حوار مع:
د .مسفر بن علي القحطاني
حاوره :الدكتور عبد الرزاق بلعقروز
رئيس التحرير

يف البدايـــة ،لـــك كل الشـــكر عـــى
قبولـــك إجـــراء هـــذا الحـــوار ،مـــع مجلـــة
منــاء لعلــوم الوحــي والدّ راســات اإلنســانية،
كســـؤال َم ْع ُهـــود يف هـــذه
ويف البـــدء ُ
الحواريـــات العلميـــة :كيـــف يقـــدّم د.
مس ــفر ب ــن ع ــي القحط ــاين مس ــاره ال ـ ّذايت
واملعـــريف للمنشـــغلني بالشّ ـــأن املعـــريف؟
يف البدايـــة أود تقديـــم جزيـــل الشـــكر
واالمتن ــان إلتاح ــة الفرص ــة للحدي ــث ع ــر
منربكـــم الفكـــري املميـــز ،مـــع الشـــكر
أيضً ـــا لحســـن ظنكـــم الكريـــم بشـــخيص
الضعيـــف ،أمـــا عـــن مســـريت املعرفيـــة
فيمكـــن اختصارهـــا يف املحطـــات التاليـــة:
فق ــد تخرج ــت يف كلي ــة الرشيع ــة التابع ــة
لجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود
اإلســـامية فـــرع األحســـاء تلـــك الواحـــة
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املتنوع ــة بالــراء املذهب ــي حي ــث تتواج ــد
املـــدارس الفقهيـــة األربعـــة بشـــيوخها
وطالبهـــا منـــذ عـــرات العقـــود وذلـــك
عـــام (1992م) ،ثـــم أكملـــت املاجســـتري يف
السياســـة الرشعيـــة مـــن املعهـــد العـــايل
للقض ــاء بالري ــاض ع ــام (1995م) ،وأنهي ــت
الدكت ــوراه يف أص ــول الفق ــه ع ــام (2001م)،
مـــن جامعـــة أم القـــرى مبكـــة املكرمـــة،
ويف عـــام (2013م) حصلـــت عـــى درجـــة
األســـتاذية بجامعـــة امللـــك فهـــد للبـــرول
واملعــادن التــي أدرس فيهــا منــذ ( 21عا ًمــا).
لـــدي عـــدد مـــن األبحـــاث والكتـــب
املنشـــورة تصـــل ألربعـــة عـــر كتابًـــا
تتمـحــــور يف الـدراســـــات التأصيـلـيـــــة
وتنزيالته ــا الواقعي ــة م ــع محاول ــة الرب ــط
بالتجـــارب املامثلـــة يف الثقافـــات األخـــرى.
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يتبــدّى للناظــر يف مســرتكم املعرفيــة
اهتـــام مـــزدوج بنمطـــن مـــن املعرفـــة:
املعرفـــة الرتاثيـــة اإلســـامية ،واملعرفـــة
الحديثـــة بخاصـــة مجـــاالت العلـــوم
اإلنســـانية ،فـــا هـــي املنهجيـــة التـــي
ـرون به ــا ه ــذه العالق ــة ب ــن املأص ــول
ت َج ـ ّ
واملنقـــول؟ أو بـــن املـــوروث والحديـــث؟
قدميً ــا اعت ــر اإلم ــام الغــزايل -رحم ــه الل ــه-
علـــم أصـــول الفقـــه مـــن أرشف العلـــوم؛
ألنــه جمــع بــن املنقــول واملعقــول وامتــزج
فيـــه الـــرأي بالســـمع ،وعـــاد ًة مـــا تكـــون
مزاوجـــة العلـــوم تثمـــر إبدا ًعـــا وتجديـــ ًدا،
ويف مســـريت يف الطلـــب والبحـــث حاولـــت
أن أس ــتفيد م ــن تج ــارب م ــن س ــبق م ــن
أه ــل العل ــم يف ترس ــيخ منهجي ــة التأصي ــل
خدمـــ ًة لقضايانـــا املعـــارصة ،ففـــي عـــام
(1996م) نـــرت ثالثـــة كتيبـــات لرتشـــيد
الصحـــوة آنـــذاك وهـــي :فقـــه املوازنـــات،
وفقـــه الحقائـــق ،وفقـــه االســـتطاعة ،وكان
الهـــدف منهـــا تقريـــب األصـــول لجيـــل
الصحــوة املتأثــر بالوعــظ والعاطفــة حتــى يف
مجــاالت العلــم ،والحركيــة املتحزبــة حتــى يف
بــاغ الديــن العــام ،والتمحــور حــول الشــيخ
أو املدرســـة الدعويـــة ولـــو عـــى حســـاب
القيـــم العليـــا للمجتمـــع ،ولألســـف تلـــك
الرســائل كانــت مرتبطــة بــدار نــر أقفلــت
نشـــاطها وتوقفـــت الكتيبـــات عـــن البيـــع
ومل أع ــد نرشه ــا ورمب ــا دوره ــا كان مناســ ًبا

لزمانهـــا واألطروحـــات املتداولـــة آنـــذاك.
