلك اليوم عددًا من رجاالت بين متيم غدرًا يف حصن املشقر .وكفى
دلي ًال على هذه اخلرافة أن العرب ال تطلق على حوادث الغدر باأليام( ،((3وقد شكَّك يف
هذا اليوم بعض الباحثني ،منهم األستاذ حممود عرفان ،وقد قال مستطردًا على تشكيكه:
«واألكثر غرابة أهنم جعلوا ما وقع إذ ذاك يومًا من أيام العرب كان للفرس على العرب،
سمي الغدر حربًا
مع أنه مل يكن فيه قتال بينهم ،وإمنا كان فيه غدر وقتل ،والعرب ال ُت ِّ
وتزيد ال أكثر ،وال سيما إذا عرفنا أن املكعرب
أو يومًا ،ومن هنا يبدو أن األمر كله تكلُّف ُّ
لقب للمعلى بن حنش العبدي ،وأنه كان عام ًال على البحرين للملك عمرو بن هند اللخمي،
وليس مللوك فارس ،وكان ملكه بني (569 - 554م)»(.((3
يأت على ذكر هذا اليوم ،وقال« :إن معظم
كما أن صاحب (موسوعة بين متيم) مل ِ
األيام وأخبارها نقلت إلينا من رواية النقائض املعروفة بنقائض جرير والفرزدق ،ونقائض
جرير واألخطل ،وهلذا فاأليام أصلها ومصدرها متيم ،ومل تنقل أخبار أخرى عنها من غري
النقائض ،ولو أن بعض اإلشارات الضعيفة واآلراء اخلاصة تلمح بني حني وآخر عن مصادر
غري النقائض ولكنها مل تكن حامسة ،وليس هلا دليل يقوي وجودها»(.((3
ومل يتفق املؤرخون على اسم لذلك املكعرب ،فمن قائل بأنه أزاد فريوز كالزركلي يف
األعالم ،ومن قائل :إنه فريوز بن جشيش كالبالذري يف األشراف ،ومن قائل :إنه املعلى بن
حنش العبدي كما نقل األستاذ عرفان .وزعموا أن العرب كانت تسميه املكعرب ألنه كان
يقطع األيدي واألرجل .ومما ينهض دلي ًال على اختالق شخصيته أننا مل جند يف رسائل
( ((3تاريخ الكوفة للرباقي :ص . 408
( ((3حققنا شخصية املكعرب وسائر معاركه الومهية يف حبثنا املخطوط (أسطورة املكعرب ،وخرافة يوم
املشقر).
( ((3قواعد األمن يف جمتمعات العرب القدمية ،عرفان حممد محور ،مؤسسة الرحاب احلديثة ،بريوت،
ص.177 - 176 :
( ((3موسوعة قبيلة بين متيم :الدكتور حممد عبدالرضا الذهيب ،ج  ،1ص .284
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النيب  Cاملوجهة إىل زعماء أهل البحرين أية رسالة له ،وهو ما يدل على انتفاء وجوده
باملنطقة ،ولو كان له حضور لظلَّت له زعامة كما ظلَّت للمنذر بن ساوى الذي رضي بأن
يقتل املكعرب قومه يف حصنه كما زعموا يف ذلك اليوم.
وعلى كل حال فإن مسلسل الوالء للعترة النبوية الطاهرة  Cيف الواحتني قد امتد
إىل يومنا هذا متحديًا كل حماوالت الطمس والتغيري ،كتلك اليت عمل فيها اجلبوريني على
تغيري معتقدات الناس( .((3ولو أردنا أن نستفيض يف سرد تفاصيل التاريخ الوالئي للمنطقة
ودور رجاهلا يف حفظ الشريعة الستهلك التوثيق منا جملدات ،ولكننا بصدد االختصار
وللتفصيل مكان آخر.

مناخ القطيف العلمي يف القرن اهلجري الثالث عشر

يتلخص ذلك املناخ يف ثالثة تيارات:
َّ
األول :العلوم اآللية وازدهارها يف الطب ،واهليئة ،والصناعة وما حتتويها من علوم غريبة.
الثاين :حضور النقاش األصويل األخباري.
الثالث :استقبال املدرسة احلكمية األحسائية.
وال خيفى أن هذه التيارات قد أخرجت مؤلفات قطيفية كثرية ،ولكن -مع األسف
الشديد -مل يبلغنا عن الكثري منها إلاَّ أمساءها ،فيما أمهل ذكر بعضها ،وتلف بعضها اآلخر،
ومنها من ال يزال حبيس الرفوف وال ُيراد له الظهور .مع مالحظة تزامن ذلك الثراء
املعريف والعطاء العلمي مع أوضاع أمنية متردية ،فانظر إىل املعني الذي مل ينضب يف أسوأ
الظروف املعيشية.

القطيف قبلة علماء اهليئة ،والصناعة ،والطب

تقدم احلديث عن تردي احلالة الصحية يف القطيف ،ومبا أن احلاجة أم االختراع ،فكان
َّ
ال بد لألهايل أن يربعوا يف الطب.
ولكون أرض القطيف ساحلية زراعية وفرية املياه فقد امتهن أهلها الزراعة وركوب
البحر ،ومبا أن كال املجالني حيتاج إىل علم الفلك ،فقد برعوا يف اهليئة.
ومل يقتصر اهتمامهم العلمي على الطب واهليئة إذ ختصص بعضهم يف علم الصناعة،
( ((3جاء يف كتاب (الضوء الالمع) لشمس الدين السخاوي يف ترمجة أحوال الزعيم أجود بن زامل
اجلربي« :وكان رئيس جند ،ذا أتباع يزيدون على الوصف ،مع فروسية ،وقد تعددت يف بدنه جراحات
كثرية ،وله إملام ببعض فروع املالكية ،واعتناء بتحصيل كتبهم ،استقرت يف قضائه بعض أهل السنة
منهم بعد أن كانوا شيعة ،وأقام اجلمعة واجلماعات ،وأكثر من احلج يف أتباع كثريين يبلغون آالفًا
مصاحبًا للتصدق والبذل».
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حىت غدت البالد قبلة ملريدي تلك العلوم ،وكان ممن قصدها للتعلم الشيخ عبد علي التوبلي
وجهها للشيخ أمحد بن زين الدين األحسائي واليت
البحراين ،قال يف مقدمة أسئلته اليت َّ
(((4
عرفت بعد إجابتها باسم الرسالة التوبلية« :وسافرت اخلط  ،وقرأت اهليئة ،ونظرت يف
كتب الطب لشدة احلاجة إىل ذلك»(.((4
أما يف علم الصناعة فقد كان الشيخ علي بن عبداهلل بن فارس القطيفي من أطول
الناس باعًا يف هذا املجال.
وقد أخذ االهتمام بعلم الصناعة يف االضمحالل إىل أن أصبح اليوم أثرًا بعد عني،
وعد
وآخر من بلغنا تضلُّعه فيه كان املرحوم الشيخ أمحد السنان (1390/7/8 - 1313هـ)َّ ،
الشيخ فرج العمران من مؤلفاته:
مهما من علم اجلفر اجلامع األصلي
 -1تاج اجلمال ألهل الكمال :ذكر فيه شطرًا ًّ
وغريه وعلم املساحة واألوفاق.
 -2سلم الوصول يف علم الرمل.
 -3منية الطالب يف نيل املطالب :يف معرفة احلجر والزجاج ومجلة أصباغه.
 -4مقتبس علم الرمل :يشتمل على مقدمة وأحد عشر مقتبسًا وخامتة.
 -5رسالة خمتصرة يف علم الرمل.
 -6شرح خمتصر على منت التهذيب للتفتازاين يف علم املنطق شرح مزج.
 -7كتاب صغري يف علم الصنعة (الكيمياء) خمطوط بقلمه ال يعرفها إلاَّ هو رتبها
على قاعدة رمز إليها يف الكتاب نفسه ،كل ذلك خشية أن يكون الكتاب مشرعة لكل وارد،
وخوفًا من أن يظفر به من لو متكن من هذا العلم هللك احلرث والنسل.

األصوليون واألخباريون

وروحيا مريرًا ،ومن تأمل
بدنيا
قد يفرز اخلالف نقاشًا ًّ
ًّ
وديا ،وقد يفرز صراعًا ًّ
وديا أغىن الساحة
خالف األصوليني واألخباريني يف القطيف واألحساء والبحرين يراه ًّ
دمويا وإن جتلبب بثياب العلم وأفرز
العلمية بالنقاشات ،ومن تأمله يف العراق وإيران يراه ًّ
كتبًا ودراسات ،وما كان ليتخذ تلك الدموية لوال وجود نظامني سياسيني متحاربني أخرجاه
عن سكة اخلالف احلضاري ،ففي العراق كانت الغلبة الشعبية للوجود الشيعي وحوزاته
سنيا ،يعيش مع جارته إيران وحكومتها القاجارية
العلمية ،أما نظامه السياسي فكان
عثمانيا ًّ
ًّ
سياسيا عنيفًا بسبب احلدود ،وقد استخدم كال النظامني السياسيني الشيعة
الشيعية صراعًا
ًّ
كورقة ضغط على اآلخر ،فغدت الطائفة ضحية لصراعهما السياسي.
( ((4اخلط :مدينة دارسة ،أطلق امسها قدميًا على إقليم البحرين ،مث اختزل ليختص بالقطيف.
( ((4الرسالة التوبلية ،جوامع الكلم  -ج.1 :
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كان السلطان العثماين موقنًا بعدم مباركة علماء احلوزة العلمية حلكمه وحكومته،
رغم قيام آل كاشف الغطاء بدور كبري يف الصلح بني دولته ودولة القاجاريني .فيما كان
الشاه القاجاري يعمل على تقوية احلوزة العلمية يف النجف األشرف وإبعاد القيادة الدينية
قدر اإلمكان عن إيران حىت ال يتفكك املجتمع اإليراين املتدين مبا آل إليه صراع األصوليني
واألخباريني.

من هم األصوليون؟ ومن هم األخباريون؟

قال الشيخ فرج العمران« :األصويل هو الفقيه املستنبط لألحكام الشرعية الفرعية
عن الكتاب والسنة واإلمجاع ودليل العقل ،واألخباري هو الفقيه املستنبط لألحكام الشرعية
الفرعية عن الكتاب والسنة فقط ،وبعد يأسه عن دليل احلكم يرجع إىل أصالة الرباءة يف
الشبهات احلكمية التحرميية ،فنسبته إىل األخبار باعتبار أن أكثر األحكام مستنبطة منها،
هذا عند أكثر األخباريني ،وأما عند الشيخ املحدث اإلسترابادي القائل بعدم حجية ظواهر
الكتاب فوجه النسبة ظاهر.
واملجتهد يرادف األصويل ،واملحدث يرادف األخباري ،وإطالق األصويل واألخباري
على الراجع إليهما يف الفتوى من باب املجاز»(.((4
وقد انشغل بعض العلماء بإحصاء الفوارق بني األصوليني واألخباريني ،وأهنى السيد
حممد الدزفويل الفروق بينهما إىل ستة ومثانني ،بينما أهناها الشيخ عبد اهلل السماهيجي
إىل أربعني فرقًا ،ذكر منها السيد حممد باقر اخلوانساري تسعة وعشرين وقال :إن البقية
ترجع إليها ،ونقلها عنه السيد حممد صادق حبر العلوم ،وخلصها السيد حمسن األمني يف
مخسة وقال :إن الباقي راجع إليها( ،((4وسواء اتفقوا يف حصر نقاط اخلالف أم اختلفوا،
فإن اخلالف من أكرب دوافع عجلة البحث العلمي ،إذ يق ّوي األفكار ويوضحها شريطة ألاَّ
خيرج عن جوانبه العلمية إىل النواحي الشخصية واألهواء والرغبات الذاتية ،وهو واقع بني
األصوليني فيما بينهم ،وبني األخباريني فيما بينهم أيضًا.

صراع الطرفني يف العراق قبيل القرن اهلجري الثاني عشر

مل يكن الشيعة يعيشون خالفًا بارزًا بني األصوليني واألخباريني حىت ظهر املوىل
حممد أمني بن حممد شريف اإلسترابادي (ت1036 :هـ) وكتب كتابه (الفوائد املدنية)
وفتح فيه باب الطعن على املجتهدين ،وتقسيم الفرقة الناجية إىل أخباري وجمتهد ،وأكثر
( ((4الشيخ فرج العمران ،األصوليون واألخباريون فرقة واحدة ،ص ،20 - 19 :مطبعة النجف األشرف.
( ((4راجع :السيد حممد حسن آل الطالقاين ،الشيخية نشأهتا وتطورها ومصادر دراستها ،ص،43 :
الطبعة األوىل 1420هـ ،اآلمال للمطبوعات ،بريوت  -لبنان.
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من التشنيع على املجتهدين ،بل رمبا نسبهم إىل ختريب الدين(.((4
ورأى الشيخ يوسف البحراين -عمدة األخباريني يف عصره -أن صاحب الفوائد «ما
أحسن وما أجاد ،وال وافق الصواب والسداد ،ملا قد ترتب على ذلك من عظيم الفساد»( ((4إذ
وصل احلال ببعض األخبارية املجاورين بكربالء املقدسة يف عهده «إذا أرادوا أن ميسكوا أحد
كتب املجتهدين ميسكونه بواسطة قطعة قماش وال ميسكونه باليد العتقادهم بنجاسته»(.((4
لقد أحيا املوىل اإلسترابادي الفكر األخباري ،فعاد إىل االنتشار من جديد ،وغدا له
متعصبون ،وكان املوىل حممد باقر البهبهاين املشهور باسم الوحيد البهبهاين قد اتقى
سرا يف سرداب ألن مجاعة
منهم يف كربالء املقدسة حني نزل هبا ،وأخذ يدرس األصول ًّ
األخباريني كانت حت ّرم دراسة األصول( ،((4إىل أن واجههم وانتصر ،فعمد إىل حترمي
الصالة خلف الشيخ يوسف البحراين ،ومنع الطلبة من حضور جمالس درسه ،وهو ما مل
يرتضه األصوليون من معاصريه واملتأخرين عنه ،قال املوىل حممد باقر اخلوانساري يف
روضات اجلنات« :والعجب من مسينا العالمة املروج( ((4كيف أنكر على سرية هذا الرجل
اجلليل -يقصد الشيخ البحراين -يف زمن حياته ،وشدة املالمة والتسجيل على من حضر
جملس إفاداته ،حبيث نقل أن ابن أخته الفاضل صاحب (رياض الدالئل) كان من خوفه
سرا ،ويقرأ عليه ما كان يقرأ لي ًال ومتخافتًا ال جهرًا ،وإن كان
يدخل على ذلك اجلناب ًّ
مسينا سيدنا اآلخر سيدنا الفقيه املعاصر ،عامله اهلل بفضل ما لديه ،ومأل باملواهب من
سوابغ فضله يديه ،شافهين مبثل هذه املخادشة عليه»(.((4
وقد قابل الشيخ يوسف البحراين مواقف خصمه البهبهاين بالضد متامًا ،فكان يصحح
الصالة خلف البهبهاين ،فقيل له« :كيف تصحح الصالة خلف من ال يصححها بصالتك؟
علي أن أقول ما أعتقده ،وواجبه
فقال :وأي غرابة يف ذلك ،إن واجيب الشرعي حيتم َّ
الشرعي حيتم عليه ذلك ،وقد فعل كل منا بتكليفه وواجبه ،وهل يسقط عن العدالة ملجرد
أنه ال يصحح الصالة خلفي؟»( .((5كما أوصى بأن يصلي البهبهاين على جثمانه فصلى(.((5
( ((4الشيخ يوسف البحراين ،لؤلؤة البحرين ،ص ،118-117 :الطبعة الثانية 1406هـ ،دار األضواء ،بريوت
 لبنان.( ((4املصدر السابق ،ص.118 :
( ((4املريزا حممد بن سليمان التنكابين ،قصص العلماء ،ص ،216 :الطبعة األوىل 1413هـ ،دار املحجة
البيضاء ،بريوت  -لبنان.
( ((4املصدر السابق.
( ((4أي املوىل حممد باقر البهبهاين.
( ((4أنوار البدرين ،ج - 1 :ص.435 :
( ((5الشيخية ،ص.42 :
( ((5قصص العلماء ،ص.293 :
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نقاشهما يف القطيف

أخباريا صرفًا ،واحلق أنه
يعتقد البعض أن ماضي احلوزة العلمية يف القطيف كان
ًّ
أصوليا؛ بدليل نبوغ َعلَم الطائفة األصويل الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي يف
كان
ًّ
القرن اهلجري العاشر ،كما نبغ غريه من األعالم األصوليني يف حوزات القطيف واألحساء
والبحرين يف سائر القرون .ومل يظهر الفكر اإلخباري يف البحرين إلاَّ يف القرن اهلجري
احلادي عشر على يد الشيخ علي بن سليمان بن حسن بن درويش بن حامت البحراين القدمي
امللقب بزين الدين (ت1064 :هـ) ومل يكن له قبل ذلك يف البالد أثر وال عني( .((5مث حضر
بعد ذلك يف األحساء والقطيف ،للترابط القوي بني احلوزات الثالث ،فتنوعت مشارب العطاء
العلمي ،ومل هتتز العالقات العلمائية نتيجة الصراع الذي دار يف العراق ،ومن اللطيف أن
حيا على عدم التعصب يف اختالف املشرب بني الشيخ يوسف البحراين صاحب
نسجل مثا ًال ًّ
(((5
احلدائق وبني والده املقدس ،فقد كان والده جمتهدًا صرفًا كثري التشنيع على األخباريني ،
أخباريا كما هو معروف.
وكان الشيخ
ًّ
ومن خالل تتبعنا لعناوين مؤلفات العلماء القطيفيني يف القرن اهلجري الثاين عشر
وجدنا أن النقاش كائن حول بعض املسائل اخلالفية التقليدية ،كحرمة الظن وفتح باب العلم
ووجوب صالة اجلمعة يف زمان الغيبة ،وأبرز ما قد يسجل من ذلك النقاش هو تقاطع بعض
األصوليني واألخباريني يف قدح َعلَم األخباريني املوىل حمسن الفيض الكاشاين ،قال الشيخ
حممد بن الشيخ عبد اهلل آل عمران القطيفي (كان موجودًا يف العام 1184هـ) يف كتابه
اخلاص بالعبادات« :اعلم إن حمسن الكاشاين ال جيوز االعتماد على األخبار اليت ينقلها،
وال يلتفت إليها ،وال جيوز العمل هبا ما مل يثبت وجودها يف الكتب اليت ينقل منها ،وذلك
لعدم وثاقة الرجل لفساد عقيدته ،إلنكاره املعراج اجلسماين واملالئكة ومنكرًا ونكريًا واجلنة
والنار ،وتأويلها مبا يطابق اعتقاده الفاسد ،إىل غري ذلك من املسائل الكثرية اليت أشنعها
القول بوحدة الوجود ،ونسبة األفعال كلها إىل اهلل ،ولطعنه يف علماء الفرقة الناجية ،كالشيخ
َي
العالمة واملفيد ،ونسبتهم إىل العمل بالرأي والفسق والتضليل ،ويف وصيته البنه {َيا ُبن َّ
ين} -آية  42سورة هود -معرضًا باملفيد صاحب التوقيعات
َب َم َعنَا َولاَ َتك ْ
ُن َم َع ا ْلكَا ِف ِر َ
ا ْرك ْ
املهدوية ،والعالمة الذي مل يسمح الزمان مبثله علمًا وورعًا وفهمًا حىت لقب بآية اهلل يف
العاملني ،ووارث علوم األنبياء واملرسلني ،وكذا باقي علمائنا فإهنم يف غاية الورع واالحتياط
والفضل ،ولعمري إنه مل يعمل أحد منهم بالرأي غريه ،وما نسبه إليهم فهم بريئون منه
بل هو ثابت يف حقه خاصة ،كيف وقد رد أكثر األخبار األصولية مؤو ًال هلا مبا يطابق
( ((5لؤلؤة البحرين ،ص.14 :
( ((5املصدر السابق ،ص.98 :

aaa
aaa
123

قضايا إسالمية وفكرية

اعتقاد الصوفية ،ولوال تراكم اهلموم من كل وجه لعملنا رسالة ونقلنا فيها من عبائره
املتفرقة يف كتبه الدالة على سوء عقيدته ،وإن يسر اهلل لنا فرجه عملنا ذلك ،وأوقفناك
على كالمه يف كل مسألة من املسائل األصولية لتعلم بطالن مذهبه .والعجب من بعض
علمائنا األخبارية املتأخرين كيف يعتمدون على رواياته واختياراته وينقلون أقواله ،وأظن
إمنا وقع ذلك منهم لعدم وقوفهم على كالمه ،لكن كتابه الوايف مشهور عندهم ،وقد تضمن
كثريًا من االصطالحات املضلة والطعن على علماء الفرقة وامللة ونسبتهم إىل العمل بالرأي،
ومع ذلك يعتمدونه وغريه ،وهو أمر عجيب غريب ،وملطابقة اصطالحه اصطالح الصوفية
وأكثرهم يبيح الغناء أفىت بتحليله ،إال ما ينضم منه إىل آالت اللهو ومحل األخبار املتواترة
يف التحرمي على ذلك ،مع إنه إذا مل حيرم منه إلاَّ ما انضم إىل املحرم مل يكن هو يف ذاته
حمرمًا كما ال خيفى ،فكيف يشنع على أعالم الفرقة برد األخبار وهم إمنا يردون الضعيف
منها ملعارضته عمومًا وخصوصًا؟ ويرد هو متواتر األخبار إلباحة ابن عريب له ،ويرد
أكثر أخبار األصول كما ذكرنا ،ال يقال :إنكم تعملون بأخبار عمار والسكوين وحنومها مع
فساد عقيدهتم ،ألنا نقول :إمنا عملنا بأخبار هؤالء لشهادة الشيخ رمحه اهلل تعاىل بصحة
تلك األخبار وتواتر نقلها خلفًا عن سلف ،خبالف أخبار من هو غريهم ممن يشاركهم يف
الضالل كأمثاهلم ،وكتب مؤلف هذا حممد بن عبد اهلل بن فرج»(.((5
ورغم نقده الالذع للفيض الكاشاين إال أنه محل األخباريني على حمامل حسن الظن،
ومل حيملهم وزر مقاالت الفيض ،بل لفت نظرهم إىل ما يعتقده من ضالل يف آرائه،
ونصحهم بالطريقة اليت ارتآها يف التعامل مع كتبه ،موافقًا بذلك رأي معاصره األخباري
إخباريا
الشيخ يوسف البحراين عندما قال يف ترمجة الفيض« :وهذا الشيخ كان حمدثًا
ًّ
صلبًا كثري الطعن على املجتهدين وال سيما يف رسالته (سفينة النجاة) حىت أنه يفهم
َب
َي ا ْرك ْ
منها نسبة مجع من العلماء إىل الكفر فض ًال عن الفسق ،مثل إيراده اآلية {َيا ُبن َّ
َم َعنَا} أي وال تكن مع القوم الكافرين ،وهو تفريط وغلو حبت ،مع أن له من املقاالت
اليت جرى فيها على مذهب الصوفية والفالسفة ما يكاد يوجب الكفر -والعياذ باهلل -مثل
ما يدل يف كالمه على القول بوحدة الوجود .وقد وقفت له على رسالة قبيحة صرحية يف
القول بذلك ،قد جرى فيها على عقائد ابن العريب الزنديق ،وأكثر فيها من النقل عنه وإن
عرب عنه ببعض العارفني ،وقد نقلنا مجلة من كالمه يف تلك الرسالة وغريها يف رسالتنا
اليت يف الرد على الصوفية املسماة (بالنفحات امللكوتية يف الرد على الصوفية) نعوذ باهلل
من طغيان األفهام وزلل األقدام»(.((5
( ((5أنوار البدرين ،ج ،2 :ص .100
( ((5لؤلؤة البحرين ،ص.121:
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الصراع األصويل األخباري يف العراق وإيران
إبان القرن اهلجري الثالث عشر

تقض حركة الوحيد البهبهاين على احلركة األخبارية ،إذ ظل هلا دعاة ومتبنون،
مل ِ
كان أبرزهم املريزا حممد األخباري (1232 - 1178هـ) وله باع طويل يف اجلدل ،وعزا
التنكابين قوة جدله إىل سعة إحاطته ووفرة معلوماته ،فإذا دخل يف نقاش مع أحد وشعر
أنه سيغلب ينقله بشىت احليل من تلك املسألة إىل علم آخر ،فإذا رأى مثل ذلك انتقل إىل
علم آخر ،ولكن حديث التنكابين عن حيل األخبارية شيء من اخللط يف املقامات الذي
عج هبا كتابه (قصص العلماء) .وهو ال ينطبق مع ما رواه عن نقاش األخباري مع الشيخ
الكلباسي والعالمة حجة اإلسالم ،قال« :وجاء إىل أصفهان يف بعض األيام فاجتمع يف
جملس من املجالس املريزا حممد والسيد حممد باقر حجة اإلسالم واحلاج الكلباسي ،فعاتب
املريزا حممد احلاج الكلباسي :كنا رفيقني يف أيام التحصيل فلي حق الصداقة فلماذا ال
تأيت لزياريت؟ فسكت احلاج الكلباسي ،فأجاب حجة اإلسالم :ألن احلاج الكلباسي درس
عند من يقول هلم :كل من جيلس منكم أو يعاشر األخباريني فهو عاق يل ،فلذا ال يأيت
لزيارتك ،فقال املريزا حممد :اآلن هنا مسألة وهي لو تعارضت احلقوق مع العقوق أيهما
املقدم؟ فقال السيد :العقوق مقدم وجاء حبديث يدل على مدعاه ،فقدح املريزا حممد يف
سند ذلك احلديث وأتى بعدة إيرادات يف اللغة العربية واأللفاظ مث اختار أن احلقوق مقدمة
وأتى حبديث من كتاب الكايف يوافق مدعاه فسكت احلاضرون مجيعًا»(.((5
أظهر املريزا حممد الدعوة إىل إحياء الفكر األخباري بعد رحيل الوحيد البهبهاين،
وليحقق النجاح السريع للدعوة فقد سعى ألن تتبناها جهة سياسية ،ومل جيد أفضل من
احلكومة القاجارية ورأسها السلطان فتح علي شاه الذي كان يكرم العلماء ويشجع الناس
على االخنراط يف السلك العلمائي.
سياسيا مهو ًال بعدما أقدمت
ارحتل املريزا إىل إيران يف وقت عاشت الدولة فيه خطرًا
ًّ
روسيا على احتالل بعض مدهنا ،وسار اشبختر -قائد جيش الروس -وسيطر على القبة
والبادكوية ،وكان كلما وصل إىل مدينة اضطرب السلطان اضطرابًا عظيمًا ،فالتقاه املريزا
وتنبأ له مبقتل (اشبختر) خالل أربعني يومًا ،وطلب منه يف حال حتققت النبوءة أن جيعل
رمسيا يف إيران ،فقبل السلطان ومل يكن يف حسبانه أن تتحقق
املذهب األخباري مذهبًا ًّ
(((5
النبوءة ،ولكنها حتققت ،ووصله رأس اشبختر بعد أربعني يومًا  ،فوقع الشاه يف َح َي َص
َب َي َص من وعده لألخباري ،إذ كان قبل جميء األخباري يغازل املرجعية الدينية األصولية يف
( ((5قصص العلماء ،ص.193 :
( ((5املصدر السابق ،ص.194 :
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النجف األشرف ،ويف سبيل ذلك أرسل والدته إىل زعيم األصوليني الشيخ جعفر اجلناحي
النجفي (كاشف الغطاء) وقالت له« :ولدي سلطان ،فأخشى أن ينالين شيء من ظلمه
وظلم عائلتنا للرعايا والربايا ،فأرجو منك أن تقسم ليغفر اهلل تعاىل ذنويب وأن حيشرنا
مع الصديقة الكربى»(.((5
وكانت للشيخ النجفي زعامة دينية واجتماعية كبرية ساعدته على قتل بعض نواصب
مدينة احللة من قبيلة ِع ِقيل -أعراب من عسكر العثمانيني -بعدما أسرفوا يف سب األئمة
املعصومني  Dوإحيائهم ليلة عاشوراء بالفرح والسكر والعربدة ،والتعدي على األعراض
والسطو على أمالك الفالحني مستغلني كوهنم من العسكر ،وحىت ال يطال البطش العثماين
أهايل احللة على إثر هذه املقتلة ،فقد خرج منها وبعث بأهله وأوالده مجيعًا إىل احلسجة،
وسار هو مع ثالثة من خواصه إىل إيران( ((5والتقى هناك باملريزا األخباري.
ونقل التنكابين أن أعيان طهران كانوا «يدعون يف الليايل الشيخ للضيافة ويدعون
أيضًا املريزا حممد ،فيتحدث املريزا حممد مع الشيخ ،وملا كان الشيخ ماهرًا يف علم املنقول،
واملريزا حممد حميطًا وقادرًا يف املناظرة واجلدل بدا أمام الناس أنه غلب الشيخ جعفر
وجعل أوقات الشيخ م ّرة ،إىل أن جاءت ليلة وقد انزعج الشيخ منه فقال له :جتعل األمر
مشتبهًا على الناس هبذه الكلمات الواهية والكالم الفاسد تزّينه وتفسد دين املسلمني ،فإن
كان معك كالم اآلن فإين أدعوك وقت الظهر غدًا إىل خارج الباب للمباهلة حىت يعرف
اجلميع املحق من املبطل ،ويف اليوم التايل وقف املريزا حممد للصالة وكان قد اجتمع خلق
كثري فاصطف خلفه مجع كثري مث خرج الشيخ ووقف للصالة فوقف اجلميع خلفه ،فصلى
املريزا صالة خفيفة وترك املدينة مباشرة ومل يقف للمباهلة»(.((6
أما الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء ورغم اعتماده على التنكابين يف تأريخ األحداث
إال أنه نقل حصول املناظرة األخرية يف حمضر الشاه وأمني الدولة ،ونعت األخباري بأقذع
األلقاب واأللفاظ من قبيل ( )...و (املذمم) و (املبغض اخلؤون) واهتمه بالسحر
وغريها من التهم الشنيعة ،وأفاد بأن الشاه يف يوم املباهلة قد أمر األخباري بأن «يرتد عن
غيه من معارضته الشيخ ومناصبته ،وإال أخذ بأم ناصيته»( ،((6وهذا يعين أن املباهلة مل
تتم مبوجب قرار سياسي مع حتفظنا على ما نقله الشيخ عن هتديد الشاه للمريزا حممد،
ملا رواه التنكابين أن رجال الدولة نصحوا الشاه بعدم عدول الدولة إىل املذهب األخباري،
فلعل ذلك يوجب خل ًال يف نظامها ،وأشاروا عليه أن يعطي املريزا حممد ما ًال ويعتذر منه
( ((5املصدر السابق ،ص.206 :
( ((5العبقات العنربية يف الطبقات اجلعفرية ،ص.78 :
( ((6قصص العلماء ،ص.194 :
( ((6العبقات العنربية يف الطبقات اجلعفرية ،ص.93 :
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وحيكم بذهابه إىل العتبات العالية ليسكن هناك( .((6فيما طلب من الشيخ النجفي أن يأذن
له بالسلطنة ،وأن جيعله نائبًا عنه ،فتم له ما أراد شريطة أن يعني لكل فوج عسكري
مؤذنًا وإمامًا لصالة اجلماعة يقوم مبهمة الوعظ يومًا واحدًا يف كل أسبوع ،وقد ذكر الشيخ
النجفي كيفية ذلك يف كتاب (اجلهاد) من كتابه (كشف الغطاء)( .((6وبذلك يكون الشاه قد
جنح يف إبعاد اخلالف عن الساحة اإليرانية ،وأمسك العصا من املنتصف بوفاقه مع طريف
الزناع.
واملالحظ أن أحداث اخلالف بني الرجلني -املريزا والشيخ -مل خت ُل من أكاذيب
ومبالغات ،ومن تلك األكاذيب ما زعموه عن قيام املال األخباري بتأليف كتاب (الصيحة
باحلق على من أحلد وتزندق) حبق الشيخ النجفي ،وقيام الشيخ النجفي بتأليف كتاب
(كشف الغطاء يف الرد على مال حممد األخباري عدو العلماء) ،قال الشيخ حممد حسني:
«ورأيت يف بعض كتب املتأخرين أن الشيخ كتب يف طهران رسالة لرده بعث هبا إىل فتح
علي شاه ،ودل فيها على معائب الرجل وتدليساته وكفره ،وأتى بشواهد على عدم حيائه
وعدم دينه وعدم عقله ،وقد ذكر منها نبذة لطيفة صاحب روضات اجلنات ،وأما حنن
فلم نذكر منها شيئًا لعدم ثبوت صدور الرسالة منه ،وصحة انتساهبا إليه  ...Lومل
يعرفها أحد من مشاخينا أدام اهلل وجودهم ،وما مسعوا هبا عن مشاخيهم ،مع أن صاحب
الدار أدرى بالذي فيها ،بل وال يعلم هبا أغلب أهل النجف ،بل كلهم .ومما يؤيد ذلك،
بل يكاد يورث اجلزم بالعدم ،عدم تعرض الشيخ مريزا علي يف قصص العلماء هلا بوجه
من الوجوه ،ألن هذا الرجل قد استوىف يف أحوال الشيخ ما مل يستوفه فيه أحد ،وأطنب
بتفصيل أحواله ومصنفاته وعلمه غاية اإلطناب ،وليس فيه إشارة وال تصريح بأن الشيخ
قد رد عليه.((6(»..
كما أقر بأن األخباري مل يكتب تلك الرسالة املزعومة ،ومل جيد له يف كتاب الرجال
الذي صنفه قدحًا يف املجتهدين سوى ما قاله يف حق الوحيد البهبهاين مبا نصه« :كان
جمتهدًا صرفًا خاليًا عن التحصيل كما كان معترفًا به ،وتصانيفه أصدق شاهد على ذلك،
وكان متقشفًا ،له فوائد يف األصول أتى فيها باخلطابيات والشعريات اليت ال طائل حتتها
وال أساس هلا ...وكان كثري التشنيع على املحدثني ،وبه اندرست أعالم أحاديث األئمة
املعصومني ،وطالت ألسنة املعاندين بشتم األخباريني ،حىت آل األمر بتعدادهم من املبتدعني،
وأفىت بإخراجهم مع العجز عن قتلهم فقيه املروانيني ..وصار املحدث الصارف عمره
( ((6قصص العلماء ،ص.195 :
( ((6العبقات العنربية يف الطبقات اجلعفرية ،ص.84 :
( ((6املصدر السابق ،ص.101 :
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بقال اهلل وقال الرسول أذل من اليهود واملجوس وأصحاب احللول»( ،((6وكان يقصد بفقيه
املروانيني الشيخ جعفر النجفي.
فهل أفىت الشيخ النجفي بقتل األخباريني؟
يف احلقيقة أننا مل نظفر بتلك الفتوى ،ولكن األخباري لقى حتفه شهيدًا بالكاظمية
املقدسة.

