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Editorial
بقلم مدير التحرير
د .عبد الغني سلطان الفقيه
By: Managing Editor
Dr. Abdul Ghani Sultan Alfakih
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دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

بســم هللا الرحمن الرحيم والصالة
والســام على ســيدنا محمــد الصادق
األميــن وعلــى آله وصحبــه أجمعين:
تطــل دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي
والدراســات اإلنســانية علــى قرائهــا
الكــرام بعــدد جديــد متنــوع يضــم
كالعــادة ملفــات شــتى؛ منهــا ترجمــات
مميزة وحــوارات هادفــة ودراســات
جــادة تثيــر إشــكاالت فكريــة مهمــة
وتطــرح قضايــا تتســم فــي مجملهــا
بالجــدة .ورهــان الدوريــة كبيــر فــي
تقديــم معرفــة تحفــر فــي ثنايــا علــوم
الوحــي وتنفتــح علــى علــوم اإلنســان
وتحقــق التجاســر وتعبــد الســبل
أمــام الباحثيــن لتوليــد معــارف جديــدة
تواكــب روح العصــر بمــا يحملــه مــن
مضاميــن مســتجدة علــى كافــة
صعــده ومجاالتــه.
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وممــا ال ريــب فيــه أننــا اليــوم نعيــش فــي
مجتمــع دينامــي ال يســتقر علــى حــال ،وفــي
خضــم وضعيــة التغيــر وديناميــة المجتمــع
يخضــع الفكــر القديــم لمحاســبة الجديــد
وتصبــح معــارف األوليــن محــل نظــر المتأخريــن؛
يُخضعونهــا لقواعدهــم؛ يحللــون ويفســرون
ويؤولــون بمنظــورات ومنهجيــات متباينــة،
وصرنــا نشــهد للنــص الواحــد قــراءات متعــددة
وتأويــات متنوعــة .وأمــام هــذا الــركام مــن
المعــارف المتناســلة أمامنــا يُطــرح الســؤال عــن
الضابــط والرقيــب؛ مــن المخــول بضبــط كل
هــذا الــركام المعرفــي اآلخــذ بالتزايــد؟ ومــن
لــه الحــق بمحاســبة مضمــون هــذه المعــارف
ومحتواهــا الفكــري والمنهجــي وتوجيههــا
إلــى مــا يخــدم بنــاء المجتمــع واإلنســان؟ أو
بعبــارات أكثــر وضوحً ــا؛ مــا قيمــة هــذا الــركام
المعرفــي المبثــوث فــي رفــوف المكتبــات
والمدفــون بيــن دفــات الكتــب والمجــات
والدوريــات إن لــم تخــدم اإلنســان وينتفــع
بهــا المجتمــع؟
تلــك

تســاؤالت

جديــرة

بــأن

تصــاغ

وتطــرح فــي ظــل واقــع مجتمعنــا الحــرج
المتبخــط فــي صراعاتــه المذهبيــة والطائفيــة
ومشــاكله االجتماعيــة واالقتصاديــة وأعطابه
السياســية وتعثراتــه التنمويــة والنهضويــة
والــذي ال يــزال يغــرد بعيــدا عــن ركــب التقــدم
والحضــارة والعمــران.

ددعلا ةيحاتتفا

11

ألجــل ذلــك؛ يعــد البحــث مــن أجــل البحــث

حاجــة األمــة اإلســامية للنهــوض بتجديــده

اليــوم أمــ ًر ا غيــر مُ جــدٍ ،ومــا لــم ينهمــك الباحــث

وإبــراز المنطلقــات التــي مــن شــأنها تعزيــز

حفــ ًر ا وتنقيبًــا واستشــكا ًلا للقضايــا المحمومــة

قيمتــه .ويحــق لنــا ونحــن نتابــع بقلــق

فــي مجتمعــه فــا قيمــة ترجــى مــن علمــه.

عمومــا
فكــر ي تحــوالت الفكــر اإلنســاني
ً

ً
وعطفــا علــى مــا ســبق يســعدنا أن نعــرض
للقــارئ العربــي أفــكا ًر ا محوريــة حــول مــواد

ومســار تطــور المجتمــع اإلســامي تحديــدً ا
أن نتســاءل:

العــدد الجديــد مــن دوريــة نمــاء لعلــوم الوحــي

كيــف نتعامــل مــع تراثنــا التفســير ي

والدراســات اإلنســانية؛ عــدد متنــوع يضــم

الــذي يتســم بالضخامــة وأحيا ًنــا بـ"الفخامــة"؟

مجموعــة مــن المقــاالت موزعــة بيــن ترجمــات،

وهــل هنــاك ثغــرات يجــب أن ُتســد فــي عمــل

حــوارات ،وأبحــاث فــي مجــال اإلســاميات

المتقدميــن وهــل هنــاك مؤاخــذات فــي

وأخــرى فــي موضــوع اإلنســانيات مجســدة

منظــور المتأخريــن؟ هــل الــدرس التفســير ي

دائمــا وأبــدً ا
فلســفة هــذه الدوريــة التــي تــروم
ً

فــي وضعيــة النضــج الكافــي التــي تؤهلــه

تحقيــق روح التكامــل والتجاســر بيــن حقلــي

لمواكبــة شــروط العصــر الجديــد الــذي

الوحــي واإلنســانيات.

نحيــاه بإيجابياتــه وســلبياته؟ أم أنــه يفتقــر

تتنــاول إحــدى مقــاالت العــدد قضيــة
التجديــد فــي التفســير وهــو موضــوع
راهنــي بالنظــر إلــى حاجــة المجتمــع إلــى
تفســير يراعــي روح العصــر؛ ينطلــق
مــن واقــع النــاس وهمومهــم وظــروف
المجتمــع وتحوالتــه ويؤســس مــن خــال
ً
مشــروعا يــروم إصــاح
هــذه الشــروط
واقــع العبــاد وتلبيــة احتياجاتهــم الروحيــة
والنفســية واالجتماعيــة .وإذ نقــر بهــذا
الــكالم فألننــا واعــون بأهميــة علم التفســير
فــي الوصــول إلــى مــراد هللا ،ومــن ثــم يُعــد
االهتمــام بــه مــن بيــن األمــور التــي يجــب
أن ينظــر فــي أمرهــا مــن خــال تقييــم مــدى

إلــى مجموعــة مــن الضوابــط التــي تجعلــه
علمــا صالحً ــا لهــذا الزمــان ولهــذا المــكان؟
ً
ثــم ،هــل هنــاك فــرص متاحــة أمــام علــم
التفســير لالســتفادة مــن تطــور المعرفــة
الحديثــة؟ وهــل يمكــن أن ننهــض بالتجديــد
فــي علــم التفســير بحيــث يُثمــن الجديــد
القديــم ويحظــى الجديــد برضــا القديــم؟
تلــك مجموعــة تســاؤالت حــاول الباحــث
يوســف ِعكــراش اإلجابــة عنهــا مــن خــال
مقالــه" :التجديــد فــي التفســير :نظــرة فــي
المســتويات والمنطلقــات والضوابــط"؛
الــذي تضمــن إبــراز أهــم اآلليــات التــي ينبنــي
عليهــا التفســير مشــي ًر ا فــي الوقــت ذاتــه إلــى
أهــم الضوابــط الــازم انتهاجهــا فــي ســبيل
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جعــل التفســير موصــ ًلا إلــى فهــم خطــاب

ً
إجماعــا ،ومحاولــة
فــي معرفــة هللا واجــب

هللا تعالــى.

تتتبــع المســالك التــي اعتمدهــا اإليجــي فــي

وفــي ســياق الحديــث عــن علــم الــكالم،

نقــض الحجــج المضــادة لهــا.

موضوعــا شـ ً
ً
ـيقا
تنــاول الباحــث عمــر بــن ســكا

ويُعــرج بنــا موضــوع آخــر إلــى مجــال الفكــر

تــدور فكرتــه حــول منهــج االســتدالل عنــد

االنســاني فــي شــموليته ليعــرض لـ"إشــكالية

ابــن الوزيــر اليمانــي؛ أحــد أبــرز علمــاء اليمــن،

التســامح وحريــة االعتقــاد فــي فلســفة

ويهمنــا فــي ســياق الحديــث عــن الرجــل

أســا
جــون رولــز" ،حيــث يشــكل التســامح َّ

وظروفــه أن نتلمــس أســلوبه ونهجــه فــي

تنمو ًيــا فــي العالقــات بيــن األنــا واآلخــر وبدونــه

البحــث والتقصــي فــي المســائل العقديــة،

يصبــح حــوار الثقافــات واألديــان واإلثنيــات

ال ســيما أنــه يُعــد مــن بيــن مــن خاضــوا فــي

مجــرد خطابــات خادعــة ،وإذ نقــر -مــن موقعنــا

هــذه المســائل العقديــة تفســي ًر ا وتجديــدً ا،

كباحثيــن -أن الديانــة اإلســامية كانــت ســباقة

فمــن يكــون ابــن الوزيــر؟ ومــا طبيعــة فكــره

لطــرح فكــرة التســامح بيــن المذاهــب وتقبــل

وقواعــد منهجــه فــي االســتدالل العقــدي؟

االختــاف كمــا االئتــاف مصداقــا لقولــه

مــن أيــن بــدأ مشــروعه وإلــى مــاذا خلــص؟
مــا موقفــه مــن مناهــج المتكلميــن فــي
االســتدالل العقــدي ومــا مســالكه فــي
االســتدالل علــى أصــول االعتقــاد؟ كل تلــك
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األســئلة حــاول الباحــث مقاربــة اإلجابــة عنهــا

طــرح فكــرة التســامح ال ســيما فــي عصــري

مــن خــال مقالتــه الموســومة بـــ" منهــج

النهضــة واألنــوار إال أن مــا تبــع ذلــك مــن

االســتدالل علــى مســائل االعتقــاد عنــد

حــروب مدمــرة كالحربيــن العالميتيــن األولــى

ابــن الوزيــر اليمانــي (ت840هـ)_دراســة فــي

والثانيــة ،وظاهــرة االســتعمار والعنــف

ضــوء كتابــه "ترجيــح أســاليب القــرآن علــى

والقتــل وترهيــب الشــعوب المختلفــة ..كلهــا

أســاليب اليونــان".

مظاهــر تكشــف بالملمــوس مــدى البربريــة

وفــي الســياق ذاتــه وفــي إطــار القضايــا
واإلشــكاالت التــي يثيرهــا الحديــث عــن علــم
الــكالم حــاول الباحــث عبد الرحيــم البيــدق أن
يرصــد لنــا قيمــة النظــر مــن منظــور اإليجــي
مــن خــال الوقــوف علــى الحجــج التــي اعتمــد
عليهــا للدفــاع عــن موقفــه القاضــي بــأن النظر

والهمجيــة التــي الزمــت الحضــارة الغربيــة
طــوال مســار بنائهــا وتشــكلها وتطورهــا،
صحيــح أنهــا حضــارة ارتكــزت علــى العلــم
لكنهــا قامــت علــى الــدم ،وهــذا ما يكشــف عنه
كتــاب "ثقافــة أوروبــا وبربريتهــا" للفيلســوف
الفرنســي مــن أصــل يهــودي إدغــار مــوران.

ددعلا ةيحاتتفا
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ويحــق لنــا  -ونحــن مطلعــون علــى مــا

فــي إعالمهــم لإلســام كغــول فتــاك يقتــل

كتبــه الباحــث حســن اإلدريســي متطلعــون

الســلم...
األطفــال ويعنــف النســاء ويدمــر
ّ

فــي اآلن ذاتــه إلــى االســتفادة القصــوى مــن

فهــل تجــد مقاربــة جــون رولــز لمفهــوم

مضاميــن هــذه الدراســات  -أن نعيــد بـ"حــذر"

ً
منفــذا لنقــد كل هــذه المعطيــات
التســامح

إعــادة طــرح ســؤال الباحــث عــن الســبل

أم أن مواقفــه تحــاول أن تغطــي مــا ال

الممكنــة لتأســيس مجتمــع متســامح؟

يغطــى؟ ثــم مــا الســياق الفلســفي الــذي

وهــو الســؤال الــذي يؤســس إلشــكالية

عالــج فيــه الرجــل مفهــوم التســامح؟ وهــل

مفهــوم التســامح وحريــة االعتقــاد عنــد

هنــاك انتقــادات حاصــرت مواقفــه؟ وهــل

الفيلســوف األخالقــي األمريكــي المعــروف

أوجــد األرضيــة المشــتركة لبنــاء التفاهمــات

جــون رولــز .فكيــف تنــاول هــذا الفيلســوف

الممكنــة فــي تدبيــر التنــوع اإلثنــي واالختــاف

مفهــوم التســامح وكيــف عرضــه  -وهو الذي

المذهبــي داخــل المجتمعــات التــي تنعــت

ينتمــي إلــى المجتمــع األمريكــي المتعــدد

بـ"المحكمــة التنظيــم" أم ال؟

مذهبيًــا والمتنــوع إثنيًــا؟ وهــل اســتند -
فــي عرضــه إلشــكالية هــذا المفهــوم -علــى
الوقائــع أم اقتصــر فقــط علــى تأمــات
مثاليــة وطوباويــة؟

وفــي ســياق متصــل بعالقــة الشــرق
بالغــرب يعــرج بنــا الباحــث عبد الصــادق
بطنــي إلــى موضــوع النهضــة العربيــة ،ففــي
ظــل ســياق الغلبــة الحضاريــة للغــرب طــرح

هــي تســاؤالت ربمــا تــروم تقييــم حصيلــة

الســؤال عــن ســبب تقدمهــم فــي مقابــل

تفكيــر هــذا الفيلســوف فــي مقاربتــه لمفهــوم

تخلــف العــرب والمســلمين وهــو ســؤال قلــق

التســامح وربــط تفكيــره بواقعــه المعيــش

أثيــر فــي لحظــات االنكمــاش التــي عــاش فيهــا

وهــو الــذي نشــأ فــي كنــف مجتمــع أمريكــي

العالــم العربــي واإلســامي تدهــو ًر ا فــي شــتى

ليبرالــي ترفــع فيــه شــعارات مثاليــة براقــة

مجاالتــه وتقهق ـ ًر ا علــى مختلــف صعــده ،حتــى

كالتســامح والديمقراطيــة وحــوار الثقافــات

بــات البحــث عــن حلــول فكريــة وعمليــة للوضــع

واألديــان ..لكــن ،ســرعان مــا يكذبهــا الواقــع

ضــرورة ملحــة ،بذلــك ظهــرت مجموعــة مــن

وتفضحهــا الوقائــع .وربمــا لن نضطــر للتذكير

األفــكار التــي اســتهدفت التفكيــر فــي مشــاكل

بمجازرهــم ضــد الهنــود الحمــر ،وعنصريتهــم

األمــة وأعطابهــا الكثيــرة محاولــة تصحيــح

المتجــددة ضــد األفارقــة الســودّ " ،وبإلقائهــم

المســار ،إال أن اختالفهــا واقــع فــي تفســير

قنابــل نوويــة علــى ناكازاكــي وهيروشــيما فــي

مصــادر هــذه األعطــاب؛ كمــا أن االختــاف

اليابــان وبحروبهــم الداميــة علــى اإلســام

والتعــارض واقــع حــول الحلــول المقترحــة مــن

فــي العــراق وأفغانســتان ..وتصويرهــم

أجــل تجــاوز حالــة الغربــة والضيــاع والتخلــف؛

14

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 17ربيع  2022م

ومــن اإلصالحييــن مــن رأى ضــرورة االحتمــاء

بيــن الســيادة والديمقراطيــة باعتبارهمــا

بالتــراث شـ ً
ـرطا للنهــوض ،ومنهــم مــن رأى في

ســمتين مــن ســمات الدولــة الحديثــة ،حيــث

االنفتــاح علــى الغــرب شـ ً
ـرطا للبــزوغ مــن جديــد،

رأى أن قيامهــا -الدولــة -كان مــن أجــل التغلب

ومنهــم مــن حــاول المزاوجــة بيــن األمريــن،

علــى تلــك المعضلــة ،وأن الديمقراطيــة

بحيــث يتــم االنفتــاح بشــروط والتمســك

الحديثــة -بالرجــوع إلــى أعمــال شــميت -ال

بالجــذور بشــروط..

تعكــس فــي الواقــع إرادة الشــعوب ،بــل هــي

وبيــن األفــكار اإلصالحيــة المتراميــة
فــي المجــاالت العربيــة حــول جــدوى النقــد

مســتقاة مــن األيديولوجيــة الليبراليــة التــي
تبنتهــا الــدول الحديثــة.

الذاتــي وأهميــة االصــاح وجــدواه تعــرض

وفــي المراجعــة لكتــاب نويــل مالكولــم

مقالــة "الفكــر االصالحــي وســؤال الحداثة

"األعداء النافعون :اإلسالم واإلمبراطورية

عنــد رواد حركــة النهضــة" .ألهــم الجــداالت

العثمانيــة فــي الفكــر السياســي الغربــي"؛

الدائــرة بيــن رواد النهضــة العربيــة ،حيــث

التــي عرضــت لــه الباحثــة هبــة ماهــر ،أثيــر نقــاش

شــكل موضوع الدولة حجر األســاس فيها،

عميــق بيــن اإلســام والمجتمعــات المســيحية

ال ســيما بعــد ســقوط الخالفــة العثمانيــة

ففــي الوقــت الــذي توغــل فيــه االســام فــي

وتعالــي أصــوات البعــض بضــرورة الحــذر

أوروبــا عبــر المــد العثمانــي عمــدت الكنيســة

مــن اســتيراد النمــاذج الغربيــة فــي بنــاء

إلــى اســتحضار هويــة متخيلــة تقــوم علــى

الدولــة العربيــة ،وتعارضهــا مــع أصــوات

أيديولوجيــة 'النصرانيــة" باعتبارهــا ثقافــة

أخــر ى تبــدو منبهــرة انبهــا ًر ا شــامال بنمــوذج

مشــتركة وركيــزة محوريــة فــي التأســيس

الغــرب فــي بنــاء الدولــة ممــا دفعهــم

لحركــة الجهــاد لتحريــر النصــارى ضــد التوســع

بالدعــوة بتطبيقهــا بتفاصيلهــا الدقيقــة.

العثمانــي ،ولــم يقتصــر الكتــاب عنــد هــذا الحــد

فــأي نمــوذج هــو األحــق بــأن يتبــع؟ ومــا

إنمــا تعمــق فــي مناقشــة عالقــة الشــرق

الحجــج التــي اعتمدهــا كل طــرف فــي الدفــاع

بالغــرب ودوافــع الغــرب لدراســة االســام،

عمــا يــراه صائبــا؟ ومــا هــي مخرجــات هــذه

ً
وكيفــا بعــد أحــداث
كمــا
وهــي دوافــع زادت ً

الجــداالت ومــا نتائجهــا؟

الحــادي عشــر مــن ســبتمبر  ،2011ومــا تبعهــا

وفــي ســياق آخــر متعلــق بمســألة الدولــة
عالــج الباحــث يوســف أقرقــاش فــي بحثــه
"الســيادة ومعضلة الديمقراطية الحديثة
في فلســفة كارل شــميت" إشــكالية الجمع

مــن ظواهــر أهمهــا وأخطرهــا الترويــج لفكــرة
االســام فوبيــا ،وتصوير االســام والمســلمين
فــي قوالــب جامــدة مــن الصــور النمطيــة التــي
رســخها إعالمهــم فــي األذهــان ممــا أضــر

ددعلا ةيحاتتفا
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كثيــ ًر ا بالعالقــات بيــن األنــا (المســلم) باألخــر

تقديــم منظــور باتريــك شــارودو Charaudeau

(غيــر المســلم) .وأضــر بصــورة االســام فــي

 Patrickللخطــاب السياســي مــن خــال

المجتمعــات الغربيــة..

التســاؤل عــن موقعــه ضمــن تخصصــات

وضمــن ملــف النصــوص المترجمــة التــي
اختيــرت لتؤثــث هــذا العــدد تــم اختيــار نصيــن؛
توقــف االختيــار فــي إطــار ترجمــات األعمــال
الغربيــة علــى القضايــا األكثــر ديناميــة وحيويــة،
ال ســيما تلــك التــي تركــز علــى القضايــا الفكريــة
اإلســامية؛ والســبب فــي ذلــك يعــود لرغبتنــا
فــي تبيّــن طبيعــة المواقــف الفكريــة التــي
ينتجهــا اآلخــرون عنــا ،فهــل قــوام هــذه
النظــرة تعمــق فــي فهــم ثقافــة المجتمــع
والفكــر اإلســاميين ،أم منطلقهــا أحــكام

العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،ومــن خــال
تحديــد عالقــة الخطــاب بالفعــل والســلطة،
وقدمــت علــى إثــر هــذه المقاربــة تحليــات
مهمــة عــن تفكيــك الخطــاب السياســي
وإبــرازا ألهميــة األداة التواصليــة فيــه وكشــفا
لرهاناتــه .فمــا أهــم األســس الفلســفية
المؤطــرة لتحليــل الخطــاب السياســي؟ مــا
اآلليــات الحجاجيــة التــي ينبنــي عليهــا هــذا
الخطــاب؟ ومــا منهجية/منهجيــات تحليــل
الخطابــات السياســية؟

معياريــة مســبقة تعيــق بنــاء المعرفــة

وضمــن ملــف تقايــر :تطالعنــا الباحثــة/

اإلســامي؟

زينــب ابوالغــاز ي بتقريــر عــن أعمــال مؤتمــر

ً
وعطفــا عليــه نتســاءل  -مــن خــال المقالــة

"المــدارس الدينيــة التقليديــة بالمغــرب

التــي ترجمهــا الباحــث محمــد أنيــس مــورو-

العربــي وإكراهــات التحــول العولمــي" الــذي

اليهوديــة،

نظمــه معهــد الدراســات اإلبســتمولوجية

فيليســيتاس أوبويــس Felicitas Opwis

– أوروبــا بشــراكة مــع مؤسســة دار الحديــث

مفهــوم المصلحــة فــي النظريــة الفقهيــة

الحســنية – جامعــة القروييــن – الربــاط

اإلســامية المعاصــرة؟ ومــا المســتوى

بمشــاركة

المغــرب

الــذي بلغتــه فــي تحليلهــا؟ وهــل أطرتهــا

ً
أوراقــا
والجزائــر وتونــس وموريتانيــا ،قدمــوا

مرجعيــة علميــة حياديــة أم أحــكام معياريــة

علميــة حــول موضوعــات التعليــم الدينــي

مخبــوءة؟ ثــم مــا الســياقات الزمنيــة الــذي

التقليــدي وتاريخــه ،وطرائــق التدريــس فــي

تناولــت فيــه مفهــوم المصلحــة؟

التعليــم العتيــق ،ومظاهــر اإلبــداع والتجديــد.

المتفهمــة

كيــف

لتجربــة

اســتعرضت

الفكــر

الباحثــة

وفــي النــص الثانــي مــن ملــف الترجمــات؛
يحــاول الباحــث فــي اللســانيات االجتماعيــة
وتحليــل الخطــاب بــدر الديــن القاســمي

متخصصيــن

مــن

ويؤثث تقرير الباحث /يوســف عكراش حول
المؤتمــر الدولــي الثانــي :العلــوم اإلســامية
مــن

الرصيــد

التاريخــي

إلــى

التفعيــل
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مؤسســة

فكــر ي ،ومعرفــي يتعلــق بخــروج عــن ســيرة

واالستشــارات

الســلف ،وإقحــام للمجتمــع اإلســامي

اإلســامية بتنســيق مــع مركــز البحــث فــي

فــي دوامــة مــن التنظيــرات المجــردة التــي

العلــوم اإلســامية والحضــارة ،باألغــواط،

تثيــر اللغــط وتؤجــج الخــاف والفرقــة بيــن

ومخبــر الشــريعة ،ومختبــر مناهــج البحــث

ا لمســلمين ؟

فــي العلــوم اإلســامية بجامعــة العلــوم
اإلســامية بالجزائــر العاصمــة بمشــاركة
نخبــة مــن األســاتذة والباحثيــن وتضمــن
المؤتمــر ورشــات علميــة ونــدوات فكريــة
وجلســات افتتاحيــة تخللتهــا مداخــات .وقــد
خــرج الباحــث إلــى نتائــج علميــة وبنــى عليهــا
عــددا مــن التوصيــات.
وختامً ــا :يتضمــن العــدد باإلضافــة إلــى
ً
ماتعــا مــع فضيلــة األســتاذ
مــا ســبق حــوا ًر ا
الدكتــور عبد المجيــد الصغيــر حــول" :تاريــخ
الفكــر الكالمــي وماآلتــه؛ محاولــة فــي
التأســيس لنمــوذج تفســير ي مركــب"،
وهــو موضــوع أثــار النقــاش الفيــاض وال
يــزال الباحثــون مــن مختلــف األقطــار ينبــرون
ً
ً
وتدقيقــا واستشــكا ًلا.
فحصــا
لمســائله
ويحــق لنــا أن نتســاءل عــن حقيقــة الســياق
الــذي ظهــر فيه علم الكالم كممارســة فكرية
فلســفية حــول القــرآن الكريــم كمــا يهمنــا أن
نفهــم أهميــة علــم الــكالم وحقيقتــه ،معنــاه
ومبنــاه ومغــزاه ،منطلقاتــه ومرتكزاتــه
وغاياتــه ،وفيــم إذا كان هــذا العلــم حاجــة
أملتهــا ظــروف اللســان العربــي وأحوالــه
وســياق نــزول القــرآن أم هــو مجــرد تــرف
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need to take care of the movement of renewal

ملخص البحث:

of interpretation and to engage in it in order

فــي ســياق المســتجدات الالمتناهيــة

to contribute to its advancement, knowing

التــي تشــهدها األمــة اإلســامية علــى

that a proposal of work is not confined to

مســتويات عــدة ،تبــرز الحاجــة الملحــة

the present era, but is rooted in the codes

لالهتمــام بحركيــة تجديــد التفســير

of interpretation and beyond. This study

وخــوض غمارهــا بغيــة المســاهمة

seeks to contribute to the development of

فــي النهــوض بهــا ،مــع العلــم أن طــرح

a framework for promoting interpretation

االشــتغال ليــس رهيــن العصــر الحالــي،

through perspectives that have involved

بــل هــو متجــذر فــي مدونــات التفســير

determining the levels of renewal in

وخارجهــا ،وقــد أبــان علمــاء هــذا الفــن

interpretation, with the transmission of

وكل المشــتغلين بالــدرس التفســيري

platforms to advance the interpretation

عــن مــدى أهميــة علم التفســير للوصول

process, and the most important controls on

لمــراد هللا ع ـزَّ وج ـلَّ مــن خطابــه فــي كل

this.

عصــر ومصــر ،وأنــه نــص عابــر لحــدود
الزمــان والمــكان ،ومــن هــذا المنطلــق

 Keywords: Renewal - InterpretationLevels - Starting – Controls.

تســعى هــذه الدراســة التــي تــرومُ
المســاهمة فــي رســم إطــار للنهــوض
ِ
بالتفســير مــن خــال نظــرات انطــوت
علــى تحديــد مســتويات التجديــد فــي
التفســير ،مــع بــث منطلقــات للنهــوض
بعمليــة التفســير ،وأهــم الضوابــط
المســعفة علــى ذلــك.
الكلمــات المفتاحيــة :التجديــد – التفســير -

Abstract:
endless

the

of

context

الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة
والســام على ســيدنا أشرف المرسلين؛
وبعـــــد؛ فــا تــكاد تخفى جهــود العلماء
قاطبــة فــي العنايــة بالقــرآن الكريــم

مســتويات – منطلقــات – ضوابــط.

the

مقدمـــــــــة:

In

developments taking place in the Islamic
nation at several levels, there is an urgent

والتصــدي لبيــان معانيــه ،واســتخراج
أحكامــه وحكمــه ،واســتنباط ثمراتــه ،كمــا
ال يخفــى هــذا التنــوع الكبيــر الــذي نلمســه

لاو تاقلطنملاو تايوتسملا يف ةرظن :ريسفتلا يف ديدجتلا

فــي الســاحة العلميــة المتمثــل فــي
طرائــق التعــرض لدراســته ،كمــا يظهــر
فــي المصنفــات المتنوعــة والمختلفــة
فــي أغراضهــا ،وأســاليبها ،واتجاهــات
مؤلفيهــا ،وجزئياتهــا ،وأحجامهــا؛ حتــى
صــار علــم التفســير المفتــاح األول للعلوم
اإلســامية ،فــإذا أردنــا الغــوص في أعماق
المعــارف الفنــون اإلســامية وظفنــا علــم
ً
طريقــا موصــ ًلا
التفســير وآلياتــه لتكــون
لهً ــا ،وبوصلــة تقــود نحوهــا وخاصــة أنــه
القــرآن الكريــم مفجــر العلــوم ومنبعهــا،
ودائــرة شمســها ومطلعهــا.
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ومصــر ،الشــيء الــذي جعــل عمليــة النهــوض
بتجديــد التفســير مــن أولويــات العصــر.
ومنــه

أخــذت

قضيــة

تجديــد

التفســير

مركزيتهــا فــي العلــوم اإلســامية خاصــة ،وفــي
هــذا الســياق تــروم دراســتنا البحثيــة لرســم إطــار
موســوم بـــ «التجديــد فــي التفســير :نظــرة فــي
المســتويات

والمنطلقــات

والضوابــط».

وهــي محاولــة بنــاء تعنــى بالمســاهمة فــي تجديــد
التفســير مــن خــال نظــرات ورؤى انطــوت علــى
تحديــد مســتويات التجديــد فــي الــدرس التفســيري
المعاصــر ،مــع بــث المنطلقــات التــي مــن شــأنها
أن تنهــض بالتفســير الراهــن ،ثــم أهــم الضوابــط
التــي ال ينبغــي للمشــتغل ببيــان الخطــاب القرآنــي
العــدول عنهــا.
وبنــاء علــى مــا ســبق تتبلــور إشــكالية فــي
ً
التســاؤل اآلتــي :كيــف يمكننــا اإلســهام فــي تجديــد
التفســير فــي العصــر الحديــث؟ بغيــة تحقيــق

ورغــم كل الجهــود المبذولــة لالرتقــاء بالــدرس
التفســيري ،إال أن الحاجــة تبقــى لــه ملحــة ،وفــي
اســتمرار ،وخاصــة لمــا يشــهده العصــر الراهــن

مجموعــة مــن األهــداف أبرزهــا:
—رســم إطــار نظــري لمســتويات النهــوض
بتجديــد التفســير.

مــن تغييــرات ومســتجدات علــى صعيــد كل

—إبــراز أهــم المنطلقــات التــي مــن شــأنها

العلمــي،

أن تنهــض بعمليــة تجديــد التفســير فــي

المســتويات

(الدينــي،

االجتماعــي،

االقتصــادي )...ممــا جعــل األمــة اإلســامية
ً
واقعــا شــبه حــرج أمــام هــذا الزخــم الهائــل
تعيــش
مــن المتغيــرات؛ ومنــه بــرزت صحــوة العلمــاء
قاطبــة ،ونخــص بالذكــر المشــتغلين بالتفســير،
الذيــن حملــوا علــى عاتقهــم عهــد تبليــغ مــراد
هللا  مــن خــال بيــان خطابــه فــي كل عصــر

الوقــت الراهــن.
—بيــان أهــم الضوابــط التــي مــن شــأنها
أن تؤطــر المفســر ،وعمليــة التفســير،
ومخرجــات عمليــة التفســير.
—وســعيًا لإلجابــة عــن اإلشــكالية المطروحــة
ً
وتحقيقــا لألهــداف المنشــودة؛ قمنــا

22

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 17ربيع  2022م

باعتمــاد العــدة المنهجيــة التاليــة :المنهــج

الفكــر والعقــل العربــي أو خارجــه ،ولــم ُتشــهد مــن

الوصفــي والمنهــج التحليلــي.

قبــل أو باألحــرى كانــت حولهــا إشــارات يســيرة ال

المحور األول:
مستويات بحثية للنهوض
بالتجديد في التفسير
مــن المعلــوم فــي نســق المعرفــة ونظامهــا
عامــة أن كل علــم يجــب أن يشــهد حركيــة فــي
التجديــد حيــث تكــون هــذه الحركيــة علــى ســبيل
ً
تحقيقــا لمقاصــده المرجــوة
االســتمرارية والــدوام

ترقــى ْ
ألن يطلــق عليهــا اســم علــم.
وهــذه المتغيــرات ســواء فــي داخــل عمليــة
التفســير أو خارجهــا تدفــع بنــا للنظــر لعلم التفســير
مــن زوايــا عــدة نصــل مــن خاللهــا إلــى حقيقــة
التجديــد وماهيتــه؛ بحيــث يكــون هــذا المفهــوم
مطيــة الســتجالء المنطلقــات والضوابــط ،ومنــه
فــإن هــذه الزوايــا والــرؤى تتمثــل فــي:

منــه؛ ومــا نرومــه هنــا الحديــث عــن علــم التفســير،

ُمــس؛
أن فــي علــم التفســير مــا يجــب أال ي
ّ

حيــث عــرف هــذا العلــم مســا ًر ا حاف ـ ًلا ،وكثـ ً
ـرة مــن

ألنــه قــوام هــذا العلــم ولبــه ،وبذهابــه أو تغييــره

المشــتغلين بــه فــي العصــور األولــى ،بــل قــد

تذهــب ماهيــة هــذا العلــم ليخــرج عــن مســاره؛ ألن

اصطبغــت حياتهــم بــه ،ولكــن مــع اتســاع رقعــة

ـس
التغييــر قــد طــال جوهــره ،فلعلــم التفســير أسـ ٌ

اإلســام وانتشــاره فــي الجزيــرة العربيــة ،لــم يســع

ومرتكـ ٌ
ـزات ال يجــب إدراجهــا البتــة فــي الحديــث عــن

وعجمــا -إال خــوض غمــار علــوم
النــاس -عر بًــا
ً

عمليــة التجديــد قصــد النهــوض بهــا.

القــرآن وخاصــة التفســير؛ فصــار القــرآن محــط
اهتمــام الباحثيــن ،ومحــو ًر ا أساســيًا للدراســين،
قاصديــن مــن ذلــك بيــان مضامينــه وأحكامــه،
وأوجــه إعجــازه؛ وصــو ًلا إلــى مقاصــده عــن طريــق
تفســيره ،األمــر الــذي صــارت معــه عمليــة التفســير
تشــوبها أمــو ًر ا عــدة كمــا شــاب غيرهــا مــن العلــوم
اإلســامية قصــدً ا أو بغيــر قصــد ،هــذا فيمــا يخص
التغيــر داخــل علــم التفســير مــن جهــة ،ومــن جهــة
أخــرى يشــهد العصــ ُر الحالــي ًّ
كمــا هائــ ًلا مــن
المســتجدات الالمتناهيــة علــى جميــع مجــاالت

ً
أيضــا تقويــة مــا فــي
ومــن هــذه الرؤيــة
علــم التفســير مــن األصــول والقواعــد والطــرق
المعينــة علــى تفســير النــص القرآنــي وقراءتــه
مــن خــال شــق المســالك والســبل الســتنطاق
مناهــج وآليــات المعــارف والعلــوم الحديثــة
الجتــراح قواعــد تفســيرية جديــدة بغيــة نشــر
ضــوء هــذا العلــم إلــى أماكــن لــم يتمــدد ضــوؤه
إليهــا مــن قبــل ،وهــو أمــر يتعيــن؛ بــل يتأكــد فــي
وقتنــا المعاصــر.

الحيــاة ،مــن ذلــك علــى ســبيل التمثيــل فــي الجانــب

كمــا أن الحركــة التجديديــة للتفســير يجــب أن

المعرفــي الــذي لــه صلــة ببحثنــا؛ فقــد عــرف

تطــال كل المواطــن التــي تبيــن أنــه قــد طــرأ عليهــا

المشــهد العلمــي الراهــن انفجــا ًر ا معرف ًيــا بــرزت

ً
متخلفــا عــن المقصــود منهــا ،وقــد
مــا تصيــر بــه

معــه علــوم عــدة ســواء التــي نشــأت داخــل أســوار

شــابها شــيء من الدَّ َخ ِن والوهن ،وال يقصد منها

لاو تاقلطنملاو تايوتسملا يف ةرظن :ريسفتلا يف ديدجتلا
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خدمــة النــص القرآنــي علــى المســتوى التفســيري

ضمنــه ،بــل عدهــا بعــض منــه .مــع االهتمــام

ـداء ،وكذلــك كل األماكــن التــي اقتضت أن تجدد،
ابتـ ً

بالتفاســير التــي لــم يصلهــا نــور أصـ ًلا ،التــي مــا تــزال

وتضبــط قواعــده وأصولــه المنهجيــة والمعرفيــة

حبيســة رفــوف المخطــوط.

وتوســع مباحثــه ليغطــي مســتجدات العصــر،
مــع الحفــاظ علــى ثوابــت هــذا العلــم فضــ ًلا عــن
الديــن ،وال يكــون مفهــوم التجديــد مطيــة وعتبــة
عاليــة تهــدي إلــى طمــس معالــم النــص القرآنــي
ومضامينــه؛ إذ التجديــد أمــر وســط بيــن التضييــع
إقصــاء أو بتــ ًر ا
والتمييــع ،كمــا أن التجديــد ليــس
ً
لمــا قــام بــه األوائــل ،فــإن هــذا ليــس مــن العلــم
فــي شــيء فضــ ًلا عــن التفســير ،ولكــن التجديــد
تثميــن وتتمــة للصــرح الــذي بنــاه األقدمــون ،وممــا
ســبق يمكــن القــول إن مســتويات النهــوض
بالتجديــد فــي التفســير أربعــة:
المســتوى األول :إعــادة الجــدة والقــوة إلــى
هــذا العلــم علــى الوجــه الــذي كان عليــه الجيــل
األول وقــد اصطبــغ وجدانهــم بــه؛ بحيــث يصبــح
حســا ذا أهميــة عظمــى فــي نفــوس
علــم التفســير ً
العلمــاء وكل الباحثيــن والمهتميــن بالــدرس
التفســيري ،ويُعطــى حقــه من التنظير ومســتحقه
مــن التنزيــل علــى مــا عُ هــد لــه فــي ســالف الزمــان.
المســتوى الثانــي :تحقيــق مــا أثــر فــي علــم
التفســير وتنقيحــه بــكل اتجاهاتــه مــن التصحيــف
ـن والوهــن
والتحريــف الــذي شــكل نوع ـ ًا مــن الدَّ َخـ ِ
الــذي طــال عــددً ا مــن مدونــات التفســير التــي
اشــتهرت بيــن المشــتغلين بــه -كمــا ســيأتي
معنــا -ومــن ذلــك تخليصهــا مــن الكــوارث العقديــة
الفاســدة بــكل أنواعهــا ،والتنبيــه علــى المباحــث
التــي ليســت مــن أصــل هــذا العلــم وقــد ب ُّثــت

المســتوى الثالــث :توســيع مباحــث القواعــد
والنظريــات التفســيرية ،إمــا عــن طريــق تعميقهــا
أو تقويمهــا وتحريرهــا مــع تحديــد مواطــن النضــج
ً
ًّ
وكمــا ،وســلوك ســبل الجتــراح
كيفــا
والقصــور
وإخــراج قواعــد تفســيرية جديــدة تســتثمر كل
الفــرص واإلمكانــات المتاحــة فــي المعرفــة
المعاصــرة؛ بحيــث تســد كل الثغــرات المطروحــة
فــي الوســط العلمــي ،وال يتــم هــذا االجتــراح إال عــن
طريــق اإلقــدام وبقــوة لالســتفادة مــن اآلليــات
والمقاربــات التــي أبرزتهــا المعرفــة الحديثــة.
المســتوى الرابــع :تثميــن جهــود األوائــل
وتتمتهــا فــي هــذ العلــم عــن طريــق المواكبــة
اإليجابيــة للعصــر ،وتفســير مســتجداته مــع
المســاهمة فــي إيجــاد حلــول لوقائعــه ونوازلــه
عــن طريــق علــم التفســير ،وهــذا المســتوى مــن
التجديــد ال يتحقــق إال بانتقــال التفســير مــن بطــون
الكتــب والمكتبــات إلــى واقــع النــاس والســعي إلــى
إصالحــه مــن خــال التطبيــق.
ومــن تأمــل هــذا المســتويات األربعــة وجدهــا
قــد غطــت البعــد النظــري والبعــد التطبيقــي ،فــا
غنــى ألحدهمــا عــن اآلخــر فــي عمليــة التفســير؛ إذ ال
يقتصــر التجديــد فــي التفســير علــى أن يكــون إبداعً ــا
فــي التنظيــر فقــط ،بــل ال نبالــغ إذا قلنا إنه ال فائدة
منــه إذا لــم ي ُْع َ
ــط حقــه مــن التنزيــل والتطبيــق،
وهــذه حقيقتــه التــي مــن شــأنها أن تســهم بقــوة
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فــي اســتئناف هــذا العلــم لمســاره الريــادي الــذي

التفاســير التــي بعدهــا ،بحيــث يكــون عندنــا تــراث

عهــد لــه؛ ومنــه تعــد هــذه المســتويات عتبــة لطــرح

تفســيري موفــور التحقيــق والتنقيــح مــع التنبيــه

مجموعــة مــن المنطلقــات التــي مــن شــأنها أن

علــى مــا فيــه مــن الهفــوات والــزالت؛ وخاصــة أن

تنهــض بعلــم التفســير.

هنــاك تفاســي َر عرفــت بالعثــرات ،وتجــدر اإلشــارة

المحور الثاني:
منطلقات التجديد في الـتفسير
تعــد هــذه المنطلقــات بمثابــة نقــاط انطــاق
للنهــوض بعلــم التفســير فــي العصــر الحديــث،

أن عامــل الزمــان عامــل حاســم إلدراك ثمــرة
ً
خصوصــا أن الكتــب الســابقة تبنــى عليها
التحقيــق
الكتــب الالحقــة ،وعمومً ــا مــن تأمــل تــراث المكتبــة
التفســيرية ألفــى أنــه يمكــن الحديــث عــن تحقيــق
المأثــور التفســيري فــي ثالثــة أنــواع(((:

وقــد تأســس اختيــار هــذه المنطلقــات دون غيرهــا

أولًا :تفاســير ذاع صيتهــا فــي الســاحة

مــن خــال المســتويات ســالفة الذكــر ،كمــا أســهم

العلميــة بأنهــا محققــة ،والحقيقــة أنهــا لــم تنــل

ً
أيضــا فــي ذلــك تتبــع حالــة التفســير مع مناقشــاتنا

حظهــا الــازم مــن التحقيــق لظــروف عــدة ،بــل

المتفرقــة ألهــل االختصــاص فــي هــذا الشــأن.

منهــا مــا طــال نســخها المطبوعــة كثــرة األخطــاء

 .أتحقيق التفسير المأثور(((:
ال اختــاف أن للتحقيــق أهميــة كبــرى فــي ضبط
المــادة العلميــة وإخراجهــا كمــا أوجدهــا أصحابهــا
أول مــرة ،وهــذا الطــرح مــن صميــم حديثنــا فــي
بدايــة هــذا المحــور حــول تكثيــف عمليــة التحقيــق
بــدءا مــن التفاســير
والتنقيــح للتــراث التفســيري
ً

والتحريــف والتصحيــف ،ومــن أمثلتهــا :التســهيل
فــي علــوم التنزيــل البــن جــزي ،الــذي ُطبــع مــرات
عديــدة ،ومــع ذلــك لــم يحــظ بطبعــةٍ ُتوفيــه حقــه،
وفــي الســياق نفســه أحــكام القــرآن البــن العربــي،
والكشــاف للزمخشــري ،وتفســير اإليجــي؛ فرغــم
طباعتــه لــم يُعتــن بــه جيــدً ا ...وغيرهــا من التفاســير
التــي غــزت المشــهد التفســيري.

األم التــي تعتبــر نـ ً
ـواة للتفســير ،وهــي أول مــا ألــف

ثانيًــا :تفاســير طبعــت فصــارت متداولــة،

فــي هــذا الشــأن ،فــا يمكــن تحقيــق الفــرع وإهمــال

ولكــن لــم تحقــق ولــم يصلهــا ضــوء هــذا الفــن،

األصــل .ومنــه يتعيــن خدمــة المصــادر التــي هــي

ومــن ذلــك :التفســير الكبيــر للــرازي ،ونظــام القــرآن

األم واألصــل لهــذا العلــم ،مثــل تحقيــق جــزء

للفراهــي ،...ورغــم المحــاوالت حــول هــذا األخيــر إال

نافــع بــن أبــي النعيــم ،وجــزء يحيــى بــن يمــان ،وجــزء

َ
تــرق ألن يطلــق عليهــا اســم «تفاســير
أنهــا لــم

عطــاء الخرســاني ...وغيرهــا مــن التفاســير التــي
ً
منطلقــا لهــذا العلــم؛ إذ بتحقيقهــا تضبــط
تعتبــر
((( المقصــود بتحقيــق التفســير المأثــور :أي مــا ُأثــر ووصلنا من
التفاســير ســواء بالمأثــور أو الــرأي ...إلــخ .وليــس المقصــود
التفســير بالمأثــور فــي مقابــل التفســير بالــرأي.

((( يعــد مــا أذكــره مــن نمــاذج فــي كتــب التفســير مجــرد أمثلــة،
وليــس حص ـ ًر ا للكتــب ،كمــا حرصــت علــى التمثيــل بالمشــهور
مــن التفاســير حتــى يفهــم المــراد مــن عمليــة تحقيــق مــا ُأثــر مــن
التفســير وأقســامها ،وإال فهنــاك كــم هائــل مــن التفاســير لكن
ال تجــري كثيــ ًر ا علــى ألســنة المهتميــن بالــدرس التفســيري؛
ممــا قــد يفــوت علــى القــارئ فرصــة لفهــم الغايــة.

لاو تاقلطنملاو تايوتسملا يف ةرظن :ريسفتلا يف ديدجتلا
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محققــة»  ...وغيرهــا مــن التفاســير المطبوعــة

 .بضبط التفسير بالرأي(((:

التفســيرية التــي وضعهــا أربــاب هــذا الشــأن

ال شك أن ضبط التفسير بالرأي أمر له أهمية

ليشــملها ً
بنــاء علــى
أيضــا التحقيــق والتنقيــح
ً

ســهِ ُم ِفــي َتجَ لِــي مســار علــم التفســير
بالغــة ُت ْ

مــدى خدمتهــا للنــص القرآنــي ،ومــن ذلــك علــى

ومســيرته مــن جهــة اســتمراره قصــد النهــوض

ســبيل التمثيــل نظريــة نظــام القــرآن للفراهــي...

بــه مــع حمايتــه مــن الشــبهات والمطاعــن التــي

وغيرهــا مــن النظريــات التــي رام أصحابهــا منهــا

تــروم نــزع الثقــة مــن هــذا النــوع مــن التفســير ،كمــا

خدمــة النــص القرآنــي.

لهــذا التقعيــد والضبــط -مباحــث -مســاهمة كبيــرة

ولــم تحقــق ،ويدخــل فــي هــذا الشــق النظريــات

ثالثًــا :تفاســير مــا تزال في عــدادِ المخطوطات
َ
ً
قطعــا بالتحقيــق ،مثــل تحقيــق جــزء
تحــظ
ولــم
نافــع بــن أبــي النعيــم ،وجــزء يحيــى بــن يمــان ،وجــزء
عطــاء الخراســاني ...وغيرهــا مــن التفاســير ،ومــع
مــا لهــذه العمليــة مــن أهميــة بالغــة فــي تجديــد
حركيــة التفســير؛ ألن تحقيــق التفاســير المأثــورة

فــي الدفــع بحركــة العلــم الــذي ينطــوي تحتــه إلــى
مصـ ِّ
ـراء
ـاف الريــادة ،بحيــث تنتــج هــذه العلميــة إثـ ً
نظر ًيــا يســعف فــي خدمــة الشــق التطبيقــي بغيــة
الوصــول للمــراد ،وفــي ســياق مــا ذكــر لضــرورة
التقييــد والضبــط ،تجــدر اإلشــارة لتطبيــق هــذا
المنطلــق -ضبــط التفســير بالــرأي -ألمريــن اثنيــن:

هــي بمثابــة هويــة لعلــم التفســير ،وال يمكــن قــول

أولًا :مواجهــة النظريــات والتأويــات الهدامــة

إن تحقيــق هــذا الكــم الهائــل من التفســير وإخراجه

التــي ولجــت بــاب التفســير بالــرأي فــي العصــر

ً
غضــا طر ًيــا كمــا أراده أصحابــه أول مــرة ســيكون

الراهــن دون أدنــى اســتئذان –قواعــد معتمــدة-

قاصــ ًر ا أمــام المســاهمة فــي تجديــد التفســير؛

تحــت مســميات متعــددة (قــراءات المعاصــرة،

بــل علــى العكــس ســيكون لهــذا اإلنجــاز العظيــم

القــراءة الحداثيــة ...إلــخ) ،وقد اجتهد المشــتغلون

وقــع كبيــر للمســاهمة فــي تجديــد التفســير.

بالــدرس التفســيري مــن علمــاء العصــر فــي ســبر

كمــا ال يمكــن بســهولة هــذه العمليــة ،بــل
تحتــاج ألن تنجــز عــن طريــق مجمعــات بحثيــة
ومراكــز علميــة تضمــن خبــراء وعلمــاء فــي مجــال
التحقيــق مــع فــرق مــن العلــم المقصــود مــن
عمليــة التحقيــق -علــم التفســير -إذ المالحــظ فــي
التحقيــق المعاصــر أن الكتــب التــي اعتنــت بهــا
فــرق التحقيــق المتخصصــة أفضــل بكثيــر مــن
الكتــب ذات االشــتغال الفــردي.

أغــوار عــدة وطرائـ َـق فــذةٍ لِســدِّ هــذا المنفــذ علــى
هــذه االقتحامــات وضبطهــا ،التــي مــا برحــت إال
وطرقــت بــاب التفســير بالــرأي دون أدنــى شــرط
أو قيــد ،غيــر أن هــذه الجهــود ال تــزال قاصــرة علــى
((( كمــا ال يخفــى أن التفســير بالــرأي قســمان :محمــود
ومذمــوم ،وحديثنــا فــي هــذا المقــام ال عالقــة لــه بالــرأي
المذمــوم؛ ألن هــذا الشــق حســم فيــه النــزاع باإلجمــاع ،ومنــه
فــإن الحديــث ســيكون داخــل أســوار التفســير بالــرأي المحمــود،
يُنظــر :الموقــع الرســمي للدكتــور مســاعد بــن ســليمان الطيــار،
قســم المقــاالت ،التفســير بالــرأي( :مفهومــه ،حكمــه ،أنواعــه).
تحــت الرابــط التالــيhttp://attyyar.com/?action=articles_ :
inner&show_id=2200
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رَدِّ مَ ــدِّ هــذه التأويــات البعيــدة والمتواريــة خلــف

القســم الثانــي فهــو لــم ي ُِقــرْ بالتفســير بالــرأي ولــم

خدمــة النــص القرآنــي حداثيًــا.

ً
قطعــا ،بــل صــار علــى مضمــار
يُجــوِّ ز العمــل بــه

ثان ًيــا :حمايــة التفســير بالــرأي مــن ُّ
الشــبهات
والمطاعــن التــي َتـ ُر ُ
وم نــزع الثقــة في علم التفســير

الطعــن والتشــكيك ،ولــم تــرق إلــى المســتوى
الــذي يمكــن منــه أن نســمها بالنقــد.

مــن خــال اتجاهاتــه وأســاليب اشــتغاله وطرقهــا،

ومــن خــال هــذه الوضعيــة الســالفة يجــب

ونخــص بالذكــر التفســير بالــرأي ،ومــن ذلــك

بــذل مزيــ ٍد مــن الجهــد المتضافــر تجــاه هــذا

الحمــات الــا متناهيــة مــن لــدن المستشــرقين،

القســم مــن التفســير وضبــط قواعــده وأصولــه

(((

التــي عليهــا يعتمــد ،وتحريرهــا فــي مباحــث لتكــون

فــي مؤلفاتــه ،خاصــة كتابــه الموســوم بمذاهــب

حاكمــة وضابطــة لعمليــة التفســير بالــرأي؛ بحيــث

التفســير اإلســامي؛ حيــث قصــد مــن خاللــه

يعــد تطبيــق هــذا المنطلــق خطــوة «تتســق

بــث شــبهات خطيــرة حــول التفســير بالــرأي

مــع الفنــون ،وطريقــة تأســيس بنيتهــا النظريــة

محــاو ًلا التأصيــل لهــا ومــن أبرزهــا« :تحريــم

الضابطــة لممارســتها العامة...األمــر الــذي يثــري

التفســير بالــرأي ،مــع عــدم التفريــق بيــن المحمــود

ســاحة البحــث التنظيريــة للتفســير بقــوة ويدفــع

والمذمــوم ،نقــل تحريــم التفســير بالــرأي والتحذيــر

بهــا لالرتبــاط بمفاصــل العمليــة التفســيرية

منــه عــن الســلف -رحمهــم هللا ،-تأســيس لبيــان

عنــد المفســرين ،والكشــف عــن أصولهــا

أن المرجــع والمصــدر الوحيــد عنــد الســلف هــو

ومرتكزاتهــا ،(((»...كمــا تعيــن ً
أيضــا هــذه الخطــوة

المأثــور والــذي يســميه (العلــم)»((( ،وغيرهــا مــن

علــى رد هــذا المــد الجائــر وردعــه ،إذ يســعى للحــط

الجهــود المبذولــة تجــاه التفســير بالــرأي مــن أجــل

مــن علــم التفســير ومناهجــه واتجاهاتــه ،ومنــه

الطعــن فــي هــذا االتجــاه مــن التفســير الــذي أثــرى

ً
منطلقــا
فــإن ضبــط اتجــاه التفســير بالــرأي يعــد

المكتبــة القرآنيــة.

ً
صرفــا لتحقيــق المســاهمة فــي تجديــد التفســير.

ومنهــا مــا قــام بــه المستشــرق جولدتســيهر

والفــرق بيــن القســم األول والثانــي :أن القســم

 .تاالهتمام بالتفسير الموضوعي:

لالجتهــاد خــارج المســتند العلمــي المنضبــط ممــا

يعــد الــكالم عــن التفســير الموضوعــي مــن

جعــل الخطــاب القرآنــي ينحــو فــي غيــر مــراده ،أمــا

ً
حديثــا بعــض الشــيء ،أمــا مــن
حيــث تســميته

ســ َّل َم بالتفســير بالــرأي ،إال أنــه ســعى
األول َ

جهــة الداللــة وآليــات االشــتغال فهــو يضــرب

((( يعــد جولدتســهير مــن أشــهر المستشــرقين الــذي
اشــتغلوا بالتــراث اإلســامي ،إال أنــه لــم يكــن مــن المنصفيــن
لإلســام ،ومــن أبــرز مؤلفاتــه :مذاهــب التفســير اإلســامي.

بجــذوره فــي العصــور األولــى لعلــم التفســير،

((( التفســير بالــرأي مفهومــه والشــبهات المثــارة
حولــه (دراســة علــى كتــاب مذاهــب التفســير اإلســامي
لجولدتيســهر) ،فهــد بــن مبــارك بــن عبــد هللا الوهبــي ،مجلــة
جامعــة طيبــة ،العــدد الخامــس 1437 ،هـــ ،ص.29

((( مقاربــة فــي تحريــر منطلــق العمــل بقواعــد التفســير ،مقالــة
لخليــل محمــود اليمانــي علــى موقــع تفســير تحــت الرابــط اآلتــي:
https://tafsir.net/article/5336/mqarbt-fy-thryr-mntlqal-ml-fy-qwa-d-at-tfsyr

لاو تاقلطنملاو تايوتسملا يف ةرظن :ريسفتلا يف ديدجتلا
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بــل رســمت معالمــه فــي األزمنــة األولــى لظهــور

وإن االعتنــاء بالتفســير الموضوعــي وفتــح

هــذا الفــن ،إال أنهــا ظلــت فــي طورهــا التمهيــدي

آفاقــه ،والرقــي بمباحثــه ودفعهــا أكثــر نحــو مســار

لعــدة عصــور ،ثــم بــدأت الجهــود تصــرف تجاهــه

التقعيــد والتأصيــل علــى غــرار األنــواع التــي اشــتد

ليأخــذ طريقــه نحــو التقعيــد والتأصيــل ،ومــن أهــم

عودهــا ،فإنــه ال شــك أننــا ســنكون أمــام ثــراء

تعريفاتــه أنــه« :منهــج مســتحدث فــي تفســير

معرفــي رصيــن يســهم فــي إبــراز معالــم لتجديــد

القــرآن يوظــف لســبر أغــوار الموضــوع مــن خــال

التفســير؛ بحيث تشــق الدراســات التفســيرية ذات

القــرآن كلــه أو ســورة منــه للخــروج بتصــور حولــه

الطريــق الموضوعــي طريقهــا الســتجالء كنــوز

أو نظريــة فيــه»((( ،وأنــه« :الكشــف الكلــي عــن

القــرآن العظيــم ودرره فــي ثنايــا الموضوعــات

مــراد هللا  فــي قضيــة قرآنيــة بحســب الطاقــة

القرآنيــة الصالحــة والعابــرة لحــدود الزمــان

البشــرية»(((ً ،
إذا هــو طريــق قويــم للوصــول إلــى

والمــكان ،ليكــون هــذا النمــط حاض ـ ًر ا وقــاد ًر ا علــى

مــراد هللا  مــن خــال معالجــة القضايــا المبثوثــة

مواكبــة الوقائــع والمســتجدات ،وإيجــاد حلــول

ً
أفــذاذا أن
فــي ثنايــا القــرآن ،ممــا دفــع علمــاء

لجميــع الفئــات علــى اختــاف نوازلهــم؛ إذ بفضلــه

يســلكوا طريــق التفســير الموضوعــي لإلجابــة علــى

تبــرز أحــكام وحِ كــم لــم يصــل لهــا ضــوء التفاســير

ـات ،وقــد
ِعــدَّ ةِ تسـ
ٍ
ـاؤالت ،وحــل عــد ٍد مــن المعضـ ِ
َأ ْل َفــوْ هُ منهجــ ًا مؤهــ ًلا إلجابــة المســتجدات.

األخــرى (التفســير التحليلــي – التفســير المقــارن

وفــي العصــر الحالــي ومــع ظهــور تغيــرات
ومســتجدات متنوعــة فــي مجــاالت متعــددة
ممزوجــة بانفجــار جملــة مــن المعــارف الحديثــة،
الشــيء الــذي بــرز معــه كثــرة حاجــات المجتمعــات

 )...ممــا ينتــج لنــا تفســي ًر ا يقــود لمعرفــة الحقائــق
القرآنيــة ،ويعالــج مــا اســتجدَّ فــي موضوعــات
الحيــاة بأكملهــا بمنهــج متكامــل ،وخاصــة أن
التفســير الموضوعــي هــو نتــاج علمــي بُنــي داخــل
أســوار الفكــر اإلســامي.

اإلســامية ،التــي ال يمكــن تلبيتهــا إال عبــر اختيــارات

ومــن تأمــل الخطــاب القرآنــي المقــدس أدرك

منضبطــة وصائبــة بحيــث ال تتأتــى إال المســاهمة

قمــة الوفــاء لحلــول إبداعيــة لمتطلبــات الحــوادث

الكبيــرة للتفســير الموضوعــي الــذي عــرف

والوقائــع التــي تجــدد باســتمرار لذلــك «يحتــاج

بمناهــج بحثيــة رصينــة فــي االشــتغال بالقضايــا

النــاس إلــى هديــه غايــة االحتيــاج ،وإلــى فهــم مــا

المعاصــرة ،الشــيء الــذي زاد مــن أهميــة االعتنــاء

حــواه مــن شــمول موضوعــي بالــغ الكمــال ،وإلــى

بالتفســير الموضوعــي وتوســيع آفاقــه فــي

إدراك مــا ســيقدمه لهــم مــن حلــول لمشــكالتهم

المشــهد الراهــن.

النفســية واالجتماعيــة ،ومعضالتهــم األخالقيــة

((( مصــادر تفســير القــرآن ،أحمــد رحمانــي ،مكتبــة وهبــة،
القاهــرة ،الطبعــة  ،1998 ،10ص.55
((( منهــج التفســير الموضوعــي للقــرآن الكريــم :دراســة
نقديــة ،ســامر عبد الرحمــن رشــواني ،دار الملتقــى ،ســورية،
الطبعــة األولــى 2009م ،ص.45

واالقتصاديــة ،وال يتحقــق ذلــك إال بدراســات
علميــة جــادة لموضوعــات القــرآن الكريــم ،ثــم
تنصــب أمــام النــاس مثــ ًلا أعلــى ،وحبــ ًلا ممــدودً ا
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للنجــاة مــن هــذه المحنــة العالميــة الطاغيــة،

 .ثاالعتناء بالمصطلح والمفهوم:

عليهــم الحجــة البالغــة التــي مــن أجلهــا تعهــد

المفهــوم

فإمــا أن يــؤوب النــاس إلــى ديــن الفطــرة أو تقــوم

ســبق

أن

أشــرت

لقضيــة

هللا تعالــى بحفــظ القــرآن ،وجعلــه صــوت النبــوة

والمصطلــح فــي أحــد األبحــاث

الممــدودة إلــى يــوم الديــن»(((1؛ فاالشــتغال

لهــا مــن أهميــة بالغــة فــي بنــاء متكامــل لهــذه

بالتفســير الموضوعــي للقــرآن يشــكل لنــا صــو ًر ا

المنطلقــات قصــدت إيرادهــا فــي هــذا الطــرح مــع

تكامليــة للتعــرف علــى روابــط قضايــا العصــر

شــيء مــن التصــرف؛ ألن االهتمــام بالمصطلــح

ومعالجتهــا مــن القــرآن.

يعــد مــن أســلم الســبل لفهــم الخطــاب القرآنــي،

كمــا أن هــذا اللــون مــن التفاســير بأهميتــه
وآليــات اشــتغاله وثمــرة عملياتــه التفســيرية،
فإننــا ال نبالــغ إذا قلنــا إن التفســير الموضوعــي،

(((1

لكــن لمــا ألفيــت

وخاصــة فــي عصــر ســميت فيــه األشــياء بغيــر
مســمياتها فضـ ًلا عــن تحريــف معانيهــا وإفراغهــا
مــن مضامينهــا.

هو تفســير العصر الحاضر والمســتقبل القادم،

وال جــرم أن األمــة اآلن تشــهد مســتجدات

فهــو بمثابــة مســتودع األمــة الــذي يكشــف

لــم يســبق لهــا مثيــل فــي شــتى المجــات ،وال

لهــا عــن حلــول لوقائعهــا ومســتجداتها ،لمــا

ســبيل إلــى مواكبــة هــذه التطــورات؛ إال مــن

يكتســبه مــن قــدرة علــى «معالجــة مــا جــد مــن

خــال االنطــاق مــن مفهــوم القــرآن الكريــم،

قضايــا وأحــداث تعــرض للنــاس لــم تكــن مــن

بــدءا بمفرداتــه باعتبارهــا الحلقــة األولــى لفهــم
ً

قبــل ،فضـ ًلا عــن كونــه يمثــل خــط الدفــاع األول

الخطــاب القرآنــي ومعرفــة مقاصــده ،كمــا تعتبــر

للشــبهات والطعونــات التــي يثيرهــا أعــداء

هــذه المفــردات بريــد االجتهــاد ،ومفـــــــــــــــــتاح

اإلســام مــع بــروز ألــوان مــن اإلعجــاز القرآنــي

العلــم الموصــل إلــى الحــق والصــواب ،وبوصـــــلة

مــن خــال وحــدة الموضــوع وتكاملــه»(((1؛ بــل

المواكبــة للتطــور العلمــي والثــــــــــــــقافي لألمــة،

األكبــر مــن ذلــك فــإن التفســير الموضوعــي

ومــن لــم يســتوعب معناهــا أشــكل عليــه

بمثابــة معيــار لـ«تأهيــل الدراســات القرآنيــة

ً
وخصوصــا أصبــح التعاطــي
خدمــة التفســير.

وتصحيــح مصارهــا»(.((1

للمصطلحــات أثنــاء ممارســة التفســير تتنازعــه
مؤثــرات مذهبيــة وتجاذبــات فكريــة ،وقــد أســس

( ((1المدخــل إلــى التفســير الموضوعــي ،عبد الســتار فتــح هللا
ســعيد ،دار الطبــع والنشــر اإلســامية ،الطبعــة األولــى 1997م،
ص.42
( ((1التفســير الموضوعــي وأهميتــه فــي معالجــة القضايــا
المســتجدة ،مجلــة كليــة اإلمــام األعظــم ،العــدد الثامــن عشــر،
2014م ،ص.171
( ((1مباحــث فــي التفســير الموضوعــي ،مصطفــى مســلم ،دار
القلــم ،1989 ،ص.32

لمشــروعيتها وأصالتهــا من مقوالت فضفاضة
وعــاء
جعلــت مــن مفــردات النــص القرآنــي
ً
عظيمــا يحتمــل كل مــا يقــال فيــه أو عنــه؛ فصــار
ً
( ((1األســس المعرفيــة والمنهجيــة لدراســة المصطلــح
القرآنــي ،يوســف عكــراش ،مجلــة نمــاء ،العدد العاشــر2020 ،م،
ص( 115-114 112-بتصــرف).
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معيــار الفهــم وســلطان االعتبــار هــو منطلــق

الوســع قاصديــن مــن ذلــك الســير تجــاه ضبــط

النظــر فــي النــص ال النــص القرآنــي نفســه ،حتــى

منهــج خــاص للتعامــل مــع المصطلــح القرآنــي

تحــول مــا يعتبــر إطــار وحــدة وجمــع المســلمين

أثنــاء الخــوض فــي العمليــة التفســيرية.

قاطبــة محــل تأويــات بعيــدة تأســس علــى
مصطلحــات ومفاهيــم مغلوطــة .كمــا ال نضــرب
صفحً ــا أو ننكــر المســاحات التــي تحتمــل فيهــا
المفــردات القرآنيــة ومعانيهــا تنــوع الفهــم
والداللــة والتفســير.

وتجــدر اإلشــارة مــن بــاب االنصــاف إلــى أن
المالمــح األولــى لالعتنــاء بالمصطلــح والمفهــوم
بــدأت مــع الصحابــة والتابعيــن رضــوان هللا
عليهــم

أجمعيــن؛

إذ

شــرحوا

المفــردات

وتعاملــوا معهــا معاملــة خاصــة ،وقــد أنتجــت

ومــع تزايــد هــذا التعــرض غيــر المنضبــط

هــذه المرحلــة مصنفــات الغريــب ،وهــي النــواة

بالمصطلحــات القرآنيــة فقــد اعترتهــا تحــوالت

األولــى لالعتنــاء بالمصطلحــات القــرآن شــرحً ا

وتغيــرات مختلفــة ومتنوعــة علــى مــدى أربعــة
عشــر قر ًنــا ،حيــث ُأفرغــت مــن مضمونهــا

وبيا ًنــا ،ثــم بــرزت جهــود المفســرين فــي هــذا
المضمــار ،خاصــة اللغوييــن منهــم ،بحكــم

ومحتواهــا القرآنــي إمــا بإســقاط معانيهــا،

انطــاق الجهــد التفســيري مــن البنــاء اللغــوي

أو إدراج مــا ليــس فيهــا ،أو حملهــا علــى غيــر

للنــص القرآنــي ،ودالالت األلفــاظ ومعانيهــا

مقصدهــا ،وتضمنــت دالالت تاريخيــة فــي كثيــر

اللغويــة واالصطالحيــة ،واســتعماالتها العرفيــة

مــن األحيــان وصــارت هــي المؤطــرة لفهــم

والتخصصيــة ،ومرتباتهــا الشــرعية والواقعيــة،

األمــة بــدل المعانــي القرآنيــة ،وصــارت هــذه

ســعيًا لفهــم كالم هللا وكشــف مــراده بقــدر

المفــردات والمفاهيــم مقيــدة وموجهــة بمــا

الطاقــة البشــرية ،ويمكــن عــد التفاســير اللغويــة

أنتجــه العقــل البشــري المحــدود مــن تطــورات

وكتــب المعانــي واإلعــراب والغريــب وتأويــل

علميــة أو مذهبيــة أو فكريــة ،وغابــت عنهــا

أسســا للــدرس المصطلحــي ،ومــؤدى
المشــكل
ً

ُص ْلــب الداللــة و ُلــب المعانــي القرآنيــة الربانيــة

ذلــك أن القــرآن لــه لغتــه الخاصــة التــي تميــزت عــن

التــي تســمو وترقــى عــن محــددات الزمــان

لغــة العــرب الجاهلييــن(.((1

والمــكان واألشــخاص باســتمرارية متربطــة
أكثــر بالمقاصــد والمرامــي واألهــداف ،الشــيء
الــذي أســهم فــي إبــراز شــق مــن التراجــع
والســفول
المشــهود والمكشــوف ،والتقهقــر
ُ
الــذي تعيشــه األمــة علــى مســتوى مضمــار
االســتخالف والســير الحضــاري .ممــا دفــع
ً
وحديثــا ،وبــذل مــا فــي
قديمــا
العلمــاء إلــى التجنــد
ً

ومــا تــزال الجهــود مبذولــة مــن طــرف
العلمــاء المعاصريــن ،وتتوالــى تباعً ــا فــي خدمــة
المصطلــح والمفهــوم القرآنــي ،محاوليــن
االعتنــاء بــه أكثــر فأكثــر مــن خــال زوايــا ورؤى
متعــددة ومتنوعــة ضمــن مجامــع ومراكــز
( ((1مفهــوم التقــوى فــي القــرآن والحديــث :دراســة
مصطلحيــة وتفســير موضوعــي ،محمــد البــوزي ،مؤسســة
البحــوث والدراســات ،دار الســام ،القاهــرة2011 ،م( ،ص.)11/
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وهيئــات ومــدارس ومؤسســات ومشــاريع

عــدة مجــاالت باتــت تعانــي مــن أزمــة امتــداد؛

علميــة رصينــة تتبناهــا جهــات مختلفــة ،ومــن

ضيقــة المســالك مغلقــة األفــق؛ ممــا نتــج

ذلــك مــا أنتجــه الشــاهد البوشــيخي فــي

عنــه دعــوة إلــى إحيــاء االهتمــام بالتكامــل

تأســيس مركــز الدراســات المصطلحيــة بكليــة

والتداخــل المعرفــي فــي شــتى مياديــن

اآلداب بفــاس ،ومؤسســة البحــوث والدراســات

المشــهد العلمــي الراهــن ،وعلــم التفســير

العلميــة (مبــدع) أنموذجً ــا ناجحً ــا للعمــل

ليــس ببعيــد عنهــا ،وهــذا مــا نــود اإلشــارة إليــه

المؤسســاتي واألكاديمــي ،والــذي قــدم خدمــة

فــي جانــب االشــتغال بتجديــد التفســير وقــراءة

باهــرة للمصطلــح والمفهــوم القرآنــي علــى

النــص القرآنــي دون أدنــى قطيعــة أو حواجــز

المســتوى التنظيــري والتطبيقــي.

بيــن مختلــف المعــارف والعلــوم ،وخاصــة التــي

والغايــة مــن بســط هــذا الــكالم ضمــن

تمخضــت عــن مركزيــة القــرآن.

منطلقــات تجديــد التفســير ،هــو أن يصبــح

إن المتأمــل فــي التفاســير التراثيــة مــن

االهتمــام بالمصطلــح والمفهــوم حاضــ ًر ا فــي

حيــث اإلجمــال يراهــا تأثــرت بميــول أصحابهــا

ً
وتذوقــا لــدى
ســا
الســاحة العلميــة ،ويصيــر ِح ًّ

وتشــربت مــن تخصصاتهــم العلميــة حتــى

عمــوم الدارســين والباحثيــن فــي الدراســات

صرنــا نســمع عــن تنــوع التفاســير وتصنيفهــا

القرآنيــة وخاصــة التفســيرية ،مــع تشــجيع

ألســباب عــدة قــد تكــون علميــة أو أخــرى فكريــة

البحــث العلمــي بــكل أنواعــه فــي هــذا الشــق

ومذهبيــة؛ «فلــو أخذنــا مثــا ًلا كتفســير أبــي

مــن الدراســات ،بغيــة الحفــاظ علــى المعانــي

حيــان األندلســي ،وتفســير القرطبــي فإننــا نجــد

والمفاهيــم القرآنيــة كمــا أرادهــا الشــارع الحكيم،

التفســير األول قــد بــرزت فيــه العنايــة الفائقــة

وخاصــة أن هــذه المصطلحــات والمفاهيــم

بدراســة اآليــات القرآنيــة مــن جهــة لغويــة أكثــر

تشــهد َغ ْــز وً ا غيــر مســبوق لتغييــر معانيهــا

مــن غيرهــا ،ومــا هــذا إال َّ
ألن أبــا حيــان األندلســي

وإفراغهــا مــن محتواهــا لتصيــر جوفــاء يســهل

ً
ضليعــا فــي النحــو واللغــة وآدابهــا ،وإذا
كان

التحكــم فــي مســارها.

مــا انتقلنــا إلــى تفســير القرطبــي نجــد الجهــة

 .جالرؤية التكاملية عند التفسير:
يجــب أن يكــون المشــتغل بالتفســير علــى
درايــة برؤيــة تكامــل العلــوم فــي الخطــاب
القرآنــي فهــي بمثابــة مفاصــل يشــد بعضهــا
ً
بعضــا ،حيــث أصبــح من المعلوم في األنســاق
العلميــة بــروز التخصصــات والتقســيمات فــي

الفقهيــة أو قــل إن شــئت االتجــاه الفقهــي قــد
بــرز بــرو ًز ا واضحً ــا فــي هــذا التفســير ،ومــا ذلــك
إال ألن القرطبــي مــن كبــار فقهــاء المذهــب
المالكــي وهكــذا»( ،((1وكــذا شــأن التفســير
الفلســفي ،وغيرهــا مــن التفاســير التــي مــأت
تــراث المكتبــة القرآنيــة واصطبغــت بميــول
( ((1التجديــد فــي التفســير :مــادة ومنهجً ــا ،جمــال أبــو الحســن،
ص.9

لاو تاقلطنملاو تايوتسملا يف ةرظن :ريسفتلا يف ديدجتلا
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مؤلفيهــا ،وال شــك أن هــذا الضــرب مــن

 .حضرورة االستفادة من العلوم
الحديثة(:((1

تكــون لــه األمــة اآلن لتخــرج مــن دائــرة التقهقــر

إن أمر االســتفادة من المعارف والعلوم

الــذي ينتابهــا إلــى حيــز الريــادة وتشــييد صرحهــا

الحديثــة أمــر مهــم للغايــة؛ لمــا يثمــر عــن

االســتخالفي الــذي كان لهــا .كمــا أن هذا النمط

ذلــك مــن مســاهمة فــي بنــاء ســير العلــوم

مــن التفســير -التحليلــي -مــا يــزال حاضــ ًر ا إلــى

واســتمرارها ،وفــي ذات الســياق نــود لفــت

اآلن فــي التفاســير المعاصــرة ،وإن اختلفــت

االنتبــاه إلــى تحقيــق االهتمــام الــازم لهــذه

قــوة حضــوره مــن تفســير آلخــر.

المســألة ،وهي اســتنطاق المناهج والعلوم

التفاســير ال تخفــى أهميتــه المعرفيــة ،وخاصــة
فــي جانــب التأصيــل والملــكات ،لكــن أحــوج مــا

وال ريــب أن اصطحــاب الرؤيــة التكامليــة
َ
ســر ســبيل لتنــاص وعمليــة
مــن لــدن
المف ِّ
التفســير وتناظرهــا ،والتجســير بيــن أركانهــا
ومختلــف العلــوم الــذي بثــت مؤشــراتها
المنهجيــة فــي النــص القرآنــي مــع انســجام
فائــق العنايــة لمختلــف مراحلهــا؛ بحيــث تكــون
لهــا ريــادة -عمليــة التفســير -فــي اســتخالص
مضامينهــا ،وخاصــة المتصلــة بالوقائــع
والنــوازل المطروحــة دون أدنــى خصومــة أو
قطيعــة مــع المســتجدات والمتغيــرات.
ْ
ــع كل
كمــا أن هــذه الرؤيــة ُت ْ
ســهِ ُم فــي دَ ف ِ
االعتراضــات التــي غرضهــا التشــويش علــى
عمليــة التفســير وتعطيــل حركتهــا نحــو التجديد.
كمــا أن عــدم وضــع هــذه الرؤيــة التكامليــة نصــب
األعيــن وتضييعهــا مــن لــدن المشــتغلين
بالــدرس التفســير ،يشــكل صعوبــات وعقبــات
وجيهــة وحقيقيــة تحــول بيــن التفســير ومخرجاته
التــي أبرزهــا الوصــول إلــى مــراد النــص القرآنــي
فــي كل أبعــاده.

الحديثــة التــي اشــتد عودهــا فــي بيئــات
مختلفــة ســواء دخــل أســوار العقــل العربــي
أو خارجــه ،ومــن هــذه العلــوم الحديــث التــي
نضجــت آلياتهــا وبــرزت مناهجهــا :العلــوم
االنســانية( ((1واالجتماعيــة(((1؛ فلمــا ال نطــرق
هــذه األبــواب ،ثــم نســبر أغــوار مناهجهــا،
ونغتــرف مــن نظريتهــا واالســتعانة بآلياتهــا
وفــق شــروط وضوابــط متينــة( ،((1ورؤيتهــا
( ((1إن الحديــث عــن ضــرورة اســتنطاق آليــات ومناهــج
العلــوم والمعــارف الحديثــة ال يعنــي البتــة االفتتــان واالغتــرار
بهــا ،أو االنســياق وراء أصولهــا وواضعيهــا ،أو الســعي لنقــل
النــص القرآنــي مــن قدســيته ليصبــح خطا ًبــا عاد ًيــا ،أو تأســيس
لــرؤى حديثــة تحطــم أســوار عظمــة الخطــاب القرآنــي كمــا يــردد
بعــض النــاس ،وال ريــب أن هنــاك أقطا ًبــا تســلك هــذا الطــرح،
لكــن للنــص القرآنــي مركزيتــه وقدســيته فــي عقيدتنــا ،وأن فــي
تراثنــا ًّ
كمــا هائـ ًلا مــن األصــول التــي تمثــل حص ًنــا حصي ًنــا بمثابــة
معيــار وميــزان فــا يعقــل أن تقبــل آليــات أخــرى بسالســة
وتنــاص معهــا.
( ((1يقصــد بالعلــوم االنســانية« :الدراســات التــي تســتهدف
اإلحاطــة المنهجيــة الوصفيــة والتفســيرية ،بالظواهــر
اإلنســانية »...مشــكلة العلــوم اإلنســانية ،يمنــي طريــف
الخولــي ،مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة ،القاهــرة ،ص.12
( ((1العلــوم االجتماعيــة :هــي العلــوم التــي تــدرس الجنــس
ـات -إمــا علــى المســتوى األفقــي؛ أي:
البشــري –أفــرادً ا ومجتمعـ ٍ
عالقــة األفــراد بالمجتمعــات ،وإمــا العكــس ،أو علــى المســتوى
العمــودي ،أي عالقــة اإلنســان بالبيئــة ،وغالبًــا مــا يطلــق هــذا
المفهــوم المركــب ليقصــد بــه ،علــم االجتمــاع ،وعلــم النفــس،
والفلســفة ،واألنثروبولوجيــا ...إلــخ.
( ((1ويمكــن فــي هــذا األمــر التأصيــل لشــروط يجــب توفرهــا
َ
ســر ،وضوابــط لتحصيــن ُ
ســر.
فــي
المف ِّ
الم َف َّ
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مــن زاويــة مقاربتهــا المنهجيــة لتكــون

وإن دراســة القصــة القرآنيــة بوصفهــا مثــا ًلا

مطيــة لبنــاء مســالك وقنــوات جديــدة

للمواضيــع القرآنيــة بمناهــج وآليــات هــذا الفــن

لدراســة النــص القرآنــي فــي ظــل هــذه

ومقارباتــه سيســهم بشــكل كبيــر فــي اســتجالء

الالمتناهيــة،

معــان جديــدة لهــذه القصــص ،واســتعراض
ٍ

مــع ضــرورة االنضبــاط وعــدم التســيب أو

مواطــن العظــة المتضمــن فيهــا بمســالك

االنســياق خلفهــا.

ومرتكــزات حديثــة ،التــي قــد يصــل ضوؤهــا ألماكــن

المتغيــرات

والمســتجدات

وفــي ضــوء الحديــث عــن ضــرورة االســتفادة
مــن العلــوم الحديثــة؛ فإننــا نعتقــد أن النــص
نــص لــه قدســيته الخاصــة ،كمــا أنــه
القرآنــي
ٌ
نــص مطلــق ليــس كباقــي النصــوص فهــو
عابــر ألبعــاد الزمــان والمــكان؛ إذ مــن خصائصــه
أنــه مظــان للعديــد مــن العلــوم الحديثــة ،ومــن
ذلــك علــى ســبيل التمثيــل وليــس الحصــر؛
علــم االجتمــاع

(((2

الــذي يُعــد مــن أبــرز العلــوم

المعاصــرة ،بــل صــارت لــه ريــادة فــي الســاحة
المعرفيــة ،ومــن تأمــل الخطــاب القرآنــي فــي
مقارنتــه بالقضايــا التــي يهتــم بهــا هــذا العلــم،
مهمــا مــن النــص القرآنــي
ألفــى أن هنــاك حي ـ ًز ا
ً
يتقاطــع مــع هــذا الفــن -علــم االجتمــاع -إمــا
بشــكل مباشــر أو بشــكل غيــر مباشــر ،ومن

ً
وخصوصا أن القصة القرآنية
لم يصلها من قبل،
قــد قدمــت أنواعً ــا مــن األفــراد والمجتمعــات،
وبينــت أســباب انحطاطهــا وتقهقرهــا أو أســباب
رفعتهــا وريادتهــا الحضاريــة ،كمــا بســطت
طريــق العــزة وطريــق المهانــة ،ومصيــر الظلــم
ونــور العــدل ...وغيرهــا مــن األغــراض التــي وفــت
القصــة القرآنيــة فــي طرحهــا ،وهــي ذات صلــة
مباشــرة بوقائــع العصــر التــي عجــزت أســاليب
الدعــوة الحاليــة عــن تقويمهــا أو تصحيــح
مســارها ،فــي حيــن هــي مــن صميــم هــذا العلــم
الحديــث؛ فحبــذا لــو يســتنطق هــذا العلــم وغيــره
لشــق طــرق جديــدة فــي الدعــوة بعــد اســتجالء
ـان ومضاميـ َ
ـن حديثــة ،وخاصــة أننــا صرنــا فــي
معـ ٍ
مجتمعــات ال تؤمــن إال بالعلــم.

ذلــك مــا تشــكله مــادة القصــص القرآنــي بحيــث

وهــذا المثــال الــذي تقــدم مــا هــو إال غيــض مــن

بلغــت رقعــة واســعة بأنماطهــا وأســاليبها

فيــض ممــا يزخــر بــه النــص القرآنــي؛ إذ إن البضاعــة

العديــدة ،وخاصــة فــي القــرآن المكــي.

االجتماعيــة غزيــرة فــي القــرآن وتحتــاج اللتفاتــة

( ((2حــدد «أوغســت كونــت» علــم االجتمــاع فــي القــرن الماضي
بكونــه «دراســة علميــة لتنظيــم المجتمعــات اإلنســانية؛ وهــو
بذلــك يمتــاز  -كغيــره مــن العلــوم– بمجــاالت خاصــة بالبحــث
والتقصــي ووســائل التحليــل ،والمصطلحــات» .معجــم
مصطلحــات علــم االجتمــاع ،جيــل فيريــول ،ترجمــة وتقديــم
أنســام محمــد األســعد ،دار ومكتبــة الهــال ،بيــروت ،الطبعــة
األولــى ،ص .27وعــرف ً
أيضــا بأنــه« :مجموعــة قواعــد معرفيــة
متنوعــة ومتعددة...لــكل منهــا حقائقهــا التــي تســتند إليهــا».
علــم االجتمــاع المفاهيــم األساســية ،تحريــر جــون ســكوت،
ترجمــة محمــد عثمــان ،الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر،
الطبعــة األولــى ،2009 ،بيــروت ،ص( 27بتصــرف).

واهتمــام؛ ومــن ذلــك ً
أيضــا النصــوص الدالــة علــى
اإليمــان فــي اقترانــه بالعمــل فهــي مــادة مشــبعة
لدراســة الفكــر العقــدي فــي عالقتــه بالفعل وكيف
يؤثــر أحدهمــا علــى اآلخــر؟ وربطــه بســياق الظواهــر
اإللحاديــة التــي باتــت تغــزو بــاد المســلمين مــن
ـوب ،وكذلــك النصــوص الدالــة علــى
ـدب وصـ ٍ
كل حـ ٍ
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التربيــة واألخــاق التــي فتحــت بهــا بلــدان عديــدة

الوقــت نفســه مــن أبــواب اســتمرار ،لمــا لــه مــن
وظيفــة بيــان الخطــاب القرآنــي واســتخراج َأ ْح َك ِ
امهِ

تغيــر ال نظيــر لــه مــن قبل...وغيرهــا ،فــكل هــذه

واســتنباط حِ َك ِمــهِ  ،وتعزيــز ميثــاق ربــط الصلــة

المــادة االجتماعيــة قــادرة علــى الوفــاء بالمطلــوب

بيــن النــص القرآنــي وواقــع األمــة الــذي يشــهد

شــريطة أن تحظــى بالعنايــة الالزمــة مــن لــدن

عــدة وقائــع ونــوازل ال متناهيــة ،فــإن الحيــاة قــد

المشــتغلين بالتفســير.

تعقــدت أشــكالها وَ َت َ
ــعب ْ
ش َ
َت مذاهبهــا ،وليــس

ً
وأيضــا المعامــات التــي اعتراهــا
فــي الجيــل األول،

َّ
واســتعنا بهــذه
إننــا إذا مــا أمعنــا النظــر
المناهــج واألســاليب المتمخضــة عــن العلــوم
الحديثــة -اإلنســانية واالجتماعيــة -مــع أخــذ
الحيطــة والحــذر حتــى ال يصبــح النــص القرآنــي
أســي َر هــذه العلــوم أو انســياق المعتنــي بالــدرس
القرآنــي التفســيري خلــف صروحهــا المغريــة،
ال ريــب أننــا ســنكون أمــام مــادة خــام ومســتودع
متكامــل اآلليــات يســعفنا للجــواب علــى عــدة

لهــا إال علــم التفســير بأصولــه وفروعــه فهــو كفيل
بإيجــاد حلــول ناجعــة ،توجــه المســلمين َ
وت َت َب َنــى
الســيْ ر ِ فــي كل عصــر
اختياراتهــم برســم معالــم َّ
ومصــر؛ ذلــك لمــا يتميــز بــه النــص القرآنــي مــن ثراء
ال منتهــي ،وخصوصيــات ال توجــد فــي غيــره مــن
الهيمنــة والشــمولية واالســتيعاب ...وغيرهــا مــن
الخصوصيــات التــي ليســت مــن صميــم حديثنــا،
دائمــا ألهلــه.
ومنــه فقــد عُ ــد بــاب االجتهــاد مفتوحً ــا
ً

أســئلة شــغلت النــاس كثيــ ًر ا فــي واقعنــا

وقــد اكتســب النــص القرآنــي مكانــة خاصــة

المعاصــر ،كمــا أن هــذا االهتمــام بالعلــوم الحديثــة

عــن طريــق االجتهــاد الموجــه صوبــه فــي الســاحة

ســيولد لنــا نــوع جديــد مــن االشــتغال فــي الــدرس

العلميــة ،وخاصــة علــى مســتوى الدراســات

التفســيري ،وســيولد اتجاهــات غيــر مســبوقة

القرآنيــة ،فحظــي بالعنايــة حتــى صــار محطــة

فــي التفســير تخــدم قضايــا األمــة الراهنــة فــي كل

اهتمــام الباحثيــن ،ومحــو ًر ا أساســيًا للدراســين،

أبعادهــا ،كمــا ســيكون لهــذه االتجاهــات دور كبيــر

لكــن بعــد توالــي هــذا االشــتغال ،بــدأت تعتــري

فــي اســتئناف عمليــة الســير الحضــاري نابعــة مــن

االجتهــادات تجاذبــات مذهبيــة ،وتيــارات فكريــة

الخطــاب القرآنــي؛ وهــذا عيــن التجديــد المرْ جُ ــوُ فــي

وإيديولوجيــة نتــج عنهــا تفســيرات وتأويــات

العصــر الحديــث.

بعيــدة الغايــة والمقصــد ،أصلــت لنفســها مــن

المحور الثالث:
ضوابط التفسير
يكتســب التفســير أهميــة بالغــة فــي منظومــة

عبــارات وكلمــات فضفاضــة جعلــت الخطــاب
ســ َر بــه
وعــاء
القرآنــي
ً
عظيمــا يحتمــل كل مــا ُف ِّ
ً
دون أدنــى ســلطان ينضبــط بــه المفســر وعمليــة
التفســير ومــا ُت ْث ِمــرُهُ ِم ْ
ــات.
ــن مُ ْخرَجَ ٍ

العلــوم اإلســامية ممــا جعــل المســاهمة فــي

لذلــك تجنــد العلمــاء والباحثيــن وكل

حساســا فــي
النهــوض بــه مطلبًــا مُ لحً ــا ،وبابًــا
ً

الغيوريــن بيــن الحيــن واآلخــرِ ،وبذلــوا الجهــود تِلــو
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األخــرى للمســاهمة فــي عمليــة ضبــط ضوابــط

وانتماءاتهــا الهدامــة التــي تجعــل النــص القرآنــي

تجديــد التفســير حتــى ال يُتجــرأ علــى كتــاب هللا ،

ـال فيــه أو عنه دون ألدنى ضابط،
يحتمــل كل مــا ي َُقـ ُ

وفــي هــذه الســياق يأتــي هــذا الطــرح الــذي يبيــن

فصــار عندهــم الحاكــم علــى التفســير واالعتبــار

أهــم ضوابــط التفســير مــن خــال رصــد ثالثــة

ُّ
وع
هــي منطلقــات القضايــا المســبقة قبــل الش ـ ُر ِ
ل مــا ي ُْع َتبَــ ُر إطــار
فــي عمليــة التفســير ،حتــى َتحَ ــوَّ َ

حيــث الجملــة ،وتتمثــل فــي :ضوابــط المفســر،

تماســك وجمــع المســلمين قاطبــة علــى عقيــدة

وضوابــط عمليــة التفســير ،وضوابــط مخرجــات

ــي المعانــي ومقاصــد الخطــاب
واحــدة مَ حَ ــ ًلا لِ َل ِّ

عمليــة التفســير.

القرآنــي ،وهنــا تتجلــى أهميــة الربانيــة وصحــة

مســتويات ال يخــرج عنهــا علــم التفســير مــن

َ
المفسِّر:
 .أضوابط

المعتقــد قبــل الشــروع فــي عمليــة التفســير ومــا
تحتاجــه مــن آليــات.

لقــد أجــاد وأفــاد علمــاء هــذا الفــن قاطبــة

وإن هــذا الطــرح البعيــد عــن جــادة الصــواب

فــي بيــان كل مــا مــن شـــأنه أن ينضبــط بــه كل

والمخالــف للعقيــدة الصحيحــة ليــس محصــو ًر ا

مــن َت َصــدِ ي لبيــان الخطــاب القرآنــي العظيــم،

ـداء كمــا هــو معهــود
علــى مــا ي ُْصـر َُف لــه الذهــن ابتـ ً

فصــارت الضوابــط ر ُْك ًنــا رَكِ ي ًنــا لمــن أراد أن ي َ
ُؤخــذ

عــن الفــرق التــي شــهدتها مختلــف العصــور

عنــه التفســير ،وســنورد فــي هــذا المقــام أهــم

التــي خلــت كالمعتزلــة والخــوارج ...وغيرهــم ،بــل

َ
ســر باقتضــاب ،التــي بســطها أهــل
ضوابــط
المف ِّ

األمــر يتعــدى ذلــك ليضــم فئــات متعــددة تجــرأت

االختصــاص فــي أكثــر مــن موضــع ،مــع زيــادات

علــى الخطــاب القرآنــي فــي المشــهد العلمــي

ثبتــت بالتتبــع أنهــا مــن الضوابــط التــي ال يمكــن

الراهــن مــن التجمعــات الدعويــة والتجمهــرات

َ
ســر فــي المشــهد العلمــي
إغفالهــا مــن لــدن
المف ِّ

الفكريــة الثقافيــة تحــت مســميات عــدة (مراكــز

الراهــن ،وهــي كاآلتــي:

ومؤسســات)؛ التــي نقلــت فهــم النــص القرآنــي

— —صحة المعتقد:

مــن مســتوى آخــر.
ومـــــنه فعلــى المفســر أن يكــون ســليم

يلفــي مــن تأمــل تــراث الحركــة التفســيرية

المعتقــد علــى منهــج وســط حتــى يؤتمــن عليــه

للخطــاب القرآنــي مــدى تأثيــر ضابــط الربانيــة

وعلــى قولــه فــي الخطــاب القرآنــي ،وكــم شــهد

وصحــة المعتقــد فــي ســامة المفســر أو ًلا،

التاريــخ ممــن انحرفــت عقائدهــم وزاغــت أبصارهــم

ونتاجــه التفســيري ثان ًيــا ،الشــيء الــذي يجعلهمــا

عــن الحــق فســولت لهــم أنفســهم ِبــدَ ِّ
س

عرضــة لتجاذبــات فكريــة وتيــارات إيديولوجيــة ،ممــا

س ُ
ــمومهم العقديــة فــي ثنايــا التفســير القرآنــي،
ُ

جعــل عمليــة التفســير ُتحــرر وفــق قضايــا مســبقة
ـس لهــا فــي نطــاق ســلطة العقائــد الفاســدة
ُأ ِّ
سـ َ

ولــم يرقهــم تنزيــه الخطــاب القرآنــي وغــاب عنهــم
حفــظ هللا  لكتابــه العزيــز.

لاو تاقلطنملاو تايوتسملا يف ةرظن :ريسفتلا يف ديدجتلا

— —اإلحاطة بعلوم اللغة وقواعد
التفسير وأصوله:
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البــدع كان بهــذا الســبب( ،((2فالقــرآن قــوي بعربيته
وال يقبــل أن ي ُْفهَ ـ َ
ـم إال باإلحاطــة بها؛ إذ «الشــريعة
عربيــة ،وإذا كانــت عربيــة؛ فــا تفهــم حــق الفهــم إال

ال شــك أن القــرآن أعظــم وأقــدس

مــن فهــم اللغــة العربيــة حــق الفهــم»( ،((2ومنــه ال

كتــاب علــى اإلطــاق ،وقــد حــوى مــن العلــوم

يخفــى دور اللغــة العربيــة وأهميتهــا فــي خــوض

والمعــارف مــا ال يعلمــه إال هللا ،فصــار بما فيه

غمــار تفســير النــص القرآنــي ،فهــي معينــة علــى

بحــ ًر ا زخــا ًر ا ،ال يــدرك لــه قــرار ،فــكان وال يــزال

الفهــم ،كمــا هــي معينــة علــى الترجيــح واالختيــار،

مفجــر العلــوم ومنبعهــا ،ودائــرة شمســها

وال يمكــن أبــدً ا أن نعطــي اللغــة حقهــا فــي تفســير

ومطلعهــا ،ومــن ذلــك علــم اللغــة؛ إذ القــرآن

القــرآن ولــو أفردنــا الكتــب والمجلــدات حَ دِ يثـ ًا عنهــا،

مرجــع النحــاة ،ومصــدر البالغييــن واألدبــاء،

لكــن حســبنا مــن القــادة مــا أحــاط بالعنــق.

لذلــك كان مــن أهــم الضوابــط المســاهمة فــي
تجديد التفســير ،وخاصة على المســتوى األول
الــذي ســبقت اإلشــارة إليــه ،االعتنــاء الجــاد
باللغــة العربيــة وعلومهــا التــي مــن شــأنها أن
تعيــد الجــدة والقــوة إلــى علــم التفســير علــى
الوجــه الــذي كان عليــه الجيــل األول وقــد ُمــز ِ َج
وجدانهــم بــه ،بحيــث يصبــح علــم التفســير
ً
متذوقــا ذا أهميــة عظمــى فــي نفــوس
حســا
ً
العلمــاء وكل الباحثيــن والمهتميــن بالــدرس
التفســيري ،ويُعطــى حقــه مــن التنظيــر
ومســتحقه مــن التنزيــل.
وقــد ثبــت بالتتبــع أن مــن بيــن عوامــل الميــل
التفســيري عــن الصــواب ومجانبتــه؛ عــدم اإلحاطــة
باللغــة العربيــة ومســائلها؛ إذ ال بــدَّ فــي تفســير
الخطــاب القرآنــي ومعرفــة مــراد هللا مــن اللغــة
ومــا انبثــق منهــا مــن علــوم فهــي ممــا يعيــن علــى
أن نفقــه مــراد هللا بكالمــه ،وكذلــك معرفــة دالالت
األلفــاظ علــى المعانــي؛ فــإن عامــة ضــال أهــل

وتجــدر اإلشــارة لمســألة مهمــة؛ فليــس كل
مــن درس اللغــة العربيــة وتبحــر فــي آدابهــا أصــو ًلا
ُ
ــوج ميــدان
وفروعً ــا يســمح لــه بتزكيــة نفســه ِبوُ ل ِ
بيــان النــص القرآنــي ،وخاصــة ممــن اشــتغل
واعتنــى بمــا تمخــض عــن مناهــج النقــد األدبــي
فــي الســياق العلمــي المعاصــر؛ إذ هــذه المناهــج
ال تبــارك عمليــة تفســير النــص القرآنــي ُ
وت ِجيُزهَ ــا،
فــا بــد مــن اإلحاطــة بقواعــد وأصــول التفســير؛ إذ
اللغــة العربيــة وقواعــد التفســير وجهــان لعملــة
واحــدة وال غنــى ألحدهمــا عــن اآلخــر.
فأصــول التفســير وقواعــده هــي ً
أيضــا مــن
أولــى ضوابــط علــم التفســير ،ومــن أهــم مــا يحــرص
عليــه المشــتغل بالــدرس التفســيري ،فهــي جزء ال
يتجــزأ مــن ماهيــة هــذا العلــم وجوهــره ،فــا يمكــن
ً
وتطبيقــا مــن دون
االنكبــاب علــى التفســير تنظيـ ًر ا
( ((2مجمــوع الفتــاوي ،ابــن تيميــة ،جمــع وترتيــب :عبد الرحمــن
بــن قاســم ،طبعــة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف
الشــريف بالمدينــة المنــورة 1416ه :ج ،7ص ،116بتصــرف.
( ((2الموافقــات ،أبــو إســحاق الشــاطبي ،تحقيــق :مشــهور بــن
حســن بــن آل ســلمان ،دار ابــن عفــان ،الطبعــة األولــى1417 ،ه،
ج ،5ص.53
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االســتناد لهــا ،فهــي مــن ِب ْن َيــةِ علــم التفســير ،وركـ ٌ
ـن

وكمــا ومنهجً ــا
ومواطــن النضــج والقصــور َكيْ ًفــا
ً

ٌ
ركيــن مــن أركانــه ،كمــا ال يمكــن بيــان مســألة أو

ً
ومعرفــة ،أو ســلك مســالك الجتــراح قواعــد

حُ ْك ٍ
ــم أو حِ ْك َمــةٍ فــي القــرآن بعــد العــدول عنهــا؛

تفســيرية جديــدة تســتثمر كل الفــرص واإلمكانــات

وهــذا مــا دفــع جهــود العلمــاء ألن تصــرف نحــو
هــذا الشــق مــن التفســير ،ومــن ذلــك مــا َأوْ رَدَ هُ

المتاحــة فــي المعرفــة المعاصــرة ،بحيث تســد كل
الثغــرات واإلشــكاالت المطروحــة فــي الوســط

شــيخ اإلســام ابــن تيميــة فــي مقدمتــه الشــهيرة

العلمــي ،وتجــدر اإلشــارة أن هــذا االجتــراح ال يتــم إال

«فقــد ســألني بعــض اإلخــوان أن أكتــب لــه مقدمــة

عــن طريــق اإلقــدام وبقــوة لالســتفادة ممــا كتــب

تتضمــن قواعــد كليــة تعيــن علــى َفهــم القــرآن،

فــي هــذا الفــن ،واإلفــادة مــن اآلليــات والمقاربــات

ومعرفــة تفســيره ومعانيــه ،والتمييــز -فــي منقــول

التــي أبرزتهــا المعرفــة الحديثــة ،مــن هنــا تظهــر

ذلــك ومعقولــه -بيــن الحــق وأنــواع األباطيــل،

أهميــة ضابــط قواعــد وأصــول التفســير التــي لهــا

والتنبيــه علــى الدليــل الفاصــل بيــن َ
األ َقاويــل ،فــإن

طابــع خــاص فــي حركيــة تجديــد التفســير علــى

الكتــب المصنفــة فــي التفســير مشــحونة بالغــث

المســتوى البنــاء.

والســمين ،والباطــل الوضــح والحــق المبيــن»(.((2
وليســت أهميــة قواعــد التفســير محصــورة

— —معرفة مناهج المفسرين:

فــي اســتجالء معانــي القــرآن ،بــل تظهــر مركزيتهــا

ال تــكاد تنقضــي الصعوبــات والتحديــات التــي

أيضــا فــي غربلــة وتخليــة مــا ســبق ُ
ً
وكتــب فــي

يواجههــا المفســر المعاصــر للمســاهمة فــي

دواويــن التفســير مــن آراء منحرفــة ،وأفــكار هدامــة

النهــوض بمســار تجديــد التفســير؛ إذ األمــر ليــس

كالعقائــد الفاســدة التــي غــزت عــددً ا غيــر قليــل مــن

بالســهل الهيــن ،بــل يحتــاج الســتفراغ الجهــد

كتــب التفســير.

وبــذل مــا فــي الوســع ،وممــا يجــب أن تشــمله هذه

كمــا ينــدرج ضمــن هــذا الضابــط شــق الطريــق
لتوســيع مباحــث القواعــد واألصــول والنظريــات
التفســيرية ،إمــا عــن طريــق تعميقهــا أو تقويمهــا
وتحريرهــا( ،((2مــع تحديــد مواطــن القــوة والضعــف
( ((2مقدمــة فــي أصــول التفســير ،ابــن تيميــة ،اعتنــى بــه :فــواز
أحمــد زمرلــي ،دار ابــن حــزم ،الطبعــة الثانيــة1433 ،هـــ2016/م،
ص.15
( ((2ينظــر :التأليــف المعاصــر فــي قواعــد التفســير :دراســة
نقديــة لمنهجيــة الحكــم بالقاعديــة ،مؤلــف جماعــي ،محمــد
صالــح محمــد ســليمان ،خليــل محمــود اليمانــي ،محمــود حمــد
الســيد ،صــادر عــن مركــز تفســير ،وهــو دراســة ذات أهميــة
خاصــة ،لمــا تميــزت بــه مــن تقويــم منهجــي لكتــب القواعــد
ً
ً
ووصفــا ،وتحري ـ ًر ا لمفاهيمهــا ،مــع إبــراز
تأريخــا،
فــي التفســير،
إشــكاالتها.

الجهــود هــو إدراك مناهــج المفســرين( ،((2التــي
هــي« :الخطــط العلميــة الموضوعيــة المحــددة
التــي التــزم بهــا المفســرون فــي تفاســيرهم
للقــرآن الكريــم ،وهــذه الخطــط الموضعيــة لهــا
( ((2تجــدر اإلشــارة فــي هــذا الطــرح إلــى ضــرورة التفريــق
بيــن أمريــن مهميــن لطالمــا وقــع التســاهل فيهمــا؛ األول:
مناهــج المفســرين ،والثانــي :اهتمامــات المفســرين؛ إذ مناهــج
المفســرين وهــي التــي أشــرت إليهــا فــي بدايــة هــذا الحديــث،
وجمــاع القــول فيهــا أنهــا الطريــق واألســلوب الــذي ينتهجــه
َ
ســ ُر فــي تفســيره ،أمــا االهتمامــات فهــي المباحــث التــي
المف ِّ
َ
ســ ُر اهتمامً ــا كبيــ ًر ا أكثــر مــن غيرهــا مهمــا كان
يوليهــا
المف ِّ
منهجــه ،كأن يصــب اهتمــام علــى آيــات األحــكام أو البنــاء
القصصــي ،أو اللغــوي البالغــي لآليــات المــراد بالتفســير ،إذ ًا
فالشــق الثانــي بعيــد عــن مناهــج المفســرين.

لاو تاقلطنملاو تايوتسملا يف ةرظن :ريسفتلا يف ديدجتلا
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ســلكوها فــي أعمالهــم التفســيرية ،وإدراك

وأســاليب وتطبيقــا ظهــرت فــي تفاســيرهم»(.((2

مكامــن التوافــق والتبايــن بين المفســرين ،وإبراز

إذ ًا المنهــج التفســيري هــو مجموعــة مــن

مواطــن القصــور ومكامــن القــوة الممزوجــة

األســاليب التــي يســلكها ويتبعهــا المفســرون

س
بالمســاهمة فــي تنقيــح التفاســير ممــا دُ َّ

لبيــان مــراد هللا تعالــى مــن آيــات القــرآن الكريــم

فيهــا بقصــد أو بغيــر قصــد.

حســب الطاقــة البشــرية(.((2

وإن العالقــة بيــن معرفــة مناهــج التفســير

وال يتأتــى الوصــول لهــذه المناهــج إال مــن

والتجديــد فــي التفســير؛ هــو أن إدراك اختــاف

خــال مســلكين اثنيــن؛ األول :هــو تصريــح مــن

الطــرق وتنــوع الوســائل المعتمــدة للكشــف عــن

لــدن المفســر فــي مقدمــة تفســيره للمناهــج

المفســر المجــدد أمــام خارطــة
مــراد هللا ،يجعــل
ِّ

التــي ســلكها ،وهــذا أيســر المســالك للوصــول

تصوريــة تنظيريــة يلمــح مــن خاللهــا مكامــن

ً
مبثوثــا
للمــراد ،أمــا الثانــي :أن يكــون المنهــج

الضعــف فيســعى لتقويمهــا ،ومواطــن القــوة

َ
ســر
فــي ثنايــا التفســير ولــم يصــرح بــه
المف ِّ

فيجتهــد فــي تثمينهــا ،كمــا تجعلــه معرفــة مناهــج

فــي مقدمتــه ،وهنــا يتكبــد الباحــث المشــتغل

المفســرين مبصــ ًر ا منفــذ الفــراغ المنهجــي

بمناهــج المفســرين عنــاء ومشــقة االســتقراء

والفجــوات البحثيــة الحاصلــة علــى مســتوى

التــام لهــذه المناهــج.

مدونــات التفســير ليشــمر عــن ســاق الجــد

وال شــك أن بــذل هــذا الجهــد فــي معرفــة

لالشــتغال عليهــا.

مناهــج المفســرين ال يذهــب ســدً ى ،أو ي َ
ُوصــف

— —اإللمام بواقع األمة ومستجداته:

البعــض يعــدل عنهــا ،والصــواب؛ وإن كانــت

يعــد النظــر فــي الواقــع واإللمــام بمســتجداته

مــادة تتعلــق بمدونــات التفســير علــى َمــ ِّر

المفســر الــذي يتوخــى
مــن أبــرز ضوابــط
ِّ

العصــور؛ إال أنهــا ذات أهميــة بالغــة جــدً ا؛ تتمثــل

المســاهمة فــي التجديــد ،ذلــك أن األمــة َ
شــهِ دت

فــي تحقيــق ورصــد مجموعــة مــن األهــداف مــن

ومــا تــزال تشــهد وقائــع ونــوازل جســيمة علــى

أهمهــا :استشــعار عظمــة مــا بــذل علمــاء هــذا

المســتوى الحضــاري والفكــري ،ممــا جعــل

الفــن مــن أجــل اســتمرار حركيتــه ،مــع الكشــف

َ
ســر المعاصــر أمــام ضــرورة ملحــة للمزاوجــة
المف ِّ

عــن أســاليب المفســرين وطرقهــم التــي

بيــن مصالــح العبــاد ونصــوص الخطــاب القرآنــي،

بأنــه مــادة تاريخيــة خاليــة الفائــدة ممــا جعلــت

( ((2تعريــف الدارســين بمناهــج المفســرين ،صــاح
عبد الفتــاح الخالــدي ،دار القلــم ،دمشــق ،الطبعــة الثانيــة،
1428هـــــــ2008/م ،ص.16
( ((2مناهــج المفســرين ،القســم األول ،التفســير فــي عصــر
الصحابــة مصطفــى مســلم ،دار المســلم ،الطبعــة األولــى،
1415هـــ ،ص. ،15

وال تتأتــى هــذه المزاوجــة إال بمعرفــة واقــع األمــة
َ
ســر مــن إدراك مقــدار
وتوقعاتــه؛ َف ِبــهِ يتمكــن
المف ِّ
التحديــات الراهنــة بــكل أشــكالها وألوانهــا ،ومنــه؛
«فــا بــد للناظــر فــي هــذا الكتــاب مــن النظــر فــي
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أحــوال البشــر فــي أطوارهــم ،أدوارهــم ،ومناشــئ

َ
الفينــةِ واألخــرى ،التــي تتمثــل فــي االنســياق وراء

اختــاف أحوالهــم ،مــن قــوة وضعــف .وعــز وذل،

هــذا الواقــع وتضييــع النــص القرآنــي أو تمييعــه

علــم وجهــل ،وإيمــان وكفــر ،ومــن العلــم بأحــوال

بجعــل الواقــع هــو منطلــق الحكــم وليســت

العالــم الكبيــر علويــه وســفليه...وأنا ال أعقــل كيــف

النــص القرآنــي ،واألصــل المزاوجــة بيــن التفســير

يمكــن ألحــد أن يفســر قولــه تعالــىَ ﴿ :ك َن ٱنلَّ ُ
ــاس
ُ َّ ٗ َ ٰ َ ٗ َ َ َ َ
ـث َّ ُ
ـن َو ُم ن ذِري ـ َ
ـن ُم بَ ّ ِشي ـ َ
ٱلل ٱنلَّ ب ّي ـۧ ـ َ
ـن﴾
ح ــدة ف ب ع ـ
أم ــة و ِ
ِِ
ِ
ِ
ُ
َعــرف أحــوال البشــر»(.((2
وهــو ال ي

فالنظــر فــي واقــع النــاس ومــا يعتريــه لــه
َ
ســر وعلــى عمليــة التفســير؛
فضــل علــى
المف ِّ

الصحيــح واإللمــام الصريــح دون تضييــع أو تمييــع
فــي مقاربــة تســهم فــي عــاج المعضــات التــي
تعانــي منهــا األمــة.

— —نصيب من العلوم الحديثة:

إذ بــه تتحقــق الصلــة الوثيقــة بيــن األصــل وهــو

ســبق فيمــا تقــدم الحديــث عــن منطلقــات

القــرآن ،وبيــن العصــر وهــو الواقــع أثنــاء ممارســة

تجديــد التفســير ،التــي مــن أبرزهــا ضــرورة

التفســير مــن خــال إنتــاج معادلــة قابلــة لحــل

االســتفادة مــن العلــوم والمعــارف الحديثــة

مــس بثوابــت الديــن وال
القضايــا العالقــة ،وال َت
ُّ

-العلــوم

والعلــوم

َ
ســر فــي خصومــة بيــن
تغيرهــا كمــا ال تجعــل
المف ِّ

مهمــا علــى
البحثــة( ،-((2ممــا ينتــج عنــه نصيبًــا
ً

تفســيره وتحــوالت العصــر الجديــد ،ومنــه يكــون

َ
ســر،
المســتوي المنهجــي والتحليلــي لــدى
المف ِّ

َّ
َ
والت َنــاص بيــن
ســر أقــرب لتحقيــق المواءمــة
المف ِّ

بحيــث يســلك بهذا القســط مســالك عــدة وطرقا

شــمولية الخطــاب القرآنــي وكلــي الزمــان الــذي

َ
ســر المعاصــر مــن اإلســهام فــي
فــذة؛ تمكــن
المف ِّ

تتخللــه مســتجدات ال متناهيــة علــى المســتويات

النهــوض بحركيــة التفســير مــن خــال مقاربــات

َ
ســر ً
إذا
الماديــة واألبعــاد المعنويــة؛
فالمف ِّ

مختلفــة َّ
للن َظــ َر فــي المعــارف الحديثــة ،أبرزهــا:

فــي حاجــة ماســة بــل ضــرورة ال محيــد عنهــا،
َّ
والن َظــر ِ فيهــا وفــي
وهــي معرفــة أحــوال النــاس
متغيراتهــا وضغوطاتهــا ،حتــى ال يظــل البَــوْ ُن
ً
شاســعا بيــن مخرجــات عمليــة التفســير وبيــن
واقــع المســلمين.

االنســانية

واالجتماعيــة

االســتفادة مــن مناهــج وآليــات اشــتغال
هــذه العلــوم :وذلــك يتجلــى فــي اســتنطاق
العلــوم الحديثــة التــي نشــأت فــي بيئــات مختلفــة
ســواء داخــل أســوار العقــل العربــي أو خارجــه،
واســتثمارها علــى المســتوى المنهجــي لتكــون

وتجــدر اإلشــارة أن النظــر فــي الواقــع كمــا لــه

مطيــة لبنــاء مســالك وقنــوات جديــدة لدراســة

أهميتــه بالنســبة للمشــتغل بالــدرس التفســيري

الــدرس التفســيري بغيــة تتمــة الجهــود التجديديــة

َ
لــه ً
ســر بيــن
أيضــا خطورتــه التــي تتربــص
بالمف ِّ

قل
المبذولــة فــي مختلــف العصــور بشــكل إبداعي َّ

( ((2تفســير القــرآن الحكيــم ،المشــتهر بتفســير المنــار ،الســيد
محمــد رشــيد الرضــا ،دار المنــار ،الطبعــة الثانيــة1366 ،هـــ-
1947م ،ج1ص.23

( ((2والمقصــود بنصيــب مــن هــذه العلــوم الحديثــة أي أن
يكــون اإللمــام مجمــ ًلا بهــا؛ إذ هــي ليســت محــل تخصــص
َ
ســر؛ لكــن وجــب معرفــة شــيء منهــا.
المف ِّ

لاو تاقلطنملاو تايوتسملا يف ةرظن :ريسفتلا يف ديدجتلا
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نظيــره؛ بحيــث ال تكــون هنــاك قطيعــة أو خصومــة

(((3

القــرآن ،وأنــه عابــر لحــدود الزمــان والمــكان

مــع أصولنــا وثوابتنــا الدينيــة وخاصــة العقديــة،

ــب لإلنســانية قاطبــة ،وأن ال عــداوة البتــة
مُ َخ ِ
اط ٌ

بــل يجــب أن تكــون موصولــة ومتفاعلــة فيمــا

بيــن النــص القــرآن والعلــم الحديــث بمجاالتــه

ـكا؛ ْ
بينهــا تشــكل صرحً ــا متماسـ ً
إذ باســتنطاق مــا

المختلفــة.

جــد فــي المشــهد العلمــي الراهــن ســنكون أمــام
عمليــة فريــدة تعــود بالنفــع العظيــم علــى علــم
التفســير وســير بــه ُقدُ مً ــا كمــا تعــود ً
أيضــا بالنفــع
علــى الدراســات القرآنيــة فــي ســياقها المعاصــر.

شــق ســبل جديــدة لهدايــة النــاس :وذلــك
َ
ســر بنصيــب مــن العلــوم
مــن خــال أن يُلــم
المف ِّ
الحديثــة يســلك بهــا أثنــاء اشــتغاله بالــدرس
التفســيري مســالك جديــدة فــي الدعــوة إلــى هللا

بيــان أن ال خصومــة بيــن النــص القرآنــي

وتبليــغ رســالة اإلســام ،وأن القــرآن مــن لــدن

والمعــارف الحديثــة :زعــم الكثيــرون أن هنــاك

خبيــر حكيــم يخاطــب البشــرية قاطبــة ال تــكاد

عــداوة بيــن النــص القرآنــي والعلــم الحديــث خاصــة

تنقضــي عجائبــه ،وخاصــة فــي زمــن أصبــح النــاس

فــي جانــب االكتشــافات العلميــة ،متناســين أن

ال يؤمنــون فيــه إال بالعلــم والمعرفــة .ومنــه يكــون

مــن خصائــص القــرآن أنــه تضمــن مؤشــرات

إلمــام المفســر المعاصــر بحــظ مــن العلــوم

منهجيــة علميــة كونيــة للخليقــة والتكويــن حيــن

والمعــارف الحديثــة يجعلــه يوشــك علــى تحقيــق

يتحــدث علــى ســبيل المثــال عــن التخليــق الكونــي

التجديــد فــي التفســير وذلــك مــن خــال مســايرته

لإلنســان والنفــس فيمــا تعــرض لــه ســورة

لــكل األحــداث.

الشــمس مــن متقابــات كونيــة متفاعلــة...؛ بحيث
يقــدم معطيــات علميــة دقيقــة فــي أســرار الكــون
ً
ولطائفــه التــي ُ
حديثــا( ...((3وغيرهــا مــن
اكتشــفت
المواطــن التــي بيــن فيهــا القــرآن صلتــه الوثيقــة
بالعلــوم الحديثــة عــن طريــق بــث مؤشــرات علميــة
َ
ســر أن يكــون
بحثــة عديــدة ،ومنــه يتعيــن علــى
المف ِّ
علــى درايــة بهــذا الجانــب مــن المســائل العلميــة
التــي أثبتهــا العلــم الحديــث ولــم تكــن معروفــة فــي
العصــور األولــى ،فيســعى مــن خاللهــا إلــى كشــف
الصلــة الوثيقــة بيــن آيــات القــرآن والمكتشــفات
العلميــة علــى وجــه يتجلــى منــه بيــان مصدريــة
( ((3إبســتمولوجيا المعرفــة الكونيــة :إســامية المعرفــة
والمنهــج ،محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد ،دار الهــادي ،الطبعــة
األولــى1460 ،هـــ2004/م ،ص.88

.بضوابط عملية التفسير
ال يعــد البتــة مراعــاة الضوابــط وتوفــر
َ
ســر فقــط مؤهــ ًلا كافيًــا
الشــروط فــي
المف ِّ
لخــوض غمــار بيــان الخطــاب القرآنــي؛ ألن
َ
ســر فقــط
االقتصــار علــى ضــرورة انضبــاط
المف ِّ
ــل بالضــرورة انضبــاط
لضوابــط صارمــة ال ي َْك َف ُ
عمليــة التفســير إذا لــم يلتــزم التفســير بمنهجيــة
أصيلــة تراعــي المســتويات الثالثــة –المفســر،
وعمليــة التفســير ،ومخرجــات التفســير -التــي
تحــول دون بــروز نتــوءات منهجيــة وهفــوات
( ((3اتجاهــات التفســير فــي القــرن الرابــع عشــر ،فهــد
الرومــي ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة الثالثــة1418 ،هـــ1998/م،
ج2ص( ،549بتصــرف).
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تفســيرية ،فكــم مــر علــى مســيرة التفســير مــن

أمــا إن نشــأت بينهمــا خصومــة ،فــا شــك

العلمــاء والمتخصصيــن توفــرت فيهــم الشــروط

أن المســألة فــي نهايــة األمــر راجعــة إلــى :إمــا

والضوابــط لكــن افتقادهــم لمنهجيــة أصيلــة

المأثــور غيــر محقــق ،أو الــرأي غيــر المنضبــط،

تضبــط عمليــة التفســير فــي مجملهــا جعــل

أو الخلــل فيهمــا ً
معــا؛ إذ ال تعــارض بيــن النقل

الصــواب يجانبهــم مــن حيــن آلخــر ،األمــر الــذي

الصحيــح والعقــل الصريــح.

شــوش كثيــ ًر ا علــى عــدد مــن مدونــات التفســير
ومحاوالتهــا الجــادة فــي هــذا الجانــب لمســايرة
المســتجدات( ،((3ومنــه تبــرز أهميــة ضبــط عمليــة
التفســير بثلــة مــن الضوابــط مــن أهمهــا:

— —الجمع بين المأثور المحقق
والرأي المنضبط:

ويعــد الجمــع فــي عمليــة التفســير بيــن
العقــل الصريــح والنقــل الصحيــح ،أمــ ًر ا
ُ
ســر المعاصــر؛ إذ ال
مهمــا بالنســبة
ً
للم َف ِّ
غنــى ألحدهمــا عــن اآلخــر ،ولــكل منهمــا دوره
فــي إثــراء عمليــة تفســير الخطــاب القرآنــي
فضــ ًلا عــن إغنــاء مخرجاتهــا ،وال نبالــغ إذا
قلنــا إنــه مــن أقــوم المســالك التــي ســلكها

منــذ نشــأة علــم التفســير فــي مدوناتــه

َ
ســر فــي هــذا المقــام قد
المفســرون؛ ألن
المف ِّ

األولــى وهــو يشــهد تجاذ ًبــا قو ًيــا بيــن منهجيــن

«جمــع بيــن المنهجيــن الســابقين ،وينســق

مــن مناهــج التفســير -المأثــور ،والــرأي-

بينهمــا ،ويرفــض الغلــوَّ فــي أحدهمــا ،وإهمــال

واألصــل أن هذيــن المنهجيــن همــا بمثابــة

المنهــج اآلخــر ،فــا صاحــب المأثــور يفســر

جناحيــن للتفســير ووجهــان لعملــة واحــدة ال

بالــرأي ،وال صاحــب الــرأي يفســر بالمأثــور»(،((3

تعــارض أو اصطــدام بينهمــا ،فهمــا فلقــان

والحــق هــو الجمــع بيــن الحســنيين فيأخــذ مــن

عظيمــان متالزمــان ال يفترقــان ،شــريطة أن

حســنات المأثــور ،الــذي هــو ضــروري لفهــم

ً
ً
منضبطــا(،((3
محققــا( ،((3والــرأي
يكــون المأثــور

القــرآن الكريــم ،ويأخــذ مــن حســنات الــرأي
الــذي ال بــد منــه فــي التفســير ً
أيضــا( ،((3وقــد

( ((3التجديــد فــي التفســير نظــرة فــي المفهــوم والضوابــط،
عثمــان أحمــد عبد الرحيــم ،اإلصــدار الحــادي عشــر التابــع لمجلــة
الوعــي اإلســامي ،الصــادرة عــن وزارة األوقــاف والشــؤون
اإلســامية بالكويــت ،ص( .48بتصــرف)
( ((3لمــاذا المأثــور المحقــق؟ ألن هنــاك جملــة مــن المأثــور
ذاع صيتهــا فــي الســاحة العلميــة ،إال أنهــا لــم تنــل حظهــا
الوافــر مــن التحقيــق لظــروف عــدة ،بــل منهــا مــا طــال نســخها
المطبوعــة كثــرة األخطــاء والتحريــف والتصحيــف ،وأخــرى فــي
عــداد المخطوطــات لــم ت ـ َر نــور التحقيــق.
( ((3لمــاذا الــرأي المنضبــط؟ لمواجهــة النظريــات والتأويــات
الهدامــة التــي وجــدت التفســير بالــرأي بابًــا لهــا فدخلــت دون
أدنــى اســتئذان تحــت مســميات متعــددة (قــراءة المعاصــرة -
تحليــل الخطــاب  -تفكيــك النــص  ...إلــخ).

