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عندما يريد الباحثون اإلشــارة إلى أمــٍر ما بأنه أمر 
أساســي؛ فإنهم يعبّرون عن ذلك بأنه بنيوي؛ وهكذا، 
فإنّي أرى أن فضيلتَي العدل واإلحســان فــي القرآن الكريم 
بنيَِوّيتان. وقد أّكد القرآن الترابط فيما بينهما، وذُكرتا مئات 
المرات، إما مقترنتان أو منفصلتان، وشــّرفتا بأنهما اشتقتا 
من أســماء اهللا الحســنى. على أنّ بنيويتهما ال تستند فقط 
إلى كثرة ذكرهما في القرآن؛ بل وألنّ القرآن يعطيهما وزناً 
كبيــرًا في اســتقرار المجتمعات واســتمرارها أيضا؛ ولذلك 
 L K ﴿ :هُ أمرًا صريحاً إلى المؤمنيــن باّتباعهمافإنه ُيوج
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M
Z Y XW V ] ﴾ [النحل: 90].

بــدأ االهتمــام بمفردتي العدل واإلحســان في تفاســير 
القــرآن األولى؛ أي فــي العقــود األولى من القــرن الثاني 
الهجــري، فإلــى جانــب تفاســير الخمســمائة آيــة (آيات 
األحــكام)، وغريب القرآن ومجاز القــرآن، ظهر نوعٌ تأليفي 
مواٍز متعلــق بالقرآن هو: «علم الوجــوه والنظائر». وهو فنٌ 
يبحث في المفــردات التي تتعدد معانيها بتعــدد ورودها في 

وا�حسان العدل 
والدول المجتمعات  في 

� ا��
ٰ�� ا�������
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القرآن، وبذلــك فهي: «نظائر» أو متماثلة بوصفها مفــرداٍت أو ألفاظاً، لكنّ 
معانيها مختلفــة، ويحاول اللغويون والمفســرون فهم هــذا التعدد من خالل 
الســياق الذي ترُد فيه المفردة فــي المواطــن المختلفة بالقــرآن. والعدل 
واإلحسان من المفردات التي تتعدد معانيها في كتاب اهللا. ومرًة أُخرى فليس 
تقدير األهمية عائدًا لكثــرة الذكر وتعدد المعاني فقط؛ بل ولتلك الشــبكة 
الواســعة من المفردات والمفاهيم التي ترتبط بالمفــردات النظائر، وُتحول 
مصفوفة أو منظومة القيم القرآنية إلى شــبكة شاســعة االمتــداد والدالالت 
أيضا. فالعــدل يكون قســطاً، ويكون إنصافــاً، ويكون مســاواًة، ويكون ورعاً 
وتنّزهاً. واإلحســان يكون صدقًة، ويكون زكاًة، ويكون عفوًا، ويكون زينًة لكل 
فعٍل، ويكون صبرًا، ويكون ظهيرًا للنفوس المطمئنة، وتحليًة بعد التخلية... إلخ. 
وهكذا فإنهما لدى مفســري القرآن ولدى مجتمعات المســلمين وفي ثقافتهم 
عالَمــان مترابطان من الفضائل والمآثر ومحاســن التفكير والســلوك، وهما 
ينضمان إلى مفــرداٍت ومصطلحاٍت أخرى تحمــل دالالت متقاربة أو متباعدة؛ 
لكنها تنتمي جميعاً ـ كما ســبق ذكــره ـ إلى منظومة القيــم والفضائل التي 
يدعو القــرآن المؤمنين للســير فيها، من مثــل العدل والرحمــة والمعروف 
والتعارف والخير العام. هل هي مترادفات؟ أو مزدوجات؟ ال، ليست هذا وال 
ذاك، بل هي تعبيــرات متمايزة قليــًال أو كثيرًا عن حاالت ال تــكاد تتناهى، 
ويستطيع اإلنسان الســير فيها من األدنى إلى األعلى في كل منها. إنه عالم 

الدرجات وعالم السموّ.
عندما كان العلماء يتصدون إلقامة علوم القرآن؛ قّســموا تلك العلوم إلى 
علومِ مقاصد وعلومِ وســائَل، فعلوم الوســائل أكثرها علوٌم لغويــٌة ُتعين على 
الفهم والتفسير، كما أنها تتيح ـ اســتنادًا إلى المعاني والسياسات ـ ترتيب 

المنظومة القيمية في القرآن الكريم.
ونصل إلى المقاصد والوظائف للقيــم، كل قيمٍة على حدة، ثم للمنظومة 
كلها، وفي مقدمتهــا القيم الثالث: العدل واإلحســان والرحمــة، أو الرحمة 
واإلحســان والعدل. ويشــمل العدل التفكير أو التوّجه، كما يشمل العمل، فهو 
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عمٌل من أعمال الفكر والسلوك في الوقت نفسه، وهو يقترن باإلحسان بوصفه 
تصعيدًا للعدل في الفكر والســلوك أيضاً. فــإذا كان العدل يقتضي ـ مثًال في 
حال اإلساءة ـ أال تزيد العقوبة على االرتكاب بل أن تتساوى معه؛ فإنّ اإلحسان 
يقتضي العفو؛ ذلك أنّ العفو بين المسلمين ومع الناس يبعث شعورًا باالمتنان، 
ويدفع باتجاه الشعور بالندم والتوبة. وهو يبدأ بين األفراد، ويمكن أن يتحول 
إلى ِسمٍة كبرى من الســمات االجتماعية، فقد قال صلواُت اهللا وسالمه عليه: 
«إنما ُبعثت ألُتّمم مكارم األخالق». والمتعارف عليه بين الناس أنّ اإلحســان 
هو التصــّدق على الفقراء؛ لكنــه بوصفه مصطلحاً قرآنيــاً يزيد على ذلك أو 
يتطلب أعلى من ذلك؛ فهو يشمل كل تفوٍق في التفكير والقول والعمل، والتفوق 
ال يعني الراديكالية في هذا االتجاه أو ذاك، بل يعني ما عناه رســول اهللا ژ 
بإتمام مــكارم األخالق. ويظهر ذلك عندما يســتقل المصطلح فــال ُيذَكُر مع 
العدل بل يرد منفردًا وبمختلف الصيغ، من مثــل قوله تعالى: ﴿ " # 
$ % ﴾ [يونس: 26]. إنّ الملحــوظ هنا الحديث بصيغة الجمع: «الذين 
أحســـنوا»، وهذا يعني أنه كمــا أن العدل ِســمة اجتماعية، ُيخاَطــُب به ـ في 
العادة ـ أولو األمر أو الســلطة القضائية؛ وذلك ألنّ العدل من الواليات؛ فإنّ 
اإلحســان ـ رغم أنه ليس من الواليات، بل هو عمٌل لألفراد ـ يمكن ـ بالهمة 
والصالح والدعوة والقدوة الصالحة ـ أن يصبح خصلًة اجتماعيًة، يرفع رايتها 
ويحمل لواءَها فئٌة من المجتمع أو فئات. فالفرُق بين مجتمع اإلحسان ومجتمع 
الخير أن الثاني يمكــن أن ُيطلق عليه ذلك لغَلَبة الحــال والحالة، أما األول 
ـ أي مجتمع اإلحســان ـ فإنه يطلق عليه ذلك لوجود فئٍة قويٍة أو فئات صاحبة 
رســالة خاصة تتعلّق باإلحســان واإلتقان والتفــوق في عمل البر والمســارعة 
بالخيرات. إنّ التقدم في اإلحسان من جانب أُناٍس أصحاب رسالة في اإلتقان 
في الفكر والقول والعمل واإلبداع ُيطور المجتمع ويحولُهُ إلى مجتمع خير. وهو 
المجتمع الــذي يطالب القرآن أفــراده وفئاته بأن يســتبقوا الخيرات؛ أي أن 
يبادروا إليها ويتنافســوا عليها. والخيرات جمع خير، لكنّ اإلحسان والُحسنى 
اســما جنس. أما الَحَســنة ـ وهي جزئيٌة في عمل الخير واإلحســان ـ فجمُعها 

حسنات: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [هود: 114].
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وكما سبق القول فإنّ الحسنة مثل اإلحســان في األصل عمٌل فردي؛ لكنّ 
«الحسنات» (وليس الَحَسنة) هي التي ُتذهُب السيئات؛ فلكي يحصل ذلك في 
المجتمع فتتضاءل الفواحش وأعمال الســوء، فإنّ أعمال اإلحســان اآلتية من 
جماعاٍت ينبغــي أن تتحول إلى ظواهر اجتماعيٍة، وفضائل ُتصبح ســمًة غالبًة 

وإن لم يتّسم بها كل أفراد المجتمع.
ولنمِض من المجتمع إلى الدولة؛ فالســلطة في مجتمع اإلحســان تتّســم 
بســمات المجتمع نفســه أو العكس؛ فقد شــاع فــي كتابات المؤرخيــن وُكتّاب 
األخالقيات الحديُث عن مشــاكلة النــاس لزمانهم، وفي األثــر: «كما تكونون 
ُيولّى عليكم». وفي بالد ذات مجتمع عمٍل وجدية ال يفترق الحاكم عن المحكوم 
في الوعي بأداء الواجب، وبضرورات اإلتقان في العمل، والمصير إلى التضامن 
االجتماعي والتســاند فــي النوائب وفي النجاحــات. وفي الجملة فــإنّ مجتمع 
اإلحسان يؤثّر في مراتب السلطة، وُيوصُل إليها أُناساً أفاضل يشاركون ويؤثّرون 
ويصنعون الفرق. كما أنّ الســلطة المحســنة والصالحة (وقد شــاعت تسمية 
الحكم الصالح والرشــيد) تنتشــر ليس باألمر؛ بل بالقدوة الحسنة، وتشجيع 
مبادرات اإلحســان والخير، قيماً وعــاداٍت فاضلة. وهذا ما قالــه اليعقوبي في 
جزئه: «مشــاكلة الناس لزمانهم»، وما قيل عن خالفــة عمر بن عبد العزيز؛ 
فقد بلغ من استتباب مجتمع اإلحســان في عهده أنه ما بقي للناس حاجٌة ُمِلّحة 
دون أن ُتقضى وُتلبّى، وسادت حالٌة من التعفف لدرجة أن المتصدق ربما أعياه 

البحث عن السائلين. 
إنّ فضيلتَي أو قيمتَي العدل واإلحســان يمكن أن يكون لهما شريك ثالٌث، 
وهو قيمة الرحمــة أو قيمة المعروف والتعارُف، والصلة بين العدل واإلحســان 
والتعارف في منتهى المباشــرة والوضوح؛ وذلك ألنّ التعــارف صلٌة واعتراٌف 
باآلخر، والعدل واإلحسان يحتاجان إلى آخر في المجتمع والدولة للقيام بهما.

إنّ ثنائية العدل واإلحســان ـ التي يذكرها القرآن الكريم ويحّث عليها ـ 
تتضمن نهجــاً إصالحياً للمجتمــع والدولة ال ينبغــي تجاُهلُــهُ أو التردد في 

اتباعه.
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■  أستاذ أصول الدين بجامعة الزيتونة، تونس.

﴿ x w v u t ﴾ [السجدة: 7].
﴿ { ~ ے ¡ ﴾ [اإلسراء: 7].

ـ 1 ـ

في فقرة دالّة صّدر بها فضل الرحمن مالك 1 [1919 ـ 1988م] 
الدراسات اإلسالمية ـ  المتخّصص في  الباكستاني  ـ الباحث 
كتابه «اإلسالم وضرورة التحديث» 2 بمقولة ُمفادها: إنّ دراسته للتغيّر 
االجتماعي في العالم اإلســالمي انتهْت به إلى الوقــوف على العالقة 
العضوية التي تربط ذلك التغيّر بالنزعة العقليّة اإلسالمية الموصولة 

هو مدير سابق لمركز الدراسات اإلسالمية بإســالم آباد، ومدرّس الفكر اإلسالمي  1 ـ 
في قسم لغات الشرق األدنى بجامعة شيكاغو بالواليات المتّحدة األمريكية. له عدة 
مؤلفات، منها: «اإلســالم» و«النبوّة في اإلســالم: الفلســفة والســلفيّة»، وهي من 
منشورات جامعة شيكاغو. ُترجم له إلى العربية في دار الساقي، لندن، ط 1، 1993، 

كتاب «اإلسالم وضرورة التحديث: نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية».
 Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, University of 2 ـ 
Chicago Press, 1982. ISBN 0-226-70284-7.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fazlur_Rahman_Malik

■ ا�����   ا
���ه 
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«بأسلوب تفسير القرآن». معنى هذا أنّ ما يشــهده عالم المسلمين من تعثّر في 
هذا العصر وعدم نجاعة األدوات الفكرّية المعتَمدة إنّما يرجع إلى «االفتقار إلى 

المنهج الصالح لفهم القرآن نفسه».
لهذه المقولة الواردة في كتاب فضل الرحمن المنشــور سنة 1982 سبٌق 
صدعْت بــه المدرســة اإلصالحية قبل قــرٍن مــن الزمن، ضمــن مطالبتها 
بالتصدي لتخلّف المسلمين الشامل. كان المبادر لذلك جمال الدين األفغاني 
(ت 1314هـ/1897م) حيــن حّدد موقفــاً واضحاً من التراث التفســيري قائًال: 
«القرآن وحَده سبب الهداية والعمدة في الدعاية، أّما ما تراكم عليه وتجّمع 

حوله من آراء الرجال واستنباطهم ونظرّياتهم فينبغي أال نعوّل عليه».
حصل ذلك ضمن مســعى تحديد عناصر الوعي التاريخي التي كان من 
أهّمها لزوم مراجعــة المنظومة الفكرية والمنهجية التي يعتمدها المســلمون 
في قراءة تراثهم التفســيري للقــرآن الكريم. لذلك لم يتــرّدد األفغاني في 
القول بأســلوبه المميّز: «القرآَن، القرآَن! وإنّي آلسف إذ َدفن المسلمون بين 
دفتيه الكنوز، وطفقوا في فيافي الجهل يفتّشــون عــن الفقر الُمدقع... وكيف 
ال أقول: واأســفاه! وإذا نهض أحٌد لتفســير القرآن، فــال أراه إّال يهيم بباء 
البســملة، ويغوص وال يخرج من مخرج حرف الصاد في الصراط حتى يهوي 
هو ومن يقرأ ذلك التفســير في هوّة عدم االنتفاع بما اشتمل عليه القرآن من 

المنافع الدنيوّية واألخروّية» 1.
مرور قرن من الزمن على هــذه المقولة لم يحقق أثرًا جليّاً في بلورة 
هذا النهج رغم وجود مســاٍع ومشــاريع لعلماء ومفكرين يقّرون بأن نهاية 
انهيار عالم المســلمين تبدأ مع إجراء تغيير في التقاليد الثقافية. وهذا 
مما يدفع إلى طرح سؤال يتعلّق بهذه «التأتأة» الحضارية التي يعاني منها 
الفكر اإلسالمي المعاصر، وبالبحث عن أسبابها، وبقصور األثر اإلجرائي 
التركيبــي للمحاوالت التجديديــة الالزمة لهذه القفزة المنشــودة والتي 

تطاول عليها الزمن.

محمد المخزومي، خاطرات جمال الدين األفغاني، ط. بيروت، 1931، ص 99. 1 ـ 



13

الكريم القرآن  في  وا�حسان  العدل 

كيف نفّسر هذا التعطل الالفت في المرحلة الحديثة والمعاصرة رغم قدر 
مهم من االتفاق على صحة مقولة االفتقار إلى المنهج الصالح لفهم القرآن.

ـ 2 ـ
لزوم ما يلزم في هذا الباب يرتبط بتحديد مفهوم التجديد في خصوص 
المفهومات المفتاحية الواردة في القــرآن الكريم من جهة، وبمعضلة المنهج 
الذي ينبغي اعتمــاده لتحقيق قراءة تجديدية من جهة أخرى. الســياق الذي 
يتنّزل فيه هذا المبحث المفاهيمي عن «العدل واإلحسان في القرآن الكريم» 

يتحّدد ضمــن ثنائية التجديــد والمنهج، وجدلية 
هذين العنصرين بما ُيفضي إلى أمر أساسي: أن 
القــرآن ـ مع أنه ظــل يتنزل منّجمــاً متدرجاً مع 
األحداث والمناســبات التي واكبت نشأة الجماعة 
المؤمنــة في مكــة والمدينــة كان ـ فــي الوقت 
ذاته  ـ نصاً وكتاباً مرجعياً بمعنــى أنه بنية ُكلّية 
مفتوحة على أفــق ممتد. ذلك ما نســتفيده حين 
 O ﴿ :نتدبر قولــه تعالى في محكــم التنزيل
 X W V U T S R Q P
 c  b  a`  _  ^  ]  \  [Z  Y

 s  r  q  p  on  m  l  k  j  ih  g  f  e  d
 £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {z  y  x  w  v  u  t

̈ ﴾ [المائدة: 48].  § ¦ ¥ ¤
عند التدّبــر يتبيّن أننا أمام نــص له ـ من جهة تاريٌخ وحيثيات وســياق 
(مكي ومدني ـ مناسبات أو أسباب ـ أشــخاص وأحداث وقصص) لكنه ـ رغم 
ذلك ـ ُمنَعِتٌق من هذا الزمن، فهو نص ذو هوية داللية مستقلة ووحدة ناظمة 

بما يجعل له رؤيًة ومسارًا مفتوحين على زمن جديد قادم.
كلمة «كتاب» في اآلية الســابقة ذات حمولة خاصة بمــا تفيده من مآِل 
مًة بالنظر إلى ما ســتتحوّل إليه من نص واحد  اآليات والمقاطع المنزلة ُمنَج

��وم �� ���م �� ��ا ا��ب 
�م ��� ���!"# $%��
ا�"(��� �� )'�ص 
 *�
��ت ا���"��ا����
ا��اردة �� ا�0�آن ا�-��, 
�� :�*، و#��78* ا����6 
ا��ي ��;� ا�"��ده 
�"!�0? <�اءة %(����* 
�� :�* أ)�ى.
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وموحد. ما تال عبارة «الكتاب» من اسَمي الفاعل «مصدقاً» و«مهيمناً» يؤكد 
هذه الحركة في الزمن بما يفيده اسم الفاعل من التعبير على أزمنة مختلفة 
بصيغٍة واحــدةٍ 1، وهو ما يتواصــل فيما اختتمــت به اآلية من طلب للتســابق 
والتنافس نحو يــوم قادم جامع وفاصل، كل هذه القرائن َتِســُم اآلية بســمة 

االنعتاق من الماضي باالنفتاح عبر الحاضر على االستقبال.
اهتم بهذا االندغام بين األبعاد الزمنية التي تتنزل ضمنها آي القرآن كل 
من محمد إقبال 2 وفضل الرحمن عند تناولهما للمنهج التفسيري القادر على 

إحداث تغيير في البناء الثقافي اإلسالمي.
لقد اتفقا على أن النّص القرآني ال يمكن أن يكــون إّال تاريخيّاً؛ ذلك 
أنه واكب تكوّن األُمة اإلســالمية، فــكان مراعياً لخلفيّة الوضــع التاريخي 
االجتماعي القائم عندئٍذ. هو مــن هذا الجانب رد على تلــك الوضعيّة بما 
يتألّف من تعاليم أخالقيّة دينيّة اجتماعيّــة تجيب عن معضالت معيّنة تّمت 
مجابهتها في الوضعيــات التاريخيّة القائمة 3. لكن هــذه الصبغة التاريخية 
ال يمكن أن ُتغفل التصوّر القرآني للوجود بأنه خلق يزداد ويرتقي بالتدرج. 
مقتضى هــذا التصوّر أن الخطــاب القرآني يبنــي في الوقت ذاته مســارًا 
النصهار مجتمعي وقيمي جديد بما يشــتمل عليه من مفهومات ومبادئ عامة 
شــاملة، وتنظيم ألمة معيّنَة ُتتََخُذ نواًة لبناء منظومة عالمية 4. بذلك يلتحم 
التأكيد على المبادئ التي تنهض عليها الحياة االجتماعية للبشر جميعاً عبر 
تطبيقها علــى حاالت واقعيّة في ضــوء العادات المميزة لألمــة التي يعيش 

وهذا ما حمل الكوفيين على تسمية اسم الفاعل بالفعل الدائم لداللته على االستمرار في مختلف  1 ـ 
األزمنة، من دون زمن معين.

محمد إقبال 1876 ـ 1938، مفكر مجدد وشاعر وأستاذ في الفلسفة اإلسالميّة والغربية. درس في  2 ـ 
إنجلترا القانون ونال الدكتوراه في الفلسفة من ألمانيا عن موضوع ازدهار علم ما وراء الطبيعة 

EI-II art. IKBAL de A. Schimmel, p.1083-1086 :في فارس. انظر
فضل الرحمن: «اإلســالم وضرورة التحديث: نحو إحداث تغيير فــي التقاليد الثقافية»، ترجمة  3 ـ 

إبراهيم العريس، دار الساقي، لندن، ط 1، 1993. ص 15.
محمد إقبال، تجديد الفكر الديني في اإلســالم، ترجمة عباس محمود، القاهرة، لجنة التأليف  4 ـ 

والترجمة والنشر، ط 2. القاهرة، 1968، ص 197.
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الرســول وأصحابه بين ظهرانيها، بما يفضي إلى تســاوق بنائي بين البعد 
العالمي اإلنساني المستقبلي والبعد الخصوصي التاريخي.

ـ 3 ـ
ـ «العدل  عند اســتحضار هذا المنهج التاريخي التركيبي لقراءة مفاهيمية ِل
واإلحســان في القرآن الكريم» يتحّدد لنا أمران: تعريف لمفهوم التجديد من 
جهة، وخصائص هــذا المنهج التاريخي التأليفي لــدالالت المفهومات القرآنية 

موضوع الدرس من جهة أخرى.
� التجديد بهذا المنظور هو أن يبحث المسلم 
نصوَصه المؤسسة من جديد ضمن الدائرة الفكرية 
العالمية بمــا يجعل مباشــرةَ النص الدينــي ِوْفَق 
قواعد الحركة العقلية االنسانية ما كان منها ثابتاً 

أو متغيرًا.
� تتحّدد أبرز نتائج هذا المفهوم في المستوى 
المنهجي في مسألتين أساسيتين: العالم واإلنسان.

أ ـ العاَلـــم ـ قرآنيــاً ـ ليس كتلــة ميّتة من 
المادة ال يفعل فيها الّزمان شيئاً؛ إنّما هو حياة قابلة للّزيادة وكون في نموّ 1. 
على ذلك فحركة الّزمان ال ُتتََصورُ على شــكل خّط قد رُِسم بالفعل؛ إنّما هي 

حركة ُتبنَى في صيرورة ذات ممكنات متنوّعة قابلة للتحقيق.
ب ـ اإلنسان فاعل ُيكِسب الّزمَن صفَته التاريخّية الحّية، إن هو أدرك 
المســتويات المتباينة للّزمن، وإن هو تفاعل مع أبعاد ذاته اإلنســانيّة. بناء 
على ذلك فالمستقبل غير ُمحّدد سلفاً؛ ألنّ غائيّة الحياة إن أصبحت إلزامية 
ومفروضة؛ فهي تجعل الّزمنَ باطًال والحرّيَة الغيًة. من ثَّم فالمستقبل يظلّ 

انظــر اآليــات: ﴿ 7 8 9 : ﴾ [النحــل: 8]، وقولــه: ﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾  1 ـ 
 q p o n m l k j ih g f e d c b ﴿ :[التغابــن: 1]، وقولــه تعالــى

x w v u ts r ﴾ [اإلسراء: 44].

 ��� �Dآ�ب ا�0�EFإّن ا�
���راً  J%ذا L>��� ا�
الD'��ر �("��8 و<��� 
 J��� N�"O� ��# ���:
 *��دQٴ �����ت و���� ��
 *���*، و%��S, أل�T
�اًة ���ء D �ُFَ"َ%ُ *َ��ّ8�
.*����� *��S��
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غير ُمتَـنَبأً بــه؛ ألنّ الّزمن أمر حقيقّي ُتبرزه غائيّــة انتقائـيّة عبر إضافات 
اإلنسان التي ال تتوّقف.

عند هذا الحّد النظري ال بد من أن نســتعرض في مستوى أول الفهم 
المعتمد لــدى عدد دال من المفســرين للقرآن الكريــم لمفهوَمي العدل 
واإلحســان، لننتهي في مســتوى ثاٍن إلى ما يمكن التوصــل إليه بالمنهج 
التجديدي، وما يشــتمل عليه من عنصر تاريخي وداللي تأليفي من معاٍن 

للمفهوَمين نفسيهما.
 N M L K ﴿ :أول ما يمكــن أن ُيبــدأ به يتعلّــق بقولــه تعالــى
 Z Y XW V U T S R Q P O
] ﴾ [النحل: 90]. ما يقدمه كل من الطبري والزمخشري والرازي في 
خصوص مفهوَمــي العدل واإلحســان الفت لمــا يصدرون عنــه جميعاً في 

المستوى المنهجي.
يرى الطبري ـ المتوفى ســنة 310هـ ـ أنّ اهللا يأمر في هذا الكتاب الذي 
أنزله «بالعدل؛ أي اإلنصــاف الذي يقتضي اإلقرار بمن أنعــم علينا بنعمته، 
والشــكر له على إفضاله، وتولّي الحمد أهله. وإذا كان ذلك هو العدل، ولم 
يكن لألوثان واألصنام عندنا يٌد تستحق الحمد عليها، كان جهًال بنا حمُدها 
وعبادُتها، وهي ال تنعم فتُشكَر، وال تنفع فتُْعَبد، فلزمنا أن نشهد أن ال إله إال 

اهللا وحده ال شريك له» 1.
في هذا الموضع يرى الطبري أن شــهادة أن ال إلــه إال اهللا هي العدل، 
ويكون اإلحسان المأمور به مع العدل: «الصبر هللا على طاعته فيما أمر ونهى، 

في الشدة والرخاء والمكره والمنشط وذلك هو أداء فرائضه» 2..
في القرن السادس الهجري نقرأ للزمخشري في الكّشاف أن العدل هو 
«الواجب؛ ألن اهللا تعالى َعْدلٌ فيه على عباده، فجعل ما فرضه عليهم واقعاً 
تحت طاقتهم»، بينما اإلحسان هو «الندب. وإنما علّق أمره بهما جميعاً؛ ألن 

تفسير الطبري، جزء 17، ص 280. 1 ـ 
م. س. ن. 2 ـ 
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الفــرض ال بد مــن أن يقــع فيــه تفريــط فيَْجبره النــدب» 1. ثم يســارع 
الزمخشري تأكيدًا لهذا التفسير باللجوء إلى الحديث النبوي، كما فعل من 
قبله الطبري مستشــهدًا بحديِث من علَّمه الرسولُ ژ الفرائَض فقال: واهللا 
ال زدُت فيهــا وال نقصــُت. فقال الرســول «أفلح إن صــدق»، عاقدا الفالح 

بشرط الصدق والسالمة من التفريط.
مع الرازي ـ المتوفى سنة 606هـ ـ ال نجد إضافة ُتذكر على ما سبق؛ 
ذلك أنه لم يزد على اعتبار «العدل هو شــهادة أن ال إلــه إال اهللا، وأن 
اإلحســان هو القيام بالفرائض وصلة ذي القرابة»، مستعيدًا ما ذكر قبله 

في خصوص «الفحشاء وهو الزنا، وأن المنكر 
هو ما ال يعرف في شريعة وال ُسنة، وأن البغي 

هو االستطالة» 2.
ما يجمع بين هذه التفاســير آلية سورة النحل 
هو االقتصار على المعنــى الحرفي للنص واالكتفاء 
في التفسير باللغة واألثر بما يجعل العدل واإلحسان 
بالتكليف فرضاً ونفًال، وأن قيمتَي العدل واإلحسان 

ال تنفصالن عن مجالي العقيدة والشريعة.

ـ 4 ـ

ال يزيد محمــد الطاهر بن عاشــور المتوفــى ســنة 1393هـ/1973م في 
التحرير والتنوير على ما أّكده سابقوه من تفسير لمفردتي العدل واإلحسان 
ضمن المجالين الخاصين: العقدي والتشريعي. وهو في ذلك يذهب إلى عّد 
العدل واإلحســان متقاربين تقارباً يبلــغ درجة الترادف. ينطلق ابن عاشــور 

الكشاف، ص 457. 1 ـ 
الرازي: التفســير الكبير، الجزء 20، ص 100. وعن ابن عباس: العدل شهادة أن ال إله إال اهللا،  2 ـ 
واإلحسان أداء الفرائض. وقال في رواية أخرى: العدل خلع األنداد، واإلحسان أن تعبد اهللا كأنك 
تراه، وأن تحب للناس ما تحب لنفســك، فإن كان مؤمناً أحببت أن يزداد إيمانا، وإن كان كافرًا 

أحببت أن يصير أخاك في اإلسالم، انظر تفسير الطبري، ص 277.

�ي أّن اهللا Eى ا���
�� �� ��ا ا�-"�ب Y�
ا��ي أJ��D «#��8�ل؛

أي اإلD'�ف ا��ي 
�0"�7 اإل<�ار #�� 
 ،J"�8�# ����� ,8Dأ
 ،J��7إ� ^�� J� �-Oوا�
.Jا�!�� أ�� �ّ��و%



18

المحور

إلبانــة العالقة بين ما ابتدئ به الــكالم من أن في القرآن تبياناً لكل شــيء 
ـ «حسن  وأنه رحمة وبشرى للمسلمين؛ ليؤكد على الجانب البالغي المعروف ب
التخلص» الذي يتيح بلوغ المقصود، وهو أن «أصول الهدى في التشريع للدين 
اإلســالمي عائدة إلى األمــر والنهي؛ إذ الشــريعة كلها أمر ونهــي، والتقوى 
منحصرة في االمتثال واالجتنــاب» 1. العدل بذلك إعطــاء الحق إلى صاحبه، 
وهو مأمــور به في األقوال والمعامالت كلها، ســواء أكانت مــع النفس، أم مع 
المخلوقات، أم مع الخالق. عند تناول اإلحسان فإن صاحب التحرير والتنوير 
يرى أن االختالف عن العدل هو بالدرجة وليس بالنوع؛ ألن «الحسن: ما كان 
محبوبــاً عند المعامل بــه، ولم يكن الزمــاً لفاعله». فاإلحســان طوعّي و«هو 
معاملة بالحســنى ممــن ال يلزمه إلــى من هو أهلهــا». ثم يضيــف: «وأعلى 
اإلحســان ما كان فــي جانــب اهللا تعالــى... ودون ذلــك التقــرب إلى اهللا 
بالنوافل». مؤدى ذلك أن العدل واجب، بينما يرجع اإلحسان إلى أصول وفروع 
م بحكم  آداب المعاشــرة في المعاملة فيما زاد على العدل الواجب، إال ما ُحر
الشــرع. الواضح أن ابن عاشــور بهذا التفريق النســبي بين العدل واإلحسان 
يجعل اآليــة جامعة ألصول التشــريع، فيما يتفّرع من ُشــَعب نظام المعامالت 

االجتماعية من آداب وحقوق وأقضية وشهادات ومعاملة مع األُمم.
مفّسر معاصر ثاٍن هو محمد حسين الطباطبائي المتوفى سنة 1402هـ/1981م 
صاحب الميزان ال يختلف عن ابن عاشور في المنهج وفي مقاربة المسألة. 
عند تفصيله لمعنى العدل واإلحسان ينّزل القيمتين ضمن أثرهما المجتمعي 
مما يجعل داللتهما شــديدتي التقارب لكونهما أهم ما يقيم شرعياً «ُصلَب 
المجتمع؛ ألن صالح المجتمع العام أهم ما يبتغيه اإلســالم في تعاليمه». 
أســاس النظر لقيمتَي العدل واإلحســان ـ عند صاحب الميزان ـ تشريعي 
مقاصدي؛ لكونهما من مراد الكليات الشرعية ومشموالتها؛ إذ إنهما تنفيان 
الضرر وترفعانه بالنظر إلى أن «سعادة الشخص مبنية على صالح الظرف 
االجتماعي الذي يعيش فيه، وما أصعب أن ُيفلح فرد في مجتمع فاسد أحاط 

التحرير والتنوير، ج 15، ص 255. 1 ـ 
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به الشــقاء من كل جانــب» 1. بذلك يغدو العــدل واإلحســان ِحكمتين من 
الحكم التي تحقق مصالح المكلّفين العاجلة واآلجلة الّتي ُشــّرعت األحكام 

ِمن أجِل تحقيقها.
غاية العدل واإلحســان على هذا هي استصالح «اإلنســان في نفسه ومن 
جهة ظرف حياته»، بما ُيفضي إلى إصالح المجتمع؛ مواكبًة لكافة «التعاليم 

الدينية حتى العبادات من الصالة والحج والصوم» لمفاعيلها االجتماعية.
بعد ذلك يفســر الطباطبائي أن «العدل هو المساواة في المكافأة؛ إن 

خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، واإلحسان: أن ُيقاَبل 
الخير بأكثر منه، والشر بأقل منه».

ـ بعــد  الميــزان  صاحــب  إليــه  ما ينتهــي 
التحديــدات المنطقية التــي يتعيّن العــدل فيها؛ 
بلزوم الوســط، واجتناب اإلفــراط والتفريط، وما 
يرتبــط بذلــك مــن تفصيــالت لمواقــع العــدل 
االعتقاديــة والســلوكية والتواصليــة، فضــًال عن 
القضائية ـ هو أن حقيقة العدل في إقامة المساواة 
والموازنة بين األمــور بأن ُيعطى كل من الســهم 

ما ينبغي أن ُيعطاه.
مقتضــى هذا يجعــل العدل مســاوقاً لإلحســان ومالزماً لــه؛ إذ ال معنى 
لإلحســان ـ بحســب الطباطبائي ـ إال مما «تميل إليه النفس، وتنجذب نحوه، 
وإقرار الشيء في موضعه الذي ينبغي أن يقّر عليه من حيث هو كذلك مما يميل 
إليه اإلنســان ويعترف بحســنه». مجال اإلحســان على هذا اجتماعي باألساس 
لكونــه إتيان الفعل حســناً، وإيصــال الخيــر أو النفع ال على ســبيل المجازاة 
والمقابلة؛ بل متبرعٌ به ابتداءً لمن أذلته المسكنة والفاقة، أو اضطرته النوازل. 
هو بذلك نشر للرحمة وإيجاد المحبة، وأن محموَد أثره عائٌد إلى نفس الُمحسن 

بدوران الثروة في المجتمع وجلب األمن والسالمة بالتحبيب.

http://www.hodaalquran.com/rbook.php?id=3424&mn=1 1 ـ 
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ـ 5 ـ

خالصة ما ينتهي إليه النظر في النماذج التفســيرية السابقة ـ على 
اختالفها ـ هي التقاؤها في ضرب من التفســير التجزيئي الذي يســتفيد 
عند شــرح مفهوَمي العدل واإلحســان من أربعة عناصــر متالحمة، هي: 
ظاهر سياق اآلية، وداللة االستعمال اللغوي المتواَضع عليه، واالستناد إلى 

األحاديث واآلثار، وتنزيل الداللة ضمن المقتضى الشرعي أو العقائدي.
بذلك نجد أنفسنا أمام مفردتين قرآنيتين هما مجاالن للبحث، ال ُتحدد 
التفاســير طبيعتهما وكيف يكون التصــرف معهما في العمل التفســيري: هل 
اســتُْعِملَتا بوصفهمــا لفظاً لغويــاً في وضعه األصلــي أو المجــازي أم إنهما 
مصطلحــان قرآنيان بداللة منضبطــة وتعريف محدد، أم أنهمــا ال يتجاوزان 

مستوى المفهوم القرآني مفتوَح الداللة وغير ُمنضبِط التعريف 1؟
ما اســتعرضناه في النماذج التفســيرية الســابقة يبيّن أنها تعاطت مع 
العدل واإلحســان على أنهما مفهومــان غير منضبَطي التعريــف، وال يتميّزان 
بشكٍل محدٍد عن االســتخدام اللغوي للمفردة، اللهم إال بما يفيده سياق اآلية 
من كون المجال تشريعياً أو عقدياً. بهذا يعسر تصنيف المفردتين على أنهما 
مصطلحان أو مفهومــان قرآنيان مفتاحيــان يجليان بنية النــص القرآني في 

نسقه الناظم.
ينتج عن اقتطاع المفهومين من كامل النسيج القرآني العام وخصوصيته 
المعجميــة وقيمته التأليفيــة الناظمة إقــراٌر ضمني أنــه ال أولوية للخطاب 

القرآني الجامع في عمل المفسر المفاهيمي.
ال يعني هذا أن التفســير التجزيئي ال يســتفيد من آيــات أخرى إليضاح 
ما هو ُمنكٌب عليه مــن آي القرآن وفق مــا كان معتمدا في «تفســير القرآن 
بالقرآن»، أو «جمع آيات األحكام»، أو «كتب األشباه والنظائر». ما ال يلتفت 
إليه منهج التفســير التجزيئي هو بحثه فــي المفهومات القرآنيــة بما يحّدد 

عبد الرحٰمن حللي، المدخل لدراسة المفهومات القرآنية، ط 1، دار الملتقى. دمشق، سنة 2011م. 1 ـ 
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طبيعتها لكونها جــزءًا من معجم قرآنــي كامل، وأنها ُتبَحــث ضمن الوحدة 
الجامعة التي تنتظم جوانب ذلك المعجم.

من هنا تتبين لنا أهمية سؤال المنهج في التصرف الموضوعي بالمفاهيم 
في عمل المفســر وأولوية الُعّدة المعرفية التي تتجاوز العناصر األربعة التي 

سبق أن اعتمدها المفسرون الذين وقع االستشهاد بهم.
قبل المرور إلى الجانب التطبيقي من هــذا العمل يتوجب تحديد العناصر 
الرئيســة لســؤال المنهج التي تتيح تدبرًا للقــرآن وتصرفاً فــي معانيه بصورة 

ال ُتغَلب داللة الجزئي على الكلي وال العكس. فبين 
ما تفيده المفردة القرآنية ضمن اآلية أو مجموع 
والسياقات  الســـور  في  استعماالتها  وبين  اآليات 
القرآنية األخرى عالقـــٌة عضوية، تجّليها طبيعة 
النّص القرآني، ووحدته الناظمة، واســـتقالليته 

وهويته الداللية.
بهذه العالقة بيــن العناصر الثالثــة يتمكّن 
القارئ المتدبر من بلوغ فهم أدق للنص المؤسس، 
ولهويته الدالليــة، التي ال يمكــن االقتصار فيها 

على ظاهر سياق آية أو مجموع آيات، وعلى االستخدام اللغوي المتداول مستندًا 
إلى نصوٍص حديثية، مراعياً مقتضى المجال الشــرعي أو العقائدي. مثل هذه 
المقاربة المنهجية يتعّذر معهــا التوصل إلى اإلمكانات المكنونة والجديدة في 

النص القرآني.
سؤال المنهج صميمي اليوم كما كان أساسياً باألمس، مع اختالف في 
الحمولة المعرفية التي يقتضيها الســـؤال وفق السياق. لقد سمح المنهج 
للمدّونة التفســيرية أن تنمو منذ القــرن الثالث إلى القرن العاشــر بفضل 
منهجيّة محــّددة، قد ال يقع التصريح بهــا بصورة كاملة؛ لكنّهــا ظلّت قائمة 
بشكٍل واٍع في ذهن المفّسر. كان ذلك هو شأن التفاسير القائمة على األثر أو 
الرأي أو ما ُسّمي التفاســير الفقهية أو االعتزاليّة أو اإلشــارّية. لقد اعتنت 
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بمدلوالت القرآن مســتندة إلــى نظام فكري ونســق ثقافي، يمثــالن قاعدة 
التوازن الداخلي لما وقع إنتاجه في مجال التفسير.

ما تأكد بعــد ذلك أن فهــم النّص القرآنــي يقتضي فــي كل عصر ومصر 
مراجعات نوعية، تشــمل رؤية المفســر للعالَــم وللحقيقة واإلنســان ضمن ُعّدة 
معرفيّة متجددة تصوغ بناء فكرياً مغايرًا وخصوصيّة مميزة، من دونها يتعّذر على 
الجهود التفســيرية أن ُتثمر أو تضيــف. جماع ذلك هو ما نعنيه بسؤال المنهج 

الذي يؤول في المنتهى إلى تصّور للحقيقة في عالقتها بالتاريخ والعاَلم.

ـ 6 ـ

بالعودة إلــى البنيــة القرآنيــة وخصوصيتهــا المعجمية وموقــع العدل 
واإلحسان ضمنها، تطرح للباحث المتدبر جملة من األسئلة التطبيقية المتصلة 
بالنظر والتصرف، اللذين يســهمان في الكشــف عن الوحــدة الجامعة التي 

تنتظم جوانب ذلك المعجم.
أول هذه األسئلة يتعلّق بموقع مفهوَمي العدل واإلحسان في اللفظ القرآني 

وداللة هذا الموقع.
ما نالحظه في هذا المســتوى األول أن جذر «ع د ل» عنــد مقارنة تداوله 
الكّمي بجــذر «ح س ن» يبــرز هذا األخير بحضــور أقوى مــن األول في النص 
القرآني بنسبة عالية تساوي سبعة أضعاف. فالجذر «ح س ن» بمختلف مشتقاته 
يرد في 194 آية بما جعل هذه المادة تحضر في ترتيب المجموعة التاســعة بين 
المجموعات التي فاق تواترها فــي القرآن الكريم مائة مــرة. هي بذلك تأتي، 
على ســبيل المثال، بعد مادة «أ ل ه» األقوى ورودًا، حيث بلغ عدد المرات التي 
استُْعملت فيها 2697 مرة، وذلك قبل مادة «ق و ل»: 1721 مرة، ومادة «ك و ن»: 
1433 مــرة، ومــادة «ر ب ب»: 980 مــرة، ومــادة «ع ل م»: 855 مــرة، ومادة 
«س م و»: 381، مرة ومادة «ن ف س»: 298 مرة، ومادة «ب ي ن»: 266 مرة 1.

الهادي الجطالوي، أشــد األلفاظ تواتــرًا في القرآن، مجلــة كلية دار المعلمين، سوســة،  1 ـ 
عدد 1، سنة 1991.
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مقابل هذا فإن الجــذر «ع د ل» ليس من ضمن مجموعات المائة األوائل 
التي هي أكثر تواترًا في القرآن الكريم؛ إذ إن هذا الجذر بمشتقاته المختلفة 

لم ُيستعَمل إّال في 28 آية من كامل النّص القرآني.
إن نظرنا اآلن في أهم الصيغ المشتقة من كل جذر من الجذرين؛ وأبرز 
لة في كل منهما؛ فإن ذلك يكشــف جوانب مميزة تساعد على  التراكيب الُمنَز

فهم أدق للنص المؤسس ولهويته الداللية.
ترد مــادة «ح س ن» فــي 105 آيات مكيّــة و 89 آية مدنيــة، وتتوزع هذه 
الكثافة على صيغ األســماء واألفعال بصــورة دالّة. من جهة نجــد أن الصيغة 

االسمية هي الغالبة بشكٍل الفٍت، خاصة في اآليات 
المدنيــة، من ذلــك نجد «َحَســنة» و«َحَســنات» 
و«ُحســنى» التي تحضر بنســبة مهمــة (48 آية) 
بالتساوي بين المكي والمدني، وُتستعمل مع أفعال 
 L K J ﴿ عديدة تســبقها مثل: فعل آتــى
 É ﴿ :(جاء) [النحل: 122 والبقرة: 201] والفعل ﴾ M
Î Í Ì Ë Ê ﴾ [القصص: 84 واألنعام: 160]، 
كما تسبق بالفعل ﴿ اقترف ﴾ [الشورى: 23] و﴿ أصاب ﴾ 
[التوبــة: 50]. أهم ما يالحظ في هــذه المفردة أنها 

تعبّر عن ثالث خصائص: األولى داللتها على اإلنعام اإللهي، الذي يقابله ثانياً 
كسٌب إنســاني، لينتهي ثالثاً بالفاعلية المتسعة للحســنة. تتخلل هذه الخصائص 
االستعمالَ القرآني في أكثر من آية، مثل: ﴿ × Ü Û Ú Ù Ø ﴾ [النساء: 79]، 
و﴿ W V U ﴾ [الرعد: 22 والقصــص: 54]، وباتســاع هــذه الفاعلية عند 
صدورها عن المؤمــن، مثــل: ﴿ 5 6 7 8 9 : ;> = < ? @ ﴾ 
[الشورى: 23 والنمل: 89]، ﴿ ^ _ ` c b a ﴾ [األنعام: 160]. هذا يفيد أن 

قيمة اإلحسان ذات صبغة تفاعلية انتشارية جامعة بين عالمي الغيب والشهادة.
من جهة ثانية تتجّســد الصيغة االسمية لمادة «ح س ن» أيضاً مع أسماء 
الفاعل «ُمحسن» و«ُمحسنون» و«ُمحســنات»، والتي ترد في 39 آية، معظمها 
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مكية، لكــن المدني فيها مهــم (15 آية). فــي هذا المســتوى يتواصل معنى 
الفاعلية المتســعة لمادة «ح س ن» التي الحظناها ســابقاً، والتي تبرز معها 
في هذا المســتوى الجهة الراعيــة لهــا: ﴿ } | { ~ ے ¡ ﴾ 
 ut s r q p ﴿ ،[93 :المائــدة] ﴾ n m l ﴿ ،[120 :التوبــة]

y x w v ﴾ [العنكبوت: 69].
ثالث تراكيب هذه المادة يبرز مع المصدر «إحسان» الذي تتضح منزلته 
في عشر آيات مدنية، مقابل آيتين مكيتين، تتأكد من خاللها الصلة العضوية 
 j i h g ﴿ :ًبين معتقد التوحيد وأثره المباشر ســلوكياً واجتماعيا
 n ml k j i h g ﴿[اإلسراء: 23]، و ﴾ n m l k

o ﴾ [النساء: 36].
تتضح أهمية هذه الصيغ لمادة «ح س ن» من طبيعة االســم المســتعمل 
وداللته فــي العربية التي تفيد الثبوت لكون موضوع االســم بأنواعه يدل على 

ما يثبت به المعنى للشيء بصورٍة قارٍة ومؤكدة.
مقابل هذا، فإن مادة «ح س ن» ترد في الصيغة الفعلية التي تحضر في 
24 آية، من مثــل: ﴿ { ~ ے ¡¢ £ ¤ ¥ ﴾ [اإلســراء: 7]، 
بيــن  راوحــت  وإن  [القصــص: 77]؛   ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ ومثــل: 
التراكيب الخيرية واإلنشــائية مســتفيدًة مما تقتضيه هذه الصيغ الفعلية من 

تجدد للمعنى الحادث المثبت بالتدرج شيئاً فشيئاً.
من هنا جاز لنا أن نعّد مفهوم اإلحسان في صلته بالحقل الداللي لمادة 
«ح س ن» عنصــَر التقــاٍء بين صيغتــي االســمية والفعلية بمدلولــي الثبات 
والتدرج، ومــا يعبران عنه من االلتحام بين الهدي الرباني برحمته الواســعة 
وبين اإلرادة اإلنسانية ومتطلبات التشــريع. تكشف داللة هذا الموقع أن قيمة 
اإلحسان في الســياق القرآني ذات طابع مفهومي منضبط المعنى، بما تتسم 
به من طبيعة اختيارية فاعلة، لها قدرة علــى التضاعف. يتأكد هذا التحديد 
بفضل الضمانة اإللهية الثابتة والقريبة، وبالسند التشريعي، ولكونها تتحقّق 

جزءًا فجزءًا بما يتيح المجال للمؤمن أن يزاولها ويزّجيها.
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ـ 7 ـ

أول ما يالحظ عند االنتقال إلى مفهوم «العدل» وداللة االستعمال القرآني 
لكامل جــذر «ع د ل» أنه ـ مــن الناحيــة الكمية ـ ليس من العبارات األشــد 
تواتــرًا في النــص القرآني، وأنه ـ مقارنــة بالجــذر «ح س ن» ـ أقل حضورًا 

بنسبة ملحوظة كما سبق أن أشرنا.
لذلك، فإن الســؤال الذي يطرح نفســه يتصل بداللة هذه النســبة 
المحدودة في االســتعمال القرآني لقيمة «العدل» مقارنة باستعمال األكثر 
كثافة لقيمة «اإلحســان»، وما تضيفه الوحدة الموضوعية للنص القرآني 

لهذين االعتبارين الكّميين.
أول ما يمكن إثباته في العالقة بهذا المعطى 
الكمي أن قيمة «العدل» المستعملة قرآنياً موصولة 
بالغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتاب والميزان 
وهي إقامة العــدل. يتضح ذلك فــي قوله تعالى: 
 ' & % $ # " ! ﴿

) ( * + ﴾ [الحديد: 25].

نجم عن هذا األســاس أن المقصد القرآني 
شــمل المعنى العام للعدل؛ لكنــه ُطلب في أمور 
تفصيلية؛ مثل: قضايا الحكم، ومع النفس، وفي 

األهل والولد، والتقييم، والشهادة، والعالقات بين الخلق.
تجّسد هذا الحرص في التراكيب الفعلية العديدة، وبصيغ تأكيدية قطعية 
 ﴾ ® ¬ « ª ﴿ :الثبوت؛ مثل اســتعمال فعل األمر في قوله تعالى
[المائــدة: 8]، أو في قوله: ﴿ µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ ﴾ [النســاء: 58]، 
وقوله: ﴿ ¶ ¸ º ¹ ﴾ [األعراف: 29]، وقوله: ﴿ 5 6 7 8 

9 ﴾ [المائدة: 42].
بذلك يتبيّن أن االستعمال القرآني قد وّسع داللة العدل بصورة الفتة بما 
جعلها متجــاوزة حدود معناهــا اللغوي الدال علــى المســاواة وأداء الحقوق 
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واسترجاع المظالم. ما يفيده المعجم القرآني في الحقل الداللي الواسع الذي 
يقارب 300 آيــة ـ لتحّري العدل والقســط وضرورة تجنب الظلــم ـ أننا أمام 
مقصد شــامل لمجاالت إجرائية كثيرة ودالالت واسعة، يتصل فيها عالم الغيب 
بعالم الشــهادة، وترتبط فيها حقوق اهللا بحقوق اإلنســان وباقــي المخلوقات، 
وتتشــعب بحيــث تعــّم جميــع المجــاالت االعتقاديــة والقيميــة واالجتماعية 

واالقتصادية والسياسية  1.
لقد غادر «العدل» نهائياً الداللة المعهودة للمماثلة المادية الُمســتَمدة 
من الحياة البدوية، حيث الظعــن وتحميل األمتعة حين ُتقَســم عند الترّحل 
لتكون متساوية على جانبي البعير 2. هو بذلك حقق تساوقاً بين داللة العدل، 
وبين ما يفيده اإلنصاف من معنى االســتقامة المنفتحة على المجال اإلنساني 
الممتد، الذي ال يجوز معه التفريق بيــن عموم الناس بالنظر إلى الجنس أو 
اللغة أو الدين؛ تحقيقاً لمطلب أخالقي وانتظام اجتماعي مؤسس على عقيدة 

التوحيد فيما تقوم عليه من رؤية للعالم واإلنسان.
لقد غدت دائرة العدل القرآني مشــتملة على قيمة المساواة، لكن بتمثٍّل 
ألبعاد االنتظام والنظام الشاملين مكاناً وزماناً. ذلك أتاح القول بأن «العدل 
نظام كل شــيء، فإذا أقيم أمُر الدنيا بالعدل قامــت، وإن لم يكن لصاحبها 
في اآلخرة من َخــالق، ومتى لم تقم بالعدل لم تقــم وإن كان لصاحبها من 

اإليمان ما ُيجزى به في اآلخرة» 3.
في ضوء هذا الطابع اإلجرائي واالتســاع الداللي ندرك بوضوح أبعاد 
قولــه تعالــى: ﴿ D C B A ﴾ [لقمان: 13]، ومع هــذا اإلدراك 
نقف على دقة العالقة بين العدل واإلحســان التي نص عليها قوله تعالى: 
ت «أجمع آية في  [النحــل: 90]، والتــي ُعــد ﴾ O N M L K ﴿

بزا، عبد النور، مصالح اإلنســان مقاربة مقاصدية، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، واشنطن،  1 ـ 
ط 1، 2008.

الموسوعة الفلسفية العربية ـ المفاهيم، ط 1، 1986، معهد اإلنماء العربي، ص 579 إلى ص 582. 2 ـ 
ابن تيمية، مجموع الفتــاوى الكبــرى، 146/28، تحقيق محمد ومصطفى عبد القــادر عطا، دار  3 ـ 

الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان، ط 1، 1408هـ/1978م.
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القرآن لخير وشــر» 1؛ للعالقــة الدقيقة بين اإلحســان بصفتهــا القيمة 
األخالقية المؤسسة، وبين العدل بوصفه المفهوم اإلجرائي المطلوب تعينه 

لدى األفراد وفي المجتمع.
بذلك تتضح أهمية الفوارق الكمية بين المفهومين في حضورهما في النص 
القرآني بإيالئه الجانب القيمي الُمؤِسس أهمية أكبر، مقارنة بالجانب التطبيقي 

العملي الذي وّسع من داللته وربطها بالخلفية العقدية.
بعــد ذلك ينتفــي التفاضل بين المفهوميــن فال يبقى مســوغ للقول: إن 
اإلحسان فوق العدل؛ ألن هذا يقتضي إعطاء ما عليه وأخذ أقلّ مما له؛ بينما 

اإلحسان إعطاء أكثر مما عليه وأخذ أقل مما له.
يتداولهــا  التــي  االعتبــارات  هــذه  مثــل 
المفســرون تفوّت عالقة الترابــط الجدلي بين 
العدل واإلحسان، وقصدية الترتيب الذي بينهما، 
وأن األول شــرط إجرائي للثاني الذي يمثّل قيمة 
أخالقية تضمن تحقق األول وترســيخه؛ ذلك أن 
فــي العــدل مــن مســتلزمات متعينة فــي قيم 
المســاواة واالنتظام ما يتيح لإلنسان باإلحسان 
منزلًة، تفتح لــه آفاقاً للتواصــل واالرتقاء غير 
محدودة في ســياق حضــاري يتطلب باســتمرار 

تحصين آلية العدل وتفعيلها.
ما ال يمكن التغافل عنه في مناهج النظر والتصرف عدم مراعاة خصوصية 
البنية القرآنية ومقصدها في اســتخالف اإلنســان ضمن عالَــم الكائنات 
كلها، ومتطلبات هذه المكانة قيمياً وإجرائياً، وما ينتظر الناس جراء ذلك 

في دنياهم وأخراهم.
لهذا جاز القول بأن مفهوم العــدل مفتاحي وإجرائي بداللته القرآنية في 
التقائه وتكامله مع اإلحسان؛ تلك القيمة الصميمية ذات الطبيعة الكلية التي 

رواه البيهقي والطبراني والحاكم عن ابن مسعود. 1 ـ 
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تحقق طموح االلتحام لدى الذات الســاعية للتميّز. على هذا يتبيّن أن العدل 
واإلحســان مفهومان قرآنيان مفتاحيان يجليان بنية النّص القرآني في نســقه 
الناظم، الذي يستدعي تجاوز المنهج التجزيئي بالعمل على اعتماد المقاربة 

المصطلحية للمفهومات القرآنية.
ما يفضي إليــه هذا النظــر والتصرف يبــرز ـ بصورة جليّــة ـ القضية 
القرآنية األُم المتعلّقة بالمعنى األساسي للدين التي تحكم حقًال داللياً رئيساً 

لكامل المعجم القرآني.

ـ 8 ـ

يتميّز المنهج التركيبي ـ الذي سعينا إلى استعراض جوانب منه فيما 
سلف من القراءة ـ بنظرته إلى النص القرآني على أنه يمثل ـ من جهة ـ 
وحدة موضوعية تناســقية، ومن جهة أخرى خطاباً مفتوحاً وكونياً. يقتضي 
هذا المنهج اســتحضار هذيــن العنصريــن المميزين لطبيعــة الخطاب 
القرآني عند تدبر معانيه ومفهوماته الجزئية؛ لكونها اســتعماالت قرآنية 
ـ «تصعيده» ليكون متمثًال  تّم فيها االستخدام اإللهي للسان العرب، لكن ب
لتلك الوحدة الموضوعية التي تعبّر عن حاجيات ســياق التنزيل التاريخي 

من دون أن تقتصر عليه.
بناءً على هــذا المنهج يتعّذر القــول بوجود ترادف بيــن مفردة قرآنية 
وأخرى، كما يســتبعد القول بالنســخ وبجملة مــن العناصــر المعتمدة في 
التفســير التجزيئي، الذي يفتح الباب للتوجيه المذهبي من خالل التركيز 
على مقاطع قرآنية يقُصر معها اســتحضار النســق الشامل الذي تصطبغ به 

المفاهيم والقضايا محل الدرس 1.
هــذا ما يالحظ بوضوح لدى العديد من المفســرين الذيــن يقّدرون أن 
االختالف بين العدل واإلحســان هو اختــالف بالدرجة؛ لكونهمــا يتفقان في 

فريدة زمرد، من التفسير المذهبي إلى المدخل المصطلحي، مجلة اإلحياء، الرباط ـ المملكة  1 ـ 
المغربية، عدد 27.
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إعطاء الحقّ إلــى أصحابه إال أن «اإلحســان فضل زائد علــى العدل» 1؛ ألن 
تحّريه واجب؛ بينما هو تطوّع وندب في اإلحسان.

هذا القصور نفسه نجده في مقاربات حداثية لباحثين يذهبون في اتجاه 
عكســي، إذ يرون أن داللة العدل في االســتعمال القرآني «مدنية»، ال تزيد 
على أن تكون تعبيرًا عن االنتظام االجتماعي والسياســي، وليس هدفاً رئيساً 
في المنظومة القرآنية الدينية إلمكان التوصل إليها عقلياً 2. مقابل هذا، فإن 
اإلحسان مفهوم «ديني» محض؛ ألنه من جوهر الحكمة والدعوة اإللهية التي 

تقضي بأن تكون الحسنة بعشرة أمثالها، واليد العليا خير من اليد السفلى.
مؤدى هــذه المقاربة الحداثيــة ـ التي تفصل 
فصــًال كامــًال بيــن طبيعتــي العــدل واإلحســان 
ومجاليهمــا ـ هو ذهابها إلى أنــه ليس من جوهر 
رسالة اإلســالم االنشــغال «بالمســاواة المجّردة 
العين  القانونية لمجــازاة  القاعدة  الشــكلية، وال 
بالعين». إنه «االرتفاع فوق مبدأ التسوية» بتأسيس 
مبدأ اإلحسان، الذي يقضي بأن هدفه األسمى هو 
الــذي  وهــو  [التغابــن: 14]،   ﴾ f  e ﴿ أن 
«يصنع المدنيــة والحضارة ويصنع اإلنســان فيما 

وراء وما هو أبعد من السياسة» 3.
هاتان مقاربتــان ُتعرضان ـ من جهة ـ على مــا ورد صراحًة في اآلية 
من جمع بين العدل واإلحسان مشــمول باألمر اإللهي، كما أنهما ال تعّدان 
أن خصوصية القرآن الجامعة ينبغي أن تتمثّل كافة المفاهيم المســتعملة 
في النص المنزل مــن دون أن تفصل بين ما هو اجتماعي سياســي وبين 

الروحي واالعتقادي.

التحرير والتنوير المذكور سابقاً، ص 255؛ ورياض الصالحين، ج 3، ص 28، باب ستر عورات المسلمين. 1 ـ 
برهان غليون، فلسفة التجدد اإلسالمي، مجلة االجتهاد، العددان 10 ـ 11، سنة 1991م، ص 354. 2 ـ 

م. س. 3 ـ 
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المرجع في هذا الطابع االشــتمالي الجامع هو مفهوم الدين قرآنياً؛ إنه 
مفهوم مميز يختلف َعّما هو سائد من االعتقادات القديمة التي ترى أن الدين 
يحّصن مــن «يــد الّدهر التــي ال ترحــم اإلنســان، وتفعل به ما تشــاء»، 

واالعتقادات الحديثة التي تقصر الفعل الديني على مجال الفرد الخاص.
في المقابــل، يمثل الدين في البنــاء القرآني اإليماَن بمصير اإلنســان، 
الذي ينبغي أن يصنــع المعنى متخّطيــاً فرديته ومواجهاً قصــوره في إدراك 
الحقيقة الكلـيّة. مفهوم الدين لذلك أساســي، وحقله الداللي واســع؛ لكونه 
يمثّل ســعياً واعياً لتركيز قوى الــّذات، بما يجعل غاية الدين هي اإلنســان، 
الذي يكشــف ذاتــه ورقيّها من خــالل الحضور فــي الواقــع، والتعاطي مع 
مســتلزماته، باالنتشــار في حركة الزمان، والتحقق أمام عين التاريخ. بهذا 
المنطلق تصبح خصوصية الدين مصدرَ فاعلية مباشــرة مع ذاتية اإلنســان، 

الذي يتحوّل إلى صانع للعالم، ومحّرك له ومسؤول عن ذلك كله.
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■  أكاديمي، وأستاذ الفقه اإلسالمي في كلية الشريعة بجامعة بيروت اإلسالمية.

 t s r q p ﴿ :إن اإلسالم ديُن ِقَيم، قال اهللا تعالى
 ﴾ ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u
[األنعام: 161]، وفلسفته قائمة على تحقيق الهناءة والسعادة والعدالة، وهي 
في اإلسالم أســاس اســتقرار في المجتمع، والعامل الوازع بين الحالِل 
والحرامِ، والخطأ والصواب؛ ألنها تنبع من عقيدة إيمانية راســخة تثمر 
رًا  في الحقيقة ُمؤش رًا على مســتوى األفراد والمجتمعات، وُتعدسلوكاً خي
على نُضــِج وإدراِك اإلنســان لدورِه في الحياة، وقيم اإلســالم ســاميٌة 
ُمســتقاةٌ من وحي الســماء، ومعتبرة في لب الدين والمعتقد، ثابتٌة في 

ل المصالِح واألهواء. لُ بتبد النفِس، راِسخٌة في القلِب، ال تتبد
وإذا كانت األدياُن روَح األُمم، فإّن الِقَيم أجساُدها؛ إذ ال جسَد 
مــن دون روٍح، وال روَح من دون جســد؛ َبْيــَد أنهــا إن كانت غيَث 
الســماء، فإن الِقيَم نْبُت الِفَطر، فإذا التَقَى فيُض الســماِء بكريِم 

الِفَطر كُملَت الِخاللُ، وعُظمت الخصال.
يها الديانة،  القيم نبتة في اإلنسان، تحتِضُنها الِفطرُة، وُترو
فإذا فسَدت الِفطرةُ وغاَض نبُع الديِن لدى البَشر ذُبلَت تلك النْبتَة، 

■ 
(�زي   ��!�و��? #� 
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واستحالَ زهُرها شــوكاً وُغصنُها حَطباً، إال أنها وإن كانت إرثاً جميًال؛ فإنها 
، والتقليل من  يجُب أن تكون حاِضرًا ُمصاناً؛ ألن تهوينها في نفوِس الناِس شر
شــأنها ِخذالن، وإحاللَ غيرها مكانَهــا ِخيانٌة، فكلما كانت الِقيَــُم ُموِغلًَة في 

الِقَدم مسطورًة في التاريِخ كانت أنقَى وأبقَى.
الشريعة اإلســـالمية مبناها وأساسها، على الِحكمة، وتحقيق مصالح 
العباد، في المعاش والمعاد، وهي َعْدلٌ كلها، ورَْحمٌة كلها، وخيٌر كلها، فكل 
ها، وعن  مســألة خرجت عــن الَعْدل إلــى الَجوْر، وعــن الرحمة إلــى ضد
المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى الَعَبث، فليست من الشريعة، وإن 
أُدخلت فيها بالتأويل، فالشــريعة َعْدلُ اهللا بين عبــاده، ورحمته بين خلقه، 
وكل خير في الوجود؛ فإنما هو مســتفاد منها، وحاصــل بها، وكل نقص في 
الوجود فبسبب من إضاعتها، فالشريعة التي بعث اهللا بها رسوله، هي ُقْطب 

الفالح والسعادة، في الدنيا واآلخرة» 1.
إن اإلسالم في رســـالته القيمية أعاد بناء اإلنسان من جديد، ونّظم 
عالقته برّبه وباآلخرين؛ على أســاس أن اإلنســان مكرم أياً يكن، وذو قيمة 
بوصفه إنســاناً، فلم َيقِســرها على ما ليس من طبيعته، ولــم يكِبت نوازعه 
الفطرية، بل عمل على إيجاد التوازن في نفس الفرد ومن ثّم اإلنسانيَة كلها؛ 
لتسيَر في توافق واتســاق، ما يمكنها من تحقيق الســعادة على األرض، من 
دون أن ُترهقَها مثاليُة الرهبنة، أو إهانُة الشخصية، أو االغترار بالشخصنة، 
أو جمــود األحــكام، أو عصبية القانــون، فكانت تلــك القيم كليــًة تصورًا 
فنا كيف نحيا  واعتقادًا، تعبدًا وتنسكاً، أخالقاً وسلوكاً، معاملًة وتشريعاً، فعر
 À¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :فنا لمن نحيا، قال اهللا تعالى بعد أن عر
 ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á
Ö Õ Ô Ó × ﴾ [القصص: 77]. ولكل فرد في اإلسالم أّياً يكن (من دون 
النظر لمعتقده الديني) حق في اعتقاد ما يراه حقاً، وحرية في تأدية شعائره 
كما يشاء. والتسليُم بحرية العقيدة من دون حرية ممارسة أحكامها وشعائرها 

إعالم الموقعين، ابن قيم الجوزية، ج 3، ص 1. 1 ـ 
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يعني إعداَم حرية العقيدة بحبســها في الصدور، فال اضطهاد لمخالف، وال 
مصادرة حــق لمناوئ، وال إكــراه على معتقد، وال مســاس جائــرًا بمال، أو 
عرض، أو دم، أو عقل، أو ولد، فالناس سواســية أمام تطبيق القانون، قال 

اهللا تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( ﴾ [النساء: 1].
لذلك، وضعت الشريعة اإلســـالمية مبادئ الحرية والعدل والمساواة 
في خط واحد، يكمل أحدهمــا اآلخر؛ بما يؤكد تقرير كرامة اإلنســان التي 
تنشــدها حقوق اإلنســان في الدســاتير والوثائق الدولية، غير أن ثمة فرقاً 
كبيرًا وَبوناً شاسعاً بين العدل والمساواة في نظر اإلسالم وغيره، فالعدل في 

اإلسالم هو األساس وإن لم تكن المساواة، إذ إن 
كل عدل مســاواة، وليس كل مســاواة عدالً، فال 
محاباة في اإلسالم ألي شــخٍص كان على حساب 
آخر، وال تمايز في اإلســالم حقّاً وواجباً إنسانياً 
بين مسلم وغير مسلم في أي مظهر، أو وضع من 
مظاهر القضاء وأوضاعه، مهمــا كان بين هؤالء 
وأولئك من مودة أو شــقاق، أو حب أو بغٍض، أو 
حسٍب ونسٍب، أو جاه ومال، وكل ذلك ضمن مبدأ 
ســّطره الخالق جلّ جالله في كتابه بنص قطعي 

 | { z y x ﴿ :ال مجال للميل عنه، حيث يقول اهللا تعالى
 ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ے ~ }

̧ ﴾ [المائدة: 8].  ¶ μ ´ ³ ²± ° ¯®
إن الحّق والباطل طرفان متقابالن ال يخلو عمل من أعمال اإلنسان من 
الخضوع ألحدهما، وال يجتمعان في وقت واحد مطلقاً، وتحت أي مسمى كان، 
وعمل اإلنســان ال يخلو من قيمة ما دام ينحو نحو أحد هذين األمرين، ومن 
ثم هو يدور بين نقطتين ال تلتقيان بين قيم الخير والحسن والعدل، أو الشر 
والقبح والظلم؛ لذلك كان إحقاق الحقّ في اإلســالم يترّبع على عرش القيم 
 µ ´ ³ ² ± ° ﴿ :المنشــودة من قبل اإلنســان، قال اهللا تعالى

¶ ﴾ [األنفال: 8].
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يقول األستاذ مالك بن نبي: «إنّ اإلنســانية في حاجــٍة عامٍة إلى صوٍت 
يناديها إلى الخير، وإلى الكّف عن جميع الّشرور، وإنّها لحاجة أكثر إلحاحاً 
من سواها؛ ألنّ اإلنســان تواٌق إلى الخيِر بفطرته، وإنّما تحّرمه منه معوقات 
مختلفة تكوّنها الّظروف االجتماعيّة والّسياســيّة واالقتصادّية أحياناً، غير أنّه 
حينما تؤثّر هذه المعوقات في ســلوكه فتجعله يكذب أو يســرق، أو يظلم، أو 
يقتل، فإنّه يشــعر بالِحرمان، وإنّ َمن يرفع راية الخير قد يسّد حاجة تشعر 

بها اإلنسانية في أعماقها، ويحقّق لنفسه مكاناً كريماً في المجتمع العالمي.
ـــه، وينصف المظلوم  إن ميزان اهللا علـــى أرضه أن يؤخذ للضعيف حق
 ƒ ممن ظلمه، وأن يتمكن صاحب الحق من الوصول إليه، وقد قال الصديق
في بدء خالفته: «إن أحسنُت فأعينوني، وإن أسأُت فقّوموني، الصدق أمانة، 
والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتـــى آخذ الحّق له، والقوي 

فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه» 1.

<�, ا�8�ا�* واإل
��ن وا��F� 2 �� ا��<| �� اإلbالم

ماهية الوقف لغًة هو «الحبس والمنع، يقال: وقفت كذا؛ أي: حبسته» 3.
واصطالحاً: «َحْبُس اْلَعْيــِن َعلَى ُحْكِم ِملِْك اِهللا َتَعالَــى، َوَصْرُف َمنْفََعِتهَا 
ِف  َصرأو هوُ َحْبُس َماٍل ُيْمِكنُ اِالنِْتفَاعُ ِبِه َمَع َبقَاِء َعْيِنِه ِبقَْطِع الت ، َعلَى َمْن أََحب

ِفي رََقَبِتِه َعلَى َمْصِرٍف ُمَباٍح َموُْجوٍد» 4.

أخرجه اإلمام البيهقي في ســننه رقم 12788؛ والســيرة النبوية البن هشــام، أمر ســقيفة بني  1 ـ 
ساعدة، ج 2، ص 656.

اإلحســان قيمة كبرى من قيم اإلســالم بعد العدل مــع تقدمه عليه في الفضيلة على أســاس أن  2 ـ 
العدل يعبّر عن النهج الحسن في األُمة، أما اإلحسان فيعبّر عن النهج األحسن فيها؛ لما يتضمنه 

من معاني العدل وزيادة. (وقارن برأي مختلف لألستاذ أحميدة النيفر ـ المحرر).
مادة (وقف): تــاج العروس للزبيــدي، ج 6، ص/369، (مادة وقف)؛ المصبــاح المنير للفيومي،  3 ـ 

ج 2، ص 346.
الدر المختار وحاشــية ابن عابدين عليه، ج 3، ص 357 ـ 358؛ مواهب الجليل، وبهامشه التاج  4 ـ 
واإلكليل ـ 6، ص 18؛ كفاية األخيار، ج 1، ص 319؛ المغنــي، ج 5، ص 597. واأللفاظ متقاربة 

لتعريف الوقف عند الفقهاء.
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ُيَعد الوقف في اإلســـالم جزًءا مهّمـــاً من منظومة القيـــم االقتصادية 
واالجتماعية في العمل اإلســالمي، ورمــزًا من رموز القوة فيــه، وهو دليل على 
تماسك المجتمع وترابطه، واتحاد أبنائه، وتحملهم لجميع مسؤولياتهم الفردية 
والجماعية، إنــه يحقق التعــاوَن بين أفــراد المجتمع على أمور اإلنفاق بشــتى 
الوسائل المادية؛ ســواء أكان هذا التكافل من جهة األغنياء ألفراٍد من الفقراء 
ـ وذلك كالزكاة والصدقة ـ أم كان هذا التكافل من األغنياء إلى جهاٍت عامة، 
وذلك كالوقف، أو كان هذا التكافل من صديق لصديقه، وذلك كالهبة والهدية 

والعطية والوصية، أو كان هذا التكافل مؤّقتاً، مثل القرض واإلعارة.
لقد امتاز النظام اإلسالمي في تشريعه الوقف 
ندباً وترغيباً؛ لمساندة الفقراء والمحتاجين واإلنفاق 
على أوجه الخير المختلفة، بوجود حوافَز إيمانية وِقيَم 
أصيلة، تدفع اإلنسان إلى البذل والعطاء، وتقديم كل 
ما لديه من أموال وممتلكات في سبيل اهللا؛ لكي يجَد 
ثوابها في اآلخرة، وكانت الِقيَم التي أرساها اإلسالم 
تؤدي دورها في هذا المجــال؛ كصلة الرحم، وإكرام 
الضيف، وتعاُضد أهــل الحي بعضهم مع بعض، وكلها 
من المبادئ اإلسالمية األصيلة التي تجعل المسلمين 

كالجسد الواحد، وكالبنيان المرصوص.
إن حضـــارة اإلســـالم بخيرهـــا وعدالتها 

هــا نشــرت الِقيَم الســمحة والعدالة والمســاواة، فكانت تلك  وإحسانها وبر
الحضارة نورًا يمتد في آفاق العالم شرقاً وغرباً، شماالً وجنوباً، عبر األزمان 

والعصور، كلما أصابتْه َكبوةٌ، عاد إلى النور واليقَظة ِمن جديد.
وألن اإلسالم دين الرحمة، حرص المســـلمون على إيصالها إلى ذوي 
الحاجة؛ تقرباً إلى اهللا تعالى، وتأكيدًا على أنســنة هذا الدين وشــموليته، 
 فكان الوقف في اإلســالم تأكيــدًا لنُْبل نُفوِســهم، ويقظــة ضمائرهم، وعلو
إنسانيِتهم، بل ســلطان دينهم عليهم، وهم يتخيرون األغراض الشريفة التي 

يوقفون لها أموالهم، وَيرجون أن ُتنفَق في سبيل تحقيقها هذه األموال.
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رََوى ابنُ ُعَمر ^ َقال: أَصاب ُعَمُر أَْرضاً بَِخْيَبَر، فأََتى النِبي ژ ، يَْسَتأِْمُرُه 
فيها، فََقال: يَا َرُســـول اِهللا، ِإني أََصْبُت أَْرضاً بَِخْيَبَر َلْم أُِصْب َماًال َقط أَْنَفَس 
ْقَت بَِها. َقال:  ِعْنِدي ِمْنُه، فََما َتأُْمُر بِِه؟ َقال: ِإْن ِشـــْئَت َحَبْســـَت أَْصَلَها َوَتَصد
َق َبَها ِفي اْلُفَقَراِء،  ُه َال ُيَباُع َوَال ُيوَهُب َوَال ُيـــوَرُث، َوَتَصدَق بَِها ُعَمُر أَن فََتَصد
يِف، َوَال ُجَناَح  ِبيل، َوالض َقاِب، َوِفي َسِبيل اِهللا، َواْبنِ الس َوِفي اْلُقْرَبى، َوِفي الر
َعَلى َمْن َولَِيَها أَْن يَأُْكل ِمْنَها بِاْلَمْعُروِف، َوُيْطِعَم َغْيَر ُمَتَموٍل، َوِفي َلْفٍظ: َغْيَر 
ُمَتأَثٍل َماالً 1، َوِلقَوْل النِبي ژ : ِإذَا َماَت اْإلْنَســـاُن اْنَقَطَع َعْنـــُه َعَمُلُه ِإال ِمْن 

َثَالَثٍة: ِإال ِمْن َصَدَقٍة َجارِيٍَة، أَْو ِعْلمٍ ُيْنَتَفُع بِِه، أَْو َوَلٍد َصالِحٍ يَْدُعو َلهُ 2.
َوَقال َجاِبــٌر ƒ : «ما أَْعَلُم أََحداً كَاَن َلُه َماٌل ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألْنَصارِ 

ِإال َحَبَس َماًال ِمْن َصَدَقٍة ُمَؤبَدٍة َال ُتْشَتَرى أََبداً َوَال ُتوَهُب َوَال ُتورث»ُ 3.
لقد اهتم المســـلمون بالوقف وتخصيصه وتوجيهه، كصدقة وإحســان في 
أكثــر مــن مجــال وعمــل؛ ألن اهللا تعالــى يقــول: ﴿ ! " # $ % & 
' ﴾ [آل عمران: 92]. فكانت أوقاف المســاجد، واألوقاف المخصصة لطالب 
العلم، وإيواء المعوقين والمرضى، واألوقاف علــى العاجز عن الحج، يعطى لمن 
يحج عن الرجل كفايته، واألوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن، وهن اللواتي 
ال قدرة ألهلهن على تجهيزهن، واألوقاف لِفكاك األســرى. ومنهــا أوقاف ألبناء 
يني، فكل خادم ُكِسَرت  السبيل، وكان هناك وقف ُتشتَرى منه ِصحاف الخَزف الص
ض لغضــب مخدومه، له أن يذهــب إلى إدارة الوقــف فيَترك اإلناء  آنيتــه، وتعر
المكســور، ويأخذ إنــاءً َصحيحاً بدالً منــه. ووقف األعراس بمعنى إعــارة الُحلي 
والزينة فــي األعراس واألفراح، َيســتعير الفقــراء منه ما َيلزمهم فــي أفراِحهم 
ر للفقير أن َيبرز يوم  وأعراسهم، ثم ُيعيدون ما اســتعاروه إلى مكانه، وبهذا يتيس
عرسه بُحلة الئقة، ولعروســه أن تجلى في ُحلة رائقة؛ حتى َيكتمل الشعور بالفرح، 
س ِمن ريِعه بيت،  وَتنجِبر الَخواِطر المكسورة. وهناك وقف الغاِضبات، الذي يؤس

أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، باب الشروط في الوقف، رقم الحديث (2586). 1 ـ 
أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، رقم الحديث (1631). 2 ـ 

أحكام األوقاف للخصاف، ص 7. 3 ـ 
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وُيعد فيه الطعام والشــراب، وما َيحتاج إليه الساِكنون، تذهب إليه الزوجة التي 
يقع بينها وبين زوجها نُفور، وتظل آِكلًة شاِربًة إلى أن يذهب ما بينها وبين زوجها 
من الجفــاء وَتصفو النفوس، فتعود إلــى بيت الزوجية من جديــد. ووقف ُمؤِنس 
ة ُمؤذنين، ِمن كل رخيم الصوت حســن  المرضــى والغرباء، ُينفَــق منه على عــد
األداء، فيُرتلــون القصائد الدينية طول الليل، بحيث ُيَرتل كل منهم ســاعة، حتى 
مطلع الفجر، ســعياً وراء التخفيف عن المريض الذي ليس لــه َمن ُيَخفف عنه، 

وإيناس الغريب الذي ليس له َمن يؤنسه.
ِخداع  وقف  يسمى  وقفاً  هناك  أن  والغريب 
المريض، فيه وظيفة ِمن جملة وظائف الُمعالَجة 
فــي المستشــفيات، وهــي َتكليــف اثنيــن من 
ضين أن يقفا قريباً مــن المريض، بحيث  مر الُمُ
يســمعهما وال يراهما، فيقول أحدهما لصاحبه: 
ماذا قال الطبيب عــن هذا المريض؟ فيرد عليه 
اآلخر: إن الطبيب يقول: إنه ال بأس، إنه مرجو 
البْرء، وال ُيوَجد في علته ما َيشغل البال، وربما 
َينهــض ِمن ِفــراش مَرِضه بعد يوَميــن أو ثالثة 

أيام. بل لقد أشــركوا في برهم الحيوان مع اإلنسان، فكان منها على سبيل 
المثال ال الحصر وْقف الــكالب الضالة، ُينفَق من ريعه على إطعام الكالب 
التي ليس لها صاِحب؛ استنقاذًا لها ِمن عذاب الُجوع، حتى َتستريح بالموت 
أو االقتناء. وكذلــك وقف القطط، ووقف الدواب وغيرهــا، بل وقف الملُك 
المظفر األول تقي الدين عمر بن شاهنشــاه صاحب حماة وقفاً على جماعة 
خيالة ورجالة برسم الجهاد، وشرط عليهم أن يكونوا في أقرب الموانئ إلى 
دمشق، فصاروا يجولون على شــواطئ البحر المتوســط، حتى إذا استوطن 
المســلمون مدينة بيروت ـ بعد دحــر الصليبيين وإخراجهم منها ـ اســتقر 

المجاهدون فيها لقربها من دمشق.
إن الوقف في اإلســـالم يظهر شـــمولية هذا الدين في تحقيــق النفع 
لإلنســان؛ ضمانة لعزته وكرامته دنيــا وأخرى، وهو يحقق عالجــاً لكثيٍر من 

إّن ا��<| �� اإلbالم 
���* ��ا �T ��S�
 dا���� �� %!�0? ا���
 J%�8� *D��o ن؛��Dإل�
وf�ا�"J د��D وأ)�ى، 
و�� �!0? �ال:�ً �-���ٍ 

�:��ت اإل��Dن ��
.J8�")� ��



38

المحور

حاجيات اإلنســان في مجتمعه، على أســاس أن اإلنسان مأمور شــرعاً باإلنفاق 
للتوســعة على من هو في حاجة من العبــاد، ولرفع الضيق والحرج والمشــقة 
عنهم، ولتهيئة ســبل الراحة والطمأنينة للمسلم ين، وموعود مقابل ذلك باألجر 
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ﴿ :الجزيــل مــن اهللا 4، قــال اهللا تعالــى
 N  M ﴿ تعالــى:  اهللا  وقــال  [البقــرة: 245]،   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼
 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O
[^ _ ` f e d cb a ﴾ [البقــرة: 261]، ويقــول النبي ژ : 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 

ولد صالح يدعو له» 1.
إن من الِقَيم العظيمة للوقف في اإلســـالم أنه يحقـــق مبدأ التكافل 
بأنواعه، عاماً وخاصاً؛ لذا شرع اإلسالم حبس عين المال والتصدق بمنفعته، 
تحقيقاً لرغبة اإلنســان المتمشــية مع ما جبل عليه من حــرص على المال؛ 
وذلك ألن عين ماله باقية في الوقف، وليس ألحد التصرف فيها، َبْيَد أن فيه 
كذلك تحقيقاً لمصلحة األمة، وتوفيــرًا الحتياجات أفرادها، ودعماً لتطويرها 
ورقيها، وذلك بما يوفره من دعم لمتطلباتهــا وآمالها، واألمر ليس مقتصرًا 
 على الفقراء، بل يشمل كذلك كثيرًا من المجاالت التي تخدم البشرية، فيتم

نماء المال ومراعاة أحوال الناس.
إن للوقف أهدافاً متعددة متنوعة، خيرية واجتماعية، منها ما يقصد 
به المجتمع، ومنها ما يقصد به حماية األسر وتالحمها وترابطها وتعاونها 
وِقف نفسه من أجر وثواب يناله  على البر والتقوى، ومنها ما يعود على الُمُ
بسبب الوقف، فهو يحقق قيم التكافل االجتماعي بين األُمة، ويوجد التوازن 
بين المجتمع، ويعّد من أهم العوامل في تنظيم الحياة بمنهج حميد، يرفع 
من مكانة الفقير، ويقــوي الضعيف، ويعين العاجز، ويحفظ حياة المعدم، 
ة بالغني وال ظلم يلحق بالقوي، وإنما يحفظ لكٍل حقه بغاية  من غير مضر
الحكمة والعدل، فتحصل بذلك المودة، وتســود األخوة ويعم االســتقرار، 

سبق تخريجه. 1 ـ 
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وتتيّسر ســبل التعاون والتعايش بنفوس راضية مطمئنة، كما أن فيه ضماناً 
لبقاء المال ودوام االنتفاع به، واالســتفادة منه مدة طويلة، فإن الموقوف 
محبوس أبدًا على ما قصد له، ال يجوز ألحد أن يتصرف به تصرفاً يفقده 
صفة الديمومة والبقاء، وفيه اســتمرار للنفع العائد من المال المحبس، 
فثوابه مستمر لموقفه حياً أو ميتاً، وداخل في الصدقة الجارية التي أخبر 
الرســول ژ أنها مــن العمل الذي ال ينقطــع، وهو أيضاً مســتمر النفع 
للموقــوف عليه، ومتجــدد االنتفــاع منه أزمنــة متطاولة. وقيمــة الوقف 
ومصلحته ال توجدان في ســائر الصدقات؛ فإن اإلنســان ربما يصرف في 

ســبيل اهللا ماالً كثيرًا ثم يفنى، فيحتاج أولئك 
الفقراء تارًة أخرى، ويجــيء أقوام آخرون من 
فيبقــون محرومين، وعليــه فلن يكون  الفقراء 
هنالك من أحســن أو أنفع للعامة من أن يكون 
للفقراء وابن الســبيل، يصرف  شــيء حبســاً 

عليهم منافعه ويبقى أصله.
د مجـــاالت الوقف يمثُل  وهذا يؤكد أن تعد
صـــور التكافل االجتماعـــي، بحيث يعــّد الدرع 
الحصين ضــد أي اختالالت أو فوضــى اجتماعية 
واقتصاديــة وأمنية، وممــا ُيعد أمــرًا إيجابياً أن 

األوقاف اإلســالمية باســتطاعتها أن تخفف عن كاهل الدولة عبئاً كبيرًا في 
مجال اإلنفاق الصحي والعســكري، وحتى أوقاف الخدمات والمرافق العامة. 
وال شــك أن ذلك يدفــع الدولة إلى بــذل المزيد مــن الجهود فــي مجال 
المشروعات العامة اإلنتاجية التي تزيد من معدالت النمو االقتصادي، وتحقق 
المزيد من فرص العمل والتشغيل، ومن ثم المزيد من االستقرار االقتصادي.
وعليه فإن الوقف يحقق الرغد االجتماعي واالقتصادي، والدارس للوقف 
في الحضارة اإلسالمية يلحظ المنهج التراحمي الذي يمتلكه المسلم، ويترجمه 
بشــكٍل عملي في تفاعله مع هموم مجتمعــه الكبير، ويبدو هــذا جليّاً في رصد 

التطور النوعي للوقف على امتداد القرون األربعة عشر.
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��<�, ا�8�ا�* واإل
��ن وا��F� �� �SDم ا��70ء اإلbال

إن الشــريعة اإلســالمية وســائر الشــرائع اإللهية جاءت لتحقيق مصالح 
الناس، وال شك في أن وجود القضاء في المجتمع اإلنساني، هو إحدى الوسائل 
المحقّقــة لهذه المصالــح، فبه تحمى الحقــوق وتصان عن االنتهــاك، ويزال 
بوســاطته تعدي الناس بعضهم على بعض، وهو أحد المناصــب العظيمة التي 
تحقق العدل وتمنع الظلم، وترســي الحق، والعدل هو أحد مقاصد الشــريعة 
اإلســالمية الغراء، قال اهللا تعالى: ﴿ ! " # $ % & 

' ) ( * + ﴾ [الحديد: 25].
إن القضاء في اإلسالم هو الفصل بين الناس في الخصومات، حسماً 

نة 1. للتداعي، وقطعاً للنزاع باألحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والس
وهو بأصولــه وقواعده ُيعد ثــروة من المبادئ والقيم التــي تحقق مقاصد 
البشر في حفظ الحقوق، ودفع المفاسد، وتحقيق المصالح، ورفع الظلم، وإنصاف 
المظلوم، والموازنة بين الثابت والمتغيّر، والمنع من التعســف في استعمال الحق، 
فكان نظام القضــاء لحفظ الحقوق، وإقامــة العدل في العالقــات االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية وكل نشاط من أنشطة الحياة بين األفراد والدول، سواء 
أكانت هــذه العالقات بين المســلمين أم بينهم وبين غيرهــم. وكذا جاء نظام 
القضاء لتطبيق األحــكام، وصيانة األنفــس واألعراض واألمــوال، ومنع الظلم 
واالعتداء؛ كي يستتب األمن في المجتمع، وتســود الطمأنينة، ويعم الخير. ويمتاز 
القضاء في اإلسالم بقاعدة الحل والحرمة والثواب والعقاب، وخاصة في الجانب 
التعبدي الذي يؤصل في نفس اإلنسان قيمة العقيدة والسلوك الصحيح قوالً وفعًال. 
فأحاط اإلسالم اإلنسان بســياج من األخالق بجانب التكاليف؛ ليكون ذلك هو 
الضامن لتنفيذ تلك األحكام الشــرعية، وهو الحامي لصحة التنفيذ، وحســن 

السلوك، والُبعد عن االنحراف، وهو الرقيب في الطاعة الحقيقية في التطبيق.
إن للعقيدة وتعاليم األخالق أثرًا عظيماً في سالمة ونزاهة النظام القضائي 
 في اإلسالم؛ لذلك كان من شروط متولي القضاء أن يكون عدالً، وذلك ُيعد

رّد المحتار على الدر المختار ج 4، ص 459. 1 ـ 
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وازعاً عن الجور في الحكــم والتقصير في تقصي النظر في حجج الخصوم، 
قال النبي ژ : «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ 

مسلم لقي اهللا وهو عليه غضبان» 1.
بل إنه عند عدم التمكن من إيجاد وســائل لإلثبــات، أو اللحن في الحجة 
من قبل أحد الخصوم، ال يبقى ســوى ذلك الرادع الديني عــن قلب الحقائق، 
فقد ورد في الحديث الصحيح: «إنما أنا بشـــر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت 

له من حق أخـيه شـــيئاً فال يأخـذه، فإنما أقطع 
له قطعـة مـن النار فليأخـذها أو ليتركها» 2.

ومن ذلــك نــرى أن الِقيَم الخلقيــة ومبادئ 
العقيدة تســهم بنصيــٍب وافٍر في ســالمة ونزاهة 
القضاء، ووسائل اإلثبات المستعملة فيه، وتوفر له 
الحيطة واالطمئنان في األداء، والفصل في النزاع، 
وتجعل من اإلخالل بذلك مناطاً للجزاء األخروي؛ 
ألن المســلم يشــعر عنــد القضــاء، وعنــد أداء 
الشــهادة واإلقرار بالحق، واإلقــدام على اليمين، 
وكتابــة الحقوق، واســتنباط القرائــن ـ أنه ينفذ 

أحكام اهللا تعالى، فيطمع فــي مرضاة اهللا، ويقوم بها بإرادته طاعة هللا تعالى، 
مجردة عن تحقيق رغبة لحاكم، أو نزوة لذي ســلطة، فعند تضاؤل الوســائل 
المادية عن الوصول للحقيقــة، فالعقيدة واألخالق تكونان هما القاعدة؛ لذلك 

قال سيدنا عمر ƒ : «البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر» 3.
أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه: باب ِإن الِذينَ َيْشتَُروَن ِبَعْهِد اِهللا َوأَْيَماِنِهْم ثََمناً َقِليًال أُولَِئَك  1 ـ 
ال َخــالَق لَهُْم ِفي اْآلِخَرة، رقم (4549 ـ 4550)؛ ومســلم في صحيحه بــاب وعيد من اقتطع حق 

المسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم (138).
أخرجه اإلمــام البخاري في صحيحه: باب إثــم من خاصم في باطل وهو يعلمــه، رقم (2458)؛  2 ـ 

ومسلم في صحيحه: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم (1713).
 È Ç Æ : Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه: باب 3 ـ 

Ì Ë Ê É ﴾ [آل عمران: 77]، رقم (4549).
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وهذه قيمة بحد ذاتها في النظام القضائي اإلســالمي الذي يربط الجزاء 
بنوعيه الدنيوي واألخروي على خالف القانون الوضعي؛ ألنه ال يعترف بالجزاء 
األخروي، بل وال يتعرض إلى تنمية األخــالق وتربية الضمير ثانياً، وإنما يقف 
منهما موقفاً سلبياً أقرب إلى اإلنكار منه إلى الحياد، فال يهمه الُخلق ما استقر 
النظــام، وعند عجز وســائله الماديــة في اإلثبــات يعود ليســتصرخ الضمير 
واألخالق والعقيدة في إثبات الحقوق والوقائع، على خالف الشريعة اإلسالمية 
التي تولي عنايتها وتوجيهها إلى الناحية الروحية والمادية معاً؛ لتؤكد التكامل 
والتجانس في مختلف األحــكام، وفي جميع الحاالت، وتلبــي حاجة العنصرين 

المادي والروحي في اإلنسان، ثم تعتمد عليه بعد ذلك.
إن القضاء في اإلسالم يحكم بناًء للظاهر؛ ألن البواعث والنيات ال يطلع 
عليها اإلنســان بالكلية، ومن هنا جاء قول النبــي ژ : «إنما أنا بشٌر، وإنكم 
تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحـــن بحجته من بعض؛ فأقضي 
نحو ما أســـمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فال يأخذه؛ فإنما أقطع له 
قطعة من النـــار» 1. فإذا كان اإلثبــات الظاهر غيــر مطابق للواقــع، فَحكَم 
الحاكُم بنــاءً عليه لم يحل حراماً وال يحرم حالالً، ولم يغيّر الشــيء عما هو 
عليه في الواقع، وفي األمر نفسه، وإنما ينفذ في الظاهر فقط عند من ال يعلم 
الحقيقة والباطن، وتترك البواطن هللا، وترتبط بالحساب والعقاب األخروي، 
ونظرًا ألن القاضي يقضي بناءً على األدلة والمســتندات؛ فإنه ال يجوز له أن 
يقضي بعلمه، وال ُبــد من أن يكون القضاء بناءً علــى الحجة والدليل، والذي 

من دونه تضيع الحقوق 2.
لقد عنيت الشريعة اإلسالمية بتنظيم حكم اإلثبات، ووسائله واستعماالته، 
فاهللا تعالى أرسل رســله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقســط، وهو العدل الذي 
قامت به السماوات واألرض، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق 
كان فثم شــرع اهللا ودينه، والمقصد هو إقامة العدل بيــن عباده، وقيام الناس 
بالقســط، فأي طريق اســتخرج بها العدل والقســط فهي من الدين، وليســت 

سبق تخريجه. 1 ـ 
المبادئ القضائية في الشريعة اإلسالمية، حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، ص 12 بتصرف. 2 ـ 
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مخالفة له، والناس أمام القانون سواســية؛ فال امتياز ألحٍد على أحد، وال فرق 
بينهم بأصل أو جنس أو لون أو دين، وليس هنالك أحد مســتثنى من القضاء 1، 

وهي قيمة من قيم اإلسالم العظيمة.
يقول النبي ژ : «القضاة ثالثة: واحد فـــي الجنة، واثنان في النار، 
فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحّق فجار 

في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» 2.
يقول سيدنا عمر بن الخطاب ألبي موسى األشعري قاضيه على الكوفة: 
«آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك، حتى ال يطمع شريف في 

حيفك، وال ييأس ضعيف من عدلك» 3.
العدالة في اإلســالم قيمة إنســانية أساس، 
وهــي مــن مقومــات الحيــاة، فرديها وأســريها 
ومجتمعيها؛ ألن من أحد مقاصد اإلسالم لإلنسان 
القســَط بين الناس، مــن دون النظر لمبغض أو 
 #  "  ! ﴿ تعالــى:  اهللا  قــال  محــب، 
 *  )  (  '  &  %  $

+ ﴾ [الحديد: 25]).
ُق بين الناس بسبب  ر بُحٍبّ أو ُبْغٍض، وال ُيفَرالعدل في اإلسالم ال يتأث
ُق بين مسلم وغير مسلم، بل يتمتُع  َحَسب أو نََسب، أو جاٍه أو ماٍل، كما ال ُيفَر
من خالله جميُع المقيمين على أرض اإلســالم من المسلمين وغير المسلمين 
بكافة الحقوق باستواء، مهما كان بين هؤالء وأولئك من مودة أو شنآٍن، ويكفي 
ط المرأة من قبيلة  رسوِل اهللا أسامة بن زيد ^ عندما حاول أن يتوس أن حب
بني مخزوم ذات نســب؛ كي ال ُتقَطَع َيُدها في جريمة سرقة ارتكبتها ـ غضب 
رســول اهللا ژ غضباً شــديدًا، مبيناً المنهج اإلســالمي الواضح في عدالته 

المرجع السابق نفسه. 1 ـ 
أخرجه اإلمام الترمذي في سننه، باب ما جاء عن النبي ژ في القاضي، رقم (1322) بسند صحيح. 2 ـ 

تلخيص الحبير البن حجر، ج 4، ص 196. 3 ـ 
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وســماحته وإحســانه، وإحقاقه للحق دون محاباة ألحد أيــاً يكن، وقال ژ : 
يا أســـامة، أتشـــفع في حد من حدود اهللا؟! ِإنَما أَْهَلَك الِذيَن َقْبَلُكْم أَنُهْم 
ِعيُف أََقاُموا َعَلْيِه  ـــِريُف َتَرُكوُه، َوِإذَا َسَرَق ِفيِهُم الض كَاُنوا ِإذَا َسَرَق ِفيِهُم الش

ٍد  َسَرَقْت َلَقَطْعُت يََدَها» 1. فَاِطَمَة بِْنَت ُمَحم   َواْيُم اِهللا! َلْو أَن ، اْلـَحد
بل إن جابر بن عبد اهللا ^ يروي أنه بعد أن أفاء اهللا خيبر على رســول 
اهللا وأقرهم عليها، بعث عبد اهللا بن رواحــة ƒ فخرصها عليهم، وكان مما 
، قتلتم أنبياء اهللا  قاله لهــم: «يا معشـــر اليهود، أنتم أبغض الَخْلِق إلـــي
َوكََذْبُتـــْم على اهللا، وليس يحملني بغضي إياكم علـــى أن أحيف عليكم؛ قد 
خرصت عشرين ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فَِلي. فقالوا: 

بهذا قامت السموات واألرض، أي بالعدل» 2.
وبالمقابل حّرم اهللا الظلم على نفسه وجعله بين عباده محّرماً، فقال في 
ْلـَم َعَلى نَْفِسي، َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم  ْمُت الظ ي َحرالحديث القدسي: «يَا ِعَباِدي، ِإن
اِئُم َحتى  َدْعَوُتُهْم: الص  ُتـــَرد فََال َتَظاَلُموا» 3. وقال ژ : «َثَالَثٌة َال  ماً  ُمَحر
ُيْفِطَر، َواِإلَماُم اْلَعاِدُل، َوَدْعَوُة اْلـَمْظُلومِ يَْرفَُعَها اُهللا فَْوَق اْلَغَمامِ، َويَْفَتُح َلَها 

تِي ألَْنُصَرنِك َوَلْو َبْعَد ِحينٍ 4. َوِعز : ب َماِء، َويَُقوُل الر أَْبَواَب الس
هذه بعض مضامين من ِقَيم اإلسالم الخالدة في تحقيق العدالة والخير 
واإلحســـان، وإن التشـــريع اإلســـالمي بكليته ـ ومن خالل نصوص الوحي 
متلوها  وغير متلوها ـ قد عمل على تحقيق كرامة وإنســـانية هذا اإلنســـان، 
وتحريره من ربق الجهل واالستبداد، والظلم واالستعباد؛ ألنها تربط اإلنسان 

بخالقه، وتحقق السعادة لإلنسان أّياً يكن في ظل شريعة اإلسالم السمحة.

أخرجه اإلمام البخــاري في صحيحــه، بــاب ﴿ X W V U T S ﴾، (3288)؛  1 ـ 
واإلمام مسلم في صحيحه: باب قطع يد السارق الشريف وغيره، (16889).

أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، رقم (14996)، بسنٍد صحيح. 2 ـ 
أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه: باب تحريم الظلم، (2577). 3 ـ 

أخرجه اإلمام الترمذي في سننه: باب في العفو والعافية، (3598)، وقال: هذا حديث حسن. 4 ـ 
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية، ومستشار تحرير مجلة التفاهم.

ا��8"��*: ا�"���* وأNe ا�8�ل

درْجُت في الســنوات العشــر الماضية ـ خالل العمل على 
مسائل القيم وإشــكالياتها في مجلتي التسامح والتفاهم 
الزاهرتين ـ على قــراءة قضايا صفات اهللا 8 لــدى المتكلّمين 
المســلمين، والفضائل المتصلة بها بوصفها قيماً تشكّل المنظومة 
األخالقية في القرآن الكريم، وقد رأيــُت أنّ مداخلها أو فضائلها 
الرئيســة التي تتفرع عليها اعتباراٌت ســلوكية وسياسية وتنظيمية 
هــي: المســاواة، والرحمــة واإلحســان، والعــدل، والمعــروف 
والتعــارُف، والخيــر العــام. ومــا كنــُت الرائد في تصــور هذه 
المصفوفة القيمية، فقد فكّر فيها قبلي الشيخ محمد عبد اهللا دراز 

وإيزوتسو وٰطه عبد الرحٰمن وآخرون 1.
ها  على أنّ هذا التفكير وردْت عليه أخيرًا إشــكالياٌت كثيرةٌ، أهم
اثنان: عّد األُصوليات اإلســالمية أنّ هذا النــزوع األخالقي في فهم 

قارن على سبيل المثال: مجلة التســـامح، عدد 12، ص 11 ـ 28؛ ومجلة التسامح،  1 ـ 
عدد 28، ص 12 ـ 36.

■ �ان ا����  oر

والمسؤولية، العدل  رؤى 
والرحمة العناية  ورؤى 

المسلمين المتكلّمين  عند 
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الدين وتفســيره ُينافي الطبيعة العقدية والقانونية واإللزامية للشــريعة ُكلها! 
واالعتراض اآلخر أنّ علم الكالم اإلســالمي ذو طبيعٍة سياســيٍة غّالبة. فليس 
صحيحاً أنّ القائليــن بالعدل والتوحيد كان قصدهــم تنزيه اهللا 8 بالدرجة 
األُولى، بل القول بالحرية اإلنسانية في مواجهة جبرية األُمويين. أما القائلون 
بالعناية والرحمة فقد كان قصدهم صرف األنظار عن مظالم العباد الدنيوية، 
ونصحهم وتوجيههم باللجوء إلى اهللا 8 ، والتوكل عليه، وتصعيد الرجاء في 

رحمة اهللا في اآلخرة، واالنصراف عن الفعالية السياسية ضد الظلم!
ولسُت معنياً هنا بنقد األُصوليات؛ فلذلك مكاٌن آخر، مع أنّ هذا المنطق 
داحض؛ فالفقهاء خاضوا جميعاً في مســائل التعليل للحكم الشرعي، وتعقيل 
األوامــر واألحكام، وقــد أوصل ذلك فــي الحقبة الكالســيكية إلــى مقولة 
«مقاصد الشريعة» التي ظلت هائلة التأثير حتى الحقب الحديثة والمعاصرة. 
ثم من قال: إنّ «الواجــب األخالقي» يعني تمييعاً للشــريعة وأحكامها! نحن 
معنيون هنا باألصول والِسمات الدينية لعلم الكالم. فصحيٌح أنّ مـباحث مثل 
القََدر إثباتــاً أو نفياً، ومثـــل الكبائر وعالئقها باإليمــان ـ تأثرت باألحداث 
السياســية العاصفة في القرنين األول والثاني. َبْيــَد أنّ هذا التأثر كان على 
ســبيل التَبع، أّما القضيتان األُوليان في علم العقائد وهمــا اإليمان والقََدر ـ 
وهمــا أصل األُصــول في علــم الــكالم ـ فإنهما قرآنيتــان، وســابقتان على 
االختالفين السياسي والديني. والدليل على ذلك أن علم الكالم ما انتهى في 
القرن الثاني الهجري عندما انفصلت قضاياه بوضوح عن المسائل السياسية، 
بل اســتمّر حتى اليوم، رغم ذهاب كثيرين ـ بينهــم الغزالي وابن خلدون أنه 

غيُر ُمجد أو غير مفيد ـ أو أنه ُمِضر باعتقادات الناس وأخالقهم!

– I –
J���"ا�8�ل وا�

يقول الشهرستاني في (اِلملل والِنحل): «وأّما العدل فعلى مذهب أهل السنة 
أنّ اهللا تعالــى عدلٌ فــي أفعاله، بمعنــى أنه متصرٌف فــي ُملكــه وِملْكه، يفعل 
ما يشاءُ، وَيحكم ما يريد؛ فالعدل وضع الشــيء في موضعه، وهو التصرف في 
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الملك على مقتضى المشــيئة والعلم، والظلم بضّده، فال ُيتصــورُ منه َجوٌر في 
الحكم وُظلٌْم في التصرف. وعلى مذهب أهل االعتزال 1: العدلُ ما يقتضيه العقُل 

من الحكمة، وهو إصدارُ الفعل على وجه الصواب والمصلحة».
إنّ اختــالف المذاهب الكالميــة إذن يؤول ـ فــي جزٍء كبيــٍر منه ـ إلى 
االختالف في دالالت االلفاظ، رغم اســتخدام المفردات نفسها؛ َبْيَد أنّ قيمة 
ى المعتزلة  العدل أو صفة العدل إنما تقع في قلب الكالم المعتزلي 2، فقد سم
أنفســهم أهل العدل والتوحيد، والعدلية ـ فقّدموا في التســمية ـ على األقلّ ـ 
هذه الصفــة أو القيمة على أصل األُصول في الدين وهــو التوحيد. وقد حاول 

القاضــي عبد الجبــار في المحيـــط بالتكليف، 
وشرح األصول الخمسة شرح األمر بوصفه لفظياً، 
ٌم على العدل عندهم، وهو يعود مرًة  والتوحيد مقد
أُخرى إلثبات تقــدم العدل في الذكــر وليس في 
االعتبار. يقــول القاضي: «واألصل فــي ذلك أنّ 
الذي يلزم العـلُم به أوالً هــو التوحـيد، ويتـرتب 

عليه العدل لوجهين:
أحدهما: أنّ العلم بالعدل علٌم بأفعاله تعالى، 
فال ُبد من تقّدم العلــم بذاته ليصح أن نتكلم في 

أفعالـه التي هي كالم في غيـره.
والثاني: «أنّا إنما نسـتدل على العدل بكونه عالماً وغنياً، وذلك من باب 
التوحيد. فال بد من تقّدم العلم بالتوحيد لينبني العدل عليه». والقاضي ـ إذ 
ُيدافُع عن تقديم التوحيد ـ ُيقر بأنّ آخرين من المعتزلة ال يزالون يخالفونه، 
وهؤالء ال يقولون بأنّ أهمية العدل آتيــٌة من األمر اإللهي؛ بل يرون أنّ العدل 

ذاته ضروري للتنزيه، ولذا ال حرج في تقديمه.

الشهرستاني: الملل والنحل (نشرة 1986)، 42/1. 1 ـ 
محمد آيت حمو: مشــكلة األفعال اإلنســانية، 2015، ص 78، وهانم ابراهيم يوسف: أصل العدل  2 ـ 

عند المعتزلة، 1992، ص 16 ـ 27.
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لكْن هنا مشكلٌة، بل مشــكلتان: األُولى: إنّ تعليل الطرفين لموقع العدل 
المركزي في المنظومة المعتزلية ال يذكر لها أحٌد منهم ســبباً سياســياً كما 
يقول ســائر دارســي المعتزلة في األزمنة الحديثة، كما أنّ هذا التركيز على 
العدل ال يجعلهم يعدونه صفًة هللا 8 لها انفصالٌ عــن الذات، أو أنها مثًال 
من صفات األفعال (كما يقول اآلخرون)؛ بل ـ هــي مثل غيرها من الصفات ـ 
مندغمــة في الذات حتــى ال يتعدد القدماء. فــي حين رأى معتزلــٌة مبكرون 
وآخرون من المدرســة البغدادية أنّ الحياة والعلم صفتــان يمكن إثباتهما أو 

إضافتهما هللا 8 بوصفهما صفتين ضروريتين حتى في األلوهية والتنزيه.
األســتاذ عبد الرحٰمن بدوي ال يرى أنّ أصل العدل لدى المعتزلة سياسي، 
وا به تبعاً للمعتزلة األوائل الذين  بل السياسي هو اســم «المعتزلة» الذي ُســم
كانوا محايدين في الحرب األهلية بين علي ومعاوية 1. فلّما انقضت تلك الظروف 
السياسية نســي الناس ـ ومنهم المعتزلة أنفســهم (!) ـ أصل التسمية، وعدلوا 
عنها إلى العدلية وأهل العدل والتوحيد والتسميات األُخرى؛ لتمييز أنفسهم عن 
نة والجماعة، بسبب خالفاتهم الالهوتية أو الكالمية معهم في القدرة  أهل الس
والصفات، وخلق القرآن، والعقل والنقل. وهذا الــرأي في األصل لكارلو نللينو 
المستشــرق اإليطالي الذي ترجم له بدوي مقالًة في ذلك 2. َبْيَد أن المهم هو 
االســتنتاج الذي يتوّصل إليه بدوي بعد النقاش الطويل؛ فليس بصحيح عنده أنّ 
المعتزلة كانوا في األصل فرعاً أو استمرارًا للقدرية في القرن األول، وأنّ نقطة 

بدئهم كانت مذهب االختيار وحرية اإلرادة 3.
المعتزلة إذن الهوتيون أو متكلمون، وليس استنادًا إلى رأي بدوي، بل إلى 

بدوي: مذاهب اإلسالميين، 1996، ص 38 ـ 39. 1 ـ 
بدوي: التراث اليوناني فــي الحضارة اإلســالمية (1965)، ص 190 ـ 192. وقــارن بعبد المجيد  2 ـ 
الصغير: الفكر األصولي وإشكالية السلطة العلمية في اإلسالم (1993)، ص 50 ـ 53، وهو يغلب 
األسباب السياســية في نشــأة علم الكالم كله. وقارن بناجية العجيلي الورعي: العمل السياسي 
عند المعتزلة؛ في: قضايا كالمية وسياســية في الفكر االعتزالي؛ عن حمادي ذويب (إشــراف): 
قضايا كالمية وسياســية في الفكر االعتزالي، 2016، ص ص 307 ـ 355. ومقالة عواطف مّالك: 

مقولة الطاعة في الفكر االعتزالي السياسي؛ في الكتاب نفسه، ص ص 463 ـ 516.
مذاهب اإلسالميين، مرجع سابق، ص 39. 3 ـ 
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كالم القاضــي عبد الجبار. والعدل إذن هو جزءٌ مــن التنزيه أو أنه فرعٌ على 
التوحيد. لكــنّ المعتزلة عندما يضعون العدل بهــذه المنزلة ثم ال يؤّدي بهم 
ه صفًة يجــب إثباُتها هللا 8 ؛ فإنهم يقّدمــون في مبحث العدل  ذلك إلى عد
مسألة االســتطاعة. فهي ســابقٌة على الفعل كما قالوا، بينما قالت األشعرية: 
إنها مقارنٌة له. فاالســتطاعة الحقيقية هي «القــدرة التامة التي يجب عندها 
صدور الفعــل»، وهي عند القاضــي عبد الجبار: «معنًى موجود في الجســم، 
يصح من العبــد الفعل والتصرف بها... ويصح أن يفعــل بها الخير والطاعة، 
مٌة على الفعل» 1.  كما يمكن أن يفعل بها الشر والمعصية، فلذلك قلنا: إنها مقد

ويقتضي ذلــك القول بأنّ العبــد «خالٌق» ألفعاله 
على الحقيقة. ويذهب الجويني في اإلرشـــاد إلى 
أنّ المتقدمين منهم ما كانوا يتجرأون على نســبة 
فعل الخلــق إلى العبــاد، ثم جــرؤ المتأخرون 2. 
والواقع أنّ المتقدمين (من القدرية) كانوا يذهبون 
إلى أنّ الخير من اهللا، والشــر مــن العبد، وهذا 
ال يســتقيم عند المعتزلة؛ ألنّ االســتطاعة سابقٌة 
على الفعــل، كل فعل ســواء أكان خيرًا أم شــرًا؛ 
فاإلنسان عند المعتزلة ـ بحسب األشعري ـ «فاعٌل 

وُمحدٌث ومخترع وُمنشــئ على الحقيقة دون المجاز» 3. وإصرار المعتزلة على 
ذلك ناجم عن تنزيههــم هللا 8 أن يكوَن خالقاً ألفعال العباد ثم يحاســبهم 
عليهــا؛ ألنه بذلك يكــوُن غير عــادل، وهذا مســتحيٌل على اهللا. أمــا اآليات 
 ﴾ ̈ القرآنية (مثل: ﴿ * + , ﴾ [الزمر: 62]، ﴿ ¥ ¦ § 
[الصافــات: 96]) فيجــري تأويلُهــا أو «لي عنقهــا» كما يقول محمــد آيت حمو 
لتستقيم مع داللة العقل الذي يحظى باألســبقية عليها 4؛ وذلك ألنّ العقل هو 

القاضي عبد الجبار: المختصــر في أصول الدين؛ في: رســائل العدل والتوحيد، نشــرة محمد  1 ـ 
عمارة، 246/1. وقارن بعرض األشعري لرأي المعتزلة في: مقاالت اإلسالميين، ص 300.

الجويني: اإلرشاد، ص 173 ـ 174. 2 ـ 
مقاالت اإلسالميين، ص 219. 3 ـ 

القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، م8، ص 110. 4 ـ 
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«فيصل التفرقــة» بين المحكم والمتشــابه، وبين الداللــة الظاهرة واألُخرى 
المعقولة. وال يجوز عند المعتزلة أن يكون الشيء مقدورًا لقادرَْين أو قدرتين 
في الوقت نفســه؛ ألنه يؤدي إلى إمكان وجود الشــيء وضــده 1. والنتيجة هي 
بطالن عْزو أفعال العباد إلى اهللا، ودحــض آراء من يزعم إضافتها إليه؛ ذلك 
أنّ القول بأنّ اهللا هو المخترع ألفعال العباد يوجب «أال يســتحق أحٌد من أحٍد 
في الشاهد والشكر على ما يأتيه من اإلحســان، ألنّ ذلك حادٌث من ِقَبِل اهللا 
تعالى» 2، ويوجب أيضاً «أال يستحق الذم على القبيح ممن فعله؛ ألنه الُمِحدُث 
له دون العبــد» 3. والمعتزلة يذهبون إلى ذلك ليس دفاعاً عن حرية اإلنســان 
ومســؤوليته بالدرجــة األولى؛ بل هــو دفاعٌ عــن تنزيه اهللا عن فعــل القبائح 
والمحظــورات، وإنفاذٌ ألصل الوعــد والوعيد. وإن لم تكــن ظواهر النصوص 
تؤيده، فينبغي تأويلها عقلياً؛ ألنّ فعله 8 يجب أن يتّسم بالحكمة والمعقولية.

واألمر هناك في دحض حجج المجبرة ليس لمنافاته للعدل والتنزيه فقط، 
بل ولمنافاته أيضاً لألصل المعتزلي اآلخــر، وهو أصل الوعد والوعيد؛ فالوعد: 
«كل خبــٍر يتضمن إيصال نفعٍ إلــى الغير، أو دفع ضرٍر عنه في المســتقبل. وال 
فرق بين أن يكون حســناً مســتحقاً، وبين أال يكــون كذلك» 4. أّمــا الوعيد عند 
القاضي عبد الجبار فهو: «كل خبٍر يتضمن إيصال ضرٍر إلى الغير أو تفويت نفع 
عنه في المستقبل، وال فرق بين أن يكوَن حسناً مستحقاً، وبين أال يكوَن كذلك» 5. 
وعلُة ذلك أنه يفعل ما وعد وتوعد به، ال يخلف وال يكذب في وعده ووعيده؛ ألنه 
ُمناٍف للحكمة والتنزيه. ولذلك ـ وفي عــودٍة إلى أصل العدل ـ ال يتحقق العدل 
اإللهي إّال إذا استوفى شروطاً ثالثًة، وهي: أنه يجب على اهللا أن يجازي المحسن 
وأن يعاقب المسيء، وأن يكون الحسن والقبيح ذاتيين في األفعال، وأن يريد اهللا 

صالح ما فيه العباد، وأن يرى منه ما كان األصلح 6.

محمد آيت حمو: مشكلة األفعال اإلنسانية، مرجع سابق، ص 147. 1 ـ 
المغني، 194/8. 2 ـ 
المغني، 196/8. 3 ـ 

القاضي عبد الجبار: شرح األصول الخمسة، ص 134. 4 ـ 
المصدر السابق، ص 135. 5 ـ 

سعيد بنسعيد العلوي: الخطاب األشعري (1995)، ص 11. 6 ـ 



51

المسلمين المتكلّمين  عند  والرحمة  العناية  ورؤى  والمسؤولية،  العدل  رؤى 

– II –

:*�
ا�8�ل وا�-�h وا����8* وا��

يكــون علينا عندما ندرس مســألة العدل في الكالم األشــعري أن نلحظ 
أمرين اثنين: اختالف الرؤية واالعتبار في المنظومة الكالمية لألشعرية من 
جهة، ومن جهٍة ثانية الطبيعة الجدالية لمذهبهم؛ ألنهم في األصل انشــقاٌق 
عن المعتزلة (أبو الحسن األشعري نفســه). أما األمر الثالث فهو أنهم كانوا 
متكلمين أيضاً؛ فهم ليســوا مسيســين، وكما أنهم لم يقيمــوا مقوالتهم على 

وقائع سياســية؛ بل إنهم أبعُد مــن المعتزلة عن 
هذا النوع؛ ألنهم تأخروا في التبلور حتى القرنين 
الرابــع والخامــس للهجرة. ولذلــك ليس هناك 
خالٌف حول أوليتهم أو أصولهــم، بل ـ باإلضافة 
إلى الرؤية المتفرعة عن التقليد الســني ـ هناك 
النضــج الذي كان علــم الكالم قــد بلغه، لجهة 
الغايــات ولجهــة الوســائل. وقد كتب األشــعري 
رسالًة في «استحســان الخوض في علم الكالم»، 
الذي عنى بالنســبة له إثبات العقائد الســمعية 
باألدلة العقليــة. ولذا فهنــاك نََســٌب بينه وبين 

المعتزلة بوصفــه كان منهم، وألنه اتبع المنهج نفســه؛ أي المنهج الكالمي. 
وإنما الفرق ـ كما ســبق القول ـ في الرؤية، وفي أربعة أمور أساســية: قيام 
العالقة بين اهللا وعباده عند األشــاعرة على العناية والرحمة والفضل، وعند 
المعتزلــة على العدل، وإثبــات الصفات هللا 8 ، والتفرقــة فيها بين صفات 
المعاني وصفات األفعال، والعدل مــن صفات األفعال، بينما الرحمة والرحيم 
من صفات المعاني، وتقديم النقل على العقل في غير األصول األولى، وقراءة 

مسألة الفعل اإلنساني من جهة الكْسب وليس من جهة اإلحداث والَخلْق.
وألنهم ظهروا متأخرين، وافترق شــيخهم عن االعتزال منضماً إلى ُقدامى 
أهــل النص من دون أن يســتطيع إرضــاء الحنابلــة؛ فإنــه كان يواجه خصماً 
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ومنافســاً، والخصم هو المعتزلي القائــل بالتنزيه والعدل، والحســن والقبح 
الذاتيين في األشــياء، والصالح واألصلح، والوجوب علــى اهللا. بينما انصرف 
األشاعرة عبر ثالثة أجيال لمجادلة الخصوم، ولتمييز أنفسهم عن المنافسين، 
وبســبب اختالف الرؤية بين هذين المذهبين الكالميين فــإن أولوياتهم كانت 

مخلتفة، رغم اعتماد الطرفين على قياس الشاهد على الغائب 1.
بدأ األشــعري بإنكار حصول االســتطاعة قبل الفعل، بل باقترانهما. لكْن 
بحسبه فإنّ هذه االستطاعة أو القدرة الحادثة غير مؤثرة. ولذلك فقد اتهمه 
خصومه بأنــه يقول بجبريــٍة مســتترة. لكــنّ رأس الجيل الثالث مــن أبناء 
المدرســة وهو الباقّالني، أثبت تأثيرًا للقدرة الحادثــة بالتفرقة بين األفعال 
اإلرادية واألُخرى االضطرارية؛ فالكسب عند األشاعرة «عبارة عن تعلق قدرة 
العبد وإرادته بالفعــل المقدور» 2. ويقول األشــعري: «والحق عندي أن معنى 
االكتساب هو أن يقع الشيء بقـدرة محدثة، فيـكون كسباً لمن وقـع بقدرته» 3. 
وقد رأى الباقّالني أنّ للقـدرة الحادثة تأثيرًا في المقدور، وهذا مسوغ كسب 
الفعل من جانب العبد ونســبته أو إضافته إليه: «ألنّ الفعل إنما ُيســند لمن 
قام بــه ال لمن أَوجــده» 4. وطــور الجويني فــي الجيل الرابــع ـ إلى جانب 
الغزالي ـ هذه الرؤية لكْســب العبد ألفعاله؛ من دون أن يصل األمر بالطبع 
إلى عّد اإلنســان خالقاً ألفعاله 5. إنمــا في كال المنظومتين فــإنّ المركزية 
ـ كما هو شــأن كل المتكلمين ـ إنما ظلت هللا 4 . وألنّ فعَل الَخلْق هللا، واهللا 
ال يجوز عليه فعُل القبيح، فإن الحسن والقبح في األفعال ليسا ذاتيين؛ بل إنّ 
الحسن هو ما حّسنه الشــرع، والقبيح ما قبّحه الشرع. أما متأخرو األشاعرة 
فإنهم انتهوا للقول بالتحســين والتقبيح العقليين، في حين يظل ترتب الثواب 

انظر عن قياس الشاهد على الغائب؛ المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار، ص 167 ـ 169،  1 ـ 
وعند األشاعرة: مجرد مقاالت األشعري البن فورك، ص 267 ـ 286.

التهانوي: كشاف اصطالحات الفنون، م3، 1563 ـ 1570. 2 ـ 
األشعري: مقاالت اإلسالميين، ص 22. 3 ـ 

الباقالني: التمهيد، ص 347. وقارن بشرح المقاصد للتفتازاني، م4، ص 223. 4 ـ 
الجويني: اإلرشاد، ص 180؛ والعقيدة النظامية، ص 42 ـ 43. 5 ـ 
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والعقاب على الفعل المكســوب شــرعياً أو منصوصاً عليه. المعتزلي يخشــى 
القول بشــمولية الَخلْق هللا؛ لما يترّتب عليه من نســبة الشر إليه، واألشعري 
يخشى القول بأنّ العبد يخلق أفعاله؛ لما يترتب عليه من تعدد الخالقين. أما 
المسؤولية المترتبة على الفعل فإنها تثبت بالعقل قبل الشرع عند المعتزلة، 
وبالشــرع عند األشــعرية. ولذلك كان هناك من قال: إن المعتزلة منطقيون 
نظريون، بينما األشعرية مجوزون تجريبيون. وبينما يرفض المعتزلة خلق اهللا 
ســبحانه ألفعال العباد؛ ألنه مناٍف للعدل، يقول األشــاعرة بأنّ العبد مسؤولٌ 
عن أفعالــه، لكنّ الَمآلَ إلى رحمــة اهللا وعنايته وليس إلــى عدله. ولو كان 

األمر على غيــر ذلك لمــا نجا أحٌد مــن َخلْقه. 
وبســبب نظريــة المعتزلة في الوجـــوب؛ فإنهم 
أوجبــوا على اهللا ســبحانه اللطف تجــاه العباد، 
ومن ذلك بعثة األنبياء والرسل. ويقول األشعرية: 
اللطف والصــالح ُمرادان هللا؛ لكنهما ليســا  إنّ 
واجبيــن عليــه 1. وقد قــال ســبحانه: اهللا رؤوٌف 
بعباده، وما اهللا يريد ظلماً للعباد، ورحمتي وسعت 
كل شيء، وكتب على نفســه الرحمة. ومن ضمن 
مقولة الوجــوب (المنطقــي أو العقلــي؟) جاءت 

مســألة الوعد والوعيد عند المعتزلة كما ســبق القول؛ فاهللا ســبحانه وعد 
وتوعــد ويجب عليه الوفاء بوعــده ووعيده. وكما رد األشــاعرةُ على المعتزلة 
مقولــة الصالح واألصلــح، ردوها أيضاً في مســألة الوعيــد، وليس ألنّ اهللا 
ال يفي بوعده أو وعيده ؛ بل ألنه ســبحانه ال يجب عليه شــيء، ألنه ســبحانه 
كتب على نفســه الرحمة. وهو يعامل عبــاده بفضله وعنايتــه ال بعدله؛ ألنه 

رؤوٌف بعباده، وقد وسعت رحمته كل شيء 2.

الجويني: اإلرشاد، ص 321. وقارن بالبالقاني: التمهيد، ص 400. 1 ـ 
هذا ما فعله محمد عبده في رســالة التوحيد. وانظــر عن تأثيرات المعتزلة فــي الفكر العربي  2 ـ 
الحديث والمعاصر: صدى المعتزلة في الفكر اإلسالمي بين الماضي والحاضر. إشراف حمادي 

ذويب. مؤمنون بال حدود، 2017.
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هنـاك في اإلســـالم إذن مذهبـان كالميان أو الهوتيـان: مـذهب العدل، 
ومـذهب العنـاية والفضل، وربما كان هذان التياران أو التصوران في ســائر 
الديانــات اإلبراهيمية. وأقــول: إنهمــا مذهبان فحْســب؛ ألنّ ســائر الِفَرق 
اإلســالمية اعتنقت هذا المذهب أو ذاك، وليس من الضــروري من الناحية 
التاريخية أن يقع المعتزلة واألشاعرة في أصل هذين المذهبين أو المنزعين 
أو االتجاهين؛ فاإلباضية أقدم من المعتزلة، والمرجئة أقدم من أهل السنة. 
وقد ربط كثيرون مــن المحَدثيــن كال المذهبين بالظروف السياســية التي 
ل ال أرى ذلــك؛ فصحيح أنّ  وقعت فــي زمن النشــوء؛ لكنني وبعد طــول تأم
المحكمة خضغوا في نشأتهم لظروٍف سياسيٍة قاسية؛ لكنّ تطورهم الكالمي 
تحرر من تلك الظــروف، وكثير من اعتقاداتهم ال يمكــن إرجاُعها إلى أصٍل 
سياســي. والمعتزلة في النشــأة وفي التطور أقل تأثرًا بالمسائل السياسية، 
والدليل على ذلك هذا الخالف في أسباب التســمية أو التسميات، بما يشي 
بغموض النشأة، ولو كانت سياسية لما كانت مجهولة. ثم بسبب هذه المسائل 
والبحوث المتكاثرة لديهم والتي ليست لها صلة ظاهرة أو باطنة بالسياسة. 
ومن المســائل الشــديدة الظهور في عقائدهــم قضية خلق القــرآن، والتي 
ما أمكن إيجاد تفســيٍر لها على كثرة ما ُكتب حولهــا، فكيف ببحوث الجوهر 
والَعــَرض واألحوال. والقدرية من قبل ما بقي أحٌد ممن كتب عنهم إّال فّســر 
منزعهم وتعرض بنــي أُمية لهم بأنّ ذلك كان بســبب ثوراتهم على «الجبر» 
األُموي؛ لكنّ عبد الحميد، كاتب األُمويين الُمعاصر لهم، علل مالحقتهم بأنها 
كانت بسبب «منازعتهم هللا في ســلطانه»؛ أي بأنهم كانوا يقولون: إنّ العبد 
مختاٌر في أفعاله، أو كما قال المعتزلة الحقاً بأنه يخلُُق أفعاله! وعندما نقرأُ 
نة نجده يتهمهم بأنهم عوام أو طغام،  سخرية الجاحظ من النابتة أو أهل الس
ويأخذون بظواهر النصوص بطرائق تشبيهية وتجسيمية، وال يوجه إليهم (وهو 
ب من السلطات العباسية) أي تهمٍة سياسية. ويتهم المؤرخون الجهم بن  المقر
صفوان بالجبر لكنه كان ثائرًا سياســياً. وأبو حنيفة من المرجئة؛ لكنه أيد 

بعض الثائرين على السلطات أيام األمويين والعباسيين.
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لكن يكــون علينا أن نُقــر بــأنّ المعتزلة كانــوا األكثر إغــراءً للباحثين 
بوصفهم مفكري الحرية اإلنسانية والسياســية، فهم يقولون بأنّ العبد ُحر في 
فعله وتركه، واألصل الخامس في عقائدهم هــو أصل األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ لكننا ال نعرف عنهم أو لهم غير تأييدهم لتمرد يزيد بن الوليد 
على ابن عمه، وما يقــال عن ميلهم أو ميل بعضهم إلــى الثائر محمد النفس 
الزكية. ولسُت أدري لماذا يجب أن تكون للرأي السياسي دائماً صلٌة باالعتقاد 
الديني؟! وهذه سيرة المؤسس لمذهب االعتزال واصل بن عطاء، ال نجد فيها 
أي ذكٍر لتوجٍه سياسي له هو أو لزميله عمرو بن ُعبيد. وبالنسبة ألصل األمر 

بالمعروف، هــذا كتاب مايكل كــوك الضخم عن 
األمر بالمعــروف والنهي عن المنكــر في الفكر 
اإلســالمي، الذي ُيثبت أنّ هذا األصــل أو المبدأ 
كان حاضــرًا فــي أفــكار فقهيــات كل المذاهب 
الدينية والفكرية في اإلســالم عبر العصور. لذا 

يذهب كوك إلى أنه جزءٌ من روح اإلسالم.
وليكن لدينا َعوٌد على بدء. إنّ أصل العدل عند 
المعتزلة متعلــٌق بعالئق اهللا 4 بعبــاده، وهو تابع 
عندهم أو متفرع على مبدأ التنزيه، وال شيء ُيشعر 
بأنه كان مذهباً في الحريــة، أو أنّ أعالم االعتزال 

فكروا فيه بوصفه كذلك. والنزعة الالهوتية البحتة تظهر لدى األشــاعرة أكثر 
من المعتزلة؛ فالعدل عندهم من صفات األفعال، والمنزع الغالب عندهم تنزيه 
اهللا عــن الظلم، أما الهّم األكبــر لديهم فهو االنضواء فــي عناية اهللا ورحمته، 

ودائماً استنادًا إلى رؤيٍة الهوتية معينة لعالقة اهللا بالعالم واإلنسان.
المعتزلــة واألشــاعرة إذن أهــل كالم أو الهــوت، والمعتزلــة أكثر من 
األشاعرة نزوعاً إلى «عقلنة» العقائد الدينية، ويميل األشاعرة إلثبات العقائد 
الســمعية باألدلة العقليــة؛ لكنهم متكلمون أيضــاً وليس أكثــر، وذوو منازع 

فلسفية وفكرية ازدهرت في الحضارة اإلسالمية الوسيطة.
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وللرؤيتين المعتزلية واألشعرية غائياٌت أخالقية من نوٍع ما؛ لكنها غائياٌت 
أو رًؤى في تصورهم هللا 8 ، وليس لإلنسان بالدرجة األولى؛ ألنهم الهوتيون، 
والتصورات هذه ال تهدف لبناء مذهب أخالقي، وال لجأت للقرآن لقراءة شبكة 

القيم القرآنية في بنيتها الداخلية.
وكنُت قد ذكرُت في مقدمة هذه المقالة أنني عملُت في السنوات الماضية 
علــى منظومة القيم فــي القرآن، والتــي تبرز فيهــا قيم المســاواة والرحمة 
واإلحسان والعدل والمعروف والتعارف والخير العام. ولكٍل من هذه المفردات/ 
المفاتيح اشــتقاقات وتفّرعات وشبكات ال تكاد تنتهي. وقلُت: إنّ هذه المفاهيم 
عمل عليها عديدون مــن قبل، ومنهم دراز وإيزوتســو، وتفرد بهــا في العقود 
الثالثة األخيرة األســتاذ طه عبد الرحٰمــن. وبعد طول بحــٍث وتفكير أرى أنه 
ال يمكن تركيب أو تشــكيل هذه المصفوفة أو المنظومة استنادًا إلى المفاهيم 
والمقــوالت الكالمية، بل ال بد من العــودة فيها إلى النّص الموحى مبـاشــرًة 
لفهم واستنـطاق العالم المفهومـي للقرآن. لقد عّد الشيخ مصطفى عبد الرازق 
المتكلمين فالســفة اإلســالم الحقيقيين، وأنا أرى أنّ الفلســفة األخالقية في 
القرآن هي مبحٌث منفرد أو متفرد، وال تنفع فيها مقوالت المتكلمين ومسبباتهم 
ومصادراتهم، مــن دون أن يقلل هذا االســتنتاج من األهمية االســتثنائية لعلم 

الكالم في األزمنة الوسيطة والحديثة.
لقد درســنا هنا بإيجــاز موقع قيمتي العــدل والرحمة فــي المنظومتين 
المعتزلية واألشــعرية، ووجدنا أنهمــا متعلقتان عند الطرفيــن برؤية العدل 
والرحمة فيهما، وهي رؤية عقائدية وليست سياسيًة أو حتى أخالقية، ولذلك 
ينبغي في الدراسة لهما في األزمنة الكالسيكية تأملهما في المجال الكالمي 
(الرؤية أو الرؤيتان لعالقة اهللا بالعباد)، دون أن يقلل ذلك من أهمية النظر 
فيهما في الســياقات الفقهية واالجتماعية والسياســية، وهي جميعاً ال تترتب 
على األبعاد الكالمية للمفهومين. ثم إنّ هذا ال يعني عدم إمكان استنطاقهما 
من جديٍد في الســياقات المعاصرة. َبْيَد أن األفضل فيما يتصل بمبحث القيم 
قديماً وحديثاً االتجاه مباشرًة إلى القرآن، مع االستعانة بالمناهج واإلمكانيات 

التي تتيحها القراءة الحديثة.
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■  باحث وأكاديمي من المغرب.