احلال يف القطيف

مل تسجل الساحة الفكرية والعلمية يف القطيف واألحساء حضورًا ملدرسة املريزا
األخباري رغم صحبته والشيخ عبد اهلل بن الشيخ مبارك اجلارودي واليت أمثرت رسالة
املريزا (امليزان ملعرفة الفرقان) يف الفرق بني األصويل واألخباري .وكذلك صحبته لزنيل
إيران الشيخ حسني بن الشيخ حممد بن علي العيثان األحسائي (ت :قبل 1240هـ)
وتوجههما الكبري يف نصرة األخبارية(.((6
ورغم الصراع الدامي بني الطرفني يف إيران والعراق ،إال أن العالقة يف القطيف مل
خترج عن أطر االحترام ،فهذا الشيخ حممد بن الشيخ حسني آل عبد اجلبار املشهور
بالشيخ الكبري وكان من األصوليني إذ يرى حجية اإلمجاع املنقول قد تتلمذ على يد الشيخ
ناصر اجلارودي كبري األخباريني ،وتتلمذ على يديه من علماء األخباريني الشيخ سليمان
آل عبداجلبار.
وكان الشيخ الشيخ حممد بن الشيخ عبد علي آل عبد اجلبار أصويل جلد من تالميذ
املقدس الشيخ مبارك اجلارودي والشيخ حسني العصفور.
وقد رأينا مكاتبات تدل على عمق الصلة العلمية املحترمة بني الطرفني ،منها رسالة
الفقيه األصويل الشيخ أمحد بن صاحل آل طوق يف (شرح حديث زرارة املروي يف الكايف أن
اهلل تبارك وتعاىل جعل آلدم يف ذريته من َه َّم حبسنة ومل يعملها كتبت له حسنة) للشيخ
حممد ابن الشيخ مبارك اجلارودي ،قال يف مقدمتها« :قد سألين ساللة العلماء الصاحلني،
وخالصة األخالء الناصحني ،العامل العامل ،الكامل الزكي ،الشيخ حممد ابن العالمة املقدس
شيخنا الشيخ مبارك ابن الشيخ علي»(.((6
وال ينفي ذلك االحترام وقوع النقاش العلمي بني الطرفني يف القطيف ،ومن خالل
( ((6املصدر السابق ،ص.101 :
( ((6ويظهر ذلك من أرجوزة األحسائي يف االجتهاد واألخبار واليت طبعت ضمن كتاب (مصادر األنوار)
للمريزا األخباري يف النجف األشرف سنة 1342هـ ،راجع ترمجته يف (أعالم هجر) للسيد هاشم
الشخص ،ج ،1 :ص.532 :
( ((6راجع حتقيقنا إلجازة الشيخ حممد بن الشيخ عبد علي آل عبد اجلبار القطيفي للمال محزة بن
سلطان حممد القائيين الطبسي ،ص ،26 :والصادر عن هيئة اخلط التراثية سنة 2008م.
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استعراض عناوين املؤلفات يف تلك احلقبة وجدناها تدور حول بعض املسائل االبتالئية
للعوام ،منها:
 -1تقليد امليت ابتدا ًء :رأى األخباريون جوازه ،فيما رأى األصوليون حرمته.
 -2صالة اجلمعة يف زمان الغيبة :رأى األخباريون وجوهبا ،فيما خالفهم األصوليون.
 -3اجلهر بالتسبيح :رأى الشيخ حسني العصفور وجوب اجلهر بالتسبيح على اإلمام
يف األخريتني واالخفات بالفاحتة ،وخالفه يف هذه األصوليني ،وناقشه بعض القطيفيني.
 -4اجلمع بني الفاطميتني :وهي مسألة زواج الرجل بامرأتني من السادة ،ذهب
األخباريون إىل التحرمي ،وأباحه األصوليون ،بل وذهب الشيخ حممد بن الشيخ عبد علي
آل عبد اجلبار للقول باستحبابه كما يظهر من عنوان رسالته اليت ذكرها الشيخ علي
البالدي(T ((6

( ((6أنوار البدرين ،ج ،2 :ص.164 :
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التغـريب مفهـومًا ِ
وواقعًا
ُ
د .فريد حممد أمعضشـو*

من املصطلحات اليت أخذت تنتشر يف كتابات مثقفينا امل ُْحدثني يف اآلونة األخرية ،واليت
متتاز حبمولتها املعرفية واالجتماعية والسياسية واحلضارية ،جند «التغريب» الذي شكَّل
موضوعًا ًّثرا لغري واح ٍد من الكتاب املعاصرين .ترى فما املقصود به؟
ُيراد بـ«التغريب» ،يف اللغة العربية ،النفي واإلبعاد عن البلد .يقول ابن منظور…« :
ْي ِ
وغ َّرَبهْ ،
احلديث :أنَّه أ َم َر بَتغْريب
عن البلد ...ومنه
َ
ْريبَّ :
ُ
َحاه ...والتغ ُ
وأغ َرَبه :ن ّ
النف ُ
ّفي عن البل ِد الذي َوق َع ْت ا ِ
َح ْيُته
جلنايُة فيهُ .يقالْ :أغ َر ْبُته َ
ال ّزاين؛ َّ
التغ ُ
وغ َّر ْبُته إذا ن َّ
ْريب :الن ُ
وغ َّر َب عل ْيهَ :ت َر َك ُه ُب ْعدًا».
وغ َّرَبه َ
وأ ْب َع ْدتهَ ...
نسجل امل ِ
َالح َظ اآلتية:
انطالقًا من التعريفات املُعجمية لكلمة «تغريب» ميكن أن ِّ
* يستعمل علماء اللغة ْ
ىن واح ٍد ،وهو التنْحية واإلقصاء
«اإلغراب» و«التغريب» مبع ً
من الوطن.
واملالح ُظ
* ورد لفظ «التغريب» يف كالم النيب  Cباملعىن الذي َيقصده علماُء اللغة.
َ
حساسة وخطرية يف وقتنا
أن هذا املعىن شهد تطورًا واضحًا مع مرور األيام ،ودخل ميادين ّ
احلاضر خباص ٍة.
«غ َّرب» .وهذا الفعل َمزي ٌد
* إن «التغريب» مصدر قياسي للفعل غري الثالثي َ
* كاتب ،املغرب.
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ت
موـهفم ُبيرـغلا
عِقاوو ً
ا

«ص ْيرورة شيء ِش ْبه شيء» .وال سبيل إىل
ْ
بالتضعيف .وأظن أن معىن هذه الزيادة هو َ
ف ْهم هذا املعىن ،إذا ما اقتصرنا على الداللة املعجمية للتغريب ،بل ال بد من ر ْبط هذا املعىن
بالداللة السياسية واأليديولوجية واحلضارية للكلمة.
اإلنسان السلطة ل َر ِّده أو َدفْعه،
اضطراري ،ال َيملك
التغريب انتقال ْإجباري وابتعاد
ُ
ّ
ُ
*
ويسمي بعض الدارسني هذا َ
النمط من االرحتال بـ»غربة القهـر».
ضًا.
فر
عليه
ض
بل ُيف َر
ِّ
ْ
* تقتصر التعاريف القاموسية على إبراز اجلانب ا ِ
حل ّسي للتغريب ،والذي يتجلّى يف
معنويا للتغريب يفوق
القسري عن الوطن واألهل .واحلق أن مثة جانبًا
ًّ
النفي واإلبعاد ْ
اجلانب السابق يف اخلُطورة.
والواق ُع أن داللة التغريب تتغّير بانتقالنا من اإلطار اللغوي إىل األطر الثقافية
وتتشعب معانيه مع توايل األيام .فالتغريب ،كما نُدركُه يف الوقت
والسياسية واالجتماعية،
َّ
احلاضر ،ليس هو التغريب الذي كان َيعرفه اجلوهري أو ابن منظور.
ُيطلق «التغريب» ،يف االصطالح الثقايف والفكري املعاصر ،غالبًا على «حاالت التعلق
واألخذ بالقيم والنُّظم وأساليب احلياة
واالنبهار واإلعجاب والتقليد واملحاكاة للثقافة الغربية ْ
االتجاه
الغربية؛ حبيث يصبح الفرد أو اجلماعة أو املجتمع املسلم الذي له هذا
ُ
املوقف أو ِّ
غريبًا يف ُميوله وعواطفه وعاداته وأساليب حياته وذوقه العام وتوجهاته يف احلياةَ ،ينظر
إعجاب
إىل الثقافة الغربية وما تشتمل عليه من ِقيم ونُظم ونظريات وأساليب حياة نظر َة
ٍ
لتقدم مجاعته أو أمته اإلسالمية».
وإكبار ،ويرى يف األخذ هبا الطريقة املُثلى ُّ
«غ َّرب» ( )To Westernizeيف اإلجنليزية؛ إذ
قريب من داللة الفعل َ
وهذا املعىن ٌ
يعرف معجم «أوكسفورد» هذا الفعل على النحو اآليتTo Make an eastern country,« :
ِّ
person, etc more like one in the west, esp in ways of living and thinking,

»institutions, etc؛ أي ج ْعل الشرق تابعًا للغرب يف الثقافة وأساليب العيش وطرق
نفسه.
التفكري… ويف الفرنسية ،يعين التغريب الشيء َ
يتغيا
ويتخذ التغريب أشكا ًال خمتلفة ،لعل ْأخطرها «التغريب الثقايف»؛ ألنه إ ْبدال ثقايف َّ
ْإحالل ثقافة أجنبية َّ
التبدل
حمل الثقافة املحلية األصلية ،مع ما يرافق ذلك من مظاهر ُّ
والتغيري.
وعندما يتح ّدث الباحثون واملفكرون املسلمون عن التغريب ،فإهنم يشريون إىل واقع
شاهد يف احلياة املادية واالجتماعية والنفسية والثقافية واحلضارية؛ واق ٍع
يومي َمعيش ُم َ
ٌ
نسج ُخيوطه عوام ُل كثرية .وبالنظر إىل
ص َن َعته
ظروف تارخيية عصيبة ،وتضافرت على ْ
ُعمق ظاهرة التغريب يف حياتنا الثقافية املعاصرة ،فإننا نرى هؤالء الباحثني يستعملون
واالسِتالب
عددًا من املصطلحات للداللة عليه؛ حنو االغتراب الثقايف ،واإلحلاق الثقايفْ ،
الثقايف ،وامل َْسخ … ،ومن املؤكَّد أن مصطلح «التغريب» ،بداللته املعاصرة املعروفة ،من
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نَتاج الفكر الغريب ،ويرتبط باحلركة اإلمربيالية األوروبية اليت انطلقت يف القرن التاسع
عشر .يقول حممد مصطفى هدارة :إن «اصطالح «التغـريب» ليس من ابتكارنا يف الشرق،
ولكنه ظهر يف املعجم السياسي الغريب باسم « ،»Westernyationوكانوا يعنُون به ْ
نشر
احلضارة الغربية يف البالد األسيوية واإلفريقية الواقعة حتت سيطرهتم عن طريق إزالة
مهها الدين
القُوى َّ
املضادة اليت حتفظ هلذه البالد ِكيانَها وشخصيتها وعاداهتا وتقاليدها ،وأ ّ
ضمان الستمرار السيطرة الغربية السياسية واالقتصادية حىت
واللغة ،ويف زوال هذه القوى ٌ
ظاهريا».
وحتررها من َن ْير االستعمار الغريب
ًّ
بعد إعالن استقالل هذه البالد ُّ
إذًا ،فاملوجة التغريبية تستهدف َض ْرب ثوابت األمة اإلسالمية اليت تتجلّى يف القرآن
الكرمي واللغة العربية الفصحى ،وتروم تقويض دعائم املجتمع اإلسالمي؛ وذلك حىت تتمكن
النِتنَة َّ
والغرب
املسطرة بدقة متناهية.
من تنفيذ خمططاهتا التخريبية ،ومتْرير مشاريعها َّ
ُ
الوعي
يعرف أن صراعه املباشر مع القرآن سيكون مآله الفشل واإلخفاق؛ ألنه وا ٍع متا َم ْ
الذ ْك َر وإنَّا ل ُه حلَا ِفظون}؛ أي إن القرآن تكْلؤه
مبدلول اآلية الكرمية{ :إنّا ن َْح ُن ن ََّزلْنا ِّ
جوانب أخرى كاللغة واألسرة.
ضربه انطالقًا من
َ
العناية الربانية األزلية .لذا ،عزم على ْ
العامية يف جمال األدب واإلعالم ،ومتكن من خْلق َبل َبلة
وعليه ،فقد ع َمد إىل تشجيع اللغات ِّ
واضطراب يف ُصفوف األسرة املسلمة بوصفها عما َد املجتمع اإلسالمي… وقد استطاع
التيار التغرييب أن حيقق مجلة من األهداف والنتائج؛ ف ُوجد له أنصا ٌر من أبناء املسلمني
املتغربني
ُي ِّ
روجون ألطارحيه وأفكاره ابتغا َء احلصول على الثروة واجلاه ،وتولَّدت طائفة من ِّ
الذين َب َه َرهتم احلضارة الغربية ب َب ْه َرجها وشكلها ا َ
خل ّداع…
وإذا كان التغريب يف جمتمعاتنا اإلسالمية أمرًا ملموسًا وحقيقة مسلَّمًا هبا ،ف ِم ْن حقنا
سبباته؟
أن نتساءل ها هنا :ما هي عوامله و ُم ِّ
إن عوامل التغريب الثقايف واحلضاري كثرية وخمتلفة؛ فمنها القدمي الذي يرجع إىل
ظروف تارخيية قدمية ،ولكن آثاره ما تزال قائمة ُت ْح ِدث أث َرها يف الوقت احلايل .ومنها
ما هو حديث ومستمر يف وجوده وتأثريه يعايش املسلمني يف حياهتم املعاصرة ،وُيحدث
تأثريه فيها .ومنها أيضًا ما ُيعزى إىل أجواء داخلية تتمثل بالشعوب اإلسالمية ِ
نفسها ،وما
تعرفه من نُظم وأعراف وعوائد… ومنها ما يعود إىل قوى خارجية تتجلّى يف اإلمربيالية
والصهيونية ،ويف صنائعهما من التبشري واالستشراق والتنصري… وحىت ال نُطيل هنا،
ُن البداية بالعوامل الداخلية:
سنُركّز فقط على العوامل الداخلية واخلارجية .ولْتك ْ
مهيأ لالحتالل
ختص ِكيان العامل اإلسالمي الذي كان َّ
أ -العوامل الداخلية :وهي ُّ
أو «ذا قابلية لالستعمار» بعبارة املفكر اجلزائري الراحل مالك بن نيب ،يف كتابه النفيس
«شروط النهضة» .وهذه العوامل «أشد خطرًا وتأثريًا يف عملية التغريب من العوامل
اخلارجية؛ ألهنا تك ُمن يف نفوس الناس وإرادهتم ويف الثقافة والظروف املحيطة هبم ،وتعمل
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َ
وسائط داخلي ٍة تص ُعب املناعة منها».
من خالل
لقد عاشت أغلب املجتمعات العربية ،يف ظل اخلالفة العثمانية ،حالة من اجلمود الفكري
جو من اخلمول وعدم االنتفاع بالوقت ،وختلّى الفقهاء عن واجب
والتأخر الثقايف؛ فساد ٌّ
االجتهاد ال يف جمال الفقه والتشريع فحسب ،بل يف مجيع جماالت الفكر ،واقتصر األدب
على اجترار ما قيل ،وق َعد العلماء عن البحث العلمي األصيل ،وحاربوا احلركات التحديثية
والتجديدية… إخل.
فصل
كما َ
التوجه ال َعلماين الذي ينبين على ْ
انساق عد ٌد من األقطار اإلسالمية وراء ّ
وتضييق نطاقه لينحصر يف املساجد والكتاتيب وحدها ،من
الدين عن الدولة واحلياة العامةْ ،
ُمنطلَق أن الدين هو السبب الرئيس يف ختلف املجتمعات اإلسالمية عن الركب احلضاري،
وعدم قدرهتا على اللَّحاق به وجماراة إيقاعه.
وما يزال التعليم -جبميع أنواعه ،ويف مجيع أسالكه -يف ج ّل املجتمعات اإلسالمية
متخلفًا يف مناهجه واستراتيجياته وجتهيزاته وأهدافه البيداغوجية… كما أنه ما فتئ
حب ْشو أدمغة التالميذ والطالب مبعارف نظرية ال َت ُم ُّت إىل واقعهم املعيش بصل ٍة،
يهتم َ
الكم والك ْيف ،وبني الدراسة النظرية
وتغلب على مناهجه اللفظيةُ ،ويفتقر إىل التوازن بني ّ
والتطبيق ال َع َملي ،وبني التعليم األكادميي والتعليم املِ ْهين والفين… ويتميز هذا التعليم
معمـم ب ْع ُد ،ويعتمد االزدواجية يف كثري من املنظومات التربوية العربية…
أيضًا بكونه غ َ
ري َّ
ريها جتعل من الصعب االعتماد على تعليمنا يف ُصنع التقدم واإلقالع
هذه األمور وغ ُ
املنشودين والتنمية احلقيقية املُبتغاة ،أو يف صناعة حضارة قوية تواكب عصرها وتسَت ْعصي
على الغزو والتغريب.
وال ينبغي أن نُغفل ما لفساد احلُكم وغياب احلرية والعدل السياسي واالجتماعي يف
كثري من املجتمعات اإلسالمية من بالغ األثر يف تأزمي الوضع الداخليْ ،
ونشر ثقافة اليأس
والشك وعدم الثقة يف هذه املجتمعات.
هذه بعض العوامل الداخلية اليت تقف وراء تأخر األمة اإلسالمية عن اللحاق بالركب
احلضاري الذي يتقدم ُ
وعسكريا
سياسيا
لغزوها
مهدت ْ
طى متسارعة إىل األمام ،واليت َّ
ًّ
ًّ
خب ً
وحضاريا.
ثقافيا
واقتصاديا
ًّ
ًّ
ويسرت عملية تغريبها واستالهبا ًّ
ًّ
واجتماعياَّ ،
ب -العوامل اخلارجيةِ :عالوة على العوامل الداخلية ،هناك عوامل -ال تقل خطورة
دعمها
عن سابقتها -تأيت من خارج جسد األمة اإلسالمية ،أو تستمد -على األقلْ -
بنوع ْيه القدمي/
ومتْويلها من خارج املنطقة اإلسالمية .ومن هذه العوامل نذكر االستعمار َ
السياسي واحلديث /الثقايف ،والذي كان سببًا رئيسًا يف تغريب كثري من األفراد واجلماعات
بالقوة أو باإلغراء أو بالنموذج.
مسعاه التغرييب -على املسيحيني العرب يف بالد الشام للنفاذ
لقد ركّز الغرب -لتحقيق ْ
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بثقافته إىل ُصلب األمة اإلسالمية؛ كما ذكر ألربت حوراين يف كتابه «الفكر العريب يف عصر
واتخذ من الِب ْعثات التبشريية وإنشاء مدارس التبشري املسيحي يف معظم أرجاء
النهضة»َّ ،
وإحداث الفوضى بينهم ،وحماولة
الوطن العريب واإلسالمي وسيلة ف ّعالة لتغريب املسلمنيْ ،
خلق قطيعة اصطناعية بينهم وبني ماضيهم املَجيد.
وُي ْسهم اإلعالم األجنيب ،بشىت أنواعه وتوجهاته ،يف نشر احلضارة الغربية ،ومتْويه
تقبل كثري من قيم الغرب… كما تؤثر املراكز الثقافية
احلقائقْ ،
ومحل اآلخر على ُّ
األجنبية املنتشرة يف أحناء الكيان اإلسالمي املمت ّد ،واملساعدات الفنية والثقافية واالقتصادية
الغرب للشرق ،والنشاط التجاري بني الطرفني ،يف تسهيل عملية
واالجتماعية اليت يقدمها ُ
املتحضر.
التغريب واستتباع الشرق املتأخر للغرب
ِّ
وأدوات لالستعمار السياسي والثقايف ،تغذيها احلركة الكولونيالية
فهذه كلها عوام ُل
ٌ
ويتلخص هدف هذا الثالوث يف إضعاف شوكة األمة
والصليبية والصهيونية العامليةَّ .
اإلسالمية ،وتدمري ثقافتها األصيلة ،وتفتيت ْ
مشلها إىل عدة كيانات قُطرية .كما يهدف
وطمس ُص َوى
نفسه إىل زرع التشكيك يف قيم هذه األمة ولغتها وتراثهاْ ،
هذا الثالوث ُ
وبث الفُرقة بني صفوف أجناسها من خالل إثارة ال ّن ْعرات القبلية واملذهبية واإلثنية
ُهويتهاِّ ،
إضعاف الوازع الديين لدى أبناء األمة اإلسالمية ،والتشجيع
البغيضة… ويسعى كذلك إىل ْ
على الفساد والتط ّرف بشىت ألوانه.
أكي ٌد أن تأثري هذه العوامل اخلارجية متوقف على طبيعة البنية الداخلية للمجتمع
اإلسالمي؛ فهي تؤثر يف حالة هشاشة هذه البنية وافتقادها إىل املناعة واحلصانة ،ويغيب
تأثريها مع متاسك اجلسم اإلسالمي ،وتضامن مكوناته البشرية ،وقوة معتقده.
هذه نظرة موجزة إىل أبرز العوامل الذاتية واملوضوعية اليت توفر األرضية املناسبة
وتيسر ْأمر عمله وتأثريه الف ّعال.
لتعشيش التيار التغرييبِّ ،
ٍ
جتليات وآثارًا متعددة وخمتلفة؛ منها ما َّيتصل بالفرد،
ومما ال شك فيه أن للتغريب
ومنها ما يتصل باملجتمع اإلسالمي .وجيب أن نذكر ،هاهنا ،بأن تغريب الفرد واستالب
ثقافته وهويته يعد اخلطوة األوىل يف سبيل تغريب واستالب ثقافة املجتمع ككل .فالتغريب
الثقايف واحلضاري يتسلط -بداءةً -على الفرد ،حىت إذا ما متكَّن من نفسه ،وانتشرت آثا ُره
على نطاق أوسع يف جمتمع إسالمي ،فإنه يستحيل إىل ظاهرة اجتماعية عالوة على كونه
ظاهرة فردية .وفيما يلي سنربز بعض مظاهر وآثار التغريب ْإن على مستوى الفرد أو
على مستوى املجتمع اإلسالمي:
أ -بعض مظاهر وآثار التغريب الثقايف على مستوى الفرد املسلم :إن الفرد
املسلم الذي متكن منه التغريب تظهر عليه مجلة من األوصاف واأل َما َرات .فهو دائم التعلّق
مبا يف الثقافة األجنبية الغازية له من نُظم وأفكار وعوائد وأمناط سلوكية… وحياول
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جاهدًا تطبيقها يف حياته اخلاصة .مث إن هذا الفرد ال جيد يف نفسه أي حرج من حماكاة
فيا .وباملقابل ،جند هذا
الغرب ،واالنصهار الكامل يف ُبوَت َقته املسمومةْ ،
حر ًّ
واألخذ مبا ُيمليه ْ
الفرد يتحامل على التراث اإلسالمي بالرغم مما خيتزنه من قيم سامية ،وبذور حقيقية
لإلقالع والتنمية .وهكذا نرى عددًا من أبناء األمة اإلسالمية ي ْدعون إىل االنفصام عن
املاضي اإلسالمي وااللتحاق بالغرب ،ويعد سالمة موسى من ْأخطر هؤالء؛ حيث يقول
يف كتابه «اليوم والغد»« :جيب علينا أن خنرج من آسيا وأن نلحق بأوروبا ،فإين كلما
ازدادت معرفيت بالشرق زادت كراهييت له ،وشعوري بأنه غريب عين .وكلما زادت معرفيت
بأوروبا زاد حيب هلا وتعلقي هبا وزاد شعوري بأهنا مين وأنا منها» .ويقول أيضًا أدونيس
«لسنا من املاضي… اإلنسان عندنا َملجو ٌم باملاضي ،نُعلِّمه أن يكسر
(علي أمحد سعيد)ْ :
وجيمح ،نعلمه أنه ليس ُحزمة من األفكار واملصنفات واألوقات يسموهنا تراثًا»!.
اللجام ْ
إن الفرد املسلم الذي ُغ ِّرب فَت َغ َّرب ال يويل أي اهتمام ملشكالت جمتمعه وأمته ،بل
وإضعافه.
إنه يشكل ،يف حد ذاتهِ ،م ْع َول ه ْدم يعمل من داخل اجلسم اإلسالمي لتخريبه ْ
هذه بعض اآلثار التغريبية اليت تتب ّدى على َم ْن هبر ْتهم احلضارة الغربية بشكلياهتا
الزائفة؛ فسلبت عقوهلم ،واستولت على عواطفهم ،وأصبحوا يتنكرون لثقافتهم اإلسالمية
املتغربني أو
األصيلة ،وجيتهدون يف متثّل مظاهر الثقافة الغازية .وقد كان معظم هؤالء ِّ
ممن عاشوا يف ظل االستعمار ردحًا غري يسري من الزمن وترّبوا يف
ثقافيا َّ
املسَتلَبني ًّ
مدارسه أو مدارس اإلرساليات التبشريية أو درسوا يف الديار الغربية.
ب -بعض مظاهر وآثار التغريب على مستوى املجتمع اإلسالمي ككل :ال جيد
املجتمع اإلسالمي الذي امتدت إليه أيدي التغريب غضاضة يف تقليد الغرب ،واّتباعه يف النظم
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية .وال يتردد يف األخذ بالتيار ال َعلماين ونتائج
األحباث االستشراقية عن العقيدة اإلسالمية واللغة العربية الفصحى اليت تعد الوعاء احلامل
هلذه العقيدة.
ُ
املالحظ يف عدد من املجتمعات اإلسالمية انتشا ُر املجالت واألشرطة اهلابطة ،واألغاين
الساقطة ،والصور اخلليعة ،والكتب اليت حتمل يف صفحاهتا أفكارًا ه ّدامة لكيان املجتمع
اإلسالمي؛ وذلك حتت ستار احلرية الشخصية .ومتثل هذه املظاهر التغريبية وسائل
ٍ
ومجاعات.
وطمس ُهوية املسلمني فرادى
خطرية يف تشويه القيم اإلسالميةْ ،
وتسمح جمموعة من دول العامل اإلسالمي -بدعوى االنفتاح -بإنشاء املدارس واملعاهد
األجنبية ،وانتشار احلركات التبشريية فوق أراضيها .ويف ذلك فرصة ساحنة ل َب ّث مسومها
الفتاكة ،ونشر ُت َّرهاهتا وتلفيقاهتا .ومن العجب ال ُعجاب أن هذه املعاهد تعمل حبرية تامة،
أناس كُث ٌر ُتفتح أمامهم فرص التشغيل
وتوفَّر هلا احلصانة القانونية الكاملة،
َّ
ويتخرج منها ٌ
وغريها.
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إن املظاهر آنفة الذكر كلَّها تسهم يف ضعف الثقة بكل ما هو وطين وإسالمي من نظم
واقتصاد وأدب وفن… وتدفع باملجتمع اإلسالمي دفعًا إىل اقتفاء َس ْمت الغرب وتقليده
بأخطرها .وجتدر اإلشارة ،هنا ،إىل أن
تقليدًا أعمى يف كل األمور؛ ب ْدءًا من أ ْت َفهها وانتها ًء ْ
والتغرب ختتلف من جمتمع إسالمي آلخر؛ فهناك جمتمعات أ ْن َهكها التغريب،
درجة التغريب ُّ
وهناك أخرى ملا يزال التغريب فيها حمدودًا.
إن الغزو الفكري الغريب احلديث الذي يستهدف تكسري شوكة املسلمني ،وتشويه
وعزهلم عن ماضيهم ومرياثهم احلضاري ،وتغريبهم عن عقيدهتم ولغتهم ،مل
هويتهمْ ،
يترك وسيلة إلاَّ استخدمها لتحقيق مآربه ،ومل يترك جهة ملس فيها االستعداد للتعاون معه
إلاَّ تعا َون معها وربط نفسه هبا .وقد كان يف طليعة هذه اجلهات اليت تعاونت مع املستعمر
الغريب ،وربطت أهدافها بأهدافه «الصهيونية العاملية» اليت برزت بوصفها حركة سياسية
بسط النفوذ على العامل بأسره بشىت الطرق والوسائل .وقد حققت مجلة
عنصرية َّ
تتغيا ْ
من املكتسبات يف الواقع امللموس ،أبرزها احلصول على وطن قومي لليهود يف أرض ِفل َْسطني
املباركة.
الطريق حلركة
ومن جهة أخرى ،شكَّلت العلمانية «إحدى الوسائل اخلطرية اليت م ّهدت
َ
نواحي خمتلفة».
مست
التغريب اليت َّ
َ
املتغربة حاالت من الفوضى
وبنا ًء على ما سبق ،كان من الطبيعي أن تعرف املجتمعات ِّ
والتطرف العام .لذا ،يربط بعض الباحثني بني الغلو والتغريب .يقول طارق الِب ْشري مث ًال:
ُّ
«يبدو يل أن الغلو سيبقى ،بدرجات شىت وأشكال متنوعة وعلى فترات ممتدة أو متقطعة،
ما َبقيت هيمنة التغريب ،ولن يضعف إال بض ْعفها».
إن التغريب أخط ُر من الغزو العسكري؛ ذلك بأن االستعمار العسكري ح َد ٌث وقيت/
يقصر -مث يذهب
حلْظي يتسلط على أمة من األمم ردحًا من الزمن -قد يطول وقد ُ
وربما بصورة أقوى
وتعود تلك األمة إىل ْ
وحرياهتا التامةَّ ،
وضعها الطبيعي وثقافتها األصلية ُ
وأحسن من السابق ،ورمبا كان ذلك التحدي عام ًال من عوامل اإلبداع والتفوق والتق ّدم حنو
األمام .أما التغريب فهو أخطر من ذلك بكثري؛ ألنه يضرب األمة يف موطن قوهتا وبؤرة
حياهتا ،ويقتل فيها روح املبادرة والثورة ،ويهجم على ثوابتها اليت ال غىن عنها يف وجودها؛
إنه بكلمة خمتصرة «احتالل العقل والنفـس».
انطالقًا من حديثنا عن حقيقة التغريب ،وعوامله ،ومظاهره وآثاره ،وميكانيزماته…
توضح لنا أن التغريب تيا ٌر ٌ
فتاك يتخذ من التخريب شعارًا له ،وأنه حت ٍَّد خطري ُيجاِبه األمة
َّ
اإلسالمية يف اللحظة احلضارية اآلنية بقوة .وهنا حيق لنا أن نتساءل :كيف واجه املسلمون
التغريب الثقايف واحلضاري؟
ريب فيه أن أبناء األمة اإلسالمية جتنَّدوا إل ْبطال مفعول ُس ّم التغريب؛ فقاموا
مما ال َ
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ت
موـهفم ُبيرـغلا
عِقاوو ً
ا

بردود فعل قوية وملموسة… وهكذا «ظهرت احلركة اإلسالمية مع هيمنة التغريب،
تصاعده ،وهي تعتو مع ُع ِّتوه» .كما نشطت حركة التعريب ،واتسع نطاقها
وتصاعدت مع ُ
بأصباغ جديدة متاشيًا مع واقع التغريب؛ حبيث
لتش ُمل عدة ميادين حيوية ،واصطبغت ْ
حضاريا شام ًال،
التعريب يف حياتنا املعاصرة جمر َد هدف ثقايف ،وإمنا أصبح هدفا
«مل ي ُع ِد
ًّ
ُ
ينطوي على جوانب سياسية وقومية ال تقل أمهية عن جوانبه الثقافية» .ومل يقف الشعراء
اإلسالميون مكتويف األيدي إزاء موجة التغريب اليت اكتسحت العامل اإلسالمي منذ القرن
فعالة ملجاهدة
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ،وإمنا وظفوا أشعارهم واختذوها أسلحة َّ
التغريب ...إخل T
اهلـوامش:

 اجلوهري :الصحاح - 191/1 ،ابن أيب بكر الرازي :خمتار الصحاح ،ص - 470الزبيدي:التاج - 410/1 ،جممع اللغة العربية بالقاهرة :املعجم الوسيط.647/2 ،
 ابن منظور :لسان العرب.639 -638/1 ، عبد الرزاق اخلـشروم :الغربة يف الشعر اجلاهلي ،م.س ،ص.14الص ْهيوين ،جملة «الثقافة العربية» ،ليبيا ،ع،10.
 عمر التومي الشيباين :التغريب والغزو ِّس ،1982 ،9.ص.162
- OXFORD UNIVERSITY: OXFORD Advanced Learner’s Dictionary, P13 - 55.

 حممد مصطفى هدارة :التغريب وأثره يف الشعر العريب احلديث ،جملة «األدب اإلسالمي»،مج ،1.ع ،1994 ،2.ص.8
 سورة احلـجر ،اآلية .9 عمر حممد التومي الشيباين :التغريب والغـزو الصهيوين ،م.س ،ص 160وما بعدها. نفسـه ،ص.162 حممد مصطفى هدارة :التغريب وأثره يف الشعر العريب احلديث ،ص ،8بتصرف. طارق البشري :سيبقى الغلـو ما بقي التغريب ،جملة «العريب» ،ع ،278.يناير ،1982ص.61
 شلتاغ عبود :يف املصطلح الثقايف والتغريب ،جملة «آفاق الثقافة والتراث» ،ع ،33.س،9.أبريل  ،2001ص.54
 طارق البشري :سيبقى الغلو ما بقي التغريب ،ص.61 فؤاد زكريا :ثقافتنا املعاصرة بني التعريب والتغريب ،جملة «العريب» ،ع ،302.يناير ،1984ص.35
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حوار مع مساحة املرجع الديين السيد حممد تقي املدرسي
القسم االول

املشاركون:

 Yالش���يخ زكري���ا داوود
 Yالسيد حممود املوسوي
 Yالش���يخ حبيب اجلمري
 Yالش���يخ محزة الالمي
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تقديم

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

عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي ،عضو اهليئة االستشارية يف جملة البصائر
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الدراساتية ،نشر له يف عدة جمالت وصحف العديد من البحوث والدراسات الفكرية ،من
أعماله املنشورة :تأمالت يف احلديث عند السنة والشيعة.
السيد حممود املوسوي:

عامل دين ،باحث يف الشأن اإلسالمي ،مدير ممثلية املرجع املدرسي يف البحرين ،عضو
هيئة التحرير يف جملة البصائر ،نشر له العديد من البحوث والدراسات الفكرية ،من أعماله
املنشورة :العوملة واملجتمع ..التحديات اجلديدة وبرنامج املهام.

الشيخ حبيب اجلمري:

عامل دين ،كاتب ،أديب وشاعر ،مدير عام مجعية النبأ اإلسالمية ،نشر له العديد
من األحباث واملقاالت يف املجالت والصحف اليومية البحرينية ،له ديوان مطبوع بعنوان:
الرحيل إىل كربالء.
الشيخ محزة الالمي:

عامل دين ،كاتب وباحث إسالمي ،مندوب جملة البصائر يف بغداد ،ناشط اجتماعي
ومشارك يف املنتديات الثقافية والفكرية يف العراق ،من أعماله املنشورة :خارطة الطريق
الرسايل.