ســماه البعــض :التفســير بــرأي األثــري ،والــذي
تجــده يضــم أقــوا ًلا مأثــورة ،كمــا يشــمل نظـ ًر ا
ً
منضبطــا.
واجتهــادً ا وتحليــ ًلا عقليًــا
ومــن تأمــل حــال مدونــات التفســير فــي
مختلــف العصــور ألفــى :أن هنــاك تفاســير اختــار
( ((3تعريف الدارسين بمناهج المفسرين ،ص.302
( ((3المصدر نفسه ،ص.302
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أصحابهــا مســلك التفســير باألثــر المحــض،

— —عــدم االصطــدام مــع المجمــع
عليــه أو الخــروج عنــه:

البصــري ،وغيرهــا مــن التفاســير فــي مختلــف

يعــد اإلجمــاع فــي التفســير الــذي تمخــض

العصــور ،فــي المقابــل نجــد أن هنــاك تفاســير

عــن جهــود العلمــاء الســابقين مــن الثوابــت

ســلكت مســلك التفســير بالــرأي فاعتراهــا

َ
ســر المعاصــر
والقطعيــات التــي ال ينبغــي
للمف ِّ

مــن الهفــوات والــزالت الشــيء الكثيــر ،ومنهــا

التجاســر عليهــا دون حــق ،إمــا عــن طريــق انكارهــا

تفســير الزمخشــري ،وتفســير الرازي ،...وغيرها

أو وصفهــا بالضــال واالنحــراف ،وال بــأس مــن

صرْ فــ ًا فــي تفســيره دون
ممــا نحــا هــذا النحــو ِ

مناقشــتها أو االعتــراض عليهــا إمــا كل ًيــا أو جزئ ًيــا

االلتفــات لألثــر ،كمــا أن هنــاك تفاســير جمعــت

فــي إطــار مــا هــو متعــارف عليــه مــن ضوابــط

بيــن األمريــن ،الشــيء الــذي جعلهــا ترقــى مــن

علميــة ،حتــى ال يبقــى األمــر حبيــس الحكاية والنقل،

الناحيــة المنهجيــة ،إال أن األمــر يفتقــر لمزيــد

إال أن هــذه المناقشــة ينبغــي أن تكــون خاليــة مــن

مــن التحقيــق بالنســبة للمأثــور ،واالنضبــاط

التجاذبــات الفكريــة والمذهبيــة التــي غــزت الســاحة

بالنســبة للــرأي .وإن التقصيــر والتضييــع

ً
مبلغــا كبي ـ ًر ا فــي
العلميــة  ،وقــد بلــغ المفســرون

ــفر عــن
ُس ِ
الحاصــل تجــاه أحدهمــا يعــد خلــ ًلا ي ْ

االعتنــاء باإلجمــاع فــي التفســير حتــى صــار أصــ ًلا

ــف َم ْ
ُض ْع ٍ
شــهُ و ٍد فــي عمليــة التفســير فضــ ًلا

مــن أصــول االســتدالل لــه مركزيتــه فــي الــدرس

عــن ُمخرجاتهــا.

التفســيري ،لعلمهــم بقــوة هــذا األصــل ومكانتــه

وهــذا ينطبــق علــى مــا جُ مــع ،كتفســير ابــن
عبــاس ،وتفســير مجاهــد ،وتفســير الحســن

ً
إذا علــى المفســر المعاصــر الــذي يتوخــى
اإلســهام فــي النهــوض بحركيــة التجديــد فــي
يعــي مــدى أهميــة الجمــع بيــن
التفســير ،أن
َ
المأثــور المحقــق والــرأي المنضبــط فــي علــم
التفســير واســتمراريته ،والســعي لبــذل الجهــد
فــي خلــق معادلــة متســاوية األطــراف للموازنــة

فــي مراتــب الحجيــة ،كمــا تــزداد هــذه األهميــة ً
أيضــا
مــن خــال المقــدار الهائــل مــن اإلجماعــات التــي
ـل كتــب التفســير
بثــت فــي كتــب التفاســير ،ممــا أهَّ ـ َ
ألن تكــون مــن أهــم مصــادر المســائل المجمــع
عليهــا فــي الشــريعة ،ومــا ذاك إال لكــون القــرآن
الكريــم هــو مــدار جميــع علــوم االســام(.((3

بينهمــا أثنــاء ممارســة التفســير؛ إذ يعــد هــذا

َ
ســر
ومنــه ال شــك أن مــن الواجــب علــى
المف ِّ

َ
ســر مــن أبــرز المســالك
الجمــع الــذي يتوخــاه
المف ِّ

المعاصــر مراعــاة اإلجماعــات التــي وقــف

للوصــول إلــى مــراد هللا مــن الخطــاب القرآنــي،
وتحقيــق الغايــات والمرامــي التــي مــن أجلهــا ُأ ْنــز ِل

عليهــا واصطحابهــا أثنــاء عمليــة التفســير قــدر

مــن أجلهــا القــرآن الكريــم.

( ((3اإلجمــاع فــي التفســير ،محمــد بــن عبد العزيــز بــن أحمــد
الخضيــري ،جامعــة محمــد بــن ســعود اإلســامية ،الســعودية،
 ،1416ص( 89بتصــرف).
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المســتطاع ومــا تفرضــه الضــرورة؛ إذ ال يخفــى

تمكــن المفســر مــن تحليــل المســائل وتحريرهــا

مــا لهــذه العمليــة مــن أهميــة فــي إثــراء الــدرس

واإلبانــة عمــا انطــوت عليــه مــن أحــكام وحكــم،

التفســيري ،كمــا أنهــا ُتســفر علــى المســاهمة فــي

لذلــك قــد جــاء فــي تعريــف الملكــة التفســيرية

تحريــك عجلــة تجديــد التفســير في جو مــن االحترام

بأنهــا« :التأهــل العلمــي والذهنــي إلدراك الفهــم

والتقديــر لجهــود الســابقين مــن المشــتغلين

الصحيــح لآليــة باالجتهــاد المبنــي علــى أدلتــه ،ال

بهــذا الفــن ،واالعتــراف بفضلهــم فيمــا وصــل لــه

تقليــدً ا

علــم التفســير.

نتاجً ــا لتحصيــل وإدراك مجموعــة مــن الضوابــط

 .وكمــا تعــد هــذه الملكــة التفســيرية

(((3

الدينيــة والضوابــط العلميــة

 .وال يمكــن

(((4

كمــا أن هنــاك مســألة مهمــة وخاصــة
لمــا يشــهد العصــر مــن تطــور هائــل فــي عــدة
مســتويات ممــا دفعــت بعــض فاقــدي الثقــة فــي
تراثهــم إلــى ازدراء مــا أنتجتــه جهــود الســلف فــي
العلــوم اإلســامية عامــة فضــ ًلا عــن التفســير،

الحديــث عــن اســتثمار الملكــة التفســيرية إال
بعــد اكتســابها ،وال يتأتــى هــذا االكتســاب إال بعــد
تحقيــق أسســه ،التــي تتمثــل فــي مجملهــا فــي
أمريــن اثنيــن:

التــي قــل نظيرهــا رغــم بســاطة الحيــاة ،لكــن

أولًا :اإلحاطــة بعلــوم اللغــة ومــا يتصــل

كانــت عقولهــم منــارات مشــرفة ،بحيــث تتمثــل

بهــا ،واإللمــام التــام بعلــم أصــول التفســير ومــا

هــذه المســألة فــي الجانــب األخالقــي التربــوي

تفــرع عنــه مــن قضايــا ،فتعــرف مظــان المســائل

وهــي« :تجنــب اتهــام علمــاء األمــة الســابقين

التفســيرية وســبل تحريــر مواطــن النــزاع بيــن

بالجهــل والتخلــف ،وخاصــة فــي ظــل هــذا االنفجــار

أربــاب هــذا الفــن ،ومعرفــة مناهــج المفســرين

المعرفــي الــذي دفــع بعض ـ ًا إلــى االغتــرار بمــا جــاء

واتجاهاتهــم ،ومواطــن االتفــاق واالختــاف ،مــع

علــى أيديهــم أو أيــادي غيرهــم ،فيصــل األمــر إلــى

إمكانيــة تنقيــح المأثــور والترجيــح مــع االعتــراض

التنقيــص والحــط مــن شــأن مــا ســطره علمــاء

والنقــد إذا دعــت الضــرورة ،...وغيرهــا مــن

التفســير الســابقون(.((3

َ
ســر معرفتهــا ،وهــذا
المعــارف التــي ينبغــي
للمف ِّ

— —استثمار الملكة التفسيرية:
تعــد تنميــة الملكــة التفســيرية واســتثمارها
َ
ســر الســاعي إلــى التجديــد أم ـ ًر ا فــي
مــن لــدن
المف ِّ
غايــة األهميــة؛ لمــا تــؤول لــه فــي خدمــة عمليــة
التفســير بمهــارة وافــرة وصنعــة تفســيرية كبيــرة
( ((3التجديــد فــي التفســير نظــرة فــي المفهــوم والضوابــط،
ص.53

فيمــا يخــص الجانــب العلمــي( ((4الــذي تقــوم عليــه
الملكــة التفســيرية التــي تتفــاوت بتفــاوت القــدرات
والطاقــات فــي التحصيــل ،ثــم هنــاك الجانــب
( ((3تكويــن ملكــة المفســر ،الشــريف حاتــم بــن عــارف العونــي،
عــن مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات ،ط2013 ،1م ،ص.9
( ((4التجديــد فــي التفســير فــي العصــر الحديــث ،دالل بنــت
كويــران بــن هويمــل البقيلــي الســلمي ،جامعــة أم القــرى،
الســعودية1435 ،هـــ2014/م ،ص.151
( ((4ينظــر :تكويــن ملكــة المفســر ،الشــريف حاتــم بــن عــارف
العونــي ،وبضبــط مدخــل علمــي لتكويــن الملكــة التفســيرية،
ص.53
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لاو تاقلطنملاو تايوتسملا يف ةرظن :ريسفتلا يف ديدجتلا

َ
ســر وأعلــى يمكــن أن تحقيــق بــه
الذاتــي
للمف ِّ

مــن العلمانييــن ،وتــارة مــن أبنــاء جلدتنــا ،وهــذا

َ
ســر هــي االتصــاف
الملكــة التفســيرية لــدى
المف ِّ

باإلضافــة إلــى صــورة االنحــراف التفســيري

بالربانيــة واإلخــاص« ،وعلــم الموهبــة :هــو علــم

الــذي نتــج عــن تجــاذب عوامــل ال تمــت للتفســير

يورثــه هللا تعالــى لمــن عمــل بمــا علــم»(.((4

بصلــةٍ  ،وكذلــك االنحــراف الفقهــي علــى صعيــد

ثانيًــا :الدربــة علــى ممارســة التفســير ،ممــا
َ
ســر كفــاءة رفيعــة للقــول فــي
ينتــج لــدى
المف ِّ
التفســير دون مشــقة أو عنــاء ،والدربــة ال تتأتــى
إال بســبر أغــوار هــذه العلــم عــن نهــم فــي طلبــه أو
تدريســه واالعتنــاء بمجالســه والخــوض فــي كتابــة
رســائله التفســيرية ومراجعتهــا مــع مــرور فتــرة
مــن الزمــن ،فهــذا مــن أفضــل مــا ينتــج الدربــة لــدى
َ
ســر لتحصيــل الملكــة التفســيرية.
المف ِّ

.تضوابــط مخرجــات عمليــة
ا لتفســير :
ال شــك أن مخرجــات عمليــة التفســير هــي
الغايــة المرجــوة مــن كل مــا ســبق الحديــث عنــه،
كمــا أن هــذه الثمــرات الــا متناهيــة تتقاطــع مــع
الضوابــط التــي مــن شــأنها أن تكــون حاكمــة
لمخرجــات عمليــة التفســير ،وإن الناظــر لضوابــط
هــذه العمليــة ألفاهــا ثابتــة فــي جوهرهــا رغــم
اختــاف العصــور ،واختــاف المفســرين وآليــات

المســتجدات والنــوازل التــي تشــهدها األمــة ،األمــر
الــذي جعــل العديــد يشــعر بالهزيمــة النفســية
اتجــاه حــال األمــة»

(((4

الشــيء الــذي أعــاد إبــراز

أهميــة بيــان ضوابــط مخرجــات عمليــة التفســير
التــي يجعلهــا المفســر نصــب العيــن ،وهــي ً
أيضــا
بمثابــة معيــار لنتــاج عملــه التفســيري.
وإن المشــتغل بتفســير الخطــاب القرآنــي
يــرى َّ
أن ضوابــط مخرجــات التفســير كثيــرة
ومتنوعــة ،لكــن يمكــن ردهــا بنــاء علــى جوهرهــا
ألمــر واحــد ،ومنــه ينطلــق الحُ ْك ُ
ــم علــى ثمــرة
العمليــة التفســيرية ِبرُمَ تِهَ ــا ،وهــو المتمثــل فــي
اآلتــي :إبــراز الغايــة مــن نــزول القــرآن؛ فــإذ توخــت
عمليــة التفســير بيــان غايــات الخطــاب القرآنــي
وتقريرهــا؛ فإننــا نكــون أمــام تفســير ســليم وقويــم
يؤتمــن عليــه فــي اختيــارات الحيــاة ومســتجداتها
الراهنــة ،أمــا إن َنحَ ــت عكــس هــذا الضابــــــــط -إبــراز
الغايــة مــن نــزول القــرآن -بطريقــة أو أخــرى فإننــا
نكــون أمــام تفســير قــد يكــون ســبب هالكنــا.

اشــتغالهم وتنــوع طرقهــم ،وتــزداد الحاجــة

ُ
حيــث إيرادنــا لهــذا الضابــط
أمــا مــن

فــي وقتنــا الراهــن لبيانهــا ال ســيما أن هنــاك

علــى هاتــه الشــاكلة؛ ألننــا رأينــا فيــه عــددً ا

امــي الخطــاب القرآنــي
مــن يســعى لتغييــب مَ َر ِ

مــن

والهيمنــة

مــن خــال حركــة كاملــة البنــاء تهيــئ الظــروف

واالســتمرارية...وغيرها

وتعــد البرامــج و«تــارة مــن المستشــرقين وتــارة

التــي مــن شــأنها أن تنضبــط بهــا مخرجــات

( ((4اإلتقــان فــي علــوم القــرآن ،الســيوطي ،حقــق أصولــه
ووثــق نصوصــه وكتــب مقدماتــه :هانــي الحــاج ،دار التوفيقيــة
للتــراث – القاهــرة ،ج ،4ص.510

( ((4التجديــد فــي التفســير نظــرة فــي المفهــوم والضوابــط،
ص( .56بتصــرف)

الخصائــص

كالشــمولية
مــن

الخصائــص

44

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 17ربيع  2022م

الممارســة التفســيرية ويســهل الحكم عليها.

مــن اإلحاطــة والشــمولية والمرونــة مــع القــدرة

كمــا أن هــذا الضابــط هــو أصــل األصــول ومــن

علــى االســتيعاب مختلــف القضايــا المعاصــرة،

أجلــه انطلقــت حركيــة العلــوم؛ إذ كلهــا تســعى

والمســتجدة واقــع الحيــاة ،وذلــك عــن طريــق

إلبــراز غايــات النــزول القرآنــي .ومــن تتبــع هــذه

التفســير

واالســتنباط...وغيرها

الغايــات ومرامــي نــزول القــرآن وجدهــا كثيــرة

مــن األهــداف والمرامــي المــراد تحقيقهــا ،التــي

ومنهــا علــى ســبيل التمثيــل:

تنطــوي تحــت ضابــط إبــراز الغايــة مــن نــزول

القــرآن كتــاب هدايــة :فهــذا األمــر مــن
صميــم ضابــط إبــراز الغايــة مــن نــزول القــرآن،
ومنــه فعلــى المفســر أن يتوخــى مــن تفســيره
بيــان أن القــرآن كتــاب هدايــة جــاء ليخــرج النــاس
مــن الظلمــات إلــى النــور ،وأنــه منهــج صالحهــم
وصــاح أحوالهــم وســبيل خيرهــم وســعادتهم
فــي الدنيــا واآلخــرة ،وأنــه ال كتــاب يقــوم مقامــه
فــي هدايــة النــاس.
القــرآن منهــج حيــاة :وذلــك مــن خــال
إبــراز شــريعته التــي هــي تنظيــم لشــؤون
الحيــاة ومــا يحتاجــه النــاس مــن أمــور تتعلــق
بدينهــم ودنياهــم مــن العبــادات والمعامــات
واألخالق...إلــخ ،فهــو دســتور الحيــاة المتكامــل
القائــم علــى أنظمــة متماســكة فيمــا بينهــا ال
نظيــر لهــا وال شــبيه.
القرآن كفيل بحل النوازل والمســتجدات:
وذلــك مــن خــال الممارســة التفســيرية التــي
يبيــن فيهــا المفســر أن الخطــاب القرآنــي بأصوله
وفروعــه كفيــل بإيجــاد الحلــول الفوريــة الناجعــة
لــكل المعضــات التــي تواجــه المســلمين
فــي كل عصــر ومصــر ،وذلــك بمــا تميــز بــه مــن
خصائــص وقواعدهــا ومقاصدهــا التــي تمكنــه

واالجتهــاد،

الســاعي
بالمفســر
فحــري جــدً ا
ٌ
القــرآن ،ومنــه
ِّ
َّ
لتجديــد علــم التفســير فــي العصــر الراهــن،
أن يجعــل هــذا الضابــط أهــم معالــم الطــرق
واألســاليب التــي يســلكها فــي ممارســته
للتفســير ،وال عبــرة أو اعتبــار لجهــوده فــي
الــدرس التفســيري وإن توفــرت فيــه األهليــة
وحــل المغاليــق وواكــب المســتجد وأحــاط
ـول أهميــة لثمــرة تفســيره
بالواقع...إلــخ ،إن لــم ُيـ ِ
بــأن تكــون ضمــن إبــراز الغايــة مــن نــزول القــرآن
فهــو مــردود عليــه ال محالــة.

الخاتمة
وبعدمــا أشــرفت رحلتنــا البحثيــة الموســومة
بــ«التجديــد فــي التفســير :نظــرة فــي المفهــوم،
المنطلقــات ،الضوابــط» علــى االنتهــاء؛ وقــد
ســعت لإلجابــة عــن اإلشــكالية المنعقــدة فيمــا
ســلف؛ وقــد أســفرت علــى مجموعــة مــن النتائــج
والتوصيــات نوردهــا بتركيــز.

النتائج:
أولًا :إن العالقــة بيــن علــم التفســير وحركيــة
تجديــد العلــوم هــي عالقــة دائمــة ومســتمرة وال
تقتصــر علــى زمــان معيــن.

لاو تاقلطنملاو تايوتسملا يف ةرظن :ريسفتلا يف ديدجتلا
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ثانيًــا :هنــاك أربعــة مســتويات للنهــوض

ً
ســابعا :الرؤيــة التكامليــة عنــد المفســر

بالتفســير ،إعــادة الجــدة والقــوة لعلــم

ســبيل لتنــاص وتناظــر عمليــة التفســير وتجســير

التفســير كمــا كان عليــه الجيــل األول؛ إذ

بيــن أركانهــا وبيــن مختلــف العلــوم الــذي بثــت

اصطبغــت حياتهــم بــه ،ثــم تحقيــق وتنقيــح

مؤشــراتها المنهجيــة فــي النــص القرآنــي.

مــا أثــر مــن التفاســير مــع التنبيــه علــى مــا
شــملت مــن هفــوات وزالت ومــا بــث فيهــا مــن
شــبهات ،ثــم توســيع مباحــث علــم التفســير
واجتــراح قواعــد ونظريــات جديــدة للتفســير،
وأخيـ ًر ا تتمــة الجهــود اتجــاه علــم التفســير مــن
خــال المواكبــة اإليجابيــة لتحــوالت العصــر
وتفســير مســتجداته.
ثالثًــا :تحقيــق المأثــور مــن التفاســير مــن خــال
األقســام التــي ســبق ذكرهــا فــي ثنايــا هــذا المقترح.
ً
رابعــا :ضبــط التفســير بالــرأي مــن خــال
تتبــع واســتقراء مرتكزاتــه التــي يســتند إليهــا
بغيــة مكافحــة المــد الجائــر الــذي يــرى بــاب
التفســير بالــرأي طريقــا آم ًنــا لتضييــع أو تمييــع
النــص القرآنــي.
ً
خامســا :االهتمــام بالتفســير الموضوعــي
وفتــح آفــاق اشــتغاله لمــا ُ
شــهِ دَ لــه مــن ريــادة فــي
االختيــارات التــي تواجــه األمــة جــراء المســتجدات
الالمتناهيــة.

ً
ثامنــا:

ضــرورة

اســتنطاق

مناهــج

العلــوم الحديثــة واالغتــراف مــن نظريتهــا،
واالســتعانة بآلياتهــا وفــق شــروط وضوابــط
متينــة لبنــاء مســالك وقنــوات جديدة لدراســة
النــص القرآنــي.
ً
تاســعا :ضوابــط المفســر وقــد تمثلــت
فــي :صحــة المعتقــد ،اإلحاطــة بعلــوم اللغــة
وقواعــد التفســير وأصولــه ،معرفــة مناهــج
المفســرين ،اإللمــام بواقــع األمــة ومســتجداته،
نصيــب مــن العلــوم الحديثــة.
عاشــ ًر ا :ضوابــط عمليــة التفســير وقــد
تجســدت فــي الجمــع بيــن المأثــور المحقــق والــرأي
المنضبــط ،عــدم االصطــدام مــع المجمــع عليــه أو
خــروج عنــه ،اســتحضار الملكــة التفســيرية
الحــادي عشــر :ضوابــط مخرجــات عمليــة
ٍ
رئيــس بمثابــة
التفســير وقــد تمثلــت فــي ضابــط
معيــار يمكــن رد مــا أنتجتــه العمليــات التفســيرية
أال وهــو :إبــراز الغايــة مــن إنــزال القــرآن الكريــم،

ً
سادســا :ضــرورة االهتمــام بالمصطلــح

ومــن هــذه الغايــات هدايــة النــاس أو ًلا ،ثــم بيــان أن

فــي العمليــة التفســيرية باعتبــاره الحلقــة

القــرآن منهــج حيــاة ،وأن الخطــاب القرآنــي كفيــل

األولــى لفهــم الخطــاب القرآنــي ومعرفــة

بإيجــاد حلــول لنــوازل العصــر ومســتجداته.

مقاصــده ومراميــه.
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التوصيات:
أولًا :تنميــة الحــس التفســيري وصنعتــه لــدى
المشــتغلين بالتفســير مــن أجــل تخريــج كفــاءات
عاليــة قــادرة علــى البــث والقــول فــي قضايــا التفســير
برمتهــا ،وخاصــة مســألة التجديــد فــي التفســير.
ثان ًيــا :تكثيــف الجهــود لتثميــن مــا انطــوت عليــه
هــذه الدراســة مــن مســتويات ومنطلقــات وضوابط
عــن طريــق النقــد والبنــاء فــي طروحــات متنوعــة.
ثالثًــا :طــرح مقاربــات لتجديــد التفســير فــي
العصــر الحديــث واســعة النطــاق وال تقتصــر
علــى المفهــوم والمنطلقــات والضوابــط ،مــع
توجيــه الجهــود لتأصيــل اتجاهــات حديثــة وتحريرهــا
لتنضبــط مــع أســس علــم التفســير بغيــة
تطبيقهــا فــي الــدرس التفســيري.
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—اإلجمــاع فــي التفســير ،محمــد بــن عبد العزيــز بن
أحمــد الخضيــري( ،رســالة ماجســتير منشــورة)
جامعــة محمــد بــن ســعود اإلســامية،
الســعودية1416 ،هــــــ.
—األســس المعرفيــة والمنهجيــة لدراســة
المصطلــح القرآنــي ،يوســف ِعكــراش ،مجلــة
نمــاء ،العــدد العاشــر2020 ،م.
—التفســير الموضوعــي وأهميتــه فــي معالجــة
القضايــا المســتجدة ،مجلــة كليــة اإلمــام
األعظــم ،العــدد الثامــن عشــر2014 ،م.
—التأليــف المعاصــر فــي قواعــد التفســير :دراســة
نقديــة لمنهجيــة الحكــم بالقاعديــة ،مؤلــف
جماعــي ،محمــد صالــح محمــد ســليمان،
خليــل محمــود اليمانــي ،محمــود حمــد الســيد،
مراجعــة وتحكيــم :د .عبد الرحمــن بــن معاضــة
الشــهري ،د .مســاعد بــن ســليمان الطيــار ،د.
عبد الحميــد مدكــور ،صــادر عــن مركــز تفســير،

الببليوغرافيا

برعايــة مؤسســة محمــد وعبــد هللا إبراهيــم

—إبســتمولوجيا المعرفــة الكونيــة إســامية

الســبيعي الخيريــة.

المعرفــة والمنهــج ،محمــد أبــو القاســم

—التجديــد فــي التفســير في العصــر الحديث ،دالل

حــاج حمــد ،دار الهــادي ،الطبعــة األولــى،

بنــت كويــران بــن هويمــل البقيلــي الســلمي،

1424هـــ2004 /م.

(رســالة دكتــوراه منشــورة إلكترونيــة) ،جامعــة

—اتجاهــات التفســير فــي القــرن الرابــع عشــر،
فهــد الرومــي ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة
الثالثــة1418 ،هـــ1998/م.

أم القــرى ،الســعودية1435 ،هـــ2014/م.
—التجديــد فــي التفســير :نظــرة فــي المفهــوم
والضوابــط ،أحمــد عبد الرحيــم ،اإلصــدار الحــادي

—اإلتقــان فــي علــوم القــرآن ،الحافــظ جــال الديــن

عشــر التابــع لمجلــة الوعــي اإلســامي ،الصادرة عن

الســيوطي ،حقــق أصولــه ووثــق نصوصــه

وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية بالكويــت.

وكتــب مقدماتــه :هانــي الحــاج ،دار التوفيقيــة

—التجديــد فــي التفســير :مــادة ومنهجً ــا ،جمــال

للتــراث – القاهــرة.

أبــو الحســن.

لاو تاقلطنملاو تايوتسملا يف ةرظن :ريسفتلا يف ديدجتلا

—التفســير بالــرأي مفهومــه والشــبهات المثــارة
حولــه (دراســة علــى كتــاب مذاهــب التفســير
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—مباحــث فــي التفســير الموضوعــي ،مصطفــى
مســلم ،دار القلــم1989 ،م.

اإلســامي لجولدتيســهر) ،فهــد بــن مبــارك بــن

—مجمــوع الفتــاوي ،ابــن تيميــة ،جمــع وترتيــب:

عبــد هللا الوهبــي ،مجلــة جامعــة طيبــة ،العــدد

عبد الرحمــن بــن قاســم ،طبعــة مجمــع الملــك

الخامــس1437 ،هـــ.

فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف بالمدينــة

— التفســير بالــرأي( :مفهومــه ،حكمــه ،أنواعــه) ،د

المنــورة 1416هـــ.

مســاعد الطيــار ،مقالــة علــى الموقــع الرســمي

—مشــكلة العلــوم اإلنســانية ،يمنــي طريــف الخولــي،

للدكتــور ،تحــت الرابــط التالــيhttp://attyyar. :

مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة ،القاهــرة.

com/?action=articles_inner&show_id=2200

—مصــادر تفســير القــرآن ،أحمــد رحمانــي ،مكتبــة

بتاريــخ.1998-05-20 :

وهبــة ،القاهــرة ،الطبعــة 1998 ،10م.

—المدخــل إلــى التفســير الموضوعــي ،عبد الســتار

—معجــم مصطلحــات علــم االجتمــاع ،جيــل

فتح هللا سعيد ،دار الطبع والنشر اإلسالمية،

فيريــول ،ترجمــة وتقديم :أنســام محمد األســعد،

الطبعــة األولى1997 ،م.

دار ومكتبــة الهــال ،بيــروت ،الطبعــة األولــى.

—الموافقــات ،أبــو إســحاق الشــاطبي ،تحقيــق:

—مفهــوم التقــوى فــي القــرآن والحديــث :دراســة

أبــي عبيــدة مشــهور بــن حســن بــن آل ســلمان،

مصطلحيــة وتفســير موضوعــي ،محمــد

دار ابــن عفــان ،الطبعــة األولــى1417 ،هـــ.

البــوزي ،مؤسســة البحــوث والدراســات ،دار

—تعريــف الدارســين بمناهــج المفســرين ،صــاح
عبد الفتــاح الخالــدي ،دار القلــم ،دمشــق،
الطبعــة الثانيــة1469 ،هـــ2008/م.
—تفســير القــرآن الحكيــم ،المشــتهر بتفســير
المنــار ،الســيد محمــد رشــيد رضــا ،دار المنــار،
الطبعــة الثانيــة1366 ،هـــ1947 -م.
—تكويــن ملكــة المفســر ،الشــريف حاتــم بــن عــارف
العونــي ،مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات ،ط،1.
2013م.
—علــم االجتمــاع المفاهيــم األساســية ،تحريــر :جــون

الســام ،القاهــرة ،فــاس2011 ،م.
—مقاربــة فــي تحريــر منطلــق العمــل بقواعــد
التفســير ،خليــل محمــود اليمانــي ،مقالــة علــى
موقــع تفســير للدراســات القرآنيــة تحــت
الرابــط اآلتــيhttps://tafsir.net/article/5336/ :
mqarbt-fy-thryr-mntlq-al-ml-fy-qwa-d-at-tfsyr
بتاريــخ.2021-02-30 :
—مناهــج المفســرين ،القســم األول التفســير
فــي عصــر الصحابــة ،مصطفــى مســلم ،دار
المســلم ،الطبعــة األولــى1415 ،هـــ.
—منهــج التفســير الموضوعــي للقــرآن الكريــم:

ســكوت ،ترجمــة :محمــد عثمــان ،الشــبكة العربيــة

دراســة نقديــة ،ســامر عبد الرحمــن رشــواني،

لألبحــاث والنشــر ،الطبعــة األولــى ،بيــروت2009 ،م.

دار الملتقــى ،ســورية ،الطبعــة األولــى2009 ،م.
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الغــرض

الرئيــس

مــن

البحــث فــي دراســة منهــج الرجــل فــي

ُ
َ
بســط الــكالم بــإزاء
البحــث
يــروم

االســتدالل العقــدي ،وذلــك علــى ضــوء

إســهامات واحــد مــن أبــرز علمــاء اليمــن

كتابــه النفيــس "ترجيــح أســاليب القــرآن

إبَّــان القــرن التاســع الهجــري ،والــذي

علــى أســاليب اليونــان" ،الــذي انتصــر

لــم يحــظ بكثيــر مــن االهتمــام واالحتفــاء

فيــه للطريقــة القرآنيــة فــي البرهــان

مــن ق َبــل الباحثيــن والدارســين .بــل لقــد
ِ
ل كثيــر بشــأن انتمائــه المذهبــي
أثيــر جــد ٌ

واالســتدالل علــى العقائــد كمــا ســيأتي

الــذي انتهــى إليــه مشــوا ُر حياتــه الفكريــة
والمذهبيــة .لقــد كان ينتســب فــي بدايــة
أمــره إلــى علمــاء الزيديــة ،ثــم ترجــح لــدى
عــدد مــن الدارســين ،بنــاء علــى مــا ســطره

بيانــه فــي متــن البحــث.
الكلمــات المفتاحيــة :ابــن الوزيــر -االســتدالل
 -النقــد  -أصــول االعتقــاد  -المتكلمــون.

Abstract:

بنفسه في مؤلفاته الشهيرة ،أنه انتصر

This article treats the contributions of

للطريقــة الســنية مــن خــال الحــض علــى

one of the most prominent Yemeni scholars

لــزوم أصــول اإلســام األولــى (القــرآن

during the ninth century (A.H), which did

والســنة) .األمــر يتعلــق بعالــم اليمــن

not receive much attention and celebration

محمــد بــن إبراهيــم بــن علــي المعــروف

by researchers and scholars. Indeed, a lot

بابــن الوزيــر اليمانــي( 840-775هـــ) ،وهــو

of polemic was raised about his sectarian

صاحــب التصانيــف الفريــدة نخــص منهــا

affiliation, which led to his intellectual and

بالذكــر" :العواصــم والقواصــم"" ،إيثــار الحــق

doctrinal career. He was initially affiliated

علــى الخلــق"" ،الــروض الباســم فــي الــذب

with the Zaydi scholars, then it was believed

عــن ســنة أبــي القاســم" ،ثــم كتــاب "ترجيــح

by a number of scholars, based on what he

أســاليب القــرآن علــى أســاليب اليونــان".

wrote himself in his famous books, that he

وال نبالــغ إذا قلنــا إنــه مــن أبــرز العلمــاء

had won the Sunni way by exhorting him

الذيــن عُ هــد إليهــم أمر التجديــد واإلصالح

to adhere to the first principles of Islam (the

الدينــي فــي الديــار اليمنيــة إبــان تلــك
ُ
هــ َر بَي َ
حيــث جَ َ
ظهرانــي قومــه
ْــن
الفتــرة،
ْ

Qur’an and Sunnah).

مــن الزيديــة برفــض التقليــد والتعصــب

للمذاهــب والفــرق الكالميــة ،ودعــا إلــى
االعتصــام بالقــرآن والســنة.

This is related to the scholar of «Yemen»,
Muhammad bin Ibrahim bin Ali, known as
Ibn Al-Wazir Al-Yamani (775840- AH).

ميلا ريزولا نبا دنع داقتعالا لئاسم ىلع لالدتسالا جهنمهنمهنم

The main purpose of the research was
confined to studying the man’s approach
to doctrinal argumentation, in the light of
”, in whichترجيــح أســاليب القــرآن “ his book
he triumphed over the Qur’anic method in
proving and inferring the beliefs as will be
explained in the body of the research.
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القرآنــي للعقيــدة بأســاليب وطــرق
عــرض جديــدة ،وخطــاب يســتحضر
رهانــات العصــر وســياقاته المعقــدة؛
ْإذ نهضــت العديــد مــن اإلســهامات
التــي تنضــوي تحــت مــا يعــرف بـــ "علــم
الــكالم الجديــد" بمســألة تجديــد الــدرس
العقــدي وبعثــه ومحاولــة تخليصــه مــن
ِ
تعقيــدات واستشــكاالت فــرق أهــل

ّ
العقــدي المبنــي
االســتدالل
ليــس
ُ

الــكالم بالشــكل الــذي عُ هــد فــي تاريــخ
ِ
الفكــر اإلســامي؛ ســجاالت وخصومــات

علــى مجــرد إيــراد مضطــرد للنصــوص
ِ
ٍ
الشــرعية ،مــع العنايــة بطــرق وأشــكال

ـت ً
فكرية-عقديــة ورّثـ ْ
تراثــا ال يســتهان بــه

علــى التأصيــل القرآنــي للعقيــدة قائمً ــا

فــي علــم الــكالم ،لكنــه فــي الوقــت ذاتــه
ليــس مُ ّ
نقحً ــا وال منخــو ًلا مــن مظاهــر

عرضهــا وترتيبهــا وتبويبهــا تحــت عنــوان
ِ
مــن عناويــن المباحــث العقديــة .كمــا أن

التعصــب المذهبــي والطائفــي ،فضــا

هــذا المنهــج في االســتدالل ليس جديدًا

عــن آفــة اإلغــراق فــي دقائــق الــكالم

وال غري ًبــا فــي تراثنــا اإلســامي ،وتحدي ـدًا

ومباحــث الطبيعيــات المعقــدة ،وهــو

فــي مجــال علــم الــكالم وأصــول الديــن.

الشــيء الــذي رآه الكثيــرون بعيــدًا عــن

غيــر أن هــذا ال ينفــي ً
بتاتــا جهــود ثلــة مــن

المنهــج القرآنــي فــي إقامــة أصــول

العلمــاء المحدثيــن الذيــن انصرفــت

االســتدالل علــى العقائــد اإليمانيــة.

هممُ هــم لبحــث مســألة التأصيــل

إن مدرســة التأصيــل القرآنــي للعقيــدة
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َّ
ً
شــك ْ
جــادة تــروم تنــاول مســائل
لت محــاوالت

ً
ً
وتدقيقــا فــي إبطــال
توســعا
تصــدوا للتأليــف

العقيــدة وعرضهــا ومدارســتها مــن خــال أصولهــا

مســالك االســتدالل المنطقيــة والفلســفية كمــا

ودالالتهــا الكليــة علــى منــوال الطريقــة القرآنيــة ،أو

هــو الحــال مــع ابــن تيميــة فــي عــدد مــن مصنفاتــه

مــا يســميه البعــض باالســتناد إلــى األدلــة الجُ مل َّيــة

علــى رأســها "درء تعــارض النقــل والعقــل".

(اإلجماليــة) المتســمة بالوضــوح والبســاطة

ومنهــم ً
أيضــا مــن ألــف فــي هــذا المجــال فــي

واليقينيــة والتأثيــر المباشــر فــي المخاطبيــن.

ســياق ذم بعــض مســالك االســتدالل فــي علــم

واألمــر يســتلزم ً
تقــارب مــن خــال
تبعــا لذلــك أن
َ

الــكالم ونقــد بعــض مناهــج المتكلميــن التــي ال

بعدهــا العملــي والتربــوي (العقيــدة والتزكيــة)،

يقصــد الشــارع الحكيــم حمــل العامــة عليهــا علــى

مــع اســتبعاد أســاليب االســتدالل الفلســفية

حــد تعبيــر ابــن رشــد ،فــي "الكشــف عــن مناهــج

والمنطقيــة التــي تجنــح إلــى التعقيــد ،وبنــاء النتائــج

األدلــة فــي عقائــد الملــة"  ،وكمــا هــو الشــأن

علــى المقدمــات الصوريــة ومــا إلــى ذلــك مــن طــرق

ً
أيضــا مــع أبــي حامــد الغزالــي فــي "إلجــام العــوام

ومســالك االســتدالل المعروفــة عنــد الفالســفة

عــن علــم الــكالم" .

والمتكلميــن .أمــا الدليــل علــى أن هــذا التوجــه فــي
الــدرس العقــدي ليــس وليــد الجهــود الحديثــة
والمعاصــرة فهــو مــا دَ ب ْ
َّجتــهُ
ُ
أقــام ثلــة مــن
العلمــاء المتقدميــن فــي هــذا المضمــار ولــو أخــذت
أحجامً ــا مختلفــة ،ووردت فــي ســياقات متباينــة.
ذلــك أن مــن هــؤالء مــن اقتحــم المجــال مــن زاويــة
رفــض التعصــب والتقليــد كمــا هــو الحــال مــع
ابــن الوزيــر اليمانــي فــي "ترجيــح أســاليب القــرآن
علــى أســاليب اليونــان" -وهــو موضــوع الدراســة،-
بينمــا ثلــة مــن المتقدميــن رامــت ربــط مســألة
االســتدالل العقــدي ِبرِهَ ــاِن التربيــة والتعليــم

(((

(((

لقــد ظلــت مناهــج االســتدالل علــى العقائــد
بالنســبة ألبــرز الفــرق اإلســامية المختلفــة بعيــدة
عــن التطابــق التــام كمــا هــو الشــأن أيضــا مــع
عــدد مــن قضايــا علــم الــكالم الشــائكة .فمكانــة
هــذا العلــم لــم تحـ َ
ـظ بنفــس الحظــوة واالحتفــاء
عنــد علمــاء اإلســام بحكــم اختــاف انتماءاتهــم
المذهبيــة وخلفياتهــم العقديــة والكالميــة ،ويبــدو
أن الجــدل فــي مجمــل تلــك القضايــا كان ســيد
الموقــف فــي المشــهد الفكــري لتاريــخ طويــل مــن
التفاعــل والتطــور فــي بنيــة الفكــر اإلســامي.

والتزكيــة مــن منطلــق تــازم العلــم والعمــل .كمــا

مــا يســتأثر باالهتمــام فــي هــذه الصفحــات

نجــد كتابــات أخــرى جعلــت منتهــى غايتهــا تبسـ َ
ـيط

هــو تســليط الضــوء علــى إســهامات واحــد مــن

ِّ
وتلقيــه.
الــدرس العقــدي وتيســير ســبل تلقينــه
ينــدرج ضمــن الســياق األخيــر علــى ســبيل
المثــال ال الحصــر كتــاب "النــور المبيــن" البــن
جــزي الغرناطــي ،دون غــض الطــرف بالطبــع َّ
عمــن

((( ابــن رشــد ،الكشــف عــن مناهــج األدلــة فــي عقائــد الملــة،
ط ،1مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت .1998 .ص.67
((( الغزالــي ،أبــو حامــد ،إلجــام العــوام عــن علــم الــكالم ،دار
الكتــاب العربــي ،ط .1بيــروت .ص.53
ً
وأيضا:
 فــودة ،ســعيد عبد اللطيــف ،موقــف اإلمــام الغزالــي مــنعلــم الــكالم ،ط ،1دار الفتــح للدراســات والنشــر .2009 .ص.60

ميلا ريزولا نبا دنع داقتعالا لئاسم ىلع لالدتسالا جهنمهنمهنم

53

أبــرز علمــاء اليمــن إبــان القــرن التاســع الهجــري،

الكفايــة الشــافية لطالبــي الدليــل علــى العقائــد.

والــذي لــم يحــظ بكثيــر مــن االهتمــام مــن لــدن

غيــر أن هــذا الغــرض الرئيــس لــم يمنــع مــن إيــراد

ً
خصوصــا ،بــل
الباحثيــن والدارســين فــي المغــرب

نصــوص وأقــوال أئمــة آخريــن انصبــت جهودهــم

لقــد أثيــر حولــه عمومً ــا كثيــر مــن اللغــط والجــدل

فــي نفــس الســياق ،وهــو االنتصــار للطريقــة

بشــأن انتمائــه المذهبــي الــذي مــات عليــه تحديــدً ا،

القرآنيــة فــي االســتدالل العقــدي.

فقــد كان مبدئيًــا ينتســب إلــى علمــاء الزيديــة
أحــد المذاهــب الشــيعية المعروفــة ،ثــم ترجــح
لــدى الغالبيــة مــن الدارســين أنــه تمذهــب -أخي ـ ًر ا-
بمذهــب أهــل الســنة والجماعــة .إن األمــر يتعلــق
بعالــم اليمــن محمــد بــن إبراهيــم بــن علــي
المعــروف بابــن الوزيــر اليمانــي ،وقــد عــاش فــي
الفتــرة الممتــدة مــا بيــن840-775 :هـــ .وهــو صاحــب
مؤلفــات فــي غايــة النفاســة نخــص منهــا علــى
التوالــي" :العواصــم والقواصــم"" ،إيثــار الحــق
علــى الخلــق"" ،الــروض الباســم فــي الــذب عــن
ســنة أبــي القاســم" ،ثــم كتــاب "ترجيــح أســاليب
القــرآن علــى أســاليب اليونــان" .وهــو العالــم
المجــدِّ د الــذي صــدح برفــض التقليــد والتعصــب
ألي مذهــب كان.
ويتجلــى الغــرض الرئيــس مــن البحــث فــي
دراســة منهجــه فــي االســتدالل العقــدي فــي
ضــوء كتــاب النفيــس الموســوم "ترجيــح أســاليب
القــرآن علــى أســاليب اليونــان" ،والــذي انتصــر فيــه
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يقــال اســتدل فــان علــى الشــيء :طلــب
ً
داللــة عليــه ،واســتدل بالشــيء علــى الشــيء:
اتخــذه دليــا عليــه ،واســتدل علــى األمــر بكــذا:
وجــد فيــه مــا يرشــده إليــه .وإذا كانــت الداللــة
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فــي اللغــة تعنــي اإلرشــاد ،والدليــل هــو مــا يرشــد

المطلــوب المتمثــل فــي الحكــم الشــرعي

ويوصــل إلــى المطلــوب ،فاالســتدالل هــو طلــب

المناســب للمســألة المســتدل عليهــا أو

اإلرشــاد واالهتــداء إلــى المطلــوب(((.

النازلــة الطارئــة(((.

يُبنــى لفـ ُ
ـظ االســتدالل علــى وزن "اســتفعال"،
أساســا ،وهــو يفيــد عمومً ــا
ويــدل علــى الطلــب
ً

 .باالستدالل عند علماء الكالم:

معنــى طلــب الدليــل المرشــد للمطلــوب.

يعــدُّ علـ ُ
ـم الــكالم مــن العلــوم اإلســامية التــي

ويُطلـ ُـق لفــظ االســتدالل كذلــك علــى نــوع خــاص

يحضــر فيهــا االســتدالل بقــوة ،وإذا كان علــم

مــن الدليــل ،أو إقامــة الدليــل مطلقــا كمــا ذكــر

الــكالم يعـرَّف بأنــه "علــم يــروم إقامــة األدلــة علــى

الكفــوي((( .أمــا الجرجانــي فــي التعريفــات فعرفــه

صــدق وصحــة العقائــد اإليمانيــة ،وهــو علــم

بمــا يأتــي :هــو "تقريــر الدليــل إلثبــات المدلــول"(((.

ي ُْقتَــدر معــه علــى إثبــات العقائــد الدينيــة وإبــراز

لقــد تفاوتــت التعريفــات االصطالحيــة لكلمــة
ً
تبعــا لتبايــن التخصصــات
االســتدالل ،وذلــك
والحقــول المعرفيــة التــي تقــارب هــذا المفهــوم
مــن فقــه وأصــول ومنطــق وكالم ،غيــر أنهــا تــدور
ً
جميعــا حــول الدليــل والبرهــان ،ســواء كان دليــ ًلا
عقل ًيــا كالقيــاس واالســتقراء والتمثيــل ،أو شــرعيًا
مــن نــص أو إجمــاع أو قيــاس أصولــي .فعــادة مــا

الحجــج ،ودفــع الشــبه"((( ،فــإن صــور االســتدالل
تتنــوع وطرقــه تتشــعب؛ مــن االســتدالالت
المباشــرة وغير المباشــرة ،والتوســل بكل ما يفيد
فــي تحصيــل الغــرض وتأديــة المطلــوب مــن طــرق
االســتدالل ،فيُلجــأ إلــى الطــرق التــي تتناســب مــع
أوضــاع المخاطبيــن الفكر يّــة والروحيّــة وظــروف
الزمــان والمــكان التــي تحيــط بهــم.

يــرد معنــى االســتدالل عنــد الفقهــاء بإيــراد وذكــر

عرفــه الباقالنــي فــي "التقريــب واإلرشــاد"

الدليــل حــول المســألة المقــررة ،وبمعنــى أعمــق

بقولــه" :فأمــا االســتدالل فقــد يقــع علــى

يطلــق عنــد الفقهــاء ويقصــد بــه االجتهــاد الــذي

النظــر فــي الدليــل والتأمــل المطلــوب بــه

يمارســه الفقيــه مــن أجــل اســتفادة األحــكام

العلــم بحقيقــة المنظــور فيــه .وقــد يقــع

مــن األدلــة المعلومــة ،وبهــذا يكــون االســتدالل

ً
أيضــا علــى المســاءلة عــن الدليــل والمطالبــة

عبــارة عــن مجمــوع القواعد والقوانيــن والكليــات

بــه"  .وحــدَّ ده ابــن حــزم فــي "اإلحــكام فــي أصــول

-الشــرعية والعقليــة -التــي يتوســل بهــا لبلــوغ

األحــكام" بالقــول" :االســتدالل طلــب الدليــل

(((

مــن قبــل معــارف العقــل ونتائجــه ،أو مــن ق َبــل
ِ

((( التهانــوي ،محمــد علــي .كشــاف اصطالحــات الفنــون،
تحقيــق لطفــي عبد البديــع .ط ،1المؤسســة المصريــة العامــة.
 1382هـــ .ص.151

((( العريفــي ،ســعود عبد العزيــز ،األدلــة العقليــة النقليــة
علــى أصــول االعتقــاد ،ط ،1دار عالــم الفوائــد1419 .هـــ.

((( الكفــوي ،أبــو البقــاء .الكليــات ،تحقيــق عدنــان درويــش ومحمــد
المصــري .ط ،2مؤسســة الرســالة .بيــروت 1413 .هـــ .ص.114

((( اإليجــي ،عبد الرحمــن بــن أحمــد ،المواقــف فــي علــم
الــكالم ،ط ،1عالــم الكتــب .بيــروت.

((( الجرجانــي ،علــي بــن محمــد .التعريفــات ،دار الكتــب
العلميــة ،ط1408 ،3هـــ .ص.17

((( الباقالنــي ،أبــو بكــر ،التقريــب واإلرشــاد ،تحقيــق
عبد الحميــد أبــو زنيد ،ط ،2مؤسســة الرســالة1998 .م .ص.108

ميلا ريزولا نبا دنع داقتعالا لئاسم ىلع لالدتسالا جهنمهنمهنم
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إنســان يعلــم"( ،((1وكــذا الجوينــي فــي "البرهــان"

كانــت الغايــة مــن االســتدالل هــي أوال تحصيــل

بقولــه" :اختلــف العلمــاء المعتبــرون واألئمــة

القناعــة الذاتيــة أو مــا يعبــر عنــه بالبرهنــة علــى

الخائضــون فــي االســتدالل ،وهــو معنــى

صحــة المطلــوب ،فهــي تتعــدى ذلــك لتحقيــق

مشــعر بالحكــم مناســب لــه فيمــا يقتضيــه

القناعــة ذاتهــا لــدى الغيــر بالحجــة والبرهــان،

الفكــر العقلــي مــن غيــر وجــدان أصــل متفــق

وهــو مــا يعــرف باالســتدالل لمحاجــة الخصــم

عليــه والتعليــل المنصــوب جــار فيــه"(.((1

وإبطــال قولــه ،وتلــك أبلــغ صــور االســتدالل علــى

ثانيًا:
داللة المركب اإلضافي
"االستدالل العقدي":

العمــوم ( . ((1
إن المتأمــل فــي التــراث الــذي خ َّلفــه علمــاء
ً
ً
وطرقــا
أنماطــا
وأئمــة اإلســام ،يجــده يحمــل
متعــددة مــن االســتدالالت والبرهنــة ،وخاصــة

عندمــا يُوظــف مصطلــح االســتدالل فــي

فــي المؤلفــات التــي تنضــوي تحــت صنــف

المجــال العقــدي ،فهــذا ْ
يــؤ ُ
َّ
بــأن مســالك
ذن

المناظــرات ،وتحمــل طابــع الجــدل والحجــاج مــن

االســتدالل ومســارات طلــب الدليــل المنهجيــة

جهــة الغايــة مــن تأليفهــا .اســتدالالت ارتقــت إلــى

ً
ودقــة ،لتشــمل عــدد مــن
ال بــدَّ أن تــزداد حصــرا

َ
مناهــج فــي النقــد ومطارحــات فــي الفكــر
مراتــب

طرائــق وقواعــد االســتدالل فــي بــاب التصــورات

والعقيــدة ،ونمثــل فــي هــذا المقــام بمــا ألفــه

القــول َّ
االســتدالل
إن
واالعتقــادات .ويجــوز
ُ
َ

أحمــد ابــن تيميــة فــي "درء التعــارض"" ،الــرد علــى

العقــدي هــو" :طلــب الدليــل الموصــل إلــى

المنطقييــن" ،وغيرهــا مــن المؤلفــات التــي كتبهــا

تحقيــق القــول فــي قــول اعتقــادي أو زعــم

هــذا العالــم المســلم الــذي أقــر الجميــع بقدراتــه

تصــوري ،معــه تتأكــد صحــة ذلــك القــول

الحجاجيــة وطرقــه المعمقــة فــي االســتدالل،

واالقتنــاع بــه ،أو علــى العكــس بطالنــه

وكذلــك جانــب مــن المؤلفــات التــي كتبهــا ابــن حــزم

ومرجوحيَّتــه"( .((1األمــر بــا شــك يســتدعي

األندلســي الــذي جــادل فــي كل شــيء تقري ًبــا ،وكان

النظــر والتأمــل فــي الدليــل حســيًا كان أو

علــى رأس المذهــب الظاهــري بــدون منــازع ،ويعــد

عقليًــا ،واالجتهــاد فــي إدراك دالالتــه وكنهــه.

"الف َصــل فــي الملــل واألهــواء والنحــل"
كتابــه
ِ

كمــا أنــه مراتــب متفاوتــة فــي كشــف األدلــة

موســوعة علميــة فــي الجــدل الدينــي والنقــد األدبــي

وتقليــب الحجــج ومناقضــة حجــج الخصــوم .إذا

للنصــوص الكتابيــة.

( ((1ابــن حــزم ،علــي بــن أحمــد ،اإلحــكام فــي أصــول األحــكام،
دار اآلفــاق الجديــدة ،بيــروت1983 .م.م ،1ص.39

لقــد أبــرز فيــه معالــم متقدمــة مــن منهــج النقــد

( ((1الجوينــي ،عبد الملــك (أبــو المعالــي) ،البرهــان فــي أصــول
الفقــه.161/2 ،

( ((1العميــري ،ســلطان وآخــرون ،صناعــة التفكيــر العقــدي.
مركــز تكويــن للدراســاتَ ،ط2014 ،1م .ص .173وكــذا:
الشــافعي ،حســن محمــود ،المدخــل إلــى دراســة علــم
الــكالم .ط ،2مكتبــة وهبــة ،القاهــرة1411 .هـــ.

( ((1العميــري ،ســلطان وآخــرون ،صناعــة التفكيــر العقــدي.
مركــز تكويــن للدراســاتَ ،ط2014 ،1م .ص.173
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المبنــي علــى مســالك مــن االســتدالالت العقليــة،

خيَّــم جــ ٌّو مشــحون بالتوتــر والخالفــات

واللغويــة ،واألصوليــة ،والكالميــة .ناهيــك عن مؤلفات

العقديــة بيــن الزيديــة والمذاهــب الســنية وغيرهــا

علــم الــكالم التــي تعــد بــا شــك مــوردً ا معرف ًيــا تســتقى

علــى الســياق الثقافــي والدينــي باليمــن حينهــا،

منــه طــرق االســتدالل وأســاليب الــردود والمناقضــة.

وطغــت فيــه لغــة المذهبيــة والتبعيــة والتقليــد،

ثالثًا:
ٌ
نبذة عن ظروف عصر ابن الوزير
وومضات من سيرته:

بــل والتعصــب للفرقــة والمذهــب الزيــدي( ،((1علــى
وجــه الخصــوص فــي المناطــق التــي نشــأ فيهــا
ابــن الوزيــر ،مــع العلــم بــأن المذاهــب الســنية
(الحنفيــة والشــافعية علــى الخصــوص) كان لهــا
حضــو ٌر فــي صنعــاء نفســها فضــ ًلا عــن جنــوب

 .أظروف عصر ابن الوزير:

اليمــن وســاحله(.((1

عــاش ابــن الوزيــر اليمانــي إبــان الربــع األخير من

ويأتــي االهتمــام بابــن الوزيــر وبمؤلفاتــه مــن

القــرن الثامــن ،وبدايــة النصــف األول مــن القــرن

بــاب كــون هــذا األخيــر مــن العلمــاء المســلمين

التاســع الهجــري (840-775هـــ) في ظرف سياســي

الذيــن وُ ســموا بنزعــة االجتهــاد والتجديــد بعــد

غيــر مســتقر بتا ًتــا ،فقــد كان عصــره مطبوعً ــا

قــرون عديــدة مــن التقليــد الــذي غلــب علــى عقــول

بالنــزاع بيــن الدويــات واإلمــارات المتنافســة علــى

المســلمين فقهــاء وعامــة فــي بــاد اليمــن كمــا

الســلطة فــي اليمــن؛ "وإذا كان تعــدد الــدول

فــي باقــي البــاد اإلســامية األخــرى ،وخاصــة أن

الحاكمــة علــى أرض اليمــن ومحاولــة كل

التعصــب المذهبــي طبــع الفكــر اإلســامي خــال

منهــا توســيع رقعتهــا علــى حســاب األخــرى،

مراحــل طويلــة مــن تاريــخ األمــة اإلســامية،

كان مــن أكبــر العوامــل التــي حرمــت اليمــن

وأفضــى إلــى حــدوث شــرخ فــي صفهــا ووحدتهــا،

اســتقرارها ،وزكــت الصراعــات بيــن الطوائــف

بــل كان ســببًا -فــي الكثيــر مــن األحيــان -للتنــازع

الدينيــة فــي اليمــن والتــي كانــت ً
أيضــا مــن أهــم

والتحــارب بيــن أتبــاع المذاهــب والفــرق المختلفــة.

العوامــل التــي حرمتهــا االســتقرار ،خاصــة تلــك
الصراعــات السياســية والدينيــة بيــن أئمــة
الزيديــة ،حــكام المــال اليمنــي فــي "صعــدة" و
"صنعــاء" و"زمــار" ،وبيــن الســاطين واألمــراء
العباســيين واأليوبييــن فــي "عــدن" و"تعــز"
و"زبيد"...منــذ القــرن الثالــث الهجــري"(.((1
( ((1انظــر :األفنــدي ،ســعيد أحمــد ،قواعــد المنهــج عــن ابــن
الوزيــر ،مرجــع ســابق ،ص 21وكــذا:
 شــرف الديــن ،أحمــد .اليمــن عبــر التاريــخ ،مطبعــة الســنةالمحمديــة ،القاهــرة1963 ،م ،ص 183 :ومــا بعدهــا.

علــى الرغــم مــن تعــرض آثــاره العلميــة
والفكريــة للطمــس علــى يــد مخالفيــه مــن الزيديــة
( ((1الزيديــة فرقــة مــن فــرق الشــيعة ،تنســب إلــى زيــد بــن علــي
بــن الحســين .مــا تــزال باقيــة حتــى اليــوم ،غيــر أنهــا فرقــة تتســم
باالعتــدال فــي التشــيع آلل البيــت النبــوي ،وهــم أقــرب إلــى أهــل
الســنة مــن الشــيعة اإلماميــة (الجعفريــة)؛ فعلــى رغــم أنهــم
يــرون اإلمامــة الحــق فــي علــي بــن أبــي طالــب كــرم هللا وجهــه إال
أنهــم ال يكفــرون الصحابــة وال يتبــرؤون مــن الخليفتيــن أبــي بكــر
وعمــر  .انظــر( :الشهرســتاني ،عبد الكريــم .الملــل والنحــل،
دار القلــم ،القاهــرة ،ص.)207
( ((1المرجع السابق ،ص.26

ميلا ريزولا نبا دنع داقتعالا لئاسم ىلع لالدتسالا جهنمهنمهنم
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الذيــن َ
العــداء متهميــن
ناصبَــهُ العديــدُ منهــم
َ

ويذكــر العديــد ممــن ترجــم لــه ،وخاصــة

إيــاه بالخــروج علــى مذهــب شــيوخه ،مذهــب آل

الشــوكاني

أنــه مــن المجددين لإلســام فــي الديار

البيــت (الزيديــة) ،فقــد ذاع صيتــه فــي األرجــاء

اليمنيــة ،ونجــم مــن نجــوم االجتهــاد البعيديــن عــن

وتمكــن بفضــل علمــه ومنهجــه النقــدي مــن تبليــغ

الغلــو والتعصــب؛ ذلــك أنــه نبــذ التقليــد والتعصــب

رســائله ،وتــرك عــدد مــن المؤلفــات النفيســة التــي

عمومً ــا ،وخاصــة للمذهــب الزيــدي الــذي كان

ال غنــى عنهــا.

مذهــب الجمهــور فــي صعــدة وغيرهــا باليمــن خــال

(((2

عصــره .فضـ ًلا عــن ذلــك فقــد أفنــى حياتــه فــي الــذب

 .بترجمة ابن الوزير:
هــو محمــد بــن إبراهيــم بــن علــي بــن
المرتضــى( ،((1يمتــد نســبه إلــى اإلمــام علــي بــن أبــي
طالــب كــرم هللا وجهــه ورضــي عنــه ،ويلقــب بـــ "عــز
الديــن" ،لكــن أشــهر ألقابــه هــو "ابــن الوزيــر"(.((1
كانــت والدتــه فــي عــام 775هـــ فــي شــظب (أحــد
جبــال اليمــن الشــاهقة) فــي ســودة .توفــي ابــن
الوزيــر عــن عمــر ناهــز الخامســة والســتين عامً ــا
بصنعــاء فــي الســابع والعشــرين مــن شــهر
محــرم ســنة 840هـــ(.((1
أورد الشــوكاني فــي معــرض ثنائــه علــى ابــن
الوزيــر" :وبالجملــة فصاحــب الترجمــة ممــن
يقصــر القلــم عــن التعريــف بحالــه ،وكيــف
يمكــن شــرح حــال مــن يزاحــم أئمــة المذاهــب
األربعــة فمــن بعدهــم مــن األئمــة المجتهديــن
فــي اجتهاداتهــم"(.((2
( ((1الزركلي ،خير الدين ،األعالم .ج  ،6ص.191
( ((1لقــب بذلــك االســم؛ ألن جــده الخامــس تخلــى عــن اإلمامــة
كــي تتفــق األمــة علــى البيعــة البــن حمــزة ،فأطلــق عليــه اســم
العفيــف .واشــترط عليــه المنصــور المــؤازرة لــه فــكان وزيــ ًر ا،
فأطلــق عليــه هــذا اللقــب ...ومــن هنــا نشــأت أســرة ابــن الوزيــر.
انظــر :قواعــد المنهــج عنــد ابــن الوزيــر ،مرجــع ســابق ،ص.34
( ((1ابــن الوزيــر ،محمــد بــن إبراهيــم .ترجيــح أســاليب القــرآن،
(مقدمــة) ،ص.6
( ((2الشــوكاني ،بــدر الديــن .البــدر الطالــع ،مرجــع ســابق،
.90 /2

عــن ســنة النبــي الكريــم واتبــاع ســلف األمــة مــن
الصحابــة والتابعيــن واألئمــة األكابــر ومقارعــة أهــل
البــدع( ،((2وكان مــن دعــاة الرجــوع إلــى الينابيع األولى
لإلســام؛ القــرآن الكريــم وســنة الرســول ﷺ ،بحيــث
يقــول فــي هــذا الصــدد" :أكثــر التعجــب مــن جماعــة
مــن أكابــر العلمــاء المتأخريــن الموجوديــن فــي
القــرن الرابــع ومــا بعــده ،كيــف يقفــون علــى
تقليــد عالــم مــن العلمــاء ،ويقدمونــه علــى كتــاب
هللا وســنة رســوله؟"(.((2
لقــد تميــز ابــن الوزيــر اليمانــي بمنهــج نقــدي
واضــح المعالــم والســمات ،حيــث جــادل وناقــش
المتكلميــن فــي آرائهــم وطــرق اســتداللهم
العقــدي ،وخاصــة فــي طــرق إثبــات الصانــع
ســبحانه وتعالــى ،لكنــه لــم يحــد عــن الموضوعيــة
والحيــاد والبحــث عــن الحقيقــة بصــرف النظــر عمن
كان صاحبهــا" .والمطالــع لكتــاب مــن كتبــه مثــل
( ((2الشــوكاني ،محمــد بــن علــي (بــدر الديــن) 1348 .هـــ .البــدر
الطالــع ،مطبعــة الســعادة.20/2 ،
( ((2ينظــر فــي كتــب ابــن الوزيــر :العواصــم والقواصــم –
الــروض الباســم -إيثــار الحــق – ترجيــح أســاليب القــرآن...
قــال" :وإنــي لمــا تمســكت بعــروة الســنن الوثيقة ،وســلكت
ســنن الطريقــة العتيقــة ،تناولتنــي األلســن البذيــة ،مــن
أعــداء الســنة النبويــة ،ونســبوني إلــى دعــوى فــي العلــم
كبيــرة ،وأمــور غيــر ذلــك كثيــرة" (الــروض الباســم.)7،8/1
( ((2نفسه ،ص.84-82
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"العواصــم والقواصــم" ،والــذي يعتبــر كتابًــا

عــن هــذا الطريــق( .((2وقــد أمضــى شــط ًر ا مــن

نقديًــا موســوعيًا ،يندهــش مــن براعتــه في كثرة

حياتــه فــي حفــظ القــرآن الكريــم ،والتجــول بيــن

مــا يســرده فــي المســألة الواحــدة مــن الوجــوه

كراســي العلمــاء ومجالســهم مســتثم ًر ا مــا

المختلفــة ،والتنبيهــات الالذعــة ،واإلشــكاالت

طبــع عليــه مــن حــب للعلــم والعلمــاء .يقــول

المحيــرة ،واإللزامــات المفحمــة ،والبراهيــن

ابــن الوزيــر عــن تلــك المرحلــة مــن عمــره" :وإنــي

الصادعــة؛ العقليــة والنقليــة ،ويؤكــد كل مــا

لمــا نشــأت بيــن كراســي العلمــاء األكابــر،

يذهــب إليــه بعشــرات مــن األســانيد القرآنيــة

وتربيــت بيــن عيــون أهــل البصائر...لــم يكــن

والنبويــة والعقليــة ،وال يغفــل أن يعــرض

حتمً ــا أن يرجــع طــرف نظــري عــن المعــارف

لعشــرات مــن المؤلفــات الســابقة ولكثيــر مــن

ً
خاســئا حســي ًر ا"(.((2

العلمــاء واألئمــة المتخصصيــن فــي مختلــف
العلــوم اإلســامية"(.((2

لــم تخــرج رحلــة طــل العلــم عنــد ابــن الوزيــر
عــن الديــار اليمنيــة ومكــة المكرمــة .وخالصتهــا مــا

مـ ْ
ـن يقــف علــى حياة ابــن الوزير اليماني بتفاصيلها

ذكــره الشــوكاني قائــا" :والحاصــل أنــه قــرأ علــى

وحيثياتهــا يمكنــه أن يميــز بيــن ثــاث مراحــل كبــرى

أكبــر مشــايخ صنعــاء وصعــدة وســائر المدائــن

طبعــت مســيرة وســيرة هــذا العالــم الكبيــر الــذي

اليمنيــة ومكــة ،وتبحــر فــي جميــع العلــوم،

أثيــر حولــه الكثيــر مــن الــكالم والجــدل بشــأن انتمائــه

وفــاق األقــران واشــتهر صيتــه وبعــد ذكــره

المذهبــي والكالمــي وتحولــه مــن المذهــب الزيــدي

وطــار علمــه فــي األقطــار"(.((2

اإلمامــي ،إلــى منافــح عــن الســنة ومنهــج ســلف األمــة
الصالــح مــن الصحابــة واألئمــة التابعيــن.

 .جمحطات بارزة في حياة ابن الوزير
العلمية:
 -مرحلة النشأة ورحلة طلب العلم:

 مرحلة التأليف والتحقيق والمناظرة:بعــد إتمامــه لتحصيــل العلــوم ،انكــب ابــن
الوزيــر علــى تحريــر وكتابــة الرســائل ،وتصنيــف
المؤلفــات ،وقــد تركــز اهتمامــه فــي هــذه المرحلــة
علــى علــوم القــرآن والدفــاع عــن الســنة النبويــة،
بخــاف المرحلــة الســابقة التــي انصــب جهــده فيهــا

لقــد ترعــرع ابــن الوزيــر بيــن أحضــان أســرة

علــى مطالعــة كتــب الــكالم والــرد علــى المخالفيــن

شــغوفة بالعلــم وطلبــه ،بــل إن تتبــع تاريــخ

والنظــر فــي مقــاالت "أهــل الضــال" .وفــي

هــذه األســرة يؤكــد أن ال أحــدَ مــن أفرادهــا شـ َّ
ـذ
( ((2األفنــدي ،ســعيد بــن أحمــد 1428 .هـــ .قواعــد المنهــج
عنــد ابــن الوزيــر اليمانــي ،ط  ،1مؤسســة المختــار ،القاهــرة،
ص.14

( ((2الحجــر ،رزق ،ابــن الوزيــر اليمانــي ومنهجــه الكالمــي ،ط،1
الــدار الســعودية للنشــر والتوزيــع ،الرياض ،ص.27
( ((2اليمانــي ،ابــن الوزيــر( .بــدون تاريــخ) ،الــروض الباســم،
 ،403/1الطباعــة المنيريــة .القاهــرة.
( ((2الشوكاني ،بدر الدين .البدر الطالع.81،82 /2 ،
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َ
هــذه المرحلــة مــن عمــره ً
رســخ ْ
ت قدمــاه
أيضــا

عــن كتابــه "ترجيــح أســاليب القــرآن علــى أســاليب

علــى أعتــاب الدعــوة إلــى االجتهــاد ونبــذ البــدع

اليونــان" الــذي رد فيــه علــى المعتزلــة وغيرهــم مــن

والتقليــد( .((2ولــم يســلم كغيــره مــن دعــاة التجديــد

المخالفيــن ممــن ادعــى قصــور القــرآن عــن الوفــاء

والنظــر مــن الخصومــات مــع عــدد مــن المخالفيــن

بالداللــة علــى إثبــات وحدانيــة الخالــق .

والمعارضيــن لــه سياسـيًا ومذهب ًيــا ،والذيــن بــادروا
لكتابــة القصائــد المتحاملــة ضــده والمنــددة بــه،
والناقــدة لمنهجــه الــذي بــدا خارجً ــا عــن تقاليــد
َ
يتــوان بــدوره
المدرســة الزيديــة باليمــن .لكنــه لــم
فــي الــرد عليهــا ،ومقارعــة حججهــا بــأدق البيــان
والمحاجــة ،وبأبــدع أســلوب فــي االســتدالل
والتأصيــل القرآنــي للعقائــد؛ عمــوده فــي ذلــك أنه ال
مجــال للمقارنــة بيــن األســلوب القرآنــي فــي إقامــة
الدالئــل العقليــة علــى وجــود الخالــق ووحدانيتــه،
وبيــن المناهــج العقليــة واألســاليب اليونانيــة التــي
ورثهــا المتكلمــون وانغمســوا فيهــا مــن األقيســة
واألدلــة التــي يســتعصي اإللمــام بهــا.

 مرحلة الزهد واعتزال الناس:فــي هــذه المرحلــة مــن عمــر ابــن الوزيــر ،آثــر
اعتــزال النــاس وتــرك مجالــس التدريــس فــي
المحيــط الزيــدي بصنعــاء وصعــدة بســبب مــا
حصــل بينــه وبيــن شــيوخه وأهلــه مــن الزيديــة(،((3
وكــذا تــرك الخــوض فــي الــكالم ومســائله ،وكــرس
باقــي حياتــه للتعبــد واالنقطــاع والذكــر حتــى توفــي
عــن ســن ناهــز الخامســة والســتين عامً ــا( .((3وعلــى
الرغــم مــن ذلــك فقــد ألــف فــي عزلتــه األخيــرة
كتابيــن همــا" :أنيــس األكيــاس فــي االعتــزال عــن
النــاس" ،و"كتــاب العزلــة" ،وهنــاك مــن الباحثيــن

وأبــرز مالمــح هــذه المرحلــة أن ابــن الوزيــر ألــف

مــن قــال إن آخــر مــا كتــب ابــن الوزيــر هــو كتــاب

فيهــا أعظــم كتبــه ،وجــادل خصومــه مؤكــدا رفضــه

"إيثــار الحــق علــى الخلــق" .وقــد أثنــى علــى ابــن

التقليــد المذهبــي ومعلنــا فتــح بــاب االجتهــاد،

الوزيــر الحافــظ ابــن حجــر العســقالني قائــ ًلا..." :

إضافــة إلــى لزومــه تدريــس العلــوم ومحاولــة رأب

ولــه أخ يقــال لــه محمــد بــن إبراهيــم ،مقبــل

الصــدع بيــن الفــرق والمذاهــب اإلســامية فــي

علــى االشــتغال بالحديــث ،شــديد الميــل إلــى

مســائل التوحيــد وعلــم الــكالم" .وهكــذا نهــض

الســنة بخــاف أهــل بيتــه.((3("...

ابــن الوزيــر يدعــو إلــى ترك األســاليب المنطقية
اليونانيــة لمــا فــي القــرآن الكريــم مــن غنــى
كامــل عــن تلــك المقــوالت واالصطالحــات
الغريبــة ،وأنــه أســاس اســتنباط البراهيــن
العقليــة"( .((2وفــي هــذا الســياق يأتــي الحديــث
( ((2ابن الوزير اليماني ومنهجه الكالمي ،مرجع سابق ،ص.33

( ((2الحربــي ،علــي جابــر ،ابــن الوزيــر وآراؤه االعتقاديــة،
جامعــة أم القــرى (رســالة جامعيــة بإشــراف محمــد ســليمان
داود)1985 .م .ص.59

( ((3ابــن الوزيــر ،محمــد بــن إبراهيــم .الــروض الباســم،
ص .130 _120
( ((3ينظــر :البــدر الطالــع  ،92/2وترجيــح أســاليب القــرآن
علــى أســاليب اليونــان ،ص ،61واألعــام ،191/6 ،والضــوء
الالمــع للســخاوي .272/6 ،وكــذا هديــة العارفيــن للبغــدادي:
190/2
( ((3ذكــره ابــن حجــر فــي معــرض ترجمــة شــقيق ابــن الوزيــر
المدعــو (الهــادي)،
= انظــر :العســقالني ،ابــن حجــر .إنبــاء ُ
الغمــر بأنبــاء ُ
العمــر.
تحقيــق :حســن حبشــي ،إحيــاء التــراث ،القاهــرة1969 .م.
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المبحث الثاني:
قواعد ومعالم منهج ابن
الوزير في االستدالل العقدي:
أولًا:
دواعي تأليف الكتاب:

العدد  | 17ربيع  2022م

أوضــح ابــن الوزيــر أن الباعــث علــى تأليــف
أساســا فــي إلجــام فئــة مــن
الكتــاب يكمــن
ً
المتكلميــن والمشــتغلين بالعلــوم العقليــة،
الذيــن أهملــوا علــوم القــرآن وزعمــوا أنــه قاصــر
فــي معرفــة أصــول قواعــد الديــن ،وإثبــات وجــود
الصانــع ســبحانه .وقــد بــادر ابــن الوزيــر إلــى
مناقشــة قوانيــن ومقدمــات المتكلمــة وأمعــن

ً
عريضــا ،حيــث
وضــع ابــن الوزيــر لكتابــه عنوا ًنــا

فــي مجادلتهــم بجنــس طرقهــم ومســالكهم.

ســماه "كتــاب ترجيــح أســاليب القــرآن ألهــل

غيــر أن ســعيه األبــرز تجلــى فــي االنتصــار للبراهيــن

اإليمــان علــى أســاليب اليونــان فــي أصــول

القرآنيــة ،ومســالك االســتدالل التــي انتهجهــا

األديــان وبيــان أن ذلــك إجمــاع األعيــان بأوضــح

األنبيــاء وســلف األمــة الصالــح مــن الصحابــة

التبيــان" .وهــو مــن مؤلفاتــه المتوســطة ،بحيــث

واألئمــة

ً
ونفعــا
؛ فــأي شــيء أعظــم قــد ًر ا

يقــع فــي حوالــي مائتــي صفحــة تقريبًــا( .((3أمــا

وأثــ ًر ا مــن القــرآن الكريــم ،وكيــف يقــارن كتــاب

غرضــه الرئيــس مــن تأليفــه لهــذا الكتــاب فهــو

رب األربــاب بتصانيــف المتقدميــن المتعمقيــن،

بيــان فضــل القــرآن ،وانفــراده بأنجــع وأحســن

وتدقيــق المتكلميــن .إن القــرآن الكريــم -كمــا ذكــر

الطــرق فــي الداللــة علــى الواحــد األحــد ســبحانه

ابــن الوزيــر -أســاس الســتنباط األدلــة العقليــة ،لــذا

وإثبــات العقائــد الدينية الغيبية ،بخالف المســالك

خصــص صفحــات عــدة نقــل فيهــا كالم علمــاء

الوعــرة التــي ابتدعهــا الفالســفة وأهــل المنطــق

األمــة اإلســامية فــي ترجيــح براهيــن القــرآن

َّ
المؤلــف "حيــث
والــكالم .ومــن كالمــه فــي مقدمــة

الكريــم فــي التوحيــد والنبــوات والغيبيــات؛ ألن

أربــى لمــا أودَعَ ــه (فيــه) مــن البراهيــن العظــام

ـة جليـ ٌ
أدلتــه "قاطعـ ٌ
ـة تســبق إلــى األفهــام ببــادئ

َّــي المنطــق والــكالم ،لمــا فيــه مــن
علــى فن ْ

الــرأي وأول النظــر ،ويشــترك كافــة الخلــق فــي

النفــع العــام للخــواص والعــوام ،ولســامته

دركهــا ،فأدلــة القــرآن والســنة مثــل الغــذاء

ممــا اشــتمال عليــه فــي الجليــات مــن ٌف ْضــات

ينتفــع بــه كل إنســان ،بــل كالمــاء الــذي ينتفــع

الــكالم ،والتعــب الكثيــر فــي مجــرد فهــم عبارات

بــه الصبــي والرضيــع والرجــل القــوي ،ولهــذا

الفالســفة الطِّغــام ،وفــي الخفيــات مــن
ِ
ِ
التعمــق واألوهــام ،والمشــي وراء الفالســفة

كانــت أدلــة القــرآن ســائغة جليــة"(.((3

والمبتدعــة فــي مداحــض األقــدام"(.((3
ِ
( ((3الطبعــة المعتمــدة :مطبعــة المعاهــد ،القاهــرة .ســنة
1349هـــ1931/م.
( ((3ابــن الوزيــر ،محمــد بــن إبراهيــم .ترجيــح أســاليب القــرآن،
ص.7

(((3

ومــا دام جُ ــل أئمــة الزيديــة فــي بــاده مــن
مخالفيــه وخصومــه فــي العقيــدة ،فهــو لــم
( ((3ابــن الوزيــر اليمانــي ،ترجيــح أســاليب القــرآن ،مطبعــة
المعاهــد1349 .هـــ ،ص.55
( ((3نفسه ،ص.24
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يتــوان عــن ســرد وإيــراد الكثيــر مــن النصــوص

ال غرابــة -إذن -أن نتحــدث عــن منهــج نقــدي

المرويــة( ((3عــن آل بيــت الرســول كعلــي بــن أبــي

خــاص بابــن الوزيــر ،وقــد ذكــر الشــوكاني أنــه مــن

طالــب والحســن والحســين رضــوان هللا عليهــم،

العلمــاء الذيــن بلغــوا مرتبــة االجتهــاد ،فبعــد

وكلهــا تجمــل المعنــى فــي ذم الغلــو فــي الــكالم،

دراســته وتحقيقــه لمختلــف المــدارس والمذاهــب

والخــوض فيمــا ال تمــس الحاجــة إلــى معرفتــه

الفكريــة (المرحلــة الثانيــة) أعلــن ابــن الوزيــر خروجــه

مــن علــم الــكالم ...وتتمثــل الحكمــة مــن ذلــك فــي

عــن التقليــد المذهبــي الــذي كان مســيط ًر ا علــى

جعلهــم يقفــون علــى حقيقــة كونهــم مخالفيــن

اليمــن منــذ القــرن الثالــث الهجــري ،والمتمثــل

لنهــج أئمتهــم "المعصوميــن" عكــس مــا يدعــون.

فــي المذهــب الزيــدي ،ليبــدأ مشــوا ًر ا جديــدً ا مــن

ثانيًا:
منهج ابن الوزير في االستدالل
على العقائد اإلسالمية:

الســجال الفكــري والتناظــر المعرفــي بينــه وبيــن
علمــاء وأئمــة الزيديــة ،وغيرهــم مــن االتجاهــات
الكالميــة كالمعتزلــة واألشــاعرة.
يتضــح جليًــا مــن خــال بعــض مؤلفــات ابــن

ســبقت اإلشــارة إلــى أن ابــن الوزيــر اليمانــي خــاض

الوزيــر كالعواصــم والقواصــم وترجيــح أســاليب

معــارك كالميــة طويلــة مــع خصومــه مــن الزيديــة

القــرآن أن الرجــل ليــس مــن أعــداء النظــر الفكــري

والمعتزلــة واألشــاعرة ،فقــد بــدا ذلــك واضحً ــا مــن

والعلــوم العقليــة ،لكنــه نــص علــى تهافــت الكثيــر

خــال كتابيــه "العواصــم والقواصــم" و"ترجيــح أســاليب

مــن األدلــة التــي يعتمدهــا المتكلمــون فــي التدليــل

القــرآن" ،وهمــا يضمــان العديــد مــن النقاشــات

علــى وجــود الصانــع مثــل "دليــل األكــوان" نموذجً ــا؛

والقضايــا الجدليــة حــول أصــول الديــن (اإللهيــات،

وغيــره ممــا أســماه بالطــرق الملتويــة التــي ال

الغيبيات-النبــوات) .وكان مســتنده فــي ذلــك االنتصــار

تــورث ســوى الشــكوك (دليــل حــدوث العالــم

للطريقــة القرآنيــة التــي تنحــو منحــى التبســيط

والجوهــر الفــرد ،دليــا اإلمــكان والوجــوب) ...التــي ال

والوضــوح والقطعيــة ،فضــ ًلا عــن اإليجــاز والبالغــة

تبلــغ بناشــد الحــق المبتغــى المطلــوب .وقــد عــاب

والبيــان القــوي الــذي يناســب العامــة والخاصــة

فــي مواضــع كثيــرة مــن مؤلفاتــه علــى المتكلميــن

مــن المخاطبيــن ،ووفــق هــدي ســلف هــذه األمــة

المســلمين الذيــن أخــذوا بالطــرق اليونانيــة

الصالــح .كل ذلــك بمنهــج نقــدي يغلــب عليــه الجــدل

واألقيســة المنطقيــة التــي ال تصــح فــي بــاب إثبــات

الــذي يتأرجــح بيــن أســاليب االعتــراض والنقــض

العقائــد والغيبيــات التــي جــاء بهــا الوحــي.

وإبطــال دعــاوي الخصــوم ودفــع الشــبه .وال يتــردد
فــي االستشــهاد باآلثــار واألخبــار المرويــة عــن األئمــة
والعلمــاء مــن الســلف ومــن معاصريــه ً
أيضــا.
( ((3نفسه ،ص 24إلى .38

علــى الرغــم مــن تفضيلــه للبراهيــن القرآنيــة
واألخبــار الــواردة فــي الســنة علــى غيرهــا مــن األدلــة
واألســاليب التــي تبناهــا المتكلمــون ،إال أنــه كان
متمرســا فــي توظيــف األقيســة واالســتدالالت
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العقليــة الملزمــة للمخالفيــن ،وبخاصــة أنــه

إليــه أئمتهمــا فــي وقائعهمــا ومشــكالهما .مــع

ارتــأى الــرد عليهــم وإفحامهــم بالطــرق الجدليــة

حســن قصــد وورع وإنصــاف وتحــر للحــق ،فهــذا

واالســتدالالت التــي يســ ِّلمون بهــا بعــد إيــراد

ال تتخلــف عنــه هدايــة هللا وإعانتــه"( .((3وقــد

كالمهــم ومناقشــته .وتبــدو طريقتــه أشــبه

ســبق ذكــر كــون ابــن الوزيــر مــن نجــوم االجتهــاد فــي

بأســلوب ابــن تيميــة فــي الــرد علــى المتكلميــن

الديــار اليمنيــة ومجــددي القــرن التاســع الهجــري،

ومناقشــتهم فــي األدلــة التــي يســتندون إليهــا

ناهيــك عــن كونــه مــن دعــاة نبــذ التعصــب والتقليــد

فــي إثبــات العقائــد واالســتدالل عليهــا .يقــول

واالبتــداع فــي الديــن ،ولعــل شــهادات العلمــاء فــي

ابــن الوزيــر فــي ذات الســياق" :خــوض جميــع

حقــه بصفتــه مــؤرخ اليمــن الكبيــر اإلمــام الشــوكاني

المتكلميــن فــي عقائدهــم الخالفيــة بيــن

وغيــره ُت ْعفينــا مــن إطالــة الــكالم فــي هــذه المســألة.

الفــرق اإلســامية يتوقــف دائمً ــا أو غال ًبــا علــى
الخــوض فــي مقدمــات تلــك العقائــد ،وجميــع
تلــك المقدمــات مختلــف فيهــا أشــد االختــاف
بيــن أذكيــاء العالــم وفحــول علــم المعقــوالت
مــن علمــاء اإلســام ،ودع عنــك غيرهــم .ومــن
شــرط المقدمــات أن تكــون أجلــى وأال تكــون
بالشــك واالختــاف أولــى"(.((3
لقــد أكــد ابــن الوزيــر علــى جملــة مــن القواعــد
المنهجيــة التــي ال بــدَّ منهــا لمــن أراد الدفــاع عــن
الحــق واالنتصــار للمنهــج الصحيــح فــي إقامــة
البراهيــن علــى العقائــد الدينيــة ،مــن ذلــك نذكــر:

ب -التواضــع العلمــي واإلفــادة مــن التــراث
النقــدي الســابق فــي علــم الــكالم :فقــد أشــار في
مؤلفاتــه إلــى العديــد مــن المصنفــات الســابقة،
ونقــل عــن بعضهــا ،وأورد كالم زمــرة مــن العلمــاء
البارزيــن كالغزالــي وابــن تيميــة والســبكي وإمــام
الحرميــن الجويني...فــا ضيــر مــن االســتفادة مــن
الحجــة الصحيحــة والــرأي الســديد لمناصــرة الحــق
والــذود عنــه.
كان ابــن الوزيــر كثيــر االطــاع علــى أقــوال
أهــل الملــل والنحــل ،ويخصــص صفحــات
تلــو الصفحــات فــي التعمــق فــي شــرحها

أ -تــرك التعصــب وتصحيــح النيــة" :فــا يــكاد

واســتقصائها ،إمــا بيانــا لعــدم صحــة قــول ،أو

يســلم مــن األغــاط إال أحــد رجليــن :إمــا رجــل تــرك

ردا علــى دعــوى فريــق مــن المتكلميــن ،وأحيانــا

البدعــة كلهــا والتمذهــب والتقليــد واالعتــزاء

أخــرى ســاردً ا حجــج البعــض مــن بــاب تعضيــد

إلــى المذاهــب واألخــذ مــن التعصــب بنصيــب،

مــا يذهــب إليــه ويختــاره مــن األقــوال واآلراء(.((4

وبقــي مــع الكتــاب والســنة كرجــل نشــأ قبــل

لكنــه علــى رغــم ذلــك يعبــر فــي الكثيــر مــن

حــدوث المذاهب...ورجــل أتقــن العلميــن العقلــي

األحيــان عــن تواضعــه وإفادتــه ممــن هــم أعلــى

والســمعي ،وكان مــن أئمتهمــا معً ــا ،بحيث يرجع
( ((3نفسه ،ص.128
( ((3ابــن الوزيــر ،محمــد بــن إبراهيــم ،إيثــار الحــق علــى الخلــق،
ص.15

( ((4انظــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :ترجيــح أســاليب
القــرآن ،ص.75-67

ميلا ريزولا نبا دنع داقتعالا لئاسم ىلع لالدتسالا جهنمهنمهنم
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كع ًبــا منــه فــي علــم الــكالم ومســائله الدقيقــة؛

األدلــة علــى هللا تعالــى ممــا نطــق بــه القــرآن،

فهــا هــو يقــول" :وقــد كنــت ناظــرت فــي ذلــك

وعضــده البرهــان ليظهــر للســائل ( )...أنــه

ً
طويلــة وكتبتهــا وذهبــت عنــي
مناظــرات

يوجــد طريــق غيــر طريــق األكــوان (االســتدالل

وبقــي منهــا شــيء .وقــد رأيــت علــى مــا

َ
بالعــرض الكونــي أو حــدوث العالــم)"(.((4

ذكــره مــن هــو أعــض منــي بالنواجــذ علــى هــذا
العلــم وأغــوص منــي علــى اللطائــف فــي هــذا
ً
معترفــا بالتقصيــر فــي معرفــة بعــض
البحــر
عباراتهــم فــي مقاصدهــم الدقيقــة"(.((4

د -القــول بالنظــر العقلــي بضوابطــه
الشــرعية :على الرغم من كون ابن الوزير يعتمد
فــي إثبــات العقائــد اإلســامية علــى الطريقــة
أساســا الســتنباط األدلــة
القرآنيــة التــي تعــد
ً

ج -التأصيــل القرآنــي للعقيــدة :حيــث اعتبــر

العقليــة( ،((4وباالســتناد إلــى الســنة الشــريفة،

القــرآن الكريــم مصــدر أدلــة التوحيــد ،وعليــه ينبغــي

إال أنــه ال ينكــر النظــر العقلــي واالســتدالل بــه،

االســتغناء بــه عــن أدلــة اليونانييــن العقليــة .ومــن

فهــو أصــ ًلا عمــدة فهــم النصــوص الشــرعية

أجــل ذلــك وضــع مؤلفــه "ترجيــح أســاليب القــرآن

وعليــه المعــول فــي فهــم الديــن الحنيــف .لكــن

علــى أســاليب/منطق اليونــان" ،فاســتهله بمقدمة

مــن الواضــح أنــه ينكــر االعتمــاد عليــه فــي بــاب

ذكــر فيهــا عــدد مــن التوجيهــات والقواعــد التــي

اإللهيــات والتوحيــد والغيبيــات ،فــا مجــال

تبــرز عظمــة القــرآن وكفايــة أدلتــه ونصاعتهــا .أمــا

للعقــل المحــض فيهــا ،ولهــذا وجدنــاه فــي كتــاب

المقدمــات والتكلفــات التــي ذكرهــا أهــل الــكالم

"ترجيــح أســاليب القــرآن" يدعــو بجــاءٍ إلــى سـ ْـلك

فــا تقــارن البتــة بالقــرآن الكريــم مــن حيــث قدرهــا

مســالك األنبيــاء والمرســلين ،وطريقــة الســلف

ونفعهــا وأثرهــا فــي النفــوس والعقــول( .((4وفــي

الصالــح لهــذه األمــة مــن الصحابــة واألئمــة

ختــام ذلــك حكــى إجمــاع علمــاء اإلســام مــن جميــع

الموثوقيــن (.((4

الطوائــف علــى أن القــرآن الكريــم يفيــد معرفة أدلة
التوحيــد مــن غيــر ظــن وال تقليــد ،بــل القــرآن الكريــم
هــو الــذي تعلــم منــه المتكلمــون النظــر ،لكنهــم
حســب ابــن الوزيــر -غ َلــوا فــي النظــر ولــم يقتصــرواعلــى القــدر الكافــي النافــع المذكــور فــي كتــاب هللا
تعالــى( .((4ويضيــف ابــن الوزيــر أن "فــي القــرآن
قــدر خمســمائة آية...مــن اآليــات المنبهــة علــى
( ((4ابــن الوزيــر ،ترجيــح أســاليب القــرآن علــى أســاليب
اليونــان ،ص.116
( ((4نفسه ،ص.21 ،10
( ((4نفسه ،ص.17

وكمــا أنــه ال مجــال لفهم نصــوص الوحي بدون
نظــر عقلــي فيهــا ،فــا منــاص كذلــك مــن النظــر
فــي مجــاالت أخــرى كالتفكــر فــي الكــون واآلفاق (أو
مــا أســماه ابــن الوزيــر دليــل األحــوال) ،لمعرفــة
( ((4نفسه ،ص.81
(يقصــد ابــن الوزيــر بدليــل األكــوان الخــوض فــي مباحــث الــكالم
الدقيــق علــى منهــج المتكلميــن .وهــو غيــر مــا يطلــق عليــه دليل
األحــوال واألجســام الــذي احتــج بــه األنبيــاء واألوليــاء واألســاف
الصالحيــن -علــى حــد تعبيــر ابــن الوزيــر -أو دليــل اآلفــاق ،ولهــذا
ً
مبحثــا بعنــوان" :بيــان الحجــة علــى هللا مــن غيــر طريــق
خصــص
األكــوان" انظــر :ترجيــح أســاليب القــرآن ،ص)78
( ((4ترجيح أساليب القرآن ،ص.21
ٍ
( ((4ترجيح أساليب القرآن ،ص.96-85
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أســرار الكــون وعجائــب الخلــق وحكمــة الصانــع

ً
صانعــا
تعلــم ضــرورة عقــب النظــر أن لهــا

ســبحانه .وال يخفــى أن الشــرع الحنيــف نــدب

عالمً ــا حكيمً ــا قديــ ًر ا .والثانــي حــدده فيمــا

إلــى ذلــك وأثنــى علــى المتفكريــن والمســتخدمين

يفيــد النظ ـ ُر فيــه العلـ َ
ـم مــن قصــص األنبيــاء

َ ۡ
َّ
ــق
لعقولهــم.
ومــن ذلــك قولــه تعالــى﴿ :إِن ِف خ ل ِ
َ
ۡ
َّ
َ
ۡ
َٰ
َّ َ َ
َ
َ َّ
ۡرض َوٱخ ت ِل ٰ ِ ۡ
ت َوٱل ِ
ــت
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
ــل وٱنل ه ــارِ ٓأَلي ٖ
ــف ٱل ِ
ُ
َّ َ َ ۡ ُ ُ َ
ٗ
ّ ُْ ۡ َۡ َ
ون َّ َ
ٱلل ق َِيٰ ٗم ــا َوق ُع ــودا
ــب  ١٩٠ٱلِيــن ي ذك ــر
ِلو ِل ٱلل بٰ ِ
َۡ
ۡ َ َ َ َ َّ ُ َ
ون ف َخ ۡل ــق َّ َ َ
َو َ َ ٰ
ت َوٱل ِ
ۡرض
ع ُج ُن وب ِ ِه ــم وي ت ف ك
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
ــر ِ
ِ
َ َّ َ َ َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ ٰ ٗ ُ ۡ َ ٰ َ َ َ َ َ َ
ـذ َ
اب
رب ن ــا م ــا خ ل ق ــت ه ــذا ب ِط ــا س ــب ح ن ك ف قِن ــا ع ـ
ٱنلَّ ــارِ  .((4(﴾١٩١كمــا حـ َّ
ـث علــى النظــر فــي آيــات هللا
الكونيــة والوقائــع التاريخيــة" ،فهنــاك مــا يقــرب
مــن ســبع عشــرة آيــة فــي خمــس عشــرة ســورة
مــن ســور القــرآن الكريــم"(.((4

وأحوالهــم"

 .وذلــك مــا يبــرر مــا ذهــب إليــه

(((5

مــن مخالفــة جمهــور المتكلميــن الذيــن جعلــوا
النظــر بمعنــى "النظــر فــي األمــور المخلوقــة
بخصــوص ينبنــي علــى مقدمــات مرتبــة مركبــة
ً
مخصوصــا علــى وجــه ينتــج العلــم علــى
تركي ًبــا
ســبيل االختيــار"(.((5
ودَ رْ ًءا لــكل التبــاس يوقــع قــارئ كالمــه فــي
مَ َّ
ظنــة كونــه ينفــي النظــر العقلــيَّ ،
أكــد أنــه يثبــت
النظــر فــي أوائــل (بديهيــات) األدلــة علــى طريقــة

ممــا ال شــك فيــه أن ابــن الوزيــر علــى قناعــة

الســلف كمــا ن ّبــه عليــه القــرآن الكريــم ،وإنمــا المنع

راســخة بصحــة النظــر العقلــي في المجــال الذي

يكمــن فــي التعمــق فــي إثبــات األمــور الجليــة فــي

يصلــح لــه ،ولهــذا أكــد قائـ ًلا" :وهــذا العالــم كله،

النظــر بطرائــق أخفــى منهــا(.((5

جواهــره وأعراضــه ،علويــه وســفليه مشــتمل
علــى الحكمــة واإلحــكام والتدبيــر واإلتقــان،
محــدث بمادتــه وصورتــه ،يــدل كل شــيء منــه
علــى انفــراده علــى خالقــه ســبحانه كمــا قــال
القائــل :وفــي كل شــيء لــه آية...تــدل علــى
أنه واحــد"(.((4

هـــ -نقــد مناهــج المتكلميــن :وقعــت بيــن
ابــن الوزيــر ومخالفيــه مــن الزيديــة والمعتزلــة
علــى وجــه الخصــوص خصومــات كالميــة
طويلــة ،تضمنهــا باألســاس مؤ َّلفــه الموســوعي
الموســوم بـــ "العواصــم والقواصــم" ،عالوة على
الــردود الكثيــرة عــن الرســائل والقصائــد الموجهــة

إجمــا ًلا ،فابــن الوزيــر يحصــر النظــر فــي

إليــه ،التــي حواهــا كتــاب "ترجيــح أســاليب القــرآن".

أمريــن :أوالهمــا فــي "المخلوقــات البديعــة

ويبــدو أن ابــن الوزيــر أمعــن فــي مجادلتهــم

الصنعــة ،اللطيفــة الحكمــة ،مــن ســماء ذات

بــاألدوات والمفاهيــم التــي يتقنونهــا إلــى درجــة أن

أبــراج ،وأرض ذات فجــاج وحيوانــات ذوات

الشــوكاني وصــف مــا جــرى بينــه وبيــن خصومــه

آالت وأدوات...فإنــك عندمــا تنظــر إلــى ذلــك

بالــزالزل والقالقــل .فهــو يحكــي "أن لــه (ابــن

( ((4آل عمران.191-190 :

( ((5نفســه ،ص ،47وقواعــد المنهــج عنــد ابــن الوزيــر
اليمانــي ،مرجــع ســابق ،ص148

( ((4الحربــي ،علــي بــن علــي جابــر ،ابــن الوزيــر وآراؤه
االعتقاديــة ،مرجــع ســابق ،ص.380

( ((5نفسه ،ص.48

( ((4ترجيح أساليب القرآن ،ص81

( ((5نفسه ،ص.104

ميلا ريزولا نبا دنع داقتعالا لئاسم ىلع لالدتسالا جهنمهنمهنم
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الوزيــر) معهــم قالقــل وزالزل ،وكانــوا يثــورون

مــن القــول بحــدوث العالــم ومــا يتعلــق

عليــه ثــورة بعــد ثــورة وينظمون فــي االعتراض

بذلــك مــن جــدل فــي المقدمــات العقليــة

عليــه القصائــد"(.((5

التــي يصــدر عنهــا ،وكــذا تضــارب فــي الــكالم

المالحــظ هــو أن نقــد ابــن الوزيــر تركــز
علــى أدلــة المتكلميــن ،الذيــن وصفهــم بأنهــم
"تكلفــوا وتعمقــوا وعبــروا عــن المعانــي
الجليــة

بالعبــارات

الخفيــة،

ورجعــوا

بعــد الســفر البعيــد إلــى الشــك والحيــرة
والتعــادي والتــكاذب"( ،((5وليــس علــى علــم
الــكالم ذاتــه( ،((5فقــد توجــه بالنقــد فــي كتابــه
"ترجيــح أســاليب القــرآن" إلــى طــرق ومســالك
التــي

انتهجهــا

المتكلمــون

والفالســفة،

واعتبرهــا قريبــة مــن الخفــاء والبطــان(،((5
بعيــدة عــن أســلوب القــرآن وطريقتــه
الواضحــة القريبــة إلــى فطــرة هللا التــي فطــر
النــاس عليهــا ،وبراهينــه القاطعــة الحافلــة
بالهدايــات والــدالالت.

بشــأن مفاهيــم الحركــة والزمــان والجواهــر
واألعــراض ،وغيــر ذلــك ممــا نعتــه ابــن الوزيــر،
وغيــره مــن علمــاء اإلســام قبلــه ،بالطــرق
الملتويــة المقترنــة بالشــكوك والمآخــذ
الكثيــرة والتمحُّ ــات البيِّنــة .ومفهــوم دليــل
األكــوان بالتدقيــق عنــد ابــن الوزيــر هــو عيــن
مــا يســميه المتكلمــون باالســتدالل بالعــرض
الكونــي "المنقســم إلــى الحركــة والســكون
واالجتمــاع واالفتــراق ،بحيــث يســتدل
بــه علــى حــدوث الحادثــات ،ويســمى هــذا
الجنــس مــن األعــراض باألكــوان ألنــه
مأخــوذ مــن كــون الجســم فــي المــكان"(.((5
فضــ ًلا عــن كــون اآليــات القرآنيــة التــي
تحدثــت عــن وحدانيــة الخالــق الموجــد للكــون
ُ
صحــة الداللــةِ فيهــا علــى ثبــوت
ال تتوقــف

ً
جملة
عــرض( ((5ابــن الوزيــر ،فــي أثنــاء ذلــك،

العـرَض الكونــي (حــدوث العالــم) .عــاوة علــى

مــن األدلــة والحجــج التــي تثبــت عــدم صحــة

ذكــر أوضــح ابــن الوزيــر أن اســتدالل األنبيــاء

االســتدالل باألكــوان القائــم علــى االســتدالل

عليهــم الســام ،ومــن ســار علــى نهجهــم،

باألمــور الدقيقــة الخفيــة المحيــرة للعقــول؛

علــى العقائــد الدينيــة إنمــا تأســس علــى

( ((5الشــوكاني ،محمــد بــن علــي .البــدر الطالــع بمحاســن
مــن بعــد القــرن الســابع ،مرجــع ســابق ،ص.91
( ((5ترجيح أساليب القرآن ،ص.51-50
( ((5يتأكــد ذلــك مــن قــول ابــن الوزيــر فــي كتــاب آخر لــه (البرهان
القاطــع ،ص..." :)56ليــس القصــد بهــذا إنــكار صحــة علــم
الــكالم ،فــإن فيــه مــا يُع َلــم صحتُــه بالضــرورة ،وإنمــا فيــه
إنــكار اعتمــاد األنبيــاء ومــن عاصرهــم مــن المؤمنيــن
علــى أدلــة الــكالم الملخصــة ،وبيــان أن الــذي كان يكفــي
المســلمين".

طريقــة األحــوال واآليــات دون األكــوان(.((5
خالصــة الــكالم ،إن طــرق المتكلميــن
فــي االســتدالل العقــدي ال توصــل إلــى
اليقيــن؛ ألنهــا تنبنــي علــى "مقدمــات
مختلــف فيهــا أشـدَّ االختــاف بيــن أذكيــاء
ِ ٍ

( ((5ابــن الوزيــر اليمانــي ،محمــد بــن إبراهيــم .ترجيــح أســاليب
القــرآن ،ص.85

( ((5نفسه ،ص.79-71

( ((5نفسه ،الصفحات.85-75

( ((5نفسه ،ص.85-84
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العالــم وفحــول علــم المعقــوالت"(.((6

المبحث الثالث:
مسالك االستدالل على أصول
االعتقاد عند ابن الوزير:
(إثبات وجود الصانع أنموذجًا).

مــن أصــول الديــن ،وهــي كلهــا ال تفيــد فــي

بعــد نقــده ألدلــة المتكلميــن ،وخاصــة

بــاب اإللهيــات .كمــا أن هــذه الطــرق مدخــل

المســمى "دليــل األكــوان" ،وبعــد رده ألوجــه

ُســر
للطعــن فــي عقائــد العــوام ومجانبــة ي ْ

اســتداللهم علــى وجــود الصانــع ،اعتبــر ابــن

وبســاطة دليــل الفطــرة التــي فطــر هللا

الوزيــر طريــق معرفــة هللا تعالــى أجلــى وأظهــر

النــاس عليهــا .مــع تأكيده علــى أن النصوص

مــن دليــل األكــوان الــذي ســلكه جمهــور

الشــرعية الوفيــرة وجَّ هــت إلــى تــرك المجادلة

أهــل الــكالم؛ ألن "القطــع بتوقفهــا (أدلــة

الواجــب فــي
فــي الديــن القيّــم .وأن القــدر
َ

األكــوان) عليــه (الصانــع) يســتلزم القطــع

ُ
دقيــق النظــر ،أو
اإلجمــال ال
التوحيــد هــو
ُ

بأنهــا أخفــى منــه؛ ألن الدليــل أجلــى مــن

علــم الــكالم ودقائقــه.
تشــعبات طــرق
ِ

المدلــول عليــه ،ولذلــك كان (الدليــل) لــه

فهــم يعتمــدون علــى األقيســة وطريقــة
االســتقراء والجــدل وقيــاس الشــاهد علــى
الغائــب ،ومــا يلــي ذلــك مــن الخــوض فــي
األمــور الدقيقــة والطبيعيــة( ((6التــي ليســت

الواقــع أن ابــن الوزيــر لــم يكتــف بذلــك ،بــل

مُ عرِّفــا" (.((6

أورد بعــض المرويــات عــن أئمــة الزيديــة وعلمــاء

َ
الراجــح َّ
ومعرفتــه
أن درايــة ابــن الوزيــر

اإلســام (الجوينــي ،ابــن تيميــة ،الغزالــي ،الــرازي،

بالمعقــوالت ومســالك االســتدالل األخــرى،

الباقالنــي ،العــز بــن عبد الســام) الذيــن أكــدوا

ُّ
"الشــبَهِ " التــي
أهلتــه للوقــوف بعمــق علــى

أن "الطريــق إلــى حقائــق المعرفــة مــن هــذا

تدخــل علــى دليــل العــرض الكونــي (دليــل

الوجــه مســدود"( ،((6وامتنعــوا بعــد ردح طويــل

األكــوان) أو حــدوث العالــم ،مــع التنبيــه بشــدة

مــن الزمــن عــن الخــوض فــي مســائل الــكالم،

علــى االختــاف الحاصــل بيــن المتكلميــن حيالــه؛

وأعلنــوا الرجــوع إلــى طريقــة الســلف فــي إثبــات

ذلــك أنــه ناقــش( ((6جــل المســائل التــي أثاروهــا

العقائــد الدينيــة(.((6

بشــكل عميــق مستشــهِ دً ا تــارة بأقــوال عــدد
مــن رمــوز الفــرق الكالميــة أنفســهم لبيــان عــدم
التوافــق الحاصــل حــول مســألة االســتدالل

( ((6نفسه ،ص.84
ً
( ((6خصــص ابــن الوزيــر مبحثــا لنقــد مذهــب الطبيعييــن
بالدليــل الحســي .انظــر :ترجيــح أســاليب القــرآن ،ص.92

باألكــوان ،ومــا يتصــل بهــا مــن تضــارب فــي
القــول بشــأن العلــم "الضــروري" و"الظنــي/

( ((6الغزالي ،أبو حامد .إحياء علوم الدين.97/1 ،
( ((6ابــن الوزيــر ،ترجيــح أســاليب القــرآن ،ص .32وكذلــك:
الــروض الباســم ،ص ،166والعواصــم والقواصــم.15/2 ،

( ((6ترجيح أساليب القرآن ،ص.94
( ((6نفسه ،ص.98

ميلا ريزولا نبا دنع داقتعالا لئاسم ىلع لالدتسالا جهنمهنمهنم
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االســتداللي" ،وعالقــة المعــارف بالنظــر علــى

ً
نقــض تلــك
أيضــا يعمــدُ إلــى
نجــده
ِ

ً
شــرطا اعتبار يًــا كمــا ذكــر ابــن الوزيــر.
اعتبــاره

الطــرق الكالميــة ببيــان أجلــى وأيقــن الطــرق

ناهيــك عــن حصــول االختــاف فــي تحقيــق

وأقصرهــا؛ فهــا هــو مث ـ ًلا يستحســن جــواب

الــكالم فــي مفــردات الجهــة والتحيــز ،والطبــع

األعرابــي الــذي ســئل :بمــا عرفــت ربــك؟

والقديــم ،ومــا إلــى ذلــك مــن اصطالحــات

ليجيــب" :البعــرة تــدل علــى البعيــر ،وآثــار

ً
وأيضــا تحديــد معانــي الوجــود
أهــل الــكالم،

الخطــى تــدل علــى المســير ،فهيــكل

والجوهــر ،مــن قائــل بــأن الوجــود هــو الشــيء

علــوي ،وجوهــر ســفلي ،لــم ال يــدالن علــى

ذاتــه وحقيقتــه ،إلــى قائــل بــأن وجــود الــذات

العليــم الخبيــر"

زائــد علــى حقيقتهــا .دون صــرف النظــر عــن

الــذي ردّ بــه الرســل واألنبيــاء علــى المكذبيــن

تعقيــدات أهــل الــكالم بخصــوص الجوهــر

برســالتهم ،والمقصــود هنــا هــو قــول هللا

َ
والعــرَض

والطبائــع

وصفــات

الجوهــر

(الجوهريــة ،الوجــود ،الكائنيــة ،التحيــز) ،التــي ال
طائــل منهــا ســوى اســتتباع الشــكوك.

 .وهــو نفــس الجــواب

(((6

ُ َ
َّ َ ّ َ ٞ
تعالــى﴿ :قَ الَ ـ ۡ
ـت ُر ُس ــل ُه ۡم أف ِــي ٱللِ ش ــك ف ا ِ
ط ــرِ
َ َۡ
َّ َ َ
ۡرض﴾ (إبراهيــم.)10:
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
ت وٱل أ ِ ۖ

لقــد تحــدث عــن طريقتــه التــي ســلكها

لقــد انتهــى ابــن الوزيــر فــي خضــم ذلــك النقاش

ً
واصفــا إياهــا
فــي االســتدالل علــى وجــود هللا،

إلــى القــول" :وكل مذهــب يــؤدي إلــى هــذه

بالــدالالت ،وكلهــا دل عليهــا القــرآن الكريــم.

التمحُّــات ،والخصــم يريــد مــع هــذا ســفاهة

وبالنســبة إليــه فــا حاجــة للخــوض فــي "ترتيــب

ولجاجً ــا .فالواجــب علــى العاقــل الفطــن

األدلــة وبنــاء المقدمــات وتحديــد شــروط

َ
اإلعــراض عنــه والتمســك بقولــه تعالــىِ﴿ :إَوذا
َ َ َُ ُ ۡ َ ُ َ َ ُ ْ َ
ـم ٱل جٰ ِه ل ــون ق ال ـوا َس ــل ٰ ٗم ا  ،((6(﴾٦٣ويســتطرد
خ اط ب ه ـ
ناقــا كالم أحــد شــيوخه" :إن الوقــوف بأوائــل

اإلنتــاج،

وتقســيم

األشــكال،

وتحريــر

الجــواب واألشــكال"( ((6علــى غــرار مــا يصنــع
المناطقــة والفالســفة ،ومــن ســار علــى

الدالئــل كاف ألهــل الجمــل وال تلزمهــم

نهجهــم مــن المتكلميــن .وبنــاء عليــه فهــو

األبحــاث العميقــة فــي غوامضهــا ،وأن تركيــب

يــرى الطريــق الصحيــح فــي إثبــات موجــد الكــون

األدلــة علــى ترتيبهــا المنطقــي أو النظري ليس

منحصــرا فــي الــدالالت األربــع اآلتيــة :دليــل

بشــرط للعلــم باللــه تعالــى وبصفاتــه ،وأن مــن

الفطــرة ،ودالئــل اإلعجــاز ،وآيــات األنفــس،

يعجــز عــن النظــر فــي أوائلهــا والوقــوف عليهــا

وآيــات اآلفــاق.

غيــر مكلــف مثــل كثيــر مــن العــوام والعبيــد
والنســوان"(.((6
( ((6نفسه ،ص.102

( ((6المرجع السابق ،ص.95

( ((6نفسه ،ص.103

( ((6ترجيح أساليب القرآن ،ص.95
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َ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ
َّ
َّ َ َ
ـق ٱللِۚ ذٰل ِــك
ـي ف ط ــر ٱنل ــاس ع ل ي ه ـا ۚ ل ت ب دِي ــل ِل ل ـ ِ
ٱل ـ ِ
ّ
ِيــن ۡٱل َق ّي ُ
ٱدل ُ
ــم﴾( .ســورة الــروم.((7()30 :
ِ

تتجلــى إســهامات ابــن الوزيــر اليمانــي فــي

لقــد ســبقت اإلشــارة إلــى استحســان ابــن

االســتدالل العقــدي عبــر قدرتــه البارعــة علــى

الوزيــر لجــواب األعرابــي الــذي ســئل بــم عرفــت

اســتخراج البراهيــن الدالــة علــى وجــود هللا تعالــى

ربــك؟ وفيــه إشــارة إلــى اســتنكار الشــك فيمــن

مــن القــرآن الكريــم ،ومــن خــال أســلوبه البســيط

ُ
صنعــه وأثـرُه،
هــذا الخلــق مــن الســماوات واألرض

فــي عــرض تلــك الــدالالت والــرد علــى منكريهــا مــن

فكيــف يعقــل أال يــدل الكــون الفســيح والخلــق

أهــل االعتــزال وغيرهــم ،فالرجــل يــرى أن الطبيعــة

بمــا اشــتمل عليــه مــن اآليــات واألعاجيــب علــى

اإلنســانية المتمثلــة فــي الفطــرة التــي فطــر هللا

صانعــه .ومعنــى مــا تقــدم أن معرفــة الخالــق

النــاس عليهــا مــن أقــوى وأنصــع الــدالالت علــى

ســبحانه تتحصــل بالفطــر الســليمة النقيــة.

وجــود هللا تعالــى.

ً
وعطفــا علــى مــا قيــل استشــهد ابــن الوزيــر بــكالم

فــي المبحــث الــذي عنونــه ابــن الوزيــر بــ"البرهــان
علــى أن اإلجمــال فــي التوحيــد هــو القــدر
الواجــب"( ،((7قــدم اســتطرادً ا مليحً ــا ولمحــة فريــدة

فــي ســياق شــرح معانــي اآليــة الكريمــة﴿ :قَ الَ ۡ
ــت
ََۡ
ُُ ُُ ۡ َ
َّ َ ّ ٞ
ــك فَ ا ِط ــر َّ َ َ
ۡرض ﴾
ش
ٱلل
ف
رس ــل ه م أ
ِ
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
ت وٱل ِ ۖ
ِ
ِ
ُ َ ۡ َ َّ ُ
(إبراهيــم ،)10:واآليــة الكريمــة األخــرى﴿ :ه ــو ٱلول
ُ َ َّ
ــر َو ۡٱلَ اط ُ
ٱلظٰه ُ
ِــنۖ ﴾(الحديــد .)3:فقــد قــال:
َوٱٓأۡل ِ
خ ــر و ِ
"فإنــه الظاهــر من جهة البصائــر الجلية الجُ مَ لية،

والباطــن مــن جهــة األبصــار والتفاصيــل الخفيــة،
فلــو خفــي مــن الجهتيــن معً ــا لــكان باطنــا مــن
كل وجــه ،غيــر ظاهــر مــن كل وجــه .ويوضحــه مــن
الســنة علــى صحتهــا حديــث (كل مولــود يولــد
علــى الفطــرة)( ،((7بــل قــد ورد فــي القــرآن بــأن

ۡ َ َ َّ
ذلــك هــو الفطــرة فــي قولــه تعالــى ﴿ف ِط
ــرت ٱللِ
( ((7ترجيح أساليب القرآن ،ص.44
( ((7البيهقــي ،أحمــد بــن الحســين .الســنن الكبــرى .كتــاب
اللقطــة ،بــاب الولــد يتبــع أبويــه فــي الكفــر فــإذا أســلم أحدهمــا
تبعــه .رقــم الحديــث 11372 :مــن حديــث أبــي هريــرة .

مأثــور عــن اإلمــام علــي كــرم هللا وجهــه فــي نهــج
البالغــة قــال فيــه" :فبعــث فيهــم (العالميــن)
رســله ليســتهدوهم ميثــاق فطرتــه"(.((7
ممــا ال شــك فيــه أن هــذا الدليــل نبــه عليه القرآن
الكريــم؛ إذ ِف َطــر العقــاء ُتقرُّ-باألصالــة -بوجــود
الخالــق ووحدانيتــه ،بنفــس القــدر الــذي يعــد اإليمــان
والــوازع الدينــي مغــرو ًز ا فــي النفــوس والضمائــر.

ثانيا:
دالئل اإلعجاز/المعجزات:
يقصــد

ابــن

الوزيــر

بدالئــل

اإلعجــاز

االســتدالل علــى أصــول الديــن بإعجــاز القــرآن
َ
خلــق المخلوقــات
وبإحــكام
الكريــم بذاتــه أو ًلا،
ِ
ِ
ثانيًــا ،ولعــل هــذا األخيــر هــو دليــل "االختــراع
( ((7ابــن الوزيــر اليمانــي ،ترجيــح أســاليب القــرآن ،مرجــع
ســابق ،ص.44
( ((7نفسه ،ص.96
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واإلتقــان" الــذي تحــدث عنــه غيــره ،كابــن رشــد

إن معرفــة اإلعجــاز مســتحيلة ممــن لــم يعــرف

فــي "مناهــج األدلــة" .فهــو يعتمــد علــى مــا فــي

ماهيــة العــرض االصطالحــي"  ،كمــا أن الفــرق

العالــم مــن عجائــب المصنوعــات ،وغرائــب

بيــن المعجــزة والســحر والكهانــة ال تخفــى علــى

المخلوقــات ،ومــا فيهــا مــن اإلحــكام واإلتقــان

أحــد مــن العقــاء ،بــل األمــر مــن أوضــح المعــارف

ــم البــدَّ لــه
المعلــوم بالفطــر ،وهــو ال شــك عا َل ٌ

علــى حــد تعبيــر ابــن الوزيــر(.((7

مــن صانــع خبيــر قديــر أحكمــه .لقــد جعــل ابــن
الوزيــر "دليــل المعجــزات" أقــرب وأقــوى وأقطــع
دليــل لالحتجــاج قصــد إفحــام الخصــوم وقطــع
اللجــاج(.((7

(((7

ثالثًا:
دالئل األنفس واآلفاق
(طريقة االعتبار واألحوال):

يتحــدث ،مــن جهــة أخــرى ،عــن داللــة

الجديــر بالذكــر هنــا أن ابــن الوزيــر ســبق لــه

المعجــزات التــي جــاء بهــا األنبيــاء والرســل

أن بســط القــول فــي هــذه الدالئــل فــي كتــاب

الكــرام عليهــم الســام؛ إذ كل معجــز معلــوم

"إيثــار الحــق"( ،((7أمــا فــي "ترجيــح أســاليب القــرآن"

بالتواتــر يصــح االســتدالل بــه علــى وجــود

فنلفــه يطلــق علــى دليــل األنفــس واآلفــاق
ِ

الخالــق ،وخاصــة أن أدلــة المخالفيــن مــن

اســم "طريقــة األحــوال" ،وهــي عنــده أنصــع

المتكلميــن والفالســفة منحصــرة فــي القــدم

الدالئــل علــى مســائل االعتقــاد ،وأقربهــا إلــى

والطبــع كمــا قــال ابــن الوزيــر؛ "والمعجــز

أذهــان وتمثــات العامــة مــن النــاس ،وســميت

للطبــع

بطريقــة األحــوال القترانهــا باألحــوال والصفــات

ً
موافقــا للعوائــد
والعوائــد ،ولــو كان

المتقلبــة ،والتغيــرات التــي يجدهــا اإلنســان فــي

المشــرق...

كل مــا يتصــل بخلقتــه ومــا يمــر بــه مــن أطــوار

اســتحال أن يكــون معجــزا .فلذلــك احتجت

مُ ْ
ــذ كان نطفــة مُ خ َّلقــة ،إلــى تقلباتــه فــي أحــوال

الرســل بالمعجــزات علــى أشــد الخلــق

أرذل العمــر المتباينــة .ومــا يتعاقــب عليــه فيــه

عنــادً ا ،وكان هــذا هــو الــذي أفحــم بــه

(العمــر) مــن أحــوال الضعــف والصحــة والمــرض

إبراهيـ ُ
ـم عليــه الســام خصمَ ــه الكافــر"(.((7

والكبر"...فالبــد لهــذه التغيــرات مــن مغيــر

حــادث
كطلــوع

بالضــرورة
الشــمس

ومخالــف
مــن

وممــا يجــرى مجــرى الــكالم الســابق ،حكاية ابن
الوزيــر ألجمــاع طوائــف المســلمين وفرقهــم علــى
ً
طريقــا لمعرفتــه
اعتبــار فعــل هللا تعالــى المعجــز
ســبحانه؛ "فــا قــال أحــد إن اإلعجــاز عــر ٌ
َض وال
( ((7نفسه ،ص.75
( ((7نفسه ،ص.105

قــادر عالــم مخالــف لهــا"(.((7
( ((7نفسه ،ص.106
( ((7نفسه ،ص.107
( ((7ابــن الوزيــر ،محمــد بــن إبراهيــم .إيثــار الحــق علــى الخلــق
فــي رد الخالفــات إلــى المذهــب الحــق ،شــركة طبــع الكتــب
العربيــة .مصــر( .د .ت) .ص.46-44
( ((7ابــن الوزيــر ،محمــد بــن إبراهيــم ،ترجيــح أســاليب
القــرآن ،ص.110
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ُ
اإلنســان العاقــل المتفكــر فــي اآلفــاق
يجــد

شــتى"( .((8وفضــا عــن ذلــك ،فقــد كانــت

َ
الكــون وأحوا َلــه فــي تجــدُّ د
والعوالــم المنظــورة

لــه وقفــة مــع قصــة إبراهيــم الخليــل فــي

وتغيُّــر؛ مــن دوران األفــاك وجريــان الكواكــب،

اســتدالله بآيــات الكــون علــى بطــان عبــادة

وتعاقــب الليــل والنهــار" ،وتغيــر أحــوال المــاء

غيــر هللا تعالــى.

وإنشــاء الغيــوم الثقــال ،وإنــزال األمطــار علــى
الوهاد ورؤوس الجبال .وقد جمعا هللا تعالى

َۡ
ۡ َ
فــي قولــه﴿ :إ َّن ف َخ ۡل ــق َّ َ َ
ت َوٱل ِ
ـف
ۡرض َوٱخ ت ِل ٰـ ِ
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
ِ ِ
ِ
ۡ
َُۡ ۡ
َّ
َۡ
ۡ
َ
َّ ۡ
َ
ــر ب ِم ــا
ــل َوٱنلَّ َه ــارِ وٱل ف ل ِ
ــري ِف ٱل ح ِ
ــي ت ِ
ــك ٱل ِ
ٱل ِ
َ َ
َ
نف ـ ُ
ي
ـع ٱنلَّ ــاس﴾ (-البقــرة )164-:إلــى قولــه تعالــى
َّ
َّ ۡ َ ۡ ُ َ
َ ٰ َ َٰ
ــت ل ِق ــو ٖم ي ع قِل ــون  ... ﴾٤ومــن
﴿إِن ِف ذل ِــك ٓأَلي ٖ

عــرف هــذه األمــور عــرف معرفــة ظاهــرة أن
ً
مخالفــا لألجســام واألعــراض"(.((8
لهــا محدثًــا
يتضــح لنــا فــي هــذا المقــام أن ابــن الوزيــر

ينحــو منحــى االختصــار والتركيــز ،وكلمــا أدرك
بــأن كالمــه لــن يســتوفي المطلــوب مــن البيان
والتفصيــل يلجــأ إلــى اإلحالــة علــى ســابقيه مــن
العلمــاء .ففــي الســياق الــذي نتحــدث عنــه
أحــال غيــر مــا م ـرّة علــى كتــاب الجاحــظ "العبــر
واالعتبــار" ،وكتــاب الفخــر الــرازي المعــروف بـــ
"أســرار التنزيــل وأنــوار التأويــل" .ومــن أشــهر
األمثلــة التــي خصهــا ابــن الوزيــر بالذكــر حديثــه
مــا أودعــه هللا فــي األنملــة (أصبــع) الواحــدة
مــن العجائــب؛ "فوضــع فيهــا جلــدً ا ولحمً ــا
ً
وعروقــا وشــحمً ا ودمً ــا وعظامً ــا
وعصبًــا
ً
ومخــا وظف ًر ا...وأحــد عشــر لونــا لــكل واحــد
منهــا لــون يخالــف لــون اآلخر...ثــم خلــق
فــي بعضهــا الحيــاة دون البعــض كالشــعر
والظفــر والعظــم ،وجعلهــا مدركــة ألمــور
( ((8نفسه ،ص.110

إن الطــرق والدالئــل التــي ٌذكِ ــرت جــزء ال
يتجــزأ مــن الطريقــة القرآنيــة فــي االســتدالل
علــى العقائــد ،وهــي مــا َّ
أصــل لــه ابــن الوزيــر
ومــن علــى شــاكلته مــن المتقدميــن بيانــ ًا
لكفايــة أدلــة القــرآن فــي إثبــات العقائــد
اإليمانية ســي ًر ا على نهج األنبياء والمرســلين
فــي دعــوة النــاس إلــى التوحيــد وعبــادة

الخالــق .ففــي القــرآن الكريــم نقــرأَ ﴿ :و ِف
َۡ
َ َّ َ َ ٞ َ ٰ َ َ ُّ ٞ
َ َۡ ۡ ّ ٞ
ٱل ِ
ــب
ۡرض ق ِط ــع م ت ج ــوِرٰت وج نٰــت مِــن أع نٰ ٖ
َ َۡ ََ ٞ
ٓ
ٞ
ۡ َ َ ۡ ُۡ ََ ٞ
ان ي ُ ۡس ـ َ ٰ
ـى ب ِ َم ــاءٖ
وزرع ونِي ــل صِ ن ــوان وغ ــر صِ ن ــو ٖ
َّ
ََُ ّ ُ َ ۡ َ
ُۡ ُ
ض َه ــا َ َ ٰ َ ۡ
ـض ِف ٱلك ِلۚ إِن
ض ــل ب ع
َو ٰ ِ
ح ـ ٖد ون ف ِ
ع بعـ ٖ
َّ ۡ ۡ ُ َ
َ َ َ
م َي ع قِل ــون ( ﴾٤الرعــد،)4:
ِف ذٰل ِــك ٓأَلي ٰـ ٖ
ـت ل ِق ــو ٖ
َ َ َ ُ
َ َ َٰ َ
كـ َ
ـك نُ ــر ٓ
ـوت
ي إِبۡ َرٰهِي ــم م ل
وقولــه تعالــى﴿ :وك ذل ِـ
ِ
َۡ
َ ُۡ
ُ
َ
َ
َّ َ َ
ت َوٱل ِ
ۡرض َو ِلَ ك ــون مِــن ٱل م وق ِن ِــن ﴾٧٥
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
(األنعــام.)75 :
الملفــت للنظــر فــي أســلوب ابــن الوزيــر أثنــاء
تقريــره لمســائل العقيــدة ،أنــه يؤكــد علــى أن كل
داللــة أوردهــا إنمــا يصــدق بعضهــا بعضــا حتــى
ً
قاطعــا
ولــو أنهــا تقــوم بذاتهــا حجــة وبرهانــا
علــى وحدانيــة رب العــزة ســبحانه .وهــي دالئــل
ُ
َّ
وتفضــل بكثيــر مــا
مؤصلــة مــن القــرآن الكريــم،
ابتدعــه الفالســفة الطبيعيــون وأهــل الــكالم
ممــن أخــذوا بالطــرق المنطقيــة والفلســفية
( ((8نفسه ،ص.111
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مــن مســالك فــي االســتدالل ،وعلــى رأســها

ـص من
الطــرح المقــدم ال يــروم بتاتــا التنقيـ َ

"دليــل األكــوان" الــذي ســبق بيــان معنــاه فيمــا

تــراث اإلســام فــي مجــال أصــول الديــن

تقــدم مــن الفقــرات.