في شــأن «العدل» والقانون» لعب الفالسفة أكثر من دور 
ودور؛ فقد كانوا «مشــّرعين» و«قضــاة» و«محامين»، بل 
و«متهمين». ولعل أفضل صورة تدل على عنايتهم بشــأني «العدل» 
و«القانون» ـ قلباً وقالباً ـ ما رواه األقدمــون من أن الحكيم بياس 
مات وهو يرافع في محاكمة؛ فقد أوقــف ِللَحظٍة خطاَبه، واتكأ على 
كتف حفيده، وفــي أثناء ذلك قام الخصم بتقديــم دفاعه، وأصدر 
القضــاة حكمهم لصالح المتهــم الذي كان يدافع عنــه بياس، ثم 
انفضت المحكمة، وآنها فقط انتبه الجميع إلى أن بياس مات متكئاً 
على كتف الطفل. وبالجملة، َخبر الفالسفة اإلغريق العدل والقانون 
ســلباً وإيجاباً، فاعلين ومنفعليــن. وما اكتفوا بذلك؛ بــل ألّفوا في 
القانــون والعــدل والدســتور التآليــف: فقد نَســب القدمــاء إلى 
الفيلسوف السفســطائي بروتاغوراس كتاباً «في الدستور» 1، ونسب 
إلى أكريتون ـ تلميذ ســقراط ـ كتاب «في القانون» 2، ونســب إلى 

 Diogène Laërce, vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, traduction R. 1 ـ 
Genaille, Paris: Garnier Flammarion, 1965, tome 2, p. 186.

 Diogène Laërce, vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, op. cit., 2 ـ 
tome 1, p. 148.
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ســيمون ـ من تالمذة ســقراط ـ كتاب «عن [األمــر] العــادل»، وكتاب «في 
القانون» 1. وهذا تلميذ ســقراط إشــين ألّف كتاب «المرافعات القضائية» 2. 
وعديٌد من الفالسفة الكلبيين كتبوا في القوانين وفي العدالة وفي الدساتير؛ 
فهذا زعيم المدرســة ـ أنتســتينوس ـ ينســب إليه وحده كتاب «في العدالة 
والشــجاعة»، وكتاب «في القانــون»، وكتاب «فــي الدســتور»، وكتاب «في 
القانون أو في الجميل والعادل»، وكتاب «في العدالة وفي الكفر» 3، وينســب 
إلى تلميذ أفالطون في األكاديمية سبوســيبوس كتاب «في العدالة» 4، وكتاب 
حــول «إصــدار القوانيــن» 5، مثلمــا ينســب إلــى تلميــذ أفالطــون اآلخر 
ـ زينوقراطيس ـ كتابان فــي العدالة، فضًال عن كتاب «في قوة التشــريع» 6. 
وقد نســبت إلى أرســطو تآليف عدة عن «العــدل» و«القانــون» منها: «عن 
العــدل» (أربعة كتــب) و«نواميــس أفالطون» (ثالثــة كتب)، و«عــن األمور 
العادلة»، و«عن قــوة القانون»، و«عــن القوانين» 7. وكتب تلميذه المباشــر 
ـ ثيوفراســطوس ـ كتابين جمع فيهما القوانين 8، ونُسبت إليه ثالثة كتب عن 
المشــرعين (مؤلفة من أربعة عشــر كتاباً)، كما كتب «في المظالم»، وكتب 
«في القوانين»، وكتب في «األمور المخالفة للقانــون» 9. وكتب تلميذه اآلخر 
ستراتون ثالثة كتب في العدالة وكتاباً حول األمر غير العادل 10، وكتب تلميذ 
ثيوفراســطوس ـ ديمتريوس ـ خمســة كتب حول قوانين أثينــا، وكتابين حول 
القوانين، وكتاباً حول الحقوق 11. وكتب تلميذ آخر ألرسطو ـ هيراكليدس ـ في 

Ibid, p. 149. 1 ـ 
Ibid, p. 125. 2 ـ 
Diogène Laërce, vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, op. cit., tome 2, p. 12. 3 ـ 
Diogène Laërce, vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, op. cit., tome 1, p. 200. 4 ـ 
Ibid, p. 200. 5 ـ 
Ibidem. 6 ـ 
Diogène Laërce, vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, op. cit., tome 1, p. 236-237. 7 ـ 
Ibid, p. 245. 8 ـ 
Ibidem. 9 ـ 
Diogène Laërce, vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, op. cit., tome 1, p. 249. 10 ـ 
Ibid, p. 258. 11 ـ 
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العدالة (ثالثة كتب)، وفيما له صلة بالقانون كتاباً 1. كما ينســب إلى زينون 
الرواقي كتاب في القانون، وسبعة كتب في نواميس أفالطون 2. وأخيرًا، ينسب 

إلى كليانتس كتاب «في القوانين» 3، وإلى سفيروس كتاب «في القانون» 4.

~�-O"وا� l��0"ا� ��# l��1 ـ ا���ا

في البداية حدث أن كان اإلغريق قوماً أخذتهم العزة على استقاللهم، 
لكنهم أيضاً كانوا قوماً شديدي الفخر بطاعتهم للقوانين. وما كانوا يطلبون 
من المدينة أن تهبهم حقوقاً ـ على نحو ما أمســى يفعل المحدثون ـ وإنما 

كانــوا ينشــدون أن ُتحكــم المدينــة بقوانيــن 
«دعامــة»  القانــون  كان  وبهــذا  ال بحاكــم. 
و«ضمانة» الحياة السياســية اإلغريقية برمتها. 
وبالقانــون كانوا يرغبــون في االعتــراض على 
فوضويــة الحياة المتوحشــة، كما علــى خضوع 
الشعوب ـ شــأن شــعب فارس ـ إلى ظلم األمير 
وإلى عســفه 5. وكــم تفاخــروا بأنهــم يملكون 
«قوانيــن»، بينما ما ثمة لبقية الشــعوب ســوى 
«عوائد»، وما زالوا يفعلون حتى تفاخر هيرودوت 
أنه لئن كانت لبقية الشعوب من «قوانين»؛ فإن 

«قوانيــن» اإلغريق توجــد طوع أيديهــم، بينما «قوانين» الشــعوب األخرى 
ـ على زعم أنها «قوانين» ـ توجد بين يدي الطاغية. وال يكاد يســتثنى من 
هذا التفاخر إال يوربيدس الذي كان يرى أن «عوائد البرابرة» ـ وإن اختلفت 

عن «عوائد اإلغريق» ـ ليست أقل منها شأْوًا.

Ibid, p. 260. 1 ـ 
Diogène Laërce, vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, op. cit., tome 2, p. 52 et 65. 2 ـ 
Diogène Laërce, vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, op. cit., tome 1, p. 112. 3 ـ 
Diogène Laërce, vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, op. cit., tome 2, p. 113. 4 ـ 
 Jacqueline de Romilly, La loi dans la pensée grecque: des origines à Aristote, Paris: Les belles 5 ـ 
lettres, 2001, p. 1.

��ً أ)�%�, ��fن اإل_��? <
ا��8ة ��^ اb"0ال��,، 
 ً����ا <D�f ً�7أ� ,��-�
 ,�"��E# �Fي ا�����T
�ن �E� ا�D�f ��0�ا��D، و��
 ,��� ا�����* أن %�
�ا ��O�ون D�f ��Dوإ ً�>�0

أن ُ%!-, ا�����*
.,f�!# ال ��Dا�0#



60

المحور

على أن هذا القانــون الذي كانوا يفخرون به لم يكــن ليؤدي دوره ـ في 
نظرهم ـ إال لكونه كان من عمل أيديهم، وإال ألنه كان يســتمد ســلطته من 
موافقتهم ومن توافقهم. فلم يكــن له من «ضامن» اللهم إال هم؛ إذ لم يكن 
قانونهم نظير الناموس الموســوي؛ ناموســاً موحى، وإنما كان قانوناً قد نشأ 
عن مواضعــات ـ موافقــات، مالءمــات، اصطالحات ـ بشــرية وعــن عوائد 

إنسانية، وكان اإلغريق يدركون هذا األمر حق اإلدراك.
غير أن نقط قوة القانون اإلغريقي تشــكّل في الوقت نفسه نقط ضعفه: 
أين «الضامــن»؟ «لو كان القانــون عند اإلغريــق ـ كما لــدى العديد من 
الحضارات ـ قد ُعد ناموســاً موحــى ومضموناً من لدن ســلطة [ = مرجعية] 
دينية، فإن طبيعته ـ بوصفها كذلك ـ لم تكن لتوضع أبدًا موضع تســاؤل» 1. 
وكان أن حــدث تفكير فــي أمر القانــون «جماعي» و«حــواري» و«موصول». 
وبحســب هذا األمر، يمكن القول: إنه لدى اإلغريق «لم يتوقف أبدًا التفكير 
في القانون»، فال شــيء فيما يخص «القانون» تم تقريره أو إيقاف التساؤل 
عنه. وما كان أفالطون ـ عند بعضهم ـ سوى البداية؛ بداية النظر النقدي في 
القانون، كما لم يكن أرسطو، عند بعضهم اآلخر ـ سوى الفاتحة، فاتحة عهد 

النظر في القوانين نظرًا عقلياً ومصلحياً 2.
وهكذا، فإن هذا القانون شكّل محل جدل ونقاش وتفكير. ومن ثمة وفرة 
النصوص اإلغريقية حول القانون. والحال أنه في القرن الخامس قبل الميالد 
بأثينا ـ مع ازدهــار الفكر النقــدي وتأثير السفســطائيين ـ َتــم تحليل كل 
المفاهيم وتحديدهــا والتجادل حولها. ومــا كان مفهــوم «القانون» ـ ومعه 
مفهوم «العدل» ـ من هذا باســتثناء، فقد عرف القانون بدوره «أزمته»، وهي 
أزمة عبّرت عنها إحــدى أهم الباحثات في الحضارة اإلغريقية باســم «أزمة 
القانون» 3. وهي أزمة كانت حاســمة بالقياس إلى تاريخ المدينة اإلغريقية، 

كما بالنسبة إلى المذاهب السياسية اليونانية بعامة.

Jacqueline de Romilly, La loi dans la pensée Grecque: des origines à Aristote, op. cit., p. 25. 1 ـ 
Ibid, p. 7. 2 ـ 
Ibid, p. 2. 3 ـ 
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وبهذا، فإن ابتهاج اإلغريق الســاذج باكتشــاف وابتــداع قوانين المدينة 
سرعان ما أعقبه الكثير من الصعاب، وقد بدأت بالظهور مبكرة خالل القرن 
السابع قبل الميالد، ثم سرعان ما تزايدت أزمة المدينة وما رافقها من أزمة 
أخالقية ومن انهيــار إمبراطورية أثينا. وكان من أشــهر هــذه األزمات أزمة 
ســقراط التي وصفهــا أفالطون فــي لحظة تمويت الفيلســوف (بيــن القرن 
الخامس والقرن الرابع قبــل الميالد). ولقد حدث أن حاول أفالطون أن يعيد 
للقوانين مجدها الغابر وبهاءها األول 1، بحيث أمســت تعبيرًا عن علم الخير، 

وبحيث أصبحت ثمة قوانين مثالية لدولة مثالية.
عليــه، فإنــه نظــرًا ألن القوانين  تأسيســاً 
اإلغريقية كانت ـ منذ البــدء ـ مفصولة عن كل 
أساس متعاٍل [ = غيبي]، فإنها سرعان ما اعتبرت 
من زاوية النســبية، وســرعان ما تجودل في أمر 
مبدئها، إذ كان ال بد من تثبيت سلطانها؛ إذ هي 
ت في األصل أمرًا وقع عليه الشعب، فكان  التي ُعد
ينبغي لهــا أن تحتمي مــن كل ما من شــأنه أن 

يجردها من جاللها وبهائها.

l��2 ـ �� األ��اف إ�^ ا���ا

في البــدِء ـ البــدء الهوميري ـ لم يكــن اإلغريق ليشــهدوا على ميالد 
«قوانيــن»، وإنما كانوا يشــهدون على «أعــراف» 2. كانت الســلطة بين يدي 
الملــوك، وكان المجتمع فيوداليــاً، وكان العدل يقام داخل األُســرة، إما إثر 
نقاش أهل الحل أو بحكم قــاض عرفي. ومع بداية القرن الثامن قبل الميالد 
ســوف تســتقر المدن وتنتظم قوانينها. وقد وصف أفالطــون كيف أن ممثلي 
المــدن ائتلفوا بغايــة تمييز مختلــف عوائد الجماعــات، والتمييــز فيها بين 
ما يستحق أن يحفظ باسم المصلحة وما ال يستحق (كتاب النواميس، الكتاب 

Ibid, p. 4. 1 ـ 
Ibid, p. 10. 2 ـ 

إّن ا#"��ج اإل_��? ا���ذج 
 ��Dا�#��O"fف وا#"�اع <
 Jا�����* b���ن �� أ�0
ا�-��� �� ا�'�8ب، و<� 
-�ة ��ر �S��# أت�#
 N> d#ن ا����الل ا�0(
ا���الد، b ,u���ن 
�� %�ا��ت أز�* ا�����* 
 *�و�� را�0�� �� أز
أ)ال<�* و�� اD���ر 
.���uر�* أ��ا}�إ



62

المحور

الثالث: الفقرة 861c). وترافق ذلك مع اندثار النظام الملكي ومجيء أنظمة 
أرســتقراطية. وبهذا «نشــأت حياة سياســية حقّة» 1. وكان من شــأن تشاطر 
الســلطة إقامة قواعد مشــتركة تحدد حقوق كل واحد. وبهذا، تبدى القانون 
إذن لما أصبح للمواطنين مدخل إلى الحياة السياســية. وقد تزامن ذلك مع 
إعادة اكتشاف الكتابة، بحيث أمست «وســيلة تحرر سياسي؛ فقد صار بفضل 
الكتابة من اليسير تقييد ـ مرة واحدة وإلى األبد ومن أجل استعمال الجميع ـ 
قواعد ما كانت تمثل إلى حينها ســوى تقاليد غير يقينيــة خاضعة، إما إلى 
السر أو إلى اعتساف التأويالت. وما كان بإمكان القانون السياسي أن يتخذ 
شــكًال، اللهم إال في اليوم الذي أمســى باإلمكان تقييــده بالكتابة» 2. وهذا 
ما أكده أفالطون في الكتاب الثالث من نواميســه: «لم تكن الكتابة موجودة 
في تلك الحقبة: كان [اإلغريق] يحيون بحســب العوائد وما نســميه أعرافاً» 
(النواميس، الكتاب الثالث، الفقرة: 680a). وقد أشار يوربيدس إلى ذلك في 
البيت 432 من مســرحيته «الضارعات»: «ما أن دّونت القوانين حتى أمســى 

الضعيف والغني يتمتعان بحقوق متساوية».
وهكذا، فإن التحرر السياسي الذي نشأت عنه المدن، وانتشار الكتابة الذي 
سمح بمنح وجود موضوعي للقواعد مشــترك بين الجميع، سرعان ما نشأ عنهما 
عمل تشــريعي كامل. وإنه النبثاق عهد «المشــرعين» الذين وهبوا إلى مختلف 
المدن «دســاتيرها»: ليكيركوس (إســبرطة)، زالوكوس (لوكريــس)، خرونداس 
(كاتانيا) واستعارته من مدينة طيبة، فيلوالووس (دراكونا)، صولون (أثينا)؛ هذا 
الذي فتح عهــدًا للديموقراطية بأثينا، حيث اتخذ القانــون الداللة التي صارت 
رمز أصالة الفكر اإلغريقي: القوانين أفضل مــن بعض المبادئ العامة المدونة 
باسم مثاٍل غيبي، وأفضل من مجرد قواعد عملية بسيطة لمعاقبة بعض الجرائم. 
إنما النواميس هي ـ في النظام الديموقراطي ـ مــا كان عليه أن ينظم، بموافقة 
من الجميع، مختلف مناحي الحياة المشتركة، وإن سلطانها لينبغي أن يعوض كل 
سيادة، ســواء أكانت لفرد أم لجماعة. وبهذا أمســى القانون يتعارض مع األمر 

Ibidem. 1 ـ 
Jacqueline de Romilly, La loi dans la pensée Grecque: des origines à Aristote, op. cit., p. 11. 2 ـ 
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القهري ومع الشــأن االعتســافي، صار القانون في العهــد الديموقراطي قانوناً 
سياسياً ـ بعد إصالحات كلستين الشهيرة؛ أي صار «ناموساً».

وإذ أمست القوانين رمزًا لمقاومة الطغيان وترسيخ المثال الديموقراطي، 
فقد أمست أيضاً رمزًا للصراع ضد «البرابرة» ومثاالً لحياة منظمة. وقد كتب 
يوربيدس ـ في مســرحية «هلينــة» ـ فيما بعــد: «إنما البرابــرة كلهم عبيد 
[للطاغية]، اللهم إال واحدًا [الطاغية نفســه]»، وكتب في مسرحية «إفجينيا» 
أن على اإلغريق أن يحكموا البرابرة، وما كان األمر على العكس؛ وذلك ألن: 
«البرابرة عبيد واإلغريــق أحرار». وفي الكتاب الثامن مــن تاريخ هيرودوت 

ينقل إلينا حوارًا بين داريوس البربري وديماراتس 
اإلغريقي حــول الخضوع إلــى الحاكم والخضوع 
إلــى القانــون، وقــد اندهــش األول مــن َهبــة 
اإلسبرطيين عليه وهم األحرار الذين ال يخضعون 
إلى حكم الواحــد: «لو كانوا ـ علــى نحو ما هو 
سائد عندنا ـ خاضعين إلى ســلطان واحد، فإنه 
كان يمكنهم ـ مهابــًة لهذا الســيد ـ أن يظهروا 
أكثــر شــجاعة مما هــم عليــه حقيقــة، ولكانوا 
مجبرين بضربات الســوط على أن يزحفوا ـ على 
الرغم مــن قلتهم ـ علــى الكثرة الكاثــرة، ولو 

ُتركوا أحرارًا فــي التصرف لما عرفــوا ما إذا كان عليهــم أن يقدموا أم أن 
يحجموا». ولم يحر اإلغريقــي جواباً: «ألنهم لئن هم كانــوا أحرارًا في كل 
شيء، فإن لهم سيدًا. وما كان سيدهم ســوى القانون الذي يهابونه أكثر مما 
يهابك رعاياك. ومهما يكن مــن أمر، فإنهم يمتثلون إلــى كل ما يأمرهم به 
هذا الســيد [ = القانون]». وقد ورد في مســرحية «ميديا» ليوربيدس خطاب 
عتاب إلى «جاســون»: «[لقد حللت يا هذا بأرض] اإلغريــق، بدل أن [تحل] 
ببلٍد بربري، فأمســت هذه البالد مقامك. لقد تعلّمت فيها العدالة، وكيف أن 
تحيا طبقاً للقانون، وليس بحســب القوة». وفي المناظــرة التي تجمع ـ في 
مسرحية «الضارعات» ـ بين األثيني «تيســيوس» وأحد مبعوثي مدينة طيبة، 
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يتفاخر األول بأن الطغيــان ال يوجد عندهم: «من أول كلمــة تلفظت بها بان 
خطؤك ـ أيها الغريــب ـ بالبحث عــن طاغية. مدينتنا ال تقع تحت ســلطان 
حاكم واحد. هــي مدينة حرة شــعبها يحكمها». وحين يجيب الرســول بنقٍد 
صارمٍ للديموقراطية ـ مــن حيث هي نظام تحكم فيه الدسيســة والجهالة ـ 
يرد تيسيوس: «ال شيء أخطر على الدولة من طاغية. وذلك ـ باألساس ـ ألن 
معه ال تكون القوانين متشــاطرًة بين الناس: إنســان واحد يحكم، ويمســك 
القانون بين يديه، وال وجود للمساواة. وبالضد، عندما تكون القوانين مدونة، 
فإن الضعيف والغني معاً يتمتعان بحق متساٍو». ويشير سوفوكليس في مسرحية 
«أوديب في كولونا» إلى أثينا من حيث هي «المدينة التي ال شيء فيها ُيفعل 
بال قانون». حتى أفالطون ـ عدو الديموقراطية ـ يقر في الرسالتين السابعة 
والثامنة بأن «القانون هو الذي كان يحكم البشــر، وليس البشــر هم الذين 
جعلوا من أنفسهم طغاة القوانين». القانون إذن ـ كما تقول الباحثة الفرنسية 
جاكلين دو روميلي ـ هــو «متمم» الحرية، وهو في الوقت نفســه «ضامنها». 

وبهذا تكتمل التوليفة التي ميّزت اإلغريق 1.
لكن ثمة صعوبات واجهت المثال الذي حققه بعض اإلغريق:

وأولها؛ ما صلة هذا «الناموس» ـ البشــري ـ بالناموس اإللهي الذي هو 
نظام الكون. يشــير هزيودس بأنه بســبب الناموس الكوني ـ نظام الطبيعة ـ 
تتهارش الحيوانات، بينمــا ُمنح بنو البشــر العدالة، ومن شــأنهم أن يثابوا 
عندما يعرفون كيف يمتثلون إليها. ففي المدينة البشرية يحيا الناس بالعدل 
والقانون، وليســوا ـ كما في المرويات عــن الكائنات الخرافيــة ذات العين 

الواحدة ـ «ال يعرفون ال حقّاً وال قوانين»، بحسب تعبير هزيودس.
والشيء بالشيِء ُيذكر، ُطرحت مســألة «أصل القانون»، وكان بعض من 
اإلغريق يرّدون القوانين إلى أصل إلهي؛ فكان هويودس من األقدمين يتحدث 
عن «ناموس زيــوس»، وكان هرقليطس يتحّدث عــن «الناموس اإللهي»، وقد 
أعلن الفتــى التقي في مســرحية «هيبوليتس» ليوربيدس أن «قوانيننا ســليلة 

Ibid, p. 19. 1 ـ 
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اآللهة». لكن ما أن اكتشف اإلغريق أن القانون نسبي ـ القانون/العادة ـ وأنه 
من ثم هش متغيّر، سيال بدال؛ حتى ظهرت فكرة رّد القانون إلى «المواضعة 
البشــرية». وقد عمل السفســطائيون على ترســيخ هذه الفكــرة، حتى ذهب 
بعضهم بهذه الفكرة إلى حدودها القصية، وحتــى أظهر كريتياس، في كتابه 
«ســيزيف» ـ أن القانون ما هــو «إال حيلة ماكرة من اإلنســان لالنفالت من 
الفوضــى». وكان أن حــاول أفالطــون ربــط القانــون ـ Nomos ـ بالعقــل 
وبالنظام ـ Logos ـ تفادياً للمنعطف شبه العدمي الذي انعطف السفسطائيون 

به بالقوانين وبالعدالة بسبب غياب «ضامن صلب» [ = اآللهة].
فــي صلة  وثانـــي هــذه الصعوبــات تكمن 
الناموس البشري المدّون بناموس آخر غير مدّون 
هو عوائد الشــعوب التي هي شــديدة التغير من 
شــعٍب آلخر، والتي هي أقل احتراماً وأقل تبريرًا 
وأقــل معيارية مــن النامــوس المكتــوب. وهكذا 
يتضّمن النامــوس في ذاتــه توترًا بيــن قيمتين 
ـ معيارية ووضعية ـ مما ســوف تنشأ عنه متاعب 
كبيرة، تدخل في صميــم «أزمة المدينة» و«أزمة 
المدونة»  أن «القوانين غيــر  القانــون». ذلــك 

ـ ســواء أكانت عدت من مصدر إلهي أم من خبرة بشرية، وسواء عدت كونية 
أم قومية، كانت تترجم ـ عند بعضهم ـ عن طموح إلى خير وإلى عدالة تكمل 

وتتجاوز القواعد التي وضعها المشرع [ = القوانين المدونة].
في البــدِء كان «الناموس» ذا مســحة دينية، كان يعنــي الطقوس التي 
رتبتها اآللهة والقواعد األخالقية التــي فرضتها، ونظام العالم الذي أقامته، 
وذلك منذ أيام هزيودس إن لم نقل قبل. وقد وجد في كتاباته ـ كما أسلفنا ـ 
أن الناموس كان منحة من األرباب إلى بني البشــر، وأنــه تمثل في ضرورة 
مراعاتهم ما يمنعهم من افتراس بعضهم بعضاً (كتاب األعمال واأليام، 276)، 
وكذلك تحــدث هيراقليطس عن «النامــوس اإللهي» وعن أن قوانين البشــر 
مســتمالة منه. لكن بعــد هذا العهــد بدأ التعــارض. وقد أفلحت مســرحية 
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«أنتيغونا» لسوفوكليس في استشــكال هذا األمر بحيث َصورَته على أنه صراع 
واجبات: وضع يكون فيه للدولة مطلب من جهة، وللضمير األخالقي أو الديني 
مطلب آخر مــن جهة ثانية. يتمثّل األمر في تمرد أنتيغونا ـ الشــابة اليونانية 
الشــجاعة ـ ضد حاكم بلدها الذي رفض دفن أخيها بحجة أنه استعدى على 
مدينته العدو، واســتقوى به في صراع على الســلطة مع أخيه؛ فكان أن خان 
بلده. والخائن ال يســتحق أن يكرم حتــى ولو كان ميتاً بدفنــه. ولذلك منح 
الحاكم كريون أحد اإلخــوة ما حّرمه على اآلخر من كرامــة القبر، فأمر أن 
يوارى إثيوكليس في التــراب، وأن يؤدى إليه من الواجبات الدينية ما يســّر 
نفوس الموتى، بينما أعلن األمر أال يدفن الشــقي پولينيــس وأال ُيبكى، وأن 
ُيترك ـ مــن غير أن ُيقبر أو تــؤدى عليه فرائض الدين ـ نهباً لســباع الطير 
التي تتأهب الفتراســه. لكــن أخت األميريــن عمدت ـ فــي مخالفة واضحة 
لتعليمات الحاكم كريون ـ إلى مواراة جثمان أخيها التراب إكراماً له، فكانت 

المواجهة بين أنتيغونا والحاكم:
كريون: (...) أجيبيني من غير مواربــة: أتعلمين أني قد كنُت حّظرُت 

مواراة پولينيس.
ـ أنتيغونا: نعم، أعلم ذلك، ال وهل كان يمكن أن أجهله؟ وقد أُعلن إلى 

الناس كافة.
ـ كريون: وكيف تجرأت على مخالفة هذا األمر.

ـ أنتيغونا: ذلــك أنه لم يصدر عــن «زوس» [رب األربــاب في العقيدة 
اليونانية]، وال عن «العدل» مواطن آلهــة الموتى، وال عن غيرهما من اآللهة 
الذين يشّرعون للناس قوانينهم، وما أرى أن أمورك قد بلغت من القوة بحيث 
تجعل القوانين التي تصــدر عن رجل أحق بالطاعة واإلذعــان، من القوانين 
التي تصدر عن اآللهة الخالدين، تلك القوانيــن التي لم ُتكتب، والتي ليس 
إلى محوها ســبيل. لم توجــد هذه القوانيــن منذ اليوم وال منــذ أمس، هي 
خالــدة أبدية، وليس هناك من يســتطيع أن يعلم متى ُوجــدت. ألم يكن من 
الحق علي إذن أن أذعن ألمر اآللهة من غير أن أخشــى أحدًا من الناس؟ قد 
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كنت أعلم أني ميتة، وهل كان يمكن أن أجهل ذلك حتى لو لم تنطق به؟ لئن 
كان موتي سابقاً ألوانه، فما أرى في ذلك إال خيرًا».

وقد احتار فالســفة اإلغريق في هذا األمر بأشــد حيرة تكــون، بين من جعل 
القانون غير المدون يعلو على القانون المــدون، بحجة أنه القانون الطبيعي؛ ومن 
ثمة فهو كوني ومطلق وأبدي، بينما القانون المدون على النحو الذي أقرت به مثًال 
ديموقراطية أثينا وافتخرت، غير كاٍف بذاته، وما كان بمكنته أن يســتنفذ العدالة 
كلها، بل هو شديد النسبية، شديد المحدودية، شــديد الجزئية، بله أحياناً شديد 

االنحيازية. ومن ثمــة كان القانون المدّون أقل قيمة 
من القانون غير المــدون، وبين من قــال بالعكس، 
وبين من تقلــب بين الموقفين بأشــد تقلــب يكون. 
لكن، لئــن هــو كان القانــون المدون يبدو نســبياً 
ومحــدودًا بينما القانــون غير المدّون يبــدو مطلقاً 
وكونياً؛ فإن هذا بدوره سرعان ما تعرض إلى ضربة 

النسبية التي لطالما سعى إلى االنفالت منها.
وبالجملــة، المشــكلة الرئيســة فــي الناموس 
اإلغريقــي ـ Nomos ـ أنــه وعلى خــالف الناموس 
اإللهي Themos ـ كان بال «ضامن» متعاٍل، بال آلهة 

تحرسه، وبال أرباب تســنده. لقد كان ـ في تصور العديد من مفكري اإلغريق ـ 
قانوناً «محايثاً»؛ أي قانونــاً نابعاً من داخل المدينة، ومن داخل الشــعب، ومن 
داخــل الجماعة السياســية، ولم يكــن قانوناً «متعاليــاً»؛ أي قانونــاً نازالً من 

السماء، من خارج المدينة، ومن خارج الشعب، ومن خارج الجماعة السياسية.

�ن»D�00� «ا�8�ل» و«ا�Dن و��i�E3 ـ ا����

الحال أنه من «محايثة» القانون هذه و«نسبيته» وجد السفسطائيون إليه 
مدخًال، ال سيما وأن ما ساعدهم على ذلك إنما هي بداية تآكل وحدة الكلمة 
داخــل المدينة؛ مما شــجعهم على النيل منه نيــًال إرادة تدميــره. وهذا هو 
ما َشكل ما ُعِرف باســم «أزمة القانون» خالل القرن الخامس قبل الميالد. 

 �� *��i�ا� *�-Oإّن ا��
 JD�0 أ��س اإل_��ا���
�س اإل��� �و��^ )الف ا���
�"�8لٍ، #ال  «���o» ن #ال�f
آ��* %!�Jb، و#ال أر#�ب 
 ً�D�D�> ن�f �0� ،ه���%
 ً�8#�D ً�D�D�> ؛ أي«ً����!�»
 ���� دا)N ا�����*، و
.h8Oا� N(دا



68

المحور

ومن بيــن جوانب هذه األزمة بداية تشــكيك الكثير من مفكــري اإلغريق في 
الربط الذي أقامه أســالفهم بين «القوانين» و«الحرية». فلئن قال المجهول 
الذي أورده يامبليفوس باستحالة اكتفاء اإلنســان في حال الطبيعة بنفسه أن 
يفّســر: ِلَم النامــوس كان والعــدل هما: «َمِلكيــن متوَجين فــوق رؤوس بني 
البشر» 1، وأن البشــر اجتمعوا تحت طائل الضرورة، وأنه كان من المستحيل 
عليهم أن يحيوا بال قوانيــن، وأن القوانين ـ من ثَم ـ مواضعات نافعة، بحكم 
أن الضرورات والحاجيات أملتها؛ فإن السفســطائي هيبياس ـ كما في حديث 
أرسطو عن بروتاغوراس ـ يعلن ـ بالضد ـ أن من شأن «الناموس» أن يتعارض 
مع «الطبيعة»؛ ومن ثمة يســمي الناموس «طاغية على بني البشــر»، وليس 
ملكاً يقوم من بينهم وينصبونه، وإنما مســتبد بهم بل وجالد لهم، ومســتكره 
لطبيعتهم. وهكذا، فإن السفسطائيْين هيبياس وكاليكلس ال يريدان أن يعترفا 
بأن «الناموس» سيد على بني البشــر، وإنما يريان فيه «الطاغية». وإذا كان 
ليســياس قد قال بأن على البشــر أن: «يكون لهم النامــوس َمِلكاً واللوغوس 
هادياً»، وإذا كان أفالطون ـ في الرسالة الســابعة ـ قد قال بأنه تحت نظام 
صالح، فإن «الناموس يصير صاحب الســيادة الذي يحكم على بني البشــر، 
بدل أن يمسي البشر طغاة القوانين» 2؛ فإن الكثير من السفسطائيين ما عادوا 
يرون فــي النواميس إال طغاة ضد طبيعة بني البشــر. ويثور هيبياس في وجه 
ســقراط: «كيف لك ـ يقصد ســقراط ـ أن تعّد القوانيــن أو طاعة القوانين 
شــيئاً جدياً، بينما عادًة ما هؤالء الذين ســنّوها ســرعان ما يغيّرون آراءهم 
ويبّدلونها؟» 3. هكذا، ســوف تمســي النسبية شــائعة مع كبير السفسطائيين 
بروتاغوراس الذي َعلم اإلغريق سحر النســبية الفلسفية الحقيقية، في حين 
علم باقي السفسطائيين هذا الشعب المعارضة بين القانون والطبيعة، وذلك 

في الربع األخير من القرن الخامس قبل الميالد.
والحال أن متاعب القانون بدأت عندما انفرد التحليل الفلســفي بالمفهوم 

Ibid, p. 25. 1 ـ 
Ibid, p. 65. 2 ـ 
Ibid, p. 70. 3 ـ 
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لكي يعارضــه بفكرة «الطبيعــة». في البــدء كان أرخالوس، الــذي قال عنه 
ديوجين الالئرتي ـ في ســيره ـ بأنه «تفلســف في القانون». وقد نُســب إليه 
القول: «ما كان األمر العادل والشأن المخزي في حكم الطبيعة، وإنما هما من 
وضع الناموس». وقد مهّد ذلك إلى إعالن كبير السفســطائيين بأن اإلنســان 
ـ واضع النواميس ـ هو معيار كل شيء؛ ومن ثم هو معيار األمر العادل ومقياس 
الشــأن الظالم. ثمة إذن نظامان متعارضان: واحد طبيعي عن كل حكم بشري 
أو تقويم إنســاني بمعزل، وآخر صناعي مفروض من الخــارج فرضاً اعتباطياً. 
وبدءًا من هــذا التصور فقد مفهوم «األمر العادل فــي ذاته» كل وجود وثبات، 

فما عاد يمكن تحديد ما األمر «العادل» اللهم إال 
بدءًا من «اصطالحــات» و«اتفاقات» و«تواضعات» 
خاصة بــكل جماعــة جماعــة. وبالجملة، أمســى 
«العــادل» هــو «الشــرعي» أو «القانونــي»؛ أي 
 .Nominon االصطالحــي واالتفاقي والتواضعــي ـ
أو  «القانونــي»  أو  «الشــرعي»  أمســى  وبهــذا 
«الناموسي» إنسياً وبشــرياً وآدمياً، وما عاد ربانياً 
وإلهياً كما كان عند سوفوكليس (أفالطون: محاورة 
بروتاغــوراس، الفقــرة 327a). وهنــا نصــل إلى 
الموقف الذي ينسبه سقراط إلى بروتاغوراس في 

محاورة ثياتيتوس ألفالطون: «فإذن، في السياســة أيضاً، جميل وقبيح، وعادل 
وظالم، ومؤمــن وكافر، كل ما تعتقد مدينة ما على أنــه كذلك وتضعه بوصفه 
ُسنة لها، هو ُســنة في تقديرها هي، ولمدينة أخرى ُســنة أخرى. وهكذا، فإنه 
في كل ميدان من الميادين ال تعلو حكمة على حكمة، وال يســمو فرد على فرد، 
 .(172a :أفالطون: محاورة ثياتيتــوس، الفقرة) «وال تمتاز مدينة على مدينــة
ُتعلُق جاكلين دو روميلــي: «إن تحليل بروتاغوراس يطــرح للمرة األولى ـ بقوة 
ال تضاهى ـ مسألة القانون وأسسه؛ ومن ثمة، يجعل من التعارض بين القانون 

والطبيعة سالحاً يدسه بين يدي أناس من ذوي الفكر الجريء» 1.

Ibid, p. 76. 1 ـ 
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يتدخل هيبيــاس ـ في محــاورة بروتاغوراس ألفالطون ـ لكــي يوفّق بين 
ســقراط وبروتاغوراس حول منهج الحــوار الذي ينبغي تبنّيــه، وفي معرض 
حديثه يشــير إلى ما يلي: «أنتم كلكم الموجودون هنا أحســبكم إخوة أقرباء 
ومواطنين بالسليقة والطبيعة، فالشــبيه أخ للشبيه وهو الجار والقريب، لكن 
القانون «طاغية البشــر» هذا هو الذي يفرض قسره على الطبيعة» (محاورة 
بروتاغوراس: الفقــرة 337c-d). فإذن، القانون هو مــن يصير األقارب أباعد 
واألُلَفاء غرباء؛ فهو «فضلة» خارجية اســتكراهية قسرية تمارس طغياناً على 
الطبيعــة البشــرية. ويضيف السفســطائي أنتيفــون في مقطع اكتشــف له: 
«الحقيقة أننا كلنا بالطبيعة متســاوون بالمولد: إغريقــاً وبرابرة»، ويضيف: 
«ال أحد من بني البشــر ُميز منذ األصل علــى أنه بربــري أو إغريقي: كلنا 
نتنفس الهواء بالفم وبالخياشــيم» 1. ومن ثَم ال فخــر لليوناني بقوانينه على 
عوائد البربري. أكثر من هذا، ما العدالة نفســها ســوى «عدم خرق أي من 
القواعد الشــرعية الوضعية التي قبلتها المدينة التي نشــكل جــزءًا منها». 
وهكذا، ال يقول الرجل بأنه يلزم الخضوع إلى القواعد نظرًا لعدالتها، وإنما 
يضع معيارًا وضعياً واصطالحياً واتفاقياً؛ أي عرضياً: «ما ينتسب إلى القانون 
عرضــي، وما ينتســب إلى الطبيعة ضــروري، وما هــو قانوني أقيــم باتفاق 
واصطالح ومواضعة، ولــم يقم من تلقاء ذاته، بينمــا ما هو طبيعي لم ينتج 

عن اتفاق ومواضعة، وإنما أنتج نفسه بنفسه عفوًا» 2.
ام  على أنه ال َينبغي المبالغة في تصوير السفســطائيين علــى أنهم «ُهد
القوانين» و«مقوضو النواميس»، وإنما هم من تساءل حول القوانين، وتشكك 
وتحيّر مــن دون أن يترك المدينة مــن كل نواميس عارية؛ وإال كيف نفســر 
ما تداولته أخبار القدماء من أن بروتاغوراس راح إلى مدينة «توريوي» لكي 
يصوغ قوانين المستعمرة الجديدة؟ إذ أجمع معظم السفسطائيين على ضرورة 

 Antiphon cité par Jacqueline de Romilly, in La loi dans la pensée Grecque: des origines à 1 ـ 
Aristote, op. cit., p. 79.

 Antiphon cité par Jacqueline de Romilly, in La loi dans la pensée Grecque: des origines à 2 ـ 
Aristote, op. cit., p. 81.
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القوانين وإن كانت ال أســاس طبيعياً لهــا، وأنه في حــال الطبيعة كان ثمة 
غياب أســاس عيش مشــترك ترجم عنه غياب قوانين عيش ـ Anomia ـ مما 
كان يدعو إلى وضع قواعد للعيش المشــترك. كل ما فعل السفسطائيون أنهم 
أنكروا أن تكون للقوانين قيمــة مطلقة. لكن بالموازاة مــع ذلك أعادوا بناء 
األخالق على أســاس الرباط االجتماعي الذي يضمن الحفــاظ على الجميع. 
فموقفهم ما كان رفضــاً للقانون بإطالق، وال رفضاً لألخــالق بإطالق، وإنما 
كانوا يســعون فقط إلى تحديد األُســس التي يقومان عليها. وبهذا، ما كانوا 
مدّمريــن هّدامين، وإنمــا كانوا يريــدون ـ باالســتعانة بمفهــوم «الطبيعة» 

Physis ـ إعادة تأســيس الحق واألخالق. فلطالما 

أســيء فهمهــم، وليس يبعــد أنهم هم أنفســهم 
أسهموا في إساءة الفهم هذه 1.

لربما كانت الحالة الوحيدة االســتثنائية هي 
حالة تراســيماخوس كما صورهــا أفالطون، وهي 
حالــة التمــرد الراديكالــي على القانــون. كان 
أنتيفون قد قال: إن ما هــو قانوني إنما أقيم عن 
مواضعة، لكنه لم يوضح علة أو أصل المواضعة. 
يمكن أن نتســاءل: مــن الذي سيشــرع القانون؟ 

وعلى أي أســاس؟ لئن تفاهــم المواطنون فيمــا بينهم بغايــة اختيار أفضل 
المبادئ للجماعة، يمكن حينها للقانون أن يكون جميًال وقيماً. لكن ما القول 
فيما إذا ُفرض القانون فرضاً من لدن فريــق أو آخر ال يهدف إال إلى صون 
مصلحته الخاصة؟ بهذا ننتقل من فكــرة «المواضعة» إلى فكرة «المؤامرة». 
وعلى هذا النحــو يؤكد تراســيماخوس ـ في الكتاب األول محــاورة جمهورية 
أفالطون ـ أن الحكم إنما يقيم من القوانين ما يراه األصلح له، وينتهي إلى 
هذا التعريف للعدالة شــديد الجرأة: «ما كانت العدالة سوى مصلحة األقوى 
ليس إال» (محاورة الجمهورية. الفقــرة: 338c)؛ ومن ثمة فإنه «ما من حكم 

Jacqueline de Romilly, in La loi dans la pensée Grecque: des origines à Aristote, op. cit., p. 93. 1 ـ 
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إال ويقيم القوانيــن التي هي لصالحــه: الحكم الديموقراطــي يقيم قوانين 
ديموقراطية، والملكي ملكية، وهكذا في ســائر النظم السياســية؛ ثم ما أن 
تقام هذه القوانين حتى يعلن أن العادل ـ بالنسبة إلى الحكام ـ هو ما يكون 
في صالحهــم، وإذا ما خرق بعضهم هــذه القوانين يعاقبونــه بوصفه خارقاً 

.( 338e :محاورة الجمهورية. الفقرة) «للقانون وللعدالة

J%���ن ��� 0b�اط و%الD�0ا�8�ل وا� :���i�Eد ��^ ا�����4 ـ ا�

كم دان الكاتب المســرحي والشــاعر اإلغريقــي أرســتوفانس الريبة في 
ل المسؤولية إلى الفالسفة!  القوانين التي انتشــرت في بالد اإلغريق، وكم حم
والعجيــب أن الرجل حّمل قســماً من المســؤولية إلــى ســقراط، جاعًال منه 
سفسطائياً بين السفســطائيين. وقد صور حالة ابٍن عاق يختلف مع أبيه فيعمد 
إلى ضربه، ويبرر فعله بآراء الفالســفة: «ما أجمل أن يحيا المرء في معاشرة 
لألمور المســتحدثة الفريدة، وأن يحتقــر القوانين القائمة الســائدة!». اتهم 
أرستوفانس ســقراط بدفع تالمذته إلى احتقار القوانين القائمة. وهكذا أمسى 
افتخار اإلغريق بقوانينهم عيناً بعد أثر. ما بقي ثمة مطلق إلهي يحمي القوانين 
ويضمنها، وما بقيت هناك ســوى أزمة سياسية وأزمة فكرية عصفت بالقوانين. 

فبعد عصر االفتخار الساذج كان ال ُبد من أن يأتي زمن التبرير العقلي.
والحال أن ســقراط هــذا يعلن ـ فــي محــاورة أكريتــون (46d) ـ أن: 
«القانون مــا كان أبدًا لعبة أطفال أو مجرد ثرثرة»، وإنما هو أمر يســتحق 
أن نفكر فيه تفكيرًا جاّدًا. أكثر من هذا، يستحق أن نطيعه؛ ذلك أن سقراط 
ُيعّد مــن أكبر المدافعين عــن «القوانين» ضد الهجمات التــي كالها إليها 
السفســطائيون، بل إنه دفع بطاعة القوانين ـ بحسب ما ذهب إليه زينوفان 
وأفالطون ـ حد االستشهاد والبطولة، وذلك في واقعتين: معارضته للثالثين 
طاغية في تكليفه بإيقاف مواطن بريء، وفي أثناء محاكمته الشــهيرة التي 
امتنع فيها عن التماس أي ســبيل مخالفة للقوانين. ثم إنه اختار أّال يهرب 
حتــى ال يتحايل على العقاب الــذي ينزله به القانون فــي حالته: لقد كان 
سقراط يحترم القوانين إلى حد قبوله الموت احتراماً لها. ومعنى هذا عند 
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ســقراط ـ ورّدًا على اتهام أرســتوفانس ـ: لئن كانت القوانين نسبية وقابلة 
للنقد؛ فــإن احترام القوانيــن ـ بحســبانها قوانين ـ أمر لــه قيمة مطلقة. 
ولكن، لماذا احترام القوانين؟ ثمة تفســيرات شــتى، منها ما ذكره تلميذه 
زينوفان من تبني ســقراط لتصور ســاد على العهد الديموقراطي: القوانين 
رمز الســيادة الشــعبية، وفكرة أن ســلطانها على النفوس يقوم على اتفاق 
ويصدر عن جماعة المواطنين فكرة كانت طبيعية لهذا الشــعب الغيور على 

امتيازاته. والحال أن أزمة القانون سوف تتساوق مع أزمة الديموقراطية.
ميزة سقراط عن السفسطائيين أنه أعطى 
للفــظ «مواضعــة» ـ الــذي حــّدد بهــا هــو 
«القانــون» ـ داللــة  والسفســطائيون جميعــاً 
مــا  يقولــون:  السفســطائيون  كان  معياريــة. 
«القانــون» ســوى «مواضعة»، وكان ســقراط 
يجيب: أجل، ما «القانون» إال «مواضعة»، ومن 
ثمة فهــو ُيلزُمنا. وقــد اختار أفالطــون ـ من 
خالل إيراده لمشكلة سقراط مع قوانين بلده ـ 
طرح مســألة «القانون» في «حالة حدية»: لم 

يخاطر سقراط بطاعة قانون عادل وفي صالح الدولة سهِل التسويغ؛ وإنما 
المشــكلة التي طرحها أفالطون مــن خالل حالة ســقراط أعقد: افترض 
قانوناً ظالماً، أو باألحرى وضعاً قانونياً ظالماً، وهذا الظلم هو األسوأ من 
بيــن كل المظالم في نظره؛ ألنــه يتمثل في إدانة بالموت غير مســتحقة 
تمس ســقراط نفســه وفي نفســه. أكثر من هذا، كان يمكن لسقراط أن 
يتفادى تطبيــق الحكم من دون أي ضــرر عليه أو على أي شــخص آخر. 
باســم ماذا لم يفعل ذلك؟ باســم ماذا أطاع وضعاً قانونياً ظالماً؟ كان 
ســقراط قد قرر فحص ســؤال ما إذا كان مــن العدل أن يتالفــى عقاباً 
ظالماً. من أجل هذا، وضع مبــدأ أوًال: ال ينبغي أن نجيب عن ظلم بظلم 
آخــر: «ليس ينبغــي أبدًا أن نــرد على ظلــم بظلــم، وال أن نلحق ضررًا 
بشــخص، بما في ذلك ذاك الــذي ألحق ضررًا بنا» (49c)، ثم ســرعان 

ا�!�ل أن 0b�اط ��ا 
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ما يدخل القــارئ في صلب النقــاش: «عندما نتفق مع شــخص على أمٍر 
عادٍل، هل ينبغي اإليفاء بما اتفقنا عليــه أم ننكث العهد؟». ذلك أن من 
شأن فرار سقراط من السجن أن يخرق اتفاقاً، هذا بينما أكريتون تلميذه 
الذي اقترح عليه فكرة الفرار ال يفقه هذا األمر. فمن شأن هروب سقراط 
أن «يدمر» القوانين، ومن ثمة أن «يدمر» الدولة من جهة نظر القوانين. 
ذلك أن أحكام الدولة تصير بال قوة، ومن شأن القانون الذي ال يطاع أال 
يكون قانوناً، ومدينة ال تطاع فيها القوانين تسعى سعياً إلى دمارها. ولئن 
كان ســقراط يدعو إلى طاعة «عميــاء» للقوانين، فإنــه «عمى» ببصيرة 
وبقصد مبنــي على التحليل الفلســفي. ما أن نقبل بنظيمــة قوانين، حتى 
يتوجب علينا أن نقبل كل القوانين، وأن نقبل األوضاع الناجمة عنها، وإال 
فتمردنا يعني تدمير ما تقوم عليه المدينة. وقد أدرك سقراط هذا األمر، 
ال سيما وأنه شــاهد آخر أيامه كيف كانت ُتحتقر قوانين أثينا. وكان عند 
ســقراط أن يحيا اإلنســان في أثينا، معناه أن يلتزم تجاه وطنه الذي هو 
مدين له طوال عمره؛ ذلك أن المدينة تقــوم على عقد ضمني يجمع كل 
فرد بالجماعــة، عقد ال يمر يوم من دون أن يعضده. وفي حال ســقراط، 
نادرًا ما غادر بلده، وقد اختــار أن ينجب أبناءه في بلده، وكان بمكنته أن 
يقبــل الحكم عليه بالنفي، ولكنــه رفض، وكان البقاء يعنــي قبول العقد 

والعهد والميثاق.
وهكــذا، فإنه حين يتوســل أكريتون إلى ســقراط عارضــاً عليه عزم 
أصدقائه تهريبه خارج أسوار السجن والمدينة، يكون من جواب سقراط: 
تظهر القوانين أن محاولة الهروب من حكم بالموت قد تقرر شــرعاً إنما 
هو عقوق مثل عقــوق الوالدين؛ أي إنه اســتعمال للقوانيــن إن كانت في 
صالحنا، وهجٌر لها إن لم تكــن. وليس ثمة من بديل إال واحد: ال ينبغي 
للمرء ال التنــازل وال التراجع وال هجــران موقعه: في الحــرب، كما في 
المحكمة، ينبغي أن نمتثل لما تأمر به المدينة والوطن، أو إقناع المدينة 
بطبيعة العدل الحقــة. بمعنى آخر: إما الخضوع إلــى القوانين أو اإلقناع 
بما يبدو أنه األفضل إذا ما بدا ما تم األمر به جائرًا. ومن شأن اإلخفاق 
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في اإلقناع أن يفــرض لزوم الطاعة. هذا ُهوَ وجــه اإلحراج: لربما كانت 
القوانين غير عادلة، لكنها هي ما تجعل المدينة تحيا، ورغم بيان حدود 
القوانين (تسمح بأحكام بغيضة) فإنه ال يمكن تجنبها 1. عاش سقراط إذن 
في زمن «أزمــة القانون» و«أزمة المدينة»، ومــا راَم هو ال تأزيم األولى 
وال الثانية، عاش في نهاية القرن الخامس قبــل الميالد، في زمن بداية 

احتضار المدينة الطويل.
نشعر بتحفظ لدى أفالطون على دفاع شيخه المستميت والسخي عن قوانين 
المدينة وإن كانت ظالمة. نشــعر بأنه لم يغفر أبدًا ألثينا إعدام ســقراط، وقد 

حدث بينه وبين المدينة ضرب من القطيعة. يصّرح 
في الرســالة الســابعة: «لقد أحبطني ذلك األمر، 
وأشــْحت بوجهي عن مظاهر بؤس تلــك المرحلة»؛ 
ذلك أن المدينة القادرة على قتل سقراط ما كانت 
المدينــة التي نحــن مدينــون لها بكل شــيء. في 
محاورة الجمهورية، يؤكد أنه فــي المدن الناقصة 
مــن الطبيعــي أن يولــي الفالســفة ظهرهــم إلى 
الدولة، فهم ينبتون كالنوابت من دون أن يساعدهم 
أحــد، مما يجعلهــم في ِحــلّ من كل التــزام تجاه 
المدينــة والدولــة. فــإذن ينبغــي إعادة تأســيس 

المدينة العادلــة بقوانين عادلــة، بحيث إنه فــي محاورة جورجيــاس، كما في 
محــاورة الجمهورية، ال يهاجم خصوم ســقراط القوانين وحدهــا وإنما العدالة 
أيضاً، وحول مسألة العدالة هذه يدور جواب أفالطون. وهو يفكر في األمر ضمن 
إطار «أزمة المدينــة»، وأمام أزمــة المدينة يجيب بنظرية فــي المدينة. تقول 
الباحثة جاكلين دو روميلي: الحق أنه منذ أزمة سقراط لربما أمسينا في القرن 
الرابع قبل الميالد أمام مفارقة: إما الدفاع عن قوانين مرتبطة بالمدينة ولكنها 

غير فلسفية، وإما الدفاع عن قوانين فلسفية لكنها قد فقدت الصلة بالمدينة.
 Jean-François Balaudé, Les théories de la justice dans l’antiquité, Paris: Nathan université, 1 ـ 
1996, p. 69.
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في محاورات أفالطــون عادة ما يعــود الرجل إلى ذكــر الهجمات التي 
يتعرض لها القانون، وعادة ما يدرؤها؛ ممــا يدل على أن هذه الهجمات كان 
أمرها خطيرًا جليًال. وقد تنبــه أفالطون إلى أن هجمات السفســطائيين لم 
تكن تتعلّق بالقانون وحده، وإنما تشمل العدل أيضاً. فما القانون ـ في نهاية 
المطاف ـ سوى تعبير عن «الشــأن العادل». ففي محاورة جورجياس ال يذكر 
كاليكلس الفرق بين القانون والطبيعة إال لكي يميّز بين األمر العادل بحسب 
القانون واألمر العادل بحسب الطبيعة، بل لم يســاِو بين القانون والعدل إال 
لكي يهاجم العدل. ولهذا عمد أفالطون إلى الدفاع عن العدل في ذاته، وقد 
حدده بمعزٍل عــن القانــون وصياغاته وصعوباتــه. هذا هــو الموضوع الذي 
تعالجه محاورتا «جورجياس» و«الجمهورية». وداللة ذلك أن العدل في ذاته 
يمكن أن يحدد ويطالب به ويوضع معيارًا، فهو ال يعرف التبدالت التي تطال 

القانون، وهو أحق بالتزام به يكون التزاماً شامًال.
ويمكن أن نفسر هذا األمر بالتعالق الذي حدث في سيرة أفالطون نفسه 
ـ كما ترويها الرســالة الســابعة ـ بين أزمة حدثت في حياته وأزمة القانون. 
وهما على التدقيق تجربتــان: األولى تجربة خيبة أمله فــي الطغاة الثالثين 
الذين كان قد أمل فيهم كثيرًا بســبب من صحبته للعديد منهم، وكانوا مثله 
يدينون بعض تجــاوزات الديموقراطية، والثانية تجربة الديموقراطية نفســها 
التي انتهت بالحكم على شيخه سقراط بالموت. مما حدا به إلى مساءلة نسق 

القوانين والعوائد الذي بدا له فاسدًا ظالماً.
وقد ظهر واضحــاً أنه مــا كان بمكنة أفالطــون أن يكتفــي بوجهة نظر 
سقراط في محاورة «أكريتون». ما كان بمكنته أن يدافع عن القانون من حيث 
هــو قانــون؛ ألن قوانين وأعــراف أثينــا ـ وقد تعاقبــت عليها شــتى النظم 
السياســية: أرســتقراطية وطغيانية وديمقراطية وأوليغارشــية ـ بدت له وقد 
أصاب روحها األصيلة قدر هائل من التلف. لقد أدت به هذه التجربة المريرة 
ال إلى القطع مع السياسة النشــيطة فحســب، وإنما إلى القطع مع المدينة 
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ومعاييرها أيضاً. وما كان بمكنته إال أن يتنكر للمدينة التي أماتت ســقراط، 
وأن يظــن بأنها ال هي وال قوانينها تســتحق إما أن يراد العيــش فيها، أو أن 
تقبل أن تموت مــن أجلها. كان ال ُبد من تصور مدينــة أخرى. كان ال ُبد من 
خلق «ســبب عيش» جديد و«طعم حياة» مســتحدث. فال غرابة أنه لئن كان 
المنطلق ـ في محاورتي «جورجياس» و«الجمهورية» ـ الهجمات ضد القانون؛ 
فإن الجواب كان باستعمال تصورات للعدل ال للقانون. كان ال ُبد من الوقوف 
عند المنطلق ـ العــدل ـ ثم المضي إلــى الحديث آنها ـ وآنهــا فقط ـ عن 

القوانين في محاورتي «السياسي» و«النواميس».

داللة العدل
الكتــاب األول من  ـ في  اســتعرض أفالطون 
العادل»  و«األمــر  «العدل»  الجمهورية تصــورات 
الســابقة، وهي ســلباً: عدم االســتيالء على ملك 
الغير، عدم الحصول عليه من غير استحقاق، عدم 
الدوس علــى امتيازات الغيــر. وهــي إيجاباً: رد 
األمانة، اإليفاء بالدين. هذا هو الموقف العدل أو 
موقف العــادل. بعضهم كان يســاوي بيــن العدل 

وبين المعاملة بالمثل، فيرى ضرورة إنزال العقوبة على قدر الجرم المرتكب. 
وعند هؤالء أجمعين مــا كان العدل يعــّد فضيلة جوانية، وإنمــا معيارًا ينظم 
العالقات بين الكائنات البشــرية. أما استقصاء أفالطون فينتهي إلى تصورات 
متباينة: العــدل يظهر في عــدة أجزاء، وهــو ُيحقق عندما ينهــض كل جزء 
بالمهمــة التي انتدب إليهــا، وال يعمد إلى أن يســتفرد بما ليس من شــأنه. 
والعدل عــدالن: عدل في الدولــة وعدل في الفــرد. فأما العــدل في الدولة 
فيكمن في إقامة نظام منســجم ثالثي الطبقــات، كل واحدة تقــوم بالمهمة 
الموكولة إليها، وتحترم مهام اآلخرين. وأما العدل في الفرد فيكمن في تعامل 
وتــوازن وتراتب أجزاء النفس الثالثــة ـ العاقلة والغضبية والشــهوانية ـ إما 
بحيث يتم احترام كل جزء لمهام اآلخر، وهو العــدل: أو يقع اختالل التوازن 
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بتعدي جزء على مهــام الجزء اآلخر، وهو الظلم. وأصالــة الموقف تكمن في 
التطبيق المرافق: ينهض العــدل أو الكمال الخلقي علــى بعض الصالت بين 
العناصر المكونة للدولة أو للفرد البشري: على القوة العاقلة أن تحكم، بينما 
على القوة الغضبية أن تخضع إليها وتكون لها نصيرًا، وهما معاً ســوف يكون 
عليهما أن يحكما القوة الشهوية التي ال تســعى إال إلى إرضاء الشهوات وإلى 
االنفراد بالسلطة [الجمهورية، الكتاب األول، 441e). إن إحقاق العدل يقتضي 
إخضاع الجزأين األدنيين إلى الجزء األعلى طبقاً للطبيعة، ومن شــأن الظلم 
أن يكون تمردًا يلجأ فيه طرف ُجعل لكي يكون عبدًا إلى االنفراد بالحكم، بما 

.(444d ،يعني قلباً للتراتبية الطبيعية [الجمهورية، الكتاب األول

معاطب القانون
هاجم السفســطائيون القانون والعدل دفعة واحدة، وباختياره الدفاع عن 
العدل قبل القانون ـ بل وبدله ـ أدخل أفالطــون ـ جملة ـ تمييزًا لم يكن في 
صالح القانون: لقد تجاوز القانون لكي يرتقي إلى نظام أعلى. وقد وجد أن 
الداء كل الداء أتى من التربية األثينيــة التي ال تعمد إلى التربية؛ أوالً وقبل 
كل شــيء على الفضيلة، ثم بعد ذلك وبعده فقط على احتــرام القوانين. إن 
من شــأن التربية على الفضيلــة أن توفر علــى النشء اللجــوء إلى نصوص 
قانونية شديدة التجريد. فمع التربية الحسنة تمسي القوانين فضلة ال عمدة؛ 
وذلك ألن من شــأن النشء أن يجد القوانين في نفســه [ = وازع من داخل] 
ال في غيره [ = وازع من خارج]، إذ يبقى التكثير من النصوص القانونية بال 
جدوى، ما دامت المدينة فاســدة. ومن هنا ســعى أفالطون إلى رسم صورة 
مدينة بديل، يمــارس فيه الحكــم من أجل الخيــر. وقد أثبت فــي محاورة 
«جورجياس» أن العدل وحده يشكّل الســعادة الحقة. هذا، بينما في محاورة 
«الجمهورية» شــرع في توضيح طبيعة هذا العدل، وذلك ســواء على مستوى 
الفرد أم على مســتوى الدولة. وقد وضع الكتاب الشــرط الكافي لكي يسود 
العدل فــي المدينة: على الحكام أن تكون لهم معرفــة بفكرة «الخير». ومن 
األفضل أن يمســي فيلســوفاً ملكاً، وعلى أية حال ينبغي تكويــن حكام، ذوي 
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تربية مديدة وذات مدارج، حيث يترقون على سبيل التدرج حتى فكرة «الخير» 
نفسه، وآنذاك يتدلون إلى ما بين الناس لكي يهتموا بأمور المدينة.

وهكذا، بســعي أفالطون إلى تحقيق فكــرة «الخير» أبان عن ســعي إلى 
«العقل النظري»؛ أي إلى «المثال العقلي». وهنا ينمحي القانون أمام المعرفة 
الجلية الفلسفية بما هو الخير. وعنده أنه ال يمكن للقانون أن يكون شيئاً آخر 
سوى انعكاس للمعرفة بالخير هذه. وهو األمر الذي اتضح على نحو أفضل في 
محاورة الحقة هي محاورة «السياسي». هنا يتم الحديث عن «علم الُملْك» أو 
عن «العلم الملكــي»، وما هذا العلم ســوى علم الخير المبنــي على الجدل، 

والــذي يقام على أســس معرفــة بينــة بالغايات 
المنشــودة. وما كان هو على التحقيــق علماً نادر 
الوجود فحسب، وإنما هو على التدقيق علم ممتنع 
اإلدراك على أفناء النــاس، وإنه لعلم ـ حد، علم 
كامــل، علم مســتعٍص، بــل وأعوص علــم يمكن 
.(292d :محاورة السياسي، الفقرة) إلنسان بلوغه
وما الدور الذي يوكله هذا العلم إلى القوانين؟
ما كانت القوانين سوى شــرط ثانوي وليس 

شــرطاً محددًا. ذلــك أن من شــأن من يملــك العلــم الملكي ـ علــى ندرة 
وجودهم ـ أن يكونوا زعماء حقيقيين يعلون حتى فوق القانون؛ «ســواء حكموا 
برضا رعاياهم أم على الرغم منهم، وسواء كانوا يستلهمون قوانين مدونة أم 
ال، وسواء كانوا مترفين أم معدمين» (محاورة السياسي، الفقرة: 293a). هم 
من يُطب الناس بطّب حســٍن، فما حاجتهم إلى كتابــة وصفات؟ والذي عند 
أفالطون أنه ال ينبغي أن يوضع على مالكي العلم الملكي أي قيد: بمكنتهم أن 
يقتلوا، ينفوا، ُينشــئوا مواطنين جددًا، يتصرفون بكل حريــة، حكمهم أفضل 
نظام، بل هــو النظام الجيــد الوحيد، وذلــك «ما داموا يســتعينون بالعلم 
وبالعدل للحفاظ على المدينة، ولجعل المدينة الفاســدة أفضل ما يمكن أن 

.(293d :محاورة السياسي، الفقرة) «تتحسن
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يتساءل سقراط الشاب مستنكرًا: «في كل ما عدا هذا ـ أيها الغريب ـ 
تبدو أفكارك معقولة؛ لكن، أن نحكم بــال قوانين هذا أمر يصعب اإلصغاء 
إليه» (محاورة السياسي، الفقرة: 293e)، ويضيف: «ما نريد أن نناقشه هو 
مســألة معرفة مــا إذا كان حكم بــال قوانين أمــرًا مشــروعاً». ويخصص 
أفالطون ســت صفحات لعرض الحجج على أطروحته المفارقة والتي ـ كما 
الحظت جاكلين دو روميلي ـ تبدو إلغريقي بمثابــة فضيحة؛ إذ تذهب إلى 
أن وجود القوانين ال يسمو إلى مستوى السيادة المباشرة واالعتسافية لمن 
يملك العلــم الملكي. ومجمــل هذه البينــات ينزع إلى إظهــار أن القانون 
ـ بســبب من طابعه العام والنهائي ـ ال يمكن أن يتكيف مع تعدد الحاالت 
الخاصة، ال وال مع تطــور األوضاع: «التعدد الذي يوجد بين بني البشــر، 
وكون ال شــيء بشــرياً يكون إن ســاغ القول ثابتاً: هذان أمران ال يتركان 
مجاالً ـ في أي فن وفي أي أمر ـ إلى أي مطلــق يصلح لكل الحاالت ولكل 
األزمان» 1. من شأن القانون أن يبقى دائماً تقريبياً، ومن شأن من ُيَشرع أن 

ُيشرع بما يناسب أغلب الحاالت ومعظم األفراد...
ويعلــن أفالطون ـ في محــاورة السياســي ـ علو كعب العلم السياســي 
ال علــى القانون المدون فحســب، وإنما أيضاً على العــرف. ذلك أن العلم 
كوني؛ أي قادر علــى الولوج إلى الحاالت الخاصة، بينمــا القانون عام وال 
يمكن أن يقّدم إلينا ســوى عبارات عامة وتقريبية. والقانون ينزع إلى إقامة 
مساواة حسابية، الغياً للفروق الفردية، بينما العلم [بالعدل] يعطي لكل ذي 
حق حقه، ولكل من يستحق استحقاقه، بحسب مساواة هندسية؛ أي تناسبية 
ال عددية. وأخيرًا، للقانون من التحجر [التخشــب] والجمود على المسطور 
والعمى كل ما يعيب المكتوب الجامد، بينما العلم عندما يكون حيّاً في روح 
السياســي عليه دائماً أن ينتصر على تحّجر القانون. وما يقال عن القانون 
المكتوب أولى بأن يقال عن العرف. وعموماً، ال إمكان لتشــريع قانون لكل 
حالة... ومن شأن الشيء المدّون ـ كما في محاورة «فايدروس» ـ أال ينطبق 
 Platon cité par Jacqueline de Romilly, in La loi dans la pensée Grecque: des origines à 1 ـ 
Aristote, op. cit., p. 190.
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على الحاالت الفردية: إنما الكتابة [التدوين، التقييد] جمود على المسطور. 
وهي من ثَم ناقصة. والحوار أفضل لقيادة األنفــس نحو الخير. ونظرًا ألن 
القانــون غير كامل، فإننا إن نحــن أخذناه على أنه شــأن أمري يصير آنها 
مزعجاً. وكيف ال نترك طبيباً يغيّر الوصفــات التي تركها قبل تغيبه، والتي 
صار يرتئي اآلن أنها غير منسجمة مع ظروف المريض بعد عودته؟ فكما أن 
كفاءة الطبيــب ومهارته علٌم، فكذلك هو حكم الحاكــم، بحيث إن على من 
يحكم المدينــة أن يتمتع بحرية التصرف عينهــا، فعندما يتعلق األمر في 
القوانين ـ سواء أكانت مدونة أم ال ـ بمسألة العادل وغير العادل، ال يحق 

لنا أن نتساءل: هل ينبغي أن نمنعه من أن يغيّر 
توجيهاته ووصفاته القانونية األولى؟ أليس هو 
في هذه الحالة يشــبه حالة طبيبنــا الماهر؟ 
 .(295e- 296a :محــاورة السياســي، الفقــرة)
يسوغ إذن للمشــرع أن يبدل قوانينه، وأن يفعل 
ذلك من غيــر موافقة من طبق عليــه القانون 
المعدل ـ ألنه وحده من يملــك العلم الملكي، 
كما يمكنه أن يحمــل الناس على خرق القانون 
المــدون أو العرفي حتــى يتصرفــوا على نحو 

«أعدل وأفيد وأجمل»؛ إذ الشــأن فيه أن يحكم كأنه رّبان سفينة ناموسه 
العلم (محاورة السياسي، الفقرة: 297a). ُتعلق جاكلين دو روميلي: «هذا 
هو ـ في صرامته ـ المذهب الذي ذهبت إليه محاورة «السياســي». أبدًا 
لم يحدث أن لقي القانون مثل هذه اإلدانة الصارمة، وذلك ألنه أبدًا لم 
تتم مجادلــة القانون فيمــا كان يبدو على أنه يشــكّل مزيتــه؛ أي صلته 

المبدئية بالعدل وبمصلحة الدولة» 1.
على أن ما قد يخفف من غلواء هذا الموقف هو أن صاحبه يطرح حالة 
َية تقع فــي حدود الممكن، وليس حالة عادية تقع فــي َبِدي الواقع: في  َحد

Jacqueline de Romilly, La loi dans la pensée Grecque: des origines à Aristote, op. cit., p. 192. 1 ـ 
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ية ـ شأن  األحوال العادية يكفي تطبيق القانون الســائد، لكن في حالة َحد
حالة ســقراط مثًال التي يتعارض فيهــا القانون مع العــدل ـ فإن األولوية 
تعطــى لمبدأ العدل. وفضــًال عن هذا، فإنــه في غياب المدينــة المثالية 
ـ ومعها الفيلســوف الملك ـ يصير القانون في الواقــع أمرًا ضرورياً ـ ففي 
غياب الفيلســوف الملك ـ الذي ال يوجد ولن يوجد ـ فإن للقانون ســلطة 
حاسمة. فمن شأن المدن العادية ـ ال المثالية ـ أن تمنع كل من يتجرأ على 
التصرف ضد القوانين، وِإْن َفَعــل عاقبته بالموت صبرًا. ففيما عدا النظام 

المثالي، يوافق أفالطون اإلغريق على مبدأ أولوية القانون.
وقد وافق أرســطو أفالطون على أنه فيما يخص صفوة الناس من ذوي 
العلــم والمعرفة والحكمــة: «ال يوجد قانون يناســبهم؛ ألنهــم هم قانون 
أنفسهم» (السياســيات، الفقرة: 1284a)؛ لكنه كما سنرى كان أكثر واقعية 
في تصوره، بحيث اهتم أوالً وقبل كل شــيء باألنظمــة الواقعية، وأكد بال 
مواربة على أن حكم القانون أفضل من حكم شــخص واحد من المواطنين 
(السياســيات، الفقرة: 1287a). والذي يبدو أن تلك الفكرة كانت مشتركة 
بين العديد من فالسفة اإلغريق. هذا أرسطو نفسهُ روى أنه ُسئل ذات يوم: 
«ما الفائدة التي تجنونها من الفلســفة؟»، فما كان منه إال أن أجاب: «أن 
أفعل بال قســر، وبوازع من نفســي ما يفعله اآلخرون خوفاً من القوانين» 1. 
وكان قد نسب شــيء قريب من هذا إلى الفيلســوف اإلغريقي أريستيبوس 
ـ زعيم المدرســة القورينائية ـ لما قيل له: «ما االمتيــاز الذي يحظى به 
الفالسفة؟»، ما كان منه إال أن أجاب: «لو أن القوانين اختفت، لظلت مع 
ذلــك حياتنا هــي هــي ما تبّدلــت» 2. وذهــب زعيــم المدرســة الكلبية 
ـ أنتستينوس ـ إلى أن «من شــأن الحكيم أال يعيش وفق قوانين بلده، وإنما 
أن يحيــا وفق الفضيلة» 3، كما نســب إليــه القول: «كل ما هــو غير عادل 

ينبغي أن نعده كأنه شيء غريب عنا» 4.
Diogène Laërce, vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, op. cit., tome 1, p. 236. 1 ـ 
Idid, p. 128. 2 ـ 
Diogène Laërce, vie, doctrines et sentences des philosophes illustres, op. cit., tome 2, p. 10. 3 ـ 
Ibid, p. 11. 4 ـ 
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إعادة المكانة إلى النواميس
فــي محــاورة «السياســي» كان أفالطون قــد خصص فقرات عــدة إلى 
«دونية» القوانين في المدينة ـ المثال؛ لكنه في محاورة «النواميس» ال يشير 
إال عرضاً إلــى هجره ـ الدولة المثاليــة، ويركز في المقابــل على القوانين 
العملية بوصفها البدل الضروري والعوض الحاســم والبديــل األولي. هاهنا 
ينظر إلى القانون نظرة أكثر إيجابية: إنه الوســيط بيــن عالم المثل وعالم 
البشــر. ففي غياب دولة سياســية مثالية، يمثل القانــون ما يقترب من هذه 
الدولة ويقرب منها، شــريطة أن يكــون القانون قد أقيم ألجــل هذه الغاية. 

ذلك أن علــو كعب العلم السياســي على القانون 
وعلى العرف ال ينبغي أن يعني إدانة هذين إدانة 
مطلقة. نظرًا ألن السياســي مــا كان هو باإلله، 
فإنه ليس بمكنتــه أن يمارس عنايته في كل مكان 
وفي كل وقت. فكما أن الطبيب يلجأ إلى وصفات 
يراعيها المريض أثناء غيبته، فإن السياسي يلجأ 
إلى قوانيــن ينبغي على المواطنيــن أن يراعوها. 
القانون بــدل غير كامــل؛ لكنه أمر صــادر من 
السياسي نفســه، فهو يلزم المواطن من دون أن 

يلزم المشرع 1. للقانون إذن مشروعيته المستعارة من السياسة، إنه تقليد غير 
تام، لكنه غير اعتسافي أيضاً، للمعيار العادل المحايث للكون. وذاك أساسه 
الميتافيزيقي. على أن هذا األساس ال ينطبق إال على القانون الذي وضعه من 
يملك العلم السياســي. وهو أمٌر صعب المنال ال مرية فــي ذلك. إن النظام 
الــذي يفرضه القانــون ـ حتــى وإن كان فاســدًا ـ أفضل علــى أي حال من 
العسف، وحتى وإن بقي القانون تقليدًا غير كامل للنظام الكوني 2. لكن، كيف 
نحمل المواطنين على طاعة القوانين؟ ال يســتبعد أفالطون اللجوء إلى منطق 

 Solange Vergnière, Ethique et politique chez Aristote, Paris: Presses universitaires de France, 1 ـ 
1995, p. 55.

Ibid, p. 57. 2 ـ 
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اإلرغام؛ لكنه يرى أن التربية ـ Paideia ـ يبقى لها الدور األكبر في تنشــئة 
المواطن على األخالق المدنية.

كيف ينبغي أن تقام القوانين؟ هــذا هو موضوع كتاب «النواميس». وثمة 
مطلبان لهذه الحيثية:

أ ـ أن يقــام القانــون لصالــح المدينة برمتهــا، وذلك ِضــّد ما رأى 
تراسيماخوس الذي كان قد أكد في الكتاب األول من «الجمهورية» على أن 
الحكومة إنما تقيم القوانين التي تخدم مصلحتها، وما زال يفعل حتى حدد 
معنى «العادل» في معنى «ما يصب في مصلحة األقوى»، كما أنه ضد فكرة 
كاليكلــس ـ فــي محــاورة «جورجيــاس» ـ الــذي ذهــب ـ علــى عكــس 
تراسيماخوس ـ إلى أن القانون أمر يفرضه الضعفاء بالعسف للحفاظ على 
مصالحهم. وجواب أفالطون: ال تعد حقاً نظماً سياسية، ال وال قوانين جيدة 
ــن، تلك التي لــم توضع للمصلحة المشــتركة للمدينة. وإذا ماُســنت  الس
لصالح البعض، فإنا نُسمي هؤالء من أهل األحزاب ال من المواطنين، كما 
نُســمي الحق الذي يمنح إليهم بموجب هذه الُسنن محض ادعاء حق وليس 
حقاً حقيقياً (محــاورة النواميس، الفقرة: 715b). وعــن االعتراض القديم 
المتعلّــق بنســبية القوانين، يجيــب أفالطون بوضــع قاعدة ومبــدأ: أحقاً 
القوانين نســبية؟ طيب، علينا أال نَُصيرها كذلك، وعلى المشّرع أن يمنعها 
من أن تصير كذلك؛ ذلك أن من شأن القوانين التي أعدت أسوأ إعداد أن 
تخضع إلى الظروف والمالبســات، وأن تعكس مصالح هــذه الجماعة من 
األفراد أو تلك. لكن، لئن اســتطاع كل واحد منا أن يكون حكماً ذا بصيرة 
على نفسه وعلى مصلحته؛ فإن الســعي إلى الخير المشترك يتضمن إجراء 
تحليل عام لما هو الخير وللوســائل التي تســمح ببلوغه. ذلك أن الحديث 
عن «الخير المشــترك» يتطلب االعتــداد بما هو مشــترك وكوني ومطلق. 
وبهذا يديــر أفالطون الظهر إلــى الواقعيــة البراغماتية وإلــى كل نزعة 
محافظة تحن إلى ماضي القوانين. وبينما أرسطو يؤكد على هاجس مصلحة 

الحكم، فإن أفالطون يؤكد على هاجس الخير.
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ب ـ يؤكد أفالطون ـ مخالفاً بروتاغوراس ـ أنه ليس اإلنســان معيار كل 
شيء ومقياســه، وإنما األلوهية هي من يســتحق أن يكون المعيار: «بالنسبة 
إلينا؛ األلوهية هي التي ينبغي أن تكون مقياس كل شــيء، في مســتوى أعلى 
وأعلــى بكثيٍر ممــا يدعيه بعضهــم من أن اإلنســان هو المقيــاس» (محاورة 
النواميس، الفقــرة: 716c). ههنا تصير القوانين ترتبــط ال بفكرة «الخير» 
وحدها، وإنما أيضاً بفكرة «اآللهة» الذين ُيوَظفون هنا بوصفهم «الملهمين» 
لها و«الضامنين» في الوقت نفســه. وبهذا تحصل القوانيــن من جديد على 
تســويغ مزدوج. ها هو ذا من بــدا أنه حمل فــي كتابه «السياســي» اإلدانة 

الصارمة للقوانين، يظهر في النهاية أنه أحد من 
دفــع إلى أبعد مــدى بمزايا القوانيــن، حتى كاد 
يؤلهها: «إن القوانين األفالطونية لهي مما عرفته 
بالد اإلغريق، أقرب شيء إلى القانون الموحى» 1. 
ففي كتاب «النواميس» يظهر إلى أي حد يفرض 
احتــرام القوانين نفســه بوصفه فضيلــة عظمى 
ومفتاحاً للتوازن السياسي. في الكتاب الرابع من 
هذه المحاورة يتم طرح التساؤالت التالية: كيف 
نعين حكام المدينة؟ وما هــي المعايير؟ وما هي 

الفضائل الحاســمة؟ ويأتي الرد واحدًا: طاعة القوانين. وَمن ِمن شــأنه أن 
يحمل في ذاته هذه الكفــاءة يدعى إلى كل الوظائف السياســية أو الدينية: 
«وإذ نقول هذا، فإن ذلك بنية أال نولــي مهام المدينة ال إلى الثراء وال إلى 
أي امتياز من هذا القبيل، شــأن قامة الشــخص أو مولده؛ لكن من شأن من 
يطيع ـ على نحو أفضل ـ القوانيــن القائمة ويفلح في ذلك بالمدينة، هذا هو 
الذي ينبغي أيضاً أن نوكل إليه خدمة اآللهة، أوالً بأول، وهكذا على التناسب 

.(715c :النواميس، الفقرة) «توزع بقية المناصب
وعادة ما يســمي أفالطــون ـ ومن بعده أرســطو ـ هؤالء الحكام باســم 
«حفظة الناموس»، بل أكثر من هذا «ســدنة النامــوس»: «لئن أنا كنت قد 

Jacqueline de Romilly, La loi dans la pensée Grecque: des origines à Aristote, op. cit., p. 199. 1 ـ 
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سميت أولئك الذين نســميهم اليوم حكاماً باسم «سدنة الناموس»، فما كان 
مني ذاك حبّــاً في اســتحداث االصطالحات، ولكن في رأيــي ألن هذا األمر 
يتعلق أكثــر من غيره بخالص المدينة أو بوارهــا. فحيثما في مدينة ما يكون 
الناموس مستَتَبعاً وبال قوة، فإن ذلك مؤذن ببوارها الوشيك؛ لكن حيث يسود 
القادة، ويكون هؤالء القادة عبيد النواميس، فإني أرى ثمة الخالص حاصًال، 

ومعه كل الخيرات التي تمنحها األرباب للمدن».
وهكذا، مع أفالطون وبعد قــرن من النقاش الطويل حول القانون شــغل 
النفوس، وكشــف عن نســبيته، وعن نفعيته العملية، وعن داللته السياســية، 
وعن ُبعده الديني، وعــن تأثيره وعن مزاياه، ها نحــن أوالء من جديد أمام 
الثقة البدئيــة األصلية اإلغريقية في ســيادة القانون. لكن الفــارق بين ثقة 
البدء وثقــة الختــم أن األولى كانت ســاذجة وعفويــة، بينما هذه فلســفية 
ومؤَسسة ومسوغة في قانون أنشئ فلســفياً. وفضًال عن هذا، بينما كانت ثقة 
الماضي في القانون ثقة في حــال قائم، ها هو ذو ثقٍة اليوم في القانون ثقة 

ٍع مقِبل. في مشر

�نD�0ا�8�ل وا� :�Eb6 ـ وأر

لطالما نزع أرســطو ـ حتى على عهد التلمذة إلى أفالطون ـ إلى تفضيل 
فحص «الواقع» ـ بكل تعقيداته ـ على تأمل «المثال» ـ في وحدته وبســاطته. 
وهو يرفــض أن يعد ما ســماه أفالطــون «علم الحكــم» علماً واحــدًا يمكن 
تطبيقه ـ مــن غير تمييز ـ على ســلوكات الدول واألُســر وســائر المجتمعات 
البشــرية. وقد الحــظ ـ بالضد من كل هــذا ـ أن ثمة ألواناً مــن الجماعات 
البشــرية المتباينة، وكل واحدة منها تتطلب فن حكم خاصــاً بها. لقد اعتقد 
أفالطون أنه اكتشــف العدل فــي دولة مثالية أنشــأها من عنــده، ويبدو أن 
«واقعية أرســطو الصلبة» قد صدمت لهذا التصور المثالــي. إن االعتقاد بأن 
العدل ال يوجد إال في دولة ينشئها الذهن من عندياته أمٌر يصعب تطبيقه في 
الواقع وتنزيله عليه، وهو يســاوي إنكار وجود هذه الدولــة، بله االرتياب من 
أمر إمكان أن تتحقق في يــوم من األيام. إذ قد تكون ثمــة ـ بال مرية ـ دول 
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عادلة ال تطابق المدينة األفالطونية، وحتى ولو كانت تلك ال تشكّل بالضرورة 
أنمــوذج أو طراز الدولــة العادلة بإطــالق، فإنه يمكن بدءًا منهــا أن نتصور 
تنويعــات عليها تكون أعــدل وأكمل. فــإذن، ردًا على «التوحيديــة المثالية»، 
الباحثة عن العدالة في دولة مثالية واحدة واعتماد علم واحد هو ما يوافق كل 
ماســك لزمام الســلطة، وجد أرســطو نفســه مدفوعاً ـ بحكم واقعيته ـ إلى 
اســتبدال تعدديٍة بها أكثر واقعيًة وأكثر قابليًة للتكيف مع التعدد المشاهد في 
المجتمعات البشــرية. فقد كان الرجل شــديد الوعي بواقعة التعدد ذاكرًا لها 
ال ناكرًا، يرى في التوحيد اســتكراهاً. وصنف أنواعاً مــن الحكم تبعاً ألنواع 

الجماعات البشــرية، ومن ثَــم عّد العــدل أمرًا 
مختلفاً بين هذه األنماط: بين دولة ملكية وأخرى 
ديموقراطية وثالثة أرستقراطية ورابعة أوليغارشية. 
في دولة أفالطــون المثالية والعادلــة، كل طبقة 
سوف تمارس، بأفضل ما يمكن، مهمتها الخاصة. 
وطبيعة هذه الوظائف سوف تحّدد بحاجيات الكل 
وبالمؤهــالت الطبيعيــة ألعضــاء كل طبقة. هذا 
بينما في األفق التعددي األرســطي، تتغيّر كفاءات 
أعضاء كل مجتمع، وبالتبــع الوظائف التي عليهم 

شغلها، بحسب طبيعة البشر الذين يشــكّلون هذا المجتمع. وبهذا يتخذ العدل 
لوينات متباينة بحســب أحــوال الجماعات. ونظــرًا ألنه في نهايــة المطاف 
ممارسة الســلطة والخضوع لها هو ما يحدد عدل جماعة، وألن توزيع السلط 
والواجبات ـ لكي يكون ســليماً ـ يجب أن يراعي مواهــب الزعماء المحتملين 
وحاجات المحكومين، فإن هذا الضرب من توزيع السلط سوف يكون عادالً في 
هذه الحالة، كما أن نوعاً آخر سوف يوصى به في حالة أخرى. ثمة مثًال عدل 
ملكي وعدل أرستقراطي يختلف عن عدل ديموقراطي أو سياسي. فبحسب تعدد 

أنواع الجماعات يكون تعدد أنواع العدل.
وهكذا، فإنه في العالقات االجتماعية يتخذ العدل ثالثة أشــكال متباينة: 
المســاواة في الحرية؛ حيث يجتمع الناس ويحيون جماعيــاً بغاية بلوغ االكتفاء 
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بالذات، ويتمتعون بالحرية وبالمســاواة المطلقة أو النســبية، حيث المواطنون 
األحرار يمارســون الســلطة كل بدوره. وفي األُســرة يمارس عــدل اآلباء تجاه 
األبناء. وفي المجتمع يمارس عدل السيد تجاه عبده. ويحقق العدل بين أعضاء 
مدينة حين يحدث تناسب بين المساواة الطبيعية والمساواة في الحق: مساواة 
مطلقة أو حســابية. وفي الحاالت األخرى حيث ثمة عدم مســاواة بالطبع بين 
الحاكمين والمحكومين، يتحقق العدل من تناسب حقوق مع علو مرتبة طبيعي، 
فالعدل ال يكون هنا حســابياً وإنما تناســبي. وأخيــرًا، إذا كان توزيع الحقوق 
يتعارض مــع ما يتطلبه أعضــاء الجماعة، فإنه لــن يكون ثمة عــدل إطالقاً، 

وسنكون أمام طغيان هو استعباد لمواطنين أحرار ومتساوين بالطبع.
بناءً عليه، يميّز أرســطو في المدينــة بين َمن ِمن شــأنه أن يخضع إلى 
القانون ـ المواطنون األحرار ـ وَمْن ِمن شأنه أال يخضع إلى القانون وإنما إلى 
رب البيت: العبد والمرأة ـ ومهما يكن من أمر، فإنه ال ُبد لرب البيت نفســه 
من أن يخضع للتربية وللقانون. وهو يرى أن الســاكنة الحــرة الذكورية تقع 
تحت سلطان القانون وقوعاً مباشــرًا. ويميز في األحرار الذكور بين األشراف 
والعوام. فأما العوام ـ وهم أهل الصنائع ـ فإن ال فضيلة لهم اللهم إال فضيلة 
ممارســتهم لصنائعهم. وهم من معدمــي التربية، بما يشــكّل تهديدًا للمدينة 
وللنظام العام. ومن هنا، فإن على القانــون أن يتدخل، وأمام هؤالء ال يمكن 
للقانون إال أن يمارس وظيفة قسرية قهرية، ما دامت العوام تحيا حياة األهواء 
وال تقــع تحت طائلــة العقل، فللقانــون إذن أن يســتعمل القــوة لكي يفرض 
احترامه. وبهذا يبيّــن أن موجه العامة إنما هو الخــوف من العقاب (األخالق 
إلى نيقوماخوس، الفقرة: X9, 1179b11). والقانــون هنا هو القانون المكتوب 
اآلمر المانع. وهو ما يســمح للعوام بالعيش المشــترك في المدينة، من حيث 
إنهم موجودون أوالً، ومن حيــث إنهم يعدمون الفضيلة األخالقية والسياســية 
ثانياً. ويكتفي القانون هنا بمنع المظالم المتبادلة، ويسمح بإجراء التبادالت 
الضرورية (أرســطو: السياســيات III، الفقرة: b.7-10 ,1980 ,9). وهو يضمن 
وجود المجتمع؛ أي التعايش بين األفراد على أرض واحدة من دون أن يســمح 
َبْعُد بتشكيل جماعة سياسية. وبمعنى ما من المعاني: الناس الذين ال يحترمون 
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القانون إّال تحت طائل العقوبة يبقون غرباء بعضهم عن بعض، تربطهم فحسب 
مواضعات، والقانون يســمح لهم بالعيش عيشــاً اجتماعياً مــن غير أن يكونوا 
قادرين على وجــود أخالقي وسياســي. ودور القانون هنا هو منــع العوام من 
اقتراف ظلم شرعي. أما األشــراف، فإنه ال يتّم في حالهم تصور القانون كما 
لو كان قهرًا خارجياً، وإنما بوصفه حثّاً على القيــام بأعمال عمومية صالحة: 
هنا تصير المدينة جماعية «أخالقية». وما كانت المدينة ـ بحســب أرسطو ـ 
مجرد اجتماع أفراد حيث يتعايشــون، وإنما هي جماعة يشــارك فيها مواطنون 

بغاية العيش الجماعي السعيد. وأساس هذه المدينة التربية المشتركة.
وثمة جانب مباينة آخر ألرســطو عن شــيخه: 
فبالرغم مــن أنه ال يتخلــى عن البحــث عن دولة 
أفضل من الدول التي يعايشها، إال أن الطراز الذي 
يقترحــه ال صلــة تجمعــه بطــراز دولــة أفالطون 
المثاليــة. وهو يعتقد بأن الدولــة األفضل هي دولة 
عدد أقل، مشكٍل من الناس الفضالء، الذين يكونون 
فيها مواطنين في خدمتهم عمال غير مواطنين، وإذ 
يكونون متســاوين فــي الفضيلة، فإنهــم من حقهم 
أجمعين ممارسة السلطة. والحل هو أن يتولوا المهام 
 ،(H, 9-10-14 :السياســيات، الفقرة) األهم بالتناوب

مما يتحقق عنه ضرب من العدل قائم على المســاواة بين المواطنين: لمواطنين 
متساوين في عدالة جيدة حقوق وسلطات متساوية. هنا يلتقي العدل مع المساواة. 

أما أشكال العدل األخرى فليست تستحق اسمها إال بالمماثلة.
والحق أنه كان العدل موضوع اســتقصاء رئيس عند أفالطون، ولم يفقد 
مكانته عند أرســطو؛ ألنه يعد عنده ـ في محاورته الضائعة والمعاد ترميمها 
جزئياً ـ أساس وجود كل مجتمع. العدل عند أرســطو ـ ومنذ محاورته األولى 
المفقودة، والتي حملت العنوان نفســه «في العدل» ـ شــرط ضروري للحياة 
المشــتركة. ونحن نجد في هذه المحاورة محاورًا يمدح العدل الذي يتصوّره 
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على أنه الخضوع التام للقانــون. ويظهر كيف أن هــذه الفضيلة تتضمن في 
جوفها كل الفضائل األخرى. ويمدح الطابع اإليثــاري الغيري لهذه الفضيلة، 
ويشدد على أن الجماعة ال يمكن أن تكون سعيدة ومزدهرة وموحدة اللهم إال 
بممارســة العدل. وفي هذه المحاورة أيضاً ما زالت آثــار أفالطون بدية: في 
الفرد كما في الدولة يتمثل العدل في توازن داخلي، في توزيع متعادل للحقوق 
وللمســؤوليات، في عالقة تبعية بين األجزاء متطابقة بمقتضــى الطبيعة. إذ 
يعيد أرســطو كالم أفالطون عــن أن العدل يســود في جماعــة عندما تقوم 
عالقات مضبوطة بين أجزاء الكل. وهذا تعريف ينطبق على اإلنســان بوصفه 
ُمْزَجة من األجزاء يمكن أن يتصرف بعضها البعض بشــتى ضروب التصرف، 
كما ينطبق على المدينة أيضاً. وهي آثار تبقــى بدية حتى في كتابه المتأخر 
«األخــالق إلــى نيقوماخوس». ومــن ثمة كان «دين أرســطو نحــو أفالطون 
ال يمكن إنكاره بأي وجه» 1. والشاهد على ذلك ـ فضًال عن المماثلة بين بنية 
الفرد وبنية الدولة المشــار إليها ســابقاً ـ أن كليهما عرض التصور العامي 

للعدل ونقضه، وكليهما رد على التصور السفسطائي وفنده.
يطرح أرسطو مسألة «العدل» ـ في كتابه المفقود «محاورة في العدل» ـ 
من وجهة نظر سياسية ـ العدل السياســي ـ لكنه ال ينسى العدل في الفرد. 
فهو يناقش أفكار أريستيبوس ـ الذي يجعل من المتعة الفضيلة األولى، ويرى 
أنه لو كانت المتعة هي الخير األسمى، فإن فضيلة العدل سوف تختفي، ومع 
اختفائها تختفــي كل الفضائل األخــرى. فالعدل الفــردي أو الخاص فضيلة 
أســمى، وفي غيابه ال يمكن أن تقوم أنواع الفضيلة األخــرى. العدل الفردي 
هنا ـ أو العدل في الفرد ـ يقوم على طراز حاكم/محكوم بين العقل والشهوة، 
والفضائل األخرى شــأن االعتدال مثًال ـ تقوم على هذه العالقة نفسها. فإذا 
نحن أطلقنا العنان للشــهوات ـ بجعــل المتعة أو اللذة الغاية األســمى، فإن 
العالقات بيــن أجزاء النفس ســوف تضطــرب، ويتوقف العــدل، ومعه بقية 

الفضائل، عن أن يكون ممكناً.

 Paul Moraux, A la recherche de L’Aristote perdu: Le dialogue “Sur la justice”, Louvain/Paris: 1 ـ 
Publications universitaires de Louvain, Editions Beatrice-Nauwelaerts, 1957, p. 141.
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وقد كان كتــب الخطيب الرومانــي الكتانتيــوس (250 ـ 325) ـ الملقب 
شيشرون المســيحي ـ قد كتب في رســائله: «إن معظم الفالسفة ـ وال سيما 
منهم أفالطون وأرسطو ـ تحدثوا عن العدل الحديث المستفيض؛ فقد دافعوا 
عن هذه الفضيلة وأشبعوها مدائح لم يسبق إليها مثيل، قائلين بأنها إيفاء كل 
ذي حق حقه، وأنها هي من تقيم في كل األشــياء المساواة». والحال أن أول 
هذيــن التعريفين للعدل يطابق تصور أفالطون ـ فــي محاورة «الجمهورية» ـ 
حيث العدل هو الفضيلة التي بفضل منها كل فئة من فئات المجتمع ـ كما كل 
جزء من أجــزاء النفس ـ يؤدي ـ علــى الوجه األكمل ـ وظيفتــه التي أوكلت 

إليه، مــن غير إن يتطــاول علــى الوظائف التي 
أسندت إلى األجزاء األخرى (الجمهورية، الكتاب 
الثاني). وفي ثاني هذه المدائح التي أغدقت على 
فضيلة العدل تناسب مع تصور أرسطو للعدل، من 
حيث إن «العدل السياســي» يقوم على المساواة 
بين أعضــاء الجماعة، والــذي كان قد افتتح فيه 
أرســطو القول في محاورته المفقودة عن العدل، 
ثــم طــوّره فــي كتــاب السياســة وفــي مختلف 
أخالقياتــه (كتاب األخالق الكبيــر، األخالق إلى 

أوديموس، األخالق إلى نيقوماخوس).
في كتاب «األخالق إلــى نيقوماخوس» يعالج أرســطو موضوع «العدل». 
وطبقاً لقصده العام، يســعى إلى اكتشــاف ما هــي األفعــال المتعلقة بهذه 
الفضيلة، وما نوع الوســطية؟ وبين أي طرفين قصيين تقع؟ وبحسب المذهب 
المعروض في كتــاب (ب) والمطبق بعــد ذلك على الفضائــل الخاصة، فإن 
العدل ـ شــأنه في ذلك شـــأن بقية الفضائل األخالقية ـ حال معتاد يحملنا 
على اختيار تشاوري لوسط عدل، ســواء في أحوالنا الوجدانية أم في أفعالنا 
العملية التي هدفها تحقيــق أوضاع عادلة. ونحن نقتــدر على ذلك، ونحققه 
بالفعل، ولنــا إرادة فعل ذلك. وأرســطو ينظــر أوالً في الفعل نفســه ـ فعل 
العدل: ما الفعــل العادل؟ وثانياً فــي الفاعل فاعل العدل ـ مــن هو الفاعل 
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العادل؟ وإذ يفحص المســألة األولــى، يقف عند تداول لفــظ «عادل» عند 
اإلغريق. ويجد أن الفعل العادل ذو تعدد فــي المعاني: أوًال: أن يكون المرء 
عادالً معناه أن يخضع إلى القانون، وأال يكون عــادالً أال يخضع إليه. ثانياً: 
يتضمن مفهوم «العادل» داللة المســاواة، بينما مفهوم غيــر العادل يتضمن 
داللة عدم المساواة. ومن هنا جاء ارتباط العدل ـ من جهة ـ بالشرع: الفعل 
العادل فعل شرعي [ = قانوني]؛ أي يســتجيب لمطلب القانون ـ وتعلقه ـ من 

جهة أخرى ـ بالمساواة: الفعل العادل فعل تسوية.

1 ـ العدل بحسبانه طاعًة للقوانين وفضيلًة تامة:
يبدو العدل ـ من حيث هو مراعاةٌ القوانين ـ فضيلًة تامة، هي عبارةٌ عن 
جماع للفضائــل األخرى كلهــا؛ ذلك أن العــدل يتطلب ســائر الفضائل من 
شجاعة واعتدال وروية... وبهذا المعنى يحتوي العدل كل الفضائل فيستغرقها 
بأكملها. فعند أرســطو ـ بل وعند الكثير من مفكري اإلغريق ـ ما كان العدل 
فضيلة بين الفضائل، بل هو الفضيلة بامتيــاز وبال مدافعة. هو الفضيلة التي 
بفقدانها تفقد الفضائل األخرى. فإذن، تدور كل الفضائل األخرى على فضيلة 
العدل وجودًا وعدماً، إيجاباً وســلباً: إن وجدت وجدت وإن عدمت عدمت. ثم 
إنه لئــن كانت الفضائل األخرى فعــًال الزماً ـ بلغة أهل النحــو ـ فإن فضيلة 
العدالة متعدية، تتعدى إلى الغير، حتى إنها تقّدم مصلحة الغير على مصلحة 
النفــس. وقد اعتــرض كارنيادس هنا بالقــول: إنه لمن جنــون المرء إيثاره 
مصلحة الغير على مصلحة الــذات. وقال على وجه االعتراض: «يقضي العدل 
بأال نقتل إنســاناً، وبأال نعتدي علــى ملك الغير. لكن، لنََر ما الذي ســيفعل 
العادل في حــال غرق ســفينة، إذا كان إنســان آخر ضعيف القــوة قد تعلق 
بخشبة، إلى أن يسارع إلى هذه الخشــبة كي يتعلق بها، وينجو بنفسه بفضل 
هذا الســند، ال ســيما إذا كان المرء في لجاج البحر وال يوجد شــاهد على 
ما يفعــل؟ لئــن كان يــدرك حــق اإلدراك مصلحتــه، فإنه ســوف يتصرف 
ـ ال محالــة ـ على هذا النحو من التصرف، ألنه ســوف يهلــك إن لم يفعل. 
ولئن كان ـ بالعكس من هذا ـ يفضل أن يهلــك على أن يرفع يده على غيره، 
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فإنه سوف يكون عادالً، لكنه مجنون؛ ألنه ال يملك االحترام نفسه تجاه نفسه 
الذي له تجاه حياة الغير».

وبعد أن أظهر أرسطو الطابع الغيري للعدل ـ في محاورته في العدل ـ 
عاد في كتاب «األخالق إلى نيقوماخوس» ليحدد العدل من حيث هو طاعة 
القانون التــي ذكر أنها مفيــدة، اإلفادة كلهــا ـ إلى الجماعة السياســية 
برمتهــا، والتي تســهم فــي تحقيق ســعادة هــذه الجماعة. وقــد اعترض 
كارنيادس مرة أخرى على هذا التحديد بالقول: إن في بحث جماعة سياسية 
عن سعادتها بالضرورة ظلماً لجماعة سياسية أخرى، ودوساً على المصالح 
الحيوية لشــعوب أخرى، وهنا تنشــأ مفارقة: يمســي المــرء ظالماً بقدر 

ما يسعى إلى أن يكون عادالً.
لكن العدل الذي يريد أرسطو الوقوف عنده 
بخاصة مــا كان هــو ما يســتغرق الفضائل كلها 
ـ ليس الفضيلة المســتوِعبة أو الشــاملة ـ وإنما 
ما يهمه بالدرجة األولى فضيلة بعينها مخصوصة: 
العدل بوصفه حّدًا وســطاً ـ الوسط العدل ـ كما 

أن سائر الفضائل وسط [عدل] بين رذيلتين.

2 ـ العدل والمساواة:
تقــّدم بنا أن العدل الذي ســعى أرســطو إلى اســتقصائه مــا كان هذه 
الفضيلة المســتوعبة لكل الفضائل، وإنما هو فضيلة بعينها شأنها شأن سائر 
الفضائل. وقد بدأ أرسطو ببيان أن هذه الفضيلة موجودة بالفعل: فنحن ـ كما 
يقول ـ نَِســُم تصرفات معينة بأنها «غير عادلة» حين ال يقودها ســوى طلب 
الربــح للنفس، وســعي المرء إلــى الحصول علــى أكثر مما يســتحقه. لكن 
ما «األمر العادل»؟ ال يتعلق األمر بفضيلة العدالة، وإنما بعالقات موضوعية: 
وضع معين، حال بعينه، توزيــع ما ـ يمكن أن توصف بأنها «عادلة». ال يتعلق 
األمــر إذن بفضيلة «العدل» في «ذات» العادل أو في اإلنســان العادل، وإنما 

بوضع ما «عادل» وحال ما «عادل» وتوزيع ما «عادل».
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وهــذا «العــدل الموضوعــي» يتضمــن نوعيــن: األول يتمثل فــي توزيع 
التشــريفات والمال وخيرات أخــرى موزعة بين أعضاء الجماعة السياســية. 
وتلك هي «العدالة التوزيعية»؛ أي كون األشــياء موزعــة على نحو عادل. وال 
يدور األمر هنا على فضيلة تنســب إلــى الفرد، وإنما على صفــة ُتخلع على 
توزيعات. والثاني مرتبط بتصحيح وتقويم المبــادالت، ونظرًا ألن المبادالت 
تكون طورًا عن اســترضاء ـ أي برضا من الطرفين ـ على نحو ما يحدث في 
عمليات الشــراء والبيع والكراء مثًال، وتكون طورًا عن استكراه؛ أي من غير 
رضا طرف من طرفي التبادل، فتكون إما خداعــاً أو غصباً، فإن العدل يكون 

بحسب كل حالة.
والعدل في التوزيعات وســط، وهو وســط يتمثل في مســاواة تناسبية أو 
هندســية. فنحن نجد العدل متحققاً في مجتمعات سياســية، حيث االمتيازات 

الممنوحة إلى كل فرد تتناسب مع استحقاقاته المتحققة أو المفترضة.
وفي الشكل الثاني يفحص أرسطو أوالً حاالت «تبادل» تكون غير طوعية: 
هب ـ مثًال ـ أن «عمرًا» غصب ـ خداعاً أو استكراهاً ـ «خيرًا ما» من «زيد»، 
شــأن ماله أو شــهرته أو صحتــه أو حياته، فــإن العدالة ســوف «ُتقَوم» أو 
«ُتصحح» حين يفرض القاضي على «عمرو» غرامــة أو عقوبة جزائية تعادل 
ـ تساوي ـ الفائدة التي جناها «عمرو» من اإلضرار بمصلحة «زيد». فالعدل 
هنا وسط بين ضرر ونفع، وهو يتمثل في مساواة خالصة وبسيطة؛ أي حسابية 

أو أرثميطيقية.
على أن الوضــع يكون مختلفاً حيــن يتعلّق األمر بمبــادالت طوعية؛ ههنا 
ضرب من التبادل ـ المعاملة بالمثل ـ هو الذي يحدد ســمة العدل: إذا ادعى 
«عمرو» لزيد «خدمة» أو أكسبه «خيرا» استهالكياً، فإن من العدل أن يبادله 
الخدمة أو المكسبة، ليس الخدمة عينها أو الكسب نفسه، ولكن خدمة أخرى 
أو كســباً آخر يمثل بالنســبة إلى «زيد» نظيــر أو عديل أو مثيل ما شــكّلته 
الخدمة أو المكســبة األخرى إلى «عمرو». ويكون النقد هنا معيارًا مشــتركاً 

لتقويم الخيرات المتبادلة، وذلك هو التبادل التناسبي.
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وبعد دراســة أرســطو أمر «العدل الموضوعي» هذا، يشــير إلى ما هي 
فضيلة العدل المطابقة؛ ذلك أن «األمر العادل الموضوعي» وسط بين إفراط 
وتفريط. وفعل التصرف تصرفاً عادالً وســط بين أن يكســب المرء أكثر مما 

يستحق ـ فيقترف الظلم ـ أو يحرم مما يستحق ـ فيكون ضحية الظلم.
وما هي الســمات التي ينبغي أن تتوفــر في الفعل العــادل أو في الفعل 
الظالم كي نســتنتج أن األمر يتعلق بعدل للفاعل أو بظلــم له؟ الجواب هو: 
الفعل القصدي الدال على االستعدادات األخالقية لصاحبه؛ فالفاعل يتصرف 
بعدل أو بظلم عندما يحقق ـ بمحض إرادته ـ العدل أو الالعدل الموضوعيين، 

وهنا إمــا يوصف اإلنســان بأنه «عــادل» وتكون 
أفعاله تصدر عن فضيلة العدل عندما يكون فعله 

اإلرادي قد صدر عن اختيار مقصود.
غيــر أننا لئن نحــن نظرنا من أوقــع الفعل 
ـ الفاعــل ـ فال مشــكلة هنا، لكــن إذا ما نحن 
نظرنــا إلى مــن وقــع عليــه الفعــل ـ المنفعل 
[ = اإلنســان الذي يجد نفســه ضحية وضع غير 
عادل] ـ فثمة مشــكلة. ويعالج أرسطو أوالً الحالة 
التي يكون فيها شــخص ما قد خضع إلى معاملة 

تضر به. هل يحدث أنه يمســي بمحض إرادة منه ضحيــة ظلم؟ أم هل يكون 
المرء بالضرورة ضحية ظلم عندما يتلقى معاملة غير عادلة؟ وجواب أرسطو: 
إن اإلنســان يكون ضحية ظلم ضد رغبته، لكن يمكن إلنســان أحياناً أن يقع 
عليه ضرر أو أن يجد نفســه في وضع غير عادل موضوعياً بموافقته وبرضاه. 
كما ينظر في حالة شخص يجد نفسه في وضع ظالم من الناحية الموضوعية؛ 
لكنه يستفيد منه، كأن يتلقى امتيازات أكثر مما يستحق، أو يتحمل نفقات أو 
خسائر أكثر مما يتطلبه وضع توزيع أعدل. فمن في هذه الحالة يقترف الظلم 
يا ترى؟ أهو فاعل التوزيع غير العادل أم المستفيد منه؟ وجواب أرسطو: هو 
فاعل التوزيع منذ اللحظة التي يتصرف فيه إرادياً عن ســبق علم، ثم إنه قد 
يحدث عادة أن يســتفيد من التوزيع غير العادل الذي يقوم به لصالح الغير. 
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ورغم أن أرسطو ال يصرح بذلك، فإنه من الواضح ـ تبعاً للمبادئ التي يقول 
بها ـ أن المنفعل ـ المســتفيد من توزيــع غير عادل انفعاالً ال فعًال ـ ســوف 
يكون هو نفسه ظالماً إذا ما قبل عن قصد وعن علم االمتيازات الظالمة، وال 

سيما إن هو تآمر تواطؤًا مع ذاك الذي يوزع االمتيازات غير العادلة.
ومشكلة ثالثة وهي: كيف نعتمد الحاالت التي ُيحدث فيها اإلنسان الظلم 
على نفسه برضاه؟ أم كيف نعتمد اإلنسان المنصف الذي يهب إلى نفسه أقل 
مما يستحق، ويخص بالفضل غيره، أتراه يقترف الظلم في حق نفسه؟ سوف 
يوضح أرسطو أن اإلنصاف بدالً من أن يكون ضرباً من الظلم ـ هو شكل أعلى 
من العدل، وذاك هو الفرق عند مفكري األخالق من المســلمين بين «العدل» 
و«الفضل»، كما نجــده مثًال في كتابــات الراغب اإلصفهانــي. ومن ثم يرى 
أرســطو أنه من المســتحيل أن يقترف اإلنســان الظلم في حق نفســه، ألنه 
ال يمكن لإلنسان برضاه أن يروح ضحية ظلم. وإنه لفضل منه ال ظلم لنفسه.
وبالجملة، فضيلة العدل «وسط» [بين إفراط وتفريط]، يسعى إلى تحقيق 
وســط [ = العدل الموضوعي]. وهو يقع فــي الطريق الوســط بين طريقين 
كالهما مذموم: ممارســة الظلم على الغير وســقوط المرء ضحية ظلم. فإن 
اإلنسان الذي يحرص على العثور على السعادة إنما يقف في طريق وسط بين 
هذين الطرفين اللذْين يضّران به. لكن وحدها ممارسة الظلم رذيلة مذمومة، 
والخضوع للظلم هو بكل تأكيد ضارّ باإلنســان؛ لكنه ال يشكّل بأي حال رذيلة 
أخالقية. لكن نظرًا ألن امتالك بعض الخيرات الخارجية شرط ال يستهان به 
لتحصيل السعادة، فإن اإلنسان الراغب في تحقيق سعادته سوف يتفادى ليس 

فقط اقتراف الظلم، وإنما أيضاً الوقوع ضحيته.

العدل السياسي
ال يهتم أرسطو ـ كما أسلفنا ـ بالعدل بإطالق، وإنما يهتم باألولى بالعدل 
بتقييــد: العدل السياســي. وهو ينظــر في التوزيع الســليم ـ المتســاوي أو 
المتناســب ـ للخيرات داخل الجماعة، وذلك بقطع النظر عن أنواع العدالة: 
توزيعية، تقويمية... ـ كما ال ينظر فيمــا إذا كانت العدالة هنا فضيلة تامة ـ 
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التي هي طاعة القوانين ـ أم فضيلة خاصة قائمة على المســاواة، بل بالعكس 
تراه يقيــم صلة بين العدالة ـ المســاواة والقانون. ولن يكــون القاضي هنا 
سوى حارس العدالة، وينبغي أن نولي للّوغوس ـ العقل المعبر عنه في قانون ـ 
الســلطة العليا. والعدل ـ المســاواة معتد به هنا بحســبانه الخير األســمى. 
والمنتظر من فضيلة العدل هنا: الخير المشــترك، السعادة، اكتفاء الجماعة 
بذاتها. ويســتمد القانون قيمته هنا من العدل؛ وذلك مــن حيث إن القانون 
يقيم ضرباً من المســاواة بين أعضاء الجماعة ويصون هذه المساواة، وبينما 
فيما تقّدم كان احترام القانون يؤدي إلى ممارســة فضيلــة تامة، فإنه ههنا 

نجد أفضليــة القانون مبررة تبريــرًا عقلياً قائماً 
على فكرة «العقــل». بل يذهب أرســطو إلى حد 
القول: «أن نطلب من القانون أن يحكم معناه أن 
نطلب من اإلله ومن العقــل وحدهما أن يحكما» 
(أرسطو: السياســيات، الكتاب 16، الفقرة: 1287 
a 29-30). ههنا تقديس للقانون، على أن «ألوهية 

القانون» ال تقوم على اإلحالــة إلى قانون إلهي: 
اإلنســان يختــرع القوانيــن ألن العنايــة اإللهية 
ال تسود في الشــؤون البشــرية 1. أكثر من هذا، 

العناية نفســها تقوم على قيمــة «العقل»: «القانون لوغــوس [نظام] مصدره 
عنايــة ما وعقل» (أرســطو: «األخالق إلــى نيقوماخوس»، الكتاب العاشــر، 
الفقرة: 1180a 21-22 ,9)، ثم إن القانون عقل من غير تشــهي (السياسيات، 

الكتاب 16، الفقرة: a 32 1287). ومن هنا للقانون فائدتان:
1 ـ ما من إنســان إال هو عقل ممزوج ببهيمة متوحشة، والتوحش الفطري 
في اإلنسان هو توحش ملكة الشهوة؛ أي ملكة الطمع والحسد والجشع. وعلى 
الرغم من وجود اإلنسان الفاضل بامتياز، فإن ال إنسان بمكنته أن يضمن وأن 
يطمئن اآلخرين أنه لن يســيء أبدًا استعمال سلطته، وأال تبقى ثمة في نفسه 

Solange Vergnière, Ethique et politique chez Aristote, op. cit., p. 212. 1 ـ 
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بقية خساســة. واألمر أولى أن ينطبق على الحاكم. ومن ثمة، فإنه الســلطة 
المطلقة ـ من غير مانع من قانون ـ تتضمن إغراءات الجنوح هذه... وال يقول 
أرسطو هنا بأن السلطة بطبيعتها مفســدة ـ كما الحظ ذلك ليو ـ شتراوس ـ 

وإنما يقول بأن ممارسة السلطة محفوفة بالمخاطر.
2 ـ من شــأن النــاس أن يقبلوا الخضوع عــن طوع إلى قانــون منه إلى 
إنســان؛ وذلك ألن القانون أمر غير شــخصي؛ من حيث إنــه كائن ذهني أو 
عقلي إن ســاغ التعبيــر، فإنه ال يؤدي إلى رد فعل شــخصي. فليــس القانون 

فحسب غير منحاز، وإنما يبدو كذلك إلى من يخضع إليه.
ما طبيعة العدل السياســي؟ يجيب أرســطو: «العدل سياســياً: من جهة 
 V, 6, :طبيعي، ومن جهة أخــرى اتفاقي» (األخالق إلى نيقوماخــوس، الفقرة
1134a). ويعرف ما هو طبيعي على أنه ما يملك القوة عينها وال يتعلق بالرأي، 

ويعرف ما هو اتفاقي على أنه على الضد.
لكن، إذا كان العدل فضيلة تامة مترتبــة عن احترام القانون، فإن ههنا 
ينهض االعتراض السفســطائي القديم [والذي أحيــاه كارنيادس ووجهه ضد 
أفالطون وأرسطو]: فألن القانون يتغير بحســب األزمنة واألمكنة، وألنه ـ في 
نهاية المطاف ـ من وضع البشر، فإن الفضيلة المؤسسة على احترام القانون 
تصاب هي نفســها بهذه النســبية؛ ومن ثَم ليس من المشــروع أن نريد خلع 

طابع القيمة المثالية المطلقة عليه !
والذي كانه جواب أرســطو: تنبغــي التفرقة بين «عــدل طبيعي» له 
صالحية كونية ومســتقلة عن قرارات بني البشر، وثمة «عدل عرفي»ـ أو 
ُقل: ُصنعــي، اصطالحــي، اتفاقي ـ يســتمد قيمته من هــذه القرارات، 
قواعده مواضعات ينهض بها بنو البشــر، وليست تقوم على أساس طبيعي 
مطلق. فال يهــم ـ مثًال ـ أن نضحي بعنزة بدل خروفيــن، اللهم إال حين 
يقرر المشرع ذلك. ههنا يدخل أرســطو ضمن «الحق الطبيعي» ال فقط 
المبادئ العامة الخالدة غير المدونة التي ُيفترض أن على أساسها ينبغي 
أن يقام «الحق الوضعي»، ولكن أيضاً كل ما في الحق الطبيعي ذو قيمة 
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مطلقة وكونية. هذا بينما «العدل االتفاقي» يشــمل مجــاالً أقل مدى هو 
مجال «الحق الوضعي». وهو ليس مشــكًال من مجمل القوانين الوضعية؛ 
وإنما فقط من تلك الغريبة عن الحق الطبيعــي أو تعد تطبيقات خاصة 

لمبادئ عامة.
بناءً عليه، يذكرنا أرســطو باالعتراض الممكن: ال حق ســوى الحق 
الشرعي أو االصطالحي؛ ذلك أن من شــأن حق الطبيعة ـ إن ُوجد ـ أن 
يكون أبدياً وكونياً، لكن هاتين الصفتيــن ال توجدان في أي من الحقوق 
الموجودة، فتعدد القوانين في المكان وفي الزمان يثبت وجود حق وضعي 

غيــر طبيعي. يقــول «فيلوس»: «لــو فرض أن 
الحــق الطبيعي موجــود، فإن العــدل والظلم 
سوف يكونان هما لدى جميع بني البشر، تماماً 
شــأن الحار والبارد والمر والحلو» (من كتاب 
شيشــرون فــي الجمهوريــة IV, 8, 13). وينقل 
أرســطو في األخالق إلى نيقوماخوس: «يعتقد 
البعض بأن كل الحقوق اصطالحية؛ ألن ما هو 
أبدي ويملك القوة فــي كل األمكنة ـ كالنار ـ 
يحرق لدى الفرس كما لدينا، بينما ما يفتأوا 

 .(134b24 :األخالق إلــى نيقوماخوس، الفقــرة) «يالحظون تنــوع الحق
وجواب أرسطو أن كون الشــيء بالطبع ال يقتضي بالضرورة كونه أبدياً، 
على األقل في القسم من العالم الذي يسكنه بنو البشر، بينما األمر على 
الضد في العالم اإللهــي. فاألمر الَعَرضي الزائل يوجد ســواء في عالم 
الطبيعة أو فــي عالم االتفاق. وهكذا، فإنه بالطبيعــة تكون اليد اليمنى 
أكثر مهارة من اليد اليســرى، ولكن يمكن لإلنســان بالدربة أن يمسي 
يســتعمل يديه معاً بالمهارة نفســها. وبالمماثلة، نســتنتج أن ضرباً من 
التنــوع في الحــق الطبيعي ال يمنــع من وجوده، واألمر أشــبه بمســألة 
المكاييل؛ ذلك أن مكاييل الحبوب ليست متساوية في كل األمكنة؛ تكون 
أكبر حيث نشــتري وتكون أصغر حيث نبيع، وكذلــك بالمثل هي الحقوق 
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التي ليســت طبيعية وإنما بشــرية ال تكــون هي هي فــي كل مكان، وال 
الدســاتير هي عينها أيضــاً، لكن الدســتور األفضل ـ بالطلــع ـ في كل 
األحوال واحد. ذلك أن من شــأن من يقيم مواضعة أن يسعى ـ سواء أقل 
ذلك أم كثر ـ إلى مصلحته، ومن مصلحة الباعة والشــراة أن يســتعملوا 
مكاييــل متباينة. وكذلك هو األمر بالنســبة إلى الحــق الوضعي، وفيما 
يتعلق بالدســاتير أيضاً: إن أولئك الذين يعتلون سدة الحكم يسعون إلى 
العنايــة بمصالحهم، لكن هــذا ال يمنع مــن إمكان وجــود مكيال جيد 
وعادل، وال من وجود حق، وال من إمكان وجود دســتور جيد بالطبع. لكن 
ما ســمة هذا المكيال، وهذا الحق، وهذا الدستور؟ ال يقول أرسطو ذلك 
صراحة، لكن من الســهل تخمينه: المكيال الجيــد ناتج عن توافق، عن 
«وســط عدل» بين مكاييل الطرفين: الباعة والشــراة. والحق الطبيعي 
يستجيب إلى المثال نفسه؛ فهو ال يســعى إلى كسب االمتياز لشخص أو 
حرمانه من االمتيــاز. كما أن الدســتور األفضل ـ كما يصفــه في كتاب 
السياسة ـ يضمن للمواطنين الحقوق والواجبات نفسها. ولئن كان أرسطو 
قد افترض ـ في محاورته حول العدالة ـ أســوة بشــيخه أفالطون دستورًا 
مثاليــاً يصلح في كل مــكان وزمان، فإنه ـ في كتاب السياســة ـ ســوف 
يمسي أكثر واقعية؛ إذ سوف يقر بأن الشــكل األفضل للدستور ينبغي أن 
تتحكّم فيه الظروف الملموســة، وأنه دستور من شــأنه أن يتغيّر بحسب 

الشعب الذي هو موّجه إليه.
وإذ يقول السفســطائيون بأن القانون مواضعة بشــرية تتغيّر بحســب 
العصور والبلدان، وإذا لم يكن العدل شيئا آخر سوى احترام القانون، فإنه 
سوف يتغير بالتبع ـ إذ ما يعد عدالً في بلد قد ُيعد جرماً في بلد آخر ـ فإن 
أرسطو يجيب بأن التناقض ظاهري فحسب. ولئن هو حق أنه في كل تشريع 
ثمة سلســلة من اإلجراءات االصطالحية المحضة والخاضعــة إلى تغيّرات 
عميقة في الزمان وفــي المكان، فإنه يحق أيضاً أنــه إلى جانب ذلك ثمة 
حزمــة اســتعدادات أخرى من الحــق الطبيعــي، والتي ال تخضــع إلى أي 
مواضعات اتفاقية. وما يميّز الحق الطبيعي هو أنه يسعى إلى احترام حقوق 
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كل أعضاء الجماعة على نحٍو متساٍو، وضمان مصلحة الجميع، وإمداد الكل 
بوســائل تحصيل الســعادة. فإنه من غير العــدل بالطبع أن فريقــاً واحدًا 
يزدهر وأن بقية الجماعــة تعيش وقد ديس على مصالحها المشــروعة. إن 
مطلب المســاواة في المعاملة مطلب كل أعضاء الجماعة، ولن يتم تحقيقه 
إذا أريد تحقيق ادعاءات أنانية ألعضاء كل فريق. ال ُبد من البحث عن حل 
وســط بين طرفين كالهما متطرف، وفي ذلك مســاواة. والمساواة أنواع: 
خالصة بسيطة تتوافق مع ذوات متساوية بالطبيعة، ومساواة تناسبية تتوافق 

مع ذوات غير متساوية بالطبيعة.
وشأنه في ذلك شأن أفالطون؛ يرى أرسطو 
ـ في الكتاب الرابع «األخالق إلى نيقوماخوس»، 
الفقــرة: (1137b) ـ أنه ليس بمكنة القوانين أن 
تتنبأ بكل األحوال؛ إذ ثمة أحوال خاصة ال يمكن 
أن نضــع لهــا قانوناً يخصهــا، مما يلــزم عنه 
إصــدار مراســيم تطبيقية لعديد مــن الحاالت 
التي لــم تأخذها القوانين فــي االعتبار، أو لم 
تتنبأ بإمكان حدوثها. ويستنتج أرسطو استنتاجاً 
مثيرًا بهذا الشــأن: من األفضــل أال نجمد على 

القوانين المســطورة جمودًا أبدياً، وذلك ألنه كما هو الشأن في كل األمور 
المتعلقة بالتنظيم السياسي، من المستحيل تقنين كل شيء على وجه الدقة 
والصرامــة، فالقواعد المدونة بالضــرورة عامة، هذا بينما أفعال البشــر 
تتعلق بحاالت خاصة. لكن، لئــن كان الرجل مع مبدأ تغيير القوانين، فإنه 
أيضاً مع إعمال مبدأ الروية في هذا التغيير؛ وذلك ألنه كما يقول أرسطو: 
«من العيب المعيــب أن نَُعود الناس علــى إلغاء القوانيــن بخفة وطيش». 
وبالنظــر إلى الثمن الذي ينبغــي أن نؤديه لكي نعوّد النــاس على احترام 
القوانين ـ قوة العادة ـ وهي العادة التي ال ترســخ إال عبر المدة المديدة، 
فإنه إذا نحن تقلبنا بين القوانين الراسخة والمستحدثة، من شأن ذلك أن 

يضعف سلطان القوانين في النفوس.
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لم يتوقف النقاش حول العدالة والقوانين بوفاة أرسطو، ال وال باجتهادات 
تالمذته الذين كتبوا في الموضوعات كتابات، فهذا الحكيم الروماني شيشرون 
ـ في كتابه «عن الجمهورية» ـ ينقل حوارًا بين متفلسفين حول استحالة الحكم 
مــن دون إقامة عدل. يقبــل «فيلوس» الدفــاع عن قضية الظلــم من غير أن 
يتبناها ـ يلعب دور محامي الشيطان ـ وسوف يســتعيد حجج «كارنيادس» في 
محاضراته المشهورة بروما عام 156م. لقد كان كارنيادس يوجه حجاجه ضد 
بطلي العدالة ـ أفالطون وأرســطو ـ إن كانا همــا المنافحين عن العدل، فإنه 
المنافح عن الالعدل. ومن أهم حجج فيلوس ضــد العدل: أن العدل ال يمكن 
أن يكون مطلباً مــن مطالب الحق الطبيعي، وذلــك ألن الحق الطبيعي ما له 
من وجود؛ فلئن كان يوجد حقّاً، فكيف نفسر أن شعوباً مختلفة يمكن أن تكون 
لها تصــورات دينية وأخالقية متعارضــة؟ ال توجد على الحقيقة ســوى حقوق 
وضعية متباينــة، وهي ال تقوم على قانون أخالقي مزعــوم، وإنما على مصالح 
من يمليها. والعدل الــذي لطالما امتدحه الفالســفة المــدح، تلك الفضيلة 
المدعــاة التــي تتمثل في أن يؤثر اإلنســان غيره على نفســه، ما كان ســوى 
مواضعة أراد بها الضعفاء حماية أنفســهم ضد األقوياء. وإذا ما تحتم مراعاة 
هذه «الفضيلة» من لدن الدول واألفراد، فإننا ســوف ننتهي إلى عواقب غير 
منتظرة، بله كارثيــة: الدولة العادلة بعدل أتم ســوف تنتهــي ال محالة إلى 
اإلفالس، والفرد العادل بأشــد عدل يكون لن يتصرف تصرفاً يخالف تصرف 
األحمق، وذلك ألن العدل في هذه الحاالت هو إنكار المصالح الحيوية للفرد 
وللدولــة! تذكرنا هذه األفكار بأفكار كاليكلس، وهــي لم تعدم من يرد عليها 
شــأن الرواقيين الرومان الذين تحدثوا عن قوانين العقل المرقومة في العقل 
البشــري، والتــي مطالبها تتطابق مــع الطبيعــة، وتتجــاوز كل األمكنة وكل 

األزمنة.
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شــغلت فكرة العدالة اهتمام الفالســفة منذ أقدم العصور؛ 
ألنها أســمى قيمة اجتماعية فــي الحياة. وقــد ربط بعض 
المفكرين بين فكرة المجتمع المثالي والمجتمع الذي تسود فيه العدالة؛ 
إذ تشــكّل «العدالة» المدلول الحقيقي لجميع الِقيَم والمثل التي تنظم 
عالقة الفرد بالمجتمع. والعدالة ـ بصفة عامة ـ تكمن في صميم فلسفة 
األخالق والسياسة، وهي الفضيلة األولى للمؤسسات االجتماعية، على 
حد قول الفيلسوف األمريكي جون رولز (1921 ـ 2002) 1، إن لم تكن 

ُيعد «جون رولز» من أبرز فالســفة الفكر الليبرالي السياسي المعاصر، فقد أثارت  1 ـ 
كتاباته كثيرًا من القضايا المتداولة على الساحة الدولية اليوم، ويحتدم في الغرب 
حوار وجدل مســتمران بشــأن موضوعات مثــل: العدالــة واإلنصــاف، والليبرالية 
السياسية، وحقوق اإلنســان، وقضايا المجتمع المدني، والديموقراطية، وغيرها من 
المفاهيم التــي أصبحت متداولة في الفكر السياســي المعاصر. وقد حاول «رولز» 
عبر مؤلفاته ترسيخ األسس التي ُبنيَت عليها النظرية الليبرالية بأبعادها المختلفة، 

وأّكد الحرية الفردية وتنمية قدرات اإلنسان الذاتية.
ـ ُينظر إلى: جان مارك فيري، فلسفة التواصل، ترجمة وتقديم د. عمر مهيبل، الدار 

العربية للعلوم ـ ناشرون، المركز الثقافي العربي، الجزائر، 2006، ص 111.