آفاق التطوير الفقهي وعقباته
السيد حممود املوسوي:

«من مل يطرق أبواب املستقبل حبزم اقتحم املستقبل رحابه بقوة ،واملجتمع الذي ال
يط ّور وسائل حياته فإنه حيكم على نفسه باهلالك ،وال يعين التطوير تقليد اآلخرين بل
وسطي حيافظ به على قيمه وجيعلها حمور تطوير للوسائل ،ومل تنسخ الشرائع
هنج
ِّاتباع ٍ
ّ
اإلهلية يف أصوهلا بل يف بعض التفاصيل حلكمة احلاجة إىل التغيري ،واإلسالم رسالة اهلل
املهيمنة على سائر الشرائع مبا فيها من قيم ومن نظام تطوير يف سبيل حتقيقها .وهكذا
التطوير يف أحكام الدين يكون قائمًا على أسس ثابتة ،هي منظومة التعليم املثلى املتوفرة
يف كتاب اهلل املجيد ويف حمكمات السنة الشريفة»(((.
((( عاجل مساحة املرجع املد ّرسي مسألة العالقة بني العلم والدين يف أكثر من نتاج ومؤَلف ،وقد مت اقتباس
بعض الكلمات اليت وردت يف احلوار من كتاب التشريع اإلسالمي؛ مناهجه ومقاصده ،ج ،2حيث تناول
موسعة ويف سياق التطوير األصويل والفقهي بل يف عموم سياق
مساحة السيد املرجع املسألة بصورة ّ
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مساحة السيد؛ هبذه الكلمات حتدثتم عن مسألة «التطوير بني العلم والدين» ،حبذا
لو تعطونا فكرة عامة عن تصوركم للمسألة ،لتكون منطلقًا حلوارنا معكم.
مساحة السيد املرجع:

بسم اهلل الرمحن الرحيم ،وصلى اهلل على سيد اخللق أمجعني وعلى أهل بيته الطيبني
الطاهرين ..وبعد.
السالم عليكم ورمحة اهلل ..والسالم على اإلخوة املؤمنني ورمحة اهلل وبركاته..
سبق وأن َّبينا أن لربنا -سبحانه وتعاىل -على عباده حجتني :العقول والرسل.
وبالرغم من أن هاتني احلجتني مها شعاعان ينبعثان من مشكاة واحدة وشعبتان من نور
واحد ،فإن لكل واحد منهما مسؤولية قد خيتص هبا .فإذا كان الوحي حي ّدد لنا القيم
وا ِ
حلكَم واألحكام بصورة أساسية ،فإن العقل يقوم باكتشاف احلياة ومعرفة احلقائق،
باإلضافة إىل أنّه أيضًا يساعدنا يف معرفة احلقائق الكربى؛ أي ما يرتبط باملعارف اإلهلية.
إذا كان األمر كذلك ،فإن التطوير سيكون على حمور الوحي وعلى قاعدة العقل .إذ إن
العقل هو الذي يكشف لنا ضرورة التطوير ،ملاذا؟ ألنه يكشف لنا ّأن املوضوع قد تغّير .كما
لو أن احلاضر يف وطنه سافر إىل خارج الوطن ،فإن حكمه يتغّير ،فقد كان عليه أن يتم
صالته وهو يف وطنه ،أما وقد سافر ،فعليه أن يقصر صالته ،وإن كان صائمًا يفطر .فمع
تغّير املوضوع يتغّير احلكم .كذلك العقل إذا اكتشف بأن هذا املوضوع حرجي أو َض َرري،
أو أن هذا املوضوع ليس موضوعًا هلذا احلكم ،فإن احلكم يتبع املوضوع بتحديد الوحي،
ولكن املوضوع الذي ينطبق عليه احلكم حيدده العقل من خالل العلم واخلربة ..وغريمها.
من هنا فإن مقولة «التطوير بني الدين والعلم» ميكنها أيضًا أن تكون بعنوان «التطوير
بني الوحي والعقل» .إذ إن العقل مبا أنه يقوم بتحديد املوضوعات ،وألن األحكام تتغري مع
فإن العقل يقوم بدور أساسي يف معرفة ضرورات التطوير .من هنا فإن
تغّير املوضوعاتّ ،
ينص الشرع على قدسيتها أو َّبين الشرع
مساحة التطوير تتم يف الوسائل واألدوات اليت مل ّ
حكمها ،ولكن لو كانت هناك أولوية وأمهية للحكم تفوق قدسية أو أمهية أو حكم الوسيلة،
ففي مثل هذه احلاالت يكون التطوير من نصيب املوضوع .مث ًال حينما أرى مريضًا يف حالة
صعبة وباإلمكان أن أوصله إىل املستشفى إما بسيارة سريعة أو بأخرى بطيئة ،ولكنين أعرف
فهم الدين.
للتفصيل :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات املدرسي،
طهران  -إيران ،ط( ،1ال ،ت) .ج.58 - 21 ،2
لقراءة الكتاب من على اإلنترنتhttp://almodarresi.com/books/515/index.htm :
كما تناوهلا أيضًا يف كتابه :التمدن اإلسالمي.
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أن لو استخدمت السيارة البطيئة ميكن أن يكون يف ذلك ضرر على صحة املريض ،فالعقل
يف هذه احلالة يقول يل :مبا أن واجبك الشرعي هو إنقاذ حياة هذا اإلنسان ،وألن الشرع
(((
ّاس
املق ّدس يقول« :ال َض َر َر َوال ِض َرا َر .، »..ويقول أيضًاَ { :و َم ْن أَ ْح َي َاها َف َكَأّن َما أَ ْح َيا الن َ
تدل على قدسية احلياة ،فعليك أن
َج ِميعًا}((( ،إىل آخر ما هنالك من األدلة الشرعية اليت ّ
تستخدم السيارة السريعة ،وال جيوز لك أن تستخدم السيارة البطيئة ،ولو كانت هذه السيارة
هي السيارة اليت تعودت عليها ،وتعرف قيادهتا جيدًا ،وهي سيارة والدك مث ًال وكرامة
لوالدك ،ولكن هذه أمور ثانوية .األساس هو إنقاذ حياة هذا اإلنسان.
وكذلك لو كنت أستطيع الدفاع عن بلدي بأسلحة بدائية ،ولكنين أعرف أن لو
استخدمت هذه األسلحة ،كالسيف والرمح واخلنجر والترس واملغرفة وما أشبه ،فسوف
علي أن أط ّور؟ ألن ربنا
أهنزم يف احلرب .فهل جيوز يل أن أستخدم تلك األسلحة أو َّ
سبحانه وتعاىل يقول يلَ { :وأَ ِع ّدوْا َل ُه ْم ّما ْاسَت َط ْعُت ْم ّمن ُق ّو ٍة َو ِمن ّرَب ِ
ون
اط ال َْخ ْي ِل ُت ْر ِهُب َ
ِب ِه َع ْد ّو ا ِ
ُم}(((.
هلل َو َع ُد ّوك ْ
شرع؟ اجلوابَ :كلاَّ .
والسؤال الذي ُيثار هنا ،ويف مثل هذه احلاالت :هل العقل هنا ُم ِّ
حيد ُد املوضوع ،يعين أن الشرع يف احلقيقة حيكم مبا َبَّي َن العق ُل
شرعًا وإمنا ِّ
العقل ليس ُم ِّ
موضوع ُه وليس حك َم ُه.
َ
القضية إذن يف مسألة «التطوير بني العقل والوحي» ،أن الوحي حي ّدد األحكام والعقل
حي ّدد املوضوعات ،والتطوير يكون -يف احلقيقة -بأن نط ّبق أحكام الشرع على املوضوعات
املتط ّورة واملتغّيرة حسب تغرياهتا وتطوراهتا.
الشيخ محزة الالمي:

مساحة السيد أنتم دعومت إىل التطوير يف مناهج االستنباط ،وتناولتم هذا البحث يف
كتابكم «التشريع اإلسالمي» منذ بداية التسعينات ،ما ضرورة التطوير وما نظام التطوير
املقترح لديكم؟
مساحة السيد املرجع:

يف احلقيقةّ ،
املطلع على هذا الكتاب((( وكتيب األخرى اليت تتناول هذا املوضوع يعرف
أن ضرورة التطوير هي ضرورة احلياة ،وضرورة لتطبيق أحكام الدين ،وقد بّينت سابقًا

((( وسائل الشيعة( ،آل البيت) ،ج ،25ص.428
((( سورة املائدة ،آية.32 :
((( سورة األنفال ،آية.60 :
((( راجع اهلامش السابق للتفاصيل.
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أن األوامر واألحكام الدينية جيب أن تطّبق ،خصوصًا ما عرفنا من الشرع أنه ضرورة،
وال ميكن التنازل عنها .وبتعبري آخر ما يسميه البعض بأمور احلسبة ،فنحن نعرف أن
أي اإلسالم ككل -وعلى األمة ،والكعبة،املحافظة على احلياة ،وعلى بيضة اإلسالم ّ
واملشاهد املق ّدسة ،واملساجد ،والصلوات ..وغريها من األمور اليت متثل ضرورة من
الضرورات ،إذا توقفت املحافظة على كل ذلك على شيء ما ،علينا أن حنقق ذلك الشيء
باعتبار أن مقدمة الواجب واجبة ،وحينما يقول ربنا سبحانه وتعاىلَ { :وأَ ِع ّدوْا َل ُه ْم}
فماذا تعين هذه الكلمةّ { ،ما ْاسَت َط ْعُت ْم ّمن ُق ّو ٍة} مبعىن أن كل ألوان القوة سواء كانت قوة
عسكرية ،مالية ،اقتصادية ،صناعية ،سياسية ،اجتماعية ،تدريبية ،لوجستية ،أي نوع من
أنواع القوة ال بد أن نع ّدها؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل حينما قالَ { :وأَ ِع ّدوْا َل ُه ْم ّما ْاسَت َط ْعُت ْم
ّمن ُق ّو ٍة} ،وتركيب هذا الكالم يدل على ضرورة الوصول إىل كل قوة ممكنة ميكننا أن
نصل إليها.
(((
إذن ضرورة التطوير تأيت من ضرورة تطبيق أحكام الشرع  ،باعتبار أن كثريًا
من أحكام الشرع ال ميكن تطبيقها إلاَّ مبق ّدمات ،وهذه املق ّدمات سوف تكتسب شرعيتها
الر ّب سبحانه وتعاىل ،حينما
ووجوهبا من وجوب ذيها ،أي ذي املقدمات اليت أوجبها َّ
الر ّب -سبحانه وتعاىل -باحلجَ { :و ِ
هلل َعلَى الن ِ
ّاس ِح ّج ا ْل َب ْي ِت َم ِن ْاسَت َطا َع إَِل ْي ِه
يأمرك َّ
(((
ني} جيب  ،فيجب عليك أن تفتش عن أية وسيلة
َسِبي ًال َو َمن َك َف َر َفإِ ّن اهللَ َغِن ّي َع ِن ا ْل َعاَل ِم َ
توصلك إىل احلج ،وحينما يأمرك باجلهادَ { :و َج ِاه ُدوا ِفي ا ِ
ُم
هلل َح ّق ِج َها ِدِه ُه َو ْاجَت َباك ْ
كم ِفي ال ّد ِ
ني ِمن َق ْب ُل
ُم إِ ْب َر ِاه َيم ُه َو َس ّما ُك ُم ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ين ِم ْن َح َر ٍج ّملّ َة أَِبيك ْ
َو َما َج َع َل َعَل ْي ْ
ُم َوَتكُونُوْا ُش َه َدآ َء َعلَى الن ِ
ُون ال ّر ُس ُ
الص َال َة َوآُتوْا
َو ِفي َهذَا ِل َيك َ
ول َش ِهيدًا َعَل ْيك ْ
ّاس َفَأ ِقي ُموْا ّ
ُم َفِن ْع َم ا ْل َم ْولَى َوِن ْع َم الن ِ
ال ّزكَا َة َو ْاعَت ِص ُموْا ِبا ِ
َّصريُ}((( ،عليك أن تفتش عن
هلل ُه َو َم ْو َالك ْ
((( مثّل احلديث عن إمكانية تطبيق الشرع وضرورته يف زمن الغيبة بداية احلديث يف مسألة الدولة يف
الفكر الشيعي املعاصر ،وهذا بدوره أثار تساؤالت يف قضية إمكانات الفقه وأصوله باملنهجية اليت مها
عليها على الوفاء مبتطلبات الدولة ،كما ويف الوقت نفسه أثار مسألة موقع الفقيه يف هذه املسألة ،وقاد
بالتايل إىل حبث ما عرفت مبسألة والية الفقيه ،وقد كان مساحة السيد املرجع من أوائل الفقهاء
واملفكرين اإلسالميني الذين تناولوا هذه املسألة منذ منتصف ستينات القرن املاضي ،واليت عاجلها
يف كتابه املعنون بـ«القيادة اإلسالمية» ،الذي ُطبع للمرة األوىل عام  ،1971مث تكرر طبعه مرات عدة.
للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،القيادة اإلسالمية ،مؤسسة الوفاء ،بريوت  -لبنان ،ط،3
1980م 1400 -هـ.
إلكترونيا من على اإلنترنتhttp://almodarresi.com/books/653/index.htm :
ولقراءة الكتاب
ًّ
أما مسألة تطوير املناهج األصولية لعملية االستنباط فقد عاجله السيد املد ّرسي يف كتاب التشريع
اإلسالمي ،كما أشري لذلك يف اهلوامش السابقة.
((( سورة آل عمران ،آية.97 :
((( سورة احلج ،آية.78 :
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أية وسيلة تستطيع أن حتقق اجلهاد هبا ،وحينما يأمرك بالدعوة إىل اهلل{ :ا ْد ُع إِِل َى َسِبي ِل
َرّب َك ِبال ِْح ْك َم ِة َوا ْل َم ْو ِع َظ ِة ال َْح َس َن ِة َو َجا ِد ْل ُهم ِباّلِتي ِه َي أَ ْح َس ُن إِ ّن َرّب َك ُه َو أَ ْعَل ُم ِب َمن َض ّل
ين}((( ،وباألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وبإقامة العدل
َعن َسِبيلِ ِه َو ُه َو أَ ْعَل ُم ِبا ْل ُم ْهَت ِد َ
ْس ُط َوْا إِ ّن اهللَ ُي ِح ّب ا ْل ُمق ِ
ويقولَ { :وأَق ِ
ني ِ
هلل
ني}(َ{ ،((1يا أَّي َهآ اّل ِذ َ
ْس ِط َ
ين آ َمنُوْا كُونُوْا َق ّوا ِم َ
َآن ق َْو ٍم َعلَى أَلاَّ َت ْع ِدلُوْا ْاع ِدلُوْا ُه َو أَ ْق َر ُب ِللّت ْق َوى َواّتقُوْا
ُم َشن ُ
ُش َه َدآ َء ِبا ْل ِق ْس ِط َو َال َي ْج ِر َم ّنك ْ
ون}( ،((1أو يأمرك بأن تكون ق ّوامًا بالقسط ،وق ّوامًا هلل وشاهدًا
ري ِب َما َت ْع َملُ َ
اهللَ إِ ّن اهللَ َخِب ٌ
باحلق .فإن هذه أوامر إهلية ال ميكن أن نتهاون يف تطبيقها ،فإذا احتاجت هذه األوامر
وتطبيقها إىل جمموعة وسائل جديدة متطورة فال بد أن نقتنيها .فهي وسيلة إىل ذلك
احلكم ،فاخلالصة ّإن ضرورة التطوير تنبع من ضرورة تطبيق أحكام الشرع املق ّدس ،تلك
مقيدة بظرف أو بآخر ،مما جاء يف تعبري الفقهاء «مما
األحكام اليت جاءت مطلقة وغري َّ
عرفنا من الشرع ضرورة تطبيقها بأي شكل من األشكال» أي إن الشرع يريدها بأي شكل
من األشكال.
وأما بالنسبة إىل منهج التطوير ،فهذا حبث طويل ،إلاَّ أن خالصته أن منهج التطوير
األساسي هو يف احلقيقة أن نتبع العقل( ،((1حن ّدد األولويات الشرعية ،بالطرق اليت بّينُتها
((( سورة النحل ،آية.125 :
( ((1سورة احلجرات ،آية.9 :
( ((1سورة املائدة ،آية.8 :
( ((1تناول مساحة السيد املرجع قضية العقل من أكثر من زاوية فكرية ،فقد تعرض هلا يف بعدها املعريف
اإلبستميولوجي يف إطار نظرية املعرفة بصورة رئيسية يف كتابني؛ مها :املنطق اإلسالمي؛ أسسه
ومناهجه ،ويف كتاب :الفكر اإلسالمي مواجهة حضارية .للتفصيل راجع :املد ّرسي ،حممد تقي ،املنطق
اإلسالمي؛ أسسه ومناهجه ،دار البيان العريب ،لبنان  -بريوت ،ط1992 ،2م .حتت عنوان :القسم
إلكترونيا
الثاين :أصول املنطق اإلسالمي  -البحث الثالث :ميزات املنطق اإلسالمي .ولقراءة الكتاب
ًّ
من على اإلنترنت:
http://almodarresi.com/books/603/index.htm

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

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

أما يف اإلطار التشريعي ،حيث التساؤل عن دور العقل يف التشريع ،بدءًا بدوره يف فهم النص،
وعالقته بالوحي ،فقد عاجلها يف كتابني :حبوث يف القرآن احلكيم ،وفيه تناول عالقته بالنص القرآين
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يف كتاب التشريع اإلسالمي اجلزء الثالث( ،((1وبإجياد آلية للتطوير ،وآلية التطوير ال بد أن
يشرف عليها الفقهاء واخلرباء ،الفقهاء مبا أوتوا من علم الدين ،واخلرباء مبا أوتوا من
علم الدنيا أو علم احلياة .اخلبري حي ّدد املوضوع والفقيه حي ّدد احلكم ،هذا ليس يف األمور
الكلية فقط وإمنا حىت يف اجلزئيات .ولذلك أنا أدعو دائمًا يف مثل هذه األمور إىل تشكيل
جمالس الشورى اليت تضم إىل جانب الفقهاء يف الدين ،خربا َء يف احلياة ،وفقهاء يف القانون
شرعيا ،لنضرب مث ًال
وغريهم؛ حبيث يكون احلكم الذي خيرج من خالل هذا املجلس حكمًا ًّ
معاصرًا :ففي إحدى السنوات ،حتدثت وسائل اإلعالم عن إمكانية انتشار مرض أنفلونزا
شرعيا
اخلنازير( )H1N1انتشارًا واسعًا يف أيام احلج (يف العام  ،)2010مما أثار سؤا ًال
ًّ
واجب واحلال هذه أم يسقط عن الوجوب بسبب الضرر البالغ
يف أروقة العلماء :هل احلج ٌ
باعتبار «ال ضرر وال ضرار» ،أم ماذا؟
هذا حكم شرعي إلاَّ أنه يعتمد يف جانب منه على الفقيه ،فمن جهته عليه أن حي ّدد
أمهية احلج ومدى مستوى الضرر الذي يسقط به احلج ،ألن احلج بطبعه فيه ضرر بنسبة
حدا ميكن للفقيه أن يسقط احلج عن املكلفني
معينة شئنا أم أبينا ،لكن الضرر هل يبلغ ًّ
أم ال .ومن جهة أخرى حنتاج إىل اخلرباء يف الصحة ،فهم حي ّددون مدى انتشار املرض،
وهل ميكننا أن نعتصم دون املرض بسبب الك ّمامات أو بسبب جمموعة أمور وقائية أو ما
أشبه .اخلبري حي ّدد املوضوع والفقيه حي ّدد احلكم .فمن خالل احلوار فيما بينهم سوف
ُت ْنَتج الفتوى أو الكلمة األخرية اليت خترج من خالل هذا املجلس ،وهي بالطبع كلمة الفقيه
املستندة ،باإلضافة إىل الوعي الفقهي ،إىل املشورة الصحية وما أشبه.
حتديدًا ،والتشريع اإلسالمي؛ مناهجه ومقاصده ،حيث تناول املوضوع بإسهاب ،وهو ما أشار إليه يف
احلوار هنا .للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات
إلكترونيا من على
املدرسي ،طهران  -إيران ،ط1413 ،1هـ1992 ،م .ج ،1ص .85 - 7ولقراءة الكتاب
ًّ
اإلنترنت:
http://almodarresi.com/books/706/index.htm

( ((1حتدث مساحة السيد املدرسي عن مسألة األولويات عند الشرع ،وتناول املسألة من عدة جهات كان
أمهها اجلانب النظري الذي حياول اإلجابة عن سؤال :ما القيم عند الشرع وكيف تترتب من حيث
األولوية؟ ،واجلانب اآلخر هو اجلانب العملي ،أي حني يكون الفقيه يف إطار جمتمعي ما ،ويتصل
عمليا
بالواقع ،فإن السؤال املثار هنا :بعد النظر يف أولويات الشرع نظريًا ،كيف ميكن حتديد ما األوىل ًّ
ويف الظروف االجتماعية احلالية؟ ويف هذا اإلطار ناقش املسألة بصورة مقارنة مع ثالثة من املفكرين،
العالمة الشاطيب ومنهجه يف حتديد األولويات ،والشيخ الغزايل ،وأخريًا املفكر األمريكي رالف بارتون
بريي.
للتفصيل :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات املدرسي،
طهران ـ إيران ،ط1415 ،1هـ1995 ،م .ج ،3ص .365ولقراءة الكتاب إلكترونيًا من على اإلنترنت:
http://almodarresi.com/books/708/index.htm
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التطوير الفقهي وهموم املؤسسة الدينية
الشيخ حبيب اجلمري:

دعوات سابقة ،وليست جديدة ،ومع ذلك هنالك فريق
مساحة السيد ،دعواتكم للتطوير ٌ
من املتشرعني املشتغلني بالعلم الديين واملتصدين للتشريع يالحظون على هذا اخلطاب،
مبثل« :أن كتاب اهلل يدعو لسنن ال تبديل هلا وال حتويل» ،وبالتايل كأهنم مييلون إىل
عدم التقدم حنو مثل هذه الفكرة ،فكرة التطوير خوفًا من االبتداع أو خوفًا من االنفالت،
فكيف ترون ذلك؟

مساحة السيد املرجع:

طبيعي حينما نقول« :التطوير بني العلم والدين»؛ فإن معىن «التطوير» هنا ال
يكون تطويرًا من دون حدود ،فالدين حي ّدد التطوير ،وسبق أن قلت كلمة« :اهلدف حي ّدد
الوسيلة» ،حنن هدفنا مرضاة اهلل -سبحانه وتعاىل ،-وال بد أن تكون مرضاة اهلل دائمًا
نصب أعيننا وحنن نقوم بعملية التغيري والتطوير .فاألحكام الشرعية ال تتغّير ،إمنا
التطوير هو يف الوسائل ويف املوضوعات .احلكم يتغّير بتغّير موضوعه وليس بتغّيره هو،
األحكام الشرعية أحكام ثابتة واحلديث املعروفَ ..« :حلاَ ُل ُم َح َّم ٍد َحلاَ ٌل أََبدًا إِلَى َي ْو ِم
أبدي
كتاب ٌ
ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،و َح َرا ُم ُه َح َرا ٌم أََبدًا إِلَى َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة .((1(»..والقرآن الكرمي كذلكٌ ،
للبشرية وال نستطيع أن نغّير حرفًا واحدًا منه ،ومن هذه الزاوية ،وألن هناك دعوات من
ِقبل البعض للتحلّل من األحكام الشرعية ،فما يلزم توضيحه هنا -يف احلقيقة -هو أن
التطوير الذي ندعو إليه ليس تطويرًا بال حدود ،إن صح التعبري ،وقد بينَّا ضوابط للتطوير،
ميس التطوير حكمًا ثابتًا
وأهم هذه الضوابط إشراف الفقهاء على عملية التطوير حىت ال ّ
يف الشريعة ،وهذا الشيء قضية مهمة.
آلية التطوير اليت نتبعها جتري ضمن سلسلة من اإلجراءات تبدأ باخلرباء يف كل
ويبينون أسبابه ،ومن ّ
مث احلاكم الشرعي ،وبعد النظر يف
جمال ،حبيث يوصون بالتطوير ِّ
كل احليثيات ،يعطي الفتوى بذلك.
الشيخ زكريا داوود:

مساحة السيد ،الواقع إن كل موجة تطوير حتدث سواء يف داخل االجتاهات الدينية أم
جدا من رفض التطوير ،والوقوف أمام هذه املوجة يف املعاهد
خارجها ترافقها موجة قوية ًّ

( ((1الكايف ،ج ،1ص.58
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الدينية بشكل ملحوظ ،وقد حدثت فع ًال .فلو قلنا :إن هنالك مرحلة من التطوير م ّرت
بشكل جيد ،ولكن ال يزال هناك أمور حنتاج فيها إىل مزيد من التطوير .مث ًال التطوير
يف معرفة املوضوع اخلارجي ،فال يزال البعض إىل اآلن يريد أن يعرف أول الشهر وآخر
الشهر بالعني املجردة ،بينما هنالك أساليب تكنولوجية حديثة ممكن أن تقدم لنا معرفة
يقينية مباشرة باملوضوع.
ملاذا ال زالت املعاهد الدينية ترفض مثل هذه الدعوات ،الدعوة يف تطوير املعرفة
باملوضوع أو الدعوة يف تطوير الفهوم ،ففهومنا ال زالت مرتبطة بفهوم العلماء يف املعاهد
الدينية ،اليت ال تزال مرتبطة هي األخرى مبفهوم السلف .وكذلك املناهج الدينية ،تلك
املناهج اليت تد ّرس يف املائتني سنة ال زالت هي تد ّرس إىل اآلن.
هذا يف الواقع يدعونا إىل التساؤل :ملاذا إىل اآلن مل تستطع املعاهد الدينية أن تتجاوز
هذه املرحلة وتنسجم مع العصر الراهن الذي تطورت فيه املعرفة وأساليبها؟
مساحة السيد املرجع:

أو ًال :ال بد أن ن ِّ
ُبشر األمة بأن تطوير املناهج بدأ وبصورة جيدة يف كثري من املعاهد
الدينية( ((1واحلوزات العلمية ورمبا يف القريب العاجل نشهد نتائج هذا التطوير.
ثانيًا :كان من أسباب توقف البعض عن اإلستجابة للتطوير هو العاصفة الشديدة
اليت مرت بنا من اجلهة الغربية ،حيث إن هذه العاصفة كادت تقتلع كل األشجار من اجلذور
ومتحو تراثنا بصورة كاملة( ،((1فالبعض من أبناء األمة ارتأوا يف مواجهة هذه العاصفة أن
يصدوها أو ًال ،ومن ّ
مث يفكرون يف التطوير ،وفع ًال مت ص ّدها بصورة أو بأخرى ،كما أن

( ((1منذ منتصف الستينات تبىن املرجع املد ّرسي رؤية يف تطوير املؤسسة التعليمية الدينية (احلوزات
العلمية) ،اعتمد فيها على األصالة والتطوير ،وقد طبقها يف مشروع أشرف عليه حتت مسمى «حوزة
اإلمام القائم  Uالعلمية» اليت تأسست يف طهران عام  ،1981وامتدت فروعها إىل مدينة مشهد
املقدسة ،وسوريا ،وشرق اململكة العربية السعودية ،والبحرين ،والعراق؛ يف كربالء ،وبغداد ،والبصرة.
وعلى مدى ثالث حقب حىت اآلن كان هلذه احلوزة خمرجاهتا العلمية والعملية يف الساحة اإلسالمية.
أما فلسفتها التعليمية ،ورؤية السيد املرجع آلفاق تطوير احلوزات فقد كتبها يف كتابه بعنوان :املعهد
اإلسالمي؛ بني األصالة والتطوير .للتفصيل راجع :املد ّرسي ،حممد تقي ،املعهد اإلسالمي؛ بني األصالة
إلكترونيا من على اإلنترنت:
والتطوير ،ط1992 ،1م1413 ،هـ .ولقراءة الكتاب
ًّ
http://almodarresi.com/books/601/index.htm

( ((1حتدث مساحة املرجع املد ّرسي عن أزمة التخلف اليت عاشتها األمة اإلسالمية ،عن جذورها
ومسبباهتا؛ سواء الداخلية املتمثلة يف الثقافة التربيرية أم اخلارجية املتمثلة يف العالقة بالغرب ،وذلك
يف كتابه :اإلسالم ثقافة احلياة .للتفصيل راجع :املد ّرسي ،حممد تقي ،اإلسالم ثقافة احلياة ،انتشارات
إلكترونيا من على اإلنترنت:
املدرسي ،ط ،1ص .95 - 11ولقراءة الكتاب
ًّ
http://almodarresi.com/books/244/index.htm
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تقدمت أوروبا ،لكن حينما وقعت حربان
نسبيا ،ألهنا إمنا جاءتنا بعد أن َّ
املوجة قد احنسرت ًّ
عامليتان ،مث تلتها أحداث كثرية يف العامل ،كاحلروب اإلقليمية ،واألزمات احلادة ،انكشفت
السوءات يف أوروبا ،مما حدا باملسلمني الذين كانوا يف البدء قد تأثروا بالتقدم يف الغرب،
أن يعيدوا حساباهتم ،وكانت الفرصة يف هذه اللحظة للكثري من الدعاة إىل اهلل ،واملفكرين،
والعلماء املتصدين للساحة الدينية أن يطوروا أساليبهم ،ألهنم وجدوا أن هذه العاصفة
قد م ّرت .وذلك أشبه ما يكون باإلنسان الوحيد الذي حيمل يف يده شيئًا مثينًا ممزوجًا
حبجارة ،ويريد أن ميّيز بينهما ،لكنه خيشى إن فتح يده أن تزحيها العاصفة اجلديدة كلها،
فهو ميسك يده بقوة حىت إذا مرت العاصفة ،بدأ ُيمّيز.
ثالثًا :االنفتاح على تطور املعرفة واحلياة البشرية من حيث األحكام الشرعية أمور
متعددة ال تنحصر فيما توقّفتم عنده ،أي فهم خصوصيات اخلطاب ..مثل املحكمات اليت
تندرج فيها املتغّيرات ،وتقدير املوضوعات العامة املتغّيرة ،وحتديد األولويات ملعاجلة التزاحم
تبعًا لتغري الظروف املوضوعية.
أما ما أشرمت له ،فنذكِّر مبالحظة هي :معروف أنه من القوانني الشرعية ما طابعه
الثبات حىت يف التفاصيل اليت َّبينها الشارع املقدس ،وتنضوي هنا العبادات وأحكام األحوال
الشخصية كقضايا الزواج واإلرث ،وقانون العقوبات ووسائل اإلثبات فيها .والتبدالت يف هذا
النوع مؤطرة ظاهرًا بالطابع الشخصي واملحدود ،ويعاجلها الفقيه مبا يعرف بالعناوين الثانوية.
بـ(املوسعات) ،وينضوي حتتها ما يرتبط بالوالية
ومن القوانني ما تسميه الروايات
ّ
العامة والسياسات واالقتصاد وما أشبه ذلك .والفارق بني النوعني بالنسبة للفقيه هو السعة
والضيق التابعان لتفصيل األدلة يف األول ،وسوق التشريعات يف الثاين على حنو األحكام
العامة والكلّيات .والصنفان مستنبطان من الكتاب والسنة بال فرق من حيث املصدر مطلقًا.
أي إنه من حيث االستنباط والفهم ال فرق؛ فإنه يتبع خصوصيات الدليل ..أي إن
املفصل أو طبيعة احلكم املستنبط يتبع الدليل ذاته ال افتراض
توصيفه أنه من املوسعات أو ّ
اإلنسان الذي يقوم بالفهم واالستنباط أو توقعاته.
لذا املثال الذي ذكرمتوه (رؤية اهلالل) ال يتعلق فهمه باالنفتاح ،نعم مثة حوار فقهي
فيه ويف مواضيع أخرى تكون بعض اآلراء قريبة من هذا العصر أو ذاك ،لكن املعول على
مفاد الدليل ذاته .ففي مسألة اهلالل ،يرى مشهور الفقهاء اإلماميني أن احلديث املعروف:
«صم للرؤية وافطر للرؤية»( ((1يقصد الرؤية املباشرة بالعني املجردة كقوله سبحانه
األس َو ِد ِم َن ا ْل َف ْج ِر ُث ّم
وتعاىلَ { :و ُكلُوْا َو ْاش َرُبوْا َحّت َى َيَت َبّي َن َل ُك ُم ال َْخ ْي ُط األ ْب َي ُض ِم َن ال َْخ ْي ِط ْ
الص َيا َم إِلَى الّل ْي ِل}(ّ ،((1أي بصورة واضحة ،وللناس أي للعرف العام ال البعض ،لذا
أَِت ّموْا ّ
( ((1هتذيب االحكام ،ج ،4ص.160
( ((1سورة البقرة ،آية.187 :
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قرب البعيد ،ومثة رأي يذهب إىل أن ثبوت
استشكلوا بالرؤية عن طريق األجهزة اليت ُت ِّ
اهلالل خبروج القمر عن املحاق بعد أن يتخذ احلجم املناسب مع الرؤية فتكون األجهزة
كاشفة عنه بل جمرد إمكاهنا أو أن الرؤية تعم العرفية وباألجهزة ...ومثل هذا اشتراط
وحدة األفق وعدمه ،واملطهرية من اخلبث بزوال النجاسة أو بال َغ ْسل ،وموضوعات كثرية
من هذا القبيل إلاَّ أن املعول على مفاد األدلة كما يصل إليه الفقيه.
أما الشق املتعلق باملعاهد واملراكز الدينية واحلوزات ،ال بد أن نعرف أن عملية التطوير
عملية جدية ومعقدة تتطلَّب الدقة ،ألنه ميكن لإلنسان أن يفقد امتيازه وال يكسب االنفتاح،
بترو مدروس.
فالتطوير احلكيم يتم ٍّ
فليس من الصحيح أن نُقحم كل نظرية يف احلوزة أو نتعامل معها على أهنا مفتاح
علميا وُتعرف أبعادها ومالئمتها
احلقيقة واملدنية ،فكل نظرية حباجة إىل زمن حىت تستقر ًّ
من خالل التمحيص العلمي هلا.
أما من خيالف التطوير بصورة عامة فأعتقد ّأن عدد هؤالء قد تضاءل إىل درجة
جدا ،وكما تعرفون أن حوزاتنا العلمية أخذت اآلن بوسائل التطوير كثريًا ،وكثري من
بعيدة ًّ
األحباث اجلديدة تعاجل موضوعات جديدة ومعاصرة.
السيد حممود املوسوي:

مساحة السيد ،ذكرمت فيما يتعلّق بعقبات التطوير ،أن هنالك العديد من العقبات ،من
ضمنها ما عاجلها القرآن الكرمي مبسمى «مشكلة ِّاتباع اآلباء» إلاَّ أن هناك مشكلة معاكسة
حباجة إىل معاجلة .فهنالك من جهة؛ اخلوف من التطوير ،ومن جهة أخرى هنالك اخلوف
من االنبهار بالتطوير السريع وإرادة التقدم سريعًا كما حيصل اآلن يف حالة االنبهار باحلالة
الغربية ،فنرى أن الشخص يريد التطوير بصورة سريعة يف مناهج البحث أو أحيانًا يتعداها
من اآلليات إىل األحكام ،حىت يصل احلال حبيث جيعل الشخص مشدودًا إىل التطوير
وليس خائفًا منه.
وهذا يقودنا إىل الكالم حول االبتداع أو اإلبداع ،والبدعة اليت هي -بالنتيجة -حمرمة
يف اإلسالم ،فكيف نوازن بني هذه وتلك ،كيف نعاجل هذه احلالة من االنبهار؟

مساحة السيد املرجع:

باالتباع األعمى والتقليد غري املدروس؛ فواضح أن القرآن الكرمي
أو ًال :فيما َّيتصل ِّ
قد عاجل هذه احلالة ،وبالتدبر يف سورة األنعام بشكل ِج ِّدي جند كيف أن اهلل -سبحانه
ُصل القول يف سورة األعراف.
وتعاىل -قد هنانا عن ذلك ،كذلك ف ِّ
أما ما َّيتصل باجلانب اآلخر ،وهو جانب االنبهار باحلضارة الغربية ،أيضًا فإن هذه
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مشكلة يف التطوير ،ملاذا؟ ألن املسلمني مقتنعون بصورة راسخة بأن دينهم هو أفضل
األديان ،متمسكون هبذا الدين ،ومصادره املعرفية من القرآن الكرمي وسنة النيب C
وأهل بيته  ،Dوأقول بصراحة :ال ميكن للمسلمني أن يتخلوا عن دينهم ،فاملسلمون وهم
يف حببوحة احلضارة الغربية -إن صح التعبري -يف البالد الغربية كالواليات املتحدة وأوروبا،
يزدادون متسكًا بالدين ،وذلك ملا جيدونه من أزمات أخالقية كبرية ،فكيف باملسلمني يف
بلداهنم .بل وحىت احلكومات اليت حاولت أن تفرض على املسلمني التخلّي عن الدين كما
يف التجربة العلمانية التركية يف مشروع مصطفى أتاتورك ،أو يف التجربة اإليرانية ما قبل
الثورة يف عهد رضا خان ،أو غريهم يف العراق ،أو غري هذه البالد ،فإن هؤالء ُر ِفضوا ومل
يستطيعوا أن يق ّدموا شيئًا للغرب ،بل بالعكس من ذلك أساؤوا للغرب وللحضارة أكثر مما
نفعوها .وبالتايل فإن الفئة املنبهرة فئة حمدودة وقليلة.
على أي حال ،فإن فئة من احلداثيني إذا كانوا يف احلقيقة منبهرين ،فإن انبهارهم
بالغرب وطرحهم التطوير اجلارف ليس تطويرًا ،وإمنا هو تغيري كلّي لكل القيم واملبادئ
ولكل التاريخ ،والواقع أن هذا الطرح يف احلقيقة يعترب عقبة يف طريق التطوير.
موضوعيا ،وألاَّ نتعامل بر ّدة فعل،
أما كيفية املعاجلة مع هؤالء فال بد أن نفكر تفكريًا
ًّ
ني ِ
هلل ُش َه َدآَء ِبا ْل ِق ْس ِط َو َال
فربنا سبحانه وتعاىل يقولَ{ :يا أَّي َهآ اّل ِذ َ
ين آ َمنُوْا كُونُوْا َق ّوا ِم َ
ري ِب َما
ُم َشن ُ
َي ْج ِر َم ّنك ْ
َآن ق َْو ٍم َعل ََى أَلاَّ َت ْع ِدلُوْا ْاع ِدلُوْا ُه َو أَ ْق َر ُب ِللّت ْق َو َى َواّتقُوْا اهللَ إِ ّن اهللَ َخِب ٌ
(((1
ون} .
َت ْع َملُ َ
ُقيم املوضوع
ّأي إذا تعاملنا مع مثل هذه الدعوات بردود أفعال خنسر ،وإمنا جيب أن ن ِّ
تقييمًا دقيقًا بعيدًا عن دعوات اآلخرين ،ومن ّ
مث نعمل مبا ميليه علينا الشرع والعقل.
الشيخ محزة الالمي:

مساحة السيد؛ فيما َّيتصل مبا طرحتم ،ما الثابت الذي ال ينبغي تطويره؟ وما املتغّير؟
وما املقياس يف ذلك؟ يبدو أننا نعيش فوضى يف رسم احلدود بني ما ميكن تغيريه وما يلزم
البقاء عليه.