وم ــع ذل ــك ،ويف الص ــدد ذات ــه ،خ ــرج كت ــاب
«أثـــر املنهـــج األصـــويل يف ترشـــيد العمـــل
الدعـــوي» عـــن طريـــق الشـــبكة العربيـــة
لألبح ــاث والن ــر ليعال ــج قضاي ــا أصولي ــة
تطبيقيـــة وبشـــكل مبـــارش يف الســـاحة
الحركيـــة ،كقضيـــة املصلحـــة الدعويـــة
املتقلبـــة ،واالجتهـــاد الدعـــوي املنغلـــق،
والغفلـــة عـــن مقاصـــد الرشيعـــة.
وخصوص ــا
أم ــا العل ــوم اإلنس ــانية األخ ــرى
ً
عل ــم االجت ــاع والنف ــس والس ــنن الكوني ــة
وغريهــا ،فأظــن أن لهــا قيمــة عليــا وأهميــة
خصوص ــا يف فه ــم بع ــض النص ــوص
ك ــرى
ً
الرتاثي ــة م ــن خ ــال س ــياقاتها االجتامعي ــة
والبيئي ــة ،وم ــن خالله ــا نس ــتطيع التميي ــز
والفهـــم للكثـــر مـــن االجتهـــادات ،وال
أبال ــغ إن قل ــت حت ــى الرتجيح ــات الفقهي ــة
ال ينبغـــي أن تنفـــك عـــن مـــدركات تلـــك
العلـــوم ،فعـــى ســـبيل املثـــال لـــو رجعنـــا
إىل كتـــب ابـــن تيميـــة -رحمـــه اللـــه-
خصوصـــا أنهـــا
والجـــدل الواســـع حولهـــا
ً
مجــال استشــهاد طوائــف متعارضــة ،ولكــن
معـــاودة قراءتهـــا وفـــق دوافـــع التأليـــف
الت ــي أث ــارت اب ــن تيمي ــة لكتابته ــا والبيئ ــة
السياس ــية واالجتامعي ــة والتحدي ــات الت ــي
ميـــر بهـــا الشـــام آنـــذاك؛ لعرفنـــا ســـبب
الشـــدة عـــى الخصـــوم تـــارة والدعـــوة
للتســـامح تـــارة أخـــرى ،وملـــاذا املفاصلـــة
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م ــع طائف ــة والل ــن م ــع أخ ــرى ،والرتخ ــص
يف مســـائل والتحـــوط يف مســـائل أخـــرى،
وهـــذا النظـــر العلـــوي للســـاحة املعرفيـــة
ال ــذي يُظه ــر كاف ــة املؤثــرات والتضاري ــس
ويكشـــف الطبيعـــة مـــن أعـــى هـــو مـــا
يس ــهم يف تحوي ــل الــراث إىل م ــادة دافع ــة
للتطويـــر وليســـت مجـــرد قيـــد يربطنـــا
باملـــايض ويشـــدنا نحـــوه.