■ �وك �� ا�!��,  � N�أ

حكم  ونظام  العدالة  نظام 
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هي الفضيلة الوحيدة؛ بمعنى أنها فضيلة أساســية لألفــراد في تعاملهم مع 
اآلخرين 1؛ أي إنها فضيلة شــخصية واجتماعية في آٍن واحد. وهذا هو ما جعل 
سقراط (B.C 399-470) يثور في وجه السوفسطائيين، ويرفض نسبية الفضيلة، 
مؤكــدًا أن الفضيلــة واحدة رغــم تعدد مســمياتها، وهي تكمن فــي الضمير 
اإلنساني الحي الذي يرشدنا دائماً إلى الخير؛ أي في سلوك الصدق واالبتعاد 
عن الكذب، وطريق األمانة والعدل. وهكذا، فرغم تعدد أسماء الفضائل إال 
أنها في جوهرهــا فضيلة واحدة، هــي الطريقة التي تكمن فــي تعاملنا مع 

األفراد والمجتمع 2.
ولقد حظي مفهــوم «العدالة االجتماعية» بقدر كبيــٍر من األهمية على 
المستويات الثقافية واالجتماعية والسياسية، كما استحوذ على حيٍّز كبيٍر من 
الجدل على مســتوى الفكر االقتصادي، حتى أضحى من المفاهيم الشــائعة 
االســتخدام في األدبيات السياســية الحديثة، وفي الخطابــات المعاصرة، 
وتقارير المؤسسات والمنظمات الدولية والوطنية 3. ومن هذا المنطلق، تعّد 
العدالة قاعدة اجتماعية أساســية الستمرار حياة البشــر بعضهم مع بعض؛ 
فهي محور مهم في األخالق وفــي الحقوق وفي الفلســفة االجتماعية؛ حيث 
تنطلق منها بحوث إيجاد المقاييس والمعايير األخالقية والقانونية. العدالة 

إذن فضيلة شخصية سامية، وهي موجودة دائماً في سياق اجتماعي معين.
والحقيقــة أن الرؤيــة السياســية لمحــاورة «الجمهوريــة» ألفالطون 
(B.C 347-427) يمكــن أن نراها تخطيطاً لذلك الســياق االجتماعي نفســه؛ 
فأفالطون هو صاحــب أول نظرية اجتماعيــة وتاريخية واضحــة المعالم في 
تاريــخ الفكر الغربي، وهــو واحد من أوائــل العلماء االجتماعييــن، وأقواهم 

 Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London & New York, 2000, 1 ـ 
(Justice) p. 428.

 Solomon, Robert, Justice as a Virtue, an essay on, Social and Political Philosophy, Contemporary 2 ـ 
 perspectives, Edited by James Sterba, Routledge, London & New York by James Sterba,

2001. p. 96.

محمد العمراوي، العدالة االجتماعيــة: مقاربة معرفية للمفهوم واألبعاد، مركز الروابط للبحوث  3 ـ 
Rawabet censer. com/ archives/ 4324 .2015 ،والدراسات االستراتيجية، المغرب
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تأثيرًا، حيث طبق منهجه المثالي بنجاح على تحليل حياة اإلنسان االجتماعية 
وقوانين تطورها؛ فضًال عن شروط اســتقرارها 1. وقد عبّر أفالطون عن ذلك 
في الكتاب الرابع من «محاورة الجمهورية» بقوله: «إن أعظم أســباب كمال 
الدولة هــو تلك الفضيلــة التي تجعــل كًال من األطفــال والنســاء والعبيد 
واألحرار والصناع والحاكمين والمحكومين يؤدي عمله من دون أن يتدّخل في 
عمل غيره». وفي الموضع ذاته يقول: «العدالة هي أن يمتلك المرء ما ينتمي 

فعًال إليه، ويؤدي الوظيفة الخاصة به» 2.
ولقد نشــأ نــزاع حــول مفهــوم «العدالة» 
االجتماعيــة خاصة في التعامل مــع قضايا مثل: 
الموارد  الدخل، والســيطرة، واســتخدام  توزيع 
الطبيعيــة، وتوزيع الفــرص التعليمية والوظيفية 
التي انتشــرت على نطاق واســع في مجتمعاتنا، 
وقام عــدد من الفالســفة بتقديــم رؤى مختلفة 
حول مفهوم العدالة، وارتباطها الوثيق باألخالق 
والقانون؛ وذلك من أجــل الحفاظ على الحقوق 
والواجبات وااللتزامات بما يتماشــى مع روح كل 

عصر. ومن هؤالء الفالســفة جون رولــز، حيث أكد في مواضــع كثيرة من 
كتاباتــه على أن المفهومين األساســيين في مبحث «األخــالق» هما مفهوما 
«العدل» و«الخير»، يقول فــي كتابه: «نظرية في العدالــة» 3: «أعتقد بأن 

محاورة الجمهورية ألفالطون، دراســة وترجمة د. فؤاد زكريا، الهيئــة المصرية العامة للكتاب،  1 ـ 
القاهرة، 1985، ص 83، من دراسة المترجم.

المرجع السابق، (الكتاب الرابع ـ 433)، ص 314 ـ 313. 2 ـ 
الواقع أن «جون رولز» كان اسماً مجهوالً خارج األوســاط األكاديمية، أو على وجه الدقة: خارج  3 ـ 
دائرة قراء البحوث الفلســفية المتخصصة؛ لكنه بعد صدور كتابــه: «نظرية في العدالة» أصبح 
من ألمع أعالم الفلســفة المعاصرة لدى جميــع المثقفين في معظم أنحــاء العالم. وقد وصف 
كتابه بعض المفكرين السياســيين بأنه «تحفة فريدة»، وإســهام ال نظير له في مجال الفلسفة 
السياسية؛ وربطوا بين هذا الكتاب وبين األعمال العظيمة الخالدة «ألفالطون» و«كانط» و«جون 

ستيوارت مل».
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مفهوم «الشــخص األخالقي» ذاته قد تم اســتنباطه من مفهومي «العدل» 
و«الخير»، وهكــذا تتحدد البينة لنظرية أخالقية مــن خالل الطريقة التي 

تنتظم بوساطتها الصلة بين هذين المفهومين» 1.
من هذا المنطلــق، بدأ تصــور رولز للعدالــة من معارضتــه لتصورات 
«الفلسفة النفعية» التي بلورها عدد من الفالســفة النفعيين أمثال: «جيرمي 
بنتام» (1748 ـ 1832)؛ و«جون ســتيوارت مــل» (1806 ـ 1873).... وآخرين، 
والتي سيطرت على الفكر السياســي واألخالقي في العالم الغربي. وقد تبنت 
هذه الفلســفة مبدأ المنفعة بوصفه غاية لكل سلوك أخالقي، وعلقت أخالقية 
األفعال اإلنســانية على مدى ما تحقق من منافــع أو تدفع أضرار (أعظم قدر 
من الســعادة ألكبر عدد من الناس)، وأقــرت بأن األفعال تكــون صائبة إذا 
كانت تميــل إلى تحقيق الســعادة، وتكــون خاطئــة إذا مالت إلى الشــقاء 
والتعاســة 2. أراد رولز أن يقدم بديًال عن «المذهــب النفعي»؛ ألنه ال يقدم 
تفســيرًا مرِضياً للحقــوق والحريــات األساســية للمواطنين كأفــراٍد أحرار 
ومتســاوين، وهو مطلب ـ على حد قولــه ـ «ذو أهمية أولــى مطلقة من أجل 

تفسير المؤسسات الديموقراطية» 3.
وعلى صعيٍد آخر، تناول كانط (1724 ـ 1804) مفهوم العدالة على خالف 
«المذهب النفعي»؛ حيــث تقوم األخالق عنده على العقــل وحده، ما دام هو 
مصدر اإللزام الخلقي، ومن هنا نســب كانط إلى األخــالق صفة «الضرورة 
المطلقة»، ونــادى بوجود قوانين أوليــة كلية وضرورية في مضمار الســلوك 

ـ ُينظر إلى: أنطوني دي كرســبني، وكينيث مينوج، أعالم الفلسفة السياسية المعاصرة، ترجمة 
ودراســة د. نصار عبــد اهللا، منشــورات الهيئــة المصريــة العامة للكتــاب، القاهــرة، 1996، 

ص  131 ـ 132.
جون رولز، نظرية في العدالة، ترجمة ليلي الطويل، منشــورات الهيئة العامة السورية للكتاب،  1 ـ 

وزارة الثقافة، دمشق، 2001، ص 53.
 John Stuart Mill, Utilitarianism, Routledge, Reprinted from Fraser’s Magazine, seventh 2 ـ 
 edition, London, Longmans, Green, and Co, 1879. Copyright 2004. The Pennsylvania State

University. P. 9.

جون رولز، نظرية في العدالة، ص 12. 3 ـ 
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اإلنساني. وفي كتاب «تأسيس ميتافيزيقا األخالق» يقدم أوجه االختالف بين 
المبادئ األخالقية وقوانين الطبيعة، ويذهب إلــى أن االختالف بينهما يكمن 
في إحساسنا الذاتي باإللزام بطاعة القوانين األخالقية. يقول: «إن كل إنسان 
ال بد أن يســلم بالقانــون األخالقي، أعني قاعــدة اإللزام... هــذه القاعدة 
ال ينبغي أن تلتمس في طبيعة اإلنسان وال في ظروف العالم الذي ُوضع فيه، 
بل ال بد من البحث عنها بطريقة قبلية في تصورات العقل الخالص وحدها» 1. 
وترتبط القوانين األخالقية عند كانط بمفاهيم «الحرية» التي تفرض حدودًا 
على التصرفات الخارجية للناس، وعلى نياتهم الداخلية، ويعتمد أســاس هذه 

النظرية علــى مبدأ «الحق»، وهو شــامل لجميع 
البشر، ومســتمد من الحتمية المطلقة من خالل 
مفهوم «اإلرادة الخيرة» التي توجه اإلنســان نحو 
غايات وأهداف عامة تصحح مبدأ الســلوك كله. 
ومــن هنــا رأى كانــط أن «القانون» يُعــد أمرًا 
واجباً، ومن الضــروري فرضه وإجبــار اآلخرين 
على طاعته، ألنه مجموع الشروط التي تالئم بين 
حريتنــا وحريــة الغيــر، وفقــاً لناموس شــامل 
للحريــة، أو على حد قولــه: «القانون هو مجموع 

الشــروط التي يمكن أن توحد حرية الفرد مع حرية اآلخر وفقاً لقانون كلّي 
للحرية» 2. كذلك رأى كانط أن الســيادة ال يمكن تقسيمها، وال يمكن حماية 

وضع الفرد كإنساٍن عاقٍل ومستقٍل إال من خالل وجود دولة مدنية.

إمانويــل كانــط، تأســـيس ميتافيزيقا األخـــالق، ترجمــة د. عبد الغفــار مــكاوي، مراجعة  1 ـ 
د. عبد الرحٰمن بدوى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1980، ص 8.

-Immanuel Kant, The philosophy of Law: An Exposition of the Fundamental Principles of 

Jurisprudence as the Science of Right, translated from German by W. Hastie. B.D, Edinburgh, 

T.&T. Clark, 38 George Street. 1887, 45.

ـ ُينظر أيضاً إلــى: د. عبد الرحٰمن بــدوي، إمانويل كانط. فلســفة القانون والسياســة، وكالة 
المطبوعات، الكويت، 1979، ص 26.

جون رولز، قانون الشــعوب وعود إلى فكرة العقل العام، ترجمة محمد خليل، المشــروع القومي  2 ـ 
للترجمة، عدد (1074)، 2007، ص 20.
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لذلك ومن كل ما ســبق، نحاول في هذه الدراســة رصــد محاوالت 
الفيلســوف األمريكي جون رولز فيما يخص تصوره لنظام العدالة ونظام 
حكم القانون، ومحاولته الفريدة لطرح تنظير سياســي اجتماعي أخالقي 
يدعم اســتقرار المجتمعات على نحو متكافگ ومتســاٍو، خاصة بعد إصدار 
كتابه: «نظرية في العدالة»؛ إذ أثار ـ هذا الكتاب ـ جملة من التساؤالت 
التــي تميّزت بكثافتهــا أكثر ممــا أثارتــه أي نظرية أخرى فــي العدالة 
االجتماعيــة خالل القرن العشــرين. وكذلــك الدور الــذي أداه التصور 
الكانطي لنظرية «الحق» و«اســتقاللية الذات»، و«مبدأ األمر المطلق»، 
و«نظرية الواجب» التي تقوم على تأكيد أولوية الحق على الخير؛ بخالف 
«الفلسفة النفعية» الســائدة في المجتمعات الغربية الليبرالية. كما أراد 
رولز أن تنال الشــعوب حقّها من خــالل عدم المســاس بمصالحها وذلك 
باحتــرام القانون العــادل، ويتحقق هــذا عندمــا ُيعامل المجتمــع أفراده 
كشخصيات أخالقية، وقد أطلق عليه «قانون الشعوب»، ومعناه أن تلتزم كل 
الشعوب بأهداف «قانون الشــعوب» ومبادئه في عالقاتها المتبادلة. وفكرة 
مجتمع الشــعوب ـ كما عبّر عنها رولــز ـ هي فكرة يوتوبيــة واقعية تصور 
نظاماً اجتماعياً قابــًال للتطبيق، يكفل الحقوق والعدالة السياســية لجميع 
الشــعوب 1، كذلك كما صرح «كانط»: «يجب أن يقوم قانون الشعوب على 

أساس اتحادي بين دول حرة» 2.

�دQٴ ا�8�ا�*�

ُتعد نظرية العدالــة عند رولز أهم محاولة فلســفية لبناء قاعدة نظرية 
للممارســة الليبرالية، فقد أكد أن هدفه هو «تقديم تصور للعدالة يمكن من 
خالله رفع مســتوى التجريد لنظرية العقد االجتماعي الشــهيرة، كما وجدت 
في أعمال لوك، وروســو، وكانط» 3. معنى ذلك أن هدف رولز الذي يسترشد 

كانط: مشروع للسالم الدائم، ترجمة د. عثمان أمين، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 1952، ص 51. 1 ـ 
جون رولز، نظرية في العدالة، ص 38. 2 ـ 

المرجع السابق، ص 29 ـ 30. 3 ـ 
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به هو التوصل إلى نظرية فــي العدالة قابلة للتطبيــق وبديلة عن التصورات 
النفعية الكالســيكية والحدسية للعدالة، والتي ســادت التقليد الفلسفي فترة 
طويلة من الزمن. وقد بدأ بتعريف العدالة بأنها: «الفضيلة األولى للمؤسسات 
االجتماعية، كما هي الحقيقة لألنظمة الفكرية. ومهما كانت النظرية متسقة 
ومقتصدة ال بد من رفضها إذا كانت غير صادقة، كذلك األمر بالنســبة إلى 
القوانين والمؤسسات، مهما كانت درجة كفاءتها وجديتها ال بد من إصالحها 

أو إبطالهــا إذا كانت غير عادلــة». العدالة إذن 
هي أساس الهيكل االجتماعي، لذا وجب أن تتفق 
ســائر اإلجــراءات التشــريعية والسياســية مــع 
ما تقضي بــه مبــادئ العدالة. ومن هنــا يتعيّن 
ـ في نظر رولز ـ تحديد القواعد والمبادئ التي 
تسير المؤسسات االجتماعية للعدالة 1؛ وذلك من 
خالل وضع نظــام للعدالة ُمنصف يتــم تطبيقه 
علــى  أي  للمجتمــع؛  األساســية  البنيــة  علــى 
الرئيســة  واالجتماعية  السياســية  «المؤسســات 
وبطريقــة تالؤمهما مــع بعضهما مــع بعض في 

ترسيمة نظام تعاوني موحد» 2.
إن المادة األوليــة للعدالة عند رولــز هي البنية األساســية للمجتمع، 
بمعنــى آخر: «هي الطريقة التــي ُتوزع من خاللها المؤسســات االجتماعية 
الرئيسة الحقوق والواجبات األساســية، وتحدد تقسيم المنافع الناتجة عن 
الشراكة االجتماعية» 3. والمقصود بالمؤسســات الرئيسة الدستور السياسي 

بومدين بوزيد، فلســفة العدالة في عصر العولمة، الــدار العربية للعلوم ـ ناشــرون، الجزائر،  1 ـ 
2009، ص 146.

ـ أيضاً: عادل صابر راضي، الفكر الليبرالي السياســي المعاصر (جون رولــز أنموذجاً)، مجلة 
الفلسفة، العدد العاشر، 2013، ص 95.

جون رولز، العدالة كإنصاف: إعادة صياغة، ترجمة د. حيدر حاج إسماعيل، مراجعة ربيع شلهوب،  2 ـ 
المنظمة العربية للترجمة، بيروت ـ لبنان، 2009، ص 90.

جون رولز، نظرية في العدالة، ص 34. 3 ـ 
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والترتيبات االقتصادية واالجتماعية، ومنها ما يــدل على الحماية القانونية 
لحرية التفكير، واألسواق التنافسية، والملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج. ومن 
هنا يرى رولز أن «أحد األهداف العملية للعدالة كإنصاف هو توفير أساس 
فلســفي وأخالقي مقبول للمؤسســات الديمقراطية، ولتحقيــق هذا الهدف 
يبحــث ـ رولز ـ في الثقافــة السياســية العامة لمجتمــع ديموقراطي، وفي 
تقاليد التأويل الخاصة بدســتوره وقوانينه األساســية، طلبــاً ألفكار مألوفة 
معينة يمكن صياغتها في مفهوم للعدالة السياسية» 1. ويعتقد رولز بأن بعض 
هذه األفكار أكثر أساســية؛ من بعضهــا اآلخر، وأكثرها أساســية هي فكرة 
المجتمع بوصفه نظاماً منصفاً مــن التعاون االجتماعي الزمني من جيل إلى 
الجيل الذي يليه؛ والتي يعّدها رولز فكــرة منظمة ومركزية لتطوير مفهوم 

سياسي لعدالة نظام ديموقراطي.
وفي هذا الشــأن، يؤكد رولز أنه من غير الممكــن أن يتفق المواطنون 
على ســلطة أخالقيــة مثل: نص مقــدس، أو مؤسســة دينيــة، أو تقليد من 
التقاليد؛ أو حتى بالرجوع ما عّده بعضهــم (قانوناً طبيعياً)، لذلك ال يوجد 
بديل ـ عنده ـ أفضل مــن االتفاق على «فكرة منظمــة للمجتمع»، أي نظامٍ 
منصٍف من التعــاون بين أشــخاص أحرار ومتســاوين» 2. وهذا ما ُيســمى 
«الوضع األصلي» الذي يجتمع من خالله أشــخاص أحرار الختيار القواعد 
والمبادئ التي ينبغي أن تقود المجتمع، ال ســيما توزيع الخيرات األساسية 
كالحقوق، والحريات، والثروات... إلخ، وإعادة هيكلة المكاســب والتكاليف 

التي تنجم عن التعاون االجتماعي 3.

جون رولز، العدالة كإنصاف، ص 92. 1 ـ 
 Thomas Pogge, John Rawls: His Life and Theory of Justice, trans. by Michelle Kosch, :ًـ أيضا
Oxford University Press, 2007, p. 83.

جون رولز، العدالة كإنصاف، ص 105 ـ 106. 2 ـ 
بومدين بوزيد، فلسفة العدالة في عصر العولمة، ص 142. 3 ـ 

ـ أيضاً: فهمي جدعان، الليبرالية السياسية في فلســفة جون رولز، ألباب، مجلة فصلية محكمة 
تعنى بالدين والسياســة واألخالق، تصدر عن مؤسســة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، 

السنة األولى، عدد (1)، 2014، ص 27.
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من هذا المنطلق، يتســاءل رولز: ما هي مبادئ العدالــة التي تنطبق 
بشــكل رئيس على البينة األساســية للمجتمع، وتحكــم التخصيص للحقوق 
والواجبات، وتنظم التوزيع للمنافــع االجتماعية واالقتصادية؟ يرى رولز أن 
مبــادئ العدالة التــي تحكم المجتمــع هي «المبــادئ التي ســوف يقبلها 
أشــخاص أحرار وعقالنيــون يهتمون بتحقيــق مصالحهــم الذاتية في وضع 
مبدئي مــن المســاواة، ويجــب أن تنظم هذه المبــادئ جميــع االتفاقيات 
األخرى، وتعين أنماط الشــراكة االجتماعية وأشــكال الحكومات التي يمكن 
تأسيســها» 1. وقد صاغ مبدأين رئيسين للعدالة هما: المبدأ األول: يجب أن 

يتمتع كل شخص بحق متســاٍو لغيره ضمن أوسع 
نســق من الحريات؛ أي أن «لكل شــخص الحق 
ذاته ـ والذي ال يمكن إلغاؤه ـ في ترســيمة من 
الكافية، وهذه  المتســاوية  الحريات األساســية 
الترسيمة متسقة مع نظام الحريات ذاته». المبدأ 
الثاني، يجب أن تنظم أشكال التفاوت االجتماعي 
واالقتصادي بطريقة تضمن في آن واحد أن نتوقع 
عقليــاً أن تكون في مصلحة كل واحــد، وأن تكون 
متعلقة بمواقــع ووظائف مفتوحــة للجميع، بمعنى 

آخر: «يجب أن تحقق ظواهر الالمســاواة االجتماعية واالقتصادية شــرطين: 
أولهما: يفيد أن الالمســاواة يجب أن تتعلق بالوظائــف والمراكز التي تكون 
مفتوحة للجميع في شروط مساوية منصفة للفرص، وثانيهما: يقتضي أن تكون 
ظواهر الالمساواة محققة أكبر مصلحة ألعضاء المجتمع الذين هم أقل مركزًا 

(وهذا هو مبدأ الفرق) 2.
ويرى رولز ضرورة أن يعرض هذان المبــدآن على وفق ترتيب ملزم؛ 
أي إنهما يعرضان بحسب معيار األولوية؛ فيجب أن يستوفي مبدأ الحريات 

جون رولز، نظرية في العدالة، ص 39. 1 ـ 

جون رولز، العدالة كإنصاف، ص 148. 2 ـ 
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المتساوية قبل الركون إلى مبدأ مساواة الفرص المنصفة، ويجب تطبيق 
مبدأ مســاواة الفرص المنصفة قبل اللجــوء إلى مبدأ الفــرق 1. فيقول: 
«والمبدأ األول ســابق للمبدأ الثاني، وكذلك تســبق المســاواة المنصفة 
بالفرص في المبدأ الثاني مبدأ الفرق» 2. وعلى ذلك، يجب أن نرتب هذه 
المبادئ في ترتيب تسلســلي، هذا الترتيب ـ كما عبّر عنه رولز ـ «يعني 
أنه ال يمكــن تبرير انتهــاكات الحريات األساســية المتســاوية المصانة 
بواســطة المبــدأ األول أو التعويــض عنها من خــالل منافــع اقتصادية 

واجتماعية أكبر» 3.
والواقع أن التركيز الشــديد من جانب رولز على األسس العقالنية في 
المفاضلة بين المبــادئ المختلفة للتوّصــل إلى تلك المبــادئ التي يقبلها 
اإلنســان ويعّدهــا ملزمة له، إنمــا هو أمر يذكرنــا بالمنهــج الكانطي في 
التوصل إلى األمر األخالقــي المطلق، فاألمر المطلــق عند كانط هو ذلك 
المبدأ الذي ينبع من طبيعة اإلنســان بوصفه كائناً عاقًال حر اإلرادة، ومن 
ثَم فهو ينطبق على البشر جميعاً بوصفهم كذلك؛ ويميزهم عما سواهم من 
الكائنات والموجودات. يقول كانط في هذا الشــأن: «كل شيء في الطبيعة 
يخضع لقوانين، والكائن العاقل وحده هو الذي يملك المقدرة على السلوك 
بحسب تصور القوانين، أي بحسب مبادئ، أو بعبارة أخرى: هو الكائن الذي 
يملــك اإلرادة لذلك». ويقول فــي الموضع ذاته: «إن العالقــة التي تربط 
القوانين الموضوعية بإرادة لم يتمكن منها الخير تماماً يمكن التعبير عنها 
بأنها تعيين إرادة كائن عاقل بوســاطة مبادئ عقلية حقاً، ولكن ال تســتطيع 
هذه اإلرادة بطبيعتها أن تطيعها بالضرورة. ولذلك فإن تمثل مبدأ موضوعي 
من حيث إنه ملزم لــإلرادة يدعى أمرًا (عقلياً)، والصــورة التي يصاغ فيها 

هذا األمر يطلق عليه األمر المطلق» 4.

عادل صابر راضي، الفكر الليبرالي السياسي المعاصر (جون رولز أنموذجاً)، ص 101. 1 ـ 
جون رولز، العدالة كإنصاف، ص 149. 2 ـ 
جون رولز، نظرية في العدالة، ص 94. 3 ـ 

إمانويل كانط، تأسيس ميتافيزيقا األخالق، ص 49. 4 ـ 
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والجدير بالمالحظة أن من أهم االنتقادات التي وُجهت إلى كانط في 
هذا الخصــوص، هو أن األمــر المطلق الــذي يقول به وُيحــدد خصائصه 
ال يوضح لنا ـ على وجه التحديد ـ ما المبــادئ الفعلية التي تنطبق عليها 
هذه السمات والخصائص؛ أي إن األمر الكانطي المطلق يحدد لنا ما الذي 
يتعيّن علينا فعله في الواقع. وهذا هو في الحقيقة ما اســتطاع أن ينجو منه 
رولز، فالوضع األصلي هــو في جوهره مفهوم يوضح لنــا ما تلك المبادئ 
التي يختارها أشخاص أحرار يتســمون بالعقالنية وحرية اإلرادة، في حين 
أن العقل الخالص عند كانط هــو الذي يمدنا بالمبــادئ األخالقية؛ هذه 

المبادئ ممثلة فــي مبادئ العدالــة عند رولز، 
التي يتّم اشتقاقها من مقدمات معينة تتمثل في 
شروط الوضع األصلي، التي تمتزج فيها عوامل 
عدة منهــا: الحقائــق الســيكولوجية والتفاعل 
االجتماعــي في ســياق مــن النــدرة والمطالب 
التنافســية. وهكــذا، ينــأى رولز عــن الطابع 
العقالني الخالص الذي اتســم بــه كانط، في 
الوقت الذي تظل فيه نظريته تردد في أعماقها 

النغمة الكانطية المميزة نفسها 1.

�ن #�� ا��8م وا��FصD�0ا�

ُيعد كتاب كانــط «المبــادئ الميتافيزيقية لنظريــة الحق» من أهم 
الكتب التي تناولت فلســفة القانــون في مجال السياســة واألخالق. وقد 
عالج موضوع «الحق» 2 في كثير من محاضراتــه، خاصة ما يتعلق بالحق 

أنطوني دي كرسبني، وكينيث مينوج، أعالم الفلسفة السياسية المعاصرة، ص 147. 1 ـ 
ُيعــد «مفهوم الحق» من أكثر األلفاظ شــيوعاً وتداوالً فــي حياتنا اليومية، فالحــق يأخذ معنًى  2 ـ 
وجودياً أو أنطولوجياً عندما ُيستخدم للداللة على «نصيب الذات» في شيء ما، أو حقها الطبيعي 
في امتالكه واالســتفادة منه. كما يحمل الحق معنى الحقيقة والصواب في سياق داللته المعرفية 
أو المنطقية، ويــرادف بذلك اليقين أو المعرفــة الحقة. ومن أبرز المعانــي التي يحتوي عليها 
مفهوم الحــق داللته على مجموع القوانين التــي تنظم العالقات بين أفــراد مجتمع معين، حيث 

0�ل �T Nf» :$D�fء �� �
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الطبيعي أو القانون الطبيعي، فضًال عن إشاراته إليه في ثنايا حديثه عن 
الفلســفة األخالقية بوجه عام. وفي مســتهل حديثه عن نظريــة القانون 
يتساءل كانط: ما القانون؟ 1 يجيب: القانون ـ بحسب العقل ـ ال يتعلق إال 
بالعالقــة الخارجية العمليــة القائمة بين األشــخاص بعضهم ببعض، من 
حيث إنهم بأفعالهــم يؤثر بعضهم في بعض تأثيرًا مباشــرًا؛ إنه ال يحدد 
عالقــة الحرية للواحــد مع الرغبــة أو الحاجة لآلخر، بــل عالقة حرية 
الفاعل مع حرية غيره. وفي هذه العالقة المتبادلة بين الحريات ال ُينظر 
في مادة اإلرادة؛ أي في الغاية التــي ينحو إليها كل واحد، بل ُينظر فقط 
في الشــكل الذي تتخذه هذه العالقة. وعلى هذا فإن القانون هو مجموع 
الشروط التي يخضع لها ملكة الفعل الحرة لكل شخص إذا كانت قاعدته 
ُتمكن مــن مثل هذا االتفاق، ومــن هنا جاءت القاعدة األساســية: «افعل 
خارجياً بحيث يمكن لالســتعمال الحر إلرادتك أن يتفق مع حرية الجميع 
وفقاً لقانون كلي» 2. إن المســألة الجوهرية في هــذه القاعدة ـ كما يرى 
كانط ـ هي تبرير اســتعمال القســر لمنع الناس من التعــدي على حرية 
اآلخرين، وهذا القســر الذي يفرض بشــكٍل قانوني ال يمكــن تبريره إال 

لضمان الحرية.
ويتألف كتاب «نظريــة الحق» عند كانط من قســمين: األول يتناول 
القانون الخاص، والثاني القانون العام. في القســم األول يعالج العالقة 
بين القانون الخــاص أو الطبيعي، وبيــن القانون العــام خاصة القانون 
السياسي. ويتناول القانون الخاص ما يتعلّق بالملكية، أو ـ على حد تعبير 

يصبح مرادفاً لمنظومة التشــريعات التي يلزم األفراد باالمتثال لهــا. غير أن الحق يتحدد أيضاً 
فيما يسعى اإلنســان إلى تحقيقه من قيم عليا تتجاوز ما هو مسطر في القوانين المدنية، فيغدو 

مثًال أعلى يعكس الطموح اإلنساني المثالي نحو األفضل.
www.philomaghreb.com// http ـ ُينظر إلى: مجزوءة السياسة: مفهومي الحق والعدالة 
Immanuel Kant, The Philosophy of Law, 44. 1 ـ 

ـ أيضاً: د. عبد الرحٰمن بدوي، إمانويل كانط: فلسفة القانون والسياسة، ص 26 ـ 25.
Immanuel Kant, The Philosophy of Law, 45. 2 ـ 

ـ ُينظر أيضاً إلى: إمانويل كانط: تأسيس ميتافيزيقا األخالق، ص 30.
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كانط ـ «ما لي» و«ما لك»، ولهذا يبدأ بحثه في النظرية العامة للقانون 
الخاص بتعريــف الملكية على النحو التالي: «ما لي بحســب القانون هو 
ما أنا مرتبط به إلى درجة أن اســتعمال الغير له مــن دون موافقتي من 
شــأنه أن يضر بي. والملكية هي الشــرط الذاتي إلمكان االستعمال بوجه 
عام» 1. وُيدرج ضمن موضوعات القانون الخاص: التعامالت والعقود التي 

أصبحت مألوفة في الوقت الحاضر.
ويتطرق كانط أيضاً إلى مناقشة الحقوق التي يتعين على األشخاص القيام 
بها، وتتضمن الحقوق الواجبة على األشــخاص مثل: حقوق الزوج على زوجته، 

وحقــوق الوالدين علــى أبنائهمــا، وحقوق صاحب 
المنزل علــى من يعمل فــي خدمته. وفي القســم 
الثاني يتناول القانون العام، أو القانون السياسي؛ 
أي العالقــة القانونيــة بيــن المواطن مــن ناحية 
والوطن من ناحية أخرى، أو الدولة. وال يمكن أن 
يكون هناك حق خاص خارج نطاق الوضع المدني، 
بمعنى أدق خارج نطاق دولة ذات قدرة على فرض 
أســاليب قســرية تســتطيع بهــا ضمــان الحقوق 
الخاصة للمواطنين. ويرى كانــط أنه ال يمكن أن 
تتحقق العدالة في عالقات البشر بعضهم مع بعض 

إال في ظل مجتمع يشكل دولة مدنية 2.
أما رولز، فقد رأى أن الحقوق السياســية والمدنيــة للفرد حقوق لها 
حرمه ال ُتنتزع، وأن أكثر ســمة تميّز الطبيعة البشــرية هو قدرتنا على أن 
نختــار بحرية الغايات التي نســعى إلى تحقيقها. لقد آمــن رولز ـ مقتفياً 
خطى كانط ـ أن أكثر سمة تميز الطبيعة البشرية هو قدرتنا على أن نختار 

Immanuel Kant, The Philosophy of Law, 61. 1 ـ 
ـ ُينظر أيضاً إلى: د. عبد الرحٰمن بدوي، إمانويل كانط: فلسفة القانون والسياسة، ص 34.

ديڤيد جونستون، مختصر تاريخ العدالة، ترجمة مصطفى ناصر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  2 ـ 
عدد (387)، 2012، ص 191.
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بحرية الغايات التي نســعى إلــى تحقيقها. ويترتب علــى ذلك أن الواجب 
األول للدولة تجــاه مواطنيها هو أن تحتــرم هذه القدرة على االســتقالل 
الذاتي، وأن تترك للمواطنين حرية العيــش وفقاً الختياراتهم الذاتية، وأن 
تعاملهم، وفقاً لعبــارة كانط، كغايات وليس كوســائل. يقــول كانط: «إن 
الكائنات العاقلة تخضع جميعــاً للقانون الذي يقضــي أال يعامل كل منهم 
نفسه وغيره من البشر كوســيلة أبدًا، بل أن تكون المعاملة لهم دائماً وفي 
الوقت نفســه كغايات في ذاتها» 1. الواجب األول للدولــة الليبرالية ـ عند 
رولز ـ هو أن تحمي الحريات المدنية األساسية للفرد، والتي ال يوجد شيء 
يمكــن أن ُيعوض عنهــا 2. وعلى هذا األســاس عنى رولز بما يســمى «حق 
ه مفهوماً سياســياً يختص بمبادئ القانون الدولي ومعاييره.  الشعوب»، عد
ويتوازى مع هــذا المفهوم مفهوم آخر، وهو «مجتمع الشــعوب» التي تتبنى 

ُمثل ومبادئ حق الشعوب في عالقاتها المتبادلة.

8�بOن ا��D�>

يســعى رولز في كتابه «قانون الشــعوب» 3 الصادر عام 1999، إلى أن 
يوســع نطاق أفكاره حول العدالة لتشــمل الســاحة الدولية، وقد حاول أن 
يبين موقف الليبرالية من إمكانيــة العالقة مع اآلخر غير الليبرالي؛ وحجة 
رولز هــي أن «قانــون الشــعوب» ال يقضي بأن تكــون جميــع المجتمعات 
ليبرالية؛ بل يكفي أن تحتــرم الحد األدنى من الليبراليات التقليدية فقط؛ 
مثل: حريــة التعبير، وحرية العقيــدة الدينية؛ يقول: «إن قانون الشــعوب 
يؤمن بوجهة نظر سمحة وإن لم تكن ليبرالية، ومن القضايا الجوهرية في 

إمانويل كانط: تأسيس ميتافيزيقا األخالق، ص 79. 1 ـ 
جون رولز، قانون الشعوب وعود إلى فكرة العقل العام، ص 8 ـ 9 من مقدمة المترجم. 2 ـ 

 Annette Forster, Peace, Justice and International Order, Decent Peace in Rawls’s Law :ًـ أيضا
of Peoples, Palgrave MaCmillan, 2014. p. 1.

يقول رولز: «ســوف أســتخدم تعبير «قانون الشــعوب» ألعني به جميع الشــعوب التي تلتزم في  3 ـ 
عالقاتها المتبادلة بالمثــل العليا وبالمبادئ التي يقررها قانون الشــعوب». ـ جون رولز، قانون 

الشعوب وَعوٌد إلى فكرة العقل العام، ص 17.
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السياســة الخارجية للمجتمعات الليبرالية أن تقرر إلى أي حد يمكن قبول 
الشعوب غير الليبرالية» 1.

ويستعمل رولز كلمة «شــعوب» بدل كلمة «دول»؛ ألنه وجد في الشعوب 
ســمات تختلف عن ســمات الدول منها: إن الشــعوب ال تحركهــا منافعها 
الخاصة، بل تحدد مصالحها األساسية بشكل معقول دون المساس بمصالح 
الشعوب األخرى؛ أي إن الشعوب تمتلك جانباً أخالقياً، بخالف الدول، التي 
دأبت أن تكســب مصالحها، حتى وإن كانت على حساب مصالح دول أخرى؛ 
وأن الشعوب ال تمتلك الســيادة حتى في التعامل مع مواطنيها، مما يعني أن 

الدول الكبرى والمنظمــات الدولية تمتلك كامل 
الحرية في التدخل في شــؤونها 2. و«الدول هي 
الطرف الفاعل في العديد من نظريات السياسة 
الدوليــة حول أســباب الحــرب والحفــاظ على 
الســالم. وكثيرًا ما ُينظر إلى الــدول على أنها 
عقالنيــة وشــديدة الحــرص على قوتهــا ـ أي 
ودبلوماســياً) على  واقتصادياً  قدرتها (عســكرياً 
التأثيــر على الدول األخرى ـ وتعمــل دائماً على 

تحقيق مصالحها األساسية» 3.
وهذا يذكرنا برأي كانط في كتابه «مشروع للسالم الدائم» الذي نشره 
عــام 1795، والذي أعلن فيه أن إنشــاء «حلف بين الشــعوب» هو الســبيل 
الوحيد للقضاء على شرور الحرب وويالتها. وال بد من االعتراف ـ على حّد 

المرجع السابق، ص 47. 1 ـ 
فاتنة حمدي، الليبرالية واآلخر: أنموذج الليبرالية في فكر جون رولز ونظرته إلى العالقات بين  2 ـ 
الشعوب الليبرالية واآلخر، الندوة العلمية المقامة في بيت الحكمة، حول كتاب «قانون الشعوب» 

لجون رولز، بغداد، بيت الحكمة، 2006، ص 8.
جون رولز، قانون الشعوب وعود إلى فكرة العقل العام، ص 47. 3 ـ 

 David Boucher, Uniting What Right permits with What Interest Prescribes: Rawls’s Law :ًأيضا
 of Peoples in Context, an essay on Rawls’s Law of Peoples: A Realistic Utopia, Edited by Rex

Martin and David A. Reidy, Blackwell Publishing. 2006. p. 19.
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قوله ـ «بأن الدول ما زالت فــي عالقاتها الدولية على حــال من الهمجية 
واالنحطــاط البهيمي، وأن الوســيلة الوحيدة للخالص من هــذا الوضع هو 
اقتالع الداء من جذوره واالســتعاضة في كافة العالقــات الدولية عن حالة 
الطبيعــة بحالة الشــريعة وتنظيم األُمــم جميعاً عن طريــق تعاقد حر بين 

األفراد؛ أي جمع هذه األُمم في تحالف سلمي» 1.
ويقدم رولز مفهوم «قانون الشعوب» من خالل نظريتين، هما: «النظرية 
المثالية» التي تشــمل مجتمــع الشــعوب الديموقراطية الليبرالية والشــعوب 
الســمحة 2، التي تتمتّع بســمات معينة تجعلها مقبولة لتصبح جزءًا من مجتمع 
الشــعوب. والنظرية األخــرى هي «النظريــة الالمثالية» وينــدرج تحت هذه 
النظرية نوعان من المجتمعات: النوع األول: مجتمعات ترفض فيها الحكومات 
أن تحترم قانوناً معقوالً للشــعوب، يطلق عليها تســمية الــدول الخارجة على 
القانون، ويناقش رولز فيها اإلجراءات التي يمكن للشعوب الليبرالية والشعوب 
الســمحة أن تلجأ إليها في مواجهتهــا لمثل هذه الدول. النـــوع الثاني: من 
المجتمعات التي يندرج تحت النظرية الالمثالية هو المجتمعات المغلوبة على 
أمرها، مجتمعات مثقلة الكاهل بظــروف غير مواتية؛ أي مجتمعات لها ظروف 
اقتصادية واجتماعية وتاريخية تجعل من الصعب ـ وربما من المســتحيل ـ أن 

تصبح مجتمعات جيدة التنظيم سواء ليبرالية أم سمحة 3.
ويحدد رولز مبادئ المساواة بين الشعوب مؤكدًا أن مثل هذه المبادئ 
سوف تفســح المجال ألشــكال متعددة للروابط التعاونية واالتجاهات بين 
الشعوب، إال أنها لم تصل إلى قيام ما يســمى «الدولة العالمية». وهنا 
يوافق رولز ما ذهب إليه كانط في االعتقاد بأن الحكومة العالمية ســوف 

كانط: مشروع للسالم الدائم، ص 16 ـ 15. 1 ـ 
تعني المجتمعات الســمحة عند رولز المجتمعات التي تشــمل نظاماً هرمياً تشــاورياً ســمحاً أو  2 ـ 
ما يعادله، ويعطي رولز مثاالً لشــعب هرمي هو شــعب كازاخســتان، هذا الشــعب يحترم حقوق 
اإلنسان، وتشمل بنيته األساسية نظاماً هرمياً تشاورياً ســمحاً؛ يعطى ألعضائه دورًا جوهرياً في 

صنع القرارات.
ـ جون رولز، قانون الشعوب وعود إلى فكرة العقل العام، ص 97.

المرجع السابق، ص 19. 3 ـ 
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تكون حكومة هشــة ممزقة بحروب مدنية مستمرة، عندما تحاول الثقافات 
المنفصلة أن تكسب استقاللها السياســي 1. يقول كانط: «إن فكرة قانون 
الشعوب تقتضي االنفصال بين الكثير من الدول المجاورة المستقلة، وهي 
في نظر العقل أفضل من ضم تلك الــدول تحت لواء دولة واحدة، تطغى 
على سائرها، وتصير ملوكية شاملة، فالواقع أنه كلما اتسعت رقعة الدولة 

ضعفت قوة القوانين» 2.
مــن هــذا المنطلــق يحــدد رولــز المبادئ 
حــرة  شــعوب  بيــن  للعدالــة  عليهــا  المتعــارف 
وديموقراطية، وهي ثمانية مبادئ على النحو اآلتي:

1 ـ الشعوب حرة ومستقلة، كل شعب يحترم 
حريات الشعوب األخرى واستقاللها.

2 ـ يجب على الشعوب أن تحترم المعاهدات 
والتعهدات.

3 ـ الشعوب على قدم المساواة، وهي أطراف 
في االتفاقيات التي تلتزم بها.

4 ـ تحترم الشعوب واجب عدم التدخل.
5 ـ الشــعوب لها الحق في الدفاع عن النفس، ولكن ليس لها الحق في 

شن الحرب، أو التحريض عليها ألسباب غير الدفاع عن النفس.
6 ـ تحترم الشعوب حقوق اإلنسان.

7 ـ تلتزم الشعوب بقيود محددة في ممارسة الحرب.
8 ـ يجب على الشعوب مساعدة الشعوب المغلوبة على أمرها، التي تعيش 
تحت وطأة ظــروف غير مواتيــة، تمنعها مــن أن يكون لها نظــام اجتماعي 

وسياسي عادل أو سمح 3.

عادل صابر راضي، الفكر الليبرالي السياسي المعاصر (جون رولز إنموذجاً)، ص 104. 1 ـ 
كانط: مشروع للسالم الدائم، ص 80 ـ 79. 2 ـ 

جون رولز، قانون الشعوب وعود إلى فكرة العقل العام، ص 55. 3 ـ 

�دQٴ ��!�د رو�� 
8�ب Oا����واة #�� ا�
f�اً أن ��N ��ه ا���دQٴ  �ٴ�
�ف %��j ا��(�ل b
ألT-�ل �"8�دة ���وا#$ 
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يرى رولــز أن هذه المبــادئ تتطلب الكثير من الشــرح والتفســير، 
وبعضهــا غير ضروري في مجتمع شــعوب جيدة التنظيم كالمبدأ الســابع 
الخاص بالسلوك في الحرب، والمبدأ الســادس حول حقوق اإلنسان. أما 
المبدأ الرابــع (مبدأ عدم التدخــل) نجد أن رولز يعتقــد بوجوب تقييده 
بضوابط وقيود فــي الحالة العامة للــدول الخارجة علــى القانون، وعلى 
الرغــم من أن هذا المبدأ مناســب لشــعوب منظمة بصــورة جيدة؛ فإنه 
ال يصلح لمجتمعات شــعوب غير منظمة، تكثر فيهــا الحروب واالنتهاكات 

الخطيرة لحقوق اإلنسان.

االD"�0دات ا�"� ُو:�L إ�^ SD��* ا�8�ا�*

ُيعد مايكل ســاندل (5 مارس 1953) من أهم المفكرين المعاصرين 
الذين تحّدثوا عن معنى المساواة والحرية والعدالة التوزيعية، ومن أبرز 
الذين تناولوا طرح رولز عن العدالة والليبرالية السياســية التي يمثلها 
بالدراســة والنقد في كتابه: «الليبرالية وحدود العدالــة»؛ حيث ينطلق 
ساندل من النظر في مدى صحة المقولة التي ترى أن المجتمع الليبرالي 
مجتمع يحرص على عدم إمالء أي طريقــة معينة في الحياة على أفراده، 
تاركاً لهم أكبر حريــة ممكنة في تحديد القيم التــي يتبنونها والغايات 
التي يسعون إليها في الحياة. وعلى الرغم من أن ساندل رأى أن ليبرالية 
رولز مدينة لكانط في معظم آرائها الفلســفية، كما أنها جاءت معارضة 
للتصورات النفعية من حيث قولها بأســبقية الحق علــى الخير؛ فإنه رأى 
عيب هذه الليبرالية المعاصرة في كونها لم تأخذ بعين االهتمام مســألة 
الجماعة، بــل اهتمت بتفرد الذات بشــكٍل َقْبلي، بمعنــى أن ال ذات عند 
رولز إال الذات التي يفترض مســبقاً أنها منفردة بنفسها؛ لكن الذات ـ 
كما يراها ساندل ـ هي ذات مجسدة ضمن نسيج من العالقات االجتماعية 

واإلنسانية 1.

مايكل ساندل، الليبرالية وحدود العدالة، ترجمة محمد هناد، مراجعة الزبير عروس وعبد الرحٰمن  1 ـ 
بوقاف، المنظمة العربية للترجمة، بيروت ـ لبنان، 2009، ص 35.
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وصف «ســاندل» وصفاً دقيقاً ـ في معــرض حديثه لنقــد الليبرالية ـ 
غياب المســاواة والعدالة في النظــام الليبرالي الغربــي، بالرغم من كل 
التطور الذي لحق بــه، فقد رأى أن ثمة جماعات تتعــرض للظلم (كجماعة 
وليس كأفراد)، وأن الطبقة المهيمنة في النظام الجديد ـ لحظة التأسيس ـ 
تبقى مسيطرة في جميع اللحظات التي تليها، ما دام النظام الليبرالي يقدم 
الحرية في تحقيق أعلى ربح على العدالة االجتماعية؛ وال يسعى إلى محاربة 

سوء توزيع الثروة أو توسيع المستفيدين من الخير العام.
أما أمارتيا صن (3 نوڤمبر 1933) فقد أقر ـ 
عند نقده لرولز ـ بأن مفاهيمه األساســية ظلت 
تقدم له الكثير عند بحثه في مشــكلة العدالة، 
وبأن أعمــال رولز ُتعد تحوالً مهماً في الفلســفة 
السياســية واألخالقية المعاصرة، يقول «صن»: 
«ال يســعني البدء بانتقاد رولز من دون اإلقرار 
أوالً بعظيــم أثــره في فهمــي الخــاص للعدالة 
ْين الذي  والفلسفة السياسية عموماً، وعظيم الد
أدين له به. فقد أشعل في نفسي جذوة االهتمام 

الفلسفي بموضوع العدالة» 1.
لقد رأى «صن» أن نظرية العدالة تشــتمل على متطلبات إعمال العقل 
في تحليل مفهومــي «العدل والظلم»، وقــد حاول الذين كتبــوا في مفهوم 
العدالة ـ على مدى مئات الســنين في مختلف أرجاء العالم ـ تقديم أساس 
فكري لالنتقال من اإلحساس العام بالظلم إلى التحليل الفكري الدقيق له، 
ومن ثَم تطرقوا إلى تحليل المعنى الخاص بإعــالء قيمة العدل. ومن هنا، 
يعتقد صن بأن االشتغال على مستوى المؤسسات، في التنظير للعدالة، الذي 
ُيطلق عليه «المقاربة المؤسسية الما ـ فوقية»، المرتبطة بنمط تفكير العقد 

أمارتيا صن، فكرة العدالة، ترجمة مــازن جندلي، الدار العربية للعلوم ـ ناشــرون، ش. م. ل.،  1 ـ 
2010، ص 99.
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االجتماعي الســائد بتأثير من رولز، ومن تأثر بهم، كروســو وكانط ـ (في 
الفلسفة السياسية المعاصرة فيما يخص مفهوم العدالة) ـ يظل قاصرًا من 
ناحية عدم اهتمامه بالســلوك الفعلــي للناس. بمعنى آخر: إن المؤسســية 
الما  ـ فوقية  في بحثها عن الكمال، تركز ـ في المقام األول ـ على الوصول 
إلى المؤسسات العادلة، وال تهتم مباشرة بالمجتمعات الفعلية التي ستنبثق 
في النهاية من تلك المؤسســات؛ إذ ال بد لطبيعة المجتمع الذي سينتج عن 
أي مجموعة معينة من المؤسسات أن تعتمد على سمات ال مؤسسية، كأنماط 

السلوك الفعلي للناس وتعامالتهم االجتماعية 1.
ـ فوقيــة» الباحثين عن  ال شــك أن القائلين بمذهب «المؤسســية الما 
مؤسســات عادلة تمامــاً ـ فيما يرى «صــن» ـ قد قدموا تحليــالت مضيئة 
للواجبــات األخالقية والسياســية التــي ينطوي عليها الســلوك المناســب 
اجتماعيــاً؛ مثل: كانــط، ورولــز. فكالهما شــارك في البحث المؤسســي 
ـ فوقي، لكنهما قّدما تحليالت بعيدة األثر لمتطلبات المعايير السلوكية.  الما 
وبالرغم من أنهما ركزا على الخيارات المؤسســية؛ فإنهما أغفال الســلوك 
الفعلــي للنــاس المرتبــط بما هــو واقــع؛ أي ما يطلــق عليــه «المقاربة 

ـ تحتية» التي تركز على الواقع الفعلي للمجتمعات 2. الما 
وُتعــد االنتقــادات والــردود المتبادلة التــي قامت بين رولــز ويورجين 
هابرمــاس (18 يونيــو  1929) من أهم المناقشــات المعاصرة التــي أثارتها 
ــة ما يتعلّــق بالمقاربــة الليبرالية  نظريــة العدالــة بوصفها إنصافــاً، خاص
السياسية التي تقيدت بحدودها وتأسست على مقوالتها. وقد ارتكزت انتقادات 
هابرماس الرئيســة لنظرية رولز فــي العدالة على ثالث مســائل هي: أوًال: 
التشــكيك في قدرة الوضع األصلي ـ كما جاء في العدالــة بوصفها إنصافاً ـ 

أمارتيا صن، فكرة العدالة، ص 41 ـ 40. 1 ـ 
ُينظر أيضاً إلى: ـ محمــد عثمان محمود، العدالة االجتماعية الدســتورية فــي الفكر الليبرالي 
السياســي المعاصر (بحث في أنمــوذج رولز)، المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات، 

الدوحة ـ قطر، 2014، ص 312.
أمارتيا صن، فكرة العدالة، ص 42. 2 ـ 
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عن التعبير عن حكم أخالقي موضوعي حيادي واجبي بشــأن مبادئ العدالة، 
ثانياً: اإلخفاق في عدم توضيح الشروط والضوابط التي يتعين على األطراف 
المشاركة في التفاوض التوصل من خاللها إلى مفهوم سياسي للعدالة يمكنه 
أن يقوم على أساس أخالقي مالئم. ثالثاً: اإلخفاق في تحقيق الهدف المتمثل 
في المواءمة بيــن الحريات والحقــوق الليبراليــة الجوهرية وفــق المفهوم 

الليبرالي المعاصر وبين مفهومها عند القدماء 1.
يــرى هابرمــاس أنــه ال يمكــن للمواطنين 
الذين ُيفترض أنهم يتمتعون باالســتقالل الذاتي 
أن يمثلــوا عبــر األطــراف المفتقريــن لهــذا 
أخالقيــة  قــوة  ذوو  فالمواطنــون  االســتقالل، 
بوصفهم أعضــاء في مجتمــع ديموقراطي مثالي 
حسن التنظيم، ولهم حس بقيمة العدالة والقيم 
السياسية األخالقية عموماً. إذن، فكيف لمبادئ 
العدالة ـ التي جرى التعاقد عليها ـ أن تتناسب 
مع شــروط تفكير غير موافقة لعقــل المواطنين 

العام؟ كيف لهذه المبادئ أن تعبّر عن الشرعية السياسية الليبرالية؟ 2.
وال شــك ـ فيما يــرى هابرمــاس ـ أن الحقــوق والحريــات الليبرالية 
السياســية ـ بوصفهــا رؤية مثاليــة ـ هي تنظيــم للعالقات بيــن مواطنين 
متفاعليــن قادرين على اتخاذ قــرارات وأحكام حقيقية. ومــن ثم فإن رولز 
ال يقدم حًال كافياً لمشــكالت االســتقرار في ظل واقع التعددية، فالحريات 
والحقوق األساســية مثل: الضميــر والملكية ـ وغير ذلك، ممــا عده رولز 

محمد عثمان محمــود، العدالة االجتماعية الدســتورية في الفكر الليبرالي السياســي المعاصر  1 ـ 
(بحث في أنموذج رولز)، ص 319.

ُينظر أيضاً إلى: ـ أبو النور حمدي أبو النور، يورجين هابرماس: األخالق والتواصل، دار التنوير 
للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 2012، ص 221.

محمد عثمان محمــود، العدالة االجتماعية الدســتورية في الفكر الليبرالي السياســي المعاصر  2 ـ 
(بحث في أنموذج رولز)، ص 324.
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أولوية دســتورية ال تنازل عنها وال مقايضة لها بغيرها ـ تبدو غير منسجمة 
مع المقاربة الجمهورية التي تقول بأولوية المشاركة السياسية بوصفها حقاً 
يجعل المواطن مستقًال ومؤكدًا ذاته كعضو في الجمهورية، ولخيره السياسي 
العام المتمثل في االســتقرار االجتماعي السياسي. وبناءً عليه، فإن ليبرالية 

رولز السياسية غير قادرة على التعامل مع واقع التعددية بشكٍل مالئم 1.
ورغم جميع هــذه االنتقادات يمكن رؤية تأثير «جــون رولز» ومن قبله 
«كانــط» في أعمال معاصــرة أخرى تخّص مفهــوم العدالــة، منها أعمال: 
توماس ناجــل (4 يوليو 1937)، وتوماس ســكانلون (1940)، وروبرت نوزيك 
(1938 ـ 2002)، وكثيٌر غيرهم الذين تأثرت تحليالتهم لمشــكالت العدالة 

تأثرًا قوياً بنظريتي «كانط» و«جون رولز».

المرجع السابق، ص 325. 1 ـ 
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■  باحث وأكاديمي من مصر.

ــد عبــده (ت 1905م) «مقدمة  وضع األســتاذ اإلمــام محم
ح الطريقَة المثلى في  فقهية» في بداية تفسير المنار؛ ليوض
فهم القــرآن أوالً، وُيبين منهجه الخاص في ذلــك الموضوع ثانياً، 
ويتناول بالنقد جملة التفاسير التي ســبقته ثالثاً 1، والتي حالت في 
رأيه دون فهم القرآن الكريم بعد أن «صلُحْت أنفُس العرب بالقرآن؛ 
دهم،  تالوته فــي صلواتهم المفروضة، وفي تهج إذ كانوا يتلونه حق

وسائر أوقاتهم» 2.

د رشــيد رضا في كتابه «الوحي المحمدي»: «إن تفسير المنار قد أُلف  يقول محم 1 ـ 
الســتدراك هذا التقصير في كتب التفســير، ولكنه ال ُيدرس فــي المدارس، وال 
 ربية، وال يخطر في بال مــْن لم يقرأه أنه يجــد فيه بيان كلُيعتَمد عليه فــي الت
ة لتجديد حياتها ومجدها، وال لدفع الغوائل عنها، ويوشــك أن  ما تحتاج إليه األُم
يكون أكثر من اّطلعوا عليه ال ينوون بقراءتــه ما أُلف ألجله من اإلصالح والهدى، 
د رشــيد  ــيد محم امرگ ما نوى». قارن بـ: الس ما لكُلوتجديــد ثورته األولى، وإن
رضا، الوحي المحمدي: ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب المدنية إلى اإلسالم 
ين  الد ــــالم، الطبعة الثالثة، (بيروت: مؤسسة عز دين األخوة واإلنســــانية والس

للطباعة والنشر، 1406هـ)، ص 6.

تفسير المنار، الجزء األول، ص 6. 2 ـ 

■ �ب   َّ��� ا�� ���
 � َّ�!�

في  نن  Iوالس والقانون  ريعة  الشَّ رؤى 
الُمْحَدثين القرآن  ري  ُمفسِّ أعمال 

أنموذجًا المنار  تفسير 
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ويقطع اإلماُم الطريَق أمــام ُمنتقديه بتوضيح ـ الفــارق الجوهري بين 
ـ «علوم الوسائل» و«علوم الغايات» في فهم التفسير، وهو  ما يمكن تسميته ب
ما عبر عنه بالقــول: «نعم، إن أكثر ما ذُِكر من وســائل فْهم القرآن: فنوُن 
ة بالقرآن ضروريٌة  منها، واصطالحاُت األصول وقواعده الخاص العربية ال بد
أيضاً، كقواعد النّحو والمعاني، وكذلك معرفُة الكون وُسنن اهللا تعالى فيه. 
وايات المأثــورة عن النبي ژ  ــا الر ذلك ُيعين علــى فهم القرآن. وأم كل
وأصحابه وعلماء التابعين في التفسير؛ فِمنْها ما هو ضرورٌي أيضاً... وأكثُر 
واة من زنادقة اليهود والفُرس ومْسلمة أهل  التفسير المأثور قد سرى إلى الر
وايات المفيدة في كتٍب ُمستقلة؛ كبعض كتب  الكتاب... وكان الواجب جمع الر
الحديث، وبيان قيمة أسانيدها، ثم ُيذَكر في التفسير ما يصح منها من دون 

سند، كما ُيذَكر الحديث في كتُب الِفقه» 1.
وأول ما يمكن استنباطه من هذا النص هو: إن «تفسير المنار» ال يدخل 
ـ «التفسير بالمأثور»؛ وإنما يتم إدراجه  قطعاً ضمن الّصنف المتعارف عليه ب
ضمن «التفاســير العقلية االجتماعية»، التي تؤمــن بالوحدة الموضوعية في 
القرآن الكريم، أو ضمن «المدرســة العقلية الحديثة» في التفســير 2. فمن 

د رشيد رضا على ذلك بالقول: «وغرُضنا  ب محمالمصدر السابق، الجزء األول، ص 7 ـ 8. وُيعق 1 ـ 
من هذا كلّه أن أكثر ما رُوي في التفســير المأثور، أو كثيره: ِحَجاٌب على القرآن وشــاِغٌل لتاليه 
لون للتفســير المأثور لهم شــاِغٌل  رة للعقول. فالمفضكية لألنفس، المنوعن مقاصده العالية الز
لين  المفض وايات، التي ال قيمة لها ســندًا وال موضوعاً، كمــا أن عن مقاصد القرآن بكْثــَرِة الر
م. فكانت الحاجة شــديدة إلى تفسير تتوجه  فاســير لهم صوارف أخرى عنه كما تقدلسائر الت
العنايُة األولى فيه إلــى هداية القرآن على الوجــه الذي يتفق مع اآليــات الكريمة المنزلة في 
وصفه، وما أُنزل ألجله من اإلنذار والتبشــير والهداية واإلصالح؛ وهــو ما ترى تفصيل الكالم 
د عبده، رحمه اهللا  ــيخ محم مة المقتبســة من دروس شيخنا األســتاذ اإلمام الش عليه في المقد
تعالى وأحســن جزاءه. ثم العناية إلــى ُمقتضى حال هذا العصر، في ســهولة التعبير، وُمراعاة 
بيعية وغيرها، إلى غير  أفهام صنُوف القارئين، وكْشف شُبهات المشــتغلين بالفلسفة والعلوم الط

ذلك». المصدر السابق، ص 10.
ومــي، اّتجاهات التفسير في  حمن بن ســليمان الر قارن على ســبيل المثال بـ: فهد بن عبد الر 2 ـ 
ابع عشر، الطبعة الثالثة، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1418هـ/1997م)، ثالثة أجزاء.  القرن الر
ـُف الباب الثالث من الجزء الثاني للحديث عن: «منهج المدرســة العقلية  ص المؤلـ حيث خص



127

الُمْحَدثين القرآن  ري  ُمفسِّ أعمال  في  نن  Iوالس والقانون  ريعة  الشَّ رؤى 

ف صاحُب التفســير «تفســير المنار» بأنه: «هو التفســير  جهة أولــى، ُيعر
الوحيــد الجاِمع بين صحيــح المأثور وصريــح المعقول، الــذي ُيبين حكم 
التشريع، وُســنَنَ اهللا في اإلنســان، وكون القرآن هداية للبشر في كل زماٍن 
ومكاٍن، وُيوازن بين هدايته وما عليه المســلمون في هذا العصِر وقد أعرضوا 
ــهولة في  عنهــا، وما كان عليــه ســلفهم المعتصمون بحبلهــا، ُمراعى فيه الس
ة،  التعبير، ُمجتَنباً مْزَج الكالم باصطالحات العلوم والفنون، بحيث يفهمه العام
ريقة التي جرى عليها في دروســه في  ة؛ وهذه هي الط وال يســتغني عنه الخاص

.1 « ƒ د عبده يخ محماألزهر حكيُم اإلسالم األستاذ اإلمام الش
وهذا الملمح المهم يشــترك فيه مع اإلمام 
ر آخر، وإن  د رشيد رضا ُمفس د عبده ومحم محم
اهر بن  د الط كان ُمتأخرًا زمنياً؛ أال وهــو: محم
عاشور؛ إذ يؤكد في «التحرير والتنوير» أن اهللا 
تعالى «أنــزل القرآن كتاباً لصــالح أمر الناس 
كافّــة؛ رحمًة لهم. فــكان المقصــد األعلى منه 
صالح األحوال الفردية، والجماعية، والُعْمرانية. 
النفــس  تهذيــَب  يعتمــد   الفــردي ــالُح  فالص
الح الجماعي فيحصل أوالً  ا الص وتزكيتها... وأم
الح الفردي، ومن شيٍء زائد على ذلك؛  من الص

ف الناس بعضهم مع بعض على وجٍه يْعِصمهم من ُمزاحمة  وهو: ضْبُط تصر

ين  من: «جمال الد ســين ُكل فســير»؛ والتي كان من رجالها المؤساالجتماعية الحديثة في الت
د رشيد رضا، وغير  د مصطفى المراغي، ومحم د عبده، وتالميذه: محم األفغاني، وتلميذه محم
هؤالء كثير». وهذه المدرســة ـ برأي المؤلف ـ ترتكز على عشــرة أُُســس هــي: «1 ـ الوَْحدة 
ورة القرآنية. 3 ـ تحكيم العقل  الموضوعية في القرآن الكريم. 2 ـ الوْحدة الموضوعية في الس
ه والتحذير منه. 5 ـ والتقليل من شأن التفسير بالمأثور.  قليد وذمفســير. 4 ـ وإنكار التفي الت
6 ـ والتحذير من التفســير باإلســرائيليات. 7 ـ وعــّد القــرآن المصدر األول في التشــريع. 
 .« ــمول في القــرآن الكريم. 10 ـ واإلصــالح االجتماعيحذير من اإلطناب. 9 ـ والش8 ـ والت

الجزء الثاني. ص 719 ـ 798.
تفسير المنار، الجزء األول، صفحة الغالف. 1 ـ 
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ياســة  ر عنه عند الحكماء بالســهوات، وهذا هو علم المعامــالت، وُيعب الش
ــالح العمراني فهو أوســع من ذلك إذ هــو ِحْفُظ نظام  ا الص المدنيــة. وأم
ف الجماعات واألقاليــم، ورَْعُي المصالح  العالَم اإلســالمي، وضبُط تصــر
الكليّة اإلسالمية، وحفُظ المصلحة الجامعة عند ُمعارضة المصلحة القاصرة 

ى هذا علم الُعمران وعلم االجتماع» 1. لها، وُيسم
ومن جهٍة أخرى، فإن التفســير يعد امتدادًا لما كان عليه الشيخ اإلمام 
ين األفغاني، لجهة المنهج في مجلة «العروة  د عبده، وأستاذه جمال الد محم
د رشــيد رضا بالقول: «وأهم ما انفرد به  الوثقى»، وهو ما أشار إليه محم
منهج العروة الوثقى في ذلك ثالثة أمور: أحدها بياُن ُســنَن اهللا تعالى في 
الخلق ونظام االجتماع البشــري، وأســباب ترقــي األُمم وتدلّيهــا، وقوّتها 
وضْعفها. ثانيها: بياُن أن اإلســالم دينُ سيادة وُســلطان، وجمَع بين سعادة 
 ومدني ، اجتماعي ه دينٌ روحانــينيا وســعادة اآلخرة؛ وُمقتضى ذلك أن الد
، وأن القوة الحربية فيه ألجل المحافظة على الشريعة العادلة...  عســكري
ثالثها: إن المســلمين ليس لهم جنســيٌة إال دينهم، وأنهم إخوة ال يجوز أن 

قهم نسٌب وال لغٌة وال حكومة». 2 يفر
ة  مت باألمتلك الجهود قد َحو كل» وكما الحظ طه جابر العلواني، فإن
َمت شــيئاً من  حول بعض شــواطئ ذلــك الكتــاب المجيد المكنــون، وقد
الفوائد، ولكنها قد قصَرْت عن اإللمام بُمطلق الكتاب؛ إْذ هيمنت ِنســبية 
داتها  ــة وُمحدْرفي دْتهُ إلــى ُمدركاِتها الظالبَشــر على ذلك المطلَــق، وقي
الزمانية والمكانية، وُســقوفها المْعرفية، وقاَســتْه على الكتب التي سبقَتْه 
من بعض الوجوه، فأدى ذلك كله إلى بروز تفســيراٍت ُمتضاربٍة، وتأويالٍت 
ــٍف، وأصــوٍل َتمازجــْت بالفروع،  ُمتناقضــٍة، وفقٍه ُمختلــٍف، وكالم ُمعتس
وتحولت الوســائُل اللغوية إلى مقاصد، بحيث صارَْت تتحكم أحياناً فيلغة 
القرآن، وصارت تلك المعارُف مْقُصودًة ِلَذاِتها، أو َمْرِجِعياٍت بديلٍة ُيْستَْغنَى 

اهر بن عاشور، تفســـير التحرير والتنوير، (تونس: الدار التونسية للنشر،  د الط قارن بـ: محم 1 ـ 
1984م)، الجزء األول، ص 38.

تفسير المنار، الجزء األول، ص 11. 2 ـ 
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جوع إلى القرآن، إال على سبيل االسِتْشهاد، واتِخذت  جوع إليها عن الر بالر
ابرون،  داٍت، وشواهد سانداٍت لما سَبَره الس ة ـ بدورها ـ ُمَعضبوينن الن الس

لون لتلك المعارف والعلوم» 1. لَه الُمؤص وأص
وفيما يتعلق بمسألة النسبة؛ فإننا نجد أنفسنا إزاء مؤلفين ثالثة يتوزعون 

على أجزاء التفسير االثني عشر، وهم 2:

راسات القرآنية، مجلة إسالمية المعرفة،  قارن بـ: طه جابر العلواني، نحو منهجية للبحوث والد 1 ـ 
الســنة الثامنة، العدد الثالثون، خريف 1423هـ/2012م، ص 7. وفي ســياق نقده لكتب التفسير 
د عبده أن التفســير كان عندهم: «عبارة عن االّطالع على  د اإلمام محمابقة على المنار، أك الس
ما قاله بعــُض علماء كتب التفســير... وليت أهل العنايــة باالطالع على كتب التفســير يْطلبون 
ألنفسهم مْعنى تســتقر عليه أفهاُمهم في العلم بمعاني الكتاب، ثم َيُبثونَهُ في الناس ويْحملونهم 
عليه. ولكنّهم لــم يطلبوا ذلك، وإنما طلبــوا صناعة ُيفاخرون بالتفنن فيهــا، وُيمارون فيها من 
ُيباريهم في طلبها، وال يخرجون إلظهار البراعة في تْحصيلها عن حد اإلكثار من القول، واختراع 
الوجوه مــن التأويل، واإلغراب فــي اإلبعاد عن مقاصــد التنزيل. إن اهللا تعالى ال يْســألُنا يوم 
القيامة عن أقوال الناس وما فهموه؛ وإنما يسألنا عن كتابه الذي أنزله إلرشادنا وهدايتنا، وعن 
ســالة؟ هل تدبرُتم ما ُبلغتم؟ هل عقلتْم  ن لنا ما نزل إلينا...: هل بلغتكم الرة نبيه الذي بيُسن
ما عنه نُهيتم وما به أُمرتْم؟ وهل عملتُْم بإرشاد القرآن، واْهتديتْم بهدي النبي واتبعتم ُسنته؟». 

تفسير المنار، الجزء األول، ص 25 ـ 26.
ى تفسير  فسير المسمالت د الفاضل بن عاشور: «إن حول نسبة التفسير إلى رشيد رضا يقول محم 2 ـ 
ين األفغاني الذي انقدحْت  يد جمال الد المنار يقوم في حقيقة أمره على ثالثة رجال: أّولهم الس
ين وتلقّيه من  عن فكره نظريُة وجوب إصالح المجتمع اإلسالمي، برجوع المسلمين إلى منبع الد
جل الثاني ـ من الثالثــة الذين قام على  ــوائب. والر ا اّتصل به من الش أ عم هنالك صافيا ُمبــر
د عبده الذي باشــر فعًال تفســير القرآن العظيم على  ــيخ محم كاهلهم تفســير المنار ـ هو الش
ين األفغاني، وكان ذلك في الدروس التي  يد جمال الد ظرية التي دعا إليها السطريقة تطبيق الن
روس التي قام بها في  د عبده في بيروت بين سنة 1301 وسنة 1303هـ، ثّم الد يخ محمقام بها الش
جل الثالث  ــت ســنين األخيرة من حياته: ما بين سنة 1317 وســنة 1323هـ... والر مصر في الس
الذي تمْت به سلســلة الثالثة الذين يصح أن ُينســب إليهم تفســير المنار هو أبو عذرته حقّاً؛ 
د عبده إلى أن ُيواصل في مصر  يخ محماعي للش د رشيد رضا الذي كان الد يخ محموأْعني به الش
ــيخ  ي لتقييد ما يمليه الشكان هو المتول بجهد ذي بال ما كان ابتدأ في بيروت بجهٍد ضعيف، ثم
 فسير باسمها. ثمد عبده وتلخيصه، ثّم لنشــره تباعاً في مجلته مجلة المنار التي اشتهر الت محم
ل للتفســير بما يدرجه من عمله وبيانه، أثناء تلخيص  ــيخ رشــيد رضا أخيرًا هو المكم كان الش
ة  د عبده من تتم يخ محمد عبده، وبما وصل به الكتاب من حيث انتهى الش ــيخ محم ره الش ما قر
التفسير اســتقالًال بما كمل به المجلد الخامس وتتابعت عليه بقية المجلدات حتى المجلد الثاني 
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د رشيد رضا  د عبده الذي اســتجاب لطلب تلميذه محم 1 ـ اإلمام محم
المتعلق بقراءة التفسير في األزهر الشريف «فاقتنع وبدأ بالّدرس بعد ثالثة 
أشــهر ونصف؛ أي في غّرة المحرم ســنة 1317هـ، وانتهى منه في ُمنتصف 
المحرم سنة 1323هـ عند تفســيره قوله تعالى: ﴿ } | { ~ 
ے ﴾ [النساء: 126]. فقرأ زهاء خمسة أجزاء في ست سنين؛ إذ توفي لثمان 
خلون من جمادى األولــى منها، رحمــه اهللا تعالى وأثابــه» 1. وبهذا يتوقف 
فحة رقــم 441 من الجــزء الخامس تحت  تفســير اإلمام عند ُمْفتتــح الص
د رشيد رضا استكمال  ــره األســتاذ اإلمام»؛ ليبدأ محم عنوان: «آخر ما فس

د رشيد رضا؛ ُمؤلف هذا التفسير» 2. تفسير اآلية بعبارة: «يقول محم

ين، وعبده، ورشيد رضا، َمْن  ُيتابع قائًال: «فإذا كان هناك من بين الثالثة: جمال الد عشر». ثم
هو أحق بأْن ُينَْسَب إليه تأليُف هذا التفســير من اآلخرين فلن يكون ذلك غير المؤلف الحقيقي 
د الفاضل بن عاشور، التفسير  د رشــيد رضا». قارن بـ: محم يخ محممة الش له فعلياً: وهو العال
ورجاله، (القاهرة: مجمع البحوث اإلسالمية، الســنة الثانية ـ الكتاب الثالث عشر، ربيع األول 

سنة 1390هـ ـ مايو سنة 1970م)، ص 167 ـ 168.
تفسير المنار، الجزء األول، ص 14. 1 ـ 

ــور؛ مثل  د عبده بعض الس ــر اإلمــام محم المصدرالســـابق، الجزء الخامس، ص 441. كما فس 2 ـ 
ـ «جزء عم» الذي ألّفه بمشــورة أعضاء الجمعية الخيرية اإلسالمية ليكون  تفســيره المشــهور ل
مرجعاً ألســاتذتها فــي توضيح معانــي ما ُيحفظون من ســوره للتالميذ، وعامــًال لإلصالح في 
ه في المغرب سنة 1321هـ/1903م، وبذل جهده «في أن تكون العبارة  أعمالهم وأخالقهم، وقد أتم
ســهلة التناول، خالية من الخالف وكثرة الوجوه في اإلعراب، بحيــث ال ُيحتاج في فهمها إال أن 
ــامع كيف يســمع، مع حســن النية وســالمة الوجدان». قارن  يعرف القارئ كيف يقرأ، أو الس
د حســن خير اهللا عبده، تفســـير القرآن الكريم: جزء عّم، الطبعة األولى، (القاهرة:  بـ: محم
مطبعة مصر، 1341هـ/1922م)، ص 2. كما أن له تفسيرًا مطوالً لسورة «العصر»، كان قد ألقاه 
 ــنة نفسها (1321هـ)، قرأه في سبعة أيام: «وكان كل على علماء مدينة الجزائر ووجهائها في الس
درس ال يقل عن ساعتين أو ســاعة ونصف، بينُْت فيها وجه كون اإلنسان في ُخْسٍر إال َمْن استثنى 
بر، مما لو ُجِمَع لكان رســالة حسنة في  واصي بالصوالت واصي بالحقاهللاُ تعالى، وما المراد بالت
د عبده والشيخ رشيد  يخ محمورة. وما علمُت أحدًا كتب من ذلك شيئاً». قارن بـ: الش تفسير الس
رضا، تفسير سورة الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن، (القاهرة: مطبعة المنار، 1353هـ). 
وتفســـير المنار، الجزء األول، ص 13. باإلضافة إلى بحوثه التفســيرية التــي عالج فيها بعض 
ُمشكالت القرآن، ودفع بها ما أُثير حوله من شكوٍك وإشكاالت. قارن بكل من: اّتجاهات التفسير 
د حســين الذهبي، التفسير والمفّسرون:  ابع عشر، الجزء الثاني، ص 804. ومحم في القرن الر
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د عبده لنفســه منْهجاً يســير عليه في التفســير  وقد اّتخذ اإلمام محم
ــرين، حيث أكد أن فهم كتــاب اهللا تعالى يكون من  خالف به جماعة المفس
ارين، وأن ما وراء  اس إلى ما فيه ســعادتهم في الدحيث هو دين يرشد الن
ذلك من المباحث فهو تاِبٌع له، أو مجرد وسيلة لتحصيله. بمعنى أن تفسير 
ين من  لفهم القــرآن والد جديديالقرآن عنده يقع فــي قلب مشــروعه الت
ر من قيود التقليد، وإفســاح المجال أمام العقل في التفســير.  خالل التحر
رين القَُدامى، ولم يلغ  فاألســتاذ اإلمام لم يجمد على ما ُكتب عند المفس»
د بمْن يكتفي في التفسير بالنظر إلى أقوال  عقله أمام عقولهم، بل كان ُيند

ميــن،... وكان حــّرًا في تفكيــره وفْهِمه  المتقد
للقــرآن، وصريحاً في نقــده ونُْصِحه للتفســير 
فــي ثورته علــى القديم،  ــرين، جريئاً  والمفس
ر بمــا أحــاط بالعقول من  ودعوتــه إلى التحــر

كود والجمود» 1. القيود وما أُوغلْت فيه من الر
ا طريقته التي مضى عليها فيه، فقد كان  أم
دأبه أّال يرجَع إلى كتاب من كتب التفســير قبل 
ـر بفْهم غيــِره من  ـى ال يتأثـ إلقاء دروســه حتـ
أ أحياناً على تفســير  ــرين، وإْن كان يتوك المفس

الجاللين الذي هو أوجز التفاسير، فكان يقرأ عبارته ويتخير منها ما يراه 
مالئماً، ثــم يتكلم في اآلية أو اآليات المنزلة فــي معنى واحٍد بما فتح اهللا 

عليه من هداية وعبرة 2.

رين  فسير وتطوره وألوانه ومذاهبه مع عرض شامل ألشهر المفسبحث تفصيلي عن نشأة الت
وتحليل كامل ألهم كتب التفسير من عصر النبي ژ إلى عصرنا الحاضر، الطبعة السابعة، 
د بن لطفي  ثالثة أجزاء، (القاهرة: مكتبة وهبة، 2000م)، الجزء الثاني، ص 593 ـ 595. ومحم
الّصبــاغ، لمحات في علـــوم القرآن واتجاهات التفســـير، الطبعــة الثانية، (بيــروت: المكتب 

اإلسالمي، 1410هـ/1990م)، ص 316 ـ 317.
عبد الغفــار عبد الرحيم، اإلمام محمد عبده ومنهجه في التفســـير، (بيــروت: المركز العربي  1 ـ 

للثقافة والعلوم، 1400هـ/1980م)، ص 177.
تفسير المنار، الجزء األول، ص 15. 2 ـ 
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د رشيد رضا الذي تابع تفســير اإلمام بدءًا من اآلية رقم 125  2 ـ محم
 Ù Ø × Ö Õ ﴿ :ى اآلية رقم 52 من سورة يوُسفساء حتمن سورة الن
à ß Þ Ý Ü Û Ú ﴾. وبهذا يشغل تفسيره بقيّة الجزء الخامس 
حتى نهاية الجزء الثاني عشــر؛ أي أكثر من ثالثة عشر جزءًا من القرآن، 
م سنة 1354هـ. وكان البدء به  والذي انتهى منه في العشر األخير من المحر
ر رشيد رضا أيضاً بعض ِقصار الّسور؛ وهي:  في صفر سنة 1353هـ. كما فس

الكوثر، والكافرون، واإلخالص، والمعوذتْين.
د بهجة البيطار (1311 ـ 1396هـ / 1894 ـ 1976م) الذي  يح محم3 ـ الش
يد رشيد  ة في جزء يحمل اسم السأكمل تفسير سورة يوُسف وطبعها ُمســتقل

ورة كامًال 1. رضا، وقد شمل تفسير الس
د عبده  وبالعودة إلى مســألة حدود االتفاق واالختالف ما بين اإلمام محم
د رشــيد رضا من جهــة أخرى؛ فإننا نلحــظ تفاوتاً في  من جهة وتلميذه محم
د حسين الّذهبي إلى تقرير  الحكم بذلك بين جموع الباحثين حيث يذهب محم
التطابق شــبه التام بينهما إذ يقول عن التفســير: «وفيه تتجلى روح األســتاذ 
اإلمام ممزوجة بروح تلميــذه، فالمصادر هي المصــادر، والهدف هو الهدف، 
جلين إال فيما هو  والمنهج هو المنهــج، واألفكار هي األفكار، وال فرق بيــن الر
قليٌل نادر» 2. فيما يرى بعضهم اآلخــر أن ثمة تفاوتاً كبيرًا بينهما؛ حيث خالف 

رشيد رضا إمامه بعد وفاته، وهو ما عبر عنه رشيد رضا نفسه بالقول:

د رشــيد رضا، تفسير سورة يوُسف ‰، الطبعة األولى، (القاهرة:  يد اإلمام محم قارن بـ: الس 1 ـ 
ــرُت  مطبعــة المنار، صفــر 1355هـ ـ مايو 1936م)، حيث يقــول البيطار في تصديره: «وقد فس
اآليات العشر األخيرة من سورة يوُسف ‰ بما هو جهد المقلّ، ويراها القارئ في الصفحة 131 
ــواب، وُيؤتينــا الحكمة وفْصل  إلى آخــر الكتاب [إلى ص 174]، ونســأله تعالــى أن يلهمنا الص
ــيد اإلمام  ة تفســير الس الخطــاب»، ص 14. ويقول في خاتمــة الكتاب، ص 174: «هذا آخر تتم
لسورة يوُسف ‰، وقد وردت فيها على زاِخر بْحِره، وعلْقُت عليها من نفائس آلليه وُدره، فرحم 
د بمناره وتفسيره عْهد العروبة واإلســالم، وُكتب في ذي الحّجة وتم في  يد اإلمام، وجد اهللا الس
المحّرم الحرام سنة 1355هـ، وســالٌم على المرســلين والحمد هللا رب العالمين». وقارن أيضاً 

رون، الجزء الثاني، ص 423. فسير والمفسبـ: الت
المصدر السابق، الجزء الثاني، ص 424. 2 ـ 
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ع  ني لما استقللُت بالعمل بعد وفاته خالفُت منهجه 5 بالتوسهذا وإن»
حيحة؛ ســواء أكان تفســيرًا لها أم في  ة الصــن ق باآليــة من السفيما يتعل
ُحْكِمها، وفي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمســائل الخالفية 
ور المختلفة، وفي بعض  بين العلماء، وفي اإلكثار من شــواهد اآليات في الس
االستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجُة المسلمين إلى تحقيقها بما يثبتهْم 
تهْم على خصوِمــه من الكفار  ي ُحجبهداية ديِنهــم في هذا العصر، أو ُيقــو
والمبتدَعِة، أو يحلّ بعض المشــكالت التي أْعيا حلها بمــا َيْطَمِئن به القلُب 

وتْسكُنُ إليه النفُس» 1.
والواقع أن رشــيد رضا أكثر من االستشهاد 
بالمأثور واالســتدالل باألحاديــث النبوية، على 
خالف ما كان يتبعه أســتاذه 2. فضًال عن كثرة 
االستطرادات التي ُتشــبه في كثيٍر من األحيان 
البحــوَث المســتقلة، والعناية باألمــور اللغوية 
وتفصيالتها علــى عكس ما كان يفعــل اإلمام، 
ابع الخطابي الوْعظي اإلنشــائي على  وغلبة الط
لغة التفســير ومجلة المنار. وال شــك أن ذلك 
التحول لم يكــن الوحيد، وال ُبد من قراءته في 

 لفي سق السْت برشيد رضا انتهاء بتبنّيه الن الت الكبرى التي ألَمضوء التحو
ابية. في صيغته الوه

د رشــيد رضا بوصفــه «يمثل آخر  بعضهم ينظر إلى محم صحيٌح أن
األفغانــي) [1254 ـ 1315هـ/  يــن  الد ــيد (جمــال  الس حلقــات مدرســة 
1838 ـ 1897م]، والمرحلــة األخيرة لحركة اإلصالح اإلســالمي، والفكر 

تفسير المنار، الجزء األول، ص 16. 1 ـ 
قارن بـ: فضل حسن عباس، اتجاهات التفســـير ومناهج التفسير في العصر الحديث، الطبعة  2 ـ 
األولى، (األردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، 2007م)، ص 97. وأيضاً فهد بن عبد الرحٰمن بن 
ومي، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، الطبعة الرابعة، (الرياض: مكتبة التوبة،  سليمان الر

1419هـ)، ص 160.
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 اإلســالمي الحديث» 1؛ لكــنّ بعضهم اآلخر يــرى أنّ مدرســة المنار ُتعد
بمثابة الجذور بالنسبة لألصولية اإلســالمية في مصر المعاصرة، وسبباً 
لفي واستمرار جدلية المواجهة مع الغرب في لحظتنا  الس في «تعاُظم المد
الراهنة... [وأنها] مثلت قنطرة االنتقال بين اإلصالح اإلســالمي التوفيقي 
ياســي الحركي الالحق لها، التي  ابق عليها وبين تيارات اإلسالم الس الس

كانت جماعة اإلخوان المسلمين أنموذجها األبرز» 2.
وفي األحوال كلّها، فإنّه لن يكون في مقدورنا اإللمام بجميع المسائل 
التي وردت ضمــن تضاعيف تفســير المنــار، والتي تتعلق في األســاس 
ــنن اإللهيــة؛ وذلك بحكــم إكراهات  ــريعة والقانون والس بمســائل الش
المساحة المتاحة هاهنا؛ وإنما سنقتصر على موضوع السنن اإللهية فقط؛ 
ة وأنها تكتســب أهمية وحضورًا طاغياً في ســياق النّقاشات الّدائرة  خاص

 الت الفكر اإلسالميد رشيد رضا وتحوـــيخ محم قارن على سبيل المثال بـ: زكي الميالد، الش 1 ـ 
المعاصر، مقالة منشــورة على موقع مركز آفاق للدراسات والبحوث، بتاريخ 2010/12/19م، على 

http://aafaqcenter.com/post/478 :الرابط التالي
قارن بـ: أحمــد صالح المال، جذور األصولية اإلســـالمية في مصر المعاصرة: رشـــيد رضا  2 ـ 
ومجلة المنـــار (1898 ـ 1935)، الطبعــة الثانية، (القاهــرة: الهيئة المصريــة العامة للكتاب، 
ر رشــيد رضا من تأثيره، بدأ يستعيد العناصر  2015م)، ص 9. فمع وفاة محمد عبده 1905 وتحر
يني، وهو ما انعكس سريعاً على صفحات المنار التي ما لبثْت  قليدية المحافظة من تكوينه الدالت
أن ظهرت فيها ـ بقلم رضا وبأقــالمٍ أخرى ـ كتابات ُمناوئة للعقل تميــل إلى الحد من دوره في 
ينيــة، مؤكدًة عدم  صــوص الدين، وتضعــه في مرتبة أْدنَــى في إطــار العالقة مع الن فهــم الد
ين وأحكامه، وعْجزه عن ذلك أيضاً. وفي الواقع؛ فإن هذا التحول  اختصاصه بمناقشة أصول الد
د عبده وانحســار تأثيره فقط؛ بل كان  العميق في رؤية المنار وصاحبها لم يكن نتاج وفاة محم
ة في العقــود الثالثة األولــى من القرن  الت المجتمع المصــري، واإلســالمي عامنتاجــاً لتحــو
ــلوكي وقبول المؤثرات الغربية،  ر الفكري والس سمْت بدرجة عالية من التحرالعشــرين، والتي ات
وت الوحيد الــذي ُيدافع عن القيم اإلســالمية التقليدية في  هــا الصمما جعل المنار تبدو وكأن
فاعي لوجود  جه بشدة نحو َعلَْمنٍَة ولَْبَرلٍَة واضحة. وكان هذا المعنى الدمواجهة المجتمع الذي يت
ة بعد إلغاء  وفيقــي؛ خاصالمنار في هذه الحقبة ســبباً فــي تخليها رُويدًا رُويدًا عــن طابعها الت
دة، وجــدْت في ُمنتصف  جاهها نحو ســلفية صارمة وُمتشــدالخالفة العثمانيــة عام 1924م، وات
العشــرينيات دْعماً قويــاً لها بانتصار الســلفيين الذين دعمهم رشــيد رضا طويــًال في مجلته. 

المصدر السابق، ص 55 بتصرف.
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احة الفكرية اإلسالمية بعد مرور نصف عقد من انتفاضات  حالياً على الس
لطة في كل من:  الربيع العربي وفشل اإلســالميين ُبعيد وصولهم إلى الس

تونس ومصر بصفٍة خاصة.
ــريعة  ق بجدل الشالعنايــة بالجانــب المتعل ــديد؛ فإن ولألســف الش
غم  والقانون في مدرسة المنار ـ مجلة وتفسيرًا، يبدو غائباً تماماً؛ على الر
صْت لدراسة صاحب المنار ومدرسته. حيث  راسات العديدة التي ُخص من الد
طغــى االهتمــام بقضايا فكريــة أخــرى تتعلق بالمــرأة، وعالقة اإلســالم 
ا مسألة  ياسي عند رشــيد رضا بالدرجة األولى. أم بالمسيحية، والفكر الس

ــنن اإللهية أو الكونية؛ فقــد اقتصر بعضهم  الس
على اإلشارة إ ليها في سياق الحديث عن مركزية 
والخلدونية في مشــروع  المقاصدية  المرجعيــة 

د عبده التجديدي 1. اإلمام محم
�َُ� اإل���َّ* �� %���� ا����ر ا��ُّ

ــنن اإللهيــة» بصيغ  عبيــر عن «السورد الت
ثالثة في القرآن الكريــم: أولها: صيغة المفرد 
مع نســبتها إلى المولى 8 : «ســنة اهللا». وقد 

رت فيها اللفظة فــي موضعين، ووردت  وردت هكذا في ثالثــة مواضع تكــر
 o n ﴿ :ة واحدة في اآلية رقم (38) من ســورة األحزاب بصيغة المفرد مر
 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p
تين؛  رت فيهما اللفظة مر ا الموضعان اآلخران اللذان تكــر أم .﴾ ¦ ¥
 Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å ﴿ :فهمــا قولــه تعالــى
 Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴿ :[األحزاب: 62]. وقوله ﴾ Ñ

Û ﴾ [الفتح: 23].
ـــَنني: مالك بن نبي ومحمد  خب والوعي السقارن على ســبيل المثال بـ: أحميدة النيفــر، الن 1 ـ 
عبده.. قراءة خلدونيـــة للنهضة، مقالة منشــورة بموقــع الملتقــى الفكري لإلبــداع، بتاريخ 

http://almultaka.org/site.php?id=346&idC=2&idSC=7 :2006/7/13م، على الرابط التالي

 hD�)��# *���8إنَّ ا�
 *8�� َّOا��"�8ِّ? #(�ل ا�
�ن �� ��رb* ا����ر D�0وا�
ـ �(�* و%����اً، ��و 
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نن إلى األُمم التي خلْت من  عبير بصيغة المفرد مع نسبة السثانيها: الت
 w v u t s ﴿ :ســل. كقوله تعالــى قبل، «األولين»، أو الر
[األنفــال: 38]،   ﴾ £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
 Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :وقولــه
Ìً ﴾ [فاطر: 43]، وقوله أيضاً: ﴿ 0 1 2 3 4 5 76 8 9 

: ; ﴾ [اإلسراء: 77].

ثالثها: بصيغة الجمع «ُسنَن»؛ وذلك في موضعين: األول هو قوله تعالى: 
 ﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ ﴿ :[آل عمــران: 137]. والثاني قوله تعالى

½ ¾ ¿ Å Ä Ã ÂÁ À ﴾ [النساء: 26].
وكما هــو مالحظ؛ فــإن المواضع كلهــا تتعلّق بالحديــث عن األُمم 
نن اإللهية وعدم خضوعها للتبديل أو  د حتمية السابقة من جهة، وتؤك الس
التغيير من جهة أخرى. فســواء تعلق األمر بالجانب التشــريعي الخاص 
ابقة على النموذج األول، أو  ضح من سياق اآليات السبي ژ ؛ كما يتبالن
ــابقة على النمــوذج الثاني، أو  بالمنافقين؛ كما في ســياق اآليــات الس
ابقة  ضح في ســياق اآليات السفس؛ كما يتبتشــريع القتال دفاعاً عن الن
 ها؛ ســواء تمر في األحوال كلالنتيجة ال تتغي على النموذج الثالث ـ فإن
التعبير عنهــا بصيغة الفعل الماضــي؛ داللة على وقوع القــَدر المقدور: 
الة على ســريان  أو بالصيغــة الجازمة الد ،﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿
 Í ﴿ :نن اإللهية» في الحاضر والمستقبل، كما في الماضي قانون «الس

.﴾ Ñ Ð Ï Î
اللُة إلى قســمين:  اآليات القرآنية تنقســم مــن حيث الد في الواقع إن
ــنَن هي  اللة». واآلياُت الواردة في الس ة الداللة، وآياٌت ظني ة الدآياٌت قطعي»
ــنَن بالجملة، وكذلك  ث عن الس ل؛ ســواء منها ما كان يتحدمن الِقســم األو
نن تفصيًال؛ حيث إنها مبنية على التكرار وإعطاء  ث عن الس اآلياُت التي تتحد
النظيــر ُحكَم نظيِره، والتســوية بيــن الـُمتماثلين، وِمن ثَم كان االســتداللُ 
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اللة؛ مما يؤدي إلى قْطعية االعتبار» 1. وهذا األمر  ة قْطعي الدــنَن اإللهي بالس
د على البناء الكُلي  ة لكتاب اهللا 8 ؛ لكوِنها ُتشدنَني د أهمية القراءة السيؤك
الحضاري الذي دعا القرآُن إلى تشــييده وإقامته، وتجاُوِز القراءة التجزيئية 

راسات القرآنية القديمة والمعاصرة. التي غلَبْت على كثيٍر من الد
د عبده؛ فإن «االعتبار بُسنَن اهللا في الخلق» هو األصل  وبحســب اإلمام محم
ابع من أصول اإلسالم التي أجملها اإلمام في ثمانية أصول نذكر منها: النظر  الر

العقلي لتحصيل اإليمــان، وتقديم العقل على ظاهر 
الشرع عند التعارض، والبعد عن التكفير، واالعتبار 
ينية...  ــلطة الد بُســنَن اهللا في الخلق، وقلْــب الس
رائق الثابتــة التي تجري  ــنن هــي «الط إلخ. 2 فالس
عليها الشؤون، وعلى حسبها تكون اآلثار. وهي التي 
ى شرائع أو نواميس، ويعبّر عنها قوٌم بالقوانين.  ُتسم
والذي ينادي به الكتاب أن نظام الجمعية البشرية ـ 
ل،  ر وال يتبدوما يحدث فيها هو نظــام واحد ال يتغي
وعلى من يطلب الســعادة في هذا االجتماع أن ينظر 
في أصول هذا النظام حتى يرّد إليها أعماله، ويبني 

عليها سيرته، وما يأخُذ به نفَسه. فإن أغفل عن ذلك غافٌل فال ينتظر إال الشقاء؛ 
الحين نسُبه، أو اّتصل بالمقّربين سبُبه» 3. وإن ارتفع إلى الص

ـــنن اإللهية في األمم واألفراد في القرآن الكريم: أصول  د عاشــور، الس قارن بـ: مجدي محم 1 ـ 
وضوابط، (القاهرة: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2006م). وانظر له أيضاً: 
ـــنن اإللهية في القرآن الكريم، (القاهــرة: المجلس األعلى للشــؤون  مدخل إلى دراســـة الس
ــنن الكبرى في القــرآن الكريم؛ التي يمكن  د الس ف ُيحداإلســالمية، 1425هـ/2004م). والمؤل
ــنن في ُكل من: األســباب والمســببات، والجــزاء بِجنْس العمل،  َجْعلُهــا مرجعاً لغيرها من الس
واالبتالء والفتنة، والنصر والتمكين، وســنة اهللا فيه ال كاألمم. قــارن أيضاً بـ: مصطفى حلمي 
نن اإللهية وأثرها في نهضة األمم، بحوث المؤتمر الدولي الثالث عشر للفلسفة  وآخريــن، الس

اإلسالمية، (القاهرة: كلية دار العلوم، 1429هـ/2008م).
األعمال الكاملة لإلمام الشيخ محمد عبده، الجزء الثالث، ص 303 ـ 307. 2 ـ 

المصدر السابق، الجزء الثالث، ص 305. 3 ـ 
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نن اإللهية في تضاعيف  م مركزية السياق يمكننا أن نتفه ضمن هذا الس
مته على أن «للتفسير  د عبده في مقد ث اإلمام محم تفسير المنار. فقد تحد
مراتب: أدناهــا أن ُيبين [التفســيُر] باإلجمال ما ُيْشــِرُب القلَب عظمَة اهللا 
ا المرتبة  ويجذبها إلى الخيــر... وأم فَس عن الشــروتنزيهه، وَيْصرُف الن
العليا؛ فهي ال تتــم إال بأمور: أحدها فْهــُم حقائق األلفــاظ المفردة التي 
أُوِدعها القرآن... ثانيها: األســاليب... ثالثها: علُم أحوال البشر؛ فقد أنزل 
اهللا هذا الكتاب وجعله آخر الكتب، وبين فيه ما لم يبينه في غيره. بين فيه 
ــنَن اإللهية في البشر، وقص علينا  كثيرًا من أحوال الخلْق وطبائعهم، والس
أْحَسنَ القََصص عن األُمم وِســيَِرها الموافقة لُسنته فيها. فال بد للناظر في 
هذا الكتاب من النظر في أحوال البشــر في أطوارهم، وأدوارهم، ومناِشئ 
اختالف أحوالهم، مــن قوة وضعف، وِعز وذُل، وِعلْــم وجهل، وإيمان وُكْفر، 
ومن العلْم بأحوال العالَم الكبير: ُعلْويه وُســْفليه، وَيحتاج في هذا إلى فنون 

ها: التاريخ بأنواعه» 1. كثيرة من أهم
ة ضمن  اريخ وعلم الُعْمــران يْحتالن مكانة مهمعلم الت في الواقع، إن
تضاعيف «تفســير المنار»؛ بل وفي القرآن الكريم نفسه. وليس أدلّ على 
 ــنن في القرآن الكريــم لدرجة أن اغي آليات الس ذلك من الحضــور الط
«ثالثة أربــاع القــرآن تقريباً َقَصــص، وتوجيــٌه لألنظار إلــى االعتداد 
واالتعاظ بأحوال األمم، في ُكْفِرهم وإيمانهم، وشــقاوِتهم وسعادِتهم، وال 
شــيءَ يْهدي اإلنســان كاْلـَمُثَالت والوقاِئع. فإذا امتثلنا األمَر واإلرشــاد، 
ــالفة، وأســباب علمهم وجهلهم... وغير ذلك  ونظرنا في أحوال األُمم الس
مما يعرض لألُمم ـ كان لهذا النظر أثٌر في نفوســنا، َيْحِملُنا على ُحْســن 
مار. ومن  ــقاوة أو الهالك والد ب ما كان سبب الشاألُْسوة واالقتداء، وتجن
هنا ينْجلي للعاقل شأُن علم التاريخ وما فيه من الفوائد والثمرات، وتأخذه 
ٍة هذا كتاُبها  ين من أُم كثيرًا من رجال الد ْهشــة والحْيرة إذا ســمع أن الد
ين، وُيرغُبون عنهُ، ويقولون: إنه ال حاجة إليه وال  اريخ باسم الدُيعادون الت

تفسير المنار، الجزء األول، ص 22 ـ 23. 1 ـ 
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فائدة لــه. وكيف ال ُيْدَهُش ويحارُ والقرآن ُينادي بــأن معرفة أحوال األُمم 
ين؟» 1. ما يدعو إليه هذا الد من أهم

د عبده إنما يشــير هنا إلى ما كان عليه  اإلمام محم ومن المعلوم أن
المحافظون التقليديون فــي األزهر من جمود، وكيف أنه فشــل في إقناع 
مة  د اإلنَْبابي ـ شــيخ الجامــع األزهر آنذاك ـ بتدريــس ُمقد ــيخ محم الش
مة ابن خلدون فيه! 2. وال شّك أن األمر القرآني بضرورة تدبر اُألمم  العال
ليل على أن في ذلك الخير  ن الد ــابقة وأحوالها ومآالتهها «أمٌر يتضم الس
ليل بالمدلول، والعلة  ــعادة، على حســب طريقة القرآن في قْرن الد والس

ــبب والمســبب...  بالمعلــول، والجْمع بين الس
وبيــان أن للكــون ُســنَناً ُمطردًة تجــري عليها 
العاقلــة، والحّث على  العاقلة وغيــر  عواِلمــهُ 
النظر في األكوان؛ للعلم والمعرفة بما فيها من 
الحكم واألســرار التي يرتقي بها العقُل وتتسُع 

بها أبواُب المنافع لإلنسان» 3.
د عبده  ونتيجة لذلــك؛ حرص اإلمــام محم
فحــات األولى لتفســير المنار ـ على  ـ منذ الص
نَن اإللهية، وبيان مركزيته في  االهتمام بفقه الس

ة اإلســالمية. ففي معرض تأكيد رأيه القائل بأن سورة  هوض بأحوال األمالن
نَن  ل ما نزل من القرآن، ال ينســى أن يربط ذلك بمبدأ السالفاتحة هي أو
ــنة اإللهية في هذا الكون ـ ســواء أكان  الس حيث يقول: «ومن آية ذلك أن
كون إيجاد، أو كون تْشــريع ـ أْن ُيْظِهَر ســبحانه الشــيءَ ُمْجمًال ثم يتَْبُعهُ 
التفصيــل بعد ذلــك تدريجاً. ومــا مثل الهدايــات اإللهية إال مثــل البذرة 
 جرة العظيمة، فهي في بدايتها مادةُ حياٍة تحتوي على جميع أصولها ثموالش

المصدر السابق، الجزء األول، ص 67. 1 ـ 
قــارن بـ: مجلة المنار، الجزء الثاني عشــر، المجلــد الثامن، العدد 441، 16 جمــادى الثانية  2 ـ 

1323هـ ـ 17 أغسطس 1905م، ص 471.
تفسير المنار، الجزء األول، ص 68. 3 ـ 
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تنمو بالتدريج... والفاتحُة ُمْشــتملٌَة على ُمْجمل ما في القرآن، وكل ما فيه 
تفصيٌل لألصول التي ُوضعْت فيها» 1.

د عبده ُمطوالً أمام اآلية القرآنية  ف اإلمام محمياق نفسه، توق وفي الس
 ﴾ V U T S R Q P O N ﴿ :الكريمــة
ــنن اإللهية المستفادة منها، حيث  [البقرة: 213]، من أجل أن ُيبرز جوانَب الس
ــر اآلية وهــو ال يعرف أحوال  قال: «أنا ال أْعقــل كيف يمكن ألحٍد أن يفس
قوا؟... أَْجَمَل القرآُن الكالَم عن األُمم،  البشــر، وكيف اّتحدوا؟ وكيف تفر
موات واألرض، وفي اآلفاق واألنفس،  نن اإللهية، وعن آياته في الس وعن الس
ن أحاط بكل شــيٍء علمــاً، وأمرنَا بالنظــر والتفكر،  وهو إجمــالٌ صاِدٌر عم
ير في األرض لنفهم إجمالَهُ بالتفصيل الذي يزيُدنا ارتقاءً وكماالً، ولو  والس
اكتفينا من علم الكــون بنظرٍة في ظاهــِره، لكنا كمن يْعتبــر الكتاَب بلوْن 

جلِْده؛ ال بما حواه من علمٍ وحكمة» 2.
ــياق، ُيقــارب اإلمام مســألة العالقة بين األســباب  ضمن هذا الس
ث عن أن الجزاء من جنس  نن اإللهية، فيتحد بات، من منظور السوالمسب
لطة الغيبية التي  الس العمل قائًال: «أمرنا اهللا تعالى بأّال نعبد غيره؛ ألن
م  له دون غيره، فال ُيشاركه فيها أحٌد فيَُعظ هي وراء األسباب ليســت إال
تعظيم العبادة... إن كل عمل يعمله اإلنســان تتوقف ثمرُته ونجاُحه على 
حصول األســباب التي اقتضــت الحكمُة اإللهيــُة أن تكــون مؤدية إليه، 
وانتفاء الموانع التي من شــأنها ـ بمقتضى الحكمة ـ أن تحول دونه. وقد 
مكن اهللا تعالى اإلنســان ـ بما أعطاه من العلم والقــوّة ـ من دفع بعض 
الموانع وكسب بعض األسباب، وحجب عنه بعضها اآلخر، فيجب علينا أن 
نقوم بما في استطاعتنا من ذلك، ونبذل في إتقاِن أعماِلنا كل ما نستطيع 
 ض األمر ـ فيما وراء كْســبنا ـ إلــى القادر على كلة، ونفومن حول وقو

المصدر السابق، الجزء األول، ص 35. 1 ـ 
د رشيد رضا على ذلك بالقول في الهامش:  ق محمالمصدر الســـابق، الجزء األول، ص 23. وُيعل 2 ـ 
«كتب األستاذ اإلمام 5 تفســيرًا لهذه اآلية، جاء فيه بما ال يوجد في كتاب. ونُشر في الجزء 

الثاني من مجلد المنار الثامن».
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واء  البشر على الس شيٍء؛ إذ ال يقدر على ما وراء األسباب الممنوحة لكل
إّال ُمسبب األسباب» 1.

بيعية  واهــر الط المراد مــن الظ د اإلمام علــى تأكيــد أن أيضــاً يشــد
واهر  ما ُتْذَكــُر الظالمذكورة في القرآن هو اســتنباط الِعَبــر، فيقول: «وإن
بيعية في القرآن ألجل االعتبار واالْســتدالل، وصــْرف العقل إلى البحث  الط
يــن. والعلُم بالكــون ينْمو ويْضعــُف في الناس  الذي َيْقوَى بــه الفَْهُم والد
 اس يعتقدون فــي بعض األزمنة أنمان، فقــد كان النويختلف باختالف الز

واعق تْحدُث من أجسام مادية» 2. الص
كمــا ينطلــق اإلمام ـ فــي فْهمه لمســألة 
المعجــزات ـ مــن التأكيد علــى أن النبي ژ 
ق األنبياءَ؛ لكنه لم يأِت في اإلقناع برسالته  صد
بما ُيلْهي األبصار أو يحيُّر الحواس؛ «فاإلسالم 
عــوة والمطالبــة باإليمــان باهللا  في هــذه الد
ليل  ووحدانيتــه ال يعتمد على شــيٍء ســوى الد
العقلــي والفكــر اإلنســاني الذي يجــري على 
نظامه الفطري فال ُيْدِهُشَك بخارٍق للعادة، وال 

يْغَشــى بصَرك بأطواٍر غير ُمْعتادٍة، وال ُيْخِرُس لسانَك بقارعٍة سماوية، وال 
يْقَطُع حركَة فكرك بصْيحٍة إلهيّة» 3.

ــنن  ـ «الس ـ «النظام الفطــري» هنا هو عيــن ما نريُده ب والمقصــود ب
ـ «ُمواَفقَة الِفْطَرة البشرية»؛ فاإلسالم  اإللهية» التي عبر عنها رشــيد رضا ب
ـ كدين ـ ُبِني أساُسه «على العقل والعلم، وُموافقة الفطرة البشرية، وتزكية 
ا آيتُه التي احتج بها على كونه  أنْفُس األفراد، وتْرقية مصالح االجتمــاع. وأم

المصدر السابق، الجزء األول، ص 58 ـ 59. 1 ـ 
المصدر السابق، الجزء األول، ص 176. 2 ـ 

ــد عبده، اإلســـالم والنصرانية مع العلم والمدنية، الطبعــة الثالثة، (القاهرة:  قارن بـ: محم 3 ـ 
مطبعة المنار، 1341هـ)، ص 68. وتفسير المنار، الجزء الحادي عشر، ص 155.
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د ژ ؛ فإنما هــي آيٌة علمية  ة محممن عنــد اهللا تعالى فهي القــرآن، وأُمي
ا تلك العجائــب الكونية؛ فهي مثارُ  والوجدان... وأم ُتْدرك بالعقل والحــس
ِتها، وفي داللِتها. وأمثالُ هذه  شــُبهاٍت وتأويالٍت كثيرة في روايتها، وفي صح
األمور تقُع من أُناس كثيرين في كل زمان... وهي مــن ُمنَفَراِت العلماء عن 

ين في هذا العصر» 1. الد
أخيرًا، وليس آخرًا، يربط اإلمام في تفســيره آليــة العْهد والميثاق: 
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w   v ﴿
¥ ¦ §¨ © ª » ﴾ [البقــرة: 27]، بيــن رفــض 
ــنَن اإللهية وتحقق مْعنيي: الفُســوق، والفســاد 2؛ إذ يقول: «فإذا كان  الس
مْعنى الفســوق: الخروج عن ســنن اهللا تعالى في خلْقه التي هداهم إليها 
ة،  ســبة إلى الذيــن أوتوه خاصين بالن بالعقل والمشــاعر، وعن هداية الد
ــننَ  فعهد اهللا تعالــى هو ما أخذهم بــه بمنحهــم ما يفهمون به هذه الس
المعهودة للناس بالنظر واالعتبــار، والتجربة واالختبار. أو العقل والحواس 
ُة بهــا قائمة على كل مــن ُوِهَب نعمة  ة، والحج المرشــدة إليها، وهــي عام
شد سليم الحواس. ونَْقُضهُ عبارة عن عدم استعمال تلك  الر العقل وبلغ سن
ـى كأنهم فقدوها وخرجوا مــن حكمها...  المواهب اســتعماالً صحيحاً؛ حتـ
، فالمشركون نقضوا األول، وأهل الكتاب  شرعي وديني ، خلقي فالعْهد فطري
الذين لم يقوموا بحقه نقضوا األول والثاني جميعاً، وأْعني بالناقضين: مْن 
أنكــر المثل من الفريقيــن... واهللا تعالى قــد وثق العهــد الفطري بجعل 
ــنَن اإللهية في الخلــق، ووثق العْهد  شــد قابلة إلدراك الس العقول بعد الر
يني بما أيد به األنبياء من اآليات البيّنات، واألحكام المحكمات... فمْن  الد
ُســل ولم يْهتد بهديهم فهو ناِقٌض لعهد اهللا، فاِسٌق عن ُسنَِنه  أنكر بعثة الر

قارن بـ: الوحي المحمدي، ص 105. 1 ـ 
د عبده ـ في معرض حديثه عن الفساد ـ قائال: «وأي إفساٍد أكبر من إفساد  يتســاءل اإلمام محم 2 ـ 
مات والنتائــج، وبين المطالب  لة بين المقد ين، وقَطــع الص َمْن أهمل هدايَة العقــل وهدايَة الد
 واألدلة والبراهين؟ َمْن كان هذا شأنُه فهو فاِسٌد في نفِسه ووجوده في األرض ُمفِسٌد ألهلها؛ ألن

ليم». تفسير المنار، الجزء األول، ص 244. ى كاألجرب يعدي الس ه يتعد شر
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في تقويــم البنية البشــرية وإنمائها، وإبــالغ ُقواها وملكاتها حــد الكمال 
اإلنساني الممكن لها» 1.

في الواقع، إن هذا النص مفتاحي للغاية في سياق فهم ما يعنيه األستاذ 
ــنن اإللهيــة» من جهــة، وارتباط ذلك  د عبــده بمفهوم «الس اإلمــام محم
ــنن اإللهية، وغائيُة  المفهوم بمســألتين أساســيتين هما: آليُة استنباط الس
نن اإللهية يرتبط ارتباطاً مباشرًا بكل من: اإليمان،  العمل بها. فُمقتضى الس
نه  بوة ما يتضما اإليمان؛ فيشــمل إلى جانب اإلقرار بالوحي والن ظر. أموالن
ا  اس من أجل اســتنباط العبر. وأمالوحُي من األمثــال التي يضربها اهللا للن

النظر؛ فهو الوســيلة، أو اآللية، التي يتحقق بها 
فْهــم المراد من ســنن اهللا في الخلــق واألُمم. 
وأخيرًا تتمثل الغاية المثلى التي يتغياها المسلم 
ـ «تقويم  من وراء ذلك كلّه فيما عبّر عنه اإلمام ب
البنية البشــرية وإنماِئها، وإبالغ قواها وملكاتها 

حد الكمال اإلنساني الممكِن لها».
ولذلك يلُح القرآن الكريم أشــد إلحاح على 
ضرورة إْعمال النظر العقلــي، والتفكير والتذكر 
والتدبر، فال تقــرأ منه قليًال إّال وتــراه يْعرض 

عليك األكوان، ويأمرك بالنظر فيها، واســتخراج أســرارها، واستجالء ِحكَم 
ياق يقول اإلمام في معرض تفسيره للفظة  اتفاقها واختالفها. وضمن هذا الس
«األمر» في اآليــة الكريمــة: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [البقرة: 27]: 

 H G ﴿ :المصدر السابق، الجزء األول، ص 242. ويقــول أيضاً في تفسير اآلية الكريمة 1 ـ 
ه: «َعْهــُد اهللا تعالى إليهــم ُيْعَرف من الكتــاب الذي نزله  [البقــرة: 40]، ما نص ﴾ J I
إليهم، فقد عهد إليهم أن يعبدوه وال ُيشركوا به شــيئاً، وأن ُيؤمنوا بُرسله متى قامت األدلة على 
صدقهم، وأن يخضعوا ألحكامه وشــرائعه... ويدخُل في عموم العْهد عْهُد اهللا األكبر الذي أخذه 
على جميع البشــر بمقتضى الفطرة؛ وهو التدبر والتروي، ووزن كل شــيٍء بميزان العقل والنظر 
الصحيح، ال بميزان الهوى والغرور. ولو التفت بنو إسرائيل إلى هذا العْهد اإللهي العام، أو إلى 
ـور الذي أُنزل معه  بي ژ واّتبعوا النـــة المنصوصة في كتابهم؛ آلمنــوا بالن تلك العهود الخاص

وكانوا من المفلحين». المصدر السابق، الجزء األول، ص 290.
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نَن المْحكََمة،  ظام والساألمُر «نوعان: أمُر تكويٍن؛ وهو ما عليه الخلق من الن
ى اهللا تعالى التكوينَ أمرًا بما عبر عنه بقوله: ﴿ كن ﴾. وأمُر تْشريعٍ؛  وقد سم
ـوع األول [أمُر  ـاس باألخذ به. ومن النـ وهو ما أْوحاه إلــى أنبيائه وأمَر النـ
مــات، ووْصــُل األدلة  تائــج علــى المقدــنَن]: ترتيــُب الن كويــن، أو السالت
 بات، ومعرفُة المنافــع والمضاربالمْدلوالت، وإفضاءُ األســباب إلى المســب
ليل على صدقــه، أو أنكر  بي بعدما قــام الدبالغايات. فمــْن أنكر نبــوة الن
سلطان اهللا على عباده بعدما شهدْت له بها آثارُه في خلِْقه، فقد قطع ما أمر 

اهللا به أن ُيوصل بمقتضى التكوين الفطري» 1.
ر عن أخبار األُمم  حديث القرآن الكريم المتكــر ل مما ســبق أن يتحص
ــابقة ومصائرها يؤكد ـ بما ال يدع مجاالً للشــك ـ أن ُســنَن اهللا التي  الس
 منــا اهللا تعالى هذا بما قصل. فقد «عل ر أو تتبدأْودعها في الكــون ال تتغي
علينا من أخبار األُمم، وأنعم على أمتنا ـ التي ال تختص بشــعٍب وال جنس ـ 
نة؛ منها:  بهذا القرآن الكريم، فكان لهم به ِنَعٌم ال ُتْحصى من الكتاب والس
أنهم كانوا ُمْستضعفين فمكن لهم في األرض وأْورثهم أرَض الشعوب القوية 
ة وســطاً  ـه جعلهم أُم ــلطان عليهــم. ومنها: أنـ وديارهــم، وجعل لهــم الس
ال تفريط عندها وال إفراط؛ ليكونوا شهداء على الناس الذي َغلَوْا وأفرطوا، 
طوا. ثم لما كفرْت بأنُعم اهللا أنزل بها ألواناً من البالء  والذين قصروا وفر
والنقم... ثم إن الفتن ال تزال تحل بديارها، وُتنِْقُصهَا من أطرافها، وسوط 
عذاب اهللا يصب عليها، وقد مرت عليها قــروٌن وهي ال تْعتبر بما مضى، وال 
تتربى بما حضر؛ بل جهلت الماضي فحارْت في الحاضر، ال تْعرف سببه وال 
المْخرج منه! أليس من العجيب أن الجمهور األعظم من المشــتغلين بالعلم 
منها هم أجهلهــا بتاريخهــا؟... ويعتــذرون بالقضــاء والقدر عــن معرفة 

األسباب، ويكلون إلى القضاء والقدر النجاة منه، أو البقاء فيه؟!» 2.

المصدر السابق، الجزء األول، ص 243. 1 ـ 
ة اإلسالم  د عبده ألوجه عناية أم المصدر الســـابق، الجزء األول، ص 310. ويْعرض اإلمام محم 2 ـ 
مة ابــن خلدون، ثم يقول: «فالتاريخ هو المرشــد األكبر لألمم  اريخ، وصوالً إلى العالبعلــم الت
لطان. وكان القرآن هو المرشد األول  ة الس العزيزة اليوم إلى ما هي فيه من سعِة الُعْمران، وِعز
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الُمْحَدثين القرآن  ري  ُمفسِّ أعمال  في  نن  Iوالس والقانون  ريعة  الشَّ رؤى 

ــنن اإللهية تســتند إلى مبدأ، أو إلى قانون عام، يقيم ارتباطاً  فالس
ما بين العمل والجزاء، بحيث ينطبق هذا القانون أو تســري مفاعيله على 
الجميع من دون اســتثناء؛ فينطبق علــى األمم كما ينطبــق على األفراد. 
ونتيجة لذلك؛ نجد أن «كل من أجرم كما أجرموا [بنو إســرائيل] ســقط 
عليه من غضب اهللا ما سقط عليهم... فاهللا ـ جل شأنه، لم يأخذهم بما 
أخذهم ألمر يختص بهم على أنهم من شــعب إســرائيل، أو من ملة يهود؛ 
ا أنســاب  [البقــرة: 61]. وأم .﴾ Í Ì Ë Ê É ﴿ :بــل
الشــعوب وما تدين به من دين، وما تتّخذه من ملة، فكل ذلك ال أثر له 

في رضا اهللا وال غضبه، وال يتعلق به رفعُة شأن 
قومٍ وال ضعِتهم؛ بل ِعَماُد الفالح ووسيلُة الفوز 
نيا واآلخرة إنما هــو صدق اإليمان  بخْيــَري الد
باهللا تعالى بأْن يكون التصديق به سطوعاً على 
األنفس مــن مْشــرق الُبرهان، أو جيَشــاناً في 

القلب من عْين الوْجدان» 1.
د  وفي األخير، لقد ظلــت رؤية اإلمام محم
د رشــيد رضــا، المتعلقة  عبــده، وتلميذه محم
العقالنية،  بإطــار  محكومــة  اإللهية  ــنن  بالس

للمســلمين إلى العناية بالتاريخ ومعرفة ُســنن اهللا في األُمم منــه. وكان االعتقاد بوجوب حفظ 
ين ُيؤَخُذ من غير الكتاب  ــلف هو المرشــد الثاني إلى ذلك. فلما صار الد ة وســيرة الســن الس
ين، فإن ُوجد من يلتفت إليه  اريخ، بل صار ممقوتاً عند أكثر المشتغلبن بعلم الدة أُْهِمَل التن والس

فإنما يكون ُمتِبعاً في ذلك ُسنة قوْمٍ آخرين». المصدر السابق، ص 311.
تفســـير المنار، الجزء األول، ص 334. ويقول في موضع آخر: «وُســنة اهللا تعالــى واحدة، فهو  1 ـ 
 i h g f ﴿ :ُيعاِمُل القروَن الحاضرةَ بمثل ما عامَل به القــروَن الخالية؛ ولذلك قال
n m l k j ﴾ [البقرة: 66]؛ أي جعلنا هذه العقوبة نَكاالً؛ وهو ما ُيْفعُل بشــخٍص 
ا كونُها موعظًة للمتقين؛ فهو أن المتقي يتِعُظ بها في نفِســه بالتباُعد عن  من إيذاٍء وإهانة... وأم
الحدود التي ُيْخشــى اعتداؤها: ﴿ ¿ Ã Â Á À ﴾ [البقرة: 229]، ويِعُظ بها غيَرُه أيضاً. 
مين والمتأخرين وموعظًة للمتقين إال إذا كانت جاريًة على  كون تلك العقوبة نكاالً للمتقد وال يتم
باع؛ وذلك ما هو معروٌف ألهل البصائر، ومشــهوٌر  ة المطردة في تربية األُمم وتهذيب الطــن الس

عند ُعَرَفاِء األوائل واألواخر». المصدر السابق، الجزء األول، ص 344 ـ 345.

�� اإل���* %�"�� إ�^  ا��ُّ
�ن ��م، D�> ^أ، أو إ���
 N�8ا� ��# �� ً�{���0, ار%
? ��ا E�� v�!# ،وا�(�اء
 J�������ن أو %��ي D�0ا�
�� دون  d��)ا� ^��
 ,�? ��^ األE��� ء؛���"bا
? ��^ األ��اد.E�� ��f
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عوة القرآنية لضــرورة إعمال مبادئ: التدبــر، والتفكر،  ســقة مع الدومت
والتذكــر. وقد أوضح اإلمام نهجــه الذي اتبعه في التفســير وغيره حين 
قال: «إن العقل هو جوهر إنســانية اإلنســان، وهو أفضل القوى اإلنسانية 
س على  ل مرة في كتاب مقدعلى الحقيقة، ولقد تآخى العقل والديــن ألو
 ر بين المسلمين كافّة؛ إال لسان نبي ُمرسل بتصريٍح ال يقبل التأويل، وتقر
َمْن ال ثقــة بعقله، وال بدينــه... فاهللا يخاطــب في كتابه الفكــر والعقل 
ين اإلســالمي  الد والذي علينا اعتقاُده: أن ... والعلم من دون قيٍد وال حد
ديــنُ توحيٍد في العقائــد، ال دين تفريق فــي القواعد. والعقل من أشــد 

أعوانه، والنقل من أقوى أركانه» 1.

األعمال الكاملة لإلمام الشيخ محمد عبده، الجزء الخامس، ص 428. 1 ـ 
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■  أستاذ الحضارة في الجامعة الّتونسّية.