مساحة السيد املرجع:

باختصار ،سنن اهلل ال تتغري ،أحكامه الكلية العامة ال تتغري كذلك ،شعائر الدين ال
تتحمل التغيري ،إمنا التغيري يطال األحكام التابعة للموضوعات( ،((2إذا تط ّورت املوضوعات

( ((1سورة املائدة ،آية.8 :
فصل مساحة السيد املرجع املد ّرسي احلديث يف موضوع الثابت واملتغري يف أكثر من ُمؤَلَّف وبأكثر
(ّ ((2
من زاوية ،فقد حبثها من الزاوية الثقافية يف كتابه( :اإلسالم ثقافة احلياة) ،يف فصل حتت عنوان:
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أو املساحات الفارغة اليت ال حكم فيها ،حيث َبَّين اإلسالم القواعد الكلية وترك األمور
للناس ،وإمنا هناك تعليمات ووصايا ولكنها ليست بتعليمات موجبة أو حتمية ،فنحن أحرار
يف هذه املسائل.
الشيخ حبيب اجلمري:

وعرفتم االحتياط
مساحة السيد ،مما طرحتم ضمن عقبات التطوير (االحتياط) َّ
يف الدين« :بأنه وعي الدين حبقيقته ،مث تطبيقه كله»( ،((2وجاء يف احلديث الشريف:
وك ِدين َ
« ..أَ ُخ َ
َاحَت ْط ِل ِديِن َك»( .((2واملؤمن حياول بطبيعته أن يتو ّرع خصوصًا إذا وجد
ُك ف ْ
ْضلُ َهاَ ،وإِ َّن ُم ْح ِدثَاِت َها ِش َرا ُر َها»( ،((2يشكل عنده نوع من
نصوصًا مثل« :إِ َّن َع َوا ِز َم ا ُأل ُمو ِر أَف َ
االرتباك .فنحن يف قسم من األوامر الشرعية مأمورون باالحتياط ،بينما هو من جانب
آخر ،كما تفضلتم ،قد يكون االحتياط عقبة أمام التطوير .فكيف نوازن بني هذا وذاك؟
مساحة السيد املرجع:

يف احلقيقة االحتياط ليس عقبةً ،بل االحتياط يدعونا إىل التطوير ،فحينما يقول لك
وك ِدين َ
الشرع ..« :أَ ُخ َ
َاحَت ْط ِل ِديِن َك»( ،((2فإن معىن هذا أن نطبق أحكام الدين بأية
ُك ف ْ
وسيلة ،وال يعين أن نتوقف عن تطبيق احلكم الشرعي ،فالقرآن الكرمي يقولَ { :وأَ ِع ّدوْا
ون ِب ِه َع ْد ّو ا ِ
َل ُه ْم ّما ْاسَت َط ْعُت ْم ّمن ُق ّو ٍة َو ِمن ّرَب ِ
ين ِمن
ُم َو َ
اط ال َْخ ْي ِل ُت ْر ِهُب َ
آخ ِر َ
هلل َو َع ُد ّوك ْ
ُدوِن ِه ْم َال َت ْعَل ُموَن ُه ُم اهللُ َي ْعَل ُم ُه ْم َو َما ُتن ِفقُوْا ِمن َش ْي ٍء ِفي َسِبي ِل ا ِ
ُم َوأَ ْنُت ْم َال
هلل ُي َو ّف إَِل ْيك ْ
إلكترونيا:
الثقافة بني الثوابت واملتغريات ،ص .175لقراءة الفصل
ًّ

http://almodarresi.com/books/244/am0s2dj8.htm

ويف كتابه :التمدن اإلسالمي :أسسه ومبادئ ُه ،انتشارات املدرسي ،طهران  -إيران ،ط1992 ،1م.
يف فصل حتت عنوان :الثوابت واملتغريات يف احلضارة اإلسالمية ،ص .91أما من الناحية األصولية
والتشريعية ،وهو ما اختصره يف اجلواب أعاله ،فقد عاجله بتفصيل يف كتاب التشريع اإلسالمي ،يف
اجلزء الثاين.
للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات املدرسي،
طهران  -إيران ،ط( ،1ال ،ت) .ج .271 ،2ولقراءة الكتاب من على اإلنترنت:
http://almodarresi.com/books/515/index.htm

( ((2للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات املدرسي،
طهران  -إيران ،ط( ،1ال ،ت) .ج .84 ،2ولقراءة الكتاب من على اإلنترنت:
( ((2وسائل الشيعة( ،آل البيت) ،ج ،27ص.167
( ((2هنج البالغة ،خطبة رقم.145 :
( ((2وسائل الشيعة( ،آل البيت) ،ج ،27ص.167

http://almodarresi.com/books/515/index.htm
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ون}( ((2واالحتياط يقتضي أن نطبق هذا األمر اإلهلي.
ُت ْظَل ُم َ
يف بعض األحيان جند ّأن الفهم اخلاطئ لالحتياط قد يقود اإلنسان إىل القول بأن
االحتياط يدعوه إىل عدم تغيري األمور ،واجلمود على حالة معينة ،وهذا هو نوع من التكلّف
يف الدين ،والتكلّف يف الدين مرفوض ،ذلك أن الشرع املقدس دين اليسرُ{ :ي ِري ُد اهللُ ِب ُك ُم
ا ْلُي ْس َر َو َال ُي ِري ُد ِب ُك ُم ا ْل ُع ْس َر}( ،((2ويف آية أخرىَ { :و َج ِاه ُدوا ِفي ا ِ
ُم
هلل َح ّق ِج َها ِدِه ُه َو ْاجَت َباك ْ
كم ِفي ال ّد ِ
ني ِمن َق ْب ُل َو ِفي
ُم إِ ْب َر ِاه َيم ُه َو َس ّما ُك ُم ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ين ِم ْن َح َر ٍج ّملّ َة أَِبيك ْ
َو َما َج َع َل َعَل ْي ْ
ُم َوَتكُونُوْا ُش َه َدآ َء َعلَى الن ِ
ُون ال ّر ُس ُ
الص َال َة َوآُتوْا ال ّزكَا َة
َهذَا ِل َيك َ
ول َش ِهيدًا َعَل ْيك ْ
ّاس َفَأ ِقي ُموْا ّ
ُم َفِن ْع َم ا ْل َم ْول ََى َوِن ْع َم الن ِ
َو ْاعَت ِص ُموْا ِبا ِ
ري}(.((2
هلل ُه َو َم ْو َالك ْ
ّص ُ
َان َيق ُ
ُول« :إِ َّن
ويقول اإلمام موسى بن جعفر -يف حديث :-إِ َّن أََبا َج ْع َف ٍر  Fك َ
ال َْخ َوا ِر َج َضَّيقُوا َعلَى أَ ْنف ِ
ين أَ ْو َس ُع ِم ْن َذِل َك»(.((2
الد َ
ُس ِه ْم ِب َج َهاَلِت ِه ْم إِ َّن ِّ
(((2
ين َو ِاس ٌع َوَل ِك َّن ال َْخ َوا ِر َج َضَّيقُوا َعلَى أَ ْنف ِ
ُس ِه ْم، »..
«الد ُ
واإلمام الصادق  Fيقولِّ :
ضيقوا على أنفسهم فضيق اهلل
كما يف روايات أخرى إشارة إىل بين إسرائيل ،وكيف َّ
عليهم.
(((3
فاالحتياط الذي نعتقد به هو املحافظة على الدين بكل وسيلة ،ورمبا نطور الوسائل
للمحافظة على الدين وعلى أحكام الدين .أما ما يسمى باالحتياط عند البعض فلعله هو
نوع من التكلّف يف الدين املرفوض شرعًا ،وهو -يف احلقيقة -نتيجة لترك بعض الناس
جانبًا من الدين ،ولكن يتظاهرون جبانب آخر ،مث ًال يترك اجلهاد ،وخدمة الناس ،واملطالبة
جدا ،إلاَّ أن القرآن الكرمي يقول له{ :أَ َج َعْلُت ْم
باحلكم بالعدالة مث يبين مسجدًا كبريًا ًّ
هلل َوا ْل َي ْو ِم ا َال ِخ ِر َو َج َاه َد ِفي َسِبي ِل ا ِ
ِس َقاَي َة ال َْحا ّج َو ِع َما َر َة ا ْل َم ْس ِج ِد ال َْح َرا ِم َك َم ْن آ َم َن ِبا ِ
هلل َال
ون ِعن َد ا ِ
هلل َواهللُ َال َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم ّ
ني}(.((3
َي ْسَت ُو َ
الظاِل ِم َ
( ((2سورة األنفال ،آية.60 :
( ((2سورة البقرة ،آية.185 :
( ((2سورة احلج ،آية.78 :
( ((2من ال حيضره الفقيه ،ج ،1ص.257
( ((2الكايف ،ج ،2ص.405
( ((3ملعرفة الرأي التفصيلي لسماحة املرجع املد ّرسي يف مسألة االحتياط ،راجع البحث يف كتاب التشريع
اإلسالمي اجلزء الثاين ،حيث تناوله السيد املد ّرسي بتفصيل موضحًا حدوده ،ومستعرضًا البعد
التارخيي بعوامله اليت حدت بالفقهاء لتضخيم هذا الباب بل لعموم ما يسمى بـ(األصول العملية) اليت
هيمنت على البحث األصول منذ عصر الوحيد البهبهاين وإىل اليوم ،وأخريًا مبينًا رأيه يف املوضع
الصحيح لالحتياط .للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده.
انتشارات املدرسي ،طهران  -إيران ،ط( ،1ال ،ت) .ج .101 - 81 ،2ولقراءة الكتاب من على اإلنترنت:
( ((3سورة التوبة ،آية.19 :

http://almodarresi.com/books/515/index.htm
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الدين ٌّ
يتبعض .كما جاء يف وصية الرسول االعظم  Cلإلمام عليَ« :يا َعلِ ُّي،
كل ال َّ
(((3
ِّض إِلَى َنف ِ
ْس َك ِع َبا َد َة َرِّب َك. »...
ين َمِتنيٌ َفَأ ْو ِغ ْل ِفي ِه ِب ِرف ٍْق َولاَ ُت َبغ ْ
الد َ
إِ َّن َهذَا ِّ
واملفارقة أن البعض يرى إن االحتياط يربر له تعطيل بعض األحكام ،وتفعيل أخرى،
ولكن بالنظرة العميقة جند أن ما ُع ّطل كان خمالفًا لبعض املصاحل الذاتية واآلنية ،وما ُف ّعل
كان غري مضر هبا .والواقع فهذا ليس من االحتياط يف شيء ،فاالحتياط يف الدين معناه
العمل بالدين كله.
لـ«ع َوا ِز َم ا ُأل ُمو ِرَ ..و ُم ْح ِدثَاِت َها» ،وما أشبه ،فإن البدعة يف الدين حرام،
أما بالنسبة َ
والبدعة يف الدين تعين أن ُيفترى على اهلل شيٌء ليس يف الدين ،مث ُينسب إىل الدين ،هذا معىن
البدعة ،أما تطوير حياتنا فليست من االبتداع يف الدين ،وفع ًال بعض املسلمني كانوا يف التاريخ
ابتدعوا يف الدين وال أريد التفصيل يف هذه النقطة ،ولكن هناك بعض األمور مل يرد فيها نص
شرعي ال عام وال خاص ،ولكن نسبوه إىل الدين ،وهذا افتراء على اهلل -تبارك وتعاىل.-

التطوير الفقهي ،الفقيه ،الدولة احلديثة
السيد حممود املوسوي:

مساحة السيد ،هنا تساؤل ،فقد ذكرمت أن القيم هي حمور التطوير ،وال بد للرجوع
إىل الفقهاء يف عملية التطوير ،خصوصًا في َم ْن حي ّدد القيم وُيصدر األحكام أيضًا .يف الدول
سمى باملجالس التشريعية وجمالس األمة والربملانات،
احلديثة اليوم هناك املجالس اليت ُت َّ
ويناط هبا تشريع أحكام وقوانني جديدة إىل الناس .كيف نعاجل هذه املسألة؟ هل نوجد بني
هذه املجالس وبني الفقهاء قنوات -مث ًال -أم أن هلا حق التشريع؟

مساحة السيد املرجع:

يف احلقيقة ،إن التشريعات اليت تطال املوضوعات اليت للشرع فيها كلمة جيب أن
وأي تشريع ال جيوز إلاَّ إذا كان حتت نظر الفقيه،
ختضع لرقابة جدّية من قبل الفقهاء(ّ ،((3
( ((3وسائل الشيعة (آل البيت) ،ج ،1ص.110
( ((3عاجل مساحة السيد املد ّرسي العالقة بني الفقهاء كجهة خمتصة باملجال الشرعي ،وبني خرباء األمة
كجهة خمتصة بشؤون احلياة يف سياق معاجلة العالقة بني احلاكمية اإلهلية للدين ومتغريات الظروف
الواقعية ،أو يف سياقة العالقة بني الوالية والشورى ،وذلك يف كتاب التشريع اإلسالمي اجلزء الثالث.
وهناك قد تط ّرق لعدة حبوث يف هذا اإلطار؛ منها :كيف نوازن يف العمل التشريعي اإلفتائي بني ثوابت
الدين ومتغرياته ،فمعرفة الثوابت من خمتصات الفقهي ،ومعرفة املتغريات وتشخيصها من خمتصات
اخلرباء ،ولتطبيق تلك الثوابت على املتغريات ،فإننا حباجة إىل عالقة واضحة بني اجلهتني ،وهو من
ضمن ما عاجله مساحة السيد يف مكانه.
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والفقيه بدوره سوف ال يقول كلمته إلاَّ عرب األحكام الشرعيةّ .أي إنه ليس الفقيه بذاته هو
الذي له موضوعّية ،وإمنا الفقيه بصفته فقيهًا ،وبصفته حيكم بالشرع .ومن هنا فإن بعض
هذه التشريعات حباجة إىل إعادة نظر ،وفع ًال حنن نالحظ خطأ بعض هذه التشريعات
بعد أن ُتش ّرع وتطبق لفترة ،ونكتشف اجلوانب السلبية فيها ،على سبيل املثال :توجد يف
أراض بوار مباليني الكيلومترات ،ولكن بعض التشريعات يف بعض
كثري من البالد اإلسالمية ٍ
الدول متنع إحياء هذه األراضي ،بينما الرسول األعظم  ،Fيقول« :من أحيا مواتًا فهو
له»( ((3ويقول اإلمام الصادق  ،Fيقول« :ا َأل ْر َض لهلِ ِ َوِل َم ْن َع َم َر َها»( ،((3فعمارة األرض
من مجلة مسؤوليات اإلنسان فوق األرض .ويف احلالة هذه فإن هذا التشريع خيالف الدين،
وصناعيا ،وتبقى املعادن
زراعيا
نصا
ًّ
شرعيا ،ونتيجة ذلك أن تبقى بالدنا متخلفة ًّ
ًّ
خيالف ًّ
حتت األرض ،بينما حنن حباجة ماسة هلا ،والسبب ألن هناك من شرع خبالف الدين،
وهذا ال جيوز .الدين إمنا هو يف مصلحة الناس ولذلك ينبغي أن تكون هذه التشريعات
حتت إشراف جلان من الفقهاء املتصدين لكي يقولوا فيها كلمتهم الفصل واليت هي كلمة
اإلسالم.
الشيخ محزة الالمي:

مساحة السيد؛ لكي نضمن استقامة التشريع املستجد املستجيب ملتغريات العصر ،أال
توجد حاجة ماسة لتقنني العالقة وضبطها بني فقهاء الشريعة وفقهاء القانون ،باعتبار
أن فقهاء القانون حتت قبة الربملان هم حباجة إىل دستور وحباجة إىل روح الشريعة
اإلسالمية؟
مساحة السيد املرجع:

بالتأكيد ..حنن سبق وأن قلنا بأن أحكام الشرع مهيمنة على أحكام الوضع ،حنن نسمح
للفقهاء القانونيني بأن يعملوا كجزء من اخلرباء يف األمور ،ويطرحوا لوائح ملجالس الربملان أو
علميا ،فكيف نشخص الضرورات واملصاحل العامة يف
ومنها أيضًا؛ تشخيص املتغريات تشخيصًا ًّ
إطار القيم ،حبيث ال تتح ّول الضرورات إىل ثوابت تض ّر مصاحل الناس ،وال يكون عنوان املصلحة فرصة
لعناوين أخرى تتعارض مع قيم وروح التشريع؟ وهذا بدوره يقود إىل حبث أكثر تعقيدًا وهو كيفية
عمليا؟.
تشخيص األولويات يف القيم؟ وكيفية الترجيح فيما بينها فيما إذا تعارضت ًّ
نظريا أو تزامحت ًّ
للتفصيل :املد ّرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات املدرسي ،طهران
إلكترونيا من على اإلنترنت:
 إيران ،ط1415 ،1هـ1995 ،م .ج ،3ص .383 - 363ولقراءة الكتابًّ
http://almodarresi.com/books/708/index.htm

( ((3الكايف ،ج ،5ص ،280باب إحياء أرض املوات ،ح.3
( ((3وسائل الشيعة ،ج ،25ص.414
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غريها لكن يف هناية املطاف تكون اهليمنة للشرع ،فهو الذي حيدد القيم واألحكام األساسية،
ولذلك فإين ويف أحاديث سابقة( ،((3فيما يرتبط ببعض الدول ،اقترحت إجياد جلنة عليا تضم
جمموعة من الفقهاء الشرعيني ،والفقهاء الدستوريني أي فقهاء الدستور والقانون األساسي،
وال بد هلذه اللجنة أن ُتعطي الكلمة الفصل يف القوانني اليت تصدر يف هذا البلد ،وال ريب يف
أنه من دون هذه اللجنة العليا فنحن نعيش الفوضى ،وهذه الفوضى قائمة اآلن ،حيث نرى
قانونًا يضرب آخر .ويف بعض البالد ومن أجل اخلروج من الضغط الشعيب أوجدوا ألنفسهم
قوانني طوارئ ،حبيث يعيش البلد يف حالة قانون الطوارئ بشكل دائم ،أي قانون الالقانون.
أو قانون لرفض القانون .وهذا ال جيوز ،فمن أجل رفض القوانني ال ميكن أن نعيش حالة
من الطوارئ اليت تعين يف النهاية رفض القوانني ،وهذه املسألة سببت إرباكًا كبريًا يف األمة.

التطوير الفقهي وإشكالية الثابت واملتغري
السيد حممود املوسوي:

طو ًال ويف أكثر من ُمؤلَّف عن عملية التطوير وآلياهتا،
مساحة السيد ،حتدثتم ُم َّ
وها حنن نرى ضرورة احلديث عن أحد أهم املسائل يف القضية ،واليت شغلت الفكر
اإلسالمي يف العصر احلديث ،وهي العالقة بني الثوابت واملتغريات يف التطوير احلضاري،
فهل هناك ضرورة لوجود ثوابت يف عملية التطوير؟ وما موقع العرف واحتياجات األمة
ُخولة لسن التشريعات اجلديدة وإحداث التغيري؟ حبذا لو
العليا فيها؟ ومن هي اجلهة امل َّ
حتدثونا على رؤيتكم العامة هلذه القضية لتكون حمور نقاشنا معكم؟

مساحة املرجع:

ْإن نظرت إىل الطبيعة من حولك لرأيت أن هناك ثوابت ،وهناك متغريات ،الشمس ثابتة،
واألرض كأرض ثابتة ،واجلبال راسية ،ولكن املتغّير هو الليل والنهار ،الغروب والشروق ،وأساسًا
سمى حركة ،فهنا نتساءل ما الثوابت
أية حركة ال تكون إلاَّ على ثابت ،فاحلركة بال شيء ثابت ال ُت َّ

( ((3يف عام  ،2004وبعد أشهر من سقوط نظام صدام حسني يف العراق ،كان السيد املرجع املد ّرسي قد
دعا إىل اقتراح تشكيل املجلس السيادي؛ والذي يتك ّون من علماء دين من خمتلف الطوائف اإلسالمية،
وخرباء قانون ،وقادة من خمتلف اإلثنيات ،وذلك النتخاب رئيس اجلمهورية ،ورئيس للربملان ،وبعد
وضاح خفر لقا ًء
ذلك تشكيل الدستور .وقد أجرى الصحفي املشهور ،ومدير قناة اجلزيرة الحقًا ّ
تلفزيونيا مطو ًال مع مساحة السيد املرجع هبذا اخلصوص ،كما وأجرت معه لقادات أيضًا العديد من
ًّ
القنوات العراقية والصحف العربية واألجنبية.
لقراءة حوار اجلزيرة كام ًال مع املرجع املد ّرسي ،ميكن زيارة هذا الرابط:
http://aljazeera.net/Portal/Templates/Postings/PocketPcDetailedPage.aspx?PrintPage=True
&GUID=%7B8F5266E4-DBF645-DD-8125-DF0BA4E2114D%7D&archiveID=92374
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يف عامل التكوين لننتقل من خالل ذلك إىل معرفة الثوابت يف عامل التشريع .يف عامل التكوين تتمثَّل
الثوابت يف أصل الوجود والكينونة والتح ّقق ،صحيح أن الوجود قائم باهلل سبحانه وتعاىل ،وإذا شاء
اهلل عز وجل أزال كل شيء ،إلاَّ أنه يف إطار إرادة اهلل فإن الوجود ثابت ،ومن الثوابت السنن اإلهلية
ُسميه األنظمة الكونية الفيزيائية والكيميائية والرياضية ،وسائر
اليت جيريها يف هذا الكون ،أي ما ن ِّ
القوانني اليت ندرسها يف خمتلف حقول العلم ،اليت تستقي ثباهتا ألهنا تّتصل بالسنن اإلهلية ،ومن
ذلك احلق ،فاحلق من الثوابت ،واحلق يعين أو ًال وجود الكائنات ،حت ّقق الكائنات واخلالئق ،ويعين
أيضًا ما أمر اهلل -سبحانه وتعاىل -به يف عامل التكوين من السنن واألنظمة احلاكمة على هذا
الس َما َو ِات َواأل ْر َض ِبال َْح ّق
الوجود ،فهذا هو احلق واهلل سبحانه وتعاىل يقولَ { :و ُه َو اّل ِذي َخل ََق ّ
الش َها َدِة َو ُه َو
الص َو ِر َعاِل ُم ا ْل َغ ْي ِب َو ّ
َوَي ْو َم َيقُو ُل كُن َفَيك ُ
ُون َق ْوُل ُه ال َْح ّق َوَل ُه ا ْل ُمْل ُك َي ْو َم ُين َف ُخ ِفي ّ
ال َْح ِكي ُم ال َْخِب ُري}( ،((3فالسماوات واألرض ما ُخلِقتا بالباطل ،ومل خيلق اخللق عبثًا ،ومل يترك
سدا ،أما املتغّيرات ،فهي متغّيرات يف إطار تلك الثوابت ،هذا يف عامل التكوين(.((3
اإلنسان ًّ
عقليا ،فإننا جند أنه َيفَت ِرض أن
تعالوا إذن إىل الشريعة املق ّدسة ،وإىل ّأي قانون ُي ّ
سن ًّ
ري .فمن الناحية العقلية؛ القانون الذي جيري
يكون يف ثوابت اخللق ٌ
ثابت ،ويف متغّيراهتا متغ ٌ
ثابت ،ومع املتغّير متغّي ٌر ،هو أفضل قانون .أما إذا َس َّن أحد قانونًا يّتصل بالثوابت
مع الثابت ٌ
خمالف للثوابت ،فإن هذا القانون ترفضه الطبيعة والعكس كذلك .على سبيل
ولكنه متغّي ٌر
ٌ
املثال من الثوابت يف عامل اخللقة التمايز بني الذكر واألنثى ،ليس يف البشر فحسب وإمنا يف
كل األحياء ،وليس يف األحياء احليوانية ،بل وحىت يف النبات ،ورمبا يف بعض اجلمادات ،فاهلل
سبحانه وتعاىل -خلق من كل شيء زوجني اثنني ،فإذا أردنا أن يتح ّول الذكر إىل أنثىَس ُّن قوانني لألنثى هي يف احلقيقة مرتبطة بالذكر أو بالعكس ،فإن
واألنثى إىل ذكر ،حبيث ن ُ
فإن الثوابت اإلهلية ترفض ذلك.
هذا يصطدم بعامل الثوابت ،وبالتايل ّ
أو على سبيل املثال ما يّتصل حبرية اإلنسان ،فاإلنسان له حريته ،واحلرية من نعم
حرا ،فإذا وضع قانون يريد إلغاء
اهلل على اإلنسان ،ومن ثوابت خلقة اإلنسان أن جعله اهلل ًّ
هذه احلرية ،مثل ما رأينا يف أيام ستالني ،أو يف أيام هتلر ،أو نريون ،أو احلجاج بن يوسف
الثقفي ،أو زياد بن أبيه ،واحلكومات الديكتاتورية اليت تلغي احلرية ،فإنه يفشل .ملاذا؟ ألنه
حرا .وهنالك الكثري
يصطدم بالواقع الثابت ،يصطدم بالسنة اإلهلية اليت فيها ُخلِق اإلنسان ًّ
من القوانني الوضعية اليت وضعت مث اصطدمت بثوابت الطبيعة -إن صح التعبري -أو
( ((3سورة األنعام ،آية.73 :
( ((3تناول مساحة السيد (دام ظله) التمييز يف كتاب التشريع اإلسالمي ،أقسام السنة ،وكيفة معرفة
الثابت منها.
للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات املدرسي،
طهران  -إيران ،ط( ،1ال ،ت) .ج .175 - 145 ،2لقراءة الكتاب من على اإلنترنت:
http://almodarresi.com/books/515/index.htm
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السنن اإلهلية اليت أجراها اهلل سبحانه وتعاىل يف البشر.
بثوابت اخللق ،تلك ُّ
والعكس كذلك فيما يّتصل باملتغّيرات ،إذا وضعنا قانونًا ال يتغّير ،مث ًال فيما يّتصل
بطبيعة الطعام والشراب واللباس ،وطبيعة املعاشرة بني الزوجني ،وطبيعة األعراف
االجتماعية ،إذا ُوضعت هلا قوانني ثابتة ،حبيث ال بد أن تبقى ثابتة ،بينما هذه األمور
هي يف احلقيقة من املتغّيرات ،ومّتصلة بطبيعة الشعوب ،ومبستوياهتا االقتصادية ،وعاداهتا
االجتماعية وبغريها ،فإهنا هنا أيضًا تصطدم بالواقع مرة أخرى ،ألن التغيري يأيت من عمق
الواقع ،ومن يواجه هذا التغيري ينتهي.
إذن ثوابت الشريعة هي اليت تّتصل باحلق ،واحلق يعين أصل خلق اهلل للكائنات،
ومن مث السنن اإلهلية ،واملتغّيرات تّتصل مبا يتغّير ضمن تلك الثوابت ،وأحكام الشرع
املق ّدسة بعضها ثوابت ال تتغّير؛ كعبادة اهلل ،ألن اهلل -سبحانه وتعاىلُّ -
أجل وأمسى من
التغيري ،وألن العبد طبيعته العبودية اليت ال تتغّير ،فالعبادات من الثوابت كالصالة والصيام
واحلج وما أشبه( .((3أما فيما يّتصل باألعراف ،والعادات املختلفة ،ووسائل احلياة فهي من
املتغّيرات .فإذن ال ميكن أن نضع قانونًا ثابتًا لوسيلة اإلضاءة مث ًال ،حبيث نقول :ال بد أن
تكون اإلضاءة بشمعة ،أو مبصباح نفطي ،أو ضوء كهربائي ،ألنه سيأيت زمان ال جتد إىل
ذلك سبي ًال .ومن آيات اإلعجاز يف القرآن الكرمي أنه مل ِ
تأت يف القرآن الكرمي آية واحدة
تّتصل باملتغّيرات وتكون فيها أحكام ثابتة .وهذا مما جعل حىت من ال يؤمن بالقرآن الكرمي
يرى الوضع غريبًا ،بينما مث ًال الكتاب الذي كتبه أرسطو يف الطبيعيات ،فإن أكثر الكتاب
حسب بعض الفالسفة الفرنسيني -حيتوي على أمور مل يصدقها العلم.شيخ حبيب اجلمري:

مساحة السيد ،سأتدخل يف احلوار من خالل سؤال مهم يتك ّرر عادة يف جمتمعاتنا
مرتبط باحلديث حول الثابت واملتغّير ،هل استنفذت التشريعات القدمية أغراضها متامًا
حبيث مل تعد كافية الحتواء املشاكل أم أن كثافة حجم املتغّيرات هي اليت تفرض احلاجة
إىل تشريعات جديدة؟

مساحة السيد املرجع:

املسألة خمتلفة ،ففيما يّتصل بثوابت احلياة؛ كال .فقوانني األسرة مث ًال ال جند فيها
تغّيرًا كبريًا إلاَّ فيما يرتبط بال ِعشرة باملعروف بني الزوجني ،اليت خيتلف مفهومها وتطبيقها
من بلد إىل بلد ،ومن ثقافة إىل أخرى ،ومن يوم إىل آخر ،ولكن فيما يّتصل باالقتصاد مث ًال؛

( ((3وهذا يندرج يف قوله تعاىل{ :ال َي ْأتي ِه ال ِ
كيم َحمي ٍد}
ْباط ُل ِم ْن َب ْي ِن َي َد ْي ِه َو ال ِم ْن َخْل ِف ِه َتنْزي ٌل ِم ْن َح ٍ
فصلت.42 ،
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ابتدا ًء فيما يّتصل بالتنمية ووسائل استخراج كنوز األرض ،وبالتايل الزراعة ،والصناعة،
والتجارة وانتها ًء مبا يّتصل بتوزيع الثروة أو بآلية حركة االقتصاد ،فالقضية خمتلفة.
عامليا ،فمنظمة جات( ((4يومًا بعد يوم تتح ّول إىل عمالق
االقتصاد اليوم أصبح اقتصادًا ًّ
مهيمن على اقتصاد الدول ،والوضع املايل ،وعالقة البنوك ببعضها ،ووضع االستثمارات
العاملية اليت تنتقل من مكان إىل مكان ،وتغّير معادالت هذا البلد أو ذاك البلد ،وما حدث يف
العام املاضي من الركود االقتصادي الذي بدأ من أمريكا وتس ّرب إىل أوروبا ،ومن خالل
ذلك إىل كثري من دول العامل ،وس ّبب إرباكًا كبريًا عند الشعوب يف العامل .هذا مثل على
طبيعة االقتصاد اليوم ،وتعقيد طبيعته وتداخله مع العديد من املتغّيرات.
وكذلك فيما يّتصل بالثقافة واإلعالم ومراكز التعليم؛ كاجلامعات اليت باتت يّتصل
بعضها ببعض ،فالنظريات العلمية تتغّير ،وال ميكن جلامعة من اجلامعات أن تنفصل عن
حركة النهضة العلمية يف العامل؛ ألهنا ستجد نفسها خارج التاريخ ،ذلك أن حركة العلم حركة
سريعة وجدّية ،ومن املعروف أنه مل تعد اجلامعات تطبع املواد الدراسية يف كتب وإمنا يف
مالزم متغّيرة ،بل حىت املوسوعات العلمية العاملية ودوائر املعارف مثل املوسوعة الربيطانية،
حتتوي على قسم متغّير ،إميانًا بأن املعلومات تتغّير بوترية متسارعة من حني آلخر .يف
مثل هذه األمور حنن حباجة إىل تشريعات متغّيرة تالحظ عموم الظروف واملتغّيرات اليت
حتيط بالقضية من مجيع أبعادها ،كعالقة الدول ببعضها والوضع االقتصادي والتجاري
وغريها ،فهي تشريعات جديدة ومتغّيرة إلاَّ أهنا ال تش ّذ عن سائر التشريعات السابقة ،وإمنا
هي استمرا ٌر هلا ،واستجابة للظروف املستجدة.
وحنن يف هذا املجال لسنا حباجة إىل حذف التشريعات القدمية ،فاحلذف قليل،
وإمنا حباجة إىل الزيادة واإلضافة ،ألن األسئلة متجددة وحادة وسريعة ومتتابعة ،ومن
تضج بكثري من األسئلة وكثرة اإلجابات فيما
هنا تالحظون بعض مواقع االنترنت للمراجع ّ
يرتبط باملسائل املتجددة.
وحنن اآلن َّندعي -ولنا أدلة كافية إلثبات ِّادعائنا -بأن اإلسالم هو احلل األمثل
ملشاكل العامل( .((4فالقرآن جاء للعامل كله ،يقول ربنا سبحانه وتعاىل يف ختام سورة األنبياء،
( ((4منظمة اجلات الدولة هي تعريب للمختصر اإلجنليزي ( ،)GATTواليت هي باألساس (The General
ّ )Agreement on Tariffs and Tradeأي االتفاقية العامة للرسوم اجلمركية والتجارة .وقد عقدت

عام 1947م بني بعض الدول لتنظيم شؤون حركة السلع والتجارة يف العامل ،واليت حت ّولت بعد ذلك يف
حاليا عن تنظيم شؤون
عام  1994إىل منظمة التجارة العاملية ،واليت زاد عدد أعضائها ،وهي املسؤولة ًّ
التجارة يف العامل.
املوقع الرمسي ملنظمة التجارة العامليةhttp://www.wto.org :
( ((4عاجل مساحة السيد املرجع يف أكثر من مؤَلَّف مسألة صالحية اإلسالم للعصر احلديث؛ سواء على
املستوى التشريعي أم على املستوى العقدي والرؤية الكونية ،ويف كتابه (التمدن اإلسالمي) تناول املسألة
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وهي السورة اليت تتح ّدث عن رسالة األنبياء َ { :Dو َمآ أَ ْر َسْلن َ
ني}،
َاك إِ ّال َر ْح َم ًة ّلْل َعاَل ِم َ
إذن ال بد( ،((4أن تشمل تشريعاتنا ،كما يشمل تثقيفنا وإعالمنا ،العا َمل كلَّ ُه مبا فيه من
املشاكل والتحديات ،وأن نطرح إجابات معقولة.