والعلـــوم اإلنســـانية يف الحقيقـــة نتجـــت
قد ًميـــا عنـــد املســـلمني ولكنهـــا نضجـــت
وتط ــورت يف الكتاب ــات الغربي ــة م ــن بع ــد
القـــرن الثامـــن عـــر ،ولعـــل مـــا كتبـــه
هيجـــل يف التاريـــخ واالجتـــاع ومثلـــه
دوركايـــم وماكـــس فيـــر وغريهـــم يعـــرف
قيم ــة تل ــك املنجــزات العلمي ــة الت ــي ل ــو
ُوظفـــت يف الدراســـات اإلســـامية ألمثـــر
ه ــذا التالق ــح فوائ ــد معرفي ــة ع ــى واقعن ــا
املعـــارص.
تتـــوارد يف نصوصكـــم عائلـــة مـــن
املفاهي ــم تعك ــس ه ـ ًّـا حضار ًي ــا ،وإرادة يف
إعـــادة بنـــاء منظومـــة العمـــران يف األمـــة
املســلمة؛ مثــل :الوعــي ،الوعــي الحضــاري،
التحـــر ،مـــا هـــو مفهـــوم الوعـــي
ّ
الحضَ ــاري ال ــذي تقص ــدون؟ وه ــل ت ــرون
أن خطـــاب الحضـــارة والتحـــر مـــا زال
ميل ــك مرشوعي ــة بع ــد أن س ــادت مف ــردات
الحداثـــة والنهضـــة والتجديـــد؟

ب ــدأت اهتامم ــايت بفق ــه العم ـران م ــن ع ــام
(2005م) واطلع ــت خالله ــا ع ــى عــرات
الكتــب يف هــذا املجــال مثــل مــا كتبــه مالــك
بــن نبــي وعــي رشيعتــي وطــه عبدالرحمــن
والجاب ــري والنج ــار وغريه ــم ،ومثله ــم م ــن
الغربي ــن ك ِولّديوران ــت ولوبون ــو وتوينب ــي،
وق ــد ظه ــر يل ضع ــف التأصي ــل للمفه ــوم
العمـــراين باحتياجاتـــه املعـــارصة يف بيئتنـــا
الخليجيــة ،وحاولــت بجهــد املقـ ّـل أن أكتــب
يف ه ــذا الص ــدد ووض ــع بع ــض األف ــكار م ــن
خـــال كتبـــي التاليـــة :وأولهـــا كان كتـــاب
«كلـــات يف الوعـــي» ،وهـــو عبـــارة عـــن
مقـــاالت كنـــت أكتبهـــا يف موقـــع اإلســـام
الي ــوم جمعوه ــا مش ــكورين يف كت ــاب ،ث ــم
حاولــت أن أعمــق مفهــوم التحــر يف كتــاب
(الوعــي الحضــاري)؛ ألننــا أحــوج إىل الغــوص
يف الوعـــي أكـــر مـــن ترديـــد املســـك ّنات
الفكري ــة بأنن ــا أفض ــل أم ــة وخ ــر الش ــعوب
دون أن يقابله ــا معالج ــات ونق ــد وخارط ــة
طريـــق ،وكنـــت أرى أن مقاصـــد الرشيعـــة
هـــي بوابـــة هـــذا اإلصـــاح ،ولعـــل كتـــايب
(الوعـــي املقاصـــدي) محاولـــة لتوضيـــح
ه ــذه الرؤي ــة .ه ــذه املقارب ــات االجتهادي ــة
مـــا زلـــت أعتقـــد بأنهـــا أهـــم خيـــارات
املرحلــة ،ومــا ينبغــي تســليط الضــوء عليــه
وإث ــارة النق ــد واملراجع ــة لخطابن ــا الدين ــي
املنغل ــق حول ــه ،ورمب ــا يدف ــع ه ــذا الج ــدل
العمـــراين والحضـــاري توجيـــه بوصلـــة
التيـــارات الفكريـــة مـــن التطاحـــن حـــول
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الهوامـــش واملـــايض إىل تقديـــم أطروحـــات
ناضجـــة ملشـــاريعنا الحضاريـــة الحـــارضة
والقادمـــة.