أّما قبل
فقد تصّدى القرآن منذ نزوله؛ لألوهام التي كانت ســائدًة 
إزاء عالم الغيب وســّماها بالباطل، في حين أنّه سّمى عالم الغيب 
بالحقّ ﴿ R Q P O N M L ﴾ [الكهف: 56]، 
فضمن بذلك للغيب تحيّزًا موضوعيّاً يمكن للعقل أن يقتنع به، وفي 
هذا اإلطــار تّم التّفريق بجــالء بين النّبوءة ـ التــي هي مجال من 
العلــوم المتعلّقة بالحقّ والباطــل ـ وبين الّرســالة التي هي مجال 

الحالل والحرام، والّطاعة والعصيان.
إنّ الحقائق الموضوعيّة بالنّســبة إلى كتاب اهللا حقّ كالموت 
والّظواهر الّطبيعيّة؛ ولكن ال يصّح أن يقــول المرء: إنّ القمر أو 
الّســحاب حالل. ولّما تضّمن القرآن حقائق من العلم بليغة، هي 
آيات بيّنات للنّاظرين، فإنّ الّرسول أّكد هذه المسألة، على أساس 
أنّ العلمــاء هم ورثة األنبيــاء. وهؤالء العلماء هم أصحاب شــأن 
رفيع؛ لما أوتــوه من خبرة، وقــدرة على إثارة المعانــي القويمة 
والعميقة المطابقــة للمقاصد العليــا للقيل القرآنــي؛ يقول اهللا 

■ 
(الوي   �:�D

وإحسانًا أخالقًا  باعتباره  الّدين 
المفّكرين بعض  لدى 

المعاصرين المسلمين 
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تعالــى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § ¨© ª » ¬ ﴾ [آل عمــران: 7]، ويقول: 
 Ý Ü Û Ú ﴿ :[فاطــر: 28]، ويقول ﴾ ́  ³ ² ± ° ¯ ﴿

â á à ß Þ ﴾ [المجادلة: 11].
وإذا ترك القرآن الحرّية الكاملة في االعتقاد فيما يتعلّق بمناط التّكليف 
 ﴾ L K J I H G ﴿ [البقرة: 256]، وكذلك ﴾ Ô Ó Ò Ñ ﴿ ـ إذ
[الكهف: 29] ـ فإنّه رّغب كأشــّد ما يكون التّرغيب في العمل الّصالح، فيما هو 
منوط بهذا الكائن العاقــل المخيّر. وقد أكّد أنّ ما ينفع النّاس إنّما هو األمر 
الوحيد الباقي، الذي يمكث في األرض، وأّما الّزبد الذي ال ينفع النّاس فهو 
 ﴾ Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ﴿ :الّزائل المتبّخــر
[الّرعــد: 17]. ومن ثــّم ارتفع اإلســالم بالعمــل الّصالح، ليجعــل منه مقياس 
التّفاضل في سلّم الوجود اإلنســاني: ﴿ / 0 1 2 ﴾ [الملك: 2]. وال 
أدلّ من صورة العصر على أنّ العمل الّصالح هو المحّدد األساسي في النّجاة 
من الخســران األكبر في الّدارين، علماً أنّ الّضامن األساســي لصالح العمل 
واســتمراره إنّما هو اإليمان بالواحدّية اإللهيّة كّماً، واألحدّية كيفاً؛ إذ إنّ اهللا 
وحده هو المّطلع علــى ذوات الّصدور، ويعلم الســّر وأخفــى، وأدرى بخائنة 

األعين وما تخفي الّصدور.
إنّ الّشحنة اإليمانيّة مسألة نظرّية؛ إذ لم تجد سبيلها العملي وترجمتها 
التّطبيقيّة في تجلّ أخالقي، وتمثّل سلوّكي. وعليه، فإنّ األمر يظلّ خياالً مثاليّاً 

ما لم يصّدقه العمل، بوصفه دليًال على ما وقر في القلب.
لقد رّكز المفّســرون لكتاب اهللا والفقهاء واألصوليــون ـ وحتّى علماء 
الكالم ـ على الّرســالة ـ بوصفها فرائــض وواجبات، يتعيّــن على المكلّف 
البالغ العاقل أن يتّبع تعاليمها. وقد طغى هذا االهتمام على هداية القرآن، 
التي هي موّجهة باألســاس إلى كلّ النّاس تبعا لآليتين التّاليتين: ﴿ , 
 j i h ﴿ :0 1 2 ﴾ [اإلســراء: 106]، وكذلك / . -
o n m l k ﴾ [البقــرة: 185]. ومن ثَــّم توّجب االنتباه 
إلى ما حواه القرآن من كنوز معرفيّة وعمليّة، ترتقي إلى مســتوى العالميّة 
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المعاصرين المسلمين  المفّكرين  بعض  لدى  وإحسانًا  أخالقًا  باعتباره  الّدين 

والنّجاعة الُمترّقية، بقدر ما يطرأ على الّصيرورة اإلنســانيّة من معضالت، 
فال ُبّد أنّ هذا الخطاب الموّجه لإلنســانيّة جمعاء يحتوي على ما به يكون 
متضّمناً للمشترك بين البشــرّية قاطبة، وهو الذي يسّمى المعروف؛ إذ تّم 
االّتفاق بين النّاس على أنّه هو الّصــالح؛ إذ المعروف ما عرف، ومنه جاء 
ف باإلضافة، وعكســه نكرة،  ـ » التّعريــف والمعر ف والتّعريف و«ال المعــر
ويشمل غير المعّرف 1. وقد انجّر عن هذا االهتمام بالّرسالة من المسلمين 
أن توزع المعنى القرآني وتشــتّت كاآلتي: المسألة القانونيّة لدى الفقهاء، 
والمسألة األخالقيّة لدى المتصوّفة، ومسائل االعتقاد ـ ذاتاً وصفات ـ لدى 

علماء الــكالم. ولم يخل هــذا االختصاص من 
لدن كلّ فرقة مــن رّد الفعل لُمــداراة نقص أو 

تجاوز تقصير.
وإزاء هذه الّصورة التجزيئية ـ التي ارتسمت 
في التّراث اإلســالمي ـ انبرى بعــض المفكّرين 
المســلمين المعاصرين لمعالجة هذا التّشــّظي، 
ونقــد النّمــوّ الّالمتكافــئ بيــن فــروع العلــوم 
اإلســالميّة، عســى أن تتبلور رؤية معاصرة أكثر 
شــموليّة ألبعــاد القــرآن الكريــم. ومــن هؤالء 

المفكّرين نُلفي محمد شحرور، وبرهان غليون، وهشام جعيّط، فما هي معالم 
هذه الجهود؟ وما هي النّتائج التي تروم بلوغها؟

�!�� T!�ور وا�ّ'�اط ا���"�0,

يبدأ محمد شحرور من اإلشارة إلى أنّ المسلمين قد رّكزوا على اإلعجاز 
البياني الذي احتــواه كتاب اهللا، من دون االنتباه إلى دّقــة ال متناهية تميّزه 
عن بقيّــة النّبوءات، حتّى في مســتوى البنــاء اللّغوي ذاته. وهــذه الّدّقة في 

يمكن العودة في هذا المجال إلى ابن منظور، لســان العــرب، مج 9، دار إحياء التّراث العربي،  1 ـ 
بيروت لبنان، د. ت، ماّدة عرف، ص 236، وما بعدها؛ ومحّمد شحرور، الكتاب والقرآن، األهالي 

للّطباعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، ط 2، 1990، ص527.

�0� رfّ� ا���ّ��ون �-"�ب 
�ن ���eء واأل��اهللا وا��0
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الكتاب التّدويني تضاهي الّدّقــة التي أودعها اهللا في الكتاب التّكويني. ويرى 
محمد شــحرور أنّ المضيق الذي يتســبّب فيه التّركيز على هذا المستوى من 
اإلعجــاز البياني هو حصر اإلعجــاز في دائــرة العرب والنّاطقين باللّســان 
العربي، فكيف بحال اإلعجاز مع الذين ليســوا عرباً وهم كثر؟ يقول في هذا 
الّصــدد: «ليس من الّضــروري على غير العربــي أن يتعلّم العربيّة ليشــمله 

اإلعجاز» 1.
وإذ يتناول هذا المفكّر فكرة التّشــريع ـ التي أخــذت الحيّز األكبر من 
اهتمــام القدامى ـ فإنّه يتجاوز رؤيتهــم، معتقدًا أنهم قــد اقتصروا في فهم 
الحدود على الّصفة، التي كانت في الّرســاالت الّســماوّية الّسابقة على أنّها 
حّدّيــة، والحل أنّها حدودّية؛ إذ أشــار القــرآن إلى الحّد األعلــى الموجب، 
والحّد األدنى الّســالب، وهذه هي الخطوط المستقيمة الثّوابت، والتي تعطي 
مجال الحركة الحنيفيّة في التّشريع 2. وذلك طبقاً لآليتين التّاليتين: ﴿ ¿ 
 ﴾ a ` _ ^ ] ﴿ [البقرة: 229]، وكذلك ﴾ Ã Â Á À
[البقــرة: 187]. ومثال الحــّد األدنى آيات نــكاح المحارم 3. وأّمــا الحّد األعلى 
فمثاله حّد الّســرقة، وحّد القتل، وقد أشــار القرآن إليهما بوصفهما مثالين 
للحّد األعلى، ودونهما النّفي والّســجن والتّعزير والعفو. وقد اهتدى عمر بن 

الخّطاب إلى مثل ذلك في عام الّرمادة فيما سلكه مع الّسارقين.
إنّ الّرســالة الخاتمة قد تضّمنت في طيّاتها ـ بحسب محمد شحرور ـ 
ما يحقّق صالحيّتها لهذه الخاتميّة، إذ ال وحي بعد الّرســول األعظم، ومن 
ثّم جاءت بجامع قيمي إنســاني ال يختلف حوله اثنــان، وهو ما يتأّوله على 
أنّه الفرقان أو الوصايا العشر. وهو النّاموس ذاته، الذي نزل على موسى ‰ 
في شكل أوامر ونواٍه مقّدسة، ولكنّها تحوّلت مع الّرسول الخاتم إلى مقولة 
المحّرم والحرام. وقد وردت هذه المحّرمات في ســورة األنعام ﴿ ¢ £ 

محمد شحرور، الكتاب والقرآن، األهالي للّطباعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، ط 2، 1990، ص 191. 1 ـ 
انظر، محمد شحرور، م. س.، ص 453. 2 ـ 
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[األنعام: 151 ـ 153].

فالشــرك ـ بحســب قراءة محمد شــحرور ـ 
يتعيّن في الثّبات، والثّبــات صفة من صفات اهللا 
وحده، وبخلع الّصمدّية على غيره يتحقّق الشرك، 
والّشــرك بهــذا المعنى معّطــل لقيمتــي التّطوّر 
والتّقــّدم. وقد اســتلهم هــذا المعنى مــن قّصة 
صاحبي الجنّتين الواردة في سورة الكهف، وقّصة 
إبراهيــم في اكتشــافه لرّبه، ومن خــالل عالقة 
األبوين باألبناء ورغبتهما فــي الثّبات والمحافظة 

على تقاليد العائلة والقبيلة. وال أحد في األرض يقــف موقفاً مضاّدًا ألخالق 
تؤمن بالحركة والتّسبيح في عالم متحّرك. ومن ثّم توّجب على كلّ مسلم «أن 

ينكر ظاهرة الثّبات في األشياء والجماعات وفي القوانين التّشريعيّة» 1.
إنّ عقيدة التّوحيد حينئٍذ برهان صريح على أنّ مراجعة األفكار البشــرّية 
ـ المتعلّقة بــكلّ مجاالت الحياة ـ تــدل على أنّ الثّبات فضيلــة مقصورة على 
العقيدة فقط، ودونها يســتوجب ضــرورة النّظــر وإعادة النّظــر. إنّ محمد 
شحرور ـ من خالل هذه القيمة ـ يريد أن ينهض بأوضاع األّمة التي تعيشها، 
وهي الّســكون والتّخلّف والوقوع في الّشــرك الخفي، في المســتوى القانوني 
والمعرفي؛ إذ تتنكّر للعدل والتّطوّر بما يخضع إليه من أفهام تستند في كثير 

محمد، شحرور م. س.، ص 496. 1 ـ 
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منها إلى الظنّ، وأكبر الظنّ هو توّهم امتالك إمكانيّة التّحليل والتّحريم، وال 
يمتلك هذه األحقيّة إّال اهللا 1.

وأّما القضيّة الثّانية فهي اإلحســان إلى الوالدين. إنّ القيمة اإلنســانيّة 
الكامنة في هذه العالقة هي المفارقة لســلوك الحيوان المتمثّل في االنفصال 
وعدم العــودة. وإذا كان االبن ـ بحكم هذه العالقــة األخالقيّة ـ يغيب ويعود 
إلى حظيرة األُســرة؛ فإنّ رغبة اآلباء فــي تأييد العــادات والتّقاليد وطبيعة 
األفكار، ومن ثــّم يتّم الخلط بين ضــرورة الّطاعة للوالديــن وضرورة عدم 

االنصياع إلى سلطة الماضي.
أّما قيمة المحافظة على النّفس البشرّية ذكرًا وأنثى؛ فإنّ كلّ نفٍس يحّرم 
قتلها إّال بإذن اهللا. مثل األضحيات، التي نذكر اســم اهللا عليها؛ ألنّها كائنات 
حيّة تتنفّس. وأّما األنفس اإلنســانيّة فهي ذات حرمــة، قال فيها: ﴿ 8 9 
: ❁ > = < ﴾ [الّشــمس: 7، 8]، وهي ذات حقوق لم ينتبه العالم 
إلى قيمتها، إّال بعد الحرب العالميّــة الثّانية، وإذ قّرر اهللا أنّ النّفس بالنّفس 
بأي صورة فذلك هو حقّ النّفس المشار إليه؛ إذ ال أحقّية ألحد أن يتعّدى على 
حرمة هذه النّفس كاإلرهاب أو حمالت القتل الجماعيّة، مهما كانت المبّررات؛ 
سواء أكانت خشية إمالق أم باسم األعراق أم الّطبقات أم المذاهب، وفي هذا 
اإلطار يتنــّزل المنحى األخالقي، الــذي يفرض على األّطبــاء أن يتحلّوا بعلم 
غزير وبأخالق عاليّة فيما يتعلّق باإلجهاض، خاّصة إذا تعلّق بالجنين المشوّه، 
أو المريض مرضاً ميؤوســاً من عالجــه. علما بأنّ هــذه الوصايا جاءت ألهل 
األرض قاطبة، ولكلّ زمان وكلّ مكان، وليست للعرب بالتّحديد، وليست خاّصة 
 w v u t s r ﴿ :بالقرن الّسابع للميالد، استنادا إلى قول اهللا

y x ﴾ [األعراف: 158].

ومن القيم المنشــودة في هــذه الوصايــا القرآنيّة تجنّــب الفواحش، 
والفحشــاء هي الّزنى، وإذا كانت هذه الفاحشــة تتلبّس بالغريــزة؛ فإنّها 
مقيّدة بعقٍد، والتّعاقد صفة إنســانيّة. وال يوجد في عالم الحيوان ال العقد 

انظر: محمد شحرور م. س.، ص 501. 1 ـ 
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وال المحــارم. ومن هنا يتدّخــل الجانب األخالقي بقوّة، بحيــث يتحوّل إلى 
معيار محّدد للقيمة الثّقافيّة اإلنســانيّة، حيث يتنّزل الّصلح، والّصلح خير: 

﴿ , - . /0 1 2 ﴾ [النّساء: 128].
ومن األخالق القويمة التي يروم اإلســالم إرســاءها في المجتمع: رعاية 
أموال اليتامى، حتّى يبلغوا أشــّدهم. وإذا كان اليتامى هم فقدوا اآلباء؛ فهم 
طائفة ضعيفة توّجب على المسلمين المحافظة على أموالهم وممتلكاتهم، حتّى 

يأنسوا منهم رشدًا، به يصبحون مواطنين مستقلّين بذواتهم.
باإلضافِة إلــى عدم بخس النّاس أشــياءهم، 
وإن كان هذا الّشــيء معنوّيــاً: فنّــاً أو إبداعاً أو 
ماّدياً صناعياً، علماً أنّ هذه األشــياء منسوبة إلى 
النّاس جميعاً، وليســت أشــياء متعلّقة بالمؤمنين 
دون غيرهم. ومن هذه القيم أيضــاً: الّصدق في 
القول، وعدم الجنوح به إلى شهادة الّزور والحيف 
والكذب. ثّم إنّ قيمة الوفــاء بالعهد قيمة مبدئيّة 
عاّمة شــاملة لكلّ دســتور أخالقي مهني، بحسب 
درجة المسؤوليّة، وبحســب طبيعة كلّ مهنة. فكلّ 

مهنة تستوجب َقَسماً؛ ألنّ تدهور األخالق في البلدان المتخلّفة يعود رأساً لعدم 
المباالة بهذا العهد القائم بين اإلنســان ورّبه. وكلّ مقســم يصبح ُملزماً أمام 
النّاس، ولو التزم كلّ موّظف وكلّ عامل ببنود العهد المسؤول؛ لنهضت أوضاع 
العمران البشري، ولتطوّر االقتصاد ولســلمت العالقات والّروابط بين النّاس: 

﴿ ª »¬ ® ¯ ° ± ﴾ [اإلسراء: 34].
ويسترسل القرآن في تأكيده شــرط التّقوى لحصول النّتائج المرجوّة 
من هذه الوصايا. وهكذا تحصــل التّقوى الفردّية والتّقــوى االجتماعيّة، 
وهي األخالق العاّمة والتّقوى التّشــريعيّة المتمثّلة فــي االلتزام بالقانون 

ضمن حدود اهللا 1.

محمد شحرور، م. س.، ص 517. 1 ـ 
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إنّ انحطــاط األخالق وتدهــور الِقيم يتجلّــى في االقتصار علــى التّقوى 
الفردّية، فقد يصلّي شخص ويصوم ويحّج؛ ولكنّه إذا عاهد النّاس نكث، وإذا 
حّدث كذب، وإذا أؤتمن خان؛ ألنّ مضمون التّقوى االجتماعية ضعيفة إلى حّد 
االندثار. ولعلّ ما نجحت فيه الّصحوة اإلسالميّة ـ بحسب محمد شحرور ـ هو 
اإلكثــار مــن عــدد المصلّيــن والّصائميــن والمتعبّديــن والتّظاهــر بمظهر 
الملتزمين، ولكــن في المقابل لم تنقص درجة الغّش فــي المعامالت كالبيع 

والّشراء والعقود والمعاهدات.
لقد خص اهللا تعالــى هذه الوصايــا بتعليق مهــّم، يتمثّل فــي أنّها هي 
 M L K J ﴿ :الّصراط المستقيم، الذي أمر المسلمين باّتباعه
N ﴾ [األنعــام: 153]، وأنّ الذي ينحرف عنه هو المغضــوب عليه مهما كان 

دينه وانتماؤه.
إنّ المســلمين قد رّكزوا علــى مركزّية الّصالة بوصفهــا عمود الّدين، 
ولكونهــا تنهى عن الفحشــاء والمنكر، وطالمــا أنّ المســلمين لم تنههم 
صالتهم بالقــدر الكافّي عن ارتكاب الفحشــاء والمنكر، فــإنّ ذلك يعلن 
فشــلهم في تمثّل مضمون هــذه اآلية. وبذلــك أهملوا أنّ ذكــر اهللا أكبر. 
والّذكر ـ بحسب محمد شحرور ـ هو الّصيغة النّطقيّة لكالم اهللا، ولذاكره 
 k j i h g f e ﴿ :أجر 1. وانظر إلى قوله تعالى
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
y x ﴾ [آل عمران: 191]، وعلى هذه الّشــاكلة يبــدو ذكر اهللا عالمة على 
ربط الّصلة المتينة مع اهللا، بحيث ال ينسى المرء تعاليمه في البيع والعقد 
والّشــراء والّزواج والّطالق وفي القول والفعل، وهكــذا يمتّن الّذكر الّصلة 
مع الخالق ويقوّيها بشــكٍل يصبح المــرء متمثًّال ألمر اهللا فــي كلّ صغيرٍة 
وكبيرٍة، وهذه هي الّصورة األوفى للمسلم صاحب الّضمير الحي. وقد قّدم 
اهللا الّذكر علــى الّصالة في قوله: ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 
E D C BA @ ? > = < ; : 9 8 ﴾ [المائدة: 91]، 

محمد شحرور، م. س.، ص 520. 1 ـ 
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وال يذهبنّ الظنّ بالوعي الّديني أنّ ذكــر اهللا يعني إغماض العينين وذكر 
اسم اهللا ألف مّرة أو أكثر أو أقلّ 1.

إنّ المرء المســلم الملزم بتطبيق الوصايا العشــر يمثّل التّربية اإلســالميّة 
الجاّدة، التي تجعلــه إيجابيّاً فاعــًال مبدعاً يفكّــر باآلخرين إحســاناً منه لهم؛ 
العتقاده المسبق أنّ أحّب شخص هللا هو أكثرهم نفعاً لعباده، فاألخالق هي اإلطار 
العامّ للّســلوك والّصفة المميّزة لإلنســانيّة عن الحيوانيّة. وهــي قوانين معنوّية 
وروحيّة جامعة بين أفراد المجتمع، وهي أخالق عالميّة شــاملة كونيّة، لذلك جاء 
وحياً من اهللا في شــكل قضايا، وتحت تســميّة الفرقان. واألخالق هي القاســم 

المشــترك بيــن األفــراد فــي كلّ مجتمع فــي هذه 
األرض، وااللتزام األخالقي أشّد نجاعة من االلتزام 
القانوني. ومــا الّدعاوي المنادية بنســبية األخالق 
وارتباطها ببعض الُبنى االجتماعيّة أو االقتصادّية إّال 
مسؤولة عن جلب الويالت لإلنســانيّة؛ إذ قلّلت من 
قيمة هذه األخالق وهذه المبادئ؛ لذلك شاع هوان 
النّاس، وابتذلــت األعراض.  النّفس البشــرّية بين 
وهو ما يســّميه محمد ســعيد رّيان محنة اإلنســان 
الغربي، وفقــدان ُبعد العمق لديــه» 2، مّما يؤّكد أنّ 
القيم هي أساس الحياة اإلنسانيّة، وقد ذهب محمد 

الّطاهر بن عاشور من قبل إلى أنّ االجتماع اإلنساني ال يكتمل بناؤه ما لم تكتمل 
الفضائل؛ ألنّ أوجــه الكمال ال يتســنّى إّال بالتّحلّي بهذه الفضائــل 3. وقد تجلّى 
معنى الّشموليّة والعموم في مستوى الّضمائر: «قل تعالوا..... ذلكم وّصاكم به»، 

فضمير الجمع يجعل الخطاب القرآني مفتوحاً يستغرق كلّ ذات بشرّية.

انظر: محمد شحرور، م. س.، ص 521. 1 ـ 
محمد، ســعيد رّيان، مفهوم العقل الحداثة وما بعــد الحداثة، مركز الحضــارة العربيّة، ط 1،  2 ـ 

2012، ص 18.
بن: عاشــور، محّمد الّطاهر، أصول النّظام االجتماعي في اإلســالم، الّشــركة القوميّة للنّشــر  3 ـ 

والتّوزيع، تونس، د. ت، ص 123.
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إنّ المحافظة على هذا الّصرح القيمي الذي يشــيّده المســلم في حياته 
حقيقة واقعيّة يحتاج إلى آليّة تحافظ عليه، وهي آلية األمر بالمعروف والنّهي 
عن المنكر، «لذا، فإنّ مبدأ المعروف والمنكر هو من أهّم أُســس الّســلوك 
اإلســالمي العامّ، وهو مفهوم متطوّر بحســب الّزمان ومتغيّر بحسب المكان، 
 G F E ﴿ :يغّطي كلّ ســلوك للمســلم» 1. ومصــداق ذلك قوله تعالــى

K J I H ﴾ [األعراف: 199].
إنّ هذه القيم األخالقيّة ـ مّرة أخرى ـ هي التي أمّدت االجتماع اإلنســاني 
بالمعنى، وميّزته عن درجات الوجود الّدنيا. إنّه مجتمع اإلسالم الفّعال، وليس 
اإلســالم من االستســالم؛ ألنّ اهللا قد زّود اإلنســان باإلرادة والقــدرة، وهما 
مضاّدان لالستسالم والخضوع. لذلك كان الّدين الموضوعي الخارج عن وعي 
البشر وإدراكهم إنّما هو اإلسالم: ﴿ L K J I H ﴾ [آل عمران: 19]. 
وبقيّة الّرســاالت إنّما هي ملل ونســخ منه: ﴿ ! " # $ % & 
' ) ( ﴾ [البقــرة: 120]. ولّمــا كانت هــذه القيم اإلنســانيّة ذاتيّة؛ فهي 
ضعيفة في ذاتها بحاجة إلى قوّة تؤّيدها وتدعمها، وهو التّشريع الذي جاء في 

شكل حدود حامية للتّشريع، وليست هذه الحدود هي عين التّشريع» 2.
إنّ العقل األخالقي الذي يروم القرآن تأسيســه عقل اّتصالي، يرغب في 
تنظيم العالقــة االّتصاليّة بين الفــرد ورّبه. وفي ضوء هــذه العالقة تنتظم 
عالقته باآلخرين وبالكــون، حيث تتحيّز التّقوى الفردّيــة والتّقوى الجماعيّة، 
وتُســود الّرؤى القيميّة، التي خضعت إلــى التّراكم منذ بــدأ الوحي، تدرّجاً 
بحركة الوعي لدى اإلنســان على وجه هذه األرض فــي خوضه لمعركة الحقّ 
والباطــل ال معركة الحالل والحــرام 3، حيث نمت دواعي العدل واإلحســان. 
العدل بوصفه حصيلة اختالف بين متنازعين، فيظلّ مطلباً خارجيّاً، واإلحسان 

بوصفه مبادرة ذاتية ورغبة في فعل الخير لآلخرين.

محمد شحرور، م.س.، ص 528. 1 ـ 
محمد شحرور، م. س.، ص 718. 2 ـ 
محمد شحرور م. س.، ص 727. 3 ـ 
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إنّ معرفة إنسانيّة ال تروم الجمود والتّقليد وتؤمن بالحركة في عالم يعّج 
بالحركيّة والحيوّية، وأخالقاً قويمة محروسة بحدود اهللا الثّابتة: هما عامالن 
يقاومان بقوّة مظاهر االســتالب واالنفصام في الثّقافة العربيّة اإلسالميّة من 

أجل تحقيق مجتمع سليم.
ويســتمّر محمد شــحرور في تمحيص المفاهيم؛ مثل: اإلسالم واإليمان 
والكفر واإلجرام، ويتوّصل إلى أنّ اإلســالم ينهض على مجموعة من القيم، 
وعلى رأســها العمل الّصالح واإلحســان واألخالق، وهو بذلك أوسع من أن 
ُيحصر في العبادات والّطقوس 1. وهو يستشــهد على ذلــك باآلية الكريمة: 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
 Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  ÃÂ
أنّ  ويبــدو  [البقــرة: 111].   ﴾ Ì  Ë
حصر اإلســالم في الّشــعائر وحدها يضيّق من 
لســماحته، ويبدو  مشيناً  دوائر اإلسالم تضييقاً 
أنّ الخلط قائم بين مفهومي اإلســالم واإليمان، 
ومن ثّم يتجلّى للّدارس بوضوح أنّ هذه الّشعائر 
خاّصة بالمؤمنين، وهم أتباع الّرسالة المحّمدّية، 
 v u t s ﴿ :ومصداق ذلك قوله تعالى

 G F ﴿ :[النّســاء: 103]، وكذلك قولــه تعالى ﴾ y x w
M L K J I H ﴾ [األنفــال: 64]. واإلســالم بهــذا المعنى 
يعادل الفطــرة التي فطر النّــاس عليها، تبعاً لما تنــّص عليه اآلية: ﴿ ¤ 

̄ ﴾ [الّروم: 30].  ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥

وإذا كان اإلســالم ِجِبلّة وفطرة؛ فإنّ اإليمان تكليــف، والتّكليف امتحان 
للفطرة وتمحيص لهــا. ومثال ذلك تجلــي الفطرة في األكل والّشــرب، أّما 
الّصيام فتهذيب للغرائز وترويض لهــا، وما ذلك إّال رغبة في تنمية الّرصيد 

محمد شحرور: اإلســالم واإليمان، منظومة القيم، األهالي للّطباعة والنّشر والتّوزيع، ط 1،  1 ـ 
1996، ص 33.

 *ّ�إذا �fن اإلbالم :ِِ
و�E�ة؛ ��ّن اإل���ن 
%-��|، وا�ّ"-��| ا�"!�ن 
 .��� n�!�%ة و�E���
و���ل ذ�~ %(�� ا��Eـ�ة 
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القيمي، الذي من شــأنه تعميق اإلنسانيّة في اإلنســان. يقول محمد شحرور: 
«إنّ اإلســالم هو التّســليم بوجود اهللا واليوم اآلخر، وإذا اقترن هذا التّسليم 
باإلحســان والعمل الّصالح كان صاحبه مسلماً، ســواء أكان من أتباع محّمد 
الذين آمنوا، أو من أتباع موسى الذين هادوا، أو من أنصار عيسى النّصارى، 

ومن أي ِملّة أخرى من هذه الِملل الثّالث» 1.
وهكذا يتجلّــى أنّ اإليمان النّظري وحده ال يكفــي للبرهنة على صدقيّته، 
وإنّما ُيشترط في المســلم أن يتحلّى بأخالق دالّة على أنّه مسلم، وعلى رأسها 
 هم ِعيـــاُل اهللا 8 ، فأََحباإلحســان إلى اآلخرين تبعاً للحديث: «الخلُق ُكل
خلِقه إليه أنفُعهم لِعيالِه» 2. وعلى هذه الّشــاكلة، يتجلّى أنّ اإلسالم يتّجه 
إلى األخــالق والمعامالت، فــي حين أنّ الفقهــاء والمفّســرين رّكزوا على 
الّشعائر والّشرائع» 3 وفي إطار العدل واإلحســان والفضائل طالب اهللا عباده 
بحقّ التّقوى: ﴿ 4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? ﴾ 
[آل عمران: 102]؛ إذ ال ُيعقل أن يكون المســـلم نصف صـــادق في الحديث، أو 
نصف شاهد زور، ففي الفطرة ال مشّقة على المسلم أن تنسجم فطرته مع 
تعاليم اإلسالم، أّما فيما يتعّلق باإليمان والّتكاليف المخالفة للفطرة، فإّن 
اهللا تعالى طالب المسلم بما يســـتطيع: ﴿ z y x w ﴾ [التّغابن: 16]. 
فالعمــل الّصالح واإلحســان ـ عنــد المفكّر محمد شــحرور ـ يعــّدان ركنين 

أساسيّين في تشكيل مفهوم اإلسالم.
إنّ المتصفّح للّرســاالت الّســماوّية يلفي أمرًا مشــتركاً بينهــا منذ عهد 
 R Q P O N M L K J ﴿ :نوح ‰ ، وفي القرآن آية صريحة
 d c ba ` _ ^ ] \ [Z Y X W V U T S

r q p o n m l k j ih g f e ﴾ [الّشورى: 13]. 

وعالمــة التّراكم فــي القيم األخالقيّــة بادية فــي التّدرّج وفــق ما تتطلّبه 

محمد شحرور، م. س.، ص 38. 1 ـ 
محمد ناصر الدين األلباني، الّسلسلة الّضعيفة، مكتب المعارف، المجلّد 8، حديث 3590. 2 ـ 

محمد شحرور، م. س.، ص 55 وما بعدها. 3 ـ 
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المالبســات الحافّة؛ مثل تحريم الفواحش؛ فقد بدأ ـ في إطارها ـ تحريم 
اللّواط مع لــوط، وتطوّر إلــى تحريم الّزنى مع موســى، وختمــه بتحريم 

الّسحاق مع الّرسالة الخاتمة 1.
وتبعاً لذلك تطوّرت عقوبة الّزنى من اإلعدام إلى الجلد. والحاصل أنّ 
طهارة األنفس هي المقصد األســمى لتغذّية الفطرة األولى؛ فال تجّســس، 
وال غيبة، وال ارتفاع للّصوت، وال مــنّ، وال أذى، وال نكث للعهود، وال قول 
من دون عمل، وال إســراف وال تقتير... وكلّ ذلك ُيســهم بقوّة في ترسيخ 
قواعد المجتمع على أُســس الفضيلة والتّرّقي الّصــادق، إنّها قيم ال يختلف 

فيهــا اثنان، وال هــي في حاجة إلــى التّصويت 
وطلــب اإلذن؛ ألنّهــا قيم عاّمة وشــاملة ضاربة 
بجذورهــا في ســجايا الخلق اإلنســاني، لذلك 
يجد المســلم صداهــا في كتاب اهللا في شــكل 
أوامــر ونواه ونصائــح وتعليمات، وال ســيّما في 

سورتي األنعام واإلسراء.

#���ن _���ن وا�0'� ا���(�ر

تســعى كلّ دينامية دينيّة إلــى خلق التّواصل 
والتّــداول المــاّدي والمعنــوي، ومن ثَم إلــى تطــوّر الحضــارة وتقّدمها 2؛ 
فالّرســاالت تحــاول إنشــاء أرضيّة رمزّيــة مشــتركة، من خاللهــا تتالقى 
الجماعات المتنوّعة، وتتجاوز تناقضاتها وتنوّعاتها؛ إلنشاء وحدة ذات أهداف 
مشتركة، حيث اإليمان والّرغبة في المبادرة، «إذ الّدين مقوّم جوهري لها» 3.

وما زالت الّدينامية الّدينيّة ضامنة لروابط التّضامن بين النّاس؛ إذ 
األديان التّوحيدّية تمثّــل طفرات ثورّية إلعادة تنظيــم الفاعليّة وتوجيهها 

محمد شحرور، م. س.، ص 63. 1 ـ 
انظــر: برهان غليون، نقد الّسياســة: الّدولة والّدين، المؤّسســة العربية للّدراســات والنّشــر،  2 ـ 

بيروت، ط 1، 1991، ص 32.
م. س.، ص 33. 3 ـ 
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نحو مطالب جديدة، تترّكز حول قيمة اإلنســان في عالقتــه بإله مفارق، 
حي، خّالق، مريد. ومن صفاته المتعالية يستلهم اإلنسان قيمه وأخالقه؛ 
إذ هو مبدأ الوجود ومنتهــاه، علماً أنّ «إقامة العــدل المطلق بين النّاس 
جميعــاً، وتحقيق اإلخاء بينهــم، وصيانــة دمائهم وأعراضهــم وأموالهم 
وعقولهم من أهّم مزايا التّشــريع اإلســالمي» 1. وفي ضوء هذه اإلطالقيّة 
انفتحــت حدود العقــل نحو إعــادة التّركيب للــّرؤى، وتوظيــف األخالق 
واالجتماع نحو الفاعليّة والحرّية. وهذه األخالق تصبح موّجهة للتّاريخ بما 
تمتلكه من منطق داخلي يســعى إلــى تحرير العقل البشــري من تقديس 

الّطبيعة أو أي سلطة زمنيّة.
وهكــذا يصبــح الّدين منبــع الفضيلــة؛ لتحقيق النّمــوذج األخالقي 
األعلى، ومــن خالل هــذه الّطاقــة الّروحيّــة المتدفّقة بالحيــاة تتحقّق 
حضارات كانت وما زالت قوّة جذب وتجميع. وما من شّك في أنّ الحركيّة 
اإلســالميّة المعاصرة هي حصيلة عوامل عديدة، منها أنّ اإلحياء استعادة 
مســتمّرة للثّقافة وَتمثّل لقيمها كمرتكــز للتّماهي الجماعــي التّاريخي 2. 
وما زال اإلحيــاء يحاول النّهوض مــن بطون الماضي من أجل اســتيعاب 
أفضل المقوّمات التي تنهض عليها الحضــارة الجديدة. ومن هذه النّظم 
النّظــام العلمي والنّظــام القيمي. يقــول برهان غليــون: «إنّ الّرغبة في 
العودة إلى الّذات تتزايد بموازاة اســتيعابنا للحضــارة وما تبعثه فينا من 
انعــدام التّــوازن أو اختالله، وهذا اإلحيــاء ـ كمنبع لقيم إعــادة تكوين 
الّذاتيّة ـ اتجاه تاريخي دائم سوف يستمّر طالما بقيت بيننا وبين العالم 

فجوة التّأخر النّوعي التي نعرفها اليوم» 3.
وما زالت محاوالت اإلحياء والتّجديد مستمّرة في الفكر العربي اإلسالمي، 
وأهّم مقوّم لهذه الحركة التّجديدّية هو اســتلهام القيــم النّابعة من األصول، 

يوســف القرضاوي، شــريعة اإلســالم ـ خلودها وصالحها للتّطبيق في كلّ زمان ومكان، المكتب  1 ـ 
اإلسالمي، بيروت،، ط 2، 1397هـ، ص 20.

م. س.، ص 264. 2 ـ 

م. س.، ص 265. 3 ـ 
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ومعناها «إعــادة الحياة إلى القيم والمعاني الّســليمة أو األولــى، التي تعيد 
اإلسالم إلى ما كان عليه وقت نزوله؛ أي إلى حقيقته» 1.

إنّ هذه العودة ال تعني بالّضرورة إلغاء التّاريخ والمعاصرة؛ وإنّما هي 
العودة إلى فترة تاريخيّة منيرة، وقد أضحــت آلية من آليات النّهوض عند 
كلّ شعب من الّشــعوب، وفي النّهاية يتّم تفجير النّموذج األّول واستخالص 
العبر والمعاني منه في ضوء ثقافة العصر، وهو نموذج يهب أشكاال عديدة 
من الوعي به، ويمكن القول: «إنّ جوهر ما قامت به المدرســة الّسلفيّة هو 
إعادة النّظر إلى قيم ومفاهيم إســالميّة أصيلة من زاوية حاجات العصر. 

وبذلــك أضفت عليهــا صفة الجــّدة والحداثة، 
وقّدمت للمجتمع أرضيّة مقبولة الستيعاب القيم 

واألفكار العصرّية» 2.
وبمقتضــى الموازنة بين مســتجّدات الثّقافة 
الوافدة ومــا تحتوي عليه المنظومــة التّراثيّة تّم 
التّجديــد، وصــار المرء يلحــظ الموازنــة بين 
الّديموقراطيّــة والّشــورى، والعلمانيّــة والعقــل، 
والحرّية والعدل. ومن ثَم توفّر جســر قيمي بين 
الماضي والحاضر، وبيــن الموروث والوافد، وقد 

مثّلت هذه القيم أهدافاً كبرى تشّد حركة التّجديد نحوها.
إنّ برهان غليون يذهب إلى أنّ هذا الفهم المتعلق بحركة التّجديد وحصره 
في إحياء القيم يعوزه المنهــج التّجديدي النّاهض على المنــزع النّقدي، مّما 
جلب للوعي اإلســالمي نوعاً مــن التّأّخر علــى روح العصــر، «فتراجع الفكر 
اإلســالمي الّســلفي إلى مواقع دفاعيّة ومعادية لفكرة المماهــاة بين المعاني 
اإلســالميّة والمعاني الحديثة، كما بدأت نزعة معاداة الفكر العربي التّحديثي 

برهان غليون، فلسفة التّجّدد اإلسالمي، مجلّة االجتهاد، العددان 11/10، الّسنة 3، دار االجتهاد،  1 ـ 
بيروت، 1991، ص 323.

م. س.، ص 324. 2 ـ 
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والحديث 1، وبدًال من االهتمــام بالتّجديد واالبتكار انحدر الفكر الّســلفي إلى 
التّبرير والتّمجيد لمنجزات الّســلف. إنّ العيب الذي يتخبّط فيه التّجديد لدى 
الفكر الّســلفي هو البقاء ضمن إطار المنظومة الثّقافيّــة القديمة، واالقتصار 

على فهم التّجديد محصورًا في مقولة التّكيّف مع معطيات العصر.
إنّ هــذه العمليّــة بدأت بمظهــر المصالحة بيــن الّذاتــي والموضوعي، 
الّداخلي والخارجي، الّدخيل واألصيل؛ ولكنّه ســرعان ما تحــوّل إلى معاداة 
ومجافاة. والحــال أنّ المطلوب هو تجاوز مقولة التّكيّــف إلى مقولة اإلبداع؛ 
«إنّ مفهــوم التّجديد يجب أن يرتبط بمفهوم اإلبداع الفكري، أي بما يســمح 
لمنظومة فكرّية أن تستعيد فاعليّتها وقدراتها على اإلنتاجيّة المبدعة للمعاني 
الجديدة أو المتجّددة» 2. وعندئٍذ يتحوّل الّســؤال مــن مضامين التّجديد إلى 
وســائل التّجديد، وبذلك يتّم االنتقال من التّجديد إلى التّحديث. وانظر إلى 
أهميّة الّسياق الثّقافي ودوره في تبديل استخدام المفاهيم وتطبيق المنظومة 
أو االنحراف عنهــا، وخذ مثــال مفهوم الحكم الــذي كان يعنــي قديماً كلّ 
ما يتعلّــق بالمنظومة القضائيّــة، فأصبح يطلق على الحكم الّسياســي، ومنه 
الحكــم والحاكميّة. والّشــريعة كانت تعني الّطريقة، أو الّســير على ســبيل 
واضح، فأصبحــت تفيد المنظومة القانونيّة بأســرها. وعليه، فإنّ العودة إلى 
المعاني األولى أصبحت تمثّل المرجع المعياري لبيان خّط التّطوّر، حيث يتّم 
التّوظيف الواعي من أجل التّجديــد وبيان أهدافه. وإذ يتمتّــع الحاضر بقوّة 
تأثيرّيــة ظاهرة؛ فإنّ جهــود المجّددين والمصلحين من أمثــال جمال الّدين 
األفغاني، ومحمد عبده، وقاســم أمين، وغيرهم لم تخل من وصفها بصفات 

التّأثّر بالتّيارات الفكرّية المعاصرة.
وهذا التّأثّر مظهٌر مــن مظاهر الفاعليّة، من حيــث القاعدة النّظرّية 
والهدف المرسوم. وتزداد أهميّة التّجديد عندما يتعلّق األمر بما هو محور 
القداسة عند الجماعة، حيث التّداول الّروحي؛ أي انتقال األفكار والمعاني 

م. س.، ص 326. 1 ـ 
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والمفاهيم والّرموز الّدينيّة المســتندة إلى قاســم مشــترك بيــن األفراد 
والجماعة، وكلّ ما يحتاجه التّوّســع فــي التّداول المــاّدي والمعنوي لهذه 

القيم والّرموز 1.
إنّ هذه القيم والّرصيد الّرمزي بين الجماعــة هي القاعدة التي يرتكز 
عليهــا القانــون والمعامالت، حيث تبــدو اللحمــة االجتماعيّة، وهــي اللّبنة 
األساسيّة في كلّ سياسة مدنيّة. ويبدو أنّ الّدين يتمتّع بقوّة دافعة إلى تماسك 
هذه الّروابط، وتدعيم هذه القاعدة المعنوّيــة. وانظر إلى كلّ مجتمع: كيف 
يســتبدل هذا الّرصيــد بمنظومــات تجديدّية كلّما أحــّس بتهــّرؤ المنظومة 

المتقادمة، وال أدلّ على ذلك من مقولة النّســخ 
بين الّشــرائع، وما جاء به اإلسالم من أنّه يكّمل 
بناء واحدًا من الّدين الّسماوي، فهو حلقة خاتمة 
من حلقات الوحي الّسماوي. وقد حرص المسلمون 
األوائــل على الّربط بيــن الفكر وحركــة التّاريخ 
وتطــوّرات المجتمع 2، حرصــاً على حلّ مشــاكل 

النّاس وتحقيق منافعهم المادّية والمعنوّية.
إنّ الّالفــت فــي الثّقافة العربيّة اإلســالميّة 
ـ بحســب برهــان غليــون ـ هو اســتمرار ســؤال 

التّجديد علــى مّر قرون عديــدة، بالّرغم من االّتفاق العــامّ على الفرق بين 
اإلســالم والفكر اإلســالمي، وما فيه من قيم وتصوّرات للمبادئ الكامنة في 
النّّص وما َتَمثله الفقهاء منها. فالعدل واإلنصاف واإلحســان والعلم كلّها قيم 
منصوص عليهــا في القــرآن، ولكن علمــاء الــكالم والفقهــاء واألصوليين 
اســتنبطوا منها ما بدا لهم وما فهمــوه. فهل التّجديد مطلــب حاصل بإعادة 
تمثّالت الّســلف المشــروطة بشــروط تاريخيّة؟! أم هو مطالب بالعودة إلى 

النّّص مباشرة وإعادة فهمه في ضوء المعارف المستجّدة؟

م. س.، ص 329. 1 ـ 
انظر: م. س.، ص 330. 2 ـ 

�ة ّ0# �o�!ا� d"ّ�"� إذ
%�uY���c *�ّ�ة؛ ��ّن :��د 
 ��ا��(ّ�د�� وا��'�!�� 
 ،�D�;ل :��ل ا�ّ��� األ����أ
 ،����ه، و<�b, أ� ��!�و
 ���eو �� NF% ,� ,���_و
#'��ت ا�ّ"uYّ� #��ّ"��رات 
ا��-�ّ�* ا��e�8�ة.



164

المحور

إنّ الثّبات في النّص وفي المنهج، وليس فــي أفهام الجماعة األولى؛ إذ 
إنّ «قوّة األديان ُتقاس أيضاً بما تنطوي عليه من احتماالت وإمكانات تاريخيّة 
كامنة، وما تستطيع أن تستوعبه من تفسيرات وتأويالت تجعلها قادرة على أن 
توّســع من أفقها ومن رهنيتها التّاريخيّة» 1. إنّ الّدين ال يجــّدده إّال موجده، 
وهو اهللا تعالى، ولكنّ تجديــد المنظومة الثّقافيّــة والفكرّية هو عمل موكول 

إلى اإلنسان؛ ألنّ هذه المنظومة تاريخيّة، حيث الممارسة الّظرفيّة.
وهكذا يتجلّى أنّ التّجديد ليس إضافة معًنى إلــى معًنى، أو ربطاً آليّاً 
بين القديم والحديث، وإنّما هو باألســاس «خلق شروط تسمح للمنظومات 
القائمة ـ إذا كان ال يزال فيها حياة ـ لتكــون مبدعة وفاعلة» 2. والمهّم أنّ 
المنظومة، التي تتقادم فيها قيمها وتتكلّس، تبتعد عن حركة التّاريخ وتنغلق 
على نفســها، وتتحوّل إلــى مذهبيّة وطائفيّــة، وال ســيّما إذا تعّرضت إلى 
أخطار ثقافيّة خارجيّة ذات أطماع. وعليه فإنّ المنظومات تحتاج باســتمرار 
إلى أن تجّدد قيمهــا، وأن تعيد النّظر في ترتيــب وظائفها ومهامها، ومتى 
ما توّقفت عن ذلك أو عجزت عن مواجهة حاجــات متزايدة للتّجّدد قضت 

على نفسها بالتّقهقر، ثّم الهالك 3.
وكلّ منظومــة ثقافيّة مرتبطة بالّدين هي مشــحونة باألســاس بإمكانات 
هائلــة لتنظيم المجتمعات وإعــادة تنظيمها بما فيها مــن تركيبات نظرّية أو 
عقائدّية؛ «فالتّجديــد حينئذ يعني إعادة تشــغيل منابع الوعــي القيمي التي 

توّقفت عن العمل؛ أي تجديد النّظم العقدّية» 4.
وما زال الّسؤال قائماً حول كيفيّة إعادة األلق لقيم األخوّة والعدل واإلحسان، 
وإعادتها واقعاً معيشاً في حياة النّاس، بوصفها جوهر الّدين، وعالمة مميّزة في 
عصر جاء بالكثير مــن المفاهيم الجديــدة، حيث بدت متقادمــة وجب هجرها 
وإبدالهــا. إنّ ما يتوّجب على الوعي اإلســالمي، هو اســتيعاب هــذه المنتجات 
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المعنوّية، وعّدها مشــتركاً إنســانيّاً ال يتناقض بــأي وجه مع القيم اإلســالميّة 
األصيلة، من أجل تجاوز التّجديد الّشكلي، الذي يمّس مجّرد التّسميات.

لقد ســعت الجهود التي بذلتها الحركــة الفكرّية الّســلفيّة إلى تحطيم 
العالقة الّرابطة بين فقهاء الّسلف والّسلط الرسميّة الحاكمة، وقَضت الّدولة 
الوطنيّــة الحديثة علــى ما تبقّــى مــن المواضعــات التّقليدّيــة إزاء القيم 
والتّصوّرات المشــكّلة للمنظومة التّراثيّة، حيث أرســت أنماطاً جديدة للوالء 
والّطاعة. وكانت النّتيجة انفجار الُبنى القيميّة، وتدهور سلطة الُبنى الّدينيّة، 
وانهيار الّسلطة الّرمزّية، بمقتضى تبرير المصالح السياسيّة، وضياع الفاعليّة 

التّربوّية والّروحيّــة واألخالقيّة، وإفراغ القيم من 
كلّ محتوياتهــا، ومــن ثَم انبعثــت ردود األفعال، 

وظلّ اإلسالم ميدان تنافس وصراع.
وهكذا احتكر الحكّام مفهوم اإلسالم، وجعلوه 
ملكاً ألنفســهم على أنّهم علمــاء فقهاء ومحّدثون 
ومفّســرون وأصوليون في آٍن واحدٍ 1. إنّ الخسران 
الكبير في هذه الحالــة هو ضياع الثّروة الّرمزّية 
األخالقيّة، وما فيها من فاعليّة وجدوى. وإذا أُفرغ 
الّدين مــن محتواه أصبــح مــاّدة معّرضة للعنف 

واإلرهاب ورّد الفعل وشعارات سياسيّة تعبوّية.
وهكذا تشتّت الفكر الّديني بضياع رصيده األخالقي تحت وطأة التّوظيف 
من الحكّام المســتبّدين من جهة ومن الفكر الّسلفي ـ الذي يرّد الفعل ـ من 
جهة أخرى. «إنّ اإلســالم يعيش اليوم أكبر غربة عرفها في تاريخه الّطويل؛ 
ُغربته عن نفسه وعن ميدان نشــاطه األّول، وهو يعاني من أقسى أنواع الهجر 

والّظلم والحرمان» 2.

يمكن العــودة في هذا المجال إلى: يوســف القرضاوي، كتــاب األُّمة، الّصحوة اإلســالميّة بين  1 ـ 
الجمود والتّطّرف، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 1984، ص  132، 133.

برهان غليون، م. س.، ص 342. 2 ـ 
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إنّ خسران الفكر اإلسالمي يتمثّل أيضاً في فقدان نظام داخلي حول نسق 
قيمي وأخالقي، مّما جعله مذاهب وشــيعاً وأحزاباً، «فتشــّرد الوعي اإلسالمي 
وتفكّك، وغابت أّي سلطة جامعة مسموعة أو مطاعة فيه» 1. فكان َمَثل اإلسالم 
كمثل القصر المهجور، الذي ينهشــه كلّ صاحب مأرب تبريرًا وتوظيفاً، بدالً 
من أن ينكّب المســلمون علــى رأب الّصدع في األنســاق الّدينيّــة لجعل هذا 
الّدين قادرًا على إنتاج القيم الّروحيّة واإلنســانيّة، التي ال يمكن ألي دين أن 

يستمّر من دونها، حتّى لو بقيت كأثر تاريخي 2.
إنّ برهان غليون ال يقف عند تشــخيص األدواء التي تتخبّط فيها الثّقافة 
اإلسالميّة فحسب، وإنّما يقارب شروط إخراجها من ساحة التّقهقر والتّنافس 
إلى تشكيل سلطة دينيّة مستقلّة وإبداعيّة. وال يتأّتى ذلك إّال بإعادة االعتداد 
بالحرمة الّدينيّة بعيــدًا من الفتاوى التّبريرّية الخادمة للّســلط الجائرة. إنّ 
استقالليّة الّسلطة الّدينيّة شرط جوهري الســتعادة دورها اإلبداعي والفّعال. 
إنّها سلطة أدبيّة وعلميّة تعيد النّظر في القيم من أجل إنتاجها، وال يتّم ذاك 

إّال بإعادة تكوين العقل الّديني اإلسالمي.
ولعلّ توظيف الحكّام للّدين واســتخدام الفتــاوى يبعده عن خدمة القيم 
الّدينيّة الحقيقيّة. وجذب بعض الحركات الّسياسيّة الّدينَ جعله مجاالً مشوّشاً 

مذبذباً بين التّرّهل واالنسحاق.
ويظلّ تدعيم ســلطة أخالقيّة ومعنوّية داخل الّدين هو الّضمان األساسي 
لتدعيمه والمحافظة عليه فــي آن، ولعلّ رأس هذه القيم هو اإلحســان؛ ألنّه 
ُخلق متشــّعب األبعاد واسع االنتشــار بين األفراد، يقول برهان غليون في هذا 
اإلطار: «إنّ ترميم الّسلطة المعنوّية الّدينيّة يحتاج إلى وضع منطق اإلحسان 
فوق منطق القانون؛ ألنّ منطق القانون هي منطق الّدولة والّسلطة، أّما منطق 
اإلحســان فهو منطق المجتمع، منطق التّعاون والتّضامن والتّآخي والتّسامح، 

التي ال تملك الّدولة ال وسائل الّسير عليه، وال مشروعيّة العمل به» 3.

م. س.، ص 343. 1 ـ 
انظر: م. س.، ص 344. 2 ـ 

م. س.، ص 349. 3 ـ 
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وهكذا يخلص المرء إلى إدراك أنّ أهّم فرصة أمام الفكر اإلسالمي هي 
التّعويل على قيم الكرامة واإلحســان، ألنّها قيــم يتعّطش المجتمع لها عالجاً 
للتّوترات وضروب العنف والتّناحر فيه. إنّ إحياء هذه القيم ُيلبّي نداء العقل 
والوجــدان والّشــعور تجــاوزًا لجفاف الِفقــه، الذي غــّذى ُبعــدًا واحدًا في 
الحضارة، هو البعد العقلي القانوني. وعليه تضاءلت حرارة النّظم األخالقيّة، 

وذبل توّهج العقيدة اإليمانيّة.
وليس خافياً أنّ إحياء القيم واألخالق يوفّر على الوعي الّديني استقالليّة 
عن األجهزة الّســلطوّية من جهة، ويغني الفكر اإلسالمي ببذور صالحة تزرع 

فــي التّربــة االجتماعيّــة مــن جهة أخــرى. وإذ 
والمسؤوليّة  والمســاواة  القيم كالعدالة  أصبحت 
الفردّية والمواطنة ـ نتاجــاً ألنظمة متعّددة؛ فإنّ 
التّجديــد الّروحــي اإليماني هو المنبــع األصيل 
المولّد لما يمكن أن يتميّز به الفكر اإلســالمي، 
علماً أنّ التّجربة الّسياســة اإلسالميّة مع الّرسول 
في المدينة لم تســتقّر دعائمها إّال بفضل رسوخ 
هذه القيم الّســامية في نفوس الّصحابة. وما إن 
تكلّســت الّســنة القيميّــة فــي الوعــي الّديني، 
وانحصــر فــي الجوانــب التّشــريعيّة القانونيّــة 

والفقهيّة، حتّــى كاد يقضي على الوجه اإلنســاني والّرحماني والعاطفي فيه، 
ويحرم المؤمنين من وسائل التّقّرب المباشر والّروحي من اهللا 1.

وال يذهبــنّ الظنّ إلى أنّ قيمة القانون ليســت ذات شــأٍو عاٍل، ولكن 
القوننة بصفــة مطلقة تقضي علــى المحبّة الجارية في أوصال الّشــريعة، 
والّرحمة الّسارية في كلّ جزء منها بمقتضى اإليمان واإلخالص واإلخصاب 
والتّآلف، بعيدًا من شــكالنيّة القانون الفقهي. وفي هذا الّصدد يندرج قول 
عبد المجيد الّشــرفي: «إنّ أهّم نتيجة ترّتبت على القول بــأنّ كلّ ما نزل 

م. س.، ص 352. 1 ـ 
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بمســلم ففيه حكم الزم... أنّ القرآن قد تحوّل من كتاب دين يشــتمل على 
قيم أساســيّة خالدة، يمكن أن تســتمّد منها مختلف التّشــريعات البشرّية 
المتغيّرة بتغيّر أحوال النّاس والمجتمعات، إلى كتاب يحتوي على قائمة من 
الوصفات واألحــكام الجامدة، التي يتعيّن تطبيقهــا حرفيّاً من دون البحث 
عن الغاية منها أو علّة سنّها، ومدى المصلحة المنجّرة عنها، بدعوى قصور 

العقل عن إدراكها» 1.
إنّ جوهــر الحكمــة فــي الّدين يتجــاوز التّعامــل الحّدي مــع الُجنح 
والجرائم وفق العين بالعين والسنّ بالسنّ، فأساس هذا التّعامل دليٌل على 
التّعامل األرضــي بين النّاس، «وهــو موجود في الّديــن ال بوصفه الهدف 
األسمى والمرمى األوفى، وقد يوجده العقل البشري بفضل العلم والتّطوّر، 
ولكن «جوهر الحكمة في الّدعــوة اإللهيّة هو االرتفاع فوق مبدأ التّســوّية 
وتأسيس مبدأ اإلحسان، الذي يقضي بأن تكون الحّسنة بعشر أمثالها، وأنّ 
اليــد العليا خيٌر من اليد الّســفلى، وأنّ العفو والّصفــح هما أفضل وخير: 
﴿ k j i h g f e d ﴾ [التّغابــن: 14]، وأنّ فعل 
 ﴾ b a ` _ ﴿ :التّصّدق قــد يضاعف إلــى ســبعمائة ضعــف
[البقرة: 261]. فاإلحسان هو الذي يصنع المدنيّة والحضارة، ويصنع اإلنسان، 
ويصنع قيماً تمتّد من عالم الّشــهادة إلى عالم الغيــب. وهكذا يتّم تجاوز 
مجال الّسياســة إلى التّراحم والتّآلف في العالقات اإلنسانيّة القائمة على 

الّضمير الحي الباطن باإليمان.
إنّ القانون ُيقيم الّدولة؛ ولكن اإلنســانيّة تقوم بمــا هو أكبر من ذلك، 
وهو الّرحمة واإلحسان. ولّما كانت الحضارة تتجاوز الّدولة، فهي تنهض على 
األخوّة والتّراحم قبل العدالة والقانون. في الواقع إنّ هذه القوانين التّشريعيّة 
هي تشــريع النّاس للنّاس» 2. وهكذا يجب على التّجديد أن يكون مركوزًا في 

عبد المجيد الّشــرفي، حدود االجتهــاد عنــد األصوليين الفقهــاء، قضيّة االجتهــاد في الفكر  1 ـ 
اإلسالمي، نشر المركز الجامعي للتّوثيق العلمي والتّقني، تونس، 1987.

يمكن العودة في هذا المجال إلى محمد ســعيد العشماوي، اإلسالم الّسياسي، دار سيناء للنّشر،  2 ـ 
القاهرة، ص 47.
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مجال االعتقاد كــي تتوّهج األبعاد اإليمانيّة، وتشــيع حرارتها في المعامالت؛ 
تجاوزًا للقطائع المفتعلة بين الّضمير والفقــه. وحينئٍذ «يصبح الحّب اإللهي 
واإليمان الّديني معاً محور إعادة بناء الّضمير الّشخصي اإلنساني؛ أي القدرة 
على العطاء، واإلحســاس بالمســؤوليّة والحقّ والتّضامن واإلخــاء» 1. وبهذه 
الّصورة تقوى العالقة بين المؤمن ورّبه بطريقة حّرة ومباشرة من دون توّسط 

الفقهاء، وعلى هذا النّحو يخرج اإلسالم من الّشرنقة التي ُوضع فيها قسرًا.
إنّ المعوّل فــي هذا المجال ال يعود إلى التّركيز علــى التّعقّل والعلوم في 
المجال الّدينــي، وال إلى الجري وراء المواءمة بين الّديــن والنّتائج العلميّة؛ 

فبحسب برهان غليون تلك عوامل تؤّدي مّرة أخرى 
إلى جفاف المنابع الّروحيّة داخل المجال الّديني، 

وتدعو إلى تكلّسه 2.
إنّ اإلحسان الذي يتوّجب على المسلم اّتباعه 
نابٌع من اإلحســان اإللهــي إزاء عبــاده، فالّدين 
ـ الذي تكّرم به اهللا وأنزلــه على عباده ـ ينهض 
على غرس حب اهللا في نفوسهم، إّال أنّ القائمين 
على الّشــأن الّديني مارسوا اإلرعاب واإلخافة من 
اهللا وعذابــه وأهــوال المــوت والقبر والحســاب 

والعقــاب والجحيم، فأخرجوا الّديــن مخرج القصص والخرافــات، وابتعدوا 
بذلك عن المقصد األســمى للّدين، وهو التّربية األخالقيّــة، التي تدور حول 
قيمة اإلحســان، علماً أنّ االندفاع وراء حّب الخير والعمل بــه يكون أنفع في 

فضاء المحبّة والتّرغيب من أن يكون تحت وطأة التّخويف والتّرهيب.
لقد اكتســب الِفقه قداســته من كونه يســتند إلى القرآن في زمن لم 
يكن للفقهاء مرجع آخر يستندون إليه. ولكن بتقّدم الحضارة وتطوّر العقل 
البشــري تّم إنتاج مراجــع أخرى ُتفقد الفقه ســلطته، فال بــّد حينئٍذ من 

برهان غليون، م. س.، ص 3560. 1 ـ 
انظر: م. س.، ص 357. 2 ـ 
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التّفكير في إعادة بناء الّسلطة الّدينيّة سّدًا للذريعة أمام التّالعب بالّدين، 
والنّطق باســمه، أو توظيفه ألغراض مذهبيّة أو حزبيّة، حيث يضيع الّدين 

والّسياسة معاً.
إنّ ضرورة التّجديد لفهم الّدين تتفاقم يوماً بعد يوم والتّجديد ال يكون 
بإنكار التّاريخ أو الموروث؛ وإنّما يكمن في فهمه وإدراكه والتّعّمق فيه لتغييره 
وتجديــده، وإذا لم يتّم هذا اإلجراء فإنّ الّســلط ســتظلّ مشــتّتة ومبعثرة، 
تتنافس في الّصراع من أجل الّسيطرة على المجتمع سياسًة واقتصادًا. وما لم 
تستقلّ الّسلطة الّدينيّة من الهيمنة بشتّى أنواعها؛ فإنّ مطلب التّجديد سيبقى 
بعيد المنال، وستتفاقم األزمة الّروحيّة، ومن ثّم ال ُيصلح أي مجال علميّاً كان 
أو عمليّاً. يقول برهان غليون: «ال أمل لنا بالخروج من المأزق الّراهن إّال إذا 
نجحنا في ترميــم كلّ ما لدينا من نظــم المدنيّة الثّقافيّــة والّدينيّة، ومن 

القيم والمرجعيات الّروحيّة والعلميّة» 1.

��Oم :8ّ�$ و����* األ)الق

ينبع اإلشــكال عند هشــام جعيّط من التّســاؤل عن جــدوى العودة إلى 
اإليمــان في عالم يمــوج بالماّدّية واإللحاد. وإذ يســيطر الّديــن في العالم 
العربي، فإنّه هو أيضاً ليــس بمنجى من محاوالت التّحديث. إنّه عالم يختلط 
فيه أمران: يضع الّدين يديه على الّدولة من جهة، ويتّم الّضغط على الّضمير 
تحت إيقــاع العصر من جهة أخرى. وإذا ُيقترح إرســاء علمانيّــة غير معادّية 
لإلسالم» 2، فإنّ األمر ال يعدو أكثر من تلفيق غير مقنع، «وقد دعا كثيٌر من 
العلمانييــن اليوم إلــى حقّ التّالعب باإلســالم، متســتّرين بقنــاع اإلصالح 

والّرقي، في حين أنّهم يتمنّون خراب اإلسالم» 3.
إنّها ثقافــة تجمع بيــن األحــداث المتناقضة: ديــن وال دين، خارج 
وداخل، أصيــل ودخيل؛ ولكــن أليس العلــم والعقالنية منتوجــات عابرة 

م. س.، ص 362. 1 ـ 
هشام جعيّط، الّشخصيّة العربيّة والمصير العربي، دار الّطليعة، بيروت، ط 1، 1984، ص 111. 2 ـ 

م. س.، ص 112. 3 ـ 
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للحدود وال تعتــرف بالمحلّيّــة، وأنّ اإلصــالح الّديني غالبــاً ما يرتبط 
بالّدفاع عن إســالم مثالي، وقد شــوّهه الفقهاء القدامى وخانوه وازدروا 

فيه الحقائق التّاريخيّة؟
إنّ القرآن يتضّمن رؤية حركية للحياة ولّمــا فهمها القدامى انجّروا إلى 
ما يناهز عشــرين مدرســة فقهيّة، ولكنّ الجمــود الذي طرأ علــى المجتمع 
اإلســالمي هو الذي أغلق أبواب االجتهاد. والمهــّم أنّ التّحديث العربي قائم 
ـ بحسب هشام جعيّط ـ على خيانة، تتمثّل في الغدر بمبادئ الّدين من الذين 
يريدون إصالحه بنسف الّشــرع في اّتجاه إرضاء القيم الحديثة، ويقّدمونها 

على أنّها من صلب التّشريع نفسه 1.
إنّ الّرغبة في التّجديد ال تتــّم بجّرة قلم ضّد 
أفكار أو أحكام تعارض ما جاء به العصر، من قبيل 
ما ذهب إليه أمير على إزاء تعّدد الّزوجات أو نظام 
الّرّق في اإلســالم أو نظام اإلرث 2، وهشــام جعيّط 
يعد ذلــك رياضة ذهنيّــة ضالّة 3. نــص ثابٌت من 
جهة، ومقتضيات العصر الحديــث من جهة أخرى. 
ولكنّ الّســؤال هو ما نصيب العرب المســلمين في 
إنتــاج المعنــى الّدينــي في هــذا العصــر؟ أليس 

التّشريع آتياً من قرون سلفت وولّت؟
إنّ المنطلق األســلم هو البدء بإقرار المســاواة بين الّذكر واألنثى؛ لكي 
يصبح للتّشــريع معنى، فاألولوّية للمبادئ اإلنســانوّية والعمــل على أن يكون 
موّجهاً للعمل واألخالق 4، حتّى إذا اســتنبطها المســلم وتمثّل آفاقها اإليمانيّة 
ســهل عليه التّطبيق، علماً أنّ هذه المســألة رهينة تربية جماعيّة اجتماعيّة، 

م . س.، ص 113. 1 ـ 
انظر: هشام جعيّط، م. س.، ص 113. 2 ـ 

م. س.، ص 114. 3 ـ 
انظر: م. س.، ص 114. 4 ـ 
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بحيث يســهل التّخلّي مّرة أخرى عن تشــريعات تخلّى عنها معاوية منذ وقت 
مبكّر في الحضارة اإلسالميّة، فالعقل الفقهي يذوب في فضاء العقل العالمي. 
وهكذا تتدّخل العقلنة في نظام الّزواج والّطــالق واإلرث، وحينئٍذ يعود للعقل 
المشّرع كامل اســتقالليته الخّالقة. وذلك ال يعني بحال ضرورة إهدار قيمة 
الكتب المقّدسة، بحيث يتّم تجنّب توظيف هذه الكتب وتشريعاتها في النّزوات 

والّرغبات الّشخصيّة.
لقد اســتطاع الّرســول أن يوّحد بين القبائل المتنازعة بتربية توحيدّية، 
وجّمعها في نطاق نظام تشــريعي واحد؛ ولكنّ االنفصال عنه وارد طبقاً لنموّ 
المصير المجتمعي المنفصل عــن المجتمع األّول، والعلمانيّة المفتوحة تتوّخى 

هذا العمل القسري.
إنّ ثنائيــة األخــالق والقانــون ثنائيّة متالزمــة في فهم هــذه الّظاهرة 
التّجديدّية، أخالقيّة متعاليــة وقواعد قانونيّة. أخالق توحيدّية؛ قد تضيق وقد 
تتشّدد، وحينئٍذ يضيق المجال على زرع قيم جديدة، والحال أنّ المطلوب هو 
إنتاج أخالق متجّددة، من شــأنها الّسعي إلى خلق الّســعادة وتدعيم الخير. 
فهشــام جعيّط إذ ينطلق من العلمنة العليقة باألخالق، يرى أنّها إجراء مولّد 
ألخالق متجّددة: «إنّ ُحّب الخير واالّتجاه نحو الغير ومعنى اإلنسانيّة يمكنها 

أن تساعد وتجانب وتعوّض عند االقتضاء الُمثل المتعالية» 1.
وعلى هذا الّشكل يمكن للعقل المفتوح أن ُينتج قيماً لم تكن معهودة من قبل. 
وانظر إلى قيمة الحرّيــة كيف حلّت محلّ الجبر والقمع فــي المنظومة القانونيّة 
القديمة، ويمكــن تعديد سلســلة الممكنــات األخالقيّــة، التي أهملتهــا الثّقافة 
اإلســالميّة األولى، «ويكفي الّدين أنّه هو الذي رّبى الغرائز وأنســن اإلنسان» 2، 

ودون ذلك يظلّ العالم جدباً والحياة قحطاً، ويقضي على أصالة اإلنسان.
إنّ قيمة الحّب على سبيل المثال ـ إذ كانت مطلباً دينيّاً ـ تلبّسها باألعراف 
القبليّة العربية جعلها مطلباً عزيزًا في حياة النّاس. ومن هنا تســتجيب مقولة 

م. س.، ص 116. 1 ـ 

م. س.، ص 117. 2 ـ 
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علمنة األخالق إلى اســتهداف إثراء العالم البشــري بإمكانات أخالقيّة أخرى 
تفرضها فكرة الحرّية ومستلزمات التّغيّر االجتماعي.

والمهّم أنّ المسلم في حاجة أكيدة إلى معاودة الحقائق األصيلة كالحرّية 
والمساواة والتّضامن؛ ليعود إليها سلطانها وعالميّتها األولى» 1. ومن ثَم تسبر 
أغوار المنظومة األخالقيّة الستشــراف آفاق المســتقبل الّضاربة في الكيان، 
وهي كفيلة بتوحيد األفعال الّســلوكيّة. ويتّم االندماج في الّشخصيّة األساسيّة؛ 
فاألصالة هي الوحيدة الكفيلة بصناعة روح الّشعب، والتّشريع في هذا اإلطار 

مجّرد عنصر مكوّن لمؤّسسة الّدولة.
ولّما كان الّدين مســألة عليقــة باألُّمة؛ فإنّه 
ال يحقّ للّدولة أن تتالعب به استخداماً وتوظيفاً، 
والمطلوب هو التّخلّص من العســف األيديولوجي 
والّديني، وال ســيّما أن العصر قد جاء بتصوّرات 
وقيم مضاّدة لشــموليّة الّدين. وإذا كان الّرسول 
فــي التّجربــة الّسياســيّة األولــى قد جمــع بين 
الّرســالة وســلطة الّدولة؛ فإنّ الخالفة من بعده 
تغلّبت فيه الّسلطة الّسياسيّة على الّسلطة الّدينيّة 
والمهّم أنّ قيم اإلســالم قد خفــت صوتها تحت 

سطوة القوّة والسلطة العضوض.
ولعلّ القيمة األساسيّة التي أراد اإلســالم تدعيمها هي حرّية االختالف، 
حتّى وإن كان في المعتقد، وهو باب مشــّرع أمام بلورة أُســٍس تجديدّية ترأب 
الّصدع بين مبادئ اإلســالم وروح العصر. إنّ أهّم وسيلة للتّجديد الّديني هي 
إعــادة تأويالت المقــوالت اإليمانيّــة بوصفها مقــوالت تقنع البســطاء، كما 

تخاطب أصحاب العقول الّراجحة.
وما من شــك فــي أنّ قوّة الّديــن تكمن في حــرارة شــعلته اإليمانيّة 
المرّسخة بحكم التّواتر، وهي الّطاقة التي جعلته أمرًا عابرًا للتّاريخ، وهي 

م. س.، ص 118. 1 ـ 
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المســألة التي يوليهــا المؤرّخــون والمفكّــرون اهتمامــاً 1. وإذا كان على 
المســلمين أن يســتمّروا في التّاريخ فعليهم أن يبحثوا عن قيمة الّرســالة 
المنعشــة؛ فاإليمان مزّود الثّقة في الّدين وفي الّرســول، وهذه الثّقة هي 
المقوّية لروح اإلسالم، وإعادة إرســائها في الواقع من دون كسائها بهالة 
غيــر واقعيّة، وهي التي تتســّرب من االعتقــاد بأنّ الفترة اإلســالميّة هي 
الفترة النّموذجيّــة. وهذا االرتبــاط بالماضي هو الّداعي باســتمرار إلى 

المناداة بالمطابقة والتّعلّق بأهداف الماضي.
وفي هــذا اإلطــار يالحــظ الــّدارس التبــاس التّصــوّرات الميثيّة 
بالتّصــوّرات الّدينيّة إزاء القضاء والقدر بأفكار الجبرّية وأفكار الّشــرق 
القديم وموروث العهدين القديم والجديد، وإزاء ذلك كلّه يتنّزل النّظر 
في كالم اهللا تكبّرًا وتوّهمــاً للمنزلة القصوى درءًا لكلّ خرافة وحدســاً 

للحقيقة والّالنهائيّة 2.
إنّ الحنين إلى الّدين كما ظهر في الماضي يصطدم بتشــكّله وفق أفهام 
بشرّية، وبمرور األّيام تكتســي هذه األفكار مكانة ليست جديرة بها، بوصفها 
عمًال بشرّياً متأثّرًا بالجوانب التّاريخيّة؛ «إنّ استمرار الّدين دليل على قوّته، 
لكن تقهقــره دليل علــى ضعفه أيضــاً» 3. وهــذا التّقهقر يحّمل المســلمين 
المســؤوليّة إلعادة ألــق الحقيقة التي ارتبطــت بالتّاريخ ومــن تجلّيات هذه 
المســؤوليّة: «إعادة تأويل اإلســالم بإعادة المســعى العميق األّول لمؤّسسه 

باستخدام ما بلغه الفكر الحالي من رقي» 4.
وفي هذه العمليّة التّأويليّة يخوض اإلنسان مغامرته الوجودّية عبر اكتشاف 
تجليّات اهللا في الكون قدرة وإرادة، فعمل الّدين جهــدًا كبيرًا إلخضاع الماّدة 
للّروح، فالخفــي في الّطبيعة هو المحّرك للّظواهر فــي كثير من األحيان، إنّه 

المطلق المتعيّن في الوجود والحقيقة المتجلّيّة في الواقع.

انظر: هشام جعيّط، اإلصالح والتّجديد في الّدين، مجلّة االجتهاد، مرجع سابق، ص 236. 1 ـ 
م. س.، ص 241. 2 ـ 
م. س.، ص 242. 3 ـ 
م. س.، ص 243. 4 ـ 
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وما زالــت الّطاقة الّروحيّة التي يتضّمنها الّدين هي المحّرك األساســي 
للحركــة في التّاريــخ. وهروباً من المثاليّــة يتعيّن على أتبــاع الفكر الّديني 
ترجمة هذه التّصــوّرات والمنطلقات النّظرّية إلى قيم مشــاعة مقبولة عقًال. 
وهذا التّعالي يستوجب العودة إلى التّراث من أجل تعميق الوعي به، علماً أنّ 
العالم يستمّد كيانه من الفكر، ومنه يســتمّد قيمته. وفي هذا الّصدد يذهب 
محّمــد إقبال إلى أنّ الكون مــن دون فكر كون فارغ، وهو فعــًال مجّرد مجال 
متاح لنشاط اإلنســان 1. وقد ذهب محمد سعيد العشــماوي إلى هذه الفكرة 

عندما رأى أنّ «الفكر أهّم ما في الكون» 2.
لقد أُنزلت األديان خدمة لإلنســان، واإلنسان 
كتلة حيّة من الوعي والمشاعر والنّوازع، وكلّ ذلك 
يستوجب العودة إلى الّذات تأكيدًا للّروح المطلقة، 
فالنّداء اإللهــي ينغرس في الكينونــة، وينفذ إلى 
أعمق أعماقها، حيث الحضور والّشــهود الّدائمين. 
فكلّ امرئ ـ بدءًا من الّرســل ـ لديه نواة توحيدّية 

تدعوه إلى الفضائل ذات األبعاد الكونية.
ولعــلّ تركيز التّصــوّف على األبعــاد الّروحيّة 
ينصّب في هذا المجال المتعلّق باإلله الّداخلي، في 

ــنّة اإلله الخارجي» 3؛ إذ المتصوّفة يمشون بنور  حين تســتهدف الّشــريعة والس
رّبهم إلــى روح اإلنســانيّة، ويطعمونهــا نور الّذكر، ويســقونها رحيــق الحّب، 
ويشــعلونها بالوجد، ويبســطونها باألنس، ويمــّدون أيديهــم المتوّضئة المؤمنة 
الملهمة إلى القلب اإلنساني، ليمسحوه بنور القرآن 4. وإذا كان اهللا ذاتاً واحدًا، 

انظر: محمد إقبال، تجديد الفكر الّديني، مطبعة لجنة التّأليف والتّرجمة والنّشــر، 1955،  1 ـ 
ص 7 وما بعدها.

محمد سعيد العشماوي، رسالة الوجود، دار سيناء للنّشر، ط 3، 1992، ص 83. 2 ـ 
هشام جعيّط، م. س.، ص 248. 3 ـ 

طه عبد الباقي ســرور، الحّالج شــهيد التّصوّف اإلســالمي، دار النّهضة مصر للّطبع والنّشــر،  4 ـ 
القاهرة، د. ت، ص 63.
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فإنّ تمثّله من العقل البشري قد ينشــطر وفق جدل قائم بين الّداخل والخارج، 
والّظاهر والباطن، والحقيقة والّشــريعة، وعلى أّية حال، يظــلّ اهللا في الّدين 
منبع األمل والّسالم والمحبّة، عبر الوعي البشري بنعم اهللا المجّسدة في عدله 
وإحســانه. إنّ الّدين مكتنز بعناصر الحكمة المتعلّقة بالعقل المقّسم عدالً بين 
النّاس، وهي التي تجعل الحياة مقبولة مرضيّة، وتجعل من كينونة اإلنســان في 

العالم شيئاً ما كأنّه اإلحسان 1.
إنّ القرآن هو قطب الّرحى في اإلســالم، يزخر كالبحــر المتالطم من 
العالقات الّداخليّة النّاهضة على مفاهيم أساســيّة نابعة من التطوّر على حّد 

فهم محمد أركون في مقّدمة كيف نقرأ القرآن 2.
ولعلّ راهنيّة القرآن تتمثّل في استلهام هذه التّصوّرات واستحضارها في 
واقع متحّرك، هو أحوج ما يكون إلى قيم تعّمق اإلنسانيّة في اإلنسان، إيماناً 
وصفاءً وإحساناً، حيث يمتلئ اإلنسان بذاته. والجدير بالمالحظة أنّ اإليمان 
بيوم الحســاب هو الّضامن لتأســيس حياة منوطة بالقيم واألخالق في هذه 
الّدنيا. إنّ الّطاعة هللا تعالى تجعل اهللا في التّصوّر الّديني ذا عالقة ارتفاق 

واصطحاب.
ويستحضر اإلنســان هذه الّصلة بالحمد والشكر واإلحســان لعباد اهللا، 
الذين يشاركونه اإلنســانيّة، وإذا تعّرضت تجربة اإلســالم التّطبيقيّة األولى 
إلــى حيثيات ظرفيّة تغيّــرت بتغيّر المعطيــات الواقعيّة، فإنّ جوهر اإلســالم 
الخالد يتمثّل في رصيده القيمي واألخالقي. وذلك ما يدعم أنّ اإلسالم ليس 
مجّرد ثــورة اجتماعيّة خانتها الّظــروف» 3. والمهّم، هو البحث عن اُألســس 
التّاريخيّة، التي نهضت عليها عمليّة االنتشار الّسريع للّدعوة اإلسالميّة، حيث 

تآلف البعدان التّاريخي والّروحي.

م. س.، ص 250. 1 ـ 
يمكن العودة في هذا المجال إلى محمد أركون، القرآن من التّفسير الموروث إلى الخطاب  2 ـ 
الّديني، تر: هاشــم صالح، دار الّطليعة للّطباعة والنّشــر، بيــروت، ط 2، 2005، ص 22، 

وما بعدها.
م. س.، ص 264. 3 ـ 
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أّما بعد:
فإننا نخلص من كلّ ما ســبق إلــى أنّ الّدين مجال متعــّدد األبعاد تبعاً 
 Text projet ًلتعّدد األبعاد في اإلنسان. ولّما كان النّّص القرآني نّصاً مشروعا
فإنّه يظلّ مفتوحــاً على التّاريخ. وإذ لــم تكن الفترة الّزمانية التي عاشــها 
الّرســول ژ فتــرة كافية الســتنفاد أغراض الّديــن وأهدافه فــإنّ التّجارب 
التّاريخيّة التي خاضها المسلمون فيما بعد نبيّهم تشهد على أنّهم رّكزوا على 
جوانب من هذا الّدين؛ تبعاً لما أملته ظروفهم وما تطلّبته مجتمعاتهم. ولعلّ 
الحاجة الملّحة، التــي تقتضيها مجتمعاتنا المعاصرة وهــي بيان ما في هذا 

الّدين مــن رصيد أخالقــي وقيمــي؛ «إذ القيم 
اإلنســانيّة هي الكفيلــة بإضفاء االنســجام على 
والمجتمعيّــة» 1،  واألُســرّية  الفردّيــة  الحيــاة 
والّطريقة الوجودّيــة النّموذجيّة التــي تمثّل قّمة 
اإلنسانيّة الّسالمة من كلّ عقدة ذنب، هي النّظرة 
المشــفقة علــى الحيــاة المحتاجــة إلــى العمل 
الّصالح. وقد توّظــف التّصــوّرات الّدينيّة إلبعاد 
النّــاس عــن مهامهم األصليّــة في هــذا الوجود 
بدعوى البحث عن الخالص األخــروي 2، وحينئٍذ 

يصبح اإلنســان الكامل هو الذي يفلت من قبضة الهندسة الّطاغية المغرورة 
القائمة على البعــد االقتصادي الماّدي بمفرده. وفــي مقابل ذلك ينبع تصوّر 
آخر يدور حول إنســان كامل ُتشــع فيــه أبعاد الســّر الذي أخفــاه اهللا عن 
المالئكة. إنّها األمانة ذات القيمة الجليلــة، والتي ال يقوى على احتمالها إّال 
القلب اإلنساني 3. علما أنّ الّروح ـ التي هي جملة أوامر اهللا ـ تشهد بحقّ على 

 Gardet, Louis, Humanisme Musulman d’hier et d’aujourd’hui, Elément Culturels De Base, 1 ـ 
Publication de l’Institut des Belles Lettres Arabes, E, Paris, 1944.p 38.

عبد الّرحمن بدوي، اإلنســان الكامل في اإلســالم، وكالة المطبوعات، الكويت، توزيع دار القلم  2 ـ 
بيروت ـ سنة 1976، 106.

م. س.، ص 107. 3 ـ 
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أنّ القيمــة اإلنســانيّة تكمن في تعاليه علــى الوثنيّة، وال ســيّما ما فيها من 
رجس. والقصد منه االعتقاد فيها بالنّفع والّضّر واالختالط على الّذهن بينها 

بوصفها ماّدة ال حراك لها، وبين ما ُيعلّق عليها من اعتقاد بأنّها مؤثّرة.
إنّ النّبــوءة ـ من حيث هــي أخبار غيبيّــة، وضروب من العلم الواســعة 
المدى ـ مجال حيوي ترّكز فيها األفعال المستقبليّة في مستوى النّبأ والحالية 
في مســتوى الخبر؛ إذ النّبــأ معلومة مقتضبــة ومتعلّقة بالغيــب. وأّما الخبر 
 H G ﴿ فمجاله الّزمن الحاضر وما تتطلّبه الّزمنيّة من حالة شهودّية
I ﴾ [الزلزلة: 4]. ومن ثَم تتّصل أجزاء الفعل األخالقي البشــري؛ لتكوّن 
كّالً ذا داللة في هذا الوجود ُيشــيع الّطمأنينة، وُتيّســر بالّسالم واالنجذاب 
﴿ 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [آل عمــران: 159]. فالتّحيّة والّصدقة 
والّزكاة والتّعاون واإلحســان كلّها مكوّنــات جزئيّة تعمل فــي انتظام داخلي؛ 
لتحقيق الّشــخصيّة اإلســالميّة الحاملة للّرحمة والمبّشــرة بالّســالم ﴿ ` 
d c b a ﴾ [األنبيــاء: 107]. وما إن يجّســد المســلمون جوهر 
ما جاء به الّرسول الخاتم في مثل هذا البناء النّفسي القويم، حتّى يمثّل كلّ 
واحد منهم لبنــة ُصلبة في جدار المجتمع المتماســك بمفعــول هذا الّصرح 

األخالقي المتين، وهو ما يسّميه القرآن ﴿ ¨ © ﴾ [الّصّف: 4].
إنّ القصص التي تضّمنهــا القرآن وصّرح بأنّها تحتــوي على عبر ألولي 
األلباب ـ ﴿ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ [يوســف: 111] ـ لتشــحذ 
العزائم نحو تصعيد الّدرجة األنســيّة إلى التّرّقي بالعلــم محتوًى وباألخالق 
إطــارًا إلى معانقــة الّدرجة القصوى بالتّقــّرب إلــى اهللا واالّتصاف بصفاته 
والتّخلّق بأســمائه، وإن مثّــل اهللا المطلق ومثّل اإلنســان النّســبي. والجدير 
بالمالحظــة هو أنّ الّرســالة الخاتمــة، قد ُســّميت بالخاتمــة؛ ألنّها ختمت 
اإلســالم بوصفه قد بدأ مع النّبي نوح، وختمت أيضاً الحلقة التّطوّرّية للعقل 
البشــري، مّما جعلته قادرًا على إنتاج المعنى منفردًا بمقتضى تدّبر كالم اهللا 
﴿ g f e d c b a ﴾ [محمــد: 24]. وقد ذهب كثير من 

المفكّرين إلى أنّ خاتميّة النّبوءة تحتوي بالّضرورة كمال اإلنسان.
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ويظلّ المقصد األسمى من بعث الّرســل هو أن تبلغ اإلنسانيّة من أمرها 
رشدًا في مستوى النّظر إيماناً واعتقادًا، وفي مستوى العمل والّسلوك صالحاً 
وإحســاناً، وانظر إلى المســتوى األّول في عالقة النّبي موســى ‰ بالّرجل 
الّصالــح، كيف تّم التّرّقي في مــدارج العلم بالحقائق تدريجيّــاً، فيما يتعلّق 

بأمر الّسفينة، ثّم أمر الجدار.... إلخ.
وأّما في المستوى الثّاني فباٍد في حكم داوود وسليمان 6 بين النّاس، 
وما جاء به شعيب من أمر التّوفية في المكاييل، وما جاء مع كلّ نبي من قيمة 
أخالقيّة يتدرّب عليها الّســلوك البشــري، مّمــا ينجّر عنه مــن تراكم القيم 

واألخــالق الّرفيعة إلــى أن عانقــت القيم ذروة 
اكتملت  التــي  الّرســالة الخاتمــة،  التّدرّج مــع 
وأكملت الّصرح القيمي وأتّمت التّشــييد، علما أنّ 
التّمام هو وصول نقطة النّهاية من كلّ شــيء من 
دون انقطاع ﴿ T S R Q P ﴾ [البقرة: 187]. 
أّما الكمال فهــو الوصول إلى نقطــة االنتهاء مع 
 P O N M L K ﴿ االنقطــاع
وقد  [المائــدة: 3].   ﴾ U  T  S  R  Q
اكتمل الوحي في الّرسالة الخاتمة في مّدة تزيد 

على عشرين سنة.
ويبدو أنّ ما يطلق عليه نقّاد الخطاب وعلماء التّلقّي اسم الفراغ الّداللي 
هو الذي جعل الّرســالة المحّمدّية أكثر قابليّة للفهم وإعادة الفهم؛ لقد وجد 
العلماء فيما تضّمنه الخطاب القرآني فضاءً رمزّياً وإشــارّياً سمح لهم بيسر 
إنتاج المعاني والمعاني الثّواني، وكلّ ذلك في ضوء الّســقف المعرفي المتاح 

في كلّ مصر وفي كلّ عصر.
ولعلّ أهّم ما دار عليه هذا المقال هــو المحتوى القيمي المميّز لهذه 
الّرســالة الخاتمة، التي احتــوت رصيدًا مــن األخــالق كان قميناً بملء 
المسافة القائمة بين الّطبيعي والثّقافي، أو قل: بملء البون بين االستجابة 
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الغريزّية واألداء اإلنســاني، بحســب عبارة محمد قطب 1؛ إذ األخالق هي 
الّسمة المميّزة إلنسانيّة اإلنســان؛ إذ ال يتسنّى الحديث عقًال عن أخالق 
حيوانيّة، وإنّما األخالق هي القيمة المضافة إلى المستوى الغرائزي، وهي 
المقيــاس في التّفاضل بين النّاس؛ فأحســن النّاس خلقــاً أتّمهم اّتصافاً 

بصفة اإلنسانيّة.
ويبدو أنّ البناء الفقهي واألخالقي  هو الّسياج الحصين المانع للّشخصيّة 
المطبوعــة بخصوصيّــة تجعلها مفارقــة لغيرهــا. والمهــّم أنّ األخالق، هي 
المنظــار المهّم، الّذي من خالله يبصر المســلم أهدافــه الوجودّية الكبرى 

المتمثّلة في تأدية األمانة وتحقيق االستخالف في األرض.

انظر: محمد قطب، اإلنسان بين الماّدّية واإلسالم، دار الّشروق، القاهرة، ط 7، 1982، ص 215  1 ـ 
وما بعدها.
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■  أستاذ االقتصاد اإلسالمي، كلية التجارة ـ جامعة األزهر.

�(�ل ��N ا�J0�ِ اال<"'�دي

إن تصرفات العباد مــن األقوال أو األفعــال نوعان: عبادات 
يصلح بهــا دينهم، وعــادات يحتاجــون إليها فــي دنياهم. 
وباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها اهللا تعالى 
أو أحبها ال يثبت األمر بها إال بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده 
الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه واألصل فيه عدم الحظر، فال 
يحظر منه إال ما حظره اهللا 4 ؛ وذلك ألن األمر والنهي هما شرع 
اهللا، والعبادة ال بد أن تكون مأمورًا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به 
كيف يحكم عليه بأنــه عبادة؟ وما لم يثبت مــن العادات أنه منهي 
عنه كيف يحكــم عليه أنه محظور؟ ولهــذا كان اإلمام أحمد وغيره 
من فقهاء أهــل الحديث يقولون: إن األصل فــي العبادات التوثيق، 
فال يشــرع منها إال ما شــرعه اهللا تعالى، وإال دخلنا في معني قول 
اهللا تعالــى: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨
¶ ﴾ [الشــورى: 21]، والعادات األصل فيها العفو فال يحظر منها إال 

■   �o�ر�L8 ا���� ا�8

ا�سالمي  لالقتصاد  المعرفة  مصادر 
والعدل التقّدم  تحقيق  وتأمين 
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 o n m l ﴿ :ما حرمه اهللا تعالى، وإال دخلنا في معنى قوله تعالى
z y x w v u t s r q p }| { ~ ے 

¡ ﴾ [يونس: 59] 1.
ُيســـتنتج مما ســـبق ما يلي: أمور االقتصاد األصل فيها اإلباحة، ولكن 
هناك بعض األمور جاء فيها حكم شــرعي، ويمكن القول: إنها تمثل المنطقة 
التي فيها أحــكام فقهية متعلّقــة باالقتصاد. زيــادة في توضيح هــذا األمر: 
الشــارع الحكيــم رأى أن هنــاك منطقة فــي معامــالت الناس وأنشــطتهم 
االقتصادية من الخير أن تخضع لحكم شــرعي، فأنزل أحكاماً شــرعية لهذه 
المنطقة، وعمل الفقهاء على اســتنباط هذه األحكام، ومــا كتبه الفقهاء هو 

ما يصنف على أنه ِفقه اقتصادي.
أحاول أن أوظف ما قاله ابن تيمية توظيفاً معرفياً؛ أي أعمل له تنظيرًا 
معرفيــاً يتعلّق بالطــرق الموصلة إلــى المعرفة فــي االقتصــاد. االقتصاد 
اإلســالمي فيما يتعلّق بالطرق الموصلة إلى المعرفة ينقســم إلى قســمين 
رئيسين: القسم األول رأي الشارع الحكيم أن تجيء فيه أحكام شرعية وبناء 
على هذا تكون له منهجيته المعرفية من حيث طبيعتها وكيفية اكتسابها. أما 
القســم الثاني فبعبارة ابن تيمية األصل فيه عدم الحظر؛ أي لم تجئ فيه 
أحكام شــرعية؛ أي ترك لإلنســان يعمل عليه ويطوره وفق القيم اإلسالمية 
العامة أو الكلية. وهذا القســم الثاني يكون لــه منهجه المعرفي، من حيث 

طبيعة المعرفة وكيفية اكتسابها.

��ا��8'� ا����D: ا���:�8* ا���0i�u* ��'�در ا��8��* �ال<"'�د اإلbال

تضمنت الصفحات الســابقة تعريفــاً ـ على نحــٍو ما ـ بمصــادر المعرفة 
لالقتصاد اإلســالمي. في هذه الفقرة أعمــل على الموضوع نفســه، ولكن من 

مدخل جديد أقترحه، وهو المرجعية الوثائقية بهذه المصادر.

مجموعة فتاوى شــيخ اإلســالم ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحٰمن بن محمد بن قاسم، ج 29،  1 ـ 
ص 16، 17.
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1 ـ الثقافة المعاصرة لها مصطلحاتها التي تســتخدمها وكل مصطلح له 
درجة إلزام، ومن هذه المصطلحات: الوثيقة والدستور والقانون. ُتعد الوثيقة 
أرقى هذه المصطلحات من حيث داللتها وتكييفها ودرجة اإللزام فيها، ألجل 
توضيح هذا األمر أذكر أن بعض الدول فيها وثيقة تعلو على الدستور، وبحيث 
تصاغ الحقوق والواجبات في الدستور التزاماً بهذه الوثيقة وتفصيًال لما جاء 
فيها. في مجال حماية اإلنسان توجد وثيقة حقوق اإلنسان التي لها مرجعيتها 
على مســتوى جميع الدول. ألجل هذا األمر تعاملت مع مصادر المعرفة تحت 

مصطلح المرجعية الوثائقية.
2 ـ البــدء بالثقافــة المعاصــرة من حيث 
اســتخدام مصطلح وثيقة هو من قبيل التمهيد 
واإلعــداد لمــا ســأقوله اآلن. فــي تاريخنــا 
اإلسالمي تم اســتخدام مصطلح الوثيقة، وكان 
هذا باإلشارة إلى مرحلة تاريخية لها مرجعيتها 
الملزمــة. الرســول ژ أعد الصحيفــة إلدارة 
الدولة التي أقامها في المدينة المنورة، وذلك 
لتنظيم العالقة فــي هذه الدولــة التي تجمع 
مسلمين وغير مسلمين، وتسمى هذه الصحيفة 

أيضاً باسم الوثيقة، هذا نموذج إسالمي أمامنا الستخدام مصطلح وثيقة، 
وهذا النموذج يرشــدنا إلى اســتخدام مصطلح وثيقة؛ بل ويرشــدنا إلى 

دالالته ذات الطبيعة التطبيقية.
3 ـ دراســة مصادر المعرفة تصنف ضمن التأصيل النظــري للموضوع، أما 

مصطلح المرجعية الوثائقية فإنه ـ باإلضافة إلى ما ذكر ـ له دالالته المتعددة:
أ ـ مصطلح المرجعية الوثائقية لمصادر المعرفة له داللته في وجود هذه 

المصادر وجودًا حقيقياً وليس وجودًا افتراضياً.
ب ـ مصطلح المرجعيــة الوثائقية له داللته فــي أن مصادر المعرفة لها 

وثائقها التي تستمد منها وتتأسس عليها.
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ج ـ مصطلح المرجعيــة الوثائقية لمصادر المعرفة لــه داللته في وجود 
تجربة تاريخيــة، وبهذه الصفة فإن هــذه التجربة مؤهلــة لتطبيق جديد في 

تطورات مستحدثة.
د ـ مصطلح المرجعيــة الوثائقية لمصــادر المعرفة يتيــح الحديث عن 

الكفاءة المتوافرة في هذه المصادر.
هـ ـ مصطلح المرجعية الوثائقية يتفاعل بطريقة مباشرة على قيام نظام 
له هذه المرجعيــة الوثائقية، وبحيــث يمكن عمل مقارنة بيــن هذا النظام 

ونظم أخرى.
4 ـ يؤمن المســلمون بأن مصادر المعرفة هي الوحــي اإللهي (قرآن 
وُسنة)، وفكر اإلنســان وتجربته، ويؤمنون في الوقت نفسه بأن الوحي هو 
المصدر المقدس بين هذه المصادر الثالثة؛ أي إنه ال توجد قداسة لفكر 
اإلنسان وال لتجربته. غير المســلمين يعرفون أيضاً أن الوحي مقدس عند 
المســلمين؛ بل ويعرفون طبيعة هذه القداســة من حيث درجة السمو فيها 

التي يعتقدها المسلمون.
5 ـ يؤمن المسلمون بأن مصادر المعرفة هي الثالثة المذكورة ـ الوحي 
اإللهي، والفكر، والتجربة ـ ولكنهم يتفاوتون من حيث المجال الذي يعمل 
فيه كل مصدر، ومن حيــث طبيعة عمله. وقد تضمنت الصفحات الســابقة 

شيئاً عن ذلك.
6 ـ المصادر الثالثــة المذكورة ـ وهي الوحي قرآناً وُســنة نبوية، وفكر 
اإلنسان، وتجربتة يؤمن بها المسلمون على أنها مصادر المعرفة، ويؤمنون بها 

بالخصائص التالية:
أ ـ القرآن الكريــم هو أصّح وأصــدق وثيقة مكتوبة علــى ظهر األرض، 
يؤمن بصحة هذا الذين يؤمنون باإلسالم ديناً، وأن القرآن الكريم الذي معنا 
اآلن هــو ما أوحــى اهللا به إلى ســيدنا محمــد ژ. بــل ويؤمن بهــذا غير 
المســلمين؛ إنهم يعرفون أن هذا الكتاب ـ وهو القــرآن الكريم ـ هو ما نُقل 

عن رسول اهللا محمد ژ.
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نة النبوية الشريفة بالضوابط التي ضبطها بها المسلمون رواية  ب ـ الس
وســندًا هي أصدق ما رواه التاريخ، وهي بذلك أصدق تاريخ مكتوب، ولذلك 
فاعتماد االقتصاد اإلســالمي عليها يجعله يتمتع بمرجعيــة وثائقية ال يضاهيه 

فيها اقتصاد آخر.
ج ـ يتنــوع ـ بثراٍء واســعٍ ـ عطــاء المســلمين الفكري فــي كل مجاالت 
المعرفة، ومنها المعرفة االقتصادية. وعطاء المســلمين المعرفي في االقتصاد 
دار على محورين: المحور األول هو الكتابة عن التشريعات االقتصادية، ويمكن 

أن نجمل هذا المحور في الفقــه االقتصادي. أما 
المحــور الثاني فهــو عطاء المســلمين في الفكر 
االقتصــادي، ومن أمثلــة ذلك ما جــاء في كتاب 
المقدمــة البــن خلــدون. تــراث المســلمين في 
االقتصاد بنوعيــه يدخل في المرجعيــة الوثائقية 
لالقتصاد اإلســالمي. وما هو معــروف عن تراث 
المســلمين يجعل الشــهادة اآلتية شــهادة صدق: 
االقتصاد اإلسالمي له مرجعيته الوثائقية التراثية 
التي تجعله يشبع معيار كفاءة المرجعية الوثائقية.

د ـ مرجعيــة التجربــة التاريخيــة: من حيــث االقتصاد فــإن االقتصاد 
اإلسالمي كان اقتصاد الحضارة اإلسالمية، وهي حضارة امتدت لقرون طويلة. 
 يعني ذلك أن االقتصاد اإلسالمي وضع موضع التطبيق لقرون طويلة، وال شك
أنه في هذا التطبيق قد قاد كل مناحي الحياة االقتصادية: إنتاجاً واستهالكاً، 
نموًا وتوزيعاً، دولة وأفرادًا، داخلياً وخارجيــاً. ال نقف عند التقويم اإليجابي 
أو السلبي لهذه التجربة، وإنما الداللة التي تعنينا هي أن االقتصاد اإلسالمي 
يملك تجربة تاريخية واســعة. واســتطرادًا أقول: إن االقتصاد اإلســالمي هو 
صاحب أكبر تجربــة تاريخية زمانــاً ومكاناً. هذه التجربــة التاريخية ـ بكل 
عناصرهــا وامتداداتهــا الزمانية والمكانيــة ـ تدخل في الكفــاءة المرجعية 

الوثائقية لالقتصاد اإلسالمي.
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تمهيد
1 ـ تجمع وظائــف االقتصاد فــي وظيفتيــن: وظيفة تحقيــق التقدم 
االقتصادي ووظيفة تحقيق العدل االقتصادي. وبــدأت بوظيفة التقّدم ألن 
التقدم يحقق ناتجاً، وتجيء وظيفة العدل لتعمــل على توزيع هذا المنتج 

توزيعاً عادالً.
2 ـ في دراســتي هذه أريد أن أرقى بها ال أن أجعلهــا تنطلق من واقع 
اقتصادي غير صحيح؛ ألنني لو فعلت ذلك لوقعــت في الخطأ الذي أحذر 
منه، وهو أن تكون الوسطية االقتصادية في اإلسالم هي موقفاً بين موقفين، 
أو رأياً بين رأييــن. وإنما ما أقوله دائماً هو: إن الوســطية االقتصادية في 
اإلســالم رؤية مســتقلة ومتميزة، ولكن أحيانــاً تفرض الضرورة نفســها، 
ولذلك اســتثناء على المنهج الذي اتبعه أشــير إلــى أن االقتصادات التي 
قامت على فكر اإلنســان لم يثبــت أنها حققــت كال من التقــّدم والعدل 
متزامنين، وقد تكون حققت شــيئاً من التقدم أو شــيئاً مــن العدل؛ وإنما 
اإلشكالية القيد في (متزامنين)؛ أي تحقيق كل من التقدم والعدل؛ معاً في 

الزمن نفسه.
3 ـ الفرضية التي أعمل على إثباتها في هذه الفقرة هي أن االقتصاد 
اإلســالمي يحقق كال من التقّدم والعدل متزامنين، وذلك بســبب اعتماد 
مصــادر المعرفة، التي تشــمل كال من الوحي اإللهي واإلنســان بعقله أو 

بتجربته.
4 ـ تأسيساً على هذا التمهيد أبدأ بعرض موضوع هذه الفقرة. من حيث 
تصنيف هذه الفقرة في الدراسة التي أقدمها عن مصادر المعرفة لالقتصاد 
اإلســالمي في اإلســالم رأى أن ما أقدمه فيها هــو بمثابة تفعيــل تطبيقي 
لمصادر المعرفة في هذا االقتصــاد، وهذا التفعيل التطبيقي مؤســس على 

التأصيل لمصادر المعرفة الذي تضمنته الفقرات السابقة.
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من المتفق عليه فقهاً  1: «إن تصرفات العباد من األقوال واألفعال نوعان: 
عبادات يصلح بهــا دينهم، وعادات يحتاجــون إليها في دنياهم. فباســتقراء 
أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها اهللا أو أحبها ال يثبت األمر بها 
إال بالشرع، أما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، 
واألصل فيــه عدم الحظر، فال يحظر منــه إال ما حظره اهللا 4 ؛ وذلك ألن 
األمر والنهي هما شرع اهللا، والعبادة ال بد أن يكون مأمورًا بها، فما لم يثبت 
أنه مأمور به كيف يحكم عليــه بأنه عبادة؟! وما لم يثبت مــن العبادات أنه 

منهي عنه كيف يحكم عليه أنــه محظور؟! ولهذا 
كان أحمــد وغيرهــم من فقهــاء أهــل الحديث 
يقولون: إن األصــل في العبــادات التوقيف، فال 
يشرع منها إال ما شرعه اهللا تعالى وإال دخلنا في 
معنى قول اهللا تعالى: ﴿ { ~ ے ¡ 
 ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 ﴾ ¶ μ ´ ³ ² ±° ¯ ®
[الشــورى: 21]. والعــادات األصل فيهــا العفو، فال 
يحظر منها إال ما حرمه اهللا، وإال دخلنا في معنى 
 q  p  o  n  m  l ﴿ تعالــى:  قولــه 
 z y x w v u t s r

}| { ~ ے ¡ ﴾ [يونس: 59]. وإذا كان ذلــك كذلك فالناس يتبايعون 
ويستأجرون كيف يشاؤون ما لم تحرم الشريعة. ولم تحد الشريعة في ذلك 

حدًا فيكون فيه على اإلطالق األصلي.
يتبيّن من هذا الــرأي الفقهي أن األصل في العــادات اإلباحة. والعادات 
مصطلح يشــمل كل ما يتعلق بأمور الحياة الدنيا من اقتصاد وسياســة وغير 

ذلك. بعبارة أكثر توضيحاً: األصل في كل أمور االقتصاد أنها مباحة.

ســبق عرض هذا النص وتوثيقه، وأُعيد عرضه لتوظيفه في موضوع مصادر المعرفة وتحقيق كل  1 ـ 
من التقدم والعدالة متزامنين.
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نستنتج بناءً على ذلك أن أمور االقتصاد قسمان: القسم األول يكون على 
اإلباحة األصلية، والقسم الثاني فيه أحكام، ومعظم أمور االقتصاد تصنف في 

القسم األول، أي إنها مباحة إال ما ورد فيه حكم.
ماذا يعنــي ذلك؟ لقد ترك اإلســالم أكثــر أمور االقتصاد لإلنســان 
يديرهــا بعقله وبتجربته؛ (ليتفاعــل معها وفيها) بحيث يختــار منها األصلح 
واألنفع للحياة االقتصادية، تركها لإلنســان ليطورها؛ فترتقي مع تطور كل 
مجاالت الحيــاة، بحيــث ال تنقطع عنهــا. لقد ترك اإلســالم أكثــر أمور 
االقتصاد ليطورها اإلنسان تفاعًال مع اآلخر واستفادة من التراكم الحضاري 
لإلنسان. بعبارة جامعة: اإلنسان مع وظيفة التقدم هو مصدر المعرفة بعقله 

وبالواقع الذي يعيش فيه.
هذه المنطقة في االقتصاد إذا كانت قد ربطت بالتطور العام لإلنســان؛ 
فإن اإلســالم يؤمن التطور الصحيــح فيها ويدعمه. اســتكمال النّص الفقهي 

السابق: «إن التشريع قد جاء في هذه العادات باآلداب الحسنة».
اآلداب الحسنة مصطلح يشــمل كل ما ينظم سلوك اإلنسان وعالقاته في 
أمور االقتصاد التي جاءت على اإلباحة األصلية، هذه اآلداب الحســنة جاءت 
تفصيالتها في كتابات المســلمين، وعندما تعرف وتعــرض فإنها ـ كما قلت 
عنها ـ تؤمن التقدم االقتصادي وتدعمــه، ومعنى تؤمنه أن هذه اآلداب تربط 

االقتصاد بقيمٍ عليا تجعله يحقق العدل.
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أمور االقتصاد تصنف في تصنيفات متعددة أو تقسم إلى أقسام متعددة، 
أقترح تصنيفاً أو تقســيماً ألمور االقتصاد بحيث يمكن أن أوظفه في الموضوع 
الذي أتحدث فيه. هذا التصنيف أو التقسيم هو التالي: أمور االقتصاد، منها 
ما يتعلّق بعالقة اإلنســان بأخيه اإلنســان، ومنها ما يتعلّــق بالجوانب الفنية 
للحياة االقتصادية. أحــاول أن أزيد هذا التصنيف أو التقســيم توضيحاً من 
خالل أمثلة: كل ما يتعلق بالفــن اإلنتاجي في الزراعة أو الصناعة أو غيرهما 
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يصنف على أنه أمور فنية في االقتصاد، وكل ما يتعلق بوســائل االتصاالت في 
االقتصاد من بيوع وغيرها؛ مثل االتصال الشــخصي أو بالهاتف أو باإلنترنت 
(التجــارة اإللكترونية) يصنف على أنه أمور فنية فــي االقتصاد، كل ما يتعلق 
بأســاليب الصياغة والتحليل في علم االقتصاد يصنف على أنه أمور فنية في 
االقتصــاد، كل ما يتعلّق بالمؤسســات ـ مثــل الدواوين والوزارات واألشــكال 
القانونية للشــركة والمصارف ـ يصنف على أنه أمور فنية في االقتصاد. هذه 
أمثلة لألمور الفنية في االقتصاد، والتي يمكن القياس عليها واالسترشاد بها.

أمور االقتصاد التي تتعلق بعالقة اإلنسان باإلنســان فيها ما يلي: العقود 
التي تحقق العــدل أو تمنع الظلــم، العقود التي 
بها غرر غير مقبول شرعاً، العقود التي بها جهالة 
تفضي إلى ظلم، النشــاط االقتصادي الذي ينتج 
ســلعاً ضارة باإلنســان، توزيــع الثــروة ميراثاً، 
القضاء علــى الفقر بالــزكاة. هــذه أمثلة ألمور 
االقتصــاد التــي تتعلــق بعالقــة اإلنســان بأخيه 

اإلنسان، ويمكن القياس عليها واالسترشاد بها.
اإلمام الشــاطبي يعبر عن هذه المنطقة في 
االقتصاد التي جاءت فيها أحكام بالعبارة التالية: 

«إنها ال بد منها فــي قيام مصالح الدين والدنيا، بحيــث إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على اســتقامة بل على فســاد وتهارج وفوت حياة، وفي اآلخرة 

فوت النجاة والنعيم» 1.
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أوّظف التصنيف السابق في موضوع التقدم االقتصادي. أبدأ هذا التوظيف 
بالتســاؤل اآلتي: هل يقع التقدم االقتصادي في منطقة الفن اإلنتاجي ووسائل 

اإلمام الشــاطبي، الموافقات فــي أصول الِفقــه، ج 1، تحقيق محيي الديــن عبد الحميد، مكتبة  1 ـ 
ومطبعة محمد علي صبيح وأوالده، ص 13.
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االتصاالت والمؤسسات؟ أو يقع في منطقة العالقات بين الناس؟ اإلجابة على 
هذا التســاؤل تحــدد العالقة التــي تقوم بيــن االقتصاد اإلســالمي  والتقّدم 
االقتصادي. ال شــك أن الجانب الفني فــي الحياة االقتصاديــة ـ بما فيه من 
أساليب إنتاج، ووســائل االتصاالت والمواصالت، وبما فيه من مؤسسات، وبما 
فيه من أشكال ونماذج للصياغات في العلوم ـ هذا الجانب هو موضوع التطور، 
التطور في هذا الجانب ملمــوس وواضح، بل إن التطور في هذا الجانب يتتابع 
وباستمرار، بل إن عالمنا المعاصر يشهد طفرة غير مسبوقة في تطور أساليب 
اإلنتاج واالتصاالت، ويشــهد تطورًا واضحاً فيما يتعلّق بالمؤسســات، ويشــهد 

تطورًا عميقاً فيما يتعلق بالصياغة في العلوم (نظريات ونماذج..).
أمــور االقتصاد التــي تقع في هــذه المنطقــة تركها اإلســالم لإلباحة 
األصلية؛ أي إنها ربطت بالتطور العام لإلنسان. ما دام األمر على هذا النحو 
فإنه ال يقبــل القول بــأن تطبيق االقتصاد اإلســالمي يعوق التقــدم في هذا 
الجانب أو يؤدي إلى تخلّف؛ بل إن الصحيح أن يقال: إن اإلســالم يســتحث 
المسلم ويدفعه ويحفزه للتطور في هذا الجانب؛ وذلك بأمره بتحقيق العمران 
 Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ﴿ :الذي ألزمه اهللا به في قوله تعالى
 ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ

Û Ú Ù Ø ﴾ [هود: 61].
يترتب على ذلك أن المســلم مطالب فريضة بتحقيق التقدم، والصحيح أن 
يقال أيضاً إن اإلســالم ـ بجانب أنه يعمل على تحقيق التقّدم ـ يعمل في الوقت 
نفســه على تأمين هذا التقدم وذلك بإعمال اآلداب اإلســالمية. تأمين التقدم 
يشمل أنواعاً متعددة من التأمين: تأمين التقّدم، بحيث ال يكون ضارًا باإلنسان، 

تأمين التقدم بحيث ال يكون ضارًا بالبيئة التي يعيش فيها اإلنسان.. وهكذا.
النتيجة: االقتصاد اإلســالمي ـ ومع اعتماده الوحــي اإللهي مصدرًا من 
مصادر المعرفة ـ ـ يحقق التقدم االقتصادي، ويدعمه في أمور االقتصاد التي 
تركت لإلباحة األصلية التي تشــمل: أساليب اإلنتاج واالتصاالت والمؤسسات 

والصياغات في العلوم وغير ذلك.
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تبيّن أن أمــور االقتصاد فيها منطقتان؛ المنطقة األولى تشــمل الجوانب 
الفنية، وقد استنتجت في الفقرة السابقة أن االقتصاد اإلسالمي يؤمن التقّدم 
االقتصــادي ويدعمه ويحفزه فــي هذا الجانــب الفني لالقتصــاد. المنطقة 
الثانية في أمور االقتصاد تشمل عالقات اإلنسان بأخيه اإلنسان. وهذا الجانب 
أناقشــه في هذه الفقرة؛ ألثبت به أن االقتصاد اإلسالمي ـ بأحكامه الثابتة ـ 

يحقق العدل، وسوف أحاول أن أوضح ذلك باإلجابة على أكثر من تساؤل:
التساؤل األول: ماذا يدخل في هذه المنطقة؟ 
هذا تســاؤل عن العناصر التي تدخــل في عالقة 
اإلنســان بأخيه اإلنســان، من الممكــن أن تكون 
إجابة هذا التساؤل تحدد العالقات التي تقوم بين 
اإلنســان وأخيه اإلنســان فــي عقــود المعامالت 
االقتصادية والماليــة، أو العالقات التي تقوم بين 
اإلنسان وأخيه اإلنســان في السلوك المتعلق بأمور 
االقتصاد، أو النتائج التي تقــع على اآلخر عندما 
يمارس الشخص نشــاطه االقتصادي. هذه عناصر 
تدخل في اإلجابة على التســاؤل الخاص بالجانب 

االقتصادي المتعلق بعالقة اإلنســان بأخيه اإلنســان. أُفضل أن أحدد العناصر 
التــي تدخل في هذا الجانب (اإلنســاني) مــن مدخل آخر، وهــو مدخل القيم 
األخالقية التي تحكم عالقة اإلنســان بأخيه اإلنسان، هذا التفصيل في اإلجابة 
على هذا التساؤل له أسبابه؛ إذ عندما يكون األمر متعلّقاً بعالقة اإلنسان بأخيه 
اإلنســان فإننا ال نتحدث عن آلة وســرعتها وطاقتها اإلنتاجيــة وهكذا؛ وإنما 
نتحدث عن قيمة تحكم هذه العالقة، قيمة تترتب على هذه العالقة؛ قيمة تقوم 
بها هذه العالقة، وقيمة يوزن بها اإلنسان بشأن هذه العالقة، قيمة يتفاضل بها 
الناس بشــأن هذه العالقة. هذه أســباب تجعلنا نفصل مدخل القيم لتصحيح 
العناصر التي تدخــل في الجانب االقتصــادي المتعلق بعالقة اإلنســان بأخيه 
اإلنســان. تحليل التشــريعات االقتصادية التي جاء بها اإلســالم تحليًال قيمياً 
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يكشــف عن أنها تحمل القيم اآلتية: العدل وتكافؤ الفرص، المشروعية. هذه 
أمثلة أو نماذج لقيم تحملها أو تحققها التشريعات االقتصادية اإلسالمية.

التســـاؤل الثاني: هل القيم متطــورة أو تخضع للتطور؛ والتســاؤل عن 
القيم على وجــه العموم والتي تدخــل فيها القيم المتعلّقــة باالقتصاد والتي 
ذكرت بعضاً منها. علماء اإلسالم يقولون عن القيم: إنها ثابتة وعامة ودائمة، 
يترتب على ذلك أن القيم ال تتطور. نأخذ مثًال قيمة العدل؛ ال يمكن القول: 
إن العدل كان قديماً قيمة وهو اآلن ليــس قيمة، أو يقال: إن العدل قديماً هو 
القيمة واآلن مع التطور فإن الظلم أصبح هو القيمة المعتبرة، هذا هو المعنى 

الذي أريده بالقول: إن القيم ال تخضع للتطور.
أوظف ذلك ـ أي إن القيم ال تخضع للتطور ـ في الموضوع الذي أتحدث 
عنه، وهو جزء االقتصاد الذي يختص بعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان. موضوع 
هذا الجزء هو القيم التي تحكم عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان، ما دام األمر 
كذلك فإنه ال يخضع للتطور. العدل االقتصــادي قيمة ولن يحدث مع التطور 
أن يكون الظلم االقتصادي هو القيمة، منع االســتغالل االقتصادي من إنسان 
إلنسان هو القيمة، ولن يحدث مع التطور أن يصبح االستغالل االقتصادي من 
إنسان إلنسان هو القيمة، تأســيس العقود بين الناس على اليقين هو القيمة، 
ولن يحدث مع التطور أن يصبح الغــرر هو القيمة، أو أن تصبح الجهالة هي 
القيمة. اكتســاب الثروة بالحالل هو القيمة ولن يحدث مع التطور أن يصبح 
اكتساب الثروة بالحرام هو القيمة. هذه أمثلة لقيم معتبرة في جزء االقتصاد 

الذي يتعلق بعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان.
التســـاؤل الثالث: إذا كان األمر متعلقاً بعالقة اإلنســان باإلنسان فمن 
يأخذ الحكم على اآلخر؟ لم يعط اإلسالم الحق إلنسان ألن يحكم على اآلخر 
ويتحكم فيه؛ وإنما الحكم هللا وحده ســبحانه. األمــر على هذا النحو فيه كل 
الخير للبشرية. وقائع التاريخ قديماً وحديثاً شــاهدة على أن اإلنسان عندما 
أخذ حق الحكم في أمر هو فيه طرف فإنه لم يســتطع أن يتجرد عن الهوى، 
وأن ينزع نفســه من مصالحه وارتباطاته وتحالفاته، ولذلك يكون الخير أن 
يبعد اإلنســان عن أن يكون حكمــاً، وأن يقبل أن يكــون اهللا 4 الحكم فوق 
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الجميع، ويحقق حكمه العدل للجميع، وهذا الحكم هو الذي جاء به اإلسالم 
في تشريعاته االقتصادية.

التساؤل الرابع: ما طبيعة التشريع االقتصادي اإلسالمي ألمور االقتصاد 
التي تختص بعالقة اإلنســان بأخيه اإلنسان؟ التشريع اإلســالمي فيما يتعلق 
بهذه األمــور االقتصادية جاء بأحــكامٍ محــددة ثابتة؛ ومن هــذه أمثلة هذه 
األحكام: الِربا حرام، االحتكار حرام، الرشــوة حرام، البيــع حالل، الزكاة 

ركن من أركان اإلسالم، الميراث فريضة.
بين  المالءمة  ما طبيعة  الخامس:  التساؤل 
التــي تختص بعالقة اإلنســان  أمور االقتصــاد 
بأخيــه اإلنســان وطبيعــة التشــريع االقتصادي 
المتعلق بهــذه األمــور؟ المالءمة بيــن االثنين 
كاملة وتامة، هــذه المنطقة في االقتصاد ثابتة، 
وال تخضع للتطور واألحكام التشــريعية العاملة 

عليها ثابتة وال تخضع للتطور.
الوصول بالمناقشــة إلى هــذه النقطة يجعلنا 
نتقــدم بالتحليل والمناقشــة إلى مرحلــة جديدة، 

واألحكام التشريعية اإلسالمية هي التي جعلت أمور االقتصاد التي تختص بعالقة 
اإلنسان بأخيه اإلنسان قيماً ثابتة، وهذا يحقق الخير للمجتمع اإلنساني.

التساؤل الســـادس: هل ثبات األحكام التشــريعية التي تعمل على أمور 
االقتصاد التي تختص بعالقة اإلنســان بأخيه اإلنســان يعطــل التطور ويمنع 
التقدم االقتصادي؟ هذه المنطقة في االقتصاد ليســت منطقــة تطور، وإنما 
منطقة قيم ثابتة؛ ولذلك فإن ثبات األحكام في هذه المنطقة ال يعطل التطور 
وال يمنعــه، بل إن ثبــات األحكام العاملة علــى هذه المنطقــة يدعم التطور 
ويرشــده ويحفزه. القيم االقتصادية التي أشرت إليها ضمن ِقيمٍ أخرى كثيرة 
تؤمن التقدم وترشده وتحفزه. أســتطيع أن أقول: إن الثبات في األحكام أفاد 
التغير في الواقع، إن في اإلســالم أحكاماً ثابتة ال تتغيــر مع التطور، كما أن 
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هناك واقعاً اقتصادياً مطلوباً تغييره باســتمرار إلى أعلى. النتيجة التي أصل 
إليها هي أن األحكام الثابتة تعمل باإليجاب على تطور الواقع.

*���ر ا����* اال<"'�د�* �� ا�!�7رة اإلbال���0ت األE% :ً����(

في فقرة ســابقة حددت مفهوم األمور الفنية في االقتصاد وأعطيت أمثلة 
لها، أعمل في هذه الفقرة على أن أتعرف على بعض تطبيقات هذه األمور كما 

حدثت عبر مسيرة الحضارة اإلسالمية.

التطبيق األول:
أســاليب اإلنتاج الفنية كما حدثت في الحضارة اإلسالمية ليست موضع 
تشــريع. أؤســس على ذلك نتيجة هي أن تطبيق االقتصاد اإلسالمي ال يعوق 
التطــور الفني في اإلنتــاج؛ بل إنه يســع كل التقنيات الحديثــة. إعمال كل 
ما جاء به اإلســالم بشــأن العلم وتطبيقاته يجعلني أطور النتيجة السابقة؛ 
بحيث تصبــح على النحو التالي: االقتصاد اإلســالمي يشــجع التطور الفني 
ويحفزه ويدفعه إلى األمام. عندما نربط ما جاء به، اإلسالم من آداب تتعلّق 
بالجانب الفني في اإلنتاج بالســلوكيات المرتبطة به فإننا نستطيع الوصول 
إلى النتيجة التالية: تطبيق االقتصاد اإلســالمي يرشــد التطــور والتقّدم، 

ويجعله في تالؤم مع مصلحة المجتمع.
أُجمل النتيجة لهـــذا التطبيق: االقتصاد اإلســالمي ـ باعتماده مصادر 
المعرفة الثالثة، وأولها: الوحي اإللهي يتمتع بخاصية استيعاب التطور الفني 

في أساليب اإلنتاج وتطويره وترشيده.

التطبيق الثاني
هذا التطبيق آخذه من اســتحداث نظام الدواوين في الدولة اإلسالمية. 
في عصر الخليفة عمر ƒ اتســعت الدولة اإلســالمية اتســاعاً كبيرًا؛ لقد 
فتحت بــالد الفرس وبالد أخــرى غيرها كثيرة. وقد اســتلزم ذلك أن يتطور 
الجهاز اإلداري للدولة. أشــار بعض الصحابة على الخليفة عمر بن الخطاب 
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بإنشــاء الدواوين، وهو نظام كان معموالً به في اإلمبراطورية الفارسية. طبق 
الخليفــة عمر بن الخطاب ذلك وبــدأ نظام الدواوين في عصــره بديوانين: 
ديوان الجند وديوان الخــراج. وتطور هذا النظام إيجابيــاً في ظل الحضارة 
اإلســالمية) ووصل عدد الدواوين في عصر الخالفة األموية إلى أربعة، وفي 
عصر الخالفة العباســية إلى عشرة دواوين رئيســة، وبجانبها دواوين فرعية 

أخرى، أشبعت هذه الدواوين االحتياجات المؤسسية إلدارة مالية الدولة.
من هذا التطبيق أحصل على النتائج اآلتية:
االقتصاد اإلسالمي يســتوعب كل تطور في 
المؤسســات التي يدار االقتصاد من خاللها، بل 
إنه مع تطبيق هذا االقتصاد فإنه ال يوجد حظر 
على االســتفادة مــن تجارب األمــم األخرى في 
المجال المؤسسي، يضاف إلى ذلك أن التجربة 
التاريخية أثبتت أن المســلمين عندما استفادوا 
من تجارب األمم األخرى في هذا المجال فإنهم 
أضافوا إلى ذلــك إضافات عميقة؛ بحيث طوروا 
هــذا الجانب المؤسســي، وجعلوه وعــاءً إدارياً 
مالئمــا الســتيعاب تطــور المجتمع علــى وجه 

العموم، وتطور الواقع أو الحياة االقتصادية على وجه الخصوص.
أجمل النتيجـــة العامة لهذا التطبيـــق: االقتصاد اإلســالمي ـ باعتماده 
مصادر المعرفة الثالثة، وأولها: الوحي اإللهي، يتمتع بخاصية استيعاب التطور 

في مجال المؤسسات وتطويرها وترشيدها.

التطبيق الثالث:
هذا التطبيق الثالث يتعلق أيضاً بالجانب المؤسســي، ولكن في القطاع 
الخاص الــذي يمتلكه ويديــره األفراد. لقــد أثبتت الدراســات أنه في ظل 
الحضارة اإلسالمية قامت مؤسسات تؤدي وظائف استحدثها التطور الحضاري 

ومن هذه المؤسسات:

 ��اال<"'�د اإلbال
�ر �� E% Nf h��"��
��bت ا�"� ��ار  ا���ٴ
 N# ،��ال�( ��اال<"'�د 
�? ��ا E% d� JDإ
 �:�اال<"'�د ��JD ال �
 ��
S� ��^ االb"��دة 
%(�رب األ�, األ)�ى �� 
.��b ا��(�ل ا���ٴ



196

المحور

1 ـ الصرافون.
2 ـ التجار: أصحاب المصارف.

عندما أقول: إن هذه مؤسسات؛ فإن ذلك يتأسس على الوظائف التي قامت 
بها، وعلى تنظيماتها اإلدارية، وعلى تطورها وانتشــارها في العالم اإلســالمي 
كله، ولــم تقتصر وظائفها علــى داخل العالم اإلســالمي؛ وإنمــا امتدت هذه 
الوظائف بحيث تشــمل العالقات االقتصادية التجارية بيــن التجار في العالم 
اإلســالمي وبالد أخرى في غيــر العالم اإلســالمي، وكان من هــذه الوظائف 

ما يقوم به الوكالء التجاريون.
أُجمل نتيجة هذا التطبيق: االقتصاد اإلسالمي ـ ومع اعتماده على الوحي 

اإللهي قادر على استيعاب التطور في المؤسسات التي يدار بها االقتصاد.

:v!6i�"D ا�

أُجمل النتائج التــي تترتب على اعتماد االقتصاد اإلســالمي على مصادر 
المعرفة الثالثة في اآلتي:

النتيجة األولى: االقتصاد اإلسالمي يعتمد كل مصادر المعرفة: الوحي 
اإللهي، وفكر اإلنسان، والواقع، وهو بهذا يشبع خاصية الكمال في مصادر 

المعرفة.
النتيجة الثانية: االقتصاد اإلسالمي ـ باعتماده الوحي اإللهي المصدر 

األول للمعرفة ـ يحقق العدل االقتصادي.
النتيجة الثالثة: االقتصاد اإلسالمي ـ باعتماده فكر اإلنسان وتجربته 

المنضبطين بالوحي كمصدرين للمعرفة ـ يحقق التقّدم االقتصادي.
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■  باحثة في الدراسات القرآنية والفكر اإلسالمي.

:����%

إن الحديث عن االفتــراق والتواصل بين التفســير والتأويل 
حديٌث سهٌل ممتنٌع؛ فالظاهر ألول وْهلة أن جمع أطراف هذا 
الموضوع يكفي فيها جمع تعريفَي التفسير والتأويل في صعيد واحد، 
ثم المقارنة بينهما لتحديد مواضــع الوصل والفصل والتعّرف على 
مالمح التشــابه واالختالف. لكنّ الموضوع أعقد من مجرد مقارنة 
تعريفين؛ فتعريفات التفسير والتأويل متعددة ومختلفة، وكلها مفاهيم 
ال ترقى إلى مســتوى المصطلح. وقد كان لهذا الوضع تأثيره على 
المستوى المفهومي والنظري والمنهجي والتطبيقي لكل من التفسير 
والتأويل، وتأثيره أيضاً على االفتراق والتواصل بين التفسير والتأويل 

في كل مستوى من هذه المستويات.

Nو�Y"وا� �ا�"��� ��# Neا�1 ـ إT-�الت اال�"�اق وا�"

بقدِر التعــدد واالختالف في تعريفات التفســير والتأويل يكون 
اضطراب مفهومي التفســير والتأويل وعدم نضجهما االصطالحي، 
وبقدِر ذلك االضطراب يتأثر المســتوى النظري فيقوى أو يضعف، 

■ �ر�,  f �8دb

والتأويل: التفسير 
وأبعادهما والتواصل  االفتراق 
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ويتأثر المســتوى المنهجي فيتضح أو يغمــض، ويتأثر المســتوى التطبيقي، 
فيقترب من قصد المتكلم أو يبتعد عنه.

هذه الوضعية المعقدة من التأثير والتأثر المتبادل بين التفسير والتأويل 
على هذه المســتويات المختلفة تفرض التحلي بالتواضــع المعرفي، والوعَي 
بالعجز عن اإلحاطة التامة بأبعاد التواصل واالفتراق، واستحالَة إيجاد حلول 
نهائية لهذا التعقيد خارج دائرة العمل الجماعي عموماً والمؤسساتي على وجه 

الخصوص.
إن العمل الجماعي هو وحــده الكفيل بأن يضفي علــى المفاهيم صبغة 
االتفاق واإللــزام. وهي صبغة ُتكســب المفهوم نضجاً كافيــاً يرتقي به إلى 
مستوى المصطلح، ويجعله أوضح من ذي قبل. ومن المعلوم أن وضوح اللفظ 
في الذهن ضروري لوضوح العمل بمقتضاه، وأن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره، فــإذا اتضحت صورة اللفظ في الذهن أمكن أن نقيم على أساســها 
إطارًا نظرياً واضحاً، وإذا اتضحت معالم النظرية أمكن أن نبني على أساسها 
نسقاً منهجياً متماســكاً، وإذا أقيم صرح المنهج أمكن أن تنتج عنه تطبيقات 

أقرب إلى موافقة مراد الشارع من كالمه.
من شأن القيام بعمل جماعي من هذا العيار أن يوفر معيارًا أكثر موضوعية 
لتقييم التفســيرات والتأويالت من جهة، ومن شأنه أيضاً أن يضمن تحديدًا 
أكثر دقة لموِقَعي التفســير والتأويل من خريطة أشــكال الفهم والتعامل مع 

النّص الشرعي عموماً ومع القرآن الكريم على وجه الخصوص.
وبهذا يصيــر االضطراب على مســتوى المفهوم خيــارًا ال اضطرارًا، 
ويصير ما ُيبنى على التصور الواضح للتفسير والتأويل ـ سواء على مستوى 
النظرية أم المنهج أم التطبيق ـ واضحاً أيضاً، ومهما لحقه من تعدد فهو 
تعدد إثراء ال تعدد إلغــاء؛ أي أن بعضه يدعم بعضاً ويقويه بدل أن يهدم 

بعضه بعضاً أو يلغيه.
فإذا حصل التعدد على المستوى النظري كان بمثابة تنوع زوايا النظر إلى 
الموضوع الواحد ذي الموضع الواحد. وكلما تعــددت زوايا النظر إلى نفس 
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الموضوع صارت أبعاده أوضح؛ ألن كل زاوية تســلط الضوء على جانب قد ال 
يصل إليه الضوء الذي تســلطه زاوية مغايرة، يعني ذلك أن التعدد هنا هو 

تعدد تجلية ال تعدد تعتيم.
وإذا حصل التعدد على المســتوى المنهجي كان بمثابة الوسائل المختلفة 
التي تروم تحقيق الهدف نفسه، وهو إيجاد طريق سالكة توصل إلى الموضع 
المحدد نفسه. وعلى الرغم من أن اختالف الوسائل قد يفرض أحياناً اختالف 
الطرق لكن النتيجة تظل واحدة وهي التوجه نحو نفس القبلة المنهجية. يعني 

ذلك أن االختالف هنا هو اختالف تنوع ال اختالف تضاد.
وإذا حصل التعدد على المســتوى التطبيقي؛ 
أي علــى مســتوى نتائــج ومخرجات المســتويين 
النظــري والمنهجــي وحصيلــة تطبيقهمــا أثناء 
التعامل المباشــر مــع النص المراد تفســيره أو 
تأويلــه؛ فــإن ذلك يقتضــي تعدد تفســيرات أو 
تأويالت اللفظ الواحد. غير أن االختالف الحاصل 
في هذا المقام ال ينعكس سلباً على المعنى؛ ألنه 
اختالف إثــراء وتثوير ال يفضــي بالضرورة إلى 
غياب المعنى وضياع القصد. إن االختالف هنا ال 

يعني الِتيه وسط معاٍن متناقضة تتنازع اإلعراب عن القصد، ولكنه يحيل على 
تعدد طبقات فهم المعنى وإدراك القصد.