املنهج القيمي يف االستنباط الفقهي :املعامل واحملددات
السيد حممود املوسوي:

مساحة السيد؛ هنا تساؤل يف ضمن هذا السياق الذي طرحتموه ،أي حول ضرورة
التطوير ضمن ثوابت الشريعة ،ويبدو أنكم مساحة السيد اقترحتم يف كتابكم التشريع
اإلسالمي يف املجلد الثالث نظا َم القيم كضمانة لالستقامة ،وحبثتم عن هرم القيم بإسهاب
وعمق وبصورة مقارنة مع املدارس اجلديدة حول نظام القيم.
ها هنا عدة تساؤالت؛ ما هذه القيمة اليت تكون مبثابة الثابت الذي جيري عليه
التطوير؟ البعض يقول :إن القيم عامة للبشرية مجعاء ،فهل تقصدون بالقيم -وهذا كما
يبدو يف طرحكم -قيمًا خاصة بالدين اإلسالمي مث ًال اليت جيري عليها هذا التطوير؟

مساحة السيد املرجع:

نوضح ّأن مقصودنا من القيم هي ا ِ
حلكَم ،والقيمة هي احلكمة ،أي األهداف
دعنا أو ًال ِّ
مسيناها قيمًا أم ِحكَمًا ،ليس املهم
واألشياء اليت نق ّدسها وحنترمها ونؤكّد عليها؛ سواء َّ
رب العاملني للبشرية كافة،
دين اهلل ٌ
ذلك ،إمنا املهم أن َ
دين للبشرية مجعاء ،ألنه جاء من ّ
خاصا ،فكثري من األحيان يكون
وأنت حني تقرأ القرآن الكرمي جتد أن اخلطاب ليس خطابًا ًّ
عاما( :يا أيها اإلنسان( ،)...يا أيها الناس )...واحلديث هو لبين آدم ،وهنالك من
اخلطاب ًّ
الكلمات ما يشمل البشرية مجعاء.
للسنن اإلهلية(،((4
أما القيم -كما سبق وأن قلت يف مناسبات سابقة -فهي انعكاس ُّ
السنن ثابتة ،وهي ثابتة لكل البشرية،
السنن يف التكوين ،هي القيم يف التشريع .وألن ُّ
تلك ُّ
بتفصيل ،وذلك من خالل مناقشة أبرز املفكرين العلمانيني الذي خيالفون مقولة صالحية اإلسالم
للحياة احلديثة.
للتفصيل راجع :املد ّرسي ،حممد تقي ،التمدن اإلسالمي ،أسسه ومبادئ ُه ،انتشارات املدرسي ،ط،1
1992م ،فصل حتت عنوان :الرسالة اإلسالمية نظرة عامة إىل مجيع أبعاد احلياة.
( ((4سورة األنبياء ،آية.107 :
( ((4للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات املدرسي،
طهران  -إيران ،ط( ،1ال ،ت) .ج ،2ص .71لقراءة الكتاب من على اإلنترنت:
http://almodarresi.com/books/515/index.htm
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قدمناه من أطروحة يف العديد من كتبنا،
فإن القيم أيضًا ثابتة ،وثابتة لكل البشرية .وما َّ
سواء التشريع اإلسالمي أم غريه من الكتب ،وبالذات كتاب املنطق اإلسالمي ،هي أطروحات
ليست خاصة ببلد دون آخر وال بشعب دون غريه.
الشيخ حبيب اجلمري:

تبصرهم،
مساحة السيد؛ تفضلتم بأن قيم الشريعة هي ضمانة استقامة الناس ،ألنَّها ّ
وهتذّب أخالقهم ،وهي ميزان للحكم على تصرفات السلطات .ولكن من جهة أخرى ُوجدت
فأيهما هو احلاكم قيم الشريعة
التشريعات والقوانني كضمانة لسيادة العدالة وحكم احلقُّ ،
الثابتة أم األحكام الشرعية اليت هي مبثابة قوانني رمبا تتط ّور مع التغّيرات الزمنية؟

مساحة السيد املرجع:

قيم الشريعة واليت نسميها با ِ
كم هي أساسًا تشكّل النظام االجتماعي ،وما نعنيه
حل َ
بالنظام االجتماعي هو املجتمع بثقافته وأخالقه وآدابه اليت ُتستمد من النظام االجتماعي.
هذا النظام االجتماعي(- ((4بدوره -يستمد أصوله وقواعده من احلكمة اإلهلية ،أي من
القرآن الكرمي والسنة النبوية وكلمات أهل البيت  ،Dورمبا أيضًا من سرية املسلمني
السابقني ،ألهنا قد تشكّل أيضًا جانبًا من النظام االجتماعي يف األمة ،وحينما يتك ّون هذا
النظام يأيت احلكم الديين ،واحلكم الديين يف احلقيقة يست ّل بعض اجلوانب من النظام
االجتماعي ويتح ّول إىل أحكام ثابتة ،أو بتعبري أفضل إىل أحكام ملزمة للناس ،واألحكام
امللزمة هي تلك القوانني واألحكام الشرعية ،اليت هي جزء من النظام االجتماعي وليس كله،
مث ًال الصدق والوفاء واألمانة جزء من حياة األمة وثقافتها وعاداهتا لكن العدالة االجتماعية
حباجة إىل أحكام ُمل ِزمة ،اليت بدورها حباجة إىل قضاء عادل ،وبيان حقوق الناس بعضهم
على بعض ،وكيفية إدارة هذه احلقوق وتنفيذها.
فصل مساحة السيد املرجع الكالم يف عالقة التشريع كحقل علمي قانوين باألخالق أو االجتماع
(ّ ((4
البشري (األعم من علم االجتماع واألقرب ملفهوم النظام االجتماعي كما عّبر عنه يف هذا اجلواب)،
وعالقة كليهما بالرؤية الكونية أو ما يس ّمى باإلطار الفلسفي العام ،وذلك يف مقدمات البحوث اليت
تناوهلا يف كتاب التشريع اإلسالمي اجلزء الثالث ،حيث يف سياق تنظيم مداخل للبحث يف فلسفة القيم
وأزمة علم أصول الفقه اإلسالمي بّين مساحته كيف تفككت حقول املعرفة الثالثة (العقائد ،األخالق،
الفقه) يف اإلطار اإلسالمي ،وغدا كل حقل كيانًا منفص ًال عن اآلخر ،مما سبب أزمة معرفية يف كل
حقل منها .وحاول إعادة رسم البنية املعرفية لتسلسل العالقة فيما بينها.
للتفصيل :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .إنتشارات املدرسي،
طهران  -إيران ،ط1415 ،1هـ1995 ،م .ج ،3ص .15 - 11ولقراءة الكتاب إلكترونيًا من على اإلنترنت:
http://almodarresi.com/books/708/index.htm
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فإن للنظام االجتماعي أيضًا تأثري يف طبيعة احلكم ،ملاذا؟ ألن
من جهة أخرى ّ
املجتمع حينما يكون متط ّبعًا بسلوك معّين فإنه يفرض على السلطات احلاكمة أن ُتحكّم
القيم من تلك املفاهيم والسلوكيات اليت ميلكها .ومن جهة أخرى إذا حنن تأملنا جيدًا يف
املجتمعات اإلسالمية ،خصوصًا قبل الغزو الغريب لبالدنا ،حينما كانت املجتمعات مستقرة
وديعة وهادئة ،إذا تأملنا فيها جند أن أكثر من مخسني باملائة -ورمبا أكثر من سبعني
باملائة -من عالقات هذا املجتمع كانت تتوطد انطالقًا من تلك القيم وليس باألحكام ،بل
حب
األحكام الشرعية تأيت يف حاالت معينة ،وكان الناس يف صلح مع بعضهم ،ويف حالة ٍّ
وألفة فيما بينهم ،وكانوا يتبادلون املكاسب فيما بينهم بيسر وحرية ،ورمبا يف حاالت معينة
كانوا يرجعون يف نزاعاهتم إىل احلاكم الشرعي ،ولذلك كان عمل القضاة يف تلك املجتمعات
اإلسالمية اهلادئة غري املتوترة عم ًال بسيطًا ،فقلي ًال ما كان الناس يرجعون إىل القاضي ،كما
وكان عدد القضاة قلي ًال أيضًا ،ألن الناس كانوا حيلّون مشاكلهم فيما بينهم بصورة لطيفة،
إما يف إطار األسرة أو العشرية والقبيلة ،وكان أحدهم حيسن لآلخر وحيب أن يعمل اخلري
جديا يف أن النظام االجتماعي اإلسالمي
جتاه اآلخر .هذا كله يف احلقيقة يدعونا إىل التفكري ًّ
إسالميا.
يسبق احلكم اإلسالمي ،فاملطلوب أو ًال أن نبين جمتمعًا
ًّ
إسالميا إلاَّ أن
رمبا يف بعض الظروف يتسىن لنا مث ًال لسبب أو آلخر أن نبين حكمًا
ًّ
مسؤولية احلكم اإلسالمي ،كما مسؤولية الدعاة إىل اهلل -سبحانه وتعاىل -والعاملني يف
سبيله ،تتح ّدد يف تكريس النظام االجتماعي اإلسالمي لكيال حنتاج إىل املزيد من األحكام
واملزيد من القوانني امللزمة ،وإمنا جيري تبادل العالقات وتبادل املنافع بني الناس بيسر ومن
دون املرور بعقبة اجتماعية معينة حىت حتتاج إىل قانون إلزالة هذه العقبة.
السيد حممود املوسوي:

مساحة السيد ،تفضلتم بذكر ضرورة عدم اخللط يف القوانني بني القانون الديين الذي
جيري على املتغّيرات ،وألاَّ نعطيه صفة الثابت وكذلك العكس يف الثوابت .وذكرمت أيضًا أن
قانون الزوجية من الثوابتّ ،أي للذكر خصوصيته ولألنثى كذلك ،إلاَّ أننا جند يف عامل
سمى بالزواج املثلي ،أو الزواج املماثل ،كزواج املرأة باملرأة ،والرجل بالرجل ،والذي
اليوم ما ُي َّ
بدأ ينتشر يف الغرب حيث ُت َس ُّن له تشريعات مع أنه يتعارض مع الفطرة ،ويعترب شيئًا شاذًّا.
فهل بدأنا -دعنا نقول -نشهد تأسيسًا لثوابت جديدة شاذة مث ًال؟ أم ماذا نفعل جتاه هذا
املد؟ خصوصًا وأنه ينتشر اآلن من دولة إىل أخرى.

مساحة السيد املرجع:

جدا ،فقد ُقلِ َبت
يف احلقيقة ،إن العذاب الذي نزل على قوم لوط كان عذابًا شديدًا ًّ
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قراهم وإىل اآلن ال ُتعرف أين هي قرى قوم لوط ،فقد انتهت حضارة بكاملها ،انتهت يف
حلظات بسبب الشذوذ اجلنسي ،وهذا يدل على أن اهلل -سبحانه وتعاىل -قد غضب غضبًا
السنَّة خمالف لرمحة
السنَّة اإلهلية ،ومعىن ذلك أن اختراق هذه ُّ
شديدًا على اختراق هذه ُّ
اهلل يف األرض اليت يريدها لعباده.
وأما انتشاره يف الغرب فأتصور أنه دليل على أزمة أخالقية عميقة عندهم ،إهنم
ال ميّيزون بني الذكر واألنثى ،فلو افترضنا انتشار هذا الزواج ،فأين اإلجناب ،والتربية،
واألطفال ،واجليل القادم؟ بل جند اليوم أن مشكلة الكثري من الدولة املتقدمة يف العامل هي
أن نسبة النمو عدمية ،مبعىن أن الوفيات أكثر من املواليد ،ويف بعض بالد املسلمني جند
شيئًا قريبًا من هذا مع األسف الشديد ،فعدد الطالق بدأ ُيقارب عدد الزجيات ،ولرمبا أكثر
مما يدل على أن البشرية يف مزنلق خطري يف هذه األزمة األخالقية اخلانقة.
ينبغي أن نفتش عن اجلذور العميقة هلذا االحنراف الكبري الذي حدث يف الغرب،
لنجد النظرة املادية الشهوانية الوجودية كيف َّأدت إىل مثل هذا الشذوذ الكبري يف املجتمع
بعض الكنائس
الذي َّيدعي احلضارة واملنفتح على ثقافات العامل .ومع األسف الشديد نسمع َ
جدا ،على أي
يسجلون مثل هذا الزواج الشاذ ،وهذا غريب ًّ
وليس كلها -يف بعض البالد ّحال نسأل اهلل سبحانه وتعاىل العافية ،فإن هذا بالء عظيم.

املنهج القيمي وعالقته بالواقع
الشيخ محزة الالمي:

مساحة السيد ،أنتم تقولون :إن املشكلة تكمن يف أن التشريع ال بد أن يلحق بالتطوير،
وألاَّ ندع التطوير مير دون التشريع ،لكننا نرى البعض يشكك يف إمكانات احلوزات العلمية
أو أساسًا يف إمكانات األطروحات اإلسالمية اليت تعاجل مشاكل الساحة؟
ويضيف الشيخ حبيب اجلمري:
مثة سؤال يصب يف السياق نفسه ،هنالك من يقول :إن املقنن املدين أو املشرع
يتوجب على
الربملاين صار أقرب اىل الساحة وتطوراهتا من بعض فقهاء الشريعة ،فهل ّ
معرفيا يف هذه املوضوعات أمام
ميدانيا أو
املشرع الديين أو الفقيه أو املرجع أن يتح ّرك
ًّ
ًّ
هذه اهلجمة املتط ّورة حىت يالحق هذا التط ّور تشريعًا أيضًا؟
مساحة السيد املرجع:

يف احلقيقة حنن جند -وحسب متابعيت -أن كل املجالس التشريعية يف العامل تعاين
جدا وال خيتص ذلك باحلوزات العلمية ،أما
من اللهاث وراء التطورات ،فالتطور سريع ًّ
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الفقهاء وبالذات فقهاء مدرسة أهل البيت  Dالذين هلم مراس طويل( ((4وبعيد املدى يف
جدي ومستمر يف بيان املسائل
عملية االجتهاد والتفريع على األصول ،فهؤالء يقومون بعمل ِّ
الشرعية يف املستجدات ،والدليل على ذلك كتبهم ومواقع اإلنترنت التابعة هلم ،إمنا املشكلة
تكمن يف الطالق الذي حدث بني السلطات السياسية وبني احلوزات العلمية .وهذا معروف،
فقلما ُيستفاد من آرائهم ،فهم يطرحون اآلراء اجليدة ولكن بصورة فردية وبصورة إنسان
خاص ،وإلاَّ فأطروحة احلوزات العلمية يف البنك الالربوي ،ومعاجلة اإلرهاب معاجلات
جذرية ،كما أطروحتها يف توزيع الثروة أطروحة قدمية وتعاجل املشاكل ،ناهيك عن قانون
األسرة ومشاريعهم يف القضاء فهي أطروحات كثرية ومتنوعة ،لكين أتساءل ّأي جملس
تشريعي يف البالد اإلسالمية مسح لنفسه بأن يتعب قلي ًال ويراجع هذه األطروحات؟ ..أنا
أتساءل! واألمر الطبيعي أن الفقيه له أن يفيت أما أن تنفذ فتواه فهذه مسؤولية األمة .ومن
هنا فنحن ال نقول :إن احلوزات العلمية واملعاهد الدينية تالحق كل ما جيري من تطورات،
ولكن مبقدار ما قالوا ،ومبقدار ما َّبينوا من فتاوى ومشاريع حضارية ،هل استفاد الناس
منها؟ أشك يف ذلك.
نعم الناس عادة يستفيدون يف مسألة احلج واهلالل وغريمها من املسائل اجلزئية،
ألن نظرة بعض الناس اىل اإلسالم أنه دين خاص بقضايا شخصية وال يهتم بالقضايا
االجتماعية وبالذات القضايا العاملية .احلاكم يف عامل اليوم ليس احلاكم اإلسالمي ولذلك
فإن األمة ال تستفيد منه.
ّ
الشيخ حبيب اجلمري:

مساحة السيد ،أرجع إىل مسألة تطور األعراف ،وهذه تدور مدار املتغّيرات وتطورات
األحكام ،وأتساءل :ما عالقة تطور األحكام ومتغّيرات األعراف االجتماعية؟ أي هل األحكام
تدور مدار العادات وبالتايل العادات هي املحور ،ويف كل زمن تدور األحكام مدار العادات
إذا تغّيرت؟
مساحة السيد املرجع:

العادات
األحكام الشرعية ال تدور مدار العادات ،ولكن بعض األحكام الشرعية حت ّدد
ُ

( ((4لسماحة السيد املرجع املد ّرسي حديث خمتصر عن تطور الفقه اإلمامي منذ نشاته وإىل اليوم ،تناوله
يف مقدمة كتابه الفقه اإلسالمي :قسم املعامالت  -األصول العامة ،دار املدرسي ،طهران  -إيران،
ط1996 ،2م ،ص .15كما وله حديث عن تاريخ تطور علم أصول الفقه اإلمامي ومراحله ،وذلك يف
كتابه األصويل فقه االستنباط :دراسة يف مبادئ علم األصول .للتفصيل راجع :املد ّرسي ،حممد تقي،
فقه االستنباط :دراسة يف مبادئ علم األصول ،حمبان احلسني  ،Fطهران  -إيران ،ط2011 ،1م
1432 -هـ .ص.54 - 43
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موضوعها( ،((4على سبيل املثال :اهلل -سبحانه وتعاىل -أمرنا بالعشرة بني الزوجني
ُس ِكن
باملعروف ،واملعروف يف كل زمن خيتلف ،فقد أمرنا اهلل -سبحانه وتعاىل -أن ن ْ
الزوجة من ِو ْج ِدنا ،أي مقدار ما منلك ،وطبعًا ما ميلكه اإلنسان خيتلف من إنسان آلخر،
أو أمرنا اإلسالم بأنه نطبق الشريعة إلاَّ يف حاالت احلرج ،وحاالت احلرج ختتلف ،كما
وختتلف حالة العسر وحالة الضرر.
شرع لنا حكمًا ،فهذا ال جيوز ،ألن احلكم من ِق َبل اهلل -سبحانه
أما أن تأيت العادة وُت ِّ
وتعاىل -وعادات البشر ال تؤثر يف احلكم إلاَّ فيما إذا كان احلكم الشرعي قائمًا على
أساس العادات ،مثل العرف االجتماعي ،فإذا كان احلكم بالشرع قائمًا على أساس العرف
االجتماعي ،كأن يقتضي العرف بأن جيري التعامل بعملة البلد ،وهذا ليس تأثري العرف
على الشرع ،وإمنا العرف حي ّدد املوضوع ،والشرع حيكم مبا أراد اهلل -سبحانه وتعاىل.-

بنية اهلرم القيمي يف التشريع اإلسالمي
السيد حممود املوسوي:

مساحة السيد ،حت ّدثتم يف أطروحتكم يف (التشريع اإلسالمي) يف اجلزء الثالث منه،
حول نظام القيم وهرميتها وكيفية تطبيقها ضمن أولويات احلياة املتغّيرة ،وما حم ّددات
هذه القيم اليت َتفرض تقدمي قيمة على قيمة أخرى .وذلك كجزء يف التطوير يف املنهجية
فحبذا لو تتح ّدثون عن املح ّددات العامة هلذه األطروحة لتكون
األصولية لعملية االستنباطَّ .
مثار حوارنا معكم.

مساحة السيد املرجع:

ال ريب يف أن الشريعة اإلسالمية تتبع مقاصدها ،وما من حكم إلاَّ وورا َءه حكمة ،وما
من واجب أو حرام إلاَّ ويتبع مصلحة أو درء مفسدة( ،((4ولكن السؤال هنا :إن هذه ا ِ
حلكَم

( ((4ملعرفة الرأي التفصيلي لسماحة السيد املرجع املد ّرسي يف موضوع العرف ميكن مراجعة باب خاص تناول
فيه املسألة يف كتاب التشريع اإلسالمي اجلزء الثاين :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه
ومقاصده .انتشارات املدرسي ،طهران  -إيران ،ط( ،1ال ،ت) .ج .237 ،2لقراءة الكتاب من على اإلنترنت:
http://almodarresi.com/books/515/index.htm

املدرسي إن األحكام الشرعية معللة بعلل ومقاصد ،وهو يف ذلك يتوافق مع مشهور
( ((4يرى السيد املرجع ّ
رأي فقهاء وأصويل اإلمامية ،إلاَّ أن له وجهة نظرة أكثر تفصي ًال تستند إىل ما يسميه باملذهب القيمي.
وللتفصيل ميكن مراجعة:
املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات املدرسي ،طهران -
إيران ،ط( ،1ال ،ت) .ج .58 - 49 ،2وأيضًا :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه
ومقاصده .انتشارات املدرسي ،طهران  -إيران ،ط1415 ،1هـ1995 ،م .ج.15 - 11 ،3
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اليت تكمن وراء األحكام ،أو بتعبري آخر هذه املقاصد اليت يبتغيها الشرع من خالل التشريع،
هل هي متناثرة ومتف ّرقة أم هي منتظمة يف جمموعة يتكامل بعضها مع بعض؟ هنا أيضًا ال
نشك يف أن اهلل الذي خلق الكون باحلق ،والذي جعل عالقة األشياء ببعضها عالقة عضوية
ويتصل مبخلوق آخر بطريقة أو بأخرى ،والذي ُيؤَلِّف
ال تنفصل ،فما من شيء خملوق إلاَّ َّ
الر َب -سبحانه وتعاىل -وقد دلّنا بتأليفه بني املتفرقات على وحدانيته وهيمنته
بينهما هو َّ
نشك يف أن ُسننه بالنسبة اىل ا ِ
وتدبريه وحكمته ،ال ّ
حلكَم أيضًا ال بد أن تكون مترابطة،
والدليل على ذلك أمران:
جدا ،فال جتد اختالفًا
أو ًال :إن األحكام الشرعية مترابطة ،فقد صيغت بطريقة متينة ًّ
بينها ،وهي َّيتصل بعضها ببعض ِّاتصا ًال وثيقًا ،وما دامت األحكام ،وهي نتيجة ا ِ
حلكَم
ومعلولة العلل -إن صح التعبري -مترابطة فذلك يدلنا على أن العلل أيضًا مترابطة.
ثانيًا :إننا جند أن النظام الكوين مترابط ،واألحكام الشرعية اليت هي تعبري تشريعي
يف إطار االجتماع البشري عن احلالة التكوينية ال بد أن تكون هي األخرى مترابطة ،من هنا
نتساءل :ما التسلسل اهلرمي بني ِحكَم الشريعة؟ أو بتعبري آخر :ما العلة األوىل ،علة العلل،
وحكمة ا ِ
نعبر تعبريًا آخر :ما اهلدف األعلى والغاية األمسى خللقة اإلنسان؟
حلكَم؟ دعنا ِّ
إذا عرفنا فلسفة اخللق وما الغاية األمسى ،فمن خالل ذلك نستطيع أن نتدرج من تلك
الغاية السامية العليا نزو ًال إىل الغايات األخرى اليت َّيتصل بعضها ببعض ،ويتف ّرع بعضها
عن بعض ،إىل أن نصل إىل جمموعة ا ِ
حلكم اليت ُت ْنِتج األحكام أو تكون وراء األحكام(.((4
ُسميه التسلسل الشجري ،ملاذا؟ ذلك ألن
هذا التسلسل اهلرمي حنن ن ِّ
ُفضل أن ن ِّ
التعبري بالشجرة جاء يف القرآن الكرمي ،بينما التعبري اهلرمي تعبري ال جند له يف احلقيقة
ذكرًا يف الكتاب أو السنة .فحينما نتحدث حنن عن اإلسالم ال بد أن نستخدم التعابري
الدينية والتعابري القرآنية ،يقول القرآن الكرمي{ :أَل َْم َت َر َك ْي َف َض َر َب اللُهّ َمَث ًال َكلِ َم ًة َطّي َب ًة
كَ
ني ِبإِذ ِْن َرّب َها َوَي ْض ِر ُب اهللُ
الس َمآِء * ُت ْؤِتي أُ ُكَل َها ُك ّل ِح ٍ
َش َجر ٍة َطّي َب ٍة أَ ْصلُ َها ثَاِب ٌت َوف َْر ُع َها ِفي ّ
(((4
َال ِللن ِ
ون} .
األمث َ
ّاس َل َعلّ ُه ْم َيَت َذ ّك ُر َ
ْ
فهذا النظام إذن نظام شجري ،مبعىن أن أصل القيم واحد ،وهذا األصل ُمتجذِّر بشكل
متني يف واقع احلياة ،مث هذه الشجرة أو هذه الدوحة الضخمة الكبرية الوارفة الظالل هلا
( ((4تناول مساحة السيد املرجع املد ّرسي حبث فلسفة اخللق يف السياق األصويل والتشريع كما عرضه
يف اإلجابة يف كتابه التشريع اإلسالمي اجلزء الثالث ،وذلك يف ختام جتواله الطويل بني مدارس فلسفة
فصل هناك القول يف
األخالق ،ابتدا ًء باملدارس اليونانية وانتها ًء مع املدارس الغربية املعاصرة ،حيث ّ
القيمة األمسى يف التشريع.
للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات املدرسي،
طهران  -إيران ،ط1415 ،1هـ1995 ،م .ج.227 - 199 ،3
( ((4سورة إبراهيم ،اآلية .25 - 24
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فروعها ،ومن مث هلا مثارها ،وهلا ظالهلا ،وهلا فوائدها.
والسؤال :من أين يبدأ هذا النظام الشجري؟( ((5واإلجابة :إنه يبدأ من علة اخللق
وهدف اخلليقة ،ملاذا خلق اهلل اإلنسان؟ ربنا -تبارك وتعاىلُ -ي ِّبين لنا يف أكثر من
آية اهلدف األمسى من اخللق بصورة واضحة ،مث ُي ِّبين يف آيات أخرى فروع هذه العلة
ربنا -سبحانه وتعاىل -يف سورة الذاريات حيث
األوىل ،أو علة العلل .وعلة اخللق َّبينها ُّ
ْس إِلاَّ ِل َي ْعُب ُد ِ
ون * َما أُ ِري ُد ِم ْن ُه ْم ِم ْن ِرز ٍ
ْق َو َما
يقول َّ
عز وجلَ { :و َما َخَلق ُ
ْت ال ِْج َّن َوالإْ ِن َ
(((5
أُ ِري ُد أَ ْن ُي ْط ِع ُم ِ
تدبرنا يف هذه السورة
الرز ُ
ُوِة ا ْل َمِت ُ
ني}  ،إذا َّ
َّاق ذُو ا ْلق َّ
ون * إِ َّن اهللَ ُه َو َّ
املباركة انطالقًا من اآليات األخرية إىل ختام السورة ،جند بوضوح أن الرمحة اإلهلية اليت
أفاضت على اخللق منذ نشأهتا هي ال تزال اهلدف .فاهلدف األمسى هو أن اهلل خلق اخللق
لريمحهم ،وليعط َيهم ،وجاء حديث قدسي« :يا بن آدم مل أخلقك ألربح عليك ،إمنا خلقتك
(((5
ّاس
علي» ويف آية مباركة يقول ربنا -سبحانه وتعاىلَ { :-ول َْو َشآ َء َرُّب َك ل ََج َع َل الن َ
لتربح َّ
ألن
ألم ّ
أُ ّم ًة َو ِاح َد ًة َو َال َي َزال َ
ُون ُم ْخَتلِ ِف َ
ني * إِ ّال َمن ّر ِح َم َرّب َك َوِل َذِل َك َخَل َق ُه ْم َوَت ّم ْت َكلِ َمُة َرّب َك ْ
َج َهن َّم ِم َن ال ِْج ّن ِة َوالن ِ
تدبروا يف عبارةَ { :وِل َذِل َك َخَل َق ُه ْم} ،جاء يف تفسري
ّاس أَ ْج َم ِع َ
ني}َّ ،
هذه اآلية عن أهل البيت  :Dأي خلقهم للرمحة( ،((5خلقهم لريمحهم ،وكان عن اخللق
غنيا ،فلماذا خلقهم؟ خلقهم ليعطيهم ،وِلُيفيض عليهم ،فهو اخلالق ،وواضح أنه إذا كانت
ًّ
هناك عالقة بني اخلالق واملخلوق ،بني املعطي واملعطى له ،فإن هذه العالقة ال تكون إلاَّ
الر ّب ،واألخذ من العبد.
عالقة األخذ والعطاء ،العطاء من َّ
تتفرع منها
إذن هذه العلة األوىل أو اهلدف األول أو األمسى ،واحلكمة األساسية اليت َّ
ِحكَم أخرى ،واليت منها أن من الضرورة أن تكون بيين وبني اهلل عالقة ،وهذه العالقة
( ((5يروق لسماحة املرجع املدرسي تصوير العالقة بني الفروع الفقهية بعضها ببعض ،وبينها وبني جذورها
األصولية والعقدية بالعالقة الشجرية ،استيحا ًء من التصوير القرآين للكلمة الطيبة؛ اليت مثلها كمثل
الشجرة الطيبة ،وهو يرى -باملناسبة -أن أفضل تعبري يرادف القيمة يف األدب القرآين هو «الكلمة»،
توصل إليه يف اجلزء الثامن من التشريع اإلسالمي.
وهذا ما َّ
وحىت هذه اللحظة فإن فكرة الفقه الشجري وأصوهلا ودالالهتا قيد الطباعة يف مؤلف أصويل
مستقل لسماحة السيد املرجع املدرسي حتت عنوان( :مبادئ فقه االستنباط) من املُترقَّب أن يصدر
قريبًا.
للتفصيل يف موضوع القيمة والكلمة ،راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه
إلكترونيا على
ومقاصده .انتشارات املدرسي ،طهران  -إيران ،ط1420 ،1م2000 ،م .ولقراءة الكتاب
ًّ
اإلنترنت:
http://almodarresi.com/books/242/index.htm

( ((5اآليات.58 - 56 :
( ((5شرح هنج البالغة ،ج ،20ص ،253احلكم املنسوبة لإلمام علي ،حكمة رقم.665 :
( ((5الكايف ،ج ،1ص.429
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هي العبادة ،واملقصود من العبادة هو اخلضوع هلل ،وبالتأمل يف معىن اخلضوع ،جند أنه
يعين استفادتنا من اهلل بتعبيد الطريق بيننا وبينه ،بابتغاء الوسيلة إليه ،وباالعتصام باحلبل
الذي بيننا وبينه .وبالتأمل يف التعبريات املختلفة يف املنطق اإلسالمي -أي القرآن الكرمي
وكلمات النيب وأهل بيته  -Dنالحظ التعبري عن الصلة املوصلة بيننا وبني اهلل وهي
الصلَو ،الذي يعين اخلضوع هلل
الصالة ،بل إن كلمة الصالة قيل يف معناها :إهنا مشتقة من َ
سبحانه وتعاىل ،وسواء أخذنا هبذا املعىن أو ذاك ،فإن خضوعنا هلل هي صلتنا به -سبحانه
وتعاىل ،-واحلج هو قص ٌد إىل اهلل -سبحانه وتعاىل -لنتلقى منه الرمحة ونأخذها منه.
واملحصلة أن هذا النظام الشجري أو اهلرمي -إذا فسرنا الشجر هبذا األسلوب أو
اهلرم -فإن هناك أصل وجذر ،وهناك فرو ُع اجلذ ِر ،وللوصول إىل رمحة اهلل ،اليت هي
األصل واجلذر ،ال بد من االستفادة من أمسائه احلسىن ،وهذا يفتح الباب للحديث عن
أمساء اهلل احلسىن ،فما هي؟ أليست العلم ،والقدرة ،واملشيئة واإلرادة ،واحلرية؟!( ((5إذن
هذه األمساء احلسىن هي يف احلقيقة وسيلتنا إىل اهلل -جل وعال:-
 { َولهلِ ِ الأَْ ْسماُء ال ُْح ْسىن فَا ْد ُعوُه ِبها}(.((5 { َوا ْبَتغُوا إَِل ْي ِه ا ْل َوسيَلةَ}(.((5ومتثل هذه األمساء األنوار اإلهلية؛ كالعلم والقدرة وما أشبه.
حتدثوا عن روح الشريعة،
هبذا التصور ،ميكننا أن نتحاور مع بعض َّ
الكتاب الذي َّ
(((5
كالشاطيب يف كتابه (املوافقات) ،أو غريه من املفكرين احلديثني  ،يف قضية أهداف
ومقاصد الشريعة اليت طرحوها ،وهي حفظ النفس والعقل والدين واملال والعرض ،فإن
هذه كلها تدخل ضمن شيء واحد ،ذاك الشيء هو حفظ عالقة املخلوق الفقري املحتاج
بربه الذي يفيض عليه ،وهذه العالقة هي علة العلل ،فإذا اكتشفناها ودرسناها ،ووضعنا
سائر العلل وسائر ا ِ
جدا
يتدرج من هذه العلة ،نصل إىل قضية مهمة ًّ
حلكَم ضمن تسلسل َّ
يف حبث مقاصد الشريعة ،وهي كيفية معرفة أولويات ا ِ
حلكَم ،فأّية حكمة أوىل من احلكمة
( ((5طبعًا كلمة احلرية ليست من أمساء اهلل احلسىن ،ولكن املشيئة من أمسائه ،وبانعكاسها يف حياتنا تتمثل
باحلرية[ .توضيح من مساحة السيد املرجع].
( ((5سورة األعراف ،آية.180 :
( ((5سورة املائدة ،آية.35 :
( ((5حتاور السيد املرجع املدرسي مع أبرز املفكرين والفقهاء الذين تناولوا فكرة مقاصد الشريعة ،ويف
تطرق هلذا املوضوع يف
خصوص حتديد ما مقاصد الشريعة ،وكيفية ترتيبها من حيث األولوية .وقد َّ
كتاب التشريع اإلسالمي اجلزء الثالث ،يف حوار مع ثالثة مفكرين ،وهم الغزايل ،والشاطيب ،واملفكر
األمريكي للمدرسة الواقعية اجلديدة رالف بارتون بريي.
للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات املدرسي،
إلكترونيا على اإلنترنت:
طهران  -إيران ،ط1415 ،1هـ1995 ،م .ج.384 - 373 ،3ولقراءة الكتاب
ًّ
http://almodarresi.com/books/708/hk0rsqnw.htm
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األخرى؟ واجلواب :إن احلكمة األقرب إىل احلكمة ا ُألوىل ،هي أَ ْوىل من احلكمة األبعد،
وذلك أن شرعية احلكمة الثانية نابعة من احلكمة األوىل؛ واحلكمة الثانية تكون أهم من
احلكمة الثالثة ،باعتبار ّأن رتبة هذه ختتلف عن رتبة تلك .وهبذا األسلوب نستطيع أن َّ
حنل
مشكلة كبرية يف حبث القيم ،وهي نظام األولويات يف ا ِ
حلكَم الشرعية ،ورمبا يف األحكام
الشرعية .فكيف نؤسس نظام األولويات؟ إمنا يتم ذلك عرب معرفة احلكمة األوىل وما
تفرع عليها من ا ِ
حلكَم األخرى.
وسعة ،وقد تناولته بنسبة معينة يف
ويف احلقيقة هذا حبث طويل وحباجة إىل دراسة ُم َّ
فصل القول إلاَّ ّأن تفصيل القول يف
كتايب التشريع اإلسالمي اجلزء الثالث( ،((5وحاولت أن أُ ِّ
مثل هذه القضية اخلطرية حباجة على تفصيل أكرب ،ودراسة أوسع وأعمق لكي نربط بني
القيم بعضها مع بعض ،مث نوصل بينها وبني القيمة األ ّم أو حكمة ا ِ
حلكَم ،ومن مث نستطيع
أن نصل إىل أ ّم الكتاب -ما شئت فع ّبر ،-واألم مبعىن املصدر األساسي الذي نستطيع أن
نصل إليه.
الشيخ اجلمري:

مساحة السيد ،أشرمت يف أكثر من مناسبة يف كتاب التشريع اإلسالمي( ،((5أنه ما من
ُحك ٍْم إلاَّ وراءه حكمة ،ولكن هل من وظيفة الفقيه أو املقنن حبث هذه ا ِ
حلكَم أو القيم أو
املقاصد وتثبيتها كمعايري؟ أم أن هذه القيم َب َد ِهَّية ال حتتاج إىل حبث ودراسة؟

مساحة السيد املرجع:

هذه ا ِ
حلكَم موجودة ومترسخة يف وعي اإلنسان املسلم من خالل قراءته القرآن
ُصل َْت ِمن ّل ُد ْن
الكرمي ،وهو كتاب حكمة ومن ٍّ
رب حكيم{ :الَر ِكَت ٌ
اب أُ ْح ِك َم ْت آَياُت ُه ُث ّم ف ّ
يم َخِبريٍ}( ،((6وإحكام اآليات يعين أن هناك مثة حكمة حمبوكة مترابطة كاملة ،مث
َح ِك ٍ
ربنا سبحانه وتعاىل
فصلت تفصي ًال عرب األحكام الشرعية ،ويف أكثر من آية قرآنية َّبين ُّ
هذه احلكمةَ { :ذِل َك ِم ّمآ أَ ْو َحى إَِل ْي َك َرّب َك ِم َن ال ِْح ْك َم ِة َو َال َت ْج َع ْل َم َع ا ِ
آخ َر َفُتْل َقى
هلل إِلَهًا َ
ِفي َج َهن َّم َملُومًا ّم ْد ُحورًا}(.((6
فهي إذن مترسخة يف وعي ضمري األمة وضمري الفقهاء ،فهم حبسهم االستنباطي
( ((5راجع اهلامش السابق للتفاصيل.
( ((5للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات املدرسي،
إلكترونيا من على اإلنترنت:
طهران  -إيران ،ط1413 ،1هـ1992 ،م .ج ،1ص .49ولقراءة الكتاب
ًّ
( ((6سورة هود ،آية.1 :
( ((6سورة اإلسراء ،آية.39 :

http://almodarresi.com/books/706/index.htm
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يرتبطون هبا ،وهذا ما يسمى بروح الشريعة ،وقد درج عند بعض الفقهاء حينما تطرح
«شم الفقاهة» ،وُيقصد بذلك أن الفقيه
عليهم مسألة ،قوهلم :إن هذه املسألة ختالف ّ
حس يرى أن هذا احلكم خمالف له .ولعل احلديث الذي يروى عن النيب  Cوالذي
لديه ٌّ
يؤكِّد فيه أن احلكم الشرعي أو حىت اخلرب الذي يصل املسلمني إذا كان خمالفًا ملا عليه
قلوهبم ،ومل تلن له قلوهبم ،ووجدوا أنه خمالف ملا يعرفونه من طبيعة الشريعة ،ومن
ُل َح ٍّق َح ِقي َقةًَ ،و َعلَى ك ِّ
روحها ،فقد أمرنا النيب  Cبأن ندع احلديث جانبًا« ،إِ َّن َعلَى ك ِّ
ُل
َص َو ٍاب نُورًا»( .((6وهذا النور واحلقيقة مصدرمها القرآن الكرمي ،ولذلك تقول تتمة احلديث
اب ا ِ
اب ا ِ
هلل َف َد ُعوه»(.((6
هلل ف ُ
َخذُوُه َو َما َخال َ
الشريفَ ..« :ف َما َواف َ
َف ِكَت َ
َق ِكَت َ
حدثنا عن حكمته أيضًا ،ألن
حدثنا عن ُحكم ،أن ُي ِّ
بلى ،من األفضل للفقيه عندما ُي ِّ
هذه احلكمة موجودة يف القرآن ويف ُسنَّة رسول اهلل وكلمات أهل البيت  .Dوهناك كتاب
كتبه الشيخ الصدوق اعتمادًا على الروايات اليت وردت عن الرسول واألئمة املعصومني
تأملنا يف
 ،Dوبالذات اإلمام الرضا  ،Fحول علل الشرائع ،وهو كتاب مثني فع ًال ،فإذا َّ
هذه العلل جند أهنا متوافقة مع األحكام املوجودة يف القرآن ومع ا ِ
حلكم املوجودة فيه ،ومع
مفصلة
املفصلة اليت َّ
تتحدث عن األخالق .على سبيل املثال ،هناك أحاديث ّ
تلك الروايات ّ
(((6
حول العدالة والظلم ،واألمانة واخليانة  ،إذا أمعنَّا النظر جند أن هذه املفردات اليت جاءت
يف الروايات األخالقية هي يف احلقيقة متوافقة ومتناغمة مع اآليات القرآنية ،ومع كلمات
اإلمام الرضا  Fحول علل األحكام .فاإلمام الرضا  Fيعلل حرمة اخلمر والزنا -كما
يف رواية العلل -أهنا مسببات للفساد( ،((6وجند احلديث عن الفساد يف قوله سبحانه وتعاىل
يف سورة األعرافَ { :و َال ُتف ِ
ْس ُدوْا ِفي األ ْر ِض َب ْع َد إِ ْص َال ِح َها َوا ْد ُعوُه َخ ْوفًا َو َط َمعًا إِ ّن َر ْح َم َة
( ((6الكايف ،ج ،1ص.69
( ((6الكايف ،ج ،1ص.69
( ((6تطرق مساحة السيد املرجع املد ّرسي جلملة من هذه األحاديث معتربًا َّإياها مرتكزات أساسية للتذكري
عمليا ،وذلك يف «التشريع اإلسالمي» اجلزء الثالث ،وقد ع ّبر هناك بقوله« :وعي
بالقيم ،ولتفصيلها ًّ
السنَّة
احلقائق عقل ،والعمل وفقها تقوى ،ومها معًا إميان .ومن هنا َّاتصلت القيم األخالقية السامية يف ُّ
الشريفة بكلمة العقل ،حيث اعُترب له جنود من العلم واحللم والصرب والزهد و ،..بينما ارتبطت القيم
يف القرآن بكلمة اإلميان ،إذ القرآن الكرمي ُي ِّبين كافة أبعاد احلياة (وعيًا وعم ًال) .وبينما السنة ـ اليت
السنَّة قد ُت ِّبين
تفسر الكتاب ـ قد تفصل بني وعي احلقائق ،وبني التكّيف معها هبدف التبيان .على ان ُّ
ِّاتصال ذات القيم باإلميان».
للتفصيل راجع :املدرسي ،حممد تقي ،التشريع اإلسالمي :مناهجه ومقاصده .انتشارات املدرسي،
إلكترونيا على اإلنترنت:
طهران  -إيران ،ط1415 ،1هـ1995 ،م .ج.226 - 213 ،3ولقراءة الكتاب
ًّ
http://almodarresi.com/books/708/hk0rsqmv.htm

( ((6علل الشرائع ،ج ،2باب العلة اليت من أجلها حرم اهلل تعاىل اخلمر وامليتة ..ص.484
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ا ِ
يب ّم َن ا ْل ُم ْح ِسِننيَ}( ،((6فالفساد قيمة مضادة ،واإلصالح قيمة شرعية ،والسبب
هلل َق ِر ٌ
هيئ الطريق وميهده للحصول على
أن الفساد مينع الرمحة اإلهلية ،يف حني أن اإلصالح ُي ِّ
الرمحة اإلهلية ،وبدراسة مشولية هلذه املنظومة من القيم سوا ًء يف القرآن أو يف روايات
أهل البيت  Dاألخالقية أو حىت يف الروايات اليت ُت ِّبين علل الشرائع كما ذكرت آنفًا،
مثل كتاب علل الشرائع للصدوق  ،Hمث ربط هذه املنظومة املتكاملة باألحكام الشرعية،
املفصالت اليت يقول عنها ربنا -سبحانه وتعاىل{ :-الَر
ّأي مبفردات األحكام اليت تعترب َّ
(((6
يتلقى الفقيه مساحة
ُصل َْت ِمن ّل ُد ْن َح ِك ٍيم َخِبريٍ}  ،هبذه العمليةَّ ،
ِكَت ٌ
اب أُ ْح ِك َم ْت آَياُت ُه ُث ّم ف ّ
واسعة من الوعي الفقهي ،والقدرة على استنباط األحكام ،والقدرة على تفهيم األحكام
للناس ،وإذا عرف الناس حكمة األحكام ،فإهنم سيطبقوهنا بصورة أفضل.
الشيخ زكريا داوود:

مساحة السيد؛ لكل تشريع منظومة قيمية وتراتبية حتكم آلية عمل هذه القيم ،فهناك
قيم حمورية وهناك قيم فرعية ،أو كما قلتم هناك قيم هلا أولوية وهناك قيم تأيت سالفة،
وحنن نعرف أن االختالف الفقهي أو االختالف عند الفقهاء يف إصدار األحكام قد يكون
ُميز بني القيم املحورية
أحد أسبابه هو حتكيم تلك األولويات لتلك القيم ،فكيف ميكن أن ن ِّ
أو تلك اليت هلا أولوية على غريها؟
مساحة السيد املرجع:

َسَتلَّه
حينما نعرف القيمة األساسية نبدأ بالتفريع عليها ،وكل فرع استطعنا أن ن ْ
يتشعب إىل قيم،
من هذه القيمة األساسية يصبح قيمتني ،وهذا الفرع بدوره ميكن أن َّ
يتشعب إىل قيم جديدة حينئ ٍذ نعرف أّيها القيمة األم ،مث القيمة األصل ،مث القيمة
وحينما َّ
الفرعية ،مث األحكام الشرعية .أضرب لكم مث ًال لتوضيح الفكرة :القيمة األساسية هي
املعبد ،وهو الذي
الرمحة اإلهلية للعباد ،يتبع ذلك احلق الذي يسري على الطريق الصحيح َّ
يسميه القرآن الصراط املستقيم الذي يصل إىل الرمحة ،والدليل على ذلك قوله -سبحانه
ْض ِ
وب َعَل ْي ِهم
ين أَ ْن َع ْم َت َعَل ْي ِه ْم َغ ْي ِر ا ْل َمغ ُ
يم * ِص َر َاط اّل ِذ َ
وتعاىلْ :-
الص َر َاط ا ْل ُم ْسَت ِق َ
{اه ِدنَا ّ
(((6
ؤدي إىل
َو َال ّ
الضآّل َ
ني}  ،وبالتدبر يف هذه اآلية نعرف ّأن الصراط املستقيم هو الذي ُي ِّ
نعمة اهلل ،فالذين أنعم اهلل عليهم ،هم من سلك هذا الصراط ،أما الذين احنرفوا فقد
خسروا نعمة اهلل -سبحانه وتعاىل ،-فإذن الرمحة اإلهلية تتجلَّى يف النعمة ،والنعمة تتجلَّى
( ((6سورة األعراف ،آية.56 :
( ((6سورة هود ،آية.1 :
( ((6سورة الفاحتة ،آية.7 - 6 :
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يف معرفة الصراط املستقيم ،ومن ّ
مث يف فروعها .إذا عرفنا هذه احلقيقة نأيت إىل احلق
ُبدل بعض الكلمات ،ألن القرآن الكرمي يستخدم هذه الكلمات وكلمات
أو الصراط ،دعنا ن ِّ
خمتلفة ولكن اهلدف واحد ،وإمنا استخدام القرآن الكرمي لكلمات خمتلفة هبدف أن يعرف
وليتأمل فيها ،ويف ذلك فإن القرآن ال يتناقض إمنا
اإلنسان احلقيقة يف أبعادها املختلفة،
َّ
هذه الكلمات توحي إىل حقيقة واحدة ،وإمنا تأيت الكلمات خمتلفة لتبني لنا األبعاد املختلفة
لنفس احلقيقة الواحدة ،فاحلق ينعكس يف العدل ألن العدل هو إعطاء احلق ،والعمل باحلق
هو العدل يف السلوك الشخصي ،ومع اآلخرين يتمثَّل يف إعطاء حقوقهم وعدم ظلمهم .وهنا
ُم
أضرب مثلني :املثل األول يف السلوك الشخصي قوله تعاىلَ{ :يا َبِني آ َد َم ُخذُوْا ِزي َنَتك ْ
ِعن َد ُك ّل َم ْس ِج ٍد و ُكلُوْا َو ْاش َرُبوْا َو َال ُت ْس ِرف ُْوا إِّن ُه َال ُي ِح ّب ا ْل ُم ْس ِر ِفنيَ}( ،((6فاألكل والشراب
مما رزقين اهلل ،فاهلل
علي ،وحقي على الطبيعة من حويل أن آكل وأشرب َّ
حق جلسمي َّ
هو الرزاق ذو القوة املتني .أما املثل الثاين فهو العدل مبعىن أن أعطيه ما يستحقهَ { :و َال
ّاس أَ ْش َيا َء ُه ْم َو َال ُتف ِ
ُم إِن كُنُت ْم
ُم َخ ْي ٌر ّلك ْ
ْس ُدوْا ِفي األ ْر ِض َب ْع َد إِ ْص َال ِح َها َذِلك ْ
َت ْب َخ ُسوْا الن َ
(((7
ُم ِبا ْل َب ِاط ِل َوُت ْدلُوْا ِب َها إِلَى ال ُْحكّا ِم
ّم ْؤ ِمِن َ
ُم َب ْي َنك ْ
ني}  .وآية أخرىَ { :و َال َت ْأ ُكلُوْا أَ ْم َواَلك ْ
ون}( .((7ويف غريها{ :إِ ّن َ
ِلَت ْأ ُكلُوْا َف ِريقًا ّم ْن أَ ْم َو ِال الن ِ
ُم أَن
ّاس ِبا ِإل ْث ِم َوأَ ْنُت ْم َت ْعَل ُم َ
اهلل َي ْأ ُم ُرك ْ
ّاس أَن َت ْح ُك ُموْا ِبا ْل َع ْد ِل إِ ّن َ
ؤدوْا األ َمان ِ
َات إِل ََى أَ ْهلِ َها َوإِذَا َحك َْمُت ْم َب ْي َن الن ِ
ُم ِب ِه
ُت ُّ
اهلل ِن ِع َّما َي ِع ُظك ْ
(((7
َ
َان َس ِميعًا َب ِصريًا} .
إِ ّن اهلل ك َ
حدثنا عن عالقاتنا باآلخرين بعض األحيان بصورة
ربنا سبحانه وتعاىل ُي ِّ
مث يأيت ُّ
عامة:
(((7
ون} .
ري ِب َما َت ْع َملُ َ
 ْ{اع ِدلُوْا ُه َو أَ ْق َر ُب ِللّت ْق َوى َواّتقُوْا اهللَ إِ ّن اهللَ َخِب ٌ
(((7
ْس ُط َوْا إِ ّن اهللَ ُي ِح ّب ا ْل ُمق ِ
 { َوأَق ِني} .
ْس ِط َ
ولكن يف بعض األحيان يأتينا بفروع تلك العدالة فيما َّيتصل باألبوين ،أو فيما َّيتصل
بالطبيعة أو فيما َّيتصل باآلخرين ،وهكذا تتشكَّل منظومة العدالة اليت تدخل حتت قيمة
العدالة ،وقيمة العدالة بدورها َّتتصل باحلق ،واحلق َّيتصل بالرمحة اإلهلية ،فشيء َّيتصل
بشيء .وهنا الدور األساسي للعقل؛ ألنه بالتأمل يف اآليات الكرمية يستفيد منها هذا النظام،
وهناك إشارات أيضًا يف روايات أهل البيت  Dإىل ذلك ،مثل رواية دعائم اإلميان أو
( ((6سورة األعراف ،آية.31 :
( ((7سورة األعراف ،آية.58 :
( ((7سورة البقرة ،آية.188 :
( ((7سورة النساء ،آية.58 :
( ((7سورة املائدة ،آية.8 :
( ((7سورة احلجرات ،آية.9 :
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دعائم اإلسالم املأثورة عن اإلمام علي  ((7( Fأو رواية شرائع اإلسالم عن اإلمام الصادق
(((7
مفصلة نستطيع بالتأمل فيها معرفة النظام الشجري كما أمسيه
 ، Fوهناك روايات ّ
أو النظام اهلرمي ،الذي يف احلقيقة ُيعطينا فرصة ملعرفة أولويات القيم وأّية قيمة أوىل
من األخرى.
السيد حممود املوسوي:

فرقون بني العلة التامة والعلة الناقصة؟
مساحة السيد؛ هنا مداخلة بسيطة :هل ُت ِّ

مساحة السيد املرجع:

تعبري العلل الناقصة والكاملة ال ينسجم مع املعرفة القرآنية؛ فاملخلوقات -يف احلقيقة-
الر ّب ،إمنا
حمكومة بإرادة اهلل سبحانه وتعاىل ،فليس هنالك علة تامة خارجة عن إرادة َّ
بالسنن( ،((7واليت تعين أن اهلل سبحانه وتعاىل شاء
حمكومة بإرادة اهلل .وحنن نعّبر عنها ُّ
السنن اإلهلية ،فمن
أن تقع هذه الظاهرة بعد هذه الظاهرة ،لذلك حنن نرى إمكانية خرق ُّ
املمكن أن تتح ّول النار املُح ِرقة إىل برد وسالم للنيب إبراهيم  Fبأمر من اهلل ،ألنه
والفعال ملا يشاء وملا يريد(.((7
واضعها ،وهو القادر َّ

السيد حممود املوسوي:

«شامة الفقاهة» عند الفقيه ُتسعفه بأن ُيفيت حبكم شرعي
مساحة السيد؛ ذكرمت أن َّ
ُسبقات الفكرية وتأثريها يف
ضمن اهلرم القيمي ،ولكن أيضًا عاجلتم يف كتاباتكم قضية امل َّ
سمى باهلريمونطيقيا« ،علم دراسة
الفقيه أو يف القارئ للنص الديين .ولعل اآلن نشوء ما ُي ِّ
النص» ،إمنا جاء ليعاجل هذه الظاهرة حتديدًا .وها هنا سؤاالن:

( ((7الكايف ،ج ،2ص ،50باب صفة اإلميان .ح.1
( ((7حبار األنوار ج ،10ص.22
«السنن» يف اإلطار املعريف ،ميكن مراجعة
بفكرة
صل
يت
فيما
سي
ر
املد
املرجع
( ((7ملعرفة تفاصيل رؤية
َّ
ّ
ُّ
تطرق هلذه املسألة يف سياق احلديث عن السببية،
كتاب« :املنطق اإلسالمي؛ أصوله ومناهجه» ،حيث َّ
والقانون العلمي.
للتفصيل راجع :املد ّرسي ،حممد تقي ،املنطق اإلسالمي ،أصوله ومناهجه ،دار البيان العريب،
إلكترونيا من على اإلنترنت:
بريوت  -لبنان ،ط1977 ،3م .ولقراءة الكتاب
ًّ
http://almodarresi.com/books/603/fq160lwm.htm

( ((7لسماحة السيد متييز آخر هو بني «علة التشريع» وهو قريب من الناقصة حبسب املتعارف عند
األصوليني ،و»علة حكم» وهو قريب من التامة.
للتفصيل راجع :جملة البصائر ،العدد  ،26حوار التشريع اإلسالمي وقضايا األمة .لقراءة املجلة
إلكترونيا من على اإلنترنتhttp://www.albasaer.org :
من
ًّ
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ُسبقات الفكرية اليت قد تؤثر يف احلكم
أو ًال :كيف ن ِّ
ُميز بني «شامة الفقاهة» وامل َّ
الشرعي ،وقد يكون متأثرًا باألجواء اليت ليست هلا عالقة بشم الفقاهة؟
وثانيًا :هل ميكن االستفادة من مناهج قراءة النص إذا كانت ُتحقِّق لنا الغرض ،مع
أهنا مناهج غربية كاهلريمونطيقيا أو غريها من هذا القبيل؟
مساحة السيد املرجع:

بالنسبة إىل السؤال الثاين ،اهلريمونطيقيا مصطلح كبري ولكنه ال يعين شيئًا ،إمنا هو
يتحدث عنه املسلمون قدميًا ،وقد قام العرفاء والصوفية ومن
يف الواقع التأويل الذي كان َّ
سار على درهبم بكثري من هذه التأويالت يف اآليات القرآنية ،وقد عاجلت هذا املوضوع يف
أحد كتيب(.((7
واهلريمونطيقيا -يف احلقيقة -حماولة للهروب من املعاين الدقيقة للنص الشرعي،
وحتميل النص الشرعي جمموعة أفكار غريبة عنه ،وهذا مرفوض مجلة وتفصي ًال ،ويل
حديث طويل يف هذا الشأن(.((8
أما بالنسبة للسؤال األول ،فنحن نرى أن النظام املعريف اإلسالمي لو ُبِني على قواعده
السليمة فإن املسبقات الذهنية مفيدة هنا ،على سبيل املثال ،لو أراد أح ٌد تبيني أحكام
الصالة ،أنّى له ذلك وهو ال يعرف مث ًال أمساء اهلل احلسىن ،والعقائد أو املعارف اإلهلية
ُسبقات الذهنية اليت نرفضها
األولية ،فهذه أسس ملعرفة الصالة ،فهنا احلديث خيتلف؛ ّإن امل َّ
هي تلك الغريبة عن حقائق الدين ،أما إذا كان نظام البنيان املعريف الديين متكام ًال من
املعارف األولية اليت نسميها أصول الدين ،مث املعارف الثانوية كأصول الفقه ،مث املعارف
معرفيا.
العملية؛ وهي اليت َّتتصل باألحكام الشرعية ،فهذا أمر ضروري
ًّ
الشيخ محزة الالمي:

مساحة السيد ،يالحظ أنكم ُتركِّزون دائمًا على حبث أمساء اهلل احلسىن ،فما مدخلية
هذا البحث بنظام التطوير ،ونظام فقه الثابت واملتغّير؟ هل نستطيع القول :إن أمساء اهلل
احلسىن هي عبارة عن منهج مشويل ملعرفة دين اهلل عز وجل؟
( ((7عاجل السيد املرجع املد ّرسي مشكلة التصوف والعرفان ،يف كتابه «العرفان اإلسالمي ،بني بصائر
الوحي وتصورات البشر» ،مؤسسة البالغ ،لبنان  -بريوت ،ط1988 ،2م .القسم األول :تاريخ العلوم
العقلية عند املسلمني ،البحث الثالث :عن التصوف عند املسلمني.ص.198 - 133
( ((8تناول السيد املرجع املد ّرسي موضوع اهلريمونطيقيا يف جمال قراءة النص الديين يف كتابه األصويل
«فقه االستنباط».
للتفصيل راجع :املد ّرسي ،حممد تقي ،فقه االستنباط :دراسة يف مبادئ علم األصول ،حمبان
احلسني  ،Fطهران  -إيران ،ط2011 ،1م 1432 -هـ .ص .82 - 61
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مساحة السيد املرجع:

ال ريب يف أن كل مفردة مما جاء يف الكتاب أو السنة من املعارف تساهم يف تيسري فهم
احلقائق الدينية بصورة عامة ،واإلسالم نظام معريف متكامل ،قائم على جذر واحد وفروع
وأي حماولة لتجزئة هذا النظام؛ كتجزئة علم األخالق عن اآلداب ،واآلداب عن
خمتلفةّ ،
األحكام ،واألحكام عن العلل ،والعلل عن األصول ،واألصول عن الفروع ،فإن هذه التجزئة
ال ختدم الفهم الصحيح للدين.
وأمساء اهلل احلسىن قد ذكّر هبا اهلل -سبحانه -يف القرآن الكرمي أكثر من حوايل ألف
مرة ،وتقريبًا ما من آية قرآنية إلاَّ وختتتم باسم من أمساء اهلل احلسىن ،فلو عرفناها،
صح أن نسميها باملعارف األولية األصولية ،اليت
فإننا سنعرف -يف احلقيقة -الكون .ورمبا ّ
من خالهلا بالتأكيد نعرف القيم ،ومن القيم نعرف األحكام .وبتعبري آخر أنت إذا عرفت
أن اهلل عد ٌل ال جيور ،مث عرفت أن اهلل يأمر بالعدل ،مث عرفت أن اهلل يقول:
ُم ِبا ْل َب ِاط ِل َوُت ْدلُوْا ِب َها إِلَى ال ُْحكّا ِم ِلَت ْأ ُكلُوْا َف ِريقًا ّم ْن أَ ْم َو ِال
ُم َب ْي َنك ْ
{ َو َال َت ْأ ُكلُ َوْا أَ ْم َواَلك ْ
الن ِ
ون}( ،((8هناك حالة من االتصال ،باعتبار أن األكل بالباطل ظل ٌم،
ّاس ِبا ِإل ْث ِم َوأَ ْنُت ْم َت ْعَل ُم َ
َآن ق َْو ٍم َعل ََى أَ ّال َت ْع ِدلُوْا ْاع ِدلُوْا ُه َو أَ ْق َر ُب ِللّت ْق َوى
ُم َشن ُ
وخيالف قوله تعاىلَ { :و َال َي ْج ِر َم ّنك ْ
ون}( ،((8وعدل اهلل سبحانه هو باألساس ٍّ
جتل السم
ري ِب َما َت ْع َملُ َ
َواّتقُوْا اهللَ إِ ّن اهللَ َخِب ٌ
االتصال خيدم معرفتنا باإلسالم ككل،
«مبارك»ّ .إن اهلل قائ ٌم بالقسط عد ٌل ال جيور .فإذن ِّ
ومن خالل ذلك نستطيع أن نعرف نظام التطوير ،ويرسم لنا حدوده.

موقع املنهج القيمي ضمن مشاريع التطوير الفقهي
الشيخ زكريا داوود:

مساحة السيد ،تكوين نظام املعرفة يرتبط بالقيم ،والقيم ال نعرفها إلاَّ من خالل
الرجوع إىل الكتاب الكرمي وإىل سنة الرسول  ،Cوالسنة الواردة عن أهل البيت
 ،Dإلاَّ أننا نالحظ هنا يف تكوين النظام املعريف اإلسالمي ،أن ّ
جدا
مثة قصور كبري ًّ
يف تكوينه ،حبيث إن الكثري قد ابتعد عن أهل البيت  Dيف معرفة القيم اليت يرتكز
عليها تكوين النظام املعريف؛ فأخذوا يبحثون يف الثقافة الغربية والشرقية .فكيف ميكن
نوجه األمة لكي يكون نظامها املعريف من خالل الرجوع إىل معرفة القيم عن
لنا أن ّ
طريق أهل البيت D؟

( ((8سورة البقرة ،آية.188 :
( ((8سورة املائدة ،آية.8 :
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مساحة السيد املرجع:

يف الواقع أهل البيت  Dهم باب الرمحة الذين أشار النيب  Cلألمة بأهنم إذا
متسكوا هبم باإلضافة إىل القرآن الكرمي ،فإهنم لن يضلوا أبدًا ،ومعىن ذلك أهنم باب
َّ
(((8
بنص منه .
املعرفة ،واإلمام علي  Fباب علم النيب ٍّ C
تدخلت يف املسائل الثقافية ،وذلك أن احلُكَّام كانوا ُيريدون أن
املشكلة أن السياسة َّ
يتسلَّطوا على األمة فأبعدوا أهل البيت  Dعنها .احلُكَّام قد ذهبوا ،وأصبحوا جز ًءا من
التاريخ لكن األمة ال تزال مبتالة بذلك الظالم الذي خلَّفه أولئك .فنحن حباجة اىل جهد
باتباعهم
مكثف إلعادة األمة إىل الصراط املستقيم ،صراط أهل البيت  Dالذين أمر اهلل ِّ
طهر اهلل طائفة مث يأمرنا بأن نأخذ
طهرهم تطهريًا .فمن املستحيل أن ُي ِّ
وقال بأنه قد َّ
الدين من غريهم.
حينما يسأل أحدهم رسول اهلل  Cعن قوله سبحانه وتعاىلِ { :في ُبُي ٍ
وت أَ ِذ َن اهللُ
أَن ُت ْر َف َع َوُي ْذ َك َر ِفي َها ْاس ُم ُه ُي َس ّب ُح َل ُه ِفي َها ِبا ْل ُغ ُد ّو َوا َال َص ِال}( ،((8فيسأل السائل :هل بيت
ْضلِ َها»(.((8
علي وفاطمة من تلك البيوت؟ وجييبه النيب َ« :Cن َع ْم ِم ْن أَف َ
َاسَألُوْا أَ ْه َل
وذلك يعين أن العلم موجود يف هذا البيت .فهؤالء أهل الذكر يف آية {ف ْ
ون}( ،((8ويف مقام آخر يقول الباري -جل وعالِ { :-في ُبُي ٍ
وت أَ ِذ َن
ال ّذ ْك ِر إِن ُك ْنُتم َال َت ْعَل ُم َ
اآلص ِال}( ،((8فهذه اآليات إذا مل نكن
ا ُ
هلل أَن ُت ْر َف َع َوُي ْذ َك َر ِفي َها ْاس ُم ُه ُي َس ّب ُح َل ُه ِفي َها ِبا ْل ُغ ُد ّو َو َ
نفهم معناها أو مغزاها فمعناه أننا أمام مشكلة منهجية يف فهم اللغة العربية وقواعدها
بأن أي متكلم حينما حي ّدثنا ال بد أن نأخذ كل كالمه وكأنه كلمة واحدة أو
اليت تقتضي ّ
مجلة واحدة.
وفع ًال لو أننا أخذنا بالقرآن ،وهو الثقل األكرب ،وبكلمات النيب وأهل بيته ،وهم الثقل
الثاين ،إذن أغنانا اهلل سبحانه وتعاىل عن هذه األنظمة املعرفية الوافدة اليت يناقض بعضها
بعضًا ،واليت مل ينتفع هبذه األنظمة أصحاهبا الذين ص ّدروها لنا .فلماذا نركض وراء اآلخر
ولدينا هذا النبع ،الكتاب الكرمي ،وهذا التراث العظيم من كلمات أهل البيت  Dبعد كلمات
الرسول .C
( ((8راجع :الكايف ،ج ،1ص ،296باب اإلشارة والنص على أمري املؤمنني.
( ((8سورة النور ،آية.36 :
( ((8حبار األنوار ،ج ،23ص.325
( ((8سورة النحل ،آية.43 :
( ((8سورة النور ،آية.36 :
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المذهب القيمي في التشريع وأبعاد تطوير مناهج االستنباط
الشيخ زكريا داوود:

مساحة السيد ،كثرت املشاريع املعرفية والثقافية والعلمية اليت يتل ّقفها املسلمون بني
فترة وأخرى ،فكل جيل يأيت يتل ّقف تلك املشاريع الفكرية ،أال يدل هذا على نقص عند
يلم شتات هذه
بعض املعاهد اإلسالمية أهنا مل تستطع حلد اآلن أن ُت ِّ
فكريا ُّ
قدم مشروعًا ًّ
األمة وُيقنعها به؟

مساحة السيد املرجع:

حتد كبري .كيف نستطيع أن نقول هناك نقص أم ال ،لكن دعنا َّنتفق
هذا يدل على ٍّ
حتد ثقايف كبري ،جيب أن نعمل مجيعًا من أجل االستجابة إليه ،واالنتصار يف
على أن هناك ٍّ
يتفرع من هذه املعركة
هذه املعركة الفاصلة .ومعركة األمة أساسًا هي معركة الثقافة ،مث َّ
بقية األمور.
الشيخ حبيب اجلمري:

مساحة السيد ،املشرعون املؤمنون أو اإلسالميون كانوا باألمس القريب جمرد
شرعني ،ولكنهم اليوم أصبحوا ُحكَّامًا أو على األقل ضمن أنظمة دول أو جمالس قضائية
ُم ِّ
أو برملانيني أو ما شابه ،وقد تتزاحم قيم معينة لديهم ،كقيمة أمن الوطن وكرامة اإلنسان
كفرد .وهنا نرى بعض الفقهاء قد خيتلفون ،فهل يستند اختالفهم على نظرهتم لألولويات
ونظام أولويات القيم؟

مساحة السيد املرجع:

جديا يف هذا احلقل ،وهو حقل نظام األولويات يف
نعم ،يف احلقيقة حنن مل نعمل ًّ
سمى باألهم فاملهم ،بالرغم من أن احلديث عن األهم واملهم يف باب التزاحم
القيم أو ما ُي َّ
حديث طوي ٌل ،إلاَّ أن مصاديق األهم واملهم مل ُتبحث بصورة واضحة،
يف الكتب األصولية ٌ
وبالذات فيما َّيتصل مث ًال بالتفاصيل بني حق الفرد يف احلرية والكرامة ،وحق الدولة يف
محاية األمن ،أو واجب الدولة يف توفري األمن .فحينما تريد الدولة أن حتمي األمن ال بد
وتتدخل يف معرفة ما خيتص باإلنسان من حساباته يف البنك
أن تراقب اهلاتف الشخصيَّ ،
ويتمتع بالكرامة ،وهنا يبدأ
حرا َّ
وما أشبه ،لكن من حق الفرد أن ميتنع عن ذلك ،باعتباره ًّ
خاصا ببالدنا ،بل كل بالد العامل يف مشكلة.
اإلشكال ،وهذا اإلشكال ليس ًّ
ُحدد
حنن منلك -يف احلقيقة -منظومة من املعايري اليت نستطيع هبا يف األغلب أن ن ِّ
األولوية ،فمث ًال حينما يكون البلد كله يف خطر كما يف حالة احلرب ،فإن كثريًا من هذه
األنظمة جيب أن تتبدل؛ ألن اخلطر األكرب سوف ُيعطي الفرصة لإلنسان أو احلق لإلنسان
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حوار البصائر

بأن ُي ِّغير جمموعة من األحكام التفصيلية ،ولكن يف احلاالت العادية بعض األنظمة تبالغ يف
التدخل يف شؤون الناس ،ألن اهلاجس األمين والتسلُّط أصبح عادة بالنسبة هلم .ولألسف
كما قلت -فإن هذه البحوث من األمور اليت قلَّما حتدثنا عنها جبدية ،وحاجتنا اليومُم َّلحة إىل البحث املفصل فيها T
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خيارات العالقة مع الغرب
والتحول العريب
السيد جعفر العلوي*

بالس َفه ،بيد أن
وصفت آيات الكتاب الذين يرغبون عن الدين احلق وملة إبراهيم َّ
الس َفه العريف املتعارف بني البشر هو منصرف للسلوك الذي جيلب الضرر على صاحبه مع
َّ
وضوح القضايا الفاصلة بني الضرر والنفع.
نعم كل السلوك املجانب للدين سفه إلاَّ أن نتائجه بعيدة بينما البشر يرون األضرار
الس َفه كما فقدان القدرة على التمييز بني ما جيلب اخلري والنفع.
العاجلة هي مقوم لوصف َّ
من هنا السلوك السياسي العريب لبعض األنظمة ولبعض اجلماعات ال خترج قطعًا
الس َفه .ورمبا يفضل البعض ضم وصف انعدام احلياء.
عن َّ
إن مشهد سيادة العنف الداخلي بني احلكومات والشعوب من جهة ،وانشغال الفئات
واألطياف املختلفة بعضها ببعض وحت ّول اخلالفات السياسية إىل نزاع مذهيب حيث تدار
الس َفه.
بالعواطف والعصبيات ّ
ويتوجه بأس األمة إىل الداخل هو ضرب من َّ
وهكذا متارس األمة ختريبًا لبنياهنا وُتعني أعداءها على نفسها وتب ّدل نعمة اهلل كفرًا.
فاحلراك يف العامل العريب نعمة من اهلل حيث فتح آفاق التغيري وحضور األمة بعد غياب،
إلاَّ أن سفه العقل واحلميات اجلاهلية يستثمره النظام السياسي العريب والدول الكربى يف
جعله نقمة على األمة.
* عامل دين ،رئيس التحرير ،كاتب وباحث ،أستاذ الدراسات العليا يف حوزة اإلمام القائم العلمية ،السعودية.
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رأي ونقاش

إن سفه النظام السياسي العريب يبلغ مداه حني يدفعه غروره واستخفافه بالبشر إىل
جتاهل الصواب والذي ال ُيكلِّفه أحيانًا الاَّ القليل مفض ًال أساليب القمع اليت تزيد التوتر
حد ًة ويقوده للهاوية.
لسنا متشائمني من املستقبل لكن املقطع الزمين الذي نعيشه هو ضرب من اجلنون
ال سيما إذا أضفنا إىل املشهد وقوع خنب متمّيزة وتيارات ومجاعات ردحت طوي ًال يف معاناة
التغيري والتطلّع فإذا هبا اليوم تدخل يف لعبة الدول وتنسلخ عن تارخيها والقناعات اليت
صنعت كدحها وتألقها.
إن هذه النخب والتيارات واجلماعات وقعت يف أكثر من حمذور حيث جتاهلت التحديات
اجلدية اليت تواجهها واليت ترسم خارطة العالقات أيضًا.
إن من أهم ما يواجه اجلماعات الصاعدة قضية املشكلة االجتماعية االقتصادية
واملرتبطة بالتنمية ،وبدورها ترتبط بنمط العالقة مع العامل.