مـــاذا يناهـــض د .مســـفر بـــن عـــي
القحطـــاين نزعـــة األنســـنة كـــا ينـــادي
به ــا البع ــض ،بخاص ــة تل ــك األنس ــنة الت ــي
تجم ــع ب ــن أص ــل تــرايث ميثل ــه التوحي ــدي
ومســـكويه ،وأصـــل حـــدايث نجـــده يف
النزعـــة اإلنســـانية الحداثيـــة؟ هـــل نحـــن
أم ــام إع ــادة بن ــاء للمفاهي ــم مث ــل مفه ــوم
األنســـنة ومفهـــوم التنويـــر أم أنّنـــا أمـــام
نقـــد جـــذري ومامنعـــة معرفيـــة؟
* مفهـــوم األنســـنة أو التنويـــر مـــن أهـــم
املفاهي ــم التغيريي ــة الت ــي ش ــكلت حــراكًا
فلســـف ًيا وفكريًـــا يف أوروبـــا بعـــد عـــر
النهضـــة ،وتـــم متريرهـــا يف محيطنـــا
الفكـــري يف نهايـــة القـــرن التاســـع عـــر
ولك ــن م ــن خ ــال نق ــل مشــ ّوه وموظ ــف
أيديولوج ًيـــا مبـــا يخـــدم توجهـــات تلـــك
الفـــرة االســـتعامرية ،وأصبحـــت تلـــك
املفاهيـــم يف واقعنـــا العـــريب داللـــة ســـيئة
ع ــى ع ــر الخ ــذالن واالس ــتعامر والتبعي ــة
العميـــاء ،ولكـــن عنـــد التدقيـــق وتجريـــد
تلـــك املفاهيـــم اإلصالحيـــة مـــن تبعاتهـــا
املشـــوهة فإننـــا أمـــام أفـــكار صحيحـــة
ومهمـــة لخلـــق حـــراك فكـــري إيجـــايب،
فاألنس ــنة بخ ــاف قــراءة الدكت ــور أرك ــون؛
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له ــا امت ــداد يف عم ــق الرشيع ــة اإلس ــامية
م ــن خ ــال مفه ــوم الفط ــرة ال ــذي يعت ــر
أهـــم مرتكـــزات املقاصـــد الرشعيـــة التـــي
هـــي غايـــة الديـــن ومطلوبـــه ،كـــا قـــرر
ذل ــك اب ــن عاش ــور -رحم ــه الل ــه -يف كتاب ــه
املقاصـــد ومستشـــه ًدا مبـــا كتبـــه قبلـــه
ابـــن ســـينا رحمـــه اللـــه ،وهـــذا املعنـــى
الخـــاق أعتقـــد أن اســـتثامره يف ترســـيخ
ّ
قاع ــدة إنس ــانية أساس ــها الفط ــرة الطبيعي ــة
يردن ــا نح ــو من ــاخ فك ــري صح ــي وقيم ــي
يســـاعد عـــى بنـــاء قواســـم مشـــركة مـــع
اآلخ ــر أيًــا كان .أم ــا التنوي ــر فس ــمعته بع ــد
كتاب ــات بع ــض الرم ــوز الصحوي ــة يجعل ــه
يف نقيـــض الديـــن ويصنفـــه مـــن ضمـــن
مشـــاريع التغريـــب لألمـــة ،وأظـــن كذلـــك
أن هـــذا املفهـــوم نحتـــاج إىل إزالـــة تلـــك
االلتباســـات التصنيفيـــة عنـــه ورده ألصلـــه
اللغـــوي والتاريخـــي يف بعـــث التجديـــد
لألمــة ،فبعثــة النبــي عليــه الصــاة والســام
هـــي بدايـــة التنويـــر للعـــامل ،ولـــكل أمـــة
عرصه ــا التنوي ــري ال ــذي يُرج ــع إلي ــه فض ــل
النهض ــة الت ــي حصل ــت بع ــده ،ك ــا س ــمي
عـــر ميجـــي باليابـــان بعـــر النهضـــة،
فمعنـــى ميجـــي هـــو املتنـــور باليابانيـــة،
فحـــر املعنـــى عـــى أوروبـــا يف موقفهـــا
ض ــد الدي ــن اختــزال كب ــر له ــذا املصطل ــح،
علـــا بـــأن التنويـــر األورويب هـــو األشـــهر
ً
واأله ــم يف عرصن ــا الحدي ــث ولـــه فضائ ــل
عديـــدة يحســـن أن ننظـــر إليهـــا ونفيـــد
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منه ــا يف خدم ــة منه ــج النه ــوض والتغي ــر
يف مجتمعاتنـــا اإلســـامية ،وعمو ًمـــا هـــذه
املصطلحـــات وغريهـــا تحتـــاج إىل مراجعـــة
وحـــرث أركيولوجـــي ينبـــش وينقـــد مـــا
مــى ويطــور تلــك املعــاين بشــكل منهجــي،
ولألس ــف ه ــذا املج ــال البحث ــي يضع ــف يف
ســـاحاتنا الفكريـــة والثقافيـــة فـــا نعطـــي
ملطبـــخ املفاهيـــم أهميتـــه عنـــد التنظـــر
وصناعـــة املشـــاريع ،ولعـــل القـــارئ يجـــد
يف كت ــايب (ص ــدام القي ــم) بعضً ــا م ــن تل ــك
األفـــكار والـــرؤى.