وفي غياب العمل الجماعي / المؤسســاتي الذي يرتفع بمســتوى كل من 
التفسير والتأويل إلى مقام المصطلح المنضبط ذي الموقع المحدد من شبكة 
المصطلحات والمفاهيــم، وذي العالقــة الواضحة بغيره مــن المصطلحات 
والمفاهيم داخل تلك الشــبكة؛ فإن هذه الدراســة تعجز عــن تعيين حدود 
الفصــل والوصل بين التفســير والتأويل، فضــًال عن أن ُتلــِزم بنتيجة ذلك 
التعيين. والسبب في عجزها ـ وعجز مثيالتها ـ عن التعيين واإللزام بنتيجته 

هو أنها دراسة فردية تعبّر عن اجتهاد فردي ليست له قوة اإلجماع.
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غير أن العجز عن تعيين حدود الفصل والوصل بين التفسير والتأويل كما 
ينبغــي أن تكون ال يمنع من تســليط الضوء على اإلشــكاالت الموجودة التي 
تثيرها إمكانات االفتراق والتواصل بين التفسير والتأويل. بل إن نقد الموجود 
طريق إلدراك المنشود، خاصة إذا كانت الهوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن 

يكون أوسع مما يستطيع أن يرتقه راقع.

�ى ا�����م"�� ^�� Neا�2 ـ اال�"�اق وا�"

إن الوضع المنشــود الذي يطمح إلى إدراكه كل لفظ في مسيرة تطوره 
الداللي هو أن يكون لــه معناه المحدد الذي يحيل عليــه بدقٍة ضمن مجال 
معرفي معين. غير أن التفسير والتأويل لم يحظيا بهذا الوضع الداللي بحسب 
ما يسفر عنه تتبع تعريفاتهما. فقد بلغت تلك التعريفات من التعدد واالختالف 
قدرًا جعل العالقــة بين اللفظين تتــراوح بين التــرادف والتداخل والتكامل 
والتضاد؛ مما جعل موقع كل منهما من خريطة المفاهيم والمصطلحات الدالة 

على فهم النصوص في حراك مستمر.

ـ 1 ـ الترادف بين التفسير والتأويل  2
يرى بعض العلمــاء أن التأويل قد يأتي بمعنى التفســير، فالكلمتان معاً 
تدّالن عندهم على إيضاح الكالم وبيان معنى اللفظ والكشف عنه. وبمالحظة 
التطور الداللي للفظي التفسير والتأويل يتبيّن أن هذا الرأي القائل بالترادف 

العالقة بين التفسير 
والتأويل

تكامل ترادف

تداخلاختالف

تضاد
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هو مــن أول اآلراء ظهورًا في بيان العالقة بين اللفظين، أو لعله أولها ظهورًا 
على اإلطالق حين يرتبط التفسير والتأويل بالنصوص الشرعية.

لقد ذكــر ابن تيمية هذا الرأي وجعله أول األقوال نســبًة إلى الســلف؛ 
فالتأويل عندهم له معنيان: «أحدهما: تفسير الكالم وبيان معناه، سواء وافق 
ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير عند هؤالء متقارباً أو مترادفاً، وهذا 
ـ واهللا أعلم ـ هو الذي عنــاه مجاهد أن العلماء يعلمــون تأويله، ومحمد بن 
جرير الطبري يقول في تفسيره: القول في تأويل قوله كذا وكذا، واختلف أهل 

التأويل في هذه اآلية ونحو ذلك، ومراده التفسير» 1.

يبدو أن القول بالترادف كان واسع االنتشار 
وقوي الحضور في هذه الفترة المبكرة من تاريخ 
التفسير؛ فبناءً عليه سمى بعض المفسرين كتبهم؛ 
كابن جرير الطبري الذي وســم تفسيره بعنوان: 
نوا هذا  جامع البيان في تأويل آي القرآن»، وَضم»
الترادف تفاســيرهم كأبي عبيدة الذي قال عند 
̈ ﴾ [آل عمران: 7]:  تفسيره آية ﴿ ¤ ¥ ¦ § 
إن «التأويل: التفسير» 2. كما أن هذا الترادف شق 

ابن تيميــة، تقي الدين أحمد، اإلكليل في المتشــابه والتأويل، خرج أحاديثــه وعلّق عليه محمد  1 ـ 
الشيمي شحاتة، اإلسكندرية: دار اإليمان للطبع والنشر والتوزيع، ص 28.

ابن المثنى، معمــر، مجاز القرآن. علّق عليه محمد فؤاد ســزكين، القاهــرة: مكتبة الخانجي،  2 ـ 
د.ت، ج 1، ص 86.
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طريقه إلى كتب المعاجم التي وثقت استعمال التفسير والتأويل بمعنى واحد؛ 
فقد جاء في القاموس المحيط أن معنى: «أَولَ الــكالَم تأويًال وتأولَهُ: دبره 
وقدره وفســره» 1، وجاء في لســان العرب أن أبا العباس أحمد بن يحيى قال 

عندما ُسئل عن التأويل: «التأويل والمعنى والتفسير واحد» 2.
لعل ما يشفع للقول بترادف التفسير والتأويل هو أنهما يرجعان نوعاً ما 
إلى المعنى نفسه؛ أي إلى أصل اإلظهار والكشف عن المعنى. وهذا ما رجحه 
ابن عاشــور اســتنادًا إلى شــواهد من اللغة واآلثار، حيث بين أن التفســير 
والتأويل متساويان؛ «ألن التأويل مصدر أوله إذا أرجعه إلى الغاية المقصودة، 
والغاية المقصودة من اللفظ هو معناه وما أراده منه المتكلم به من المعاني، 
ْفر أو الفْسر  فساوى التفسير» 3. ويضاف إلى ذلك أن التفسير مشتق من الس
الذي يدل على الكشف عن شيء مختبئ، وأن التأويل يسعى للكشف عن المآل 
أو األصل المختبئ؛ أي أن التفسير والتأويل معاً يبحثان عن المعنى المختبئ 

وراء الظاهر من اللفظ.
ظهرت إلى جانب القول بالترادف آراء أخرى إزاء العالقة بين التفســير 
والتأويل ترى أن الصحيح هو القول بتغايرهما؛ ولكنها اختلفت بعد ذلك في 
تحديد وجه التغاير على عدة أقوال 4. وتنطلق هذه اآلراء القائلة بعدم الترادف 
من أن التفســير والتأويل وإن كانا يشــتركان إجماالً في اإلقبال على النّص 
الشرعي بحثاً عن مقاصده، غير أنهما يختلفان في الغايات التفصيلية والمنهج 

المعتمد لتحقيقها.

الفيروزآبــادي، مجد الديــن أبو طاهر محمد بن يعقــوب، القاموس المحيط، بيروت، مؤسســة  1 ـ 
الرسالة، ط 1، 1406هـ/1986م. مادة آل.

ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. لســان العرب، بيروت، دار صادر، ط 3، 1414هـ/1994م.  2 ـ 
مادة أول.

ابن عاشــور، محمد الطاهر، تفســير التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية، ليبيا، الدار  3 ـ 
الجماهيرية، د.ت، 16/1.

يقول اإلمام بدر الدين الزركشي: «ثم قيل: التفسير والتأويل واحد بحسب عرف االستعمال، والصحيح  4 ـ 
تغايرهمــا». انظر: الزركشــي، بدر الدين محمد بــن عبد اهللا، البرهــان في علوم القــرآن، تحقيق: 

أبو الفضل الدمياطي، دار الحديث للطبع والنشر والتوزيع، طبعة: 1427هـ/2006م، ص 416.
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ـ 2 ـ التكامل بين التفسير والتأويل  2
ُيعد التكامل من أشكال العالقة القائمة بين التفسير والتأويل بحسب ما 
تفيده جملة من تعريفات اللفظين. ويمكن التمييز بين نوعين من التكامل هما 
التكامل التعاقبــي والتكامل التزامنــي؛ بحيث يحيل التكامــل التعاقبي على 
التكامل الحاصل بين التفسير والتأويل حين يراد بهما الداللة على مرحلتين 
مختلفتين من مراحل الشرح؛ مرحلة ســابقة هي التفسير ومرحلة الحقة هي 
التأويل. ويحيل التكامل التزامني على النظر إلى التفسير والتأويل بصفة كل 
واحد منهمــا منهجاً مختصاً بالتعامل مع نوع مــن النصوص غير النوع الذي 

يختص بالتعامل معه المنهج اآلخر.

ويمكن أن ندرج في إطــار التكامل التعاقبي 
تلك التعريفات التي ترى أن تفســير الكالم هو 
بيانه وشرحه وكشف معناه، وأن تأويله هو تحديد 
مصداقــه الخارجي؛ ذلــك أن «الــكالم نوعان: 
إنشــاء فيه األمر، وإخبار. فتأويل األمر هو نفس 
الفعل المأمــور به.... وأما اإلخبــار فتأويله عين 
األمــر المخبر بــه إذا وقــع، ليــس تأويله فهم 
معناه.... فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير القرآن، 
ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله.... فالتأويل 

هو الحقيقة الخارجة، وأما معرفة تفسيره ومعناه فهو معرفة الصورة العلمية» 1.

ابن تيمية، اإلكليل في المتشابه والتأويل، مرجع سابق، ص 15 - 21. وفي السياق نفسه يقول ابن  1 ـ 
تيمية: «إن تفســيَر الكالمِ ليــس هو نفس ما يوجُد في الخارِج، بل هو بيانه وشــرُحه وكشــُف 

%��E? اآلراء ا��i�0* #8�م 
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يدخل في إطار التكامــل التعاقبي أيضاً تلك التعريفات التي تجعل التفســير 
مختصاً ببحث داللة المفردات، والتأويل مختصاً ببحث داللة التراكيب. فالتفســير 
«أكثر استعماله في األلفاظ ومفرداتها وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل» 1.
ويندرج ضمن هذا النوع من التكامل نفسه تلك التعريفات التي تصرف 
التفســير إلى البحث عن المعنى المراد من ظاهر اللفظ، وتصرف التأويل 
إلى البحث عن المعنى المراد من باطنه. وفي هذا الســياق يقول أبو طالب 
التغلبي: «التفســير بيان وضع اللفظ إما حقيقًة أو مجازًا، كتفسير الصراط 
بالطريق، والصيب بالمطر. والتأويل تفســير باطن اللفظ، مأخوذ من األول 
وهو الرجوع لعاقبة األمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد والتفسير إخبار 
عن دليل المراد؛ ألن اللفظ يكشــف عن المراد والكاشف دليل. مثاله قوله 
تعالى: ﴿ _ ` a ﴾ [الفجر: 14]، تفســيره: أنــه من الرصد، يقال 
رصدته: رقبته، والمرصاد: ِمْفَعــالٌ منه. وتأويله: التحذير من التهاون بأمر 

اهللا والغفلة عن األهبة واالستعداِد للعرض عليه» 2.
أما التكامل التزامني، الذي يقصد به اختصاص كل من التفسير والتأويل 
بالتعامل مع نوع خاص بــه من النصوص، فهو ال يمنع من أن يتّم التفســير 
والتأويل بالموازاة بعضهما مع بعض. وينــدرج ضمن هذا التكامل التعريفات 
التي ترى أن التفســير يختص بالتعامل مع قطعي الداللة وأن التأويل يختص 
بالتعامل مع ظني الداللة. ومن نماذج هذه التعريفات أن «التفسير بيان للفٍظ 
ال يحتمل إال وجهاً واحدًا، والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معاٍن مختلفة إلى 

واحٍد منها، بما ظهر من األدلة» 3.

ــا التأويُل الذي هو فعُل  ُحهُ. وأم ــُر الكالَم بكالمٍ يوض فســيُر من جنِس الكالمِ، يفسمعناه. فالت
المأمــوِر به، وترُك المنهي عنه، وكذا وقوعُ المخبِر به، فليس هو من جنِس الكالمِ». انظر: ابن 
تيمية، تقي الدين أحمد، تفسير سورة اإلخالص، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد. بومبي ـ 

الهند: نشر الدار السلفية، ط 1، 1406هـ، ص 167 - 168.
السيوطي، جالل الدين عبد الرحٰمن، اإلتقان في علوم القرآن. تحقيق: سعيد المندوب، لبنان:  1 ـ 

دار الفكر، ط 1، 1416هـ/1996م، ج 2، ص 460.
السيوطي. اإلتقان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 460 - 461. 2 ـ 

المرجع السابق، ج 2، ص 460. 3 ـ 



205

وأبعادهما والتواصل  االفتراق  والتأويل:  التفسير 

وينخرط ضمن هذا التكامل أيضاً تلك التعريفات التي ترى أن التفسير 
يتعلق بالرواية، وأن التأويل يتعلق بالدراية؛ أي أن «ما وقع مبيناً في كتاب اهللا 
نة ُسمي تفسيرًا؛ ألن معناه قد ظهر ووضح، وليس ألحد  ناً في صحيح السوُمَعي
أن يتعرض إليه باجتهاد وال غيره، بل يحمله على المعنى الذي ورد وال يتعداه، 
والتأويل ما اســتنبطه العلماء العالمون بمعنى الخطــاب الماهرون في آالت 

العلوم» 1.

ـ 3 ـ التداخل بين التفسير والتأويل:  2
تكشف مجموعة أخرى من تعريفات التفسير 
والتأويل أن العالقة بينهما يمكن أن تكون عالقة 
تداخل بين مجاالت االشــتغال؛ بحيث يكون مجال 
أحدهما أعم مــن مجال اآلخــر. وبالمقارنة بين 
التعريفــات التــي تصنّف ضمن هــذه المجموعة 
يتبيّن أن هذه العالقة من العموم والخصوص بين 
التفسير والتأويل عالقة متبادلة؛ أي أن التعريفات 
تجعل التفســير تارة أعــم من التأويــل، وتجعل 
التأويــل تارة أخرى أعــم من التفســير. ويمكن 

الجمع بين هذه التعريفات المتعارضة من باب داللتها على أن كل واحد منهما 
(أي التفسير والتأويل) أعّم من اآلخر من وجه وأخّص منه من وجه آخر.

المرجع السابق، ج 2، ص 461. 1 ـ 
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يعد التأويل أعّم من التفســير من جهة أن األول يشــمل مجال الكالم 
ومجال العالم الخارجي، بينما يختّص التفســير بمجال الكالم فقط. وفي 
هذا الســياق ينقل لنا الطوفي في اإلكســير أن من األقوال المتداولة في 
العالقة بين المصطلحين ذلك القول الذي يرى أن «التأويل أعم؛ لجريانه 
في الكالم وغيره، يقال: تأويل الكالم كذا، وتأويل األمر كذا، أي ما يؤوالن 
̈ ﴾ [آل عمــران: 7] هذا في الكالم،  إليه، قــال تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § 
وقال في األمر ونحوه: ﴿ Ù M × Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ [النساء: 59] إلى 
قوله ﴿ ä ã â á ﴾ [النساء: 59] أي أحسن مآالً وعاقبة. وكذا قوله 
تعالــى: ﴿ , - . / ﴾ [األعــراف: 53]؛ أي مآل القــرآن وعاقبة ما 
تضمنه من الوعيد. بخالف التفســير؛ فإنه يخّص الكالم ومدلوله، يقال: 

تفسير الكالم كذا، والقضية كذا» 1.
ومن ناحيٍة أخرى يعّد التفســير أعــم من التأويل، وذلــك من جهة أن 
التأويل خاص بالنصوص الدينية فحســب، في حين أن التفســير يطلق على 
النصوص الدينية وغيرها. وهذا الموقف تناقلته كتب علوم القرآن حين بيّنت 
أن جملة من المتخصصين يذهبون إلى أن «التفسير أعّم من التأويل، وأكثر 
استعماله في األلفاظ ومفرداتها. وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، 
وأكثر ما يســتعمل في الكتب اإللهية. والتفسير يســتعمل فيها وفي غيرها» 2. 

تقول: «فّسرت الكلمة الواردة في بيت الشعر، وال تقول: أَولت ذلك» 3.

ـ 4 ـ التضاد بين التفسير والتأويل  2
ال تقــف العالقات الممكنة بين التفســير والتأويل عنــد حدود الترادف 
والتكامل والتداخل. بــل إن المتأمل في التعريفات المتداولة لهذين اللفظين 

الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري، اإلكســير في علم التفسير، حققه:  1 ـ 
عبد القادر حسين، القاهرة: مكتبة اآلداب، د.ت، ص 28 - 29.

السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، مرجع سابق، ج 2، ص 460. 2 ـ 
الصباغ، محمد بــن لطفي، لمحــات في علوم القــرآن واتجاهات التفســير، بيــروت: المكتب  3 ـ 

اإلسالمي. ط 3، 1410هـ/1990م، ص 188.
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يجد أن العالقة بينهما بلغت حدود التضاد أيضاً. وليس المراد بالتضاد هنا 
مجرد االختالف كما هو الحــال في اختالف التكامل والتداخل، وإنما المراد 
به اختالف من نوع آخر يرتبط فيه اللفظان بعالقة تقابلية تقتضي اتصاف كل 

واحد منهما بصفات تناقض صفات اآلخر.

يبرز هذا التضاد من خــالل األقوال التي ترى 
أن التأويل عمل ذاتي متحرر من الضوابط في حين 
أن التفســير عمل جماعــي، وذلك بخــالف الرأي 
الســائد الذي يرى أن التفسير نشــاط فردي أيضاً 
يقوم به كل مفسر على حدة. يتضح ذلك بالنظر إلى 
أن «واقــع التفســير ـ وفــق الشــروط الصارمــة 
والتحديــدات التفصيليــة التــي راكمتهــا مصنفات 
التفسير وعلوم القرآن ـ جعله يخرج من كونه نشاطاً 
فردياً مستقًال ليصبح نشاطاً جماعياً منظماً، تضبط 

إيقاعه وتنظم حركته مؤسسة علمية يمكن تسميتها بمؤسسة التفسير» 1. أما التأويل 
فتختفي فيه الوساطات المنهجية بين النّص وشــارحه، فهو عملية «تعتمد أحياناً 
على حركة الذهن في اكتشاف أصل الظاهرة، أو في تتبع عاقبتها، وبكلماٍت أخرى 

يمكن أن يقوم التأويل على نوع من العالقة المباشرة بين الذات والموضوع» 2.

قانصوه، وجيه، النّص الديني في اإلسالم: من التفسير إلى التلقي، بيروت: دار الفارابي، ط 1،  1 ـ 
2011م، ص 427.

أبو زيد، نصر حامد. مفهوم النص: دراســة في علوم القرآن، الــدار البيضاء: المركز الثقافي  2 ـ 
العربي، ط 3، 1996م، ص 232.

التأويلالتفسير
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ولما كان التأويل عمًال ذاتياً متحررًا من الوســاطة كان من الطبيعي 
أن تختلف عالقته بالنص عن عالقة التفسير به؛ ففي حين أن التفسير ال 
يقّدم للنص الواحد إال قراءة واحدة في الغالب مهما تغيّر المفسرون، فإن 
التأويل يعطي أكثر من قراءة بحســب اختالف نظرة المؤولين وميوالتهم 

وأهدافهم.
يتضح إذًا أن التقابــل الحاصل بين التأويل والتفســير قد تطور من 
مجرد تقابل بين الفردي والجماعي ليصير تقابًال بين الذاتي والموضوعي؛ 
ذلك أن «التفسير يهدف إلى الوصول إلى معنى النّص عن طريق تجميع 
األدلة التاريخية واللغوية التي تســاعد على فهم النّص فهماً موضوعياً... 
أما التفســير بالرأي أو التأويل فقد نُظر إليه على أساس أنه تفسير غير 
موضوعي؛ ألن المفسر ال يبدأ من الحقائق التاريخية والمعطيات اللغوية» 1. 
فالتأويل بهــذا المعنى جهد ذاتــي يخضع فيه النّص لتصــورات القارئ 

ومفاهيمه وأفكاره القبلية.
لقد أفضى هذا التقابل بين التفسير والتأويل إلى إضفاء أحكام قيمة 
متباينة عليهما جعلت التفسير أفضل من التأويل، وجعلت التأويل ذا داللة 
سلبية مرتبطة بالجنوح المقصود عن مقاصد القرآن، وبالتحريف المتعمد 

لدالالت مفرداته وتراكيبه.
إن هذه العالقات المتعددة والمختلفة أسفرت عن وجود رؤى متعددة 
ومختلفة لمفهومــي التفســير والتأويل أيضــاً، وأدت كذلــك إلى إيجاد 
تواصالت وافتراقات متعددة ومختلفة بينهما. ومن شأن ذلك أن يكون له 
تأثيره البالغ على موقع كل من التفســير والتأويل من خريطة المفاهيم 
المرتبطة بفهم النّص الشرعي، وتأثيره أيضاً على حدود الوصل والفصل 
بينهما. فكلمــا كانت المواقع ثابتــة كانت الحدود صارمــة، وكلما كانت 

المواقع متغيرة كانت الحدود عائمة.

المرجع السابق، ص 219 - 241. 1 ـ 
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Nو�Y"وا� �ا�"��� ��# Neا�3 ـ أ#�8د اال�"�اق وا�"

وصلت إمكانــات التواصــل واالفتراق بين 
التفسير والتأويل إلى ستة أنواع من االحتماالت 
الكليــة التي يتضمــن كل نوع منهــا احتماالت 
فرعية متعددة. وانطلقت تلك االحتماالت الكلية 
مــن درجــة التطابق، ثــم تدرجت عبر ســلم 
االختــالف، ووصلت إلى ذروتــه ومنتهاه الذي 
تمثله درجــة التضاد. وإذا صرفنــا النظر عن 
االختالفات البينية التي تخللت مرحلة االنتقال 
من التطابق إلى التضاد، وأخذنا في الحسبان 

هاتين الدرجتين فقط؛ تبين لنا حجم االنفصام الذي يسببه االضطراب 
المفهومي؛ إذ كيف يعقل أن يكون الشيئان المتطابقان متناقضين أيضاً في 

مجال معرفي واحد؟
يصير هذا االنفصام أكثر حدًة وأشد وطأًة إذا تم استحضار االحتماالت 
الكلية لالفتراق والتواصل بين التفسير والتأويل، وإسقاطها على عالم البشر 
والنظر إليها من جهة َشــَبِه عالم األلفاظ بعالم األفراد. وانطالقاً من ذلك 

إّن ا�8ال<�ت ا��"8�دة 
وا��F"��* أ�b�ت �� 
ى �"8�دة  و:�د روٴ
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التفسير

التكامل التعاقبي
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التضادالتكامل التزامني
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الشبه تأتي مشروعية مجموعة من األسئلة من بينها: كيف يمكن أن أحيل أنا 
واآلخر على ذات واحدة (الترادف)، وأن يكون اآلخر جزءًا مني، وأن أكون أنا 
جزءًا منه (التداخــل)، وأن يكمل أحدنا اآلخر (التكامــل)، وأن يعادي كالنا 
اآلخر (التضاد)، ثم يحافظ بعد ذلــك كل منا على هويته وعلى عالقة بغيره 

واضحة المعالم؟
ولقائل أن يقول: إن هذه الصورة الســوداوية هي مجرد تضخيم وتهويل 
إلشــكال بســيٍط ال يكاُد يذكر له وجود، أو يعرف له أثر. فهو إشكال يمكن 
تجاوزه ببســاطة من خالل اختيار آخر داللة اســتقر عليها تــداول مفهومي 
التفسير والتأويل؛ ألنها تشكّل حصيلة ما أسفر عنه التطور الداللي المستفاد 
من سيرة المفهومين. ويدعم ذلك أن المتعارف عليه في األوساط العلمية هو 
أن المصطلح يأخذ معناه النهائي بحسب آخر ما تطورت إليه داللته في مجال 

علمي محدد.
إن هذا القول مردود بالنظر إلى واقع مفهومي التفسير والتأويل وعلميهما. 
فإلى اآلن ال يســتطيع الباحث في مجال التفســير وعلوم القــرآن خصوصاً، 
والمشــتغل بالفكر اإلســالمي على وجه العمــوم، أن يضع يــده على الفروق 
الدقيقة بين التفسير، والتأويل، وال أن يشير بإصبع واثقة إلى منتوج شرحي 
معين، فيقول: هذا تفســير، وهذا تأويل، مــن دون أن ينازعه أحد في ذلك 
التوصيف. أضف إلى ذلك ظهور تيّار تفعيل المصطلحات والمفاهيم القرآنية 
بغية اســتثمارها فــي الجانــب المعرفي. وهو تيّــار يهدف إلى دراســة تلك 
المصطلحــات والمفاهيــم كي يعتمدهــا في االســترجاع النقــدي للمفاهيم 
والمصطلحات المتداولة في الفكر اإلســالمي، وكــي يصّحح ما تداوله ذلك 

الفكر في ضوء ما أسفرت عنه تلك الدراسات.
هذا الواقع يفرض الوعي بحجم اإلشــكال الكبيــر الذي يثيره اضطراب 
مفهومي التأويل والتفســير. فهو إشــكال أكبر من أن يحسم بمجرد اصطفاء 
تاريخي ألحٍد اســتعماالت كل مفهوم. كما أنه إشــكال أعمق من أن ُيستأصل 
بمجرد انتقاء داللة قديمة أو فرض داللة جديــدة تقطع الصلة مع الدالالت 



211

وأبعادهما والتواصل  االفتراق  والتأويل:  التفسير 

السابقة. ويكبر حجم اإلشكال ويصير أكثر عمقاً بالنظر إلى االنعكاس السلبي 
الضطراب مفهومي التفســير والتأويل على أبعاد التواصــل واالفتراق بينهما، 

خاصًة مع تسلل ذلك االضطراب إلى تلك األبعاد أيضاً.
يمكن التمييز فــي أبعاد التواصــل واالفتراق بين أبعــاد معرفية وأخرى 
حضارية على أوزان ثنائية التمييز بين النص والواقع. فاألبعاد المعرفية هي 
التي تحوم حول النّص وتدور في فلكــه بغية إدراك القصد وتحديد القوانين 
المنظمــة لذلــك اإلدراك. واألبعاد الحضاريــة هي التي تتولــد عن األبعاد 
المعرفية وتبحث عن كيفية تنزيل النص على الواقع لالرتقاء به من مســتوى 

الموجود إلى مستوى المنشود.
يدخل في األبعــاد المعرفية مــا يترتب عن 
المســتوى المفهومي وُيركب عليه من مســتويات 
يترتــب بعضها عن بعــض، ويركــب بعضها على 
بعض. هذه المســتويات هي المســتوى النظري، 
والمستوى المنهجي، والمستوى التطبيقي؛ بحيث 
يترتب المستوى النظري عن المستوى المفهومي، 
ويتولد المستوى المنهجي عن المستوى النظري، 
وينتج المســتوى التطبيقي عن إعمال المنهج في 

التعامل مع النص.
أما األبعاد الحضارية فطبيعي أن تتولد عن األبعاد المعرفية وترتبط بها 
ارتباطاً وثيقاً، خاصــة إذا علمنا أن الحضارة اإلســالمية حضارة تقوم على 
. إنها حضارة ترى أن الدرس القرآني هو الهيكل الذي ينبغي  أساس من النص
أن ُيفَصل على مقاســه العمران البشــري. ومن ثم فإن أي تغيير يحصل على 
المعرفة بالقرآن والمعرفة المستخلصة منه سيؤثر بالضرورة على النظرة إلى 

العالَم والمنتظر منه.
يتضح إذًا أن االضطراب الملحوظ على مســتوى االفتراق والتواصل بين 
مفهومي التفســير والتأويــل سيتســّرب ال محالة إلــى الجانبيــن المعرفي 
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ا�"� %"��� �� األ#�8د 
 �� v!ا��8���* و%
 ^�� nا�� N���% *���f
 �� J# الر%�0ء� d>ا�ا�
�د إ�^ :��ى ا��"��
�د.Oى ا����"��



212

دراسات

والحضاري، خاصة وأن هذين المفهومين هما أهم المفاهيم وأكثرها تداوالً 
في مجال فهم النصوص وإفهامها. ويمكن تقديــم صورة تقريبية عن منحى 

ذلك االضطراب ومساره على النحو اآلتي:

يتبيّــن من خــالل الرســم التوضيحي مــدى تأثر األبعــاد المعرفية 
والحضارية باالضطراب الحاصل على المستوى المفهومي. كما يتضح أن 
ذلك االضطراب يسري عمودياً من كل مستوى إلى المستوى الذي بعده، 
ويسري أفقياً من كل مستوى إلى أبعاده الحضارية والعمرانية، ثم يسري 
عمودياً مرة أخرى من كل بعد حضاري وعمراني لمســتوى من المستويات 
إلى البعد الحضاري والعمراني للمستوى الذي بعده. وبهذا يكون مجموع 
االضطرابات الناتجة عن االضطراب المفهومي وحده هو عشرة اضطرابات. 
ويمكن أن نقتصر من بينها في هذا المقام علــى تلك المرتبطة باألبعاد 

المعرفية.

اضطراب 2

ب 3اضطراب 1
طرا

اض

أبعاد حضارية وعمرانيةالمستوى المفهومي

أبعاد حضارية وعمرانية

أبعاد حضارية وعمرانية

أبعاد حضارية وعمرانية

المستوى النظري

المستوى المنهجي

المستوى التطبيقي
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ال يسع المتأمل في تعريفات التأويل وأشكال عالقته بالتفسير إال أن يسلم 
بتأثيرها السلبي في المســتوى النظري والمنهجي والتطبيقي للتأويل. ويمكن 
تقديم نموذج لذلك من خالل المقارنة بين ما تســفر عنــه نظرتنا للتأويل 
باعتباره مرادفاً للتفســير، ونظرتنا إليه باعتباره متكامًال مع التفسير تكامًال 
تعاقبياً. ولعل الفروقات الناجمة عن تلك المقارنة تظهر بشكل أوضح إذا تّم 
̈ ﴾ [آل عمران: 7]  ربطها بداللة التأويل في قوله تعالى: ﴿ ¤ ¥ ¦ § 

مع اختيار الوقف عند اسم الجاللة.
إذا نظرنــا للتأويــل فــي اآلية مــن منظور 
التكامل التعاقبي يكون المعنى هو أن اهللا تعالى 
قد اســتأثر بمعرفة التأويل. والمــراد به هنا هو 
«األمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية 
أو مســتقبلة. فإذا قيــل: طلعت الشــمس فتأويل 
الكالم هــو الحقائق الثابتة فــي الخارج بما هي 
عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها» 1. وإذا نظرنا 
للتأويل من منظور التــرادف يكون المراد هو أن 

اهللا تعالى قد استأثر بمعرفة معنى المتشابه وداللته.
يفضي اختالف معنيي التأويل في اآلية إلى نشأة نظريتين مختلفتين في 
التعامل مع النّص القرآني. تنحو النظريــة األولى إلى أن القرآن الكريم ال 
يحتوي على كالم يعجز البشــر عن فهمه؛ فكالم اهللا تعالى كله بين وواضح. 
والذي اســتأثر اهللا تعالى بعلمه هو المآل؛ أي المرجع والمصداق الخارجي 
الذي تحيل عليــه األلفاظ كالجنــة والنــار والجن والمالئكــة وغيرها من 
الغيبيات. أما النظرية الثانية فهــي تعرى أن القرآن يتضمن بعض النصوص 
التي ال يعلم معناها إال اهللا تعالــى. ومهما حاول الناس فهم المعنى وإدراك 

ابن تيمية. اإلكليل في المتشابه والتأويل، مرجع سابق، ص 28. 1 ـ 
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القصد فإنهم يبقون عاجزين عن ذلك بموجب المفارقة الموجودة بين إطالق 
الكالم اإللهي ونسبية التعقل البشري.

اقتضى االختالف الحاصل في المســتوى النظري اتخاذ مواقف متباينة من 
النص والمتكلم والمتلقي. ومن الناحية العامة يمكن التمييز بين موقفين هما 1:

موقف يرى أن النّص (وهو القرآن) كامل، أرسله متكلم (وهو اهللا تعالى)  ـ
له قصد يريــد إبالغه، وتلقاه متلق (العربي الفصيــح) قادر على إدراك 
القصد؛ ألن قناة التواصل المعتمدة في النّص (اللسان العربي) هي قناة 
مشتركة بين المتكلم والمتلقي، وألن المتكلم قد استعمل تلك القناة وفق 

سنن العرب في كالمها.
موقف يرى أن النّص يحتوي على شٍق واضٍح الداللة (وهو المحكم)، وشق  ـ

يحتمل أكثر من وجه داللي واحد (وهو المتشــابه). وفيما يخص المتكلم 
فقد استعمل قناة التواصل (اللسان العربي) على مستوى اإلعجاز والكمال، 
ولكنــه قصد أحياناً إلــى إغماض الداللــة وإخفائها. أمــا المتلقي فإن 
استعماله للسان أقل من مستوى الكمال واإلعجاز الموجودين في القرآن، 
ولذلك فإن المعنى يلتبــس عليه أحياناً خاصة فيمــا قصد المتكلم إلى 

إخفاء داللته واالستئثار بعلمه.
انطالقاً من اختالف هذين الموقفين تعددت المداخل المنهجية وتنوعت؛ 
فمنها ما أعطى األولوية للمدخل اللســاني سواء في صيغته المتمثلة في علوم 
اللغة أو في أصول الِفقه. ومنها ما رأى أن الدرس اللساني ال يكفي وحده في 
الوصول إلى المعنى وإدراك القصد، فاســتعان بالمأثور أو بغيره من األدوات 

الخارجة عن متن النص.
وعموماً يمكــن القول: إن المداخل المنهجية قد تنوعت ســواء من حيث 
تعاملها مع ثنائية العالقة بين مســتويي الجهاز واإلنجاز من اللسان، أو من 
حيث اتخاذهــا لقرار االكتفاء بالمدخل اللســاني أو تعزيــزه بمداخل أخرى 

التمييز هنــا ورد على وجه التعميم فقــط؛ إذ المتتبع لتاريخ الفكر اإلســالمي والتراث المهتم  1 ـ 
بالقرآن الكريم سوف يالحظ أن هذه المواقف تباينت وتعددت بشكل كبير.
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مدعمة للفهم، أو من حيث إعطاؤها سلطة تعيين القصد للنص أو للمتكلم أو 
للمتلقي، أو من حيث مدى قناعتها بوجود القصد وإمكان إدراكه.

إنّ اختالف المداخل المنهجية على النحو الســابق يكشــف أنها مداخل 
متباينة في بعض األحيان سواء في منطلقاتها النظرية أو في أدواتها اإلجرائية. 
وهذا الوضع يفرض حصول االختالف في مخرجاتها؛ أي فيما ينتج عنها من 

تطبيقات تتمثل في تفسيرات المفسرين وتأويالت المؤولين.
يمكن لالختالف الحاصل على مستوى التطبيق 
أن يكــون أحياناً مجرد اختالف تنــوع، غير أن واقع 
التفســيرات المختلفة والتأويالت المتباينة يؤكد أن 
هذا االختالف غالباً ما يكــون اختالف تضاد. وإذا 
كان اختالف التنوع مظهرًا صحيّاً في الفكر اإلسالمي 
ألنه يسمح للفروقات الفردية بأن تتعايش تحت سقف 
النــص ـ فإن اختــالف التضــاد ـ ال يســمح بذلك 
التعايــش، خاصة حين يكــون المطلوب هــو تنزيل 
التفســيرات والتأويالت والعمــل بموجبها على أرض 

الواقع. إذ كيف يعقل أن يجتمع الشيء وضده في بناء واحد وتحت سقف واحد، ثم 
يكون البناء مع ذلك منسجماً ومتناسقاً ومعبرًا عن العمران كما يريده القرآن؟
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يتضح مما ســبق أن تعدد تعريفات التفســير والتأويل يفضي إلى تعدد 
احتمــاالت التواصل واالفتــراق بينهمــا، وأن ذلك يؤدي إلى تعــدد نظريات 
التفسير والتأويل، وتعدِد المناهج المؤسسة عليها، والتطبيقات المتولدة عنها. 
ويمكن تصوير هذا التعدد الحاصل على مســتوى المفهــوم وتأثيره في تعدد 

باقي مستويات األبعاد المعرفية على النحو اآلتي:

N!م �� #�ا�* ا��5 ـ د<* ا����

لقد كان الخلل الحاصل على المستوى المفهومي لالفتراق والتواصل 
بين التفسير والتأويل سبباً في حصول الخلل فيما يليه من مستويات. ومن 
هذا المنظور فإن الطريق نحو تحديد دقيق لمواضع الوصل والفصل بين 
عمليتي التفسير والتأويل ينبغي أن يبدأ بالضرورة من تحديد دقيق للمراد 

بالتفسير والتأويل.
إن التحديد الدقيــق لداللة هذين اللفظين يعنــي االرتقاء بهما من 
مستوى المفهوم إلى مستوى المصطلح، أي من المستوى الذي يفتقر فيه 
اللفظ للنضج واالتفاق إلى المستوى الذي يتمتع فيه اللفظ بحظ وافر من 
هاتين الخصيصتين. فكلما كانت داللة لفظ معين أكثر نضجاً تم االتفاق 
عليها، وكلما حصل ذلك االتفــاق ارتفع اللفظ إلى مقام المصطلح الذي 

يحيل على مرجع معين في مجال معرفي مخصوص 1.
ولعل أول خطوة ينبغي أن يمر منها إنضاج داللتي التفســير والتأويل 
تمهيدًا لخلق أرضية مالئمة لالتفاق حول معنييهما هي حصر أسباب تعدد 
تعريفات كل واحد من اللفظين ودراستها ومعالجتها ونخلها؛ ألن ذلك هو 

مفتاح توحيد الداللة.
وال يسع الدارس لســيرة مفهومي التفسير والتأويل إال أن يالحظ أن 

لمزيد من التفصيل في الفرق بين المفهــوم والمصطلح بناءً على حظهما من خصيصتي النضج  1 ـ 
واالتفاق انظر: كوريم، ســعاد. الدراســة المفهومية: مقاربة تصورية ومنهجية، مجلة إســالمية 

المعرفة، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، س15، عدد 60، ربيع 1431هـ/2010م. ص 42 - 56.
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أســباب التعدد متعــددة، ويمكن أن نذكــر منها ـ على ســبيل المثال ال 
الحصر ـ تعدد التعريفات بسبب االختالف على مستوى المعجم، واالختالِف 
على مستوى الشبكة المفهومية، واالختالِف على مستوى الحقل المعرفي، 
واالختالِف على مستوى القبليات المعرفية، واالختالِف على مستوى المجال 

التداولي.

ـ 1 ـ االختالف على مستوى المعجم  5
يرجع تعدد تعريفــات اللفظ الواحد أحياناً 
إلى أســباب معجمية محضة، من بينها أن يكون 
اللفظ من المشترك المستعمل في معنيين فأكثر 
على حد سواء. وإذا كان اللفظ مشتركاً على هذا 
النحو يصعب ـ بل يتعذر أحياناً ـ تحديد المعنى 
األول الذي دل عليه مــن بين معانيه المحتملة، 
خاصة وأن المعاجم توثق اســتعماالت األلفاظ 

أكثر مما توثق أصول وضعها.
وقد استعمل التأويل على سبيل االشتراك اللفظي؛ مما أثّر في تحديد 
دالالته. وبحسب ابن تيمية فإن «أصل ذلك أن لفظ التأويل فيه اشتراك 
بين ما عناه اهللا في القرآن، وبين ما كان يطلقه طوائف من السلف، وبين 
اصطالح طوائف من المتأخرين. فبسبب االشتراك في لفظ التأويل اعتقد 

كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المذكور في القرآن» 1.
وما من شــك في أن لهذا االشــتراك اللفظي انعكاســه علــى العالقات 
الممكنة التي قد تربط مفهوم التأويل بمفهوم التفســير أو بغيره. ويستدعي 
الخــروج من فوضى االشــتراك أن يتــّم التنقيب في ســيرة المفهوم لحصر 
التطورات التي لحقته منذ أقدم اســتعمال له دّونــه التاريخ. وذلك من أجل 
التأريــخ لدالالته في ارتبــاط بمجاالتها المخصوصة، وكــذا من أجل حصر 

ابن تيمية، اإلكليل في المتشابه والتأويل، مرجع سابق، ص 23. 1 ـ 
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أسباب التطورات الداللية ومدى مصداقيتها، حتى يتميّز االشتراك «المشروع» 
أو «الحقيقي» عن االشتراك الناتج عن تحريف المفاهيم وتشويهها.

ـ 2 ـ االختالف على مستوى الحقل المعرفي:  5
يرجع تعدد تعريفات اللفظ الواحد إلــى تداوله في مجاالت أو حقول 
معرفية مختلفة. وتعدد التعريفات بحسب اختالف الحقل المعرفي له صلة 
وثيقة باستعمال المفهوم على سبيل االشتراك الذي سبق بيانه عند الحديث 

عن االختالف على مستوى المعجم.
 وقد تعددت تعريفات مفهوم التأويل بحسب الحقل المعرفي الذي تم
تداوله فيه؛ فمعناه عند اللغويين 1 غير معناه في استعمال القرآن الكريم 
والحديث النبوي 2، وهو غير معناه أيضاً عند المفسرين 3. وهذه التعريفات 
كلها تختلف عن تعريف التأويل عند األصولييــن والمتكلمين 4، وكذا عن 

تعريفه في النقد الحديث 5.
إذا رجعنا إلى مفهوم التأويل عند اللغويين يظهــر أن معنى «أول الكالم وتأوله: دبره وقدره».  1 ـ 

انظر ابن منظور. لسان العرب. مرجع سابق، مادة أول.
ــنة: «يراد بالتأويــل حقيقة ما يؤول إليه  قال ابن تيمية في بيان معنى التأويل في القرآن والس 2 ـ 
ــنة. كقوله  الكالم وإن وافق ظاهره، وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب والس
 ،﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0/  .  -  , ﴿ تعالــى: 
[األعراف: 53] ومنه قول عائشــة # : «كان رســـول اهللا ژ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اهللا ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن». [رواه البخاري ومسلم]». انظر 
ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. مجموع الفتاوى. تحقيق: أنور الباز، عامر الجزار. 

دار الوفاء، ط 2، 1426هـ/2005م، ج 4، ص 68.
عند المفســرين «يراد بلفظ التأويل: التفســير، وهو اصطالح كثير من المفسـرين. ولهذا قال  3 ـ 
مجاهد ـ إمـام أهـل التفسير ـ إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فإنه أراد بذلك 
تفســيره وبيان معانيه، وهذا مما يعلمه الراســخون». انظر ابن تيمية. مجمــوع الفتاوى. مرجع 

سابق، ج 4، ص 69.
يقول ابن تيمية: «فإن (التأويل) في عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة  4 ـ 
ونحوهم هو صــرف اللفظ عن المعنى الراجح إلــى المعنى المرجوح لدليــل يقترن به وهذا هو 
التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الِفقه ومســائل الخالف». ابن تيمية. اإلكليل في المتشــابه 

والتأويل. مرجع سابق، ص 27.
يبيّن محمد المتقن معنى التأويل في العصر الحديث حيث يقول: «بعد مناقشــة ضافية لمداليل  5 ـ 
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إن هذا التغيير في داللة التأويل بحســب الحقول المعرفية له تأثيره 
على مفهوم التأويل وعالقته بمفهوم التفسير، كما أن عدم مراعاة اختصاص 
كل حقل معرفي بمعنى معين، واســتخداَم بعــض المعاني في حقول معرفية 
ليســت هي حقولها المعرفية األصلية كان له أيضــاً دور كبير في التباس 

العالقة بين المفهومين.
يستدعي رفع هذا اللبس القيام بإجراءين؛ أحدهما: محاولة الفصل بين 
الحقــول المعرفية فصًال صارماً، والحرص على اســتخدام كل معنى داخل 

حدود الحقل المعرفي الذي نشأ فيه. واإلجراء 
الثاني: حل مشــكل تعــدد معنــى المفهوم في 
الحقول المعرفية المتقاربة، وذلك إما بأن يتم 
توحيد معنــى المفهوم فيها، أو بــأن يتّم تعيين 
فروق دقيقة بين معاني المفهوم في تلك الحقول. 
ومن بين الحقول المعرفية المتقاربة علم أصول 
التفسير وعلم أصول الِفقه؛ فكالهما يسعى إلى 
وضع القواعد المنظمة لِفقه مراد الشــارع من 
كالمــه، وكالهما يســتخدم مفهومي التفســير 

والتأويل في ارتباط بينهما. ويظهر تقارب الحقلين بقوة في الدراسات التي 
تروم استثمار الدرس األصولي في تقنين التفسير والتنظير له.

منتقاة وردت في كتب اللغة والتفســير يطرح الدكتور نصر حامد أبو زيد تصوره لداللة التأويل 
حيث يقول: (هي محاولة الوصول إلــى «العلم» بظاهرة من الظواهر عن طريق حركة «النظر» 
أو الفكر اإلنساني. وهذا الفهم لداللة «التأويل» يجعل من ‹التأويل› عملية أوسع من «التفسير») 
[مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن. بيروت /الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. الطبعة 
األولى، 1990. ص 232.]. والتأويل عند كاتب آخر هو عبد الهادي عبد الرحٰمن فعل قصدي بعيد 
كل البعــد عن التلقــي العفوي، والمــؤول يقوم بإلغاء (ظاهــر الخطاب لكي يمتلــك ما يعتبره 
باطنه). [سلطة النص: قراءة في توظيف النص الديني. مؤسسة االنتشار العربي، لندن، بيروت، 
القاهرة، الطبعة 1، 1998. ص 342]» انظر المتقن، محمد. في مفهومي القراءة والتأويل. مجلة 
عالم الفكــر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ـ الكويــت. مجلد 33، عدد 2: أكتوبر ـ 

ديسمبر، 2004. ملف العدد: قضايا أدبية. ص 32.
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ـ 3 ـ االختالف على مستوى الشبكة المفهومية:  5
يرجع تعدد تعريفات اللفظ الواحد أحياناً إلى حركية المفهوم ضمن 
شــبكته المفهومية بدل اتخاذه لموقع ثابت فيها، وقد رأينا أنموذجاً من 
حركية مفهومي التفسير والتأويل من خالل ارتباطهما بعالقات الترادف 
والتكامل والتداخل والتضاد. وهي عالقات ما كان يمكن لها أن توجد لوال 
حركيــة المفهومين ضمن الشــبكة المفهوميــة العامــة المتعلّقة بالفهم 

والشبكة المفهومية الخاصة بفهم النصوص الشرعية.
وبناءً على هذا الحراك المســتمر فإنه من الطبيعي أن تتعّدد مواقع 
المفهومين وعالقاتهما؛ فترادف المفاهيم يتم حين يتسع المجال الداللي 
لمفهوم ما فيختلط بغيره، ويســتعمل بتبادل مع مــا يحاذيه من مفاهيم. 
وتداخل المفاهيم يتم حين يشترك حيّز من المجال الداللي لمفهومٍ ما 
مع حيز من المجــال الداللي لمفهوم آخر. وتكامــل المفاهيم يتّم حين 
يمتد المجال الداللــي لمفهومٍ ما فيحاذي المجال الداللي لمفهوم غيره 
من دون أن يحصل بينهما تداخل، مع مراعاة اشــتغالهما معاً تعاقبياً أو 
تزامنياً. أما التضاد فهو يتم حين يتعارض المجال الداللي لمفهوم ما مع 

غيره، ويتخذ كل منهما مسارًا مناقضاً لمسار اآلخر.
إن هذا الحراك الذي عرفه مفهوما التفسير والتأويل ضمن شبكتهما 
المفهومية ـ والذي أفضى إلى اســتخدامهما بشكٍل تبادلي أو تداخلي أو 
تكاملي أو تقابلــي ـ هو حراك ناتج عــن كــــون المفهوميـن ال يتمتعان 
بقدر كاف من الضبط الداللي والتفرد الداللي. ومن هذا المنظور فإنه 
ال يمكن إعطاء التفســير والتأويل مواقع ثابتة ضمن الشــبكة المفهومية 
للفهــــم، وال يمكــــن تحـديد نوعـيــة العالقـة التي تـربــط بينهما أو 
تربطهما بغيرهما من المفاهيم: هل هي عــالقة عموديـة أو أفقية، كلية 
أو جزئيــة، إال إذا تم إنضاج المفهومين وجعلهمــا منضبطين ومتفردين 

داللياً.
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ـ 4 ـ االختالف على مستوى القبليات المعرفية:  5
إن من أهم أســباب تعدد معاني المفهوم الواحــد هو ذلك االختالف 
الحاصل على مستوى القبليات المعرفية والخلفيات المذهبية، فحين تختلف 
الرؤى والتصورات التي تحملهــا االتجاهات الفكرية المختلفة عن المفهوم 
نفســه، وتختلف الوظائف المنهجية التي يسندها كل اتجاه المفهوم نفس، 
فإن ذلك ينعكس بالضرورة على داللة المفهوم نفسه، فال يبقى منه شيء 

مشترك بين تلك االتجاهات المختلفة سوى اللفظ في معظم األحيان.
لقد تعّرض مفهــوم التأويل لهذا النوع من 
االختــالف؛ حيث تعــددت داللته بحســب تعدد 
القبليات المعرفيــة لالتجاهــات الفكرية التي 
تناولته بالدراســة في ارتباط بآيــات الصفات 
والقــدر، وبقضيــة المجــاز وقضيــة المحكــم 
والمتشــابه فــي القــرآن الكريم 1، وقــد تطور 
الخالف حول هذه المســائل بين تيارات الفكر 
اإلســالمي إلى صراع أســفر عن ظهور مدارس 
فكرية متعددة، كان لها تأثيرها القوي في حياة 

المجتمع اإلسالمي.
وإذا جاز اختــزال المواقف من التأويل في خضم هذا الصراع، فيمكن 

اختزالها في موقفين أساسين:
موقف يرى أن التأويل من أهم أبواب تحليل النصوص الدينية واستنباط  ـ

دالالتها؛ وأنه أداة ضرورية للمفسرين والمجتهدين، ُتشكّل حلقة الوصل 
التي تجمع بين استثمار المعاني من مظانها وفي حدود الدالالت اللغوية، 

وبين مواكبة مستجدات العصر واإلجابة عن تساؤالته.

يقول ابن تيميــة: «وإنما وضع هذه المســألة المتأخرون من الطوائف بســبب الكالم في آيات  1 ـ 
الصفات وآيات القدر وغير ذلك»، انظر ابن تيمية، اإلكليل في المتشابه والتأويل. مرجع سابق، 

ص 24.
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وموقف يرى أن التأويل صار مطية للخروج عن المتعارف عليه من شروط  ـ
البحث النزيه، وأنه يحمل في طياته تمردًا مقصودًا على النص الشرعي 
وطبيعة الخطاب فيه، وذلك من خالل إسقاط رؤى على النص مستوحاة 

من ثقافات غريبة عنه.
وإذا صرفنا النظر عن جميع المواقف التي اتخذتها المدارس الفكرية 
من التأويل على مر تاريخ الفكر اإلسالمي، فإن الموقفين السابقين وحدهما 
يكشفان عن اضطراب في أحكام القيمة التي تم إضفاؤها على التأويل. فقد 

أفضى الموقفان إلى إضفاء قيمتين متباينتين على مفهوم التأويل:
يركز الموقف األول على التمايز بين التفسير والتأويل المحمود والتأويل  ـ

المذموم. وهو موقف يضفي قيمة إيجابيــة على التأويل المحمود، ويعّده 
منهجاً ضرورياً لمعالجة طبقة داللية غير التي يعالجها التفسير.

ويركز الموقف الثاني على التمايز بين التفسير والتأويل، ويضفي صبغة  ـ
سلبية على مفهوم التأويل لحساب مفهوم التفسير، بحيث يحيل التفسير 
على التوجه الغالب والرســمي، في حين يحيل التأويــل على آراء اآلخر 

المنحرفة منهجياً عن الصحة والزائغة معرفياً عن الحق.

ـ 5 ـ االختالف على مستوى المجال التداولي:  5
ُتعّد الترجمة من أهم أسباب تعدد دالالت المفهوم واختالفها؛ فالترجمة 
تضيف إلى المعاني التي يتخذها المفهوم ـ ضمن المجال التداولي العربي 
اإلسالمي ـ معاني جديدة يحملها المفهوم المترجم عنه في مجاله التداولي 
األصلي، وإذا لم تكن الترجمــة دقيقة ومحتِرمــة لخصوصيات اللفظ في 
المجال التداولي المترجم منه والمجال التداولي المترجم إليه فإن ذلك 
يفضي ـ ال محالة ـ إلى اإلسقاط المفهومي، وإلى التباس المفهوم األصيل 

واضطراب عالقته بغيره.
إن هذا النوع من االختالف على مســتوى المجــال التداولي قد لحق 
مفهومي التأويل والتفســير حين تم استخدامهما بصفتهما ترجمة لمفهوم 
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الهرمنيوطيقــا؛ فقد حصل خلط كبير بين التفســير والتأويــل بمعانيهما 
المعروفة في المجال التداولي العربي اإلســالمي وبين التفسير والتأويل 
والتأويلية وعلم التأويل وفن التأويل ونظرية التفسير في الدراسات العربية 
التي تطرقت لمفهــوم الهرمنيوطيقا. واللبس الذي لحــق داللة مفهومي 
التفسير والتأويل وعالقة بعضهما ببعض بسبب هذه الترجمة قد حصل من 

ثالث جهات:
الجهة األولـــى: اضطراب داللة مفهــوم الهرمنيوطيقــا في مجالها  ـ

التداولــي األصلي. ذلــك «أن الباحث في 
الهرمنيوطيقــا يصاب بالــدوار أمام كثرة 
التعاريف العربيــة واألجنبية، التي تضرب 
في كل صــوب وتعمل جاهــدة على إضاءة 
المصطلح، فال تزيده إال غموضاً واضطراباً 
إال مــا نــدر» 1. ويعنــي ذلــك أن مفهوم 
الهرمنيوطيقــا غير متفق علــى داللته في 
مجاله التداولي األصلــي، وليس فقط في 

المجال التداولي العربي اإلسالمي.
الجهة الثانية: هي أنه قد تّم اســتخدام كل من التفســير والتأويل  ـ

لترجمة الهرمنيوطيقا، «وقد أدى عامل الترجمة للمصطلح إلى الكثير 
من التشويش على حقيقته فعماها؛ فمن الباحثين من يخلط خلطاً غير 
مبرر بين التفســير والتأويل فــي تعريفه للهرمنيوطيقــا، ومنهم من 
يترجم مصطلــح herméneutique بالتأويل أو علــم التأويل، ويترجمه 
فريق ثالث بالتفســير، بينما يترجمه فريق آخر بفن التأويل» 2. وقد 
أفضى هــذا الخلــط إلــى تغيير معالــم صــورة المفهــوم الدخيل 

(الهرمنيوطيقا) والمفهوم األصيل (التفسير/التأويل) على حٍد سواء.

المتقن، في مفهومي القراءة والتأويل، مرجع سابق، ص 26. 1 ـ 
المرجع السابق نفسه. 2 ـ 
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ـ الجهــة الثالثــة: أن مفهــوم الهرمنيوطيقا ذو صلة وطيــدة بالفكر 
الالهوتي المسيحي الذي اهتم بتفاسير التوراة واإلنجيل 1، ثم تطور ليشمل 
مجال النص البشــري والنقد األدبي 2. وسواء أتعلق األمر بالبيئة التي نشأ 
فيها المفهوم، أم بالتطور الذي عرفه عبر رحلته الداللية، أم بالمعنى الذي 
استقر عليه في آخر المطاف، فإن ذلك كله ال يتناسب مع خصوصية النص 

الشرعي في المجال التداولي العربي اإلسالمي.

يقول محمد المتقن: «ال يختلف الباحثون في النشــأة الدينية للهرمنيوطيقا أو فن التأويل،  1 ـ 
كما يترجمه البعــض، وقد كان لهذه النشــأة في كنف الالهوت، بين جدران الكنيســة ما 
يبررها، خاصة إذا علمنا خطورة وصعوبة المشاكل التي واجهها كل أولئك الذين حاولوا أن 
يقدموا تفســيرات لإلنجيل مختلفة عن تلك التي كانت متداولة رسمياً بين اإلكليروس. لقد 
كان المجتمع المسيحي منذ القديم يواجه مشــكالت هرمنيوطيقية من مثل: تثبيت اإلنجيل 
المنقول شفوياً بواسطة الكتابة، وتشكل مجموعة الشرائع السماوية، وفي آن واحد، تعريف 
العالقة بيــن العهد القديم والعهــد الجديد، وصياغــة العقائد األولى بمســاعدة مفاهيم 
الفلسفة اإلغريقية. (...) ويشــير الكثير من الباحثين في الهرمنيوطيقا إلى أن فهم النص 
المســيحي أساســاً هو ما أدى إلى نشــأة التأويل أو علم التأويل. فقد كان لعامل التباعد 
اللغوي ومعنــى الكلمة في أصل وضعها، وما كانت تشــير إليه في القديــم، وكذا االعتقاد 
بوجود معنى خفي وراء هذا المعنى السطحي الظاهر، وانعدام الثقة في القراءة الواحدة... 
لقد كان لكل هذه العوامل دورها في نشــأة الهرمنيوطيقا هذه النشــأة الدينية». المتقن، 

محمد. في مفهومي القراءة والتأويل. مرجع سابق، ص 25.
لقد أصبحت الهرمنيوطيقا شــاملة لمجال أوســع مــن مجال النصــوص الدينية؛ ذلك أن  2 ـ 
«الهرمنيوطيقا ـ وهي الفرع المعرفي الذي يتناول التفسير والتأويل ـ قديمة وحديثة في آن 
واحد. ففي الماضي كانت تدور حول النصوص المقدسة، أما اآلن فأصبحت تعنى بنوعيات 
مختلفة من النصــوص. ويتمثّل إحيــاء هذا الفرع المعرفي في انتشــار نطــاق فاعليته من 
نصوص مقدسة بعينها إلى أنواع كثيرة من الخطاب العلماني. وتتميز الهرمنيوطيقا الحديثة 
بأنها تشــكّلت حول بؤرة مفهوم خاص بها وهو ما يمكن أن نسميه تحيز اإلنسان المعاصر، 
أو إشكالية الفهم المســبق. ومن ثم تحولت الهرمنيوطيقا من آليات تفسير نصوص تحتل 
مكانة خاصة في الثقافة إلى علم يعنى بعملية الفهم. والتحول الذي طرأ على الهرمنيوطيقا 
هــو انتقالها من المؤلــف وداللة كلمته إلى المتلقــي وطريقة فهمه». انظر: مشــترك بين 
باحثين. الهرمنيوطيقــا والتأويل. مجلة البالغة المقارنة: ألــف. ط 2. الدار البيضاء: دار 

قرطبة للطباعة والنشر، 1993م، ص 5.
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يتضح مما سبق أن االفتراق والتواصل بين التفسير والتأويل أعقد من 
د بمجــرد المقارنة بيــن تعريفــات اللفظين ومناهج اشــتغالهما  أن يحــد
ومخرجات ذلك االشتغال؛ فتعيين الحدود الدقيقة للفصل والوصل يصطدم 
منذ أول محاولة له باإلشــكاالت التــي يثيرها المســتوى المفهومي؛ وهي 
إشكاالت تنبع باألساس من تدني مستوى اللفظين في سلم االصطالح تبعاً 

لقلة حظيهما من خصيصتي النضج واالتفاق.
ال ســبيل إذًا للحديث العلمي الرصين عن 
األبعاد الحقيقية لالفتراق والتواصل بين التفسير 
والتأويل ما لم يتم التخلص من األبعاد الوهمية 
وأســبابها. وأول خطوة لتحقيق ذلك هي تحويل 
«التفســير» و«التأويل» من مفهومين متنازع في 
داللتهما إلى مصطلحين ذواتي داللة مســتقرة 

تحيل على مرجع محدد في مجال مخصوص.
إن نقل «التفســير» و«التأويــل» من مقام 
المفهوم إلى مقام المصطلح هو الكفيل بحل ما 

يترتــب عن اإلشــكال المفهومي من إشــكاالت نظرية ومنهجيــة وتطبيقية 
وعمرانية حضارية. فهو نقل من شأنه أن يسهم في تنظيم المجال المعرفي 
للتفســير والتأويل. إذ كلما كان التصــور واضحــاً، كان المجال المعرفي 

المبني عليه أوضح، وكانت أبعاد ذلك البناء جلية للناظرين.
تجدر اإلشارة إلى أن نقل «التفســير» و«التأويل» من مقام المفهوم 
إلى مقام المصطلح ينبغي أن يمر عبر مرحلتيــن هما؛ إنضاج المفهوم، 
واالتفاق حول داللته. وإذا كان اإلنضاج عمًال في مقدور األفراد القيام به، 
فإن االتفاق ال يتحقــق إال في إطار الجماعات أو تحت ظل المؤسســات؛ 
ألنها وحدها الكفيلة بإضفاء المشــروعية على الداللــة الناضجة وإلزام 

الدارسين بتداولها.
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ـ «تفســير القرآن بالقرآن: دراسة في  وتتضّمن دراســتنا الموســومة ب
المفهوم والمنهج» 1 محاولة إلنضاج مفهوم تفسير القرآن الكريم، وذلك من 
خالل تحليل التركيب إلى وحدات صغرى هي المفردات المكونة له، ووصف 
كل مفــردة منها بحســب ما تفيــده مختلف مســتويات الداللــة الصوتية 
والمعجمية والصرفية، ثم إعادة تركيب ذلك كله للبّت فيما يتولد عنه من 
إشكاالت. غير أن المداخل المقترحة في تلك الدراسة ليست نهائية، بل من 
الممكن إضافة مداخل أخرى تقتضيها خصوصية بعض المفاهيم (كالتأويل) 
أو تقتضيها الدراسة المقارنة بين المفهومين بحسب ما أسفرت عنه أسباب 

تعدد تعريفاتهما.

كوريم، ســعاد. تفســير القرآن بالقرآن: دراســة في المفهوم والمنهج. مجلة إسالمية المعرفة،  1 ـ 
المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، س 13، عدد 49، صيف 1428هـ/2007م.
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■  أستاذ الدراسات اإلسالمية في أوكسفورد سابقاً.

فتح اكتشــاف هوية مؤلف «كتاب رتبــة الحكيم» و«كتاب 
غاية الحكيم» ـ عاِلم الحديث األندلسي مسلمة القرطبي 
(295هـ/906م ـ 353هـ/964م) ـ من لدن ماربيل فييرو 1 باب إمكان 
إجراء بحــٍث معمٍق عن اإلســهامات التي أســهم بها هــذا العالم 
األندلســي في النص الماثل اليوم بين أيدينا من موســوعة إخوان 
الصفا وخالن الوفا، وضبط تاريخ تأليف هذه الموسوعة على وجه 
التقريب. وكان مسلمة القرطبي المجريطي 2 قد اشتهر ـ فضًال عن 

 M. Fierro, “Batinism in al-Andalus: Maslama b. Qasim al-Qurtubi انظــر:  1 ـ 
 (d. 353/964), author of the Rutbat al-Hakim and the Ghayat al-Hakim
 (Picatrix)”, in Studia Islamica, 84 (1996), pp. 87-112, and Ead., “Plants, Mary
 the Copt, Abraham, Donkeys and Knowledge: Again on Batinism During the
 Umayyad Caliphate in al- Andalus”, in H. Biesterfeld and V. Klemm (eds),
 Differenz und Dynamik im Islam: Festschrift fur Heinz Halm zum 70. Geburtstag,
Wurzburg 2012, esp. pp. 127-131.

في أدبيات التراجم األندلســية عادة ما يوصف مسلمة بإضافة نسبة القرطبي، وفي  2 ـ 
مخطوطــات «رتبة الحكيم» و«غايــة الحكيم» عادة ما يقدم بنســبتين مزدوجتين: 
القرطبي والمجريطي. وبينما ُولد الرجل وعاش بقرطبة، فإن أســالفه لربما كانوا 

ينحدرون من مدريد (مجريط) = (المجريطي).

■   �D�و����د ��د�

القرطبي) (مسلمة  إسهام 
الصفا إخوان  موسوعة  تأليف  في 
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هذا ـ بكونه مؤلف «الرسالة الجامعة» من رســائل إخوان الصفا. ولقد ُولد 
الرجل بقرطبة، وتلقى تعليمه هناك حتى تخرج عاِلَم سنة النبي محمد والِفقه 
المالكي. ثم قام برحلة في طلب العلم طويلة عبر شــمال إفريقيا؛ لكي يزور 
مصر وشبه الجزيرة العربية والعراق وســوريا. وإذا كان قد غادر بالده قبل 
عام 320هـ/932م، فإنــه وصل إلى البصرة عام 325هـ/936 ـ 937م. وأغلب 
الظن أنه أقام هناك ألزيد من حول. وخالل هذا الحول ـ وفضًال عن سماعه 
الحديث علــى األقل عن ثالثة أســاتذة من علماء الحديث ـ التحق مســلمة 
المجريطي برؤساء جماعة إخوان الصفا السرية ذاك الزمان، وانخرط معهم 

في مراجعة موسوعتهم الفلسفية وتنقيحها.
وقد بدا أن رؤســاء وأســاتذة الجماعة بالبصرة أقّروا للزائر من قرطبة 
ـ والذي كان آنذاك قد بلــغ الثالثين من عمره ـ بأنه فيلســوف مكافگ لهم 
مساٍو، بل ووفق أسباب معينة أعلى كعباً منهم وأرسخ قدماً. وعند مقدمه كان 
رؤســاء الجماعة قد شــرعوا في تنقيح نسخة مبكرة من موســوعتهم. وأثناء 
مقامه في البصرة، ال شك أن مســلمة أضاف إلى عملهم ذلك رؤاه المتعلقة 
بالتنقيح، وهي الرؤى التي تتآلف في قسم منها مع رؤاهم، وتتباين في قسم 
آخر معها. هكذا تــم تأليف الموســوعة، وتم تنقيحها بتوافــق من الجميع. 
وحملها مسلمة معه إلى قرطبة بغاية إدخال تعاليم الجماعة إلى هناك وبثها 

في أهل األندلس والمغرب.
والبادي أن النســخة المبكرة من الموســوعة كانت قــد ألفت قبل عام 
325هـ/937م، على أنه ليس ـ على األرجح ـ في سنوات مديدة كثيرة قبل هذا 
التاريخ المذكــور؛ إذ ما كان آنها قد مضى زمن طويل حتى وصفها أبو حيّان 
التوحيــدي وصفــاً موجــزًا عــام 373هـ/ 983 ـ 984م فــي كتابــه «اإلمتاع 
والمؤانسة». وبحسب ما ذهب إليه التوحيدي، فإن الموسوعة كانت تتألف من 
خمسين رسالة ذات صلة بكل فروع الفلسفة، النظرية منها والعملية، وكانت 
تتضّمن فهرسة مســتقله. وقد اشــتركت في تأليفها طائفة من الكتاب كانت 
تنشــط بالبصرة، ذكر منهم التوحيدي أربعة أســماء: أبو سليمان محمد بن 
معشر البســتي، المعروف بالمقدسي، وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني، 
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وأبو أحمد النهرجوري، وأبو الحسن العوفي. والذي يبدو أن الموسوعة كانت 
قد تألفت بديهة من رســائل مبكرة، وأخرى ألفت للمناسبة في حينها لغرض 
الموسوعة من لدن مؤلفيها وجماعها، كما أن جماعة إخوان الصفا كانت قد 
ائتلفت بالطبع بضعة عقود قبل تاريخ تأليف الموسوعة، ودبجت الجماعة عدة 
رسائل دارت على مباحث فلســفية متنوعة. وقد تفرعت جماعة إخوان الصفاء 
وخالن الوفاء عن جماعة إسماعيلية بالعراق، بعد انشقاق الدعوة اإلسماعيلية 
المبكــرة، حوالى 286هـ/899م، بســبب ادعــاء المؤســس المتأخر للخالفة 
الفاطمية عبد اهللا بن الحسين المهدي أنه اإلمام الشرعي، وهي الدعوى التي 

كان قد رفضها زعماء الدعوة في العراق.
وبحسب ما ذهب إليه التوحيدي، فإن مؤلفي 
النسخة المبكرة من الموسوعة ادعوا أن الشريعة 
قد دنســت بالجهاالت، واختلطت بالضالالت، وال 
سبيل إلى غسلها وتطهيرها إال بالفلسفة. والحقيقة 
أن تصورهم للفلســفة ولصلتها بالديــن كان قد 
استرشــد أساســاً برؤيــة الغالبيــة العظمى من 
الفالسفة المســلمين، من الكندي والفارابي إلى 
ابن ســينا وابن رشــد، الذين ادعوا أن الحقيقة 

والواقع النهائيين يمكن أن تعلمهما البشــرية بمجرد إعمــال التفكير العقلي، 
وبمجرد االستناد إلى المنطق األرسطي، وأن الدليل البرهاني بأن يتبيّن حقيقة 
الوحي النبوي والديانات وبــأن يحكم عليها ويقوّمها. وقد حّددت هذه النظرة 
تحديدًا واســعاً اختيار وترتيب الرسائل الخمسين التي ُضم بعضها إلى بعض 
في الموسوعة المبكرة. والحال أن الفهرسة المبكرة للموسوعة ـ كما أشار إليه 
التوحيدي ـ يبدو أنه ضاع. ومن ثمة، فإن علينا أن نعيد بناء محتويات الفهرسة 
وتنظيمها على أســاس من الرســائل التي حفظت من غير تبديل في النسخة 
المنقّحة. هذا هو حال معظم الرســائل الخمســين األصلية. ويبدو أن الرؤية 
الفلسفية التي كانت سائدة بين المؤلفين قد مثّلها بوضوح تصنيف العلوم في 
الرسالة السابعة من النسخة المنقحة المعنونة: «في الصنائع العلمية والغرض 
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منها». وكان قد تم تحليل هذا التصنيف مقارنة مع تصنيف العلوم البادي في 
النسخة المنقحة من طرف غودفروا دو غاالتاي 1. وتنبغي اإلشارة ـ مع ذلك ـ 
إلى أن الرسالة السابعة تنتمي إلى الرسائل المبكرة التي كانت قد ضمت من 
قبل في الموســوعة، ولم تكن قد ألفت في حينه زمن التوليف والتنقيح؛ ذلك 
أن محتويــات وعدد وتنظيم النســخة المبكــرة ال تتطابق تمــام المطابقة مع 
تصنيف العلوم المقترح في الرسالة السابعة، والمباحث الفلسفية المذكورة فيها 
ال تبلغ الخمســين على وجه التقريــب. وعند متم تصنيف العلــوم الوارد بها، 
تطمئن الرسالة الســابعة القارئ بأنه فيما يتعلّق بكل مبحث، فإن ثمة رسالة 
افتتاحية متوفــرة، وذلك على الرغم مــن أن العديد مــن المباحث المنطقية 
وغيرها الموصوفة لم تكن قد ُقدمت تقديماً مســتقًال في موســوعة الخمسين 
رسالة المبكرة. ومن ثمة، عكست الرسالة السابعة مرحلة مبكرة من التصميم 
للموسوعة. ويشــير القرطبي في رسالته ـ الرســالة الجامعة ـ إلى طائفة من 
خمس وعشرين رسالة من رسائل إخوان الصفا التي يفترض أنه كان قد حملها 
معه إلى قرطبة 2، ويفترض أن هذه الرسائل كانت تتضّمن الرسالة التي أمست 

فيما بعد الرسالة السابعة.
وعلى خالف مؤلفي الموسوعة البصريين، فإن تكوين مسلمة المجريطي 
ورؤيته بحسبانه فيلسوفاً ما كانتا سليل التقليد العربي اإلسالمي في الفلسفة. 
فبوصفه ُموَلدًا، تقاسم المجريطي الثقافة الالتينية التي كان ينشأ عليها غير 
المسلمين، والذين كانوا في معظمهم من األندلسيين النصارى. وقد اكتسب 
مسلمة معرفته بالفلسفة من خالل تربيته الخاصة، أو أكثر من هذا من تربيته 
العصاميــة، وذلك عبر قراءته في أعمال «األوائل»؛ أي الفالســفة الهلينيين 
والهلينســتيين، وفي لســانهم األصلي، وليس في الترجمة العربية التي كان 
يعتمد عليها الفالســفة العرب. إذ يفترض أنه كانت لــه معرفة صلبة متينة 

 G. de Callatay, “The Classification of Knowledge in the Rasa’il”, in N. El- Bizri (ed.), :انظــر 1 ـ 
 The Ikhwan al-Safa’ and their Rasa’il: An Introduction, Oxford Univer sity Press in association
with The Institute of Ismaili Studies, Oxford 2008, pp. 58 -82.
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باليونانية، كما كانت هــذه اللغة ال تزال متداولة آنــذاك بين ذوي التكوين 
الرفيع من األندلسيين.

ويبدو أن اهتمام مسلمة الشديد بالفلســفة بقي أمرًا يخّصه لوحده قبل 
وصوله إلى البصرة. والحال أن ســعي جماعة إخوان الصفا السرية إلى نقل 
البشرية نحو حال أفضل باالستناد إلى تعاليم الفلسفة واألخالقيات الفلسفية 
ســرعان ما جذبه إليهم في حينه؛ إذ ســرعان ما التحــق بالجماعة األخوية 
وبزعمائها، وسعى إلى أن يدمغ فهمه للفلسفة على برنامج تعاليمهم التي ألزم 
نفسه على بثّها فيما يســتقبل من الســنين ببلده، فضًال عن تعليمه العمومي 

لُسنة النبي وأحاديثه.
لم يأِت على فكر مسلمة المجريطي الفلسفي 
أي حين مــن الدهر عــادى فيه علــم الكالم أو 
الدين، وهو الفكر الذي كان بأكمله فكرًا فلسفياً 
صوفياً تبوأت فكرة اإلله فيــه مكانة المركز؛ إذ 
بالنسبة إليه، القرآن والنبي ژ هما اللذان دعيا 
البشرية إلى طلب تحصيل العلم والحقيقة بتوّسل 
التنقيب والتفكير العقليين. وقد عاب على غالبية 
علماء المسلمين المعاصرين له جهلهم واطراحهم 

لحكمة األوائل ونباهتهم، ســواء أكانوا من الفالســفة المتقّدمين على حقبة 
اإلســالم أم كانوا من المتحزبين لهؤالء والمعجبين بهم. ففي تصوره ينبغي 
للفكر الفلســفي العقلي أن يدرك ـ في خاتمة األمر ـ مرتبة الحكمة، والتي 
عادة ما كان يسميها «الحكمة اإللهية». ومن شأن الحكمة اإللهية أن ُتستفاد 
أول ما تستفاد من األنبياء ومن الدين. ولقد كانت أمنية مسلمة األسمى ـ من 
تعليمه الفلسفة على أساس من موسوعة إخوان الصفا ـ إنما هي هداية اإلخوان 
المبتدئين في أول الطريق إلى هذه الحكمة اإللهية التي ألفى أنها متجّسدة 
في أعلى علمين فلســفيين وأصعبهما مناالً: الســيمياء والسحر. ولقد عزم ـ 
إفادًة منه لتالمذته المتقدمين في التحصيل ـ على تأليف عمليه الشــهيرين: 
«رتبــة الحكيم» و«غاية الحكيــم». وكان الرجل على معرفــة تامة بأن هذه 
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الحكمة ـ وعلى النقيض من الفكر العقلي ـ ال يمكن أن ُتعلم من لدن البشر، 
وإنما يمكن فحســب أن ُتستفاد باالســتماع إلى كلمات المعلم الشيخ الرباني 

وبااللتزام بأفعال الخالق اإللهي.
إن فهرسة النسخة المنقحة من الموسوعة ـ التي كانت قد أقيمت واتفق 
عليها من لــدن زعماء الجماعة ثــم انضم إليها اآلن مســلمة القرطبي عام 
325هـ/937م ـ قد أمســت متوفــرة فــي المخطوطة األقــدم المحفوظة من 
الموســوعة، وهي المخطوطة المحفوظة في مكتبة عاطــف أفندي تحت رقم 
1681. وقد ُكتبت هذه المخطوطة بخط أبي ســليمان البستي المقدسي، الذي 
ذكر اســمه في خاتمة المخطوطة، منبهاً كل من امتلك الرسائل ووقعت بين 
يديه أال يعرضها على أي شخص كان، اللهم إال على الباحثين الصرحاء عن 
العلــوم وعلى محبي الحكمــة 1. فإذا هو عثــر على مثل هــؤالء الباحثين عن 
الهداية والنجاة، فإن عليه أن يزودهم بالرسائل واحدة واحدة على قدر فهمهم 
وأهليتهم، بادئاً بالرسائل األولى، ومواصًال بقدر وتدرج، مع التزامه بالترتيب 
الوارد في الفهرسة. هذا مع تقدم العلم أن الموسوعة ما كان القصد منها أن 
تصير عمًال مرجعياً بقدر أن تصير منهاجاً دراسياً للتكوين التدريجي للباحثين 

حقاً عن المعرفة األسمى.
وقد أمست الموســوعة تتضّمن إحدى وخمسين رســالة، الرسائل الخمسون 
فضًال عن الواحدة النهائية التي هي رسالة في السحر. وقد رتبت هذه الرسائل 
في خمس رتب متوالية: العلوم الرياضية الفلسفية، وتتضّمن ثالث عشرة رسالة، 
والعلوم الجســمانية الطبيعية، وتتضمن سبع عشرة رســالة، والعلوم النفسانية 
العقلية، وتتضمن عشر رسائل، والعلوم الناموسية اإللهية، وتتضمن إحدى عشرة 
رســالة. ويبدو أن هذا الترتيب حل بالبدل من الترتيب األول إلى علوم رياضية 
ومنطقية وطبيعية وإلهية كما كان قد تم اقتراحه في الرســالة السابعة 2. وكما 
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ســنرى فيما بعد، فإنه من المحتمل أن يكون الترتيب الجديد تبناه الرؤساء 
البصريون للجماعة قبل وصول مسلمة، وأنه سرعان ما قبل به مسلمة نفسه؛ 
وذلك ألنــه كان يتوافق بالتمام والكمــال مع فكره الفلســفي. ففي تصنيف 
الرسالة السابعة، تقع السيمياء والســحر بين أعلى مراتب العلوم التمهيدية 

وليس بين المباحث الفلسفية 1.
والحال أن الرسالة الواحدة والخمسين من الموسوعة الدائرة على السحر إنما 
اقترحها مسلمة ودبجها أثناء مقامه بالبصرة عام 325هـ/937م. وقد ُحققت مؤخرًا 
وترجمت إلــى اإلنجليزية من لدن غودفروا دو غاالتــاي وبرونو هالفالنتس، وذلك 

بوسمها «الرســالة 25 أ» من الموسوعة. وكما أوضح 
المحققان ذلك في مدخل تحقيقهما، فإن الرسالة في 
السحر المنشــورة ضمن النشــرة البيروتية الحالية 
تتمثّل في قســمين: رسالة قصيرة ســميت «الرسالة 
52 أ» من لدنهما، ورســالة أطول، «الرسالة 52 ب»، 
وجملتها األولى: «بيان حقيقة الســحر وغيره». ومن 
البين بذاته أن القسم الثاني إنما أضافه مسلمة بعد 
عودته إلى قرطبة في إطار نشاطه التعليمي. ويتضّمن 
هذا القســم إحاالت عدة على الرسالة الجامعة التي 
ألفها مسلمة حين عاد إلى بلده. ومن المرجح أنه لم 
يكن يرغب في اســتبدال نّصه المبكــر بقدر ما كان 

يطمح إلى تنقيحه وتجويده. وفي تقليد المخطوط األخير ـ مع ذلك ـ عادة ما كان 
يتم الفصل بين القســمين، وأغلب المخطوطات المتأخرة تتضّمن «الرسالة 52 ب» 

وحدها، بينما قليل منها من يحتفظ «بالرسالة 52 أ».
وكان قد اختار بدءًا الرؤســاء البصريون للجماعة رســالة أخرى مختلفة في 
موضوع السحر والطلسمات والعزائم لضمها إلى الموسوعة المنقحة. ففي القسم 
األخير من الرســالة الثانية في الهندسة ـ التي يفترض أنها أضيفت إلى األصل 

G. de Callatay, “Classification”, cit., p. 63. انظر:   1 ـ 
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المبكر خالل زمن التنقيح والمراجعة 325هـ/936 ـ 937م ـ ثمة إحالة إلى رسالة 
الطلسمات والعزائم بمناسبة تفســير فوائد إعمال جداول األعداد المربعة 1. ولم 
تكن «الرســالة 52 أ» في السحر تتضمن مثل هذا التفســير، فال يمكن بهذا أن 
تكون هي المقصودة. ويفترض أن مسلمة اعترض على تضمين الطالسم والعزائم 
في هذه الرسالة؛ وذلك ألن في تصوره أن السحر ـ وعلى النقيض من السيمياء 
ـ يعني تأثير الكائنات الروحيــة غير المادية على العالم الطبيعي. ومن الواضح 

أن حجته أقنعت رؤساء البصرة، فكان أن قبلوا رسالته في السحر.
وقد ظهرت «الرسالة 52 ب»، كما الحظ ذلك برونو هالفالنتس، في تقليد 
مخطوطة رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا في نسختين متباينتين تبايناً نسبياً 
ميّز بينهما على أساس الفرع «س» (2 أ ) والفرع «ي» (2 ب) 2. والمرجح أن تكون 
النســخة «ي» (2 ب) هــي األقدم؛ وذلــك ألنهــا مضمومة إلــى مجموعة من 
المخطوطات التي تحتوي عموماً على النسخ المبكرة للرسائل أكثر مما تحتويه 
المجموعة األخرى. وحول ما إذا كانت النســخة المتأخرة من االثنتين قد أعاد 
صياغتها مسلمة نفسه أم فعل ذلك مؤلف متأخر، فإن السؤال يبقى مفتوحاً على 
مصراعيه حتى إجراء بحث آخر. ومهما تصرفت األحوال، فقد بلغ انشغال مسلمة 
بموضوع الســحر دورته في كتابه (كتــاب غاية الحكيم) الذي أُلّف ـ بحســب 
إفادته ـ خالل الفترة التي تبدأ عام 343هـ/954م إلى عام 348هـ/959م. وفي 
هذا العمل أعاد مســلمة تســمية علم السحر بالســيمياء في مقابلة له مع علم 
الكيمياء. وكما أشــار إلى ذلك دو غاالتاي، فإن مســلمة قد أفــاد في تأليف 

رسالته من الرسالة الثانية والخمسين، وال سيما من الرسالة 52 ب 3.
تنبغي اإلشارة هنا أيضاً إلى أن مخطوطة أسعد أفندي التي تقع تحت رقم 
3638، تتضّمن ـ فضًال عن الرســالة 52 ب ـ رسالة أخرى طويلة مدارها على 

 N. El-Bizri, On Arithmetic and Geometry: An Arabic Critical Edition and English انظــر:  1 ـ 
Translation of Epistles 1 and 2, Oxford 2012, Ar. text p. 124, tr. p. 158.

 G. de Callatay and B. Halflants (eds and tr.), The Brethren of Purity. On Magic I: An Arabic 2 ـ 
 Critical Edition and English Translation, Oxford University Press in association with the
Institute of Ismaili Studies, Oxford 2011, “Technical Introduction”, p. 71.

ibid., pp. 16 17 ـ. 3 ـ 
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جوانب مختلفة من الســحر. والحال أن ناسخ هذه المخطوطة ـ بوزرجمهر بن 
الطوســي، والمنســوخة بمدينة الســالم [= بغداد] عام 686هـ/1187م ـ أورد 
استشهادًا نقله عن الناسخ المجهول لنسخته كان قد عثر عليه الناسخ األول في 
نسخة من هذه الرسالة في مخطوطة من الموسوعة كانت متوفرة لديه وأضافه 
بعد الرسالة 51 [= 51 ب]. والحال أن نص هذه الرسالة عن السحر لم يحفظ 
لنا ـ مع األســف ـ إال في حالــة رديئة؛ حيــث إن فيها عدة كلمــات وفقرات 
مطموســة في المخطوطة. وليس يمكن الحسم اآلن فيما إذا كانت هي نفسها 
مطابقة للمخطوطــة التي دارت على الطلســمات والعزائم التــي تحيل عليها 

الرســالة الثانية في الهندسة أم ال. وفي األخير، 
فالبادي أنها لم تؤلف من لدن مســلمة نفســه؛ 
وإنما من لدن مؤلف من الغرب اإلسالمي في فترة 

مبكرة.
لما شرع مسلمة في إنشاء رسالته في السحر 
بالبصــرة، كان يتوقع أن تتلو تلك الرســالة في 
الموســوعة المتوفرة مباشــرة بعد الرســالة 48 
[= الرســالة 49 في النشــرة البيروتيــة]: «في 
كيفية أفعال 1 الروحانيين». وكما أشار إلى ذلك 

دو غاالتاي، فإن هذه الرســالة األخيرة كان يشار إليها مرارًا على أنها تلك 
التي تتلو مباشــرة الرســالة 52 أ  2. والحال أن وضع رســالته مباشــرة بعد 
الرســالة الموجودة في الروحانييــن الحاضرين في العالــم ُيظهر أنها من 
تأليف مسلمة؛ وذلك ألن غرضه كان فيها ـ كما تم التنصيص على ذلك في 
البداية وفي فهرسة محتويات نسخة أبي ســليمان على حد السواء ـ إنما هو 
عرض «فاعلين غير مرئيين وال محسوســين يسمون روحانيين» 3. والحال أنه 

كان العنوان األصلي للرســالة هو: «في كيفية أفعال (وليس أحــوال) الروحانيين»، كما هو بارز  1 ـ 
في فهرسة أبي سليمان البستي المقدسي ومسلمة القرطبي معاً.

G. de Callatay and B. Halflants, On Magic, cit., p. 9. :انظر 2 ـ 
في النص العربي من الرسالة «في السحر» (ص. 5)، ينبغي أن نقرأ: «فاعلين غير مرئيين وال  3 ـ 

محسوسين يسمون روحانيين» بدل «فاعلين غير مرتبين وال محسوسين يسميان روحانيين».
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ُيفترض أنه ال بد كانت ثمة اعتراضات ضد أي تغييرات في الترتيب الموجود 
في الموسوعة المكونة من خمسين رسالة من لدن زعماء الجماعة بالبصرة، 
وقد تم االتفاق على أن توضع رســالة مســلمة عند خاتمة الرسائل بوصفها 
الرسالة الواحدة والخمسين. على أن اإلحاالت إلى الرسالة الثامنة واألربعين 
على نحو ما كانت قد تمت اإلشــارة إليه مباشرة بقيت على حالها مع ذلك، 
ولم يجر عليها أي تعديل. ولقد حفظ لنا تقليد مخطوطة الرســالة الثامنة 
واألربعين من هذه الرسالة نسختين 1. والنسخة القصيرة المحفوظة في ثالث 
مخطوطات 2 هي بكل تأكيد األصل الذي ُوجد قبل وصول مسلمة إلى البصرة. 
وأثناء مقامه بالبصرة أضاف مســلمة قسماً آخر إليها يحيل فيه مرتين على 
الرسالة في الســحر والعزائم التي كان قد أقدم على إنشائها، والتي كانت 
لها صلة كذلك مع وجود الروحانيين. أما النسخة الطويلة فقد ألّفها بأكملها 
مسلمة زمناً بعد عودته إلى قرطبة حين كان قد كتب آنها «رسالته الجامعة». 
وفيها يحيل معاً إلى الرسالة في الســحر والعزائم وإلى الرسالة الجامعة. 
والنسخة الموسعة هي التي تضمها النشرات المتوفرة للموسوعة. وتنتهي ـ في 
مخطوطة عاطف أفندي ـ قبل نهاية نص نشــرة بيروت، المجلد 4، ص 243. 

وأغلب الظن أن القسم األخير ضميمة متأخرة بقلم مسلمة.
وقد الحظ غاالتاي وهالفالنتس كذلك أن الرســالة الخامسة عشرة «في 
كيفية نضد العالم بأسره»، التي هي الرســالة الخمسون في النسخة المنقحة 
لعام 325هـ/937م، توجد في تقليد المخطوطة في نسختين سمياها النسخة (1)
والنسخة (2) 3. وهذه الرسالة ـ وعلى خالف الرسالة في السحر ـ كانت قطعة 
واحدة من الرسائل الخمسين المحتواة في الموسوعة المبكرة والتي كانت تختم 
هذه الموســوعة. وال شــك بأن النســخة (1) تّم توســيعها بدءًا من النســخة 
القديمة (2) في تساوق وتناغم مع الرؤى الكالمية لمسلمة، وأغلب الظن أنه تم 
تأليفها في مجملها من لدن مسلمة لما كان مقيما بالبصرة، كما يشير إلى ذلك 

أمدني بهذه المعلومة س. ج؛ أي الذي يعد تحقيقاً وترجمة إنجليزية للنسختين. 1 ـ 
Esad Efendi 3637, Koprulu 871 and Laud. Or. 255. :وهي مخطوطات 2 ـ 

G. de Callatay and B. Halflants, On Magic, cit., p. 70. انظر:   3 ـ 
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ضمها إلى مخطوطة عاطف أفندي. على أن وصفها في فهرسة أبي سليمان لعام 
325هـ/937م يتطابق مع النسخة القديمة 2، وليس مع النسخة المنقحة. ومن 
ثمة فإن هنالك إمكاناً أن يكون مســلمة قد ألف النسخة المنقحة مباشرة بعد 
عودته إلى قرطبة من أجل أغراض دروســه التي كان يلقيهــا هناك. وعلى أية 
حال، فإن نســخته موصوفة في «الرسالة الجامعة» 1، كما في جدول المحتويات 

الذي كتبه لنسخته من موسوعة االثنين والخمسين رسالة.
ثمة رســالتان إضافيتان عن العلوم الناموسية 
اإللهية والشرعية من األقسام األربعة، وهما الرسالة 
الواحدة واألربعون (= الثانية واألربعون من نشــرة 
بيروت) حول اآلراء والديانات، والرســالة التاسعة 
واألربعون (= 50 من نشرة بيروت) حول كمية أنواع 
السياســات، كان قد تم تنقيحهما تنقيحاً جوهرياً 
من طرف مسلمة بعد عودته إلى قرطبة. والحال أن 
نسختهما المبكرة، التي تم التوافق عليهما في عام 
325هـ/937م محفوظة فــي مخطوطة عاطف أفندي 
وفي مخطوطات أخرى من الموسوعة 2. وفي دروسه 

التي كان يلقيها بقرطبة، كان مسلمة من غير شك معنياً على وجه الخصوص بنقل 
علوم القســم الرابع والتي كان أوال قــد اي أنها هي ما يمثــل الحكمة النبوية 

واإللهية.
وبالموازاة مع ذلك، فإن تقليد المخطوط قد حفظ لنا الرســالة الثامنة 
والثالثيــن «في مبادئ الموجــودات العقليــة علــى رأي الفيثاغوريين» (وهي 
الرسالة الواحدة والثالثون في الموسوعة المنقحة المكتوبة عام 325هـ/937م) 

انظــر: الرســالة الجامعــة المنســوبة للحكيــم المجريطــي، تحقيــق جميل صليبا، دمشــق،  1 ـ 
1368هـ/1949م، في مجلدين، المجلد الثاني، ص 387 ـ 388.

تضم مخطوطة أســعد أفندي 3638 فضًال عن النســخة المبكرة من الرسالة 49، نّصاً آخر من  2 ـ 
مخطوطة من غير خط يد الناســخ، وعلى ما يبدو، فهي المخطوطــة عينها التي وفرت لنا نص 

النسخة اإلضافية في الرسالة 51 (= 52 من نشرة بيروت).
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في نســختين 1. والنســخة المختصرة ـ المدعــوة 32 أ ـ تتألف من قســمين، 
والقســم الثاني (32 أ 2) أو الفصل الثاني، يدور علــى مراتب الموجودات في 
العوالم الثالثة: الروحاني والسماوي وعالم الكون والفساد. أما القسم األول 
(32 أ 1) فهو سابق ـ بال مرية ـ عن الموســوعة المنقحة لعام 325هـ/937م)، 
ويشكّل النص األصلي للرسالة في تعاليم فيثاغوراس. وقد أُلف بين مضامينه 
ـ في معظمها ـ في النســخة 32 ب التي تعكس بالتمام رؤى مسلمة الفلسفية، 
والتي كانت مؤلفة مــن لدنه عندما كان مقيماً فــي البصرة؛ لكي تحل محل 
النّص المبكر (32 أ 1) 2. ونظرًا ألن النســخة 32 ب قد صينت، فإنها تتضّمن 
في الخاتمة قسماً عنوانه: «فصل في بيان أن العالم كروي الشكل» ومضامينه 
تتطابق مع الرسالة الواحدة والخمسين. ويبدو أنه كان قد اقتُرح في البداية 
دمج مضامين الرسالة الواحدة والخمسين في الرسالة الثانية والثالثين، ومن 
ثمة االحتفاظ بعدد الخمســين رسالة للموســوعة المنقحة بعد إضافة رسالة 
السحر. ومن المفترض أن رؤســاء الجماعة من البصريين كانوا قد اعترضوا 
على هذا االقتراح بمثل ما كانوا قد اعترضوا على أي تغيير في ترتيب الرسائل. 
ولقد كان مســلمة مضطرًا إلى قبول اقتراحهم بإضافة الرســالة في السحر 
ضميمة إضافة (الرسالة 51) بعد الرسالة الختامية الخمسين من الموسوعة. 
والحال أن تشديد أبي سليمان المقدسي في فهرســته على الحاجة إلى اتباع 
الترتيب المذكور في تعليم الرســائل ودراســتها إنما كان يعكس بوضوح رأي 
األغلبية من بين الزعماء البصريين للجماعة أكثر مما كان يعكس رؤية مسلمة 
األوليــة. وبعد أن تــم اتخاذ القــرار لصالــح االحتفاظ بالرســالة الواحدة 

معلومة أمدني بها بول وولكر الذي ُيعد تحقيقاً وترجمة لهذه الرسالة في سلسلة ممولة من لدن  1 ـ 
معهد الدراسات اإلسماعيلية.

تنبغي اإلشــارة إلى أن ترتيب الرســالتين الثانية والثالثين والثالثــة والثالثين («في المبادئ  2 ـ 
العقلية على رأي إخوان الصفا») في نشــرة بيروت إنما هو ترتيب في غير محله تماماً؛ ذلك أن 
الرسالة الثانية والثالثين من نشــرة بيروت تقدم أوالً النسخة 32 أ (المجلد 3، ص 178 ـ 186) 
وتعطف على ذلــك بنص الرســالة الثالثة والثالثين فــي تقليد المخطوطــة (ص 187 ـ 198). 
والرسالة الثالثة والثالثون في نشرة بيروت (المجلد 3، ص 199 ـ 211) يقدم النسخة 32 ب من 
تقليد المخطوطة. وفي تقليد المخطوطة المتوفر، فإن فقرة النســخة من الرســالتين 32 و 33 

أيضاً مختلف. ذلك أن النسخة 32 أ 2 في بعض المخطوطات منفصلة عن 32 أ 1.
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والخمسين ـ بحسبانها الرســالة الخاتمة ـ فإن مسلمة عمد ـ بال شك ـ إلى 
تغيير الفصل في ترتيب العالم بوصفه مجرد تكرار لنسخته عن الرسالة 32 
(= 32 ب). على أنها لم تتم اإلشارة إلى ذلك 1 ال في فهرسة أبي سليمان وال 
في وصف الرسالة الثانية والثالثين في الرسالة الجامعة. ولقد احتفظ تقليد 
المخطوطة المتوفــر لدينا ـ رغم ذلك ـ على نص النســخة 32ب على النحو 

الذي كان اقترحه مسلمة.
ونظرًا ألن الرسالة الخاتمة من الموســوعة قد تمنى فيها إخوان الصفا 
نقل أرقى المعرفة إلى المبتدئين من اإلخوان؛ فإنه كان على الرسالة الواحدة 

والخمسين أن تســترعي اهتمامنا الخاص، وكان 
التطور المبكر لمضامينها أمرًا سوف يتم البحث 
فيه هنا بإيجاز. في الرســالة الســابعة نجد أن 
العلم النهائي قد ُســمي علم المعاد، وعرف على 
أنه: «معرفة ماهية النشأة األخرى، وكيفية انبعاث 
األرواح من ظلمة األجســاد، وانتباه النفوس من 
طول الرقاد، وحشــرها بعد المعاد، وقيامها على 
الصراط المستقيم، وحشرها لحساب يوم الدين، 
ومعرفة كيفية جزاء المحسنين وعقاب المسيئين». 

ولقد اقترح اإلخوان هنا الدفاع عن العقيدة اإليمانية التقليدية الخاصة بالبعث 
التي تذهب إلى استحقاق النفس البشــرية يوم الحساب العقاب أو الثواب، 
وذلك ضد النزعة النقدية الفلسفية، تماما كما سيفعل الغزالي، بعدهم في 

كتابه «تهافت الفالسفة».
والحال أنه في الموســوعة المبكرة ـ المكونة من خمســين رسالة ـ كانت 
الرسالة األخيرة قد ُسميت: «في كيفية نضد العالم بأسره»، وكانت محتوياتها 
قد وصفت على النحو التالي: «في مراتــب الموجودات، ونظام الكائنات، وأن 
آخرها منعطف على أولها من أعلى الفلــك المحيط إلى منتهى مركز األرض؛ 

انظر: الرسالة الجامعة، مصدر مذكور آنفاً، المجلد الثاني، ص 3 ـ 22. 1 ـ 
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وأنها كلها عالم واحد كمدينة واحدة، وكحيواٍن واحٍد، وكإنسان واحد. والغرض 
منها الوقوف على معرفة الحقائق ومبادئها وتواليها وســوابقها ولواحقها، علماً 
وبياناً شافياً مقنعاً كافياً، بال شك وال شبهة وال ريب وال مرية، وأن مبادئها كلها 
صادرة عن فعــل اهللا 8 وحده، منه تبدأ وإليه تعــود، مصداقاً لقوله تعالى: 

﴿ ? @ J I H GF E DC B A ﴾ [األنبياء: 104]».
وقد تحول هنا بعث البشــر إلى رجوع كوني لعالم فاٍن إلى اهللا. وقد سعى 
اإلخوان بكل وضوح إلى معارضة المذهب الفلسفي الذي يؤكد على أبدية العالم.
إنّ وصــف اهللا في النســخة المنقّحــة مــن الموســوعة ـ المؤلفة عام 
325هـ/937م ـ بكونــه مصدر أو أصــل كل الموجــودات أو الكائنات قد تم 
استبداله. وينص فهرسة محتويات نشرة بيروت ـ بالبدل من ذلك ـ على «أن 
مبادئها كلها صادرة عن فعــل اهللا 8 وحده الذي هو اإلبداع المحض ال من 
موجود». وتشــرح الرســالة بعد ذلك أن اإلبداع هو أول الموجودات بالوجود 
وأقدمها فيه، وهو البدء والمخلوق واألمر المبدع، الذي أبرز اهللا فيه ســائر 
الموجودات، تنبعث منه القوى متكثرة نحو غايتها المختلفة، وإليها تتصاعد، 
وإن إلى ربك المنتهى وإلى اهللا ترجع األمور؛ وجعله السبب األول الذي يتعلّق 
به ما سواه من ســائر الموجودات، تعلق المعلول بالعلة مرتبطاً بعضها ببعض 
فاعلة ومنفعلة، منتقًال من رتبة الدنيا إلى رتبة القصوى، ارتباط معلول بعلٍة 
بحسب بواديها وتواليها، إلى أن تتالحق بأجمعها وتتوارد بأسرها إليه، فيكون 
هو علة العلل ومبدأ المبــادئ الفائضة بما أفاض إليه الباري 2 على دونها 
بخيرها ووجودها 1. وههنا استبدل اإلخوان إله الغالبية العظمى من الفالسفة 
المسلمين من ذوي النزعة األفالطونية المحدثة ـ الذي كان علة ضرورية أكثر 
منه خالقاً ـ باإلله المتعالي ما وراء الوجود في التقليد اإلسماعيلي، فاإلبداع 
تــم من لدن أمــر اهللا، وكان مســاوياً للعقل الكوني الــذي عنه صدرت كل 
الموجــودات والتي إليه تعــود. وقد أتى الغزالــي ـ فيما بعــد ـ فأنكر على 

رســائل إخوان الصفا وخالن الوفا، دار صــادر، بيروت، 1957، أربعة مجلــدات، المجلد األول،  1 ـ 
ص 40 ـ 41.
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اإلســماعيليين مذهبهم في القول بوجــود اهللا وراء الوجود، في كتابه «فيصل 
التفرقة بين اإلسالم والزندقة»، بوصفها كفرًا صريحاً.

ولما عاد مسلمة من رحلته الطويلة من الشرق إلى الغرب ـ على األرجح 
في عــام 326هـ/938م ـ حمل معه اإلحدى والخمســين رســالة من رســائل 
الموسوعة التي كان قد اُتفق عليها بالبصرة. وكان قد التزم بتأسيس وتشييد 
فرع من األخوية في بلدته التي ـ كما تمنى ذلك ـ كان يفترض أن تنتشر منها 
إلى باقي بالد األندلــس والمغرب. وكان على تعليمــه أن يبنى على المنهاج 
الذي وصفته الموســوعة. على أنه ما إن شرع في التدريس، حتى أدخل بعض 

التغييــرات والزيــادات التــي تعكــس منظــوره 
الشــخصي. إذ عمد ـ أول ما عمد ـ إلى تقسيم 
إحدى الرسائل الموقوفة على علم المنطق ـ وهي 
الرسالة الثانية عشرة من النسخة المتفق عليها 
لعام 325هـ/937م ـ إلى قسمين. وقد ألفت هذه 
الرسالة بين كتابي أرسطو «العبارة» (التأويليات) 
و«التحليالت األولى». ويفترض أن مســلمة وجد 
هذه التوليفــة قلقة وغير منســجمة مع الطريقة 
التقليدية في تدريس علم المنطق بالغرب، فكان 

أن عمد بكل سهولة إلى الفصل بين القسمين، وأعاد تسمية الرسالة الالحقة 
ـ الرســالة الثالثة عشرة ـ باســم «في معنى أفوديقتيقا»، والتي أمست اآلن 
الرسالة الرابعة «في التحليالت الثانية». وبهذا انتقل عدد الرسائل المكونة 

للموسوعة إلى اثنتين وخمسين رسالة.
وألن مســلمة بدأ يعطي الدروس بقرطبة، فقد عمد أيضاً إلى وضع شرح 
على رســائل الموســوعة ســماه «الرســالة الجامعة». وكان أْن شرح في هذه 
الرســالة إلى تالمذته كيف أن كل واحدة من هذه الرسائل ينبغي أن ُتفهم، 
وأي فائدة يمكنهم أن يجنوها منها. والرسالة الجامعة ذات صلة مع االثنتين 
والخمسين رســالة في نظامها الموصوف، باستثناء تلك التي تناقش الرسالة 
الخامسة واألربعين «في كيفية معاشرة إخوان الصفا، وتعاون بعضهم مع بعض، 

 J"�
�� ر *������� ��د 
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وصدق الشفقة والمودة في الدين والدنيا جميعاً» على أنها الرسالة الختامية. 
وفي دروسه، ال شك أن مسلمة تناول هذا الموضوع األخير؛ لكنه لم يسَع إلى 
تبديل ترتيب الرسائل التي كان قد اتفق عليه في البصرة والمتعلّق بالموسوعة 
نفسها. ففي شروحه على الرسالة الخامسة واألربعين قدم توجيهات إلى أولئك 
المنتهين الواصلين من التالمذة الذين يودون أن يصيروا بدورهم أســاتذة في 
الجماعة وشيوخاً؛ إذ كان عليهم أن يالقوا ويعلّموا المبتدئين من إخوانهم مرة 
كل اثني عشر يوماً في محل آمن، وأن يحضوهم في مواعظهم على اتباع العلوم 
اإللهية. وكان عليهم أن يقرأوا عليهم كتب العلوم المظنون بها على غير أهلها، 
وأن يطلعوهم على األسرار المستورة التي أطلعهم عليها مسلمة، هذا فضًال عن 
الرسائل الواحدة والخمسين (الثانية والخمسين في الصنافة األخرى)، والرسالة 
الجامعة، «المدارس» األربع [موضوعات الدراسة]، والكتب السبعة، والجفران، 
والخمس والعشرين رســالة 1، وكتب إخوان الصفا التي حملها معه مسلمة إلى 

قرطبة.
عاً إياها توسيعاً  وقد أعاد مسلمة ـ فيما بعد ـ كتابة فهرسة الموسوعة موس
كبيرًا من فهرســة المحتويــات التي كان قد أنشــأها أبو ســليمان في عام 
325هـ/973م. وقد وصف الرسائل وصفاً أكثر تفصيًال، وأضاف إشارة إلى 
الرســالة الجامعة، وشّدد على أهميتها في اكتشــاف الحقائق المستورة في 
الرســائل االثنتين والخمسين. وتأسيســاً عليه صّمم الفهرسة في الطبعات 

المنشورة من الموسوعة.
والحال أن التغييرات والزيادات التي أدخلها مســلمة على النص الجماعي 
المتفق عليــه ـ والمؤلف عام 325هـ/937م ـ يمكن أن يؤرخ بتاريخ ما بين عام 
326هـ/938م إلى عام وفاته 353هـ/964م. ونظرًا ألنه كان تم قبوله من لدن 
الرؤســاء البصريين للجماعة بوصفه واحدًا منهم؛ فإنه يمكن النظر إلى هذه 
التغييرات والزيادات وكأنها تم الترخيص بها ضمناً من لدن الزعماء. وألن تلك 
التحويرات قد أمست معروفة في المشرق؛ فإن الكثير منها تم اقتباسه وتكييفه 
في مســتويات متنوعة، وكل المخطوطات الباقية من الموسوعة المتوفرة لدينا 

انظر: الرسالة الجامعة، مصدر مذكور آنفاً، المجلد الثاني، ص 399. 1 ـ 
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تكشف عن بعض آثار المسهمين فيها. فال شيء يبيح اآلن البرهنة على أنه بعد 
وفاته، بقي أحد زعماء الجماعة فردًا أو جماعة حيّاً، ومن ثمة، فإن أي تغييرات 

متأخرة عن سنة وفاته ينبغي أن تعّد تغييرات غير مرخص بها.
على أن ثمة تغييرًا واحدًا كبيرًا متأخرًا ينبغي أن يناقش هنا. إذ في العديد 
من المخطوطات الموجودة وفي النشــرات المطبوعة من الموسوعة، فإن الفصل 

من الرســالة الرابعة «في الموســيقى» والرسالة 
الخامسة «في الجغرافيا» تم قلب موضعيهما قلباً، 
وفي النشــرات المحققة وفي الترجمــة اإلنجليزية 
لرســالة «في الهندســة» التي قام بها ج. سانشيز 
و ج. مونتغمري، وفي نشــرة «في الموسيقى» التي 
قام بها أوين ورايت 1، تم التعامل معهما على أنهما 
الرسالة الخامســة والرابعة تباعاً. والحال أن في 
فهرسة المحتويات في نسختي أبي سليمان ومسلمة ـ 
كما في تصنيف الرسالة الســابعة ـ الرسالة «في 
الموسيقى» وصفت بحســبانها الرسالة الرابعة في 
تطابق مع رابوع علوم أرســطو التمهيدية. واستبدال 
الموسيقى بالهندســة بوصفها علماً رابعاً إنما حدث 

ـ على األرجح ـ في الشــرق بعيد زمن وفاة مســلمة. إذ مــن المؤكد أن جدول 
محتويات بعض المخطوطات يتضّمن نسخة مراجعة من جدول محتويات نسخة أبي 
سليمان. وعلى األرجح، فإن التغير يعكس رغبة في معالجة مسألة وصف األرض 
مباشرة بعد وصف العالم السماوي في الرسالة الثالثة «في الفلك» 2. وقد تمت 

 O. Wright (ed. and tr.), Epistles of the Brethren of Purity. On Music. An Arabic Critical :انظر 1 ـ 
 Edition and English Translation of EPISTLE 5, Oxford University Press in association with
The Institute of Ismaili Studies, Oxford 2010.

تنبغي فضال عن هذا اإلشــارة هنا إلى أنه في نســخة مخطوطة أســعد أفندي 3638 فإن فقرة  2 ـ 
الرســائل 4 ـ 6 مقلوبة. إذ الرســالة الثالثة (في الفلك) تتبعها أوالً الرســالة السادســة «في 
النســبة العددية والهندســية» ثم تليها الرســالة فــي الموســيقى، فبعد ذلك «الرســالة في 

الجغرافيا». وفي جدول محتويات هذه المخطوطة فإن الصفحات المطلوبة لألسف مفقودة.
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معالجة العلمين تباعاً في «كتاب غرائب الفنــون وملح العيون» الذي ألف زمن 
مصر الفاطمية من جانب مؤلف مجهول، وقد حقق ونُشر مؤخرًا من لدن يوسف 
رابوبورت وإميل سافاج ـ سميث 1. والحقيقة أن كون المؤلف قد تعمد طمس هويته، 
وكون الكتاب تناقلته األيادي تناقًال سرّياً مستترًا، فإن ذلك ينبغي أن يدل على 

أنه كان ينتمي إلى جماعة إخوان الصفا.

:v!��nF ا�

أرسى اكتشاف ماربيل فييرو هوية مؤلف «كتاب رتبة الحكيم» و«كتاب غاية 
الحكيم»، فضًال عن مؤلف «الرســالة الجامعة»؛ أنه عالــم الحديث القرطبي 
مسلمة القرطبي (293هـ/906م ـ 353هـ/964م)، أرسى البحث عن تأريخ وتاريخ 
موسوعة إخوان الصفا على أُســٍس صلبٍة جديدٍة. إذ من خالل أسفار مكثفة عدة 
إلى الشرق المسلم، زار مســلمة مدينة البصرة عام 325هـ/937م، حيث انضم 
إلى جماعة إخوان الصفا، وأسهم في مراجعة الموسوعة التي كانت تتألف آنذاك 
من خمســين رســالة. ولما كان ال يزال بالبصــرة مقيماً، أضاف مســلمة إلى 
الموسوعة الرسالة الواحدة والخمسين في السحر. ثم ما لبث أن عاد بالنص من 
الموسوعة المعروف المكون من إحدى وخمسين رسالة إلى قرطبة، حيث أمسى 
مؤســس وأول شــيخ لفرع إخوان الصفا وخالن الوفا المحلي. وبســبب نشــاطه 
التعليمي، قام مسلمة بتقســيم إحدى الرسائل الدائرة على المنطق إلى قسمين، 
رافعا بذلك عدد الرســائل إلى اثنتين وخمســين، ثم ما طفق أن ألف الرسالة 
الجامعة بوصفها تلخيصاً وشرحاً للرسائل  االثنتين والخمسين. وفيما بعدبادر إلى 
إضافة شرح طويل عبارة عن فصل ثان إلى رسالته األصلية في السحر، كما أن 
مسلمة عمد إلى استبدال فهرس المحتويات المبكر الذي كان قد وضعه البصري 
أبو سليمان البستي (المقدسي) بفهرس محتويات موسع ضاف، آخذًا بعين النظر 
زياداته الخاصة والتغييرات التي أُدخلت على نص الموسوعة على النحو الذي كان 

قد اتفق عليه بالبصرة عام 325هـ/973م.

 Y. Rapoport - E. Savage-Smith (eds), An Eleventh-Century Egyptian Guide to the Universe. :انظر 1 ـ 
The Book of Curiosities, Edited with an Annotated Transla tion, J. Brill, Leiden - Boston 2014.
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■  باحث من سلطنة ُعمان.

بدايًة ال بد مــن البدء بتحديد المفهــوم المقصود بالفكر 
اإلصالحي: «(الفكر) إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى 
معرفة مجهول. ويقال: لي في األمر ِفْكٌر: نظٌر ورويٌة» 1. و«الفكر يطلق 
على كل ظاهرة من ظواهر الحياة العقلية. وهو مرادف للنظر العقلي 
.2 «(Intuitions) ومقابل للحدس ،(Meditation) والتأّمل ،(Reflection)

أّما اإلصالحي فهو نسبًة لإلصالح 3، واإلصالح لغًة: «أَْصلََح في 

إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، القاهرة: دار الدعوة، ج 2، ص 698. 1 ـ 
كميل الحــاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي واالجتماعي، بيروت: مكتبة  2 ـ 

لبنان، 2000، ص 405
موضــوع البحث ينصب في المرحلة الماضية في القرنين الثالث عشــر والرابع عشــر  3 ـ 
الهجريين ـ التاســع عشــر والعشــرين الميالديين، وال يتعرض هذا البحــث «للواقع 
العربي الراهن الذي فيه جاءت الدعوات العربية لإلصالح مختلفة، من أطراف متعددة 

لكل منها أسبابها وأسلوبها، يغلب عليها الطابع السياسي؛ لتحسين األداء الحكومي:
ـ فالشــعوب تطالب باإلصالح لتحقيق مشــاركة أوسع لفئات وشــرائح المجتمع في 

اتخاذ القرار، وتوزيع الثروة بطريقة أكثر عدالً.
ـ أما الحكام فمطلب اإلصــالح ـ عندهم ـ إلعادة إنتاج النظام السياســي الحاكم 

وإطالة عمره».

■ �E�bن ا�!(�ي  

ا�صالحي: الفكر 
فيه الُعمانيّين  ودور  مفهومه 
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ـٌد، أَْصلََح بينهما، أو ذاَت بينهما، أَو ما بينهما:  َعَمِلِه: أََتى ِبما ُهوَ صاِلٌح َوَجيـ
أزال ما بينهما من عداوة وِشــقاق (...) أَْصلََح اآللََة: عالََجها، أَزالَ َفساَدها، 
ِتِه أَو ماِله:  يأَْصلََح ما كاَن فاِســدًا ِمْن أََدواٍت وآالٍت، أَْصلََح اهللا ِلفَُالٍن في ذُر

ريَق: سواه» 1. جَعلها َصالحة، أَْصلََح ِإلَْيِه: أَْحَسنَ، أصلح الط
وعلــى هــذا يكــون إطــالق المؤرخيــن علــى جمــال الّديــن األفغاني 
(1315هـ/1897م)، واإلمام محمد عبده (1323هـ/1905م)، والسيّد محمد رشيد 
رضا (1354هـ/1935م)، مصلحين متوافق ومصطلح القرآن في وصفه شــعيباً 

النبي باإلصالح: ﴿ É È Ç Æ Å Ä ﴾ [هود: 88].

��bا��"�اول ��� ا��ار �e�8ا�� �
ا���8^ االEeال

َوَسَم رضوان السيّد خطاَب اإلصالح الديني بثالث سماٍت، هي: إنّ له رؤيًة 
مختلفًة عن العالم، ولديه قدرة على فهم النّص الديني فهماً جديدًا، وأْن يكون 
جريئاً في مراجعة التراث، فقال: «أّما اإلصالح الديني فإنّه يعني رؤية مختلفة 
للعالم، ويتطلب إعادة قراءة النص الديني، والتجربة التاريخيّة للمسلمين» 2.

وللمصطلح أهّميّته كما لتاريخ الفكرة أهميّته. والفكر اإلصالحي معروٌف 
لدى الدارســين، وُيقَصد به «إعادة قراءة اإلســالم والدين وتشــكيل منظور 
إصالحي تمدني له، أي تنشيط الدين وإعادة الحيوّية له، وتجديده على نحو 
يجري مع العلم والعقــل والترقي والتمدن، ويعزز قواعد األخالق اإلنســانيّة 
األصيلة» 3. وقد ُعرف برمــوزه، وُعرف في بعده الزماني، كما ُعرف في بعده 
المكاني. فأّما رموز هذا الفكر في مصر، فإنّ أشهرهم: جمال الدين األفغاني 

ينظر: محمود العريان، «اإلصالح في الوطن العربي: بحث في داللة المفهوم»، مقال منشــور 
في موقع: http://www.voltairenet.org/ar، 18 تشرين األول (أكتوبر) 2005. (بتصرف).

ابن منظور، لسان العرب، مادة (صلح). 1 ـ 
رضــوان الســيّد، «التجديد الفقهــي والديني»، مقال منشــور في مجلة االجتهاد، الســنة 15،  2 ـ 

العددان: 57 ـ 58، 2003، ص 16.
فهمي جدعان، في الخالص النهائي: مقال في وعود اإلســـالميين والعلمانيين والليبراليين،  3 ـ 
عّمان (األردن): دار الشــروق، 2007، ص 80. وقد وقع فهمي جدعان في تعريف الشــيء بنفسه 

في قوله: «وتشكيل منظور إصالحي تمدني له». وهذا مخالف لضوابط التعريفات.
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(1254هـ/1838م ـ 1305هـ/1897م)، ومحمد عبده (1266هـ/1849م ـ 1323هـ/ 
1905م)، ومحمد رشيد رضا (1282هـ/1865م ـ 1354هـ/1935م).

والُبعد الزماني الذي ظهر فيه هذا الفكر اإلصالحي هو النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر الهجري/ القرن التاسع عشر الميالدي، وكان مسرح 
أحداثه ـ لدى بعض الدارســين ـ أقطــار الدولة العثمانيّــة 1 عموماً، وأرض 

الكنانة (مصر) خصوصاً.
فما كان لألفغاني أن يشتهر بين الدارســين لوال أنّ دعوَته آتت أُُكلَها في 
مصر، بالتفاف نخبــة من أعيانها حولــه، وتأثرهم الكبيــر بمنهجه، الداعي 

الســتقالل الفكر، ومراجعــة المــوروث، واالنتباه 
لمكائــد األعــداء، والتفطــن لخطــورة النفــوذ 
االستعماري (البريطاني) المتربص بالمسلمين، وقد 
كان على دراية به خالل تجربته السياسية في بالد 
األفغان ثم في الهند. وكان يــؤم مجلَس األفغاني 
لفيٌف مــن مشــايخ األزهــر، وكذلك الشــعراء، 
واللغويون، والصحافيون، وضبــاط الجيش، وِعليَة 
القوم 2. «وكان تالميذه في تلك السنوات هم قواد 
وزعماء الثــورة على الجمود واالحتــالل والتخلف 

والطغيان فيما بعد، ابتداءً من محمد عبده إلى سعد زغلول» 3.
أّما حصُر الفكر اإلصالحي بالدولة العثمانيّة دون سواها من ديار اإلسالم 
فليس إال غالبيّاً. والواقع أنّ أحمد أمين مثًال، لم يخُل كتابه (زعماء اإلصالح) 
من ذكر شخصيتين من الهند هما أحمد خان (1237هـ/1817م ـ 1316هـ/1898م)، 

رضوان السيد، سياسيات اإلســـالم المعاصر: مراجعات ومتابعات، بيروت: دار الكتاب العربي،  1 ـ 
1418هـ/1997م، ص 171.

أحمد أميــن، زعماء اإلصالح في العصر الحديث، بيروت: المكتبة العصرّية، 2007هـ/1428م،  2 ـ 
ص 51 ـ 57؛ عبد المجيد البشري، عصر النهضة العربيّة، ضمن مجموعة مؤلفين، المفصل في 

تاريخ األدب العربي، ص 594 ـ 605.
علي شلش، جمال الدين األفغاني بين دارسيه، القاهرة: دار الشروق، 1407هـ/1987م، ص 5. 3 ـ 

���'j�E أ�ّ�ّ�"��f J �"�ر�� 
ا��-�ة أ��ّ�"J، وا��-� 
�8�وٌف ��ى  �
اإلeال
ا��ار��b، وJ# �'َ0�ُ «إ��دة 
<�اءة اإلbالم وا���� 
 �
�ر إeالS�� N�-O%و
%��J� �D، أي %��O$ ا���� 
.J� *�ّ�وإ��دة ا�!�
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والســيّد أمير علــي (1265هـ/1849م ـ 1347هـ/1928م). وربمــا يكون قد تابع 
غولدتســيهر في كتابه: «مذاهب التفســير اإلسالمي»، إذ ســلّط الضوء على 
اإلصالح الهندي ودور أحمد خان 1. بل إنه صّدر كتابه بمحمد بن عبد الوهاب، 

وهو كذلك كان خارج سيطرة الدولة العثمانيّة.
ومما ينبغــي أن ُيؤخذ في االعتبار ـ إضافة إلى ما ســبق ـ فــي تحديد داللة 
«الفكر اإلصالحــي»، وال يفوت المتأمــل أنّ هنالك نظراٍت ثــالث تحدد اتجاهه 
ومعالمــه وبنيتــه التي يمتــاز بها: إحداهــا تنظر إليه فــي مقابل الفكــر الثوري 
المصادم 2، والثانية تراه في مقابل الفكر التقليدي المحافظ على القديم، والثالثة 
تنظر إليه في مقابل الفكر الحداثي المتغرب، والفكر اإلصالحي فكر مختلف عن 
كل من هذه االتجاهات الفكرية السائدة في المنطقة العربيّة واإلسالميّة، وما زالت.

�'j�E (اإلeالح): (ا�"(���)، و(ا���7*) d��'�E!�ن �"�ا)الن 

ثَّم تشاُبٌه وتداخل بين مصطلح «اإلصالح»، ومصطلح «التجديد»، ومصطلح 
«النهضة» يستدعي المقام التفريق بينها.

· التجديد
ًة: صار  ـ بالكسر ـ جد الشيءُ يجد د تجديدًا و«جد وهو لغًة مصدر جد
جديدًا، وهو نقيض الَخِلق» 3. ومن أقــدم النصوص التي جاء فيها مصطلح 
التجديد بما يقترب من المدلــول المتداول في عصرنا هذا، الحديث الذي 
أخرجه أبو داود السجســتاني (275هـ/888م) ما نّصه: «إنّ اهللا يبعث لهذه 

األُّمة كلّ مائة سنة َمْن يجدد لها دينها» 4.

أغنتس غولدتســيهر، مذاهب التفسير اإلسالمي، ترجمة عبد الحليم النّّجار، ط 5، بيروت، دار  1 ـ 
اقرأ، 1413هـ/1992م، ص 348 ـ 349.

وإن كان بعض رموزه ثورّيين كجمال الدين األفغاني. لكنّ محّمد عبده بعد إيقاف العروة الوثقى  2 ـ 
عدل عن الثورّية إلى المنهج التربوي التعليمي واستعاذ من السياسة.

الرازي، مختـــار الصحاح؛ عنى بترتيبه الســيد محمود خاطر، القاهــرة ـ الفجالة: دار نهضة  3 ـ 
مصر، ص 95.

أبو داود السجستاني، الُسنن، 106/4 ـ 107، رقم (4291). بيروت: دار الجيل، 1408هـ/1988م. 4 ـ 
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وقد شاع استخدام مصطلح التجديد قديماً 1 وحديثاً 2 في وصف العلماء 
الذين كانت لهم بصمات جديدة في المعرفة أو لهم إنجازات مشهودة في 

الواقع. ويظهر الترادف بينه وبين اإلصالح لدى كثير من الكُتّاب.
وهناك مصطلح آخر يتداخل مع اإلصالح والتجديد هو النهضة.

· النهضة
جاء معنى النهضة لغًة يدور حول القيام: 
«النهوُض: الَبراُح من الموضــع والقياُم عنه، 
نهََض َينْهَُض نَْهضاً ونُهوضــاً وانْتَهََض أَي قاَم؛ 
كه للنهوض، واْســتَنْهَْضته  وأَنْهََضــه: َحر (...)
ألَمر كذا ِإذا أَمرته بالنهوض له، وناَهْضتُه أَي 
قاَوْمتُه» 3. وفي االصطالح شاع مصطلح النهضة 
وعصر النهضة لدى المؤرخين العرب. ويغلب 
استعمال مصطلح عصر النهضة في لغة األدباء 
ومؤرخــي األدب 4، وهــو مصطلــح ال يعبّر عن 

مدلول ديني بل يشمل المسلم وغير المسلم وهو ما عبّر به ألبرت حوراني 
في أطروحته (الفكر العربي في عصر النهضة)، وأحميدة النيفر ومحمد 
وقيدي في (لماذا أخفقت النهضة؟). وقبل هذا وذاك عند ناصر بن أبي 
نبهان (1262هـ/1846م) تعبير (النهضة العليّة) ويقصد به القيام بالعدل 

ينظر مثًال: منظومة الســيوطي في: المنــاوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث  1 ـ 
البشير النذير، بيروت: دار الفكر، 1986. 282/2.

قد أُلفت في ذلك كتٌُب مســتقلة، ينظر مثًال: محمد إقبال (1938)، تجديد التفكير الديني في  2 ـ 
اإلسالم (2008)، دمشــق: دار الناقد الثقافي؛ أمين الخولي، المجددون في اإلسالم (1965)، 
بيروت: دار المعرفة؛ محســن عبد الحميد (2010)، تجديد الفكر اإلســـالمي؛ حسن الترابي، 

تجديد الفكر الديني، بيروت: دار الهادي.
ابن منظور، لسان العرب، مادة (نهض). 3 ـ 

عمر الدسوقي، «مع الرافعي الكاتب» مقال بمجلة حوليات ـ كلية دار العلوم، 1969، ص 21. 4 ـ 

 j�E'��Tع اF"b�ام 
 �� ً����
ا�"(��� <����ً و
 LD�f ا����8ء ا���� |eو
��, #'��ت :���ة �� 
ا��8��* أو ��, إD(�زات 
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ورفع الظلم 1. كما جاء هذا المصطلح عند الســالمي بمعنى بداية القيام 
باإلصالح في أرجوزته (جوهر النّظام)» 2.

وِمن الباحثيــن َمن ميز بين اإلصــالح والنهضة، معتبــرًا أنّ النهضة 
«حركة لغوّية تجلّــت على نطاق واســع (...) يجب حصرهــا في مفهومها 
الدقيق وفي بعديها اللغوي والتعبيري األدبيين، لكن من المستساغ بعد هذا 
التمييز األولي أن يوسع المفهوم، وهذا ما يحصل غالباً، ليحوي ذلك العمل 
الشمولي للسيطرة على الذات في الحضارة العربيّة اإلسالميّة الحديثة، هنا 
ليس بمعنى اإلحياء وإنما بمعنى الوثبة العارمة. ومثل ذلك كمثل ما حصل 
في أوروبا القرن الســادس عشــر حيث النهضة كانت فنّيّة وتعني الوالدة 

الجديدة قبل كل حساب» 3.
والذي رّجح أن يكون عنــوان هذا المقال هو الفكر «اإلصالحي» وليس 
الفكر التجديــدي وال الفكر النهضــوي هو أنّ مصطلــح الفكر اإلصالحي 
مصطلــح قرآنــي، وكذلــك كانت شــخصيّة ابــن أبــي نبهــان الخروصي 
(1262هـ/1846م) ـ وهو أحد أعالم اإلصالح في ُعمان ـ أقرب إلى المتعارف 
عليه بالفكر اإلصالحي بين الدارسين. وقد تطوّر الدور اإلصالحي بعده على 
يد تلميذه المحقّق سعيد بن خلفان الخليلي (1287هـ/1871م)، وتالميذه حتى 
ظهر السالمي (1332هـ/1914م)، قام بتلك األدوار التي ما زالت ُعمان تتفيأ 
ظالل جهودها اإلصالحيّة وال سيّما المؤلّفات المنهجيّة التي تركها للدارسين 

في أهّم فروع المعرفة الشرعيّة والتاريخيّة واللغوّية 4.
وبعد التعّرف على المصطلح وما يقاربه من مصطلحات شبيهة به، يجدر 
الحديث عن معرفة أسباب اشتهار بعض العلماء باإلصالح من دون بعض رغم 

المعاصرة والتوافق في األفكار.