إمكانية تشييد عالقة مع الغرب

مقولة ِصدام احلضارات ليست عابرة؛ فـ«صراع احلضارات» اليت أطلقها برنارد
لويس ،وعم ّدها صمويل هنتنجتون ابتداء من عام 1993م ،تدعو إىل مواجهة احلضارة
اإلسالمية بوجه أخص ،وتعميق طبيعة الصراع ليتجاوز املصاحل ليصبح صراع ثقافات
وأديان.
وال نكابر عليهم ذلك؛ إلاَّ أن الصراع هنا يطيح بكل احلرمات لتضمنه تنكر االعتراف
باآلخر ،بينما الرؤية الدينية جتعل غايتها الرمحة واخلري للعامل.
هل ميكن أن نعيش القطيعة! .إن الغرب شبه مهيمن على النظام العاملي واالقتصاد
العاملي ،ومتفوق يف شىت املجاالت خصوصًا بالقياس إىل العامل اإلسالمي.
واختالل موازين القوى هو ما ينتج االرهتان أو الصراع ..فبعد االستعمار مل يتغّير
جوهر العالقة.
وهكذا جند منطني من العالقة مع الغرب؛ أوهلما واسع ومعمم على معظم العامل
اإلسالمي وهو االرهتان والتبعية واالنصياع ،واآلخر الصراع ويكاد يكون استثناء.
وذلك ال يعين االنسداد النظري واحنصار العالقة يف االرهتان أو الصراع فيمكن
افتراض «اجلدال» او ما اشتهر حبوار احلضارات .مبعىن التوافق على كلمة سواء يف القيم
واألفكار والوصول إىل أسلوب ينظم اخلالف وحيافظ على احلرمات واحلقوق.
إن الغفلة عن اخليار الثالث وصعوبة الثاين يستخدم تربيرًا من القوى اجلديدة الصاعدة
يف سلوك عالقة االنصياع وتقدمي التنازالت.
ويف مطالعة لسورة املمتحنة جندها ترسم خطوطًا للعالقة مع اآلخر بدءًا بتصنيف
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يبرعلا لوحتلاو برغلا عم ةقالعلا تارايخ

اآلخر املختلف إىل صنفني :األول الذي هو يف حالة عداء ،واآلخر يف حالة عالقة إنسانية
قائمة على االحترام املتبادل.
ين َآ َمنُوا لاَ َتَّت ِخذُوا
موجه للمؤمننيَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
والالفت للنظر أن خطاب اآلية َّ
ون
ُم ِم َن ال َْح ِّق ُي ْخ ِر ُج َ
ُم أَ ْوِل َيا َء ُتْلق َ
ُون إَِل ْي ِه ْم ِبا ْل َم َو َّدِة َو َق ْد َك َف ُروا ِب َما َجاَءك ْ
َع ُد ِّوي َو َع ُد َّوك ْ
ُم إِ ْن ُك ْنُت ْم َخ َر ْجُت ْم ِج َها ًدا ِفي َسِبيلِي َوا ْبِت َغا َء َم ْر َضاِتي
الر ُس َ
ُم أَ ْن ُت ْؤ ِمنُوا ِبا ِ
هلل َرِّبك ْ
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اخلطاب
فابتدار
َ ُّ َ ِ َ
باخلطاب ،نعم احلديث تناول سلوكا شائنا .وحتكي قصة الزنول عن خيانة كربى .واخلطاب
للمؤمنني بأن ال يقعوا يف هذه اخلطيئة ..وهذا يعين إن املنافق الذي أسس إسالمه على
أساس اخلديعة والنفاق أو ارتكس يف النفاق ليس معنيا هبذا اخلطاب .وهكذا جند اآليات:
ين َيَّت ِخذ َ
ُون ا ْلكَا ِف ِر َ
ني ِبَأ َّن َل ُه ْم َعذَاًبا أَِلي ًما الَّ ِذ َ
ون ا ْل ُم ْؤ ِمِننيَ
{َب ِّش ِر ا ْل ُمنَا ِف ِق َ
ين أَ ْوِل َيا َء ِم ْن ُد ِ
(((
ُون ِع ْن َد ُه ُم ا ْل ِع َّز َة َفإِ َّن ا ْل ِع َّز َة لهلِ ِ َج ِمي ًعا} .
أََي ْبَتغ َ
ومن خالل حلن اآليات وسياقاهتا نلتفت إىل بعض املؤشرات املميزة بني الذي يقع يف
هذه اخلطيئة ويكون خماطبًا ،وبني من أحاطت به خطيئته.
فمن ذلك «اإلسرار والتجاهر» ،حيث إن املتجاهر قد أسقط أثواب احلياء وال يبايل
باحلالل واحلرام ،مبعىن أنه ال يرى ذلك خطيئة ،وال يبايل مبا ُيقال فيه.
ومن ذلك الوقوع يف هذه اخلطيئة حتت الضغط (األرحام يف قصة الزنول) ال بسبب
اجلري وراء التوسع يف املصاحل الدنيوية.
وسؤال؛ كيف يضعف املؤمنون! ،جند إجابته فيما ُيروى من أسباب نزول قوله
َّصا َرى أَ ْوِل َيا َء َب ْع ُض ُه ْم أَ ْوِل َياُء.(((}...
تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين َآ َمنُوا لاَ َتَّت ِخذُوا ا ْل َي ُهو َد َوالن َ
أي إنه مثة هنجان يف التعامل مع التحديات :لنالحظ مث ًال شخصني مها «عبادة بن
الصامت» و«عبد اللهّ بن أُيب» بالنسبة إىل عالقاهتما السابقة بأهل الكتاب .أحدمها يرى
التخلّي عن التعاون وترك التحالف مع الغرباء .والثاين يرى االحتياج إىل من َّيتكئ عليه،
بذريعة أن صداقتهم ال ختلو من فائدة.
وهذان النهجان يتنوعان يف اخلارج بالتحالف مع األعداء وهكذا يستعني البعض بالكفار
على املسلمني .بيد أن املؤمنني قد يضعفون؛ فإن اإلنسان حينما ينبهر بقوة قاهرة يتحسس
بالود جتاهها ،والشعوب املغلوبة تود القوى القاهرة ،وتقلّدها يف األفكار والسلوكيات يف
((( سورة املمتحنة ،اآلية .1
((( سورة النساء ،اآلية .139 - 138
((( سورة املائدة ،اآلية .51
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الغالب ،واحلال يف األفراد كذلك.
مثة مربرات عدة حلذف اخليار األول ،والدوران بني التدافع واجلدل كما تسطرها
سورة املمتحنة؛ فبدءًا من أن الصراع قيمي ثقايف؛ أي «إن عدو اهلل هو عدو للمؤمنني».
تتحين الفرص املالئمة.
وإن أخفى هؤالء عداواهتم فهي كامنة َّ
حيث تشري اآلية إىل خطيئة التفكيك بني العداوتني عداوهتم هلل وعداوهتم للمؤمنني،
فهذا التفكيك جيعل البعض ُيبقي مسافة بينه وبني الدين ،أي بعض التزامات الدين ليخفف
العداوة انطالقًا من أن سبب العداوة هو الدين .لكن هل يصح هذا التفكيك!.
إن مربرات العالقة الطبيعية مع اآلخر تعتمد على االحترام بينما { َو َق ْد َك َف ُروا ِبما
بأي جمتمع يبدأ
ُم ِم َن ال َْح ِّق} فهم ال يعترفون للمؤمنني بالوجودّ ،
ألن االعتراف ّ
جا َءك ْ
من االعتراف بقيمه ومبادئه ،وقد كفروا هبما حينما كفروا بالرسالة اإلهلية ،وال ريب يف
ُم أَ ْن ُت ْؤ ِمنُوا
الر ُس َ
ّأن هذا اللون من الكفر ينطوي على التحدي والعداء {ُي ْخ ِر ُج َ
ول َوإَِّياك ْ
ون َّ
ُم}.
ِباللهَّ ِ َرِّبك ْ
إن اآلية تقول :ال تدفعكم املصاحل العاجلة اىل االرتباط مبثل هذه الفئات ،فإن كرامة
اإلنسان واستقالله أعز شيء عنده وال جيوز التنازل عنهما ألسباب مصلحية مؤقتة.
إن التخ ّفف من الدين أو البحث عن منتصف الطريق استجالبًا لرضا األعداء والتقليل
من األذى هو يف احلقيقة ابتعاد عن الدين .لذا ُتذكِّر اآلية املؤمنني بإمياهنم متضمنة مراجعة
احلسابات{ :إِ ْن ُك ْنُت ْم َخ َر ْجُت ْم ِجهادًا ِفي َسِبيلِي َوا ْبِتغا َء َم ْرضاِتي} ،فالرسالية تتناقض
مع سلوك املودة ،ألن موا ّدهتم نقيض ألهم قيمتني عند املؤمنني ومها اجلهاد يف سبيل اهلل،
وابتغاء مرضاته ..فاآلية تكشف نوعًا من أنواع اخلداع للذات حينما حي ّدث املؤمن نفسه بأن
التنازل هو ملصلحة الدين.
ومن جهة أخرى؛ إن بذل املودة هبدف جلب املنفعة ودفع الضرر ..هو املربر األساس
حلدوث سلسلة من التنازالت يف العالقة مع الذين حياربون املؤمنني ..لكن هل يفلح هذا
النهج!.
رمبا تظاهروا بغري العداوة ولكنّهم يسلكون أحد خيارين؛ فهم يستهدفون القضاء
ُم
على ّ
احلق و أهله ،فهم لو غلبوا املؤمنني أذاقوهم ألوان العذاب .قال تعاىل{ :إِ ْن َي ْث َقفُوك ْ
السوِء} ،أو أن يتلون املؤمنون
ُم أَ ْعدا ًء َوَي ْب ُس ُطوا إَِل ْيك ْ
َيكُونُوا َلك ْ
ُم أَ ْي ِدَي ُه ْم َوأَل ِْس َنَت ُه ْم ِب ُّ
بثقافتهم ومسالكهم.
فهم أو ًالَ{ :ب ْع ُض ُه ْم أَ ْوِلياُء َب ْع ٍض} أي أنّهما يهتمان مبصاحلهما وال ُيعريان اهتمامًا
ملصاحل املؤمنني .وثانيًا حني تتحالف مع هؤالء أو أولئك تصبح جزءًا من جمتمعهم { َو َم ْن
ُم َفإَِّن ُه ِم ْن ُه ْم} ،وامتدادًا لوجودهم وهذا يفصلك عن جمتمعك املؤمن ،ألن أهم
َيَت َولَّ ُه ْم ِم ْنك ْ
حدد هوية الشخص هو والؤه.
ما ُي ِّ
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ال ندعو للقطيعة وإمنا إىل احترام الذات واخلروج من التبعية واالنصياع .فبعد احلرب
العاملية الثانية بدأت القوى الوطنية تنمو مطالبة باالستقالل واحلرية ،وهكذا بدأت الدول
اإلسالمية تستقل واحدة بعد األخرى منذ عام  .1945غري أن االستعمار أىب أن يترك البالد
وسياسيا .ولقد حرص االستعمار على
فكريا
إلاَّ بعد أن خلَّف وراءه ُحكَّامًا مرتبطني به ًّ
ًّ
حرمان األمة من احلرية والدميقراطية ،ودعم احلكومات الفردية على البقاء يف احلكم.
وكان التق ّدم الغريب التقين والفقر املعريف يف عاملنا والفقر املادي مربرًا لالستدانة
ولفتح األسواق أمام طوفان الشركات الكبرية .وهكذا وجد العامل الثالث نفسه يف خضم
فقر ُمضاعف بربكة الديون ووأد إمكانية املنافسة ،ويف خضم تدمري البىن االجتماعية
لصاحل خلق جمتمع االستهالك يف بعض البالد ،أو جمتمعات الصفيح واليد العاملة الرخيصة
يف جمتمعات أخرى.
إذن «التبعية» واالرهتان للقوى الكربى كان من ُم ِّثبتات التخلُّف كما تؤيده جتارب
الصني الشعبية إزاء هونج كونج وكذلك إيران ما بعد الثورة إزاء الدول العربية تكشف عن
أمهية «االستقالل» واالعتماد على القدرات الداخلية يف حتقيق التق ّدم.
إن تاريخ البشر حمكوم مبنطق الغلبة .فمىت ما امتلكت أمة قوة راجحة فإهنا تندفع
إىل التوسع والسيطرة على اآلخرين وحتت مربرات خمتلفة وجوهرها هو االستحواذ.
ويف العصر احلديث خصوصًا بعد احلرب العاملية الثانية تبلورت مفاهيم جديدة من
أمهها يف البعد السياسي مفهوم «املواطنة» ،وانزياح أصالة احلاكم املتفرد ،واآلخر« ،سيادة
الدولة» ،حيث توافقت القوى الكربى على فكرة األمم املتحدة والقانون الدويل وكالمها
مبين على االحترام املتبادل لـ«سيادة الدولة».
ومن هنا يفترض أن ترسم العالقة على أساس الرؤية اجلديدة ،بيد أن القضية أكثر
معرفيا مل يروض الوحشية الكامنة.
تعقيدًا ،وتط ّور البشر
ًّ
إن العالقة املأزومة بني الغرب والعامل اإلسالمي تتجاوز اعوجاج نظام األمم املتحدة
الذي يسمح بنظام الغلبة؛ إىل مجلة عوامل؛ املشروع الصهيوين واإلمربيالية االقتصادية بل
ستبدة ُمتخلِّفة.
والعسكرية مؤخرًا ،ودعم الغرب ألنظمة ُم َّ

االرتياب يف الغرب

السؤال امللح -مع إرهاصات التغّير يف العامل العريب -عن إمكانية حت ّول العنصر الثالث
وجتسري العالقة بني الغرب واملجتمعات عرب مؤسساته وأحزابه كما يبدو يف ظاهر األمر
مع احلراك الذي جيوب العامل العريب.
إن تغّير الدعم ألنظمة حليفة الذي ال يغّير اهليمنة اإلمربيالية وال جيتث املشروع
الصهيوين ال يغّير من طبيعة عالقة االستحواذ من جهة الغرب والتبعية واالرهتان من جهة
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املجتمعات..
إن هذه الرؤية ال تستند إىل عداء تارخيي مع الغرب وليد تاريخ مثقل بتجارب مريرة
يتبد من الغرب
مع عدم حذف التاريخ من االعتبار لكن دون أن نبقى يف سجنه ..وإمنا مل َّ
ما ُيزيح احلاضر فض ًال عن التاريخ.
جديا ال سيما
إن احتماالت تراجع النفوذ الغريب مع تصاعد احلراك العريب ولَّد قلقًا ًّ
مع ظهور التيارات اإلسالمية ،ويتعاضد مع التخ ّوف على مستقبل املشروع الصهيوين..
فسارعت القوى الغربية للتعامل مع الوضع املستجد ،باإلجهاض أو االختطاف .وهكذا نرى
االنتقائية يف التأييد ،وانطواء التأييد على اختطاف.
ومن البديهي أن هذه الرؤية ال تستدعي الريبة يف احلراك العريب خصوصًا يف
مشاهده املؤيدة من الغرب ،وإمنا الريبة من الغرب وأهدافه.
إن احلراك العريب أفقد اإلدارة األمريكية أنظمة حليفة يف مصر وتونس ،وكانت ليبيا
مما
فرصة يتدارك الغرب معها باملبادرة ،فما أن بدأ احلراك يف ليبيا سارعت للتدخلَّ ،
مسح للدول الغربية بأن تصبح شريكًا يف احلدث ،ومن مث طرفًا مؤثرًا يف مسار احلراك
ومقاصدهَّ .إن نفط ليبيا والحقًا إعمارها يشكّل إغرا ًء ال ُيقاوم.
ومن املفارقات العجيبة أن جعل الغرب بعض حلفائه -الذين يقفون على النقيض من
احلراك وتطلعاته -يف أنظمتهم ويف أهدافهم أدوات النفاذ.
إن «ترويض» اإلسالميني الصاعدين هو منحى السياسة اجلديدة املتبعة ضمن تصنيف
يقسمهم إىل معتدلني ومتعصبني ..ذلك أن االنتخابات تأيت هبم وبوصفهم الرقم الصعب
يف احلراك.
وتوصيف االعتدال ال ينبع من املواءمة مع احلداثة والليربلة وما شاكل ذلك ،وإمنا
مرجعه حتديد العالقة من الغرب .ولنالحظ املوقف من أمنوذجني؛ «منوذج تركيا»
وتوصيفه باالعتدال و«منوذج إيران» .وحىت ال يتس ّرع أحد يف إرجاع النفرة الغربية من
إيران بسبب «التزمت الديين» ليالحظ تقّبل الغرب وبصورة كبرية لألمنوذج اخلليجي.
إن الترحيب الغريب باإلسالميني اجلدد يرتكز بالدرجة األوىل على قدرهتم على
استيعاب العداء االجتماعي للغرب وحت ّوله إىل حالة من التناغم أحيانًا.
ويتضمن قبو ًال بلعبة الدميقراطية بعد ضمان استيعاب العداء واملراهنة على الفشل يف
حتقيق التنمية والقضاء على مشكلة الفقر ومسبباته ونتائجه بالنسبة إىل اإلسالميني الذين
ال يتناغمون مع السياسة الغربية ويقفون عند عدم العداء.
وجه طاقاهتم حنو املعادين للغرب
ويف الضفة األخرى فإن املتعصبني أو املتطرفني سُت َّ
ضمن مربرات متنوعة طائفية ودينية وأحيانًا بشعارات احلراك وحقوق اإلنسان.
إن احلال مع اإلسالمني مشابه للتيارات القومية والليربالية تصلُّبًا واعتدا ًال .فحالة
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الال عداء أو العداء للغرب ليست القضية اجلوهرية ،مبعىن أن هناك رغبة يف العداوة
والكراهية ،بل ال يعين العداء الكراهية النفسية ،وإمنا هو ناتج حتليل ألسباب التخلُّف
وتشخيص طرائق التقدم ،فمن رؤية ال تعترب التحرر واالستقالل أحد دعائم التنمية ،وال
ترى للغرب مصلحة يف إبقاء األمم يف التخلُّف ..وال ترى يف سلوك الغرب السياسي ما
التحرر من اهليمنة أول
جيعله معاديًا ،وتعتمد سياسة حسن الظن إىل رؤية أخرى جتعل ُّ
أجبديات التق ّدم.
إن هذه الرؤية املتساحمة مع الغرب تسود حتليالت الغربيني أيضًا ،فالثورات اليت
اشتعلت شرارهتا األوىل يف تونس ركَّزت على الفساد والفقر وانعدام احلريات ،وليس على
اهليمنة الغربية أو االحتالل الصهيوين.
لكن؛ واقع احلال أن انطالقة الثورات ضد الديكتاتوريات املدعومة من الغرب ينطوي
على اعتبار الغرب معاديًا ،وتأجيل النظر يف الغرب ال يعين اعتباره صديقًا ..ورمبا يكون
هذا التأجيل سببًا إلساءة الظن يف البعض وهو جمازفة إن مل يقترن التأجيل بترحيب
وتناغم.
فالشعور السائد أن االستعمار مل خيرج من الباب إلاَّ وهو قد نشب خمالبه يف كل
مفاصل النظام السياسي ،وأن الغرب هو الناهب األكرب لثروات األمة ،وهو وراء ختلفها
وتثبيت احلكم املستبد.
وتبقى فلسطني شاهدا على حالة العداء بني الغرب والعاملني العريب واإلسالمي .ويف
احلقيقة إن قضية فلسطني هي كاشف حقيقي لطبيعة تأجيل النظر والنوايا ،وهي مفصل
أساس لتمييز االعتدال والتطرف بنظر الغرب.

احلذر من املستقبل

إن القبض على السلطة ضمن لعبة الدميقراطية ال يعين أن الصانعني للحراك قد
استكملوا حراكهم ،حيث إن دينمو احلراك هو بعيد عن السلطة ،وال ضري يف ذلك إذا كان
ذلك نتاج الدميقراطية لكن يدل أيضًا على أن جمازفة الواصلني للسلطة بالتماهي مع الغرب
يف قضايا املصاحل االستراتيجية وفلسطني جتعلهم يف معرض االستبدال.
إن املسلك احلميد أن يتناغموا مع الروح اجلديدة لسببني أساسيني:
األول :أن الروح اجلديدة كما متثّل التطلعات اجلديدة ووظيفة النظام السياسي
تبشر هبا اجلماعات وهي تعلن عن نفسها بوصفها
حتقيقها فهي أقرب شيء للقيم اليت ّ
قيمًا إنسانية نبيلة.
السبب الثاين :أن الروح اجلديدة كما أسقطت تقديس أو تبجيل احلاكم أو النظام
السياسي فهي كنست أيضًا التبجيل للتح ّزب أو اجلماعة ،فالروح اجلديدة متح ّررة ومنفتحة
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على احلياة تتطلّع لتجربة احلياة دون اصطحاب التاريخ أو هيمنة الرموز ،وبالتايل فإن
األمساء والتاريخ لن يكونا كافيني لالصطباغ بالشرعية اجلديدة.
إن املراهنة على حمدودية الروح اجلديدة هي يف غري حملها ،فاملوج بدأ ،وقد صنع
احلراك العريب ،ومع تباين الشباب أعين اجليل اجلديد يف نسبة التح ّرر وتق ّبل الروح اجلديدة
إلاَّ أن ما شكّل دينمو الروح اجلديدة هو ضمري عموم املجتمعات العربية.
ؤرق اإلنسان العادي واملثقف امليسور والفقري
الكرامة أو ًال وقبل كل شيء هي ما كان ُي ِّ
يف عاملنا العريب ،فقد كانت االستهانة بوجوده فض ًال عن حقوقه أيسر شيء .كانت االستهانة
من موظف حكومي للمواطن العادي مؤملة ،والشعور بالعجز جتاه الغطرسة اإلسرائيلية
أيضًا مؤملة.
والعدالة ثانيًا واملشكلة االجتماعية االقتصادية ،أما مسألة احلريات السياسية فهي كانت
هاجس النخبة والفئات املُتعلِّمة وامليسورة.
وخيطئ الظن من جيعل الكرامة قضية هامشية ،بل إن العدالة واحلريات واملشاركة
يف صناعة احلياة السياسية متف ّرع من شعور اإلنسان بكرامته واعتقاده بأنه يستحق حياة
أفضل.
ومن هنا ،فقد يكون النظر يف الغرب مؤج ًال لكن الكيان الصهيوين حاله خمتلفة..
وأيضًا النظر يف الغرب مؤجل ما دام ال حيتل وما دام الكيان الصهيوين ال خيوض حربًا
تذكّر الناس حبقيقة الغرب ..لذا مسألة العالقة مع الغرب بالغة احلساسية .أما استدعاء
مما ال هتضمه سوى النفوس اجلشعة املتعفنة بالكراهية،
الغرب ليحتل أو ّ
يتدخل فهذا ّ
وسيبوؤون بلعنة اهلل ولعنة الناس T
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َق َل ٌم جَ ريح
حسني مكي املتروك*

علّمونا منذ الصغر ،كيف نُنصت ،كيف نكتب ما يريدون ،علّمونا ُهم أيضًا كيف حنكي
َّ
كسرونا
كل ما شاء أحدهم الُبكاء وه َو يضع يديه على صدورنا العارية ،إنّهم ق ّرروا أن ُي ّ
إذا ما شعروا بالغضب ،أجربونا وأخربونا أن نعمل ونسكت ،وال نبحث عن صديق جديد،
فاألوراق ستهرب من حتت العيون خالل دقائق ،ألنّنا سنح ّول البياض إىل سواد ،وغرسوا
فينا ك ّل مبادئهم ،فتارة نكون ُمفترسني ،نغزوا األوراق لنح ّوهلا إىل كُتب ،تعلّمنا ك ّل الفنون
ُمجربينُ ،
نترك إرثًا ال مثيل له بني السطور ،كاجلربوت ننثر ِحربًا ُيالحق ك ّل ورقة ناصعة
البياض ،ونقوم بقتل الكلمات إذا ما شاءت رغبة الكاتب.
شاهدت بعض الكَُّتاب ُيمارسون شّتى أنواع العذاب إذا ما مل يتمكّنوا من كتابة حرف
وكأن العقل عقله واألمر أمره! ،ال يدري الكاتب املخبول أنّه ه َو
جديد ُمبدع ،وُيالم القلم ّ
من ق ّرر جتميد عقله والدوران يف فنجان ُمعاد تصنيعه عن طريق شركة ختصصت بقتل
اخلنازير!.
كاتب ال يعرف كيف حيترم األقالم ،ك ّل ما توقّف
هذه املَ ّرة ق ّرروا تركي حتت رمحة ٍ
عن الكتابة ،رمى القلم ناحية النافذة ،وأشعل سيجارًا ،وشرب من ذات الفنجان املُعاد
تصنيعه ،وأطلق العنان لصوت التلفاز ،وُيقبل ناحية علبة األقالم ليسَت َّل قلمًا جديدًا وَيكتب،
* قاص ،الكويت.
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إنّه ميارس ك ّل أنواع التعذيب املُعتمدة وغري املُعتمدة يف عامل بين آدم الدموي ،إنّه يضع
يتحصل على بعض األفكار كما ه َو واضح ،ويضعها
األقالم يف فمه ،ويقضم شيئًا منها لكي ّ
تار ًة بني خصالت شعره يف فترات الصمت ،وأحيانًا عندما يقوم باحتساء كوب من الشاي
السكّر لُيذيبه بني ذ ّرات الشاي!،
يقوم بعملية دوران سريعة يف الكوب لُيقارع بالقلم ق ّوة ُ
جنون ُمعتم ما ُيمارسه هذا الكاتب ،واخلوف يعتريين ،فإحساسي ُيشري إىل ّأن املَجنون هذا
سريمي هذا القلم الذي مل تنت ِه فترة حياته االفتراضية إىل اآلن ،وأسأل من رّبي الرفق،
جدا ،وأرغب بالبقاء على قيد احلياة بعد هذه اجلولة
فنحن نعيش حياة العبيد ،بطريقة راقية ًّ
اليت سيمارس فيها شّتى صنوف العذاب حب ّقي ،فأنا من املُطالبني باحلرية وفرض قيود
وهم أيضًا جيب أن يكونوا يف خدمتنا ،فيحافظوا علينا
على ال ُكّتابُ ،
فنحن يف خدمتهمُ ،
وعلى مجالنا وق ّوتنا إىل أن نُق ّرر املوت ،وحنن نتع ّهد بالبقاء ُمخلصني طوال فترة احلياة،
قلم حّتى
إلاَّ ّأن ال ُكّتاب أمثال هذا الكاتب ال حيترمون شيئًا من هذه املُطالبات ،فع ًال رمى ك ّل ٍ
جدا ،سأخربكم
ّأن أحد األقالم كان األمجل بني املجموعة بشهادة اجلميع ،قُتل بطريقة بشعة ًّ
هبا ،ولكن أرجوكم ال تبكوا ،إنّه ترك القلم يف آلة تشذيب األقالم حّتى انتهى ،وحت ّول القلم
إىل قط ٍع من اخلشب املبشور يف علبة ُمغلقة ،وفور ما انتهى رمى اخلشب املبشور يف القمامة
بقربه ،ومسح العرق الذي تساقط ،اعتلى جبينه ومارس رياضته املشهورة ُمجددًا .. ،نعم
إنّه عاد لُيشاهد التلفاز! ،ومن ُثم سحب قلمًا آخر ل َيكُتب به شيئًا ،وليته كَتب!.
يف تلك األثناء كان القلم الذي حياول الكتابة به يصر ُخ بق ّوة ،ولكن ال أحد يسمعه
سواي ،فنحن يف جزيرة األقالم إىل اآلن ال ُيص ّدقنا أحد ،فال ُكّتاب ُهم أسياد هذه اجلزيرة،
والعامل من حولنا ال يفقه إلاَّ القتل والتشريد ،فأيب قُتل يف عام 1971م ،بسبب ُمطالبته
بتحرير األقالم من سطوة األسياد ،فقاموا بإغراقه يف حبرية بعيدة بعض الشيء ،وانتهى
كأن
وج ّن ُجنون الكاتبّ ،
أمره .. ،يا إهلي ّإن القلم الذي يصرخ انكسر طرفه احلاد!ُ ،
إحساسي له مفعول السحر ،ها ه َو اآلن سيقوم بإرسال هذا القلم إىل احلائط بق ّوة
َ
ّ
ليتحطم ،وخيتفي يف جهاز يقوم بشفط ك ّل شيء يقع أمامه غدًا ،وه َو حتت إمرة خادمة
ال أعرف عنها سوى أنّها تأيت هنارًا لُت ّ
نظف الفوضى اليت ك ّوهنا هذا املخلوق املفترس ،ومل
أجد طريقة للهروب من بني يديه هذه امل ّرة ،فأنا آخر األقالم يف علبته ،واألمر املُحزن ه َو
أنين آخر األقالم من ساللة نادرة الوجودُ ،تدعى (أقالم سام) تواجدنا يف زمان التخلّف
البشري ،والنمو العقلي والتج ّرد من املشاعر واألمن وانعدام األمان ،أغادر مزنيل ليلتقفين
هذا الكاتب ،وأمنيايت كلّها أن يغوص يف عامل النوم قبل أن يبدأ الكتابة ،أو أن يكتب يب
خمطوط ٍة تارخيية عظيمة!.
الدنيا باحثًا عن احلقيقة ،باحثًا عن احلرّيةُ ،مطالبًا حبرّية
فأنا املُحرم عن لذّات ُّ
معشر األقالم باختيار األسياد ،إلاَّ أنّهم ُمتغطرسني يف حياهتم امتلكوا إخواهنم من بين
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ٌملَق
حيرَج َ

آدم ،فباعوا واشتروا .. ،أخذين بك ّل وحشية ،فالنعاس بدأ يقارعه بق ّوة ،إلاَّ أنّه يقاوم عرب
رشف قطرات من القهوة السوداء ،آه إنّه ينظر َّ
لست أدري ماذا
إيل وإىل طريف املُدببُ ،
يدور يف عقله اآلن ،أود لو أخربه مبواثيق الشرف اليت كُتبت منذ آالف العقود حنو ُمجتمع
لست
ُمتماسك مجيل ينبذ الطائفية ،إلاَّ أنّه اآلن ُمنغمس يف التفكري حول الكتابة عن أم ٍر ُ
قرر إدخايل يف تلك املقصلة اليت ُتدعى آلة
أدري ما ه َو إىل اآلن ،وبعد تلك النظرة املؤملة َّ
جدا» ،واملقصلة تعتذر بشكل
تشذيب أطراف األقالم!« ،ملاذا يا ُمتعجرف ،طريف ُممّيز وأنيق ًّ
أين املصري؟ ،ها أنا ذا ّ
أقطع بشكل ُمرعب فه َو يقوم بغرسي
ولست أدري إىل َ
غريبُ ،
هي ُمجربة ّ
لتقطع
بق ّوة ناحية اآللة ،واآللة تدور ببطء ،وكلّما ضغط بشكل أكثر ق ّوة تدور َ
يب ٌ
حرف واحد! .. ،أجدادي ،آبائي،
أوصايل ،وكأنّي سأغادر هذه احلياة َ
دون أن ُي َّ
دون َ
ُعذ ًرا فمن امتلكين مل يكن عظيمًا يف أفعاله ،بل كان وضيعًا بشكل ال ُيطاق!ِ ،جسمه ُيشري
عليه بالنوم وه َو ُيقاوم بطريقة غري مشروعة أبدًا يف عا ِمل ال ُكّتاب ،هذا اإلنسان ال يفقه
شيئًا ،ه َو يكتب كآلة ج ّز ال ُعشب ،مىت ما أمر أن تدور يداه على الورقة تدور حّتى متتلئ
هذه الورقة بسواد كلماته ،أ ّمي ُعذرًا مل أحقق ُح ِ
لمك الكبري ،يف حتقيق العدالة واحلرّية
ملعشر األقالم البسيط .. ،توقّفت اآللة فجأةَ ،ج ّرين إىل اخلارج وأنا حبالة ُيرثى هلا ،فال
أطرايف أنيقة وال طويل ُيساعدين على إبقاء صدري بشكل ُمريح بني راحة يديه ،وال ُعمري
االفتراضي طويل ،ك ّل ما تبقى َ
يل ه َو ِبض ُع حروف إذا ما ق ّرر الكتابة واالستعانة بقدرايت
َ
وأمسك يب بأطراف أصابعه ،وكأنّه ينقل ك ّل مشاعره
املكنونة ،وأخذه الُبكاء يف هذه الثواين،
وك ّل أسراره إيلَّ ،حالة غريبة! ،وق ّرر البدء بالكتابة بعد أن أخذ نفسًا عميقًا أحسست بأمل
عميق خرج مع عملية الزفري اليت قام هبا قبل وضع طريف على صدر الورقة املليئة بالدموع
والقطرات،
وصر َخ فجأة :رّبااااه ..
هي ك ّل ما أحبث عنه ،..أحّبك أميُ ،حسني».
وكتب« ،احلرّيُة َ
وركض ناحية الباب البعيد صارخًا :اهلل أكرب ،اهلل أكرب..
وتركين فوق تلك الورقة،
َ
ني طّيات الورقة اليت كتب فيها رسالة بع ّدة أقالم ،وكتب
ُنت ب َ
التقيته بعد عشرِة أّيام ،ك ُ
ُنت أتص ّور ،كان اللقاء مؤملًا ،لقائي
خامتتها بقدرايت ،واكتشفت وقتها ّأن العامل أقسى مما ك ُ
هذا كان ُمختلفًا،
كان يف تابوت،
وبرفقة توأ ٍم له،
جدا ال أقوى على التح ّرك T
وأنا بعي ٌد ًّ
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إصدارات حديثة
إعداد هيئة التحرير