وعلــم الــكالم ،أو التهويـ َ
ـن مــن وظيفــة هــذا
العلــم الــذي ولجَ ــهُ
جــل علمــاء اإلســام
ُّ

خاتمة:

دفاعــا عــن العقيــدة اإلســامية وردا

—مــا ُقــدّ م فــي هــذا البحــث مجــرد إســهام
متواضــع رام تحليــل منهــج ابــن الوزيــر
اليمانــي فــي عــرض ومناقشــة مســائل
وأصــول

االســتدالل

علــى

العقائــد،

مقتصريــن علــى كتــاب واحــد مــن كتبــه،
وهــو الموســوم بترجيــح أســاليب القــرآن
تأسسـ ْ
ـت
علــى أســاليب (منطــق) اليونــانَّ .
ُ
خطــة البحــث علــى ثالثــة أهــداف رئيســة.
أوالهــا الوقــوف علــى دالالت مفهــوم
االســتدالل العقــدي ،ومــا تكتســيه
ً
تبعــا لذلــك -مســألة التأصيــل القرآنــيللعقيــدة مــن أهميــة قصــوى فــي إثبــات
مســائل االعتقــاد بالمنهــج الصحيــح،
ووفــق الطريقــة القرآنيــة التــي انتهجهــا
األنبيــاء .منهــج وطريقــة عــوَّ ل عليهمــا
ابــن الوزيــر وغيــره مــن أجــل ْ
نخــل وتصفيــة
العقيــدة

اإلســامية

مــن

شــوائب

علــم الــكالم ونواقصــه ،ومــن رواســب
المســالك التــي اتبعهــا أهلــه (الــكالم)،
ُ
كونهــا نهلــت بشــكل أو بآخــر
التــي عابهــا
مــن المناهــج الفلســفية والمنطقيــة
وتأثــرت بهــا أيمــا تأثــر.
—يجــب التنبيه-مــن بــاب االســتدراك -علــى أن

لشــبهات الملحديــن والمشــككين فــي
أصولهــا االعتقاديــة .دون تجاهــل حقيقــة
النقــاش الــذي ظــل مفتوحً ــا باســتمرار
حــول مســألة تجديــد الــدرس العقــدي،
والحاجــة إلــى بلــورة منهــج جديــد فــي علــم
الــكالم ...وال أخــال أحــدً ا وقــف فــي صــف
معارضــة الدعــوة إلــى تأصيــل العقيــدة
اإلســامية وفــق منهــج وطريقــة القــرآن
الكريــم ،وبالطبــع منهــج ســلف هــذه
األمــة الــذي رفــض البــدع فــي أصــول الديــن
وقواعــده الكبــرى.
—ســعى المبتغــى الثانــي إلــى التعريــف بابــن
ـح كبــرى َّ
ـرض مالمـ َ
أطــرت
الوزيــر اليمانــي وعـ ِ
ظــروف عصــره .وهــو العالــم المجــدد الــذي
نعتقــد أن البحــوث بشــأن تراثــه المعرفــي
النفيــس ال تــزال محتشــمة إذا مــا اســتثنيا
بعــض الدراســات التــي تخصصــت فــي
مقاربــة آرائــه االعتقاديــة ومنهجــه النقــدي
ً
انطالقــا مــن ُأ ّمــات كتبــه،
والكالمــي
وتحديــدً ا "الــروض الباســم" ،و"إيثــار الحــق
علــى الخلــق" ،ولغايــة التدليــل علــى أنــه تــرك
مذهــب الزيديــة وتديــن بمذهــب أهل الســنة
علمــا مــن أعالمهــم .ولعــل الســبب
ليصيــر
ً
فــي ذلــك هــو كــون الرجــل مــن علمــاء القــرن
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التاســع الــذي ظــل محســوبًا لــدى الكثيــر
مــن الباحثيــن والدارســين علــى المدرســة
قديمــا
الزيديــة المنتشــرة فــي اليمــن
ً
ً
وحديثــا ،وذلــك علــى الرغــم مــن كــون كتبــه
المعروفــة تصــدح بالدعــوة إلــى االعتصــام
بالمنهــج النبــوي والســنة الشــريفة والــذب
عنهــا ،ناهيــك عــن نبــذ التعصــب والتقليــد
المذموميــن .والجديــر بالذكــر َّ
أنــا ال نجــد
تفســي ًر ا لكــون شــهرته لــم تماثــل شــهرة
مواطنــه اإلمــام الشــوكاني الــذي قضــى
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يــدرس هــذا البحــث الحجــج التــي اعتمــد
عليهــا اإليجــي للدفــاع عــن موقفــه
القاضــي بــأن النظــر فــي معرفــة هللا
ً
أيضــا
واجــب إجماعً ــا .كمــا يفحــص
منهجــه فــي نقــض الحجــج المضــادة
لهــا .ومــن أبــرز النتائــج التــي تــم
التوصــل إليهــا رفــض هــذا الموقــف
وعــدم األخــذ بالموقــف المقابــل لــه.
فلمــاذا لــم ينجــح اإليجــي فــي البرهنــة
علــى وجــوب النظــر؟ ولمــاذا ال يمكــن
تبنــي الموقــف المقابــل لــه؟
الكلمــات المفتاحيــة :اإليجــي -الجــدل -التكلــم
 -النظــر  -الواجــب.

تمهيد
يــدرس هــذا البحــث المقصــد الســادس مــن
المرصــد الرابــع لكتــاب المواقــف فــي علــم الــكالم
لإليجــي دراســة نقديــة((( .فهــو ال يكتفــي فقــط
بوصــف مضمــون هــذا المقطــع مــن الكتــاب بــل
يقــوم ً
أيضــا بتحليــل مكوناتــه وتقويمهــا مــع مــا
يتطلبــه التحليــل والتقويــم مــن عمليــات دقيقــة
كالتحقــق

والتعقــب

والمقارنــة

والتصحيــح

والنقــض والعــرض واالعتــراض.
واســم المرصــد الرابــع هــو "فــي إثبــات العلــوم
الضروريــة" .ويحمــل المقصــد الســادس عنــوان
"النظــر فــي معرفــة هللا تعالــى واجــب إجماعً ــا"(((.

Abstract:

ومــن الواضــح أن هــذا العنــوان يعبــر عــن موقــف

This research puts to the test the

صريــح مــن النظــر .وقــد دافــع اإليجــي بقــوة عــن

arguments on which al-igy relied to

هــذا الموقــف كمــا يتجلــى مــن خــال عرضــه للحجج

defend his thesis according to which

المدعمــة لــه ومحاولــة إبطالــه للحجــج المضــادة

the considération of the knowledge of

لــه .وقــد اتبــع اإليجــي فــي عرضــه واعتراضــه

God is unanimously obligatory. It also

مســلكين اســتداللين همــا المســلك الشــرعي

examines his method of refuting counter-

والمســلك العقلــي .فاألخيــر يعتمــد الحجــج التــي

argument of his position. Among its main

ينتجهــا العقــل بينمــا يســتند األول علــى الحجــج

results the rejection of the thesis of El-

المســتنبطة مــن الشــرع.

ijji and the rejection of the thesis which
opposes it. But why one cannot affirm
that considering is obligatory nor deny it
?absolutely

((( عضــد الديــن اإليجــي ،المواقــف فــي علــم الــكالم ،عالــم
الكتــب ،بيــروت.
((( المرجع السابق ،ص.28
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وأثنــاء عــرض مرصــده الرابــع بــدأ بالمســلك
الشــرعي ثــم انتقــل للــكالم عــن المســلك
األشــعري العقلــي فلخصــه وقــام بالــرد عــن
الحجــج المضــادة لموقفــه موقفــه .واختتــم هــذا
المرصــد بعــرض مقتضــب لمســلك المعتزلــة
العقالنــي المقابــل لموقفــه ورد عليــه بطريقتيــن
إحداهمــا عقالنيــة واألخــرى شــرعية.
لكــن مــن الممكــن إعــادة ترتيب مســلك اإليجي
فــي االحتجــاج باعتبــار مصــدر الحجــج التــي اشــتمل
عليهــا مرصــده ،وبالنظــر إلــى طبيعتهــا ،وبحســب
الوظيفــة التــي أنيطــت بهــا .ووفــق هــذا التصنيــف
الجديــد انقســم بحثنــا إلــى ثالثــة أقســام؛ يفحــص
القســم األول الحجــج المســتخرجة مــن الشــرع،
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المعــارض فــي إقامتــه للحجــج المضــادة لموقــف
اإليجــي .كيــف ذلــك؟

 1--1القول بوجوب النظر
مستفاد من الشرع:
ســلك اإليجــي فــي دفاعــه عــن موقفــه
مســلكين أحدهمــا شــرعي ،واآلخــر عقلــي .ولخــص
المســلك الشــرعي بقولــه" :األول :االســتدالل

ُ ُ ْ
َ
ُ
ـروا َم ــاذا ِف
ـل ٱنظ ـ
بالظواهــر
نحــو قولــه تعالــى﴿ :ق ـ ِ
َّ َ َ َ ۡ َ
َ ُ ۡ َ ٰٓ َ َ ٰ َ ۡ
َ
ـت
ۡرض﴾،
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
ـر رح ـ ِ
ت وٱل ِ ۚ
وقولــه﴿ :ف ٱنظ ــر إِل ءاث ـ ِ
َّ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ٓ
ــي ٱلۡرض ب ع ــد م وت ِه ــا ۚ ﴾ .واألمــر
ٱللِ ك ي ــف ي ِ
َّ َ َ َ ۡ َ
َ ۡ
َّ
ت وٱل ِ
ۡرض
ـق ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
للوجــوب .ولمــا نــزل ﴿إِن ِف خ ل ـ ِ
ّ ُ ْ ۡ َ َۡ
َ ۡ
َ
َ َّ َ
ٱخ ت َِل ٰ ِ َّ ۡ
ــب .﴾١٩٠
و
ــل وٱنل ه ــارِ ٓأَلي ٰ ٖ
ــت ِلو ِل ٱلل بٰ ِ
ــف ٱل ِ

وهــي نوعــان حجــج الهــدف منهــا دعــم القــول

قــال عليــه الصــاة والســام" :ويــل لمــن الكهــا

بوجــوب النظــر وحجــج مضــادة ســاعية إلبطالــه.

بيــن لحييــه ولــم يتفكــر فيهــا" فهــو واجــب ،وهــذا ال

ويضــم القســم الثانــي جزئيــن :الجــزء األول

يخــرج عــن كونــه ظنيًــا"(((.

مخصــص لتصنيــف وتحليــل وتقويــم اإلشــكاالت
التــي اعترضــت مســلك اإليجــي العقالنــي فــي
الدفــاع عــن موقفــه وفحــص طريقتــه فــي الــرد
عليهــا ،ويرصــد الجــزء الثانــي منهــج اإليجــي فــي
دفــع قــول المعتزلــة القاضــي بــأن القــول بالوجــوب
مرجعــه العقــل ،ويشــمل القســم الثالــث أبــرز
النتائــج التــي انتهــى إليهــا هــذا البحــث.

 1الحجج المستنبطة منالشرع:
يقصــد بالشــرع ،فــي هــذا الســياق ،اآليــات
القرآنيــة واألحاديــث النبويــة التــي اســتنبط منهــا
اإليجــي الحجــج المدعمــة لموقفــه واســتند عليهــا

فوفــق هــذه الفقــرة حــاول اإليجــي دعــم موقفه
بآيتيــن قرآنيتيــن كريمتيــن وبحديــث نبــوي شــريف؛
فالقــول بوجــوب النظــر مســتفاد ،حســب اإليجــي،
مــن القــرآن الكريــم ومــن الســنة النبويــة الشــريفة.
وقــد ســمى اإليجــي االســتدالل باآليــات المقتبســة
َّ
ــب علــى
مــن القــرآن اســتدال ًلا بالظواهــر،
وعق َ
الدليــل المأخــوذ مــن الســنة بكونــه ظن ًيــا .لكــن هــل
تدعــم األقــوال المحتــج بهــا فع ـ ًلا موقفــه؟
مــن الواضــح أن اآليــة األولــى واآليــة الثانيــة
المستشــهد بهمــا تأمــران بالنظــر لكــن بطريقــة
ال وجــوب معهــا .فبعــض القــراء ،ومــن بينهــم
((( المرجع نفسه ،ص.29-28
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اإليجــي ،هــم مــن حملــوا الوجــوب علــى فعــل النظــر،
وجعلــوه أمــ ًر ا الزمً ــا بالفعــل بحيــث يترتــب عــن
تركــه الــذم والعقــاب.
كمــا إن موضــوع النظــر الــوارد فــي هاتيــن
اآليتيــن ليــس هــو موضــوع الدعــوى التــي يحــاول
اإليجــي الدفــاع عنهــا؛ فليــس المنظــور فيــه ،فــي
هاتيــن اآليتيــن ،هــو معرفــة هللا؛ ففــي اآليــة األولــى
ورد النظــر بصيغــة الجمــع وتعلــق بســؤال هــو

َ

َ

َ َ

َۡ

﴿م ــاذا ف َّ
ۡرض﴾ وبالتالــي فهــو يتعلــق
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
ت َوٱل ِ ۚ
ِ

بالمخلوقــات ال بخالقهــا.
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َ َّ ُ ۡ ُ
ـك َّ َ َ
ت
القــرآن بيــن اآليــات التاليــة﴿ :و ِلِ م ل ـ
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
ََۡ
َ ۡ
َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ّ َ ۡ َ
َّ
ٌ
ــق
وٱل ِ ۗ
ۡرض وٱلل ع ِ
ك شءٖ ق دِيــر  ١٨٩إِن ِف خ ل ِ
َۡ
َ ۡ
َ
َّ َ َ
َ َّ َ
ٱخ ت َِل ٰ ِ َّ ۡ
ت َوٱل ِ
ــت
ۡرض و
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
ــل وٱنل ه ــارِ ٓأَلي ٰ ٖ
ــف ٱل ِ
َّ َ َ ۡ ُ ُ َ
ُ ٗ
ّ ُْ ۡ َۡ َ
ون َّ َ
ٱلل ق َِيٰ ٗم ــا َوق ُع ــودا
ـب  ١٩٠ٱلِي ــن ي ذك ــر
ِلو ِل ٱلل بٰـ ِ
َۡ
ۡ َ َ َ َ َّ ُ َ
َ
خ ۡل ــق َّ َ َ
ع ُ
َو َ َ ٰ
ت َوٱل ِ
ۡرض
ـرون ِف
ج ُن وب ِ ِه ــم وي ت ف ك ـ
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
ِ
َ َ ۡ َ َٰ َ َٰ ٗ ُ ۡ َ َ َ
حٰ َن ك ف ق َِن ــا
َر َّب َن ــا َم ــا خ ل ق ــت ه ــذا ب ِط ــا س ــب
َ َ
ـذ َ
اب ٱنلَّ ــارِ  .(((﴾١٩١ومــن الواضــح أن اآليــة التــي
عـ
كان مــن المفــروض علــى اإليجــي أن يستشــهد

بهــا هــي اآليــة الداعيــة للتفكــر فهــي التــي يمكــن،
ولــو جــد ًلا ،أن يســتنبط منهــا وجــوب النظــر؛ ألن
معنــى التفكــر قريــب مــن معنــى النظــر ،لكــن

ولــم تجعــل اآليــة الثانيــة المستشــهد

التفكــر فــي هاتــه اآليــة لــم يــرد فــي صيغــة أمــر،

بهــا النظــر مقتر ًنــا بالحــرف فــي بــل بالحــرف

وال يحتمــل معنــى الوجــوب ،ويتعلــق بموضــوع

(إلــى) ،ولهــذا فاآليتيــن المســتدل بهمــا ال

آخــر ليــس هــو موضــوع النظــر فــي عبــارة اإليجــي؛

تســاندان موقفــه؛ فهــل يدعــم الحديــث النبــوي

ولهــذا فاآليــة المستشــهد بهــا واآليــة المشــار

المستشــهد بــه دعــواه؟

إليهــا ال تدعمــان القــول القاضــي بــأن النظــر فــي

أشــار اإليجــي إلــى هــذا الحديــث فــي القــول

َ ۡ
َّ
ــق
المركــب
التالــي ..." :ولمــا نــزل﴿ :إِن ِف خ ل ِ
َ
ۡ
َّ
َ
ۡ
َ
َّ َ َ
َ َّ َ
ۡرض َوٱخ ت ِل ٰ ِ ۡ
ت َوٱل ِ
ــت
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
ــل وٱنل ه ــارِ ٓأَلي ٰ ٖ
ــف ٱل ِ
ّ ُ ْ ۡ َ َۡ
ــب  .﴾١٩٠قــال عليــه الســام ،ويــل
ِلو ِل ٱلل بٰ ِ
لمــن الكهــا بيــن لحييــه ولــم يتفكــر فيهــا" فهــو
واجــب ،وهــذا ال يخــرج عــن كونــه ظن ًيــا"((( .وهــذه
الصيغــة مركبــة؛ ألنهــا بمثابــة قــول علــى قــول.

معرفــة هللا تعالــى واجــب إجماعً ــا؛ فهــل يزكيــه
القــول النبــوي الصــادر بشــأنهما؟
فــإذا كانــت الهــاء فــي القــول "ويــل لمــن
الكهــا بيــن لحييــه ولــم يتفكــر فيهــا" تنــوب،

َ ۡ
َّ
ــق
حســب روايـ َـة اإليجــي ،عــن اآليــة﴿" :إِن ِف خ ل ُ ِ
ۡ
ّ
ۡ َ
َ
َّ َ َ
ٱل ـ َ َّ َ
ـف َّ ۡ
ت َوٱل ِ
ـت ِل ْو ِل
ۡرض َوٱخ ت ِل ٰـ ِ
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
ـل وٱنل ه ارِ ٓأَلي ٰـ ٖ
ِ
ۡ َۡ َ
ـب  ﴾١٩٠فإنهــا تتعلــق فــي الحقيقــة باآليــة
ٱلل بٰـ ِ

القــول األول للــه تعالــى وهــو مقتطــف مــن

الداعيــة إلــى التفكــر فــي الخلــق؛ فالقــول النبــوي

ســورة آل عمــران؛ لكــن مــن البيــن أن هــذه

يدعــو مــن قــرأ هــذه اآليــة إلــى التدبــر فيهــا ،وإلــى

اآليــة ال تســاند موقــف اإليجــي وال يمكــن ســوى

التفكــر فــي الخلــق .ولهــذا ســواء أفــادت كلمــة

للعــارف بالقــرآن والســنة أن يــدرك بــأن اإليجــي

"ويــل" مجــرد التنبيــه أو حملــت علــى معنــى

يقصــد غيرهــا مــن اآليــات .فهــذه اآليــة واردة فــي

الوجــوب؛ فإنــه ال يمكــن أن يســتنبط منهــا

((( المرجع نفسه ،ص.29

((( سورة آل عمران من اآلية  128إلى اآلية .131
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بشــكل ضــروري كــون النظــر فــي معرفــة هللا

وكــذا طريقــة الــرد عليــه بقولــه" :أحدهــا أنــه بدعــة

واجــب؛ ألن موضــوع التفكــر فــي الحديــث النبــوي

إذ لــم ينقــل عــن النبــي عليــه الصــاة والســام

ليــس كموضــوع النظــر فــي مقولــة اإليجــي.

والصحابــة االشــتغال بــه ،وكل بدعــة رد ،قــال

ولعــل اإليجــي شــعر بعــدم مســاندة األقــوال
الشــرعية المستشــهد بهــا لدعــواه حيــن اختتــم
كالمــه عــن هــذا المســلك بقولــه" :وهــذا ال يخــرج عــن
كونــه ظن ًيــا" ،لكــن هــل تنــوب الهــاء فــي هــذه العبــارة
عــن الحديــث النبــوي فقــط أم أنهــا تشــمل هــذا
المســلك فــي االحتجــاج؟ فاآليــة الواقعــة فــي هــذا
الملخــص ال يحيــط بهــا ظــن؛ ألن معناهــا واضــح
جــدً ا .وإذا كان الحديــث النبــوي المستشــهد بــه ظن ًيــا
بالنظــر إلــى ســنده فلمــاذا احتــج اإليجــي بــه؟

عليــه الصــاة والســام مــن أحــدث فــي ديننــا مــا
ليــس منــه فهــو رد؛ قلنــا :بــل تواتــر أنهــم كانــوا
يبحثــون عــن دالئــل التوحيــد والنبــوة ويقررونهــا
مــع المنكريــن والقــرآن مملــوء منــه ،وهــل
مــا يذكــر فــي كتــب الــكالم إال قطــرة مــن بحــر
ممــا نطــق بــه الكتــاب .نعــم إنهــم لــم يدونــوه
ولــم يشــتغلوا بتحريــر االصطالحــات ،وتقريــر
المذاهــب ،وتبويــب المســائل ،وتفصيــل الدالئــل
وتلخيــص الســؤال والجــواب ،ولــم يبالغــوا فــي
تطويــل الذيــول واألذنــاب؛ وذلــك الختصاصهــم

ويبــدو مــن خــال هــذا التحليــل أن اإليجــي

بصفــاء النفــوس ،ومشــاهدة الوحــي ،والتمكــن

ً
موفقــا فــي اختيــار األقــوال الشــرعية
لــم يكــن

مــن مراجعــة مــن يفيدهــم كل حيــن مــع قلــة

التــي تســاند موفقــه .فهــل نجــح فــي إبطــال

المعانديــن ولــم تكثر الشــبهات كثرتهــا في زماننا

الحجــج المناقضــة لموقفــه المســتندة علــى

بمــا حــدث كل حيــن؛ فاجتمــع لنــا بالتدريــج ،وذلــك

القــول الشــرعي؟

كمــا لــم يدونــوا الفقــه ولــم يميزوا أقســامه أرباعً ا

 2--1ليس القول بوجوب النظر
محرمً ا شرعً ا:
يمكــن اســتخراج الموقــف المقابــل تمامً ــا

وأبوا ًبــا وفصــو ًلا ،ولــم يتكلمــوا فيهــا باالصطــاح
المتعــارف مــن النقــض والقلــب والجمــع والفرق
وتنقيــح المنــاط وتخريجــه ،وبالجملــة فــي البدعــة
مــا هــي حســنة"(((.

ً
انطالقــا مــن ملخــص اإلشــكال
لموقــف اإليجــي

ومــن الواضــح أن الوجــه األول مــن المعارضــة

العاشــر الــذي اعتــرض مســلكه العقلــي فــي

لــم يتجــه إلــى موضــوع النظــر وال إلــى صفــة مــن

الدفــاع عــن وجــوب النظــر وســماه معارضــة

ً
موقفــا
الصفــات المســندة إليــه ،بــل وقــف

تجلــت بثالثــة أوجــه اســتندت كلهــا علــى أحاديــث

مضــادً ا لموقــف اإليجــي؛ فــإذا كان هــذا األخيــر

نبويــة((( .ويلخــص اإليجــي وجــه المعارضــة األول

يوجــب النظــر فــإن المعــارض ،حســب قــول

((( كالم اإليجــي هنــا قريــب جــدً ا مــن كالم أبــي الحســن
األشــعري (324-260هـــ) انظــر كتــاب "اللمــع فــي الــرد علــى أهــل
الزيــغ والبــدع" ص.97-90

اإليجــي ،يحرمــه؛ ألنــه بدعــة .لكــن يبــدو أن
((( عضــد الديــن اإليجــي ،المواقــف فــي علــم الــكالم ،عالــم
الكتــب ،بيــروت ،ص.31-30
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المعارضــة موجهــة إلــى الــكالم بصفــة خاصــة؛

كتــب الــكالم مجــرد جــزء مــن األدلــة الــواردة فــي

فقــد اســتعمل اإليجــي فــي تلخيصــه لموضــوع

القــرآن وهــي مقارنــة بهــا مثــل القطــرة فــي البحــر،

المعارضــة الهــاء كمــا اســتعمل فــي رده علــى

وليســت كل البــدع ســيئة ،واعتمــاد الــكالم علــى

هــذه المعارضــة مصطلحــات الــكالم أحــق بهــا

الكتابــة المنظمــة هــو كاعتمــاد الفقهــاء عليهــا؛

مــن النظــر مثــل التدويــن ،والتحريــر ،والتبويــب،

فالكتــب الفقهيــة لــم تظهــر فــي زمــن النبــوة

والتفصيــل ،وتلخيــص الســؤال .كمــا أن الــكالم

ولــم يقــم الصحابــة ،بالرغــم مــن َّ
ـل فقههــم
فضـ َ

قــادر بخــاف النظــر أن يشــمل كل المعانــي التــي

علــى فقــه مــن جــاء بعدهــم بالتأليــف فــي الفقــه،

اســتعملها اإليجــي فــي رده؛ فالــكالم بحــث عــن

وبوضــع أصولــه وفروعــه وإبــداع مصطلحاتــه

دالئــل التوحيــد والنبــوة ،وهــو يعتمــد علــى الكتابــة،

واصطنــاع معاييــره .وبالتالــي إذا بــدع النظــر

ً
ملخصــا .والــكالم،
كمــا أنــه قــد يكــون مفص ـ ًلا أو

فســيبدع الــكالم وســينقلب األمــر علــى القاضــي

كالنظــر ،فعــل نقــض وقلــب وجمــع وفــرق

بــه ،وهــو هنــا مــن دون شــك الفقيــه .لكــن هــل

وتنقيــح؛ ففيــه يتــم إبطــال أفــكار معينــة مثــل

حــرم الفقهــاء النظــر والــكالم بشــكل مطلــق؟

أفــكار المنكريــن والمعانديــن ،وبــه تقلــب األدلــة

ولمــاذا اتخــذوا مــن كالم اإليجــي هــذا الموقــف

إمــا باعتبــار مكوناتهــا أو بالنظــر لمقاصدهــا،

المتطــرف؟ ذلــك مــا ســنحاول معرفتــه مــن

وفيــه يتــم الجمــع بيــن المصطلحــات واألفــكار ،أو

خــال اســتنطاق ملخــص الوجــه الثانــي مــن أوجــه

يتــم التفريــق بيــن المفاهيــم والمواقــف فتقــوم

المعارضــة .وجــاء فــي ملخصــه مــا يلــي" :أنــه

مذاهــب وتقــوض أخــرى((( .ولهــذا فالمســتهدف

عليــه الصــاة والســام نهــى عــن الجــدل كمــا فــي

بالتحريــم هــو الــكالم بصفــة عامــة والــكالم

مســألة القــدر .قلنــا ذلــك حيــث كان تعن ًتــا ولجاجً ــا

فــي القــدر بصفــة خاصــة؛ فكيــف دافــع عنهمــا

كمــا قــال تعالــى :وجادلــوا بالباطــل ليدحضــوا بــه

ً
انطالقــا مــن المعانــي التي
اإليجــي؟ حــاول اإليجــي،
يحتملهــا الــكالم والنظــر ،أن يدفــع عنهمــا تهمــة
التحريــم؛ فبحــث الصحابــة عــن دالئــل الوحدانيــة
والنبــوة تقــره األخبــار الصحيحــة المنقولــة عنهــم،
وتمتــع الصحابــة بصفــاء النفــس ومعاصرتهــم

َ
َ ۡ ُ ۡ َ ٌۡ َ
ص ُم ــون ﴾٥٨
الحــق ،وقــال تعالــى﴿ :ب ــل ه ــم ق ـ
ـوم خ ِ
َّ َ ۡ ۡ
ُ َ ُ
ـن ٱنلَّـ ِ َ
َ ﴿ ...و ِم ـ َ
ـم ﴾،
ـر عِل ـ ٖ
ـاس م ــن ي جٰ ـدِل ِف ٱللِ ب ِغ ـ ِ

وأمــا الجــدل بالحــق فمأمــور بــه قــال هللا تعالــى:

َ
﴿ َو َ
ه أ ۡح َس ُ
ج ٰدِل ۡ ُه ــم ب ِ َّٱل ــي ِ َ
ــنۚ ﴾ ،وقــال تعالــى:
ِ
َ
ََ ُ َ ٰ ُ ْٓ َ ۡ َ
ه أ ۡح َس ـ ُ
ـل ۡٱل ك َِتٰــب إ ِ َّل ب ِ َّٱل ــي ِ َ
ـن﴾،
﴿ول ت ج دِل ــوا أه ـ
ِ
ِ

للنبــي وقلــة المخالفيــن لهــم أغناهــم عــن

ومجادلــة الرســول ﷺ البــن الزبعري وعلي القدري

االنشــغال بالكتابــة ،كمــا أن االدلــة المذكــورة فــي

مشــهورة؛ هــذا والنظــر غيــر الجــدل وقــد مدحــه

((( ال بــأس مــن االشــارة إلــى المعانــي التــي يفيدهــا النظــر
حســب أحــد أعمــدة التوجــه األشــعري وهــو الجوينــي .فقــد قــال
بصــدده" :فأمــا النظــر فهــو اســم مشــترك...يقال لالنتظــار
نظر...ويقــال للرؤيــة نظــر .وللتفكــر نظــر .والمــراد بالنظــر هاهنــا،
ً
جمعــا أو
فكــر القلــب وتأملــه فــي حــال المنظــور ،ليعــرف حكمــه
ً
ـيما" ص 31مــن كتــاب "الكافيــة فــي الجــدل".
فرقــا أو تقسـ ً

( ((1المرجع نفسه ،ص.31

َ َ َ َ َّ ُ َ
ون ف َخ ۡل ــق َّ َ َ
ت
هللا تعالــى بقولــه﴿ :وي ت ف ك ـ
ٱلس ــم ٰو ٰ ِ
ـر ِ
ِ
َۡ
ٗ
َ
َ َۡ َ َ
َ
(((1
َوٱل ِ
ۡرض َر َّب َن ــا َم ــا خ ل ق
ط ــا﴾ .
ــت هٰــذا ب ٰ ِ

جيإلا بسح رظنلا ةميق
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هللا .فهــل عجــز اإليجــي فعــ ًلا عــن إدراك هــذا

المســتهدف بهــا بصفــة خاصــة وهــو الجــدل؛

ً
أخــذا
األمــر الواضــح أم أنــه قصــد إليــه قصــدً ا

فالجــدل منهــي عنــه بدليــل النهــي عــن الخــوض

بمذهــب العجائــز؟

ويحــدد

هــذا

الوجــه

مــن

فــي المســائل المتعلقــة بالقــدر .ومــا ينطبــق
علــى الجــدل ينعكــس علــى الــكالم والنظــر بالرغــم
مــن أن اإليجــي أشــار فــي نهايــة منعــه لهــذه
المعارضــة أن النظــر ليــس هــو الجــدل؛ فوضـ ُ
ـع
ُ
ووضــع النظــر مماثــل ،علــى األقــل
الــكالم
بالنســبة إلــى المعــارض ،لوضــع الجــدل وبالتالــي
ً
طبقــا للحديــث
فحكمهــم واحــد وهــو التحريــم
الناهــي عــن الجــدل فــي القــدر.
وقــد اعتمــد اإليجــي فــي رده علــى هــذا
االعتــراض علــى المســلك الشــرعي والمســلك
العقلــي ،فقــد استشــهد بمجموعــة مــن
اآليــات القرآنيــة للبرهــان علــى أن الجــدل لــه
وجهــان أحدهمــا حســن واآلخــر ســيء؛ فالجــدل
المرغــوب عنــه هــو الــذي يفيــد ،حســب قــراءة
اإليجــي ،التعنــت واللجــاج؛ وأمــا الجــدل المرغوب
فيــه فهــو الجــدل بالحــق.
والدليــل الثانــي علــى عــدم حرمــة الجــدل
توســل الرســول

ﷺ

بــه ،وإضافــة إلــى هــذا

فليــس النظــر هــو الجــدل بــل هــو يــرادف
التفكــر ،وبالتالــي فهــو كلــه مرغــوب فيــه
كمــا رغــب فــي التفكــر كمــا فــي اآليــة
المستشــهد بهــا.
لكــن حتــى لــو ســلمنا مــع اإليجــي بــأن النظــر

ويلخــص الوجــه الثالــث مــن وجــوه
المعارضــة ديــن العجائــز بالقــول" :وثالثهــا:
قولــه عليــه الصــاة والســام عليكــم بديــن
العجائــز؛ قلنــا إن صــح الحديــث فالمــراد بــه
التفويــض واالنقيــاد ،ثــم إنــه خبــر آحــاد ال يعارض
القواطــع" ( . ((1
فالمعــارض يحــاول ،وفــق روايــة اإليجــي،
إبطــال الدعــوى القائلــة بوجــوب النظــر فــي
معرفــة هللا بواســطة المقولــة المشــهورة
"عليكــم بديــن العجائــز"؛ وقــد منــع اإليجــي
هــذا االعتــراض بواســطة عــدة أدلــة؛ أولهــا
التشــكيك فــي صحــة نســبة هــذا الحديــث
للنبــي عليــه الســام ،وثانيهــا بيــان ضعــف هــذا
القــول فهــو خبــر آحــاد ،وثالثهــا عــدم تعارضــه
مــع األحاديــث القطعيــة ،ورابعهــا تأويــل العجــز
الــذي نطــق بــه هــذا القــول؛ حيــث حمــل العجــز
علــى معنــى التفويــض واالنقيــاد.
والقاســم المشــترك ألوجــه المعارضــة
ً
جميعــا علــى حجــج مســتنبطة مــن
اســتنادها
بعــض األحاديــث النبويــة .ومــا ميــز رد اإليجــي
علــى هــذه الحجــج المضــادة لموقفــه اعتمــاده
علــى حجــج عقليــة وحجــج نقليــة؛ فكيــف واجــه
الحجــج المضــادة لحججــه العقليــة؟

والتفكــر ســيان ،فــإن التفكــر فــي اآليــة متعلــق
بالخلــق ،بينمــا وجَّ ــه اإليجــي النظــر نحــو معرفــة

( ((1المرجع نفسه ،ص.31
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 2مسلك العقل فياالستدالل على وجوب النظر:
نميــز مــن خــال تكلــم اإليجــي عــن

العدد  | 17ربيع  2022م

 1--2رد اإليجي على اإلشكاالت
التي اعترضت مسلكه العقلي
االستداللي:

موقفــه بيــن نوعيــن مــن أنواع االســتدالالت

حصــر اإليجــي عــدد اإلشــكاالت التــي تعتــرض

العقليــة المتعلقــة بموقفــه :أحدهــا يريــد

موقفــه فــي عشــر؛ لكننــا لــن نتوقــف عنــد اإلشــكال

دعــم موقفــه ،واآلخــر معتزلــي مخالــف

األخيــر بعــد مــا قمنــا بدراســته فــي القســم األول

لموقفــه ،باعتبــار إرجاعــه القــول بالوجــوب

مــن هــذا البحــث فهــو يناقــض موقــف اإليجــي

إلــى العقــل.

ً
جملــة وتفصيــ ًلا ،وال يتعلــق فقــط بمقدمــة مــن

وعبــر اإليجــي عــن مســلكه االســتداللي
بالصيغــة

المجملــة

التاليــة:

"والثانــي:

وهــو المعتمــد ،أن معرفــة هللا تعالــى
ً
إجماعــا ،وهــي ال تتــم إال بالنظــر،
واجبــة
ومــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب؛
وعليــه

إشــكاالت"(.((1

ولخــص

شــكل

ومضمــون االســتدالل المعتزلــي بقولــه:
"وأمــا المعتزلــة فهــذه طريقتهــم إال إنهــم
يقولــون المعرفــة واجبــة عقـ ًلا؛ ألنها دافعة

مقدمــات االســتدالل المدعــم لهــذا الموقــف كمــا
الحــال بالنســبة لإلشــكاالت التســعة األخيــرة.
كمــا أننــا لــن نتبــع فــي قراءتنــا لهــا الترتيــب الــذي
اعتمــده اإليجــي مــا دام مــن الممكــن ومن األفضل
ضــم بعضهــا إلــى بعــض بالنظــر إلــى موضوعهــا،
وباعتبــار المقدمــة التــي تتعلــق بهــا؛ كيــف ذلــك؟

 1--1-2االشكاالت المتعلقة
بقدرة النظر المعرفية:

للخــوف الحاصــل مــن االختــاف وغيــره،

ويتعلــق األمــر باإلشــكال األول واإلشــكال

وهــو ضــرر ودفــع الضــرر عــن النفــس

الســابع واإلشــكال الثامــن حســب ترتيــب اإليجــي؛

واجــب عقــا"( .((1ومثلمــا قــام اإليجــي بالــرد

فمــدار جميــع هــذه اإلشــكاالت هــو النظــر ومــدى

علــى اإلشــكاالت التــي اعترضــت مقدمــات

قدرتــه علــى تحقيــق المعرفــة.

اســتدالله فإنــه عمــل علــى إبطــال مقدمــات
االســتدالل المعتزلــي؛ ألن نتيجتــه مخالفــة
لموقفــه .كيــف ذلــك؟

وعندمــا تطــرق اإليجــي إلــى اإلشــكال األول
الــذي يعتــرض مســلكه العقلــي فــي الدفــاع
عــن موقفــه فإنــه لــم يحــدده بوضــوح ولــم
يحــاول الــرد عليــه ،ولــم يكشــف هويــة صاحبــه
واكتفــى بإحالــة مــن يريــد تجــاوزه علــى موضــع

( ((1عضــد الديــن اإليجــي ،المواقــف فــي علــم الــكالم ،عالــم
الكتــب ،بيــروت ،ص.29
( ((1المرجع نفسه ،ص.31

آخــر ســابق مــن كتابــه المواقــف حيــث يقــول:
"إمــكان معرفــة هللا تعالــى فــرع إفــادة النظــر
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ً
مطلقــا وفــي اإللهيــات وفيهــا بــا معلــم،
العلــم

معرفــة هللا بواســطة النظــر فقــط ،بــل قــد تتحقق

وقــد مــر اإلشــكال عليــه -قلنــا وقــد مــر الجــواب

بثالثــة وســائل أخــرى هــي اإللهــام أو التعليــم أو

عنــه"( .((1فمــا هــو القــول المعتــرض بــه؟ ومــا

التصفيــة ،وقــد حــاول اإليجــي دفــع هــذا االعتــراض

هــو القــول المعتــرض عليــه؟

بثــاث حجــج؛ فالوســائل األخــرى للمعرفــة تحتــاج

ويمكــن إعــادة بنــاء القضيــة األساســية فــي
هــذا القــول المركــب كالتالــي :إذا كان النظــر يفيــد
العلــم بشــكل مطلــق وبــدون وســيط أو معلــم،
فمــن الممكــن معرفــة هللا بواســطته .ويبــدو،
ً
انطالقــا مــن دليــل المخالفــة ،أن المعتــرض
يرفــض مقــدم هــذا الشــرط دون أن يرفــض نتيجتــه
ً
موقفــا مقابــ ًلا لموقــف
بالضــرورة؛ فهــو يقــف
اإليجــي ،وبالتالــي فهــو ينفــي قــدرة النظــر المطلقــة
الوصــول إلــى المعرفــة كيفمــا كان مجالهــا كمــا

إلــى مســاعدة النظــر؛ واإليجــي يتكلــم عــن الوســيلة
المتاحــة للجميــع .والنظــر ،حســب اإليجــي ،يخــص
مــن ليــس لــه وســيلة إال النظــر؛ لكــن هــل معرفــة
هللا ممكنــة ً
حقــا ســواء بالنظــر أو غيــره؟ أال يتجــاوز
العقــل الناظــر حــدوده عندمــا يريــد معرفــة مــن
مجــرد بعــض صفاتــه تفيــد اســتحالة هــذا كاللطف
والتعالــي؟ فــا يكــون اللطيــف كذلــك إال إذا دق
عــن كل وصــف ،وال يحقــق المتعالــي هــذه الميــزة
إال إذا تعالــى عــن كل شــيء بمــا فــي ذلــك النظــر.

يؤكــد علــى حاجــة الناظــر إلــى مرشــد ومعلــم ،وإذا

وإذا كان محتــوى اإلشــكال الســابع واضحــا

كانــت معرفــة هللا ممكنــة؛ فإنهــا تحتــاج إلــى

مقارنــة باإلشــكال األول؛ فــإن مضمــون اإلشــكال

معلــم ووســيط أو مرشــد أو إمــام كمــا يقــول

ً
غموضــا مــن اإلشــكال األول ،حيــث
الثامــن أكثــر

بذلــك الشــيعة؛ فمــن المرجــح جــدً ا أن صاحــب هــذا

قــال بشــأنه" :الثامــن :الدليــل منقــوض بعــدم

االعتــراض شــيعي ممــن يقولــون باإلمامــة.

المعرفــة وبالشــك .قلنــا :الــكالم فيمــا يكــون

ولعــل محتــوى اإلشــكال األول يصبــح أكثــر
وضوحً ا إذا ألحقنا به اإلشــكال الســابع واإلشــكال
الثامــن ،وقــد عبــر اإليجــي عــن اإلشــكال الســابع
بقولــه" :الســابع :ال نســلم أنهــا ال تتــم إال بالنظــر،
بــل قــد يحصــل باإللهــام أو التعليــم أو التصفيــة،
قلنــا :كل ذلــك يحتــاج إلــى معونــة النظــر ،أو المــراد
ال مقــدور لنــا إال النظــر أو نخصــه بمــن ال طريــق
لــه إال النظــر؛ إذ مــن عــرف هللا بغيــره لــم يجــب
عليــه"(((1؛ فــا تتــم ،حســب القــول المعتــرض بــه،

ً
مطلقــا ،والمقدمــة مقــدورة ،والوجــوب
الوجــوب
ههنــا مقيــد بعــدم المعرفــة أو الشــك"( .((1فليــس
مــن الســهل ،فــي هــذا القــول ،تمييــز كالم المجيــب
عــن كالم الســائل ،ومــن الصعــب جــدً ا إدراك مــا
يقصــده المجيــب وهــو اإليجــي .ولعــل الــكالم هنــا
ً
متعلقــا بالقضيــة التــي تــرى بــأن معرفــة
مــا زال
هللا ال تتــم إال بالنظــر ،ولعــل الســائل ينتقــض
هــذه القضيــة بقولــه :إن النظــر قــد يفضــي إمــا إلــى
عــدم المعرفــة ،أو إلــى الشــك .وجــواب اإليجــي عــن
هــذا االعتــراض مبهــم جــدً ا.

( ((1المرجع نفسه ص.29
( ((1المرجع نفسه ،ص.30

( ((1المرجع نفسه ،ص.30
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 2--1-2مشكل إيجاب المعرفة وحله:

العدد  | 17ربيع  2022م

وقــد صــاغ اإليجــي محتــوى االعتــراض الثالــث
وكيفيــة دفعــه كاآلتــي" :قولكــم أجمعــت األمــة،

وهــو الــذي يعبــر عنــه اإلشــكال الثانــي مجم ـ ًلا

قلنــا :ال يمكــن اإلجمــاع عــادة كعلــى أكل طعــام

علــى النحــو التالــي" :إيجــاب المعرفــة إمــا للعــارف

وكلمــة فــي آن؛ قلنــا يجــوز فيمــا يوجــد أمــر جامــع

وهــو تحصيــل حاصــل ،أو لغيــره وهــو تكليــف

عليــه مــن توفــر الدواعــي وقيــام الدليــل ومــا ذكرتــم

الغافــل .قلنــا :الثانيــة ممنوعــة؛ إذ شــرط التكليــف

ال جامــع عليــه" .

فهمــه ال العلــم بــه كمــا مــر".

(((1

وفــي هــذا المقطــع يتجلــى ذوبــان ذات

ويبــدو مــن مضمــون هذا االعتــراض أن صاحبه

المتكلــم مــع ذات مــن يكلمــه إلــى درجــة لــم

عالــم بالســبل العقليــة المنطقيــة فــي االســتدالل؛

يصبــح معهــا تمييــز قــول اإليجــي عــن قــول

فموقــف اإليجــي العقلــي مــن النظــر تترتــب عنــه،

المعتــرض عليــه أمـ ًر ا ســه ًلا؛ فــكأن اإليجــي هــو

حســب المعتــرض ،نتيجتــان مرفوضتــان همــا :إمــا

مــن يخاطــب المعتــرض بهــذا الــكالم "قولكــم

جعــل المعرفــة واجبــة علــى العــارف ،أو جعلهــا

أجمعــت األمــة" بينمــا هــو ،فــي الحقيقــة،

واجبــة علــى الغافــل .والقــول بوجــوب المعرفــة

المتلقــي لهــذه العبــارة .وكأن اإليجــي هــو مــن

علــى العــارف قــول ال فائــدة منــه؛ وفــرض المعرفــة

أقــام الدليــل بقولــه" :قلنــا ال يمكــن اإلجمــاع

علــى الغافــل تكليــف لــه بمــا ال يطيقــه.

عــادة كعلــى أكل طعــام ،وكلمــة فــي آن" فــي

وقــد اكتفــى اإليجــي بمنــع االحتمــال الثانــي
بدليــل كــون التكليــف مشــروط بالفهــم ال بالعلــم؛
لكــن ال يبــدو الدليــل الــذي ســاقه اإليجــي أقــوى
لمــن يجعــل الفهــم أرقــى مــن العلــم .كمــا ال يعفــي
الــرد علــى االحتمــال الثانــي منــع االحتمــال األول؛
ألن العبــارة المــراد منعهــا فصليــة ،وال يبطــل
الفصــل إال إذا بطلــت جميــع مفصوالتــه.

 3--1-2اإلشكاالت المتعلقة باإلجماع:
وهــي حســب تصنيــف اإليجــي اإلشــكال الثالــث،
والرابــع ،والخامــس ،والســادس علــى التوالــي؛
فمــدار الحجــج والحجــج المضــادة فــي هــذه
اإلشــكاالت علــى اإلجمــاع.

حيــن أن المعتــرض المفتــرض هــو مــن أقــام
هــذا الدليــل ،وال تســلم الجملــة االعتراضيــة
ً
أيضــا مــن هــذا التداخــل فمــن الصعــب التمييــز
فيهــا بيــن مــا هــو لإليجــي ومــا هــو عليــه؛ وقــد
يكــون هــذا التداخــل دلي ـ ًلا علــى التفاعــل الذاتــي؛
لكنــه قــد يكــون ســببًا فــي االلتبــاس؛ فكيــف
يمكــن إزالــة غمــوض هــذه العبــارة المركبــة أو
علــى األقــل التخفيــف منــه؟
فالموقــف المعتــرض عليــه هــو القائــل
بإجمــاع األمــة علــى وجــوب النظــر ،وهــذا االعتــراض
مدلــل فهــو ينفــي إمــكان تحقــق هــذا اإلجمــاع
المفتــرض؛ فاســتحالة تحققــه كاســتحالة الجمــع
فــي آن واحــد بيــن األكل والتكلــم .وقــد رد اإليجــي
( ((1المرجع نفسه ،ص.29
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علــى هــذا االعتــراض بقولــه :يجــوز حصــول اإلجمــاع

وجــاء فيــه" :اإلجمــاع إن ثبــت امتنــع نقلــه

فيمــا يوجــد أمــر جامــع عليــه كتوفــر األســباب .فــا

النتشــار المجتهديــن ،وجــواز خفــاء واحــد ،وكذبــه

يمكــن فهــم اإلشــكال الثالــث دون القيــام بهــذا

ورجوعــه قبــل فتــوى اآلخــر .قلنــا :منقــوض بمــا

العمــل التحليلــي فلنحــاول اآلن تقويمــه ،ولنبــدأ

علــم اإلجمــاع عليــه كاألركان وتقديــم الدليــل

بفحــص القــول الــذي يشــكل صميمــه ،وهــو

القاطــع علــى الظنــي"(.((1

القــول المعتــرض بــه.

وغــرض هــذا اإلشــكال ،واإلشــكال الــذي

ومــن البيِّــن أن القــول المعتــرض بــه قــول

ســبقه واحــد ،وهــو إبطــال قــول اإليجــي بإجمــاع

مدلــل يســتند علــى مثــال؛ فالمدلــل يقيــس امتنــاع

األمــة؛ لكــن االعتــراض الرابــع يحــاول تقويضــه

حصــول اإلجمــاع علــى امتنــاع إمــكان الجمــع بيــن

باالعتمــاد علــى دليــل أكثــر جديــة مــن الدليــل الــذي

فعليــن مختلفيــن فــي الوقــت نفســه؛ وبالرغــم مــن

اســتند عليــه االعتــراض الثالــث .فإجمــاع األمــة

ضعــف هــذا الدليــل فقــد قــام اإليجــي بالــرد عليــه

علــى أمــر كاألمــر بالنظــر ممتنــع التســاع رقعتهــا

ردً ا غيــر مقنــع؛ إذ ال يمكــن ،ولــو جــد ًلا ،اســتنباط

الجغرافيــة بحيــث ال يمكــن تناقلــه وتداولــه

ً
انطالقــا مــن امتنــاع
امتنــاع القــول بإجمــاع األمــة

وتقاســمه بيــن كل المنتميــن إليهــا؛ فالمجتهــدون

الجمــع بيــن فعليــن مختلفيــن همــا األكل والتكلــم؛

القــادرون علــى اســتنباط األحــكام والمؤهلــون

لكــن أهميــة هــذا االعتــراض تكمــن فــي إثارتــه

متفرقــون بيــن األقطــار وبالتالــي فمــن الممكــن أن

ٍ
لمفهــوم أساســي بالنســبة للتفكيــر الكالمــي

يكــون أحــد المجتهديــن غيــر معــروف لــدى غيــره،

خاصــة ،والتفكيــر االســامي العربــي عامــة وهــو

ومــن المحتمــل أن يخطــئ أحدهــم ،وقــد يتراجــع

مفهــوم األمــة؛ وأقــوى دليــل علــى مكانــة هــذا

عــن فتــواه بعــد أن يأخــذ بهــا غيــره .فلــم تكــن

المفهــوم الحديــث النبــوي المحــذر مــن االفتــراق

وســائل تبــادل المعلومــات كثيــرة وســريعة كمــا

والمشــير للفرقــة الناجيــة ،وهــو الحديــث الــذي

هــي عليــه اليــوم فنحــن مــع اإليجي(756-680هـــ)

فكــر فيــه المتكلمــون كثيـ ًر ا وتكلمــوا فيــه كثيـ ًر ا(.((1

فــي القــرن الثامــن الهجــري؛ فتفــرق المفتيــن ،فــي

لكــن ال يســعنا هنــا ســوى فحــص اإلشــكال الرابــع

هــذا العصــر ،واقــع وعــدم علــم بعضهــم بمجهــود

الــذي يواجــه القــول بوجــوب النظــر.

غيــره ممكــن وخطــأ أحدهــم وارد ،ومراجعــة أحدهم
لمجهــوده محتمــل.

( ((1جــاء فــي ذيــل كتــاب "المواقــف فــي علــم الــكالم" لإليجــي:
"فــي ذكــر الفــرق التــي أشــار إليهــا الرســول ﷺ بقولــه( :ســتفترق
أمتــي ً
ثالثــا وســبعين فرقــة ،كلهــا فــي النــار إال واحــدة ،وهــي مــا
أنــا عليــه وأصحابــي) ،وكان ذلــك مــن معجزاتــه ،حيــث وقــع مــا
أخبــر بــه" .ص .414وبعدمــا قــام اإليجــي بتحديــد الفــرق االثنيــن
والســبعين انتهــى إلــى تحديــد الفرقــة الناجيــة حيــث قــال" :وأمــا
الفرقــة الناجيــة المســتثناة :الذيــن قــال فيهــم "هــم الذيــن مــا
أنــا عليــه وأصحابــي" فهــم األشــاعرة والســلف مــن المحدثيــن
وأهــل الســنة والجماعــة " ص 429مــن الكتــاب نفســه.

وبالرغــم مــن قــوة هــذا الدليــل فقــد تصــدى
لــه اإليجــي وانتقضــه بواســطة مثاليــن؛ إذ
تحقــق اإلجمــاع بشــأن األركان واإلجمــاع علــى
القــول بأســبقية الدليــل القطعــي علــى الدليــل
( ((1المرجع نفسه ،ص.29
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الظنــي مــع وجــود الموانــع التــي أشــار إليهــا

ً
قطعــا .قلنــا :كانــوا يعلمــون
بأنهــم ال يعلمونهــا

المعتــرض؛ لكــن األركان لــم تكــن أبــدً ا موضــع

األدلــة إجمــا ًلا ،كمــا قــال األعرابــي البعــرة تــدل على

اجتهــاد فــردي أو جماعــي مثــل أركان اإلســام

ـماء ذات
البعيــر وأثــر األقــدام علــى المســير؛ أفسـ ٌ

الخمســة التــي ال يمكــن أن تكــون محــل زيــادة أو

أبــراج ،وأرض ذات فجــاج ال تــدل علــى اللطيــف

نقصــان .وتقديــم الدليــل القطعــي علــى الدليــل

الخبيــر؟ غايتــه :أنهــم قصــروا عــن التحريــر والتقرير

الظنــي يقتضــي التوفــر علــى معيــار للتمييــز

وذلــك ال يضــر؛ أو ندعــي أنــه فــرض كفايــة؛ فــإن

بينهمــا وقبــول المجتهديــن بهــذا المعيــار ،وإال

الوجــوب أعــم مــن ذلــك"( .((2وإذا كان غمــوض هــذا

فمــا قــد يعتبــره البعــض قطع ًيــا يعتبــره غيــره

القــول واضحً ــا؛ فكيــف يمكــن إزالتــه أو الحــد منــه؟

ظنيًــا ،والعكــس صحيــح.

يبــدو أن المعتــرض هنــا ال يرفــض فقــط قــول

إشــكال آخــر هــو
ويترتــب عــن هــذا اإلشــكال
ٌ
الخامــس حســب تصنيــف اإليجــي ،ومضمونــه هــو:
"وإن ســلم نقلــه فليــس بحجــة لجــواز الخطــأ علــى
كل فكــذا الــكل ،وألن انضمــام الخطــأ إلــى الخطــأ ال
يوجــب الصــواب .قلنــا :معلــوم بالضــرورة مــن الديــن،
وال يلــزم مــن جــواز الخطــأ علــى كل واحــد جــواز الخطــأ
علــى الــكل لتغايرهمــا وتغايــر حكميهمــا"( .((2والمثيــر
لالنتبــاه فــي هــذه الصيغــة العبــارة "جــواز الخطــأ
علــى كل فكــذا الــكل" التــي أوردهــا المانــع ،وتكــررت
فــي منــع المنــع مــع تعديــل طفيــف لــم يخــف
ســقمها التركيبــي وغموضهــا المعنــوي .فلمــاذا لــم
تســتعمل الصيغــة الشــرطية وهــي األســلم فيقــال
"إذا جــاز خطــأ البعــض فيجــوز خطــأ الــكل"؟

اإليجــي "النظــر واجــب إجماعً ــا" بــل يرفــض ً
أيضــا
القــول المقابــل لــه وهــو "ليــس النظــر فــي معرفة
هللا واجبــا" ويدعــم قولــه بدليليــن همــا" :تقريــر
النبــي وصحابتــه وعامــة النــاس بــدون بحــث عــن
االدلــة" و "تقريــر النبــي وصحابتــه وعامــة النــاس
بــدون بحــث عــن األدلــة ،بــل مــع العلــم بأنهــم ال
ً
قطعــا"؛ ولعــل المعتــرض يريــد مــن
يعلمونهــا
خالل اســتدالله أن يقول "ما يمنع القول بوجوب
النظــر ويمنــع نفيــه هــو اتخــاذ النبــي وصحابتــه
وســواد األمــة لقــرارات بــدون البحــث عــن أدلــة
ً
قطعــا
تدعــم هــذه القــرارات ،بــل مــع علمهــم
علمــا بهــذه األدلــة المفترضــة؛
بأنهــم ال يحيطــون
ً
وقــد اكتفــى اإليجــي هنــا بالــرد علــى الدليــل الثانــي
بمــا مفــاده "لقــد كان المقــررون يعلمــون األدلــة

وال يســلم اإلشــكال الســادس كمــا صاغــه

المســاندة لقراراتهــم بشــكل مجمــل" ،وأضــاف

اإليجــي بــدوره مــن مظاهــر القلــق فقــد قيــل

لهــذا الــرد تســاؤ ًلا ألعرابــي يستشــف منــه أنــه

بشــأنه" :الســادس :منــع اإلجمــاع عليــه بــل

حتــى عامــة النــاس كانــوا يتوســلون بالنظــر؛ لكــن

اإلجمــاع علــى خالفــه لتقريــر النبــي ﷺ والصحابــة

هــذا الشــرح ال يزيــل التبــاس ملخــص اإليجــي

وأهــل ســائر األمصــار العــوام ،وهــم األكثــرون مــع

بشــكل تــام ،ومــا زال هــذا الغمــوض يحــف

عــدم االستفســار عــن الدالئــل ،بــل مــع العلــم

بالعبــارة األخيــرة مــن هــذا االشــكال وهــي" :غايتــه:

( ((2المرجع نفسه ،ص.29

( ((2المرجع نفسه ،ص.30-29
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أنهــم قصــروا عــن التحريــر والتقريــر وذلــك ال

بالــذات ،ويــرد اإليجــي عــن هــذا باإلشــارة إلــى كونــه

يضــر ،أو ندعــي أنــه فــرض كفايــة؛ فــإن الوجــوب

يقصــد ،حينمــا أوجــب المعرفــة ،المعرفــة الســببية

أعــم مــن ذلــك"؛ فكيــف يمكــن فــي هــذه الصيغــة

ال المعرفــة الذاتيــة ،وقــد ضــرب مثــ ًلا علــى هــذا

الملتويــة أن نميــز مــا يريــده المانــع ،ومــا يقصــده

بقولــه :إن المأمــور بالقتــل مأمــور بمــا يقــدر عليــه،

مانــع المنــع وهــو اإليجــي؟ لعــل المعتــرض يريــد،

وليــس بمــا ال يطيــق .ويســتنبط مــن هــذا المثــال

حســب قــراءة اإليجــي ،أن يقول :اكتفــى المقررون

أن االعتــراض كان يســتند علــى حجــة أخــرى مفادها

بالتقريــر دون النظــر واالســتدالل ،ولــم يدونــوا

أن إيجــاب المعرفــة يترتــب عنــه التكليــف بالمحــال.

أدلتهــم ،والنظــر فــرض كفايــة ال فــرض عيــن.
فهــل تناقــض اإليجــي مــع نفســه فــي قولــه "أو
ندعــي أنــه فــرض كفايــة؛ فــإن الوجــوب أعــم مــن
ذلــك؟ وهــل ســيزول هــذا التناقــض مــع اإلشــكال
الموالــي لــه وهــو الســابع؟

 4--1-2مشكل المقدمة :ما ال
يتم الواجب إال به فهو واجب:

 2--2نقض قول المعتزلة
بعقالنية الوجوب:
 1--2ملخص قولهم:
يلخــص

اإليجــي

موقــف

المعتزلــة

المختلــف عــن موقفــه بقولــه" :وأمــا المعتزلــة
فهــذه طريقتهــم إال إنهــم يقولــون المعرفــة

جــاء فــي اإلشــكال التاســع" :ال نســلم أن مــا ال

واجبــة عقــ ًلا؛ ألنهــا دافعــة للخــوف الحاصــل

يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب .قلنــا :المعرفــة غير

مــن االختــاف وغيــره ،وهــو ضــرر ودفــع الضــرر

مقــدورة بالــذات ،بــل بإيجــاب الســبب؛ فإيجابهــا

عــن النفــس واجــب عقـ ًلا؛ وبعــد تســليم حكــم

إيجــاب لســببها ،كمــن يؤمــر بالقتــل؛ فإنــه أمــر

العقــل نمنــع حصــول الخــوف لعدم الشــعور،

ً
قطعــا ،وقــد يجــاب
بمقــدوره ،وهــو ضــرب الســيف

ودعــوى ضــرورة الشــعور ممنوعــة لعــدم

عنــه :بأنــه لــو كان مأمــو ًر ا بالشــيء دون مــا يتوقــف

ســ ِّل َم؛ فــا ُنســلم
الخطــور فــي األكثــر ،وإن ُ

عليــه لــزم تكليــف المحال ،وهــو ضعيف؛ إذ المحال

أنــه يدفعــه؛ إذ قــد يخطــئ ،وال يقــال الناظــر

أن يجــب الشــيء مــع عــدم المقدمــة ال مــع عــدم

قطعــا مــن ُ
ً
المعــرض؛ ألنــا
فيــه أحســن حــا ًلا

التكليــف بها"(.((2وبالرغــم مــن أن قلــق بنيــة هــذا

نقــول ممنــوع ،والبالهــة أدنــى إلــى الخــاص

اإلشــكال أخــف مــن بنيــة اإلشــكال الــذي ســبقه

مــن فطانــة بتــراء"(.((2

فإنــه ال يمكــن فهمــه بشــكل جيــد دون القيــام
بفحصــه وتحليلــه؛ فالمعتــرض ال يســلم بوجــوب
المعرفــة؛ ألن التســليم بهــذا ســيجعلها مقــدورة
( ((2المرجع نفسه ،ص.30

ويبــدو مــن خــال هــذا المقطــع أن تفكيــر
ً
متعلقــا بالمقطــع الــذي يتكلــم
اإليجــي مــا زال
عــن ديــن العجائــز؛ ففــي هذا المقطع ما يفســر
( ((2المرجع نفسه ،ص.31
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مــا فهمــه اإليجــي مــن ديــن العجائــز؛ فالعاجــز
هــو مثــل األبلــه المعــرض عــن النظــر والجــدل
وهــو الطالــب للخــاص ،وليــس هــو الفطــن
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 2--2أسلوب اإليجي في الرد على
حجج المعتزلة:

األبتــر الــذي ينظــر ويجــادل ويتكلــم ،والــذي

انتقــض اإليجــي مقدمــات االســتدالل

ال تكــون حالــه بالضــرورة أفضــل مــن حــال

المعتزلــي بمجموعــة مــن األدلــة؛ فــا يترتــب

المعــرض ،ويكشــف هــذا التوظيــف الجديــد

علــى االختــاف بالضــرورة االحســاس بالخــوف؛

لمبــدأ العجــز عــن تلــون تفكيــر اإليجــي؛ فهــو

إذ غالبًــا مــا ال يخطــر فــي النفــس ،وحتــى إذا

متكلــم مــع الفقهــاء ،وفقيــه مــع المتكلميــن،

تــم التســليم بتولــد الخــوف مــن االختــاف

وعقالنــي مــن الســمعانيين ،وســمعاني مــع

فــإن العقــل ال يقــدر علــى رفــع الخــوف بدفــع

العقالنييــن.

االختــاف؛ ألنــه معــرض للخطــأ .كمــا أن حــال

ولخــص اإليجــي موقــف المعتزلــة فــي
العبــارة :المعرفــة واجبــة عقــ ًلا؛ لكــن هــذه
تمامــا عبــارة اإليجــي :النظــر
العبــارة ال تقابــل
ً
فــي معرفــة هللا واجــب إجماعً ــا؛ فقــد حــذف

ً
قطعــا
الناظــر فــي االختــاف ليســت أفضــل
مــن المعــرض عنــه بدليــل أن األبلــه المتــكل
علــى الشــرع أقــرب إلــى النجــاة مــن الفطــن
المتــكل علــى عقلــه.

فيهــا النظــر ،وعرفــت المعرفــة واســتتر فيهــا

يكتــف اإليجــي بالمســلك العقلــي
ولــم
ِ

موضــوع المعرفــة ،وأحــل فيهــا العقــل محــل

فــي الــرد علــى المعتزلــة ،بــل أضــاف إليــه

اإلجمــاع؛ لكــن العقــل ال يقابــل اإلجمــاع .وال

المســلك الشــرعي حيــث قــال" :ثــم لنــا فــي

يمكــن إلحــاق النظــر بالمعرفــة؛ ألن المعرفــة

أنــه ال يجــب عق ـ ًلا ،بــل سـ ً
ـمعا قولــه تعالــى:

أوســع مــن النظــر .والمقابــل الحقيقــي لقــول

ٗ
ُ
ّ
َ َ َّ ٰ َ ۡ َ َ
ـى ن ب ع ــث َر ُس ــول .﴾١٥
﴿ َو َم ــا ك َّن ــا ُم َع ِذب ِــن ح ـ

المعتزلــة هــو :المعرفــة واجبــة شــرعً ا؛ لكــن

نفــى التعذيــب قبــل البعثــة ،وهــو مــن لــوازم

اإليجــي لــم يلتفــت إلــى هــذا األمــر وانتقــل

الوجــوب عندهــم فينتفــي الوجــوب قبــل

إلــى فحــص األدلــة التــي دعــم بهــا المعتزلــة

البعثــة ،وهــو ينفــي كونــه بالعقــل .ال يقــال

موقفهــم ،وهــي التــي يربــط بينهــا االســتدالل

المــراد بالرســول العقــل ،أو المــراد "مــا كنــا

الشــرطي التالــي :إذا كانــت المعرفــة تدفــع

معذبيــن" بتــرك الواجبــات الشــرعية؛ ألنــا

الخــوف الحاصــل مــن االختــاف وغيــره ،وكان

نقــول :خــاف الوضــع ال يجــوز صــرف الــكالم

الخــوف ضــر ًر ا ،وكان دفــع الضــرر عــن النفــس

إليــه إال لدليــل"(.((2

واجــب عقــ ًلا؛ فــإن المعرفــة واجبــة عقــ ًلا.
( ((2المرجع نفسه ،ص.32 ،31
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والمهــم فــي هــذا المقطــع هــو تجلــي

يجعــل ،حســب المعتزلــة ،المكلــف فــي

موقــف اإليجــي واتضــاح معنــى الواجــب؛

حيــرة مــن أمــره وتضعــه فــي متاهــة يــدور

ً
ســمعا ،وتاركــه يســتحق
فالنظــر واجــب

فيهــا علــى نفســه .وحــاول اإليجــي نقــض

العــذاب .ومعنــى كونــه ســمعيًا أن الشــرع

هــذا االســتدالل بطريقتيــن كمــا جــاء فــي

هــو الــذي حكــم بــه؛ وزكــى اإليجــي قولــه هــذا

قولــه المجمــل" :وأجيــب عنــه بوجهيــن:

بآيــة مقتبســة مــن القــرآن َّ
أكــدَ علــى كونهــا
قطعيــة ال تقبــل التأويــل وفــق مذهــب
ا لمعتز لــة .

األول :إنــه مشــترك؛ إذ لــو وجــب بالعقــل
ً
اتفاقــا؛ فيقــول ال أنظــر مــا لــم يجــب
فبالنظــر
وال يجــب مــا لــم أنظــر .ال يقــال :قــد يكــون

وبعــد هــذا عــاد اإليجــي مــن جديــد

فطــري القيــاس؛ فيضــع لــه مقدمــات تفيــده

مــع

العلــم بذلــك ضــرورة؛ ألنــا نقــول ال يســتمع

المعتزلــة ،ولــم ينتــه كالمــه عــن النظــر

إليــه ،وال يأثــم بتركــه فــا تمكــن الدعــوة وهــو

إال بعدمــا اســتعمل فــي ملخصــه أحــد

المــراد باإلفحــام.

للطريــق

العقالنــي

فــي

التكلــم

المصطلحــات المؤشــرة علــى توقــف
الــكالم ،وهــو اإلفحــام كمــا فــي قولــه" :احتج
المعتزلــة بأنــه لــو لــم يجــب إال بالشــرع لــزم
إفحــام األنبيــاء؛ إذ يقــول المكلــف ال أنظــر
مــا لــم يجــب ،وال يجــب مــا لــم يثبــت الشــرع،
وال يثبــت الشــرع مــا لــم أنظــر"( .((2والــكالم
فــي هــذا القــول المجمــل دائــر علــى الدليــل

الثانــي :إن قولــك ال يجــب علــى مــا لم يثبت
الشــرع .قلنــا :هــذا يصــح لــو كان الوجــوب
ً
موقوفــا علــى العلــم بالوجــوب لكنــه ال
عليــه
يتوقــف؛ إذ العلــم بالوجــوب موقــوف علــى
الوجــوب فلــو توقــف الوجــوب علــى العلــم
بالوجــوب لــزم الــدور"(.((2

الــذي حــاول المعتزلــة أن يبطلــوا بــه حجــة

لكــن طريقــة اإليجــي األولــى فــي الــرد

اإليجــي الســابقة؛ فلــو لــم يجــب النظــر إال

غيــر مقنعــة؛ فالغمــوض يحيــط بحروفهــا

بالشــرع لــزم إفحــام األنبيــاء؛ فالمكلــف قــد

وكلماتهــا وعباراتهــا .فــإذا أحللنــا النظــر

يــرد علــى دعــوة الشــرع النظــر علــى ســبيل

محــل الهــاء فــي العبــارة "إنــه مشــترك؛ إذ

الوجــوب بقولــه :ال أنظــر مــا لــم يكــن النظــر

ً
اتفاقــا" بــدون
لــو وجــب بالعقــل فبالنظــر

واج ًبــا .وال يكــون النظــر واج ًبــا مــا لــم يثبــت

فائــدة .وال تســلم العبــارة المواليــة لهــا

الشــرع وجوبــه .وال يثبــت الشــرع وجوبــه

مــن االلتبــاس فهــي ال تخلــو مــن دور ،ويبلــغ

مــا لــم أنظــر فــي وجوبــه؛ فموقــف اإليجــي

الغمــوض أقصــى درجاتــه فــي العبــارات التــي

( ((2المرجع نفسه ص.32

( ((2المرجع نفسه ،ص.32-31
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اختتمــت بهــا طريقــة اإليجــي األولــى فــي الــرد.
والالفــت للنظــر هنــا هــو اســتعمال اإليجــي
لمصطلحيــن أساســيين بالنســبة إلــى علــم
الــكالم همــا القيــاس الفطــري واإلفحــام؛
فالقيــاس الفطــري هــو الصحيــح بشــكل
واضــح وبديهــي وهــذا الشــرط ال يســتوفيه،
حســب اإليجــي ،اســتدالل المعتزلــة الســابق.
ويقابــل اإلفحــام اإللــزام( .((2ويلــزم الســائل
إذا عجــز عــن مواصلــة البحــث ،ويفحــم
المجيــب إذا عجــز عــن إقامــة الدليــل علــى
دعــواه .وكأننــا أمــام كالم شــفوي حــي دائــر
بيــن ســائل ومجيــب فــي حيــن لســنا ســوى
أمــام كالم منقــول ،لعــل ناقلــه لــم يحســن
بالضــرورة نقلــه ،كمــا يظهــر مــن خــال الوجــه
الثانــي مــن منعــه؛ فالعبــارة "إن قولــك ال
يجــب علــى مــا لــم يثبــت الشــرع" ال تخلــو مــن
غمــوض وســقم وصاحبهــا هــو المعتــرض.
وبالرغــم مــن هــذا؛ فــإن اإليجــي ينفــي صحتهــا
بدليــل توقــف العلــم بالوجــوب علــى الوجــوب
دون صحــة العكــس .فلــو صــح العكــس
لــزم الــدور .والــدور هــو آخــر كلمــة انتهــى بهــا
المقصــد الســادس مــن المرصــد الرابــع مــن
كتــاب المواقــف فــي علــم الــكالم.
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 -3خالصات:
بعــد قراءتنــا المتأنيــة لمقــال اإليجــي نســتنبط
منــه أربــع نتائــج أساســية هــي:

 1--3لم يكن دفاع اإليجي عن
ً
مقنعا بعدة اعتبارات
موقفه
من بينها:
أولًا :لــم تكــن األقــوال الشــرعية التــي
احتــج بهــا اإليجــي مدعمــة لموقفــه وخاصــة
اآليــات القرآنيــة ،وبالتالــي فاســتنباطه غيــر
صحيــح وقياســه خاطــئ .والغريــب فــي
األمــر أن اإليجــي لــم يعتمــد فــي احتجاجــه
علــى اآليــات التــي اســتعملت كلمــة النظــر،
والجديــر بالذكــر أن النظــر اســتعملته العديــد
مــن اآليــات القرآنيــة لكنــه لــم يقتــرن فيهــا
بالحــرف "فــي"؛ بــل بالحــرف "إلــى" ،ولــم يلتفــت
اإليجــي بتا ًتــا إلــى هــذه اآليــات بالرغــم مــن
كونهــا كثيــرة ،وبالرغــم مــن كونــه استشــهد
بإحداهــا .والالفــت للنظــر أن مختلــف هــذه
اآليــات تربــط النظــر بالحــرف "إلــى" ال بالحــرف
"فــي" ،وســواء كان موضــوع النظــر هــو الخلق
أو الخالــق .وحينمــا انصــرف النظــر فــي اآليــة

َ

َ ُ

َ

َ

َ ّ
ن أنظ ۡ
ــر إ ِ ۡ
ب أر ٓ
ل ــك ۚ ﴾( ((2إلــى الخالــق ،فإنــه
﴿ر ِ ِ ِ

جــاء فــي صيغــة طلــب ال فــي صيغــة أمــر.
( ((2وكأن االيجــي هنــا أمــام حــوار فعلــي بالرغــم مــن أنــه لــم
يســمي طرفــه المقابــل كمــا هــو الحــال بالنســبة لمحــاورات
أفالطــون التــي ســمت الســائل والمجيــب وأحضــرت الشــهود.
انظــر مثـ ًلا محــاورة الدفــاع ،ومــن المناظرات الفعليــة المنقولة
مناظــرة أبــي ســعيد النحــوي لمتــى بــن يونــس المنطقــي .انظــر:
التوحيــدي ،أبــو حيــان ،اإلمتــاع والمؤانســة ،المكتبــة العصريــة،
بيــروت ،صيــدا .ص.129-107

ثان ًيــا :ال تخلــو ملخصــات اإليجــي من ســقم
فــي التركيــب .وخيــر مثــال علــى ذلــك قولــه:
( ((2سورة األعراف اآلية .143

جيإلا بسح رظنلا ةميق
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"الخامــس :وإن ســلم نقلــه فليــس بحجــة

والصــورة القياســية الصحيحــة؛ فعندمــا صــاغ

لجــواز الخطــأ علــى كل ،فكــذا علــى الــكل" .وقــد

حججــه صيغــة اســتداللية فإنــه أراد بناءها بنية

أثــر هــذا الخلــل التركيبــي علــى معنــى عباراتــه،

قياســية صحيحــة .لكــن هــل القــول "معرفــة

فليــس مــن الســهل فهــم معنــى الكثيــر مــن

هللا تعالــى واجبــة إجماعً ــا وهــي ال تتــم إال

عباراتــه .ومــن الصعــب جــدً ا فــي كثيــر مــن

بالنظــر ومــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو واجــب"

األحيــان تمييــز قولــه عــن قــول غيــره ،ولعــل

قــول قياســي صحيــح؟ فمــن المفتــرض أن

الســبب فــي هــذا الخلــل القلــق الــذي يســكن

يكــون هــذا االســتدالل صحيحً ــا؛ ألن المــراد بــه

عبــارة اإليجــي المرجعيــة "النظــر فــي معرفــة

الدعــم .لكــن مــا هــو معيــار صحتــه؟

هللا واجــب إجماعً ــا" .ولعــل مــرد قلقها مصدره
ً
قلقــا التــي تنطــوي عليهــا
العبــارات األشــد
كالعبــارة "النظــر فــي هللا" ،والعبــارة "معرفــة
هللا"؛ فالعبــارة األولــى تحمــل العقــل الناظــر ما
ال يطيــق وتجعلــه متجــاو ًز ا لحــدوده وإمكاناتــه
ومدعيــا مــا ال يســتطيع .والعبــارة الثانيــة قــد
تطمــع فــي محــال وهــو قــدرة العقــل علــى
تحقيــق معرفــة مطلقــة باللــه ،وإذا كانــت هــذه
المعرفــة ممكنــة فإنــه ال يمكــن إال أن تكــون
جزئيــة ومعرفــة باللــه .واآليــات الدالــة علــى هــذا
المعنــى ال ُتحصــي ،واإلشــارة إلــى واحــدة منهــا

َ
َ
ح ُ
ــيءٖ ّم ۡ
ــون ب ِ َش ۡ
ِــن
يط
كافيــة فلتكــن هــي ﴿ َول ا يُ ِ
َّ
ۡ
َ ٓ
عِل ِم ـهِۦٓ إِل ا ب ِ َم ــا ش ــا َء ۚ﴾( .((2فكيــف لمــن ال يحــاط

ولــو بعلمــه أن تتــم االحاطــة بــه هــو؟
ثالثًــا:

ليســت

الصــورة

التــي توســل بهــا اإليجــي صحيحــة منطقيًــا؛
فباإلضافــة إلــى حجيــة القــول المستشــهد
بــه عــول اإليجــي علــى مجموعــة مــن المبــادئ
الشــرعية
المنطقيــة

كاإلجمــاع
كتحصيــل

( ((2سورة البقرة.255 ،

الحاصــل،

واضــح (أو بشــكل فطــري بلغــة اإليجــي)
كمــا هــو الحــال بالنســبة لألضــرب المكونــة
للشــكل األول مــن أقيســة أرســطو؛ فبالرغــم
مــن توســل هــذا االســتدالل بالحــدود كمــا
هــو الشــأن بالنســبة ألقيســة أرســطو فإنــه
ليــس قياســيًا كمــا يظهــر مــن خــال صورتــه
العموديــة التاليــة:
معرفة هللا تعالى واجبة إجماعً ا،
وهي ال تتم إال بالنظر،
وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب،
إذن فالنظر واجب.

االســتداللية

والتأويــل

ال يبــدو أن هــذا االســتدالل صحيــح بشــكل

والمبــادئ
والــدور،

فهــل هــذا االســتدالل صحيــح باعتبــار صورتــه
الشــرطية؟ فمــن الممكــن جعــل صورتــه شــرطية
كالتالــي" :إذا كانــت معرفــة هللا تعالــى واجبــة
إجماعً ــا ،وكانــت ال تتــم إال بالنظــر ،وكان مــا ال يتــم
الواجــب إال بــه واجبًــا ،فــإن النظــر واجــب".
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وقــد تقــرر منــذ المنطــق الرواقــي أن

األدلــة الشــرعية فــي إثباتهــم لوجــوب النظــر،

القضيــة الشــرطية ال تصــح إال إذا امتنــع أن

بينمــا يســتفاد مــن كالم اإليجــي عــن النظــر

تكــون مقدماتهــا صادقــة ونتيجتهــا كاذبــة.

أن االختــاف بينــه وبيــن الشــيعة والفقهــاء

لكــن االســتدالل الــذي نحــن بصــدد فحصــه

اختــاف عميــق وجوهــري؛ فالمعتصمــون

ال يســتوفي هــذه القاعــدة .فحتــى لــو ســلمنا

باإلمــام متمســكون بالطــرق غيــر النظريــة

بصــدق مقدماتــه فإننــا ال نســتطيع البث في

للمعرفــة؛

تتأتــى

صدقهــا؛ فالقضيــة الموضوعــة فــي المرتبــة

حســبهم ،كمــا أشــار إلــى ذلــك اإليجــي ،بالوحــي

األولــى ال يمكــن الحكــم بصدقهــا باعتبــار

واإللهــام والتصفيــة .وأمــا الموافــق الفقهيــة

مطابقتهــا للواقــع .كمــا يمكــن منازعــة

مــن النظــر الكالمــي فقــد بلــغ بعضهــا إلــى

القضيــة الجزئيــة المكونــة لهــذا االســتدالل؛

حــد تحريمــه والدليــل علــى هــذا يكمــن فــي

إذ ال يــؤدي النظــر بالضــرورة إلــى المعرفــة

الوجــه العاشــر مــن وجــوه المنــع الــذي ســماه

فقــد يكــون عرضــة للخطــأ.

اإليجــي بالمعارضــة.

 2--3لــم يحــظ موقــف اإليجــي الرافع
لشــعار اإلجمــاع بهــذه الصفــة
بشــهادة صاحبــه؛

 3--3لــن نعــدم الصــواب إذا قلنــا
بــأن اإليجــي ســعى مــن خــال دفاعــه
عــن وجــوب النظــر إلــى الدفــاع علــى
وجــوب الــكالم ووجــوب علــم الــكالم.

اســتند عليهــا علمــاء الــكالم فــي احتجاجهــم

ً
انطالقــا مــن مقــال اإليجــي،
فالــكالم،

مبــدأ االجمــاع ،وقــد أشــار موقــف اإليجــي

تفكيــر

النظــر

مــن النظــر إلــى هــذا المبــدأ بشــكل صريــح

واالســتدالل ،وهــو عمــل مكتــوب قــد تغيــب

ً
إجماعــا ،لكــن هــذا
حيــن اعتبــر النظــر واجــب

فيــه كل العناصــر المســاهمة فــي تبلــوره

الموقــف لــم يتمتــع بهــذه الصفــة؛ ألنــه كان

حيــن يكــون عمــ ًلا شــفويًا ،ويحضــر فيــه

محــل اختــاف بيــن المتكلميــن األشــاعرة

الكاتــب وحــده فهــو الســائل والمجيــب.

والمعتزلــة ،كمــا كان هــذا الموقــف موضــع

ولــم يعــد موضــوع الــكالم ،مــع متأخــر ي

خــاف بيــن المتكلميــن األشــاعرة وبعــض

المتكلمــة ،منحصــ ًر ا فــي الدفــاع عــن

الفقهــاء والمتكلميــن الشــيعة .ولعــل

العقيــدة بــل اتســع ليشــمل غيرهــا كالدفاع

اختــاف األشــاعرة والمعتزلــة اختــاف بســيط

عــن اآلليــات التــي يتوســل بهــا علــم الــكالم

يرجــع إلــى تقديــم هــؤالء للحجــج العقليــة علــى

مثــل الدفــاع عــن النظــر.

فمــن بيــن المبــادئ األساســية التــي

فالمعرفــة

منهجــي

الروحيــة

مســتند

علــى

جيإلا بسح رظنلا ةميق

 4--3ال يترتــب عــن رفــض موقــف
اإليجــي األخــذ بالموقــف المقابــل لــه
وهــو "ليــس النظــر فــي معرفــة هللا واجــب
إجماعً ــا" .كمــا ال يلــزم عــن رفــض هــذا القــول األخيــر
رفــض كل مــا يقضيــه مــن نتائــج؛ فــإذا لــم يكــن
مهمــا وضرور ًيــا ،وخاصــة
النظــر واج ًبــا فإنــه يبقــى
ً
إذا تــم ربطــه بالموضــوع المناســب لــه؛ فالنظــر
يحتــاج مثــل مصــدره إلــى توجيــه كمــا أنــه يحتــاج
إلــى تحديــد موضوعــه القابــل للمعرفــة بشــكل
مشــروع وعقالنــي.
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التوحيــد والعــدل ،تحقيــق :خضــر محمــد نبهــا،
دار الكتــب العلميــة( ،د .ت) ،بيــروت.
—أبــو حامــد الغزالــي ،إحيــاء علــوم الديــن ،دار
المعرفــة للطباعــة والنشــر( ،د.ت) ،بيــروت.
—أبــو حامــد الغزالــي ،معيــار العلــم فــي المنطــق،
دار األندلــس ،1978 ،بيــروت.
—أبــو الوليــد بــن رشــد ،الكشــف عــن مناهــج األدلة
فــي عقائــد الملــة ،تحقيــق :محمــود قاســم،
مكتبــة االنجلــو المصريــة ،1964 ،القاهــرة.
—محمــد عابــد الجابــري ،تكويــن العقــل العربــي،
دار الطليعــة  ،1984بيــروت.
—حمــو النقــاري ،المنهجيــة االصوليــة والمنطــق
اليونانــي مــن خــال أبــي حامــد الغزالــي وتقــي

—أبــو الحســن األشــعري ،اللمــع فــي الــرد علــى

الديــن أحمــد بــن تيميــة ،الشــركة المغربيــة

أهــل الزيــغ والبــدع ،تصحيــح وتقديــم :حمــودة

للنشــر والدة ،الــدار البيضــاء ،المغــرب.1991 ،

غرابــة ،مكتبــة الخانجــي ،1955 ،مصــر.
—أبــو منصــور البغــدادي ،أصــول الديــن ،دار الكتــب
العلميــة ،1981 ،بيــروت.
—أبــو المعالــي الجوينــي ،الكافيــة فــي الجــدل،

—طــه عبد الرحمــن ،فــي أصــول الحــوار وتجديــد
علــم الــكالم ،دار الخطابــي ،الــدار البيضــاء.1987 ،
—ســعيد بنســعيد ،الخطــاب األشــعري ،دار
المنتخــب العربــي.1992 ،

تحقيــق :أحمــد عبد الرحيــم الســايح وتوفيــق

—	 Aristote, Organon, Premiers analytiques,

علــي وهبــة ،مكتبــة الثقافــة الدينيــة.2011 ،

traduction et notes par Tricot. Paris. Li-

—أحمــد بــن مســكويه ،تهذيــب األخــاق ،تحقيــق:

brairie philosophique Vrin.J 1966.

قســطنطين زريــق ،منشــورات الجامعــة

—	 Aristote, Organon, Les Topiques, Traduc-

األمريكيــة ،1966 ،بيــروت.

tion et notes par Tricot. Paris. Librairie

—عضــد الديــن اإليجــي ،المواقــف فــي علــم الــكالم،
عالــم الكتــب( ،د.ت) ،بيــروت.
—القاضــي عبد الجبــار ،المغنــي فــي أبــواب

philosophique Vrin.J. 1939

94

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 17ربيع  2022م

95

الدراسات واألبحاث | Research Papers

إشكالية التسامح وحرية
االعتقاد عند جون رولز
The problem of Tolerance
and Freedom of belief in
John Rawls philosophy
حسن اإلدريسي

(((

Hassane EL Idrissi

((( باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط (المغرب) .البريد اإللكترونيElidrissihassane2016@gmail.com :

96

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

الكلمــات المفتاحيــة :التســامح – حريــة

ملخص البحث:

االعتقــاد – التعدديــة المعقولــة – المجتمــع

يحــاول هــذا المقــال تســليط الضــوء
علــى

مســألة

العدد  | 17ربيع  2022م

وحريــة

التســامح

االعتقــاد عنــد جــون رولــز التــي عالجهــا
فــي نظريتــه السياســية ،وذلــك مــن
خــال الجــواب عــن إشــكال مركــزي
مفــاده :كيــف يمكــن تأســيس مجتمــع
ديمقراطــي ليبرالــي عــادل ومُ ســتقر فــي
ظــل وجــود تعدديــة مذهبيــة؟

المحكــم التنظيــم -االعتــراف.

Abstract:
This article attempts to shed light on
the issue of tolerance and freedom of belief
in John Rawls philosophy, which he tackled
in his liberal political theory, by answering
central forms that are: How can a liberal,
democratic, just and stable society be

وإلنجــاز هــذه المهمــة ،اعتمدنــا منهج ًيــا

established despite the presence of doctrinal

علــى مكتســبات التــراث األنــواري

?pluralism

الليبرالــي الكالســيكي علــى نحــو مــا
عبَّــرت عنــه فلســفة جــون لــوك ،التــي
ً
عمقــا نظر يًــا مباشــ ًر ا لفلســفة
مثَّلــت
جــون رولــز .وعلــى هــذا األســاس،
ســيكون مــن مهــام هــذه الدراســة
وضــع هــذا المفهــوم فــي ســياقه
النظــري والتاريخــي ،وســنعمل علــى
إعــادة صياغتــه مــن خــال الوقــوف
عنــد ُ
العــدّة المفاهيميــة التــي وظفهــا
رولــز لتبريــر تصــوره مــن قبيــل :حريــة
التفكيــر واالعتقــاد ،التوافــق التشــابكي،
التعدديــة المعقولــة ،حريــة الضميــر
المتســاوية،
التنظيــم

المجتمــع

والعقــل

المحكــم

العمومــي.

ثــم

ســننتقل بعــد ذلــك للحديــث عــن حــدود
هــذا التصــور اســتنادًا إلــى "براديغــم
االعتــراف" ويــل كيمليــكا نموذجً ــا.

To accomplish this task, we have
methodically relied on the gains of the
clssical liberal enlightening heritage as
expressed by John Locke’s philosophy, which
represented a direct theoretical depth of
John Rawls’s philosophy. On this basis, one
of the tasks of this study will be to place
the concept in its theoretical and historical
context. We will work on reformulating it by
standing at the conceptuaal equipment that
Rawls employed to justify his conception,
such as: the freedom of thought and
belief, Overlapping consensus, reasonable
pluralism, equal liberty of Conscience, wellordered society and public reason. Then we
will move on to talk about the limits of this

لور نوج دنع داقتعالا ةيرحو حماستلا ةيلاكشإ
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liberal conception of tolerance based on the

اآلخريــن وتقبُّــل اختالفاتهــم بصــرف النظــر عــن

“paradigm of recognition” and Will Kymlicka

انتماءاتهــم الدينيــة أو العقديــة.

as a model.

ومــن الواضــح أن لــوك ألــف رســالته كــرد

belief - Reasonable pluralism - Well- ordered

فعــل تجــاه التعصــب الدينــي والصراعــات
ٍ
َ
َ
والعقديــة التــي شــهدتها أوروبــا،
الطائفية

society - Recognition

وإنجلتــرا بالخصــوص ،طيلــة العصــر الحديــث،

Key words: Tolerance – Freedom of

استهالل
شــكلت فلســفة األنــوار (القــرن الثامــن
عشــر) أرضيــة خصبــة لتشـ ُّ
ـكل وانبثــاق مفهــوم
التســامح بوصفــه أحــد المقومــات األساســية
ُ
ســا مــن
للحداثــة السياســية والفكريــة،
وأ ًّ
أســس الدولــة الليبراليــة الحديثــة ،وهــو مبــدأ ال
ُ
ينفصــل عــن المبــادئ األخــرى مــن قبيــل :الحريــة،
المســاواة ،الكرامــة ،العقالنيــة ،االســتقالل
الذاتــي والمواطنــة .وقــد ســاهم اإلصــاح الدينــي
الــذي دشــنته أوروبــا خالل القرن الســادس عشــر
علــى يــد مارتــن لوثــر ( M.Luther )1546-1483فــي
بلــورة وترســيخ هــذا المبــدأ.
وتمثل "رســالة في التســامح" للفيلســوف
ً
مدخال
اإلنجليزي جون لوك (J.Locke )1704-1632
أساسـيًا لفهــم هــذا المفهــوم ،واإلحالــة المركزية
التــي ترجــع إليهــا كل القــراءات واالجتهــادات
النظريــة كلمــا استشــعرت الحاجــة إلــى إعــادة
النظــر فيــه وإدخــال التعديــات الضروريــة عليــه؛
إذ بفضلهــا أدرك اإلنســان األوروبــي أنــه ال
يمكــن أن يضمــن وجــوده إال بضمــان العيــش
المشــترك ،هــذا األمــر يجعلــه مطالبًــا باحتــرام

والتــي عانــى منهــا لــوك نفســه -وليــس وحــده،-
محكوما بما عايَنه َ
وعاشــه داخل
فتصوره كان
ً
مجتمعــه اإلنجليــزي الــذي مزقتــه الحــروب
العقائديــة

(((

بيــن الكاثوليــك والبروتســتانت.

ولعــل هــذا كان أحــد األســباب األساســية
التــي دفعتــه ،إلــى جانــب فالســفة كبــار أمثــال:
اســبينوزا وروســو ،إلــى صياغــة نظريــة العقــد
االجتماعــي بوصفهــا بديــ ًلا للحكــم المطلــق
المســتند إلــى الحــق اإللهــي؛ فالعقــد ،فــي
نظــره ،هــو الضامــن اآلمــن لحقــوق اإلنســان
وحرياتــه المدنيــة.
لقــد ســاهمت هــذه النظــرة الجديــدة
لإلنســان ولنظــام الحُ كــم ،والنابعــة مــن عقليــة
(((  1ينبــه األســتاذ محمــد مــزوز فــي دراســة حديثــة لــه بعنــوان
"فلســفة الديــن بيــن التجربــة الباطنيــة والتأمــل النظــري" إلــى
أن الديــن ليــس مــن جنــس العقيــدة ،ففــي نظــره عــادة مــا
ً
مرادفــا للفــظ "العقيــدة" ،بيــد أن فــي
يســتخدم لفــظ "الديــن"
لبســا يحتــاج إلــى بيــان كمــا يقــول .ذلــك أن الديــن مــن
األمــر
ً
طبيعــة كونيــة ،فــي حيــن أن العقيــدة مــن طبيعــة تاريخيــة،
فهــي مجموعــة مــن التعاليــم والطقــوس والمعامــات التــي
تخــص شــعبًا معي ًنــا ،أو ثقافــة بعينهــا ،أو حضــارة بأســرها.
ومــن هــذه الزاويــة ال يوجــد ســوى ديــن كونــي واحــد ،وبالمقابــل
هنــاك عقائــد متعــددة ومختلفــة ،ولذلــك كان االصطــدام
بينهــا قــد ًر ا محتومً ــا .وقــد اتخــذ هــذا االصطــدام شــكل حــروب،
وُ صفــت خطــأ بالحــروب "الدينيــة" ،بينمــا كانــت فــي جوهرهــا
حروبًــا "عقائديــة " كمــا الحــظ كانــط ،انظــر:
محمــد مــزوز ،فلســفة الديــن بيــن التجربــة الباطنيــة
والتأمــل النظــري ،مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للنشــر
والتوزيــع ،الربــاط ،الطبعــة األولــى ،2018 ،ص ص.36-35
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حداثيــة أنواريــة فــي تأســيس براديغــم جديــد مبني

غيــر أن هــذا التصــور الفلســفي المعاصــر

علــى االختــاف وقبــول اآلخــر ،واإليمــان بالحــوار

الــذي عبّــر عنــه رولــز ،ورغــم وجاهتــه وجدارتــه،

ُّ
التعصــب واالنغــاق والحقــد
والتعايــش بــدل

مــا لبــث أن تعــرض النتقــادات شــديدة

والكراهيــة .وبهــذه الحيثيَّــة تكــون فلســفة

ً
خصوصــا مــن لــدن أنصــار "التعدديــة الثقافيــة

جــون لــوك قــد دشــنت عهــدً ا جديــدً ا كل الجــدّ ة

"Multiculturalism

"االعتــراف

بالنســبة لإلنســان؛ إذ اســتطاع هــذا الفيلســوف

 "Recognitionالذيــن أصــ ّر وا علــى ضــرورة

ً
شــوطا كبيــ ًر ا فــي تحقيــق
اإلنجليــزي أن يقطــع

تجــاوزه نحــو فضــاء أرحــب ،متعــدد ثقافيًــا،

أحــد آمــال ورهانــات الحداثــة والتنويــر ،ممــا جعلــه

يضمــن لــكل فــرد ولــكل جماعــة ثقافيــة

مــن الممهديــن الكبــار للتســامح الدينــي فــي

حقوقهــا المختلفــة علــى قــدم المســاواة

الفكــر الفلســفي الحديــث.

دون تمييــز أو إقصــاء .وهــذا لــن يتحقــق ،فــي

سيســتعيد الفيلســوف األمريكــي المعاصــر
جــون رولــز ( J.Rawls )2002-1921هــذا التصــور
الليبرالــي للتســامح الــذي صاغــه لــوك فــي رســالته،
وذلــك لتبريــر مبادئــه الليبراليــة وتدعيــم تصــوره

وبراديغــم

اعتقادهــم ،إال باالعتــراف الثقافــي المتبــادل
اســتنادً ا إلــى مبــدأ التســامح القائــم علــى
االعتــراف باآلخــر ال كأنــا ،كمــا راهنــت الليبراليــة
والتنويــر ،وإنمــا كآخــر مختلــف ّ
عنــي.

السياســي للعدالــة ،ورهانــه فــي ذلــك التأســيس

وســنعمل فــي هــذه الدراســة الموســومة

لمجتمــع ديمقراطــي ليبرالــي عــادل ومســتقر،

بـ"إشــكالية التســامح وحريــة االعتقــاد عنــد

يحتــرم قيمتــي الحريــة والمســاواة ،ويحظــى

جــون رولــز" علــى تقديــم قــراءة نقديــة تحليليــة

ً
جميعا
بإجمــاع كافــة المواطنيــن مــن حيث كونهــم

لمقاربــة رولــز لهــذا اإلشــكال ،والــذي يمثــل

بــدءا
أحــرا ًر ا ومتســاوين .فمنــذ كتاباتــه األولــى
ً

التــراث األنــواري الليبرالــي الكالســيكي مرجعيته

بـ"نظريــة فــي العدالــة"( ،)1971مــرو ًر ا بـ"الليبراليــة

الفلســفية وخلفيتــه النظريــة .ولذلــك ســنعود

السياســية"( ،)1993وصــو ًلا إلــى أعمالــه األخيــرة

إلــى هــذا اإلرث وامتداداتــه المعاصــرة ال للنظــر

وأخــص بالذكــر "إعــادة الصياغــة"( )2001نجــد رولــز

فــي دالالت التســامح وإشــكاالته الراهنــة فقط،

مهووســا بإيجــاد حلــول عقالنية للقضايا الشــائكة
ً

ً
وأيضــا إلدراك حــدود هــذه المقاربــات مــن
بــل

والخالفيــة المطروحــة بحــدَّ ة داخــل المجتمعــات

زاويــة "براديغــم االعتــراف".

الديمقراطيــة الحديثــة ،وفــي مقدمتهــا إشــكالية
التعدديــة المذهبيــة والعقائديــة ،وقــد خلــص إلــى
ضــرورة القبــول بهــذه التعدديــة لضمــان الســلم
واالســتقرار السياســي.

وعلــى هــذا األســاس نتســاءل :مــا
هــي الــدالالت الفلســفية والسياســية التــي
يحملهــا مفهــوم التســامح لــدى جــون لــوك؟
وكيــف قــرأ رولــز "رســالة فــي التســامح"؟

لور نوج دنع داقتعالا ةيرحو حماستلا ةيلاكشإ
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وهــل ظــل وفيًــا لــروح التســامح الليبرالــي

للعدالــة ،يفــوق ،فــي نظــري ،التقليــد النفعــي

كمــا عبّــرت عنــه رســالة لــوك أم عمــل علــى

الســائد( .)...أعتقــد أن التصــور التعاقــدي هــو

تأويلــه وإعــادة صياغتــه علــى نحــو ُمغايــر؟

التعبيــر األنســب واألقــرب ،مــن بيــن التصــورات

هــل يمكــن اعتبــار التوافــق التشــابكي تأويــل

التقليديــة كلهــا ،إلــى تصــور العدالــة كإنصــاف،

رولــز لمفهــوم التســامح عنــد جــون لــوك؟

كمــا أنــه يشــكل األســاس األخالقــي األكثــر

إذا كان األمــر كذلــك ،فمــا داللــة هــذا التأويــل

مالءمــة لمجتمــع ديمقراطــي" .

الجديــد؟ مــا الــذي يقصــده رولــز بالمجتمــع
المحكــم التنظيــم؟ وكيــف يمكــن تأسيســه؟
وكيــف يمكــن تحقيــق التماســك االجتماعــي
واالســتقرار السياســي فــي مجتمــع تخترقــه
التعدديــة

المذهبيــة

والعقائديــة؟

وهــل

اســتطاعت الدولــة الليبراليــة الحديثــة أن
تكــون محايــدة فــي تعاملهــا مــع الجماعــات
الثقافيــة واإلثنيــة الموجــودة داخــل المجتمــع
أم أن هــذا الشــعار("الحياد") ظــل مجــرد وهــم؟
ً
شــرطا
وبــأي معنــى يمكــن اعتبــار االعتــراف
جوهريــا لتحقيــق مبــدأ التســامح؟

 1-في تبرير حرية الضمير واالعتقاد

(((

إن هــذا االنتمــاء الصريــح إلرث التعاقــد
واألنــوار يبــدو واضحً ــا مــن خــال اســتلهام جــون
رولز لمقاربة جون لوك –وإن كانت مقاربة رولز
وفــق صياغــة جديــدة وفــي ســياق ُمغايــر– ألجــل
تدعيــم تصــوره الليبرالــي للعدالــة ،الطامــح إلــى
تحقيــق التــوازن واالســتقرار داخــل المجتمــع
بالرغــم مــن التعدديــة المذهبيــة والعقائديــة
التــي تخترقــه .وقــد تجلــى هــذا االنتمــاء بشــكل
واضــح مــن خــال المبــدأ األول لنظريــة العدالــة
الــذي أطلــق عليــه رولــز "مبــدأ الحريــات" (The
) principle of Libertiesوالــذي يتضمــن
مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات األساســية
المتســاوية مثــل :حريــة التفكيــر واالعتقــاد،

ُّ
حــري بنــا أو ًلا التأكيــد أن جــون رولــز ظــل

حريــة التعبيــر ،حريــة التجمــع ،الحريــة األخالقيــة

وفيًّــا لخــط األنــوار وتقليــد العقــد االجتماعــي

والحريــة الشــخصية التــي تضمــن ســامة

الــذي دشــنه كانــط  E.Kantولــوك J.Locke

الشــخص النفســية والجســدية وغيرهــا مــن

وروســو  ،J.J.Rousseauفهــو يقــدم نفســه

الحريــات والحقــوق المدنيــة (مثــل :الحــق

بوصفــه فيلسـ ً
ـوفا داخــل هــذا التقليــد ،وهــو مــا

فــي التصويــت ،الحــق فــي الملكيــة الخاصــة

يعبــر عنــه بوضــوح قائـ ًلا" :إن مــا حاولــت القيــام

والمشــاركة السياســية...إلخ) التــي يدافــع

بــه هــو تعميــم ورفــع مســتوى التجريــد لنظريــة

عنهــا رولــز ويراهــا ضروريــة؛ ألنــه بدونهــا ال

العقــد االجتماعــي الكالســيكية كمــا نجدهــا

يســتطيع المواطنــون تحقيــق مــا يطمحــون

عنــد لــوك وروســو وكانــط( ،)...فهــذه النظريــة

إليــه .وقــد صــاغ فيلســوف العدالــة هــذا المبــدأ

تبــدو أنهــا تقــدم تفســي ًر ا منهجيًــا بديــ ًلا

(3) John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1971. Revised edition, 1999. P:XVIII.
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علــى النحــو اآلتــي" :لــكل شــخص حــق متكافــئ

ســيؤدي إلــى ســيادة العنــف واالقتتــال ،وبالتالــي

للنســق األكثــر اتســاعً ا مــن الحريات األساســية

تهديــد أمــن وســامة الدولــة بمــا هــي غايــات
سســت مــن أجلهــا.
ُأ ّ

المتســاوية بيــن الجميــع والمنســجمة مــع
النســق ذاتــه بالنســبة لآلخريــن"(((.

ولهــذا ،فـــ"ال الحاكــم المدنــي ،وال أي

إن مــا يلفــت النظــر فــي مضمــون هــذا المبــدأ،

إنســان آخــر ،مفــوض برعايــة النفــوس"(((؛ ألن

هــو وفــاء جــون رولــز لديمقراطيــة جــون لــوك ،فــكال

مهمتــه تقتصــر فقــط علــى حمايــة المواطنيــن

يؤسســا لحقــوق وحريــات
الفيلســوفين حــاوال أن
ّ

والحفــاظ علــى خيراتهــم المدنيــة وســن

إنســانية أساســية ذات بعــد كونــي ،كالهمــا يُقــر

القوانيــن التــي مــن شــأنها تعزيــز الســلم

ً
جميعــا أحــرار ومتســاوون ،وليــس
بــأن المواطنيــن

والتعايــش واالســتقرار داخــل الدولــة ،وال

هنــاك اختــاف فيمــا بينهــم َّ
إال فــي قناعاتهــم

يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن تمتــد إلــى

وعقائدهــم وأمورهــم الخاصــة التــي مــن الضــروري

نجاتهــم فـ"خــاص النفوس-يقــول لــوك-

أن يتســامحوا فيهــا.

ليــس مــن شــأن الحاكــم المدنــي أو أي إنســان

َّ
يخــص
ولمــا كان االعتقــاد شــأ ًنا فرديًــا
ّ
يختص
اإليمــان الروحــي لألفــراد ،فــإن القانــون ال
ّ
بتنظيمــه أو الوصايــة عليــه ،بــل يضمــن فقــط

ً
مفوضــا مــن هللا
آخــر ،ذلــك أن الحاكــم ليــس
لخــاص نفــوس البشــر ،وأن هللا لــم يكلــف أي
إنســان بذلــك"(((.

احتــرام ممارســته بحريــة دون أي إكــراه أو قســر؛

ّ
يشــكك فــي عقيــدة
وإذا كان مؤمــن مــا

"ألن الصراعــات التــي تنشــأ عــن حريــة االعتقاد ال

مؤمــن آخــر ،فهــذا ليــس مــن شــأن ســلطة

يمكن تســويتها بالقوة بل بســلطة القانون"(((،

الحاكــم ،فاليهــودي الــذي ال يؤمــن بــأن العهــد

ّ
حــق الحاكــم المدنــي نفســه ،أن
فليــس مــن

الجديــد (أي اإلنجيــل) هــو كالم هللا فإنــه ال يغ ّيــر

َ
والعقديــة لرعايــاه
يتدخــل فــي األمــور الدينيــة

أيــة حقــوق مدنيــة؛ ألن إيمانــه وإن كان يشـ ّ
ـكك

أو إلزامهــم بالقــوة علــى اعتنــاق دينــه أو ديــن

يمــس أبــدً ا الملكيــات
فــي اعتقــاد آخــر ،ال
ّ

معيــن؛ ألن ذلــك يرتبــط بحريتهــم الشــخصية

الخاصــة لألفــراد وال يهــدد الســلطة السياســية

وقناعاتهــم الذاتيــة ،فالحاكــم لــه الحكــم فقــط

الســاهرة علــى حمايــة أمــن وســامة خيــرات
َّ

علــى الخيــرات المدنيــة وليــس علــى نوايــا األفــراد

النــاس ومؤسســات الدولــة ،طالمــا ّ
أن قولــه ال

وإيمانهــم ،وكل تجــاوز لســلطته السياســية

ـس فــي شــيء حريــة اآلخريــن فــي اعتقــاد مــا
يمـ ُّ

(4) Ibid., p. 53.

((( جــون لــوك ،رســالة فــي التســامح ،ترجمــة :منــى أبــو ســنة،
تقديــم ومراجعــة :مــراد وهبــة ،المجلــس األعلــى للثقافــة،
القاهــرة ،الطبعــة األولــى ،1977 ،ص.24

(5) Audard Catherine, Tolérance et raison publique : Le
libéralisme politique de John Rawls, Collective work: La
Tolérance politique, classiques Garnier,paris,2019,P.3.

((( المرجع نفسه ،ص.24
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شــاءوا .وبالتالــي فمــن حــق أي شــخص اعتنــاق

شــؤونهم الدينيــة والمذهبيــة أو إلزامهــم

الديــن الــذي يــراه مناس ـبًا وفعــل مــا يقتنــع بــه

بتبنــي عقيــدة دون أخــرى؛ ألن ذلــك يعتبــر

دون قســر أو إكــراه.

مساســا بمبــدأ الحريــة بوصفــه مبدأ دســتور يًا
ً

ال شــك أن هــذا التوجــه الديمقراطــي
الــذي كرَّســه لــوك وســار عليــه رولــز يعكــس
بجــاء نضجهمــا السياســي ورقيهمــا فــي
اتجــاه ترســيخ الحقــوق والحريــات المدنيــة،
وبالخصــوص حريــة الضميــر واالعتقــاد وحريــة
الممارســة الدينيــة المكفولــة دســتور يًا
ً
انطالقــا مــن "مبــدأ الحريــة"

(((

نفســه الــذي

يتضمــن أن "الحريــة الدينيــة ال يمكنهــا أن
تكــون مبــ ّر رة إال فــي إطــار الحريــة للجميــع،
أي حريــة االعتقــاد بغــض النظــر عــن مــا هــو
هــذا االعتقــاد ( ،)...وهــو مــا يعنــي أن ُ
المتديــن
أو ُ
المتمذهــب بهــذا االعتقــاد أو ذاك عليــه

ســا ،علــى اعتبــار أن "تســامح المذاهــب
مقدّ ً
الدينيــة هــو وســيلة للنجــاة وضمــان للســلم
المدنــي"

(((1

واإلخــال بــه يشــكل تهديــدً ا

لالســتقرار المنشــود داخــل الدولــة .ولذلــك
فــإن "فكــرة الدولــة الدينيــة مرفوضــة"( ((1عنــد
رولــز ،فليــس لــدى الدولــة ســلطة تفضيــل
ديانــة علــى أخــرى أو الــوالء لعقيــدة بعينهــا،
"إنهــا ال تقحــم نفســها بالعقيــدة الفلســفية
والدينيــة لكنهــا تنظــم ســعي األفــراد
ً
طبقــا
لمصالحهــم األخالقيــة والروحيــة
لمبــادئ يتفقــون عليهــا بأنفســهم فــي وضــع
بدئــي مــن المســاواة"(.((1

أن يســتحضر والءه نحــو مبــدأ الحريــات،

بهــذا المعنــى ،تضمــن الدولــة حريــة التد ُّيــن

ويمنحــه األولويــة عــن والئــه تجــاه عقيدتــه،

واالعتقــاد لكافــة مواطنيهــا مــن حيــث كونهــم

فــا يمكنــه بمنطــق ســليم أن يســتفيد هــو

جميعــا أحــرار ًا ومتســاوين؛ إذ ال يمكنهــا

مــن حريــة االعتقــاد ،ثــم علــى أســاس هــذه

التضحيــة بحريتهــم فــي ســبيل عقائدهــم

العقيــدة يســعى إلــى قهــر واضطهــاد عقائــد

الدينيــة أو األخالقيــة المتباينــة؛ ذلــك ألن

اآلخريــن"(((.

"المبــدأ المؤســس لليبراليــة هــو ســيادة الفــرد

ولذلــك يتعيــن علــى الدولــة ،وفــق هــذا
المنظــور الليبرالــي ،حمايــة األمــن الروحــي

علــى حــق اختيــار تصوراتــه للحيــاة ومواجهــة
الحظــر الــذي تمارســه الســلطة الدينيــة أو

لمواطنيهــا وحريتهــم دون التدخــل فــي
((( نقصــد بطبيعــة الحــال المبــدأ األول الــذي صاغــه رولــز
لنظريتــه عــن "العدالــة كإنصــاف".
((( محمــد هاشــمي ،نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز :نحــو
تعاقــد اجتماعــي مغايــر ،دار توبقــال للنشــر ،الــدار البيضــاء،
الطبعــة األولــى  ،2014ص.14

(10) A,Catherine, Tolérance et raison publique : Le
libéralisme politique de John Rawls, op-cit, p.1.
(11) John Rawls, Justice as fairness: A Restatement, Eric
Kelly, ed, Cambridge, MA: Harvard University Prss, 2001,
p:186.
(12) Ibid. p:187.
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السياســية أو االجتماعيــة"( ،((1فواجــب الدولــة

إلــى فئتيــن ،إحداهمــا هــي فئــة المواطنيــن مــن

يقتصــر فقــط علــى تأميــن الشــروط الخاصــة

الدرجــة األولــى واألخــرى هــي فئــة المواطنيــن

بالحريــة األخالقيــة والدينيــة المتســاوية لجميــع

مــن الدرجــة الثانيــة ،وبالتالــي تقويــض أســس

األفــراد ،وال يمكــن تحقيــق ذلــك إال فــي إطــار

ومبــادئ المجتمــع الديمقراطــي الليبرالــي

دولــة ليبراليــة غيــر مذهبيــة "تســهر علــى احتــرام

القائــم علــى فكــرة أن جميــع األفــراد مواطنــون

حــق اللجــوء فــي داللتــه العقائديــة ،فــا مــكان

أحــرار ومتســاوون.

لتجريــم الــردة ،أو إلــزام النــاس بمــا يشــوش
علــى طبيعتهــم الحُ ــرة"(.((1
ولهــذا االعتبــار طالــب رولــز بمبــدأ "الحيــاد

 2التوافق التشابكي بوصفهتأويلًا لمبدأ التسامح

السياســي" للدولــة الــذي يقتضــي عــدم انحيازها

تقودنــا المعطيــات الســابقة إلــى القــول

ً
أوال :لمبــدأ
لعقيــدة مذهبيــة بعينهــا ،ضما ًنــا

ً
فيلســوفا سياســيًا
بــأن جــون رولــز ،بصفتــه

"الحــق فــي االختــاف" الــذي كان أحــد مثلهــا

ً
ووريثــا شــرعيًا لفلســفة العقــد االجتماعــي،

العليــا ،وثانيًــا :لتحقيــق مطلــب "المســاواة

ظــل رهيــن أطروحــة جــون لــوك فيمــا يخــص

فــي الحريــة" بيــن كافــة المواطنيــن بكيفيــة

الحريــات الفرديــة ،فهــو لــم ي ّ
ُفكــر َّ
إال مــن داخــل

ُمنصفــة وعادلــة؛ إذ إن رولــز يرفــض بشــدَّ ة

نســق لــوك السياســي للتســامح والحريــة

منــح أيــة حقــوق وحريــات أساســية للفــرد

الدينيــة بشــكل خــاص ،بــل أكثــر مــن ذلــك إن

اســتنادً ا إلــى انتمائــه الثقافــي أو المذهبــي الــذي

مبــدأ الحيــاد السياســي للدولــة إزاء الحريــات

ينتمــي إليــه(((1؛ ألن ذلــك حســبه ســيخلق تفاوتــا

الشــخصية الــذي ّ
ركــز عليــه رولــز كثيــ ًر ا فــي

راســخ ًا مــا بيــن المواطنيــن ،وذلــك بتوزيعهــم

تصــوره العــام للعدالــة ليــس ّ
إال تثمي ًنــا لتصــور
لــوك الخــاص بفصــل الخيــرات المدنيــة الدنيوية

(13) A,Catherine, Tolérance et raison publique: Le
libéralisme politique de John Rawls, op-cit, p.1.
( ((1محمــد هاشــمي ،نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز ،م.
س ،ص.149
( ((1يؤكــد رولــز بهــذا الصــدد أن أطــراف العقــد فــي ســياق
الوضعيــة البدئيــة ، Original positionبوصفهــا أداة منهجيــة
الختيــار مبــادئ العدالــة ،يجهلــون اعتقاداتهــم وتصوراتهــم
الدينيــة واألخالقيــة والثقافية واإلثنيــة ،كمــا يجهلــون
وضعيتهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وبصفــة عامــة كل
مــا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى تصورهــم السياســي للعدالــة،
إنهــم يكونــون فــي حالــة يســميها رولــز "حجــاب الجهــل" Veil
 ،of ignoranceيختــارون -وهــم تحــت هــذا الحجــاب -مبــادئ
العدالــة باعتبارهــا ميثــاق للمجتمــع الــذي سيعيشــون فيــه ،أي
المجتمــع المحكــم التنظيــم.

عــن االعتقــاد الدينــي األخــروي.
إن هذا الفصل الواضح بين الدولة واالعتقاد
أو بيــن الدولــة والديــنُ ،تديــن بــه الدولــة الحديثــة
لجــون لــوك أكثــر من أي فيلســوف آخــر ،وهو نفس
سيؤســس للعلمانيــة بصيغتهــا
التصــور الــذي
ّ
الحيَّاديــة ،وســتقوم عليــه نظريــة العدالــة عنــد
جــون رولــز فــي شـ ّـقها القيمــي المتع ّلــق بالحريــات
األساســية؛ ذلــك أن التعــدُّ د العقائــدي داخــل
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المجتمــع الديمقراطــي الليبرالــي يقــوم علــى

لتحقيــق التوافــق التشــابكي Overlapping

(((1

 ، Consensusبحيــث تتوافــق كل المذاهــب

 Reasonable Comprehensive doctrinesويفتــح

الشــاملة علــى نفــس التصــور السياســي للعدالــة

هــذا االفتــراض المجــال لتقبــل كل العقائــد علــى

لضمــان الســلم واالســتقرار داخــل المجتمــع.

افتــراض وجــود مذاهــب شــاملة ومعقولــة

ً
انطالقــا
أســاس منطــق التســامح والتعايــش
مــن مرجعيــة أساســية مفادهــا أن إمكانيــة
الحقيقــة المطلقــة فــي حــد ذاتهــا غيــر موجــودة،
وبالتالــي ال فضــل لعقيــدة علــى أخــرى.

ُ
التوافــق المتشــابك
وهكــذا ،فــإن تحقيــق
بيــن المذاهــب الشــاملة ســيؤثر علــى تصرفــات
األشــخاص داخــل المجتمــع ،بغــض النظــر عــن
اختالفاتهــم العقائديــة ،مقتضــى ذلــك" ،أن التعــدد

ويمكــن أن يتحقــق هــذا التصــور عمليًــا ،فــي

داخــل المجتمــع الليبرالــي يقــوم علــى افتــراض

نظــر رولــز ،عندمــا تقــ ُّر كل المذاهــب المعقولــة

وجــود عقائــد شــاملة معقولــة تلــزم نفســها ببنــاء

بتصــور ليبرالــي للعدالــة داخــل مجتمــع ينعتــه رولــز

مبرراتهــا قبالــة األطــراف المخالفــة ،علــى أســاس

بـ"المحكــم التنظيــم" ،A well– ordered Society

منطــق التســامح وليــس بنــاء علــى الهيمنــة

وهــو مجتمــع "يقتنــع فيــه الجميــع بــأن العقيــدة

واإلقصــاء"  .وعليــه ،فــإن المواطــن الليبرالــي

المعقولــة التــي يتــم تبنيهــا مــن طــرف شــخص

مُ لــزم باالعتــراف بالعقائــد األخــرى المغايــرة

متصــف بالمعقوليــة ،هــي عقيــدة معقولــة مــن

والمضــادة لعقيدتــه فــي إطــار مبــدأ التســامح

ضمــن أخــرى ممكنــة"( ((1فــي إطــار مــا أســماه رولــز

والتعايــش .لكــن كيــف يمكــن ضمــان التعايــش

َ
بـ"المسـ ُ
العقائديــة" والتــي هي شــرط أساســي
ـاواة

علمــا أن مــا يميــزه
واالســتقرار داخــل المجتمــع
ً

( ((1تتمثــل المذاهــب الشــاملة حســب رولــز فــي معتقــدات
األفــراد والمؤسســات العاملــة فــي المجــال الخــاص مثــل
الجمعيــات والكنائــس والنقابــات ،وتكــون العقيــدة شــاملة
حيــن تشــتمل علــى المعتقــدات ذات ّ
الصلــة بمــا هــو قيّــم
فــي حيــاة اإلنســان مثــل العقائــد الدينيــة التــي تؤكــد حريــة
الضميــر واالعتقــاد وتدعــم الحريــات الدســتورية االنســانية،
ً
وأيضــا العقائــد الفلســفية الليبراليــة المختلفــة مثــل فلســفة

(((1

هــو التعــدد واالختــاف الثقافــي والعقائــدي؟

 3فكرة المجتمع المحكمالتنظيم وواقعة التعددية
المعقولة

كانــط الليبراليــة وفلســفة جــون لــوك وســتيوارت مــل .وكذلــك
المثــل األخالقيــة المرتبطــة بالفضيلــة والطبــاع الســيكولوجية
ذات الطابــع الســيكولوجي التــي تميــز ســلوكنا غيــر السياســي،
ولذلــك يعتبرهــا رولــز "شــاملة" بالمعنــى الجزئــي فقــط؛ ألنهــا
قيمــا
ليســت نســقية وال كاملــة ،فهــي شــاملة؛ ألنهــا تشــمل
ً
ال سياســية .للمزيــد انظــر:
J, Rawls, Justice as fairness: A Restatement, opcit,pp:33,34.

داخــل المجتمعــات الديمقراطيــة الحديثــة.

( ((1محمــد هاشــمي ،نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز ،م .س،
ص.223

( ((1المرجع نفسه ،ص.223

يؤكــد رولــز علــى أن نظريتــه السياســية
تســعى

إليجــاد

التعدديــة

حــل

المعقولــة"

لمشــكلة
(of

"واقعــة

fact
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ففــي المجتمــع المحكــم التنظيــم "يُقـ ُّر جميــع

ً
َ
مبــدأ
الع َقديــة
يســعى إلــى جعــل التعدديــة

المواطنيــن نفــس التصــور السياســي للعدالــة،

ً
راســخا داخــل منظومتــه السياســية .وبالتالــي

فرغــم أن لهــم تصــورات دينيــة وفلســفية

فــإن شــرط العموميــة هــو مــا يجعــل التعدديــة

وأخالقيــة مختلفــة ومتباينــةَّ ،
إال أن هــذا ال يمنــع

ً
تعدديــة معقولــة ،بــل إن هــذا
األخالقيــة

مــن وجــود وجهــة نظــر سياســية مشــتركة

ْ
"مل َمحً ــا للمجتمعــات
التعــدد يعتبــره رولــز

تســمح لهــم بتصــور عــام لمبــادئ العدالــة
يتفقــون عليــه جميعـ ًا ،بحيــث "يدركــون أن نجــاح
بعضهــم يُعــد أمــر ًا ضروريــا ومتكامــ ًلا مــع
صالــح البعــض اآلخــر ،ويكــون لــدى كل شــخص
فــي هــذا المجتمــع رغبــة قويــة وفاعلــة للعمــل
بمقتضــى مبــادئ العدالــة"( ،((1ممــا يــؤدي إلــى
تماســك المجتمــع واســتقراره ،بالرغــم مــن
تنــوع معتقــدات أفــراده وانتماءاتهــم(.((2

الديمقراطيــة الحديثــة"

.