ناصر بن أبي نبهان جاعد الخروصي، إيضاح نظم السلوك، ص 57. 1 ـ 
السالمي، جوهر النظام، مسقط: مكتبة االستقامة، 1411هـ/1990م، 46/3. 2 ـ 

هشام جعيط، أزمة الثقافة اإلسالمية، ط 1، بيروت: دار الطليعة، 2000، ص 68. 3 ـ 
للتوسع في دور السالمي اإلصالحي، ينظر: مصطفى شريفي، الشيخ نور الدين السالمي مجّدد  4 ـ 

أُّمة ومحيي إمامة، الجزائر: جمعيّة التراث، 1432هـ/2011م.
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�ب اT"��ر #�8 ا����8ء #�إلeالحbأ

مما ســبق يظهر أنّ هناك أسباباً جعلت بعض العلماء اإلصالحيّين ُتسلط 
عليهم األضواءُ أكثر من غيرهم، ويغلب نســيان أو جهل بعضهم أو تجاهلهم، 

منها موضوعي ومنها دون ذلك كانت طرائق قددًا، ومن هذه األسباب:
ـ (غولدتسيهر) عاصر جمال الدين األفغاني وكتب  ـ عناية المستشرقين ف
عنه أنه «باعث التيار المعروف بالوحدة اإلســالميّة. لقد كان مكافحاً عظيم 
النشاط في وجه النظام الديني السائد وممثليه، وداعياً متمرساً بالبيان لحركة 
التجديد اإلســالمي الديني من الرأس إلــى القدم» 1. وقد «أثارت شــخصيّة 

األفغاني وآراؤه، في أثناء إقامته في باريس، كثيرًا 
من األوروبيين المعنيين بشؤون العالم اإلسالمي» 2، 
وأّما بلنت (1260هـ/1844م ـ 1337هـ/1922م) فقد 

ُعني بمحمد عبده 3.
ـ الدور السياسي وهو دور يتمثل فيما فعل 
األفغاني ومحمد عبده في مصر مقاومين تدخل 
اإلنجليز في مصر ومعارضين سياسات الخديوي 
التي باءت باحتالل مصر، وفي باريس مناضلين 
بتلــك المقــاالت الحماســيّة ضــد االحتــالل 

البريطاني 4، قبل أن يعود محمد عبده من ساس ويسوس 5.

أغنتس غولدتسيهر، مذاهب التفسير اإلسالمي، ترجمة عبد الحليم النّّجار، ط 5، بيروت، دار اقرأ،  1 ـ 
1413هـ/1992م، ص 348 ـ 349. ويبــدو أن المترجم زل قلمه في قوله: «حركة التجديد اإلســالمي 

الديني» ولعل صواب الكالم: «حركة تجديد الدين اإلسالمي». أو أن الخطأ مطبعي فقط.
ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، بيروت: دار النّهار، ص 139. 2 ـ 

بلنت، مذكرات، ترجمة محمد أمين حســونة، نوفمبر 1903، مجلة الرســـالة، ع 310، 12 يونيو  3 ـ 
1939، نقًال عن محمد عبده، األعمال الكاملة، تحقيق وتعليق محمد عمارة، 859/1.

أحمد أميــن، زعماء اإلصالح في العصر الحديث، بيروت: المكتبة العصرّية، 2007هـ/1428م،  4 ـ 
ص 53، 59، 221 ـ 228.

محمد عبده، اإلسالم بين العلم والمدنّية، ص 163؛ عباس محمود العقاد، اإلمام محمد عبده،  5 ـ 
ضمن المجموعة الكاملة، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1980، ج 126/17.
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ـ العامل الجغرافي؛ بحســب المركز واألطراف فكانــت العناية بمصر 
وبعدها بالد الشام كبيرة، وال يلتفت لألطراف كُعَماَن في أقصى شرق جزيرة 
العــرب، وبذلــك كان الُعمانيّون خارج دائــرة الضوء المســلط على الجهود 
اإلصالحيــة، ال على مســتوى األفراد على ســبقهم الزمني كابــن أبي نبهان 
(1192هـ/1778م ـ 1262هـ/1846م)، فقد توفي قبل مولد محّمد عبده. وال على 
مستوى الدول في مكافحة االستعمار الغربي، كاليعاربة الُعمانيين الذين كانوا 
في القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميالدي يوحدون ُعمان تحت 
راية واحدة، على حكم إمام منتخب ويطردون االستعمار البرتغالي من سواحل 

ُعمان وسواحل الهند، بل ومن سواحل الشرق األفريقي 1.

�D��8ُا� �
ا��-� اإلeال

وإذا توجهنا تلقاء ُعمان فإنّ عالقتها ببريطانيا بدأت بشكٍل منّظمٍ في االتفاقيّة 
التي ُعقدت عام 1798م ثّم أكدت عــام 1800م، وظلّت عالقة تجارّية ال تعنى إال 
باألسطول التجاري وتموينه، وأال يمّسه سوء من ِقَبل الُعمانيّين؛ لكنّ نفوذها ازداد 
في 1856؛ إذ سعت لتقســيم ُعمان إلى دولتين دولة مسقط ودولة زنجبار، وهذه 
الفترة التي قبل التقسيم عاش فيها ناصر بن أبي نبهان الخروصي 2، وكانت ُعمان 

تحتفظ باستقاللها، ولم يحدث تدّخل بريطاني في شؤونها.

للتوســع في معرفة تاريــخ اليعاربة ودورهم في تحريــر ُعمان من االحتــالل البرتغالي، ينظر:  1 ـ 
ســرحان بن سعيد الســرحني، كشـــف الغمة، تحقيق حســن محمد عبد اهللا النّابودة؛ بيروت ـ 
أبو ظبــي: دار البــارودي، 1427هـ/2006م، 959/2، 965 ـ 967؛ الســالمي، تحفـــة األعيان، 
مســقط: مكتبــة االســتقامة، ج 16/2، 49، 107 ـ 116؛ حســين غبــاش، ُعمـــان الديمقراطّية 

اإلسالمّية: تقاليد اإلمامة والتاريخ السياسي الحديث، ص 109 ـ 112.
ناصر بن أبي نبهان جاعد بن خميس أبو محمــد الخروصي (1192هـ/1778م ـ 1262هـ/1846م)،  2 ـ 
فقيه من كبار علمــاء ُعمان، من بلدة العليا من وادي بني خروص. نشــأ فــي بيت علم وصالح 
وفضيلة، وأخذ العلم عن والده عالم عصره الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس تعرض مع والده 
لشــدائد من قبل حكام عصرهم، فصبروا وصابــروا، وبعد وفاة أبيه، بقي الشــيخ ناصر وحده 
يكابد المحن، وهاجر إلى نزوى إلى أن فرجت تلك الشــدائد عنه، أصبح بعدها مع الســلطان 
سعيد بن ســلطان مستشارًا مقّرباً في مســقط. ثم ســافر معه إلى زنجبار والزمه إلى أن توفي 
1262هـ. كان متفنناً في علوم جمة، قصده طالب العلم ألجلها، ومن تالميذه: ســعيد بن خلفان 

الخليلي، ومحّمد بن مسعود البوسعيدي، وذو الغبراء خميس بن راشد العبري، ومن مؤلّفاته:
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ً �!�'� �eو�Fن ا���D �#أ �# �e�D

بدأت دراســة اللغات األجنبيّة تظهــر في عصر الفقيه ابــن أبي نبهان، 
وال سيما في بالط السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي (1273هـ/1856م)، وإْن 
فــي نطاٍق محدود. فــكان مّمن تعلم اللغــات األجنبيّة أحد ضبــاط البحرية 
الُعمانية أيام السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي، وكان يصطحبه في كل مرة 
يذهب فيها إلى بريطانيا؛ ألنــه درس المالحة في بريطانيــا، ويعرف اللغة 
اإلنجليزية جيدًا» 1. و«يقال: إنه كان يتكلم أربع عشرة لغة؛ ولكنه ال يكتبها، 

وكان مجال نشاطه أوروبا ومدغشقر» 2.
وكذلك كان مــن األثرياء فــي زنجبار ومن 
الضباط البحريين الذين يعرفون لغتين أو ثالثاً، 

وبخاصة الهندية واإلنجليزية» 3.
ولذلــك أقبل ابــن أبــي نبهان علــى تعلم 
اإلنجليزّية، كما أفادت بعض الوثائق بخطه 4. وهو 
معاصــر رفاعــة الطهطــاوي (1216هـ/1801م ـ 
1290هـ/1873م)، بل يسبقه في المولد بنحو 23 
عاماً، ولم يستنكف أن يتعلمها. وفي هذا التوجه 
انفتاح علــى الثقافــات المتنوعة، وســبق زمني 

تصّدر فيه ابن أبي نبهان على مكانته العلميّة ونشأته التقليدّية، فكان باحثاً 
عن المعرفة في مظانّها. ولم يَر في تعلّم لغة اإلنجليز أي مانع شــرعي وال 

1 ـ لطائف المنن في أحكام السنن. تعليقات على أحاديث الجامع الصغير للسيوطي. 2 ـ تنوير 
العقول في علم األصول. 3 ـ التهذيب في النحو القريب. 4 ـ اإلرشــاد فــي القياس واالجتهاد. 
5 ـ مبتدا األســفار في لغة أهل زنجبار. 6 ـ اإلخالص بنور العلم والخالص من الظلم. وغيرها 
كثير، وما زال أغلبها مخطوطاً. ينظر: ابن رزيق، الصحيفة القحطانّية، تحقيق حسن النابودة، 

بيروت: دار البارودي، ج 238/3 ـ 239.
الفارسي، البوسعيديون، حكام زنجبار، ص 158 1 ـ 

الفارسي، المصدر السابق نفسه. 2 ـ 
الفارسي، المصدر السابق، ص 160. 3 ـ 

الرمحي، الشيخ ناصر بن أبي نبهان في آثاره اللغوّية، ص 113. 4 ـ 

��ن ��^ D �#ا#� أ Nأ<
 ��f ،*�ّ���)D�8, اإل%
 ?i�u�أ��دت #�8 ا�
 �e�8� �#JEF، و�
 N# ،وي�E�Eر���* ا�
 �!�# ���J0 �� ا����
23 ����ً، و�, ��"�-|
أن �"��8��.



254

دراسات

قومي. فكما يتعلّم اإلنجليز اللغة العربيّة (االستشراق) لماذا ال يتعلّم العرب 
اللغة اإلنجليزّية (االستغراب) كما يسّميه حسن حنفي. وأجاب على تساؤالت 
المستشرقين عن المذهب اإلباضي ومميّزاته وتاريخ ُعمان ومذاهبها. وهذا 
التفاعل مع اإلنجليز بأريحيّة يعكــس الحالة الطبيعيّة في التعامل مع اآلخر 
المختلف دينيّــاً وقوميّاً وإقليميّــاً. وإنّما تأزم الموقف مــن بعد حين تدّخل 
األجنبي في شؤون البلد، وكان ذلك على عهد المحقّقين الخليلي والسالمي 

وأَبي مسلم البهالني.
ولعلّ من المدهش في مؤلّفات ابن أبي نبهان أنّه ألف كتاباً في لغة أهل 
زنجبار باللغة العربيّة سّماه (مبتدأ األسفار في بيان نبذة يسيرة من لغة أهل 
زنجبار بالمشــهور من اللغــة العربيّة)، وال يفتأ ـ الفينة بعــد الفينة ـ يذكر 
خصائص الشــعوب التي وجدها في أفريقيا وعاداتهم، وهذا ما يصنّف فيما 
يعرف بـعلم اإلنسان (االنثروبولوجيا). وألَّف كتاباً في أسرار النّبات السواحلي، 
وهذا الجهد المعرفي ينتمي إلى الصيدلة وعلم النّبات. وهذا مّما يفصح عن 
موسوعيّته، وحرصه على اكتســاب المعرفة حيثما حلّ، وتدوين ما توّصل إليه 
حتى تبقى هذه المعرفة لألجيال، وال ُيعرف أحٌد مّمن هاجر إلى شرق أفريقيا 

ُعِنَي بهذه المجاالت ال قبله وال بعده.
هذا وإنّ ابن أبي نبهان عايش األديــان والمذاهب وانفتح عليها، وجالس 
علماء المذاهب في مسقط وفي زنجبار، وسألهم عن مذاهبهم وما يعتقدون وما 
ال يعتقــدون، ولم يكتِف بمــا قرأه في الكتب. ثّم علق على شــروح النّســفيّة 
تعليقات العالــم المنفتح علــى اآلراء العقدّية، النّاظر إليهــا بمنظار الدليل 
والبرهان ال بمنظار التقليد، في سابقة جديرة بتسليط الضوء عليها فهذا يعّز 
مثاله ويندر وجوده: أن يقرأ عالم كتاب عقيدة مذهب غير مذهبه، ثّم يحاوره 
حوارًا معرفيّاً يحتكم للحجة، وقد يخالف بعض علماء مذهبه ويؤّيد مذهباً آخر، 
قائــًال: «ولكنّي أقول من غير خالف مني لهم» 1. وُيعلــن أنّ التّقليد ال يجوز، 
ـ «ليس عبد اهللا بن إباٍض  ويتبرأ منه، ولو كان الُمقلد هو عبد اهللا بن إباض: َف

ابن أبي نبهان، م. س، و 10. 1 ـ 
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، حّتى ال يجوز خالفه ـ فيما يجوز فيه االختالف ـ وذلك هو معنى أّننا  بنبي
ال نقلد ديننا أحداً ِمْن المسلمين» 1. ويرى التّقليد أصَل االفتراق 2.

وله في تفسير القرآن آراء مستقلّة، وله في قبول األحاديث المنسوبة للنبي 
منهج يعنى بنقد المتن 3. ولّما كاَن مدارُ الحكم على الحديث في التواتر واآلحاد 
قائماً على الســند ِمن حيث كثرة الرواة أو قلّتهم ـ ِمــْن دون إمعان النّظر في 
المتن ـ لْم َيَر ابنُ أبي نبهان االعتماد عليه، ولم يكن موضع ثقته به واطمئنانه 
إليه، بل َتْعُدوه عيناه موليا شــطَر متِْن الّرواية، ينقدها نقَد العالم بكتاب اهللا 

المستحضر هداياته، ويشترط عرضه على القرآن 
الكريــم، فيرى أن: «ما خالَف القــرآَن العظيم... 
فهو باطٌل، واألصــح أْن ال فائدة فــي بقاء القرآن 
فينــا». ثّم يؤكــد االحتراز من الروايات ال ســيّما 
ما اختلفــت فيه المذاهــب، أو ما خالــف العقل؛ 
وايات ليست بحّجٍة، مع تخالف أهل المذاهب  ـ «الر َف
فيها، ومع مخالفة أحكام التنزيل، وأحكام العقول 
غالباً» 4. وهو ال يستســلم أمام مروّيــات أصحابه 
اإلباضيّة، بل ينقد متنها أيضاً، فيرّدها إذا عارضت 
محكم القرآن، كمسألة عذاب القبر؛ إْذ نفاه رغَم 

أنّ بعَض الروايات ـ التي ُتثِبُت في القبِر عذاباً ـ موجودة في مسند الّربيع 5.
وله في الِفقه آراء بناها على تأصيالته، منها تجويزه الخضاب بالسواد، 
وتصوير ذوات األرواح، وغيرها من المسائل التي شّدد فيها جمهور اإلباضيّة. 
وكانت نظرته للواقع نظرًة كلّيّة، ولم ينحصر في جزئيّات المسائل، فقد تحّدث 

الّسعدي، م. س، 297/7. 1 ـ 
ابن أبي نبهان، اإلرشاد في القياس واالجتهاد، (مخطوط)، الورقتان 2 ـ 3. 2 ـ 

ينظر: سلطان الحجري، الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي وآراؤه العقدّية، ص 88 ـ 99. 3 ـ 
ابن أبي نبهان، الّتوحيد، (مخطوط)، ورقة 230. 4 ـ 

ينظر فــي مسند الّربيع الحديثان ذات الرقمين: (484)، (487). ومن الجدير بالذكر أنّ مسند  5 ـ 
الربيع هو معتمد اإلباضيّة في الحديث.
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عن الخالص من الظلم بمنهج علمي رصيــن، ينبني على اإلخالص والتقوى، 
فألف كتاباً مستقًال يجلّي هذه المســألة (اإلخالص بنور العلم والخالص من 
الظلــم)، فكانت نظرته تربط الحكم بدليله، والظنّــي ترده للقطعي، والفرع 
ترّده لألصل. وكان له نقد لمسلك طائفة من أهل العلم، مّمن عاصرهم ورأى 
فيهم قلّة ورع، وبيّن ضرر ذلك المسلك، وحّذر منه، ولم يغّره كثرة علم العالم 
منهم. وله مؤلّفات في شتى فنون المعرفة من اللغة: نحوها وصرفها وبالغتها 
ونقدها إلى علم المنطق، وله إشادة بالفالسفة كأرسطو وأفالطون. وألّف في 
أصول الِفقه تعليقات على بعض الكتب األصوليّة. وكانت مؤلّفاته تتميّز بالمنهج 
النّقدي الذي يناقش اآلراء، وينظر في حجتها ال إلى قائلها، ولو كان أعلم أهل 
زمانه في نظره. حتى خالف والده في مســائل شتى، وهو يراه أكبر عالم في 
تاريخ المذهب بعد جابر بن زيد وأبي سعيد الكدمي. وكانت شخصيّته العلميّة 
قوّية جّدًا جعلت له المهابة في القلوب، إال أنّ الفتن حالت بينه وبين التغيير 
واإلصالح الذي ينشــده. لكنّ آماله اإلصالحيّة التي لم يحققها بنفســه جاء 

تحقيقها في جيل تالميذه وعلى رأسهم المحقق سعيد بن خلفان الخليلي.
ً �!�'� ����Fا��!0ّ? ا�

وأّما في الثلث األخير من القرن الثالث عشــر الهجري/ التاسع عشر 
الميالدي فإنّ المشــهد الُعماني تجاه البريطانيين يمثله سياسيّاً سعيد بن 
خلفــان الخليلــي الرجــل األول فــي دولــة عزان بــن قيس البوســعيدي 
(1285هـ/1869م ـ 1287هـ/1871م) 1 ـ تلميذ ناصر بن أبي نبهان الخروصي ـ 

عاش في بوشــر مــن أعمال مســقط، درس مبادئ وعلــوم اللغــة العربيّة على ســعيد بن عامر  1 ـ 
الطيواني، وحماد البســط، حتى إنّه ألّــف أرجوزة (مقاليد التصريف) وهو دون العشــرين، ثّم 
التقى بناصر بن أبــي نبهان الخروصي فازداد تفقهاً في الشــريعة، حتى فــاق أقرانه، وتصدر 
للفتــوى، حتى صار المقّدم في الحلّ والعقد حين بايعوا عزان بــن قيس إماماً يحكم ُعمان. من 
تالميذه: صالح بن علي الحارثي، وســالم بن عدّيــم البهالني، ترك مؤلّفات عدة، أشــهرها: 
مقاليــد التصريف، وإغاثة الملهوف بالســيف المذكــر باألمر بالمعروف والنّهــي عن المنكر، 
وفتاوى ورســائل كثيرة جمعها تلميذه محمد بن خميس الســيفي في ثالثة عشــر مجلدًا وسّماها 
(تمهيد قواعد اإليمان). ينظر: عبد اهللا الســالمي، تحفة األعيان بسيرة أهل ُعمان، ج 252/2، 
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كان ضد االســتعمار وتدخالته في شؤون ُعمان السياســيّة واالقتصادّية، 
وزعيم أهل الحلّ والعقد فــي كبار األمور في الشــأن الُعماني، حتى إنّه 
نُّصب إماماً من تالميذه يحكم ُعمان بمشــورة كبار علمــاء ُعمان حينئٍذ. 
لكنها دولة ما بقيت إال عامين وبعض عام، وانتهت بقتل اإلمام عزان بن 
قيس، ثم بقتل الخليلي وابنه، وســجن من بقي من قادتها. لُقَب بالمحقق 
الخليلي لبلوغه درجة االجتهاد واقتداره على تحقيق المســائل، وكان ممن 
لقب بشــاعر العلماء وعالم الشــعراء. وله ديوان شــعر، فيه من قصائد 
االبتهــال والمناجاة ما لهج به طــالب الحقيقة والســالكون دربها بأمثل 
طريقة، وبعض قصائده اســتنهاض للهمم وتحريك للمشــاعر نحو نصرة 

الحق على الباطل.
وقــد تفاعل المحقّــق الخليلي مــع معطيات 
عصــره، وعــاش في قلــب الحــدث، واطلع على 
ما أمكنه من ثقافة عصره. ومــن ذلك أنّه كان 
مّطلعاً على بعض الصحــف المصرّية، كما اّطلع 
على بعض الكتــب التي ترجمها بعض المصرّيين 
(رفاعة الطهطاوي على وجــه التقريب) لكتابات 
العلوم التجريبيّة، وقد أحــال على كتب البيطرة 
في بعض مسائل زكاة األنعام، في كتابه (لطائف 
الحكــم في صدقــات النعم) 1. ومــن بين أولئك 

العلماء الذين كانت له صلة بهم في ذلك الوقت قاسم بن سعيد الشماخي 2، 

259، 295 ـ 296؛ محمــد الســالمي، نهضة األعيان بحّرّية ُعمان، ال ن، ال ت، ص 381، 387؛ 
محمد الخصيبي، شقائق النعمان على ســـموط الجمان في أسماء شعراء ُعمان، مسقط: وزارة 

التراث والثقافة، ط 4، 333/2.
أحمد بن حمد الخليلــي، «المحقق الخليلي فقيهاً ومحّققاً» ورقة عمل مقّدمة لندوة قراءات في  1 ـ 

فكر المحقق الخليلي، مسقط: المنتدى األدبي، 1994، ص 15.
قال الشــيخ علي يحيــى معمر: «وكان مــن العمالقة الذيــن أنجبتهم يفرن فــي أواخر العصر  2 ـ 
التركي: العالمة قاســم بن سعيد الشــماخي؛ نزيل مصر، وقد كوّن هذا العالمة رّجة في مصر 
شغلت أرباب الفكر والعلم واألدب ردحاً من الزمن، وكان إلى جانبه األديب الصحافي المصري 
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الذي كان أحد رجال اإلصالح في مصر، وقد انتقل إليها من تونس كســفيٍر 
لها في أرض الكنانة، بعدما كان يسكن جزيرة جربة في تونس. وإنّ من يّطلع 
على بعض ما كتبه المحقّق الخليلي يجد أنّ هنالك مراسالت تمت ما بينهما. 
وقال ســماحة المفتي: إنّه وجــد بعض الكتابات التي تــدل على أن المحقّق 

الخليلي كانت بينه وبين علماء مصر مراسالت 1.
كان شــاعرًا كبيرًا، كما كان عالماً فقيهاً، ولذلك كان مّمن لقب بشاعر 
العلماء وعالم الشعراء 2، وكان له دور في إحياء الشعر الرصين، وبعث األدب 
الُعماني من بعد الضعف الذي ســيطر عليه، ومن تســتره وراء ألوان البديع 
وبعده عن روح األصالة، وغلبة الشــكل الزخرفي على الصورة والفكرة، وقد 
تزامن الخليلي مع البارودي (1839 ـ 1904) في ريادتهما النّهضة األدبيّة 3. وقد 
خّرجت مدرسة كل منهما شعراء كبارًا كأبي مسلم في ُعمان وأحمد شوقي في 
مصر. وقد خطى ســعيد بن خلفان وتالميذه ـ أبو وسيم وأبو مسلم البهالني 
وابن شيخان السالمي ـ بالشعر خطوات ذات أثر فّعال في نهضته وبعثه وإحياء 
ديباجته 4. والخليلي لم يقتصر على الشعر في خدمة العربيّة وإحيائها بل ألّف 

مصطفى بن إسماعيل، وكان الرجالن يكوّنان ثنائياً مندفعاً في كفاح األباطيل والخرافات والبدع 
بقوة وعزم.

وحينما ثار الجامدون فــي وجه اإلمام محمد عبده كان هذا الثنائــي من أعظم األنصار الذين 
وقفوا في وجه الجمــود يردون كيد الخصــوم، ويحاربون منطق التخلف الــذي يمليه في غالب 
األحيان حســد، مبعثه القصور والعجز، فكانــت لهما مقاالت رنانة متــآزرة في الصحف وكتب 

متآخية في نصرة الحق».
علي يحيى معمــر، اإلباضية في موكب التاريـــخ: اإلباضية في ليبيا، القاهــرة: مكتبة وهبة، 

الحلقة 2، ص 220 ـ 221.
أحمد بن حمد الخليلي، «المحقق الخليلي فقيهاً ومحّققاً»، ورقة عمل مقّدمة لندوة قراءات في  1 ـ 

فكر المحقق الخليلي، مسقط: المنتدى األدبي، 1994، ص 15.
الخصيبي، شقائق النعمان على سموط الجمان في أسماء شعراء ُعمان، ج 2. 2 ـ 

المصدر السابق، ص 91. 3 ـ 
عبد الحفيظ محمد حســن، «شاعرّية المرحوم ســعيد بن خلفان الخليلي»، ورقة عمل قّدمت في  4 ـ 
ندوة قراءات في فكـــر الخليلي، مســقط: المنتدى األدبــي/ وزارة التراث القومــي والثقافة، 

1414هـ/1994م، ص 91.
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في العروض وفــي الصرف وفي البالغة. فقد كان له مشــروع لغوي متكامل 
أسهم به من أجل تعزيز لغة القرآن في نفوس طلبة العلم.

وكان التعليم أبــرز أعمال الخليلــي اإلصالحيّة وأبقاها أثرًا. وهو أســاس 
ما تاله من إصالح سياسي، فقد خّرجت مدرسة الخليلي كوكبة من الشعراء ومن 
العلماء في أنحاء ُعمان. وقد اســتفاد من المال الذي ورثه من آبائه، ينفق منه 
على طلبة العلم، فقصده القاصي والداني من محبي العلم، فتخّرج في مدرسته 
رجالٌ فقهاء كبار وأدباء شــعراء بلغاء، قام مشــروعه اإلصالحــي عليهم وعلى 

أمثالهم من تالميذ أقرانه من العلماء، وال ســيّما 
في الرستاق والباطنة والشرقيّة. وهم الذين أتّموا 
رســالة اإلصالح بعد انتهاء دولــة عّزان بن قيس. 
ومن أبنائهــم وتالميذهم ظهر جيل الســالمي في 
ُعمان وأبي مســلم البهالني في زنجبار. وكل منهم 
كان له مدرســة يؤّمها طالب العلم وشــداة األدب 

ورجال اإلصالح.
ً �!�'�ا������ 

كانت ُعمــان على موعد مع مصلح يقــوم بالدور الــذي تتطلّبه المرحلة 
حينئٍذ، فجاء السالمي (1332هـ/1914م) 1 وكان صاحب الدور الكبير في توحيد 

عبد اهللا بن حميد بن ســلوم الســالمي (1286هـ/1868م ـ 1332هـ/1914م)، فقيــه مؤرّخ ُعماني  1 ـ 
إباضي، لقّب نور الدين، أشهر عالم إباضي ُعماني في القرن14هـ/20م له مؤلفات كثيرة منها: 
تحفة األعيان، ومشارق أنوار العقول، درس على يد صالح بن علي الحارثي (1314هـ/1896م)، 
ومحّمد بن مسعود البوســعيدي (1320هـ/1902م)، وغيرهما من علماء عصره. ثّم قام بالتدريس 
وتخرج في مدرسته علماء كثر، أشهرهم: عامر بن خميس المالكي (1346هـ/1927م)، ومحّمد بن 
عبد اهللا الخليلي (ت 1373هـ/1954م). كما كان له دور سياســي لّما أعاد نظام اإلمامة اإلباضيّة 
القائم على الشورى في اختيار الحاكم الذي يدير شؤون الناس. ينظر: محّمد الّسالمي، نهضة 

األعيان، ص 129، 128، 125، 118.
وقد احتفت به منظمة اليونســكو؛ إذ تّم إدراجــه ضمن برنامج الذكرى المئوّيــة عالميّاً ضمن 
أعمال الــدورة (38) للمؤتمر العام لليونســكو 2015، ونظمت اللجنة الوطنيّــة الُعمانيّة للتربية 
والثقافة والعلوم، بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون الدينيّة ومكتبة السالمي ندوة في مسقط 
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المجتمع الُعماني تحت راية واحدة، وتصّدى لمخططات االســتعمار السياسيّة 
واالقتصادّية والثقافيّة، وبذل فيها المجهود لمخالفة االســتعمار واالختراقات 
والغزو الثقافي، وجاء بحجج فيها ســواطع البرهان. وكان إلسهاماته العلميّة 
الغزيرة دور مهم في دراسة التراث وتحليله ونقده وتمييز الرأي السديد من 
غيره، وكما قال الســيابي: «وأول عالمة ظهر في القرن الرابع عشر: اإلمام 
العّالمة نور الدين عبد اهللا بن حميد السالمي قطب دائرة العلماء بُعمان، ثم 
العّالمة الثاني الزميل لإلمام نور الدين الشيخ عامر بن خميس المالكي، ثم 
الشيخ العّالمة محمد بن سالم بن زاهر الرقيشي، ثم الشيخ الزاهد األوحد 
عبد اهللا بن محمد بن رزيق المعروف بأبي زيد الريامي األزكوي. ثم العّالمة 
الرئيس الشيخ عيسى بن صالح بن علي، ثم الشيخ أبو عبيد حمد بن عبيد بن 
مسلم السليمي» 1. وهذا ما يشهد لمكانة السالمي: أنّ علماء ُعمان الكبار كلّهم 

ِمْن تالميذه، كما قال أبو إسحاق اطفيّش في مقّدمته لجوهر النّظام 2.
وكانت بداية مشــروعه اإلصالحي أنه انتقل إلى الشرقية سنة 1308هـ، 
فالتحــق بحلقة األميــر صالح بن علــي الحارثي، فكان االنتقــال من مرحلة 
التنظير والدرس إلى مرحلة التطبيق واإلصالح، فقام الشــيخ الســالمي مع 
شــيخه صالح باإلصالح واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هنا دخل 
الســالمي التاريخ من أوســع أبوابه، من باب اإلصالح االجتماعي في الشأن 
العــام، وكان يتأّمل أن يأتي التغيير على يد شــيخه صالح بــن علي، بْيَد أنّ 
الرصاصة التي أصابت الشيخ الحارثي في مقتل قتلت ذلك األمل الكبير الذي 

كان السالمي يرجوه فيه.
لكنّ السالمي لم ييأس واستمّر في التعليم، وتوسعت حلقته العلميّة، ورأى 
إقبال الطالب عليه، ورأى اشــتياق النّاس للعدل واإلحسان جليّاً، فكان يسعى 

بعنوان (الموســوعي والمصلح االجتماعي الشــيخ نــور الدين عبد اهللا بن حميد الســالمي، يوم 
2017/2/8 بجامع السلطان قابوس األكبر.

ســالم بن حمــود الســيابي، أصدق المناهج في تمييز اإلباضية عن الخوارج، مســقط: وزارة  1 ـ 
التراث القومي والثقافة، ص 35.

السالمي، جوهر الّنظام، مقّدمة أبي إسحاق اطفيّش، صفحة ز. 2 ـ 
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إلقناع العلماء والزعماء بضرورة القيام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في أعلى مستوياته، ودعا لمقاومة االستعمار حين أراد التدخل في شؤون ُعمان 
في عام (1320هـ/1902م). فاســتجاب الزعماء لدعوته وهبّوا على قلب رجل 
واحد، ولعلّ هذا النّجاح حدا به لنجاح أكبر وهــو ما تّم فعًال بقيام اإلمامة 

على أكتافهم في (1331هـ/1913م).
كان اإلمام الســالمي علماً بارزًا في مسيرة 
الحركة العلميــة واإلصالحيّة في عصره، وعالمة 
فارقة في تاريخ ُعمــان الفكري واالجتماعي، فهو 
ال ُيعد مصلحاً اجتماعياً على مســتوى وطنه ُعمان 
فحسب، بل على مستوى العالم اإلسالمي في بداية 
القــرن الرابع عشــر الهجــري. ومّمــا تميّز به: 
انفتاحه على الفكر اإلسالمي بمذاهبه المتعّددة، 
واطالعه الواســع على التراث بال تحيّز مذهبي، 

فقد قال:
يحملنا«ونحنُ األولون لَْم َيْشــَرعْ لنا إبــاٍض مذهبــاً  نجــُل 
مســألًة نرســُمها فــي الكُتُِبِمْن ذاك ال تلقى له في المذهِب
على ســبيِل الســلِف الرفيع» 1فنحن في األصــِل وفي الفروِع

وهو القائل مبيّناً احتكامه للدليل ال قال وقيل:
لْيــَل َفاْعلََما لَْم أَْقتَِصــْر َعلَى َمقَــاِل الُعلََما«ألنِّنــي أقفــو الد
ِمــْن الّدِلْيــِل َوَعلَْيــه َعّرُجــواَفالُعلََماءُ اْستَْخَرُجوا َما اْستَْخَرُجوا
ْن َجاءَ َحتْمــاً ُيْقَبُلَفهُــم ِرَجــالٌ َوِســوَاُهْم رَُجــُل َمم َوالَحــق
ِلْيــُل الد ُهــوَ   الــكُل التّْحِصْيُل» 2َفَمــوِْرُد  لَهُــُم  َمْن  َيْقِصُده 

تميّز الســالمي بالتأليــف المنهجي المنّظــم، فكان مصلحــاً في مجال 
التأليف؛ إذ تدرّج مع طّالب العلم، بداية من تلقين الصبيان ما يلزم اإلنسان 

السالمي، كشف الحقيقة لمن جهل الطريقة، بصيرة، 2015، ص 5. 1 ـ 
السالمي، جوهر الّنظام، ج 642/4. 2 ـ 
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من العقائد والعبادات واألخالق والنظم اإلسالميّة بعبارة سهلة موجزة. ثم نّظم 
منظومات عقدّية متدرّجة بالطالب من مســتوى علمي إلى آخر أرفع منه حتى 
التخصص العميق، ينتهي به مع مشارق أنوار العقول. وهكذا في الِفقه مدارج 
الكمال، ثّم شرحه معارج اآلمال شــرحاً مقارناً يقرن المسألة بدليلها ونقاش 
العلماء باستفاضة. ومنظومة الكبرى جوهر النّظام التي كانت وما زالت كتاب 
مجالس الُعمانيّين، ُتقرأ وُيحفُظ منها الكثير. وكذلك تحفة األعيان في تاريخ 
ُعمان، كان يقرأ في المجالس وفي البيوت تتحلّق األَســر المتعلمة عليه. وقد 
قّرب معاني الدين وأحــداث التاريخ بلغة ســهلة ممتنعة. وهــذه من مميّزات 
التأليف عند السالمي. وقد ألف فيما لم يؤلّف فيه الُعمانيّون؛ كشرحه مسند 
الربيع في الحديث. وشمس األصول وشرحها في طلعة الشمس في أصول الفقه، 
فجاء كتاباً مستوعباً وســطاً بين المختصرات والمطوالت في هذا الفنّ ورّتبه 
ترتيباً حســناً، وما زال طالب هذا العلم يعتمدون على كتابه بال منازع. وكان 
تأليفه ُيتلقّــى بالقبول في حياته، حتى أنّ محّمد بن يوســف اطفيّش اإلباضي 

الجزائري قّرر بعض كتبه على طالبه كطلعة الشمس.
وكان الســالمي يتابع الجديد من أخبار العالم اإلسالمي عبر ما يكتبه 
دعاة اإلصالح فــي مصر، كمجلّة نبراس المشــارقة والمغاربــة التي حّررها 
قاسم بن سعيد الشــّماخي وصاحبه مصطفى إسماعيل المصري، وأثنى عليها 
في كتابه (بــذل المجهود في مخالفــة النصارى واليهــود): «وكذلك ينبغي 
االطالع على مقاصد النبراس وااللتفات إلى مراشده، فإنّها النصائح البليغة 
والعظــات الكاملة» 1. فقد كان ِمْن ُدعاة الوحدة اإلســالمية ما دام اإلســالم 
دينها، ومحمد رســولها، والقرآن إمامها ونهجها فــي الحياة، وأنّ االختالف 
الحاصل اليوم بين أبناء األمة اإلسالمية يعود أساساً إلى المطامع السياسية 

التي ظهر أثرها السلبي في اإلسالم.
وبعث إليه الشيخ ســليمان بن عبد اهللا الباروني رسالة التمس فيها منه أن 
يضع الحلول الجذرية لوحدة األُمة اإلسالمية، فأجابه السالمي إجابًة أسفرت عن 

السالمي، بذل المجهود في مخالفة النصارى واليهود، ص 52. 1 ـ 
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ُبْعِد نظره ووضــوح رؤيته اإلصالحيّة الشــاملة ومنهجه فــي التغيير والخطوات 
المناسبة، وبيّن الممكن من غير الممكن كما يراه بثاقب نظره في أحوال النّاس 
وواقع األُّمة، وأبدى استعداده للمبادرة البارونيّة ولترك التلقب بالمذهب، فقال:

«نعم نوافق على أنّ منشأ التشتت هو اختالف المذاهب، وتشعب اآلراء هو 
الســبب العظم في افتراق األُمة كما اقتضاه نظرك الواسع في بيان الجامعة 
اإلســالمية، وللتفرق أسباب أخرى، منها التحاســد والتباغض والتكالب على 
الحظوظ العاجلة، ومنها طلب الرئاسة واالســتبداد باألمر، وهذا هو السبب 
الذي نشأ عنه افتراق الصحابة في أول األمر في أيام علي ومعاوية، ثم نشأ 

عنــه االختالف فــي المذاهب. وجمــع األّمة بعد 
تشــعب الخالف ممكن عقًال مستحيل عادة، وإذا 

أراد اهللا أمرًا كان: ﴿ 3 4 5 6 7 8 
 B A@ ? > = < ; : 9
D C ﴾ [األنفــال: 63]، والســاعي فــي الجمع 
مصلح ال محالــة، وأقــرب الطرق لــه أن يدعو 
الناس إلى ترك األلقاب المذهبية، ويحثّهم على 
التسمي باإلســالم، فإن الدين عند اهللا اإلسالم؛ 
فــإذا أجاب الناس إلــى هذه الخصلــة العظيمة 
ذهبت عنهــم العصبية المذهبيــة، فيبقى المرء 

يلتمس الحق لنفســه، ويكون الحق أوالً عند آحاد من الرجال ثم يظهر شيئاً 
فشــيئاً، فيصير الناس إخواناً، ومن ضلّ فإنما يضلّ على نفسه، ولو استجاب 
الملوك واألمراء إلى ذلك ألسرع في الناس قبوله وكفيتم مؤنة المغرم، وإن 
تعذر هذا من الملوك فاألمر عِسر والمغرم ثقيل، وأوفق البالد لهذه الدعوة 
مهبط الوحي ومتردد المالئكة ومقصد الخاص والعام: حرم اهللا اآلمن؛ ألنه 
مرجع الكل، وليس لنا مذهب إال اإلســالم، فِمْن ثَم تجدنا نَقَبل الحقّ مّمن 

جاء به وإن كان بغيضاً، ونرّد الباطل على َمْن جاء به، وإْن كان حبيباً» 1.

ينظر السؤال والجواب عند محّمد السالمي، نهضة األعيان، ص 122 ـ 125. 1 ـ 
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ظلّ المشــروع الســالمي حيّاً بالرجال الذين حملوا الراية بعده، ثّم استمر 
فكره وقد لقيت دعوته اإلصالحيّة صدى طيّباً في زنجبار، وأبرز مؤّيديها أبو مسلم 
البهالني الذي كان معجباً بشخصيّة السالمي العلميّة، فشرح كتابه جوهر الّنظام، 

ومعجباً بشخصيّته اإلصالحيّة، فتفاعل معها قلباً وقالباً، شعرًا ونثرًا.

ً �!�'� �Dال����, ا� �أ#

وال يذكر اإلصالح في ُعمان إال وأبو مســلم ركنه الركين، وكيف ُينســى 
أبو مســلم ناصر بن ســالم بن عدّيم البهالني (1339هـ/1920م) 1 ومقاومته 
الجليّة للمخططات االســتعمارية في ُعمان والشــرق األفريقي، بما سطره في 
مجلته الّنجاح، وقصائده االستنهاضية الشهيرة في ُعمان. إذ إنّه قد هاجر مع 
أهله إلى شرق أفريقيا واستقر في زنجبار، وكانت زنجبار آنذاك في عصرها 
الذهبي اإلسالمي الُعماني، عصر الســلطان برغش بن سعيد. تقلّد أبو مسلم 
منصب رئاســة القضاء. ثّم اســتقال وصرف هّمته في التأليــف، وكانت له 
عالقات بأعالم اإلصالح في عصره؛ مثل عبد اهللا بن حميد بن سلوم السالمي 
الُعماني، وسليمان باشا الباروني الليبي، ومحمد بن يوسف اطفيش الجزائري 
(1332هـ/1914م). حّرر جريدة النجاح وهي من أوائل الصحف العربية ظهورًا. 
وترك مؤلفات منها: العقيـــدة الوهبية، وهو كتاب في التوحيد في أســلوب 
حواري بين أستاذ وتلميذ، ونثار الجوهر، وديوان شعر يضاهي شعر البارودي 

وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم.

ُولد في مدينة وادي محرم ببالد بني رواحة في ُعمان سنة ١٢٧٣ هجرية، وقيل في سنة ١٢٧٧  1 ـ 
هجرية. أخذ أبو مســلم علمه عن عدد من المشــايخ، وكان أولهم أبوه ســالم بن عديم، ثّم 
الشــيخ محمد بن ســليم الرواحي، ثّم اعتمد على الّدرس والقراءة في المطوّالت حتى بلغ في 
العلم درجة عالية، فـ«كان العالم المحقّق» كما وصفه ســماحة الشيخ المفتي أحمد بن حمد 
الخليلي، حّرر اآلراء الكالميّة والفقهيّة واللغوّية وناقشــها مســتقّالً، وكان أّول ُعماني ينشــئ 

صحيفة اسماها (الّنجاح).
محمد بن راشــد الخصيبــي، شـــقائق النعمان على سموط الجمان في أســـماء شعراء ُعمان، 
مســقط: وزارة التراث والثقافة، ط 4، 347/2؛ محمد ناصر، أبو مسلم الرواحي حّسان ُعمان، 

مسقط: مطابع النهضة، 1416هـ/1996م، ص 8 ـ 13.
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وهو يمتاز بنفٍس شعرٍي عميق، وحس مرهٍف، وبالغٍة واضحٍة. و«إنّ كثرة 
ورود الحكمة في شعر أبي مســلم ـ وهو ما تميّز به شعراء مدرسة اإلحياء ـ 
يدلّ على إيمانه بأنّ الّشعر رســالة ومســؤولية، تتمثّل في التّوجيه واإلرشاد 
واإلصالح والّســعي إلى التّغيير نحو األحسن. كلّ ذلك يتّم من طريق تقرير 
حقائق، أثبتتها التّجربة، وباركها العقل، واحتضنها الّدين. والّشاعر كغيره من 

اإلحيائيين يمزج شعره بالحكمة» 1.
ومما يشهد ألبي مســلم في اســتيعابه لمقتضيات العصر تلك الرسالة التي 
وجهها إلى اإلمام ســالم بن راشــد الخروصي في ُعمان بتاريــخ 14 ربيع الثاني 

1333هـ، التي حملت أفــكارًا تفصح عن بعد النظرة 
لما هو الحــال الذي ينبغي أن تكــون عليه الدولة، 
وكيف تكون النّهضة اإلصالحيّة والتعليميّة والعدالة 
االجتماعيّة، والعالقات الخارجيّة، ســبق بها عصره، 
وبز فيها أقرانه، تشهد له برسوخ القدم في السياسة.
فأبو مسلم من كبار المصلحين، ويشترك مع 
رموز فكر اإلصالح ـ كاألفغاني ومحمد عبده ـ في 
معــاداة االســتعمار، ومراجعة التــراث، وتجديد 

األفكار، واالستفادة من معطيات العصر..
وقد كانت دعوته إصالحية في جمع كلمة الُعمانيين للوحدة، وتحذيرهم 
من الفرقــة والتخالف: «يا قوم أهل ُعمــان كم تخالفكم»، كمــا دعا لنبذ 
التعصب المذهبــي، مبيناً أنه ال أصل له إال بســبب «تحــزب األحزاب بعد 
محمد، وكل إلى نهج رآه يصيــر»، وأن الحقيقة التاريخيــة تثبت أن الدين 

واحد: «وما ترك المختار ألف ديانة وال جاء في القرآن هذا التنازع» 2.

محمد ناصر بوحجام، «الخطاب الديني عند أبي مســلم في إطار مدرســة اإلحياء»، ورقة عمل  1 ـ 
مقّدمة إلــى ندوة الخطاب الديني في شـــعر أبي مســـلم البهالني، مســقط: وزارة األوقاف 

والشؤون الدينيّة، 2003، ص 147.
راشد الدغيشي، شرح الموســـوعة الشعرّية ألبي مسلم البهالني، مســقط: مكتبة الضامري،  2 ـ 

1436هـ/2015م، ج 605/1.
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وسلك في دعوته لإلصالح بالتعليم وبالشعر الذي يوجه الناس ويعظهم 
بالموعظة الحسنة، وكم ســعد بنهضة السالمي ومن معه من علماء ُعمان، 
فكتب قصيدته النونيــة الرائعة فــي ثالثمائة بيت تقريباً اســتنهض فيها 
الُعمانييــن بلدًا بلــدًا، وقبيلة قبيلــة، وخاطب الزعماء ليكونــوا مع نهضة 
السالمي اإلصالحيّة، ثّم عّززها بالقصيدة الميميّة مخاطباً بعض الزعماء 
الُعمانيّين الذين لم يقتنعوا بإعادة نظام اإلمامة. وناصح اإلمام الخروصي 
(حكم 1331 ـ 1338هـ)، وأسعفه برؤية سياسية فيها من ُبعد النظر وحصافة 
الرأي وحسن السياسة، ما يشهد ألبي مسلم بالوعي بمتطلبات العصر وسعة 
اإلدراك للواقع، وما ينبغي فعله للنهوض بُعمان، وقد كتب له رسالة يلخص 
فيها رؤيته للدولة العصرية 1. وأمّده بكتاب معهــا يوضح له معالم الحكم 
الرشــيد؛ ولكن الكتاب في عداد المفقود، والمتوقــع أن تكون فيه محاولة 
لصياغة دستور للحكم، ينطلق من النظرية السياسية اإلباضية، مع مراجعة 

لها بحسب مستجدات التطور في علم السياسة.
واتصل أبو مســلم بأعالم اإلصالح في مصر والجزائر، وتابع مستجدات 
الصراع الدائر بين األُمة العربية اإلســالمية واالستعمار. وكيف كانت تجربة 
العثمانيين وتجربة محمد علي في مصر، ولعله اطلع على ما ترجمه الطهطاوي 
وغيره من مؤلفات األوروبيين في الفكر والسياسة واالجتماع، وبحسب ما يراه 
في زنجبار نفســها. وال شــك أنه التقى بالقناصل األوروبييــن وغيرهم من 
المستشرقين والتجار الذين يؤمون زنجبار، ودارت بينهم حوارات تعرف منها 
على مســتجدات الحضارة في أوروبا، وسبب نهوضها وتقّدمها علمياً وصناعياً 
وسياسًيا وعســكرياً. فكان لهذه العوامل دوٌر في تطوّر أبي مسلم فكرّياً، وال 
سيّما أنه كان منشــئ جريدة النجاح ومحرر مقاالتها، ومن يمارس الصحافة 

يتابع الجديد أوالً بأول.
فأبو مســلم قام باإلصالح نظرًا وعمًال؛ فالنظر بمــا بثّه من أفكار تبني 
المجتمع وتأخذ بيده، وبما مارسه من عمل قضائي يرسي أركان العدل؛ فقد 

محّمد صالــح ناصر، أبو مســـلم الرواحي «حّســـان ُعمان»، مســقط: مطابــع النّهضة،  1 ـ 
1416هـ/1996م، ص 197.
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كان قاضياً ثم رئيس القضاة في زنجبار، ثم اتجه لإلصالح السياسي، وانضم 
بقلبه ولســانه مع إخوانه علماء ُعمان؛ رغبة منه في عــزة العرب وامتالكهم 

المنعة واالستقالل عن سطوة المستعمر وتحكمه في مقدرات األُمة.
واألربعة المصلحون (ابن أبي نبهان، والمحقّق الخليلي، والســالمي، 
وأبو مســلم البهالني) كلّهم كانوا علماء لهم قدم راســخة في الِفقه في 
الدين، وهذا ما اشــترك فيه اإلصالحيّون جميعاً، فقد «كان اإلصالحيّون 
في ســوادهم من العلماء، بخالف قادة وكوادر القوى اإلسالميّة السياسيّة 

التالية لهم» 1.
وإْن بــَدت المؤلفــات التي تــؤرخ للعصر 
الحديث متوافرة؛ فإن نصيــب الحياة الفكرّية 
منها كان ضئيــًال، وقد نبّه له بعض الباحثين، 
قائًال: «هنالك قصور في تأريخ (كتابة التاريخ) 
الفكــر الحديــث 2. وإذا كان هــذا الحال في 
العالم العربي عاّمة، ففــي ُعمان يظهر بجالء 

لقلّة الدراسات.
وقد ُيظن أنّ المشهد العربي تطور إلى األمام 

وتجــاوز تلك المرحلة التي عاشــها أولئك الرّواد، إال أنّ «المشــكالت التي 
جابهها هــؤالء الرواد من مائة أو مائة وخمســين عاماً ال تــزال هي هي في 
جوهرها، المشكالت التي تجابهنا اليوم! والمثل العليا التي ودوا لو تحققت 

هي التي ال نزال إلى اليوم نريد تحقيقها [1980]» 3.

بشــير نافع، اإلســـالمّيون، بيروت: الدار العربيّة للعلوم، الدوحة: مركز الجزيرة للدراســات،  1 ـ 
1431هـ/2010م، ص 19.

عّزت قرني، «أوجــه قصور وأغالط في تاريــخ الفكر الحديث» مقال منشــور بمجلة عالم  2 ـ 
الفكر، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، مج 25 ـ ع 1، يوليو ـ ســبتمبر، 

1996، ص 133 ـ 162.
عزت قرني، العدالة والحرّية في فجر النهضة العربّية (يونيو 1980)، الكويت: المجلس الوطني  3 ـ 

للثقافة والفنون واآلداب، ط 1، ص 14.
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أما والحال هكذا فإنّ موضوع بحثنا ليس من نوافل القول، أو من حواشي 
، أال وهو  عربي الكالم، بل هو ِمْن صميم أحد شطري النهوض الذي يرومه كل
شــطر النظر والفكر. إذا كان الشــطر اآلخر هو العمل على التنمية والفعل 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي؛ «وعلى الجملة، فإنّ الفلسفة اإلسالميّة في 
العصر الحديث هي عبارة عن مجموعة مــن األفكار والنظريات اإلصالحيّة، 
التي نادى بها رّواد اإلصالح اإلسالمي والعلماء المفكرون العاملون على نهضة 

العالم اإلسالمي في العصر الحديث» 1.
وال «يتبدل ما في األعيان إال إذا تبدل ما في األذهان، ومن هنا خطورة 
دور المثقف في اآلليّة النهضوّية؛ فهو شغيل على مستوى المفاهيم. والنهضة 
ـ فضًال عن كونها سيرورة مادية: اقتصادية واجتماعية وتقنيّة وإدارية ـ هي 
أيضاً مفهوم النهضة... فإنّ النهضة هي الحاجة إلى النهضة على مستوى 
الوعي. فال نهضة بال إرادة النهضة. وهنا ـ مرة أخرى ـ تبرز خطورة دور 
المثقف. فللمثقف ـ بحســب اختيــاره األيديولوجي ـ أن يكــون عامل إرادة 
النهضــة، كما عامل نقيضها: الــرّدة. وذلك هو أصًال محــور الصراع في 

الثقافة العربيّة المعاصرة» 2.
ولئن كان من الملحوظ أن بدايات النهضويين كانت دعوة لمحاكاة أوروبا في 
العلم والصناعة، واللحاق بها في ركب التقدم الحضاري الذي سبقت إليه أوروبا 
في العصر الحديث؛ فإنه يكاد يكون من المســلّم به لدى دارســي فكر النهضة 
واإلصــالح أن النهضويين اإلصالحيين انتهــى بهم المطاُف عودًة إلى (ســاكن 
الحجاز) أو (على هامش السيرة). «ويبدو أن ذلك في األغلب لم يكن تكفيرًا عن 
إعجابهم المفرط بالغرب في بداياتهم، بقدر ما كان يأساً بالفشل الذريع لكافة 
أطروحاتهم في تجــاوز األزمة الخانقة التي كانت تعتصــر مجتمعاتهم» 3. وهنا 

أحمد محمد جــاد عبد الرازق، فلسفة المشـــروع الحضاري بين اإلحياء اإلسالمي والتحديث  1 ـ 
الغربي، ص 287.

جورج طرابيشي، من النهضة إلى الردة: تمزقات الثقافة العربّية في عصر العولمة، (2000)،  2 ـ 
بيروت: دار الساقي، ط 1، ص 7.

علي مبروك، عن اإلمامة والسياسة والخطاب التاريخي في علم العقائد، حلب (سوريا): مركز  3 ـ 
اإلنماء الحضاري، 2004، هامش ص 23.
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قاعدة منبثقة مــن القرآن هي أنّ «أعظم التحوالت في تاريخ البشــرّية تّم على 
أيدي األنبياء، حتــى قيل: إنّ ُكل حضارة في تاريخ البشــر لم تتقْد جذوُتها إال 
ْين. لكنّ أعظَم العقباِت في وجه اإلصالح والتغيير كان ِمْن ِقَبل  بَشــرارٍة ِمْن الد
 I ﴿الذين جاؤوا َبْعَد األنبياء ﴿ / 0 1 2 ﴾ [النســاء: 46]، و

P O N M L K J ﴾ [التوبة: 34]» 1.

ودعوات األنبياء كانت تواجه بالصدود واإلعراض وإطالق التهم الجاهزة، 
وكأنّ كلّ أّمة توصي من تليها من األُمم أن تقابل رسولها بها، لكنّ الواقع أنّ 
حّب النّفس للطغيان ومجاوزة الحدود دفع كلّ أُّمة لتتّهم رسولها: ﴿ ! " 

 ❁ - , + * ) ( ' & % $ #
[الذاريــات: 52 ـ 53]،   ﴾ 5 4 3 2 10 /
وعلى هذه الشاكلة فليس بدعاً أن تالقي دعوة من 
تأسى باألنبياء والمرسلين من العلماء المصلحين 
مصيرهم من التجاهل واإلعراض والتثبيط، حتى 
من أقــرب النّاس إليهم أحيانــاً، أو ممن يرجون 
منهم دفع البالء. فقد اتهم األفغاني ومحمد عبده 
بالعمالة لدى الماسونيّة، وأُِخذ على ابن أبي نبهان 
الجرأةُ فــي رّد الروايات المنســوبة للنّبي ‰، 
واُتِهم الســالمي بمخالفــة ما كان عليــه علماء 

المذهب السابقين. وهكذا تتعدد التهم وتتّحد في تثبيط الهمم.
ووصف أحمد أميــن (1373هـ/1954م) حال علمــاء األزهر ـ وهم نخبة 
المجتمع المصري ـ وموقفهم من محاوالت إصالح األزهر فقال: «ما حاوله 
أحٌد ِمْن َقْبُل ونجح... واألزهريون كانت تتزّعمهم طائفٌة أِلفَْت القديم حتى 
ته كفرًا، وعاشت في المغارات فلم َتَر  ْته ِديناً، وكِرهْت الجديد حتى عد عد
ضوءًا، وأفنَْت ُعْمَرها في فهم لفظ وتخريج جملة وتأويل خطأ، فلم َتَر حقائق 

جودت سعيد، التغيير: مفهومه وطرائقه، ط 2، بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر،  1 ـ 
1998، ص 18 ـ 19. مقدمة الناشر محمد عدنان سالم.
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ين يخيفون به  حوله، واحتموا بالد الدنيا، فإذا أتى مصلح ســّمم أهلُه الجو
الحكومة» 1. وأحمد أمين ســّمى عنوان كتابه زعماء اإلصالح. َبْيَد أنّ محّمد 
عبــده راجع منهجــه اإلصالحي فترك محاولــة اإلصالح الجــذري، واقتنع 
باإلصالح الجزئي بالتعليم، وإصالح مناهجه، وإصالح فهم الدين، وشرع في 
تفسير القرآن دروســاً يلقيها تقرب معانيه وتفض اإلشــكال الذي نشأ من 
خالف العلماء قديما ً، وتحرير مواضع النزاع بمنهج راسخ في فهم القرآن. 
كما أنّ الســالمي كان له نجاح في توحيد معظم قبائــل ُعمان بعد الخالف 
والشقاق والحروب والدماء الغزيرة التي سالت بينهم، وأّما األفغاني وابن أبي 
نبهان فما كان لهما في اإلصالح السياســي نصيب، إال مــا كان على أيدي 
تالميذهم بعد حين من وفاتهم، وال شــّك أنّ التربيــة والتعليم هي المنهج 

األساس في اإلصالح، وهو أصل دعوة النّبي ‰.
ولذلك كان «زعماء اإلصالح» ـ بتعبير أحمد أمين وغيره ـ في العصر 
الحديث وما سبقه من عصور: هم علماء الدين، وهذا ما كان في العالم 

اإلسالمي وكذلك في ُعمان.

أحمد أميــن، زعماء اإلصالح في العصر الحديث، بيروت: المكتبة العصرّية، 1428هـ/2007م،  1 ـ 
ص 237.
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■  أستاذ أكاديمي من المغرب.

:,��0%

ال يخفى أن استشــراف المســتقبل 1 أضحى فرعاً علمياً له 
أسســه ومقوماته وجهــازه المصطلحي ومناهجــه وتياراته 
ومدارســه، كما غدا االهتمام به واالنفتاح عليــه يتعاظمان يوماً بعد 
آخر ـ خاصــة في العالــم المتقــّدم ـ وذلــك بالنظر إلــى آثاره 
اإليجابية في توجيه مســارات الفعل الحضــاري وصناعته من جهة، 
وبالنظر إلى ارتباطه المباشــر أو غيــر المباشــر بمختلف العلوم 
والمعارف التي على أساسها ُتبنى نهضة األُمم، ووفقها يتم اإلعداد 

للغد، من جهة أخرى.
وإذا كان العالــم الغربي قد حقّق ما حقّق مــن تقدم كبير في 
نطاق الدراسات المســتقبلية؛ فإن مما ُيؤسف له أن الثقافة العربية 
اإلسالمية ما زال إســهامها في هذا المجال قليًال، وما زال عطاؤها 
هزيًال وذلك يعود ـ فيما يبدو ـ إلى ســببين رئيسين: أولهما: عدم 

يسمى كذلك التنبؤ بالمستقبل أو علم المستقبل أو دراسة المستقبل أو المستقبلة أو  1 ـ 
علم المستقبلية أو التخطيط المستقبلي وغير هذا مما يحيل على المجال نفسه.

■ ا��T��8 ادراوي  

الثقافة  في  االستشراف  فكر 
التفعيل  موجبات  بين  العربية 

التعطيل وأسباب 
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إدراك أهمية الدراسات التي تستشرف المستقبل وقيمتها، وثانيهما: ما يسود 
من تصورات ســلبية بخصوص هذا التخصص العلمي من كونه ـ مثًال ـ داخًال 
في إطار الرجــم بالغيب أو الخرافة والتنجيم وما شــابه ذلــك، مما يخلف 

مواقف ُمعرضة عن هذا العلم إعراضاً تاماً وُمبخسة إياه تبخيساً غريباً.
والحال أن اكتساب نظر بعيد في شتى العلوم والقضايا أمر ُيقره العقل 
وتحمــده الحكمة ويوجبه الشــرع، ولهذا فمن غير الالئــق أن يظل الفكر 
اإلســالمي حبيس التحديات المعاصرة فقط؛ ولكن عليه أن يبحث لنفســه 
عن منهج يتجاوز به هذه المواجهة، ويخرج من دائــرة االنفعال إلى دائرة 
الفعل والتأثيــر وإعطاء المثال الحــي لما يجب أن تكــون عليه الحضارة 

اإلنسانية برمتها 1.
إن مواقفنا الالمســؤولة إزاء هذا التحدي الكبير ال تتوافق إطالقاً مع 
نة الشريفة  ما تدعو إليه الرسالة اإلسالمية وما قّدمه القرآن الكريم والس
من تصورات ونظريات لألُمة؛ لكــي تتمثّل مكانتها الطبيعية، وتؤدي دورها 
القيمومي ووسطيتها بين األمم. ففي العقيدة اإلسالمية ومصادرها األصيلة 
ما يكفي ضمانة لحاضر األُمة ومســتقبلها؛ «ذلك أنــه من خالل مراجعة 
النصــوص القرآنية واســتقراء التجربــة التاريخية للنمــاذج المضيئة في 
اإلســالم يتبيّن أن اإلســالم ســبق جميع النظريات والنظم فــي الدعوة 
الستشراف المستقبل استشرافاً علمياً مدروســاً واستباق أحداثه ومفاجآته 

والتخطيط الحتماالته» 2.
وعلى هذا األســاس فإن مما تســعى إلى تحقيقه هــذه المقالة التعريف 
بمفهوم االستشــراف، وإبــراز مقوماتــه ومركزاته، ثــم بيان أهميــة الفكر 

االستشرافي والحاجة إليه في واقعنا المعاصر.

موالي المصطفى الهند «دور الســياق في التأصيل للدراســات المســتقبلية في الفكر اإلسالمي  1 ـ 
المعاصر». ضمــن كتاب أهمية عّد الســياق فــي المجاالت التشــريعية وصلته بســالمة العمل 

باألحكام، منشورات الرابطة المحمدية للعلماء، الرباط 2007، ص 700.
عبد الرحيم الحصيني «استشــراف المستقبل بين الدراســات األكاديمية واإلشارات اإلسالمية»،  2 ـ 

مجلة صدى، العدد 20، محرم الحرام 1432هـ (على شبكة اإلنترنيت).
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يدل االستشــراف في اللغة على تحديد النظر إلى الشــيء بشــكٍل يجعل 
الناظر أقوى على إدراكه واستبيانه، كأن يبسط الكف فوق الحاجب كالمستظل 
من الشــمس، أو ينظر إليه من شــرفة أو مكان مرتفع، أو يمّد عنقه ويســدد 
بصره نحوه، كل ذلك يفعله لإلحاطة بشــكل الشــيء والتدقيــق في ماهيته 1. 
ف الشيءَ واستشرفه: وضع  يقول ابن منظور ـ صاحب لســان العرب ـ : «وتشر
يده على حاجبه كالذي يستظل من الشمس حتى يبصره ويستبينه. ومنه حديث 
أبي طلحة ƒ : إنه كان حســن الرمي فكان إذا رمى استشرفه النبي ژ لينظر 

عليــه.  ويطلــع  نظــره  يحقــق  أي  نبلــه؛  مواقــع 
واالستشــراف: أن تضع يدك علــى حاجبك وتنظر، 
وأصله من الشــرف والعلو، كأنــه ينظر إلى موضع 
مرتفــع فيكون أكثــر أهليــة إلدراكــه» 2. وإلى هذا 
المعنــى ذهــب صاحــب «المحيــط» حيــن قــال: 
«استشرف الشيء: رفع بصره إليه، وبسط كفه فوق 

حاجبه كالمستظل من الشمس» 3.
وإذا كان ذلك كذلك على المســتوى اللغوي 
اصطالحاً  المســتقبل  استشراف  فإن  والمعجمي؛ 

هو النظر إلــى الزمن القادم ببصــر حديد ونظر ثاقب؛ ُبغيــة تصور الواقع 
المقبل انطالقاً من شرفة الواقع الحاضر، واستيعاباً لِعبِر الواقع الراحل 4.

وعلى هذا فإن الغاية من المستقبل في ميدان الدراسات المستقبلية التي 
تســتند إلى رؤية استشــرافية دقيقة، والدافع لالهتمام به ـ هــو الرغبة في 
تحديد شــكله والتحكم في زمامه. وال يمكن أن يحصل هذا التحكم من دون 

محمــد الرجراجي بريش، «المنهج في استشــراف علوم المســتقبل»، مجلة الهــدى، العدد 21،  1 ـ 
دجنبر 1981، ص 41.

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مج 9، ص 171 ـ 172. 2 ـ 
الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، ط 1986/1، ص 1065، (في مجلد واحد). 3 ـ 

محمد الرجراجي بريش، المرجع السابق، ص 41. 4 ـ 
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الوعي بالمســتقبل كواقع قادم واستكشــاف كنهــه وحقيقته، فكمــا أن وراء 
اإلنســان ماضياً يحتاج إلى اســتيعاب، وهو في واقع (حاضر) يحتاج استقراء 

وفهماً، فإن أمامه مستقبًال يتطلب تطلعاً واستشرافاً.
واستشراف المســتقبل ـ كما سبقت اإلشــارة ـ ليس تنبًؤا بالغيب، وال هو 
ـ كما يعتقد العوام ـ ضرب للكــف أو قراءة في الفنجــان، وإنما هو علم من 
العلوم له مقوماته وأسسه. ومما ال يحتاج إلى استدالل أن «المستقبل ال ينشأ 
من فراغ، وإنما تتحّدد معالمه وتتبلور أشــكاله من خالل تطور قضايا الواقع، 
ومن خالل بزوغ أشياء كانت الجنينات لها موجودة في أرض الواقع، ومن هنا 
فاستشراف المستقبل ليس رجماً بالغيب وال اعتداء على حرمات الدين. ويبدو 
للمســلم المتأثر بعصور التراجع الحضاري والكسوف الفكري، والمصاب بداء 
التواكل ـ الذي انتشر لســوء الفهم المتواصل لمفهوم التوّكل الذي نص عليه 
اإلســالم، وســوء اســتخدامه له هروباً أو عجزًا أو توارثاً ـ أن الخوض فيما 
ســيكون عليه المســتقبل محكوم بمقادير اإلله 8 ، وال يجــوز للعبد الخوض 
فيه. ومفهوم التواكل هذا جعل عديدًا من المسلمين ال يملكون ملكة التخطيط، 

وال يحسنون ترتيب وتحديد األولويات، وال يربطون النتائج بالمقدمات» 1.
وليس من نافل القول اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن في الدين اإلسالمي 
الحنيف تأكيدًا واضحاً على ضرورة العمل واالجتهاد الدنيوي العاجل لكســب 
مســتقبل أخروي آجل. كما أننا نعرف أن من ُســنن الحياة التي سنّها الباري 
تعالى لهذا الكــون ـ ﴿ Ñ Ð Ï Î Í ﴾ [األحــزاب: 62] ـ أن التطوير 
المستقبلي المنشــود رهين بتغيير الواقع القائم؛ ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ ﴾ [الرعــد: 11]. ولهذا فالمســلم مطالب بالجهاد واإلعداد له في 
مختلف المجاالت والميادين، وفي جميع المناحي واالتجاهات. ومن الطبيعي 
أن اإلعداد قدر المســتطاع فــي الميدان االقتصــادي واالجتماعــي والتربوي 
والثقافي والعســكري مثًال يقتضي ـ من ضمن ما يقتضيــه ـ معرفة القدرات 
واإلمكانات المتاحة، وتقديــر القوة الالزمة، واحتمــاالت التفاعل الموجهة، 

المصدر السابق، ص 41 ـ 42. 1 ـ 
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وكل ذلك يتعلّق بدراسة بدائل المســتقبل، واستشراف شكله وأبعاده، وتحديد 
المسارات التي تؤدي إلى أحسن تجلياته، بعيدًا عن منطق األحالم وأضغاثها؛ 
ألن التفكير الحق في المســتقبل واالستشــراف األمثل له يكــون منطلقاً من 
قراءة دقيقة للواقع، وليس اهتماماً بالمستقبل من أجل االكتفاء بالتخمين فيه 
والتنبؤ بأحداثه! وإال فمــا جدوى هذا التخمين وذلــك التنبؤ إذا لم ينعكس 

على الواقع فيغيره نحو الجهة المثلى؟ 1.
وعلى هذا األســاس يبدو أن من يمتلك رؤية استشــرافية عميقة يكون أقدر 
على التحكــم في واقعه الحاضــر الذي يعيشــه، مثلما يكون مؤهــًال ـ أكثر من 

غيره ـ لتحديد مسارات مستقبله الذي يصبو إليه. 
وبالتالــي فثمار النظــر االستشــرافي تنعكس على 
حاضر اإلنسان وواقعه المعاش قبل أن تنعكس على 
مســتقبله المأمول تخطيطاً وتنظيمــاً وتوجيهاً؛ ألن 
المستقبل ما هو إال واقع مقبل وتاريخ مقبل. ولهذا 
«نجد الدول المتقدمة ـ اجتناباً منها لما قد يحمله 
المستقبل من مفاجآت وتحسباً لكل ما يعوق تقدمها 
واستمرار قيادتها الحضارية ـ تعتمد أسلوب اإلدارة 
باألهداف (القائم على نظر استشــرافي استباقي)، 

وتضع التخطيط المحكم المبني على االســتيعاب الواعي للماضي، واالســتقراء 
الشامل للواقع الحاضر، واالستشراف الدقيق للمستقبل» 2.

ومؤدى هذا أن عملية استشراف المســتقبل إنما تتم على أساس متغيّرات 
الماضي والحاضــر وفي ضــوء تطلعات المســتقبل. لذلك نجــد من يحدد 
االستشراف بكونه: إلقاء نظرة فاحصة على المستقبل بمنظار تتكون عدساته 
من عبــق تجــارب الماضــي ونتائج الحاضــر وثمراتــه، ومؤشــرات التطلع 
المســتقبلي»؛ أي إنه «اجتهاد علمــي منظم يرمي إلى صياغــة مجموعة من 
التنبؤات المشــروطة التي تشــمل المعالم األساســية ألوضاع مجتمع ما، أو 

محمد الرجراجي بريش، مرجع سابق، ص 43. 1 ـ 
محمد الرجراجي بريش، المرجع السابق، ص 42. 2 ـ 
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مجموعة من المجتمعات عبر مدة زمنية معينة. وذلك عن طريق التركيز على 
المتغيرات التي يمكن تعديلها بواسطة إصدار القرارات» 1.

وبهذا يتبيّن أن استشــراف المســتقبل لم يعد مبنياً على الخيال أو الحس 
المجرد من المنهجية العلمية؛ وإنما هو فعل قائم على أُسٍس علميٍة، وموجه وفق 
أهداف مخطط لها، استنادًا إلى أســاليب كمية تعتمد على قراءة وتأويل أرقام 
الحاضر والماضي، أو أساليب كيفية تســتنتج أدلتها من اآلراء القارئة لمجرى 
األحــداث ومتغيراتها ألجل الوصول إلى استكشــاف (قراءة أوليــة) تصاغ وفقه 

السياسات التحسينية، وتوضع في ضوئه البرامج والخطط اإلستراتيجية 2.
إن الدراسات االستشرافية إذن ـ وفق هذا المنظور ـ هي امتداد للدراسات 
التاريخية، فكلتاهما رحلة عبر الزمن الذي ميّز اهللا تعالى اإلنســان عن غيره 
من مخلوقاته بإدراكه. وهي ـ أي الدراســات ـ تتناول بالحديث المستقبل من 
خالل النظر في الحاضر والماضي. ومن ثمة فاستشراف المستقبل ليس تنبؤًا 
يقوم على الرجم بالغيــب؛ وإنما هو محاولــة علمية تتكامل فيها الدراســات 
لمعرفــة جوانب صــورة الحاضــر وتحليلهــا والتعــرف على مجــرى الحركة 
التاريخية من خالل دراســة الماضي ومالحظة ســنن الكــون، واالنطالق من 

ذلك كله إلى استشراف المستقبل وتشوفه وصوالً إلى طرح الرؤية 3.
وال شــك أن من ســمات «الرؤية» في هذا المجال االمتداد واالنفتاح 
والتقلب، وذلك بالنظر إلى طبيعة موضوع االشــتغال أوالً، ومجال الحركة 
ثانياً. فهما أقرب إلى االفتراض واالحتمال من غيرهما. ولهذا نجد الدكتور 
المهــدي المنجرة يقارب الدراســات المســتقبلية واالستشــرافية من جهة 
كونها: «دراسة وضع معين بشــكٍل مفتوٍح على جملة من البدائل والخيارات؛ 
لفحص جميع التطورات واســتقراء النتائــج الممكنة المترتبــة ـ عن هذا 

نياف بن رشيد الجابري وآخرون، «استشراف مســتقبل التعليم بمنطقة المدينة المنورة»، موقع  1 ـ 
www.mohyssin.com :على شبكة اإلنترنيت

المرجع نفسه. 2 ـ 
أحمد صدقي الدجاني، «دراسة المستقبل برؤية مؤمنة وسليمة»، مجلة المسلم المعاصر، العدد  3 ـ 

62، ص 113.
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القــرار أو ذاك ـ على هذه التطــورات؛ لهذا نتكلم عن مســتقبالت بصيغة 
الجمع في ميدان الدراسات المستقبلية، وليس المستقبل المفرد. وتستلزم 
الدراسات المستقبلية أن يتســم تحليل معطيات الواقع واتجاهات األحداث 
مــن جهــة، والطريقــة المنهجية المتبعــة من جهــة أخرى بطابــع الدقة 
والموضوعيــة، إال أن الغايــة مــن هذه األداة تكتســي صبغــة معيارية في 

جوهرها؛ إذ هي استجالء المرامي واألهداف» 1.
ومعنى هذا أن الدراسات االستشرافية تنحو في الغالب منحى مفتوحاً يعتمد 
التفكير فيه على دراســة خيارات وبدائل، وتقديم إمكانات وافتراضات، يحكمها 

منطق االحتمال والتوقــع المنطلقين من إحصاءات 
محددة، ومعطيات خاصة، ومؤشرات معينة.

وبتبيّــن هذا يتضح أن االستشــراف يبقى األداة 
التي تحكم المستقبل، وتحوي صورًا محتملة الشهود 
للمستقبل من العناصر األساســية لإلستراتيجية في 
الفكر المعاصر، هذه اإلســتراتيجية هي التي تعمل 
على تطوير الفكر والمنهج والمعرفة على نحو يسمح 
لهــا باالنتقال مــن مجتمــع ذي أغلبيــة صامتة إلى 
مجتمع ذي أغلبية فاعلة، مقّدمــة على التصريح بما 
تعانيه، ومناقشة ما تعيشه من مشاكل، ومشاركة في 
صياغــة برامج اإلصــالح؛ أي إســتراتيجية تســمح 

باالنتقال من مجتمع ذي سلطة جزافية إلى مجتمع ذي سلطة واعية 2.
وضمن هذا اإلطار يرى الدكتور محمد بريش أن في مقدمة المصائب التي 
أصابت األمة اإلسالمية في عمق كيانها الحاضر ومعقل قواها إلعداد الغد عدم 
عنايتها بالمستقبل كمجال إرادة وحرية؛ إلنجاز مشروع إصالح نهوضي يخرجها 
من ليلها الدامس الذي حل بها، بعد أفول شــمس العلم والعدل وأجواء الحرية 

المهدي المنجرة، الحرب الحضارية األولى، ص 276. 1 ـ 
محمد الجابري بريش، «تعميق الفهم في الفكر العربي االســتراتيجي»، مجلة إسالمية المعرفة،  2 ـ 

العدد 9، ص 96.
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واألمان، التي ظلــت ترفل في ظــالل مجتمعاتها حيناً من الدهــر على مناهج 
النبوة الخاتمة 1.

وبالجملــة فإن استشــراف المســتقبل يظل مجــاالً إنســانياً تتكامل فيه 
المعارف وتتعّدد، هدفه تحليل وتوجيه التطورات المســتقبلية في حياة البشــر 
بطريقة عقالنية وموضوعية تفســح مجاالً للخلق واإلبداع اإلنســانيين. وهو ال 
يصدر نبــوءات؛ ولكنه اجتهاد علمــي منّظم يوّظف المنطــق والعقل والحدس 
والخيال في اكتشاف العالقات المستقبلية بين األشياء والنظم واألنساق الكلية 
والفرعية، مع االســتعداد لها والتأثير فيها. فالمســتقبل ـ وفق هذا التصور ـ 
ليس شيئاً «مكتوباً»، وليس معًطى نهائياً، ولكنه في تشكل مستمر، لذا ينبغي 
على اإلنسان اإلسهام في تشكيله. وغني عن البيان أن الدراسات االستشرافية 
ال تقدم مطلقاً صورة يقينية ومتكاملة للمســتقبل، كما أنها ال تقّدم مســتقبًال 
واحدًا؛ فالمســتقبل متعــدد وغير محدد، كمــا أنه مفتوح على تنــوع كبير في 

المستقبالت الممكنة 2.

2 ـ �� أ���* اO"b�اف ا���"0N و:�واه

ال شك أن مفهوم المستقبل قد تطور، كما تطورت النظرة إليه، مع تطور 
الفكــر البشــري والتقدم العلمــي، وذلك من نظــرة ترى المســتقبل «قدرًا 
محتوماً» ال دخل لإلنســان فيه، إلى نظرة تنطلق مــن مبدأ الصيرورة وقدرة 
الحياة على التجــّدد، لذا ترى في المســتقبل ُبعدًا زمنيــاً يمكن التحكم في 
صورته. فاإلنســان كمــا قــال بريغوجيــن (Prigogine) «ال يســتطيع التكهن 

بالمستقبل ولكنه يستطيع صناعته».
ولقد سمح الوضع الحالي للمعرفة اإلنسانية، علمياً وتقنياً، بوجود قدرة 
هائلة لإلنسان الختيار مســتقبله الجماعي والفردي على حد سواء؛ فليس ثمة 

موالي المصطفى الهند، «دور السياق في التأصيل للدراسات المستقبلية»، مرجع سابق، ص 702. 1 ـ 
محمد إبراهيم منصور، «الدراسات المستقبلية: ماهيتها وأهمية توطينها عربياً»، مجلة المستقبل  2 ـ 

.(www.caus.org :موقع على شبكة اإلنترنيت) ،العربي، العدد، ص 38
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 Edward) مســتقبل «إال كما نريد نحــن»، على حد تعبيــر إدوارد كورنيــش
Cornish). وكل كائن حي ـ كما يقول جان پول ســارتر (.Sartre J.P) ـ «يخلق 

مستقبله، وعليه أن يتحّمل المسؤولية كاملة عن هذا الخلق».
والحاصل من كل هذا أن المستقبل عالم قابل للتشكيل، وليس شيئاً ُمعدًا 
سلفاً على نحو ناجز جاهز جبري تنعدم فيه حرية الفعل واالختيار واإلسهام 1. 
ومن البدهي أن االهتمام بالمســتقبل والعناية به طبيعة إنسانية، وهو اهتمام 

موجود في جميع الثقافات والديانات اإلنسانية. ولكن الجديد هو:
• سرعة حركة التاريخ واشتداد وتيرة التغيير.

• انفجار المعارف وتشابكها.
• تعقد تطور المشــاكل التي تــزداد تدخًال 

فيما بينها شيئاً فشيئاً.
• تقلص الزمان والمكان 2.

األمر الذي يفرض زيــادة الحاجة إلى علوم 
مستقبل أكثر دقة، ورؤية استشــرافية أكثر عمقاً 
لكيــال تفاجئنا األحداث، وتباغتنا المســتجدات، 
المســتقبل  فالتحكّــم في  الكــوارث.  وتصدمنــا 

ـ استشرافاً وتخطيطاً ـ أسلم لإلنســان واإلنسانية من ولوجه صداماً وكارثة، 
أو ارتياده أســفاً وندمــاً على عــدم إعداد العدة الســتباق األزمــات والتهيؤ 
للتحديات. لكن المتمعن فيما يصدر في العالم المتقدم، من دراسات وأبحاث 
في مجال الدراسات االستشــرافية المستقبلية ليلحظ أن هناك تطورًا ملحوظاً 
في الكم والكيف، أما المتتبع لما ُينتج في العالم العربي في هذا الباب من 
جهة مقابلة؛ فإنه يجد أن الدراســات المستقبلية ما زالت في بدايتها األولى، 
وغيــر متوافقــة بتاتاً مــع حجم التطــورات المهولــة في مجــاالت االقتصاد 

المرجع السابق، ص 34. 1 ـ 
محمد بريش، «المنهج في استشــراف المســتقبل عودة إلى المفهوم»، مجلة الهدى، العدد 22،  2 ـ 

1990، ص 35.
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واالجتماع والثقافة والسياســة وغيرها. وإننا ما نزال «نعاني غياباً شــبه تام 
للرؤية المستقبلية االستشــرافية في معظم مؤسســاتنا وفي كثير من مظاهر 
حياتنا، بــل وفي بنيــة تفكيرنــا أيضاً. ومــا العــدد القليل من الدراســات 
المستقبلية إال تعبير عن البؤس المعرفي الذي تعانيه تلك المؤسسات التي ال 
تخرج ـ في معظمهــا ـ عن النطاق األكاديمــي الضيق، وال تكــون جزءًا من 
نســيج التفكير االجتماعي العام، أو من الممارسة الفعلية سواء على المستوى 

المؤسساتي أم على مستوى األفراد» 1.
فوعياً من العلم الغربي بأهمية استكشــاف المســتقبل في حياة اإلنسان، 
وكذا في مجال السياسات الدولية ومصالح قوى االســتكبار نجد هذه القوى 
تتهافــت على تطوير هــذا العلــم ومحاولة احتــكاره في الدوائــر الحكومية 
الخاصة ومراكز البحوث اإلســتراتيجية، والعمل على ضــم نتائجه وتوظيفها 
ألغراض الهيمنة على الشعوب، وذلك للقدرة الهائلة التي يمتلكها هذا العلم، 
وفاعليته ولياقته الواســعة في تقديم الخدمــات المختلفة في مجاالت متعددة 
من حيــاة اإلنســان، وكذلك بالنظــر إلى كفاءتــه في الســيطرة والتالعب 
بالظواهر االجتماعية واالقتصاديــة المحتملة الوقوع، باإلضافة إلى اإلمكانات 
التي يتيحها في إعداد البدائل وإيجاد الظواهر المرغوب فيها عند الساســة، 
أو تجنّــب العقبات التــي تحــول دون تحقيق النمــو والتطور الــذي يرتأيه 
المخططــون وأصحــاب القرار على مســتوى المســتقبل العســكري مثًال، أو 

التكنولوجي أو السياسي 2 وما شابه ذلك.
وتبعاً لهذا يبدو أن االهتمام بالدراسات المستقبلية االستشرافية أصبح من 
 الضرورات التي ال غنى عنها للدول والمجتمعات والمؤسســات؛ أي إنها لم ُتعد
مجرد ترف تأخذ به تلك الدول أو تهجره، تســتوي في ذلــك الدول المتقدمة 
والدول النامية، بل إن حاجة الدول النامية أشــد إليها مــن الدول المتقدمة 3. 

محمد إبراهيم منصور، «الدراسات المستقبلية»، ص 49. 1 ـ 
عبد الرحيم الحصيني، «استشراف المستقبل بين الدراســات األكاديمية واإلشارات اإلسالمية»،  2 ـ 

مجلة صدى، العدد 20، محرم الحرام 1432هـ (على شبكة االنترنيت)، مرجع سابق.
محمد إبراهيم منصور، «الدراسات المستقبلية»، ص 39. 3 ـ 
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ولربمــا أن حاجة المجتمعات اإلســالمية أكبــر بالنظر إلى طبيعــة التحديات 
واألزمــات المطروحة، وبالنظر كذلــك إلى حجم الخلل التنمــوي الموجود في 

أكثر من ميدان وعلى أكثر من صعيد.
فلو تمكّنا من ترســيخ مبادئ علم استشراف المســتقبل في دائرة مصادر 
العقل المســلم المعاصر واهتماماتــه وقراءاته؛ ألمكــن أن ينتقل من االهتمام 
المفرط بأحــداث الماضي ومشــكالت الحاضر فقط، إلى العناية واالنشــغال 

بقضايا المســتقبل؛ ذلك أن إحدى ثغرات ثقافتنا 
العربية ـ كما يرى وليد عبد الحي ـ تتجّســد ـ في 
أهم أبعادهــا ـ في موقفها مــن الزمن حيث طغى 
عليها الماضي والحاضر، بينما لم يحظ المستقبل 
إال بأقــل القليل رغم أن معرفــة أو محاولة معرفة 
المســتقبل تمثل أحد عناصــر القــوة 1. وفي هذا 
النطــاق يذهب المهدي المنجرة إلــى أن الحركة 
تستهدي  المســلم  لإلنســان  واالجتماعية  الدينية 
االعتداد  فإن  ولــذا  الدنيوية واألخروية،  بنتائجها 

بالمستقبل من العمل اليومي للمسلمين 2.
إذن  االستشــرافية  الدراســات  أهميــة  إن 

تتجاوز ُبعدهــا التقني عندما تصبــح ثقافة مجتمعية وســلوكاً عاماً، ونمط 
تفكير وأســلوب حياة، وعندما تتجه إلى تنمية رأي عام مهتم بالمســتقبل، 
واستشارِة الوعي والتفكير المســتقبليين، ومن ثم توسيع قاعدة المهمومين 

ببناء أركان فردوس المستقبل ال الباكين على أطالل الفردوس المفقود.
ومن المهم اإلشارة في هذا المقام إلى أن االهتمام المتنامي بالدراسات 
المســتقبلية ال يمكن أن يتحقق من دون تطور في الوعــي عند عامة الناس، 
سواء كان ذلك الوعي المستقبلي الحديث في وسائل اإلعالم الجماهيري، أو 

إلياس بلــكا، «تجديد علوم الفقه والمقاصد في ضوء المســتقبل»، مجلة التســامح، العدد 20،  1 ـ 
2007، ص 248.

المهدي المنجرة، الحرب الحضارية األولى، ص 169. 2 ـ 
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نتيجة لغرســه على نحو منتظم، عبر برامج التعليم في المدارس والجامعات 
ومراكز البحث 1. وليس من المبالغة في شيء القول: إن عدم استلهام مقومات 
علم االستشراف واســتثمار نتائجه في التعاطي مع الواقع القائم والقادم على 
حد سواء لمن شأنه أن يعجل بزيادة تأزيم وضع المجتمعات العربية، ويقودها 
إلى أنفاق مظلمة؛ ألنها تســير علــى غير هدى وال بصيــرة، فالعالم العربي 
اإلسالمي حين يترك مجتمعاته تسير دون هدى واستشراف مستقبلي، ويدعها 
تخطو خطواتها المســتقبلية على منهج الصدفة والعفوية، فعليه أن ينتظر كل 

المفاجآت التي سيلقاها في منعطفات الطريق المستقبلي.
وتبعاً لهذا تبدو الحاجة ملحة للدراســات المســتقبلية بالنسبة إلى الفكر 
العربي اإلســالمي المعاصر إن أراد تخطي التحديــات القائمة، وذلك حتى ال 
يكون عملــه مكررًا مرتيــن، فإذا كان من الضــروري اآلن مجابهــة التحديات 
المعاصرة؛ فإنه من العبث أن تضيع جهود جديــدة في مواجهة ثانية لتحديات 
أخرى كان من الممكن تالفيها استنادًا إلى رؤية استباقية وتوظيف جيد ألدوات 
االستشــراف المســتقبلي، ولهذا يكون من الواجب على الباحثين والدارســين 
والمهتمين بالفكر اإلسالمي المعاصر وقضاياه االشتغال ـ على هذا المستوى ـ 
في اتجاهين اثنين: ُيعنى األول بالتحديات المعاصرة، رصدًا وتحليًال ومعالجة، 
ويعمل الثانــي على وضع منهج واضح لتجاوز التحديــات المطروحة واالنطالق 
باألمة العربية اإلسالمية نحو أداة مستقبلية حضارية رفيعة 2، على أساس علمي 
مدروس، وتخطيط موضوعي محكم بعيد عن فلســفة األمانــي والتمنيات وفكر 
النبوءات والتكهنات، التي ال تعدو أن تكون شــطحات خيالية ال تقدم فكرًا وال 

تغيّر واقعاً وال تعود بفائدة نظرية أو قيمة علمية.
ـ «من دون االستشــراف العلمي للمســتقبل العربي اإلسالمي  وعلى هذا ف
ســتبقى معالجة قضاياه الكبرى معلقة ال تخرج عن إطار التمنيات، وســتظل 
إلى حد كبير عاجزة عن الفصل في الخيارات المطروحة في الساحة العربية، 

محمد إبراهيم منصور، «الدراسات المستقبلية»، مرجع سابق، ص 42 ـ 51. 1 ـ 
موالي المصطفى الهند، «دور السياق في التأصيل للدراسات المستقبلية»، ص 106. 2 ـ 
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ومنها على ســبيل المثال األوضاع الراهنة في دول ما يسمى بالربيع العربي، 
والناجمة عن سقوط أنظمة ديكتاتورية مستبدة، ورثتها نظم ال تمتلك الخبرة 
أو الرؤية إلدارة مراحل االنتقال، فهذه األوضاع لم تخضع للدراســة العلمية 
الحتماالتها المســتقبلية وآثارها المباشــرة وغير المباشــرة، ومن ثم رســم 

السياسات الالزمة لمواجهتها» 1.
إن استشراف المستقبل كما سبقت اإلشارة ـ على خالف ما يتصور البعض 
خطأ ـ ليس حلماً جميًال وال مجرد خيال يشتط به العقل هارباً من ثقل الواقع 
المعاش وضغوطاتــه، وإنما هو علم بات الزماً لإلنســان المعاصر ـ تحديدًا ـ 

ومالزماً له فــي مختلف مجاالت الحيــاة تطويرًا 
وتوجيهاً وتأثيــرًا. بل أضحى مظهــرًا من مظاهر 
«حداثة» المجتمعات الراهنة وميزاناً لقياس مدى 
تقدمهــا وتطورهــا أو قوتهــا وضعفهــا، بل صار 
كذلك مقياساً لضبط التوجهات الحضارية لألُمم 
والشــعوب وقدرتها على التفاعل مــع المتغيرات، 
ســواء في صورتها الماثلــة حاضــرًا، أو المتمثّلة 
مســتقبًال؛ ذلك أن من أهــم مبادئ الدراســات 
االستشــرافية أن المجال الذي باستطاعة اإلنسان 

التأثير فيه هو المســتقبل باألســاس. ولذا نجد المهدي المنجرة يتحّدث عما 
يسمى «اســتعمار المســتقبل». يقــول: «إن العالم اإلســالمي إذا لم يخطط 

لمستقبله فإنه يوشك أن ُيستعمر كما استُعمر ماضيه وحاضره» 2.
ومعنى هذا أن المســتقبل ليس مجاالً لالستكشــاف واالستشــراف فقط، 
وإنما هو كذلك مجال للتأثير والعمل؛ لذا فاالستشــراف المستقبلي ال يساعد 
فقط على معرفة مالمــح الزمن القادم وتصور اآلتي؛ وإنما يســعف أيضاً في 
طرح السؤال: كيف نستطيع أن ننشئ مســتقبلنا وأن نخضعه آلمالنا وتطلعاتنا 

محمد إبراهيم منصور، «الدراسات المستقبلية»، ص 43. 1 ـ 
إلياس بلــكا، «تجديد علوم الفقه والمقاصد في ضوء المســتقبل»، مجلة التســامح، العدد 20.  2 ـ 

2007، ص 250.
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وأفكارنا وعقائدنا؟ 1 من دون شعور بذنب الدخول إلى دائرة الغيب، أو إحساس 
بتأنيب ضمير العقيدة واإليمان بالقضاء والقدر، ألنه ـ كما ســبق البيان ـ ال 
تعارض وال تداُخَل بين علم الغيب من جانب ومجال الدراسات المستقبلية من 

جانب آخر 2.
وضمن هذا السياق نود اإلشارة إلى أن ترسيخ ثقافة االستشراف في بيئة 
الثقافة العربية اإلســالمية الحديثة يســتلزم ـ من ضمن ما يستلزم ـ تحرير 
العقــل الموصــول بها ممــا علق به مــن أوهام وتصــورات خاطئــة بخصوص 
المستقبل وقضاياه، تحوّلت مع مرور الزمن إلى ما يشبه اليقينيات أو الثوابت 
التي ال تقبــل أي تعديل أو تحويــل. وعلى هــذا فمن جملــة الصعوبات التي 
تجابهها عملية غرس وتطوير الدراســات االستشــرافية فــي المجتمع العربي 
«صعوبات ناجمة عن ضعف األســاس النظري التي تستند إليه هذه الدراسات 
في التراث العربي. فالفكر العربي ـ في صيغته التراثية الموروثة، وفي طبعاته 
المســتجدة على الســواء ـ مفتون بإعادة إنتاج الماضي أكثر ممــا هو مهموم 
بقراءة المســتقبل، أو مشــغول بإنتاجه وصناعته. فالتفكير المستقبلي بمنهجه 
النقدي والعقالنــي يواجه بالطبيعة بيئة ثقافية معادية؛ فهو نســق علمي قائم 
على المنطق واالتساق المعرفي، وهو نقيض التفكير السلفي الذي يحاول بناء 
المستقبل على شاكلة الماضي وإحياء الفراديس المفقودة ال بنائها. وقد ترك 
هذا التراث بصمته الوراثية على ضعف حضور المســتقبل في الذهن العربي، 
ووهن القدرة على اإلحساس بالتغيّرات وأثرها في التفكير في المستقبل، وعلى 
توّقع أحداثه أو االستعداد لمفاجآته وإن كان ذلك ال ينفي تماماً غياب الرؤية 
نة  المستقبلية العقالنية في التراث العربي» 3. وخاصة في القرآن الكريم والس

النبوية الشريفة وعند األئمة األطهار كما سبقت اإلشارة.

المصدر السابق نفسه. 1 ـ 
نود اإلشارة في هذا النطاق إلى أن في مقدمة األسباب الثاوية خلف غياب الرؤية المستقبلية في  2 ـ 
الثقافة العربية اإلســالمية طغيان النظرة السلبية إلى المستقبل، وســيطرة التابوات الموروثة، 
واالطمئنان ليس إلى األفكار الجديدة وإنما إلى األفكار الجاهزة، وسيادة ثقافة القطيع وغيرها. 

(يراجع محمد إبراهيم منصور، مرجع مذكور. ص 49 وما بعدها).
محمد إبراهيم منصور، «الدراسات المستقبلية، ص 49. 3 ـ 
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لكن واقع الحال يشــير إلى أننا لو قمنا بتحليل شكل وضعنا المضطرب 
ورّكزنا على حركتــه المتأرجحة وإيقاعــه غير المضبــوط؛ لصفعتنا الداللة 
الســاطعة على غياب الحس المســتقبلي والحدس اإلعدادي لمواجهة كوارث 
الطبيعة، وأزمات األوضاع وتقلبات الزمن، مع تناقض بارز بين القول والفعل، 
وغفلة عن اإلنجاز طيلة زمنه المبرمج، ثم استنفار للطاقات وجمع للقوات في 
آخر اللحظــات، يدل على ذلك االرتجال المشــهود في عقــد المؤتمرات، أو 
ارتفاع نشاط الِورش عند قرب موعد التدشــينات، أو التعجيل بدراسة تتطلب 

شهورًا في آخر األوقات 1 وما شابه ذلك من األعطاب واآلفات.
ولعل كل هذا وذلك يؤكد أن ثقافة الدراسات 
االستشرافية في الوطن ســتظل تراوح مكانها إن 
لم ُيعمل على إعادة تشــكيل العقل العربي، وخلق 
تيار يمتلــك عقًال منهجياً نقديــاً متمردًا على كل 
والموضوعة.  منها  الموروثة  المحظورات  أشــكال 
وعبثاً نحــاول وضع رؤية مســتقبلية أو دراســات 
استشــرافية قطرية أو قومية ونحن أســرى ألنواع 
من اليقين الســلفي عوضــاً من إطالق مشــروع 
فكري عقالني قادر على أن يحرك المياه اآلسنة، 
مشروع يكون بديًال للسلفية المتطلعة إلى تحقيق 

طموحها المتمثل في إعادة الماضي كما كان 2.
وال بد من التنبيه في هذا الســياق إلى قضية على قدر كبير من األهمية 
وهي تلك التي ترتبط بالعالقة بين الفكر االستشــرافي التواق إلى المستقبل 
من جهة، ومسألة التراث الموصولة بالماضي من جهة أخرى، بمعنى آخر هل 
يوجد نوع من التناقض والتنافي بين «المســتقبلية» من ناحية و«الماضوية» 

محمد بريش «المنهج في استشراف المستقبل (2) عودة إلى المفهوم». مجلة الهدى. العدد 22.  1 ـ 
1990. ص 47.

محمد إبراهيم منصور. المرجع السابق، ص 53. 2 ـ 
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من ناحية أخرى بحيث ال يقوم الفكر المستقبلي والنظر االستشرافي إال على 
أنقاض التاريخ والتراث، أم إن األمر خالف ذلك؟

قد يتصوّر البعض أن العقلية االستشــرافية تناقض أي شكل من أشكال 
الرجوع إلى التاريــخ أو االنعطاف نحو الماضي، لذلك نجدهم يســتخفّون 
بالتراث، ويســعون جاهدين إلى التحرر منه تحررًا مطلقاً شــامًال؛ ألنه في 
نظرهم مناٍف للتقدم والتطور والتحديث، والحال أن الواقع على العكس من 
ذلك، فالعقلية المســتقبلية هي التي تحرص أشــد ما يكــون الحرص على 
جوهر التراث، وهي المؤهلة بالفعل للحفاظ على األصالة ورعايتها وتنميتها 
واإلفادة منهــا لتحقيق الذات واإلنجــاز واإلبداع. إن في كل تــراث ـ كائناً 
مــا كان ـ الصالح الذي يجب أن يبقى ويســتمر، والفاســد الذي يجب أن 
يزول ويختفي، فهو مزيــج من العناصر اإليجابية والســلبية، منه ما حّصله 
المجتمع في أطوار اإلبداع والتقدم، ومنه ما ورثه من أطوار البدائية أو من 

عهود االنحطاط والتأخر 1.
وإذا كان قد تبيّن أن الذهنية االستشرافية هي تلك التي تعي الزمن في 
أبعاده المختلفة؛ ماضياً وحاضرًا ومستقبًال، وتستطيع إدراك متغيراته اإلدراك 
الســليم، إذا كان ذلك اتضح أيضــاً أن هذه الذهنية ـ إن أحســنت التصور 
وأتقنت اإلدراك ـ بإمكانها أن تتخذ من حاجات الغد ومطالبه، ومن التطلعات 
الراجحــة والمطامح الحصيفة معيــارًا لتقييم التراث واســتخالص عناصره 

الخيرة التي تسعف في بناء تطلعات ومطامح الغد 2.
وباإلضافة إلى هذا كله إذا علمنا أن من أبرز سمات العقلية المستشرفة 
للمستقبل التعلّق باإلبداع ـ كما ســنوضح بعد قليل ـ نظرًا لقيمته األصيلة في 
الحياة اإلنسانية عبر تاريخها الطويل ولشأنه الخاص الخطير في المستقبل 
القادم فال غرو أن تكون هذه العقلية هي المؤهلة ـ قبل غيرها ـ للســعي إلى 
مظاهر اإلبداع في الماضــي وتحريرها وإحيائها، وأن تغــدو من ثم الرفيقة 

محمد زريق، نحن والمستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 1980، ص 174. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 175. 2 ـ 
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الصادقة والراعية الصالحــة لألصالة الحقيقية. فال يخفى أن اســتخالص 
اإلبــداع الماضي وتملكه همــا جوهر التأصــل وقوامه، والســعي لإلبداع في 
الحاضر والمستقبل هو جوهر المستقبلية الصحيحة. وبهذا تلتقي المستقبلية 
واألصالة، وتثبت المستقبلية أنها هي األمينة للتراث أمانة حقيقية. فال خوف 
على التراث منها ما دامت هي التي تسعى إلى استكشافه واستخالص جوهره 
وإحيائه في الكيان الفردي والقومي واإلنســاني إحيــاء يأتي مجددًا ألصالته 

مثرياً به الحاضر والمستقبل» 1 على حد سواء.
ولهذا فال خطــر على التراث من المســتقبلية، 
كمــا ال تعارض بيــن النظــر إلى التــراث الماضي 
ـ ألجل إعادة قراءته وتأويله واستلهامه ـ وبين النظر 
إلى الغد تطلعاً واستشــرافاً واستكشافاً؛ ذلك أنه ال 
قطائع ممكنة بين األزمنة والعهود، كما ال مســاحات 
فارغة على ســاحة الثقافات والحضارات، فكل عصر 
وعهد مرتبط بما قبله وما بعــده، موصول به، مثلما 
أن كل ثقافــة وحضارة متأثرة بســابقتها ومؤثرة في 

الحقتها على نحو ما تقتضي العقالنية االستشرافية.

3 ـ ��bت ا�N08 االO"b�ا�� 2

ُيفترض في العقل الناظر إلى المســتقبل المتطلع إليه أن يتصف بجملة 
من الخصائص والصفــات التي تجعل منه فعًال عقًال قادرًا على االستشــراف 
واالستكشاف مؤهًال الرتياد آفاق الزمن القادم والتأثير فيه تجديدًا وتحسيناً، 

وقيادة وتوجيهاً. من أهم تلك الخصائص:
أ ـ اإلبداع والتجديد: يتعيّن على العقل االستشرافي أن يكون دوماً مياالً 
إلى التجدد والتجديد، تواقاً إلــى االبتكار واإلبداع، قادرًا على أن يستشــير 

المصدر السابق، ص 176. 1 ـ 
اعتمدنا في صياغة هذه السمات على محمد زريق. المرجع السابق، ص 167 ـ 173. 2 ـ 
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عند أصحابه هــذا النوع مــن الجهد والعطــاء واإلنجاز. فبهــذا تتفتح هذه 
العقلية، وتمارس تأثيرها سواء في الحاضر لحســن إعداد المستقبل، أو في 

المستقبل لضمان سالمته وازدهاره وتقّدمه.
وغني عن البيــان في هذا اإلطار أن اإلمكانــات اإليجابية واألخطار التي 
يتفتّق عنها عالم الغد ـ ال محالة ـ ستفتح مجاالً واسعاً للتجديد واإلبداع، بل 
إن التنافس بين المجتمعات واألمم سيجعل من هذا وذاك شرطاً الزماً للبقاء 
والتقّدم. فاألُمم التي في ميادين التقدم هــي األمم المجددة المبتكرة، وإذا 
توقفت تخطاها من كان أكثر تجددًا وأزخــر إبداعاً ومن ثم تصير تلك األمة 
غير المبدعة تابعة لغيرها غير مكتفية وال مســتقلة بذاتها لكونها عاجزة عن 
التفاعل مع قضايا العصر وإيجاد األجوبة الالزمة لإلشــكاالت المســتجدة، 
ولعل «ما قــد يغيب عن أذهان البعض هــو أن األمة ال تكــون أُمة بحٍق حتى 
ترقى بالجــواب عن أســئلة زمانها إلــى رتبة االســتقالل بــه؛ إذ ليس لها 
ـ المتالك ناصية هذا الزمان ـ من ســبيل إال هذا الجواب المستقل وإال صار 

ملكُهُ إلى أمة سواها، فتُضطر إلى أن تجيب بما تجيب به هذه» 1.
ب ـ االرتياد والتخطيط: إن العقل االستشــرافي ال يكون كذلك إال إذا 
كان متجهاً إلى األمام؛ أي إال إذا تميّز بالتطلع إلى المســتقبل وبالرغبة في 
ارتياد مجاهله، ومــن هنا يكون مخالفــاً للعقل الرجعي المتجــه إلى الوراء 
المركز على الماضي. وال شــك أن اإلنســان عــادة ما يتصــور الزمن خطاً 
مســتقيماً يمتد من الماضي إلــى الحاضر إلى المســتقبل. فــكأن الماضي 
والمســتقبل مجرد موقعين متقابليــن على خط زمني واحــد، والحقيقة إنهما 
متقابــالن، ال موقعاً وزمناً فحســب؛ بل طبيعة وجوهرًا كذلــك. فالماضي قد 
حصل وتم وليس بإمكاننــا أن نفعل فيه أو نغيره، أما المســتقبل فإنه منفتح 
أمامنا، إنه مجال اإلمكان، وموئل الحريــة واالختيار، وميدان العمل واإلنتاج. 
ولهــذا فالعقليــة االستشــرافية ال تهتــم بما حصل وصــار؛ بــل بالصيرورة 
والمصير، ال بمــا كان؛ وإنما بما يمكــن أن يكون وبما يجــب أن يكون، إنها 

طه عبد الرحٰمن، الحق العربي في االختالف الفكري، المركز الثقافي العربي، 2005، ص 15. 1 ـ 
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عقليــة الرؤيــة النافذة التــي تجوب اآلفــاق وترتــاد المجاهل المنفســحة 
واالختيارات الماثلة، وأن تحفز على الجهد والعمل في سبيل تحقيقها.

إن العقل الحي اليقظ المنتج يشــقّ دوماً طريقه إلى األمام في محاربته 
الدائمة للخطــأ واالنخداع، وفي حنينه الدائم إلى كشــف الحقيقة واالهتداء 
بهــا، وفي ارتيــاده الجاد وتشــوفه الملّح إلــى األصلح، ومن هنــا كان هذا 
التالحم المخصب بين العقالنية من جانب، وبين التطلع واالرتياد من جانب 
آخر، ولهذا أيضاً يصير االرتياد توجهاً مستقبلياً مخططاً، متسلحاً بالعقالنية 
المتجددة وبأحــدث أدوات العلم محاوالً ـ ما أمكن ـ أن يْعبر إلى المســتقبل 

من أكثر الطرق أمناً وبأكثر الوسائل نجاعة 1.
ج ـ التســـاؤل والنقد: وهمــا ـ باإلضافة إلى 
كونهما من تجليات العقالنيــة األصيلة الحية ومن 
نتائجها ـ محددان بارزان للعقل االستقبالي؛ فالعقل 
المتيقظ ـ كما هو معلوم ـ يسلك دوماً سبيل الهدم 
الصحيح  وبنــاء  الفاســد  الباطــل  والبناء، هــدم 
الصالح. هكذا تكونــت المعرفة اإلنســانية وهكذا 
ُبنــي صرحهــا. والتســاؤل والنقد يتجهــان صوب 
الموضوع للتأكد من صحة المعرفة الحاصلة بشأنه؛ 
وإلى الــذات أيضــاً؛ لالطمئنان إلى أن األســلوب 

المنتهج لتحصيل المعرفة هو أسلوب ســليم. ومن هنا فإن الرقي العقلي يتطلّب 
تيقظاً مستمرًا في االتجاهين معاً: االنتقاد الذاتي واالنتقاد الموضوعي.

ال ريب أن ميّزة هذا األمر تتعاظم بمــرور األيام وتطور الزمان؛ ذلك 
أن التغير المتسارع القائم اليوم، والذي سيشتد في المستقبل يتطلب هدماً 
سريعاً وبناءً ســريعاً، ولهذا يتوجب على العقل االستشرافي أن يكون نشطاً 
متفطناً أشد ما يكون النشــاط والتفطن، وأال يستكين للتقليد أو للطبع؛ بل 
أن يخضعهما إخضاعاً متواصًال قاســياً للتحري والتساؤل والنقد والتقويم، 

المرجع السابق، ص 169. 1 ـ 
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غير أن المطلــوب هو االنتقــاد الواعي المنضبــط المســؤول، ال االنتقاد 
الالعقالني المتهور المنفلت من كل الضوابط والمبادئ، فكما تعظم أهمية 
ذلك وتشتد الحاجة إليه في الحاضر والمستقبل، يرتفع خطر هذا وتتفاقم 

فداحته ويعّم شره 1.
د ـ المرونة والتكيف: يتحتم على العقلية االستشــرافية أن تكون متسمة 
بأكبر قدر من المرونة، والتكيف مع المســتجدات والمتغيــرات؛ ذلك أنه ال 
يعقل أن يقابل التغيير المتســارع في األوضاع بجمود فــي التفكير ورتابة في 
التنظيــم، أو أن يعالــج التعقد المتنامي بعقلية تبســيطية تؤمــن بأنها بلغت 

الحقيقة كاملة وحازت اليقين كله.
لكن ما يجب التنبيه إليه في هذا المضمار أنه ال بد للمرونة من أن 
تأتي منضبطة موزونة، «فليس المقصود أن يكون التفكير والعمل منقادين 
كل االنقياد ألي طارئ، وتابعين كل التبعية لكل حادث، فال يستقران على 
وضع، وال يثبتان على حال، وال يتميزان بأية أصالــة، وإنما المقصود أال 
يتحوّل االســتقراء إلى جمــود، والثبات إلــى ركود، واألصالــة إلى عقم 
وجذب، فال جمود مجدبــاً وال َميَعان فالتاً، بل مرونــة منضبطة، وتكيف 

متزن، وتوافق منتظم» 2.
هـ ـ الشـــمول والتعاون: إن الرؤية الصادرة عن العقل االستشرافي هي 
ـ في جوهرها ـ رؤية متعددة األبعاد ال تســير في اتجاه واحد، وال تركز على 
نقطة بعينها أو حدث بذاته، ولهذا فإن من أبرز ما يميّز العقل االستشــرافي 
شــمول النظر واإلدراك والعمل، وكذا القــدرة على التعاون في ســبل الفكر 
والتنفيذ جميعاً، على أســاس أن األوضاع ســتزداد تداخًال وتعقدًا وتشــابكاً، 
ومن ثم فأية قضية مــن القضايا في أي مجتمع مــن المجتمعات، مهما تكن 
صغيرة أو محدودة ـ ســتكون لهــا وجوه متعــددة ونتائج كثيرة ـ وستشــتبك 

اشتباكاً محكماً مع غيرها من القضايا.

المصدر السابق، ص 171. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 173. 2 ـ 
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ولهذا يبدو أنه قد أصبح من العســير اليوم ـ وسيصبح أشد عسرًا غدًا ـ 
أن ننظــر إلى قضيــة ما فندركها على حقيقتها ونحســن التعاطــي معها إذا 
اقتصرنــا في ذلــك على وجه مــن وجوهها فحســب، أو حتــى إذا تناولناها 
بمجموعها ولكن لم ننظر إلى عالقاتها بسواها، وارتباطها بغيرها. وعليه فال 
تصلح عقلية المســتقبل إذا كانت ضيقة محدودة، وإنما تصلح بقدر ما تتسع 
لتشــمل بنظرها وإدراكها ومعالجتها الوجوه المترابطة والجذور المتشــابكة 
للقضايا التــي تواجهها. ومن هنا تكــون الرؤية االستشــرافية ممتدة عرضاً 
وعمقاً، مثلما تمتد طوالً وأفقاً؛ أي أن لها ُبعدًا اتساعياً في اإلحاطة بالقضايا، 

وُبعدًا عميقاً في النفاذ إلى جذورها، كما لها بعد 
مستقبلي في اكتشاف تطوراتها واستطالع آفاقها 1.

وغير خــاف أن هــذا النوع من الرؤيــة ـ بما 
تقوم عليــه وتتطلبه ـ من الصعــب أن يتحقق عند 
شخص بمفرده، مهما حاز من القدرات والكفاءات، 
ولهذا فالعقلية المستشــرفة للمســتقبل هي عقلية 
التعاون والتشــارك والتعاضد والتكامل؛ إنها عقلية 
تدرك حدودها وإن اتســعت، فتدفــع بصاحبها إلى 
طلب المشــاركة ألجــل المزيد من شــمول النظر 

وصحة اإلدراك وسالمة المعالجة. وما يؤكد هذا أن الجهد المطلوب للنجاح في 
مختلف ميادين الحياة المعاصرة أصبح جماعياً أكثر منه فردياً، كما غدا رهيناً 
بما يمثل من حشد للطاقات وتكامل للمؤهالت وتعاون بين األفراد وبين الهيئات.
ومن دون شك أن هذا األمر سيعلو شأنه ويعظم خطره مستقبًال بسبب 
ازدياد تعقد األوضاع وتشــابكها، ومن ثم فإن العقلية المنغلقة المحدودة 
المنعزلة المكتفية بذاتها لن تفي بحاجات المستقبل، ولن تساير إيقاعه 

وتحوالته 2.

المصدر السابق، ص 171. 1 ـ 
المصدر السابق، ص 172. 2 ـ 
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إن استشــراف المســتقبل والتخطيط له هو اليوم من أبرز القضايا التي 
تحظى باهتمام بالغ في كافة أنحاء العالم المتحّضر؛ اقتناعاً من ُمنَظريه بأن 
التخطيط للمســتقبل هو جزء من عملية صنعه. وإذا كان القانون الذي يحكم 
عالم اليوم هو قانون المنافســة، بما يعنيه من ســعي دؤوب إلــى تقوية نفوذ 
«األنــا»، ومقاومــة نفوذ «اآلخــر» المنافــس، وإضعــاف شــخصية «اآلخر» 
المســتضعف اســتنادًا إلى ما يتيحه العلــم والتقنية على المســتويين المادي 
والفكري 1؛ إذا كان ذلك كذلك فــإن األُمة العربية اإلســالمية مدعوة اليوم ـ 
بحكم طبيعة التحديات التــي تواجهها وحّدة األزمات التي تعيشــها ـ أكثر من 
غيرها الســتثمار ما تتيحه الدراسات المســتقبلية من إمكانات، وما توفّره من 
آليات للتشــخيص والتحليل والنقد ألجل تكوين رؤية استشرافية، من شأنها أن 
تمكّنها من الحفاظ على الخصوصية ومقاومة الغزو الكاسح من جهة، وتؤهلها 
ـ من جهة ثانية ـ ألن ترتاد المستقبل من موقع الفاعل المنافس (فكرياً وعلمياً 
وتقنيــاً واقتصاديــاً)، وليس من زاويــة المنفعــل المهزوم. فاإلنجــاز العملي 
مستقبًال ُيصنع في الزمن الحاضر استشرافاً وتنظيرًا وتخطيطاً. ولهذا فاألمة 
العاجزة عن قراءة مســتقبلها فــي حاضرها لــن تكون قادرة ـ بــأي حال من 

األحوال ـ على صناعة هذا المستقبل والتأثير فيه والتنافس في مضماره.

محمد عابد الجابري. المسألة الثقافية. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 1994. ص 41 ـ 42. 1 ـ 
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■  دارس ُعماني.

ُيعد المال إحدى الوسائل المهمة لدراسة تطور المجتمعات 
البشرية، حيث يعود تاريخ استخدامه إلى ما قبل 2000 ق.م. 
وُيعرف المال ـ بالمصطلح االقتصادي ـ بأنه: أي شيء يمكن قبوله 
للحصول على ســلعة أو خدمة. فكثيٌر منا يأخذ مفهوم المال ويربط 
تفســيره بالثروة أو الراتب؛ ولكن التفســير االقتصادي للمال بعيد 
كل البعد عن هذا المفهوم؛ فهناك عدة عوامل تحدد مفهوم المال، 
ومنها: إما ان يكون قيمة محفوظــة، أو أن يكون أداة للمقايضة، أو 
أداة للتســعير. فإذا اجتمعت هذا العوامل فــي أي غرض، يمكن أن 
نطلق عليه ماالً. فاألموال قد تأتي على شكل سلعة أو على هيئة عملة 
تصدر من قبــل البنوك المركزية، أو شــيكات، أو بطاقات االئتمان 
والخصم، وصوالً إلى العملة الرقميــة البيتكُوْْين «Bitcoin». أثارت 
هذه العملة الرقمية جدالً واسعاً في عالم المال، وما نعلمه أن هذه 
العملــة هي المســتقبل. في هذا المقال ســنحاول فهــم تأثير هذه 
العملة علــى النظام المالي العالمي في المســتقبل، كما ســنحاول 

تفسير النظرة الشرعية في زكاة البيتكوين وبيعها (الصرف).

■ �!�� ا������  

والنظرة  العالمي  المالي  النظام 
الرقمية العملة  حول  الشرعيّة 
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عــادة مــا كانت تصدمنــا التكنولوجيا، ســابقاً، ببعــض االبتكارات 
المختلفة والغريبة، ومع ذلك أصبحت لدينا قابلية لهذه الصدمة، بحيث 
نســتطيع التكيّف مع كل ما هو جديد، وآخرها العملة الرقمية البيتكوين. 
لو نظرنا في تطور تكنولوجيا الدفع خالل التســعينات إلى اآلن، لوجدنا 
أن مقاصــد المــال تحوّلت إلــى بيتكوين الرقميــة، ابتداءً مــن بطاقات 
الخصم؛ والى وقت قريب اســتعمال أجهــزة الهواتف الذكيــة في عملية 
الدفع. فغالــب معامالتنا اليوميــة تتم عبــر الشــبكة العنكبوتية، ليس 
بمقدورنا رؤية العملة أو قبضها خالل المعاملــة، وما نراه إنما هو ترقيم 
على الشاشــة، وما يتم حقاً هو نقل المعلومات الرقميــة من المتجر إلى 

البنك لتحدث من خاللها عملية الخصم.
ظهرت في اآلونة األخيرة عدة أنواع من العمالت الرقمية، ولعل أشــهر 
العمالت الرقمية المشــفّرة والتي يتم تداولها بشــكٍل واسعٍ في السوق هي 
ـ «ساتوشي  البيتكوين. ففي عام 2008، تم نشــر دراسة تحت اسم مستعار ب
ناكاموتو»، حول إنشــاء عملة تعتمد مبادالتها على مبدأ النــد للند. تتميز 
هذه العملة على قدرتها في تســهيل أنواع مبتكرة مــن المعامالت، وخفض 
التكاليــف وذلك عــن طريــق اإلنترنــت، وتوفيــر حماية علــى خصوصية 
المســتخدمين لهذه العملــة، كما أنها خاليــة من أي ســيطرة، أي حكومة 
مركزية لها. وتعــّد هذه الورقة البحثية مهمة كونها تكشــف وألول مرة عن 
الرؤية الشرعية لمفهوم العملة الرقمية. ففي عام 2009، تم تبني أول موقع 

إليكتروني لتداول العملة المشفرة: البيتكوين.
فالعملة الورقيــة التقليدية ـ كما نعلم ـ تتــم طباعتها، ولكن كيف تتم 
صناعة هذه العملة الرقمية، وكيف يزيد عددها؟بدأت عملة البيتكوين بعملٍة 
واحدٍة، إلى أن وصل إجمالي البيتكوين في الســوق العالمي حالياً إلى نحو 
16 مليون وحدة. وقد تم وضع التشــفير على أال يزيــد عدد هذه العملة على 
21 مليوناً، وبلغ ســعر وحدة البيتكوين حالياً ما يقارب 1100 دوالر أمريكي، 
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ومن هنا يتضــح عدم وجود جهــة منظمة لهــذه العملة، إال أن الشــركات 
والمحالت واألشــخاص الذين قاموا بتبني العملة في تزايد مستمر، وبذلك 

تم إضفاء غطاء من المصداقية عليها.
إن كمية الذهــب أو الفضة في الســوق تتزايد عبر التعديــن، وكما هو 
الحــال للبيتكوين، فهناك بعض البرامــج تقوم بعمل تعديــن افتراضي لهذه 
العملة، وكلما كان مســتوى األجهزة المســتخرجة متطورة، كان االســتخراج 
أســهل، ويتم التزايد بشــكل أكبر. في الماضي كان البيتكويــن يعادل بعض 

الســنتات؛ لكون عمليــة التعدين أرخــص، واآلن 
يقارب األلف حيث العملية تساوي أكثر من مائة، 
ويتم حفظ العملة بمحافظ رقمية، وقد تكون هذه 
المحفظة في الهاتف أو الحاسوب أو الويب. وفي 
حال استطاع شخص اختراق هذه المحفظة فكأنه 
سرق المحفظة في العالم الحقيقي. وفي المقابل 
فــي حال تمــت ســرقة النقد مــن البنــك، فإن 
الشخص يستطيع تقديم شكوى للجهة المسؤولة، 

بينما هذا ال ينطبق مع البيتكوين.
َبْيَد أن بدايــة Bitcoin في الســوق العالمــي ارتبط ضمنــا بالتجارة 
الالشــرعية؛ لكون هذه العملة تســعى لخلق المال التحــرري من المأمن 
القياســي ومن تجاوز رقابة الحكومات، أو كونها ضمنت ما ُيعرف بالعملة 
المظلمة؛ التي يستخدمها تجار المخدرات لغسل األموال من خالل السوق 
الســوداء على اإلنترنت. فهذه العملــة لديها بالفعل القــدرة على كل هذا 
وأكثر منه، لذلك ومنذ نشأتها صدمت العالم االقتصادي Khojgt: هل يتم 
تصنيفها من األموال أم الســلع؟ وهل تفرض حولهــا الضرائب؟ وقد منع 
تداولها في كثير من الدول مثل روســيا، واإلكــوادور، واألرجنتين، وهونغ 
كونغ، وغيرهــا. وتكمن حجة هذه الــدول أنه ال يوجد قانــون ينظم هذه 
العملة الرقميــة، ولذلك تم إدراجهــا ضمن قانون مكافحة جرائم غســل 
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األموال واالحتيــال. في حين أن هناك بعض الدول لــم تعترف بالبيتكوين 
كعملة، ولم تصدر قــرارًا بتنظيمه أو منع تدوالــه، وبذلك فإنه معًفى من 
ضريبة القيمة المضافــة، ومن هذه الــدول: المملكة المتحــدة، وجنوب 
أفريقيا، وكنــدا والدانمارك، وأكثر دول االتحــاد األوروبي. وفي المقابل، 
فإن دوالً مثل: ألمانيا، وبلجيكا، وأستراليا، والسويد، واليابان، والواليات 
المتحدة األمريكيــة قامت باالعتراف رســمياً بالبيتكويــن كعملة. في عام 
2013 تم استدعاء بن برنانكي، رئيس االحتياطي الفيدرالي األمريكي، من 
قبل الكونغرس ليبين موقفــه من العملة، إال أن حديثــه خالف التوقعات، 
وأشــار إلى ان العملة الرقمية قد تكون في المســتقبل شــكًال من أشكال 
المال الشرعي المتداول. مؤخرًا، تمت إعادة النظر حول البيتكوين، فأقدم 
كثير من الشــركات الكبرى على تداول العملة، مثــل الفيس بوك وأي باي 

وغيرها من المواقع.
وهنــاك عدد من الدول قامت بدراســة جدية إلنشــاء عملتهــا الرقمية 
الخاصة بها تمكّنها مــن إدارتها وتنظيم تداولها مثل الســويد وسويســرا 
وكنــدا. فنقل المال بين البنــوك المركزية من دولة إلــى أخرى هي عملية 
مكلفة؛ تقــدر كلفتها بعشــرات المليــارات، إن لــم تكن المئــات. كما أن 
المستهلك البســيط ســيعتمد على اإلنترنت في معامالته اليومية، ولذا فإن 
هذه التكنولوجيا وتطويرها تعّد بمثابة المستقبل للبنوك المركزية. كما أن 
هناك بعض التحديات، والتي تتمثّل في عملية الســيطرة، والتشفير، وعملية 
النقل، وغيرها. يتوقع الخبراء أن مســتقبل البيتكوين مضمون في حال عدم 
إصدار البنــوك المركزية عملتها الرقميــة الخاصة، وُتعــد البيتكوين اآلن 

مدرسة فتحت مجاالً واسعاً حول مستقبل النقد المتداول.

0N ا���Sم ا����� ا�����8 �d ا���8* ا��<��*:"��2 ـ 

بدأ استخدام المال للتجارة بدالً من المقايضة منذ آالف السنين، حيث 
تم استخدام المعادن كماٍل في عام ألف قبل الميالد، ثم ظهر المالُ الورقي 
في عام 800 ميالدية في الصين، كما أدى توســع اإلمبراطورية البريطانية 
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حول العالم إلى ظهور الحاجة إلى تبادل العمالت لتمويل الثورة الصناعية، 
والحاجة إلى تحويل األموال على نطاٍق واســعٍ، ومنذ ذلك الحين تم ابتكار 
الشــيكات، والســندات اإلذنيــة. وبطبيعــة الحــال أصبحت لنــدن مركزًا 
للمعامالت الماليــة واالبتكار، وال تزال إلى اآلن من أهــم المراكز المالية 

في جميع أنحاء العالم.
ما بين عامــي (1880 ـ 1914)، ظهــر معيار الذهب كوســيط في عملية 
الصرف، بحيث يتم صرف النقود على هيئة معدن الذهب، ومن ثم تحويله 
إلى دولة أخرى ليتم صرفه على هيئة عملة الدولة المســتلمة للذهب، حيث 

إن لكل عملة قيمة محددة من هذا المعدن. وقد 
تســببت الحرب العالمية االولى في نهاية معيار 
الذهب، ولكن ليس بشــكٍل رسمي، وظل في طي 
النســيان لعديد من البلدان، حيث قاموا بتعليق 
العمــل في هــذا النظــام لعــدة أمــور، أبرزها 
االنهيــار العظيــم (1929)، وعــدم مرونــة هذا 
والصدمات  الدوليــة،  المتاجرة  خــالل  المعيار 

األخرى التي تلتها والتي أدت إلى الحماية.
بعد الحــرب العالمية الثانيــة، اجتمعت كل 

من الواليات المتحــدة األمريكية وبريطانيا وفرنســا وغيرها من الدول في 
فندق برايتون وودز في العاصمة واشــنطن لتحديد النظام المالي العالمي 
الجديد خالفاً لمعيار الذهب، وقد تم توقيع االتفاقية، والتي عرفت باســم 
برايتون وودز. وكان أهم بنــود االتفاقية هي ربط جميــع العمالت بالدوالر 
األمريكي، والذي ال يزال بدوره حــاّالً محل الذهب، حيث إن الدول تحتفظ 
بالدوالر األمريكي بــدالً من الذهب. وأيضــاً اعتمد الــدوالر لتمويل خطة 
مارشال إلعمار أوروبا. كما تم إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
في هذا المؤتمر، واعتمد عليه كون الدوالر العملة الثابتة للبنك. وفي أواخر 
1971، وّقــع الرئيــس األمريكي نيكســون لفــك ارتباط الــدوالر األمريكي 
بالذهب، ومن هنا بــدأت البلدان الكبرى في تعويــم عمالتها، ما أدى إلى 
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إنهيار نظام برايتــون وودز، َبْيَد أنــه أعطى الدوالر ميــزًة مقابل العمالت 
األخرى، بحيث إن غالب الســلع الرئيســة مثل النفط والذهب والصلب تم 
تســعيرها بالدوالر. كمــا أن الدوالر مقبول فــي المعامــالت التجارية بين 

البلدان، ويتم حفظه كاحتياطي نقدي في البنوك المركزية.
يتوقع الخبراء أن العملة الرقمية ستساعد في توسيع االستثمار والتجارة 
ـ 20. فالعملة الرقمية قد تغير الســلوك  بين الــدول، خاصة بين مجموعة ال
المالي لبعض الدول، وخاصة في نوع االحتياط النقدي لها. معظم االحتياط 
النقدي للــدول النامية يأتي على شــكل عمالت نقدية، كالــدوالر واليورو، 
وغيرها من العمالت الســيادية. في حين، إذا تم اإلقدام على إنشاء العملة 
الرقميــة الخاصة لــكل دولة، فــإن أكثر الدول قــد تغيّر شــكل المحفظة 
النقدية لها، بحيث من المتوقع زيادة نســبة الذهب مــن إجمالي االحتياط 
النقــدي، وذلك يرجع إلى الوجــود االفتراضي للعملــة المتداولة، من دون 
وجود ملمــوس لها على أرض الواقع. بينما ســيبقى الذهب الســلعة الثمينة 

التي تصلح لتكون جزءًا من االحتياط النقدي في البنوك المركزية.