يتم ّيـــز الواقـــع اإلنســـاين املعـــارص
بالتح ــول ،ه ــذا التح ــول يعك ــس م ــن جه ــة
أزمـــة النمـــوذج الحضـــاري الغـــريب ،ومـــن
جهـــة أخـــرى بـــروز محـــاوالت للتغلـــب
ع ــى ه ــذه األزم ــة الحضاري ــة ،س ــواء م ــن
داخ ــل النم ــوذج الحض ــاري الغ ــريب أو م ــن
الرؤيـــة الحضاريـــة اإلســـامية؟
كيـــف يصـــف د .مســـفر بـــن عـــي
القحط ــاين ح ــال الوع ــي الغ ــريب الراه ــن؟
ومـــا هـــي مرشوعيـــة القـــول بـــأن فكـــرة
املدافعـــة الحضاريـــة متكـــن اإلســـام مـــن
األخ ــذ بزم ــام التاري ــخ وقي ــادة اإلنس ــانية
نح ــو قي ــم العمــران م ــن جدي ــد؟
الوعـــي الغـــريب املعـــارص نشـــط ونقـــده
لذاتـــه متجـــدد ،ويف كل مركـــز بحثـــي

وجامعـــة يشـــهد املطلـــع عـــى حجـــم
املنج ـزات واملراجع ــات الهائل ــة ل ــكل قضي ــة
ذات اهت ــام مح ــي أو عامل ــي ،وه ــذا م ــا
نفتقــده يف مراكزنــا القليلــة يف عاملنــا العــريب،
وبالرغـــم مـــن التحديـــات التـــي تواجـــه
الوعـــي الغـــريب والشـــيخوخة التـــي يعـــاين
منهـــا فإنـــه كـــا وضحـــت ســـابقًا األكـــر
حيويـــة وحـــراكًا يف العـــامل.
وموقفنــا اإلســامي يف التعامــل مــع منجـزات
الوعـــي الغـــريب لـــه حـــاالت :فالبعـــض
يتامهـــى مـــع الثقافـــة الغربيـــة لدرجـــة
الذوبـــان ،وعكســـهم مـــن يـــرى رضورة
املفاصل ــة وجع ــل الع ــداوة ه ــي األص ــل يف
كل يشء ،بين ــا املنطق ــة الخ ـراء العريض ــة
هـــي تلـــك التـــي تقـــوم عـــى التبـــادل
والتثاقــف؛ ألنــه األصــل يف طبائــع الشــعوب
القامئـــة عـــى التعـــارف ،وهـــو املعنـــى
القـــرآين الـــذي ذكـــره اللـــه -تعـــاىل -فيـــا
ينبغ ــي رس ــمه م ــن عالق ــة ب ــن الش ــعوب
والقبائـــل ،وفكـــرة املدافعـــة التـــي جـــاء
بهـــا القـــرآن هـــي تحقيـــق لهـــذا العالقـــة
التعارفيـــة ،فاملدافعـــة مرشوطـــة بالتـــي
هـــي أحســـن ،تحقيقًـــا ملنفعـــة التبـــادل
ب ــن الثقاف ــات والحض ــارات ،ع ــى مس ــتوى
العل ــوم واملع ــارف واملصال ــح الحيوي ــة ،ويف
كت ــا ّيب( :ص ــدام القي ــم) و(س ــؤال التدب ــر)،
إشـــارات تـــرح تلـــك األفـــكار.