(((2

ومــن هنــا فــإن "الشــخص المتصــف
ً
مقتنعــا
بالمعقوليــة البــد وأن يجــد نفســه
بلــزوم االعتــراف بحريــة االعتقــاد ( ،)...مــا دامــت
الســلطة اإللزاميــة ال يمكــن أن تكــون فــي إطــار
العقــل العمومــي مبـ ّر رة فــي إطــار مجــال العقائــد
المذهبيــة"( ،((2فمهمــا كان مســتوى عقالنيــة
ومعقوليــة األشــخاص ،فلــن يكــون بمقدورهــم

إن تنــوع المذاهــب الدينيــة والفلســفية

التوافــق واإلجمــاع علــى عقائــد شــاملة (أخالقيــة،

واألخالقيــة داخــل المجتمعــات الديمقراطيــة

فلســفية ،دينيــة .)...ولذلــك فمــن الضــروري،

الليبراليــة ليــس مجــرد حــدث تاريخــي ســرعان

حســب رولــز ،أن يتوفــر كل شــخص ،مــن حيــث

مــا يــزول ويتالشــى بفعــل الزمــن ،بــل هــو

كونــه مواط ًنــا حــ ًر ا ،علــى قــدر مــن االســتقاللية

نتيجــة لالســتعمال العمومــي للعقــل (العقــل

األخالقيــة والعقالنيــة بحيــث يجعــل نمــط

العمومــي )((2(Public reasonبمــا هــو روح

تفكيــره يُعبــر بعمــق عــن طبيعــة المجتمعــات

المجتمــع الديمقراطــي الدســتوري والــذي

فاســتقاللية

الديمقراطيــة

الليبراليــة(،((2

المواطــن األخالقيــة تجعلــه غيــر مُ لــزم باتخــاذ أي
(19) J, Rawls, Justice as fairness: A Restatement, ,opcit, p:32.
( ((2مــن الواضــح أن التعدديــة األخالقيــة التــي يتحــدث عنهــا
رولــز هنــا ال تعنــي ســوى معتقــدات وأفــكار أفــراد المجتمــع
المحكــم التنظيــم ،وبذلــك فهــي ال تشــمل تنــوع الثقافــات
غيــر المعقولــة داخــل المجتمــع .بمعنــى آخــر :إن التعدديــة
األخالقيــة التــي يقصدهــا رولــز هــي التعدديــة المعقولــة ،بيــن
مواطنيــن أحــرار ومتســاوين ،يتصفون بالعقالنيــة والمعقولية
وينحصــر هــذا التصــور فقــط علــى أفــراد المجتمــع الديمقراطــي
الليبرالــي .انظــر فــي هــذ الصــدد:
Ibid. pp. 32.33.34.
( ((2ع ّبــر كانــط بعمــق عــن هــذا المطلــب فــي مقالتــه الشــهيرة
"مــا هــو التنويــر؟" مــن خــال تمييــزه بيــن االســتعمال العمومــي
للعقــل واالســتعمال الخصوصي.

مرجعيــة عقديــة أو مذهبيــة أو قيميــة أو فكريــة
خارجــة عــن التصــور الخــاص للعدالــة والــذي يجــب
(22) J, Rawls, Justice as fairness: ARestatement, op-cit,
p:34p.
( ((2محمــد هاشــمي ،نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز ،م س،
ص.224
( ((2هــذا مــا عبــرت عنــه الفلســفة الكانطيــة بمفهــوم
االســتقاللية  ،Autonomyالــذي يؤكــد علــى أن كل إنســان مــن
حيــث كونــه ذا ًتــا لعقــل أخالقــي عملــي يتمتــع بــدور ُ
المشــرِّع
القــادر علــى تبريــر خضوعــه للواجبــات األخالقيــة بفعــل كفاءتــه
األخالقيــة ،وهــو مــا يدعــوه كانــط بـ"االســتقالل الذاتــي لــإرادة".
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ميتافيزيقــي– أخالقــي(.((2

المحكــم التنظيــم تتمثــل فــي كــون "كل أعضائــه

(((2

 ،أن الميــزة الجوهريــة للمجتمــع

يقبلــون نفــس التصــور السياســي للعدالــة"

(((2

 4الليبرالية السياسيةبوصفها التعبير األنسب
لمفهوم التسامح
ولذلــك يمكــن القــول إن القضيــة األساســية
عمــل رولــز علــى معالجتهــا فــي نظريتــه
التــي ِ
السياســية تتمثــل فــي التســاؤل التالــي :كيــف
يمكــن بنــاء مجتمــع ديمقراطــي حــر ،منســجم
ومُ ســتقر فــي ظــل تعدديــة أخالقيــة عميقــة بيــن
كافــة أفــراده ،بحيــث يُنظــر فيــه بعيــن االحتــرام إلــى
اختالفاتهــم األخالقيــة والمذهبيــة؟
فــي ســياق اإلجابــة عــن هــذا التســاؤل ،يعتقــد
ً
وخصوصــا فــي أعمالــه المتأخــرة "الليبراليــة
رولــز،
السياســية"«»Political Liberalism»(26) «1993
و"نظريــة فــي العدالــة :إعــادة الصياغــة"
»A Theory of justice: A Restatement

(25) J,Rawls, Justice as Fairness: Political not
Metaphysical, Philosophy and Public Affairs 14, 1985,
223-251.
( ((2يعــد كتــاب "الليبراليــة السياســية" بمثابــة مراجعــة
نقديــة /أو إعــادة صياغــة للقســم الثالــث مــن كتــاب "نظريــة
فــي العدالــة"( )1971نتيجــة االنتقــادات الموجهــة لرولــز
ســواء مــن داخــل األوســاط الليبراليــة أو مــن خارجهــا .ففــي
هــذا العمــل ،يقتــرح علينــا رولــز تصــو ًر ا سياســيًا للعدالــة
مســتقل عــن العقائــد الدينيــة والفلســفية واألخالقيــة ،وهــو
التصــور الــذي بإمكانــه ،فــي نظــره ،أن يضمــن االســتقرار داخــل
المجتمــع الديمقراطــي الليبرالــي ،ويمثــل التوافــق التشــابكي
الســبب الرئيــس لتحقيــق هــذا االســتقرار ،بحيــث يتوافــق
أفــراد هــذا المجتمــع ،بصفتهــم أحــرا ًر ا ومتســاوين ،علــى هــذا
التصــور بالرغــم مــن تبايــن عقائدهــم فــي إطــار مبــدأ التســامح
وحريــة االعتقــاد.

بغــض النظــر عــن االختالفــات المذهبيــة الشــاملة،
وهــو مــا مــن شــأنه أن ّ
أساســا كاف ًيــا وأكثــر
يوفــر
ً
علمــا أن الواقــع
معقوليــة لوحــدة اجتماعيــة،
ً
المعيــش يُظهــر أن المجتمــع الديمقراطــي
الحديــث ال يتســم فقــط بتنــوع عقائــده ،بــل يتميــز
ً
أيضــا بتعارضهــا؛ إذ ال تحظــى أيــة مــن هــذه
العقائــد بتأييــد وإجمــاع كافــة المواطنيــن ،حتــى
ولــو كان هــذا المجتمــع محكــم التنظيــم(.((2
وبالتالــي فــإن "أي محاولــة لخلــق وحــدة
أيديولوجيــة وأخالقيــة وسياســية للمجتمــع
منســجمة علــى أســاس تصــور معيــن للخيــر،
ســتفضي بالضــرورة إلــى مــا يســميه رولــز
بـ"واقعــة القمــع" "The fact of oppression

(((3

أي اللجــوء إلــى ســلطة الدولــة مــن أجــل حســم
النزاعــات والخالفــات ،عندئــذ ســتب ّر ر الدولــة
( ((2يمكــن اعتبــار هــذا الكتــاب مراجعــة وتقويــم لـ"نظريــة
فــي العدالــة" ( )1971نتيجــة االنتقــادات الشــديدة التــي تلقاهــا
رولــز مــن ِقبــل المحافظيــن خاصــة روبــرت نوزيــك ،إلــى
جانــب النقــد الجماعتــي بمختلــف توجهاتــه وتياراتــه .دون أن
ننســى المالحظــات القيمــة التــي وجههــا إليــه هابرمــاس فــي
مناظرتهمــا الشــهيرة التــي نشــرت علــى صفحــات "الجريــدة
الفلســفية األمريكيــة" The JOURNAL OF PHILOSOPHY
(28) J,Rawls, Justice as fairness: A Restatement,op-cit, p:9
( ((2مــن الواضــح أن رولــز أعــاد النظــر فــي تصــوره "للمجتمــع
المحكــم التنظيــم" الــذي ع ّبــر عنــه فــي كتابــه األول "نظريــة فــي
العدالــة" ،نتيجــة لالنتقــادات التــي تع ـرّض لهــا ،وهــو مــا ص ـرّح
بــه فــي" :إعــادة الصياغــة" قائ ـ ًلا" :أعتقــد أن المجتمــع المحكــم
التنظيــم الــذي يقبــل كل أعضائــه العقيــدة الشــاملة ذاتهــا
هــو مجتمــع مســتحيل الحــدوث نظــ ًر ا لواقعــة التعدديــة
المعقولــة" .انظــر:
J,Rawls, Justice as fairness: A Restatement,op-cit, p:9.
(30) A,Catherine, Tolérance et raison publique: Le
libéralisme politique de John Rawls, op-cit, p.4.
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جرائمهــا الرســمية والوحشــية التــي ال مفــر منهــا،

ً
منفــذا للخــروج مــن أزمــة المجتمــع
،of justice

يســتتبعها فســاد الديــن والفلســفة والعلــم،

الديمقراطــي ،بحيــث يقتصــر هــذا المفهــوم علــى

ً
مجتمعــا سياســيًا
"فــإذا قبلنــا -يقــول رولــز -أن

عالــم السياســة ( )Political Realmالــذي يشــمل

هــو َّ
متحِ ــد عندمــا توحــده عقيــدة مذهبيــة شــاملة

البنيــة األساســية للمجتمــع Basic structure

واحــدة بذاتهــا ،عندئــذ البــدَّ مــن االســتعمال

 of societyبمــا هــي الموضــوع المركــزي للعدالــة،

القمعــي لســلطة الدولــة والشــروط المرافقــة لــه

وتكمــن وظيفــة هــذه البنيــة فــي حــل النزاعــات

للحفــاظ علــى المتحــد السياســي ،ولنســم هــذه

والخالفــات الشــائكة والعســيرة بيــن مختلــف

الحالــة بواقعــة القمــع"(.((3

أفــراد المجتمــع ،بحيــث تعمــل مؤسســاتها

لذلــك ،لــم تكــن محاكــم التفتيــش ،فــي نظــره،
ً
حدثــا عرضيًــا فــي تاريــخ الحضــارة الغربيــة؛ بــل
إنــه كان ضرور يًــا لتوحيــد المجتمــع حــول التصــور
الكاثوليكــي؛ إذ كان البــدَّ مــن قمــع الهرطقــة

السياســية علــى أســاس مبــادئ مشــتركة
للعدالــة ،أمــا خــارج عالــم السياســة فيؤكــد رولــز
ً
محتفظــا بتعدديتــه
علــى ضــرورة بقــاء المجتمــع
األخالقيــة.

للحفــاظ علــى المعتقــد الدينــي المشــترك ،ونفــس

ولذلــك يمكــن القــول "إن الســمة المميــزة

اإلجــراء يمكــن أن يحصــل مــع أي عقيــدة مذهبيــة

للمجتمعــات المفتوحــة “ ”Ouvertesاســتنادً ا

شــاملة -حتــى ولــو كانــت العلمانيــة  –Secularتــروم

إلــى تصــور كارل بوبــر هــي تعــدد التصــورات

إلغــاء تعدديــة معقولــة.

الفلســفية ،الدينيــة واألخالقيــة ،وكذلــك أســاليب

إن إكــراه أفــراد المجتمــع علــى تبنــي عقيــدة
أخالقيــة شــاملة هــو أمــر غيــر مقبــول مــن وجهــة
نظــر رولــز؛ ألن المجتمــع أصــ ًلا يحمــل فــي ثنايــاه
تنوعً ــا مذهبيًــا (دينــي ،فلســفي ،أخالقي...إلــخ)،
ويــؤدي األخــذ بذلــك إلــى عــدم اســتقرار المجتمــع
وتماســكه ،وبالتالــي نســف وتقويــض غايــة رولــز
المتمثلــة فــي بنــاء مجمــع سياســي حــر ،مُ حكــم،
عــادل ومســتقر.
يقتــرح فيلســوف العدالــة "الليبراليــة
السياســية" ( )Political Liberalismأو "المفهوم

الحيــاة وأنمــاط التنشــئة االجتماعيــة مــن خــال
ممارســة حريــة االعتقــاد والــرأي ،والتــي يجــب أن
تتكيّــف معهــا كل األشــكال الديموقراطيــة"

(((3

نظــر ًا لكــون المواطنيــن ،ســواء علــى صعيــد
حياتهــم الشــخصية أو علــى مســتوى حياتهــم
داخــل الجماعــات التــي ينتمــون إليهــا ينظــرون إلــى
غاياتهــم وارتباطاتهــم وتصوراتهــم للخيــر علــى
أنهــا غيــر قابلــة للتغييــر والنقــاش ،وال يمكنهــم،
بالتالــي ،التخلــي عنهــا ،إنهــم ال يتصورون أنفســهم
بمعــزل عــن هويتهــم المتمثلــة فــي قناعاتهــم
الدينيــة والفلســفية واألخالقيــة.

السياســي للعدالــة" Political conceptions
(31) J,Rawls, Justice as fairness: A Restatement,opcit,p.34.

(32) A, Catherine, Tolérance et raison publique: Le
libéralisme politique de John Rawls, op-cit, p.3.
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عكس ذلك تمامً ا ،نجد المفهوم السياسي

ً
مختلفــا
يجعلــه ،فــي نظــر فيلســوف العدالــة،

للعدالــة مســتقل بذاتــه ،فهــو يع ِّبــر عــن األفــكار

ومتميـ ًز ا عمــا نجــده فــي الجمعيــة Association

والمبــادئ والتصــورات السياســية الســائدة

أو مــا يســمى بالجماعــة  ،Communityيكمــن

داخــل المجتمــع الديمقراطــي ،الدســتوري

ذلــك فــي أن "االنتمــاء للمجتمــع ال يتــم علــى

بالخصــوص ،مثــل فكــرة أن جميــع األفــراد أحــرار

شــاكلة طوعيــة كنتيجــة اختيــار تداولــي ،بــل إنــه

ومتســاوون وفكــرة المجتمــع المحكــم التنظيــم.

مُ عطــى أولــي يمثــل نقطــة انطــاق أساســية

ومــن هنــا يصبــح "المفهــوم السياســي للعدالــة

لهويتنــا" ( . ((3

أداة لتوجيــه النقــاش والتفكيــر بالشــكل الــذي
يســاعدنا علــى الوصــول إلــى اتفــاق سياســي علــى
األســس الدســتورية والمســائل الرئيســة ذات
الصلــة بالعدالــة"(.((3

فضــ ًلا عــن ذلــك ،ال يحــدد المجتمــع
ً
انطالقــا مــن مرجعيــة
الديمقراطــي غايتــه
مذهبيــة كمــا هــو حــال الجمعيــات ،وإنمــا
مــن خــال ديباجــة دســتورية (ميثاق/عقــد

بهــذا المعنــى ،ال يتعــارض المفهــوم

ً
أيضــا متميــ ًز ا
اجتماعــي) ،وهــو مــا يجعلــه

الدينيــة

عــن الجماعــات القوميــة واألقليــات الثقافيــة

والفلســفية واألخالقيــة التــي تقــوم عليهــا

واإلثنيــة" ،ففــي المجتمــع الديموقراطــي يجــب

العقائــد الشــاملة ،بــل إنــه "ي َُم ِّكــن المواطنيــن

أن يكــون تصــور العدالــة مســتق ًلا عــن المذاهــب

كافــة مــن ممارســة حقوقهــم وحرياتهــم

األخالقيــة والفلســفية والدينيــة المتعارضــة

األساســية مــع احتفاظهــم بتلــك القيــم فــي

فــي مــا بينهــا"( ،((3إذا فهمنــا منهــا إقامــة وحــدة

الوقــت نفســه"( .((3وبالتالــي ،فــإن الليبراليــة

اجتماعيــة شــاملة علــى أســاس عقيــدة دينيــة أو

السياســية هــي التعبيــر الديمقراطــي األنســب

فلســفية أو أخالقيــة أو لغويــة أو عرقيــة ،فمثــل

لمفهــوم التســامح ،بحيــث تتخــذ مبــدأ "الحيــاد"

هــذه القوميــات تتعــارض ،مــن حيــث المبــدأ ،مــع

كمنهــج فــي التعامــل مــع مختلــف المذاهــب

المجتمــع الديمقراطــي الــذي يتأســس علــى

والعقائــد ،فهــي "ال تؤيــد وال تنتقــد أيــة قيــم

العقــل العمومــي الــذي يتــرك للمواطنيــن كامــل

دينيــة أو فلســفية أو أخالقيــة تعتمدهــا تلــك

الحريــة فــي شــأن االســتقاللية األخالقيــة مــن

العقائــد فــي نســقها الفكــري"(.((3

منطلــق حريــة الضميــر واالعتقــاد ،ويضــع كل

السياســي

للعدالــة

مــع

القيــم

إن هــذا الطابــع السياســي الصــرف

العقائــد الشــاملة علــى قــدم المســاواة.

للمجتمــع الديمقراطــي الليبرالــي هــو مــا
(33) J,Rawls, Plitical Liberalism, New York, Columbia
University Press,1993.P.XVIII.

( ((3محمــد هاشــمي ،نظريــة العدالــة عنــد جــون رولــز ،م س،
ص.216

(35) Ibid.,PP: XIX. XX.

(37) A, Catherine, Tolérance et raison publique: Le
libéralisme politique de John Rawls, op-cit, p.7.

(34) Ibid,.P: XVIII.
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يجعــل هــذا اإلنســان األوروبــي متســامحً ا مــع
ً
أيضــا بــأن
نفســه ،وهــذا األمــر يجعلنــا ُنقــ ّر
ديمقراطيــة جــون لــوك ،أقصــد الديمقراطيــة

بالرغــم مــن قيمــة التصــور الليبرالــي وأهميتــه

أســس عليهــا مفهــوم التســامح ،هــي
التــي ّ

للتســامح ،ســواء كمــا ع ّبــر عنــه لــوك فــي صيغتــه

ديمقراطيــة غيــر منســجمة؛ ألنهــا تؤمــن

الكالســيكية ،أو كمــا أعــاد تأويلــه وصياغتــه رولــز

بعقــل واحــد فقــط هــو عقــل األنــوار وال تؤمــن

فــي اللحظــة المعاصــرة ،فإنــه مــع ذلــك ظــل

بتعــدد العقــول.

محــدودً ا وقاصـ ًر ا ،وعلــة ذلــك ،هــو أن لــوك يختــزل
التســامح فــي البعــد الدينــي فقــط ،وفــي ســياق
منظومــة مغلقــة؛ منظومــة الحداثــة واألنــوار،
فالتســامح الــذي ينــادي بــه الفيلســوف اإلنجليــزي
نابــع باألســاس مــن عقليــة أنواريــة ليبراليــة تمجّ ــد
العقــل واإلنســان الحديــث.

ويمكــن أن نؤكــد ،عــاوة علــى ذلــك ،أن
التســامح بصيغتــه األنواريــة الليبراليــة ،ســواء
مــع لــوك أو لــدى فولتيــر ،ظــل تســامحً ا ْ
بعد ًّيــا،
بحيــث إن موضوعــه كان فــي ســياق اإلنتاجــات
ْ
البعد ّيــة(( ((3الدينيــة مــع لــوك واإليديولوجيــة-
الفكريــة مــع فولتيــر) ،ولــم يكــن منصبًّــا علــى

وبوســعنا أن نفهــم مــن ذلــك أن جــون

الســياقات البدْ ئيــة لإلنســان بكونهــا مختلــف

لــوك وجَّ ــه رســالته بالتحديــد لإلنســان األوروبــي؛

الحتميــات القبليــة التــي ال يتدخــل فيهــا مــن

ذلــك أن الحــروب العقائديــة التــي كان يقصدهــا

قبيــل :الجنــس ،اللــون ،العــرق ،الجغرافيــا،

ويتحــدث عنهــا فــي رســالته هــي حــروب بيــن

اإلثنيــات ،األقليات...إلــخ؛ إذ ليــس المهــم،

المذاهــب والعقائــد األوربيــة المســيحية فحســب

مــن الناحيــة المبدئيــة ،أن نتســامح فكر ًيــا (أي

بالخصــوص)،

علــى مســتوى :األفــكار ،المبــادئ ،المعتقــدات،

وعندمــا يتكلــم عــن الديانــات األخــرى كاليهوديــة

الديــن ،)...وإنمــا يجــب أو ًلا أن نعتــرف

والبوذيــة واإلســام يشــير إليهــا فقــط كأطــراف

بســياقاتنا البدئيــة وننظــر إليهــا علــى أســاس

للســجال علــى ســبيل تدعيــم تصــوره ال غيــر.

المســاواة .وبهــذا النحــو يغــدو االعتــراف

بمعنــى أنــه ال يدمــج المذاهــب األخــرى فــي

شــرطا للتســامح.

(البروتســتانتية

والكاثوليكيــة

صلــب الموضــوع ،وهــذا مــا يجعلنــا ُنقــر بقصــور
ومحدوديــة مقاربــة جــون لــوك.

إذن ،مــا معنــى أن يكــون المــرء متســامحً ا؟
أن يكــون المــرء متســامحً ا معنــاه أن يعتــرف

إن لــوك ،وبهــذا المعنــى ،ال يدعــو إلــى

لآلخــر ،أو ًلا ،بســياقاته البدئيــة والنظــر إليهــا

تســامح اإلنســان المســيحي (البروتســتانتي،

مــن زاويــة المســاواة ال مــن منظــور التفاضليــة

الكاثوليكــي ،األرثوذكســي) مــع غيــره (البــوذي،
المســلم ،اليهودي...إلــخ) ،وإنمــا يحــاول أن

( ((3نقصــد كل مــا أنتجــه وينتجــه اإلنســان مــن أفــكار ،ديــن،
ثقافــة ،مبــادئ ،معتقــدات ...إلــخ ،أي كل مــا يأتــي بعــد والدتــه.
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واالســتعالء .ويتعيّــن عليــه ،ثانيًــا ،تقبُّــل كل

االعتــراف"( ،((3فهــذا الفيلســوف َ
الك َنــدي ويــل

المرجعيــات الفكريــة والعقائديــة باختالفهــا

كيمليــكا Will Kymlicka

وتعددهــا ،ليــس تواجــد المرجعيــات ،وإنمــا

الدولــة الليبراليــة بضــرورة االعتــراف بثقافــة

تقبُّلهــا فــي حــد ذاتهــا ،فحتــى األفــكار والعقائــد

الجماعــات األقليــة واإلثنيــة وعــن حقهــا فــي

التــي تبــدو غيــر عقالنيــة مُ َ
لزميــن بتقبُّلهــا

التمايــز واالختــاف الثقافــي واللغــوي والهوياتــي

واحترامهــا .هنــا يكــون معنــى التســامح أوســع،

دون إقصــاء أو تهميــش أو تمييــز ،مؤكــدً ا علــى أن

أي بيــن مرجعيــات متعــددة ومختلفــة وليــس

مهمــة الدولــة ليســت هــي إدمــاج أفــراد المجتمــع

وفــق مرجعيــة واحــدة منغلقــة حــول ذاتهــا.

–المتعــدد ثقافيًــا– فــي بنيــة ثقافيــة واحــدة

ولــم يســتطع رولــز ،بصفتــه الوريــث
الشــرعي لــإرث الليبرالــي الكالســيكي ،أن

( )....-1962يطالــب

(((4

منســجمة ومتجانســة ،وإنمــا هــي باألســاس
رعايــة االختــاف والحفــاظ عليــه.

يذهــب بعيــدً ا بمفهــوم التســامح ،بــل ظــل

وقــد قــادت كيمليــكا هــذه المالحظــات إلــى

أســي ًر ا ،فيمــا يبــدو ،للتصــور ال ُّلوكــي ُ
المغلــق؛

مراجعــة المفهــوم التقليــدي للتســامح؛ ألنــه،

ذلــك أن التســامح الــذي يؤســس لــه فيلســوف

فــي نظــره ،يتضمــن نوعــ ًا مــن الحيْ ــف والظلــم

العدالــة ال يشــمل ســوى المذاهــب الشــاملة

َّ
والالمســاواة ،فمعــه ســيتغير المنطلــق ومعــه

والمعقولــة والتــي تؤكــد جميعهــا علــى تصــور

الرهــان ،فليــس الهــدف مــن التســامح هــو النجــاة

سياســي للعدالــة داخــل المجتمــع المحكــم

أي الحفــاظ علــى الحيــاة وتجنــب المــوت والعنــف

التنظيــم .وبالتالــي ،فــإن التعدديــة المعقولــة

واالقتتــال -كمــا راهــن لــوك وســليله رولــز ،-وإنمــا

( )reasonable pluralismالتــي يتحــدث عنهــا

الغايــة األســمى منــه هــي الحفــاظ علــى االختــاف

رولــز فــي مجتمعــه ليســت تعدديــة مفتوحــة ،بــل
هــي مغلقــة تخــص فقــط العقائــد المعقولــة
لمواطنيــن أحــرا ًر ا ومتســاوين .والحــال أنــه
ّ
نتبنــى تصــور ليبرالــي أحــادي
ليــس بالضــرورة أن
للعدالــة لنتســامح.
إن هــذه المفارقــات التــي الزمــت مفهــوم
التســامح ،ســواء فــي صيغتــه األنواريــة الليبراليــة
الكالســيكية مــع جــون لــوك أو المعاصــرة مــع
جــون رولــز ،كانــت مــن بيــن العوامــل التــي أدت
إلــى بــروز إشــكالية التعدديــة الثقافيــة و"براديغــم

( ((3يمكــن اعتبــار كل مــن شــارلز تايلــور فــي نصــه "سياســات
االعتــراف"( ،)1994وأكســيل هونيــث فــي كتابــه الموســوم
بـــ "الصــراع مــن أجــل االعتــراف"( )1991ونانســي فريــزر
فــي مقالتهــا الشــهيرة حــول "العدالــة االجتماعيــة فــي
زمــن سياســات الهويــة" ،باإلضافــة إلــى ويــل كيمليــكا فــي
مســاهمته المهمــة بشــأن "التعدديــة الثقافيــة الليبراليــة"
وبــول ريكــور فــي عملــه الموســوم بـ"مســار االعتــراف" مــن
المنظريــن الكبــار الذيــن ســاهموا بشــكل كبيــر فــي تقعيــد
"براديغــم االعتــراف" فــي الفلســفة السياســية المعاصــرة.
فقــد طالــب هــؤالء -رغــم اختــاف زوايــا نظرهــم ،-الدولــة
الليبراليــة بضــرورة احتــرام هويــة الجماعــات الثقافيــة واألقليــة
واإلثنيــة والتعامــل معهــا تعامــ ًلا إيجابيًــا مبنيًــا علــى أســاس
االعتــراف الثقافــي المتبــادل والمتســاوي مــع ثقافــة الجماعــة
الســائدة دون تمييــز أو ازدراء أو إقصــاء ،ضما ًنــا لمبــدأ "الحــق
فــي االختــاف" الثقافــي والهوياتــي.
( ((4نشــير هنــا أننــا ســنعتمد حصـ ًر ا علــى مقاربة ويــل كيمليكا
اعتمــادً ا علــى مســاهمته المهمــة بشــأن التعدديــة الثقافيــة
ومفهــوم االعتــراف الــذي حــاول مــن خاللــه أن يؤســس لتصــور
جديــد للتســامح بوصفــه بديـ ًلا للتصــور الليبرالــي.
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ورعايتــه وتطويــره علــى أســاس أن التعــدد

القوميــة لتكريــس الثقافــة الرســمية (ثقافــة

واالختــاف هــو أســاس الحضــارة اإلنســانية

الجماعــة المهيمنــة) علــى حســاب ثقافــات

وجوهــر الطبيعــة البشــرية .ولعــل هــذا مــا دفــع

الجماعــات األخــرى المغايــرة لهــا.

كيمليــكا إلــى القــول إن أي تســامح ال ينطلــق مــن
مبــدأ االعتــراف ال يســتحق اســم التســامح.

إن فكــرة حيّاديــة الدولــة ()State neutrality
َّ
المتحــدة والمتجانســة ثقافيًــا ليســت
القوميــة

بنــاء علــى هــذه الحجــة ،تبلــورت لــدى ويــل

فــي نظــر كيمليــكا ســوى "أســطورة"(((4؛ ذلــك أن

كيمليــكا قناعــة فلســفية مفادهــا أن التســامح

جميــع األنظمــة الديمقراطيــة الغربيــة الحديثــة

يقتضــي االعتــراف المتبــادل بيــن الجماعــات

ومنــذ نشــأتها "ســعت فــي الواقــع ،فــي وقــت

الثقافيــة والدولــة الليبراليــة علــى أســاس مبــدأ

مــن األوقــات ،إلــى تعريــف نفســها بأنهــا دولــة

المســاواة والحــق فــي االختــاف ،كمــا يقتضــي هــذا

واحــدة القوميــة"(((4؛ إذ عملــت دومً ــا علــى نشــر

االعتــراف "العمــل بمبــدأ التســامح المبنــي علــى

وتعزيــز ثقافــة قوميــة واحــدة ومتجانســة داخــل

تقديــر المضمــون المعرفــي لمــا يؤمــن بــه اآلخــر،

مجتمعاتهــا ســواء فــي المجــال العــام أو فــي

ً
متفقــا
هــذا المضمــون الــذي قــد ال يكــون المــرء

المجــال الخــاص( ،((4كمــا ســعت إلــى إدمــاج كافــة

ً
رافضــا لــه ،ومــع ذلــك عليــه أن
معــه ،بــل قــد يكــون

مواطنيهــا فــي ثقافــة الجماعــة المســيطرة ،مقابل

يدافــع عــن بقائــه .ومعنــى ذلــك أن التســامح الــذي

طمــس ثقافــة األقليــة ولغتهــا وتراثهــا الرســمي،

يكــون أرضيــة لالعتــراف المتبــادل ال يجــب أن يقــوم

دعمتهــا فــي ذلــك "أيديولوجيــا عنصريــة وعرقيــة

علــى الالمبــاالة أو الحكــم المســبق ،وإنمــا علــى

أكــدت أن ك ًلا مــن لغــة وثقافــة مجموعــة األقليــات

معرفــة عقليــة وعلــى موقــف مســؤول"(.((4

والســكان األصلييــن متخلفــة ومتدنيــة ،إن لــم تكونــا

ورغــم أن الدولــة الليبراليــة ادعــت الحيــاد
()neutrality

تجــاه

المعتقــدات

بربريتيــن ،وال تســتحق االحتــرام والحمايــة"(.((4

الثقافيــة

واألخالقيــة الســائدة داخــل المجتمــع ،بحجــة خلــق
مجتمــع سياســي واحــد ،عــادل ومســتقر ،إال أنهــا
تخلــت عــن هــذا المبــدأ ،وهــذا مــا حــدا بكيملــكا
إلــى وصفــه بـ"وهــم إيديولوجــي"(ّ ،((4
وظفتــه الدولــة
( ((4المصباحــي محمــد ،مــن أجــل حداثــة متعــددة األصــوات:
ورش لفلســفات الحــق والثقافــة والسياســة والديــن ،دار
الطليعــة للطباعــة والنشــر ،بيــروت ،لبنــان ،الطبعــة األولــى
( ،)2010ص.119
( ((4ويــل كيمليــكا ،أوديســا التعدديــة الثقافيــة :ســبر
السياســات الدوليــة الجديــدة فــي التنــوع ،ترجمــة إمــام
عبد الفتــاح إمــام ،عالــم المعرفــة ،العــدد  ،377المجلــس
الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب ،2011 ،ص.83

( ((4المرجع نفسه ،ص.86
( ((4المرجع نفسه ،ص.85
( ((4بمــا فــي ذلــك ،حســب كيمليــكا ،األنظمــة شــديدة التنــوع
التــي تتفاخــر اآلن بتنوعهــا مثــل فرنســا وكنــدا ،والنمــوذج
االســتثنائي الوحيــد فــي الغــرب فــي نظــره يتمثــل فــي سويســرا
التــي لــم تحــاول إنشــاء لغــة قوميــة واحــدة فــي نطــاق الدولــة،
بــل ســمحت باســتمرار وجــود األقليــات التــي تتحــدث الفرنســية
واإليطاليــة كجماعــات لغويــة متميــزة .انظــر فــي هــذا الســياق:
ويــل كيمليــكا ،أوديســا التعدديــة الثقافيــة :ســبر السياســات
الدوليــة الجديــدة فــي التنــوع ،م .س .ص.85ا نظــر ً
أيضــا:
Will Kymlicka, «Liberal Individualism and liberal
Neutrality», Ethics Journal, vol.99.no.4 (July1989), p.903.
( ((4ويــل كيمليــكا ،أوديســا التعدديــة الثقافيــة :ســبر
السياســات الدوليــة الجديــدة فــي التنــوع ،م .س ،ص.86
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يتجلى هذا األمر بوضوح ،وكما يُبيّن كيمليكا،
ّ
تبنــي الدولــة القوميــة لسياســات
مــن خــال
تع ّبــر عــن هويتهــا الخاصــة فقــط ،مقابــل إقصــاء
وتهميــش للهويــات األخــرى األصيلــة ،وذلــك إلبراز
لغتهــا وتاريخهــا وثقافتهــا وآدابهــا وأســاطيرها
ودياناتهــا ومــا إلــى ذلــك ،يقــول صاحــب "أوديســا
التعدديــة الثقافيــة" فــي هــذا الســياق:
"لقــد اســتخدمت السياســات العامــة
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 -5تبنــي رمــوز الدولــة واالحتفــال بتاريــخ الجماعة
المسيطرة.
 -6إنشــاء نظــام قانونــي وقضائــي موحَّ ــد،
يعمــل مــن خــال لغــة المجموعــة المســيطرة
وتراثهــا القانونــي.
 -7تبنــي سياســات اســتيطان وإســكان
لمصلحــة

الجماعــة

القوميــة

المســيطرة.

لدعــم وتعزيــز لغــة قوميــة مشــتركة ،وتاريــخ

 -8تبنــي سياســات الهجــرة التــي تتط ّلــب

قومــي ،وأســاطير قوميــة ،وأبطــال قومييــن،

معرفــة باللغــة والتاريــخ القومييــن كشــرط

وأدب قومــي ،ونظــام تعليمــي قومــي ،ووســائل

للحصــول علــى المواطنــة.

إعــام قوميــة ،ونظــام عســكري قومــي ،وفــي
بعــض الحــاالت ديانــة قوميــة"(.((4
وتشــتمل هــذه السياســة ،حســب كيمليــكا،
علــى تســعة إجــراءات غيــر عادلــة ،وهــي علــى التوالــي:
 -1تبنــي قوانيــن اللغــة الرســمية الوحيــدة ،وهــي
اللغــة التــي تســتعمل فــي المجــال العمومي.
 -2بنــاء نظــام قومــي للتعليــم اإللزامــي ينحصــر
فــي الســردية التاريخيــة والقوميــة للجماعــة
المســيطرة.

 -9االســتيالء علــى المجــال العمومــي الــذي
كان الســكان األصليــون يملكونــه(.((4
وعليــه ،فــإن العمــل وفــق مبــدأ حياديــة الدولــة
يخــل بالتــوازن المنشــود تحقيقــه بيــن الجماعــة
المهيمنــة ثقافيــا والجماعــات األقليــة اإلثنيــة
الخاضعــة لهــا ،بحيــث تكــرّس هــذه الحيَّاديــة
ّ
َّ
والالتــوازن بينهمــا؛ إذ "تصبــح حياديــة
الالتســامح
الدولــة مجــرد أداة بيــد الجماعــة المهيمنــة لحمايــة
ثقافتهــا وتقويتهــا والتعزيــز مــن شــأنها علــى
حســاب الجماعــات الثقافيــة األخــرى داخــل نطــاق

 -3مركزيــة القــوة السياســية ،واســتبعاد

الدولــة –األمــة"( .((4وهــذا يُغــذي مشــاعر الحقــد

أشــكال الســيادة والحكــم الذاتــي اللذيــن تمتعــت

والكراهيــة لــدى هــذه الجماعــات .ومن هنا ال يمكن

بهمــا جماعــات األقليــات تاريخيًــا.

تحقيــق التســامح -بمعنــاه األوســع -فــي غيــاب

 -4نشــر لغــة المجموعــة المســيطرة وثقافتها
مــن خــال المؤسســات الثقافيــة القوميــة ،بمــا فــي
ذلــك وســائل اإلعــام القوميــة والمتاحــف العامة.
( ((4المرجع نفسه ،ص.83

ثقافــة االعتــراف بالغيــر فــي غيريتــه واختالفــه.
( ((4ويــل كيمليــكا ،أوديســا التعدديــة الثقافيــة :ســبر السياســات
الدوليــة الجديــدة فــي التنــوع ،م س ،ص ،86ص.84 83-
(49) W,Kymlicka, «Liberal Individualism and liberal
Neutrality», op-cit, p: 901.
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كل هــذه االعتبــارات وغيرهــا دفعــت أنصــار
االعتــراف ودُ عــاة التعدديــة الثقافيــة إلــى مراجعــة

يبــدو ممــا ســبق ،أن رولــز ســعى فــي ليبراليتــه

التصــور الليبرالــي للتســامح .فقــد طالــب ويــل

السياســية ،مــن حيــث هــي الوجــه السياســي لنظريــة

ّ
مفكــ ًر ا جماعتيًــا ،الدولــة
كيمليــكا ،بصفتــه

العدالــة كإنصــاف ،إلــى خلــق مجتمــع عــادل ،منســجم

الليبراليــة بضــرورة االعتــراف بثقافــة الجماعــات

ومســتقر ،يتقاســم مواطنــوه ،بوصفهــم أحــرا ًر ا

االثنيــة واألقليــة ،ويقتضــي هــذا االعتــراف العمــل

ومتســاوين ،تصــو ًر ا سياسـيًا للعدالــة .وبفضــل مبــدأ

بمبــدأ التســامح المبنــي علــى التعــدد واالختــاف،

"الحريــات المتســاوية للجميــع" اســتثمر فكرة "واقعة

ال فــي المجــال الدينــي واألخالقــي والفلســفي

التعدديــة المعقولــة" الراســخة داخــل المجتمعــات

ً
وأيضــا علــى المســتوى السياســي،
فقــط ،بــل

الديمقراطيــة الحديثــة لتبريــر تصــوره الليبرالــي

بحيــث يُنظــر إلــى المجتمــع السياســي بعيــن

للتســامح والحريــات األساســية بشــكل عــام ،والتــي

المجتمــع األخالقــي.

أساســا حريــة الضميــر واالعتقــاد ،وهــو
مــن ضمنهــا
ً
مــا مــن شــأنه أن يضمــن التماســك واالســتقرار داخل
المجتمــع الليبرالــي ،بالرغــم مــن التعدديــة المذهبيــة
والعقائديــة التــي تســمُ ه ،مــا دامــت هــذه التعدديــة
معقولــة ،بحيــث تتوافــق كل هــذه المذاهــب الشــاملة
علــى تصــور سياســي للمجتمــع.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي يلعبــه
التســامح المعاصــر علــى الصعيــد العالمــي فــي
إحــراج التطــرف أي كان لونــه ،إال أنــه يمكــن أن
يشــكل تهديــدً ا للتعدديــة الدينيــة والتنــوع الثقافــي
للدولــة الديمقراطيــة خاصــة عندمــا يُتســاهل
مــع الجماعــات المتطرفــة التــي تســتغل ثقافــة

لقــد اســتفاد رولــز مــن التــراث األنــواري

التســامح لنشــر ثقافــة الالتســامح وإلغــاء الحــق

ً
وخصوصــا فكــرة التســامح الدينــي التــي
الليبرالــي،

فــي االختــاف والتعدديــة الدينيــة أو العرقيــة أو

نــادى بهــا لــوك فــي رســالته؛ إذ عمــل علــى تأويلهــا

الثقافية...إلــخ.

وإعــادة صياغتهــا لتشــمل -إلــى جانــب المجــال
الدينــي -المجــال الفلســفي واألخالقــي .لكــن مــا
يُعــاب علــى هــذا التصــور ،رغــم جوانبــه ُ
المشــرقة،
حصــره مضمــون التســامح فــي حــدود المجتمــع
الديمقراطــي الليبرالــي ،فالتســامح الــذي يؤســس
لــه رولــز ،وكذلــك لــوك ،هــو تســامح مُ غلــق؛ ألنــه
محكــوم بتصــور ضيــق للمجتمــع ،فهــو ال يشــمل
ســوى العقائــد المعقولــة فقــط لــدى رولــز وبيــن
المســيحيين أنفســهم لــدى لــوك.

مــوازاة للخطــر الســابق ،فــإن االعتــراف
للجماعــات الثقافيــة بحقها فــي االختالف والتمايز،
يفــرض علينــا التخلــي عــن مزاعــم الشــمولية
والدوغمائيــة ،لكــن فــي المقابــل ال يجــب أن يكــون
هــذا التســامح مطيــة لمحــو االختــاف بيــن الحــق
والباطــل ،أو مطيــة للقــول بتســاوي الحقائــق.
وكمــا أشــارت إلــى ذلــك اليونســكو فــي أدبياتهــا
بــأن "التســامح ال يعنــي المســاواة أو التنــازل أو
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التســاهل؛ بــل التســامح هــو قبــل كل شــيء اتخــاذ

—محمــد مــزوز ،فلســفة الديــن بيــن التجربــة

موقــف إيجابــي فيــه إقــرار بحــق اآلخريــن فــي التمتــع

الباطنيــة والتأمــل النظــري ،مؤسســة

بحقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية المعتــرف

مؤمنــون بــا حــدود للنشــر والتوزيــع،

بهــا عالم ًيــا .وال يجــوز بــأي حــال االحتجــاج بالتســامح

الربــاط ،الطبعــة األولــى.2018 ،

ّ
األساســية"(.((5
لتبريــر المســاس بهــذه القيــم
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السياســية  -الدولــة الحديثــة  -المدنيــة  -فلســفة

تداخــل

األســباب

اإلصــاح.

والســياقات فــي فهــم المســألة
السياســية عنــد مفكــري الحركــة
اإلصالحيــة ،فــإن مــا يميــز الفكــر
اإلصالحــي عنــد علمــاء متنوريــن أمثــال:
محمــد عبــده ،ومحمــد رشــيد رضــا،
وعبــد الرحمــن الكواكبــي ،ورفاعــة رافــع
الطهطــاوي ،وخيــر الذيــن التونســي
وغيرهــم ،أن كتاباتهــم شــكلت عالمــة
فاصلــة مــن تاريــخ الفكــر اإلســامي،
بحيــث اتســمت مختلــف تصوراتهــم
بالدعــوة إلــى إعــادة البنــاء والتحديــث
فــي أهــم القيــم السياســية كقيمــة
العــدل والحريــة والمســاواة ،وفكــرة
القانــون وأهميتــه فــي المجتمــع،
وإعمــال العقــل فــي تفســير هــذه
القيــم تفســي ًر ا متنــو ًر ا يســتجيب
لمســتلزمات الحيــاة المعاصــرة.

Abstract:
Despite the overlapping causes and
contexts in understanding the political issue
of the reformist movement’s thinkers, what
distinguishes reformist thought among
enlightened scholars such as: Muhammad
Abdo, Muhammad Rashid Rida, Abd alRahman al-Kawakibi, Refa’a Rafi’ al-Tahtawi,
Khair al-deen al-Tunisi and others, is that
their writings formed a separating mark from
The history of Islamic thought, so that their
various perceptions were characterized by
a call for reconstruction and modernization
in the most important political values such
as the value of justice, freedom and equality,
the idea of law and its importance in society,
and the application of reason in interpreting

ومــن ناحيــة ثانيــة مثــل الخطــاب

these values in an enlightened interpretation

فــي

that responds t o the requirements of

التعاطــي مــع الخبــرة اإلنســانية ،بحيــث

contemporary l i fe.

اإلصالحــي

مفارقــة

منهجيــة

لــم يبــدي هــذا الخطــاب امتعاضــه
مــن المفاهيــم والقواعــد التــي تتصــل
بالحضــارة الغربيــة ،بــل علــى العكــس
عبــر عــن انبهــاره وانفتاحــه علــى مظاهــر
الدولــة الحديثــة والقيــم األوروبيــة.

On the other hand, the reformist discourse
m ethodological paradox

represented a

in dealing wi t h human experience, as this
discourse did not express its discontent with
the concepts a n d rules related to Western
civilization, but on the contrary expressed its

هنلا ةكرح داور دنع ةلودلا لاؤسو يحالصإلا ركفلا
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fascination and openness to the manifestations

والسياســي أن ســقوط الخالفــة العثمانيــة كان

of the modern state and European values.

نتيجــة حتميــة وواقعيــة ،ســببها أوضــاع التخلــف

Keywords :Reformist thought- political
reform

modern state- civil-

values-

philosophy.

المقدمة:
لــم تــأت فكــرة الدولــة في الفكر السياســي
اإلســامي الحديــث عــن طريــق الصدفــة بــل
كانــت لهــا أســباب موضوعيــة أعــادت التفكيــر
فيهــا ،وهــي تعــود فــي المقــام األول إلــى مــا
أنتجتــه التطــورات التــي طــرأت علــى المشــهد
العربــي واإلســامي ،ومرتبطــة بســياق
األوضــاع التــي عرفتــه الخالفــة العثمانيــة على
وجــه الخصــوص ،وقــد أشــار إلــى ذلــك محمــد
رشــيد رضــا صراحــة فيمــا كتبــه« :أن مســألة
ً
مســكوتا عنهــا ،فجعلهــا
الخالفــة كانــت
االنقــاب التركــي الجديــد أم المســائل التــي
يُبحــث فيهــا»(((.

واالســتبداد ،وتهــاوي الحالــة االجتماعيــة فــي
المنطقــة العربيــة واإلســامية .كمــا أدرك
الفكــر اإلصالحــي أن ثقــل الحضــارة الغربيــة ومــا
وصلــت إليــه مــن تقــدم سياســي واجتماعــي
وعلمــي ســيكون لــه األثــر البالــغ علــى الثقافــة
والبيئــة اإلســامية ،وأن هــذا التفــوق الــذي
تعرفــه أوروبــا علــى جميــع الصعــد ،ســيخضع
معظــم المناطــق العربيــة تحــث وطــأة
االســتعمار والهيمنــة ،يقــول خيــر الديــن
التونســي«:إن التمــدن األوروبــاوي تدفــق ســيله
فــي األرض فــا يعارضــه شــيء إال اســتأصله
قــوة تيــاره المتتابــع .فيخشــى علــى الممالــك
المجــاورة ألوروبــا مــن ذلــك التيــار إال حــذوا حــذوه
وجــروا مجــراه فــي التنظيمــات الدنيويــة فيمكــن
نجاتهــم مــن الغــرق.(((»...
لذلــك ،كان هاجــس الفكــر اإلســامي ورواد
الحركــة اإلصالحيــة التفكيــر فــي قضايــا األزمــة التــي
ألمــت باألمــة العربيــة واإلســامية ،واالجتهــاد
فــي المجــال السياســي والدفــاع عــن اإلســام.
فالطهطــاوي وخيــر الديــن التونســي مثـ ًلا اشــتغال
علــى محــاكاة التجربــة السياســة الحديثــة فــي
أوروبــا ،وذلــك فــي ســياق تدهــور األوضــاع فــي
المنطقــة العربيــة واإلســامية .واألفغانــي وجــه
دعوتــه إلــى مقاومــة االســتعمار الخارجــي ،أمــا

وقــد أدرك الفكــر اإلســامي فــي عصــر

الكواكبــي فتصــدى لمظاهــر الفســاد واالســتبداد

النهضــة العربيــة ودعــوات اإلصــاح الدينــي

الداخلــي ،فــي حيــن عمــل محمــد عبــده علــى تفكيــك

((( محمــد رشــيد رضــا« ،الخالفــة» ،الزهــراء لإلعــام العربــي،
القاهــرة[ ،د.ط] ،1988 ،ص.92

((( خيــر الديــن التونســي« ،أقــوم المســالك الــى معرفــة أحــوال
الممالــك» ،الــدار التونســية ،1972 ،ص.50
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أطروحــة «الحــق اإللهــي» والســلطة الدينيــة فــي

النهضــة .فقــد غــدت مســألة الدولــة منــذ الغــزو

نظــام الحكــم اإلســامي.

البونابرتــي لمصــر هــي نقطــة انعقــاد كافــة

وقــد تأكــد الهاجــس السياســي الــذي بــوأ
المســألة السياســية المقــام األول فــي وعــي
الفكــر اإلصالحــي مــن خــال جــل األبحــاث
والدراســات السياســية التــي انصبــت علــى
دراســة الحالــة السياســية واالجتماعيــة داخــل
الحقبــة التــي وجــد فيهــا رواد الفكــر واإلصــاح فــي
عصــر النهضــة العربيــة .وفــي هــذا يكتــب الدكتــور
عبد اإللــه بلقزيــز« :بهــذا المعنــى ،كان طغيــان
المســألة السياســية فــي وعــي اإلصالحييــن
اســتجابة تلقائيــة لتح ـ ٍد هو-فــي جوهــره -سياســي
وهــم إذ عــزوا تقــدم أوروبــا وتفوقهــا الــى قــوة
نظامهــا السياســي (جيــش قــوي ،إدارة فعالــة،

القضايــا واإلشــكاليات ذات الصلــة بمســائل
االجتمــاع السياســي واالجتمــاع الدينــي فــي
عالمنــا العربــي واإلســامي»((( .ويضيــف مبينــا
أســباب هــذا اإلجمــاع حــول مســألة الدولــة« :وال
شــك فــي أنــه قــد كان لهــذه اإلشــكالية أســباب
نــزول جســدتها هزيمــة المســلمين أمــام الزحــف
الغربــي الظافــر وتزايــد اإلحســاس بالحاجــة إلــى
اكتنــاه علــل تلــك الهزيمــة وأســبابها .ولعــل هــذا
مــا يفســر بــل يبــرر ظاهــرة االهتجــاس المزمــن
بالمســألة السياســية فــي وعــي النخــب وغدوهــا
أم المســائل الفكريــة ذات الحضــور الطاغــي فــي
نصوصهــم»(((.

مؤسســات عادلــة ،تنظيــم مالــي متقــدم.)..

ويمكــن أن نحقــب لمحاوالت الفكر اإلســامي

عــزوا تخلــف مجتمعاتهــم –بالمقابــل -الــى تخلــف

فــي العصــر الحديــث فــي التحريــر لقضيــة الدولــة،

النظــام السياســي التقليــدي .وكمــا كان ذلــك فــي

منــذ ســقوط الخالفــة العثمانيــة ،حيــث بــرزت

أســاس تبلــور مقالــة إصالحيــة حديثــة فــي الوعــي

لنــا عقــب هــذه المرحلــة مجموعــة مــن الكتابــات

اإلســامي ،كان إطــا ًر ا موضوعيًــا لطــرح وتنــاول

السياســية حــول مســألة الخالفــة /الدولــة فــي

مســألة الدولــة بوصفهــا أم مســائل السياســة

اإلســام ،وذلــك كــرد فعــل علــى ســقوط الخالفــة

وأس األســس فــي اإلصــاح»(((.

وتخلــف البــاد العربيــة واإلســامية .وقــد شــكل

وحــول تفــرد المســألة السياســية فــي وعــي
مفكــري النهضــة واإلصــاح يكتــب الباحــث بــراق
زكريــا« :وثمــة مــا يشــبه اإلجمــاع بيــن الدارســين
علــى أن المســألة السياســية كانــت وال تــزال
القضية المركزية المحور واألم في الفكر العربي
اإلســامي الحديــث والمعاصــر منــذ انبــاج صبــح
((( عبد اإللــه بلقزيــز« ،الدولــة فــي الفكــر اإلســامي المعاصــر»،
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت ،الطبعــة األولى.كانــون
األول /ديســمبر ،2002ص.25

موضــوع الدولــة محــور الصــراع الفكــري بيــن
النخــب الفكريــة اإلســامية والعربيــة ،وتعــددت
مســتويات النقــاش بينهــم ،بيــن مــن يدافــع
عــن فكــرة الخالفــة ووجــوب نصبهــا ،وبيــن
مــن اشــتغل علــى نقدهــا فــي ســياق مقارنــة
واقــع الخالفــة مــع نمــوذج الدولــة الحديثــة فــي
((( بــراق زكريــا« ،الدولــة والشــريعة فــي الفكــر العربــي
اإلســامي المعاصــر» ،ص.149
((( المرجع نفسه ،ص.149
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أوروبــا ،وبيــن دعــاة العلمانيــة وفصــل الديــن

يكتــب رفاعــة رافــع الطهطــاوي فــي ســياق

عــن السياســة فصــ ًلا تامً ــا .وقــد وصــل عمــق

انبهــاره باألســس التــي قامــت عليهــا الدولــة

النقــاش بيــن األطــراف الفكريــة إلــى مســتويات

الحديثــة فــي أوروبــا« :ومــا يســمونه بالحريــة

أخــرى ،حيــث أثــاروا جانبًــا آخــر مــن الموضوعــات

ويرغبــون فيــه هــو مــا يطلــق عليــه عندنــا العــدل

مــن قبيــل طبيعــة الســلطة فــي اإلســام،

واإلنصــاف ،وذلــك ألن معنــى الحكــم بالحريــة هــو

وقــراءة األصــول السياســية اإلســامية والتاريــخ

إقامــة التســاوي فــي األحــكام والقوانيــن بحيــث

السياســي اإلســامي.

ال يجــور الحاكــم علــى إنســان ،بــل القوانيــن هــي
المحكمــة والمعتبــرة» .
(((

المبحث األول:
الطهطاوي والتونسي وتجربة
الدولة الحديثة في أوروبا

أمــا مشــروع خيــر الديــن التونســي كمــا
هــو بيــن مــن مقدمــة (أقــوم المســالك) ،قــد
تصــدى لثــاث مشــاكل أساســية قــدم لهــا

وأولــى الموضوعــات اإلصالحيــة حــول

حلــو ًلا تناســبها :مشــكلة تقــدم أوروبــا وضــرورة

الدولــة بــدأت مــع الطهطــاوي وخيــر الديــن

األخــذ عنهــا ،مشــكلة نظــام الحكــم المطلــق

التونســي اللذيــن اعتنيــا بالمســألة كبيــر

االســتبدادي وضــرورة أن يســتبدل بــه نظــام مقيــد

عنايــة ،وكان أكثــر مــا حــرراه علــى عالقــة بهــا.

بالشــرع والقانــون والعــدل ،مشــكلة التخلــف

ومــع أن إصالحييــن آخريــن مجايليــن لهمــا –أو

واالنهيــار العمرانــي وضــرورة الخــروج منــه ببنــاء

الحقيــن عليهمــا فــي الزمــان -اعتنــوا بمســألة

نظــام عصــري تكــون فيــه الحريــة شــرطا الزدهــار

الدولــة الوطنيــة أو الدولــة الحديثــة ،وقدمــوا

االقتصــاد والعمــران ،نظــام شــبيه بالنظــام

مســاهمة فكريــة ثريــة فــي الدفــاع عنهــا ،إال

االقتصــادي الرأســمالي األوروبــي(((.

أن فــرادة الطهطــاوي والتونســي تكمــن فــي
جرأتهمــا علــى الدفــاع عــن هــذه الدولــة كفكــرة،
بــل فــي نموذجهــا فــي أوروبــا ،ومــن ذلــك
انصرافهمــا إلــى التعريــف التفصيلــي بهــذا
النمــوذج تعريفــا لــم يــدع الحيــاد الموضوعــي
وال تحــرج فــي إشــهار االنحيــاز لــه ،والتعبيــر
عــن ذلــك االنحيــاز فــي صــورة بيــان دقيــق

وقــد أعــاد كل مــن الطهطــاوي وخيــر الديــن
التونســي ســبب انبهارهمــا بنمــوذج الدولــة
الحديثــة إلــى األســاس الــذي قامــت عليــه الدولــة
فــي أوروبــا ،وهــو عندهــم العــدل والقانــون ،يقــول
التونســي« :إن الحالــة الراهنــة فــي ممالــك أوروبــا
لــم تكــن ثابتــة لهــا مــن قديــم الزمــان...وال يتوهــم

التفاصيــل لمحاســنه(((.

((( رفاعــة رافــع الطهطــاوي« ،تخليــص اإلبريــز فــي تلخيــص
باريــز» ،فــي األعمــال الكاملــة لرفاعــة رافــع الطهطــاوي،
دراســة وتحقيــق محمــد عمــارة ،بيــروت ،المؤسســة العربيــة
للدراســات والنشــر ،1977-1973 ،ج  ،2ص.100

((( عبد اإللــه بلقزيــز« ،الدولــة فــي الفكــر اإلســامي المعاصــر»،
ص.28

((( فهمــي جدعــان« ،أســس التقــدم عنــد مفكــري اإلســام»،
دار الشــروق ،الطبعــة الثالثــة ،1988 ،ص.135

120

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 17ربيع  2022م

أن أهلهــا وصلــوا إلــى مــا وصلــوا إليــه بمزيــد خصب

ً
متوقفــا أمــام المــواد
كتابــه تخليــص اإلبريــز.((1(..

أو اعتــدال فــي أقاليمهــم...وال أن ذلــك مــن آثــار

الخمــس عشــرة األولــى منهــا بالشــرح والتفســير،

ديانتهــم ،...وإنمــا بلغــوا تلــك الغايــات والتقــدم

مبي ًنــا –فــي ســياقه -كيــف تنتظــم أمــور الدولــة

فــي العلــوم والصناعــات بالتنظيمــات المؤسســة

و«الرعيــة» علــى مــا يقتضيــه العــدل مــن أحــكام.

علــى العــدل السياســي»( .((1أمــا الطهطــاوي
فقــد وصــف الدولــة الحديثــة بمــا تتمتــع بــه مــن
مقومــات وأهمهــا القانــون يقــول« :القانــون الــذي
يمشــي عليــه الفرنســاوية اآلن ويتخذونــه أساســا
لسياســتهم هــو القانــون الــذي ألــف لهــم ملكهــم
ً
متبعــا عندهم
المســمى لويــز الثامــن عشــر وال زال
ومرضيــا لهــم ،وفيــه أمــور ال ينكــر ذوو العقــل أنهــا
مــن بــاب العــدل»(.((1

(((1

فوجــود الدســتور فــي الدولــة عنــد اإلصالحييــن
مــن جملــة مــا يعنيــه «تقييــد ســلطات الحاكــم»
وقــد رأوا فــي هــذا اإلجــراء الدســتوري ســر تقــدم
الدولــة المدنيــة فــي أوروبــا يقــول خيــر الديــن
التونســي« :اعلــم أن األمــم األوروباويــة لمــا
ثبــت عندهــم بالتجــارب أن إطــاق أيــدي الملــوك
ورجــال دولهــم ،بالتصــرف فــي سياســة المملكــة
دون قيــد ...فــي كليــات السياســة ،مــع جعــل

وفــي ســياق انبهــار الطهطــاوي والتونســي

المســؤولية فــي إدارة المملكــة علــى الــوزراء

بقوانيــن الدولــة األوروبيــة عبــر اإلصالحيــون

ً
أيضــا
المباشــرين»( ،((1وقــد أشــار إلــى هــذا

عــن أهميــة الدســتور وعــن قيمتــه السياســية

الطهطــاوي فــي قولــه« :إن ملــك فرانســا ليــس

واالجتماعيــة ،وأنــه المرجــع األعلــى للدولــة

مطلــق التصــرف ،وأن السياســة الفرنســاوية هــي

وقاعدتهــا األســاس فــي األحــكام وتنظيــم

قانــون مقيــد ،بحيــث إن الحاكــم هــو الملك بشــرط

العالقــات والســلط ،وقــد عبــر «اإلصالحيــون

أن يعمــل بمــا هــو مذكــور فــي القوانيــن»(.((1

عنــه بعبــارات متباينــة مــن قبيــل الشــرطة

(((1

أو

اللونستتســيون( ،((1غيــر أنهــم أجمعــوا علــى أن
البلــدان التــي أخــذت بــه اجتنــى أهلهــا منــه الكثيــر
لتأســيس العمــران( .((1ولقــد آثــر الطهطــاوي –
مثــ ًلا -تعريــف قومــه بهــذا الدســتور (الشــرطة)،
فقــام بترجمــة مــواد الدســتور الفرنســي كاملــة فــي
( ((1خيــر الديــن التونســي« ،أقــوم المســالك الــى معرفــة أحــوال
الممالك» ،ص.166
( ((1رفاعــة رافــع الطهطــاوي« ،تخليــص اإلبريــز فــي تلخيــص
باريــز» ،ص90
( ((1المرجع نفسه ،ص.90
( ((1خيــر الديــن التونســي« ،أقــوم المســالك الــى معرفــة أحــوال
الممالك» ،ص.210
( ((1المرجع نفسه ،ص .210

وحــول قيمــة الحريــة السياســية فــي الدولــة
الحديثــة ،فقــد جعــل االصالحيــون مدلولهــا
مطابقــا لمعنــى العــدل ،فالطهطــاوي مثــا
يعــرف الحريــة بقولــه« :ومــا يســمونه الحريــة
ويرغبــون فيــه هــو عيــن مــا يطلــق عليــه عندنــا
( ((1رفاعــة رافــع الطهطــاوي« ،تخليــص اإلبريــز فــي تلخيــص
باريــز» ،ص 102ومــا بعدهــا.
( ((1عبد اإللــه بلقزيــز« ،الدولــة فــي الفكــر اإلســامي
ص.29
المعاصــر»،
( ((1خيــر الديــن التونســي« ،أقــوم المســالك إلــى معرفــة أحــوال
الممالك» ،ص.218-217
( ((1رفاعــة رافــع الطهطــاوي« ،تخليــص اإلبريــز فــي تلخيــص
باريــز» ،ص.95
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العــدل واإلنصــاف ،وذلــك الن معنــى الحريــة

مــن ســقوط للواليــات العربيــة فــي يــد االحتــال

هــو إقامــة التســاوي فــي األحــكام والقوانيــن

واحــدة تلــو األخــرى.

بحيــث ال يجــور الحاكــم علــى إنســان ،بــل القوانيــن
هــي المحكمــة والمعتبــرة»( .((1أمــا خيــر الديــن
التونســي فيشــير الــى الحريــة فــي معــرض حديثــه
عــن الحريــات العامــة« .وحســبك أن الطبقــة
العليــا مــن النــاس وأوســاطهم يتداخلــون فــي
ســائر األمــور ولهــم مزيــد اعتنــاء وشــدة مراقبــة
ألفعــال متصرفــي دولتهــم وألرائهــم اعتبــار تــام
فــي انتخــاب موظفــي البــاد.((2(»...

ولعــل مزيــة العــدل التــي دعــا إليهــا كل مــن
الطهطــاوي والتونســي فــي ســياق انبهارهمــا بمــا
تتمتــع بــه الدولــة الحديثــة فــي أوروبــا هــي القيمــة
العليــا التــي بنــوا عليهــا نظرتهــم فــي التخلــص
مــن صــور االســتبداد وانقضــاض الســلطان علــى
حقــوق الرعيــة ،وقــد وجــدت دعــوة الطهطــاوي
والتونســي إلــى العــدل خطابًــا شــبيهً ا مــن أحــد
األعــام مثــل جمــال الديــن األفغانــي الــذي كتــب

إن تفطــن الطهطــاوي والتونســي بمبــادئ

«ال تحيــا مصــر وال يحيــا الشــرق بدولــه وإماراتــه إال

الدولــة الحديثــة فــي أوروبــا وعلــى رأســها مبــدأ

إذا أتــاح هللا لــكل مســلم منهــم رجــ ًلا قويًــا عــاد ًلا

العــدل ووجــود القانــون الــذي يقيــد مــن ســلطات

بحكمــه بأهلــه علــى غيــر طريــق التفــرد بالقــوة

الحاكــم وينظــم عالقــة الحاكــم بالمحكــوم

والســلطان ،ألن القــوة المطلقــة االســتبداد ،وال

ويجعلهــم متســاوين أمــام القانــون ،جعلهــم

عــدل إال مــع القــوة المقيــدة»(.((2

يعتبــرون أســاس «العــدل» هــو الجوهــر الــذي ميــز
الدولــة الحديثــة فــي أوروبــا وكان ســببا فــي تقــدم
نظامهــا السياســي.
ويبــدو أن مســألة الدولــة الوطنيــة التــي دافــع

المبحث الثاني:
األفغاني والكواكبي ومقاومة
االستبداد السياسي

قياســا علــى مــا
عنهــا الطهطــاوي والتونســي
ً

وفــي هــذا الســياق تعالــت دعــوات التحذيــر

تتمتــع بــه الدولــة فــي أوروبــا مــن محاســن ومزايــا،

مــن خطــر االســتبداد والتفــرد بالحكــم ،وإلغــاء كل

يرجــع باألســاس إلــى تفــوق هــذه األخيــرة عــن

أدوار األمــة فــي االضطــاع بمصالحهــا ومنافعهــا

الحالــة السياســية فــي المنطقــة العربيــة ،وأن

العامــة ،ويمثــل جمــال الديــن األفغانــي أحــد

التصــور الــذي ســاد عنــد أغلــب اإلصالحييــن هــو

األعــام الذيــن وجهــوا دعوتهــم إلــى مقاومــة

تهــاوي األوضــاع السياســية واالجتماعيــة إبــان

االســتبداد وســلطان القــوة والقهــر باســم الحــق

ســقوط الخالفــة العثمانيــة ،ومــا اســتتبعه

اإللهــي« ،األمــة التــي ليــس لهــا مــن شــؤونها
حــل وال عقــد ،وال تستشــار فــي مصالحهــا ،وال

( ((1المرجع السابق ،ص.102
( ((2خيــر الديــن التونســي« ،أقــوم المســالك إلــى معرفــة
أحــوال الممالــك» ،ص.209

( ((2جمــال الديــن األفغانــي« ،األعمــال الكاملــة» ،دراســة
وتحقيــق محمــد عمــارة ،المؤسســة العربيــة للدراســات
والنشــر ،بيــروت ،ط ،1981 ،1ج ،2الكتابــات السياســية ،ص.332
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أثــر إلرادتهــا فــي منافعهــا العموميــة ،وإنمــا هــي

نــوع كانــت ال تخــرج عــن وصــف االســتبداد مــا لــم

خاضعــة لحكــم واحــد إرادتــه قانــون ومشــيئته

تكــن تحــت المراقبــة الشــديدة واالحتســاب الــذي

نظــام ،يحكــم مــا يشــاء ،ويفعــل مــا يريــد ،تلــك أمــة

ال تســامح فيــه»( .((2والمســتبد بــرأي الكواكبــي

ال تنبــث علــى حــال ،وال ينضبــط لهــا ســير...وكل مــا

عــدو الحــق وعــدو الحريــة وعــدو العلــم ،ومــرد

يعــرض عليهــا مــن األحــوال خيرهــا وشــرها ،فهــو

ذلــك إلــى أنــه ال يغــدو مســتغر بًا أن يكــون بيــن

تابــع لحــال الحاكــم»(.((2

العلــم واالســتبداد حــرب دائمــة ال هــوادة فيهــا،

أمــا فــي مقاومــة االســتعمار ،فقــد كانــت
التعاليــم الثوريــة لجمــال الديــن األفغانــي تدعــو
إلــى التحــرر مــن المســتعمر أو المســيطر األجنبي،
وتدعــو إلــى التخلــص مــن ظلــم الحكــم المحلــي
ً
معــا ،فهــو يخطــب فــي اإلســكندرية فيقــول:
«أنــت أيهــا الفــاح المســكين تشــق قلــب األرض
لتنبــت مــا تســد بــه الرمــق ،وتقــوم بــأود العيــال،
فلمــاذا ال تشــق قلــب ظالمــك؟ لمــاذا ال تشــق
قلــب الذيــن يأكلــون ثمــرة أتعابــك؟» .وهــو يقــول:
«لــن تنبعــت شــرارة اإلصــاح فــي وســط هــذا
الظــام الحالــك إال إذا تعلــم الشــعب وعــرف
حقوقــه ودافــع عنهــا ،ومتــى عــرف الشــعب هــذه
الحقــوق وجــد نفســه مضطــرا إلــى المطالبــة بهــا
والمحافظــة عليهــا إذا نالهــا»(.((2
وعلــى نفــس الجهــة بــرز الكواكبــي الــذي رأى
فــي االســتبداد السياســي أصــل داء االنحطــاط
الــذي ابتليــت بــه األمــة ،وال دواء لــه مــن وجهــة
نظــره إال بالشــورى الدســتورية فــي إلماعــة بالغــة
األهميــة إلــى فكــرة «الدســتور» األس الــذي يقــوم

فإنــه «مــا انتشــر نــور العلــم قــط إال وتكســر فيهــا
األســر ،وســاء مصيــر المســتبدين مــن رؤســاء
سياســة أو رؤســاء دين...االســتبداد يضغــط
علــى العقــل فيفســده ،ويلعــب بالديــن فيفســده،
ويحــارب العلــم فيفســده»( .((2ولــو كان االســتبداد
رجــ ًلا وأراد أن يحتســب وينتســب لقــال« :أنــا
الشــر ،وأبــي الظلــم ،وأمــي اإلســاءة ،وأخــي الغــدر،
وأختــي المســكنة ،وعمــي الضــر ،وخالــي الــذل،
وابنــي الفقــر ،وبنتــي البطالــة ،وعشــيرتي الجهالــة،
ووطنــي الخــراب ،أمــا دينــي وشــرفي وحياتــي
فالمــال المــال المــال(.((2(»((2

المبحث الثالث:
محمد عبده وفكرة السلطة
المدنية
أمــا عنايــة الشــيخ محمــد عبــده بمســألة
ً
ً
عمقــا فــي
طريقــا آخــر ،أكثــر
الدولــة فهــي تســلك
فهــم إشــكالية نظــام الحكــم اإلســامي ،وذلــك
عبــر االشــتغال علــى أطروحــة الحكــم اإلســامي

عليــه نظــام الدولــة الحديثــة «إن الحكومــة مــن أي

( ((2الكواكبــي« ،طبائــع االســتبداد ومصــارع االســتعباد» ،دار
المــدى للثقافــة والنشــر ،دمشــق[،د.ط] ،2002،ص24

( ((2جمــال الديــن األفغانــي ومحمــد عبــده« ،العــروة الوثقــى»،
دار الكتــاب العربــي ،بيــروت ،ط ،1980 ،2ص.145

(« ((2المرجع نفسه ،ص.49-48
( ((2نفسه ،ص.61

( ((2محمــد ســليم العــوا« ،فــي النظــام السياســي للدولــة
اإلســامية» ،مرجــع ســابق ،ص.315

( ((2بــراق زكريــا« ،الدولــة والشــريعة فــي الفكــر العربــي
اإلســامي» ،ص.157
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فــي شــموليته ،حيــث تتبــع محمــد عبــده فكــرة

فــي اإلســام علــى آخــر مهمــا انحطــت منزلتــه

الســلطة فــي اإلســام بالنقــد والتصحيــح ،وســلط

فيــه إال حــق النصيحــة واإلرشاد...فالمســلمون

الضــوء علــى طبيعــة الســلطة السياســية فــي

يتناصحــون ،ثــم هــم يقيمــون أمــة تدعــو إلــى الخيــر،

الدولــة اإلســامية ،وموقــف اإلســام مــن الحكــم

وهــم المراقبــون عليهــا ،يردونهــا إلــى الســبيل

الثيوقراطــي ،وفــي هــذا الصــدد يعتبــر محمــد

الســوي إذا انحرفــت عنــه ،وتلــك األمــة ليــس لهــا

عبــده أحــد األعــام الفكريــة الذيــن تصــدوا لفكــرة
الســلطة الدينيــة ،كمــا تصــدوا للفكر الدينــي القائم
علــى إضفــاء القداســة الدينيــة علــى الســلطان
ونظــام الحكــم.

عليهــم إال الدعــوة والتذكيــر واإلنــذار»..

.

(((2

فالســلطة الحقيقيــة فــي نظــر محمــد عبــده
هــي ســلطة األمــة؛ ألن اإلســام يحــدد أن األمــة
هــي مصــدر ســلطة هــذا الحاكــم ،وذلــك أن «األمــة

وقد حدد الشــيخ موقفه من الســلطة الدينية

أو نائــب األمــة هــو الــذي ينصبــه ،واألمــة هــي

بشــكل واضــح وثابــت حينمــا قــال :إنــه« :ليــس فــي

صاحبــة الحــق فــي الســيطرة عليــه ،وهــي تخلعــه

اإلســام ســلطة دينيــة ،ســوى ســلطة الموعظــة

متــى رأت ذلــك مــن مصلحتهــا .فهــو حاكــم مدنــي

الحســنة والدعــوة إلــى الخيــر والتنفيــر مــن الشــر،

مــن جميــع الوجــوه .وال يجــوز لصحيــح النظــر أن

وهــي ســلطة خولهــا هللا ألدنــى المســلمين يقــرع

يخلــط الخليفــة عنــد المســلمين بمــا يســميه

بهــا أنــف أعالهــم ،كمــا خولهــا ألعالهــم يتنــازل بهــا

اإلفرنــج (ثيوقراتيــك) أي ســلطان إلهــي.((3(»...

أدناهــم.((2(».

وإذ ينفــي الشــيخ محمــد عبــده الســلطة

ويضيــف الشــيخ فــي ســياق نفيــه لتلــك

الدينيــة ويــرد علــى مزاعــم الفكــر الدينــي الــذي

الســلطة« :أص ـ ًلا مــن أصــول اإلســام –ومــا أجلــه

يدعــو لهــا ،يقــرر أن الســلطة التــي قدرهــا الشــرع

مــن أصــل -قلــب الســلطة الدينيــة واإلتيــان عليهــا

اإلســامي هــي الســلطة المدنيــة ،يكتــب اإلمــام:

مــن أساســها .هــدم اإلســام بنــاء تلــك الســلطة،

«يقولــون :إن لــم يكــن للخليفــة ذلــك الســلطان

ومحــا أثرهــا ،حتــى لــم يبــق لهــا عنــد الجمهــور

الدينــي ،أفــا يكــون للقاضــي؟ أو للمفتــي؟ أو

مــن أهلــه اســم وال رســم ،ولــم يــدع اإلســام

لشــيخ اإلســام؟  ...وأقــول :إن اإلســام لــم

ألحــد ،بعــد هللا ورســوله ســلطانا علــى عقيــدة

يجعــل لهــؤالء أدنــى ســلطة علــى العقائــد وتحريــر

أحــد وال ســيطرة علــى إيمانــه .علــى أن الرســول

األحــكام ،وكل ســلطة تناولهــا واحــد مــن هــؤالء

ً
مبلغــا ومذكــ ًر ا ،ال مهيم ًنــا وال
عليــه الســام كان

فهــي ســلطة مدنيــة ،قدرهــا الشــرع اإلســامي

مســيط ًر ا ...وليــس للمســلم مهمــا عــا كعبــه

وال يســوغ لواحــد منهــم أن يدعــي حــق الســيطرة

( ((2محمــد عبــده« ،اإلســام بيــن العلــم والمدنيــة» ،فــي
«األعمــال الكاملــة» ،محمــد عبــده ،ج ،3دراســة وتحقيــق محمــد
عمــارة ،دار الشــروق ،بيــروت ،الطبعــة األولــى1414 :هــــ1993/م،
ص.309-308

( ((2المرجع نفسه ،ص.305-304
( ((3محمــد عبــده« ،األعمــال الكاملــة» ،ج ،3دراســة وتحقيــق
محمــد عمــارة ،ص.308-307
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علــى إيمــان أحــد ،أو عبادتــه لربــه ،أو ينازعــه فــي

بحكــم يجــري عليــه فــي عملــه ،فقــد يغلــب الهــوى،

طريقــة نظــره»(.((3

وتتحكــم الشــهوة ،فيغمــط الحــق ،ويتعــدى

إن تأكيــد محمــد عبــده علــى فكــرة الســلطة
المدنيــة فــي اإلســام ،يحســم النقــاش حــول
طبيعــة الســلطة فــي اإلســام ،ويقطع الشــك

المعتــدي الحــد ،فــا تكمــل الحكمــة مــن تشــريع
األحــكام إال إذا وجــدت قــوة إلقامــة الحــدود وتنفيــذ
حكــم القاضــي وصــون نظــام الجماعــة»(.((3

حــول شــبهة الحكــم الثيوقراطــي التــي ال زال

إن المعالجــة التــي قدمهــا الشــيخ محمــد

يرددهــا دعــاة الفكــر المتحامــل علــى اإلســام.

عبــده بخصــوص إشــكالية الســلطة ونظــام

وتعتبــر فكــرة مدنيــة الســلطة أحــد األوجــه

متقدمــا،
الحكــم فــي اإلســام تعتبــر طرحً ــا
ً

البــارزة للدولــة المدنيــة فــي زمننــا المعاصــر،

وتصــو ًر ا متكامـ ًلا للدولــة المدنيــة فــي اإلســام،

وقــد أشــاد الدكتــور عبد اإللــه بلقزيــز بفكــرة

إلــى جانــب تلــك األســس والمبــادئ التــي دعــا

المدنيــة عنــد محمــد عبــده وعبَّــر عنهــا بقولــه:

إليهــا رواد الحركــة اإلصالحيــة ابتــداء مــن

«نحــن ،إذا ،فــي صميــم فكــرة مدنيــة الســلطة

الطهطــاوي وخيــر الديــن التونســي واألفغانــي

فــي اإلســام .وهــي فكــرة مــا انفــك محمــد

والكواكبــي .وهــي نفــس األســس التــي اســتقر

عبــده يرددهــا ويدافــع عنهــا ،فــي معــرض

عليهــا الفكــر المعاصــر فــي بيانــه لمقومــات

ســعيه إلــى فــك العالقــة غيــر الشــرعية بيــن

الدولــة المدنيــة .ويكتمــل تصورنــا للدولــة عندما

الســلطة الزمنيــة والســلطة الدينيــة فــي

يعمــد اإلمــام محمــد عبــده إلــى مناقشــة جانــب

اإلســام ،لتجريــد الحكــم االســتبدادي مــن أيــة

آخــر مــن جوانــب الدولــة ،ويتعلــق األمــر هنــا

شــرعية يمكــن أن يتحجــج بهــا النفــراد أحــكام

بفكــرة الســلطة الدينيــة والســلطة المدنيــة

سياســته القهريــة»(.((3

فــي اإلســام ،فينتهــي إلــى أن الســلطة فــي

وإن دل كالم الشــيخ علــى تمســكه بالســلطة
المدنيــة ونفيــه لســلطان الديــن ،فهــو فــي موضــع
آخــر ال يجعــل مــن تلــك الســلطة المدنيــة ســلطة
مطلقــة ،بــل هــي ملتزمــة بالشــرع اإلســامي،
وإنمــا وضعــت تلــك الســلطة إال إلقامــة الشــرع.
يقــول« :اإلســام ديــن وشــرع ،فقــد وضــع حــدودً ا،
ً
حقوقــا ،وليــس كل معتقــد فــي ظاهــر أمــره
ورســم

اإلســام هــي ســلطة مدنيــة مــن جميــع الوجوه،
وأن الســلطة الحقيقيــة فــي نظــره هــي ســلطة
األمــة؛ ألنهــا صاحبــة الحــق ومصــدر الســلطات،
أمــا الحاكــم فهــو نائــب عنهــا وليــس لــه أي
ســلطان إلهــي عليهــا .وهــذا «يمثــل أعلــى
أشــكال التعبيــر الصريــح عــن فكــرة مدنيــة
الســلطة والنظــام السياســي»(.((3

( ((3المرجع السابق ،ص.309

( ((3محمــد عبــده« ،األعمــال الكاملــة» ،ج ،3دراســة وتحقيــق
محمــد عمــارة ،ص.307

( ((3عبد اإللــه بلقزيــز« ،الدولــة فــي الفكــر اإلســامي
ص.49
المعاصــر»،

( ((3عبد اإللــه بلقزيــز« ،الدولــة فــي الفكــر اإلســامي
المعاصــر» ،ص.51

هنلا ةكرح داور دنع ةلودلا لاؤسو يحالصإلا ركفلا

المبحث الرابع:
رشيد رضا والدفاع عن فكرة
الخالفة
أمــا عنايــة الســيد محمــد رشــيد رضــا تلميــذ
الشــيخ محمــد عبــده بمســألة الدولــة ،فهي تقف
ً
موقفــا آخــر مــن خطــاب رواد الحركــة اإلصالحيــة،
ونقطــة فاصلــة بيــن دعــوة اإلصالحييــن
المتقدميــن والفكــر اإلصالحــي المتأخــر« ،حيــث
يختلــف الدارســون فــي تصنيــف محمــد رشــيد
رضــا ،فمنهــم مــن يــرى فيــه آخــر المفكريــن
اإلصالحييــن العــرب فــي العصــر الحديــث ووريثــا
فكريــا أمينــا ألســتاذه محمــد عبــده ،ومنهــم مــن
يحتــد فــي الحمــل عليــه ،معتبــ ًر ا أنــه وإن تتلمــذ
للعديــد مــن رواد المدرســة اإلصالحيــة فإنــه
انقلــب علــى أفكارهــم واختــط لنفســه ً
خطــا فكر يًا
جديــدً ا قطــع فيــه مــع الفكــر اإلصالحــي التنويــري،
علــى حيــن ينــزع فريــق ثالــث إلــى الجمــع بيــن
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لفكــرة الخالفــة والتعريــف بأدبياتهــا السياســية،
يقــول« :مســألة الخالفــة كانــت مســكوتا عنهــا،
فجعلهــا االنقــاب التركــي الجديــد أم المســائل
التــي يبحــث فيهــا»(.((3
وقــد تنــاول محمــد رشــيد رضــا مســألة
الخالفــة فــي كتابــه «الخالفــة أو اإلمامــة
العظمــى» الــذي أصــدره فــي ســياق مضطــرب،
وظــروف سياســية حرجــة ،حــاول فيــه الدفــاع
عــن فكــرة الخالفــة ،وبيــان األحــكام الشــرعية
المتعلقــة بهــا ،كمــا هــي معروفــة عنــد فقهــاء
السياســة الشــرعية أمثــال أبــي الحســن
المــاوردي وتقــي الديــن بــن تيميــة .ففــي
معــرض حديثــه عــن وجــوب نصــب الخليفــة
يكتــب رشــيد رضــا« :أجمــع ســلف األمــة ،وأهــل
الســنة ،وجمهــور الطوائــف األخــرى علــى أن
نصــب اإلمــام أي توليتــه علــى األمــة واجــب علــى
المســلمين شــرعً ا»(.((3

وجهتــي النظــر الســالفتين بالتمييــز بيــن مرحلتين

وقــد تمســك رشــيد رضــا بفكــرة الخالفــة

فكريتييــن فــي فكــر الرجــل ...ولعــل هــذا الــرأي

حتــى بعــد ســقوط الخالفــة العثمانيــة واالنقــاب

ً
تصنيفــا علم ًيــا
الثالــث هــو األقــرب إلــى أن يكــون

التركــي عليهــا ،حيــث لــم تخــرج عــن اهتماماتــه

منهجيًــا بعيــدً ا عــن المــدح الغالــي مــن جهــة،

السياســية ،وظــل يدعــو لهــا بالرغــم مــن

والحمــل الحــاد مــن جهــة أخــرى»(.((3

التحــوالت التــي طــرأت علــى المشــهد السياســي

وقــد تركــزت عنايــة رشــيد رضــا بالمســألة
السياســية فــي الدفــاع عــن فكــرة الخالفــة،
وعــن وجــوب نصبهــا .وفــي هــذا تمثــل لحظــة
االنقــاب التركــي علــى الخالفــة اإلســامية أحــد
األســباب التــي دعــت رشــيد رضــا إلــى الدعــوة
( ((3بــراق زكريــا« ،الدولــة والشــريعة فــي الفكــر العربــي
واإلســامي» ،ص.160-159

اإلســامي آنــذاك ،بــل إن فكــرة الخالفــة هــي التــي
حملتــه علــى تأليــف كتابــه «الخالفــة أو اإلمامــة
العظمــى» .ولعــل مــن جملــة األســباب التــي
تفســر دعوتــه إلــى فكــرة الخالفــة ،باإلضافــة إلــى
االنقــاب التركــي عليهــا ،تأســيس دولــة جمهورية
( ((3محمد رشيد رضا« ،الخالفة» ،ص.86
( ((3المرجع السابق ،ص.18
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لهــم ،تفصــل بيــن الديــن والسياســة ،وتحــول

يقــول الســيد رشــيد رضــا فــي معــرض

منصــب الخالفــة إلــى مجــرد منصــب روحــي ال غيــر.

مالحظاته على مماهاة المســلمين المعاصرين

يقــول محمــد رشــيد رضــا« :لقــد كانــت الخالفــة

لــه إبــان الحــرب العالميــة األولــى بيــن الشــورى

والســلطنة فتنــة للنــاس فــي المســلمين كمــا

والحكــم الدســتوري

« :ال تقــل أيهــا المســلم

كانــت حكومــة الملــوك فتنــة لهــم فــي ســائر األمم

إن هــذا الحكــم [المقيــد بالشــورى] أصــل مــن

والملــل .وكانــت هــذه المســألة نائمــة فأيقظتهــا

أصــول الديــن ،ونحــن قــد اســتفدناه مــن الكتــاب

األحــداث الطارئــة فــي هــذه األيــام ،إذ أســقط

المبيــن ،ومــن ســيرة الخلفــاء الراشــدين ،ال

التــرك دولــة آل عثمــان ،وأسســوا مــن أنقاضهــا

مــن معاشــرة األوروبييــن والوقــوف علــى حــال

فيهــم دولــة جمهوريــة بشــكل جديــد ،مــن أصولــه

الغربييــن ،فإنــه لــوال اعتبــار بحــال هــؤالء النــاس

أنهــم ال يقبلــون أن يكــون فــي حكومتهــم الجديــدة

لمــا فكــرت أنــت وأمثالــك أن هــذا مــن اإلســام».

ســلطة لفــرد مــن األفــراد ال باســم خليفــة وال

فالمســألة التــي لفتــت انتبــاه الســيد رشــيد رضــا

باســم ســلطان ،وأنهــم قــد فصلــوا بيــن الديــن

فيمــا يبــدو ومــن قبلــه الطهطــاوي وخيــر الديــن

والسياســة فص ـ ًلا تامً ــا ،ســموا أحــد أفــراد أســرة

التونســي ومحمــد عبــده والنائينــي والكواكبــي

الســاطين الســابقين ،خليفــة روحيــا لجميــع

وســائر اآلخريــن ،فــي الحقيقــة ليــس فقــط فــي

المســلمين ،وحصــروا هــذه الخالفــة فــي هــذه

وجــود الشــورى فــي التجربــة التاريخيــة لألمــة

األســرة .((3(»...ويضيــف ً
أيضــا« :لذلــك كثــر خــوض

بــل وفــي القــرآن الكريــم ،بــل الحكــم الدســتوري

الجرائــد فــي مســألة الخالفــة وأحكامهــا ،فكثــر

فــي الغــرب األوروبــي ،ذلــك الحكــم الــذي رأوا

الخلــط والخبــط فيهــا ،ولبــس الحــق بالباطــل،

ً
ً
فيــه مُ
وباعثــا علــى التحــرر
نقــذا مــن االســتبداد،

فرأينــا مــن الواجــب علينــا أن نبيــن أحكام شــريعتنا

والتقــدم ،فــا تقــدم لشــعب مســتعبد أفســد

فيهــا بالتفصيــل الــذي يقتضيــه المقــام ،ليعــرف

الطغيــان أخــاق الشــرف والكرامــة فيــه ،وقضــى

الحــق مــن الباطــل»(.((3

علــى دوافــع االنطــاق وتجــاوز الصعــاب .فحكــم

وفــي ســياق آخــر ،تمســك رشــيد رضــا بأفــكار
الحركــة اإلصالحيــة أمثــال الطهطــاوي وخيــر الديــن
التونســي والكواكبــي وأســتاذه محمــد عبــده،
فهــو ال يتــردد فــي أن حكومــة الخالفــة اإلســامية
هــي حكومــة مدنيــة ،أساســها الشــورى والعــدل
والمســاواة ،واألمــة فيهــا هــي صاحبــة الســلطة.
( ((3محمد رشيد رضا« ،الخالفة» ،ص.13
( ((3المرجع نفسه ،ص.13

(((4

القانون ،أو الدســتور أو الشــرطة أو المشــروطة
هــو الكفيــل بالحــد مــن مســاوئ الحكــم الفــردي
أيــا تكــن النوايــا الطيبــة التــي تحــدو الســلطان
القائــم فيمــا يأتيــه أو يــذره(.((4
( ((4الســيد رشــيد رضــا ،عــن وجيــه كوثرانــي :مختــارات
سياســية مــن مجلــة المنــار ،دار الطليعة ،بيــروت ،1980 ،ص.97
وقــارن برســان شــرف الديــن :الديــن واالحــزاب الدينيــة العربيــة،
بمجلــة الوحــدة ،عــدد  ،96أيلــول (ســبتمبر)  ،1992ص.61
( ((4رضــوان الســيد« ،سياســات اإلســام المعاصــر» ،جــداول
للنشــر والترجمــة والتوزيــع ،بيــروت ،الطبعــة األولــى،1997 :
ص.201
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وبالرغــم مــن المماهــاة بيــن النظــام الشــوري

إصالحيًــا ،يتمثــل فــي إحيــاء منصــب اإلمامــة،

والنظــام الدســتوري؛ ألنــه يعكــس أوجــه الشــبه

بإعــادة ســلطة أهــل الحــل والعقــد المعبــر عنــه

والتداخــل بيــن النظاميــن ،فــإن محمــد رشــيد رضــا

بالجماعــة ،إلقامــة الحكومــة اإلســامية الصحيحــة

ال ينفــك عــن الدعــوة إلــى الشــورى ،وأن األمــة

القائمــة علــى الشــورى .وقــال« :إن حكومــة

هــي صاحبــة الســلطة ،وأن أمرهــا شــورى بينهــا.

الخالفــة إســامية مدنيــة قائمــة علــى أســاس

يقــول« :وأمــا السياســة االجتماعيــة المدنيــة فقــد
وضــع اإلســام أساســها وقواعدهــا ،وشــرع
لألمــة الــرأي واالجتهــاد فيهــا ،ال تختلــف باختــاف
الزمــان والمــكان وترتقــي بارتقــاء العمــران وفنــون
العرفــان ،ومــن قواعــده ً
أيضــا أن ســلطة األمــة
لهــا ،وأمرهــا شــورى بينهــا ،وأن حكومتهــا ضــرب
مــن الجمهوريــة»(.((4

العــدل والمســاواة»

.

(((4

وال مــراء بحســب رضــا فــي أنــه «ال يقــوم
أمــر حكومــة مدنيــة بــدون تشــريع ،كمــا ال ترتقــي
أمــة فــي معــارج العمــران مــا لــم تكــن لهــا
حكومــة ذات نظــام يكفلــه اشــتراع عــادل يالئــم
حالتهــا هــي ،إذ ليــس يصلــح ألمــة مــن األمــم
شــرع أمــة أخــرى تختلــف عنهــا فــي مقوماتهــا

وفــي إلماعــة فريــدة عــن المدنيــة األصيلــة

ومشــخصاتها وتاريخهــا إال إذا أرادت أن تندغــم

في اإلســام يكتب محمد رشــيد رضا« :ظهرت

فــي أمــة أخــرى وتتحــدا معــا ،فتكونــا أمــة واحــدة،

مدنيــة اإلســام مشــرقة مــن أفــق هدايــة

مثلمــا اتحــدت شــعوب كثيــرة باإلســام فكانــت

القــرآن ،مبنيــة علــى أســاس البــدء بإصــاح

أمــة واحــدة ذات شــريعة واحــدة( .((4يقــول رشــيد

اإلنســان ،ليكــون هــو المصلــح ألمــور الكــون

رضــا« :وأمــا الشــعوب التــي تقتبــس شــرائع

وشــؤون االجتمــاع ،فــكان جــل إصــاح الخلفــاء

شــعوب أخــرى ،بغيــر تصــرف وال اجتهــاد فــي مــا

الراشــدين إقامــة الحــق والعــدل ،والمســاواة

تحولــه إلــى عقائدهــا وآدابهــا ومصالحهــا التــي

بيــن النــاس فــي القســط ،ونشــر الفضائــل

كان الشــعب بهــا مســتقال بنفســه ،فإنهــا ال

وقمــع الرذائــل .وإبطــال مــا أرهــق البشــر مــن

تلبــث أن تــزداد فســادً ا واضطرابًــا ،ويضعــف

اســتبداد الملــوك واألمــراء ،وســيطرة الكهنــة

فيهــا التماســك واالســتقالل الشــعبي ،فيكــون

ورؤســاء الديــن علــى العقــول واألرواح ،فبلغــوا

مانعــا مــن االســتقالل السياســي ومــا يتبعــه.

بذلــك حــدا مــن الكمــال ،لــم يعــرف لــه نظيــر فــي

فشــرع األمــة عنــوان مجدهــا وشــرفها ،وروح

تاريــخ األمــم واألجيــال»(.((4

حياتهــا ونمائهــا»(.((4

وبنــاء علــى تحليلــه لواقــع الدولــة العثمانيــة
ً
المريــض ،قــدم الشــيخ رشــيد رضــا برنامجً ــا

( ((4أحمــد الكاتــب« ،تطــور الفكــر السياســي الســني نحــو
خالفــة ديمقراطيــة» ،مؤسســة االنتشــار العربــي ،بيــروت،
الطبعــة األولــى ،2008.ص.224

( ((4محمد رشيد رضا« ،الخالفة» ،ص.9

( ((4بــراق زكريــا« ،الدولــة والشــريعة فــي الفكــر العربــي
واإلســامي» ،ص.167-166

( ((4المرجع نفسه ،ص.13

( ((4رشيد رضا« ،الخالفة» ،ص.102
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ومــن ناحيــة ثانيــة مثل الخطــاب اإلصالحي

خاتمة

مفارقــة منهجيــة فــي التعاطــي مــع الخبــرة

بالرغــم مــن تداخــل األســباب والســياقات

اإلنســانية ،بحيــث لــم يبــدي هــذا الخطــاب

فــي فهــم المســألة السياســية عنــد رواد

امتعاضــه مــن المفاهيــم والقواعــد التــي

أســباب

تتصــل بالحضــارة الغربيــة ،بــل علــى العكــس

التخلــف والتقهقــر الــذي عرفــه المســلمون فــي

عبــر عــن انبهــاره وانفتاحــه علــى مظاهــر

مختلــف جوانــب الحيــاة االجتماعيــة والثقافيــة

الدولــة الحديثــة والقيــم األوروبيــة ،فنــرى

والتعليميــة ،كمــا تميــز الســياق العــام بحالــة

مث ـ ًلا خيــر الديــن التونســي فــي كتابــه« :أقــوم

مــن التراجــع والضعــف السياســي الــذي كان

المســالك فــي معرفــة أحــوال الممالــك»

ينــذر ال محالــة بســقوط الخالفــة العثمانيــة ،فــإن

يركــز فيــه علــى بحــث األســباب التــي أفضــت

المســألة السياســية تبقــى األســاس والقاعــدة

الــى تأخــر المســلمين بعــد عصــور االزدهــار،

التــي اجتمعــت حولهــا حركــة الفكــر اإلســامي

والســبيل الــى نهضتهــم ،وركــز فــي جانــب آخــر

ً
وحديثــا.
قديمــا
ً

مــن الكتــاب علــى الواقــع األوروبــي بمــا هــو

الحركــة

اإلصالحيــة،

حيــث

توافــر

إن مــا يميــز الفكــر اإلصالحــي عنــد علمــاء
متنوريــن أمثــال :محمــد عبــده ،ومحمــد رشــيد
رضــا ،وعبــد الرحمــن الكواكبــي ،ورفاعــة رافــع

عليــه مــن رقــي وتمــدن وحضــارة ،ونجــد هــذا
حاضــرا أيضــا عنــد محمــد عبــده وجمــال الديــن
األفغانــي وغيرهــم.

الطهطــاوي ،وخيــر الذيــن التونســي وغيرهــم،

إن عنايــة هــؤالء المفكريــن بمســألة

أن كتاباتهــم شــكلت عالمــة فاصلــة مــن تاريــخ

الدولــة فــي خطابهــم االصالحــي لــم يخــرج

الفكــر اإلســامي ،بحيــث اتســمت مختلــف

عــن حالتيــن :حالــة الضغــط األجنبــي

تصوراتهــم حــول فكــرة الدولــة بضــرورة مراعاة

وتأثرهــم بنمــوذج الدولــة الحديثــة بأوروبــا،

أحــوال الزمــان والمــكان واالجتهــاد فيهــا بمــا

وباألســس التــي قامــت عليهــا الدولــة

يتماشــى مــع مســتلزمات العصــر ،لذلــك جاءت

عندهــم ،مــن قبيــل العــدل ،والحريــة ،وفكــرة

دعواتهــم مــن ناحيــة إلعــادة بنــاء وتحديــث

الدســتور الــذي ينظــم العالقــة بيــن الحاكــم

التصــورات حــول أهــم القيــم السياســية كقيمة

والمحكــوم .وحالــة الفســاد واالســتبداد فــي

العــدل والحريــة والمســاواة ،وفكــرة القانــون

المنطقــة العربيــة واإلســامية ،وتدهــور

وأهميتــه فــي المجتمــع ،وإعمــال العقــل فــي

األوضــاع علــى جميــع الصعــد (سياســيًا،

تفســير هــذه القيــم تفســي ًر ا متنــو ًر ا يســتجيب

واجتماعيًــا ،وعلميًــا).

لمســتلزمات الحيــاة المعاصــرة.
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اإلســامية»،

دار

الشــروق ،القاهــرة ،الطبعــة العاشــرة.

—محمــد رشــيد رضــا« ،الخالفــة» ،الزهــراء

.2 0 1 2

لإلعــام العربــي ،القاهــرة[،د.ط].1988 ،

—الكواكبــي« ،طبائــع االســتبداد ومصــارع

—خيــر الديــن التونســي« ،أقــوم المســالك الــى

االســتعباد» ،دار المــدى للثقافــة والنشــر،

معرفــة أحــوال الممالــك» ،الــدار التونســية،
.1972

دمشــق[،د.ط].2002 ،
—بــراق زكريــا« ،الدولــة والشــريعة فــي الفكــر

—عبــد اإللــه بلقزيــز« ،الدولــة فــي الفكــر
اإلســامي المعاصــر» ،مركــز دراســات
الوحــدة العربيــة ،بيــروت ،الطبعــة األولــى.
كانــون األول /ديســمبر.2002

العربــي اإلســامي» ،مركــز الحضــارة لتنميــة
الفكــر االســامي ،بيــروت ،ط.2013 ،1
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ملخص البحث:
تجمــع الدولــة الحديثــة بيــن صفتيــن
يصعــب الجمــع بينهمــا ،همــا الســيادة
والديمقراطيــة .إنهــا تُعبــر مــن خــال
فعــل الســيادة عــن اســتقالليتها
وقدرتها على بسط األمن داخل ترابها،

العدد  | 17ربيع  2022م

بهــذه المبــادئ الثالثــة ،قــد يُســاعد علــى
تحقيــق ســيادة الدولــة وديمقراطيتهــا.
فهــل فعــ ًلا تُعبــر هــذه المبــادئ عــن
ســيادة الشــعب؟ وهــل يحتــاج فعــل
س َ
الســيادة إلــى التقنيــن والمَ ْأ َ
ســة؟
َخ ُلـ َ
ـص هــذا المقــال ،بالرجــوع إلــى أعمــال

وتعبــر مــن خــال مبــدأ الديمقراطيــة عــن

المفكــر األلمانــي كارل شــميت ،باعتبــاره
أبــرز نُقــاد األنظمــة الديمقراطيــة

شــرعية ألي دولة ال تنبثق ســيادتها من

الحديثــة ،إلــى أن المبــادئ التــي ترفعهــا

إرادة أفرادهــا ،وال مُ بــرر لوجودهــا بعيــدا

هــذه األخيــرة ال تعكــس فــي الواقــع

عــن خدمــة مواطنيهــا.

إرادة الشــعوب ،بــل هــي مُ ســتوحاة مــن

مشــروعيتها والغايــة مــن وجودهــا ،فــا

لــم يطــرح الجمــع بيــن الســيادة
والديمقراطيــة أي معضلــة للشــعوب
القديمــة ،ســواء بالمــدن اليونانيــة أو
الرومانيــة؛ ألنــه لــم يُســمح ألي جهــة
باحتكار السلطة .على خالف الشعوب

األيديولوجيــة الليبراليــة التــي تبنتهــا
الدولــة الحديثــة ،وزاوجت بين الممارســة
السياســية والنشــاط االقتصــادي.
الكلمــات المفتاحيــة :الســيادة – الديمقراطيــة -
السياســي  -النزعــة المعياريــة  -النزعــة القراريــة.

القديمــة ،لــم يكــن الجمــع بيــن الحاجــة

Abstract:

إلــى الســيادة ومبــدأ حكــم الشــعب
أمـ ًر ا َهي ًِّنــا فــي العصــر الحديــث ،بســبب

two

التحــوالت االجتماعيــة واالقتصاديــة

characteristics that cannot be combined:

التــي عرفتهــا المجتمعــات الحديثــة.

sovereignty and democracy. Trough the

قامــت الدولــة الحديثــة ،مــن أجــل
التغلــب علــى هــذه المعضلــة ،علــى مبــدأ
ســيادة القانــون ،وحَ ّ
صنتــه بمبدأيــن
آخريــن همــا الحكــم التمثيلــي وفصــل
ً
راســخا
ظــل االعتقــاد
الســلط .وهكــذا
ّ
بــأن تأطيــر الممارســة السياســية،

combines

state

modern

The

act of sovereignty, the state expresses its
independence and its ability to establish
security within its soil and through the
principle of democracy; it expresses its
legitimacy and the purpose of its existence.
There is no legitimacy for any country whose
sovereignty does not emanate from the will
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مش لراك ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا

systems, this article concluded that the

of its members, nor is there any justification

principles raised by the latter do not in fact

for its existence away from serving its citizens.

reflect the will of peoples, but rather are
inspired by the liberal ideology adopted by
the modern state, which combined political
practice and economic activity.
Keywords: Sovereignty- democracy- the
political- normativism- decisionism.
 فــي القواميــس والمعاجــم،ُتحــدّ د الســلطة
ّ
droit الحــق فــي األمــر
 باعتبارهــا،الفلســفية
 وهــي تفتــرض فــي المقابــل،de commander
واجــب الخضــوع؛ أي أن واقــع الســلطة ال

The combination of sovereignty and
democracy did not present any dilemma
for ancient peoples, whether in Greek or
Roman cities, because no one was allowed
to monopolize power. Unlike the ancient
peoples, the combination of the need for
sovereignty with the principle of the rule of
the people was not easy in modern times due
to the social and economic transformations
that modern societies have known.

.يســتقيم إال بوجــود جهــة آمــرة وأخــرى خاضعــة

In order to overcome this dilemma,

)مــن هنــا كان الجســم السياســي (الدولــة

the modern state was established on the

.مجــال تجــاذب دائــم بيــن مــن يأمــر ومــن يطيــع

principle of the rule of law, which it fortified

وقــد الزم هــذا التجــاذب الحيــاة السياســية عبــر

with two other principles: representative

 ورغــم أنــه يحضــر فــي كل تفاصيــل،التاريــخ

governance and the separation of powers.

 وســواء، فبالــكاد يُعتــرف بــه،الحيــاة اليوميــة

Thus, the belief that the framing of political

 فالجميــع،تعلــق األمــر بمــن يأمــر أو بمــن يطيــع

practice with these tree principles enables

يســعى إلــى إخفائــه وســتره؛ يخفيــه الطــرف

the realization of state sovereignty and

 بينمــا،األول حيــن ُيــزاوج بيــن القــوة والفضيلــة

democracy. Do these principles really

يخفيــه الطــرف الثانــي حيــن يتشــبث بالكرامــة

express the sovereignty of the people and

.والحاجــة إلــى األمــن

does the act of sovereignty need legalization

انعكــس هــذا التعــارض بيــن مــن يأمــر

and

institutionalization?

ِّ ومــن يطيــع حتــى علــى
الصلــة المفترضــة بيــن

By referring to the work of the German

لفظــي الســلطة والسياســة؛ فبقــدر مــا تســعى

thinker Karl Schmitt, being the most

 تســعى السياســة وراء،الســلطة وراء القــوة

prominent critic of modern democratic
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الســبل الممكنــة لتلطيــف القــوة؛ كمــا أن مــا

َــل جهــة ســيادية واحــدة ،لهــا
ُتمــارس مــن ِقب ِ

ّ
يهــم الســلطة هــو فقــط الرغبــة فــي التحكــم

الحــق المطلــق فــي النهــي واألمــر .غيــر أنــه لــم

ّ
يهــم السياســة هــو
والغلبــة ،فــي حيــن أن مــا

يعــد مقبــو ًلا ،بعــد ثــورات القــرن الثامــن عشــر،

الرغبــة فــي اســتمراريتهما وديمومتهمــا؛ وفــي

أن ُت ْح َصـ َر الســيادة فــي صــورة الشــخص الحاكــم

الوقــت الــذي تميــل فيــه الســلطة إلــى التعجّ ــل

وحــده ،ولــم يعــد مقبــو ًلا أن يُشــرِّع القوانيــن

واختيــار أقصــر الســبل ،تميــل السياســة إلــى

مــن يُنفذهــا .وهكــذا انتقلــت الســيادة ،بموجــب

التأنــي واســتباق اآلثــار والعواقــب .ال يرتبــط

هــذا الرفــض ،مــن ســيادة شــخصية إلــى ســيادة

هــذا التعــارض الــذي يســكن لفظــي الســلطة

مجــردة ،يُعبــر عنهــا بمجموعــة مــن القوانيــن

والسياســة بالغايــات المرجــوة مــن كل واحــد

والمؤسســات ،بدونهــا ال مجــال للحديــث عــن أي

منهمــا فقــط ،وإنمــا يمتــد ً
أيضــا إلــى أصولهمــا؛

مشــروعية فــي الحُ كــم.

فقــد وُ لــدت الســلطة مــن صــراع اإلرادات،
وولــدت السياســة مــن توافقهــا.

يضعنــا هــذا النمــوذج مــن الحكــم أمــام تصــور
جديــد لمفهــوم الســيادة ،يســتبدل الفاعــل

تتوالــى أشــكال هــذا التعــارض كلمــا تشــعبنا
أكثــر فــي الجســم السياســي ُأفقيًّــا ،فمفارقــة

ويســتبدل الواقــع أو الحــدث بالمعيــار .لكــن

الســيادة والديمقراطيــة مــا هــي إال الصــورة

إذا كنــا نعلــم أن الحُ ْك َ
ــم ،بمــا هــو أمــر وطاعــة،

الحديثــة لمفارقــة الســلطة والسياســة ،أو القــوة

صــورة مــن صــور اإلرادة ،فكيــف يصيــر القانــون،

،souveraineté

بوصفــه قاعــدة جامــدة ،مُ جســدً ا لــإرادة

باعتبارهــا ســلطة عليــا ،القـ َ
ـوة المطلقــة لضمــان

بوصفهــا ديناميــة وحيويــة؟ وإذا كنــا نعــرف أن

ســريان الحُ كــم وديمومتــه ،بينمــا تقتضــي

ـورة ثابتــة وأن الحـ َ
المعيــا َر صـ ٌ
ـدث متغيـ ٌر ومتجــدد

الديمقراطيــة ،باعتبارهــا ســيادة شــعبية ،التحــ ّر ر

باســتمرار ،فكيــف يمكــن لــأول أن يشــمل الثانــي

واالســتقاللية فــي القــرار السياســي .فكيــف

وأن يعبــر عنــه؟

والفضيلــة .تقتضــي الســيادة

(((

يســتقيم الجمــع بيــن اإلرادة المطلقــة فــي التحكم
واإلرادة المطلقــة فــي التحــ ّر ر؟
كانــت الســيادة ،داخــل الملكيــات التقليديــة،
((( ُتعــد الســيادة جوهــر الدولــة الحديثــة ،وهــي ُتعــرف فــي
القواميــس والموســوعات الفلســفية باعتبارهــا حــق الدولــة،
فــي صــورة ممثليهــا الشــرعيين ،فــي احتــكار القــرار السياســي
وإجبــار جميــع مــن يوجــد علــى أراضيهــا علــى الخضــوع
لســلطاتها .انظــر :أوليفيــه نــاي ،وآخــرون ،قامــوس الفكــر
السياســي ،ترجمــة لطفــي الســيد منصــور ،بيــروت ،الرافديــن،
 ،2020ص.265

السياســي أو العاهــل  souverainبالقانــون،

عُ رِفــت

األنظمــة

السياســية،

التــي

اســتبدلت ســيادة الشــخص بســيادة القانــون،
باســم الديمقراطيــة .وقــد حُ ــدّ د هــذا اللفــظ
بالمعنــى نفســه الــذي عُ ــر ِ َف بــه عنــد اليونــان،
أي ســيادة الشــعب .غيــر أن هــذه الســيادة
ال تكــون حقيقيــة إال بالحريــة واالســتقاللية،
فــأن يكــون الشــعب ســيدً ا معنــاه أنــه صاحــب
ــم .والحُ ْكــم ال يســتلزم فقــط
القــرار والحُ ْك ِ

مش لراك ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
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وضــع القوانيــن ،بــل يســتلزم ً
أيضــا تعديلهــا

بصفــة المواطنــة التــي يتمتــع بهــا كل مــن ينتمــي

أو تغييرهــا أو تعليقهــا .وإذا كان األمــر كذلــك،

عُ ْضويّــا إلــى المدينــة.

فكيــف يمكــن أن تكــون «ســيادة الشــعب» هــي
نفســها «ســيادة القانــون»؟

قديمــا
لــم تكــن المدينــة  polisأو  ،citéتعنــي
ً
مــا نفهمــه منهــا اليــوم ،أي العمــران المنظــم

ســنحاول خــال هــذه الورقــة أن الوقــوف

والبنايــات المتراصــة ( ،)villeوإنمــا كانــت تشــير

علــى هــذه اإلشــكالية ،بالرجــوع إلــى أعمــال

إلــى نمــط مــن التنظيــم السياســي يقــوم علــى

الفيلســوف والفقيــه القانونــي كارل شــميت

وجــود جماعــة موحــدة ومســتقلة .يتمتــع مــن

 ،)1888-1985( Carl Schmittباعتبــاره أبــرز

ينتمــي إلــى هــذه الجماعــة بــكل الحقــوق التــي

مــن تنــاول إشــكال الســيادة والديمقراطيــة

يتمتــع بهــا أعضاؤهــا ،ويســري عليــه مــا يســري

فــي الفكــر السياســي المعاصــر .وسنقســم

علــى الباقــي ،دون تفضيــل أو تمييــز .غيــر أن هــذا

موضوعنــا إلــى ســبعة محــاور ،بحيــث ســتضم

النمــط مــن التنظيــم لــم يســتمر طويــ ًلا ،بســبب

األربعــة األولــى تصــور الفيلســوف لمــا

التحــوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي عرفتهــا

المقصــود بالسياســة وعالقتهــا بالســيادة،

القــرون الوســطى.

فــي حيــن ستشــمل المحــاور المتبقيــة عالقــة
الســيادة بالقانــون الوضعــي.

1.1مفهوم السياسي
يــرد لفــظ السياســة  Politeiaعنــد أرســطو

غابــت فكــرة المواطنــة مــن المشــهد
السياســي ،بــزوال األنظمــة َ
المدِ ي ِن َّيــة((( القديمــة،
وصــارت الســلطة كيا ًنــا مســتق ًلا بذاتــه ،ســواء
داخــل األنظمــة الفيوداليــة أو داخــل األنظمــة
الدَّ وْ َل ِتيّــة

(((

étatiques

.systèmes

صــارت

بمعنــى الحيــاة داخــل المدينــة((( .وهــو المعنــى

السياســة ،باســتقالل الســلطة عــن الجماعــة،

نفســه الــذي يشــير إليــه معجــم Grand

ُتفهــم بداللــة النظــام الــذي يملــك الســلطة،

 ،dictionnaire de la philosophieحيــن أورد

أو بداللــة الوســائل التــي مــن خاللهــا ُتمــار ُ
َس

علــى لســان هيــرودوت  Hérodoteلفــظ Politeia

الســلطة ،وليســت جوهـ ًر ا مســتق ًلا بذاتــه؛ وصرنــا

بمعنــى الحــق المدنــي أو السياســي Droit de

بذلــك نخلــط بيــن ألفــاظ متباعــدة الداللــة ،كمــا هــو

 .Citéوال يرتبــط هــذا الحــق عنــد اليونــان بوجــود

الحــال بالنســبة للفظــي الدولــة والسياســة.

ســلطة عليــا ،هــي التــي تملــك حــق القــرار فيمــا
يتعلــق بالحقــوق والواجبــات ،بقــدر مــا يرتبــط
((( ورد هــذا التحديــد علــى هامــش مــن كتــاب السياســات
ألرســطو .انظــر:
Aristote, Les politiques, traduit par Pierre Pellegrin,
Paris, Flammarion, (1993), p. 138.

((( المقصــود باألنظمــة المدينيــة نظــام الحكــم الــذي كان
ســائدً ا فــي المــدن اليونانيــة خــال المرحلــة الهيلينيــة (القرنــان
الخامــس والرابــع ق.م).
((( المقصــود باألنظمــة الدولتيــة األنظمــة السياســية
ُ
الم َمركِ ــزة للســلطة فــي يــد جهــة ســيادة واحــدة.

136

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 17ربيع  2022م

يأخــذ أغلــب مــن كتبــوا فــي السياســة ،خــال

يتحــدث شــميت عــن السياســي ،le politique

العصــر الحديــث ،وبالخصــوص فالســفة العقــد

الــذي هــو مجــال مســتقل عــن مجــال الدولــة.

االجتماعــي ،مفهومــي الدولــة والسياســة بمعنــى

وال يجــب أن يُفهــم السياســي بالتقابــل مــع

واحــد ،وكأنهمــا لفظــان لداللــة واحــدة؛ لكــن

مجــاالت أخــرى كاألخــاق ،االقتصــاد ،والفــن؛ ألنــه

لمــا كان المنطــق الــذي يحكــم اللغــة ال يمكــن

هــو األصــل والمحــددُ لباقــي المجــاالتُ .
وتســتبان

أن يســمح بتقاســم داللــة واحــدة بيــن لفظيــن

أصالــة السياســي ،فــي نظــر الفيلســوف ،مــن

مختلفيــن فــي النطــق والكتابــة ،فــا بــد لــكل اســم

أوقــات الحــرب والصــراع؛ إذ ال يعــود ،فــي هــذه

أن يزيــد أو ينقــص عــن اآلخــر فــي المعنــى والداللــة.

الحــاالت ،ألحــكام خير-شــر ،جميل-قبيــح ،صالــح-

وإن كانــت هــذه القاعــدة ســليمة فــا يمكــن للفــظ

طالــح ،أي قيمــة .حيــن يوضــع وجــود اإلنســان

السياســة أن يعنــي الدولــة ،والعكــس صحيــح.

أمــام خيــار الحيــاة أو المــوت ،تغــدو القيمــة

يُعتبــر المفكــر األلمانــي كارل شــميت أول
مــن نبّــه إلــى هــذا الخلــط بيــن لفظــي الدولــة
والسياســة ،وقــد عــزاه إلــى اعتقــاد النــاس أن
وجــود هذيــن الجوهريــن قــد تــم بالتســاوق؛ إذ ال
وجــود للدولــة إال بالسياســة ،وال وجــود للسياســة
إال بوجــود الدولــة .وترســخ هــذا االعتقــاد فــي
أذهــان النــاس ،وصــاروا يظنــون أن السياســة هــي

للحيــاة وحدهــا ،ومــا ينســف هــذه الحيــاة هــو
الشــر المطلــق .وإذا كان الفعــل السياســي
يتحــدد بالجماعــة ال الفــرد ،فــكل تهديــد سياســي
يصيــر تهديــدً ا لوجــود الجماعــة وبقائهــا ،ومــا
يهــدد الجماعــة هــو عدوهــا األوحــد .هنــا يتحــدد
السياســي ،فــي نظــر شــميت ،وهنــا يجــب البحــث
عــن خصائصــه الجوهريــة(((.

مــا يجعــل الدولــة قائمــة ،وأن مــا تمارســه الدولــة

ينتقــد شــميت ،فــي محاولتــه الوقــوف علــى

سياســة ،حتــى وإن بــدا فــي صــورة االقتصــادي

تحديــد دقيــق لماهيــة السياســي ،التعريفــات التــي

أو الثقافــي .وال يعتــرض الفيلســوف علــى هــذا

تكتفــي بالوصــف أو التشــخيص الظاهــري لهــذا

التحديــد ،بقــدر مــا يرفــض أن نفهــم مــن السياســة

الكيــان؛ ويتوقــف فــي المقابــل عنــد التفاصيــل

أو مــن الفعــل السياســي مــا تمارســه الدولــة

الدقيقــة مــن أجــل القبــض علــى مــا يوجــد وراء

فقــط((( .فمــا الفــرق إذن بيــن السياســة والدولــة؟

الوصــف .ويقــر فــي البدايــة بصعوبــة المهمــة؛ ألن

تجــدر اإلشــارة ،قبــل التطــرق إلــى تفاصيــل
التمييــز بيــن اللفظيــن ،إلــى أن شــميت ال يتحــدث
ً
لفظــا ،وإنمــا باعتبارهــا
اســما أو
عــن السياســة
ً
ً
نطاقــا؛ بــدال مــن السياســة la politique
مجــا ًلا أو
(6) Carl Schmitt, La Notion de politique, traduit par
Marie-Luise Steinhauster, Paris, Flammarion, (1992), p.
64-65.

السياســي غالبًــا مــا يشــار إليــه ســلبيًا باعتبــاره
ً
متعارضــا مــع مجــاالت أخــرى (السياســي
مجــا ًلا
واالقتصــادي ،السياســي واألخالقــي ،السياســي
والقانونــي) ،وكأنــه مجــرد واحد مــن باقي المجاالت؛
لذلــك فهــذه المقارنــة الســلبية ال تســمح ،فــي
(7) Ibid, p. 57.

مش لراك ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا

نظــره ،بتحديــد طبيعتــه الخاصــة((( .تضــاف هــذه
الصعوبــة إلــى معضلــة أخــرى ،حينمــا ننظــر إلــى
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الدولــة باعتبارهــا وحــدة سياســية ،فتصيــر بذلــك

لــم يكــن أحــد ،قبــل شــميت ،ينظــر إلــى

حقيقــة السياســي حقيقــة الدولــة ذاتهــا .بينمــا

لفظــي الصداقــة والعــداوة باعتبارهمــا لفظيــن

السياســي ،فــي الواقــع ،ســابق علــى وجــود الدولــة؛

سياســيين ،فالجميــع يربطهمــا بمجــال األخــاق

ألن هــذه األخيــرة «تقتضــي وجــود السياســي»(((.

أو بالعالقــات الخاصــة باألفــراد .وقد ســعت أغلب

ولقــد اســتهل شــميت بهــذه العبــارة كتابــه

الثقافــات إلــى تغليــب مــا يجمــع األفــرادَ ويوحــد

مفهــوم السياســي ،ليخلــص بذلــك إلــى أن

بينهــم علــى مــا يفرقهــم ويــزرع بينهــم األحقــاد.

الدولــة ظاهــرة تاريخيــة ،بينمــا السياســي فعــل

لذلــك لــم يكــن مقبــو ًلا أن يجهــر أحــد بمشــاعر
العــداوة تجــاه اآلخريــن ،وإال ُأســقطت عنــه

جماعــة موحــدة ومســتقلة.

الســمو
قيــم المــروءة واإلنســانية .وهكــذا صــار ّ

أصيــل منــذ أن أصبــح وجــود اإلنســان رهي ًنــا بوجــود

ً
وفقــا لهــذا التحديــد ،مــا بــه
يصيــر السياســي،
تــدرك الجماعــة السياســية ذاتهــا باعتبارهــا وحــدة
مســتقلة ،فــي مواجهــة جماعــات أخــرى مســتقلة

اإلنســاني يُقــاس ،فــي كل الثقافــات والحضــارات،
بدرجــة الميــل نحــو الحــب والصداقــة والنفــور مــن
الكراهيــة والعــداوة.

بدورهــا ،أي أنــه ال يكتمــل اســتقالل الجماعــة إال

مــا كانــت تســعى وراءه الثقافــات والحضــارات

حينمــا تتبيــن الجماعــة أعداءهــا .بتعبيــر آخــر ،ال

بشــكل عــام ،جســده أفالطــون فــي السياســة؛

يتحــدد السياســي بما تمارســه الدولــة داخليًا ،وإنما

فقــد أورد فــي مؤلفــه القوانيــن أن الهــدف مــن

بالقــدرة علــى «التمييــز بيــن الصديــق والعــدو»(.((1

السياســة ليــس حفــظ اإلنســان وبقائــه وإنمــا

يبــدو غري ًبــا هــذا الربــط الــذي يقيمــه شــميت بيــن

فضيلتــه( .((1والفاضــل عنــد أرســطو هــو مــن يقبــل

السياســي وتمييــز الصديــق عــن العــدو؛ ألنــه ال أحــد

طواعيــة بالعيــش داخــل المدينــة ،أمــا مــن يرفــض

قبلــه اشــترط هــذا التمييــز فــي تحديــد مــا المقصــود

ّ
ذلــك ،فهــو واحــد مــن اِثنيــن؛ إمــا كائــن مُ
نحــط

بالسياســي؛ فمــا وجــه الصلــة بيــن األمريــن؟

 ،être dégradéوإمــا كائــن فــوق اإلنســان(être ((1
 .surhumainوقــد صــار علــى منــوال أفالطــون

(8) Ibid, p. 64.

وأرســطو أغلــب مــن كتــب فــي السياســة مــن

(9) Ibid, p. 58.
يقــول كريســتيان دوالكمبانــي فــي هــذا اإلطــار« :ليســت الدولــة
إذن نتاجً ــا لضــرورة متعاليــة علــى التاريــخ [ ]...نســتطيع
عالمــا بــدون دولــة» .انظــر:
أن نتخيــل فــي مســتقبل بعيــد
ً
كريســتيان دوالكمبانــي ،الفلســفة السياســية اليــوم ،ترجمــة
نبيــل ســعد ،القاهــرة ،دار عيــن ،)2003( ،ص.313

أن يحصــر غايــة السياســة خــارج الفضيلــة.

(10) « La distinction spécifique du politique, à laquelle
peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques,
c’est la discrimination de l’ami et de l’ennemi.». Carl
Schmitt, La Notion de politique, op. cit, p. 64.

(11) Platon, Les Lois, in Œuvres Complètes, Paris,
Flammarion, (2008), IV- 707b-708a, p. 766.