�ل ا���8* ا��<��*:
 *���Oة ا��S3 ـ ا��

يرتبط كنز المال وجمعه بالركن الثالث في اإلسالم وهو الزكاة، والذي 
يفرض على المســلم أداؤها متى ما بلغت النصاب، فالزكاة لغة تأتي بمعنى 
الطهارة، أو الزيادة، أو النمو، أما شــرعاً فهي ما يخرج من مال أو بدن على 
وجه لطائفة مخصوصة. وســميت الــزكاة بذلك ألنها تنّمــي المال وتطهّره، 
وتؤلف بين األغنياء والفقراء. وشــرع اهللا الزكاة لتكون ركنــاً من العبادات 
المفروضة على المسلمين، فهذا اإلنفاق يحرر اإلنسان من الحب الشديد للمال. 
ويبين المولى 8 في ســورة التوبة الحكمة العالية من الزكاة، وذلك في قوله 
تعالــى: ﴿ p o n m l k j ﴾ [التوبــة: 103]. فالزكاة تطهّر 

النفس من الشح، وتنمي خصال الخير واإليثار والرحمة.
وبعد أن بيّنا العملة الرقمية الجديدة لمستقبل العالم، فما هي النظرة 
الفقهية إلى العملة؟ في حقيقة األمر هذا سيدفعنا إلى فهم النقد الرقمي 
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من المنظور نفســه للجدل فــي إشــكالية المرحلة التي ظهــر فيها النقد 
الورقي من قبل. فقد ســبق وأن اختلف العلماء حول النقــد الورقي، وحول 
تصنيفه من األمــوال أم ال. ولكن ما األُســس التي تــم اعتمادها في زكاة 
األوراق النقدية. فقد تداول علماء المســلمين هــذه القضية منذ أكثر من 
قرن، فظهرت الــردود والنقاشــات حتى في المدرســة الفقهيــة الواحدة 
واإلقليم نفسه، وإن كان كالم كال الفريقين من المجيز والمانع له تنظير 
في الردود والحجج عند اآلخرين في المدارس الفقهية األخرى. حيُث صدر 
العديد من الفتاوى حول تفاضل العملة الورقية مــع العملة المعدنية، فقد 

أفتــى بعــض العلماء ـ مثــل اإلمام نــور الدين 
الســالمي ـ بعدم جواز إحــالل األوراق النقدية 
محــل الذهب والفضــة في الــزكاة. وحجته أن 
الذهب والفضة مهما تغيّر الزمان والمكان فإن 
قيمتهما ال تزال محفوظــة، بينما األوراق تذهب 
قيمتهــا عند التلــف أو التضخــم الجامح. وقد 

أباحه معاصره من العلماء اإلمام القطب.
وقــد ذكر الشــيخ أحمد بــن حمــد الخليلي 
وغيره من العلماء أننا لو نظرنا للثروة في وقتنا 
الحالــي نجــد معظمها يأتــي على شــكل أوراق 

نقدية، فهذه األوراق في وقتنا الحالي هي التي تقضى بها المصالح، وتتبادل 
بها المنافع، وبمعنى آخر فاألوراق النقدية مخرجاتها مساوية للذهب والفضة 
في الســابق. فالحكمــة اإللهيــة من مشــروعية الــزكاة هي لســد حاجات 
المحتاجيــن وتطهير نفــوس األغنياء من الشــح، وتنمية التآلــف بين الغني 
والفقير. والقرآن الكريم أكد وجوب الزكاة في األموال، ولم يميّزها بصنف، 
 n m l k j ﴿ :كما بينت اآليــة الكريمة في ســورة التوبــة
p o ﴾. ولذلك صنفت الزروع والثمار وكذلك األنعام من الماشــية من 
صنوف المال التي يحتاج إليها الناس في قوام حياتهم في األزمنة الســابقة؛ 
ألن الحياة تتوقف على هــذه األقوات. بينما النقــدان (الذهب والفضة) كانا 
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ا من ضرورات الحياة، فشّرعت  وسيلة لتبادل هذه المنافع وغيرها، فلذلك ُعد
الزكاة فيهما، وممــا هو جدير باالنتباه أن نفوس البشــر جميعــاً تتطلع إلى 
النقدين وإلى هذه األصناف األخرى أكثر من أي نوع آخر من صنوف المال؛ 
لحاجتها الملحة إليها، فكان من حكمة اهللا تعالى البالغة أن شــرع ـ بواسطة 
نبيه ! ـ أخذ الزكاة من هذه األصناف لسد حاجات الفقراء؛ ألنها وحدها 

هي األموال التي كانت متوفّرة عند الناس في هذا الوقت.
فاألوراق النقديــة حلّت محل النقدين فــي التثمين، وقــد تحل العملة 
الرقمية محل األوراق في المســتقبل. وكما نعلم فإن حاجة الفقراء لألوراق 
النقدية في زماننا أشــد من حاجتهم إلى الذهب والفضة. وقد كان مقصد 
الشــارع الحكيم في مشروعية الزكاة في األموال ما ســبق بيانه من الحكم 
البالغــة، والتي تعود مصلحتها إلى اإلنســان فردًا ومجتمعــاً. حيث نجد أن 
النــاس اليوم قد جعلــوا من هذه األوراق األســاس الذي تــدور عليه جميع 

معامالتهم الخاصة والعامة.
يتضح من قول الشــيخ أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام للسلطنة، 

حول تصنيف األموال، التي تجب الزكاة فيها، اآلتي:
· يجب أن يكون المال متعارفاً عليه من قبــل الناس في قضاء أمورهم 
ومصالحهم. وكما هــو المعلوم، إن جميع المعامــالت اليومية تتم عبر هذه 

االوراق النقدية.
· يجب أن يكــون للمــال مرجعية إلدارته وتســعيره وإعطائــه الصيغة 
القانونية؛ فالبنوك المركزية هي الجهة المخولة في طباعة األوراق النقدية 

وإدارتها في االقتصاد.
· استقرار عملية الصرف. عادة ما ترتفع وتنخفض العملة مقابل األخرى، 
ولكن في حاالت التضخم الجامح، فإن الناس عادة ما تلجأ إما إلى المقايضة 

بسلعة، أو استعمال عملة أجنبية أخرى في عملية البيع والشراء.
والسؤال الذي يجب أن يطرح: أين موقع عملة البيتكوين في تصنيف 

األموال التي يجب الزكاة فيها؟
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نظرًا لعمر البيتكوين القصير نسبياً، فإن العملة لم تستوف أي شرط 
من هذه الشــروط، ولكن هناك نظرة متفائلة حولها فــي القريب اآلجل؛ 
فكثير من الشركات الكبرى وعدة دول قامت بتبنّي العملة، وكما أن القفزة 
الكبرى في ســعر صرفها مؤخرًا قد لفتت أنظار الناس والمستثمرين على 
حد ســواء، بحيــث يمكن تصنيفهــا كمالٍذ آمــٍن مثل الذهب. قــد تواجه 
البيتكوين معضلة في اســتيفاء شــرط المرجعية واســتقرار سعر الصرف؛ 
ولكن يمكن للبنــوك المركزية إتمام هذه الشــروط عبر إصــدار عملتها 
الرقمية الخاصــة، وهذا هو األرجــح، وبذلك تجب الــزكاة فيها كما هو 

الحال في العملة الورقية.
إن اخــراج الــزكاة ـ كمــا نعلــم ـ مرتبط 
بالحول؛ ومعناه أن يمر على امتالك النصاب عام 
هجري، حيــث عــادة ما تقيّــم العملــة الورقية 
بالذهب، ويرجع لســعر الذهب في السوق. ومن 
ثم ما هي رؤية االدخار فــي العملة الرقمية، هل 
هي تصنّف من منظــور القيمة كالعقار، حيث إن 
شــراء العقار عادة ال يكون بهدف االتجار، وإنما 
كوســيلة لحفــظ المــال؟ أم تصنّــف كاألموال 

النقدية التــي تجب فيها الــزكاة؟ وحتى فــي الماضي القريب اســتخدمت 
البيتكوين كوسيلة للتهرب من الضرائب، وقد قامت بعض الدول، مثل ألمانيا 
والســويد، بتصنيف البيتكوين كعملة، وفرضت الضرائب في معامالتها. كما 
نجد أن هنالك أشــخاصاً اســتثمروا أموالهم في هذه العملة، فهل يعد ذلك 
تهرباً من دفع الزكاة؟ أو تعّد من األمــوال الجامدة كالعقارات؟ التهرب من 
دفع الزكاة والضرائب بشــكٍل عام ليس محصورًا في عدد صغير من األفراد 
أو الشــركات حول العالم. فإذا نظــر الفقيه من زاوية عدم الشــرعية فقد 
أغلق بــاب المعاملة، َبْيَد أن مفهــوم المال في اإلســالم مختلف؛ فكل ما له 
قيمة يشــمله التداول التجاري في البيع والشــراء ومتعــارف عليه وله قيمة 
االســتثمار واالدخار، يضمن من ضمن مفهوم المال. وفي وقتنا الحالي فإنه 
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يمكن صرف البيتكوين أمام عملة من العمــالت المتداولة، مثل الدوالر، أو 
اليورو، ومن هنا فباالســتطاعة الرجــوع للذهب. وفي حال إصــدار البنوك 
المركزيــة عملتها الرقمية الخاصة، فإنها ســتقيّم مباشــرة بمعدن الذهب؛ 
كونها هــي العملة المشــفرة للنقد الورقي، كمــا أن العملــة الرقمية تتميز 

بالسيولة النقدية في باب المعامالت بخالف العقار.
نة واإلجماع  أما في باب البيع فقد دلت مشروعية البيع في الكتاب والس
في قوله تعالى: ﴿ 7 8 9 : ; ﴾. فالحكمة من مشروعية البيع 

هي التوسعة على العباد وقضاء المصالح والمنافع.
وأركان البيع تشــمل العاقدين، والصيغــة، والمعقود عليــه، أي (محل 

العقد). حيث إن محل العقد يشترط فيه ما يلي:
· أن يكون منتفعاً به شرعاً وعرفاً.

· أن يكون المبيع موجودًا عند العقد. فال يجوز بيع المعدوم.
· أن يكون معلوماً للعاقدين.

· أن يكون مقدورًا على تسليمه حّساً وشرعاً، فال يصح بيع طائر في الهواء.
· أن يكون ماالً متقوماً شرعاً.

وعلــى الرغم من اختــالف العلماء حــول األوراق النقديــة؛ فإن لها 
وجودًا ملموساً، فباالستطاعة تســليمه حّســاً. بينما العملة الرقمية عكس 
ذلك تماماً. فمن خواص العملة الرقمية عدم وجود حقيقي لها على أرض 
الواقع، مما يفتــح مجاالً فقهياً إلعادة النظر حول شــروط (محل العقد). 
فاالتجاه إلــى العملة الرقمية شــبه محتوم خــالل العقديــن القادمين. 
فباإلمكان إدراج المحفظة اإللكترونية المخزنة للعمالت المشــفرة تحت 
الوجود الحسي. حيث باســتطاعة هذه العمالت الرقمية أن تقايض بسلعة 

أو خدمة منتفع بها شرعاً وعرفاً.
كما أن هناك بعض صور البيوع الجائزة مثل المرابحة وبيع السلم. وفي 
المقابل فالبيوع المحرمة تشمل الربا، بيع الذرائع، بيع الضرر، وبيع الغرر. 
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وكون البيتكوين تم تصنيفه على أنه نوع من العمالت، فما هي رؤية الفقهاء 
في صرف البيتكوين؟ فالصرف شــرعاً هو بيع من أنــواع البيوع، حيث يأتي 
البيع على شكل المبادلة بنفس الجنس كالذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، 
أو المبادلة بجنســين مختلفين مثل الذهب باألوراق النقدية، أو عملة بعملة. 

وقد أجمعت األُمة على مشروعية الصرف إذا استوفت الشروط اآلتية:
· الشرط األول: إذا اتحد الجنس حّرم التفاضل:

تبيّــن القاعــدة أنــه إذا اتحــد الذهب مع 
الذهــب، أو الفضة مع الفضــة، أو الدراهم مع 
الدراهم، أو الذهب مع األوراق النقدية، وغيرها 
فإنــه يجب التســاوي فــي القيمة اســتنادًا إلى 
الحديث النبوي الشــريف، حيث نهى النبي ژ 
عن بيع الفضة بالفضة، والذهــب بالذهب، إال 
ســواء بســواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة 
كيف شــئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا، فسأله 

رجل، فقال: يدًا بيد.
· الشرط الثاني: وجوب قبض البدلين قبل التفرق:

اختلف العلماء حــول آلية التقابض، بحيث يشــترط فيــه التقابض في 
المجلس، وهو ما سماه الرسول ژ : (يداً بيد)، ولكنّ الفقهاء المعاصرين 
عّدوا تســجيل المبلغ في الحســاب البنكي بمثابة القبض، حيث أجمعوا في 
التعامل بالعمالت علــى ما يلي: أن يتم البيع والشــراء بصورة فورية وليس 
فيها شــرط التأجيل، وأن يدفع ثمن الصفقة بالكامل مــن دون أي تأخير، 

وأيضاً أال يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات.
إن العملــة الرقميــة كما أشــرنا ســابقاً أثــارت اهتمــام المضاربين 
والمســتهلكين على حد ســواء، بحيث إن لدى البيتكويــن القابلية للصرف 
لعمالت أخرى مثــل الدوالر واليــن وغيرهما مــن العمــالت، وبذلك فقد 
استوفى الشرط األول، كون أن البيتكوين تختلف عن جنس العمالت الورقية، 
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وقيمتها تحدد عبر آليــة العرض والطلب. أما شــرط التقابض، فيمكن عّد 
تســجيل المبلغ في المحفظة الرقمية أو الحســاب البنكــي بمثابة القبض. 
فالبيتكوين لم تجلب السكينة لعالم المال؛ ولكنها فتحت مجاالً واسعاً حول 

مستقبل النقد المتداول، وأيضاً حول الرؤية الفقهية للعمالت الرقمية.

:d:ا�ا��
 – Popper, N. (2016). Digital gold: Bitcoin and the inside story of the misfits and 

millionaires trying to reinvent money. New York: Harper.

 – Appleyard, D. R., Field, A. J., & Cobb, S. L. (2010). International Economics. 

New York: McGraw-Hill Irwin.

الشــيخ أحمد بن حمد الخليلي، الفتاوى، وزارة األوقاف والشــؤون الدينية،  -
مسقط، 2013.

محمد بن يوسف أطفيّش، الذهب الخالص، مكتبة الضامري، ط 2، مسقط، 1998م. -
جوابات اإلمام نور الدين السالمي، ج 2، 2010م. -
ماجد بن محمد الكندي، المعامالت الماليــة والتطبيق المعاصر، مكتبة الجيل  -

الواعد، 2005.
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■  مدير معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.

ســؤال:
تنبع مشروعية البحث في أخالقيات تحقيق النصوص من 

أمرين: أولهما نظري ظاهر وقريب، وآخرهما عملي خفي وبعيد.
أما الظاهر فهو غياب الحديث عن األخالقيات ضمن «النظرية 
العامة لعلم التحقيق» إال عرضاً، وما يرد عنها من إشارات خاطفة 
يختلــط اختالطاً بالحديــث عن الثقافــة، حتى إنه ال يــكاد يبين، 
ومعلوم أن بين األخالقيــات والثقافة حدودًا فاصلــة، تجعل من كل 

منهما مبحثاً مستقًال.
وأما الخفي فهو تدني مســتوى التحقيق تدنّيــاً ملحوظاً، تجلى 
التعبير عنه بصور مختلفة على ألسنة المتخصصين، كان من أبرزها 
وأدلها القول بأن حال «النص» وهو في صورته األولى (المخطوطة) 
كثيرًا ما يكون أفضل منه وهو في صـورته الجديدة (المحققة)، وأن 

مصطلح «التحقيق» قد فقـد داللته، وأصبح بال معنى !
على أن هذا األمر األخيــر ـ على الرغم من التســليم به ـ قد 
يكون محل جدل من جهــة أن وراءه ضعف التكوين العلمي؛ النظري 

■ ��'N ا�!���ن  

التحقيق أخالقيات 
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والتطبيقــي، وليس «األخــالق». إن الضعف ـ بال شــك ـ قائــم، لكننا نرى 
أيضاً أن هنـاك ظواهر ال أخالقية لها دور، ربما ال يقل عن دور العنف، سواء 
كانت تقع عن عمد، أو عن جهل. وهذا ما سيتكفل البحث بالكشف عنه، وقبل 
الدخول فــي صلب الموضوع نتوقف بعض وقوف عنــد «النص التراثي» الذي 

هو موضوع علم التحقيق، لبيان مدى ارتباطه بالمسألة الخلقية.

:J"#�0ر���e* األ)ال<�* ���n ا�"�ا�u و'F1 ـ ا�

النــص التراثي نــص مختلف، وأول اختالفــه في انتســابه إلى الماضي 
(مقابل الحاضر). إذن هو نص ماضوي، وإذا كان التاريخ ال يكرر نفســه، ال 
في شــخوصه، وال في ظروفه، وال فــي قضاياه، وال فــي مخرجاته، فإن هذا 
النص القادم من الماضي يحتاج آليات علمية وإجرائية مغايرة تماماً، ويحتاج 
أيضاً بالدرجة نفســها آليات خلقية ضابطة مغايرة أيضاً لتلك التي يحتاجها 
النص الحاضر، مغايرة في ذاتها، وفي درجتها. وهذا بعض تفصيل القول في 

الخصوصية األخالقية للنص التراثي، في ذاته، وفي التعامل معه.
أ ـ النص التراثي قطعة من التاريخ، ولذلك فهو خبر قبل أن يكون معرفة 
أو علماً. والخبر ـ بداهة ـ يحتاج أن نعرف صدقه من كذبه أوالً من جهة كونه 
تاريخاً، وذلك قبــل أن ندخل في محتواه. وإذا كان األمــر كذلك فنحن أمام 
قضية أخالقية الحكم فيها هو «المحقق»، فكأن هذا األخير (المحقق) قاض، 
والقاضي ـ بالضرورة ـ مطلوب منه أن يكون أخالقيّاً، وأن يصدر كذلك حكماً 
أخالقيّاً. وإذن فإن أولى خطوات التحقيق هي خطــوة أخالقية، يثبت المحقق 
من خاللها أن «النص» ينتمي إلــى التاريخ، وتحديدًا إلى أية حقبة تاريخية. 
وهذه الخطوة التي تســمى في نظريــة التحقيق «التوثيق» ليســت أمرًا هيناً، 
وعلى المحقق أن يحتشــد له بقدراتــه العلمية وخبراته، وأن يكون احتشــاده 
مؤطرًا باألخالق حتى ال يضل وال يزيغ، وال يغريه هوى، أو تشــده منفعة إلى 
أن يحكم بغير الحق. إنه يحتاج منظومة أخالقية تبدأ بالشك وما يستلزمه من 
مساءلة، مرورًا بالحذر والتحري والصبر وانتهاءً بأداء األمانة التي هي الُخلق 

األعلى الذي يدور عمل المحقق في فلكه.
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ب ـ النص التراثي ال يأتــي منفردًا، بل يأتي محمــوالً على أكتاف كيان 
(جســد) ذلك هو المخطوط أو البنية المادية للمخطوط، هذه البنية نفسها 
محل حكم أخالقي أيضاً، شــأنها شأن محمولها (النص). والعنصران (الكيان 
والنص) جميعاً قضية تاريخية ال يجوز الفصل بيــن جزأيها (وربما أجزائها) 

إال ألغراض الدرس.
ج ـ وأقــرب من هذا الذي ذكرنــا في الداللة علــى أخالقية النص أن 
المصطلح، مصطلــح العلم نفســه (التحقيق) مصطلح أخالقــي، من جهة، 
وأخالقية مقاربته (التحقيق) من جهة أخرى، فالتحقيق كما تذكر المعجمات 

اللغوية يرجــع إلى الجذر اللغــوي (حقق) الذي 
يدل علــى الحق واليقين والصــدق ومعان أخرى 
مقاربة، وهي معان أخالقيــة. صحيح أن المراد 
ـ «النص» إلى هــذه الدرجة من  بها الوصــول ب
الثبوت والصحة، لكن ذلك لن يتحقق إال بعمل 

قيمي بالدرجة نفسها.
النص التراثي ـ إذن ـ بخصوصيته التاريخية 
يســتلزم منظومة أخالقية ثرية ورفيعة المستوى، 
وبخاصة إذا ما تعلــق األمر بتعامــل علمي رفيع 

المســتوى هو الذي نطلق عليه «التحقيق»، وكل مفردة مــن هذه المنظومة 
تناسب عمًال من األعمال التي تندرج تحت مفهوم العلم قد ال تستطيع مفردة 
أخرى القيام بها، وقد تتعاضد مفردتان أو أكثر في أداء مهمة ما من المهام 

المنوطة بالمحقق.
إن الــدرس التاريخي غايتــه الوصول إلــى الحقيقة التاريخيــة، وإعادة 
بنائها، وعلم تحقيــق النصوص الذي هو لــون من ألوان هــذا الدرس غايته 
الوصول إلى الحقيقة النصية إذا ما صح التعبير، أي استحضار النص التراثي 
في صورتــه التاريخية األولى التي كان عليها، وهــي عملية ال تنفك بحال عن 

القيم، ال في وسائلها، وال في غاياتها.
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ـق إذن مفعم بالقيــم الخلقية، يبدأ بها،  خالصة القول: إن عمل المحقـ
وينتهي إليها، هي وســيلته، وهي في الوقت نفســه غايته، فهــل وجدت هذه 

القيم صداها في كتابات المنظرين لعلم التحقيق؟

2 ـ األ)ال<��ت �� أد#��ت SD��* ا�"!�0?:

بشيء من المصادرة ـ ربما غير المنهجية ـ نســتطيع أن نقرر أن عنصر 
األخالقيات في كتب نظرية التحقيق يكاد يكون شــبه غائــب، بمعنى أن أحدًا 
ممن كتب لم يقصد قصدًا إلى القيم والســلوك، التي ينبغي أن تضبط عمل 

المحقق، أو ممارسته تجاه النص.
وليس القصد من هذا التقريــر الطعن في أولئــك األفاضل الذين كان 
لهم الفضل في التنظير لعملية التحقيق بدءًا من عبد الســالم هارون وأحمد 
محمد شــاكر وصالح الديــن المنجد، مرورًا بأســماء كثيــرة، وانتهاءً بفخر 

الدين قباوة وبشار عواد معروف وأسماء أخرى.
إن مبحث أخالقيات العلم يتأخر بداهة عن العلم نفســه، لكن ال بد من 
وقت مــا يحين، يصبح فيه الحديــث عن هذه األخالقيات ضــرورة، ذلك أن 
العلم في جوهره نشــاط إنســاني، والحياة اإلنســانية إنما هي سلســلة من 
المواجهات التي تســتلزم عدة، جزء مهم منها هو العدة األخالقية التي تدفع 
نحو تحقيق غايات العلم نفســه من جهة، وتضبط حــراك هذا العلم وتوجهه 

حتى ال ينعكس سلباً على اإلنسان نفسه من جهة أخرى.
وحتى ال تستمر المصادرة غير المنهجية نلفت إلى أن المستشرق األلماني 
م كتابه  برجشتراسر (1932) في كتابه «أصول نقد النصوص ونشر الكتب» قس
ثالثة أبواب: النســخ، وفي النــص، وفي العمل واالصطــالح، لم يعرض فيها 
جميعــاً ألخالقيات التحقيــق. وكذلك كان حال الفرنســيين بالشــير (1973) 
وسوفاجيه (1950) في كتابهما «قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها»، 
فهل كان الُبعــد األخالقي غائباً لدى المؤسســتين العلميتين االستشــراقيتين 

األلمانية والفرنسية على األقل؟
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· على صعيد كتــب التحقيق العربيــة كان الوضع أحســن قليًال، فعلى 
الرغم من أن هارون في «تحقيق النصوص ونشرها» لم يفرد مبحثاً خاّصاً 
باألخالقيــات، إال أنها كانــت حاضرة حضــورًا قوياً في ثنايــا كالمه، وقد 
أحصيت إحصــاء غير دقيق (على عجــل) تجليات وعيه بها في ثالثة عشــر 
موضعــاً (ص 30، 32، 37، 39، 40، 41، 43، 44، 45، 46، 47، 99، 100). 
تضمنت هــذه المواضــع مجموعة مــن أخالقيــات التحقيق، هــي: األمانة 
والصدق والحذر والريبة (الشــك) والصبــر والتأني أو التريــث، والدقة، 
والحرص، واالحتيال (حسن التأني). هذه هي المنظومة األخالقية اإليجابية. 
وهناك منظومة مقابلة ســلبية مثــل الخــداع والتزوير والجــرأة (بالمعنى 

السلبي: الجرأة على النص) والعجلة.
على أن هذه القيم بنوعيها إنما جاءت عارضة 
في ســياقات الخطــوات العمليــة التي يقــوم بها 
ـق تجــاه النــص، وعلــى ســبيل التوجيه  المحقـ

للمحقق، ولم تكون مقصودة قصدًا.
هارون ـ أيضاً ـ في «قطــوف أدبية»: يتوقف 
مرة أخرى وقوفــاً صريحاً عند خلقيــن (األمانة، 
والصبر). والجديد هنا أنه يعد الصبر من تمام 
األمانة. على أنه لم يــرد بالصبر معناه القريب، 

وإنما أراد الزمه التأني أو التريث، وهو ما يمكن أن نفهمه من عبارته:
«أما الصبر فهو من تمــام األمانة أيضاً، فالتعجل فــي تحقيق المخطوط 
ينتهي ـ بال ريب ـ إلى اإلخالل باألمانة العلمية التي تقتضي التريث في الحكم 
على الصــورة الصحيحة التي ينبغي أن تمثل النص في أوج ســالمته ومطابقته 

للحقيقة» (90، 91).

ـ األمانة:
ولعل هذا الخلق أكثر ذيوعاً من غيره، وقد جاء في سياقات متنوعة، 

منها:
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ـ وأما الطبعات التــي تخرج للتجارة وال يقوم عليهــا محقق (أمين) فهي 
نسخ مهدرة بال ريب.

ـ «أمانة» العلم واألداء أن يعتمد عليها في التحقيق. ـ ومن اإلخالل ب
ـ ليس تحقيق المتن تحسيناً أو تصحيحاً، إنما هو (أمانة) األداء التي 

تقتضيها (أمانة) التاريخ.
ـ استشعار (األمانة) والحد من الجرأة على قراءة النصوص.

ويالحظ على هذه السياقات أن األمانة جاءت وصفاً للمتعامل مع النص 
(المحقق) والعلم (بإطالق) وللعمل (الذي ســماه هارون: األداء)، وللتاريخ، 
أي أن خلق األمانــة مرتبط بالمحقق ينبغــي أن يصدر عنــه وبعمله (أدائه) 
كأنما ينبغي أن يالزمه في حركته، وبالعلم الذي هو محتوى النص من جهة، 

وبالتاريخ الذي ينتسب النص إليه من جهة أخرى.

ـ الحذر:
ـق أن يتحلى بها. وقد ذكر  يراد بالحذر اليقظــة التي ينبغي على المحقـ

هارون هذا الخلق غير مرة، ومن ذلك:
ـ فيجوز هذا على َمن ال يصطنع (الحذر والريبة) في ذلك.

ـ (الحذر). ـ إن كل خطوة يخطوها المحقق ال بد أن تكون مصحوبة ب
ـ على أن اشتراك كثير من المؤلفين في عنوانات الكتب يحملنا على (الحذر 

الشديد) في إثبات اسم المؤلف المجهول.
إن خلق الحذر ـ كمــا يبدو ـ هو الحامــي من المتابعة علــى الخطأ، أو 
االنسياق وراء التزوير أو التزييف، أو االنجرار وراء التصحيف والتحريف وما 
إلى ذلك، وتعلو درجته عندما يتعلق األمر بالنسبة، نسبة النص إلى المؤلف، 
فيصبح حذرًا شــديدًا، ذلــك أن النصــوص التراثية تعرف بكثــرة العنوانات 
المشــتركة، وهو إضافة إلى وظيفتــه خلق مالزم، أو ينبغــي أن يكون مالزماً 

للمحقق ال يفارقه ألنه وسيلته لتحقيق غاية «التحقيق».
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· رمضان عبد التواب في «مناهج تحقيق التراث» انشغل بالتاريخ؛ تاريخ 
نظرية التحقيق وتأصيلهــا وجهود علماء العربية القدامــى فيها، وتوقف عند 
جهود المستشرقين والعرب المحدثين، ثم انتقل إلى اإلجراءات العملية، وفي 

ثنايا ذلك كانت هناك إشارات قليلة جّدًا وعارضة، ومما رصدته منها:
ـ كتب يستعين على فهم أسلوب المؤلف بوسائل شتى، متذرعاً في كل ذلك 

بالصبر والجلد (في ثنايا حديثه عن وسائل تحقيق النص) 93.
ـ والمحقق (المنصف) هو الذي يبدأ عادة باتهام نفسه قبل أن يتهم النص 

الذي أمامه (في السياق نفسه) 93.
· عبد اهللا عسيالن في «تحقيق المخطوطات 
بين الواقع والنهج األمثل». لعل هذا الرجل هو 
أول َمن قصد قصدًا إلى أخالقيات التحقيق، فقد 
ظهرت عنده تحت عنوان «صفات المحقق»، ولم 
تســتغرق مادة هذا المبحث سوى صفحتين وبضع 

سطور، وتؤخذ عليه أمور:
ـ إنه خلــط بين الصفــات التــي ترجع إلى 
الثقافة، والصفات التي ترجــع إلى األخالق من 

دون أن يميز بينهما.
ـ إنه لم يذكر من الصفات الخلقية، ســوى ثالث صفات، هي: األمانة، 
هما  والتذرع بالصبر، واألنــاة، وقد دمج بين هذين الخلقيــن األخيرين، وعد

شيئاً واحدًا، وهذه نصوصه:
ـ (األمانة العلمية) التي تقتضــي تحرير النص وتصحيحه، واالجتهاد في 
إخراجه على الصــورة التي تمت به على يــد مؤلفه مــن دون أي تصرف أو 
تقويم بنقص أو زيادة من دون أســاس علمــي مكين.. مع البعــد عن كل ما 

يتنافى مع (األمانة).. من العبث... إلخ (42).
ـ (الصبــر) و (األناة)؛ ألن المحقق كثيرًا ما تواجهه مشــكالت  ـ التذرع ب
وصعوبات قد تتطلب وقفات طويلة ومتأنية للوصــول إلى عالجها الصحيح... 

بعيدًا عن النظرة (العجلى) التي تأخذ بأقرب ما يتبادر إلى الذهن... (43).
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كما تناثرت في ســياقات أخرى إشــارات عارضة إلــى بعض األخالق 
الســلبية مثل (العجلة) و (التهــاون) (55، 59) و (فقــدان األمانة العلمية) 

و (االستهانة)... (70).
· فخر الدين قباوة في «علـــم التحقيق للمخطوطات العربية». عقد 
مبحثين ضمن التمهيد الذي وضعه بين يدي الكتاب تحت عنوان «السمات 
الشــخصية للمحقق» و«التأهيل للمحققين»، انصــرف فيهما للحديث عن 
المواهب الفطرية واالستعدادات الفردية الالزمة للمحقق، وقد جاء كالمه 
نظرّيــاً مجردًا لم يربط فيه بيــن هذه المواهب واالســتعدادات التي خلط 
فيها بين اإلمكانات العقلية، والقيم األخالقية، وال نســتطيع أن نمسك من 
هــذه األخيــرة إال بقيــم «الصبر علــى دقائق األمــور»، و«النقــد الدائم 
للمعلومات والصياغات المختلفة»، و«الشــك الموضوعي الهادئ في النفس 
والغيــر الســتبعاد التحيــز والتزويــر»، و«األمانــة العلميــة»، و«النصفة 

الوجدانية» (53)، و«االتزان» (55).

3 ـ أ)ال<��ت ا�"!�0? ا���م، ���ذا ؟

التحقيق علم، وهو ـ إضافة إلى ذلــك ـ صنعة. والحديث عن أخالقياته 
هو حديث عن أخالقيات العلــم من جهة، وآداب الصنعة من جهة أخرى. وفي 

التراث اإلسالمي رصيد غني في هذا وذاك.
نعم لم يكن هــذا التعبيــر (أخالقيات العلــم) هو المصطلــح، بل كان 
مصطلح آخر هو: أدب (مفردًا) أو: آداب (جمعــاً)، مضافاً إلى طرفي العملية 
التعليمية: العاِلم والمتعلم. ولفظ: «أدب أو آداب» في هذا الســياق ذو بنية 
مفهومية مركبة تشــمل: األخالق تجاه العلم ذاته، وأيضــاً تجاه طلب العلم، 
أعني العالقــة بين األســتاذ والطالــب، أو العاِلــم والمتعلم بحســب اللغة 
التراثية. ثم إن هذا األدب يتنــزل إلى الحقول المعرفية المتخصصة، فهناك 
أدب عام مطلــق، وهناك أدب خــاص بحقل معرفــي محدد، أو بعلــم بعينه. 
ولذلك فقد وجدنا في التراث اإلسالمي كتباً مســتقلة في األدب العام، منها 
على ســبيل المثال: «آداب العاِلم والمتعلم»، للنــووي (ت 676هـ)، و«تذكرة 



313

التحقيق أخالقيات 

الســامع والمتكلــم فــي أدب العاِلــم والمتعلم»، لبــدر الدين بــن جماعة 
(ت 733هـ)، كما وجدنا كتباً مســتقلة أخرى فــي األدب الخاص، مثل: «أدب 

الطبيب» للرهاوي (ق 3هـ).
سعت هذه الكتب وغيرها في حينها إلى أن تؤسس لمعايير أخالقية حاكمة 
للعملية التعليمية في مجملها، وأن تضبط السلوك األخالقي لممارسات الصنائع 
والمهن. وال شك أن المســألة األخالقية في عالقتها بالعلم اليوم قد تجاوزت 
التعليم والمهن إلى تداعيات العلم ذاته على القيم والثوابت األخالقية الفردية 
والمجتمعية، بل إنها وصلت إلــى الحياة المحيطة بــه، واصطدمت بذلك كله 

اصطداماً مباشرًا كشف عن تغول العلم (التطبيقي 
تحديدًا) في العقدين األخيرين تغوالً َهز اإلنســان 
كما لم يهــزه من قبل، مما أدى إلــى ارتفاع نبرة 
الحديــث عــن أخالقيــات العلــم بصــورة عامة، 

والتطبيقي منه بصورة خاصة.
هذا االســتطراد إنما هو تمهيــد للقول بأن 
التحقيــق (العلــم والصنعة) جزء مــن الصورة 
العامة للعلم بمفهومه العــام، فالتقدم الطباعي 
االجتماعي  التواصــل  ووســائل  البيانات  وقواعد 
المختلفة، والســماوات المفتوحــة، هيأت مناخاً 

جديدًا ســاعد كثيــرًا على تفشــي االنحــراف األخالقي في مجــال تحقيق 
النصوص، وشــهدنا ظواهر ال أخالقية صارخة، أســهمت العوامل الســابقة 
فيها، وتعاضد معهــا أن النص التراثي بطبيعتــه (التاريخية) غير محمي أو 
محصن، أعنــي أن ملكيتــه الفكرية مباحــة، فمن حق أي أحــد أن يخرجه 
للناس، ويكتب اسمه عليه بوصفه محققاً أو ناشرًا له، وليس مهّماً أن يكون 
قد ُحقق أو نُشــر ســابقاً من ِقَبــل محقق أو ناشــر آخر، وليــس أهون من 
استنساخ النص واســتيعاب الجهد الكبير الذي ُبِذل في إقامته، والعبث في 
الجهد الظاهــر للمحقق في التعليقــات وغيرها، بإجراء بعــض التعديالت 

الشكلية واللغوية، لتصدر طبعة جديدة مغايرة في الظاهر لسابقتها.
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إن طبيعة النــص التراثي تجعل منه مطية ســهلة لالنحــراف األخالقي 
الذي قد يشوه النص (العلم)، في الوقت نفسه الذي يجري فيه تشويه القيم 

الخلقية للمجتمع العلمي (التراثي).
في العقود األخيرة بدأت تتعمق ظاهرة السطو لتخرج من دائرة (المخفي 
أو المســتور)، علــى تحقيقــات اآلخرين إلى الســطو الظاهر الــذي ال يأبه 
بالتعمية وإجراء بعــض التعديالت، التــي قد يحاجج بها علــى عدم ارتكاب 
السرقة، إلى الســطو الظاهر أو المعلن الذي يشطب األسماء األولى، ويضع 

بدالً منها األسماء الجديدة.
أصبح من المألوف اليــوم أن ال يخلو اجتماع للمتخصصين في التحقيق 

من حديث عن سرقات لجهود علمية (تحقيقية) سابقة أو حاضرة !
وإلى السرقات هذه بنوعيها، هناك ظاهرة ليست أقل خطورة ذات طبيعة 
مختلفة، فهي تنتمــي إلى االتجار بالنصــوص التراثية، ويشــترك في تحمل 
مسؤوليتها بعض دور النشر وأدعياء التحقيق وضعاف النفوس من المحققين، 
وهو مــا يعكس صراعات بيــن قيم التحقيــق (العلم) وقيم (مــع التجاوز في 
التعبير) السوق. إن مصالح دور التجار وحاجة كثير من المشتغلين بالتحقيق، 
ومن المقحمين عليه من صنائع أصحاب المال تقوم بدور سيئ شديد الخطر 

على التحقيق وعلى األخالق في آن واحد.
إن هوان النص التراثي وسهولة العبث به، وحاجة «المحقق» وفي الوقت 
نفســه الرواج الذي يجده في األســواق، حفّز التجار من أصحاب دور النشر 
ـق» وأن يهضموه حقه، فإمــا أن يقبل بما يعرضونه  ـ «المحقـ على أال يعبأوا ب

عليه، وإما أن يكلفوا «لجنة (غير) علمية» في القيام بمهمة التحقيق.
سات التراثية الرسمية التي  يجري ذلك كله في غياب دور مؤثر للمؤس

ال تملك أية سلطة تمكنها من ضبط إيقاع العمل التحقيقي.
ال شــك أن المشــكلة األخالقية الخاصة بالتحقيق هي جزء من المشكلة 
األخالقية العامــة ال تنفصل عنهــا، لكن ذلــك ال يعني أنها معلقــة عليها أو 
مرتبطة بها، بمعنى أن التحقيق قد يمكن أن تبنى له منظومة خلقية من داخله، 
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وذلك عبر وســائل عديدة، منها مناهج التعليم والتدريس، واألســتاذ القدوة. 
ولربما انعكست هذه المنظومة الخلقية الخاصة على المنظومة العامة، وأثرت 

فيها تأثيرًا قد ال يقل عن تأثير هذه األخيرة.
يبدو أنه قد حان الوقت لاللتفات إلى أخالقيات التحقيق بعد التدني 
الواضح في مســتوى النصــوص، وال ســبيل إلى معالجة هــذا االنحراف 

العلمي األخالقي إال بأمرين:
ـ بنــاء منظومة أخالقيــة للعمل فــي النص 
التراثــي عمومــاً، ولتحقيقــه خصوصــاً، يجري 
التركيــز عليها عمليّــاً في األعمــال العلمية التي 

تجري تحت إشراف األساتذة األكاديميين.
ـ إدمــاج النظــر األخالقي ضمــن النظرية 
العامة للتحقيق وتوجيه النظر إليه واإللحاح على 
تعميقه في البحوث والدراســات التــي يقوم بها 

المتخصصون.
إن التحقيق يحتاج بشــدة دســتورًا أخالقيّاً، 

وإن المحققين يحتاجون بشدة ـ أيضاً ـ ميثاق شــرف أخالقيّاً يلتزمون به في 
تعاملهم مع النصوص التراثية ذاتها، وكذلك في عالقاتهم الداخلية بوصفهم 
أسرة واحدة تنتمي إلى عمل علمي ذي خصوصية، وذي خطر التصاله بالهوية 
والذاكرة والمشــتركات التاريخية من جهة، وبالوجــود الحضاري والنهضوي 

والتأسيس للمستقبل من جهة أخرى.

4 ـ ا����ك األ)ال<� �� ا�"!�0?:

ســبق آنفاً أن المنظومة األخالقيــة للتحقيق مركبة، وأنــا في إطار هذا 
البحث أريــد أن أتوقف جزئياً عنــد المنظومة الخاصة بالمواقف الســلوكية 
تجاه «النص» تحديدًا. وهنا ال بد أن نســترجع ما تقرر ســابقاً من طبيعته، 
والغرض من تحقيقه؛ طبيعته الخبرية والمعرفية (التاريخية) وغرض التحقيق 
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المتمثل في الوصول إلى ما اسميناه الحقيقة النصية. إن المنظومة األخالقية 
الخاصــة بالتحقيــق تنتمي ـ بال شــك ـ إلــى المنظومة األخالقيــة العامة، 

ولنضرب بعض األمثلة الدالة:
إن توثيق النص واجب علمي ال يمكن التهــاون أو التقصير فيه، فإذا ما 
أخل المحقق به هدم ركناً أساساً في تاريخية (النص)، بوصفه خبرًا مرتبطاً 
بمصدر (مؤلف) وناقل (ناسخ)، وربما أيضاً انتساب زماني، وبيئة مكانية، مما 

يعني فقدان الثقة بالنص، بل فقدان النص ذاته لقيمته.
ومن البدهي ـ وقــد ترتب على هذا التقصير العلمــي ما ترتب ـ أن نعد 
عدم التوثيق عيباً أخالقيّاً؛ ألنه يعكس تهاوناً وتقصيرًا من ِقَبل المحقق تجاه 
قضية جوهرية في صلب عمله، وهو بتهاونه وتقصيره يؤدي إلى ضياع نســب 

النص، أو اختالطه !
والمحافظــة على النص وعدم االجتــراء عليه بالزيــادة أو الحذف أو 
التغيير واجب علمي، فإذا ما اعتدى المحقق على النص وانتهك حرمته بأي 
تصرف، فإنه يكون قد ارتكب خطأً أخالقيّاً يندرج تحت االعتداء والتجاوز 

بالمفهوم العام.
وإذن، فإن الســلوك األخالقــي للمحقق فــي تعامله مع النــص ال بد أن 

ينضبط حتى يؤدي واجبه العلمي.
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■  باحث من المغرب.

��ر ا����6 ا�"(��ّE%و *�أوالً: ا��8�م ا�"(��

1 ـ مصادر المعرفة بين التيسير القرآني والتسخير الكوني
معلوٌم أن وحدة الخالق ووحدة المخلوق ووحدة الكون تؤسس 
للمشــترك المعرفي فــي كلياتــه الجامعة، كمــا أن مصادر 

المعرفة ال يمكنها أن تتجاوز بأي حاٍل مصدرين اثنين هما:
أ ـ الوحي المكتوب: وهو رســالة اهللا تعالــى المطلقة إلى 
اإلنســان نورًا وهدايــة وحجة لمعرفــة الحق والعمل بمــا يواتيه 
ويقتضيه؛ ســعياً بالصالح واإلصــالح وإرادة الرحمــة للعالمين 
﴿ ` d c b a ﴾، ويقدم الوحي أصول المعارف 
والعلوم ووســائلها والغاية منها؛ معرفة اإلنسان بنفسه وما يتفّرع 
عنها من معارف، ومعرفته بربه وما يتفرع عنها من علوم، ومعرفته 
بغيره من المخلوقات وما يرتبط بها من علوم تخصصية، ومعرفته 
برســالته في الوجود ومــا يتعلّق بها من معارف وســنن، ومعرفته 
بمصيره المــزدوج في العاجل واآلجل؛ ومــا يتطلبه ذلك من علم 

وعمل ورؤية شاملة.

■ أ
�� ا���اك  

بين  ومنهجية  معرفية  إشكاالت 
ا�نسانية والعلوم  التجريبية  العلوم 
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ب ـ الكـــون المبتوت: وهــو الفضاء الذي تســتطيع أن تمتــد إليه قوى 
الكائن البشري إن أنفساً أو آفاقاً؛ َبحرًا وَبرًا وَجوًا، ما في السماوات وما في 
األرض من كائنات حية وجامدة وأشياء، ما هو موجود وما هو في طور اإليجاد 
واإلمداد. وفيه ومنه تتعلّم اإلنسانية وتنظر وتتدبر وتفكر وتعرف... قال اهللا 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :تعالــى

Å Ä ÃÂ Á ﴾ [النحل: 78].
يؤكد اهللا تعالى على دور القوى اإلدراكية الحســية في اكتشاف المعرفة 
المحيطة باإلنسان، إلى جانب النظر العقلي والتدبر والتفكّر في آيات الكون 
ومكنوناته، وعدم الركون إلى معرفة الســابقين، ألن التقليد الســاذج ُيعطل 
العقل والحس معاً عن البحث والمعرفة ومراجعــة الحقائق العلمية باعتبارها 
حقائق نسبية تقبل المراجعة والنقد والتجاوز، وليست نهائية من جهة كونها 
تنسب لإلنســان، حيث التقليد عدو العلم مبدئياً، ومن الناحية النظرية ألن 
«الرأي تفكير سيئ» 1؛ إذ غالباً ما يعّد الناس األفكار المشهورة أو ما يسمى 
«بادئ الــرأي» أفــكارًا معقولة. والحقيقــة على خالف ذلــك؛ إذ «المعاني 

المعقولة عند هؤالء هي كلها خطبية؛ إذ كانت كلها ببادئ الرأي» 2.
األســاس العلمي للمشــترك بين اإلنســانية يجمع بين المعرفتيــن الطبيعية 
التجريبية التي موضوعها األشياء، واإلنسانية االجتماعية التي موضوعها اإلنسان.

2 ـ خصائص المنهج التجريبي:
العلوم التجريبية هي جميع العلوم القديمة والحديثة التي تتخذ «التجريب» 
منهجاً الكتســاب المعرفة وبنائها وتطويرها والتحقق من صدقيتها وســالمتها، 
وقد اشــتهر المنهج التجريبي خالل القرن السادس عشــر لّما انفصلت العلوم 

الطبيعية عن الفلسفة، واستقلت بمناهجها الخاصة وموضوعاتها المحددة.

في معجم الالنــد: «الرأي Doxa حالة ذهنيــة تتمثّل في االعتقاد بصحة قــول معين، مع القبول  1 ـ 
بإمكان الخطأ أثناء حكمنا هذا».

أبو نصر الفارابي، كتاب الحروف، تحقيق محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، 1970م، ص 134. 2 ـ 
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يتطلّب المنهج التجريبي مــن العاِلم (الدارس/الباحث) الجمع بين شــرطين 
منهجيين ضروريين: أولهما: قدرته على الجمع بين المالحظة والتجربة، وثانيهما: 
أن يكون حــذرًا من الوقوع في المالحظة الجزئية والمســتعجلة؛ ألن التســاهل في 
المالحظة يؤدي إلى تشويه إدراك الظاهرة المدروسة، إْن إهماالً لبعض أجزائها أو 
تعميمــاً لبعضها علــى بعض. لهذا يــرى «كلــود برنــار» (1813 ـ 1878) أنه «على 
المالحظ أن يكون إذن ـ أثنــاء معاينته للظواهر ـ بمثابة آلة تصوير تنقل بالضبط 

ما هو موجود في الطبيعة، حيث يجب أن يالحظ دون 
فكــرة مســبقة، وعليــه أن يصمــت وأن ينصت إلى 
الطبيعة وأن يسّجل ما تمليه عليه» 1، أو بعبارة أخرى: 
 ،2 « أنطلق إلــى الميدان وأدع الصخــور تتحدث إلي»
لكن هذا اإلمــالء وهــذا اإلنصات ال يتــم اعتباطاً؛ 
وإنمــا يتحقّق باتبــاع الخطــوات األربع التــي توفّر 
للباحــث القدرة علــى الجمع بيــن الفكــر النظري 

والممارسة التجريبية كما يلي:
1 ـ المالحظة الواقعية الدقيقة.

2 ـ ميالد الفرضية تبعاً للمالحظة / المعاينة، 
واالفتراض جواب احتمالي تقريبي سابق عن التجربة وموّجه لها في الوقت نفسه. 
«ويفيدنا التطور التاريخي للعلوم بأن المشاهدات تعقبها دائماً فترات من النشاط 
العقلي الفكري المكثّف التي يتم خاللها الكشــف عــن انتظام المعطيات، لتكون 

أساساً الستحداث النظريات المميزة للنظرة العلمية عن العالم» 3.
3 ـ العودة إلى الواقعة من أجل تجريــب مدى صدق الفرضية أو الفكرة 
أو التصور. «انطالقاً من هذه الفكرة يستدل عليها ويلجأ إلى التجربة بعد أن 

تصوّرها ذهنياً» 4.

كلود برنار، المدخل لدراسة تطور الطب التجريبي، فالماريون، 1984، ص 51 ـ 55. 1 ـ 
جيمس تريفيل، لماذا العلم؟ ترجمة شوقي جالل، سلسلة عالم المعرفة، عدد 372، ص 24. 2 ـ 
جيمس تريفيل، لماذا العلم؟ ترجمة شوقي جالل، سلسلة عالم المعرفة، عدد 372، ص 25. 3 ـ 

كلود برنار، المدخل لدراسة تطور الطب التجريبي، فالماريون، 1984، ص 51 ـ 55. 4 ـ 
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4 ـ االســتنتاج، وهو ثمرة العمل التجريبي الذي تتأسس عليه مالحظات 
جديدة تستدعي استئناف العمل التجريبي من غير انتهاء.

3 ـ مراجعة المنهج التجريبي:
تطوّر المنهج التجريبي المعاصر وأقدم على مراجعات وتجاوزات للمنهج 
التجريبي التقليــدي؛ إذ لم تعد التجربة في صورتها الســاذجة كافية إلنتاج 
حقيقة علميــة «يقينية»، بل حتى مصطلــح منهج تم التخلي عنــه مع «روني 
ُطوم» (1923 ـ 2002)، حيث ميّز بين مصطلح «منهــج» ومصطلح «فعالية»، 
فنســب األول لفلســفة ديــكارت (المنهج الشــكّي المجــّرد)، وربــط الثاني 
بالممارســة التجريبية، وُيعد أن الجمــع بين المنهج والتجربــة كالجمع بين 
المتناقضات التاليــة: «ثلج ُمحرق» أو «نار متجمــدة»، لهذا يرفض «ُطوم» 1 
اســتعمال كلمة منهج فــي العمــل التجريبي، ويســتعمل عوضاً عنهــا مفهوم 
الفعالية التجريبية أو الممارسة التجريبية، والتي قد تكون لها أصول سابقة 
عن العلم وعــن المنهج، ويمكــن أن تســتعين بالخيال، ومن أجل ممارســة 

تجريبية يؤكد «ُطوم» على وجوب االحتراز في تتبع اإلجراءات التالية:
1 ـ عزل المجال المراد دراسته: تحديد الموضوع والزمان والمكان بدقٍة، 

مع االستعانة بالخيال...
2 ـ إعداد المجال: توفير عناصر الموضوع المدروس (مواد االختبار: مواد 

كيميائية، كائنات حية...).
3 ـ القيام بالتجربة: أي تسليط أدوات البحث على الموضوع المبحوث بدقة.
4 ـ تسجيل النتيجة: بصيغة دقيقة قابلة للقياس وتستجيب للنسق المدروس...
ورغم المرور من هذه اإلجراءات فإن الواقعة التجريبية وحدها ال ترقى 
إلى تأســيس واقعة علميــة ـ حيث ليــس كل تجريب علمــاً ـ إال إذا حققت 

المطلبين التاليين:

René Thom, Apologie du Logos, Hachettes, 1990, p: 607. 1 ـ 
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ـ أوًال: وافقت قابليتها للتكرار؛ أي تقبل إعادة اإلنشــاء باستمرار، «وهذا 
يقتضي أن تكون بروتوكوالت إعداد التجربة وإنجازها دقيقة بشكٍل يمكننا من 

إعادة التجربة في مجاالت زمانية ومكانية أخرى» 1.
ـ ثانياً: أن يكون لها أثر مادي يستجيب لحاجات نافعة في حياة الناس، 

وأثر نظري في تطور العلم «يجعل البحث يندرج ضمن إشكالية قائمة» 2.
هذه الضوابط العلمية هــي ضوابط موضوعية ال تتعلّــق بذاتية الباحث 
وتحيّزه، إال أن تســتعمل نتائجها اســتعماالً مشــوّهاً ينتحل الحقائق العلمية 
ألغراض غير علمية. ويتحّدد معيار التحقّــق من ِصدقية النظرية العلمية في 

نظــر المدرســة التجريبيــة عموماً فــي قابليتها 
لالختبار التجريبي، ما دامت النظرية أصًال هي 
الواقع المادي، حيث  صورة ناســخة لموضوعات 
التجربــة هي منبع العلــم ومحكّها ووســيلة بيان 
صدقها من كذبها، وال يصح نعث معرفة ما بصفة 
«العلمية» ما لم تخضع للفحص التجريبي، وكل 
تجاوز لهذا الشرط فهو خروج من العلم وارتماء 
الخياليــة  والمعرفــة  األســطورة  فــي أحضــان 

والمثالية المجردة.
هذا اإلصــرار على تجريبية المعرفة العلمية وقصــر مصدر المعرفة على 
المحسوســات هو ما جعــل اإلبســتمولوجيا المعاصــرة محط نقــد ومراجعة 
وتجاوز، ومن ثم الدعوة إلى إنشاء براديغمات جديدة قادرة على إعداد أجوبة 
مقنعة عن األسئلة العلمية التي تعجز التصورات التقليدية عن أن تجيب عنها، 
ولعل ذلك ما جعل كارل بوبر (1902 ـ 1994) ينقلــب على االتجاه التجريبي 
ذاهباً إلى أن المعرفــة العلمية ال تطابــق المعرفة التجريبيــة إال إذا كانت 
قادرة على االســتجابة لشــرط القابلية للتكذيب، وُتعد «خــارج مجال العلم 

René Thom, Apologie du Logos, Hachettes, 1990, p: 609. 1 ـ 
René Thom, Apologie du Logos, Hachettes, 1990, p: 609. 2 ـ 
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التجريبي عندما ال نســتطيع وصــف كيف يمكن أن يأتــي التكذيب المحتمل 
لها... ومن ثَم فإن النظرية التي تعرف ُمقدماً أنه ال يمكن تبيان العيب فيها 
أو تفنيدها لهي نظرية غير قابلة لالختبار» 1، وفي االتجاه نفسه يسخر روبير 
بالنشي من النزعة التجريبية التقليدية قائًال: «يميل المذهب التجريبي إلى 

تصوّر الفكر كقطعة الشمع الرخو التي تنطبع سلباً بطابع التجربة» 2.

4 ـ المنهج التجريبي مشترك إنساني
هذه العلوم وهذا السجال الدائر حولها مشترك إنساني، يتخذ من أشياء 
الطبيعة موضوعاً له بال طالســم وتكهنات، معرفة بشــرية بموضوع مســخر 
للبشرية تصيب فيه وتخطئ، وهذه المعرفة ال تحابي أحدًا من الناس مؤمناً 
أو كافــرًا؛ ألنها ســخرت لمن طلبهــا وأتقن مناهــج تحصيلهــا وتطويرها 
وتسخيرها. الفرق الوحيد يكمن في حاجة تلك العلوم إلى «ِفقه الِقبلة»؛ أي 
الفقه الذي يوجهها الوجهــة المنهاجية التي تواتي حقيقة اإلنســان بوصفه 
الكائن الكادح المستخلف المسؤول عن إقامة العمران في األرض حتى ينعم 

الجميع بالحياة الطيبة.
واضح إذن أن «العلــوم التطبيقية والطبيعية مشــترك إنســاني» 3، تعتمد 
المالحظة والتجريب واالستقراء، وتشحد القوى اإلدراكية لإلنسان لطلب الحق 
ومعرفة الحقيقة المبتوتة في الكون، ما دام «الحق مطلوباً لذاته، وكل مطلوب 
لذاته فليس يعني طالبه غير وجوده» 4؛ فإن العلوم الكونية ميســرة لإلنســانية 
جمعاء عز مــن طلبها فوجدها فســّخرها للخيــر، وذل من نكــص على عقبيه 

يتوجس خيفًة وعجزًا، فأوذي باستعمال غيره لها استعماالً يلحق به الشر.

كارل بوبر، أســطورة اإلطار، في الدفاع عن العلم والعقالنية، ترجمة يمنى الخولي، منشــورات  1 ـ 
المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 2003، ص 115 ـ 117.

Robert Blanché, La Science Actuelle et Le Rationalisme, PUF, p. 116-120. 2 ـ 
طه جابــر العلواني، نحو منهجيــة معرفية قرآنية: محــاوالت في بيان قواعــد المنهج التوحيدي  3 ـ 

للمعرفة، بيروت، دار الهادي، ط 1، 2004م، ص 364.
الحسن بن الهيثم، الشكوك على بطليموس، تحقيق عبد الحميد صبرة، دار الكتب، 1971، ص 3. 4 ـ 
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المســلمون اليوم في حاجة إلــى تجديد الصلة بالمنهــاج القرآني الذي 
يحث اإلنســان على التلمذة المباشــرة على آي الكتاب وآي الكون في تناسق 
وانســجام، حيث يقترن التدبــر في آيات القــرآن بالتفكر في آيــات الكون، 
فيحصل «الجمع بيــن القراءتين»، إذ فــي كل منهما آيات وأســرار ومعارف 
يجــب أن تتدبر وتــدرس وتســتنطق لتخرج كنوزهــا وثمارهــا... وإال بقيت 
المعرفة ســجينة عقيــدة غير قرآنيــة تحمل رؤيــة غربية لإلنســان والحياة 

والكون، وال ينفع القول بأن المعرفة ال دين لها 1.

*���o���D�uً: ا��8�م اإل�D��D*: ا����8* وا��

1 ـ تعريف:
العلوم اإلنسانية هي جميع العلوم التي تتخذ 
من اإلنســان موضوعاً لهــا وإن اختلفت مناهجها 
وتعّددت مدارسها وتنوّعت نتائجها (علم االجتماع، 
علم النفس، علم االقتصاد، علم السياســة، علم 
التاريخ...) وقد كانت قديماً مقترنة بالفلسفة إال 
أنها انفصلــت عنها خــالل النصــف الثاني من 
القرن التاسع عشــر، مع ظهور الفلسفة الوضعية 

التي ترمي إلي التخلص من كل أشــكال الخطاب التأملي الميتافيزيقي حول 
اإلنســان، لصالح الدراســة العلمية والموضوعية للظواهر اإلنســانية، وذلك 

اقتداء بما حققته العلوم التجريبية من تقدم ونجاح.

2 ـ العلوم اإلنسانية وإشكال المنهج:
فهل تيسر مشروع الدراسة العلمية للظاهرة اإلنسانية على غرار الدراسة 
العلمية للظاهرة الطبيعية؟ وهل طريق بلوغ العلمية في العلوم االجتماعية هو 

ينظر: طه جابر العلواني، أصول الفقه اإلســالمي: منهج بحث ومعرفة، سلسلة الحوار، عدد 41،  1 ـ 
ط 3، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب، 1421هـ، 2000م، ص 44 ـ 45.
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فقط تقليد ونســخ أنموذج العلــوم التجريبيــة؟ أباإلمكان إخضــاع الظاهرة 
اإلنسانية للدراسة نفسها التي تخضع لها الظاهرة الطبيعية؟

حاولت الفلســفة الوضعية أن تقلّد العلوم الطبيعية في دراستها للظاهرة 
اإلنســانية، إال أنها اصطدمت بكون هذه األخيرة تنفرد بجملة من الخصائص 
أهمها الوعي واإلرادة والتعقيد والحرية، خاصة وأن اإلنســان تحول من ذات 
عارفة إلى ذات وموضوع للمعرفة في الوقت نفســه. في حين تتصف الظاهرة 

الطبيعية بالعطالة واالطراد والوضوح والحتمية.
األفعال اإلنســانية واعية، تصدر عن إرادة خفية، وترمي إلى مقاصد قد 
ال تكون واضحة، وال تخضع بالضرورة لالطــراد، وهي قابلة للتغير والتجاوز 
باســتمرار وبشــكل غير قابل للقيــاس والضبط، فــي حين تتقيــد الظواهر 

الطبيعية بمبادئ الحتمية والسببية والعطالة.
من هنا ينبع اإلشــكال التالي: ما العمل قصد تحقيق شــرط العلمية في 
العلوم اإلنســانية؟ أباالقتداء بالعلوم الطبيعية أم باالســتقالل عنها؟ إن كان 
باالقتداء، فكيف نتجاوز معضلة الفارق بين الموضوعين؟ وإن كان باالستقالل، 

فأي نموذج ناجح تقدمه العلوم اإلنسانية دليًال على علميتها المستقلة؟
لن نجد غير إمكانين اثنين هما:

1 ـ إمكانية االستيراد: وتعني نسخ المناهج من العلوم الطبيعية وتطبيقها 
في العلوم اإلنســانية، أو بعبارة أخرى: نَقل واســتعارة «المناهج التي كشفت 
يتها فــي ميدان علــوم الطبيعــة» 1، وتطبيقهــا في ميــدان الظواهر  عن حج
االجتماعية، مــع العلم بأن األمر يتّطلب «وضع الفاعلين بين قوســين، وذلك 
من خالل العمل على إبراز األنســاق التي يمكن دراســتها عــن طريق اعتماد 
المناهج التي برهنت عن جدارتها في دراســة األنســاق الماديــة» 2. وأفضل 
المدافعين عن هذا االتجاه نذكر أوغست كونت إذ يقول: «إننا ما دمنا نفكر 
بشــكٍل وضعي في مادة علم الفلك أو الفيزيــاء، لم يعــد بإمكاننا أن نفكر 
Jean Ladrière, La Dynamique de la Recherche en Sciences Sociales, PUF, 1994, p. 5. 1 ـ 
Jean Ladrière, La Dynamique de la Recherche en Sciences Sociales, PUF, 1994, p.  6-8. 2 ـ 
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بطريقة مغايرة في مادة السياسة أو الدين، فالمنهج الوضعي الذي نجح في 
علوم الطبيعة غير العضوية يجب أن يمتد إلى كل أبعاد التفكير» 1

2 ـ إمكانية االســـتقالل: وذلــك بالتخلي عن اســتيراد نمــاذج العلوم 
الطبيعية ـ مع الوعي بالفارق النوعي بين الظاهرتين ـ وإنشاء أنموذج أصيل 
يوافق طبيعة الموضوع المدروس ـ الظاهرة اإلنســانية ـ ويحقق صفة العلمية 

المغايرة لعلمية الظواهر الفيزيائية.
اإلمكانية األولى من خاللها يمكن تناول الوقائع االجتماعية كما تتناول 
األشــياء المادية، أو كما يؤكد إميــل دوركهايــم (1858 ـ 1917) بقوله: «إن 

الظواهــر االجتماعية تشــكّل أشــياء، ويجب أن 
ُتدرس كأشياء... ألن كل ما يعطى لنا أو يفرض 
نفســه على المالحظة (يعّد) في عداد األشياء... 
وإذن يجب أن نــدرس الظواهــر االجتماعية في 
ذاتهــا، فــي انفصال تام عــن األفــراد الواعين 
الذين يتمثّلونهــا فكرّياً، ينبغي أن ندرســها من 
الخارج كأشــياء منفصلة عنا... إن هذه القاعدة 
تنطبــق علــى الواقــع االجتماعــي برمتــه ودون 
اســتثناء» 2. لكــن هذا التصــور يطــرح صعوبة 

ـ «كل ما يتصل بنظام الدالالت  منهجية تتمثل في عدم القدرة على اإلحاطة ب
ونســق المقاصد والغايــات والقيم» 3 مــا دام المنهج الوضعــي ال يؤمن إال 
بالحقائق الملموســة، لذلك فهو «يختزل الكلية اإلنسانية ومجموع العناصر 
المتفاعلة والفعالة في الحياة اإلنســانية في عناصرها الحّسية الملموسة» 4. 

وهذا يعني فشل اإلمكانية األولى.

Les Étapes de la Pensée Sociologique. R. Aron; pp: 86-87; éd. Gallimard; 1981. ينظر كتاب:  1 ـ 
Durkheim, Les Règles de la Méthode Sociologique, èd. Flammarion, 1988; p. 103-104. 2 ـ 
Jean Ladrière, La Dynamique de la Recherche en Sciences Sociales, PUF, 1994, p. 9. 3 ـ 
محمد أمزيان، العلوم اإلنسانية في المنظومة الغربية؛ دراسة نقدية في األُسس المنهجية، مجلة  4 ـ 

المنعطف، عدد 9، 1415هـ، 1994م، ص 86.
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أما اإلمكانيـــة الثانية والتي بموجبهــا تبدع علوم اإلنســان أدواتها 
الخاصة ما دامت «الظاهرة اإلنسانية ال تتكون من عناصر «طبيعية» على 
وجه القصد، بل يتدخل فيها عناصر أخــرى تنتمي إلى نظام مختلف؛ أي 
النظام األخالقــي الروحي، وتقررها إلى درجة فائقــة؛ وتلك العناصر ال 
تعد بالضرورة بمثابة نتائج الزمة لعناصر الطبيعة أو قابلة لالستنتاج من 
تلك العناصر، وهي ال تتســم بالتماثل العالمي في الجماعات اإلنسانية، 
بــل إنها تعتمد علــى التقاليــد والثقافــة والدين واألولويات الشــخصية 
والجماعيــة... وليس من الممكن إخضاعها لألســلوب القياســي الوحيد 
الذي يعرفه العلم وهو األسلوب الكمي» 1، ال تحمي نفسها من السقوط في 
شــباك الذاتية حيث اإلنسان هو الذات الدارسة المشــبعة بالذاتية، وهو 
في الوقت نفســه موضوع الدراسة، وهذا يعني فشــل اإلمكانية الثانية في 

االستقالل عن العلوم الطبيعية. فما العمل؟
يرى جان الديير أن مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية بإمكانه أن ينفرد 
بصورتــه الخاصة للعلميــة المغايرة لما هــو عليه األمر في مجــال الظواهر 
الفيزيائية، لكن المغايرة ال تفيد االســتقالل التام عن الشكل المميّز للعلوم 
الطبيعيــة. وبحثــاً في إمــكان تحقــق اإلمكانية الثانيــة يميّز إدغــار موران 

(1921 ـ ....) بين نوعين من السوسيولوجيا 2:
ـ سوسيولوجيا ال تزال حبيســة التأمل الفلســفي والمقال األدبي والفكر 

األخالقي، وتسمى: «السوسيولوجيا اإلنشائية».
ـ وسوسيولوجيا تستعير منهجها من الفيزياء وتتناول موضوعها بالطريقة 
نفســها التي تتناول بها العلوم الطبيعية موضوعاتهــا، وذلك بعزل الموضوع 
المدروس وتخليصه مــن الذاتية وتأثير مختلف القوى المحيطة به، ويســمى 

هذا النوع «السوسيولوجيا العلمية».

إسماعيل الفاروقي، صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  1 ـ 
رسائل إسالمية المعرفة ـ 5، 1409هـ، 1989م. ص 12.

Edgar Morin, Sociologie, Fayard, 1984, pp. 11-18. 2 ـ 
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في السوســيولوجيا اإلنشــائية ال يلزم إبعــاد الذات بقــدر ما ينبغي أن 
تحضر هذه الذات حضورًا بيولوجياً يجعل اإلنسان في قلب عالمه، يحيل على 
ذاته كمــا يحيل إلــى ما يقع خارجهــا، حيث يمتلــك قدرة خالقــة في فهم 
الظاهرة اإلنسانية وتفسيرها، وفي الشأن يقول أوغست كونت (1798 ـ 1857): 
«إن االستكشاف العلمي في السوسيولوجيا ـ شأنها شأن البيولوجيا ـ يستخدم 
ثالثة أنماط أساســية هي: المالحظــة الخالصة والتجريــب الدقيق وأخيرًا 

المنهج المقارن» 1.
غير أن النتائــج المتوّصل إليها بهذا الشــأن ال تتجــاوز «نظريات غير 

متقنة وتفسيرات مشــوهة» 2، وافتراضات مفتقرة 
لإلتقان وشبيهة بالُحلم، مما أسقط األبحاث في 
العلــوم االجتماعيــة في موقــع ســهام النزعات 

الشكية والنسبية والذاتية.

3 ـ الموضوعية بين العلوم التجريبية والعلوم 
اإلنسانية

يقصد بمبدأ «الموضوعية» خلو المعرفة من 
الوقوع في آفة الذاتية، أي عدم إخضاع المعرفة 

العلمية لألســباب الذاتية والخصوصية للفرد أو للجماعة (علمية أو عرقية 
أو دينية أو سياســية أو إيديولوجية...)، والتعامل معها بشكٍل مستقٍل يجعل 
العلم علماً خالصاً، ومحايدًا عن كل تحيز. «وتفترض الموضوعية أن هناك 
واقعاً معيناً موجودًا في الخارج، وأن البشــر يســتطيعون إدراك هذا الواقع 
كما هو، ونقل صوره إلى الذهن كما هــي، ثم التعبير عنه كما هو كذلك، 
وأن البشر يستطيعون أن يقدموا تلك الحقائق الواقعية العلمية كما هي دون 
التأثر بأهوائهم وميولهم ومصالحهم، فال يصيبها شيء يمكن أن يؤدي إلى 

Auguste. Comte, Philosophie Positive, t. IV, Leçon, 48, A. Colin. 1 ـ 
إسماعيل الفاروقي، صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  2 ـ 

رسائل إسالمية المعرفة ـ 5، 1409هـ، 1989م. ص 13.
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مغايرة الواقع العلمــي نتيجة نظرة ضيقــة أو تحيز إيديولوجــي أو غيره. 
وتفترض الموضوعية كذلــك أن منهجاً علمياً واحدًا يمكــن أن يوصل إلى 

الحقائق الموضوعية» 1.
لقد قطعت العلوم الطبيعية أشواطاً في محاولة تحقيق شرط الموضوعية 
الذي به تكون المعرفة علميــة وكونية في الوقت نفســه. أو قل: تحققت مما 
يســمى «علمية العلم»، حيث وقــع الربط بشــكٍل آلي بين صفتــي «العلمية» 
و«الموضوعية»، فال تكون نظريٌة ما علمية إال إذا ثبتت موضوعيتها وحيادها.

لكن اإلشكال المطروح علمياً هو: هل يمكن تحقيق الموضوعية الخالصة 
في العلم؟ وهل نســتطيع نقل تلك الصفة إلى خارج العلوم الطبيعية أم أنها 

مقتصرة عليها؟
استطاع اإلنسان أن يحقق إنجازات ملموســة وأن يصل إلى نتائج متقدمة 
في العلوم الطبيعية التجريبية، لكن مع ظهور الدراسات اإلنسانية كاهتمامات 
تســعى إلى التشــبه بالعلوم التي تدرس المــادة ونجحت فــي انفصالها عن 
الفلسفة وفي تحقيق رفاهية اإلنسان المادية. لكن الفرق بين العلوم الطبيعية 
والعلوم اإلنســانية هــو أن هــذه األخيرة تتخذ مــن المــادة موضوعها بينما 

تنصرف األخرى إلى موضوع اإلنسان ذاته. من هنا ينبع اإلشكال التالي:
إذا تخلّصت العلوم الطبيعية من نزعة الذاتية (ذاتية الشــخص الباحث) 
فهل يمكن تحقيــق مبدأ الموضوعية داخل حقل العلوم اإلنســانية؟ وإذا احتل 
اإلنســان موقع موضوع المعرفة في العلوم اإلنســانية وموقــع الدارس لها في 
الوقت نفسه، فهل يمكن أن يتناول موضوعه بموضوعية؟ أو بعبارة أخرى: هل 

يمكن أن ينظر إلى موضوعه كشيٍء مستقٍل عن ذاته؟
هناك فروق نوعية بين البحــث في العلوم الطبيعيــة والبحث في العلوم 
اإلنســانية؛ ففــي األولــى تحتفــظ الظاهــرة المدروســة بوحدتهــا وثباتها 
وانسجامها، وال تصطدم بمصالح وقيم الناس؛ لكن الثانية تعاني من تعطيل 

طه جابر العلواني، نحو منهجية معرفية قرآنية، دار الهادي، ط 1، 2004 ـ 1425هـ، ص 212. 1 ـ 
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مبدأ الموضوعية، حيــث يعترض عمل الباحث والعالــم مجموعة من العوائق 
الشــخصية والفكرية والنفســية واإليديولوجيا (مثل: الخلفية اإليديولوجية، 
النزعة النفعانية، غياب روح النسقية، انعدام الرؤية النافدة، الغرور والطبع 
االنفعالــي، غياب النزاهــة الفكريــة...)؛ باإلضافــة إلى المواقــف واآلراء 
والقناعات الالشــعورية التي ال تفــارق تفكير الباحث. لهذا يرى «لوســيان 
غولدمــان» (1913 ـ 1970) أنه ال يمكن لتطبيق المنهــج الديكارتي أن يحقق 
الفهم الموضوعي للظاهرة اإلنساني؛ وذلك «ألن الباحث يتصدى في الغالب 
للوقائع مــزودًا بمفاهيم قْبلية ومقــوالت مضمرة وال واعية تســد عليه طريق 

الفهم الموضوعي بشكٍل قبلي» 1.
نســتنتج إذن أن الباحث في العلوم اإلنسانية 
ال يســتطيع أن يتخلص مــن إمالءات الالشــعور 
الثاويــة في عمق بنيتــه النفســية والفكرية ومن 
تمثالته وانفعاالته وعواطفه، وبناء عليه ال يمكن 
تحقيق التصور الوضعي فــي النظر إلى الظاهرة 

اإلنسانية كشيٍء من األشياء.
لهذا يرى محمد عابد الجابــري أنه من غير 
الممكن التحرر من األيديولوجيات في الدراســات 
اإلنســانية 2، وتؤكد «رينيه بوفريس» 3 أن الفلسفة 
الوضعية أخفقــت في زعمها إمكان تحقيق شــرط 

الموضوعية في العلوم اإلنســانية لما ذهبت إلى أن الفكر العلمي قد حقق آخر 
الفتوحات العلمية لما تخلص من الميتافيزيقا والفلسفة المجردة بصفة نهائية، 
وطردها من آخر حصونها (اإلنسان)، وكان تاريخ الفلسفة هو تاريخ تراجعاتها 
كما يقول «أوغست كونت»، فرأت الوضعية أنه بإمكان تحقيق الدراسة العلمية 

Lucien Goldmann, Siences Humaines et Philosophie, èd. Genthier, Mèditations, 1966, pp.  23-24. 1 ـ 
محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 1، 1989، ص 23. 2 ـ 

رينيه بوفريس، علوم اإلنسان والفلسفة، ترجمة محمد علي مقلد، العرب والفكر العالمي، العدد  3 ـ 
6، بيروت، 1989، ص 36 ـ 46.
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الموضوعية الدقيقة لإلنســان كواقع اجتماعي ملموس بعيدًا عن الســقوط في 
الذاتيــة، وذلــك بتجنــب إقحــام «الفرضيــات غيــر المحققــة والتعميمات 
االعتباطية» في المعرفة. لكن السؤال اإلشكالي الذي تطرحه «رينيه بوفريس» 
على الفلسفة الوضعية هو: هل تســتطيع العلوم اإلنسانية أن تحقق االستقاللية 
والموضوعية كما الشأن في العلوم الطبيعية؟ أم إنها تحتفظ بموضوعية خاصة 

وناقصة ومزعومة؟
تجيب «رينيه بوفريس» بأن المعرفة المتعلّقة بموضوع اإلنسان تظل مشبعة 
بالذاتيــة، وال تملــك أن تكــون محايــدة أو موضوعيــة، بل تظــل غارقة في 
اإليديولوجيا، حيث تؤكد أنه من المستحيل مبدئياً أن تتمكن العلوم اإلنسانية 
من بلوغ موضوعية مطلقة، أو على األقل التخلي عن جزء من أهدافها واالكتفاء 

بدراسة المظاهر األولية من الحقيقة أو الواقعة اإلنسانية.
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■  أكاديمي مصري.

يروي ناصر خسرو، المتوفى عام (452هـ/1060م) أن الذي 
بنى القاهرة هو المعّز لديـــن اهللا الفاطمي، حيث اختار 
موقع المدينة بنفسه، شـــمال مدينة مصر أو الفسطاط، إذ َمَنَع 
جنده من دخول الفسطاط أو االعتداء على أهل مصر، فأمر ببناء 
القاهرة في الصحراء، وقد ُسميت بالقاهرة نسبة إلى جيش المعّز 
الذي كان قاهراً؛ إذ بلغ تعداده ثالثين ألف فارس، ومن هنا ُبنيت 

القاهرة التي قل نظيرها.
ويبدو من هذه الروايــة أن ناصرًا نقلها عن الســماع من دون 
تدقيق؛ ذلك أن المعــّز الفاطمي قد أمر ببنــاء القاهرة؛ لكنه لم 
يكن حاضرًا لهذا البنــاء، فلم يأِت إلى مصر إال بعد أن اســتقرت 
أحوالها، واســتقامت األمور لحكم الفاطمييــن، أما من تحمل عبء 
الفتح وتنظيم أمور البالد فجوهر الصقلــي قائد الجيش الفاطمي. 
كما أن المعّز لدين اهللا حين قدم القاهرة عام (362هـ/973م) لم 
يعجبه موضع القاهرة والم قائده جوهر قائًال: «فاتك بناء القاهرة 
على النيــل عند المقس، فهال بنيتها على الجــرف؟». والحقيقة أن 

■   N�
�زي ر� ��!�
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اختيار المعّز كان أكثر توفيقاً مما اختــاره جوهر؛ ذلك أن منطقة الجرف أو 
منطقة الرصد كانت تشــرف على النيل والجبل، وبركة الحبش، وجمعت بين 
الســهل والجبل، وبيــن الخضرة والمــاء، وقد افتتــن بهذا الموقع الشــاعر 

اإلشبيلي أبو الصلت بن أُمية فقال:
من كل شيء حال في جانب الوادييا نزهة الرصد المصري قد جمعت
وذا جبل روض  وذا  غدير  والضب والنون والمالح والحاديفذا 

وإذا كان قد فات جوهرًا اختيار موقع القاهرة الــذي أعجب المعّز؛ فإن 
الخلفــاء الفاطميين لم يهملــوا هذا الموضــع الجميل وغيره مــن المواضع 
الجميلة القريبة؛ مثل أطراف الفســطاط وشــاطئ النيــل، وجانبي الخليج، 

فأنشأوا فيها المناظر والحدائق، وهو ما ساعد على عمران هذه المناطق.
أما اســم القاهرة فقد كان مجــاالً للخالف بيــن المتخصصين؛ فمنهم 
ـ مثل المقريزي وابن دقماق ـ من قال: إن اســم القاهرة قد جاء من الطالع 
الذي بدأ فيه بناء المدينة، وهو المريخ أو القاهر، ومن هنا ُسميت القاهرة. 
أما القلقشندي فيذكر أن اسم القاهرة أُخذ من قول المعّز لجوهر حين ودعه 
قائدًا على جيش فتح مصــر: «لتدخلن في خرابات ابن طولــون وتبني مدينة 
تقهــر الدنيــا». وروى ابن ســعيد فــي «النجــوم الزاهرة في حلــى حضرة 
يت بذلك ألنها تقهر من  القاهرة»، نقًال عن البيهقي أنه قيل: إن القاهرة ُسم

شّذ عنها ورام مخالفة أميرها.

:*���Fا� �'>
ذكر ناصر خســرو أنه كان يقع في وســـط القاهرة، وكان شـــديد 
االتســـاع ال تتصل به أبنية؛ إذ كان يوجد ســـاحات واسعة حول القصر، 
وقد بلغت مساحة القصر ما يقارب مساحة مدينة ميافارقين بحسب ما 
ذكر المّســـاحون، وكان يتوّلى حراســـة هذا القصر ألـــف رجل، منهم 
خمسمائة راجل وخمســـمائة فارس، يقومون بدق الطبول ونفخ األبواق 
منذ صالة المغرب، ويدورون حول القصـــر حتى الصباح. وكان القصر 
شـــاهقاً إلى درجة أن من يراه من ظاهر المدينة يظنه جبًال بســـبب 
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ضخامته وما به من منشـــآت، أما َمْن كان داخل المدينة فال يرى شيئاً 
بسبب ارتفاع أســـواره. وكان به اثنا عشر ألف خادم بحسب ما وصل إلى 
ســـمعه، أما عدد الجواري فمن الكثرة بحيث يصعب إحصاؤهن. وداخل 
القصر اثنا عشر بناء، كما كان للقصر عشرة أبواب فوق األرض وأخرى 
غير ظاهرة تحت األرض، ومن أســـماء أبوابه الظاهرة: باب الذهب، باب 
البحر، باب الســـريج، باب الزهومة، باب الســـالم، باب الزبرجد، باب 
العيد، باب الفتوح، باب الزالقة، باب الســـرية. وكان للقصر باب سّري 
تحت األرض يركب فيه الخليفة ويسير حتى يصل إلى قصر آخر خارج 

القاهـــرة. وقـــد ُبنـــي القصر مـــن الحجر 
المنحوت، وداخـــل القصر مناظـــر وإيوانات 
ودهليز به دكك. ووصف ناصر خسرو هنا دقيق 
 إلى أقصى حد، في ظل معاينته وســـؤاله َعم

ال يعرف مثل مساحة المدينة.
وكما ُفتن ناصر خســرو بهذا القصر حين 
رآه رأي العين، ُفتن به األثريون على الســماع، 
ومن هنا حاول بعض األثريين األوروبيين إعادة 
تصميم القصــر الفاطمي ومــن بينهم رافيس، 

الذي أوضح أن القصــر كان يحتوى علــى ثالثة مباٍن كبيرة، مســتطيلة 
الشــكل، مختلفة األحجام، تكون في مجملها ثالثة أربــاع المربع، والربع 
الرابع كان مخّصصاً لالحتفاالت، وكان مكاناً مكشوفاً يقع بين القصرين، 
 القصر الكبير وقصر الــوزراء، حيث يحتفل النــاس باألعياد، وكان يحد
هذا القصر األزهر ودار الوزارة، محتًال ما بين خان الخليلي، وبين مسجد 
الحســين ƒ ، في الوقت الحاضر حتى شارع الجمالية حيث يوجد جامع 
بيبرس الجاشــنكير. أما المخازن والمرابط فقد كانت بعيدة عن القصر. 
وإلى الجانب اآلخر من القصــر الكبير كان في الغــرب القصر الصغير 
الغربي، وبدايته حيث يوجد المارستان المنصوري حالياً، وكان له جناحان 

بارزان في كال الطرفين ممتدان بين القصرين.
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أ#�اب ا���0�ة:

أما عن أبواب القاهرة وقصورها، فقد ذكر ناصر أنه كان للقاهرة خمسة 
أبواب هي: باب النصر، باب الفتوح، بـــاب القنطرة، باب زويلة، باب الخليج. 
ولم تكن للمدينة قلعة، غير أن قصورها كأنها القالع، وكل قصر يتكون من 
خمســـة أو ســـتة طوابق. وهذه األبواب هي أبواب القاهرة التي بناها جوهر، 
والتي أُحيطت بسوٍر من اللبن وليس من الحجر؛ إذ لم يبن سور الحجر إال في 
عهد بــدر الجمالي ثم صــالح الدين. والحقيقــة أن هذه األبــواب وإن بقيت 
أســماؤها حتى اآلن؛ فإن باب النصر الذي ذكره ناصر خسرو غير باب النصر 
الذي بناه بــدر الجمالي بعد زيــارة ناصر بقليل؛ إذ إن بــاب النصر كان قبل 
جامــع الحاكم الذي ُبنــي خارج القاهرة، فلمــا جاء بدر الجمالي وبني ســور 
القاهرة بالحجر؛ نقل بــاب النصر إلى الموضع الموجــود حتى اليوم، كذلك 
باب الفتوح الذي تحّدث عنه ناصر خســرو كان دون موضعــه اليوم؛ فقد كان 
على رأس حارة بهاء الدين قبل الجامع الحاكمي، فلما جاء بدر الجمالي ووّسع 
الســور ليشــمل جامع الحاكم نقل الباب. كذلك باب زويلة الــذي رآه ناصر 
خســرو ليس باب زويلة الباقي إلى اآلن؛ بل إن الباب الذي شاهده ناصر كان 
بابين نســبة إلى قبيلة زويلة البربرية، وقد دخل المعّز من أحد البابين فتبعه 
الناس وهجروا الباب اآلخر، وظل مغلقاً بعدما لعبت حوله األســاطير، منها أن 
من دخل منه القاهرة ال تقضى حاجته، فلما جاء بــدر الجمالي هدم البابين، 
وبنى البــاب الموجود حتى اليوم. أمــا باب القنطرة فقد بنــاه جوهر الصقلي 

ليؤدي إلى المقس عندما أراد الخروج لقتال القرامطة عام (360هـ/970م).
أما قصــور القاهرة فقد كانــت بالفعل كثيرة وضخمة كمــا ذكر ناصر، 
وكانت هــذه القصور يقال لها القصــور الزاهرة، التي عرفــت في مجموعها 
بالقصر الكبيــر، وضمن هــذا القصر كان هنــاك القصــر اليافعي، وقصر 
الذهب، وقصر األقيال، وقصر الظفر، وقصر الشجرة، وقصر الشوك، وقصر 
الزمردة، وقصر النسيم، وقصر الحريم، وقصر البحر، وخارج هذه القصور 
القصر الغربي، باإلضافة إلى عدد من الدور التي استخدمت للعمل اإلداري، 

منها دار الوزارة ودار الضيافة ودار الضرب.
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�اري ا���0�ة


وكان للقاهرة عشر من الحواري أو المحالت كما سماها ناصر خسرو؛ 
وهي حـــارات: برجوان وزويلـــة والجودريـــة واألمراء والديالمـــة والروم 
والباطلية وقصر الشـــوق وعبيد الشـــراء والمصامدة. والحارة كما عّرفها 
المقريــزي هي المحلة إذا دنــت منازلها، وكل حارة من هــذه الحارات كان 
اســمها ذا علة كما يلي: حارة برجوان نســبت إلى األســتاذ برجوان الخادم 
الذي كان مملوكاً للخليفة العزيز باهللا. حارة زويلة نســبت إلى القبيلة التي 
جاءت إلى مصر مــع جوهر الصقلي فأقطعهم المحلــة المعروفة بحارة زويلة 

حتى اليوم بجــوار بــاب زويلة. حــارة الجودرية 
نُسبت إلى طائفة الجودرية وكانت إحدى طوائف 
الجيــش الفاطمي فــي عصر الحاكــم بأمر اهللا. 
حارة األمراء وهي موضع نزل فيه عدد من أمراء 
الدولة عند بناء القاهرة. حارة الديالمة نُســبت 
إلى طائفة الديلــم الذين انتقلــوا إلى مصر مع 
الشــرابي عــام (368هـ/978م)،  القائد هفتكين 
فســكنوا هذه الحارة، فعرفت بهــم. حارة الروم 
كانت تقــع بجوار باب النصر علــى يمين الداخل 

كما ذكر المقريزي، وقد ُهدمت بحسب ما ذكر محيي الدين بن عبد الظاهر 
عام (399هـ/1008م) بأمر الخليفة الحاكم بأمر اهللا، وقد سكنها جماعة من 
العســكر ذوي األصول الرومية جاءوا إلى مصر في صحبــة جوهر الصقلي. 
حارة الباطلية روى ابن عبد الظاهر أن هذه الحارة نُِســَبْت إلى طائفة عرفت 
بالباطلية، وهي طائفة كانت تقيم في موقع هذه الحارة وعرفوا بهذا االســم؛ 
ألن المعّز لديــن اهللا كان يوزّع عطــاءه فجاءوا متأخرين ففــرغ العطاء ولم 
يأخذوا شيئاً، فقالوا: رحنا في الباطل، فعرفوا بالباطلية. قصر الشوق تنسب 
إلى قصر الشــوك المحصــن الروماني الــذي كان قائماً فــي موقع تخطيط 
القاهرة في أيام جوهر القائد، الذي أصبح اآلن شــارع قصر الشوق في حي 
الحســين. عبيد الشــراء: كانت في موضع حارة الحســينية بظاهر القاهرة، 

أ�� �� أ#�اب ا���0�ة 
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ا��"�ح، #�ب ا�E�0�ة، #�ب 
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بنيت في عهد الحاكــم بأمر اهللا لعبيد القصر. المصامدة: نســبة إلى قبيلة 
مصمودة المغربية، التــي قربها منهم، ولم تكن داخــل القاهرة بل خارجها، 

بجوار الباب الجديد إلى يسار الخارج من المدينة.

���زل ا���0�ة:
وصف ناصر خســرو منازل القاهرة بأنها كانت نظيفة وجميلة، حسنة 
التهوية، بديعة المنظر، كأن المرء حين ينظر إليها يظن أنها بنيت من 
الجواهر ال من الجص واآلجر، وقد سكن هو نفســـه أحد هذه البيوت، 
وكان مساحة هذا البيت عشرين ذراعاً في اثني عشر ذراع، وكان مكوناً من 
خمسة طوابق، سكن خســـرو الخامس منها، وكانت أجرته خمسة دنانير 
مغربية، غير أن هذا المنزل لم يكن مملوكاً للخليفة؛ بل كان مالكه أحد 
العامة. وقد حرص مالك المنازل في القاهـــرة على أال يضايق بعضهم 
بعضاً، فكانت أشجارهم التي كثر غرســـها تمنع من الوصول إلى الجار، 
بحيث يستطيع صاحب كل منزل أن يصلح في داره أو يهدمها ويبنيها من 

جديد من دون مضايقة الجار.
وهذه المعلومات التي قدمها ناصر خســرو عالية القيمة وغاية في الدقة 
كما يتضح من ســياق النص، كما تعبّر عن تزوق ناصر خسرو الجمالي؛ فقد 
بدأ مالحظاته باإلشــادة بجمال منازل القاهرة، الذي ربما تغاضى عنه غيره 
من الرحالة، كما قّدم معلومة معمارية مهمة، وهي مادة بناء منازل القاهرة، 
وهي الجــص أو الجبس واآلجر وهو الطوب اللبن المحــروق، كما أفادنا عن 
مساحات المنازل، حين أشار إلى مساحة البيت الذي سكنه على وجه الدقة، 
وهو ما يفيد عن إعادة تخيل الوضع المعمــاري واألثري للمدينة، وفوق ذلك 
تعريفنا بعدد طوابــق المنازل التي وصــل بعضها إلى خمســة طوابق. ورغم 
إيجاز عبارات ناصر خســرو فإنها قّدمت لنــا معلومــات اقتصادية غاية في 
األهمية، منها ســعر تأجير المنزل وهو خمســة دنانير مغربية؛ أي مما سكّه 
الفاطميون في المغرب، وكان دينارًا عالي الجــودة من الذهب الخالص تام 
الوزن، أي أن وزن هــذا الدينار مثقال ذهــب، أو 4.26غرامات، وهذا الرقم 
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مبالغ فيه إذا كان يدفع كل شهر وغالب الظن أن المبلغ كان بالدراهم وليس 
بالدنانير. وقدم ناصر أيضاً معلومة اقتصادية مهمــة، وهي أن المنزل الذي 
سكنه كان ملك أحد سكان القاهرة وليس ملك الخليفة، بالرغم من أنه ذكر 
في موضع آخر أن المنازل المعروضة لإليجــار كانت ملك الخليفة. وبالرغم 
من التناقض في القولين فإنه يمكن التوفيق بينهما، من حيث إن ناصرًا حين 
حــل بالقاهــرة كانــت كل منــازل الخليفــة المعروضــة لإليجار قــد ُملئت 
بالمستأجرين، ومن ثم سكن في منزل أحد األهالي، أو أحد سكان حارة من 
حارات القاهــرة لم يحددها لنــا ناصر. وأخيرًا أوضح ناصر حرص ســكان 

القاهرة على رعاية أمــر الجار، بحيث لم يكونوا 
يتهاونون فــي أي أمر يخّص هــذه العالقة، حتى 
إنهم لم يسمحوا ألشــجارهم أن تنمو فروعها في 
أمالك الجيران، بل حرصوا على تهذيبها بصورة 

دورية؛ حتى ال يتضايق الجيران.

ا���ء:

عن نقل الماء إلــى القاهرة يروي ناصر أنه 
كانت القاهرة بعيدة عن النيـــل، ومن هنا كان 

السقاؤون يقومون بنقل الماء من النيل إلى القاهرة، أو من اآلبار القريبة 
من النيل التي اتصفت بعزوبة مائها، وكان في القاهرة اثنان وخمسون ألف 
جمل خصصت لنقل الماء، باإلضافة إلى ما ينقله السقاؤون على ظهورهم 

إلى الحارات الضيقة التي ال تستطيع الجمال التجوال فيها.
ونظــرًا ألن القاهــرة في ذلــك الوقت كانــت مدينة ملكيــة فلم يكن 
مســموحاً للســقائين اإلقامة فيها؛ حيث إن كتب الخطط لم تخبرنا بوجود 
حارات أو شوارع للســقائين في القاهرة خالل العصر الفاطمي، لكن تغيّر 
الوضع بعد ســقوط الدولة الفاطمية، حين ســمح صالح الدين للعامة من 
أهل مصر بســكنى القاهرة، وهو ما ســمح بانتشــار حوانيت السقائين في 
مناطق مختلفة مــن القاهرة، ونظرًا لخطــورة هذه الحرفــة على الصحة 
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العامة فقد وجدت شروط مشــددة للعمل بهذه الحرفة، منها: أن يحرصوا 
على نظافــة الماء المجلوب، بحيــث ال يؤخذ من المواضع التــي ُيتبول فيها 
حتى ال تتنجــس المياه، كما وجب عليهم أال يغرفــوا الماء من مناطق قريبة 
من الشــاطئ تحرزًا من الَعكَر، كما وجب أخذ الماء مــن النهر في النهار 
تحرزًا من النجاســات والفضالت، كما توّجب على الســقاء أن يمشي بدابته 
في تمهل، وأن يجعل في عنقها أجراســاً من الحديد والنحاس؛ لتنبه كفيف 
البصر والســرحان والصغــار. وتوجب على الســقاء أن يكون عفيفــاً، دّيناً، 
محترماً لحرمة البيوت، غاضاً للبصر. وكان عليه أال يخلط ماء النهر بالمياه 
المالحة، أو بميــاه اآلبار، كما وجب أال ينقص القربــة ويبيعها كاملة، وكان 
كل ذلك تحت رقابة المحتسب الذي يختار أحد السقائين ليكون عريفاً لهم 

مراقباً لتصرفاتهم.

ا����f�f وا���ا�?:

نقل لنا ناصر خســرو صورة حيّــة للحياة في القاهــرة الفاطمية، وهذه 
الصورة في ميزان المؤرخين عالية القيمة؛ ذلك أنها رؤية شاهد عيان، فعن 
دكاكين القاهرة أو محالتها التجارية يقــول: كان في القاهرة ما يزيد على 
عشرين ألف دكان، جميعها ملك للخليفة الفاطمي، تقوم التجار بتأجيرها 
من ديوان الخليفة، ويتراوح اإليجار بين دينارين إلى عشرة دنانير مغربية 
في الشهر. كذلك كان في القاهرة حمامات وأربطة ومنازل لإليجار، وكلها 
ملك الخليفة يؤجرها للناس بحسب رغبتهم من دون إجبار. وقد لّخص لنا 
ناصر خســرو ما فســره بعــد ذلك مــن اهتــم بخطــط القاهرة مثــل ابن 
عبد الظاهــر، الذي ألّــف «الروضة البهية فــي خطط القاهــرة المعزّية»، 
والمقريزي في كتابه: «المواعظ واالعتبــار بذكر الخطط واآلثار»، من حيث 
اهتمام الخالفة الفاطمية باحتياجات ســكان القاهرة من المرافق واألسواق، 
حتى ال يضطر سكان المدينة إلى االنتقال إلى الفسطاط لتحصيل حاجياتهم، 
خاصة أن جلهم كانوا من جند الخليفة، أو موظفي القصر الخالفي، أو عمال 
الدواوين، أو زوار القاهرة لغرض الدعوة أو السفارة. وفوق ذلك هي مصدر 
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للخزانــة العامة، حيــث أُّجرت لمريديها بأســعار مختلفة بحســب اتســاعها 
وموقعها، وذلك كله من دون إجبار ألحد، فمن أراد أَجر ودفع المقابل المادي، 
ومن رغب ذهب إلى الفســطاط وقضى حاجته. غير أن الذي لم يذكره ناصر 
خســرو وذكره المقريزي فيما بعد، هو أن األسعار في القاهرة كانت أعلى من 
مثيالتها في الفسطاط، ومرجع ذلك إلى أن بضائع القاهرة غلب عليها الطابع 
األرستقراطي؛ استجابة لحاجات ســكانها من طبقة الصفوة، ومن ثَم كان جل 

هذه البضائع من التحف النادرة.

#��%�� ا���0�ة:
وعن بساتين القاهرة، ذكر ناصر أنه كان 
داخل مدينة القاهرة بســـاتين وأشـــجار بين 
القصور، يتـــم ريها من ماء اآلبـــار، وداخل 
ال تقارنها  لكن  أيضاً؛  بساتين  الخليفة  قصر 
غيرها؛ فقـــد ُنصبت الســـواقي لرّيها، وفوق 
األشجار  بها  ُغرست  متنّزهات  أُنشئت  القصور 

من كل نوع.
وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على رقة ذوق وحّس الخلفاء الفاطميين، 
الذين أحبوا التنزه والترويح عن النفس، بحيث لم يكتفوا بما أحاط القاهرة 
من بســاتين، لكنهم أنشــأوها في كل مكان حتى في قصورهم؛ حتى ال تتفتح 
عيونهم إال على كل جميل، ناهيك عن متنزهاتهم الخاصة في ظاهر القاهرة. 
فممــا رواه المقريــزي أن خلفــاء الفاطميين كان لهــم عدة بســاتين خارج 
القاهرة، ومنها البســاتين الجيوشية، وهما بســتانان، أحدهما يمتد من باب 
الفتوح حتى المطريــة الحالية، واآلخر خارج باب القنطرة. كما وجد بســتان 
كبير كان مجاورًا لبســتان البعل افتتــن به األمير األفضل ابــن بدر الجمالي 
ولحرصه عليه بنــى حوله ســورًا ضخماً مثل ســور القاهرة، وحفــر به بحرًا 
عظيماً، وجعل فيه ســفينة كبيرة، وحف البحر بالنارنج، وجلب لهذا البستان 

أنواع الطيور وبنى أبراجاً للحمام وأطلق فيه الطواويس.
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وكان للخليفة حديقة خاصة في منطقة عين شـــمس شمال القاهرة، 
وفي هذه الحديقة شجرة البيلسان الوحيدة في العالم، ويزعم ناصر خسرو 
أن الذي زرع هذه الشـــجرة هم آباء الخليفة الفاطمي، وأنهم أتوا بها من 
المغـــرب، بالرغم من عدم وجـــود نظير لها هناك، وللشـــجرة حب لكنه 
ال ينبت في مكاٍن آخر، وإذا نبت ال يخرج منه زيت، وكان ما بها من دهن 
يجمع بعمل قطوع في أفرع الشجرة، ويربط عليها زجاجات فيسيل الدهن 
من الفرع ويجمع مثل الصمغ، كما شـــاهد في هذه المنطقة بقايا مدينة 
أونو القديمة التي كانـــت عاصمة للفراعنة لفترة طويلـــة، ومقراً لكهنة 

المعبود رع، ومركز العلم والثقافة.

)��6 ا���0�ة:

هذا الخليج كان إلى الغرب مـــن القاهرة، وقد وصفه بأنه ترعة كبيرة 
على شاطئيها ثالثمائة قرية، وكان الخليج يبدأ من النيل قبالة الفسطاط 
ويســـير ماراً بالقاهرة، وُبني عليه قصران، قصر اللؤلؤة، وقصر الجوهرة. 
وهذا الخليج قديم حفر في عهد عمرو بن العاص في خالفة عمر بن الخطاب 
لنقل األقوات إلى القلزم (الســويس) في عام الرمــادة (23هـ/643م). وكان 
الخليج يفتتح سنوياً في احتفال مهيب يحضره الخليفة وعلية القوم في موكب 
حافل يشــهده عامة الناس فرحاً بما ينتظر من رخاء بسبب وفاء النيل الذي 
ســمح بملء الخليج بالماء. فالعامة يضمنون حصادًا وافرًا، والحكومة تضمن 

خراجاً كبيرًا وهذا مصدر بهجة الجميع.

:6��Fا� j"� ب�fر ���

يروي ناصر خســرو أنــه كان أعظم احتفال يجري في القاهرة كل عام، 
وذلك في شهر أغسطس حين يتم وفاء النيل، حينها يخرج الخليفة بنفسه 
لفتح الخليج إيذاناً بفتح جميع الخلجان في شتى أنحاء مصر، مستبشرين 
بعام كثير الخير والزرع والضرع. واستعداداً لهذا الحدث المهم ذي األبعاد 
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االقتصادية واالجتماعية، كان ينصب للخليفة ســـرادق ضخم من الديباج 
الرومي تزينه الدرر واليواقيت، يسع ظله أللف فارس، وإلى جواره سرادق 
كبير وخيمة مـــن قماش البقلومون الفاخر. ونظراً لشـــدة الجلبة في يوم 
االحتفال كانـــت الخيل تفزع، وتجنباً لهذا الفـــزع، كانت الطبول تدق في 
اإلســـطبالت قبل االحتفال بأيام ثالثة؛ حتى تألف الخيل هذا الصوت فال 

تفزع في يوم الجلبة الكبير.
وحين يخرج الخليفة كان يحرســـه عشرة آالف فارس في أبهى حللهم، 
فخيولهم عليها سروج مزينة بالدر والجوهر، وأطواق الخيل مرصعة، ولبد 

الســـروج من الديبـــاج الرومي نســـجت لهذا 
الغرض، ومن َثم لم يضرب فيها بمخيط، ولم 
يقصها مقص، وطرزت حواشيها باسم الخليفة، 
وكل حصان عليه عدة الحرب كاملة، ناهيك عن 
أعداد ال حصر لها من الجمال المزينة الهوادج 
والبغال، ومع الخليفة يخرج كامل الجيش الذي 
ذكر من قبل. وفي يوم االحتفال يستأجر عشرة 
المصاحبة  الخيول  بألجمة  يمسكون  آالف رجل 
وأمامهم  مائـــة،  مائـــة  ويســـيرون  للخليفة، 

العازفون وضاربو الطبول.
أما الخليفة فقد كان غاية في التواضع، فكان يركب بغًال خال سرجه 
أبيض، وعلى رأســـه  ولجامه من الذهب والفضـــة، وكان يرتدي قميصاً 
عمامة، وبيده ســـوط، وأمامه ثالثمائة رجل ديلمي مسلحين بالنشاشيب؛ 
لحراســـة الخليفة بصورة مباشـــرة، ومعهم حامل مظلة الخليفة وحملة 
المباخر. وحين يصل الخليفة إلـــى موقع االحتفال كان يتقدم إلى موضع 
الســـد، ويضربه ضربة رمزية بفأس لتولي الفعلة فتـــح الخليج بعد ذلك 
بعامٍ من الخير والرخاء، بعدها يجلس الخليفة ليشـــاهد االحتفال  إيذاناً 

باأللعاب العجيبة ويكثر من الصدقة في هذا اليوم.

��وي e�D� )��و إّن 
�ب �"j ا��f :6��Fن fر
أ�S, ا
"��ل �(�ي �� 
ا���0�ة Nf ��م، وذ�~
 ��
 lE�_أ ��T ��
 ����
 ،Nو��ء ا��� ,"�
 J���# *���Fج ا��F�
 j"�# ً�D6 إ��ا��Fا� j"��
 ^"T �� ن�)�Fا� d��:
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وهذا االحتفال األسطوري لم يكن هدفه االحتفال بوفاء النيل وبدء موسم 
الزراعة فقط؛ ولكْن هناك الكثير من األهــداف غير المعلنة لهذا االحتفال، 
منها: إظهار قوة وســطوة الدولة حيث كان الخليفة يســتعرض قواته في هذا 
اليوم، حين يخرجون شاهري السالح بمالبســهم الفخمة وأعدادهم الغفيرة، 
وهو ما يضمن اســتقرار أحوال البالد، حيث يمتنع مثيــرو الفتن عن اإلعالن 
عن أنفســهم أو إثارة الشــغب. أيضاً التقرب من الرعية حين يخرج الخليفة 
بنفسه لمشاركة عامة الشعب في مناسبة يشتاقون إليها كل عام، ليس لمجرد 
الفرجة والزينة والترويح عن أنفســهم، لكن لالحتفال بموســم حصاد واعد 
يعم فيه الخير على الجميــع. أيضاً إظهار غنى الدولة وعظــم قدرتها، وهو 
ما يطمئن عامة الشعب على اســتقرار بالدهم ومن ثم يعملون وهم مطمئنون 

على حاضرهم في ظل إدارة الخليفة الحكيمة للبالد.

*���Fة ا��i��

كان الخليفــة الفاطمي يقيــم مائدة في عيــد الفطر، وأخــرى في عيد 
األضحى، وكان يســمح للجميع بحضورها، وكان للخاصــة مائدتهم في قصر 
الخليفة، وللعامة موائدهم في القصور المجاورة، وقد تقرب ناصر خسرو من 
أحد كتاب الخليفة حتى توســط له في رؤية مجلس الخليفة من قرب، ونجح 
فيما كان يصبو إليه، فقد سمح له بمشــاهدة ما أعد لمائدة عيد الفطر عام 
440هـ، وبالتحديد مائــدة الخواص، والتــي وصفها وصفاً دقيقــاً كالتالي: 
«حين دخلُت من باب الســـراي رأيُت عمارات وصففاً وإيوانات، وكان هناك 
اثنا عشر جناحاً، أبنيتها مربعة، وكلها متصلة بعضها ببعض. وكلما دخلت 
جناحاً منها وجدته أحسن من سابقه، ومساحة كل واحد منها مائة ذراع في 
مائة ذراع عدا واحد منها كانت مساحته ستين ذراعاً في ستين ذراع. كان في 
هذا األخير تخت يشـــغل عرضه بتمامـــه وعلوه أربعـــة أذرع، وهو مغطى 
بالذهب من جهات ثالث، وعليه صور المصطاد والميدان وغيرهما، كما أن 
عليه كتابة جميلة. وكل ما في هذا الحرم من الفرش والطرح من الديباج 
الرومي والبوقلمون، ُنســـجت على قدر كل موضع تشـــغله. وحول التخت 
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درابزين من الذهب المشبك يفوق حد الوصف، ومن خلف التخت بجانب 
الحائط درجات من الفضة».

وكان ما ُيستخدم خالل العيد من الســـكر ما يزيد على خمسين ألفاً من 
(وحدة قياس)، وكان على المائدة شجرة ضخمة من السكر، وأسفلها ألف تمثال 
من الســـكر. وكان ذلك يعد في مطبخ الخليفة الذي كان يعمل فيه خمســـون 

غالماً، ولم يكن المطبخ داخل القصر بل كان متصًال به من خالل سرداب.
وبالطبع كان هذا االحتفال وسيلة من وسائل تأليف القلوب لإلقبال على 
الدولة واعتنــاق أفكارها وما تدعو إليه من مذهب، وفي الوقت نفســه يعد 

مظهرًا من مظاهــر القوة الناعمــة الدالة على 
عظمة الدولة وشدة بأسها، وتراكم الثروات في 
خزائنها، حتى هانت مثــل هذه االحتفاالت. ومن 
الجديــر بالذكــر أنــه كان هنــاك الكثير من 
االحتفاالت غير احتفال العيديــن؛ مثل االحتفال 
برأس السنة الهجرية، ومولد النبي ژ ، ومولد 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومولد ولديه 
الحســن والحســين، ومولــد الســيدة فاطمــة 
الزهراء @ ، ويوم عاشوراء، وعيد الغدير. ولم 

يكتف الفاطميون باألعياد الدينية الخاصة بالمســلمين بل احتفلوا باألعياد 
القومية مثل وفاء النيل وأعياد أهل الذمة من أقباط مصر، منها عيد ميالد 
عيســى ‰، وعيد الغطاس، وخميــس العهد. وفي كل هــذه األعياد كانت 
الصدقات توزّع واألطعمة والكسوات، ويوسع فيها على الرعية، وهي مناسبات 

دلّت على سمو مكانة الدولة الفاطمية وما تمتعت به من عز ومنعة.

ر:�ل ا��و�*:
ذكر ناصر خســرو أن رجال الدولة كانوا من العبيد الســـود أو الروم، 
وقد مدح وزير الخليفة الذي وصفـــه بأنه كان زاهداً ورعـــاً صادقاً أميناً. 
والحقيقــة أن الخالفة الفاطمية قد حرصت منذ فتــح مصر على إقامة دوالب 

�fن ا����F* ا���}�� 
��i�ة �� ���  ,�0�
ا��E�، وأ)�ى �� ��� 
 j��� ن�fو ،^!oاأل
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إداري يدين بالوالء الخالص للخالفة الفاطمية، وأن يؤمن بالتشيع بالضرورة، 
غير أن األمر لم يتم دفعة واحدة حتى ال تختل أحوال البالد، بحيث إن جوهرًا 
قد جعــل أحد المغاربــة مع كل موظف مــن موظفي اإلدارة فــي مصر، بحيث 
يســتطيع نقل خبرات الموظفين القدامى إلى الموظفين الجدد بشــكٍل سلٍس، 
غير أنه بمرور الزمن صار ألهل البلد من المسلمين وأهل الذمة باع كبير في 
اإلدارة الفاطمية، ولعل ناصر خسرو يقصد برجال الدولة هنا العسكر، خاصة 
أن العبيد الســود كان لهم دور كبيــر في الفترة التي زار فيها ناصر خســرو 
مصر، في ظل ميل أم الخليفة المســتنصر الفاطمي إليهم بحكم أنها سوداء، 
ومن هنا زاد عدد العبيد السود في الجيش الفاطمي، وظلوا قوة ال ُيستهان بها 
حتى نهايــة الدولــة الفاطمية. كمــا كان للعبيد البيض من الــروم فرقة في 
الجيش الفاطمــي لكنها لم تكن بقوة العبيد الســود. ويتضح من كالم ناصر 
خســرو أنه قد اتصل بوزير الخليفــة لدرجة وصفه بالزهد والــورع واألمانة، 
وهذه الصفات ال يمكن التأكد منها إال لمن عرف هذه الشــخصية عن قرب: 
ومــن الجدير بالذكر أن زيارة ناصر خســرو للقاهرة جــاءت في عصر وزارة 
التنفيذ، التي كان الوزير يلي فيها الخليفة؛ لكنه كان محدود السلطات، حيث 
إن وزارة التفويض ـ التي استبد فيها الوزير بكل شيء، ولم يعد للخليفة سوى 
االســم ـ لم تبدأ إال بوزارة بدر الجمالي عام (467هـ/1074م) عقب الشــدة 
المستنصرية. ومهما يكن من أمر فقد وضعنا ناصر خسرو في حيرة من أمرنا 
إذ لم يذكر لنا اسم الوزير الذي مدحه، فخالل السنوات الثالث التي قضاها 
ناصر في مصر مــن 439هـ إلــى 442هـ تقلب على وزارة الخليفة المســتنصر 
أربعة وزراء، هم: ابن األنباري (436 ـ 440هـ)، وأبو منصور الفالحي 440هـ، 

وأبو البركات الحسن 440 ـ 441هـ، وأبو الفضل سعيد 441 ـ 442هـ .

ا�(�� ا���}��:

وفي سياق الحديث عن االحتفال بخليج القاهرة حّدثنا ناصر خسرو عن فرق 
الجيش الفاطمي من دون قصد حين ذكر أنه: تكّون من فرق، لكل فرقة اســـم 
وكنية: فرقة الكتاميين، وأصلهم من القيروان، كان عددهم عشرين ألفاً. فرقة 
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الباطليين وهم مغاربة جـــاءوا إلى مصر قبل الفتـــح الفاطمي، وكان عددهم 
خمسة عشر ألفاً. فرقة المصامدة، وكانوا سود البشرة وتعدادهم عشرون ألفاً. 
فرقة المشـــارقة وهم أخالط من أصول تركية وعجمية، وقد تمّيزوا ببســـطة 
الجسم، وكان عددهم عشرة آالف. كما كان هناك فرقة عبيد الشراء وكانوا من 
شـــراء األســـواق، وعددهم بلغ ثالثين ألفاً. فرقة البدو من عرب الحجاز وقد 
اشتهروا بحرب الرماح، وبلغ عددهم خمسين ألف فارس. كما كانت هناك فرقة 
األساتذة، وهم عبيد شـــراء لخدمة الخليفة، وكانوا ثالثين ألف فارس. فرقة 
السرائيين وهم جند مشاة من مختلف واليات الدولة بلغ تعدادهم عشرة آالف. 

فرقة الزنوج كانوا ثالثين ألفـــاً وال يحاربون إال 
بالسيوف، وكان لكل جندي في هذا الجيش عطاء 
من ديوان الخليفة، يتســـلمه بصورة سنوية حتى 

ال تمتد أيديهم إلى أموال الرعية.
هــذه الرؤيــة المثاليــة التي رســمها ناصر 
للجيــش الفاطمي هي رؤية عين الرضا، وليســت 
رؤية نقدية متفحصة، فلم يلتفت إلى أن مثل هذا 
التنوع سوف يكون سبباً من أسباب الصراع داخل 
الجيش الفاطمي، وأن هــذه األُبهة هي رماد تحته 
نار التباغض والتحاســد، وظــن أن المذهب قد 

جمع كل هؤالء في حب الدولة الفاطمية تأييدًا للمذهب اإلسماعيلي.

األ�� �� ا���0�ة:

كانت القاهــرة في زمن زيارة ناصر خســرو قمة في األمــان لدرجة أن 
أصحاب المحال التجارية من بّزازين (بائعي القماش) والصيارفة والصاغة 
لم يكونوا يغلقون أبواب محالتهم بل يســـدلون عليه ستوراً ال أكثر. وكان 
القضاة تعين لهم رواتب من بيت المال، كل بحســـب مرتبته، فكان قاضي 
القضاة يتقاضى ألفي دينـــار مغربي، ومن يليه تختلف رواتبهم بحســـب 

درجاتهم حتى ال تمتد أيدي القضاة إلى أموال الناس.

 ��LD�f ا���0�ة �� ز
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من خالل هــذه النقطة التي افتتن بها ناصر خســرو يتضح مقدار عناية 
الفاطميين بالشــرطة، التــي كان المســؤول عنها يعرف بصاحب الشــرطة، 
وكانت وظيفته من الوظائف الدينية، وفي الوقت نفســه من وظائف السيوف 
التابعة للقضــاء، وقد تولت الشــرطة الفاطمية أعمال األمــن وتنفيذ أحكام 
القضاء. ويبدو أن جهاز الشرطة الفاطمي كان على درجة كبيرة من الكفاية 
حتى أمن الناس على أنفســهم وأموالهم، ومن هنا لــم يجدوا حاجة إلغالق 
أبواب محالهم التجارية، فتركوها مفتوحة، وليس على أبوابها إال ســتور. وقد 
كانت شرطة مصر شرطتين الشرطة العليا في القاهرة، والشرطة السفلى في 
الفســطاط. وحرصاً من الفاطميين على ردع الخارجين علــى القانون كانت 

العقوبات تنفذ علناً، كما رأى ناصر خسرو التشهير بمن غّش.
وحرصاً علــى نزاهة القضــاء فقد خصــص للقضاة رواتب بحســب 
منازلهــم حتى يتعففوا عن أمــوال الناس، وزادوا على ذلك حين أنشــأوا 
وظيفة قاضي القضاة منذ عهــد الخليفة العزيز باهللا، وكان هذا القاضي 
يولّى من قبل الخليفة، حال قوة الخالفة في العصر الفاطمي األول، لكن 
مع ضعف الخلفاء صار أمر التولية إلى وزير التفويض، الذي أدار البالد 

دون الرجوع إلى الخليفة.
ويبدو أن افتتان ناصر خســرو بالقاهرة الفاطمية كان عظيماً حتى أنه 
لم يذكر عنهــا أي نقيصة؛ بل عّد عيوبها محاســن؛ مثل ُبعــد القاهرة عن 
مصادر ماء الشرب. ويبدو أن ناصر قد اقتنع بالمذهب الفاطمي اإلسماعيلي 
حتى ظن أن هذا الرخاء ليس مصدره ثروات مصر وتراكمها في يد الصفوة 
الفاطمية الحاكمة؛ لكن مصدره هــو المذهب الذي مأل األرض عدالً، حتى 

إن التجار لم يغلقوا أبواب محالتهم بسبب ما وفّره المذهب من أمان.
وقصارى القول، إن ناصر خســرو زار القاهرة الفاطمية في أوج عّزها 
قبل أن تدهمها الشدة المســتنصرية بعد زيارة ناصر بمدة غير بعيدة، في 
ذلك الوقت كانت مصر لها المكانة األولى في العالم اإلســالمي، سبقت 
فيه العراق مقر الخالفة العباســية، التي لم تستطع أن تلحق بالقاهرة إال 
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بعد التغلب الســلجوقي، ومن ثم جــاءت زيارة ناصر خســرو للقاهرة في 
عصرها الذهبي. غير أن ناصر خسرو لم تشــمل مالحظاته كل القاهرة، 
فلم يتحدث عن الجامــع األزهر، وال جامع الحاكم، مــع أن المفترض أن 
يكون قد زارهما، وأطال البقاء فيهما لتلقي مبادئ المذهب الشيعي الذي 
صار من دعاته حين عــاد إلى موطنه األصلي، كما شــابت عبارات ناصر 
خســرو عدم الدقة أحياناً، لكنها لم تخل من حقائــق ودالالت اقتصادية 

واجتماعية وعسكرية وأمنية.

:d:ا�أ�, ا��'�در ا��
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■  أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زهر، أغادير.

1  1
يؤدي مفهوم التســامح وظيفة مهمة ومتعــددة الجوانب في 
الخطاب السياســي المعاصر، بــدءًا من قضايا التســامح 
المتعلّقــة بوضع األقليات الدينية والثقافيــة داخل الدول، إلى ذلك 
الوهم العالمــي المفترض المســمى صدام الحضــارات. لكن في 
الوقت الذي يمثّل مفهوم التسامح بالنسبة لبعضهم مفهوماً سحرياً، 
يكمن ســحره في كونه يفضي إلى تعايش مشترك وسلمي قائم على 

 Rainer, Forst “Dulden heißt beleidigen” Toleranz, Anerkennung und Emanzipation, 1 ـ 
 in Kritik der Rechtfertigungsverhältnisse: Perspektiven einer kritischen Theorie

der Politik, Suhrkamp Verlag Berlin, Erste Auflage, 2011, pp. 155-178.

لقد ترجمت المقال باالعتماد على النسخة األلمانية التي صدرت في الكتاب المشار 
إليه أعــاله وعنوانه بالعربيــة «نقد عالقــات التبريــر: منظور النظريــة النقدية 
للسياســة». كما استأنســت بالترجمــة اإلنجليزية قصد االســتفادة مــن اجتهادات 
المترجم اإلنجليزي في كيفية تعامله مع لغة راينر فورســت التي ال تقل تعقيدًا عن 
لغة يورغن هابرماس. ففورست بوصفه أحد تالمذته بيّن غير مرة قدرته على النهل 
من فكر وأسلوب أستاذه. لكن أثناء صياغة المعنى العربي كنت غالباً ما أحتكم فيه 

لبنية الجملة األلمانية كما صاغها فورست في النص.

■   Lbر�%��Y| را��� �

■   h�Tا��الم األ �� ��!�األلمانية:  عن  ترجمه 

والتحرر االعتراف  1التسامح، 
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اعتــراف متبادل ومســاواة سياســية بين المعنيين بــه؛ نجده يمثل بالنســبة 
لآلخرين مقابًال للســلطة والهيمنــة واإلقصاء. والمالحــظ أن هذا الغموض 
الذي يحيط بمفهوم التســامح ليس بظاهرة جديدة ومعاصرة. يكفي أن نعود 
ونستحضر النقاشات الكالسيكية التي دارت حول المفهوم في عصر التنوير، 
لنجد أن النقد الــذي وجهه غوته لمفهوم التســامح يعكس هــذا االلتباس، 
«فالتسامح ينبغي أن يكون موقتاً فقط: يجب عليه أن يقود إلى االعتراف. إنه 
إهانة» 1. فاإلشــادة األولــى والنموذجية بمفهوم التســامح فــي تاريخ الفكر 
الغربي نجدها لدى فولتير؛ فهــو أول من عبر عنها في الوقت الذي تكلّم عن 
التســامح بوصفه «حقــاً لإلنســانية»؛ أي: بوصفه عالمة لإلنســانية الحقة 

(التسامح بمعنى ما هو قدر اإلنسانية) 2.
أريد فــي البداية أن أقــّدم روايتين عن هذا المفهــوم إلدراك الفهم 
العميق والســليم لهذا الغموض الــذي يطرحه مفهوم التســامح: الرواية 
األولى رواية قاتمة ومتشائمة، بينما الثانية مشرقة ومتفائلة. كما أريد أن 
أبرهــن على أن كلتــا الروايتين صحيحتــان انطالقاً من منظــور تاريخي 
معقد. وفوق ذلك، فالروايتان ليستا صحيحتين فقط من منظور تاريخي، 
بل إنهما ما زالتا تمثالن أساســاً لمعنى ولممارســات التسامح في الوقت 
المعاصر. فالتســامح يمكــن أن يبنى على أســاس االعتــراف واالحترام 
المتبادلين، كما يمكن أن يكون أيضاً تعبيــرًا عن االزدراء والهيمنة، وإن 
كان يعمل كنوٍع من «االعتراف» باألقليات. فالتحرر ـ وكما سبقت اإلشارة 
إليه بما هو مفهوم ثالث في عنوان مقالي هذا ـ يمكن أن يشير في معناه 

أود أن أشكر األســاتذة: عز الدين الخطابي (المدرسة العليا لألســاتذة بمكناس)، محمد مزوز 
(كلية اآلداب، جامعة محمد الخامس بالرباط)، حســن الطالب والبشــير التهالي (كلية اآلداب، 
جامعة ابن زهــر، أغادير)، علــى تفضلهــم بالمراجعة اللغوية لهــذا النص وعلــى االقتراحات 
والتصويبــات التي قدموها لتجويد النص في صيغته العربية النهائية. كما أشــكر الباحث محمد 
بســيوني بجامعة فرانكفورت علــى مراجعة النص ومقارنتــه بالصيغة األلمانيــة وعلى اقتراحاته 
القيمة. كما أقدم شكرًا خاصاً لراينر فورست نفسه على دعمه لمشروع نقل أعماله إلى العربية.
Johan Wolfgang Goethe, Maximen und Reflexionen, 507. 1 ـ 
Voltaire “Tolerance”. 2 ـ 
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ـ في الوقت نفسه ـ إلى الصراع من أجل التسامح وضده، بمعنى الصراع 
من أجل نوٍع من التسامح وضده.

إن مناقشة الروايتين ستقود إلى الخالصات التالية:
أوًال: نقد ألشكال معينة من االعتراف وعالقات السلطة المحايثة لها.

ثانياً: ســتفضي إلــى بعض األمــور المتعلقــة بالمبــررات الممكنة التي 
يعتمدها أولئــك الذين يوظفونها في الصراع ضــد االعتراف «الزائف». فهل 
هناك بالفعل رغبة في اعتراف «حقيقي» بهوية خاصة؟ إذا كان الجواب بنعم 

فكيف ينبغي فهم ذلك؟
ثالثاً: كفكرة أخيرة، ســأطور تبريرًا معيارياً 
لمفهوم التســامح، وهو التبرير الذي يســعى إلى 
تجنب فشــل العديد مــن التأويالت التــي ُقدمت 
للمفهوم. كما ســأبرز في الســياق نفســه، قيمة 
وأهمية الصراعات من أجل أشكال مبررة للتسامح 

واالحترام المتبادل القائم على قدم المساواة.

2
لكن قبل الشــروع في ســرد الروايتين المشار إليهما ســلفاً، سأقدم 
لمحة مختصرة وعامــة عن مفهوم التســامح. إذ يمكن عــرض مضمونه 
الرئيس وتشريحه عبر ثالثة مكونات أساسية 1: الرفض، القبول والرد، أو 

فيمــا يتعلّق بمكوني التســامح أتبــع كينغ برســتون، كما ورد فــي الفصل األول مــن كتابه حول  1 ـ 
التسامح. في السياق نفســه يميز نيوي في تحليله البنيوي للتســامح في الفصل األول من كتابه 
«الفضيلة، العقل والتســامح» بين ثالثة أنواع مــن المبررات التي يقدمهــا بطريقة مختلفة عن 
التأويل الذي أقترحه في نظريتي حول التســامح. وللمزيد حول هذه المناقشة يمكن العودة إلى 

الفصل األول من كتابي «التسامح في إطار النزاع».
لتسهيل مهمة القارئ العربي قصد العودة إلى المراجع المشار إليها في إحاالت فورست، سأعمل 

على ذكرها باللغات التي وردت في إإلحالة بعد ترجمة الهامش.
King, Preston, Toleration. New York, 1976.

Newey, Glen, Virtue, Reason and Toleration. The Place of Toleration in Ethical and Political 

Philosophy, Edinburg 1999.
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االعتراض 1. المكون األول مضمونه أن قناعة أو ممارسًة ما يجب أن ُتقيم 
بوصفهــا خاطئة أو ســيئة لكــي تؤخذ بعيــن االهتمام بوصفهــا موضوعاً 
للتســامح. المكون الثاني يؤكد أنه ـ وبغض النظر عن مبررات الرفض ـ 
يجب تقديــم المزيد من المبررات األخرى التي توضح كيف أنه ســيكون 
من الخطأ عدم التســامح مع القناعات أو الممارسات الخاطئة والسيئة، 
وهذا ما أحبذ تســميته بمبررات القبول. هذه المبــررات ال تلغي مبررات 
الرفض؛ بل تتمكن من التغلب عليها في ســياق معين. في المكون الثالث 
يجب تقديم مبررات الرد أو االعتراض التي ترســم حدود التسامح. هذه 
الحدود تطرح في الوقت الذي تستنفد فيه كل مبررات القبول 2. كل هذه 
المبررات المشــار إليها يمكــن أن تكون من النوع نفســه، كما يمكن أن 
تكون من طبيعة مختلفة. على ســبيل المثال كأن تكون مثًال مبررات ذات 

طبيعة أخالقية، دينية، وبراغماتية... إلخ.
من الواضح أن هذا التعريف لمفهوم التسامح يظل تعريفاً عاماً جدًا، وأن 
المشــاكل تبدأ بمجرد أن تطرح هذه المكونات الثالثة للتســامح، التي يمكن 
التعبير عنها في األســئلة الثالثة: مــاذا يمكن أو ينبغي أن يســمح به، وألي 
سبب؟ وأين تكمن حدود التســامح؟ يبدو لي أن تسامحاً كهذا هو مفهوم تابع 
معيارياً. فهو يحتاج إلى مصادر معيارية مستقلة؛ وذلك إلحراز مضمون وجوهر 
محددين، وليكون شيء ما خيرًا بصفة عامة؟ وبناء على ذلك؛ فإن جانباً معيناً 

Zurückweisung. 1 ـ 
ارتأيــُت ترجمة المصطلح األلماني بكلمــة الرد، أو االعتراض في العربيــة وليس بالرفض: ألن 
الكلمــة األلمانية تضمن إمكانيــة تفحص شــيء ما، وبالتالي الرد أو االعتــراض عليه نجد في 
هــا خاِطئًَة. وهذا  معجم المعاني «ِاْعَتـــَرض» على أَْقواِلِه أَْو أَْفعاِلِه وناقشــه فيهــا: أَنْكََرها، َعد
ما يقصده فورســت بالمكوّن الثالث للتســامح. بينما المكون األول مرتبط بالرفض من البداية. 
وفي األلمانية ترد الكلمة أيضاً بمعنى رد الشــيء إلى حدوده، وهذا ما يقصده فورســت عندما 
 يتكلم عن حدود التسامح. أي هذه الحدود تتحدد من خالل عرض المبررات للمناقشة، ومن ثم

هناك إمكانية للرد على مبررات غير مقنعة واالعتراض عليها.
انظر في هذا اإلطار مقال حدود التسامح. 2 ـ 

Rainer, Forst, Grenzen der Toleranz, in W. Brugger u. G. Haverkate (Hg), Grenzen als Thema 

des Recht –und Sozialphilosophie, ARSP-Beiheft 84, Stuttgart 2002, 9-21.
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مهماً من كل رواية حول التسامح يكمن في السؤال التالي: كيف أن المكونات 
الثالثة للتسامح تكتسب المضمون الجوهري؟

3
تبدأ روايتي األولى عن التســامح واالعتراف في فرنســا القرن السادس 
عشــر؛ في غضــون النصــف الثاني من هــذا القــرن رّوج حزب ما يســمى 
«السياســيين» لقناعة مفادها أن شــعار اإليمــان الواحد، القانــون الواحد، 
والملك الواحد، لم يعد من الممكن اإلبقاء عليه؛ ألن ثمن االضطهاد والقمع 

الذي دفعته األقليــة الكالفينية المعروفة باســم 
علــى مختلــف  الهوغونــوت 1، كان ثمنــاً غاليــاً 
واألخالقية؛  والسياســية  االقتصادية  المستويات: 
فالمحافظة على الوحدة السياســية رهين بتحقيق 
هدف الوحــدة الدينيــة إلى أبعد حــد؛ فاألولى 
مشــروطة بتحقيق الثانية. فالمطلوب الفصل بين 
النشــأتين: الدينيــة والجمهوريــة، وأن الملــك 
ال ينبغي حقاً أن يلعــب دورًا محايدًا بصفة كاملة 
في هــذه الحالــة، بل ينبغــي عليــه أن يتصرف 

كحاكم، له كامل الســيادة التي تخول له لعب الدور التحكيمي بين الجميع، 
وأيضاً كحاكم له كامل السلطة على رعيته. لكن رغم ذلك فقد تطلب تحقيق 
ذلك وقتــاً طويًال إلى غايــة (1598)، وهي فترة تخللهــا الكثير من األحداث 
والصراعات الدامية، وخاصة تلك التي عرفت بمجزرة «سان بارتيلمي»، وهي 
المجزرة التي ارتكبت في حق األقلية المســيحية البروتســتانتية الفرنســية 
المعروفــة بالهوغونــوت. وقــد كان الحــدث األليم قــد جرى ليلــة الثالث 
والعشرين من سبتمبر سنة (1572)؛ أي قبل تسلم هنري الرابع زمام السلطة. 
وبالمناســبة فهنري هو بروتستانتي ســابق تحول إلى الكاثوليكية بعدما صار 

Huguenot. 1 ـ 
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ملــكاً، وهو من أصــدر المرســوم الشــهير المعروف بمرســـوم نانت 1. هذا 
المرســوم الــذي اعترف بــكل وضــوح بالهوغونــوت بوصفهــم مواطنين 
فرنسيين؛ لكن كمواطنين من الدرجة الثانية. وضمن لهم بعض الحريات؛ 
من بينهــا حرية ممارســة الدين فــي أمكنة معينــة (كمثــال على ذلك؛ 
ال يســمح لهم بممارســة هذه الحرية في مدينة باريس) وأزمنة محددة. 
وقد حدد المرســوم بالضبط نوع المناصب التي يمكــن لهم تقلدها في 
المؤسســات العموميــة، وأي نوع من المــدارس والجامعات التي يســمح 
بتشييدها، وأيضاً مكان تشييدها، وفي أي مكان يسمح لهم بتشييد مناطق 
أمنية محروســة بقوات مســلحة. في حقيقة األمر يمكن القول: إن األقلية 
الكالفينية ـ بمقتضى هذا القانون ـ حصلت على اعتراف بهويتها، وبفضله 
تمت حمايتها من كافة أشــكال االضطهاد والقمع. لكن في الوقت نفســه 
عزز هذا القانون مــن موقعها في وضعية تحظى فيهــا الجماعة بنوع من 
التسامح مع خضوعها إلرادة السلطة الحاكمة، كما أنها ظلت تحتل دائماً 
مرتبة ثانية في الهــرم االجتماعي، بعد الجماعــة الكاثوليكية في مجمل 
الحيــاة اليومية العامة. هذا النوع من االعتراف ـ التســامح، بالرغم من 
النقائص التي ميّزتــه كان يعد إنجازًا عظيماً مقارنة بالوضعية الســابقة 
ما قبل مرســوم نانت الشــهير، الذي أصدره هنري الرابــع. كما أن هذا 
النوع من االعتراف الذي حظيت به الجماعة الكالفينية ُعّد مكســباً مهماً 
مقارنة بحالة االضطهاد والقمع التي تعرضت لها قبل صدور المرســوم. 