بّينات من فقه القرآن

السنن اإلهلية
دراسة قرآنية تعتمد استنباط ُّ
من آيات الذكر احلكيم  -سورة احلج

املؤلف :املرجع الديين السيد حممد تقي املدرسي.
الطبعة :األوىل1433 ،هـ2012 /م 328( .صفحة).
الناشر :دار املحجة البيضاء  -بريوت.
بّينات من فقه القرآن ،عنوان جامع
لتفسري جديد ،يقرأ السنن اإلهلية على هدى
سور القرآن احلكيم .وقد صدر منه حىت
اآلن ثالثة كتب ،كان األول يف سورة النور،
والثاين يف سورة لقمان ،والثالث يف سورة
السنن اإلهلية
الفرقان .والكتاب الرابع يقرأ ُّ
على هدى آيات سورة احلج ،اليت هي تذكري
باحلقائق والبصائر ،اليت جتنّب اإلنسان من
التعلق الثقايف بغري هنج األنبياء واألئمة ،كما
التذكري بأن هناك شياطني حياولون دفع
اإلنسان إىل حضيض ِّاتباع اهلوى والضياع.
فيسعى املؤلف الستكشاف إشارات جلية
إىل حقائق قد ال جتدها يف سورة أخرى،

منها فيما حتدثنا السورة عن معامل مناسك
احلج وما متثله من زلزال على مستوى الفرد،
حينما ينطلق املسلم ألداء تلك املناسك ،ومن
مث ما ميثله هذا الزلزال على مستوى األمة
اإلسالمية وكيف تكون بعد أن تنفض عنها
حجب من الكرب والغرور والفرقة.
فالكتاب سعي جاد الكتشاف منظومة
متكاملة من الرؤى والبصائر اليت قدمتها
سورة احلج ،اليت هي صبغة األمة اإلسالمية،
كما يشري لذلك املؤلف.
111

ُّ
سد املف ّر على منكر عامل الذر

املؤلف :السيد علي الرضوي.
الطبعة :األوىل1433 ،هـ2012 /م 692( .صفحة).
النشر :دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر
 بريوت.الكتاب يف األصل تقرير ألحباث ودروس
العالمة الراحل آية اهلل الشيخ حممد باقر علم
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اهلدى ،بقلم السيد علي الرضوي أحد أبرز
تالمذة الراحل رضوان اهلل عليه .ويعد الكتاب
(سد املف ّر على
الثاين بعد صدور كتابه األول ُّ
القائل بالقدر ..دراسة حتليلية حول حبث
اإلرادة والطلب ،ونقد مقالة اجلرب والتفويض،
وإثبات األمر بني األمرين).
إن الكتاب الذي بني أيدينا يطرق حبث
املعرفة الفطرية ،ومنشأها ،الذي هو تعريف
اهلل تعاىل نفسه وأوليائه وشرائعه يف العوامل
والنشآت السابقة على الدنيا ،واليت منها عامل
الذر .ويف حبثه جيمع املؤلف الكثري من اآليات
واألخبار الدالة على سبق خلقة اإلنسان وأخذ
العهد وامليثاق منه يف تلك العوامل .ذاك ًرا فيه أهم
األقوال و ُمبّينًا خمتاره منها ،منتق ًدا ما خالف
ً
ومناقشا آراء مجع من العلماء
القرآن والسنة،
موضحا ما خالف الكتاب
والفالسفة والعرفاء،
ً
والسنة يف مصطلحاهتم ورؤاهم الفلسفية.
111

حديث مع الشباب
باقة مالحظات تنموية

املؤلف :الشيخ ناصر حسني األسدي.
الطبعة :األوىل1433 ،هـ2012 /م ( 160صفحة)
الناشر :ملتقى الشباب الثقايف ،بغداد  -العراق.
إن جيل الشباب ثروة األمة الزاخرة،
ورصيد مستقبلها املتميز ،مل َ
حيظ مبا
يتناسب وشأنه من االهتمام ،ال سيما من
املوجهني واملفكرين اإلسالميني.
الكتاب هو حديث مع الشباب مبا ينفعه
واجتماعيا .انتقاها املؤلف
نفسيا
ًّ
لعالج واقعه ًّ

يف ثغرات من الوقت ،واضعًا يف االعتبار
حالة السلبية والتراجع والتردد واليأس اليت
عبر عنها
استبدت بعناصر من املجتمع ،وقد َّ
يف مقدمة الكتاب بأهنا صفحات متواضعة
ليست إال رشة ضوء يف طريق العودة إىل
مناهج السماء السامية وتعاليم حممد .C
111

رضيع احلسني..
أصغر شهيد وأكرب شاهد

املؤلف :السيد حممود املوسوي.
الطبعة :األوىل 1433هـ2012 /م ( 120صفحة).
الناشر :املؤلف.
إن معرفة مأساة قتل الطفل الرضيع
بكربالء هي مدخل إىل الدين احلق ،واهتداء
للصراط املستقيم ،وبداية حلمل راية املظلومني،
وبناء أمنوذج التقوى بأسس الوالية احلقة
ألهل البيت  .Dفلقد تناول الكاتب حدث
استشهاد الطفل الرضيع برؤية رسالية ،يراد
هلا أن تقود إىل سبيل احلق واهلدى ،وذلك
ملا تساهم به مسألة الطفل الرضيع ومقدار
االنتهاك ،من تفريق بني مرتكيب اجلرمية
ومن وقعت عليهم اجلرمية ،ليتخذ القارئ بعد
ذلك مواقفه العقدية الصحيحة.
بعد بيان هذه احليثيات يف مقدمة الكتاب،
ذكر الكاتب تعريفًا لشخصية الطفل الرضيع،
مث ذكر احلدث جمردًا وبصياغة يراعه حتت
عنوان (مقتل الرضيع) ،مث ذكر إحدى عشر
والسَير عن
روايات جاءت يف كتب التاريخ ِّ
مقتل الطفل الرضيع ،وكان ذلك عرضًا ألصل
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احلدث .مث عمد الكاتب إىل اخلطوات التحقيقية فقد درس مضار االنفصال على احلياة
موضحا الطالق
يف احلدث ،مبتدئًا بذكر (بشاعة اجلرمية) األسرية ومستقبل األطفال،
ً
من جانبني مهمني ،كان اجلانب األول منهما بأنواعه ،وأحكامه وشروطه.
ذكر (حرارة املصاب) ،أوضح فيه الكاتب
111
أن احلدث نفسه حيتوي على جوانب جتعله
مؤملًا وشديد الوقع على القلب ،حيث َّبين أن
الفعل الثقايف للشعائر
معاناة ركب اإلمام احلسني  Fيف السفر،
بني حتديات االنفتاح وتغييب اهلوية
ومعاناة العطش اليت أملَّت باجلميع واشتدت
على األطفال ،وحرارة إصابة السهم للطفل املؤلف :السيد ماجد السادة.
الرضيع حني تنفيذ عملية القتل ،ومأساوية الطبعة :األوىل1432 ،هـ2011 /م 54( .صفحة).
احلال الذي رمسه املشهد طفل رضيع يقتل النشر :املؤلف.
تأيت أمهية الشعائر يف أهنا عنوان
بني يدي أبيه ،كل ذلك يدلل على بشاعة القوم
هادٍ للهوية الثقافية ألي جمتمع ،ويف
الذين ارتكبوا هذا اجلرم العظيم.
ميز هوية
ت
وعالئم
معامل
هي
إمنا
حقيقتها
ُ ِّ
111
جمتمع من آخر .ويف ممارستها يؤتى هبا
تقرب هبا إىل اهلل تعاىل ،فهي
على حنو ُي َّ
احلياة الزوجية يف القرآن الكريم ممارسات مقدسة وذات بعد ديين .واملؤلف
ويليه دراسة يف الطالق
يقتصر يف إجابته عن تساؤل :ما تقوم به
املؤلف :حممود السيف.
الشعائر من الوظائف االجتماعية ،باعتبارها
الطبعة :األوىل1433 ،هـ2012 /م 208( .صفحة) .إحدى منظومات التشريع اإلسالمي للنظام
النشر :دار األثري ،بريوت  -لبنان.
االجتماعي ،يف الشق الثقايف؟ متناو ًال ذلك
يسعى الكاتب يف دراسته استجالء يف بعدين:
الرؤية القرآنية للحياة الزوجية ومشكالهتا،
األول :دور الشعائر -رص ًدا وبيانًا
ثقافيا -يف حتصني املجتمع،
ً
مستعرضا احللول اليت عرضها القرآن .مث بوصفه مكونًا ًّ
يستعرض عوامل النجاح يف احلياة الزوجية ،للحفاظ على هويته من الذوبان يف خضم
من خالل األمثلة القرآنية اليت تطرق هلا التوجهات الثقافية اليت مير هبا جمتمع
االنفتاح والعوملة الثقافية.
منوذجًا لالقتداء.
الثاين :ما متثله الشعائر باعتبارها
وألن ظاهرة الطالق أصبحت من
سالحا بيد الشعوب املقهورة -املقاومة -اليت
الظواهر املنتشرة يف احلياة االجتماعية مما
ً
يستوجب على الباحث واملشتغل بالشأن حتافظ من خالهلا على وجودها وإثبات
الديين التأمل يف هذه الظاهرة ومعاجلتها ،ذاهتا أمام حماوالت التغييب وطمس اهلوية.
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إعداد هيئة التحرير

السلط الدينية يف اإلسالم
الشيعي :الثقافة والتعليم يف
حوزات العراق وإيران

اختتمت يف  30مارس 2012م أعمال
مؤمتر ما ُيعرف بـ«مشروع احلوزة» ،بعد
ثالثة أيام من النقاشات العلمية ،وذلك
يف جامعة أكسفورد يف كلية كابل (Keble
 .)Collageيأيت املؤمتر باعتباره آخر
فعالّية لـ«مشروع السلط الدينية يف اإلسالم
الشيعي :الثقافة والتعليم يف حوزات العراق
وإيران» (Clerical Authority in Shiite
Islam: Culture and Learning in the

 )Seminaries of Iraq and Iranأو ما
ُيعرف بـ«مشروع احلوزة» (The Hawza
 )Projectالذي دام على مدى ثالثة سنوات،
وهذا املشروع يف الواقع هو مشروع حبث
علمي مم ّول من األكادميية الربيطانية،
وبرعاية املعهد الربيطاين للدراسات
الفارسية واجلمعية الربيطانية للدراسات

الشرق أوسطية ،ويديره الربوفسور يف
جامعة أكستر الربيطانية املختص يف الفكر
الشيعي الدكتور روبرت غليف (Robert
.)Gleave
حياول مشروع احلوزة دراسة ما يعرف
يف األدبيات الشيعية بـ«احلوزة العلمية»،
وهي املعاهد الدينية اليت يتدارس فيها
الشيعة اإلمامية علومهم الدينية ،ويتخرج
فيها علماء الدين ،واليت ختضع إلشراف
املرجعية الدينية الشيعية .وذلك يف حماولة
خللق حقل علمي يف الدراسات الشرق
أوسطية أو الدينية يهتم بظاهرة احلوزة
العلمية وما تتضمنه من أبعاد وقضايا،
خصوصًا للقارئ األكادميي الغريب ،حيث
ختلو املكتبة الغربية من أدبيات تتناول هذه
املسألة بصورة علمية ومنهجية ،بل قد
مدخليا
ال جيد الباحث الغريب حىت كتابًا
ًّ
واحدًا للتعرف إىل احلوزة العلمية الشيعية.
وقد جرت طريقة املشروع على تشجيع
الباحثني من طلبة الدكتوراه والدكاترة
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املختصني وبعض األساتذة الذي عملوا
لفترات طويلة يف حقل الدراسات الشيعية
على التقدم ببحوث فكرية وميدانية .كما
كان الباحثون خليطًا من أكادمييني غربيني،
وباحثني شباب من أبناء اجلالية اإلسالمية
تلقوا دراسات دينية وأخرى
يف الغرب الذين َّ
أكادميية ،وعلماء دين من احلوزات العلمية
نفسها ،مما جعل البحوث واملناقشات اليت
تناوهلا الباحثون متعددة األوجه ،وأقرب
للواقع والروح املوضوعية.
أما البنية البحثية للمشروع فكانت
على شكل ورشات عمل ُتعقد ثالث مرات
يف السنة يترشح هلا الباحثون بالتناسق
مع املحور املع ّد لكل سنة ،حبيث يتقدم
الباحث بتصوراته األولية ونتائج حبثه يف
أول ورشة عمل ،ويقوم احلضور بتناوهلا
ونقدها ومناقشتها على أن يط ّور الباحث
من نتائجه ،مث ُتعرض مرة أخرى يف
الورشة الثانية على املنوال نفسه ،وأخريًا
يف الورشة الثالثة ،مث تكون جاهزة للنشر
باعتبارها ورقة حبث علمية .وهذه طريقة
فريدة يف إعداد األوراق العلمية خصوصًا يف
جمال الدراسات االجتماعية ،ألهنا تستجمع
خمتلف االنتقادات واملالحظات ،كما أهنا
توفر فرصة للباحث ملراجعة نتائجه ،وإعادة
ميدانيا إذا تطلب األمر ذلك.
البحث
ًّ
وعلى مدار ثالثة سنوات تناول املشروع
ما يقارب األربعني ورقة حبث علمية موزَّعة
على ثالثة حماور رئيسة ،باإلضافة إىل
كلمات من أساتذة خمتصني يف الدراسات
الشيعية ،وعروض خمتصرة ألطروحات

دكتوراه متعلقة بالفكر الشيعي أو احلوزة
العلمية لطلبة يف مرحلة الدكتوراه ،كما
ساهم املشروع بعمل معرض صور للحوزة
العلمية.
السنة األوىل:

كان املحور العام للسنة األوىل حتت
عنوان «دراسات يف املعرفة والسلطة يف
احلوزة العلمية» ،وقد قدمت فيه أربعة
أوراق حبث علمية ،األوىل قدمها راج
فاضلي ومرمي كونكلر بعنوان «تدريب
الفقيهات النساء يف جامعة الزهراء :فرص
جديدة ألدوار منوذجية قدمية» .الثانية
إليسندرو كانسيان ومامسليانو فوساري
بعنوان «متثيل األيقونية للمعرفة الدينية
الشيعية :التكامل بني املرئي واملكتوب
يف حوزتني علميتني يف دمشق» .الثالثة
أللكسندر هاين بعنوان «الفلسفة يف حوزة
قم بعد عام 1979م» .الرابعة لألستاذ
يف جامعة طهران حممد مسيعي بعنوان
«تقييم نقدي لقناتني مهمتني لنشر املعرفة
احلديثة يف حوزة قم ومشهد :الطلبة
املزدوجني ومعاهد البحث».
السنة الثانية

كان املحور العام للسنة الثانية
حتت عنوان «دراسات يف تاريخ احلوزة
العملية وتطورها» ،وقد قدمت فيه مثانية
أوراق حبث علمية .األوىل لألستاذ يف
جامعة طهران حممد مسيعي وزميله
حممد مصباحي بعنوان «فترة الرخاء
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بني دكاتوريتني :حوزة قم بني عامي
1953 - 1941م» .الثانية جلولني بليسري
بعنوان «تاريخ تدريس املسائل املصرفية
واالقتصادية يف حوزة قم والنجف» .الثالثة
لبشري داميجي بعنوان «البحث عن االكتفاء
الديين الذايت :احلوزات اإلثنية» .الرابعة
للربوفسور يف جامعة أكستر سجاد رضوي
بعنوان «التعليم الشيخي واألخباري يف
شرق اجلزيرة العربية» .اخلامسة لزاكري
هرين بعنوان «األسطورة أم التاريخ؟
تأسيس حوزة النجف» .السادسة إليهاب
البدوي بعنوان «دراسة وتدريس الفلسفة
اإلسالمية خالل فترة اإلصالح احلديث
يف حوزة النجف من  1920إىل 2010م».
السابعة روبرت راج بعنوان «متابعة الدعائم
املالية للنظام احلوزوي يف العراق» .الثامنة
لسجاد جياد بعنوان «تأسيس النجف
كحوزة شيعية :دور الشيخ الطوسي يف
تاريخ احلوزة وتطورها».
السنة الثالثة

وكان املحور العام للسنة الثالثة
حتت عنوان «دراسات يف حتديات احلوزة
ُدمت فيه أربع وعشرون
وآفاقها» ،وقد ق ِّ
ورقة علمية .األوىل للربوفسور أوغسطس
ريتشارد نورتن بعنوان «اإلرشاد ليس
السكون :احلوزة يف العراق املعاصر» .الثانية
ملحمد مسيعي بعنوان «مستقبل املرجعية
الشيعية :أثر التكنولوجيا احلديثة واحلاجة
إىل االحتراف» .الثالثة ملارغون كالرك
بعنوان «املوروثات العلمية والتغري التراكمي

يف التراث الشيعي :آية اهلل فضل اهلل مثا ًال».
الرابعة مرمي كونكلر بعنوان «الشبكة
األممية جلامعة الزهراء» .اخلامسة ملحمد
رضا تاجري بعنوان «الالمركزية يف النظام
احلوزوي وتفككك األعلمية» .السادسة لتويب
مثليسن بعنوان «احلوزات املحلية واملراجع
املحليون يف اإلحساء والقطيف والبحرين
والكويت» .السابعة لسامر الكرنشاوي
بعنوان «احلوزة وتطور جمالس العزاء».
الثامنة للربوفسور سجاد رضوي بعنوان
«الكارزما والسلطة يف اخلليج املعاصر:
الشيخية يف الكويت» .التاسعة للربوفسورة
صابرين مارفن بعنوان «الفوضى املنظمة:
احلوزة واملرجعية باعتبارمها نظامًا».
العاشرة ملسلمايانو بعنوان «ما بعد اإلنتاج
يف األنثروبولوجيا املرئية :احلوزة كحالة
حبث» .احلادية عشر جلولني بنيسر بعنوان
«قضايا البنك اإلسالمي وحوزة قم خالل
األربعني سنة املاضية» .الثانية عشر ملرمي
روتنر بعنوان «الدراسة الدينية للنساء يف
إيران املعاصرة» .الثالثة عشرة ملحمد جواد
أردادان بعنوان «النهضة الدينية التعليمية
يف احلوزة :إدارة آية اهلل الربوجردي
يف قم ما بني  .»١٩٦١ - ١٩٤٤الرابعة
عشرة ملحمد رضا جليليبور بعنوان «آفاق
الوحدات التسعة يف البنية التنظيمية للحوزة
احلديثة يف قم» .اخلامسة عشرة حلميد
مقصودي بعنوان «احلوزة اإليرانية الال
سياسية :الوحدة املخفية (املدرسة التفكيكية
املشهدية)» .السادسة عشرة لروبرت
كتحد
رجيز بعنوان «عوملة املرجعية الدينية ٍّ
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للحوزة املعاصرة» .السابعة عشرة لبشري
دامج بعنوان «بزوغ النجف اجلديدة :آي
مرجع ،احلداثة والقيادة التقليدية :الفرص
والتحديات» .الثامنة عشرة لفاطمة
مسجدي بعنوان «القيادات الدينية النسائية
يف قم» .التاسعة عشرة لعلي حسني كمايل
بعنوان «حتديات البقاء مستق ًال مع عرض
لظهور املجتهدين واملراجع» .العشرون
للربوفسور روي متحدا من جامعة هارفرد
بعنوان «الرسالة العملية ،احلوزة وسلطة
رجال الدين يف االسالم الشيعي» .احلادية
والعشرون لزاكري هريين بعنوان «أصول
أول حوزة شيعية يف النجف» .الثانية
والعشرون لنوبوكي كوندو بعنوان «تطور
احلوزات يف طهران القاجارية» .الثالثة
والعشرون ملرمي يونس بعنوان «عملية
التحول اإليديولوجي يف حوزات النجف يف
بدايات القرن العشرين :الكتابات اإلصالحية
يف جملة العرفان» .الرابعة والعشرون ملحمد
مصباحي بعنوان «املراجع الثالثة والقيادة
اجلماعية».
ويف املحصلة فقد استطاع املشروع
وعلى مدى ثالثة سنوات -مبقدار ما-
تأسيس جمال اهتمام علمي باحلوزة العلمية
الشيعية ،كما أسس لشبكة من الباحثني يف
هذا املجال ،على أمل أن يتطور هذا احلقل يف
املستقبل .ملزيد من التفاصيل عن «مشروع
احلوزة» ميكن زيارة موقعه على اإلنترنت:

http://www.thehawzaproject.net
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مؤمتر الشيخ البهائي

تراث األصالة يف الوحدة اإلسالمية

افتتحت مجعية اإلمام الصادق
 Fإلحياء التراث العلمائي بالتعاون مع
املستشارية الثقافية للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية يف بريوت واملجمع العاملي ألهل البيت
واملجمع العاملي للتقريب بني املذاهب ،املؤمتر
الدويل الرابع حول «فكر الشيخ البهائي»،
برعاية األمني العام حلزب اهلل السيد حسن
نصر اهلل ممث ًال بنائبه الشيخ نعيم قاسم،
وحضور ممثل آية اهلل العظمى السيد علي
اخلامنئي الشيخ دري جنف أبادي ،والنائب
حممد رعد ،والسفري اإليراين يف لبنان د.
غضنفر ركن آبادي ،ورئيس مجعية اإلمام
الصادق الشيخ حسن بغدادي ،وشخصيات
سياسية وأكادميية ورجال دين وعدد كبري
من املهتمني.
الشيخ قبالن :الشيخ البهائي ومقولة
تطويع األرض واإلنسان
كلمة نائب املجلس الشيعي األعلى
مساحة العالمة الشيخ عبد األمري قبالن،
ألقاها نيابة عنه جنله املفيت اجلعفري
املمتاز الشيخ أمحد قبالن ،وجاء يف كلمته:
«ألن كل حروفه هبية على سنا هبائه ،وألن
مداد العامل يرتشف حمابره من الشواطئ
السرمدية حىت قال تعاىل{ :إَِّن َما َي ْخ َشى
اللهََّ ِم ْن ِع َبا ِدِه ا ْل ُعَل َماُء} .فقد أكد الشيخ
البهائي أن مادة الكون وهيئاهتا تتسرب يف
شرط العلة من الرتق والفتق والتكوير ،فإذا
اّتحدت اهليئة واملادة بسعة وجودها دلَّت
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صورة أحيائها وضرورة انقيادها على أن
الناظم عامل والباين حاكم واملدبر قاتل،
قيوم صمد فطر القلوب على معرفته
وقّيدها على مودته فإن هي أقبلت عليه م ّد
هلا ذراع الكلي لتحيا إىل األبد ..فقد أكد
الشيخ البهائي أن العبد قطعة من حروف
اإلعجاز وكلمة من لوح األلغاز ال ميكن
أن تنفصل مادته عن روحه ومواقفه عن
صروحه ،من هنا فإن مقولته ظلّت تتوشج
مهد السماء رغم طاحونة األرض وحكومة
األدعياء .ومن يتتبع عيناته يتأكد أنه من
قلة مجعوا كتاب اخللق ليحكي شفيعة
احلرف بلغة الصور ،مث ليتح ّول خبزًا يف
فلك األساطري ،فما اكتفى الشيخ البهائي
بالتنظري بل عمل على التطبيق ،مث ليؤرخ
قبيل وفاته بقليل قائال« :إن أردت اهلل فكل
ذرة يف هذا الكون دليله ،وإن أردت الدنيا
فليس شيء قامت مثلها ،على أن من يعيد
قراءة التاريخ جيد أن فترة القرنني :العاشر
واحلادي عشر؛ شكَّلت منوذجًا أقرب ملحنة
العامل اإلسالمي ،ومع نشأة الدولة الصفوية
بدا أن فقه السياسة اعتصم بعتبة عقل
املحقق الكركي الذي أتقن فهم الوجود،
وإجراءات على
فق ّرر أسس الدولة وظيف ًة
ٍ
سكة فقهنة الوجود ،فدعا الفقهاء العاملني
أن يؤدوا فقه السماء على طريقة تطويع
مهارات أهل األرض علَّها ختاطب اهلل بلغة
العابد له ،وبذلك تشكّل الدولة حاكمًا وليس
حمكومًا على طريقة احلجج واألولياء،
ولتوضيح هذا املعىن فقد التقى والد الشيخ
البهائي باملحقق ليؤسس لولده الشيخ أول

أدواره اليت افتتحها مبقولة تطويع األرض
واإلنسان ما بني فلك التدبري وفلك التطوير.
وأكد املفيت يف ختام كلمته أن «خصومة
األوسط عادت كما بدأت ،وألن مذابح اهلوية
وبإدارة أمريكية-أوروبية عادت لتشكل ناظم
السياسيات ،فإن هذا اخلطر اهلائل يفترض
باألزهر الشريف والنجف األشرف أن
تشكّل كلماهتم ميزان الكلمة وسط نار الح
دخاهنا ومحولة إن هي انقدحت شرارهتا
شوت الطري يف كبد السماء» .ودعا يف كلمته
األمة لكي تنهض وتؤكد أن ثأرها مع تل
أبيب وليست بني أزقة بلداننا اليت تتالعب
هبا اجندة االستخبارات الغربية ،وما دافعنا
عنه حنن والقامات لن نق ّدمه هدية للقاتل،
وزمن التسويات مقبول».
الشيخ البغدادي :الشيخ البهائي رمز
لألمة اإليرانية
ألقى عضو املجلس املركزي يف حزب
اهلل ،واملشرف على أعمال املؤمتر ،الشيخ
حسن بغدادي كلمة أشار فيها إىل عدم
القدرة على اإلحاطة جبميع اجلوانب ألية
شخصية فكرية ،خاص ًة إذا كانت من أمثال
الشيخ البهائي رائد العلوم يف الفقه واهلندسة
والفلك والطب والشعر واألدب ...ولفت إىل
اجلهود املضنّية اليت بذهلا املحاضرون يف
التنقيب عن هذه الشخصية الفذة.
وحتدث عن مزايا الشيخ البهائي،
َّ
«وتلقيه العلم على أيدي كبار العلماء ،ووراثته
حتدث
مكتبة ضخمة من والد زوجته» ،كما َّ
عن حياته يف إيران منذ الطفولة» ،وما أعطاه
قوة يف قول الـ«نعم» والـ«ال» يف مواقفه».
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ولفت إىل أن الشيخ البهائي يعترب
رمزًا يف إيران بعيدًا عن أية سلطة موجودة،
فكيف إذا كانت السلطة احلالية آتية من فكر
الشيخ البهائي.
وقال« :كان علماؤنا يف جبل عامل
يريدون تصحيح املسار العقائدي أثناء الدولة
الصفوية ،وأن تعود تلك البالد إىل إسالمها
بسبب ضبابية طرأت على مسارها نتاج
سلوك املتصوفني يف تلك الفترة ،وقد سلكوا
الشعوذات والتطرف» .وختم شاكرًا اجلهات
املتعاونة يف تنظيم هذا املؤمتر ،وضيوفه من
دول متعددة ،ولراعي املؤمتر وممثله.
السفري أبادي :البهائي أمة مستقلة
ومن مؤسسي احلضارة اإلسالمية
مث ألقى السفري اإليراين غضنفر ركن
تطرق فيها إىل صفات الشيخ
أبادي كلمةَّ ،
البهائي املتنوعة كنابغ من نوابغ األمة ،حيث
كان حبق أمة مستقلة ،إضافة إىل أن مكانته
يف تاريخ احلضارة اإلسالمية ال ختفى على
أهل العلم واملعرفة ،فهو العارف والفيلسوف
والرياضي والفقيه البارع املجتهد واألستاذ
املريب ،وهو من مفاخر جبل عامل ،من
اجلبل األشم منبع العلم والعطاء على مدى
التاريخ اإلسالمي علمًا وجهادًا .كان محيد
األخالق ،يقف على قدم املساواة مع ابن سينا
والفارايب والغزايل .وأضاف «لقد أغىن هذا
العامل وإخوانه من علماء لبنان احلضارة
اإلسالمية ،وسامهوا يف نشر العلم والفقه
يف إيران ،فقد كان لبنان وحتديدًا جبل
عصيا على الظلم والقهر واالستغالل،
عامل ًّ
دفاعًا عن القيم ،وإعزازًا للدين وللروابط

وحتدث عن فرح أهل
بني لبنان وإيرانَّ .
جبل عامل بانتصار الثورة اإلسالمية بإيران
وإرساء اإلمام اخلميين لدولة اإلسالم.
جسد
الشيخ قاسم :الشيخ البهائي ّ
روح الوحدة اإلسالمية بني املذاهب
كلمة راعي املؤمتر ،ألقاها بالنيابة
عن مساحة األمني العام حلزب اهلل العالمة
الشيخ نعيم قاسم ،حيث انقسمت كلمته إىل
خصص املحور األول للحديث عن
حمورينَّ ،
الشيخ البهائي ،ومما قاله :مؤمتر الشيخ
البهائي هو مؤمتر يربط بني دول العامل
املختلفة ليوصلنا إىل قاسم الفكر املشترك،
الذي هو فكر اإلسالم املحمدي األصيل.
الشيخ البهائي ُولد يف لبنان ،وترعرع يف
إيران ،وأينعت أغصان شجرته يف أسفاره
اليت أمضاها يف بلدان املنطقة ،وترك لنا
آثارًا تضيء على مستوى األمة اإلسالمية
من دون أن يف ّرق بني مذهب وآخر .هو
من علماء جبل عامل يف لبنان ،حيث انتقل
وجد صلة وصل ال تعترف
إىل إيران لُي ِ
باحلدود ،طاملا أن اجلامع املشترك هو الفكر
واإلميان ومصلحة اإلنسان .وأضاف الشيخ
قاسم ملقيًا الضوء حول ما يعنيه الدور
الكبري للشيخ البهائي ،وخيتصره «الشهيد
مطهري حني قال« :إن لفقهاء جبل عامل
حقا
بتأسيسهم احلوزة العلمية يف أصفهان ًّ
كبريًا على ذمة األمة اإليرانية» .وهذا يوحي
باملكانة اليت يراها اإليرانيون للعالمة الشيخ
متيز بشخصية متواضعة مع
البهائي .ولقد َّ
علمه الوفري؛ فقد كان خيالط الفقراء من
الناس حىت عاب عليه الشاه عباس هذا

aaa
aaa
198

متابعات وتقارير

األمر ،ولكنه حبنكته وذكائه بّين للشاه أنه
ال خيافه ،وأنه من دور العلماء أن يكونوا
بني الفقراء» .وكشف الشيخ قاسم عن
متيزه بدعوته إىل
دور الشيخ البهائي يف ُّ
الوحدة اإلسالمية« ،حىت أن البعض مل
يتمكن من معرفة مذهب الشيخ ،عندما كان
يلتقي به يف أحد البلدان اإلسالمية .ويف هذا
يقول املحدث التوستري« :إن كل طائفة
من طوائف املسلمني كانت تنسبه إليها».
ويقول« :مسعت الشيخ القاضي ،الشيخ عمر
من علماء البصرة ،يقول :إن هباء الدين
حممدًا من أهل السنة واجلماعة» .هذا
ألن ما عرضه الشيخ البهائي كان منسجمًا
مع األصالة اإلسالمية اليت ال تتحزب إىل
مذهب أو تنافس من موقع العصبية ،وإمنا
كان يريد ،قدس اهلل روحه الشريفة ،حتقيق
اإلسالم بنقائه وعظمته».
وانتقل مساحة الشيخ قاسم إىل
املحور الثاين من كلمته للحديث عن دور
الطائفة السنية ،فقد أكد مساحته أن
«الطائفة السنية هي طائفة املقاومة وهلا
السبق يف مقاومة املشروع اإلسرائيلي ،وال
ميكن اختصارها ببعض الشخصيات أو
التيارات ،وال حتميلها وزر مواقفهم .إنه ال
ُيعرب عنها من يقتل األطفال واألبرياء ،وال
جيوز حتميلها مسؤولية أعماهلم ،كما ال
يعرب عنها من خيدم املشروع اإلسرائيلي
األمريكي ،هذا ما ال نقبله من أحد مهما
كانت طائفته أو مذهبه».
وأكد أن «علينا أن نعمل للوحدة
اإلسالمية والوحدة الوطنية ،الوحدة

اإلسالمية اليت جتمعنا حلماية معتقداتنا
وأجيالنا وأرضنا وحقوقنا من األغيار،
ُم
ُم أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة َوأَنَا َرُّبك ْ
{ َوإَِّن َوإِ َّن َه ِذِه أُ َّمُتك ْ
ُون} ،والوحدة الوطنية اليت تبين وطنًا
ف َّ
َاتق ِ
الت ْق َوى َو َال
ْرب َو َّ
لكل أبنائهَ {.وَت َعا َونُوْا َعلَى ال ِّ
َت َعا َونُوْا َعلَى ا ِإلث ِْم َوا ْل ُع ْد َو ِان} .واخلالفات
ليست دينية ال على مستوى إسالمي وال
مسيحي ،اخلالفات سياسية يستخدم البعض
فيها الشعار الديين للتحريض ،ولعجزهم
عن تسويق رؤيتهم»
وشدد نائب األمني العام حلزب اهلل
َّ
على أن «الرئيس سعد احلريري ليس ممث ًال
تتحمل الطائفة مسؤولية
حصريا ،وال
ًّ
َّ
خياراته ،يوجد من حيمل هم الوحدة
اإلسالمية ،ومقاومة العدو اإلسرائيلي،
تسوق هلا أمريكا
وعدم السري يف مشاريع ِّ
مول من بعض
وختدم مشروعًا
إسرائيليا وُت َّ
ًّ
الدول النفطية .نتعاون معهم ،ويشرفنا أن
نكون وإياهم يف خندق واحد ضد «إسرائيل»
وملصلحة استقالل لبنان ،وحاضرون للتعاون
مع كل من حيمل هذه الرؤية ،بل مع الذين
يتبنوهنا بعد ابتعاد».
ختام أعمال املؤمتر

وكانت ُعقدت اجللسة اخلتامية السادسة
من أعمال املؤمتر يف بلدة إيعات البقاعية،
برئاسة املشرف العام على املؤمتر الشيخ
حسن بغدادي ،حيث أشار إىل الدور الريادي
للعالمة البهائي يف العلوم املتعددة ،يف الفقه
واألصول والرياضيات والفلك واهلندسة
والفلسفة وعلم الكالم ،منبهًا إىل السبب
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الذي دعا والده ليكون يف بلدة إيعات.
حتدث كل من رئيس جملس األمناء
كما َّ
جتمع علماء املسلمني الشيخ أمحد الزين،
يف ُّ
ورئيس مجعية (قولنا والعمل) الشيخ
أمحد القطان ،والنائب السابق حسن يعقوب
والدكتور علي زيتون ،والدكتور حسن نصر
اهلل ،والدكتور خضر نبها والشيخ حسن
عبد الساتر ،فتحدثوا عن مزايا العامل
الرباين العلمية واالجتماعية والفكرية ،وعن
الدور الطبيعي يف توثيق العالقة بني إيران

ولبنان ،وعن أمهية هذا املؤمتر يف الوقت
الذي ُتثار فيه العصبيات املذهبية والطائفية،
يف ظل التشتت القائم والفنت املتنقلة ،حيث
يعمل أصحاب املشاريع املشبوهة على متزيق
الوحدة الداخلية.
وُيشار إىل أنه صدر عن املؤمترين
توصية بضرورة أن ُيصار إىل تشييد جممع
ثقايف يف البلدة باسم الشيخ البهائي ،وعلى أن
ُتطلق بلدية بعلبك اسم الشيخ البهائي على
إحدى الشوارع الرئيسة يف مدينة بعلبك.
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