بعدهمــا ،فلــم يجــرؤ أحــد ،طيلــة القرون الوســطى،

(12) Aristote, Les Politiques, op. cit, I, 2, 1252-b, p. 90.
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بــدأت معالــم السياســة تتغيــر خــال عصــر
النهضــة ،خاصــة بعــد كتــاب األميــر الــذي اشــتهر
بــه نيكــوالس ميكيافيلــي ،وصــارت نصائحــه
مُ حــددً ا أساس ـيًا للنظــر فــي الوقائــع السياســية.
لكــن وعلــى الرغــم مــن هيمنــة الميكيافيليــة ،التــي
ـب الــذي َأ ْقحَ ــم
يُنظــر إليهــا عــادة باعتبارهــا المذهـ َ
قيــم المكــر والخــداع فــي المجــال السياســي ،فــإن
ميكيافيلــي نفســه لــم ينظــر إلــى المتربصيــن
بالســلطة باعتبارهــم أعــداء ،بــل هــم مجــرد
خصــوم يســعون وراء الســلطة كمــا ســعى إليهــا
األميــر مــن قبلهــم.
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وســيادتها .وهــذا يعنــي أن السياســي يبــدأ فقــط
عندمــا يوجــد مــا يهــدد بقــاء الدولــة.
ال يتحــدد السياســي ،فــي نظــر شــميت،
بمــا هــو أخالقــي أو اقتصــادي ،أو بالمهــام التــي
تمارســها الدولــة بشــكل يومــي ،بــل للسياســي
بعــد أنطولوجــي ،يظهــر عندمــا يوجــد مــا يهــدد
كيــان الدولــة ،وال شــيء يهــدد الدولــة غيــر األعــداء
المتربصيــن بهــا .يتحــدد مجــال السياســي إذن
بالحــرب والصــراع مــن أجــل الوجــود واالســتقاللية
إزاء أي إرادة أو ســيادة خارجيــة ،وبغيــاب الصــراع
يكــف السياســي عــن الوجــود .وإذا كان مجــال

لقــد كانــت الغايــة مــن السياســة دائمــا

السياســي هــو الصــراع ،فــإن معيــاره هــو «التمييــز

الســمو باإلنســان ،والبحــث عــن أفضــل األنظمــة
ّ

بيــن الصديــق والعــدو» ،كمــا أشــرنا إلــى ذلــك مــن

الصالحــة للتعايــش بيــن النــاس؛ لذلــك حُ ــدِّ دت

قبــل .هــذا التمييــز هــو مــا يســمح للدولــة أن تعبــر

باعتبارهــا ًّ
فنــا للقيــادة والحُ كــم .هكــذا كانــت

عــن درجــة االتحــاد أو الشــقاق نظر ًيــا وعمل ًيــا ،دون

السياســة داخــل األنظمــة المدي ِنيَّــة القديمــة،

الحاجــة إلــى العــودة إلــى أي معيــار آخــر ،فــي كل مــا

وهكــذا صــارت داخــل األنظمــة الدّ ولتيــة الحديثــة.

يربطهــا بالخــارج.

وكان يُقــاس صــاح األنظمــة بمــدى تفانيهــا فــي
خدمــة النــاس ،ويُقــاس فســادها بحجــم الظلــم
الــذي قــد يطالهــم.

وإذا كنــا نــروم أن يكــون التحديــد تحديــدً ا
سياســيًا ،فالعــدو السياســي ليــس بالضــرورة
هــو الشــرير أو القبيــح أو المنافــس ،بــل مــن

يرفــض شــميت أن يُحــدّ د مــا هــو سياســي

الناحيــة االقتصاديــة قــد يكــون الشــريك الــذي ال

باالعتبــارات الســابقة؛ ألننــا حيــن نربــط بيــن وجــود

غنــى عنــه؛ كمــا أن الخ ّيــر ،أو الجميــل ،أو الشــريك،

الدولــة وتحقيــق األمــن أو خدمــة النــاس ،فنحــن

ً
صديقــا .وهــذا يعنــي أن العــدو ال
ليــس بالضــرورة

نحــدد السياســي بمــا تمارســه الدولــة فــي الداخــل،

يتحــدد بــأي مجــال غيــر المجــال السياســي ،ومــن

بينمــا يقتــرن السياســي بالعالقــات الخارجيــة

هــذا المنظــور فهــو اآلخــر الغريــب الــذي يجعــل

للدولــة .إن كل أشــكال الهيمنــة التــي تمارســها

إمكانيــة الحــرب واردة .وهنــا يدعونــا شــميت

الدولــة داخل ًيــا ال تنتمــي إلــى السياســي وال تحــدده؛

إلــى الحيطــة والحــذر؛ ألن مفهومــي الصديــق

ألن هــذا األخيــر ال يبــرز إال حيــن تبــدأ الدولــة أو

والعــدو لهمــا طابــع ملمــوس وواقعــي وليســا

الجماعــة السياســية تميــز مــن يهــدد وحدتهــا

مجــرد اســتعارات أو رمــوز .وال يجــب التقليــل مــن

مش لراك ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
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خطورتهمــا بخلطهمــا بــدالالت مُ ســتقاة ممــا

المخالــف للجماعــة والمهــدد لوحدتهــا .وهنــا قــد

هــو اقتصــادي أو أخالقــي ،أو تحديدهمــا بنــاء علــى

يكــون لمفاهيــم العــرق ،الديــن ،اللغــة ،وكل مــا لــه

تأويــات ســيكولوجية وذاتيــة(.((1

صلــة بالوطنيــة أو القوميــة ،الــدور الحاســم ليتخــذ

ســبقت اإلشــارة إلــى أن الفعــل السياســي

العــدو صفــة العموميــة.

ال يرتبــط بالفــرد بقــدر مــا يرتبــط بالجماعــة ،أي

حيــن تشــتغل الدولــة سياس ـيًا وتميــز عدوهــا

أنــه فعــل يتميــز بالعموميــة ْ .acte public
وإن

مــن صديقهــا ،لــن يبقــى بيدهــا حــل إال المواجهــة

ـم أو
كان كذلــك ،فالفــرد ال عــدو لــه؛ للفــرد خصـ ٌ

والصــراع مــن أجــل الســيادة والبقــاء .بقــاء الدولــة

منافــس فقــط .وال نتحــدث ،فــي الحيــاة
نــ ٌّد أو
ٌ

وديمومتهــا رهينــان إذن بمــدى قدرتهــا علــى

الخاصــة ،عــن العــدوّ وإنمــا عــن المنــاوئ

المواجهــة والحفــاظ علــى االســتقاللية ،وهــذا

 ،adversaireأمــا العــدو فهــو عــدو الجماعــة،

ال يتحقــق مــن الناحيــة السياســية إال بمواجهــة

ويتصــف هــو اآلخــر بصفــة العمومية(.((1إنــه

أعدائهــا ،وأي تــردد فــي هــذا األمــر يعنــي أن الدولــة

عــدو عمومــي ينضــوي هــو اآلخــر تحــت جماعــة

تتصــرف ضــد المبــدأ الــذي يحــدد وجودهــا ،وهــو

سياســية ،قــد تتمثــل فــي ســيادة مســتقلة،

تصــرف خاطــئ وغيــر سياســي.

أو جماعــة داخليــة ُتنــازع الســلطة العامــة
فــي ســيادتها .بتعبيــر آخــر ،ال تكتمــل صفــة
العموميــة للعــدو إال إن كان عــدوً ا سياســيًا.

الصــراع ،وفــق مــا يحــدده شــميت ،جــزء ال
ينفصــل عــن السياســي ،وفيلســوفنا ليــس أول
مــن يشــير إلــى ذلــك ،لكــن أن يذهــب إلــى الحــد

مــا يجعــل شــميت يولــي كل هــذه األهميــة

الــذي يجعــل مــن الربــط بيــن الســيادة والصــراع

لمعيــار التمييــز بيــن الصديــق والعــدو ،هــو أنــه

عقيــدة فــي المجــال السياســي ،فهــذا نهــج جديــد،

متيقــن مــن أن كل الجماعــات السياســية إنمــا

ولــم يســبقه فــي ذلــك أحــد .فبــأي وجــه إذن ترتبــط

ّ
تتكتــل وفــق معيــار الصديق-العــدو ،ومــن دونــه

الســيادة بالصــراع والحــرب؟

ال يمكــن فهــم معنــى الســيادة؛ فالجماعــة ال
تســود إال عندمــا تتبيــن مــن يعضــد وحدتهــا أو
مــن ينســفها .وإذا مــا جــاز للعــدو أن يتخــذ هويــة
خاصــة بــه ،فالمقصــود بهــذه الهويــة هنــا كل مــا
هــو مخالــف للجماعــة السياســية ويحمــل فــي
ذاتــه إمكانيــة فنائهــا .لذلــك فالعــدو العــام هــو
(13) Carl Schmitt, La Notion de politique, op. cit, p. 65.
(14) « L’ennemi ne serait être qu’un ennemi public.».
Ibid, p. 67.

3.3الحرب أو ظاهرة العداء
ارتبطــت الحــرب عنــد القدمــاء بالدفــاع
عــن المدينــة ،لذلــك كان يُنظــر إليهــا باعتبارهــا
حالــة اســتثنائية ،ال تلجــأ إليهــا الشــعوب إال
حيــن تســتنفذ الوســائل الســلمية الممكنــة
لحــل النزاعــات .لــم تكــن الحــرب ضــرورة ،ولــم
ّ
تكــن ً
أيضــا ّ
ممــا يمكــن تجنبــه أو تفاديــه ،إنهــا
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أقــرب إلــى َ
القــدَ ر منــه إلــى القوانيــن التــي تحكــم

فهــم حقيقــة الحــرب؛ ألننــا بذلــك نخلــط بيــن

العالقــات بيــن الشــعوب .بتعبيــر آخــر ،يمكــن

الدوافــع االقتصاديــة والسياســية لنشــأة

القــول إن الحــرب بقــدر مــا كانــت مرفوضــة

الحــرب .ليســت كل أشــكال الصراعــات

عقل ًيــا كانــت مقبولــة واقع ًيــا .وهــذه االزدواجيــة

حروبًــا ،وال يمكــن أن تكــون كذلــك إال إن كانــت

التــي اتســمت بهــا الحــرب هــي التــي جعلــت

بدوافــع سياســية محــض .فالحــرب هــي

أفالطــون ال يعتبرهــا خيــ ًر ا وال شــ ًّر ا ،لكنهــا

الصــراع المســلح الــذي ينشــب بيــن دولتيــن

أصــل شــرور المدينــة(.((1

َذ َ
اتــي ســيادة ،أو بتعبيــر شــميت نفســه:

لــم تكــن الحــرب عنــد اليونــان فعــ ًلا ّ
ممــا
تمليــه السياســة ،وإنمــا كانــت الفعــل الــذي
يوقــف السياســة ،أي أنهــا جوهــر مفــارق لجوهــر
السياســة ،تظهــر حيــن تختفــي السياســة،
وتختفــي حيــن تظهــر السياســة .اختفــت هــذه
النظــرة إلــى الحــرب مــن المجــال السياســي
مــع تأســيس الــدول الحديثــة ،حيــث صــارت
المســألة الحربيــة أولويــة قصــوى فــي المشــاريع
السياســية لهــذه الــدول .وقــد عبــر كارل فــون
كالوزفيتــز

Clausewitzعــن العالقــة التــي

«الحــرب صــراع مســلح بيــن وحــدات سياســية
منظمــة»( .((1وســبب الحــرب متضمــن فيمــا هــو
سياســي؛ إذ تصبــح إمكانيــة الحــرب واردة حيــن
ي ََت َع ّيـ ُ
خصمــا سياس ـيًا ومنازعً ــا
ـن العــدو ،ويبــرز
ً
لنــا فــي الســيادة .وإن شــئنا تعريــف الحــرب
مــن خــال مفهومــي الوجــود بالقــوة والوجــود
بالفعــل األرســطيين ،يمكــن القــول إن الحــرب
دفــع للعــداوة للخــروج مــن الوجــود بالقــوة إلــى
الوجــود بالفعــل.
ليســت

الحــرب

إذن

«تتمــة

للفعــل

تجمــع الحــرب بالسياســة حيــن قــال« :الحــرب

السياســي بوســائل أخــرى» ،بــل هــي السياســي

اســتمرار للسياســة بوســائل أخــرى»( .((1قــد

عينــه ،ومــن دونهــا يكــف كل مــا هــو سياســي

يكــون كالوزفيتــز ،بهــذا التعبيــر البليــغ ،أدرك كنــه

عــن الوجــود .وينضــب السياســي باختفــاء

الحــرب ،لكنــه ال يــزال ينظــر إليهــا باعتبارهــا مجــرد

الصــراع (بغيــاب العــدو) ،وتتالشــى الجماعــة

أداة أو وســيلة بالنســبة للسياســي.

السياســية وتختفــي .وهــذا يعنــي ،عكــس كل

تتم ّلــك أغلــب مــن يحللــون ظاهــرة الحــرب
رغبــة قويــة للوقــوف علــى أســبابها ودوافعهــا،
ســواء مــن أجــل الحــدّ منهــا أو مــن أجــل رفــع
حدّ تهــا ،غيــر أن هــذه النظــرة ال تســاعدنا علــى
(15) Platon, La République, traduit par Pierre Pachet,
Gallimard, 1993, II- 373e-374b, p. 123.
( ((1نقــ ًلا عــن :زهيــر اليعكوبــي ،الحــرب ،الربــاط ،دار األمــان،
 ،2016ص.48 .

الطوباوييــن ،أنــه ال وجــود لدولــة دون أن تحمــل
فــي طياتهــا إمكانيــة الصــراع .وفــي هــذا يقــول
شــميت« :إذا كان قــد حصــل هــذا فــي الماضــي
فأنــا أجهلــه [ ]...وإذا كان ســيحصل مســتقبال
فهــو غيــر موجــود»(.((1
(17) Carl Schmitt, La notion de politique, op. cit, p. 70.
(18) Ibid, p. 96.
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 .Proudhonوإذا كانت اإلنســانية تعني التضليل

بهــا صاحبنــا أي مــكان لمفاهيــم األخــاق ،مــن

والخــداع ،فــا يمكــن العــدول عــن الحــرب باســم

قبيــل العدالــة واإلنســانية« ،فمنــذ غرســيوس

اإلنســانية؛ وال يمكــن أيضــا شــن الحــروب

ً
معروفــا بشــكل عــام أن العدالــة
 ،Grotiusأصبــح

باســمها؛ ألن القيــام بحــروب باســم اإلنســانية،

غيــر متضمنــة فــي تعريــف الحــرب» ،كمــا يقــول

فــي نظــر شــميت ،يعنــي تجريــد العــدو مــن

شــميت( .((1وهــو بهــذا ال ينفيهــا مــن مجــال

صفاتــه اإلنســانية ،والدفــع بالحــرب إلــى أقصــى

السياســي وكفــى ،بــل يقــدم ً
أيضــا المســوغات

أبعادهــا الالإنســانية(.((2

الفلســفية والتاريخيــة لهــذا النفــي .أمــا إن شــئنا
الحديــث عــن عدالــة تخــص السياســي ،فهــي
عدالــة الحــرب بمجــرد أن يتحــدد العــدو .وأي تــردد
فــي اتخــاذ قــرار الحــرب ،هــو إجحــاف فــي حــق
الجماعــة السياســية .إذا كان الدخــول فــي الحــرب
دفاعــا عــن وحــدة الكيــان الجماعــي تســتلزمه
دوافــع وجوديــة ،فاألمــر ال يحتــاج إلــى تبريــرات
عقليــة أو أخالقيــة أو االعتــراض عليــه باســم
الدوافــع االنســانية(.((2

مفهومــا مضل ـ ًلا
ليــس مفهــوم اإلنســانية
ً
فحســب ،بــل هــو فــي الحقيقــة مفهــوم
إيديولوجــي ،توظفــه النزعــة االمبرياليــة لغايــات
اقتصاديــة محــض؛ فبفعــل تنامــي األنشــطة
االقتصاديــة للــدول األوربيــة فــي القــرن التاســع
عشــر ،كان ال بــد للهيمنــة االقتصاديــة أن
تتصــدر أولويــات األمــم األوروبيــة .ولتحقيــق هــذا
الهــدف ،اختلقــت هــذه االمبرياليــة إيديولوجيــة
جديــدة (الليبراليــة) تنــزع إلــى تحييــد كل شــيء،

ال تأخــذ الحــرب معناهــا خــارج المجــال

وحصــر السياســي فــي نطــاق قانونــي محــض.

السياســي ،وال َت َت َعيّــن بمرجعيــات فكريــة أو

ولقــد أصبحــت اإليديولوجيــة الليبراليــة ،بعــد أن

قانونيــة .للحــرب معنــى واحــد فقــط ،وهــو

نجحــت فــي تحييــد مجــال التقنيــة ،تتطلــع إلــى

أن ُتقــ َّر ر ضــد عــدو حقيقــي .عــدا ذلــك ،فنحــن

تحييــد مجــال االقتصــاد ككل ،وهــذا ال يتحقــق

نتحــدث عــن شــيء آخــر غيــر الحــرب ،أو أننــا ال

إال بفصلــه عــن السياســي .تريــد االمبرياليــة

نفهــم حقيقــة الحــرب .وهــذا يعنــي أنــه ال يمكــن

االقتصاديــة،

الليبراليــة

االعتــراض علــى الحــرب باســم القيــم اإلنســانية،

كإيديولوجيــة ،أن تقطــع حبــل الوريــد الــذي

ليــس فقــط ألنهــا ال تنتمــي إلــى السياســي؛ بــل

يربــط المواطــن بالدولــة .وتريــد مــن المواطــن

ألن مفهــوم اإلنســانية مفهــوم مُ ض ِّلــل ،وأن

أن يكــون محايــدً ا أمــام السياســي ،وأن يقطــع

مــن يقــول بــه «يريــد الخــداع» ،علــى حــد تعبيــر

جــذوره مــن أي انتمــاء قومــي .والســبيل الوحيــد

(((2

لتحقيــق هــذه الغايــة هــو الترويــج لمفاهيــم

الفيلســوف الفرنســي بييــر جوزيــف بــرودون

(19) Ibid, p. 90.

معتمــدة

علــى

الحريــة ،المســاواة واإلنســانية.

(20) Ibid, p. 96.
(21) Ibid.

(22) Ibid, p. 97.
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حرو ًبــا بيــن األصدقــاء؛ ألن الصديــق في التحديد

ً
أيضــا بمثابــة نابــض أساســي للوجــود
وهــي

(((2

السياســي هــو الصديــق العمومــيami

اإلنســاني ،شــريطة أن نفهــم منهــا مــا

 ،publicومــا يســتلزمها ليــس هــو الصــراع

تســتوجبه العــداوة( ،((2ال التنافــس أو الحقــد

حــول الســيادة ،بــل الصــراع حــول الشــرعية.

أو الكراهيــة .إن جميــع الصراعــات التــي نشــنها

بتعبيــر آخــر ،مــا يدفــع أبنــاء الوطــن الواحــد

ضــد الخصــوم ،مهمــا كانــت حدتهــا وضراوتهــا

ليحاربــوا بعضهــم البعــض ليــس هــو الصــراع

ال تســمى حروبًــا .لذلــك يجــب التمييــز بيــن

علــى حيــازة األرض ،وإنمــا الخــاف حــول مــن لــه

الصراعــات التــي تنشــب بيــن أبنــاء الوطــن الواحد

الحــق فــي القــرار السياســي .والمعيــار الــذي

والصراعــات التــي نواجــه فيهــا أعــداء حقيقييــن،

نحــدد بــه مــن لــه هــذا الحــق هــو الــذي يســاعدنا

كمــا يميــز أفالطــون بيــن  stasisو.polémos

علــى فهــم مــا المقصــود بالســيادة.

يعنــي لفــظ «ستاســيس» الصــراع الــذي ينشــب
داخــل المدينــة ،أو الحــرب األهليــة ْ
إن شــئنا أن
نســميه بلغــة معاصــرة ،أمــا «بوليمــوس» فهــو
الحــرب بيــن الجماعــات  .citésوالحــرب الحقيقيــة
بالنســبة ألفالطــون هــي «البوليمــوس» وليــس
«ستاســيس»؛ ألن األول هــو الــذي يحــدد
ً
ً
وحــدة
المدينــة
سياســية(.((2

4.4مفهوم السيادة
تمــت اإلشــارة فــي الســابق إلــى أن مجــال
السياســي ليــس مجــا ًلا معيار يًــا وال أخالقيًــا،
وليــس مجــال الفكــر أو النظــر ،بــل هــو مجــال
الفعــل  ،actionوالفعــل فــي األصــل قــرار
 .décisionوحيــن يتعلــق األمــر بالســيادة ،ال بــد

يســير شــميت علــى نهــج أفالطــون فــي

ً
نافــذا.
أن يســتند القــرار إلــى القــوة حتــى يصيــر

تحديــده لمــا نعنيــه بالحــرب ،التــي ال يمكــن

ومــن بيــن مــا يشــمله القــرار الســيادي décision

فصــل دالالتهــا عمــا هــو سياســي ،وهــي

 souveraineحفــظ األمــن فــي الداخــل ،واألمــر

دائما ما يســميه فيلســوفنا بـ«التمييز
تشــترط
ً

بالحــرب فــي الخــارج ،وكالهمــا يســتلزم أن تكــون

بيــن الصديــق والعــدو» ،كمــا أشــرنا إلــى ذلــك

الســيادة مســتقلة وقاهــرة ،وال معنــى للحديــث

مــن قبــل .وال تقتضــي أشــكال الحــروب

عــن الدولــة فــي غيــاب أحدهمــا .حيــن يتحــدث

ً
أيضــا ليســت
الداخليــة وجــود عــداوة ،وهــي

شــميت عــن قــوة الدولــة واســتقالليتها ،فهــو

(23) «Toute déclaration de guerre est une déclaration
d’hostilité, cela va de soi.», Carl Schmitt, Théorie du
partisan, traduit par Marie-Louise Steinhauster, Paris,
Flammarion, (1992), p. 294.
(24) Jean-Vincent Holeinder, «Carl Schmitt penseur
des transformations de la guerre», in Carl Schmitt :
Concepts et usages, sous la direction de Serge Sur, Paris,
CNRS éditions, (2014), p. 77.

ال يعنــي بذلــك إال وحــدة الســيادة .فمــن يمثــل
هــذه الســيادة إذن؟

( ((2ال يتحــدث شــميت كثيـ ًر ا عــن داللــة الصديــق أو الصداقــة،
وقــد ارتأينــا أن نســتعمل هنــا مفهــوم الصديــق العمومــي
قياســا علــى مفهــوم العــدو العمومــي.
ً
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لــم يعــد مقبــو ًلا ،بعــد كل مــن جــون لــوك J.

رغــم الشــهرة التــي حظــي بهــا مبــدأ فصــل

 Lockeومونتيســكيو  ،Montesquieuأن تســتفرد

الســلط فــي الديمقراطيــات الحديثــة ،فهنــاك

جهــة واحــدة داخــل الدولــة بــكل الســلط ،بــل صــار

مــن رأى فيــه مجــرد مبــدأ لتقاســم الســلطات

مــن الضــروري أن تتــوزع علــى أكثــر مــن مؤسســة،

بيــن المتنافســين حــول الحكــم

 ،وهنــاك

ً
إحقاقــا للحريــات والمســاواة ،وضما ًنــا لحرمــة

ً
عيقــا للحكــم؛ ألنــه يفــرغ
مــن رأى فيــه مبــدأ ُم

القوانيــن التــي يفتــرض فيهــا تجســيد اإلرادة

الســلط مــن مضمونهــا حيــن يحصــر وظيفتهــا

العامــة .لقــد دعــا مونتيســكيو ،في مؤلفه الشــهير

فــي تأميــن تــوازن الســلطات ومراقبــة بعضهــا

روح القوانيــن( ،((2إلــى فصــل الســلط ،بحيــث ال

البعــض .وهــذا مــن شــأنه أن يضعــف الدولــة،

يعــود حــق التشــريع فــي يــد مــن ينفــذ القوانيــن،

ويفــوت عليهــا فرصــة اتخــاذ القــرار الحاســم

وال حــق التنفيــذ فــي يــد مــن ينطــق باألحــكام ،وال

والمناســب.

حــق النطــق باألحــكام فــي يــد مــن يشــرع القوانيــن.
وكانــت الغايــة مــن فكــرة فصــل الســلط الحيلولــة
تعســف الســلطات(.((2
دون
ّ

(((2

لــم يكــن بنياميــن كونســتان B. Constant
ً
مقتنعــا بمبــدأ فصــل الســلط باعتبــاره
وســيلة للحــد مــن تعســف الســلطة؛ ألن

التعســف فــي اســتعمال
ارتبطــت فكــرة
ّ

مــن شــأن اتفــاق هــذه الســلط القضــاء

الســلطة ،قبــل مونتيســكيو ،بطبيعــة الحكــم؛

علــى حقــوق األفــراد وحرياتهــم .لذلــك دعــا،

وكان يُعتقــد أنــه كلمــا ّ
تركــز الحُ كــم فــي يــد شــخص

بــد ًلا مــن الفصــل بيــن الســلط ،إلــى تقنينهــا

كمــا تســلطيًا ،وكلمــا اتســع ليشــمل
واحــد اعتبــر حُ ً

بحيــث ال يُســمح لهــا أبــدً ا بانتهــاك حُ رمــة

جهــات مختلفــة اعتبــر حكمــا حُ ــ ًر ا وصالحً ــا .هكــذا

النــاس( .((2ويعبــر عــن هــذا الرفــض بوضــوح

ارتبطــت األنظمــة الحُ ــرّة والصالحــة فــي أذهــان

أكبــر حيــن يقــول« :إن مواطنــي األزمنــة

النــاس باألنظمــة التــي يســود فيهــا الشــعب.

الحديثــة ،علــى خــاف مــا كان عليــه العهــد

يرفــض الفيلســوف أن يُفهــم مــن الحريــة أن

فــي األزمنــة القديمــة ،بــدل أن يطالبــوا

يفعــل النــاس مــا يريــدون؛ ألن «الحريــة أن نفعــل

بالمشــاركة فــي الســلطة ،يســعون إلــى

مــا تســمح بــه القوانيــن» .ال يعــود ،حيــن نربــط

االســتقالل عنهــا ،عــن طريــق التمثيــل

ُ
صــاح األنظمــة يتحــدّ دُ بمــن
الحريــة بالقانــون،

وفصــل الســلط»(.((3

يحكـ ُ
ـم ،وإنمــا بوجــود «ســلطة تحــدّ الســلطة» ،أي
بوجــود ســلط مســتقلة ومتوازنــة.

( ((2كريســتيان دوالكامبانــي ،الفلســفة السياســية اليــوم،
مرجــع ســابق ،ص.85-84 .

( ((2هنــاك مــن يفضــل ترجمــة كتــاب مونتيســكيو l’esprit
 des loisبـــروح الشــرائع ،وقــد آثرنــا اســتعمال اِســم روح

(29) Benjamin Constant, Principes de politique, in Ecrits
politiques, Paris, Gallimard, (1997), p. 317.

( ((2مونتيســكيو ،روح الشــرائع ،ترجمــة عــادل زعيتــر،
وندســور ،هنــداوي ،)2018( ،ص.295

( ((3فرنســوا شــاتليه وآخــرون ،معجــم المؤلفــات
السياســية ،ترجمــة محمــد عــرب صاصيال ،بيروت ،المؤسســة
الجامعيــة للدراســات ،)2001( ،ص.852

القوانيــن لشــهرته بيــن القــراء.
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يرفــض كارل شــميت ،هــو اآلخــر ،فكــرة فصــل

العنــف ،والخــروج مــن حالــة الطبيعــة ،حالــة

الســلط ،غيــر أن دوافعــه مختلفــة عــن دوافــع

«اإلنســان ذئــب أخيــه اإلنســان» ،فــا يمكــن أن

كونســتان؛ إن مــا يهمــه ليــس حقــوق األفــراد

يُقيّــد بــأي ســلطة خارجيــة.

وحرياتهــم ،وإنمــا قــوة الدولــة ووحــدة ســيادتها.
وليصــل إلــى هــذه القناعــة يعــود الفيلســوف إلــى
القانــون (الدســتور) ،الــذي يحاجــج بــه أنصــار فصــل
الســلط ،لينســف مبرراتهــم ،وليؤكــد أن ســيادة
الدولــة أولــى مــن كل قانــون؛ ألن الدولــة هــي التــي
تصنــع القانــون وليــس العكــس .وهــو مــا يعبــر
عنــه بمقولتــه الشــهيرة« :صاحــب الســيادة هــو
الــذي يقــرر حالــة االســتثناء»( .((3وحالــة االســتثناء
ً
تعليقــا للقانــون وكل الوســائل
هــذه ليســت إال
العاديــة لممارســة الســلطة.

ـزءا مــن العقــد معنــى
إذا كانــت الســيادة جـ ً
ذلــك أنهــا تخضــع لقــوة عليــا ،أي لســيادة
ّ
ولمــا كانــت الســيادة بالتعريــف مــا ال
أخــرى،
يُعلــى عليــه ،فــا يمكــن أن تتحــدّ د بالقوانيــن
والعقــود ،بــل هــي التــي تضمــن ســريان مــا
تنــص عليــه التشــريعات وااللتزامــات بيــن
األفــراد داخــل المجتمــع .لكــن حيــن نقــول إن
الســيادة كيــان مســتقل عــن القانــون ومتعــال
عــن العقــود وااللتزامــات ،فنحــن ُنضفــي عليهــا
صفــات أقــرب إلــى ُ
ـق منهــا إلــى الواقــع.
الم ْط َلـ ِ

صاحــب الســيادة ،فــي نظــر شــميت،

ومــن أجــل الخــروج مــن هــذا اللبــس ،يُحــدد

هــو مــن يملــك كلمــة الفصــل فــي القــرارات

جوليــان فرنــد  J. Freundالســيادة ،وهــو يشــرح

الحاســمة التــي يتوقــف عليهــا وجــود الدولــة،

مفهــوم العقــد عنــد هوبــز ،باعتبارهــا «عهــدً ا»

إنــه هــو الــذي يقــرر ،وهــو الــذي يلــزم الجميــع

أو «هبــة» نمنحهــا للمجتمــع لتأميــن وجــوده

بالخضــوع

لقراراتــه.

إن

تصــور

صاحبنــا

للســيادة شــبيه لصــورة العاهــل فــي ليفياتــان
 Léviathanطومــاس هوبــز  ،T. Hobbesفهــو
اآلخــر ال يخضــع ألي ســلطة ،بمــا فــي ذلــك
حاكمــا؛ ألنــه
ســلطة المتعاقديــن الذيــن َتوّ جــوه
ً
ً
طرفــا فــي العقــد( ،((3لذلــك
ببســاطة ليــس
فهــو ال يخضــع ألي التــزام عــدا مــا هــو موجــود
مــن أجلــه؛ فــإذا كان موجــودا للقضــاء علــى
( ((3كارل شــميت ،الالهــوت السياســي ،ترجمــة رانيــة
الســاحلي وياســر الصــاروط ،بيــروت ،المركــز العربــي لألبحــاث
ودراســة السياســات ،)2018( ،ص.23
( ((3يــرى تومــاس هوبــز أن تشــكل الجماعــات السياســية إنمــا
حصــل نتيجــة اتفــاق األفــراد علــى االنتقــال مــن حالــة الطبيعــة
(حالــة الفوضــى والعنــف) إلــى حالــة المدنيــة (حالــة النظــام)،
واختيــار طــرف خــارج االتفــاق ليكــون حَ َك ًمــا بينهــم.

دون أي التــزام مــن ِقبلهــا بالمقابــل(.((3
قــد يكــون حــرص صاحــب اللفياثــان علــى
مفهومــا،
وحــدة الســيادة واســتقالليتها
ً
بالنظــر إلــى الظــروف (الحــروب األهليــة) التــي
عاشــها المجتمــع اإلنجليــزي فــي عصــره،
لكــن مــا الــذي يبــرر حــرص شــميت علــى وحــدة
الســلطة الســيادية؟ لعــل مــا يجعــل شــميت
يســتميت مــن أجــل هــذه الوحــدة ،هــو أنــه حيــن
يتعلــق األمــر ِبـــ ( juss belliالحــق فــي الدفــاع
أو الحــق فــي الحــرب) ،فــا يمكــن أن تكــون
( ((3جوليــان فرنــد ،جوهــر السياســة ،ترجمــة فــاروق الحميــد،
دمشــق ،الفرقــد ،)2016( ،ص.57
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ســلطة القــرار مشــتتة بيــن أكثــر مــن جهــة

يريــده النــاس ،بينمــا هــي عنــد شــميت ســيادة

داخــل الدولــة ،وال يمكــن لصاحــب الســيادة أن

شــخصية ( souveraineté personnelleمرتبــط

ً
تفويضــا مــن أحــد ،التخــاذ قــرار الحــرب
يطلــب

بالشــخص الحاكــم)؛ إذ ال يمكــن للمعيــار ،الــذي

ضــد عــدو خارجــي .الحــرب مــن احتــكار الدولــة،

هــو مجــرد صــورة أو حكم ،أن يســود على الفعل،

والقيــام بهــا أو االمتنــاع عنهــا مــن مهــام

لذلــك ال يمكــن للقانــون أن يســود علــى القــرار.

صاحــب الســيادة وحــده .إنــه بمجــرد أن يتعيــن

هــذه األولويــة الممنوحــة للفعــل علــى حســاب

العــدو ،تصيــر كل الجهــود السياســية موجهــة

المعيــار ،جعلــت مــن شــميت صاحــب النزعــة

ضــده ،وال معنــى للتنــازع حــول الســيادة مــن

القراريــة  décisionnismeومؤسســها فــي

قبــل جهــات داخليــة.

الفكــر السياســي .لكــن قبــل بيــان مــا المقصــود

ال يســتقيم وجــود الدولــة إال باالســتقاللية،
وهــذه األخيــرة ال تعنــي شــيئا غيــر الحــق فــي
الحــرب ،حيــن يكــون أمــ ًر ا مُ بــر ًر ا ،وصاحــب
الســيادة هــو الجهــة الوحيــدة التــي تحتكــر هــذا

بهــذه النزعــة ،لنوضــح أو ًلا مــا المقصــود
بالســيادة المعياريــة؟

5.5السيادة المعيارية

الحــق .لذلــك فالســيادة تتأســس علــى وحــدة

تعتبــر المقاربــة المعياريــة normativisme

القــرار ،وال يمكــن أن تقبــل أي تعدديــة أو أن

االتجــاه الراديكالــي فــي الوضعانيــة القانونيــة

ً
متوقفــا علــى إجمــاع
يكــون القــرار الســيادي

 ،positivisme juridiqueالتــي تزامــن ظهورهــا مــع

الهيئــات المنتخبــة .هــذا الموقــف الــذي اتخــذه

ظهــور العلــوم اإلنســانية فــي القــرن التاســع عشــر.

شــميت إزاء الســيادة هــو الــذي جعلــه يعــادي

ولقــد غــزت َ
الموْ َض َعــة  ،positivisationخــال هــذا

 ،positivismeالتــي

القــرن ،كل المجــاالت التــي تهتــم بدراســة اإلنســان،

تربــط الســيادة بالقانــون ،وتشــترط فــي كل

مــن أجــل تجــاوز النظــرة الميتافيزيقيــة وفصــل

قــرار سياســي أن يحتــرم المعاييــر القانونيــة ،وإال

القيــم االجتماعيــة واألخــاق عــن الوقائــع اإلنســانية.

اعتبــر قــرارا غيــر شــرعي وخــارج القانــون.

إن تقســيم تاريــخ البشــرية إلــى مراحلــه الثــاث ،مــع

تصــور النزعــة الوضعيــة

(((3

تتجســد الســيادة عنــد الوضعييــن فــي
صــورة معياريــة (قواعــد متوافــق عليهــا) ،أي
أن الســيادة مــا ُتقــره قوانيــن الدولــة وليــس مــا
( ((3تعتبــر الوضعيــة بشــكل عــام المذهــب الــذي يحــاول أن
يكشــف القواعــد أو المبــادئ التــي تشــرط الوقائــع واألحــداث
كمــا هــي موجــودة فــي الواقــع ،أمــا الوضعيــة القانونيــة فهــي
االتجــاه الــذي يرفــض إســناد القوانيــن إلــى أصلهــا الطبيعــي أو
اإللهــي ،ويصــر علــى النظــر إلــى القوانيــن وفــق المعاييــر التــي
يُقرهــا األفــراد فيمــا بينهــم داخــل المجتمــع.

الفيلســوف الفرنســي أوجيســت كونــت Auguste
 ،Compteمــن الالهــوت إلــى الميتافيزيقــا إلــى العلــم
الوضعــي ،قــد بلــغ ذروتــه أواخــر القــرن التاســع
عشــر ولــم يســتثن أي مجــال معرفــي .وأصبــح،
منــذ كونــت ،تطبيــق نمــاذج العلــوم الطبيعيــة فــي
دراســة الوقائــع اإلنســانية ظاهــرة العصــر ،وال
يمكــن أن يكــون البحــث القانونــي اســتثناء.
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إلــى

كانــت السياســة تتقاطــع مــع األخــاق حينمــا

ً
نســقا
معالجــة الوقائــع القانونيــة بوصفهــا

يتعلــق األمــر بالحــق والحريــة والعدالــة ،فــا

موضوعيًــا مســتق ًلا ومكتفيًــا بذاتــه ،بحيــث

يمكــن أن نرهــن الفعــل السياســي بمــا هــو

تفصــل النظريــة القانونيــة عــن كل تأثيــر

قيمــي نســبي ،بــل ال بــد البحــث عــن معاييــر

أخالقــي أو قيمــي؛ أي أنهــا تســعى إلــى جعــل

عامــة مشــتركة هــي التــي يجــب أن تحــدد مــا

ً
مبحثــا علميًــا مســتق ًلا،
البحــث القانونــي

ينبغــي أن يكــون عليــه الســلوك اإلنســاني

يهتــم بالواقعــة القانونيــة كمــا توضــع مــن

داخــل الدولــة.

قبــل مؤسســات الدولــة .وهــذا ال يتحقــق إال
بتمييــز الواقعــة  faitعــن المعيــار ،norme
ومــن ثــم فصــل القانــون عــن الســلطة.
بتعبيــر آخــر ،تطمــح الوضعانيــة القانونيــة إلــى
عــزل المجــال القانونــي عــن أي تأثيــر سياســي.
وهــذا ال يتحقــق إال بحياديــة الجهــاز التنظيمــي
القانونــي أمــام المهــام السياســية للدولــة،
ُّ
بتحقــق هــذا الفصــل بيــن مــا
بحيــث تصبــح،
هــو قانونــي ومــا هــو سياســي ،أســئلة العدالــة
justice

والمشــروعية  légitimitéكامنــة

فيمــا هــو قانونــي.
ســيبلغ هــذا الطمــوح الوضعانــي فــي
مجــال القانــون ذروتــه مــع المنظــر القانونــي
هانــز كيلســن  ،Hans Kelsenصاحــب النزعــة
المعياريــة فــي دراســة القانــون .لقــد حــاول
كيلســن أن يعالــج إشــكال القيــم المحــددة
للســلوك اإلنســاني بالتركيــز فقــط علــى
ً
رافضــا أي وجــود للســيادة
المعاييــر القانونيــة،
السياســية خــارج القانــون .ولعل الســبب الذي
دفعــه إلــى تبنــي هــذا الموقــف هــو اســتحالة
التفكيــر عقليًــا فــي حقيقــة القيــم األخالقيــة؛
ألنهــا نســبية وظرفيــة ،بــل وذاتيــة ً
أيضــا .وإذا

وجــود معاييــر عامــة ال يعنــي التعاقــد أو
التوافــق علــى مصالــح مشــتركة ،بــل يعنــي،
بتعبيــر كيلســن« ،تعليــق مــا يفصلنــا عــن
اآلخريــن مــن أجــل مــا يوحدنــا بهــم»( .((3ال
يمكــن إذن ،بهــذه الصيغــة ،أن نعبــر عــن اإلرادة
العامــة إال عبــر مؤسســات خاصــة هــي التــي
تحــدد مــا هــو حــق ومــا ليــس بحــق ،أي أن اإلرادة
العامــة هــي مــا تقــرره مؤسســات الدولــة
وليــس األشــخاص .وإذا كانــت الســيادة ترجمــة
لهــذه اإلرادة؛ فالســيادة هــي ً
أيضــا مــا تمارســه
مؤسســات الدولــة ،ومــا ُتحــدده تشــريعاتها.
كان يُنظــر إلــى القانــون والدولــة ،قبــل
مجــيء كيلســن ،باعتبارهمــا جوهريــن مختلفيــن؛
فالدولــة ســابقة علــى وجــود القانــون؛ ألن وجــود
القانــون يفتــرض وجــود الدولــة .لكــن مــن جهــة
أخــرى ،فــا غايــة مــن وجــود الدولــة غيــر حمايــة
القانــون .هكــذا كان يُبــرر تــارة وجــود الدولــة
بوجــود القانــون (دولــة القانــون) ،وتــارة أخــرى
وجــود الدولــة لحمايــة القانــون .لكــن رغــم هــذا
َســم عالقــة القانــون بالدولــة،
التناقــض الــذي ي ِ
(35) Carlos-Miguel Herrera, « Kelsen et le libéralisme »,
in Le droit, Le politique autour de Max Weber, Hans
Kelsen et Carl Schmitt, Paris, L’Harmattan, (2000), p. 58.

مش لراك ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا

فــا أحــد ،حســب كيلســن ،اهتــم بمعرفــة ماهيــة
الدولــة وال ماهيــة القانــون(.((3
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وموحــدة

 .وإذا كان مــن شــأن الديمقراطيــة

(((3

حين يربط كيلســن بين الســيادة ومؤسســات
الدولــة ،فهــو يشــير إلــى أنــه ال وجــود للدولــة خــارج
القانــون ،والعكــس أيضــا صحيــح( .((3لكــن لتحقيــق
هــذا التماهــي بيــن الدولــة والقانــون ،ال بــد مــن
وجــود دســتور باعتبــاره معيــا ًر ا أعلــى هــو الــذي

التــي يدعــو إليهــا كيلســن تشــتيت اإلرادة العامة
وتقســيم الوحــدة السياســية ،فهــي ليســت مــن
السياســي كمــا يحــدده شــميت.

6.6شميت ضد كيلسن

يحــدد مــا هــو قانونــي ومــا ليــس بقانونــي ،وهــو

يبــدو أن التمييــز الــذي تقيمــه المعياريــة بيــن

الــذي يرســم الحــدود الفاصلــة بيــن مؤسســات

الحدث (الفعل) والمعيار (القانون) ،والذي عليه

الدولــة ،وهــو الــذي يضــع الحــدود القانونيــة

تؤســس فكرة اســتقالل القانون عن السياســي،

لممارســة الســلطة(.((3

هــو قفــز عــن الواقــع وتأســيس لميتافيزيقــا

لكــن إذا أصررنــا علــى الجمــع بيــن القانــون
والدولة ،أو بين الدســتور والســلطة ،فهذا يعني
أن النظــام السياســي عنــد كيلســن ال يخــرج عــن
النظــام البرلمانــي ،أي الديمقراطيــة التمثيليــة.
وحيــن نقــول الديمقراطيــة التمثيليــة فنحــن ال
نعنــي بذلــك إال نظــام الحكــم االنتخابــي ،الــذي
ُتســند فيــه الســلطة إلــى مــن يملــك النســبة
الغالبــة مــن األصــوات؛ أي أن نظــام الحكــم
عنــد كيلســن نظــام حزبــي تعــددي ،يســتحيل أن
تتحقــق فيــه اإلرادة العامــة ،بــل كل مــا يمكــن أن

جديــدة فــي مجــال القانــون ،ميتافيزيقــا تنظــر
ً
ميثاقــا
إلــى مفهــوم الدســتور(الوضعي) باعتبــاره
يربــط الدولــة بالمواطنيــن ،أو يربــط األميــر
بالبرلمــان ،بينمــا هــو فــي الواقــع غيــر ذلــك .وهــذا
التصــور ناتــج عــن النظــر إلــى الدســتور باعتبــاره
جــزءا أو نوعً ــا مــن القانــون ،يصــدر عــن ميثــاق
ً
اللجنــة التأسيســية ،وهــو الــذي يحدد نــوع الوحدة
السياســية وشــكلها( .((4لكــن هــذا يقتضــي ،قبــل
وجــود الدســتور ،وجــود الوحــدة السياســية ،إال إذا
كان المعلــول أصــل العلــة!

يتحقــق فيــه هــو أن يحكــم البعــض وأن يخضــع

ال يوجــد الدســتور ،بالمعنــى الوضعــي ،إال

البعــض اآلخــر ،فــي صــراع دائــم ومســتميت

لتحديــد اإلطــار أو الصــورة العامــة التــي تختارهــا

مــن أجــل الســلطة ،وهــذا نقيــض النظــام

الوحــدة السياســية ،غيــر أن هــذه الصــورة يمكــن

(36) Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduit par
Charles Eisenmann, Bruxelles, Bruylant, (1999), p. 281.
( ((3يقــول كيلســن فــي هــذا الصــدد« :كل قانــون هــو قانــون
دولــة ،ألن كل دولــة هــي دولــة قانــون» .انظــر:
Carlos-Miguel Herrera, « Kelsen et le libéralisme », op.
cit, p. 55.
(38) Ibid, p. 53.

أن تتعــدل ،أن تتغيــر ،أو تلغــى دون أن تنمحــي
الدولــة .يعنــي هــذا أن مــا يضمــن بقــاء الوحــدة
(39) J.J. Rousseau, Contrat Social, Verviers, Marabout
université, (1994), p. 105.
(40) Carl Schmitt, Théorie de la constitution, traduit par
Lilyane Deroche, Paris, Quadrige, (2008), p. 152.
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السياســية واســتمراريتها ليــس هــو الدســتور،

الثــورات (الثورتــان الفرنســية  1879والبلشــفية

وإنمــا مــن يســتطيع أن يقــرر ويُطــاع بدســتور أو

 .)1917يــرى المتأثــرون بنظريــات العقــد االجتماعي

دائمــا ،خلــف الدســتور وخلــف ميثــاق
بدونــه .توجــد
ً

ً
أيضــا أن الدســتور هــو الضامــن لوجــود الدولــة

اللجنــة التأسيســية ،ذات قــادرة علــى التصــرف

والمحافــظ علــى ســيادتها ،فــي حيــن أن الدســتور

 ،agirوعلــى حفــظ النظــام العــادي للدولــة حتــى

ال يتضمــن أي إطالقيــة فــي ذاتــه ،وأن أقصــى مــا

يمكــن للدســتور أو القانــون أن يســود.

يمكــن أن يقدمــه هــو التعبيــر عــن روح الســيادة ،ال

شــرط وجــود الوحــدة السياســية وبقاؤهــا
ليــس هــو الدســتور ،وإنمــا وجــود العاهــل أو صاحب

أن يكــون بديـ ًلا عنهــا؛ لذلــك فهــو ال يؤســس شـ ً
ـيئا
ً
شــيئا؛ ألنــه موجــود بقــرار مــن غيــره(.((4
يوجــد
وال ِ

الســيادة .لذلــك فنحــن ال نفهــم فــي الواقــع ،حيــن

يتوقــف وجــود الدســتور إذن علــى وجــود الوحــدة

نربــط بيــن النظــام والدســتور ،داللــة مــا يعنيــه هــذا

السياســية ،التــي تســتلزم بدورهــا وجــود الســيادة.

األخيــر .لــم تتحــدد داللــة الدســتور باعتبارهــا جملــة

وهــذه األخيــرة ليســت شــيئا آخــر غيــر القــدرة علــى

مــن المبــادئ التــي ُتحــدد مــا ينبغــي أن تكــون عليــه

الفعــل والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار .إنهــا فــي األصــل

قوانيــن الدولــة ومؤسســاتها إال بعــد ثــورات القــرن

معطــى واقعــي ،وال تصيــر مفهومً ــا أو معيــا ًر ا

الثامــن عشــر .هــذه الداللــة مُ خالفــة لمــا كان عليــه

قانون ًيــا إال إذا كان الوضــع مســتتبًا .وفــي هــذا يقول

الحــال عنــد القدمــاء ،اللذيــن لــم يســتعملوا لفــظ

شــميت« :تتوقــف صالحيــة الدســتور علــى وجــود

الدســتور إال لإلشــارة إلــى نظــام الحكــم .لقــد وظــف

إرادة سياســية لــدى مــن يمنحــه»( .((4ويقــول ً
أيضــا:

كل مــن أفالطــون وأرســطو هــذا اللفــظ لإلشــارة

ْ
المعيَــرَة القانونيــة normalisation
«جميــع أنــواع

إلــى أصنــاف الحكــم المعروفــة؛ الموناركيــة

 ،juridiqueبمــا فيهــا تقعيــد الدســتور الشــرعي،

وســيتكرر

تقتضــي وجــود تلــك اإلرادة»(((4؛ أي أن صالحيــة

ً
الحقــا مــع جــون بــودان وهوغــو
هــذا التصنيــف

كل قانــون بمــا هــو تنظيــم معيــاري ،بمــا فــي ذلــك

غروســيوس وتومــاس هوبــز(.((4

القانــون الدســتوري ،تتوقــف فــي النهايــة علــى قــرار

واألرســتقراطية

والديمقراطيــة.

يفهــم هــؤالء الفالســفة كلهــم مــن الدســتور
شــكل أو نظــام الحكــم .فمــا الــذي يجعــل

سياســي ســابق ،يؤخــذ مــن طــرف قــوة أو ســلطة
ســيادية خارجيــة ،مســتقلة عــن القانــون.

الوضعانييــن يعتقــدون أن الدســتور يصنــع الدولــة

الدســتور ،بالمعنــى الســابق ،ال يســود وال

(الســيادة)؟ كل مــن يــرى أن الدولــة صنيعــة

يصنــع حُ ْك ًمــا وال يؤســس نظامً ــا؛ إنــه بلغــة علمــاء

الدســتور ،فهــو ينطلــق ،فــي نظــر شــميت ،مــن

الــكالم المســلمين «مُ ْحــدَ ٌ
ث» ،ليــس لــه وجــود فــي

واقــع دول تأسســت علــى نحــو جديــد (الواليــات
المتحــدة األمريكيــة مثــ ًلا) أو مــن واقــع بعــض
(41) Ibid, p. 132-133.

(42) Ibid, p. 150.
(43) Ibid, p. 152.
(44) Ibid, p. 153.
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ذاتــه ،بــل وجــوده بغيــره؛ بينمــا وجــود الســيادة

النزعــة التقريريــة مــن حالــة االســتثناء ،ويحــاول

أصيــل وأولــي .ال تنفصــل الســيادة عــن الوحــدة

أن يتبيــن الصــورة الحقيقيــة للقانــون .وهكــذا

السياســية ،وإذا كانــت هــذه الوحــدة موجــودة،

يخلــص إلــى أن ســريان القانــون بشــكل طبيعــي

فالســيادة تقــوم علــى مبدأيــن أساســيين« :الحــق

يســتلزم وجــود وضــع عــادي ،وحتــى فــي هــذه

فــي الوجــود» ضــد كل مــا يهددهــا ،و«الحفــظ

الحالــة ،فهــو يتوقــف علــى وجــود مــن ينقلــه مــن

الذاتــي للوجــود» ضــد كل هيمنــة مــن غيرهــا.

صورتــه المعياريــة إلــى الفعــل ،أي أن قــوة القانــون

قــد يبــدو فــي كالم شــميت بعــض المبالغــة؛
ألنــه للدســتور ،فــي أغلــب الــدول الديمقراطيــة،
الكلمــة الفصــل فــي كل صغيــرة وكبيــرة؛ وال

ال توجــد فــي المعيــار ،بــل لــدى مــن يجعلــه نافــذا.
وهــذا يعنــي ً
أيضــا أنــه ال يمكــن للقانــون أن يســود
بــدون ســلطة القــرار.

يمكــن لمــن يتولــى أمــر الســلطة فيهــا أن يســلك

واضــح مــن كالم شــميت أن الدســتور ليــس

كمــا لــو كان الدســتور غيــر موجــود .هنــا يجــب

ً
مرجعــا للفعــل السياســي ،كمــا أنــه
معيــا ًر ا وال

التمييــز ،كمــا ينصحنــا بذلــك شــميت نفســه ،بيــن

فــي األصــل غيــر منفصــل عــن الســيادة باعتبارهــا

الوضعيــن العــادي وغيــر العــادي للدولــة .صحيــح

الحــق فــي األمــر ،وهــذا الحــق ال يصــدر إال عــن

أنــه حيــن يكــون النظــام مُ ســتتبًا داخــل الدولــة ،قــد

الجهــة التــي تمثــل الســيادة .لكــن هــل يصــدر

نعــزو إلــى القانــون الســير العــادي للنظــام ،وقــد

مــن يملــك الســيادة أوامــره بشــكل اعتباطــي ،أم

نســقط مــن اهتماماتنــا ســؤال الســيادة .لكــن

أنــه يســتند إلــى ضوابــط هــي التــي توجــه وتحكــم

بمجــرد أن تهــب العاصفــة ،ينبعــث هــذا الســؤال

القــرار السياســي؟ وإذا كان ال بــد أن يتســم كل

مــن الرمــاد ،ويســتجدي الجميــع بالســيادة ،ولــن

قــرار سياســي بالمشــروعية ،فمــن أيــن يســتمد

يكــون صاحــب الســيادة هنــا إال مــن يســتطيع

العاهــل مشــروعية القــرارات التــي يصدرهــا؟

إخمــاد العاصفــة ،ويرجــع األمــور إلــى ســابق
عهدهــا .صاحــب الســيادة إذن هــو الــذي يســتطيع
أن يصنــع النظــام حيــن يكــون مفقــودا ،وهــو الــذي
يســتطيع أن يحافــظ عليــه حيــن يصيــر موجــودً ا.

ناموسا
7.7القانون باعتباره
ً
حينمــا نعــزو أصــل القانــون (الدســتور)،
فــي نظــر شــميت ،إلــى التعاقــد أو إلــى المعاييــر

تعلمنــا الفلســفة أن الحقيقــة غيــر مُ عطــاة

الوضعيــة ،فنحــن ال نفهــم حقيقــة القانــون .لذلــك

فــي ظاهــر األشــياء وال فــي ســيرها العــادي ،بــل في

ال يجــب أن ننســاق وراء اإليديولوجيــة الحديثــة،

تفاصيلهــا وفــي نقائضهــا .هــذه القاعــدة مناســبة

التــي تختــزل كل شــيء فــي الشــرعية المبنيــة علــى

جــدً ا لفهــم طبيعــة نقــد شــميت للوضعانيــة

التصويــت والمؤسســات الديمقراطيــة الحديثــة

القانونيــة؛ فبينمــا تؤســس هــذه األخيــرة الســيادة

(الدســتور والبرلمــان) ،وال يجــب أن ننطلــق مــن

بنــاء علــى الوضــع العــادي للنظــام ،ينطلــق صاحــب

القيــم التــي توجــه النشــاط اإلنســاني فــي عصرنــا،
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لنفهــم حقيقــة الفعــل السياســي؛ ألن الفعــل هــو
الــذي يحــدد القيمــة وليــس العكــس.
ومــن جهــة أخــرى ،فحيــن نمنــح األولويــة
للفعــل علــى القيمــة ،فمعنــى ذلــك أن األصــل هــو
الطبيعــة ال الثقافــة .وال وظيفــة للثقافــة إال أن
ُتحــدد وتقنــن مــا هــو طبيعــي .وإذا كانــت طبيعــة
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الصــورة« ،فــا أحــد يمنعنــا ممــا تمنحــه األرض
لنــا»

 .حــق اإلنســان فــي األرض ثابــت ،وال يمكــن

(((4

أن ُتقننــه القوانيــن الوضعيــة بصــورة تنســف
الصلــة التــي يتصــل بهــا اإلنســان بــاألرض ،ســواء
تعلــق األمــر بمــا يحصــل عليــه النــاس دون جهــد أو
بمــا ينالونــه بســواعد أيديهــم.

اإلنســان تكمــن فــي العالقــة التــي تربطــه بــاألرض،

عمــل اإلنســان علــى األرض محكــوم بإعــداد

فــإن أولــى صــور هــذه العالقــة قــد ُ
اختزلــت فــي

األرض للفالحــة والزراعــة ،أي بإصالحهــا ورســم

البدايــات األولــى للوجــود اإلنســاني فــي القنــص

حدودهــا .وينتــج عــن هــذا العمــل ظهــور ســياجات

والصيــد ثــم الزراعــة .وإذا كان النشــاطان األوالن

وأســوار وحــدود ومنــازل وعمــارات .وهــذا يــؤدي

نشــاطين حُ ّر يــن ،يمارســان دون ضوابــط ،فعلــى

بــدوره إلــى ظهــور أنظمــة مســتقرة علــى شــكل

العكــس مــن ذلــك ،تشــترط زراعــة األرض ،نظ ـ ًر ا

عائلــة أو عشــيرة أو قبيلــة أو دولــة أو أنمــاط أخــرى

لمــا تســتوجبه مــن اســتقرار وإصــاح وترســيم

مــن التنظيمــات السياســية؛ ويــؤدي ً
أيضــا إلــى

للحــدود ،مجموعــة مــن الضوابــط ،أهمهــا الحــق

ظهــور أشــكال مــن الســلط والتحكــم(.((4

فــي الحيــازة أو االمتــاك.

يعــود كل فعــل قانونــي وكل فعــل ســيادة

الحــق فــي االمتــاك أول قانــون احتكــم إليــه

إذن إلــى حيــازة األرض ومــا يرتبــط بهــذه الحيــازة

اإلنســان ،وأول فعــل ســيادة مارســه؛ ألنــه ال

مــن أنشــطة .هكــذا يمكــن القــول ،مــع شــميت،

معنــى لهــذا الحــق دون أن يوجــد آخــرون يقرونــه

إن ارتبــاط القانــون بــاألرض ذو وجــوه ثالثــة؛

ً
مرتبطــا
ويخضعــون لــه .وإذا كان هــذا الحــق

مكافــأة العمــل وحــدود معتــرف بهــا limite

بالنشــاط اإلنســاني المتعلــق بحيــازة األرض،

 établieوصــورة نظــام عمومــي( .((4يتمثــل الوجــه

فــاألرض مصــدر القانــون الــذي يحتكــم إليــه

األول لهــذا االرتبــاط فــي المكافــأة التــي يحصــل

اإلنســان .لذلــك يقــال فــي اللغــة األســطورية،

عليهــا المشــتغل فــي األرض ،وليــس صدفــة أن

حســب مــا أورده شــميت فــي مؤلفــه نامــوس

يرتبــط الربــح أو الكســب لــدى عامــة النــاس بعــرق

األرض« ،األرض ُّ
أم القانــون»(.((4

الجبيــن .ويخــص الوجــه الثانــي وجــود مســاحة

األرض ليســت أم القانــون فحســب ،بــل هــي
أكثــر مــن ذلــك ،إنهــا أم النــاس ،بتعبيــر أفالطــون،
وإذا كانــت الصلــة بيــن اإلنســان واألرض بهــذه
(45) Carl Schmitt, Le Nomos de la terre, traduit par
Lilyane Deroche, Paris, Quadrige, (2012), p. 47.

محــددة ،فالقانــون ال يصيــر معترفــا بــه ،فــي حيــازة
أرض مــا ،إال إذا كانــت حــدود هــذه األرض مرســومة
(46) Platon, Les Lois, op. cit, XII – 957e-958e, p. 996.
(47) Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre, op. cit, p. 47.
(48) Ibid.
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ومحــددة .فــي غيــاب ذلــك ،كل شــيء مشــاع وكل

نامــوس

شــيء مبــاح .حيــن ترســم الحــدود ويجنــي اإلنســان

عنــد أفالطــون بمعنــى القاعــدة ،وعنــد أرســطو

مكافــأة عملــه ،تكــون الصــورة قــد اكتملــت

بمعنــى النظــام .وأصبــح المفهــوم يســتعمل مــن

كعالمــة علــى ظهــور نظــام عمومــي؛ وهــو الوجــه

بعدهمــا لإلشــارة إلــى «مــا يجــب أن يكــون» ،أي

الثالــث الرتبــاط القانــون بــاألرض.

بنفــس دالالت كل مــن  thesmosو،psèphisma

تســتلزم حيــازة األرض وتشــييد المــدن دائمــا

(((5

 .nomosوقــد اســتعمل هــذا لفــظ

فــي حيــن أنهــا مفاهيــم متمايــزة.

ترســيم الحــدود وتوزيــع األراضــي المســتعملة.

يشــير لفــظ  thesmosإلــى مــا هــو موضــوع

وجميــع العالقــات القانونيــة والمؤسســاتية داخــل

ومعتــرف بــه ،كمــا يعنــي ً
أيضــا القاعــدة الثابتــة.

المدينــة مــا هــي إال صــورة ب َْعديــة لفعــل الحيــازة

ً
الحقــا بمعنــى العــادات coutumes
واســتعمل

والترســيم .لذلــك يمكــن القــول إن حيــازة األرض

أو القانــون الــذي يســتمد شــرعيته مــن األســاف.

بمثابــة الميثــاق األصلــي المؤســس للقانــون .ويتــم

أمــا لفــظ  psèphismaفيعــادل القــرار الــذي يتخــذ

هــذا التأســيس ،فــي نظــر شــميت ،عبــر مســتويين؛

عبــر التصويــت  ،décision votéeوهــو مشــتق مــن

يحصــل األول داخليًــا ،فــي قلــب الجماعــة التــي

كلمــة  ،psefosأي الحصــاة (الحجــر الصغيــر)؛ وهــي

اســتحوذت علــى األرض .فالتقســيم أو التوزيــع

الوســيلة التــي كانــت تعتمــد فــي التصويــت ،ليعنــي

األول لــأرض يخلــق النظــام األول لــكل عالقــات

ً
الحقــا القــرارات الشــرعية التــي تتخذهــا الجمعيــة(.((5

االســتحواذ والتملــك ،وهــو مــا يحــدد ً
أيضــا إن كانــت
الملكيــة عامــة أم خاصــة ،فرديــة أم جماعيــة .وســواء
كانــت الملكيــة فرديــة أو جماعيــة أو همــا ً
معــا ،فهــي
دائمــا إلــى فعــل الحيــازة الــذي تــم
تعــود قانونيًــا
ً
بصــورة جماعيــة ،وتختــزل قانون ًيــا ً
أيضــا فــي العقــد
المؤســس المشــترك لفعــل الحيــازة .ويرتبــط
المســتوى الثانــي بالخــارج؛ وفيــه تجــد الجماعــة التــي
اســتحوذت علــى األرض نفســها فــي مواجهــة مــع

يتميــز لفــظ نامــوس  nomosعــن اللفظيــن
الســابقين باعتبــاره مــا يوضــع أو يؤســس
بالمشــاركةce qui est établi en partage؛ ويشــير
ً
أيضــا إلــى مــا يســتعمل بشــكل جماعــي .يعنــي
هــذا أن النامــوس هــو القانــون الــذي ينبــع مــن
الجماعــة؛ وبذلــك فهــو أقــرب إلــى داللــة الســيادة
منــه إلــى داللــة القاعــدة أو القانــون.

جماعــة أخــرى اســتحوذت هــي ً
أيضــا علــى األرض.

المــراد مــن الوقــوف علــى الداللــة االشــتقاقية

وجميــع العالقــات التــي تنشــأ نتيجة هــذا االصطدام،

للفــظ نامــوس هــو النــأي عــن ترجمتــه بحُ كــم أو

تنــدرج ضمــن مــا يســمى بالقانــون الدولــي(.((4
ي َُع َّبــر باليونانيــة عــن العالقــة التــي تجمــع بيــن
القانــون وحيــازة األرض ،حســب شــميت ،بلفــظ
(49) Ibid, p. 50.

(50) « Le mot grec pour la première mensuration qui
fonde toutes les mesures ultérieure, pour la première
prise de terres en tant que première partition et division
de l’espace, pour la partition et la répartition originelles,
c’est : nomos. ». Ibid, p. 70.
(51) Musagora, http://www.cndp.fr/archive-musagora/
citoyennete/citoyennetefr/democratie-lois.htm.
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ســيادة القانــون  ،règne de la loiكمــا تريــد بذلــك

يوظــف باعتبــاره مجــا ًز ا ،كمــا هــو الحــال بالنســبة

مــا ينعتــه شــميت باإليديولوجيــة الحديثــة ،والتــي

للموســيقى حينمــا نتحــدث عــن النامــوس باعتبــاره

يقصــد بهــا الوضعانيــة القانونيــة .لقــد فهمــت

نغمــا موســيقيًا ،لكــن فيمــا يخــص تاريــخ
إيقاعً ــا أو
ً

هــذه األخيــرة مــن النامــوس معنــى المعيــار

القانــون ،ال يمكــن إغفــال صلتــه بحــدث تاريخــي

 ،normeوهــو المعنــى الــذي نجــده فــي كل مــن

يتعلــق بحيــازة األرض وتوزيعهــا.

 thesmosوpsèphisma؛ أي عــوض المقابلــة
بيــن النامــوس وحيــازة األرض ،أو بيــن النامــوس
ـب هــذا المعنــى
والفيزيــس ( physisالطبيعــة)ُ ،غ ِّيـ َ
األخيــرُ ،
وأخــذ النامــوس باعتبــاره تقعيــدً ا أو تقني ًنــا
 ،réglementationوهــو المعنــى الــذي يتــاءم مــع
مفهــوم الشــرعية داخــل الدراســات القانونيــة
الحديثــة .مــن شــأن هــذا التأويــل أن يصرف ًنــا عــن
ً
تموضعــا
الداللــة الحقيقيــة للنامــوس باعتبــاره
أو توطي ًنــا  .localisation concretsأمــا مفهومــا
المعيــار والتقنيــن ومــا شــاكلها مــن المفاهيــم
فهــي مفاهيــم بعديــة ،الحقــة عن التوطيــن وتوزيع
األرض .وحتــى ال تفقــد الصلــة بيــن التوطيــن واألمر

يعتبــر النامــوس فــي األصــل بمثابة حق أو قوة
تســمح لشــعب مــا بحيــازة أرض واالســتيطان
عليهــا ،يصيــر هــذا الحــق أو هــذه القــوة مجســدين
بتأســيس مدينــة أو مســتعمرة( .((5وحينمــا
نتحــدث عــن المدينــة أو المســتعمرة ،فالنامــوس
هنــا ليــس قانو ًنــا ثاب ًتــا ،بــل إنــه يتســع ويكبــر بقــدر
مــا تتســع الجماعــة وتكبــر( .((5لذلــك يشــبه عــادة
بالمتــراس  rempartأو الحصــن عنــد الفالســفة
ِ
اليونــان ،كمــا ورد فــي إحــدى شــذرات هراقليــط
بأنــه «علــى الشــعب أن يقاتــل دفاعً ــا عــن قانونــه
[…] وأن يقاتــل دفاعً ــا عــن حصنــه»(..((5

ال يجــب ،كمــا ينصــح بذلــك شــميت ،ترجمــة كلمــة

قــد يبــدو أن هنــاك بعــض اإلطنــاب أو اإلســهاب

نامــوس بـــ regelungأو  normأو  ،gesetzوباقــي

فــي الوقــوف علــى التفاصيــل المرتبطــة بأصــل

الكلمــات المماثلــة داخــل اللغــة األلمانيــة.

القانــون ،غيــر أن َت َبيّــن الصلــة التــي تربــط القوانيــن،

لقــد فهــم الوضعانيــون أن للقانــون وجــودً ا
مســتق ًلا يتعالــى علــى األفــراد؛ وأن المعاييــر
المؤسســة للقوانيــن معاييــر كونيــة ،يمكــن أن
تنطبــق علــى كل الشــعوب مهمــا اختلفــت ،كمــا
هــو الحــال بالنســبة لحقــوق اإلنســان .لكنهــم
بالمقابــل يصمــون آذانهــم عــن أي نقــاش
موضوعــي بخصــوص الداللــة األصليــة والحقيقيــة
لكلمــة نامــوس .صحيــح أنــه يمكــن لهــذا
األخيــر أن يأخــذ دالالت مختلفــة ،كمــا يمكــن أن

والحقــوق بشــكل عــام ،بحيــازة األرض ال غنــى
عنهــا لفهــم مبــدأ الســيادة المؤســس ألي تجمــع
سياســي .وإذا كانــت القوانيــن أو الحقــوق طبيعيــة،
أي مرتبطــة بواقــع األفــراد ،وليــس بمــا ينبغــي أن
يكــون عليــه هــذا الواقــع ،فال يمكن للســيادة أن تكون
ً
توافقــا أو تعاقــدً ا بيــن األفــراد ،كمــا ال يمكــن أن يُع َّبــر
( ((5ال يفيــد لفــظ المســتعمرة عنــد القدمــاء (اليونــان
والرومــان) معنــى االحتــال وإنمــا اســتيطان أرض خــاء.
(53) Carl Schmitt, Nomos de la terre, op. cit, p. 74.
(54) Ibid, p. 330.
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عنهــا بواســطة القوانيــن أو الدســاتير الوضعيــة ،بــل

تحــرص الممارســة السياســية الحديثــة علــى

هــي الصــورة األولــى لحــق الجماعــة السياســية فــي

تأميــن مصالحهــا ومواردهــا االقتصاديــة ،وتنظيــم

الوجــود ،وهــي ً
أيضــا حقهــا فــي الحفــاظ علــى هــذا

قواعــد التنافــس بيــن األفــراد؛ فتصيــر بذلــك

الوجــود .بتعبيــر آخــر ،إن الســيادة هــي القــرار الــذي

مفاهيــم العدالــة والمســاواة والحريــة مــا يحــدده

ينبنــي عليــه الفعــل السياســي ،وليســت القواعــد

القانــون وليــس مــا تأمــر بــه الجماعــة أو تقــرره.

(القوانيــن) التــي تنظــم هــذا الفعــل.

وحتــى مفهــوم الجماعــة لــم يعــد لــه أثــر فــي أدبياتنــا

خاتمة
ترتبــط الســيادة إذن بفعــل حيــازة األرض،

السياســية المعاصــرة ،وصرنــا ،بــد ًلا منــه ،نتحــدث
عــن المجتمــع بمــا يعنيــه مــن تنظيــم قانونــي
ومؤسســاتي مُ حكــم.

لذلــك فهــي حــق يســمح للجماعــة أن توجــد

ُأفــرِغ ،بــزاوج السياســة باالقتصــاد ،السياســي

بوصفهــا وحــدة سياســية فــي مواجهــة جماعــات

مــن جوهــره ،ولــم يعــد جائـ ًز ا الحديــث بلغــة صريحة

سياســية أخــرى موحــدة ومســتقلة بدورهــا .هــذه

عــن الســمات المحــددة للفعــل السياســي؛ فقــد

المواجهــة هــي مــا يســمح لفعــل الســيادة بــأن

خصمــا ،وصــارت الحــرب مجــرد عمليــة
صــار العــدو
ً

يتجســد ويبــرز حص ًنــا حصي ًنــا ،ضــد أي خطــر قــد

أو تدخــل إلصــاح اعوجــاج مــا ،بينمــا هي في األصل

يهــدد وجــود الجماعــة ووحدتهــا .ولهــذا الســبب

المحــددات التــي ال غنــى عنهــا لتحديــد مــا نعنيــه

ال يمكــن أن يُقنــن فعــل الســيادة بــأي قانــون أو

بالجماعــة السياســية بمــا تقتضيــه مــن وحــدة

يُرتهــن بــأي معيــار عــدا المعيــار األول المؤســس

واســتقاللية .ولــم يعــد جائــ ًز ا ً
أيضــا الحديــث عــن

للجماعــة ،الــذي هــو حيــازة األرض وتوزيعهــا.

الحــق فــي المقاومــة ،فقــد صــار بــدوره ،فــي إطــار

ال تكتــرث الديمقراطيــات الحديثــة بالقوانيــن التــي
وُ جــدت بوجــود الجماعــة ،وتحــاول جاهــدة أن تعــوض
القوانيــن األصليــة بقوانيــن وضعيــة وصوريــة
وعامــة ،حتــى وإن كانــت ضــد الجماعــة؛ إذ مــا يهــم
فــي القوانيــن الحديثــة أن يكــون كل شــيء مســيط ًر ا
ومتحكمــا فيــه ،دون االكتــراث ألهميــة فعــل
عليــه
ً
الســيادة فــي الحفــاظ علــى وحــدة الجماعــة .واألنكــى

القوانيــن الوضعيــة الحديثــة ،عصيا ًنــا يســتلزم
التصــدي لــه بقــوة القانــون .وهكــذا صــار القانــون،
بصــورة معكوســة ،أولــى مــن الحــق ومُ حــددً ا لــه.

الببليوغرافيا
—اليعكوبــي ،زهيــر ،الحــرب ،الربــاط ،دار األمــان،
(.)2016

مــن ذلــك ،هــو أنهــا ال تكتــف بذلــك ،بــل تســعى بمــا
ُأوتيــت مــن قــوة إلــى تفكيــك الســيادة وتقســيمها،

اليــوم ،ترجمــة نبيــل ســعد ،القاهــرة ،دار عيــن،

عــن طريــق مــا يســمى بفصــل الســلط.

(.)2003

—دوالكامباني ،كريســتيان ،الفلســفة السياسية
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نبذة عن المؤلف:
مؤلــف هــذا الكتــاب هــو نويــل مالكولــم الــذي
ولــد عــام ١٩٥٦م بإنجلتــرا وحصــل علــى الدكتــوراة
فــي التاريــخ مــن جامعــة كامبريــدج.

العدد  | 17ربيع  2022م

التنويــر" .اكتســبت هــذه المحاضــرات أهميــة خاصــة
بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ،وبدايــة مــا
أطلــق عليــه "الحــرب علــى اإلرهــاب" ،والدعايــة العامــة
الموجهــة ضــد اإلســام السياســي .مــن هنــا بــدأت
فكــرة تحويــل هــذه المحاضــرات إلــى كتــاب ،ولكــن

بــدأ مالكولــم حياتــه المهنيــة بالعمــل فــي

المؤلــف آثــر أن يؤجــل هــذا المشــروع إلــى أن يتفــرغ

الصحافــة ،وتخصــص فــي كتابــة المقــاالت السياســية

لدراســة الموضــوع دراســة مســتفيضة حتــى يخــرج

فــي عــدة صحــف ومجــات إنجليزيــة .تفــرغ مالكولــم

الكتــاب بصــورة جيــدة .بالفعــل صــدر الكتــاب عــام

عــام ١٩٩٥م بصــورة تامــة للكتابــة ،و ُكــر َِّم عــام ٢٠١٣م

٢٠١٩م عــن جامعــة أكســفورد فــي قرابــة خمســمائة

عــن كتابــه عــن تومــاس هوبــز .أنتــج نويــل مالكولــم

صفحــة ،مــع قائمــة كبيــرة مــن المراجــع المحــال عليه.

إنتاجً ــا كبيـ ًر ا مــن الكتــب ،واهتــم بصــورة خاصــة بتاريــخ
البلقــان وبالعالقــة بيــن الدولــة العثمانيــة وبيــن
الغــرب بدايــة مــن القــرن الخامــس عشــر.

يهــدف الكتــاب إلــى إلقــاء الضــوء علــى التغيــرات
الــذي مــرت بهــا رؤيــة الغــرب للعالــم اإلســامي
والدولــة العثمانيــة منــذ القــرن الخامــس العشــر

مــن مميــزات كتابــات نويــل مالكولــم اعتمــاده

وحتــى القــرن الثامــن عشــر .كمــا يفصــل بداية ظهور

علــى الوثائــق والمصــادر التاريخيــة األصليــة نظ ـ ًر ا

مصطلــح "االســتبداد الشــرق" الــذي بــدأ باعتبــاره

إللمامــه بالعديــد مــن اللغــات ،وذلــك ألنــه -كمــا

محاولــة لوضــع حــد لالنبهــار الغربــي بالنظــام

قــال فــي أحــد اللقــاءات -كان يقضــي أوقــات فراغــه

السياســي العثمانــي ،وذلــك لمــا حققــه العثمانيــون

إبــان دراســته الجامعيــة فــي معمــل اللغــات

آنــذاك مــن نجاحــات عســكرية هائلــة .يبيــن الكتــاب

بالجامعــة لتعلــم لغــة جديــدة .يتضــح هــذا األمــر

ً
أيضــا الكيفيــة التــي تحولــت بهــا االنتقــادات

بصــورة خاصــة فــي كتابــه الــذي بيــن أيدينــا حيــث أن

الموجهــة للنظــام العثمانــي إلــى انتقــادات للديــن

جــل الترجمــات الــواردة فــي الكتــاب -وهــي كثيــرة-

غطــاء جذابًــا ألطمــاع
اإلســامي ذاتــه وتصويــره
ً

مــن صنيــع األســتاذ مالكولــم ذاتــه.

سياســية ،ثــم يوضــح الكتــاب الطريقــة التــي جــرى

عن الكتاب:
كانــت بدايــة هــذا الكتــاب علــى هيئــة سلســلة
مــن المحاضــرات التــي ألقاهــا المؤلــف عــام ٢٠٠١م
فــي جامعــة أكســفورد تحــت عنــوان "اإلســام
والعثمانيــون واالســتبداد الشــرقي فــي الفكــر
السياســي الغربــي مــن عصــر النهضــة إلــى عصــر

بهــا تعميــم هــذه االنتقــادات حتــى صــارت تشــمل
األديــان كلهــا ،األمــر الــذي أدى بالنهايــة إلــى انتهــاج
السياســة األوروبيــة النهــج العلمانــي ،واســتبعاد
الــدول األوروبيــة للديــن مــن المجــال العــام وحصــره
فــي المجــال الخــاص .ومــن هنــا أتــت تســمية
الكتــاب ،حيــث إن العالقــة بيــن الغــرب وبيــن الدولــة
العثمانيــة هــي مــا حــدا بالغــرب إلعــادة التفكيــر فــي

الغريب"
ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
مش لراك واإلمرباطورية العثامنية يف الفكر السيايس
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نظمــه السياســية ،وابتــكاره لمفاهيــم سياســية

فــي الديــن اإلســامي ،ولــم يتطــرق إلــى تداعيــات

مختلفــة عــن تلــك التــي كانــت ســائدة فــي العصــور

وآثــار هــذه النظــرة علــى العالقــات البشــرية

الوســطى ،األمــر الــذي بــدوره نقــل العالــم الغربــي

اليوميــة بيــن أفــراد الطرفيــن.

مــن العصــور الوســطى إلــى العصــور الحديثــة.

يبــدأ الكتــاب فــي الفصــل األول ببيــان الزلــزال

تعــود أهميــة الكتــاب إلــى تتبعــه التطــورات

الفكــري والدينــي الــذي أحدثــه نجــاح العثمانييــن فــي

الفكريــة التــي واكبــت اصطــدام الغــرب المســيحي

دخــول القســطنطينية بعــد فتــرة حصــار طويلــة،

بالدولــة العثمانيــة فــي بدايــة العصــور الحديثــة

ـل بهــا هــذا النجــاح في مراكــز العالم
والكيفيــة التــي حُ ِّلـ َ

بالتفصيــل ،وبيــان الكيفيــة التــي ســاهم بهــا هــذا

الغربــي األخــرى .ونحــن نستشــعر الحضــور المهيمن

االصطــدام فــي تشــكيل الهويــة األوروبيــة الحديثــة.

للديــن فــي الكيفيــة التــي علــل بهــا نجــاح العثمانييــن

ويركــز الكتــاب علــى فتــرة زمنيــة ذات أهميــة خاصــة

العســكري باعتبــاره عقوبــة إلهيــة لنصــارى الشــرق

فــي تشــكيل الفكــر األوروبــي الحديــث ،وهــي بدايــة

جــراء رفضهــم الخضــوع للكنيســة الغربيــة .ومثــل

عصــر النهضــة ،ونظ ـ ًر ا ألن الفكــر اإلنســاني عمليــة

هــذا التعليــل عمــل علــى توكيــد صحــة العقيــدة

ممتــدة فــإن الكتــاب يســاعد فــي تجليــة جــذور

الكاثوليكيــة مــن جهــة ،ومــن الجهــة األخــرى حــض

العديــد مــن الصــور النمطيــة التــي ســادت آنــذاك ثــم

علــى الوحــدة بيــن طرفــي العالــم المســيحي.

اســتصحبها الغــرب منــذ ذاك الوقــت ،وصــارت لهــا
الهيمنــة فــي العصــر الحديــث .ونظـ ًر ا للنفــوذ الحالــي
الهائــل الــذي تتمتــع بــه الثقافــة للغربيــة ،فقــد أثــر
انتشــار هــذه الصــور فــي رؤيــة المســلمين لذاتهــم
ولمــا مضــى مــن تاريخهــم .ويتضــح مــن الكتــاب
كيــف أن فكــر عصــر النهضــة قــد نشــأ محم ـ ًلا بآثــار
الفكــر الكنســي الــذي كانــت لــه الســيادة فــي ذلــك
الزمــان ،ولــم ينشــأ فكــ ًر ا علميًــا محايــدً ا ،بــل ظلــت
بداخلــه العديــد مــن تحيــزات ذاك الزمــان.
يــدور الكتــاب فــي ســتة عشــر فصــ ًلا تتنــاول
المحطــات الرئيســة التــي مــر بهــا الفكــر السياســي
الغربــي تجــاه اإلســام وممثلتــه فــي أوروبــا ،الدولــة
العثمانيــة .ومــن الجديــر بالذكــر أن الكاتــب اقتصــر
علــى مــا يتعلــق بالجانــب الفكــري لنظــرة الغــرب
للسياســات العثمانيــة والتشــريعات السياســية

ومــن الجديــر بالذكــر أن محــاوالت حشــد
المســيحيين الغربييــن لقتــال العثمانييــن اعتمــدت
علــى التهويــل مــن معانــاة النصــارى تحــت حكــم
العثمانييــن ،وذلــك ألن تعليــل قتــال اآلخــر باعتبــاره
ً
معروفــا فــي الديانــة
واجبًــا دينيًــا لــم يكــن أمــ ًر ا
النصرانيــة ،بــل إن الكنيســة -منــذ القــرن الثالــث
عشــر الميــادي -قــد رضخــت لتملــك المســلمين
أراضــي النصرانيــة ،ولــم تجعــل ذلــك مبــر ًر ا للجهــاد،
بــل أباحــت للنصــارى االســتمرار فــي ســكنى هــذه
البــاد بعــد ســيادة المســلمين عليهــا.
حاولــت الكنيســة الغربيــة حمايــة نفوذهــا
بشــتى الطــرق؛ ألنهــا كانــت علــى قناعــة بأنهــا
تشــكل هــدف المســلمين القــادم ،وبالتالــي
عمــدت إلــى حشــد الجمــوع لمجابهــة المســلمين
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عســكر يًا .نظ ـ ًر ا لتشــرذم أمــراء أوروبــا واقتتالهــم

واعتبــره آخــرون كف ـ ًر ا .كمــا ظهــرت الكتابــات التــي

الداخلــي فقــد بائــت جــل هــذه المحــاوالت بالفشــل

تربــط بيــن علــو المســلمين فــي األرض وبيــن

ممــا جعــل الكنيســة تعمــد إلــى اســتحضار هويــة

أحــداث آخــر الزمــان ،وحــاول البعــض الربــط بيــن

متخيلــة ال تعتمــد علــى الجغرافيــا وإنمــا علــى

المســلمين وبيــن يأجــوج ومأجــوج جاعليــن التــرك

الثقافــة المشــتركة ،وبالطبــع كانــت النصرانيــة

العثمانييــن مــن نســل األخيريــن.

إحــدى أهــم أعمــدة هــذه الثقافــة المشــتركة.

فــي المقابــل وجــدت عــدة تقاريــر وصفــت

مــع توســعات الدولــة العثمانيــة فــي أراضــي

أحــوال المســلمين مــع التركيــز علــى مزاياهــم

النصــارى تزايــد حضــور اإلســام فــي الحيــاة العامة

وخصالهــم الحســنة وذلــك إنمــا كان لــذم مــا

ممــا أجبــر النصــارى علــى إعطــاء اإلســام مزيــدً ا

آل إليــه واقــع نصــارى ذلــك العصــر ،ولــم يكــن

مــن العنايــة لدراســته والتعــرف عليــه.

ً
توصيفــا محايــدً ا لواقــع المســلمين ،فكانــت هــذه

فــي الفصــل الثانــي عمــد الكاتــب إلــى دراســة
وتحليــل النصــوص األوليــة التــي كتبهــا نصــارى

التقاريــر بمثابــة دعــوات إصالحيــة لتصحيــح مســار
النصــارى فــي صراعهــم مــع العثمانييــن.

ذاك الزمــان عــن الديــن اإلســامي .كانــت المراكــز

َّ
ُ
القــرن الســادس عشــر ذروة الصــراع
ــل
مث َ

الرئيســة التــي اختلــط فيهــا أفــراد الديانتيــن هــي:

العســكري بيــن العثمانييــن وبيــن اإلمبراطوريــة

األندلــس ،وبــاد الرافديــن ،وبــاد اإلمبراطوريــة

الرومانيــة ،وفــي الفصــل الثالــث يتنــاول الكاتــب

البيزنطيــة ،وهــذه المناطــق هــي التــي صــدر

بعــض تفاصيــل هــذا الصــراع ،حيــث ذكــر العديــد

عنهــا عامــة النصــوص التــي تناولــت اإلســام

مــن النقــوالت التــي تناولــت آراء المعاصريــن آنــذاك.

والمســلمين .ويالحــظ أن جــل هــذه النصــوص

ويالحظ أن إضفاء الروح الدينية -من جانب النصارى-

عملــت علــى رمــي اإلســام بتهــم باطلــة وإثــارة

علــى هــذا الصــراع إنمــا كان بهــدف تجييــش القــوى

العديــد مــن الشــكوك حــول الديــن وحــول رســوله،

ضــد المســلمين ،وإال فــإن العديــد مــن المفكريــن

باعتبــاره مصــدر هــذا الديــن ،وقــد ظلــت الكثيــر مــن

اتهمــوا اإلمبراطــور النصرانــي بأنــه إنمــا يريــد بســط

ً
منبعــا للكتابــات المعاصــرة ضــد
هــذه الشــبهات

ســلطانه علــى مــا حولــه مــن األراضــي .وفــي النقــوالت

اإلســام ،ولــم يتناولهــا أحــد بالنقــد والتمحيــص،

التــي أوردهــا المؤلــف يمكننــا التعــرف علــى الــروح

حتــى مــع ظهــور بطالنهــا لمفكــري عصــر النهضــة

العلمانيــة الناشــئة آنــذاك ،فبجانــب كتابات الكنيســة،

ومــا بعــده مــن العصــور .وقــد كان التشــابه فــي

ذاعــت كتابــات لمفكريــن آخريــن مــن خــارج المجــال

بعــض األصــول بيــن اإلســام وبيــن النصرانيــة

الكنســي ،وهــؤالء هــم رواد مفكــري العصــور الحديثــة،

مــن األمــور التــي أدت إلــى اختــاف النصــارى فــي

حيــث اعتمــدت كتاباتهــم علــى النظــر العقلــي المجــرد،

ً
انحرافــا
توصيفهــم اإلســام ،فعــدَّ ه البعــض

ســواء عنــد الــكالم عــن العثمانييــن أو عــن ملــوك

عــن المســيحية وجعلــوه قري ًنــا للفــرق الضالــة،

النصــارى .ونحــن نشــهد فــي هــذه الكتابــات انحســا ًر ا
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للحضــور الدينــي ،وإن ظلــت كتاباتهــم متشــبعة بــروح

كان مارتــن لوثــر حاســما فــي رفــض اســتخدام القــوة

عصرهــم الدينيــة .عمــد هــؤالء المفكريــن إلــى تحليــل

ســواء للدفــاع عــن العقيــدة أو لنشــرها ،إال أنــه مــع

نجاحــات العثمانييــن العســكرية تحليــ ًلا ماديًــا بغيــر

تمــدد النفــوذ العثمانــي تجــاه وســط أوروبــا -خاصــة

اســتحضار لفكــرة العنايــة اإللهيــة أو العقوبــة الربانية

بعــد حصــار فيينــا -نــراه يدعــو صراحــة إلــى المواجهــة

وهــذه كانــت أهــم النقــاط التــي ميــزت بحوثهــم عمــا

العســكرية ،جاعــ ًلا قتــال العثمانييــن واجبًــا دينيًــا.

ســبقها .أدت هــذه التحليــات لطبيعــة الجيــوش
العثمانيــة والجيــوش النصرانيــة إلــى إمدادنــا بوصــف
جيــد لنظــام اإلنكشــارية العثمانــي قبــل أن يتحــول
إلــى طبقــة متســلطة ،وقــد كالــت جــل هــذه الكتابــات
المــدح للجنــود العثمانييــن ولنظامهــم العســكري
النضبــاط أفــراده ،وكــذا باعتبــاره وســيلة مفتوحــة
أمــام العــوام للترقــي االجتماعــي.

علــى التنافــس العســكري ،وإنمــا نشــأت هنــاك
ً
أيضــا أهــم الحــركات اإلصالحيــة فــي الديانــة
النصرانيــة،

وهــي

طوائــف النصــارى هــي مــدى التشــابه بيــن كل طائفة
منهــم وبيــن العثمانييــن ،فنجــد أن الكاثوليــك
قــد رمــوا البروتســتانت بالتقــارب مــع العثمانييــن
وذلــك الشــتراك االثنيــن فــي رفــض بعــض األصــول
الكاثوليكيــة .وفــي المقابــل أص ـ َّر البروتســتانت علــى
أن الكاثوليــك هــم األقــرب للعثمانييــن وذلــك لتزايــد

لــم يقتصــر الصــراع الدائــر فــي وســط أوروبــا

البروتســتانتية.

مــن النقــاط األخــرى التــي كانــت مثــار خــاف بيــن

اســتغلت

الطوائــف النصرانيــة المتصارعــة البعد السياســي
فــي جداالتهــم الدينيــة ،وهــذه الجــداالت والــرؤى
هــي موضــوع الفصــل الرابــع.
كانــت أهــم النقــاط التــي جــرى نقاشــها فــي هــذه
الجــداالت الدينيــة هــي شــرعية مقاتلــة العثمانييــن؛
كمــا ســبق معنــا فــإن الكنيســة قــد ســبق أن قننــت
ســيطرة المســلمين علــى أراضــي النصــارى ولــم
تجعــل ذلــك موج ًبــا لقتالهــم ،ولكــن مــع تزايــد التهديــد
العثمانــي ألراضــي النصــارى عمــدت الكنيســة إلــى
بعــث حركــة الجهــاد ،تــارة تحــت مزاعــم تحريــر النصارى
مــن ظلــم العثمانييــن ،وتــارة أخــرى تحــت مزاعــم
ضــرورة الدفــاع عــن حيــاض النصــارى .ونحــن نــرى
نفــس هــذا التطــور فــي الفكــر البروتســتانتي ،فبعد أن

أعــداد الكاثوليــك الذيــن اعتنقــوا اإلســام.
ظلــت اتهامــات الكاثوليــك عالقــة بالبروتســتانت،
وذلــك الســتغالل األخيريــن الصــراع الدائــر بيــن
الهابســبورغ وبيــن العثمانييــن فــي تحقيــق اســتقاللهم
السياســي عــن إمبراطوريــة الهابســبورغ ،وقــد تنــاول
الكاتــب التحالفــات السياســية التــي كانــت قائمــة بيــن
األطــراف المختلفــة آنــذاك فــي الفصــل الخامــس.
تــدل الدراســات المعاصــرة أن الدولــة العثمانيــة
كانــت العبًــا حاضــ ًر ا فــي السياســة الدوليــة بصــورة
متزايــدة منــذ القــرن الخامــس عشــر ،وأنهــا كانــت
أحــد أطــراف الصــراع الدائــر بيــن أباطــرة الهابســبورغ
مــن جهــة وبيــن ملــوك فرنســا مــن الجهــة األخــرى.
وقــد أثــارت هــذه التحالفــات السياســية العديــد مــن
الجــداالت الدينيــة فــي أوروبــا حــول مشــروعية التعــاون
مــع غيــر النصــارى ضــد نصــارى آخريــن ،وذلــك لنشــوء
حالــة سياســية جديــدة تســتدعي النظــر؛ حيــث إن منــاط
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التعــاون هنــا لــم يعــد المصالــح التجاريــة ،ولــم يعــد

نقلتهــا هــذه التقاريــر تحمــل العديــد مــن الســمات

الدفــاع عــن أراضــي مســيحية ضــد مخاطــر خارجيــة ،وهــي

اإليجابيــة ،األمــر الــذي أحيــا الحــركات اإلصالحيــة فــي

األمــور التــي كان قــد اســتقر األمــر علــى تشــريعها مــن

العالــم الغربــي ،كمــا أنــه أعطــى المفكريــن مثــا ًلا

قبــل رجــال الديــن المســيحي .وإنمــا صــار الــكالم اآلن عن

كامــ ًلا يمكــن العمــل عليــه واقتبــاس بعــض نظمــه

جــواز اســتعانة ملــوك فرنســا الكاثوليــك بالســاطين

للنهــوض بالمجتمعــات الغربيــة .كانــت أهــم النقــاط

العثمانييــن لمواجهــة المطامــع التوســعية ألباطــرة

اإليجابيــة التــي أثارتهــا هــذه التقاريــر هــي غيــاب التفــاوت

الهابســبورغ الكاثوليــك ،وقــد قــام كل طــرف مــن

الطبقــي فــي بــاد المســلمين ،وقيــام الترقــي علــى

النصــارى بحشــد الحجــج لتشــريع موقفــه السياســي.

األفضليــة وليــس علــى الــدم؛ ً
أيضــا ســرعة إجــراءات

هــذه الحالــة السياســية والجــداالت التــي دارت بســببها

القضــاء وســهولة الوصــول للحــكام؛ وكــذا كانــت عنايــة

ســارت بالفكــر السياســي األوروبــي عــدة خطــوات تجــاه

األغنيــاء بالفقــراء وعملهــم علــى تيســير ســبل الحيــاة

العلمانيــة؛ إذ إن أهــم حجــج المســوغين للتعــاون مــع

الكريمــة لهــم مــن النقــاط التــي تكــرر ذكرهــا فــي هــذه

المســلمين كانــت مســألة الضــرورة ،بينمــا ظلــت أقــوى

التقاريــر .يالحــظ أن هــذه النقــاط كانــت تمثــل النقيــض

االعتبــارات لرفــض هــذا التعــاون دينيــة باألســاس .كمــا

التــام لألوضــاع المزريــة داخــل المجتمعــات األوروبيــة

أدى نفــس قيــام هــذه التحالفــات إلــى تطويــر أســس

آنــذاك ،وقــد عملــت الكنيســة علــى تبريــر هــذه األوضــاع

السياســة الدوليــة بغيــر اعتبــار لديانــات الحــكام؛ إذ لــم

تبريــرات دينيــة األمــر الــذي أنتــج ثــورة الغــرب العارمــة

يعــد األمــر مقتصـ ًر ا علــى منــح حقــوق تجاريــة لجماعــات

علــى الكنيســة وعلــى الديــن فــي القــرن الثامــن عشــر

مــن التجــار ،والعمــل علــى تأميــن تحركاتهــم ،كمــا فــي

والتــي اســتمرت تداعياتهــا حتــى العصــر الحالــي،
وبالرغــم مــن ذلــك فقــد ُأغفِ ــل الدولــة العثمانيــة فــي

طوائــف متخالفــة فــي العقائــد ،وهــذه العقــود يجــب أن

قيــام حــركات نقديــة داخــل أوروبــا ،ونــاد ًر ا مــا يُشــار إليــه.

الماضــي؛ وإنمــا صــارت هنــاك عهــود ومواثيــق بيــن
تحتــرم لضمــان الســام العالمــي.

لــم يعـ ُـز كتاب هذه التقارير محاســن المجتمعات

فــي الفصــل الســادس يتنــاول الكاتــب بالتحليــل

اإلســامية إلــى الديــن ،بــل ظــل اإلســام بالنســبة

الوضــع العالمــي الناشــئ فــي القــرن الســادس عشــر

ً
مطلقــا وخطـ ًر ا يجــب العمــل علــى محــوه،
لهــم شـ ًر ا

إثــر تزايــد الســفارات الدبلوماســية بيــن الغــرب -خاصــة

وكان تبريــر معظــم مــن نــادوا باقتبــاس نظمــه هــو

فرنســا -وبيــن بلــدان الدولــة العثمانيــة ،األمــر الــذي

ضــرورة مجابهــة هــذا الخطــر واســتئصاله باســتخدام

بــدوره أدى إلــى ظهــور العديــد مــن التقاريــر التــي تصــف

ســاحه ،أي أن االقتبــاس هنــا كان للضــرورة الدينيــة،

الحيــاة فــي بــاد المســلمين .صــدرت هــذه التقاريــر

وذلــك يــدل علــى أنــه حتــى منتصــف القــرن الســادس

عــن مجموعــة متنوعــة مــن األشــخاص تتــراوح بيــن

عشــر كان الديــن وحفظــه يمثــل المشــروعية

مبعوثــي البــاط الملكــي والرحالــة األوروبييــن ،إلــى

الوحيــدة للدولــة فــي السياســة الغربيــة.

أســرى الحــروب والعبيــد ،وقــد كانــت الصــورة التــي

الغريب"
ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
مش لراك واإلمرباطورية العثامنية يف الفكر السيايس
مراجعة كتاب "األعداء النافعون اإلسالم
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فــي الفصــل الســابع انتقــل الــكالم إلــى

يعتبــر الفصــل الثامــن امتــدادً ا للفصــل الســابع،

النظريــات السياســية إلقامــة الــدول ،وقــد بــدأ

حيــث عــرض المؤلــف أفــكار أحــد المفكريــن اآلخريــن

هنــا الصــراع بيــن الرؤيــة الدينيــة التــي تجعــل قيــام

ممــن كانــوا علــى صلــة وثيقة بالكنيســة ،وهو توماســو

الدولــة لحفــظ الديــن ،وبيــن نظريــة مكيافيللي التــي

كامبيــا اإليطالــي .هنــا ً
أيضــا يمكــن بســهولة مالحظــة

كانــت أول النظريــات العلمانيــة ظهــو ًر ا .ويتنــاول

األثــر القــوي لإلســام علــى أفــكار كامبيــا فــي كتابــه

هــذا الفصــل فكــر مكيافيللــي ،الــذي يعتبــر عالمــة

"مدينــة الشــمس" ،الــذي يســتعرض فيــه كامبيــا

فارقــة فــي الفكــر السياســي الغربــي ،نظـ ًر ا ألنــه أول

رؤيتــه للمدينــة الفاضلــة .ومــن المهــم هنــا مالحظــة

مــن أخــرج الديــن مــن معادلــة السياســة ،فلــم يعــد

أنــه بنهايــة القــرن الســادس عشــر كانــت العالقــات

الديــن عنــده هــو الغايــة العظمــى ،وإنمــا صــارت

بيــن الدولــة العثمانيــة وبيــن الــدول الغربيــة -حتــى

الدولــة هــي الغايــة .ومــن المهــم هنــا مالحظــة أثــر

وإن تخللهــا فتــرات اقتتــال -متشــعبة بحيــث أتاحــت

الدولــة العثمانيــة فــي إثــارة هــذه التغيــرات الفكرية؛

للمفكريــن الغربييــن االحتــكاك بنظــم المســلمين

إذ إن المحــرك األساســي لجميــع هــؤالء المفكريــن

ً
دائمــا ،فصــارت العديــد مــن
احتــكاكا
ومجتمعاتهــم
ً

كان النجــاح العســكري واالجتماعــي المشــهود

خصائــص العثمانييــن مثــار نقــاش وتحليــل.

للدولــة العثمانيــة التــي كانــت فــي نظرهــم علــى
ديانــة باطلــة ،فــي مقابــل األوضــاع الســيئة التــي
تعيــش فيهــا المجتمعــات النصرانيــة ،بالرغــم مــن
كــون أتباعهــا -فــي نظرهــم -علــى الحــق.

مــن أكثــر النظــم العثمانيــة التــي حظيــت
بنقــاش مــن قبــل المفكريــن الغربييــن كان نظــام
اإلنكشــارية .فمــن جهــة عــده البعــض نظامــا يتيــح
للعــوام الترقــي االجتماعــي وإحــراز التقــدم السياســي

اعتبــر مكيافيللــي العامــل األهــم هــو فاعليــة

كل بحســب كفاءتــه ،ولكــن فــي الجهــة المقابلــة نجــد

النظــام الدينــي وليــس صوابــه ،وهكــذا فقــد فصــل

مــن حلــل هــذا النظــام تحليـ ًلا نفع ًيــا فاعتبــره وســيلة

بيــن المجــال والدنيــوي والمجــال األخــروي.

ماكــرة مــن قبــل الســاطين العثمانييــن لتجفيــف

فــي المقابــل واجــه مفكــرو الكنيســة أفــكار
مكيافيللــي بالهجــوم الشــديد ،وتــا نشــر كتابــه نشــر
العديــد مــن الكتــب التــي تشــابكت مــع أطروحاتــه،
ولكــن حتــى تلــك الكتــب التــي رفضــت التوجــه العلمانــي
لــدى مكيافيللــي نجــد أنهــا قــد فقــدت بدرجــة مــا بوصلــة
الحــق والباطــل ،فصــارت تشــرع اســتخدام الوســائل
غيــر الدينيــة لتحقيــق العلــو الدينــي ،وإن ظلــت الغايــة
الكبــرى لديهــم هــي حفــظ الديانــة المســيحية.

منابــع القــوى المقاتلــة فــي الــدول المفتوحــة ،وكــذا
الســتفراغ قــوة المعارضــة فــي القتــال الخارجــي.
وهنــا مــن المهــم مالحظــة أنــه حتــى مــع التحليــل
الســلبي لهــذا النظــام إال أنــه يمكــن اســتنتاج أن
قائمــا علــى أنــه لــم يكــن نظامً ــا جبر ًيــا وال
االتفــاق كان
ً
تعســفيًا بــل كان وســيلة حــراك اجتماعــي يســعى
إليهــا البعــض طواعيــة كل بحســب قدراتــه ،وكان
خضــوع هــؤالء الجنــود للســلطان العثمانــي التــام
مــن أســباب ظهــور فكــرة االســتبداد الشــرقي.
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خصــص الكاتــب الفصــل التاســع لمعالجــة فكرة

قائمــة بيــن الســلطان وبيــن جنــود اإلنكشــارية،

االســتبداد الشــرقي موضحً ــا نشــأة هــذه الفكــرة

حيــث إن الكثيــر منهــم كانــوا عبيــدً ا اشــتراهم

وبدايــة ظهــور المصطلــح كلفــظ دال علــى نظــام

الســاطين ،وهكــذا قنــن اســتخدام المصطلــح.

ً
لصيقــا بالحكــم العثمانــي.
حكــم خــاص ،إلــى أن صــار

مــر الفكــر الغربــي بمرحلــة انتقاليــة هامة فــي نهاية

بــدأت نظريــة االســتبداد الشــرقي كمحاولــة

القــرن الســادس عشــر ،حيــث قــام أحــد الكتــاب بتغييــر

مــن قبــل بعــض المفكريــن الغربييــن لتفســير

الرؤيــة الغربيــة حيــال محاســن النظــام العثماني كلها،

انضبــاط المجتمعــات العثمانيــة وطاعــة رعاياهــا

وصورهــا بصــورة ســلبية؛ فصــار النظــام واالنضبــاط

لحكامهــم ،فقالــوا إن الســاطين العثمانييــن

خنوعً ــا ومذلــة ،وصــار إجــراء العدالــة مكـ ًر ا ودهــاء ،وأمــا

يعتمــدون علــى القهــر والقــوة التعســفية لضمــان

غيــاب طبقــة متســلطة مــن النبــاء ُ
فعــد اســتبدادً ا.

حصولهــم علــى طاعــة الرعايــا .وقــد كان الســبب

ويالحــظ أن هــذه الصــورة القاتمــة هــي التــي اســتقرت

فــي اللجــوء لهــذا التفســير هــو مــا شــهده هــؤالء

فــي الفكــر السياســي الغربــي.

المفكريــن مــن اســتقرار فــي المجتمعــات وغيــاب
الثــورات ،األمــر الــذي بــدوره لــم يســتطيعوا تبريــره
بغيــر الثنــاء علــى الســلطان ذاتــه ،والــذي كان يمثــل
بالنســبة للعديــد منهــم رأس الشــر.
لجــأ الغربيــون فــي البدايــة لرمــي الســلطان
العثمانــي بالطغيــان ،ولكــن هــذه التهمــة لــم
تثبــت أمــام النقــد؛ وذلــك ألن حكــم الســلطان
كان برضــا الرعيــة .عمــد الغربيــون بعــد ذلــك إلــى
دراســة نظــام الحكــم العثمانــي مــن خــال التــراث
السياســي ألرســطو ،فوجــدوا أن أرســطو قــد
تكلــم بالفعــل عــن "االســتبداد" وجعلــه عالقــة
قانونيــة بيــن الســيد وبيــن عبيــده ،يســعى فيهــا
الســيد إلــى تحصيــل مصلحتــه الخاصــة ،األمــر
الــذي يعــود بالنفــع علــى العبيــد ،وإن كان ذلــك
ليــس مقصــودً ا لذاتــه .صــار اآلن ضرور يًــا إيجــاد
عالقــة عبوديــة بيــن الســلطان وبيــن الرعايــا لتبريــر

انتقــل الكاتــب فــي الفصــل العاشــر إلــى ذكــر
التحليــات الغربيــة لنقــاط ضعــف العثمانييــن
ونقــاط قوتهــم آنــذاك ،وقــد كانــت تلــك التحليــات
مرحلــة مهمــة فــي تشــكيل الفكــر الغربــي السياســي
الحديــث حيــث إنهــا كانــت تتنــاول الجوانــب
العســكرية والسياســية لحيــاة العثمانييــن.
بــدأ الضعــف يظهــر فــي الدولــة العثمانيــة منــذ
عهــد الســلطان ســليم الثانــي ،فــي أواســط القــرن
الســادس عشــر ،الــذي كان أول مــن تــرك الجهــاد
والغــزو وآثــر الدعــة والراحــة ،وقــد طــال الفســاد
الحاشــية والــوالة حيــث عمــدوا إلــى التســلط علــى
الرعيــة ونهــب أموالهــم ممــا أثــار الســخط الداخلــي.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أدى فســاد اإلنكشــارية إلــى زوال
هيبــة الحكــم العثمانــي؛ إذ صــار الســاطين ألعوبــة
بيــد الجنــود ،يقيلــون مــن شــاءوا ويأتــون بمــن رضــوا.

اســتخدام مصطلــح االســتبداد فــي وصــف نظــام

لــم تخــف هــذه األمــور عــن الغربييــن الذيــن كانــوا

الحكــم العثمانــي ،وبالفعــل كانــت هــذه العالقــة

يســكنون فــي أراضــي االمبراطوريــة ،وقــد قــارن كتــاب

الغريب"
ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
مش لراك واإلمرباطورية العثامنية يف الفكر السيايس
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هــذه التحليــات بيــن العثمانييــن وبيــن الرومــان

فــي الفصــل الثانــي عشــر تنــاول الكاتــب التحليــات

باعتبارهــم إمبراطوريــة ســابقة ،واســتنتجوا مــن هــذه

الغربيــة لإلســام باعتبــاره وســيلة ســيطرة سياســية،

المقارنــات عوامــل االنهيــار الوشــيك للعثمانييــن

ونالحــظ فــي هــذه التحليــات اختــاط األمــر بيــن

بغيــر اعتبــار للقــدر اإللهــي كمــا فــي الكتابــات الســابقة.

سياســات الدولــة العثمانيــة ككيــان سياســي وبيــن

كان الهــدف مــن هــذه الكتابــات هــو حــث حــكام الــدول

التشــريعات السياســية فــي اإلســام ،وقــد انتقلــت

الغربيــة علــى قتــال العثمانييــن باعتبــار زوال شــوكتهم

انتقــادات الغربييــن مــن األول إلــى الثانــي .أبــدى بعــض

وســهولة القضــاء عليهــم ،وكانــت أهــم التبريــرات

المفكريــن الغربييــن إعجابهــم الشــديد بالعديــد

المعطــاة لذلــك فســاد أجهزتهم اإلدارية والعســكرية.

مــن التشــريعات السياســية فــي اإلســام وإن ظــل

مــع تعالــي األصــوات المناديــة بالهجــوم علــى
العثمانييــن بــدأت الكتابــات التــي تحــاول تشــريع
هــذا الهجــوم ،إذ -كمــا ســبق معنــا -كان موقــف
الكنيســة الرســمي هــو جــواز الرضــوخ لحكــم "الكفــار"

إعجابهــم بهــا باعتبارهــا تشــريعات وضعيــة تهــدف
للضبــط االجتماعــي ،وبغيــر اعتبــار للجانــب الروحــي
لهــا .وفــي المقابــل أثــار آخــرون الكثيــر مــن االنتقــادات
لهــذا التشــريعات ولشــخص الرســول الكريــم ﷺ.

عنــد وقوعــه .اختلطــت فــي هــذه الكتابــات الــرؤى

مــن المســائل التــي جــرى الكثيــر مــن البحــث

الدينيــة بالــرؤى العلمانيــة حيــث كانــت السياســة مــا

حولهــا والتــي كان لهــا أثــر كبيــر علــى مســار الفكــر

تــزال دائــرة بيــن األمريــن ،فمــن جهــة كان القضــاء

السياســي الغربــي مســألة التفريــق بيــن الســلطة

علــى العثمانييــن المســلمين ضــرورة لضمــان بقــاء

الدينيــة والســلطة الروحيــة للحاكــم وللمفتــي،

المســيحية ديانــة مهيمنــة فــي أوروبــا ،فــكان المحرك

حيــث إن البعــض رأى أن الحاكــم هــو صاحــب اليــد

هنــا هــو االنتصــار للمســيحية .ومــن الجهــة األخــرى

العليــا ،لســلطته فــي إقالــة أو إقــرار المفتــي ،بينمــا

كان توجيــه الملــوك الغربييــن ضــد عــدو مشــترك

نظــر آخــرون إلــى المفتــي باعتبــاره صاحــب الســيادة

يحــول ضــد اقتتالهــم وصراعهــم فيمــا بينهــم.

الحقيقيــة؛ ألن أمــره نافــذ حتــى علــى الحاكــم.

ظهــرت أيضــا فــي ذلــك الوقــت -أواخــر القــرن

يعــد الفصليــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر

الســادس عشــر -العديــد مــن الدعــوات التــي تنــادي

بمثابــة جزئيــن متصليــن لبســط فكــرة واحــدة ،وهــي

بضــرورة توحيــد أوروبــا -كاثوليــكا وبروتســتانتا-

مــن األفــكار الهامــة فــي الكتــاب؛ إذ يبيــن الكاتــب

للقضــاء علــى العثمانييــن ،وقــد أدى الصــراع مــع

فــي هذيــن الفصليــن تطــور اســتخدام المفكريــن

العثمانييــن بالفعــل إلــى إعــادة هيكلــة عالقــات

الغربييــن لإلســام وأثــر ذلــك فــي تطويــر الفكــر

القــوى داخــل أوروبــا ،ثــم أتــت حــرب الثالثيــن عامً ــا
ومعهــا ُأعيــد بحــث الكثيــر مــن أســس السياســة

السياســي فــي الغــرب .بــدأ األمــر كمــا ســبق معنــا
بانتقــادات لشــخص الرســول الكريــم باعتبــاره

الغربيــة الحديثــة ،وإن ظلــت السياســة حتــى نهايــة

واضــع الديــن ،ثــم قــام بعــض المفكريــن المحايديــن

القــرن الســابع عشــر محملــة بالنفــس الدينــي.

فأشــاروا أن جميــع مثــل هــذه االنتقــادات يمكــن
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توجيههــا لموســى عليــه الســام ً
أيضــا ،ومــع ذلــك

النظــرة الســلبية علــى رؤيتهــم للنظــم العثمانيــة،

فــإن بدايــة الحــراك الحقيقــي ضــد المســيحية أتــت

وظهــرت الدعــاوي لنظــم حكــم جديــدة تمنــح

حينمــا جمــع أحــد المفكريــن بيــن الثــاث رســل فــي

المحكوميــن المزيــد مــن الحريــة السياســية(((.

نــص واحــد باعتبــار التشــابه الكبيــر بينهــم .كان هــذا
النــص الــذي كتــب عــام ١٦٨٨م أول انتقــاد غربــي
لرســول النصرانيــة ،وقــد عمــد كاتبــه إلى بيــان منافاة
الكثيــر مــن عقائــد النصرانيــة للقواعــد العقليــة ،ممــا
يــدل علــى خطــأ الديانــة .وقــد ظلــت إشــكالية رمــي
اإلســام بتهــم يمكــن إلحاقهــا بالنصرانيــة ،عقبــة
فــي طريــق المفكــر الغربييــن؛ إذ لزمهــم أحــد األمرين:
إمــا االعتــراف بصــواب اإلســام ،وإمــا نبــذ النصرانيــة.

عمــد بعــض الغربييــن فــي تفســيرهم للنمــط
العثمانــي أو الشــرقي إلــى ربطــه بعوامــل بيئيــة
خارجيــة ،واســتنبطوا مــن ذلــك حتميــة ســيادة هــذا
النمــط فــي الشــرق ،ومــن هنــا بــدأ تنميــط الشــرق
ُ
ً
الحقــا فــي
اســتغلت
فــي صــورة معينــة ،والتــي
عصــور اإلمبرياليــة .مــن أهــم الكتــب التــي نشــرت
آنــذاك ودار حــول أطروحاتــه الكثيــر مــن الجــدل
كتــاب مونتســكيو "روح القوانيــن" ،الــذي خصــص

كانــت للكنيســة آنــذاك ســطوة هائلــة ولــذا

الكاتــب الفصــل األخيــر لعــرض أفــكاره .ولعــل

اقتصــر المنتقــدون للنصرانيــة علــى التلميحــات،

تفشــي الفســاد فــي الدولــة العثمانيــة هــو مــا حــدا

وكان فولتيــر أحــد أهــم هــؤالء .تكمــن أهميــة

بــذم نظامهــا السياســي بعــد مــا كان مثــار إعجــاب.

فولتيــر فــي أنــه عمــم االنتقــادات الموجهــة للديــن
اإلســامي إلــى جميــع األديــان فأنشــأ توجهً ــا
معاد ًيــا للديــن اســتمد منــه الفكــر الحديــث الكثيــر
مــن اآلراء.

لــم يفــت الكاتــب فــي نهايــة كتابــه اإلشــارة
إلــى تقاطــع هــذا الكتــاب بصــورة مــا مــع فكــرة
كتــاب االستشــراق إلدوارد ســعيد ،والــذي يعــد
المصــدر المختــار عنــد الــكالم عــن عالقــة الغــرب

فــي آخــر فصليــن مــن الكتــاب تنــاول الكاتــب

ثقاف ًيــا بالشــرق ،حيــث ذكــر الكاتــب أن رؤيــة كتــاب

مفهــوم االســتبداد بالتفصيــل ،وأوضــح تغيــر

االستشــراق يجــب أن تراجــع فــي ضــوء النقــوالت

الرؤيــة الغربيــة تجــاه النظــام العثمانــي فــي القــرن

الــواردة فــي كتابــه ،والتــي يتبيــن مــن خاللهــا أن

الســابع عشــر ومــا بعــده ،حيــن بــدأت الحركــة

دوافــع دارســي اإلســام كانــت شــتى ،ولــم تكــن

العلميــة الناشــئة فــي البحــث عن تفســيرات مادية

لخدمــة القــوى االســتعمارية؛ إذ كانــت الســيادة

للظواهــر االجتماعيــة والسياســية الموجــودة،

آنــذاك للدولــة العثمانيــة .وإنمــا كان احتــكاك

وذلــك فــي إطــار محاولــة الفكــر التنويــري إيجــاد

الغــرب باإلســام أحــد العوامــل التــي ســاعدت فــي

نظــم وأســس جديــدة إلقامــة المجتمعــات

تطــور الفكــر السياســي الغربــي.

الغربيــة .قــام المفكريــن الغربييــن مــرة أخــرى
بتحليــل النظــم السياســية فــي الدولــة العثمانيــة
وفــي البــاد الغربيــة ،ولكــن هــذه المــرة هيمنــت

((( ينبغــي تذكــر أن تلــك األحــداث كانــت فــي إطــار الثــورة
اإلنجليز يــة.
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ترجمات | Translations

المصلحة في الفقه
اإلسالمي المعاصر*
Maṣlaḥa in Contemporary
Islamic Legal Theory
فيليسيتاس أوبويس
Felicitas Opwis
ترجمة
محمد أنيس مورو

(((

Mohamed Anis Moro

* قدمــت نســخة مختصــرة مــن هــذا البحــث خــال نــدوة جامعــة 'يــال' حــول الشــريعة فــي الســياق المعاصــر' :تســاؤالت بخصــوص
الخطــاب المعيــاري فــي اإلســام' فــي  9-8فبرايــر  .2003أود أن أشــكر أحمــد دالل وفرنــك غريفــل ودفيــد بــاورز وســائر المراجعيــن
المجهوليــن ﻠ ' الشــريعة اإلســامية والمجتمــع' لمــا قدمــوه مــن مالحظــات قيمــة حــول هــذا البحــث.
انظر:
Daniel Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 122.
((( مترجم وباحث في اللسانيات ،المعهد العالي للغات( .تونس) .البريد اإللكتروني.moroanis@yahoo.fr :
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ّ
تلقوهــا ومكانتهــم الشــخصية
التــي

ملخص

والظــروف التاريخيــة الســائدة.

أتنــاول بالبحــث فــي هــذا المقــال
مفهــوم المصلحــة فــي النظريــة
الفقهيــة

اإلســامية

المعاصــرة.

بعــد اســتعراض عــدد مــن المقاربــات
التــي اعتنــت بالمصلحــة علــى غــرار مــا
صاغــه الغزالــي وفخــر الديــن الــرازي
والقرافــي

والطوفــي

والشــاطبي،

أتنــاول بالــدرس الكتابــات المهتمــة
بالمصلحــة التــي ألّفهــا عــدد مــن
الفقهــاء البارزيــن بدايــة مــن نهايــة
القــرن  19/13وحتــى ثمانينــات القــرن
/13
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ســتينات

القــرن

،20

وهــم

القاســمي ورشــيد رضــا والمحمصانــي
وعــال الفاســي وخــاف والبوطــي.
تُظهــر نتائــج البحــث أن ُر وّ اد اإلصــاح
خ ّيــروا تبنــي مقاربــة الطوفــي القائمــة
علــى فهــم موســع لــدور المصلحــة
فــي التشــريع .وفــي المقابــل ،مــال
الفقهــاء الذيــن ظهــروا فــي مرحلــة
الحقــة إمّ ــا إلــى الدعــوة إلــى تبنــي
مقاربــة شــاملة شــبيهة بمقاربــة
الشــاطبي ،أو إلــى المنــاداة باعتمــاد
مقاربــة تفــرض المزيــد مــن القيود على
اســتعمال المصلحــة ،تأســيا بطــرح
الغزالــي والــرازي .لــم تكــن منهجيــة
الفقهــاء فــي إعمــال قاعــدة المصلحــة
اعتباطيــة ،بــل قامــت علــى عــدد مــن
االعتبــارات ،أخصُّهــا نوعيــة الدراســة

نتطــرق فــي هــذا المقــال إلــى مفهــوم
المصلحــة فــي النظريــة الفقهيــة
اإلســامية المعاصــرة .سأســتعرض
فــي البدايــة مختلــف المقاربــات لنظريــة
المصلحــة التــي أرســاها كل مــن
الغزالــي وفخــر الديــن الــرازي والقرافــي
والطوفــي والشــاطبي ،ألم ـ ّر الحقــا إلــى
التعليــق علــى مجموعــة مــن المصنفات
التــي اهتمــت بهــذه المســألة وألّفهــا
كبــار الفقهــاء المســلمين فــي الفتــرة
الممتدة بين القرن 13( 19ﻫ) وستينيات
القرن العشرين (من  1380إلى  1389ﻫ)،
وأعنــي تحدي ـدًا القاســمي ورشــيد رضــا
والمحمصانــي وع ـ ّلال الفاســي وخ ـ ّلاف
والبوطــي .كانــت مقاربــة الطوفــي
لقضيــة المصلحــة مقاربــة موسَّــعة،
وتشــير المعطيــات المتوفــرة إلــى أن
ر وّاد اإلصــاح كانــوا يميلــون إلــى فهــم
الطوفــي الموسَّــع لمبــدأ المصلحــة
فــي عمليــة التشــريع .وفــي المقابــل،
فــإن الفقهــاء الذيــن ظهــروا فــي فتــرة
الحقــة كانــوا علــى ضربيــن :فمنهــم
مــن تبنــى مقاربــة شــاملة شــبيهة بمــا
ذهــب إليــه الشــاطبي ،ومنهــم مــن
كان شــديد التحفــظ فــي إعمــال مبــدأ
المصلحــة فقيّــدوه بقيــود واضحــة
علــى غــرار الغزالــي والــرازي .وتحســن

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك

اإلشــارة إلــى أن وجهــة نظــر الفقهــاء
حيــال قضيــة المصلحــة لــم تكــن
اعتباطيــة ،بــل ارتبطــت بمجموعــة مــن
العوامــل أهمهــا التعليــم الــذي تلقــاه
الفقيــه ومكانتــه الشــخصية والظــروف
التار يخيــة.

مقدمة

interest

(((
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(المصلحــة العامــة) رغــم

أن المصطلــح العربــي أقــرب فــي داللتــه
إلــى معنــى الرفــاه والرخــاء االجتماعــي(((.
لقــد باتــت نظريــة المصلحــة موضوعً ــا
كثيــر التنــاول فــي الخطــاب الفقهــي المعاصــر،
ّ
أهمهــا
وهــذا راجــع إلــى الكثيــر مــن األســباب،
أن الفقهــاء رأوا فــي المصلحــة منــذ القــرن11/5

منــذ أواخــر القــرن  19/13انشــغل
الفقهــاء المســلمون كثيــ ًر ا بنظريــة
ّ
والحق
المصلحــة وخاضــوا فيها مطوّ ًلا.
أن الخــوض فــي هــذه القضيــة لم يقتصر
علــى الفقهــاء فحســب ،بــل شــهدنا
صــدور الكثيــر مــن المؤلفــات التــي اعتنــت

تجســيدً ا لمقاصــد الشــريعة .ومــن أســباب
ً
أيضــا أن المصلحــة يمكــن أن ُت ّتخــذ
ذلــك
وســيلة للتجديــد الفقهــي :فمــن المعلــوم أن
المنظومــة الفقهيــة اإلســامية تعانــي مــن
معضلــة مزمنــة جــراء اعتمادهــا علــى مصــادر
أحكامــا
تشــريع (القــران والســنة) تتضمــن
ً
متناهيــة مقارنــة بالمســتجدات الالمتناهيــة
التــي تطــرأ علــى الحيــاة اليوميــة للمســلمين،
ّ
وإن إعمــال مبــدأ المصلحــة مــن شــأنه أن يضــع

بهــذه القضيــة بــدءً ا بالمؤلفــات التــي

علــى ذمــة الفقهــاء إطــا ًر ا يســمح لهــم بإيجــاد

اعتنــت بعلــم الحديــث((( ،وصــو ًلا إلــى

حــل لهــذه المعضلــة .وبهــذا المعنــى ،فــإن

الكتابــات التــي تعنــى بصياغــة التوصيــات
الخاصــة بالسياســات العامــة((( .وتعنــي
المصلحــة لغــة كل شــيء يجــر ً
نفعــا،
ُ
وت َ
ترجــم فــي االنجليزيــة غالبًــا بـــ public
((( انظر:
John L. Esposito and John 0. Voll, Makers of Contemporary
Islam (Oxford: Oxford University Press, 2001), 192.

المصلحــة تضفــي شــرعية علــى األحــكام التــي
يســتنبطها الفقهــاء وتســمح لهــم باإلجابــة
علــى األســئلة التــي لــم يــرد فيهــا نــص مــن
أساســا درجــة التجديــد
كتــاب أو ســنة .وترتبــط
ً
((( يــرى الكثيــرون ضــرورة أن يترجــم مصطلــح 'المصلحــة' ﺒ
'  'public interestعندمــا تشــير إلــى جــواز إصــدار الســلطات
السياســية أحكامً ــا تصــب فــي مصلحــة العامــة فــي المجــال
السياســي فحســب .بينمــا حيــن يعطــي المفتــي رأيًــا فقهيــا
اســتنادً ا إلــى المصلحــة ،فينبغــي هنــا حــذف كلمــة 'عامــة'؛ ألنهــا
حــاالت مخصوصــة وفرديــة.
((( نظــ ًر ا الســتحالة ترجمــة مصطلــح 'مصلحــة' بكلمــة
انجليزيــة واحــدة تفيــد المعنــى ذاتــه ،خيّــرت اســتعمال
المصطلــح العربــي.