مرسوم نانت 1 ـ 
أول اعتراف رسمي بالتسامح الديني بادرت إليه دولة أوروبية كبرى. حيث وقع ملك فرنسا هنري 
الرابع القرار في مدينة نانت بتاريخ 13 أبريل 1598م. قبل توقيع القرار، مر على فرنسا خمسون 

عاماً من الصراع الداخلي واالنقسام الديني..
لقد سمح هذا القرار للبروتستانت الفرنسيين الذين ُيطلق عليهم اسم الهوغونوت بحكم حوالى 
مائة مدينــة محصنة لمدة ثماني ســنوات. كما منحهم حريــة المعتقد، والمســاواة االجتماعية 
والسياسية مع الغالبية الرومانية الكاثوليكية، ونوعاً من حرية العبادة. ُطبق القرار بجدية حتى 
وفاة الملك ســنة 1610م، بعد ذلك ألغاه الملك لويس الرابع عشــر ســنة 1685م. ونتيجة لهذا 

غادر نحو 200000 هوغونوتي فرنسا. (المترجم)
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والتحرر االعتراف  التسامح، 

مع ذلك، فهذا النوع من االعتراف والتسامح كان يعني أيضاً شكًال محددًا 
من الوصــم االجتماعــي 1 والثقافي والعجز السياســي، وأخيــرًا نوعاً من 
التبعية المطلقة لســلطة النظام السياسي القائم، الذي َمن أو َتكّرم على 

الجماعة بهذا النوع من االعتراف والتسامح.
لقد ســبق لغوته أن انتقد هذا الشــكل من 
التســامح الــذي تكلّــم عنــه بوصفه نوعــاً من 
اإلهانة، ما دام هو مجرد ِمنّة من الحاكم. وهو 
مــا كان يقصده كانط فــي الوقت الــذي انتقد 
«الطابع المتغطرس» والمتعجرف للتسامح. كما 
أن هذا الشكل من التسامح الذي كان سائدًا هو 
الذي دفــع بالكاتب ميرابو للقول بأن التســامح 
هو عالمــة على االســتبداد والطغيــان 2، ما دام 

الوصم أو التحقير االجتماعي هو النظرة الدونية واالســتعالئية التي تمارســها الغالبية الحاكمة إزاء  1 ـ 
األقلية المحكومة. وينــدرج في هذه النظرة أيضاً المعاملة التي تتســم لألقلية بالســماح لها ببعض 
الحقوق وحرمانها من حقوق أخرى على أســاس أنها تشــكل طبقة اجتماعية تتألــف من مواطنين من 
الدرجة الثانية. وهذا ما عرفته أوروبا في سياستها في التسامح إزاء األقليات الدينية. وقد يصل األمر 
في بعض األحيان إلى وصم الطبقة المهيمنة لبعض األقليات ببعض الرســوم أو العالمات داللة على 
التحقير، مثلمــا حدث لليهود في أوروبا، في الوقت الذي كانت توضع على صدورهم نجمة سداســية، 
فالتحقير مبني على أســاس أن األقلية ال تقاســم الغالبية معاييرها الثقافية واالجتماعية واألخالقية، 

وهذا ما كان ينطبق على فئة البروتستانتية في عالقتها بالكاثوليك كغالبية مهيمنة (المترجم).
أنظر مقالة كانط ما هو التنوير؟ وأيضاً خطاب ميرابو الذي تقدم به أمام الجمعية الوطنية في  2 ـ 

أغسطس من سنة (1789) حول فكرة التسامح
Kant, Emmanuel, Was ist Aufklärung, 40 in Kant Werke VIII hg.v.d. Kgl. Preußischen Akademie 

der Wissenschaft, ND, Berlin 1968. Vgl Mirabeau Rede vor der Nationalversammlung am 22 

August 1789, in H. Guggisberg (Hg), Religiöse Toleranz. Dokumente zur Geschichte einer 

Forderung, Stuttgart, Bad Canstadt, 1984, 289, f

بالنســبة للترجمة العربية لمقالة كانط «ما هـــو التنوير؟» يوجد العديد مــن الترجمات التي 
قّدمت لهذا المقال، منها ما أنجز عن الفرنســية وبعضها عن اإلنجليزية. لكن الترجمة الوحيدة 
التي أنجزت مباشــرة عن النص األلماني والتي أراها ترجمة علمية دقيقة هي تلك التي قام بها 
األســتاذ إســماعيل مصدق: «ما هـــو التنوير؟»، مجلة فكــر ونقــد، العدد الخامــس (1998) 

(المترجم).
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تســامحاً واعترافاً من جانب واحد، تمنّ به الجماعــة الحاكمة على األقلية 
التي تقبل بكل شروطه، وتظل في وضعية تتســم بالخضوع والتبعية العمياء 
ألمر الحاكم. تبيّن هذه االستشــهادات أن المائتي سنة تقريباً الفاصلة بين 
مرسوم نانت والثورة الفرنســية لم تغير الشيء الكثير في بنية هذا الشكل 
من التســامح. مــن ذلك مثًال مرســوم التســامح اإلنجليزي الصادر ســنة 
(1698)؛ أي بعد ثورة غروتيوس الشهيرة 1، الذي وصف بكونه مرسوماً أعفى 
الرعايا البروتســتانتيين المخالفين والمنشقين عن الكنيسة اإلنجليزية من 
العقوبات الجنائية التي ينص عليها العديد من القوانين. هذا المرسوم بين 
ـ وبشــكل واضح ـ مــن هم المخالفــون والمنشــقون الذين تســري عليهم 
القواعد االســتثنائية من قوانين التوحيد والتطابق 2 مع الكنيســة اإلنجليزية 
(المشــيخيون أو أولئك المنتســبون إلى الكنيســة المشــيخية، المستقلون، 
المعمدانيون، الكويكر)، ومن هم أولئك الذين ال تسري عليهم هذه القواعد 
مثل الملحدين. باإلضافة إلى ما ســبق، فالكاثوليك أيضاً استثنوا من هذا 
النوع من التســامح بمقتضى َقَســم الوالء الذي يجب على رعايــا الملك أن 
يــؤدوه عربوناً منهم علــى إخالصهم ووالئهــم له. فالنتيجــة إذن هي صورة 
معقــدة مــن التضمــن واإلقصــاء. فالغالبية وبعــض األقليات كان يشــملهم 
التســامح، والبعض اآلخر كان يســتثنى منه. وحتى الذين شــملهم التسامح 
كانوا متضمنين ومقصييــن في الوقت نفســه. فهم يتمتّعون بنــوع محدد من 
االعتــراف واألمن الــذي ال يملكه اآلخــرون، لكن في أمنهــم وحمايتهم هم 
تابعون في ذلــك للملك، ولهذا من الواجب عليهــم أن يبرهنوا على والء تام 
له. فالمالحظ إذن انبثاق مصفوفة معقدة ومتعددة للسلطة التي كانت تشتغل 

بمعية أشكال مختلفة من االعتراف.
باختصاٍر شديٍد سأســوق مثاالً آخر يعبّر عن الفكرة نفسها؛ إن ما يسمى 
ـ «رخصة التســامح» لقيصر هوبســبرغر جوزيف الثاني ســنة (1781) الذي  ب

ذكر مثال الثورة لكنه غير وارد في النص األصلي األلماني، بل في الترجمة اإلنجليزية والهدف  1 ـ 
منه التوضيح فقط.

UniformitätundKonformität. 2 ـ 
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أدرك بحدســه السياســي ـ خالفاً ألُمه ماريا تريزا التي كانــت تريد إرغام 
الناس على وحــدة المعتقد الديني ـ أن الشــكل العقالني األمثل لممارســة 
السلطة السياسية في أزمنة الصراعات الدينية القوية هو ضمان الحرية التي 
تقود إلى االنضباط والســلم. فهذا الملــك المتنور كان متنورًا بشــكٍل كاٍف 
ليدرك أن التسامح هو السياســة الفعالة إزاء المخالفين والمنشقين، الذين 
لهــم امتداد قوي فــي المجتمــع. وعلى هذا األســاس ضمن الملــك المتنور 
لطوائف األقليات الدينية الثــالث ـ اللوثريين، اإلصالحييــن، واألرثوذوكس 
اليونانيين ـ حرية الممارسة الخاصة لوجباتهم الدينية. لكن هذا الترخيص 

لم يكن يســمح بهــذه الممارســة فــي األماكن 
الذي أشرف عليه  التسامح»  العمومية. «فترخيص 
الملك المتنور حدد ـ بشــكٍل واضٍح ـ ما يسمح به 
لهذه الطوائف وما ال يســمح به. على سبيل الذكر 
ال يسمح بالنواقيس لكنائس الطوائف الثالث، كما 
ال يسمح لها بفتح أبوابها على الشــوارع العمومية 
للمدينة. فالقيصر جوزيف الثانــي كان مقتنعاً أن 
هذا الشــكل من الحرية سيســفر عن ظهور رعايا 
طيبين ومطيعين من داخــل المخالفين الدينيين، 

الذين يتحولــون تلقائياً إلى معارضين سياســيين في حالة مــا إذا لم ينعموا 
بالتسامح. فالتسامح كان من جهة ثمناً للوالء للسلطة السياسية الحاكمة، ومن 
جهة ثانيــة كان الوالء هــو الثمن الذي يؤديــه الرعايا مقابــل ضمان لألمن 
ولحريات محددة بمقتضى المرسوم الصادر عن الملك الحاكم. وهذا ما يمكن 

أن نصطلح عليه التوحيد أو الفرقة والتفكك.

4
في هذا اإلطار يظهر من جديــد الترابط الموجود بين الحرية والهيمنة، 
بين التضُمن واإلقصاء، بيــن االعتراف واالزدراء. هــذا الترابط هو ما يميّز 
مفهوم التسامح الذي أســميه التصور الترخيصي. فحســب هذا التصور يعد 
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التسامح عالقة بين سلطة حاكمة ومنشــقين؛ أي إما أقلية مختلفة (أو أقليات 
مختلفة). فالتسامح يعني أن الســلطة الحاكمة تمنح ألعضاء األقلية ترخيصاً 
لكي يعيشوا حياتهم بحسب قناعاتهم الخاصة؛ لكن شريطة أن تعترف األقلية 
بهيمنة الســلطة الحاكمة، وتقبــل بالتراتبيــة القائمة، مــا دام التعبير عن 
اختالفها يبقى فــي نطاق الحدود القانونية وفي المجــال الخاص بالجماعة. 
وما دام أن هذه الجماعات ال تطالب بالوضع السياســي نفســه، واالجتماعي 
الذي يماثــل نظيره لــدى الغالبية؛ فإنه ـ يمكــن تبعاً لمبــررات براغماتية 
ومعيارّيــة ـ التســامح معها؛ وذلك لألســباب التاليــة: بالنســبة للمبررات 
البراغماتية تحظى الجماعات بالتســامح؛ ألن هذا الشــكل من التسامح يعّد 
الشــكل األقل تكليفاً مقارنة بالبدائل األخرى الممكنة، كما أنه الشكل الذي 
ال يهدد الســلم والنظام االجتماعييــن كما تحددهما الســلطة المهيمنة على 
دواليب الحكم، بل إنه يســهم ـ بشــكٍل أو بآخــر في تثبيتها ـ أما بالنســبة 
للمبررات المعيارية فالتســامح إزاء هذه الجماعات مطلوب؛ ألن السلطة ترى 
أن من الخطأ (ومن غير المجدي) إرغام الناس على ترك وهجر ممارساتهم 
وقناعاتهم العميقة والراســخة. باختصار، يعني التسامح أن السلطة التي لها 
القدرة على التدخل في ممارســات األقلية هي نفســها الســلطة التي تســمح 
لألقلية بممارســة قناعاتها الخاصة، مــا دامت هذه األقليــات تقبل بوضعها 
كأقلية تابعــة لحكم األكثرية. وفي ارتباط إذن بالمكونات الثالثة للتســامح، 

يعني أن السلطة الحاكمة وحدها هي من تحدد مضمون المكونات الثالثة.
لقد تعّرض هذا التصور للتســامح ـ كما قلت ســابقاً ـ إلى سلســلة من 
االنتقــادات من لدن فالســفة عصر التنوير، مثــل إمانويل كانــط، ميرابو، 
وغوته. فسياســة التسامح تبدو مثل نوع من السياســة االستراتيجية أو شكل 
من التراتبية. فاالعتــراف الذي تحظى بــه األقلية يمنحهــا حريات معينة، 
ويجعل في الوقت نفســه أعضاء الجماعة مجرد رعايا تابعين ومواطنين من 
الدرجة الثانية. فهم ال يتمتعون بالحقوق العامة نفســها، بل تمنح لهم فقط 
تراخيــص خاصة يمكن أن تســحب منهم في أي لحظة. كنمــوذج على ذلك 
يمكن ذكر مرســوم نانــت الصادر فــي ســنة (1658) الذي بموجبه ســمح 
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للبروتستانت بممارســة قناعاتهم الدينية شــريطة الخضوع لسلطة الغالبية 
الحاكمة. فإذا تكلمنا لغة االعتراف والسلطة، يمكن القول: إن لهذا الشكل 
من التســامح أثارًا قمعية وتحررية، وأخيرًا تأديبية (بمــا تحمله الكلمة من 
داللة فلســفية فوكولتية): تحــرري؛ ألنه بمقارنته بأشــكال القمــع واإلكراه 
الممارسة سابقاً ضد األقليات يبدو أنه يمثل مكسباً لهذه األقليات المقموعة، 
التي عانت من كل أشــكل االضطهــاد. وقمعي ألن التســامح بهذا المقياس، 
معنــاه أن تقبل الجماعــة باألمــر الواقــع؛ أي أن تقبل وضعيتهــا الضعيفة 
والمعدمة التي تفتقد فيها للكثير من االمتيازات. وأخيرًا تأديبي؛ ألن القواعد 

المتبعة في سياســية التســامح تنتج هويات غير 
عاديــة وموصومــة 1، والتــي هي في اآلن نفســه 
هويــات متضمنة ومقصيــة اجتماعيــاً 2. فنموذج 
التســامح إزاء اليهود منذ العصر الوســيط إلى 
غايــة العصــر الحديث 3 يمثــل مثاًال حيّــاً لهذا 
الشــكل من التســامح الــذي يحمل فــي طياته 
نقيضه؛ ألنه تســامح قائم على مفارقة التضمن 
واإلقصاء في اآلن نفســه. وهو ما يمكن أن نطلق 
بهذا  التضمن اإلقصائي 4. فالتسامح  عليه شــكل 

Stigmatiziert. 1 ـ 
انظر بهذا الشأن: براون «تأمالت حول التسامح في عصر الهوية». 2 ـ 

Vgl. Brown, Wendy, Reflexionen über Toleranz im Zeitalter der Identität, in R, Forst, Toleranz, 

Frankfurt, M.2000, 257-281

قد نتفق مع فورســت في هــذا التوصيف بخصــوص وضع اليهود فــي أوروبا إلى حــدود الحرب  3 ـ 
العالمية الثانية. لكن فــي المقابل هذا األمــر ال ينطبق عليهم بالصورة نفســها في المجتمعات 
األخرى. خذ على ســبيل المثال وضعهم في األندلس زمن الحكم اإلسالمي، وأيضاً في زمن حكم 
صالح الدين األيوبي. زيادة على ذلك يمكننا القول: إن الجنــاح الصهيوني لليهود يمارس حالياً 
أبشع قمع في تاريخ البشرية ضد الفلســطينيين متناســياً هذا الماضي الذي كان فيه اليهود قد 
عانوا من اإلهانة. فوق ذلك، فالمثقف الغربي ـ وخاصة األلماني ـ تجده دائماً يريد إنصاف هذه 

الفئة والتضامن معها، لكن ال نجد الحماس نفسه في مناصرة الشعب الفلسطيني. (المترجم)
Excludierende Inklusion. 4 ـ 
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المعنى الســالف الذكر ثمنه المقابل هو الوصم 1على المســتوى االجتماعي 
والخضوع ألمر السلطة الحاكمة.

5
عندما ننظــر إلى النقاشــات الحالية وممارســات التســامح من منظور 
ما أســميه نظرية نقدية للتســـامح 2، تعتمد في مقاربتها على تحليل أشــكال 
التسامح التأديبي والقمعي؛ فإننا نرى أن الرواية القاتمة عن سياسة التسامح 
ما زالت ســارية المفعول لحد اآلن، بحيث لم تتجاوز بعد مســتوى الممارسة 
والخطاب فــي المجتمعات المعاصرة التــي تقول عن نفســها: إنها مجتمعات 
ديموقراطية 3. فــي مقابل ما يعتقــده العديد مــن الباحثين بنهايــة المرحلة 
الظالمية التي سمتها االستبداد، أعتقد شــخصياً أن هذه النهاية ليست نهاية 
للتصــور الترخيصي للتسامح. فالمالحظ أن هذا الشــكل من التسامح الذي 
طبع المرحلة الســابقة ما زال حاضرًا في مجتمعاتنا المعاصرة، وإن بأشــكال 
ديموقراطيــة مختلف؛ فالســلطة المتســامحة حالياً في المجتمعات المســماة 
ديمقراطية تظهر في صيغة ما يسمى األكثرية الديموقراطية، أو الديموقراطية 
القائمة على حكــم الغالبية. صحيح أن الســلط التي ورد ذكرهــا في األمثلة 
الثالثة المشار إليها ســالفاً هي ســلط تّمت حمايتها بأكثرية دينية وسياسية 

Stigmatisierung. 1 ـ 
KritischeTheorie der Toleranz/Critical theory of toleration. 2 ـ 
انظر راينر فورست، الفصل الثاني عشر من كتاب «التسامح في إطار النزاع». أود أن أشير هنا  3 ـ 
إلى أنني أســتعمل مصطلح «التســامح القمعي» بداللة تختلف عن تلك التي استعمله بها هربرت 
ماركوزه في مقاله «التســامح القمعي». ففي الوقت الذي وصف نســق التســامح بوصفه قمعياً 
عندما يعمل على حجب عالقات الســلطة الظالمة بطريقة إيديولوجيــة، وذلك عن طريق تحييد 
المعارضــة الحقيقيــة، فــي مقابل هــذا االســتعمال الذي يربــط فيه ماركــوزه بين التســامح 
واإليديولوجيا، أصف أشكال التسامح بوصفها قمعية عندما تعمل على المحافظة وتدعيم عالقات 
الســلطة غير المبررة، وذلك، بإجبار أولئك الذين يخضعون للهيمنة على قبول وضعية دونية في 
الهــرم االجتماعي. النظرية النقدية للتســـامح التي أتبناهــا وأطورها تنبني على أســاس نقد 
وتحليــل عالقات التبرير بين أعضاء البنية األساســية السياســية واالجتماعيــة. انظر أيضاً في 

سياقات مختلفة كتابي «الحق في التبرير».
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قوية؛ لكــن الوضعية داخل األنظمة السياســية الديموقراطيــة تبدو على نحو 
آخر: إنه لمــن المنطقــي لدى الدولــة أن تضمــن الحقوق األساســية لكل 
المواطنين بشــكٍل متســاٍو، كما أنه من الواجب على المواطنين أنفســهم أن 
يعترف بعضهم ببعــض بوصفهم مواطنين أحرارًا ومتســاوين فيما بينهم. لكن 
ما نراه في العديد من ممارســات التســامح المعاصرة أن التصور الترخيصي 
للتســامح ما زال حاضرًا وســاري المفعول من خالل العديد من الســلوكيات 
المنافية لثقافة التســامح. للتدليل علــى ذلك ال أريد أن أســرد العديد من 
األمثلة التي يمكن لكل واحٍد منا أن يقدمها، بل أريد أن أكتفي فقط باإلشارة 

إلى مثال المعارضين لقانون الزواج المثلي الذين 
غالباً ما يدافعون عن التسامح، لكن يعارضون في 
اآلن نفسه المســاواة في الحقوق. أتذكر في هذا 
الباب شعار الحزب المسيحي الديموقراطي «نعم 
للتســامح، ال للزواج»، وهــو الشــعار الذي أطر 
موقــف الحزب بخصوص النقــاش الذي دار حول 
الزواج المثلي. في سياق الفكرة نفسها أقدم مثاالً 
آخر من السياق األلماني يتعلّق بما عرف بمسألة 
تعليق الصليــب على جدران المــدارس العمومية. 

فالمســألة طرحت بخصــوص إذا ما كان لحكومــة بفاريا الحق في الســماح 
للمواطنين بتعليق الصليب على جدران المدارس العمومية التي تمولها الدولة. 
وجواباً عن هذا السؤال تدخل العديد من المواطنين والسياسيين، كما تدخلت 
المحاكم وممثلو الكنائس في النقاش العمومي. وقد خلص النقاش إلى نتيجة 
تؤكد وجوب مسامحة األقلية غير المسيحية بحيث ال يجوز إرغامهم على ترك 
معتقداتهم، لكــن منحهم الموقــع الرمزي والعمومي نفســه وتغييــر الرموز 
المســيحية يعــد شــيئاً آخــر غير مقبــول فــي المجتمــع: إنه فعــل مخالف 
للديموقراطية والدين ومهدد ألُســس الجمهورية الفدراليــة 1. من هنا نخلص 

انظر مناقشة هذا المثال في الفصل الثاني عشر من كتاب «التسامح في إطار النزاع». 1 ـ 
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إلى أن بنية سلطة الشكل القديم للتسامح واالعتراف ما زالت سارية المفعول 
لحد اآلن، وهذا ما يمكن أن نصطلح عليــه بالتضُمن المصحوب باإلقصاء في 

اآلن نفسه.

6
لكن هنا تبــدأ روايتــي الثانيــة المتفائلة؛ فباالســتناد إلــى المرجعية 
الفلســفية لفوكو يمكن القول: إنــه حيثما توجد الســلطة ـ بوصفها معارضة 
للهيمنة ـ توجد الحرية وســلطة مضــادة؛ أي باختصار توجــد مقاومة 1. من 
الحكمة والنباهة أن تشتغل السلطة الحديثة عن طريق ضمان الحرية، وليس 
عن طريق االضطهاد والقمع، وبذلك فمحاولة إنتاج رعايا موالين، الذين هم 
ـ في نهاية المطاف ـ ليســوا ســوى رعايا خاضعين ال يطــرح فكرة الهويات 
المنتَجة والمفروضة على الرعايا موضع تساؤل. فبناء الهويات ال يسير فقط 
في االتجاه نفســه: فأن تكون خاضعاً لمؤسســات بعينها ولممارســات أشكال 
معينة من الســلطة؛ فإن هذا يجعل الرعايا ليســوا فقــط متوافقين مع هذه 
الممارسات، بل يجعلهم أيضاً متعارضين معاً، وإال فلن توجد مطالب الحرية 
والتسامح على رأس مطالب الرعايا، كما لن تكون هناك حاجة دائمة لمزيد 

من إستراتيجيات السلطة المتجددة.
تنطلق روايتي الثانية مــن أطروحة مفادها أن أتبــاع الجماعات الدينية 
الذين لم يتم االعتراف بهوياتهم بشــكٍل إيجابي، وأصبحوا موضوع مالحقة، 
أو أولئك الذين حظيت هوياتهم باعتراف جزئي في سياســات التسامح التي 
تنهجها الســلطة القائمة، شــكّلوا هوية معينة في نطاق الصــراع وعبره. فما 
يجعلهم قادرين على الشك في أشــكال االعتراف ـ أو الالعتراف ـ المؤسسة 
مبني على أســاس أنهم أنتجوا ســلطة مــن الداخل لتشــكيل هويتهم، وذلك 
لتشــكيل هوية خاصة معارضة لمثل أنظمة التسامح والتعصب السائدة (طبعاً 

انظر مقــاالت فوكــو «ما النقــد» و«تحليل الســلطة». لكن فوكــو ال يفحص فــي أعماله هذه  1 ـ 
الممارسات الحديثة للتسامح بوصفها أشكاالً للسلطة.

Foucault, Michel, Analytik der Macht, Frankfurt/M.2008. Vgl Was ist Kritik?, Berlin, 1992
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ال أحد منهم مســتقًال بشــكل تام عن الثقافة والمجتمــع المحيطين به): إن 
إخفاق االعتراف من جانب األكثرية ليس مرده إلى فقدان الهوية الخاصة أو 
فرض هوية مشــكلة في الخارج 1 (بالرغــم من أن هذا كان ممكنــاً حدوثُه)، 
وإنما مرده في األصــل إلى تحول الهوية الدينية إلى هوية سياســية للصراع 
والمعارضة أو حتى للحرب، وهو أمر محتمل. فاألشــكال الداخلية لالعتراف 
بهذه الهوية ـ بوصفهــا توليدًا لتقدير ضروري وإيجابي للذات ـ كان شــرطاً 
قبلياً لخوض أي شــكٍل من أشكال الصراع من أجل التســامح. ونتيجة لذلك 
فإن ما نجــده هنا صراع من أجــل االعتراف، الذي هو في اآلن نفســه ليس 

صراعاً من أجل اعتراف اجتماعي عام، أو تقديرًا 
للهويــة الذاتية بالمعنــى النوعي الــذي يقصده 
هيغل، والذي يسميه الحياة األخالقية للجماعة أو 
األخالق االجتماعيــة، 2 وإنما مــا كان مطلوباً هو 
الحرية للمحافظة على الهوية الجماعية الخاصة 
واالعتــراف بالمواطنيــن بوصفهم متســاوين في 
الحقوق السياســية وأمــام القانــون. (ما دام أن 
أشــكال التســامح المبــررة كانــت هــدف هذه 
الصراعــات، فإنه في بعض األحيــان يمكن لهذه 

األشــكال من التســامح في صراعاتهــا أن تتحول إلــى أشــكال جديدة من 
الهيمنة). إن هوية شــخصية واجتماعية معينة كانت شرطاً قبلياً وليست هدفاً 
للصراع من أجل االعتراف الذي كان أيضاً صراعاً ضد االعتراف؛ بمعنى أنه 

صراع ضد أشكال من االعتراف التأديبي.

ما زال التحليل الكالسيكي لمثل هذه األشــكال من الوعي المزدوج يعتمد كتاب دوبوا «روح  1 ـ 
الشعب األسود».

Du Bois, The Soul of the Black Fulk”, New York, 1995.

Sittlichkeit – Moralität. 2 ـ 
يميز هيغــل بين الحيــاة األخالقية للجماعــة واألخالق الذاتيــة؛ فاألولى تعني القيــم ومعايير 
الجماعية المشــتركة بين مجموعة ما، بينما الثانية تحيل إلى األخــالق الفردية التي يتمتع بها 

الفرد في سياق جماعة معينة.
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7
تبدأ روايتي الثانية أيضاً حول التسامح بوصفها سردية تاريخية تخص 
القرن الســادس عشــر الميــالدي بهولندا، وهــي على العمــوم رواية جد 
مختصرة ومرتبــة؛ إذ نجد في نطــاق الصراعات التي خاضتهــا األقاليم 
البروتستانتية بشمال هولندا ضد الحكم اإلســباني واإلكراه الذي تفرضه 
الكاثوليكية ـ تطورين مهمين بخصوص الصراع من أجل الحرية الدينية ـ 
وخاصة فــي الكتابات الكالفينية التي ُعرفــت بمعارضتها للملك مثلما نجد 

عند مورنايُدبليس 1.
التطور األول يخص اإلعالن عــن الحق الطبيعي فــي الحرية الدينية، 

كحق معطى من اهللا، بوصفه حقاً سياسياً أساسياً.
التطور الثانــي يتعلّق بمعارضة الملــك الذي أبى أن يحتــرم هذا الحق 
األساسي بوصفه حقاً طبيعياً، بعيدًا من الواجب السياسي والديني؛ أي بدافع 
واجب الحق الطبيعي. فمثل هذا الحاكم المســتبد يكــون ـ بهذا االمتناع عن 
احترام هذا الحق ـ قد نكث العهد مع اهللا من جهة وأخل بتعاقده مع الشــعب 
من جهــة أخرى. فالحرية الدينيــة لم تكن هبة ممنوحة مــن الحاكمين، بل 
كانت حقــاً طبيعياً، ومن ثــم فهي حق أساســي للعدالة السياســية. والنتيجة 
الثورية لهذا المطلب كانت هي تقســيم إقليم الشــمال في «اتحاد أوتريخت» 
سنة (1579)، الذي قاد إلى تأسيس جمهورية جديدة أصبحت في القرن السابع 

عشر أنموذجاً ُيقتدى به في سياسة التسامح.
إّبان هذه الرواية ظهر من جديد في سياق الحرب األهلية اإلنجليزية مطلب 
ثوري متعلق بالحرية السياسية والدينية، بوصفهما حقوقاً فطرية 2 ال دخل ألحٍد 

انظر سكينر في كتابه «أُسس التفكير السياسي الحديث»، الجزء الثالث. 1 ـ 
Vgl Skinner, Quentin, The Foundations of Modern Political Thought Bd 2, Cambridge, 1978.

انظر بخصوص هذا العصر رتشــارد ساغ «الهيمنة، التســامح والمقاومة: دراسات حول نظريات  2 ـ 
التسامح السياسي للثورتين اإلنجليزية والهولندية».

Saage, Richard, Herrschaft, Toleranz, Widerstand. Studien zur politischen Theorie der 

niederländischen und englischen Revolution, Frankfurt/M, 1981.
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فيها ولو كان الملك نفســه. فالصــراع ضد الملك نُظر إليــه بوصفه صراعاً 
مبررًا باالستناد إلى الحق األساسي للعدالة، وهو حق يقتضي الحرية الدينية 
والسياســية: فليس اهللا من ينصب الحكومة التي تدير شــأن المواطنين، بل 
الناس أنفســهم من يقومون بذلك مــن دون وصاية من أحــد، وذلك بهدف 
حماية الحقوق الطبيعيــة بوصفها نوعاً مــن الملكية الخاصــة للناس، وهي 
ليست هبة من أحد، بل هبة من اهللا. بالعودة إلى منظور لفلرسوليبرن 1، فإن 
هذا النوع من الحقوق الممنوحة من اهللا يعني أن أية ممارســة للحكم ـ سواء 
كانت سياســية أو دينية ـ يجب أن تكون ممارســة مبررة إزاء الشعب بوصفه 

المعني بهــذه القوانين التي يخضــع لها. فالحق 
في حرية الضمير في التبرير البروتستانتي مفاده 
أن الضميــر مرتبط وخاضع وتابــع للرب وحده، 
ومن ثم فاالنصياع له وحده هو المطلوب، وليس 
انصياع الناس بعضهم لبعــض. فنظرية الضمير 
الحر وغير الحر في اآلن نفسه (بوصفه عمل اهللا 
كما قال لوثر)، التــي أدت دورًا مهماً في األعمال 
الفلسفية والفكرية لدى ميلتون، وبعده لدى جون 
لوك في كتابه الشــهير رسالة في التسامح. وفي 

السياق نفسه عبّر وليام والوين بدوره عن هذا التصور بطريقة أنموذجية في 
نطاق النقاشات البرلمانية بين المســتقلين وغالبية المشيخيين 2». فاألفعال 
التي ال يقدر المرء نفسه على القيام بها واالمتناع عنها هي تلك األفعال التي 
ال يعهد بها ألحد مهما كان موقعه في المجتمع، سواء كان شخصاً أو مؤسسة 
مثل البرلمان أو الجمعية العامة. لكن كل األشــياء المتعلّقة بالعبادة وغيرها 
من األعمال المرتبطة باهللا ال يمكنه أن يقيّد نفســه بها من دون ارتكاب إثم 
مقصود، وبهذا الشــأن فالقيام بأفعال مناقضة لما يمليه عليه عقله وضميره، 

 Vgl. Librune, John “Englands Birth-Right Justified” 1645, in W. Haller (Hg.), Tracts on Liberty 1 ـ 
in the Puritan Revolution, Bd.3, New York, 1965, 257-308.

صفة لكنيسة بروتستانتية يدير شؤونها شيوخ منتخبون يتمتعون كلهم بمنزلة متساوية. 2 ـ 
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أو االمتنــاع عن ذلك تبعاً لمــا يمليه عليــه عقله وضميره ـ يعــد عمًال غير 
مقبول، ولهذا ال أحد يمكنــه أن يترك أمور الدين ألي أحــٍد كان لتنظيمها. 
فكل واحد مسؤول عن نفســه بخصوص هذه الشــؤون. ولهذا ما ال يمكن أن 
ُيمنح ال يمكن أيضاً أن ُيؤخذ. كما أنه ال يمكن لشخٍص معيٍن أن يسلب ما لم 
يكن لديه أصًال. وعليــه فال يمكن للبرلمان وال لســلطة عادلة أن ُتنتهك أو 

ُتحرم من سلطة لم يعهد بها إليها من قبل» 1.
بالرغم من أن هذه الحجــة المتضمنة في خطاب كهذا مثّلت حجة في 
الليبراليــة المبكرة لهــذا النوع من التســامح، فإنها ظلت حجــة يتخللها 
الكثير من الغموض واللبس. فمن جهة، قاد مطلب الحق الطبيعي للحرية 
السياسية والدينية إلى ربط المطالبة بالتســامح بحق جذري في العدالة 
السياســية؛ بمعنى ربطها بمطلب أساســي يتعلّق بالتبرير العام لممارســة 
السلطة السياسية. من هذا المنظور فالتسامح ليس امتيازًا استثنائياً يمنح 
لبعض الرعايا غير العاديين، بل هو قاعدة عامــة بخصوص كيفية معاملة 
المواطنين بعضهم لبعض في نطاق حدود الحق الطبيعي. في هذا السياق 
نلقي نظرة خاطفة على تصور جديد للتســامح مخالــف للتصور الذي كان 
سائدا من قبل، والذي سميناه «التصور الترخيصي للتسامح». هذا التصور 
الجديد ارتأينــا تســميته» التصور القائم على االحترام المتبادل» 2، وهو 
تصور بموجبه يحتــرم المواطنون الديموقراطيون بعضهــم بعضاً بوصفهم 
مواطنين متســاوين فيما بينهم سياســياً وقانونياً، بالرغم من االختالفات 
الجذرية التي تطبــع تصوراتهم الدينية والعرقية بخصوص شــكل الحياة 
الخيرة والصحيحة. بهذا المعنى يتبع التســامح منطق التحرر، بدل منطق 

الهيمنة والتسلط.

 Walwyn, William, “A Help to the Right Understanding of a Discourse Concerning Independency” 1 ـ 
 1644/45, in J. R. McMichelu. B. Taft (Hg.), The Writings of Williams Walwyn, Athen 1989.

P 136f. Ûbers Rainer Forst.

مساعدة للفهم الحقيقي للخطاب المتعلق باالستقالل، كتابات وليامز واين. ترجمة االستشهاد 
من اإلنجليزية إلى األلمانية من إنجاز راينر فورست نفسه.

RespektKonzeption. 2 ـ 
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من جهٍة أخــرى فحجة حرية الضميــر أو االعتقاد القائمــة على «نظرية 
الضمير الحر وغير الحر» ـ التي ســبقت اإلشــارة إليها ســلفاً ـ ليست فقط 
حجة غير منســجمة أو متســاوقة مع التصور الترخيصي للتســامح؛ وإنما هي 
حجة تســتبعد أيضاً األشــخاص الذين ليس لهم الحق فــي حرية الضمير أو 
االعتقاد مثــل الملحدين والكاثوليك مثلما دافع عن ذلــك جون لوك. (ميلتون 
نفســه دافع عن الفكرة نفســها مخالفاً في ذلك تصور ليفلر والمعمدانيين 1، 
مثل روجرز ويليامز في مســألة التســامح). وبالعودة إلى جون لوك يبدو من 
الواضح جدًا أنه في رسالته األولى في التســامح يدافع عن استحالة منح أي 

حق مبرر فــي الحريــة لمن ال يؤمن بــاهللا. فهو 
يخشى أنه من بدون أســاس ديني معين لن توجد 
أية أخالقية وال دولة وظيفية، وهذا ما يسمى في 
األدبيات الفلســفية بخشــية لــوك 2. كمــا تجدر 
اإلشــارة إلى أن هذه الخشــية نفســها تقاسمها 
العديد من المفكرين التنويريين الذين أتوا بعده. 
يمكــن أن نذكر على ســبيل الحصر مونتســكيو، 
روسو وڤولتير، وهي الخشية نفسها التي ما زالت 

حاضرة في مجتمعاتنا المعاصرة.

8
لمواصلة روايتنا المتفائلة عن التســامح واالعتــراف والتحرر يجب علينا 
أن ننتقل لصوٍت آخر من الخطاب التاريخي حول التسامح، وهو الصوت الذي 
يرفض «خشــية جون لوك»، بالرغــم من أنه لــم يتطرق بطريقة مباشــرة 
لنظريته التــي دافع عنها في رســـالة في التسامح كما ســبقت اإلشارة إلى 

المعمدانيون هو تيار بروتستانتي كان يقول بأن المعمودية (أي أن ُينّصر المرء) ال تتم إال بعد أن  1 ـ 
يبلغ المرء سناً تمكنه من فهم ذلك.

Lockes Frucht. 2 ـ 
فمن يبتعد عن اهللا حتى في الفكر، فمعناه أنه أنهى كل شيء.
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ذلك. والمقصود من كالمي هنا العودة إلى بيير باييل، الفيلســوف المحسوب 
على طائفة الهوغونوت، الذي كتب كتاباته خــالل مكوثه في روتردام كالجئ. 
هذا الفيلســوف المطارد من فرنســا المتعصبة أدرج في كتابه أفكاراً مختلفة 
حول المعتقدات (1683)، مما سيســمى فيما بعد بمفارقــة باييل. لقد بيّن في 
مرافعته الفلســفية أن األخالق ال تتأســس بالضرورة على الدين؛ ألن األخالق 
تقوم على بواعث أخــرى، مثل الرغبة في تحقيق االعتــراف االجتماعي، وعلى 
المعارف مثل العقل الطبيعي، وليس علــى المعتقدات الدينية. فاألخالق يجب 
أن تكون مستقلة عن هذا النوع من المعرفة الدينية. فالتعصب الديني ـ وليس 
اإللحاد ـ هو ما يهدد األخــالق ويعرضها لخطٍر كبير. فالفيلســوف باييل في 
تلك الفترة تجرأ على الدفاع عن فكرة كانت جد مرفوضة آنذاك، ومفادها أن 
«مجتمع الملحدين» ســيكون ممكناً، بــل من الممكن أن يكون مجتمعاً ســلمياً 
أكثر من المجتمعات المؤسســة على الدين، والتي تكون فيها المعرفة الدينية 

هي مصدر المعنى الذي يصوغ نظرة الناس للحياة.
تجدر اإلشــارة إلى أن باييل وسيرًا على النهج نفســه استقر في فلسفته 
على رؤية حاسمة مضمونها أن التسامح المتبادل 1 بين أشخاص لهم تصورات 
ومعتقدات دينية مختلفة يظل مســألة ممكنة، فقط إذا ُوجد أســاس أخالقي 
لالحترام يحظى باالســتقاللية والعمومية ويتقاسمه جميع الناس فيما بينهم، 
هذا األســاس الذي بإمكانه اســتبعاد أي شــكٍل من أشــكال اإلكراه الديني. 
وبالعــودة إلى كتابه تعليق فلســـفي علـــى أقوال المســـيح ـ أجبروهم على 
الدخول 2 (1686)، نجد باييل يقدم مثل هذا التبرير للتســامح الذي يتجنب 
الصعوبات التي رأى أنها واجهت دفاع جون لــوك بخصوص الحرية الدينية. 
عالوة على ذلك، باالستناد إلى ســجاله مع األطروحة الشهيرة ألوغسطينوس 

Gegenseitige Toleranz – mutual toleration. 1 ـ 
المقولة األساســية التي كانت موضع ســجال قوي هي قوله: «أجبروهم على الدخول». فهل هذه  2 ـ 
المقولة تحض على العنــف فعًال أم إن لها اســتعماالً مجازياً؟ فهذه المقولة كان يســتند إليها 
رجال الدين الكاثوليك لشــرعنة منع الهرطقــة واالرتداد عن الدين، ومن ثم ممارســة العنف 

الديني بدعوى هداية الناس إلى الصراط المستقيم. (المترجم)
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حول إمكانية وقدرة الرعب على تحرير اإلنســان من الغلــط الديني وتمكينه 
مــن معرفة الحقيقــة من الداخــل، إذا مــا زُّود بالزاد المعرفــي الضروري 
لذلك 1. كما حدد باييل ســلفاً ما يجب على جون لوك أن يعرفه أوًال وقبل كل 
شــيء، وبعد ذلك كان بإمكانه مقارعة نقد جوناس بروست. وبالرغم من أن 
إيماناً خالصاً وحقيقياً ال يمكن أن يفرض من الخارج كصفة كلية؛ فإنه يمكن 
في المقابــل اتباع ســبل غير مباشــرة لمنع النــاس من الوقوع فــي الخطأ 
والضالل، وهدايتهم إلى الطريق المستقيم. «أعترف أن العقل والحجج هما 
فقط الوسيلتان الوحيدتان المناسبتان اللتان من خاللهما ال يمكن للذهن أن 

يقبل أية حقيقة إذا لم تكن واضحة بذاتها، وأن 
اإلكراه يبقى أســلوباً غير مالئم الستعماله لهذه 
الغاية، بدل العقل والحجج. فاستعماله مثًال لغير 
اإلقنــاع بمــا يملكه مــن فعاليــة خاصــة (وهذا 
ما ال يمكن القيام به)، وإنمــا فقط لدفع الناس 
إلــى النظــر فــي المبــررات والحجــج الكفيلة 
بإقناعهم. وفي حالة إكراههــم على تبنيها فإنهم 
لن ينظروا فيها: ال يمكن ألحد أن ينفي ـ بطريقة 
غير مباشــرة ـ ما تقّدمه هذه الفكــرة من خدمة 
للناس لحثهم على تبني هــذه الحقيقة، التي لن 

يطلعوا عليها سواء بجهلهم وإهمالهم لها، أو عن طريق األحكام المسبقة التي 
يرفضونها ويدينونها من دون النظر فيها بدعوى أنها خاطئة 2.

للمزيد من االطــالع على تبرير أوغســطينوس للتعصب الديني يمكن العودة إلى «رســالته إلى  1 ـ 
فينسنتيوس».

Augustinus, Aurelius, “Brief an Vincentius in: Ausgewählte Briefe, München 1917, 333-384”.

انظر في هذا الشــأن «حجة رسالة في التســامح، تأمل وجواب مختصران». بخصوص نقد مقنع  2 ـ 
لجون لوك باالستناد إلى األفكار البروستية، انظر فلدرون لوك، «التسامح وعقالنية االضطهاد»
Waldron Jeremy “Locke, Toleration, and the Rationality of Persucution”, in Liberal Rights. 

Collected Paper 1981, 88-114.

أختلف مع فلدرون في زعمه أن لوك لم يجد حجة معقولة مضادة لبروست. ولهذا توجب عليه أن 
يغير موقفه، وأن ينحو في اتجاه تبني الحجة المعيارية المعرفية كما وجدناها عند باييل مصاغة 
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والعالم ا�سالم 

لتجنب مثل هذه الحجج ضد المرافعة الكالســيكية عــن حرية الضمير أو 
المعتقد، دافع باييل ـ باالستناد إلى أسس معيارية ـ عن أطروحة أن كل شخص 
ملزم أخالقياً في هذا الباب بأن يبرر ـ وبشــكٍل متبادل ـ أي استعمال لإلكراه ـ 
باالرتكاز  ترافع  كما  الواجب الذي يمكن النظر إليه بواسطة العقل الطبيعي 1 ـ 
على منظــور إبســتمولوجي عن تصــور مفــاده: أنه فــي حالة وجــود اختالف 
متافيزيقي بين مذهبيــن دينيين فال يحق ألي طرف من األطــراف اللجوء إلى 
العنف، وتسويغ استعماله ضد الطرف اآلخر، مهما كانت هذه المبررات الدينية 
مقنعة لمستعمله. لم يقدم باييل هذه الحجة؛ ألنه كان ينتمي لدائرة المتشككين 
في الدين، كما كان شــأن الكثير من المفكرين والفالسفة في تلك الفترة؛ بل 
قام بذلك؛ ألنه أصر على أن اإليمان هو إيمــان وليس معرفة: فما دام ال وجود 

في صيغة أفضــل. لقد دافع لــوك في رســالته األخيرة في التســامح على أن اســتعمال العنف 
السياســي والديني يقتضي في حقيقة األمر تبريرًا متبادالً، وأن االدعاء الرئيس لبروســت بكون 
حقيقة الكنيسة اإلنغليكانية حقيقة ال يراودها الشك؛ هو ادعاء ال سند له. في هذا اإلطار يمكن 
العودة أيضاً إلى الرسالة الثانية في التسامح لجون لوك، التي طالب فيها من بروست أن يقدم 
حجة قابلة للتبرير بشــكل متبادل، يقول لوك: «بدون أن تفترض أن كنيستك هي الحقيقية، وأن 
دينك هــو الدين الحقيقي. فهذا ما ال يمكن أن يســمح لك به أياً كانت كنيســتك أو دينك؛ أي 
سواء كنت بابوياً، لوثرياً، مشــيخياً أو داعياً إلى تجديد التعميد (هذه الحركة ظهرت في القرن 
السادس عشــر وهي طائفة في الكنيسة البروتســتانتية ترفض تعميد األطفال، وتدعو إلى إعادة 
التعميد في الوقت الذي يصل فيه الطفل إلى مرحلة البلوغ ـ (المترجم). ال يســمح لك بشــكٍل 

أكثر مما يسمح به لليهود والمحمديين.
باييل «تعليق فلســفي على أقوال يســوع المســيح»؛ لكن إذا كان ممكناً وضع حدود وقيود تخص  1 ـ 
الحقائق النظرية، فال أعتقد بأن هذا األمر ممكن بخصوص المبادئ العامة والعملية التي تخص 
األخالق. أعني بذلــك أن كل القوانين األخالقية ومن دون اســتثناء يجــب أن تخضع إلى فكرة 
العدالة أو المســاواة الطبيعية، التي ُتنور كل إنســان موجود في العالم، وهو األمر نفسه الذي 
يقوم به ذلك النــور الميتافيزيقي. ومن هــذا المنطلق فكل واحد يطمح إلــى أن يتم االعتراف 
بالنور الطبيعي الذي يخص األخالق، ينبغي عليه أن يترفع عــن مصالحه الخاصة والذاتية وأن 
يتجاوز أعراف وعادات بلده، وأن يســأل نفســه بصفة عامة: هل مثل هذه الممارســـة ممارسة 
عادلة في ذاتها؟ لو كان األمر يتعّلق بإدخال هذه الممارســـة إلى بلد لم توجد فيه بعد، وأن 
الحرية تكمن في األخذ بها أو رفضها، فإن المرء ســـيرى وبعد فحص محايد وعقالني لها، 
إذا ما كانت تستحق التبني والعمل بها أم ال. فوحده معيار الفحص المحايد والعقالني الذي 

ينبغي إخضاع هذه الممارسة إليه. (التأكيد من عند باييل).
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والتحرر االعتراف  التسامح، 

لدليل معقول بعدم إنكار حقيقة دين أو طائفة معينة، فإن واجب التبرير المتبادل 
بين الجماعات والطوائف الدينية يقتضي التســامح وليس التشكيك بعضهما في 
بعض؛ ألن ذلك لن يفضي ســوى إلــى المزيد من الصراع والعنــف بينهم. في 
الحقيقة إن المرء يعرف أن إيمانه الخاص ـ هو في نهاية المطاف ـ إيمان، وإن 
اإليمان في كل دين مبني على «بداهة نســبية» 1، لكن المــرء قد يملك ما يكفي 
من المبررات للزعم بأن إيمانه هو الصحيح ما دام ال يخالف العقل الطبيعي 2. 
من هذا المنظور فادعاء بعض الناس ـ مثل بوســويت 3 ـ الذين يعتقدون امتالك 

الحقيقة ومن ثم يــرون أن لهم الحــق في اللجوء 
إلــى ممارســة العنــف باالســتناد إلــى تأويــالت 
الــواردة في  الدخول  إجبار  أغوســطينوس لكلمات 
إنجيل لوقا 4، من شأنه أال يؤدي إلى أية نتيجة؛ أي 
ببساطة ســيفضي إلى ممارسة سلطة غير مشروعة. 
ولهــذا من المضحــك والعمل الصبياني ـ بحســب 
باييــل 5 ـ أن يتم تناول ما هو موضــوعُ خالٍف ـ أي 
حقيقة كنيسة ما معارضة ألخرى ـ في إطار سجال، 
يخــص المعايير والقوانيــن التي ينبغــي أن تنظم 
الحياة المشــتركة بين أفراد المجتمع. فإذا ســمح 

لمثل هذه الحجة أن تكون مقبولة؛ فلن يوجد أي نوع من الجريمة التي ال يمكن 
تفســيرها تبعاً لهذا المبدأ كفعل للديــن 6. كما أكد باييل في ســياق دفاعه أن 

Ebed., 396. 1 ـ 
خالفاً لتصور باري في كتــاب «العدالة بوصفها حيــادًا»، يبدو من خالل منظــور باييل أنه من  2 ـ 
الممكن والمعقول بخصوص المســائل المتعلقة بالدين أن «اليقيــن النابع من الداخل بخصوص 
منظور ما يمكن أن يرتبط بشكل متماسك مع فكرة أنه من المعقول أيضاً بالنسبة لآلخرين الرد 

على الرأي نفسه». ص 179 من كتاب العدالة بوصفها حيادًا.
Vgl. Bousset, Politique tirée de propre parole de l’Ecriture Sainte. 3 ـ 
Luk S 14-23. 4 ـ 
Bayle, Commentaire Philosophique, 359. 5 ـ 
Ebed., 391ff. 6 ـ 

 N�8ا��7!~ وا� ��
ا�'���D ـ #!�N���# h أن 
�ُع o�� �� ���", %��ول 
 *���f *0�0
)الٍف ـ أي 
��8رo* أل)�ى ـ ��  ��
إ}�ر b(�ل، �nF ا�����8� 
وا�0�ا��D ا�"� ��;� أن 
 *f�"Oا�!��ة ا�� ,S�%
.d�")اد ا���أ� ��#



372

والعالم ا�سالم 

مجتمعاً ينعم باألمن والســالم يمكن أن يوجد فقط إذا وجد تحديد عام ومقبول 
للصواب والخطأ 1 في استقالل عن الصراعات القائمة حول الكنيسة الحقيقية 2.

لقد أوضح باييل بشــكٍل دقيــٍق في معجمــه الشــهير ـ المعجم النقدي 
والتاريخي ـ الفرق بين المعرفة واإليمان، وإمكانيــة عقل عملي طبيعي، يقود 
إلى رؤية في إطار واجب التبريــر المتبادل. فهو ال ينظر إلى اإليمان بالمعنى 
اإليماني بوصفــه مناقضاً للعقل، بل اإليمــان من منظوره يوجــد خارج نطاق 
العقل 3؛ معنى ذلك أن اإليمــان ليس ال عقالنياً، والعقل نفســه ال يمكنه في 
اآلن نفســه أن يبرهن عن إيمان حقيقي 4. فالعقل اإلنساني يجب أن يقبل فيما 
يتعلق بمســائل اإليمان حدوده الخاصة وتناهيه وحتمية االختالفات في الرأي 
المعقولة، كما سماها صاحب نظرية العدالة جون رولز الحقاً 5. بحسب تصوره 
الفلسفي فأولئك الذين هم على استعداد لوقف إيمانهم ـ ألنهم لم يستطيعوا 
أن يثبتوا حقيقته بطريقة عقالنية مقنعة، وأصبحوا شكاكاً أو ملحدين ـ ليسوا 
بمؤمنين حقاً. مرة أخرى فالمســيحي الحقيقي الذي أحيط علماً بالخصائص 
الميتافيزيقية للحقائق وبحكم المبادئ الكنيســية الخاصــة التي ثبت عليها، 
تصبح بالنســبة له سفسطات الفالســفة مجرد ســخرية، وخاصة من يدعون 
بالبيروويين، الذين عرفوا بمنهج الشــك المطلق اقتداء بالفيلســوف اليوناني 

Ebed., 391ff. 1 ـ 
فالمتأمــل في أحوال العالم العربي واإلســالمي خاصة فــي الحرب الدائرة بالنيابة في ســوريا  2 ـ 
ــنة والشــيعة، والتوترات التي بدأ يعرفهــا العالم العربي واإلســالمي والتهم  والعراق بين الس
نة والشيعة في شأن أحقية تمثيل اإلسالم الصحيح ـ يجعل المرء يتخيل أننا ال  المتبادلة بين الس
زلنا لم نلج بعــد العصر الحديث، الذي تميــز بنقاش فكري قوي حول التســامح الديني الذي 
تجني أوروبا ثماره حالياً. هذا المجتمع اآلمن الذي يقصده الالجئون من العراق وســوريا هرباً 
من هذه الصراعــات الطائفية لم يأت مــن فراغ، بل نتيجــة لمخاض طويل. تــرى متى يدرك 
اإلنسان العربي والمسلم حقيقة أن الحقيقة نسبية وال يمكن ألحد من هذه األطراف أن يفرضها 

على اآلخر، ولو بقوة الحديد والنار. (المترجم)
Jenseits der Vernunft- dessus de la raison. 3 ـ 
يبدو أن االختالف في الرأي أو في اآلراء خاصية مالزمة لإلنسان، ما دام أن فهمه محدود وقلبه  4 ـ 

متقلب بين الفينة واألخرى، الكتاب السابق، ص 418.
Vgl. Rawls, PolitischerLiberalismus, 172-141; Larmore, “Pluralism and Reasonable Disagreement”. 5 ـ 
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والتحرر االعتراف  التسامح، 

بيرو؛ فاإليمان يضع المســيحي فــوق كل المناطق التي تهيمــن فيها عواصف 
النزاع؛ فأي مسيحي يترك نفســه عرضة لزعزعة عقيدته بواسطة اعتراضات 

غير المؤمنين وُيروع بهم، فإنه يقف معهم في الخندق نفسه 1.

9
تمثل رؤية باييل ـ بالنســبة لروايتنا ـ رؤية مهمة جدًا، فتبرير التســامح 
كما أعّده في تصوره تجنب الســقوط في مــآزق الحجة التقليديــة المتعلقة 
بحرية الضمير أو االعتقــاد والتي تكمن في: (1) إن ادعاء أوغســطينوس أن 

اإليمــان يكون ممكنــاً فقط بمحــض اإلرادة، لم 
يقّدم حجــة ضد قمع األخطــاء الدينية؛ ألنه من 
الممكــن أن يثمــر اإلكــراه الناعــم أو اللطيف 
ذلــك  عــن  دافــع  كمــا  مخلصــة،  معتقــدات 
أوغســطينوس المتأخر وبروست؛ (2) إن مثل هذا 
التســامح يمكن أن يســتند فقط إلــى القناعات 
الدينيــة الصادقــة (فــي حيــن أن معيــار هذه 
المعتقدات يبدو مفتقدًا)، كما يستشهد طبعاً فقط 
بقناعــات دينية وليس بالقناعــات اإللحادية. إذا 
نظرنا إلى التاريخ حديث العهد للفكر الليبرالي 

ســنجد كذلك أن تبرير باييل البديل تجنب المشــكل المتمثل في أن منظور 
الحرية الدينية بوصفها جزءًا من فهم شامل للحرية السياسية منظور مبرر؛ 
ألن االستقاللية الشخصية هي شرط قبلي للحياة الخيرة. إنها وحدها الحياة 
التي تعاش تبعاً للقناعات النابعــة من الداخل، والقائمة على القيم المختارة 
بشكٍل مستقٍل يمكن أن تكون هي الحياة الخيرة 2. نعم هذه الحياة قد تتوافق 

Bayle, Historisches und Critisches Wörterbuch, 642. 1 ـ 
Vgl. Kymlika, Multicultural Citizenschip, 81. 2 ـ 
بخصوص نقــدي لكمليكا يمكن العودة إلى راينر فورســت «أســس نظرية العدالــة القائمة على 
تعددية ثقافية»، كما يمكن العودة أيضاً إلى الرد الذي تقدم به كمليكا في النســخة نفســها، أو 

يمكن العودة أيضاً إلى كتاب «السياسات في التداول اليومي».
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والعالم ا�سالم 

والعقل؛ لكن تظــل تصورًا للحياة الخيــرة غير قابل للتعميــم. ليس واضحاً 
ما إذا كان أنّ حياة تعاش تبعاً للقيم التقليدية غير المختارة ـ أو ُقل ببساطة 
تبعاً لطريقة غير نقدية وعرفية ـ ســتكون حياة سيئة مقارنة مع شكل الحياة 
التي تعاش تبعاً لما تم اختياره من قيم بشــكل مســتقل. هــذا النموذج من 
الحياة يعنــي ذاتياً أنها لن تحقق للفرد كل ما هــو مطلوب، ويعني موضوعياً 
أنها حياة بال تضّخم أخالقي. إن حياًة حرًة سياسياً، ومستقلة شخصياً، وخيرة 
أخالقياً هي ثالثُة أشــياء مختلفة. باإلضافة إلى هــذا، فمثل هذه الحجة من 
شــأنها أن تحد من مجال طرق الحياة المتســامحة التي تــم اختيارها أيضاً 

بطرق معينة، والتي بدورها ستكون محكومة برؤية ضيقة.
أطروحتي البديلــة تدعو بدورها طبعــاً إلى نوٍع من االحترام الســتقاللية 
األشــخاص؛ لكن هذا االحترام ال يقوم على أساس تصور أخالقي معين للحياة 
الخيرة، وإنمــا على تصور أخالقي للشــخص بوصفه كائناً عقالنيــاً يتمتع بما 
أســميته في ســياق آخر بالحق في التبرير 1. هذا الحق األساسي األخالقي في 
التبرير يتأســس على مبدأ عام قابل للتكرار، بحيث إن أي معيار لكي يشرعن 
اإلكــراه (أو إذا تحدثنــا بمعنى عام، نقــول: إن للمعيار أهميــة أخالقية تبرر 
التدخل في أفعال اآلخرين)، ُمطالٌب بأن يكون صالحاً عمومياً وتبادلياً، ولهذا 
يحتاج إلى أن ُيبــرر عن طريق التبادليــة؛ أي تبادل المبــررات بين المعنيين 
باألمر وأن يستوفي شرط العمومية بحيث تكون المبررات غير قابلة للرفض من 
لدن الجميع نظرًا لمعقوليتها. فالتبادلية تعني هنا أنه ال هذا الطرف وال ذاك 
ينبغي أن يطالب بحقوق معينــة أو موارد يمنع اآلخر مــن المطالبة بها، وهذا 
ما اســميته بتبادلية المضامين. كما أنه ال يحق لطــرف من األطراف أن يبرز 
أولوية مبرراتــه الخاصــة (القيــم، المصالــح، والحاجيــات)، إزاء مبررات 
اآلخرين، وذلك للدفاع عن مطالبه، وهذا ما أسميه بتبادلية المبررات. فالمرء 
يجب أن يكون على اســتعداد في هذا الباب للدفاع عن المعايير األساسية التي 

Rainer Forst, The foundations of a Theory of Multicultural Justice, und die Replik von Kymlika 

in derselbenAusgabebzw. In ders., Politics in the Vernacular, Kap.3.

Rainer Forst, Das Recht auf Rechtfertigung. انظر راينر فورست «الحق في التبرير»   1 ـ 
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تقوم صالحيتها علــى مبدأي العموميــة والتبادلية، وأيضــاً ارتباطها بمبررات 
ال تقوم على حقائق «عليا 1»، أو على تصورات للخير هي موضع خالف، ويمكن 
الشك فيها بطريقة عقالنية، وتكون قابلة للرفض والطعن في مصداقيتها، من 
دون أن يــؤدي ذلــك إلــى أي انتهــاك لالحترام المتســاوي بين األشــخاص 

األخالقييــن. وأخيرًا تعني العموميــة أن المبررات 
المتعلّقة بهــذه المعايير ال يجــب أال تكون حكرًا 
على بعــض الفئــات المهيمنة فقط، بــل يجب أن 

يتقاسمها جميع األشخاص المعنيين بها 2.
ينبغي أن أؤكد هنا على كلمة «متقاسم 3»؛ ألن 
معيار التبادلية والعمومية 4 يســمح كذلك بالحكم 
على تبريريــة المطالــب، حتى إذا لــم يكن من 
الممكن التوصل إلى إجمــاع حولها. وهو ـ طبعاً ـ 
إجمــاع ينتظره الجميع 5. يمكــن باختصار في هذا 

Höhere Wahrheit. 1 ـ 
بالنســبة لرؤية مشــابهة للتبرير الديموقراطي الذي يقوم على مبدأ التبادليــة، يمكن العودة إلى  2 ـ 
كتاب طومبســون وغوتمان المعنون  «الديمقراطيــــة والنزاع»، بالرغم من أنهما ال يســتعمالن في 
تحليلهما تصورا للتسامح غير قائم على االحترام المتبادل. فالتسامح بالنسبة لهما هو موقف داخلي 

قائم على تصور أقل من ذلك القائم على االحترام المتبادل. انظر صفحات 62 و 79 وأيضاً 251.
في نزاع ديمقراطي.

Gutmann and Thompson, “Democratic Disagreement”, in S. Macedo (Hg.), Deliberative Politics, 

Oxford, 243-279 Vgl, Democracy and Disagreement, Cambridge, 1996.

Teilbar, shareable. 3 ـ 
عمومية يقصد بها فورســت أن معيارًا ما يجب أن يحظى بنقاش يشــارك فيــه كل المعنيين تبعاً  4 ـ 

لمبدأ الحق في التبرير بوصفه حقاً أخالقياً. (المترجم)
أتفق مع والدرون فــي نصه «التســامح والمعقولية» بخصــوص الوجود الدائــم لخالفات حول  5 ـ 
إمكانية التقارب بين ممارسات ومثل مختلفة للخير في مجتمعات قائمة على التعددية. وفقاً لذلك 
ال أّدعي أنني أطور نظرية كانطية ليبرالية جبرية (من علم الجبر)، التي تقدم صيغة عامة لحل 
مثل هــذه الصراعات بطريقــة واضحة غير معتــرض عليها. وهــي اإلمكانية التي يشــكك فيها 
والدرون نفســه. وإنما أزعم أننا يمكننا بمســاعدة معياري التبادلية والعمومية أن نحدد بطريقة 
معقولة الحجج الجيدة والسيئة بالنســبة لمعايير صالحة عموماً في العديد من الحاالت، وذلك 
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اإلطار إدراج بعض األمثلة: فالذين يدافعون عن المساواة في الحقوق المتعلقة 
بالــزواج المثلي لديهــم حجة أفضل فــي هذا الباب ـ باالســتناد إلــى معيار 
التبادلية ـ مقارنة بالحجة التي يقدمها َمن يســتندون إلــى فهم ديني لطبيعة 
العالقة الزوجية القائمة على نزاع متبادل. والذين يريدون منع ارتداء الحجاب 
 بالمدارس ـ سواء كانوا مدرسين أو تالميذ ـ يجب عليهم أن يبينوا إلى أي حد
أن هذا االرتداء للحجاب والرموز األخرى فيه انتهاك لمبادئ الحقوق األساسية 
وللمبادئ الديموقراطية. والذيــن يريدون قانونياً تعليــق الصليب على جدران 
األقســام بالمدارس العمومية يجب عليهم أن يبينوا إلــى أي حد أن فعلهم هذا 
يتوافق مع الحقوق المتساوية للمواطنة في جماعة سياسية قائمة على التعددية 
الدينية. إنه لمن غير المؤكــد ما إذا كان من الممكن تقديم مثل هذه الحجج 
في المثالين األخيرين 1. فعلى أساس معياري التبادلية والعمومية يظهر أن بعض 
المبررات في مثل هذه الســياقات غير قابلة للرفــض بطريقة عقالنية إذا جاز 

لنا استعمال خاص لعبارة طوماس سكانلون 2.
األساس المعياري لهذا التصور للتسامح يقدم المطلب األخالقي الحترام 
االســتقاللية األخالقية لآلخر، بوصفه كائنــاً مقدماً ومتلقياً في اآلن نفســه 
للمبررات. إذا كان الذين احتُرمــوا بهذه الطريقة يعيشــون في األخير حياة 
أخالقية أفضــل يمكن أن تكون موضــوع تقييم مختلف؛ فإنــه ـ وبالرغم من 
ذلك ـ ال يســمح بأي تنازع حول واجب التبرير ومعايير التبادلية والعمومية، 
كمعايير ضرورية لبناء مجتمع متســامح يخضع لمعايير معقولة ومقبولة. هنا 
يكمن إذن المكون المعياري لتبرير التســامح؛ بينما المكون االبستمولوجي أو 
المعرفي يقوم عل أســاس رؤية تكمن في نهائية العقل. فعقلنا غير قادر على 

في الوقت الذي نأخذ بالضبط في االعتبــار المطالب والمبررات المعطاة. في مثل هذه األحكام 
تبدو أهمية اســتحضار الالتماثل الحجاجي بين المطالب والمبــررات. (هذا الهامش فيه مقطع 

موجود في النص االنجليزي وغير موجود في النص األلماني).
انظر بالتفصيل فورست «التسامح في إطار النزاع»، الفقرة «38» التي تمت اإلشارة إليها سلفاً. 1 ـ 

انظر كتاب سكانلون «ما نحن مدينون به بعضنا لبعض؟». الفصل الخامس. 2 ـ 
Scanlon, Thomas, What we owe to Each other, Cambridge, /MA 1998.
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أن يقــّدم لنا جوابــاً نهائياً واحــدًا وخاصاً عن ســؤال يتعلّــق بماهية الحياة 
الخيرة، كما أن العقل وحده غير قادر على تبيان أن كل التصورات األخالقية 

األخرى هي تصورات خاطئة.
لكن المهم في هذا السياق هو أن التسامح ـ بحسب هذا التصور ـ معناه 
أن تتوفــر لك اإلرادة والقــدرة على التمييــز بين القناعــات األخالقية حول 
الحياة الخيرة والحقيقية من جهة، وبين المعايير األخالقية العامة والمبادئ 
من جهة أخرى، والتي يعتقد المرء (مــع االعتماد على مبررات جيدة) أنه من 
الالزم على كل شــخص أن يعترف بهــا بغض النظر عــن تصوراته الخاصة 

للخير؛ ألنها تظل مبادئ ومعايير من غير الممكن 
رفضها تبادليــاً وعمومياً 1. وبالعــودة إلى نظرية 
باييل سنجد أنها تتضمن مثل هذا التمييز المشار 
إليــه، وبالنظر إلى تاريخ التســامح يمكن للمرء 
الجــزم أن مثل هــذا التمايــز على المســتويين 
النظــري والعملي يمثــل أهم مكســب تحقق في 
الخطاب الفلسفي للتسامح. هذا التمايز له ثمنه 
ألنه؛ جعل من التســامح ـ حســب التصور القائم 
على االحترام كما لخصت سلفاً ـ فضيلة سياسية 

وأخالقية 2 مطلوبة بشــكٍل كثيٍر في المجتمع. فالثمــن يكمن في أن المرء في 
الحالة التي ال يســتطيع أن يقــدم فيها حججاً غيــر قابلة للرفــض تبادلياً 
وعموميــاً بالنســبة لحكمه األخالقــي؛ فإنه من الــالزم عليــه أن يقبل بأنه 

ال وجود لتبرير يجعل هذا الحكم أساساً لمعيار عام ملزم للجميع 3.

يمكن العودة إلى نصي فورســت «ســياقات العدالــة» (الفصل الخامس) و«الحــق في التبرير»  1 ـ 
(الفصل الثالث). للمزيد االطالع على هذا التمييز.

Vgl Forst, Kontexte der Gerechtigkeit, Kap.5 und Das Recht auf Rechtfertigung, Kap.3.

انظر راينر فورست «التسامح بوصفه فضيلة العدالة»، 193 ـ 206. 2 ـ 
Forst, “Tolerance as a virtue of Justice” in T. M. Schmidt. M. G. Parker (Hg), Religion in der 

pluralistischen Öffentlichkeit, Würzberg 2008.

باييل نفســه يجب إدراجه في هذا الوقف؛ ألنه بدوره عّد التســامح فضيلة مدنية وأخالقية.  3 ـ 
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10
بالعودة إلى المكونات الثالثة للتســامح نجد أن الفــرق الرئيس بين 
التصور الترخيصي للتســامح ونظيره القائم على االحترام المتبادل يكمن 
في أن مكونات التســامح في التصــور األول تحددهــا القناعات األخالقية 
للغالبية المهيمنة أو للســلطة الحاكمة. بينما في التصور الثاني للتسامح 
القائم على االحتــرام المتبادل يتحــدد األمر بطريقة مختلفــة: يمكن أن 
يســتند مكون الرفض إلى وجهات نظر أخالقية أو دينيــة خاصة بجماعة 
معينة؛ َبْيــَد أن مكون القبول ينبغي أن يتبع معيــارًا أخالقياً لمعرفة ما إذا 
كانت مبررات الرفض مبررات جيــدة بما يكفي لكي تكون مبررات للرد أو 
االعتــراض، بمعنــى معرفة مــا إذا كانت هذه المبــررات مبــررة تبادلياً 
وعمومياً. إذا تبين أن المبررات كافية لتبرير حكم إيتيقي 1 ســلبي، ولكن 
ليس لتبرير حكم أخالقي سلبي، فإن التسامح يصبح في هذه الحالة أمرًا 
مطلوباً. لذلــك يتوجب على المــرء أن يرى أن الحكــم اإليتيقي الخاص 
بجماعــة معينة ال يبرر أية إدانــة أخالقية أو اعتراض. وهــذا هو اإلدراك 
الفعلي للتسامح. فالفرق الحاســم يكمن ـ إذن ـ في الطريقة التي يجري 
بها وضع حدود للتســـامح: فهل يتم ذلك على أســاس قيم إيتيقية خاصة 
بجماعة معينة، أو على أســاس أســباب ومبادئ مبررة بشــكٍل متبادل؛ أي 
المبادئ التي تظل دائماً مفتوحة على النقــد الموجه لمضمونها ولعالقات 
التبرير االجتماعية والمؤسســاتية القائمة المشكلة للشــروط العامة التي 

وفقاً لها تتحدد كيفية الوصول لهذه المبادئ 2.

سياسياً صنف باييل في صف «السياسيين» الذين دافعوا عن حاكم قوي مثل هنري الرابع الذي 
بإمكانه بحسب باييل ضمان األمن وفرضه بالنظر للصراعات الدينية التي تخترق المجتمع.

Ethisch 1 ـ 
التأكيد على كلمة التســامح عن طريق الكتابة المائلة هو من وضع الكاتبة أونيل في «ممارسات  2 ـ 

التسامح»، وبومان في «التسامح االنعكاسي في الديمقراطية التشاورية».
O’Neil, Onora, “Practices of Toleration”, in J. Lichtenberg (Hg.), Democracy and the Mass 

Media, Cambridge, 1990, 155-185 Vgl. Bohman, James, “Reflexive Toleration in a Deliberative 

Democracy”, in C. Mckinnonu. D. Cartiglone (Gg.), The Culture of Toleration in Diverse 

Societies, Manschester 2003, 111-131.
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11
كما أشرُت سابقاً ســتكون روايتنا متفائلة جدًا إذا افترضنا من الناحية 
التاريخيــة ـ أن تصور التســامح القائم على االحتــرام المتبادل أصبح هو 
التصور السائد. وهذا ليس صحيحاً، ال على مستوى ممارسات التسامح، وال 
على مستوى الكتابات المهمة التي تناولت هذا الموضوع. فالفكر التنويري 
قبل كانــط أدرك بالــكاد مســتوى التصور الفلســفي للتســامح كما طوره 
فيلسوف التسامح بيير باييل. وكانط نفسه تشــبث بفكرة أن إنهاء الصراع 
الديني مســألة ممكنة عن طريق ما ســماه دين العقل الموحــد أو الدين 

العقالني، وهي الفكرة نفسها التي سبق لباييل 
أن شــكك فيها باالســتناد إلى حجــج ومبررات 
العامة  مؤسســة بشــكٍل جيد 1. ولهذا، فالفكرة 
التي تقول بأن التنوير جّســد قمة ما وصل إليه 
الفكر بشأن التســامح، وأنه حقق خطوة هامة، 
تم مــن خاللهــا تجاوز التســامح عــن طريق 
مأسسة الحق في الحرية الدينية عقب الثورتين 
األمريكية والفرنســية، هي فكــرة مغلوطة. فال 
شــك أن التنصيص على الحق األساسي المتعلق 

بالحرية الدينية شكل خطوة حاســمة لتجاوز التصور الترخيصي للتسامح، 
الذي كان سائدًا من قبل؛ لكن من الخطأ االفتراض أن هذه الخطوة قادتنا 
إلى «مــا وراء التســامح»، أو باألحرى أن نقول االســتغناء عن التســامح. 
وذلك لســببين: األول: ألن التســامح ما زال فضيلة مطلوبة لحد اآلن كما 
أشــرت من قبل، لكن التســامح المطلوب في وقتنا الراهن تسامح له بعد 
أفقي بيــن المواطنين بوصفهــم المعنيين به أوالً وأخيــرًا. فالمواطنون هم 
مصــدر الحق ومتلقيه في اآلن نفســه. الســبب الثاني، يبــدو انطالقاً من 

انظر فورست «التسامح، اإليمان والعقل: مقارنة بين باييل وكانط». 1 ـ 
Forst,  “Toleranz, Glaube und Vernuft. Bayle und Kant im Vergleich”, in H. Klemme (Hg.), 

Kant und die europäischen Aufklärung, Berlin 2009, 183-209.
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منظور نقدي أن التصور الترخيصي ما زالت له راهنيته حالياً، وذلك بناء 
على النقاشــات الدائرة حول الحق فــي الحرية الدينيــة والتأويالت التي 
يخضع لها هذا الحــق في المجتمــع المعاصر، بما في ذلــك المجتمعات 
الديموقراطية. فهــل هذا يعني ببســاطة أن هذا الحق يتضمــن أن األقلية 
ليســت مرغمة على التخلي عن قناعاتها الدينيــة الخاصة بها؟ أم إن هذا 
الحق يقتضي أن تحظى األقلية بالمكانة السياســية والعمومية نفســها في 

المجتمع أسوة بالغالبية المهيمنة والحاكمة؟
صحيح أن التصور الترخيصي االستبدادي القديم للتسامح لم يعد له أي 
وجود يذكر في الــدول الديموقراطية الحديثة؛ لكن ما زالت توجد لحد اآلن 
صراعات دائمة بين الشكل الديموقراطي للتصور الترخيصي للتسامح ونظيره 
القائم على االحترام المتبادل بين المواطنين. ولهــذا إذا أردنا القيام بعمٍل 
جينيالوجي لفكرة وممارســة التســامح، فيلزمنا أن ندمــج الروايتين معاً في 

رواية واحدة.

12
أخيرًا ما هو الدرس الذي يمكن استخالصه من هاتين الروايتين االثنتين 

للتسامح في سياق نظريتي االعتراف والتحرر؟
يمكن تلخيص مجمل االستنتاجات في خمس نقط أساسية:

أوًال: يتضمن التســامح دائماً ـ كما قلت ـ مكونــات الرفض والرد أو 
االعتراض، بمعنى يوجد حكم معياري ســلبي كما توجد حدود للتســامح. 
فالتســامح لم يكن أبدًا شــكًال كامــًال لالعتراف اإليجابــي بهوية اآلخر 
ومجموع ممارســاته. وبالمقارنة مع مثل هذا النمــوذج المثالي لالعتراف 

يتضمن التسامح إهانة.
ثانياً: التسامح ـ بحسب التصور الترخيصي ـ هو اعتراف الغالبية باألقلية، 
أو اعتراف سلطة حاكمة بحماية األمن والحرية األساسيتين لألقليات؛ لكن في 
اآلن نفسه تمارس شكًال معقدًا من السلطة بصيغتيها القمعية واإلنتاجية، وهما 
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صيغتان على عكس ما يقول به فوكو، أراها متعاضدتين فيما بينهما. فاالعتراف 
باألقلية بوصفها أقلية مختلفة وغير عادية، ومنحها وضعاً في المجتمع القائم ـ 
هو بالضبــط اعتــراف بمواطني األقليــة كمواطنين مــن الدرجــة الثانية؛ أي 
كمواطنيــن ال يتمتعون بالقدر نفســه من الحقــوق. فهذا النوع مــن االعتراف 
والتســامح الذي تحظى به األقلية يعني أيضاً خضوعها للسيطرة، وهذا في حد 

ذاته إهانة واضحة لها.
ثالثاً: يمثل تصور التســامح القائم علــى االحترام المتبــادل بديًال 
للتصــورات األخرى، خاصــة التصــور الترخيصي، وهو تصــور له جذور 

معيارية وتاريخية؛ فالتبرير األكثر إقناعا لهذا 
التصور هو ذلك الذي يعود إلى الحق األساسي 
في التبرير في ارتباط مــع نظرية للتمييز بين 
المعرفة العامة من جهة، والقناعات األخالقية 
أو المعتقــدات الدينيــة من جهــة ثانية. هذه 
المعتقــدات األخيــرة غالبــاً ما تظــل موضوع 
اختالف عقالنــي بين الناس. فهــذا النوع من 
التســامح يقتضي شــكًال مركباً من االعتراف 
والوعــي بالــذات؛ ألن المــرء عندمــا ينظــر 

لآلخرين كأشخاص متســاوين أخالقياً ومواطنين لهم نفس المكانة، فإنه 
يعرف أنه مدين لهم بشــكٍل من االحترام المبدئــي وبالتبريرات المتعلقة 
بالمعايير والمؤسســات التي يخضعون لها. يكمن التعقيد في وجوب قدرة 
المرء على التشــبث بقناعاته األخالقية، لكن في اآلن نفسه بقدرته على 
َتنسيب قناعاته في الحاالت التي يشتد فيها الخالف حول مفهوم الخير، 
وأن يكشف عن استعداده ألن يكون متسامحاً إزاء المخالفين له. فالتساؤل 
عن داللة هذا األمر على مستوى الممارسة ما زال موضع خالف؛ لكن من 
الناحية المبدئية ال أحد ملزم بالتخلي عن هويته لكي يكون متسامحاً على 
هذا النحو. وليرد على الحجة «السكيزوفرينية» المتداولة التي تقول بأن 
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مثل هذا النوع من التسامح يقتضي ذاتاً وروحاً ممزقين. لكن لماذا ينبغي 
على المرء ـ من جهة ـ أال يعتقد بأن الصليب هــو الرمز الصحيح، ومن 
جهة أخرى، أن يكون مقتنعاً بأن تعليق هذا الرمز في الِقْســم بالمدرســة 

العمومية ـ بمقتضى القانون ـ هو فعل مجانب للصواب؟
رابعاً: إذا نظرنا إلى األمــر بهذه الطريقة، ســنجد أن فكرة احترام 
األساس األخالقي للحق في التبرير، هي الفكرة الموجهة لنا لالنتقال من 
الشكل اإلكراهي والهرمي إلى الشــكل الديموقراطي للتسامح القائم على 
االحترام المتبادل. فكل واحد منا يجب أن يتعلم النظر إلى نفســه، وإلى 
اآلخريــن باعتبارهم أشــخاصاً أخالقييــن يتمتعون بنفس الحــق. فوحدها 
إجراءات التبرير البينذاتي وباالعتماد على معياري التبادلية والعمومية هي 
التي بإمكانها أن تحدد داللة الشــكل األساســي لالحترام في الممارسة. 
ونتيجة ذلك، فالمنظور المعياري للحق في التبرير ـ دون معياري التبادلية 
والعمومية ـ يظل منظــورًا من دون مضمون. من المنظــور المعياري دائماً 
يظل المنظور األخالقي الجوهري في الحق في التبرير والمعايير اإلجرائية 
للتبادلية والعمومية يحظيان بأولوية مطلقة إزاء تصورات الخير. فال توجد 
في الســياق السياســي للعدالة أية معايير جوهرية وأساسية تحدد من له 
َدين إزاء اآلخر في تحديد أي نوع من االعتراف يجب أن يكون. فكل شيء 
يتحدد في إطــار بينذاتي. من هذا المنظور، فالعقــل التبريري العملي هو 

عقل مستقل 1.
خامساً: لكن، هل يمكن للغة االعتراف أن تقدم المصادر الضرورية 
لتفســير دوافع وأهداف الفاعلين االجتماعيين في صراعاتهم السياسية؟ 
وهل ندرك في هــذا المضمار حــدود المقاربة الكانطيــة المجردة على 
للمزيد مــن االطالع على العالقة بيــن التبرير واالعتــراف، يمكن العودة إلى كتابي «ســياقات  1 ـ 
العدالة» المشــار إليه ســلفاً، ومقالي «إعادة التوزيع، االعتراف والتبرير» المنشــور في كتاب 

«نقد عالقات التبرير».
Forst, R. Kontext der Gerechtigkeit, und „ Das Wichtigste zuerst: Umverteilung, Anerkennung 

und Rechtfertigung, in Kritik der Rechtfertigungsverhältnisse.
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أســاس أنها ال يمكن أن تقــدم أساســاً لنظرية نقدية تهــم الصراعات 
االجتماعية؟ 1.

لإلجابة عن هذه األسئلة ينبغي التمييز بين شرط وهدف الصراعات 
من أجل االعتراف، مثل الصراعات ضد التعصب أو ضد األشكال الخاطئة 

والمتغطرسة 2 للتسامح.
يبدو أن شــرط التســامح له وجهان مختلفان: أوًال: يجب على الذين 
يخوضون في هــذه الصراعــات أن يكون لديهم مســبقاً وعي بأنفســهم 
بوصفهم ذواتاً أخالقية متساوية إزاء الغالبية التي تعاملهم بطريقة سيئة. 

كما يتوجب عليهم أن يطــوروا هذا الوعي قبل 
خوضهــم في أي صــراع. لكن فــي حالة عدم 
حصول هــذا الوعي، فإنهم ســيظلون دائماً في 

وضعية دونية يميزها الخضوع والخنوع.
أن يصوغوا  ثانيـــاً: يجــب عليهــم أيضــاً 
ألنفســهم معًنى إيجابيــاً عن هويتهــم الثقافية 
والدينية، بوصفهــا هويتهم الخاصــة التي لها 
قيمتها، قبل االنخراط بشكٍل كامٍل في صراعات 
اجتماعية من انتزاع االعتــراف بها. كما يتوجب 

عليهم أيضــاً ـ قبل وأثناء الصراع ـ أن يصوغوا ألنفســهم هوية، تكون هي 
ذلك الدافع الذي يخــول لهم خوض الصــراع من أجل العدالــة. ونتيجة 

انظر بخصوص النقد الموجه لمثل هذه المقاربات في األبحاث التي أنجزها أكسيلهونث. 1 ـ 
على سبيل الذكر مقال «إعادة التوزيع بوصفه اعترافاً»: رد على نانسي فرايزر.

Axel, Honneth, Umverteilung als Anerkennung. Eine Erwiderung auf Nancy Fraser, in, 

N. Fraser und A Honeth, (Hg), Umverteilung als Anerkennung. Eine politisch-philosophische 

Kontroverse, Frankfurt /M2003, 129-224.

تجاه اآلخر المقصود هنا التصرف بكياسة ولطف، ولكن بطريقة تظهر شعور الشخص بنوع من  2 ـ 
التفوق، فالتسامح هنا مجرد تكرم من ذلك الذي يحس بالتفوق بحيث يمكنه أن يتراجع عنه في 

أية لحظة.
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لذلك يبدو أن تحديــدًا إيجابياً لهويتهم واالعتراف بهــا، وتحقيق نوع من 
االعتــزاز بالنفس غير مرهــون ـ ال على أســاس المســتوى األخالقي، وال 
الديني األخالقي الواقعي ـ باالعتراف الذي تمنحه الغالبية. فالحكم بأنهم 
تعرضوا لمعاملة ســيئة وغير عادلة يقتضي تطوير هويــة أخالقية وإيتيقية 
(ولو أنه ال وجود لهوية تشكلت تماماً بشكٍل مســتقل). لقد تشكلت الهوية 
ـ كما أشرُت في العديد من الحاالت سابقاً ـ عبر شكل محدد من االعتراف 
المتخيــل، وبالخصــوص االعتــراف من لــدن اهللا عبر وســاطة االعتراف 

االجتماعي داخل الجماعة الدينية.
لكن ما الهدف من وراء مثل هذه الصراعــات من أجل العدالة؟ أي 
الصراعــات التي ال تســتهدف قلــب بنيات الســلطة؟ أعتقــد بأن هدف 
الصراع ال يمكن تقييمه بنــاءً على موقف أولئك الذين يعتقد المرء أنهم 
مخطئــون دينياً وأخالقيــاً 1. لكن الهدف هــو احترامهــم بوصفهم ذواتاً 

أختلف في هذا السياق مع كثير من الكتاب الذين يدافعون عن أشكال قوية للتقدير بوصفها أشكاالً  1 ـ 
بديلة للتســامح الخالص، كما أختلف معهــم حتى في طرق المرافعة. انظر مثًال شــارل تايلور في 
«سياســة االعتراف»؛ راتز «التســامح، االســتقاللية ومبدأ األذى»؛ ســاندل «المرافعة األخالقية 

والتسامح الليبرالي: اإلجهاض والمثلية الجنسية»: مندوس «التسامح وحدود الليبرالية».
يبدو لي أن االنتقال المبرر من «التصور الترخيصي للتسامح» إلى «تصور التسامح القائم على 
االحترام» ال ينبغي خلطه مع تصور ينحو في اتجاه التصور التقديري للتســامح، والذي يفيد أن 
الجماعات المختلفة المتسامحة ُيســامح بعضها بعضاً على أساس اتفاق إيتيقي عام حول الخير، 
والتســامح يكون فقط مع األنواع المختلفة لألشــكال الجيدة للحياة، أي مع أشكال الحياة التي 
ال تناقض الــذوق العام لنظام المجتمع. ولتمييز هذه التصورات للتســامح عن تصور التســامح 
القائم على التعايش أو المؤانســة، يمكن العودة أيضاً إلى كتابي «التســامح في إطار النزاع»، 

الفقرة الثانية.
Taylor, Charles “Die Politik der Anerkennung” in A. Gutman, (Hg) Multikulturalismus und die 

Politik der Anerkennung. Frankfurt/M, 1993, 13-78 Vgl, Joseph, Raz „ Toleration, Autonomie 

und das Schadensprinzip“, in Rainer Forst (Hg.) Toleranz. Philosophische Grundlagen und 

gesellschaftliche Praxis einer umstrittenen Tugend, Frankfurt/M, 2002, 77-102. Vgl, Sandel, 

Michael, “Moral Argument and Liberal Toleration: Abortion and Homosexuality” in California 

Law Review 77, 1989, 521-538. Vgl Mendus, Susan, Toleration and the Limit of Liberalism, 

Atlantic Higlands, 1989. Vgl, Rainer, Forst, Toleranz im Konflikt, Geschichte, Gehalt und 

Gegenwart eines umstrittenen Begriffs, Frankfurt/M, 2003.
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متســاوية سياســياً وأخالقيــاً، بالرغــم مــن االختالفات العميقــة،؛ أي 
احترامهم بوصفهم أشــخاصاً لهم كامل الحق فــي التبرير. هذا الهدف 
األساسي يكمن في أن لهم كامل الحق في أن يعيشوا حياة يعتقدون بأنها 
الحياة التي تستحق أن تعاش كما ينّص عليها اهللا أو كما تراها الجماعة 
الدينية. بتعبير ســلبي نقول: إن الهدف يكمن في الرغبة في الحرية، أو 
بتعبير إيجابي نقول الرغبة في االعتراف بهم كذوات متساوية قادرة على 
أن تعيش حيــاة تبعاً للمعايير التــي تراها الجماعة معاييــر خاصة بها. 
ولهذا فالدافع األساسي للصراع من أجل تسامح منصف يكمن في معاملة 

المعنيين به بشــكٍل عادٍل ومنصــف لكرامتهم 
بوصفهم ذواتاً أخالقية. فاللغــة األولية للنقد 
كانــت ومــا زالت هــي لغــة الســلطة، ولغة 
التســاؤل عــن األســباب المبــررة للمعاييــر 
والمؤسسات التي يخضع لها الجميع 1، وليست 
بالدرجــة األولــى لغــة االعتــراف بالمعنــى 
الجوهــري للكلمــة 2. ومــن ثــم فيمــا يخص 
الشــروط التحفيزية، وأيضاً أهــداف الصراع 
مــن أجــل التســامح واالعتــراف، يبــدو أن 

االعتراف االجتماعي العــام بهوية ما هو اعتراف لــه قيمة، بحيث يمكن 
للمرء فقط من خالل هذا النوع من التقدير أن يعرف بشكٍل جيٍد من هو 

انظر كتاب «ما النقد؟» ص 14 (ذكر من قبل). وفيه يرد مفهوم النقد بمعناه الكانطي قريباً من  1 ـ 
ميشــيل فوكو لمفهوم النقد، «في النهاية، فأال تريد أن ُتحكم، معنــاه بالطبع أال تقبل كحقيقة 
ما تقوله لك الســلطة بوصفه حقيقة، أو على األقل أال تقبله كحقيقة، ال لشــيء إال ألن السلطة 
قالت ذلك. معنى هذا أن تقبل شــيئاً فقط ألن المبررات المقدمة بشــأنه مبررات مقنعة تسمح 

باإلتيان بفعل ما.
في هذا الســياق أميز نفسي عن موقف أكســيلهونث في كتابه «الصراع من أجل االعتراف. حول  2 ـ 

نحو أخالقي للصراع االجتماعي».
Axel Honneth, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikt, 

Frankfurt/M, 1992.
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الشــخص الذي أريــد لــه أال يلعــب أي دور. فالفاعلون فــي مثل هذه 
الصراعــات يعرفون أن مثــل هذا الشــكل االيتيقي 1من االعتــراف ـ إذا 
اســتعملنا عبارة هيغل هنا ـ يصعب تحققه. لكن رغم ذلك فهم يعتقدون 

بضرورة وإمكانية العدالة.

Sittlichkeit الحياة االخالقية أو األخالق الموضوعية. 1 ـ 
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يرى علمــاء االجتمــاع أنّ الحديث عن تجليــات المدنية 
اإلســالمية ُيعّد تناقضاً لفظياً من منظــور فهم الحداثة 
األوروبيــة فهمــاً تقليدياً، واألســباب وراء تمثيل اإلســالم معظم 
الوقــت نموذجاً حضارياً يقابــل بدقة المســار التاريخي األوروبي 
لتحوالت الدين وعالقاته بالسلطة المجتمعية والسياسية. وهو أمٌر 
ال يمكن اختصاره فــي مظاهر عدم التماثــل الثقافي أو اختالف 
القيم والمدارك، كما ال يمكن تفســير األمر أيضاً عبر ما ُيزَعُم 
من وجود نقص في التقاليد اإلســالمية لتحويــل التوتر الموروث 
في عالقة اهللا باإلنســان إلى تماُيز ُمثمر اجتماعياً ومؤثّر سياسياً 
للمجاالت المجتمعية. ومن ثَم فإنّ الميل الغربي إلدراك اإلســالم 
بوصفه آَخر ُمريحاً يسهُُل فهُمه إنما يعتمد في الواقع ـ وللمفارقة ـ 
على القرب التاريخي، وكثافة تفاعل الغرب وتناُفســه مع العمران 

ترجمة للفصل الثاني من كتاب أرماندو سالڤاتوري: ٭ 
The Sicology of Islam, Knowledge, Power and Civility (2016).

والمدنية (الصوفية)  الطرق 
وراءها وما  ا�سالم  ٭دار 



388

والعالم ا�سالم 

اإلسالمي ومراكزه السياســية، أكثر من اعتماده على ما هو مزعوم من أي 
مسافٍة وغيرية ثقافية.

إنّ رؤية الغرب االزدرائية لديناميات اإلسالم وتعقيده ـ وما يستتبع ذلك 
من بخٍس لقدره فيمــا يتعلق بعالقات الدين بالمجتمع وعالقاته بالسياســة ـ 
دفعت لعّد ذلك كله تجليات جوهرانية (essentialism) ثقافية ومعرفية. وتكمن 
جوهرانية اإلســالم في إحداثيات السلطة ـ المعرفة، التي صارت معروفًة بعد 
تدخل إدوارد سعيد (Said, 1978) النقدي األكاديمي لالستشراق الغربي. وفي 
بيئة هذا الخطاب المعياري تحقّق ما هو مزعوم مــن غياب المجتمع المدني 
في العالم اإلسالمي (Turner, 1984). وبذلك يكون الغرب هو ذخيرة المدنية 
الفريــدة. بل أكثر من ذلك؛ فإنّ ما ســّماه فيبر (Weber) «الغرب» مشــّرعاً 
تفرده ووضعه علــى قمة التطور البشــري؛ عبــر التزويج الدعائي لرســالٍة 
حضارية خاصة (اقترنت معظم األحيان بمهــام دينية عينية). وكان أصل هذا 
المعنى للرســالة ـ من دون مفاجأة ـ افتراض امتالك ســلطة تحقيق المدنية 
للعالم كله؛ بما فــي ذلك المنطقة التــي كانت ذات مرة تزخــر بحاضراٍت 

مزدهرة، قيل في األزمنة االستعمارية: إنّ االنحطاط داَخلَها.
لقد ذكرنا في المقدمة أنّ سوسيولوجيا الدين في المحيط األوروبي ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بسوســيولوجيا الحداثة والمجتمعات الحديثة، وقد ظلت المدنية 
بدورها مفهومًة باألساس على أنها منتج متميز من منتجات الحضارة األوروبية، 
ومن المنظور الغربي فإنّ مســار المســيحية األوروبية يمثل التتويج الحضاري. 
وقد ذكر مارسيل غوشيه (M. Gauchet, 1997) أنّ المسيحية تصير في مغامراتها 
األوروبية ديانة المحور نســبًة إلى جميع الديانات. ومن المنظور الغربي شــكّل 
اإلسالم مجموعًة من االحتماالت االجتماعية والثقافية لم تكن ذات يومٍ مالئمًة 
لمؤشــرات التحول األوروبي، ومن ثَم لم يتحول اإلســالم إلــى حداثٍة حقيقيٍة، 

وبحكم إدراكه على هذا النحو شكّل اإلسالم تحدياً دائماً للحداثة األوروبية.
لقد ظل اإلســالم ُمْدرَكاً في أوروبــا على مدى عقــوٍد متطاولة بوصفه 
نموذجاً حيوياً ونافذًا مــن االزدهار والتمدد الحضــاري، وصار هذا التوتر 
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الحضاري أكثر تأثيرًا عبر طرائق غير قابلة للتكرار، كانت األُمة اإلسالمية 
قادرًة من خاللها على التأثير في العالم األفرو ـ أوراســي عبر بناء نماذج 
متداخلة مــن التواصل متجاوز للمواقــع المحلية. إنما من جهــٍة اُخرى فإنّ 
الجوهرانيــة الغربية ـ ومن خالل التفاعل الحضــاري ـ كانت نتاجاً للتبادل 
الكثيف مع اإلســالم، وما حصل من تشــابكات عابرة للحضــارات ارتبطت 
بعــض األحيــان بصدمــات. فهــذه الجوهرانية محّصلــة مشــاعر متدامجة 
ومتناقضة، تتضمن الخوف الغربي من تغلب المعمورة اإلســالمية المتوسعة 
عليه، والثقة في القدرة على التفوق ورّد المّد اإلســالمي ودحره. وفي دورة 

التاريخ صارالمسار اإلسالمي ـ في حقيقة األمر 
ـ أكثر تورطاً في مصير نموذج الحداثة األوروبية 
البازغ والمهيمن؛ ولذا ينبغــي النظر أيضاً إلى 
اإلســالم على أنه ليس بريئاً تمامــاً من مذهب 

الجوهرانية الذي بلورته الحداثة.
وإذا ربطنــا النزعة الجوهرانيــة ـ مثلما فعل 
إدوارد سعيد (1978) ـ بمعادلة المعرفة ـ السلطة، 
فينبغي أخــذ متغيّــر المعرفة على محمــل الجد. 
واألهــّم من ذلــك ارتباطه صراحــًة بنماذج علم 

ســة (Stauth 1993, Salvatore 1997). وعلى هــذا فإنّ النزعة  االجتمــاع المؤس
الجوهرانية تقلُل مــن قدرة العلــوم االجتماعية الغربية على فهــم أنماٍط من 
التواصل العابر للمســتوى المحلي، وهــذه األنماط تحديدًا هــي الديناميات 
التداولية التي كفلت ـ إلى حــٍد كبير ـ النجاح السياســي االجتماعي لدخول 
اإلسالم في األزمنة الوسيطة وما بعدها. وتبدو بعض هذه األنماط وكأنها تعود 
إلى الســطح تدريجــاً في العالــم المعاصر. ويحــدث ذلك فــي الغالب في 

تداُفعات غير متوازنة، تحت راية العبور اإلسالمي للحدود الوطنية.
ما كان هودجسون أول مؤرٍخ لإلســالم أّكد على الدور الثري الذي لعبته 
الحركات الصوفية، خصوصاً في الِحقَب الوسيطة، وهي جماعاٌت انتظمت في 

 �� ً�fَر�ْ�Ncَّ اإلbالم ُ
أورو#� ��^ ��ى �0�دٍ 
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شــكل ُطُرق (أخويات) عاملة عبر مســتويات متعــددة، ولعبــت دورًا بارزًا في 
إيضاح قدرة اإلســالم على إحداث روابط بعيدة المدى، وتحويلها إلى مصدر 
متعــدد الجوائب من المدنيــة. وكانت ســلطة الدولة في األُمــة قبل الحقبة 
الكالسيكية قد تميّزت بالتردد بين التشكالت الُمريحة لكاريزما الخالفة بعد 

النبي محمد ژ ، والكاريزما المستقلّة لفن حكم الدولة واإلدارة المثقفة.
تمتّعــت ثقافة الدولة في ســابق عهدها برجال البالط الفارســي واألدباء 
واألرســتقراطيات الزراعية مما قبل اإلســالم، وهي مكوناٌت مهيمنٌة اســتجابت 
لسلطة الخالفة المركزية. وعندما تصاعدت أزمة النموذج الخليفي في القرن 
العاشــر الميالدي، تــوازى ذلك مــع ُبعد المســاواة الذي ورثهُ اإلســالم من 
 Axial) التطورات الحضارية اإليرانية التي ترجع أصولها إلى الزمن المحوري
Age). إنّ ضعف الخالفة عنــد منتصف القرن العاشــر الميالدي ضرب فكرة 

المركزية، وأشعل تحوالت ذات نزوع فوضوي أو حكم ذاتي. وقد سايرت النَُخب 
هذه الحريات المتجددة والمشوبة بعدم االستقرار للتمتع بمزاياها. وكما الحظ 
هودجســون (Hodgson 1974, I, 305) فقد «أصبح اإلســالم عالمًة ليس للطبقة 
الحاكمة فحْســب؛ بل ولجمهور كوني َحَضري موجه، ورمزًا للحراك االجتماعي 
المكثــف الجديــد». وما قصد هودجســون إلى االحتفــاء بالِحقَب الوســيطة، 
وبخاصٍة قرونها األخيرة التي تلت االجتياح المغولــي، بوصفها نموذجاً للحكم 
غير المركزي وغير االستبدادي. بل ألنّ هذا االضطراب كان َوْجهَ العملة اآلخر 
لقدرة اإلسالم المتوســعة، التي مثّلت نوعاً من الهشاشة، اشتدت حدُتها خالل 
التوســع المغولي وفي أعقابه. وما قصده هودجســون أنّ بعض تجليات معادلة 
المعرفة ـ السلطة األكثر نموذجية نضجت وازدهرت في الِحقَب الوسيطة. وهو 
ه نوعاً من االســتقاللية االجتماعية الخاصة للطبقات الحَضرية الخيرة  ما عد
د موضوع نموذج التقوى أو  (بشــكٍل أو بآخر). ويبقى من األهمية بمكاٍن أن نحد
الخيرية. وإحدى المغالطات المتواترة التي وضعها علماء االجتماع المعاصرين 
قراءة هذه األنماط على خلفية األشــكال الغربية الحديثــة والتقوية في التوجه 
التطهــري (األخالق البروتســتانتية عند ماكــس فيبر، والوهابية في اإلســالم 
الحديث)، (وقارن بُزبيدة 1995). وبحســب هودجســون ينبغي قراءة التقوية أو 
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النسكية اإلسالمية بطرائق عكســية تقريباً، وذلك في إسهامها في بناء نماذج 
واسعة من الرباط االجتماعي ليســت دينية بالمعنى الصارم؛ أي على إسهامها 

في العالم اإلسالمي بوصفها رابطًة اجتماعية.
لقد صار استثمار االســتقاللية في الرباط االجتماعي (ولو عبر ممارسات 
تقوية ال تخضع للمعايير الشــرعية الدقيقة) ممكناً منــذ الحت في األُُفق بوادر 
انهيار المركزيات الســلطوية، وغلبة نوع من الفوضى، ما أســاء بالضررة إلى 
وجوه التضاُمن وتوافقيات المعايير المشــتركة، وهكذا ظلّت األمة اإلســالمية 
قادرًة على االزدهار، وكان ذلك علــى الرغم من الغياب الفعلي ألنماط الحكم 

المســتقرة، بل بفضل هذا الغياب. وال ســيما إذا 
فهمنا الحكم بالمعنى الذي اكتسبه المصطلح في 
فــي ظل دولة  أوروبا الغربيــة الحديثة، خصوصاً 
هوبــز الليفياثيانيــة 1. فــي التشــكيالت الغربيــة 
واالجتماعي  السياســي  النظــام  فــإنّ  الحديثــة؛ 
(المســتند إلى فكرة العقد االجتماعي) يعتمد على 
مصــدر نهائــي وضامــن وحصــري مــن التالقي 
المجتمعي للمصلحة في شكل دولٍة كاملة الشرعية. 
ومن هــذا المنظــور قد يبــدو النظام السياســي 

االجتماعي اإلسالمي في الحقب الوسيطة ـ وقبل الغزو المغولي ـ تهديدًا حتمياً 
لالزدهار والرفاه الجماعي، والذي كان حاصًال هو العكس تماماً. فقد توســع 
اإلسالم إلى ثالثة أضعاف مساحته مع ضعف السلطة المركزية. وشهدت تلك 
الِحقَب ذروة سلطة العلماء، ومؤسساتهم التعليمية والفقهية المستقلة والمِرنة. 
ــنة واحتضان  والتي تعتمد في انســياحها االجتماعي على ســلطة الكتاب والس
العلماء لهما، والُبعد التشريعي والرمزي واألخالقي للجماعة واإلجماع. غير أنّ 
هودجســون يشــّدد هنا لألهمية على أنّ الِحقَب الوســيطة كانت أيضاً العصر 

الذي انتشرت فيه الطرق واألخويات الصوفية تنظيمياً وكاريزماتياً.

أي دولة الحكم المطلَق بحسب ما شرحه توماس هوبز في كتابه: الليفياثان (وحش أسطوري ورد  1 ـ 
ذكره في العهد القديم).
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حاول كثيٌر من العلماء الغربيين منذ القرن التاســع عشــر عّد الصوفية 
مكوناً غريباً على اإلسالم (العربي)، وجزم البعض اآلخر حتى من دون تقديم 
 .(Masuzawa 2005: 197-206) دليل بأن أصولها من مصادر خــارج اإلســالم
ولكْن ثمة إجمــاعٌ أكاديمي اليوم على أن جذورها البعيــدة تعود لزمن النبي 
محمــد ژ ، وممارســات التقوى والــورع لــدى صحابته. ومن ذلــك مفهوم 
(التوكل)، وُحّب الخالق. وبالطبــع ما مثّل الفهم الصوفي اتجاهاً رئيســاً في 
بداية اإلسالم؛ لكنه ظل حاضرًا في حياة األمة ولدى بعض األفراد المتميزين. 
ازدهرت التقوية الصوفية أثناء الخالفة الكبرى، كما يسميها هودجسون. لكن 
قبل ذلــك ينبغي الحديث عن عمليات تدوين الشــريعة التــي قادها الفقهاء، 
وعكست ُبعدًا عملياً في اإلسالم. فالِفقه يمكن عّده نوعاً من العقالنية العملية، 
باً؟ وليس مجرد آلية مؤسســية إلنتاج قواعد تغّطي الُبعد  وقد صار مجاالً مرك

الخارجي للعقيدة والمعامالت.
َبْيَد أنّ الِفقه ما كان شامًال للتعقيدات الناتجة عن اّتباع سلوك حياة فردية 
وِرعة وســنّ روابط اجتماعية متناغمة، ومن هنا تأتي حقائق اإلسالم الباطنة، 
لتتدّخل وتجد مكاناً لها بعيــدًا عما هو روحاني مجرد أو عملي كامل؛ فقد أحيا 
البحث عن الحقيقــة تقليدًا موازياً للفقــه الذي صار صناعــًة للمتخصصين. 
وبهــذا المعنى فــإنّ الصوفية أّكدت نفَســها بوصفهــا مجموعًة مــن المعارف 
واألشــكال التنظيمية التي تيّســر عمليات البحث عن الحقيقــة. كانت تجليات 
التقوى األولى موجهًة للحقيقة الباطنة التي يمكــن مطابقتها مع الصوفية كما 
نعرفها. وقد تبلورت بين نهاية القرن الثامن الميالدي وبداية العاشر، وبخاصة 
في بغداد العباســية. وُيعّد التصوف نفســه بحثــاً عن المعنــى الباطن للقرآن 
ــنة (Karamustafa 2007: 1-7). فــي المرحلة األولى للظاهــرة أّدى الزهد  والس
دورًا مهماً. لكْن من التعســف الفصل الكامل بين التصوف والِفقه. فالِفقه في 
عمله الدؤوب شــمل قواعد طقوســية، ومعيشــية، وفــي التجــارة، والعالقات 
االجتماعية. لكنّ الِفقه ما تحول إلى نٍص مغلَــق؛ بل تجلى في مدارس متعددة 
ومتداخلة اتفاقاً واختالفاً، ترّكز على ظاهر الشــريعة وأســاليب التعامل معها 
وتطبيقها أو دْخلنتها. وبهذا المعنى فإنّ التصوف هو المقابل الباطني للشريعة، 
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وقد أســهم في تشــكّلها وتقديرها المتنوع. َبْيَد أنّ المســتوى السائد للتصوف 
ما كان روحانيــاً خالصاً، وما نقصُدُه من هذا التدقيــق أنه يكوُن من االختزال 
القول: إنّ الصوفية مثّلت التحــدي األكبر لهيمنة الفقهاء؛ فلم يكن هناك رابح 
أو خاسر؛ فكثير من الفقهاء كانوا أيضاً من الصوفية، وكثير من أئمة التصوف 
كانــوا فقهــاء. علــى أنّ التصــوف ما صار واضــح المعالــم إّال فــي الحقبة 
الكالســيكية لإلســالم، عندما ظهرت الطريقة وتمأسســْت. وقد أبرزت هذه 
العالقة الدينامية بين المكونين الرئيسين من مكونات التقليد اإلسالمي التوتر 
اإلنتاجــي (وأحياناً التواطؤ المتبــادل) بين الُبعد الروحانــي للفكر من ناحية، 

وتطبيقاتــه وآثــاره العلميــة والفقهية مــن ناحيٍة 
أُخــرى. فبقدر ما حصلــت عملية التمــدرُس لدى 
الفقهاء؛ فــإنّ الطريقة في اتباع ُســنّة النبي ژ 
ـ عبر عضوية ناشــطة في أخوية منظمة ـ تدرجت 
هي بدروها في البروز. إنّ جوهــر الطريقة وجود 
تدريب تحت توجيه شــيخ، تمتد سلســلته أو نسبه 
الروحي من شــخصه إلى النبي ژ فــي نوٍع من 
انتقال الكاريزما، والبحث من خالل الطريقة عن 
الحقيقة. طور الفقهاء والمتكلمون منهجاً لكْســب 

العلم والتعلم، وقد خــاض هذا المجال التربوي اّتســاقاً تدرجياً قاده العلماء، 
رَ له بالتوازي مع ظهور الطريقة إقامة المدرسة. وُقد

لقد استمر التناُفس بين العلم القائم على المدرسة، والتصوف القائم 
علــى الطريقة، وقــد اكتســبت الطريقــة هيبــًة عبــر تسلُْســل المناهج 
والممارســات التي ارتبطت بالشــيوخ الصوفيين، وقد كانت «الرياضات» 
روحيًة وجســدية جماعية؛ فالممارسة الجســدية الجماعية في اإلسالم هي 
صالة الجمعة التي تجمع المؤمنين، وتتماسك في جسٍد جماعي واحد. أما 
الصوفية فقد أدخلت تنوعــاً كبيرًا على جماعية إقامة الجمعة، عبر التركيز 
على ممارســة الذكر الجماعي للخالق وأســمائه الُحْســنى، وتنوع الوسائل 
الجســدية، وأبرزها ما يتعلق بضبط التنفس مــن دون انتقاٍص من وظائف 

�� ا����8ء  �ٌ��f ول�

ا�;�#��� ��� ا�0�ن 
 *���ا�"�O� db� �ّ� ا�'
�ً ��^ اإلbالم ��_ ً�D ِّ�-�
 �8(ا�8�#�)، و:�م ا�
�� دون  ^"
اآل)� 
 ����eن أY# N0��, د��%
�'�در )�رج اإلbالم. ��



394

والعالم ا�سالم 

اإلنشــاد والرقص، وإلى الرصانــة ورباطة الجأش واالتزان الجســدي في 
مواجهة االنجذاب الالشعوري.

بلغت ممارســات الصوفيين أقصى االنتشــار واســتحداث حالة اجتماعية 
جديدة ذروَتها في القرنين الثاني عشــر والثالث عشــر الميالديين؛ ففيهما 
أّدت الطرق الصوفية دورًا رئيساً في التوسع اإلسالمي العالمي عبر المساحات 
األفرو ـ أوراسية، وشــبه القارة الهندية، وجنوب شرقي آسيا، وأفريقيا جنوب 
الصحراء. لقد كانت الطــرق الصوفية قادرًة على بلوغ فئات شــعبية متنوعة؛ 
مثــل التجار والفالحيــن وأبناء القبائل. ثــم إنها عبّرت عن أصــواٍت فكرية 
جديــدة منخرطة في موجٍة من التأمــل لدمج أبعاد مختلفة لإلســالم: الُبعد 
الفقهي، والُبعد الكالمي، وإلى الُبعد الروحي والفلســفي، الظاهر والباطن. 
ت الصوفية الفراغ وُبْعد الشــرعية الذي خلّفه انهيار سلطة الخالفة،  لقد سد
وذلك عبــر بنائها شــبكات من العالقات التــي حقّقت التوازُن بين الســلطة 
الرأسية (دور المشـــايخ الكاريزماتيين واألوليـاء األحياء) والتماسك األُفقـي 
(نمط األُخوة)، وهي التنظيمات (= الطرق) التي امتدت عبر مســافات بعيدة 
في شبكاٍت متكررة من المشايخ والمريدين. على أنّ هذه االنتشارية الهائلة ـ 
التي فاقت انتشار المدرسة أيام الســالجقة وَمْن بعدهم ـ ما تمتعت بصالبة 
المدرسة واســتقالليتها (المدرســة اعتمدت على األوقاف)؛ ولذا فإنّ شبكات 
الطرق كانت دائماً بحاجٍة لرعاية محلية أو سياسية بسبب درجتها األدنى في 
نقل المعرفــة (Arjomand 1998). لقد كان الصوفية مؤثرين في الوصول إلى 
أماكن بعيدة غير حضريــة. وقد عنت الُطــُرق نوعاً من التنظيــم للقوى في 
القطاعات الثالثة: الحضري والبدوي والريفي، وكانت النتيجة منع االحتكار 
الحضري للمدنيــة من تلك النوعية التي ســادت حضــاراٍت أُخرى، وبخاصة 
العالم المســيحي الغربــي. ثــم إنّ المقامــات واألضرحة الصوفيــة غالباً 
ما شكلت تمركزات محورية لشــبكاٍت مترامية األطراف. وذلك ما شملته على 
نحــو متزامن مــن قنــوات اتصــال ومواقع اســتقرار يحتــاج إليهــا الرحل 
المسافرون. وبسبب هذا الوزن المتزايد فإنّ الزوايا الصوفية خفّفْت من آثار 
التقلقل الذي نزل بالحكم السياســي. كما عمل مشايخ الصوفية في الوساطة 
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والتحكيــم وحــل النزاعات وصــون الحياة الدينيــة في األريــاف، وما اهتّم 
الصوفية كثيرًا (بخالف الفقهاء) الستخدام اللغة العربية، بل تكلموا باللغات 
المحلية، وأثــروا بذلك أكثر بدالً من الخضوع لشــروط إســالم العلماء، أو 

النموذج الحضاري اإليراني ـ السامي.
كانت إحدى نتائج هذا النجاح المتراكم أن ارتابت النخب الحاكمة أحياناً 
في الطرق الصوفية، بســبب قدرتها على التنظيم الذاتي. ولألســباب نفســها 
تقريباً سعى الحكام للتواصل والُمراضاة للشــيوخ الصوفيين، فالوضع المثالي 
بين الطرفين كان نوعاً من عالقات االنتفــاع المتبادلة، فالبركة كانت صناعًة 

 .(Green 2012) صوفيــة، وكذلك القــوة الشــافية
يروي أوميــد صافي مقولًة لشــيخٍ صوفي من زمن 

السالجقة هذا نصها:
بين  هو من يقعـــد ويقوم  ولي اهللا حقاً 

الناس، ويأكل الطعام،
وينام، ويجري معامـــالت مع الناس في 

السوق، ويذكر
اهللا في قلبه خالل ذلك، وال ينســـاه ولو 

للحظٍة واحدة.
ما وراء التصوف: التنظيم وانتشار الطرق (األخويات): لعل أهم الروابط 
التي تفاعلت مــع التنظيمات الصوفية بل تداخلْت معها هــي النقابات الِحَرفية 
(Faroqhi 2009). وقد استندت في عملها إلى أعراٍف وُمواضعات، وجدت سبيلها 
إلى االعتــراف من جانب الِفقــه الشــرعي (Arjomand 2004: 227-228). وجاء 
الشــيخ الصوفي الشــهير عمر الســهروردي (1145 ـ 1234م) (صاحب عوارف 
المعارف) ليدعم تنسيق المسارين: األصناف الِحَرفية، والطرق الصوفية. ومن 
بين فئات اجتماعية أُخرى ظهرت تنظيمات شبه عسكرية تداخلت مع التنظيمات 
األخوية الصوفية، كما هو شأن العثمانيين خالل تقدمهم باألناضول في القرن 
الثالث عشر، حين تشكلت وحدات تقع بين تنظيمات التخوم والقبائل والفتيان 
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والصوفية، وقد تضمن ذلك ـ مع تطوره في القرن الرابع عشــر ـ بناء تنظيم 
عســكري خاص ُعرفت وحداته باالنكشــارية، وهم نَُخب عســكرية من العبيد 
أصًال حلوا محل الفرســان الصوفيين المولويين األوائــل الذين أقاموا عالقات 

.(Rahimi 2012: 56) وثيقة مع الوسط الصوفي الشعبي
ومع ذلك؛ فإنّ نمط التنظيم الذي بلغ في بعض المواقع واألزمنة تكاُفًال 
وثيقاً مع األنظمة الصوفية هو ما أطلق عليه: نظام الفتوة. وهؤالء مجموعاٌت 
من شبان الحواضر وعصابات األحياء، يقودهم نوعٌ من ُعرٍف للفروسية ملتزم 
بحماية القيــم االجتماعيــة. وقد صار شــكًال تنظيميــاً قائماً علــى أعراف 
األخويات التي يتخذ عنفها عندما تكون من الطبقات الدنيا طابعاً كاريزماتياً 
(Green 2012: 56). كانت هذه الجماعات عازمًة علــى تحقيق النظام واألمن 
في الســياقات الحضرية مقابل تحقيق مكانة وثروة أيضــاً. وتقاطعت الطرق 
الصوفية وتشــكيالت الفتوة معظم األحيان بعضها مع بعض، وأقامت عالقات 
وثيقة من الناحية التنظيميــة. وقد صار ذلك واضحاً فــي االنتعاش الوجيز 
لهيبــة الخالفة تحــت حكم الخليفــة الناصــر لديــن اهللا (1180 ـ 1225م) 
لاللتقاء من حوله بين أهل الطريقة وأهل الفتــوة. لقد حصل هذا التضاُمن 
المديني من أسفل إلى أعلى، وبحســب ما ارتآه السهروردي عمر بن حفص. 
وعندما أعلن الخليفة عن لبسه للخرقة وشــارة الفتوة عاد االنتظام في هذه 

.(Hodgson 1974, II: 282) الصيغة الالمركزية من األعلى إلى األسفل
وجاء الشيخ الصوفي الشــهير عمر السهروردي (1145 ـ 1234م) (صاحب: 
عوارف المعارف) يدعم دمج المسارين: األصناف الِحَرفية، والطرق الصوفية. 
وظهــرت من بين فئــات اجتماعية أُخرى تنظيمات شــبه عســكرية تداخلت مع 
التنظيمات األخوية الصوفية. كما هو شأن العثمانيين خالل تقدمهم باألناضول 
في القرن الثالث عشر حين تشكّلت وحدات تقع بين تنظيمات التخوم والقبائل 
والفتيان والصوفية. وقد تضمن ذلك ـ مع تطوره في القرن الرابع عشر ـ بناء 
تنظيم عســكري خاص ُعرفت وحداته باالنكشــارية، وهم نَُخب عســكرية من 
العبيد أصًال حلوا محل الفرســان الصوفيين المولويين األوائــل الذين أقاموا 

.(Rahimi 2012: 56) عالقات وثيقة مع الوسط الصوفي الشعبي
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ومع ذلك فإنّ نمط التنظيم الذي بلغ في بعض المواقع واألنظمة تكاُفًال 
وثيقاً مع األنظمة الصوفية هو ما أُطلق عليه: نظام الفتوة، وهؤالء مجموعاٌت 
من شــبان الحواضر يقودهم نوعٌ من ُعرٍف للفروســية ملتــزم بحماية القيم 
االجتماعية. وقد صــار نوعاً تنظيمياً قائماً على أعــراف األخويات التي يتخذ 
 .(Green 2012: 56) ًعنفها عندما تكون من الطبقات الدنيا طابعــاً كارزماتيا
كانت هــذه الجماعــات عازمًة علــى تحقيق النظــام واألمن في الســياقات 
الحضريــة مقابــل تحقيق مكانة وثــروة أيضــاً، وتقاطعت الطــرق الصوفية 
وتشــكيالت الفتوة معظم األحيان بعضها مع بعض (إضافًة إلى عرفاء األحياء 

فيالمدينة)، واقترن بعضها ببعــض بصورٍة وثيقة 
من الناحية التنظيمية. وقد صار ذلك واضحاً في 
االنتعــاش الوجيــز لهيبــة الخالفة تحــت حكم 
(1180 ـ 1225م)  اهللا  لديــن  الناصــر  الخليفــة 
لاللتقاء من حوله بين أهل الطريقة وأهل الفتوة. 
لقد حصلهــذا التضاُمن المديني من أســفل إلى 
أعلى، وبحسبما أرتآه الُسهروردي عمر بن حفص. 
وعندما أعلن الخليفة عن لبســه للخرقة وشــارة 
الفتوة عاد االنتظام في هذه الصيغة الالمركزية 
.(Hodgson 1974, II: 282) من األعلى إلى األسفل

كان الفالسفة المسلمون ـ أي ممارسو التفلُسف ـ ورثًة للتقاليد الهيللينية 
ومطورين لها. بــل زعم بعضهم مثــل الفارابــي (872 ـ 950م) االنتماء إلى 
سلسلة متصلة من نقل المعرفة تصل إلى أرســطو وليس أقلّ من ذلك. ونقل 
المعرفة مختلٌف بالطبع عن تأصيل الكاريزما كما عند الصوفية. ومنذ نهايات 
مرحلة الخالفة الكبرى ارتقى الفالســفة إلى مكانٍة مهمة، ليس في تراتبية 
المعرفة فحْســب؛ بل فيما يتعلــق بالمكانــة االجتماعية والنفــوذ في محيط 
البالطات. وشعر الصوفية الكبار بمنافسة الفالسفة؛ لكنهم ما أنكروا قدرات 
الفلسفة وإنما عّدوها ناقصة وال تبلُغُ مبلغ ما يؤتيه العرفان والقُرب من اللهو 
مقامات المحبة والرضا. وبالطبع ما كانت للفالسفة وجوه نفوٍذ وتأثيٍر لدى 
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الجمهور كما كانت لشــيوخ الصوفية وأقطابها. على أنه كانت لذاك السموق 
الفلســفي تداعياٌت سلبية في أوســاط مخلتفة. فقد شــَجب ابن خلدون نفُسه 
غرور الفالسفة وادعاءهم العصمة في المعرفة المتوارَثة والعقالنية البرهانية 
(Fromherz 2010:9). وهــذا اتجــاٌه وصفــه ڤيكــو (Vico) الحقــاً أنه «غرور 
العلماء». لقد اضطلعت الصوفية بنجاٍح بالوقوف بصالبة على الجانب البنّاء 
من معادلة المدنيــة بغرض إرضاء الحاجــات العملية والروحيــة لدى فئات 

اجتماعية متنوعة.
إنّ التوازن المتداخل الناجم عن تعاُيش أدوار متميزة وتركيبية جاء ُمرجحاً 
لتبلــور نماذج مدنية ضعيفة مؤسســياً، ولكْن تحظى بتواُفق واســع في تشــكيل 
الرباط االجتماعي وإدارته. وكانــت ميزة توجه الحركة الصوفيــة إلى التقَوية 
ـ مقارنــًة بمدرســية الفقهاء وعلمــاء الدين ومنهجيات الفالســفة ـ إرســاءها 
لدعاوى روحية في الممارسات الجماعية الطقوسية، وهو األمر الذي سهل بدوره 
بناء التواُصــل الذاتي، ومن ثَم التوفيــق بين المصالح المتبادلة، ســواء أكان 
بأســلوب رأســي وثنائي (شــيخ ـ مريد)، أو أكثر أفقية وسواســية (أخ مع أخ)، 
وارتبط ذلك كله في الثالثية التي تستند إلى األخ األكبر المحب؛ أي اهللا 8 .

كان (ماكس فيبر) نفســه هو َمــْن رأى الجذرية المحتملة لنــوع المدنية 
الداعم فــي النهاية للنظــم السياســية المدنيــة الحديثة في فكــرة األخوة 
واّتســاقها التنظيمــي: المؤاخــاة (Verbrüderung) وأكثر ممــا ورد في الُبنى 
األرســطية لدولة المدينــة (Polis) التي تكرر اســتدعاؤها كثيــرًا لدى فيبر 
وغيره. إنه نموذج دينامي يمأســس التواصل االجتماعي في «مجتمع قائم على 
روابط متبادلــة ُصنعت بإرادٍة حرة، ولم تقم على عالقــات الدم». وقد عّدها 
فيبر مرحلًة انقضت في المسار التحديثي الفريد ألوروبا الغربية؛ لكنّ الرباط 
األخوي ظل يميّز التطور الحضاري آلســيا الغربية. ومن ثَّم فإنّ هذا النموذج 
يشــمل الحضارة اإلسالمية، كمقابل لما رأه «الشــرق» أو «آسيا» التي تمثلها 
الهند والصين. ووفقاً لتفســير فلفريد نيپــل (W. Nippel) لرؤيــة فيبر؛ فإنّ 
النظام الطبقي المتصلّب الذي تأســس في الهند بعد انتصار البراهمانية منع 
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ظهــور أي بنيٍة أخويــة، وفي الحالة الصينيــة كانت لعقيدة الســلف تأثيرات 
مناظرة. وبخالف االستشراق؛ فإنّ فيبر نزع صفة الشرق مبدئياً عن اإلسالم، 
بحجة أنه قامت فيه طبقة من المحاربين بمكة سيطرت عليها فكرة الفتح! وفي 
توظيف فيبر لهذا التحريف، الذي أعاد تاهيل أصل اإلســالم لمجرد شــجب 
تطوره المعيب، ربما كان فيبر متأثرًا بالالهوتي البروتســتانتي البارز إرنست 
ترولتش (E. Troeltsch) بما ال يقل عن تأثره بعالم الدراسات اإلسالمية كارل 
هاينريش بيكر (C. H. Becker) (وقــارن Salvatore 1997: 121-122). وقد تأثر 
عالم االجتماع هايدلبرغ بالرؤية الفيبرية ليزعم أنّ اإلسالم لم يتطور بصورٍة 

دالٍّة فيما وراء النموذج الغربي لألخويات، بسبب 
عوامل التحديد الذاتي المتأصلة في روح المقاتل 
التي اعتمد عليها التوســع اإلســالمي كما افترض 
التوســع  فيبر. وهــذه رؤيــة غير صحيحــة؛ ألنّ 
الحقيقي لإلسالم حصل في الحقبة الوسيطة وما 
بعدها، وليس في المرحلــة المبكرة، والفضل في 
ذلك يرجع إلى نمــط األخوية الــذي تطور فيما 

وراء الحقبة األولى.
إنّ الطبقــة األعمــق مــن حجة فيبر بشــأن 

األخوية أو التآخي تدل على ديناميــة عمليات التحول إلى إخوة، وإنّ ما يجعل 
الغرب يأخذ صفة «العالم الغربي» ـ ومن ثم استبعاد اإلسالم ـ هو أنّ حياة 
المدنيــة ـ المزدهرة في أواخر العصور الوســطى  ـ إنما نالــت دعماً بصعود 
فكرة المؤسسة فــي مقابل الجمعية. ولذا يمكننا مناقشــة أنّما يميز التجلّي 
اإلســالمي لألخوية مقابل مســارها في أوروبا هو ـ تحديــدًا ـ االنتباه لعدم 
تخطي العتبة التي حددتها المأسســة التقديســية للرباط األخوي االتحادي. 
وفي المنظومة اإلســالمية تظل األخويــة بوضوٍح نمطاً «دنيويــاً» من الرباط 

الصوفي والزاوية الصوفية.
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مجلة تصدر عن وزارة األوقاف والشـــؤون الدينية في سلطنة ُعمان وتهدف إلى 
تحقيق الغايات التالية:

ترسيخ اإلسالم الذي يقوم على التفاهم وحق االختالف وتعددية وجهات النظر. ـ 1
إعادة االعتبار لالجتهاد بوصفه مســألة حيوية في الفكر اإلســالمي من أجل  ـ 2

تجديد ذاته في مواجهة العصر ومتغيراته.
العمل على إصالح مواطن الخلل في الفكر اإلســالمي وفتح المجال لتصورات  ـ 3

إسالمية تصدر عن وحدانية ال تشوبها شائبة، وتسعى لتجسيد رؤى مستنيرة، 
بعيدًا عن التعصب.
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تتوخى مجلة (  ) في المقاالت التي تنشرها الموضوعية واالهتمام • 
على حد ســواء برؤية فاهمة للقضايا الحضارية اإلســالمية، ولمقتضيات 

الموقف العربي واإلسالمي الحاضر.
يشترط في البحث أّال يزيد حجمه على عشــرة آالف كلمة، وأّال يكون منشورًا • 

من قبل.
تشــترط المجلة في البحوث المكتوبة باللغات األجنبية الحيّة أن تكون خاصة • 

بها، ولم تنشر من قبل.
يخضع ترتيب مواد المجلة عند النشــر العتبارات فنية محضة، ال عالقة لها • 

بقيمة الدراسة أو بمكانة صاحبها.
األبحاث التي ُترســل إلى المجلة ال ُتعاد إلى صاحبها، نُشــرت أم لم ُتنشر، • 

والمجلة ليست ملزمة بإيضاح أسباب عدم نشرها.
يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية وفق النظام المعمول به في المجلة.• 
ما تنشــره (  ) من بحوث يعبّر عــن وجهة نظر أصحابهــا، وال يمثل • 

وجهة نظر (  ) أو الجهة التي تصدر عنها، بالضرورة.
ترســل البحوث إلى عنوان المجلــة مطبوعة على قرص أو إلــى بريد المجلة • 

اإللكتروني. متضمناً التعريف بالمرسل وعنوانه.