172

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

الفقهــي الممكــن تحقيقهــا عــن طريــق إعمــال
ّ
تحققهــا
المصلحــة بالغايــة التــي يمكــن أن
المصلحــة ضمــن التصــور العــام الــذي يحملــه
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السياق التاريخي لدعوات
اإلصالح

ّ
ســأخصص هــذا المقــال
الفقيــه عــن الشــرع.

مــع نهايــة القــرن  ،19/13أعــرب عــدد مــن

لدراســة مفهــوم المصلحــة وبيــان الكيفيــة

العلمــاء المســلمين عــن انشــغالهم إزاء

التــي َفهِ َ
ــم بهــا عــدد مــن الفقهــاء البارزيــن

طريقــة تأويــل الشــريعة اإلســامية وتطبيقهــا،

هــذا المبــدأ الفقهــي فــي العصــر الحديــث.

وعدّ وهــا منافيــة الحتياجــات المجتمعــات

وســأقتصر فــي مقالــي هــذا علــى دراســة

اإلســامية .وقــد انطلقــت الدعــوات المطالبــة

مؤلفــات مجموعــة مــن أهــم المصنفيــن

باإلصــاح الدينــي فــي ظــرف تاريخــي شــهد

العــرب بدايــة مــن القــرن  19/14وحتــى النصــف

تحــوالت مهمــة فــي مجــاالت لهــا صلــة وثيقــة

الثانــي مــن القــرن  .20/14وإلــى جانــب ذلــك،

باهتمامــات علمــاء الديــن والســيما الفقهــاء(((.

سأســعى إلــى بيــان تأثيــر المالبســات التاريخيــة

وقــد أدّ ت المبــادرات اإلصالحيــة الحكوميــة فــي

ومكانــة الفقيــه االجتماعيــة فــي طريقــة تناولــه

اإلمبراطوريــة العثمانيــة وبلــدان إســامية أخرى

لقضيــة المصلحــة ،وســأحاول كذلــك أن

إلــى حــدوث تغييــرات جذريــة فــي مجالــي التعليــم

أبيّــن المنهجيــة التــي اعتمدهــا الفقهــاء فــي

والقانــون .كانــت البرامــج اإلصالحيــة ُتنجــز

إدراج مبــدأ المصلحــة ضمــن اإلطــار العــام

بإشــراف مباشــر مــن الحكومــات وقــد اعتمــد

لمنظومــة القواعــد الفقهيــة .ولتحقيــق ذلــك،

كل بلــد منهجيــة مختلفــة فــي إنجــاز اإلصالحــات.

سأســتعرض فــي البدايــة الســمات األساســية

ولئــن اختلفــت البرامــج اإلصالحيــة مــن دولــة

للوضــع الســائد أواخــر القــرن  ،19/13وهــي فتــرة

إلــى أخــرى مــن حيــث مــدة التنفيــذ والنتائــج

شــهدت دعــوات صريحــة لإلصــاح .ثــم ســأقدّ م

المحققــة ،فإنهــا اشــتركت فــي المقابــل فــي

َّ
ملخ ًصــا لنظريــات علمــاء أصــول الفقــه خــال

عــدد مــن الســمات العامــة.

الحقبــة الوســيطة((( ،خاصــة وأن الفقهــاء
المحدثيــن قــد تأثــروا بمقارباتهــم المختلفــة
لقضيــة المصلحــة .وفــي األخيــر ســأهتم علــى
وجــه الخصــوص بمختلــف التفســيرات التــي
طرحهــا الفقهــاء المعاصــرون للمصلحــة.

((( أســتند هنــا إلــى تقســيم هودغســون ( )Hodgsonحيــث
'الحقبــة الوســيطة' تشــمل الفتــرة الممتــدة مــن  945إلــى
( 1503انظــر MarshallG .S. Hodgson, The Venture of Islam
)[Chicago: University of Chicago Press, 1974], vol. 1, 96

ومــن المجــاالت التــي اســتهدفها اإلصــاح
قطــاع التعليــم .فقــد أسســت الحكومــات فــي
إســطنبول والقاهــرة وغيرهــا مــن العواصــم
خــال القــرن  19/13مــدارس حكوميــة علــى
((( للمزيــد مــن المعلومــات حــول وضعيــة العلمــاء فــي
المجتمــع ،انظــر:
Felicitas Opwis, "Changes in Modern Islamic Legal Theory:
Reform or Reformation?" in An Islamic Reformation, ed
. Michaelle Browers and Charles Kurzman (Lanham,
Maryland: Lexington Books, 2004), 28-53.

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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أضحــى النظــام التعليمــي فــي هــذه

يحتاجهــا المجتمــع الحديــث .وقــد أدى ذلــك

البلــدان مزدوجً ــا ،وقــد تزامــن ذلــك مــع تراجــع

إلــى تراجــع بطــيء لمكانــة علمــاء الديــن الذيــن

هائــل لمكانــة علمــاء الديــن ودورهــم فــي

بــدءا
كانــوا يهيمنــون علــى مجــال التعليــم
ً

حقلــي القضــاء والقانــون .انصــب اهتمــام

ُ
بالك ّتــاب وحتــى المدرســة((( .وقــد شــغل معظــم

الحكومــات علــى إضفــاء المزيــد مــن الفعاليــة

خريجــي المــدارس غيــر الدينيــة مناصــب حكوميــة

علــى أدائهــا فعكفــت علــى إنشــاء دوائــر

وتفوّ قــوا علــى خريجــي المــدارس الدينيــة ،ليتأكــد

حكوميــة جديــدة واســتحوذت علــى الكثيــر

قصــور التعليــم الدينــي وعجــزه عــن توفيــر

مــن صالحيــات علمــاء الديــن القضائيــة

.

خريجيــن قادريــن علــى العمــل فــي دواليــب

وقــد أدّ ت السياســات الحكوميــة ،مــن ناحيــة،

الدولــة الحديثــة .وإلــى جانــب ذلــك ،فقــد أدخلــت

إلــى تداخــل فــي صالحيــات القضــاء المدنــي

الحكومــات تغييــرات علــى النظــام التعليمــي،

والقضــاء الدينــي الــذي كان فيمــا مضــى

تعليمــا
وهــو مــا أفضــى إلــى ظهــور نخبــة لــم تتلــق
ً

مســتق ًلا إلــى أبعــد الحــدود .وبــادرت بعــض

قائمــا علــى مقــررات دراســية دينيــة(((.
ً

الــدول ،علــى غــرار المغــرب ،بتعديــل اإلجــراءات

((( ليــس معنــى هــذا أن العلمــاء اســتأثروا لوحدهــم بمجــال
التدريــس .كان أهــل الحــرف ذوو الخبــرة يتولــون تعليــم النــاس
الكثيــر مــن المهــارات المطلوبــة للقيــام بحــرف مختلفــة.
ومــع ذلــك ،يشــير 'اكســل' ( )Eccelإلــى أن "التعليــم كان دينيــا
باألســاس حيــث كان النــاس يجلســون إليهــم"
(A. Chris Eccel, Egypt, Islama and social Change: AlAzhari Conflict and Accommodation[Berlin: Klaus
)Schwarz Verlag, 1984], 34
((( انظر:
Edmund Burke, "The Moroccan Ulama, 1860-1912: An
Introduction," in Scholars, Saints, and Sufis: Muslim
Religious Institutions in the Middle East Since 1500,
ed. Nikki R. Keddie (Berkeley: University of California
Press, 1972), 95- 123, at 112; Richard L. Chambers, "The
Ottoman Ulema and the Tanzimat," in Scholars, Saints,
and Sufis, 35-46, at 36-8; David Dean Commins, Islamic
Reform: Politics and Social Changein Late Ottoman Syria
( New York: Oxford University Press, 1990), 14-6; Daniel
Crecelius, "Non ideological Responses of the Egyptian
Ulama to Modernization," in Scholars, Saints, and
Sufis, 180-205, at 189, 191-4, 200-5; Eccel, Egypt, Islam
and Social Change, 34-44, 263-81; Wolf-Dieter Lemke,
Mahmud Saltut (1893-1963) und die Reform der Azhar
(Frankfurt: Peter D. Lang, 1980), 20, 24-7, 87-8; Afaf Lutfi
al-Sayyid Marsot, "The Ulama of Cairo in the Eigh-teenth
and Nineteenth Centuries," in Scholars, Saints, and Sufis,
153-63, at 163; Robin Ostle, "The Printing Press and the
& Renaissance of Modern Arabic Literature," Culture
History 16 (1997), 145-57, at 146.

(((1

الخاصــة بتعييــن القضــاة ،فيمــا ســارعت
أخــرى (علــى غــرار اإلمبراطوريــة العثمانيــة
والمغــرب ومصــر) إلــى بســط ســيطرتها
علــى إدارات المؤسســات الوقفيــة (مــن أهــم
مصــادر الدخــل بالنســبة إلــى العلمــاء)(.((1
وقــد أدّ ت اإلصالحــات الحكوميــة ،مــن ناحيــة
أخــرى ،إلــى التعــدي علــى االختصاصــات
( ((1بيــن 'بــراون' أن سياســات اإلصــاح الحكوميــة فــي مجالــي
التعليــم والقضــاء لــم تؤثــر علــى التعليــم الدينــي والقضــاء
الشــرعي لكنهــا قلصــت وزن العلمــاء والقضــاة الشــرعيين
فــي الدولــة.
(Nathan Brown, "Shari'a and State in the Modern Muslim
Middle East," International Journal of Middle East Studies
29 (1997), 359-76, at 365-8).
( ((1انظر:
Burke, "Moroccan Ulama," 107-8, 118; Chambers, "Ottoman
;Ulema," 35-6; Crecelius, "Non ideological Responses," 182
Eccel, Egypt, Islam and Social Change, 73-8; Uriel Heyd,
"The Ottoman 'Ulema and Westernization in the Time
of Selim III and Mahmud II," in The Modern Middle East:
A Reader, ed. Albert Hourani et al. (Berkeley: University
of California Press, 1993), 29-60, at 52;Joseph Schacht,
Introduction to Islamic Law (Oxford: Clarendon Press,
1964), 101.
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القضائيــة للمحاكــم الشــرعية :فقــد تغلغلــت

التحــوالت ذروتهــا بصــدور مجلــة األحــكام

المؤسســات التجاريــة األوروبيــة علــى نحــو

العدليــة ســنة  1877التــي كان الغــرض منهــا

متزايــد فــي البلــدان اإلســامية ،فلــم يجــد

إرســاء مدونــة قانونيــة مدنيــة مســتندة إلــى

النظــام القضائــي المــزدوج آنــذاك بُــدّ ا مــن

الشــريعة .وقــد تضمنــت المجلــة الكثيــر مــن

ســحب النزاعــات القضائيــة بيــن المســلمين

األحــكام المتعلقــة بشــتى أبــواب الفقــه ،وال

واألجانــب مــن القاضــي التقليــدي وإحالتهــا

ســيما بــاب المعامــات ،كــي ُتطبَّــق تلــك

إلــى القاضــي المدني( .((1وقــد ســاهم إنشــاء

األحــكام فــي المحاكــم غيــر الدينيــة علــى كافــة

اإلمبراطوريــة

مواطنــي اإلمبراطوريــة بغــض النظــر عــن

العثمانيــة ومصــر فــي التقليــص مــن نطــاق

ديانتهــم .وكمــا أشــار شــاخت ،كانــت الغايــة

إعمــال الشــريعة اإلســامية والحــد مــن

مــن إنشــاء هــذه المجلــة توفيــر إطــار قانونــي

ســلطة القضــاة المطبقيــن ألحكامهــا .كانــت

أحكامــا جازمــة مســتمدة
عملــي يتضمــن
ً

األحــكام الــواردة فــي المدونــات القانونيــة

ّ
توفــر علــى القائميــن
مــن الفقــه اإلســامي

مســتوحاة بالكامــل تقريبًــا مــن القانــون

علــى الشــأن القضائــي مشــقة البحــث فــي

الغربــي ،ســواء تعلــق األمــر بالقوانيــن

المصنفــات الفقهيــة الضخمــة

 .وقــد

الجزائيــة أو البحريــة أو التجاريــة ،وقــد ُطبِّقــت

شـ ّ
ـكل تدويــن القوانيــن تهديــدً ا للمكانــة التــي

تلــك األحــكام فــي محاكــم غيــر دينيــة أنشــئت

كانــت تحظــى بهــا الشــريعة اإلســامية فــي

للغــرض( .((1شــهدت المنظومــة القانونيــة

النظــام القضائــي للدولــة ،وللمنهــج القديــم

العثمانيــة تحــوالت كثيــرة ،وقــد بلغــت هــذه

فــي تأويــل نصــوص الشــريعة وتطبيقهــا.

المدونــات

القانونيــة

فــي

( ((1انظر:
Chambers, "Ottoman Ulema," 43; Commins, Islamic
Reform, 13; NJ. Coulson, A History of Islamic Law
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 152.
( ((1انظر:
Chambers, "Ottoman Ulema," 41-5; Commins, Islamic
;Reform, 16; Coulson, History of Islamic Law, 151-2
Crecelius, "Non ideological Responses," 197; Aharon
Layish, "The Transformation of the Shari'a from
Jurists' Law to Statutory Law in the Contemporary
Muslim World," Die Welt des Islams 44 (2004), 85-113,
at 88-9, 96-7.
تعــود التشــريعات الحكوميــة التــي تحــد مــن ســلطة األحــكام
التــي يصدرهــا العلمــاء فــي اإلمبراطوريــة العثمانيــة إلــى
القــرن  .16/10رغــم أن القانــون اإلداري العثمانــي مســتلهم
مــن الشــريعة وجــاء ليعاضدهــا فإنــه حــل محلهــا فــي الكثيــر
مــن المجــاالت (انظــرSchacht, Introduction,90 -1; Layish, :
) "Transformation of the Shari'a," 88

(((1

وإلــى جانــب برامــج اإلصــاح الحكوميــة،
شــهد القــرن  19/13تغلغ ـ ًلا مســتم ًر ا للبلــدان
ّ
أمعنــا
الغربيــة فــي األراضــي اإلســامية .ولــو
النظــر فــي مصنفــات رواد اإلصــاح فــي تلــك
ّ
هــم
الفتــرة ،نجــد أن هــؤالء كانــوا يحملــون
التأثيــر األوروبــي علــى بلدانهــم التــي تعيّــن
عليهــا مواجهــة التهديــد العســكري والغــزو

( ((1انظر:
Chambers, "Ottoman Ulema," 44-5; Coulson, History of
Islamic Law, 151-2; Eccel, Egypt, Islam and Social Change,
78-105; EF, s.v. Medjelle; Schacht, Introduction to Islamic
Law, 92-3.
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الثقافــي الناجــم عــن التغلغــل التجــاري(.((1

والعقــل ،والعــودة إلــى اإلســام الصافــي

ويشــدّ د بيتــرز علــى أن الحركــة اإلصالحيــة

العتيــق وإلــى القــرآن باعتبــاره مصــدر التشــريع،

ّ
موفــى القــرن
اإلســامية التــي ظهــرت فــي

فضــ ًلا عــن تطويــر قــدرة التشــريع اإلســامي

 19إنمــا نشــأت لمجابهــة التحــدي المتمثــل

علــى االســتجابة للظــروف المعاصــرة .وقــد دعــا

فــي التأثيــر الغربــي المتعاظــم فــي البلــدان

المصلحــون فــي هــذا الســياق إلــى التخلــي عــن

اإلســامية" (.((1

المــوروث الفقهــي الــذي خلفتــه المذاهــب علــى

لقــد أوجــدت األوضــاع التاريخيــة الســائدة
خــال القــرن  19قناعــة راســخة لــدى العلمــاء
المســلمين بــأن المجتمعــات اإلســامية بلغــت
مــن الضعــف والوهــن مــا يجعلهــا قاصــرة
علــى مجابهــة االحتياجــات المعاصــرة .وقــد
بــدا أن الحــل الــذي ســيخلص المســلمين مــن
انحطاطهــم يكمــن في إصالح الدين اإلســامي؛
ألن هــذا اإلصــاح ســيعزز قــوة الحضــارة
اإلســامية ويســمح لهــا بمواجهــة ســطوة
انصــب اهتمــام الفقهــاء
الهيمنــة األوروبيــة.
ّ
المســلمين ذوي النفــس اإلصالحــي( ((1على عدد
مــن القضايــا ،مــن بينهــا التوفيــق بيــن اإلســام
( ((1انظر:
Burke, "Moroccan Ulama," 116-8; Commins, Islamic
Reform, 26-9.
(16) 15R udolph Peters, "Idjtihdda nd Taqlzdi n 18th and
19th Century Islam," Die Welt des Islams 20 (1980), 13144, at 131.
انظر ً
أيضا
Ahmad Dallal, "Appropriating the Past: Twentieth Century
Reconstruction of Pre-Modern Islamic Thought," Islamic
Law and Society 7 (2000), 333-42, at 333-4; Gudrun
Kramer, "Kritik und Selbstkritik: Reformistisches Denken
im Islam," in Der Islam im Aufbruch?Pe rspektivende
ra rabischenW elt,e d. Michael Ltiders (Munich: Piper,
1992), 209-24, at 210.
( ((1أســتعمل مصطلــح '" Islamic juristأو "Islamic
 "jurisprudentللداللــة علــى الفقيــه و " "Muslim juristللداللــة
علــى شــخص مســلم مختــص فــي القانــون الوضعــي ممارســة
أو دراســة.

امتــداد قــرون كثيــرة ،وإلــى النهــل مباشــرة مــن
معيــن نصــوص الشــرع( .((1لقــد تط ّلــب األمــر
أن يقــع تجــاوز الفقــه التقليــدي والمنهجيــة التــي
ســار عليهــا ،وهــو مــا يعنــي فتــح بــاب االجتهــاد
إليجــاد الحلــول لــكل الحــاالت لــم يــرد فيهــا نــص
صريــح مــن قــرآن أو ســنة .والحـ ّـق أن الفقهــاء
ذوي النفــس اإلصالحــي رأوا فــي االجتهــاد
ً
وســيلة أساســية لبــث الــروح مــن جديــد فــي
الشــريعة اإلســامية وإضفــاء المزيــد مــن
الســعة والمرونــة عليهــا ،حتــى تصيــر أحكامهــا
مســايرة للعصــر والحتياجــات المجتمعــات
اإلســامية( .((1كان االجتهــاد أحــد أبــواب الفقــه
التــي نوقشــت فيهــا نظريــة المصلحــة .وقبــل
الشــروع فــي بيــان تعريــف الفقهــاء المحدثيــن
لمفهــوم المصلحــة ،ســنقدم نبــذة عــن
المفهــوم كمــا عرّفتــه المنظومــة الفقهيــة
للحقبــة اإلســامية الوســيطة.
( ((1انظر:
Commins, Islamic Reform, 65 , 69-73; Dallal,
"Appropriating the Past," 335-6; Kramer," Kritik und
Selbstkritik,"21 0, 214, 218; Mazheruddin Siddiqi, Modem
Reformist Thought in the Muslim World (Islamabad,
Pakistan: Islamic Research Institute, 1982), 1-6, 24-5, 735, 86.
(19) Commins, Islamic Reform,65 , 69-73; Kramer,
"Kritik und Selbstkritik," 218; Siddiqi, Modern Reformist
Thought, 1-6, 24-5, 73.
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ً
ً
ودقيقــا.
ملموســا
تعريفــا
الغزالــي (ت)1111/505 :
ً
وقــد وضــع الغزالــي بذلــك األســس التــي قامــت
عليهــا تفســيرات العلمــاء الالحقيــن لهــذا

تعــود النصــوص الفقهيــة اإلســامية التــي

المفهــوم( .((2وقــد شــدّ د الغزالــي علــى أن قصــد

تتضمــن أحكامً ــا تراعــي مبــدأ المصلحــة إلــى

الشــارع مــن تشــريع الحكــم تحقيــق المصلحــة

القرنيــن  8/2و .((2(9/3وكان الخوارزمــي (توفــي

(األحــكام معللــة بمصالــح العبــاد) ،و"مقصــود

بعــد  )997/387قــد اســتعمل كلمــة "اســتصالح"

الشــارع مــن الخلــق خمســة وهــو :أن يحفــظ

بمعناهــا االصطالحــي فــي إحصائــه للعلــوم

عليهــم دينهــم ،ونفســهم ،وعقلهــم ،ونســلهم،

الشــرعية وتبويبهــا .وقــد نســب الخوارزمــي فــي

ومالهــم( ،((2وكل مــا يفــوّ ت هــذه األصــول فهــو

الفصــل المخصــص ألصــول الفقــه مــن كتابــه
مفاتيــح العلــوم مصطلــح االستحســان للمذهــب
المالكــي ذاكـ ًر ا أن مالـ ً
ـكا وأصحابــه قد تفــردوا به(.((2
هنــاك عــدد مــن المصنفــات التــي اعتنــت بقضيــة
المصلحــة لكــن بعضهــا فقــط ســلم مــن التلــف،
مــن بينهــا كتــاب "الفصــول فــي األصــول" ألبــي بكــر
الجصــاص (ت )980/370 :الــذي ي َُعــدّ مــن أقــدم
المؤلفــات التــي اهتمــت بهــذه القضيــة( .((2ولــم
يتلــق الفقهــاء المســلمون نظريــة المصلحــة مــع
ذلــك بالقبــول علــى نحــو واســع إال بحلــول أواخــر
القــرن  11/5عندمــا صــاغ لهــا الفقيــه الشــافعي
( ((2المصطلــح المســتعمل فــي هــذه الكتابــات الفقهيــة
هــو 'االستحســان' وليــس 'المصلحــة' .انظــر مثـ ًلا ســحنون بــن
ســعيد :المدونــة الكبــرى 16 ،ج فــي  8مجلــدات ،مصــر ،مطبعــة
الســعادة ،05-1904/1323 ،ج  ،14ص 134؛ ج  ،16ص .217
اســتعمل ابــن المقفــع األديــب والسياســي الــذي عــاش فــي
القــرن  8/2الفعــل 'اســتصلح' فــي نصيحتــه للخليفــة المنصــور
مــن أجــل وصــف الطريقــة التــي ينبغــي أن يفتــي بهــا الفقهــاء
فــي أمــور العامــة عنــد عــدم النــص (عبــد هللا بــن المقفــع،
"رســالة الصحابــة" ،فــي آثــار ابــن المقفــع ،تحقيــق عمــر أبــو
النصــر [بيــروت :دار مكتبــة الحيــاة.360 ،61-345 ،]1966 ،
(21) Muhammad b. Ahmad al-Khwarazmi, Mafatih al)'ulum, ed. G. van Vloten (Leiden: EJ. Brill, 1895
لــم يكــن مصنــف الخوارزمــي يعنــى طبعــا بتفاصيــل النظريــة
الفقهيــة ،ولذلــك لــم يوفــر معلومــات كثيــرة عــن تعريــف
االســتصالح وكيفيــة إعمالــه.
( ((2انظــر أحمــد بــن علــي الجصــاص :الفصــول فــي األصــول
(الهــور :المكتبــة العلميــة.5-133 ،)1981 ،

مفســدة ودفعهــا مصلحــة

".

(((2

ي َُعــدّ تعريــف الغزالــي للمصلحــة بكونهــا
غايــة التشــريع اإللهــي وربطــه بينهــا وبيــن حفــظ
الضــرورات الخمــس تطــو ًر ا الف ًتــا .فقــد َّ
وفقــت
نظريــة المصلحــة عنــد الغزالــي بيــن مقاربتيــن
فكريتيــن لقضيــة اإلبســتيمولوجيا األخالقيــة،
همــا المقاربــة العقالنيــة والمقاربــة الذاتيــة(.((2
ويــرى أصحــاب االتجــاه الموضوعــي العقالنــي
الــذي يقتــرن ذكــره بمذهــب المعتزلــة أن العقــل
قــادر علــى التمييــز بيــن الخيــر والشــر والحســن
والقبيــح دون حاجــة إلــى الوحــي .فــإن الحكــم
علــى األفعــال بالحُ ســن أو ُ
القبــح متوقــف علــى
( ((2لتحليــل مفصــل لتطــور مفهــوم المصلحــة فــي النظريــة
الفقهيــة اإلســامية مــن أواخــر القــرن  10/4إلــى أواخــر القــرن
 14/8انظــر:
Felicitas Opwis, Maslaha: An Intellectual History of a
Core Concept in Islamic Legal Theory (P h. D. thesis, Yale
)University, 2001
( ((2أصبحت تعرف بالضرورات أو الضروريات الخمس.
( ((2محمــد الغزالــي :المســتصفى مــن علــم األصــول4 ،
مجلــدات( .جــدة :شــركة المدينــة المنــورة ،]1993[ ،مجلــد ،)2
.503-502 ،482-481
( ((2أســتعمل المصطلحيــن اللذيــن اســتخدمهما الحورانــي
أي الموضوعيــة العقالنيــة والذاتيــة اإليمانيــة (انظــر:
(GeorgeF. Hourani, Islamic Rationalism: The Ethics of
'Abda l-Jabbar [O xford: Clarendon Press, 1971], 3, 8-13).
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مــدى الضــرر الــذي ُتلحقــه أو النفــع الــذي تجلبــه،

نصــوص الشــرع مباشــرة وتســمح بالتعويــل

وهــذا أمــر بإمــكان العقــل لوحــده أن يقــرره(.((2

علــى العقــل دونــا عــن النقــل ،فالنتيجــة الحتميــة

فــإن األحــكام الفقهيــة فــي نظــر أصحــاب النزعــة

لذلــك هــو تراجــع عــدد األحــكام المســتنبطة مــن

العقالنيــة صحيحــة وشــرعية مــا دامــت جالبــة

نصــوص الوحــي علــى نحــو متزايــد بمــرور الزمــن

للمصلحــة ودارئــة للمفســدة .ويوجــد اتجــاه آخــر

وتغيــر األحــوال .وســتفقد الشــريعة اإللهيــة

يمثلــه المذهــب األشــعري قائــم علــى الذاتيــة

المســتقاة مــن القــرآن والســنة بذلــك صالحيتهــا

اإليمانيــة( ،((2ويشــدد أصحابــه علــى أن العقــل

لتنظيــم ســلوك البشــر فــي مختلــف األزمنــة.

البشــري غيــر قــادر علــى إدراك المعرفــة األخالقيــة

وفــي المقابــل ،ورغــم أن النزعــة اإليمانيــة تســمح

َ
الحســن
اســتقال ًلا عــن الوحــي اإللهــي .فــإن

بتجنــب االنــزالق نحــو العلمانيــة ،فهــي عاجــزة

ٌ
حســن؛ ألن هللا أمــر بــه ،والقبيــح قبيــح؛
عندهــم

عــن هدايتنــا إلــى الســبيل المفضيــة إلــى معرفــة

ألن هللا نهــى عنــه ،والحكــم الفقهــي شــرعي مــا

حكــم هللا فــي المســائل التــي لــم يــرد فيهــا نــص

ً
مســتنبطا مــن الشــريعة اإللهيــة(.((2
دام

صريــح فــي القــرآن والســنة .فــإن الشــرع اإللهــي

ولكــن يحســن التنبيــه إلــى أن النزعتيــن
(العقالنيــة واإليمانيــة) قــد تفضيــان فــي نهايــة
المطــاف إلــى تراجــع أهميــة الشــريعة اإللهيــة
مصــد ًر ا للتشــريع .فحيــن تســتنكف منظومــة
فكريــة مــا عــن اســتنباط األحــكام الفقهيــة مــن

الــذي يعجــز عــن التعاطــي مــع المســتجدات
والمتغيــرات ســيفقد بمــرور الزمــن قدرتــه علــى
مجابهــة المعضــات الفقهيــة التــي تطــرأ فــي
ظــروف مختلفــة.
كان

نجــاح

المعتزلــة

واألشــاعرة

فــي

ً
متوقفــا علــى تنازلهمــا
اســتقطاب األتبــاع تاريخ ًيــا
(27) Hourani, Islamic Rationalism,69 -75, 121-5; A Kevin
Reinhart, Before Revelation: The Boundaries of Muslim
Moral Thought ( Albany: State University of New York
Press, 1995), 38-61.
اســتعمل الفقهــاء مصطلحــات النفــع والمنفعــة والصــاح
والمصلحــة بالنســبة للفائــدة ،ومفســدة ومضــرة وضــرر
بالنســبة إلــى األذى.
( ((2نســبة الذاتيــة اإليمانيــة للمذهــب األشــعري ال يعنــي أنــه
لــم يكــن موجــودً ا قبــل األشــعري (ت .)935/324 :الشــافعي
(ت )820/204 :وابــن حنبــل (ت )850/241 :ينتميــان كذلــك إلــى
هــذا المذهــب الفكــري (Hourani, Islamic Rationalism, 3,
 .)12-9وينطبــق األمــر ذاتــه علــى الموضوعيــة العقالنيــة التــي لم
يكــن المعتزلــة أول مــن دعــا إليهــا ،بــل ســبقهم ابــن المقفــع
(ابــن المقفــع :رســالة الصحابــة .)5،360-9،354-348 ،وإضافــة
إلــى ذلــك ،طــرأت علــى كل مذهــب تغيــرات وتطــورات كثيــرة.
فــإن رجــل الديــن المعتزلــي أبــا القاســم البلخــي الكعبــي (ت:
 )931/319شــاطر األشــعري آراءه نفســها تقريبًــا بخصــوص
المعرفــة األخالقيــة (انظــر-Reinhart, Before Revelation, 14 :
)2-31 ,27
(29) Reinhart, Before Revelation, 14-27, 62-76.

عــن بعــض مبادئهمــا ،ولذلــك نجــد المذهــب
األشــعري مدي ًنــا فــي بقائــه وتحولــه إلــى المذهــب
الغالــب فــي اإلســام الســني إلــى تبنيــه مقاربــة
عقالنيــة فــي نظريتــه الفقهيــة رغــم انطالقــه مــن
مقاربــة ذاتيــة إيمانيــة( .((3وقــد صــاغ الفقهــاء
المعتزلــة واألشــاعرة أســاليب اســتدالل تقطــع
مــع االســتنباط الفقهــي غيــر المنضبــط وتجعــل
عمليــة التشــريع أكثــر موضوعيــة وأقــل اعتباطيــة.
( ((3ينســب راينهــارت انتصــار األشــعرية إلــى التحــوالت
الديمغرافيــة .فهــو يــرى أنــه بمجــرد تحــول اإلســام إلــى ديــن
األغلبيــة فــي ظــل الحكــم اإلســامي ،فــإن التفــرد التاريخــي
لإلســام والوحــي بوصفــه معيــار الســلطة لقــي اهتمامً ــا كبيـ ًر ا.
()82-Reinhart, Before Revelation, 177
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وبحلــول القــرن ،11/5أفضــت هــذه الجهــود الراميــة

الوحــي .ويبــدو أن الجهــود التــي بُذلــت لحــل هــذه

قائمــا علــى منهجيــة
إلــى جعــل النظــر الفقهــي
ً

المعضلــة أدت إلــى ظهــور مفهــوم "المصلحــة"

منضبطــة إلــى صياغــة نظريــة فقهيــة متناســقة

علــى يــد الفقهــاء األشــاعرة الالحقيــن (وال ســيما

يقــوم التشــريع فيهــا علــى أربعــة أصــول تلقاهــا

الغزالــي)

 ،باعتبــاره وســيلة إللحــاق وقائــع

األشــاعرة والمعتزلــة بالقبــول ،وهــي القــرآن

ال نــص فيهــا بوقائــع ورد النــص بحكمهــا ،مــن

والســنة واإلجمــاع والقيــاس(.((3

ناحيــة ،ولتغييــر بعــض األحــكام القائمــة عنــد تغيــر

وأصــول الفقــه فــي اإلســام أربعــة ،القــرآن

(((3

األحــوال والظــروف ،مــن ناحيــة أخــرى.

والســنة واإلجمــاع والقيــاس .واالثنــان األوالن

ظلــت مســألة االســتناد إلــى االعتبــارات

ظاهــران ،ومــا ســواهما مــن األدلــة متفرعــة

ً
وســيلة للتجديــد الفقهــي محــل
المصلحيــة

أساســا لتأييــد
عنهمــا .فــإن اإلجمــاع يُلتجــأ إليــه
ً

جــدل بيــن الفقهــاء القدامــى والمحدثيــن علــى

األحــكام الشــرعية ،فيمــا يُلتجــأ إلــى القيــاس

حــد الســواء .وقــد جــرى التســاؤل حــول إمكانيــة

نــص علــى حكمهــا بواقعــة
إللحــاق واقعــة ال
ّ

إدراك العقــل البشــري للمصلحــة دون االســتناد

ورد ّ
ــص بحكمهــا فــي الحكــم الشــتراكهما
الن ُّ

ّ
(تركــز
إلــى براهيــن قاطعــة مــن القــرآن والســنة.

فــي ع ّلــة ذلــك الحكــم .ولكــن ال يمكــن لإلجمــاع

الجــدل حــول مصطلــح "المصلحــة المرســلة" ،أي

والقيــاس أن يلغيــا األحــكام الــواردة فــي الكتــاب

المصلحــة التــي لــم يقــم دليــل مــن القــرآن أو الســنة

والســنة .وعندمــا يريــد الفقهــاء إعــادة النظــر

أو اإلجمــاع علــى اعتبارهــا أو إلغائها) .وإن كان ذلك

فــي األحــكام الفقهيــة القائمــة المعتــرف بهــا

ممك ًنــا ،يتعيــن علــى الفقهــاء أن يجــدوا الوســائل

أو القــدح فــي شــرعيتها فإنهــم يلتجئــون إلــى

الكفيلــة بتحديــد المصالــح المقبولــة شــرعً ا ،أي

عــدد مــن المبــادئ الفقهيــة الفرعيــة علــى غــرار

التــي يوجــد شــاهد مــن الشــرع علــى اعتبارهــا.

االستحســان والعــرف .ويــرى الفقهــاء الذيــن
تمذهبــوا بمذهــب األشــعري أن كال المبدأيــن
ينطويــان علــى مســاوئ :فــإن مبــدأ االستحســان
يقــوم علــى إعمــال الفقيــه رأيــه علــى نحــو
غيــر منضبــط بضوابــط صارمــة ،وأمــا العــرف
فــا يمكــن االدعــاء بأنــه مبــدأ مســتلهم مــن
( ((3بينمــا المطالبــة برفــض شــرعية كل حكــم غيــر مســتمد
مــن القــرآن والســنة حدثــت قبــل ذلــك بكثيــر ،كمــا فــي الرســالة
للشــافعي .ولــم تفــض هــذه المطالبــة إلــى صياغــة منظومــة
تشــريعية متناســقة إال بعــد القرنيــن  10/4و( .11/5انظــر:
Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories
;[Cambridge: Cambridge University Press, 1997], 30-7
Reinhart, Before Revelation, 14-30).

يمكــن للفقهــاء أن يكفلــوا اليقيــن القانونــي
( )legal certaintyباالعتمــاد علــى طريقتيــن(،((3
( ((3كان الجوينــي (ت ،)1085/478وهــو أشــعري عقيــدة
وشــافعي فقهــا ،قــد قــام بخطــوات مهمــة تجــاه إيجــاد طريقــة
لتوســيع أحــكام الشــريعة اإلســامية عبــر اســتحداث معيــار
'المناســبة' لتحديــد العلــة فــي القيــاس الفقهــي .إذ ينبغــي أن
ننظــر إلــى تعريفــه للوصــف المناســب واســتعماله لــه لتحديــد
العلــة بوصفــه مفهومــا ســابقا لمفهــوم 'المصلحــة' عنــد
الغزالــي( .انظــر)40-Opwis, Maslaha, 31 :
( ((3انظر:
Max Weber, Economy and Society (e d. Guenther Roth
and Claus Wittich, Berkeley: University of California
Press, 1978), 656-7, 810-21; Majid Khadduri, TheI slamic
Conception of Justice (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1984), 135-60.

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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فإمــا أن يتبنــوا عقالنيــة قانونيــة صوريــة أو

العقالنيــة القانونيــة الصوريــة .فعنــد إعمــال

عقالنيــة قانونيــة ذاتيــة .اســتندت فــي تقســيمي

قاعــدة القيــاس الفقهــي ،يقــوم الفقيــه بتحليــل

هــذا إلــى التصنيــف الــذي وضعــه ماكــس فيبــر

منطقــي يفضــي إلــى وضــع معيــار شــرعي (أو

ولكنــي لــم ألتــزم بــه التزامــا كليًــا ،ذلــك أن فيبــر

عــدة معاييــر) تحــدد علــة الحكــم األصلــي ،فــإذا
لحــق بــه.
وُ جدت علــة الحكــم األصلي فــي الفــرعُ ،أ ِ

صــاغ تصــو ًر ا مثاليًــا للعقالنيــة القانونيــة

(((3

وغــاب عنــه أن كال المفهوميــن ال يمكــن أن

ويكتســب الحكــم الفرعــي شــرعيته مــن التطبيــق

يوجــدً ا بشــكل منفصــل وبكامــل انتظامهمــا

الصحيــح لقاعــدة القيــاس .وتكتســي ً
تبعــا لذلــك

المنطقــي فــي أيــة منظومــة أو نظريــة قانونيــة

الخطــوات الصوريــة التــي ينبغــي علــى الفقيــه

ً
وخالفــا لتصــور فيبــر ،فــإن المنظومــات
حقيقيــة.

الســير وفقهــا فــي تحديــد العلــة الصحيحــة

القانونيــة تمــزج بينهمــا( .((3عندمــا يتبنــى

أهميــة بالغــة فــي القيــاس الفقهــي.

الفقيــه عقالنيــة قانونيــة صوريــة خــال عمليــة
التشــريع ،فــإن صحــة األحــكام المســتنبطة
مرتبطــة بتطبيــق قواعــد إجرائيــة صارمــة؛ ولكــي
تكــون هــذه القواعــد اإلجرائيــة صائبــة ،ينبغــي
اعتمــاد منهجيــة فائقــة الدقــة وضمــان وجــود
تناســق منطقــي يكفــل تحقيــق اليقيــن القانونــي
المنشــود ،ويحــد مــن إمكانيــة اســتنباط أحــكام
اعتباطيــة قائمــة علــى االعتبــارات الذاتيــة .ويعــد
أســلوب القيــاس الفقهــي القائــم علــى اتبــاع
إجــراءات صوريــة غايتهــا تحديــد علــة الحكــم
المســتنبط مثــا ًلا نموذجيًــا علــى اســتخدام
( ((3تصنيــف فيبــر للعقالنيــة القانونيــة يقتضــي بعــض
التعديــات قبــل اســتثماره لتحليــل الشــريعة اإلســامية .فــإن
تمييــزه بيــن العقالنيــة الصوريــة الخارجيــة والعقالنيــة الصوريــة
المنطقيــة غيــر ذي جــدوى فــي ســياق الشــريعة؛ ألن كليهمــا
قابــل للتطبيــق فــي اآلخــر فــي الحالــة ذاتهــا .ومثــال ذلــك ،عندمــا
نق ّيــم التبعــات القانونيــة َ
للقســم ،فــإن رجــال القانــون يقيّمــون
شــرعيته اســتنادا إلــى الــكالم ذاتــه (عقالنيــة صوريــة خارجيــة)
وفحــوى القســم (عقالنيــة صوريــة منطقيــة) .وفــي تأويــل
الفقهــاء المســلمين لمفهــوم المصلحــة وتطبيقــه ،االختــاف
الجوهــري هــو مــا إذا كانــوا يتبنــون عقالنيــة صوريــة أو ذاتيــة.
( ((3انظر:
Max Weber, "Die 'Objektivitat' sozialwissenschaftlicher
und sozialpo-litischer Erkenntnis," in Max Weber:S
chriftenz ur Wissenschaftslehre,ed. Michael Sukale
(Stuttgart: Philipp Reclam, 1991), 21-101, at 73.

وفــي المقابــل ،يجــري الفقيــه الــذي يتبنــى
تقييمــا
العقالنيــة الذاتيــة فــي عمليــة التشــريع
ً
لمــدى توافــق األحــكام المســتنبطة مــع المقاصــد
األخالقيــة التــي جــاءت بهــا الشــريعة .فمــا دام
ً
موافقــا لمقاصــد الشــرع زاد احتمــال
الحكــم
ترســيخه لليقيــن القانونــي .وال تتوقــف شــرعية
الحكــم المســتنبَط علــى التطبيــق الصــوري
لطريقــة التشــريع الصحيحــة ،بــل ترتبــط بمــدى
مطابقتهــا للمعاييــر والقواعــد العامــة لمقاصــد
الشــرع وغاياتــه األساســية .وتحســن اإلشــارة
إلــى أن هــذه الغايــات األساســية تصــاغ غال ًبــا فــي
شــكل مبــادئ عامــة .فعنــد تقييــم أحــكام الشــارع
المتعلقــة بالعقــود ،علــى ســبيل المثــال ،يمكــن
للفقيــه أن يعلــن أن هــذه األحــكام تخــدم علــى جهــة
العمــوم مقصــد حفــظ المــال( .((3ومــن األمثلــة
النموذجيــة علــى المقاربــة العقالنيــة الذاتيــة مبــدأ
الســال ُِم عَ ْ
ســد الذرائــعَ :ف َم َتــى َك َ
ــن
ــل
َّ
ان ا ْل ِف ْع ُ
( ((3انظر:
Bernard G. Weiss, The Spirit of Islamic Law (Athens, GA:
University of Georgia Press, 1998), 80.

180

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 17ربيع  2022م

ســدَ ةِ  ،حُ ـرِّم ذلــك الفعــل،
ســدَ ةِ وَ ِ
ســي َل ًة ل ِْل َم ْف َ
ا ْل َم ْف َ

أساســا إما إلى االســتدالل
وقــد اســتندوا فــي ذلــك
ً

ومثالــه بيــع األجــل الــذي يفضــي إلــى الربــا(.((3

الفقهــي الصــوري أو الذاتــي(.((3

ّ
ويتكشــف المنطــق الــذي تقــوم عليــه

وأمــا المقاربــة األولــى فهــي التــي أرســى

العقالنيــة الصوريــة والعقالنيــة الذاتيــة فــي

دعائمهــا الفقيهــان الشــافعيان أبــو حامــد

عالقتهمــا بمفهــوم المصلحــة علــى النحــو

الغزالــي وفخــر الديــن الــرازي (ت.)1210/606 :

ّ
فــإن الفقيــه الــذي يعطــي األولويــة
التالــي:

وعلــى الرغــم مــن تبايــن موقفهمــا بخصــوص

لالســتدالل الصــوري فــي ســعيه الســتنباط

تضييــق األخــذ بالمصلحــة أو توســيعه ،فإنهمــا

أحــكام تكفــل الحــد األدنــى مــن اليقيــن القانونــي

يشــتركان فــي االنتســاب إلــى المقاربــة الــذي يرتكــز

يراعــي المصلحــة فــي اإلجــراءات العمليــة

فيــه األخــذ بالمصلحــة علــى الجانــب اإلجرائــي

أساســا؛ أمــا الفقيــه الــذي
للقيــاس الفقهــي
ً

مــن القيــاس الفقهــي اســتنادا إلــى المذهــب

يميــل إلــى العقالنيــة الذاتيــة فيســتخدم مبــدأ

العقالنــي الصــوري .وقــد أعمــل الغزالــي والــرازي

المصلحــة باعتبــاره معيــا ًر ا مســتق ًلا تتوقــف

المصلحــة فــي القيــاس الفقهــي مــن خــال إقامــة

صحــة الحكــم الفقهــي علــى مــدى االلتــزام بــه .وال

الصلــة بينهــا وبيــن 'المناســبة' بوصفهــا معيــا ًر ا

ّ
تؤثــر المقاربــة التــي يتبناهــا الفقيــه (صوريــة أو

لتحديــد علــة الحكــم المنصــوص عليــه( .((3وتحــل

ذاتيــة) علــى طريقــة إعمــال مبــدأ المصلحــة فــي

المصلحــة المرســلة نظريــا فــي هــذه المقاربــة

عمليــة التشــريع فحســب ،لكــن قــد تبيــن هــذه

محــل العلــة(.((4

الخطــوة المنطقيــة فــي أحيــان كثيــرة إلــى أي
مــدى يمكــن أن تكــون المصلحــة مناســبة لكفالــة
التجديــد الفقهــي.
ّ
أمعنــا النظــر فــي الخطــاب الفقهــي الــذي
ولــو
ســاد خــال الفتــرة اإلســامية الوســيطة ،نجــد أن
الفقهــاء اعتمــدوا أربــع مقاربــات مختلفــة عنــد
إعمالهــم مبــدأ المصلحــة فــي عمليــة التشــريع،
( ((3انظر:
Ahmad b. Idris al-Qarafi, al-Dhakhira (Cairo: Matba'at
Kulliyyat al- Sharifa, 1381/1961), vol. 1, 145; idem, alFuruqw a-bi-hamish al-Kitabayn Tahdhib al-furuqw walQaw’id al-sanyya fil-asrar al-fiqhyya,4 parts in 2 vols.
(Beirut: 'Alam al-Kutub, n.d.), vol. 2, 33; idem, Sharh
Tanqih al-fusul fi-khtisar al-Mahsul fi1-usul (Cairo: Dar
al-Fikr, 1393/1973), 448-9; Mohammad Hashim Kamali,
Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge: Islamic
Texts Society, revised edition 1991), 315-7.

( ((3لالطالع على نقاش معمق لمقاربات المصلحة ،انظر:
Opwis, M aslaha, 40-339.
( ((3لالطــاع علــى ملخــص مختصــر لتعريــف الغزالــي
للمصلحــة والمناســبة انظــرHallaq, History of Islamic :
 .Legal Theories,88 -90ويناقــش مســعود تعريــف كل مــن
الغزالــي والــرازي للمصلحــة فــي كتابــه حــول الشــاطبي (انظــر:
Muhammad Khalid Masud, Islamic Legal Philosophy: A
Study of
Abu Ishdq al-Shatibi's Life and Thought [Delhi:
)International Islamic Publishers,1 989], 152-60
( ((4رغــم أن الغزالــي لــم يــر أن المصلحــة المرســلة تنــدرج
ضمــن القيــاس الفقهــي ،فإنــه تعاطــى معهــا مــن حيــث
التصــور كأنهــا علــة مناســبة (الغزالــي :المســتصفى ،المجلــد
 .)488 ،2صــاغ كل مــن الغزالــي والــرازي معاييــر مفصلــة
لتحديــد العلــة المناســبة الشــرعية مــن الناحيــة الفقهيــة .انظــر
الغزالــي ،المســتصفى ،المجلــد 33-620 ،3؛ نفســه ،شــفاء
الغليــل (بغــداد :مطبعــة اإلرشــاد94-146 ،)1971/1390 ،؛
فخــر الديــن محمــد بــن عمــر الحســين الــرازي :المحصــول فــي
علــم أصــول الفقــه ،المجلــد ( 2بيــروت :دار الكتــب العلميــة،
 ،)1988/1408المجلــد.27-319 ،2

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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ينبغــي أال نغفــل عــن حقيقــة كــون القيــاس

وأمــا الفقيــه المالكــي شــهاب الديــن أحمــد

الفقهــي إجــراء يســمح بإلحاق واقعــة ال نــص علــى

بــن إدريــس القرافــي (ت )1285/684 :فقــد قــدّ م

حكمها بواقعــة ورد نــص بحكمهــا ،إال أنــه ال يمكــن

مقاربــة ثانيــة لقاعــدة المصلحــة اعتمــد فيها على

ً
وفقــا
نظر يًــا تكييــف األحــكام الشــرعية القائمــة

طريقتيــن إلدراج مفهــوم المصلحــة فــي النظريــة

للوقائــع والنــوازل الطارئــة .وأشــدّ د علــى أن ذلــك

الفقهيــة .فقــد اســتخدم فــي األولــى قاعــدة

غيــر ممكــن نظريــا فقــط؛ ألن اتخــاذ المصلحــة علـ ًـة

المصلحــة لتوســيع دائــرة األحــكام الشــرعية

لتشــريع األحــكام يســمح للفقهــاء بتكييــف تلــك

ً
ســالكا مســلك
عــن طريــق القيــاس الفقهــي،

األحــكام مــع النــوازل مــن خــال العــدول عــن حكــم

الــرازي فــي اعتمــاد األصنــاف الصوريــة فــي تحديــد

اقتضــاه دليــل شــرعي إلــى حكــم آخــر ،لدليــل شــرعي

األوصــاف المناســبة التــي تصلــح علــة للتشــريع،

اقتضــى هــذا العــدولُ .
وت َعــدّ قضيــة التتـرّس مثــا ًلا

بمــا فــي ذلــك المصلحــة المرســلة

 .وأمــا فــي

نموذجيًــا عــن هــذه المســألة :يــرى الغزالــي أنــه

الثانيــة فقــد أعمــل القرافــي مفهــوم المصلحــة

يجــوز العــدول عــن الحكــم القرآنــي القاضــي بتحريــم

فــي مجــال القواعــد الفقهيــة

 ،وقــد ســوّ غ

قتــل النفــس المؤمنــة (األنعــام )165 :فــي حالــة

اســتنادً ا إلــى قاعــدة المصلحــة عــددً ا مــن القواعــد

تتــرس الكفــار باألســرى المســلمين ،فيجــوز حينئــذ

األخــرى علــى غــرار ســدّ الذرائــع والرخصــة

قتلهــم حتــى ال يتســلط الكفــار علــى المســلمين

ونســتنتج ممــا تقــدّ م ذكــره أنــه يمكــن ،فــي

ويقتلوهــم .ويشــترط الغزالــي لتقديــم المصلحــة

ّ
تحقــق فيــه أحــكام الشــريعة
الحــاالت التــي ال

علــى النــص وجــود مصلحــة معتبرة ،ولكنه يشــترط

ً
العــدول عنهــا وتقديــم المصلحــة
مصلحــة،
ُ

فــي المثــال الــذي أوردنــاه آنفــا أن تكــون المصلحــة

عليهــا .وعنــد العمــل بهــا فــي القواعــد الفقهيــة،

ضروريــة قطعيــة كليــة .والمــراد بالقطعيــة أن

تقــوم المصلحــة مقــام الدليــل المســتقل الــذي

يكــون اإلحجــام عــن قتــل األســرى مهــددً ا لحيــاة

يتعيــن التقيــد بــه لتكــون األحــكام شــرعية؛ وال

المســلمين علــى وجــه اليقيــن ،وبالضروريــة أن

يكــون علــى الفقيــه فــي هــذه الحالــة اســتنباط

يكــون التهديــد فــي الضروريــات الخمــس(،((4

أحكامــه مــن المصــادر األصليــة مباشــرة كمــا

(((4

(((4

.

(((4

وبالكليــة أن يعـ ّ
ـم التهديــد جميــع المســلمين .ومــا
لــم تبلــغ المصلحــة مبلــغ الضــرورة وكانــت مج ـرّد

( ((4انظــر :القرافــي :الذخيــرة ،المجلــد 30-119 ،1؛ نفســه :شــرح
التنقيــح.94-383 ،

مصلحــة حاجيــة أو تحســينية ،فــا اعتبــار لهــا وال

( ((4لالطــاع علــى عــرض مختصــر لتعريــف القرافي للمصلحة
والقواعــد الفقهيــة انظر:
Sherman A. Jackson, Islamic Law and the State: The
Constitutional Jurisprudence of Shihab al-Din al-Qardfi
(Leiden: EJ. Brill, 1996), 59-62, 92-4.

تترتــب عليهــا األحــكام مــا لــم يجــد الفقيــه العتبارهــا
شــاهدً ا مــن القــرآن أو الســنة(.((4
( ((4الغزالي :المستصفى ،المجلد .488 ،2
( ((4نفسه :المجلد .489 ،487 ،2

( ((4انظــر :القرافــي :الذخيــرة ،المجلــد 6-127،144 ،1؛ نفســه:
الفــروق ،المجلــد 4-32 ،2؛ نفســه :شــرح التنقيــح-415 ،7-85 ،
 .50-448 ،6يجــدر التنبيــه إلــى أن الــرازي الــذي تبنــى القرافــي
مقاربتــه ،لــم يعلــل الرخــص الفقهيــة بكونهــا مــن قبيــل
المصلحــة.
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فــي عمليــة القيــاس الفقهــي .وبهــذا المعنــى،

تقديــم المصلحــة علــى ُ
المقــدَّ رات وال علــى دليــل

فــإن مقاربــة القرافــي ،التــي تمــزج بيــن االســتدالل

خــاص مــن قــرآن أو ســنة أو إجمــاع

 .وقــد وضــع

الصــوري والذاتــي ،زادت مــن فــرص تكييــف

الطوفــي بذلــك علــى ذمــة الفقهــاء أداة يســيرة

األحــكام القائمــة مــع النــوازل الطارئــة مقارنــة

التطبيــق لتوســيع دائــرة األحــكام وتكييفهــا عبــر

بمقاربــة الغزالــي والــرازي.

األخــذ بالمصلحــة دليــ ًلا شــرعيًا مســتق ًلا بذاتــه.

(((4

أمــا المقاربــة الثالثــة لقاعــدة المصلحــة،

أمــا المقاربــة الرابعــة لقاعــدة المصلحــة

فقــد صاغهــا الفقيــه الحنبلــي نجــم الديــن

فقــد صاغهــا الفقيــه المالكــي أبــو إســحاق

الطوفــي (ت .)1316/716 :أنكــر الطوفــي إدراج

إبراهيــم

(ت:

المصلحــة ضمــن المراتــب الشــرعية الصوريــة

 .((4()1388/790يشــدد الشــاطبي علــى أهميــة

مثــل الضــرورة والحاجــة والتحســين ،واعتمــد فــي

األحــكام الــواردة فــي الســور القرآنيــة التــي

المقابــل عقالنيــة ذاتيــة صرفــة تقري ًبــا .فمــا دامــت

نزلــت بمكــة فــي بدايــة ظهــور اإلســام،

المصلحــة مقصــدً ا مــن مقاصــد الشــرع فرعايتهــا

الم َّ
ذلــك أن ُ
نــز ل بمكــة مــن أحــكام الشــريعة

فــي نظــره دليــل شــرعي مســتقل ،بــل أقــوى األدلــة

َّ
ضمــن األحــكام والقواعــد الكليــة .وأمــا
َت

وأخصهــا ،ثــم هــي معلومــة للمكلفيــن بحكــم

الســور المدنيــة والســنة النبويــة فقــد نصــت

العــادة والعقــل( .((4والحــق أن مقاربــة الطوفــي

علــى جزئيــات الشــريعة وجــاءت لتفســر

تقــوم علــى اعتبــار أي شــيء يحقــق مصلحــة أو

ّ
وتتمهــا( .((5وقــد رأى
أحكامهــا وتقيّدهــا

ً
متفقــا مــع المصالــح التــي قصــد
يــدرأ مفســدة

الشــاطبي أن كليــات الشــريعة قطعيــة

الشــرع إلــى تحصيلهــا .وهــو يــرى أنــه ،لكــي تتغيــر

ً
خالفــا لجزئياتهــا الظنيــة
وغيــر قابلــة للتغييــر

األحــكام الشــرعية بحســب مــا تقتضيــه النــوازل،

والمتغيــرة( .((5و َ
يعــدُّ تحصيــل المصلحــة

ينبغــي تقديــم الحكــم الــذي يجلــب المصلحــة علــى

ودرء المفســدة علــى مســتوى الضروريــات

الحكــم المناقــض لغيــره ،ســواء كان مــن الكتــاب

والحاجيــات والتحســينيات فــي نظــره مــن

والســنة أو مــن غيرهمــا( .((4وقــد شــدد الطوفــي

القواعــد الكليــة( .((5وبالنســبة إلــى اســتنباطات

علــى أن تقديــم المصلحــة علــى النــص يكــون فــي
المعامــات دون العبــادات ذاكــ ًر ا أنــه ال يجــوز

بــن

موســى

الشــاطبي

( ((4نفسه.8-210 ،
( ((4لالطــاع علــى عــرض متميــز لنظريــة الشــاطبي المعقــدة
حــول الشــريعة ،انظــر:
Hallaq, History of Islamic Legal Theories, 162-206. For
a broader analysis of al-Shatibi's life and thought see
Masud, Islamic Legal Philosophy.

( ((4انظــر :مصطفــى زيــد :المصلحــة فــي التشــريع اإلســامي
ونجــم الديــن الطوفــي (القاهــرة" دار الفكــر العربــي ،ط ،2
ً
مســلكا نقديًــا فــي تحقيــق
 .17-206 ،)1964/1384يســلك زيــد
شــرح الطوفــي لحديــث 'ال ضــرر وال ضــرار' فــي دراســته حــول
المصلحــة (نفســه .)40-206 ،وحــول المصلحــة عنــد الطوفــي
ينظــر كذلــك Hallaq, History of Islamic Legal Theories,
.3-150

( ((5نفسه ،مج .41-34 ،1

( ((4زيد :المصلحة.231 ،

( ((5نفسه ،مج  ،31-29 ،1مج .7-15 ،3

( ((5إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي :الموافقــات فــي أصــول
الشــريعة 4 ،مــج (القاهــرة :دار الفكــر العربــي) ،مــج ،8-366 ،3
 ،406مــج .2-20 ،4

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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الفقهــاء للنــوازل التــي لــم يــرد فيهــا دليــل

لقــد صيغــت المقاربــات األربــع التــي

نصــي ،فــإن الحكــم بمراعاتهــا للشــرع متوقــف

أتينــا علــى ذكرهــا فيمــا تقــدّ م علــى امتــداد

علــى مراعاتهــا للمصلحــة( .((5وعنــد تعــارض

أربعــة قــرون .ورغــم أن الســمات األساســية

حكــم مسـ َ
ـتمدّ مــن القــرآن أو مــن الســنة مــع

لمفهــوم المصلحــة كمــا أرســاها الغزالــي فــي

إحــدى القواعــد الكليــة (أي المصلحــة) ،فــإن

موفــى القــرن  11/5لــم تعــرف تغييــ ًر ا حقيقيًــا،

الشــاطبي يقــدّ م المصلحــة .ولكــن الشــاطبي

فــإن إعمــال هــذا المفهــوم فــي الممارســة

دومــا ،بــل
ال يرجــح المصلحــة علــى النــص
ً

الفقهيــة هــو الــذي شــهد تغييــ ًر ا .فبعــد أن

يســتثني مــن ذلــك بعــض األحــكام الجزئيــة

كانــت المصلحــة قاعــدة فقهيــة ثانويــة (مــع

علــى غــرار الرخــص والتخصيصــات( .((5وإلــى

الغزالــي) تحوّ لــت مــع الشــاطبي إلــى أهــم

جانــب ذلــك ،فإنــه ال اعتبــار للمصلحــة فــي

مبــدأ فقهــي ،وصــارت المنظومــة الفقهيــة

العبــادات ،وفــي كل مــا حــدث ومــا لــم يحــدث

ّ
برمتهــا وعمليــة التشــريع قائمتيــن عليهــا .أتــى

فــي حيــاة النبــي وورد فيــه حكــم( ،((5وفيمــا

هــذا التحــول جــ ّر اء التغيــر الــذي حصــل علــى

أجمــع المســلمون علــى اختيــار فعلــه(.((5

مســتوى المنطــق الفقهــي وعلــى مســتوى

وأمــا بقيــة األفعــال فيمكــن الحكــم عليهــا

اإلبســتيمولوجيا

الســائدين آنــذاك ،األمــر

ّ
تحققهــا فــي
اســتنادا إلــى المصلحــة التــي

الــذي ّ
أثــر علــى طريقــة تعاطــي الفقهــاء مــع

ظــروف مخصوصــة لهــا عالقــة ،بطبيعــة

قاعــدة المصلحــة ودرجــة إعمالهــا لتوســيع

الحــال ،بالزمــان والمــكان والشــخص( .((5لقــد

دائــرة األحــكام الشــرعية القائمــة وتكييفهــا

وضعــت نظريــة الشــاطبي علــى ذمــة الفقهــاء

مــع النــوازل المســتجدة .وبهــذا المعنــى ،فــإن

منظومــة متكاملــة لتوســيع نطــاق األحــكام

إعمــال المصلحــة ،بوصفهــا وســيلة للتجديــد

وتكييفهــا ُ
وافــق الوقائــع المســتجدة(.((5
لت ِ

الفقهــي ،مرتبــط باختيــار الفقيه بين االســتدالل

( ((5نفســه ،مــج  ،40-39 ،1مــج  ،8-297 ،6-283 ،2مــج ،77 ،3
مــج .5-194 ،4
( ((5نفسه ،مج  ،2-261 ،8-17 ،13-9 ،3مج .302-299 ،4
( ((5يــرى الشــاطبي أن األفعــال التــي لــم يــرد نــص بحكمهــا
لكــن مــن المرجــح أنهــا وقعــت فــي عهــد النبــي محمــد ،فهــي
تعامــل فقهيــا كأفعــال ســكت عنهــا الشــرع .ومثالــه ،االمتنــاع
عــن الحديــث أثنــاء الصيــام فــي نظــر الشــاطبي بدعــة محرمــة؛
ألن النبــي ذاتــه لــم يتصــرف علــى هــذا النحــو وألن الصحابــة لــم
يجمعــوا علــى ذلــك( .نفســه ،مــج .)3-410 ،2
( ((5نفسه ،مج  ،12-409 ،396 ،2مج .74 ،70-64 ،56 ،3
( ((5نفسه ،مج .8-297 ،5-284 ،2
( ((5يحســن التنبيــه إلــى أن فهــم الشــاطبي للعالقــة القائمــة
بيــن الوحــي المكــي والوحــي المدنــي فــي عالقــة بتســليمه أن
الحكــم الكلــي أو العــام مقــدم علــى الحكــم الجزئــي أو الخــاص
يختلــف عــن التصــور التقليــدي للوحــي وقــوة األدلــة الشــرعية.

(((5

الفقهــي الصــوري وبيــن االســتدالل الفقهــي
الذاتــي ،فضــ ًلا عــن الطريقــة التــي يعتمدهــا
إلدراج المصلحــة فــي عمليــة التشــريع.
( ((5للمزيــد مــن التفاصيــل حــول التغيــرات علــى المســتوى
االبســتيمي انظــر:
Opwis, Maslaha,1 58-60, 246-50, 340-52; Hallaq, A History
of Islamic Legal Theories,64 - 5, 164-7; Wael Hallaq, "On
Inductive Corroboration, Probability and Certainty in
Sunni Legal Thought," in Islamic Law and Jurisprudence,
ed. N.L. Heer (Seattle: University of Washington Press,
1 990),3 -31; Bernard Weiss," Knowledge of the Past:
The Theory of Tawatur According to GhazalL,"Studia
Islamica 61 (1985), 81-105.
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مفهوم المصلحة
في العصر الحديث
عندمــا بــدأ الفقهــاء المحدثــون فــي البحــث عــن
آليــات جديــدة إلصــاح الشــريعة اإلســامية ،رأى
الكثيــر منهــم أن االجتهــاد الفقهــي هــو الوســيلة
األساســية التــي ســتكفل إحيــاء الشــريعة

العدد  | 17ربيع  2022م

مصلحان من أواخر القرن
التاسع عشر /بداية القرن
العشرين
جمال الدين القاسمي
ومحمد رشيد رضا

اإلســامية وإضفــاء المزيــد مــن المرونــة علــى

ّ
تبنــى الفقيهــان اإلصالحيــان جمــال الديــن

أحكامهــا وتكييفهــا مــع الظــروف المتغيــرةّ .
ولمــا

القاســمي ( ((6()1914-1866ومحمــد رشــيد رضــا (-1865

كان بــاب االجتهــاد مفتوحً ــا( ،((6والمصلحــة وســيلة

)1935

فــي صــدر القــرن  20/14المقاربة التي صاغها

مــن وســائله ،فقــد و ّلــى الفقهــاء وجوههــم

نجــم الديــن الطوفــي .وقــد تولــى القاســمي تحقيــق

أســس هــؤالء مقاربتهــم
شــطر المصلحــة .وقــد َّ

الرســالة التــي ّ
صنفهــا الطوفــي فــي المصلحــة ســنة

لقاعــدة المصلحــة بطبيعــة الحــال علــى النظريــات

 1906/1324ثــم أعــاد رشــيد رضــا طباعتهــا فــي جريدتــه

التــي صاغهــا الســابقون ،لكنهــم لــم يتبنــوا تلــك

المنــار بُعيــد ذلــك .بــدا واضحً ــا أن كالهمــا قــد تأثــرا أيمــا

المقاربــات برمّ تهــا ،بــل غيّــروا فيهــا بالزيــادة

تأثــر بوجهــة نظــر الطوفــي فــي تناول قضيــة المصلحة،

أو النقصــان .فقــد انتقــى الفقهــاء المحدثــون

وال ســيما رشــيد رضــا  .فمــا الــذي وجــداه فــي مقاربــة

مــن كل مقاربــة الجوانــب التــي توافــق وجهــة
نظرهــم ثــم مزجــوا بينهــا وقدّ مــوا لهــا تفســيرات
ّ
ســأخصص األقســام الالحقــة مــن
مخالفــة.
هــذا البحــث الســتعراض المقاربــات الرئيســة
لنظريــة المصلحــة فــي العصــر الحديــث .وتحســن
اإلشــارة إلــى أننــا حيــن نقــول إن فقيهً ــا معاص ـ ًر ا
ســار علــى خطــى فقيــه مــن القدامــى فــي تنــاول
قاعــدة المصلحــة ،فإننــا نعنــي بذلــك مــدى تأثــر
األول بالثانــي ،أو التشــابه بيــن مقاربتيهمــا .فــا
ـن فــي ظـ ّ
يذهبـ ّ
ـن القــارئ أننــا ّ
نلمــح إلــى أن الفقهــاء
المعاصريــن تعوزهــم الملكــة الفقهيــة األصيلــة.
( ((6لــم تكــن الدعــوة إلــى إعمــال االجتهــاد مرحبــا بهــا مــن
الفقهــاء .عندمــا دعــا جمــال الديــن القاســمي إلــى االجتهــاد،
تعــرض إلــى االضطهــاد واالنتقــاد الحــاد.
(Commins,I slamicR eform, 50-4).

(((6

(((6

( ((6لالطالع على تحليل لحياة القاسمي وفكره انظر:
Commins, Islamic Reform.
( ((6ألخــذ فكــرة عــن الفكــر السياســي والقانونــي لرشــيد رضــا
وحياتــه ،انظــر:
Malcolm H. Kerr, Islamic Reform: The Political and Legal
Theories of Muhammad 'Abduh and Rashid Rida (Berkeley:
University of California Press, 1966), esp. 153-223.
( ((6انظــر "المحــاورات بيــن المصلــح والمقلــد" ،المنــار -1318( 4
859 ،66 852- ،17-205 ،)02-1901/19؛ "بــاب أصــول الفقــه" ،المنــار
 753 ،6-745 ،70-745 ،)1906/1324( 9الهامــش  768 ،1الهامــش
1؛ محمــد رشــيد رضــا :يســر اإلســام وأصــول التشــريع العــام
(القاهــرة :مكتبــة الســام العالميــة.159 ،2-151 ،6-145 )1984 ،
وكذلــك؛
Islamic Reform, 112-3; Malcolm Kerr, "Rashid Rida and
Islamic Legal Reform: An Ideological Analysis," Muslim
World 50 (1960), 99- 108, 170-81, at 108, 171, 179; idem,
Islamic Reform, 55, 198-9.
كان القاســمي ورضــا مطلعيــن علــى المقاربــات األخــرى
للمصلحــة (انظــر:
Commins, 171 note 33; al-Qasimi's notes in his edition of
al-TuSfi's treatise in al-Manar 9 (1324/1906), 746-70; Rida,
Yusr al-islam, 141-52). Al-Shatibi's influence on Rashid
Rida's conception of maslaha is evident in his work Yusr
al-islam (145-6, 157).

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك

185

الطوفــي وجعلهمــا يحتفيــان بهــا؟ اإلجابــة علــى ذلــك

َتعيّــن علــى الفقهــاء أن يبرهنــوا علــى توافــق

باختصــار هــي أن تلــك المقاربــة كانــت متوافقــة مــع

الشــريعة مــع العلــوم العقليــة وعلــى قدرتهــا علــى

المقاربــة التــي كان يرمــي إليهــا هــذا المصلحــان.

االســتجابة لحاجيــات المجتمــع المعاصــر ،وذلــك

كان القاسمي ورشيد رضا يشاطران الطوفي
وجهــة نظــره فــي أن إحيــاء اإلســام رهيــن العــودة
إلــى الديــن الصافــي النقــي والنهــل مــن الكتــاب
الــذي حــوى أحكامــه ومبادئــه ،أي القــرآن( .((6وألن
معظــم الفقهــاء المســلمين رأوا فــي المصلحــة
تجســيدً ا لمقاصــد الشــريعة وللحكمــة مــن فــرض
التشــريعات اإللهيــة ،فقــد عُ ــدَّ اتخــاذ مصلحــة
رئيســا الســتنباط األحــكام
المؤمنيــن معيــا ًر ا
ً
موافقــا لــروح الشــريعة( .((6وإلــى جانــب ذلــك ،فــإن
تشــديد الطوفــي علــى إمكانيــة إدراك المصلحــة
عق ـ ًلا يقــوّ ض التصــور الســائد عــن وجــود تعــارض
بيــن النقــل والعقــل .وقــد ناضــل رشــيد رضــا
والقاســمي كذلــك عــن فكــرة انتفــاء التعــارض
بيــن مقتضيــات العقــل وصريــح الوحــي

حتــى يحافظــوا علــى مكانــة الشــريعة ويوســعوا
دائــرة تطبيقهــا عنــد االقتضــاء ،بمــا يضمــن لهــم
مكانتهــم وتأثيرهــم فــي المجتمــع( .((6لقــد كفلــت
مقاربــة الطوفــي كل ذلــك :فالمصلحــة يمكــن
إدراكهــا بواســطة العقــل ،ويمكــن كذلــك إعمالهــا
لتوســيع دائــرة األحــكام الشــرعية وتكييفهــا مــع
الوقائــع المســتجدة ،وهــي ً
أيضــا ســهلة التطبيــق.
كانــت قاعــدة المصلحــة فــي نظــر الطوفــي أقــوى
أد ّلــة الشــرع ،وهــو أمــر وافــق رغبــة رشــيد رضــا فــي
تيســير عمليــة اســتنباط األحــكام( .((6لقــد صــارت
الممارســة الفقهيــة بفضــل إعمــال قاعــدة
ً
خالفــا لقاعــدة القيــاس التــي
المصلحــة أكثــر يسـ ًر ا
تتســم بالتعقيــد.

فــي

وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن تأســيس الطوفــي

زمــن بــدأت فيــه مكانــة علمــاء الديــن التقليدييــن

مقاربتــه للمصلحــة علــى أســاس المنهــج

تتزعــزع .كانــت حكومتــا االمبراطوريــة العثمانيــة

الفقهــي التقليــدي قــد حـ ّر ر القاســمي ورضــا مــن

ومصــر قــد شــرعتا فــي تنفيــذ اإلصالحــات ،وقــد

قيــود التقليــد المذهبــي( ،((7إال أن الطوفــي لــم

عــدّ المصلحــون العلمانيــون أحــكام الشــريعة

يشــكك فــي المنهــج التأويلــي الفقهــي فــي حــد

وأنصارهــا مــن العوامــل التــي تبطــئ نســق التقــدم

ذاتــه ،وال حكــم ببطــان التفســيرات القديمــة

وتعرقــل برامــج اإلصــاح اإلداري والتعليمــي(.((6

للنصــوص .ثــم إن مقاربتــه لــم تكــن متعارضــة

(((6

مــع الطابــع اإلســامي للشــريعة وال مــع الطابع
( ((6انظر:
Commins, Islamic Reform, 71; Kerr, Islamic Reform, 17؛
رضــا" :المحــاورات"861 ،؛ نفســه ،يســر اإلســام.153 ،50 ،9-16 ،

الدينــي للتعليــم الــذي كان يزاولــه العلمــاء.

(65) Siddiqi, Modern Reformist Thought,74 -5.

(68) Commins, 29, 32, 48, 66-8; Kerr, "Rashid Rida," 104,
170, 180; idem, Islamic Reform, 55.

( ((6انظــرCommins, Islamic Reform, 32-3, 48, 65-7; Kerr, :
Islamic Reform, 107, 157؛ رضــا" :المحــاورات"216 ،؛ نفســه،
يســر اإلســام.147 ،
"(67) Commins, Islamic Reform, 12-20; Kerr, "Rashid Rida,
170.

( ((6رضا" :المحاورات".866 ،
(70) Commins, 65, 69, 71-3; Kerr, "Rashid Rida," 1078; Rudolph Peters, "Idjtihdd and Taqlid," 141; Siddiqi,
Modern Reformist Thought,75
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فــإن رضــا والقاســمي نفســهما مــن العلمــاء

ويضمــن لعلمــاء الديــن مرتبــة الصــدارة التــي

تعليمــا تقليد ًيــا وكان حظهمــا مــن
الذيــن تلقــوا
ً

يرتضونهــا ألنفســهم .

التعليــم الغربــي قليـ ًلا(((7؛ كمــا ظــا مصنفيــن فــي
مجتمعهمــا فــي عــداد علمــاء الديــن التقليدييــن.
ســعى رضــا والقاســمي إلــى إصــاح الشــريعة
اإلســامية مــن الداخــل كــي تقــوى شــوكتها وال
تفقــد صالحيتهــا ،مــن جهــة ،وكــي تتعــزز مكانــة
علمــاء الديــن ،مــن جهــة أخــرى .وبهــذا المعنــى
فــإن مقاربــة الطوفــي ّ
توفــر بديــا للتشــريعات
وبرامــج اإلصــاح ذات المنحــى العلمانــي التــي
اســتحكمت فــي مفاصــل الدولــة .وقــد رأى رشــيد
رضــا أن األخــذ بالمصلحــة أساســا للتشــريع
حتمــا إلــى بســط قيمتــي الحــق والعدل
ســيفضي
ً
فــي المجتمــع ،كمــا أقــام تصــوره لتطبيــق هــذه
القاعــدة علــى مبــدأ الشــورى بيــن العلمــاء وإمــام
المســلمين .فعلــى أولــي األمــر المجتهديــن
أن ينظمــوا مســائل العــادات والمعامــات
والسياســية التــي تقــع مســؤوليتها علــى
عاتقهــم حســب مــا تقتضيــه مصالــح العبــاد(.((7
وقــد حمــل القاســمي األفــكار ذاتهــا ،فــرأى أن
إصــاح الشــريعة اإلســامية ينبغــي أن يُنجــز
ضمــن الســياق االجتماعــي األوســع ،وأن يــؤوِّ ل
َ
أحكامهــا بحســب مــا تقتضيــه ظــروف
العلمــاء
النــاس وأحوالهــم .ســيكفل كل ذلــك التوافــق
بيــن الشــريعة اإلســامية وحاجيــات المجتمــع،
(71) Commins, Islamic Reform,44 -5; Kerr, Islamic
Reform, 207.
( ((7انظــر Kerr, "Rashid Rida," 108, 173-4; idem, Islamic
 ،;Reform,15 5, 165, 183, 187, 189-90, 197-9, 202-3ورضــا:
"المحاورات"866 ،859 ،؛ نفســه :يســر اإلســام،91 ،83 ،46،48 ،
 .60-159 ،153يقيــم حــاق مفهــوم المصلحــة عنــد رضــا بالقــول:
"إنـ�ه نفـ�ي كامـ�ل للنظريـ�ة الفقهيـ�ة التقليديـ�ة " (�History of Is
)lamic Legal Theories,21 9

(((7

ومــن العوامــل التــي جعلــت القاســمي ورضــا
يو ّلــون وجوههــم شــطر مقاربــة الطوفــي هــو أن
الطوفــي اعتبــر المصلحــة وســيلة للتقريــب بيــن
المذاهــب الفقهيــة ولتوحيــد المســلمين كافــة
علــى كلمــة ســواء( .((7كان مصلحــو القــرن 19/13
وصــدر القــرن  20/14يحملــون الهـ ّ
ـم ذاتــه( ،((7فلقــد
اســتحكم الخــاف المذهبــي بيــن المســلمين ودب
الشــقاق بينهــم .أنحــى رشــيد رضــا بالالئمــة علــى
أهــل المذاهــب الفقهيــة( ،((7فيمــا دعــا القاســمي
األمــة اإلســامية إلــى التوحــد علــى أســاس
كليــات الديــن وتــرك المســائل الخالفيــة(.((7
لقــد ســعى المصلحــون إلــى اإلعــاء مــن مبــدأ
المصلحــة بوصفهــا قاعــدة فقهيــة مشــتركة
بيــن المســلمين مــن شــأنها أن تســاعدهم علــى
نبــذ الفرقــة المذهبيــة والتوحــد واالســتقواء علــى
ســطوة الهيمنــة األوروبيــة(.((7
( ((7انظر:

Commins, Islamic Reform,48 , 66, 69, 78, 142.

( ((7انظر:
Wolfhart Heinrichs, "Gadalb ei at-Tufi: Eine
Interpretations einer Beispielsammlung," Zeitschrift der
Deutschen Morgenldndischen Gesellschaft. Supplement
III. 19. Deutscher Orientalistentag 1975. Vortrdge, ed.
Wolfgang Voigt (Wiesbaden: Franz Steiner, 1977), vol. 1,
463-73, at 468-9; Zayd, Maslaha, 215, 226-32.
( ((7انظــرCommins, Islamic Reform,65 -73, 141 :؛ رضــا:
يســر اإلســام.159 ،
( ((7رضا" :المحاورات".205 ،
(77) Commins, Islamic Reform, 69.
( ((7انظر:
Commins, Islamic Reform,65 -6, 69, 141-2;Dallal,
"Appropriating the Past," 335-6, 357; Rida, Yusr alislam,159.
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واختصــا ًر ا لمــا تقــدّ م ،يمكــن القــول إن جمــال

المقاربــات األخــرى التــي صاغهــا فقهــاء الحقبــة

الديــن القاســمي ورشــيد رضــا رأيًــا فــي قاعــدة

اإلســامية الوســيطة .فلقــد الحــظ الفقهــاء

المصلحــة ،كمــا عرّفهــا الطوفــي ،الســبيل

كذلــك بــأم أعينهــم إعــراض حكومــات الشــرق

المفضيــة إلــى العــودة إلــى اإلســام الصافــي

األوســط وشــمال أفريقيــا عــن أحــكام الشــريعة

وبــث الــروح فــي المجتمعــات اإلســامية،

وتهميشــهم لهــا فــي المجــال العــام .ال يمكــن أن

حتــى تقــوى شــوكتها وتصبــح موحــدة وخ ّلاقــة

ننفــي أن مكانــة الشــريعة وهيبــة مناصريهــا ظلتــا

ومزدهــرة ،وحتــى يتبــوأ العلمــاء منزلــة قياديــة

مكفولتيــن فــي صــدر القــرن  ،20/14لكــن األحــوال

مرموقــة فــي مجتمعهــم.

تبدلــت بعدئــذ بانهيــار االمبراطوريــة العثمانيــة

مفهوم المصلحة بعد عصر
الرواد
بعــد انقضــاء الفتــرة األولــى مــن المــد
اإلصالحــي التــي تزعمهــا رشــيد رضــا والقاســمي،
ظهــر عــدد مــن الفقهــاء اإلصالحييــن الذيــن
لــم تســتهويهم مقاربــة الطوفــي وحطــوا مــن
ً
شــأنها؛ ألن الطوفي ســلك فيها مسـ ً
مغرقا
ـلكا
فــي النفعيــة شــبيهً ا بمســلك 'جيريمــي بنثــام'
و'جــون ســتيوارت ِمــل' .اتهــم النقــاد الطوفــي بأنه
جعــل العقــل البشــري القاصــر مُ عوَّ َلــه للحــد مــن
ســلطة األحــكام اإللهيــة ولتغييرهــا باالعتمــاد
علــى الهــوى(.((7
ّ
الحــط مــن مقاربــة الطوفــي
لــم يكــن
واتهامــه باعتمــاد المســلك النفعــي الســبب

وظهــور مفهــوم الدولة-األمــة فــي أعقــاب ذلــك.
صاغــت غالبيــة البلــدان مجــات قانونيــة معظــم
أحكامهــا مســتقاة مــن القوانيــن الغربيــة ،ووصــل
األمــر إلــى حــد تدويــن قانــون األســرة واألحــوال
أساســا
الشــخصية(( ((8رغــم أنــه ظــل مســتمدً ا
ً
مــن أحــكام الشــريعة) .لــم تكــن الحكومــات
تحمــل أيديولوجيــات دينيــة فتكرّســت ج ـ ّر اء ذلــك
التشــريعات العلمانيــة وطغــت ،بينمــا تالشــت
أهميــة التشــريعات اإلســامية فــي المجتمــع.
وقــد ألغــت تونــس ومصــر ،علــى ســبيل المثــال،
المحاكــم الشــرعية فــي ســبعينات القــرن  14هـــ/
خمســينات القــرن  20م( .((8وبــات إثبــات صالحيــة
الشــريعة فــي الدولــة الحديثــة والســعي إلــى
عــدم قصرهــا علــى مســائل األحــوال الشــخصية
الشــغل الشــاغل للفقهــاء المســلمين علــى
امتــداد القــرن .20/14

الوحيــد الــذي جعــل الفقهــاء يتجهــون صــوب
( ((7انظــر :بــدران أبــو العينيــن بــدران :أصــول الفقــه اإلســامي
(االســكندرية :مؤسســة شــباب الجامعــة213 ،)1984 ،؛ جــال
الديــن عبد الرحمــن جــال :المصلحــة المرســلة ومكانتهــا فــي
التشــريع (القاهــرة :مطبعــة الســعادة،64 ،57 ،)1983/1403 ،
6-95 ،67؛ عبد الوهــاب خــاف :مصــادر التشــريع اإلســامي
فيمــا ال نــص فيــه (الكويــت :دار القلــم ،ط 101 ،)1993/1414 ،16؛
Kerr, "Rashid Rida, 176, 179 ; Kramer, "Kritik und
"Selbstkritik,
224.

( ((8تدويــن الحكومــات اإلســامية للقانــون اإلســامي منــذ
القــرن  19/13حــرم الفقهــاء المســلمين مــن ســلطاتهم فــي
عمليــة التشــريع ومنحتهــا للمشــرعين العلمانييــن (انظــر:
)Layish, "Trans-formationo f the Shari'a, 85-113
( ((8انظر:

Schacht, Introduction toI slamicL aw, 100-11.
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بعــد انقضــاء حقبــة المصلحيــن الــرواد ،ســلك

لنــدن .عمــل المحمصانــي فــي المجــال القانونــي

الفقهــاء بشــكل عــام مســلكين في تنــاول مفهوم

فــي لبنــان وعُ ِّيــن مستشــارا بمحكمــة االســتئناف

المصلحــة .فأمــا الفقهــاء التقليديــون مــن مفتيــن

وشــغل مناصــب سياســية ســامية ،كمــا ُ
انتخِ ــب

وأســاتذة الشــريعة الذيــن درســوا و/أو عملــوا

نائ ًبــا عــن مدينــة بيــروت فــي البرلمــان اللبنانــي مــن

فــي مؤسســات دينيــة (علــى غــرار األزهــر) ،فقــد

ســنة  1964/1383إلــى ســنة  .1968/1387وتعكــس

مالــوا إلــى مقاربــة الغزالي/الــرازي والقرافــي .وأمــا

مؤلفاتــه انشــغاله بقضيــة تطبيــق الشــريعة

الفقهــاء الذيــن تلقــوّ ا جان ًبــا مهمــا مــن تعليمهــم

اإلســامية فــي ســياق الدولــة الحديثــة وببيــان

فــي مــدارس علــى الطــراز الغربــي و/أو توثقــت عرى
التعــاون بينهــم وبيــن المؤسســات الحكوميــة غيــر
الدينيــة (علــى غــرار المحاميــن والسياســيين) فقــد
آثــروا تبنــي مقاربــة الشــاطبي.

عالقتهــا بالقانــون الدولــي

.

(((8

عــرض المحمصانــي فــي كتابــه "فلســفة
التشــريع فــي اإلســام" الــذي نشــر أول مــرة ســنة
 1946/1365مقاربتــه للنظريــة الفقهيــة اإلســامية
التــي تــكاد ال تختلــف عــن نظريــة الشــاطبي نفســه.

مؤيدو مقاربة
الشاطبي للمصلحة

فقــد اســتند المحمصانــي إلــى النمــوذج الــذي
صاغــه الشــاطبي لقاعــدة المصلحــة وتقســيمه
أحــكام الشــريعة إلــى كليــات وجزئيــات للبرهنــة

 .1صبحي محمصاني

علــى أن أحــكام الشــريعة قابلــة للتطبيــق ضمــن

كان رجــل القانــون اللبنانــي صبحــي رجــب
المحمصانــي ()1986-1909/1406-1327

(((8

مــن

مؤيــدي نظريــة الشــاطبي .لــم يكــن المحمصانــي
ًّ
ملمــا بالشــريعة اإلســامية فحســب ،بــل كان
ً
ً
مطلعــا اطالعً ــا واســعا علــى المنظومــات
أيضــا
القانونيــة الغربيــة بفضــل نيلــه شــهادة الدكتــوراة
فــي القانــون مــن جامعــة ليــون الفرنســية
وشــهادة الباكالوريــوس فــي القانــون مــن جامعــة
( ((8لالطــاع علــى نبــذة عــن حيــاة المحمصانــي انظــر :محمــد
خيــر رمضــان يوســف :تتمــة العالــم للزركلــي (بيــروت :دار العلــم
للمالييــن ،)1998 ،مــج 242-3 ،1؛ Saleh, "Biographical Notes
on the late Dr. Sobhi Mahmassani (1909-1986)," Middle
 .East Commercial Law Review 2, vi (1996), 183يقدم صالح
ويوســف معلومــات متضاربــة عــن تاريــخ والدة المحمصانــي :
 1906/1323و  1909/1326علــى التوالــي .وألن صالــح ذكــر يومــا
مخصوصــا ،أي  29ينايــر ،فســأعتمد التاريــخ الــذي ذكــره.

اإلطــار التشــريعي العــام للدولــة كســائر أصنــاف
التشــريعات.
وقــد أقــام المحمصانــي نظريتــه للتشــريع
اإلســامي علــى أســاس أن المصلحــة ومقاصــد
الشــريعة( ((8هــي علــة األحــكام كلهــا .وقــد شــدد
علــى أن المصلحــة والمقاصد علتان يمكن للعقل
أن يدركهمــا ،لكنــه اســتثنى أحــكام العبــادات

(((8

(83) Saleh, "Biographical Notes," 183; Yusuf, Tatimmat alA'lim, vol. 1, 242- 3.
( ((8والغريــب أن محمصانــي يميــز بيــن المصلحــة ومقاصــد
الشــريعة ذاكــرا كليهمــا فــي اآلن ذاتــه .لكــن ال نجــد فــي كتابــه
حــول فلســلفة التشــريع اإلســامي أي تفصيــل لالختــاف
بينهمــا او تعريفــا للمقاصــد.
( ((8انظــر :صبحــي رجــب المحمصانــي :فلســفة التشــريع
اإلســامي (بيــروت :دار العلــم للمالييــن ،ط ،)1961/1380 ،3
.262 ،219 ،199 ،163

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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التــي لــم يفردهــا بالبحــث( .((8ومــن هنــا صــار

والســنة الواضحــة( ،((9لكنــه ن ّبــه فــي المقابــل إلــى

اســتنباط األحــكام الخاصــة بالمعامــات ممكنــا

أن الطابــع اإللهــي لألحــكام يقتضــي توخــي أعلــى

مــن خــال رعايــة المصالــح ومقاصــد الشــريعة

درجــات الدقــة عنــد تقصــي المصلحــة التــي أدت

بوصفهــا علــة للتشــريع .وألجــل توســيع دائــرة

إلــى تشــريع األحــكام الــواردة فــي النصــوص .

انطبــاق األحــكام الشــرعية القائمــة علــى النــوازل

ويــرى المحمصانــي جــواز تعطيــل األحــكام

المســتجدة ،فســيتم إحــال المصلحــة المرســلة

المنصــوص عليهــا فــي القــرآن والســنة لــدواع

محــل العلــة فــي عمليــة القيــاس الفقهــي .وقــد

ثــاث .أو ًلا ،حيــن تتغيــر العلــة ،أي عندمــا ال يحقــق

قصــر المحمصانــي المصلحــة المعتبــرة علــى

الحكــم المصلحــة المنشــودة .ثان ًيــا ،عندمــا يكــون

مرتبتــي الضروريــات والحاجيــات ولــم يــر مراعــاة

الحكــم مبنيًــا علــى عــرف عــدل عنــه النــاس إلــى

(((9

ً .
ثالثــا ،عندمــا تقتضــي الضــرورة ذلــك

العلــة المرســلة فــي اســتنباط األحــكام المتعلقــة

غيــره

بمســائل الكماليــات والتزيينــات والتحســينات(.((8

وبهــذه الطريقــة أمكــن للفقهــاء أن يجــدوا حــ ًلا

ســعى المحمصانــي إلــى معالجــة قضيــة
تكييــف األحــكام الشــرعية مــع مقتضيــات الواقــع،
وقــد تبنــى لتحقيــق هــذه الغايــة مقاربــة الشــاطبي
ّ
صنــف األحــكام إلــى كليــة وجزئيــة .فأمــا
الــذي
األحــكام الكليــة ،فهــي فــي نظــره ثابتــة ال يمكــن
تبديلهــا ،وأمــا الجزئيــة ،فقابلــة للتغييــر بتغيــر
الزمــان والمــكان والعــرف والحــال .ويعنــي هــذا أن
علــة المصلحــة لــم تتغيــر ،وإنمــا مصالــح النــاس

(((9

.

(((9

لمعضلــة التضــارب بيــن أحــكام القــرآن والســنة،
وبيــن احتياجــات النــاس وواقعهــم المعاصــر ،دون
المســاس بالرســالة الدينيــة واألخالقيــة التــي أتــى
وجســدتها النصــوص المقدســة.
بهــا اإلســام
ّ
وقــد شــدد المحمصانــي علــى أن الغــرض مــن
العــدول عــن األحــكام المبنيــة علــى النصــوص
ليــس تغييــر النصــوص وإنمــا تفســيرها وتأويلهــا
علــى نحــو مغايــر(.((9

هــي التــي تغيــرت بســبب تغيــر األحــوال(ّ .((8
ولمــا

ينبغــي أن نشــير ،مــع ذلــك ،إلى أن المحمصاني

كانــت األحــكام الشــرعية مع َّللــة بالمصلحــة،

كان يرمــي مــن وراء تبنــي مقاربــة الشــاطبي

فقــد بــات ضــرورة منطقيــة فــي نظــره العــدول

القائمــة علــى التمييــز بيــن كليــات الشــريعة

عــن الحكــم القائــم أو تغييــره عنــد انتفــاء العلــة

وجزئياتهــا إلــى بلــوغ غايــة محــددة .وأعتقــد أن

أســس عليهــا أو عنــد
(أي المصلحــة) التــي ِّ

هــذه الغايــة تمثــل الدافــع الرئيــس الــذي جعلــه

تغيّرهــا( .((8وأجــاز المحمصانــي كذلــك العــدول

يتنــاول قضيــة التشــريع اإلســامي .فلقــد شــدد

عــن األحــكام المســتنبطة مــن نصــوص القــرآن
( ((9نفسه204-5 :
( ((8نفسه.204 ،199 ،176 :

( ((9نفسه204-5 ،201 ،198 :

( ((8نفسه176-7 :

( ((9نفسه.214 ،212 ،205 :

( ((8نفسه262 ،217 :

( ((9نفسه217-9 ،205 :

( ((8نفسه205 ،200-2 :

( ((9نفسه218 :
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علــى أن الشــريعة اإلســامية ال تختلــف فــي

التشــريعات ملزِمــة للنــاس مــا دامــت ال تأمــر

واقــع األمــر عــن ســائر الشــرائع والمنظومــات

بمعصيــة

 .فــإن وظيفــة التشــريع اإلســامي

القانونيــة غيــر الدينيــة( .((9كمــا زعــم أن كليــات

هــي النظــر فــي المســائل التــي لــم يــرد فيهــا نــص،

الشــريعة اإلســامية هــي نفســها التشــريعات

مــن ناحيــة ،وإعطــاء تفســيرات مختلفــة لألحــكام

التــي أطلــق عليهــا الفالســفة اليونانيــون القدامــى

المنصــوص عليهــا فــي القــرآن والســنة عندمــا

القانــون الطبيعــي أو اإللهــي وشــملت مبــادئ

تقتضــي المصلحــة العامــة هــذا التغييــر

 ،مــن

العــدل والحــق والمصلحــة( .((9وهــذا يعنــي أن

ناحيــة أخــرى .ولــم يكتــف المحمصانــي بتجويــز

األحــكام الجزئيــة الــواردة فــي منظومــات قانونيــة

تقديــم المصلحــة علــى النــص ،بــل شــدد كذلــك

أخــرى ليســت أحكامــا أجنبيــة عنــا؛ ألنهــا مبنيــة

علــى حــق الدولــة فــي اختيــار العمــل بالمذهــب

علــى قواعــد كليــة مشــتركة بيــن مختلــف الشــرائع

الفقهــي الــذي ترتئيــه ،أو فــي األخــذ بالتأويــل

اإلنســانية ،أو تــكاد .وبنــاء علــى مــا تقــدّ م ذكــره،

الفقهــي الــذي تــراه مناســبًا ،حتــى لــو بلــغ األمــر

فــا تضــارب البتــة بيــن التشــريعات الغربيــة

إنفــاذ القوانيــن األوروبيــة

 .وقــد استشــهد

والشــريعة اإلســامية مــا دامــت المصلحــة ،بمــا

فــي تبريــر ذلــك بوقائــع اســتقاها مــن الحقبــة

هــي غايــة المشــرّع ،مكفولــة فــي كليهمــا.

اإلســامية األولــى ،وبمــا اســتقر عليــه العمــل

وأشــار المحمصانــي صراحــة إلــى أن القوانيــن

(((9

(((10

(((10

وأقــره الفقهــاء المســلمون(.((10

الوضعيــة التــي صاغتهــا الدولــة الحديثــة ال تتنافــى

ويبــدو ،اســتنادً ا إلــى مــا تقــدم ذكــره ،أن

مــع مبــادئ الشــريعة اإلســامية ،بــل يوجــد مــا

المحمصانــي تبنــى مقاربــة الشــاطبي لســببين:

يؤيدهــا فــي القــرآن والســنة واإلجمــاع( .((9ثــم

أمــا الســبب األول ،فهــو أن تصنيــف الشــاطبي

يمضــي قدمً ــا فــي شــرح وجهــة نظــره حيــال قضيــة

أحــكام الشــريعة إلــى كليــات ثابتــة وجزئيــات

التشــريع اإلســامي علــى نحــو أكثــر تفصيـ ًلا ،ذاكـ ًر ا

متغيــرة يفضــي إلــى نشــوء منظومــة فقهيــة

أن نظــام الشــورى مــن أهــم مبــادئ التشــريع

تتيــح ال فقــط اســتنباط أحــكام جديــدة ،بــل ً
أيضــا

اإلســامي .إذ ينبغــي أن ُتســتنبط األحــكام

تغييــر األحــكام القديمــة التــي لــم تعــد مناســبة.

الشــرعية بشــكل تشــاوري اســتنادً ا إلــى قاعــدة

وأمــا الســبب الثانــي فهــو أن مقاربــة الشــاطبي

المصلحــة العامــة ونصــوص الشــرع( .((9وتكــون

ســمحت

الصبغــة

( ((9فــي مســتهل كتابــه حــول التشــريع اإلســامي أشــار
محمصانــي إلــى أن أحــكام الشــريعة شــأنها شــأن القانــون
الوضعــي تحيــل إلــى المبــادئ العامــة ال إلــى الوضعيــات الفردية
أو المخصوصــة (نفســه ،19 :و)269

( ((9نفسه234-5 ،231 :

( ((9نفســه .263-262 :أمثلــة علــى أحــكام كليــة :تحريــم قتــل
النفــس ،االســتحواذ علــى مــال الغيــر ،الزنــا (نفســه.)262 ،

( ((10نفســه .232-3 :لالطــاع علــى آراء المحمصانــي حــول
كيفيــة تطبيــق التشــريع اإلســامي علــى أرض الواقــع ،انظــر
نفســه269-92 :

( ((9نفسه231-2 :

( ((10نفســه .233 :ســعى المحمصانــي بذلــك إلــى الدفــاع عــن
القوانيــن العثمانيــة التــي تضمنــت قوانيــن أوروبيــة و"المجلــة"،
أساســا علــى الفقــه الحنفــي.
التــي قامــت
ً

( ((9نفسه235 ،32 :

( ((10نفسه239-41 :

للمحمصانــي

بإضفــاء

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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اإلســامية علــى المنظومــات القانونيــة الســائدة

مــن األول .نشــأ الفاســي فــي بيــت علــم وديــن

آنــذاك فــي الشــرق األوســط عمومً ــا ،وفــي لبنــان

ودرس الفقــه اإلســامي فــي جامعــة القروييــن

علــى وجــه الخصــوص ،وهــي منظومــات كانــت

بفــاس .وإثــر تخرجــه ســنة  ،1930اشــتغل مدرســا

ّ
صنــف
أساســا علــى القوانيــن الغربيــة.
مبنيــة
ً

ً
الحقــا
للتاريــخ اإلســامي بالجامعــة ذاتهــا ،ثــم صــار

المحمصانــي كتبــه فــي زمــن كان فيــه نظــام

أســتاذا للقانــون فــي جامعــة الربــاط الجديــدة .لكــن

ترســخ فــي الشــرق األوســط،
الدولة-األمــة قــد
ّ

يحســن التنبيــه إلــى أن شــهرة الفاســي مردهــا

وصــار فيــه االحتــكام إلــى مبــادئ الشــريعة

دوره التنظيــري والقيــادي صلــب حــزب االســتقالل

(التقليديــة) مقتصــ ًر ا علــى مســائل األحــوال
الشــخصية دون غيرهــا .وإلــى جانــب ذلــك ،لــم يكــن
ً
خالصــا ،بــل دان جــزء مهــم
لبنــان بلــدً ا إســاميًا
مــن مواطنيــه بالديانــة المســيحية ،وقــد تعيّــن
علــى المحمصانــي ،بوصفــه قاضيًــا ومحاميًــا ،أن
يطبــق القانــون علــى مواطنيــه كافــة علــى اختــاف
أديانهــم .وقــد وضعــت مقاربــة الشــاطبي لقاعــدة
المصلحــة علــى ذمــة المحمصانــي إطــا ًر ا إلنشــاء
منظومــة قانونيــة بمقدورهــا التكيــف مــع كافــة
هــذه الجوانــب.

 .2عالل الفاسي

المغربــي

(((10

.

كان الفاســي يرمــي ،شــأنه شــأن المحمصانــي،
إلــى إثبــات إمكانيــة التعويــل علــى أحــكام الشــريعة
اإلســامية فــي تنظيــم العالقــات القانونيــة
ً
وخالفــا للمحمصانــي،
ضمــن الدولــة الحديثــة(.((10
رأى الفاســي أن الشــريعة مختلفــة عــن ســائر
الشــرائع ،ذلــك أن درجــة كفالــة الشــريعة لقيمــة
العــدل عاليــة مقارنــة بغيرهــا( .((10وعلــى الرغــم مــن
عــزو الفاســي المتكــرر للشــاطبي وقبولــه بنظريتــه
ً
مســلكا انتقائيًــا فــي تبنــي
الفقهيــة ،فإنــه ســلك
مقاربتــه .كان الفاســي يرمــي إلــى تكييــف الشــريعة
لتناســب الوقائــع المتغيــرة باســتمرار( ،((10وهــذا

لــم يكــن المحمصانــي اإلصالحــي الوحيــد الــذي

مــا جعلــه يســتفيد مــن النظريــة التــي أرســاها

تبنــى مقاربــة الشــاطبي ،بــل تبناهــا كذلــك الفقيــه

الشــاطبي والمتعلقــة بكليــات الشــريعة الثابتــة

المغربــي عــال الفاســي (-1910/1394-1328

وجزئياتهــا المتغيــرة .لكنــه ،فيما يتعلق باســتنباط

 ،((10()1974رغــم أن الثانــي كان أقــل التزامً ــا بهــا

األحــكام ،فقــد بــذل وســعه للحفــاظ علــى قواعــد

( ((10نجــد فــي األدبيــات الثانويــة تواريــخ مختلفــة عــن حيــاة
الفاســي ،فهنــاك مــن يقــول إنــه ولــد ســنة  1906/1323وآخــرون
يقولــون ســنة  1907/1324بينمــا يرجــح البعــض أنهــا ســنة
 1908/1326أو  .1910/1328انظــر خيــر الديــن الزركلــي :األعــام
[بيــروت :دار العلــم للمالييــن ،]1992 ،مــج  .246 ،4وانظــر ً
أيضــا:
Amnon Cohen, "'Allal al- Fasi: His Ideas and His
Contribution Towards Morocco's Independence," Asian
;and African Studies3 [1967], 121-64, at 121; EF, s.v. Islah
Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, s.v.
al-Fasi, Muhammad 'Allal.

التشــريع التقليديــة ،وقــد جعــل مُ عوَّ لــه فــي
( ((10بالنســبة إلــى دوره فــي حركــة اســتقالل المغــرب قبــل
 ،1956انظــر .Cohen, "'Allal al-Fasi," 121-64
( ((10انظــر :عــال الفاســي :مقاصــد الشــريعة اإلســامية
ومكارمهــا (الــدار البيضــاء :مكتبــة الوحــدة العربيــة1963[ ،؟])،
.209-17
( ((10انظــر :نفســه ،41-3 ،8 ،حيــث ينقــد صراحــة تأويــل
المحمصانــي للتشــريع اإلســامي.
( ((10نفسه.159 ،43 :
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أساســا(.((10
مســعاه ذاك مقاربــة الغزالي/الــرازي
ً

لكــن التشــابه الكبيــر بيــن طرحهمــا يشــي بكــون

ً
مســلكا متناقضــا حيــن أراد
لقــد ســلك الفاســي

طــه قــد اســتلهم أفــكاره مــن نظريــة الشــاطبي.

الجمــع بيــن النزعتيــن الحديثــة والتقليديــة فــي

وقــد شــدد طــه ،شــأنه شــأن الشــاطبي ،علــى

تصــوره للشــريعة اإلســامية ،وهــذا مــا أدى إلــى

أن الفتــرة المكيــة األولــى تجســدت فيهــا أحــكام

صــوغ نظريــة فقهيــة تفتقــر إلــى االنتظــام الداخلــي

القــرآن األساســية (أصولــه) غيــر القابلــة للتغييــر،

ً
خالفــا لمــا الحظنــاه فــي طــرح المحمصانــي(.((10

بينمــا تضمنــت الســور المدنيــة أحكامــه الفرعيــة
(فروعــه)( .((11وقــد رأى أن األصــول المكيــة جــرى

 .3محمود محمد طه

منهــا التنــزل إلــى الفــروع المدنيــة لمالبســة

يمكــن أن نالحــظ تأثيــر نظريــة الشــاطبي
كذلــك فــي فكــر المصلــح الســوداني محمــود
محمــد طــه ( 1327أو  1909/1405-1329أو -1911
ً
ناشــطا
 .)1985درس طــه الهندســة ثــم صــار
فــي حركــة االســتقالل الســودانية وتزعــم الحــزب
أساســا
الجمهــوري .لكــن َتر ِ َكتــه العلميــة تقــوم
ً
على أفكاره الدينية( .((11ورغم أنه اســتقى برنامجه
اإلصالحــي الــوارد فــي كتابــه "الرســالة الثانيــة مــن
اإلســام" ُ
(نشــر أول مــرة ســنة )1967/1387

(((11

أساســا ،فإنــه لــم يــأت
مــن نظريــة الشــاطبي
ً
علــى ذكــره وال علــى ذكــر غيــره مــن علمــاء الديــن.
( ((10نفسه.138-44 :
( ((10لالطالع على نقد مماثل لفكر الفاسي انظر:
Hallaq, History of Islamic Legal Theories, 224-6; Cohen,
"'Allal al-FasT," 163.
( ((11يقــدم عبــد هللا أحمــد النعيــم ســردً ا لحيــاة طــه فــي
مقدمتــه لترجمتــه االنجليزيــة لكتــاب الرســالة الثانيــة مــن
اإلســام لمحمــود محمــد طــه ،ترجمــة وتقديــم عبــد هللا أحمــد
النعيــم (Syracuse, New York: Syracuse University Press,
.1987) 2-10
( ((11لالطــاع علــى ملخــص لكتــاب رســالة اإلســام الثانيــة
انظــر:
Mohamed Mahmoud, "Mahmud Muhammad Taha's
"Second Message of Islam and His Modernist Project,
in Islam and Modernities: Muslim Intellectuals Respond,
e d. John Cooper, Richard, L. Nettler, and Mohamed
Mahmoud (London and New York: I.B. Tauris, 1998),
105-28.

الزمــان ومالءمــة طاقــة المجتمــع الــذي نــزل عليه
القــرآن( .((11وعلــى غــرار الشــاطبي ،قــام فهــم طــه
ألصــول اإلســام [كلياتــه بمصطلــح الشــاطبي]
علــى إيجــاد تفســير جديــد لمفهــوم النســخ .فــإن
العــدول عــن آيــات األصــول إلــى آيــات الفــروع
فــي نظــره لــم يكــن نهائيًــا ،وإنمــا عــدول مؤقــت
وإرجــاء لتلــك األحــكام حتــى يصيــر المجتمــع جاه ًز ا
لفهــم رســالة اإلســام الحقيقيــة وقبولهــا(.((11
ويشــدد طــه علــى أن تغيــر الظــروف ال يفضــي إلــى
بطــان الطابــع اإللزامــي ألحــكام اآليــات المدنيــة
فحســب ،بــل يســتوجب تغييــر تلــك األحــكام
الفرعيــة عندمــا يصبــح تطبيــق األحــكام األصليــة
ممك ًنــا .ويذهــب طــه إلــى أن المجتمــع المعاصــر
ً
مبلغــا مــن التطــور يجعــل هــذا األمــر
قــد بلــغ
واردً ا( .((11ويــرى ،شــأنه شــأن معظــم الفقهــاء
المســلمين ،أن أحــكام العبــادات مســتثناة مــن

( ((11محمــود محمــد طــه ،الرســالة الثانيــة مــن اإلســام (أم
درمــان ،الســودان ،ط .3 ،)1971/1391 ،4
( ((11نفسه.162-3 ،134 ،
( ((11نفسه.10-9 ،
( ((11نفســه140 ،10-8 ،؛ انظــر ً
أيضــا Kramer, "Kritik und
 Selbstkritik,"2 23ومحمــود" :محمــود محمــد طــه".116-7 ،

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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التغييــر( ،((11لكنــه يشــير إلــى أن األحــكام المتعلقــة

الجوهــر التاريخــي للشــريعة اإلســامية علــى نحــو

بالعبــادات قــد يطــرأ عليهــا التغييــر .فــإن الــزكاة،

مشــابه لمــا دعــا إليــه طــه فــي رســالة اإلســام

علــى ســبيل المثــال ،مــن الفرائــض التــي ظلــت

الثانيــة .وأعتقــد أن هــذا هــو الدافــع الــذي جعــل

غيــر قابلــة للتغييــر ،لكــن ينبغــي تعييــن مقدارهــا

تعليمــا تقليديًــا وارتبطــوا
الفقهــاء الذيــن تلقــوا
ً

اســتنادً ا إلــى األحــكام األصليــة المتعلقــة بتقاســم

بالمنهــج الدينــي التقليــدي يميلــون إلــى المقاربــات

الثــروة( .((11وهــو يــرى كذلــك أن تطبيــق األحــكام

التــي تســتند إلــى منهــج عقالنــي صــوري .ونظــرا

التــي دعــت إليهــا رســالة اإلســام األصليــة

إلــى تواصــل اإلعــراض عــن الشــريعة وتهميــش

ســيحقق مصلحــة األفــراد واألمــة بأســرها(،((11

دورهــا فــي المجتمــع ،فقــد بذلــوا وســعهم

وأن مقاربتــه للشــريعة اإلســامية ســتفضي

للحفــاظ علــى الطابــع التقليــدي للشــريعة

إلــى ظهــور مجتمــع قائــم علــى قيــم المســاواة

بالتزامــن مــع الســعي إلــى تنــاول قضيــة توســيع

القيــم

دائــرة أحكامهــا لتشــمل المســائل التــي ال نــص

األساســية لرســالة اإلســام كمــا جــاءت فــي

فيهــا ســي ًر ا علــى منــوال المصلحــة الــذي وضعــه

الســور القرآنيــة المكيــة( ،((11فــي نظــره.

الغزالــي والــرازي ،ســواء كان ذلــك باالســتفادة

واالشــتراكية

والديمقراطيــة،

وهــي

مؤيدو المقاربات المُ ضيِّقة
لنظرية المصلحة
رغــم أن تصــور الشــاطبي للشــريعة يضــع بيــن
أيدينــا منظومــة متناســقة تتيــح توســيع مجــال
ً
وفقــا للنــوازل ،فــإن
إعمــال األحــكام وتكييفهــا
تطبيــق مقاربتــه برمّ تهــا ال يشـ ّ
ـكل تهديــدً ا لجانــب
مهــم مــن األحــكام المطبقــة فحســب ،وإنمــا
لعلــوم الشــرع وتفاســير النصــوص وأحاديــث
النبــي ً
أيضــا .وقــد يــؤدي وضــع هــذه المقاربــة
موضــع التطبيــق دون قيــود إلــى عــدول جــذري عــن
( ((11يذكــر محمــود عــددا مــن نقــاط عــدم االنتظــام المنهجــي
فــي تأويــل طــه للوحــي القرآنــي ("محمــود محمــد طــه،116-8 ،
.)123-4
( ((11طه :الرسالة الثانية.164 ،
( ((11نفسه.39 :
( ((11انظــر :نفســه160-142 ،؛ محمــود" :محمــود محمــد طــه"،
.120-118

مــن مقاربــة القرافــي أو باســتبعادها .يمكــن
أن نذكــر مــن بيــن هــؤالء الفقهــاء المحافظيــن
عبد الوهــاب خــاف ومحمــد ســعيد رمضــان
البوطــي .لقــد تســنى لهذيــن الفقيهيــن بفضــل
انتهــاج مقاربــة الغزالي/الــرازي أن يســتنبطا
األحــكام لمــا يقــع مــن نــوازل اعتمــادً ا علــى قاعــدة
القيــاس واســتنادً ا إلــى علــة المصلحــة المرســلة.
اســتلزم األمــر أن يضــع الفقهــاء معاييــر شــكلية
تســمح لهــم بالتثبــت مــن أن المصلحــة قــد
تحققــت وتتيــح تقييــم اســتدالالتهم الفقهيــة.
كان هــذا إجــراء مفيــدا للغايــة فــي عمليــة اإلفتــاء
علــى وجــه الخصــوص .ولكــي يتســنى لهــؤالء
الفقهــاء ذوي النزعــة المحافظــة تكييــف األحــكام
مــع الوقائــع المســتجدة ،فقــد اســتندوا إلــى
مقاربــة القرافــي للمصلحــة بوصفهــا قاعــدة
فقهيــة ُتط َّبــق فــي الحــاالت التــي يؤدي فيــه الحكم
الشــرعي العــام إلــى التعســير علــى النــاس أو إلــى
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نتائــج غيــر مرغوبــة .إن إلقــاء نظــرة فاحصــة علــى

ُ
الم ْحدَ ثيــن ،ســعى خ ـ ّلاف إلــى مجابهــة الضغــوط

مصنفــات العلمــاء المحســوبين علــى المدرســة

المســلطة علــى الشــريعة اإلســامية مــن خــال

التقليديــة يشــي بوجــود اختالفــات هائلــة بينهــم

إعمــال مبــدأ فقهــي تقبــل بــه طائفــة واســعة

مــن حيــث آرائهــم عمومً ــا ،ومــن حيــث اســتثمارهم

مــن المســلمين .كانــت المصلحــة بالنســبة

لمقاربتــي الغزالي/الــرازي والقرافــي علــى وجــه

إليــه ســبي ًلا مفض ًيــا إلــى توحيــد أحــكام الشــريعة

الخصــوص .سأســتعرض فــي القســم التالــي مــن

وبالتالــي كفالــة مناعتهــا

 .لكــن خــ ّلاف لــم

هــذه المقالــة مقاربتيــن لفقيهيــن محافظيــن

يقــدّ م المصلحــة علــى الشــريعة كمــا فعــل رضــا

ّ
الخــاف والبوطــي.
همــا

(((12

والقاســمي

(((12

 .1عبد الوهاب خالف

 ،بــل ســعى إلــى صــون قدســية

النصــوص وإعــاء صــرح الشــريعة مــن خــال
التعويــل علــى مقاربــة الغزالي/الــرازي.

درس العالــم المصــري عبد الوهــاب خــ ّلاف

عــرَض خــ ّلاف مقاربتــه لقاعــدة المصلحــة

باألزهــر وبمدرســة

فــي كتابــه "مصــادر التشــريع اإلســامي فيمــا

ً
الحقــا
القضــاء الشــرعي بالقاهــرة ،حيــث درّس

ال نــص فيــه" الــذي صــدر ســنة .1954/1373

لعــدة ســنوات .وقــد عُ يِّــن قاضيًــا بالمحاكــم

وقــد كان يرمــي صراحــة إلــى تفنيــد مزاعــم

الشــرعية المصريــة ســنة  ،1920/1338ثــم

المستشــرقين عــن افتقــار الشــريعة للمرونــة

ً
مفتشــا لهــذه المحاكــم .ويبــدو أن أكثــر منصــب

والقــدرة علــى التكيــف مــع التطــور المجتمعــي.

ســمح لــه بإحــداث تأثيــر مســتمر فــي بيئتــه هــو

وأراد خــ ّلاف ،فــي مســعاه لتحقيــق غايتــه ،أن

ً
أســتاذا للشــريعة فــي كليــة الحقــوق
عملــه

يثبــت أن مصــادر التشــريع فــي اإلســام ليســت

التابعــة لجامعــة القاهــرة مــن ســنة 1934/1352

محصــورة فــي النصــوص وال مرتبطــة بســياق

حتــى وفاتــه ســنة  .1956/1375أ ّلــف مصنفــات فــي

ً
مضيفــا أن ممارســة االجتهــاد
تاريخــي محــدد،

الفقــه والقانــون وشــرح عــددا مــن القوانيــن التــي

ً
وفقــا لحاجيــات
تكفــل تطــور األحــكام والتشــريع

ســنتها الحكومــة المصريــة( .((12صــارت الشــريعة

األمــم اإلســامية(.((12

()1956-1888/1375-1305

(((12

َّ
مهمشــة علــى نحــو
اإلســامية فــي حيــاة خــاف
متزايــد فــي النظــام القضائــي المصــري ،فاســحة
المجــال لظهــور مدونــات قانونيــة مســتلهمة
مــن القانــون الغربــي .وعلــى غــرار روّ اد اإلصــاح
( ((12عبد الوهــاب خــاف' :علــم أصــول الفقــه' (االســكندرية:
مؤسســة شــباب الجامعــة.4 ،)1984 ،
( ((12محمــد عــزت الطهطــاوي :مــن علمــاء الــرواد فــي رحــاب
األزهــر (القاهــرة :مكتبــة وهبــة.152-141 ،)1990 ،

ويــرى خــ ّلاف أن االجتهــاد يحقــق غايتيــن:
أوالهمــا النظــر فــي المســائل التــي تكــون األحــكام
المتعلقــة بهــا ّ
ظنيــة أو مُ لتبســة ،وثانيتهمــا إيجــاد
( ((12خــاف مثــل رشــيد رضــا رأى فــي الشــريعة وســيلة
لتوحيــد الــدول العربيــة (خــاف :مصــادر التشــريع)6 ،
( ((12خــاف (نفســه )101 ،هاجــم مقاربــة الطوفــي للمصلحــة
محتجــا بكونــه أبطــل النصــوص الشــرعية اســتنادا إلــى الهــوى.
( ((12نفسه157-156 :

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
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حلــول للحــاالت التــي ســكت عنهــا النــص أو التــي

مجــال العلــل الشــرعية اســتنادً ا إلــى المصلحــة

لــم ينعقــد إجمــاع حولهــا .وفــي الحالتيــن قــد تكــون

المرســلة .وإلــى جانــب ذلــك ،فــإن لــم يكــن

األحــكام التــي يســتنبطها العلمــاء متباينــة بســبب

المناســب ُ
رســل قــد أفضــى إلــى مصلحــة ،فإنــه
ِ
الم َ

اختالفهــم فــي تعليــل األحــكام ،أو ج ـ ّر اء وجودهــم

يكــون قــد فقــد شــرعيته؛ ألنــه أدّ ى إلــى مفســدة

فــي بيئــات مختلفــة تؤثــر فــي تقييــم كل واحــد

أعظــم مــن المصلحــة أو مســاوية لهــا .ويشــدد

منهــم للمســألة المطروحــة(.((12

علــى أن وجهــة النظــر هــذه حــازت علــى قبــول

وقــد أشــار خ ـ ّلاف إلــى أن القاعــدة األساســية

معظــم الفقهــاء المســلمين(.((12

التــي يتعيــن علــى الفقيــه إعمالهــا عنــد عــدم

ورغــم أن خــ ّلاف ناقــش قضيــة المصلحــة

وتأســيا بمقاربــة الغزالــي
النــص هــي القيــاس.
ِّ

المرســلة مجــددً ا تحــت عنــوان 'االســتصالح'

والــرازي ،عــدَّ خ ـ ّلاف المصلحــة ضر ًبــا مــن ضــروب

فإنــه لــم يضــف أبعــادً ا جديــدة لهــا .ويبــدو أنــه

القيــاس واعتبرهــا بمثابــة مناســبة مرســلة تع َّلــل

أتــى علــى ذكرهــا تحــت هــذا العنــوان لغايــة واحــدة

بهــا األحــكام .كمــا شــدد علــى أن اســتخدام هــذا

هــي تمييزهــا عــن قاعــدة 'االستحســان' .فــإن

المعيــار فــي اختيــار الحكــم قــد حقــق المصلحــة

االســتصالح عنــده ينضــوي ضمــن قاعــدة القياس

التــي قصدهــا الشــارع مــن الحكــم الشــرعي(.((12

ُ
رســل( .((13لقــد عُ ــدَّ اســتنباط
والمناســب
ِ
الم َ

ولكــي تكــون المصلحــة المرســلة مناســبة ينبغــي

األحــكام بنــاء علــى مراعــاة المصلحــة المرســلة

أن تكــون متعلقــة بإحــدى مراتــب المصلحــة

أكثــر قاعــدة فقهيــة منتجــة عنــد ْ
فقــد النصــوص

ً
ً
حاجــة أو تحســي ًنا إلحــدى
ضــرورة أو
الثــاث

الشــرعية أو عــدم انعقــاد اإلجمــاع( .((13لكــن هــذه

الكليــات الخمــس ،وهــي الديــن والنفــس والعقــل

القاعــدة ال ي َ
ُعمــل بهــا فــي العبــادات والحــدود

والمــال والعــرض( .((12وقــد ذهــب خــاف إلــى حــد

والكفــارات واإلرث واألحــكام التــي نصــت علــى

القبــول بالحــاالت التــي تكــون فيهــا المصلحــة

أيــام وشــهور مخصوصــة ،مثــل عــددِ شــهور عــدّ ة

ظنيــة أو متوهَّ مــة ،فلــم يرفــض األخــذ بالمصلحــة

المــرأة بعــد طــاق المــرأة أو وفــاة زوجهــا(.((13

إال فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا عــدم تحققهــا
أمــ ًر ا مقطوعً ــا بــه( .((12ق ّلــل خــاف مــن المعاييــر
موس ً
ــعا بذلــك
الخاصــة بالوصــف المناســب
ِّ
( ((12نفسه12-9 :
( ((12نفسه56 ،51 ،28-18 :

يبــدو واضحً ــا مــن كالم خـ ّلاف أن المصلحــة في
نظــره قاعــدة يُلتجَ ــأ إليهــا لتوســيع مجــال انطبــاق
األحــكام لتشــمل الطــوارئ والمســتجدات التــي لــم
يقــم عليهــا دليــل مــن القــرآن والســنة أو لــم ينعقد
عليهــا اإلجمــاع .وقــد فســح المجــال صراحــة

( ((12لــم يقطــع خــاف بخصــوص الترتيــب وال حتــى العناصــر
التــي تنــدرج تحــت الضروريــات؛ أحيانــا يذكــر خمســة ،وأحيانــا
أقــل ،وظــل يــراوح بيــن ذكــر النســل مــع النفــس أو تعويضــه
بالعــرض (نفســه.)58-57 :

( ((13نفسه.85 :

( ((12نفسه.61-59 :

( ((13نفسه.89 :

( ((12نفسه.61-59 :
( ((13نفسه.88-85 :
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لتكييــف األحــكام عــن طريــق إعمــال االستحســان،

خ ـ ّلاف كذلــك أن التنصيــص علــى ســن دنيــا لــزواج

عَ ــادً ا إيــاه مــن قواعــد القيــاس الفقهــي .وقــد

المــرأة ( )16والرجــل ( )18هــو مثــال علــى حكــم

عــرّف خــ ّلاف االستحســان بأنــه عــدول فقيــه

اقتضتــه المصلحــة المرســلة( .((13ورغــم أنــه قــدّ م

عــن حكــم قــام دليــل باعتبــاره ،إلــى حكــم آخــر قــام

هذيــن المثاليــن تحــت عنــوان 'توســيع نطــاق

دليــل باعتبــاره ،بنــاء علــى تحقيقــه مصلحــة (وهــذا

األحــكام' ،فإنهمــا فــي الواقــع تجســيد لمســألة

قيــاس خفــي فــي نظــره) واعتبــار الفقيــه أحدهمــا

تكييــف األحــكام الــواردة فــي المدونــة الفقهيــة

ِّ
مخص ًصــا للثانــي أو اســتثناء للحكــم العــام .وفــي

التقليديــة .ولــم يقتصــر خـ ّلاف علــى ذلــك بــل ذهــب

مطلــق األحــوال ،يبنــي الفقيــه حكمــه علــى دليــل

إلــى حــد تجــاوز بعــض األوامــر النصيــة اســتنادً ا

قــام عليــه دليــل مــن الشــرع(.((13

ً
ً
–ســالكا هنــا
مشــترطا
إلــى المصلحــة المرســلة،

تبــدو نظريــة خــ ّلاف الفقهيــة للوهلــة األولــى
رافضــة إلبطــال أحــكام النصــوص أو تعديلهــا
بواســطة المصلحــة المرســلة .ولكــن إلقــاء
نظــرة فاحصــة علــى شــرحه لطريقــة إعمالهــا
يفضــي بنــا إلــى الخــروج باســتنتاج مختلــف.
فــإن خــ ّلاف يجيــز اعتبــار المصلحــة المرســلة
فــي المعامــات االجتماعيــة عنــد عــدم النــص

مســلك الغزالــي– أن تكــون المصلحــة ضروريــة
قطعيــة كليــة( .((13لقــد ض ّيــق خـ ّلاف نطــاق األحكام
وســع فــي المقابــل نطــاق المصلحــة،
الثابتــة لكنــه َّ
فاســحً ا المجــال بذلــك لتكييــف األحــكام القائمــة
ً
وفقــا لألوضــاع المســتجدة والظــروف المتغيــرة
دون أن يضحــي بالســمات األساســية للشــريعة
اإلســامية.

القطعــي أو اإلجمــاع الصريــح وعنــد اســتحالة

وعلــى غــرار رشــيد رضــا يــرى خــ ّلاف أن ُت َ
ــوكل

إعمــال قاعــدة القيــاس( .((13ويعنــي هــذا أن

مهمــة توســيع األحــكام وتكييفهــا إلــى مــا يسـ ّ
ـميه

الحــاالت التــي تنطبــق عليهــا قاعــدة المصلحــة

'تشــريع الجماعــة' ،وهــي جماعــة يفتــرض أن

المرســلة هــي التــي لــم يقطــع فيهــا القــرآن وال

تعــوض 'اإلجمــاع' بوصفهــا 'ضامنــة للتجديــد'

الســنة أو التــي تخضــع للعــرف .ويكــون خــ ّلاف

الفقهــي( .((13وعلــى الرغــم مــن تشــديده علــى

وســع نطــاق اعتبــار المصلحــة علــى
بذلــك قــد ّ

ضــرورة قيــام عمــل الجماعــة علــى الشــورى ال

حســاب اعتبــار النــص( .((13يمكــن أن نذكــر علــى

علــى االســتبداد بالــرأي ،فإنــه لــم يذكــر صراحــة

ســبيل المثــال تأييــده للقانــون المصــري الحديــث

األشــخاص المخوليــن لالضطــاع بهــذه المهمــة.

الــذي يقــر بشــرعية الــزواج الموثــق بوثيقــة رســمية

نــص فــي مناســبات عديــدة علــى ضــرورة
وقــد
ّ

وبطــان الــزواج الــذي يشــهده شــاهدان .ويــرى

أن يكــون أعضــاء هــذه الجماعــة مــن العلمــاء

( ((13نفسه.171 ،102-101 ،69-67 :
( ((13نفسه.103-102 :
( ((13انظر ً
أيضا:
Hallaq, History of Islamic Legal Theories, 220-4.

المب ّر زيــن المؤهليــن لالجتهــاد ،علــى أن ينالــوا
( ((13خالف :مصادر التشريع.88 ،56 ،
( ((13نفسه.102-101 :
( ((13نفسه.165 :

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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عضويتهــا باالنتخــاب .ولكنــه اشــترط كذلــك أن

المجتمــع المســلم وســائر المجتمعــات علــى غــرار

تشــمل الجماعــة كذلــك أعضــاء عرفــوا بخبرتهــم

الحــدود ومســائل اإلرث والطــاق.

فــي الشــؤون الدنيويــة( .((13وقــد أوكلــت لهاتيــن
الجماعتيــن (؟) مهمــة تشــريع القوانيــن اســتنادً ا
إلــى اإلجــراءات والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي
الشــريعة اإلســامية علــى النحــو الــذي عُ َ
رضــت بــه
فــي كتابــه(.((14

 .2محمد سعيد رمضان البوطي
يعــدّ العالــم الســوري محمــد ســعيد رمضــان
البوطــي (ولــد  )1929/8-1347مــن أكثــر العلمــاء
تمس ً
ــكا بالموقــف المحافــظ حيــال المصلحــة.
ّ

إن تعريــف خــ ّلاف لمفهــوم المصلحــة

تخ ـرّج مــن األزهــر ســنة  1956/1375حام ـ ًلا شــهادة

والطريقــة التــي اســتخدمها إلدراجــه ضمــن

فــي تدريــس الشــريعة ودرّس فــي الكثيــر مــن

النظريــة الفقهيــة يعكســان النظــرة التــي يحملهــا

المؤسســات التعليميــة الســورية .شــغل ســنة

مفســ ًر ا تقليديــا للشــريعة
عــن نفســه بوصفــه
ّ

 1965/1380منصــب مســاعد بكليــة الشــريعة

اإلســامية .إذ لــم نــر فــي أي موضــع مــن كتابــه

التابعــة لجامعــة دمشــق ،وبعــد إنهــاء رســالة

دعــوة للعــدول عــن التصــورات التــي يحملهــا

الدكتــوراة ،انضــم إلــى كليــة جامعــة دمشــق

القدمــاء عــن الشــريعة ،ال ســيما فــي مجــال

محاضــ ًر ا فــي القانــون المقــارن والدراســات

النظريــة الفقهيــة .فهــو لــم يعمــد إلــى ترديــد

الدينيــة .عمــل مــدة عميــدً ا لكليــة الشــريعة

مقوالتهــم والنســج علــى منــوال المصلحــة الــذي

مواصــا فــي اآلن ذاتــه التدريــس فــي جامعــة

وضعــه الغزالي/الــرازي فحســب ،بــل أعــاد تأويــل

دمشــق( .((14وإلــى جانــب قدرتــه علــى التأثيــر بوصفه

كل ذلــك علــى نحــو أفضــى إلــى تحقيــق غايــة

ً
أســتاذا ،طبقــت شــهرته اآلفــاق بفضــل ظهــوره

مزدوجــة .أو ًلا ،قــام خــاف بتوســيع نطــاق األحــكام

ً
واعظــا
المنتظــم علــى شاشــة التلفــزة الســورية

التــي تســتند شــرعيًا إلــى المصلحــة المرســلة عبــر

ومفســ ًر ا للقــرآن والحديــث .يذكــر 'كريســتمان'

تضييــق نطــاق النصــوص وفســح المجــال أمــام

( )Christmannأن البوطــي فــي إطالالتــه التلفزيــة

الفقهــاء إلعمــال االجتهــاد بشــكل مســتقل.

"تجشــم عنــاء التحقــق مــن مــدى صالحيــة

وقــد ســمح هــذا للشــريعة اإلســامية باكتســاب

قواعــد الشــريعة علــى ضــوء القانــون الوضعــي

طابــع المرونــة والقــدرة علــى التك ّيــف فــي ســياق

والمجتمــع"( .((14ســأخصص هــذا القســم مــن

الدولة-األمــة الحديثــة .ثانيًــا ،حــرص خــ ّلاف علــى

ورقتــي لمقاربــة البوطــي لمفهــوم المصلحــة،

صــون الطابــع اإللهــي واإلســامي للشــريعة عبــر

مقــ ًّر ا مــع ذلــك بــأن خطاباتــه الدينيــة التــي القــت

اســتثناء مســائل العبادة ،والمســائل المنصوص
علــى حكمهــا صراحــة ،والجوانــب التــي تميــز بيــن

(141) Andreas Christmann, "Islamic Scholar and Religious
Leader: Shaikh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti," in
Islam and Modernity,57 -81, at 58-60.

( ((14نفسه.13 :

( ((14نفسه.58 :

( ((13نفسه.167 ،103-102 ،17-13 :
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إقبــا ًلا شــعبيًا منقطــع النظيــر جديــرة بــأن ُتفــرد

والقيــاس الفقهــي المبنــي عليهمــا فحســب(.((14

بدراســة مســتقلة.

وإلــى جانــب ذلــك ،فلكــي تكــون المصلحــة شــرعية

نشــر البوطــي كتابــه 'ضوابــط المصلحــة فــي
أساســا إلــى
الشــريعة اإلســامية' الــذي يســتند
ً
أطروحــة الدكتــوراة التــي أنجزهــا ســنة ،1965/1358
َّ
ملخصــا ألهــم المصنفــات
وقــد عــرض فيهــا
التــي اعتنــت بقضيــة المصلحــة ،بــدءا بالمؤلفــات
الكالســيكية القديمــة وحتــى الحقبــة المعاصــرة.
وجّ ــه

البوطــي

ســهام

نقــده

ينبغــي أن تحفــظ الضــرورات الخمــس وهــي
الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال .فــإن
المصلحــة ،باختصــار ،ليســت دليــ ًلا مســتق ًلا كمــا
زعــم الطوفــي( .((14ورفــض البوطــي أيضــا المقولــة
التــي ردّ دهــا خــ ّلاف كثيــ ًر ا" :حيــث توجــد المصلحــة
فثــم شــرع هللا"(.((14

للتفســيرات

وعلــى الرغــم مــن تبنــي البوطــي لمقاربــة

الليبيراليــة للمصلحــة ،لكنــه وضــع فــي اآلن ذاتــه

الغزالي/الــرازي للمصلحــة وبعــض العناصــر التــي

معاييــر مُ َّ
فصلــة للحكــم علــى أمــر مــا بكونــه يحقــق

ً
الحقــا)،
وردت فــي مقاربــة القرافــي (كمــا ســنبينه

مصلحــة يُســتند إليهــا إلصــدار حكــم شــرعي .وقــد

ً
وفقــا لمقاربــة الشــاطبي.
فإنــه صــاغ مقاربتــه

ً
أداة للتشــريع
رفــض صراحــة إعمــال المصلحــة

يــرى البوطــي أن تحقيــق مصالــح العبــاد هــو معنــى

ولتغييــر األحــكام النصيــة والصــرح الفقهــي

كلــي ،واألحــكام التفصيليــة المناطــة بأدلتهــا

الــذي بنــاه العلمــاء الســابقون دون الرجــوع إلــى

الشــرعية جزئيــات لــه .فحينمــا نعتبــر المصلحــة

مصــادر التشــريع الحقيقيــة (القــرآن والســنة

ً
مناقضا
حكما جزئ ًيــا
فــي عمليــة التشــريع ،قــد نجــد
ً

والقيــاس)( .((14تبنــى البوطــي التعريف الذي صاغه

للحكــم الكلــي المحقــق لمصالــح العبــاد .ولكفالــة

الغزالي/الــرازي للمصلحــة ،وشــدد علــى أن العقــل

التطابــق واالنســجام بينهمــا ،يســتخدم البوطــي

لوحــده غيــر قــادر علــى إدراك األحــكام الــواردة فــي

اســتراتيجيتين :أمــا األولــى فهــي تقييــد المعنــى

الشــريعة وال على تصنيف الضرورات( ((14بحســب

الكلــي للمصلحــة بضوابــط محــددة ،وأمــا الثانيــة

درجــة األهميــة .وقــد رفــض البوطــي كذلــك القــول

فهــي ربــط المصلحــة بأدلــة شــرعية حقيقيــة(.((14

إن المصلحــة يقررهــا العــرف أو درجــة الســعادة

يــرى البوطــي أن الضوابــط التــي تضيّــق المعنــى

التــي يحققهــا الفــرد أو الجماعــة( .((14فإن المصالح

الكلــي للمصلحــة تتمثــل فــي ارتبــاط المصلحــة

الدنيويــة تقررهــا نصــوص القــرآن والســنة

الشــرعية بحفــظ الديــن والنفــس والعقــل
والنســل والمــال باعتبارهــا ضروريــات أو حاجيــات

( ((14محمــد ســعيد رمضــان البوطــي :ضوابــط المصلحــة
فــي الشــريعة اإلســامية (بيــروت :مؤسســة الرســالة ،ط ،4
 .11-5 ،)1982/1402والغريــب أن البوطــي فــي هــذه الحالــة ال
يعــد اإلجمــاع مصــد ًر ا مــن مصــادر الشــريعة اإلســامية.

( ((14انتقــد البوطــي الطوفــي مــرا ًر ا ومطــو ًلا (انظــر نفســه،
.)202-15 ،140 ،129

( ((14نفسه.65-6 ،61-58 ،50 ،48 :

( ((14نفسه12 :؛ خالف :مصادر التشريع.160 ،101 ،90 ،

( ((14نفسه.25-8 :

( ((14البوطي :ضوابط المصلحة.115-6 ،

( ((14نفسه.60 ،15 :

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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أو تحســينيات( ،((15مــن جهــة ،وفــي عــدم تعارضهــا

حكمــا
يمكــن للمصلحــة المرســلة أن تخصــص
ً

مــع حكــم مــن أحــكام القــرآن والســنة أو القيــاس

حكمــا مســتندً ا إلــى القيــاس الفقهــي
نصيًــا أو
ً

الصحيــح( ،((15مــن جهــة أخــرى .فــإن إبطــال تعــدد

وال أن تبطلهمــا .فــإن تكييــف األحــكام الــواردة

الزوجــات ،كمــا حــدث فــي تونــس علــى ســبيل

فــي القــرآن والســنة لتتناســب مــع الظــروف

المثــال ،ال يحقــق ،فــي نظــره ،مصلحــة حقيقيــة

الطارئــة يقتصــر تبعــا لذلــك علــى المقارنــة بيــن

بــل متوهمــة .وينطبــق األمــر ذاتــه علــى المســاواة

األحــكام المســتندة إلــى النصــوص وتحديــد الراجــح

فــي الميــراث؛ إذ هــو باطــل وال يقــوم علــى تحقيــق

منهــا(.((15

ً
متعارضــا مــع القــرآن(.((15
مصلحــة حقيقيــة مــا دام

وأمــا االســتراتيجية الثانيــة التــي انتهجهــا

إن الطريقــة الوحيــدة التــي اعتمدهــا البوطــي

البوطــي لكفالــة االنســجام بيــن الحكــم العــام

للحــد مــن الطابــع اإللزامــي لألحــكام النصيــة هــي

المتعلــق بتحقيــق مصالــح العبــاد وبيــن األحــكام

'التخصيــص' .وقــد تطــرق إلــى ضروبــه المختلفــة،

الخاصــة الملموســة ،فتمثلــت فــي وضــع ضوابــط

بمــا فــي ذلــك الحــاالت التــي ي َّ
ُخصــص فيهــا حكــم

تحــدد المصلحــة عنــد ســكوت الشــارع عــن الحكــم

مــن القــرآن أو الســنة بحكــم مُ ســتنبَط قياســا

فــي مســألة مــا .وهــو يحــذو حــذو الغزالي/الــرازي

علــى نــص صريــح .ومثــال ذلــك اآليــة التــي تحــرّم

فــي مقاربتــه للمصلحــة ويُدرجهــا تحــت القيــاس

أكل أمــوال النــاس بالباطــل ،فظاهرهــا الشــمول

ً
وصفــا مناســبًا(.((15
الفقهــي باعتبارهــا

لــكل أنــواع األمــوال ،وهــذا مُ عــارَض بحكــم جــواز
أخــذ المضطــر مــن مــال الغيــر عنــوة قــدر ضرورتــه،
قياســا علــى جــواز أكل الميتــة للمضطــر( .((15ومــن
ً
ضــروب التخصيــص األخــرى تخصيــص مبــدأ
فقهــي مــا ،كأن يخصــص مبــدأ "المشــقة تجلــب
التيســير"

(((15

حكمــا نصيًــا .فــإن االســتثناء الــذي
ً

يمثلــه الحكــم الخــاص ال يمــس المبــدأ العــام
الرامــي إلــى حفــظ مصالــح العبــاد .ولكــن البوطــي
يــرى أن التخصيــص يعنــي أن الحكــم الخــاص
لــه مســتنده فــي نصــوص القــرآن والســنة .إذ ال
( ((15نفسه.119 :
( ((15لالطــاع علــى عــرض مفصــل لهــذه الضوابــط ،انظــر
نفســه.247-129 ،
( ((15نفسه.133 ،117 :
( ((15نفسه.197 ،173 ،139 :
( ((15نفسه.276-9 :

ولتمكيــن الفقهــاء مــن مبــادئ توجيهيــة
تســمح لهــم بتحديــد أيــة مصلحــة يختــارون حيــن
تتعــارض مصلحتــان( ،((15صــاغ البوطــي ميزانــا
للترجيــح بيــن المصالــح وبيــن المفاســد .وقــد
شــدد علــى أنــه بإمــكان الفقيــه الوصــول إلــى الحكم
الصحيــح عبــر تطبيــق المبــادئ التاليــة .أو ًلا ،ينبغــي
ترتيــب المصالــح بحســب أهميــة دورهــا فــي حفــظ
الضــرورات الخمــس ،وأهمهــا الديــن ثــم النفــس
والعقــل والنســل فالمــال .فــإن المصلحــة التــي
( ((15جــوّ ز البوطــي بدرجــة مــا تكييــف أحــكام الســنة ،وهــذا مــا
سنناقشــه الحقــا.
( ((15نفسه.216-32 :
( ((15وفــي حــال تعارضــت مصلحــة معتبــرة مــع مصلحــة
مرســلة يقــدم البوطــي دومــا األولــى .فهــو يعتبــر المصلحــة
المرســلة متوهمــة ألنــه يــرى أن هللا ال يمكــن أن يغفــل عــن
ذكــر مصلحــة مــا فــي شــريعته (نفســه.)67 ،
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المصلحــة األولــى يفضــي إلــى مفســدة أعظــم مــن
اإلحجــام عــن تحقيــق الثانيــة

.

(((16

وإضافــة إلــى ضــرورة تقييــم الفقيــه للمصالــح

ويقــدّ م البوطــي معيــا ًر ا آخــر لالختيــار بيــن

علــى أســاس أهميتهــا ،يتعيــن عليــه كذلــك أن

مصلحتيــن متعارضتيــن وهــو النظــر فــي

ينظــر فــي مــدى إلحاحهــا واســتعجالها .فــإن

تحققهمــا علــى أرض الواقــع .فعندمــا تكــون

المصلحــة الضروريــة مقدمــة علــى المصلحــة

المصلحــة أو المفســدة المنجــرّة عــن حكــم مــا

الحاجيــة ،التــي هــي مُ قدَّ مــة بدورهــا عــن المصلحــة

َّ
مؤكــدة ،فــإن هــذا الحكــم مُ رجَّ ــح علــى حكــم آخــر

التحســينية ،وهكــذا دواليــك( .((15يذكــر البوطــي على

ً
مصلحــة مُ
َ
حتملــة؛ فــإن لــم يكــن حــدوث
يكفــل

ســبيل المثــال ،أن عمــل المــرأة جنبًــا إلــى جنــب

ـل
المصلحــة أو المفســدة مقطوعــا بــه ،فإنهــا تحـ ّ

مــع الرجــل هــو مصلحــة تحســينية تتعلــق بحفــظ

فــي مرتبــة دنيــا فــي ميــزان الترجيــح .فـ ّ
ـإن حفــر بئــر

يحســن الدخــل واإلنتاجيــة .لكــن هــذه
المــال؛ ألنــه
ّ

خلــف بــاب ،علــى ســبيل المثــال ،ســيؤدي حتمــا إلــى

المصلحــة تتعــارض مــع ضــرورة صــون المــرأة

إلحــاق الضــرر باآلخريــن وينبغــي منعــه .كمــا أن

عــن الرجــل األجنبــي عنهــا ،والحاجــة إلــى عالقــات

تحاشــي المفســدة المحتملــة لبيــع العنــب لتاجــر

أســرية ســليمة تتعلــق بمصلحــة حفــظ النســل.

خمــور مرجَّ ــح علــى المصلحــة المؤكــدة الناتجــة عــن

ّ
ولمــا كان حفــظ النســل مقدَّ مــا علــى حفــظ المــال،

صفقــة البيــع .وفــي المقابــل ،عندمــا يبــاع العنــب

فــإن مصلحــة حفــظ النســل أرجــح(.((16

لشــخص جاهــل لطريقــة إنتــاج الخمــور ،فــإن

فــإذا تعارضــت مصلحتــان لهمــا نفــس
المرتبــة ،ينظــر الفقيــه فــي أيهمــا يحقــق مصلحــة
ويــدرأ مفســدة أكثــر مــن اآلخــر .والقاعــدة

تحريــم بيعــه يصبــح مصلحــة مشـ ً
ـكوكا فيهــا ،بــل
ربمــا متوهَّ مــة؛ ولذلــك فــإن المصلحــة المحققــة
مــن عمليــة البيــع مرجَّ حــة(.((16

األساســية هنــا هــي ترجيــح المصلحــة العامــة

لقــد وضــع البوطــي ميزا ًنــا مفصــ ًلا يكفــل

علــى المصلحــة الفرديــة الخاصــة .ويذكــر البوطــي،

ً
وفقــا لقاعــدة
الوصــول إلــى الحكــم المناســب

علــى ســبيل المثــال ،أن مصلحــة حفــظ العقــل

المصلحــة ،والمفارقــة أن هــذا المقيــاس شــبيه

مــن الزيــغ مرجحــة علــى مصلحــة حريــة الفــرد فــي

بمنهجيــة الطوفــي فــي تحديــد األحــكام بميــزان

التفكيــر والتعبيــر عــن الــرأي .ففــي هــذه الحالــة

المصلحــة والمفســدة( .((16لكــن كانــت للبوطــي

تبلــغ المصلحــة فــي كلتــا الحالتيــن مبلــغ الحاجــة

غايــة محــددة مــن صــوغ هــذا المقيــاس وهــي

لكــن البوطــي يــرى أن التغاضــي عــن تحقيــق

( ((16نفسه.252-3 :

( ((15يذكــر البوطــي بعــض االســتثناءات ،مثــل قــول كلمــة
الكفــر حفظــ ًا للنفــس( .نفســه.)260 ،
( ((15نفسه.51-248 :
( ((16نفسه.260-1 :

( ((16نفسه.254 :
( ((16انظر زيد :المصلحة235-40 ،؛ .35-Opwis, Maslaha, 216
رغــم أن الــرازي وضــع كذلــك ميزانــا مماث ـ ًلا ،فــإن لغــة البوطــي
مشــابهة أكثــر للغــة الطوفــي (انظــر الــرازي :المحصــول ،مــج ،2
480-2؛ .)4-Opwis, Maslaha, 91

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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تبييــن أن اســتنباط األحــكام الشــرعية باســتخدام

الشــرع باعتبارهــا ســواء عــن طريــق التخصيــص،

المناســبة أفضــل مــن اعتبــار المصلحــة .ويحتــج

أو اســتنادا إلــى عــدد مــن القواعــد الفقهيــة علــى

أخــص مــن
البوطــي ،مــن ناحيــة ،بــأن المناســبة
ّ

غــرار رفــع المشــقة أو الضــرورة أو التيســير .إن

المصلحــة ،وهــو مــا يعنــي أنهــا تكفــل أكبــر قــدر من

اســتعماله للقواعــد الفقهيــة شــبيه الســتعمال

اليقيــن الفقهــي مقارنــة بالمصلحــة؛ و ،مــن ناحيــة

القرافــي لهــا ،لكــن االختــاف بينهمــا يكمــن فــي أن

أخــرى ،فــإن المناســبة تفــوت بالمعارضــة لكــن

البوطــي ال يربــط بيــن المصلحــة وهــذه القواعــد،

المصلحــة ال تفــوت بذلــك .فــأن قــوام المناســبة

بــل يربطهــا بنصــوص القــرآن والســنة.

هــو عــدم المعارضــة ،فــإذا وجــدت فقــد فاتــت
المناســبة .وأمــا المصلحــة فــإذا وجــدت ســواء
كانــت مرجوحــة أو راجحــة فــإن مــا قــد يعارضهــا
مــن المفســدة المصاحبــة أو المجــاورة ال يعــود
عليهــا بالنقــض .ولذلــك فــإن البوطــي يرجــح
المناســبة علــى المصلحــة دليــا شــرعيا الســتنباط
األحــكام(.((16

لكــن ينبغــي أ ّلا يُفهــم مــن التأويــل الــذي
ذهــب إليــه البوطــي أن الشــريعة اإلســامية
شــديدة الصرامــة وغيــر قــادرة علــى تلبيــة
حاجــات المجتمــع المتغيــرة .وحتــى ال يقــع هــذا
الفهــم المغلــوط ،اســتعمل البوطــي عــددً ا مــن
االســتراتيجيات التفســيرية .أو ًلا ،كان تعريفــه
ً
تضييقــا مــن غيــره
للمصلحــة المرســلة أكثــر

تعكــس الغايــة مــن الميــزان الــذي وضعــه

مــن الفقهــاء ،فهــي بالنســبة إليــه ،كل منفعــة

البوطي اعتراضه العام على اســتعمال المصلحة

داخلــة فــي مقاصــد الشــارع دون أن يكــون

دلي ـ ًلا مســتق ًلا فــي عمليــة التشــريع دون العــودة

لهــا أو لجنســها القريــب شــاهد باالعتبــار أو

المباشــرة إلــى مصــادر الشــريعةُ .ت َعــدُّ المصلحــة

اإللغــاء .فــإن كل مســألة قــام عليهــا شــاهد

فــي التصــور الــذي يحملــه البوطــي عــن النظريــة

مــن الشــرع ،حتــى لــو اتخــذ هــذا الشــاهد شــكل

الفقهيــة آليــة مــن آليــات القيــاس الفقهــي يُلتجــأ

مبــدأ كلــي ،فهــي تنــدرج تحــت مسـ ّ
ـمى المصلحــة

إليهــا لتوســيع نطــاق انطبــاق األحــكام عنــد عــدم

وانســجاما مــع هــذا التعريــف،
المعتبــرة(.((16
ً

النصــوص .وباعتمــاد مقاربــة الغزالي/الــرازي

يعــرض البوطــي أمثلــة قدّ مهــا فقهــاء آخــرون

للمصلحــةَ ،ت ّ
مكــن البوطــي مــن صــون األحــكام

ُ
اســتن ِبطت اســتنادً ا إلــى المصلحــة
ألحــكام

المنصــوص عليهــا فــي القــرآن .وهــذا يعنــي أن

المرســلة .فقــد ذكــر الغزالــي علــى ســبيل المثــال

توســيع األحــكام باســتعمال المصلحــة غيــر جائــز

مســألة تتــرس الكفــار بجماعــة مــن أســارى

حيــن ينجــ ّر عنــه إلغــاء أحــكام القــرآن والســنة.

المســلمين ،واســتخلص البوطــي أن الحكــم

إذ ال يجــوز إبطــال حكــم نصــي شــرعي إال لوجــود

بالســماح برمــي األســارى المســلمين وقتلهــم

حكــم نصــي آخــر ،أي وجــود مصلحــة يشــهد

يمكن اســتنباطه اســتنادً ا إلى القاعدة المعتبرة

( ((16البوطي :ضوابط المصلحة.270 ،266 ،

( ((16انظر نفسه.330-1 :
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'الضــرورات تبيــح المحظــورات' أو اســتنادً ا

مصالــح العبــاد( .((16وقــد أجــاز البوطــي أيضــا

إلــى الموازنــة بيــن مصلحتيــن معتبرتيــن – فــي

قــد ًر ا قلي ـ ًلا مــن التغييــر فــي األحــكام المتعلقــة

هــذه الحالــة مصلحــة حفــظ حيــاة المســلمين

ـص علــى أن األعــراف المســتندة
بالعــرف ،لكنــه نـ ّ

والجهــاد لحفــظ الديــن .وفــي الحالتيــن فــإن قــرار

إلــى أحــكام نصيــة غيــر قابلــة للتغييــر حســب

قتــل األســارى المســلمين منصــوص عليــه

المناطــق واألزمــان .وعلــى ســبيل المثــال ،رغــم

صراحــة فــي الشــريعة( .((16فلقــد أمكــن بفضــل

أن قيمــة المهــر متغيــرة ،فــإن الحكــم القاضــي

تضييــق تعريــف المصلحــة المرســلة توســيع

قائمــا وغيــر قابــل
بإعطــاء المــرأة مهــ ًر ا يظــل
ً

نطــاق المصلحــة المعتبــرة ،وقــد تســنى ذلــك

للمســاس بــه(.((16

أساســا مــن خــال إلغــاء أحــكام جزئيــة اســتنادا
ً
إلــى قاعدتــي الضــرورة والتيســير.

لقــد صــاغ البوطــي مقاربتــه للمصلحــة علــى
نحــو وثيــق الصلــة بمقاربــة الغزالي/الــرازي،

أمــا االســتراتيجية الثانيــة التــي اعتمدهــا

وذلــك رغــم أنــه كان أكثــر صرامــة مــن ســابقيه

البوطــي فهــي توســيع نطــاق األحــكام المتغيــرة

كونــه اشــترط أن يكــون القيــاس هــو منطلــق

مــن خــال تضييــق نطــاق األحــكام الــواردة فــي

اســتخدام المصلحــة لتوســيع نطــاق انطبــاق

الســنة .فقــد رأى أن أحــكام الســنة المتعلقــة

األحــكام .وقــد أوّ ل المصلحــة المرســلة على نحو

بالعبــادات والعقــود والبيــوع والهبــات ومــا

يســتثني إعمالهــا لتكييــف األحــكام القائمــة مــع

شــابهها هــي أحــكام ثابتــة .وأمــا ســائر األحــكام

ّ
قارنــا طــرح البوطــي
الظــروف المســتجدة .ولــو

المســتفادة مــن ســنة النبــي فهــي متغيــرة

النظــري للشــريعة بالطــرح الــذي يقترحــه خـ ّ
ـاف

بحســب الشــخص والمــكان والزمــن .وقــد عــدَّ

أللفيناهــا أقــل نزوعً ــا إلى تكييــف األحكام النصية

ذلــك كلــه مــن قبيــل المســائل التــي تقــع تحــت

أو تعطيلهــا .ومــن بيــن الفقهــاء الذيــن عرضنــا

ســلطة اإلمــام ،فــا يُتقيَّــد بهــا إال فيمــا تعلــق

مقارباتهــم فــي بحثنــا هــذا ،يظــل البوطــي أكثــر

بمــا تدعــو إليــه مــن مبــادئ كليــة (المحققــة

فقيــه متمســك بأحــكام الشــريعة اإلســامية

للمصالــح) ،وال اعتبــار لِمــا تدعــو إليــه مــن أحــكام

حتــى فــي جزئياتهــا .وقــد برهنــت األمثلــة التــي

نــص البوطــي علــى أن اإلمــام
جزئيــة( .((16وقــد
ّ

ســاقها علــى أن الشــريعة اإلســامية منظومــة

أو المجتهديــن المعوضيــن لــه يحــق لهــم

قانونيــة قــادرة علــى التعاطــي مــع قضايــا

ً
وفقــا لمــا تقتضيــه
الحكــم علــى هــذه المســائل

العصــر الحديــث .ورغــم أن األحــكام المســتنبطة

( ((16نفسه.331-2 :

( ((16نفســه .280 :يعتبــر البوطــي نفســه مؤهــا لالجتهــاد
ولــه ســلطة الحكــم علــى مســائل متغيــرة حســب الظــروف.
ومــن غيــر الواضــح مــا إذا كان البوطــي يقصــد أن يشــكل
المجتهــدون هيئــة استشــارية أو تشــريعية ضمــن النظــام
السياســي للدولــة أم ال.

( ((16نفسه.166-7 :

( ((16نفسه.281-91 :
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اســتنادا إلــى المصلحــة المرســلة قــد ال تلبــي

لحاجــات المجتمعــات المســلمة .وقــد وجــدوا

بالضــرورة رغبــات المســلمين فــي الحصــول

ضالتهــم فــي التفســير الــذي وضعــه الطوفــي

علــى خيــارات فقهيــة متنوعــة ،فإنهــا تعكــس

للمصلحــة ،ذلــك أن مقاربتــه أ ّيــدت زعمهــم أن

فــي نظــر البوطــي مقاصــد الشــارع الثابتــة مــن

الشــريعة اإلســامية ال تتعــارض مــع العقــل

إنــزال الوحــي.

ويمكــن تطبيقهــا فــي الســياق المعاصــر بــكل
ّ
توفــر هــذه المقاربــة
يســر .وإلــى جانــب ذلــك،

خاتمة
باتــت
ُم َعــوَّ ل

معيــا ًر ا ُم َ
جم ًعــا عليــه ،وقــد رغبــا فــي أن يفضــي
المصلحــة
الفقهــاء

منــذ

القــرن

المســلمين

19/14

لمجابهــة

التغيــرات المســتجدة فــي بيئتهــم السياســية
واالجتماعيــة .لقــد كان الشــغل الشــاغل
لمعظــم الفقهــاء إثبــات أن الشــريعة
اإلســامية قــادرة علــى تنظيــم شــؤون الحيــاة
فــي الدولــة الحديثــة وعلــى توســيع نطاقهــا

هــذا المعيــار إلــى توحيــد المســلمين وتعزيــز
مناعتهــم إزاء التدخــل األجنبــي .لكــن مقاربــة
الطوفــي تضمنــت عــددً ا مــن المســاوئ أهمهــا
عــدم وجــود معاييــر واضحــة لمســاءلتها،
ونزعتهــا المســتمرة لتبديــل القواعــد التــي
نــزل بهــا الوحــي إلــى الحــدّ الــذي يجعــل الوحــي
اإللهــي غيــر ذي جــدوى.

والتكيــف مــع الظــروف .والحــق أن اختــاف

فــي الفتــرة الفاصلــة بيــن 1940/1360

الســياق التاريخــي كان لــه تأثيــر فــي مختلــف

و ،1960/1380اختلفــت شــواغل الفقهــاء

تأويالتهــم لمفهــوم المصلحــة .فــإن البيئــة

المنكبيــن علــى تأليــف المصنفــات حــول قاعــدة

الفكريــة التــي ســادت فــي منعطــف القــرن

المصلحــة .وقــد رأى أحدهــم أن االجتهــاد لــم

دفعــت رشــيد رضــا والقاســمي إلــى التأكيــد

يعــد قضيــة خالفيــة؛ ألن األمــة أجمعــت علــى

علــى قــدرة الشــريعة اإلســامية علــى التوافــق

ضــرورة فتــح بابــه .تضاءلــت ســلطة المذاهــب

مــع العلــوم العقليــة وعلــى عــدم وجــود

الفقهيــة ،فوقــى ذلــك جميــع الداعيــن إلــى

تعــارض بيــن العقــل والوحــي .وقــد شــدد

االجتهــاد ،دون اســتثناء ،شــ ّر التعــرض إلــى

هــؤالء كذلــك فــي مســعاهم إلعــادة إحيــاء

االضطهــاد الــذي عانــى القاســمي ويالتــه

.

الحضــارة اإلســامية علــى حقهــم ،بوصفهــم

لــم يعــد الفقهــاء يجــدون منافســة مــن أهــل

ً
أفــذاذا ،فــي النظــر فــي مصــادر
فقهــاء

صنعتهــم فحســب ،بــل دخــل علــى الخــط

الشــريعة بمعــزل عــن تقاليــد المذاهــب

منافســون جــدد هــددوا مكانتهــم ال ســيما

الســائدة .أعمــل هــؤالء االجتهــاد ،لكنهــم لــم

الحــركات العلمانيــة واألصوليــة .وإلــى جانــب

يقتصــروا علــى المنهجيــات الفقهيــة التقليدية،
غايتهــم فــي ذلــك إيجــاد الحلــول المناســبة

( ((17انظر:

(((17

Commins, Islamic Reform, 50-4.

204

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 17ربيع  2022م

هــذه الضغــوط اآلتيــة مــن أوســاط فكريــة ،فــإن

وعــال الفاســي ومحمــود محمــد طــه الذيــن

التهميــش المســتمر للشــريعة اإلســامية

كانــوا محســوبين علــى المنظومــة القانونيــة

أدى إلــى تضــاؤل تأثيــر الفقهــاء فــي المجتمــع.

العلمانيــة ،وأعربــوا عــن اســتعدادهم لتبديــل

ومــع اســتحواذ األحــزاب القوميــة العربيــة

المــوروث الفقهــي للشــريعة اإلســامية .وقــد

االشــتراكية علــى الحكــم فــي الكثيــر مــن البلــدان

اشــترك هــؤالء فــي الدعــوة إلــى تغييــر منهجيــة

فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،أخــذ

التعاطــي مــع الشــريعة اإلســامية وتأويلهــا،

تأثيــر الفقهــاء يتراجــع باســتمرار ،فلــم يســمح

وإن بدرجــات متفاوتــة ،حتــى تصبــح نظامــا

لهــم ســوى بعــرض فتاويهــم وإعــان النكيــر

قانون ًيــا فعــا ًلا فــي ســياق الدولــة الحديثــة .وقــد

علــى التشــريعات العلمانيــة للدولــة(.((17

نســجوا علــى المنــوال الــذي صاغــه الشــاطبي

أمــا ُ
الك ّتــاب الــذي ظهــروا عقــب حقبــة رواد
ماســة
اإلصــاح ،فقــد كانــت الحاجــة فــي زمنهــم
ّ
أكثــر مــن زمــن ســابقيهم إلثبــات قــدرة الشــريعة
علــى تلبيــة حاجــات الدولة-األمــة ،وعلــى التعاطــي
مــع المســتجدات المنبثقــة عــن التطــورات
العلميــة واالجتماعيــة والسياســية .وقــد ذهــب
هــؤالء ،فــي مســعاهم لمقاربــة المصلحــة
بوصفهــا وســيلة لتنــاول هــذه القضايــا ،مذهبين
اثنيــن .انصــب اهتمــام المجموعــة األولــى
علــى الرســالة األخالقيــة لإلســام فقدّ مــوا
الشــريعة باعتبارهــا منظومــة قانونيــة شــاملة
تتســم بالمرونــة والقــدرة علــى التكيــف .انتمــى
إلــى هــذه المجموعــة صبحــي المحمصانــي
( ((17صــار مفهــوم المصلحــة مســتعمال كثي ـ ًر ا وسـ ً
ـيلة لتبريــر
إنشــاء مؤسســات جديــدة علــى غــرار الدســتور العثمانــي
والقوانيــن العلمانيــة التــي كانــت منافيــة لألحــكام المســتمدة
مــن نصــوص الشــرع ،علــى غــرار منــع تعــدد الزوجــات فــي
تونــس .انظــر:
ibid., 126-7; J.N.D. Anderson, "The Tunisian Law of Personal
Status," International and Comparative Law Quarterly
7[1958], 262-79, at 267; Fazlur Rahman, "A Survey of
Modernization of Muslim Family Law" International
Journal of Middle East Studies 2 [1980], 451-65, at 457.

علــى أســاس وجــود أحــكام كليــة وجزئيــة وأحــكام
عامــة وخاصــة .باتــت المصلحــة فــي هــذه
حكمــا كل ًيــا ينبغــي أن تســتند إليــه كافــة
المقاربــة
ً
األحــكام األخــرى ،ودليـ ًلا فقه ًيــا ال يتعــارض البتــة
مــع تعاليــم اإلســام ،ويســتند إلــى المفاهيــم
األخالقيــة المســتمدة مــن القــرآن .لكــن يحســن
التنبيــه إلــى أن تأويــل المصلحــة والشــريعة
اإلســامية علــى هــذا النحــو قــد يفضــي فــي
نهايــة المطــاف إلــى إبطــال الكثيــر مــن أحــكام
الشــريعة اإلســامية وعــدد مــن المذاهــب
الدينيــة ،وهــو مــا بــدا جليًــا فــي كتــاب 'الرســالة
الثانيــة لإلســام " لمحمــود محمــد طــه .وعلــى
حــد علمــي لــم يتطــرق أي مــن هــؤالء لتبعــات
نظريــة الشــاطبي علــى نحــو كامــل.
وأمــا المجموعــة الثانيــة ،فيمكــن أن نطلق
علــى أفرادهــا تســمية الفقهــاء المحافظيــن،
ذلــك أنهــم اســتماتوا فــي الحفــاظ علــى
األســس التقليديــة للشــريعة اإلســامية.
أساســا مــن
تشــكلت هــذه المجموعــة
ً
عبد الوهــاب خــاف ومحمــد ســعيد رمضــان

ةفسلف يف ةثيدحلا ةيطارقميدلا ةلضعمو ةدايسلا
املعارص
املصلحة يف الفقه اإلسالمي
مش لراك
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البوطــي ،وقــد ارتبــط أفرادهــا ارتباطــا وثيقــا

لقــد اســتعرضنا فــي هــذا البحــث مجموعــة

بالمؤسســات الدينيــة التقليديــة ســواء مــن

مــن المنهجيــات التــي اعتمدهــا الكثيــر مــن

حيــث الدراســة التــي زاولوهــا أو الوظائــف

الفقهــاء بدايــة مــن القــرن /14أواخــر  19إلــى

التــي تقلدوهــا .وقــد أقامــوا تأويلهــم لقاعــدة

حــدود منتصــف القــرن  20/14لتأويــل مفهــوم

المصلحــة ،فــي مســعاهم لتوســيع أحــكام

المصلحــة .والحــق أننــا لــم نتنــاول بالــدرس

الشــريعة وتكييفهــا ،علــى المــوروث الفقهــي

ســوى عينــة صغيــرة مــن جملــة اآلراء التــي

التقليــدي .وقــد اســتندوا إلــى المنــوال الــذي

تطرقــت إلــى هــذا الموضــوع ،وقــد اخترنــا هــذه

صاغــه الغزالي/الــرازي الــذي عــدّ المصلحــة

العينــة لغايــة إثبــات أن المصلحــة ،بوصفهــا

آليــة مــن آليــات القيــاس الفقهــي .فالمصلحة

وســيلة للتجديــد الفقهــي ،تنطــوي علــى أوجــه

عندهــم ليســت دليــ ًلا فقهيًــا مســتق ًلا ،بــل

عديــدة ويمكــن اســتخدامها ألغــراض مختلفــة.

هــي مكرَّســة فــي مصــادر الشــريعة .ولكفالــة

ولكــي نتمكــن مــن إدراك اإلمكانيــات التــي

قابليــة الشــريعة للتوســع والتكيــف ،ظــل

توفرهــا قاعــدة المصلحــة لتوســيع نطــاق

خــاف والبوطــي يوســعان تــارة مفهــوم

األحــكام وكفالــة تكيفهــا مــع المســتجدات،

األحــكام الثابتــة وضوابــط التشــريع المقبولــة

ينبغــي أن ينظــر علمــاء اإلســام والشــريعة

ً
شــرعا ،وأخــرى يضيقانهــا .وقــد أفضــت

اإلســامية عــن كثــب إلــى المنهجيــة التــي

جهودهمــا إلــى نتائــج مختلفــة .فأمــا خــ ّلاف،

يســتند إليهــا الفقيــه عنــد إدراج هــذا المفهــوم

فقــد حــدّ مــن قابليــة تطبيــق النصــوص

فــي المنظومــة الفقهيــة ّ
برمتهــا .لقــد ســعينا

ووســع نطــاق إعمــال المصلحــة لتوســيع
ّ

عبــر عرضنــا لمختلــف المقاربــات التــي انتهجهــا

وســع البوطــي نطــاق
األحــكام .بينمــا
ّ

عــدد مــن فقهــاء الحقبــة اإلســامية الوســيطة

النصــوص ومــن ثــم المصلحــة ،وحــدّ مــن

إلــى توفيــر معيــار يهتــدي بــه كل مــن يــروم

إمكانيــة اســتنباط أحــكام جديــدة اســتنادً ا

تأليــف كتابــات ُتعنــى بالتأويــات المعاصــرة

إلــى المصلحــة المرســلة .لكــن حصــر كالهمــا

لقاعــدة المصلحــة .ولقــد نبّهــت كذلــك إلــى

عمليــة تكييــف النصــوص فــي عقــد مقارنــة

أن المقاربــة التــي انتهــى إليهــا كل فقيــه

بيــن أحــكام الشــريعة ذاتهــا وترجيــح أحدهــا

لــم تقــم علــى اعتبــارات اعتباطيــة ،بــل كانــت

علــى اآلخــر .وعلــى الرغــم مــن طرافــة مقاربــة

وليــدة عوامــل مخصوصــة ّ
أثــرت فــي منهجيــة

خــاف والبوطــي للمصلحــة ،فإنهمــا لــم يظــا

التعاطــي مــع المصلحــة ،علــى غــرار تعليمــه

متقيديــن بــأدوات العمــل الفقهــي الســائدة

ومكانتــه والســياق التاريخــي الــذي عــاش فيــه.

فــي المذاهــب الرئيســة.
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Patrick Charaudeau
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هكــذا ســؤال؛ ألن تحليــل الخطــاب كمنهــج

ملخص:

متكامــل ليــس وحــده المهتــم بالخطــاب

يحــاول باتريــك شــارودو مــن خــال

السياســي .لــذا ،يستحســن بدلــه التســاؤل

هــذا المقــال تحديــد تموقــع تحليــل

حــول مقــدرة هاتــه المقاربــة فــي اســتخالص

الخطــاب بالنســبة لباقــي تخصصــات

النتائــج بصــورة محــددة.

العلــوم

اإلنســانية

واالجتماعــي،

حتــى يتســنى لــه التعريــف بمــا يميــزه
كمنهــج

علمــي

ومقاربــة

تحليليــة

ونقديــة عــن باقــي المباحــث التــي تجعــل
مــن الحقــل السياســي موضــوع لهــا،
وعليــه فقــد انطلــق مــن ربــط مفهــوم
الخطــاب بالفعــل والســلطة تحــت
طائلــة توضيــح ماهيتــه التأثيريــة فــي
توجيــه الــرأي العــام دون أن يغفــل
رهاناتــه المتعــددة فــي مقابــل باقــي

فــي هــذا الصــدد ،يتبــادر الينــا ســؤاالن فــي غايــة
االهميــة :هــل تحليــل الخطــاب أكثــر بالغــة وجــدارة
مــن تحليــات الصحافــة والمثقفيــن الملتزميــن؟
وهــل يختلــف عــن دراســات باقــي التخصصــات
كالسوســيولوجيا،

واألنثروبولوجيــا،

والعلــوم

السياســية ،والتاريــخ؟ لــن نجيــب علــى هاتــه
التســاؤالت حــا ًلا ،فاألحــرى التعــرف فــي مســتهل
الحديــث عمــا يميــز تخصــص مــا عــن باقــي
التخصصــات حتــى تتــاح إمكانيــة التوســع فيــه.

المجــاالت كانــت قانونيــة أو إعالميــة أو

وعليــه ،فمــن الــازم االســتعالم ،مــن ناحيــة

اجتماعيــة .ليخلــص إلــى ضــرورة األخــذ

حــول طبيعــة المقاربــة المنتقــاة لدارســة موضــوع

بعيــن االعتبــار عنــد دراســة الخطــاب

معلــوم ،بالتــوازي معــه اإلحاطــة بســجايا هــذا

السياســي األثــر المشــكلة لــه كالوقائــع
سياســية واالجتماعيــة القانونيــة فضـ ًلا

الموضــوع .وهــذا بالتحديــد مــا ســنتطرق إليــه قبــل

عــن األخالقيــة والنفســية كالممارســات
المنبثقــة مــن المنظومــة القيميــة.

تمهيد

الخــوض فــي أهــداف التحليــل.

1.1حيثية حول الخطاب
ســننطلق مــن فرضيــة أنــه ال داللــة للخطــاب
السياســي خــارج الفعــل ،وأن هــذا الفعــل يرمــي

مــا الفائــدة المتوخــاة مــن تحليــل الخطــاب

الــى ممارســة الســلطة مــن طــرف الفاعــل

السياســي؟ هــل هــذا الســؤال غيــر ذي صلــة؟

السياســي .وبالتالــي ،فنظريــة الخطــاب مطالبــة

مــن الممكــن التفكيــر فيــه شــريطة تواجــد

بتوضيــح كيــف تتصــور الروابــط الممكنــة بيــن

تــراث ســالف لالقتــداء بــه فــي تحليــل الخطــاب

الخطــاب والفعــل والســلطة.

السياســي .لكــن ،هــل مــن المناســب طــرح

سايسلا باطخلا ليلحت نم ةدئافلا ام
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وبالتالــي ،فــان أي خطــاب ال يمكــن أن يخــرج

الخطاب والفعل

عــن النطــاق "الفعلــي " actionnelالــذي يعيــن

حتــى ال نخــوض فــي تفاصيــل نقــاش طويــل

علــى حــد ســواء كل مــن الهويــات واألهــداف

ً
عم َ
ســلفا ()Charaudeau,1995 :141-187
ــق فيــه
ُت ِ

واألدوار االجتماعيــة للشــركاء المتناوليــن

ســنحاول عــرض موقفنــا بخصــوص الموضــوع

للغــة .هــذا المجــال أو النطــاق (المســمى

بشــكل وجيــز.

بالموضعــي أو التواصلــي situationnel ou

ممــا ال شــك فيــه أن الخطــاب والفعــل
مــن مكونــات التبــادل االجتماعــي واللذيــن
يتمتعــان

باســتقاللية

خاصــة.

فعبــر

امتزاجهمــا ينبثــق التــداول اللغــوي .لذلــك،
تعــد وقائــع اللغــة أســاس وقائــع التواصــل
communicationnels

faits

ذات

البعــد

المــزدوج .فالبعــد الخارجــي المتعلــق بالفاعليــن
ذوي

الســمات

النفســية

واالجتماعيــة

مقدمــا عــن ســلوكهم اللغــوي
منفصــل
ً
langagier

:comportement

هويتهــم

وقصدهــم متصليــن بتجربــة توثيــق الوقائــع
واألحــداث التــي تضعهــم ضمــن نطــاق
األفعــال (حصــر مهمــة ،البحــث عــن نتيجــة،
تقييــم إيجابــي أو ســلبي للمــأالت) التــي ال
تعتمــد علــى اللغــة((( .فحيــن يصبــح للفاعليــن
خــال البعــد الداخلــي ســمات لغويــة خاصــة،
التــي تخــول لهــم التعبيــر للجوانــب النفســية
واالجتماعيــة ،لكــن ككائنــات ناطقــة؛ فعــن
طريــق اســتخدام اللغــة يمكــن لهــؤالء تشــييد
هويتهــم البيانيــة والتأثيــر فــي اآلخــر المشــترك
فــي المحادثــة.partenaire de l’échange
((( هــذا المنطــق ليــس غري ًبــا تمامً ــا علــى اللغــة ،أنظمــة القيــم
ال تمــرر اال مــن خــال تقييــم النتائــج ،والتــي يمكــن تحقيقهــا
بفضــل نشــاط اللغــة.

 ) communicationnelيتضمــن جملــة مــن
القيــود المتحكمــة فــي الســلوك الخطابــي
لهــؤالء ،ومنهــا إمكانيــة التحــدث وفــق الحــق
المفــوض لهــم ،باإلضافــة الــى األدوار التداولية
وأنمــاط تنظيــم الخطــاب المرتقبــة (Colles,
 .)2001 : 34-43فــي مثــل هــذا النطــاق بالتحديد
يصبــح لــذات المتواصــل تأثيــر .ويبــدو أن مــا
يزيــد وضعــه تعقيــدً ا هــو إمكانيــه خلــق توافــق
خــال خطابــه بيــن القيــود الظرفيــة واألخــرى
المتمثلــة فــي مشــروعه التواصلــي حســب
الطريــق التــي يتمثــل بها مخاطبــه .ومن جهته،
تحــاول الــذات المؤولــة بنــاء معنــى الرســالة
المتلقــاة عبــر المزاوجــة بيــن معطيــات اإلطــار
الموضعــي  le cadre situationnelالتــي مــن
ً
مطلعــا عليهــا وبيــن تلــك
المفتــرض أن يكــون
المتصلــة بإخــراج الخطــاب الــذي يختــص بــه
الم َ
ُ
ودائمــا ضمــن نفــس اإلطــار
اطــب .أيضــا،
ً
خ ِ
يمكــن كشــف تموضعــه الــذي هــو فــي األصــل
حصيلــة تألــف كل مــن القيــودcontraints
هــذا اإلطــار ومــا يفرضــه مــن رؤيــة اجتماعيــة،
زد علــى هــذا وذاك المنظومــة المعرفيــة
والقيميــة للمخاطــب التــي يتقاســمها مــع
جماعتــه .ألنــه يعتبــر ناق ـ ًلا  porteurلجــزء مــن
هاتــه القيــم المتعــارف عليهــا داخــل المجتمــع
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الــذي ينتمــي إليــه ،وتبعــا لــه ،فإنــه حيــن يخطــب

 projet intentionnelيســتهدف التأثيــر علــى

فإنــه يبقــى متفطنــا إليهــا ،حتــى وإن لــم يكــن

معرفــة وســلوك الغيــر ،ممــا يجعــل هــذا الغيــر

فــي كامــل إدراكــه.

مضطــ ًر ا لتعديــل شــيء فيــه .لكــن ،التأثيــر

إن التأثيــر علــى اآلخــر بالركــون إلــى التمثــات
والقيــم المجتمعيــة يتنــادى مــع الطــرح
اإلشــكالي لـــ ج .هبرمــاس تحــت عنــوان "الفعــل
التواصلــي " agir communicationnelالصــادر
ســنة ( ،)1987شــريطة اســتيعابه حســب
المدلــول اللغــوي ،بحيــث إن الفعــل تواصلــي
(ينشــأ عــن التــداول اللغــوي) والتواصــل يصبــح
فعــ ًلا مــن خــال أثــره والتحــوالت التــي يمكــن
لألفعــال اللغويــة إحداثهــا.

علــى الغيــر ال يغــدو مجــرد أمــر بالفعــل ،أو أمـ ًر ا
بالقــول أو التفكيــر ،إنمــا األمــر يتعــدى ذلــك
لكونــه يشــترط القصــد ثــم بعــد ذلــك األثــر.
وهــذا الشــرط يتــم الغــرض التواصلــي بالفعــل
الــذي يضــع الــذات المســتهدفة محــل إكــراه
بالتنفيــذ ،أي فــي عالقــة خضــوع soumission
فــي مقابــل المتحــدث .وهنــا نتســاءل حــول
مــا الــذي يجعــل الــذات المســتهدفة تقبــل
االمتثــال .هــذا التســاؤل يجعلنــا أمــام
فرضيتيــن

متضاربتيــن،

أولهمــا

تعتقــد

وعــاوة علــى ذلــك ،يبقــى الفعــل التواصلــي

فــي إمكانيــة تواجــد تهديــد ســيضر بهاتــه

كونــه فعــ ًلا تفاعليًــا  ، interactionnelبحيــث إن

الــذات فــي حالــة رفــض االمتثــال ،أمــا الثانيــة

المعنــى المستســاغ ال يســتند فقــط علــى قصــد

فتنــص علــى إمكانيــة وجــود إغــراء أو مكافــأة

المتحــدث وحــده إنمــا فــي اآلن ذاتــه يســتند علــى

ســيحصل عليهــا فــي حالــة الخضــوع ،إال أن

قصــد المــؤول .وهاتــه هــي االشــكالية هــي التــي

كلتيهمــا جــزاء  . sanctionوهاتــه األخيــرة ،هــي

ســنركز عليهــا تفكيرنــا حــول الخطــاب السياســي

مــا يمنــح المتحــدث الســلطة  .pouvoirومــا

(. )Van Dijk

إن تصبــح مدركــة مــن طــرف الغيــر ،يصبــح

الخطاب والسلطة
إن التأثيــر علــى الغيــر ،يعنــي بالضــرورة
أن موقــع القــوة فــي اللغــة ينتظــم وفــق

لمشــروع التأثيــر قــوة فعــل فــي غايــة األهميــة
(قــوة فعــل التأثــر البراغماتييــن) ،ممــا يضــع
المســتهدف تحــت هيمنــة الــذات المتســلطة
وفــق عالقــة نفــوذ.

ســيرورة تهــدف إلــى تعديــل الحالــة الماديــة

فــي األخيــر ،يمكننــا أن نتســاءل "باســم مـــاذا

والذهنيــة للغيــر .وهنــا ال يجــب الخلــط بيــن

 au"non de quoiللمخاطــب الحــق فــي الجبــر،

قــوة التصــرف pouvoir d’agirالبســيطة التــي

وبمعنــى آخــر ،باســم مــاذا يمــارس العقوبــة وباســم

تشــير إلــى قــدرة الفــرد علــى أداء مهمــة معينــة

مــاذا اآلخــر مرغــم علــى الخنــوع .وهــذا يحيلنــا فــي

للتأثيــر علــى الغيــر عــن طريــق مشــروع قصــدي

نهايــة المطــاف علــى التســاؤل حــول األســاس

سايسلا باطخلا ليلحت نم ةدئافلا ام
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الــذي تقــوم عليــه الســلطة لممارســة الحــق فــي

دقــة ومحدوديــة حيــث إنهــا غيــر خارجيــة ،ولكــن

الجــزاء" .باســم مــاذا" ،تفيــد مقــدرة الحقيقــة

داخليــة بالنســبة للمتحــدث ،كمــا لــو كانــت

 force de véritéعلــى تبريــر األفعــال المنبثقــة عــن

ســمته الخاصــة التــي يســتمد منهــا ســلطته

األشــخاص .هنــاك حــاالت عــدة ،لكــن ســنختصرها

الشــخصية .ممــا يجعــل العالقــة بيــن طرفــي

فــي حالتيــن أساســيتين :قــوة الحقيقــة كأمــر ٍ

الحــوار عالقــة مهيمن-ومهيمــن عليــه .وهاتــه

ســام أو متعــال transcendantaleوشــخصي

الســلطة الشــخصية نفســها مــن الممكــن

.personnelle

أن تســتوحي قوتهــا مــن البنــى "الطبيعيــة":

فــي الحالــة األولــى تكــون قــوة الحقيقــة
خــارج العالقــة التــي تجمــع الشــركاء ،وتتخــذ
شــكل "الطــرف الثالــث األســطوري tiers
 "mythiqueبمعنــى اآلخــر العظيــم

(((

الــذي

يســتحوذ علــى الســلطة المتعاليــة ويملــي

كالقرابــة ،والتجربــة ،والكاريزمــا ،والمعرفــة…
وأخــرى مؤسســاتية تقــع خــارج الــذات فــي
حالــة إذا كانــت هاتــه األخيــرة منتميــة مث ـ ًلا إلــى
الجيــش ،أو الكنيســة أو إلــى الجهــاز اإلداري أو
الدبلوماســي ...إلــخ.

القانــون علــى باقــي األطراف .ويســتطيع

وفــي الختــام" ،باســم مــاذا" نرغــم الغيــر

هــذا األخــر العلــي  Grand Autreأن يتخــذ

علــى االمتثــال هــو ســؤال يتصــل بالدرجــة

أشــكا ًلا متعــددة .إذ يمكــن أن يجســد القــوة

األولــى بمفهــوم الشــرعية  .légitimitéفهــل

اإللهيــة كتلــك التــي كان يتمتــع بهــا الملــوك

مفهــوم الشــرعية مطابــق للســلطة؟ فــي

واألنبيــاء واآلســاقفة .أو يمكــن اعتبــاره كقــوة

نظرنــا للشــرعية تعريفيــن ممكنيــن ال غيــر.

ناتجــة عــن إرادة الرجــال المســؤولين عينهــم

األول فضفــاض يضفــي طابــع الشــرعية

عــن هــذا الكيــان المجــرد الــذي تجســده مث ـ ًلا

علــى أي ســلطة التــي يعتــرف بهــا ويوافــق

الدولــة ،والجمهوريــة ،والشــعب ،والتقــدم

عليهــا أولئــك الذيــن ســتمارس عليهــم .أمــا

والعلــم ...إلــخ ،أو مــا يســميه دوركايــم

التعريــف الثانــي ،فهــو أكثــر دقــة مــن ســابقه

باالجتماعــي اإللهــي (le )Durkheim, 1968

بحيــث

الســلطة

 .social divinوعليــه تصبــح الــذات مجــرد

النابعــة عــن إرادة جماعيــة تحــدد بنفســها

وكيــل لهاتــه الرغبــة الشــاملة (رئيــس

شــروط معينــة لممارســتها ،وهــذا التعريــف

جمهوريــة أو أي شــخص منتخــب)(((.

نفســه ينطبــق اليــوم علــى الديموقراطيــة

وفــي الحالــة الثانيــة ،فقــوة الحقيقــة أكثــر
((( ليس المقصود الكان .Lacan
((( مــن الواضــح أن العديــد مــن الحيــل والتالعبــات تمكــن مــن
الحصــول علــى هــذه الســيادة الشــعبية.

تهــب

الشــرعية

لتلــك

التشــاركية  la démocratie participativeذات
الشــرعية المرتكــزة علــى الســيادة الشــعبية la
populaire

.souveraineté
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ســبيل إحــداث توافــق .والجديــر بالذكــر ،أنــه مــن

2.2تفكيك الخطاب السياسي
إذا كان الخطــاب نتاجً ــا للوضعيــة
التواصليــة ويتحــدد معنــاه برهاناتهــا ،فإننــا
هنــا لســنا بصــدد خطــاب سياســي discours
 politiqueإنمــا خطــب سياســية .وبالرغــم
مــن ذلــك ،فــإن هاتــه الخطــب محــدودة؛ ألن
الوضعيــات التواصليــة تجتمــع فــي أشــكال
شــبه مســتقرة حــول رهانــات  enjeuxمحــددة
ً
مســبقا تســتهدف فئــة بعينهــا .ويمكــن
تلخيــص تلــك الرهانــات فــي ثــاث:

الجماعــات التواصليــة مــن يرتبــط أعضاؤهــا
فيما بينهم بذاكرة الفعل mémoire d’action
التــي توهمهــم باالنصهــار فــي الســلوك
ذاتــه باســم نفــس الــرأي .وتلعــب مختلــف
الوضعيــات التواصليــة مــن لقــاءات ،وحــوارات،
وشــعارات ،وتجمعــات ،وعــروض احتفاليــة
وتصريحــات تلفزيــة دور فعــال فــي تشــييد
مخيــال

imaginaire

لالنتمــاء

االجتماعــي

"كوميونــات" ،لكــن تلــك المــرة ليــس باســم
نظــام الفكــر إنمــا باســم ســلوك مشــترك،
رغــم أن كِ ال األمريــن متقارنيــن .وهكــذا ،يمكــن
الحديــث عــن الخطــاب السياســي باعتبــاره

األول ،يــروم إلــى تعبئــة أفــراد الجماعــة

خطــاب بالغــة  rhétoriqueوتأثيــر ،influence

بضبــط مضمــون حــول القيــم المرجعيــة

يرتبــط بشــكل وثيــق ليــس باألفــكار إنمــا بتوليــد

يتخــذ كوســاطة اجتماعيــة لترســيخ هويتهــا

الصــور  imagesوالتمثــات .représentations

(األيديولوجيــة) .والمتعــارف عليــه ،إن أفــراد
الجماعــة يرتبطــون فيمــا بينهــم بمنظومــة
أفــكار مشــتركة  doxaوبمعتقــدات متوارثــة
تجعــل مــن الخطــاب إلــى حــد مــا ذاكرتهــم
المشــتركة ،التــي ليســت باللــزوم واعيــة ،بمعنــى
يصبــح النشــاط اللغــوي هنــا منشــأ نظــام
فكــري مؤســس لالنتمــاءات األيديولوجيــة
idéologiques

.appartenances

وعلــى النقيــض ممــا ســبق ،فــإن الرهــان
الثالــث يخــرج عــن ســياق الغايــة والفعــل
السياســيين .وهــذا ال يعنــي أن الخطــاب
ليــس سياســيًا ،بــل هــو كذلــك لكــن دون مــراد
ً
طبعــا المحادثــات
سياســي .ونقصــد هنــا
الظرفيــة التــي ُت َتقاســم مــن خاللهــا األفــكار
المختلفــة بغــرض التفاعــل .وهــذا النشــاط
اللغــوي يدخــل ضمــن التعليــق commentaire

وعلــى العكــس منــه ،فالرهــان الثانــي

الــذي ال يلــزم صاحبــه الفعــل باعتبــاره مجــرد

يركــز علــى الفاعليــن  acteursفــي المشــهد

انطبــاع أو رأي((( .الشــيء الــذي يفســر أن

السياســي ،ومــدى تأثيرهــم فــي الــرأي العــام

((( مــن الواضــح أن هــذا التعليــق يختلــف عــن الخطــاب
العســكري كونــه ال يشــترك معــه فــي االلتــزام بخطــاب
التحليــل والشــهادة؛ إذ يتميــز عــن األول بعــدم اللجــوء إلــى
األســلوب ،وعــن الثانــي بعــدم قابليتــه للتطبيــق فــي الميــدان.

مــن خــال خطــب اإلغــراء أو اإلقنــاع فــي
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المحادثــات السياســية القصيــرة التــي قــد تتخــذ

الظهــور فــي مختلــف المجتمعــات لكــن

شــكل دعابــة مث ـ ًلا ال يمكــن أن تؤخــذ كــرأي ثابــت

بأشــكال مختلفــة.

أو كموقــف .والتعاليــق السياســية عمومً ــا هــي
التــي نصادفهــا بشــكل متكــرر بالحانــات ،أو بيــن
االصدقــاء وداخــل االســرة ،أو بشــكل أكثــر جديــة
كمــا هــو الحــال بالنســبة للصحفييــن المعلقيــن
علــى األخبــار السياســية .والمعلــوم أن التعاقــد
اإلعالمــي  contrat médiatiqueيفــرض عليهــم
فعــل ذلــك خــارج مجــال الممارســة السياســة
ودون االنخــراط بقناعتهــم الشــخصية أو رأيهــم
(.)Charaudeau, 1997: 82
ويعطــي هــذا الخطــاب انطباعً ــا بكونــه
سياس ـيًا فــي حيــن أنــه ليــس كذلــك ،بدليــل أنــه ال
ً
طبعــا ال يعفيــه
يزمــع إقامــة جماعــة رأي مــا ،وهــذا
مــن أن يكــون موضوعً ــا للدراســة والتحليــل .إذ مــن
المثيــر جــدً ا تتبــع مــا يمكــن أن يشــكل "أثــر الخطاب
السياســي  "traces du discours politiqueفــي
نصــوص تقــع ضمــن الوضعيــات التواصليــة
االعتياديــة والمألوفــة.

فــي ظــل تلــك الظاهــرة ،مــن القــادر علــى
تحديــد مــا إذا كان لقــاء أو مظاهــرة معينــة فــي
الشــارع أو تصريــح متلفــز أو حــوار مــا مؤثــ ًر ا
ً
أيضــا اإلقــرار
سياســيًا؟ ومــن باســتطاعته
بالتأثيــر السياســي مث ـ ًلا لكتــاب تاريــخ معيــن أو
جريــدة مــا أو دليــل شــركة لتوجيــه المســتخدمين
أو حتــى مســرحية لبرشــت أو روايــة لســارتر أو
قصيــدة إســبانية لجيــل الثالثينــات؟

3.3األداة التواصلية في الخطاب
السياسي
هنــاك مســلمة تفيــد بــأن للسياســة مكا ًنــا
ً
خاصــا بهــا يعلــن نفســه لهــذا الغــرض وينتظــم
ألجلــه .لذلــك ســننطلق مــن فرضيــة كــون
الممارســة االجتماعيــة تتنمــى ضمــن مــا يســميه
البعــض بالمياديــن  domainesوآخــرون بالحقــول
 champsكمــا هــو الحــال بالنســبة لبورديــو ،أمــا

ممــا ال يــدع مجــا ًلا للشــك ،أن الخطــب

نحــن فنفضــل تلقيــب االمــر بمجــاالت sphères

تنتشــر وتشــارك وتلحقهــا تغيــرات لدرجة أنها

الفعــل االجتماعــي .وفــي بعــض االحيــان،

فــي بعــض االحيــان تفقــد أصالتهــا .وهكــذا

تكــون تلــك المجــاالت منفصلــة وفــي أحيــان

تصيــر الخطــاب السياســي الــذي يبنــى بدقــة

أخــرى متصلــة لكــن بشــكل واهــن .وهــي الحالــة

وعنايــة بالغــة ولــه نظامــه الفكــري système

التــي نجــد عليهــا ســواء المجــات القانونيــة،

 de penséeالخــاص ينتقــل بيــن مختلــف

واالقتصاديــة ،واإلعالميــة والسياســية ذات

المواضــع التواصليــة وجماعــات الــرأي ومــن

الرهانــات المتداخلــة فيمــا بينهــا.

الممكــن جــدً ا أن يبــرز علــى شــاكلة تعليقــات
ً
وقعــا .فيعــود إلــى نقطــة األصــل ويعــاود
أقــل

فمصلحــة

المجــال

القانونــي

sphère
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 juridiqueمثــ ًلا تتمثــل مــن جهــة فــي حــل

بالمقــاوالت العموميــة والمعامــات الماليــة

النزاعــات االجتماعيــة ســواء المتعلقــة بالحيــاة

واالســتهالك ومكافحــة العطالــة ...إلخ ،فإنه

االقتصاديــة أو اليوميــة ،ومــن جهــة أخــرى

يكــون فــي حالــة تبعيــة للمشــرع ،أمــا عندمــا

ترســيخ القيمــة الرمزيــة لجملــة مــن المفاهيــم

يــؤدي دوره فــي الضغــط علــى المشــاريع

مــن قبيــل الملكيــة والمســاواة والســلوك

السياســية فهنــا يتمتــع بكامــل اســتقالليته.

األخالقي...إلــخ .التــي مــن شــأنها تبريــر تواجــد

أمــا بالنســبة لإلعــام فاألمــر يختلــف؛ ألنــه

الترســانة القانونيــة .أمــا مصلحــة المجــال

يتواجــد فــي وضــع متناقــض ،فهــو يرتبــط

عمومــا فــي تنظيــم قيــم
االقتصــادي فتتمثــل
ً

بشــكل وثيــق بالشــأن السياســي للحصــول

المبــادالت وكل مــا يدخــل ضمــن طبيعــة الربــح

ً
وحرصــا
علــى المعلومــة وفــي نفــس الوقــت

ســواء كان فرديًــا أو جماعيًــا .فــي حيــن يهــدف

دائمــا اإلبقــاء علــى
علــى مصداقيتــه يحــاول
ً

المجــال اإلعالمــي  sphère médiatiqueإلــى

مســافة األمــان بينــه والســلطة السياســية

الســهر علــى ســير تــداول المعلومــة ،وضمــان

كنــوع مــن الحيــاد.

بلوغهــا إلــى شــريحة واســعة مــن القــراء
بالشــكل الــذي يتيــح تشــكيل رأي .opinion
وعلــى غــرار مــا ســلف ،يبقــى مغــزى المجــال
السياســي sphère politiqueبالمعنــى الضيــق
ضبــط عالــم القيــادة والزعامــة السياســية عبــر
إقامــة هيئــات تشــريعية وتنفيذيــة ،وتوزيــع
المهــام والمســؤوليات.
تلــك المصالــح األربــع تتميــز بتنظيمهــا
الخــاص ،الشــيء الــذي يجعلهــا تســتحوذ
علــى أدواتهــا الخاصــة ،لكــن هــذا ال يجعلهــا
فــي اســتقاللية تامــة عــن بعضهــا البعــض.
فعلــى ســبيل المثــال يعتمــد جهــاز العدالــة
فــي إصــدار القــرارات وتنفيــذ االحــكام
علــى الســلطة السياســية .أمــا االقتصــاد
فيتــراوح مــا بيــن التبعيــة واالســتقاللية
فــي مقابــل السياســي ،فحيــن يتعلــق األمــر

حول الهيئاتinstances
كل مجــاالت الفعــل االجتماعــي تنتظــم وفــق
األداة التواصليــة التــي تحدد االختصاصات واألدوار
المنوطــة بمختلــف الهيئــات .إذا ألقينــا مثـ ًلا نظــرة
عــن كثــب بخصــوص األداة التواصليــة dispositif
 communicationnelللمجــال السياســي ســنجد
أنهــا تتمحــور حــول ثــاث هيئــات :سياســية،
ومواطنيــة  citoyenneوإعالميــة.
فالهيئــة السياســية دافــع اشــتغالها
الضمنــي يتجلــى رغبتهــا في ممارســة الســلطة.
المطالبــة بالســلطة أو االدعــاء بحيازتهــا
قــد تنشــأ عنــه أثــر عكســية .إذ ليــس هنــاك
مبــرر للســلطة غيــر حالــة الســلطة نفســها
بقــوة االقتــراع .وبالتالــي ال يمكــن تســخير
الخطــاب السياســي إال فــي ســياق إضفــاء
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طابــع الشــرعية علــى ممارســة الســلطة،

يوظــف بشــكل أو بآخــر إال لمســاءلة الســلطة

بمعنــى جعــل مــن يمارســونها ذوي مصداقيــة.

عمومــا متصلــة
الحاكمــة؛ ألن هاتــه الهيئــة
ً

باإلضافــة إلــى هــذا فــإن الهيئــة السياســية

بجملــة مــن المنظمــات شــبه مؤسســاتية

تتميــز بكونهــا تكســو مختلف الحــاالت نظ ًر ا لما

كالنقابــات والتعاونيــات والتنســيقيات أو

توفــره مــن وظائــف ومســؤوليات :رئيــس دولــة،

اإلثنيــات أو حتــى العامــة مــن النــاس ،كمــا أنهــا

رئيــس حكومــة ،مســؤولون وزاريــون وممثلــي

متصلــة ً
أيضــا بالتظاهــر بالشــارع والتصويــت

المجالــس الوطنيــة .والوضعيــات التواصليــة

والضغــط علــى الشــخصيات السياســية

بحكــم أن جــزء منهــا يفــرض تــارة فتــح نقــاش

واألعيــان المحلييــن مــن خــال وســائل اإلعــام

مــع المعارضــة وتــارة أخــرى اإلدالء بتصريحــات

واســتطالع الــرأي.

للشــعب ،زِد علــى هــذا وذاك االضطــرار إلصــدار
المراســيم وكــذا تعبئــة الناخبيــن .فــي حيــن يبــرز
دور هاتــه الهيئــة علــى المســتوى العالئقــي
ً
خصوصــا فــي توطيــد آواصرهــا
relationnel
المختلفــة مــع الهيئــة المواطنــة بالكيفيــة التــي
تتخيلهــا مــن خــال مخاطبتهــم عبــر الوســائل
االعالميــة ،أو االنفتــاح علــى رأي المواطنيــن
حيــن يتعلــق األمــر بالوعــود االنتخابيــة أو
اســتقطاب المناضليــن إلــى لــون سياســي
معيــن بغيــة الحملــة االنتخابيــة.

أمــا الهيئــة اإلعالميــة أو علــى األقــل تلــك
التــي تشــتغل علــى القضايــا السياســية فــإن
همهــا األكبــر اقتصــادي؛ نظــ ًر ا للمنافســة
الشرســة بيــن مختلــف وســائل اإلعــام (.)Ibid
إال أن خطابهــا يؤكــد باألســاس علــى واجبهــا
اإلعالمــي وكــذا تعزيــز النقــاش الديمقراطــي،
بنقــل الحــدث والتعليــق عليــه أو حتى اســتنكاره.
إذا كمــا ســبق وأشــرنا لــه ( ،)Ibidفــإن مــأرب
خطــاب هيئــة اإلعــام يتأرجــح مــا بيــن اإلغــواء
 séductionلضمــان وفــاء جمهــور وبيــن

تركــز الهيئــة المواطنــة فقــط علــى مصالــح

المصداقيــة  crédibilitéلتعليــل حظوتهــا

الخاصــة ومــا يمكــن أن يحقــق رفاهيتهــا

فــي بنــاء الــرأي العــام .وهــذا مــا يجعلهــا تــارة

الشــخصية ،لهــذا فخطاباتهــا االحتجاجيــة

تكشــف مــا يختبــئ وراء ســتار التصريحــات

ُ
بالمثــل والرخــاء.
موجهــة نحــو المطالبــة

السياســية ،وتــارة أخــرى تســرد األحداث بشــكل

مهمــا
وهنــا تلعــب اســتطالعات الــرأي دو ًر ا
ً

درامــي أو الشــرح دون انحيــاز.

فــي قيــاس مؤشــر الرضــا ومــدى إشــباع
الحاجيــات

االجتماعيــة

(توزيــع

الثــروات،

االلتــزام بتســقيف ثمــن المحروقــات وغيرهــا).
ً
وتبعــا لهــن فــان خطــاب الهيئــة المواطنــة ال

تفيــد خصائــص كل هيئــة أنهــا تتماشــى
مــع ســياقات زمنيــة متباينــة .فزمــن الهيئــة
السياســية مــزدوج" :تفاعلــي  "réactionو
"مقــاوم  ."résistanceالتفاعــل ليــس بالضــرورة
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تجــاه األحــداث التــي يجــب توقــع نتائجهــا ،لكــن

قــدرة مطلقــة ذات حقيقــة مبهمــة ترشــده

أعــداء
تجــاه ردود أفعــال األخريــن ســواء كانــوا
ً

وتحميــه ،وينعتهــا آدم ســميث "باليــد الخفيــة

عامــا.
مؤسســات إعالميــة أو حتــى رأيًــا
أو
ً
ٍ

 " main cachéeالتــي ال يمكــن أن تــدرك .إذن

أمــا زمــن الهيئــة المواطنــة فهــو علــى اتصــال

فالعاهــل يوجــد تحــت وصايــة هاتــه القــدرة،

فــوري باســتيائها مــن إصــاح تكــون هــي

هــذا مــن جهــة ،لكنــه ومــن جهــة أخــرى يجســد

نفســها ضحيتــه إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر

ســلطة الوصايــة نفســها حتــى أنهــا تصيــر

مباشــر "يكفــي!" .ونفــس التــي بالنســبة للزمــن

لــه ظــ ًلا يلتصــق بــه .ويمكــن تمثيــل هاتــه

اإلعالمــي مــع تبايــن فــي االغــراض ،فهــو فــوري

ـل
القــدرة حســب التصــور الدينــي فــي هللا كتجـ ٍ

فــي التعاطــي مــع الحــدث مــا دام التعامــل مــع

للمثاليــة والحقيقــة المطلقــة ،والضامــن

المســتجدات واألخبــار يقــوم علــى مبــدأ "البــروز"

إلمكانيــة تحقيــق المثاليــة أدنــاه لإلبقــاء علــى

والســرعة فــي المعالجــة ،ممــا يجعــل هــذا

شــرعيتها ،وهنــاك أمثلــة جمــة علــى ملكيــات

الزمــان لحظيًــا بحكــم تســارع األخبــار .كمــا أنــه

الحــق االلهــي  .Droit divinأمــا حســب التصــور

ً
أيضــا فــي عالقتــه بســخط الجماهيــر،
فــوري

العلمانــي فتتمثــل فــي الشــعب  -لكــن هــل

أو مــا يتصــور فــي هــذا النحــو ،ممــا يجعــل كال

مــن الواجــب القــول بدلــه "علمانــي إلهــيlaic

الهيئتيــن فــي حالــة تواطــئ جزئــي بالنســبة للزمــن

 " divinكصــدى لمفهــوم دوركايــم "اجتماعــي

الــذي مــن الواجــب علــى الهيئــة السياســية

إلهــي -"social divinكقــوام لديمقراطيــات

الوفــاء بوعودهــا خاللــه.

العيــش المشــترك  vivre ensembleبيــن
النــاس ( )Lyvé, 1961علــى األقــل كمــا حلــم بهــا

أداة السيادة

روســو وحنــا أرنــت ،يأخــذ العاهــل علــى عاتقــه

إن مــا يجعــل مختلــف تلــك الهيئــات
متراصــة

بشــكل

قــوي

هــو

"الســيادة

عمومــا مســألة
 ."souverainetéوالســيادة
ً
تمثيــل ،أو ًلا ،بمعنــى التحــدث باســم شــخص
أو مجموعــة محــددة ،ثانيًــا ،تبنــي ومشــاركة
قيمهــا .إذن فالــذي يشــغل منصــب الســيادة
يقــع تحــت طائلــة ســلطة أخــرى فوقــه،

خدمــة الصالــح العــام  bien communبمــا
يمكــن أن يجلــب الخيــر والســعادة المطلقــة
ووســائل تحقيقهــا ( .)Garnier, 1966وبغايــة
التمحيــص

فــي

التصــورات

االجتماعيــة

حــول الســيادة ،فإننــا نقتــرح التعــرف ثــاث:
أيديولوجيــا النخــب ،أيديولوجيــا التكنوقــراط،
وأخيــ ًر ا أيديولوجيــا الجماهيــر.

تفوضــه وفــي اآلن ذاتــه تحميــه .والعاهــل

أيديولوجيــة النخــب idéologies des éites

ليــس أكثــر مــن مجــرد متحــدث رســمي بصــوت

ترقــى بالســيادة لدرجــة الكمــال ممــا يجعلهــا

سايسلا باطخلا ليلحت نم ةدئافلا ام
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غيــر قابلــة للتقلــد مــن طــرف أي كان .وتفويضهــا

لكونهــا مدفونــة فــي الجينــات والتــي تصــرف

لشــخص معيــن يشــترط فيــه أن يكــون "عظيــم

أمــا علــى كل دوافــع غريزيــة أو شــغف أو حتــى

النســب" و"جــد متعلــم".

موهبــة ،باختصــار شــديد ،شــيء خــارج المألــوف

فــأن تكــون "عظيــم النســب étre bien
 "néمعنــاه أن يكــون لــك جــذور ضاربــة فــي
التاريــخ وأســاف مياميــن ورثــت عنهــم
األلقــاب وصفــات قــوة وســمعة ذائعــة
الصيــت .والبديهــي أن هاتــه الصفــات تختلــف
حســب شــكل النســب .فتلــك التــي تســتوحى
عــن طريــق البنــوة الشــريفة filiation sacrée
تتســم بنــوع مــن القدريــة ،prédestination
بمعنــى أن الشــخص مختــار هللا ،حتــى وإن كان
هــذا يمــر عبــر تعاقــب الرجــال (ورثــة الملــوك،
تعييــن البابــا) .أي أنــه يتفــرد بالســلطة االلهيــة
بشــكل مطلــق دون مشــاركتها ال لشــيء
إال ألنــه الوريــث الموحــى إليــه ،لتصبــح ذريعــة
كل أفعالــه .أمــا البنــوة أو النســب االجتماعــي
فهــي ترتبــط بالمهمــة أو الــدور اإلنســاني

قــد يســتعصي تفســيره .وهاتــه العينــة مــن
االشــخاص تســتحوذ علــى الســلطة بفضــل
ذاتهــا مجهولــة األصــل ،ممــا يضعهــا فــي
موقــف متناقــض مــع الســلطة ،مــن جهــة
تتحمــل مســؤوليتها المطلقــة؛ ألنــه أال تديــن
بســلطتها ألحــد ،ومــن جهــة أخــرى هــي غيــر
تمامــا ببســاطة؛ ألنهــا تجهــل
مســؤولة
ً
كيــف وصلــت إلــى حيــث هــي .ومــا نســميهم
"بالكائنــات االســتثنائية êtres remarquables
أي كبــار القــادة والشــخصيات والعظمــاء.
ومــن الشــائع جــدا ،أن تجتمــع هاتــه البنــوات
جميعهــا فــي شــخصية سياســية واحــدة لهــا
انتمــاء اجتماعــي مرمــوق وشــخصية قويــة
تجعالنهــا شــبه مقدســة كمــا هــو الحــال
بالنســبة للجنيــرال شــارل ديغــول.

مــن خــال االنتمــاء إلــى مجموعــة اجتماعيــة

أمــا بالنســبة أن تكــون "جــد متعلــم être bien

معينــة تقلــدت مســؤوليات وطنيــة أو محليــة

 "forméفمعنــاه أن الشــخص المعنــي تلقــى

مهمــة؛ إذ يمكــن للناشــئة داخــل العائلــة

تعليمــا فــي أرقــى المؤسســات والجامعات ويتخرج
ً

حســب منطــق تــوارث المناصــب حمــل

منهــا مــن بيــن األوائــل والمتميزيــن ،باإلضافــة إلــى

مشــعل الســلف بعيــدً ا .وفــي تقديرنــا هنــا

تقلــده مناصــب ســامية صقلــت تجربتــه ومعرفتــه،

يكمــن الســر فــي اســتمرار األرســتقراطيات

أو أي شــيء يعــرب عــن كفاءتــه وخبرتــه؛ ألن هــذا

والطوائــف واألعيــان علــى اختــاف أجناســها

األمــر يكتســي أهميــة كبيــرة وهــو مــا يخــول لــه

ً
طبعــا .بينمــا إذا كانــت البنــوة بيولوجيــة فــإن

ممارســة الســلطة وخدمــة الصالــح العــام.

الصفــات واأللقــاب الموروثــة ليســت ال دينيــة
ً
غمضــا مــن ذلــك
وال اجتماعيــة؛ بــل هــي أشــد

واألمثــل إجمــا ًلا ،أن يكــون الســاعي وراء
الســلطة "عظيــم البنــوة او النســب" و"جيــد
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التعليــم" ،وباجتماعهمــا فــإن ك ًلا منهمــا يعــزز

 manipulationيتولــد لــدى الجماهيــر .هــذا

اآلخــر (((.

االحتيــال الــذي يتفنــن فيــه السياســيون دون

أمــا

عــن

أيديولوجيــا

التكنوقــراط

 idéologies des technocratesفهــي تقــع

أن يجــرؤوا علــى البــوح بــه مخافــة خســارة
مصد ا قيتهــم .

فــي نفــس توجــه فكــر النخــب .بحكــم أن تدبيــر

مــن الواضــح أن ،مفهــوم االحتيــال يبــدو

الدولــة والشــأن العــام يتطلبــان التنظيــم

جــد خشــن ومــن المفــروض أال يخــرج عــن

المحكــم وأي إخــال بالمســؤوليات قــد يتضــرر

دائــرة األنظمــة الكليانيــة التــي ادعــت فكــرة

منــه المواطنــون .وعلــى عكــس المقاولــة التــي

التقــدم خــال القرنيــن الثامــن والتاســع

تعنــى بمصالــح عــدد قليــل من المســتخدمين،

عشــر التــي ائتمنــت الدولــة الرفــع مــن الحــس

فــإن للدولــة غايــة أوســع تتمثــل فــي خدمــة

المدنــي والوعــي السياســي للمواطنيــن

الصالــح العــام واالطــاع علــى أوضــاع كل

مــن خــال التعليــم ،معتقــدة أن الســيادة

فئــات الشــعب علــى حــد ســواء .وهاتــه

الشــعبية نفســها قابلة لالســتالب بزعامة أن

المثاليــة فــي تنظيــم شــؤون الدولــة مــا هــي

تمامــا للحاكميــن.
المحكوميــن هــم خاضعــون
ً

فــي األصــل إال تنظيــم بيروقراطــي مســتوحى

إال أن الجماهيــر ليســت بهــذا الغبــاء كــي

مــن األيديولوجيــة التكنوقراطيــة التــي تقــر

تنطلــي عليهــا الحيــل كمــا يبــدو ،بــل هــم فــي

بضــرورة تســيير الشــأن العــام مــن اختصــاص

بعــض األحيــان أكثــر فطنــة ويقظــة ،والدليــل

الخبــراء والتكنوقــراط.

هــو الثــورات واالنتفاضــات التــي عمــت القــرن

وباالنتقــال

إلــى،

أيديولوجيــة

الجماهيــر

العشــر ين.

 idéologies des massesفإننــا نجدهــا منبثقــة

وبنــاء علــى مــا ذكــر ،يبــدو أن تمكــن الهيئــة

عــن عقيــدة مزدوجــة تلــك النخبويــة واألخــرى

السياســية مــن الخطــاب السياســية بمــا هــو

التكنوقراطيــة .وتبقــى القضيــة الغيــر القابلــة

أداة تواصليــة تنبنــي علــى الســيادة يجعلهــا

للتفــاوض ،التــي يجــب علــى الجماهيــر التكتــل

قــادرة علــى شــرعنة ســلطتها والتصــرف باســم

حولهــا لتحصيــن مصلحتهــم هــو أن مــن واجــب

الســيادة نفســها.

الدولــة خدمتهــم .وفــي حالــة أثبتــت العكــس
وأبانــت عــن عجزهــا ،والمباالتهــا وعــدم تجانــس
مكوناتهــا ومواقفهــا ،فــإن الشــعور باالحتيــال
((( وحتــى نهايــة القــرن العشــرين كانــت مــا تــزال العائــات
المعروفــة تمنحهــا أحــد أبنائهــا للجيــش واآلخــر للكنيســة.

4.4رهانات تحليل الخطاب
إذا كانــت لنــا رغبــة فــي تحديــد رهــان تحليــل
الخطــاب السياســي ،فإنــه مــن المستحســن

سايسلا باطخلا ليلحت نم ةدئافلا ام

ً
خصوصــا الفلســفة
مقارنتــه بباقــي التخصصــات،
السياســية وتاريــخ العلــوم السياســية.
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فــي المنهــج العلمــي.
وعــن التاريــخ فإننــا نجــد أنــه ســاهم منهجيًا

ً
خصوصــا
تهتــم الفلســفة السياســية

فــي معالجــة األرشــيف باعتمــاد التحليــل

السياســي

التيمــي .إال أن عيــب عليــه تركيــزه بشــكل

( .)Badiou, 1998: 36وفــي تقديرنــا أن مــا يفســر

حصــري علــى المصــادر واألحــداث والقضايــا

هــذا االهتمــام الزائــد بهــذا المبحــث هــو معرفــة

المثــارة فــي النصــوص دون األخــذ بعيــن

نمــوذج تنظيــم مجتمعــي وبالخصــوص نظــام

االعتبــار ظــروف إنتاجهــا التــي مــن شــأنها

الحكــم األمثــل ،وكــذا طبيعــة المتدخليــن فــي

تســديد نظرتنــا النقديــة .وهنــا ربمــا مــا نــزال

هــذا التنظيــم .وهــذا بالتحديــد يقــود الــى التفكير

نســتحضر الجــدل الــذي دارت أطــواره بفرنســا

فــي مســألة العالقــات التــي تجمــع كل مــن

بدايــة الثمانينــات بيــن المؤرخيــن ومحللــي

الســلطة الحاكمــة -الدولــة -بقيــة المجتمــع-

الخطــاب ،حيــث إن التاريخانييــن انتقــدوا محللي

المواطنــة .وهنــا نحــن بصــدد إشــكاليتين

الخطــاب بدعــوى اســتخدامهم المطرقــة

جوهريتيــن :إشــكالية الســيادة والشــرعية،

ً
خصوصــا ميشــيل بيشــو الــذي
لقتــل ذبابــة،

ً
وأيضــا إشــكالية الحــق والعدالــة ،فعلــى أي

انتفــض بعنــف قائـ ًلا" :إن المكانــة التي ينســبها

أســاس مثــ ًلا يمكــن للعدالــة اإللهيــة أن

الخطــاب السياســي لنفســه فــي مقابــل هــذا

تعامــل النــاس وفــق مــا يحــق لهــم ،وأي حقــوق

النقــص ،مــا هــو إال خيــال الموضوعيــة الدقيقــة

يتمتــع النــاس بهــا فــي نظــر القــوى اإللهيــة

(بلعــب دور البليــد واالمتنــاع عــن التفكيــر فــي

والســحرية المســتقاة مــن اإليمــان ،والقــوى

المعنــى)"(.)Maldidier, 1990

باألســس

ُ
المشــكلة

للفكــر

البيولوجيــة العالمــة والقــوى الالعقالنيــة
للطبيعــة المســتوعبة بالتجربــة؟

تهتــم العلــوم السياســية بالخصــوص
بالفعــل السياســي فــي عالقتــه بغاياتــه

مكــن تطويــر علــم البالغــة خــال العصــر

البرغماتيــة وآثــاره أكثــر مــن الفكــر السياســي

القديــم مــن وصــف العمليــات المعقــدة المؤثــرة

نفســه .ويقــع هــذا التخصــص فــي مفتــرق

فــي الــرأي العــام .لكــن فيمــا بعــد تــم التوصــل أن

الطــرق

والسوســيولوجيا،

هاتــه العمليــات كانــت صالحــة لمجتمعات بعينها

واألنثروبولوجيــا االجتماعيــة وكــذا الفلســفة

التــي حــددت لنفســها قوانيــن تســمحت بتطبيقها

َ
فهمهــا هــو تســليط الضــوء
السياســية.
ً
مبــدأ للحكــم،
علــى المعاييــر التــي تصبــح

التدقيــق الصــور البالغيــة واالســتعارات واالهتمام

ودوافــع مأسســتها وكــذا أثارهــا علــى حالــة

بفــن الخطابــة بمقاربــة أخالقيــة بــدل االنغمــاس

المجتمعــات .كمــا أنهــا تعنــى بدراســة

علــى نفســها .لينصــرف الفالســفة فيمــا بعــد إلــى

مــع

التاريــخ،
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ســلوك

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

الفاعليــن

السياســيين

العدد  | 17ربيع  2022م

حســب

إن تحليــل الخطــاب بفرنســا تطــور كمــا

هويتهــم وانتماءاتهــم ،فضــ ًلا عــن الصيــرورة

هــو معــروف علــى حســاب مدونــة الخطــب

التــي تتبلــور مــن خاللهــا ردود االفعــال تجــاه

السياســية .كمــا كان لبــروز المفاهيــم

األحــداث االجتماعيــة (الهجــرة ،العطالــة)،

المســتحدثة مــن قبيــل "البيــان "énonciation

باإلضافــة الــى العنايــة بكيفــه تالعــب المذاهب

و"مدونــة النصــوص" و"الســياقات "corpus

بالجماهيــر الشــعبية .لكــن تظــل الغايــة مــن

و"ظروف اإلنتاج "conditions de production

هاتــه الدراســة ليــس فقــط اســتخالص العبــر؛

يــد فــي فتــح البــاب أمــام الدراســات اللســانية

بــل التنبــؤ المســتقبل.

علــى حقــل جديــد تجــاوز دراســة ملكــة اللغــة

وعلــى النقيــض منــه ،فتحليــل الخطــاب
ال يتســاءل ال حــول صحــة العقالنيــة
السياســية

وال

حــول

الميكانزمــات

المتحكمــة فــي الســلوك السياســي ،إنمــا

 langageأو أنظمــة اللغــة systèmes de
 langueإلــى دراســة الخطــب المنتشــرة فــي
المجتمــع كشــاهد علــى عوالــم الفكــر والقيــم
الملــزم لــه فــي مرحلــة زمنيــة معينــة.

كل تركيــزه منكــب علــى ُ
الخطــب التــي تســمح

وبنــاء عليــه ،فتحليــل الخطــاب السياســي

للعقالنيــة والحقائــق السياســية بالطفــو

يدعــي

matérialité

علــى الســطح .فالنشــاط اللغــوي مــن حيــث

 "historiqueو"نظريــة األيديولوجيــات la théorie

هــو لغــة يهــدف باألســاس الــى صياغــة

 "des idéologiesكمــا وســبق وتطــرق الــى األمــر

االحــكام واآلراء حــول حيــاة األشــخاص

ألتوســير ( ، )Althusser, 1970إال أنــه وبفضــل

وســلوكهم وتثميــن الجهــود ،ومــن حيــث

األعمــال النقديــة لفوكــو ( )Pêcheux, 1977فقــد

كونــه فعــ ًلا فهــو يميــل إلــى مــا مــن شــأنه

صــار يوافــق مفهوم "التشــكيل الخطابي" (.)Ibid

تحويــل حالــة األفــراد والظواهــر والمواقــف.

وبعــد صــدور أعمــال أخــرى تســعى للكشــف عــن

وفــي نفــس الوقــت تصيــر هاتــه األحــكام

االفتراضــات األيديولوجيــة المضمــرة فــي اللغــة

عينهــا مبــر ًر ا لألفعــال ،والعكــس صحيــح،

باالعتمــاد علــى مناهــج تحليليــة متنوعــة (التحليل

بحيــث إن هاتــه األفعــال نفســها تغــذي

اآللــي ،والتحليــل التوزيعــي ،والتحليــل المعجمــي)

األحــكام .والخطــاب بشــكل عــام ،يجعــل

(.)Courtine, 1981

الشــيء ممك ًنــا ،بــل ويبــرر ويغيــر العالقــات
االجتماعيــة ،أمــا الخطــاب السياســي بشــكل
خــاص فهــو أداة لتعليــل الفعــل السياســي
وتغييــره.

"الماديــة

التاريخيــة

وفــي الوقــت الراهــن ،فقــد عملــت األبحــاث
الجديــدة إلــى المزاوجــة بيــن مختلــف المناهــج،
بحيــث صــار بإمــكان التحليــل المعجمــي

سايسلا باطخلا ليلحت نم ةدئافلا ام

اعتمــاد

منهجيــة

التحليــل

اإلحصائــي

لمجموعــة نصيــة ،مكــن مــن النفــاذ الــى
العوالــم الدالليــة وتحديــد منزلــة وتموضــع
المتحدثيــن الفاعليــن فــي المجــال السياســي
بطريقــة أو بأخــرى ،والتحليــل البيانــي الــذي
ســلط الضــوء علــى الســلوكيات البالغيــة
للفاعليــن السياســيين بعيــدً ا عــن انتمائهــم
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مثــل هاتــه التســاؤالت مــا تــزال إلــى يومنــا هــذا
محــل نقاشــات مهمــة.
ويبقــى الســؤال الجوهــري هــو إلــى أي مــدى
يمكــن لتحليــل الخطــاب السياســي الكشــف عــن
عــورة واقــع الســلطة التــي يقــع جــزء كبيــر منهــا
حيــز الفعــل.

ً
وأيضــا
األيديولوجــي (.)Authier-Revuz, 1982

إن شــدة تعقيــد طبيعــة العالقــات مــا

التحليــل الحجاجــي لمنطــق التفكيــر الــذي يميــز

بيــن اللغــة والفعــل مــن جهــة ،والحقيقــة

االنتمــاءات ( )Bonnafous, 1998المشــار

والســلطة مــن جهــة أخــر ى تجعلنــا نتوخــى

إليهــا قبــل قليــل.

الحيطــة والحــذر إذ مــن الواجــب تبنــي منهــج

وفــي االتجــاه نفســه ،ظهــرت أعمــال
عــدة خــال الثمانينــات حــول التحليــل النقــدي
للخطــاب لــكل مــن تــون وفــان ديجــك ،التــي
زعمــا صاحباهــا أنهــا متعــددة االنتســابات
مــا بيــن الماركســية الجديــدة التــي يتزعمهــا
( )Dijk, 1994كل مــن أدورنــو وهبرمــاس،
ومدرســة شــيكاغو ،أو سوسيوليســانيات
برشــتاين وهلــداي ،أو حتــى تحليــل الخطــاب
المتأثــر بأعمــال فوكــو وبيشــو بفرنســا
وغرامشــي بإيطاليــا.

يراعــي كل هاتــه العالقــات علــى اختــاف
ألوانهــا وطبائعهــا .صحيــح كمــا ســبق ونبــه
إليــه لوفــور ،أن السياســي ليــس إال نتــاج
جملــة مــن المكونــات التــي يمكــن إيجازهــا
فيمــا يلــي :وقائــع سياســية كالقــرارات
الســلطوية ،والوقائــع االجتماعيــة ،والوقائــع
القانونيــة المتمثلــة فــي القوانيــن التــي
تضبــط ســلوكيات وعالقــات األفــراد فيمــا
بينهــم داخــل المجتمــع ،وأخيــ ًر ا الوقائــع
األخالقيــة والنفســية كالممارســات المنبثقة
مــن المنظومــة القيميــة .وبالفعــل ،فتحليــل

ب فــان ديجــك اهتمامــه فــي البدايــة
صــوَّ َ

الخطــاب يلمــس كل هاتــه المكونــات

علــى الخطــاب العنصــري بمختلــف أشــكاله،

شــريطة التوفــر علــى أثــر لهــم فــي الخطــاب.

مباشــرة،

إذ إنــه قــد يكــون مــن الســاذج الظــن أن

لينطلــق بعدهــا فــي محاولــة منــه "توضيــح

موضوعــه ينحصــر فــي المحتــوى األيديولوجي

اســتراتيجيات إضفــاء الشــرعية وبنــاء الهيمنــة

وحــده ،مــا لــم ُنعــد تعريــف األيديولوجيــة علــى

(…) وســوء اســتخدام الســلطة" ،ويبــدو أن

األقــل .ويكفــي قــو ًلا بــأن هــذا النــوع مــن

حتــى

تلــك

المضمــرة

والغيــر
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نظــم معهــد الدراســات اإلبســتمولوجية

وجماعيــة ،وإنشــاءات مُ لوكيــة ،واســتفاد منــه

– أوروبــا بشــراكة مــع مؤسســة دار الحديــث

أبنــاء األغنيــاء والفقــراء علــى الســواء .وأكــد

الحســنية – جامعــة القروييــن – الربــاط مؤتمــ ًر ا

علــى حــرص المملكــة خــال العشــرين ســنة

دول ًيــا فــي موضــوع "المــدارس الدينيــة التقليدية

الماضيــة ،علــى تأهيــل التعليــم العتيــق مــن عدة

بالمغــرب العربــي وإكراهــات التحــول العولمي"

جوانــب ،الســيما مــن خــال التأطيــر القانونــي،

وذلــك يومــي  16و 17مــارس المنصــرم.

والرفــع مــن عــدد المؤسســات ،وإدخــال

وقــد عــرف المؤتمــر مشــاركة متخصصيــن مــن
ً
أوراقــا
المغــرب والجزائــر وتونــس وموريتانيــا ،قدمــوا
علميــة فــي أربعــة محــاور رئيســة فــي الموضــوع هــي:
—التعليم الديني التقليدي :النشأة والتطور.
—طرائق التدريس في التعليم العتيق.
—التعليــم الدينــي التقليــدي بيــن الخصوصيــة
والتحديــث.
—مظاهر اإلبداع والتجديد.

آليــات حديثــة للتســيير وتقديــم الدعــم المــادي
للمؤسســات التعليميــة .وعــدد المزايــا التــي
يوفرهــا نظــام التعليــم العتيــق للطالــب؛ مزايــا
علميــة تتمثــل فــي العلــوم التــي يتلقاهــا ،ومزايــا
تؤهلــه لالندمــاج فــي ســوق الشــغل .وانتهــى
إلــى أن آفــاق العمــل متوجهــة إلــى تأهيــل
التعليــم العتيــق مــن جانــب التعديــل القانونــي
مــن خــال إيجــاد إطــار قانونــي لتأهيــل الكتاتيــب
القرآنيــة مــن أجــل الرقــي بهــا إلــى مســتوى
تكــون فيــه جــزءا شــبه طبيعــي مــن منظومــة

افتتــح المؤتمــر يــوم  16مــارس علــى الســاعة

التربيــة علــى الصعيــد الوطنــي ســواء تعلــق

العاشــرة صباحــا بآيــات بينــات مــن الذكــر

األمــر بالطلبــة أم بالعامليــن فــي هــذا القطــاع.

كل مــن معالــي وزيــر
الحكيــم ،تلتهــا كلمــة ّ
األوقــاف والشــؤون اإلســامية األســتاذ
الدكتــور أحمــد التوفيــق ،والســيد مديــر
مؤسســة دار الحديــث الحســنية األســتاذ
الدكتــور أحمــد الخمليشــي ،والســيد المديــر
العــام لمعهــد الدراســات اإلبســتمولوجية
األســتاذ الدكتــور بــدي المرابطــي.

وقــد عنيــت كلمــة الســيد مديــر دار الحديــث
الحســنية باألهميــة القصــوى التــي يحظــى
بهــا التعليــم العتيــق ،والقيمــة العلميــة التــي
يكتســيها بالنظــر إلــى أن حفــظ القــرآن الكريــم
واإللمــام بالقــراءات القرآنيــة المتواتــرة وإتقانهــا
يتطلــب وقتــا طويــا وجهــدا شــاقا .كمــا أشــار د.
أحمــد الخمليشــي إلــى الصعوبــات التــي يواجهها

وقــد قــدَّ م معالــي الوزيــر ورقــة تأطيريــة عــن

طلبــة التعليــم العتيــق فــي إيجــاد منصــب عمــل

التعليــم العتيــق بالمغــرب نشــأة ومســا ًر ا

يتناســب مــع تكوينهــم ومؤهالتهــم ،داعيــا

ومــآ ًلا ،بيَّــن فيهــا أنــه كان نظامً ــا تعليميًــا
ً
ومتماســكا ،تكاملــت األدوار فــي
متكامــ ًلا
إنشــائه ورعايتــه بيــن مبــادرات إحســانية فرديــة

إلــى التفكيــر فــي ســبل لمواكبــة هــذه الفئــة
المحافظــة علــى المــوروث القرآنــي وإدماجهــا

ا لوحتلا تاهاركإو يبرعلا برغملاب ةيديلقتلا ةينيدلا سرادملا" رمتؤم لامعأ ريرقت
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فــي الحيــاة المهنيــة .ودعــا العلمــاء والفقهــاء

ً
قــوة جارفــة وضاغطــة ،كمــا
التــي تفــرض نفســها

إلــى بــذل مــا فــي وســعهم لجعــل التعليــم

كان مــن أهــداف هــذا اللقــاء دراســة آفــاق التجديــد

العتيــق مفيــدً ا مــن الناحيــة الدينيــة والعقديــة

واالنفتــاح علــى مناهــج العصــر ومعارفــه ،وتقديــم

ومــن ناحيــة ممارســة الحيــاة العمليــة.

رؤى جديــدة تقــارب الموضــوع.

أكــد د .بــدي المرابطــي فــي كلمتــه أن تجربــة

وفيمــا يأتــي تلخيــص ألهــم مــا جــاء فــي األوراق

المــدارس الدينيــة التقليديــة فــي المغــرب

المشــاركة فــي هــذا المؤتمــر؛

العربــي عمومً ــا ،وفــي المغــرب بشــكل خــاص،
تحظــى باهتمــام كبيــر مــن ِقبــل الباحثيــن .وأبــرز
أن بعــض المؤسســات التعليميــة المغاربيــة
عرفــت مســتوى متزايــدً ا مــن التفاعــل
بيــن العلــوم الدينيــة والعلــوم اإلنســانية
واالجتماعيــة وإن بنســب وعالقــات مؤسســية
وأكاديميــة تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر ومــن
مؤسســة جامعيــة إلــى أخــرى ،مشــي ًر ا إلــى
أن قبلــة العديــد مــن الباحثيــن عــن التكويــن
فــي مجــال العلــوم الدينيــة (مــن بلــدان آســيا
وإفريقيــا وغيرهمــا) تحولــت ،بشــكل الفت ،من
الوجهــة التقليديــة بمصــر والشــرق األوســط
إلــى بلــدان المغــرب العربــي .وأبــرز أن هنــاك
عــددً ا كبيـ ًر ا مــن اآلليــات المعرفيــة والمنهجيــة
التــي تحتــاج إلــى مراجعــة جديــة ،وخلــص إلــى أن
أشــغال هــذا المؤتمــر ستســاهم فــي تحقيــق
هــذه الغايــة ،مــن خــال اســتقراء تجــارب
التعليــم الدينــي فــي البلــدان المغاربيــة.
وســعى هــذا المؤتمــر إلــى إلقــاء الضــوء علــى
المؤسســات التعليميــة الدينيــة فــي بلــدان المغرب
رئيســا لمجتمعــات هــذه
العربــي باعتبارهــا مرتك ـ ًز ا
ً
البلــدان ،وإلــى بيــان أحوالهــا ،وتمييــز نقــط االشــتراك
واالفتــراق بينهــا ،وتفاعلهــا مــع إكراهــات العولمــة

ناقشــت ورقــة الدكتــور محمــد عبد الحــي ،عميــد
كليــة الوصــل بدبــي ،الموســومة بـ"المحظــرة:
النشــأة والتطــور والمــآالت" نظــام التعليــم
فــي شــمال غــرب إفريقيــا ،فيمــا بيــن (2هـــ78/م-
13هـــ19/م) :مــا هــو وكيــف كان ومــا مصيــره؟ وهــو
مــا أطلــق عليــه العنــوان مجــا ًز ا "المحضــرة"،
فالمحضــرة اســم أطلــق علــى أكثر مــن صيغة من
صيغــه ،فــي أوقــات مختلفــة ومناطــق مختلفــة
مــن بلــدان المغــرب العربــي وظــل مصطلحً ــا
ً
خاصــا بتعليــم الثقافــة العربيــة اإلســامية فــي
هــذه المنطقــة .لذلــك فمحــور القــول فــي هــذه
الورقــة هــو نشــأة التعليــم العربــي اإلســامي فــي
هــذه المنطقــة وتطــوره فيهــا ،ثــم استشــراف
مآالتــه بعــد مــا ظهــر نظــام التعليــم الحديــث
األكثــر ارتباطــا بحاجــات المجتمــع اليوميــة
وبالنظــام اإلنتاجــي وبســوق العمــل.
ورام الدكتور محمد بن الطيب ،أســتاذ التعليم
العالــي بكليــة اآلداب والفنــون واإلنســانيات
بجامعــة منوبــة ،مــن خــال بحثــه "التعليــم
التقليــدي فــي جامــع الزيتونــة :النشــأة
والتطــور" تقديــم دراســة تر ُ
ْصــد وجــوه التقليــد
المتوارثــة فــي التعليــم الزيتونــي مــن جهــة،
وتلتقــط مالمــح ّ
التجديــد واإلصــاح مــن جهــة
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أخــرى ،بهــدف الوقــوف علــى أســباب التقليــد
ودواعــي التجديــد ،وعلــى خصائــص التعليــم
الذهنيّــة ّ
الزيتونــي ومميّــزات ّ
التجديديّــة لــدى
علمائــه ،وخصوصيــات المقاربــة اإلصالحيــة
المؤسســة التعليميّــة
التــي أردوهــا لهــذه
ّ
العريقــة ،ومعالــم التطويــر فــي برامجــه
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واهتمــام الســاطين المغاربــة بهــا وبتأهيلهــا .كمــا
قدمــت تصــو ًر ا عامــا حــول مركزيــة الــدرس اللغــوي
قديمــا ،مركــزة
فــي برامــج هــذا النمــط مــن التدريــس
ً
باألســاس علــى خصائصــه المعرفيــة والبيداغوجيــة
قبــل تأهيــل المنظومــة وبعدهــا.

ومناهجــه ومالمــح التجديــد فــي طرائقــه

كمــا قــدم الدكتــور زهيــر قــزان ،باحــث جزائــري

ُ
ون ُظمــه وأســاليبه لــدى أبــرز ُر وّ اد اإلصــاح فيــه.

بمؤسســة طابــة بمصــر ،ورقــة –عــن بعــد -بعنــوان

وقــد عــرض الدكتــور عبد الحليــم بيشــي ،أســتاذ
التعليــم العالــي بجامعــة قطــر ،فــي ورقــة بعنــوان
"الزوايــا والمــدارس التعليميــة فــي الجزائــر:
المســار والمــآل" لنشــأة الزوايــا الجزائريــة،
وأدوارهــا التعليميــة ومناهجهــا البيداغوجيــة ،وعـرّف
بأنواعهــا وأشــكالها ،ومميــزات الــدرس التعليمــي
فيهــا وتحدياتــه ،وذلــك بعــرض نمــاذج مــن تلــك

"مناهــج التعليــم فــي الزوايا الجزائريــة" ،وقد اهتم
فــي ورقتــه بالتعريــف بالزوايــا وتاريخهــا وأنواعهــا،
والتعريــف بمقومــات المنهــج التعليمــي فــي الزوايــا
الجزائريــة ،وبيــان خصائــص التعليــم فــي الزوايــا
ومميزاتــه والصعوبــات التــي يواجههــا ،والبحــث عــن
المنهــج الفكــري واألســس التــي قــام عليهــا ومــدى
قدرتــه علــى مواجهــة التطــورات الحديثــة.

الزوايــا الفاعلــة .إضافــة إلــى التعــرف علــى مســارات

وفــي الســياق نفســه ،قــدم الدكتــور عــادل فائــز،

التواصــل بينهــا وبيــن رصيفاتهــا وشــقيقاتها فــي

أســتاذ التعليــم العالــي بجامعــة ابــن زهــر –أكاديــر،

أقطــار الغــرب اإلســامي كلــه .كمــا حــاول الباحــث

ً
بحثــا فــي موضــوع "طرائــق التدريــس فــي التعليــم

اقتــراح البدائــل التــي تبقــي رســالة الزوايــا قائمــة فــي

المغربــي العتيــق" ،وصــف فيــه مســالك هــذا التعليــم،

خضــم التحــوالت العولميــة ،مــع العــرض لتجــارب

بــدءا بتفصيــل طرائــق تحفيــظ القــرآن والتعلمــات
ً

الجزائــر فــي تطويــر التعليــم التقليــدي ،وتقييــم تلــك

األوليــة التــي يتلقاهــا الطفــل فــي الكتاتيــب القرآنيــة،

التجــارب ســلبًا أو إيجابًــا.

ومــرو ًر ا بذكــر طرائــق تدريــس العلــوم فــي التعليــم

وضمــن المحــور الثانــي ،جــاءت ورقــة الدكتــور
عبــد هللا الرشــدي ،أســتاذ التعليــم العالــي
بمؤسســة دار الحديــث الحســنية ،الموســومة
بـ"الــدرس اللغــوي بمؤسســات التعليــم العتيــق
بالمغــرب بيــن ســؤال الخصوصيــة المعرفيــة

العتيــق وخاصــة منهــا القــراءات وعلــوم العربيــة ،ثــم
ً
مبحثــا لركــن متيــن مــن أركان هــذه المنظومــة
خصــص
وهــو مــا يتعلــق بجانــب القيــم .وختــم الباحــث ورقتــه
ببيــان بعــض جوانــب القصــور فــي طرائــق هــذا التعليــم،
ومجهــودات الــوزارة الوصيــة فــي تداركــه.

والبيداغوجيــة وســؤال التحديــث" التــي تناولــت

وأبــرز الدكتــور عزيــز الخطيــب ،أســتاذ التعليــم

وقــدم منظومتــه وأصالتها
ماهيــة التعليــم العتيــقِ ،

العالــي بمؤسســة دار الحديــث الحســنية ،فــي بحثــه

ا لوحتلا تاهاركإو يبرعلا برغملاب ةيديلقتلا ةينيدلا سرادملا" رمتؤم لامعأ ريرقت
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الموســوم بـ"مناهــج التدريــس عنــد المغاربــة

افتتحــت أعمــال اليــوم الثانــي مــن المؤتمــر ُقرابــة

فــي التعليــم العتيــق" جهــود علمــاء المغــرب فــي

الســاعة التاســعة والنصــف صباحً ــا بورقــة للدكتور عمار

التدريــس والتأليــف التــي مثلــت مؤسســات التعليــم

بنحمــودة ،باحــث فــي كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية

العتيــق أهــم تجلياتهــا .وتمثلــت هــذه الجهــود فــي

بصفاقــس ،فــي موضــوع "أزمــة تجديــد التعليــم

عناصــر أساســية فــي عمليــة التعلــم هــي تكويــن

الدينــي فــي الكتاتيــب والمــدارس القرآن ّيــة بتونــس"

الشــيخ العالــم المــدرس ،ومنهــج الــدرس ،وتفاعــل

ضمــن المحــور الثالــث ،اســتقرا فيهــا صاحبهــا تطــوّ ر

الطــاب ،ووقــت الــدرس ومكانــه ،والمقــرر المــدرّس.

طرائــق التعليــم الدينــي وفضاءاتــه ووظائفــه العلميــة

وقــد فصــل الباحــث فــي هــذه العناصــر وعــدّ د

واالجتماعيــة والسياســية ،وقســم هــذه المراحــل

خصائصهــا وب ّيــن آثــار تضافــر هــذه العناصــر مــن خالل

تاريخيًــا وبيّــن تنــوع األدوار التــي قــام بهــا منــذ ظهــوره

تقديــم نمــاذج حيــة لمؤسســات للتعليــم العتيــق

مــرو ًر ا بمرحلــة االســتعمار ومــا بعــد االســتقالل ،كمــا

فــي المغــرب عبــر التاريــخ .ودعــا البحــث إلــى ضــرورة

اســتخلص أنــواع األزمــة التــي واجههــا خــال هــذه

االســتمرار فــي بــذل الجهــد لتحديــد رؤيــة منظومــة

الفتــرة الزمنيــة وأســبابها وتجلياتهــا ،ثــم ختــم بمحاولــة

التعليــم العتيــق ورســالتها وأهدافهــا ومخرجاتهــا.

استشــراف المســتقبل مــن خــال آفــاق التجديــد

وقــد اختتمــت جلســات اليــوم األول بورقــة

ومجاالتــه فــي ظــل التحديــات التــي تطرحهــا العولمــة.

للدكتــور أحمــد أبيجــو ،مفتــش تربــوي بالجديــدة ،فــي

وتــا هــذا البحــث بحــث آخــر للدكتــور عبد القــادر

موضــوع "مناهــج التدريــس بالتعليــم العتيــق

بقشــى ،أســتاذ التعليــم العالــي بالمدرســة العليــا

والتحــوالت العولميــة" ،وصــف فيهــا مناهــج

لألســاتذة بالربــاط ،بعنــوان "التعليــم العتيــق

تدريــس علــوم اللغــة العربيــة بالتعليــم العتيــق

بالمغــرب بيــن ســؤال الخصوصيــة ورهــان

وفــق النظــام القديــم ،مــن خــال بيــان المــواد التــي

التحديــث" عــرض للنمــوذج المغربــي فــي تحديــث

تــم اعتمــاد تدريســها بالتعليــم العتيــق ،مــع وصــف

ُّف،
ـكال التطر ِ
التعليــم العتيــق ،وتحصينــه من كل أشـ ِ

الطريقــة التــي تــدرس بهــا فــي ظــل الصيغــة القديمــة

مــع الحــرص علــى االســتفادة مــن مُ كتســباتِه ،فــي

للتعليــم العتيــق .كمــا رصــد البحــث ســمات التجديــد

نــوع مــن التفاعــل اإليجابــي مــع التحــوالت الرقميــة
ٍ

فــي منهجيــة تدريــس مــواد اللغــة العربيــة بالتعليــم

والقيميــة واالجتماعيــة والسياســية ُ
المســتجدة،

العتيــق ،مــع اســتحضار األســباب والســياق الداعــي

تحقيــق رهــان تحديــث
الســعي إلــى
بالتــوازي مــع
ِ
ِ
التعليــم
العتيــق فــي ظــل إكــراهِ المحافظــةِ
ِ

اللغــة العربيــة بالتعليــم العتيــق فــي وضعيــه

علــى خصوصياتــهِ الدينيــة والتاريخيــة والعلميــة

القديــم والحديــث ،مــن خــال تحديــد حجــم التغييــرات

َّ
النمــوذج المغربــي
أكســب
والبيداغوجيــة مــا
َ

الحاصلــة فــي هــذا المنهــج التعليمــي ،مــع بيــان نتائــج

خاصــا لخصوصيــةِ االســتراتيجية ُ
طابعــا ً
ً
المندمجــة

هــذا التحديــث إيجابًــا وســلبًا.

المعتمــدةِ فــي تأهيــل الشــأن الدينــي عمومً ــا.

إلــى هــذا التحديــث ،مــع مقارنــة حــال تدريــس علــوم
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وختمــت هــذه الجلســة بورقــة للدكتــور المهــدي

للمجتمــع ،والمدخــل القيمــي بجعــل القيــم الدينيــة

الســعيدي ،أســتاذ التعليــم العالــي بجامعــة ابــن زهــر

والحضاريــة اإلســامية ُلحمــة المناهــج عبــر مختلــف

–أكاديــر ،قدمهــا عــن بعــد فــي موضــوع "المــدارس

مكوناتهــا ومراحلهــا ،والمدخــل الوظيفــي مــن خــال

العتيقــة بالمغــرب ومعضلــة اســتمرار النخبــة

تحديــد الوظائــف التنمويــة الحضاريــة واالقتصاديــة

العالمــة ،حالــة منطقــة ســوس" ،ب َّيــن فيهــا أن مهمــة

واالجتماعيــة التــي قــد يســهم بهــا فــي المجتمــع.

مؤسســات التعليــم العتيــق األساســية كانــت الحفــاظ

وقــد فصــل فــي هــذه المداخــل وقــدم أسســا ومعالــم

علــى النخبــة العالمــة ،ودوام إمدادهــا باألجيــال الجديــدة

موجِّ هــة إلصــاح منظومــة التعليــم العتيــق.

حتــى تواصــل مهمتهــا فــي رعايــة التديــن وتســديده لمــا
فيــه خيــر الفــرد والمجتمــع ،غيــر أن هــذه المــدارس مــا
فتئــت فــي العصــر الحديــث أن زوحمــت فــي وظائفهــا،
ســواء بالمنــع والقهــر فــي عهــد االســتعمار أو
المضاهــاة فــي عهــد االســتقالل ،فقــد صــار تكويــن
ً
منوطــا بالتعليــم الرســمي المنظــم
النخــب العالمــة
علــى النمــط الغربــي ،فــي كثيــر مــن مقرراتــه ومناهجــه
وأســاليبه ،فانكمشــت المــدارس العتيقــة ليقتصــر
عملهــا علــى مــد المؤسســات الجامعيــة المغربيــة
بالطلبــة ،ويتمكــن نبغاؤهــم ومتفوقوهــم وهــم قلــة
قليلــة مــن االنتمــاء إلــى النخبــة العالمــة الرســمية
المؤثــرة ،التــي يــراد لهــا أن تقــوم بتدبيــر شــؤون الديــن،
مــن خــال المجالــس العلميــة بمختلــف األقاليــم.

انطلــق موضــوع الورقــة المعنونــة بـــ "التجديــد
التربــوي فــي التعليــم الدينــي بالمغــرب ،الواقــع
والمأمــول" ،التــي قدمهــا الدكتــور عمــر آيــت أوعمــرو،
مفتــش تربــوي بمكنــاس ،مــن ســؤال التشــخيص الدائــر
حــول واقــع التعليــم العتيــق فــي ســيرورته التاريخيــة
فــي المغــرب ،حيــث تتبــع مظاهــر التجديــد فــي النمــوذج
المغربــي للتعليــم العتيــق ،مــع الوقــوف عنــد ســياق
تجديــد التعليــم العتيــق ،ومظاهــر األزمــة المفترضــة.
كمــا أبــرزت الورقــة مالمــح التجديــد التربــوي فــي التعليــم
العتيــق علــى مســتوى الوثائــق المنظمــة لــه ،ومدى تجلي
المقاربــة التجديديــة التــي تجيــب عــن تســاؤالت األزمــة
فــي مرحلــة التقنيــن والتخطيــط .ووقــف الباحــث مــع
الممارســة التقويميــة فــي التعليــم العتيــق؛ ليخلــص إلــى

وضمــن المحــور الرابــع ،قــدم الدكتــور عبد الحميــد

نتائــج التجديــد التربــوي الحاصلــة فــي الرهــان المعقــود

عشــاق ،أســتاذ التعليــم العالــي بمؤسســة دار

علــى التعليــم العتيــق ،وكــذا النتائــج الحاصلــة لخريجــي

الحديــث الحســنية ،ورقــة علميــة فــي موضــوع "معالــم

التعليــم العتيــق بالمغــرب بيــن الواقــع والمتوقع؛ ســواء

منهجيــة كليــة إلصــاح التعليــم الدينــي النهائــي"

تعلــق األمــر بالنتائــج علــى صعيــد التحصيــل المعرفــي ،أو

بســط فيهــا مقترحــات أفــكار منهجيــة مــن شــأنها

فــي جانــب االندمــاج االجتماعــي ،والتأثيــر اإلنتاجــي لهــذه

أن تســهم فــي تجــاوز المشــاكل التــي مــا زالــت تعيــق

الفئــة مــن المتخرجيــن.

جــودة التعليــم بمــا يفضــي إلــى مخرجــات رصينــة مــن
خــال مداخــل متعــددة أهمهــا المدخــل اإلدماجــي
بدمــج التعليــم الدينــي فــي المنظومــة التربوية الوطنية

ٌ
بحــث قدمــه الدكتــور
وتلــى هــذه الورقــة
عبد الســام ولــد حرمــة ،أســتاذ التعليــم العالــي
بجامعــة نواكشــوط ،بعنــوان "تطويــر مقــررات

ا لوحتلا تاهاركإو يبرعلا برغملاب ةيديلقتلا ةينيدلا سرادملا" رمتؤم لامعأ ريرقت

التعليــم

األهلــي

فــي

الصحــراء

وجنــوب

الصحــراء" ،أجــاب فيــه عــن إشــكالية كيفيــة فــك
عزلــة التعليــم األهلــي عــن اإلصالحــات علــى مســتوى
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َ
المؤتمنيــن علــى الثوابــت
ومارســه ،مــن
الروحيــة

والمذهبيــة

والوطنيــة

وفــق

خصوصيــة كل قطــر مــن األقطــار المغاربيــة.

قطــاع التربيــة والتعليــم فــي الصحــراء وجنــوب

3.3إعــادة االعتبــار للغــة العربيــة باعتبارهــا وســيلة

الصحــراء ،حيــث قــدم نبــذة عــن التعليــم األهلــي فــي

التدريــس ،وتجديــد النظــر فــي طرائــق تدريســها.

هــذه المنطقــة الجغرافيــة ،وعــرض لمقتضيــات

4.4تحقيــق التــوازن بيــن المضاميــن العلميــة

وآليــات تجديــد مقرراتــه مــن خــال مراجعــة المناهــج

والوعــاء الزمنــي المخصــص لهــا .بإعــادة

ومســاعدة الخريجيــن علــى القيــام بدورهــم فــي نشــر

هيكلــة المــواد والمقــررات.

الوعــي الدينــي الصحيــح ،ووضــع مالمــح لتطويــر
محــاور الــدرس الشــرعي ،وإعانــة الخريجيــن مــن
خــال التدخــل علــى المســتوى المــادي والمعنــوي
والمؤسســي لضمــان نظــام تربــوي يوائــم بيــن
طلــب العلــم الشــرعي لذاتــه تعبــدً ا وتقر ًبــا إلــى هللا
وبيــن االســتعانة بــه فــي وســيلة العيــش الكريــم
وتوظيفــه فــي التنميــة داخــل المجتمــع.
فــي الجلســة الختاميــة للمؤتمــر قــرأ الدكتــور
محمــد ناصيــري ،أســتاذ التعليــم العالــي بمؤسســة دار
الحديــث الحســنية ،البيــان الختامــي الــذي لخــص فيــه
أهــم مــا جــاءت بــه األوراق المشــاركة فــي هــذا اللقــاء
ّ
وضمــن فيــه التوصيــات المجملــة فــي:
العلمــي،
1.1إعــداد خطــة اســتراتيجية مندمجــة تمكــن
التعليــم التقليــدي مــن مواكبــة التحــوالت
المعرفيــة والمهاريــة التــي يتطلبهــا تطــور
المعــارف والكفايــات المنافســة ،وتؤهلــه

5.5العمــل علــى مــد الجســور بيــن التعليــم
العتيــق والتعليــم العصــري بمــا يحقــق
التكامــل بيــن األنمــاط التعليميــة المختلفــة
واســتفادة بعضهــا مــن بعــض.
6.6العمــل علــى إدمــاج خريجــي التعليــم العتيــق
فــي ســوق الشــغل وتأهيلهــم لذلــك.
7.7المزيــد مــن العنايــة بالقيّميــن علــى التعليــم
العتيــق أســاتذة ومشــرفين وإدارييــن
تحســينا ألوضاعهــم وتطويــر ًا لوســائل
عملهــم ،بمــا يحقــق مقاصــد هــذا التعليــم
العلميــة والتربويــة واالجتماعيــة.
كمــا قــرأ الدكتــور بوشــتى الزفزوفــي ،أســتاذ
التعليــم العالــي بمؤسســة دار الحديــث
الحســنية ،البرقيــة المرفوعــة إلــى جاللــة الملك
محمــد الســادس نصــره هللا بهــذه المناســبة.

لالندمــاج فــي الــدورة اإلنتاجيــةُ ،
وت ْقــدِ رُه علــى

واختتمــت أعمــال هــذا المؤتمــر بقــراءات شــعرية،

مواجهــة التحديــات الكبــرى التــي تهــدّ د بقــاءه.

كمــا كانــت الجلســة الختاميــة مناســبة لتكريــم شــيوخ

 2.2إســناد مهمــة اإلشــراف علــى مؤسســات

التعليــم العتيــق بالمغــرب؛ حيــث تــم تكريــم خمــس

التعليــم العتيــق إلــى مَ ــن خبــر هــذا التعليــم

وعشــرين شــيخا مــن مختلــف أنحــاء المملكــة.
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موضــوع المؤتمــر :العلــوم اإلســامية مــن
الرصيــد التاريخــي إلــى التفعيــل الحضــاري.
المنظمــة:

الجهــة

مؤسســة

أصالــة

للدراســات واالستشــارات اإلســامية بتنســيق
مــع مركــز البحــث فــي العلــوم اإلســامية
والحضــارة ،باألغــواط ،ومخبــر الشــريعة ،ومخبــر
مناهــج البحــث فــي العلــوم اإلســامية.
تاريــخ المؤتمــر 13-12 :شــعبان 1443هـــ،
الموافــق لـــ  16-15مــارس 2022م.
انعقــدت
بمنطقــة

برحــاب

الحامــة

المكتبــة
بالجزائــر

اليوم األول:
الثالثاء (12شعبان ،1443
الموافق لـ15مارس 2022م)
الجلسة االفتتاحية
اسـ ُـتهلت الجلســة االفتتاحيــة مــن الفعاليــة
العلميــة بتــاوة آيــات بينــات مــن الذكــر الحكيــم،
وســماع النشــيد الوطنيُ ،
لت ْف َت َت َح بعدها كلمات
الجهــات المنظمــة بكلمــة الدكتــور محمــد هنــدو

الوطنيــة
العاصمــة

فعاليــات المؤتمــر الدولــي الثانــي الموســوم
بـــ :العلــوم اإلســامية مــن الرّصيــد
التاريخــي إلــى التّفعيــل الحضــار ي الــذي
ّ
نظمتــه مؤسســة األصالــة للدّ راســات
واالستشــارات اإلســامية بتنســيق مع مركز
البحــث فــي العلــوم اإلســامية والحضــارة،
باألغــواط ،ومخبــر الشــريعة ،ومختبــر مناهــج
البحــث فــي العلــوم اإلســامية بجامعــة
العلــوم اإلســامية فــي خروبــة بالعاصمــة
الجزائــر .بمشــاركة نخبــة مــن األســاتذة
والباحثيــن مــن داخــل البلــد وخارجــه ،كمــا
أثثــت مشــاركة جمعيــة العلمــاء المســلمين
الجزائرييــن وبعــض المؤسســات والهيئــات
األخــر ى فعاليــات هــذا المؤتمــر الــذي دام
لمــدة يوميــن متتالييــن.
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(الجزائــر) ،رئيــس مؤسســة أصالــة ومديــر
رحــب بالمؤسســات العلميــة
المؤتمــر الــذي
َ
المنظمــة والداعمــة الباحثيــن المشــاركين
داخــل الوطــن وخارجــه ،ليبيــن بعدهــا مــا يهــدف
إليــه المؤتمــر مــن مســاهمة فــي معالجــة
إشــكالية راهنــة متمثلــة فــي تفعيــل العلــوم
اإلســامية فــي الواقــع المعاصــر تفعيــ ًلا
حضار يًــا بعــد مــا آلــت إلــى تقهقــر وجمــود عــن
الــدّ ور الحضــاري المنــوط بهــا ،مشــي ًر ا إلــى
مركزيــة هاتــه العلــوم فــي تاريخنــا الحضــاري،
ومؤكــدً ا أن المؤتمــر الثانــي هــو لبنــة لتشــخيص
هاتــه اإلشــكالية مــن خــال مداخــل متنوعــة
ورؤى متعــددة تكــون مطيــة الســتجالء
مضاميــن ومقترحــات وامتــدادات تســهم فــي
عــودة العلــوم اإلســامية لفاعليتهــا الحضاريــة،
ليعــرج بعدهــا بالحديــث عــن محوريــة منظومــة
العلــوم اإلســامية بصفــة عامــة مبــر ًز ا أهميتهــا
فــي كونهــا كفيلــة بتحقيــق الريــادة الحضاريــة إذا
مــا توفــرت لهــا جملــة مــن الشــروط حددهــا فــي
اآلتــي :الشــرط التاريخــي -الشــرط الثقافــي-
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الشــرط المنهجــي -الشــرط التكاملــي-
الشــرط الواقعــي -الشــرط السياســي.
وتقــدم الدكتــور مبــروك زيــد -بــدوره -بمداخلــة
تحــدث خاللهــا عــن الطفــرة النوعيــة التــي أحدثهــا
اإلســام ال ســيما علــى المســتويين العلمــي
والحضــاري ،غيــر أن تأثيــر االســتعمار الغربــي
الــذي اســتهدف القواعــد واألصــول -حر ًبــا وفك ـ ًر ا-
لــه تداعياتــه علــى جهــود اإلســام وإســهامه فــي
البنــاء الحضــاري .قبــل أن يعــرج بعدهــا إلــى بيــان
أهميــة العلــوم اإلســامية فــي العصــر الراهــن
باعتبارهــا ســبي ًلا لنهضــة األمــة مــن جديــد.
وفــي الكلمــة الثالثــة تحــدث الدكتــور أحمــد
معبــوط (رئيــس مخبــر الشــريعة-الجزائر) ،عــن
دور هــذا المختبــر فــي المشــاركة ودعــم الفعاليــات
العلميــة التــي تخــدم األمــة اإلســامية ،مشــي ًر ا
ً
أيضــا أن خدمــة البحــث العلمــي فــي الوقــت
الراهــن أصبحــت تتــم بشــكل كبيــر مــن خــال أوعيــة
مُ ؤسســاتية كالمخابــر والمراكــز التــي يمكــن أن
تقــدم خدمــات جليلــة للمجتمــع البحثــي.
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وحملــت المداخلــة األخيــرة فــي ختــام هــذه
الجلســة كلمــة رئيــس اللجنــة العلميــة للمؤتمــر
الدكتــور مــراد بلعبــاس الــذي تحــدث عــن حيثيــات
أشــغال اللجنــة ،كمــا أشــاد بمجهوداتهــا فــي
القــراءة والتحكيــم وتوزيــع المشــاركات علــى
مختلــف مراحــل المؤتمــر بمــا يخــدم مقاصــده.

الجلسة األولى برئاسة الدكتور
مبروك زيد الخير
افتتحــت هــذه الجلســة بمحاضــرة ألقهــا
الدكتــور هــارون الرشــيد بــن موســى (مركــز البحــث
فــي العلــوم اإلســامية -الجزائــر) ،بعنــوان "مناهــج
التأصيــل فــي العلــوم الشــرعية دراســة مقارنــة
بالعلــوم االجتماعيــة" تنــاول فيهــا مجموعــة مــن
المضاميــن أهمهــا بنيــة مفاهيميــة فــي منطلــق
المداخلــة تجســيرا للمــراد ،ثــم َأوردَ مجموعــة مــن
المناهــج فــي تأصيــل العلــوم الشــرعية كمــا بيــن
دعــوة القــرآن للتثبــت والتبيــن ،وتحــدث – كذلــك –
عــن قضيــة تحقيــق الروايــة عنــد المســلمين وإبــراز
دورهــم فــي تجديــد مناهــج البحــث ،فــي الوقــت

وتحــدث الدكتــور عمــار جيــدل الــذي يشــغل

الــذي لمــح فيــه إلــى قصــور المناهــج الغربيــة

رئيــس مختبــر مناهــج البحــث فــي موضــوع وَ سـ َ
ـمه

وجنايــات الفهــم الحداثــي جــراء تطبيــق المناهــج

بـــ" :مختبــر ناجــح للعلــوم اإلســامية ومقاصدهــا

الغربيــة فــي البيئــة اإلســامية.

وفلســفاتها" مبي ًنــا هيكلــة مختبــره الــذي يتكــون
مــن ثمانيــة فــرق بحثيــة غطــت مجــاالت عــدة فــي
العلــوم اإلســامية كالتصــوف ،والعقيــدة ،وعلــوم
القــرآن ،...ليزلــف بعدهــا لوقفــة تأمليــة وقــراءة
معمقــة لعنــوان المؤتمــر مــن خــال تفكيــك معانيه
وتحديــد مــراده عبــر ثلــة مــن التســاؤالت الوجيهــة.

وســعى الدكتــور ســليم خيرانــي (جامعــة
البليــدة 2-الجزائــر) فــي المحاضــرة الثانيــة
المعنونــة

بـــ:

"الــدور

التاريخــي

للعلــوم

اإلســامية فــي بنــاء الحضــارة العربيــة
والغربيــة :مالــك بــن نبــي وروجيــه غــارودي"
الــذي ســعى إلبــراز مفهــوم العلــوم اإلســامية
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والمرحلــة األولــى لنشــأتها ،لينتقــل بعدهــا

المداخــات إمــا عــن طريــق التســاؤالت أو اإلدالء

للحديــث عــن انتشــار هــذه العلــوم الــذي مــرده

بــآراء ومالحظــات أو إضافــات وهكــذا أيضــا فــي

لألســس الرصينــة التــي تســتند عليهــا كاإلســام

نهايــة كل جلســة أو ورشــة.

والعدل...والتــي ينبغــي أن تكــون مطيــة لتحقيــق
مجموعــة مــن األهــداف التــي يعلــو عرشــها
توحيــد هللا وتوحيــد المســلمين وتزكيتهــم
وتنظيــم حياتهــم ،ليختــم محاضرتــه بالعلــوم
اإلســامية عنــد مالــك بــن نبــي وعالقــة المفكــر
المعــروف روجيــه غــارودي بهــا.
وقدمــت الباحثــة نــوال موســاوي (جامعــة

الجلسة الثانية برئاسة الدكتور
مراد بلعباس
ُ
اســتهِ لت أشــغال الجلســة العلميــة
الثانيــة بمحاضــرة رابعــة موســومة بـــ:
"موقــف منظومــة الفقهــاء مــن العلــوم
العقليــة فــي العصــر الوســيط :قــراءة

األميــر عبد القادر-الجزائــر) المحاضــرة الثالثــة

فــي

تحــت عنــوان" :دور تدريــس العلــوم اإلســامية

للدكتــور عبد الجليــل قربــان (جامعــة األميــر

فــي مقاومــة الثقافيــة للمســتعمر الفرنســي"

عبد القادر-الجزائــر) الــذي حــاول تتبــع مواقــف

وقــد شــاركها فــي إعــداد الورقــة الدكتــور البشــير

الفقهــاء وتقييــم نظرتهــم للعلــوم العقليــة

قيالتــي ،وقــد تحدثــت عــن وضــع التعليــم فــي

ً
كاشــفا الدوافــع ونتائــج هــذه الرؤيــة ،حيــث

الفتــرة االســتعمارية التــي أثــرت عليــه بشــكل

أرجــع مــا نالحظــه مــن تعثــر علــى مســتوى

ً
مشــيرة أن جهــود حركــة التعليــم
ملحــوظ،

العلــوم العقليــة إلــى النظــرة فــي ماهيــة هــذه

اإلســامي أســهم بشــكل فعــال فــي ردِّ مــد

العلــوم وقيمتهــا لــدى الفقهــاء الذيــن كانــوا

ثقافــة المســتعمر الفرنســي ،ليشــرع بعدهــا

يرونهــا خطــر يهــدد العقيــدة اإلســامية؛

المســتعمر فــي غلــق المــدارس وســجن

ليتــم بعدهــا عــزل هاتــه العلــوم خــارج الفكــر

المدَ رســين ممــا أدى لتقهقــر المقاومــة قبــل

اإلســامي؛ ليَبــرز عــن هــذا العــزل إشــكالية

أن تنهــض مجــددً ا مــن خــال نظــام المبــادرات

النقــل والعقــل التــي ال تــزال تســتوي علــى

الحــرة؛ لتلتحــم رايــة هــذه المبــادرات وخاصــة

ســوقها إلــى الوقــت الراهــن ،كمــا أشــار

جمعيــة علمــاء المســلمين مــع اإلشــارة ألهــم

الباحــث لمواقــف اســتثنائية لبعــض الفقهاء

المســاهمين فــي مقاومــة هــذه الحركــة مــن

اتجــاه العلــوم العقليــة.

خــال تدريــس العلــوم اإلســامية كابــن باديــس
واإلبراهيمــي ورفاقهمــا.

مواقــف

الفقهــاء

واتجاهاتهــم"

وأبــرز الدكتــور عبد العزيــز بــن ســايب
(جامعــة

األميــر

عبد القادر-الجزائــر)،

فــي

َ
فســح المجــال
وبعــد انتهــاء الجلســة ُأ

مداخلتــه المعنونــة بـــ" :إســهامات علمــاء

للمناقشــة واإلثــراء الــذي أضفــى حيويــة علــى هاتــه

الطبيعيــة:

الشــريعة

فــي

العلــوم
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عبد الرحمــن األخضــري نموذجً ــا" إســهامات
علمــاء المســلمين فــي ميــدان علــم الفلــك
ال ســيما عبد الرحمــن األخضــري ،مســته ًلا
مداخلتــه تلــك بمقدمــة تاريخيــة عــن علــم
قديمــا بهــذا العلــم
الفلــك ،واهتمــام العــرب
ً
ً
وبحثــا وتصفيتــه مــن االعتقــادات
دراســة
الهدامــة لخدمــة اإلســام والمســلمين ،كمــا
أشــار الباحــث إلــى إســهام الجزائــر فــي هــذا
الفــن مــن خــال الشــيخ عبد الرحمــن األخضــري
الــذي عــدَّ مــن أفــذاذ هــذا العلــم.
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الورشــة األولــى :العلــوم اإلســامية:
تعريفهــا وأهدافها ،مناهج وأســاليب
تدريســها برئاســة وتقريــر الدكتــورة
صفيــة حســين

حملــت أولــى مداخلــة مــن هــذه الورشــة
عنــوان "العلــوم اإلســامية أصالــة ومفتــاح
ريــادة" مــن تقديــم الباحثــة فاطمــة مــاوي
(جامعــة الجزائر1-الجزائــر) ،ســعت فيهــا
إلــى بيــان ماهــي العلــوم اإلســامية ،وأهــم
مميزاتهــا مــع تشــخيص مكامــن الخلــل

وألقــى فــي ختــام هــذه الجلســة الدكتــور

التــي حالــت دون تحقيــق النهضــة الحضاريــة،

عبد الــرزاق دحمــون (جامعــة الجزائر1-الجزائــر)

حيــث أرجعتهــا إلــى قضيــة فصــل العلــوم

محاضــرة تحــت عنــوان" :الرصيــد الكالمــي

بعضهــا عــن بعــض مــن خــال عــزل مــا هــو

التاريخــي وحســن توظيفــه واالســتفادة

شــرعي فــي مقابــل مــا هــو دنيــوي؛ الشــيء

منــه فــي عمليــة التفعيــل الحضــاري

الــذي أدى إلــى عجــز فــي إيجــاد حلــول لمختلــف

المعاصــر" محــاو ًلا مــن خاللهــا معرفــة كيفيــة

المســتجدات ،مشــيرة أيضا أن ســبل الخروج

اســتفادة المســلمين مــن مــوروث علــم

مــن هــذا التقهقــر عــن طريــق تحقيــق التكامــل

الــكالم فــي القضايــا الراهنــة بغيــة اإلســهام

المعرفــي بيــن العلــوم الدينيــة والدنيويــة.

فــي حــل معضالتهــا ،وقــد اســتهل مداخلتــه
ببنيــة مفاهيميــة ،لينتقــل بعدهــا إليضــاح أن
علــم الــكالم ال تقــل أهميتــه عــن غيــره مــن
العلــوم مــن خــال مــا يحملــه مــن ذخيــرة
فكريــة قــادرة علــى تقديــم األفضــل عــن طريــق
ولوجهــا مضمــار البحــث العلمــي المنظــم ،ثــم
انتقــل للحديــث عــن الشــق التطبيقــي الــذي
أبــرز فيــه دور جهابــذة علــم الــكالم فــي التفعيل
الحضــاري المقصــود مــن خــال اهتمامهــم
بقضيــة الحكــم الراشــد.

تلتهــا مداخلــة الثانيــة بمشــاركة ثنائيــة تحــت
عنــوان" :أهــداف تدريــس العلــوم اإلســامية"
للباحــث مصعــب قاصــب والباحثــة صفيــة
شــنين (جامعــة الجزائــر 1-الجزائــر) ،لكــن تفــردت
بإلقائهــا الباحثــة صفيــة شــنين التــي تحــدث عــن
عالقــة علــوم اإلســام بالحضــارة ،ومــدى فاعليــة
هــذه العلــوم فــي تربيــة الناشــئة بيــن الماضــي
والحاضــر ،مشــيرة أن محــور األزمــة الحضاريــة
منبثــق مــن مرتكــزات الحضــارة بذاتها...لتخلــص
إلــى بيــان أهميــة اصــاح األفــراد والمجتمعــات
بعلــوم اإلســام ،وذلــك لمــا تميــزت بــه مــن
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كفــاءة عريضــة فــي مقابــل غيرهــا ،مبينــة ً
أيضــا

بوحنيــك (جامعــة الجزائر1-الجزائــر) ،الــذي

أن ضمــور حضــارة المســلمين وأفولهــا فــي

يبيــن مــن خاللهــا تاريخيــة مناهــج تدريــس

أساســا إلــى إهمــال
المشــرق والمغــرب مــرده
ً

العلــوم اإلســامية فــي عــدد مــن المؤسســات

الديــن فكــ ًر ا وفعــ ًلا.

كاألزهــر ،والزيتونــة ،وأوجــه التمايــز بيــن مناهــج

وحملــت المداخلــة الثالثــة عنــوان" :العلــوم

التدريــس القديمــة والحديثــة.

اإلســامية فــي ضــوء القــرآن الكريــم" للباحثــة

وســلطت

ســارة مطــاري (جامعــة الجزائر1-الجزائــر)،

الضــوء

فــي

وتحدثــت فيهــا عــن ماهيــة العلــوم اإلســامية

"اســتخدام تكنولوجيــا التعليــم اإللكترونــي

مشــيرة أن هــذا المفهــوم قــد تعــددت طرقــه

فــي تدريــس العلــوم اإلســامية" ببيــان

وتشــعبت مســالكه ،ومبينــة أن مصــادر العلــوم

ماهيــة التعليــم اإللكترونــي وخصائصــه

اإلســامية هــي القــرآن الكريــم ومــا صــح مــن

وثمراتــه وغاياتــه لتقــارن بيــن طريقــة

الســنة النبويــة ومــا تفــرع عنهمــا ،لتنتقــل

التدريــس التقليــدي القديــم وبيــن الحديــث

للحديــث عــن أن أهــم أهــداف العلــوم اإلســامية

المعتمــد علــى وســائل التكنولوجيــا مــع

ً
مجملــة لهــا فــي أهــداف عقديــة وخلقيــة

القــول فــي عوائــق توظيــف هــذا النمــط مــن

وتثقيفيــة واجتماعيــة ودنيويــة.

التعليــم ومقترحــات لتجاوزهــا.

وتلتهــا

المداخلــة

الرابعــة

بعنــوان:

"تدريــس العلــوم اإلســامية وأثــره فــي
ترســيخ الهويــة وتقويــم الســلوك" للدكتــور
عمــارة ســيدي محمــد (جامعــة بلعبــاس-
الجزائــر) ،وقــد تحــدث فيهــا عن واقع تدريســية
العلــوم اإلســامية فــي ســلك الثانــوي بالجزائــر

صفيــة

الدكتــورة
مداخلتهــا

حســين

المعنونــة

بـــ:

الورشــة الثانيــة :علــم الحديــث
وعلــم الفقــه ودورهمــا فــي تحقيــق
الريــادة برئاســة وتقريــر الدكتــورة
فاطمــة الزهــراء ســواق
اســتهلت

أشــغال

الجلســة

الثانيــة

وكيفيــة االســتفادة مــن هــذه العلــوم لتحقيــق

بمداخلــة تحــت عنــوان" :القيــم األخالقيــة

مقومــات الهويــة مــع تعزيــز الــوازع الدينــي

فــي علــوم الحديــث وأســس تفعيلهــا

لــدى المتعلميــن والدفــاع عنــه فــي هــذا الواقــع

فــي الــدرس الحديثــي المعاصــر" للدكتــورة

الــذي اختلطــت كلياتــه فض ـ ًلا عــن جزئياتــه .ثــم

فاطمــة الزهــراء ســواق (جامعــة الجزائــر1-

جــاءت بعدهــا مداخلــة خامســة تحــت عنــوان:

الجزائــر) ،وقــد بينــت ماهيــة وأصالــة القيــم

"مناهــج تدريــس العلــوم اإلســامية بيــن

األخالقيــة مــع عالقتهــا بعلــم الحديــث ،لتعــرج

الماضــي والحاضــر" للباحــث محمــد الهــادي

بمعالــم القيــم األخالقيــة وتجلياتهــا فــي كتــب
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الحديــث فــي شــق الروايــة والدرايــة مــع بســط

يكتــف فقــط بالســبق
الفقــه اإلســامي لــم
ِ

القــول فــي كيفيــة فتــح آفــاق تفعيــل هــذا

فــي التشــريع بــل تميــز بالدقــة بالشــمولية

الرصيــد التاريخــي القيمــي الــذي بــات ضامــرا

واالســتمر ار ية.

فــي الــدرس الحديثــي المعاصــر بالمقارنــة مــع
قديمــا حيــث كان يتهيــأ
تدريــس علــم الحديــث
ً
لــه بمــكارم األخــاق وجميــل الشــيم.

حملــت المداخلــة الرابعــة عنــوان" :دور
الرصيــد المعرفــي للعلــوم اإلســامية فــي
تحقيــق الريــادة الحضاريــة :الفقــه اإلســامي

تلتهــا مداخلــة الدكتــورة فريــدة حايــد

أنموذجً ــا" للباحــث إســماعيل دودو(جامعــة

(جامعــة جيجل-الجزائــر) بعنــوان" :الفقــه

الجزائر1-الجزائــر) ،حيــث بيــن أهميــة الفقــه

اإلســامي ودوره الحضــاري" التــي اســتهلتها

اإلســامي مــن خــال رصيــده التاريخــي المرتبــط

بالوقــوف عنــد المفاهيــم المؤثثــة لعنــوان

بجميــع العلــوم ،معرجً ــا علــى ذلــك بخصائصــه

مداخلتهــا ،وبعدهــا أشــارت إلــى خصائــص

التــي كانــت كفيلــة فــي الماضــي باالســتجابة لــكل

الفقــه اإلســامي ومظاهــر حضارتــه وريادتــه

معضالتــه بــل تجــاوزت ذلــك لترســم معالــم

التــي جعــل منــه دســتو ًر ا ربانيًــا شــام ًلا وعابــ ًر ا

المســتقبل ،مــع إبــراز مكانــة القيــم الحضاريــة

لحــدود الزمــان والمــكان واألشــخاص.

فــي فقــه العمــران وكيفيــة االســتفادة مــن علــم

وســعى

الدكتــور

الطيــب

برمضــان

الفقــه باعتبــاره أهــم العلــوم اإلســامية.

(جامعــة الجزائر1-الجزائــر) فــي المداخلــة

أمــا المداخلــة األخيــرة مــن ورشــات اليــوم

الثالثــة الموســومة بـــ" :موقــع الفقــه

األول فقــد كانــت مــن نصيــب الباحثــة ســامية

الوضعــي

بــن قويــدر (جامعــة الجزائر2-الجزائــر) بعنــوان:

الحديــث :التشــريع الوضعــي الجزائــر ي

"الفقــه والعمــارة فــي مدينــة الجزائــر فــي

نموذجً ــا" إلــى مناقشــة إشــكالية موقــع

العهــد العثمانــي" وقــد بينــت مكانــة الفقــه

الفقــه اإلســامي فــي التشــريعات الوضعيــة

اإلســامي فــي تحديــد المعمــار الجزائــري ودوره

فــي الجزائــر وأســباب أفولــه ،وخاصــة فــي

راق حيــث أصبــح محطة
الهــام فــي إنتــاج معمــار ٍ

فتــرة االســتعمار مــع بيــان الجهــود المبذولة

ومرجعــا للعديــد مــن المتخصصيــن لنهــل مــن

فــي خدمتــه ،وقــد بــدأ ببنيــة مفاهيميــة أشــار

طريقتــه وابتكاراتــه وأخــذ أفــكار جديــدة مــن

فيهــا لماهيــة الفقــه اإلســامي والقوانيــن

خاللــه ،ثــم عرجــت بالحديــث عــن المجتمعــات

الوضعيــة ،ليتطــرق بعدهــا لبيــان مكانــة

وأن ال قيمــة لهــا بــدون حضــارة وعمارة ومعمار

الفقــه اإلســامي فــي المراحــل الكبــر ى

راســخ يميزهــا عــن غيرهــا ويســهم فــي تحقيــق

التــي مــ َّر منهــا التشــريع الجزائــر ي مبينــا أن

هويتهــا اإلســامية.

اإلســامي

مــن

التقنيــن
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اليوم الثاني
األربعاء (13شعبان 1443هـ،
الموافق لـ 16مارس 2022م)
الجلسة الثالثة برئاسة الدكتورة
وسيلة الخلفي
اســتؤنفت أشــغال المؤتمــر فــي اليــوم
الثانــي بالمحاضــرة الســابعة تحــت بعنــوان:
"المواءمــة بيــن العلــوم اإلســامية والعلــوم
اإلنســانية والتجريبيــة ودورهــا فــي النهــوض
الحضــاري" للدكتــور يحيــى مقبــل الصباحــي
(جامعــة ســبأ -اليمــن) ،الــذي تحــدث عــن
العالقــة بيــن العلــوم اإلســامية مــع غيرهــا،
وكيفيــة تحقيــق المواءمــة مــن هــذه العلــوم
رغــم اختــاف موضوعاتهــا وصــوال إلــى النهضــة
الحضاريــة ،ومركــزا القــول علــى أن تكــون
المواءمــة مســتندة علــى مــا جــاء فــي الكتــاب
المســطور والكتــاب المنظــور إذ التكامــل
بينهمــا يمكــن مــن ترشــيد حيــاة االنســان
وتحقيــق النهــوض الحضــاري.
تلتهــا المحاضــرة الثامنــة فقــد كانــت
بعنــوان" :الدراســات البينيــة فــي العلــوم
الشــرعية :التاريــخ والواقــع واآلفــاق" للدكتــور
بــدران (جامعــة قطــر -قطــر) ،الــذي ســعى فــي
ورقتــه لبيــان مــدى تحقــق البينيــة فــي العلــوم
الشــرعية مــن خــال بيــان ماهيــة البينيــة
ومــا كان علــى شــاكلتها مــن حيــث المفهــوم
والغايــة ،ليعــرج بالحديــث عــن كفيــة االســتفادة
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مــن التداخــل المعرفــي فــي الرصيــد التاريخــي
للعلــوم الشــرعية والتكامــل المعرفــي فــي
واقــع المعاصــر لهــذه العلــوم محــاوال الجمــع
بينهمــا لتحقيــق آفــاق وامتــدادات بينيــة فــي
العلــوم الشــرعية.
وألقيــت بعدهــا المداخلــة التاســعة موســومة
بـــ" :المؤتلــف اإلنســاني فــي التجربــة الحضاريــة
العمانيــة :امتــداد تاريخــي وعمــق مقاصــدي"
للدكتورة مريم بنت ســعيد بن حمد العزرية (كلية
الهــراء للبنات-ســلطنة عُ َمــان) ،التــي اســتهلت
مداخلتهــا برســم إطــار مفاهيمــي للمفــرد الرئيســي
فــي ورقتهــا  -المؤتلــف اإلنســاني -مشــيرة إلــى
أهميتــه فــي الحضــارة اإلســامية ،لتنتقــل للحديــث
عــن المؤتلــف اإلنســاني فــي المنظــور اإلســامي
مــن حيــث التأســيس المقاصــدي والركائــز
والضوابــط ومظاهــره فــي الحضــارة اإلســامية،
لتقــدم بعدهــا نمــوذج التجربــة الحضاريــة العمانية
للمؤتلــف اإلنســاني.

الجلسة الرابعة برئاسة الدكتور
يحيى سعيدي
افتتحت أشــغال الجلســة الرابعــة بالمحاضرة
العاشــرة تحــت عنــوان" :واقــع تعليميــة العلــوم
اإلســامية وضــرورة اإلصــاح فــي علــوم
الوســائل والمقاصــد ومناهجهــا" للدكتــور
عبد الرحمــن مايــدي (جامعــة عمــار ثبيجي-الجزائر)،
أبــرز فيهــا مفهــوم التعليميــة وأهدافهــا وطرائــق
التدريــس فــي العلــوم اإلســامية ،ومشــيرا أيضــا
إلــى أقســام العلــوم اإلســامية حســب أهميتهــا
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داخــل الميــدان ،ومعرجــا علــى ذلــك بالحديــث عــن

والعلــم ،لتعــرج عليهــا بالحديــث أزمــة االنســداد

أماكــن التعليــم الشــرعي بيــن الواقــع والمأمــول،

الوظيفــي للعلــوم اإلســامية والمتغيــرات

ليختــم كلمتــه بواقــع تعليميــة العلــوم اإلســامية

الراهنــة التــي يواجههــا الباحــث فــي هاتــه العلــوم

فــي المؤسســة الجامعــة.

وقــد حصرتهــا فــي :المتغيــر الفكــري ،والمتغيــر

وتلتهــا المحاضــرة الحاديــة عشــر حملــت
عنــوان" :مناهــج التربيــة اإلســامية والعلــوم
اإلســامية فــي منظومــة اإلصــاح التربــوي
بالجزائــر:

واقعهــا

ومخرجاتهــا"

للدكتــور

الساســي حســناوي (مفتــش التربيــة الوطنيــة-
الجزائــر) ،الــذي تحــدث عــن إصــاح مناهــج
التربيــة والتعليــم فــي المدرســة الجزائريــة،

التقنــي ،والمتغيــر األخالقــي ،والمتغيــر الوقائعــي
والواقعــي ،لتختــم مداخلتهــا بالحديــث عــن الــدور
الــذي يجــب علــى الباحــث فــي العلــوم اإلســامية
لتجــاوز أزمــة االنســداد الوظيفــي.

الجلسة الخامسة برئاسة
الدكتور يوسف عدار

ليخصــص بعدهــا الــكالم حــول واقــع مناهــج

أتــت الجلســة األخيــرة مــن فعاليــات

التربيــة اإلســامية والعلــوم الســامية فــي

مســته ً
َ
لة بالمحاضــرة ثالثــة
هــذا المؤتمــر

منظومــة اإلصــاح التربــوي بالجزائــر ،كمــا ركــز

عشــر تحــت عنــوان" :دور البحــث الفقهــي

علــى بمتطلبــات الدراســة الجامعيــة للعلــوم

فــي حــل مشــكالت العصــر" للدكتــورة

اإلســامية ،مــع اإلشــارة لضــرورة وأهميــة هاتــه

دليلــة بوزغــار (جامعــة األميــر هبــد القــادر-

العلــوم فــي المرحلــة التعليميــة األولــى وخاصــة

الجزائــر) ،التــي انطلقــت مداخلتهــا لإلجابــة

ســلك الثانــوي الــذي يعــد قنطــرة للتعليــم العالــي

عــن اشــكالية إســهام البحــث الفقهــي فــي

ومــا لــه مــن تحضيــر لهــذه المرحلــة.

حــل معضــات العصــر باعتبــاره أحــد ركائــز

واختتمــت

هــذه

الجلســة

بالمحاضــرة

الثانيــة عشــر تحــت عنــوان" :دور الباحــث فــي
العلــوم اإلســامية فــي ظــل المتغيــرات
الراهنــة:

نظــرة

استشــرافية"

للدكتــورة

ســهام عبد الــرزاق (جامعــة الجزائر1-الجزائــر)،
التــي قدمــت مدخــا حــوى مقدمــات منهجيــة
للباحــث فــي العلــوم اإلســامية مــن حيــث
خصوصيــة تكوينــه فــي هاتــه العلــوم ،كمــا بينــت
جدليــة عقــل وقلــب المســلم ،مــع تقديــم ثالثيــة
البنــاء التــي حدتهــا الباحثــة فــي :القلــب ،والفقــه

العلــوم اإلســامية ،فبينــت مفهــوم البحــث
الفقهــي وأهميتــه البالغــة وعالقتــه بالعلــوم
األخــر ى كأرضيــة لمداخلتهــا ،لتقــدم بعدهــا
واقــع البحــث الفقهــي الراهــن ومــا يعتريــه
مــن عوائقــه وصعوبــات ،كمــا بســط القــول
حــول االهتمــام بالعلــوم اإلســامية وخاصــة
الفقــه وضــرورة تفعيلــه فــي المســتجدات
الراهنــة مــن خــال تكويــن فقهــاء علمــاء
أمنــاء قادريــن علــى القــول فــي قضايــا األمــة
مــن خــال البحــث الفقهــي.
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تلتهــا محاضــرة أخــرى بعنــوان" :الوظيفــة
الحضاريــة

للمنظومــة

المعرفيــة

اإلســامية :رؤيــة المدرســة الحضاريــة"
للدكتــور مــراد قموميــة (جامعــة الجزائــر1-
الجزائــر) ،بيــن فيهــا أن مشــروع النهضــة
المتكامــل لــم يُتوصــل لــه بعــد رغــم بــزوغ
محــاوالت عديــدة هنــا وهنــاك ،ومشــيرا أيضــا
أن النهضــة الحضاريــة المنشــودة ال تصنع من
العلــم النظــري فقــط؛ بــل ال بــد مــن التفعيــل
ألنــه أســاس الحضــارة ،وال يتأتــى هــذا التفعيــل
معرفيــا ووجدانيــا وســلوكيا إال عــن طريــق
تشــكيل نســق معرفــي متكامــل ومتداخــل
منســجم باإلضافــة إلــى طــرق أبــواب التجديــد
فــي مفاهيــم تأســيس الفعــل الحضــاري
باعتبارهــا خارطــة هــذا التفعيــل ،كمــا شــدَّ د
القــول علــى أن مــا أنتجتــه المعرفــة النظريــة
المجــردة وخاصــة المعاصــرة غيــر كاف.
واختتمــت الجلســة األخيــرة لهــذه الفعاليــة
بالمحاضــرة الخامســة عشــر تحــت عنــوان" :مــن
أصــول نظريــة الحكــم فــي اإلســام" للدكتــور
يوســف تيطــواح (جامعــة الجزائر1-الجزائــر) ،وقــد
ســعى لبيــان ثلــة مــن األصــول التــي مــن خاللهــا
يُحقــق الحكـ ُ
ـم الراشــد ومقاصــده وقــد حدهــا فــي
ســبعة وهــي :أوال :الســيادة واألولويــة لشــرع
هللا  ،ثانيــا :إقامــة العــدل فــي الرعيــة ،ثالثــا:
تفعيــل مبــدأ الشــورى ،رابعــا :االتصــاف بالليــن
ونبــذ الغلظــة ،خامســا :اجتنــاب طلــب الواليــة،
سادســا :نبــذ المحابــاة فــي توليــة المســؤولية،
ســابعا :عــدم توريــث الحكــم وبعبــارة الباحــث
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خالفــة راشــدة دون عصبيــة .ثــم أعطيــت الكلمــة
للمناقشــة واإلثــراء.

الورشــة الثالثــة :أثــر العلــوم
اإلسالمية في المجال االقتصادي
برئاســة وتقريــر الدكتــورة فاطمــة
الزهــراء بنــت بوشــعيب
افتتحــت الورشــات فــي اليــوم الثانــي
مــن المؤتمــر بمداخلــة تحــت عنــوان" :مــدى
فعاليــة األحــكام الشــرعية للمعامــات فــي
األســواق الماليــة" للدكتــورة فاطمــة الزهــراء
بــن شــعيب (جامعــة تلمســان  -الجزائــر)،
أبــرزت مــن خاللهــا أساســيات األســواق
الماليــة ومصــادر األحــكام الشــرعية لالقتصــاد
اإلســامي ،ثــم عرجــت بالحديــث عــن األحــكام
والجوانــب الشــرعية للمعامــات فــي األســواق
الماليــة مــع المعالجــة الزكويــة لــأوراق الماليــة
وأدوات الســوق المالــي اإلســامي.
وتلتهــا مدخلــة بعنــوان" :آليــات تفعيــل
النظــام المالــي اإلســامي :مــن نظــام إلدارة
بيــت المــال إلــى نظــام لتطويــر اقتصاديــات
األمــم" للدكتــور عــز الديــن دراعــو (جامعــة
وهران - 2الجزائــر) ،الــذي ســعى لإلجابــة عــن
إشــكالية البحــث عــن تطبيــق نظــام مالــي
متكامــل وفــق الشــرع اإلســامي وآلياتــه
مالئمتــه مــن خــال تقديــم المفهــوم الحديــث
لنظــام المــال اإلســامي ،مــع بســط القــول
فــي أهــم مكوناتــه المتمثلــة فــي المصاريــف
اإلســامية وشــركات التأميــن وســوق رأس
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المــال اإلســامي ،وتبيــان أهــم المؤسســات

معامــات بيــع الجنــات التــي كانــت تعتبــر مــن

الماليــة اإلســامية التــي بلغــت مبلغــا كبيــرة

أهــم المعامــات االقتصاديــة.

فــي العديــدة الــدول.
أتــت بعدهــا مداخلــة موســومة بـــ" :دور
العلــوم اإلســامية فــي معالجــة األزمــات
االقتصاديــة الراهنــة بســبب جائحــة كورنــا"
للباحثــة شــفيقة العربــاوي (جامعــة الجزائــر1-

الورشــة الرابعــة :أثــر العلــوم
اإلسالمية في المجال االقتصادي
برئاســة وتقريــر الدكتــورة لطيفــة
بــن ســعيد

الجزائر) ،وقد تمركز أهمية ورقتها حول أمرين:

افتتحــت هــذه الورشــة بمداخلــة موســومة

األول :أن للعلــوم اإلســامية دو ًر ا كبيــ ًر ا جــدً ا

بـــ" :علــم مقارنــة األديــان ودوره الحضــاري

فــي مواجهــة األزمــات .الثانــي :معالــم المنهــج

فــي تعزيــز المشــترك اإلنســاني" للدكتــور

اإلســامي االقتصــادي فــي التعامــل مــع

عبد الحــق حــارش (جامعــة باتنــة - 1الجزائــر)

الجوائــح ،لتســتهل مداخلتهــا ببنيــة مفاهيميــة

ليجيــب عــن اشــكالية الــدور الحضــاري الــذي

بينــت فيهــا ماهيــة العلــوم اإلســامية،

لعبــه علــم مقارنــة األديــان فــي تعزيــز المشــترك

واالقتصــاد ،وجائحــة كورونــا ،ثــم عرجــت بعــد

اإلنســاني مــن خــال بيــان المفاهيــم المؤثثــة

ذلــك بالحديــث عــن اآلثــار االقتصاديــة لجائحــة

لمداخلتــه ،مــع بســط القــول فــي دوافــع

كورنــا كمــا أطنبــت القــول فــي دور العلــوم

وأســباب ظهــور علــم مقارنــة األديــان ،ثــم دور

اإلســامية فــي معالجــة األزمــات والمشــاكل

علــم مقارنــة األديــان فــي تعزيــز المشــترك

االقتصاديــة الراهنــة بســبب جائحــة كورونــا.

َ
والعملــي واالجتماعــي.
العلمــي والفكــري

ثــم اختتمــت الورشــة األولــى بمداخلــة تحــت

تلتهــا مداخلــة تحــت عنــوان" :العلــوم

عنــوان" :دور المذهبيــن الحنفــي والمالكــي

اإلســامية ودورهــا فــي البنــاء الحضــاري

االقتصاديــة

لألمــة :علــم الــكالم عنــد ســعيد فــودة

لمدينــة الجزائــر فــي العهــد العثمانــي"

أنموذجــا" للباحــث ياســين لخضــر بــن ناصــر

للباحثــة صخريــة بــن قويــدر (جامعــة الجزائــر2-

(جامعــة تلمســان-الجزائر) ،وقــد بيــن أن علــم

الجزائــر) ،حيــث اســتهل مداخلتهــا بإعطــاء

الــكالم مــن أبــرز العلــوم الدينيــة التــي اهتــم

لمحــة عــن المحاكــم الشــرعية فــي العهــد

بهــا العلمــاء مــن أجــل الدفــاع عــن العقيــدة

العثمانــي ثــم عرجــت علــى ذلــك بتقديــم تقديــم

اإلســامية ،كمــا بيــن أن حاجتنــا لعلــم الــكالم

نبــذة مختصــرة للمذهــب الحنفــي والمالكــي

فــي العصــر الراهــن ال تقــل عــن حاجــة النــاس لــه

فــي مدينــة الجزائــر ولمحــة عــن جنائــن فحــص

قديمــا ،وأن مــا يــروج مــن محــاوالت لتعطيــل

مدينــة الجزائــر ،لتتطــرق بعدهــا للحديــث عــن

دور علــم الــكالم وتشــكيك فيــه بطريقــة أو أخــرى

فــي

تنظيــم

المعامــات
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مــن لــدن العديــد مــن المحدثيــن والعلمانييــن

المعرفــة القرآنيــة عنيــت بالتزكيــة العقديــة،

قــد بائــت بالفشــل لمــا بذلــه رجــال أفــذاذ خدمــوا

وأصــول الفقــه وعلــم الــكالم عنــي التزكيــة

هــذا العلــم أمثــال ســعيد فــودة الــذي يؤكــد أن

الفكريــة ،وعلــم الفقــه والمقاصــد عنــي

ال حضــارة لألمــة إال بالرجــوع لتراثهــا ورصيدهــا

بالتزكيــة الســلوكية ...وغيرهــا مــن العلــوم.

التاريخــي واالعتنــاء بــه وعــدم ازدرائــه.

تلتهــا مداخلــة بعنــوان" :أثــر العلــوم

وحملــت بعدهــا مداخلــة الدكتــور محمــد

اإلســامية بنــاء المعرفــة الجماليــة" للباحــث

العابــد حشــلوف (جامعــة وهران-الجزائــر)

محمــد الطاهــري (جامعــة محمــد األول-

للمجتمعــات

المملكــة المغربيــة) ،الــذي أجــاد وأفــاد فــي بيــان

البشــرية فــي فكــر مالــك بــن نبــي" ،الــذي قــدم

تاريخيــة المعرفــة الجماليــة فــي العصــر األول

ورقتــه العلميــة لإلجابــة عــن اشــكالية التاليــة:

وجهــود علمــاء المســلمين قديمــا وحديثــا

كيــف َّ
أصــل مالــك بــن نبــي لنشــأة المجتمعــات

فــي بنــاء هــذه النمــط مــن المعرفــة ،مشــي ًر ا

البشــرية وتفســير حركيتهــا التاريخيــة وفــق

إلــى رصــد هــذه الجهــود المتنوعــة وتصنيفهــا

مرجعيــة دينيــة؟ حيــث ســعى لمقاربتهــا فــي

فــي مجــال المعرفــة الجماليــة ،ليخلــص فــي

ثالثــة نقــاط رئيســة .أو ًلا :مفهــوم المجتمــع

نهايــة مداخلــة إلــى بيــان مــدى ســعة العلــوم

وأقســامه مــن منظــور مالــك بــن نبــي .ثانيًــا:

اإلســامية وعمقهــا وريادتهــا فــي بنــاء المعرفــة

لحظــة ميــاد المجتمعــات وجذورهــا األولــى

الجماليــة التــي ال تقــل دورا عــن غيرهــا لإلســهام

ً
ثالثــا :كيفيــة بنــاء شــبكة العالقــات
الدينيــة.

فــي بنــاء الحضــاري والعمــران اإلنســاني مــن

االجتماعيــة عنــد مالــك بــن نبــي.

خــال مســتويات عــدة.

عنــوان:

"الجــذور

الدينيــة

أمــا المداخلــة الرابعــة مــن هــذه الورشــة

واختتمــت هــذه الورشــة بمداخلــة موســوم

فقــد كانــت بعنــوان" :أثــر العلــوم اإلســامية

بـــ" :البعــد المقاصــدي لتفعيــل الجمــال

فــي بنــاء اإلنســان وإعــداده الحضــاري"

فــي الحيــاة" للدكتــورة لطيفــة بــن ســعيد

للباحثــة ســومية دهــري (جامعــة الجزائــر1-

(جامعــة األميــر عبد القادر  -الجزائــر) ،وقــد

الجزائــر) ،حيــث أبــرزت بعــض الجوانــب فــي

ســعت لتوجيــه األنظــار نحــو دراســة مقاصديــة

العلــوم اإلســامية والتــي يمكــن النهــل

لحقيقــة الجمــال وقيمتــه ضمــن منظومــة

منهــا منهجيــا إلثــراء الحقــول المعرفيــة

القيــم اإلســامية واإلنســانية ،كمــا كشــفت

والمســاهمة فــي إفــادة المجتمعــات ،مبينــة

اللثــام عــن وظيفتهــا –القيــم -للمســاهمة فــي

أن هــذه الوظيفــة مــن صميــم غايــات العلــوم

رقــي الحيــاة وســموها.

اإلســامية ممثلــة ببعضهــا قائلــة :أن

 ليعفتلا ىلإ يخيراتلا ديصرلا نم ةيمالسإلا مولعلا :يناثلا يلودلا رمتؤملا ريرقت

الورشة الخامســة :علم النحــو وعلــم
التفسير في ظل التحديات المعاصرة
برئاسة وتقرير األستاذ عمر مسعودي
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الدينــي .واختتمــت هــذه الورشــة بمداخلــة
بعنــوان" :األســس التربويــة والتعلميــة
فــي المنظومــات النحويــة" للباحــث خالــد
بــن مكضــاض (جامعــة مــوالي الســلطان

افتتحــت هــذه الورشــة بمداخلــة تحــت

ســليمان-المملكة المغربيــة) ،الــذي بيــن أن

عنــوان" :علــم التفســير والثقافــة :جدليــة

الــدرس النحــوي اليــوم يحتــاج لجديــة أكثــر

التأثيــر والتأثــر" للدكتــور عبد الكريــم عثمــان

فــي التعامــل معــه مــن لــدن كل الجهــات

علــي (جامعــة القاســمية -اإلمــارات العربيــة)،

المشــتركة فــي الفعــل التعليمــي التربــوي.

حيــث أبــرز ماهيــة الثقافــة وتشــكالتها مشــيرا
إلــى مــا يتمتــع بــه مصطلــح الثقافــة مــن
بخصوصيــات كبيــرة ،كمــا بيــن أيضــا نشــأة
التفســير وتطــوره وكيــف حصنــه العلمــاء مــن
الموروثــات الثقافيــة الدخيلــة التــي ال يخلــو
منهــا عصــر مــع بســط نمــوذج "الحريــة" لبيــان
العالقــة بيــن التفســير والثقافــة.

الورشــة السادســـة :أثر العلـوم
اإلسالمية في المجال السياسي
برئاسة وتقرير األستاذ عمر
مسعودي
وقفــت علــى مداخلتيــن فقــط مــن أعمــال
هــذه الورشــة فكانــت المداخلــة األولــى

تلتهــا مداخلــة موســومة بـــ" :علــم الداللــة

بعنــوان" :نصــوص الفقهــاء فــي المدونــة

ومقاصديــة النــص فــي ظــل التحديــات

التراثيــة السياســية اإلســامية فــي العصــر

الفكريــة المعاصــرة :دراســة تطبيقيــة فــي

الوســيط :محاولــة تفكيــك خطــاب التدبيــر

علــم التفســير نموذجــا" للدكتــور مصطفــى

السياســي" للباحثــة فهيمــة بوشــيبي (جامعــة

األعظــم-

البليدة2-الجزائــر) ،وقــد رامــت اإلجابــة عــن

العــراق) ،وقــد تنــاول فــي بدايــة مداخلتــه بنيــة

اشــكالية محاولــة الفقهــاء لتأطيــر الممارســة

مفاهيميــة ،لينتقــل بعدهــا للحديــث عــن أنــواع

السياســية ،وذلــك مــن خــال بيــان بعــض

الداللــة وعناصرهــا ،ليعــرج بعدهــا بالــكالم عــن

مــن التــراث السياســي اإلســامي ومســاهمة

أهــم المشــكالت التــي الزمــت الفكــر وانحرفــت

علمــاء المســلمين فــي علــم السياســة

بــه عــن مقصــد النــص؛ حيــث أرجــع هــذا

وفــق رؤيــة ومرجعيــة دينيــة ،مــع النهــل مــن

االنحــراف لســبب ب ُْعــد الفكــر عــن الــدالالت

النظريــات السياســية التــي أنتجــت داخــل

والمعانــي ،ليبيــن فــي ختــام مداخلتــه بعــض

أســوار الحضــارات والثقافــات األخــرى ،كمــا

المفســر عــن
النمــاذج التطبيقيــة فــي ابتعــاد
ِّ

عرفــت الباحثــة ببعــض مصنفــات الفقهــاء فــي

المعنــى المقاصــدي المتوخــى مــن الخطــاب

التــراث السياســي.

ســهيل

نجــم

(كليــة

اإلمــام
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وحملــت المداخلــة األخيــرة مــن هــذه

—ضــرورة تفعيــل دور البحــث العلمــي فــي العلوم

الورشــة عنــوان" :العلــوم اإلســامية والــدور

اإلســامية لحــل معضــات العصــر ،بتكويــن

التاريخــي فــي وحــدة المنطقــة الجزائــر

الباحــث المتمكــن علمــا وأمانــة.

وتونــس أنموذجــا" للباحــث عمــر مســعودي

—مــن الواجبــات العاجلــة إعــادة النظــر فــي

(جامعــة باتنة1-الجزائــر) ،الــذي ســعى لإلجابــة

طــرق ومناهــج تعليــم العلــوم اإلســامية ،فــي

عــن إشــكالية مســاهمة االرتبــاط الجغرافــي

الجامعــات والزوايــا والمســاجد والمعاهــد،

بيــن الجزائــر وتونــس فــي تقــارب وتناغــم

والنظــر فــي مخرجــات مراكــز ومخابــر البحــث.

المــوروث الدينــي بينهمــا ،وذلــك مــن خــال

— إهمــال التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم مــن

بســط الســياق التاريخــي للتمذهــب المالكــي
ببــاد المغــرب وكذلــك الســياق التاريخــي
للتمذهــب األشــعري ببــاد المغــرب ،ليعــرج
بعدهــا إلــى إبــراز تجليــات المذهــب المالكــي
واألشــعري فــي جزائــر وتونــس.
وفــي ختــام هــذه الفعاليــة العلميــة التي تميزت

أســباب أزمــة أمتنــا وتخلفهــا.
—الفعــل الحضــاري ال يصنعــه العلــم النظــري
المجــرد ،بــل يتعيــن إيجــاد ســبل التأثيــر فــي
الــذات اإلنســانية واألوســاط االجتماعيــة.

أهم التوصيات

باختــاف مواضيعهــا ومجاالتهــا واتجاهاتهــا ،تــم

—إعــادة صياغــة وتحييــن مناهــج تدريــس

االنتقــال لقــراءة موجــز النتائــج والتوصيــات مــن

العلــوم اإلســامية ،وطرائقهــا فــي مختلــف

لــدن الدكتــور مــراد بلعبــاس ،وســأورد أهمهــا كمــا

األطــوار التعليميــة مــع وضــع اســتراتيجية

نشــرته مؤسســة أصالــة علــى صفحتهــا الرســمية

تربويــة لتعميــم تدريــس العلــوم اإلســامية

مــع شــيء مــن التصــرف.

ّ
التخصصــات الجامعيــة ،فــي شــكل
فــي جميــع

أهم النتائج:
—العلــوم الكونيــة واإلنســانية رافــد أساســي
للعلــوم اإلســامية ،لمــا ينبنــي عليهــا مــن
حســن فهــم النصــوص الشــرعية وســامة
تطبيقهــا .
—

أبــرز الملتقــى بعــض اإلســهامات التــي

قدّ مهــا أعــام جزائريــون فــي العلــوم الكونيــة
ً
خدمــة للشــريعة اإلســامية.
واإلنســانية،

ثقافــة إســامية ،لتدعيــم التكويــن العــام
لطــاب تلــك التخصصــات ،مــن أجــل تأطيــر
جميــع أنظمــة المجتمــع.
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حوارات | Dialogues

حوار مع
(((
أ .د عبد المجيد الصغير
حول« :تاريخ الفكر الكالمي ومآالته؛

محاولة في التأسيس لنموذج تفسيري مركب»
يحاوره :د .عبد الحميد مؤمن

(((

Dialogue with Prof. Dr.: Abdelmajid sghiar about
;Concerning The history of theology and its implications

An attempt to establish a complex explanatory model
By: Dr. Abdul Hamid Momen
((( شغل منصب أستاذ الفلسفة وتاريخ الفكر اإلسالمي بكلية اآلداب ،جامعة محمد الخامس ،الرباط.
((( خريج مؤسسة دار الحديث الحسنية – جامعة القرويين ،باحث في علم الكالم األشعري.
* أشــكر األســتاذين الكريميــن الدكتــور /يوســف الــكالم ،والدكتــورة ناديــة الشــرقاوي علــى مــا قدمــاه مــن مســاهمة فــي تجهيــز هــذا
الحــوار ليخــرج إلــى القــارئ بتلــك الصــورة( .عبــد الحميــد مؤمــن).
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السؤال األول:
نشــكركم أســتاذي علــى قبولكــم
إجــراء هــذا الحــوار وإدراجــه ضمــن
انشــغاالتكم المعرفيــة .ولعــل أفضل
مــا نســتهل بــه الحــوار ســؤال تعريفــي
عــن علــم الــكالم مــن حيــث حقيقتــه
وأهميتــه والموقــف منــه؛ فمــا حقيقــة
علــم الــكالم؟ وأيــن تتجلــى أهميتــه؟
ومــا الــذي يميــز اإلســامي منــه عــن
الالهــوت المســيحي ()théologie؟
وهــل يمكــن عــده ترجمــة للقيــم
الكبــرى التــي كرســها القــرآن الكريــم
َّ
وتمثلتهــا التجربــة اإلســامية األولــى؟
أم أن األمــر يتعلــق بخــروج عــن ســيرة
الســلف ،وإقحــام للمجتمــع اإلســامي
فــي دوامــة مــن التنظيــرات المجــردة؟
فض ـ ًلا عــن اعتمــاده أدلــة خطابيــة غيــر
قرآنيــة ،بــل وسوفســطائية حســب
بعــض التقويمــات؟
أعتقــد أنــه ليــس باإلمــكان التعــرف علــى
طبيعــة أي علــم دون الوقــوف على الظرفية التي
أوجبــت نشــأته وحــددت مقاصــده .وبخصــوص
ٍّ
فكــري ارتبــط
علــم الــكالم ،نحــن بصــدد إنتــاج
باألســاس بحــادث كبيــر غيَّــر وجــه العالــم فــي
ل َ
ل كل مناحــي الحيــاة
ش ِ
ــم َ
وقتــه وأعقبــه تحــوّ ٌ
الفكريــة واالجتماعيــة والسياســية؛ ذلــك الحــدث
ّ
تمثــل فــي ظهــور اإلســام كديــن جديــد لــم يُعتبــر
ٍ
رقــم زائــ ٍد أو
فــي تقييــم كل المؤرخيــن مجــرد
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ـدث عــارض ،بــل إنــه َّ
مثــل فــي عصــره «انقال ًبــا»
حـ ٍ
علــى ســائر األصعــدة ،انقــاب عــم أرجــاء العالــم
ُ
واعتبــر مــن طــرف المؤرخيــن حــدًّ ا فاصـ ًلا
القديــم
ّ
تشــكل عصــر
بيــن العصــور القديمــة وبدايــة
جديــد شــهدته اإلنســانية ،وقــد بلــغ أثــره إلــى
األركان األربعــة مــن العالــم .وعليــه فقــد ّ
مثــل
اإلســام «ظاهــرة جديــدة» أو مشــروع إصــاح
جديــد تأســس علــى كتــاب تم ّيــز عمــا قبلــه مــن
ســائر الكتــب الدينيــة بكونــه ليــس رصــدً ا لتاريــخ
«شــعب» أو قبيلــة معينــة –كمــا هــو شــأن
التــوراة -وال ســردً ا لســيرة شــخصية –كمــا هــو
شــأن اإلنجيــل -بقــدر مــا هــو كتــاب مفاهيــم
وقيــم كبــرى بامتيــاز ،وتجديــد «لرؤيــة العالــم»
متميــزة عــن غيرهــا وتخاطــب النــاس كافــة .كمــا
أن كتــاب اإلســام «القــرآن» لــم يكــن كالكتــب
األخــرى التــي ُتتــداول عــادة بيــن الخاصــة ،دون
باقــي النــاس ،أو يجعــل فــي الرفــوف كــي يرجــع
إليــه مــن شــاء ،ولكنــه كتــاب يحمــل مشــروعً ا
ّ
يتنــز ل علــى الواقــع وأن يتكيــف
يطمــح أن
معــه ،ويتفاعــل مــع شــروطه وإكراهاتــه .ذلــك
هــو اإلســام الذي مهــد بأبعــاده الفكريــة
والعقائديــة واألخالقيــة لنشــأة جــل علــوم
اإلســام ومــن جملتهــا علــم الــكالم..
ثــم إذا كان اإلســام قــد أحــدث ذلــك
االنقــاب الكبيــر الــذي ســوف يؤثــر فــي
حركــة التاريــخ ،وشــعر بأثــره البالــغ القاصــي
والدانــي ،خاصــة بعــد أن غيــر مــن موازيــن
القــوى المعاصــرة لــه ،فذلــك مــا فــرض علــى
ً
وســعا
القــرآن ،كتــاب اإلســام ،أال يدّ خــر
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ً
وفقــا «لرؤيتــه الجديــدة
فــي إعــادة البنــاء

مــن يطعــن فيــه إنمــا ينــم موقفــه عــن

النقــد

جهــل بالتاريــخ وبظرفيــة حضــور اإلســام

للعالــم»

القائمــة

علــى

ضــرورة

وتصحيــح المفاهيم والتبشــير ببديــل فكــري
واجتماعــي جديــد ..لــذا لــم يكــن بــ ٌّد أن يلقــى
كتــاب اإلســام ومشــروعه الكبيــر معارضــة
ً
خصوصــا مــن طــرف الذيــن كانــوا
ومقاومــة،
فــي الماضــي يســتفيدون مــن بقــاء األوضــاع
الدينيــة والسياســية واالقتصاديــة علــى
حالهــا ،وذلــك مــا يفســر المســاحة الواســعة
فــي ذلــك الكتــاب لمنهجيــة النقــد والحجــاج
والمناظــرة والحــرص علــى البرهنــة علــى
الطــرح البديــل ونبــذ التقليــد والدعــوة إلــى
إعمــال الفكر وتوجيهــه إلــى النظــر فــي آيــات
الكــون وظواهــره الطبيعيــة ،وغيــر ذلــك ممــا
تطفــح بــه كل صفحــه مــن صفحــات القــرآن.
ونظــن أن هــذا الجانــب مــن المشــروع
اإلســامي المتمثــل فــي إبــراز قيمــه وبدائلــه
عبــر الحــوار والجــدال والحجــاج والنظــر وطلــب
البرهــان ،هــو الــذي يضفــي «االمشــروعية»
علــى نشــأة علــم جعــل قصــده األســاس
الدفــاع عــن هــذا المشــروع اإلســامي
المتكامــل عقائد ًيــا وأخالق ًيــا وسياسـيًا ،وذلك
مــا يفســر المســاحة الواســعة التــي تحتلهــا
منهجيــة المناظــرة والمراجعــات النقديــة
فــي الخطــاب الكالمــي كذلــك .فعلــم الــكالم

إلــى هــذا العالــم.
غيــر أن الظرفيــة الخاصــة بالنشــأة األولــى
لعلــم الــكالم فــي اإلســام لم تكــن فــي األصــل
ً
ً
محضــا فــي إشــكاليات نظريــة مجــردة ،وال
بحثــا
ً
خوضــا فــي «الميتافيزيقــا» ،وال «الهو ًتــا» كمــا
قديمــا آبــاء الكنيســة ،بــل
كان يخــوض فيهــا
ً
كان للمشــروع اإلســامي الطامــح إلــى التنزيــل
علــى أرض الواقــع ،وإنشــاء بديــل اجتماعــي
وسياســي جديــد أثــره الكبيــر فــي نشــأة الخــاف
السياســي ،وبالتبعيــة فــي نشــأة الخــاف
الفكــري الــذي طمــح إلــى التنظيــر والتفســير
لذلــك المشــروع ،وال أدل علــى ذلــك أن أول
المفاهيــم الكالميــة نشــأة كان مفهــوم مرتكــب
الكبيــرة وهــو مفهــوم يحيلنــا فــي أصــل نشــأته
إلــى قضايــا اجتماعيــة وسياســية وأخالقيــة
وليســت قضايــا الهوتيــة ،وبالتالــي بــات مــن
الخطــأ الفاحــش والغفلــة عــن منطــق التاريــخ
ّ
الالهــوت ()Théologie
«إســقاط» مصطلــح
فــي التقليــد المســيحي علــى علــم الــكالم،
دائمــا أبعــد مــا يكــون عــن
وهــو مصطلــح كان
ً
االهتمــام بمــا ينــوب هــذا العالــم مــن قضايــا
سياســية أو أخالقيــة أو اقتصاديــة.

ً
إذا ابــن بيئتــه ،ونتــاج مــن نتائــج حاجــة

ب -تبعــا لذلــك إذا توضحــت لنــا مقاصــد

المشــروع اإلســامي إلــى بيــان خصوصيــة

علــم الــكالم واألســباب الموضوعيــة لنشــأته

بدائلــه العقائديــة وقيمــه الفكريــة واألخالقيــة

األولــى ،يســقط كل ادعــاء بــأن علــم الــكالم

ومشــروعه االجتماعي والسياســي ،وذلك هو

يمثــل خروجً ــا عــن «منهــج الســلف»! وإذا

أســاس مشــروعية نشــأة علــم الــكالم ،وكل

كان المقــام ال يســمح لنــا أن نفصــل القــول
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اآلن فــي إبــداء «شــكوك» حــول داللــة هــذا

ليســت بالخــوض فــي قضايــا أو إشــكاالت

المصطلــح األخيــر ،وكذلــك مصطلــح «الســنة»

معينــة ،بــل العبــرة فــي أن يتأســس أي قــول

والــذي تتقاذفــه اآلراء وتدّ عيــه مختلــف التيارات،

علــى برهــان ســليم ومعقــول؛ بــل حتــى مســاحة

فيكفينــا هنــا دفــع هــذا االعتــراض بمــا ســطره

مــا ال يمكــن الخــوض فيــه تحتــاج إلــى برهــان

أبــو الحســن األشــعري فــي رســالته الموســومة

للداللــة علــى عــدم إمــكان ذلــك..

باستحســان الخــوض فــي علــم الــكالم ،التــي
ســبق لنــا إثبــات صحــة نســبتها إليــه [فــي
العــدد األول مــن مجلــة اإلبانــة] .ثــم إذا كان
صحيحً ــا أن علــم الــكالم ســيتطور ليخــوض
فــي «دقائــق الــكالم» وفــي نظريــات طبيعيــة
وفلســفية مجــردة ،فــإن االعتــراض علــى مثــل
هــذا «الخــوض» كان يصــح لــو أن المتكلــم
يعتقــد أن مــا وصــل إليــه باجتهــاد النظــر فــي
تلــك الدقائــق والنظريــات هــو الديــن بعينــه
الــذي يجــب أن يديــن بــه المســلمون؛ أمــا وأنــه
يعتقــد أن «مقاالتــه» الكالميــة مجــرد «فهــم»
تــأدى إليــه نظــره فــي القــرآن ،فهــو عندئــذ نتــاج
تمامــا كمــا هــو
فكــري وتــراث قابــل لألخــذ والــرد،
ً
حاصــل فــي الخــاف المذهبــي الفقهــي..

بنــاء علــى ذلــك تبــدو لــي المســارعة إلــى
ً
الطعــن فــي مشــروعية علــم الــكالم بدعــوى
المنهجيــة «الخطابيــة» التــي يســلكها ،وأنهــا
منهجيــة غيــر قرآنيــة ،بــل وسوفســطائية،
مســارعة «داحضــة» ،اعتمــادً ا ليــس فقــط
بالرجــوع إلــى كتــب آداب الجــدل التــي ألفهــا
علمــاء الــكالم كضوابــط لحفــظ الطابــع
البرهانــي

العقلــي

للمنهجيــة

الكالميــة،

ولكــن يكفــي لدحــض هــذه الدعــوى التــي
رددهــا بعــض الفقهــاء ،مثلمــا رددهــا قبلهــم
الفارابــي فــي كتــاب إحصــاء العلــوم ،ثــم بعــده
ابــن رشــد الحفيــد ،الرجــوع إلــى ابــن حــزم
المعــروف بنقــده لعلــم الــكالم ،ومــع ذلــك
نــراه يبــادر إلــى الدفــاع عــن منهجيــة المناظــرة

ثــم ليــس بصحيــح أن كل مــن يُنعــت

أو الجــدال والحجــاج فــي القــرآن الكريم ،تلــك

ً
معارضــا للتــراث الكالمي ،وهــا
«بالســلف» كان

المنهجيــة التــي ميــزت هــذا الكتــاب عــن ســائر

هــو الفقيــه األندلســي الكبيــر ،ابــن رشــد الجــد،

الكتــب الدينيــة الســابقة عليــه ،التــي ســرت إلى

لــم يقصــر فــي الدفــاع عــن مشــروعية الــكالم

علــم الــكالم ،حيــث يذكــر ابــن حــزم أن مــن

األشــعري تحديــدً ا ،ولــم يلتفــت إلــى دعــاوى

طعــن فــي مشــروعية الحجــاج والمناظــرة

المعارضيــن لــه خاصــة ،منهــم بعــض الحنابلــة.

ودعــا إلــى محــض التقليــد والتســليم هــو

هــذا باإلضافــة إلــى أن القــول بوجــود «مــا

غافــل عــن جملــة مواطــن منهجيــة فــي القــرآن

ال يجــوز الخــوض فيــه» قــول يتناقــض مــع

دالــة علــى أنــه «ال يقبــل قــول إال بحجــة ،وأن

الخطــاب القرآنــي القائــم علــى أســاس «قــل

مــن أتــى ببرهــان ظاهــر وجــب االنصــراف إلــى

هاتــوا برهانكــم إن كنتــم صادقين»؛ فالعبــرة

قولــه« ..فمــن نهــى عــن المناظــرة والحجــة

غصلا ديجملا دبع د .أ عم راوح

فليعلــم أنــه عــاص للــه  ،»وأنــه ينتهــي إلــى
ٍ
تبنــي نفــس منطــق فرعــون الــذي حجــر علــى
قومــه بقولــه« :مــا أريكــم إال مــا أرى» ،وفــي رأي
ابــن حــزم «إن الذيــن قرنــوا المناظــرة بالشــك
يلزمهــم أن رســول هللا ﷺ كان شــاكا إذ علمــه
ربــه تعالــى مجادلــة أهــل الكتــاب وأهــل الكفــر
وأمــره بطلــب البرهــان وإقامــة الحجة» ،وعليــه
«فقــد صــح أن مــن نهــى عــن ذلــك وصــد عنــه
فهــو بنــص القــرآن صــد عــن ســبيل هللا تعالــى
وظالــم»( .انظــر ابــن حــزم اإلحــكام بيــروت دار
اآلفــاق الجديــدة :ط 1980 ،4 .ص).25-20 .
ونعتقــد مــن جهتنــا أن مــا ُ
اتهــم بــه المعتزلــة
ِّ
يحكمــون العقــل
مــن طــرف خصومهــم بكونهــم
فــي الشــرع ،هــو اتهــام ال يمكــن قبولــه علــى
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السؤال الثاني:
أشــرتم فــي بعــض مقاالتكــم إلــى
أن الــكالم ينتمــي إلــى حقــل العلــوم
اإلنســانية التــي تتميــز عــن الدقيقــة
بكونهــا ال تعــرف قطعيــات ،وهــذا
مخالــف فــي ظاهــره لمــا يعلنــه
المتكلمــون مــن كــون أدلتهــم قطعية؛
فهــل فــي اختياركــم هــذا رد لمــا ادعــاه
المتكلمــون؟ أم أن األمــر يتعلــق
بقــراءة أعمــق لمقوالتهــم تتميــز
فيهــا األصــول القطعيــة عــن الفــروع
الظنيــة؟ والعقيدة عــن االجتهــادات
المبذولــة فــي فهمهــا؟

ّ
عالتــه ،وإال لمــا عُ ــد المعتزلــة مــن متكلمــة

بخصــوص تســاؤلكم عــن عالقــة علــم

اإلســام ،والعتبــروا مجــرد فالســفة ،وهم الذيــن

الــكالم بالعلــوم اإلنســانية ،أود فــي البــدء

برعــوا فــي نقــد الفالســفة اليونــان ،عــاوة علــى

تصحيــح العبــارة الــواردة فــي بدايــة الســؤال

كونهــم اشــتهروا أكثــر مــن غيرهم بالدفــاع عــن

حيــث يقــع االهتمــام بمفهــوم القطائــع

المشــروع اإلســامي ضــد خصومــه مــن المانويــة

المعرفية وليــس

القطعيــات

والزرادشــتية وغيرهــم مــن النوابــت وأهــل األديــان

العقائديــة ..ولتوضيــح هــذه العالقــة أعــود

الســابقة ،باإلضافة إلــى تلبســهم بالقضايــا

ً
انطالقــا ممــا
ألؤكــد أمــ ًر ا بالــغ األهميــة

السياســية المعاصــرة لهــم وانخراطهــم الفعلــي

توصلنــا إليــه مــن خــال جوابنــا عــن تســاؤلكم

فيهــا ..وتلــك أدلــة تاريخيــة علــى أن علــم الــكالم

األول :فأقول مــن المعلــوم أن اإلنتــاج

فــي أصــل نشــأته لــم يكــن «الهو ًتــا» وال فكــ ًر ا

الفكــري المصطلــح عليــه غال ًبــا بعلــم الــكالم

فردان ًيــا ال يعكــس واقعــه المجتمعــي ،كمــا ادعــى

يشــار بــه إلــى إنتــاج فكــري إنســاني ارتبــط

ذلــك عبــد هللا العــروي ،الــذي ســبق لنــا فــي كتابنــا

بالتجربــة التاريخيــة والفكريــة واالجتماعيــة

تجليــات الفكــر المغربــي أن فندنــا ترديــده لمثــل

للعالــم اإلســامي منــذ نشــأته إلــى يومنــا

هــذه اإلســقاطات التــي نقــف علــى مثيالتهــا فــي

هــذا ،فهــو ً
إذا إنتــاج أو «تــراث» فكــري ،وهــو

الكتابــات االستشــراقية القديمــة.

بالتبعيــة ينــدرج مــن حيــث الطبيعــة ضمــن

بمســألة
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العلــوم اإلنســانية كالفلســفة واألدب واللغــة

ً
حقا قــد يــرى البعــض أن الفلســفة المعاصــرة

األســاس

أضحــت مواكبــة للتطــورات المســتجدة أكثــر ممــا

التــي تميــز العلــوم اإلنســانية تتمثــل غالبًــا

هــي مراجعــة للتراكمــات التاريخية...ومــع ذلــك

فــي إشــكاالت ومفاهيــم تتطلــب دائمً ــا

يظــل الفكــر الفلســفي بعيــدً ا عــن القطائــع التــي

طرحهــا

يعرفهــا الفكــر العلمــي وال يكـ ُّ
ـف عــن التواصــل مــع

والتاريــخ،

تجديــد

إلخ .ولعــل

النظــر

فيهــا

الميــزة

وإعــادة

واستشــكالها وقيــام مســاحة واســعة مــن
المناظــرة والحجــاج والمشــاركة الفكريــة
حولهــا ،ليــس فقــط بيــن المهتميــن بتلــك
المفاهيــم واإلشــكاالت في عصــر واحــد ،بــل
إن للمتأخريــن مــن المفكريــن والباحثيــن الحــق
فــي إعــادة طــرح نفــس قضايــا وإشــكاالت
تلــك العلــوم اإلنســانية والدخــول فــي حــوار
غيــر مباشــر بيــن األجيــال ،اعتبــا ًر ا لكــون تلــك
القضايــا واإلشــكاالت لهــا ارتبــاط وثيــق
بالوعــي اإلنســاني وتميُّــز اإلنســان «ككائــن
موجــود فــي العالم» علــى حــد قــول هيدجــر؛
ولذلــك فتلــك اإلشــكاالت ال تفقــد قيمتهــا
لــدى اإلنســان فــي أي عصــر ،وبالتالــي أضحــت
المفاهيــم الكبــرى لتلــك العلــوم اإلنســانية
كالفلســفة وعلــم الــكالم تتميــز بالقــدرة علــى
التجــدد والترحّ ــل كمــا يقال ...ومــن ثــم كان
تأريــخ المحدثيــن والمعاصريــن لإلشــكاالت
الفلســفية والكالميــة أو حتــى اإلشــكاالت
ّ
الصوفيــة ،ال يفتــأ يثيــر مراجعــات نقديــة

الفكــر الفلســفي الذي راكمتــه اإلنســانية..
وكذلــك األمــر بالنســبة لعلــم الــكالم؛ فالبــد
مــن التأكيــد أن لعلــم الــكالم ذاكــرة عميقــة
فــي التاريــخ ،إال أن بــؤرة هــذه الذاكــرة تمثلــت
فــي كــون علــم الــكالم ظهــر ،عنــد نشــأته،
متفاعــ ًلا مــع أحــداث تاريخيــة كبــرى ،وظهــر
ّ
مرجعــي
لنــص
أثنــاء ذلــك قارئًــا ومــؤولًا
ّ
مكتوب ،ومســاير ًا لمشــروع اجتماعــي جديــد؛
وكان النــص هــو القــرآن برؤيتــه الجديــدة
رأســا علــى
للعالــم وبمفاهيمــه التــي غيــرت
ً
عقــب مــن معالــم ذلــك العالــم القديــم ..إال أنــه
ظــل ّ
نصـ ًا عص ّيـ ًا علــى أن يســتأثر بــه أحــد ،فقــد
ظــل بمفاهيمــه ومصطلحاتــه وبمراجعاتــه
ّ
ً
مغلقــاً ،
نصــا مفتوحً ــا ،ال ً
النقديــة ً
نصــا
نصــا
قابــ ًلا للقــراءة المتجــددة والتنزيل المتنــوع،
وذلــك هــو المقصــد مــن بقائــه بيــن أيــدي كل
النــاس ،كمــا شــدد علــى ذلــك المفكــر الهنــدي
الشــهير محمــد إقبــال.

وينشــئ رؤى جديــدة ،ســواء مــن حيــث طبيعــة

ذلــك مــا يجعلنــا نؤكــد علــى ضــرورة التمييــز

تلــك اإلشــكاالت والمفاهيــم الكبــرى ،أو مــن

بيــن العقيــدة اإلســامية وبيــن االجتهــاد

حيــث المقاربــات المنهجيــة الكفيلــة بإعــادة

تمامــا كمــا يتــم التمييــز
الكالمــي فــي العقيــدة،
ً

ً
وواقعــا
الفهــم نشــأة وتطو ًر ا وتحــو ًلا ومــآ ًلا

بيــن المقاصــد الشــرعية القطعيــة وبيــن

معاصــ ًر ا.

المذاهــب الفقهيــة القائمــة علــى االجتهــاد
واألحــكام الظنية .وذلــك مــا يتيــح لنــا حــق
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النظــر فــي تقديــر كفــاءة وقــدرة هــذا المتكلــم أو
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المضمون العقــدي ،بحســب الزمــان والمــكان،
وبحســب المســتوى العقلــي والتكويــن العلمي
وااللتــزام ُ
الخلقــي .وتلــك علــة قويــة مــن علــل
وأســباب االختــاف واالجتهــاد الكالمي الــذي
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خصوصيــة مــا وإن علــى حســاب
الحقائــق المعرفيــة والتاريخيــة؟ ثــم
كيــف يمكــن تجــاوز الطابــع الســجالي
لهــذه الدراســات؟
فيمــا

يتعلــق

بإشــكالية

الخصوصيــة

كثيــ ًر ا مــا يســاء فهمــه ،خاصــة فــي المواطــن

واالختــاف بيــن المشــرق والمغــرب وخــوض

التــي تلبســت بالخــاف السياســي الباعــث علــى

بعــض المعاصريــن فيهــا وتســاؤلكم حــول

النفــور واإلقصــاء.

َّ
أطــر
الســياق المعرفــي والتاريخــي الــذي
ّ

السؤال الثالث:
كثيــرًا مــا اعتنيتــم فــي كتاباتكــم
بمشــكلة الخصوصيــة واالختــاف
بيــن المشــرق والمغــرب -التــيخــاض فيهــا القدمــاء والمعاصــرون
علــى حــد ســواء .ونالحــظ اليــوم
نوعً ــا مــن التضخــم فــي البحــوث
المعاصــرة المغربيــة التــي تعنــى
برصــد خصوصيــات الــكالم المغربــي،
واألشــعري علــى وجــه التحديــد؛ فقــد
أقيمــت فــي ذلــك نــدوات ،وأنجــزت
بحــوث جامعيــة كثيــرة .فمــا الســياق
المعرفــي والتاريخــي الــذي أفــرز هــذا
االهتمــام؟ ومــا تقويمكــم لهــذه
الدراســات؟ ومــا مــدى إمكانيتهــا
فــي ظــل غيــاب مصــادر كافيــة؟
وهــل يمكــن عــد بعضهــا مظهــرًا
مــن مظاهــر ســقوط الدارســين فــي
همــوم أيديولوجيــة تســعى إلــى إثبــات

االهتمــام بهــذه المشــكلة ،أود أن أنبــه إلــى أنــي
قــد ســبق لــي أن طرحــت هــذه المشــكلة فــي
ً
خصوصــا فــي كتابــي إشــكالية
بعــض أعمالــي
الخصوصيــة الثقافيــة عنــد مفكــري الغــرب
اإلســامي ،وكــذا كتابنــا حــول الخطــاب
الصوفــي بالمغــرب ،وبإمكانــي اختصــار الحديــث
حــول الموضــوع بالتنبيــه إلــى أن هنــاك فــي
الواقــع

ثالثــة

سياقات ،ســياق

سياســي

قديــم تمثــل فــي ذلــك االســتقالل السياســي
المبكــر لــكل مــن األندلــس والمغــرب عــن
الســلطة السياســية بالمشــرق المتمثلــة
فــي دولــة الخالفــة العباســية ،وقيــام نــوع مــن
المنافســة السياســية والثقافيــة ً
تبعــا لذلــك
بيــن جناحــي العالــم اإلســامي؛ ثم ســياق
حضــاري معرفــي طرحــه -خاصــة فــي وقــت
متأخــر -المقــ ِّر ي الحفيــد فــي الجــزء األول مــن
كتابــه أزهــار الرياض حيــن إشــارته إلــى كتــاب
المــؤرخ علــي بــن ســعيد المغربــي المعنــون
بالشــهب الثاقبــة فــي اإلنصــاف بيــن
المشــارقة والمغاربــة ،وقيــام المقــري برصــد
مظاهــر التراجــع الفكــري فــي الغــرب اإلســامي
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مقابــل اســتمرار نــوع مــن االزدهــار الفكــري فــي

الغربــي ،وســارع إلــى إســقاطه علــى اإلنتــاج

القيــروان ومــا واالهــا مــن بــاد المشــرق؛ ثم

الفكــري المغربي خاصــة كمــا مثلــه ابــن خلــدون

إن هنــاك سـ ً
ـياقا آخــر يتمثــل فــي عــودة بعــض

وابــن حــزم وابــن رشــد والشــاطبي كذلــك.

المغاربــة المعاصريــن إلثــارة نفــس اإلشــكال،
ً
انطالقــا مــن اعتبــارات
ولكــن هــذه المــرة
إيديولوجيــة غيــر علميــة فــي نظرنــا فرضتهــا
بعــض التحــوالت السياســية التــي طــرأت علــى
المغــرب وعلــى العالــم العربــي عامــة.

وفــي رأينــا فــإن مفهــوم القطيعــة الــذي
طالمــا وظفــه المرحــوم الجابــري فــي توصيفــه
للفكــر اإلســامي بالمغرب والمشــرق ينــم
عــن إســقاط واضــح فرضتــه تلــك الظرفيــة
السياســية اإليديولوجيــة بامتيــاز؛ ونعتقــد

وإذا كان الــكالم عــن مظاهــر وآثــار ذلــك

جازميــن أن هــذا الدافــع اإليديولوجــي جعــل

االختــاف السياســي القديــم والســجال الفكــري

ً
خصوصــا لفكــر ابــن
مــن تأويــات الجابــري،

والعلمــي الــذي خــاض فيــه القدامــى ،وكنــا

حــزم والغزالــي وابــن رشــد الجــد والشــاطبي

قــد بســطنا القــول فيــه فــي بعــض أعمالنــا

وحتــى البــن رشــد الفيلســوف ،تشــكو مــن

المشــار إليهــا؛ فــإن تســاؤلكم عــن حضــور هــذه

الضعــف وعــدم اإلقنــاع دفعتــه مــرا ًر ا إلــى أن

اإلشــكالية لــدى بعــض المعاصريــن المغاربــة

يغــض الطــرف قصــدً ا عــن «معطيــات فكريــة

تحديــدً ا يقتضــي اإلشــارة إلــى تلــك التحــوالت

مغربيــة ومشرقية تنســف مفهومــه عــن

السياســية التــي طــرأت علــى المغــرب وعلــى

القطيعــة المعرفيــة» مــن األســاس ،وهــذه

العالــم العربــي خاصــة بعــد هزيمــة ســنة ،1967

إحــدى آفــات دخــول األهــداف اإليديولوجيــة

حيــث بــدأت تظهــر نزعــات نســتطيع نعتهــا

فــي البحــث العلمي...وقــد ســبق لنــا أن

بكونــه «ضــد المشــارقة» ،وتمثلــت فــي ســعي

تناولنــا بعــض العوائــق والصعوبــات التــي

الجامعــة المغربيــة التــي باتــت منــذ ســنة 1975

اعترضــت األســتاذ الجابري لتطبيــق مفهــوم

تعــرف هيمنــة تيــارات يســارية راديكاليــة ،إلــى

القطيعــة فــي العالقــة بيــن الفكريــن المغربــي

تســريح جــل أعضــاء بعثــة األســاتذة الجامعيين

والمشــرقي،

دفعتــه

المشــارقة ،وفســخ عقــود عملهم بالجامعــات

أحيا ًنــا إلــى «تســميم» النصــوص والمصــادر

المغربيــة ،وبــدأت تظهــر أعمــال األســتاذ محمــد

المعتمــدة وتأويلهــا تأويــ ًلا فاســدً ا..

عابــد الجابــري النقديــة ضــد الفكــر المشــرقي
وضــد أعمــال مفكريــه المعاصريــن ...ثــم مــا
لبــث محمــد عابــد الجابــري أن تلقــف مــن الفكــر
الفرنســي مفهــوم «القطيعــة المعرفيــة»
فــي اإلنتــاج العلمــي الطبيعــي والســيكولوجي

عوائــق

وصعوبــات

غيــر أن نقدنــا لمحــاوالت الجابــري إثبــات
تلــك القطيعــة المعرفيــة بيــن الفكــر المغربــي
والفكــر المشــرقي ال يعنــي نفينــا إمكانيــة
الحديــث عــن خصوصيــات فرضتهــا البيئــة
السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة فــي الغــرب
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اإلســامي ،وقد ظهر ذلــك واضحً ــا فــي مجــال

تســمح بذلــك التأويــل ،وفــي غيــاب هــذه

اإلنتــاج الفقهــي (النوازلــي) والتصــوف والفــن

المــادة أو الوثائــق اإلثباتيــة المكتوبــة ،أو عنــد

المعمــاري ...وإن كان التواصــل بيــن المشــرق

قلــة البضاعــة المعروضــة حولهــا ،تعتــرض

والمغــرب ظــل قويًــا وواضحً ــا فــي مجالــي

المفكــر والباحــث صعوبــات جمــة تفــرض

علــم األصــول وعلــم الــكالم كمــا توضــح ذلــك

عليــه عــدم القطــع فــي اســتنتاجاته ...وإذا

أعمــال الشــاطبي ،وكــذا النصوص الغميســة

كانــت الدراســات التاريخيــة واالجتماعيــة حــول

المكتشــفة مؤخـ ًر ا فــي علــم الــكالم الراجعــة إلــى

المغــرب واألندلــس مــا زالــت تشــكو من وجود

الغــرب اإلســامي..

ترميمــا زائــدً ا لرفــع
فجــوات وثغــرات تتطلــب
ً

السؤال الرابع:
كثيــرا مــا أشــرتم فــي كتاباتكــم إلــى
قلــة مصــادر تاريــخ الفكــر بالمغــرب
وعســر الوصــول إليهــا ،ومــن ثــم وجــود
فجــوات عريضــة وثغــرات واســعة ال
تخلــو منهــا فتــرة مــن فتــرات تاريــخ
الفكــر بالمغــرب؛ فهــل تــرى – فــي
ظــل تنامــي االهتمــام بتحقيــق التــراث
الكالمــي ودراســته -أنــه قــد حُ ق َ
ــق
ِ
تراكــم معرفــي كاف لتدويــن تاريــخ
أكثــر شــمو ًلا للفكــر الكالمــي بالغــرب
اإلســامي؟ ومــا واجــب الباحثيــن اليــوم
تجــاه هــذا التراكــم؟

الغمــوض المعرفــي الــذي يطالها ،فبالتبعيــة
يشــكو تاريــخ الفكــر الكالمــي والفلســفي
مــن نفــس هــذه العوائــق ،وتكفــي اإلشــارة
قســما كبيــ ًر ا مــن تراثنــا الفكــري
إلــى أن
ً
الفقهــي والكالمــي والفلســفي المتعلــق
َ
رهيــن أقســام
بالغــرب اإلســامي ،مــا زال
المخطوطــات المتراكمــة فــي المكتبــات
الوطنيــة واألجنبية .وللتذكيــر فــإن كتــاب
ابــن رشــد الحفيــد المتعلــق بشــرحه علــى
مســتصفى الغزالــي لــم يكتشــف إال منــذ
ســنوات قليلــة فــي مكتبــة «اإلســكوريال»
بضواحــي العاصمــة اإلســبانية مدريد التــي
ً
غميســا مــا
تراثــا إســاميا
مــا زالــت تختــزن
ً
زال قســم كبيــر منــه مــع األســف مجهــو ًلا
للباحثيــن إلــى اآلن.

الجــواب عــن هــذا الســؤال مــن شــأنه أن

فــي ظــل هــذه العوائــق تبــرز قيمــة

يلقــي بعــض الضــوء علــى اإلشــكال المطــروح

المشــاريع واألبحــاث األكاديميــة والجامعيــة

فــي الســؤال الســابق؛ إذ مــن المعــروف أن

التــي مــن شــأنها أن تذ ّلــل بعــض الصعــاب ،التــي

مغامــرة المفكــر والباحــث األكاديمــي فــي

مــن شــأنها أن تحقــق بعــض التراكــم الكفيــل

إعــادة فهــم وتأويــل التــراث الفكــري لمجتمــع

إلنجــاز تاريــخ متكامــل للفكــر الكالمــي بالغــرب

ٌ
رهيــن أو ًلا بتوفــر المــادة العلميــة التــي
مــا

اإلســامي.
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غيــر أن المالحــظ أن هــذا األمــل الــذي

مهمــا مــن الثغــرات التــي يعرفهــا تاريــخ هــذا
ً

كان معقــودً ا علــى الجامعــة المغربيــة التــي

الفكر .ونفــس التنويــه يجــب أن يشــمل ً
أيضــا

شــهدت بالفعــل نهضــة فكريــة حقيقيــة منــذ

«مركــز روافــد» بالقنيطــرة بــإدارة الدكتــور عزيــز

أواســط ســبعينيات القــرن الماضــي إلــى أواخــر

أبــو الشــرع الــذي يولــي أهميــة كبيــرة إلحيــاء

التســعينيات منــه ،قــد تبخــر وتوقــف أو كاد

ومدارســة تــراث المغــرب واألندلــس.

عــن العطــاء بســبب السياســة التــي انتهجتهــا
الدولة المغربيــة بطرحهــا علــى الباحثيــن
مشــروعها حــول «المغــادرة الطوعية»؛ حيــث
غــادرت عــدة أطــر فكريــة مدرجــات الجامعــة
ُ
ســاحتها
والبحــث العلمــي الجامعي ،فاقفــرّت
ودُ ّمــرت أنشــطتها وتشــتتت القــدرات الفكريــة
للباحثيــن الذيــن كان التواصــل الممــدود بينهــم
فــي رحــاب الجامعــة ممــا يذكــي روح البحــث
العلمــي لديهم ،ثــم بتنــا نشــهد انقــراض
المتخصصيــن فــي تاريــخ الفكــر اإلســامي
والفلســفة اإلســامية الــذي صــار عددهــم اليوم
معــدودً ا علــى أصابــع اليــد الواحدة ...ومــع ذلــك
ال نملــك إال أن نشــيد ببعــض المراكــز البحثيــة
الفتيــة خــارج رحــاب الجامعــة ،التــي أبــدت فــي
العقــود األخيــرة عنايــة فائقــة بالبحــث والتنقيــب
عمومــا،
فــي تاريــخ الفكــر فــي الغــرب اإلســامي
ً
خاصــة منــه تاريــخ علــم الــكالم .وال بــد هنــا أن
أنــوه مــن جديــد بالتراكــم العلمــي الذي اســتطاع
«مركــز أبــي الحســن األشــعري» بتطــوان
بقيــادة الدكتــور جمــال عــال البختــي وطاقــم
الشــباب الباحثيــن معــه ،أن يحققــه بفضــل
العديــد مــن النصــوص الكالميــة الغميســة
الراجعــة إلــى الغــرب اإلســامي قاطبــة ،والتــي
ُ
ً
تحقيقــا ومدارســة؛ وقــد ســد نشــاط
اعتنــي بهــا
هــذا المركــز رغــم ضعــف إمكاناتــه الماديــة جان ًبــا

السؤال الخامس:
يمكــن التمييــز بيــن ثالثــة اتجاهــات
فــي تعييــن مواطــن ق ـدَم علــم الــكالم،
ِ
اتجــاه يضيــق هــذه المواطــن لتنحصــر
عنــده فــي المســائل ،ومــن ثــم يقتــرح
–فــي تجديــده لعلــم الــكالم– إضافــة
مســائل جديــدة إلــى تلــك القديمــة،
واتجــاه متوســط يــرى أن التجديــد
ينبغــي أن يطــال كال مــن المســائل
ودالئلهــا ولغــة صياغتهــا وبنيتهــا،
دون مســاس بجوهــر الــكالم؛ أعنــي
موضوعــه المتعيــن فــي الــذات
اإللهيــة وأفعالهــا ،وغايتــه المتمثلــة
فــي الدفــاع عــن العقيــدة وإثباتهــا
بأدلــة هــي مظنــة لــرد الشــبهات ودفــع
الشــكوك ،وبنــاء عليــه يقتــرح هــذا
االتجــاه تجديــدًا يســتوعب كال مــن
المســائل والدالئــل واللغــة والبنيــة،
واتجــاه ثــاث يــرى أن التجديــد ينبغــي
أن يتجــاوز هــذه العناصــر األربــع إلــى
تجديــد جوهــر الــكالم نفســه؛ أعنــي
الموضــوع والغايــة ،وهــذا االتجــاه فــي
الحقيقــة إنمــا يقتــرح اجتــراح علــم جديد

غصلا ديجملا دبع د .أ عم راوح

ال تجديــد الــكالم القديــم .ويمكــن أن
نــدرج فــي هــذا االتجــاه األخيــر مشــروع
حســن حنفــي الــذي عــد نفســه فــي أحــد
حواراتــه ممثــ ًلا لالتجــاه االجتماعــي
السياســي للــكالم الجديــد(((.
مــا هــي مواطــن قــدم علــم الــكالم فــي
نظركــم؟ وهــل تنحصــر فــي المســائل
فقــط أم تتجاوزهــا إلــى الدالئــل واللغــة
والبنــاء؟ ومــا تقويمكــم لالتجاهــات
التــي تــرى ضــرورة تجديــد موضــوع
الــكالم نفســه وغايتــه؟ وإذا ســلمنا
بالحاجــة إلــى تجديــد الــكالم ،فأيــن
تتجلــى أهيمتــه اليــوم؟ ومــا وظيفــة
المتكلــم الجديــد؟
ثــم هــل يمكــن وضــع تقســيم جغرافــي
لالتجاهــات الكالميــة الجديــدة نميــز
فيــه -دون حصــر -بيــن مدرســة هنديــة،
وأخــرى إيرانيــة ،وثالثــة مصريــة؟
مــا تقويمكــم لهــذه االتجاهــات إن
وجــدت؟ وهــل يمكــن الحديــث عــن
مدرســة مغربيــة للــكالم الجديــد،
مدرســة نجحــت أو حاولــت إعــادة
قــراءة اإلشــكاالت الكالميــة وفــق
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مســتجدات العالــم الحديــث ،وبطــرق
وأســاليب حديثــة؟ ومــا الخصوصيــات
التــي طبعــت مشــاريع أعــام هــذه
المدرســة أمثــال طــه عبد الرحمــن
وعبــد المجيــد النجــار وعبــد المجيــد
الشــرفي وغيرهــم؟
ســؤالكم المركــب هــذا يطــرح مســألة مــا
يتداولــه البعــض هنــا وهنــاك مــن مصطلــح
«تجديــد علــم الــكالم» ومحاولــة التعــرف علــى
طبيعــة األصــوات الداعيــة خاصــة إلــى إعــادة
قــراءه التــراث اإلســامي ،ومــن جملتــه التراث
الفقهــي والكالمــي :إن الجــواب عــن ســؤالكم
المــزدوج هــذا يقتضــي أو ًلا اســتصحاب الوعــي
بطبيعــة نشــأة هــذا العلم التــي أشــرنا إليهــا،
التــي مــن شــأنها أن توقفنــا علــى أهدافــه األولــى
التــي اكتســب منهــا وظيفتــه وطبيعتــه ،ومــن
شــأن ذلــك أن يوقفنــا علــى فائــدة هــذا العلــم
ومــدى الحاجــة إلــى تجديــده واألبعــاد المتوخــاة
مــن هــذا التجديد ...وهنــا ال بــد أن نســتحضر
الــدور الــذي لعبــه علمــاء الــكالم طيلــة التاريــخ
اإلســامي ،ولعــل تاريــخ المعتزلــة وحــده يبيــن
لنــا مــدى انخــراط المتكلــم فــي قضايــا مجتمعــه
الفكريــة والسياســية كذلــك؛ وهــو نفــس الــدور
الــذي حملــه  -بعــد أفــول نجمهم -عمــوم
متكلمــي أهــل الســنة خاصــة منــذ القــرن

((( يقــول حســن حنفــي« :أنــا أريــد أن أحمــس النــاس إلــى
عصرهــم ،هــل أســتطيع أن أجعــل قواعــد ســ ًتا للعقيــدة
ً
أيضــا؟ مقاومــة االســتعمار ،مقاومــة التخلــف ،مقاومــة
الصهيونيــة ،مقاومــة التجزئــة والتشــرذم ،مقاومــة القهــر،
مقاومــة الفقــر  ...هــذه مرحلــة ،وأنــا أعــدك بعــد أن ننتهــي مــن
مقاومــة االســتعمار ،والصهيونيــة والتخلــف والقهــر والفقــر
ونصبــح أعــزة ،ارجــع إلــى قواعــد االشــعرية القديمــة ،إذا كان
ذلــك يريحــك» االجتهــاد الكالمــي ،ص30-29

الخامــس .وإذا كان ابــن خلدون فــي تقييمــه
لعلــم الــكالم قــد انتهــى إلــى القــول بــأن منهجية
الحجــاج والمناظــرة والحــوار التــي رســخها
علمــاء الــكالم لــم تعــد ضروريــة وال فائــدة فــي
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االشــتغال بهــا ،خاصــة بعــد أن تــم «ألهــل

لــذا أظــن شــخصيًا أن التســاؤل عــن

الســنة» محاصــرة «المبتدعــة» وتحجيــم دورهم

مصير علم الكالم هو من جنس التســاؤل

فــي المجتمــع؛ فذلــك تقييــم نعتقــد أنــه مجــرد

عــن مصيــر الفلســفة ،هــذه األخيــرة التــي

انعــكاس لعصــر ابــن خلدون ،وهــو العصر الذي

بالرغــم مــن هيمنــة العلــوم الوضعيــة علــى

شــهد انكفــاء المجتمعــات اإلســامية علــى

حياتنــا المعاصــرة إال أنهــا ال تكــف عــن إثــارة

أنفســها بعــد سلســلة طويلــة مــن الصراعــات

المشــاكل والقضايــا اإلنســانية الكبــرى ،وإن

السياســية والجوائــح الطبيعيــة ،وخاصــة بعــد

كان ذلــك بــرؤى ومناهــج متجددة ،حيــث

الهجمــات العســكرية العنيفــة التــي تعرضــت

مــا زال الفكــر الفلســفي يبــدي اهتمامــا

لهــا تلــك المجتمعات ،فانقطــع التواصــل

بالتذكيــر بقيمــة اإلنســان منتقــدً ا للعديــد مــن

أو كاد بينهــا وبيــن العالــم الخارجــي ،ودُ حــر

التوجهــات الفكريــة واالختيــارات السياســية

فلــول الشــيعة اإلســماعيلية داخليًا ،فبــدا

التــي ترمــي إلــى االنحــدار باإلنســانية إلــى

البــن خلــدون وكأن علــم الــكالم الــذي اتخــذ مــن

مرتبــة الحيوانيــة أخالقيًــا وسياســيًا ..وهذا

الدفــاع عــن اإلســام ضد الخصــوم والمخالفين

يعنــي أن الفكــر الفلســفي مهتــم كذلــك

قــد فقــد دوره االجتماعــي .وهــذا تقييــم هــو

بتتبــع تطــور المعرفــة العلميــة وتقييــم

فــي نظرنــا مجــرد انعــكاس لذلــك العصــر ،وال

آثارهــا علــى «الوجــود اإلنســاني» فــي هــذا

يجــوز ســحبه وتعميمــه علــى باقــي األزمنــة.

العالــم .ونعتقــد أن اســتمرار النشــاط

ولعــل هــذا مــا يجعلنــا نتبيّــن الحاجــة إلــى

الكالمــي اليــوم مــن جنــس اســتمرار

منهجيــة الحــوار والمناظــرة الكالميــة فــي ظــل

النشــاط

الفلســفي ،بمعنى

العصــور الحديثــة التــي صــارت المجتمعــات

المتكلــم المعاصــر -أو الــدارس المتخصــص

المختلفة مضطــرة لالنفتــاح علــى غيرهــا

فــي العلــوم اإلســامية قاطبــة -أن يتســاءل

والتعامــل اإليجابــي مــع المخالــف بنــاء علــى

عــن دوره ،ومــا يحملــه مــن قيــم وتصــورات

ضوابــط عقليــة وأخالقيــة بــرع علمــاء الــكالم

للوجــود وبدائــل فكريــة تجــاه المصائــر التــي

قديمــا فــي تســطير معالمها ...وكمــا أن
ً

انتهــت إليهــا اإلنســانية أو هــي ســائرة إليهــا

علــم الــكالم قــد شــهد أوجــه فــي ظــل ازدهــار

كمــا يتوقــع ذلــك الدارســون المســتقبليون؛

الحضــارة اإلســامية خاصــة فــي القرنييــن

إذ االعتنــاء بواقــع المجتمعات اإلنســانية

ّ
فحــري بــه أن يلعــب اليــوم
الرابــع والخامــس،

ومصيرهــا جــزء مــن اهتمــام الخبــراء

الــدور نفســه فــي ظــل التقــدم الــذي تشــهده

فــي العلــوم اإلســامية ،ومــن ضمنهــا

اإلنســانية فــي العصــر الحديــث مــع مــا يتطلــب

مؤرخــو علــم الــكالم .ولعــل ممــا يجــب أن

هــذا التقــدم مــن الحاجــة إلــى انفتــاح علــى اآلخــر

يدخــل فــي اهتمــام الدراســات الكالميــة

والتعــرف عليــه والحــوار معــه..

ضــرورة

العنايــة

بمشــاكل

أن

علــى

«أخالقيــات
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بمختلــف

قــد اصطدمــت بهمــوم إيديولوجيــة ضاغطــة

التهديــدات لنظــام العائلــة ،وإشــكاالت

أو مذهبيــة ( شــيعية وســلفية وعلمانيــة)

التكيــف المطلــوب للجماعــات اإلســامية

قللــت فــي نظرنــا مــن طابعهــا التجديــدي الــذي

الواســعة فــي بــاد الغرب ،وانعكاســات

رامــت الظهــور بــه ،وهــو مــا يجعلنــا نالحــظ

التقــدم العلمــي المعاصــر علــى المجتمعــات

أن محــاوالت إعــادة إنشــاء تاريــخ علــم الــكالم

الغربيــة؛ كل هــذا ضمــن متابعــة التطــور

وعلــم األصــول فــي اإلســام ال تــزال لــم تبــرح

الكبيــر الــذي انتهــى إليــه «علــم مقارنــة

منطلقهــا األول ،وال تــزال متــرددة بيــن عوائــق

األديــان» والمذاهــب والفلســفات فــي بــاد

تقليديــة قديمــة و«قــراءات» حديثــة هــي أقــرب

الغــرب ..وهــو العلــم الــذي نعتقــد أنــه بــات

إلــى اإلســقاط والمزالــق اإليديولوجيــة منهــا

يمثــل اليــوم حقـ ًلا للبحــث العلمــي المشــترك

إلــى التجديــد.

بيــن مفكــري الغــرب ومفكــري اإلســام ،مــع
ّ
تمكــن مــن
التوفــر علــى العــدة المعرفيــة التــي
تقييم ومراجعــة مــا اســتجد مــن «مناهــج»
تطبيقيــة فــي بــاب العلــوم اإلنســانية ،لغويــة
كانــت أم فكريــة وتاريخيــة.

ونعتقــد أن ال مخــرج مــن هــذا وذاك اال بتحريــر
كتابــة وقــراءة تاريــخ الفكــر فــي اإلســام من هموم
اإليديولوجيــات الضاغطــة واالعتبــارات المذهبيــة
الضيقة ،وجعــل

الهــم

المعرفــي

العلمــي

الهــدف الوحيــد القميــن بتفســير المــادة الفكريــة

وبتأكيدنــا علــى حاجــة كل التــراث اإلســامي

المدروســة فــي شــبكة مــن العالقــات والتداخــل

إلــى «قــراءات» جديــدة ،فلقــد كان المأمــول أن

بينهــا وبيــن باقــي المعطيــات األخرى ،تاريخيــة

تنــأى األبحــاث واألعمــال األكاديميــة المعاصــرة

ّ
متبصر
امتحان
كانــت أول لغويــة أو اجتماعيــة ،مــع
ٍ

عــن كل اصطفــاف إيديولوجــي ،غيــر أن الــذي

لــكل المناهــج والــرؤى الحديثــة قبــل تنزيلهــا علــى

حصــل أن العديــد ممــا ُنعــت «بالقــراءات

قضايــا وإشــكاالت تلــك المــادة..

الجديــدة»

بــات

يســتعيد

ذات

الصــراع

اإليديولوجــي الــذي عانــى منــه العالــم اإلســامي
طيلــة القــرن العشــرين ،ويكرر نفــس النزعــة
اإلقصائيــة القديمــة الطاغيــة فــي كتــب «الملــل
والنحــل» .وهــو مــا نتب ّيــن معــه أنــه بالرغــم مــن
العــدة المعرفيــة والمنهجيــة التــي «حفظتهــا»
ورددتهــا

بعــض

المحــاوالت

والقــراءات

المعاصــرة لكتابــة تاريــخ الفكــر اإلســامي
وكالمــا ،إال أن نزعتهــا التجديديــة
عامــة ،أصــو ًلا
ً

بنــاء علــى ذلــك فإنــي أستشــكل إدراجكــم
ً
أعمــال عبد المجيــد الشــرفي ضمــن محاولــة
التجديــد فــي علــم الــكالم ،مــع أنــه فيمــا نعتقــد
يعــد مــن الرمــوز التــي ســعت إلــى «توظيــف»
اشــتغالها الفكــري لخدمــة أهداف سياســوية
وإيديولوجيــة أبعــد مــا تكــون عــن األهــداف
العلميــة

الخالصــة.

وبإمكانكــم

االطــاع

علــى المتابعــة النقديــة ألعمــال ومواقــف
عبد المجيــد الشــرفي فــي كتــاب مواطنــه
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محمــد الطالبــي «ليطمئــن قلبي» الــذي

ً
باحثــا أكاديميًــا بإطــاق-
متكلمــا أو فقيهً ــا أو
أو
ً

عـ َّر ى فيــه بوضــوح عــن األهــداف اإليديولوجيــة

ً
محافظــا علــى اســتقالليته ،وأن يتــرك مســافة

لكتابــات وأعمــال كل مــن عبد المجيــد

بينــه وبيــن كل مــن يحــاول «توظيــف» بضاعتــه

الشــرفي ومحمــد أركــون ،خاصــة فــي عالقــة

المعرفيــة لصالــح هــذه الفئــة أو تلــك ،دينيــة كانــت

هذيــن الرجليــن بالنظــام االســتبدادي الــذي كان

أو مذهبيــة أو سياســية..

ســائدً ا فــي تونــس ثــم بــكل مــن المخابــرات
الفرنســية واألمريكيــة بالعالــم العربي .ويكفــي
أن نعلــم أن كتــاب عبد المجيــد الشــرفي حــول
«اإلســام بيــن الرســالة والتاريــخ» قــد
أنجــز بنــاء علــى طلــب وتمويــل مــن الســفارة
الفرنســية بالمغــرب بنــاء علــى خطــة مرســومة
تتوافــق مــع نتائــج أعمــال االستشــراق القديــم
حــول اإلســام..
ويكفــي الوقــوف كذلــك علــى كتــاب محمــد
أركــون «مــن مانهاتــان إلــى بغداد» لنــدرك
أننــا لســنا أمــام مجــدد فــي بــاب دراســة
ِّ
منظــر
علــوم اإلســام بقــدر مــا نحــن أمــام
إليديولوجيــة معينــة ترمــي إلــى ســلب اإلســام
باعتبــاره دي ًنــا ديــن أيــة خصوصيــة ،وتصــر أن
تحكــم عليه ليــس وفــق تاريخــه بــل وتســقط
عليــه تاريــخ الصــراع الغربــي مــع الكنيســة،
ثــم تأييــده المبطــن لشــرعية الغــزو األمريكــي
للعراق ..وليــس هــذا مقــام الكشــف عــن
األهــداف الكنســية الكامنــة وراء أعمــال
الشــرفي وأركــون ،وال بيــان اإلســقاطات

السؤال السادس:
كنتــم -أســتاذنا -ممــن نالــوا شــرف
التمكيــن للفكــر اإلســامي بكليــات
اآلداب بالمغــرب ،بــل ووضــع
اللبنــات األولــى لفتــح شــعبة
بعــد
اإلســامية.
الدراســات
مــرور نحــو نصــف قــرن علــى هــذا
التمكيــن ،مــا تقويمكــم للــدرس
الكالمــي بالجامعــات المغربيــة
والعربيــة عمومً ــا؟ مــا المكتســبات
التــي حققهــا هــذا الــدرس؟ ومــا
األزمــات التــي يتوقــف تطويــره علــى
تجاوزهــا؟ وكيــف يمكــن تجــاوز هــذه
األزمــات إن ســلمنا وجودهــا؟ ثــم
مــا هــي أولويــات البحــث فــي علــم
الــكالم عمومــا وعلــم الــكالم بالغــرب
اإلســامي علــى وجــه التحديــد؟
بخصــوص

تســاؤلكم

عــن

تقويمنــا

الالعلميــة فــي جــل أبحاثهمــا وال التوظيفــات

لماضــي وحاضــر الــدرس الكالمــي فــي

السياســوية التــي يطمحــان إليهــا..

الجامعــة العربيــة ومنهــا الجامعــة المغربيــة

مــن هنــا نــدرك أهميــة أن يكــون المفكــر
ً
فيلســوفا أو مفكــ ًر ا
المعاصــر -ســواء ســميناه

فأســتطيع مختصــرا القــول فــي الموضــوع
ّ
نثمــن عاليــا العمــل
بأنــه مــن الواجــب أن
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الرائــد الــذي دشــنه فــي النصــف األول

إيــاء العنايــة للفلســفة اإلســامية وعلــم

مــن القــرن العشــرين الشــيخ مصطفــى

الكالم .وكانــت تلــك هــي االنطالقــة التــي أثمــرت

عبد الــرازق الــذي كان قــد زاوج بيــن تكوينــه

بعــد قليــل كل االجتهــادات و«القــراءات»

األزهــري األصيــل وتكوينــه الحديــث فــي

المختلفــة لتاريــخ الفكــر اإلسالمي ،فلســفة

جامعــة الســوربون بباريــس ،وهــو العمــل

كان أو كالمــا..

المتمثــل فــي محاولــة تقديــم رؤيــة متكاملــة
ً
وكالمــا
فقها وأصــو ًلا
للفكــر اإلســامي،
ً
ً
ً
وفلســفة كذلــك ،وأعتبــر كتابــه
وتصوفــا
تمهيــد لتاريــخ الفلســفة اإلســامية
انطالقــا لنشــأة مــدارس وقــراءات مختلفــة
لتــراث اإلســام الفكري ،وقــد أعقــب ذلــك
ظهــور أبحــاث وأعمــال أصيلــة غطــت
مختلــف تجليــات الفكــر اإلســامي بالمشــرق
تحديــد ًا ،مــع غفلــة تــكاد تكــون تامــة عــن الفكــر
اإلســامي بالغــرب اإلســامي .والواقع أن
تعرفنــا علــى تاريــخ الفكــر اإلســامي ،خاصــة
فــي بــاب علــم الــكالم والتصــوف ،يرجــع
الفضــل فيــه إلــى تالمــذة الشــيخ مصطفــى
عبد الــر از ق..
أمــا مــا ينــوب المغــرب والجامعــة المغربيــة
تحديــدً ا فالتذكيــر واجــب بــأن الــدرس الفلســفي
فــي كليــة آداب الربــاط كانــت تهيمــن عليــة مــادة
مقطوعــة الصلــة بالفكــر اإلســامي قاطبــة؛
ً
وتصوفــا .كمــا كانــت الســفارة
وكالمــا
فلســفة
ً
الفرنســية حريصــة علــى إبقــاء مــادة الفلســفة
تــدرس باللغــة الفرنســية ،إال أن جهــودً ا بذلهــا
أســاتذة مغاربــة ،ومــن ضمنهــم محمــد
عابــد الجابــري وعلــي أمليــل ،فرضــوا العربيــة
كلغــة وحيــدة لتلقيــن الــدرس الفلســفي مــع

غيــر أن المالحــظ أن هــذه االنطالقــة
أساســا بظرفيــة
اإليجابيــة كانــت مرتبطــة
ً
سياســية واجتماعيــة ســبق لنــا اإلشــارة إليهــا
فــي مناســبات غيــر هــذه ،كمــا كانــت مرتبطــة
بأســماء وأشــخاص معينيــن ،وحينمــا تبدلــت
تلــك الظرفيــة وغــادرت تلــك األســماء
مدرجــات الجامعــة ،إمــا بالوفــاة أو بالمغــادرة
الطوعيــة ،يبــدو أن الســاحة الجامعيــة قــد
اقفــرّت وخلــت مــن أســماء لهــا وزنهــا بعــد
أن ذاع صيتهــا ووصــل تأثيرهــا إلــى العالميــن
العربــي والغربــي...
ونعتقــد أن هــذا المصيــر الــذي انتهــت
إليــه الدراســات الفلســفية والكالمية فــي
ً
مشــرقا ومغر بًــا ،ينســحب
تاريــخ اإلســام،
علــى ســائر التخصصــات بســبب التراجــع الــذي
بــات مشــاهدا فــي مخططــات التنميــة بالبــاد
العربية ،ولعــل ميزانيــة البحــث العلمــي فــي
هــذه البــاد تعكــس هــذا المشــكل بجــاء ،غيــر
أنــه فــي ظــل هــذا التراجــع فــي البحــث العلمــي،
ً
خصوصــا فــي تاريــخ علــم الــكالم بالغــرب
اإلســامي ،ال نملــك إال أن نثمــن المجهــودات
الكبيــرة والثمــار الواضحــة التــي تحــاول تــدارك
هــذه العوائق .تلــك المجهــودات والثمــار
المتمثلــة فيمــا ظهــر خــال العقــود األخيــرة مــن
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نصــوص كالميــة جــد مهمــة تنتمــي إلــى الغــرب
اإلســامي عامــة ،والتــي نجــح فــي إخراجهــا
إلــى الوجــود «مركــز أبــي الحســن األشــعري»
بتطــوان ،ممــا يــدل علــى أن تعميــق البحــث فــي
تاريــخ الفكــر اإلســامي ينبغــي أن تنخــرط فيــه
مؤسســات وجمعيــات ومراكــز بحثية مســتقلة.

السؤال السابع:
المتتبــع لكتاباتكــم أســتاذي يالحــظ
أنكــم تتبنــون فــي تفســير نشــأة الــكالم
وتطــوره نموذجً ــا تفســير يًا مركبًــا ذا
أبعــاد لغويــة واجتماعيــة وسياســية،
متجاوزيــن بذلــك بعــض النمــاذج
الجزئيــة كنمــوذج عبــد هللا العــروي
الــذي يــرى أن الــكالم إنمــا يعكــس
اهتمامــات الفــرد الفكريــة والخلقيــة،
مغفــ ًلا عالقتــه بهمــوم المجتمــع
اإلســامي ومشــاكله السياســية
واالجتماعيــة.
فهــل هــذا وصــف مطابــق لنموذجكــم
التفســيري؟ وهــل يمكــن بيــان حقيقتــه
بشــيء مــن التفصيــل؟ ومــا شــواهد
صدقــه علــى تاريــخ الفكــر الكالمــي؟
ومــا موقــع األبعــاد الشــرعية منــه؛
أعنــي كــون الممارســة الكالميــة
اســتجابة لواجــب شــرعي كفائــي ذا
أســاس قرآنــي واضــح؟
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ثــم إن المتتبــع لمســاركم الفكــري
–خصوصــا المتعلــق منــه بعلــم
الــكالم -يالحــظ اهتمامكــم ببعــض
المعالــم الكبــرى نحــو إعــادة النظــر
فــي المصطلــح الكالمــي والخالفــات
الكالميــة بعيــدا عــن التوظيفــات
اإليديولوجيــة ،ورصــد عالقــة الــكالم
بــكل مــن المجتمــع والسياســة،
وإحيــاء التــراث الكالمــي المغربــي مــع
إعــادة النظــر فــي خصوصيتــه .هــا
تفضلتــم بتقريــب القــارئ الكريــم مــن
معالــم مشــروعكم الفكــري ،وتحدي ـدًا
مــا تعلــق منــه بعلــم الــكالم .وهــل
يمكــن اعتبــاره امتــدادًا لمدرســة
مصطفــى عبد الــرازق ثــم ســامي
النشــار الــذي كان مــن بيــن أبــرز مــن
شــرفتم بالتتلمــذ لــه؟
بخصــوص ســؤالكم حــول المنهــج الــذي
ســلكناه فــي تقريــب وقــراءة التــراث الكالمــي،
وكــذا التــراث األصولــي فــي اإلســام ،فإذا كان
المقــام ال يتســع هنــا لتوضيــح ذلــك ،فــا أقــل
ّ
هــم المراجعــة
مــن القــول بهــذا الصــدد أن
النقديــة التــي طبعــت كل أعمالنــا تلتمــس
مشــروعيتها وضرورتهــا ممــا نالحظــه فــي
علميــن إســاميين أصيليــن همــا علــم التفســير
ّ
ضمــا
ســنيّان
وعلــوم الحديث ،وهمــا علمــان ُ
مواقــف وآراء محســوبة علــى الفكــر الســني مــع
أن بعضهــا بلــغ درجــة مــن الشــذوذ والغرابــة،
نعتبــر اإلبقــاء عليهــا دون مراجعــة نقديــة
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مــن شــأنه أن يلحــق ضــر ًر ا باإلسالم نفســه،

اإلســامي اجتهــادات و«قــراءات» قابلة للمراجعة

ً
مطلقــا مــع
ويشــوه صورتــه ،ويتعــارض

ً
طبعــا بنــاء علــى ضوابــط
والترشــيد وإعــادة النظــر،

الخطــاب القرآنــي .واإلبقــاء عليهــا إلــى يومنــا

منهجيــة يجــب تبريرهــا علم ًيــا ..ونعتقــد جازمين أن

هــذا منســوبة إلــى ما يســمى بالفكــر الســني،

ً
انطالقــا
«رؤيــة اإلســام للعالــم» وقيمــه الكبــرى

ـم
ودون أن تطالهمــا المراجعــة النقديــة ،فيه ثلـ ٌ

مــن القــرآن الكريــم وســيرة رســوله األميــن

ومــس بمصداقيتــه ،ويكفــي النظــر
لإلســام
ٌّ

يشــجع علــى هــذا الموقــف األخالقــي فــي طلــب

إلــى مبلــغ مــا يتضمنــه تفســير الطبــري مــن

المعرفــة وااللتــزام بالحــق.

«إســرائيليات» ،أو النظــر فــي بعــض روايــات
أهــل الحديــث حــول «جمــع القــرآن الكريــم»
للوقــوف علــى األخطــاء الفاحشــة أحيا ًنــا
والشــذوذ الواضــح فــي هــذه األخبــار والنصــوص
التراثيــة .وإذا كان هــذا حاصـ ًلا فــي ألصق العلوم
باإلســامي ،فــإن تاريــخ علــم الــكالم ،كمــا أوضــح
ذلــك أبــو الحســن األشــعري فــي بدايــة مقــاالت
اإلســاميين ،يبيــن تعــدد األســباب التــي أوجبت
اختــاف المســلمين فــي هــذا المجــال.

ﷺ

ذلــك مــا دفعنــا إلــى إعــادة النظــر واقتــراح
«قــراءة» تقربنــا إلــى فهــم أفضــل للخــاف
ٍ
الكالمــي وللخــاف األصولــي فــي اإلســام ،ولــم
نقلــد فــي ذلــك زيــدً ا وال عَ مــ ًر ا ،وإنمــا كنــا نهتــدي
فــي ذلــك بمــا تتيحــه لنــا النصــوص واألصــول،
ّ
التحصــن باســتقاللنا عن
ونتحصــن أشــد مــا يكــون
الســلط السياســية والتكتــات االجتماعيــة
كل
ُّ
والتصنيفــات المذهبيــة .وإذا كنــت قــد ُقــدِّ ر لــي
فــي مســيرتي العلميــة أن أتتلمــذ علــى األســتاذ

هــذا عــاوة علــى أمــر أســاس يجــب مالحظتــه

الكبيــر المرحــوم علــي ســامي النشــار ،خريــج

وهــو أنــه إذا كان القــرآن وراء نشــأة أهــم علــوم

مدرســة مصطفــى عبد الــرازق ،فــإن ذلــك لــم

اإلســام ،فــإن القــرآن ذاتــه نمــوذج ســاطع فــي

يمنعنــي أن َ
أبــق بعيــدً ا ّ
عمــا انخــرط فيــه هــو 

بــاب المراجعــات النقدية للتجــارب اإلنســانية

مــن الدفــاع عــن األشــعرية دون باقــي المذاهــب

قبلــه ،دينيــة كانــت أو أخالقيــة أو سياســية ،ومــن

واالتجاهــات اإلســامية ،مفضــا مــن جهتــي

هنــا تقــرر عنــد علمــاء الــكالم مبــدأ «وجــوب النظــر»

اإلبقــاء علــى مســافة واحــدة مــن تلــك المذاهــب

الــذي ال تخفــى قيمتــه بالنســبة للمفكــر الباحــث

مقومــا ومراجعــا بحســب االعتبــارات الفلســفية

عــن الحقيقــة..

والمنهجيــة التــي ســلكناها وأوضحنــا معالمهــا

وهكــذا إذا كان حــق المراجعــة لمختلــف التــراث
اإلنســاني ،دينيًــا كان أو فلســفيًاً ،
حقــا مضمو ًنــا
فــي أصــول اإلســام وفــي بنيــة الثقافــة اإلســامية
فمــا علينــا إال أن نعتبــر كل «القــراءات» والفهــوم
القديمــة التــي ُأنتجــت فــي ظــل تاريــخ الفكــر

فــي مقدمه كتابنــا الفكــر األصولــي وإشــكالية
الســلطة العلميــة فــي اإلســام ،ملتزميــن بمبــدأ
عقلــي وأخالقــي مفــاده أن الحــق مــا نصــره دليلــه،
ال مــا حمــل علــى أســنة الســيوف وأفــواه المدافــع
أو صــارت بذكــره الركبــان.
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